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  العربيللتعليم العالي  منشودةنماذج 
 
 

 محمد الربيعي
 بروفسور متمرس في جامعة دبلن 

 
 ( االبتكار أو االندثار. مؤسسة الفكر العربي2018-2017التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية )

 
 مقدمة

منطقة تنوع تنموي هائل، من دول الخليج العربي الغنية إلى بلدان منطقة الساحل االفريقي الدول العربية 
وتتماثل  ،البلدان العربية في العديد من القواسمتتشارك  ،الشرقي األكثر فقرا. وبرغم هذا التنوع الغني

شتركة سواء في إنجازاته حد القواسم المأفيها الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية. والتعليم العالي 
او في التحديات المستقبلية التي تواجهه، بالرغم من كونه ينبع من خلفيات تاريخية مختلفة ويخضع 

التعليم العالي نظم  ه أنلذا يرى صانعو سياسات التعليم العالي وممارسو. لمختلف أنواع التحديات
ومن جهة  الدروس فيما بينها من جهة، ن تستفيد من التعاون والتواصل، وتبادلالخاصة بهم يمكن أ

وذلك نحاء العالم، خصوصا في الدول التي تتفوق عليها معرفيا وتكنولوجياً أخرى مع نظيراتها في أ
تهم ااإلسهام في التنمية المستدامة وزيادة قدر من نتاج خريجين مؤهلين تأهيال عاليا يمكنهمإ قصد

 . على الصعيد العالميالتنافسية 
 

 نرىمن مبادرات ومقاربات يل المستقبالت المنشودة ومالمح وتفاصنماذج عالمية جديدة رقة تطرح الو
في تحسين نظم  ل العالم التي قطعت أشواطاً كبيرةها من دوئاستقاتم اتباعها والتي ضرورة تبنيها و
 . التعليم العالي لديها

 
 فرص االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي .1

الرئيسية في التعليم العالي هي زيادة الطلب على الدراسات الجامعية وعمليات واحدة من التطورات 
تكثيف التعليم العالي بصورة تعكس االتجاه العالمي لتحسين فرص التعليم للجميع، وتحويل نظم التعليم 

. لمستويات الدخوضمان المشاركة الجماعية من مختلف الفئات االجتماعية  إلى العالي من كونها نخبوية
اال انها الزالت  زيادات كبيرة في معدالت االلتحاق وبالرغم من ان بعض الدول العربية قد حققت

تتمثل الزالت هناك تحديات أخرى و ،عن معدالتها في أمريكا واوربا ومعظم الدول االسيوية  متأخرة
واالمل .  المخرجاتن بين مدخالت الكم وجودة المواءمة مع احتياجات السوق وفي تحقيق التوازفي 

تتمكن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العربية من المساهمة بشكل اكثر فاعلية في معقود على ان 
تصميم او ينبغي أن يتم عندها  فهم واضح الحتياجات السوق بتوفر بناء قاعدة المهارات في االقتصاد

. وهذا ال يعني فقط تحديد أهداف اأو إدخاله امج الذي يعتزم إصالحهاالمناهج الدراسية للبر إعادة تصميم
تعلم الطالب للبرنامج بأكمله، ولكن أيضا ترجمة هذه األهداف إلى مواصفات مفصلة لكل مقرر، بما في 

ويجب على الجامعات النظر في كيفية  ذلك المفردات وستراتيجية التعليم والتعلم والطرق االمتحانية.
يتم تنفيذها في التعليم العالي التقليدي من قبل التدريسي الذي سوف  تفويض هذه المهمة، التي عادة ما

األكاديميين  خبراء من يدرس المقرر، إلى فريق متعدد التخصصات.  وقد يشمل فريق التطوير
والتربويين والمصممين لطرق التدريس وخبراء المكتبات واالحصائين التربويين. وعلى سبيل المثال، 

النصوص  محرريشخصا بما في ذلك  40حة في المملكة المتحدة ما يصل إلى جمعت الجامعة المفتو
وبالنسبة لتنفيذ برنامج  .(1) ومصممي البرمجيات ومنتجي برامج التلفزيون لتطوير واحد من المقررات

تجريبي قبل الشروع بتطبيقه بصورة عامة على صعيد الجامعة فاننا نتذكر ما قامت به جامعة شيكاغو 
قامت بتخيير طلبتها بين المنهج الجديد والقديم وبالتالي  حيثعند قيامها بتطوير احد مناهجها األساسية 

  ل شعبيته بين الطالب غير مؤكدة.تجنبت مخاطر االلتزام الكامل بمنهج جديد ال تزا
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لمجاالت الرئيسية للسياسات المتعلقة باصالح التعليم ا لتحديد( 2)حديثا صدر دولي يتضمن تقرير 

نرى ضرورة تبنيها ودفعها قدماً من قبل الدول العربية بحيث يتسنى تحقيق  والتدريب التقني والمهني
من مجابهة األوضاع الراهنة وتحديات المستقبل، ويمكن ايجاز هذه المجاالت  رجو لكي تتمكنالتقّدم الم

 : بالعناوين الرئيسة التالية
 الحكم الجيدتبني أنماط جديدة تكفل  -1
 لطلب على التدريب المهني والتقنياالستجابة ل -2
 األهداف االجتماعية للتدريب المهني والتقنيالسعي لتحقيق  -3
 من خالل سياسات شاملةم والتدريب التقني والمهني التعليتعزيز أساسيب  -4
 المتعلمين تمكين -5
 التعليم والتدريب التقني والمهنيأساليب  تحديث -6
 التعلم من خالل العملنشر  -7
 في التعليم والتدريب التقني والمهني  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستثمار  -8
 التعليم والتدريب التقني والمهني الكافي للنهوض بنوعية تمويل توفير ال -9
 

 والتعليم المستمر تنويع مصادر التعليم العالي .2
أدى التوسع العالمي الكبير في التعليم العالي الى ظهور مؤسسات مختلفة ومتنوعة في اساليبها وأهدافها 

وكان هذا التنويع، سواء من خالل التمويل أو البرامج، محوريا في  لبية االحتياجات المختلفة للطالب،لت
 االستجابة للطلبات االجتماعية واالقتصادية المتوقعة من قبل التعليم العالي. 

 
يم العالي أكثر سهولة أنشئت جامعات للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد في كثير من البلدان لجعل التعل

ن العاملين، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية. وكانت هذه سيما البالغين مللناس، وال
العملية حاسمة في توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى التعليم العالي في جميع بلدان العالم. ولدى 

العديد من البلدان كليات مجتمعية، وفروع لجامعات أجنبية. ويالحظ أيضا وجود اتجاه قوي نحو زيادة 
عليم عابر الحدود، مع تحديد دول الخليج باعتبارها من أكثر البلدان العربية نموا وخبرة في هذا الت

 المجال.
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وأنشطة موجهة  برامج تدريبية بدأت الجامعات العربية باالهتمام بالتعليم المستمر من خالل تقديم

لمنتسبي الجامعة وألفراد المجتمع بهدف التطوير الشخصي والمهني وإتاحة الفرصة للجميع للتعليم 
دعم وتطوير وتلبية احتياجات  جامعة قطر فيالمستمر مدى الحياة. ومن األمثلة على ذلك ما تقدمه 

وتقدم كلية التعليم المستمر في الجامعة االمريكية بالقاهرة برامج ودبلومات في نطاق واسع من  .تمعالمج
وهي مبادرة عالمية من قبل جولدمان في مصر عشرة االالف سيدة" الى برنامج "التخصصات باإلضافة 

لتعليم يعد مركز او االعمال. ساكس، حيث تقدم لرائدات االعمال تعليما متخصصا في مجال إدارة 
المستمر في جامعة الزرقاء في األردن حلقة الوصل التي تربط الجامعة بالمجتمع المحلي ومؤسسات 
المجتمع وابنائه وذلك من خالل عقد الدورات المتخصصة في برامج متميزة في التأهيل الفني والتنمية 

تطوير وتأهيل ى الى فتسعاما وحدة التعليم المستمر في الجامعة المستنصرية في بغداد  .اإلداري
التي  المالكات الهندسية والعلمية في االختصاصات المطلوبة لمواكبة المستجدات العلمية العالمية

تحتاجها المشاريع الصناعية واإلنتاجية، والتجاوب مع رغبات الجهات المستفيدة في اعداد برامج 
وسائل العلم والتكنولوجيا.  اضافية خاصة لتطوير وتنمية الموارد البشرية وتدريبها على احدث

الجامعات العربية وسائل عديدة  معظموباإلضافة الى األمثلة أعاله من خدمات التعليم المستمر تمتلك 
  .وتقدم خدماتها من خالل برامج تدريبية ودورات وورش عمل ،للتعليم المستمر وتعليم وتدريب الكبار
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الجهد في تعزيز التعلم مدى الحياة من قبل الجامعات العربية اال انها كما يبدو أخفقت  كلعلى الرغم من و

ق المفاهيم يتوثتدامة وفي الجوانب الرئيسية للتعلم مدى الحياة والتعليم من أجل التنمية المس في ربط
ي هذا النقص على ولتفادوالممارسات المبتكرة للتعلم مدى الحياة والتعليم من أجل التنمية المستدامة. 

 الجامعات العربية االهتمام بما يلى:
 . منظور التنمية المستدامة على ضوء وطرق التدريبالتعليم المستمر برامج مفردات  وضع -1
بين مختلف الجهات الفاعلة على مختلف والثقافات المتعدد التخصصات  المجتمعيتعزيز التعاون  -2

 المستويات والطرائق. 
لتعزيز التعلم مدى الحياة والتعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية  وعربيةوطنية جامعية إنشاء شبكات  -3

 المستدامة. 
 

  تتجير التعليم العالي .3
على العديد من الحكومات  تسبب التوسع السريع في التعليم العالي وارتفاع تكاليفه في ضغوط مالية هائلة

وكانت النتيجة هي الحاجة الماسة للبحث عن مصادر تمويل أخرى وإعادة هيكلة نظم التعليم  العربية،
تثمار الخاص فشملت إعادة هيكلة التعليم العالي في العديد من البلدان العربية تشجيع االس ،العالي لديها

وإقامة شراكات  استيفاء رسوم الطالب بصورة او باخرى في الجامعات الحكومية، في التعليم العالي،
استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال توفير التعليم العالي. وقد أدى ذلك أيضا إلى تشجيع 

أو عن طريق تدابير سياسة  لحاجة السوقالجامعات األجنبية من خالل انشاء فروع لها إما كاستجابة 
 حكومية استباقية. 

  
عالقة بين مقدمي المن بينها ام حكومات الدول العربية، عددا من التحديات ام يضع تتجير التعليم

  آليات الرصد والبرامج االكاديمية وضمان الجودة.و تعليمية من القطاع الخاص والدولةالخدمات ال
في مواجهة فمن الضروري إشراك الطالب والتدريسيين ولكي يصبح التعليم األهلي اكثر استدامة 

ويمكن أن يتم ذلك والذي من شأنه تحقيق تطوير على المدى الطويل.  التحديات التي تواجه الجامعة
 بأنشاء مجتمعات طالبية قوية، ووضع مناهج تجسد االلتزام بمعايير االستدامة وخلق شعور مثير

. بأمكانية "تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة"
المناهج الدراسية وتنظيمات وشراكات  ، واخضاعاغة خطة استراتيجية بعيدة المدىصيوال شك به ان 

كل ما له عالقة من قبل الدولة لكونها المشرف العام على  اشرافالى الجامعات والكليات الخاصة 
مساهمة الجامعات الخاصة في  وضمانمهمة تحقيق األهداف االستراتيجية المطلوبة  سيدعم بالتعليم

مكمال أو منافسا للدور الذي تقوم سواء كان ذلك الدور  ،تنمية البالد وتلبية احتياجات المجتمع واألفراد
  .به الجامعات الحكومية

 
 هيكلة مؤسسات التعليم العالي .4

 تنظيم مؤسساته، ار هامة على كيفيةتزايد الطلب على التعليم العالي وعلى تدويله وتسويقه آث عن ترتبت
توسع نظم التعليم ظواهر من أبرزها فالقوى الكامنة وراء استمرار السعي نحو االستقاللية تنبع من عدة 

ان ظاهرة دمج الجامعات والكليات أصبحت  ونشوء بيئة تنافسية على األصعدة الدولية واإلقليمية. العالي
أوضاعا وظروفا معقدة. فالعولمة والتدويل والسعي إلى عالمية حيث تواجه مؤسسات التعليم العالي اليوم 

تحقيق الجودة والتوقعات المتعلقة بأساليب التدريس الجديدة والتصنيفات العالمية واألهمية المتزايدة 
، وقبل كل شيء البيئة والمستدامة للبحوث واالبتكار في إطار جدول أعمال التنمية االقتصادية

 ى العديد من عمليات اإلصالح في التعليم العالي. االقتصادية الصعبة، أدت إل
 

 2إطار 
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وجامعة أوسلو والكلية  ،من األمثلة على دمج الجامعات االوربية دمج جامعتي فكسيو وكلمار في السويد
جامعة دمج و ،المعهد التربوي والكلية الجامعة لندن في بريطانيا دمجو ،الجامعة اكرشاس في النرويج

، ودمج جامعات ستراسبورغ األولى والثانية والثالثة في جامعة واالكاديمية المالية في بولندةفستوك 
ستة مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي دمج و  ،ودمج ستة جامعات في إيطاليافي فرنسا،  واحدة

جامعة في عدد  باإلضافة الى دمج عدة جامعات ومعاهد وكلياتلتكوين الجامعة التكنولوجية الدنماركية 
، أعلنت جامعة والية أريزونا عن إعادة تنظيمها األكاديمي 2009عام  في .اخر من الدول االوربية

خفضت جامعة ايوا  2010وشملت أكثر من اثني عشر من مدارسها وكلياتها ومعاهدها. وفي عام 
ات من خالل دمج كلية العلوم الشمالية عدد التقسيمات اإلدارية من أربعة إلى ثالثة، وتقليم عدد من الكلي

إعادة تنظيم بجامعة شرق واشنطن  قامتوبالمثل، ة والفنون الجميلة. الطبيعية وكلية العلوم اإلنساني
وحداتها األكاديمية، بما في ذلك خفض عدد الكليات من ستة إلى أربع، وإعادة تشكيل عدة أقسام 

 أكاديمية.
 

 والمساءلة االستقاللية  .5
لبناء الجامعة في  هامة للغايةال األساسات هي منو ،األكاديمية الحريةباستقاللية الجامعة مفهوم مرتبط 

وعدم خضوعها الى  الجامعات حريةبه  ىيعن محدود مفهوم استقاللية الجامعةالعصر الحديث. و
السياسات والبرامج فيذ تنالمتعلقة بالفعاليات األكاديمية وفي صياغة و في المسائل السيطرة الخارجية

نقل لتطوير الجامعة واالبداع و ضروريةوالحرية االكاديمية  استقاللية الجامعة تعتبرو (.3) الجامعية
 خاصة، المؤسسةفي ادارة  المسؤولين الحكوميين من تدخل الجامعةهدفهما حماية ف تطبيق المعرفةو

ورئيس الجامعة ونوابه  هيئة التدريسأعضاء ، وتعيين وعزل الطالب بشأن القضايا المتعلقة باختيار
معايير التدريس والبحث مراقبة التعليم الجامعي و محتوىوعمداء الكليات ورؤساء االقسام، وتحديد 

(، ؟ومن يقبل في الدراسة لحريات األربعة للجامعة: من يدرس؟ وماذا يدرس؟ وكيف يجب ان يدرس؟)ا
المشاريع الدراسات العليا، واختيار التدريس والبحث و التوازن بين، وتحديد النمو ومعدل حجموتحديد 
لحرية األكاديمية بعد . لاإلنفاق للصرف على مختلف مشاريع حرية النشر، وتخصيص االموالو البحثية
 إجراء البحوث ونشرحرية نشر المعلومات ووحرية  العمل التعبير وحرية فهي تكفل حرية ،اخر

امامها طريق طويل  معايير يمكننا اعتبار ان الجامعات العربيةه المن دون قيود. بهذالحقيقة المعرفة و
لرغم من وجود اختالف كبير على ا للحصول على استقالليتها وللحريات االكاديمية ان تتبلور بداخلها.

بين الدول في نوعية العالقة بين الدولة والجامعات حيث نرى الجامعات االوربية واألمريكية مستقلة 
م الجامعات االسيوية واالفريقية والعربية تحت معظالزالت  ،ساتيا واكاديميا عن الدولةماليا ومؤس

يتمثل في زيادة االستقاللية  ،سيطرة الدولة. ويمكن القول ان ثمة اتجاه عالمي هام يتواجد في يومنا هذا
شرق آسيا مع ضوح في دول جنوب المؤسساتية مقابل المزيد من المساءلة. ويمكن رؤية هذا االتجاه بو

ً ل الجامعات في ماليزيا وسنغافورة، وإنشاء جامعات مستقلة في إندونيسيا وتايلند. وتحو تؤدي إعادة  طبعا
الهيكلة المؤسساتية إلى العديد من التغييرات في إدارة الجامعات. إن ضمان جودة التعليم هو جانب 
أساسي من جوانب الحفاظ على مصداقية البرامج االكاديمية والنظم الوطنية للتعليم العالي في جميع 

 أنحاء العالم واساس مهم الستدامة االستقاللية. 
 

 جامعة المستقلةنموذج الدارة ال .6
ان افضل نموذج الدارة الجامعة المستقلة هو الذي  يمكنه ان يصور التفاعل بين المجموعات المختلفة 
بحيث يمكن أن يتحقق تمثيل لعملية االدارة على أساس المسؤولية المشتركة وتوجيهها لتحقيق أهداف 

إدارة جامعة وله ممثلين في مجلس المصالح الطالب في  ، ويمثل المجلس التمثيلي للطالبالجامعة
ويتمثل افضل نموذج الدارة الجامعة المستقلة في المساواة في السلطة لمجلس أمناء الجامعة الجامعة. 

  والمجلس االكاديمي ومجلس إدارة الجامعة.  
 

 3إطار 
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المؤسسات  أفضل إلى يمكن أن تنمو الجامعات الجديدة، أن (4)الدراسة التي صدرت للبنك الدولي بينت 
والموارد  األكاديمية المواهبتتوفر  عندما عقدين أو ثالثة عقود الجودة العالية في غضونذات  البحثية

 منذ بداية التأسيس. الحرية األكاديمية المالية واالستقاللية و
فت شملت الدراسة عددا من الجامعات الناجحة في افريقيا واسيا وامريكا الالتينية واوربا الشرقية وكش

 شنغهاي جامعة، والتكنولوجيا هونغ كونغ للعلوم جامعة)وهي  الدراسة كيف ان هذه الجامعات الناجحة
، سنغافورة الوطنية، وجامعة كوريا الجنوبية في للعلوم والتكنولوجيا بوهانغ جامعة، الصين في جياوتونغ

، المكسيك للتكنولوجيا في مونتيري معهد، ونيجيريا في ابادانوالمعهد الهندي للتكنولوجيا، وجامعة 
لقد تميزت هذه  من الزمن. في فترة قصيرة كبيرة وناجحة أصبحت ،العليا لالقتصاد( روسياومدرسة 

 والطالب األكاديميين نسبة عالية من : مشتركة جامعات محليا وعالميا المتالكها لثالث خصائصال
 ادة حكيمة.وقي ورؤية استراتيجية ،كبيرة، وميزانيات الموهوبين

 
 لقدرات البحثيةالمستقبلي لتطوير ال .7
لدان العربية األكثر بحوث، غير أنه في البؤاتية للغاية للفي كثير من البلدان العربية بيئات م توافرال ت

هناك مساهمات بحثية هامة في مجاالت مثل البيولوجيا والطب والمحاصيل الزراعية. ومن تقدما، 
مدن لألبحاث العلمية كمدينة األبحاث العلمية أنشاء األمثلة على النهج المبتكرة لتعزيز القدرات البحثية 

هذه المدن والتطبيقات التكنولوجية في مصر ومشروع مدينة المريخ العلمية في دبي. وتكمن أهمية 
باعتبارها حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص والجامعات في مجال البحث العلمي، حيث العلمية "

تنتقل التجارب ونتائج البحوث العلمية إلى منتجات منافسة تدعم النمو االقتصادي الوطني واإلقليمي، 
 .(5" )معاتلخّريجي الجاوتساهم في تنميتها المستدامة بإتاحة فرص عمل جديدة 

 
 ومن الضروري أن يتم تبني استراتيجيات تكفل: 

 
 .زنة ومستقرة لتمويل البحث العلمياستحداث منظومة مالية متوا -1
 .البتكارية للباحثين واالكاديميينخلق اجواء علمية ايجابية لتنمية القابليات ا -2
 .العلمية في عدد اقل من المؤسساتتركيز مصادر البحث العلمي واالمكانات  -3
 .لمشترك الداخلي والتعاون العالميالبحث العلمي اتشجيع  -4
 .العالمية وضع منظومة تقييم باالستناد الى المعايير -5
 

 4 إطار
ة الدولة والذي يتمثل في خط  (6) نموذج الدولة السنغافورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجييعتبر 

مليار دوالر لفترة خمسة  14وقد خصص لهذه الخطة . مثاال يحتذى به  الخمسية للبحث والتطوير
في التنمية . وتهدف الخطة الى تركيز الجهود فى المجاالت التى تتقاطع فيها الحاجة الوطنية سنوات

وايضا لخلق قيمة من استثمارات البحث والتطوير.  ،والفرص االقتصادية والقدرات التنافسيةالمستدامة 
وعلى وجه التحديد، وبدال من توزيع التمويل على نطاق واسع إلى كل جوانب البحث والتطوير، تركز 
التمويل في أربعة مجاالت لبحوث التكنولوجيا األساسية: التصنيع المتقدم والهندسة، والصحة والعلوم 

. وتسعى المجاالت والتنمية المستدامة مشكالت المدنقتصاد الرقمي، والطبية الحيوية، والخدمات واال
، والنهوض ت الصناعية والهندسيةاألربعة إلى تعميق القدرات التكنولوجية والقدرة التنافسية للقطاعا

بصحة اإلنسان وعافيته، واالستفادة من القدرات الرقمية للبالد من أجل زيادة اإلنتاجية والوفاء 
تدعم هذه . وفي الوقت نفسه، المعزز ت الوطنية، مثل تطوير البنية التحتية واألمن السيبرانيباألولويا

المجاالت األربعة بثالثة برامج شاملة تهدف إلى ضمان العلوم المتفوقة، وتشكيل قوة قوية من القوى 
 ار والمشاريع.العاملة وخلق القيمة. وهذه البرامج هي: البحوث األكاديمية والقوى العاملة واالبتك

 
 التفكير النقدي مقابل التلقينالحفظ و .8
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التلقين آفة غزت مناهج التدريس، فلم يعد لالستاذ دور إال النقل اآللي للمعلومات سواء عن طريق االلقاء 
او الكتابة على السبورة، وهو مصيدة للطالب من ناحية جعله سلبيا اثناء الدرس، وحضوره الدرس ال 

يضيف جديدا على ما يوفره الكتاب المدرسي. لقد لعب التلقين والحفظ دورا أساسيا  يزيد وال ينقص وال
في بناء المناهج منذ تأسيس المدرسة الحديثة والتي تمثلت  تاريخيا بالمقرر الدراسي الذي يجب على 
الطالب تعلمه مما ادى الى التركيز على كمية المعلومات التي يتضمنها الكتاب التدريسي من دون 

مراعاة االهداف ومخارج التعلم  للمادة التعليمية ، وبعدم مراعاة عمر الطالب، وباعتبار المدرس هو 
الحجر االساسي والتلميذ المتلقي السلبي في العملية التعليمية  فأصبحت العملية التعليمية، سواء في 

على تذكر  االمتحاناتام قي، والمعلومات  تلقينا اعمى غير واع المدرسة او الجامعة عبارة عن تلقين
 (. 7المعلومات واجترارها )

 
التي مجموعة من المهارات التحليلية والسياقية في المناهج وتضمين  تغييروالتعلم الحديثة التعليم  يتطلب

 يجب أن تركز أساليب التدريس على العناصر المتعلقة بعمليات التعلموسيتم تطويرها لدى الطالب. 
االرتجال وقابلياتهم في الخريجين مهارات ، بدال من تراكم المعرفة، لتطوير المعتمدة على التفكير النقدي

النقدي متعدد التخصصات وحل والتكيف واالبتكار واإلبداع. وغالبا ما يتم ذكر مهارات مثل التفكير 
حل على  التعلم القائملها شمالشمولي. هذه المهارات هي التي ي والتفكيرلجماعي والعمل االمشكالت 
ما ' بدال من ''كيفية التفكير 'على وجه التحديد ''و، والتي توفر للطالب الفرص لتعلم التفكير، المشاكل

القواسم  هنا هو تأكيدفي إطار االستدامة. وبالتالي، فمن المهم يتم ذلك ''، وربما بهيجب التفكير 
والصلة الوثيقة هنا هي  .والتعلم القائم على حل المشكلة والتعليم المستدامم التحويلي المشتركة للتعل

التفكير النقدي، والتحدي الذي نواجهه هو تحويل بيدوغوجيات التعليم في جميع التخصصات بحيث 
 تصبح قادرة على تمكين التدريسيين والطالب من ممارسة التفكير النقدي. 

 
  ضمان الجودة .9

نظيراتها في البلدان المتقدمة في بالجامعات في البلدان العربية باللحاق معظم في السنوات األخيرة، بدأت 
اعتماد أنظمة ضمان الجودة لمراقبة وتحسين نوعية تعليمها وبحوثها وتوجيه برامج الخدمة المجتمعية. 
 ومن أالمثلة على ضمان وتقييم الجودة في الدول العربية الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم

(، 8)والتدريب في البحرين حيث تضع هذه الهيئة معايير الجودة للمناهج وطرق التدريس والتقييم 
"لغرض  والهيئة الوطنية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم في مصر والتي تضع معايير الجودة للتعليم

دراتها التنافسية محلياً اعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها ، وزيادة ق
والتي هدفها الوصول األردنية ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (9ودولياً )

  .(10ال من الجودة والتنافسية العالمية )بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى ع
 
 

 5إطار 
من النماذج المهمة في هذا االطار والذي قد يكون صورة للتعاون بين الدول العربية هو النموذج 

الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم األوربي لضمان الجودة والذي يتمثل في فعاليات وبرامج 
 49ضوا و ع 40( وهي مؤسسة طوعية من وكاالت ضمان الجودة األوروبية وتضم حاليا 11العالي )
. والهدف من ذلك هو اإلسهام بشكل كبير في صيانة وتعزيز جودة التعليم العالي األوروبي على مشاركا

ا.  البلدان الموقعة التفاقية بولون مستوى عال، والعمل كقوة دافعة رئيسية لتطوير ضمان الجودة في جميع
لي االوربية في االستجابة للمتغيرات تفي الرابطة بمهمتها من خالل دعم أنظمة ومؤسسات التعليم العا

مع ضمان المؤهالت التي يحققها الطالب مع االلتزام بمبادئ احترام تنوع التعليم  ،الوطنية والعالمية
العالي األوروبي وتنوع نهج ضمان الجودة وتعزيزها على أساس ان مؤسسات التعليم العالي هي 

ام استقاللية وکاالت ضمان الجودة الوطنية للتعليم المسؤولة الرئيسية عن الجودة وعلى أهمية احتر
 العالي.
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لتحقيق إجراءات ضمان الجودة المعتمدة ولغرض المراجعة المؤسساتية ومراجعة البرامج و

 االكاديمية في الجامعات العربية نفترض تطبيق المعايير والمبادئ العامة التالية: 
 البرامج األكاديمية. الحفاظ على معايير منح الشهادات وجودة تنفيذ -
 تشجيع اإلدارة الجيدة للجامعات.  -
 تحديد وتقاسم الممارسات الجيدة في مجال التعليم والتعلم. -
ومعايير تطوير نظام وطني لضمان الجودة بحيث يجمع بين المراجعة المؤسساتية )جودة  -

 .وإدارة( ومراجعة البرامج
ران جنبا إلى جنب الدعم اإلداري القوي على تنفيذ اإلجراءات التي تقوم على اساس مراجعة األق -

 المستوى الوطني والمؤسساتي. 
توفير األموال الكافية وطنيا لتغطية تكاليف نظام ضمان الجودة، بما في ذلك تغطية تكاليف  -

 المقيمين األكاديمين. 
نتائج تمكين تمويل عملية تحسين جودة البرامج في  الجامعات والتي يتعين تنفيذها استناداعلى  -

 المراجعة.
    تدريب فرق المقيمين والمراجعين. -
 
 

 قة الجامعات بالتنمية المستدامةعال.10
االعتراف بأن التعليم، على جميع المستويات، يمكن أن يكون أداة قوية في تعزيز التنمية المستدامة  يجدر

لكون مؤسسات التعليم والجامعة بالخصوص تمثل  إلى ظهور مفهوم "التعليم من أجل التنمية المستدامة"
باإلضافة الى دور الجامعة في و. اهم الوسائل واألدوات المتاحة في تفعيل حراك تنمية العنصر البشري

يلعب البحث العلمي في الجامعات دورا مهما في تحقيق التنمية وفي نشر المعرفة خدمة المجتمع وتنميته 
وخلق المزيد بحوث التي من شأنها حفظ قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها المستدامة من خالل اجراء ال

والبحوث التي تقدم حلوال لمخاطر التغيير المناخي وتحليل اثر المخاطر البشرية من الطاقات البديلة 
  (.12واالقتصادية على البيئة )
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ابتدا في عام في جامعة كورنيل االمريكية لتعليم االستدامة دراسي  مقرر من التجارب الجامعية الرائدة
يدفع  ،والذي ضم سبع كليات زراعة من أمريكا والسويد والدنمارك والنمسا وأستراليا وهولنده1999
الطلبة الى التعلم الذاتي والتعاوني وفتح باب الحوار والمناقشة حول مسألة االستدامة عبر طرح المقرر 

جامعة حول العالم تتبنى تطبيق هذا المقرر  40ما يزيد على اليوم مشاكل حقيقية يواجهها العالم. وهناك 
جموعات مختلطة من وتنظيم م الذي يتضمن أهدافا للتعلم ومخرجات تعلم ودوائر تعلم وحاالت عملية

 (.13اكثر من جامعة )
 

ولعل أكثر النتائج إثارة لإلعجاب خالل العقد الماضي هو إنشاء شبكات اكاديمية في جميع مناطق العالم 
تعميم البيئة واالستدامة في  " جامعة من الجامعات االفريقية والعربية يطلق عليها 85شبكة من منها 

بناء القدرات وتبادل الخبرات وتوسيع نفوذ التعليم من أجل وهدفها  "ميسا  -شراكات الجامعات األفريقية
واألساتذة الشباب في فعاليات تعزيز المشاركة المجتمعية للطالب ، كما تسعى الى التنمية المستدامة

. وفي (14وتوفير اليات لدعم الحوار بين الجامعات في سبيل تطوير العمليات المستدامة )مستدامة 
اآلونة األخيرة، أنشأ برنامج األمم المتحدة للبيئة، الشراكة العالمية للجامعات بشأن البيئة من أجل 

جامعة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ ممارسات البيئة  370وهي شبكة تضم  –غوبيس  –االستدامة 
 واالستدامة في المناهج الدراسية. 
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في "تخضير" بيئاتها ضمن عمليات عض الجامعات العربية الرغم من االهتمام الذي تظهره بوعلى 
البنيات التحتية الزال التحدي الكبير يكمن في المناهج والبحث العلمي والعالقة مستدامة الدامة 

هناك حاجة ملحة الى إضافة التنمية المستدامة والشاملة في كل المناهج وتشجيع البحث العلمي بالمجتمع. 
هناك  الجامعات وبينها، وباعتماد نهج مستدام لغرض بناء مجتمعات عربية مستدامة.المشترك داخل 

حاجة ماسة لمؤسسات التعليم العالي العربية  لتبني "نهج المؤسسة بأكملها"، بما في ذلك اعتماد اسلوب 
 "القيادة الساعية للتحول"، ودعم تنمية القدرات، وإجراء تقييم للمؤسسة المستدامة.

 
 ا وبين نظيراتها في انحاء العالمبين مؤسسات التعليم العالي العربية، وبينه التعاون .11

يظهر بوضوح أن هناك حاجة للجامعات ومؤسسات التعليم والبحث والتطوير العربية لبدء العمل معا، 
وهو أمر يمكن أن يكون اليوم صعبا للغاية ألنه غالبا ما يكون من األسهل زيارة أوروبا أو أمريكا من 
زيارة البلد العربي المجاور. هناك لغة مشتركة ينبغي أن تجعل التواصل أسهل، ولكن ال يزال هناك 

االفتقار إلى التعاون والتنسيق من هناك حالة مؤسفة طريق طويل قبل التوصل إلى تعاون عربي مثمر. 
والمنشورات والبحوث فيما بين الجامعات العربية، فضال عن عدم وجود تبادل للمعلومات والخبرات 

هذا بالرغم من وجود منظمة تعمل في اطار جامعة الدول العربية هي اتحاد الجامعات  المشتركة.
 العربية وهدفها "دعم وتواصل الجامعات في العالم العربي، وتعزيز التعاون فيما بينها". 
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 ايعملية بولون
هذه أنشأت هذه العملية منطقة التعليم العالي األوروبية بموجب اتفاقية االعتراف بلشبونة. وقد سميت 

دولة اوروبية  29ا وزراء التعليم من في إيطاليا حيث وقع اعالن بولون ايالعملية على اسم جامعة بولون
لبكالوريوس / الماجستير / اهتمامها الرئيسي يكمن في تنظيم نظام الشهادات الثالث )ا. 1999فى عام 

الدكتوراه( وتعزيز ضمان الجودة وتسهيل االعتراف بالمؤهالت وفترات الدراسة. وكان هذا ضروريا 
بحثا عن  الطالب والباحثين عن العمل لالنتقال داخل أوروبالتسهيل وزيادة التوافق بين أنظمة التعليم ل

وروبية أكثر قدرة على جعل الجامعات والكليات األ اعدت في نفس الوقت، إصالحات بولونوسا .عمل
ا تحديث أنظمة التعليم والتدريب بولونعملية  كذلك دعمت .على المنافسة مع بقية الجامعات العالمية

لوظائف التي تتطلب للتأكد من تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وهذا أمر مهم حيث تنمو نسبة ا
، حدد وزراء التعليم االوربيين 2015وفي يريفان في أيار  وريادة األعمال. االبتكارمنها  مهارات عالية

أربع أولويات رئيسية للمستقبل: تعزيز نوعية وأهمية التعليم والتدريس، وتعزيز فرص توظيف 
الخريجين طوال حياتهم العملية، جعل أنظمة التعليم أكثر شمولية، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية المتفق 

 عليها.
 

للتعاون األوربي في التعليم العالي نقاشا حادا بين األوساط الجامعية العربية  ايأثارت عملية بولون
عربية  في  تعاون البلدان من أجل إيجاد أرضية مشتركة. هناك مصلحةالعتبارها مثاال جيدا لكيفية 

من البعض االخر، محاولة إيجاد نموذج مماثل يمكن أن يساعد في تقريب الجامعات العربية بعضها 
فضال عن دعم االعتراف بالتعليم والشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية العربية األخرى. وينظر 

ويولد اعتقادا قويا أن العديد من أدوات اتفاق  ،ر للتعاون الدوليـسّ ي  إلى النموذج األوربي أيضا على أنه م  
ومن  ،تجد العديد من المجاالت ذات االهتمام المشترك تيواللبلدان العربية يمكن أن تكون مفيدة ل  بولونا

الجامعات حاجة ية التغيير التي تشتد أن تساعد على دفع عملو العربيةالجامعات  شأنها زيادة التعاون بين
 إليها.
 

هناك بالفعل مجموعة من مشاريع التعاون والتبادل بين الجامعات العربية واألوروبية، ولكنه من 
تحديدها وارشفتها. لذا كان السؤال للمؤتمر العربي األوربي حول التعليم العالي الذي انعقد في الصعوبة 

د المشاركين حأكما ذكرة. وهو كيفية "تجميع" هذه األنشطة في شبكة داعمة كبير 2014األردن في عام 



9 

 

ربي وأوروبا النها في المؤتمر فأنه ليس هناك حاجة حقيقية لبناء الجسور بين الجامعات في العالم الع
من األهمية بمكان أن يكون هناك منبر يمكن من خالله مناقشة القضايا الهيكلية  اال انهموجودة بالفعل 

 لغرض احداث التأثير الالزم.  التي تكون أقرب إلى مستوى السياسة
 

 التطورات المستقبلية .12
وغيرها في أجزاء أخرى  البلدان العربيةسوف تصبح االتجاهات المستقبلية في تطوير التعليم العالي في 

 ً ، وسوف تشمل استمرار التوسع في الطلب والتركيز على تلبية مطالب الفئات من العالم متماثلة تدريجيا
االجتماعية المختلفة في التعليم العالي، و الحاجة الى زيادة التمويل والبحث عن مصادر تمويل مختلفة، 

ت التعليم العالي، وستزداد الدعوات لالستقالل المؤسساتي وسيجري وستشهد تنوعا متناميا في مؤسسا
ا وعلى أهمية االعتماد االكاديمي للبرامج، كما سيتم ممارسة ضغط هالتشديد على مراقبة الجودة وضمان

والقدرة على التكيف  ،أكبر لتطوير المناهج الدراسية وجعلها اكثر مرونة لتلبية حاجة المجتمع والسوق
تتزايد استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال ، وسمجتمع ككلالتغيرات في ال معها ومع

وسيتم تركيز الخبرات البحثية في مراكز عالية التقنيات وحدائق التكنولوجيا وسيستمر  ،التعليم العالي
لما للجامعات من دور تؤديه في  ،االهتمام بالجامعات من قبل واضعي السياسات والقيادات السياسية

عالميا نظرا  كبرى انية. وقد أصبح لهذا الدور أهميةتعزيز التعددية الثقافية الشاملة ونشر القيم االنس
والذي  ،الستقطاب الدول العربية لالهتمام الدولي ولالستثمارات والحراك االكاديمي والتبادل المعرفي

 قافة التفاهم والتسامح.يمكن ان يكون عامال إيجابيا في نشر ث
 
 

 8إطار 
كمثال للنهوض بالتعليم العالي والبحث لنموذج السنغافوري اإلشارة الى ابوجه خاص ربما من المفيد 

 العلمي وجعله في مصاف ارقى األنظمة التعليمية والعلمية حيث يتميز باتجاهات بارزه مثل:
 نمو مستدام.بارتفاع مستويات اإلنفاق العام في التعليم مترابطا  -
 األولوية المطلقة للهندسة والعلوم الطبيعية. -
 الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية. -
 .العامة ترتبط باحتياجات الصناعة والشركات عالميةإنشاء مراكز بحوث  -
  مجموعة واسعة من الحوافز لجذب رؤوس األموال. -
 

ليات الالزمة لتحقيقها ألدت الى احداث م بعض المقترحات التي لو وضعت اآلأخيرا، نرى ضرورة تقدي
فالتحدى الراهن يتطلب قدرة كبيرة للتعامل معه بالرغم  ،تطوير هائل في التعليم العالي في الدول العربية

من اإلمكانيات الهائلة التي تمتلكها الدول العربية مما يعزز قدرتها على تخطي الوضع الراهن والوصول 
 والبحث العلمي العالمية: الى مستويات التعليم العالي

 
نبذ انماط التعليم التقليدية والتوسع في التعليم النظري وزيادة نسبة الطلبة المقبولين في التعليم الفني  -1

 والتقني.
 توسيع اطار الالمركزية وصوال الى تحقيق استقاللية الجامعات المالية واألكاديمية. -2
 غرض تطوير الدوافع العلمية واألكاديمية عند الطالب.للتعليم والتعلم بلعلمية المفضية تحسين البيئة ا -3
معالجة ضعف االمكانيات وفقر البنية التحتية والمرافق االكاديمية وهزالة التخصيصات المالية  -4

 للبحث العلمي. 
ارد ت واالختراعات، وتركيز الموتحسين نوعية وكمية ودرجة تأثير البحوث العلمية واالكتشافا -5
 جراء بحوث متعددة االختصاصات في المواضيع الرائدة والتي يحتاجها االقتصاد الوطني والعالمي. إل
 تشجيع روح المبادرة والحوافز نحو التجريب والتغيير. -6
 االستفادة من كفاءات الخارج او من العقول المتوفرة في الدول الغربية. -7
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كاديمية وبحثية مع الجامعات وإقامة عالقات ثقافية وأ ةتوأمة الجامعات وربطها بجامعات عالمي -8
 العالمية.

 تأسيس هيئة عربية مشتركة لضمان الجودة واالعتماد.  -9
استبدال النظام البيروقراطي في إدارة الجامعات بنظام اكثر مرونة من أهدافه تشجيع المبادرات  -10

 جودة.ومشاريع تطوير طرق التعليم والتعلم ودراسات تحسين ال
تجزأ من يال  ا عنصراباعتبارهم اعتماد مفهوم التعليم المستدام والتعليم من اجل التمنية المستدامة -11

 . جودة التعليم
 

إلى التعاون والجهد الجماعي لمؤسسات التعليم العالي للدول العربية أن يفضي  واالمال معقودة على
ً  التعليم العالي أكثر فعالية وتنافسيةلغرض جعل ة التحديات همعالجة مشاكلها ومواج داخل اقتصاد  ونفعا

  المعرفة العالمي. 
 ـــــــــــــــــــــــــــ
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