
  تدين مستوى التعليم العايل العريب 
  وأثره يف مستقبل األمة

    * علي حمافظـة. د

  
اتسمت العقود الزمنية الثالثة األخرية من تاريخ البشرية بانطالق الثـورة           

والثـورة التكنولوجيـة    . التكنولوجية الثالثة وظهور العوملة االقتصادية والثقافية     
ية املتقدمة واالستعمال األمثل للمعلومات املتدفقة اجلديدة تعتمد على املعرفة العلم

  حبيث يتضاعف حجمها كل سبع سنوات، حسب تقديرات         ابوترية سريعة جد 
ولذلك حتتاج هذه املعرفة بكمها اهلائل إىل تنظيم سـريع          . اخلرباء يف هذا امليدان   

البشري وتعتمد هذه الثورة التكنولوجية على العقل       . ومستمر ملن يريد استعماهلا   
والكمبيوتر وتوليد املعلومـات وتنظيمهـا      ) احلاسوب(واإللكترونيات الدقيقة   

وهي ثورة ميكن جلميع الشعوب     . واختزاا واسترجاعها وتوصيلها بسرعة كبرية    
اأن متارسها إذا أحسنت إعداد أبنائها تربويلذلكا وتعليمي .  

 يف  ادافع الربح دور  أما العوملة االقتصادية والثقافية فقد جعلت للسوق ول       
التنظيم االجتماعي، ويف التربية والتعليم، يف الدول الرأمسالية ويف الدول النامية           

                                                 
/ ه ١٤٢٩  ربيع اآلخر١٠ ألقيت يف قاعة احملاضرات يف جممع اللغة العربية بتاريخ حماضرة *

 .م٢٠٠٨   نيسان١٦ -املوافق
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واقتضى هـذا   . لقد أصبح التغري االجتماعي، ظاهرة واضحة     . على حد سواء  
التغري االجتماعي املتسارع ضرورة التكيف السريع مع كل حتول وتبدل مـن       

ع على النظام التربوي والتعليمي مسؤولية حتقيق       وتق. قبل األفراد واتمعات  
  .)١(التكيف هذا

وأدى دخول السوق إىل ميدان اكتساب املعرفة إىل حتول أساسـي يف            
ثقافة العلم، من الدور الليربايل للمعرفة العلمية إىل تفوق قيم السوق والتجارة            

مؤسـسات  وهلذا التحول آثاره يف     . للمعرفة العلمية حبيث أصبح العلم سلعة     
التعليم العايل ويف اجلامعات منها خباصة، مثلما له آثاره يف البشرية كلها، ويف             

  .)٢(عملية بناء املعرفة والقدرة على الوصول إىل املعرفة املكتسبة

وأفضى التطور املذهل يف وسائل االتصال العابرة للحدود بال قيود مـن            
لصناعية، إىل جعل احلـدود     جمتمع إىل آخر، واإلرسال واالستقبال باألقمار ا      

السياسية للدول ووسائل الرقابة التقليدية أساليب بدائية، عدمية الكفـاءة يف           
منع الفرد أو حتصينه من استقبال حمتويات الرسائل اإلعالمية والثقافية الوافدة           

ولذا غدا التحصني الفعال للفرد يف مواجهة هذا التدفق         . من جمتمعات أخرى  
 هو وعي الفرد واتمع، وقدرما على الفـرز النقـدي           اإلعالمي والثقايف 

                                                 
 العربية يف تعليم املستقبل، منتدى الفكر العريب، كيف تفكر النخبة: ضياء الدين زاهر )١ (

  .٢٢-٢١، ص ١٩٩٠عمان، 
  )٢(  Nader Fargany, Arab Higher Education and Development, An Overview, W 

W W. almishkat. org. February 2000. 
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  .واالختيار من بني ما يتدفق عليهما ملا يفيدمها ويطور قدراما
إن هذه التطورات العاملية اخلطرية تقتضي قيام نظام تربـوي وتعليمـي            
جديد، يتعاون مع املؤسسات الثقافية الوطنية للحفاظ على هوية األمة الثقافية           

ـ           ومحايتها وتعزيـز   ا من التشويه أو الزوال، مثلما يساهم يف بناء الفرد معرفي 
قدراته على التكيف مع التحوالت والتغريات املتـسارعة، وعلـى الـتعلم            

وهذا يعين ضرورة إعادة النظر يف األنظمة التربوية والتعليمية القائمة          . املستمر
تحدة األمريكيـة   ومن اجلدير بالذكر أن الواليات امل     . بصورة جذرية وشاملة  

كانت من أُولَيات الدول اليت انتبهت إىل هذه التحدي، فصدر فيها كتـاب             
، وتلتها يف ذلك اليابان ودول ١٩٨٣ سنة »Nation At Riskأمة يف خطر «

  .)١(أوربا الغربية ودول أوربا الشرقية واهلند وإسرائيل

  :اليقظـة العربيـة
ظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،      أما يف بالدنا العربية فقد تنبهت املن      

ومكتب التربية لدول اخلليج العربية، ومنتدى الفكر العريب يف األردن إىل هذه            
فقد دعت املنظمة   . التحوالت املهمة، وقُدمت دراسات وأحباث قيمة اتها      

ن العربية إىل عقد املؤمتر األول للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل يف الـوط            
، وعقد املؤمتر   )٢(١٩٨١مايو  / العريب الذي التأم يف العاصمة اجلزائرية يف أيار       

                                                 
  .٢٣-٢٢كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم املستقبل، ص : ضياء الدين زاهر )١(
التعليم العايل والتنمية يف الوطن : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التربية )٢(

مايو /العريب، املؤمتر األول للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل يف الوطن العريب، ماي
   .١٩٨٣، تونس ١٩٨١
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 يف »تعريب التعليم العـايل وسياسـات االلتحـاق بـه     «الثاين حتت عنوان    
، وتاله انعقاد املـؤمتر     )١(١٩٨٣أكتوبر  / احلمامات بتونس يف تشرين األول    
وانعقاد املؤمتر الرابع   ،  )٢(١٩٨٥ر  ـاكتوب/ الثالث يف بغداد يف تشرين األول     

الدراسات العليا والبحث العلمـي يف      « وموضوعه   ١٩٨٩يف دمشق يف آب     
، وقُدمت يف هذه املؤمترات األربعـة دراسـات وحبـوث            )٣(»الوطن العريب 

تناولت واقع التعليم العايل يف الوطن العريب، ودوره يف التنميـة االقتـصادية             
الثقافية، وتعريب التعليم العـايل  ) اهلوية(ة واالجتماعية، ودوره يف تنمية الذاتي 

ومشكالته، وإعداد هيئة التدريس للتعليم العايل، وهجرة األدمغـة العربيـة،           
والتعاون والتكامل العريب يف جمال التعليم العـايل، وسياسـات القبـول يف             

ومل تكتـف املنظمـة     . مؤسسات التعليم العايل، والبحث العلمي ومشكالته     
ية والثقافة والعلوم بتنظيم عقد مؤمترات للوزراء املسؤولني عـن          العربية للترب 

استراتيجية تطـوير   «التعليم العايل والبحث العلمي، وإمنا أقدمت على وضع         

                                                 
عريب التعليم العايل وسياسات ت: املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التربية )١(

  .١٩٨٤االلتحاق به يف الوطن العريب، املؤمتر الثاين، تونس 
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية،  )٢(

ث املؤمتر الثالث للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبح: واحتاد اجلامعات العربية
  .٢٥/١٠/١٩٨٥-٢٢العلمي يف الوطن العريب، بغداد 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم العايل السورية واحتاد اجلامعات  )٣(
املؤمتر الرابع للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن : العربية

  .٣١/١٠/١٩٨٩-٢٩مي يف الوطن العريب، دمشق العريب، الدراسات العليا والبحث العل
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، تناولت التعليم العايل يف البالد العربية إضافةً        )١(١٩٧٩ سنة   »التربية العربية 
  .إىل التعليم العام

اخلليج العربية فقد أصدر دراسات عن      أما مكتب التربية والتعليم لدول      
 بالتعاون مع   ١٩٨٧ باللغة العربية سنة     »التعليم العايل والنظام الدويل اجلديد    «

اليونسكو واملعهد الدويل للتخطيط التربوي يف باريس، وهو ترمجة لكتـاب           
Higher Education and the New International order الــصادر عــن 

 حملمد موسى أمحـد وحممـد       اضمن الكتاب حبثً  ويت. ١٩٨٢اليونسكو سنة   
. »مغزى النظام الدويل اجلديد بالنسبة للتعليم العـايل       «محدي النشار بعنوان    

مشروع مستقبل التعلـيم يف الـوطن       «وتوىل منتدى الفكر العريب يف عمان       
، وهو جزء من برنـامج املنتـدى يف الدراسـات           ١٩٨٦ منذ سنة    »العريب

كيف تفكر النخبة   « وكان قد صدر عنه دراسة بعنوان        .االستراتيجية التربوية 
  .١٩٩٠ من تأليف الدكتور ضياء الدين زاهر سنة »العربية يف تعليم املستقبل

غري أن هذه املؤمترات الرمسية للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث           
العلمي، والندوات اليت عقدت يف رحاب اجلامعات العربية وخارجهـا الـيت            

ناولت واقع التعليم العايل والبحث العلمي واألزمة اليت حتيق ما، مل تسفر عن             ت
يقظة عربية حقيقية تفضي إىل مراجعة جذرية وشاملة للتعليم العايل والبحـث            
العلمي يف الوطن العريب، وتضع األسس لبناء نظام تربوي وتعليمـي جديـد،             

                                                 
 وضع استراتيجية تطوير التربية العربية، تقرير جلنة : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )١(

 الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن، ةاستراتيجية لتطوير التربية يف البالد العربية، املنشأ
  .١٩٧٩بريوت 
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يز يف النظام التعليمي ويف نظام      واالهتمام بالتعليم العايل الذي له دور مهم ومتم       
 على دوره يف التنمية االجتماعية واالقتصادية       الًاكتساب املعرفة بوجه عام، فض    

وإعداد القوى البشرية املتطورة وتكوين الرأمسال اتمعي، وتفجـري الطاقـات           
  .الفكرية، واحلفاظ على ثقافة األمة وجتديدها

البالد تقدم والعامل النامي الذي يشمل      ومن املالحظ أن الفجوة بني العامل امل      
 فقـد بلـغ عـدد     . العربية، يف جمال التعليم العايل، واسعة وماضية يف اتساعها        

مليون طالب سـنة    ) ٨,٤(امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل يف الدول النامية        
 من سكان العالـم    ٪٣٠ على حني بلغت يف العامل املتقدم الذي يؤلف          ١٩٨٤

صحيح أن عدد اجلامعات العربية يف العام الدراسـي         . )١( طالب مليون) ٢٤,٨(
ـ     ) ١٢( مل يتجاوز    ١٩٤٦-١٩٤٥ ـ  ـجامعة، إال أن هذا الع ) ٥٢(غ  ـدد بل

، وزاد عدد الطالب يف املدة نفسها من ١٩٧٨-١٩٧٧جامعة يف العام الدراسي 
وازداد اإلقبال على التعليم العايل     . )٢(ألف طالب ) ٢٧٥(ألف طالب إىل    ) ١٣(

البالد العربية خالل العقود األربعة األخرية، فبلغ عدد امللتحقني بـه سـنة             يف  
واستمر هذا العدد يف االزديـاد      . )٣(مليون طالب ) ١,٥( ما يربو على     ١٩٨٤

                                                 
بعاد التعليم الدويل والفرص املتاحة وعالقة العمل يف إطار النظام أ: مالكومل أديسيشيا )١(

، مكتب التربية العريب لدول »التعليم العايل والنظام الدويل اجلديد«االقتصادي الدويل، يف 
  .٤٥، ص ١٩٨٧اخلليج، الرياض، 

  .٣٩٩املرجع نفسه، ص  )٢(
  قتصادية واالجتماعية يف العاملالتعليم العايل وخطط التنمية اال: عبد اهللا عبد الدامي )٣(

 =، وزارة التعليم العايل»)حترير حممد شاهني(دراسات يف التعليم العايل « يف  العريب،
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مليون طالب، وبلغ عدد اجلامعات العربية      ) ٤,٩( قُرابة   ٢٠٠٧حىت بلغ يف سنة     
ء يف احتاد اجلامعـات     جامعة أعضا ) ١٨٦(جامعة منها   ) ٣٢٠(يف السنة نفسها    

وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس     . مليون طالب ) ٣,٦(العربية وبلغ عدد طلبتها     
ألف يف اجلامعات األعضاء يف     ) ١٣٠(ألف منهم   ) ١٨٤(يف اجلامعات العربية    
استراتيجية تطـوير التربيـة     «وقد انتبه واضعو تقرير     . )١(احتاد اجلامعات العربية  

ن التوسع يف التعليم العايل ال يتناسب هو وحاجـات           إىل أ  ١٩٧٩ سنة   »العربية
وحذروا من التأثري السليب هلذا االختالل . الًالتنمية الشاملة يف البالد العربية مستقب

بني الطلب االجتماعي على هذا التعليم وحاجات اتمع والتنميـة          (يف التوازن   
  .)٢(يف كفايته الداخلية واخلارجية) الشاملة

  :ـم العالـيحمنـة التعلي
لقد خلص املرحوم قسطنطني زريق خربته وتأمالته يف التعلـيم العـايل            

 ٢٤/١٠/١٩٩٥مبحاضرة ألقاها يف منتدى عبد احلميد شومان يف عمان يف           
وعزا هذه احملنة إىل عجز اتمعات عـن تـوفري          . »حمنة اجلامعات «بعنوان  

      وض وا امطالب التعليم العايل املتزايدة والنهوض به فثمة سـباق بـني     . افي
وال تقتصر املوارد على األمـوال وإمنـا        . احلاجات املطلوبة واملوارد املتاحة   

كما يعزوهـا إىل    . تتعداها إىل املوارد البشرية من أعضاء هيئة تدريس وفنيني        

                                                  
  .٥٢، ص ١٩٨٩األردنية، عمان، =

  .٢٤/٣/٢٠٠٨إحصائيات مكتب املعلومات يف احتاد اجلامعات العربية بعمان يف  )١(
   .١٥١-١٥٠استراتيجية تطوير التربية العربية،ص : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )٢(
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التقليـد  : األساليب العتيقة والتقاليد البالية اليت متارسها جامعاتنا العربية، مثل        
 والتقاليد املوروثة من املاضي، والفصل بني العلوم التطبيقية         األعمى لألساليب 

والعلوم اإلنسانية، واالعتماد الغالب على احملاضرات املستمدة من الكتب أو          
املقاالت، وتدني مستوى التعليم العايل، وضعف العالقة بني مؤسسات التعليم          

  .)١(العايل وقوى اإلنتاج، وهجرة الكفاءات إىل اخلارج

وباإلمكان إضافة مؤشرات جديدة إىل احملنة اليت متر ا مؤسسات التعليم           
تباعد الفلسفة اليت تقوم عليها هذه املؤسـسات        : العايل يف الوطن العريب مثل    

عن املعطيات اليت أنتجتها العوملة القائمة على تكيـف اسـتعمال تقنيـات             
 املؤسـسات وسـوق     املعلومات يف ااالت كافة، والعالقة الوثيقة بني هذه       

ومن هذه املؤشرات عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل العربية علـى           . العمل
منافسة مثيالا يف الدول املتقدمة، سواء يف استقطاب الطـالب وهيئـات            

البطء : ومنها. التدريس أو مصادر املعرفة العلمية والتقنية أو مصادر التمويل        
 والتطوير والتحديث، وامليل إىل التنميط      الشديد يف استجابتها ملتطلبات التغيري    

يف نظمها وخططها الدراسية وبراجمها وأساليب التدريس فيها، وافتقارها إىل          
  .)٢(التعاون والتكامل والترابط فيما بينها

                                                 
التعليم اجلامعي يف األردن بني ): حمرر(علي حمافظة «حمنة اجلامعات، يف : قسطنطني زريق )١(

  .٢١-٩، ص ٢٠٠١، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت »الواقع والطموح
، يف املرجع )إطار استراتيجي (الرؤية املصرية لتطوير التعليم اجلامعي: علي السلمي )٢(

  .٣٢٥-٣٢٣السابق، ص 
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  :جودة التعليـم العالـي العربـي
من الواضح أن التوسع السريع يف التعليم العايل العريب كان على حـساب             

لكن إىل أي مدى وصل التعليم العايل يف تدنيه؟ من الصعب اإلجابة            و. اجلودة
بدقة عن هذا السؤال، وذلك لعدة أسباب منها صعوبة احلصول على املعلومات            
واإلحصائيات الدقيقة عن التعليم العايل يف الدول العربية، وال سيما فيما يتصل            

ت العلمية التطبيقية يف    فاجلامعات العربية ال تشجع الدراسا    . جبودة هذا التعليم  
هذا اال، ألا تكشف مواطن الضعف واخللل يف هذه املؤسسات التعليمية،            
مث إن احلكومات العربية بعامة و وزارات التربية والتعليم العايل والبحث العلمي            
فيها حريصة بدورها على عدم كشف عورات املؤسسات الـيت تـديرها أو             

وأذكر يف  . م شقيقاا العربيات واتمع الدويل    تشرف عليها، أمام شعوا وأما    
هذا الصدد أنه حينما ألف رئيس وزراء األردن جلنة ملراجعة التربية والتعليم يف             
األردن ووضع سياسة تربوية جديدة، بدعم من األمـري حـسن، ويل العهـد            
آنذاك، احتج على ذلك بشدة وزير التربية والتعليم، وناصره يف ذلـك وزراء             

ية والتعليم السابقون، حبجة أنه ال جيوز أن ننشر غسيلنا أمام النـاس، وأن              الترب
جمرد اإلعالن عن تأليف هذه اللجنة سوف يسيء إىل مسعـة األردن بعامـة،              
ومسعة األردنيني العاملني يف دول اخلليج العربية ومسعة أولئـك الـساعني إىل             

أوساط الشباب العـريب     على األثر السليب الذي سيحدثه يف        الًالعمل فيها، فض  
وكان من السهولة مبكـان  . اخلليجيني الراغبني يف االلتحاق باجلامعات األردنية    

الرد على مثل هذه احلجج الواهية، واالنطالق يف عمليـة املراجعـة وتقـدمي              
  .١٩٨٧ و ١٩٨٥التوصيات الالزمة للتطوير التربوي بني سنيت 
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لمية حول تدين مستوى     للموقف املعارض لكل حبث أو دراسة ع       اونظر
التعليم العايل يف البالد العربية، تعذر القيام ببحوث علميـة جـادة يف هـذا               

صحيح أن النقد جلودة التعليم العايل ذائع يف البالد العربية، ولكـن            . الصدد
هذا النقد ال يتجاوز االنطباعات الشخصية وضرب األمثلة الفردية وروايـة           

 الـصادر يف    ٢٠٠٣نمية اإلنسانية العربية لسنة     ولذا جاء تقرير الت   . احلكايات
عمان عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبثابة صدمة للمسؤولني  وللشعوب           

قياس املعرفة  «وتناول التقرير يف فصله الرابع وعنوانه       . العربية على حد سواء   
، مؤشرات اخلواتيم املعرفية وضعف صلتها بغالبية مؤشرات        »يف البالد العربية  
  .رأس املال املعريف

وملا كان اختبار جودة وكفاءة التعليم العايل والبحث العلمي جيري من           
   أي بيان عدد العلماء واملهندسني العـاملني يف         اخالل قياس املخرجات كمي ،

البحث والتطوير، وعدد طلبات تـسجيل االختراعـات، وعـدد الكتـب            
 يم، والترتيب على مؤشـر      من خالل معرفة قيم مؤشر التعل      ااملنشورة، ونوعي

التنمية البشرية، ونسبة الصادرات العالية التقنية، وامتالك برامج فضاء وتقنية          
نووية، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي، فإن معظم هذه البيانات غري            
متوفر يف الدول العربية، وبذلك يتعذر قياس جودة التعليم العـايل والبحـث             

  .)١ (نة بينها وبني بقية دول العاملالعلمي فيها، وعقد مقار
                                                 

التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية، الواقع واملأمول، يف : حممد سعدو اجلراف )١(
  ، حبوث ومناقشات املؤمتر األول للحريات»احلريات األكادميية يف اجلامعات العربية«

 =، مركز عمان لدراسات حقوق١٦/١٢/٢٠٠٤-١٥األكادميية يف اجلامعات العربية 
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ويالحظ يف مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب ضخامة يف احلجم،           
وضعف يف الفاعلية وإنتاج املعرفة ويف املردود اتمعي، وتفاوت يف القدرات           
العلمية والثقافية للهيئات التدريسية، وتسييس يف العمل األكادميي، وغيـاب          

 االلتحاق بالتعليم العايل، وضعف يف إدارة هذه املؤسسات،         للعدالة يف فرص  
وعدم قدرا على التعايش مع التغريات اهلائلة يف عامل املعرفة والتكنولوجيـا،            
وضعف املراحل التعليمية قبل التعليم العايل، وهامشية دور مؤسسات التعليم          

خنفـاض أعـداد    العايل يف تطوير اتمع، وغياب رقابة فعالة على أدائها، وا         
، وارتفاع نسبة عدد الطلبة إىل كل عضو        )١(البحوث العلمية وتدين مستواها   

 لكل عضو هيئة تدريس، على حني تبلغ هذه         ا طالب ١٩هيئة تدريس، إذ تبلغ     
 يف جامعات جنـوب     ١١:١ يف جامعات أمريكيا الالتينية و       ١: ١٣النسبة  

  .)٢(١٩٩٥شرقي آسيا، حسب إحصاءات سنة 

ات خرجيي التعليم العايل يف البالد العربية تـدين مـستوى           ومن أهم مس  
االكتساب املعريف، وضعف القدرة على التحليـل والتركيـب واإلبـداع           
والتجديد، وهلاتني السمتني مضاعفات خطرية على مؤسسات التعليم العـايل          
نفسها، ما دامت تأخذ أعضاء هيئاا التدريسية من هؤالء اخلرجيني، وعلـى            

لتربوي والتعليمي كله، ألن هذه املؤسسات هي اليت خترج املعلمـني           النظام ا 
                                                  

  .٤٦٠-٤٥٩، ص ٢٠٠٦اإلنسان، عمان =
إصالح التعليم اجلامعي يف الوطن العريب، الواقع واملستقبل، : جاسم يونس حممد احلريري )١(

  .٥١٨-٥١٦يف املرجع السابق، ص 
)٢(  Nader Targany, op. cit. 
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. الذي يتولون تدريس التالميذ يف مراحل التعليم العام السابقة للتعليم العـايل           
كما أن هلاتني السمتني أثرمها السليب يف البحث والتطوير الذي يأخذ أُطُره من            

يـة اكتـساب املعرفـة       على أثرمها يف دينام    الًخرجيي هذه املؤسسات، فض   
واخلالصة إن تدين مـستوى     . واستعماهلا يف حقول اإلنتاج ويف اتمع كله      

التعليم العايل يف الوطن العريب يعين اجلمود والتخلف واستمرارمها، ويؤدي إىل           
  .احنطاط يف مجيع وسائل اإلنتاج، وتعذر وض األمة

  :اإلصـالح والتحديـث

أساسي من عملية إصالح النظام العـريب       إن إصالح التعليم العايل جزء      
وإصالح اتمعات العربية، وذلك للدور الرئيسي الذي يقوم به هذا التعلـيم            

فمستقبل جمتمعاتنـا   . يف بناء الدولة واالقتصاد واإلدارة وخمتلف نواحي احلياة       
         ا،    امرتبط جبودة التعليم العايل الذي ال بد أن يكون قادرعلى حتقيق احتياجا 

وإلصالح التعليم العايل وحتديثه شـروط      .  يف تطويرها وتقدمها   الً فاع الًموعا
  :وميكن إمجال أمهها مبا يلي. ينبغي توفريها

جيب التخلي عن االعتقاد لدى كثري من املـسؤولني واملفكـرين           : الًأو
العرب أن التعليم العايل يف البلدان املتقدمة هو األمنوذج املثايل الذي ينبغـي             

فمن املعـروف أن التعلـيم      . القتداء به لرفع مستوى تعليمنا العايل     تقليده وا 
      عن التعليم العايل يف البلدان املتقدمة يف        االعايل يف البالد العربية قد ابتعد كثري 

 اومع أن املسؤولني عنه يف بالدنا يبذلون جهود       . حمتواه ويف دوره االجتماعي   
تقدمة، فإن هذه اجلهود قاصـرة عـن        كبرية لتقليد التعليم العايل يف البالد امل      
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 ا، وامتلك متيز  ا رفيع افقد بلغ التعليم العايل يف البالد املتقدمة شأو       . اللحاق به 
من خـالل مـشاركته     ) سياسة واجتماعية واقتصادية  (يف بناء ثقافة متكاملة     

.  عن أن تكتمـل    اومثل هذه الثقافة ما زالت بعيدة جد      . الفعالة يف هذا البناء   
هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى فـإن          .  التعليم العايل يف بنائها    ويساهم

جمتمعاتنا العربية ختتلف يف بنيتها ويف مراحل تطورهـا ويف حاجاـا عـن              
اتمعات املتقدمة، وعلينا أن نستنبط الوسائل واألساليب املناسبة إلصـالح          

ىل آخر  التعليم العايل العريب، وهي وسائل وأساليب قد ختتلف من قطر عريب إ           
  .باختالف مستوى تطور اتمع والنظام التربوي والتعليمي فيه

حترير مجيع مؤسسات التعليم العايل من سيطرة احلكومات عليها،         : اثاني
وال بد من احترام االستقالل اإلداري واملايل هلذه املؤسسات، واالمتناع عن           

يسود يف هـذه    وال جيوز أن    . تدخل احلكومات وأجهزا األمنية يف شؤوا     
املؤسسات إال األنظمة والتعليمات األكادميية اليت تضمن احلرية يف التـدريس           
والبحث، وحتكيم معايري الترقيات العلمية وتعيني أعضاء هيئـة التـدريس،           

وال يتحقق هـذا االسـتقالل      . وقبول الطلبة وحريتهم داخل احلرم اجلامعي     
أمناء لكل مؤسسة تعليم عـال      اإلداري واملايل واألكادميي إال بوجود جملس       

  .يضمن هذا االستقالل وحيميه، من خالل تشريعات رمسية

غري أن هذا االستقالل ملؤسسات التعليم العايل ال يعين ختلي احلكومة عن            
مسؤولياا يف التعليم العايل، فهي مسؤولة عن التمويل واسـتعمال مـوارد            

  . املعريف واتمعي هلامؤسسات التعليم العايل البشرية وتعظيم املردود
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ال بد من االتفاق على مستوى من جودة التعليم العايل كهـدف            : اثالثً
لبلوغه من قبل مؤسسات التعليم العايل العربية، ووضع اخلطط وإجياد الوسائل           

ويقتضي ذلك إنشاء أنظمة دقيقة ومعايري اعتمـاد للـربامج          . الفعالة لتحقيقه 
بعناية ودقة لضمان جودة عالية يف مجيـع        والتخصصات املطلوبة، وتطبيقها    

  .مؤسسات التعليم العايل

ارابع :        مـن   امن املعروف أن إصالح مؤسسات التعليم العايل أشد تعقيد 
وقد أثبتت التجارب الدولية والعربيـة      . إنشاء مؤسسات جديدة أفضل منها    

 ولذا يذهب كثري من التربويني واألكادمييني إىل الـشك يف         . صحة هذا القول  
. جدوى حماوالت إصالح التعليم العايل يف الوطن العريب ومؤسساته القائمـة          

وإن السبيل األسهل هو إنشاء مؤسسات جديدة هلا أهداف واضحة، وتتمتع           
باستقالل إداري ومايل وأكادميي، وجمهزة بأحـدث املختـربات واملعـدات          

تنا وعلى وجاهة هذا الرأي، فـإن إ صـالح مؤسـسا    . التكنولوجية الالزمة 
 على  الًالتعليمية العالية ال مفر منه، ألن استمرارها حبالتها الراهنة سيكون وبا          

وجيب أن يكون هـذا     . األجيال احلالية واألجيال القادمة وعلى مستقبل األمة      
من أجل رفع مستوى التعليمااإلصالح جذري .  

م ومن البديهي أن يرافق هذا اإلصالح اجلذري إصالح مماثل للتعليم العا          
السابق على التعليم العايل حبيث حيسن من مستوى خرجييه الـذين يؤلفـون             

  .مدخالت التعليم العايل

دف إعداد أجيال قادرة          : اخامس وضع نظام للتعليم العايل متنوع ومرن
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على التعلم واملشاركة الفعالة يف التنمية البشرية، ولديها اإلمكانـات علـى            
فة وإمنائها، وإجراء البحـوث والدراسـات       اإلبداع والتجديد، وتطوير املعر   

العلمية اليت تساهم يف حل مشكالت جمتمعاتنا وتتصدى للتحديات الكـربى           
  .الداخلية واخلارجية اليت تواجهها، وتثري املعرفة اإلنسانية

إجياد الربامج الضرورية لرفع قدرات أعضاء هيئة التـدريس يف          : اسادس
وات خدمتهم، والتخلص من األعـداد  مؤسسات التعليم العايل على مدى سن     

وإجياد قواعد وأسس جديدة تقوم على معايري       . اليت ال تقوى على رفع قدراا     
علمية موضوعية الختيار أعضاء هيئة التدريس اجلدد وتعيينـهم وترقيتـهم،           
وإبرام عقود معهم ال تتجاوز مدا اخلمس سنوات، حىت ال يألفوا الكـسل             

   م، وإجياد عملية تقومي ألداء كفاءة أعـضاء هيئـة          والتراخي يف أداء مهما
  .التدريس

اعتماد سياسات جدية للبحث العلمي تربط البحـوث العلميـة          : اسابع
حباجات جمتمعاتنا وقضاياها، مع التركيز على اجلانب التطبيقي، وتوفري الدعم          

ـ            ب املايل الالزم هلا، والتنسيق بني البحوث والباحثني، وتوفري املنـاخ املناس
املالئم للبحث العلمي، وعقد املؤمترات العلمية يف مؤسسات التعليم العـايل           
والبحث العلمي العربية، وإتاحة الفرص للبـاحثني العـرب للمـشاركة يف            
املؤمترات العلمية الدولية واإلقليمية لتنمية قدرام، ولتمكينهم من االطـالع          

إن حالة البحـث    . على أحدث ما توصلت إليه املعرفة يف جماالت ختصصهم        
العلمي يف بالدنا العربية تدعو إىل الرثاء، ومعدل اإلنفاق عليه فيها ال يتجاوز             
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 من الدخل القومي، على حني يبلغ معدل اإلنفاق على البحث العملي            ٪٠,٢
 ويف الواليـات    ٪٠,٧يف تركيا ضعفي هذه النسبة، وهو يف اليونان والربتغال          

  .)١(٢٠٠٣مية اإلنسانية العربية للعام ير التن حسب ما جاء يف تقر٪٣,١املتحدة 

ال بد من اإلقالع عن منط التدريس يف مؤسسات التعليم العـايل            : اثامن
العربية القائم على التلقني واحلفظ واسترجاع املعلومات، واتباع منط الـتعلم           
الذايت الذي يشجع الطالب على البحث والتفكري واحلصول على املعلومـات           

اعدته على التحليل والتركيب باستخدام املكتبات واحلاسـوب        بنفسه، ومس 
 اوال بد أيـض   . واإلنترنت واملختربات وغريها من وسائل االتصاالت احلديثة      

من قياس خمرجات مؤسسات التعليم العربية، وذلك بعقد االمتحانات العامة          
السنوية اليت تقيس قدرام على االستيعاب والفهم والتحليـل والتركيـب           

  .اإلبداع والتجديد، وذلك من قبل مؤسسات حمايدةو

االهتمام بالدراسات العليا ووضع قواعد وأسس جديدة لقبـول         : اتاسع
الطلبة فيها، وتدريبهم على البحث العلمي التجرييب وربطه حبل املـشكالت           
اليت تعاين منها جمتمعاتنا، أو يؤدي إىل تطوير آالت وأجهزة ذات فائدة خلدمة             

 وال بد من توفري الوقت الكايف للدارسني      .  ميدان العلوم التطبيقية   اإلنسان يف 
  .وتأمني املال الالزم لدعم املتفوقني منهم يف دراستهم

ال شك أن تردد العرب     . تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب     : اعاشر
منذ حصوهلم على االستقالل الوطين يف تعريب التعليم العايل وال سـيما يف             

                                                 
  .٧٢ص ، عمان، ٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  )١(
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 العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، هو من أسباب تدين مـستوى هـذا             جماالت
التعليم وضعف األحباث العلمية وقلتها، مقارنة مبؤسسات التعليم العـايل يف           

وال جمال هنا لتأكيد قدرة اللغة العربيـة علـى اسـتيعاب            . بقية بلدان العامل  
جمتمعاتنا، وأن تعلـيم    املعارف والعلوم والثقافة احلديثة، وأا لغة التواصل يف         

العلوم البحتة والتطبيقية ا يساهم يف سرعة استيعاب هذه العلـوم ومتثلـها             
واستعمال لغتنا القومية يف التعليم العايل ال يعين إمهـال اللغـات            . وتوليدها

  .احلديثة اليت حيتكر بعضها نشر العلوم البحتة والتطبيقية ا

عقود الزمنية الثالثة األخرية دون أن      لقد قيل مثل هذه املقترحات خالل ال      
تنال االهتمام اجلدير ا من قبل احلكومات والوزارات العربية املعنيـة، وال            
أبالغ إذا عزوت ذلك إىل عدم اقتناع املسؤولني جبدوى البحث العلمـي يف             

وقد تكـون   . السياسات العامة لدوهلم ويف الربامج والقرارات اليت يتخذوا       
 حيول دون حتقيق املـصاحل الشخـصية        اث والدراسات عائقً  مثل هذه البحو  
أما إصـالح التعلـيم     .  دون تطبيق جداول أعماهلم اخلاصة     الًلبعضهم، وحائ 

العايل فقد يفضي إىل اإلصالح السياسي الذي ال يريدونه، وقد يفتح البـاب             
ولذا نراهم يكررون الـدعوات إىل اإلصـالح        . أمام إصالح يضر مبصاحلهم   

ـ         والتحديث   ، الًيف خطبهم وبيانام وتصرحيام الرمسية، دون أن يعنوها فع
ا ذرللرماد يف العيوناوإمنا يقولو .  
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