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ٍ ذ انخؼهُى انؼانٍ فٍ انىطٍ انؼشباألصياث انخٍ حىاجه حجىَ

 )دساست َمذَت(
 

 ػبذانكشَى ػهٍ يصطفً
 ليبيا –البيضاء   –جامعة عمر المختار  -قسم علم االجتماع ب أستاذ علم االجتماع المشارك

 ص:يهخ  

انًخًزهت فٍ أػذاد انًهخحمٍُ، وصَادة اإلَاد انًهخحماث، واالَخشاس األفمٍ  ،انىاضحت إَجاصاحها يٍ شغىػهً ان

 ػٍ لاصشة ياصانج انؼشبٍ انىطٍ بهذاٌ فئٌ فضم جايؼاث انؼانى،نهجايؼاث، وانًؼاهذ انؼهُا، وإسسال انبؼزاث إنً أ

 . بانخطش ُزسح   نذسجت فُها انخؼهُى ػهً اإلَفاق يوَخشد   ،وانماديت انحانُت األجُانه انخؼهُى يٍ انًُاسب انحذ   حمذَى

ٌ   انمىل انًبانغت لبُم يٍ ونُس اانؼانٍ انخؼهُى يؤششاث أخطش يٍ أصبحج لذ ُتانًخذَ   انُىػُت بأ  فٍ ، وال سًُ 

ً   انجاَب ػهً بزمهه همٍَ   انزٌ األيش انؼشبٍ، انىطٍ ٌ   ،نهخؼهُى ٍانك  فٍ يسخمبهُت أصيت باسخفحال ُبئَ   رنك كم   إ

 األوضاع اسخًشث إٌ -انبششَت انطالاث وحأهُم انًؼشفٍ كوانخذف   انًؼاسف حساسع لشٌ -وانؼششٍَ انحادٌ انمشٌ

 .انؼشبُت انذول فٍ انؼانٍ ُىانخؼه يساس فٍ انشاهُت

ونمذ حىصهج انذساست نجًهت يٍ انُخائج أهًها: إٌ ػًهُت حجىَذ انخؼهُى انؼانٍ انؼشبٍ حجابه ػذة يخخُماث أبشصها: 

ة بٍُ انبحذ ػٍ انجىدة انًشجىة، وانىالغ انًشَش انخٍ حؼُشه يؤسساث انخؼهُى انؼانٍ، وانًزمم بهًىو شُبانهىة انك

ُطشة األَظًت انسُاسُت، وانخؼبُت، وأصيت انًخشجاث، وهجشة انكفاءاث، وسىء انخخطُظ، ، وسحذٍَ اإلَفاق

 :وحخًحىس انذساست فٍ أسبؼت يحاوس أساسُت هٍ  واَخشاس وحغىل انبُشولشاطُت.  

 .وانًفاهُى وانًُهجُت، وأهذافها، انذساست وأهًُت اإلشكانُت، وَشًم( انذساست يذخم)  األول انًحىس

 )يفاهُى انذساست(:ٍَانزا انًحىس

 ( انؼشبٍ انىطٍ فٍ انؼانٍ انخؼهُى ػهً األصياث أرش)انًحىس انزانذ  

 ( وحشًم انُخائج، وانخىصُاث :انخالصت) :انشابغ انًحىس

 

 انؼانٍ انخؼهُى – جىدةان – أصيت: انًفخاحُت انكهًاث

 

 المحور األول

 " مدخل الدراسة"

 الٌةاإلشك: أوًل 

ستراتٌجٌة العربٌة لتطوٌر دة اإلقرات مسو  من المفٌد أن تبدأ هذه الدراسة باقتباس فقرة من فربما ٌكون 

      :ستراتٌجٌةاإلتقول هذه ربٌة والثقافة والعلوم" و"المنظمة العربٌة للت م العالً، والتً أنجزتهاالتعلٌ

التكتل فً ووسط تحدٌات العولمة،  لنهضةالكافً لوري و  رق الضٌالتحقٌتطلب البقاء فً عالم الٌوم )) 

ك بما لدٌنا من مس  طوٌر، والت  ب من ناحٌة أخرى الت  طل  تإقلٌم تنموي، وكٌانات اقتصادٌة من ناحٌة، وٌ

ان ماٌز وترجمة ذلك قدر اإلمكما لدٌنا من خصابص الت   تطوٌر   ب  ، كما ٌتطل  ة  ٌ  ع، ودافحضاري   موروث  

ً  ن نووط ،ة  جدٌد ة  ٌ  ربش ، وموارد  فً إبداع   ا م  ي ل  صد  بالت   ع لمثل هذه الؽاٌات، وجدٌر  بالتطل   جدٌر   ا العرب

   . (i)((ٌات  حٌط بتحقٌقها من تحد  ٌ  

 ،الفارط القرن أواسط منذ خاصة  وب التعلٌم، مٌدان فً كبٌرة إنجازات العربٌة البلدان  بعض حققت لقد

 بباقً موازنة   اف  متخل   مازال -التقلٌدٌة بالمعاٌٌر حتى -العربً وطنال عموم فً التعلٌمً اإلنجاز أن إال

 رؼم -العربً الوطن بلدان أن ٌظهر وهكذا، حتى المتخل فة منها فً بعض األحوال العالم،دول 

 اإلنفاق ىوٌترد   ،القادمة ألجٌالها التعلٌم من الكافً الحد   تقدٌم عن عاجزة مازالت -الواضحة إنجازاتها

 .بالخطر نذرت   لدرجة فٌها التعلٌم ىعل

 العربً، الوطن فً التعلٌم مساوئ أخطر أصبحت المتدنٌة النوعٌة بؤن القول المبالؽة قبٌل من ولٌس 

 القرن فً مستقبلٌة بكارثة ٌنبا ذلك كل إن ،للتعلٌم ًالكم   اإلنجاز على قاتمة ظبلال   ٌلقً الذي األمر
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على حالها من  العربٌة البلدان فً التعلٌم مضمار فً الراهنة اعاألوض استمرت إن والعشرٌن الحادي

ي  .الضعؾ والترد 

 المجتمعات تطوٌر بمقتضٌات الوفاء عن هً العجز العربٌة البلدان فً التعلٌم أزمة سمات أبرز إن

ٌ ما العربٌة، ر والتكنولوجٌا الذي عصر فً الس  ألمروهذا ا ،والعشرٌن الحادي هقرن مطلع نعٌش التطو 

 والمعلومات المعرفة لعالم وصوال   العالم، به ٌمر الذي الهابل لالتحو   مجرى عن وانفصاال   قطٌعة   ٌشك ل

 . (ii)العربٌة البلدان بمقدرات عاصؾ نفسه الوقت فً هو الذي الواحد، والتقانة

ٌ ما أن ضمازادت الضؽوط مع مطلع األلفٌة الثالثة لض  رهن  ن جودة التعلٌم بط جودة التعلٌم العالً، الس

ز فٌه دور مكانة بارزة، فً الوقت الذي تعز   جعلت هذا الموضوع ٌحتل   عوامل داخلٌة وخارجٌة،ب

تموٌله، والعوامل الداخلٌة بضبط الجودة المتعلقة بنظم التعلٌم العالً، ومإسساته، وبرامجه وبمتطلبات، 

ة، وتوصٌات المجالس المهنٌة العالمٌة، فٌما اقتصرت العوامل الخارجٌة على االتفاقٌات الدولٌ

  ٌ اب التعلٌم العالً، أدخلت العولمة من أوسع أبو هذه العوامل مجتمعة   ة بالتعلٌم العالً،والمنظمات المعن

ه  وأصبح ا نحو إصبلح التعلٌم، وتطبٌق نظام إدارة الجودة الشاملة هافً ظل  التوج  ا مطلوب   . (iii)أمر 

وعلى رأسها تجوٌد التعلٌم  -إلى تحقٌقها سعى التعلٌم العالً العربًوفً ظل السٌاسات التً ٌ

ة -ومإسساته و  ا على تظهر سنرى وجود ه  ة و  ى هذه اله  تتجل  والسطح كلما طرحنا هذا الموضوع،  دابم 

 ة لثقافتها على مستوى مإسسات وهٌآت التعلٌم العالً، ً بالجودة دون ترقٌة حقٌقٌفً التؽن  

اونحن الٌوم  فً الوسط الجامعً، وارتفعت الدعوات المنادٌة  لمفهوم الجودة امفرط   نبلحظ استخدام 

على هرم المإسسة حتى ٌنتقد الجودة من أ ، وكل ناأو العكس بالجودة من روادها ورافعً شعاراتها

ا القاعدة، وهذا سٌاسة  –بٌةالؽا –الضبابٌة مشتؽلٌن بالتعلٌم العالً بـ:لدى ال جعل مفهوم الجودة مرتبط 

التقلٌد األعمى ومحاكاة اآلخر، وؼٌرها، كل ذلك ٌحدث  -االؼتراب –التضٌٌق –فرض األمر الواقع

ل بتنظٌم وسط ؼٌاب واضح لدور الجامعات وما ٌعادلها، والقٌادات المشرفة علٌها، والتً لم تتكف  

 امنهج  طرٌقة الترشٌد واإلقناع  الدراسات الهادفة، والمستقلة، واتباع الملتقٌات، وحلقات النقاش، وإقامة

خصابص المجتمعات العربٌة، وأوضاعها االجتماعٌة والثقافٌة ل  لفرض اإلرادات، ودون مراعاةبدٌبل  

ا رت لها هذه الفكرة قد عانتد  واالقتصادٌة والسٌاسٌة، ونسٌان أو تناسً أن المجتمعات التً ص    مخاض 

ا دة قبل أن تصل إلى ما وصلت قة وحواجز، وعوابق عدٌت بمراحل تارٌخٌة، وأزمات خانومر   عسٌر 

 إلٌه.

 :تساؤل الدراسة

  ٌ دٌثة داخل هل ٌمكن لنا تطبٌق معاٌٌر الجودة الح مفادها: ر وقضٌة جدلٌةما سبق ٌجعلنا أمام سإال م ح

جمٌع المراحل والمصاعب والحواجز التً نجحت الدول المتقدمة فً  مإسساتنا العلمٌة، واجتٌاز

 ٌة التً نعٌشها مع هذه المجتمعات؟دون النظر إلى حالة التبع تخطٌها

ل   رٌن على السعً الحثٌث لئلجابة عنكل ذلك ٌجعلنا م جب مات التً ز: ما هً أبرز األٌقول ح  تساإل م 

ذلك من خبلل  ربً؟ وستحاول الدراسة اإلجابة عنتواجه عملٌة تجوٌد التعلٌم العالً فً العالم الع

 ة.محاورها الربٌس

ا ًٌ  : الهدف من الدراسة: ثان

 :رؾ علىتسعى الدراسة إلى التع

فً وجه عملٌة إصبلح التعلٌم،  ، والتً قد تقؾ عابق االتعلٌم العالً فً الوطن العربً تحدٌد أزمات -1

 وتجوٌده.



 )دراسة نقدٌة(  ًد التعلٌم العالً فً الوطن العرباألزمات التً تواجه تجوٌ

22 

ومإشرات رقمٌة، فً الوطن العربً، وتقدٌم بٌانات  على أوضاع التعلٌم العالًمحاولة التعرؾ  -8

 بقضاٌا الجودة، والتطوٌر. وعبلقة ذلك

 ل إضاءة فً هذا الجانب. محاولة متواضعة للخروج برإٌة موضوعٌة لعلها تشك   -7

 رات اختٌارهأهمٌة موضوع الدراسة ومبر  : ثالًثا

وحٌوٌته، وهو التعلٌم العالً، والذي  الجانب الذي تتطرق إلٌه ة موضوع الدراسة من أهمٌةتنبع أهمٌ

ي امإسسات تإد  ٌ  ا فً عملٌة بناء األمم ومسٌرة ه دور  ا ومركز   ٌ بها فً  وتحدٌثها، والسٌرتنمٌتها  محور

 ركب الدول المتقدمة.

، لذلك ٌعد مجاالت الحٌاة ؽٌٌر واإلصبلح والتطوٌر فًٌ عد التعلٌم العالً أداة للت  االستثمار فٌه  كافة 

ة للدراسة بربطه بقضٌة أساسٌة ركٌزة أساسٌة تقوم علٌها نهضة األمم، وتبرز األهمٌة الموضوعٌ

ا،أصبح ا وتكرار   أال وهو موضوع الجودة الشاملة فً التعلٌم العالً. ت من أكثر القضاٌا إلحاح 

ٌر اختٌار هذا الموضووما ٌبر   ع  ٌة ش، والوضعٌة المترد  ع هو األزمة الراهنة والحقٌقٌة والواقع الم 

لتً تصل إلٌنا ى وجه الخصوص، والمإشرات السلبٌة ا، والتعلٌم العالً علللتعلٌم العربً بصفة عام

ساتنا فً ذٌل قوابمها، وعلى أرجاء العالم والتً تؤتً مإس عن طرٌق مراكز تصنٌؾ الجامعات فً

 .كافة   المجاالت صعدة ، والتخصصات، وفًاأل جمٌع

 رابًعا: منهجٌة الدراسة

ات، والبٌانات، واألرقام المعلوم ول، من خبلل الحصوالنقدي عتمد هذا الدراسة األسلوب النظريت

العرض ؛ لنصل بالمتعلقة بالموضوع المدروس، وعرضها باستخدام الوصؾ، والتحلٌل، واالستقراء

 تساإالتها. تحقٌق أهداؾ الدراسة واإلجابة عنوالنتابج إلى 

 ب التنبٌه لها والوقوف علٌهاات وجاحتراز: خامًسا

 ٌا بالنسب على أنه سمة أو خاصٌة تتعلق  وما تشٌر إلٌه الدراساتة، نحن أمام قضاٌا تتصؾ تمام 

 أن هناك دوال   ىصفة العموم ولٌس اإلطبلق؛ بمعن بالتعلٌم العالً فً الوطن العربً تؽلب علٌه

ا، ولكن ، ووضع التعلٌم فٌها أفضل بدرجات من ؼٌرهمتقدمة عن أخرى وأفضل منها حاال   عربٌة

 ؾ على أنها متخلفة.لدان الوطن العربً تصن  بالدولة المتقدمة فجمٌع ب موازنة  

 كما ومشاكله كافة   التعلٌم العالً ر عن أزماتوالتحدٌات التً تطرحها الدراسة ال تعب   إن األزمات ،

قطعت مسافات البؤس بها لتجاوز الكثٌر من  دول  ، فهناك كل ها مإسساته ر عن أوضاعأنها ال تعب  

 األزمات. 

 ق كونها تتعل   ٌها ال نجزم وال نإكد أنها قطعٌة أو ؼٌر قابلة للنقد والجدل؛األحكام التً نخلص إل

 ٌدٌولوجً.بمسابل ٌؽلب علٌها الطابع األ

 ٌوأما التعلٌم الخاص فذاك جانب  هذه الدراسة هو التعلٌم الحكومً م العالً الذي نرمً إلٌه فًالتعل ، 

زة، وعلى  آخر ٌحتاج واقع  اٌته مساندة التعلٌم العام فإنن أن ؼالرؼم مإلى دراسة مستقل ة ومرك 

 .األمر فٌه أشد  وأمر  

 رة لموضوع الدراسة: المداخل النظرٌة المفس  سادًسا

مقاربة نظرٌة متمثلة فً نظرٌة التحدٌث كإطار مناسب لتفسٌر قضٌة، سوؾ تعتمد هذه الدراسة على 

 ومفهوم تجوٌد، وتطوٌر التعلٌم العالً فً الوطن العربً:
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 :التحدٌث نظرٌة -6

 أنماطه عن النظر بصرؾ -والتطور النمو سٌاق أن اهامإد   أساسٌة فرضٌة على التحدٌث اتجاه ٌعتمد

ٌ  ا خذهاٌت   التً ا تارٌخ   ٌ  متجانس متكامل مجتمع وهً واحدة نهاٌة إلى بالضرورة ٌقود سوؾ -وواقع

 وأمرٌكا أوروبا فً ظهر الذي التنظٌم أو االجتماعٌة الحٌاة أسلوب إلى التحدٌث وٌشٌر ،(iv)وعقبلنً

ا عشر السابع القرن انإب    كالثورة الكبرى الثورات نتابج بعد بزغ التحدٌث أن على ،حتذىٌ   نموذج 

 السٌاسٌة كالمإسسات الدولة، لمإسسات العام اإلطار قدمتا اللتٌن األمرٌكٌة والثورة الفرنسٌة،

 وٌطلق ،(v)وؼٌرها والسكنٌة واإلنتاجٌة االقتصادٌة واألسس ،والدٌمقراطٌة القانون ونظم واالجتماعٌة،

 واستٌعابها النامٌة المجتمعات اكتساب فً لتتمث   ألنها عملٌة التحدٌث؛ أو التنمٌة عملٌة العملٌة هذه على

س التً القٌم وهً والتخصص، واإلنجاز العمومٌة لقٌم ٌ  و الحدٌثة، الثقافة علٌها ت إس   المرتبط رالتؽ

ا لٌس والتحدٌث التنمٌة لٌتًبعم ٌ ر  ا تؽ   ٌ ٌ   هو بل ،جذر  بمقتضاه ٌحصل( تقدمً خطً) تدرٌجً رتؽ

 متجانسة ؼٌر أبنٌة إلى وبسٌطة متجانسة، أبنٌة من تحولها أي ،حدٌثة أبنٌة إلى التقلٌدٌة األبنٌة لتحو  

 .ومعقدة ومتحركة

 التعلٌم، بٌن العبلقة صورة عرضن أن سنحاول التراث هذا جوانب كل تحلٌل فً الخوض ودون 

التحدٌث، ونوعٌة الحٌاة فً الدول  عملٌات فً الجامعات ومنها التعلٌمٌة المإسسات ودور والتنمٌة

 ، وهذا محور اهتمامنا الحالً.وعلى رأسها الدول العربٌة ،النامٌة

القد وجد  التعلٌم، والتحدٌث  من جانب المهتمٌن بتحلٌل العبلقة بٌن ت نظرٌة التحدٌث اقباال  شدٌد 

مثل اكتساب الخبرات المهنٌة  ،فً مظاهره المتعددة ممثبل   اتجاه التحدٌثتؽٌٌر حاولت والتنمٌة، 

والمعرفٌة، وإعداد القوى البشرٌة المدربة، واكتساب قدرات شخصٌة وسمات واتجاهات حضرٌة 

وتوسٌع مدركات الفرد الذاتٌة نحو قة للتجدٌد والتحدٌث، ر القٌم التقلٌدٌة، وخاصة المعو  ٌحدٌثة، وتؽٌ

تحدٌد األهداؾ المستقبلٌة، وتحسٌن مستوٌات المعٌشة االقتصادٌة، واالجتماعٌة، واالهتمام بالتراث 

الحضاري والثقافً، وإحٌاء ما به من قٌم دٌنٌة مجٌدة، ومواكبة المعرفة التكنولوجٌة العالمٌة، وؼٌر 

الهتمام بالمإسسات التعلٌمٌة والنظام اها إال من خبلل ذلك من مظاهر أخرى متعددة ال ٌمكن تحقٌق

 .(vi)فة بشكل عامالتعلٌمً فً المجتمعات المتخل  

وفً ضوء المظاهر والمإشرات التً  ،ألهم ما جاء به مدخل التحدٌث من خبلل قراءة  و 

 ٌحملها نستطٌع أن نتساءل هل ٌمكن أن نطبق هذا المحتوى على مجتمعاتنا؟ 

ا إلى عدد من األسباب  طٌعال نست حقٌقة   أن ننكر أو نتجاهل أن ذلك لن ٌحصل بهذه السهولة؛ وذلك نظر 

 :ٌمكن إٌجازها فً النقاط اآلتٌة

 هوة" وحدوث والجدٌد، القدٌم بٌن كالتناقض ،المشكبلت بعض حدوثها أثناء التحدٌث تفرز عملٌة 

ٌ   بٌن Cultural lag" ثقافٌة  كل ولكن األدوار، وتناقض لمعنوٌة،ا والعناصر المادٌة العناصر رتؽ

  .(vii)الحداثة إلى التقلٌدي من االنتقال عملٌة أثناء طبٌعٌة تكون والتناقضات التوترات هذه

   على ٌنطبق ما وإن واالقتصادي، والثقافً االجتماعً وتارٌخها واقعها فً تختلؾ المجتمعات إن 

 وأرادت التقدم، فً الؽربً النموذج ىعل النظرٌة هذه ركزت حٌث آخر، على ٌنطبق ال قد مجتمع

 .أخرى مجتمعات على قهتطب   أن

 أنها تناست أو ونسٌت الؽربٌة، للمجتمعات الحضاري للتقدم الحسن الوجه النظرٌة هذه أعطت 

 البشرٌة تارٌخ بؤن اانطباع   تعطً بذلك وهً االستعمار، بمرارة المتخلفة المجتمعات كاهل أثقلت

ا كان ومظاهره  تجوٌد التعلٌمٌنطبق على نقل عملٌة ن األمر ذاته : إٌمكن لنا القول ا،رٌح  م   أو سعٌد 

 أو السعً الحثٌث إلى الجودة فً مإسسات التعلٌم العالً فً العالم العربً دون مراعاة   وطرقه

اها التارٌخٌة، واالجتماعٌة، والثقافٌة، ن  وٌتها، والنظر فً ب  ه  وطبٌعة مجتمعاتنا، وخصوصٌتها، ل

 لسٌاسٌة، واالقتصادٌة.وا
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 مدخل "رأس المال البشري " -0

 واإلبداع والحماس والطاقات والمعارؾ الخبرات مجموع إلى به شارٌ   البشري المال رأس مفهوم 

 الفنٌة المهارات كل ٌشمل فهو، العمل فً وٌستثمرونها المإسسات، فً العاملون ٌمتلكها التً والصفات

 -وتطوٌرها استخدامها خبلل من -األفراد نتمك   مقدرة وكل العلمٌة درجاتوال والشهادات، والتكنولوجٌة

 مادٌته فً أقل -واضح هو كما -البشري المال رأس ٌكون هذا وفً أدبٌة، أو مادٌة مكاسب تحقٌق من

 .(viii)المادي المال رأس من

تنمٌة من وجهات نظر ظهر اهتمام علماء االقتصاد بدراسة العبلقة بٌن التعلٌم وال مع بداٌة الستٌنٌات

إحدى النظرٌات بوصفها  ات فً نظرٌة )رأس المال البشري(لت هذه االهتمام، وقد تمث  تةاقتصادٌة بح

تحلٌل الجوانب االقتصادٌة للعملٌة التعلٌمٌة، وتكلفتها س أصحابها كتاباتهم لاالقتصادٌة التً كر  

م علماء االقتصاد بالظواهر االجتماعٌة، االقتصادٌة فً ضوء متؽٌرات كمٌة قٌاسٌة، توضح مدى اهتما

 والنظم التعلٌمٌة، ونفقات العملٌة التعلٌمٌة، ومإسساتها المختلفة.

ت نظرٌة رأس المال البشري، سهامات التً تبن  من أهم اإل T. Schultzسهامات" تٌورد شولتز" وت عد إ

اومخرجاته من القوى العاملة ل العبلقة المتبادلة بٌن التعلٌموتحلٌ من استثمار رأس المال  ؛ بوصفها نوع 

Capital investement   ٌ أحد األسس الربٌسة لعملٌة ونها وك ،ى بالتنمٌة االقتصادٌةم  س  وبٌن ما 

ٌ   م  ومن ث   الشاملة، التنمٌة اال  ٌ عد نوع  من االستثمار  نظر إلى التعلٌم على أنه نوع  من االستهبلك بقدر ما 

 نتٌجة  التً جاءت ز أهمٌة التعلٌم، ودوره فً تحسٌن الظروؾ االقتصادٌة االنتاجً، ولقد ناقش شولت

ٌ   إلعطاء الفرد القدرات طبٌعٌة   ات لتكوٌن الخٌار ؛بلت المطلوبةالمإه  بعرؾ والكفاءات البلزمة، أو ما 

له لدخول سوق التً تإه   ول على المهارات العلمٌة والفنٌةلحصالشخصٌة للفرد التً ٌسعى بها إلى ا

  ٌ ي وظٌفتها األساسٌة نحو بة التً تإد  عرؾ بالقوى العاملة المدر  العمل البشري، وٌكون نواة لتكوٌن ما 

ز على أهمٌة زٌادة نفقات البحث كما ٌحاول أن ٌرك  ، (ix)تحقٌق النمو االقتصادي، والتنمٌة الشاملة

رؼبت حكوماتها وشعوبها فً  اإذا م الجامعات بالدول النامٌة، فً حالالعلمً بالمإسسات التعلٌمٌة و

 والتنمٌة الشاملة. إثراء عملٌة التطور

واالقتصادٌة، فهناك بعض الدول  ضوء النظم السٌاسٌة واالجتماعٌة ٌجب تفسٌر نظام التعلٌم العالً فً

نظام الرأسمالً، كل ذلك ٌجب أن النامٌة ٌسودها النظام االشتراكً، وأخرى ٌسٌطر على سٌاساتها ال

لفهم العبلقة المتبادلة بٌن الجامعات، ومإسسات التعلٌم العالً والحكومات الوطنٌة  ن االهتمام؛خذ بعٌٌ إ

ا  .بالدول النامٌة، والعربٌة تحدٌد 

 الجامعات، ونظام التعلٌم العالً؛ ه إلىج  و  طبٌعة االنتقادات التً ت  ومن ناحٌة أخرى ٌجب اإلشارة إلى 

معدالت اإلنفاق من رؼم على ال -وهذه المإسساتألٌدٌولوجً، ا قد تختلؾ وتتنوع حسب األساس األنه

عملٌة اإلصبلح االجتماعً، وال وبصورة أساسٌة ب ال تهتم بشكل إٌجابً -الكبٌر فً بعض األحٌان

 الجانب االقتصادي. تراعً

زت على دراسة جانب نبلحظ أن نظرٌة رأس المال البشري ورإٌتها لعملٌة التعلٌم العالً خاصة رك  

احد فقط، وهو الجانب االقتصادي، وأهملت عوامل عدٌدة تتداخل فً عملٌات تجوٌد التعلٌم العالً، و

وتطوٌره، وهً طبٌعة األوضاع والسٌاسات االجتماعٌة، واالقتصادٌة، والثقافٌة، والصناعٌة، 

كافة   تمعاتالمج ت بهاالتجارب التارٌخٌة التً مر  تً توجد وبعمق فً هذه المجتمعات، ووالتارٌخٌة ال

ن التركٌز على عامل واحد وإهمال بقٌة العوامل سٌقود فً أفضت إلى نتٌجة ؼاٌة فً األهمٌة تقول: إ

 وهذاخصوصٌة المجتمعات وثقافتها أمر  ال حٌاد عنه،  أو مسدود، واحترام النهاٌة إلى طرٌق معوج  

 -سنؽافورة -الصٌن -دول مثل الٌابانوالتربوٌة وتجوٌدها فً  ن النظم التعلٌمٌةٌتحس فً نجاحالأدى إلى 

 وؼٌرها.   -مالٌزٌا
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 المحور الثانً:" مفاهٌم الدراسة"

 مفهومٌن أساسٌٌن هما: الدراسة إلى تستند هذه

 الجودة فً التعلٌم العالً: أوًل 

؛ العالم المصلحٌن فً تشؽل قضٌة تجوٌد التعلٌم بال           ألن عملٌات التجوٌد تسهم بطرٌقة  كافة 

قد أصبحت هذه القضٌة وباشرة أو ؼٌر مباشرة فً حل كثٌر من المشكبلت التً ٌعانً منها المجتمع، م

فً العصر الحدٌث قضٌة عالمٌة، وتحولت إلى موضوع سٌاسً ٌدخل فً دابرة االهتمامات الٌومٌة 

تمعات أصبح الفكر السابد فً كثٌر من المجووالمختصٌن، وجمٌع فبات المجتمع،  ،لكبار المسإولٌن

المتقدمة والنامٌة ٌدور حول حقٌقة مفاداها أن نظم التعلٌم ٌجب أن توضع فً مقدمة المشكبلت التً 

ٌ  ٌجب أن ت   التعلٌم قد ٌصبح فً حد ذاته مشكلة من مشكبلت ف بحث لها عن حلول جذرٌة؛درس، و

ا على نفسه، عبب   إلنسان، وتجوٌده، وإهمال هذا الجانب سٌجعل اؾ الجهود لتطوٌرهث  ك  ؾ إذا لم ت  التخل  

 .(x)وعلى المجتمع الذي ٌعٌش فٌه

اإن الجهود المبذولة لت ا جدٌد  حظٌت فً السنوات األخٌرة بمزٌد  ، ولكنهاحسٌن جودة التعلٌم لٌست أمر 

 من االهتمام.

مستوى  األدنى إلى نتقال من مستوى الحد  ٌعنً اال ٌملعتجوٌد الت   ن  إ  )) :القادر باحمًالصؽٌر عبد  ٌقول

ٌ  اإلتقان والت   ة  واجهه، وهً ع إلى المستقبل الذي سوؾ ن  طل  ضً إلى الت  از، ومن تكرٌس المم  ٌ عمل

ٌ ة  ال ول ٌ  عة الت  ٌ  ملختارة من العأو عناصر م   قتصر على عنصر واحد تش م  لتشمل جمٌع  بل تمتد   ،ةلٌم

  .(xi)((العناصر التً فٌها تعلٌم التفكٌر

هً معاٌٌر عالمٌة للقٌاس واالعتراؾ، واالنتقال من ثقافة الحد األدنى إلى فً التعلٌم )) الجودة      

نسعى إلٌه، واالنتقال من تكرٌس الماضً والنظرة  ستقبل هدف اثقافة اإلتقان والتمٌز، واعتبار الم

ٌم العالً رسالته األجٌال التً تتعلم اآلن، إذ ال ٌمكن أن ٌحقق التعل الماضٌة إلى المستقبل الذي تعٌشه

ارة تكفل تبن  وأهدافه إال إذا تم تقدٌمه بمستوى عال  من الجودة والتمٌز، وبصو  ً مفهوم الجودة شعار 

وال ٌمكن أن تلعب مإسسات التعلٌم العالً دورها التنموي واالجتماعً واالقتصادي والسٌاسً  ا،وتطبٌق  

 .(xii)((خرجاتهدون ضمان تعلٌم بجودة عالٌة فً مدخبلته وعملٌاته وم

نموذج إداري شامل، ومتطور ٌعتمد على ترسٌخ ثقافة التمٌز لجودة الشاملة فً التعلٌم بؤنها ))ؾ ار  ع  وت  

فً األداء، والتحسن المستمر لدى جمٌع العاملٌن فً المإسسة التعلٌمٌة، والتوظٌؾ األنسب للموارد 

ؾ ر  ع  كما ت   عالٌة على اإلنتاج(( دعة وذات قدرةالمتاحة بهدؾ الحصول على مخرجات تعلٌمٌة مب

عملٌة مستمرة لتطبٌق مجموعة من المعاٌٌر والمواصفات التعلٌمٌة والتربوٌة البلزمة لرفع )) :بؤنها

مستوى جودة وحدة المنتج التعلٌمً بمشاركة جمٌع أعضاء المإسسة التعلٌمٌة، وفً جمٌع جوانب 

 .(xiii)((ت المجتمعالعمل التعلٌمً، والتربوي بما ٌتناسب مع متطلبا

جودة فً التعلٌم العالً هناك الكثٌر من وجهات النظر المتباٌنة، وحول تعرٌؾ مصطلح مفهوم ال       

وٌرى  أهدافها المتوقعة منها،وتحقٌق  لحاجات المجتمع المإسسة دها من خبلل مدى تلبٌةحد   همبعضف

لجودة من خبلل القٌم ٌنظر إلى ا ، فً حٌن أن هناك منآخرون أن الجودة تعنً التطابق مع الؽرض

 .(xiv)المضافة

نهمك ٌم العالً، ت عد قضٌة مهمة، فقد اومتطلباتها فً التعل رة الجودة الشاملة، وفهم معانٌهاإن دراسة إدا

وهذا ما ٌإكده الباحثون خبلل السنوات القلٌلة الماضٌة فً تحدٌد معانٌها، وأنشطتها فً التعلٌم العالً. 

 ورش العمل والملتقٌات العلمٌة التً تهتم بهذا الجانب.حجم الندوات، و 

 تباع أسلوب الجودة فً التعلٌم العالً:على ا ح  ل  ومن أهم األسباب التً ت  
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 والمستمرة فً أعداد الطلبة الملتحقٌن بالتعلٌم العالً. الزٌادة المتتالٌة 

 .الحاجة إلى تحقٌق أداء  عال  فً العملٌة التعلٌمٌة 

 التخرج" التعلٌم مدى الحٌاة"،  ة لبلستمرار فً التعلٌم، وتحصٌل المعرفة إلى ما بعدامتداد الحاج

 تعلٌم الطبلب كٌفٌة االعتماد على الذات فً تحصٌل المعرفة. ٌستلزم وهذا

 .ثورة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، وما ٌترتب علٌها من تؤثٌر على العملٌة التعلٌمٌة 

 ة التعلٌمٌة بؤسلوب ال ٌحقق الطموحات المطلوبة.االستمرار فً تقدٌم الخدم 

 .التنافس بٌن المإسسات التعلٌمٌة 

 .ضرورة ترشٌد اإلنفاق ووضع أولوٌات له 

 المسإولٌة االجتماعٌة للمإسسات تجاه المجتمع(xv). 

 وٌمكن عرض أهم األهداؾ من برنامج الجودة، وتجوٌد التعلٌم وفقا  لآلتً:

ا إلى العمل؛ لفً التعلٌم ب وإدارتهاالجودة  تسعى برامج تحقٌق األهداؾ شكل عام، والتعلٌم العالً تحدٌد 

 والمنجزات اآلتٌة:

 والتطوٌر المستمرٌن.رة األولى مع العمل على التحسٌن، ضمان األداء الصحٌح للعملٌة فً الم 

 .زٌادة القدرة التنافسٌة للمإسسة التعلٌمٌة 

 اء والتحسٌن المستمرٌن.تكوٌن ثقافة تنظٌمٌة تشجع رفع كفاءة األد 

 .تحلٌل كفاءة الجودة ومطابقة النتابج باألهداؾ الموضوعة للمإسسة التعلٌمٌة 

 وعملٌاتها كافة   المإسسة التعلٌمٌة زٌادة إنتاجٌة عناصر. 

 لتحسٌن الجودة داخل المإسسة التعلٌمٌة. ؛تنظٌم برنامج للتدرٌب المستمر 

 ات البٌبٌة المتبلحقة.زٌادة قدرة المإسسة على استٌعاب المتؽٌر 

 والمتابعة؛ لتمكٌن المإسسة التعلٌمٌة من النمو  لعملٌات مراقبة الجودة بالتفتٌش التخطٌط

 واالستمرار.

 .زٌادة درجة رضا العمبلء عن المإسسة التعلٌمٌة 

 تحسٌن المخرجات التعلٌمٌة، وإمكانٌة القدرة على التنافس على المستوٌات القومٌة،  والدولٌة(xvi). 

 مفهوم التعلٌم العالً :اانًٌ ث

ٌ   ،درجة اإن مرحلة التعلٌم العالً ت عد آخر مراحل التعلٌم، وأعبله أن تضم هذه المرحلة  فترضو

المقصود مجموعة من الطلبة المتمٌزٌن فً قدراتهم، وخصابصهم البحثٌة، والمعرفٌة، والعلمٌة. و

نواعه، وتخصصاته،  ومستوٌاته، ورعاٌة مرحلة التخصص العلمً فً كافة أ)): العالً هنابالتعلٌم 

الكفاٌة والنبوغ، وتنمٌة لمواهبهم وسد لحاجة المجتمع المختلفة فً حاضره، ومستقبله، مما ٌساٌر 

 .(xvii)((التطور الذي ٌحقق أهداؾ األمة، وؼاٌاتها النبٌلة

 ً بعد مرحلةالتخصص العلم ؾ مإسسات التعلٌم العالً بؤنها الجهات التً ترعى مرحلةعر  ت        

أنواعه ومإسساته، وتحتضن ذوي الكفاءة والنبوغ، وتعمل على تنمٌة مواهبهم، التعلٌم العام، بكل 
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وتسهم فً سد احتٌاجات المجتمع المختلفة فً حاضره، ومستقبله بما ٌساٌر التطور المفٌد الذي ٌحقق 

 .(xviii)أهداؾ األمة وؼاٌاتها

ة العلمٌة، واإلدارٌة، وتشرؾ علٌها مجالسها وأجهزتها وتتمتع هذه المإسسات باالستقبللٌ        

 اإلدارٌة.

 وتتكون من الجامعات، أو الكلٌات الجامعٌة الحكومٌة واألهلٌة، والمراكز البحثٌة، وتكون       

 منها ما هو على النحو اآلتً: ،إدارات واعٌة بكثٌر من السمات اإلدارات العلمٌة لتلك المإسسات

 ة على المبادأة واالبتكار والتصور، واستقبللٌة الفكر.إدارة علمٌة قادر 

 .إدارة علمٌة قادرة على االستخدام األمثل للمعلومات، فهً إدارة معلومات، ولٌست إدارة مهمات 

 .إدارة علمٌة قادرة على التعامل مع أدوات العصر، ووسابله برشد، وفاعلٌة 

 المشكبلت، وإتٌان الحل العلمً لتصحٌح  إدارة علمٌة قادرة على صنع القرار الرشٌد لمعالجة

 المسار فً أسرع وقت ممكن.

   فهناك حلول كثٌرة تتفاوت فً نجاحهاواحد  ألي مشكلة،  إدارة علمٌة مإمنة بؤنه ال ٌوجد حل(xix). 

 وٌمكن إبراز أهم أهداؾ مرحلة التعلٌم العالً فً:

ل المعارؾ إلى المجاالت التطبٌقٌة، القٌام بإجراء البحوث العلمٌة لتطوٌر المعارؾ النظرٌة، ونق -

فً البحث  اجٌة، وعدد األبحاث التً ٌقدمها، ومدى إسهام الطبلبوٌقاس هذا باستخدام أسلوب االنت

 العلمً.

نتاجٌة من جانب الكمً له باستخدام أسلوب اإلإعداد التخصصات المطلوبة لخطة التنمٌة، وٌقاس ال -

 تلفة.خبلل عدد المتخرجٌن فً االختصاصات المخ

سهام فً رفع المستوى الثقافً، للطلبة، واإلٌقوم على أساس اإلعداد الفكري، والتربوي  -

 .(xx)خدماتها، ونشرها فً المجتمع مد   ، فضبل  عنأفراده ألكبر عدد منواالقتصادي للمجتمع 

ا اء  ٌ  ف  ك  إعداد مواطنٌن أ   -  ٌ ا تؤهٌبل  عال   ٌ ٌ  ا، وفكر ة ببلدهم، والنهوض ألداء واجبهم فً خدم مإهلٌن علم

 بؤمتهم.

 إتاحة الفرصة أمام النابؽٌن الستكمال دراستهم العلٌا فً التخصصات العلمٌة المختلفة. -

 فً مجال التقدم العلمً فً اآلداب والعلومالقٌام بدور إٌجابً فً مٌدان البحث العلمً الذي ٌسهم  -

 والتكنولوجٌا. لعصرمة المبلبمة لمتطلبات تطور اوالمخترعات، وإٌجاد الحلول السلٌ

النهوض بحركة التؤلٌؾ واإلنتاج العلمً، وترجمة العلوم والمعرفة النافعة، مع ضرورة القٌام  -

 بالخدمات التدرٌبٌة للخرٌجٌن، وإتاحة فرص التعلٌم العالً وتجوٌد محتواه ورفع مستوٌاته.

 .(xxi)تعمٌق االعتزاز الوطنً ، واالنتماء القومً -

ص إلى أن مفهوم التعلٌم العالً، وسٌاساته التعلٌم العالً، ال ٌنطوي فقط على تؤسٌسا  على ما سبق نخل

وقادرة على مجابهة عملٌة التلقٌن المعرفً التقلٌدي، بل هو فضاء كبٌر ٌتم فٌه خلق أجٌاال  مدربة، 

 متؽٌرات العصر، وإدارة عجل التمٌة والتحدٌث، وقٌادة األمة، ورٌادة أعمالها.
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 الثالثالمحور 

 "األزمات التً تواجه تجوٌد التعلٌم العالً فً الوطن العربً"

 المراقب لمشهد التعلٌم العالً فً الوطن العربً، ٌلمس تحدٌات ومعٌقات كثٌرة تواجه هذا        

ؾ تكات من رؼمعلى الف القطاع، تحول دون أن ٌكون فاعبل  كما ٌجب فً العملٌة التنموٌة والمعرفٌة،

ومإسسات التعلٌم العالً، حٌث تزاٌدت  ً الببلد العربٌة للتوسع فً بناء الجامعاتد الرسمٌة فالجهو

، ووصلت إلى 8227عام  827إلى  8227جامعة عام  877أعداد الجامعات فً المنطقة العربٌة من 

ن هذا التوسع لم ٌرافقه ارتقاء ، فإ8212المعرفة العربً للعام ، حسب تقرٌر  8218جامعة عام  722

 .(xxii)فً جودة التعلٌم، ونوعٌته، وربط المنظومة التعلٌمٌة، ومخرجاتها فً سوق العململموس 

فً العالم العربً ٌمكن لنا أن نستشهد  وقٌاسها جودة التعلٌم العالً عندما نتحدث فً شؤن تقوٌم      

ٌ عاد النظر فًحٌث رأى أنه )) ،بقول مصطفى التٌر  أمر ٌحتاج إلى وقفة جادة وشجاعة، بحٌث 

ننا ننطلق وقد ٌقول قابل: إ مقومات البٌبة التعلٌمٌة العالٌة من خبلل مراجعة مٌدانٌة للخلل الموجود فٌها،

من افتراضات حالٌة حول مسٌرة التعلٌم العالً، ولكننا نجٌب بؤن المإشرات والدالبل والبراهٌن 

مات تلمس أثرها وى مسل  تجاوزت مرحلة الفروض التً تبنى من خبلل عٌنات مبدبٌة، وترتقً إلى مست

ٌ  ا  .(xxiii)((من خبلل الحس المجتمعً، ومن خبلل المعاٌشة الٌومٌة ٌوم

ٌفرض الواقع العالمً الجدٌد والمعاصر جملة من األزمات والتحدٌات التً ال ٌمكن إنكارها، وال ٌمكن 

 للمجتمعات العربٌةالنظم واألبنٌة االجتماعٌة، والثقافٌة، واالقتصادٌة  واجهتها إال من خبلل إصبلحم

ٌ عدالنظام التعلٌمً والتربوي، ، وٌؤتً فً مقدمتها وتطوٌرها فً أعلى هرم البناء  لتعلٌم العالًمجال ا و

ل  التعلٌمً،  ة لتؽٌٌره وتطوٌره، وتجوٌده، إال أن هذه الرإٌة تقؾ أمامها ح  ومع الحاجة التً أصبحت م 

، وهً ما تم الخلوص إلٌه عبر استقراء لعدٌد آلتٌةحصرها فً النقاط ا حاولن الباحثات تحدٌات وأزم

 الندوات، والملتقٌات، والدراسات العلمٌة: 

 أزمة إٌدٌولوجٌة و سٌاسٌة: أوًل 

من هم فً سدة الحكم  وعلى وجه الخصوص فً أوقات التؽٌٌر أو فً أزمنة االستقرار ٌستؽل   ادابم  

هات سٌاسٌة وأفكار توج   مصلحةفً  رات تصب  درون تشرٌعات وقراوصولهم إلى المراكز العلٌا، وٌص

طموحاتهم، وجماعاتهم دون النظر إلى المصالح العلٌا لمجتمعاتهم، ولعل أفضل مثال لذلك  ًمختلفة تلب  

ٌٌر مناهج وإحبلل أخرى وإٌقاؾ ما صاحب ثورات التؽٌٌر فً البلدان العربٌة من إلؽاء مقررات وتؽ

 ،بسبب االنتماءات السٌاسٌة والفكرٌة ؛ورإساء جامعات ٌرٌنومد وطرد آخرٌن وتعٌٌن وزراء ذةتاأس

ىا عن الر  موقؾ هو االرتجال، والتخبط بعٌد  كان سٌد الو  ستراتٌجٌات. والتخطٌط، ووضع اإل إ 

المإسسات الجامعٌة،  الكثٌر منرت على األثر فً الخروج بنتابج سلبٌة أث   له بالػ كل ما سبق كان

ة وفاسدة، ناهٌك عن اإلرث الثقٌل الذي تركته وأرست دعابمه أنظمة مستبد   ،بحثٌةوالمراكز الت آوالهٌ

بللها على واقع ظسببها األزمات والصراعات وتلقً بوبشكل عام ٌعطٌنا السرد القادم أهم اآلثار التً ت

 .تعلٌم، والعلوم االجتماعٌة خاصةال

فً العالم  وتطوٌرها ٌرة العلوم االجتماعٌةمس تقدم أمام اض العوابق التً تقؾ عابق  هذه بعو       

 العربً:

 وعلى مر التارٌخ إلى عدم االكتراث بؤهمٌة العلوم االجتماعٌة، مٌل األنظمة والسلطات ،

 واإلنسانٌة، وتتابع أبحاثها فً تعاملها مع مشكبلت المجتمع واألمة.

 علوم االجتماعٌة بكشؾ حقٌقة تقوم ال نففً حٌ ي ٌقوم على تزٌٌؾ الواقع،العابق األٌدٌولوجً الذ

ة الواقع والتعوٌل على اإلعبلم ٌدٌولوجٌة السلطوٌة بإخفاء حقٌقتقوم األ ،لواقع وتقدٌم سبل تجاوزها

 ل القٌم.الرسمً الذي ٌجم  



 "92-72" 0202, 61مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

21 
 

 إفساح -جدتلو و   -ساته التً من شؤنهانخبه، ومن مإس منالمجتمع  حرم وهذا، ؼٌاب الدٌمقراطٌة 

ً  إ خمنا وإٌجاد علومال ههذ للبحث فً مجالال  للعمل. ٌجاب

ا ًٌ  أزمة انعدام السٌاسة والتخطٌط العلمً:: ثان

 ومراكز بحثٌة إلى سٌاسة علمٌة واضحة. ،علٌا سات التعلٌمٌة من جامعات، ومعاهدتفتقر المإس

مجرد سٌاسات   تعدو كونهات وتعلٌمات خاصة بهذا الجانب فهً الستراتٌجٌاإوفً حال وجود        

 ٌ اتورؼم عدم نكران توافر بعض النسسات العلمٌة واألكادٌمٌة ولٌست سٌاسات بالمعنى الدقٌق، للمإ

أة وؼٌر لبرامج وموضوعات مجز   ٌةال تتجاوز كونها مجرد مشارٌع بحثفهً والمقاصد العلمٌة، 

وتلبٌة  مرتبطة بالسٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة والتربوٌة والتنموٌة الرامٌة إلى حل المشاكل،

االحتٌاجات األساسٌة للفرد والمجتمع، وما ٌإكد ضعؾ هذه السٌاسات أو حتى ؼٌابها أن الجامعات 

ؼٌاب سٌاسة  ها الوحٌد هو التدرٌس فقط، وفً ظل  أصبحت أقرب إلى الثانوٌات، أو المدارس التً هم  

جرد عملٌة مبرمجة ستراتٌجٌات والخطط العلمٌة لتصبح مة للبحث العلمً تراجعت اإلعلمٌة رشٌد

أي ال تعتمد على بدابل  ،هألنشطة مشروعات بحثٌة محدودة أو جزبٌة مبعثرة مكررة أحادٌة التوج  

ستراتٌجٌات للتسٌٌر ولٌست للتطوٌر؛ إفهً  علٌهو ،متنوعة تتفق وطبٌعة الظروؾ واإلمكانٌات المتاحة

 قٌة منعزلة عن مجتمعها.إذ تبنى بدون التعرؾ على االحتٌاجات األساسٌة للعلم فتؤتً فو

ستقبلٌة لؽٌاب التخطٌط العلمً واألخطر من ذلك أن هذه الخطط ال تستند إلى رإٌة م       

 .(xxiv)فة بالبحث العلمً والعلوم كافةستراتٌجً بعٌد المدى لدى القابمٌن على المصالح المكل  اإل

 أزمة التبعٌة: ثالًثا

 ؾ ٌعود إلى التبعٌة وتحكمها،قة تتسم بالجدلٌة، فإذا كان التخل  ؾ والتبعٌة هً عبلإن العبلقة بٌن التخل  

 :ها فً اآلتًلعدة أسباب ٌمكن عرض بعضتكثفه، وذلك بل  ،فإن التبعٌة تزٌد من التخلؾ

 ا دعم ماديوول المتقدمة من خبرات، ومعارؾ، لها الد فة على ما تقدمهل  ختتتوقؾ الدول الم  .أٌض 

  هذه المعارؾ والخبرات، والدعم وؼٌر ذلك وقت حجب إلى المسٌطرة( الدول المتبوعة ) دفعٌهذا

 ما تشاء.

  بالشكل  واعملٌ لمبشكل عام فً عالمنا العربً  ، ورواد التعلٌم العالً، المتخصصٌن بدأ أن

مسار العلوم فً العالم المتقدم، ولكن  نع هاستقبللٌتها، وال نعنً بذلك عزل من أجل المطلوب 

ه العلوم من أسس المجتمع وثقافته، وبٌبته، وتارٌخه، ماضٌه، وحاضره، وجب أن تنبثق هذ

 .ومستقبله

تعانً العلوم االجتماعٌة من شبه تبعٌة كاملة للمدارس القرٌبة، وكما هو معروؾ أن الكثٌر من        

 بل ضد ،حسبوضد العرب  ٌستل ،مة، وفلسفات وثقافات عدابٌةؽ  ل  هذه المدارس حاملة لمعارؾ م  

قها فً على نتابج البحث العلمً لمن أراد أن ٌطب   اٌنعكس سلب   وهذالحضارات المؽاٌرة والمتمٌزة، ا

 المشكبلت البحثٌة فً طرٌقة التفكٌر واختٌار  الواقع العربً، وتظهر هذه التبعٌة الفكرٌة، والنظرٌة

ل ؼرٌبة وفرضها على لمشكبلت إنسانٌة واجتماعٌة وتربوٌة، وحلو عنه من نقل   نتج، وما ٌوصٌاؼتها

وهذا  ،المجتمعات العربٌة، وضرب التراث العربً فً العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة عرض الحابط

عن مجتمعه وثقافته، ولعل هذا النقل والتقلٌد والمحاكاة واالزدواجٌة دون  اجعل الباحث ؼرٌب   األمر

ا ثقافتناو ،مستمر لطاقاتنا، وإمكانٌاتناؼربلة ودون إطار فكري نقدي متماسك سٌإدي إلى تراجع  ، أٌض 

 .(xxv)بل إلى تفاقم تخلفنا العلمً والتقنً

 من نظرٌات ؼرٌبة قابمة على النزعة اانطبلق   -محاولة المجتمع العربًً إن هذا التؤثر ٌتمثل ف      

هذا المنحى فإن وتؤثره بالثقافة األوروبٌة، ووفق  تفسٌر المجتمع فً عبلقته -التطورٌة واالنتشارٌة
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ٌإدي إلى فؼٌرهم، ٌٌن ٌقرإون مجتمعاتهم، وخصوصٌاتهم الثقافٌة واالجتماعٌة بؤعٌن الباحثٌن المحل  

  ٌ أسباب التبعٌة الفكرٌة للمتخصصٌن  الباحثٌن بعضرجع اهتزاز تارٌخ هذه الدراسات وإلى هشاشتها، و

   ٌ  إلى: افً مجال العلوم االجتماعٌة عرب

 ٌوالنظرٌات. مٌة مهتمة بحقل المناهجؼٌاب مإسسات أكاد 

 المٌول الفكرٌة للباحثٌن العرب(xxvi). 

ا والتزود منهم لٌس باألمر المنكر وال هو بالسوء الذي  وتجاربهم من سبقونا ع خبراتأن تتب   نإكد مرار 

ومنهجه الذي ٌدعم مبادئ  ثوابته وفوابده جب أن ٌكون فً إطار لهحمد عواقبه، ولكن ذلك ٌال ت  

ثاقبة مفتوحة  والتواصل مع الثقافات األخرى، ومع اآلخر دون توجس ورٌبة، ولكن بعٌن اكمٌةالتر

ا المسار ت وبحذر؛ تعزٌز  لنهج التبعٌة والسٌر وراء اآلخرٌن دون  واصل الحضارات والتثاقؾ، وتحٌٌد 

 إرادة.

 أزمة الهتمام بالعلوم التطبٌقٌة على حساب العلوم الجتماعٌة: رابًعا

ها وتطورها من المقاٌٌس التً تدل  على ن تقدم العلوم االجتماعٌة، وازدهارال مناص من القول: إ      

من مقاٌٌس التنمٌة االجتماعٌة والبشرٌة،  اومقٌاس   بل أصبح دلٌبل  ، م المعاؾ والعلوم فً تلك الدولتقد  

    .العربٌة ى الوضع فً الدولهذا السٌاق ال ٌنطبق بشكل كبٌر علما أشرنا إلٌه فً و

لقد اتجهت الجامعات العربٌة بعد االستقبلل بفعل الحاجة إلى التنمٌة، وبحسن نٌة نحو العلوم       

صٌؽت  نالذٌ والؽاٌة  االهتمامب ص  خ  إذ لم ت   ؛العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة أ هملتفً حٌن  ،الطبٌعٌة

بللها ورثت فالدول العربٌة بعد استق ؛ومستواهاا على مردودها وهو ما انعكس سلب  ، العلوم الدقٌقة مابه

من المظاهر السلبٌة على جمٌع األصعدة  ثقٌلة   ، وحصٌلة  اف  متخل   اومجتمع   ،انهك  م   اعن االستعمار اقتصاد  

انعكس ذلك بشكل مباشر على برامج التكوٌن، إذ حظٌت التخصصات ذات الصلة ف ،والمستوٌات

 .(xxvii)القابمة على الجامعات اتالهٌبٌة خاصة من ٌقة والطبٌعٌة برعالوم الدقعبال

 م أهتم بالعلوم جمٌعها على قدم المساواة، ٌقٌنا  منهم بالدور الرابد واألساسً الذي تقدمه العالم المتقدأن 

أن رجال القانون والسٌاسة، واالجتماع، والنفس،  ًلمجتمعاتهم، وهذا ما تراه جلٌا  ف العلوم االجتماعٌة

 ً رٌادة المجتمعات المتقدمة، وعلى رأس صناعة القرار فٌها.واالقتصاد، ف

 أزمة إشكالٌة المؤسسات: خامًسا

تمر المنطقة العربٌة بمرحلة خطٌرة وحساسة فً مجال التحوالت السٌاسٌة واالقتصادٌة،   

من  منتظر والمهم من هذه المإسساتالرؼم من الدور ال لىتماعٌة، والثقافٌة، والبٌبٌة، وعواالج

حقٌق أهدافها، وٌصل دورها تعانً من قصور شدٌد فً تفإنها امعات، ومراكز بحثٌة، وهبات علمٌة ج

   ٌ  ات المالٌة واإلمكانٌات البشرٌة.الرصٌد النسبً من المخصصتوافر الرؼم من على ا، هامش

 اإلنفاقأزمة  سادًسا:

العلمً، وتطوره فً هذه لعل االنخفاض الواضح فً الدعم المالً المخصص ألنشطة البحث         

ب فً سب   ؛المإسسات أو ؼٌاب الحوافز المالٌة واالجتماعٌة المناسبة للقوى الفاعلة فً هذا القطاع

  واالبتعاد عن البحث العلمً. كهجرة العقولمشاكل أخرى 

م لعلوال شك أن عملٌة اإلنفاق على البحث العلمً عملٌة أساسٌة وقاعدة راسخة تقوم علٌها او       

ا متعدد ق بهذه العلوم ٌلمس قصور  فالمتؤمل فً واقع البحث العلمً المتعل   ؛االجتماعٌة والعاملٌن فٌها

الكوادر العلمٌة، وضعؾ  العلمً، ونقصستراتٌجٌة واضحة المعالم للبحث إالجوانب، ومنها عدم وجود 

 موٌل.الت
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رة للنفط والؽاز ٌن الدول العربٌة المصد  تفاوت كبٌر ب لفة التعلٌم العالًبلحظ من تقدٌرات ك  ٌ  و      

ى ؼٌر الكوٌت، قطر، السعودٌة، اإلمارات، عمان، الجزابر، لٌبٌا، العراق( وبٌن الدول العربٌة األخر)

ٌ   المنتجة للنفط، وعند موازنة ٌ  امتوسط ما  من المصروفات من إجمالً اإلنفاق،  نفق على الطالب سنو

ا الدول النتجة للنفط ) مع وجود تفاوت بسٌط فٌما بٌنها( أما الدول ؼٌر فً  ادوالر   1172 فإنه تقرٌب 

ا 222طالب فٌها حوالً النفطٌة فكان نصٌب ال   ٌ  .(xxviii)دوالر سنو

 أزمة العولمة: سابًعا

هً التؤثٌرات، والتحدٌات ما هو:ومن طرقه  صأنفسنا أمام سإال ال منافً هذا السٌاق نجد       

 ؟اع التعلٌم العالً العربًعلى قط المحتملة للعولمة

ٌ ماو -ل الدالبل إلى أن التعلٌمتشٌر ك فً موضوع العولمة       شكل كبٌر بسٌتؤثر  -التعلٌم العالً ال س

طنٌة إلى مة هذه النظم من السٌاقات الوءفً مبل ل كبٌرذه الظاهرة، حٌث سٌحدث تحو  بإجراءات ه

محتوى المناهج وطرق التدرٌس، لصٌاؼة الدة ضرورة إعا رض العولمةفستوالسٌاقات العالمٌة، 

 .(xxix)ونوعٌة اإلدارة والتحوٌل

هو أن ٌكون الوطن العربً أو ال ٌكون وسط عالم فأما التحدي األكبر فً مجمله، وفً خضم العولمة، 

التنافسٌة القابمة على امتبلك المعرفة وأدوات التكنولوجٌا، وحٌث تستحٌل األشكال المختلفة لبلنؽبلق 

، عولمةموأسواقه البٌبات العالم، فً ن تجاه ما ٌحدث النفس أو التنمٌة من خبلل نموذج محص   على

 ومحاولة سٌطرة النموذج األقوى )الؽربً( على مقدرات األمم، والشعوب.

ٌ    انظام   وصفه، بالتعلٌم العالً العربً نطبق على قطاعٌوهذا التحدي نفسه  وٌتؤثر بكل  ٌإثر ااجتماع

 والدولٌة. الوطنٌة لمتؽٌراتا

اإقلٌم ةٌ  ل  وبصورة ك   تهبد أن ٌتفاعل معها بالشكل الذي ٌضمن استمرارٌوال          ٌ    ٌ ل سٌكون ها، فودول

كل واختناقات، ومواطن بما ٌملكه من إمكانات متواضعة وما ٌعصؾ به من مشا -التعلٌم العالً العربً

رابقه وإدارته، لٌرسم ر سٌاساته وأهدافه ومحتواه وطٌفً ٌوم من األٌام على تؽٌ اقادر   -ضعؾ متعددة

ٌ   نفسه موقع  ل  ؟ا فً خضم العولمة والتدوٌلا مبلبم  ا تنافس

د نسوؾ ل وكفاءته التعلٌم العالً العربً ت المستقبل تإكد أن نوعٌةإن احتماال        على  ت حد 

دس ومواءمته هذا النظام مةءن مبلأالمستوى الوطنً فقط، و ن ال بد أ دولٌة ومعاٌٌر   أنماط   وفق ت حد 

ً فكؤحد االختبارات أمام المهزومٌن سلعة خاصة، إلى له حو  لٌ تٌار التدوٌللأو ٌترك نفسه  ،ٌلتزم بها

 ً الجدٌد.معالم العولمة، ونظامها العال

 سنجد أن أزمة العولمة تضع التعلٌم العالً العربً أمام ثبلثة تحدٌات:       

 نموذج واحد، النموذج األقوى )النموذج  فرض محاوالت اشبة عنً والتهدٌدات النالتحدي الثقاف

 .خصابصهاأجمل  حدأبد لئلنسانٌة والؽربً( وإلؽاء التعددٌة الثقافٌة التً كانت النموذج السا

قادرة على  ثقافٌة قوٌة وأنماط   قافٌة، وتنوعها ٌتطلب وجود نماذج  المحافظة على التعددٌة الث إن     

 ثقافاتها سلوكٌات الشعوب على اختبلؾ تمتلك آلٌات وقوى قادرة على ضبط ًالت واجهة ثقافة العولمةم

عها، أما  قومفٌة األضعؾ، ومن هنا البد أن ٌسوؾ ٌطال النماذج الثقافاالندثار واإللؽاء والتهمٌش  وتنو 

ا وترشٌحها من خبلل مناهجه فً المحافظة على الثقافة والهوٌة، وتطوٌره الدور فع  بالتعلٌم العربً 

ق الهدؾ ب منا إعادة النظر فً محتوى المناهج وتطوٌرها بالشكل الذي ٌحق  هذا ٌتطل  وونشاطاته، 

 المطلوب.

 لتحدي الذي تفرضه ثورة المعلوماتا   ٌ هرة ر األساسً فً مرور ظاواالتصاالت، وهو المتؽ

ت تطورات الكبٌرة، وؼٌر المسبوقة فً تقنٌا، لقد أحدثت الةالسابق عقودالالعولمة وتنامٌها خبلل 



 )دراسة نقدٌة(  ًد التعلٌم العالً فً الوطن العرباألزمات التً تواجه تجوٌ

22 

والمعلوماتٌة ثورة فً كل مجاالت العمل اإلنسانً، وكان لهذه التطورات تؤثٌرات  المعلومات

س ل تدرٌجً لٌجوهرٌة على نظم التعلٌم العالً فً كثٌر من بلدان العالم، حٌث ٌبلحظ هناك تحو  

ا وطرابقه وإدارتهفً هٌاكله وتقنٌاته  فقط فً محتوى التعلٌم، بل  .أٌض 

  التحدي الثالث، وهو الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، وهو من أهم المتؽٌرات التً تستهدفها حركة

 .(xxx)العولمة

 واقعا  وأن اختلفنا فً تحدٌد مبلمجه.قد ٌرى البعض العولمة وهما ، وٌراه آخرون فخا ، ولكن 

 أزمة المخرجات: ثامًنا

ث   ن مخرجات مإسسات التعلٌم العالً ومما ال شك فٌه أ ،ا كان مصبه كذلكإذا كان منبع النهر ملو 

سٌؽلب علٌها طابع الكم على  -وفً ظل نوعٌة مدخبلتها، وظروؾ تفاعبلتها البٌداؼوجٌة -العربٌة

ٌجٌن الذٌن ٌؽلب على تكوٌنهم الضعؾ المهنً، والعلمً وسوء ؾ الخر  ، والمحصلة آالحساب الكٌؾ

 .(ؼثاء كؽثاء السٌل)أكثر داللة  فهم بصورة ،التؤهٌل

نجد أنفسنا أمام تحدٌات وقضاٌا فرضها هذا  الثالثة، والقرن الحادي والعشرٌنونحن فً بداٌة األلفٌة 

 ؟مواجهة التحدٌات الهابلةبراهن االنتقال إلى هذه الفترة الزمنٌة الجدٌدة، فهل ٌسمح لنا الوضع ال

الطبلب والمدرسٌن، ومإسسات التعلٌم  دنب الكمٌة من حٌث عدع الكبٌر فً الجواعلى الرؼم من التوس  

هناك  فإنا الجانب، نفاق فً هذر الدعم المادي، وزٌادة اإلالعالً، وإنشاء بعض المراكز البحثٌة، وتطو  

  ٌ رات الكم، والتكٌؾ، وظل التركٌز على االستٌعاب، وعلى مقابلة الضؽط اختبلالت ملحوظة بٌن متؽ

 التعلٌم، مع إهمال كامل للجوانب النوعٌة.االجتماعً على 

ع سوق العمل بالخرٌجٌن من أنصاؾ المإهلٌن، أصبحت أؼلب المإسسات تفرز ومن هنا، وبعد تشب  

أصبحت المإسسات ؼٌر  خصخصةالهات الحدٌثة فً عملٌات ومن خبلل التوج   ،عن العملالعاطلٌن 

مته للتطورات العلمٌة ءمته، ومواءى مبلتتدن ذيرفض ما ٌفرزه التعلٌم العالً الالحكومٌة ت

   ٌ زال التعلٌم العالً ٌواجه الطلب االجتماعً المتنامً من خبلل ما و ،اوالتكنولوجٌة السابدة حال

 ما ٌشبهلت نتٌجة لهذا الوضع إلى المإسسات التعلٌمٌة التقلٌدٌة المسٌطرة، وهً الجامعات التً تحو  

بالراؼبٌن فً الحصول على شهادات لتحسٌن  تعج   التً سواقاألو ثانوٌة، أالبتدابٌة أو االمدارس ال

ٌ   مام كؤزواج عندما ٌنوون الزواج، وصورتهم االجتماعٌة، أو لقبوله فً هٌكله،  ازال التعلٌم تقلٌد

  ٌ السابقة، ولم ٌكن هناك محاوالت  ب  ق  ذكر خبلل الح  ومحتواه وطرابقه، حٌث لم ٌبلحظ هناك أي تجدٌد 

 .(xxxi)التً ٌعج العالم بهاواتجاهاته صبلح ادة من مظاهر التجدٌد واإلجادة لبلستف

: لعربً وبمدخبلته التً ٌؽلب علٌهاؾ الذي ٌعٌشه التعلٌم العالً فً دول الوطن ان الواقع المتخل  إ

جعل  ،الضبابٌة –الفوضى -النكوس -وانٌةالعد –الفساد المعرفً -االرتجال –التكرار -الحشو

بداع، نها مفرؼة من ملكة االبتكار، واإلجماعات من حملة المإهبلت، ولك -شك ىدنودون أ -مخرجاتنا

واقتصادي،  ،ًؾ اجتماعً، ونفسمات مستبدة، وتخل  ، وحكووسط اقتصادات رٌعٌةتعٌش والتطوٌر 

 ة وظٌفٌة، وتقنٌة.ٌ  م  وسٌاسً، وأ  

منه السرعة التً  شكل ال مفر  ن مجتمعنا العربً أصبح ٌواجه بإاب العرب: ت  ٌقول فً ذلك أحد الك  

ٌقتحم بها عصر ما بعد الحداثة وتعولم األسواق والثقافات والمعلومات، وهو ال ٌتٌح الوقت الكافً لرد 

من ضرورة التفكٌر لتطوٌر رإانا  اهعلٌالفعل البطًء، وعدم التجاوب السرٌع مع ما ٌعرض 

على مواكبة التؽٌرات الهابلة التً حدثت فً  تنا، ومن هنا، فإن استجابتنا مازالت ؼٌر قادرةاوممارس

التً عشناها فً وممارساتهما التنمٌة والتحدٌث  وكنا ومازالنا نعٌش بفكرمطلع القرن الجدٌد، 

 .(xxxii)ات من القرن الماضًٌات والستٌنٌالخمسٌن
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العالً أن  ى التعلٌموحت المختلفة مراحله األساسٌةلتعلٌم فً العالم العربً وبعلى أنظمة ا ار الزم  صا

لهابل وفق نظم المعلومات ق المعرفً االتدف   تواجه، ووتساٌرها أنظمة التعلٌم الحدٌثة والمستحدثة تواكب

 العالم. تً تؽزوال

ملة من التساإالت التً ٌجب على واضعً السٌاسات التعلٌمٌة العرب أن  ٌضعنا هذا الواقع أمام ج 

 ت التعلٌم العالً فً بلدانهم وهً:ٌضعوا إجابات لها فٌما ٌتعلق بتقٌٌم م خرجا

 لٌا والجامعات لدى خرٌجٌها موازنة  نتها المعاهد العز والجودة والتخصص التً كو  ٌ  أٌن التم 

 بمثٌبلتها حتى فً بعض الدول النامٌة األخرى على أقل تقدٌر؟

 ًوالخدمات التً نشؤت، وتطورت بسبب كفاءات، ومهارات أولبك الخرٌجٌن؟ الصناعات ما ه 

 ًمن م جمل أعداد الخرٌجٌن؟ وهل تتفق أعمالهم الحالٌة مع  ما هً نسبة المستخدم الفعل

 .(xxxiii)تخصصاتهم العلمٌة؟

 : أزمة اإلدارة البٌروقراطٌةتاسًعا

ا وبشكل مستمر إلى حتامه ٌتطوٌر التعلٌم والبحث العلمً، ومسٌرة تقد   من الحرٌة،  نوع  ج دابم 

 والتعقٌد اإلداري. والتسٌٌر، واالبتعاد عن النمطٌة

ٌ    اقفص   م فإن اإلدارة البٌروقراطٌة تعدكما هو معلوو ٌ   احدٌد ٌ ما إذا د حرٌة البحث ٌق والباحث، ال س

وكبت  اع،والصر ،مزٌد من التضاربق القوانٌن والقواعد اإلدارٌة التً تإدي إلى قترن ذلك بتطبٌا

ص مفهوم األسرة هم، وفً ظل هذا الجو ٌتقل  ن عن بحوثات األكادٌمٌة، وانصراؾ الباحثٌٌ  ر  الح  

يالجامعٌة العلمٌة البحثٌة الممتدة، والح ألن  ٌعرقل البحث العلمً؛ قٌقة أن هذا النمط اإلداري المترد 

إلى عرقلة عمل التً تقود  المركزٌة والتدخل فً الشإون العلمٌة التفصٌلٌة ٌسبب المزٌد من اإلحباطات

 .(xxxiv)وإعاقة طموحاتهم ومصادرة حرٌاتهم وقتل إبداعاتهمالباحثٌن فً هذا المجال 

 والتهجٌر القسري : أزمة الهجرةعاشًرا

بة ال ٌوجد والجاهزة  من عالمنا  أدنى شك فً أن موضوع هجرة العقول العربٌة والكوادر العلمٌة المدر 

لها الكثٌر من دت ققبلم، وع  ت لها الكثٌر من األالعربً ظاهرة قدٌمة، ومتجددة، وهو موضوع سال

الملتقٌات العلمٌة، وقامت علٌه الكثٌر من األبحاث العلمٌة،  من عدٌدالعلى هامشه  الحوارات، وأ قٌمت

والمسإولٌن القابمٌن على هذا الشؤن بخطورة  وذلك الستشعار كثٌر من المختصٌنوالدراسات؛ 

ٌ  الظاهرة، وما تشك   ٌ ضعؾ، والهٌآت العلمٌة، ل المإسسات، والجامعاتثقل كاهله من عبء إضافً   و

ا وٌزٌد من هشاشتها األوضاع المتعلقة بالتعلٌم ، ولعل العوامل الحقٌقٌة الكامنة وراء هذه العالً تحدٌد 

التعلٌم  فة بكامل متؽٌراتها ألوضاعالظاهرة تتشكل وفق عوامل الطرد التً تتشكل بسبب البنٌة المتخل  

جذب ا توفره دول المتقدمة من عوامل لداننا، ومن جهة أخرى مسم بها الفضاء التعلٌمً فً بوالتً ٌت  

 .ومؽرٌات تستنزؾ الموارد البشرٌة وتإثر بشكل سلبً على مإسساتنا العلمٌة

إن التهجٌر القسري لمجتمعات التعلٌم العالً هو شكل آخر من أشكال الخسابر البشرٌة التً لها تؤثٌر 

حلقات النزوح القسري فً التارٌخ  هد المنطقة العربٌة أسوأهذا القطاع؛ إذ تشطوٌل األمد على نوعٌة 

وقد حدث نزوح  كبٌر لؤلكادٌمٌٌن فً العراق  على األكادٌمٌٌن بشكل ؼٌر متناسب،الحدٌث، والتً تإثر 

، عندما هرب إلى الخارج عدة آالؾ من 8227عقب تصاعد العنؾ الطابفً بعد الحرب فً العام 

ثار  وخٌمة على نوعٌة التعلٌم، ب على ذلك آوي الخبرة العالٌة، وقد ترت  األكادٌمٌٌن العراقٌٌن من ذ

وعاد  بعضهم إلى العراق منذ ذلك الحٌن، إال أن العدٌد واجهوا خطر االقتبلع مرة أخرى من األراضً 

األمر ذاته ولو بنسبة أقل على ما حدث وٌحدث فً ، وٌمكن إسقاط (xxxv)ً سٌطر "داعش" علٌهاالت

دور رحاها فً الوطن ربٌة أخرى كالٌمن، ولٌبٌا، هذا وال ت عد الحروب والنزاعات التً تعدة بلدان ع
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األنظمة االستبدادٌة  -بل هناك عوامل عدة منها: تدنً األجور ،لهذه األزمة بمفرده اب  مسب   العربً عامبل  

 عوامل االستقطاب التً ٌقدمها العالم اآلخر ..الخ. -والشمولٌة

الً وحسب؛ بل طالت هذه األزمة طبلب ذة التعلٌم العلهجرة، والتهجٌر على أساتاتقتصر موجات  لم

 ،بت الحرب الدابرة فً سورٌا بحدوث أكبر أزمة نزوح أكادٌمٌة فً العالم الحدٌثلقد تسب  و الجامعات،

حٌث بلػ العدد التقدٌري للطبلب الجامعٌٌن النازحٌن إلى دول الجوار وبشكل كبٌر لبنان حوالً 

تركٌا، و  نزحوا إلى ألؾ طالب من المإهلٌن لدخول التعلٌم العالً 72إلى  82، وهناك ما بٌن 22.222

 .(xxxvi)ألؾ طالب على األقل فً األردن 170222

ابات واضلقد  ا أن ح   ٌ آخر ٌكشؾ عن عمق األزمة فً قطاع التعلٌم  هجرة األدمؽة العربٌة ٌعد تحد

بلٌٌن المهاجرٌن وجود م 8218نت دراسة للبنك الدولً عام ٌ  العالً العربً، ودوره فً التنمٌة، فقد ب

 107والكبار لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة، معظمهم من المؽرب  العرب من الشباب

من  ألؾ، ومعظم هوالء 722راق ومصر ولبنان والع ،ألؾ 222ملٌون، وتونس  107ملٌون، والجزابر 

 .(xxxvii)خرٌجً التعلٌم العالً
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 المحور الرابع

 والتوصٌات"الخالصة "

 : خالصة ما توصلت إلٌه الدراسة من نتائجأوًل 

  إن التعلٌم العالً فً المنطقة العربٌة ٌعانً من أزمات، ومشكبلت، وتحدٌات كبٌرة تتشابه إلى حد

أخرى، ومن تخصص إلى آخر، ومن لعامة، وتختلؾ من مإسسة تعلٌمٌة إلى كبٌر فً أطرها ا

 ؛وثروات ما تمتلكه الدول من مواردعبلقة بحجم  الذي لهإلى أخرى من حٌث اإلنفاق منطقة 

افالدول المصد   ن كان هذا التفاوت ال ا تكون أفضل من مثٌبلتها فً العالم العربً، وإم رة للنفط ؼالب 

تإكده ما وهذا  اإلنفاق فً قطاع التعلٌم العالً، بؤهمٌة ال دالالت واضحة، ولكن ٌعطٌنا مإشر  ٌشك  

دٌنة إنفاق مت تحٌث ترصد معدال ،والدولٌة التً لها عبلقة بهذا الشؤن تقارٌر المنظمات اإلقلٌمٌة

ا النامٌةألؼلب الدول العربٌة موازنة  ببعض الدول المتقدمة، و  . أٌض 

 عٌلواقع التعلٌم العالً فً الببلد العربٌة  فاحصة   إن نظرة ش تضعنا أمام صورة تعكس الواقع الم 

التخبط، والتخلؾ، وعدم الوفاء بؤقل متطلبات العصر، وعدم الوصول إلى المستوى الذي  هالذي ٌلف  

بما  ،لها إلشباع الحاجات األساسٌة بشكل ٌتناسب مع حق اإلنسان المعاصر فً العٌش الكرٌمٌإه  

الطموح لو لها لتحقٌق مثل هذا وثروات هابلة تإه   افر لدٌها مواردفً ذلك تلك الدول التً تتو

 .تنفٌذها والخطط، وأجادت وضعت السٌاسات،

   ل والكفاءات والعقول العربٌة خارج الوطن العربً خسابر باهضة الثمن، وتشك   ل هجرة الكوادرتمث

وتحدٌث المجتمعات العربٌة،  مجموعة من العوابق والمشكبلت فً طرٌق تطوٌر جهود التنمٌة،

ر الذي من عوامل التصح   اد كثٌرة، فهً من ناحٌة عامل  أبععن كونها أزمة مركبة ولها  فضبل  

م ت قد   البلدان العربٌة، ومن ناحٌة أخرى فً تالهٌآمراكز، والو الجامعاتو المإسساتٌزحؾ على 

رفت علٌها  ى الدول الم هاجر إلٌها، وفً أؼلبزة إلثروة بشرٌة مجه  على أنها  األحٌان تكون قد ص 

 التً نزحت منها.ول نفقات كبٌرة من خزابن الد

  بسبب االضطرابات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة التً تمر بها المنطقة اإلقلٌمٌة العربٌة ٌشهد

التعلٌم العالً فٌها درجة من التدهور الذي أصبح ظاهرة ملموسة لدى خبراء التعلٌم، والتربٌة، 

ا والمواطن العادي مإسسات،وال لدان ر خطر م حدق بمستقبل البذ  ن   ، وهذا أمر ٌحمل فً طٌاتهأٌض 

قبلة ٌستوجب وٌتطلب التصدي لها بخطط فر لها اة وطموحة، وتتووبرامج جاد   العربٌة وأجٌالها الم 

 بشكل عاجل كل االحتٌاجات المادٌة، والتشرٌعٌة.

 كبٌرواألٌدو كان للحروب والصراعات السٌاسٌة  ً الً على بنٌة التعلٌم الع التؤثٌر لوجٌة دور  سلب

ا أن هذه الظروؾ  ومحاوالت تجوٌده وتطوٌره؛ العربً فمن خبلل البٌانات والتقارٌر بدا واضح 

اث، وعدد ح  ، والب  ذة الجامعٌٌنتااألسو ولة من العلماءه  ألعداد م   قسري   وتهجٌر   أدت إلى نزوح  

لخدمة إما إلى المهجر، وخروجهم من ا رج بلدانهماوالطلبة خ بٌن،كبٌر من الخرٌجٌن المدر  

ا عن العمل واألمن، باللجوء إلى الدول المجاورة، أو بة والتجر االنتقال منها إلى دول الجذب بحث 

ؾ الكفاءات والعمالة ، فقد رصدت هجرة آالاللٌبٌة دلٌل واضحالعراقٌة والسورٌة والٌمنٌة و

جاتنا بعض مخرلب ستبلالقول: إننا أمام عملٌة ا ٌمكننا وعلٌه بة الماهرة، والمتخصصة،المدر  

 ٌجعل عملٌة إنتاج الجودة تدور فً حلقة مفرؼة. المتمٌزة، وذات الجودة، وهذا األمر

  ٌزٌد  البلدان األجنبٌة، والعربٌةهجرة أصحاب المإهبلت العلٌا، والكفاءات، والكوادر إلى بعض

والتعلٌم  وخاصة فً مجاالت التربٌة -أوطانهموهو األمر الذي ٌحرم  ،من مضاعفة هذه األزمة

 بٌة من الكفاءات الفنٌة المتخصصةلٌن، كما ٌحرم الببلد العرمن عدد كبٌر من المإه   -العالً

 والماهرة. 
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  الدول محدودة  مشكلة   مإسسات التعلٌم العالً العربٌةمن المشاكل األساسٌة التً تعانً منها معظم

التعلٌم العالً، محاوالت تجوٌد  الدخل القومً، وهذه المشكلة جدٌرة بؤن تخلق أزمة خانقة أمام

ا ا منٌع  ا إلى األمام؛ فنحن أمام عابق ٌقؾ حاجز  أمام طموحات كثٌر من البلدان  والسٌر به ق دم 

طوات اإلدارٌة العربٌة، فؤنظمة الجودة الحدٌثة ال تتوقؾ فقط على ملء النماذج الورقٌة، وتتبع الخ

راكز وٌد تتعلق بإنشاء المإسسات، وتشٌٌد المن هناك جوانب مهمة من التجلهذه العملٌة؛ بل إ

سبق  والوظابؾ، ولكن كل ما ، وتوفٌر فرص العملأمام الخرٌجٌنالبحثٌة، وفتح أسواق العمل 

ٌجعلها فرٌسة االستدانة،  إلٌها ؼالبٌة الدول العربٌة، وهذا ومادٌات تفتقرٌحتاج إلى رإوس أموال 

على ق عملٌة تجوٌد التعلٌم العالً وهً أزمة القدرة عٌنحن أمام مؤزق كبٌر ٌفأو التبعٌة. وعلٌه 

  اإلنفاق.

   وعلى وجه الخصوص  -لت األنظمة السٌاسٌةطالما شك  ٌ زت بالتسلط، واالستبداد، تلك التً تم

ا -والقمع على  هج التعلٌمٌة، وجعلت نفسها رقٌب افرض على المناالمن السٌطرة، والتحكم و نوع 

فمعظم األنظمة  هاتها،هت الفكر العربً نحو مقاصدها، وأهدافها، وتوج  ، ووج  اثح  األكادٌمٌٌن، والب  

وكل  التخلؾ، –الفساد  –التبعٌة  –االستبداد  –تزال تصبؽها مظاهر الشمولٌة كانت وما  العربٌة

له، وال ٌمكن أن تإدي بؤي شكل ٌه، وتره  هذه الخصابص مجتمعة تقود نحو تقهقر التعلٌم، وترد  

 وٌره، وتجوٌده.إلى تط

 ا ٌ  ا ما ٌزال بعٌد  ا إلى عن معاٌٌر الجودة الحقٌقٌة واقع التعلٌم العالً عرب ً ما ٌعانٌه من تفش  ؛ نظر 

 -المركزٌة المفرطة –البٌروقراطٌة :منهاو ،والتربوٌة قة بالبنٌة اإلدارٌةالظواهر المتعل  من  الكثٌر

ٌ   –االنحبلل اإلداري  –تخلؾ وسابل التكنولوجٌة التعلٌمٌة و تقنٌةضعؾ ال –واالستسهالب التس

 العلمٌة تعٌٌن الكوادروساطة والمحسوبٌة فً قبول الطلبة وال –استشراء ظاهرة الؽش والتزوٌر

 والفنٌة.

 ا واستٌراد نماذج حدٌثة وفرضها ن القفز على المراحل التارٌخٌة، وحرقه: إمن القول ال مناص

ا عملٌة تجوٌد التعلٌم العالً، وإصبلحه ٌستحٌل فهمهف عً؛إلى حالة من االؼتراب، والبلو إدىسٌ

 وتعٌش فٌه. دون االهتمام بالواقع المجتمعً الذي تنشؤ

ٌحتاج إلى  ومحاولة تفسٌره هذه المإسسات، والجامعاتالواقع المجتمعً الذي توجد فٌه  ن فهمإ        

ر تجارب فاشلة، لكً ال نكر   فٌة والتارٌخٌةوالثقاالظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة  قة لطبٌعةرإٌة متعم  

 أخرى تسبقنا بمراحل.  أ علىوال نستنسخ أخرى ال تخدم واقعنا، وال نتجر  

 اع التعلٌم العالً، وجوهري على قط تٌار العولمة سٌكون له أثر كبٌر أصبح من المإكد أن

عن الجودة، وتطبٌق  الذي تبحث جامعاته وإداراتهنظام التعلٌم العالً العربً ومإسساته؛ ف

االندثار، وهذا ٌضعنا أمام سٌكون عرضة للتهمٌش و ام تعلٌمً هش  معاٌٌرها هو فً الواقع نظ

وما هو موقعنا من  ت الدولٌة؟ماذا أعددنا أمام تحدي ثورة المعلومات، والتكتبل :تساإالت عدٌدة

هو وضع خصوصٌتنا  وما عابرة القارات، ومتعددة الجنسٌات؟سواق العالمٌة، والشركات األ

مه لنا فكرة الجودة لذي ٌمكن أن تقد  ا وما ، والدٌنٌة إزاء هذا المد الجارؾ؟الثقافٌة، وهوٌتنا العربٌة

 نا به وسط هذا التدفق المعرفً والتكنولوجً؟وتمد  

   اع  شهد التعلٌم العالً العربً توس مٌٌن، واألكادٌ الطبلب دعد حٌث من ةٌ  الكم   الجوانب فً ا ملحوظ 

 وزٌادة المادي، الدعم وتطور البحثٌة، المراكزو المعاهد العلٌا،و ،وإنشاء الجامعات ،اثح  والب  

 التركٌز وظل والتكٌؾ، الكم، متؽٌرات بٌن ملحوظة اختبلالت هناك أن إال الجانب، هذا فً نفاقاإل

، النوعٌة للجوانب كامل إهمال مع التعلٌم، على االجتماعً الضؽط مقابلة وعلى االستٌعاب، على

ا وتقنً  ٌاب تعلٌم متوسط مهنًفً ظل ؼ ،التجوٌد تفً وجه محاوال وهذا سٌكون عابق ا عتٌد 

 فعال.
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  مدخبلتها، نوعٌة ظل وفً -العربٌة العالً التعلٌم مإسسات مخرجات فإن فٌه شك ال ومما 

 ؾآال لةالمحص  و الكٌؾ، حساب على الكم طابع علٌها سٌؽلب -البٌداؼوجٌة تفاعبلتها وظروؾ

 داللة أكثر بصورة فهم ،التؤهٌل وسوء والعلمً المهنً الضعؾ تكوٌنهم على ٌؽلب الذٌن الخرٌجٌن

ومحاوالت تجوٌده ما هً  دلٌة تقوم على أن التعلٌم العالًٌقودنا إلى ج (، وهذاالسٌل كؽثاء ؼثاء)

 فلسفة ٌه وجب النظر فًعل ؽاٌة األصٌلة هً الم خرجات، وبناء  إال وسابل ولٌست ؼاٌات، وال

لً، ومإسساته فً مإسسات التعلٌم العا ، وآلٌاتها منذ فترة لٌست بالقصٌرةالجودة المطروحة

 المختلفة.

 التوصٌات:

 ال  اجزء   لتعاون، والعمل اإلقلٌمً بوصفهوالنظر إلى ا ،العمل على الدخول فً تكتبلت إقلٌمٌة

، وتفعٌل اتفاقٌات العمل المشترك وأهم وظابفه لعربًالتعلٌم العالً ا أ وأولوٌة من أولوٌاتٌتجز  

تحاد الجامعات كٌانات مثل" المتعلقة به، وتفعٌل بٌن مإسسات التعالٌم العالً، وتفعٌل التشرٌعات ا

 العربٌة" 

  اإجراء حلقات النقاش، والحوار، والدراسات واألبحاث حول  مستحدثات التعلٌم، خصوص 

إصدار أحكام مسبقة قبل  ساء ثقافة القبول أو الرفض دونالمستوردة من الخارج، وعدم إر

اراسة، والبحث، وقٌاس مدى الفابدة التً تعود على التعلٌم ادال ما  لعالً العربً بالنفع، وهذا تمام 

 ٌنطبق على عملٌة الجودة المنشودة.

  العالً  لٌملواقع التعإجراء دراسات تؤخذ بعٌن االعتبار الجذور والظروؾ التارٌخٌة التً أسست

للببلد اسٌة، واالقتصادٌة ٌوالسالخصابص الثقافٌة، واالجتماعٌة،  آخذٌن فً الحسبان العربً،

 العربٌة، وربط ذلك بسوق العمل.

 ستراتٌجٌات وطنٌة إلعادة استقطاب الكفاءات واألدمؽة المهاجرة، وضع خطط عملٌة، وإ

ضمن وعاء الجودة،  البحثٌة، وجعلهمطات العلمٌة، وواالستفادة منها فً توطٌد، وتدعٌم النشا

 ولٌس بمعزل عنها.

  ىاالستفادة من ا ورإ  ثت من خبللها قطاعات التعلٌم، د  ح   تجارب الدول التً استجلبت أفكار 

صالتها دون الوقوع فً شراك التؽرٌب، والوقوع فً بموروثها الثقافً، وخصوصٌتها، وأ كتوتمس  

 ، والمالٌزٌة، خٌر قدوة ٌحتذى بها فً هذا المجال.فك العولمة، ولعل التجربة الٌابانٌة

 التعلٌم العالً،  أمكن المساعدة فً تطوٌر مإسسات نظمات الدولٌة والجامعات الدولٌةبدعم من الم

 من التعاون المبنً على احترام خصوصٌة اآلخر. ٌة، وفً إطار  عبوتنمٌتها دون ت

   وأشكالها ي فً المجتمعات العربٌة، وبؤنواعهاتشرة المرتفعة التً تسٌ  م  القضاء على معدالت األ 

أن أولوٌة، وضرورة م لحة، وسابقة، وٌمكن بوصفه ، وعلى رأسها التمٌٌز بٌن الجنسٌن المختلفة

 .المختلفة مراحله ع محاوالت تجوٌد التعلٌم فًم تتماشى بشكل متواز  

 ا عن  إن االستثمار واإلنفاق على وال  على أوجه الحٌاة األخرى اإلنفاقالتعلٌم العالً ال ٌختلؾ كثٌر 

ر عنه  ة للمساهمة فً دعم الدول الفقٌرة، وٌجب إنشاء صنادٌق عربٌة مشتركٌجب أن ٌتؤخ 

 ومإسساته. صة لقطاع التعلٌم العالًتكون مخص ،والمحتاجة

 ال  حتى فكرٌة، والسٌاسٌة، والدعم المادي؛استقبللٌة مإسسات التعلٌم العالً من النواحً ال تؤكٌد

التعلٌم العالً فً الوطن العربً  فالباحث فً واقع ل السٌاسً، واألٌدٌولوجً؛تقع فرٌسة التؽو  

ر بشكل مباشر على الدولة وبجبلء مدى االستقطاب السٌاسً، والصراع األٌدٌولوجً الذي أث   ٌلحظ

 برمتها.
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 بادئ الحوكمة، تموٌل مإسسات التعلٌم العالً، واإلنفاق على البحث العلمً، مع مراعاة م

 والترشٌد.

  ،النهوض سرٌعا  بمكونات العملٌة التعلٌمٌة، على رأسها األستاذ الجامعً، وتطوٌر المناهج

واالهتمام بالبٌبة الجامعٌة كالمبانً والمركبات الحدٌثة التً تلٌق بالكوادر البشرٌة، وتوفر لهم 

 مناخا  حٌوٌا .

 من أجل حصرها، والحد منها. سعٌا  لرفاهٌة  عتوجٌه الدراسات واألبحاث نحو مشكبلت المجتم

 المجتمع ونهضته.
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