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مقدمة املركز
واجه مركز البيان للدراسات والتخطيط صعوبات يف عقد مؤمتره السنوي الثالث لعام
 2020والذي كان حيمل عنوان «التعليم العايل يف العراق :مقاربات نقدية ورؤى استشرافية»،
وذلك إثر تفشي جائحة كورونا يف العراق والعامل .وكشف تفشي هذا الوباء الضعف البنيوي
ملؤسسات الدولة يف خمتلف القطاعات ومن أمهها قطاعي الرتبية والتعليم .وعلى الرغم من أن
التعليم العايل يف العراق حقق قفزات كمية مهمة طيلة السنوات القليلة املاضية متثلت بارتفاع عدد
اجلامعات والكليات احلكومية واألهلية اىل  35و  62على التوايل ،فضال عن ارتفاع عدد املقبولني
من طلبة اجلامعات اىل حنو  190الفا ،و 31الفا اخرين يف الدراسات العليا ،اال ان كل ذلك
مل يعن جتاوزا للمشكالت احلقيقية اليت منعت األساتذة واخلرجيني من مواكبة املعرفة العلمية وفقا
للمعايري املعتمدة دوليا.
وقد متثّلت املشكلة األساسية يف التعليم اجلامعي بعدم وجود خطط اسرتاتيجية تبني متطلبات
سوق العمل ،مما أدى إىل امهال التعليم التقين واملهين بشكل كبري .كما أن االهتمام باملستويات
الكمية دفعت باملعايري النوعية اىل اإلمهال وهو ما ظهر بقلّة الرتكيز على حتسني املعرفة امليدانية
واملختربية والبىن التحتية اليت تعتمد احلوكمة.
وبقيت اجلامعات العراقية احلكومية ،ومن مثّ األهلية ،نسخة مكررة جلامعة واحدة نظرا
لغياب االستقاللية يف القرار اإلداري ،فضال عن االستقاللية يف القبول اجلامعي ،وهو ما اضطر
اجلامعات والكليات اىل قبول مستويات متدنية أحيانا من خمرجات الرتبية ألسباب خمتلفة منها
سياسية ،وأخرى ضغط الشارع او عوامل أخرى غري منظورة.
ومل تنته املشكالت يف التعليم العايل ففي جمال التقييم والتقومي ومعايري التطوير وحتسني اجلودة
واألداء ،مل حتقق اجلامعات العراقية جناحا يذكر ،فيما بقيت اجملالت العلمية احملكمة واملناقشات
العلمية يف الدراسات العليا واالهتمام باللغات احلية بعيدة عن املعايري املطلوبة.
وقد دأب مركز البيان للدراسات والتخطيط على الرتكيز على املشكالت املؤسسية عسى
وأن ختدم صناع القرار واملعنيني من اجل تكوين صورة عن الواقع ومقرتحات من أصحاب الشأن
واملختصني واملهتمني احلريصني على بناء الدولة العراقية.
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هذا الكتاب مثّل البحوث والدراسات اليت بعث هبا الباحثون ملؤمترنا الذي مل حيالفه احلظ يف
االنعقاد ،لكننا سعداء بنشرها يف هذا املؤلّف ،الذي حنسبه كتابا مهما يف جماله ومفيدا يف توصياته
وخمرجاته .وال يسعنا اال ان نشكر اجلهود املخلصة اليت بذهلا أعضاء اللجنة العلمية كل من :الدكتور
عدنان ياسني مصطفى ،والدكتور عبد الرمحن جنم املشهداين ،والدكتور امحد اجلعفري ،الذين تك ّفلوا
باختيار وتقومي البحوث املوجودة بني يدي القارئ الكرمي من بني  39حبثا ودراسة خمتلفة بعث هبا
املختصون من خمتلف اجلامعات واملراكز العلمية داخل وخارج العراق.

د .علي طاهر احلمود
املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط
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التعليم العالي يف العراق
رؤية عامة

واقع وحتديات التعليم العالي يف العراق
أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي االسبق

واقع وحتديات التعليم العايل يف العراق

اجلزء األول – مقدمة عن خلفية عن قطاع التعليم العايل:
يشهد مناخ التعليم العاىل تغريات غري مسبوقة ىف عصر الثورة املعرفية باأللفية الثالثة ،تتمثل
ىف تنامى معدالت الطلب على خدمات التعليم ،وتزايد احلراك االكادميى للطالب واألساتذة
والربامج األكادميية وحوكمتها ،وتنوع امناط واساليب وتكنولوجيا التدريس والتعلم .وتتطلب عملية
التحول اىل جمتمعات املعرفة واالميان مبفهوم التعلم مدى احلياة وضرورة اعادة النظر يف املواد
التعليمية والربامج والتخصصات اجلامعية باستمرار لتواكب الطفرات العلمية املتسارعة يف كافة
التخصصات وبالرتكيزحاليا على برامج االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كوهنا عنصر اسناد لباقي
العلوم .ويعتربالبحث العلمي هو اللبنة األساسية لالبتكار والتطور االقتصادي واالجتماعي فبدونه
ال ميكن أن يكتمل البناء املعريف واحلضاري  ،فهو احلاجة امللحة لبناء اجملتمعات وتطورها واجياد
احللول ملشاكلها اخلدمية والتنموية.
ان واقع حال التعليم العريب بشكل عام والعراقي بشكل خاص،بكافة قطاعاته ،يتطلب
اصالحا شامال،وجيب التعامل معه بشكل علمي ،ودون حمابات او اغفال للحقيقة .ان واقع
التعليم العايل حاليا ومعاناته يف عدم قدرته على تأمني رأس املال البشري واملعريف املناسب للمجتمع
واعداده ألفرادا مؤهلني يتمتعون مبهارات عالية اكادمييا ومهنيا وثقافيا ومبا يتوائم مع احتياجات
اجملتمع وسوق العمل .ان اخفاقه يف جماالت االبتكار واالخرتاعات واالكتشافات العلمية واحلوكمة
يعزى لتدين برامج البحث العلمي وضعف يف مستوى التدريب وادارة الوقت فضال عن تدين الثقافة
العامة والسلوك املهين.
ان منظومة التعليم العاىل العرىب تعاىن من اختالل هيكلى رئيسى فيما خيص العالقة بني
خمرجات التعليم العاىل واحتياجات اسواق العمل .فبالرغم من تزايد معدالت البطالة ىف مجيع احناء
العامل بفعل األزمة املالية واالقتصادية لعامى ( 2008و ،)2009فقد شهدت الدول العربية مبنطقة
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الشرق األوسط ومشال أفريقيا معدالت أكثر ارتفاعاً واستمراراً على مدى العقد املاضى .إذ تفيد
املؤشرات االقتصادية ألسواق العمل ،يف عام  ،2010ان معدالت البطالة بني الشباب – وعلى
وجه اخلصوص خرجيى اجلامعات ومؤسسات التعليم العاىل – ترتاوح مــن ( )% 25ىف البلدان
العربية بشمال أفريقيا ،اىل ( )% 21ىف باقى بلدان الشرق األوسط  ،وهى معدالت مرتفعة بشكل
كبري عند مقارنتها بقارة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـى ( ،)% 15وجنوب آسيا (،)% 10,2
()1
وشرق آسيا ( ،)% 6,8والبلدان األفريقية جنوب الصح ـراء (.)% 11,5
اعتمدت املهام الرئيسية للتعليم العايل العراقي يف هتيئة املقاعد ال ّدراسية ملا بعد املرحلة
االعدادية ،يف خمتلف التخصصات االكادميية واملهنية والتقنية ،مع االخذ بنظر االعتبار التزايد
السنوي املستمر حبكم النمو السكاين والذي اعترب مسامهة يف حتقيق التنمية املعرفية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية.
ونظراً للطلب الكبري على قطاع التعليم العايل؛ نشأ منو أفقي وعمودي سريع يف هذا القطاع
خالل اخلمسة عشر عاماً املاضية والذي يتضح يف تزايد عدد اجلامعات والكليات احلكومية
واالهلية ويف عدد التخصصات األكادميية اليت تطرحها تلك اجلامعات الذي اصبح عددها 35
()2
حكومية و 62اهلية من غري املؤسسات التعليمية يف اقليم كردستان.
ومؤشر النمو االخر هو االرتفاع املستمر لعدد طلبة مؤسسات التعليم العايل الذي بلغ
سنة 2017حوايل  913652طالبا وطالبة ،يف مجيع املراحل الدراسية وللدراسات االولية والعليا،
وملختلف اجلامعات احلكومية واالهلية .ولكن لألسف ومع الكثري من التحديات النوعية و الكمية
اليت يشهدها التعليم العايل والبحث العلمي ظهرت مؤشرات بطالة أصحاب الشهادات اجلامعية،
االولية والعليا  ،ليكون عامل سليب يضاف لتحديات كثرية ترتبط باحملاور العلمية واملالية واالدارية
واخرى  .لقد أدى النمو الكمي ،الغري مربمج ،العداد الطلبة يف العديد من احلاالت إىل التأثري
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السليب على جودة التعليم العايل بشكل عام .لذا برزت دعوات كثرية إلجراء دراسات تشخيصية
ودراسات تبحث يف اسباب املشاكل وهبدف إجياد احللول للتحديات اخلطرية اليت تؤثر على نظام
()2
وخمرجات التعليم العايل.
ويف هذه الورقة سيتم حتليل التحديات واملشاكل اليت هتدد نوعية التعليم العايل يف العراق
مع األخذ بعني االعتبار العوامل األساسية اليت هلا تأثري كبري على نوعية اخلرجيني من املؤسسات
التعليمية ،مثل الطلب املتزايد على التعليم العايل من قبل اجملتمعات احمللية واإلقليمية ومؤهالت
الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل والكفاية والفعالية األكادميية للهيئات التدريسية العاملة.
لذا ان اهم مهام املؤسسة هو وضع نظام شامل لضمان اجلودة على مستوى مؤسسات
التعليم العايل باإلضافة إىل جمموعة معايري لضمان اجلودة على مستوى التخصص.
التعليم العايل يف العراق
ان مجيع املؤشرات واالحصائيات واالرقام املذكورة يف ادناه عن التعليم العايل او الرتبية تستثين
()2
حمافظات اقليم كردستان للسنوات بعد عام .1991
-1النمو يف اعداد اجلامعات
تأسست كلية احلقوق يف بغداد عام 1908م كأول تشكيل للتعليم العايل وبعدها تتابع
تأسيس كليات اخرى لتشكل جامعة بغداد عام 1957م وبتسعة كليات .استحدثت جامعات
اخرى يف الستينيات والسبعينيات من القران املاضي ليصبح عددها ستة واستمرت عملية
االستحداثات ليصبح العدد ثالثة عشر جامعة لغاية عام  2003واجلدول ( )1ادناه يؤشر النمو
يف اجلامعات والكليات واملعاهد للسنوات  1986 / 1985لغاية  2018 / 2017حيث وصل
عدد اجلامعات احلكومية اىل  35لغاية عام .2018
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العام الدراسي

عدد الكليات واملعاهد

عدد اجلامعات

1985/1986

74

6

1990/1999

114

11

1995/1996

118

12

2000/2001

181

13

2005/2006

223

17

2006/2007

238

17

2007/2008

251

19

2009/2010

289

19

2010/2011

296

19

2011/2012

316

20

2012/2013

347

22

2013/2014

357

29

2014/2015

386

35

2015/2016

393

35

2016/2017

397

35

2017/2018

407

35

جدول ( )1النمو يف اعداد الكليات واملعاهد واجلامعات للسنوات الدراسية
 1985/1986لغاية 2017/2018
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يف عام  1969تأسست مؤسسة املعاهد الفنية لرتتبط جبامعة بغداد ولكنها استقلت يف
عام  1972لرتتبط بوزارة التعليم العايل حينها كانت تضم مخسة معاهد .ان هدفها هو تأهيل
خرجيني من محل الدبلوم لعاميني دراسيني يف ختصصات يفرتض اهنا موجهة للمجاالت التطبيقية
ولاليفاء باحتياجات سوق العمل من الفنيني املهرة .يف عام  1988مت تغيري تسميتها اىل هيئة
املعاهد الفنية .عام  1993مت استحداث جمموعة من الكليات التقنية لتغطية حاجة العراق اىل
املالكات التقنية مبستوى البكلوريوس ليغري امسها عام  2001اىل هيئة التعليم التقين اليت الغيت
عام  2014ووزعت تشكيالهتا على اربعة جامعات تقنية كانت قد تأسست يف حينها .يف نفس
العام استحدثت عشر جامعات اكادميية وكان على أمل ان توفر مستلزماهتا املادية والبشرية الحقا
ولكن دخول داعش واالزمة االقتصادية حال دون تنفيذ اخلطط اليت وضعت هلا.
بالرغم من تشريع الدراسة املسائية يف الكثري من تشكيالت التعليم العايل لتلبية متطلبات
اجملتمع ولكن مؤشرات الطلب على املقاعد الدراسية يزيد عما هو متوفر لذا مت اقرار التعليم
االهلي والسماح بتأسيس كليات اجلامعة االهلية عام  1988وشرعت وفق قانون اجلامعات
والكليات االهلية رقم ( )13لسنة  1996ليصبح عددها عشر كليات لغاية عام 2003
واستمرت االستحداثات ليصل عددها ( )49كلية جامعة لغاية  .2015شرع قانون التعليم
االهلي  25لسنة  2016والذي مسح الستحداث اجلامعات وفروع من اجلامعات االجنبية ليصبح
عدد اجلامعات االهلية والكليات اجلامعة باالضافة للجامعة االمريكية يف بغداد (  )62لغاية
عام.2018
-2النمو يف اعداد الطلبة
تتبىن الوزارة سياسة توفري فرص التعليم اجلامعي لكافة الطلبة الراغبني واملؤهلني الكمال
دراستهم اجلامعية ،للدراسات االولية والعليا ،وفق خطة علمية وتوفر املستلزمات.
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أ -طلبة الدراسات االولية
تعمل الوزارة على توفري املقاعد الدراسية ملعظم خرجيي االعداديات والذين هم يف زيادة
مستمرة واجلدول ( )2ادناه يشري للنمو يف اعداد الطلبة املقبولني ،حسب اجلنس ،وجمموعهم يف
مؤسسات التعليم العايل للسنوات  1990/1991ولغاية .2016/2017
السنة الدراسية

املقبلني من
الذكور

املقبولني من
االناث

جمموع املقبولني يف
مجيع املؤسسات
التعليمية

جمموع الطلبة املوجودين
يف املؤسسات التعليمية
الرمسية

1991/1990

30763

19229

49992

179542

1992/1991

33096

23692

56789

197786

1993/1992

32898

21065

53963

197437

1994/1993

33827

186228

52455

186140

1995/1994

48056

25721

73777

201984

1996/1995

56260

26528

82788

232896

1997/1996

53172

27612

80784

257278

1998/1997

55152

27367

82519

266505

1999/1998

60731

27939

88670

278785

2000/1999

49904

25504

75408

273991

2001/2000

53517

27355

80872

277195

2002/2001

61683

30784

92467

279292

2003/2002

63378

32616

95994

322226

2004/2003

74228

42080

116308

354922

2005/2004

49865

32880

82745

337007
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2006/2005

56105

40168

962745

344624

2007/2006

58942

41087

100029

353174

2008/2007

66399

47958

114357

368631

2009/2008

56877

45704

102581

382869

2010/2009

68976

54363

123339

416414

2011/2010

87184

70376

157560

476377

2012/2011

74176

59043

133219

489399

2013/2012

105935

80199

186134

554587

2014/2013

113555

85491

199046

627062

2015/2014

86519

74250

160769

591286

2016/2015

77849

70561

148410

608554

2017/2016

99833

88765

188598

643244

جدول ( )2اعداد الطلبة املقبولني وجمموعهم يف مؤسسات التعليم العايل للسنوات
 1980/1981ولغاية 2017/2018
مؤشرات اجلدول اعاله توضح ان اعداد الطلبة املقبولني واملتواجدين يف التعليم العايل يف
تزايد مستمر خالل السنوات الدراسية  1990/1991لغاية 2016/2017وهي زيادة تدل
وبشكل واضح على زيادة الطلب وتنامي حاجة اجملتمع لاللتحاق بالتعليم ومبختلف التخصصات.
ان زيادة الفرص التعليمية صاحبها توسع كبري يف البىن التحتية واملستلزمات املادية والبشرية
لتتناسب مع الزيادة.
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ان االخنفاض الذي حصل يف اعداد الطلبة املقبولني يف عام  1990/1991كان بسبب
حرب اخلليج الثانية وعامي  2014/2015و 2015/2016بسبب احتالل داعش لثالثة
حمافظات تضم مثانية جامعات.
بالتزامن مع ازدياد عدد املقبولني واملتواجدين من الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل ظهر
تزايد اعداد اخلرجيني سنويا وباستمرار (باستثناء بعض السنوات) واجلدول( )3ادناه يوضح بعض
املؤشرات.
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السنة الدراسية

ذكور

اناث

اجملموع

1980/1981

11949

6550

18499

1981/1982

16125

7946

24071

1986l1987

17979

9078

27057

1990/1989

27458

16227

43685

1991/1990

21521

16712

38233

1996/1995

20024

13629

33653

2000/1999

31760

18436

50196

2003/2002

45719

23107

68826

2004/2003

50891

23844

74735

2005/2004

44468

26311

70779

2006/2005

42836

27466

70302

2007/2006

43383

32146

75529

2008/2007

38489

28024

66513

2009/2008

38205

30815

69020

واقع وحتديات التعليم العايل يف العراق

2010/2009

39634

34354

73988

2011/2010

50412

42945

93357

2012/2011

53338

45398

98736

2013/2012

52651

47121

99772

2014/2013

58534

53717

112251

2015/2014

53507

47554

101061

2016/2015

68572

61916

130488

جدول ( )3اعداد الطلبة اخلرجيني ،حسب اجلنس ،يف الدراسات االولية للسنوات
 2004/2005لغاية 2016/ 2015
اجلدول اعاله يشري اىل الزيادة النسبية للخرجيني بني السنتني الدراسية  1980/1981و
 2016/2017هي .% 606.4
ان احد اهداف االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل 2011-2020هو رفع معدل
التحاق الطلبة قياسا للسكان ،ذوي الفئة العمرية  ،18-23ليصبح ( . )20%بلغ اعلى معدل
التحاق هو ( )18.1للسنة الدراسية  2017 – 2016مرتفعا بنسبة ( )123%عما كان
عليه يف السنة الدراسية  1981/1980واجلدول ( )4ادناه يشري اىل معدل االلتحاق االمجايل
للسنوات  1991/1990لغاية .2017/2016
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السنة الدراسية

معدل القيد

السنة الدراسية

معدل القيد السنة الدراسية

معدل القيد

1990/1991

8.1%

2000/1999

11.1%

2009/2008

12.1%

1991/1992

10.0%

2001/2000

10.9%

2010/2009

12.8%

1992/1993

9.0%

2002/2001

11.5%

2011/2010

14.2%

1993/1994

808%

2003/2002

12.3%

2012/2011

14.3%

1994/1995

9.3%

2004/2003

13.3%

2013/2012

15.8%

1995/1996

10.4%

2005/2004

12.4%

2014/2013

17.6%

1996/1997

11.2%

2006/2005

12.5%

2015/2014

18.1%

1997/1998

11.3%

2007/2006

12.5%

2016/2015

17.8%

1998/1999

11.5%

2008/2007

12.7%

2017/2016

18.1%

جدول ( )4معدل القيد االمجايل (االلتحاق) يف التعليم العايل للسنوات 1991/1990
لغاية 2017/2016
ب -طلبة الدراسات العليا
ظهرت احلاجة حلملة الشهادات العليا ،واليت كانت تعتمد على برامج االبتعاث فقط  ،متاشيا
مع استحداث جمموعة من اجلامعات يف الستينات من القرن املاضي .ان اعداد الطلبة اليت كانت تقبل
للسنوات االوىل ملختلف برامج الدراسات العليا ال تتجاوز املائة سنويا  .مع التوسع الذي حصل يف
زيادة اعداد اجلامعات ،خالل الثمانينات من القرن املاضي ،واعداد الطلبة وعزوف املبتعثني من العودة
وهروب الكثري من االكادميني بسبب احلرب العراقية االيرانية ظهرت مؤشرات احلاجة امللحة حلملة
الشهادات العليا .خالل تلك الفرتة مت السماح القسام علمية غري مستوفية الشروط بقبول طلبة
للدراسات العليا لسد النقص احلاصل يف شرحية االكادمييني .جدول( )5ادناه يوضح الزيادة امللحوظة
يف اعداد طلبة الدراسات العليا املقبولني واملوجودين يف خمتلف اجلامعات والتخصصات وللسنوات
 1987/1986لغاية  2017 / 2018لتصل نسبة الزيادة يف اعداد الطلبة املقبولني .% 741.4
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السنة الدراسية

عدد
املقبولني

عدد
املوجودين

السنة الدراسية

عدد
السنة الدراسية عدد
عدد
عدد
املقبولني املوجودين
املقبولني املوجودين

1987/1986
1988/1987
1989/1988
1989/1990

2007
2390
1779
1523

2950
4323
3859
3278

1997/1996
1998/1997
1999/1998
2000/1999

3602
4603
6279
6321

8784
10542
13312
13679

2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009

5313
4154
5830
7449

15491
12611
14915
17252

1991/1990
1992/1991
1993/1992
1994/1993
1995/1994
1996/1995

749
1207
2903
3003
2880
3114

2782
3178
4975
6220
7015
7968

2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005

6341
6985
4258
4390
3701
4683

14494
16626
19518
20162
19129
17065

2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015

7766
11945
10786
9743
8791
10765

21135
26929
29375
29638
25900
27313

29475 12145 2017/2016
31633 14879 2018/2017

جدول ( )5اعداد املقبولني واملوجودين يف الدراسات العليا للسنوات 1987/1986
لغاية 2017/2018
استمر تزايد اعداد خرجيي الدراسات العليا نتيجة زيادة عدد الطلبة املقبولني واجلدول ( )6ادناه
يشري للزيادة للسنوات 1987/1986لغاية  2015/2014اليت وصلت نسبتها اىل.% 888.
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السنة الدراسية

عدد املتخرجني

السنة الدراسية

عدد املتخرجني السنة الدراسية عدد املتخرجني

1987/1986

818

1997/1996

2306

2007/2006

5628

1988/1987

865

1998/1997

2538

2008/2007

4346

1989/1988

1690

1999/1998

3018

2009/2008

4706

1990/1989

1643

2000/1999

4451

2010/2009

3827

1991/1990

1237

2001/2000

4656

2011/2010

4910

1992/1991

1133

2002/2001

5414

2012/2011

5846

1993/1992

1178

2003/2002

4574

2013/2012

6888

1994/1993

1133

2004/2003

4894

2014/2013

7752

1995/1994

1495

2005/2004

5256

2015/2014

8081

1996/1995

1921

2006/2005

5756

جدول ( )6عدد اخلرجيني من الدراسات العليا يف التعليم العايل للسنوات 1987/1986
لغاية 2015/2014
-3النمو يف اعداد اعضاء هيئة التدريس
ميثل التدريسيون الركيزة االساسية اليت يقوم عليها التعليم العايل وتقع على عاتقهم مسؤوليات
جسام سواء يف تنفيذ خطط الوزارة او االسهام يف تطوير البيئة اجلامعية والبحثية واجلدول ( )7ادناه
يوضح النمو احلاصل يف اعداد التدريسني للسنوات  1990/1991لغاية : 2016/2015

24

السنة الدراسية

ذكور

اناث

اجملموع

1991/1990

8171

2371

10542

1992/1991

8054

2435

10489

1993/1992

8037

2509

10546

1994/1993

8982

2831

11813

واقع وحتديات التعليم العايل يف العراق

1995/1994

8903

2944

11847

1996/1995

8632

3000

11632

1997/1996

8746

3176

11922

1998/1997

8710

3335

12045

1999/1998

8487

3434

11921

2000/1999

8394

3682

12076

2001/2000

8406

3996

12402

2002/2001

8738

4502

13240

2003/2002

1020

5302

15523

2004/2003

11033

5320

17003

2005/2004

12721

5970

19086

2006/2005

15186

6365

22674

2007/2006

19469

7488

29109

2008/2007

20029

9613

30109

2009/2008

21185

10080

31990

2010/2009

22363

10805

34008

2011/2010

23477

11645

35735

2012/2011

24556

12285

37404

2013/2012

25780

13665

39445

2014/2013

26677

14316

40993

2015/2014

27490

15005

42495

2016/2015

27969

15488

43457

جدول ( )7اعداد التدريسني يف التعليم العايل موزعني حسب السنة واجلنس
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من املعايري املهمة يف جودة مؤسسات التعليم العايل هو حتقيق االرقام القياسية ،العاملية ،لنسبة
اعداد الطلبة العداد اعضاء اهليئة التدريسية ،واحملددة للتخصصات الطبية ب  10والتخصصات
اهلندسية والعلوم الصرفة ب  15والعلوم االنسانية ب  20اىل ،30واليت مل تؤخذ بنظر االعتبار
عند استحداث االقسام العلمية او الكليات او اجلامعات ومل تعاجل ،عند وجود النقص ،عند
توفر الدرجات الوظيفية وإطالق التعينات .لقد ظهر التفاوت الكبري يف النسب بني جامعة واخرى
او حىت بني كلية واخرى يف نفس اجلامعة واجلدول ( )8ادناه يشري اىل نسبة الطالب المجايل
التدريسيني يف خمتلف اجلامعات العراقية لسنة .2015/2014
اجلامعة

عدد الطلبة

امجايل عدد
التدريسيني

الدكتوراه

املاجستري

نسبة الطالب المجايل
التدريسيني

بغداد

44455

6773

3390

3383

7

املوصل

35499

4539

1950

2589

8

البصرة

26633

2717

1332

1385

10

املستنصرية

30899

2722

1333

1389

11

التكنولوجية

7121

1527

576

951

5

الكوفة

21946

1823

787

1036

12

تكريت

17325

1824

840

984

9

القادسية

17259

1198

469

729

14

االنبار

17705

1487

734

753

12

بابل

20860

1786

857

929

12

دياىل

16889

1211

483

728

14

كربالء

15178

1051

421

630

14

ذي قار

12024

927

345

582

13
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كركوك

10806

539

267

272

20

واسط

12809

708

316

392

18

النهرين

3914

999

487

512

4

العراقية

12124

753

449

304

16

ميسان

6772

518

177

341

13

املثىن

9765

509

181

328

19

سامراء

2643

214

96

118

12

سومر

2832

59

48

15

59

القاسم
اخلضراء

2271

210

64

146

11

البصرة للنفط
والغاز

145

8

8

0

18

الفلوجة

1742

176

91

85

10

جابر بن
حيان الطبية

186

4

4

0

47

تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت*

53

نينوى

1492

190

97

93

8

تلعفر

819

33

5

28

25

احلمدانية

2001

52

25

27

38

*استحدثت اجلامعة يف العام الدراسي 2015/2014واهليئة التدريسية على مالك اهليئة العراقية للحاسبات
واملعلومات.
27

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التقنية
الشمالية

15078

1018

183

648

15

التقنية

26637

1542

336

1042

17

الوسطى
18059

859

133

574

21

الفرات
االوسط
التقنية

التقنية اجلنوبية 14177

480

85

290

30

جدول ( )8نسبة عدد الطالبة إلمجايل عدد التدريسيني يف اجلامعات لسنة 2015/2014
يتضح من اجلدول اعاله مدى النقص يف عدد التدريسني الذي تعاين منه بعض اجلامعات،
وخاصة اليت استحدثت يف عام  ،2014كما هي يف جامعة سومر واحلمدانية ومدى التخمة اليت
ظهرت يف جامعات النهرين والتكنولوجية .وبسبب االزمة االقتصادية واحلرب على داعش مل متنح
الوزارة او اجلامعات درجات وظيفية بعد  2014مما سبب توقف النمو يف اجلامعات املستحدثة.
ان االجراء الذي اختذ من قبل الوزارة يف هناية عام  2016هو سحب درجات حركة املالك
من بعض اجلامعات ذات النسب الواطئة ومنحت للجامعات ذات النسب العالية لتعيني بعض
املالكات وسد جزء من نقصها.
اشارت االحصائيات ان نسبة محلة املاجستري مقارنة حبملة الدكتوراه هي االكثر يف معظم
اجلامعات ولكن امجايل النسبة بدأ يتحسن .حيث سجلت النسبة  % 61يف السنة الدراسية
 2004/2003لتصل اىل  % 53يف السنة الدراسية  .2016/2015ان أحد اهداف
()3
االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم  2011-2022هو زيادة محلة الدكتوراه قياسا للماجستري.
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-4البحث العلمي
عملت الوزارة اىل اعتماد مفهوم التدريسي الباحث وباستثمار طاقات التدريسني الفكرية
والعلمية ألعداد الدراسات واجراء البحوث التطبيقية اهلادفة اليت ختدم اجملتمع فضال عن مواكبة
التقدم العلمي يف العامل واجلدول ( )9ادناه يوضح امجايل اعداد البحوث املنشورة واالعداد املنشورة
 2017/2016لغاية  2012/2011للسنوات  Scopusضمن مستوعبات.
عدد البحوث املنشورة يف اجملالت
ضمن مستوعبات

السنة الدراسية

امجايل عدد البحوث املنشورة

2012/2011

7604

98

2013/2012

7973

193

2014/2013

7018

812

2015/2014

7141

2123

2016/2015

7932

3028

Scopus

2017/2016

3365

جدول ( )9عدد البحوث املنشورة للسنوات  2012/2011لغاية 2017/2016
عند مقارنة امجايل عدد البحوث املنشورة ،للعام الدراسي  ،2015/2016اىل عدد اعضاء
اهليئة التدريسية جند ان النسبة ،لألسف ،بلغت  0.18حبث لكل تدريسي .اما النمو يف اعداد
املراكز والوحدات البحثية فقد كان ملحوظا وكما هو يف اجلدول ( )10ادناه.
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السنة الدراسية

عدد املراكز والوحدات البحثية

1980/1981

7

1986/1987

10

1991/1990

13

1996/1997

21

2001/2000

37

2006/2005

53

2010/2009

71

2011/2010

84

2012/2011

87

2013/2012

106

جدول ( )10النمو يف اعداد املراكز والوحدات البحثية للسنوات  1980/1981لغاية
2013/2012
التحديات اليت تواجه التعليم العايل
من خالل متابعة مسرية وزارة التعليم العايل واملؤسسات التابعة هلا مت تشخيص التحديات
اليت تواجهها واليت ميكن تصنيفها كاآليت:
 -1زيادة الطلب على التعليم العايل:
كما يظهر يف اجلدول ( )2ازدياد الطلب على التعليم العايل بشكل كبري يف الستة عشر
عاماً املاضية .أدى ،من ناحية ،إىل تشكيل عبء على مؤسسات التعليم العايل وخاصة على
اجلامعات احلكومية ،وأدى من ناحية أخرى إىل الدعوة للسماح بتأسيس جامعات اهلية .وبناء
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عليه ،مت استحداث كليات وجامعات رمسية واهلية جديدة من قبل وزارة التعليم العايل لإليفاء هبذه
املتطلبات .إضافة إىل ذلك ،مت العمل بربنامج التعليم احلكومي اخلاص ،املوازي ،ليكون رافد مايل
يضاف للتمويل احلكومي .ولتجاوز النقص يف املوارد املالية للجامعات ومنحها الصالحية النفاقها
ضمن ابواب حمددة ومبا يؤدي اىل زيادة الطاقة االستيعابية للقبول يف الدراسات االولية والعليا .ان
التوسع يف القبول يف التعليم االهلي واملوازي سيحد من توجه خرجيي االعداديات للدراسة خارج
العراق.
وبالتزامن مع التوسع يف تأسيس مؤسسات التعليم العايل واعتماد بعض الربامج لتوسعة
الطاقات االستيعابية أصبح من الواجب التفكري يف اختاذ االجراءات يف تبين نظام مالئم لضمان
جودة املخرجات.
-2غياب التوجه حنو التعليم التقين:
يعاين سوق العمل يف العراق من تضخم واضح يف عدد خرجيي اجلامعات االكادميية ونقص
يف املالكات الفنية املهرة واألكفاء من محلة الدبلوم .وهلذه املشكلة جوانب تنموية واقتصادية
وتعليمية عديدة ميكن تلخيصها كاآليت:
أ -غياب اهلدف األساسي لتأسيس مؤسسة املعاهد الفنية ،عام  ،1969او هيئة املعاهد
الفنية الحقا ،واليت اصبحت هيئة للتعليم التقين واخريا جامعات تقنية ،يف رفد اجملتمع وسوق العمل
بقوة عمل بشرية ماهرة ومطلوبة للطبقة املتوسطة من املهن ،على مستوى العمالة (فنيي الكهرباء
وفنيي امليكانيك وفنيي املختربات...إىل آخره) أو على مستوى اخلدمات (مساعدي احملاسبني
واالداريني واملربجمني ،إىل آخره.).
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ب -هيمنة القيم االجتماعية السلبية فيما خيص التعليم املهين والتقين وغياب احلوافز
لتوجيه الطلبة بالشكل املالئم حنو هذا النوع من التعليم وأصبحت معظم املعاهد الفنية ،بالنسبة
للكثري من طالهبا ،وسيلة للتحول للدراسات اجلامعية .حيث يقضي الطلبة الذين ال يتم قبوهلم
يف اجلامعات ،بسبب تدين معدالهتم يف االمتحانات الوزارية او كوهنم خرجيي املدارس املهنية،
مدة عامني يف أحد املعاهد الفنية ،مث يسعوا لتغيري دراستهم للحصول على الشهادات اجلامعية
ذات العالقة بتخصصهم.
ت -اخنفاض الطلب على التعليم املهين والتقين بسبب التساهل يف متطلبات القبول يف
اجلامعات .حيث شجع هذا اإلجراء الطالب الذين حيصلون على معدالت متدنية يف االعداديات،
على اللجوء إىل الدراسات اجلامعية بدالً من اللجوء إىل املعاهد الفنية.
ث -تعاين معظم املعاهد الفنية من فقر مناهجها وخمترباهتا وتقادمها ،بسبب عدم مواكبتها
للتقدم العلمي والتكنولوجي ،ومن فقر التنسيق مع متطلبات السوق وعدم القدرة على جذب
مدرسني أكفاء متواصلني مع املستجدات يف عامل التكنولوجيا ،ومن حمدودية استقالليتها ومن سوء
التخطيط واإلدارة وحمدودية املوارد املالية وعدم إدراكها ملفاهيم اجلودة.
وبناء على إحصائيات وزارة التعليم العايل؛ ش ّكل عدد الطلبة املوجودين يف هيئة التعليم
التقين يف السنة الدراسية  ،2006/2005ما نسبته  % 17.7فقط من إمجايل عدد الطلبة
املوجودين يف مؤسسات التعليم العايل للدراسة الصباحية .علما ان نسبة املقبولني من الطلبة ،يف
اهليئة ،اىل جمموع الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل يف نفس العام هو  % 24.44مما
يدل على عدم مباشرة ما يقارب ال  % 25من املقبولني)1(.
أحد اهداف االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل  2011-2022هو اعتماد القبول
()3
يف التعليم التقين بنسبة  % 70-75من جمموع خرجيي االعداديات.
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-3عدم االنسجام بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات السوق:
الكثري من العوامل سببت يف عدم امكانية اخلرجيني من الولوج يف احلياة العملية او التطبيقية،
او التفكري يف خلق فرصة عمل ،ضمن ختصصهم ومنها االيت:
أ -عدم الرتابط واالنسجام بني مناهج الربامج األكادميية ومهارات ُمرجات العملية التعليمية.
ب -غياب منهجية مؤسسية للتنسيق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات السوق احمللي
واإلقليمي املتغرية.
ت -غياب الرتابط بني املناهج يف جماالت معينة وبني معايري االعتماد الدولية مثل اهلندسة
وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والتمريض واحملاسبة.
ث -افتقار املناهج احلالية للمقررات التعليمية اليت تساعد على تطوير املهارات الفكرية مثل
التفكري التحليلي واالتصال والقيادة واملبادرات املؤسسية.
ج -عدم تقدمي اجلامعات خلدمات دعم ُمرضية لطالهبا مثل برامج املمارسة والتدريب
واحتياجات سوق العمل من مهارات أو مهن معينة باإلضافة إىل النشاطات غري املنهجية.
د -تكرار الربامج وجماالت الدارسة (جامعات ذات منط واحد) وتداخل وتكرار التخصصات
حتت أمساء خمتلفة ولكن مبحتويات متشاهبة.
ذ -صعوبة احلصول على املوافقات للتوصيفات الوظيفية ملخرجات الربامج التعليمية احلديثة
واليت تتوافق مع املهن والوظائف ذات التخصصات اليت حيتاجها سوق العمل.
ر -عدم قدرة اجلامعات على التأثري على األساليب اإلسرتاتيجية املوحدة على املستوى
الوطين فيما خيص التخصصات املرنة اليت تفي مبتطلبات سوق العمل املتغرية.
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ز -عدم انسجام املناهج العملية مع احتياجات أسواق العمل احمللية واإلقليمية والعاملية
باإلضافة إىل عدم االنسجام مع اجتاهات أسواق العمل املستقبلية احملتملة.
 -4التحديات املالية:
أ -اعتماد اجلامعات احلكومية بشكل أساسي على التمويل احلكومي وضمن ختصيصات
املوازنة السنوية .مت متويل اجلامعات بعد عام  2003باملبالغ اليت كانت ختصص ضمن حاجتها
ونشاطها العلمي والتنموي حيث شهدت بعض اجلامعات اعمارا وتوسعا مل تشهده من قبل.
لألسف بعد عام  2014ومع اخنفاض اسعار النفط واحتالل داعش لبعض مناطق العراق
اخنفضت موازنة الوزارة وتشكيالهتا لتصل اىل  % 2.04من امجايل املوازنة االحتادية لعام 2018
واليت تشكل  % 98منها رواتب املنتسبني .وبلغت موازنة الوزارة  % 2.12من امجايل موازنة
 2019ومنها ايضا  % 97رواتب املنتسبني .اي ان مستوى التخصيصات للنشاطات العلمية
واخلدمية والتطويرية ال يتجاوز ال  % 0.05من امجايل املوازنات)4( .
لذا مت العمل بالتعليم احلكومي اخلاص ،املوازي ،عام  2015وشرعت عملية إنفاق موارده
كما جاء يف قرار جملس وزراء املرقم  340لسنة  2016لتقتصر على االبواب اليت تؤدي لتوسعة
الطاقة االستيعابية لقبول الطلبة واحملددة باالّيت:
اضافة او توسعة املباين شراء املستلزمات الدراسية او املختربيةاجور احملاضرينب -تدين الدعم احلكومي سبب تقليص الكثري من النشاطات العلمية والتنموية والالصفية.
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ت-عدم وجود معايري جودة حمددة مسبقاً للدعم املايل احلكومي للجامعات .حيث ال
يعتمد الدعم املايل احلكومي على أداء اجلامعة األكادميي وال على تكاليف العملية التعليمية الفعلية،
وهذا ما يعيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف اجلامعات .إضافة إىل ذلك ،يتم منح الدعم إىل اجلامعات
وال يتم منح أي جزء من هذا الدعم إىل التدريسني املتميزين او الطالب املميزين املعوزين والذين قد
يستحقون بعض الدعم.
ث -اخنفاض املوازنات املخصصة لالستثمار ،او انعدامها لألعوام ،2015-2018
وتوقف اكمال او توسعة املباين اجلامعية ،األمر الذي إثر سلباً على خمتلف نشاطات اجلامعات
وخاصة توسعة خطط القبول.
 -5تدين بعض االجراءات يف العملية التعليمية:
تظهر بعض التحديات والقضايا املتعلقة باجلودة عند اختاذ بعض اخلطوات اليت ختص كافة
قطاعات التعليم العايل ،احلكومي واالهلي وللصباحي واملسائي والدراسات العليا ،مبا فيها مجيع
اجلامعات .وميكن تلخيص هذه التحديات كالتايل:
 أاستحداث املؤسسات والتشكيالت التعليمية:حددت وزارة التعليم العايل اجراءات وشروط جيب توفرها قبل أن يُسمح باستحداث أية مؤسسة
او تشكيل علمي؛ إال أن هذه اإلجراءات كمية وليست نوعية .وهتدف إىل اقرار املناهج والتأكد من
توفر املستلزمات املادية والبشرية وموارد التعليم-التعلم من دون ضمان مستوى أساسي من اجلودة.
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 بسياسات القبول:•ضعف املواءمة بني أداء الطلبة يف الدراسة االعدادية واختيارهم لتخصصاهتم .حيث أن املعدل العام
لدرجات الطالب هو العامل الوحيد الذي يؤخذ بعني االعتبار للقبول يف التخصصات أألكادميية
مما يؤدي إىل ،يف الكثري من األحيان  ،عدم انسجام الرتابط بني الدراسات املدرسية واجلامعية.
•جتاهل عامل التوعية يف سياسات القبول ،وخاصة يف اجلامعات االهلية ويف الربامج اخلاصة اليت
حتتاج ملؤهالت ومتيز للذين سيقبلون فيها.
•عدم التنسيق بني الرتبية والتعليم العايل بشأن التثقيف واالعالن عن التخصصات احلديثة يف
اجلامعات او تنظيم زيارات لطلبة االعداديات للجامعات الطالعهم على احلياة فيها.
•منح ميزات لقبول فئات معينة من الطلبة ال تنسجم مع املستوى العلمي الذي يؤدي إىل غياب
العدالة والتجانس يف معايري القبول.
ت -استثمار هيئات التدريس:
•ظهر التباين الكبري يف نسبة الطلبة إىل اهليئات التدريسية يف خمتلف اجلامعات احلكومية وكما
هو موضح يف جدول ( )8ولكن بلغ معدل النسبة يف مجيع تشكيالت التعليم العايل لثالثة
اعوام متتالية 2015/2014،و2016/2015و ،2017/2016حبدود ( )1:14يف
اجلامعات احلكومية و( )1:34يف اجلامعات االهلية .بينما تشري املعدالت الدولية إىل نسب
تبلغ ( )1:9يف كندا و( )1:14يف الواليات املتحدة األمريكية.
•عدم توفر أعضاء هيئة تدريس يف بعض التخصصات اليت حيتاجها سوق العمل ،مما يشكل
عائقا يف استحداث دراسات يف ذلك التخصص.
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•غياب سياسة واضحة لبناء قدرات املوارد البشرية ،مثل تدريب أعضاء اهليئة التدريسية
واملوظفني ،وتأهيلهم الستخدام الربامج التعليمية اليت تقر من قبل الوزارة.
•عدم اعتماد االسرتاتيجة اليت وضعت لتأهيل خرجيي اجلامعات املتميزين ،االوائل ،وابتعاثهم
للدراسات العليا ضمن التخصصات النادرة والغري متوفرة.
•اخنفاض نسبة االستثمار ،خاصة يف اجلامعات االهلية ،يف ابتعاث الطالب إىل اجلامعات يف
الدول املتقدمة لتوظيفهم فيما بعد كأعضاء هيئات تدريسية جدد حاملني أحدث التوجهات
البحثية والعلمية.
•ضعف التخصيصات على مستلزمات البحث العلمي ،كما يتضح يف الرتكيز على التعليم
وغياب التحفيز على االبتكار واجراء البحوث وغياب املشاركة يف املؤمترات العلمية العاملية.
حيث يؤدي هذا إىل تقييد خربات اهليئات التدريسية واملعرفة يف جماالت العلوم النظرية بعيداً
عن املعرفة العملية واملفيدة واليت تساعد على إعداد الطلبة ليفوا مبتطلبات واحتياجات السوق
ث-عدم التكامل واملشاركة:
•ضعف التعاون بني اجلامعات الوطنية يف معظم جماالت العملية التعليمية .وعلى سبيل املثال ،ال
توجد مؤشرات على أن اجلامعات تدعو أعضاء اهليئة التدريسية من جامعات أخرى كمقيّمني
او مراقبني خارجيني على مستوى درجة البكالوريوس او أكمل نصاب بعض التدريسيني يف
اجلامعات املستحدثة.
•غياب املبادرات وعدم الرغبة يف املشاركة الجناح اجليد واملتميز منها ،وتعميمها ،واالبقاء على
املمارسات التقليدية
•ضعف سياسة التعاون بني اجلامعات يف السماح للباحثني لتبادل استخدام االجهزة املختربية.
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•غياب سياسات تبادل أعضاء اهليئة التدريسية أو الطالب بني مؤسسات التعليم العايل ،حيث
حتفز هذه السياسات تبادل الثقافات واخلربات واملمارسات العلمية والعملية.
•غياب مراكز البحث العلمي واالبتكار واملختربات العلمية املتطورة املركزية واملشرتكة بني
اجلامعات وبني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع .حيث ميكن أن يتم التشارك يف املختربات
املركزية املتطورة ،باهظة الثمن واليت ال ميكن أن تتحمل تكاليفها جامعة واحدة ،بني اجلامعات
واملؤسسات اليت هلا نفس املصاحل والتخصصات.
ج -نشاط البحث العلمي:
عوامل كثرية سببت تدين نشاط البحث العلمي ومنها االيت:
•عدم اعتماد بيئة ومهارات واجتاهات البحث العلمي ،حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبري
يف طرح خمرجات حبوث متدنية املستوى.
•ضعف التعاون بني الوزارات وخاصة قطاعات الزراعة الصناعة والصحة والتخطيط وبني
مؤسسات التعليم العايل ،مما يساهم بطرح حبوث غري واقعية ال تتضمن قيمة فعلية لتطوير
االقتصاد الوطين او اخلدمات.
•حمدودية نشاطات البحث العلمي اليت يعتمدها أعضاء اهليئات التدريسية وبقائها ضمن
النطاق الضيق والقريب من حبوثهم يف دراستهم لشهادة املاجستري او الدكتوراه وعدم اخلوض
يف البحوث التطبيقية او اهلادفة واليت حتل مشكلة وطنية او مناطقية.
•اخنفاض امليزانيات املخصصة ملستلزمات البحث العلمي.
د -اّفاق وبيئة اإلدارة:
•عدم الرغبة يف تغيري االساليب االدارية النمطية واستخدام االنظمة االلكرتونية احلديثة واالنسجام
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بني منط إدارة اجلامعات ومتطلبات تطور مؤسسات التعليم العايل احلديثة.
•غياب التخطيط اإلسرتاتيجي يف معظم مؤسسات التعليم العايل.
•ممارسات «اإلجنازات يف آخر حلظة» و»اإلجنازات املرتبطة بالضغوطات واملتطلبات» يف
املؤسسات وليس باالميان املشرتك لدى اجلميع بضرورة االجناز.
•عدم الرغبة يف املنافسة واالرتقاء يف ادخال األنظمة التعليمة احلديثة وغري التقليدية.
•التعقيد واإلجراءات البريوقراطية اليت تواجه الطالب لدراسة التخصصات املشرتكة او
التخصصات اليت تبتعد قليال من ختصصاهتم.
•ضعف توجيه وتعريف طلبة االعداديات على برامج وبيئة اجلامعات والكليات وختصصاهتا.
ذ -إدراك أمهية اجلودة:
•ال يوجد ملعظم مؤسسات التعليم العايل مهمة ورؤيا وأهداف واضحة تتم ترمجتها إىل خطط
إسرتاتيجية واجراءات أكادميية ومناهجَ ،ترج بنتائج تعليمية مرجوة لكل ختصص ولكل جمال.
•غياب التقييم الواقعي ،الداخلي واخلارجي  ،املقرتن ببيئة املؤسسة التعليمة وبالتايل غياب نظام
لتصنيف اجلامعات والربامج األكادميية.
•توجه هدف مؤسسات التعليم العايل االهلي حنو الرحبية .أما العرف السائد فهو التناقض بني
معايري اجلودة وبني حتقيق األرباح القصوى.
•ضعف املستوى العلمي واملعريف والثقايف ملدخالت التعليم العايل ،خرجيي االعداديات ،وعدم
اعتماد ما جاء باالسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل  2011-2020والتخبط يف
اعتماد تنويع التعليم.
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املصادر
()1أعمال املؤمتر االقليمي العريب حول التعليم العايل -تقرير اليونسكو – 2009
()2احصائيات اعدهتا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
()3االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق املركز واالقليم للسنوات ()2011-2020
()4تعديل قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2018
()5ملاذا حنن حباجة اىل نظام لضمان اجلودة يف اجلامعات العراقية ؟
()6هيئات اإلعتماد يف التعليم العايل – أ .د .فريوز فرح سركيس -مديرة اجلامعة العربية املفتوحة يف
لبنان( ) 2012
()7االساليب املستخدمة يف حتقيق اجلودة واالعتماد االكادميي يف بعض الدول
سوسن شاكر جميد  -احلوار املتمدن العدد.2012 3681- :
العربية
( )8اطار ضمان اجلودة وحتسني جودة الربامج يف اجلامعات العراقية -اليونسكو – .2017
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املـقـدمـة
حيتل التعليم اجلامعي االهلي أمهية اساسية يف العراق كرديف للتعليم اجلامعي الرمسي يف
املرحلة الراهنة وذلك انطالقا من املستجدات التنموية اليت تتطلب جتديد الطاقات وتعبئتها خلمة
اجملتمع يف جمال املعرفة والتعليم والبحث العلمي ...واليت تقتضي بدورها رسم روؤيا كفيلة لتقوميه
وحتديد متطلباته الستجابة احتياجات سوق العمل.
ومن هنا متت دراسة املوضوع على وفق مايلي -:
اوال – التأسـيس و األمهية.
ثانيا – التـحديـات.
ثالثا – االجـراءات.
رابعا – التوجهات السـ ـرتاتيجية.
خامسا – اخلالصة و االستنتاجات.
هدف البحث
توضيح مضامني وامهية التعليم اجلامعي االهلي وتشخيص التحديات اليت تواجهة ووسائل
عالجها ورسم السياسات الكفيلة للنهوض به وتطورة انطالقا من العالقة العضوية مابني التعليم
اجلامعي الرمسي و التعليم اجلامعي االهلي كأحد مكونات البنية التحتية للتنمية االقتصادية و
االجتماعية.
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مشكلة البحث
تتجسد يف حتديد املتغريات اليت تستلزم وضع السياسات الكفيلة ملسار التعليم اجلامعي
االهلي يف العراق كمنهجية واضحة للتنمية املستدامة ...لكون العملية التعليمية مبجملها هي ذات
طبيعة استهالكية وإنتاجية يف ان واحد
اوال – التأسيس و االمهية
يعترب العراق من الرواد االوئل يف اقامة التعليم العايل اجلامعي االهلي كظهري للتعليم اجلامعي
الرمسي الستجابة الطلب املتزايد لاللتحاق بالتعليم اجلامعي ...حيث مت يف طالئع اخلمسينيات
من القرن املاضي أفتتاح جامعة احلكمة تالها تـأسيس اجلامعة املسـتنصرية يف عام  1963وكلية
الفقه وما رافق هذه املسرية من تغيريات ازاء االختالف يف الروؤى وااليدلوجيات ،اال انه ميكن
القول بان سنه  1987كانت االنطالقه الناجزة بصدور قانون رقم ( ) 814للتعليم اجلامعي
االهلي سنه  1987حيث مت منح ثالث اجازات لتـأسيس ثالث كليات خالل العام الدراسي
 ..1988 – 1987مث ( )6كليات اخرى مابني االعوام  1990اىل  1994حىت صدور قانون
رقم ( )13لسنه  1996وتعديالتة واستمر مبوجبه منح اجازات التـأسيس ليصل اىل ( )10كليات
حىت هناية عام ( .) 2000
وتزايدت وتريه منح اجازات التـأسيس بعد عام ( ) 2003ليصل اىل (  ) 26كلية ( منها
جامعتني ) حىت هناية العام الدراسي  2010 – 2009واىل (  ) 52كلية (منها جامعتني ومعهد
للدراسات العليا ) عند هناية العام الدراسي ( ...) 2015 – 2014حيث صدر قانون التعليم
اجلامعي االهلي رقم ( )25لسنه  2016الذي نظم اسلوبا جديدا الليه اشراف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي بدءا من التأسيس و اهليكلية العلمية ملسار التعليم العايل األهلي وانتهاءا بتنظيم
اعضاء اهليئه التدريسيه وادارهتا والرتقيات العلمية ...وطريقة ادارة االموال لتوفري املتطلبات الالزمه
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الجناح العملية التعليمية والرتبوية واالكادميية بكافة جوانبها ...وهكذا استمرت وزارة التعليم العايل
و البحث العلمي يف منح اجازات التأسيس ليصل عددها يف الوقت احلاضر اىل ما يقارب ()75
كلية وجامعة يف طريقها للتـأسيس (عدا اقليم كردستان) اكثر من ثلثها يف حمافظة بغداد و ()6
كليات يف كل من كربالء و النجف االشرف وما بني ( ) 4 -1كلية موزعه مابني حمافظات الوسط
واجلنوب ،وازداد مقابل ذلك عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي االهلي ليبلغ(  ) 46275طالب
للعام الدراسي ( ) 2009 – 2008واىل حوايل ( ) 60.000طالب للعام الدراسي ( 2010
 ) -2011واىل اكثر من ( ) 150.000طالب عند هناية العام الدراسي () 2017 – 2016
كما ازدادت من اجلانب االخر اعداد التدريسسني العاملني يف تلك الكليات واجلامعات
من (  ) 623تدريسي على املالك الدائم و (  ) 440حماضر خارجي خالل العام الدراسي
( ) 2007 – 2006اىل حوايل (  ) 6888تدريسي على املالك الدائم منهم ( ) 3035
من احلاصلني على شهادة املاجستري اضافه اىل نسبة (  ) % 15 - % 10من اجملموع الكلي
للتدريسيني من احملاضرين اخلارجيني وكما مبني يف اجلدول االيت:
جدول رقم ()1
اجلامعات والكليات االهلية العاملة وجمموع الطلبة والتدريسيني يف كل منها
ت

اسم الكلية او اجلامعة

محله
محلة
جمموع
الطالب الدكتوراه املاجستري

اجملموع

1

اجلامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجيا االهلية

298

10

21

31

2

الكلية االسالمية اجلامعة

6691

117

338

455

3

جامعة االمام جعفر الصادق

6012

65

90

155

4

جامعة البيان

363

10

15

35

5

جامعة اهل البيت ع

2186

78

85

163

6

جامعة اوروك

669

35

38

73
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7

كلية ابن حيان اجلامعة

2079

30

49

79

8

كلية اصول الدين اجلامعة

2871

45

112

157

9

كلية االسراء اجلامعة

11006

158

267

425

10

كلية االمال اجلامعة

67

24

70

94

11

كلية االمام اجلامعة  /بلد اجلامعة

1207

6

19

25

12

كلية الباين اجلامعة

522

52

24

76

13

كلية البصره اجلامعة للعلوم و التكنولوجيا

311

26

30

56

14

كلية الرتاث اجلامعة

4098

54

64

118

15

كلية احلدباء اجلامعة

712

34

30

64

16

كلية احلسني اجلامعة

847

27

75

102

17

كلية احلكمة اجلامعة

633

34

60

94

18

كلية احللة اجلامعة

14922

22

69

91

19

كلية الرافدين اجلامعة

7840

118

118

236

20

كلية الدراسات االنسانية اجلامعة

3095

67

117

184

21

كلية الرشيد اجلامعة

2703

94

81

175

22

كلية السالم اجلامعة

4762

50

98

148

23

كلية الشيخ الطوسي اجلامعة

530

28

22

50

24

كلية الصفوة اجلامعة

2085

58

83

141

25

كلية الطف اجلامعة

227

21

14

35

26

كلية العراق اجلامعة

1286

54

58

112

27

كلية الفارايب اجلامعة

2668

96

128

224

28

كلية الفراهيدي اجلامعة

888

47

46

93

29

كلية الفقه اجلامعة

159

7

5

12

30

كلية القلم اجلامعة

9704

69

71

140
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31

كلية الكتاب اجلامعة

2084

64

61

125

32

كلية الكنوز اجلامعة

1224

30

52

82

33

كلية الكوت اجلامعة

1080

52

58

110

34

كلية املأمون اجلامعة

7428

122

142

264

35

كلية املستقبل اجلامعة

5108

106

197

303

36

كلية املصطفى اجلامعة

1908

29

26

55

37

كلية املعارف اجلامعة

3845

52

53

105

38

كلية املنصور اجلامعة

3494

46

64

110

39

كلية النخبة اجلامعة

1101

24

50

74

40

كلية النسور اجلامعة

2731

42

62

104

41

كلية النور اجلامعة

935

36

52

88

42

كلية اهلادي اجلامعة

39

9

5

14

43

كلية الريموك اجلامعة

2732

27

68

95

44

كلية بغداد للصيدلة اجلامعة

869

7

24

31

45

كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

4929

60

72

132

46

كلية بالد الرافدين اجلامعة

894

51

37

88

47

كلية دجلة اجلامعة

7110

125

248

373

48

كلية شط العرب اجلامعة

4184

28

64

92

49

كلية صدر العراق اجلامعة

657

20

15

35

50

كلية مدينة العلم اجلامعة

2933

62

85

147

51

كلية مزايا اجلامعة

4066

37

121

158

3853

6898

اجملموع
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يتضح مما تقدم تزايد اعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي االهلي ليشكل مايقارب
( )% 20 - % 18من جمموع الطلبة املتقدمني للتعليم اجلامعي الرمسي ليمثل حوايل ثلث اجملموع
الكلي للطلبة املقبولني يف الكليات الرمسية وارتفعت نسبة اعداد اخلرجني قياسا بالتعليم اجلامعي
الرمسي بنفس هذه النسبة حىت هناية العام الدراسي ( )2017 – 2016ومن املتوقع ان يصل اىل
اكثر من ( )75 – 70الف طالب لالعوام الدراسية املقبلة.
اما من حيث االقسام العلمية واالختصاصات فقد تباينت اعدادها واليت ترتاوح مابني
( )12 - 5قسما تكاد تكون متشابه واليت تشمل اقسام علوم احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات
وتقسيماهتا و اهلندسية وتقنيات التكيف و الكهرباء و االختصاصات الطبية وتقنياهتا مبا فيها طب
االسنان و الصيدلة و التحليالت املرضية والبصريات اىل جانب اختصاصات العلوم االدارية و
االقتصادية و القانون ويف جماالت اجلغرافيا و التاريخ و اللغة العربية واالنكليزي و االعالم كما مبني
يف جدول رقم ( ) 2
عدد االقسام العلمية حسب االختصاص يف الكليات للعام الدراسي ()2017 – 2016
االختصاصات

عدد االقسام

الطبية

32

اهلندسية

77

االدارية

48

العلوم الصرفة

38

القانونية

39

االنسانية

79

اجملموع

313

املصدر – وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /دائرة التعليم اجلامعي االهلي 2017
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يتبني من اجلدول اعاله عدم التوازن يف االختصاصات العلمية حيث حتتل االختصاصات
االدارية و االنسانية يف جمموعها اكثر من ( )% 50من جمموع االختصاصات الكلي
يظهرلنا مما تقدم امهية التعليم اجلامعي االهلي ودوره الفاعل االسهام يف العملية التعليمية
و الرتبوية لتأسيس قاعدة علمية متنوعة قادرة على بناء القدرات و املهارات للمسامهة يف تلبية
احتياجات سوق العمل املتنامية وذلك من خالل
•استيعاب اخلرجيني من الدراسات االعدادية الذي يتجاوز حدود استيعاب الكليات الرمسية و
اليت التزيد عن () 160 – 150الف طالب سنويا
•ختفيض الضغط املايل على املوازنة العامة حيث تشري الدراسات االولية اىل ان كلفة الطالب
الواحد تصل اىل مابني (  ) 15 – 12مليون دينار سنويا لالختصاصات الطبية وتقنياهتا
وحوايل ( ) 10 – 8مليون دينار سنويا لالختصاصات اهلندسية والعلمية ومابني ( ) 3 2-
مليون دينار سنويا للدراسات االنسانية
•توفري فرص التحاق الطلبة يف االختصاصات اليت تتفق مع رغباهتم و التسجيل يف الكليات االهلية
داخل العراق بدال عن اكمال دراستهم يف الكليات االهلية خارج العراق وما يتبعة من ضياع
للعملة االجنبية فضال عن توفري فرص الكمال الدراسه لالشخاص الذين فاتتهم فرص التعليم.
•توفري فرص عمل للعاملني سواء اكان من خرجيي الدراسات العليا ( دكتوراه – ماجستري ) او
للمنتسبني االخرين للقيام ببعض االعمال االدارية و اخلدمية االخرى.
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ثانيا  -التحديات
على الرغم من مرور اكثر من ثالث عقود على تأسيس التعليم اجلامعي االهلي يف العراق اال
انه اليزال يعاين من جمموعة من التحديات ( كما هو شأن التعليم اجلامعي الرمسي ) الداء رسالته
كجزء من العملية الرتبوية اليت تفرضها مقتضيات التطور العلمي والتقين نتيجة ترسيخ مفاهيم العوملة
اليت تستلزم بناء االنشطة االنتاجية ملواكبة تلك التطورات  ،ازاء االوضاع االقتصادية واالجتماعية
السائدة ومواجهة التزايد السريع يف اعداد خرجيي الدراسة االعدادية مما يثري مجلة من التساؤالت
حول هذا النوع من التعليم ...خبصوص دورة وفاعلية وكيفية دعمة وتطويرة وماهيته وفلسفتة  ،فهل
هو منافس ام بديل او مكمل لالنشطة االكادميية و العلمية يف العراق ...وماهي اساليب استثماره
مقارنه باالستثمارات ذات االنتاج املادي ( العيين ) لالجابة على تلك التساؤالت البد لنا من
دراسة وحتليل االموراليت يعاين منها التعليم اجلامعي االهلي وحتديد املعطيات اليت قيدت مسريته
العلمية والرتبوية وافقدته بالتايل املبادرات الذاتية ملواجهتها من اجل اقامة تعليم جامعي اهلي يتمتع
باجلوده واالداء املتميز وهي -:
أ  :زيادة متطلبات االنفاق االستثماري واحادية التمويل
تعترب االجور الدراسية يف الوقت احلاضر املصدر الرئيسي والوحيد يف اجلامعات الكليات
االهلية واليت تشكل يف جمموعها اكثر من ( )% 85من جممل االيرادات املتحققة  ،ويتأتى املتبقي
من بعض االنشطة اهلامشية من مراكز التدريب و التعليم املستمر يف بعض الكليات واجلامعات او
من رسوم تقدمي اخلدمات مما يشكل عبئا ماليا عليها مقابل الزيادات املستمره يف االنفاق االستثماري
و ضرورات التوسع و التجديد املستمر لتطوير انشطتها املختلفة ملسايرة التطورات العلمية و التقنية
يف جمال مسوؤليتها باعداد الكوادرالوظيفية و العلمية املتخصصة والذي يستلزم استحداث االقسام
العلمية اجلديدة وتوسيع املرافق اخلدمية و االدارية والقاعات الدراسية ودوائر البحث والتطوير...
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وبالتايل االحتياج اىل انفاق املزيد من االموال و االستثمارات للحفاظ على اجلوده و النوعية مما
جعلهاعاجزه عن تنفيذ مشاريعها وخططها االستثمارية املطلوبة لضمان استمرارها االمر الذي ادى
مؤخرا اىل تدخل املستثمرين والذي تسبب بأشكاليات على حساب العملية الرتبوية يف هذا القطاع
فعلى الرغم من جناح البعض منها اال اهنا ادت اىل ردود فعل سلبية وارباك مسريه التعليم اجلامعي
االهلي العتقاد اغلب املستثمرين بان االستثمار يف هذا اجملال شأنه شأن االستثمارات االخرى
يف جماالت االنتاج السلعي بينما الواقع هو عكس ذلك الن االستثمار يف اجملال التعليمي يعترب
من االستثمارات العاملة يف املشاريع ذات البنية االساسية والنفع العام واليت تعتمد التمويل الذايت
ويستخدم الفائض من االيرادات وخاصة يف املراحل االوىل من التأسيس لالنفاق على التطويرو
دميومه العملية التعلمية اجلامعية االمر الذي يتطلب واحللة هذة اعادة النظر يف الضوابط املتعلقة
بشأن اختيار املستثمرين ...لضمان سالمة اجلودة و النوعية .
لقد اتضح لنا ومن خالل مراجعتنا لتجارب الدول يف االستثمار القامة اجلامعات و
الكليات االهلية ان غالبيتها يتم االشراف عليها من قبل مجعيات خريية او مؤسسات غري حكومية(
منظمات اجملتمع املدين املعروفه وذات اختصاص احيانا ) ذات اهداف فكرية وانسانية وخري مثل
على ذلك جامعة هارفرد و جامعة اكسفورد و جامعة كمربج ...وغريها
من اجلامعات االهلية املرموقة حيث ان متويل هذه اجلامعات يتم بصوره رئيسية من التربعات
و اهلبات و املساعدات باالضافة اىل الرسوم اليت يدفعها الطلبة ويستخدم الفائض املتحقق من
االيرادات يف مشاريع اقتصادية تغذي نفقات اجلامعة او الكلية وتوظيفها لتطوير ورفع الكفائة
االنتاجية الداء رسالتها االكادميية والرتبوية واليت تتسم بأبعاد ختطيطية تعكس التواصل اجملتمعي
املتميز لسد االحتياجات من املهارات و التخصصات املطلوبة  ،هذا اذا ماعلمنا بأنه يف حاله
العراق بأن االيرادات املتحققه من رفع االجور يؤثرسلبيا على مستوى القبول كما ان ختفيضها
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يؤثرهو االخرعلى االيرادات اخذين بنظر االعتبار املنافسة مابني الكليات واجلامعات االهلية بعد
انتشارها بشكل واسع ودخول جهات استثماريه يف التأسيس مما اوجد صعوبة يف حتديد املتغريات
لوضع سياسة واضحة لالجور الدراسية اىل جانب امور اخرى تتعلق مبستويات الدخل ومستوى
التكاليف املعيشية للفرد ...انعكس ذلك يف - :
1 .1االرباك يف استحصال االجور الدراسية على الرغم من وضع اللوائح املالية لتنظيمها االانه قد
تضطر الكليات اىل تأجيل دفع االجور ( دفع االقساط ) او ختفيضها كجزء من سياستها
التنافسية جلذب الطالب ناهيك عن الصالحيات املمنوحة للوزارة بتخفيض االجور بنسبة
(  )% 25اىل جانب بعض االعفاءات العضاء اهليئة التدريسية وابناء الشهداء و املهجرين
والنازحني وغريها.
2 .2حتديد االجور الدراسية من قبل الوزارة وعدم السماح برفعها على الرغم من اختالف الكليات
من حيث مستويات اجلودة واالداء ...دون االخذ بنظر االعتبار اجراءات التطوير النوعي
وحتديث االساليب الدراسية و متطلبات اجلودة و االعتمادية.
 3 .3صعوبة تغطية النفقات املتزايدة بسبب اتساع احلاجة اىل التوسعات واستحداث اقسام علمية
جديدة وقيام الوزارة مؤخرا بفرض رسوم اضافية على االستحداث مبقدار ( )40مليون دينار
فضال عن الزيادات املتتالية يف النفقات املشتقة اليت تتأثر طرديا بتلك التوسعات املتمثلة يف
توسيع املطاعم و النادي الطاليب واالنشطة الرياضية و الكشفية املطلوبة ...ونفقات املناسبات
و املساعدات املمنوحه للمتفوقني .
 4 .4الزيادات املتتالية باالجور و الرواتب للمنتسبني جلذب التدريسيني االكفاء من ذوي االختصاص
من جهة وما تستلزمة الضرورة ملواجه ارتفاع تكاليف املعيشه للعاملني من جهة اخرى.
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5 .5حمدودية قدرة الكليات و اجلامعات االهلية على توسيع اعماهلا يف االنشطة اخلدمية للحصول
على االيرادات االضافية مثل اعداد الدراسات من قبل مراكز الدراسات فيها والتعليم املستمر
و الدورات التدريبة و الورش واليت ال تالقي القبول يف الكثري من االحيان من قبل موسسات
االعمال االنتاجية و اخلدمية يف القطاعني العام واخلاص واليت تفضل بدورها التعامل مع
اجلامعات و الكليات الرمسية الن اقرار توصياهتا يتم بناءا على التوصيات الصادره من اجلهات
الرمسية.
والبد من االشارة ايضا اىل ان مستوى االجور الدراسية يف اجلامعات و الكليات االهلية
يف العراق منخفضه جدا مقارنتا باجور اجلامعات االهلية خارج العراق مبا يف ذلك دول اجلوار
حىت اضحى مستوى االجور املدفوعه ادىن او مساوي لالجور املدفوعه للمدارس االهلية ولكافة
املستويات وحىت رياض االطفال وعلية البد من اعادة النظر بسياسة االجورعلى ضوء تلك
املعطيات ومبا يعزز حتقيق حالة من التوازن واالستقرار يف مسرية عمل هذه الكليات و اجلامعات.
ب  -الشوؤن الطالبية
لقد كان للتطورات االقتصادية و االجتماعية اليت حيكمها االثر املباشر العتماد الشهادات
التعليمية (وخاصة االولية اجلامعية) للحصول على الوظائف مما ادى اىل ضغوط اجتماعية تدفع حنو
التوسع يف قطاع التعليم العايل ( اجلامعي ) وبأجتاهات تتجاوز الطاقة االستيعابية لسوق العمل...
نتج عنها مجلة من السلبيات منها -:
 1 .1تدفق الطلبة العشوائي للتسجيل بسبب النمو املتزايد يف اعداد الطالب اخلرجيني من الدراسة
االعدادية لعدم اعتماد االسـس و املعايري التخطيطية من خالل دراسة املدخالت و املخرجات
التعليمية مما سبب تضخما لسـياسـة الكم وحتديا لسـياسـة الكيف وبالتايل تدين مسـتوى
اخلرجيني ومسـتويات تأهيلهم وحىت يف مسـتوى الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي نفسـه والذي
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ادى بدوره قصورا يف مالءمه مؤهالت اخلرجيني مع متطلبات وظائفهم واخنفاض نسـبه التدريب
و التطبيقات العملية اليت حصل عليها اخلريج اثناء دراسته اجلامعية وعدم استمراره بالوظائف
املطابقة للتخصص.
 2 .2عدم مواكبة املناهج ملتطلبات املهن من حيث املهارات العملية واملعرفية لزيادة اعداد الطلبه
واعتماد اسلوب التلقني باملعلومات وعدم الفصل مابني عملية التعلم و التعليم االمر الذي أضعف
قدرة تلك الكليات للقيام بوظائفها بشكل متوازن ومسايره متطلبات التنمية االقتصادية من جتديد
للمهن وتنوعها لسد احتياجات مؤسسات االعمال من االختصصات و املهارات املطلوبة.
 3 .3عدم الوضوح يف حتديد الروؤيا و الرسالة واالهداف مما يتطلب مراجعة مستمرة وعمل دؤوب
للتطوير و التحدبث ملسايره املستجدات  ،وحيث يالحظ عدم التوازن يف توزيع الطالب مابني
الدراسات النظريه و التطبيقية نتيجة انعدام اخلطط املدروسه لضمان سد االحتياجات وتوجية
املخرجات بشكل صحيح .
 4 .4ضعف انشطة االرشاد الرتبوي واالبتعاد عن توعية الطالب مبشاكل جمتمعاهتم مما ادى بدوره
اىل عدم وعيهم مبسوؤلياهتم للتصدي ملواجة املشاكل عند خترجهم وتأمني املستقبل .
5 .5ضعف تشغيل اخلرجيني الهنا التليب متطلبات التأهيل و املهارة وبالتايل نشوء فجوة مابني
املخرجات واحتياجات السوق وما يتبعة من اخنفاض يف انتاجية املنشأت نتيجة لالعداد
املتزايدة من اخلرجيني غري املؤهلني  ،وازداد االمر تعقيدا عند اتاحة فرص التعليم للموظفني
وتزايد االقبال لاللتحاق باجملاالت النظرية منها واالنسانية مما ساهم هو االخر يف تدين مستوى
االنتاجية لوجود االعداد املتزايدة من العاملني يف اجهزة الدولة والذي وصل اىل اكثر من ()3
مليون موظف.

54

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق  ..التحديات واحللول

6 .6منطية وتشابة االختصاصات املناظرة يف االقسام العلمية لعدم توفريعامل التنسيق و التكامل
فيما بني الكليات و اجلامعات االهلية ويبدو ذلك واضحا يف التوسع يف االختصاصات اليت
التتناسب واحتياجات سوق العمل.
 7 .7تفشي ظاهرة اهلدر والتسرب لعدم االلتزام بالدوام وارتفاع نسبة الرسوب وترقني القيد االمرالذي
يشكل فيه هدرا بشريا وماليا نتيجة لزيادة عدد السنوات اليت يقضيها الطالب يف الكلية او
اجلامعة قبل التخرج . ...
 8 .8النظرة املتدنبة خلرجيي اجلامعات و الكليات االهلية من قبل اجملتمع مبا يف ذلك معاناهتم
للحصول على فرص عمل او تعيني لدى القطاع العام والقطاع اخلاص وقد تعدى االمر حىت
بالنسبة للمؤسسات العلمية و االكادميية حيث ترتدد بعض اجلامعات و الكليات الرمسية يف
قبوهلم بالدراسات العليا او مشوهلم بالزماالت و البعثات اسوة باقراهنم من نفس التخصصات.
ج -التسـجيل و القبول
يتم تقدير الطاقة االستيعابية للقبول يف اجلامعات والكليات االهلية سنويا من قبل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي عن طريق جلان متعددة ختتلف من حيث كفائتها وقدرهتا...
لصعوبة تشكيل مثل هذه اللجان بسبب توسع الرقعة اجلغرافية النتشار تلك الكليات واجلامعات..
على عموم البالد مما اضعف جانب اخلربة واعتماد التقديرات على عامل االجتهاد وما يرافقها
من عدم املوضوعية يف تقدير الطاقة االستيعابية والتفاوت الواضح يف القبول مابني تلك الكليات
واجلامعات نفسها وذلك على الرغم من اهنا تتمتع بنفس املعطيات املطلوبة واملستلزمات للقبول...
اىل جانب انعدام التنسيق والتعاون مابني تلك اللجان  ،ويعود ذلك يف االساس اىل عدم حتديد
االهداف الكمية والنوعية املرسومة للتعليم اجلامعي االهلي ...عند اعداد خطة القبول بشكل
عام مما ادى يف بعض االحيان اىل عدم االلتزام بتلك التقديرات بسبب ماحيصل من تعديالت
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يف حاالت قبول الطلبة املتأخرين وصدور تعليمات تسمح بتعديل ترشيحات الطلبة وقبول الطلبة
الوافدين وخصوصا بالنسبة القسام طب االسنان والصيدلة والتقنيات الطبية االخرى وعوامل اخرى
كاالستضافة و النقل ...اما بشأن القبول االلكرتوين وامهيتة يف احكام الرقابة االلتزام باالعداد
وشروط القبول  ،وعدم جتاوز تقديرات الطاقة االستيعابية...اال انة برزت هناك بعض املشاكل يف
تطبيقة واليت يلزم جتاوزها مستقبال نذكرمنها على سبيل املثال ال للحصر...
1 .1وجود طلبة من اصحاب املعدالت العالية (اكثر من )% 85متقدمني على االقسام
اهلندسية يف نفس الكلية او الكليات االخرى مما حيرم بقية الطلبة (خاصة اصحاب
املعدالت املساوية للحدود الدنيا) من امكانية قبوهلم يف االقسام اهلندسية كونه يضعهم
ضمن االحتياط بينما يتم قبول اصحاب املعدالت العالية يف اجلامعات والكليات
احلكومية ويبقى امسهم ضمن املقبولني لفرتات طويلة بدون تسجيل وكذلك احلال يف
االقسام العلمية االخرى واالنسانية خاصة القانون.
2 .2إعطاء اخليار للطالب للتقدمي على اكثر من كلية وظهور امسه يف اكثر من كلية مما جيعل
الطالب يف حرية من امره ويف حالة من التأخر والتلكؤ للتسجيل يف الكلية اليت يرغب
هبا وكذلك التأخري يف عملية التسجيل وااللتحاق بالدراسة حيث انه باالمكان جعل
القبول االكرتوين للكليات واجلامعات االهلية مشابه ملا علية يف القبول املركزي االكرتوين
من ناحية التقدمي الكثر من كلية وقسم وقبولة يف قسم واحد يف كلية واحدة فقط.
3 .3التأخر يف أعالن نتائج القبول للجامعات والكليات االهلية وظهور نتائج القبول للتعليم
احلكومي املوازي واملسائي يف نفس الوقت حيث ان الكثريمن الطلبة يكون يف حالة
انتظار لظهورنتائج القبول يف التعليم الرمسي املوازي واملسائي قبل مباشرهتم بالتسجيل
لدى الكليات االهلية بينما كان باالمكان جعل الطلبة يقومون بالتقدمي على الكليات
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الرمسية و االهلية يف الوقت نفسة وأعالن النتائج يف الوقت ذاتة ايضا مما يتيح للطالب
الذي اليرغب بنتيجة قبوله يف اجلامعات والكليات احلكومية التسجيل مباشرة يف
اجلامعات والكليات االهلية.
4 .4اعادة النظر بأسس حتديد الطاقة االستيعابية لكل قسم وكذلك الية توزيع نسب املقاعد
حسب فروع التخرج من االعدادية وبشكل يتناسب واعداد اخلرجيني لكل منها .
5 .5فصل القبول و التقدمي للطلبة من خرجيي الدراسة االعدادية الدور الثالث ولفرتة طويلة
مما يؤثر سلبا على فرتة التحاقهم بالدراسة وبالتايل على العملية التعليمية ،هذا اىل جانب
امور اخرى تتعلق بامكانية اضافة الطالب اكثر من مرة اىل قسم معني وعدم وجود الية
يف حاالت تعديل او الغاء القبول.
د .اجلانب الوظيفي والعالقة مع وزاره التعليم العايل والبحث العلمي
ان من أهم وظائف التعليم اجلامعي االهلي هي العملية التدريسية واعداد البحوث العلمية...
والبحث والتطوير وخدمة اجملتمع بينما املالحظ هو عكس ذلك يف الكليات واجلامعات االهلية
حيث تقتصر وظيفتها يف الغالب على التدريس ...ومما يزيد يف االمر خطورة هو التوجيهات
االخرية لتدخل االستثمارات الفردية القامة الكليات واجلامعات مما جعل اختيار قيادهتا يعتمد على
القناعات الشخصية وال يعتمد يف الكثري من االحيان على عامل الكفاءه والتميز العلمي واالداري
ألختيار القادة وحىت املنتسبني من العاملني ...االمرالذي أضعف بدورة جانب التخطيط واملتابعة
والتقومي  ،للسيطرة على اليات العمل املتمثلة يف اعداد اللوائح املالية واالدارية لعدم االملام الكامل
بالتعليمات والتوجيهات الصادرة وخاصة يف جمال االنظمة املالية اليت حتول دون االستفادة من
ابواب املوازنة....كما اهنا متيل اىل سرد املنجزات اليت حققتها لالجابة على تساؤالت وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي بشان سلوكها االداري والتنظيمي مما مينع خصوصية التوجه وفاعلية عامل
التخصص واملنافسة والتميز
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اما من جانب عالقة اجلامعات والكليات االهلية بالوزارة فيمكن القول اىل ان قوة هذة
العالقة يعطي قوة ملمارسة العمل وحتقيق االهداف املرسومه...اال انه الزالت هذه العالقه يشوهبا
الغموض بسبب -:
1 .1عدم االلتزام بأسس االستقالل االداري واملايل ومارافقتها من ممارسات من قبل دوائر واقسام
دائرة التعليم اجلامعي االهلي فكثريا ما ختضع تلك الكليات اىل تساؤالت تتعلق بسلوكها
االداري والتنظيمي مما مينع خصوصية التوجه ضمن املسارات االكادميية للجامعه والكلية
ويبدو ذلك واضحا يف حاالت التأسيس واالستحداث واليت من شأهنا حتديد السلوك االداري
واملايل يف جانب اجلامعات والكليات االهلية.
 2 .2عدم وضوح االرتباط االداري اهليكلي بدوائر الوزارة فعلى الرغم من مسؤولية جهاز االشراف
والتقومي العلمي يف الوزارة ملتابعة اعمال اجلامعات والكليات االهلية كما جاء يف نص الفقرة (
أ ) من املادة (  / )12ثانيا من قانون التعليم اجلامعي االهلي رقم ( )25لسنه  2016اليت
تنص على “اعتبار رئيس اجلهاز رئيسا جمللس التعليم اجلامعي االهلي “ االانه ماحيصل هو
خالف ذلك متاما فاحيانا يكون االرتباط املباشر بالوزير واخرى بالوكيل ...او دائرة التعليم
اجلامعي االهلي ويبدو ذلك واضحا يف اجراءات التقومي واالداء والرتقيات العلمية وغريها من
االمور االدارية و الفنية.
3 .3عدم مشول اجلامعات والكليات االهلية بنشاطات الوزارة مثال املشاركه يف يوم العلم أو
باالتفاقيات املربمه او املؤمترات العلمية والزماالت الدراسية والبحثية والتدريبية اليت تعقد مع
العراق وخاصه مايتعلق منها باالتفاقيات مع اجلامعات العاملية وكأن التعليم اجلامعي االهلي
ليس جزء او رديفا للتعليم اجلامعي الرمسي مما دفع بعض الكليات االهلية اىل التواصل مع بعض
اجلامعات او املؤسسات غري املعروفه يف بعض االحيان مع شركات ذات نشاطات تقنية معينة
واحلصول على شهادات لالداء وتسجيلها ضمن قوائم اجلامعات املتعاملة معها وما اىل ذلك.
58

التعليم اجلامعي األهلي يف العراق  ..التحديات واحللول

 4 .4امتحان الرصانه العلمية وما يطلق عليه بامتحان املنافسه او التوامه (الوزاري ) احيانا حيث
درجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على اجراء امتحان لتقومي االداء يف الكليات
واجلامعات االهلية من خالل اجراء االمتحان للمراحل املنتهية من الدراسة اجلامعيه يف اجلامعات
والكليات الرمسية واالهلية لبعض االختصاصات العلمية حيث يتجسد دور اجلامعات الرمسي
وكأهنا الوصي واملوجه وحىت القائد يف ادارة هذه العملية وما يتبعها من اشكاالت مادية وادارية
يف التعامل مابني الطرفني ...حيث تتكبد الكليات االهلية النفقات املالية للجانبني فضالعن
االنعكاسات السلبية من خالل ممارسه اليات العمل والتعليمات املتعلقه بالتصحيح والتدقيق
والرقابة  ،هذا اىل جانب دور هذا النوع من التقومي يف تكريس ظاهرة التلقني للمادة الدراسية
وما يتبعهامن حرمان للجانب االبداعي لدى التدريسي للتدريب على املهارات كالقيادة و
العمل اجلامعي وغريها من وسائل التواصل اليت يتطلبها سوق العمل وما تعكسه من اثار سلبية
على الطالب اخلريج ايضا.
 5 .5ليس هناك قانون لالستثمار يوضح وحيكم اليات التعامل مع اجلامعات والكليات االهلية يف
مسريهتا ومبا يساعدها على حتقيق ايرادات مناسبة للتطوير والنمو ...فال ميكن وضعها حتت
طائلة الشركات او اعطاءها اية صفة لسلوكها االستثماري ...واليت التتعدى حاليا من كوهنا
اجتهادات وتعليمات تصدرها الوزارة هبذا الشان مما يقتضي وضع سياسة استثمارية حتدد
بقوانيني وتعلمات ضمن ادارة مالية واضحة وموجهة.
6 .6قيام الوزارة بالتوسع غري املخطط يف منح اجازات اجلامعات والكليات االهلية الذي يستلزم
دراسة حجم الطلب سواء كان ذلك على صعيد اخلرجيني او التخصصات العلمية مما جعل
البعض من تلك الكليات واجلامعات تقدمي تسهيالت جلذب الطالب للتسجيل لديها
متجاوزين املميزات النوعية املتعلقة بالعلمية االكادميية والرتبوية بكافة ابعادها ...بسبب صعوبة
املتابعه واملراقبة من قبل الوزارة نتيجة هلذا االنتشارالعشوائي يف التأسيس.
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( ه ) اجلوانب القانونية
لقد اكتسبت التعليم اجلامعي االهلي امهية يف تطوير املسار التعليمي و الرتبوي يف العراق...
جتسد يف توايل صدور القوانيني و التعليمات اخلاصة بتنظيمة منذ مثانينيات القرن املاضي وحىت
الوقت احلاضر وكان اخرها اصدار القانون ( )25لسنة  2016والذي متيز ببعض االضافات
و التفاصيل اقتضتها ضرورة املرحلة والسيما يف جمال التأسيس واالستحداث والتمويل واحلقوق
والواجبات وما اىل ذلك ومما يذكر هبذا الشأن بأنة قد جرت مناقشة مسودات القانون املذكور
ومت تقدمي مجلة من املالحظات حوله يف حينه من جلان متخصصة يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وقد مت االخذ ببعضها والنريد هنا ان نتطرق اىل جممل الفقرات الواردة فية ...اال انه نود
االشارة اىل بعض املالحظات اليت قد تشكل عائقا يف سبيل النهوض بالتعليم اجلامعي االهلي واداء
مهماته نورد منها مايأيت -:
1 .1ارتفاع حصة الوزارة من االيرادات الكلية من  % 1اىل  % 3كما جاء يف نص املادة ()36
« تستويف الوزارة من اجلامعات والكليات و املعاهد االهلية رمسا سنويا مقدارة  % 3من امجايل
ايراد السنوي» على الرغم من ارتفاع هذه النسبة قياسا مبا كانت علية يف القوانيني السابقة...
فلماذا تكون على االيراد الكلي وليس االيراد الصايف ...فهل الوزارة هي شريكة يف العملية
فاذا كانت كذلك فعليها اذن ان تتحمل جزءا من التكاليف واال فليس هناك مايربر فرض
هذه النسبة سيما وان اجلامعات والكليات االهلية تدفع كافة املصاريف واملستحقات املطلوبة
يف حاالت التأسيس واستحداث االقسام العلمية اجلديدة واليت مقدارها ( )40مليون دينار
(كما بينا) لكل قسم علمي بغض النظر عن نوعية ختصصة ...ناهيك عما تطلبة الوزارة من
املسامهات املالية من اجلامعات والكليات االهلية لتمويل انشتطها مثل نادي الطلبة الرياضي
واملعارض العلمية ...وحىت يف اقامة الدورات التدريسية وورش العمل.
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2 .2رفع حصة املستثمر من االيرادات اىل نسبة  % 25كما نصت علية (أ) من املادة ( / 36ثانيا)
«على توزيع مااليزيد عن  % 25من صايف الوفراملايل السنوي اىل اجلهه املؤسسة ...اىل اخر
املاده» واليت كانت التتعدى نسبة  % 10يف القوانيني السابقة تعتربهذه النسبة عالية وخاصة
اذا ما علمنا بأن نشاط االستثمار يف اجملاالت التعليمية يعترب من االنشطة االساسية ملشاريع
البنية التحتيه الالزمة ملستلزمات التنمية االقتصادية واالجتماعية( )infra structurيف البالد
واليت يغلب عليها طابع املؤسسات ذات النفع العام حيث يتم مبوجبها ختصيص الفائض من
االيرادات لتقومي اداء تلك اجلامعات والكليات االهلية واالرتقاء بأنشطتها العلمية و الرتبوية من
اجل االلتحاق بركب التطورات التقنية اليت يشهدها العامل وسرعة التكيف ملثل تلك االوضاع.
3 .3عدم وضوح التعليمات اخلاصة بالقانون وحمدودية تفسريها لبيان الية التعامل مع فقرات القانون
مما ولد االرباك يف جمال تفسري بعض فقرات القانون وكما يأيت-:
• لقد جاءت الفقرة ثامنا من املادة ( « )2جيوز للجهة املؤسسة تأسيس ما ال يزيد عن ثالث
جامعات او كليات او معاهد اهلية ...اىل اخر الفقره « فهل هذا ممكن يف املؤسسات
اخلدمية العلمية اليت تقتضي الرصانة واملتابعة فهي ليست مشروعا لالنتاج السلعي او االنتاج
االحتكاري...هذا اذا ماعلمنا بأن القانون مسح للؤسسني و املستثمرين فتح فروع اخرى.
•نصت الفقره ( )3من املادة ( )13من التعليمات بشأن جواز تأسيس جامعات او كليات
اهلية اجنبية “ بأن يكون  % 25يف االقل من التدريسيني عراقيني قابلة للزيادة بعد ثالث
سنوات ليصبح  « % 50ان حتديد هذه النسبة من العاملني قليلة  ،تاركتا للمستثمراالجنيب
القرار يف ذلك يف حني ان ما معمول به يف مجيع حاالت االستثماراالجنيب ان تكون هذه
النسبه باالساس  % 50من العاملني من ابناء البلد.
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• مل تتطرق التعليمات اىل املؤشرات االساسية وخاصة تلك املتمثلة بشروط استحداث االقسام
العلمية واليت تتطلب اعداد من التدريسيني اصحاب االختصاص لكافة املواد الدراسية حىت وان
كان يف املراحل االولية واليت ال تستوجب وجود هذا العدد من التدريسيني عند االستحداث
مما يتطلب وضع حالة من املرونه يف النص على االعداد املطلوبة من التدريسيني جتنبا لزيادة
التكاليف عند استحداث االقسام وبالشكل الذي ال يؤثر على املستوى العلمي للقسم املعين
وخاصة يف حاالت توفر التدريسي يف االقسام االخرى يف نفس االختصاص.
 4 .4متت مؤخرا مطالبة اجلامعات والكليات األهلية بدفع ضربية األستقطاع املباشر اليت مل يرد هلا
اي نص يف القانون املذكور وال يف تعليماتة االمر الذي خيالف مضمون الفقرات اوال و ثانيا و
ثالثا من املادة ( )2من القانون موضوع البحث واليت تنص على دور التعليم اجلامعي االهلي يف
إحداث التغريات الكمية والنوعية للحركة العلمية و الثقافية و الرتبوية يف اجملتمع العراقي وااللتزام
باخلط الوطين املستند على وحدة الشعب و الوطن.
 5 .5واما من ناحية فرض هذه الضريبة على العاملني فقد نصت الفقره سابعا من املادة ( )4من
القانون املذكور”على ان للجامعات والكليات االستعانة باالساتذة املتقاعدين واعضاء اهليئات
التدريسية يف اجلامعات الرمسية واخلرباء يف الدولة  ...اخل “ كما نصت الفقرة ( أ ) من املادة
( )4من التعليمات شرط ان يكون عضو اهلئية التدريسية اما من املتقاعدين و املتفرغني فكيف
ممكن استيفاء الضريبة من املتقاعدين وهم من املعفيني اساسا من دفع مثل تلك الضرائب واما
بالنسبة للعاملني االخرين فهم خاضعون اىل قانون العمل والضمان االجتماعي رقم ( ) 39لسنة
 1971املعمول بة حاليا  ،واذا كان البد من ذلك فان االجدر فرض الضريبة على االيرادات
اليت حيصل عليها املستثمرين ضمن تعليمات وتوضيحات تصدر هلذا الغرض او استقطاعها
كما معمول به بالنسبة الصحاب الشركات ومؤسسات االعمال يف قانون الشركات.
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ثالثا  -االجراءات
ملواجة التحديات نتيجة للتغريات اليت فرضتها الظروف االجتماعية و الثقافية و التقنية
البد لنا من وضع االجراءات والكيفيات  ،للتغلب على املشاكل القائمة للمسامهة يف اعداد جيل
متعلم وباختصاصات متابيتة لسد االحتياجات على وفق ما تتطلبة ظرورات التوسع والتجديد ومن
امهها-:
( أ ) – تقدير االحتياجات على اسس علمية و بالتعاون مع وزارة التخطيط وملختلف
القطاعات الزراعية و الصناعية و اخلدمية ...مع االخذ بنظر االعتبار الفرتات الالزمة لالعداد
والتدريب لتجاوز الفجوة مابني احلصول على املعلومات ومابني امكانية استبدال املهارات والسيما
ما يتعلق منها مبستوى االجور و توصيف االعمال ( املهن ) املطلوبة.
( ب ) – التاكيد على دور املرشد الرتبوي وخاصة يف جمال توعية الواجبات الدراسية
وعالقتها بأتاحة الفرص للطلبة للتفكري باملستقبل وتنمية قدراهتم االبداعية ملشاريع التخرج ،املؤمترات
العلمية  ،البحوث و الدراسات والرتكيز على االنشطة الالصفية لبناء الكفاءة الذاتية لدى الطالب.
( ج ) – تشجيع اهليئة التدريسية الستخدام احدث الوسائل التكنولوجية الجياد البيئة
االفرتاضية للتواصل (  ) multimedia uirtual environ mentوالعمل على تنظيم
املكتبات بأستخدام احلاسبات االلكرتونية وما يطلق علية باملكتبة االفرتاضية لالطالع على البحوث
والدراسات ومتابعتهاومبا حيقق تبادل املنشورات والبحوث والدراسات وتوزيع املراجع الدراسية.
( د ) – تعزيز دور « مراكز التعليم املستمر و مراكز التدريب املهين يف تلك اجلامعات
والكليات وتطويرعملها لتكون مراكز تدريبية متعددة االغراض يف جمال االنشطة اخلدمية اخلاصة
باملشاريع او الفعاليات االنتاجية مبا يف ذلك اساليب االبتكار او مشاريع التطور الريفي او
التطويراحلضاري  ،وغريها من املشاريع اليت تضطلع هبا مؤسسات القطاع العام و اخلاص .
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(ه ) – التواصل مع بعض منظمات اجملتمع املدين واجلمعيات العلمية اليت هتدف اىل
التعاون يف جمال تطوير االبتكارات والربامج االبداعية او حاضنات االعمال اليت تسعى اىل البحث
عن فرص الستثمار تلك االبداعات والسيما ماخيص منها مشاريع حبوث التخرج وتوجية الكليات
الستخدام انظمة خاصة لتقييم مشاريع التخرج وبالشكل الذي يضمن اعانة الطلبة ومساعدهتم
لتنفيذ مشاريعهم ورعايتهم واختيار تدريسيني اكفاء من ذوي اخلربات يف جمال ختصصهم بعد
احلصول على التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع املقرتحة من قبل الطالب او اخلرجيني عن طريق
االقرتاض من املصارف االستثمارية او املصرف الصناعي او من خالل التواصل مع غريها من
املبادرات االستثمارية االخرى لتمويل املشاريع املتوسطة و الصغرية.
( و ) – تطوير العالقة مع اجلامعات الرمسية والتشجيع على مبدا التوأمة ( ليس من خالل
امتحان الرصانة او االمتحان التنافسي ) واصدار التوجيهات اليت تشجع على تبادل احملاضرين
واالعارة او التفرغ العلمي بكافة اشكاهلا عن طريق االقسام العلمية واالختصاصات املناظرة كأن
يصار اىل وضع جداول دورية واسس يتم االتفاق عليها لتبادل التدريسيني بني اجلانبني وقيام
الكليات االهلية بدفع رواتبهم مع استمرار صرف رواتبهم يف القطاع اجلامعي الرمسي او اي اسلوب
اخر لتحفيز وتنشيط عملية التوأمة الفاعلة يف االختصاصات املناظرة عن طريق املشاركة وخاصة
يف نطاق السماح للكليات االهلية بفتح الدراسات العليا على وفق املعايري املعمول هبا  ،سيما وان
هناك الكثري من التدريسيني يف التعليم االهلي يسامهون حاليا يف االشراف او التقييم او املناقشة او
ألقاء احملاضرات يف جمال الدراسات العليا واالولية يف خمتلف االختصاصات.
( ط ) – منح االمتيازات اىل التدريسيني يف الكليات االهلية مبثل اقراهنم يف الكليات
الرمسية مثل القروض العقارية وقطع االراضي واعتبار خدمتهم جمزية ألغراض الرتقية و التقاعد مبا
يف ذلك مشول التدريسيني و العاملني يف الكليات االهلية بقانون اخلدمة اجلامعية رقم ( ) 23
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لسنة  ...2008ضمن تعليمات تنظم الية ذلك  ،فضال عن اشراك التدريسيني يف التعليم اجلامعي
االهلي يف الزماالت البحثية والدورات التدريبية لتطوير الكفاءات وكذلك الندوات اليت تقام يف
اخلارج لتطويرالبىن العلمية التحتية كاملختربات و املعامل و الورش اليت يتم تنفيذها من خالل
اتفاقيات التعاون الثقايف مع دول العامل  ،مبوجب اجراءات وشروط تضعها الوزارة.
( ظ ) – قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبساندة ودعم اجلامعات والكليات االهلية
وبالشكل الذي يساعد على تنمية روح املنافسة واالبتكار واالبداع اهلادف اىل حتقيق االرتقاء
باالداء اجلامعي  ،و القيام بتفعيل دور جملس التعليم اجلامعي االهلي وتوسيع املشاركة وتدويرها
سنويا فيما بني اجلامعات والكليات و املعاهد االهلية بالتوايل وليس عن طريق االنتخاب كما هو
معمول به االن يف اجمللس وهيئة الرأي  ،العطائها فرصة اكرب للتعبري عن ارائها وافكارها.
( ص ) التخطيط الواعي يف استحداث اجلامعات والكليات االهلية مبا حيقق التكامل
النوعي والكمي وعدم االعرتاف بالكليات اليت متارس نشاطها بدون استحصال املوافقات االصولية
للتأسيس وحماسبة و معاقبة تلك اليت تسئ لسمعة التعليم اجلامعي االهلي على وفق ضوابط
وتعليمات توضع هلذا الغرض.
( ض ) – اما بشأن مسالة ضمان الرقابة و الرصانة العلمية من قبل وزارة التعليم العايل و
البحث العلمي الذي يتم حاليا من خالل اجراء امتحان الرصانة العلمية او املنافسة من املمكن ان
يتم عن طريق اتباع اساليب اخرى من بينها قيام الوزارة مبا يأيت :ـ
•هتيئة بنك اسئلة للمواد الدراسية املختلفة حتدد مسؤوليتها بلجان فنية تؤلف هلذا الغرض..تقوم
بأجراء االمتحانات يف املواد على وفق اليات تنظمها اللجنة على ان تأخذ بنظر االعتبار تاريخ
تأسيس اجلامعة او الكلية ..ودرجة اداءها السنوي املقيم من قبل الوزارة سلفا.
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• تأليف جلان من ذوي االختصاص و اخلربة املعتمدين لزيارة الكليات و االشراف على
االمتحانات واجراء عملية مجع الدفاتر االمتحانية ملادة او مادتني او اكثر وحسب قرار اللجنة
 ،و القيام بتصحيحها من قبل جلنة متخصصة يشرتك هبا اعضاء من اجلامعات الرمسية و
اجلامعات و الكليات االهلية.
•اختيار عينة من الطالب كان تكون ( )10 - 5من الطالب للمرحلة الدراسية النهائية او
لغريها من املراحل االخرى وملختلف االختصاصات من اجلامعات الرمسية و اجلامعات و
الكليات االهلية واجراء االمتحانات هلم يف بعض الدروس او مجيعها وحسب تنسيب الوزارة
•اجراء اختبار لعموم خرجيي اجلامعات الرمسية واجلامعات و الكليات االهلية ضمن ضوابظ
علمية توضع لكل اختصاص ومبوجب معطيات واليات االداء اجلامعي بأشراف جلنة او هيئة
رفيعة املستوى لوضع االسئلة لكل ختصص او االتفاق مع هيئات استشارية وطنية او اجنبية
الجراء هذه االختبارات التخصصية ..ليصار اىل وضع معدل عام – وطين – او درجة يتم
على اساسها وضع درجة التقييم النهائية لكل خريج ميكن اعتمادها للتقييم او عند التعيني و
املنافسة للحصول على وظيفة.
وتأسيسا على ذلك ومن اجل تنفيذ تلك االجراءات فأن من االمهية مبكان اعتماد مبدأ
اعداد اخلطة السنوية يف اجلامعات والكليات االهلية يتم تقدميها من قبل وحدة التخطيط واملتابعة
يف اجلامعات او الكلية ليتم يف ضوءها حتديد االمكانيات التعليمة املطلوبة واملستلزمات من االصول
الثابتة واالصول املتداولة لتسهيل عملية التنفيذ والتغلب على املشاكل ووضع احللول املناسبة هلا يف
حينه ،وتشمل اخلطة احملاور االتية -:
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 – 1االهداف
 – 2االستحداث و التغريات
 – 3التسجيل و القبول ( عدد املقبولني وتصنيفاهتم ،الطلبة املوجودون)....
 – 4التدريسيني (املوجود وحسب تصنيفاهتم  ،االحتياجات  ،الرتقيات).....
 – 5املنتسبون االخرين (حسب تصنيفاهتم الوظيفية وحاالهتم  ،االحتياجات )...
 – 6املوارد املالية والنفقات (وحسب االيرادات وعلى وفق تقارير الرقابة املالية وابواهبا )
 – 7اخلدمات
(االبنية ومواصفاهتا  /البحوث العلمية والنشر  /املؤمترات والندوات العلمية  /االنشطة
االبتكارية والعلمية  /املكتبة  /املختربات  /التعليم املستمر  /مراكز التدريب  /الرياضة  /املعارض
و املهرجانات).
حيث تقوم اجلامعات و الكليات االهلية من جانبها بأستكمال تلك اخلطة املرسومة
وتقدميها اىل الوزارة قبل شهر او شهرين من السنة الدراسية اجلديدة من كل سنة ملناقشتها يف دائرة
التعليم اجلامعي االهلي ضمن جلان تؤلف هلذا الغرض وعلى اساسها يتم حتديد الطاقة االستيعابية
و القبول وغريها من االمورذات العالقة باملسار التعليمي واالكادميي لكل من تلك اجلامعات و
الكليات االهلية.
رابعا  -التوجهات السرتاتيجية
بعد ان قمنا بأختاذ االجراءات لتصحيح املسار ومن اجل جتسيد دور التعليم اجلامعي االهلي
وفاعليتة لكي يأخذ دورة اىل جانب التعليم اجلامعي الرمسي وتنمية طاقات العنصر البشري ومعارفه
يف جماالت االنتاج املادي و اخلدمي وبالشكل الذي جيعل منه قاعدة عريضة يستند عليها يف حل
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مشاكلة ومواجهتها بالبحث و الدراسة وإجراء العمليات االنتاجية بكفاءة اعلى  ،البد من اخلروج
من االمناط التقليدية للتعليم ...لتاليف النواقص و العيوب املشخصه لوضع برنامج عمل الحداث
النقله النوعية يف اداء التعليم اجلامعي االهلي ويف مقدمتها القيام بعملية التخطيط السرتاتيجي
وتوصيف املعايريالنوعية لتلك العملية واملتمثلة يف - :
1 .1التدريسي  /السرية الذاتية للتدريسي على مدى العام الدراسي.
 2 .2البحث /على إعتباره احملور السرتاتيجي للوقوف على مدى فاعلية االداء اجلامعي مبا يف ذلك
البحوث اليت تعاجل املشاكل الواقعة داخل اجلامعة او الكلية وخارجها ومن مث دراستها ومعاجلتها
3 .3التدريب  /من اجل ربط الواقع والدراسة االكادميية و التعرف على ما جيري يف احلياة العلمية
لتشمل تدريب الطالب على اختصاصاهتم املختلفة واعضاء اهليئة التدريسية.
4 .4املمارسة والنجاح يف اداء العمل واالنتماء يف جمال العمل التدريسي والبحثي و التدرييب اذ ان
تلك االمور تشكل مبجموعها امليزة االكادميية والعملية املرتبطه باجملتمع والواقع الذي يعيش فيه
من خالل استخدام السبل التقنية احلديثة يف التعليم وفتح املؤسسات التعليمية التخصصية..
ومبا يساعد على تأهيل الطالب وتعميق معارفهم يف جماالت اختصاصاهتم العلمية ...لتحقيق
اجلودة الشاملة واالداء اجلامعي املرموق.
وعلية فأن حتديد تلك االمور سيعمل على تأطري عملية اعداد اخلطه السرتاجية وكشف
اخلطوات االستباقية ورسم سياسة القبول وحجم االستثمارات اليت تعتربالعامل احلاسم يف تغيريمستقبل
التنمية وجتنب الوقوع يف مشاكل البطالة املقنعة.
وهو هدف اخلطة السرتاتيجية ...وموضوعها و اليت ستأخذ على عاتقها اداء تلك املهمات
وعلى وفق معطيات ومنهجيات مرسومه.
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أ  -املعطيات
يتبني لنا من خالل استطالعنا ملنهجية عمل التعليم العايل اجلامعي يف العراق وعلى اجلانبني
الرمسي واالهلي هو عدم مالءمه املخرجات ألحتياجات السوق واليت التغطي اكثر من نسبة ترتاوح
مابني(  ) % 15 - % 10من خرجيي التعليم العايل واليت يشكل معظمها خرجيي املعاهد الفنية...
بسبب السياسات اخلاطئة اليت عملت على تفكيك هيئة التعليم التقين لتكون خمرجاهتا من محلة
شهادة البكالوريوس...بعد ان كانت معاهد فنية خمرجاهتا من الكوادر الوسطى وضمن مواصفات
احلرف و املهن احمللية حىت اصبحنا نواجة مشكلة بطالة اخلرجيني وصعوبة اجياد فرص عمل هلم اليت
تستلزم بدورها التوجة حنو التوسع بالتعليم التقين ومبا يتالءم مع متطلبات السوق واجملتمع وتصحيح
البناء اهلرمي املعكوس للمهن يف سوق العمل العراقي ...وصوال اىل املقاييس املعمول هبا لتكون
نسبة خرجيي املؤسسات املهنية و الفنية ( )5 – 3ثالثة من خرجيي جامعة مقابل مخسة من التقنيني
يف املهن اهلندسية مثال وتتفاوت هذه النسبة حسب امهية املهنه ودقتها من اختصاص اىل اخر...
ويعين ذلك زيادة اعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم والتدريب املهين لتصل اىل  % 40من امجايل
األلتحاق باملدارس الثانوية « االعدادية ...وعليه فاننا امام مسوؤلية تستلزم تنمية الوعي و الثقافة
للتوجة حنو الدراسات املهنية و التطبيقية ( او التدريب )بأجتاه االختصاصات و املهن املرغوبة يف
سوق العمل وتظافر اجلهود لوضع سياسة للتعليم اجلامعي العايل وبراجمه لدفع مستوى املهارات
لدى اخلرجيني بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعالية للتعامل مع املتغريات والتكيف للظروف السائده
ألستيعاب االعداد املتزايدة من اخلرجييني والعمل على حتقيق املواءمه مابني املخرجات واحتياجات
سوق العمل وهذا اليتم حسب إعتقادنا اال من خالل وضع خطة سرتاتيجية يف هذا اجملال للتنفيذ
وبالتوافق مع اخلطط السرتاتيجية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يوضح فيها منهجية لسلوك
ومسار اجلامعات والكليات االهلية ضمن اطار -:
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الروؤيا visionالرسالة missionاالهداف objectivesلتأخذ على عاتقها القيام مبا يأيت - :
 /1حتديد االحتياجات الوظيفية املرتقبه يف االنشطة االقتصادية.
 / 2حتديد االختصاصات واملستويات العلمية املطلوبة من التدريسيني واصحاب االختصاص.
 / 3معرفة معدل دوران العمل املتوقع ( االحالة على التقاعد – ترك العمل – االنتقال....اخل ).
 / 4حتديد اجتاهات النمو السكاين للفئة العمرية يف سن التعليم اجلامعي واالعداد املتوقع
خترجها من الدراسة االعدادية.
تلك هي االمور اليت يتم على ضوءها حتديد احلد االدىن ملستويات العرض والطلب ووضع
العوامل اليت تؤثر على الكفاءة التعليمية لنسب اهلدر و التسرب واسباهبا  ،تليها مسألة رسم
السياسة التعليمية على وفق املنهجيات املعدة هلذا الغرض.
ب  -املنهجيات
تعتربعملية التعليم اجلامعي سواء اكانت على النطاق الرمسي او االهلي ضمن اولويات
مشاريع البنية االساسية لالقتصاد الوطين ...لكوهنا هتتم ببناء االنسان وتقوميه ...فالكليات و
اجلامعات األهلية تساهم هي االخرى بتلك املهام لتحقيق االهداف العلمية و الرتبوية اليت تعمل
هبا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لكوهنا ملزمة بتطبيق القوانيني و التعليمات املعمول هبا يف
الوزارة ...وذلك بالعمل من جانبها لوضع روؤيا سرتاتيجية موازية قادرة على تسريع وتائر النمو يف
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هذا القطاع وتطويرة كهدف لتطوير العاملني وتعزيز قدراهتم الذاتية اليت تعكس كيفية ادارة اجلامعات
و الكليات األهلية و النهوض هبا كمؤسسات لنشر الفكر املعريف املؤسسي ...تعمل على تطوير
وتنمية الكوادرواالرتقاء بقدراهتا العلمية و الفنية بوضع خطط سرتاتيجية لتطوير ذاهتا وعلى مراحل
متتد على مدى مابني ( )10 – 5سنوات ضمن االطر واالساليب التالية-:
1 .1تبين برامج طموحة لتطوير مستوى البحث العلمي عن طريق مشاريع البحوث وخاصة حبوث
التدريسيني مقرونه باألنفتاح على مؤسسات القطاع العام واخلاص العداد الدراسات و البحوث
على املستويات كافة الشوؤن االدارية و املالية من اعداد اهلياكل التنظيمية واليات التعامل مع
االقسام و الشعب ومراكز القرار اىل االمور الفنية و التقنية و املختربات وتقنيات االتصاالت
واالستشارات و املسامهة يف عمليات البحث و التطوير يف املعامل واملنشأت االنتاجية الصناعية
و اخلدمية ووضع الربامج ملسارات عمليات االنتاج  ،ووضع برامج للمسابقات و التميز يف
جمال البحوث و املشاريع الفائزه و املساعدة على اجياد فرص الستثمارها وتنفيذها.
2 .2فتح باب الشراكة مع مؤسسات القطاع العام ممثلة بالوزارات ذات االختصاص او مؤسسات
األعمال يف القطاع اخلاص كاملصارف و الشركات و املصانع بعدة اوجه لتقدير إحتياجاهتا من
الوظائف مابني التدريب اثناء العمل او خارج اوقات الدوام او على شكل برامج قصرية االمد
يف مراكز التدريب امللحقة باجلامعة او الكلية فضال عن القيام بربط بيئة العمل أثناء الدراسة
عن طريق زيارة تلك املؤسسات وإقامة ورش عمل لتأهيل الطالب و توسيع مهارهتم يف جماالت
اختصاصتهم...كجزء مكمل للعملية التعليمية واالكادميية ليتم يف ضوءها وضع املناهج و
اخلطط الدراسية الكفيلة لسد تلك االحتياجات.
3 .3وضع األسس القامة مراكز تدريب متعددة االغراض وملختلف األنشطة الصناعية و الزراعية
و اخلدمية لتشمل حاالت حتسني االنتاج وسبل االرتقاء باملستوى االداري ووضع اجلداول
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الزمنية الالزمة لالعداد و التدريب ...وإمكانية سد االحتياجات وإستبدال املهارات وكل ما
يتطلبه ذلك من قيام تلك االنشطة بتقدير احتياجاهتا ومستويات االجور وتوصيف االعمال
و املؤهالت املطلوبة يف سوق العمل.
4 .4وضع برامج الجراء اختبارات للقبول آلختيار القدرات و الوقوف على امكانيات الطلبة
واختبارات التحصيل لتحديد الكفاءة و القدرة على ممارسة األختصاص بعد التخرج وذلك
لرصد نقاط الضعف يف االداء و العمل على تطوير البيئة التعليمية وتوجيهها واختاذ األجراءات
لتقوميها  ،كأن يصار اىل وضع او تطبيق سنة حتضريية وجعلها إلزاميه لبعض االختصاصات
ذات املساس املباشر بالعملية التنموية كاالختصاصات الطبية و اهلندسية و التقنية وما اىل ذلك
من امور اليت تستوجب رفع اجلانب املهاري لدى الطالب و اخلريج.
5 .5رفع كفاءة االداء اجلامعي  quality assuranceويتم ذلك بأعتماد االطار الوطين
للمؤهالت ومعايري اجلودة املعمول هبا ( من قبل الوزارة ) كأطار عام لاللتزام مبتطلبات اجلودة
فيما خيص الربامج الدراسية  ،والطلبه و االدارة ...و اهليئات التدريسية ومن خالل الرتكيز على
ربط العملية التعليمية باملخرجات  ،ومبا ينسجم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية
املستدامة ...املتمثلة يف تطوير االختصاصات بأجتاهني االكادميي الذي يعتمد تأهيل الطالب
يف جمال اختصاصة و االجتاة املهاري الذي يركز على تنمية املهارات الشخصية للطالب او
اخلريج كمهارات االتصال و البحث والتطوير والتعليم باالعتماد على الذات ملتابعة التطورات
ملصادر املعلومات املتنوعة و املهارات.
6 .6وضع اخلطط (متهيدا ) لتطوير املناهج يف ضوء القيم االجتماعية و الثقافية املستمدة من الرتاث
اجملتمعي وتقدمي الدراسات بشأهنا من قبل اصحاب االختصاص يف اجملاالت الرتبوية و العلمية
وعلى وفق ما يأيت:
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الروؤيا املستقبلية للنهوض يف تطاق الواقع و املوروث و التقاليد السائدة.الشمول و التكامل و املرونة يف املناهج و اخلطط الدراسية وبالشكل الذي يساعد علىحتديثها من وقت الخر وبالصيغ اليت ميكن فيها ربط اجلوانب النظرية باجلوانب التطبيقية ومبا
يؤهل اخلريج اىل سوق العمل وملختلف االختصاصات وتعزيزها باملختربات و املكتبات واالجهزة
التقنية الالزمة ومبا يتالءم واالحتياجات و املؤهالت املطلوبة.
 7 .7التواصل مع مؤسسات االعتماد واالداء اجلامعي الدولية للتعرف على املستجدات يف جمال
تطوير االداء اجلامعي و املعايري اليت حتكم تلك التوجهات يف االختصاصات العلمية و االستعانه
خبرباءهم ..وكذلك االطالع على منجزات اجلامعات اليت حصلت على االعتمادية ومبا يطلق
علية “  ”International Accreditionوالعمل للتوأمة مع بعض الربامج الدولية
والتعاون مع اجلامعات العاملية املعروفة عن طريق ابرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم وكذلك
االشرتاك بالربامج اليت تعرضها الشركات واملؤسسات اخلاصة بتدريب الطالب و التدريسيني
واليت غالبا ماتقدم جمانا او بأشرتاك سنوي بسيط ومنها « oracle academy – cisco
 « academy micro soft academy – micro tik academyالعداد
كوادر متميزه للتوظيف وممارسة االختصاصات ...ونورد فيما يلي جدول لبعض من تلك
اهليئات .
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جدول رقم ( ) 3
جدول هيئات ومؤسسات االعتماد اجلامعي الدولية املعتمدة
التخصص

املنظمة

اهلندسية

ABET or WEFME

الطب

WHO

الصيدلة

AVPE

طب االسنان

ASDEPA

الطب البيطري

AVMA - COE

التمريض

NLNAC

الزراعة

 AICالكندية

الرتبية الرياضية

NCATE

القانون والعلوم السياسية

ENQA

األداب

AALE or NCATE

االدارة واالقتصاد

AACSB or APQN

االعالم

ACEJMC

املصدر -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي \ جهاز االشراف والتقومي العلمي
2015
8 .8اعادة النظر بسياسات القبول وتشجيع الطالب حنو التعليم املهين ومراكز التدريب والذي
جيب يتم عن طريق تنشيط دور املرشد الرتبوي يف املرحلة االعدادية للتوجة حنو اختبار الدراسة
وحسب االحتياجات املطلوبة كجزء من التغريات اهليكلية املخطط هلا هبدف حتسني مدخالت
التعليم اجلامعي االهلي نظرا للزيادة الكبرية يف الوقت احلاضر يف التقدمي على االختصاصات
العلمية اليت التعكس احلاجة الفعلية و احملدوة باملعدل وفرص التعيني.
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9 .9انشاء مراكز متابعة للخرجيني على مستوى اجلامعات و الكليات تتوىل مسأله التنسيق مع
مؤسسات القطاع العام واخلاص ...واملنظمات الدولية ذات االختصاص مثل « منظمة
 UNDPومنظمة  « UNSCOوغريها مما حيفز على اقامة احلدائق العلمية (حاضنات
االعمال) من اجل الربط مابني االبتكارات العلمية و جماالت تطبيقها القامة املشاريع التنموية
من قبل اخلرجيني لرعايتها واعداد الدراسات بشأهنا لتنفيذها او اقراضها او االشراف عليها
وتقدمي التسهيالت الجنازها.
وبناءا علية فأن جناح اجلامعات والكليات االهلية يف تنفيذ خططها السرتاجتية مرهون مبدى
التعاون مابني مجيع اعضاء اهليئة التدريسية اىل جانب وجود قيادات لديها القناعة باملشاركة لضمان
حتقيق وتنمية الفكر املؤسسي لدى اجلميع من خالل املسامهة الفاعلة يف احللقات الدراسية وورش
العمل و الندوات و املؤمترات مبا يعمل على تكوين كوادر تساعدعلى دميومة املؤسسة وجناحها
تأخذ على عاتقها القيام مبا يأيت -:
•حتديث اساليب العمل باجلامعات و الكليات.
•توصيف العمل وحتديد درجات املسؤولية.
•حتديث اللوائح املنظمة للتدريسيني والطالب.
•تعزيز وتطوير االساليب الرقابية واملراجعة الداخلية.
•العناية بالبىن االرتكازية “ “ Infastracturلدعم ونشر مفهوم العمل املؤسسي.
وعلى ضوء ما تقدم ميكن وضع القواعد العامة واخلطوط االساسية لتغطية اخلطة السرتاتيجية
وعن الشكل التايل -:
الشؤون القانونية :االعتبارات القانونية اليت حتكم املسارات اجلديدة.التنظيم االداري  :ويعطي اجلوانب التنظيمية واالدارية اليت متثل كيفية اجناز العمل علىالوجة االمثل.
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الشؤون املالية  :ويشمل املستلزمات املالية للمعاجلة و التنفيذ.املتابعة والتطوير  :وهو االشراف على تلك اخلطوات ومتابعة التنفيذ الجناز العمل حبدودالوقت املرسوم.
سيعمل هذا االسلوب من التخطيط املربمج على وضع رؤويا مستقبلية واضحة ملعاجلة
التحديات والعقبات اليت تعرتض العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات االهلية من خالل استقراء
اجملاالت اليت مشلتها اخلطة من حتديد للطاقات االستيعابية وحجم االنفاق واملوارد املالية واخلدمات
واالنشطة العلمية والثقافية ،هذا فضال عن تسهيل مهمه تقييم االداء النتهاج سياسة تعليمية
جامعية تتوافق واملصلحة الوطنية وحاجات السوق واجملتمع
خامسا -

اخلالصة و االس ــتنتاجات

يشكل التعليم اجلامعي االهلي ركنا اساسيا من اركان التعليم اجلامعي يف العراق لدورة الفاعل
يف جتنيد الطاقات وتعبئتها خلدمة اجملتمع يف جمال املعرفة و التعليم والبحث العلمي اىل جانب
التعليم اجلامعي الرمسي اال انه اليزال هذا النوع من التعليم يعاين مجلة من التحديات واملشاكل اليت
يعكسها الواقع احلايل و املتمثل يف احلذر من القطاع اخلاص املستثمر يف هذا اجملال بدافع الربح
وعدم االهتمام بالنوعية ومعايري اجلودة فضال عن زيادة اعداد اجلامعات والكليات االهلية وبامناط
متعددة من املؤسسني فهناك جامعات وكليات اسست من قبل شخصيات معنوية ( مجعيات علمية
)  ،واخرى من شخصيات حقيقية (افراد واساتذة ) اومن شخصيات معنوية وشخصيات حقيقية
( افراد ومجعيات علمية ) مما شتت التوجهات التقوميية...
حيث الرتكيزعلى اختصاصات علمية دون غريها وما رافقها من معايري مزدوجة يف القبول
(صباحي  /مسائي  /مهين  /اعدادي ) وبالتايل عدم القدرة على تكييف اوضاعها
مع اقتصاديات السوق نتيجة اخللل مابني مدخالت وخمرجات العملية التعليمية  ،ولتجاوزتلك
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التحديات ومن اجل ترصني وتعزيز قطاع التعليم اجلامعي االهلي واحلفاظ على استقرارة البد من
التوجه حنو اعداد اخلطط السرتاتيجية اليت تأخذ على عاتقها النهوض هبذا النوع من التعليم وعلى
وفق منهجية مدروسة تستمد ابعادها واجتاهاهتا من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اال ان ذلك يتطلب اختاذ مجلة من اخلطوات متهيدا لوضع اخلطط االولية هلذا التوجة وكما يأيت -:
•مراجعة قانون التعليم اجلامعي االهلي رقم (  ) 25لسنة  2016واجراء التعديالت علية ومبا
يساعد على اجياد السبل الكفيلة لتسويق اخلدمات التعليمية و االكادميية ...ومبا يعزز دور
الكليات واجلامعات االهلية يف سد االحتياجات من االختصاصات العلمية عن طريق فتح
باب الشراكة مع مؤسسات القطاع العام واخلاص.
•تنويع مصادر التمويل وفتح اجملال ملسامهة التدريسيني واملنتسبني بنسبة معينة من رأس املال او
عن طريق االكتتاب وضمن تعليمات توضع هلذا الغرض.
•حتسني البيئة التعليمية و الرتبوية ومبا يعمل على بناء شخصية الطالب واحداث التغريات
االجيابية يف سلوكه واتاحه الفرص للطالب الظهار قدراهتم وامكانياهتم الفردية.
•التخطيط النوعي يف استحداث الكليات و اجلامعات واعادة النظر باهليكلية العامة وعلى ضوء
احتياجات سوق العمل مبا يف ذلك نسب القبول يف بعض االقسام العلمية او فتح اقسام
جديدة او دجمها او حتويل بعضها اىل كليات متخصصة او فتح دراسات عليا او ايقاف بعض
االقسام ملدة معينة اوغلقها وغري ذلك من االجراءات اليت تؤدي اىل حتسني املدخالت.
وبناءاعليه تقوم اجلامعات و الكليات املعنية من جانبها بوضع خطتها السرتاتيجية وبالشكل
الذي يتناسب وقدراهتا وحسب املتغريات اليت حتكمها و التوقعات املرتقبه للنهوض و التطور وضمن
االطر واملعطيات التاليه - :
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1 .1رسم رؤويا تقوميية ملسرية التعليم يف اجلامعات او الكليات االهلية ...عن طريق توحيد امناط
العمل والسلوكيات حنو االصالح الشامل.
2 .2توظيف الطاقات املتوفرة واالمكانيات العلمية واملادية يف جمال املعرفة والتعليم والبحث العلمي
وتطوير االمكانيات املتاحة يف جمال االستيعاب وتوفري املستلزمات لوضع اخلطط لتنمية
املهارات واخلربات من خالل التاكيد على زيادة االندماج املهين للخرجيني ونوعية ختصصهم
لسد احتياجات السوق.
 3 .3التنسيق مابني سياسة التعليم واالستخدام لوضع سياسه للقبول تستند اىل حاجة اجملتمع احلالية
و املستقبلية و التوزيع العادل للطلبة على االقسام العلمية لتجنب حاالت اهلدر والتسرب.
 4 .4رفع كفاءة االداء اجلامعي عن طريق صقل املهارات ووضع اطر للمؤهالت الوطنية وااللتزام
مبعايري اجلودة وهتئيه الفرص لتطوير القدرات االبداعية للطلبة و التدريسيني.
 5 .5وضع منهج استثماري ( تطوير االستثمارات ) ومبا يساعد على حتقيق الفوائض املالية
و املردودات لتوسيع النشاط لفتح مؤسسات تعليمية ومراكز استشارية متخصصه للبحث
والتطوير والتدريب واالعداد املهين.
هذه هي االساليب واحللول لبناء مؤسسي جامعي اهلي رديف ومنافس للتعليم اجلامعي
الرمسي لتحقيق الكفاءه االقتصادية االستثمارية خلدمة التنمية الوطنية و البناء.
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االهلي يف العراق 2018 - 2017
2 .2وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /جهاز االشراف والتقومي العلمي – دائرة ضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي 2016 – 2015
3 .3وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /دائرة الدراسات والتخطيط و املتابعة 2017 – 2016
4 .4جملة املستقبل العريب  /العدد  350نيسان  2008راشد رشدي “الوطن العريب وتوطني
العلم”
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الكلمات املفتاحية :التعليم العايل ،العراق ،املركزية ،الالمركزية ،اجلامعات العراقية ،تصنيف
اجلامعات ،اجلامعات الربيطانية ،اجملالت العلمية ،معامل التأثري العريب.
امللخص:
من املالحظ أن واقع التعليم العايل يف العراق يعاين من مشاكل عدة ،بعضها مركبة
وشائكة ،وبعضها اآلخر يسهل جتاوزها .فهناك من املشاكل ماهو مرتبط بالسياسة احلكومية يف
إدارة املؤسسات التعلمية ،حتت لواء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،واآلخر مرتبط باملؤسسات
التعليمية ذاهتا ،سيما باملناهج واملقررات الدراسية .وهناك نوع آخر من املشاكل متعلق بالطرف
املباشر بالعملية التعليمية وهو التدريسي.
باعتقادنا أن املعضلة الرئيسية يف واقع التعليم العايل العراقي تكمن يف املركزية اليت تتجلى
يف :اإلدارة ،والتعيني ،وتنسيب الطلبة وفق اإلستمارة األلكرتونية .وهذه اجلوانب قد خلقت بدورها
املشكالت التالية:
أوالً :إن مركزية اإلدارة قد أثرت يف اختيار آلية الكفوئني لإلدارة ناهيك عن تعيني البعض
من غري الكفوئني.
ثانياً :كون الوزارة ملزمة بتعيني كل حامل لشهادة عليا يف مؤسسات التعليم العايل ،فقد
أثر هذا اإلجراء ،وبشكل كبري يف نوعية ،وكفاءة األساتذة ،والكوادر التدريسية ،الذين يعملون يف
مؤسساتنا التعليمية.
ثالثاً :إن عملية التنسيب أو القبول املركزي لطلبة البكالوريا ،أو ما يعادهلا من قبل وزارة
التعليم العايل ،قد سامهت باختالل معادلة (خمرجات التعليم -حاجة البلد إىل اخلرجيني) ،حيث
برز الرتهل يف بعض ختصصات العلوم اإلنسانية ،واإلجتماعية ،مبقابل النقص احلاد يف التخصصات
العلمية ،والكوادر املهنية .كذلك يف إطار نفس التخصصات (علم االجتماع مثالً) ،مبقابل شحة
التخصصات (اخلدمة االجتماعية وعلم النفس) اليت حيتاجها اجملتمع فعلياً.
رابعاً :عملت اإلدارة املركزية على تدين واقع جامعتنا يف سلم التصنيفات العاملية للجامعات.
خامساً :من سلبيات اإلدارة املركزية للتعليم العايل يف العراق أيضاً ،هو فرض امتحان دور
ثالث للطلبة الراسبني ،إضافة إىل استثناءات تعيني ،ومنح امتيازات االستثناء من القبول اجلامعي أو
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منح درجات إضافية إىل بعض الفئات مثل (أبناء الشهداء أو ذويهم) .وهذه قد أثرت على نوعية
وجودة التعليم العايل ومصداقيته وهيبته إىل ٍ
حد ما يف الداخل واخلارج.
سادساً :بطبيعة احلال يتأثر واقع النشر العلمي ،والدوريات العلمية التابعة للمؤسسات
العلمية التعليمية العراقية سلباً ،نتيجة العمل بطريقة التعيني واإلدارة املركزية.
يف هذه الورقة سنعمل على تسليط الضوء بشكل أكرب على مفارقة اإلدارة املركزية واالنسياق
يف (ريعية الدولة) ،اليت تعتمدها وزارة التعليم العايل يف العراق ،عوضاً عن منح نوع من الالمركزية
يف تعيني األساتذة ،واملدراء ،وحمرري اجملالت العلمية ،وقبول الطلبة ،وحتديد املقررات الدراسية.
نوع منها ملؤسسات التعليم العايل ،من
هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،إقرار اخلصخصة أو ٍ
أجل عمل أكثر جدية وابتعاداً عن (اإلتكالية) على الدولة .وسنعطي جماالً للمقارنة بني األنظمة،
والتجارب املتطورة يف العامل كما هو احلال يف اململكة املتحدة على سبيل املثال.
وفق ذلك ،وضع الباحث أربعة أهداف رئيسية هلذه الورقة وهي:
1 .1تشخيص سلبيات املركزية يف مؤسسات التعليم العايل يف العراق.
2 .2إبراز أمهية اخلصخصة يف النهوض بواقع التعليم العايل يف العراق.
3 .3عمل عدد من املقارنات ألنظمة التعليم واإلدارة التعليمية يف جمال مؤسسات التعليم العايل
خصوصاً يف بعض البلدان املتقدمة مثل بريطانيا بالعراق.
4 .4بلورة حزمة من املقرتحات نعتقد أن من شأهنا أن تساهم يف حتسني واقع التعليم العايل،
سواء فيما يتعلق مبخرجاته ،من الكفاءات املتخرجة ،أو دوره يف اجملتمع ،أو واقع البحث العلمي،
وكذلك تصنيف اجلامعات.
يعترب هذا البحث من النوع املكتيب ،باإلضافة إىل اعتماد الباحث على مالحظاته وخربته يف
العيش والعمل واالحتكاك بأوساط علمية أوربية ملدة تعدت العقدين من الزمن ،كذلك إمتامه ألكثر
من عمل علمي ،يتعلق مبراجعة واقع التعليم والتعليم العايل خصوصاً يف العامل العريب.
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مراجعة بعض الدراسات السابقة:
يف دراسته (لواقع اإلدارة الالمركزية لعمداء كليات جامعة بغداد من وجهة نظر معاونيهم
ورؤساء األقسام العلمية) ،هدف يوسف يعقوب شحاذة (شحاذة ،يوسف يعقوب ،واقع اإلدارة
الالمركزية لعمداء كميات جامعة بغداد من وجهة نظر معاونيهم ورؤساء األقسام العلمية ،جملة
األستاذ ،العدد  ،209مج  ،2014 ،2ص ص  )357-378إىل التعرف على واقع اإلدارة
الالمركزية لعمداء كليات جامعة بغداد ذوي التخصصات اإلنسانية ،وحماولة فهم صلة املشكالت
والسلبيات املوجودة بنمط اإلدارة املركزية وهرمية مستوياهتا وتعدديتها وطول خطوط االتصال
الرمسية ،وحمدودية الصالحيات اليت متنح للعاملني ،وكيف تشكل هذه عائقاً أمام الطموحات
التنموية واإلصالحية عبئاً على املؤسسة .استخدم الباحث اإلستبيان والتقنيات االحصائية لتحليل
البيانات املتحصلة.
وقد اظهرت نتائج العمل ظهور وجهات نظر متقاربة بني اجابات العينة ،تركز على أمهية
منح صالحيات أوسع يف ظل إدارة المركزية من شأهنا أن تؤدي إىل تقليل هدر الوقت وحتمل
املسؤولية وقصر الروتني وخلق الدافعية لدى العاملني .وأوصت الدراسة باعتماد ادارة المركزية
تتخطى حلقات الروتني االداري مبنح صالحيات أكثر للمرؤوسني .فضالً عن ذلك اقرتحت اجراء
دراسات مماثلة للتطوير االداري تتعلق بنظام الالمركزية ومدى فاعليته خصوصاً يف اجملال األكادميي.
بينما درس (وليام لو  )William Yat Wai Loيف عمله املوسوم (المركزية التعليم
العايل وآثارها على االستقالل التعليمي يف تايوان Decentralization of Higher
Education and its Implications for Educational Autonomy
 ،)in Taiwanآثار الالمركزية على االستقالل التعليمي يف تايوان من خالل التحليل التارخيي
والوثائقي .لرسم إطار حتليلي  ،يبدأ بفحص موجز ملفهوم االستقالل الذايت .ويتبع ذلك فحص
الكيفية اليت أثرت فيها الالمركزية على العالقة بني الدولة ،واملؤسسات يف التعليم العايل يف تايوان،
باستخدام منوذج هرمي من ثالثة مستويات .بعد حتليل الالمركزية على أهنا ممارسات متكينية،
جيادل البحث على أن ظهور ثقافة األداء قد أدت إىل تناقض مع إصالحات الالمركزية ،حيث
شكلت الالمركزية بيئة جديدة لإلدارة التعليمية يف تايوان من ناحية ،ويف الوقت نفسه أثارت قضية
البريوقراطية يف التعليم من جهة أخرى .وقد خلص إىل أن املؤسسات التعليمية أصبحت أكثر
استقاللية بشكل عام .وأن إدارة املؤسسات التعليمية حتتاج أيضاً إىل االستفادة من املؤشرات
إلصالح وترتيب منظوماهتا .هذا املطلب من املسؤولني احلكوميني ومديري اجلامعات يتفق مع
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السعي لتحقيق معايري اجلودة .يف الواقع  ،قد تستفيد بعض املؤسسات  ،مثل تلك اليت هلا تاريخ
أطول ومسعة أفضل وتلك املصنفة يف املستوى األعلى ،من انتشار ثقافة األداء .على سبيل املثال،
حصلت جامعة تايوان الوطنية على أكرب نسبة من التمويل البحثي يفمشروع “مخسة أعوام-مخسة
مليارات”.
يف العالقة بني املؤسسة والدولة ،ال تظهر النزاعات بشكل معقول إال قبل حتقيق توازن
جديد .يف العالقة بني الدولة واألفراد ،والعالقة بني املؤسسات واألفراد (املستويان  2و  ،)3كانت
ممارسات املشاركة يف الدميقراطية ستؤثر يف نفوذ األفراد على املستويات املؤسسية واحمللية والوطنية.
ومع ذلك ،أدى النزاع حول املساءلة إىل توتر بني املعلمني والدولة ووكاالهتا
(William Yat Wai Lo, Decentralization of Higher Education
and its Implications for Educational Autonomy in Taiwan, Asia
)Pacific Journal of Education, June 2010, issue 30 (2):127-139
من خالل مراجعة بعض الدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة ،يتضح مدى النجاح الذي
ميكن أن يتحق جراء اتباع نظام الالمركزية يف إدارة اجلامعات ،حيث أثبتت جتارب العديد من
البلدان املتقدمة ذلك .أيضاً يف نفس السياق ،فإن خصخصة ( )Privatizationاجلامعات،
ميكن أن تأيت مثارها يف تطور تلك املؤسسات وتعزيز استقالليتها ،ناهيك عن فتح آفاق لتطورها
من خالل الوفرة املالية اليت ميكن أن تتحقق وإمكانية استقطاب الكفاءات األفضل ،وتوسيع آفاق
تعاوهنا مع اجملتمع ،وقطاعاته اإلنتاجية خاصة.
املركزية والالمركزية:
الالمركزية هي منح صالحيات واسعة غلى الوحدات اإلدارية األصغر وعدم ربطها بسلطة
مركزية .وهذا ما ينطبق على سلطات األقاليم واملقاطعات واحملافظات مثالً فيما يتعلق باإلدارة
السياسية أو احلكم احمللي .أما يف التعليم فهو منح الصالحيات للمؤسسات التعليمية باالدارة
واختاذ القرارات املناسبة اليت تصل حد إدارة مواردها املالية والتحكم حبجم املوارد البشرية ،والرواتب
واملقررات وما إىل ذلك .وهذا األمر قد يبدأ من املدرسة اإلبتدائية وصوالً إىل اجلامعة.
ويربز انتقال السلطة بدرجات متفاوتة يف مجيع أحناء العامل سواء يف الدول الفدرالية أو
املركزية .حيث يُعد نقل السلطة نزوالً إىل األقاليم تطوراً هاماً للغاية ،وقد يشمل إدخال هيئات
سياسية جديدة على املستوى دون الوطين وتوسيع سلطاهتا .حيث أن أي شكل من أشكال انتقال
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السلطة ينطوي على قدر من الشرعية دون القطرية ،وشكالً من أشكال المركزية السلطة واملوارد.
) )West, 2010, P. 2ومتيل البحوث يف جمال التعليم إىل الرتكيز على الالمركزية أو تفويض
املسؤوليات إىل املدارس ،مما مينحها استقاللية يف خمتلف اجملاالت .وقد ظهر تباين بني البلدان يف
املدى الذي يُبلغ فيه موظفو املدارس عن اختاذ القرارات على مستوى مدارسهم .فمثالً ،يتم اختاذ
قرارات على مستوى املدارس يف إجنلرتا أكثر من أملانيا أو اسكتلندا بنسبة ( ٪91مقابل  ٪30و
 .)٪30ومع ذلك ،قد ال تكون هذه البيانات انعكاساً دقيقاً للسياسة ،كما أهنا ختفي مدى ونوع
املركزية)West P. 3( .
منذ أوائل اخلمسينيات من القرن العشرين ،مثل حمور «املركزية-الالمركزية» ،خاصةً كما هو
 ،حموراً رئيسياً للدراسات املقارنة يف جمال Isaac Kandeموضح يف أعمال إسحاق كاندل
التعليم .لقد جادل كانديل على أن القضايا املتعلقة بالسلوك الداخلي للصف الدراسي (الداخلي)،
يتوجب أن تتمتع بالالمركزية قدر اإلمكان ،يف حني أن القضايا املتعلقة باإلدارة ،واهليكل املدرسي،
وتنظيم النظام التعليمي ميكن أن تكون مأمنة بإدارة مركزية (خارجية) .بعد عام  ،1988أجرت
احلكومات املتعاقبة يف اململكة املتحدة إصالحات وضعت املزيد من السيطرة املركزية على املناهج،
وحىت أساليب التدريس (داخليا) ،يف حني مت نقل متويل املدارس وإدارهتا إىل مستوى املدرسة .ويرى
ديفيد ترينر« :أن اتباع هنج مبسط جتاه املركزية والالمركزية من غري املرجح أن يكون مثمراً .وبدالً
من ذلك ،جيب أن نعرتف بدور الدولة يف إجياد «إطار متساهل» لألنظمة التعليمية .ميكن بعد
ذلك النظر إىل اإلجراء احمللي كجزء من سياسة تستوعب أو تقاوم اآلثار املرتتبة على ذلك اإلطار

. (David Turner, Privatisation, Decentralisation and Education
in the United Kingdom: The Role of the State, International
)Review of Education, Vol. 50, No. 3/4 (Jul., 2004), pp. 347-357
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يوضح الشكل التايل (رقم  )1الفروقات بني النظامني املركزي والالمركزي
أسباب اختيار النظام املركزي

أسباب اختيار النظام الالمركزي

 رغبة الرئيس اإلداري يف مباشرة السلطة  -الالمركزية متنع التضخم يف ممارسة السلطة.بنفسه.
 إن اتساع حجم التنظيمات اإلدارية يستدعي األخذ الرغبة يف توحيد أمناط النشاط والعمل يف بأسلوب الالمركزية.خمتلف مناطق الوزارة.
 رغبة يف التخفيف من أعباء القيادة اإلدارية لتتفرغ انتفاء العيوب اليت ترتافق مع الالمركزية بسبب لوظائف أخرى.ما وفرته التطورات العلمية احلديثة والتقنية
اليت سهلت االتصال وسرعة وصول القرار  -تؤدي إىل توسيع وتنمية خربات القيادات اإلدارية
حبيث تصبح الالمركزية أداة لتدريب قادة املستقبل.
والتعليمات إىل بقية أجزاء اجلهاز اإلداري.
 تؤدي الالمركزية إىل تدعيم التعاون بني املستويات يعترب الوسيلة األمثل لتنفيذ خطط التنمية املختلفة يف التنظيم اإلداري فيما يتعلق بأداء براجمها،الشاملة.
كما تعمل على رفع الروح املعنوية وخلق روح املبادرة
 يلعب شكل الدولة ومساحتها وعدد سكاهنا واالبتكار والقضاء على الروتني ومقومات تنفيذوتشاهبهم يف اللغة والدين والثقافة دورا هاما يف الربامج.
ً ً
اختيار النمط املركزي.

املصدر :احلريب ،مها حممد ،تفعيل الالمركزية يف إدارات التعليم ،جملة املعرفة،
03/03/2015
تبني املقارنة الفارق يف طريقة التعامل ،حيث املرونة وبعد النظر والعمل وفق مصلحة
املؤسسة .ويتجلى ذلك يف ختفيف أعباء البريوقراطية ،وتدعيم التعاون بني الوحدات االدارية ،وتناقل
اخلربات وغريها.
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  بينما يوضح الشكل اآلخر (رقم  )2الفرق بني إداريت التعليم التقليدية واملستقبلية.
إدارة التربية والتعليم اليوم

إدارة التربية والتعليم في المستقبل

 تقوم بمهمة حلقة الوصل بين الو ازرة  -لديها استقالل مالي وإداري وتنظيمي أكبر.والمدارس.
 تخطط وتنفذ لتطوير التعليم في منطقتها بناء ضعف التخطيط والمتابعة لتحسين على أهداف واضح وبيانات دقيقة.األداء في المدارس وعدم وجود أهداف
 تساند المدراس بالشراكة معها.أداء واضحة.
 النظام اإلشرافي على المدارس تقليدي - .تغير في الدور اإلشرافي على المدارسمن التقليدي إلى دعم االبتكارات والممارسات
 فرص التواصل المهني بين المختصين المتميزة.والمعلمين قليلة.
 تربط بين المدارس لخلق مجتمع تعلم مهني. عدم توافر آلية فعالية للحوافز والمحاسبية مشاركة مجتمعية قوية.للمدارس.
 تتميز بالشفافية ونشر التقارير الدورية عن مشاركة ضعيفة للمجتمع.أداء منطقتها التعليمية.

املصدر :احلريب ،مها حممد ،تفعيل الالمركزية يف إدارات التعليم ،جملة املعرفة،
03/03/2015
يالحظ من بيانات املقارنة أعاله أن اإلدارة املستقبلية تعتمد على االستقاللية ،وتسري أمورها
وفق ذلك وما يرتتب عليه من أمور الشفافية ،وإعادة النظر يف األدوار.
يف إجنلرتا ،يدار التعليم ال مركزيــًا ،حيث تعترب السلطات التعليمية احمللية  ،LEAهي
تفوض معظم اختصاصاهتا ،للمؤسسات التعليمية اليت تقع يف
املسؤولة عن إدارة التعليم ،وبدورها ّ
دائرهتا ،وتعطى صالحيات واسعة جملالس املدارس ،كما تفعل املشاركة اجملتمعية بشكل كبرية..
والتدخل الوحيد من اإلدارة املركزية ،يكون من قسم الرتبية والعلم  ،DESهبدف «ترقية التعليم
وتطويره ،والوقوف على كيفية تقدمي اخلدمة التعليمية ،بشكل يدعم الدميقراطية ،وتكافؤ الفرص،
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وحيقق العائد املأمول من التعليم» ،وميزانية التعليم يف بريطانيا ،تتكفَّل اإلدارة املركزية ،بتدبري حنو
 % 60منها ،بينما ال ــ % 40الباقية ،تتحصل عليه املقاطعات من عوائد الرسوم والضرائب..
ومن الناحية اإلدارية ،فإن املدارس احلكومية (غري اخلاصة) ،هي مدارس أنشأهتا السلطات التعليمية
متوهلا هذه السلطات ،ولكن إنشاءها كان من قبل هيئات تطوعية( .احلريب،
احمللية ،ومدارس ّ
)2015
فمن واقع جتربتنا يف اململكة املتحدة ،نزعم أننا على اطالع مبسألة استقاللية املؤسسات
التعليمية ،فكل مدرسة ابتدائية مثالً ،تتمتع باستقاللية ال تتمتع هبا جامعات بلداننا .فمديرة (عادة
تكون األغلبية من النساء هي من تعمل يف التعليم اإلبتدائي كما هو احلال يف بلداننا) ،مديرة
املدرسة هلا صالحيات التعيني واهناء عقد عمل أي من كوادر املدرسة .مبعىن أن ال سلطة عليا عليها
وعلى إدارة املدرسة يف تعيني أو إهناء عقد عمل أي من موظفيها ،إال أن هناك نوع من املتابعة
والرقابة (مبثابة املفتش الرتبوي) ،واللجان اليت تقيم مدى صالحية وجودة املدرسة سواء باعتبارها
مكاناً لقضاء األطفال واملوظفني ساعات من النهار فيها ،أو باعتبارها مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً
ذا جودة جيدة .وفق ذلك ،جيري تقييم املدرسة ابتداءً من صالحيتها بناية تتوفر فيها التسهيالت
واألمان والفضاء الصحي ،وصوالً إىل اعتمادها مقررات ومناهج تعليمية متطورة وتتجدد باستمرار،
وتعتمد أساليباً تربوية حتفظ كرامة األطفال وتنشأهم بالشكل املقبول وفق املعايري املتعارف عليها
يف البلد.
رغم أن املدرسة تتلقى دعماً مالياً من السلطات احمللية اليت تقع فيها ،إال أهنا تعتمد نظاماً
للتمويل الذايت بقدر ما ،وذلك من خالل بعض األساليب اليت من ضمنها تربع بعض اجلهات
اخلريية ،ونظام إدارة مالية ذايت يوازن بني صرفيات املدرسة واحتياجاهتا .يف حالة اإلخالل بشروط
اجلودة ،واملعايري املطلوبة على أقل تقدير ،قد يصل األمر إىل اغالق املدرسة وتسريح موظفيها.
على نفس غرار املدارس ،تقريباً تبدأ اجلامعات بتطبيق نظام اإلدارة الالمركزية ،ونظام
اخلصخصة ،إال أن اجلامعات لديها فرص متويل كبرية باعتبار أهنا تتقاضى أجوراً دراسية سواء من
الطلبة األجانب ،أو املواطنني ،على أن تكاليف الدراسة للمواطنني وأبناء اإلحتاد األوريب (مل تبدأ
خطوات خروج بريطانيا من االحتاد األوريب حىت اآلن) ،أقل بفارق كبري عن األجانب .وهبذا فإن
مصادر التمويل متوفرة خصوصاً بالنسبة لبلد مثل بريطانيا يعترب اقتصاديات التعليم مصدراً ليس
بالقليل من مصادر دخله.
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لقد دفعت عقلية النظام الالمركزي واخلصخصة إدارات اجلامعات إىل توسيع عملية
اإلستثمار يف هذا اجملال من أجل تأمني وضعها ودميومتها واستمرار تطورها من خالل االستثمار
يف بناء جممعات سكنية ،ختصص غالباً للطلبة املقيمني (مبثابة أقسام داخلية للطلبة كما لدينا)،
ويتم تأجريها هلم بأسعار تنافسية .هذا فضالً عن املصاحل األخرى اليت تتم االستفادة املادية منها
مثل :املقاهي واملطاعم ،واملالعب والقاعات الرياضية ،واملسابح ،بل حىت مواقف السيارات وغريها.
باعتقادنا كل ذلك ناجم عن التنافسية ( )competitivenessاليت تتم بني اجلامعات
جراء هذا النظام من اإلدارة .وبالنظر إىل هكذا تنافس ،ماذا نتوقع أن ينعكس على واقع التعليم
وخمرجاته؟ بالتأكيد تنافس على جودته ،وتقدمي األفضل من أجل كسب مسعة طيبة ،ما يعين كسب
عمالء أكثر .لكن بالنظر إىل واقع جامعاتنا فإننا نرى أن من املعضالت الرئيسية يف عملها ،هو
ارتباطها بوزارة التعليم العايل ،وبالتايل خضوعها التام إلدارة مركزية ،جتعل من تلك اجلامعة جمرد
دائرة تابعة وخاضعة ال متتلك قرارها حىت يف أمر تعيني موظفيها ،وحتديد أعداد عمالئها ،فضالً أهنا
تدار بصورة غري مباشرة من جهة أخرى .وتربز اشكاالت اإلدارة املركزية هنا يف االحتماالت التالية:
1 .1اختيار غري الكفوئني لإلدارة.
2 .2تعيني كوادر تدريسية غري كفوءة (كون الوزارة ملزمة بتعيني كل حامل لشهادة عليا) يف
مؤسسات التعليم العايل من قبل الوزارة.
3 .3فرض أعداد من الطلبة يكونون خارج القدرة االستيعابية لتلك الكلية او ذلك القسم ،عن
طريق استمارة القبول االلكرتوين خلرجيي البكالوريا .ما يستدعي أن يتم تنسيب أو تعيني بعض
التدريسيني غري الكفوئني من أجل سد النقص يف الكوادر التدريسية.
4 .4الرتهل يف بعض التخصصات (علم االجتماع مثالً) ،مبقابل شحة التخصصات (اخلدمة
االجتماعية وعلم النفس) اليت حيتاجها اجملتمع فعلياً.
5 .5سوء جودة التعليم من خالل التدخل املركزي يف فرض امتحانات الدور الثالث لطلبة اجلامعات
واملعاهد.
6 .6منح امتيازات غري علمية كاعطاء درجات إضافية لطلبة من أبناء (الشهداء ،أو غريهم بدواعي
سياسية).
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يف شهر متوز /يوليو  ،2017أصدر وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق قراراً
يقضي باعتبار اجلامعة التكنولوجية (أُسست اجلامعة سنة  ،)1975جامعة مستقلة ،وهي أول
جامعة يف العراق حتصل على هذه امليزة من قبل الوزارة .وفق ذلك القرار أعطت الوزارة للجامعة
التكنولوجية صالحية اختاذ القرار دون الرجوع للوزارة .وبذا فإن للجامعة القدرة على تشكيل
لوائح وقوانني خاصة هبا ،وتكون يف نفس الوقت ضمن اإلطار العام لقوانني وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي العراقية .استقاللية اجلامعة التكنولوجية ادت إىل خلق جو من اإلبداع واملنافسة
بني اجلامعات العراقية ،ألن قرار منح االستقاللية جاء بناء على تقييم أدائها خالل الفرتة السابقة.
(https://uotechnology.edu.iq/index.php/about-university/
)aboutuot
ولعل من مثار ذلك القرار هو دخول اجلامعة هذه وألول مرة تصنيف تاميز (Times
 )University Rankingالربيطاين للجامعات ،ضمن ترتيب ( )1001-1200للعام
 .2020وهي ثاين جامعة عراقية يف التصنيف حيث سبقتها جامعة بغداد بالرتتيب (801-
.)1000
(https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/
)IQ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
املركزية وواقع النشر وحال الدوريات العلمية العراقية:
باعتبار أن النشر العلمي أحد أهم املؤشرات املعتمدة يف التصنيفات الدولية للجامعات،
وهو مؤشر ومعيار مهم للتطور العلمي يف أي بلد ومؤسسة علمية ،فإنه البد أن يؤخذ بنظر االعتبار
حني احليث عن اي تقييم أو مراجعة لواقع التعليم العايل يف بلدنا .واحلديث عن واقع النشر العلمي،
يقتضي احلديث عن واقع وحال الدوريات العلمية التابعة للمؤسسات العلمية التعليمية العراقية.
فرغم الريادة والتميّز الكبريين لعدد من الدوريات العراقية يف القرن السابق وعلى األقل ابتداء من
منتصف القرن ،فقد برزت جمالت علمية عراقية رصينة مثل (جملة اآلداب) التابعة لكلية اآلداب
جبامعة بغداد ،وجمالت (سومر) املختصة باآلثار ،و(األقالم) ،و(آداب الرافدين) واجملالت التابعة
جلامعات البصرة واملستنصرية وغريها .كانت هذه اجملالت تصل إىل خمتلف املؤسسات العلمية
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واملكتبات العربية من اخلليج إىل املغرب .أما اآلن ،فاجملالت العراقية ال تصل إىل القارئ العراقي
وليس فقط العريب .وال نغايل يف ذلك .لكل هناك بعض مناذج األعداد تصل إىل من نشر فيها أو
إىل بعض املكتبات يف بعض اجلامعات العراقية وباحتشام .لقد ضعفت االحرتفية بالعمل ،وقلت
جودة املنشور إىل ٍ
حد ما ،وضعفت ُسبل التواصل واحلفاظ على القارئ.
من املؤكد جداً أن أزمة احتالل الكويت قد خلقت فجوة كبرية بني العراق وأشقائه العرب
يف خمتلف بلداهنم ،وذلك نتيجة القطيعة السياسية من جانب ،واحلصار الذي فُرض على العراق
وأثر بشكل كبري على ترويج وتسويق وشيوع املنتج االبداعي العراقي ،كما أنه قد أضعف من
آليات وثقافة التواجد يف احملافل واملناسبات العلمية واألدبية العربية ،ما خال بعض املبادرات احملدودة
وخصوصاً الفردية .ورغم زوال أسباب تلك القطيعة ،إال أن ثقافة األزمة كما يبدو الزالت شائعة
من خالل استمرار عيش بعض مؤسساتنا وكوادنا األكادميية فيها أو استمرار متثُّل ثقافتها .فاألغلبية
من مطبوعاتنا مبا فيها اجملالت العلمية الزالت سيئة الطباعة وحمدودة التداول .أما على الصعيد
الرقمي ،فهناك ختبط كبري وسوء احرتافية ال تقتصر على الصفحات اليت تُعرض فيها الدوريات
العلمية مثالً فحسب ،إمنا حىت مواقع بعض اجلامعات واملؤسسات األكادميية .فمثالً من النادر أن
جتد موقعاً ألكرتونياً جلامعة ما قد بقي ثابتاً كما هو كعنوان الكرتوين دون تغيري وتبديل من فرتة إىل
أخرى ،ناهيك عن تغري طريقة تابة امساء بعض اجلامعات واملؤسسات العلمية .وهذا ما يضعف
من مسعتها ،حيث تتعثر عملية البحث حوهلا عرب شبكة اإلنرتنت .ونفس الشئ ميكن أن يقال
عن االساتذة والباحثني الذين ال حيافظون على بيانات ثابتة ابتداء من اإلسم الكامل دون تبدل
أو إضافة ،وصوالً إىل الربيد األلكرتوين الذي يقتضي أن يتم الثبات عليه قدر اإلمكان ،وأن يكون
مطابقاً قدر اإلمكان إلسم الشخص حىت يسهل عملية البحث عنه يف القوائم الربيدية عند احلاجة
من قبل مؤسسات أخرى قد حتتاج التواصل معه ،وغري ذلك من املشاكل.
إن عماد تطور أي بلد بصورة عامة ،واملؤسسات العلمية فيه ومنها اجلامعات طبعاً هم
أساتذة اجلامعات والباحثني عموماً ،وإن ميدان النشر العلمي هو املعيار الرئيسي كما ذكرنا لتقييم
كفاءهتم وأهليتهم .وهذا امليدان أو املنابر ينبغي أن تكون ذات مسعة معتربة ومعرتف هبا ،وتصل إىل
أبعد حد ممكن من القراء واملهتمني .وعليه تظهر احلاجة باستمرار إىل النشر يف دوريات عاملية تنطبق
عليها تلك املعايري املعتربة خصوصاً تلك اليت تتبناها قواعد بيانات وشبكات نشر ذات مسعة طيبة
مثل ،)Scopus( :و( ،)Francis & Taylorو( ،)Emeraldو( )Elsevierوغريها.
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ما أن أشهر قواعد البيانات ( ،)databasesاليت ميكن أن يعتمد عليها األكادميي يف البحث،
واالعتمادات املرجعية هي:
 ،ABI/Informوهو متخصص يف األعمال ( ،)BusinessوAcademic
 ،Searchوهو متعدد التخصصات ،و ، Google Scholarوهو حمرك حبث مشهور أيضاً
معين مبختلف التخصصات ،و ، JSTORكذلك متنوع ،و ، LEXISNEXISوهو معين
باألخبار األكادميية ،و ، PsycINFOوهذا مهتم بعلم النفس ،وPubMed/Medline
املختص بالطب ،و ، ScienceDirectوهو متعدد التخصصات ،واملوقع الشهري Scopus
 ،وهو عام متنوع التخصصاتhttps://www.library.wisc.edu/find/top-( .
)/10-databases
لقد ظهرت أول فهرسة لالقتباس من اجملالت العلمية يف عام 1960م بواسطة معهد
“يوجني غارفيلد” للمعلومات العلمية ( .)ISIويف بداية الثمانيات بدأ معهد املعلومات العلمية
باستخدام فهرسة االقتباس لتحديد معامل التأثري للمجلة العلمية ( ،)IFومت استخدام هذا املعيار
كأساس لرتتيب اجملالت العلمية .فتوجه اهتمام الباحثني إىل النشر يف تلك األوعية آخذين بعني
االعتبار معامل التأثري لتلك األوعية على مستوى التخصص .وقد مت ابتكار معامل التأثري (Impact
 )factorأو ( )IFمن قبل “يوجني غارفيلد” ،ومعامل التأثري للمجالت العلميّة احمل ّكمة هو
مقياس ألمهية اجملالت العلمية احملكمة ضمن جمال ختصصها البحثي ،ويعكس معامل التأثري مدى
إشارة األحباث اجلديدة لألحباث اليت نشرت سابقاً يف تلك اجمللة واالستشهاد هبا ،وبذلك تكون
اجمللة اليت متلك معامل تأثري مرتفع جملة مهمة ،ألنّه يُعتمد عليها ويتم اإلشارة إىل أحباثها املنشورة
فيها واالستشهاد هبا بشكل أكرب من تلك اليت متلك معامل تأثري منخفض(.قابيل)2015 ،
لكن من املهم التحذير من اجملالت املزيفة أو املفرتسة ( )Predatory journalsاليت
ال تنتمي إىل مؤسسات علمية معينة ،تلك اجملالت اليت ُجل هم أصحاهبا الربح املادي ،وال تطبق
املعايري العلمية املقبولة للنشر .وقد زادت أعداد هذه اجملالت باضطراد كبري .فقد قام جيفري بيل،
أمني مكتبة أكادميية يف جامعة كولورادو ،يف دنفر بالواليات املتحدة األمريكية .منذ عام ،2008
تضم أمساء الناشرين احملتالني واجملالت املستقلة املزورة .حيث صاغ
بإعداد قائمة على اإلنرتنت ّ
مصطلح “الناشرين املفرتسني” لوصفهم .هذه اجملالت تدعي ان هلا معيار تأثري (Impact
 )Factorولكن يف احلقيقة هي معايري تأثري ومهية تصدرها جهات غري معتمدة( .عدد اجملالت
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الومهية يف تزايد مستمر حيث جتاوز عددها عشرة آالف جملة صادرة عن أكثر من  700دار نشر
()1
ومهية)( .بنجامني بالكيت)2015 ،
وتلجأ تلك اجملالت الومهية إىل أساليب احتيال متنوعة لكن ميكن كشفها للمطلع ،فمثالً،
اطلعنا على جملة تصدر يف تشيلي ،لغة االعمال املنشورة فيها هي االسبانية ،لكنها خصصت عدداً
باللغة اإلنكليزية ،تضمن العشرات من البحوث وبعدد صفحات بلغ  664صفحة .لكن الغريب
فيه ميكن اجيازه بالنقاط التالية:
 1 .1إن معظم البحوث املنشورة يف هذا العدد لباحثني عراقيني ومن خمتلف اجلامعات العراقية.
 2 .2إن تاريخ استالم كل البحوث تكاد تكون متقاربة ،وتواريخ موفقة النشر أيضاً كما وردت يف
بداية صفحة النشر لكل منها.
 3 .3إن فرق املدة بني استالم كل حبث وتاريخ املوافقة تعترب قصرية جداً وهي يف الغالب 28
يوماً.
 4 .4قمت بالتواصل مع أحد الزمالء الذين حصلوا على موافقة نشر من تلك اجمللة ،واستعلمت
منه أكثر حوهلا ،فوجدت أن اجمللة أعطته قبول نشر دون أية مالحظات وبظرف أيام فقط.
 5 .5أبلغين ذلك الزميل أهنم قد دفعوا مبلغ جتاوز الـ( )500دوالر ،تكاليف نشر ،وأن كل عملية
التواصل مع اجمللة والنشر قد متت عرب شخص عراقي يسكن البلد وليس خارجه .يعين مبثابة
مقاول او مسسار لتلك اجمللة.
 6 .6تدعي اجمللة أهنا مدرجة على مؤشر سكوبس ( ،)Scopusولكن بعملية البحث حوهلا مل
نتمكن من العثور عليها ،كذلك قمنا باختيار بعض األمساء اليت نشرت لديهم يف ذلك العدد
عشوائياً وحبثنا عنه يف حمرك البحث مبوقع سكوبس ،فلم نعثر على أية معلومة حوله ،يف حني
أن من ينشر مبجلة مدرجة على سكوبس ،ينبغي أن تظهر بياناته خصوصاً ضمن تلك اجمللة.
كل هذه املآخذ املذكورة أعاله تدلل على أن تلك اجمللة من ضمن اجملالت املفرتسة .لذلك
حنذر الباحثني الراغبني بالنشر من الوقوع يف شراك مثل هذه اجملالت ،وعلى غرار ذلك حنذر من
املراكز غري العلمية اليت تقوم بتنظيم مؤمترات (جتارية) مهها الربح ،وال تقدم فوائدا علمية حقيقية
.1لالطالع على قائمة اجملالت املزيفة والناشرين الومهيني ،أنظرhttps://beallslist.weebly.com :
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للمشاركني .فال البحوث املقدمة ختضع لتقييم علمي حقيقي ،وبالتايل فليس كل ما يقدم هناك ذا
فائدة .إهنا جمرد سفرات سياحية للبعض ،سيما أؤالئك الذين تومههم البدان اليت تعقد فيها مثل
ماليزيا وتركيا وغريها .يف حني أن لغة تلك املؤمترات هي العربية ،رغم أهنا تقام يف بلدان أجنبية.
معامل التأثري العريب مقدمة لتطبيق املعايري العاملية:
معامل التأثري ( )Impact factorأو ( )IFهو مقياس ألمهية اجملالت العلمية َّ
احملكمة
ختصصها البحثي ،ويعكس معامل التأثري مدى إشارة األحباث اجلديدة إىل األحباث
ضمن جمال ُّ
تفعا
اليت نُشرت ساب ًقا يف تلك اجمللة واالستشهاد هبا ،وبذلك تكون اجمللة اليت متلك معامل تأثري مر ً
جملة مهمة يُعتمد عليها ،ويتم اإلشارة إىل األحباث املنشورة ،االستشهاد هبا بشكل أكرب من
تلك اليت متتلك معامل تأثري منخفض .و»معامل التأثري العريب» الذي أُسس عام  2015حتت
مظلة احتاد اجلامعات العربية ،وأصدر أربعة تقارير حلد اآلن ،ويُعرف أيضاً اختصاراً بـ»أرسيف
 »ARCIFالذي مت اطالقه يف األردن من طرف مؤسسة «املعرفة» .وتضم اللجنة العلمية
لـ»معامل التأثري العريب»  41عاملا عربيا ميثلون  13بلدا .مت من خالله تصنيف حنو  450جملة
عربية .وتعترب مؤسسة «معرفة» قاعدة بيانات عربية حتتوي على ما يقارب  700ألف سجل
للمقاالت والدراسات والبحوث الصادرة عن أكثر من  400مؤسسة حبثية وأكادميية ودار نشر
يف  20دولة عربية .وقد وبدأ العمل على هذا املشروع يف عام  2008واستغرق إصدار أول تقرير
عشر سنوات متت من خالله معاجلة حوايل  4000جملة علمية عربية ليتم املوافقة على ما نسبة
()2
العشر( .اجلزيرة نت)
وقد وضع معامل التأثري واالستشهادات املرجعية العريب “أرسيف  ”Arcifمعايري أساسية
الختيار اجملالت ،تتوافق مع املعايري اليت تعتمدها املؤشرات العاملية مع إجراء تعديالت معينة توائم
الظروف و اخلصائص والثقافة العربية .إن عملية اختيار اجملالت العربية لكي يشملها معامل التأثري
واالستشهادات املرجعية العريب  Arcifختضع للمعايرhttp://e-marefa.net/arcif/( :
)/criteria

 2لالطالع على قواعد تصنيف اجملالت لدى معامل التأثري العريب ،أنظر:
http://www.arabimpactfactor.com/pages/tasnif.php
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1 .1سياسات يف حتليل االقتباسات  /االستشهادات املرجعية (.Citation Analysis
2 .2حتليل االستشهادات واالقتباس الذايت.
3 .3حتليل االستشهادات ونطاق التخصصات.
4 .4النطاق الزمين لتحليل االستشهادات.
5 .5تغريات اعتماد اجملالت.
6 .6قضايا خاصة بتحليل استشهادات املقاالت العربية.
مؤشرات االنتشار العلمي واالقتباس للباحثني:
لكي يتعرف الباحث واالكادميي العراقي على أمهية ذلك ،عليه أن يبحث عن إمسه وعدد
الضربات يف غوغل ،ولرمبا يتوغل أكثر ليتعرف على عامل أج ( )h-indexالذي يقيس انتاجية
وتأثري األعمال املنشورة من قبل العامل أو الباحث( .عارف )2014 ،وكذلك يقيس درجة االقتباس
أو اإلشارة لألعمال املنشورة للعلماء ،وذلك وفق حتليل االقتباسات أو االستشهادات املرجعية
( ،)Citation Analysisويعترب حتليل االقتباسات (االستشهادات) املرجعية أمراً رئيسياً يف
تقييم كل من الباحث واجمللة ،ومدى تأثري هذه اجمللة يف البيئة العلمية ،والبحثية.
مشروع بوابة اجملالت العلمية العراقية:
يف نفس السياق نتطلع إىل أن تكون لدينا جمالت حتقق تلك املعايري العاملية ،وأن يصل
نتاجنا العلمي إىل أقصى احلدود العربية على أقل تقدير .ولتحقيق تلك املعايري نضع اقرتاحنا هنا
القاضي بإنشاء (بوابة اجملالت العلمية العراقية) ،وكما يرد أدناه.
التعريف:
موقع الكرتوين يتضمن منصة للمجالت العلمية العراقية .ختضع الدارة تقنية موحدة للموقع
متاثل ما موجود يف شبكات النشر وقواعد البيانات العاملية وتسعى لتطبيق ذات املعايري املعتمدة
عاملياً يف تصنيف اجملالت العلمية ،وبإشراف وزارة التعليم العايل العراقية ومعايريها املوجودة او اليت
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تطمح إليها .علماً أن هناك بعض وزارات التعليم العايل يف بعض البلدان اعتمدت مثل هذه املنصة.
األهداف:
1 .1حماولة تطبيق املعايري والشكلية للمجالت والدوريات العاملية.
2 .2اطالع واخضاع الباحثني العراقيني على املعايري املعتمدة للنشر يف اجملالت العلمية العاملية
من خالل قواعد البيانات مثل سكوبس وغريه.
3 .3اطالع وتدريب هيئات التحرير يف جمالتنا العلمية على اتباع املعايري واآلليات التكنولوجية
يف ادارة اجملالت.
4 .4حتقيق اكرب قدر ممكن من املوثوقية والشفافية يف التحكيم وتقييم البحوث وذلك من خالل
نظام االضافة املباشرة للبحوث من قبل الباحثني وآليات التحرير واالحالة للتحكيم والتواصل بني
كل تلك االطراف آليا.
5 .5اتاحة املزيد من اخليارات امام الباحث العراقي من خالل ضم الدوريات العلمية الالئقة.
6 .6توفري فرص املنافسة بني الباحثني واجملالت العلمية من خالل حماولة تطبيق معايري التصنيف
للمجالت العلمية العراقية يطبق املعايري العلمية العاملية.
7 .7ايصال البحوث العلمية العراقية اىل قارئي العربية على نطاق واسع.
8 .8عمل الدعاية للمجالت العلمية وهيئاهتا العلمية واالدارية من خالل وضعها على دليل
املنصة.
اآلليات:
يتم تطبيق هذا النظام بتمويل من وزارة التعليم العايل العراقية واشرافها العام ،وتوكل مهمة
تصميم املنصة (الشبكة) اىل هيئة ادارية وتقنية تتمتع باخلربة واالطالع على هكذا مشاريع ،وهذه
بدورها تتوىل تصميم املوقع وادارته ومحايته من االخرتاقات االلكرتونية والقرصنة (هتكري) .تكون
مهمها فنية إىل حد كبري.
كما ميكن هلذه االدارة ان تقوم بتدريب ادارات حترير الدوريات العلمية على طريقة فتح
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احلساب ووضع ضوابط النشر املتعلقة بكل دورية ،وعملية توجيه البحوث اىل حمكمني والرد على
الباحثني وهكذا ،وذلك من خالل ورش عمل ميكن ان تقيمها بالتفاهم مع الوزارة.
من أجل تطبيق معايري علمية صارمة ،يرتتب على كل جملة دفع مبلغ مادي مبثابة بدل
اشرتاك يف الشبكة وبدل حتقيق االهداف ( ،6و ،7و )8يف أعاله.
التصنيفات العاملية للجامعات وأمهيتها يف تطوير جودة التعليم:
يعترب تصنيف اجلامعات ( )University Rankingمن األساليب اليت استجدت
يف العقدين األخريين من القرن العشرين ،وهتدف إىل وضع مالمح تفوق جامعات ومؤسسات
علمية عن غريها .بل لوضع تدرج يشخص اآلفضل من خالل معايري حمددة تتمحور حول العملية
التعليمية وخمرجاهتا يف جماالت التوظيف والبحث العلمي خاصة.
ويعترب التصنيف األكادميي للجامعات وثيق الصلة بفكرة اقتصاد املعرفة .وبالرغم من أن
التصنيف األكثر شهرة هو الذي تصدره جامعة جياوتونغ يف شنغهاي ( ،)Jiaotongإال أنه
مل يكن األول .فقد قام اجمللس الوطين للبحوث يف الواليات املتحدة األمريكية بتصنيف مدارس
الدكتوراه هناك يف عام  ،1982وقامت جملة أخبار الواليات املتحدة وتقرير العامل (U.S.
،)News and World Report College and University Rankings
بعمل ترتيب سنوي ،وهو تصنيف موجود منذ العام  ،1983وتبعت ذلك صحيفتا (Business
 ،1988 )Weekو( ،1989 )Financial Timesاللتان أنتجتا ترتيب ماجستريات إدارة
تصنيف شنغهاي
األعمال يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة .ومع ذلك ،فقد أُنتج صدمةً
ُ
عام  2003بسبب اتساع نطاق تصنيفه ليشمل العامل كله ...وقد وجد هذا التصنيف فقط لتوفري
التوجيه احلكومي على كيفية رفع مستوى اجلودة األكادميية لطالب الدكتوراه املبتعثني إىل اخلارج.
(حنفي ،ص )6-7
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ويربط بروفيسور د .حممد الربيعي بني اإلدارة املركزية وأثره يف إمهال التصنيفات الدولية
للجامعات ،ودور ذلك يف تردي واقع التعليم العايل مؤكداً على أمهية استقاللية اجلامعات ،حيث
يرى :أن معايري قياس اجلودة والتفوق يف يومنا هذا قد بدأت بالتبلور والظهور ،وهبا بدأت اجلامعات
العاملية تتبارى وتتسابق للفوز بأعلى الدرجات ،ومل يكن هذا اعتباطاً بل ألن سوق الطلبة الراغبني
بالدراسة يف اجلامعات ،وسوق تعيني اخلرجيني ،وسوق متويل الدراسات والبحوث بدأ يتحدد
على أساس تصنيف اجلامعة .وطاملا جامعاتنا ال تتبارى استناداً على هذه األسس فلماذا هتتم
وإل فلن
بالتصنيفات العاملية؟ لنطلق حرية اجلامعات ومننحها االستقاللية مث حنكم على أدائهاّ ،
نستطيع أن حنكم ّإل على أداء الوزارة طاملا كانت مسؤليتها إنشاء اجلامعات وتوسيعها ،وقبول
الطلبة ،وتعيني اإلداريني واألساتذة ،وبكل ما يتعلق بالعمل األكادميي ،كيفما أتفق واالهتمام
بالكم على حساب النوع( .الربيعي)2014 ،
من أشهر التصنيفات العاملية للجامعات هي :تصنيف شنغهاي -الصني ،وتصنيف ويب
ماتريكس– إسبانيا ،وتصنيف – 4ICUاسرتاليا ،وتصنيف  QSالربيطاين ،وتصنيف جملة تاميز
الربيطانية للتعليم العايل (.)Times HE Ranking
يف بعض تلك التصنيفات يتم وضع تصنيفات فرعية لكل ختصص ( ،)Disciplineأو
فرع علمي .وهكذا فإنه بإمكانك أن تبحث عن أفضل جامعة يف ختصص الطب أو علم االجتماع
أو التاريخ وهكذا .وقد تكون هذه اجلامعة ليست هارفارد أو اكفورد أو كيمربج كما معتاد رؤية هذه
اجلامعات تتسيد التصنيفات العامة ( ،)Overallإمنا جامعة خمتلفة رمبا .يف بعض التصنيفات
تُقسم جماالت العلوم والتخصصات يف اجلامعات إىل تلك املتقاربة يف االهتمامات مثل :علوم
احلياة والطب ،والعلوم الطبيعية ،واهلندسة والتكنولوجيا ،واآلداب والدراسات اإلنسانية ،والعلوم
االجتماعية واإلدارة.
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أيضاً ميكن أن تعطيك بعض التصنيفات مثل تاميز ،تصنيفاً ألفضل اجلامعات واملعاهد من
حيث نسبة عدد التدريسيني إىل الطلبة .وبطبيعة احلال كلما كان عدد التدريسيني أكثر لعدد أقل
من الطلبة ،كان ذلك أفضل .مبعىن أستاذ واحد يقابله عدد أقل من الطلبة .والشكل التايل يبني لنا
أول عشرة مؤسسات علمية يف العامل من هذه الناحية ،حيث تتصدر الكلية الطبية يف وسكونسن
بالواليات املتحدة األمريكية بنسبة ( 0.6طالب لكل أستاذ) .مبعىن أن عدد التدريسيني واملدربني
أكثر من أعداد الطلبة.

Reference: Times Higher Education, The World University
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Ranking: https://www.timeshighereducation.com/about-us,
13/01/2019.

ولتحسني واقع التعليم العايل يف بلدنا عامة أو أية جامعة مثالً ،فالبد من تطبيق املعايري

املعتمدة يف التصنيفات العاملية للجامعات .أن هناك سلسلة من اخلطوات الالزمة لتحسني تصنيف
اجلامعة ،إىل جانب االهتمام مبحتويات موقع عمادة البحث العلمي إلظهار الدعم اجلامعي
للمؤمترات واألحباث العلمية ،والبعثات ودعم املشاريع العلمية املختلفة .وإلغاء مجيع الروابط غري
الفعالة يف موقع اجلامعة االلكرتوين ،وحتديد الكلمات الرئيسية اليت يسهل على حمركات البحث
الوصول هلا)http://www.isra.edu.jo/start.php?c=news611.html( .
1 .1جودة التعليم او عدد خرجيي اجلامعات احلاصلني على جائزة نوبل
 2 .2جودة أعضاء هيئة التدريس وعدد البحوث منشورة يف جمالت علمية دولية حمكمة
3 .3اجملالت العلمية اليت تصدرها اجلامعة
4 .4املناسبات العلمية اليت تقيمها اجلامعة
5 .5العضويات العلمية الدولية لتدريسييها
6 .6االصدارات العلمية اليت يصدرها تدريسيو اجلامعة وتلك اليت تصدر عن اجلامعة.
7 .7الفاعلية يف اجملتمع :ندوات توعوية ،دورات تعليم مستمر
8 .8املشاركة يف التنمية :استشارات ،مصانع ،معامل ،خمتربات ،مزاع ،سواء خاصة أو مشرتكة.
وتعدد أماندا كودل يف مقال هلا عشرين شروطاً أساسياً لتحسني درجة الرتتيب لكل إدارة

جامعة ترغب بتحسني تصنيف جامعتها .والشروط هي( :الربيعي)2015 ،
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1 .1لتغيري اجلامعة حنو االفضل البد من تغيري اسلوب املكافآت واملغريات.
2 .2اجلامعة حباجة اىل افضل القادة ألجل استقطاب افضل االساتذة.
3 .3السيطرة على النوعية تتم من خالل اختيار افضل العناصر لعضوية جلان تعيني االساتذة اجلدد.
4 .4ال يتعني ّإل األفضل.
5 .5وضع قائمة للمتميزين من بني التدريسيني ووضع نظام ملكافأهتم ماديا.
6 .6التغيري حنو األفضل مؤمل ويتوجب فصل بعض التدريسيني.
7 .7التعليمات اإلدارية الزائدة عن اللزوم ال تؤدي غرضها يف حتسني النوعية.
8 .8إذا كنت تريد أفضل رؤساء أقسام ،فادفع أفضل الرواتب هلم.
9 .9قدم مغريات لألساتذة لكي جيلبوا أمواالً أكثر للبحث العلمي.
1010قلِّل الروتني وعدد اللجان.
1111كقائد حتتاج إىل فتح باب مكتبك لألساتذة واملوظفني.
1212جيب حتسني العالقة بني االدارة واهليئة التدريسية وتوضيحها بصورة افضل.
1313إبدأ بتعليم املتميزين مهارات اإلدارة منذ بداية عملهم األكادميي.
1414إخرت أعضاء اجملالس اإلدارية للجامعة ،والكلية على أساس كفاءهتم فقط  ،مث اعمل على
تثقيفهم.
1515تعلم أن تقول “ال” للقرارات احلكومية.
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1616إمنح أعضاء هيئة التدريس رواتباً مالئمة ،ووفر هلم أفكاراً ناضجة.
1717عني ِ
العال يف منصب القائد.
1818تأكد من بقاء القائد يف منصبه لفرتة ال تقل عن مخس سنوات.
1919امنح القائد صالحيات كبرية وإال لست حباجة إىل تعيينه.
2020امنح القائد صالحيات اختيار العناصر اإلدارية الرئيسية لفريقه.
أنواع التصنيفات:
يف هذا العرض السريع ،ندرج أبرز التصنيفات العاملية للجامعات مع تبيان موقع اجلامعات
العراقية األخري فيما إذا وردت أي منها.
تصنيف شنغهاي (:)Shanghai University Rankings
تصنيف وضعته معهد جياو تونغ شنغهاي (Shanghai Jiao Tong
 )Institutionsالصيين ،اهلدف من وضعه هو مساعدة الطلبة واحلكومة على تشخيص
اجلامعات األكثر رصانة ومكانة يف العامل .وتتمحور معايريه الرئيسية على :جودة التعليم ،وجودة
أعضاء هيئة التدريس ،وخمرجات البحث العلمي ،وحجم اجلامعة ،وقد وضعت ضمن هذه احملاور
املعايري التالية:
احلاصلني على جوائز نوبل (باستثناء اآلداب والسياسة) ،ومينح مبوجبها  ،% 10وأومسة
فيلدز للرياضيات ،بصورة رئيسية ومينح هلا  ،% 20وكثرة الرجوع واالستشهاد بأحباث منتسيب
اجلامعة ،وله  % 20أيضاً ،واألحباث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة والعلوم ،واالحباث املنشورة

يف كشاف العلوم االجتماعية والكشاف املرجعي للعلوم املوسع ،وعليها  % 20أيضاً ،وأداء
اجلامعة بالنسبة حلجمها ،وقيمته http://www.shanghairanking.com/(.% 10
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)ARWU-Methodology-2018.html
وقد خلى تصنيفه من أية جامعة عراقية ،حيث يقتصر على ترتيب أول ألف جامعة يف العامل.
تصنيف تاميز :Times Ranking
وهو تصنيف بريطاين ،يعين مبؤسسات التعليم العايل ،وقد انطلق أول مرة عام ،2004
ويقدم اخلدمة للمعنيني بالتعليم العايل من طلبة وأولياء أمورهم ،وحكومات وغريها .يقوم معايري
التصنيف الرئيسية على :أداء املؤسسة عرب التدريس ،والبحث ،ونقل املعرفة ،والسمعة الدولية .وقد
ضم تصنيف عام  2020القادم جامعتني فقط مها بغداد ضمن  ،801-1000والتكنولوجية
ضمن  ،+1000كما نوهنا إىل ذلك مسبقاً يف هذا البحث.
تصنيف كيو أس (:)QS Ranking
وهو تصنيف بريطاين يصدر عن شركة  ،Quacquarelli Symondsاليت تعين بتقييم
جودة التعليم العايل .ويضع املؤشر عدداً من املعايري تأخذ بنظر االعتبار كل من السمعة وجودة
التعليم واالرتباط بسوق العمل والرؤية لكل جامعة معايرياً للتقييم .وقد ظهرت كل من اجلامعة
املستنصرية وجامعة الكوفة يف تصنيفه عام  2020بالرتتيب .801-1000
تصنيف ويبكس االسباين (:)Webometrics University Ranking
يعتمد هذا التصنيف على احملتوى السايربي املتوفر يف موقع كل جامعة ،وعدد الروابط املتفرعة
وامللفات بانواعها ،واالستشهادات عنها يف مواقع أخرى .وتوزع نسب مئوية لكل معيار وفق التايل:
()http://www.webometrics.info/en/search/node/criteria
حجم اجلامعة ،% 20 :أي حجم موقعها األلكرتوين.
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خمرجات البحث  ،% 10ويشمل ذلك امللفات الثرية بنسبة  ،% 15وعلماء اجلامعة
املدرجني ضمن مؤشر  ،google scholarبنسبة  % 15أيضاً .وأثر املوقع األلكرتوين مبا حيمله
من حمتوى بنسبة .% 50
ولعل هذا التصنيف يعترب األضعف من بني تلك التصنيفات وذلك العتماده على حمتوى
املوقع االلكرتوين وهو شئ خادع بالطبع لعدة اعتبارات ،منها أن معظم اجلامعات العاملية تنشر
موادها بلغاهتا احمللية ،كذلك قد تكون احملتويات جمرد إعالمية وغري علمية باملعايري الرصينة .ومن
جانب آخر هناك ختبط لدى بعض اجلامعات يف إدارة مواقعها االلكرتونية وتعرضها للتغيري أو
التجميد أو عدم تفعيلها باستمرار .فهو باإلمجال ال يعتمد على نوعية التعليم كمعيار أساسي.
تصنيف اجلامعات العراقية وفق ويبومرتكس لعام :2019
Presence Impact Openness Excellence
*Rank
*Rank* Rank
*Rank

108

2113

3232

3504

364

2197

2844

7016

1094

2807

3746

4906

724

4651

3862

1338

2097

2654

5590

9411

2700

2786

3106

12308

711

3141

4719

12550

1043

Det.

World
University
Rank
University of
2061
Babylon
University of
2662
Baghdad
University of
2767 Technology
Iraq
Diyala
3043
University
University of
3497
Mosul
University of
3681
Basrah
University of
4074
Anbar

1
2
3
4
5
6
7

 حنو رؤية لتطوير واقع التعليم العايل يف العراق:من املركزية إىل الالمركزية واخلصخصة
World
University
Rank
8

4313

9

4347

10 4386
11 4527
12 4811

13 5000
14 5378
15 5745
16 6537
17 6654
18 7428
19 7579
20 8375
21 9419
109

Tikrit
University
Al Qadisiyah
University
University of
Sulaimani
Salahaddin
University Erbil
Kufa University
/ University of
Kufa
Kerbala
University/
University of
Karbala
Ishik University
Al Nahrain
University
Soran
University
Hawler Medical
University
University of
Duhok
American
University of
Iraq Sulaimani
University
of Kurdistan
Helwer
Koya
University

Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
1319

13169

4095

3469

534

12325

3681

3802

7171

13759

3490

3299

4406

14390

4224

3321

1014

9911

11470

3216

1153

12618

4789

4315

2812

4236

5095

6017

534

14605

5188

4551

6074

7533

4965

6017

2320

15637

4416

4892

2677

10731

4044

6017

1485

10460

5553

6017

1742

12795

4041

6017

921

13592

5840

6017
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World
University
Rank
22 9508
23 9523
24 9922
25 9955
26 11288
27 11313
28 12446
29 12798
30 13043
31 13350
32 13350
33 13413

Kirkurk
University
University
of Human
Development
Thi Qar
University
Mustansiriyah
University
Sulaimani
Polytechnic
University
University of
Wasit
University of
Information
Technology &
Communication
University of
Zakho
Komar
University of
Science and
Technology
Cihan
University Erbil
Al Muthanna
University
Dijlah
University
College

Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
394

15604

11470

4752

6407

13242

5102

6017

3061

14403

4859

6017

369

11353

11470

5564

2302

15578

6173

6017

6281

16298

4309

6017

13112

16095

6297

6017

6260

17836

5171

6017

10892

16779

6668

6017

9677

19844

2914

6017

4423

18685

5394

6017

2371

18691

6022

6017
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World
University
Rank
Ahlulbait
34 13423 University
Karbala Iraq
Al Mansour
35 14380 University
College
Al Iraqia
36 14461
University
Misan
37 14517
University
Al Qasim
38 15788 Green
University
(3) College
of Science
39 16107
Baghdad
University
Madenat
Alelem
40 16448
University
College
American
41 16722 University
Kurdistan
Nawroz
42 16988
University
Middle
43 17043 Technical
University
Erbil
44 17368 Polytechnic
University
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Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
2064

12925

11300

6017

11431

18463

6894

6017

7207

16636

9520

6017

2867

13643

11470

6017

5821

21745

5637

6017

3915

15667

11470

6017

20550

19789

7820

6017

23545

19596

8101

6017

6306

20958

8605

6017

10133

22634

6130

6017

17240

21630

7347

6017
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World
University
Rank
Duhok
45 17488 Polytechnic
University
Lebanese
French
46 17502
University LFU
Erbil
Charmo
47 17845
University
University of
48 18318
Fallujah
University of
49 18358
Raparin
Al Maarif
50 18378 University
College
Al Nisour
51 18428 University
College
Kurdistan
Institution
for Strategic
52 18574
Studies and
Scientific
Research
(3) University
of Basrah
53 18678
College of
Medicine
Southern
54 18987 Technical
University

Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
10075

22740

6756

6017

17892

21247

7962

6017

17743

22727

6508

6017

15654

23298

6809

6017

11176

22864

7915

6017

10675

22620

8288

6017

20321

23009

6819

6017

17628

22497

8007

6017

18470

17556

11470

6017

13205

23923

7195

6017
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World
University
Rank
Islamic
55 19048 University
College Najaf
AlKarkh
56 19583 University for
Science
Ninevah
57 19666
University
Samarra
58 19963
University
Alkafeel
59 20140 University
College
Basrah
60 20330 University for
Oil and Gas
Jabir ibn
Hayyan
61 20533
Medical
University
Al Esraa
62 20693 University
College
Al Mustaqbal
63 20736 University
College
University of
64 20801
Garmian
Cihan
University
65 20820
Campus
Sulaimaniya
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Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
11911

24252

6904

6017

10956

24836

7051

6017

13171

25010

6601

6017

11451

24295

8358

6017

2147

24474

9430

6017

15951

25804

5929

6017

12247

24661

8706

6017

11409

26975

3906

6017

16376

26274

5497

6017

13125

25434

7790

6017

13629

25410

7870

6017
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World
University
Rank
Al Farabi
66 21326 University
College
Baghdad
College for
67 21486 Economic
Sciences
University
Al Rasheed
68 22604 University
College
Al Kindy
69 23156 College of
Medicine
Al Furat
Al Awsat
70 23537
Technical
University
Cihan
71 24040 University
Duhok
Baghdad
72 24076 College of
Pharmacy
Al Rafidain
73 24360 University
College
Kurdistan
Board of
74 24375
Medical
Specialties
(1) Bayan
75 24734
University

Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
19427

26226

6288

6017

19414

23675

10214

6017

19339

25365

9635

6017

11145

23614

11470

6017

9479

24147

11470

6017

19630

27069

8288

6017

27458

22595

11470

6017

22984

24085

11470

6017

22663

24118

11470

6017

14376

25198

11470

6017
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World
University
Rank
76 24761
77 24792
78 24983
79 25101
80 25352
81 25414
82 25440
83 26162

84 26692
85 26719
86 26990
87 27040
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Iraq University
College
Al Turath
University
College
Al Kut
University
College
Al Yarmouk
University
College
University of
Hamdaniya
International
University of
Erbil
Imam Ja’afar
Al Sadiq
University
Northern
Technical
University
Imam Kadhim
College for
Isalmic Science
University
Shat Al Arab
College
Al Kitab
University
college
University of Al
Ameed

Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
23845

24463

11470

6017

20781

26397

10455

6017

15931

25330

11470

6017

27651

23637

11470

6017

16464

26618

10852

6017

25447

26164

10852

6017

17052

25718

11470

6017

13041

28109

5415

6017

12124

27092

11470

6017

12487

27099
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World
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88 27085
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95 28169
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Technical
University
Al Ayen
University
Bilad Al
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University
College
Ibn Hayyan
University
College
University
of Warith Al
Anbiyaa
University of
Halabja
Alhussain
University
College

Det.

Presence Impact Openness Excellence
Rank*
Rank* Rank*
Rank*
22609

27823

10417

6017

16176

27543

11470

6017

21965

27793

11470

6017

23612

27793

11470

6017

17919

28120

11470

6017

14047

28129

11470

6017

15931

28168

11470

6017

19860

28178

10550

6017

resource: http://www.webometrics.info/en/aw/iraq?fbclid=IwAR
1EzbQBQ604lEpfTjwi-OBQyl1n7EFBDsKc8PUwIWwurH4V
O0aWmmgkgJo
116

من املركزية إىل الالمركزية واخلصخصة :حنو رؤية لتطوير واقع التعليم العايل يف العراق

وباعتبار أن النشر العلمي يف دوريات علمية معتربة ،وباللغة اإلنكليزية خاصة يعترب أهم
معايري تصنيفات اجلامعات يف العامل ،ومن أجل بلوغ هذا اهلدف ،نقرتح العمل على سرتاتيجيتني،
األوىل قصرية األمد ،والثانية طويلة األمد من أجل تطوير عملية النشر والتواصل مع اجملتمع العلمي
العاملي .فباعتبار أن النشر باللغة اإلنكليزية ،وأن أغلبية كبرية من أكادمييينا وباحثينا ينقصهم اإلملام
بتلك اللغة خصوصاً بدرجة متكنهم من الكتابة والنشر هبا ،فنقرتح هنا :تشكيلة جلنة علمية يف كل
كلية ختتار أبرز البحوث املقدمة للرتقية مثالً أو مقدمة للنشر ،فتقوم بإحالتها اىل جلنة ترمجة /مرتجم
كفوء /أكادميي إىل اللغة النكليزية ،ومن مث مساعدة مؤلف ذلك العمل يف نشرها يف جمالت علمية
معتربة ،خصوصاً تلك اليت على مؤشر سكوبس .ويقوم شخص كفوء فنياً مبساعدة الباحث الذي
مت اختيار حبثه وترمجته لينشره {آلياً} على شبكة النشر /اجمللة).
هبذا نكسب وصول أعمال متميزة بقدر ما إىل املنابر العاملية ووضعها مبتناول أيدي القراء يف
العامل من جهة ،ومن جهة ثانية ارتقاء تصنيف جامعاتنا وبعض باحثينا املتميزين من خالل اتساع
شهرهتم وإمكانية االقتباس واالستشهاد بأعماهلم.
أما السرتاتيجية طويلة األمد ،فهي اعتماد معيار صغر السن يف قبول طلبة الدراسات العليا
وعمل برامج تأهيل هلم سواء يف اختصاصاهتم مبا يف ذلك االبتعاث إىل جامعات معتربة ،إلكمال
دراساهتم العليا ،وبرامج تدريب وتطوير من بني ما تشمله هو تطوير لغتهم االنكليزية ،ومهارات
البحث والنشر ،والتواصل مع اجملتمع العلمي.
كذلك وفق معيار األساتذة والطلبة األجانب ،فإننا نقرتح هنا ،أن يتم اعادة جرد كل
األساتذة واخلرباء ،والطلبة سواء األجانب ،أو حىت من العراقيني الذين لديهم جنسيات مزدوجة،
وحتديث االحصائيات املتعلقة هبذا اجلانب ،ونشرها باإلضافة إىل تقدميها إىل املؤسسات واجلهات
املعنية بالتصنيفات العاملية للجامعات.
قد يتعرب البعض أن هذا نوعٌ من التحايل ،ولكن يف الواقع حنن حنتاج على األقل بعث الثقة
يف مؤسساتنا العلمية ،وفتح الباب فعالً الستقطاب الطلبة واالساتذة واخلرباء األجانب من أجل
اعادة االندماج باجملتمع العلمي الدويل .لقد فعلت بعض اجلامعات اخلليجية مثل هذا النوع من
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األساليب يف سبيل رفع تصنيف جامعاهتا باتباع ما يسميه البعض (حتايالً) أيضاً ،وهو :التعاقد مع
أساتذة من جامعات عاملية يستفاد منهم فقط يف نشر أحباثهم بذكر انتساهبم (الظاهري) إىل تلك
اجلامعات .ويسميهم البعض (أساتذة ظل).
لقد مت استنكار قيام بعض اجلامعات بتوظيف أساتذة الظل الذين الينفقون إال وقتاً
قصرياً جداً يف هذه اجلامعات ،مقابل مثن باهظ ،حبيث حتسب منشوراهتم ضمن منشورات هذه
اجلامعات .وال يزال احلجم الفعلي هلذه الظاهرة غري معروف ،لكن رمبا يؤثر بشكل هامشي فقط
على املستوى الفعلي يف البحث العلمي .ومع ذلك ،فإنه يؤثر يف صورة اجلامعات والدول يف
التصنيف العاملي ،اليت تنتجها تقارير التنافسية ( ،)Competitiveness Reportsوتقييم
البنك الدويل لالقتصاد القائم على املعرفة .ففي تشرين الثاين /نوفمرب عام  ،2014نشرت (US
 )Newsتقريراً عن أفضل اجلامعات يف املنطقة العربية( .حنفي ،2015 ،ص )8
على أية حال ،هناك قنوات أخرى لعلها أكثر جدوى لالستفادة من الكفاءات العراقية يف اخلارج،
ومن ضمنها برنامج األستاذ الزائر ،الذي ميكن أن يقدم خدمة فعلية من خالل ورش العمل والتدريب
واحملاضرات اليت يقدمها هؤالء يف جامعاتنا ،وكذلك عمل حبوث مشرتكة مع أعضاء اهليئات التدريسية
يف جامعاتنا تنشر يف جمالت علمية معتربة ،يعود نتاجها بالفائدة الكبرية سيما تصنيف اجلامعات.
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استنتاجات:
1 .1توجد مفارقة كبرية يف عملية املوائمة بني مدخالت التعليم العايل وخمرجاته ،حيث يوجد
فائض كبري يف بعض التخصصات اليت ليس هلا أمهية ،باعتبار الوفرة يف أعداد اخلرجيني من جهة،
وعدم وجود فرص عمل هلم .فضالً عن أن خترجيهم يتم دون تدريب كاف ليأخذوا دورهم يف
اجملتمع .األمر يبدو وكأن الوزارة حتاول أن (تعيل) هؤالء املواطنني مستقبالً ،لكنها تساهم يف
بطالتهم وأزماهتم النفسية مستقبالً فضالً عن إثقال كاهل الدولة.
2 .2يساهم النظام املركزي يف إدارة اجلامعات يف خلق بريوقراطية وعوائق كبرية يف سبيل تطورها،
إضافة إىل دميومة سياقات تقليدية مل تعد ذات أمهية يف الواقع احلايل.
3 .3أدت اإلدارة املركزية املفروضة على اجلامعات إىل إضعاف روح التنافسية فيما بينها من
جهة ،وبني جامعات العامل من جهة أخرى ،إضافة إىل ضعف الدافع للتطور عموماً.
4 .4سامهت التعيينات املركزية بوجود أشخاص غري مؤهلني سواء يف إلدارة أو اهليئات التدريسية،
ما يؤدي إىل تدهور التعليم يف اجلامعات وضعف أدائها ومسامهاهتا يف اجملتمع عموماً.
5 .5تؤدي آلية القبول املركزي خلرجيي البكالوريا يف مؤسسات التعليم العايل إىل عملية تنسيب
عشوائية ال تراعي القدرة االستيعابية لتلك املؤسسات وكلياهتا وأقسامها ،وال تأخذ بنظر االعتبار
حاجة البلد الفعلية للنوعية من التخصصات .لذلك خلفت عبئاً على اجلامعات واملعاهد من جهة،
ومن جهة أخرى خلق جيوش من العاطلني عن العمل حتت صفة (خرجيني) .وأدت بالنتيجة إىل
تردي التعليم ومسعته والضر باقتصاد البلد.
املقرتحات والتوصيات:
يف ضوء ما عرضناه يف الصفحات السابقة ،وما متت مناقشته ،نقدم حزمة من التوصيات
إىل اجلهات املعنية ،ميكن إجيازها بالشكل التايل:
1 .1نوصي اجلهات التشريعية يف الدولة ،واجلهات املعنية خصوصاً وزارة التعليم العايل ،مبنح املزيد
من االستقاللية والالمركزية للجامعات واملؤسسات العلمية العراقية ،وذلك ألمهية هذا األمر يف
تطوير اجلامعات وخلق دافع أكرب للتنافسية ما يعين فرص تطويرها .وعلى غرار ما حصلت
عليه اجلامعة التكنولوجية ببغداد على األقل.
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2 .2وفق ذلك ،ندعو وزارة التعليم العايل إىل ايقاف القبول املركزي يف اجلامعات واملعاهد ،وترك
الباب مفتوحاً لتلك اجلامعات لوضع معايري القبول وفق طاقتها االستيعابية واحتاجات املنطقة
أو البلد عامة من التخصصات.
3 .3كذلك ندعو إىل وقف التعيينات املركزية من قبل الوزارة وتنسيبها ومناقالهتا لالساتذة والكوادر،
وترك احلرية لتلك املؤسسات وفق حاجتها ومعايريها.
4 .4يف نفس السياق ،حنث اجلهات املعنية على املباشرة بتطبيق خطوات خصخصة اجلامعات
واملؤسسات العلمية.
5 .5وللمسامهة يف اجناح اخلصخصة نوصي املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص بالتعاون معها يف جوانب
االستشارات العلمية وتبادل اخلربات واالستثمار املشرتك يف اجملاالت الصناعية والزراعية وغريها.
6 .6من أجل حتقيق جناحات أفضل على مستوى تصنيفات اجلامعات والدوريات العلمية واملراكز
البحثية ،نوصي رؤسات تلك املؤسسات بتنزيل معايري كل من تلك التصنيفات ،وترمجتها إن
اقتضى األمر إىل العربية إن مل تكن مرتمجة ،وتعليقها يف مكاتبهم أو وضعها أمامهم ،ناهيك
عن توزيعها على رؤساء وكوادر الوحدات اإلدارية األصغر (كليات ،معاهد ،أقسام) ،من أجل
املزيد من الوعي ،ووضعها موضع التطبيق أو العمل هبا قدر اإلمكان.
7 .7نوصي وزارة التعليم العايل ،بعمل بوابة للمجالت العلمية على غرار شبكات الناشرين العامليني،
غرضها تطبيق معايري اجلودة بالنسبة للدوريات العلمية العراقية ،وتوسيع نشر النتاجات العراقية،
مع ترك حرية التقييم ووضع ضوابط النشر اخلاصة بكل جملة.
8 .8نوصي إدارات الدوريات العراقية بالسعي إىل دخول معامل التأثري العريب ،كخطوة أوىل باجتاه
الدخول إىل التصنيفات العاملية للدوريات العلمية مثل ذلك الذي يعتمده مؤشر سكوبس.
9 .9نوصي وزارة التعليم العايل باعتبارها اجلهة املركزية املتحكمة لآلن ،باعتماد برنامج األستاذ الزائر
بغية استفادة جامعاتنا على األقل من الكفاءات العراقية يف اخلارج.
1010نوصي اجلامعات باإلهتمام مبواقعها االلكرتونية ،وحتسني جودهتا وحتديثها باستمرار مبا
يواكب ما تفعله اجلامعات العاملية ،وليس جعل تلك املواقع منابر إعالمية ودعائية لرؤسائها
وعمداء كلياهتا.
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 1111نقرتح على الباحثني واملراكز البحثية ،تقدمي املزيد من البحوث والدراسات اليت تقيّم واقع
التعليم العايل يف العراق ،وخصوصاً مدى جدوى الالمركزية واخلصخصة.
اخلامتة:
وحنن نصل إىل خامتة عملنا هذا ،فإننا قد اجتهدنا يف حتديد بعض املشكالت اليت تعيق
عملية تطوير التعليم العايل يف بلدنا ،ونعتقد أن عملية اإلدارة املركزية من قبل وزارة التعليم العايل
وفرضها الضوابط واألوامر الفوقية سواء املتعلقة بالتعيينات أو تنسيب الطلبة ومعدالت القبوالت،
وغريها ،باإلضافة إىل عملية التبعية املالية وعدم منح الفرصة للجامعات ومؤسسات التعليم العايل
بإدارة ذاتية وحماولة اعتمادها على ذاهتا من أجل متويل نفسها ،ناهيك عن انفتاحها على اجملتمع،
واملؤسسات االنتاجية يف البلد ،كل هذه العوامل قد كبلت مؤسسات التعليم العايل ومنها اجلامعات
خصوصاً ،وحدت من تطورها .لذا فإنا حوالنا يف هذا العمل تقصي املشكلة قدر اإلمكان ،وعلى
أقل تقدير مبقارنة بعض أنظمة التعليم واالدارة يف بلدان متطورة مثل اململكة املتحدة .واحلال
كذلك ،فإننا نعيد التوكيد على أمهية اإلدارة الالمركزية مبنح املزيد من الصالحيات للجامعات،
بإلضافة اىل جتارب خصخصة ،مع استمرار نوع من الرعاية والرقابة اخلارجية لوزارة التعليم العايل،
من أجل احلفاظ على إطار عام من تطبيق املعايري املطلوبة.
باختصار حاولنا من خالل هذا العمل أن نركز على االشكاليات املتعلقة باالدارة املركزية
للجامعات ،وما يرتبط هبا من أمور نرى أهنا سامهت بتأخر عملية تطور جامعاتنا ،وكرست مفارقة
كيف أن خمرجات التعليم العايل لدينا باتت مشكلة عوضاً عن أن تكون سبباً يف تطور البلد.
وباعتبار أن البحث العلمي هو بوابة التطور العلمي ومعياره الرئيس ،حاولنا أن نقدم مقرتحات لعل
من شأهنا أن تساهم يف احداث نقلة إجيابية يف هذا اجملال ،ما ينعكس على اجلامعات اجيابياً أيضاً،
وهذه املقرتحات من الضرورة أن تكون متزامنة مع بداية تطبيق ولو تدرجيي لإلدارة الالمركزية لتلك
املؤسسات ،ومنحها االستقاللية.
نتمىن خملصني أن ترى هذه املقرتحات استجابة أو نظر من قبل املعنيني ،وأن توضع على
األقل على طاولة النقاش والتداول.
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املراجع واملصادر:
أوالً :باللغة العربية:
1 .1بالكيت ،بنجامني ،جمالت علمية مزيفة توقع بالباحثني العرب ،الفنار لإلعالم12- ،
.10-2015
2 .2احلريب ،مها حممد ،تفعيل الالمركزية يف إدارات التعليم ،جملة املعرفة.03/03/2015 ،
3 .3حنفي ،ساري ،إغواءات التصنيف األكادميي للجامعات العربية وومهها ،افتتاحية جملة
إضافات :اجمللة العربية لعلم االجتماع ،العددان ( )31-32صيف-خريف .2015
4 .4الربيعي ،حممد ،جودة التعليم أهم من أي شيء آخر ،جريدة املدى ،العدد (،)3535
.28/12/2015
5 .5الربيعي ،حممد ،من يتحمل مسؤولية تدين مستوى التعليم؟ ،جريدة املدى.04/10/2014 ،
6 .6شحاذة ،يوسف يعقوب ،واقع اإلدارة الالمركزية لعمداء كميات جامعة بغداد من وجهة
نظر معاونيهم ورؤساء األقسام العلمية ،جملة األستاذ -العراق ،العدد  ،209مج .2014 ،2
7 .7عارف ،حممد ،الروتني يقتل االبداع واالبتكار يف اجلامعات العراقيةhttp://www. ،
04.04.2014 ،ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=408819
8 .8قابيل ،طارق ،معامل التأثري العريب ،منظمة اجملتمع العلمي العريبhttp://arsco. :
.org/article-detail-596-8-0
9 .9املوقع االلكرتوين جلامعة اإلسراء األردنيةhttp://www.isra.edu.jo/start. :
php?c=news611.html
1010املوقع االلكرتوين للجامعة التكنولوجية ببغدادhttps://uotechnology.edu. :
iq/index.php/about-university/aboutuot
1111موقع اجلزيرة نت ،تصنيف اجملالت العلمية العربية ..كيف خيدم البحث العلمي؟ ،موقع
اجلزيرة نتhttps://www.aljazeera.net/news/science/2019/1/23 :
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دور إدارة التغيري يف تأسيس ثقافة احلوكمة اجلامعية الرشيدة

لقد ظهر مفهوم احلوكمة بسبب ضعف وسائل ممارسة السلطة يف إدارة وتنفيذ السياسات
العامة ،وقد أكد املصطلح واملفهوم على أمهية املعلومات ومدى شفافية األنشطة احلكومية وتعزيز
املشاركةاجملتمعية والتوجه حنو مزيد من الالمركزية حىت يكون باإلمكان ترقية مستوى الكفاءة
والفاعلية يف اخلدمات املقدمة ،وظهر مصطلح احلكومة الرشيدة  good governanceونعين
هبا اإلدارة اليت تقدم أدواراً اجيابية يف املنظمة.
وقد انتقل مفهوم احلوكمة إىل قطاعات خمتلفة ومنها قطاع التعليم بعد أن كانت بدايته يف
أنشطة األعمال وشركات األعمال واالهنيار الذي صاحب البعض منها ،وأضحت احلوكمة الرشيدة
من األدوات املهمة يف اجلامعة لتحديد جودة اخلدمة التعليمية واجلامعات.
لقد تزايد االهتمام العاملي والعريب باحلوكمة الرشيدة يف املنظمات املختلفة وقد حظيت
اجلامعات جبزء مهم من هذا االهتمام كتوجه معاصر يسعى إىل حتسني وجتويد اخلدمات التعليمية
من خالل ابعاد مهمة كالشفافية والعدالة واملسالة واحملاسبة ومحاية اصحاب املصاحل واحلد من
استغالل السلطة والنفوذ وااللتزام بالقوانني واألنظمة ومعايري السلوك املهين األخالقي اليت حتكم
اداء العاملني باجلامعات.
ولقد تزايد االهتمام العاملي خالل السنوات األخرية بتطبيق العديد من الطرق واألساليب
واألدوات والسرتاتيجيات لتجويد أداء اجلامعات وتطويرها ،ولعل من أحدثها ما أطلق عليه مؤخراً
(احلوكمة الرشيدة)  good governanceكاجتاه عاملي معاصر يهدف اىل حتسني االداء
اجلامعي وتطوير مردوداته االقتصادية واالجتماعية والبيئية وحتقيق الشفافية والعدالة ،وتفعيل مبدأ
املسألة واحملاسبية ومحاية أصحاب املصاحل ،وينظر إىل احلوكمة اجلاميعة الرشيدة على أهنا ممارسة
السلطات الفعالة إلدارة شؤون اجلامعة باعتماد آليات حنو يرضي توقعات مجيع أصحاب املصاحل.
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وتعد احلوكمة اجلامعية الرشيدة عن جمموعة القوانني والنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق
اجلودة والتميّز يف األداء عن طريق األساليب املنافسة والفعالة لتحقيق خطط واهداف اجلامعات و
احلوكمة اجلامعية الرشيدة هلا حمددات داخلية وخارجية فاحملددات الداخلية تركز على تشكيل جمالس
صناع القرار وحتديد نوعية األعضاء املشاركني وطرق اختيارهم ،فضالً عن أنظمة الرقابة الداخلية
ووسائل حتفيز ورفع االداء أما احملددات اخلارجية فتشمل العالقات بني اجلامعات واجملتمع اخلارجي،
فضالً عن دور مؤسسات اجملتمع املدين واجلهات الرقابية يف مراقبة أداء وضمان عدالة وشفافية
اإلجراءات الداخلية على وفق األنظمة والتشريعات اليت تصدرها جهات االختصاص يف هذا الشأن.
أوالً :أهداف احلوكمة اجلامعية الرشيدة.
ميكن حتديد أهداف احلوكمة اجلامعية الرشيدة باآليت:
 -1رفع القدرة التنافسية للجامعات فضال عن تعزيز قدرهتا يف التطوير والتحسني والتغيري واإلبداع
واالبتكار.
 -2حتقيق أهداف كل أصحاب املصاحل يف اجلامعات.
 -3حتسني مسعة اجلامعات يف حميطها الداخلي واخلارجي ،وزيادة الثقة يف اخلدمات واملنتجات
اليت تقدمها.
 -4العمل على بناء نظام الرقابة واالشراف الذايت يف اجلامعات للحد من الفساد املايل واإلداري
احملتمل وتقليل األخطاء واالحنرافات.
 -5إتاحة حق املسألة واحملاسبة لالدارة العليا والتنفيذية باجلامعات من قبل األطراف الداخلية
واخلارجية ذات العالقة.
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 -6حتقيق العدالة وضمان النزاهة والشفافية لألطراف كافة الذين يقومون باألعمال داخل
اجلامعات ،وحتسني املمارسات اإلدارية والتعليمية يف اجلامعات.
 -7حتديد العالقات بني اإلدارة التنفيذية وبني اصحاب املصاحل يف اجلامعات مبا حيقق جودة
العملية التعليمية وجودة املخرجات والنواتج.
 -8اإلفصاح الكامل عن أداء اجلامعات ووضعها املايل.
 -9تعزيز مشاركة مجيع األطراف وأصحاب املصاحل يف عمليات اختاذ القرارات.
 -10وضع القوانني واملعايري والقواعد اليت حتدد السلوكيات املهنية واألخالقية للعاملني باجلامعات.
 -11االلتزام بتحقيق األداء املتميز من قبل اإلدارة التنفيذية واصحاب املصاحل مجيعاً.
 -12حتقيق األمانة يف هتيئة خمرجات تتالءم مع متطلبات املعايري املوضوعة ،واستناداً ‘ىل حاجة
سوق العمل.
 -13االنتماء إىل اجلامعة واعتبارها اجلانب الذي يضيف إىل قيمة ما ميتلكونه من معرفة ومهارات.
ثانياً :عوامل جناح احلوكمة اجلامعية الرشيدة:
هناك عدد من العوامل اليت تسهم يف جناح احلوكمة الرشيدة وتتمثل يف اآليت:
 -1تأسيس أطار القيم االساسية اليت من خالهلا تعمل اجلامعات ويقبل هبا مجيع أصحاب
املصاحل فيها.
 -2متكني الفاعلني األساسيني يف اجلامعات من اإلبداع واالبتكار والتعبري عن إمكاناهتم
ومهارات يف عملهم اجلامعي.
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 -3تدعيم الثقة واالقدام والتمكني والتسهيل والتنظيم أكثر من التحكم.
 -4امليل إىل االجتاه االسرتاتيجي وقياسه وتقيمه دورياً واتباع اإلجراءات اليت تضمن استمرار
التقييم والتخطيط واتساقها مع األهداف.
 -5حصول أصحاب املصاحل على املعلومات ،وإن هذه املعلومات اليت يتم توفريها مالئمة
وقابلة للفهم وحقيقية.
 -6التوجه حنو االستدامة.
 -7التوازن بني أهداف أصحاب املصاحل واهتماماهتم.
-8االهتمام اجلاد بإدارة املخاطر باجلامعة وعدها جزءاً متكامالً من نظام احلوكمة الرشيدة
يف اجلامعة.
ثالثاً :أمهية احلوكمة اجلامعية الرشيدة :تربز امهية احلوكمة الرشيدة يف اآليت:
 -1حماربة الفساد املايل واإلداري يف اجلامعات.
 -2ضمان النزاهة واحليادية واالستقامة للعاملني كافة يف اجلامعات.
 -3تفادي وجود اخطاء او احنرافات والعمل على تقليلها اىل ادىن قدر ممكن بأستخدام
النظم الرقابية املتطورة.
 -4حتقيق االستفادة القصوى من النظم احملاسبية والرقابة الداخلية.
 -5حتقيق قدر كاف من اإلفصاح والشفافية.
 -6حتقيق التوزان بني األهداف االقتصادية واالجتماعية واالستخدام الكفوء للموارد
وضمان املساءلة
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 -7توفري فرص العمل واخلدمات للمجتمع.
رابعاً :مبادئ احلوكمة اجلامعية الرشيدة :وتشمل:
 -1احلرية األكادميية.
 -2احلقوق واملسؤوليات الواضحة.
 -3االستقالل املايل.
 -4احملاسبية.
 -5مراعاة حقوق أصحاب املصاحل مجيعاً.
 -6السلطة.
 -7االستشارات.
 -8التمثيل.
حتديات التعليم العايل :يواجه التعليم العايل يف أحناء العامل كافة حتديات كثرية من بينها:
 -1تزويد اخلرجيني باملهارات املطلوبة يف سوق العمل.
 -2حتسني سبل احلصول على خدمة تعليمية عالية اجلودة.
 -3توفري مصادر متويل لتلبية تزايد احتياجات الطلبة.
 -4مدى القدرة على التجاوب مع البيئة االقتصادية واالجتماعية دائمة التغري.
 -5التكيف مع االسواق الدولية املدفوعة بالتكنولوجيا والسريعة التغري بصورة متزايدة.
131

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 -6خرجيوا التعليم العايل الباحثون عن وظائف يف ظل زيادة معدالت البطالة عاملياً.
 -7زيادة االعباء املالية يف معظم البلدان اليت سستأئر قدرهتا على توفري تعليم عال ذي
جودة مرتفعة.
 -8هتيئة املتطلبات اليت يتضمنها الربنامج احلكومي فيما يتعلق جبودة التعليم والنشر العاملي
والتواصل مع اجلامعات عاملياً.
 -9ارتفاع اعداد الطلبة اجلامعيني بشكل متزايد.
 -10تزايد الضغوط على املوارد التمويلة العامة.
-11االضطراب السياسي يف املنطقة.
معوقات تطبيق احلوكمة اجلامعية الرشيدة:
وهنالك مخسة معوقات رئيسية تؤثر يف قدرة خرجيي اجلامعات على احلصول على وظائف:
 -1ما تزال االستثمارات يف القطاع اخلاص منخفضة وكثيفة رأس املال.
 -2عدم التوافق بني املهارات املعروضة والطلب عليها.
 -3ما يزال القطاع العام يشوه احلوافز.
 -4ما تزال القواعد املنظمة للعمل صارمة والتزال ضرائب العمالة مرتفعة.
 -5هناك حاجة اىل االبتكار واالستثمار يف البحث والتطوير لكسر حلقة االنتاجية املنخفضة.
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والعمل على تنمية املهارات اليت هي عملية تراكمية معقدة وديناميكية تستمر طول دورة
حياة املوظف ويتم اكتساب املهارات من خالل طرق عديدة .إن احلكومة الرشيدة للجامعات
تستلزم قياس نواتج انظمة التعليم العايل وهي عملية معقدة تتطلب فحص جمموعة متنوعة واسعة
من املؤشرات.
إن ادارة التغري تتطلب زيادة املهارات االدراكية اذا ظهر برنامج التقييم الدويل للطالب ان
هناك اخنفاضاً شديداً يف املهارات االدراكية عالية املستوى ،حيث ان هناك نسبة كبرية من خرجيي
املدارس الثانوية تلتحق مبؤسسات التعليم العايل ولديها مهارات ادراكية تقل مستوياهتا كثرية عن
املعدل املتوسط عاملياً خالل العقد االخري لوحظ ادخال اصالحات عن التعليم اجلامعي يف معظم
بلدان دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDويف شىت احناء العامل.
لقد اتاح ظهور التصنيف العاملي فرصة غري مسبوقة ملؤسسات وانظمة التعليم العايل
لالعتماد على هذه االدوات اخلارجية يف اكتساب مسعة كبرية تزيد من رصيد تلك اجلامعات
وبالتوازي مع زيادة التصنيفات تطورت ايضا حوكمة التعليم الرشيدة وادارته يف العقدين املاضيني
نتيجة تنامي مؤسسات التعليم العايل وتنوع رساالهتا وهيئاهتا وظهور مبادى االدارة العامة اجلديدة
املناصرة للسوق موجهة حنو تبين هنج اكثر توازناً يف أسناد اصالحيات مطالبة االكادمييني باخلضوع
بدرجة اكرب للمسالة عن النتائج واجبارهم على اعتماد مبادى السوق وقامت معظم البلدان باجراء
اصالحات العادة النظر يف اليات ادارة التعليم العايل بأعتماد سرتاتيجيات ادارة التغيري.
وقد استهدفت عملية املقارنة املرجعية لنظم حوكمة اجلامعات حتديد ممارسات احلوكمة اليت
تتبعها اجلامعات وتوفري اطار لتحليل نظم حوكمة اجلامعات ومقارنتها هبدف تقدمي حتليل ونقاط
مرجعية ميكن االسرتشاد هبا يف عملييت التغيري واالصالح والعمل على حتسني فهم اجلامعات لنقاط
القوة والضعف يف هنج احلوكمة اجلاري تطبيقها ميكن اجلامعات من حتديد النواحي املطلوب ادخال
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تغريات هبا ويساعد ذلك اجلامعات يف هناية املطاف على حتسني وظائفها وادائها مبايليب احتياجات
اصحاب املصلحة بصورة افضل وأن تاسيس ثقافة احلكومة الرشيدة يساهم يف بناء قواعد بيانات
كبرية ذات امكانيات هامة الجراء مزيد من االحباث ،كما اهنا تتيح الفرصة لربط احلوكمة الرشيدة
باجلوانب االخرى املهمة لوضع السياسات املتعلقة باالداء اجلامعي مثل معدالت القبول ودخول
سوق العمل وتنمية املهارات واالبتكار واملسامهة يف النمو االقتصادي.
تعد احلوكمة الرشيدة أحد املوضوعات املهمة اليت سعت وحاولت .احداث تغيري يف املنظمات
ومنها اجلامعات منطلقة ومرتكزة على مبادى واليات داخلية وخارجية تعتمدها وقد شهدت البيئية
التعليمية اجلامعة اليوم تطورت وتغريات واسعة يف الربامج والنظم والتطبيقات واالليات اليت دفعتها
باجتاهات معوملة ديناميكية ،وأمست هذه البيئة يف حاجة ملحه اىل التغيري يف كثري من جوانبها
املنهجية والتطبيقية والعلمية هبدف الوصول اىل قطاع تعليمي جامعي فاعل ومساهم بشكل
ديناميكي يف تأسيس ثقافة احلكومة الرشيدة.
وقد بنيت اشكالية الدراسة من خالل استقراء للواقع التعليمي ،اذ ان غياب احلوكمة الرشيدة
بألياهتا ومبادئها واالفتقار اىل الشفافية واستمرارية االعمال يؤدي اىل ضعف التطور يف قطاع التعليم
العايل ،فاحلوكمة الرشيدة التتعلق بادارة اجلامعة فحسب ،بل بوضع معايري و اليات حاكمة الداء
كل االطراف واصحاب املصاحل ،حيث من خالهلا يتم استثمار اخلطط االسرتاتيجية لرتمجة ارادة
اجملتمع اىل سياسات عامة ووضع االسس والقواعد واملرتكزات اهلادفة اىل خدمة مجيع افراد اجملتمع
واحلوكمة الرشيدة يف جمال التعليم العايل اجلامعي الحتوي فقط نظم االدارة والتنظمم ،بل تشمل
مبعناها الواسع العمليات الرمسية اليت تتم بطريقة صياغة السياسات وحتديد االولويات وختصيص
املوارد وتطبيق االصالح وحتقيق التفوق والنجاح االسرتاتيجي ،وهي تشمل كل مستويات العملية
التعليمية.وعليه فأن احلوكمة اجلامعية الرشيدة تبىن على اساس استخدام الشفافية واملشاركة والوضوح
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وتطبيق االنظمة والقوانني لغرض التطوير والبناء يف ضوء ذلك متثل ادارة التغيري حنو ثقافة احلوكمة
اجلامعية الرشيدة واملعوقات واملشاكل اليت تعاين منها اجلامعات العراقية وحاول البحث االجابة
عليها خالل التساؤالت االتية :
 كيف هو شكل التغيري يف اجلامعات العراقية حنو تطبيق احلوكمة اجلامعية الرشيدة ماهي اهم مناذج ادارة التغيري اليت ميكن تطبيقها يف اجلامعات العراقية وهل تتوافقمع التجارب العاملية.
 مامدى توافر متطلبات احلوكمة اجلامعية الرشيدة يف اجلامعات العراقية يف ضوء مناذجادارة التغيري.
من خالل ذلك نرى امهية البحث تكمن يف االيت -:
 تطرقه اىل موضوعاً معاصراً يف جمال التعليم العايل اجلامعي وهو دور ادارة التغيري يفتأسيس ثقافة احلوكمة اجلامعية الرشيدة.
 اختياره الحد النماذج املهمة يف موضوع ادارة التغيري. ضرورة التعرف على مدى تطبيق انظمة ومعايري احلكومة يف اجلامعات العراقية. عدم وجود الئحة او تشريع حلوكمة اجلامعات وميكن االستناد او االرتكاز اليه يف حماولةلتحقيق ادارة تغيري فاعلة يف هذه املؤسسات.
وقد هدفت الدراسة اىل استعمال احد مناذج ادارة التغيري وهو منوذج ADKAR
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يف بناء ثقافة احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات العراقية ،حيث ان هذا النموذج ميثل خمتصراً
خلمسة ابعاد او متغريات مهمة ميكن اعتمادها كمهجية علمية الحداث التغيري يف اجلامعات حنو
بناء ثقافة احلوكمة اجلامعية الرشيدة وهذه االبعاد هي -:
 Awarenessالوعي بأمهية ادارة التغيري
 Desireالرغبة يف التغيري
 Knowledgeاملعرفة بكيفية ادارة التغيري
 Abilityالقدرات والقابلية الالزمة الدارة التغيري
 Reinforcementالتعزيز لتحقيق واجناز ادارة التغيري
سابعاً :الدراسات املرجعية املرتبطة بإشكالية الدراسة:
قد اوصت معظم نتائج الدراسات املقارنة اليت قامت هبا منظمة اليونسكو لتقييم جتارب
الدول يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي يف عصر العلم واملعرفة يف االلفية الثالثة بضرورة االخذ
بعدد من التوصيات والسياسات االصالحية لتحقيق اهداف تطوير االداء اجلامعي ضمن اليات
وابعاد ووسائل احلوكمة اجلامعية الرشيدة يف ظل تنامي الطلب اجملتمعي على التعليم العايل ويف
تقرير لربنامج االمم املتحدة االمنائي UN DP united nation Development
 programورد ان احلوكمة الرشيدة حتقق اهدافكثرية منها حتقيق االنسجام والعدالة االجتماعية
وحتقيق التنمية االقتصادية يف ختصيص واستثمار املوارد العامة فمثالً حددت دراسة برنامج االمم
املتحدة UN DPاملميزات التالية كسمات للحوكمة اجلامعية الرشيدة -:
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 -املشاركة

 -القدرة على التعامل مع القضايا املؤقتة والطارئة

ا الستدامة -الشرعية

 -القدرة على حتديد وتبين احللول الوطنية

 -الشفافية

 -املساءلة

 -التمكني

 -الكفاية

 -التمويل

 -الفاعلية

 -اخلدماتية

 -تعزيز سلطة القانون

 العدالة املساواةوتوصلت دراسة تناولت موضوع املسآلة كأحد ابعاد احلوكمة الرشيدة وبني فاعلية اجلامعة حيث
أشارت النتائج اىل وجود عالقة اجيابية قوية بني درجة الوعي مبفهوم املساءلة ودرجة فاعلية اجلامعة.
كما تناولت دراسة موضوع العالقة بني احلوكمة اجلامعية الرشيدة من خالل مبدأ االستقاللية
وبينت أن جامعة السويد من أفضل اجلامعات يف هذا اجملال حيث أن لديها استقاللية كبرية يف
ادارهتا وأن اجلامعات اليت ليست لديها استقاللية كاملة لن تكون لديها قدرة كافية على العمل كما
أشارت دراسة اىل ان هناك حتوالً كبرياً يف نظام التعليم العايل حتت ضغط االحتياجات اجلديدة
جملتمع املعرفة حيث ان هناك حتوالً من اهليكل التقليدي اىل اهليكل املعتمد على االستقاللية كما
أكدت الدراسة على ضرورة احداث الشراكة بني الدولة واجملتمع ضمن االعرتاف واالعتماد املتبادل
بينهما يف جمال تقسيم االدوار واكدت على ضرورة حتقيق الرتابط بني احلوكمة اجلامعية واملعرفة
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باملعلومات والبيانات اخلاصة بالتعليم وكيفية تداوهلا واالستفادة منها ،وكيفية اتاحتها امام الرأي
العام وسهولة الوصول اليها للمناقشة وابداء الرأي فيها ،واعالم اجلمهور مبستوى تقدم اداء النظام
التعليمي من عدمه وكيفية وجود آليات املشاركة للتطوير والتحديث واهتمت دراسة مت اجرائها
بوضع تصور مقرتح ميكن من خالله استخدام احلوكمة اجلامعية الرشيدة يف النظام التعليمي من اجل
رفع كفاءة اجلامعات وحتقيق جودهتا ،وأشارت الدراسة اىل ان تطبيق احلوكمة يسهم يف رفع كفاءة
النظام التعليمي وجتويده يف اجلامعات ،أن هناك أسباب قد تؤدي اىل فشل يف حتديد االولوليات،
وغياب التدريب الفعال للقيادات االدارية ،وعدم استقالل اجلامعات.
واجريت دراسة من قبل لتحديد العالقة املعقدة بني احلوكمة اجلامعية وانتاج املعرفة يف
اجلامعات ،واشارت الدراسة اىل ان االنظمة التعليمة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 OECDتواجه حتديات معقدة وخباصة فيما يتعلق بأنتاج املعرفة ،وان تطبيق احلوكمة الرشيدة
يف اجلامعات يسهم يف انتاج املعرفة مبختلف انواعها ونشرها واالستفادة منها وأتاحتها للراي العام
ملناقشتها واعالم اجلمهور مبستوى تقدم اداء اجلامعة من عدمه و أشارت الدراسة اىل أن تطبيق
احلوكمة اجلامعية الرشيدة يتطلب أنظمة ادارية حرفية واقل مركزية ومشاركة مؤسسات اجملتمع املدين
كما أجريت دراسة للتعرف على كيفية تطبيق احلوكمة الرشيدة يف التعليم يف الدمنارك و أشارت
الدراسة اىل أن استخدام احلوكمة اجلامعية ادى اىل تطويراالدارة وعالج الكثري من املشكالت كما
ادت اىل تفعيل نظم املساءلة واحملاسبية وتطبيق معايري اجلودة يف التعليم.
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املقدمة
نظام القبول اجلامعي على مستوى الدول الناهضة بالتعليم اصبح ركنا اساسيا يف سياسات
تلك الدول على املستوى الفردي واملؤسسي ،ومل يعد معيار الدرجات للطلبة القادمني من الدراسة
الثانوية مناسب متاما للقبول باجلامعات وامنا هناك معايري اخرى دخلت على اخلط واصبح اهتمام
اجلامعات بالدرجة االساس جودة التعليم وهذا يتطلب جودة املدخالت من اجل الوصول اىل جودة
املخرجات.
لعل من اهم االمور اليت دخلت يف قائمة املعايري السمات والصفات الشخصية للطلبة
املناسبني للتخصصات واالقسام العلمية املناسبة هلم ولقدراهتم ومؤهالهتم  ،وهذا له أمهية بالغة يف
تشكيل مالمح الطلبة املناسبني لكل ختصص دراسي.
وهناك من الدول من استخدمت نظام التقارير اليت يعدها مدرسي املرحلة الثانوية عن كل
طالب متضمنا حىت اجلوانب النفسية والشخصية مشفوعا بالتوصيات الدقيقة عن حالة الطالب
واملواهب واملؤهالت اليت يتمتع هبا.
يف العراق ال زال نظام القبول املركزي معتمدا رغم قدم اجراءاته وعدم مالئمته للواقع العلمي
واالجتماعي وفق التطور السريع يف االنظمة التعليمية وجودة خمرجاهتا ،فاصبح االهتمام باملدخالت
االعتماد على
مقدما وفق رؤية استشرافية واضحة امهية بالغة لواضعي السياسات التعليمية  ،ومل يعد
ً
درجات االمتحانات العامة (البكالوريا) مناسبا ،لذلك كان البد من مراجعة وحتليل هلذا النظام
لكشف اخللل واملالبسات من اجل التعديل او التبديل.
أن النظام القبول املركزي املطبق حالياً يف دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة التعليم العايل يعتمد
فقط على نتائج امتحانات (البكالوريا) والذي يتضمن عدة اجراءات بدءا بدليل الطالب املعد
سنويا يف كيفية مليء استمارة التقدمي للجامعات والكليات واالقسام العلمية بعد ظهور النتائج
مباشرة وانتهاء بالقبول يف اجلامعات الذي يصبح دستور غري قابل للتغيري اال ما ندر ،وصعوبة
اجراءات التحويل او حتقيق الرغبة حسب القرب والبعد من املعدل.
ما يتبع هذا النظام يف القبول هو ظلم كبري للكثري من الطلبة الذين يضطرون اىل االستعانة
بالوساطات او الكليات االهلية يف حتقيق رغباهتم ملن يفهم ويعرف ما يريد ،اما الطلبة ذوي
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املعدالت الواطئة فيضطر اىل القبول باي كلية دون النظر اىل مستواه وامكانياته هروبا من املعاهد
واجملاالت الفنية اال ما ندر.
لألسف هناك الكثري من الطلبة جيربون بشكل او باخر على الذهاب اىل كليات غري راغبني
فيها اما بضغط من االهل او لغرض التعيني او ألسباب اخرى ،ان عدم قناعة الطالب بالتخصص
الذي يدرسه يؤدي اىل اضرار كبرية فرديا وجمتمعيا.
ان النظام القبول املركزي جيعل احلمل االكرب على اجلامعات اليت سوف تتحمل االعباء ،اذ
ان موارد الدولة املصروفة على الطالب منذ دخوله رياض االطفال حلني خترجه من اجلامعة سوف
تضيع هباءا منثورا اذا مل يكن الطالب مستعد نفسيا ومهاريا لتخصصه وامكانياته ومهارات ذلك
التخصص وما يتطلب من اداء.
يف هذا البحث نقوم بدراسة حتليلية عن واقع هذا النظام ومواطن اخللل فيه وامكانية استبداله
او تعديله مع االخذ بنظر االعتبار التشريعات النافذة والظروف الساندة ،مستندين يف ذلك اىل
مصادر اساسية امهها احصاءات من وزارة التخطيط مبا خيتص باجلانب العلمي واستحداث االقسام
العلمية ،وايضا دليل الطالب الصادر عن وزارة التعليم العايل للسنني االخرية وقوائم احلدود الدنيا
السنوية فضال عن احصاءات من وزارة الرتبية وبعض املصادر عن التعليم بشكله العام يف العراق
خالل السنوات السابقة .
وهناك استبيان خاص بعنوان (مدى مسامهة نظام القبول املركزي يف حتقيق اهداف التعليم
يف العراق ) تتضمن جمموعة من االسئلة :
االول  /مدى مالئمة نظام القبول املركزي مع الواقع االجتماعي
الثاين  /مدى مالئمة نظام القبول املركزي مع الواقع االقتصادي
الثالث  /مدى مسامهة نظام القبول املركزي يف حتقيق رغبات الطالب
الرابع  /مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اهداف التنمية املستدامة
اخلامس  /مدى قدرة نظام القبول املركزي على اكتشاف املواهب والطاقات املبدعة
السادس  /مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اجلودة يف اجلامعات.
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وهناك طلب يف االستبيان من االستاذ يطلب منه مقرتحاته البديلة هلذا النظام لإلفادة من
االفكار والطروحات وحتليلها وتشذيبها.
هذه االسئلة حتاول كشف احلقائق عن هذا النظام من خالل حتليل وتصنيف االجابات
لشرائح خمتلفة من اجملتمع ،السيما املختصني والقريبني من هذا النظام ويف مقدمتهم املسؤولني يف
وزاريت الرتبية والتعليم العايل واعداد من الطلبة واعداد من االساتذة االكادمييني واعداد من املشرفني
الرتبويني وكذلك املدرسني يف املدارس الثانوية ،من اجل الوصول اىل رؤية ناضجة وواقعية.
نظام القبول املركزي العراقي – االليات واالجراءات
متهيد:
بداية البد من التعرف على نظام القبول املركزي املعتمد منذ سنني ضمن اليات قبول الطلبة
باجلامعات العراقية ،حبيث يكون جمموع الدرجات لالمتحان يف الصفوف املنتهية باإلعدادية
(البكالوريا) ،هو املعيار الوحيد يف تقييم الطالب وهو جواز سفره حنو كليته القادمة دون أي معيار
اخر وحسب تصنيف الكليات.
يف هذا احملور نقوم بدراسة حتليلية عن بعض فقرات النظام ومراحل العمل فيه واجلهات
املنفذة من اجل الوصول اىل معلومات اوسع وحقائق ادق.
صدرقانونوزارةالرتبيةوالتعليمرقم  39لسنة  1958تضمن مواد ونصوصا قانونية تفصيلية يف
كيفية اداء وزارة الرتبية لعملها يف ادارة املدارس احلكومية واالهلية واالجنبية(.)1
مث صدر قانون ذيل قانون وزارة الرتبية رقم  39لسنة  1958املعدل رقم  200لسنة
 1968مت فيه اقرار استيفاء رسوم منح اجازة تأسيس املدارس االهلية واالجنبية وفق نسب حمددة
وبعض االليات االخرى(.)2
 .1الوقائع العراقية  ،العدد  ،55 :يف  ، 15-10-1958اجلزء.2
 .2املوقع االلكرتوين http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/18812.html :
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مث صدر قانون وزارة الرتبية رقم ( )124لسنة  1971وتضمن مشولية اكثر ملهام وزارة الرتبية
والغى القوانني القدمية وحدد مهمة وزارة الرتبية بالعمل على تقدم اجملتمع وتنمية ثرواته البشرية
واعداد مواطنني مؤمنني باهلل خملصني ألمتهم مستنريين باملعرفة مستمسكني حبقوق املواطنة قائمني
بواجباهتا(.)3
صدر قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم ( )132لسنة  1970ليؤسس اول
وزارة تنفصل عن وزارة الرتبية وختتص بالتعليم العايل فيما بعد الثانوية ومتارس ذلك من خالل ختطيط
منهجي عام (.)4
وحددت اهداف الوزارة بـ :
أ – احداث تغيري نوعي يف احلركة العلمية والتعليم العايل ينهض هبما وجبميع مؤسساهتما.
ب – حتقيق االنسجام والتكامل بني مناهج وأهداف احلركة العلمية والتعليم العايل وبني
املخططات العامة للدولة.
جـ – تتوزع الدراسات والبحوث العلمية العليا واالختصاصات الفنية والتكنولوجية يف
اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث على ضوء مشاريع التنمية والتطوير املتعاظمة يف البالد.
د – اعداد جيل متحرر من اجلهل واخلوف والتخلف قوي يف بنيته وشخصيته واخالقه يعي
تراث امته احلضاري ويعتز به وبوطنه وشعبه.
هـ – اعداد العلماء واملفكرين واالساتذة اجلامعيني واملدرسني واخلرباء املختصني من ابناء
الوطن إلمالء االطارات الرتبوية والثقافية والفنية واالقتصادية والعلمية بكفاءات وطنية جديرة خملصة
يف مجيع مرافق الدولة والقطاعات االخرى.
و – العمل على حتقيق التطور املتوازن باستمرار بني تقدم العلوم النظرية وبني مايقتضي ذلك
من توسع وتطوير يف العلوم والتجارب واملمارسات التطبيقية واملختربية.
ز – العناية بالبحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب االبداع واالبتكار .والعمل على
.3املوقع االلكرتوين http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5093.html :
 .4الوقائع العراقية ،العدد  ،2362 :يف .08-06-1974
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توفري االسباب الفنية واالدبية واملادية اليت تساعد الباحثني واملبدعني واملخرتعني على متابعة رسالتهم
باطمئنان وثقة.
ح – تأمني احلصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثني ومنح خمصصات كافية للتفرغ
العلمي ومكافآت مادية تتناسب مع قيمة وجودة االنتاج واالبتكار.
ط – دعم وتشجيع اجلمعيات العلمية يف البالد ومدها باملعونات املالية والفنية اليت توفر هلا
سبل التطور والنماء.
مث صدر قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم ( )40لسنة  ،1988وفيه تغريت
االهداف حنو احداث تغيريات كمية ونوعية يف احلركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه املؤسسات
التعليمية والبحثية مبا حيقق التفاعل املستمر بني الفكر واملمارسة باجتاه حتقيق األصالة والرصانة
العلمية والتفاعل مع التجارب واخلربات اإلنسانية واعتماد معايري اجلودة العلمية الدولية ومستويات
اعلى من التطور التعليمي وصوال اىل بناء أجيال جديدة حتمل لواء العلم واملعرفة لتكون قوة فاعلة
ومؤثرة يف اجملتمع(.)5
وعند مالحظة تغري االهداف نفهم ان االمور تتطور عرب الزمن وان ال يبقى القانون متمسكا
بنصوصه املالئمة ملرحلته الزمنية ،والبد من تغيري جذري حسب االمكانيات والتطورات التقنية
وحجم سوق العمل واملهن املطلوبة واملهن املندثرة وغريها ،مبعىن ان يكون هناك ختطيط ورؤية
مستقبلية ترعى االجيال الناشئة بالتعليم والتدريب احلديث واملتطور.
ان قوانني التعليم العايل يف العراق الزالت نافذة دون حساب للزمن والتطور والتقين وتغري
املهن واحلرف واحتياجات اسواق االعمال ،كما ان التطور السكاين حيتم زيادة طلب التعليم وزيادة
االحتياج اىل فرص العمل ،وعلى الرغم من قدم االجراءات الزال نظام القبول املركزي نافذا وفق
شروط واليات متغرية سنويا حسب الكليات واجلامعات املستحدثة .

 .5جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،3196بتاريخ  . 1988املوقع االلكرتوين :
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=141220055451161
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اوال  :مالحظات على شروط القبول يف اجلامعات العراقية
عند مراجعة دليل الطالب ملعرفة توجهات نظام القبول املركزي جند ان الفقرة االوىل من
الدليل هي شروط القبول املركزي يف اجلامعات العراقية ،وميكننا مناقشة بعض الشروط على حده
مبنتهى املنطق والعقالنية.
	«-يشرتط يف الطالب أن يكون عراقي اجلنسية ،وحائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية
العراقية معززة بتصديق من املديرية العامة للرتبية يف احملافظة أو على شهادة تعادهلا».
كونه عراقي وشرط اساسي ان تكون مدرسته عراقية مفهوم ،النه قبوال مركزيا وليس عاما
ويعتمد نظام التعليم اجملاين ،ولكن اجلانب الوثائقي هو املشكلة ،فان حصر الوثيقة بني املدرسة
والرتبية التابعة هلا وهو اجراء روتيين قدمي ،واصبح من خملفات املاضي والبد من تقنيات حديثة
لالمتحانات وتصديق الوثائق الكرتونيا واعتماد جهة حكومية خاصة بتصديق الوثائق الرمسية بعيدا
عن حتميل الطالب عبء املراجعة والتوثيق ،وقد مت اضافة هم جديد على الطالب وهي صحة
الصدور اليت تعد دليال على تراجع الثقة بالوثائق الرمسية وحتميل اثار ذلك على املواطن .
 « ان يكون ناجحاً يف الفحص الطيب ويكون تقدمي الطالب املكفوف (الذي تتوفرفيه الشروط التقدمي للدراسات اإلنسانية املالئمة) عن طريق القبول املركزي».
هذا الشرط موجود يف كل دوائر الدولة يف التعيني او يف احلصول على اجازة سوق وغريها
وتوجد جلان طبية متخصصة جتلس يف بعض املراكز الصحية ألجراء فحص البصر فقط وليس
فحص طيب شامل كما يطالب الشرط ،وتعتمد نتيجة الفحص كوثيقة رمسية تبعد شبح العقوبة عن
املوظف يف التسجيل الذي يقبل ملف طالب دون الفحص الطيب ،وتنتفي احلاجة الفعلية لفحص
طيب يكشف الكثري عن حالة الطالب البدنية واجلسدية املالئمة للدراسة اجلامعية ،فضال عن احلاجة
اىل فحص ذهين ونفسي من اجل معرفة توجهات الطالب ورغباته واحتمالية وجود امراض نفسية
عدوانية او غريها ،وعادة يكون ذلك يف ملف الطالب من مرحلة االعدادية بوجود االرشاد الرتبوي
يف املدارس الذي انتهى العمل به منذ زمن.
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 « ان يكون متفرغاً للدراسة وال جيوز اجلمع بني الوظيفة والدراسة يف الكلياتواملعاهد الصباحية ،ويشمل ذلك منتسيب املؤسسات احلكومية كافة ويشرتط يف استمرارهم
ابتداء على وفق التعليمات النافذة واذا ثبت
بالدراسة احلصول على إجازة دراسية من دوائرهم ً
خالف ذلك يكتب إىل الوزارة إللغاء قبوله»(.)6
وفق احلالة العراقية وطبيعة الدراسة والعمل فيها فهذا الشرط مطلوب ملنع االزدواجية بني
العمل والدراسة ،ولكن وفقا للتجربة الواقعية منذ اربعة عقود مل مينع هذا الشرط الكثري ممن اكملوا
دراساهتم خالفا هلذا الشرط سواء كان ذلك بالدراسة املسائية او الصباحية ،كما ان املنطق والعقل
يقول ان املنع ليس صحيحا ،والسؤال هنا ملاذا ال يكون بإمكان أي مواطن او انسان ان يدرس
ويعمل وهو طموح مشروع ،والبد من توفري حرية االختيار للطالب وتعزيز ذلك بتعدد الفرص
امامه ،لذلك جيب اجياد خمرج حقيقي مالئم للطالب وملصلحة الدولة.
 «ان يكون من خرجيي السنة الدراسية احلالية او السنة الدراسية السابقة من غرياملقبولني قبوال مركزياً يف أية كلية أو معهد يتم قبوهلم على وفق احلدود الدنيا لسنه خترجهم
شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات (التعليم احلكومي اخلاص الصباحي ،املسائية ،االهلية
أو الكليات التابعة للوقفني) ويف حال ثبوت قبول الطالب يف أية كلية أو معهد يف القنوات
اعاله يعاد إىل قبوله األصلي وتعد سنة رسوب حبقه».
هذا الشرط فيه الكثري من االسئلة االستفهامية ،تبدا بتحديد عمر الطالب املسموح له
الدخول يف نظام القبول املركزي بعمر  18سنة او اكثر بقليل حسب السنة احلالية ،مع شرط
خاص لعمر  19سنة او حسب السنة السابقة ،والسؤال امهية ذلك علميا ومهنيا بعيدا عن اجلانب
التنظيمي واالداري واالعداد الكبرية الداخلة يف النظام ،والسؤال االخر ملاذا هذا التشدد يف القبول
واالجراء الصارم حبق املقبولني يف كليات اخرى وامكانية توسيع دائرة الفرص واخليارات للطالب.

(.6بإمكان الطالب املوظف تأجيل الدراسة حبسب التعليمات كي يستويف شرط إكمال سنتني خدمة مرضية ليحق له احلصول على
اإلجازة الدراسية وعلى وفق تعليمات منح اإلجازة الدراسية).للمزيد ينظر :دليل الطالب للقبول يف اجلامعات العراقية للسنة الدراسية
 ،2018-2019وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ،2018 ،ص.6
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ثانيا  :مالحظات على االسس العامة املعتمدة يف نظام القبول املركزي
يعتمد نظام القبول املركزي على اسس عامة مهمة عند التقدمي ومنها :
أوال :التقدمي على االستمارة االلكرتونية عن طريق البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات
والتخطيط واملتابعة ،لوزارة التعليم العايل ،حبيث يتوجب على الطلبة :
أ« -من خرجيي الفرع العلمي بالصنفني (االحيائي ،والتطبيقي) ملئ ( )50اختيارا يف
االستمارة االلكرتونية على ان ال يقل عدد املعاهد عن ( )10من ضمن اخلمسني اختيار»،
مبعىن ان االولوية يف خطة الوزارة لدراسة البكالوريوس االكادميية (اربع سنوات) وليس دراسة الدبلوم
املهنية (سنتان)  ،من خالل نسبة ( )% 20للمعاهد فقط يف االختيارات.
ب« -من خرجيي الفرع االديب :ملء ما ال يقل عن ( )25اختيارا ولغاية( )50اختيار يف
االستمارة االلكرتونية على ان ال يقل عدد املعاهد ايضا عن ( )10معاهد» ،مبعىن ان الدراسات
االدبية واالنسانية اقل اهتماما من الوزارة ،كما هو واضح من هذه االسس .
ت« -يكون التقدمي لكلية القانون (احلقوق) مقتصرا على سكنة احملافظة حصراً وال حيق
للطالب التقدمي اىل الكلية املذكورة يف اجلامعات اليت تقع خارج حمافظته» ،وهذا يعين ان هناك
توسعا كبريا حدث يف دراسة القانون واصبح موجودا يف كل حمافظه مما استدعى اعطاء االولوية
للمحافظة على حساب احلاجة الفعلية والتخطيط املربمج .
ومن خالل هذه االجراءات يتضح ان اليات النظام تعتمد باألساس على الطالب نفسه يف
االختيار ،دون ان يكون هناك خيارات كثرية مفتوحة للطالب من اجل حتقيق الطموح املنشود،
واختيار الطالب يكون حسب اجملموع واملعدل ،واالستمارة االلكرتونية عرب النظام االلكرتوين
الستمارة القبول املركزي .
ثالثا  :واقع اجلامعات العراقية
يضم العراق ( )35مخسة وثالثني جامعة حكومية،و( )75مخسة وسبعني كلية وجامعة
اهلية ،منتشرة يف البالد من املوصل اىل البصرة باستثناء اقليم كردستان( )7الذي يضم ( )15مخسة
 .7دليل الطالب للقبول يف اجلامعات العراقية للسنة الدراسية  ،2018-2019املصدر السابق ،ص27-ص62؛ املوقع الرمسي
لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي./http://mohesr.gov.iq/ar
150

سياسة القبول املركزي يف اجلامعات ..دراسة يف امكانية التعديل أو التبديل

عشر جامعةحكوميةتابعةلإلقليمو( )14واربعة عشر جامعةاهلية(،)8تستقبل الطالب من خمرجات
الرتبية وفق نظام القبول املركزي للحكومية ،وتعتمد على قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
رقم  40لسنة  1988مع تعديالته يف ادارة اجلامعات ،وبالتايل فان اجلامعات حمكومة مبوجب
قانون موحد وادارة موحدة تتمثل يف قرارات وزارة التعليم العايل ودوائرها وغري مستقلة وال تستطيع
املنافسة فيما بينها يف استقطاب الطالب اجليدين او توزيع االختصاصات حسب حاجة السوق
احمللية والدولية لألعمال كما هو معمول به يف اجلامعات العاملية .
يف السنة الدراسية  2018-2019مت قبول ( )127078طالب يف اجلامعات احلكومية،
وبلغ عدد الطلبة املقبولني ضمن قناة القبول املركزي يف اجملموعة الطبية بلغ ( )6655طالبا،
مقارنة بالسنة الدراسية  2017-2018الذي مت فيه قبول( ،)5042وأعداد الطلبة احلاصلني
على معدل  % 100بلغ  1158طالبا ،فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل بني
()100–95أحد عشر ألف اوثالمثئة وسبع وعشرين ( )11027طالبا مما تطلب زيادة الطاقة
االستيعابية يف كليات اجملموعة الطبية(.)9
ومن الضرورة مبكان االطالع على توزيع الطلبة يف اجلامعات والكليات  ،وبالتايل من اجل
التوضيح البد من اخذ منوذج بعيدا عن االسهاب كما هو واضح يف اجلدول االيت :
جدول رقم ()1

()10

توزيع الطلبة يف كليات جامعة بغداد للعام الدراسي 2018-2019
القسم

عدد الطلبة

االدىن

االعلى

ت

الكلية

703

714

1

كلية الطب

307

703

2

طب الكندي

120

700

712,4

3

طب اسنان

186

689

.8املوقع االلكرتوين https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9:
 .9املوقع الرمسي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي /http://mohesr.gov.iq/ar/2018/10 :
.10قسم احلاسبة االلكرتونية  ،دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي القبول املركزي للسنة
الدراسية . 2019 2018-
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4

صيدلة

180

684

709,8

5

التمريض

150

659

680

6

طب بيطري

159

558

680

اجملموعة الطبية

1102

7

هندسة

العمارة

54

649

702

هندسة

مدين

131

620

671

هندسة

كهرباء

109

584

661

هندسة

الكرتونيك

64

632

680

حاسوب

72

624

679

ميكانيك

142

كيماوي

99

موارد مائية

54

البيئة

32

الطاقة

99

املساحة

38

الطريان

36

النفط

38

جمموع اهلندسة
8
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هندسة خوارزمي

1004
معلومات واتصاالت

43

626

676

الطب احليايت

43

681

682

ميكاترونكس

32

564

658

الكيمياء االحيائية

42

609

678

سياسة القبول املركزي يف اجلامعات ..دراسة يف امكانية التعديل أو التبديل

9
10

جمموع اخلوارزمي

160

جمموع اهلندسية

1164

العلوم

-------

1491

490

679

العلوم

رياضيات

139

507

675

علوم بنات

-----

233

491

662,7

علوم بنات

رياضيات

89

491

622

حاسوب

67

492

637

جمموع العلوم

2019

11

القانون

207

557

681

12

العلوم السياسية

217

504

619

13

الزراعة

953

441

677

14

لغات

1220

502

684

15

ادارة واقتصاد

1270

478

659

16

تربية ابن اهليثم

1250

500

667

17

تربية ابن رشد

799

481

678

18

تربية بنات

898

469

675

19

اآلداب

1047

472

626

20

علوم اسالمية

663

466

586

21

االعالم

216

520

684

22

فنون مجيلة

379

457

569

9119
اجملموع الكلي

13404
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وعند قراءة اجلدول جند ان عدد املقبولني يف جامعة بغداد وحدها  13404طالب ميثلون
نسبة ( )% 10,5من جمموع عدد الطلبة وهي النسبة االكرب اذ مع وجود  35جامعة حكومية
تستوعب كليات اجلامعة نسبة تقريب  % 11من الطلبة ،وكليات اجلامعة تبلغ  24كلية متنوعة
االختصاصات ،ويف اجلدول  22كلية الن كلييت الرتبية الرياضية وكلية الرتبية الرياضية للبنات تعتمد
القبول املباشر ،وطبعا كثرة الكليات دليل على امهية هذا اجلامعة ومدى وسعها ،كما من قراءة
اجلدول جند كلييت طب بنفس التخصصات وكلييت هندسة بتنوع التخصصات ،كما جند تعدد
وتكرار التخصص الواحد يف اكثر من كلية مثل اقسام اجلغرافية واللغة العربية والتاريخ املتوزعة على
كليات الرتبية والرتبية االساسية واآلداب.
من اجلدول ايضا جند ان عدد طلبة اجملموعةالطبية بلغ ( )1102طالب موزعني على
ست كليات ،وحسب الطاقة االستيعابية هلذه الكليات فإهنا تبلغ النصف مبعىن ان هذه الكليات
تستقطب عدد طلبة اكثر من طاقتها االستيعابية بتأثريات غري علمية وال اكادميية وامنا سياسية
واجتماعية ،وهذا ما جيعل نظام القبول مع هذه التأثريات غري العلمية عرضة لنتائج سلبية بالنوع
والكم ،وهومستقبل البلد ومصري الطالب امانة يف اعناق مجيع املسؤولني.
يف اجملموعةاهلندسية جند ( )1164طالب مقبول موزعني على كليتني و 17قسم علمي
هندسي ،وجمموعة العلوم ( )2019طالب موزعني على كليتني (علوم وعلوم للبنات ) و 13قسم
علمي منها مكرر ،يف الوقت الذي استوعبت  12كلية يف الدراسات االنسانية ( )9119طالب
وهو رقم كبري ميثل نسبة ( )% 68من املقبولني يف اجلامعة وهو رقم كبري جدا الختصاصات علمية
غري ذات امهية كربى بالنسبة اىل سوق العمل ،وهناك بعض االقسام مكررة وتدرس املناهج نفسها
وخترج املئات من الطلبة سنويا دون ان يكون هناك فرصة عمل واقعية موجودة يف االقتصاد العراقي
مما يتطلب مراجعة حقيقية لتلك االقسام.
ان جامعة بغداد مبا متثله من رمزية يف العراق كوهنا اجلامعة االم واالوىل واالعرق واالقدم ،متثل
منوذج للجامعة املسرتخية واليت ال تسعى اىل حتسني ادائها وتطويرها الذايت الن طالهبا مضمونني
وفق نظام القبول املركزي واساتذهتا ممولني من احلكومة وابنيتها حكومية وتشغلها دون عناء ،وادارهتا
تتحكم فيها السلطات السياسية والوزارية ،وليس وفق اليات التدرج اجلامعي والفعالية العلمية وجودة
االداء التدريسي والبحثي ،وهذا يفقدها خاصية السعي اىل استقطاب الطلبة باملنافسة وتعيني
االساتذة الكفوئني وحتسني البىن التحتية.
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يوضح اجلدول ايضا احلد االدىن واالعلى يف جمموع الطالب املقبول يف الكلية املعنية مثل
كلية الطب حيث يبلغ احلد االدىن للقبول ( )703واحلد االعلى ( )714وكال اجملموعني فوق
الطاقة القصوى لسبع مواد ميتحن فيها طالب وهي ( )700لكل مادة  100درجة ويالحظ ان
مجيع الطلبة املقبولني هم من فئة فوق املائة يف كل املواد وهذا يؤشر اىل وجود تأثريات اخرى غري
علمية يف طبيعة القبول املركزي .
والزلنا يف جامعة بغداد كنموذج للدراسة من خالل تتبع اهليئة التدريسية :
جدول رقم ()11()2التدريسيون يف جامعة بغداد حسب اجلنس والشهادة
ت

الكلية

عدد

ذكور

اناث

دكتوراه

ماجستري

1

كلية الطب

223

132

91

177

45

2

طب الكندي

108

64

44

87

21

3

طب اسنان

242

58

184

94

148

4

صيدلة

121

46

75

40

81

5

التمريض

81

32

49

47

34

6

طب بيطري

281

137

144

132

149

7

اهلندسة

421

246

175

164

247

8

هندسة خوارزمي

145

101

44

47

98

9

العلوم

722

292

430

370

351

10

علوم بنات

275

64

211

108

167

11

القانون

47

27

20

35

12

12

العلوم السياسية

82

42

40

63

19

13

الزراعة

496

264

232

286

210

.11جدول من اعداد الباحث مستند على معطيات تقرير االدارة السنوي لعام  ،2016قسم الدراسات والتخطيط ،جامعة بغداد،
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ص8-ص.14
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14

لغات

336

175

161

144

192

15

ادارة واقتصاد

245

119

126

134

105

16

تربية ابن الرشد

332

153

179

261

71

17

تربية ابن اهليثم

553

193

360

275

278

18

تربية بنات

301

52

249

178

123

19

اآلداب

284

148

136

231

53

20

علوم اسالمية

133

99

34

104

29

21

االعالم

98

58

40

77

21

22

فنون مجيلة

267

187

80

153

113

23

تربية رياضية

181

130

51

131

50

24

تربية رياضية بنات

62

1

61

52

10

اجملموع

6036

2820

3216

3390

2627

اجلدول يوضح عدد التدريسيني يف جامعة بغداد وحدها والبالغ ( )6036استاذ موزعني
على ( )2820ذكور و( )3216اناث ،وهذ مؤشر على ارتفاع نسبة االناث بني التدريسيني
يف اكرب واوسع جامعة بالعراق ،فيما كانت الشهادات موزعة على ( )3390شهادة دكتوراه
و( )2627من حاملي شهادة املاجستري ،وهذا االرقام تؤشر اىل شبابية اجلامعة من جهة وقلة
خربة يف االداء اجلامعي من جهة اخرى.
كما ان مؤشر وجود اكثر من ستة االف تدريسي موجود يف جامعة واحدة يكلفها مبالغ
سنوية طائلة من رواتب واجور حماضرات واشراف دون ان يكون هناك مردود حقيقي يف االقتصاد
العراقي من خرجيي هذه اجلامعة الكبرية ،وال حىت من النشاطات البحثية ألساتذة الكلية جيعل من
الضرورة مبكان مراجعة نظام القبول املركزي الذي قيد حركة التطوير.
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( استبيان – حتليل – استنتاج )
يف هذا احملور مت اعداد استمارة استبيان خاصة حتت عنوان (مدى مسامهة نظام القبول
املركزي يف حتقيق اهداف التعليم يف العراق) ،كما مت عرضها ورقيا على جمموعة من االساتذة
اجلامعيني واملشرفني الرتبويني بشكل خاص وبعض املوظفني من الدرجات الوظيفية العليا ،مث مت
اعدادها الكرتونيا وعرضها بشكل عام وفيما يلي منوذج من االستمارة:
ضعيف متوسط ممتاز

ت

السؤال

1

مدى مالئمة نظام القبول املركزي مع الواقع االجتماعي

2

مدى مالئمة نظام القبول املركزي مع سوق العمل االقتصادي

3

مدى مسامهة نظام القبول املركزي يف حتقيق رغبات الطالب

4

مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اهداف التنمية املستدامة

 5مدى قدرة نظام القبول املركزي على اكتشاف املواهب والطاقات املبدعة
مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اجلودة يف اجلامعات

6

واضيفت فقرة يف االستمارة تشمل املقرتحات يف البدائل للنظام مع اعطاء حق ذكر االسم
اختياري ألصحاب املقرتحات واالفكار القابلة للتطبيق .
وزع االستبيان على العينات املنتقاة يف اوساط علمية وتربوية بلغت ( )1370شخص
مشلت ( 457الورقي  913االلكرتوين) ومن كال اجلنسني ( مبعدل  885للذكور 485 ،لإلناث)
وكانت االحصائية العامة كااليت :
جدول رقم ( )1توزيع العينات حسب العمر واجلنس
االعمار

20-30

30-40

40-50

فوق  50سنة

اجملموع

االناث

49

130

177

129

485

الذكور

21

212

346

306

885

اجملموع

70

342

523

435

1370
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وعند قراءة اجلدول نالحظ ان النسبة االكرب من املشاركني بالعينة هي من فئة العقد اخلامس
من العمر ( )40-50وهي الفئة االكثر نضجا واحتكاكا بالواقع الرتبوي واالكادميي على املستوى
الوظيفي والعائلي فضال عن ثاين اكرب نسبة هي من فئة ما فوق اخلمسني وهم االكثر خربة ومتاس
مع جتارب التعليم والرتبية يف العراق خالل العقود املاضية ،وهذا ما جيعل اآلراء واالفكار اليت وردت
يف هذا االستبيان اكثر اتزانا وخربة.
املسالة االخرى اليت يشري اليها اجلدول ان نسبة االناث كانت حاضرة يف كل الفئات
،السيما يف فئة ( )40-50كانت نسبها عالية ،وبالتايل فان رؤية البحث بشكل عام واالستبيان
بشكل خاص قد مثلت كل الفئات حسب اجلنس والشهادة والعمر.
اما توزيع االحصائيات حسب الشهادة اجلامعية فكانت حسب اجلدول رقم ()2
جدول رقم ( )2توزيع العينات حسب الشهادة اجلامعية
دكتوراه

اخرى

اجملموع

ماجستري

دبلوم /بكالوريوس

1370

العدد

680

334

290

66

النسبة

% 49,6

24,4%

% 21,2

% 4,8

% 100

بعد هذه االحصائيات العامة عن العينات واليت اوضحت بشكل ملفت للنظر اعداد كبرية
من اصحاب الشهادات ،اذ بلغ عدد اصحاب شهادة الدكتوراه  680شهادة و 334شهادة
ماجستري مما جيعل هذا االستبيان قريب جدا من نبض الضمري العراقي االكادميي والرتبوي.
جدول رقم ( )3توزيع العينات حسب املهنة

العدد

اخرى

متقاعد

مشرف تربوي

مدرس

استاذ جامعي

موظف
تربوي

جمموع

11

70

367

112

780

30

1370

% 56,9

% 2,2

% 100

النسبة % 8,1 % 26,8 % 5,2 % 0,8
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عند قراءة اجلدول جند ان النسبة االكرب من اصحاب املهن هم من فئة االستاذ اجلامعي
واملشرف الرتبوي ( % 56,9و % 24,4على التوايل) مبعىن االستبيان قد ركز على هذا الفئات
من اجل اخلروج بأفضل رؤية عن واقع نظام القبول املركزي الن هذه الفئات هم االقرب اليه واالكثر
تعامل معه بل هم من اكثر الفئات تأثرا وتأثريا من واىل هذا النظام.
كانت نتائج االستبيان جديرة باالهتمام وحتمل رسائل من انواع شىت ،ومن اجل الفائدة
األعم سوف يكون التحليل لكل سؤال على حده وكااليت :
اجلدول رقم ( )4حتليل بيانات السؤال االول
س1

مدى مالئمة نظام القبول املركزي مع الواقع االجتماعي

التقييم

ضعيف

متوسط

ممتاز

اجملموع

العدد

865

425

80

1370

النسبة

% 63,2

% 31

% 5,8

% 100

عند قراءة اجلدول بتمعن نالحظ بان االجابات على السؤال االول(مدى مالئمة نظام
القبول املركزي مع الواقع االجتماعي)كانت واطئة جدا وسلبية جتاه (ممتاز) وبلغت نسبتها
( ،)% 5,8وهي نسبة ضعيفة اعتقد اصحاهبا بان هذا النظام مناسب للواقع االجتماعي ،وكذلك
بالنسبة خلانة املتوسط الذي بلغت نسبة املقرتعني  % 31وهي نسبة وسطية تؤكد على قناعة
بان هذا النظام حيقق رغبات اجملتمع اىل حد ما ومناسب للوسط الثقايف ،يف حني كانت النسبة
االكرب من الطبقة املثقفة والواعية واملرتبطة باجملتمع الرتبوي والتعليمي يف العراق كانت مع اختيار
(الضعيف) بنسبة  % 63,2وهي نسبة قريبة جدا من الثلثني ،وفيها رسالة واضحة بان هذا النظام
غري مناسب وال حيقق طموحات الطبقات االجتماعية.
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س2

مدى مالئمة نظام القبول املركزي مع سوق العمل االقتصادي

التقييم

ضعيف

متوسط

ممتاز

اجملموع

العدد

1320

35

15

1370

النسبة

% 96،4

% 2,5

% 1,1

% 100

اجلدول رقم ( )5حتليل بيانات السؤال الثاين

عند قراءة جدول رقم ( )5بدقة جند ان االجابات على السؤال الثاين (مدى مالئمة
نظام القبول املركزي مع سوق العمل االقتصادي) كانت سلبية جتاه (ممتاز) وبلغت نسبتها
( )% 1,1وهي نسبة واطئة جدا ،مث ارتفعت قليال اىل خانة املتوسط اذ بلغت ( )% 2,5وكال
االجابتني تؤكد ان ضعف النظام ،باملقابل فان نسبة  % 96,4على اختيار (الضعيف) دليل
ومؤشر واضح على عدم استجابة نظام القبول املركزي ملتطلبات سوق العمل وهي اشكالية حقيقية
واقعية نابعة من رحم معاناة اجملتمع واجلامعات والوسط التعليمي والرتبوي وهبذا املؤشر جيب ان
تكون وقفة حقيقية ملراجعة االليات واالجراءات والتعليمات مبا يقلل من الفجوة الواسعة بني ما
تعيشه قيادات سياسية وتعليمية يف ابراجها العاجية وبني الواقع احلقيقي على االرض.
ومن الواضح ان نتائج هذا السؤال قد اكدت حقيقة واقعية يعيشها اجملتمع العراقي تتمثل
يف البطالة بإطارها العام  ،والبطالة املقنعة والبطالة اجلامعية بشكل خاص حيث نعيش امام حركة
تظاهرات اجتماعية واسعة من اصحاب الشهادات العليا  ،وهنا يربز السؤال االبرز مىت يكون هناك
ختطيط مدروس لالستفادة من خمرجات التعليم ؟؟ ومىت يكون هناك ختطيط ورؤية واضحة للمهن
االكثر انتشارا يف العامل مع بقاء التخصصات العلمية يف اجلامعات العراقية ذات االثر احملدود جدا
يف سوق العمل االقتصادي ؟؟

160

سياسة القبول املركزي يف اجلامعات ..دراسة يف امكانية التعديل أو التبديل

اجلدول رقم ( )6حتليل بيانات السؤال الثالث
س3

مدى مسامهة نظام القبول املركزي يف حتقيق رغبات الطالب

التقييم

ضعيف

متوسط

ممتاز

اجملموع

العدد

1103

260

7

1370

النسبة

% 80,5

% 18,9

% 0,6

% 100

السؤال الثالث كان اكثر حتديداً ملشكلة البحث الرئيسة وهو (مدى مسامهة نظام القبول
املركزي يف حتقيق رغبات الطالب) وهو يكشف بطبيعة احلال وجود فجوة كبرية بني ما يرغب
به ويطمح اليه الطالب العراقي وبني ما يلزمه نظام القبول املركزي ،فاملعروف ان هناك رغبة عند
الطالب فضال عن رغبة االهل ،واملفروض ان يعكس نظام القبول يف اجلامعات رغبات الطالب
واالهل ،من خالل تعدد اخليارات املطروحة ووسعة النظام ومرونته على حساب اجلمود واالنغالق
الذي يتميز به نظام القبول املركزي ،فقد اشرت نسبة (الضعيف) ب( )% 80,5وهي نسبة مرتفعة
من اجملتمع تؤشر فشل النظام يف حتقيق رغبات الطالب ورغبات االهل ،وهذا يعكس مشكلة
اجتماعية مرتاكمة منذ عقود وهذا يؤشر ايضا حاالت االنتحار عند الشباب مع كل اعالن نتائج
سنويا وايضا احلالت غري املنظورة من االحباط واالنكسار عند الطالب واهاليهم وما يرتتب عليها
من هجرة وامراض صحية واجتماعية وغريها.
اجلدول رقم ( )7حتليل بيانات السؤال الرابع
س4

مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اهداف التنمية املستدامة

التقييم

ضعيف

متوسط

ممتاز

اجملموع

العدد

1120

241

9

1370

النسبة

81,7%

17,6%

0,7%

100%

من بني االسئلة املهمة اليت اشار اليها االستبيان هو سؤال (مدى قدرة نظام القبول املركزي
على حتقيق اهداف التنمية املستدامة) كون ان اهداف التنمية املستدامة يف التعليم تنعكس يف
البلدان بإجراءات وخطوات مدروسة حنو حتقيقها ،وحتتاج اىل نظام فعالفي استيعاب الشباب وحل
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مشكلة البطالة ،ونالحظ ان اساتذة اجلامعات واملشرفني الرتبويني ممن اجاب على هذا السؤال
قد اشروا على خانة (الضعيف) بنسبة ( )% 81,7وهي نسبة مرتفعة وتؤشر ان النظام ال حيقق
اهداف التنمية املستدامة  ،السيما وان رؤية االمم املتحدة يف العراق حنو تنمية مستدامة 2030
قد تواصلت مع احلكومات العراقية من اجل السري حنو حتقيق اهدافها.
اجلدول رقم ( )8حتليل بيانات السؤال اخلامس
س5

مدى قدرة نظام القبول املركزي على اكتشاف املواهب والطاقات املبدعة

التقييم

ضعيف

متوسط

ممتاز

اجملموع

العدد

1228

129

13

1370

النسبة

% 89,6

% 9,5

% 0,9

% 100

السؤال اخلامس فيه خصوصية كونه يؤشر واقع نظام التعليم واهلدف منه وقدرته على ابراز
القدرات واالهتمام هبا ،فكان السؤال (مدى قدرة نظام القبول املركزي على اكتشاف املواهب
والطاقات املبدعة) ،ميثل تأشري قدرة نظام القبول املركزي على اكتشاف املواهب واصحاب العقول
العبقرية واملبدعة ،فكانت املفاجأة بان نسبة (الضعيف) قد تصدرت االجابات ب()% 89,6
وهي من اكثر االجابات ارتفاعا يف هذا االستبيان  ،وتؤشر يف الواقع مشكلة مهمة جدا وهي ام
طاقات البلد االبداعية واملواهب املتميزة حتتاج اىل استيعاب ورعاية خاصة كوهنا ثروة وطنية ،ولذلك
فان نظام القبول املركزي قد امهل هذا املعيار يف كل اجراءاته وخطواته ومل يكن هناك اشارة اليهم اال
باملساعي الفردية ألهايل املبدعني واملوهوبني ،ويف كثري من االحيان تفشل املساعي وتقتل املواهب
يف مهدها وتندثر االبداعات ،مما يتطلب الوقوف كثريا امام هذه احلقائق والعمل على ان يكون
النظام مستوعب لكل هذه املشاكل.
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اجلدول رقم ( )9حتليل بيانات السؤال السادس
س6

مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اجلودة يف اجلامعات

التقييم

ضعيف

متوسط

ممتاز

اجملموع

العدد

1264

100

6

1370

النسبة

% 92,2

% 7,3

% 0.5

% 100

السؤال السادس (مدى قدرة نظام القبول املركزي على حتقيق اجلودة يف اجلامعات) من
االسئلة املهمة اليت وردت يف االستبيان الستيضاح من املؤشرين حقيقة مدخالت التعليم العايل يف
حتقيق اجلودة يف اجلامعات العراقية السيما وان وزارة التعليم العايل قد وضعت امامها هدفا اساسيا
بالربنامج احلكومي احلايل هو االرتقاء يف نظام اجلودة باجلامعات والعمل على رفع تصنيفها بني
اجلامعات العاملية ،ولكن الواقع غري ذلك متاما حيث اشر على (الضعيف) بنسبة ()% 92,2
وهي اكرب نسبة مؤشرة يف االستبيان مبا يؤشر معاناة اساتذة اجلامعات (وهم الفئة االكرب املسامهة
يف االستبيان) مع خمرجات الرتبية.
بعد هذه الرحلة الواسعة مع االستمارة البحثية ميكن تلخيص نتائجها بااليت :
1)1هناك هوة شاسعة بني نظام القبول املركزي وحاجات اجملتمع ،ومن الضرورة مبكان العمل على
تقليلها ،فاألهايل يبحثون عن مستقبل افضل ألوالدهم وتوفري اخليارات املتعددة هو من اهم
االمور اليت جيب تكون موجودة يف نظام القبول.
2)2التخصصات العلمية واالنسانية املوجودة يف اجلامعات العراقية فيها ما هو مندثر ومنها ما
هو حمدود التداول يف سوق العمل االقتصادي احمللي والدويل ،ولذلك فان اعادة النظر
يف التخصصات هو من واجبات احلكومة ووزاريت التخطيط والتعليم العايل من اجل وضع
ختصصات علمية فعالة ومهمة امام الطالب يف نظام القبول.
3)3من خالل االجابات يتضح ان النظام ال حيقق رغبات الطلبات اال باحلد االدىن فالنظام قائم
على اساس واحد ومعيار واحد هو جمموع الدرجات يف مواد السادس علمي ويلغي مجيع
املعايري االخرى من رغبات ومواهب فضال عن امكانية تعدد اخليارات امام الطلبة ،ولذلك فان
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بقاء النظام على هذا الوضع لسنني قادمة سوف تكون نتائجه سلبية اكثر وعلى شرائح اكرب
من الطالب واهاليهم.
4)4يف أيلول عام  2015اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة رمسياً يف نيويورك ،خالل
مؤمترها املعين بالتنمية املستدامة ،خطة التنمية املستدامة لعام 2030م ،وتشتمل هذه اخلطة
على ( 17سبعة عشر) هدفاً منها هدف عاملي جديد يف جمال التعليم (اهلدف الرابع من
أهداف التنمية املستدامة) ،هو ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى احلياة للجميع ،يقرتن بسبع غايات وثالث وسائل للتنفيذ.
وهبذا التفصيل عن التنمية املستدامة الذي اقر منذ اربع سنوات الزال نظام القبول املركزي
على حاله دون تغيري واملفروض ان يتم تعديل النظام او تغيريه حسب متطلبات التنمية البشرية
واملستدامة لتحقيق االهداف النبيلة ألكثر شرائح اجملتمع.
5)5من خالل السؤال اخلامس الذي خيص قدرة نظام القبول املركزي على اكتشاف املواهب ورعاية
اصحب العقول واملبدعني وذوي القدرات اخلاصة ،جند ان النظام مل يستطع وفق الياته احلالية
من استيعاب تلك املواهب والقدرات ألنه يتعامل مع االرقام وفق معيار واحد وال مييز بني
االفراد وفق سياقات واختبارات حمددة معتمدة يف كثري من الدول املتقدمة والناهضة.
6)6وفق الربنامج احلكومي ومن ضمن اهداف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حتاول امن ترتقي
باجلامعات حنو التصنيف العاملي باالستناد اىل معايري اجلودة اجلامعية ،ومدخالت اجلامعات
من اوائل االمور اليت تركز عليها انظمة اجلودة العاملية ،ولذلك جند ان االجابات كانت سلبية
جتاه حتقيق نظام القبول املركزي مواصفات اجلودة ،من خالل مدخالت جيدة للتعليم فاجلودة
تعتمد على رغبة الطالب اوال ومن مث تقييمه وحتديد مواصفاته واخريا اجراء االختبارات اليت
تقيس قدراته ومهاراته لالختصاص املناسب له.
7)7من الواضح ان هناك خلل يف التخطيط على مستوى احلكومة والقرار السياسي يف هذا املوضوع
ولكن املؤشر يف هذا االستبيان ان هناك قلة خربة او االصرار على النظام على الرغم من عدم
حتقيق اهدافه وهناك الكثري من البدائل اليت ميكن مناقشتها وطرحها.
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عالقة التعليم بالنمو السكاين
من الضرورة مبكان ان يتضمن التخطيط الرتبوي استيعاب ألعداد الطلبة املتنامية سنويا
حسب النمو السكاين للبلد ،فاحلاجة اىل مباين جديدة للمدارس واىل عدد جديد من اهليئة
التدريسية واملستلزمات االخرى من البىن التحتية ضرورة ملحة وحاجة اساسية.
وسبق ان أعلنت وزارة الرتبية يف عام  ،2017عن حاجة العراق ألكثر من  20ألف مدرسة
حبلول العام  2022نتيجة النمو السكاين السنوي ،مؤكدة أن امللف حيتاج ألفكار جديدة وخطط
استثنائية ،فيما أشارت إىل وجود نقص حاد يف عدد املدارس بسبب تراكم األزمات( ،)12ووفق
هذه املعطيات حيتاج العراق ويف احلد االدىن  5000مدرسة سنويا ،وهو االمر الذي مل يتحقق يف
السنتني املاضيتني.
ما يتعلق بنظام القبول املركزي هو اجلمود حنو التطور العددي والكمي للمدارس والطالب من
جهة والنمو السكاين من جهة اخرى  ،وثباته باألليات واالجراءات نفسها ،وحسب احصائيات
املدارس بأنواعها ميكن حتديد نسب النمو العدد مقارنة بالنمو السكاين وعالقة ذلك بتوجيه نظام
القبول املركزي للطالب حنو التخصصات العلمية املرجوة.
يعد (النمو السكاين) من اهم املواضيع اليت جيب أن تؤخذ بنظر االعتبار يف الدراسات
السكانية والرتبوية ،فاجملتمع السكاين يتصف بطبيعة دائمة التغري ،بسبب التزايد والتناقص العددي
للسكان ،وهذه الطبيعة ناجتة عن ثالثة حمركات اساسية ( الوالدات والوفيات واهلجرة ) ومن خالهلا
ميكن معرفة التغريات احلاصلة يف حجم السكان وتوزيعهم وكثافتهم وتطورهم( ،)13وعلى ضوء هذه
املعلومات يتم التخطيط الرتبوي يف مراقبة النمو السكاين من اجل حتديد االحتياجات من مدارس
وبىن حتتية وتطور عمراين.
وبشكل عام فقد ورثت وزارة الرتبية يف العراق تركةً ثقيلةً حاولت احلكومات املتعاقبة بعد
عام  2003معاجلتها ولكن لألسف كانت حلول ترقيعية وغري جذرية ،ومتثل مشكلة توفري األبنية
املدرسية من اهم املشاكل يف قطاع الرتبية  ،وبدل ان تتخذ خطوات علمية ومدروسة وفق خطط
 .12املوقع االلكرتوين /https://www.alsumaria.tv/mobile/news/212068 :
.13حازم داود سامل ،التباين املكاين ملعدالت النمو السكاين يف العراق للمدة 1977-2007م ،جملة كلية االداب ،العدد 98
.2017 ،
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مخسية واضحة كانت هناك حماوالت بسيطة وحلول خجولة وبدائية للتغلُّب على هذه املشكلة
املتفاقمة ،ومن بينها بناء (املدارس الكرفانية) يف عدة مناطق يف بغداد واحملافظات ،وإضافة بعض
الصفوف الكرفانية للمدارس ذات الكثافة العالية يف أعداد التالميذ ،وحماولة التخفيف من الضغط
الذي يولده الدوام الثنائي والثالثي على التالميذ أو املعلمني أو إدارات املدارس(.)14
ومن خالل بعض االحصائيات للسنوات املاضية ميكن الوصول اىل بعض املؤشرات يف
التخطيط الرتبوي ،حيث يشري اجلدول رقم ( )10اىل عدد املدارس الثانوية يف العراق باستثناء اقليم
كردستان لثالث سنوات متتالية مع النسب املئوية للنمو:
جدول رقم ( )15()10املدارس الثانوية حسب العدد والطلبة واهليئة التدريسية
ت

السنة الدراسية

عدد املدارس
الثانوية

عدد الطلبة
املقبولني

اهليئة التدريسية

عدد الطلبة
التاركني

2015-2016

6022

789397

141300

81125

2016-2017

6605

836784

148832

66752

2017-2018

7485

960021

164744

68594

وعند قراءة اجلدول يف عموده االول جند ان هناك زيادة ( )583مدرسة ثانوية من سنة
 2015اىل عام  2016بنسبة ( )% 9,7تقريبا من اصل املدارس املوجودة ،ونسبة ( )% 10من
احتياجات املدارس االساسية السنوية  ،كما نالحظ زيادة  880مدرسة اىل عام  2017بنسبة
( )% 13,3من اصل املدارس املوجودة ونسبة ( )% 17,6من احتياجات املدارس االساسية.
اما يف العمود الثاين جند زيادة يف اعداد الطلبة ( 47387طالب) بنسبة ( )% 6وهي تقريبا
ثالثة اضعاف نسبة النمو السكاين ،وزيادة ( )123237طالب ،بنسبة ( )% 14,7وهي تقريبا
.14جبار سويس الذهيب ،أزمة نقص األبنية املدرسية – قراءة يف فاعلية املدارس الكرفانية ،مركز البيان للدراسات والتخطيط  ،قسم
االحباث ، 2018 ، ،املوقع االلكرتوين /http://www.bayancenter.org/2018/04/4470 :
.15اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املؤشرات السكانية  ،املوقع الرمسي http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08- :
. 43-38
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مخسة اضعاف نسبة النمو السكاين ،وهذا مؤشر خطري على بطيء عملية التطوير يف البىن التحتية
ومواكبة االحتياجات الرتبوية مقابل النمو السريع والعشوائي يف اعداد الطلبة على الرغم من وجود
اعداد من الطلبة التاركني بلغت اعدادهم ارقاما خميفة ،فقد اخنفض عدد التاركني من ()81125
طالب اىل ( )66752طالب عام  2017مث ارتفع اىل ( )68594طالب عام  2018وهو رقم
ميثل طاقة بشرية شبابية هائلة من املفروض ان تستثمر باالجتاه الصحيح واملنتج لصاحل البلد والبداية
طبعا جيب ان تكون من التعليم.
اما عمود اهليئة التدريسية فيؤشر اىل ارتفاع بسيط ال يتناسب مع ارتفاع عدد الطلبة واملدارس
فيها ،فقد سجل االرتفاع  7532مدرس يف عام 2017م ،وزيادة  15912مدرس يف عام
 .2018ويف حالة دراسة تقديرات سكان العراق للمدة من  2017-2022ميكن حتديد حجم
مشكلة النمو البطيء يف القطاع الرتبوي.
جدول رقم ( )11تقديرات سكان العراق ()2017-2022
السنة

السكان

2017

37,139,519

2018

38,124,182

2019

39,127,900

2020

40,150,200

2021

41,190,700

2022

42,248,900

()16

اجلدول يشري اىل منو سكاين مبعدل اكثر من مليون نسمة سنويا واذا قسمت على احملافظات
يتضح حجم اجلهد املطلوب ملواكبة النمو :
 .16اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املؤشرات السكانية ،املوقع الرمسي http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31- :
.08-p,43-38
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جدول رقم ( )12تقديرات سكان العراق حسب احملافظة (2018 )17
المحافظة

العدد

الطلبة
الموجودين

النسبة

المدارس
الثانوية

()1

االبنية النقص
باالبنية

نينوى

189405 3,729,998

%5

445

306

139

كركوك

113743 1,597,876

% 7,1

361

216

145

ديالى

159573 1,637,226

% 9,7

526

230

296

االنبار

136852 1,771,656

% 7,7

506

229

277

بغداد

788082 8,126,755

% 9,7

1540

1018

522

بابل

% 10,1 209164 2,065,042

419

192

227

كربالء

% 10,2 124550 1,218,732

267

144

123

واسط

115161 1,378,723

% 8,3

335

204

131

صالح الدين

141752 1,595,235

% 8,9

547

275

272

النجف

% 10,5 155326 1,471,592

368

216

152

القادسية

% 10,5 135308 1,291,048

348

178

170

%9

167

119

48

ذي قار

207958 2,095,172

% 9,9

692

242

450

ميسان

1,112,673

91272

% 8,2

186

114

72

البصرة

% 10.1 291393 2,908,491

778

367

411

المثنى

اربيل

814,371

1,854,778

74000

---

---

 .17عمودي النسبة والنقص يف االبنية من اعداد الباحث حسب املعطيات والبيانات من وزارة التخطيط ومديرية التخطيط الرتبوي
يف وزارة الرتبية .
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دهوك
المجموع

1,292,535

---

---

2933539

7485

3435 4050

عند قراءة اجلدول بشكل متاين يتضح ان العديد من االمور اليت تثري التساؤالت ومؤشرات
جديرة باالنتباه واملراجعة ،وتؤشر ضرورة العمل على حلول جذرية وليس ترقيعيه:
1 )1عدد النقص يف االبنية املدرسية احلايل والبالغ  3435مدرسة من خالل مقارنة عدد املدارس
الثانوية كتشكيل اداري وعدد املباين املخصصة هلا وهذا رقم كبري ميثل حاجة انية مستعجلة
لفك االختناقات الثنائي والثالثي ،واذا اضيفت هلا حاجة العراق من املدارس بينها االبتدائية
 22000مدرسة يتضح ان خطوات احلكومة ووزارة الرتبية بطيئة وغري مواكبة حلجم املشكلة
الكبري جدا.
2 )2من خالل نقص عدد االبنية جند ان بعض احملافظات منكوبة ،ففي بغداد العاصمة جندها
حباجة اىل ( )522مدرسة بشكل مستعجل ،ويف ذي قار جند ان نقص االبنية يصل اىل رقم
كبري ( )450مبا يؤشر ازمة حقيقية بنسبة جيدة للطلبة اىل عدد السكان ( )% 9,9وهي
نسبة متقدمة على كثري من احملافظات ،وتؤشر تقدم علمي وتراجع بنيوي ،اما يف البصرة فهي
حباجة اىل ( )411مدرسة وهو رقم كبري بالنسبة اىل ثالث حمافظة من حيث عدد السكان
بعد بغداد واملوصل.
3 )3هناك مشكلة اقل وطأة بالنسبة اىل نقص االبنية يف حمافظات املثىن وميسان ( )48و()72
على التوايل  ،وقد يعود السبب االساس اىل قلة السكان.
4 )4نسبة الطلبة مقارنة بعدد السكان جندها متفاوتة وغري منطقية وتؤشر حجم املأساة يف بعض
احملافظات السيما احملررة منها واليت حلقها الدمار خالل اخلمس سنوات املاضية ،ففي نينوى
بلغت ( )% 5وهي ثاين اكرب حمافظة بعد بغداد من حيث عدد السكان ،فضال عن حمافظات
صالح الدين ودياىل واالنبار وبابل ،واليت ميثل النقص فيها اعداد كبرية غري منسجمة مع
نسبة الطلبة فيها اىل عدد السكان ،وبالتايل فان هناك اسباب عديدة واضحة ومؤشرة وغري
ذات اولوية يف خطط احلكومة احمللية واملركزية امهها (التسرب ،الرتك ،اهلجرة ،النزوح ،التدمري،
التمويل ،وغريها).
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ومن اجل تسليط الضوء اكثر على مشكلة نظام القبول املركزي البد من نوضح بعض
احلقائق بشان املدارس الثانوية واملهنية من حيث االستيعاب واهليئة التدريسية :
جدول رقم ( )13املدارس الثانوية حسب العدد والطلبة واهليئة التدريسية
السنة الدراسية

عدد املدارس
الثانوية

عدد الطلبة
املقبولني

اهليئة التدريسية

نسبة
املدرسني

عدد الطلبة
التاركني

2015-2016

6022

789397

141300

1/23

81125

2016-2017

6605

836784

148832

1/22

66752

2017-2018

7485

960021

164744

1/22

68594

يف هذا اجلدول جند ان عدد املدارس الثانوية يف العراق عدا اقليم كردستان قد زاد من
( )6022مدرسة عام  2015اىل  7485مدرسة عام  2017-2018مبا يؤشر زيادة 1463
مدرسة خالل سنتني وهو مؤشر جيد وتقدم واضح يف عدد املدارس الداخلة يف اخلدمة ولكن ليس
بالطموح املطلوب حسب النمو السكاين واحلاجة الفعلية لعدد املدارس املطلوبة البالغة اكثر من
 500مدرسة سنويا.
كما جند ان عدد الطلبة املقبولني قد زاد بنسبة كبرية من ( )789397طالب اىل
( )960021طالب بزيادة قدرها ( )170624طالب بنسبة ( )% 21,6وهو ارتفاع كبري يف
سنتني ميثل حتدي قوي امام احلكومة العراقية.
اما عدد الطلبة التاركني فقد اخنفض من ( )81125طالب عام  2016اىل ()68594
طالب عام  ،2018واالخنفاض مؤشر جيد ولكن يبقى الرقم كبري وضياع ملستقبل عدد كبري من
الطالب وهدر بالطاقة البشرية وموارد البلد احلقيقية واليت جيب ان تستثمر بالشكل الصحيح.
اما اهليئة التدريسية فقد زاد العدد من ( )141300عام  2015اىل ( )164744عام
 2018بزيادة اكثر من  23الف مدرس ومعلم وهي زيادة جيدة ومتناسقة من حيث العدد مع
زيادة عدد الطلبة ولكن لآلسف هناك خلل يف النوع واليات التعيني غري الصحيحة وغري العلمية
مما يتطلب اعادة النظر يف تلك االليات وطريقة اعداد املعلمني واملدرسني .
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مث البد من مراجعة واقع التعليم املهين ألنه ميثل العمود االساس القتصاد البلد،فالعمال
واملهنيني واألسطوات هم اساس الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة واحلرف الشعبية وغريها كثري
ممن يشكلون النسبة االكرب من اجملتمع ،بالوقت الذي يعاين هذا النوع من التعليم من االمهال
والتناقص ما يثري االستغراب.
اجلدول االيت ميثل واقع التعليم املهين يف العراق للسنوات الثالث املاضية :
جدول رقم ( )14مدارس التعليم املهين وطلبتها واهليئة التدريسية لثالث سنوات
ت

السنة الدراسية

الطلبة
الطلبة
املدارس
املهنية املقبولني اجلدد املوجودين فعال

()18

الطلبة
التاركني

اعضاء اهليئة
التدريسية

2016 - 2015 1

267

16637

51138

2679

11371

2017 - 2016 2

280

16281

53003

1888

11159

2018 - 2017 3

305

15032

50039

1558

11245

من خالل قراءة اجلدول جند ان عدد املدارس قليل يف البالد ال يتناسب مع بلد حيتاج اىل
بناء واعمار  ،فعدد املدارس عام  2015كان  267مدرسة مهنية ارتفع اىل  305عام 2018
وهو رقم خلمسة عشر حمافظة ،كما ان عدد الطلبة املوجودين فعال يف اخنفاض مستمر سنة بعد
اخرى ،كما ان عدد اهليئة التدريسية كبري جدا بالنسبة لعدد املدارس 11371 ،مدرس على
 267مدرسة يف عام  ،2015مبعىن لكل مدرسة  42مدرس  ،وعدد الطلبة املوجودين فعال هو
 51138على  267مدرسة ميثل لكل مدرسة تقريبا  191طالب وفيها  42مدرس  ،يعين لكل
اربع او مخس طالب مدرس وهو عدد كبري ،كما ان البىن التحتية للمدارس املهنية قد تدمرت
وكانت يضرب هبا املثل يف السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين.
ويف عام  2018مل ختتلف النسب كثريا ،بل بالعكس كان هناك اخنفاض يف عدد املدرسني
وعدد الطلبة مع ارتفاع عدد املدارس وهو مؤشر خطري اخر حيسب على هذا النوع من املدارس
 .18وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مؤشرات التعليم ،املوقع الرمسي لوزارة التخطيطhttp://www.cosit. :
gov.iq/ar/2013-02-25-07-39-31
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الذي جيب ان يعطى االولوية القصوى يف ملرحلة القادمة من ناحية البىن التحتية كأبنية وخمتربات
وعدد ومكائن وقاعات واراض وغريها ،مع ضرورة اشراك القطاع اخلاص يف موضوع املدارس املهنية
االهلية اوال ومن ناحية اشراك الطلبة يف املصانع واملعامل والشركات مبختلف انواعها ،ومن الضرورة
مبكان ايضا العمل على االهتمام بنوعية اهليئة التدريسية ومن خالل االعداد والتهيئة اجليدة واضافة
الصفة التدريبية هلؤالء املدرسني وليس االقتصار على اجلانب النظري والعملي الروتيين وامنا القفز اىل
مستوى املدرس املدرب احلقيقي للمهنة ،وهذا يساعد كثريا يف خلق جيل مهين مدرب ومعد اعداد
جيد لقيادة النهضة والتنمية يف املرحلة القادمة.
االستنتاجات والتوصيات
الواقع الرتبوي واليات نظام قبول جديد
من اجل رسم مسار جديد لنظام اكثر دقة واعلى مستوى واكرب استيعاب لشرائح اجملتمع
وفيه خيارات متعددة للطاقات الشبابية واجيال البلد ورصيده املستقبلي ،البد من توسيع دائرة
املعايري للنظام اجلديد اكثر من معيار املعدل املنفرد يف نظام القبول.
لعل من اهم املعايري يف معاجلة اوضاع الشباب يف الثانوية (معيار الرغبة ،معيار االختبار،
معيار املوهبة ،معيار املعدل) ،وهذه معايري عامة تتبعها مشكلة مهمة وحيوية وهي قدرة الطالب
على االختيار والتخطيط للمستقبل وهو ما نفتقده يف شباب الثانوية ،والسبب احلقيقي هو قلة
اهتمام الدولة والقطاع الرتبوي بالطلبة يف هذه االعمار ال سيما مايتعلق باملواهب والطاقات
ورغبات هذه الفئة العمرية املتفجرة حيوية واليت حتتاج اىل توجيه .
ان احلديث عن قطاع الرتبية والتعليم يعين احلديث عن مستقبل العراق وشبابه الذين هم
العمود األساسي للغد ،وماخنطط له اليوم ينعكس على مستقبل البالد والعباد ،والطاقات البشرية
اهلائلة التتوقف عن االبداع واالجناز طاملا توفر التخطيط والدعم.
ومن خالل البحث جند ان اخللل يف اإلدارة والقيادة اإلدارية وعدم وجود إرادة سياسية
والفلسفة تربوية يف قطاع الرتبية والتعليم.
ومن االستنتاجات املهمة وذات االولوية يف هذا القطاع تبدا :
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1)1فك االرتباط بني جمالس احملافظات ووزارة ومديريات الرتبية وإعادة الصالحيات لوزارة الرتبية
حيث تسبب هذا االجراء بالكثري من املشاكل البنيوية احلقيقية واليت متثل االهنيار الكامل
ملنظومة الرتبية والتعليم يف حال استمرت االمور بنفس الطريقة.
2)2تشكيل وتفعيل اجمللس األعلى للرتبية والتعليم يف العراق يعزز باالسرتاتيجية الوطنية املعدة سلفا،
منذ عام  2012واشرفت عليها االمم املتحدة.
3)3تشكيل جلنة خاصة عليا إلعداد فلسفة تربوية خاصة بالعراق وأهداف تربوية واضحة وسياسة
تعليمية متدرجة ومنسجمة مع االسرتاتيجية الوطنية املشار اليها اعاله تكون مبثابة حمددات
وفيها مسارات خاصة لكل مرحلة من مراحل التعليم.
4)4من خالل اجمللس االعلى اعاله تنبثق منه ثالث جلان عليا أساسية هي:
 تشكيل جلنة عليا جلودة الرتبية والتعليم تعطي اعتمادية للمدارس واجلامعات املطبقةللمعايري الدولية وفق نظام الكرتوين خاص مدعم باستمارات خاصة معدة هلذا الغرض من غري ان
يكون هناك تدخل بشري الخرتاقه.
 تشكيل جلنة عليا للشهادات واالمتحانات تكون مسؤولة عن إعطاء الشهادة مناالبتدائية إىل الدراسات العليا وفق نظام الكرتوين خاص معد هلذا الغرض ولكنه يتطلب كوادر
بشرية متدربة ومتهيئة.
 تشكيل جلنة عليا إلعداد وتدريب وتأهيل املعلمني واملدرسني تعطي صالحية التدريسللمؤهلني هلذا القطاع من خرجيي كليات الرتبية والرتبية االساسية حصرا.
وحسب اخلطة املستقبلية والتغيري اجلذري لواقع الرتبية يتم تصنيف الدراسة الثانوية اىل ثالث
اصناف:
االوىل  /مرحلة املتوسطة :
ينتقل الطلبة هلذه املرحلة بعد إمتامهم املرحلة االبتدائية ،ومدة الدراسة به اثالث سنوات
ينتقل طلبة املدارس االبتدائية الوطنية للصف األول من هذه املرحلة مباشرة ،التدريس فيها نظري،
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ويكون االمتحان او االختبار النهائي يعد من اجمللس االعلى للشهادات حسب ما ورد اعاله،
ويعطى فيها الطالب (شهادة التعليم الوطنية املتوسطة) من اجل االفادة منها يف حال مل يكمل
مراحل الدراسة.
ثانيا  /مرحلةالثانويةالوسطى  :من اهم املراحل ( برنامج التعليم املهين)
ينتقل الطلبة هلذه املرحلة بعد إمتامهم املرحلة املتوسطة وتكون اختيارية وحسب الرغبة،
ومدة الدراسة هبا ثالث سنوات للمهنيات ،يعطى فيها الطالب (شهادة التعليم الوطنية املهنية)
تكون الدراسة فيها نظري وعملي لغرض تدريب الشباب على بعض املهن واحلرف ،من اجل
اعطائه فرصة للعمل ،وتكون هذه املدارس االعدادية متخصصة يف اجلانب التدرييب واشبه مبعاهد
التدريب املتخصصة ،منها ما هو موجود والعمل على التوسع فيه واالهتمام به بشكل اكرب ،مثل
االعداديات الصناعية والتجارية والزراعية ،ومنها ما هو مستحدث او موجود بشكل حمدود ،مثل
معاهد السياحة والفنون واحلرف الشعبية واليت تستحدث واالهتمام هبا بشكل واسع ويهتم يف
اجلوانب اللوجستية من بىن حتتية وخمتربات وغريها.
	-التعليم املهين العام:
ويؤدي إىل تقدمي اختبار شهادة التعليم املهنية  ،متكن الطلبة من مواصلة الدراسة يف الكليات
التقنية واملهنية واملعاهدالتعليمية األخرى ،حبيث يكون القبول خلرجيي هذه االعداديات حصرا يف
الكليات واملعاهد التقنية واالدارية وال يهمل أي طالب منهم حىت من حصل على معدالت قليلة .
	-التدريب على املهارات :من الضرورة مبكان انشاء (اجمللس الوطين للحرف الشعبية
والتدريب املهين) يدرب الطلبة ويقدمهم لالختبار النهائي ،هبدف مساعدة الطلبة على اكتساب
خربات علمية أكثر من خالل التدريب يف موقع العمل.
ومن أجل تعزيز التعليم والتدريب املهين اجليد الذي يليب احتياجات سوق العمل ،من
الضرورة مبكان ان تقوم وزاريت الرتبية والتعليم على تشجيع وحتفيز القطاع اخلاص للمشاركة يف
تقدمي برامج التعليم املهين ،وتقوم عدد من الشركات واملصانع بتنظيم برامج تدريبية هبدف جعل
املعارف واملهارات املهنية ذات صلة بواقع العمل ,حيث تصمم برامج ختصصية إلتاحة الفرصة
للقطاع اخلاص من االستفادة من التسهيالت واملرافق املوجودة يف املدارس املهنية والكليات التقنية
ألغراض التدريب.
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ثالثا  /مرحلة االعدادية :
ينتقل الطلبة هلذه املرحلة بعد إمتامهم املرحلة املتوسطة وتكون مدة الدراسة يف هذه املرحلة
سنتان (ما يعادل مرحلة الرابع واخلامس اعدادي) ويتم توزيع الطلبة على ثالث مسارات طبعا
حسب الرغبة والقدرات واملهارات وهي:
 1 .1املسار األكادميي العلمي :
ويضم فرع العلوم الطبية واهلندسية ،يقدم الطلبة يف هنايتها اختبار عام ويزود الطالب بـ
(شهادةالتعليم الوطنية االعدادية العلمية) تؤهله للدخول للجامعات التخصصية العلمية.
2 .2املسار االكادميي االديب :
يقدم هذا املسار تعليماً عاماً يف جمال الدراسات االدبية واالنسانية بشكلها العام ،ويزود
الطالب يف هنايته بـ (شهادة التعليم الوطنية االعدادية االدبية) تؤهله للدخول للجامعات التخصصية
االنسانية.
3 .3املسار االختياري :
مبعىن ان ختصص سنة دراسية من وزارة الرتبية احلكومية مؤهلة للجامعات ،للطلبة الذين
فاتتهم الفرصة يف حتقيق رغباهتم ،بان يعطى مرحلة دراسية مؤهلة للجامعة اليت يرغب فيها وتكون
املناهج فيها مؤهلة لتخصصات الكلية اليت يرغب فيها واختيارية وفق نظام املقررات ،ويف هنايتها
يعطى الطالب شهادة تأهيلية خاصة تؤهله للدخول لتلك اجلامعة مع اعطائه فرصة اعادة االمتحان
ألربع مرات ،مبعىن انه اذا فشل تعاد السنة له واالمتحان بدورين اول وثاين.
برنامج اختبار القبول يف اجلامعاتعبارة عن صفوف حتضريية مصممة بشكل خاص لتمكني الطلبة من تقدمي االختبارات اليت
تعقدها جامعات معينة لتحقيق متطلبات القبول هبا مدة الدراسة يف هذا الربنامج ترتاوح بني سنة
إىل سنتني حسب اجلامعة اليت تقدم الربنامج.
ان هذا الربنامج املقرتح ميثل نسبة  % 30من القبول يف اجلامعات مبعىن ان تعطى اجلامعات
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فرصة للتنافس على نوعية الطلبة يف التخصصات املهمة من خالل اختبارات خاصة هبذه اجلامعات،
وبالتايل فان الطالب سيكون لديه خيارات متعددة ومتنوعة تعتمد بالدرجة االساس على رغبته
وفرصه املتاحة من خالل معدله ومدى قدرته على جتاوز االختبارات يف الكلية الراغب هبا .
املصادر
اوال  :االحصاءات الوزارية :
1 )1اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املؤشرات السكانية  ،املوقع الرمسي :
http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38
2 )2احصاء التعليم الثانوي يف العراق للعام الدراسي  ،2017-2018املديرية العامة
للتخطيط الرتبوي.
3 )3وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مؤشرات التعليم ،املوقع الرمسي لوزارة التخطيط:
http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-02-25-07-39-31
ثانيا  :اجلرائد والتقارير الرمسية
1 )1الوقائع العراقية  ،العدد  ،55 :يف  ، 15-10-1958اجلزء.2
2 )2الوقائع العراقية ،العدد  ،2362 :يف .08-06-1974
3 )3جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،3196بتاريخ  . 1988املوقع االلكرتوين:
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.
aspx?page=1&SC=141220055451161
4 )4دليل الطالب للقبول يف اجلامعات العراقية للسنة الدراسية  ،2018-2019وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة.2018 ،
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5 )5قسم احلاسبة االلكرتونية  ،دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ،وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي القبول املركزي للسنة الدراسية . 2019 -2018
6 )6تقرير االدارة السنوي لعام  ،2016قسم الدراسات والتخطيط ،جامعة بغداد ،وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.
7 )7حازم داود سامل ،التباين املكاين ملعدالت النمو السكاين يف العراق للمدة 1977-
2007م ،جملة كلية االداب ،العدد .2017 ، 98
8 )8جبار سويس الذهيب ،أزمة نقص األبنية املدرسية – قراءة يف فاعلية املدارس الكرفانية ،مركز
البيان للدراسات والتخطيط  ،قسم االحباث ، 2018 ، ،املوقع االلكرتوين:
/http://www.bayancenter.org/2018/04/4470
ثالثا  :املواقع االلكرتونية الرمسية :
1 )1املوقع الرمسي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي:
http://mohesr.gov.iq/ar
2 )2املوقع االلكرتوين:
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/18812.html
3 )3املوقع االلكرتوين:
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5093.html
4 )4املوقع االلكرتوين :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
5 )5املوقع الرمسي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي:
http://mohesr.gov.iq/ar/2018/10
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6 )6املوقع االلكرتوين:
/https://www.alsumaria.tv/mobile/news/212068
7 )7اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املؤشرات السكانية  ،املوقع الرمسي:
http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38
()setontooF
.1احصاء التعليم الثانوي يف العراق للعام الدراسي  ،2017-2018املديرية العامة
للتخطيط الرتبوي ،قسم االحصاء ،وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،جدول  ،3ص.13
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مفارقات تطبيق نظام املقررات يف
اجلامعات العراقية :مقارنة بني التجربة
األمريكية وإمكانية تطبيقها يف العراق

د .فاطمة محمد علي جمعة األسدي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مفارقات تطبيق نظام املقررات يف اجلامعات العراقية

املخلص
تصبو وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية اىل جماراة التطور العلمي يف بلدان العامل
يف كل مستويات التعليم وخاصة التعليم العايل .هتتم هذه الدراسة مبناقشة موضوع نظام املقررات
الذي قررت الوزارة تطبيقه يف اجلامعات العراقية ،بل وطبقته يف بعض الكليات فعلياً .ركزت الدراسة
احلالية على النظام التعليمي األمريكي والتجربة األمريكية يف التعامل مع نظام املقررات واملقارنة
بني تلك التجربة ونظريهتا العراقية من حيث النجاحات املمكنة واألخفاقات الوليدة نتيجة التطبيق
املبكر ملثل هذا النظام .اعتمدت الباحثة على جتربتها الشخصية يف الدراسة يف إحدى جامعات
الواليات املتحدة يف مرحلة الدكتوراه باألضافة اىل خربهتا السابقة يف العمل كمرشدة للطلبة الراغبني
بالدراسة يف الواليات املتحدة يف عرض احلقائق والبيانات لغرض عرض املقارنة بني التجربة املذكورة
يف كال البلدين.
املقدمة
قبيل بدء العام الدراسي  2019/2020أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أن
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،األستاذ الدكتور قصي السهيل ،قد وافق على اعتماد نظام
املقررات الدراسية يف كافة الكليات واجلامعات احلكومية واألهلية .لقد دفعين هذا األعالن اىل
كتابة هذه الورقة البحثية انطالقاً من جتربيت عند دراسيت للدكتوراه يف اللغة األنكليزية يف الواليات
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ٍ
املتحدة لغرض توضيح األخفاقات اليت ميكن أن نواجها بسبب اعتماد هذا النظام بطر ٍ
مفاجئة
يقة
وسريعة كما حدث.
من الطبيعي ألي ٍ
ٍ
الحتالل أجنيب أو ٍ
تدخل خارجي أن يتأثر بثقافة البلد الدخيل
بلد يتعرض
بطر ٍ
يقة أو بأخرى ،وهذا ما طرأ على العراق أبان االحتالل الربيطاين الذي أدى اىل اعتماد ٍ
نظام
ٍ
مشابه لنظام اململكة املتحدة .واآلن حتاكي جتربة نظام املقررات ما حدث يف املاضي من
تعليمي
أجل اعتماد ٍ
نظام تعليمي يشابه نظام الواليات املتحدة .ولكن التجربتني ختتلفان كلياً من حيث
ٍ
ٍ
مؤسسات
اعتماد للنظام التعليمي الربيطاين كان معززاً بتوأمة
اجلوهر واملظهر؛ فما حدث من
تعليمية وتبادل خرب ٍ
ٍ
تأسيس مبك ٍر للنظام التعليمي .وهنا جيب أن
ات من كال الطرفني باألضافة اىل
نتفكر ،هل ستكون التجربة احلالية الغري دقيقة الدراسة ناجحة؟ سأعرض رأيي يف هذه الدراسة
من خالل ٍ
عرض لنظام املقررات يف الواليات املتحدة والذي سيكون كافياً كي حيدد القاريء مدى
االختالف الشاسع بينه وبني نظامنا التعليمي مما سيؤدي اىل نتائج فقرية إن مل يقدنا اىل الفشل
والرتاجع بعجلة التعليم العايل والبحث العلمي.
نظام املقررات يف الواليات املتحدة األمريكية
حيتاج طالب الدراسات األولية يف احلالة املثالية يف الواليات املتحدة األمريكية اىل أربعة
أعو ٍام ألمتام دراسة البكالوريوس .وميكن له احلصول على هذه الشهادة بارتياده كلية جمتمعية

182

مفارقات تطبيق نظام املقررات يف اجلامعات العراقية

( ،)Community Collegeوهي ما يشبه مفهوم الكلية األهلية يف العراق ،أو كلية/جامعة
حكومية (وكالمها غي جمانيتان) .يتوجب على الطالب يف العامني األولني من دراسته دراسة مواد
كورسات
متنوعة قد ال متت لالختصاص الذي يرغب بالتخرج فيه بصلة .وهذه املواد الدراسية هي
ٌ
ٍ
موضوعات يف األدب والعلوم والعلوم االجتماعية
مشتـََرطةٌ أساسية ( )Prerequisitesتشمل
والفنون والتاريخ اخل .يكمن اهلدف من دراسة املوضوعات غري التخصصية يف منح الطالب معرفةً
ٍ
موضوعات متنوعة قبيل الرتكيز على موضوع التخصص .ومن أجل دراسة
عامة وخلفيةً ثقافية يف
ٍ
هذه الكورسات املتنوعة ميكن للطالب التسجيل عليها يف ٍ
جامعات خمتلفة حسب خطة
كليات أو
دراسته وجدوله الشخصي وإمكاناته املادية ،وهذا ما ال ميكن تطبيقه يف العراق ألن الفرق اجلوهري
بني النظام التعليمي العراقي واألمريكي أن األول جماين؛ وحىت يف حالة الكليات األهلية الغري جمانية
يلزم الطالب بسنو ٍ
ات در ٍ
اسية حمددة وإال ُرقّن قيده على العكس من نظريه األمريكي الذي ميكنه
َُ
العودة اىل مقاعد الدراسة مىت ما شاء.
خيتار العديد من الطلبة يف الواليات املتحدة األمريكية الذهاب اىل الكليات اجملتمعية
( )Community Collegeألكمال سنيت الدراسة األولتني ودراسة املواد املشرتطة (�Pre
ٍ
ختصص يف اآلداب ميكنهم حتويله اىل اجلامعات احلكومية
 )requisitesوبذلك حيصلون على
ألمتام شهادة البكالوريوس ذي األربعة أعوام .يُطلَق على التخصص العام ( ،)Majorوهو يشري
اىل التخصص الذي سرتكز عليه درجة البكالوريوس .فعلى سبيل املثال ،إذا كان التخصص العام
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ألحد الطلبة هو الصحافة سيحصل على بكالوريوس اآلداب يف الصحافة؛ عندها يتعني عليه دراسة
مواد يف التخصص العام حسب ما تتطلبه خطة الدراسة اليت تعتمدها اجلامعة يف ذلك التخصص.
يقوم الطالب باختيار التخصص العام يف السنة الثالثة من دراسته.
من مميزات النظام التعليمي األمريكي أن الطالب ميكنه تغيري التخصص عدة مرات ،ولكن
يرتتب على ذلك مراجعة متطلبات ذلك التخصص كل مرة وحينها ميكن أن يكون الطالب قد
خسر اجلهد والوقت واملال يف دراسة ٍ
مادة لن تفيده يف احلصول على الشهادة؛ وبذلك يتأخر
خترجه من اجلامعة ٍ
اسي أو أكثر لتغطية ذلك النقص ودراسة املادة املشرتطة .من الطبيعي
لفصل در ٍّ
جداً للطالب األمريكي أن يغري التخصص العام فعاد ًة ما يكتشف الطلبة حقالً دراسياً خمتلفاً يثري
ٍ
لدرجة تسمح هلم بذلك.
اهتمامهم أكثر ،والنظام التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية مر ٌن
فوائد نظام املقررات
ميكن تلخيص فوائد نظام املقررات مبا يلي:
1 .1حيضى الطلبة بفرصة اختيار الكورسات اليت يرغبون بدراستها .ال ميكن لذلك أن يطبّق يف
ٍ
يسجل أح ٌد على
العراق جلملة أسباب من ضمنها أن األستاذ العراقي وظيفته ثابتة ،فإذا مل ّ
يدرسه لن جيد ما يفعله .أما نظريه األمريكي فإنه خيسر عمله إذا كان عدد
الكورس الذي ّ
يدرسه أقل من مثانية وألكثر من ٍ
فصل دراسي.
الطلبة الذين ّ
يسجلون على الكورس الذي ّ
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2 .2يتيح نظام املقررات اجملال أمام الطلبة للدراسة مىت ما شاؤوا وفقاً لرغبتهم.
ٍ
مطلوب منهم لرفع معدالهتم إذا كانت
كورسات أكثر مما هو
3 .3ميكن للطلبة التسجيل على
ٌ
منخفضة .أي أن حمور الدراسة ليس النجاح وختطي االمتحانات كما هو يف العراق .ففي
الواليات املتحدة ميكنين القول بأن النجاح مضمو ٌن للكل يف النهاية.
ٍ
جامعة اىل أخرى.
4 .4ميكن للطلبة الدراسة يف عدة جامعات مث نقل الكورسات اليت درسوها من
ال بد هنا من أن أطرح السؤال التايل :هل ميكن لنا أن جنين نفس هذه الفوائد من تطبيق
نظام املقررات يف العراق؟!
مساويء نظام املقررات
من ٍ
جهة أخرى تتلخص مساويء نظام املقررات بالنقاط التالية:
1 .1يفتقر نظام املقررات اىل تقدير ٍ
ات ٍ
دقيقة للدرجات.
2 .2يتطلب نظام املقررات وقتاً وجهداً أكرب من األساتذة.
3 .3نظراً لعدم متاثل طالبَني اثنني يف دراستهما لذلك خيلق نظام املقررات إرباكاً لدى الطلبة .ويف
حالة الطلبة العراقيني ميكن ملثل هذا النظام أن خيلق إرباكاً على أقل تقدير يف املقاصة إذا رغب
الطالب بالتقدمي على الدراسات العليا.
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التعامل مع نظام املقررات يف اجلامعات األمريكية
يستعمل الرتبويون يف التعليم الثانوي واجلامعي يف الواليات املتحدة األمريكية صيغاً متنوعة
حلساب وتفسري وتسجيل املقررات للحصول على الشهادات .ويف أغلب احلاالت ُتَدَّد املقررات مبا
املقررة (.)Credit Units
املقررة ( )Credit Hoursأو الوحدات ّ
يُطلَق عليه بالساعات ّ
لذلك جيب معرفة بعض النقاط عن املقررات:
املنجز ،وهي ال تساوي
1 .متثل الوحدات أو الساعات املقررة خمتصراً رياضياً لكل العمل الدراسي َ
الساعات الدراسية.
2 .تستخدم املؤسسات التعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية صيغة الوحدات لتسجيل كل
أنواع العمل األكادميي ليس فقط الكورسات الدراسية .فعلى سبيل املثال حيصل طالب
ٍ
وحدات من البحث املنفرد الذي يساوي تسجيل
الدكتوراه يف الواليات املتحدة األمريكية على
الطالب على الدروس الصفية حىت وإن كانت دراسته فرديةً وال صفية.
3 .الوحدات هي طريقةٌ رقميةٌ مناسبة لقياس أجور الدراسة وحتديد حالة الطالب .فحىت الطلبة
ٍ
ببحث منفرد عليهم التسجيل يف نظام اجلامعة ودفع أجور الدراسة أسوةً مبن
الذين يقومون
يدرس يف الصف.
ٍ
املس َّجل بأهنا صفة اخنراط الطالب يف ٍ
وحدات أو
اسي لبضعة
فصل در ٍّ
4 .تـَُعَّرف حالة الطالب َ
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ٍ
مقررة .وهذه احلالة ُتنَح يف أي ختصص حسب ما يطلب األساتذةُ .ت َسب األجور
ساعات ّ
الدراسية يف هذه احلالة حسب كلفة التدريس للوحدة.
التقومي الفصلي ( )Semester Calendarللساعات املقررة
املقسم اىل
تعمل أغلب املؤسسات التعليمية يف الواليات املتحدة بنظام العام األكادميي ّ
فصلني دراسيني متساويني يتكونان من  15-16أسبوع تتخللهما العطلة الشتوية اليت تستمر
ٍ
عطالت قصرية.
 2-3أسابيع .وهناك الدروس الصيفية اليت تستمر  10-12أسبوعاً باألضافة اىل
ُي َسب العمل األكادميي احلقيقي يف الفصل الدراسي الواحد كاآليت:
1 .1وحدةٌ واحدة حملاضرٍة واحدة (تدريس) أو مسنار (مناقشة) ُتَثّل ساعةً يف األسبوع من وقت
احملاضرة وساعتني من التحضري هلا من جانب الطالب .لذلك ُتنَح أغلب كورسات السمنار
ثالث وحدات/ساعات مقررة .يساوي ذلك يف الفصل الدراسي الواحد ما يقارب  45ساعة
من الوقت الصفي و 90ساعة من حتضري الطالب.
2 .2وحدة خمتربية واحدة متثل ساعةً أسبوعيةً من النقاش أو الدرس زائداً  1-2ساعة أسبوعية من العمل
املختربي املنفرد أو حتت األشراف وساعتني من حتضري الطالبُ .تنَح أغلب الكورسات املختربية
أربع وحدات .وهكذا ميثل احتساب الساعات املقررة  45ساعة على األقل من وقت الدرس و
 45-90ساعة من الوقت املختربي و 90ساعة من حتضري الطالب يف الفصل الدراسي الواحد.
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يس حتت األشراف،
تفحص سريرية ،أداءٌ ٌّ
3 .3وحدة عملية واحدة (دورة ّ
فين مرئي يف االستوديو ،تدر ٌ
عمل ميداين ،اخل) متثل  3-4ساعات أسبوعية من األداء الفردي حتت األشراف .ميثل ذلك
ٌ
بالنتيجة بني  45-60ساعة من العمل يف الفصل الدراسي .متثل جمموعة ثالث وحدات
من الساعات العملية ،اليت تساوي الكورس العملي ،بني  135اىل  180ساعة من العمل
األكادميي يف الفصل الدراسي الواحد.
4 .4وحدة الدراسة املنفردة (رسالة املاجستري أو أطروحة الدكتوراه) ُت َسب كما ُت َسب وحدات
الساعة العملية.
5 .5وحدات التدريب املهين حيددها املشرف األكادميي ومشرف العمل اللذان يتوجب عليهما
احلكم على خصائص عمل الطالب .وصيغة هذه الوحدات تشبه صيغة الوحدات العملية.
بصورٍة عامة ،حتتاج درجة البكالوريوس يف الواليات املتحدة األمريكية اىل ما ال يقل عن
 120وحدة/ساعة مقررة .التسجيل للطالب املتفرغ يكون على  15وحدة عادةً يف الفصل
الدراسي الواحد أو  30وحدة يف السنة األكادميية (ميكن سد النقص يف التسجيل على الدروس
الصيفية أو الدراسات املنفردة) .يعين ذلك  30اىل  40كورساً (اعتماداً على موضوع التخصص
الذي حيدد عدد الوحدات) واليت متثل على األقل  5400ساعة أو أكثر من العمل األكادميي
للتخصص األنساين وأكثر من ذلك اجملموع للدراسات العلمية واهلندسية والفنون األدائية والفنون
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اجلميلة .من ٍ
جهة أخرى حتتاج شهادة املاجستري اىل  33وحدةعلى األقل من ضمنها حبث الرسالة،
وذلك يعين  4000ساعة من الدراسة الفعلية بينما يشري اىل  8000ساعة أو أكثر من الدراسة
والبحث يف برنامج الدكتوراه.
وحدات التقومي الربعي ()Quarter Calendar
تعتمد بعض املؤسسات التعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية على التقومي الربعي
تقسم فيه السنة الدراسية اىل ثالثة أجزاء ( )Termsتسمى
( )Quarter Calendarالذي ّ
أرباع ( .)Quartersكل تريم يتكون من  10-11أسبوع زائداً دروس الصيف (اليت تعترب
ربعاً رابعاً ولكنه اختياري) وتريم الشتاء وبقية عطالت التقومي .متثل الوحدات الربعية عمالً أقل من
الوحدات الفصلية بسبب قصر التريمات (األرباع) ،وهي حوايل ثلثي الوحدة الفصلية .لذلك قد
حيتاج طالب املؤسسة اليت تعتمد على نظام األرباع اىل ما ال يقل عن  180وحدة ربعية ،أي ما
يساوي  120وحدة فصلية.
اخلامتة
عرضت الدراسة احلالية تفاصيل نظام املقررات املتبع يف الكليات واجلامعات األمريكية
والذي تنوي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية حماكاته لغرض توضيح اخلطأ يف اعتماد
ٍ
أسباب أوهلا أن طبيعة الدراسة األولية يف اجلامعات العراقية تتالئم وبيئة اجملتمع
هذا النظام جلملة
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باألضافة اىل طبيعة شخصية الطالب العراقي .ختاماً سأخلص النقاط املهمة يف هذه الدراسة وسبب
نظريت املسبقة بعدم جناح نظام املقررات يف العراق بصورة ٍ
كل
عرض خلصائص الدراسة اجلامعية يف ٍّ
من العراق و الواليات املتحدة األمريكية يف ضوء مالئمة نظام املقررات من عدمه.
الدراسة اجلامعية يف العراق
1 .1طبيعة الشخصية العراقية يف هذا العمر املبكر غري مستقلة باختاذ القرارات لذلك من األنسب
معتاد عليه يف اجلامعات العراقية.
وضع خيارات الدراسة للطلبة كما هو ٌ
2 .2نظام املناهج مركزي .إذا طُبّق نظام املقررات كما هو يف الواليات املتحدة سيحتاج ذلك اىل
ٍ
تعاون مستمر بني الكليات واجلامعات.

3 .3نظام املقررات ال ينفع مع سنوات الدراسة احملددة املتبع يف العراق.
4 .4تطبيق نظام املقررات يعين ضرورة توفر األساتذة على مدار العام واحتمالية إلغاء العطلة الصيفية
لبعضهم.
5 .5من األفضل تطوير النظام احلايل حسب املعايري الربيطانية األقرب له وتوأمة اجلامعات العراقية
مع نظرياهتا الربيطانية بدالً من التغيري اجلذري للنظام بأكمله.
6 .6األستاذ اجلامعي يُكلّف مبجموعة من املهام األدارية والتدريسية دون األخذ بنظر االعتبار
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تقسيم تلك املهام وفق ٍ
ملزٌم باالخنراط يف
نسب حمددة يـُتّفق عليها مسبقاً .لذلك جند األستاذ َ
ٍ
جلان عديدة تأخذ ما يقارب من  % 30من وقته بينما تص نسبة تدريسه اىل  % 90يضاف
إليها يف بعض األحيان األشراف واملناقشات حىت تتجاوز نسبة مهامه  % 100مما يؤدي اىل
تقصريه وقلة جودة نتاجه األكادميي.
7 .7نظام التسجيل حىت إن كان إلكرتونياً فهو غري دقيق لتأخر التكنولوجيا وقلة خربة املوظفني
بنظام املقررات .لنكن واقعيني ...حنن حكومة ورقية لذلك لنتجنب التقليد ولنستفد من
التكنولوجيا يف التطوير بدالً من إضاعة الوقت يف حماولة االعتماد عليها كلياً.
8 .8نظراً لألعداد اهلائلة للطلبة يف اجلامعات العراقية ال ميكن لألساتذة األشراف على كل و ٍ
احد
منهم كما هو احلال مع نظرائهم يف الواليات املتحدة األمريكية ،ولو كانوا لينجحوا يف ذلك
لكانوا حققوا ذلك النجاح يف األشراف على حبوث التخرج!
الدراسة اجلامعية يف الواليات املتحدة األمريكية
1 .1طبيعة الشخصية األمريكية مستقلة منذ الصغر .الطلبة معتادون على االختيار وعلى نظام
املقررات منذ الدراسة الثانوية.
2 .2نظام املناهج الدراسية ال مركزي مما يسهل وضع الربامج الدراسية املستقلة حسب نظام املقررات
ووفقاً لتخصص األساتذة املتوفرين وما ترغب اجلامعة/الكلية بتقدميه.
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3 .3الدراسة غري جمانية .نظام املقررات وضع ليسهل حصول الطلبة على الدراسة مىت ما استطاعوا
دفع األجور الدراسية حىت وإن استغرق ذلك سنو ٍ
ات عديدة.
4 .4ثقل املسؤوليات الرتبوية على األستاذ اجلامعي أكرب؛ ففي الكليات احلكومية يرتتب على
األستاذ  % 50تدريس و  % 30إشراف (بكالوريوس ودراسات عليا) و  % 10حبث
و  % 5مهام إدارية و  % 5فعاليات جمتمعية .أما الكليات اجملتمعية فتتطلب تركز على
مهام التدريس فقط .كل هذا يتماشى مع نظام املقررات ألن األستاذ لديه الوقت املخصص
لألشراف الذي حيتاجه الطالب لتحديد املقررات املالئمة.
أعداد غفرية من املوظفني الكفوئني الظليعني باحتساب
5 .5نظام التسجيل إلكرتوين معقد تعززه ٌ
املقررات.
املصادر
1. US Department of Education. https://www2.ed.gov/policy/
landing.jhtml?src=pn

 .2وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
https://www2.ed.gov/policy/landing.jhtml?src=pn
/University of Wyoming. http://www.uwyo.edu/registrar
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اإلدارية والتدريسية والبحثية يف
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د .محمد الربيعي
استاذ متمرس في جامعة دبلن ،ومستشار فخري
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق
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امللخص
تتضمن هذه الدراسة مراجعة وتقييم مثاين جامعات عراقية قياسا اىل معايري ضمان اجلودة
العاملية واستنادا اىل اخلربة العاملية .اهلدف من عملية املراجعة هو الوقوف على الوضع احلايل
للجامعات متضمننا تقييم القدرة املؤسساتية وفيما إذا كانت تتسم باملصداقية والقيادة والتنظيم
وبتوفر املوارد البشرية واملادية مبا يدعم حتقيق رسالة كل جامعة وأهدافها .وكذلك تقييم الفعاليات
التعليمية والذي يضمن التحقق من ان اجلامعة تضع الطالب يف مقدمة اهتماماهتا وباهنا تعتمد
سياسة التحسني املستمر للتعليم والبحث العلمي وتتوافر فيها االختصاصات اليت حيتاجها سوق
العمل والدراسات العليا والبحث العلمي اخذا بنظر االعتبار تشابه أوضاع اجلامعات العراقية من
النواحي اإلدارية واألكادميية باإلضافة اىل التشابه النسيب ملواقع القوة والضعف.
This study is a concise review and evaluation of eight Iraqi
universities in terms of credibility, leadership, organization and
the availability of human and material resources supporting
the mission and objectives of the University. The review also
evaluates the educational activities to ensure that the university
puts the student at the forefront of its interests and that it adopts
the policy of continuous improvement of teaching, learning
and research, as well as the provision of the competencies
needed by the labour market. The review takes into account
the similarity of the conditions of Iraqi universities in terms of
administrative and academic strengths and weaknesses.
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تقدم هذه الدراسة ،وهي مبثابة عملية مراجعة مؤسساتية خارجية شاملة ،أبرز النتائج
والتوصيات اليت خلصنا اليها من تقييم مثاين جامعات عراقية ،وتضم التخطيط اإلسرتاتيجي والقيادة
واجلهاز اإلداري واملوارد البشرية واملشاركة اجملتمعية .كما مشلت املراجعة الفعاليات التعليمية أي
التعليم والتعلم ،واليت تضم الطالب واخلرجيني واملعايري االكادميية والربامج التعليمية والتدريسيني
والبحث العلمي والدراسات العليا وإدارة اجلودة.
تضمنت أنشطة املراجعة ما يلي:
1 .1املالحظة :مالحظة املباين وقاعات احملاضرات واملختربات واملكتبات والنشاطات
التعليمية والبيئة اجلامعية.
2 .2الفحص :فحص املعلومات والوثائق املطلوبة .بالرغم من توفر الوثائق املطلوبة مل يتوفر
الوقت ملراجعة الكثري منها.
3 .3اللقاءات :عقد لقاءات مع رئيس اجلامعة ومساعديه والعمداء ورؤساء االقسام
واالداريني والتدريسيني والطلبة.
4 .4التقييم :يف ضوء الرسالة واالهداف وعلى أساس املقارنة مع اجلامعات احمللية والعاملية
واملعايري املعروفة من قبل املراجع.
هذا واحتوت الدراسة استنتاجات عديدة بنيت على املشاهدات واملالحظات وفقا ملهام
حمددة واليت تتلخص يف حتديد نقاط القوة ومكامن الضعف يف إدارة اجلامعة والتعليم والتعلم
والبحث العلمي ،اىل جانب الفرص املتاحة واملخاطر ،وهبذا الغرض املؤسسايت مل تكن املراجعة
لتقييم اداء الربامج او األقسام وامنا كانت مراجعة إلداء اجلامعة ككل .انتهجت الدراسة هنجا
اعتمد على عقد اللقاءات واالجتماعات والزيارات التفقدية لكليات ومرافق اجلامعات ،واالطالع
على الوثائق والتقارير اليت طلبها املراجع .كما اعتمدت الدراسة على إجابة اجلامعات على 74
سؤاال حول إدارة اجلامعة واسرتاتيجيتها ،والتدريسيني ،واملناهج وطرق التدريس ،والتعليم والتعلم،
والدراسات العليا والبحث العلمي ،واجلودة وأساليب حتسينها ،والطلبة واملرافق الدراسية ،واالتصال
اخلارجي (راجع ملحق .)1
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مسحت زيارة اجلامعات مبالحظة العوامل اليت ال ميكن توثيقها يف التقارير ،والتحقق كذلك
من املعلومات املنصوص عليها يف البيانات والتقارير اليت قدمت للمراجع .مت إجراء العديد من
املناقشات خالل اللقاءات واالجتماعات بالرتكيز على املؤشرات القياسية جلودة التعليم ونتائج
التعلم .وزار املراجع مرافق عدد من الكليات يف كل جامعة ،وقام جبولة فيها ملالحظة نشاطات
التعليم والبحث العلمي .ومن املشاهدات املهمة هو مالحظة وجود عالقة إجيابية وبناءة بني
العمداء ورؤساء االقسام فضالً عن عالقة زمالة جيدة تربطهم مع اعضاء هيئة التدريس .واظهرت
هذه القيادات تفانيها ومحاسها يف العمل وبدت على مستوى ٍ
عال من الكفاية اإلدارية وتفوق يف
مهارات االتصال الفعالة واإلجيابية اليت أثرت بشكل قوي على الزيارة (راجع ملحق .)2
ما هو مهم التأكيد عليه أن اجلامعات اليت خضعت للمراجعة لديها جمموعة من عمليات
ضمان اجلودة على املستوى املؤسسايت وضمن أنشطة اجلامعة األساسية للتعليم والبحث .ولدى
بعضها عمليات ضمان اجلودة داخل خدمات دعم الطالب وخدمات اجلامعة املركزية .ولقد
صممت آليات ضمان اجلودة هذه على ضوء تعليمات الوزارة لضمان جودة اخلدمات وتوفريها
ُ
وضمان توافقها مع األولويات اإلسرتاتيجية للوزارة.
ركزت الدراسة على البيانات النوعية وجودة الرتتيبات املؤسساتية واإلجراءات والعمليات
االكادميية .اما بشأن االحصائيات فأهنا اهتمت بتلك اليت هلا عالقة باجلودة والتصنيفات الدولية
واليت هلا دالالت مهمة ،كنسبة عدد التدريسيني من محلة الدكتوراه اىل عدد التدريسيني الكلي،
ونسبة عدد التدريسيني اىل عدد الطلبة ،ونسبة عدد الطالبات اىل الطلبة ،ونسبة عدد طلبة
الدراسات العليا ،ونسبة عدد األساتذة (بروفسور) اىل عدد التدريسيني الكلي ،ونسبة عدد
البحوث املنشورة عامليا اىل عدد البحوث املنشورة حمليا ،ونسبة عدد البحوث لكل تدريسي ،وعدد
التدريسيني املبتعثني لدورات تدريبية ،وعدد الطلبة املبتعثني .واهتمت الدراسة باملراكز البحثية
والعلمية واخلدمية واالستشارية ،وبتنظيم البيئة اجلامعية ومقرتبات التعليم والتعلم املستدام والتدريب
األكادميي ،وأكدت على درجة متيز اجلامعة من ناحية املبادرات التطويرية ومنها مستوى وتأثري
التعليم االلكرتوين واإلدارة االلكرتونية وحتديث املناهج الدراسية وتطوير قدرات التدريسيني.
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تقييم االداء وضمان اجلودة يف اجلامعات
ما هو مهم التأكيد على أن اجلامعات لديها جمموعة من عمليات ضمان اجلودة على املستوى
أيضا تأسيس عمليات ضمان
املؤسسايت وضمن أنشطة اجلامعات األساسية للتعليم والبحث .ويتم ً
صممت آليات ضمان
اجلودة داخل خدمات دعم الطالب وخدمات اجلامعات املركزية .ولقد ُ
اجلودة هذه على ضوء تعليمات الوزارة لضمان اجلودة وتوفريها وضمان توافقها مع األولويات
اإلسرتاتيجية والتعليمات الوزارية.
دائما وأن السعي إىل التحسني املستمر للجودة
تدرك اجلامعة أن التحسني ميكن أن يتحقق ً
هو عملية مستمرة لكنها مرتبطة بتعليمات الوزارة .ومع ذلك ،فإنه من دواعي السرور أن العديد
من االستنتاجات املتضمنة يف هذه الدراسة تعيد التأكيد على العمل اجلاري بالفعل من قبل
اجلامعات من أجل توفري وتعزيز ،كمثال :احلاجة إىل تبسيط وترشيد اهلياكل األكادميية؛ ضمان
تكامل اخلدمات الطالبية املختلفة؛ تنفيذ اقرتاحات الوزارة بشأن ضمان اجلودة وحتسينها؛ تنفيذ
نظام التغذية الراجعة للطالب مما يضمن املزيد من الروابط بني ضمان اجلودة وعملية التخطيط
االسرتاتيجي.
تقارير اجلامعات حول واقع التعليم فيها
قامت بعض اجلامعات بإصدار تقارير مفصلة لدراسة وحتليل البيانات املتعلقة بأنشطة اجلامعة
كمثال تقرير جامعة القادسية للمدة  2016 - 2003باستخدام مؤشرات ومعايري االعتماد
األكادميي املتوفرة واملعتمدة لدى الوزارة وخلصت الدراسة اىل ان واقع التعليم العايل يف اجلامعة الزال
يواجه حتديات حقيقية انعكست على جودة خمرجاته بالرغم من النمو الذي شهدته اجلامعة (انظر:
 واقع التعليم العايل يف العراق وافاق التطوير -جامعة القادسية ..امنوذجا) .باإلضافة اىل تقاريرإدارية للجامعات تتضمن احصائيات عديدة حول الطلبة واهليئة التدريسية والكليات والدراسات
االكادميية واملرافق .تشرتك هذه التقارير يف ضعف حتليل البيانات ويف استخالص الدروس والعرب
منها وينعدم النقد الذايت فيها ،وال توفر حتليال للبيئة الداخلية واخلارجية ،وال تربز السمات اليت
متيز اجلامعة عن اجلامعات األخرى يف العراق ويف املنطقة .ومل أرى أي تقييم للوضع التنافسي الي
جامعة ،مع انه يف بعض اجلامعات يتم متابعة اخلرجيني والتواصل معهم ومساعدهتم يف اجياد وظائف
يف القطاعني العام واخلاص وتأهيلهم عن طريق دورات داخل وخارج اجلامعة.
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متتلك اجلامعات كثري من االحصائيات واألرقام واليت هلا دالالت مهمة نذكر هنا بعض ما
توفر لنا من احصائيات للجامعات املدروسة:
 1 .1يرتاوح عدد طلبة الدراسات األولية يف اجلامعات حتت الدراسة ما بني  7000و40000
طالب (علما ان اعداد الطلبة تعتمد على تعليمات وتوجيهات الوزارة).
2 .2ترتاوح نسبة عدد الطالب ما بني  68اىل  96لكل  100طالبة.
 3 .3ترتاوح نسبة عدد طلبة الدراسات العليا ما بني  5اىل  15لكل  100طالب يف الدراسات
األولية.
4 .4ترتاوح نسبة عدد التدريسيني من محلة املاجستري ما بني  96اىل  165لكل  100تدريسي
من محلة الدكتوراه.
5 .5ارتفعت نسبة عدد الطلبة يف الدراسات األولية والعليا اىل عدد التدريسيني من محلة الدكتوراه
اىل  177طالب لكل تدريسي يف احدى اجلامعات.
 6 .6ترتاوح نسبة عدد التدريسيني من محلة لقب أستاذ اىل عدد التدريسيني من  % 3.4اىل
.% 10
7 .7تراوحت نسبة البحوث املنشورة يف جمالت عاملية رصينة إىل عدد التدريسيني من  % 0.1اىل
.% 0.4
القيادات اجلامعية واإلدارة اجلامعية
أظهرت الدراسة تفاوت القدرات اإلدارية لرؤساء اجلامعات وأعضاء جمالسها واساليبهم يف
تطوير العمل اجلامعي ،وبتفاوت آرائهم بشأن تعليمات الوزارة واعداد الطالب واحلوافز االكادميية
واملادية والظروف احمللية وكثري من اجملريات اإلدارية واألكادميية االخرى ،وجبانب اخر مثلت آرائهم
املختلفة نقطة قوة من حيث ان اختالف اآلراء يشجع على النقاش واختيار أفضل احللول .وبينما
أكد عدد من العمداء على رضائهم مبهماهتم اإلدارية كما تشري اليها تعليمات الوزارة أكد أحدهم
على ان مجود التشريع وانعدام املوازنة وسياسات الوزارة تقف حجر عثرة امام التطوير.
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كرئيس تنفيذي للجامعة ،يتوىل رئيس اجلامعة عدد من املسؤوليات احملددة واليت يف معظمها
ممارسة الصالحيات لتسري عمل اجلامعة كاملوافقات واملتابعات واملصادقات وتوقيع الشهادات
ومتثيل اجلامعة وتكليف العاملني يف اجلامعة مبا يتوافق مع القوانني والتعليمات الوزارية ،بينما ميارس
رئيس اجلامعة يف البلدان الغربية عمله كقائد فعال مبا يتوافق مع رسالة اجلامعة وهلدف تطوير منظمة
إدارية لضمان اإلدارة الكفؤة للجامعة مبا يف ذلك تعيني أعضاء هيئة التدريس او فصلهم من اخلدمة
وتوفري اإلدارة السليمة للميزانيات ووضع وتنفيذ اخلطط املعتمدة والتفاعل مع جمموعات االعتماد
الوطنية والعاملية ومجع األموال للجامعة .أكد أحد رؤساء اجلامعات على ان الصالحيات اليت متنح
لرئاسة اجلامعة هي صالحيات ومهية ألهنا حسب القانون صالحيات جيب ان توافق عليها الوزارة.
عند االخذ بنظر االعتبار اهليكلية البريوقراطية فان إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي وأساليب العمل
تصبح ضرورة من اجل تطوير وحتسني األداء األكادميي للجامعة.
تتميز اجلامعات العراقية هبيكلية تنظيمية موحدة من األقسام والكليات واملعاهد فيما عدا
اجلامعة التكنولوجية اليت تتميز بنظامها اإلداري املتطور واملبين على اعتبار األقسام العلمية هي
الوحدات اإلدارية واألكادميية الرئيسية وبعدم وجود طبقة الكليات .معدل عدد الكليات يف اجلامعة
الواحدة  18كلية ذات ختصصات علمية وإنسانية وهو عدد كبري باملقارنة باجلامعات الغربية اليت
معدل عدد الكليات فيها هو  6كليات .وعند االخذ بنظر االعتبار اهليكلية البريوقراطية وكثرة عدد
الكليات واألقسام املتناظرة يف اجلامعة الواحدة فان إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي وأساليب العمل
تصبح ضرورة من اجل تطوير وحتسني األداء األكادميي للجامعة.
على سبيل املثال ،تستطيع جامعة كربالء من ختفيض عدد الكليات بالدمج اإلداري
لكليات الرتبية الرياضية والرتبية للعلوم الصرفة والرتبية للعلوم اإلنسانية والعلوم االسالمية ودمج كلية
العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية ودمج كلية السياحة بكلية اإلدارة واالقتصاد ،وتستطيع جامعة
دياىل من دمج كليات الرتبية :األساسية واالصمعي والرازي ،وتستطيع جامعة الكوفة من ختفيض
العدد بالدمج اإلداري لكليات الرتبية الرياضية والرتبية والرتبية للبنات والرتبية االساسية ودمج كلية
العلوم وكلية احلاسوب والرياضيات ودمج كلية االثار والتخطيط العمراين ودمج اللغات واآلداب
والفقه ،وبذلك ستتماشى هذه اجلامعات مع اجلامعات العاملية من حيث عدد الكليات وستوفر
كثري من األموال .ان الغاء كثري من الكليات وتقليص عددها يف اجلامعات العراقية أصبح ضرورة
لكي تتماشى مع أنظمة اإلدارة يف اجلامعات العاملية وميكن االستفادة من التجارب العاملية يف هذا
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اجملال .علما ان وجود  16عميد (على سبيل املثال) يف جامعة عدد طالهبا  14ألف طالب ال
ميكن اعتباره كفاءة يف التسيري اإلداري.
بصورة عامة توجد فرص كبرية لتحسني إدارة اجلامعات مبا فيها منح مزيد من الالمركزية
ولكن هذا يعتمد على تفهم الوزارة ألمهية الالمركزية كما ان االستفادة من هذه الفرص تتفاوت بني
اجلامعات وتعتمد على درجة استعداد اجلامعة وجدارهتا لتحمل مسؤولية اإلدارة املالية واألكادميية
املستقلة .ولغرض حتقيق هذا اهلدف حتتاج الوزارة واجلامعات حاليا اىل أدوات ومراجع حملية وعاملية
للوصول اىل تفهم كايف لإلدارة الذاتية ولوضع االليات الضرورية لتطبيقها بصورة صحيحة ومؤثرة.
للجامعات رؤى ورسائل واهداف وخطط اسرتاتيجية يظهر فيها بصورة عامة عدم ترابط
الرؤية والرسالة باألهداف ،ويف بعضها ال ميكن فهم كيف ميكن هلذه اجلامعات من حتقيق كثري من
رؤاها وأهدافها حيث يبدو وجود انفصام بني ما هو معلن وما هو على واقع األرض .تؤكد رؤية
احدى اجلامعات على ان تكون «ضمن أكثر اجلامعات متيزاً باألبداع والريادة يف جمال ختصصاهتا
ومبا يليب متطلبات اجملتمع املتجددة واملقرتنة مع التطورات التكنولوجية السريعة» .وال تتوفر جلامعات
اخرى اسرتاتيجية للتعليم والتعلم توضح فيها كيف ميكن للجامعة من حتقيق رؤيتها يف ان تصبح
متميزة عامليا يف التعليم والبحث العلمي ويف حتقيق حاجات اجملتمع وعالقتها مبشاريع اإلسرتاتيجية
الوطنية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي .وجلامعة بابل ،على سبيل املثال ،خطة اسرتاتيجية
معتمدة تتضمن حتليل سوات ورؤية ورسالة واهداف اجلامعة واسرتاتيجيات «تركز على البحث
العلمي وتطوير املناهج الدراسية واالستفادة من النتاج املعريف يف املشاركة يف حل القضايا احمللية
واالقليمية كاحملافظة على البيئة» .كما توصف اإلسرتاتيجية حالة النجاح بان تصبح جامعة بابل
«رائدة يف كافة براجمها ومبا جيعلها حتتل االولوية لدى الطلبة للدراسة فيها حمليا وعامليا» .كان
واضحا لنا ان الريادة هي اهلدف األساسي للجامعات العراقية ولكن الوسائل واألدوات الالزمة
لتحقيق هذه الريادة مل تكن واضحة.
املرافق والقاعات التعليمية والثقافية يف اجلامعات العراقية جيدة املستوى لكنها متباينة .ويبدو
ان معدل مساحة القاعات التدريسية واملختربات واملساحات املغلقة واملفتوحة لكل طالب عالية.
مع ذلك وجدت الدراسة ضرورة ان تقوم اجلامعات بإجياد طرق مرنة الستخدامات املرافق األكادميية
بغية حتسني فرص التعلم ،وتوفري احلس اجملتمعي لدى الطلبة وهيئة التدريس .فعلى سبيل املثال،
جيب أن يتم تشجيع هيئة التدريس والطلبة بالبقاء يف املباين اىل ساعة متأخرة من اليوم من خالل
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تبين جدول مفتوح لساعات التدريس واملختربات ومن دون فرض نظام صارم لساعات العمل كمثل
خضوع هيئة التدريس لساعات دوام شديدة الصرامة حبيث ال تتالءم مع التقليد األكادميي للتعلم
واحلرية االكادميية .لكن حتقيق هذا اهلدف سيتعارض بوجود االزدواجية يف نظام التعليم اجلامعي
(يطلق عليها بالدراسات املسائية بينما هي باحلقيقة ليس بذلك الن الدوام فيها يبدا يف الساعة
الثانية بعد الظهر) ،وبوجود اعداد هائلة من الطلبة يف هذه الدراسات «املسائية» يقدر عددها يف
احدى اجلامعات حبوايل  12ألف طالب وهو ميثل  % 45من جمموع الطلبة يف اجلامعة .ولو أخذنا
عدد الطلبة يف الدراسة «املسائية» بنظر االعتبار لتغريت معظم اإلحصاءات واالستنتاجات اليت
ذكرت يف هذا التقرير على افرتاض ان الفرتة الدراسية الصباحية اليومية ال تزيد عن  6ساعات .ومبا
انه من غري الطبيعي ان جتد جامعة يف العامل مبثل هذه الصورة ،فليس للمراجع من خربة يف التعامل
مع حالة التعليم والتعلم والبحث العلمي وضمان اجلودة اال من خالل افرتاض وجود مؤسستني
(جامعتني) يف نفس املوقع وتقيمهما بصورة منفصلة بالرغم من مشاركتهما بنفس املوقع والكادر
اإلداري والتدريسي.
لذا جيب ان تفهم هذه الدراسة على اساس اهنا تتعلق باجلامعة «الدراسات الصباحية»
وميكن ان يتم تقييم اجلامعة «الدراسات املسائية» يف دراسة منفصلة .هذا ونقرتح حاليا ان تكون
املناهج واضحة لكال الدارسني يف الفرتة الصباحية والفرتة «املسائية» بصورة منفصلة حبيث تشمل
نواتج التعلم واسرتاتيجيات التعليم والتعلم واالمتحانات وساعات وأوقات الدراسة وأمساء التدريسني
والطلبة لكل برنامج ومقرر يف كل فرتة واعداد الوحدات الدراسية لكي يتعرف الطالب والتدريسي
وأصحاب املصلحة على كل برنامج سواء كان صباحيا او مسائيا .كما نقرتح أيضا دراسة امكانية
ختفيض العدد الكبري من «الدراسات املسائية» والعدد اهلائل لطالب الدراسة املسائية او الغاء
بعضها حبيث يتماشى مع ما هو موجود يف العامل .ويقرتح املراجع للوزارة دراسة امكانية تقسيم
اجلامعات اليت فيها اعداد هائلة من طلبة «الدراسات املسائية» اىل جامعة صباحية حبثية وأخرى
مسائية تدريسية (يبدأ التدريس فيها بعد الساعة السادسة مساء) الن وضع اجلامعات بالصورة
احلالية قد يتعارض مع متطلبات االعتماد الدويل وضمان اجلودة.
من املالحظ من األرقام املتوفرة هو التدين الكبري لنسبة الطلبة اىل الطالبات وخاصة يف
اجملموعة الطبية والرتبية بينما تظهر األرقام ازدياد كبري لنسبة الطالب اىل الطالبات يف القانون
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واإلدارة والرتبية الرياضية .على اجلامعات مراجعة أسباب الزيادة اهلائلة يف اعداد الطالبات مقارنة
مبجاالت العمل املتوفرة واحتياجات السوق خصوصا يف اختصاصات الطب والرتبية والعلوم .وتظهر
األرقام أيضا تدين نسبة طلبة الدراسات العليا اىل عدد الطلبة يف اجلامعة وكثرة التدريسيني من محلة
املاجستري مما يتوجب على اجلامعات انتهاج سياسة حازمة يف سبيل تقليل اعداد التدريسيني من
محلة املاجستري ،فاجلامعة البحثية احلديثة ال ميكن ان يكون فيها التدريسيني بأكثر من % 10
من محلة شهادة املاجستري .وجتد يف االحصائيات اليت توفرت للمراجع كثرة من طلبة الدراسات
العليا يف الدراسات االنسانية يقابلها قلة من الطلبة يف الدراسات العليا العلمية وندرهتم يف كليات
االختصاصات الطبية .وإذا اخذنا بنظر االعتبار ان طلبة الكليات الطبية هم أحسن طلبة العراق
فان عدم تشجيعهم للدراسات العليا يعترب خسارة علمية ومهنية للجامعات وللوطن .كما ان قلة
عدد املبتعثني اىل اخلارج يثري القلق عند املراجع حول وضع اجلامعات املستقبلي .ويقرتح املراجع ان
ختصص بعض أموال صناديق اجلامعات لتمويل ايفادات للدراسة يف اخلارج وان تشجع االجازات
الدراسية ألصحاب شهادات املاجستري من التدريسيني.
تتضمن بعض مواقع اجلامعات االلكرتونية مواقع للتعليم االلكرتوين يتضمن مناهج وحماضرات
األقسام العلمية للكليات .املواقع بصورة عامة ال حتمل أسلوبا واضحا او شرحا كافيا لألهداف او
احملتويات فقسم من هذه احملتويات عبارة عن حماضرات بالبوربوينت وقسم اخر جمرد شرح مبسط
عن حمتويات املوضوع (املقرر الدراسي) وكثري منها تركت فارغة .قد تتوفر يف بعض املواقع مواصفات
الربامج وخمارج (نواتج) التعلم  learning outcomesواهداف التعليم للربنامج وللمقررات
وكنه بالعموم ال توجد اية معلومات على اسرتاتيجيات التعليم والتعلم الي برنامج او مقرر وال
األساليب االمتحانية اليت يتوقعها الطالب باإلضافة اىل عدم وجود توافق يف تنظيم املعلومات بني
املقررات او بني الربامج ويبدو ان كثري من املعلومات مت الصاقها كما هي حسب توفرها من قبل
التدريسيني مما يعطي انطباعا سلبيا على انعدام االهتمام واالمهية وهو ما يربر للمراجع سبب عدم
معرفة الطلبة مبخارج التعلم ومواصفات الربامج واملقررات يف معظم اجلامعات .يف عدة جامعات هناك
منظومة الكرتونية لالمتحانات ال يرى املراجع فيها اية أمهية بيداغوجية اال يف كوهنا تسهل عملية تنظيم
االمتحانات والتصليح .ومبا ان اجلامعات مقسمة اىل دراسات صباحية وأخرى مسائية فاألفضل ان
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يكون موقعني منفصلني هلا او ان تكون املعلومات واضحة للدراسة الصباحية او املسائية .على سبيل
املثال ما هي الدراسات الصباحية وما هي املسائية وما هي املناهج من ناتج التعلم واسرتاتيجيات
التعلم والتعليم واالمتحانات ومفردات املنهج والتدريسني والقاعات الدراسية اخل.
القدرة املؤسساتية
نقاط القوة
1 .1اندماج اجلامعات يف جسمها االجتماعي واخنراط منتسبيها يف فعاليات ومهرجانات املدن
املتواجدة فيها املتنوعة واملعروفة بالتنوع والتعدد الثقايف ضمن بيئة فكرية وثقافية.
 2 .2اإلداريني والتدريسني فخورين بأدائهم وانتاجاهتم االكادميية والعلمية وهذا يشكل ذخرية كبرية
ألجل البناء املستقبلي وتطوير اجلامعات.
3 .3حيضر ممثل للتدريسيني كل اجتماعات جملس اجلامعة وجيتمع بالتدريسيني شهريا ومبمثلي
الكليات بصورة دورية .وهناك لقاءات دورية للقيادات اجلامعية بالتدريسيني.
4 .4انتهاج برامج تربوية حديثة كاعتماد اسلوب املنهج التكاملي يف بعض كليات الطب وهو
منهج يربط بني املواضيع الدراسية املختلفة بشكل متكامل ومنظم يتخطى احلواجز بني املواد
الدراسية املختلفة.
5 .5يتمتع العمداء بطيف واسع من الصالحيات متكنهم من اختاذ قرارات سريعة .ومن املمكن
استحصال اي قرار من رئيس اجلامعة بصوره مباشره وفقا للصالحيات املمنوحة له.
6 .6وجود نظام أرشفة شبه متكامل وحفظ لألوليات وإدارة الكرتونية باإلضافة اىل نظام أدارة يف
جماالت العمل اجلامعي.
التحديات
1 .1بالرغم من ان املرافق والقاعات التعليمية جيدة املستوى اال ان هناك نقص يف بعضها كالنادي الثقايف
والضعف يف االنرتنت .ويبدو يف بعض اجلامعات ان معدل مساحة القاعات التدريسية واملختربات
واملساحات املغلقة واملفتوحة لكل طالب صغرية وذلك لقبول اعداد زائدة ال ميكن استيعاهبا.
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2 .2حتتاج اجلامعات اىل وضع خطوات رصينة يف طريق بناء ثقافة اجلودة واملراجعة لغرض تقييم
الفعالية الداخلية للجامعة بصورة مستمرة.
3 .3حتتاج اجلامعات اىل دراسة إمكانية توسيع مشاركة العمداء ورؤساء االقسام والتدريسيني من
حاملي درجة االستاذية يف اخذ القرارات حيث ان مثل هذا التفاعل ضروري لتطوير اجلامعة
حيث يشعر أعضائها باالنتماء واملسؤولية مما يضفي عليهم طابع أمثل لإلخالص يف األداء
والدقة يف العمل.
4 .4يف العموم تفتقر اجلامعات اىل وجود خطة اسرتاتيجية تتضمن خطط زمنية مفصلة لتنفيذ كيف
تصل ملا تريد ولتحقيق اهداف اجلامعة يف أداء علمي وأداري كفء.
 5 .5التطوير والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس تشكل عامال أساسيا يف حتسني التعليم والتعلم
والبحث العلمي ،والتأكيد على أمهية ما يبحث به التدريسي اليوم مينح الثقة بالنشر يف جمالت
رصينة غدا.
6 .6بالرغم من وجود مواقع الكرتونية حافل باملعلومات وجدت صعوبة يف التعامل معها الفتقارها
ملعلومات مهمة .مثال ،يف عدد من اجلامعات ال جتد أمساء وعناوين االمييل وتلفونات املسؤولني
وحىت رئيس اجلامعة جتد صعوبة يف إجياد امسه وكثري من احلقول فارغة وال يوجد تناسق بني املوقع
العريب واملوقع اإلنكليزي واألخري ضعيف جدا وال حيتوي على اية معلومات إدارية مهمة ،كما
تفتقر معظم املواقع اىل توصيف الربامج واملقررات وخمارج تعلمها واسرتاتيجيات التعليم والتعلم
واالمتحانات ،ومبعىن اخر عدمي الفائدة للطالب اجلديد واملستمر على الدراسة واملتخرج.
7 .7ضعف البعثات والزماالت والشراكة والتعاون مع مؤسسات التعليم العايل الغربية واليت تشكل
أمهية كربى يف توجه اجلامعة العاملي واالستفادة من التجارب واخلربات األجنبية.
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التعليم والتعلم
 1 .التعليم والتدريس الزال يتم بصورة تقليدية حموره األستاذ والطالب مستمع وسليب اال يف
حاالت قليلة .أساليب التدريس معتمدة مبعظمها على اخلربات السابقة.
2 .2مظاهر البيئة االكادميية خارج القاعات الدراسية ضعيفة
3 .3تدرس املواضيع العلمية بلغة خمتلطة من العربية واإلنكليزية واالمتحانات باللغة اإلنكليزية.
4 .4استخدام التكنولوجيا الرتبوية والربامج االلكرتونية يف التعليم تتضمن نشر احملاضرات الفديوية
واستخدام السبورة الذكية وعرب وسائل التواصل االجتماعي.
 5 .5وجود عالقة إجيابية وبناءة بني العمداء واعضاء هيئة التدريس.
6 .6بالرغم من وجود عدد من التدريسيني املتميزين وأصحاب اخلربة الدولية يوجد عدد اخر من
الكادر التدريسي من الذي ال ميتلك خربة دولية ،أو عضوية يف معاهد مهنية دولية ،أو درجة
الدكتوراه مما سيكون له أثر سليب على جودة التعليم ومستوى إعداد اخلرجيني .ويف حال عدم
حل هذه املسألة ،لن يكون باإلمكان حتقيق االعتماد الدويل.
7 .7تعتمد اجلامعات أسلوب شديد التعقيد وبريوقراطي يف تغيري وتطوير املناهج مما يتطلب مراجعة
هذا األسلوب جلعله اكثر مرونة خصوصا مبا يتعلق إضافة او الغاء كورسات او تغيري مفرداهتا.
8 .8عرب الطلبة الذين متت مقابلتهم خالل زيارة اجلامعات بصورة عامة عن رضاهم عن تقدمي
الربامج (اي برنامج احلصول على الشهادة من كورسات وغريها) بالرغم من تباين آرائهم،
كما أكدوا على التباين يف كفاءة التدريسيني .وشكا بعض منهم بانعدام البيئة اجلامعية،
فحسب خربهتم ال يوجد فرق بني املدرسة واجلامعة كما شكوا من عدم وجود أوقات فراغ
كافية بني الدروس ،وأكدوا على ازدحام اجلدول حبيث ال تعطيهم فرص ملمارسة اهلوايات
واالعمال غري الصفية .وظهر جليا عدم وجود قناعات كافية بان الطلبة مؤهلني كفاية لسوق
العمل .وطالبوا بتقليل عدد االمتحانات املبالغ فيه .بعض الكليات يف بعض اجلامعات تدرس
اخالقيات املهنة .رغب الطلبة بزيادة العمل املختربي العملي حيث اعتربوا ان الدراسة يف
اجلامعة معظمها دراسة نظرية ،وطالبوا بتحديث الكتب الدراسية واملناهج .الطلبة ضد الزي
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املوحد ومع محل التابلت والالبتوب والتلفونات الذكية .الطلبة مقتنعني بأن اقسامهم تستجيب
لطلباهتم ومقرتحاهتم ويتم االهتمام بشكاويهم .طلبة اجلامعات بصورة عامة يتتوقون للحصول
على املعرفة ويتحلون باملوضوعية والدقة واجلدية والتفاعل بإجيابية مع أسئلة املراجع ،ويفضلون
الكتب املقررة على امللزمات .معظم الطلبة يضعون جامعتهم ضمن أفضل  5جامعات عراقية.
نقاط القوة
 1 .1توفر اجلامعات فرص التعلم الكافية وحترص على تنوع مصادر التعلم وحداثتها.
2 .2يوجد يف اجلامعات ولدرجات متفاوتة توصيف للربامج االكادميية والكورسات يتضمن حتديد
خمرجات التعلم واملهارات للربامج والكورسات (معظم الطلبة يدعون بعدم معرفتهم بذلك).
 3 .3تتوفر للكليات متطلبات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري الكفاءات
والفنيني املتخصصني يف هذا اجلانب وزيادة املعرفة واالطالع واحلصول على املصادر والكتب
العلمية من خالل توفري البىن االساسية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنها
الربامج الفيديوية واإلدارة االلكرتونية.
 4 .4إقامة ندوات وورش عمل ومسنرات بصورة مستمرة اسبوعيا.
 5 .5وجود خمتربات حديثة عاملية املستوى.
 6 .6يتم استخدام تقنية املعلومات يف إدارة املكتبة املركزية.
التحديات واالقرتاحات
1 .1بالنظر الن القبول مفتوح لكل من يرغب بولوج اجلامعة ويعتمد على درجات االمتحان النهائي
للثانوية العامة فان اجلامعات حتتاج اىل توفري عدد من الكورسات اليت تساعد الطالب اجلديد
على التأقلم يف احمليط اجلامعي كالتأهيل واإلرشاد والتقييم املستمر.
 2 .2على اجلامعات االهتمام بالتعليم الذايت.
3 .3بالرغم من ان املختربات على درجة ال باس هبا اال اهنا تبدو فارغة من الطالب يف معظم
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األحيان وتبدو وكأهنا معارض لألجهزة وليس خمتربات للبحث .كما لفت نظر املراجع عدم
وجود ( )Log Bookلكل جهاز.
 4-4 .4الحظ املراجع عدم وجود طلبة يف املكتبات بينما كانت الكافرتيات ممتلئة بالطالب.
 5 .5االهتمام باالبتعاث وبعالقات التعاون مع اجلامعات الغربية وغريها وبتشجيع األساليب
احلديثة يف التعليم والتعلم وبناء ثقافة جديدة على أساس العمل اجلماعي.
6 .6االمتحانات خالل الفصل ليست كما يبدو امتحانات تشخيصية وامنا هي امتحانات هنائية
وهذا غري مالئمة لتحسني قدرات الطالب لذا جيب ان يكون غرض االمتحانات خالل
الفصل الدراسي هو لتشخيص املشاكل والصعوبات اليت يواجها الطالب وعلى أساسها بناء
برنامج ملواجهة هذه الصعوبات.
7 .7من املالئم توسيع التجارب التعليمية اجلديدة لتشمل كل التخصصات مثل إدخال التعلم املبين
على املشكلة او التعلم املبين على املشروع  )Project-Based Learning (PBLإىل
برامج اجلامعات ،من خالل مشروع إلزامي لطلبة السنة الثانية او الثالثة.
 8 .8اجلامعات حباجة ألن تدعم هنجاً جديدا لنظام تقييم الطلبة حبيث يركز على تعلم الطلبة
 Learning Outcomesأي بنظام مبين على خمرجات التعلم Outcome-
 ،Based Educationوتعزيز مهارات التدريس للكادر التدريسي .وجيب أن تتم مواءمة
نظام تقييم الطالب مع أهداف التعلم .إن النظام احلايل يف اجلامعات مرتكز على اجلانب
العقايب وليس على تعزيز التعليم والتعلم .ومن املفيد أن يكون هدف التقييم هو توجيه ممارسات
الطلبة وتعزيز جودة عملهم.
9 .9التحول من التعليم اىل التعلم وذلك بإلقاء العبء على الطالب وعدم حرمانه من املشاركة
وحتفيز اكتشاف واستنباط املعلومات عنده ،واالهتمام ببيئة التعلم واعتبارها اهم من ساعات
التدريس ،والرتكيز على تعليم الناتج عن فعالية ما ،ال على الفعالية نفسها .وتكليف الطالب
باستحصال املعلومة بدل احلصول عليها جاهزة من املدرس او الكتاب املقرر كالرجوع اىل
املصادر أو اىل االنرتنت وسبك املعلومات بطريقته اخلاصة ،والتأكيد على األساليب الرتبوية
اليت تشجع على الفهم والتفكري املستقل والتساؤل والبحث والتجريب والنقد والعمل اجلماعي،
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وتقليل عدد الساعات الدراسية واالمتناع عن اختام الطالب باملعلومات وذلك عن طريق
تقليص عدد مواد املنهج وإلغاء املواد اليت تبدو عدمية الفائدة لتقليل حجم احلشو املعلومايت.
 1010اخذا باالعتبار قلة فرص العمل خلرجيي عدد كبري من التخصصات نقرتح إضافة كورسات
يف االعمال والتسيري واإلدارة واملهارات الالزمة للعمل .كما انه من الضروري حتقيق رسالة
اجلامعات يف االلتزام بأخالقيات املهنة وذلك بإدخال درس خاص باملوضوع يف كل برامج
اجلامعة علما ان هذا هو أحد شروط االعتماد ويعترب تدريس املوضوع مهما جدا يف ظروف
العراق السيئة.
 1111تبنت بعض اجلامعات انظمة إلدارة التعلم ،متمثال ذلك باعتماد نظام غوغل دودل
( )Doodleعلى سبيل املثال والذي يتم استخدامه يف عدد من اجلامعات العراقية وذلك
بغية تعزيز عملية تنظيم الربامج والكورسات وإدارهتا ،ولتمكني الطلبة من تقدمي فروضهم،
وألغراض التواصل الفعال مع الطلبة لذا نؤكد على ضرورة توسيع استخدامه وان يكون واضحا
على املوقع االلكرتوين.
1212يؤكد املراجع على امهية التدريس باللغة االنكليزية عندما يكون املقرر مفرتضا تدريسه
باإلنكليزية وعلى وجه اخلصوص التكلم هبذه اللغة خالل احملاضرات .ونطلب من اجلامعات
توفري املوارد واملرافق ألعضاء هيئة التدريس والطلبة بغية جعل التدريس باللغة االنكليزية واقعاً
ضمن جدول زمين معقول .ويف الوقت احلاضر مبا ان احملاضرة باللغة العربية والكتابة باللغة
اإلنكليزية فان التدريسيني جيب ان ال يصروا على ان تكون اإلجابة باللغة اإلنكليزية حصرا
كجزء من سياسة تقليل االعتماد على احلفظ واجرتار املعلومات.
1313يؤكد املراجع على ضرورة البدء يف دراسة وتطبيق نظام املقررات(  (�Modular Sys
 )temوبشكل حمدود متهيدا لنشر التجربة يف كافة اجلامعات وميكن للمراجع املساعدة يف
حتقيق هذا النظام العاملي (مالحظة :متت الدراسة يف عام .)2017
 1414الحظ املراجع ظاهرة خطرية خالل ايام االمتحانات وهو دخول معظم الطلبة ابواب
جامعاهتم ويف ايديهم ليس إال عدة وريقات حياولون التهام ما فيها من معلومات لغرض
اجرتارها يف االمتحان ويبدو عليهم القلق والتوتر .ومن احلديث معهم حول اسباب هذا
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التصرف استنتج املراجع ما يلي )1 - :اعتماد هنج التلقني يف التدريس )2 ،اعتماد امللخصات
والتبسيط كأساس ملنهج بيداغوجي خاطئ يف التعليم )3 ،معظم اسئلة االمتحانات معروفة
مسبقا او متوقعة عند الطالب )4 ،التأكيد يف التدريس على املستويات االساسية يف تصنيف
بلوم وهي املعرفة والفهم وامهال املستويات العليا يف التطبيق والتحليل والتوليف والتقييم)5 ،
االبتعاد عن هنج التفكري النقدي )6 ،غرض االمتحان يعتمد على الرأي اخلاطئ والشائع :يف
االمتحان يكرم املرء او يهان!
1515على ضوء استبيان اراء الطلبة ومن اجلامعات املختلفة نرتأى ما يلي (علما ان هناك
اختالفا نسبيا بني اجلامعات والكليات يف درجة حدة املشاكل او النقص الذي يتوجب
معاجلته):
تطوير فاعلية التدريس بإدخال اساليب تدريس حديثة تتناسب وطبيعة العصر.
توثيق العالقة بني مضامني الدروس واملصادر املكتبية والفعاليات العملية واملختربية.
كثرة املواضيع التدريسية النظرية خصوصا لطلبة الدكتوراه معظمها غري أساسية.
عدم اجبار الطلبة على حفظ واجرتار املعلومات (يأخذ الدرس من فم األستاذ).
يفضل الطلبة كتابة التقارير والعروض والدراسة يف جماميع والبحث.
«الدراسة مملة للطلبة»
املناهج قدمية وال تتناسب مع سوق العمل
ال يطلع الطلبة على توصيف الربامج والكورسات
ضرورة توفري وقت كاف للفعاليات غري الصفية
تدريس الطلبة مهارات االتصال وكتابة التقارير والقيادة والعمل اجلماعي واخالق املهنة
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1616ندرج ادناه بعض «السلبيات» اليت طرحها بعض االداريني والتدريسيني يف اجلامعات واليت
حتتاج اىل معاجلة:
الطلبة يشتكون كثريا
الطلبة متعلمني على احلفظ ويعانون من ضعف مزمن يف اللغة اإلنكليزية
الطالب يريد النجاح من دون جهد ومن دون فهم وسبب اخنفاض املستوى يعود اىل
الكريفات والزيادات والتحميل
عدم اهتمام الطالب باحملاضرة فهو ال يأخذ نقاط خالل الدرس (ال قلم وال ورقة)
اشراف الوزارة على العملية الرتبوية ينظر هلا من قبل التدريسيني بسلبية
مشكلة املناهج :املنهاج التقليدي مقابل املنهاج التكاملي كمثال
من األمور اليت تثري القلق :العبور وعودة املرقنة قيودهم ومفهوم اجلامعة املنتجة والفساد
االداري ومحاية اجلامعة من التدخل اخلارجي وقلة االيرادات وعدم توفر استقالل مايل وعدم توفر
اموال للبحث العلمي واحملاباة وعدم مالئمة القاعات للتدريس
تأهيل التدريسي بالنسبة لطرق التدريس
تدخل ديوان الرقابة (الرقابة اخلارجية) للتأكد من عدم سفر االساتذة اىل خارج العراق من
دون اذن مسبق.
التجارب املختربية واملعملية ضعيفة وقليلة.
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البحث العلمي
 1 .1ال تتوفر للجامعات اسرتاتيجيات للبحث العلمي ولكنها بعضها متتلك خططا سنوية له.
2 .2يوجد يف اجلامعات مراكز للبحوث ووحدات احباث.
 3 .3عدد البحوث املنشورة ضعيف وال تتوفر دراسات عن نوعيتها ومدى أمهيتها وحتقيقها ألهداف
اجلامعات او اسرتاتيجياهتا ،كما ال توجد اولويات مواضيع البحث العلمي
 4 .4يتم دعم الباحثني من خالل توجيه كتب الشكر واحلوافز ودرجات تقييم األداء.
5 .5هتتم اجلامعات بالتصنيفات العاملية للجامعات وتسعى حلصوهلا على اعلى املستويات.
6 .6تصدر اجلامعات عدد من اجملالت العلمية ال يعرف ملعظمها درجة أمهيتها وانتشارها وضرورة
إصدارها وذلك لعدم توفر معلومات حوهلا .لرمبا سبب اصدارها هو االعتقاد التقليدي بأهنا
تشجع البحث العلمي ولرمبا ألهنا تعترب من قبل الوزارة عامل اجيايب يف تقييم الكلية او اجلامعة.
7 .7تتوفر يف كثري من اجلامعات خمتربات جمهزة جتهيزا جيدا اال انه ال تظهر اعمال حبثية جارية فيها
وبصورة مستمرة.
نقاط القوة
1 .1وجود اتصاالت اكادميية علمية بعدد من اجلامعات اخلارجية بالرغم من حمدوديتها .االهتمام
هبذه البحوث وابرازها إعالميا وتوثيقها يف كتيبات هلو هدف اهم من اصدار جمالت علمية
حملية.
2 .2هتتم اجلامعات باملشاركة يف الدورات واملؤمترات العاملية لتحقيق هدف اجلامعات احلالية يف
االرتقاء مبستوى البحث العلمي.
 3 .3وجود عدد من وحدات البحوث واهتمام ورغبة شديدة من قبل التدريسيني ألجراء البحوث.
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التحديات
1 .1ضعف التمويل البحثي من خارج الوزارة واجلامعة واعتماد طلبة الدراسات العليا على متويلهم
اخلاص ألجراء البحوث .يعترب يف يومنا هذا احلصول على متويل حبثي او منحة حبثية من
مؤسسة او منظمة اجنبية معيارا مهما ملستوى البحث العلمي وملستوى الباحث.
 2 .2ال يوجد بروشر او مصدر ملعلومات حول البحوث املتميزة والباحثني املتميزين يف أي من
اجلامعات.
 3 .3ضعف قيادات البحث وعدم احتكاكها عامليا بصورة مثمرة تؤثر تأثريا كبريا على نوعية
البحوث وامهيتها.
4 .4عمليات البحث العلمي اجلارية يف اجلامعات ضعيفة وتعتمد على الدراسات العليا.
5 .5االهتمام بالنواتج وليس بالعمليات املؤدية لتلك النواتج.
6 .6أمكانيات البحث العلمي ضعيفة.
7 .7براءات االخرتاع احمللية ضعيفة التأثري يف العادة لذا البد من الرتكيز على تسجيل براءات
االخرتاع عامليا وهذا ال مينع من تسجيلها حمليا.
8 .8تعترب اجلامعات مؤشر النمو الكمي للدراسات العليا يف اجلامعة مؤشرا اجيابيا بينما ترى الدراسة
النمو النوعي املرتبط بأولويات النشر باجملالت الراقية واملرتبط حبل مشاكل الوطن والعامل هو
املؤشر احلقيقي.
 9 .9النسبة اهلائلة لطلبة الدراسات العليا املرقنة قيودهم تدل على ضعف املقبولني يف الدراسات
ومن جانب اخر فأهنا تدل على اهتمام اجلامعات بالنوعية واحلفاظ على املستوى العايل
للشهادات العليا.
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التوصيات
1 .1يوصى بان يتم تشجيع التدريسيني الباحثني على تنويع مصادر متويل حبوثهم واالهتمام باحلصول
على منح حبثية من الدول واملؤسسات الغربية ومن الصناعة واملؤسسات اخلريية.
2 .2توفري اإلمكانيات املادية للمبتعثني العائدين ألجراء حبوث مبستوى تلك اليت مت هلم اجراءها يف
اخلارج.
 3 .3يوصى بأن يتم تطوير اسرتاتيجيات للدعاية لنتائج البحوث (وليس فقط لنشرها) وتوثيق
نتائجها ومبا يؤدي اىل جذب االهتمام اخلارجي ،واالعرتاف الدويل .وتع ّد مثل هذه العملية
مبثابة جزء هام لغرض تقدمي االدلة عند املساءلة وبغية تربير الدعم العام لربامج البحث ضمن
اجلامعات.
4 .4يتم توفري احصائيات عن معدل استخدام أي جهاز علمي يف البحوث كأسلوب للتعريف عن
الكفاءة العلمية ويتم ذلك بالعادة عن طريق وضع دفرت صغري يسجل فيه الباحث تاريخ ومدة
وغرض االستخدام.
5 .5يوصي بتوفري برنامج منظم ومصمم خصيصاً لألكادمييني وطلبة البحوث اجلدد يف جمال تطوير
مهارات البحث العلمي ككتابة طلبات متويل البحوث وإجراء البحوث وأخالقيات البحث
وكيفية قراءة ورقة حبثية وكيفية مراجعة ورقة حبثية وكيفية كتابة ورقة حبثية وكيفية توليد االفكار
واالبداع والبحث عن مصادر املشاكل وادارة املعلومات وكيفية القاء موضوع بصورة جيدة
واملخاطبة واالتصال ،مبا يتناسب مع املمارسات الدولية اجليدة ،واالستعانة باخلرباء والعلماء
من اجلامعات الغربية لتحقيق هذه املهمة.
6 .6زيادة اشتغال التدريسيني يف البحث بأنفسهم باإلضافة اىل ما هو شائع يف االعتماد على
طالهبم يف اجراء التجارب.
7 .7حبذا لو يتم اجراء امتحانات اطروحات الدراسات العليا بصورة سرية وهذا اجراء مستحسن
وضروري يف الوقت احلاضر بعد تفاقم املظاهر غري االكادميية خالل االمتحانات يف اجلامعات
العراقية.
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 8 .8التأكيد على التدريسيني بضرورة قراءة البحوث احلديثة يف اختصاصاهتم ومبعدل حبث يف
األسبوع على األقل الن البحث اجليد ال يتم اال مبواكبة ما جيري اليوم يف االختصاص .وكذلك
على ضرورة تواجدهم يف املكتبة ومبعدل ساعة يف اليوم.
ضمان اجلودة
 1 .1يف اجلامعات اقسام للجودة واالداء اجلامعي باإلضافة اىل اقسام جودة يف الكليات هتدف
هذه اجملالس على دعم التعليم والتعلم والبحث العلمي وعمليات التقييم وتطبيق معايري اجلودة
يف املؤسسات االكادميية.
2 .2تعمل اجلامعات على تطبيق نظام اجلودة يف املؤسسات االكادميية ويتم االسرتشاد بدليل
مقاييس النوعية واملؤشرات الكمية لضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العراقية .وعادة ما
تتضمن اهداف اجلامعة فقرة مهمة يف هذا اخلصوص تنص على :االرتقاء باألداء اجلامعي مبا
ينسجم مع متطلبات اجلودة االكادميية العاملية.
 3 .3يتم استطالع اراء الطالب عرب استبيان عينات من الطلبة من كل قسم ويتم حتليل نتائج
االستبيان.
4 .4تتوفر تقارير التقييم الذايت لألقسام يشمل هيكلية وتركيب القسم والتحديات واحللول املقرتحة.
ال توجد تقييمات خاصة مبنتسيب أي جامعة.
نقاط القوة
1 .1يتم تطبيق برامج ضمان اجلودة يف االقسام كافة اال ان خطط التحسني املستمر مفقودة.
2 .2توجد تقارير تقييم ذايت ملعظم األقسام العلمية يف اجلامعات.
3 .3تعمل اجلامعات على تدابري للحفاظ على وتطوير معايري اجلودة منها التقييم الذايت وتقييم
التدريسي مبوجب استمارات تقييم األداء الواردة من الوزارة واستمارة لتقييم التدريسي من قبل
الطالب ومن خالل تقييمه للمقررات الدراسية .وتشمل التدابري ايضا الدراسات والبحوث اليت
جيريها قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي يف رئاسة اجلامعة.
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التحديات
1 .1حتسني تدابري ضمان اجلودة واالعتماد ألجل النهوض مبستويات التدريس وطرقه.
2 .2تطوير برنامج ضمان اجلودة عرب دعوة جلنة مراجعة من خارج العراق لدراسة تقارير التقييم
الذايت وتقدمي مقرتحات التحسني وعلى طريقة جلنة اليونسكو لتقييم أداء كليات اهلندسة يف
اجلامعات العراقية.
3 .3توفر صفحة لضمان اجلودة يف املوقع االلكرتوين لكل جامعة تضم كثري من املعلومات املهمة
اال اهنا ال تتضمن استطالع اراء اخلرجيني واستطالع اراء ارباب العمل.
4 .4هناك ازمة ثقة بني االقسام وضمان اجلودة من حيث ان كثري من االقسام جتهز معلومات
تتضمن نتائج ومهية .البد من معاجلة االسباب اليت جتعل االستاذ يقدم معلومات غري صحيحة
وال بد من اجراءات تقوميية هلذه االعمال الغريبة عن االخالق االكادميية .ومن املفيد التأكيد
على ان اجلامعة اعتمدت اجراءات تنظيمية يف عملية ادارة تقييم االداء السنوي للتدريسيني
ادت اىل تعزيز الثقة بينهم وبني قسم اجلودة.
5 .5البد من مشاركة واسعة لتحقيق اهداف نظام ضمان اجلودة يف ختطيط وتنفيذ وتقييم اخلدمات
املقدمة من قبل اجلامعة حبيث يتضمن كل فرد من أعضاء اهليئة التدريسية واالداريني ورئاسة
اجلامعة.
6 .6تكثيف العمل يف نشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتمادية الدولية والتأكيد على أمهية توصيف
الربامج ومشوهلا ملخارج التعلم وإسرتاتيجيات التعليم والتعلم وأساليب االمتحانات وارتباط
خمرجات التعلم مبفردات املنهج.
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التوصيات
1 .1اخذا بنظر االعتبار وجود نظام لضمان اجلودة يف اجلامعات العراقية وان بعض العمليات
موجودة أصال نوصي بأن تقوم اجلامعات بوضع عمليات موثقة بصورة افضل مما هو حاليا
لضمان اجلودة وان تكون تقارير التقييم الذايت وخطط التحسني املقدمة من قبل املراجعني
اخلارجني ظاهرية ومعروضة ورقيا والكرتونيا ،وباإلضافة اىل )1 :تقييم لنتائج تعلم الطالب
سنويا )2 ،تقييم حتصيل اخلرجيني سنويا )3 ،املبادرة بوضع خطة للتطوير املهين للكادر
التدريسي واالداري )4 ،وضع خمطط لتدريب التدريسي اجلديد )5 ،تطوير نظام تقومي النظراء
ألداء الكادر األكادميي )6 ،وضع جدول قياس عبء العمل (وليس عدد الساعات التدريسية
فقط) امللقى على عاتق كل تدريسي )7 ،استبانات التغذية الراجعة للطالب واخلريج واملشغلني
سنويا ومناقشة نتائجها يف كل قسم سنويا واختاذ االجراءات الالزمة بشأهنا .وحال االنتهاء
من اجراء هذه العمليات يقوم القسم بوضع نظام لقياس جودة براجمه .هذا علما ان اجلامعات
هتتم هبذه اإلجراءات وبدرجات متفاوتة من دراسات قيد التنفيذ اىل إجراءات مت تنفيذها فعال.
2 .2على اجلامعات أن تؤكد على أن تكون كل الوثائق املتعلقة بضمان اجلودة واالعتماد باللغة
اإلنكليزية.
 3 .3نرى امهية االستمرار يف عقد دورات التعليم املستمر حول ضمان اجلودة والتقييم الذايت
واالعتماد الدويل وتوصيف الربامج واملقررات واالمتحانات ،واالهتمام بتعزيز الثقة بني
التدريسني واالقسام من جهة وادارة اجلامعة من جهة اخرى.
4 .4جعل مركز التعليم املستمر حتت االشراف املباشر هليئة ضمان اجلودة يف اجلامعة بسبب انه ال
ميكن ان يكون هناك جودة من دون حتسني وتطوير.
5 .5ضمان وجود عالقة وثيقة بني ضمان اجلودة وحتسني اجلودة وبينهما وبني العملية االسرتاتيجية
من خالل حتسني هيكلية إدارة اجلودة مع احلفاظ على املستوى احلايل من النشاط واملشاركة.
دائما وأن السعي إىل التحسني
6 .6بالرغم من إدراك اجلامعات أن التحسني ميكن أن تتحقق ً
املستمر للجودة هو عملية مستمرة .ومع ذلك ،فإنه من املهم أعادة التأكيد على مقرتحات
املراجع ،مثل :احلاجة إىل تبسيط وترشيد اهلياكل األكادميية ،وضمان تكامل اخلدمات الطالبية
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املختلفة ،وتشكيل جمموعات للمراجعة اخلارجية لكل قسم علمي ،وتنفيذ نظام التغذية الراجعة
للطالب.
7 .7يتم تشجيع اجلامعات على تأسيس جمالس للتخطيط (وتعيني عدد من املستشارين)،
حبيث يهتم اجمللس ،على مستوى اجلامعة ،بالتخطيط االسرتاتيجي طويل املدى والتوجه
العام للجامعة .ولكون تأسيس اجمللس خاضع للتعليمات الوزارية ميكن تشكيله على اساس
مستشارين متطوعني باإلضافة اىل دراسته مع الوزارة لغرض تغيري التعليمات.
8 .8يوصى بأن تقوم اجلامعة بإجياد طرق مرنة الستخدامات املرافق األكادميية بغية حتسني فرص
التعلم ،وتوفري احلس اجملتمعي لدى الطلبة وهيئة التدريس .فعلى سبيل املثال ،جيب أن يتم
تشجيع هيئة التدريس والطلبة بالبقاء يف املباين اىل ساعة متأخرة من اليوم من خالل تبين
جدول مفتوح لساعات التدريس واملختربات ومن دون فرض نظام صارم لساعات العمل.
وقد لوحظ خضوع هيئة التدريس لساعات دوام شديدة الصرامة حبيث ال تتالءم مع التقليد
األكادميي للتعلم واحلرية االكادميية.
9 .9هناك أمهية خللق بيئة جامعية جذابة منها توفري مرافق جامعية مالئمة واعداد قائمة مبقومات
البيئة اجلامعية اجلذابة كتجهيزات املباين والكافرتيات وأماكن األنشطة الرتفيهية واملكتبات
وخمازن بيع الكتب والقرطاسية وأماكن جللوس الطلبة اثناء الفراغ ،واجلامعات حباجة ماسة اىل
االهتمام بالنظام والنظافة.
 1010استخدام االمييل بصورة أوسع لغرض حتسني االتصال بني اإلدارة والتدريسيني وبني
التدريسيني أنفسهم وعن طريقه يتم اإلعالن عن خمتلف نشاطات اجلامعة.
1111تطوير نظام االتصاالت حبيث يقدم رئيس اجلامعة شهريا رسالة اىل أعضاء هيئة التدريس
تتضمن الفعاليات اإلدارية املهمة اليت قام هبا مكتبه والفعاليات االكادميية يف اجلامعة ومنها
النشاطات التدريسية والبحثية املتميزة خالل الشهر .وتطوير نظام اداري أفضل لتوفري الفرص
للقاء التدريسيني برئيس اجلامعة.
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مالحظة اخرية:
خالل الدراسة ملسنا عن كثب مدى احساس القيادات اجلامعية والتدريسني بأمهية دورهم يف
تطوير بيئتهم التعليمية والبحثية والتدريبية لتخريج اشخاص اكفاء ،وتفانيهم من اجل تدريب الطلبة
تدريبا مكثفا للوصول هبم اىل اعلى املستويات ،واخالصهم يف اداء عملهم األكادميي املشرف .يأمل
املراجع ان تسعى اجلامعات اىل تكثيف جهودها استنادا ملا جاء يف هذا التقرير لتطوير وحتسني بيئة
اجلامعات واملرافق االكادميية والعالقات بني الطلبة وبينهم وبني التدريسني لتصل اىل تلك املستويات
اليت جندها يف اجلامعات الغربية.
ملحق رقم 1
أسئلة لغرض تقييم أداء اجلامعة
	-هل من امثلة على املستويات العالية من طرق التعليم والتعلم؟
	-هل من امثلة على االتصال األكادميي وبرامج التبادل واشكال التعاون مع اجلامعات
العاملية؟
	-ما هي األساليب والطرق اليت يتم فيها تدريب التدريسيني وزيادة خربهتم؟
	-هل هناك امثلة على الالمركزية يف اختاذ القرارات ومشاركة التدريسيني؟
	-هل هناك مبادرات من قبل التدريسيني وكيف يتم التعامل معها؟
	-كيف يتم تشجيع التفكري النقدي يف اجلامعة؟
	-ما هو أسلوب تغيري املناهج وهل يتم اجراء التغيري بصورة منهجية؟
	-كم من الربامج مت صياغة تواصيف هلا متضمنة خمرجات التعلم واالهداف هلا؟
	-كيف يتم تقيم الطلبة للتدريس؟
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	-هل يوجد تقييم لألقران؟ كيف يتم تقييم التدريسي؟
	-هل تتوفر لدى اجلامعة عالقة باخلرجيني وهل يتم االطالع على آرائهم بصورة منهجية؟
	-ما هي األساليب العملية اليت يتم هبا حتسني األداء يف اجلامعة؟
	-هل تتوفر امثلة على استخدام التكنولوجيا الرتبوية والربامج االلكرتونية يف التعليم؟ ما
هي خدمات تكنولوجيا املعلومات املتوفرة يف اجلامعة؟
	-ما هي اسرتاتيجية اجلامعة يف التعليم والتعلم والبحث العلمي؟ هل توجد خطة إسرتاتيجية
وخطط ادارية منفصلة خاصة بالتدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع؟
	-كيف يتم تطبيق مفهوم العالقة بني اجلامعة واجملتمع؟
	-هل هناك امثلة على تغيري إجيايب بشأن إدارة الكلية واالقسام؟
	-هل تتوفر امثلة على تنويع مصادر التمويل؟
	-كيف تتم عملية االستثمار يف تطوير ختصص التدريسي؟ هل تتوفر فرص للتدريسيني
بشأن املنح اخلارجية؟ هل يتم ايفاد اإلداريني والتدريسيني اىل الدول اخلارجية للبحث
عن األفكار اجلديدة؟
	-ما هي درجة او معدل تنظيم السمنرات والندوات وحلقات العمل؟ هل هناك برامج
سنوية يف األقسام للسمنرات العلمية؟
	-هل هناك امثلة على اتصاالت علمية وعالقات بنتها اجلامعات مع املنظمات احمللية؟
هل توجد امثلة على التأثري الذي حتدثه اجلامعة يف جمتمع احملافظة؟ هل توجد دراسات
او حبوث حول كيفية جعل املعرفة مفيدة للمجتمع؟
	-ما هي األمثلة املتوفرة على تشجيع استخدام اللغة االنكليزية بني أعضاء هيئة التدريس
والطالب؟
	-هل تتوفر امثلة على اشراك أعضاء هيئة التدريس يف جمال البحوث املشرتكة مع أساتذة
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أجانب عرب االنرتنت؟
	-هل يتوفر مصلحني ومراجعني للغة االنكليزية حبيث يتم اطالعهم على كل ما يصدر
هبذه اللغة من قبل اعضاء هيئة التدريس؟
	-ما هي درجة استخدام اللغة اإلنكليزية يف التدريس؟
	-هل هناك سبل لالتصال السريع وتسريع اخذ القرار؟
	-هل هناك سبل لرقابة اعضاء هيئة التدريس يف عملية اخذ القرارات اإلدارية؟
	-ما هي األمثلة املتوفرة لوجود منافسة بني أعضاء هيئة التدريس؟
	-امثلة على توفر احلريات االكادميية يف اجلامعة؟
	-هل هناك جلان خارجية استشارية على صعيد إدارة اجلامعة او الكليات او األقسام؟
	-كيف يتم متويل حبوث الطلبة يف الدراسات العليا؟
	-كيف يتم انتقاء وإقرار حبوث الدراسات العليا؟
	-ما هي أساليب اشراف التدريسيني على حبوث الطلبة؟
	-هل يتم حتصيل رسوم دراسية ومن اية فئة؟
	-ما هي املصادر املكتبية وتكنولوجيا املعلومات املتوفرة للطالب؟
	-هل توجد جماميع نقاش أكادميي واداري وعلمي يف األقسام والكليات؟
	-هل يتوفر برنامج للتطوير األكادميي واالحرتايف ألعضاء هيئة التدريس؟
	-هل توجد برامج لتطوير العالقة بني اجلامعة واجملتمع والسوق؟
	-ما هي حالة القاعات وهل يتم جتهيز القاعات بأجهزة عرض حديثة واملختربات بأجهزة
كومبيوتر وبرامج توضع يف متناول الطلبة بصورة دائمة؟
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	-كيف يتم تقييم نتائج التعليم؟ ما هي العوامل الرئيسية املعيقة لتطوير اساليب واالجتاهات
جديدة يف التعليم؟ هل يتم اخذ رأي التدريسيني؟
	-ما هي نسب جناح الطلبة يف الكليات والسنني ويف الدور األول والثاين؟ وما هو تأثري
الدور الثالث على نسبة النجاح؟ وما هو معدل املخرجات اىل املدخالت؟
	-ما هي احلوافز واجلوائز اليت تقدم للتدريسيني املتميزين؟
	-ما هي فائدة االستقاللية للجامعة وملاذا تسعى اجلامعة للحصول عليها؟ ما هو تصور
اجلامعة ألسلوب اإلدارة الذاتية؟
	-ما هي درجة تطبيق تصنيف بلوم يف التدريس واالمتحانات؟ وما هي درجة تفهم
التدريسيني ألمهية هذا األسلوب يف التدريس والتعليم واالمتحانات؟
	-هل هناك تقييم ذايت ملخرجات العلم كمثل اإلجابة على أسئلة من قبيل هل حقق
الكورس أهدافه وهل جتاوب الطلبة مع دروس الكورس وهل املادة مناسبة وهل حتتاج
بعض األجزاء اىل مراجعة؟
	-كيف يتم تقييم إنتاجية اجلودة والنوعية (أداء اجلامعة يف التدريس والبحث)؟
	-ما هي رؤية اجلامعة ورسالتها واالهداف اليت تسعى لتحقيقها؟
	-ما هي املواضيع اليت تسعى اجلامعة لتحقيق الصدارة والتميز فيها؟
	-هل يتوفر للجامعة تقرير للتقييم الذايت وما هي درجة توفره يف األقسام؟
	-ما هي تدابري اجلامعة للحفاظ وتطوير املعايري واجلودة؟
	-هل تتوفر ادلة واضحة وحتريرية قابلة للتحقق حول أداء اجلامعة؟ وما هي سبل قياسها؟
	-هل يتوفر حتليل سوات عام للجامعة؟
	-كيف يتم تقييم اداء اجلامعة واالقسام مقارنة بأداء اجلامعات األخرى واالقسام املماثلة
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يف جامعات أخرى؟
	-ما هي نسبة عدد الطلبة اىل عدد االساتذة ذو الشهادات والدرجات العلمية املختلفة؟
	-ما هو معدل عدد البحوث ومستواها لكل تدريسي؟
	-ما هو عدد البحوث املنشورة يف جمالت رصينة وعدد البحوث املنشورة يف جمالت
مشكوك يف رصانتها وعدد البحوث املنشورة يف جمالت عراقية وعربية؟ وما هي عدد
البحوث املنشورة باللغة اإلنكليزية يف مقابل البحوث املنشورة باللغة العربية؟
	-نرغب باالطالع على املعلومات اليت مت توفريها ملؤسسة كيو اس للحصول على درجة
يف تسلسلها العريب والعاملي؟
	-ما هو معدل مساحة القاعات التدريسية واملختربات لكل طالب؟
	-ما هي نسبة عدد اجهزة الكومبيوتر وعدد الكتب يف املكتبة لكل طالب؟
	-ما هو معدل مساحة خمتربات البحث لكل تدريسي؟
	-كم هو معدل عدد طالب البحث لكل تدريسي؟
	-هل قامت اية فرقة خارجية (من خارج الوزارة) بأية عملية تقيم أداء للجامعة او الي
قسم؟
	-هل توجد يف أي قسم خطة لتحسني اجلودة واملتابعة؟
	-ما هو عدد الطلبة الذين أكملوا دراستهم يف اخلارج ورجعوا اىل اجلامعة يف السنوات
الثالث األخرية؟
	-هل توجد أساليب حمددة لالستفادة من خربات الدارسني يف اجلامعات األجنبية فيما
عدا زجهم يف التدريس؟
	-ما هو عدد اخلرباء والتدريسيني والباحثني الذين زاروا اجلامعة وقدموا خدمات هلا يف
السنوات الثالث األخرية؟
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ملحق 2
زيارة اجلامعة
عادة ما يقوم املراجع (كما يسمح الوقت):
أ) مقابلة رئيس اجلامعة ،نواب الرئيس ،العمداء ،رؤساء الدوائر ،جمموعة من التدريسيني،
جمموعات ملوظفي اإلدارات (األكادميية واإلدارية والفنية) ،الطالب احلاليون ،مبن فيهم طالب
املرحلة اجلامعية والدراسات العليا (والطالب السابقون إن أمكن) ،وأرباب العمل وأصحاب
املصلحة اآلخرين املناسبني.
ب) زيارة املختربات والفصول الدراسية واملختربات واملكاتب وغريها من املرافق اليت تسهم
يف أنشطة اجلامعة.
ج) تقدمي النتائج والتوصيات الرئيسية املؤقتة للتحسني يف اجتماع قبل مغادرة اجلامعة.
اجلدول الزمين للمراجعة
اليوم 1
 :09.30-10.30وصول ،يقابل املراجع الرئيس ونواب الرئيس والعمداء
 :10.00-11.30يلتقي املراجع مبمثلي رؤساء األقسام اإلدارية واللجان :على سبيل
املثال جلان :ضمان اجلودة ،مراجعة املناهج الدراسية ،حتسني اجلودة ،إخل.
عروض  PowerPointتقدميية :عرض حول اجلامعة وادائها
 الفلسفة والرؤية والرسالة واألهداف هيكل اجلامعة واإلحصائيات التدريس والتعلم والتقييماحباث226

تقييم األهداف والسياسات واالولويات اإلدارية والتدريسية والبحثية يف اجلامعات العراقية

اإلدارة والقيادةالتدريب و التطوير :11.30-12.00اسرتاحة  -مناقشة حول التقييم الذايت للجامعة
 12.00-13.30يلتقي املراجع بنخبة من طالب املرحلة اجلامعية من كل كلية ( 5من
كل مرحلة) وطالب البحث ( 3رسائل ماجستري و 2دكتوراه من كل كلية ذات عالقة)
 13.30-14.30جولة يف املرافق (القاعات واملختربات وورش العمل واملكتبة ،إخل)
 14.30-15.30غداء عمل  -جوانب التقييم وضمان اجلودة
اليوم 2
 9.00-10.30اجتماع مع التدريسيني ( 10من كل كلية)
 10.30-12.30جولة يف املرافق (اإلقسام واملختربات وورش العمل واملكتبة ،إخل)
 12.30-13.30اجتماع مع رؤساء اإلقسام املختارين ومسؤويل ضمان اجلودة لتحديد
اجلوانب املتبقية املراد توضيحها  /استكشافها وإهناء املهام ،وتقدمي النتائج والتوصيات الرئيسية
املؤقتة للتحسني
 13.30املغادرة
املعلومات ذات الصلة باجلودة والضروري توفريها خالل الزيارة
(ما ميكن توفريه من قبل من الكليات واألقسام اليت سيزورها املراجع).
• استبيانات مكتملة
 استبيانات استكملت من قبل الطالب واألكادمييني وموظفي الدعم  ،وحتليل نتائج هذهالدراسات االستقصائية اليت أجريت.
• خطة القسم
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• عبء العمل النموذجي
• مواصفات الربنامج
• كتيب الربنامج  /الطالب
• خطط عمل املراجعة  /املراقبة السنوية باإلضافة إىل سجل لنتائج اإلجراءات املتخذة
للسنوات السابقة
• رسم بياين يوضح هيكل اللجان
• البيانات اإلحصائية ذات الصلة
• أي تقارير ملراجعة سابقة
•البيانات الكمية
 إحصائيات عن حتصيل الطالب الشهادات مؤهالت القبول معدالت التقدم واإلجناز وجهات التوظيف األوىل• البيانات النوعية
 مالحظات الطالب مالحظات التدريسيني -تقارير املراجعة  /املراقبة السنوية
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• معلومات الربنامج
 مواصفات الربنامج مواصفات املقررات نشريات كتيبات وتقارير املخترب مواد الربنامج (الكتب املدرسية  ،واملالحظات  ،ملزمات) عينة من أوراق االمتحانات عينة من كتب اإلجابات (ممتازة  ،جيدة  ،مقبولة ،فاشلة) التعليم والتعلم  /اسرتاتيجية البحث اهليكل التنظيمي هياكل اللجان امليزانيات• معلومات عن الكليات واجلامعة
 اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة التعليم والتعلم  /اسرتاتيجية البحث -الوثائق املتعلقة باإلجراءات األكادميية واجلودة.

229

الطريق للتميز األكادميي يف التصنيفات
العاملية للجامعات

أ.د .سمير الجميلي
الجامعة العالمية للعلوم االسالمية  -لندن
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امللخص
هذه الورقة البحثية خمصصة لتناول مشكلة خروج معظم اجلامعات العراقية من التصنيف
العاملي ومناقشتها والتميز ،وابتعادها عن املعايري الدولية االكادميية للتصنيف والريادة واألسباب اليت
كانت وراء ذلك التدهور واخلروج .حياول الباحث تشخيص املشكالت ودراستها وحتليلها معتمداً
على عدة مصادر للمعلومات منها مكتبية وإلكرتونية ،ومنها ميدانية ،ومنها حوارية ،فضالً عن
الزيارات لبعض املؤسسات األكادميية ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
لالطالع عن كثب على سري األمور األكادميية واالطالع على بعض السرتاتيجيات وخطط العمل
لبعض مؤسسات وزارة التعليم العايل األكادميية والبحثية ملعرفة مدى التزام هذه املؤسسات باملعايري
الدولية وجودة التعليم وطبيعة الرؤية .وتعاجل الدراسة أزمة التعليم العايل يف العراق ،وما حصل
للجامعات من هتدمي وختريب وقتل وتشريد للمالك األكادميي ليس فقط بعد االحتالل االمريكي؛
ألن ازمة التعليم العايل ترجع إىل ما يزيد على أكثر من  25سنة ،حينما أصبح رهينة من خالل
ممارسات وسياسات النظام السابق والعزلة الدولية وتفشي الفساد .حىت أن التعليم أصبح جمرد
تؤهل اخلريج ملتطلبات سوق العمل
تعليم سطحي ضعيف املقومات مينح شهادات عليا أغلبها ال ّ
وال تتناسب واملتطلبات األكادميية الدولية للمنافسة يف زمن العوملة والتكنولوجيا .وبالرغم من
الدور السياسي الكبري واملؤثر على مجيع مفاصل الدولة ،ومنها التعليم العايل والذي متارسه عادة
الدولة يف توجيه بوصلة سياساهتا لتحقيق مصاحلها حاولت هذه الورقة البحثية ان تتناول اجلانب
االكادميي البحت بعيدا عن املنهج السياسي مهما كان نوعه وشكله .وبعد التحليل والتوصيف
للبيانات واملعلومات اليت متت مراجعتها حاولت هذه الدراسة اجياد احللول العملية واملوضوعية
الناجعة لتجاوز هذه املشاكل معتمدة على رؤية عملية وعلمية موضوعية من خالل االطالع على
جتارب اجلامعات العاملية ومن خالل التجربة واخلربة الشخصية للباحث بسب عمله كاستاذ جامعي
وباحث يف مؤسسات اكادميية خمتلفة منها يف جامعات الشرق األوسط والسيما العراق وليبيا ودول
اخلليج مثل :اإلمارات ،والسعودية ،وسلطنة عمان ،وكذلك يف دول أوروبية منها بريطانيا وهولندا
والدمنارك.
وتناقش الدراسة األهداف العامة الرئيسة لنظام التعليم العايل واليت عادة ما تكون جزءاً من
الرؤية والسرتاتيجية العامة للجامعات واملطلوب حتقيقها .وكذلك تبني الدراسة األغراض الرئيسة
لوضع خطة عمل التعليم العايل اليت تتضمن سياسات تطويرية توضح األولويات والسرتاتيجيات
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لقطاع التعليم العايل اليت تدعم حتقيق السياسة الوطنية العامة اخلاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
على املستوى الوطين واالقليمي .وتربز الدراسة ايضا االهداف اليت جيب أن تتضمنها تلك اخلطة.
ومبا أن الدراسة تركز على الريادة والتميز واجلودة يف مؤسسات التعليم العايل فقد وضع مؤشر أداء
يستعمل لقياس األداء وجودة الفعاليات وتنوع النشاطات الذي ميكن من خالله تقومي األداء
والنظام األكادميي .وتتناول الورقة اجلامعات االهلية ومستوياهتا االكادميية يف متاشيها وانسجامها
مع املعايري اجلامعية املطلوبة حملياً وعاملياً .وانتهت الدراسة باالستنتاجات ويف الوقت نفسه قدمت
جمموعة من التوصيات ومنها االلتزام باملعايري األكادميية الدولية للتصنيف العاملي للجامعات اليت
سطرهتا الدراسة والعمل على تدويل التعليم العايل عرب التعاون والتوأمة مع اجلامعات العاملية خبلق
فرص للطلبة ملتابعة جزء من دراستهم خارج البلد واستثمار برنامج إعارة املالك التدريسي ،وتبادل
اخلربات واملشاركة يف املؤمترات الدولية .وأخرياً وليس آخراً تركز الدراسة يف إبراز دور البحث العلمي
كأداة فعالة تؤدي دوراً كبرياً ومهما يف متيز اجلامعات وريادهتا للوصول إىل العاملية بتطبيق املعايري
الدولية اليت سطرهتا هذه الورقة البحثية .وختاماً طرحت الورقة جمموعة من التوصيات اليت لو مت
استثمارها فعالً ستكون خارطة طريق للتميز األكادميي يف التصنيفات العاملية.
املقدمة:

يصور لنا التعليم كيف يفكر العقل ويعمل ،فكلما جعلنا التعليم عالياً وراقياً يصبح املستقبل
أكثر أماناً .ويعد التعليم من أهم مقومات هنضة األمة وتقدمها ،ومنهاج احلياة السعيدة ،إذ ال تتقدم
األمم وال ترقى النفوس دون العلم ،وال تسمو األرواح دون املعرفة .إن العملية الرتبوية واألكادميية
عادة ما تكون هي مركز مجيع الطموحات وقلبها ألي أمة؛ ألن التعليم يساعد يف تطوير الشخصية
للفرد وكذلك يعمل على تطوير االقتصاد املستدام واالبتكار ،وتشخيص التحديات اجملتمعية
ومواجهتها ،والتماسك االجتماعي ،واملشاركة املدنية ،واألنشطة الثقافية النابضة باحلياة .ومبا أن
العراق قد مر بظروف وحروب قاسية وصعبة وحصار اقتصادي ثقيل مجيعها أثرت على البىن التحتية
جلميع مؤسسات الدولة ،ومنها التعليم العايل؛ وهلذا وجد من الضروري واملهم القيام بدراسة حبثية
تقوميية وتوصيفية حلالة مستوى التعليم العايل وطبيعته ،وإمكانية إجياد آلية وحلول ترقى مبستوى
التعليم العايل اجلامعي إىل املستويات العاملية بعد أن خرجت أغلب اجلامعات العراقية الرصينة من
التصنيف العاملي.
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إن أزمة التعليم العايل يف العراق وما حصل للجامعات من هتدمي وختريب وقتل وتشريد
للمالك األكادميي ليس فقط بعد االحتالل االمريكي بل إن أزمة التعليم العايل ترجع إىل ما يزيد
على أكثر من  25-30سنة حينما أصبح رهينة من خالل ممارسات وسياسات النظام السابق
والعزلة الدولية وتفشي الفساد .وأصبح من الواضح ان اجلامعات االهلية اصبحت عبأ على التعليم
العايل اليت أصبح أكثرها عبارة عن دكاكني لبيع الشهادات وخمرجاهتا متهرئة وفاقدة اجلدوى وغالباً
ال جتد هلا مكاناً يف سوق العمل؛ مما أدى إىل إغالق بعضها .ومشكلة جودة التعليم العايل يف
اجلامعات األهلية ليست عراقية حبتة ولكنها إقليمية أيضاً من خالل جتربة الباحث وخربته وعمله يف
بعض اجلامعات األهلية العربية اليت هدفها األساس االستثمار والربح؛ مبعىن :أهنا مؤسسات رحبية
وبقوةعلى حساب املعرفة العلمية .حىت أن التعليم أصبح جمرد تعليم سطحي ضعيف املقومات مينح
تؤهل اخلريج ملتطلبات سوق العمل ،وال تتناسب واملتطلبات الـكادميية
شهادات عليا أغلبها ال ّ
الدولية للمنافسة يف زمن العوملة والتكنولوجيا .لقد أمهل التعليم العايل العراقي وختلفت منظوماته
لـسباب كثرية منها سياسية ومنها اقتصادية تاثرت هبا املعرفة وامهلت الرؤية السرتاتيجية وغاب ادراك
املتغريات العاملية مما ادى اىل ضعف املوارد البشرية اخلبرية واملدربة وهجرة العقول وحتجيم اهليكل
االكادميي حىت اصبح حمليا متحجرا باالضافة اىل ضعف قيمة الشهادة اجلامعية وتدىن مستوى
االداء وحجم الناتج العلمي وهترت البىن التحية .عليه تقدم هذه الورقة اسرتاتيجية ورؤية تتضمن
خطة عمل هتدف اىل تعبيد الطريق اىل الريادة العاملية وتكون منهج للجامعت العراقية تستخدمه
لتنفيذ اسرتاتيجياهتا املتضمنة األهداف واجبة التنفيذ.
عادة ما تطمح الدول إىل أن يكون لديها نظام تعليم عال هو األفضل الذي جيعلها بالنتيجة
حتصل على املواقع املتقدمة ريادياً كقائدة للعلم واملعرفة واالبتكار عاملياً .ويعرف التعليم العايل على
أنه املرحلة االختيارية النهائية اليت عادة تأيت بعد املرحلة الثانوية ،وعادة ما حيصل عليها الطالب يف
اجلامعات والكليات واملؤسسات األكادميية األخرى .إن االسرتاتيجية الناجعة للتعليم العايل غالباً
ما تؤسس إىل رؤيا طويلة األمد للتعليم العايل يف أي بلد كوهنا تؤدي الدور املركزي والرئيس يف
جعل البلد متميزياً من ناحية االبتكار واملشاريع التنافسية والتميّز األكادميي املستمر ويكون مكان
جذب بتوفريه حياة نوعية وثقافة تنبض باحلياة .وتعد االسرتاتيجية املتضمنة لرؤيا موضوعية وعملية
هي خارطة الطريق واملفتاح لتحقيق األهداف واملخرجات املطلوبة.
وعلى الرغم من أن وزارة التعليم العايل لديها خطة عمل متتد حىت  2023وأن جامعة بغداد
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قد حصلت على تسلسل  801من بني  1250جامعة ومؤسسة أكادميية لكن مستوى جودة
التعليم وريادة املؤسسات األكادميية األخرى وبنحو عام ال تزال ليست باملستوى املطلوب اقليميا
ودوليا حسب تصنيفات «الشنك هاي» و»التاميز» و «والكيو أس» و «اليو أر» .ومن املفارقات
السلبية اليت ميارسها نظام القبول يف اجلامعات احلكومية واالهلية ان الطالب يف اجلامعة احلكومية
يقبل باختصاص معني ومبعدل معني يف الوقت الذي يقبل فيه طالب اخر يف اجلامعات االهلية
ومبعدل اقل بكثري من الطالب االول ولكن بنفس االختصاص .وهذا يؤدي اىل انتاج خمرجات
متباينة الكفاءة مما يكون له تأثري سليب .عليه جيب العمل على املوازنة من ناحية القبول يف االقسام
والكليات واجلامعات من ناحية املعدل بني اجلامعات احلكومية واالهلية لضمان خمرجات كفوءة
وصاحلة لسوق العمل.
ومبا ان الباحث ميتلك خربة اكادميية يف التعليم العايل اكتسبت من خالل عمله يف عدة
جامعات ويف دول متعددة منها العراق و ليبيا و هولندا والدمنارك واالمارات العربية املتحدة واململكة
العربية السعودية وسلطنة عمان و بريطانيا حاول يف هذه الورقة طرح اسرتاتيجية ورؤيا عملية قد
تسهم يف دعم وتطوير نظام التعليم العايل يف العراق واعادة بناء اهليكل االكادميي ليتماشى مع
املعايري الدولية املطلوبة .وتعترب وزارة التعليم العايل يف العراق هي اجلهة املسؤولة عن االرتقاء مبستوى
التعليم اجلامعي حمليا ودوليا وتقع عليها مسؤولية رسم االهداف العملية اليت ترقى مبستوى التعليم
العايل االكادميي ومتنحه الريادة حمليا ودوليا ومتابعة مدى اجناز وحتقيق هذه االهداف من قبل
مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي.
اهم االهداف الرئيسية لنظام التعليم العايل املتميز:
عادة يكون هناك اهداف واجبة التحقق واالجناز يف مجيع االسرتاتيجيات ومنها اسرتاتيجية
التعليم العايل .ومن اهم هذه االهداف اليت تصبوا مؤسسات التعليم العايل الرائدة لتحقيقها هي:
•اجياد رؤية فعالة ومؤثرة خللق املواهب جتمع بني املعرفة واملهارات وتوفري فرص العمل واليت
تستجيب وبشكل فعال الحتياجات مشروعها االسرتاتيجي واخلدمة العامة والقطاعات
اجملتمعية على الصعيدين الوطين واالقليمي.
•خلق فرص غنية للمشاركة الوطنية والدولية اليت تعزز البيئة التعليمية واليت متد جسرا قويا
ملشاريعها واىل شرائح جمتمعية اوسع.
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•اجناز حبوث رصينة وممتازة وخلق روح التطوير واالبتكار اليت تنمي اساليب املشاركة مع
الشركاء االخرين وتؤثر يف االقتصاد ويف بناء اجملتمع وتعزز الريادة ليصبح البلد قائدا
لالبتكار يف املنطقة.
•حتسني وتعزيز تكافؤ الفرص من خالل التعليم والتدريب.
•العمل وبشكل مستمر على حتسني بيئة التعليم من خالل الرتكيز على اجلودة والتميز
االكادميي مبتابعة التغريات والتطورات عامليا.
•العمل على حتسني القيادة والتحكم ومستوى التميز التشغيلي.
•العمل على جعل اجلامعات هي املؤثرة يف اجملتمع وليس العكس كما هو حاصل االن.
التوجهات الرئيسية العامة لوزارة التعليم العايل:
•يعتقد اكادمييا ان اهم التوجهات لوزارة التعليم العايل جيب ان تتضمن مايلي:
•خلق خطة اسرتاتيجية ومنهجية للتعليم العايل.
•تعزيز وحتسني وتقوية نظام التعليم العايل.
•زيادة مستوى القدرة والقبول يف مؤسسات التعليم العايل.
•تعزيز جودة التعليم مبا يتماشى مع املعايري الدولية.
•ايصال التعليم العايل العراقي اىل املستوى العاملي.
والجناز ماتقدم جيب ان تكون هناك خطة عمل حتتوي على وتوضح الطموح والقيم
واالهداف واليت تعترب هي االساس للعمل املستمر لتطوير النظام االكادميي التعليمي والرتبوي واليت
تزود املتعلمني باملهارات واملعرفة اليت حيتاجوهنا الجناز اهدافهم واملشاركة وبشكل كامل وفعال جبميع
الفعاليات اجملتمعية واالقتصادية .وعادة ما حتتوي االسرتاتيجية وخطة العمل على جمموعة من
االهداف املناسبة للتعليم العايل ومنها حتسني اخلربات التعليمية وجناح الطلبة وحتسني مستوى وتقدم
الطلبة الذين يواجهون صعوبات وكذلك الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة وحتسني التعليم على
مستوى اخلدمات وبناء جسور بني التعليم واجملتمع.
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االغراض الرئيسية لوضع سرتاتيجية عمل للتعليم العايل:
يتطلب من وزارة التعليم العايل يف اي بلد ان تضع خطة عمل تتضمن سياسات تطويرية
توضح االولويات واالسرتاتيجيات لقطاع التعليم العايل تدعم حتقيق اهداف السياسة الوطنية العامة
املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى الوطين واالقليمي .واهم هذه االغراض:
•بقاء النظام والدوائر االكادميية يف التعليم العايل مسؤولة عن االداء ومراقبته بالنسبة
لالسبقيات الوطنية بشكل عام.
•لتوضيح مجيع توقعات النظام من جوانب خمتلفة منها حكومية واخرى تابعة ملنظمات
عرب االبعاد املختلفة لنشاط التعليم العايل.
•لزيادة وضوح اداء النظام للحكومة واجلمهور بشكل عام.
•للمسامهة يف تطوير النظام والسياسة االكادميية من خالل تسليط الضوء على العيوب
اهليكلية وماشاهبها مبا فيها سعة البيانات وقدراهتا.
•السماح ملؤسسات التعليم العايل بتحديد مكانتها ورسالتها السراتيجية املتفقة مع االداء
واملنسجمة مع التمويل الذي حتصل علية من وزارة التعليم العايل.
وانسجاما مع ماتقدم فان السرتاتيجية هي االطار العملي والذي يعترب سياق للتعامل مع
املؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العايل ويعتمد هذا السياق ويعترب هو العقد بني وزارة
التعليم العايل وبقية املؤسسات التعليمية التابعة هلا والذي يعكس التزامها ومسامهتها يف اجناز
االهداف الشاملة لنظام التعليم العايل ويعتمد على رسالتهم االكادميية وقدراهتم وقوهتم.
اهم االهداف اليت جيب ان تتضمنها خطة العمل:
•توفري خط مواهب قوي وفعال جيمع بني املعرفة واملهارات وامكانية التوظيف اليت
تستجيب بفعالية الحتياجات املشاريع واخلدمة العامة وقطاعات اجملتمع على الصعيدين
الوطين واالقليمي.
•خلق فرص غنية للمشاركة الوطنية والدولية اليت تعزز البيئة التعليمية وتوفر جسر قوي
للمؤسسات واجملتمع.
238

الطريق للتميز األكادميي يف التصنيفات العاملية للجامعات

•اجناز حبوث متميزة باالضافة اىل عنصري التطوير واالبتكار املهم واملناسب للعمل
مع الشركاء اخلارجيني وكذلك تأثريه على االقتصاد واجملتمع ويعزز صفة التنوع واملزيج
االجتماعي العراقي.
•العمل على التحسني املستمر يف جودة بيئة التعليم عن كثب ملطابقته للمعايري الدولية
من خالل الرتكيز القوي على النوعية والتميز االكادميي.
•ادارة فعالية حتسني مستمر يف التحكم والقيادة والتميز التشغيلي والعملي.
•تلبية االحتياجات من املهارات ومعاجلة املتغريات يف سوق العمل بسبب التقنيات
وطرق العمل احلديثة .فعلى سبيل املثال هناك ثالثة جماالت هي الذكاء االصطناعي
والروبوتات والتشغيل االيل اليت حتتاج فيها
املؤسسات التعليمية التفكري يف املهارات اليت حيتاجها اخلرجيون اجلدد .وللتحقق وحتديد
مدى جناح اسرتاتيجية وخطة العمل جيب ان يكون هناك مؤشر لالداء واالجناز.
مؤشر االداء:
جيب ان يستعمل مؤشر لالداء لعدة اسباب وهي كما يلي:
•قياس وتسجيل اداء قطاع التعليم العايل على مستوى مجعي (كلي).
•قياس والتقاط مجيع تنوع النشاط يف مجيع احناء القطاع.
•اظهار القيمة املتحققة مقابل التمويل املايل.
•اعالم صاحب القرار مبا متحقق.
•بعد ان شخص مؤشر االداء ماتقدم جيب ان تتبعه مرحلة تقومي النظام.
تقومي النظام ،يسعى تقومي النظام اىل:
•معرفة مدى استخدام البيانات الوطنية املوجودة لتقليل االعباء االدارية االضافية.
•معرفة استخدام املؤشرات ذات املعاين والدالالت الصحاب املصلحة واجلمهور العام.
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•التحقق فيما اذا كان النظام مفيدا ملؤسسات التعليم العايل من الناحية االكادميية
واالدارة والتخطيط االسرتاتيجي.
استجابة املؤسسات االكادميية لنظام وزارة التعليم العايل:
هناك جمموعة من العناصر واالنظمة االجبارية اليت جيب ان تلتزم هبا مجيع مؤسسات التعليم
العايل واليت تتماشى مع سياسة وزارة التعليم العايل .ولكن ليس من املتوقع ان مجيع مؤسسات
التعليم العايل االكادميية تستجيب بنفس الطريقة لالهداف عالية املستوى .حيث يدرك اجلميع انه
ليس فقط شكل املسامهة واالستجابة سيكون خمتلفا بل ان حجم تلك املسامهة خيتلف ايضا .وعليه
فان مؤسسات التعليم العايل جيب ان تتخذ خياراهتا االسرتاتيجية اخلاصة هبا.
االدوار العامة الرئيسية الثالثة املرتابطة للتعليم العايل:
ان االدوار الرئيسية الثالثة املرتابطة للتعليم العايل واوهلا التدريس والتعلم واليت بدورها تكتشف
الطريقة والكيفية اليت ميكن من خالهلا ضمان ان طلبة التعليم العايل يستمرون يف احلصول على
جتربة تعليمية وتعلم ممتازين ومستنرية باحدث االحباث وميسرة من خالل بيئة تعليمية عالية اجلودة
مع احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا من مصادر تعليمية .ويعترب البحث العلمي هو العامل الثاين
والذي حيدد الرؤيا للبحث يف التعليم العايل لسنوات مستقبلية واىل تفاصيل ما سنحتاج اىل حتقيق
تلك الرؤيا من خالل االستثمار وبناء القدرات كما يصف العالقة احلميمة بني البحث والتدريس
واالمهية االقتصادية للربط بني البحث واملشروع .اما الدور الثالث فهو االخنراط مع اجملتمع بشكل
واسع .مبعىن معرفة كيفية ان نظام التعليم العايل يعاجل جمموعة من مسؤلياته اجتاه اجملتمع مبا فيها
االعمال التجارية واجملتمعات احمللية وقطاع التعليم الواسع حمليا ودوليا.
ينظر التعليم العايل يف جمتمع متغري اىل اشكال العالقات اليت تربط التعليم العايل باجملتمع
بشكل واسع وكيف حيتاج التعليم العايل للتغيري خالل احلقب الزمنية القادمة ملواجهة التحديات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلديدة .ويوصف التعليم العايل ككيان البيئة اليت يعمل هبا نظام
التعليم العايل والتحديات اليت جيب ان يواجهها ويستجيب هلا .والجل بناء تعليم عايل قوي وجمهز
بشكل جيد ومتجدد جيب االستفادة من جتارب االمم االخرى ومن نقاط القوة املوجودة اصال يف
النظام احمللي ان وجدت من اجل بناء نقاط قوة جديدة اضافية ختدم اجملتمع مستقبال.
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ومن اجل التخطيط للمتطلبات املستقبلية جيب النظر اىل كيفية احلاجة اىل ختطيط اهلياكل
والقدرات والعالقات اليت حيتاجها نظام التعليم العايل لتلبة الطلب املتزايد وكذلك للتوجه املتزايد
للطلبة للدراسة يف اخلارج وال سيما الدراسات العليا يف الوقت الذي يشهد فيه البلد عزوف من
الطلبة االجانب للدراسة يف العراق.
تدويل التعليم العايل:
تدويل التعليم العايل يعين توصيف كيفية استخدامه للتعاون وبشكل واسع ومتزايد بني
املؤسسات االكادميية والتعليمية دوليا حيث يقوم الطالب مبتابعة جزء من دراستهم يف خارج البلد
االم وكذلك عن طريق االعارة وتبادل اخلربات لالساتذة .وهذا حبد ذاته حيدد الفرص املتاحة
للمؤسسات التعليمية لالستجابة هلذا التوجه العاملي.
مبا ان اجلامعات دائما ما تسعى للشهرة والعاملية وجد من الضروري تسطري املعايري اليت حتدد
كفاءة ورصانة اجلامعات عامليا.
املعايري اليت حتدد كفاءة ورصانة اجلامعات عامليا حسب نظام كيو اس:
هناك اربعة معايري دولية حتدد كفاءة ورصانة اجلامعات حسب نظام كيو اس الربيطاين وهي
كما يلي:
•قوة النظام :ماهية نظام التعليم العايل وقوته يف بلد ما مقارنة ببقية دول العامل.
•عدد الدارسني :عدد االماكن (املقاعد) املتاحة يف اجلامعات املرتبة دوليا يف كل بلد.
•ريادة املؤسسة :تصنيف ومكانة املؤسسة وريادهتا يف البلد.
•السياق االقتصادي :القوة النسبية للنظام فيما يتعلق بالناتج احمللي االمجايل للفرد.
انسجاما مع ما تقدم يف اعاله من معايري دولية هناك ايضا معايري حملية عادة ما تستخدم
وتاخذ بنظر االعتبار قبل تطبيق اي برنامج اكادميي جديد.
املعايري اليت جيب ان تؤخذ بنظر االعتبار قبل تطبيق الربنامج االكادميي اجلديد:
هناك جمموعة من املعايري جيب ان تؤخذ بنظر االعتبار عند تطبيق الربنامج االكادميي اجلديد
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وهي كما يلي:
•هل الربنامج اجلديد مناسب الهداف ورسالة املؤسسة التعليمية.
•هل هناك جدوى تشغيلية مناسبة للقدرات واملوارد اخلاصة باملؤسسة.
•اعداد الطلبة اجلدد.
•الدعم احمللي للنهوض باملؤسسة وادارهتا.
•الرحبية واالثر الناتج عن الفشل.
ومن اجل اجناح اي برنامج اكادميي جديد جيب ان يكون هناك فريق ختطيط اكادميي من
اجل تطوير اي برنامج جديد .ويتكون هذا الفريق من رئيس اجلامعة وعمداء الكليات و رؤساء
االقسام واالداريون التشغيليون واملسجلون والباحثون .ويعقد مؤمتر او اجتماع او ورشة عمل يشارك
فيها مجيع من تقدمت عناوينهم وهكذا مؤمتر او ورشة عمل ستساعد وبشكل فعال و مؤثر يف
ختطيط الربنامج.
باالضافة اىل ما تقدم جيب ان يتوفر عنصر املساواة يف القبول باجلامعات واملؤسسات
االكادميية العراقية ووضع خطة عملية لذلك.
اخلطة الوطنية للمساواة يف القبول يف اجلامعات واملؤسسات االكادميية العراقية:
ان من الضروري اجياد خطة مساواة للقبول يف اجلامعات بعد ان مر البلد بظروف استثنائية
اسست لفرقة ونزاعات قسمت اجملتمع يف مرحلة ما .ونتيجة للوعي اجملتمعي تغلبت االرادة الوطنية
وصار مطلبا ملحا اجياد و صياغة وتصميم خطة وطنية للمساواة واليت جيب ان تاخذ بنظر االعتبار
االطار العملي لتحسني فرص املساواة للجميع والتأكيد على ان اهليكل الطاليب يف التعليم العايل
يعكس التنوع السكاين واجملتمعي وتؤسس تلك اخلطة اىل اهداف جديدة ومتزايدة للمشاركة يف
التعليم العايل للمجاميع اليت متتلك بعض املهارات االجتماعية واالقتصادية واليت المتتلك .وهلذا
جيب ان يثقف الشباب اجتماعيا واخالقيا لفهم اجملتمع من خالل رؤيا انسانية بدال من مركزية
االنعزال الذايت.
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بعيداً عن التحديدات اخلاصة بالوسائل والبىن التحتية ومن خالل الرصد والتحليل تبني ان
هناك مشاكل اخرى هلا عالقة باملناهج حيث ان طبيعة نظام التعليم اجلامعي يشجع على التعليم
امليكانيكي والتكرار املعتاد بدال من التفكري النقدي الشامل الذي يهدف ويتوق اىل مهارات حل
املشاكل .وال يزال نظام التعليم العايل يف العراق يصر على امهال احلاجة اىل تعديل نظام املعرفة
النصية احلالية او االمتحان املكتوب لغرض تعبيد الطريق حنو بناء املهارات واالخالق والتطوير العام
للشخصية بينما تركز اجلامعات الغربية على البحث العلمي واجناز املشاريع والتدريب العملي لتقومي
مهاراة ومستوى الطالب .وميكن توصيف نظام التعليم العايل العراقي تقومييا و اكادميي كما يلي:
• استخدام طريقة احملافظة على قراءة النص وفهمه قبل االمتحان لغرض احلصول على
درجات افضل وهذا يشجع الطلبة يف احلصول على املطلوب وبسهولة ويكون هذا هو
اهلدف حبد ذاته اي النجاح فقط .وهذه الطريقة تفتقر اىل التفكري النقدي حينما يكون
نظام االمتحانات احلايل ال يتضمن قوة التفكري واالبداع بل يتبع طريقة االستنساخ.
وهلذا تبقى امكانيات الطالب وكفاءته غري مكتشفة.
•ان من املهم تطوير افاق وطموحات الطالب العاملية بدال من جعله حمدود التفكري .ان
نظام التعليم العايل احلايل مل يتمكن من صقل شخصية الطالب اكادمييا حينما اليغرس
فيه مهارات التفكري االبداعي واالبتكاري والتجديدي .وباالمكان تطوير هذه اخلاصية
وتعريض الطالب اىل النظام التنافسي اخلارجي من خالل تأسيس ارضية للمشاركة يف
مجيع احملافل العلمية واالكادميية اليت يرغب ويهتم هبا يف داخل البلد وخارجه.
•ان الربامج احملدودة خارج املنهج جتعل الطالب كتايب (حيب الكتاب) .ان غرس روح
احلماسة الكتشاف جماالت خمتلفة بعيدا عن الروتني ميكنها ليس فقط ان توسع افاق
الطالب ولكنها جتعل الطالب مستقرا جسديا وذهنيا.
•يفتقر املنهج او النظام اىل الربامج والدورات اليت تعمل على تثقيف الشباب اجتماعيا
واخالقيا لفهم اجملتمع من خالل رؤيا انسانية مجعية بدال من االنعزالية الفردية والرتكيز
على الذات وما يهمها.
•جيب ان يتضمن املنهج الدراسي من اجل تعزيز نظام مواصفات روح االعمال الريادية
بني الطالب وهو موضوع الساعة يف الوقت احلاضر الدورات الريادة التدريبية واليت من
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خالهلا يتعرف الطالب على مبادرات خمتلفة ينمي من خالهلا مهاراته بدال من ابقاءه
باحثا عن فرصة عمل فقط .باالضافة اىل برامج الزيارات امليدانية للمواقع واملشروعات
الصناعية وكل امليادين الضرورية املطلوبة لضمان التوجهات العلمية .ان اختيار مواقع
الكيانات العلمية واالكادميية جيب ان يكون مدروسا ومنطقيا لضمان اهتمام الطلبة
واحلفاظ على الوقت والتوقيتات .وكذلك الكادر التدريسي جيب ان ينظم ويكون حتت
السيطرة مبا انه ميثل العمود الفقري يف العملية االكادميية والرتبوية واملسؤول عن تطوير
العملية التعليمية والرتبوية.
•ان النظام االكادميي احلايل ولالسف يشجع على مجود او ركود املهارة وتطور املعرفة بني
االساتذة .اهنا مسألة اجبارية وملحة على ان يكون الكادر التدريسي مطلعا ومتماشيا
مع التطورات والتقدم احلاصل يف جمال اختصاصاهتم .كما جيب ان تتوفر الربامج
التدريبية وتكون اجبارية ويف اوقاهتا لغرض حتديث وتطوير مهارات االساتذة.
التحديات املستقبلية والرتكيز:
تلعب العوملة والتقدم التكنولوجي واالبتكار واالبداع يف هذا العامل املتغري دورا حموريا يف
حتديد التطور االقتصادي .حيث ان االيدي العاملة واخلربات تتحرك وتتنقل بني مجيع دول العامل
باحثة عن فرص عمل يف الوقت الذي يبقى فيه االستثمار االجنيب املباشر فعاال وقويا ومركزيا.
عليه جيب ان هتدف سياسات مؤسسات الدولة اىل حتقيق منو مستدام عن طريق قيادة اداء قوي
الشكال التصدير من اجل بناء املرونة يف االقتصاد الوطين عن طريق اتباع منهج احملفظة يف التنمية
القطاعية اليت يقوم عليها االبتكار واالنتاج والقدرة التنافسية يف مجيع القطاعات وضمان ان فرص
العمل قد حتققت يف مجيع احناء البالد .ولتحقيق ذلك فان التعليم العايل يلعب الدور الرئيسي يف
اجناز هذا الطموح.
املعايري الدولية االكادميية لتصنيف اجلامعات عامليا:
هناك اربعة معايري دولية للتصنيف وبنسب خمتلفة وهي كااليت:
•نوعية التعليم :و يشكل هذا املعيار نسبة  % 30من املقياس منها  % 10متثل مشاركة
طالب اجلامعة يف احلصول على اجلوائز العاملية ومنها جائزة نوبل والنسبة الباقية وهي
 % 20متثل مشاركة الكادر التدريسي يف حصوله على اجلوائز العاملية ومنها جائزة
نوبل ايضاً.
244

الطريق للتميز األكادميي يف التصنيفات العاملية للجامعات

•نوعية الكادر التدريسي :ويشكل هذا املعيار نسبة  % 40منها  % 20تعكس حجم
االستشهاد بالباحثني من خالل حبوثهم املنشورة يف مواضيع خمتلفة وواسعة اما نسبة
 % 20الباقية تعكس حجم االوراق املنشورة يف العلوم الطبيعية والعلوم الصرفة.
• خمرجات البحث :وهذا املعيار يشكل نسبة  % 20وميثل حجم االوراق يف مؤشر
االستشهاد العلمي ومؤشر االستشهاد للعلوم االجتماعية.
•اداء الفرد :ويشكل هذا املعيار النسبة املتبقية وهي  % 10تعكس نسبة حجم اداء
الفرد يف مؤسسته االكادميية .هذه املعايري منقولة من املواقع التالية:
- Nobel Laureates: http://nobelprize.org/
- Fields Medals: http://www.mathunion.org/index.
php?id=prizewinners
- Highly Cited Researchers: http://www.highlycited.com/
- Papers published in Nature and Science: http://www.
webofknowledge.com
- Articles indexed in Science Citation index-expended
and Social Science Citation Index: http://www.
webofknpwledge.com
االستنتاجات والتوصيات:
من خالل الرصد واملتابعة والدراسة والتحليل والزيارات امليدانية واحلوارات االكادميية مع خنب
من االساتذة اجلامعيني ولعدة اسباب تبني ان اجلامعات واملؤسسات االكادميية العراقية ولالسف
خارج التصنيفات العاملية بالرغم من الكم اهلائل من اجلامعات والكليات الرمسية واالهلية يف
العراق .ومن الطبيعي ان التصنيف العاملي للجامعات ال يأيت من خالل الكم بل من خالل النوع.
ويعرف اجملتمع االكادميي العراقي ان عدد اجلامعات والكليات العراقية كان حمدودا يف السبعينيات
والثمانينيات ولكن معظم هذه الكيانات كانت تتمتع جبودة وريادة وتصنيف عاملي متميز .وقد
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لوحظ ايضا ان االعمال البحثية املنجزة داخل العراق ينقصها االصالة واالبداع .وعادة ما تظهر
بطريقة استنساخ ولصق وهدفها الرتقية العلمية وال تضيف شيئا جديدا وغالبا ما تنشر يف جمالت
غري متميزة وليس هلا عامل تاثري عاملي قوي .وقد رصدنا ايضا ان اللجان االستشارية للربامج البحثية
للطلبة عادة ما تشكل على اساس السمعة بني التدريسيني وليس على اساس املتطلبات .وهلذا
يكون الزاما اجياد قوانني وانظمة من اجل اجناز او احلصول على حبث شامل وفعال ومؤثر .ان البىن
التحتية للجامعات العراقية قد تكون جذابة ولكن الوسائل االساسية املستخدمة لتدريب الطالب
والجناز البحوث والدراسات الزالت متدنية قياسا بالدول االخرى .وقد يعزى ذلك لنقص التمويل
او السباب اكادميية حبتة او للتأثريات السياسية للبلد .لذلك يصبح االساتذة االكفاء واصحاب
اخلربات عاجزين عن تقدمي تدريب عملي افضل بسبب االفتقار اىل الراحة االساسية او االمنية
بغض النظر عن الوسائل التعليمية املتقدمة .وهذه الثغرات تدفع الكفاءات والعقول اىل اهلجرة اىل
البلدان االخرى .ولكي تتعاىف هذه املؤسسات االكادميية وتعود الحتالل مراكز تصنيف عاملية من
خالل جودة خمرجاهتا وادائها املميز نوصي بااليت ليكون خارطة طريق للتميز:
•العمل وبشكل مثابر على االستفادة من هيكلية املعايري الدولية املذكورة اعاله وجعلها
برنامج وخارطة طريق تتضمنها اسرتاتيجية وخطة العمل الي جامعة او مؤسسة اكادميية
عراقية او اجنبية.
•دعم البىن التحتيه للتعليم العايل ماديا عن طريق ختصيصات مالية تتناسب مع دور
وامهية التعليم العايل وتأثريه االقتصادي والثقايف واالجتماعي يف البلد.
•تأسيس اجمللس الوطين للتعليم العايل .ويعترب هذا اجمللس هو اهليئة الوطنية اليت حتدد
السياسات ويكون مسؤال عن التنسيق التنموي والتوسع والتطور السريع للتعليم العايل
حمليا ودوليا.
•تأسيس او انشاء هيئة وطنية لضمان اجلودة .وتعترب هذه اهليئة هي اجلهة املسؤلة عن
ضمان نوعية الربامج والفعاليات االكادميية اليت تقدمها مؤسسات التعليم العايل وتكون
وزارة التعليم العايل هي اجلهة املسؤلة عن هذه اهليئة وعن متابعة التطبيق وااللتزام
باملعايري الدولية لتصنيف اجلامعات املذكورة يف اعاله.
•خلق اسرتاتيجية وطنية للمهارات مهمتها تسليط الضوء على اجملاالت اليت حتتاج اىل
اعطاءها االولوية يف السنوات القادمة ومنها:
246

الطريق للتميز األكادميي يف التصنيفات العاملية للجامعات

•زيادة فرص التعلم مدى احلياة وخاصة فرص رفع املهارات واعادة تدريب العاملني
املوجودين يف العمل من خالل خلق فرص تعليم مرنة.
•العمل على تطوير وتعزيز مناهج مؤسسات التعليم العايل يف طرق التدريس والتعلم
لدمج منظور التعلم مدى احلياة ومنهج جعل الطالب هو حمور العملية التعليمية والذي
يتضمن التعلم التعاوين القائم على االستفسار واستخدام البيئات التعليمية الشاملة
والتقنيات الرقمية احلديثة.
•خلق فرص للطلبة من اجل تطوير املهارات املستعرضة وكذلك تزويدهم باملعرفة
االنضباطية ملواجهة اهتمامات اصحاب العمل خبصوص العمل واملهارات الرقمية
وكفاءة اللغة االجنبية (االجنليزية) ومهارات تنظيم املشاريع وكلها من مسؤولية التعليم
العايل .باالضافة اىل ان التعليم العايل يلعب الدور الرئيسي يف تطوير مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واالحتياجات الناشئة من املهارات .وعندها سوف يضمن
التعليم للتنمية املستدامة بان املتعلمني (الطالب) مزودين باملعرفة املناسبة والسلوكيات
واملهارات والقيم االساسية من اجل حتفيزهم ومتكينهم ليكونوا مواطنون مطلعون وكفؤون
يعملون ملستقبل اكثر استدامة .وهذا يتم من خالل النظام التعليمي وعربه للمساعدة يف
جتهيز الطالب للتعامل مع مجيع التحديات املستقبلية.
•تطوير اطار متماسك للتعليم العايل يتعامل مع املتطلبات املستقبلية للتعليم العايل مع
مراعاة تطور اجلامعات والكليات واملعاهد والتعاون بني املؤسسات.
•املشاركة يف املؤمترات العلمية العاملية ببحوث رصينة فيها روح االبتكار واالبداع.
•اجناز حبوث رصينة ونوعية تنشر يف جمالت عاملية معروفة ومتميزة ذات تصنيف عاملي
وهلا مؤشر جودة وعامل تأثري قوي وحتظى بنسب عالية من االقتباس.
•جيب على الباحثني واالكادمييني ان حيصلوا على رقم حبثي تعريفي يسمى
•ليميزهم عن بقية الباحثني عامليا ORCID ID
•التوئمة مع اجلامعات املصنفة واملتميزة بالريادة عامليا.
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•العمل على جعل اجلامعات االهلية مؤسسات معرفية وليس دكاكني رحبية.
•انشاء املزيد من اجلامعات التقنية اليت ستعمل بالتاكيد على تطوير ملحوظ يف التعليم
العايل وتزيد الفرص املتاحة للمتعلمني يف مجيع احناء البلد يف السنوات القادمة .وهذه
املؤسسات التعليمية اجلديدة سيكون هلا مهمة حملية واقليمية ودولية يف دعم التنمية
واالبتكار والتجديد من خالل تقدميها جمموعة من التخصصات ومبستويات مؤهلة مبا
يف ذلك التدريب املهين لتلبية االحتياجات املطلوبة من املهارات.
•كما ستلعب دورا قويا ومؤثرا يف تطوير البحوث العلمية املتعدية واليت بالنتيجة ستعزز
وتقوي تأثري هذه املؤسسات يف البحث العلمي واالبتكار والتطور التكنولوجي.
•مبا ان الكادر التدريسي هو العمود الفقري للمؤسسات التعليمية والبحثية نعتقد باهنا
ملسألة اجبارية وملحة ان يكون هذا الكادر مطلعا ومتماشيا مع التطورات والتقدم
يف جمال اختصاصاهتم .وهلذا جيب ان تتوفر الربامج التدريبية وتكون يف اوقاهتا لغرض
حتديث وتطوير مهارات الكادر.
•وانسجاما مع ماتقدم يف الفقرة اعاله جيب ان تتوفر للكادر االكادميي احلياة الكرمية
والعيش االمن الرغيد واحلماية االمنية وذلك عن طريق توفري جممعات سكنية ملحقة
مبنشأت اجلامعة وحممية امنيا ومزدة باحدث اجهزة الرقابة االمنية الن احلفاظ على هذا
الكيان هو جزء من احلفاظ على ثروة و رأس مال البلد.
•توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع مؤسسات اكادميية وعلمية خمتلفة داخل البلد
وخارجه مع تاسيس مراكز متقدمة للبحث العلمي وتدريب الكادر التدريسي وضمان
اجياد املال الكايف لتمكني هذا الكادر من حضور ورش العمل واملؤمترات واحللقات
الدراسية وغريها من الفعاليات.
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امللخص
يهدف البحث إىل معرفة درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة ،ويهدف إىل
الفروق يف درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة اليت تعزى ملتغريات ذات تأثري يف حتقيق مفهوم
احلرية األكادميية وهي (اللقب العلمي) ،و(والنوع االجتماعي) ،و(ختصص الكلية)،و(سنوات اخلربة
التدريسية) ،ولتحقيق أهداف البحث اطلع الباحث على األدبيات والدراسات السابقة ،وقد حدد
الباحث املنهج الوصفي للبحث ،وأجرى الباحث دراسة استطالعية مكونة من عدد من االسئلة
لعدد من التدريسيني يف اجلامعة ضمن االستبانة ذات النوع املفتوح واملغلق ،وحللت إجابات
أفراد العينة االستطالعية؛ مما ساعد يف رفد وبناء أداة البحث ،إذ مت بناء أداة البحث وتصميمها
وتكوينها من ( )30فقرة موزعة على أربعة جماالت هي (حرية التعبري عن الرأي ،وحرية التدريس،
وحرية املشاركة يف اختاذ القرارات األكادميية ،وحرية البحث العلمي) وفق تدرج لبكرت اخلماسي
حبيث حيدد عضو هيئة التدريس درجة ممارسته لكل فقرة ،وكانت الدرجات موزعةكاآليت :ضعيفة جداً
وبوزن ( ،)1وضعيفةبوزن ( ،)2ومتوسطة بوزن ( ،)3وعالية بوزن ( ،)4وعالية جداً بوزن ( ،)5وتصبح
أكرب درجة لألداة ( )150وأقل درجة ( )30ويبلغ الوسط الفرضي ( ،)90حدد الباحث جمتمع
البحث من أساتذة اجلامعات احلكومية يف العراق ،وحدد عينة البحث من أساتذة أربع جامعات
هي (املوصل ،والعراقية ،ودياىل ،وميس) ،وبلغت عينة البحث ( )120تدريسياً وتدريسية مبختلف
ختصصاهتم العلمية واإلنسانية وسنوات اخلربة التدريسية وخمتلف األلقاب العلمية ،وهذا التنوع يف
هذا املتغريات مت مراعاهتا لتتالءم وأهداف البحث.
واستخرج الباحث اخلصائص السيكومرتية للبحث (الصدق والثبات) ،إذ حتقق الصدق
الظاهري من خالل عرض األداة على عدد من احملكمني ،ومت استخراج الصدق الظاهري من
خالل استخدام أسلوب القوة التميزية لفقرات املقياس ،واستخدام أسلوب عالقة الفقرة باجملموع
الكلي ،ومت استخراج الثبات وفق طريقة الفا كرونباخ وطريقة إعادة االختبار ،واستخدم الباحث
برنامج ( )SPSSيف حتليل إجابات العينة إحصائياً ،واُختريت االختبارات اإلحصائية اليت تتناسب
وأهداف البحث ،وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة احلريات األكادميية ألساتذة اجلامعة يف اجلامعات
احلكومية منخفض ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متغري اللقب العلمي
وصاحل جمموعة األلقاب العلمية إي إن من هم بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد يتمتعون مبستوى أكرب
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 وأظهرت النتائج وجود فروق يف متغري النوع االجتماعي ولصاحل التدريسيني يف،من احلرية األكادميية
 وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق يف،درجة ممارستهم للحرية األكادميية مقارنة بالتدريسيات
 وأظهرت النتائج،متغري ختصص الكلية إنسانية وعلمية يف درجة ممارسة احلرية األكادميية لتدريسيني
) يف6-12( وجود فروق ذات داللة يف متغري سنوات اخلربة و لصاحل ممن لديهم سنوات خربة من
 ويف ضوء نتائج البحث وضع الباحث عدد من،حتقيق مستوى جيد من حتقيق احلرية األكادميية
.التوصيات اإلجرائية وعدد من املقرتحات لدراسات مستقبلية
 اجلامعات، التعليم اجلامعي، أساتذة اجلامعة،الكلمات املفتاحية (احلرية األكادميية
)احلكومية
Abstract
It is to know the degree of exercise of academic freedoms
at the university. And (years of teaching experience), and to
achieve the objectives of the search for researchers in literary
studies and previous studies, researchers have conducted a
exploratory study composed of a number of professors, from
the teaching staff at the university within the questionnaire of
open quality survey which makes you understand in your wellbeing and method of research, consisting of (30) a paragraph
distributed over four areas (freedom of expression, freedom
of teaching, freedom to participate in academic decisionmaking, and freedom of scientific research) according to
the gradient Bakrath five-member faculty determines the
degree of practitioner for each paragraph, and these grades
are distributed as follows: very weak and weight (1), weak by
weight (2) And the average weight (3), high weight (4), and
very high weight (5) and become the largest degree of the tool
(150) and the lowest score (30) and the hypothetical mean (90),
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identify researchers for professors of public universities in Iraq,
and select the research sample Professors of four universities
are (Mosul, Iraqi, Diyala, Mays), and a sample of research
(120) persistence), the method of verifying the accuracy of
a number of arbitrators, and empower them. Researchers in
the program (SPSS) in the analysis of results and tests, who
are professor or assistant professor in English examinations.
Change the faculty specialization and humanity in the degree
of exercise of freedom, and its history of procedural steps
writings of proposals for future studies.
Keywords (academic freedom, university professors, university
)education, public universities
مشكلة البحث
يواجه التعليم العايل حتديات تفرضها عليه جمموعة من التحوالت والتغريات العاملية ، ،وال
ميكن فصل مثل هذه التحوالت عما يواجه مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب من حتديات
تتصل بالزيادات املخيفة يف نسب بطالة اخلرجيني والتوجه حنو اخلصخصة واحنسار دور القطاع
احلكومي ،وتدين مسامهة قطاع اإلنتاج يف شؤون التعليم العايل (.الزيون)2015 ،
يرتكز العامل األساس ألفضلية اجلامعات وترتيبها يف أغلب التصنيفات العاملية إىل قدرة
اجلامعة على إنتاج املعرفة ونشرها يف اجملتمع ،بقدر ما تساعد اجلامعة يف إنتاج املعرفة وختريج ُنب
قيادية من أصحاب الكفاءة العلمية والعقلية والنفسية ،ولقد شهدت جامعات العامل منذ عدة
سنوات حتوالً يف وظيفة اجلامعة ،من نقل املعرفة إىل صفها ،ومن تدريس العلم إىل إنتاجه ،يف
حني أن اجلامعات العربية عموماً باتت تواجه صعوبات كثرية يف عملية وتتجسد هذه الصعوبات
يف غياب احلرية األكادميية وسطوة خمتلف أنواع الرقابة ،فضالً عن أزمة املناهج وطرائق التدريس
واملدرسني والتجهيزات واملناخ اجلامعي العام (اخلرابشة.)2017 ،
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إن أبرز املشكالت واملعيقات يف التعليم العايل واجلامعات هي مشكلة عدم حتقيق مفهوم
احلريات األكادميية اليت تشكل حتدياً كبرياً ومهماً أمام حتقيق األهداف العامة واخلاصة لقطاع التعلم
العايل املتمثل جبامعاته ومؤسساته ومراكزه البحثية ،حيتاج حتقيق مطلب احلريات األكادميية يف
اجلامعات العراقية إىل املزيد من العمل وحتديد املعوقات اليت حتول دون حتقيقه وإزالة غموض معىن
احلريات األكادميية يف اجلامعات ،إذ إن فهمها خيتلف من فرد إىل آخر ،ومن جامعة إىل أخرى؛
مما يؤدي إىل سوء ممارستها ،وضعف الشعور بأمهيتها واملطالبة هبا ،والتناقص يف تطبيقها ،إذ متثل
جوانب مهمة منها ضعف حرية األستاذ اجلامعي يف البحث العلمي والتدريس ،إذ حيتاج إىل املناخ
احلر الذي يدفعه إىل العمل والبحث وإطالق طاقاته اإلبداعية ،فضالً عن التسلط اإلداري ،إذ يعاين
أعضاء هيئة التدريس يف كثري من اجلامعات العربية قيوداً بريوقراطية تكبل إطالق حرياهتم الفكرية
والعلمية (امحد.)2013،
تأيت مشكلة البحث لتضع حتت دائرة الضوء حالة احلريات األكادميية داخل اجلامعات
العراقية مبضامينها وتطبيقاهتا ،وما تفرزه من انعكاسات واضحة على املؤسسة األكادميية بالتأسيس
ملفهوم األكادميية احلرية والرتاث الفكري املعاجل لالستقاللية للبيئة األكادميية؛ بغية استمرار تأثري
اجلامعة يف اجملتمع لتحقيق االرتقاء الفكري واملعريف والتنموي بني اجلامعة وإنتاجاهتا العلمية واجملتمع
متمثالً بأفراده مبختلف شرائحه وفئاته ،وترتبط احلرية األكادميية باستقالل اجلامعات حىت حتقق
دورها الريادي يف بناء اجملتمع فكرياً وعلمياً وثقافياً ،وأي ضعف يف حتقيق احلرية األكادميية مبحتواها
احلقيقي تعكس سلباً على اجملتمع وتسبب بالتصدع الفكري واملعريف والثقايف؛ مما حتتاج إىل معاجلات
وفق خطوات علمية ميدانية واضحة (الشاوي.)2015 ،
إن التحدي احلقيقي الذي تواجهه اجلامعات العراقية يف حتقيق املمارسات احلقيقية والواقعية
لتحقيق احلريات األكادميية اخنفاض نوعية التعليم والبحث العلمي؛ وهلذا تواجه حتدياً مستمراً
للبحث عن األفضل لرتتفع مبخرجاهتا إىل املستوى املطلوب أو باملواصفات اليت تتطلبها سوق
العمل (اخلطايبة والسعود ،)2011 ،وكي تتمكن اجلامعات من حتقيق هذا اهلدف ال بد من توفري
عوامل مهمة منها االرتقاء مبستوى األستاذ اجلامعي وختليصه من التقليدية والرقابة يف ممارسة املهنة
وتنميته مهنياً وأكادميياً بالصورة اليت تتطلبها جمتمعات املعرفة ،وإزالة النمطية يف العمل والبحث
العلمي وطرائق التدريس وتشريع القوانني اخلاصة مبنظومة عمل التعليم العايل؛ لذا يسعى البحث
احلايل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
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س/1هل توجد ممارسات وتطبيقات حقيقية ملفهوم احلريات األكادميية يف اجلامعات العراقية؟
س /2هل توجد فروق يف درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة تعزى جملموعة من
املتغريات؟
أمهية البحث
نظراً ألمهية موضوع احلريات األكادميية ،فقد مت عقد العديد من املؤمترات اليت هدفت إىل
حتديد مفهوم احلريات األكادميية  ،ومن أبرزها إعالن ليما ( )1988للحريات األكادميية ،الذي
شامل ملفهوم احلريات األكادميية ،فضالً عن إعالن عمان ( )2004للحريات
تناول حتديداً ً
األكادميية ،واستقالل مؤسسات التعليم العايل ،والبحث العلمي ،وقد نص على مشول احلريات
األكادميية حلق التعبري عن الرأي وحق نشر املعلومات ،واملعارف وتبادهلا ،وتعد احلريات األكادميية
إحدى الوسائل الرئيسة لتحقيق جودة اجلامعة ،وأن ذلك يؤكد قدرة عضو هيئة التدريس على اجلمع
بني ضروريات التدريس ومشاركته العلمية كباحث يف جتديد املعارف؛ مما جيعلها مركزاً لإلبداع وإنتاج
املعرفة ،فدون احلريات األكادميية ال ميكن للجامعة أن حتقق أهدافها يف التعليم أو ختريج مالكات
بشرية مؤهلة ختدم اجملتمع (سعيد واإلبراهيم.)2017 ،
برز مفهوم احلريات األكادميية كمصطلح يف أدبيات اليونسكو منذ أكثر من أربعة عقود ،مث
تبلور على صورته احلالية ،إذ يع ّد هذا املفهوم من أبرز احلقوق يف مؤسسات التعليم العايل والسيما
يف البلدان اليت تعاين من األزمات وحاالت الصراع ،والدول اليت تشهد حاالت التحول السياسي
واأليديولوجي واالقتصادي السريع (أبو محيد.)2017 ،
يعد موضوع احلرية األكادميية من املوضوعات احليوية على املستوى العاملي ،إذ ال يكاد
يعقد مؤمتر أو منتدى فكري يف التعليم العايل إال وتصبح حرية اجلامعات إحدى أهم توصياته؛ لذا
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية احلرية األكادميية يف اجلامعات ،إذ تعد احلرية األكادميية مطلباً
أساسياً للتعليم العايل يف الوقت الراهن أكثر من ذي قبل ،فهي متثل األساس األيديولوجي للجامعة
املعاصرة ،فضالً عن أنه يهدف إىل التعرف إىل مستوى األداء األكادميي للطلبة يف اجلامعات العراقية
وحتديد سبل رفع هذا األداء وحتسينه ،والتعرف على أمهية الدور الذي تؤديه اجلامعة يف تطبيق احلرية
األكادميية ،وتأيت أمهية الدراسة احلالية عرب حث الباحثني على إجراء حبوث جديدة يف هذا اجملال
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عرب االطالع على اإلطار النظري ،وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج وإمكانية تطبيق
دراسات مشاهبة على عينات أُخرى ،وموضوعات ذات ارتباط وثيق مبوضوع احلرية األكادميية (عبد
اهلل.)2012 ،
إن احلريات األكادميية ضرورة ال غىن عنها للعمل اجلامعي ،والسيما لألستاذ اجلامعي،
فهي تساعده على حتقيق مهامه الرئيسة الثالث التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع،
فبغياب احلريات األكادميية يصبح التدريس عملية شكلية جامدة ال روح فيها وال إبداع ،ويغدو
البحث العلمي مسألة قليلة االرتباط باجملتمع وواقعة ومشكالته ،وتضعف خدمة اجملتمع ،وتصبح
عدمية اجلدوى ،فخدمته تقوم على دراسة مشكالته احلالية والتنبؤ مبشكالت املستقبلية وحلها،
وإن احلريات األكادميية تشكل وجدان اجلامعة وروحها؛ ألهنا الوسيلة اليت حتقق هدفها الرئيس
وهو التعامل مع املعرفة إنتاجاً ونقالً وتطبيقاً ،فمن الصعب تصور اجلامعة من غري حرية أكادميية،
والفصل بني اجلامعة واملعرفة واحلريات األكادميية؛ ألن العالقة بينها عالقة وثيقة وطيدة ،فبوجودها
تبقى تزدهر اجلامعة وتبقى قوية وقادرة على التطور (هادي.)2010 ،
تستمد احلريات األكادميية مضامينها من اإلرث احلضاري للمجتمع ،مع األخذ باحلسبان
األبعاد الفلسفية للرتبية والتعليم العايل ،وحترص احلريات األكادميية على استشراف املستقبل يف
تعاملها مع األمور ،وتعد هبذا وسيلة واعية لرتمجة طموحات اهليئات األكادميية يف رسم آفاق
ٍ
ٍ
عقالين ،ودميقراط ٍي يف ظل العوملة اليت أصبحت واقعاً ال مناص منه (عبد زيد،)2018 ،
مستقبل
ووضح إعالن عمان للحريات األكادميية -الذي أُشري إليه مسبقاً -املنبثق عن مؤمتر احلريات
األكادميية يف اجلامعات العربية املنعقد يف العاصمة األردنية عمان يف ( )15-16كانون أول
 2004إىل ضرورة إلغاء الوصاية السياسية على اجملتمع األكادميي ،واحرتام استقالل اجملتمع العلمي
مبكوناته :أساتذة ،وطلبة ،وإداريني ،وجتنيبه الضغوط اخلارجية ،والتدخالت السياسية اليت تسيء إىل
حرية اهليئات األكادميية؛ مما يوفر شرطاً ضرورياً لنجاح العملية التعليمية ،وتطور البحث العلمي،
وتشمل احلريات األكادميية حق التعبري عن الرأي ،وحق نشر املعلومات ،واملعارف ،وتبادهلا ،وحق
اخلاصة بتسيري أعماله ،ووضع ما يناسبها
اجملتمع األكادميي يف إدارة نفسه بنفسه ،واختاذ القرارات ّ
من اللوائح ،واألنظمة ،واإلجراءات الكفيلة بتحقيق أهدافه التعليمية ،والبحثية ،والعلمية ،وحق
أعضاء اهليئات األكادميية يف التواصل مع اجملتمع األكادميي العاملي ،والوصول إىل مصادر البيانات،
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واملعلومات ،وتبادل اآلراء ،ونشرها دون قيود ،أو مضايقات (حتياليت )2017 ،وتقسم أمهية الدراسة
احلالية على:
أوالً :األمهية النظرية:
1 .1تناولت الدراسة احلالية موضوعاً مهماً وحيوياً يف اجملتمع األكادميي واجلامعي وهو احلريات
األكادميية.
2 .2إن عينة الدراسة احلالية من أهم الفئات اجملتمعية واألكادميية يف التغري والتطوير والتنمية يف
اجملتمع اليت تتمثل باهليئات األكادميية واإلدارية والطلبة يف اجلامعات.
ثانياً :األمهية التطبيقية:
1 .1بناء أداة قياس علمية ملعرفة درجة ممارسة مظاهر احلريات األكادميية يف اجلامعات العراقية
وبشكل تطبيقي ميداين.
2 .2سوف تعرض الدراسة نتائج ميدانية تكشف عن مستوى ممارسة احلريات األكادميية يف
اجلامعات العراقية.
3 .3يف ضوء نتائج البحث سوف يضع البحث جمموعة من التوصيات اإلجرائية والتطبيقية تقدم
للجهات ذات العالقة كمعاجلات عملية للمشكلة موضوع الدراسة.
أهداف البحث:
1 .1التعرف على درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة.
2 .2هل توجد فروق يف درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة تعزى جملموعة من املتغريات
وهي:
 أ اللقب العلمي (أستاذ ،وأستاذ مساعد) ،و(مدرس ،ومدرس مساعد). -ب النوع االجتماعي (تدريسيون) ،و(تدريسيات).
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 ج ختصص الكلية (إنسانية) ،و(علمية). د سنوات اخلربة التدريسية ( )1-6أعوام ،و( )6-12عاماً.حدود البحث:
احلدود املوضوعية :يتحدد باحلريات األكادميية يف اجلامعات العراقية.
احلدود املكانية :يتحدد باجلامعات العراقية ،ودياىل ،وميسان ،واحلمدانية.
احلدوداملصطلحات.019:
احلدود البشرية :أساتذة اجلامعات.
حتديد املصطلحات:
احلريات األكادميية :هي حرية األستاذ اجلامعي يف التدريس والبحث ويف التعبري عن آرائه
ونظرياته ،تعبرياً حراً دون أن يكون عرضه لالضطهاد بسبب اآلراء اليت يأخذ هبا أو يدرسها ،وهي
حرية عضو هيئة التدريس يف سعيه للمعرفة ،والتطور العلمي ،وتبادل املعلومات من خالل البحث
العلمي املنظم ،والدراسات ،واملناقشات ،والتوثيق ،واإلنتاج ،والتأليف ،والرتمجة ،واخللق ،واإلبداع،
والتعليم ،واحملاضرات (الشرباوي.)2017 ،
عُ ّرفت يف إعالن ليما :تتمثل يف «حرية األعضاء األكادمييني فردياً ،ومجاعياً يف متابعة
املعرفة ،وتطويرها ،وحتويلها خلدمة اجملتمع عرب البحث ،والدراسة ،واملناقشة ،والتوثيق ،واإلنتاج،
واإلبداع ،والتدريس ،وإلقاء احملاضرات ،والكتابة ،ويعين «االستقالل» استقالل مؤسسات التعليم
اخلاصة بسري العمل الداخلي وإدارهتا،
العايل عن الدولة ،وغريها من قوى اجملتمع ،وصنع القرارات ّ
وإقرار سياساهتا للتعليم والبحث واإلرشاد ،وغريها من األنشطة ذات الصلة (العجلوين.)2016 ،
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اإلطار النظري ودراسات السابقة
مفهوم احلريات األكادميية:
لتحديد معىن مفهوم احلريات األكادميية ال بد أوالً من فهم الكلمتني التني يتكون منها
املفهوم ومها( :احلريات األكادميية) .إن احلريات تعين غياب القيود غري املناسبة وممارسة الفرد حلقوقه
وطاقاته ،وتعين أيضاً استقاللية اإلنسان وممارسته حلرية اإلدارة وتقرير املصري ،أما األكادميية فتطلق
على ما خيتص جبامعة أو كلية ،وبذلك فإن احلريات األكادميية تعين غياب القيود واإلكراه واإلجبار
والقهر عن نشاطات البحث والدراسة والتدريس يف اجلامعات ومراكز البحث (رعفيت،)2010 ،
وتتعلق حبق اجلامعة واألساتذة والطلبة يف التتبع املسؤول للحقيقة واملعرفة والتعامل معها دون قيد أو
شرط من قبل سلطة خارجية لتصل بالتعليم إىل تشجيع البحث عن املعرفة واحلقيقة ،وهناك فرق
بني احلريات األكادميية واحلريات العامة املدنية ،فاحلريات العامة حق أما احلريات األكادميية فهي
(ميزة) لديهم فأستاذ اجلامعة مثالً يتمتع كمواطن حبقه يف احلريات العامة ويف الوقت نفسه يتمتع
أيضاً مبيزة احلريات األكادميية حبكم عمله يف اجلامعة (القريين.)2015 ،
وترجع موسوعة أكسفورد اإلنكليزية أول من استخدام ملصطلح احلريات األكادميية إىل عام
 1901يف إجنلرتا ،غري أن معظم املصادر تشري إىل أن أول بوادر ظهور احلريات األكادميية بدأت
مع تأسيس جامعة اليدن  LEIDENيف هولندا ( )1575إذ منحت املعلمني والطلبة شيئاً من
احلريات يف بدايات نشأهتا.
وإن اجلامعات األملانية تصدرت اجلامعات يف العامل من خالل سبقها يف تطبيق أسس
احلريات األكادميية يف جامعاهتا ،إذ منحت جامعة برلني عام  1610حرية البحث العلمي
والتدريب دون قيود خارجية وتبعتها جامعة هال  1694مث جامعة روتنجن . 1737
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املؤسسية األكادميية :
أوالً :احلريات األكادميية املؤسسية:
وتعين محاية املؤسسة من املتنفذين الضاغطني على قراراهتا توجهاهتا العلمية واإلدارية واملالية،
وتعين حريتها يف اختيار أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،واختيار مفردات حمتويات مقررات املناهج
الدراسية .على أن للجامعات واألكادمييات كامل احلريات يف صنع سياساهتا التعليمية واإلدارية
واملالية والثقافية ،وهلا احلريات يف وضع السياسات والشروط اليت على أساسها يتم اختيار أعضاء
هيئة التدريس دون رقابة من أحد أو تدخل أو اعرتاض من خارج املؤسسة التعليمية ،وهلا احلق يف
تنمية معارفها وتبادهلا مع املؤسسات األخرى ،وتعين احلريات األكادميية احلق للمؤسسة التعليمية
باإلعالم احلر بنتائج البحوث اليت تقوم هبا (حلواين.)2013 ،
ثانياً :حرية األستاذ األكادميية
وتعين محاية األستاذ يف الكلية أو اجلامعة من التسلط على فكره وأدائه التدريسي والبحثي
داخل اجلامعة وخارجها ،وإعطاء األساتذة قدراً كبرياً من احلريات فيما يتعلق بتدريس طالهبم ما
يرونه مناسباً على ّأل يتعارض مع مفردات املقررات اليت أقرهتا جلنة املناهج بالقسم الذي ينتمون
إليه ،وهلم احلريات يف تقومي طالهبم دون أية توجيه من أي جهة كانت كما حيق هلم إجراء البحوث
ونشر نتائجها (هادي.)2010 ،
ثالثاً :احلريات األكادميية للطالب :
وتشمل احلريات األكادميية للطلبة أيضاً حقهم يف اإلبداع ،ومراعاة استعداداهتم ،وتوفري
احلريات والعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص هلم وتنظيم أنواع خمتلفة من النشاطات هلم واحلريات
األكادميية للطالب تعطيه كل احلق واحلريات يف الكالم والتعبري والتفكري واملناقشة واجملادلة ،وهلم
احلق أيضاً واحلريات يف التعليم والنقد واإلبداع وحرية تبادل األفكار ،وهي تضمن حصانة للطلبة
وحتميهم من أي كشف أو افتضاح لرأيهم ورؤيتهم اليت يعربون عنها ،وهلم احلق يف تنمية معتقداهتم
واجتاهاهتم املستقلة بعيداً عن أساتذهتم وأيضاً عن املؤسسة التعليمية ،ومن حق الطلبة قبول أو
رفض أفكار أساتذهتم أو أفكار املؤسسة التعليمية ،وهلم احلريات يف االنتقال من جامعة إىل أخرى
(الشاوي.)2015 ،
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أسس احلرية األكادميية
إن من أهم املبادئ اليت جيب على اجلامعات العراقية تبنيها كأسس عامة هي حق
األستاذ اجلامعي يف حرية التفكري التحليلي-النقدي ،واملبادرة ،والتجديد ،وجعله قادراً على اجلمع
بني ضروريات التدريس والبحث العلمي واإلدارة الوظيفية واألكادميية  .ومن األمهية ان تتعامل
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مع هذه املبادئ باعتبارها أساساً الستقالل اجلامعة أو ما
يسمى باإلدارة الذاتية للجامعة وخصوصية تكوينها األكادميي .ومفهوم استقاللية اجلامعة ال
يعين خصخصة اجلامعات وإدارهتا من قبل القطاع اخلاص مبعزل عن الدولة ومتويلها ورقابتها،
فهناك شروط الستقالهلا حبيث تبقى مسؤولية أمام الدولة ،وتبقى وزارة التعليم العايل مسؤولية عن
صرف خمصصات التعليم العايل والبحث العلمي ،وعلى أساس املفاضلة واالحتياجات باإلضافة
إىل مهماهتا يف وضع وتطبيق سياسات الدولة يف جمال التعليم العايل (امحد ،)2013،إن اإلدارة
الذاتية للجامعة هي الضمانة الرئيسة ألداء األستاذ ملهماته األكادميية ،وكذلك للتخلص من قبضة
الثقافة البريوقراطية والقناعات اجلاهزة واألوامر الفوقية والنتصار قيم العقالنية واالنفتاح والتعدد
واالختالف .على سبيل املثال :تعمل اإلدارة الذاتية على تشجيع االختالف يف املناهج الدراسية
بني اجلامعات املختلفة حبيث تؤكد كل جامعة على خصوصيتها من حيث اإلمكانيات املادية ،أو
البشرية ،أو من حيث خصوصيات املناطق اليت توجد فيها هذه اجلامعات .وهذا يقتضي االبتعاد
عن تقاليد وعقلية الوصاية اليت جندها حاضرة وبقوة داخل خمتلف املؤسسات الرتبوية .وجيب ترك
حتديدا املقررات الدراسية واملناهج إلدارات اجلامعات وأساتذهتا ،وعلى وفق املعايري العلمية والرتبوية
احلديثة (أبو محيد.)2017 ،
ارتبط قيمة احلريات األكادميية بأهداف اجلامعة األساسية ،إذ ن دورها االجتماعي
املتعاظم يف عصر الثورة املعلوماتية يزيد من أمهيتها ،ان هيمنة اقتصاد املعرفة على العامل وبزوغ الدول
الدميقراطية احلديثة وسرعة انتشار املعلومات واألفكار يدعو دائما إىل إعادة فحص مفاصل وطبيعة
وأمهية احلريات األكادميية  .وبالفعل فان الدفاع عن احلريات األكادميية ودور اجلامعة املستقلة يف
اجملتمع ويف بناءه أصبح من طبيعة الصراع السياسي واالقتصادي يف العامل .فاجملتمع يستفيد من
احلريات األكادميية بطريقتني أوهلما مباشرة وعاجلة عن طريق تأثريات ومنافع العلوم التطبيقية
وتدريب الكوادر التقنية وتربية قادة املستقبل .وتفيد احلريات األكادميية اجملتمع بصورة غري مباشرة
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وعلى املدى الطويل باحلفاظ على نواتج املعرفة ومنع ختريبها أو تشويهها ألسباب إيديولوجية مهما
كانت تطبيقاهتا احلالية غري مقبولة .وللحريات األكادميية قيم عضوية وتطبيقية وهي يف املقام األول
توفر أسس دميومة القيم الثقافية واالجتماعية للجامعة كمركز للنقاش احلر وتبادل اآلراء وتساعدها
لتخريج مواطنني مسلحني باملعرفة والعلم وقادرين على التفكري والبحث بصورة مستقلة كضمانة
لتقدم وتطور اجملتمعات احلرة(.زرارقة)2019،
الدراسات السابقة
 1 .1دراسة قويدر وشامية ( )2018هدفت الدراسة التعرف إىل مستوى احلرية األكااألكادميية
فياجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة ،ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي
التحليلي ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع األكادمييني من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات
الفلسطينية( ،األزهر-األقصى-اإلسالمية) ،مبحافظات غزة  ،وبلغت عينة الدراسة()180
عضواً ،بنسبة ( ،)% 16.7وأظهرت نتائج الدراسة :أن درجة تقدير أفراد العينة ملستوى احلرية
األكادميية يف بعض اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة ،جاء بدرجة موافقة كبرية ،بوزن نسيب
( ،)% 74.20ووجود فروق دالة إحصائياً ،لصاحل اجلامعة اإلسالمية ،ومتغري املؤهل العلمي،
لصاحل (دكتوراه فأعلى) ،باستثناء ما يتعلق مبجال (حرية التعبري عن الرأي) ،ووجود فروق دالة
إحصائياً تعزى ملتغري سنوات اخلدمة لصاحل ( 10سنوات فأكثر) ،باستثناء ما يتعلق مبجايل
(حرية املشاركة يف اإلدارة وصنع القرار اجلامعي ،حرية التعبري عن الرأي) ،وأوصت الدراسة:
برتكيز إدارة اجلامعات على إشراك أعضاء هيئة التدريس ،يف صنع القرار اجلامعي ،مبا يعزز
لديهم قيم احلرية األكادميية( .قويدر وشامية)2018 ،
2 .2دراسة زروايل وبريعم ( )2018هدفت هذه الدراسة تعرف درجة ممارسة احلرية األكادميية
باجلامعة اجلزائرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعلى جماالهتا الفرعية ،وهي حرية
التدريس ،حرية اختاذ القرار ،حرية البحث العلمي ،وحرية التعبري .وقد أجريت الدراسة على
عينة مكونة من  72عضو هيئة تدريس ،وباستخدام املنهج الوصفي املسحي ،ومجعت بيانات
الدراسة باستخدام استبانه مت إعدادها من طرف الباحثتني ،وقد أظهرت النتائج أن أعضاء
هيئة التدريس باجلامعة اجلزائرية ميارسون احلرية األكادميية بدرجة متوسطة ،وأن حرية التدريس
جاءت يف املرتبة األوىل ،تليها حرية البحث العلمي ،مث حرية التعبري ،ويف املرتبة األخرية حرية
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اختاذ القرار .وقد أوصت هذه الدراسة بتطوير لوائح وأنظمة التعليم العايل إللزام اجلامعات
بتوفري أكرب قدر ممكن من احلرية األكادميية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة اجلزائرية يف مجيع
جماالهتا ،وبشكل خاص يف جمال حرية اختاذ القرار ،والعمل على إنشاء اجلمعيات واالحتادات
من أجل رفع الوعي بأمهية احلرية األكادميية  ،والعمل على محايتها والدفاع عنها( .زروايل،
)2019م)2018،
3 .3دراسة الصاحل ( )2019هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع احلرية األكادميية والتحديات
اليت تواجهها وسبل تعزيزها يف جامعات دول جملس التعاون اخلليجي .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )613من قادة وأعضاء هيئة التدريس يف كل
من جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية ،وجامعة الكويت بدولة الكويت ،وجامعة
اخلليج العريب مبملكة البحرين .توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أبرزها :أن أعضاء هيئة
التدريس يتمتعون بدرجة عالية من احلرية األكادميية فيما يتعلق بإجراء البحوث العلمية ،واحلرية
يف التدريس اجلامعي ،باإلضافة إىل متتع اجلامعات بدرجة عالية من احلرية يف تعيني أعضاء
هيئة التدريس ،وجاءت أبرز حتديات احلرية األكادميية باجلامعات متمثلة باعتماد اجلامعة
على نظام التعيني للقيادات العليا بدال عن االنتخاب ،كما أوضحت النتائج أن أفضل السبل
لتعزيز احلريات األكادميية باجلامعات تتمثل يف تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع
القرارات اجلامعية ،وأوضحت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف احلرية األكادميية
تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث ،و متغري الوظيفة لصاحل وكيل كلية وعمادة ،ومتغري سنوات
ت
جامع� الملك سعود والخليج
ومتغ� الجامعة لصالح
اخلربة لصاحل من خربمت أكثر من ( )10سنوات،
ي
ي
العر�( .الصالح)2019،
بي
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منهج البحث واإلجراءات امليدانية
منهج البحث
اختار الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،إذ يعد املنهج املالئم للبحث حالية ومتناسق مع
أهدافها ،ويقدم فهم معمق ملتغريات البحث موضوع الدراسة ،ويشخص املتغري بشكل علمي دقيق.
جمتمع البحث
ميثل جمتمع البحث أساتذة اجلامعة يف اجلامعات احلكومية العراقية ومن اجلنسني التدريسيني
والتدريسيان ومن خمتلف األلقاب العلمية وخمتلف املناصب اإلدارية وعدد سنوات اخلربة .
جمتمع الدراسة
ميثل جمتمع البحث عدد من أساتذة اجلامعات والبالغ عددهم ( )120من أربعة جامعات
حكومية هي (العراقية ،دياىل ،ميسان ،املوصل) ،إذ يتم االختيار ( )30تدريسي من كل جامعة
وينقسمون إىل ( )60تدريسي و( )60تدريسية ،ومت حتديد العينة هبذا األسلوب ألنه يتالءم
وأهداف البحث وحرص الباحث على اختيار جامعات من وجنوب ومشال العراق من اجل حتقيق
الشروط السيكومرتية للبحث ومنها املوضوعية واملصداقية والثبات.
أداة البحث
من اجل حتقيق أهداف البحث ،قام الباحث باالطالع على الدراسات واألدبيات السابقة
وقام الباحث بدراسة استطالعية مكونة من عدد من االسئلة لعدد من التدريسيني يف اجلامعة مما
ساهم يف بناء أداة البحث ،مت بناء وتصميم أداة البحث مكونة من ( )30فقرة موزعة على أربعة
جماالت هي( حرية التعبري عن الرأي ،وحرية التدريس ،وحرية املشاركة يف اختاذ القرارات األكادميية ،
وحرية البحث العلمي) وفق تدرج ليكرت اخلماسي حبيث حيدد عضو هيئة التدريس درجة ممارسته
لكل فقرة ،وكانتالدرجاتموزعةكاآليت :ضعيفة جدا وبوزن( ،)1وضعيفةبوزن( ،)2ومتوسطة بوزن (،)3
وعالية بوزن ( ،)4وعالية جداً بوزن ( )5وتصبح اكرب درجة لألداة ( )150واقل درجة ()30
ويبلغ الوسط الفرضي (.)90
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صدق األداة
الصدق هو اخلاصية السايكومرتية اليت تكشف عن مدى أداء املقياس للغرض الذي أُعد من
اجله  ،وهو دليل على قياس الفقرات ملا يفرتض أن تقيسه وألجل التحقق من صدق أداة البحث
قام الباحثان باستخراج الصدق الظاهري الذي يعد من مستلزمات بناء املقياس وذلك بعرض
فقرات األداة على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف العلوم الرتبوية والنفسية  ،ويف ضوء آرائهم مت
اإلبقاء على الفقرات اليت نالت نسبة ( )% 80فأعلى وهي متثل نسبة قبول وبذلك عدل اخلرباء
بعض الفقرات.
حتليل فقرات القياس
مت حتليل لفقرات إحصائية بأسلويب-:
1 1أسلوب اجملموعتان املتطرفتان :حلساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات األداة مت اجراء اخلطوات أآلتية تطبيق املقياس
على عينة التحليل مث حتديد الدرجة الكلية لكل استمارة .
 1 .ترتيب االستمارات تنازلياً حبسب درجاهتا الكلية من أعلى درجة إىل أوطأ درجة.
2 .2تعيني ( )% 27من االستمارات احلاصلة على أعلى الدرجات يف املقياس و( )% 27من
االستمارات احلاصلة على أدىن الدرجات واللتان متثالن جمموعتني بأكرب حجم وأقصى متايز ممكن،
وبلغ عدد االستمارات يف كل جمموعة ( )27استمارة وعليه فان عدد االستمارات اليت خضعت
للتحليل يكون ( )59استمارة.
 3 .استخراج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات املفحوصني لكل جمموعة عن كل
فقرة من فقرات املقياس مث طبق االختبار التائي لعينتني مستقلتني الختبار الفروق بني درجات
اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا يف كل فقرة عند مستوى داللة ( )0,05وبدرجة حرية ( )98وقد
تبني مجيع الفقرات مميزة وجدول ( )1يبني ذلك :
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جدول ( )1القوة التميزية للفقرات
ت

اجملموعة العليا
الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

القيمة التائية
اجملموعة الدنيا
احملسوبة
الوسط احلسايب االحنراف املعياري

1

2.553

0.555

2.220

0.613

5.221

2

2.464

0.664

2.2024

0.6970

3.525

3

2.381

0.597

2.023

0.725

4.925

4

2.053

0.728

2.057

0.781

5.650

5

2.470

0.637

1.892

0.804

7.554

6

2.285

0.701

2.107

0.815

2.168

7

2.642

0.613

2.119

0.824

6.536

8

2.684

0.548

2.154

0.773

7.239

9

2.723

0.573

2.071

0.823

8.536

10

2.595

0.591

1.982

0.761

8.237

11

2.452

0.607

1.982

0.687

6.643

12

2.756

0.552

2.232

0.773

7.141

13

2.535

0.618

1.982

0.754

7.360

14

2.750

0.486

2.089

0.756

9.519

15

2.678

0.539

2.178

0.720

7.200

16

2.440

0.616

2.006

0.754

5.783

17

2.571

0.574

2.083

0.753

6.676

18

2.333

0.763

1.964

0.749

4.471

19

2.339

0.636

1.963

0.749

5.071
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20

2.684

0.503

2.184

0.739

7.247

21

2.761

0.492

2.154

0.728

8.861

22

2.660

0.556

2.154

0.773

6,882

23

2.492

0.529

2.071

0.723

7.541

24

2.119

0.862

1.632

0.805

7.912

25

2.285

0.701

2.107

0.815

2.168

26

2.642

0.613

2.119

0.824

6.536

27

3.553

0.325

3.240

0.613

5.221

28

2.464

0.561

2.4024

0.7370

6.515

29

2.464

0.664

2.2024

0.6970

3.525

30

2.756

0.552

2.232

0.773

7.141

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
يقصد هبا معامل االرتباط بني األداء على كل فقرة واألداء على االختبار بأكمله ,إِذ إن من
مميزات هذا األسلوب أَن يقدم مقياساً متجانساً يف فقراته  ,إذ إِن الفقرة اليت ترتبط ارتباطاً ضعيفاً
جداً مع احملك (املقياس) تعد غالباً فقرة تقيس مسة ختتلف عن تلك السمة اليت تقيسها فقرات
املقياس األخرى إِذ جيب استبعادها ،مبعىن ان الفقرة تقيس املفهوم الذي يقيسه املقياس بصفة عامة
 ,وتوفر أحد مؤشرات صدق البناء .
وحلساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكلية استعمل
الباحثان معامل ارتباط بريسون ,وقد تبني أن معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية
مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05ألن مجيع معامالت االرتباط أعلى من القيمة
اجلدولية البالغة ( )0.088وبدرجة حرية ( )99واجلدول ( )2يوضح ذلك.
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جدول( )2معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس
تسلسل الفقرة

معامل االرتباط

تسلسل الفقرة

معامل االرتباط

1

0.226

16

0.308

2

0.154

17

0.323

3

0.205

18

0.364

4

0.047

19

0.305

5

0.270

20

0.116

6

0.142

21

0.188

7

0.282

22

0.319

8

0.295

23

0.263

9

0.323

24

0.282

10

0.364

25

0.170

11

0.305

26

0.312

12

0.116

27

0.122

13

0.254

28

0.116

14

0.320

29

0.298

15

0.251

30

0.415

مؤشرات الثبات
يقصد بالثبات الدقة يف أداء األفراد واالستقرار يف النتائج عرب الزمن  ،ان عدم تأثر نتائج
االختبار بصورة جوهرية بذاتية املفحوص ,أو إن االختبار فيما لو ُكرر على اجملموعة نفسها بعد
فرتة زمنية حنصل على النتائج نفسها أو مقاربة  ،وقدمت استخراج قيمة معامل الثبات من خالل
أسلوب الفا -كرونباخ  ،وأسلوب إعادة االختبار كما موضحة يف اجلدول ( ، )3لذا يعد املقياس
ميتلك مؤشرات من الثبات املقبولة واجليدة.
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جدول( )3قيم ثبات املقياس
أسلوب الثبات

القيمة

الفا كرونباخ

0.83

إعادة االختبار

0.78

الوسائل اإلحصائية
استخدم الباحثان برنامج ( )spssلتحليل الفقرات واستخراج النتائج لألهداف أملوضوعه.
عرض النتائج وتفسريها
أوال -التعرف على درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة.
ولتحقيق هذا اهلدف مت حساب متوسط درجات أفراد العينة فبلغ ( )76.16درجة
وباحنراف معياري قدره ) )14.05وعند مطابقة هذه القيمة مع الوسط الفرضي البالغ ()90
باستخدام االختبار التائي وجد أن القيمة التائية احملسوبة بلغت ( )1.96درجةاحلسايب ،من
القيمة اجلدولية البالغة عند مستوى داللة ( )0.05وهي دالة إحصائيًا واجلدول ( )4يوضح
ذلك .
اجلدول( )4املتوسط احلسايب  ،واالحنراف املعياري واملتوسط الفرضي والقيمة التائية
العينة

املتوسط
احلسايب
120

االحنراف
املعياري

املتوسط الفرضي

76.16

14.05

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

90

2.18

1.96

توضح املؤشرات اإلحصائية جلدول ( )4ان درجة ممارسة احلرية األكادميية يف اجلامعات
العراقية منخفض ودون املستوى املقبول خاصة عند املقارنة بني الوسط احلسايب إلجابات عينة
البحث مع الوسط الفرضي للمقياس ،مما يوضح ان مستويات تكوين احلرية األكادميية يف اجملتمع
اجلامعي مما حيتاج إىل تشخيص األسباب وإعادة النظر بالتقييم للتعبري عن حرية الرأي لألكادميي
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والباحث  ،والبحث عن املعاجلات يف ضوء املؤشرات البحثية وما أفرزته من خمرجات إحصائية،
وجيب ان تكون هذه املعاجلات حقيقية واقعية قابلة للتطبيق والتحقيق وفق أهداف عامة وخاصة،
لذا من الضرورة توفري املناخ اجلامعي الذي يوفر ويؤمن البيئة الصحية للحرية األكادميية اليت يعرب
هبا األكادميي عن الوسط العلمي والثقايف والرتبوي اجلامعي.
ثانيا -هل توجد فروق يف درجة ممارسة احلريات األكادميية يف اجلامعة تعزى لعدد من
املتغريات:
 أمتغري اللقب العلمي (أستاذ و أستاذ مساعد) و(مدرس مساعد ومدرس)توضح املؤشرات اإلحصائية أدناه بوجد فروق دالة إحصائيًا يف درجات االستجابة على
األداة يف متغري اللقب العلمي ،إذ وجد أن الوسط احلسايب للقب العلمي (أستاذ وأستاذ مساعد)
( )18,6باحنراف معياري قدره ( )6.26أعلى من الوسط احلسايب ملن هم حاملي اللقب العلمي
(مدرس ومدرس مساعد) إذ بلغ وسطهم احلسايب ( )15.1باحنراف معياري قدره (، )3.54
وأظهرت نتائج استخدام االختبار التائي إن الفروق بني متوسط درجات اجملموعة األوىل ( أستاذ
وأستاذ مساعد) ومتوسط درجات اجملموعة الثانية (مدرس ومدرس مساعد) دال إحصائيًا عند
مستوى داللة  0.05حيث كانت القيمة التائية احملسوبة ( )3.2وهذه القيمة أكرب من القيمة
اجلدولية البالغة ( )2واجلدول( )5يوضح ذالك .
جدول ( )5يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري اللقب العلمي
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اللقب العلمي

العدد

املتوسط
احملقق

االحنراف
املعياري

احملسوبة

أستاذ وأستاذ مساعد

60

18.6

6.26

3.2

مدرس ومدرس مساعد

60

15.1

3.54

اجلدولية

مستوى
داللة

القيمة التائية
2

0.05
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يتضح من اجلدول ( )5ان الفروق دالة إحصائيا لصاحل اللقب العلمي أستاذ وأستاذ
مساعد ،أي ان مفهوم احلرية االجتماعية متحقق أكثر لصاحل من هم حاملي ألقاب علمية (أستاذ
وأستاذ مساعد) مقارنة مبن هم حاملي لأللقاب العلمية األقل من (مدرس ومدرس مساعد)،
ويفسر ذلك ان التدريسيني يف اجلامعة من حاملي اللقب العلمي أستاذ وأستاذ مساعد هم من
يتمتعون مبستوى من احلرية األكادميية من خالل اخلربة اليت يتمتعون هبا وشبكة العالقات املهنية
واألكادميية واالجتماعية والثقافية وحصوهلم على املناصب اإلدارية واألكادميية باعتبارهم أصحاب
األلقاب العلمية األكرب ،مما ينعكس ذلك على ممارساهتم للحريات األكادميية ويتحدثون مبا يروه
مناسب مع طلبتهم يف الدراسات العليا واألولية ومع األساتذة يف أقسامهم ويف اختيار اللجان
العلمية ،حىت التعليمات اليت توضع من قبل اإلدارات العليا يف الوزارة توضع لصاحل األلقاب العلمية
العليا وحتد من احلرية األكادميية وممارساهتا لدى من هم حاملي األلقاب العلمية (مدرس ومدرس
مساعد) مما حتتاج هذه املشكالت إىل حلول ومعاجلات واقعية فعلية.
 بمتغري النوع االجتماعي (تدريسني ،تدريسيات)توضح املؤشرات اإلحصائية بوجد فروق دالة إحصائيًا يف درجات االستجابة على األداة
بني التدريسيني مقارنة بالتدريسيات يف اجلامعات العراقية ،إذ وجد أن الوسط احلسايب للتدريسيني
( )21.5باحنراف معياري قدره( )7.3والوسط احلسايب للتدريسيات ( )17.3باحنراف معياري
قدره ( ، )5.4وأظهرت نتائج استخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،وإن الفروق بني متوسط
درجات التدريسيني والتدريسيات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.05حيث كانت القيمة
التائية احملسوبة ( )3وهذه القيمة أكرب من القيمة اجلدولية البالغة ) (2واجلدول ( )6يوضح ذلك .
اجلدول ( )6يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري النوع االجتماعي
النوع
االجتماعي

العدد

املتوسط احملقق االحنراف املعياري

تدريسيني

50

24.5

7.3

تدريسيات

70

17.3

5.4

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

3

2

مستوى داللة
0.05
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يوضح جدول ( )6ان الفروق دالة إحصائيا لصاحل التدريسيني مقارنة بالتدريسيات  ،أي ان
التدريسيني ميارسون مفهوم احلرية األكادميية أكثر من التدريسيات يف اجلامعات العراقية احلكومية،
وينضح ذلك ان منظومة القيم األكادميية هي جزء من منظومة القيم االجتماعية واليت بعد أساتذة
اجلامعة ذكور وإناث جزء منها مما ينعكس ذلك على العادات والتقاليد االجتماعية وان التعبري عن
الرأي وتوضيح السلبيات يف العملية األكادميية بكل حرية وموضوعية ومهنية يسبب الكثري من
اإلحراج واملشكالت واملعوقات للتدريسيات مقارنة بالتدريسيني ،لذا يصعب على التدريسية ممارسة
احلرية األكادميية داخل اجلامعات وكلياهتا وأقسامها ومراكزها البحثية ،لذا حتتاج التدريسيات يف
مؤسسات التعليم العايل إىل دعم إداري وثقايف وأكادميي يعزز دورها املهين من اجل حتقيق أفضل
مستوى من احلرية األكادميية املنضبطة وفق معاير العمل األكادميي وحتقيق االستدامة االجيابية
لتلك احلرية األكادميية .
 جمتغري ختصص الكلية (إنسانية ،علمية)توضح املؤشرات اإلحصائية ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف درجات االستجابة على األداة
بني التدريسيني يف الكليات اإلنسانية مقارنة بالكليات العلمية يف اجلامعات العراقية ،إذ وجد أن
الوسط احلسايب اليت حصل عليها الكليات اإلنسانية ( )20.15باحنراف معياري قدره()6.3
والوسط احلسايب للتدريسيات ( )19.55باحنراف معياري قدره ( ، )5.4وأظهرت نتائج استخدام
االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،وإن الفروق بني متوسط درجات الكليات اإلنسانية والعلمية غري
دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.05حيث كانت القيمة التائية احملسوبة ( )2.07وهذه القيمة
مساوية من القيمة اجلدولية البالغة ( )2واجلدول ( )7يوضح ذلك .
اجلدول ( )7يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري ختصص الكلية
ختصص
الكلية

العدد

املتوسط
احملقق

االحنراف
املعياري

احملسوبة

اجلدولية

اإلنسانية

55

20.15

6.3

2.07

2

العلمية

65

19.55

5.4
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ويوضح اجلدول ( )7عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف متغري نوع الكلية إنسانية وعلمية يف
ممارسة التدريسيني يف هذه الكليات ،وهذا يوضح ان ختصص الكلية سواء كان علمي أو أنساين
واليت تعكس ختصص التدريسي واألكادميي الذي يعمل يف هذه الكليات وهذا التخصص العلمية
واإلنسانية ال يؤثر على ممارسة الكادر التدريسي يف الكليات احلرية األكادميية ،أوقد يواجهون
صعوبة يف حتقيق وممارسة احلرية األكادميية يف مؤسساهتم اجلامعية والبحثية أي ان مستوى ممارسة أو
عدم ممارسة هذا املفهوم للتدريسيني يف هذه الكليات العلمية واإلنسانية متشابه ال خيتلف سواء يف
حالة إمكانية حتقيق احلرية األكادميية أو عدم حتقيقها ،وهذا يبني ان ختصص الكلية ليس متغري مؤثر
يف ذلك وتوضح املؤشرات اإلحصائية ان التدريسي والتدريسية ميارسون مفهوم احلرية األكادميية
يف حماضراهتم ونشر حبوثهم واملناقشات العلمية اليت يشاركون يف عضويتها باملستوى اجليد وال توجد
مؤثرات ومعوقات يف ممارسة هذه اخلطوات فيما خيص نوع الكلية وختصصها سواء علمي أو أنساين
أو قدي يكون العكس أحيانا.
 دمتغري سنوات اخلربة التدريسية من ()1-6اعوام ومن ( )6-12عامتوضح املؤشرات اإلحصائية أدناه بوجد فروق دالة إحصائيًا ولصاحل أجملموعه الثانية
على األداة بني التدريسيني من لديهم سنوات خربة من ( )1-6أعوام باعتبارهم ميثلون اجملموعة
األوىل مقارنة بالتدريسيني من لديهم سنوات خربة من ( )6-12عام وهم ميثلون اجملموعة الثانية
 ،إذ وجد أن الوسط احلسايب للمجموعة األوىل بلغ ( )18.05باحنراف معياري قدره()4.7
والوسط احلسايب للمجموعة الثانية بلغ ( )24.17باحنراف معياري قدره ( ، )7.4وأظهرت نتائج
استخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،وإن الفروق بني متوسط درجات إفراد العينية دال
إحصائيًا عند مستوى داللة  0.05حيث كانت القيمة التائية احملسوبة ( )3وهذه القيمة أكرب من
القيمة اجلدولية البالغة ( )2واجلدول ( )8يوضح ذلك .

277

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اجلدول ( )8يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري سنوات اخلربة الدراسية
سنوات اخلربة
التدريسية

العدد

املتوسط
احملقق

االحنراف
املعياري

1-6

60

18.05

4.7

6-12

60

24.17

7.4

مستوى داللة

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

3

2

0.05

توضح املؤشرات اإلحصائية يف جدول ( )8وجود فروق دالة إحصائيا يف متغري اخلربة
التدريسية ولصاحل التدريسيني ممن لديهم خربة تدريسية من ( )6-12عام ،يبني ذلك ان متغري
سنوات اخلربة التدريسية مؤثر يف درجة ممارسة التدريسيني مفهوم احلرية األكادميية مقارنة مبن هم اقل
ويوضح ذلك ان عامل اخلربة األكادميية مؤثر يف حتقيق مفهوم احلرية األكادميية يف مؤسسات التعليم
العايل وهذا املؤشر يؤثر على البيئة اجلامعية ملن هم دون سنوات اخلربة املتحققة وهذا يبني ان هذا
الفرق ولصاحل من لديهم خربات نابع من الرتاكم الوظيفي وعدد النشاطات واملهام املنجزة واملناصب
اليت وصل إليها التدريسي واخلربة املعرفية يف التدريس ونشر البحوث واإلشراف على طلبة الدراسات
واملشاركة يف اللجان العلمية واإلدارية واملناقشات العلمية لرسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه كل
هذا الرتاكم مع سلسلة وشبكة العالقات املهنية واألكادميية واملهنية يف اجلامعات واليت منحت من
لديهم سنوات عمل جامعي مساحات من احلرية األكادميية سواء كان مساحات مفتوحة أو حمددة
وهذا أوضحته تلك املؤشرات وتنعكس سلبا على من لديهم سنوات قليلة يف العمل األكادميي،
مما حيتاج إىل إعادة النظر يف هذه املعاير وجعلها أكثر مرونة ومشولية تعزز العمل اجلامعي من اجل
حتقيق مفهوم أكادميي ميكن ممارسته من مجيع األعضاء يف الوسط األكادميي بغض النظر عن
سنوات اخلدمة اجلامعية خاصة يف ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي وتوفر األدوات اجلامعية
واألكادميية والرقمية اليت تسمح لكل أكادميي ممارسة احلرية األكادميية خمتلف حماورها وجماالهتا
وبشكل منضبط ومعتدل ،وتكون الفرص متاحة إمام اجلميع يف الوسط األكادميي.
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التوصيات:
1 .1تعمل إدارة اجلامعات على رفع مستوى الوعي باحلريات األكادميية وتشجيع ممارستها لدى
أعضاء هيئتها التدريسية من خالل عقد الندوات ،وورش العمل ،وتنظيم املؤمترات ،وإصدار
املطبوعات اليت تتبىن وتشجع على ممارسة احلريات األكادميية وميكن القيام هبذا الدور باملشاركة
مع املنظمات الدولية املهتمة حبقوق اإلنسان واحلرية األكادميية.
2 .2وضع نصوص قانونية صرحية وواضحة حتمي احلرية األكادميية كحق من احلقوق الشرعية واملهنية
واألكادميية لألستاذ اجلامعي ووفق ضوابط ومعايري لضمان االلتزام بقيم العلم وأخالقياته ويف
التفاعل مع الطلبة واجملتمع اخلارجي.
3 .3السماح بإنشاء مجعيات أو احتادات أو نقابات يف كل جامعة تتمثل مهمتها يف محاية احلرية
األكادميية لعضو هيئة التدريس يف اجلامعة .
4 .4مراجعة قانون (اخلدمة اجلامعية) وتعديل املواد اليت تتعلق مبهام األستاذ اجلامعي وعضوية
هيئة التدريس والتعيني وختليصه من الغموض وااللتباسات ،باإلضافة إىل إدخال مواد جديدة
تتعلق بالتطوير والنمو املهين لألستاذ اجلامعي وتقييم األداء واحلرية األكادميية لتصبح اجلامعة
باإلضافة إىل كوهنا مؤسسة علمية واجتماعية فهي جهاز تدريب إلشباع حاجات ومطالب
سوق العمل .
5 .5زيادة مشاركات اعضاء اهليئة التدريسية يف صنع القرارات اجلامعية خصوصا القرارات املتعلقة
بأقسامهم ،إذ يتم اعتماد التصويت على هذه القرارات وعدم اقتصارها على القيادات العليا فقط.
6 .6رفع مستوى املسؤولية لدى األستاذ اجلامعي وتفويض بعض الصالحيات لديه وإعطائه احلرية
بتطبيق مسؤولياته املهنية واألكادميية واليت تشعره بتحقيق ذاته املهنية وحتقيق مفهوم احلرية
األكادميية.
7 .7توفري الدعم وتشجيع اإلنتاج العلمي والبحثي من قبل احلكومات واإلدارة التعليمية العليا
ألعضاء اهليئة التدريسية يف أقسام الكليات واملراكز البحثية مع توفري التمويل املايل لتطوير
البحوث وإعدادها واختيار عناوينها وجماالت تطبيقها بكل حرية ومهنية وبدو قيد ونشر النتائج
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العقيقية بكل مصداقية باجملالت العلمية مما حيقق التطبيق احلقيقي ملفهوم احلرية األكادميية يف
الوسط اجلامعي.
8 .8إطالق مبادرة وطنية من ثالث أطراف ترعى معايري احلكومة يف إدارهتا ( احلكومة واجملتمع
املدين االجلامعات.طاع اخلاص) من اجل إعادة تأهيل قطاع البحث العلمي واالستفادة من
اإلمكانيات والقدرات الوطنية من خالل ممارسة احلرية األكادميية وتوطني املعرفة.
املقرتحات
1 .1إجراء دراسة مشاهبة تقارن بني احلريات األكادميية وعالقتها باالغرتاب املهين لدى أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات احلكومية واجلامعات األهلية .
2 .2إجراء دراسة تبني العالقة بني احلرية األكادميية واإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعات .
3 .3اجراء دراسة تربط بني احلرية األكادميية وعالقتها بااللتزام الوظيفي لدى اعضاء اهليئات
التدريسية.
4 .4اجراء دراسة عن احلرية األكادميية وعالقتها بالرتاكم املعريف املتحقق لدى طلبة الدراسات العليا.
اجراء دراسة بعنوان نظام اإلدارة العليا للتعليم اجلامعي وعالقته بدرجة ممارسة احلرية األكادميية
يف اجلامعات العراقية .البشرية.
 5 .5اجراء دراسة بعنوان دور احلريات األكادميية حنو االستدامة املعرفية للمخرجات البشرية يف
اجلامعات العراقية.
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املصادر
1 .1أبو محيد ،ندى( )2017احلرية األكادميية يف اجلامعات السعودية ،ط ،1مكتبة جامعة امللك
سعود ،الرياض.
2 .2أمحد ،عزت ،وآخرون )2013 (،احلريات األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية بني سياسة
القمع وغياب الرؤية ،القاهرة :مؤسسة حرية الفكر والتعبري  ،ط  ، 1ص.24
3 .3امحد ،مظفر جواد وداود ،عماد الشيخ ( )2013قياس مفهوم احلريات األكادميية لدى
تدريسي جامعة بغداد  ،جملة جامعة تكريت للعلوم  ،اجمللد ( )20العدد ( ،)12ص (365-
.)398
4 .4حتياليت ،خرية ( )2017احلرية األكادميية يف اجلزائر ودورها يف املنظومة اجلامعية واجملتمعية على
عينة من األساتذة والباحثني جبامعة مستغامن ،جملة العلوم االجتماعية ،جامعة عبد احلميد بن
باديس مستغامن ،اجلزائر ،اجمللد الرابع ،العدد السادس ،ص(.)79-91
5 .5حلواين ،فادية مليح ( )2013احلرية االكادميية والتعليم العايل يف سوريا تاريخ – مقومات-
واقع افاق ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد ( )29العدد ( ،)3ص(.)11-45
6 .6اخلرابشة ،عمر حممد عبد اهلل ( )2017درجــة ممارســة أعضاء هيئة التدريس يف جامعــة البلقاء
التطبيقي يف األردن للحـريــات األكادميية من وجـهــة نظرهــم ،جملة املنارة ،كلية ال البيت ،عمادة
البحث العلمي ،االردن ،اجمل ـل ـ ــد ( ،)23ال ـعـ ـ ــدد (/1ب) .)373-407( ،
7 .7خطايبه ،حممد والسعود ،راتب)  .)2011تصورات أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات
األردنية لدرجة حريتهم األكادميية وعالقتها بإجنازهم البحثي ،جملة جامعة دمشق ،اجملد ()2
العدد ( ،)27ص.600 565-
8 .8رعفيت ،حممد)  )2010درجة توفر احلريات األكادميية يف جامعيت الريموك والسلطان
قابوس :دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.
9 .9الزبون ،حممد سليم ،والربجس عبد الرمحن بن مفضي مسعر2015( ،م)« ،واقع احلريات
األكادميية يف املستوى اجلامعي يف اململكة العربية السعودية» ،اجمللة العربية لضمان جودة
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التعليم اجلامعي ،احتاد اجلامعات العربية ،اجمللد الثامن العدد واحد وعشرون،ص(.)73-99
1010زرارقة ،فريوز مامي ( )2015احلرية االكادميية وازمة البحث االجتماعي يف العامل العريب
رؤية استشراقية ملستقبل البحث االجتماعي ،جملة الدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة
الشهيد محه اخلضر الوادي اجلزائرية ،اجمللد ( )13العدد ( ،)14ص(.)244-255
1111زروايل ،وسيلة وابريعم ،سامية ( )2018درجة ممارسة احلرية االكادميية باجلامعة اجلزائرية
من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل العريب ،جامعة
العلوم والتكنولوجية اليمينية ،اجمللد احلادي عشر ،العدد ( ،)36ص (.)175-195
1212سعيد ،هبه وعاهد واالبراهيم ،عدنان بدري ( )2017دراسة مقارنة ملستويات ممارسة
احلرية األكادميية يف جامعات مشال األردن احلكومية واخلاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،جملة دراسات ،العلوم الرتبوية ،عمادة البحث العلمي وضمان اجلودة ،اجلامعة
األردنية ،جملد  ، 44عدد  ،4ملحق .8
1313الشاوي ،زينب حممد ( )2015احلرية األكادميية وعالقتها باالغرتاب الوظيفي لدى
أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جامعة البصرة ،جملة كلية الرتبية ،اجلامعة املستنصرية ،اجمللد
األول ،العدد الرابع)418-448( ،
1414الشربواي ،عباس عبد السالم ( )2017احلرية األكادميية يف التعليم العايل دراسة مقارنة
بني اجلامعات السنغافورية واملصرية ،جملة كلية الرتبية ،جامعة بورسعيد ،اجمللد الثاين ،ص(
.)138-184
1515صاحل ،حممد ابن علي ( )2019احلرية األكادميية يف جامعات دول التعاون اخلليجي
من وجهة نظر قياداهتا وأعضاء هيئة التدريس ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،جامعة الوادي
اجلزائرية ،اجمللد الثامن العدد ،1ص ()77-100
1616عبد اهلل ،عالء الدين ( )2012حقوق اإلنسان واحلريات األكادميية يف التعليم العايل،
دار غيداء لنشر ولتوزيع ،عمان.
1717عبد زيد ،زهراء عامر ( )2018احلرية األكادميية لدى اعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات
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األهلية ،املؤمتر العلمي األول واملوسوم اسرتاتيجيات تطوير التعليم العايل األهلي يف العراق،
دائرة التعليم اجلامعي األهلي ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقي.
1818العجلوين ،حممود حسن ( )2016احلرية األكادميية لدى اعضاء هيئة التدريس التابعة
جلامعة البلقاء التطبيقية يف حمافظات مشال األردن ،اجمللة األردنية للعلوم الرتبوية ،جامعة
الريموك ،اجمللد ( )12العدد الرابع ،ص(.)479-494
1919العجمي ،نوفق بنت عبد العايل (  )2016احلرية األكادميية يف اجملالت العربية والغربية
دراسة مقارنة ،جملة البحث العلمي يف الرتبية ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة عني مشس ،العدد
السابع عشر ،ص(.)637-650
2020القريين  ،علي بن سعد ( ، )2015احلريات األكادميية  :املنطلقات القانونية والضوابط
 ،ورقة عمل للمؤمتر األكادميي لكليات الرتبية يف الوطن العريب  ،جامعة طيبة للفرتة من (23-
. )25
2121قويدر ،منال نعمان وشامية ،سحر رمضان ( )2018مستوى احلرية األكادميية يف بعض
اجلامعات يف حمافظات غزة ،جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات ،للمجلد الثامن ،العدد
الثالث.)364-403( ،
2222هادي ،رياض عزيز ( )2010اجلامعات النشأة والتطور -احلرية األكادميية -االستقاللية،
جملة سلسلة ثقافية احملكمة ،مركز التعليم املستمر ،جامعة بغداد ،اجمللد الثاين ،العدد الثاين،
ص(.)1-72
2323ورغن  ،جون(  )٢٠13بناء ثقافات التميز وتعزيزها يف الربامج األكادميية ،ترمجة :ديب
 ،ثائر  ،مكتبة العبيكان  ،االردن.
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سرتاتيجية مقرتحة لتطوير املهارات
والقدرات البحثية لدى طلبة اجلامعة

أ.د .هدى كامل منصور
كلية التربية -ابن رشد -جامعة بغداد
د .منتظر كامل منصور
المركز الدولي للتدريب والبحث والتطوير  -بغداد

سرتاتيجية مقرتحة لتطوير املهارات والقدرات البحثية لدى طلبة اجلامعة

املقدمة:
التغري سنة كونية طبيعية اوجدها اهلل يف هذا الكون  ,والميكن الي مفصل من مفاصل احلياة
ان ينمو ويتطور بدون تغري  ,واالنسان يف كل مراحل حياته يسعى للتغري والتطور حيث سعى
الشباب اجلامعي اىل التطور والتجدد يف كل جوانب احلياة  ,وعلى طموحهم واماهلم تنعقد اآلمال
يف وصول اجملتمع ألرقى املستويات وما املناهج اجلامعية والطرق التدريسية لتحقيق هذا اهلدف .
والن البحث العلمي هو الطريق لتحقيق هذا اهلدف فقد وجد الباحثان ضعفا يف املهارات
البحثية ومهارات التفكري لدى طلبة اجلامعة رغم التدريب الذي يتلقوه يف سنوات الدراسة اجلامعية
والذي يتضمن دروسا يف هذا اجملال وميكن تلخيص مشكلة البحث احلايل باإلجابة على السؤال
االيت( :ما اثر االسرتاتيجية املقرتحة على مهارات البحث والتفكري لدى طلبة اجلامعة ) اما امهية
البحث فتتلخص بااليت  1-امهية اعداد الباحث العلمي القادر على اجناز البحث العلمي حىت
ان القته الصعاب  2-وضع حلول ملشكالت يف كافة جماالت احلياة  ,كما استهدف البحث
احلايل معرفة اثر سرتاتيجية املقرتحة على املهارات البحثية لدى طلبة اجلامعة ومعرفة الفروق يف
هذه املهارات  ,كما حدد الباحثان املصطلحات املهمة يف حبثهما واشارا اىل االطار النظري الذي
مت تبنيه والذي متثل بالتوجه املعريف واىل الدراسات القليلة جدا يف نفس اجملال  .كما استعان
الباحثان بعينة من طلبة اجلامعة للمرحلة الثالثة يف كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية واليت بلغت
( )100طالب بواقع ( )50طالب يف اجملموعة التجريبية و( )50طالب يف اجملموعة الضابطة وقد
تبىن الباحثان مقياس املهارات البحثية وبناء مقياس مهارات التفكري كما بىن الباحثان سرتاتيجية
للتدريس على املهارات البحثية وقد حتققت مؤشرات الصدق والبناء للمقياسني والربنامج واشارت
النتائج لوجود فروق يف املهارات البحثية بني اجملموعة التجريبية والضابطة وقد خرج البحث جبملة
من التوصيات واملقرتحات.
مشكلة البحث :تعد املهارات البحثية الوسيلة اليت يعتمد عليها االنسان يف حل مشكالته
القائمة ومواجهته التحديات املتجددة .والن بلدنا العراق يعاين من ازمات يف كل جماالت احلياة
العلمية واالجتماعية والصحية والسياسية واالقتصادية (ناصر , 2012,ص ) 18لذا فهو حباجة
اىل نتائج البحوث التطبيقية اليت تتمكن من تقدمي حلول ملشكالت يعاين منها جمتمعنا وال ميكن
حتقيق هذا اهلدف اال من خالل نتائج حبوث علمية رصينة وموضوعية تعاجل مشكالت واقعية وقادرة
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على تقدمي عالج من خالل النتائج اليت تتوصل اليها (الساعدي  ,2015,ص ) 32والواقع ان
معظم البحوث اليت تقدمها املؤسسات العلمية هي حبوث نظرية وصفية يبتعد فيها الطالب عن
البحوث التطبيقية والسبب ان اجلهد يف البحث التطبيقي اكرب  ,كما ان املهارات البحثية ومهارات
التفكري اليت حيتاجها الباحث اكثر من املهارات للقيام ببحث نظري  ,وهناك سبب اخر يعود اىل
ان طلبة البحث ال ميتلكون املهارات البحثية ومهارات التفكري الالزمة للقيام بالبحث املتكامل
الذي يقدم حلوال عملية ملشكالت بلدنا وهناك دراسات اشارت اىل وجود ضعف شديد ونقص
يف مهارات البحث والتفكري لدى طلبة اجلامعة منها دراسة ( )Agricola , 2018ودراسة
( )Foulstone & Kelly, 2019ودراسة (( Brew & Mantai, 2017ومن خالل
عمل الباحثان يف اجملال االكادميي وجدا ان طلبة اجلامعة يف الدراسات االولية والعليا حباجة ماسة
اىل تطوير املهارات البحثية من خالل مالحظات سلوكيات دالة على ذلك مثل عدم قدرة الطالب
على تطبيق املعلومات البحثية اليت درسها مسبقا لإلجابة على اسئلة حبثه احلايل وعدم قدرة طالب
البحث يف حتديد مشكلة البحث وعدم قدرته للبحث عن مصادر موضوعية موثوقة وكذلك عدم
متكنه من استخدام االرقام والعمليات االحصائية مبا خيدم نتائج البحث وكذلك عدم قدرته على
تفسري نتائج البحث اليت يصل اليها والكثري من املهارات البحثية ومهارات التفكري اليت يفقدها
طلبتنا يف اجلامعة وهلذا ميكن حتديد مشكلة البث احلايل بالتساؤل التايل:
هل هناك أثر لالسرتاتيجية املقرتحة على مهارات البحث والتفكري لدى طلبة اجلامعة؟
اهداف البحث
يستهدف البحث احلايل اىل:
1 .1بناء سرتاتيجية تدريبية للمهارات البحثية والتفكري.
2 .2قياس املهارات البحثية والتفكري لدى طلبة اجلامعة.
3 .3معرفة أثر االسرتاتيجية على املهارات البحثية ومهارات التفكري لدى طلبة اجلامعة.
ولتحقيق اهداف البحث وضعت الفرضيات التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف املهارات البحثية292
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 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف مهارات التفكري ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف أثر الربنامج علىمهارات البحث
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف أثر الربنامج علىمهارات التفكري
املبحث االول :اإلطار النظري للبحث
ان التطور التكنولوجي الذي مشل كل جوانب احلياة واحلاجة املعرفية املتزايدة ملعلومات
صادقة وموضوعية  ,كل ذلك حيتاج اىل االهتمام يف تنمية املهارات البحثية ومهارات التفكري مثل
املالحظة والقياس واالستنتاج والتنبؤ واستخدام االرقام والتفسري وبشكل خاص مهارات التفكري
االبداعي ألهنا هي املسؤولة عن تطوير اجملتمع وتقدمه  ,وتؤكد معظم الدراسات على امهية تنمية
مهارات البحث والتفكري مثل دراسة ( )Goradia, 2019ودراسة ()Morrison, 2016
ودراسة )Murtonen et al, 2008(.ان امهية مهارات البحث والتفكري تظهر من خالل
قدرة الطلبة على تطبيق ما تعلموه وما فهموه من املؤسسة التعليمية يف حياهتم وتظهر امهية املهارات
البحثية ومهارات التفكري لطلبة الدراسات االولية والعليا يف اهنا تساعدهم يف صنع القرار ويف حتديد
االوليات واختيار البدائل املناسبة ,ومتكنهم من املشاركة يف وجهات النظر عن طريق طرح االفكار
واآلراء اثناء احلوار واملناقشة  .كما اهنا جتعل الفرد متكيفا مع املتغريات الضرورية لالخنراط يف العمل
واحلياة داخل جمتمعه اخلاص واجملتمع االنساين (احلسيين , 2017 ,ص.)27
ان تطوير وتنمية املهارات البحثية ومهارات التفكري عامل مهم يسهم يف توفري اجلهد واملال
والوقت للطالب وللمؤسسة التعليمية  ,ويساعد كذلك يف كشف املواهب والقابليات العلمية لدى
الباحثني وهي وسيلة احلصول على معارف جديدة وتطوير املهارات لدى الباحثني مبا ميكنهم من
اجراء دراسات يف جماالت يصعب عليهم اخلوض يف دراستها نتيجة النقص يف املهارة والتفكري (
القوامسة وابو غزالة  , 2013 ,ص ) 33واضافة ملا ذكر فان املهارات البحثية كمجال للدراسة يعد
حديثا وال توجد دراسات عربية عنه حبسب علم الباحثان وهذا مما يزيد من امهية البحث واحلاجة
اليه.
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حتديد املصطلحات
اوال :املهارات البحثية
قام الباحثان بعرض مصطلح املهارات البحثية باالعتماد على تعاريف املهارة والبحث
العلمي ومث اوردا تعريف كوين للمهارات البحثية وهو التعريف الوحيد الذي حصال عليه وكما يلي
 .1املهارة  skillويعرفها كل من
ا -اللقاين واجلمل  2003اهنا االداء السهل الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه االنسان
حركيا وعقليا مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف (عبد الرؤف  ,2016,ص.)46
ب Gagne & Fleishman 1959 -هي خربات يتعلمها الفرد ويقوم بأدائها
بسهولة ودقة وتتضمن املالحظة والتنظيم والتذكر والتفسري واالستنتاج (.)Cheston, 2019
 .2البحث  researchويعرفه كل من
اTuckman : 1965 -بانه حماولة للوصول اىل اجابات او حلول لألسئلة او
املشكالت اليت تواجه االفراد او اجلماعات يف موقع العمل او نواحي حياهتم االحرى (Jones,
)2019
ب :Sakkthivel & Sharieh 2018 -جهد انساين عقلي منظم وفق منهج حمدد
يف البحث ويتضمن خطوات وطرائق حمددة ويؤدي اىل حتقيق معرفة عن الكون والنفس واجملتمع
ويسهم يف تطوير امناط التفكري وحل املشكالت اليت تواجه الفرد واجلماعة (& Sakkthivel,
)Sharieh, 2018
.3املهارات البحثية  research skillويعرفها كل من
ا)Quinney & Parker 2010(-
جهد يقوم به الفرد بسرعة ودقة وسهولة لغرض الوصول اىل حل ملشكلة معينة يف جماالت
احلياة ويتضمن مهارات سلوكية مثل مجع املعلومات واملالحظة والتنظيم واملعرفة باإلحصاء ومهارات
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نظرية مثل حتديد املشكلة والتفسري واالستنتاج ومهارات علمية مثل البحث يف مواقع الشبكة
واستثمار مواقع التواصل العلمي واستخدام تقنية املؤمتر الصويت (Quinney & Parker,
.)2010
التعريف النظري :هو جهد يقوم به الفرد بسرعة وسهولة لغرض الوصول اىل حل مشكلة
معينة يف جماالت احلياة ويتضمن مهارات نظرية وسلوكية وعلمية.
التعريف االجرائي :هو الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على اداءه يف اختبار املهارات
البحثية.
ثانيا – مهارات التفكري  thinking skillsويعرفها كل من
اDe Bono ((1985 -
هي القدرة على االداء بشكل فعال يف ظروف معينة ()De Bono, 1985
ب Utami -واخرون ()2018
هي القدرة على استخدام املعرفة حلل املشكالت يف احلياة اليومية واألداء بشكل أفضل
()Utami et al, 2018
جMohamed & Lebar 2017 -
عمليات عقلية نقوم هبا من اجل مجع املعلومات وحفظها او ختزينها وذلك من خالل
اجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول اىل استنتاجات وصنع القرارات (Mohamed
)& Lebar, 2017
د -القوامسة :2012
هي عمليات عقلية حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد يف معاجلة املعلومات والبيانات
لتحقيق اهداف تربوية متنوعة ترتاوح بني تذكر املعلومات ووصف االشياء واملالحظة مث التنبؤ
وتصنيف االشياء وتقييم الدليل وحل املشكالت والوصول اىل االستنتاجات (القوامسة ،وابوغزالة
, 2013,ص)44
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التعريف النظري
هي عمليات عقلية حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد ملعاجلة املعلومات ولتحقيق اهداف
متنوعة.
التعريف االجرائي
هو الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على اداءه يف اختبار مهارات التفكري.
ثالثا – االسرتاتيجية  strategyويعرفها كل من
 .1العيسى 2004
هي خطة عمل وشكل مرتابط وموحد ومشرتك للقرارات املعينة على املفاضلة بني البدائل
واستغالل الطاقات املتوفرة هبدف حتقيق التميز يف عامل ميتاز باملنافسة العالية (الطيب ,2006,
ص.)64
.2عبد العظيم 2016
جمموعة خطوات او سلوكيات يستخدمها املتعلم كي تعينه على اكتساب املعلومات اجلديدة
وختزينها واالحتفاظ هبا واسرتجاعها (عبد العظيم , 2018,ص.)37
Jarrah 2019 .3
اجراءات التدريس اليت خيططها القائم بالتدريس مسبقا حبيث تعينه على تنفيذ التدريس على
ضوء االمكانات املتاحة لتحقيق االهداف التدريسية ملنظومة التدريس اليت يبنيها وبأقصى فاعلية
ممكنة (.)Jarrah, 2019
التعريف النظري
هي جمموعة خطوات او سلوكيات يستخدمها املتعلم كي تعينه على اكتساب املعلومات
اجلديدة وختزينها واالحتفاظ هبا واسرتجاعها.
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التعريف االجرائي
هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب عن ادائه يف اجللسات التدريبية.
اإلطار النظري
نال مفهوم سرتاتيجيات التعلم ومفهوم مهارات البحث والتفكري اهتمام واسع لدى علماء
النفس والباحثني يف خمتلف اجملاالت وهناك عدة نظريات تناولت هذين املفهومني ومن هذه
النظريات:
اوال – سرتاتيجيات التدريس
.1البنائية constructivism
يعد التدريس حبسب توجه اصحاب هذه النظرية بانه عملية شخصية وتأملية وحتويلية
تتكامل فيها االفكار واخلربات ووجهات النظر وهبذا تنمو املعارف واخلربات اجلديدة وتكمن االمهية
العملية للنظرية البنائية يف ان املتعلم يقوم بنفسه ببناء املعرفة وامتالك احللول للمشكالت فتصبح ذه
املعرفة جزء اصيال تكون لديه .ومن املبادئ اليت تؤمن هبا هذه النظرية عدم تشابه املعرفة للمتعلمني
الن كل منهم بصمة متيزه (.)Keter, 2015
 .2التعلم ذو املعىن
تؤكد هذه النظرية ان العامل االكثر امهية يف التأثري على التعلم والتعليم هو وضوح وتنظيم
البنية املعرفية للمتعلم .ويقسم اصحاب هذا التوجه التعليم اىل أربع فئات هي التعليم التمثيلي وتعلم
املفاهيم وتعلم القضايا والتعلم باالكتشاف (عبد العظيم  , 2016 ,ص )60
 .3معاجلة املعلومات
تعد نظرية معاجلة املعلومات أحد التوجهات املعرفية احلديثة حيث تؤكد على وحدة الذاكرة
واقرتان فاعليتها مبستوى التنظيم واملعاجلة ،كما تؤكد على ان نظام املعاجلة البشري هو نظام تفاعلى
وليس جمرد تلقي للمعلومات ،ووفقا هلذه النظرية فان النظرية فان عملية اكتساب املهارات ترتقي
عندما يكون املتعلم قادرا على االنتباه واالدراك والبحث عن املعلومات اليت حيتاج اليها ،وحبسب
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هذه النظرية فان التدريب املستمر للمهارات ميكن املتعلمني من ابقاء أثر تلك املهارات يف ذاكرهتم
طويلة االمد)Anderson, 2018( .
ثانيا – مهارات التفكري والبحث
 -1النظرية املعرفية اهتم اصحاب هذه النظرية بالعمليات اليت تتوسط املثري واالستجابة
حيث يبدو املتعلم اكثر قدرة على اكتساب املهارات عندما خيتارون عناصر معينة ويتدربون عليا
ويربطون املعرفة اجلديدة باملعرفة السابقة ويؤكدون على امهية القدرات العقلية يف اكتساب املهارات
مثل االنتباه ،الذاكرة ،االدراك ،حل املشكالت (صربي عبد العظيم  , 2016 ,ص)56
 -2املنحى السلوكي
يؤكد أنصار هذا االجتاه على امهية العالقات واالرتباطات بني املثريات واالستجابات لتطوير
املهارات وترى أحد نظريات هذا االجتاه ان تنمية املهارات البحثية والتفكري تبدأ يف قدرة الفرد على
صوغ االفكار القدمية بقالب جديد .كما يؤكد اصحاب هذا االجتاه على امهية املعززات (القوامسة
وابو غزالة ,2013,ص)2
 -3االجتاه السيكومرتي the psychometric approach
يهتم اصحاب هذا االجتاه بأمهية توليد افكار ابداعية ومتنوعة ويؤكد اصحاب هذا االجتاه
على اساليب معينة لتطوير مهارات البحث والتفكري وهي الدقة والسرعة يف العمل وتقبل االراء
والقدرة على حتفيز الذات واالحساس باملشكلة والتفكري بإجياد حلول خمتلفة هبا (الساعدي
 ,2015,ص)22
مناقشة النظريات
من خالل استعراض النظريات السابقة نالحظ ان التفكري والقدرة على البحث عند املتعلم
من خالل جهود يبذهلا الفرد للحصول على املعلومة وهذا ما اكدت عليه النظرية البنائية .ويستطيع
الفرد ان يتعلم بسهولة ويسر من خالل املفاهيم والتمثل واالكتشاف وهذا من وجهة نظر التعليم
ذو املعىن ،اما التعليم القائم على تنظيم مادة التعلم والتفاعل بني املعلم واملتعلم والبحث الذايت عن
امللومة هو ما اكدت عليه نظرية معاجلة املعلومات وتفسر النظرية املعرفية تطوير مهارات البحث
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والتفكري من خالل تدريب االنتباه والفهم واالدراك والقدرة على حل املشكالت والتدريب على
التفكري االبداعي ملواجهة املشكالت .ومن وجهة نظر السلوكية فان املهارات حتدث من خالل
االرتباطات بني املثري واالستجابة .اما مسات السرعة والدقة وتقبل االفكار اجلديدة هو ما مييز وجهة
النظر السيكومرتية يف تفسري املهارات.
وتأسيسا على ما ذكر جيد الباحثان ان النظرية املعرفية ومعاجلة املعلومات مها النظريتان اللتان
تفسران متغريات البحث االسرتاتيجية املقرتحة ومهارات البحث والتفكري ومها اإلطار النظري الذي
ميكن الركون اليه يف تفسري نتائج البحث احلايل.
املبحث الثاين
حدود البحث
يقتصر البحث احلايل على سرتاتيجية لتطوير املهارات البحثية والتفكري لدى طلبة جامعة
بغداد  /ابن رشد  /الدراسة الصباحية  /للعام الدراسي 2018 – 2017
اوال – منهج البحث
اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي واملنهج التجرييب يف بناء االسرتاتيجية املقرتحة (على
وفق الدمج بني ثالث سرتاتيجيات هي اخلريطة الذهنية والقبعات الست وحل املشكالت) وفق
اخلطوات االتية:
 -1مرحلة التمثيل التحليل
ا -حتليل خصائص املتعلمني ( العمر ,مستوى الذكاء  ,الدافعية ,اخلربات السابقة )
ب -حتليل احملتوى الدراسي
ج -حتليل البيئة املستهدفة من ناحية (عدد الطلبة ,حجم القاعة الدراسية ,اجلو الفيزيائي
,توافر االمكانات املادية )
 - 2مرحلة التخطيط وتشمل
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ا -قراءة االدبيات السابقة اليت تناولت النظريات املعرفية
ب -قراءة الدراسات السابقة اليت تناولت بناء سرتاتيجيات تدريسية خمتلفة
ج -قراءة عدد من الكتب اليت اهتمت بتعليم انواع املهارات
د -قراءة املبادئ والتطبيقات العلمية للنظريات
ه -حتديد عناصر االسرتاتيجية املقرتحة على وفق الدمج بني االسرتاتيجيات الثالث
و -عرض خطة تدريسية على وفق الدمج املقرتح واملتضمن خطوات االسرتاتيجية على
جمموعة من اخلرباء واحملكمني للتحقق من صالحيتها و -عرض خطة تدريسية على وفق الدمج
املقرتح واملتضمن خطوات االسرتاتيجية على جمموعة من اخلرباء واحملكمني للتحقق من صالحيتها
ملحق ( ) 2
تنفيذ االسرتاتيجية ويشمل
 1 .1حتديد االهداف التعليمية العامة
2 .2صياغة االهداف السلوكية اخلاصة
3 .3صياغة عناصر االسرتاتيجية املقرتحة مبا يلي:
ا -نشاطات ما قبل التدريب ( مثل الدافعية ,االهداف  ,املعلومات املسبقة )
ب -تقدمي املعلومات ( التمهيد ملوضوع احملاضرة  ,اعطاء امثلة عن املوضوع بشكل واضح )
ج -الطلب من االفراد اعطاء امثلة مشاهبة
د -عرض املوضوع بطرق واساليب خمتلفة
ه -التدريب اليومي على املهارات املكتسبة اثناء احملاضرات
4 .4القياس والتقومي من خالل االسئلة واالجوبة
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5 .5نشاطات املتابعة (بعد اهناء اجللسات جيرى اختبار ألفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة لقياس
مهارات البحث والتفكري
6 .6بدا الربنامج يف تاريخ ( )2019/ 2/1وانتهى يف ()2019 /4/2
وفيما يلي خطوات االسرتاتيجية املقرتحة
1 .1التمهيد ( التعرف على معومات الطلبة السابقة يف املوضوع ومث التمهيد للموضوع )
2 .2عرض املوضوع بأحد االسرتاتيجيات الثالث
3 .3شرح املوضوع من قبل الباحثان
4 .4تقدمي اخلالصة واالستنتاجات
5 .5اختبار الطلبة يف املهارة احملددة يف اجللسة
6 .6الواجب البييت
ثانيا التصميم التجرييب
اعتمد الباحثان على تصميم شبه جترييب وكما مبني يف الشكل االيت:
جدول () 1
اجملموعة

االختبار

املتغري املستقل

املتغري التابع

االختبار

اجملموعة التجريبية

قبلي

االسرتاتيجية املقرتحة

املهارات البحثية
ومهارات التفكري

بعدي

اجملموعة الضابطة

قبلي

الطريقة التقليدية

املهارات البحثية
والتفكري

بعدي

 اشتملت االسرتاتيجية املقرتحة على وفق الدمج بني ثالث برامج هي اخلرائط الذهنيةوحل املشكالت والقبعات الست وهذا ما تؤكد عليه الدراسات السابقة بان استخدام سرتاتيجية
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واحدة ال يؤدي اىل التعلم الفعال واالفضل استخدام أكثر من سرتاتيجية يف الربامج املقرتحة.
ثالثا – جمتمع البحث وعينته
مت حتديد جمتمع البحث احلايل بطلبة املرحلة الرابعة يف كلية الرتبية ابن رشد ( قسم العلوم
النفسية والرتبوية  ,اللغة العربية  ,اللغة االنكليزية )يف جامعة بغداد  ,وقد مت استعمال االختيار
العشوائي لعينة البحث اليت تكونت من  100طالب (  ) 50جتريبية و(  ) 50ضابطة وكما
مبني يف اجلدول ()2
جدول ()2
جمتمع البحث
االقسام

العدد

ذكور

اناث

النسبة املئوية

علم النفس

450

100

250

% 10

عريب

330

110

220

% 10

اللغة االنكليزية

700

300

400

% 40

تاريخ

380

250

200

% 10

جغرافية

390

190

200

% 10

اللغة الكردية

490

290

200

% 10

علوم القران والرتبية
االسالمية

500

300

200

% 10

اجملموع

4593

1598

2234
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جدول ()3
عينة البحث االساسية وعينة التطبيق
االقسام

العدد

النسبة املئوية

اجملموعات
التجريبية

الضابطة

العلوم النفسية

40

20

20

% 40

اللغة االنكليزية

30

15

15

% 30

اللغة العربية

30

15

15

% 30

اجملموع

100

50

50

وقام الباحثان بتكافؤ اجملموعتني يف املتغريات االتية:
العمر الزمين  ,درجات افراد اجملموعتني يف مادة مناهج البحث ,ودرجات اجملموعتني يف
االختبار القبلي يف املهارات البحثية ومهارات التفكري واجلدول (  ) 4يوضح ذلك
جدول () 4
املتوسطات احلسابية لدرجات التكافؤ بني اجملموعة التجريبية والضابطة
املتغريات

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري احلسايب املعياري

قيمة ت
احملسوبة

الداللة

العمر الزمين

21,7

4,8

21,6

4,3

1,4

غري دال

درجات مناهج البحث

56,5

3,6

57,2

4,1

1,5

غري دال

درجات املهارات البحثية

23,8

4,8

22,3

4,6

1,3

غري دال

درجات مهارات التفكري

24,3

5,4

23,5

4,8

1,4

غري دال
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رابعا -اداتا البحث
1 .1مقياس املهارات البحثية
تبىن الباحثان مقياس  Quinney & Parkerللمهارات البحثية وحسبت اخلصائص
السيكومرتية من قبل الباحث وهي صدق املقياس وثباته وقد حصل املقياس على صدق عايل
وثبات جيد كما قام الباحثان بإجراء صدق الرتمجة من خالل عرض املقياس على خبري لرتمجته
اىل اللغة العربية مث اعيد برتمجته اىل اللغة االنكليزية على يد خبري اخر ومت تطابق الرتمجة يف احلالتني
بنسبة .% 90
وصف املقياس وتصحيحه
يتألف مقياس املهارات البحثية من ( ) 33فقرة موزعة على  3مقاييس فرعية هي مهارات
نظرية واملهارات السلوكية واملهارات التقنية وبواقع ( )11فقرة لكل مقياس فرعي وجييب املفحوص
على وفق مخسة بدائل لإلجابة وهي تنطبق علي بدرجة كبرية جدا  ,تنطبق علي بدرجة كبرية ,
تنطبق علي بدرجة متوسطة  ,تنطبق علي بدرجة قليلة  ,ال تنطبق علي ابدا  ,ومجيع الفقرات
اجيابية اي ان البديل ينطبق علي بدرجة كبرية جدا يكون وزنه اعلى كل الفقرات واقل وزن للبديل
ال تنطبق علي ابدا.
2 .2مقياس مهارات التفكري
قام الباحثان بناء مقياس مهارات التفكري اعتمادا على جمموعة من املصادر وهي على
النحو االيت
ا -قائمة مهارات التفكري اليت حازت على موافقة احملكمني واملتخصصني اليت اعدها
الباحثان قبل بناء اإلسرتاتيجية
ب -استقراء املصادر والكتب واملقاييس السابقة يف جمال مهارات التفكري
ج -اختيار الفقرات اخلاصة باالختبار مث صياغة الفقرات كما يلي
1 .1اعتماد فقرات االختبار على اساس مشوهلا لقياس مهارات التفكري االبداعي ومهارات
التفكري النقدي ومهارات حل املشكالت
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2 .2مت االعتماد على منط االختيار من متعدد يف صياغة فقرات االختبار بسبب طبيعة
املهارات اليت يقيسها االختبار
3 .3جاءت فقرات االختيار من متعدد على شكل مواقف سلوكية يتعرض هلا الطالب اثناء
قيامه بالبحث ويف مواقف اخرى حبيث تكون اجابة تلك الفقرات حمددة يتبعها اربعة
بدائل واحدة من هذه البدائل صحيحة والباقية خطا .وتكون االختبار من ( ) 24فقرة
اختبارية يف صورته النهائية توزعت على ثالثة جماالت كل منها قاس احد املهارات.
صدق االختبار
1 .1صدق احملتوى
صاغ الباحثان لكل مهارة جمموعة فقرات حبيث تقيس الفقرة املهارة من طريق حتديد رقم
السؤال امامه الفقرة اليت تقيسها وتبني خالل اراء احملكمني ان اغلبها ممثلة ملهارات التفكري اليت
تضمنها االختبار اال ان البعض منها مت تعديلها وتصحيحها على وفق ملحوظات املتخصصني
من ختصصات خمتلفة واصبح االختبار جاهزا بصيغته النهائية وتتكون من ( ) 20فقرة اختبارية
2 .2الصدق البنائي
ومت التحقق منه وفقا للمؤشرات االتية
ا -القوة التمييزية للفقرات
وقد حتقق ذلك الختبار مهارات التفكري عندما مت استخراج معامالت التمييز للفقرات
بأسلوب اجملموعتني املتطرفتني وباستخدام االختبار التائي ( ) t- testوقد جلا الباحثان اىل هذا
االسلوب باتباع اخلطوات االتية
1 .1ترتيب الدرجات الكلية اليت حصل عليها افراد العينة والبالغ عددهم ( )400طالب
وطالبة تنازليا من اعلى درجة اىل ادىن درجة
2 .2مت حتديد  % 27من االستمارات احلاصلة على اعلى الدرجات و % 27من
االستمارات احلاصلة على ادىن الدرجات من فقرات املقياس ويف ضوء هذه النسبة بلغ
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عدد االستمارات لكل جمموعة ( ) 108استمارة ومبجموع ( ) 216استمارة لكال
اجملموعتني وقد مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واستخراج القيمة التائية
لعينتني مستقلتني الختبار الفروق بني متوسط درجات اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا
على كل فقرة من فقرات املقياس  ,كما عدت الفقرة مميزة من خالل مقارنتها بالقيمة
اجلدولية البالغة ( ) 1,96عند مستوى داللة () 0,05وبدرجة حرية  106وبعد اجراء
التحليل االحصائي تبني ان مجيع الفقرات كانت مميزة واجلدول ( )5يوضح ذلك:
جدول ( ) 5القوة التمييزية لفقرات مقياس مهارات التفكري بأسلوب العينتني املتطرفتني
الفقرة

اجملموعات

الوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

القيمة التائية
احملسوبة

مستوى
الداللة

1

اجملموعة الدنيا

3,35

0,41

3,4

دال

اجملموعة العليا

4,24

0,12

2,22

دال

اجملموعة الدنيا

3,61

0,14

3,54

دال

اجملموعة العليا

4,15

017

4,221

دال

اجملموعة الدنبا

3,71

0,25

4,64

دال

اجملموعة العليا

4,78

0,42

2,42

دال

اجملموعة الدنيا

3,22

0,23

5,14

دال

اجملموعة العليا

4,62

0.31

5,32

دال

اجملموعة الدنيا

4,34

0,14

6,21

دال

اجملموعة العليا

5,25

0,51

4,23

دال

اجملموعة الدنيا

3,71

0,64

5,34

دال

اجملموعة العليا

4,55

0,34

6,23

دال

اجملموعة الدنيا

3,12

0,43

2,37

دال

اجملموعة العليا

4,63

0,54

4,27

دال

2
3
4
5
6
7
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اجملموعة الدنيا

3,52

0,42

6,36

دال

اجملموعة العليا

4,34

0,25

4,38

دال

اجملموعة الدنيا

4,21

0,33

6,23

دال

اجملموعة العليا

5,53

0,62

6,22

دلب

اجملموعة الدنيا

4,22

0,44

3,45

دال

اجملموعة العليا

5,36

0,43

5,17

دال

اجملموعة الدنيا

4,61

0,45

6,38

دال

اجملموعة العليا

5,67

0,55

7,11

دال

اجملموعة الدنيا

3,54

0,33

3,32

دال

اجملموعة العليا

4,23

0ظو47

4,22

دال

اجملموعة الدنيا

4,22

0,44

4,13

دال

اجملموعة العليا

5,61

0,56

5,35

دال

اجملموعة الدنيا

444

0,34

3,27

دال

اجملموعة العليا

5,24

0,62

412

دال

اجملموعة الدنيا

3,16

0,43

5,15

دال

اجملموعة العليا

4,25

0,54

6,31

دال

اجملموعة الدنيا

3,35

0,33

4,27

دال

اجملموعة العليا

4,42

0,47

5,54

دال

اجملموعة الدنيا

3,56

0,34

2,11

دال

اجملموعة العليا

4,45

0,46

3,43

دال

اجملموعة الدنيا

3,43

0,45

4,22

دال

اجملموعة العليا

4,23

0,53

5,14

دال
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19
20

اجملموعة الدنيا

4,21

0,44

5,33

دال

اجملموعة العليا

5,52

0,52

4,26

دال

اجملموعة الدنيا

5,22

0,32

7,34

دال

اجملموعة العليا

6,35

0,41

7,27

دال

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس مهارات التفكري
وتعد دال هذه العالقة مؤشرا على الصدق البنائي ,ولذلك قام الباحثان باحتساب معامل
االرتباط بني درجات االفراد على كل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكري وقد دلت معامالت
االرتباط مجيعها على كوهنا احصائية عند مستوى داللة  0,05وذلك عند مقارنتها مع القيمة
اجلدولية وحتت درجة حرية () 298وقد كان هذا املؤشر داللة على ان االختبار صادق بنائيا
واجلدول ( ) 6يوضح ذلك
جدول ( ) 6معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكري باجملموع الكلي
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رقم الفقرة

معامالت االرتباط

الداللة

1

0,345

دالة

2

0,456

دالة

3

0,346

دالة

4

0,564

دالة

5

0,456

دالة

6

0,346

دالة

7

0,432

دالة

8

0,457

دالة

9

0,733

دالة
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10

0,314

دالة

11

0,564

دالة

12

0,543

دالة

13

0,764

دالة

14

0,443

دالة

15

0,324

دالة

16

0,543

دالة

17

0,356

دالة

18

0,451

دالة

19

0,547

دالة

20

0,322

دالة

مؤشرات الثبات
اعتمد الباحثان يف استخراج الثبات بعدة طرق وكما يلي
1 .1طريقة االتساق الداخلي  :باستحدام حتليل التباين على وفق معادلة الفا كرونباخ فقد
طبق الباحثان مقياس مهارات التفكري على عينة مكونة من  100طالب وطالبة وبعد
ذلك مت تطبيق معادلة الفا كرونباخ بعد تفريغ بياناهتا وقد بلغ الثبات وفق هذ الطريقة
( ) 87,6وهو معامل مقبول مقارنة بالدراسات السابقة
2 .2طريقة االختبار واعادة االختبار
قام الباحثان بتطبيق مقياسهما على عينة بلغت ( )100طالب وبعد وضع عالمات خاصة
على كل استمارة ملعرفة املستجيبني كان التطبيق االول بتاريخ  2018/ 3/3وبعد مرور اسبوعني
مت اعادة االختبار على العينة نفسها وذلك بعد اجراء مقارنة بني االختبارين بعد تطبيق معامل
سبريمان إلجياد معامل االرتباط وعند حساب معامل الثبات وفق هذه الطريقة تبني ان معامل ثبات
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مقياس مهارات التفكري بلغ () 86,44
التطبيق النهائي لالختبار
بعد ان تأكد الباحثان من مؤشرات الصدق والثبات الختبار مهارات التفكري ،طبقا مقياس
املهارات البحثية واختبار مهارات التفكري على عينة البحث البالغة ( )400طالب موزعني على
الكليات كما يف اجلدول ()3
الوسائل االحصائية
مت االستعانة باحلقيبة االحصائية للعلوم النفسية واالجتماعية من خالل الوسائل االتية
1 .1الوسط احلسايب
 2 .2االحنراف املعياري
3 .3اختبار  t- testلعينتني مستقلتني
4 .4معامل ارتباط بريسون
5 .5حتليل التباين الثالثي
املبحث الثالث
مناقشة وحتليل النتائج
سوف يتم عرض هذا الفصل وفق فرضيات البحث وكما يلي:
الفرضية االوىل
الختبار الفرضية الصفرية اليت تنص انه ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
( ) 0,05بني متوسط درجات افراد اجملموعة التجريبية الذين يدرسون مناهج البحث باالسرتاتيجية
املقرتحة ومتوسط افراد اجملموعة الضابطة الذين يدرسون املادة نفسها بالطريقة التقليدية يف اختبار
املهارات البحثية  .طبق الباحثان مقياس املهارات البحثية للمجموعتني واستخرجت املتوسطات
واالحنرافات املعيارية فكان متوسط درجات افراد اجملموعة التجريبية (  ) 42,17درجة واحنراف
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معياري () 6,89يف حني كان متوسط درجات اجملموعة الضابطة () 18,32واحنراف معياري
( .) 4,53وعند استخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني ظهر ان القيمة التائية احملسوبة (
 ) 7,43وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية  ) 1,98عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية
(  ) 98واجلدول ( ) 7يوضح ذلك:
جدول ( ) 7نتائج االختبار التائي ألفراد جمموعيت البحث يف مقياس املهارات البحثية
التباين

درجة
احلرية

اجملموعة العدد املتوسط احلسايب
التجريبية

50

42,17

16,41

98

الضابطة

50

28,34

8,22

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

7,24

1,98

مستوى
الداللة
الفرق دال

الفرضية الثانية
وملعرفة الفروق يف املهارات النظرية تبعا للجنس والتخصص واجملموعات  ,اجرى الباحثان مايلي:
ا -مت استخدام حتليل التباين الثالثي ,وملعرفة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة
وبعد املعاجلة االحصائية ظهر ان القيمة الفائية احملسوبة ( )72,423وهي اكرب من القيمة اجلدولية
البالغة ( )3,84عند مستوى داللة ( )0,05وهذا يشري اىل اثر االسرتاتيجية لصاحل اجملموعة
التجريبية واجلدول ( )8يوضح ذلك:
جدول ( ) 8قيم حتليل التباين لعينة واحدة الختبار داللة الفروق تبعا للتخصص
واجلنس واجملموعات يف مقياس املهارات النظرية
مصدر التباين

جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات القيمة الفائية

الداللة

التخصص

12244,443

2

1224,443

4,12

دال

اجملموعات

2215,2120

1

2215,212

5,43

دال

التخصص+اجملموعات 4532,1126

3

4533,1156

اخلطأ

432,43

96

الكلي

2247,558

98
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 املهارات السلوكيةبينت نتائج حتليل التباين ان املهارات السلوكية لدى اجملموعة التجريبية تفوق املهارات لدى
اجملموعة الضابطة وكما يظهر يف اجلدول ()9
جدول () 9
مصدر التباين

جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات القيمة الفائية

التخصص

1365,534

2

1365,534

4,54

اجملموعة

2113,451

1

2113,451

5,34

ا+ب

114,5

3

114,5

اخلطأ

334,22

96

الكلي

24711,086

98

الداللة
دال

املهارات التقنيةبينت نتائج حتليل التباين ان املهارات التقنية لدى اجملموعة التجريبية تفوق املهارات لدى
اجملموعة الضابطة واجلدول ( ) 10يوضح ذلك
جدول ( ) 10نتائج حتليل التباين لقياس املهارات التقنية
مصدر التباين

جمموع املربعات

التخصص

1231,017

1231,017

اجملموعة

125,368

125,368

ا+ب

1265,448

اخلطا

236,478

الكلي

4366,2267
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الفرضية الثالثة
والختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى داللة  0,05بني متوسط درجات افراد اجملموعة التجريبية الذين يدرسون مادة مناهج
البحث باالسرتاتيجية املقرتحة ومتوسط افراد اجملموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية يف
اختبار مهارات التفكري طبق الباحثان اختبار مهارات التفكري فكان متوسط درجات افراد اجملموعة
التجريبية ( ) 54,13درجة باحنراف معياري ( ) 7,22يف حني كان متوسط درجات اجملموعة
الضابطة ( ) 34,14واحنراف معياري ( ) 24, 5وعند استعمال االختبار التائي لعينتني مستقلتني
ظهر ان القيمة التائية احملسوبة ()12,26وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية وهذا يشري اىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل اجملموعة التجريبية يف مهارات التفكري واجلدول  11يوضح ذلك
جدول ( )11نتائج االختبار التائي للتعرف على الفروق يف مهارات التفكري بني
اجملموعتني التجريبية والضابطة
اجملموعة العدد

املتوسط
احلسايب

التباين

درجة
احلرية

التجريبية

50

52,12

33,11

98

الضابطة

50

33,35

20,41

القيمة التائية
احملسوبة

مستوى
الداللة

اجلدولية

12,26

الفرضية الرابعة
وملعرفة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات التفكري االبداعي اظهرت نتائج
استعمال حتليل التباين الثالثي تفوق اجملموعة التجريبية واجلدول  12يوضح ذلك
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جدول ( )12نتائج حتليل التباين الختبار داللة الفروق بني اجملموعة التجريبية والضابطة
الختبار املهارات االبداعية
درجة
احلرية

متوسط املربعات

القيمة
الفائية

مصدر التباين

جمموع املربعات

15,6

التخصص

11310,571

11310,571

16,4

اجملموعات

1421,176

1421,176

ا+ب

1235,453

1235,453

اخلطأ

345,22

الكلي

45112,564

مستوى
الداللة

 وللتعرف على الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري النقدياظهرت نتائج حتليل التباين تفوق اجملموعة التجريبية وكما يظر يف اجلدول 13
جدول ( ) 13نتائج حتليل التباين يف اختبار مهارات التفكري النقدي
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة
احلرية

متوسط املربعات

القيمة الفائية مستوى الداللة

التخصص

11310,571

2

11310,571

15,6

دال

اجملموعات

1421,176

1

1421,176

16,4

دال

ا+ب

1235,453

2

1235,453

اخلطأ

345,22

93

الكلي

45112,564

98

وللتعرف على الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات حل املشكالت
تظهر النتائج كما يف اجلدول ()14
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جدول ()14
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية متوسط املربعات القيمة الفائية

مستوى
الداللة

التخصص

2142,0451

2

2142,0451

43,4

دال

اجملموعات

1461,421

1

1461,421

54,22

دال

ا+ب

12533,34

2

1232,32

اخلطأ

262,31

93

الكلي

14563,433

98

تفسري النتائج
تبني من عرض النتائج تفوق افراد اجملموعة التجريبية الذين درسوا من خالل االسرتاتيجية
املقرتحة على طلبة اجملموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية يف (التفكري االبداعي ,والتنظيم,
التواصل ,التقومي) ومل تظهر الفروق بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف (اختاذ القرار ,التصنيف
واملالحظة) ويرجع الباحثان هذه الفروق يف املهارات البحثية ومهارات التفكري اىل االسباب االتية:
1 .1ترجع الفروق يف التفكري االبداعي اىل وجود هذه املهارة لدى كل انسان  ,وقد ظهرت مبستوى
اعلى لدى افراد اجملموعة التجريبية نتيجة الستخدام تقنيات وإسرتاتيجيات اهتمت بتنمية
التفكري االبداعي بشكل مباشر  ,ووفقا لنظرية دي بونو  De Bonoفان التفكري االبداعي
يظهر لدى الفرد عندما يتمكن من تغيري اجتاه تفكريه من زاوية ألخرى ,وهو خيتلف عن الفرد
الذي حيتفظ بأفكاره يف اجتاه واحد ( .)Hightower, 2019اما الفروق بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف التنظيم فتعود حبسب نظرية اوزبل  Ausubelاىل ان تنظيم مادة التعلم
وترتيبا من االقل مشولية اىل االكثر دقة وتفصيل تنعكس يف خطوط مماثلة يف عقل املتعلم حيث
يستقبل املعلومات ويربطها باخلربات السابقة وتتكون لدي سلسلة من املفاهيم املنظمة اليت ال
ميكن ان تزول وهبذا يصبح لديه مهارة التنظيم اكثر اما الفروق يف التواصل والتقومي فرتجع اىل
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ان افراد اجملموعة التجريبية اجنزوا مهمات مع تدريب متواصل على هذه املهارات.
2 .2ومل تظهر الفروق بني اجملموعتني يف اختاذ القرار والتصنيف واملالحظة الن مهارة اختاذ القرار
تتأثر مبجموعة من العوامل االجتماعية والشخصية اضافة للعوامل الرتبوية ,وعلى الرغم من
ان التصنيف واملالحظة من املهارات العلمية االساسية للباحث اال ان هذه النتيجة ترجع اىل
طبيعة النشاطات ومدهتا وعددها يف اجملموعة التجريبية فقد ركزت اجللسات على مهارات
معينة دون اخرى.
3 .3ان االسرتاتيجية املقرتحة قد اسهمت قد تفي اكتساب املعلومات اجلديدة واملرتبطة مبهارات
البحث والتفكري من خالل التنوع والدمج بني ثالث سرتاتيجيات مناسبة لتطوير متغريات
الدراسة احلالية.
4 .4ساعدت تقنية اخلرائط الذهنية على تطوير وحتسني مهارة الفهم والتقييم وشجعت اجملموعة
التجريبية على االبداع.
5 .5ان التدريب على التفكري الناقد من خالل استخدام برنامج القبعات الست لدى اجملموعة
التجريبية جعلهم قادرين على حل املشكالت وأكثر قدرة على االستنتاج والتفسري يف اعدادهم
للبحوث.
6 .6مكنت تقنية حل املشكالت طلبة اجملموعة التجريبية من التدريب على استثمار الوقت ملواجهة
العقبات اليت واجهتهم يف اعداد البحث وتنفيذه.
7 .7متيزت اجملموعة التجريبية بوجود حافز كبري إلجناز الواجبات اليت كلفوا هبا.
8 .8ممارسة عملية التقومي والتغذية الراجعة يؤدي اىل تقومي العملية التعليمية والتعرف على جوانب
القوة والضعف فيها مما يؤدي اىل حتسينها ويؤدي اىل حتسني مهارات التفكري والبحث.
9 .9ان تنوع االساليب واالنشطة واالسئلة واملناقشات لدى اجملموعة التجريبية اعطى حافز كبري
ألفرادها ان يبحثوا عن املعلومات بأنفسهم مما جعلهم يبذلون جهودا اضافية يف مجع البيات
وتنظيمها.
1010اظهرت النتائج فروقا بني اجملموعتني يف ادارة الوقت حيث ظهر ذلك من خالل الفقرات
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 4,6,7يف مقياس املهارات السلوكية ويرجع ذلك اال ان افراد اجملموعة التجريبية قد حصلوا
على مستوى اعلى يف التفكري االبداعي ،حيث يعد تنظيم الوقت وادارته من مسات املبدعني.
التوصيات
1 .1دمج تعليم املهارات البحثية ومهارات التفكري يف املناهج الدراسية االولية والعليا للجامعات.
2 .2استثمار العطلة الصيفية يف تدريب طلبة اجلامعة على مهارات البحث والتفكري.
3 .3إلزام الطلبة املتقدمني للدراسات العليا بعبور اختبار كفاءة خاص مبهارات البحث مينح من قبل
مراكز متخصصة بذلك.
 4 .4حث وسائل االعالم لبث برامج خاصة بتطوير املهارات.
5 .5االخذ بنظر االعتبار عند بناء املنهج يف كل املراحل العمرية تطوير املهارات العقلية والعلمية
حبسب املستوى العمري.
املقرتحات
1 .1بناء سرتاتيجية مماثلة للدراسة احلالية تقارن بني اجلنسني.
2 .2اجراء دراسة مقارنة يف مهارات التفكري بني طلبة الدراسة االولية والعليا.
3 .3اجراء دراسة عن املهارات البحثية وعالقتها بالذكاء االجتماعي.
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