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يهخض انبحث

إنطالقاً من التحديات اجلديدة اليت فرضتها سياسة العودلة االقتصادية والثقافية والتطورات
التكنولوجية اليت حدثت يف السنوات االخًنة خصوصاً على صعيد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت

والتحوؿ العادلي باجتاه مسارات اقتصادية جديدة كاف من اعلها اقتصاد ادلعرفة والذي اثبت جدوى

اقتصادية كبًنة يف العديد من الدوؿ خصوصاً يف تلك اليت ال تتمتع مبوارد اقتصادية كافية  ،وانطالقاً من

دور الرتبية والتعليم العايل يف حتفيز الشعوب للدخوؿ إىل العصر اجلديد ،ويف حتسٌن مستويات التنمية

البشرية وتعزيز االمن القومي للدوؿ ،كاف البد من العمل على حتسٌن جودة التعليم العايل يف الوطن العريب
بشكل عاـ والعراؽ بشكل خاص ،ومواءمتو للمجتمع ولسوؽ العمل ،والعمل على وضع سياسة وطنية
عامة ورؤية خاصة لفروع التعليم العايل وحتديد اىدافو ،واتباع منهجية عمل تساعد يف تنفيذ االىداؼ
ادلوضوعي ػ ػة وادلنبث ػ ػقة عنهػ ػ ػا وذلك للمسػ ػ ػاعلة يف التنمي ػ ػة البشرية الشاملة للمجتمع وحتقيق مزيد من
التقدـ االقتصادي .
إف دراسة واقع التعليم العايل يف ادلنطقة العربية ،يؤشر بوجود مجلة من التحديات ،منها ارتفاع
نسبة االمية ،وضعف االنتساب إىل ادلؤسسات التعليمية ،حيث اصبح مدعاة استياء وضرورة فرضت
نفسها كواقع لالجتاه واالخذ بأسباب ىذه الظاىرة دلواجهتها واغلاد احللوؿ ادلوضوعية ذلا ،مع ذكر أف
ىناؾ تفاوت واضح ما بٌن الدوؿ العربية من حيث انتشار ىذه الظاىرة ،حيث ترتكز ما بٌن الدوؿ الفقًنة
لتصل إىل  %66وتنحسر إىل حد ما يف الدوؿ الغنية لتصل إىل  ،%06ويعود سبب ذلك إىل ضعف
اىتم ػ ػاـ احلكومات العربية هبذا اجلانب شلا يدفع الكثًن من مواطنيها إىل ترؾ فرص التعليم وااللتحاؽ
بسوؽ العمل .
ولتقليل من وطأة ىذه الظاىرة كاف لزاماً علينا تبين رلموعة من اسرتاتيجيات ادلعرفة من اجل الوصوؿ

إىل اجلودة الشاملة وبالتايل إىل التنمية الشاملة ادلرجوة ،من أجل حتويل الدافعية أو احلافزية سواء لشخص
ما أو مؤسسة ضمن اخلطط ادلوضوعية ادلعدة إىل أىداؼ ،وىو غاية العمليات التعليمية ضمن األىداؼ
الشخصية أو ادلؤسسية للوصوؿ إىل رلتمع ادلعرفة ادلنشود .
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املقذيـــــت
يعػػد التعلػػيم أحػػد أىػػم عناصػػر التنميػػة البش ػرية ومػػن أىػػم ركػػا ز بنػػاء رلتمػػع ادلعرفػػة وىػػو
الوسػػيلة الفعالػػة ةاربػػة الفقػػر واجلهػػل والتطػػرؼ واحلػػد مػػن األزمػػات االجتماعيػػة واالضػػطرابات
السياسػػية وتػػأمٌن االسػػتقرار ،وبواسػػطة التعلػػيم ؽلكػػن تزويػػد الفػػرد بادلعرفػػة الػػيت تػػؤمن لػػو العػػي
الكرمي ودتنحو القدرة على استنباط احللوؿ والتفكًن ادلنطقي دلعاجلة أمػوره اليوميػة وبػدوف التعلػيم
تنتشػػر األميػػة ويعػػم السػػلوؾ العشػػوا ي للفػػرد وعػػدـ القػػدرة علػػى مراقبػػة األمػػور بشػػكل منطقػػي

واستنباط احللوؿ ذلا لذلك ركز معظم علماء االجتماع وخرباء التنمية على التعليم كوسيلة ةاربػة
الفقر واجلهل كعنصر اساسي يف التنمية البشرية واالقتصادية ذلذا كاف لزاماً على كافة ادلؤسسات

التعليميػػة يف مجيػػع دوؿ العػػاا تبػػين اسػػرتاتيجيات دلواجهػػة األزمػػات الػػيت حتػػيط بعمليػػة التعل ػػيم

والنهوض بواقعها من خالؿ تنمية القدرات العقلية وصقل ادلواىب .ويعد العراؽ من الدوؿ الػيت
أولت أعليػة للنهػوض بواقػع ادلؤسسػات التعليميػة ودتثػل ذلػك مػن خػالؿ مجلػة مػن اسػرتاتيجيات
التعلػػيم ادلتبعػػة الػػيت تبنتهػػا وزارة التعلػػيم العػػايل والبحػػث العلمػػي العراقيػػة منػػذ نشػػأ ا وح ػ عػػاـ
 ،0606وبالت ػ ػػايل لك ػ ػػي تك ػ ػػوف الرؤي ػ ػػة واض ػ ػػحة فح ػ ػػري بن ػ ػػا ع ػ ػػدـ جتاى ػ ػػل أو إغف ػ ػػاؿ دلعظ ػ ػػم
االسػرتاتيجيات التعليميػػة ادلتبعػػة يف ادلنطقػػة وخصوص ػاً يف الػػوطن العػػريب ،علػػى اعتبػػار أف الع ػراؽ

واألقطػػار العربيػػة يشػػكالف وحػػدة تعليميػػة واحػػدة ،وبالتػػايل فػػأف التػػأثًن والتػػأثر بثقافػػة ادلعرفػػة ىػػو
الص ػػفة ادلمي ػػزة ذل ػػا با ض ػػافة إىل أن ػػو ؽلث ػػل قارتػ ػاً مش ػػرتكاً بينهم ػػا .إف اس ػػتعراض االسػ ػرتاتيجيات
التعليمية ادلتبعة سواء يف الوطن العريب أو العراؽ يؤمن الوصوؿ إىل االىداؼ ادلتوخػاة مػن خػالؿ
حتليػػل اىػػم اةػػاور الػػيت تعػػد الركػػا ز األساسػػية يف تنميػػة القػػدرات مػػن أجػػل الوصػػوؿ إىل رلتمػػع
ادلعرفة الذي ىو غاية العملية التعليمية.

انببحثبٌ
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املبحث االٔل

انبعذ انزيبَي املكبَي نٕاقع انتعهيى انعبيل يف انعبمل
ٔانٕعٍ انعربي

ا
أٔال  :تغٕر انتعهيى ٔظٕٓر اجلبيعبث

شهد التعليم تطوراً على مدى التاريخ  ،لذا كانػت احلاجػة إىل الوسػيلة ادلناسػبة لتحقيػق

ىػ ػػذا التقػ ػػدـ العلمػ ػػي و توسػ ػػيع األفػ ػػاؽ واالبتكػ ػػار وبالتػ ػػايل حتقيػ ػػق مزيػ ػػد مػ ػػن التنميػ ػػة البش ػ ػرية
واالقتصػػادية حاجػػة ملحػػة ،وعلػػى مػػدى التػػاريخ كػػاف للعلمػػاء دور يف حتديػػد سياسػػات الػػدوؿ
وقدموا ادلشورة لقاد ا واختاذ الكثًن من القرارات فللذىاب إىل احلرب كاف يتم استشارة علماء
التنج ػػيم واألب ػػراج ،والخت ػػاذ ق ػػرار سياس ػػي أو اقتص ػػادي ك ػػاف ي ػػتم استش ػػارة علم ػػاء لعب ػػوا دور
الوزراء .وقيل أف والدة ا سكندر ادلقدوين قامت مبناجاة رهبا عند والدتػو بالػدعاء التػايل نربنػا ال
تعطو علماً ؼلدـ النػاس بػو وأعطػو سػلطاناً ؼلػدـ النػاس بػو ن فػالعلم كػاف دومػاً يف خدمػة البشػرية
وكاف للعلماء ادلشورة واحلكمة يف اختاذ القرارات(.)0

ومع ىبوط الوحي علػى النػحم زلمػد نصػلى ي عليػو وآلػو وسػلمن ووهػور ا سػالـ أصػبح
العلم الوسيلة ادلناسبة لنشػره وحفػا القػرآف وتلقينػو للنػاس وزلاربػة اجلاىليػة السػا دة ،فانتشػرت
عمليػػات التػػدريو وحلػػق طػػالب العلػػم وادلعرفػػة حػوؿ أسػػاتذ م ليتعلمػػوا قػػراءة القػػرآف وتعاليمػػو
وليحصلوا على بعض ادلعرفة يف شؤوف الدين والدنيا وقد رافق العلماء العرب قادة ادلسلمٌن يف

حػػروهبم وعملػػوا بػػأوامر اخللفػػاء يف نقػػل ادلعػػارؼ وترمجتهػػا وتػػدوينها ،وكػػاف بيػػت احلكمػػة الػػذي
أسسو اخلليفة ادلأموف مؤسسو قا مة بذا ا ومدرسة ينهل منها الطالب علومهم ويف عهده أسػو
ثابػػت بػػن قػػرة أوؿ مدرسػػة للرياضػػيات والتنجػػيم ......وكانػػت ىػػذه ادلدرسػػة نػػواة لنشػػأة وتطػػور
ادلػػدارس ادلتخصصػػة الػػيت كانػػت مبعظمهػػا تتمحػػور حػػوؿ أسػػتاذ ػلػػوط بػػو رلموعػػة مػػن التالميػػذ،
وىكذا نشأت مدارس إبن سينا والفارايب واخلوارزمي وغًنىم ،ومع غروب الدولة ا سالمية محػل
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الغػػرب رايػػة التقػػدـ العلمػػي مسػػتفيدين مػػن التجربػػة العربيػػة وا سػػالمية يف نشػػر العلػػم وادلعرفػػة
وانتشػػرت لديػػو ادلػػدارس الدينيػػة علػػى غ ػػرار الدولػػة ا سػػالمية إال أف تقػػدـ احليػػاة االقتص ػػادية
واالجتماعي ػػة واحلاج ػػة ادلتزاي ػػدة إىل كتب ػػة وزلاس ػػبٌن دف ػػع الكث ػػًن إىل اللج ػػوء إىل مراك ػػز التعل ػػيم
ادلنتشرة يف اجملتمعات الدينية للحصوؿ على معرفة زلددة تؤمن ذلم وضيفة عمل ووسيلة عي .
ا
ثبَيب :تغٕر انتعهيى يف انٕعٍ انعربي ٔانعبمل اإلساليي

وكمػػا ذكرنػػا حػػث ا سػػالـ بشػػدة إىل طلػػب العلػػم وادلعرفػػة فػػأوؿ كلمػػة نطػػق هبػػا الػػوحي

كانت نأقرأن  ،ن وقل رب زدين علمػا ن كمػا طلػب النػحم زلمػد نصػلى

عليػو والػو وسػلم نمػن

ادلسػػلمٌن ادلثػػابرة علػػى الػػتعلم بقولػػو ناطلبػػوا العلػػم ولػػو يف الصػػٌن ن وفػػرض العلػػم جزيػػة علػػى
األسرى من غًن ادلسلمٌن وحتريرىم يف مقابل تعليم مسلم شلا سػاىم يف تطػور احلرػارة ا سػالمية
والعربيػػة ويف حتقيػػق تقػػدـ كبػػًن يف رلػػاالت الرتمجػػة والرياضػػيات والطػػب والكيميػػاء والفيزيػػاء ويف
الفلسػػفة وادلوسػػيقى ويف غػػًن ذلػػك وتعػػود مػػدارس ادلسػػاجد إىل بػػدايات وهػػور ا سػػالـ ،وكػػاف
ىػػدفها تعلػػيم القػػرآف ونشػػر تعػػاليم ا سػػالـ ويف القػػرف التاسػػع حتولػػت إىل وقفيػػات ذات مقصػػد
ديين تستخدـ أمواؿ الوقف لبناء مقػرات التعلػيم ودفػع أجػور األسػاتذة وتػأمٌن معيشػة الطػالب.

ومػػن ادلعلػػوـ أف الفيلسػػوؼ ا مػػاـ الغػػزايل قػػد التحػػق مبدرسػػة يف ن طػػوسن يف سػػبعينات القػػرف
احلادي عشر وتلقى ىناؾ تعليمػو با ضػافة إىل الطعػاـ وا قامػة دوف مقابػل لػذا كػاف مػن ادلتوقػع

أف يبػػادر ال ػػوطن العػػريب الع ػػاا ا سػػالمي إىل اخت ػػاذ خط ػػوات حارتػػة باجت ػػاه العلػػم احل ػػديث قب ػػل
األوربيٌن بوقت طويل ونشًن إىل تطور ادلدارس يف العاا ا سالمي ح القرف الثاين عشػر لينتقػل
بعػػد ذلػػك ىػػذا التطػػور إىل اجملتمعػػات الغربيػػة حيػػث بػػدأت ادلػػدارس باالنتشػػار والتطػػور داخػػل
الكاتدرا يات ح وصل إىل ما ىو عليو اليوـ كما انتشر يف العاا ا سػالمي مػا يسػمى ناجمللػون
وىػو كنايػػة عػػن مكػػاف داخػل ادلسػػجد الػػذي غللػػو األسػػتاذ و تالمذتػو الػػذين يتبعونػػو بعػػد ذلػػك
انتقلػػت ناجملػػالون إىل ادلكتبػػات وادلستشػػفيات ا سػػالمية ومػػن إىل غًنىػػا مػػن الوقفيػػات ومػػن
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ادلعلوـ أف الكثًن من الفقهاء كػانوا يتقنػوف العلػوـ األخػرى مػن طبيعيػات وعلػوـ وطػب وموسػيقى
وكانوا ؽلارسوف تدريسها إضافة إىل العلوـ الدينية(.)0

ولقد غلبت العشوا ية على برامج التدريو ا سالمية يف حينو كما غابت عنها الدرجات
العلمية ومنح الشهادات واستخدـ أيرا تعبًن نا جازةن أي السماح بنقل ادلعلومات اليت تلقاىا
التلميذ إىل تلميذ أخر ىذا التعبًن انبثق من مجع نالسندن ومن سلسلة الػرواة الػيت تشػهد بصػحة

ادلعلومػػات وإج ػػازة نقلهػػا ل ػػذلك ارتػػبط م ػػنح ا جػػازة بنق ػػل نكتػػابن مع ػػٌن أو بتػػداوؿ رلموع ػػة
أحاديث نبوية وكاف التالميذ ينتقلوف من أستاذ إىل أخر أو من رجل دين إىل أخر للحصوؿ على
إج ػػازات متع ػػددة يف م ػػواد سلتلف ػػة يف الفق ػػو ويف العل ػػوـ الديني ػػة وكان ػػت ا ج ػػازة تع ػػين للطال ػػب
إصػػدار الفتػػاوى الدينيػػة وتعلػػيم الفقػػو لغػػًنه ويػػرى العالمػػة نادلقدسػػين أف اجملادلػػة ن ىػػي يف أصػػل
ادلػػنهج الدراسػػي يف ا سػػالـ ووويفتهػػا ختتلػػف عػػن الوويفػػة الػػيت اسػػتخدمها ن ايػػالردن وغػػًنه مػػن
األوربي ػػوفن للج ػػدؿن ونش ػػأت وتط ػػورت احلاج ػػة إىل التوص ػػل إىل إمج ػػاع ح ػػوؿ العقا ػػد الديني ػػة
والفتاوي وكاف التلميذ يدوف تعليقاتو على ادلعارؼ اليت حصل عليها ىو أو من أسػتاذه ويناقشػو
فيها جتمع ىػذه التعليقػات يف حػاؿ التوافػق عليهػا لتصػبح جػزءاً مػن ادلػادة وىػذا مػا يسػمح

للتلميػػذ باالنتقػػاؿ إىل مرحلػػة أعلػػى ومصػػاحبة الشػػيخ أو األسػػتاذ ومعاونتػػو وىػػذا مػػا رتػػي الحق ػاً
باألستاذ ادلساعد (.)3((assistant

ا
ثبنثب  :يؤشراث انتعهيى يف انعبمل

أوهر مؤشرن التعليم للجميعن ( )4الػذي جػرى احتسػابو ل ػ 008بلػداً حػوؿ العػاا أف 05

بلػػد ال تػػزاؿ بعيػػدة عػػن مرحلػػة حتقيػػق التعلػػيم للجميػػع ومازالػػت الفتيػػات تشػػكلن  %66مػػن
األطفػػاؿ غػػًن ادللتحقػػٌن بادلدرسػػة يف الػػدوؿ العربيػػة و %66يف أسػػيا اجلنوبيػػة وال تػػزاؿ تكػػاليف
ادلدرسة حتد من إمكانية االلتحاؽ بالتعليم بالرغم عن إلزاميػة التعلػيم يف كثػًن مػن الػدوؿ كمػا أف
 %46مػػن التالمػػذة ال ػلققػػوف ادلعػػايًن الػػدنيا يف الرياضػػيات واللغػػات ويػػرى بػػالتقرير نفسػػو أف
العػػاا سػػيكوف اجػػة إىل أكثػػر مػػن  08مليػػوف معلػػم يف التعلػػيم االبتػػدا ي ػػدود عػػاـ 0605
وستكوف إفريقيا وجنوب الصحراء ومناطق أسيا الشػرقية واةػيط اذلػادئ وآسػيا اجلنوبيػة والغربيػة
7
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اجػػة إىل حػػوايل 4ماليػػٌن معلػػم جديػػد يف ادلراحػػل االبتدا يػػة وعلػػى الػػرغم مػػن مجيػػع ا جػراءات
ادلتخذة لالنتفػاع مػن التعلػيم مػا قبػل االبتػدا ي مػا زالػت مسػتويات ادلشػاركة أقػل مػن  %76يف
الدوؿ العربية وإفريقيا ويف جنوب الصحراء الكربى وعلػى الصػعيد العػادلي ال يػزاؿ حػوايل 774
مليػػوف شػػخص عػػرب العػػاا يعػػانوف األميػػة أي مبعػػدؿ ( )5-0ويعػػي

أكثػػر مػػن ثالثػػة أربػػاع ىػػذا

العدد يف  05بلد فقط وال تزاؿ النساء دتثلن  %64من الكبار غًن ادلتعلمٌن عرب العاا وتقػدر

قيػ ػ ػ ػمة األم ػ ػ ػ ػواؿ الالزمػػة لتحقيػػق التعلػػيم يف دوؿ العػػاا ػػوايل 00مليػػار دوالر شلػػا غلعػػل األمػػر

صعباً للغاية(.)5

ويف ىذا السياؽ يرى نباف كي مػوفن األمػٌن العػاـ لممػم ادلتحػدة أف األولويػة يف مواجهػة

التح ػػديات ال ػػيت تعانيه ػػا اجملتمع ػػات وال ػػدوؿ يكم ػػن يف ازدى ػػار نرلتمع ػػات ادلعرف ػػة احلقيقي ػػةن شل ػػا
سيسمح لنػا مبواجهػة تبػاطؤ النمػو يف االقتصػاد وزيػادة عػدد السػكاف وتقػدمهم يف السػن وتكػوف
النتيجة مرتكزة على الذكاء والعلوـ والتكنولوجيات والتأكيد على عملية العلم والتعليم(.)6

إف تغًن ادلهنة وضرورة الظهور يف أفرػل حػاؿ سيوسػع الطلػب علػى التعلػيم أكثػر فػأكثر
ليمتػػد علػػى مػػدى حيػػاة ا نسػػاف .الشػػك يف أف سػػكاف العػػاا سػػيتقدموف يف السػػن ولكػػن الكػػا ن
البشري سيبقى ح مرحلة متقدمة من حياتو يف شباب دا م ألنو لن يكتفػي مػن التعلػيم بػالرغم
من ارتفػاع امجػايل النػاتج اةلػي العػادلي مػن 3 666مليػار دوالر يف العػاـ  0906إىل 46856
مليػػار دوالر يف العػػاـ  0666ف ػإف ا نفػػاؽ علػػى التعلػػيم ا ػلػػا بنسػػبة ا رتفػػاع نفس ػها وتعتػػرب
الواليات ادلتحدة األمريكية أكرب مستثمر يف التعليم يف العاا وتعادؿ ميزانيتها ادلخصصة للتعلػيم

رلمػوع ميزانيػات حكومػػات يف سػت منػػاطق سلتلفػة مػػن العػاا ىػػي الػدوؿ العربيػػة وأوربػا الوسػػطى
وامريكا الالتينية وآسيا اجلنوبية والغربية وافريقيا وجنوب الصػحراء الكػربى وختصػص احلكومػات
دوؿ اسػػيا الشػػرقية واةػػيط اذلػػادي ثػاين اعلػػى حصػػة مػػن االنفػػاؽ احلكػػومي العػػادلي علػػى التعلػػيم
بنسػػبة %08مػػن امجػػايل النػػاتج اةلػػي لػػدوذلا نبعػػد امريكػػا الشػػمالية و اوروبػػا الغربيػػة ن ولكنهػػا
تستثمر اقػل بكثػًن مػن حصػتها يف ادلػوارد ادلاليػة العادليػة البالغػة  %08مػن امجػايل النػاتج اةلػي
العػػادلي علػػى التعلػػيم بينمػػا مػػن ىػػم يف عمػػر الدراسػػة مػػن امجػػايل سػػكا ا حػػوايل  %09ويف اسػػيا
8
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اجلنوبيػػة والغربيػػة غلػػري انفػػاؽ  %7مػػن مػػوارد ىػػذه الػػدوؿ علػػى التعلػػيم ويف امريكػػا الالتينيػػة
والكػػاريحم فػػاف الوضػػع اكثػػر توازنػػا حيػػث غلػػري انفػػاؽ  %8مػػن االنفػػاؽ العػػادلي علػػى التعلػػيم
علػػى %9مػػن السػػكاف يف عمػػر الدراسػػة ويعكػػو االنفػػاؽ احلكػػومي علػػى التعلػػيم أحػػد ادلصػػادر
الر يسػػية لتمويػػل التعلػػيم وال تػػزاؿ الػػدوؿ االقػػل تقػػدما نتعتمػػد علػػى أسػػر التالمػػذة واجملتمعػػات
اةلية لسداد ش التكاليف ادلرتبطة بالتعليم( .)7ولدراسة واقع التعليم ودوره يف التنميػة البشػرية

ؽلكن احتساب ادلؤشرات التالية:

9
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جدوؿ رقم()0
معدالت االنتساب إىل التعليم وزلو االمية
الدول ــة

()8

معدالت حمو معدالت حمو املعدل الصايف
االمية لدى االمية لدى لالنتساب إىل

املعدل الصايف
لالنتساب إىل

البالغني( )%الشباب( )%االبتدائي ( )%الثانوي()%
الدول النامية

..77

6.78

6.

.5

الدول االقل منوا

.573

8.7.

..

7.

الدول العربية

..75

6.77

65

.5

دول شرق اسيا والباسيفيك

5.7.

5.76

55

85

دول امريكا الالتينية والكارييب

6575

5878

5.

86

دول جنوب اسيا

.57.

.37.

6.

-

دول افريقيا حتت الصحراء

.575

.777

.7

78

دول وسط اوروبا وشرقها

5577

5578

57

63

دول جملس التعاون االمنائي واالقتصادي

-

-

58

6.

دول اجملل التعاون ذات الدخل املرتفع

5577

-

58

57

الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة

5377

6577

5.

-

الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة

.575

6.75

6.

-

الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة

.377

8873

58

-

الدول ذات الدخل املرتفع

5678

-

5.

57

الدول ذات الدخل املتوسط

5.77

5876

55

..

الدول ذات الدخل املنخفض

8.76

.573

67

3.

دول العامل

687.

6773

01

6.
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ا
رابعب  :انرتبيت ٔانتعهيى يف انٕعٍ انعربي :انعرة بني االييت ٔانتعهى

يعاين الوطن العريب نسبة عالية من االمية ويف تقرير اليونيسف حوؿ ن وضع االطفاؿ يف

العاا ن تبٌن انو يوجد  76مليوف امي يف الوطن العريب من بينهم اكثر من 45مليوف امرأة

وطفل( ،)9أي حواىل ربع سكاف العرب اميوف ويرتكز اكثر االميوف يف مصر بنسبة  %36بينما
يتوزع  %76على اربع دوؿ اخرى يف السوداف وادلغرب واجلزا ر واليمن ويؤكد التقرير نفسو
أف االطلراط يف ادلدارس االبتدا ية ازداد من سنة  0996-0986لًنتفع إىل  %85من عدد
السكاف يف الوطن العريب ويف حاؿ زيادة نسبة االطلراط يف ادلدارس من ادلعدؿ نفسو يف الدوؿ
العربية فإف عدد التالميذ يف ادلدارس االبتدا ية سيصل إىل  44مليوف عاـ  0606ويف ادلقابل
فاف  00مليوف طفل يف سن ادلدرسة خصوصا من البنات ما زالوا خارج ادلدرسة وأف عدد
الشباف يفوؽ كثًنا عدد الفتيات يف ادلدارس الثانوية وعلى صعيد مستوى التعليم اجليد فأنو
مازاؿ مقتصرا على اقلية طلبوية يف الوطن العريب شلن يستطيعوف االلتحاؽ بادلدارس اليت تؤمن
تعليما نجيدان بينما تلتحق االكثرية مبدارس ذات جودة اقل و يعترب الفارؽ عاليا نجيدان يف
معدالت االنتساب إىل ادلدارس واىل اجلامعات بٌن الذكور واالناث حيث تفوؽ نسبة الذكور
نسبة االناث بشكل كبًن يف الوقت اليت تشهد فيو بعض الدوؿ الصناعية وادلتقدمة معدالت

عكسية حيث يتسرب الذكور من ادلدارس وػلصلوف على درجات علمية اقل فيما حتقق
الفتيات نتا ج اكادؽلية اعلى ويف معظم الدوؿ العربية واالسيوية ودوؿ جنوب الصحراء ،حيث
بلغ عدد الفتيات اللوايت ا يدخلن ادلدرسة حوايل  04مليوف فتاة وبينما بلغت نسبة الفتيات
ادللتحقات بادلدارس يف كل من ىولندا وطاجيكستاف وغًنىا مئة يف ادلئة ا تصل ىذه النسبة إىل
 %85من الفتيات يف بلد غين كالسعودية مثال ن وىو اقل من ذلك يف السوداف واليمن ومصر
والصوماؿ ويف بعض الدوؿ العربية االخرى( .)06ويف مقابل العدد الكبًن لالمية يف الوطن العريب

بلغ عدد ادلتخرجٌن بشهادات جامعية ويف ختصصات سلتلفة حوايل  05مليوف متخرج منهم
اكثر من  %46حازوا على شهادات بدرجة ماجستًن وح دكتوراه وىي نسبة ال بأس هبا
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مق ػ ػارنة بػ ػ ػدوؿ اخرى متقدم ػ ػ ػة كػ ػال ػ ػوالي ػ ػات ادلتح ػ ػ ػدة حي ػ ػث أف  %06من مح ػ ػ ػ ػلة شهادة
ادلاجستًن والدكتوراه(.)00

ا
خبيسب  :االَتسبة إىل انتعهيى يف انٕعٍ انعربي

التػػزاؿ مشػػكلة التعلػػيم للجميػػع ػػيمن علػػى معظػػم الػػدوؿ الفقػػًنة والناميػػة وىػػي قنبلػػة

موقوتػػة ينبغػػي معاجلتهػػا باعتبارىػػا مصػػدرا للجهػػل والتخلػػف وتسػػاىم يف زيػػادة ازمػػة اجلػػوع والفقػػر
بػػالرغم مػػن تراجػػع عػػدد االطفػػاؿ غػػًن ادللتحقػػٌن بادلػػدارس يف الػػوطن العػػريب .إىل مػػا يػػوازي 6،6
مليوف طفل من بينهم  %59من ا ناث وتراجع معدالت األمية لػدى الكبػار والػيت مػن ادلتوقػع
أف تصل إىل حدود  85مليوف عاـ  0605إىل أف معدؿ الوفيات بٌن االطفاؿ يزيد عن 066
طفل لكل  066طفػل مػن ادلواليػد االحيػاء يف كػل مػن جيبػويت وموريتانيػا والسػوداف وغًنىػا كمػا
يعاين  %06من االطفاؿ الذين تقل اعمارىم عن  5سنوات من تقزـ متوسط أو حاد يػنعكو
سلبا على حتصيلهم العلمي ويدفعهم إىل االلتحاؽ بسػوؽ العمػل يف سػن مبكػرة كمػا يف ( مصػر

والسوداف واليمن .)00()...وفيما يلي أىم ضرورات تتابع مراحل التعلم لدى الطفل .

توفر الرعاية لمطفاؿ دوف السنة الثالثة ال يزاؿ موضوع رعاية االطفاؿ الصػحية والرتبويػة
دوف السػػن الثالػػث يقػػع كليػػان علػػى عػػاتق االىػػل يف الػػدوؿ العربيػػة الفقػػًنة والناميػػة مػػع مشػػاركة

ضعيفة جلمعيات اىلية غًن حكومية وال تزاؿ مشاركة احلكومات العربية زلدودة يف ىذا اجملاؿ شلػا
يػػؤدي إىل وفػػاة عػػدد كبػػًن مػػنهم خصوصػػا ن يف االريػػاؼ مػػع التأكيػػد علػػى التقػػدـ الكبػػًن بالعنايػػة
باألطفاؿ يف بعض الدوؿ كلبناف وسوريا واالردف ودوؿ اخلليج العريب.
توفر العناية لمطفاؿ يف سن الثالثة وما فوؽ تعترب ىذه ادلرحلة من اىم ادلراحل يف حيػاة
الطفػػل حيػػث ؽلكػػن اكتشػػاؼ مواىبػػو وتنميتهػػا وتربيتػػو بطريقػػة صػػاحلة حيػػث تلعػػب ىػػذه ادلرحلػػة
دوراً اساسياً يف ذلك وعلى الدولة أف توفر الوسا ل ادلناسبة الكتشػاؼ ورعايػة ادلواىػب وتنميتهػا
بالتزامن مع تأمٌن التعليم ادلدرسي االلزامي واجملاين والرعاية الصحية وغًن ذلك.

بالرغم من اعتماد بعض الدوؿ العربية التعليم االلزامي واجملاين يف ادلرحلػة االبتدا يػة  .شلػا
ادى إىل ارتفاع االلتحاؽ بادلدرسة بنسبة  %00ما بٌن 0666و  0666ولكن النمو السكاين
03
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يف دوؿ عربيػػة اخػػرى كمصػػر والسػػوداف وموريتانيػػا وغًنىػػا ادى إىل اطلفػػاض يف متوسػػط معػػدؿ
ادلشاركة يف التعليم وتبقى ادلشكلة االساس وادلتمثلة يف عامل الفقر واجلهل على مستوى العا لػة
باألخص لدى ادلرأة ىو العامل الر يسي يف تفاقم ىذه ادلشكلة اليت ينبغي مراعا ا بشكل حاسم
عند اطالؽ برامج التنمية البشرية(.)03

ا
سبدسب  :يتببعت انذراست بعذ املرحهت االبتذائيت

إذا كػاف الفقػر واجلهػػل علػا العػا ق الر يسػػي أمػاـ العنايػة باألطفػػاؿ وااللتحػاؽ بادلدرسػػة يف

ادلرحل ػػة التكميلي ػػة والثانوي ػػة م ػػع تف ػػاقم مش ػػكلة التح ػػاؽ االن ػػاث فيه ػػا يف بل ػػداف عدي ػػدة منه ػػا
السػػعودية  ،مصػػر ،الصػػوماؿ  ،الػػيمن  ،وغًنىػػا ويف سػػن مػػا بعػػد العاشػػرة مػػثال يصػػبح باسػػتطاعة
الولػػد ادلشػػاركة يف العمػػل وادلسػػاعدة يف تػػامٌن قػػوت عا لتػػو خصوصػػا يف االريػػاؼ ويف الرػػواحي
يعود سبب معظم ىذه الظاىرة إىل الفقر وعدـ القدرة على تامٌن وسا ل وموارد اضافية مساعدة
للع ػػا الت وللمجتم ػػع وحي ػػث يبل ػػغ مع ػػدؿ االطف ػػاؿ ال ػػذين يكمل ػػوف دراس ػػتهم م ػػن  %48إىل
 %55يف الػػدوؿ الفقػػًنة كالسػػوداف ،مصػػر ،الػػيمن ،العػػراؽ ،جيبػػويت ،موريتانيػػا وىػػو اقػػرب إىل
 %066يف دوؿ اخلليج العريب ولبناف واالردف وسوريا وىذا ما يسػتدعي البحػث عػن االسػباب
الكامن ػػة وراء ذل ػػك وحتس ػػٌن البيئ ػػة ادلدرس ػػية واالجتماعي ػػة للس ػػكاف واج ػػراء م ػػا يل ػػزـ لتش ػػجيع

االنتساب إىل ادلراحل التعليمية التالية ادلبينة يف اجلدوؿ(: )0
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جدوؿ رقم ()0
توزيع معدالت زلو االمية واالنتساب إىل التعليم يف الوطن العريب

الدولة

معدل حمو
االمية لدى
البالغني %

معدل حمو
االمية لدى
الشباب %

معدل
معدل
االنتساب إىل االنتساب إىل
االبتدائي  %الثانوي%

معدل االطفال
يف الصف

طالب تعليم
عايل يف العلوم

اخلامس من واهلندسة واالنتاج
املرحلة االبتدائية واالنشاءات

الكويت

5575

557.

6.

.6

-

-

قطر

657.

5.75

58

5.

-

75

االمارات

667.

5.7.

.7

..

5.

-

ليبيا

6377

567.

5.

-

-

57

عمان

6773

5.75

.8

..

56

7.

السعودية

6775

5.76

.6

88

58

.7

االردن

5777

557.

65

.5

58

77

لبنان

-

-

57

-

55

73

تونس

.375

5375

5.

8.

5.

76

اجلزائر

8575

5.77

5.

88

5.

18

مصر

.773

6373

53

67

53

-

املغرب

.775

..7.

68

5.

55

-

السودان

8.75

..77

35

-

.5

-

اليمن

.377

..77

..

-

.5

-

االراضي
الفلسطينية

5773

575

6.

5.

-

76

سوريا

6.76

577.

5.

87

55

-
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ا
سببعب  :االَتسبة إىل املراحم انثبَٕيت

بػػالرغم مػػن الزاميػػة ورلانيػػة التعلػػيم يف ادلراحػػل االبتدا يػػة يف بعػػض الػػدوؿ العربيػػة ال تػػزاؿ

ىنػػاؾ حاجػػة للعمػػل علػػى تشػػجيع االلتحػػاؽ بادلػػداس الثانويػػة وحتسػػٌن جػػودة التعلػػيم والتأىيػػل
لالنتسػػاب إىل التعلػػيم العػػايل بفروعػػو واختصاصػػاتو وفػػتح ب ػرامج ثانويػػة متخصصػػة أو فنيػػة مػػع
مراعاة قدرة الطالب على استيعاب الػربامج التعلميػة وىرػمهم دلرػامينها وقػدرة االسػاتذة علػى
ايصالو بشكل جيد ذلم با ضػافة إىل معاجلػة مؤشػرات الرسػوب والنجػاح بطػرؽ حديثػة جتعػل مػن
ادلمكن استخالص العرب وتطوير العملية الرتبوية كما صلد ضػرورة جعػل ادلرحلػة الثانويػة ختصيصػية
وتقس ػػيمها إىل فني ػػة ،مهني ػػة  ،واقتص ػػادية ،علمي ػػة ت ػػة وغ ػػًن ذل ػػك وفق ػػا لرؤي ػػة زل ػػددة خت ػػدـ
االسػرتاتيجية العامػػة واالىػػداؼ اةػػددة للعمليػػة الرتبويػػة  .وتشػػًن البيانػػات االحصػػا ية يف الػػدوؿ
العربيػػة إىل وجػػود مػػا يقػػارب  07مليػػوف تلميػػذ مسػػجل يف ادلػػدارس الثانويػػة بزيػػادة  %03عػػن
العدد ادلسجل يف عاـ .0999
ولكن دوالن اخرى كالعراؽ وجيبويت واليمن وادلغػرب والسػوداف تقػل فيهػا نسػبة القيػد يف
مرحلػػة الثانويػػة عػػن  %56مػػن رلمػػوع التالمػػذة الػػذين بإمكػػا م االنتقػػاؿ اليهػػا مػػن ادلراحػػل
الس ػػابقة وتص ػػل إىل ح ػػوايل  %96يف دوؿ اخ ػػرى ك ػػدوؿ اخلل ػػيج ولبن ػػاف واالردف وغًنى ػػا كم ػػا
سػػجلت نسػػبة القيػػد ارتفاعػػا نملحووػػان بنسػػبة تػػوازي حػػوايل  %05يف دوؿ كجيبػػويت والع ػراؽ

واليمن والسوداف نظرا نللجهود اليت تبذذلا حكومتها واطلفاضػان بنسػبة  %90يف الػدوؿ اخػرى
كا مارات العربية ادلتحدة بالرغم من جهودىا يف ىذا اجملاؿ (.)05
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املبحث انثبَي

اسرتاتيجيبث تغٕير انتعهيى انعبيل يف انٕعٍ انعربي
إنطالق ػاً مػػن واقػػع التعلػػيم العػػايل ومسػػتلزمات التنميػػة البشػػرية ال بػػد مػػن تصػػور آليػػات

لتحسٌن جودتو وربطو اجات اجملتمػع ليػتمكن مػن لعػب الػدور ادلطلػوب منػو يف تعزيػز معػدالت
النمو االقتصػادي وحتقيػق نػوع مػن االمػاف للدولػة غلػب اف تراعػي ىػذه االليػات ادلسػتوى الثقػايف

للمجتمػ ػػع ومسػ ػػتويات التعلػ ػػيم مػ ػػا قبػ ػػل اجلػ ػػامعي والقػ ػػدرات ادلاليػ ػػة والتصػ ػػوير العػ ػػاـ للهيئ ػ ػات
االقتصادية وما ىو مطلوب حتقيقو على صعيد بناء اقتصاديات جديدة وتعزيز معدالت النمو يف
سلتلف القطاعات.وفيما يلي نستعرض اىم اةاور اليت دتثل اسرتاتيجية التعليم يف الوطن العريب.
ا
أٔال  :رسبنت انتعهيى انعبيل ٔأْذافّ

يعػػد وضػػع نالرسػػالةن للتعلػػيم العػػايل أو ن الرؤيػػة الوطنيػػة ن الػػيت علػػى اساسػػها يػػتم حتديػػد

االىداؼ الر يسية ادلطلوبة لتحقيق التنمية البشرية و االقتصادية من اىم ادلواضيع اليت غلػب أف
تقوـ هبا احلكومات كمقدمة لربرلة خطوا ا يف رلاؿ بناء تعلػيم عػايل جيػد يسػاىم يف تنفيػذ واصلػاز
االىداؼ ادلوضوعة ،كما غلب صياغة رسالة وحتديد اىداؼ خاصػة لكػل مؤسسػة تعليميػة يػث
تتالقى مجيع االىداؼ رلتمعة لتنفذ اذلػدؼ الر يسػي ادلوضػوع ،وتسػاىم يف حتقيػق الرؤيػة الوطنيػة
ادلوضػػوعة لػػو ولقػػد بػػادرت بعػػض الػػدوؿ العربيػػة كػػاألردف وا مػػارات ولبنػػاف إىل وضػػع سياسػػات

وخطط وطنية وىي تعمل على بررلة اخلطػوات الالزمػة واصلػاز االىػداؼ ادلطلوبػة وحتديػد أىػداؼ
التعليم العايل.
ويف مػػوازاة ذلػػك يؤكػػد اداء بعػػض احلكومػػات العربيػػة بشػػكل واضػػح علػػى نظػػر م للتعلػػيم
العػػايل كاسػػتثمار سػػلحم وغػػًن منػػتج لػػذا نالحػػا تراجعػػا للميزانيػػات احلكومػػة ادلخصصػػة لتمويػػل
اجلامعػػات (عػػدا بعػػض دوؿ اخللػػيج العػػريب) يف كػػل مػػن مصػػر وادلغػػرب ولبنػػاف وموريتانيػػا وجيبػػويت
وغًنىػػا بػػالرغم مػػن زيػػادة معػػدالت االلتحػػاؽ بػػالتعليم العػػايل كمػػا اف الرقابػػة األىليػػة واحلكوميػػة
06
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على معايًن اجلودة وادلواءمة والنوعيػة غػًن واضػحة وغػًن زلػددة ونالحػا انفػالت التعلػيم اخلػاص
دوف رقابػػة ذاتيػػة أو غػػًن ذاتيػػة وعػػدـ اشػػراؾ مؤسسػػات التعلػػيم العػػايل بتقػػدمي ادلشػػورة دلراكػػز
القرار أو ادلشاركة يف ادلشاريع احلكومية واخلاصة.

ا
ثبَيب  :متٕيم انتعهيى انعبملي

ؽلكػػن تقسػػيم اجلامعػػات العربيػػة مػػن حيػػث التمويػػل وفقػػا للػػدخل الػػوطين للدولػػة فبينمػػا ىػػو

مرتفػػع يف الػػدوؿ العربيػػة الغنيػػة ( كػػدوؿ اخللػػيج ) نػػراه ضػػعيفا يف الػػدوؿ االخػػرى كلبنػػاف ومصػػر
واالردف والػػيمن وادلغػػرب وغًنىػػا .ويف ا مجػػاؿ فػػاف دتويػػل التعلػػيم العػػايل يف الػػدوؿ العربيػػة
وبنسػػبة تصػػل مػػن  %66مػػن امجػػايل التمويػػل يف الػػدوؿ العربيػػة الفقػػًنة وادلتوسػػطة النمػػو بينمػػا
يصل إىل اكثر من  %96يف الدوؿ الغنية  .ويرتاوح االنفػاؽ علػى التعلػيم يف الكويػت مػا نسػبتو
 %36مػػن امجػػايل االنفػػاؽ العػػاـ علػػى التعلػػيم يف مجيػػع مسػػتوياتو والبػػالغ  %5.0مػػن امجػػايل
الناتج اةلي ويف ليبيا بلغ االنفاؽ على التعليم العايل  %69مػن امجػايل األنفػاؽ علػى التعلػيم
الب ػػالغ  %0.7م ػػن امج ػػايل الن ػػاتج اةل ػػي ويف عم ػػاف بل ػػغ عل ػػى الت ػػوايل  %7م ػػن  %30م ػػن
 %0.6ويف ت ػػونو  %00م ػػن اص ػػل  %7.3ويف ادلغ ػػرب  %06م ػػن اص ػػل  %6.7ويف
السػػوداف %00مػػن اصػػل  %6.6ويف جػػوبييت %05مػػن اصػػل  %7.9امػػا يف قطػػر فبلػػغ

االنفػػاؽ علػػى التعلػػيم 0.6مػػن امجػػايل النػػاتج اةلػػي موزعػػة علػػى كافػػة ادلراحػػل ويف االمػػارات

 %9.6موزع ػة علػػى كافػػة ادلراحػػل وتعتػػرب مسػػاعلة قطػػاع اخلػػدمات واالعمػػاؿ يف دتويػػل التعلػػيم
العػػايل ضػػئيال للغايػػة ويػرتاوح بػػٌن  %06و %6عػػدا بعػػض ادلؤسسػػات االىليػػة الػػيت تػػوفر منحػػا
جامعي ػػة ل ػػبعض الط ػػالب حي ػػث صل ػػد التجهيػ ػزات متواض ػػعة ل ػػبعض ادلختػ ػربات ويغط ػػي االى ػػايل
ادلسػػتفيدين الػػنقص يف التمويػػل ومصػػاريف الدراسػػة ويقػػدر حجػػم االنفػػاؽ  %0.0مػػن االنفػػاؽ
العػػادلي واالمجػػايل علػػى التعلػػيم وىػػو معػػدؿ مقبػػوؿ نسػػبيا ولكنػػو يرتكػػز يف بعػػض الػػدوؿ العربيػػة
الغنيػػة امػػا يف الػػدوؿ العربيػػة االخػػرى فبالكػػاد يكفػػي التمويػػل احلكػػومي وبعػػض النفقػػات االخػػرى
كالصيانة وشراء التجهيزات وبعض ادلعدات الررورية لزوـ تشػغيل ادلختػربات والبػاقي يقػع علػى

عاتق الطالب (.)06
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كم ػ ػػا تع ػ ػػاين الدول ػ ػػة م ػ ػػن مش ػ ػػكلة اذل ػ ػػدر يف االنف ػ ػػاؽ وارتف ػ ػػاع تكلف ػ ػػة التعل ػ ػػيم مقارن ػ ػػة
مبتوسػ ػػط الكلفػ ػػة العادليػ ػػة وكلمػ ػػا كانػ ػػت الدولػ ػػة فقػ ػػًنة كلمػ ػػا زادت التكلفػ ػػة بالنسػ ػػبة للطالػ ػػب
وىذا ىو عا ق اضايف .
ونظ ػػرا لتن ػػوع ال ػػنظم والبيئي ػػة واالكادؽلي ػػة واالختصاص ػػات واخ ػػتالؼ مس ػػتويات التعل ػػيم
وىياكلػػو االساسػػية و مراعػػاة السياسػػات الدوليػػة الػػيت ػػدؼ إىل جعػػل التعلػػيم العػػايل يف متنػػاوؿ
اجلميػػع ولتحقيػػق احلػػراؾ االكػػادؽلي بػػالتزامن مػػع احلريػػة واالسػػتقاللية للجامعػػات أصػػبح موضػػوع

اجلػػودة اساسػػيا تؤكػػد عليػػو ادلنظمػػات الدوليػػة ويهػػدؼ إىل ضػػماف مػػؤىالت ادلتعلمػػٌن وتزويػػدىم
بادلعارؼ ادلتقدمة والتقنيات الالزمة لدخوذلم إىل سوؽ العمل  .وتعين جودة التعليم مجيع النظم
واالليات اليت تؤدي إىل ضماف اةافظػة علػى مسػتوى سلرجػات التعلػيم العػايل وحتسػينها .ونظػاـ
اجلودة ىو عبارة عن اليو عمل ونشاطات تستحدثها ادلؤسسة التعليمية لتؤكػد نفسػها ولمخػرين
اف الظروؼ قد ىيأت كي يبلغ الطالب ادلستويات القياسية اليت حدد ا ادلؤسسة لنفسها والػيت
تسمح للخرغلٌن العاملٌن للمنافسة يف سوؽ العمل .
وال ؽلك ػػن فص ػػل اجل ػػودة ع ػػن ادلالءم ػػة فدؽلقراطي ػػة التعل ػػيم وجعل ػػو متاح ػػا للجمي ػػع يف ػػرتض
التفاعل مع سوؽ العمل وضخ كوادر مؤىلة علػى ادلنافسػة والصػمود وجػو التغػًنات الػيت يعانيهػا
سوؽ العمل ومتطلبات اربابو يف ضوء االزمات اليت قد يعانيها بعض الدوؿ .وانفتاح الدوؿ على
بعرػػها لتجعػػل مػػن ضػػماف اجلػػودة علػػا ر يسػػيا لكػػل مؤسسػػة تسػػعى إىل تزويػػد الطػػالب بادلهػػارات

االزمة جملاراة العصر  .ولرماف اجلودة ينبغي على مؤسسات التعليم العايل اف تعمل على(:)07

 .0حتسػػٌن جػػودة مسػػتوى العػاملٌن  :فالعػػاملوف يف مؤسسػػات التعلػػيم العػػايل غلػػب اف يتمتعػػوا
مبهػػارات ومسػػتويات رفيعػػة جتعلهػػم قػػادرين علػػى مواجهػػة مشػػاكل العمػػل والبحػػث العلمػػي
والتط ػػور ال ػػذايت اض ػػافة إىل دت ػػتعهم مبتطلب ػػات وق ػػيم اخالقي ػػة رفيع ػػة  .إىل جان ػػب مه ػػارات
ادلعلمػػٌن مػػن االسػػاتذة ومػػووفٌن ،وغلػػب علػػى ادلؤسسػػة اف تػػؤمن مكانػػة اجتماعيػػة وماليػػة
ال قػػة للمدرسػػٌن لكػػي يتفرقػػوا للبحػػث العلمػػي و عطػػاء كػػل مػػا يتقنػػوه مػػن مهػػارات إىل
تالميػػذىم كمػػا غلػػب وضػػع حػػوافز تشػػجع البػػاحثٌن علػػى العمػػل متظػػافرين ضػػمن فػػرؽ
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متعددة االختصاصات تعين مبشروعات ثية وتدرس ادلوضوع من جوانب شػ تلػحم حاجػة
اجملتمع وتعمل على تنمية ادلوارد البشري واالقتصادية .
 .0معاجلػػة مشػػكلة ناحلركػػة االكادؽليػةن ووضػػع شػػروط ومعػػايًن مسػػبقة ن امتحانػػاتا معػػادالت
وغػػًن ذلػػك ن لالنتسػػاب إىل التعلػػيم مػػع احلػػرص علػػى جعػػل التعلػػيم متاحػػا للجميػػع ضػػمن
مقدرات كل شخص ومؤىالتو .

 .3حتػػديث مناىجهػػا بواسػػطة االسػػاتذة جلعلهػػا تػػتالءـ مػػع التطػػورات االقتصػػادية والتكنلوجيػػة
ادلعاصػػرة .وتلػػحم احتياجػػات اجملتمػػع وسػػوؽ العمػػل .وىػػذا يعػػين اف جػػودة برنػػامج وادلنػػاىج
تعتػػرب جػػزءا ال يتجػػزأ مػػن جػػودة العػػاملٌن وادلدرسػػٌن يف التعلػػيم وىػػي ترتكػػز علػػى جػػودة
االىداؼ ادلوضوعة للتعليم ومدى تالؤمها للسياسات الوطنية .
 .4ادلش ػػاركة يف حتس ػػٌن مس ػػتوى م ػػؤىالت الط ػػالب يف ادلراح ػػل كاف ػػة والتأك ػػد عل ػػى تع ػػديل
ادلناىج الرتبوية يف التعليم العاـ وتنويع ادلرحلة الثانوية مبا يتالءـ مػع التخصصػات اجلديػدة
يف التعلػػيم العػػايل وحاجػػات عػػاا االعمػػاؿ ،مػػع التشػػديد علػػى التشػػاور ادلسػػتمر يف مراحػػل
التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي.
 .5تطوير وحتسٌن مستوى البىن االساسية والبيئية الداخلية واخلارجية للتعليم العايل اذ تفرتض
ج ػػودة الت ػػدريو والبح ػػث ت ػػوفر م ػػوارد مالي ػػة كافي ػػة لتموي ػػل ادلش ػػاريع وجتهيػ ػزات ول ػػوازـ
كمشػػاغل حرفيػػة وسلت ػربات ومكتبػػات .وكلمػػا ك ػاف التفاعػػل كب ػًنا مػػع العػػاا كلمػػا تػػوفرت

وروؼ االبتكار واالبداع بالتزامن مع ختػريج جػامعيٌن مػزودين مبهػارات واسػعة وشلػا ال شػك
فيو أف البناء اخلارجي للجامعة لو دور نفسي على العاملٌن بداخلو يث يشػعر اجلػامعيٌن
بانتما هم إىل مؤسسة قوية وفاعلة ال ينقصها التجهيزات أو التكنولوجيات احلديثة.
 .6تطػػوير اليػػات وتنظػػيم طرا ػػق تقيػػيم االمتحانػػات وطػػرح االسػػئلة وشػػروط النجػػاح ووضػػع
معايًن واضػحة وزلػددة للتأىيػل ادلسػبق وادلسػتمر للطػالب وادلعػاملٌن مػع مراجعػة النتػا ج
والبحث عن اسباب اخللل القا م هبدؼ حتسٌن االنشطة والنتا ج .
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 .7اةافظ ػػة عل ػػى االس ػػتقالؿ ال ػػذايت للمؤسس ػػات وادلس ػػؤولية الذاتي ػػة واألخالقي ػػة وادلعنوي ػػة
لمساتذة واالدارة والعاملٌن واخلروع للمساءلة ذلدؼ حتسٌن االداء.

ا
ثبنثب :املالءيت أٔ املٕاءيت يف انتعهيى انعبيل

ادلالءمة أو ادلواءمة ،تعين دور التعلم العايل ومكانتو يف اجملتمع ومهامو فيما يتعلػق بعمليػة

التعلػػيم والبحػػث العلمػػي وصػػالتو بعػػاا العمػػل وعالقتػػو مػػع الدولػػة واوجػػو تفاعلػػو مػػع مسػػتويات
واش ػػكاؿ تعل ػػيم اخػ ػرى ومواكبت ػػو حلاج ػػات ومتطلب ػػات اجملتم ػػع عل ػػى كاف ػػة الص ػػعد االقتص ػػادية
وا ظلا ية والرتبوية واالجتماعية وغًن ذلك .من ىنا تعترب نادلالءمةن من اجملاالت ادلهمػة الػيت ػتم
هبػػا اذليئػػات الدوليػػة ادلهتمػػة بالرتبيػػة والثقافػػة والعلػػوـ وتعتربىػػا مػػن ضػػمن األىػػداؼ ا س ػرتاتيجية
للتعل ػػيم الع ػػايل ال ػػذي يس ػػعى إىل حتقيقه ػػا وحت ػػث ال ػػدوؿ عل ػػى العم ػػل لبل ػػوغ ى ػػذا اذل ػػدؼ بع ػػد
التحػػوالت اجلذريػػة يف البػػىن االقتصػػادية والعلميػػة والتكنولوجيػػة الػػيت حػػدثت خػػالؿ الس ػػنوات
األخػ ػػًنة يػ ػػث يتوجػ ػػب علػ ػػى التعلػ ػػيم العػ ػػايل اف يرػ ػػطلع بػ ػػدور أساسػ ػػي يف التنميػ ػػة البش ػ ػرية
واالقتصادية للمجتمع .ويتمحور مفهوـ ن ادلالءمةن حوؿ-:
 -0التالقػ ػػي مػ ػػع السياسػ ػػات العامػ ػػة للدولػ ػػة :يتمثػ ػػل دور اجلامعػ ػػات يف تزويػ ػػد السياسػ ػػيٌن
واحلكومػػات والربدلانػػات بادلعلومػػات ادلسػػتمدة مػػن أعمالػػو البحثيػػة كػػي يتمكنػػوا مػػن اختػػاذ

ا جراءات ادلناسبة واتباع سياسات رشيدة يف التنمية وخدمة اجملتمع لذا على التعليم العايل
اف يػػدير بنػػوؾ معطيػػات خاصػػة ويتػػوىل أعمػػاؿ التحليػػل والنقػػد واسػػتخراج النتػػا ج ويقػػدـ
ادلشورة ليشكل عامالً زلركاً ظلاء اجملتمع.
 -0التالقي مع عػاا العمػل :أدت العودلػة واحلػراؾ االقتصػادي للشػركات الكػربى والصػغرى
علػػى الصػػعد اةليػػة والدوليػػة وحتػػديث عمليػػات االنتػػاج والتسػػويق واحلاجػػة إىل انتػػاج سػػلع
ومػػواد اسػػتهالكية جديػػدة وأجهػػزة معقػػدة ذات اىػػداؼ سلتلفػػة إىل زيػػادة احلاجػػة إىل ايػػدي
عاملة ماىرة ومؤىلة واىل اختصاصيٌن جدد يتميزوف بقدرة كبًنة على اسػتخداـ التكنلوجيػا
احلديثػػة والتفاعػػل معهػػا وىػػذا بػػدوره ػلتػػاج إىل حتػػديث وتعػػديل دلنػػاىج التعلػػيم العػػايل ودوره
ومهامو يث يتفاعل عاا العمل ويزوده بأدوات انتاج تقنية وبشرية جديدة فيغين ىذا العاا
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ويغتػػين بػػدوره كمػػا غلػػب اف يتعػػاوف مػػع اجلامعػػات علػػى صػػعيد البحػػث العلمػػي ودتويلػػو واف
يعتػػرب التعلػػيم العػػايل اسػػتثماراً ػػد ذاتػػو وعلػػى التعلػػيم العػػايل بػػدوره اف يعمػػل علػػى تطػػوير
مناىجو الدراسية واف ينتقل من ن نقل ادلعرفة إىل عملية استحداث ادلعرفة واف يتخذ موقفاً
اس ػػتباقيا أزاء ع ػػاا العم ػػل ع ػػن طري ػػق حتلي ػػل رل ػػاالت واش ػػكاؿ العم ػػل الناش ػػئة والتنب ػػؤ هب ػػا
واالستعداد ذلا واف يؤمن عملية التدريب والتأىيل ادلستمر للعاملٌن.

-3التالقي مع ادلستويات األخرى للنظاـ التعليمي :غلػب علػى التعلػيم العػايل اف يعمػل علػى
تعديل ادلناىج الرتبوية للتعليم العاـ واف يعمل على اعداد وتأىيل ادلعلمػٌن ولكافػة ادلراحػل
وعليو اف يركز ا اثو الرتبوية على حتليل وتقييم مسػتويات النظػاـ التعليمػي وتأىيػل ادلػدارس
والعمل على تزويدىا بالوسا ل الرتبوية ادلتقدمة.
 -4التالقػػي مػػع اجلميػػع :ينبغػػي علػػى التعلػػيم العػػايل اف يػػؤمن االطلػػراط للجميػػع دوف دتييػػز أو
تفرقة على قاعدة اف التعليم ىو حق من حقوؽ ا نساف من ىنا غلب على الػدوؿ اف تعمػل
على تعزيػز دؽلقراطيػة التعلػيم وجعلػو متاحػاً للجميػع دوف تفرقػة يف العنصػر وادلػذىب والعمػر
واجلنو واللوف واف يتساوى اجلميع يف حقوقهم وواجبا م .

 -5التالقي يف كل زماف ومكاف :غلب توفر فرص التعليم العايل ليتجاوب مع حاجات اجملتمػع
يف كل زماف ومكاف واف يتجدد ويتغػًن لينسػجم مػع طبيعػة ادلعػارؼ ادلعاصػرة واف يتػيح لكػل
شخص العودة إىل ادلقاعػد الدراسػية وادلشػاركة يف احليػاة األكادؽليػة وبلػوغ مسػتويات جديػدة

من التدريب ادلهين.

 -6التالقي مع األساتذة والطػالب :غلػب علػى التعلػيم العػايل اف يػؤمن للطػالب تعليمػاً جيػداً
ليمكػػنهم م ػػن دخ ػػوؿ مع ػػرتؾ احلي ػػاة واف يس ػػعى إىل تنمي ػػة مواى ػػب الف ػػرد واس ػػتقاللو ال ػػذايت
واندماجو االجتماعي وتنمية روح ادلبادرة والتسامح والتعاوف مع غًنه.
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ا
رابعب  :يرَٔت ٔتُٕيع انتعهيى انعبيل

تعػػد نمرونػػة وتنويػػع التعلػػيمن العػػايل مػػن اخلطػػط ادلال مػػة لتحسػػٌن وػػروؼ عملػػو وتسػػهيل

االطلػػراط فيػػو وحتقيػػق دؽلقراطيػػة التعلػػيم ومػػن ادلعلػػوـ إف التعلػػيم الكالسػػيكي اجلامػػد الػػذي يلتػزـ

بقيػػود وشػػروط وثوابػػت أكادؽليػػة حػػد مػػن االطلػػراط يف التعلػػيم ونظػػرا نللمتغ ػًنات الس ػريعة الػػيت
ط ػرأت علػػى اجملتمػػع والتحػػوالت االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية والتقػػدـ العلمػػي البػػارز و
انتشػػار تكنولوجيػػا ادلعلومػػات دفع ػت العػػاملٌن يف احلقػػوؿ الرتبويػػة إىل جتديػػد الػػنظم األكادؽليػػة
وتنويعهػػا ومراجعػػة الػػربامج وادلنػػاىج والعمػػل الرتبػػوي لػػتال م متطلبػػات العصػػر اجلديػػد ولػ ػربط
التعليم العايل مع عاا العمل.

لذلك فاف تنويع التعليم العايل غلب إف يراعي(:)08
أ -تنوع الطالب واىتماما م  :أجانب  ،نظاميوف  ،عماؿ  ،مووفوف.
ب -تنوع حاجات عاا العمل.
ج -تنوع مستويات مؤسسات التعليم و أنظمتها واختصاصا ا.
د -تنوع مصادر التمويل .
ىػ -التطورات العلمية وتقدـ نظم االتصاالت وادلعلومات.
و -تنوع ىيكليات أنظمة الدراسة.

إف تن ػػوع الط ػػالب ين ػػتج ع ػػن اخ ػػتالؼ عقا ػػدىم وثقاف ػػا م وم ػػؤىال م وتػ ػأمٌن الظ ػػروؼ
الرتبويػػة جلعػػل العػػاا متاحػػا للجميػػع علػػى قػػدـ ادلسػػاواة دوف النظ ػر يف شػػهادا م الثانويػػة أو يف
اجلػػنو أو يف العػػرؽ أو يف العمػػر والتأىيػػل ادلسػػتمر للمتخػػرجٌن لتتوافػػق مػػع حاجػػات التنميػػة
البشرية واالقتصادية.
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ا
خبيسب  :انتعهيى انعبيل ٔ يتغهببث عبمل انعًم

من التحديات الػيت تواجػو التعلػيم العػايل حتػدي التكيػف مػع عػاا العمػل و ا جابػة عػن

تساؤالتو وىذا ما تفرضو احلياة االقتصادية اجلديدة الناشئة واعتماد سياسة نادلواءمة ن واجلػودة
فيػػو فػػاف االقتصػػاد العػػادلي اجلديػػد القػػا م علػػى االبتكػػار وا بػػداع وادلعرفػػة والتقػػدـ احلاصػػل يف
تكنولوجيػػا ادلعلوم ػػات واالتصػػاالت وم ػػا راف ػػق ذلػػك م ػػن تأس ػػيو الشػػركات الص ػػغًنة وان ػػدماج
بعرػػها يف شػػركات متعػػددة التمويػػل والووػػا ف والتمركػػز يف مراكػػز قريبػػة وبعيػػدة إقليميػػة ودوليػػة
وتعديل مسالك ا نتاج الصناعي واعتماده على ادلعلوماتيػة والػذكاء االصػطناعي وغػًن ذلػك شلػا
تفرضو التكنولوجيا ادلعاصػرة أدى إىل تغػًنات جذريػة يف طبيعػة ومواصػفات الووػا ف الػيت ػلتػاج
إليها عاا العمل وادلعارؼ وادلواىب ادلكتسبة خالؿ التعلػيم والتعلػيم العػايل لػذلك علػى التعلػيم
العػػايل أف ػلػػدد أىدافػػو الر يسػػية واف يعمػػل علػػى إغلػػاد تػػوازف بػػٌن ىػػدؼ نادلعرفػػةن ػػد ذا ػػا و
ادلساعلة يف التنمية واف غليب مباشرة على متطلبات عاا العمل جلهة تزويػده بالكفػاءات العاملػة

أو لتوويف نتا ج البحوث يف رلاؿ التنمية االقتصادية مع االخذ بعٌن االعتبار(-: )09

أ -إف العبور من عاا التعليم العايل إىل عاا العمل أصبح معقدا وػلتاج إىل مؤىالت ومعػارؼ
إضافية وعمليات تدريب وتأىيل مستمر للمووفٌن والعادلٌن .

ب -فقداف ووا ف قدؽلة واستحداث ووا ف جديدة.

ج -ع ػػدـ ثب ػػات ع ػػاا العم ػػل وادلش ػػاكل ال ػػيت يواجهه ػػا عل ػػى ص ػػعيد األوض ػػاع االقتص ػػادية
والتنمويػػة لكػػل دولػػة واطلفػػاض معػػدالت النمػػو يف بعػػض الػدوؿ ادلتقدمػػة وارتفاعهػػا كالصػػٌن
وا مارات وغًنه.
د -اطلفاض معدؿ الووا ف يف القطاع احلكومي وزيادة معدؿ الووا ف يف القطاع اخلاص
ويف قطاع اخلدمات.
ىػ  -مطالبة أرباب العمل توفًن ووا ف إضافية مبعارؼ إضػافية يف شػهادة ادلووػف يف وػل
العمل ادلتواصل حلملة الشهادات خصوصاً يف رلاؿ ادلعلوماتية واالتصاالت .
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و -انعداـ التوازف واألماف يف الووا ف اذلامشية وعدـ ثبات العالقة بٌن العماؿ وأصحاب
العمل وازدياد عدد الووا ف بالدواـ اجلز ي.
إنطالقاً من ذلك غلب على التعليم العايل إغلاد متخرج يتمتع بادلواصفات العالية -:
 -اف يكوف متحركا قادرا على تطوير معارفو والقياـ بإعماؿ سلتلفة.

 اف يكوف قادرا على استيعاب التطورات التكنولوجيا ويتفاعل معها . -اف يكوف قادرا على تعليمو وتأىيلو طواؿ حياتو ادلهنية.

 إف يكوف قادرا بالتواصل مع البشر وؽللك احلو االجتماعي . إف يتمتع و ادلسؤولية وبالشخصية ادلستقلة . إف يتمتػػع بعقالنيػػة الشػػراكة والقػػدرة علػػى العمػػل ضػػمن عقليػػة فريػػق موحػػد التطلعػػاتواألىداؼ.
 إف يسػتطيع التكيػػف مػع عػػاا العمػل يف إطػػار العودلػة واف يكػػوف قػادرا علػػى التكيػف مػػعسلتلف الثقافات واحلرارات وبادلقابل على عاا العمل
 اف يشارؾ بفاعلية يف العملية التعليمية . اف يزود عاا التعليم العايل با حصا يات الالزمة ويتعاوف معو للحصوؿ على النتا ج . أف يقدـ التسهيالت الالزمة للطالب للقياـ بعمليات التدريب والتأىيل ادلهين . أف يساىم يف دتويل بعض جتهيزات التعليم العايل والبحث العلمي . -اف يعترب االستثمار يف التعليم العايل يؤمن مردودا طويل األمد.

 أف يس ػػمح ويس ػػاعد يف االنتق ػػاؿ م ػػن الع ػػاا األك ػػادؽلي إىل الع ػػاا ادل ػػدين دوف ش ػػروط أوتعقيدات.
 أف يقوـ خبدمات توجيهية واستشارات فنية للطالب أف يعتػػرب نفسػػو شػػريكا مسػػؤوال يف التعلػػيم العػػايل ويسػػاىم يف دتويػػل بعػػض نشػػاطاتو الػػيتتعود بفا دة مشرتكة عليو وعلى التعليم العايل.
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ا
سبدسب  :االخنراط يف انتعهيى انعبيل

يوصي اجملتمع الػدويل ػق ادلػواطنٌن يف االطلػراط يف التعلػيم العػايل علػى اف التعلػيم غلػب

اف يك ػػوف متاح ػػا للجمي ػػع يف إط ػػار م ػػن ادلس ػػاواة الكامل ػػة وفق ػػا دل ػػؤىالت ك ػػل ف ػػرد وقدرات ػػو

فمػػؤىالت كػػل فػػرد و قدراتػػو ىػػي قاعػػدة الطلػػراط ادلػػواطنٌن يف التعلػػيم العػػاـ والعػػايل مهمػػا كػػاف
لونػو و جنسػو أو عمػره إضػافة إىل حقػو بػالعودة إىل احليػاة اجلامعيػة وشلارسػة التعلػيم يف أي حلظػػة
من حياتو ادلهنية هبدؼ تنسيق مهاراتو وتعميق معارفو.
كما أكػدت اليونسػكو علػى حػق كػل مػواطن االنتسػاب إىل التعلػيم العػايل علػى قاعػدةن
ادلسػػاواة الكاملػػة بػػٌن ادلػػواطنٌنن ودعػػت حكوم ػات الػػدوؿ ادلعني ػة إىل ضػػماف حػػق االطل ػراط يف
التعل ػػيم الع ػػايل عل ػػى قاع ػػدة ادلس ػػاواة حس ػػب ادل ػػؤىالت ادلكتس ػػبة واىل األخ ػػذ بع ػػٌن االعتب ػػار
الظروؼ االقتصادية وادلعيشية للعا الت وتوفًن الرمانات ادلادية ذلا(.)06

كما جرى التأكيد إىل حق ادلػرأة الكامػل بػاالطلراط إىل التعلػيم العػايل وتػوفًن الرػمانات
الكاملػػة ذلػػذا االطلػػراط خصوصػػان يف اجملػػاالت الػػيت تعتػػرب حكػػران للرجػػاؿ علػػى إضػػافة ايػػالء إىل
مشكلة ادلعوقٌن وادلختلٌن أعلية خاصة واىل مساعدة مجيع الػذين ال يتمتعػوف بادلقومػات ادلاديػة
والثقافية واالجتماعية وادلعنوية وعلى حق الالجئػٌن واةاصػرين والػذين يعػانوف مػن احلرمػاف مػن

االنتساب بسهولة إىل التعليم العايل وتوفًن مجيع ادلواصفات الالزمة ذلذا االنتساب ومػن ادلعلػوـ
اف عػػدد ادلنتسػػبٌن إىل التعلػػيم العػػايل يف العػػاا يف ازديػػاد مسػػتمر ويتوقػػع إف ىػػذا العػػدد زاد عػػن
 056مليوف طالب يف سنة .0667
ومن ا جراءات اليت تؤدي إىل تشجيع االطلراط يف التعليم العايل ما يلي -:
أ -استخداـ التكنولوجيا احلديثة وا فادة منها يف توسيع نطاؽ التعليم العايل والتدريب
ادلستمر وإيصالو إىل ادلناطق النا ية .
ب-تنويع التعليم العايل وربطو بعاا العمل .
ج -تسهيل احلراؾ األكادؽلي ومعادلة الشهادات واالعرتاؼ بالشهادات اجلز ية .

35

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ح -اعتماد طرؽ جديدة يف التعليم واف ال يقتصر على التعلػيم الكالسػيكي الطويػل بػل اف
يتعداه إىل إضافة أنواع جديدة منها.
خ -التعليم القصًن دلدة زلددة دتنح بعدىا شهادة ختصص يف معرفة معينة .
د -التعليم الفين التطبيقي اجلامعي وغًن اجلامعي.
ذ -متابعة التعليم عن بعد واجلامعة االفرتاضية .

ىػ -السماح بالتعليم بغض النظػر عػن العمػر أو تقػدـ بالسػن بػل اعتبػار التعلػيم العػايل عمليػة
زلددة ومستمرة وطويلة احلياة .
و -دؽلقراطيػػة التعلػػيم العػػايل والسػػماح لكػػل مػػن يسػػتطيع االنتسػػاب إىل اجلامعػػة حسػػب
مؤىالتو وقدراتو الفكرية والعلمية .
ي -ادلساعلة يف نفقات التعليم عن طريق تقدمي ادلنح وادلساعدات االجتماعية للطالب .

ا
سببعب  :انتعبٌٔ بني اجلبيعبث ٔأرببة انعًم

أدى ازديػػاد عػػدد مؤسسػػات التعلػػيم احلكوميػػة واخلاصػػة يف سلتلػػف الػػدوؿ إىل حػػدوث

تػػزاحم يف جػػذب الطػػالب واىل تفػػاوت يف مسػػتوى اخلػػرغلٌن إضػػافة إىل مشػػكلة التمويػػل  ،وىنػػا
غل ػػب إغل ػػاد احلل ػػوؿ ادلمكن ػػة للمحافظ ػػة عل ػػى اس ػػتمرار ادلؤسس ػػات التعليمي ػػة وج ػػذب اخلػ ػربات

الكفوءة إليها وتأمٌن البين التحتية ادلتطورة مػن سلتػربات وجتهيػزات تسػاعد علػى حتسػٌن ادلسػتوى
األكادؽلي وتساىم بربطو يف قطاع ا عماؿ خصوصا قطاع الصناعة وىنا يكمن دور عاا العمل
يف ض ػػم اخلػ ػربات التطبيقيػ ػػة إىل قط ػػاع التعلػػػيم العػ ػػايل وإقام ػػة ق ػػاطع مشػ ػػرتؾ ض ػػمن ادلؤسسػ ػػة
التعليميػػة ،حيػػث يسػػاىم عػػاا العمػػل يف تػػأمٌن ا عمػػاؿ التطبيقيػػة ويػػوفر مػػا يلػػزـ مػػن مع ػدات
وجتهيػػزات بينمػػا يتػػوىل االكػػادؽليوف مهمػػة تزويػػد الطالػػب بادلعرفػػة الرػػرورية ومػػع تقلػػص التمويػػل
احلكومي للجامعػات ،و يف بعػض الػدوؿ وجػب إغلػاد مػوارد ماليػة جديػدة عػن طريػق ادلشػاركة يف
سػػوؽ العمػػل وا نتػػاج شلػػا يسػػتوجب إقامػػة عالقػػات تعػػاوف بػػٌن قطاعػػات ا نتػػاج وادلؤسسػػات
التعليمية دلا يف مصلحة اجلانبٌن إف إقامة ىذا التعاوف من مصلحة عظمى .

36

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ومن ادلالحا اف الدوؿ النامية تعاين من مشكلة ارتفاع كلفة ا نفػاؽ علػى التعلػيم وكلمػا
كانت الدولة فقًنة زادت نسبة ا نفاؽ لكل طالب مقدرة بالنسبة ادلئوية ادلخصصػة لتعلػيم مػن
الناتج القومي ا مجايل وىذا ما يؤدي إىل زيػادة يف ا قسػاط وحصػر التعلػيم العػايل بطبقػة معينػة
من الطالب دوف إعطاء الفرصة للجميع مػن سلتلػف الفئػات االجتماعيػة وفقػا دلػؤىال م العلميػة
وىن ػػا ؽلك ػػن ت ػػدخل القط ػػاع ا نت ػػاجي ع ػػن طري ػػق إعط ػػاء م ػػنح ومس ػػاعدات للط ػػالب خصوص ػػا

ادلتف ػػوقٌن مػػػنهم وتػ ػػوجيههم ليووف ػػوا معػػػارفهم الحقػػػا يف ى ػػذه ادلؤسسػ ػػات  .وعمليػػػة إعطػ ػػاء
ادلسػػاعدات أمػػا تكػػوف مباشػػرة أو عػػن طريػػق العمػػل علػػى ادلشػػاريع الػػيت يعرضػػو ا علػػى الطػػالب
وتشكل يف نفو الوقت تدريبا مهنيا ذلم.

37

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املبحث انثبنث

انتٕجٓبث اإلسرتاتيجيت يف انعراق حىت عبو 0202
ا
أٔال  :انسيبق املؤسسي نهرتبيت ٔانتعهيى

ادلنظومة القانونية ا دارية :

 -0التحػػدي  :تقػػادـ ادلكونػػات االداريػػة والقانونيػػة  ،وضػػعف ادلمارسػػات ا داريػػة واطلفػػاض
مستويات العاملٌن فيها .

 -0الغايػػة  :تنظػػيم ادلنظومػػة االداريػػة والقانونيػػة  ،وحتديػػد شلارسػػات ا دارة وبنػػاء القػػدرات
التخصصية.
االىداؼ:
 -0تشريع قانوف جديد لػوزارة الرتبيػة ،وقػانوف جديػد لػوزارة التعلػيم العػايل والبحػث العلمػي
وقانوف التعليم اجلامعي االىلي يف العراؽ خالؿ سنة واحدة من االعالف عن االسػرتاتيجية
يرػػمن القرػػاء علػػى التػػدخل يف العمػػل وزيػػادة مسػػتوى الالمركزيػػة وختػػوؿ الصػػالحيات،
ودعم استقاللية اجلامعات يف التعليم العايل وادلديريات العامة للرتبية
 -0تبين ادلمارسات احلكومية يف مؤسسات الرتبية والتعليم العايل كافة .
 -3اعداد التوصيف الوويفي الكامل يف الوزارتٌن وااللتزاـ التاـ بتطبيقو.
 -4ابقاء الوزارتٌن بعيدتٌن عن اية تدخالت يف شؤ ما.
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0تكليف جلاف سلتصة بأعداد قانوين الرتبية والتعليم العايل .
 -0االستفادة من التطبيقات احلكومية .

 -3تكليف جلاف سلتصة مبراجعة التوصيف الوويفي وتطويره .
 -4ضماف عدـ تدخل جهات خارجية يف أعماؿ الوزارتٌن .
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ا
ثبَيب  :انبىن انتحتيت

 -0التحدي :النقص الشديد يف االبنية ادلدرسية واجلامعية  ،وضعف مالءمة ادلناخ التنظيمي
والبيئة الدراسية يف ادلؤسسات الرتبوية والتعليمية .

 -0الغاية :توفًن االبنية الكافية لمعداد ادلستهدفة من التالميذ والطلبػة يف ريػاض االطفػاؿ
وادلػػدارس والكليػػات ،وحتسػػٌن ادلنػػاخ التنظيمػػي والبيئػػة الدراسػػية يف ادلؤسسػػات الرتبويػػة
التعليمية كافة .
االىداؼ:

 -0بناء00666بناية جديدة للمدارس االبتدا ية.
 -0بناء 8666بناية جديدة للمدارس الثانوية .
 -3بناء  0056بناية جديدة للمدارس ادلهنية .
 -4اسػتحداث  05جامعػة حكوميػة جديػدة لغايػة  0606ـ واسػتحداث الكليػات ومعاىػد
و أقساـ عملية جديدة مع توسيع الطاقة االستيعابية للكليات وادلعاىد القا مة .
 -5اتاحة اجملاؿ لفتح اجلامعات والكليات االىليػة وفقػا للشػروط القانونيػة والعلميػة وادلوافقػة
على فتح فروع للجامعات االجنبية الرصينة يف داخل العراؽ .
 -6تػػوفًن اخلػػدمات الصػػحية والبيئيػػة والنفسػػية ادلناسػػبة كافػػة يف ري ػاض االطفػػاؿ و ادلػػدارس
والكليات واالقساـ الداخلية .
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0توفًن التخصيصات ادلالية االزمة لبناء ادلدارس واجلامعات واستكماؿ متطلبا ا كافة .

 -0السعي ضلو القطاع اخلاص مع الدولة يف تػوفًن بعػض حاجػات مػن ادلػدارس واجلامعػات
االىلية اجلديدة .
 -3تشػػػجيع االسػ ػػتثمار يف التعلػػػيم اجلػػػامعي االىلػػػي مػ ػػع مراع ػػاة تػػػوافر الش ػػروط العلميػ ػػة
والقانونية .
 -4احلصوؿ على الدعم من ادلنرمات الدولية يف رلاؿ بناء ادلدارس واجلامعات .
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 -5قياـ احلكومات اةلية وبالتعاوف مع وزاريت الرتبية والتعليم مبشاريع حتسٌن ادلناخ التنظيمي
يف ادلؤسسات الرتبوية والتعليمية .

ا
ثبنثب  :انفرص املتبحت

 -0التحدي  :اطلفاض فرص التعليم الكفء (التحاؽ –ادلساواة-الكفاءة)
 -0الغاية  :توفًن فرص التعليم الكفء للجميع .

ا
رابعب  :حمٕر االنتحبق

االىداؼ:

 -0زيادة نسبة االلتحاؽ الصايف يف رياض االطفاؿ من  %7إىل  %05عاـ 0606
 -0زيادة نسبة االلتحاؽ الصايف يف ادلراحل االبتدا ية من %89إىل  %99عاـ 0606
 -3ختفيض نسب الرسوب يف التعليم العايل مبا ال يزيد على .%3
 -4ختفيض نسب الرسوب يف الدراسات العليا مبا ال يزيد على .%0
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0تطوير ادلناىج الدراسية لتتناسب ادلستويات العلمية للتالميذ والطلبة يف مراحل
ادلختلفة تطوير نظم االمتحانات الوزارية وغًن الوزارية لتعكو ادلستوى العلمي احلقيقي
للتالميذ والطلبة ،ومبا يتناسب مع ادلناىج الدراسية .
 -0تطوير وبناء قدرات التدريسٌن والفنيٌن مبا يواكب التقدـ يف جامعات العاا.
 -3حتسٌن ادلناخ التنظيمي والبيئة الدراسية لتكوف بيئة جاذبة للطلبة.

 -4تبين برامج توعية اجملتمع بأعلية االلتحاؽ مبراحل التعليم كافة  ،وعدـ ترؾ الدراسة
 -5التوسع يف فتح ادلدارس يف ادلناطق الريفية وادلناطق النا ية .
 -6التوسع يف برامج التعليم للكبارا و اطالؽ برنامج ةو االمية يف العراؽ .
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ا
خبيسب  :جٕدة انرتبيت ٔانتعهيى

التحدي :ال توجد اية وحدة تنظيمية يف ديواف الوزارة أو أي من مديريا ا معنية بإدارة

اجلودة.

الغاية :انشاء وحدات تنظيمية متخصصة باجلودة يف ديواف الوزارة ومديريات الرتبية يف اضلاء

العراؽ كافة .
اذلدؼ :
حتقيق االستفادة من ادارة اجلودة يف وزارة الرتبية .
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0نشر ثقافة اجلودة .
 -0ادخاؿ العاملٌن يف دورات تدريبية متخصصة .
 -3اعداد مواصفات اجلودة يف رلاؿ الرتبية يف ضوء ما ىو معتمد اقليميا وعادليا  ،والعمل
على تطبيقها .
 -4اجػػراء مسػػابقات سػػنوية بػػٌن ادلػػدارس الػػيت تبػػدأ بتطبيػػق اجلػػودة  ،وختصػػيص جػػوا ز دلػػن
حتصل اعلى التقييمات .

ا
سبدسب  :انبيئت انتعهيًيت

 -0التحدي  :اطلفاض مستوى استخداـ تقانة ادلعلومات واالتصاالت .
 -0الغاية  :رفع مستوى تقانة ادلعلومات واالتصاالت .

اذلدؼ :دتكٌن العاملٌن يف وزارة الرتبية من حتقيق اقصى فا دة شلكنة من تقانة ادلعلومات
واالتصاالت .
اخليارات االسرتاتيجية:
 .0رصد ختصصات مالية كافية .
 .0توفًن غرفة مستقلة لمساتذة بالتأكد على محلة ادلراتب العملية ادلتقدمة (استاذ ،استاذ
مساعد).
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 .3االنفاؽ على االبنية وادلرافق اجلامعية.
 .4ختصيص مقاعد ألغراض ادلطالعة وتبادؿ ادلعلومات .
 .5االرتقاء بادلختربات .
 .6انشاء ادلزيد من ادلكتبات ا لكرتونية .
 .7توفًن ادلزيد من احلاسبات للتدريو .

 .8توفًن ادلزيد من احلاسبات لطلبة الدراسات العليا .
 .9توفًن ادلزيد من احلاسبات للطلبة.
 .06توفًن ادلزيد من خطوط االنرتنت.

ا
سببعب  :املٕارد املعرفيت

 -0التحدي  :احلاجة إىل مواءمة ادلوارد ادلعرفية إىل اسواؽ العمل ،واستجابتها حلاجات الطلبة
واىتماما م .
 -0الغاية  :أف تصبح ادلوارد ادلعرفة موا مة لسوؽ العمل ،ومستجيبة حلاجات الطلبة
واىتماما م .
اذلدؼ :جعل موارد ادلعرفة فاعلة يف حتقيق ما وجدت من اجلو كأحد اركاف التعليم والتعلم .

اخليارات االسرتاتيجية :

 .0رب ػػط ادلن ػػاىج الفلس ػػفية العام ػػة للدول ػػة  ،فر ػػال ع ػػن رابطه ػػا برؤي ػػة ال ػػوزارة ورس ػػالتها
واىدافا.
 .0ترمٌن ادلناىج ادلواضيع االساسية اليت تنمي شخصية الطالب .
 .3جعػػل اعػػداد اخلػرغلٌن وختصصػػا م منسػػجمة مػػع التطػػورات يف حاجػػة اجملتمػػع وسػػوؽ
العمل ومتطلبات التنمية ادلعرفية الفعلية .
 . 4جع ػػل ادلن ػػاىج تواك ػػب التط ػػورات احلاص ػػلة يف الوس ػػا ل التقني ػػة احلديث ػػة عل ػػى وف ػػق
متطلبات التغًن العادلية .
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.5تطػػوير االليػػات ادلتبعػػة يف تطػػوير ادلنػػاىج با فػػادة مػػن االليػػات ادلتبعػػة يف الػػدوؿ ادلتطػػورة
واجلامعات الرصينة.
 . 6اعادة مرامٌن ادلناىج ضمن مدد زمنية يتم االتفاؽ عليها ،وعلى وفق ادلعايًن الدوليػة
ومبا ينسجم ومتطلبات اقتصاد ادلعرفة .
 .7زيادة ادلوارد ادلالية ادلخصصة للتأليف والرتمجة واليت ختدـ كال من التعليم والتعلم

.8جتديػػد وتطػػوير ادلراجػػع وادلصػػادر والػػدوريات ادلتػػوفرة يف مكتبػػات اجلامعػػات مبػػا يواكػػب
التطور احلاصل يف جامعات العاا .
 .9االرتقاء بادلوارد ادلعرفية الالزمة دلؤسسات التعليم العايل كما ونوعا.
.06حتػػديث ادلنػػاىج يف ادلؤسسػػات التعلميػػة مبػػا يتماشػػى مػػع التطػػورات العادليػػة وحاجػػة
اجملتمع وسوؽ العمل .

ا
ثبيُب  :أعضبء ْيئت انتذريس

 -0التحدي :عدـ التوازف يف ىيكل االلقاب العلمية  ،ويف الشهادات العلمية .
 -0الغاية :حتقيق التوازف يف ىيكل االلقاب العلمية ويف الشهادات العلمية .
 -0ختفيض النسبة من محلة اللقب العلمي (مدرس مساعد) من حوايل ( )%66إىل ما ال
يزيد على ( ) %06يف اجلامعات العراقية والكليات التقنية ومبا ال يزيد عن  % 56يف

ادلعاىد التقنية .
 -0رفع نسبة محلة القب العلمي استاذ حوايل ( )%5إىل ما ال يقل عن()%06
 -3زيادة الفرص اماـ االناث شغاؿ مناصب رؤساء جامعات وىيئات  ،ومساعديهم ،
وعمداء كليات و معاىد ورؤساء اقساـ علمية.
 -4تقليص الفجوة الواضحة بشكل عاـ بٌن ادلعايًن العلمية وكم ونوع اعراء اذليئة
التدريسية يف الكليات االىلية .
 -5التقليل من االعتماد الكبًن على اةاضرين يف الكليات االىلية وبعض اجلامعات الفتية
على وجو اخلصوص .
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 -6زيادة فرص تنمية القدرات القيادية ألعراء اذليئات التدريسية وسا ر قيادات التعليم
العايل.
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0التقليل من تعيٌن حاملي شهادة ادلاجيستًن كأعراء من ىيئة التدريو يف اجلامعات
العراقية واتاحة امامهم الفرصة للتعيٌن يف ىيئة التعليم التقين واذليئة العراقية للحاسبات
وادلعلومات.
 -0حتفيز اعراء اذليئة التعليمية صلاز البحوث ونشرىا ،ومن التقدمي إىل الرتقية العلمية.
 -3ادلراجعة ادلستمرة لتعليمات الرتقيات العلمية ( مع احلفاظ على رصانتها) لكي تكوف
داعمة وميسرة.

 -4حتفيز اعراء اذليئة التدريسية (من محلة شهادة ادلاجيستًن للحصوؿ على شهادة
الدكتوراه) .
 -5اتاحة الفرص لإلناث لتسنم ادلناصب القيادية اجلامعية .
 -6حتقيق ادلعايًن العلمية خبصوص اعراء اذليئة التدريسية واةاضرين يف اجلامعات
والكليات االىلية.
 -7احلرص على تطبيق ادلعايًن ادلوضوعية يف القيادة اجلامعية ،بعيدا عن الرغوطات
السياسية واالجتماعية يف اختيارىم على اساس اةاصصة السياسية والتدخالت احلزبية.

ا
تبسعب :آنيبث ضبظ اجلٕدة

التحدي  :التزاؿ اليات ضبط اجلودة غًن فعالة كما ينبغي .
الغاية  :تطوير اليات ضبط اجلودة لتؤدي دورىا الفعاؿ .
االىداؼ :
 -0النهوض مبستوى البنية التحتية ومستلزمات االبنية اجلامعية.

 -0ختفيض عدد الطالب يف القاعة الواحدة من ()70إىل ما ال يزيد على ( )46طالبا.
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 -3زيادة عدد الكتب ادلنهجية ادلؤلفة وادلساعدة اليت يقوـ بتأليفها تدريسيو الكليات
احلكومية واالىلية .
 -4حتقيق مواءمة ادلناىج وتواصلها مع ادلستجدات العلمية .
 -5زيادة البحوث ادلنشورة من ( )%00إىل ما ال يقل عن ( )%66وادلقبولة للنشر من
()%06إىل ما ال يقل عن (.)%76

 -6زيادة ادلساعلة يف العقود البحثية من (الصفر) الوقت احلايل إىل ()%06يف السنة
.0606
 -7خفض معدالت التأطًن من حوايل ( )%60إىل ما اال يزيد على (.)%36
 -8خفض نسبة اعداد اةاضرين اخلارجيٌن إىل اعداد التدريسٌن من ( )%40إىل ما ال
يزيد على (.)%06
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0رفع مؤشر الطالب إىل تدريسي لتأثًنه يف الرصانة ومستوى خريج الكليات االىلية
 -0العمل على تاليف النقص يف ادلالكات التدريسية وباخلصوص من ذوي ادلراتب ادلتقدمة
 -3رفع اجور التدريسي  ،وتوفًن عوامل اجلذب االخرى ( زماالت وبعثات ودراسات عليا
وتقاعد مثال).
 -4ختصيص ادلزيد من ادلوارد ادلالية ادلخصصة للتأليف والرتمجة

 -5التحديث ادلستمر للمراجع وادلصادر والدوريات ادلتوافرة يف ادلكتبات والكليات
االىلية.
 -6الطلب من اجلامعات والكليات االىلية اف تكوف مبانيها مناسبة تتوافر فيها السعة
ادلطلوبة أو التصميم ادلناسب للبيئة اجلامعة .
 -7حث اجلامعات والكليات االىلية على دتلك ابنية خاصة هبا لغرض استقرارىا وتطويرىا.
 -8حتسٌن ادلناىج الدراسية .
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 -9تقوية االطر واالليات وادلعايًن دلراقبة وضماف جودة برامج وسلرجات

الكليات

االىلية.
 -06احلث على التنسيق والتفاعل والتكامل بٌن الكليات االىلية واجلامعات احلكومية.
 -00االرتقاء مبساعلة التعليم االىلي يف اجملاؿ البحثي مبا ؼلدـ قطاع العمل .

ا
عبشرأ :جٕد انتعهيى انتقُي

 -0التحدي  :التزاؿ مستوى ىيئة التعليم التقين دوف ادلستوى ادلطلوب
 -0الغاية :رفع مستوى اجلودة ألداء ىيئة التعليم التقين إىل ادلستوى ادلطلوب.

اذلدؼ:
 -0زيػػادة معػػدؿ البحػػوث ادلنشػػورة مػػن ( )%6إىل مػػا ال يقػػل عػػن( ) %56و ادلقبػػوؿ
للنشر ( )%7إىل ما ال يقل عن()% 05
 -0زيػ ػػادة ادلصػ ػػادر ادلرػ ػػافة إىل مكتبػ ػػات التعلػ ػػيم التقػ ػػين مػ ػػن(  )%53إىل مػ ػػا ال يزيػ ػػد
عن(. )%06
 -3زيادة معدؿ الزيادات العلمية داخل العػراؽ دلػن ىػم مبرتبػة اسػتاذ واسػتاذ مسػاعد مػن
( )6.6630زيػػادة إىل مػػا ال يقػػل عػػن ( ، )6.65وخػػارج الع ػراؽ مػػن ( )6.6833إىل
(.)6.06
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0تشجيع التدريسٌن على نشر البحوث  ،وتوفًن ادلتطلبات.
 -0توفًن التخصصات ادلالية لزيادة نسبة ادلصادر العلمية ادلرافة .
 -3البحث عن الفرص اليت تزيد معدالت االيفاد داخل وخارج العراؽ.
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أحذ عشر  :االنيبث ٔاملًبرسبث املؤسسيت ببجتبِ انتحسني املستًر

 -0التحدي :ال تزاؿ اآلليات وادلمارسات باجتاه التحسن ادلستمر دوف ادلستوى ادلطلوب.
 -0الغاية  :اف تكوف االليات و ادلمارسات ادلؤسسية عامال فعاال يف ادلستوى ادلستمر .

اذلدؼ  :زيادة معدالت تقومي االداء العاـ للمؤسسات التعليمية العراقية يف التعليم العايل.

اخليارات االسرتاتيجية  :رفع مستوى اداء االفراد (العاملٌن يف اجلامعات والكليات وادلعاىد).
اثُب عشر  :انكفبءة اخلبرجيت

 -0التحدي :ا حتقق الكفاءة اخلارجية ادلستوى ادلطلوب بعد .
 -0الغاية  :بلوغ الكفاءة اخلارجية ادلستوى ادلطلوب.

االىداؼ:
 -0حتقيق ادلواءمة بٌن سياسة القبوؿ ادلركزي واحتياجات سوؽ العمل .
 -0جعل القبوؿ يف ادلعاىد واجلامعات حقا مشروطا اساسو الكفاءة .
 -3حتقيق التنسيق بٌن منظوميت الرتبية والتعليم.
 -4تقلي ػػل القب ػػوؿ يف الف ػػرع االديب إىل م ػػا ال يزي ػػد ع ػػن  %05م ػػن الطلب ػػة ادللتحق ػػٌن
بالدراسة الثانوية وينعكو ذلك على قبوذلم يف الدراستٌن اجلامعتٌن األولية والعليا.

 -5تبين مبدأ التعلم مدى احلياة
 -6استحداث جامعات وكليات جديدة مستكملة ادلتطلبات.
 -7اغلػاد اليػة للتنسػيق يػن وزاريت الرتبيػة والتعلػػيم العػايل والبحػث العلمػي وجهػات اخػػرى
خبصوص توافر فرص العمل للخرغلٌن .
 -8تعزيز عالقات الشراكة مع اجملتمع
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0اعػػداد سياسػػات القبػػوؿ يف ضػػوء مسػػاحات احلاجػػة إىل القػػوى العاملػػة والطلػػب ادلتزايػػد
على التعليم العايل .
 -0ختفيض النفقات اليت ال تؤدي إىل حتسٌن العملية التعليمية بصورة مباشرة .
27

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

 -3حتقيق التوزيع ادلناسب للطالب بٌن اجلامعات ادلختلفة .
ثالثت عشر :انبحث انعهًي يف انرتبيت ٔانتعهيى انعبيل

البحث العلمي يف قطاع الرتبية :

 -0التحدي :ال يزاؿ مركز البحػ ػ ػ ػوث والدراس ػ ػ ػات الرتبوي ػ ػ ػة غًن قػ ػ ػادر على اصلاز مهماتو
كما ينبغي .
 -0الغاية  :جعل ادلركز قادرا على القياـ مبهماتو بشكل فعاؿ .
اذلدؼ :االرتقاء بأداء البحوث والدراسات الرتبوية .
اخليارات االسرتاتيجية :

 -0دتكػػٌن ادلركػػز مػػن اداء دوره بالكامػػل يف رسػػم السياسػػية الرتبويػػة لتطػػوير مفاصػػل النظػػاـ
الرتبوي يف العػراؽ ،وتبػين التجػارب التجديديػة ومعاجلػة ادلشػكالت الػيت تعػاين منهػا مؤسسػات
الوزارة.
 -0اغلػاد سػػبل لتواصػػل ادلركػػز مػػع العػػاا اخلػػارجي واالطػػالع علػػى اىػػم الدراسػػات والتجػػارب
وادلنجزات الرتبوية يف العاا .
 -3ربط ادلركز بصورة مباشرة مع مركز اختاذ القرار االوؿ ويف الوزارة ( الوزير) .
أربعت عشر  :اإلعبر املؤسسي نهبحث انعهًي

-0التحدي  :ال توجد منظومة متكاملة لرسم سياسػات البحػث العلمػي ومراقبػة تنفيػذىا،
وال توجد اسرتاتيجيات حتديد اىداؼ البحث العلمي وسياستو .

-0الغاية  :انشاء ىيئة للبحث العلمي يف العراؽ .اذلػدؼ تشػكيل ىيئػة متخصصػة بالبحػث
العلمي يف العراؽ .
اخليارات االسرتاتيجية :
الغاية :رفع قدرات البحث العلمي .
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االىداؼ :
 -1خفض ادلعدؿ العاـ من ( )4تدريسيٌن يف كل غرفة إىل غرفة مستقلة لكل تدريسي
 -2رفع نسب االستيعاب يف ادلخترب والورشة اجلامعية من ( )%44إىل (. )%066
 -3ختفػػيض ادلعػػدؿ االمجػػايل لعػػدد التدريسػػيٌن لكػػل حاسػػبة مػػن ( )7تدرسػػٌن  /حاسػػبة ،
وصوال إىل وجود حاسبة لكل تدرسي .

 -4ختفيض ادلعػدؿ االمجػايل لعػدد الدراسػات العليػا لكػل مػن ( )00طالػب دراسػات عليػا /
حاسبة ،وصوال إىل وجود حاسبة لكل دراسات عليا .
 -5رفع نسبة محلة مرتبة األستاذية من( )%5إىل ما ال يقل عن (. )%06
 -6خفض نسبة ادلدرسٌن ادلساعدين من ()%50إىل ما ال يزيد عن ()%06
 -7جعل معدؿ التكافؤ بٌن اجلنسٌن يف اللقػب متقاربػا ولػيو لصػا الػذكور كمػا ىػو االف
(عاـ .)0600
 -8رفع معل االشراؼ على طلبة الدراسػات العليػا مػن قبػل االسػاتذة ادلػؤىلٌن مػن اقػل مػن
()0إىل (.)4
 -9تػػوفًن ادلزيػػد مػػن الكتػػب والػػدوريات العلميػػة اةكمػػة  ،علػػى اف ال تقػػل نسػػبة االضػػافة
السنوية عن ( )%06من العناوين اجلديدة للكتب والدوريات .
( -11زيػػادة عػػدد ادلشػػرتكٌن يف ادلكتبػػة العلميػػة العراقيػػة االفرتاضػػية  )IVSLمػػن حػػوايل
( )07666مشرتؾ ليبلغ مجيع التدريسٌن والباحثٌن العراقيٌن .

 -11زي ػػادة االم ػػواؿ ادلخصص ػػة لتموي ػػل البح ػػث العلم ػػي يف ك ػػل م ػػن ادل ػػوازنتٌن التش ػػغيلية
واالستثمارية .
اخليارات االسرتاتيجية:
 -0رصد ختصيصات مالية كافة .
 -0توفًن غرؼ مستقلة لمساتذة.
 -3بناء مزيد من ادلختربات والورشات اجلامعية .
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 -4اعادة تأىيل ادلختربات والورشات ادلوجودة حاليا (.)0600
 -5توفًن ادلزيد من احلسابات للتدريسٌن.
 -6توفًن ادلزيد من احلسابات لطلبة الدراسات العليا .
 -7شراء الكتب والدوريات العلمية اةكمة .
 -8دتويل الرتقيات العلمية .

 -9تشجيع الرتقيات العلمية .
-06

تشجيع االناث على الرتقيات العلمية .

-00

توفًن خدمة االنرتنت بصورة افرل

-00

زيادة اعداد الطالب ادلقبولٌن يف الدراسات العليا.

مخست عشر َ :تبجبث انبحث انعهًي

 -0التحدي :االطلفاض ملحوظ يف البحث العلمي .
 -0الغاية  :زيادة النتاج العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

االىداؼ :
 -0زيادة عدد وث الدبلوـ العايل  ،ورسا ل ادلاجيستًن  ،واطاريح الدكتوراه.

 -0زيادة عدد وث الدبلوـ العايل ،ورسا ل ادلاجيستًن ،واطاريح الػدكتوراه ادلنجػزة مػن قبػل
االناث.
 -3زيػػادة عػػدد ػػوث الػػدبلوـ العػػايل  ،ورسػػا ل ادلاجيسػػتًن  ،واطػػاريح الػػدكتوراه ادلنجػػزة يف
التخصصات االنسانية .
 -4رفع ادلعدؿ العاـ حلصة الباحثٌن (التدريسٌن) من البحث العلمي .
 -5زيادة عدد البحوث ادلنجزة يف رلاالت علمة .
 -6رفع معدالت اصلاز براءات االخرتاع .
 -7رفع معدالت ا يفادات العلمية إىل خارج العراؽ.
 -8رفع معدالت ا يفادات العلمية إىل داخل العراؽ.
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 -9زيػػادة عػػدد طلبػػة الدراسػػات العليػػا واسػػاتذ م ادلبتعثػػٌن إىل خػػارج العػراؽ ضػػمن برنػػامج
البعثات البحثية .
اخليارات االسرتاتيجية :
 -0العمل على جعػل سياسػات القبػوؿ بالدراسػات العليػا  ،والتعليمػات اخلاصػة هبػا مسػتقرة
نسبيا  ،وعدـ تغيًنىا سنويا.

 -0االستفادة من الطاقات ادلتاحة من محلة الشهادات العليا وذوي اخلػربة يف وزارات الدولػة
ادلشرتكة يف االشراؼ على طلبة الدراسات العليا  ،ومناقشتهم واجراء البحوث .
 -3العمل على ربط التدريسٌن بألقاهبم غلاد حوافز للنشر ،الرتقية العملية .
 -4توفًن مستلزمات اجراء البحوث هبدؼ اصلازىا.
 -5عػػدـ اثقػػاؿ التدريسػػٌن بعػػدد سػػاعات تػػدريو كثػػًنة خػػارج النصػػاب .وتكلفػػو بتكليفػػات
اخرى  .ح يتاح ذلم وقت اكثر ألجراء البحوث
 -6متابعة اجراء نشر البحوث هبدؼ تيسًنىا .
 -7زيادة الرعاية واالىتماـ بادلخرتعٌن .وحتفيزىم .
 -8زيادة تبادؿ اخلربات العلمية مع ادلؤسسات العلمية داخل العراؽ وخارجو.
 -9تعزيز (برنامج البعثات البحثية).
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اخلبمتـــــــت

البػد ألي عمػل اريػػد لػو النجػاح .واف ػلقػػق التنميػة ادلرجػوة مػػن اف يسػبقو عمليػة ختطػػيط
مربرلة حتػوؿ الدفاعيػة أو احلافزيػة سػواء لشػخص مػا أو دلؤسسػة ،حيػث تتحػوؿ الفعاليػات ضػمن
اخل ػ ػػ ػطط ادلوض ػ ػ ػ ػ ػوعة إىل اىػ ػ ػ ػ ػداؼ وىػ ػػو غػ ػ ػايػ ػ ػ ػ ػة العملي ػ ػ ػ ػات ضػ ػػمن األىػ ػػداؼ الشخصػ ػػية أو
االىداؼ ادلؤسسية .
إف اس ػرتاتيجية التعلػػيم العػػايل يف أي بلػػد لػػن تكػػوف فعالػػة بالشػػكل الػػذي ػلقػػق التنميػػة

ادلسػػتدؽلة ( )Sustainable Developmentمػػع غيػػاب خطػػط تعمػػل للوصػػوؿ إىل

حتديد مجلة من االسرتاتيجيات الشاملة اليت تأخذ على عاتقها النهوض بواقع ادلؤسسػة التعليميػة
 .وتعد يف ىذه احلالة مطلقة بالشكل الذي مػن ادلمكػن تعميمهػا علػى سلتلػف ادلسػتويات لػدوؿ
العػػاا .ومنهػػا الػػدوؿ العربيػػة  ،ومبػػا اننػػا جػػزء مػػن منظومػػة عادليػػة ارادت لنفسػػها اف تتبػػع خطػػط
مربرلػػو للحيلولػػة دوف حػػدوث خلػػل يف مفاصػػل العمليػػة التعليميػػة  ،لػػذا فأننػػا وضػػعنا مجلػػة مػػن
االسػرتاتيجيات وضػمن مجلػة زلػاور اكػدت ضػمنا علػى اعليػة حتديػد االىػداؼ واالسػرتاتيجيات
ادلطلوب اتباعها لالرتقػاء بواقػع ادلؤسسػة التعليميػة  .ومػن الالفػت لالنتبػاه اننػا اكػدنا ضػمنا اف
الوصػػوؿ إىل التنميػػة التعليميػػة ادلسػػتدؽلة يف بلػػد كػػالعراؽ الػػذي عػػا ومػػا زاؿ يعػاين مػػن وػػروؼ
محلتو على عدـ قدرتو على حتديد االىداؼ واليت تعد غاية ادلؤسسة التعليمية .
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Abstract
Stemming from the new challenges that were imposed by the policy of
economical and cultural global and the technological development that
happened within the last few years specially within the fields of information and
communication technology ways which the important one was the information
technology which has proved great economical advantages in many countries
specially in countries don’t have enough natural resources .
Stemming from the role of education and higher education in moving
nations to inter the new world and in improving human development levels and
to strength the national security for countries .
It's necessary to work in order to improve the quality of higher education
in Arab Home lard on the whole and specially in lrag also in its accordance to
society and the lab our market , working on putting policy national general and
special view to the branches of higher education and determined following of
labor's stages that help in carrying fixed aims emerged from it so as to
participate in the overall human development for society and to achieve more of
economical progress .
Studying defector of educational in the Arab region remakes that there
are many challenges like high rate of literacy , and the weak approach to the
educational establishments , that became a trouble and necessity imposed itself
as realism for any direction to face it and to find subjective solutions for it ,
considering that there are obvious differences between Arab countries in
domain spread this phenomena , that it constraint between poor countries that it
reach to per cent 60% and reduce in the rich countries to reach within to percent
10%. That because of that weaknesses of Arab government in this side. That
pushes many of their citizens to leave the apporchenity of learning and go to
look for job .
To reduce the effect of this phenomena we have to look for many
solutions for in order to achieve overall (Iso) .
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