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نظرية التكامل اجملتمعي واستشراف رفع قياس أداء جامعات العامل اإلسالمي
The theory of integration community and its role in raising measure the performance
of the universities of the Islamic world

بن داود براهيم

*

البقريات عبدالقادر

امللخص:

*

تعد نظرية التكامل اجملتمعي القاعدة األساس يف حتديد مؤشر النجاح أو الفشل ألداء اجلامعات
ومؤسسات التعليم اجلامعي يف عمومها ،وأول ما دأبت عليه اجلامعات ذات املؤشر املتميز يف قياسات األداء هو
مدى وجود إجابة صرحية وواضحة عن أوجه الرتابط بني اجلامعة واجملتمع ،فكلما كان الرتابط متينا ومنتجا ومؤثرا كان
ذلك دليال على فاعلية األداء اجلامعي وإن كان األمر عكس ذلك فإن التصنيف مل ولن يرق للمستوى املطلوب يف
أدىن ما يستوجبه واقع احلال.
ويعد رسم األهداف أو استشراف مستقبل املؤسسة اجلامعية أو قطاع التعليم العايل يف عمومه أحد أبرز
مقومات النجاح ،فمخرجات جامعات العامل اإلسالمي تشهد بذلك حركية انبعة من ضرورة جماراة املتغريات احلاصلة
ورسم األهداف وفق قاعدة إن مل تُغري واقعك كيفما تُريد فسيغريك الواقع كيفما يريد غريك.

*

أستاذ القانون الدويل – جامعة اجللفة  -اجلزائر.

*

أستاذ القانون الدويل – جامعة اجلزائر -اجلزائر.
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Abstract:
The theory of societal integration Qaeda basis in determining the success
index or failure of the performance of universities and institutions of higher
education in the totality, and the first thing that has been doing the universities with
excellent indicator of performance measurements is the extent of an explicit and
clear about the linkages between the university and the community answer, the
more the bonding solid and productive and influential That was proof of the
effectiveness of university performance if it were otherwise the classification is not
and will not live up to the required minimum as required by the reality of the level.
The setting goals or exploring the future of the university institution or higher
education sector in general in one of the main ingredients for success, effectiveness
Islamic world universities attested mobility stems from the need to keep up with
developments variables and setting goals according to the rule, if not change your
reality as you would change you fact whatever he wants someone else.

:املقدمة

إن نظرية التكامل اجملتمعي تعد القاعدة األساس يف حتديد مؤشر النجاح أو الفشل ألداء اجلامعات
 وأول ما دأبت عليه اجلامعات ذات املؤشر املتميز يف قياسات األداء هو،ومؤسسات التعليم اجلامعي يف عمومها
 فكلما كان الرتابط متينا ومنتجا ومؤثرا كان،مدى وجود إجابة صرحية وواضحة عن أوجه الرتابط بني اجلام عة واجملتمع
ذلك دليال على فاعلية األداء اجلامعي وإن كان األمر عكس ذلك فإن التصنيف مل ولن يرق للمستوى املطلوب يف
.أدىن ما يستوجبه واقع احلال نظرية التكامل اجملتمعي واستشراف رفع قياس أداء جامعات العامل اإلسالمي
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إن خمرجات جامعات العامل اإلسالمي تشهد حركية انبعة من ضرورة جماراة املتغريات احلاصلة وفق
قاعدة إن مل تُغري واقعك كيفما تُريد فسيغريك الواقع كيفما يريد غريك ،ومن خالل عملنا واشتغالنا يف عدد من
اجلامعات واملشاركة يف العديد من املؤمترات الدولية جبامعات إسالمية وعربية بدء من جامعة امللك سعود ،جامعة
اإلمام دمحم بن سعود ،جامعة طيبة ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة .....وجامعات الدول األخرى ابلعني والشارقة
وعجمان ،وجامعة الكويت وغريها ومقارنة حركيتها ،مبا هو مشهود لدى اجلامعات العشر األكثر متيزا ابلعامل دجد نوعا
من احلراك واخلروج من النمطية السلبية يف االنفتاح على الغري هذا كله ابالعتماد على نظرية التكامل اجملتمعي.
األهداف :تتجلى هذه األهداف ابلوقوف عند متغريين اثنني مها :مسببات اخنفاض مقياس األداء لدى جامعاتنا،
والثاين هو حتديد مؤشرات التغري والنهوض.

املنهج املتبع:

يتمثل يف املنهج الوصفي التحليلي القائم على ضرورة وصف واقع احلال بغية تشخيص املشكلة

عرف البعض املنهج الوصفي أبنه "األسلوب املعتمد على دراسة الواقع واالهتمام
والتحليل يف إجياد احللول؛ وقد َّ
بوصف الظاهرة وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو كميا ،فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما
التعبري الكمي فإنه يعطينا وصفا رقميا؛ إذ يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر

املختلفة األخرى" (.)1
اإلطار اإلصطالحي:

تقومي األداء:

هو العملية اليت من خالهلا يتم اخضاع أداء املقوم "إن كان فردا أو مؤسسة أو نظاما" للحكم

والتقدير بصورتيه الكمية والنوعية ،وذلك انطالقا من املعىن الذي اعتمده املقوم يف فهم األداء ويف ضوء االهداف
املعتمدة ،من خالل استخدام بعض املقاييس املرجعية اليت تساعد على فهم وإدراك العالقة بني خمتلف العناصر
اخلاصة ابلتقومي ،وتقومي األداء اجلامعي يقوم على عملية حتليل الوضع الراهن لألداء األكادميي واملؤسسي للكشف عن
نواحي القوة والضعف وحتديد االحنرافات واوجه القصور املختلفة وتشخيص املشكالت اليت تؤثر سلبا على هذا
.1

ذوقات عبيدان وآخرون ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه "دار الفكر ،األردن ،ط8008/8م" ص .191
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األداء ،وذلك هبدف اختاذ القرار املناسب بشأهنا لالرتقاء مبستوى االداء األكادميي واملؤسسي وابلتايل رسالة املؤسسة

بفاعلية وكفاءة(.)1

مؤشرات األداء:

هي جمموعة من املقاييس الكمية والنوعية اليت تستخدم لتتبع األداء مبرور الوقت لإلستدالل على

مدى تلبيته ملستوايت األداء املتفق عليها وهي تعترب نقاط الفحص اليت تراقب التقدم حنو حتقيق املعايري (.)2

أوالا :واقع جامعات العامل اإلسالمي بني االعتناق واالنعتاق:
يعد التدريس اجلامعي أمنوذجا من مناذج التعليم والتلقني والتدريب املعريف يف حتصيل املدركات العلمية
وتطبيقها التطبيق الفعال واملثمر ،ويعد العاملون ابملؤسسات التعليمية اجلامعية ومبراكز البحوث املتخصصة من النُخب
اليت ينبغي أن تكون ضمن املثلث التحصيلي املعريف املرتبط بثالث نقاط ارتكاز متمثلة يف األستاذ الباحث ،الطالب،
واجملتمع ،وسيكون مبقابل ذلك وكإسقاط شاقويل له مثلث آخر يتمثل يف الربانمج التعليمي ،السياسة التوجيهية

التحفيزية ،التواصل املتوازي يف املناحي االقتصادية واالجتماعية التطبيقية.أنظر:

{شكل .}01

 .1احتاد اجلامعات العربية ،األمانة العامة ،جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية ،دليل ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء
اإلحتاد ،عمان 8008 ،م ،ص .6
 .2احتاد اجلامعات العربية ،األمانة العامة ،جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية ،دليل ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء
اإلحتاد ،عمان 8008 ،م ،ص .7
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اجملتمع

الطالب

األستاذ الباحث

السياسة التوجيهية التحفيزية

الربانمج التعليمي

التواصل املتوازي يف املناحي اجتماعيا واقتصاداي

ويعد األستاذ احللقة الفاعلة يف كل ذلك وهو احملرك للمولدات الطاقوية األخرى ،ولن يتحقق ذلك إال
ابلتحرر يف رسم األهداف العلمية العملية الدقيقة والسعي لتحقيق هذه األهداف ،واخلروج عن النمطية السلبية يف
األداء التعليمي اجلامعي املعتمد على سياسة التلقني واإلمالء والربامج التقليدية()1؛ سواء كان ذلك يف العلوم التجريبية
أو العلوم اإلنسانية ،وتُعد العلوم اإلنسانية واالجتماعية أكثر أمهية وفاعلية إذا اقرتن ذلك ابلتميز يف األداء( ،)2ألن
 .1بن داود براهيم ،النمطية السلبية لكليات العلوم االجتماعية واإلنسانية ابلعامل اإلسالمي وآليات التطوير ،مداخلة ابملؤمتر الدويل األول ملركز
البحوث واالستشارات االجتماعية ،لندن 00-88 ،ماي 8018م.
 .8يقوم العلم على التجديد واإلبداع واإلخالص يف آن واحد ،وابالطالع على ما يعيشه العامل العريب واإلسالمي دجد نوعا من الفتور والالمباالة
التلقائية أحياان واملتعمدة أحياان أخرى ،واألدهى من ذلك أن دجد هذا الفتور وتلك املباالة يف أوساط جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية اليت من
عول عليها يف رايدة وقيادة اجملتمع حنو جادة الصواب؛ وإذا ما أردان احلديث عن املعاهد والكليات املتخصصة يف العلوم
املفروض هي امل َّ
ُ
االجتماعية واإلنسانية دجدها يف الغالب متيل إىل النمطية السلبية يف اإللقاء واإلمالء ،وكل السبل التقليدية للتلقني العلمي ،مع أن املفروض أن
هذه العلوم أوىل وأهم من العلوم الت طبيقية والدقيقة ألن العلوم االجتماعية واإلنسانية هي اليت جتعل من الفرد إنساان واعيا مبدعا ومفكرا ،حيس
مبدى مسؤوليتة إزاء جمتمعه وأمته.
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العلوم اإلنسانية هتتم بصناعة اإلنسان وهبندسة العقل ،أما العلوم التقنية فهي هتتم ابآللة أكثر من اهتمامها
ابإلنسان( ،)1ولكن يف األخري تعد العلوم كلها متكاملة ومرتابطة.

مث إن األداء الذي نتكلم عنه يف املؤسسات التعليمية مبجتمعاتنا يعاين من معوقات عديدة أمهها(:)2
 إشكالية االعتناق بدل اإلنعتاق واالقتناع "إشكالية التحرر لدى األستاذ والطالب". إشكالية العشائرية ،واستخدام العاطفة يف العلم بدل العقل. إشكالية التمويل املتضائل ،والسيئ للمؤسسات التعليمية اجلامعية. -إشكالية االنغالق وعدم االنفتاح على اآلخر أي االنعزالية عن احمليط اخلارجي.

 .1ال زالت كليات العلوم التطبيقية والتقنية ابلبلدان العربية عموما تُدرس الدارة الكهرابئية السالبة واملوجبة وكيفية فتح وغلق التيار الكهرابئي ،حيث
ال زلنا ضمن النمطية السلبية اليت تفرض علينا االستهالك التقين واإللكرتوين ،واألدهى واألمر أن يطال هذا الركود كليات وجامعات العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،اليت ترتبط ابلفكر والعقل والشعور ابالنتماء ،ألن االبتكار واالخرتاع حيتاج إىل الفكر وفلسفة واضحة تنتشل صاحبها من
غياهب الركود إىل جالء البحث العلمي املتأصل.
 .8هنالك دعامتان إذا ما مت استيعاهبما حتما سنخرج من دائرة الركود إىل دائرة احلراك العلمي اخلالق ،هااتن الدعامتان مها السبب يف كل هنضة،
وال ُمينح وصف النهضة أو النهوض إال ملن كان انئما أ و قابعا يف مكانه؛ تتمثل الدعامة األوىل يف حل املركب "ملاذا" والثانية يف استطالع اجملزأ
"كيف".واملقصود من ذلك أن نصل إىل اهلدف املنشود وهو ملاذا حنن متخلفون ،هل هو القدر احملتوم ،أم أننا ُولدان لنكون هكذا ،وهل
جامعاتنا وكلياتنا اليت من املفروض أهنا تضم النُخب العلمية املتعلمة ،وهي اليت تقود ،ويُدرك كلنا أنه يف اللغة العربية يكون الفاعل مرفوعا،
واملفعول به منصواب ،لكن هذه القاعدة ال جتد سبيال هلا يف جامعات وكليات العلوم االجتماعية واإلنسانية ،حيث أضحت هذه األخرية مفعوال
به منتكسا وليس منتصبا ،حىت وإن كانت يف بعض الومضات فاعال ،لكنها لن تكون فاعال مرفوعا؛ املتغري الثاين كيف يتم جتاوز هذه احملنة اليت
هي أشد من املغناطيس الذي يَ ُشد إليه كل ما هو معدين ،لكن إذا كانت احلركة أقوى ستتولد القوى احلرارية أو الكهرابئية اخلالقة اليت تؤدي
الشتعال األضواء أو دوران حمرك مواسري املياه ،أو على األقل أن تكون هنالك حركة ،وعقيدتنا يف التغيري أن يكون ُمنطلق التغيري حنن قال عز
وجل" إن هللا ال يُغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم"سورة الرعد ،اآلية ."110

6

مجلة الدراسات المستقبلية

SUST. Journal of Future Studies (JFS) ISSN:1858-7003, EISSN : 1858-6988

Vol.17.No.(1) 2016

مجلة الدراسات المستقبلية

Journal of Future Studies
http: jfs@sustech.edu

 إشكالية االستصغار الداخلي للمبادرات الفردية الرائدة.ومن كل هذه اإلشكاالت اليت تعاين منها املؤسسة اجلامعية ابلدول العربية دجد أهنا لن تصل إىل أي مستوى
من التفوق والنبوغ والتصنيف احملرتم ،سيما ما تعلق مبخرجاهتا وشراكاهتا اجملتمعية ،هذا ما جيعل املسألة أكثر أتزما،

ولكن لن يبقى هذا مدعاة للتشاؤم املطلق الذي جيعلنا ندور يف حلقة مفرغة أو ما مسيت بدائرة الرداءة املكتسبة(.)1
{شكل  }08مهام اجلامعات يف العامل تنحصر بـ (:)2

التعليم التدريس

خدمة

البحث العلمي

العالقة تفاعلية تبادلية

ما نوعية التعليم املطوب؟

اجملتمع

كيف تتحقق خدمة اجملتمع؟

نوعية التعليم ترتبط ابألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس

الذي يقوم هبذه املهمة لتحقيق هذا النوع من التعليم؟
هو عضو هيئة التدريس يف اجلامعة
= بتطور مفهوم (التدريس)
ومبفهوم (املدرس اجلامعي) ودوره

كل ذلك يرتبط

 .1عبد الرزاق شنني اجلنايب ،تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وانعكاساته يف جودة التعليم العايل ،حبث مقدم إىل مؤمتر
اجلودة يف جامعة الكوفة كلية الرتبية للبنات -جامعة الكوفة ،تشرين الثاين؛ 8009م.
 .2اجلنايب  ،و عبد الرزاق شنني ،حماضرات يف موقع مركز تطوير التدريس والتدريب اجلامعي -العام اجلامعي 8009م  ،جامعة الكوفة ،العراق.
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إن التجربة اليت أقامتها العديد من اجلامعات الكربى يف العامل والرائدة علميا وعمليا انطلقت من أهداف
مرتسمة قبل سنوات ،ويتم من خالهلا التحرر الفكري وفق ثوابت معينة ،وابلزايرة اليت قادتنا للعديد من هذه
اجلامعات جتعل التوافق –فطراي-بني اإلدارة اجلامعية واألستاذ والطالب ،من جهة واجملتمع من جهة اثنية ،وال وجود
لع َقد النقص من شخص آلخر ،وال وجود للنظرة املعادية بني هؤالء الشركاء فكل ي ِّ
كمل اآلخر وكرة التنس إن قذفها
ُ
ٌُ
حبدة فسرتجع له بذات القوة اليت قذفها هبا والعكس صحيح.
إن الربامج التعليمية ومستوايت اإلنتاج العلمي ال تنفك عن املقتضيات االجتماعية واالقتصادية والتنموية
والثقافية للمجتمع ،واألصل أن اجلامعة هي من تكون هلا درجة التأثري األقوى حبكم ما تضمه بني جنباهتا من ُخنب
علمية واعية ومدركة لكل احلراك الذي حييط هبا أو يدور يف فلكها.

 تشخيص لواقع اجلامعات ابلعامل اإلسالمي:
ضمن املرحلة البحثية األوىل قمنا إبجراء عملية مسح شامل لصريورة األداء اجلامعي من خالل بعض نقاط
االرتكاز الذي يُستدل من خالهلا على درجة التفوق أو التخلف يف التحصيل العلمي ،ويف نفس الوقت نسب
املردودية-األداء -العلمية ،لكن املالحظ وفق هذا املسح البسيط تراءى لنا اآليت:
 التلقائية املطلقة يف التعليم ويف رسم أهداف املؤسسة اجلامعية من قبل كل الشركاء. اعتبار األستاذ مبثابة املوظف العمومي الذي أييت لتلقني بدائي للمعلومة وانتظاره املستميت ألمرين اثنني أوهلماالراتب الشهري واثنيهما عطلة املوسم.
 -اعتبار الطالب أداة حلضانة املعلومة إىل غاية حلول موسم االمتحاانت ال أكثر.

8

مجلة الدراسات المستقبلية

SUST. Journal of Future Studies (JFS) ISSN:1858-7003, EISSN : 1858-6988

Vol.17.No.(1) 2016

مجلة الدراسات المستقبلية

Journal of Future Studies
http: jfs@sustech.edu

 اعتبار كل طرف لآلخر أبنه يف مواجهة معه وذيوعٌ للعدائية العشائرية ،وارتباط نسب التفوق أو الرسوب هلذهاالعتبارات ،وهذا ما مت رصده يف العديد من اجلامعات العربية.
 وجود اعتناق كلي للمقررات الدراسية وفق النمطية السلبية اليت تسعى لتجميد العقل البشري للطالب.ومن كل هذا تبني أبن هذا األداء أدى إىل ضمور مستوى الطالب واألستاذ يف آن واحد ،مما جعل نسبة الرسوب
والتسرب ترتفع بشكل رهيب ،وما أدى ابألساتذة إىل اخلمول والتهاون حىت يف التحضري حملاضراهتم أو حىت يف
إمتامهم ألطروحات الدكتوراه املعدات ،وهذا ما جيعل ابألستاذ إىل تضييق اخلناق على الطالب ،وانتقام الطالب على
الوضع يف صورة إضراابت وبعض السلوكات األخرى اليت ال ميكن هلا أن أتيت من فراغ.
كما مت مالحظة انعدام التحفيز سواء للطالب أو لألستذة مما جيعل املتفوق يدرك أبن متيزه ووقته الذي
يصرفه يف البحث والتعلم والتميز متعبة ومفسدة للعقل والبدن ،مما جيعله مرة بعد أخرى يفكر يف أن يكون يف املستوى
املتعارف عليه طاملا أن أداءه وأداء غريه يف درجة واحدة من منظور كل الشركاء.
ومن األشياء املسجلة انعدام البعد اإلنساين والبعد التكاملي مع حميط اجلامعة؛ مما جيعل الطالب ُحيس ابالنعزالية
وجبمود الفكر وعدم حيوية األداء اجلامعي ،كل هذا مت رصده ألجل الوقوف عند مسببات ضمور األداء اجلامعي،
واخلروج عن النمطية السلبية يف عدائية النظرة للطالب واألستاذ وابقي العاملني ،رغم وجود بعض العقبات املسجلة يف
ذلك ،ألن جدية العمل يف العديد من األحيان جتلب الكثري من املشاكل ،ألننا ندرك مجيعا أن الوضع السيئ وانعدام
الرقابة والتسيب حقل يوائم ويالءم الكثريين ،وهي لألسف حقيقة مرة ولكن البد من أتكيدها ورصدها على األقل
حىت نستبعد عنصر املفاجأة ،وحىت يتم اإلعداد ملثل هذه املثبطات.
ولكن الصدق يف العمل ووجود فئة واسعة من الطالب واإلداريني واألستاذة ،ابإلضافة إىل عنصر العدل يف
توزيع املهام ويف منح احلقوق وإقرار الواجبات على كل طرف؛ كل هذا يعني يف الدفع بعجلة اإلبداع والتفوق ،خاصة
إذا كان كل من ُحيسن يلقى التحفيز والتشجيع ،وكل من يسيء ويُصر على ذلك يلقى الزجر والتأنيب ،حتما ومؤكدا
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أنه يزيد من صقل املواهب ويُشجع كل األطراف على التفاين واإلتقان ،أما إذا كان احملسن واملسيء يف درجة واحدة
فحتما هذا سيؤدي ابحملسن لالقتناع أبن إتقانه وتفانيه وإبداعه سيضمر مع الوقت ِّشئنا أم أبينا.
واجللي أن اجلامعات ابلدول الغربية ،واليت كانت لنا فرصة زايرهتا دجدها قد خطت خطوات متقدمة جدا جراء عوامل
عديدة أمهها:
 التحرر الفكري ومرونة التعامل وفق الضوابط والقواعد العامة للتعامل والسيطرة سلفا. وجود سياسة التحفيز والتشجيع ،والدعم املستمر ألصحاب اإلبداع والتفوق والنبوغ. وجود أهداف مرتسمة لدى األقسام والكليات واجلامعات. الثقة بني أطراف حلقة التعليم اجلامعي الطالب األستاذ واإلدارة اجلامعية. االنفتاح على احمليط اخلارجي وابقي الشركاء ،مما جيعل للمؤسسة اجلامعة موارد مالية خاصة عن طريقاالستشارات واألحباث اليت يقدمها الباحثون أو الطالب املتمرسون -يف مراحل ما بعد التدرج-
 التبادل بني املؤسسات اجلامعية الداخلية واألجنبية مما يؤدي إىل تلقح األفكار وتبادل اخلربات مع االحتفاظحبقوق امللكية الفكرية واألدبية لكل طرف.
 الرتكيز على البعد األسري واالجتماعي للباحثني خاصة املتميزين منهم وهذا بتغطية العديد من الصوارف الوقتية– أي ما يصرف أوقاهتم يف غري اجملال البحثي -حبيث يتم التكفل ابجلوانب املعيشية والصحية هلم وألسرهم
جتنبا لشرود الذهن وإضاعة الوقت واجلهد ،خاصة وأن أوقات النُخب العلمية تقدر دقائقها ابلنفيس من
األموال.

 سبل رفع األداء بني مؤشري اإلدارة اجلامعية واإلرادة اجلماعية:
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ميكن لألستاذ الباحث وإن مل يكن ضمن الطاقم اإلداري أن يسهم عن طريق مبادراته الشخصية وإن مل
تكن رمسية يف العديد من األنشطة خاصة ما تعلق منها ابحملاضرات التوجيهية ،أو اإلسهام ضمن اللجان العلمية
والتنظيمية للمؤمترات وا مللتقيات الوطنية والدولية ،بينما إن كانت السلبية هي السمة البارزة فإن املهام الرمسية املتعلقة
ابلتدريس ورصد العالمات ال يتم القيام هبا على أكمل وجه.
وقد كانت لنا جتربة إبدارة كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة اجللفة ابجلزائر إبنشاء مركز خاص للتطوير
والتميز -يف صيغة منتدى علمي اتبع ملركز األنشطة العلمية والثقافية -برتخيص من رئيس اجلامعة وقد قام هذا املركز
ابلعديد من االدجازات؛ أبرزها احملاضرات الرمضانية للتحضري لطلبة املاجستري وقد حققت نتائج فائقة ملن هم مقبلني
على املسابقات الوطنية للقضاء أو التوثي ق أو اإلدارة أو الدراسات العليا ،وكذا التحضري للعديد من الندوات واألايم
الدراسية ،وبعد صدور مقررة التعيني اخلاصة عن وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،دخلنا مرحلة جادة وحامسة يف
تطوير أداء الكلية وذلك بوضع خطة عمل وتاليف كل املشاكل اليت كان يعاين منها القسم  -طلبة وأساتذة
ومستخدمني-؛ وقد كانت أبرز املشاكل املرصدة  -حسب أمهيتها  -مايلي:
 وجود صراع بني األساتذة مما أدى إىل انقسامهم إىل فئتني ،كل ما تقوم به فئة فهو ابلضرورة ضد إن مل نقلجملاهبة الفئة الثانية.
 عدم احرتام رزانمة العمل وجدول التدريس واالنعدام املطلق لألنشطة العلمية واملبادرات الفكرية. عدم وجود رصد إلكرتوين حملاضرات وحضور األساتذة واالعتماد الكلي على ما هو مدون على الورق وانعدامللتكنولوجيا ولو املبسطة منها.
 االهتمام بقضااي ال ميكن ذكرها هبذا املوضع.وقد أكد جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية التابع الحتاد اجلامعات العربية األسس اليت
ترتكز عليها عملية تطبيق اجلودة واإلعتماد وأمهها:
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الرتكيز على املستفيد يف خماطبة االحتياجات األساسية " الطالب ،اجملتمع ،سوق العمل".
القيادة "توحيد الرؤى واألهداف واالسرتاتيجيات يف اجملتمع التعليمي".
إشراك األفراد " تعزيز املشاركة الفعالة ومراعاة املساواة جلميع من هلم ارتباط ابلتعليم دون تفرقة وغتاحة
الفرصة ألن يستخدموا كامل قدراهتم لصاحل التعليم واجملتمع أبسره".
الرتكيز على العمليات "االهتمام ابلعمليات والطرق إىل جانب املنتج أو املخرجات".
التطوير و التحسني املستمر.
االستقاللية

 .7املنافع املتبادلة ورضا املستفيد" اتباع مدخل ملختلف املشاركني من مراجعني وطالب واجملتمع بشكل

شامل من شأنه تعميم الفائدة من تطوير وتقل املعرفة واملهارات"(.)1

اثنيا :التكامل اجملتمعي ورفع مقياس أداء جامعات العامل اإلسالمي:
 .1التكامل اجملتمعي بني أطر املعلوماتية واقتصاد املعرفة :يدل هذا على االقتصاد الذي تكمن

فيه األفكار واملعلومات وأشكال املعرفة األخرى وراء االبتكار والتوسع االقتصادي ويف اقتصاد املعرفة ال
تعمل أغلبية القوى العاملة مبجموعها يف إنتاج السلع والبضائع املادية وتوزيعها ،بل يف أنشطة التصميم
والتطوير

والتقانة والتسويق والبيع وتقدمي اخلدمات املرتبطة بذلك ،ويتميز هذا النوع من االقتصاد ابلتدفق الدائم
للمعلومات واآلراء ،ويتعاظم الدور الذي تؤديه وستظل تؤديه العلوم والتقانة ،بل أننا كما يرى أحد الباحثني
تُ ِّ
كسب املال من األثري ،إن ما ينتج ال ميكن وزنه وال ملسه أو قياسه وال خزنه يف املوانئ أو وضعه يف
 .1احتاد اجلامعات العربية ،األمانة العامة ،جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية ،دليل ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية
أعضاء اإلحتاد ،عمان 8008 ،م ،ص .7
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املستودعات أو شحنه برا أو حبرا أو جوا ،إن مصدر الرزق األكثر يعود إىل ما تقدمه من خدمات ومشورات
ومعلومات وحتليالت سواء اختذان موقعنا من خيوط اهلاتف أو مكاتب احملاماة أو الدوائر احلكومية أو

املختربات العلمية ،إننا ننشط مجيعا يف عامل األثري"(.)1

ودجد أبن االستثمارات يف اقتصاد املعرفة على شكل التعليم يف املدارس واملعاهد العامة واإلنفاق على
تطوير الربجميات احلوسبية والبحث والتطوير أجزاء كبرية من امليزانيات العامة لعدة دول إذ أن السويد على سبيل املثال
قد استثمرت ما يعادل " "10.6ابملائة من إمجايل الناتج احمللي يف اقتصاد املعرفة سنة 8005م ،واحتلت فرنسا املرتبة

الثانية بعدها نظرا ملا تنفقه يف جمال التعليم العام(.)2

إن مسات جمتمع املعرفة واقتصاد املعرفة ابملفهوم الذي أوضحناه سابقا تكاد ال تذكر يف عاملنا اإلسالمي،
وإذا حاولنا إبراز بعض هذه السمات للتوضيح سنجد العامل العريب حيتل املراتب األخرية ،وما من شك يف أنه ال
يشارك أصال أو يساهم يف التطور العلمي والتكنولوجي سواء يف جمال املعلومات أو يف جمال اقتصاد املعرفة؛ إال ما

أبدته بعض اجلامعات العربية من جهود يف الفرتات املتأخرة(.)3

فالتكنولوجيا بذلك ال تُستورد بل تنبع من الذات ومن اإلرادة الواعية ابملسؤولية املعرفية مث إن تعريف األستاذ
اجلامعي أبنه مدرس انقل للمعرفة هو تصور ومنظور خاطئ ،فهو انشر للمعرفة ومنشط علمي وأيضا ابحث علمي
يُنقب يف ختصصه عن اجلديد واملأمول ،وهبذا فاجلامعة ليست حقال لنقل معلومات جاهزة بل هي مصدر للمعلومات
املتوصل إليها من ابحثيها وإطاراهتا وهذا هو الرهان احلقيقي وليس أن نبقى مستهلكني لكل شيء مبا يف ذلك املعرفة

اليت ال يصلنا منها إال الرث والقدمي(.)4

 .1على دمحم مشو  ،االتصال الدويل والتكنولوجيا احلديثة ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية8008 ،م ،ص .84
 .2املرجع السابق ،ص00
 .0كرمي مراد ،املهنة املكتبية يف ظل جمتمع املعلومات ،مقال مبجلة األمري عبد القادر ،قسنطينة ،اجلزائر دورية أكادميية حمكمة ربيع الثاين
 1488ه – 8007م ،العدد  ،80ص..7
.4خلية جامعة بسكرة ،اجلزائر ،ضمان جودة التعليم العايل ،املربرات واملتطلبات ،امللتقى البيداغوجي الرابع ،جامعة بسكرة- 86،85 ،
نوفمرب8008م.
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وما تفرضه علينا الثورة التكنولوجية وجمتمع املعرفة اليوم هو التحدي العلمي والتكنولوجي ،فوضعية البحث
العلمي يف العامل اإلسالمي ال تؤهلنا ألن ُدجاري منطق العوملة املبين على التطورات التكنولوجية والعلمية املذهلة؛ واليت
هي يف حقيقة األمر نتيجة الستثمارات ضخمة يف التعلم والبحث العلمي ،واالستثمار يف التعليم والبحث العلمي هو
الكفيل إبجياد حلول ملشاكلنا وخاصة يف اجملال االقتصادي ،فعلى سبيل املثال دجد أن أكثر من " " % 90من حبوث

املاجستري تتجه حنو إجياد حلول للمشاكل الصناعية اليت تواجهها الشركات يف الياابن(.)1

والواقع العريب يقول إن نصيب العامل العريب من الثورة التكنولوجية احلالية ال يكاد يُذكر ،بل إن نسبة كبرية من
الشباب العريب ال حيسنون استخدام العديد من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم اآليل .ويف حديث تلفزيوين لشيمون
برييز وزير خارجية إسرائيل يوضح فيه سبل تثبيت دعائم الدولة العربية وتكريس تفوقها على العرب قال فيه " ذا كانت
الدول العربية اليت حتيط بنا من كل جانب متلك الثروات الطبيعية والبرتولية،
وحنن ال منتلكها فإننا نستطيع دون شك حسم الصراع بيننا وبينهم عن طريق التعليم العايل ،وعن طريق الثورة البشرية

اليت منتلكها وإاتحة التعليم العايل لكل فىت وفتاة يف إسرائيل"(.)2

وحنن يف جامعاتنا زمنيا يف بداية األلفية الثانية فقط ،حيث تتناثر املعايري املعمول هبا ،فمحيط اجلامعات العربية
يعيش ما يسميه البعض ابلثورة املعلوماتية الصامتة وهي ثورة أعدت وصيغت خارج نطاقها احلضاري والثقايف ،ومل
تتمكن بعد من قراءة هذه الوضعيات اجلديدة ال من حيث قراءهتا كاستشراف للمستقبل ،وال من حيث قراءهتا
كوضعيات راهنة تستدعي الدمج اآليل والبحث عمن يستوعبها من العامل املتقدم ومن مثة فمؤسساتنا اجلامعية يف هذه
الوضعية تعيش أزمة تداخل الزمن بصفة فوضوية مما جعلها يف وضع انفصامي.

 .1انيل إبراهيم عيد ،جرائم اإلرهاب  ،السياسة اجلنائية يف جماهبة اإلرهاب يف القانونني املصري والفرنسي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة؛
1995م ،ص.5
 .2املرجع السابق ،ص.5
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فالثورة الرقمية أخذت منذ مدة تنتج العوامل االفرتاضية كبديل عن العوامل الطبيعية ،وهي وضعية مل تعد
تتناسب مع فلسفة النمو والعقلنة اليت حكمت املؤسسات احلداثية وعلى رأسها اجلامعة ،خاصة أمام حتدايت جمتمع
املعرفة ،وحتدي احلفاظ على اهلوية الوطنية.
ووفق هذا اتسع نطاق األنشطة االقتصادية واخلدمية  ،وبدأ تفعيل مصطلح املراجحة كمصطلح اقتصادي
على عامل املعلومات واملعرفة حبيث تصبح املعرفة قوة عن طريق مراجحة املعلومات وانتقاء أفضلها وتوظيفه وإعادة
تركيبه إلنتاج معلومات أخرى أكثر قوة وفاعلية( .)1وابلتايل أضحى جمتمع املعلومات أهم التحدايت ألجل جعل

املعلومات من صميم الربامج احلكومية ومن أولوايت التعاون الدويل .فاجلامعة يف رسالتها اهلادفة األصيلة هي شجرة
أصيلة أصلها اثبت وفرعها يف السماء ،ولكن البد هلا من العناية والسقاية والزبر والتقليم ،فهي حتتاج إىل معول جيتث
به ما حام حوهلا من أعشاب ضارة قد تتغذى هبا ،دون أن يكون من هذه األعشاب أي نفع أو فائدة  ،كل هذا حىت
تكون مثار اجلامعة اينعة طيبة وانفعة .ومن الواضح كقاعدة كونية أزلية عرفتها كل احلضارات ،أن من ميلك املعلومة
ميلك القوة  ،وأن املعرفة قوة  ،فال مناص من القول أبنه إن كنا من رواد اجلهل والتسيب ،فنحن منلك اجلهل ؛ ويفعل
اجلاهل بنفسه ما ال يفعله العدو بعدوه .
والواضح ضمن مقتضيات التعليم العايل أن اجلامعة كاملشروع اخلاص هتدف لتحقيق الربح املتمثل يف ترسيخ
الثقافة األصيلة املعاصرة ،ومبدعة يف آن واحد مبا يتالءم مع ما حيتاجه السوق وما يدفع ابلدولة قدما؛ كما يتعني يف
هذا الصدد على متخذي القرار والقائمني على عملية صنع القرارات السياسية التعليمية أن يدركوا املسؤوليات

األخالقية واالجتماعية والسياسية اليت تقع على عاتقهم(.)2

 .1التعليم العايل والعوائد االجتماعية:

يعد املدلول االجتماعي لقطاع التعليم العايل أحد العناصر

اهلامة وهو الدليل على حتصيل مكاسب أكثر من خالل منظومة التعليم العايل ،وهذا من خالل
عائدات قطاع التعليم العايل ،مما يؤكد الرتابط الوثيق بني القطاع االقتصادي واالجتماعي وقطاع التعليم

 .1توماس ل  .فريدمان  ،السيارة ليكساس وشجرة الزيتون ،حماولة لفهم العوملة  ،ترمجة ليلى زيدان  ،الدار الدولية للنشر والتوزيع  ،القاهرة ،
8000م ،ص.40
.2

ملياء دمحم أمحد السيد ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
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العايل؛ مث إن معدل العائد الداخلي الذي هو مقياس معياري لقياس مدى رحبية االستثمار يف التعليم
العايل يقوم حبساب التكاليف واملنافع ،آخذا يف االعتبار التكاليف املباشرة للتعليم العايل" الرسوم
ونفقات املعيشة ،كلفة الفرصة الضائعة ،والوقت الذي يقضيه الطالب الستكمال تعليمه اجلامعي".

{ الشكل }00

يبني معدالت العائد اخلاصة للتعليم العايل لعدة سنوات

16
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والعاملون سيما ابلدول العربية اليوم والداخلون حديثا إىل سوق العمل عاطلون عن العمل بشكل غري متكافئ،
فهؤالء دخلوا إىل العمل مبستوايت تعليمية أعلى لكنهم مل يستفيدوا من الوقت أو أو الدراسات اجلامعية لعدم التوافق

بني اجلامعة واملتطلبات اإلقتصادية واالجتماعية(.)1
{ الشكل }04

نسبة العاطلني عن العمل من احلاصلني على درجة جامعية

 .8التعليم العايل واالنتاجية اجملتمعية:

يؤدي التعليم العايل أدوارا رائدة يف توفري املناخ املالئم جملموعة

املهارات اليت تتطلبها القوى العاملة املنتجة ،حيث ينبغي أن يكون خرجيو التعليم العايل قادرين على

 .1العلي ،عبد الستار دمحم ،تطوير التعليم اجلامعي ابستخدام إدارة اجلودة الشاملة ،وثيقة عمل مقدمت إىل املؤمتر األول للتعليم اجلامعي
اإلداري والتجاري يف العامل العريب ،جامعة األمارات العربية املتحدة ،العني ،اإلمارات العربية املتحدة 14 – 18 ،مارس 1996م .
17
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دخول سوق العمل مبهارات معرفية سلوكية تؤهلهم حلل املشكالت اليت يتخبط هبا اجملتمع وترويج

األفكار اجلديدة(.)1
ومن خالل استخدام مؤشرات عريضة ملقارنة أداء البلدان اإلسالمية والعربية أبداء بلدان أخرى ملعرفة مدى
استعداداها للمشاركة يف اقتصاد قائم على املعرفة يتضح وجود فجوات كبرية ويعرض الشكل أدانه أربع مؤشرات
لقياس  :نظام احلوافز اإلقتصاداية  ،القدرة على تطوير نظام االبتكار ،أداء نظام التعليم ،البنية التحتية للمعلومات،
ويوضح أنه يف مجي ع بلدان هذه املنطقة ممن توفرت حوهلا معلوامت تقل هذه املؤشرات األربعة عما هي عليه يف
البلدان املقارنة ،وتسعى هذه الدول ألجل رفع مستوايت اإلنتاجية لديها وتطوير خدماهتا املعرفية.
{ الشكل } 05

مؤشر اقتصاد املعرفة يف البلدان العربية

 .1سامل محيد سامل  ،اجلامعة ودورها يف بناء جمتمع املعرفة  ،حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي للتعليم العايل يف العراق  ،إربيل ،خالل الفرتة من
 10 -11ديسمرب 8001م.
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 .0معايري تصنيف مؤشرات أداء اجلامعات وأمهية التكامل

اجملتمعي:

انعقد بتاريخ 88

و 80أبريل  8008م مؤمتر يتمحور حول األطر الرئيسية الختيار اجلامعات العاملية وتصنيفها وقد حضر

هذا املؤمتر ما يقارب األربعني من كبار مسئويل اجلامعات اآلسيوية تركز االجتماع على معايري التصنيف
للجامعات العاملية .ولإلشارة فإن التصنيف العاملي للجامعات يف الغالب ما خيتار أفضل  500جامعة
تكون املفاضلة
بينها حسب معايري حمددة قابلة للقياس توزع األوزان بينها حسب أمهيتها للجهة املصنفة .وإذا كان هناك
بعض اجلهات املهتمة بتصنيف اجلامعات على املستوى احمللي ،فقد برزت ثالثة اجتاهات لتصنيف اجلامعات

على املستوى العاملي(:)1
أ.

تصنيف جامعة جايو تونج شانغهاي

"" Shanghai Jiao Tong Uni.

تنشر جامعة جايو قائمة أبحسن  500جامعة يف شهر سبتمرب من كل سنة ،وتتضمن طريقة التصنيف
أربعة معايري رئيسة ميكن تلخيصها واألوزان لكل منها كما يف هذا اجلدول :
املعيار

الوصف

النسبة

جودة التعليم

اخلرجيني الفائزين جبائزة نوبل أو جوائز فيلد للرايضيات

%10

أعضاء هيئة التدريس الفائزين جبائزة نوبل أو جوائز فيلد للرايضيات

%80

كثرة الرجوع أو االستشهاد أبحباثهم

%80

نوعية أعضاء هيئة التدريس
اجملتمعية

املخرجات

للبحث األحباث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة و العلوم

%80

العلمي

األحباث املذكورة يف كشاف العلوم االجتماعية والكشاف املرجعي للعلوم املوسع

%80

حجم اجلامعة

أداء اجلامعة ابلنسبة حلجمها

%10

 .1ملزيد من التفصيل ،أنظر على موقع شبكة املعلومات :سعد علي بن وهف القحطاين  ،وكيل معهد اللغة العربية  ،املعايري املستخدمة يف
تصنيف اجلامعات العاملية.
19
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ب .تصنيف " "THES-QSللجامعات العاملية" :

THES_QS

"World University Rankings
يوضح اجلدول التايل معايري التصنيف املتبع ووزن كل منها :
املعيار

املؤشر

جودة البحث

تقومي النظري

توظيف اخلرجيني

تقومي جهات التوظيف

تتعمد الدرجة على استطالع آراء جهات التوظيف اخلارجي من خالل االستباانت

أعضاء هيئة التدريس األجانب

نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب للعدد الكلي

%5

الطلبة األجانب

نسبة الطلبة األجانب جملموع الطلبة

%5

معدل أستاذ طالب

يعتمد جمموع النقاط على معدل أستاذ طالب

%80

النظرة العاملية للجامعة
جودة التعليم

الوصف

النسبة

تعتمد الدرجة املعطاة هلذا املعيار على حكم املثيل

%40

معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس

%80
%10

ت .تصنيف ويبومرتكس ":"Webometrics
يعتمد على قياس أداءات وإسهامات اجلامعات من خالل مواقعها االلكرتونية ضمن املعايري التالية :
املعيار

الوصف

النسبة

احلجم

حجم املوقع

%80

امللفات الثرية

%15

علماء جوجل

%15

الرؤية للرابط

%50

خمرجات البحث
األثر
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وابلنظر إىل معايري التصنيف أعاله ،ميكن القول بشكل قاطع أنه ال مكان للجامعات غري البحثية يف قائمة
أفضل مخسمائة جامعة عاملية  ،وأن البعد اجملتمعي من أبرز نقاط التقييم من خالل املخرجات أو من خالل التوظيف
وغري ذلك.

رابعا :العوامل الفاعلة لدعم مؤشرات التعليم العايل ابلعامل اإلسالمي
هناك العديد من املعوقات العامة واخلاصة اليت حتول بني التعليم العايل والغاية املتوخاة منه ،وهذا ما يتطلب إرادة
فاعلة أتخذ ابلعيد من املسببات لتجاوز هذه العراقيل:
 .1وجوب االضطالع بتغريات نوعية يف أنظمة التعليم العايل مبا يتالءم مع اقتصاد السوق ومع العوملة الزاحفة
حىت نكون يف مستوى املواجهة.
 .8املوازنة بني معطيات التوازن بني اإلنتاجية واالستهالكية محاية للطاقات العلمية وللحفاظ من جهة اثنية على
االقتصاد الوطين بكل مستوايته خاصة مبا يشرتك يف نقاط تقاطع مع إنتاجية التعليم العايل.
 .0حتديد مسؤوليات كل الفاعلني يف سلم التعليم العايل من الطالب إىل اهليئات الوصية املكلفة بل وإىل سياسة

احلكومة  ،مع ضرورة رسم األهداف املستقبلية(.)1

.4

.5
.6
.7

ضرورة اخلروج من األساليب الكالسيكية اليت ينبين على الكم على حساب النوع ،وذلك ابلتحديث للمناهج
واألسس العلمية للمعارف والعلوم وإعطاء التعليم العايل البعد العلمي الفعال.
ضرورة حتقيق الروابط بني التعليم العايل ومراحل التعليم السابقة ويف كل املستوايت األخرى.
االبتعاد عن األفكار الضيقة القائمة على العنصرية واألبعاد اجلغرافية واإليديولوجية .
ضرورة انشغال الفئة الباحثة بواجبهم كباحثني ونشر ما توصلت إليه حبوثهم واالقتداء مبا كرسته شريعتنا
السمحاء؛ اليت مل أنخذ منها ال ابلقليل وال ابلكثري  ،وابتعدان عن كل مظاهر التمييز والتفاين يف أداء الرسالة

 .1رضا تري  ،مقال منشور مبجلة اإلدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة اجلزائر  ،العدد األول 8008م ،ص .77
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.8

التعليمية واملعرفية املقدسة  ،هذه املظاهر اليت أضحينا دجدها يف اجلامعات الغربية ومن ذلك ما يشيع عن
اجلامعات األمريكية( )1ومنها:

 أنشر أو اختبئ

"."Publish or perish

 إبتكر أو انتحر

"." Innovate or evaporate

اخلامتة:
وإذا ما أردان الوقوف عند مكمن األداء السيئ والسليب جلامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية( ، )2فنجد أن
مسبباهتا متمثلة إبجياز يف اآليت:
 عدم وجود أهداف واضحة يتم رمسها بشكل واضح وبصفة مسبقة ألنه كما يقول املبدأ "إذا فشلت يفالتخطيط فقد خططت للفشل" ؛ ألنه ابنعدام خطة واضحة للوصول إىل هدف واضح جيعلنا أمام تقهقر
وضبابية ،ابإلضافة إىل ارتباط هذه املؤسسات ابلكم ال ابلنوع ،حيث أنه يف حصيلة أدائها يعمد القائمون
عليها إىل تعداد عدد املتخرجني وعدد األساتذة املؤطرين وعدد كل شيء عاقال كان أو غري عاقل.
 أتثري األداء السيئ هلذه املؤسسات اجلامعية على اإلطارات والنُخب العلمية ،حيث أهنا دخلت يف بوتقةانعدام األهداف إذ ال يعدو الباحث واألستاذ أن يكون موظفا إداراي يتوىل مهمة تلقني الطلبة دروسا أكل الدهر
عليها وشرب ،مث تقييم الطالب شك ليا ابمتحاانت أكثر روتينية ومنطية ،وهكذا دواليك ،وما يتضح أيضا من خالل
انعدام اجملالَّت العلمية املتخصصة ،انعدام اإلنتاج العلمي األكادميي ،انعدام الدراسات التحليلية وامليدانية يف جماالت
العلوم االجتماعية واإلنسانية ،انعدام الدراسات االستشرافية واملستقبلية يف جامعاتنا العربية

 .1ملياء أمحد السيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .860
 .2ال يعين ذلك عدم وجود مناذج رائدة يف عاملنا العريب واإلسالمي فبزايرتنا لبعض الدول دجد أمنوذجا جيدا للجامعة اإلسالمية مباليزاي ،جامعة
طيبة واجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود وجامعة امللك سعود ابلرايض ابململكة العربية السعودية ،ورغم هذا فهي
ما زالت يف مراتب أنمل أن ترتقي إىل أفضل ما هي عليه.
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 تقهقر أداء الطالب اجلامعي وهذا كتحصيل حاصل النعدام اخلطة الواضحة وارتباطها ابلنمطية العامةللمؤسسة التعليمية ،وتقيده ابحلصول على املقاييس عن طريق التلقني وجهده يف احلصول على أرفع
العالمات مبا يؤهله لالرتقاء ،وعدم إشراك أيضا الطالب يف انتقاء واختيار ما يالئمه من املناهج.

 اجلانب املايل ال ُـمرصد للمؤسسات اجلامعية ابلعامل العريب ،حيث دجد أهنا ميزانية ضئيلة جدا مقارنة مع ماحيظى به قطاع التعليم والرتبية يف بعض البلدان املتطورة ،وأيضا راتب األستاذ الباحث يف العديد من البلدان
املتطورة وأيضا راتب األستاذ الباحث يف العديد من البلدان العربية خاصة دول املغرب العريب ،والعديد من
دول املشرق العريب ما يؤثر سلبا على الظروف االجتماعية لألستاذ والباحث الذي يبقى أسريا هلذه األوضاع

اليت حتما حتول بينه وبني األداء احلقيقي للباحث(.)1

 عدم وجود منهجية واضحة ومت َِّّسقة بني وزارات الرتبية والتعليم العايل حيث أن األداء مرتبط ابلنظرية
الرتاكمية واليت تفتقدها الدول اإلسالمية والعربية ،إذ دجد فجوة كبرية جدا بني قطاعي الرتبية والتعليم العايل،
إذ من الواجب أن يكون اختيار التوجه التخصصي واضحا وابرزا أثناء فرتات التعليم املتوسط أو الثانوي على
األقل ،خاصة وأن مقتضيات احلال وضرورات العصر مرتبطة أكثر ابلتخصص الدقيق؛ وهذا ما دأبت عليه
الدول املتطورة منذ عقود من الزمن إذ يتم رصد الكفاءات وشحذ اإلبداعات يف مراحل متقدمة وتطويرها إىل
أن يتم الوصول إىل املرحلة اجلامعية.
 عدم وجود ترابط بني قطاع التعليم العايل وابقي اإلدارات القطاعية األخرى ،حيث دجد عدم وجود أي تنسيقبني األحباث اجلامعية -رغم قلتها -وكذا األطروحات واألحباث مع اجلهات املتخصصة كقطاع البيئة قطاع
مديرايت الرعاية االجتماعية ،قطاع العدالة ،وغريها من القطاعات األخرى حيث يتم إعداد البحوث والرسائل
وتبقى قيد رفوف املكتبات دون أي فائدة أو جدوى وأهم مسألة أزمة العقل العريب والعقل اإلسالمي ،حيث أن
الركود والتخلف الذي أصاب أمتنا جعلها يف حال غيبوبة مل نعد نُدرك ال على مستوى األفراد وال على مستوى
املؤسسات ما األهداف اليت حنملها على عاتقنا ألجل النهوض أبمتنا ومبجتمعنا اإلسالمي أمام التحدايت
العوملية ،وكأنه ال هوية لنا وصران يف حالة من الذهول إزاء التطور الغريب يف شىت أطياف احلياة ،وعدان يف حال
من العجز الكلي على املستوى البدين والعقلي واالجتماعي وحىت اإلنساينَ ،وبعدما كان اإلنسان املسلم مضراب
 .1علي دمحم ،االتصال الدويل والتكنولوجيا احلديثة "االسكندرية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،الطبعة األوىل 8008م" ص .16
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للمثل ،وأفضل مشهد ما كتبته زيغريد هونكا يف كتاهبا مشس العرب تسطع على الغرب -بعدها صار اخلطاب
يسوق لكل ما هو غريب فيُقال هذا فالن ذو عقل غريب إذا كان منضبطا ،وإذا أراد حتديد موعد يقول له موعد
غريب أو أوريب ألننا ندرك أن معيار الزمن عندان خبالف ما هو موجود يف الغرب فالساعة من الزمن عندان قد
تكون  00دقيقة أو تكون  180دقيقة أو غري ذلك.
 عملية االسترياد اجلاهز لألنظمة التعليمية من الغرب على اعتقاد أن استقدام نظام متطور لدى األخر،سيجعلنا أيضا نتطور مع أن النظام التعليمي نظام عقلي ينبغي أن يتطابق مع معطيات اجتماعية وإنسانية
حملية وفق املوروث التارخيي واحلضاري ،اجلزائر مثال كانت تعتمد على نظام تعليمي لفرتة تقارب  45سنة
وقبل سنوات قليلة مت اعتماد نظام"  L.M.Dل.م.د" أي ليسانس ،ماسرت ،دكتوراه ،وفق األمنوذج املعمول

به يف كندا حتديدا ،ولكن مل يتم حتديد ال أسسه وال ما هيته ،مما جعل بوادر فشله تلوح يف األفق بعد سنوات
قالئل من اعتماده.
وكما كان يقال إذا ُع ِّرف السبب بَطُل العجب ،فهذه أهم األسباب يف ختلف وتقهقر أداء جامعات
العامل اإلسالمي اليت من املفروض أن تصنع العقل العريب املسلم املؤمن بعقيدته ودوره إزاء بلده وإزاء أمته وإزاء
اإلنسانية قاطبة وستكون معاجلة املشاكل السابقة حبزم وجدية طريقا للخروج من النمطية السلبية للكليات االجتماعية
واإلنسانية.
تتمثل أهم اخلطوات للخروج من مظاهر النمطية السلبية السالف ذكرها فيما أييت:
 اعتماد أنظمة تتوافق مع اخلصائص احلضارية والثقافية لكل أمة. إجياد آليات لربط قطاع التعليم العايل اجلامعي بباقي القطاعات األخرى خاصة إجياد احللقة املفقودة بني قطاعالتعليم اجلامعي وقطاع الرتبية.
 إعادة النظر يف امليزانيات املرصودة للمؤسسات اجلامعية ،كمرح لة ممهدة للتمويل الذايت للجامعات واملؤسساتالتعليمية اجلامعية.
 -حتسني الوضع االجتماعي للباحث يف هذه الكليات مما يضمن له وضعا اجتماعيا يؤهله للتفرغ ألحباثه ودراساته.
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 -اعتماد أساليب التحفيز للكفاءات املتخصصة ،للحد من ظاهرة هجرة األدمغة إىل اخلارج هذه الكفاءات اليت

حتمل على عاتقها رسالة ثقيلة وهامة(.)1

 ضرورة اعتماد ُخطط وطنية واضحة وأهداف بينة ودراسات استشرافية لعالج األمراض املستعصية اليت أصابتمؤسساتنا التعليمية اجلامعية.
 ضرورة اخلروج من النظرية الكمية إىل النظرية الكيفية النوعية ،أي االهتمام جبدية األداء اجلامعي وعدم الوقوف يفإعداد حصيلة هذا األداء على وجود أرقام بعينها.
 أولوية حترير مؤسساتنا اجلامعية من التسيري البدائي يف تعيني مسريي وعمداء الكليات على اعتبارات عشائرية أومصلحية واالهتمام ابلكفاءات وذوي اخلربة يف التسيري اإلداري اجلامعي.

التوصيات:
ولعل أهم ما سنوصي به ضمن هذه الدراسة ما يلي:
ضرورة اعتماد هيئة عليا للتواصل اإلسالمي العريب لتوحيد اجلهود يف جماالت التعليم العايل ،بُغية توحيد
االسرتاتيجيات واألهداف واملفاهيم ودعم حركة البحث العلمي ،وكذا ضرورة توحيد العمل للحد من اتساع الفجوة
الرقمية بني املؤسسات اجلامعية للدول العربية وغريها من الدول ،مع أولوية تطوير املناهج التعليمية على كل األصعدة
واملستوايت ،ودعم التعاون املتبادل فيما بينها ألجل إجياد إقامة جسر التكامل بني اجلامعة واجملتمع وحىت حتظى
مبستوى حمرتم يف التصنيف العاملي.
ضرورة إجياد الرتابط القطاعي بني القطاعات والوزارات ذات البعد التكاملي كوزارة التعليم العايل ووزارة العمل،
وزارة الصحة ،وزارة الصناعة وزارة الزراعة وغريها ألجل إجياد حلمة التكامل البحثي والتطبيقي .وألجل أال تكون
األحباث العلمية حبيسة الرفوف واألدراج.

 .1شيوع فكرة أن العلوم العقلية مرتبطة ابلرايضيات والفيزايء  ...وكان العلوم االجتماعية واإلنسانية غري مرتبطة ابلعقل ابإلضافة إىل ذيوع
منطق أن الطالب املتفوقني يوجهون إىل كليات الطب ،و الصيدلة ،و اهلندسة ،أما الطالب ضعيفي املستوى يوجهون مباشرة إىل كليات
العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،كما كان الطالب ابجلزائر مثال يقولون" أنت تدرس ابجلامعة والَّ مسجل آداب".
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األخذ بعني االعتبار أولوية التكوين والتدريب املستمر ألساتذة اجلامعات يف جمال التكنولوجيات احلديثة جتاوزا لألمية
مبفهومها اجلديد ومواكبةا للمستجدات يف عامل تقنيات االتصال احلديثة ،ابإلضافة إىل ضرورة االهتمام والتأكيد على
استغالل هذه التقنيات اال تصالية احلديثة يف امليادين واجملاالت النافعة واستغالهلا االستغالل األمثل واألدجع حىت ال
تكون معول هدم لقيمنا ومكتسباتنا احلضارية النبيلة.
مع أولوية حتقيق متطلبات األمن الفكري الذي يعد لقاحا واقيا لشبابنا من املضار اليت تنجم عن املد املعلومايت
العوملي ،وحىت تصبح املعلوماتية يف حد ذاهتا أداة إلدارة األزمات املعرفية يف مؤسساتنا اجلامعية اليت تضم خنبا علمية
موكول إليها االضطالع مبهمة تكوين األجيال تكوينا متكامال يضمن هلم التمييز بني الضار والنافع بني القبيح
واملليح.
ضرورة حمو األمية املعلوماتية ما يعين التحكم يف تكنولوجيات املعلومات وتوفري املناخ املالئم للباحث العريب
واملسلم ،وكذا أمهية التنسيق بني الباحثني وأصحاب القرار ،وإجياد مصادر متويل كافية ومستمرة لتطوير األحباث

العلمية وتفعيلها(.)1

وابلتايل فإن سياسة التعليم العايل يف غالبية دول العامل اإلسالمي كما شبهها أحدهم أبهنا رسم على الرمل من
املمكن أن تعصف به الريح يف هبة من هباهتا وتظل املئاسي واملشاكل عالقة دون حل؛ تشهق إبطالالهتا من نص إىل
نص ومن برانمج آلخر ،ومن قانون مستورد إىل آخر ومن جمالس إىل أخرى اتلية.
ويبقى الباحث ،و األستاذ كالورقة املندثرة من شجرة زمن اخلريف تتقاذفها الريح من كل صوب وحدب إىل
أن هتلك أو تطري "وما الطريان للكل متاح"  ،وما للباحث أن يراتح فليس له ظفر به حيفر وليس له جناح  ،سيدي
الباحث ما عليك حرج وما عليك ُجناح وها قد اجتمعنا لنتحرر مما حنن فيه أو علنا دجد املفتاح .
مل يُبىن ملك على جهل وإقالل؛
ابلعلم يبين الناس ملكهم

 .1الغريب زاهر إمساعيل ،تكنولوجيا املعلومات وحتديث التعليم "القاهرة ،عامل الكتاب8005 ،م" ص .00
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