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 أ.د. سرور طاليب
 

سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات عبارة عن دورية دولية 

تعني  مركز جيل البحث العلميمحكمة تصدر فصليا عن 

مركز جيل المشاركة في مؤتمرات وراق البحثية األبنشر 

والتي تلتزم بالموضوعية والمنهجية البحث العلمي 

 .وتتوافر فيها األصالة العلمية

هيئة تحكيم يشرف على هذه الدورية رئيسة المركز و

 .ولجنة صياغة التوصيات، ثابتة وأخرى خاصة بكل عدد

ي إثراء تهدف هذه السلسلة إلى المساهمة ف

المكتبات بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا 

 العصر ومتطلبات الواقع في العالم  العربي واإلسالمي. 

  لموضوع المؤتمر في أحد المحاور األساسية تكون أن 

في ندوات أو  اوأاّل يكون قد سبقت المشاركة به

 للّنشر من قبل؛ امهمؤتمرات أو تم تقدي

  كتابة  وأن اليجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في

 تمّيز باألصالة والجّدية في الّتحليل؛ت

  ( صفحًة حجم20جاوز عشرين )تتأال (A4)  شاملًة المراجع

 والمالحق؛

 تكتب على برنامج (MICROSOFT WORD) بخط 

Traditional Arabic  باللغة للمتن بالنسبة  14حجم

 Time new بالنسبة للهوامش، وبخـــط 11ربية، والع

Roman وبحجم  باللغة األجنبيةبالنسبة للمتن  12بحجم

 بالنسبة للهوامش؛ 10

  معهاالعربية، اإلنجليزية أو الفرنسية، ويقّدم لغة النشر 

 .باللغة العربية واالنجليزيةأسطر  10ملخص ال يتجاوز 

  ية.عنوان باللغة العربية واالنجليزاليكتب 

  يكتب الباحث اسمه واسم المؤسسة التي ينتمي

 إليها باألحرف العربية والالتينية.

  ،وضع الهوامش والتعليقات آليًا في نهاية كل صفحة

 .الورقةوالمراجع والفهارس والمالحق في نهاية 

  للتحكيم من قبل اللجنة العلمية االوراق البحثية تخضع

 .التحكيمية

  ضمن ا يشترط إلدراجه للنشرالورقة في حال قبول

 .حضور الباحث فعالياتههذه الدورية 

 د. عبد املنعم عبد الوهاب العامر

 أ. د. جمال محمد عبد املطلب، جامعة بني سويف، مصر.

 أ. د. سليمان قوراري، جامعة أحمد دراية، الجزائر.

 ياوي، املعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بقفصة، تونس.أ.د.شهاب اليح

 أ.د. شهاب سليمان عبدهللا، جامعة شقراء باململكة العربية السعودية.

 أ.د. ماهر خضير، رابطة الجامعات اإلسالمية وعضو املحكمة العليا الشرعية في القدس.

 أ. د . نور الهدى حماد، جامعة  طرابلس، ليبيا.

 .م.د. حمدان رمضان محمد جامعة املوصل، العراق.أ

 أ.م.د. رحاب فايز أحمد سيد يوسف، جامعة بني سويف، مصر.

 أ.م.د. كاظم عادل أحمد الغول، جامعة امللك سعود.

 د. العبساوي عماد، جامعة كومبلوتنس ي، مدريد، إسبانيا.

 الجامعة املستنصرية، العراق.أ.م.د. ايمان قاسم هاني الصافي، 

 د. ليال الرفاعي، الجامعة اللبنانية، الفرع الثالث.

 د. ماشاءهللا الزوي، جامعة  بنغازي، ليبيا.

 كلية البريمي الجامعية،سلطنة عمان.، د. مرتض ى عبد هللا خيري 

 الجزائر. -2سطيف–د. نرجس صفو، جامعة محمد ملين دباغين 

 لبواقي، الجزائر.د. نوال وسار ، جامعة أم ا

 املغرب . -د. نورالدين الداودي، جامعة عبد املالك السعدي 

 أ.د. االخضر عزي، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر.

 أ.د. العروص ي محمد، جامعة مكناس، املغرب.

 أ.د. عبد العالي دقوقي، جامعة مكناس، املغرب.

 لبنان. -جامعة الجنان -التربيةكلية -د. رنا بخيت 

 ، السودان.جامعة املغتربيند. عثمان حسن عثمان، 

 د. عواطف سيد أحمد، جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السودان.

 ، الجامعة اللبنانية.د. فدى املصري 

 د. مروان عالونة، جامعة االستقالل، فلسطين.

 ترسل الملخصات واألبحاث حصرّيا على:

conferences@jilrc.com 
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 الفهرس

 الصفحة 

 7 التوطئة 

 9 االفتتاحية 

  أسباب تدهور نظام التعليم في الدول العربية ) دراسة مقارنة بين لبنان و بعض الدول

 .لبنان -جامعة الجنان -كلية التربية -رنا بخيت  األجنبية(:
11 

 ء غـطـاس، جامعة محمد ملين وفـا، وسائل تنمية املهارات التعليمية وتحقيق جودة التعليم

 سطيف، الجزائر -دباغين
29 

  عبد 2016-2015حق التعليم في العراق في ضوء مخرجات التعليم األولي للعام الدراس ي .

 املنعم عبد الوهاب العامر، مدير مؤسسات تعليمية خاصة، البصرة، العراق
47 

 اشارة الى الحالة الجزائرية( تحليل الدور الفعال للجامعة في تحقيق التنمية املستديمة( 

 جامعة البشير االبراهيمي، ، نادية االبراهيمي - األخضر عزي، جامعة محمد بوضياف

 الجزائر.

75 

  في املدارس الرسمية في طرابلس أثر التكنولوجيا التعليمية على تطوير وتجويد التعليم- 

 ميرنا حلواني، الجامعة اللبنانية.، الشمال
123 

 الفلسطينية" ةیهاج العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمناملن مییتق 

 مروان عالونة، جامعة االستقالل، فلسطين.
147 

 الجامعة املغربية  حكامة التدبير الجامعي والتخطيط االستراتيجي في أفق تحقيق الجودة(

 مكناس املغرب.جامعة عبد العالي دقوقي،  نموذجا(
171 

 العروص ي محمد ، كلية العلوم ، ويات التعليم العالي بكليات الحقوق املغربيةتطوير مست

 القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس، املغرب.
189 

 217 البيان الختامي والتوصيات 

 

  



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

6 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

7 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

 :التوطئة 

درات لدى التعليم هو الوسيلة األساسية لتوفير مستويات عالية من املعرفة والقيم وتطوير مختلف الق

 إلى النهوض باملجتمعات وبناء دولة قوية على كافة املستويات االقتصادية 
ً
املتعلمين أو األفراد وصوال

 والسياسية والثقافية وغيرها. 

ومن أجل رفع مستوى التعليم وتطوير األنظمة التعليمية، سخرت أغلبية الدول في عاملنا املعاصر 

وظفت التكنولوجيا ملواكبة كل املستجدات في هذا القطاع، مهيئة ميزانيات خاصة وتبنت برامج متطورة و 

الظروف املناسبة لالرتقاء بمستوى التحصيل الّدراس ي والتطور الذاتي، مع السعي إلى الخروج بالتعليم من 

 قالبه الجامد إلى ربطه بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الدولة.

،  فإننا سنفاجأ 2018 – 2017وفقا ملؤشر جودة التعليم لعام غير أنه بالرجوع إلى ترتيب الدول العربية  

بتصنيف أغلبيتها خارج النطاق املقبول عامليا ملستوى التعليم العام وجودة مخرجاته، بل وغياب بعضها 

من التصنيف كسوريا والعراق والسودان وليبيا، فبينما أحتلت أربع من الدول الخليجية مراتب جيدة كانت 

( 39( ، فالبحرين )املرتبة 37عامليا( تلتها قطر )املرتبة  36عربية املتحدة في طليعتها )املرتبة االمارات ال

(، فلبنان )املرتبة 71(، فُعمان )املرتبة 63( ، ثم جاءت األردن )املرتبة 43،فاململكة العربية السعودية )املرتبة 

( فاملغرب )املرتبة 100( ، فمصر )املرتبة 95ملرتبة (، فالكويت )ا92( فالجزائر )املرتبة 82( فتونس )املرتبة 74

 .137( وأخيرا موريتانيا في املرتبة 136( فاليمن )املرتبة 134(، )فتشاد( )املرتبة 101

إن واقع األنظمة التعليمية في بالدنا العربية إذ يكشف عن استمرار تدني مستواها العلمي وتراجع 

ؤشر أيضا لشيوع العديد من السلوكيات املنحرفة واملمارسات غير محصلتها التعليمية بشكل عام ، فإنه ي

املسؤولة التي باتت تعصف بمنظومة القيم العلمية والتربوية  كالسرقات العلمية، وانتشار املؤسسات 

   .الوهمية ، وتزوير الشهادات

 أهداف المؤتمر:

التي هي في الغالب ال تنسجم مع بيئتنا إن معظم األنظمة التعليمية العربية منقولة عن األنظمة الغربية و 

املحلية. ومن هذا املنطلق يهدف املؤتمر إلى إلقاء الضوء على ثغرات هذه األنظمة وتحديد املشكالت 

اإلجرائية فيها أو العيوب التي تشوبها وما نتج عنها من مشكالت وممارسات ضارة بالتنشئة االجتماعية 

ة وقطاعات الدولة األخرى، من أجل ازالتها وتحسينها ووضع خطط وبالوسطين التعليمي والعلمي وبأنشط

 واستراتجيات معاصرة ومالئمة، هذا مع عرض النجارب الناجحة واملتطورة بقصد االستفادة منها وتعميمها.
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 إشكاليات المؤتمر:

 تدور إشكاليات املؤتمر حول اإلجابة على األسئلة التالية:    

تعليمية العربية؟ وما هي أسباب تدهور املستوى العلمي للمؤسسات التعليمية ما هو واقع املنظومة ال .1

 فيها؟

ما هو تأثير هذا التدهور على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة في الدول العربية؟  .2

 وما تأثير استمرار هذه الظاهرة على فعالية خطط التنمية املستقبلية ؟

 والوسائل التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية؟ ما هي األدوات .3

 محاور المؤتمر:

 يعالج املؤتمر اإلشكاليات املطروحة وفق املحاور التالية :

 املحور األول: واقع األنظمة التعليمية العربية: تشخيص الخلل.

 سياسية االقتصادية واالجتماعية. املحور الثاني: تأثير املنظومة التعليمية العربية الراهنة على األوضاع ال

 املحور الثالث: الوسائل املادية والتقنية والبشرية لتطوير املؤسسات واألنظمة التعليمية العربية.

 املحور الرابع: وسائل تطوير وإصالح املناهج والسياسات التعليمية العربية.

 جودة التعليم.املحور الخامس: وسائل تطوير الطرق واملهارات التعليمية وتحقيق 

 املحور السادس: وسائل ربط التعليم بالخطط التنموية وباالحتياجات املحلية واملستجدات العاملية. 

 املحور السابع: وسائل ترسيخ أدبيات البحث العلمي ومحاربة السرقات العلمية.

 الفساد.املحور الثامن: الوسائل التشريعية لتطوير األنظمة التعليمية العربية وحمايتها من 
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 االفتتاحية

تعاني املنظومة التعليمية العربية من عدة مشاكل جعلتها تتأخر في اللحاق بالركب الحضاري  وتتراجع في 

 . الترتيب العاملي

ولعل من أهم هذه املشاكل؛ تدني مستوى وجودة التعليم ومخرجاته من حيث الكم والنوع، يضاف إليه 

تسخيره  عدمكذلك و مواكبته لتغيرات العصر والحاجات امللحة عدم مي و عدم االهتمام الكافي بالبحث العل

 التنمية املحلية.أهداف  لخدمة 

لبيع الشهادات ومنح العلمي وللمؤسسات غير املعتمدة  للفسادالواسع فإن االنتشار ، جهة أخرى  ومن

 يهددعلى هذه التجاوزات، للمتابعة واملعاقبة كامل آلليات صارمة الغياب المع ، مراتب علمية غير مستحقة

 املنظومة التعليمية العربية ومسيرة البحث العلمى فيها.ومباشر بشكل واضح 

مؤتمره الدولي املنصرم، مارس  23و 22في مدينة طرابلس في لبنان يومي  ومن هذا املنطلق نظم املركز 

احثون من عدة مؤسسات أساتذة وب هشارك فيوالذي ؛ املحكم حول تطوير األنظمة التعليمية العربية 

نظمة واقع األ على جامعية عربية توزعت أوراقهم البحثية على ثمانية جلسات علمية، سلطت الضوء  

 التعليمية العربية ، و مست إشكاليات هذا املؤتمر ومختلف محاوره املسطرة .

اله ضمن ولقد توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات من أهمها نشر أعم

 سلسلة أعمال املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي. 

يضع املركز تحت تصرفكم أهم األبحاث العلمية املشاركة بهذا املؤتمر والتي التزمت باملعايير  وعليه

تطوير لعملية اقتراح حلول في  هاملوضوعة من قبل لجنته العلمية املوقرة، كإسهام من واملنهجية الشكلية

 نظمة التعليمية العربية.األ 

  

 سرور طاليبرئيسة املؤمتر/ أ.د. 
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 ال تعبر اآلراء الواردة في هذه األبحاث بالضرورة عن رأي إدارة المركز
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 أسباب تدهور نظام التعليم في الدول العربية

 )دراسة مقارنة بين لبنان و بعض الدول األجنبية( 
Reasons for the deterioration of the education system in the Arab countries 

(comparative study between Lebanon and some foreign countries) 

 لبنان -جامعة الجنان -كلية التربية -د. رنا بخيت 

Rana BAKHIT 

 

 

Abstract  

Our worker suffers from an imbalance at all levels of science calls for rebellion and annoyance. For many 

countries like Singaphura, Japan and Finland, the past century has seen progress and prosperity in 

education. Arab countries such as Lebanon, Egypt and Algeria represent a period of deterioration and loss. 

We live in an increasingly complex world, and we are in dire need of educational systems that call for a 

knowledge revolution and seek to build a new generation that is creative, innovative and thoughtful. 

In light of the rapid development that has taken place in all fields, it is essential that the education system 

address these developments, but that it is preceded by experts who have proved that education must 

precede and even plan for development. Therefore, attention to the education system in developed 

countries was effective, as it had an impact on sustainable development. 

Hence, we must analyze the reasons that led to the weakness of the education system in Lebanon, 

especially at the level of schools, and propose some possible measures to reduce this deterioration by 

comparing the education system in Lebanon with many successful education systems in some foreign 

countries. 

Keywords: Education System - Factors Affecting the Education System - Educational Policy 
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 امللخص:

يعاني عاملنا من حالة عدم توازن  على جميع األصعدة العلمية تدعو إلى التمرد و االنزعاج. وبالنسبة لكثرمن 

ا، اليابان و فنلندا فإن القرن املاض ي شهد تقدًما وازدهاًرا على الصعيد التعليمي. أما البلدان أمثال ستغفور 

فنحن نعيش  الدول العربية أمثال لبنان، مصر و الجزائر فيمثل هذا العصر حالة من التدهور و الضياع.

و تسعى الى بناء جيل في عالم يزداد تعقيًدا، و نحن بأمس الحاجة الى أنظمة تعليمية تدعو الى ثورة معرفية 

 جديد مبدع، مبتكر و متفكر.

أمام التطور السريع الذي حصل في جميع امليادين، غدا من الضروري أن يتصدى النظام التعليمي لهذه 

املستجدات ليواكبها بل يسبقها ألن الخبراء أثبتوا بأن التربية يجب أن تسبق التنمية بل و تخطط لها. لذا 

 التعليمي في البلدان املتطورة فعاال ملا في ذلك تأثير على التنمية املستدامة. كان االهتمام بالنظام

من هنا كان ال بد لنا من تحليل األسباب التي أدت الى ضعف نظام التعليم في لبنان ال سيما على مستوى 

التعليم في املدارس و اقتراح بعض االجراءات املمكنة من الحد من هذا التدهور انطالقا من مقارنة نظام 

 لبنان مع العديد من أنظمة التعليم الناجحة في بعض الدول األجنبية.

 السياسة التعليمية -العوامل املؤثرة في نظام التعليم  -الكلمات املفتاحية: نظام التعليم

 

 :مقدمة

نسبة لكثرمن يعاني عاملنا من حالة عدم توازن على جميع األصعدة العلمية تدعو إلى التمرد و االنزعاج. وبال

البلدان أمثال ستغفورا، اليابان و فنلندا فإن القرن املاض ي شهد تقدًما وازدهاًرا على الصعيد التعليمي. أما 

فنحن نعيش  الدول العربية أمثال لبنان، مصر و الجزائر فيمثل هذا العصر حالة من التدهور و الضياع.

مة تعليمية تدعو الى ثورة معرفية و تسعى الى بناء جيل في عالم يزداد تعقيًدا، و نحن بأمس الحاجة الى أنظ

 جديد مبدع، مبتكر و متفكر.

أمام التطور السريع الذي حصل في جميع امليادين، غدا من الضروري أن يتصدى النظام التعليمي لهذه 

طط لها. لذا املستجدات ليواكبها بل يسبقها ألن الخبراء أثبتوا بأن التربية يجب أن تسبق التنمية بل و تخ

 كان االهتمام بالنظام التعليمي في البلدان املتطورة فعاال ملا في ذلك تأثير على التنمية املستدامة.

من هنا كان ال بد لنا من تحليل األسباب التي أدت الى ضعف نظام التعليم في لبنان ال سيما على مستوى 

التدهور انطالقا من مقارنة نظام التعليم في  املدارس و اقتراح بعض االجراءات املمكنة من الحد من هذا

 لبنان مع العديد من أنظمة التعليم الناجحة في بعض الدول األجنبية.
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  أوال: النظام 

أمام التطور السريع الذي حصل في جميع امليادين، غدا من الضروري أن يتصدى النظام التربوي لهذه 

وا بأن التربية يجب أن تسبق التنمية بل و تخطط لها. لذا املستجدات ليواكبها بل يسبقها ألن الخبراء أثبت

 ؟فماهو النظام  كان االهتمام بالنظام التعليمي في البلدان املتطورة فعاال ملا في ذلك تأثير على التنمية.

ان النظام أو املنظومة هو تلك الوحدة الفنية التي تضم االت و عددا و أدوات و طرق ووسائل النجاز العمل، 

هي أيضا اجتماعية ألنها تضم جماعات من الناس يستخدمون هذه الطرق و الوسائل و يستغلون تلك و 

 الوسائل و األدوات.

 و يبين كاست و روزنزيج خمسة جوانب أو أنظمة فرعية وهي :

 األهداف و القيم :  -

 و هي تتميز بالتغيير و التنويع و تستمد ذلك من ماض ي األمة و حاضرها.

 املتمثل في التكنولوجيا التي تستخدمها املنظمة و هي نوعان : الجانب الفني -

 الهيكل أو األجهزة. 

 املحتوى أو البرنامج. 

 الجانب االنساني : املتمثل في سلوك األفراد العاملين باملنظمة و تفاعلهم. -

 الهيكل التنظيمي : و هو البناء أو الشكل الذي تتخذه املنظمة )املنظومة(. -

 إلىوهو املتمثل في الوظائف التي تمارسها االدارة من وضع األهداف والتخطيط   الجانب االداري : -

 و التوجيه و الرقابة. التنظيم و القيادة

 

 من مجموعة ببساطة هو أو .محدد هدف تحقيق ألجل بينها، فيما متفاعلة عناصر مجموعة هو النظام

 .نظام البشرية املوارد وإدارة نظام، رةالتجا ووزارة نظام، والذرة نظام، ،فالكون 1املتفاعلة النظم

 معا تعمل التي أواملفردات العناصر من "مجموعة :أنه إلى يشير ما فمنها النظام، تعريفات تعّددت ولقد

  ببعضها ترتبط التي املكونات من مجموعة أو معين، هدف لتحقيق
ً
 من تمكنها تفاعلية عالقات وبينها بعضا

 "2معين هدف تحقيق أجل من متكامل كل تكوين

                                                           
 شفيق مطبعة  :بغداد وعمليات، مداخل :املنظمة نظرية ،  )1988 (، سعيد مؤيد السالم،1
 ية،الجامع الدار .التطبيقات – األدوات – النظرية :اإلدارية املعلومات نظم في مقدمة ، ) .2002 (جالل  والعبد، منال الكردي،  2

 اإلسكندرية.
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 تتداخل التي الفرعية النظم أو األجزاء من أنه : "مجموعة على أكثر تفصيال النظام يعطي من وهناك

 التي األهداف تحقيق في اآلخر على منها جزء كل يعتمد والتي يضمها الذي النظام وبين بعضها بين العالقات

  1الكلي." النظام هذا إليها يسعى

 وآلياُت  عالقات وتحكمها بعضها، مع تتكامل التي األجزاء أو العناصر من :"مجموعةأنه  على النظام وُيعّرف

 .2هدف" تحقيق بقصد محدد نطاق وفي معينة عمل  

 نها تشترك في أمور هي :أ نالحظ للنظام املتعددة التعريفات من سبق ما خالل من 

 أن النظام يتكون من أجزاء صغيرة أو عناصر. -

 املكونة للنظام تتداخل و تتفاعل مع بعضها البعض. ان األجزاء أو العناصر -

 ان األجزاء و النظم و العناصر الفرعية تشترك معا من أجل تخقيق هدف معين. -

 

 فرعية نظم على يحتوي  كلي نظام هي التربية وزارة فمثال فرعية، نظم على تحتوي  كليا نظاما 3املؤسسة وتعّد 

 التربية مديريات فمثال أخرى، فرعية نظم على يحتوي  الفرعي لنظاما أن وكما والتعليم، التربية مديريات من

 .املختلفة األقسام منها فرعية نظم على تحتوي  والتعليم

 للمنظمات، الهرمي التدرج النظم فكرة وتشبه أكبر، نظام من جزء هو نفسه الرئيس ي النظام إن

  .وهكذا للنظام املكونة الفرعية النظم بهتش منه األدنى بينما الرئيس ي، النظام تشبه األعلى فاملستويات

 :يلي  كما النظام تعريف نستنتج أن يمكن وبالتالي

، بعضها تكمل التي والعالقات األنشطة من متكامل "كل
ً
 أجل من بينها املعلومات فيما تبادل ويتم بعضا

 ." مشترك هدف تحقيق

  ثانيا :  التعليم 

وفي اآلونة األخيرة، تم جمع  .اد تعريف دقيق ملفهوم التعليمفلسفة التعليم قد عملت طويال على ايج ان

في مجاالت البحوث لعلم نفس النمو واألخالقيات ومع ذلك، فمن الصعب  مجموعة من البيانات عن التعليم

 .  "التعليم" دقيق املدى لعبارة جدا تحديد تعريف

                                                           
 مصر. :املنصورة العصرية، املكتبة .واملبادئ األسس :اإلدارية املعلومات نظم ، ) .2002 (الحميد  عبد املغربي،  1
 االجتماعيين، جمعية ، 4ط .الحكومية األنظمة في للتخطيط جديد مدخل :السياسات تحليل ، ) .1994 (مصطفى  أحمد الحسين، 2

 املتحدة. ربيةالع اإلمارات :الشارقة
 .الكتب الحديث عالم التربوية، وتطبيقاتھا اإلدارية، العملية بوظائف وعالقتھا  :اإلدارية املعلومات نظم ،  )2004 (قاسم  محمد املقابلة،  3

 األردن. :إربد
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ساليب التي تقوم بها من أجل احداث يعد التعليم اصطالحا : "مجموعة من االجراءات و العمليات و األ 

 .1التعلم و تقويمه"

املعرفة أو الفهم من اآلخر،  النشاط املتعمد لزيادة" :  يعرف علم النفس النمو التعليم على النحو التالي 

 .2"وبالتالي تقليل الفرق بين املعلم والطالب

مكون العالقة بين  املتعلمين و هنا جهد يخططه املعلم و ينفذه في صورة تفاعل مباشر بينه و بين" و هو

 3".فعال املعلم طرفا و بين املتعلمين طرفا اخر من أجل تعليم مثمر و

 : الفرق بين كل من التربية و التعليم 

تتناول التربية الشخصية البشرية من جميع جوانبها ) العقلية، الجسدية، االنفعالية....(،في حين يقوم 

 معارف في ناحية أو أكثر.التعليم على كسب مهارات أو 

املكتسبة ليحافظ  فهي مجموعة العمليات التي بها يستطيع املجتمع أن ينقل معارفه وأهدافهأما التربية 

لألفراد الذين يحملونه. فهي عملية  على بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد املستمر لهذا التراث وأيضا

 .الحياة نفسها بنموها وتجددها إنهانمو وليست لها غاية إال املزيد من النمو، 

 و من تعريفات التربية : 

أنَّ علم التربية هو : " علم يهدف إلى تكوين الفرد من أجل ذاته، وبأن توقظ فيه    Herbartيعتقد   -

 ميوله الكثيرة " 

 "  Durkheimأّما   -
ً
 اجتماعيا

ً
 فيرى فيها " تكوين األفراد تكوينا

ا الفيلسوف النفعي  -  غيره". فيرى أنَّ التربية هي " التي تجعل من الفرد أداة سعادة لنفسه ول   J .Millأمَّ

 : الفرق بين التعليم و التدريس 

يعرف التدريس بأنه " نشاط انساني هادف مخطط له ينفذ بطريقة يتم فيها التفاعل االيجابي بين النعلم و 

نفعالي و املهاري لكل من املتعلم و املعلم و يخضع موضوع التعلم و بيئته فيؤدي الى نمو الجانب املعرفي، و اال 

 .4الى عملية تقويم شاملة

                                                           
 م ، دار املتاب الجامعي.(، مقارنة املناهج التربوية في الوطن العربي و العال2009الهاشمي، عبد الرحمن و عطية، محسن علي )  1

2  Ziv, M. & Frye, D., 2004, « Children’s understanding of teaching : the role of knowledge and belief » in Cognitive 

Development 19 ( 14), pp. 457-477. 
 املناهج و طرق التدريس.( ، معجم املصطلحات التربوية املعرفية في 1997اللقاني، أحمد و علي أحمد الجمل )  3
 (، أساسيات التدريس : عمان، دار املناهج.2003شبر، ابراهيم خليل، و اخرون )  4
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 يختلف التعليم عن التدريس فيما يأتي:

ان التعليم قد يكون بشكل مقصود أو غير مقصود، أما التدريس فهو تعليم مخطط له و ال يقع  -1

 من دون قصد.

يم يقع على املهارات و املعارف و القيم في ان مفهوم التعليم هو أكثر شمولية من التدريس ألن التعل -2

 حين أن التدريس ال يقع على املهارات و القيم فال نقول درستع املحبة بل علمته املحبة.

 

 : يتم التعليم بوسائل عديدة 

 االدارة التربوية -

 املعلمون  -

 املتعلمين -

 املناهج التعليمية -

 التجهيزات و الوسائل -

 أدوات التقويم -

 التفتيش و الرقابة -

 التمويل  -

 

 ويستند نظام التعليم على : 

 السلطات السياسية العليا التي تحدد : الغايات و األهداف الوطنية العامة. -1

 السلطات التربوية العليا التي تحدد: الغايات و األهداف التربوية العامة. -2

ي، التعليم املنهي و ذا فالنطام التعليمي هو جزء بسيط من النطام التربوي، الذي يشمل التعليم األكاديمإ

التقني، تعليم املنحرفين، تعليم الكبار.... و هو حاصل االجراءات املستقلة في نشاطاتها و املتفاعلة فيما بينها 

 في نفس الوقت لتحقيق أهداف مرسومة.

 

 بأنه : النظام التعليمي في لبنانو على ضوء ما ذكر سابقا يمكن تعريف 
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اعلة وفقا للمرجعية املبنية في مختلف الدساتير اللبنانية و للتوجهات تلك املكونات األساسية و املتف

السياسية و االجتماعية و االقتصادية للبنان في ظل التعددية و االنفتاح االقتصادي و املحافظة على هوية 

 الشعب اللبناني و أصالته و قيمه و التي تهدف الى تكوين املواطن اللبناني املعتز بوطنه لبنان.

 

 الثا: معطيات النظام التعليمي في لبنانث 

 من التربويين وحدهم، وإنما من علماء ومصلحين وسياسيين يعملون 
ً
يقال ان التغيير التربوي لم يأت غالبا

خارج النظام التعليمي، مما يعني أن هناك العديد من العوامل املؤثرة في النظام التعليمي والتي تمس حياتنا 

 سياسية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية. بأبعادها املختلفة ال
ً
وهذه العوامل تعد مؤشرا

بارزا في نجاح النظام من عدمه. كما أن النظام التعليمي غني من داخله باملشكالت والعقبات ـ والتي في كثير 

عاني من مشكالت من األحيان تمثل مصدر تثبيت للتطوير والتجديد داخل الدول ـ وفي نفس الوقت نجده ي

خارج النظام ذاته مما يعني مزيد من التراكمات في مشكالت النظام التعليمي، وبالتالي عجزه عن القيام 

 بأدواره ومسؤولياته. ويمكن أن نستعرض أبرز العوامل املؤثرة في النظام التعليمي فيما يلي:

 العوامل االجتماعية .1

 العوامل االفتصادية .2

 العوامل السكانية .3

 مل السياسيةالعوا .4

 العوامل التاريخية .5

 

 

 العوامل االجتماعية : -1

يتأثر النظام التعليمي بما يسود داخل املجتمع من تقاليده وقيوده وقيمه من منطلق نبيل يكون له األثر 

البالغ في انطالقة النظام، وإال دار في متاهات من الضياع والغرق في األفكار الهدامة واملفاهيم املنحرفة. وفي 

قابل نجد أن الكثير من النظم التعليمية منغلقة على نفسها متقوقعة ترفض التغيير، وال تقبل التجديد، امل

تنظر للمستقبل بحذر شديد، ومع تسليمنا بأهمية الحذر، لكن املبالغة فيه هو ما أعاق الكثير من النظم 

 التعليمية عن التحرك من موقعها.
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ي تظهر فيها األقليات واملجتمعات العرقية، وما تحويه من يتمثل هذا العامل في املجتمعات الت 

عادات وتقاليد، وقد يظهر االستيعاب واالندماج فيما بين هذه املجتمعات العرقية، وقد تتصارع، كما قد 

 تسود األقلية، وتفرض نوع النظام املالئم ملفاهيمها ومعتقداتها.

لذات في الدول التي تزيد فيها نسب التباين بين فئات ويالحظ أثر هذه العوامل في النظام التعليمي، وبا

املجتمع، وكيف كان لهذا التباين )من األعراق وبعضها أقليات( أثر على النظام التعليمي من خالل فرض 

 ثقافتها ومعتقدها على النظام التعليمي.

الثقافة لثقافة. و ميز مجتمعا عن اخر هي افلكل مجتمع بصمة خاصة تحدد هويته، و هذه البصمة التي ت

وتؤثر العوامل االجتماعية في هي اللغة، الدين، العادات و التقاليد ... و كل ما يميز أي مجتمع عن غيره.  

  :النظم التعليمية من خالل

 الدين:  -

يعد الدين من موجهات النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم، فهو يؤثر في النظم التعليمية 

 ،
ً
بل إن نشر التعاليم الدينية كان من أهم الدوافع إلنشاء املدارس ولذالك كان يتم تأثيرا مباشرا

 .بناء النظام التعليمي وفق األسس الدينية التي يود املجتمع تقديمها للناشئة

وكما أسهم الدين بشكل بارز في إنشاء املدارس وتحديد محتويات املنهج، أسهم الدين في كذلك 

  .لمين وتعينهم، وإلزامهم بنوع معين من السلوكبفاعلية في اختيار املع

 اللغة: -

توجه اللغة نظم التعليم، فهي األداة التي يتم بها التخاطب ونقل املعلومات وتدوين املعرفة، فهي 

واللغة من أهم العوامل في شخصية بناء األمة، وهي دعامة  .وسيلة العلم في التعبير عن محتواه

كالت اللغوية في الدول التي يتكلم سكانها أكثر من لغة، كما الحال في الفكر والثقافة، وتظهر املش

 .الهند

 التركيب االجتماعي: -

ينعكس التركيب االجتماعي للمجتمع على التعليم، ونظمه وأنواعه، والفرص التعليمية حيث تختلف النظم  

تي تبلور هذه العالقة وتحدد التعليمية باختالف عالقة الفرد باملجتمع، وباختالف املفاهيم والفلسفات ال

إطارها، كما يمهد التعليم ملسيرة املجتمع نحو املستقبل من خالل إعداد متطلباته من القوى البشرية بالكم 

  .والكيف املطلوبين، ولذا فإن النظام التعليمي يعكس درجة تقدم املجتمع

التعليم من احتكار النبالء واألثرياء ويتضح أثر التركيب االجتماعي على نظام التعليم من خالل تحول نظم 

 بهم، واستخدموه لتحقيق أغراضهم ومصالحهم، إلى أن أصبح من 
ً
 للتعليم، حيث جعلوه خاصا

ً
قديما
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الحقوق املعترف بها لإلنسان، وكان ذلك نتيجة للتغير االجتماعي املستمر، والتحسن في مستويات املعيشة، 

 .وبالتالي ازدياد الطلب على التعليم

ال أن إن من يمعن النظر في املجتمع اللبناني يستطيع أن يالحظ تركيبته املتميزة، فهو كلوحة الفسيفساء. إ

. و لقد تأثر املجتمع اللبناني 1التركيبة املتميزة تعود الى التعددية الطائفية على حد قول "بازيل بازيل" ههذ

. و كانت الحصيلة مزيجا يةاالسالماملسيحية و  لرومانية، البيزنطية،بالعديد من الحضارات : الفينيقية، ا

ذا فتكريس التجمعات الطائفية في لبنان و تكريس الطائفية تم من قبل الدولة إمن الشعب اللبناني. 

 بواسطة القوانين و الدساتير :

  طائفة. 17، و الذي حدد طوائف لبنان ب 1936الصادر سنة  60القرار رقم 

  ني تنص : بصورة مؤقتة و التماسا للعدل تراعى حقوق من الدستور اللبنا 95املادة

 الطوائف في الوظائف العامة و الوزارة بشكل ال يضر باملصلحة العامة.

 10املادة تضمن   من الدستور تكفل األحوال الشخصية لكل طائفة، ومع ذلك، 9 املادة 

 .2الحفاظ على استقالل املؤسسات التعليمية والثقافية لكل مجموعة

 

 امل االقتصادية :العو  -2

ذات  تعد العالقة بين االقتصاد ونظام التعليم عالقة تبادلية حيث يتأثر كالهما باالخر، فالدول الغنية

االقتصاد القوي تكون أنظمتها التعليمية قوية تبعا لذلك، و يظهر ذلك في نوع الخدمات التعليمية و توفير 

 اع مستوى اعداد و تدريب املعلمين. أما الدول الفقيرة ذاتاألجهزة التعليمية و األدوات و املباني، و ارتف

فمن جهة يساهم مستوى االقتصاد الضعيف، فان أنظمتها التعليمية تكون ضعيفة و خدماتها أيضا. 

التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو االقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد 

 ومن ثم مستوى التعليم ذاته، بمستوى التطور االقتصادي في البلد املعني. مستوى اإلنفاق على التعليم،

 Jeanو قد برزت في النصف األول من القرن العشرين في كتابات االقتصادي الفرنس ي جان فوراستيه  

Fourastié  واالقتصادي السوفياتي ستروميلنStrumilin  العالقة بين مستوى تعليم القوة العاملة

، إضافة إلى العالقة بين تكاليف التعليم ومردوده. يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين القطاع وإنتاجيتها

التربوي والقطاع االقتصادي فكالهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهالكية. فالتعليم في جزء منه عملية 

                                                           
1 Basile, B., 1993, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban, Jounieh : Imp. St 

Paul. 
2 Corm, G., 2003, Le Liban contemporain, Paris, éd. La découverte. 
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موال إلنتاج مخرجات من إنتاجية يشترك فيها املعلمون والطلبة واإلدارة واملناهج والتقنيات ورؤوس األ 

املعارف واملهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في األعمال االقتصادية والحصول منها على دخل معين، 

كما أنه في جزء آخر منه عملية استهالكية تتضمن تلبية حاجة املتعلمين إلى التعلم واملعرفة. وهكذا يجري 

 
ً
 اقتصاديا

ً
 من حيث املدخالت واملخرجات والعائد املترتب عليها إضافة إلى تحليل العملية التربوية تحليال

 الحاجة التي تشبعها.

ولقد تبين من الدراسة التي أجراها "دنيسون" للنمو االقتصادي في الواليات املتحدة األمريكية في السنوات  

يرجع إلى تحسن  1929و1909في املدة بين  النمو االقتصادي% من 10أن نحو  1957 - 1929و 1929 - 1909

% من النمو 21مستوى التعليم سواء في زيادة عدد سنوات الدراسة أو زيادة أيام الدراسة، وأن نحو 

 بدراسة دور يرجع إلى ت 1957إلى  1929الحاصل في املدة من 
ً
. كما قام دنيسون أيضا

ً
أثير التعليم أيضا

% من النمو إلى 15% إلى 5، وتوصل إلى إرجاع 1962 - 1950التعليم في زيادة النمو في أوروبة في السنوات 

 1929الحاصل في املدة من  النمو االقتصادي% من 20تأثير التعليم. في حين أرجعت دراسة قام بها شولتز 

في الواليات املتحدة األمريكية إلى تحسن مستوى التعليم. وهناك دراسات متعددة توصلت إلى  1957إلى 

 نتائج مشابهة.

، ولكن ثمة دراسات أجريت على البلدان النامية توصلت إلى أ 
ً
ن دور التعليم في النمو االقتصادي كان ثانويا

واتجهت بعض الكتابات والدراسات إلى نفي أي دور للتعليم في التنمية االقتصادية، وعلى العكس من ذلك 

 التخلف االقتصاديفقد وجدت بعض الدراسات أن اإلنفاق الكثيف على التعليم قد يساهم في اإلبقاء على 

واالجتماعي، وهي ترد ذلك الخطأ الذي تقع فيه نظم التعليم عندما تتوسع في التعليم الثانوي والعالي. ولكن 

النمو تعليم يساهم في قناعات االقتصاديين وعلماء التربية املهتمين بهذا املوضوع بقيت راسخة بأن ال

وبأن تأثيره يزداد بزيادة مواءمته لحاجات االقتصاد من مخرجات النظام التعليمي من متخرجين  االقتصادي

التركيز على تقص ي تأثير التعليم في املظاهر النوعية للتنمية االقتصادية  ومتدربين وأطر وكفايات. إضافة إلى

وخاصة في املجاالت الصحية والثقافية والسكانية إلى جانب اآلثار االقتصادية وضرورة األخذ بنظم 

ة األولويات في تخطيط التعليم لتعطي األولوية األولى للتعليم االبتدائي بسبب ارتفاع عائداته االقتصادي

 واالجتماعية.

 العوامل السكانية : -3

تؤثر العوامل السكانية في النظم التعليمية والتربوية بدرجة كبيرة، ونتيجة الختالف العوامل السكانية من 

 :1مجتمع آلخر تختلف النظم التعليمية، ومن أهم العوامل السكانية

                                                           
 (، القوى املؤثرة في النظم التعليمية دراسة مقارنة : دار املطبوعات الجديدة، اإلسكندرية.1983متولي،مصطفى، )1

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8267&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8267&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
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التكوين العنصري للسكان ويرتبط  أي العنصر أو الجنس أو الساللة،  للسكان العنصري  التكوين -

 بالناحية البيولوجية، التي تؤدي إلى ظهور ساللة متميزة تمثل الجنس البشري األصلي
ً
 كبيرا

ً
، ارتباطا

واملشكلة العنصرية مشكلة قديمة لها أثرها في تحديد  .أو نتيجة المتزاج أجنس أصيلة متعددة

  .عنصرية النظم التعليمية، وخاصة في الدول التي توجد بها مجموعات

يختلف نمو السكان وتوزيعهم ما بين القرية واملدينة، ولذا يجب مراعاة نمو وتوزيع ، نمو وتوزيع السكان –

السكان عند التخطيط لتوزيع الخدمات التعليمية، وذلك بحسب توزيع السكان ونموهم داخل الدولة من 

 ألعداد املتعلمين
ً
 .منطقة ألخرى وفقا

أحد االنفجارات التي يشهدها العصر الحالي، ومنها االنفجار املعرفي هو ، االنفجار السكاني  -

ة وال يعد االنفجار السكاني مشكلة تعليمية، أو من العوامل املؤثرة في النظم التعليمي  .واملعلوماتي

 لتخلف الثانية عن األولى تظهر املشكلة 
ً
إذا سارت معه معدالت التنمية بالسرعة نفسها، ولكن نظرا

في البلدان النامية، ذات املوارد املحدودة، مما يؤدي إلى فقدان التوازن بين النمو السكاني وخاصة 

والتنمية التعليمية، وبالتالي تنخفض معدالت قبول الطالب باملراحل التعليمية املختلفة، وتتكدس 

مستوى  الصفوف باملتعلمين، وتعمل املدرسة ألكثر من فترة، أو تستأجر املباني، مما يؤثر على

 التعليم ونوعيته.

  ويقدر عدد السكان ويعد لبنان كدولة ذات كثافة سكانية منخفضة في العالم العربي و الشرق األوسط .

 .1، وفقا لدومون 2004في عام   6396000000

ما  ة، منهااملشاكل املختلف ، وذلك بسبب1932اال أنه ال يوجد إحصاءات واضحة للشعب اللبناني منذ عام 

  والهجرة من جهة أخرى . بط بتقسيم املجتمع من جهةهومرت

األراض ي اللبنانية،  على مستوى آخر، فإن عدد األجانب املوجودين بطريقة قانونية أو غير قانونية، على

ما بين واحد واثنين  ووفقا للتقديرات، فإن عدد األجانب يتراوح"  يجعل من الصعب تحديد النسب الدقيقة.

  من700،000و  500،000 فلسطيني وبين  250 000ملعقول أن هناك ما ال يقل عنمليون نسمة، فمن ا

 .2"السوريين

هو ازدياد غير متوافق مع أشكال التنمية التي يشهدها لبنان 3فان االزدياد السكاني املفاجئ مما تقدم،

افق مع معدالت لضعف موارده وإمكانياته، وعجز الدولة عن توفير الفرص التعليمية ألبنائها بمعدل يتو 

                                                           
1  Dumont, G., 2005, « Les populations du Liban » in Outre-Terre 13, p.445 
2 Corm, G., 2003, Le Liban contemporain, Paris, éd. La découverte. 
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النمو السكاني، مما يعني انخفاض معدالت التقيد باملراحل املختلفة في التعليم العام او التعليم العالي، 

 وبالتالي ارتفاع نسب األمية والبطالة على حد سواء. 

 العوامل السياسية: -4

النظام التعليمي يؤثر العامل السياس ي بشكل كبير في تشكيل النظام التعليمي والتخطيط له، ذلك أن 

بأنواعه ومراحله يحدد وفق السياسة املتبعة في البلد، وتؤثر العوامل السياسة في النظام التعليمي من 

  :جانبين هما

إن االيدلوجيا عبارة عن خليط من التراث الثقافي واالجتماعي  النظرية السياسية أو االيدلوجيا السياسية -

 لش
ً
  .عب من الشعوبوالحضاري والقيم املتفاعلة معا

وكانت صلتها  idea logy  ولقد ظهرت االيدلوجيا في فرنسا خالل القرن الثامن عشر ، وكانت تعني علم األفكار

وثيقة بالتربية، فعلم األفكار يرتبط بحياة اإلنسان والقواعد األساسية لتعليمه وتعلمه، وتتأثر السياسة 

ملجتمع، لكون رسم السياسة التعليمية ال يتم بنجاح إال إذا التعليمية بااليدلوجيا السياسية السائدة في ا

كانت الصورة عن املواطن الذي يتمناه املجتمع في ضوء تطلعات املستقبل واضحة، وهذا يتطلب ضرورة 

  .وجود نسق فكري عام يتبناه املجتمع، ويحدد معايير السلوك والتفكير

ض نفسها على الدولة، فتجبرها على تعطيل سياستها وهي الظروف التي تفر  الظروف السياسية الطارئة -

التعليمية أو التخلي عنها، وهي ظروف داخلية، كاملظاهرات، واإلضرابات، والحروب الطائفية...الخ وظروف 

وتؤثر تلك الظروف كذلك بالحد  .طارئة خارجية، كالحرب مع دولة أخرى، أو متعرض الدولة الحتالل...الخ

يم، أو فرض رسوم ولغة أجنبية، أو تغيير بعض مواد السياسة التعليمية، أو إلغائها من اإلنفاق على التعل

، 2005االضطرابات األمنية منذ اغتيال الحريري  ،1975بالكلية كما عو الحال في لبنان ) الحرب الطائفية 

، والذي ما 2013و مؤخرا االضرابات املستمرة  لنقابة املعلمين والشلل الذي أصاب املؤسسات املدرسية 

 زال مستمرا حتى الساعة.

 العوامل التاريخية : -5

 يغفل  الكثير من الباحثين عن العامل التاريخي كاعتباره من العوامل املؤثرة في األنظمة التعليمية، ولكنه

يعد من أهم العوامل التي تؤثر وتشكل أي نظام تعليمي وبخاصة إذا كان الحديث عن النظام التعليمي في 

 ن.لبنا

التناقضات أو الصعوبات التي تعوق النظام التعليمي و خاصة في املؤسسات  ان نشأة التاريخ في لبنان تحدد  

العثماني والتي سمحت  مع السلطان فرانسوا األول  1535أوال االتفاقيات التي تم توقيعها في  .الرسمية
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اللغة  قد فرض الفرنسية سوا األول كان فران" للمبشرين لتسوية في الشرق وإقامة املؤسسات التعليمية

 .Cotterêts-Villers "1 )1539(الرسمية بموجب املرسوم من

الخاصة فقط، وإعطاء  للنظام التعليمي في املدارس  االمتياز االنتداب الفرنس ي فقد اعتمد سياسة  أما

 :وقال كبارة في ذلك .الحرية للمؤسسات الدينية الخاصة املحلية أو األجنبية

باالمكان بناء الجامعة  السبب لم يكن تم دولة االنتداب الفرنس ي في الجامعات الحكومية، ولهذالم ته"

 .2االستقالل جامعتين خاصة : جامعة القديس يوسف والجامعة األميركية في بيروت و كان عشية .الوطنية

في املدارس  وخاصةمنذ استقالل البالد، وسياسة التعليم في لبنان اعتمدت على دعم اللغة العربية  و

 مضمون النظام التعليمي للمدارس الرسمية. اذ أن  الرسمية، في حين تدهورت أهمية اللغة الفرنسية في

الوطنية تستجيب  و كانت فقط املدرسة  .الصورة الجديدة للوطنية اللبنانية العربية أصبحت تعكس اللغة

 .لهذا األمل

ذلك، تم تأسيس سياسة جديدة في لبنان  ومع .تزال مهددة ما كانت املدارس الرسمية  الحرب األهلية، بعد

رب املعاهدة اللبنانية تهدف الى انهاء الح هذه .الدستور اللبناني بعد الطائف، وجرت املزيد من التعديالت في

 خمسة عشر عاما، و الى احياء النظام التعليمي الذي بات مهددا. األهلية اللبنانية التي استمرت أكثر من

 

  ابعا: مقارنة بين نظام التعليم في لبنان و بعض الدول العربية و األجنبية :ر 

تحليل كل من فنلندا و لبنان من جهة، و  ستقوم الباحثة في هذا القسم من مقارنة نظام التعليم في

اسب نبعض املقاالت التي تناولت تظام التعليم في لبنان. و سيتم االعتماد علة املنهج التحليلي، املقارن امل

 مع هذه الدراسة.

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Rizk, B., 2009, Les paramètres d’Hérodote ou les identités culturelles collectives, Beyrouth : Les éditions de L’Orient-Le Jour. 
2 Kabara, N., 1994. Le régime législatif des écoles privées et les éléments de l’organisme éducatif dans ces écoles, Beyrouth, 

éd.Jarouss press. 
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 مقارنة بين النظام التعليمي في لبنان و نظام التعليم في فنلدا:

 نظام التعليم في فنلندا نظام التعليم في لبنان

  الزامية التعليم في املرحلة االساسية و لكنها غير مفعلة

 و التغليم متاح مجانا في املدارس الرسمية فقط .

 ربوي الحكومي و الخاص .الدين: بين القطاع الت 

  ابط و التنسيق بين القطاعين الرسمي و ضعف الرو

الخاص )حيث ان لكل مؤسسة صفة دينية و طائفية 

خاصة مما يشكل فرقا جوهرية في الجو العام للتربية 

 بين مدرسة و اخرى(.

 :الببغائية في التعليم 

تعتمد املدارس بمعلمينها على اجهاد التالميذ في حفظ 

و الدروس بطريقة ببغائية تحّد من قدرة النصوص 

العقل عن التفكير جراء االنشغال في الحفظ. وفي 

 املحصلة ينس ى الطالب كل هذه املواد .

  التعليم الزامي لالطفال و الشباب الفنلندي من عمر ال

سنوات  10و  9حتى ينهي املنهج  الدراس ي بالكامل ملدة  7

. 

 قية من خالل كل هناك اهتمام كبير بالتربية االخال

االنشطة مع التأكيد على احترام املعتقدات الدينية 

ر معلم دين لكل 
ّ
تالميذ. واذا كان األهل ال  3بحيث يوف

ر لهم حصص في مادة األخالق. 
ّ
 يتبعون أي دين توف

  ال يوجد نظام تواصل تقليدي بل يوجد تعليم نشط من

ة و خالل التجارب و التفاعل مع املواد و اكتساب املعرف

 املهارات .

 

-- 

 نظام التعليم في أميركا نظام التعليم في لبنان

  خلل في ارتفاع معدالت اإلعادة والتأخر والتسرب

وفروق القطاعين الرسمي والخاص لصالح الخاص ، 

 وبين املحافظات  لصالح بيروت وجبل لبنان .

  عدم تكافؤ فرص النجاح في اإلمتحانات الرسمية بين

 ي والخاص .القطاعين الرسم

 . مناهج الروضات ال تتالءم ومناهج املرحلة اإلبتدائية 

  مشكلة تطبيق املناهج تعود إلى نقص في عدد املعلمين

 املؤهلين للتعليم في هذه املرحلة .

  عدم مالءمة املباني والوسائل التربوية ، ناهيك عن

عدم كفاية اإلدارة على مستوى املدرسة واإلدارة 

 املركزية .

 

 هداف التعليم االبتدائي: أهم أ

 النمو الجسمي والصحي والعناية بالبدن. -1

 النمو الفردي من الناحية االجتماعية والعاطفية. -2

السلوك الخلقي امللتزم باملعايير والقيم ويتضمن ذلك  -3

 احترام القانون والعادات والعرف السائد.

 ا لنمو الجمالي ويركز على تذوق الفنون. -4

ئل التي عن طريقها يتم .االتصال ويشمل الوسا5

االتصال باآلخرين مثل القراءة والكتابة والتعبير 

 واالستعمال اللغوي الفصيح والهجاء والترقيم.

 تنظيم التعليم اإلبتدائي في أمريكا:

التنظيم املتدرج : ينتقل فيه التلميذ من صف إلى صف أعلى كل -أ

 سنة في حال نجاحه في مواد معينة. 

ي : يتم فيه توزيع التالميذ على أساس متجانس التنظيم األفق-ب

 املناهج في املرحلة اإلبتدائية: أو غير متجانس.

ال يوجد منهج عام موحد للدراسة في التعليم اإلبتدائي، وكل والية  -

 تقترح على مدارسها الخطوط العريضة للمناهج.

تقدم برامج وخدمات إضافية للطالب مثل، برامج الصحة  -

 برامج التغذية، الخدمات املكتبية.املدرسية، 
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: نتائج الدراسة
ً
 خامسا

تبين لدينا من خالل القراءات التي قمنا بها أن العوامل السياسية هي العامل األكثر تأثيرا على نظام التعليم 

قرارات و هذا ما أظهرته االحصاءات و األرقام التي تشير الى أن نظام التعليم في لبنان يتأثر الى حد كبير بال

السياسية املطروخة من قبل الدولة، فعلى سبيل املثال و ليس الحصر تشير احصاءات املركز التربوي 

و  2012-2011% )ما بين األعوام  12.7الى ارتفاع عدد التالميذ ما قبل الجامعي بنسبة تزايد  2017عام 

تلميذ سوري في  83675لتحق ا( ، و ذلك يعود الى ارتفاع عدد املتعلمين السوريين فقد  2016-2017

 . 2017-20166تلميذ عام  124140(، وارتفع عددهم ليصل الى 2015-2014املدارس )

القطاع الرسمي سجل و ما زال يسجل تراجعا في تجهيز مدارسه بأجهزة الكمبيوتر ابتداءا من العام اال أن  

 4.5تلميذ  100زة الكمبيوتر لكل فلقد بلغ املعدل الوسطي ألجه 3.93و بلغت نسبة التناقص 2014-2015

 (.2015أجهزة أساتذة غير معدين في املدارس املجهزة )وفق دراسة املركز 

% ووفق دراسة قام 80% و ارتفاع عدد املتعاقدين بنسبة 20من جهة أخرى، انخفض عدد املالك بنسبة 

تبين ان السياسات التي  2011-2010بها املركز حول االستخدام الفعال للموارد البشرية في القطاع الرسمي 

اعتمدت منذ عقدين من الزمن )التعاقد( لم تعر االهتمام الكافي لتهيئة هذا الجهاز التعليمي من اعداد و 

 %. 11تدريب ، فحملة الشهادة التربوية أو التعليمية ال يتعدى 

يبقي ليمي بشكل كبير و على النظام التعكل هذه املعطيات و غيرها تؤكد أثر النظام السياس ي في لبنان 

النظام التعليمي في لبنان اصطفائي املدارس الرسمية في حال من الركود و التراجع ، و هنا يمكن القول أن 

 و محصور.

 :سادسا: بعض االقتراحات للحد من مشاكل نظام التعليم في لبنان 

التربية و التعليم( ايمانا منا  سنقوم بشكل رئيس في هذا البحث مت توجيه مقترحاتنا الى الدولة ) أي وزارة

أن املشكلة في أنظمة التعليم هي أوال تعتمد على السياسة التعليمية و ليست على األفراد من مديري مدارس 

 و معلمين. ما يلي بعض املقترحات للحد من مشاكل نظام التعليم.

 : على صعيد الدولة 

و التي تنبثق عنها األهداف التربوية، التعليمية تعديل في الغاية األساسية من نظام التعليم في لبنان  -

 العامة و الخاصة املوضوعة في املناهج.

تعديل في األهداف التربوية من نظام التعليم في لبنان ليهدف الى اعداد متعلم متميز، مبدع، متفكر  -

 و ذو تفكير ناقد.
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 تطوير املناهج التعليمية بما يواكب متطلبات العصر. -

 عليمية بحاجات سوق العمل و خاصة في املرحلة الثانوية.ربط املناهج الت -

تعديل املناهج لتتمكن من اعداد متعلم ذو شخصية متوازنة متكاملة من جميع الجوانب النفسية،  -

 االجتماعية و املعرفية.

 بناء املقررات الدراسية بما يتوافق مع نوعية املعلومات املقدمة الى املتعلم و ليس الى الكمية. -

 م املناهج بشكل مستمر للحد من الثغرات التعلمية املتتالية و التي تتفاقم من سنة الى أخرى.تقوي -

 اعداد لجان تربوية تسعى الى تقويم املؤسسات التربوية لتحديد الخلل و عالجه. -

 التخطيط املسبق و املنظم عند بناء أو تطوير أي منهج تعليمي. -

 خاتمة :

النمو واالستمرارعند املتعلم، في الحفاظ على شخصيته وذاته من يساهم النظام التربوي في تحقيق 

خالل قيامه بالربط املستمر بين سمات ثقافته املحلية والوافدة دون إحداث أي انحالل أو تغير أو 

 .ذوبان أي منهما في اآلخر، فتزداد أبعاد التفاعل والتكيف مع الحفاظ على معالم الشخصية املحلية

مالمح النهضة الثقافية في لبنان بدأت تتبلور بوضوح في بدايات القرن الثامن و من املعروف أن 

، سؤال يطرح أمام 2019. نحن اليوم في بدايات العام 1736عشر بعد انعقاد مجمع اللويزة عام 

املعنيين التربويين ، ما هي أبرز التغييرات االيجايبة التي طرأت على نظام التعليم في لبنان؟؟ من بناء 

درس ي، الى اعداد مناهج تعليمية،مدراء و  معلمين ؟ هل هناك فرق شاسع بين طالب العهد م

اللوح   smart boardالعثماني، االنتداب الفرنس ي، عهد االستقالل و مؤتمر الطائف و بين طالب ال 

 الذكي؟

النتاجية تساؤل يمكن االجابة عليه من خالل ليس فقط نتائج الطالب الرسمية )أي العالمات( بل ا

 )انتاج املعرفة(.
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 املراجع:قائمة 

 باللغة العربية:

 األنظمة في للتخطيط جديد مدخل :السياسات تحليل ،( 1994 ) .مصطفى  أحمد الحسين، -

 املتحدة. العربية اإلمارات :االجتماعيين،الشارقة جمعية ،4 ط .الحكومية

 شفيق مطبعة  :بغداد عمليات،و  مداخل :املنظمة نظرية ،( 1988 ) ، سعيد مؤيد السالم، -

 – األدوات – النظرية :اإلدارية املعلومات نظم في مقدمة ،( 2002 ) .جالل  والعبد، منال الكردي، -

 الجامعية،اإلسكندرية. الدار .التطبيقات

( ، معجم املصطلحات التربوية املعرفية في املناهج و 1997اللقاني، أحمد و علي أحمد الجمل ) -

 طرق التدريس.

 2017-2016ملركز التربوي للبحوث و االنماء ، مؤشرات ا -

 العصرية، املكتبة .واملبادئ األسس :اإلدارية املعلومات نظم ،( 2002 ) .الحميد  عبد املغربي، -

 مصر. :املنصورة

 اإلدارية، العملية بوظائف وعالقتھا  :اإلدارية املعلومات نظم ،( 2004 ) قاسم  محمد املقابلة، -

 األردن. :إربد .الكتب الحديث عالم لتربوية،ا وتطبيقاتھا

(، مقارنة املناهج التربوية في الوطن العربي و 2009الهاشمي، عبد الرحمن و عطية، محسن علي ) -

 العالم ، دار املتاب الجامعي.

 (، أساسيات التدريس : عمان، دار املناهج.2003شبر، ابراهيم خليل، و اخرون ) -

 دار النشر: دار املناهج  - 2016 –ؤلف:د. زينب الشمري امل - فلسفة املنهج املدرس ي -

(، القوى املؤثرة في النظم التعليميــــة دراســــــــــــــــة مقــــارنــــة : دار املطبوعــــات 1983متولي،مصـــــــــــــطفى، ) -

 الجديدة، اإلسكندرية.

 باللغة األجنبية:

 Basile, B., 1993, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban, 

Jounieh : Imp. St Paul. 
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 وسائل تنمية املهارات التعليمية وتحقيق جودة التعليم
 الباحثة وفـاء غـطـاس، مخبر علم النفس االكلينيكي 

 ، الجزائرسطيف -جامعة محمد ملين دباغين

 

 

 امللخص: 

م بجميع مستوياته استثمار بالغ األهمية كونه يغطي كل امليادين باملعارف العلمية والتقنية كما يعتبر التعلي

تعتبر تنمية املهارات التعليمية وتحقيق جودة التعليم من أهم األهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من أجل 

هم وسائل تنمية املهارات اللحاق بالركب الحضاري . وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على  أ

التعلمية معتمدين في تحليلنا وشرحنا على ما جادت به أبحاث الخبراء التربويون والبنك الدولي  و اليونسكو 

واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتشمل الدراسة مفهوم املهارات التعليمية  ومفهوم جودة التعليم 

الوسائل التعليمية التي تعمل على تنمية املهارات التعلمية بحيث كل مهارة  ومفهوم الوسائل التعليمية  واهم

لها أداة فاعلة ،  وأهم وسيلة في العصر الراهن وسائل التكنولوجيا بأنواعها املختلفة وكيف تساهم في 

  تحقيق جودة التعليم في املؤسسات التعليمية؟

Abstract:  

Education at all levels is very important investment because it covers all fields with scientific 

and technical knowledge. The development of educational skills and quality of education is 

one of the most important goals that countries seek to achieve in order to catch up with 

civilization. Therefore, this study aims to identify the most important means of developing 

learning skills, based on our analysis and explanation of what has been achieved by the 

research of educational experts, the World Bank, UNESCO and the Arab League Educational, 

Cultural and Scientific Organization. The study includes the concept of educational skills, 

educational quality The development of learning skills, so that each skill has an effective tool 

and the most important means in the current era the means of technology of various kinds and 

how it contribute to achiever the quality of education in educational institutions?  
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 مقدمة: 

يشهد العصر الراهن تطورات متزامنة ومتغيرات متسارعة نتيجة االنفجار املعرفي وثورة املعلومات و 

االتصاالت ، ولعل التقدم العلمي والتطور التقني الذي حققته البشرية في ميادين عديدة يتطلب النظرة 

، حيث أنه يشجع على التنمية التربوي وهذا ما نجده في املجال  املتجددة لألشياء وتوليد األفكار الجديدة

واالبداع والتطور في ظل الثورة الصناعية التي يشهدها عالم االقتصاد من أجل اللحاق بركب التقدم 

 العلمي.

واللجوء إلى االستعمال األمثل و املتميز لهاته التقنيات يعد أمرا حتميا أمام العالم العربي ومجالنا هنا 

تي تعتبر الركيزة األساسية في نجاعة وتقدم أي مجتمع ، ألنها تخدم ثالث مستويات هو املنظومة التربوية ال

)املعلم واملتعلم واملادة التعليمية( كما لها عالقات متعددة باملجاالت األخرى )اقتصادية، اجتماعية، 

اء الجديدة ثقافية، سياسية ...إلخ(، ولكن هذا ال يعني بالطبع أن كل جديد أفضل من القديم ولكن األشي

ذو نجاعة فعال قادرة على البقاء واالستمرار، ألن التجديد هو جوهر التنمية للمنظومة التربوية حيث تسهم 

التنمية في تحسين قدرات األفراد وتوليد األفكار ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في حل املشكالت 

 واملشاركة في اتخاذ القرارات املناسبة.

املنظومة التربوية مجموعة خاليا متكاملة كل خلية تخدم األخرى من أجل تحقيق األداء ومن هنا نرى أن 

 املتميز ودفع عجلة التنمية والتطور نحو األفضل.

 مشكلة الدراسة: .1

كل واحد منا يسعى للقيام بمهمته السامية على أكمل وجه في ظل الثورة التقنية وثورة الحاسوب 

ل األمثل مع الطالب والعمل بالنظريات التربوية الحديثة التي جعلت الطالب واالنترنت ، أو في مجال التعام

محور التعليمية ، ومحاولة منا اقتناء أفضل الوسائل و أنجع الطرائق التي تساعد على تنمية املهارات 

العلم التعليمية للطالب، وتربية أحاسيسهم على حب التعلم واالبتكار، وتعزز التفكير العلمي وتربط مراكز 

 والثقافة بالحياة االجتماعية واإلنتاج .

وكون املؤسسة التعليمية هدفها الرئيس ي هو الحرص على البقاء والنمو وتحقيق االستمرارية ملواجهة 

التغيرات املحلية والعاملية التي ظهرت في العديد من املجاالت )االتصاالت، التكنولوجيا، املعلومات، 

ل عدم إحداث خلل في نظامها التعليمي  وتحقيق األداء الصحيح متفادية في ذلك االنترنت(،ومواكبتها من اج

ما يسمى باألزمة التعليمية ،وباعتبار منظومة التعليم نسقا متكامال ومترابطا بمفاهيم وأساليب غير تقليدية 

مهاراتهم وتبني مفاهيم جديدة في فلسفة جودة التعليم التي تطلق قوى اإلبداع بين التالميذ وتنمية 

 وإمكانياتهم وسلوكياتهم وفقا للوسائل التي تعمل على تنمية هذه املهارات التعليمية 
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 وعليه تطرح التساؤالت التالية:

 ما مفهوم املهارات التعليمية؟     

 ما مفهوم جودة التعليم؟      

 ماهي وسائل تنمية املهارات التعليمية؟      

 املؤسسات التعليمية؟كيف نحقق جودة التعليم في       

 أهداف الدراسة: .2

 تهدف الدراسة إلى إعطاء مفهوم للمهارات التعليمية، ومفهوم جودة التعليم. - 

 تهدف الدراسة إلى معرفة وسائل تنمية املهارات التعليمية. -

تهدف الدراسة إلى معرفة كيف تساهم هاته الوسائل في تحقيق جودة التعليم في املؤسسات  -

 .التعليمية

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة: .3

 مفهوم املهارة 3-1

 " في قاموسه لعلم النفس بأنها السهولة والسرعة والدقة في أداء عمل حركي. "Driverيعرفها "دريفر

 .1" بأنها: القدرة على األداء والتعلم الجيد وقتما نريد "cottrell 1999) ("يعرفها "كوتريل

 مفهوم املهارات التعليمية: 3-1-2

ش يء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى املتعلم، عن :»(بأنها 1997عرفها "عبد الشافي رحاب" )ي

طريق املحاكاة والتدريب، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع املادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من 

 .2«تعلمها

ان أولهما: أن يكون موجها نحو املهارة التعليمية تدل على سلوك املتعلم الذي يتوافر له شرطان جوهري

إحراز الهدف، وثانيهما أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن. وهذا السلوك 

 3املتعلم يجب أن يتوافر فيه خصائص السلوك املاهر.

ه فاملهارات التعليمية نشاط مكتسب يتم تنميته  من خالل املمارسات لألنشطة التعليمية وما تدعم

التغذية الراجعة وهذه املهارات تتكون من مهارات فرعية ،والقصور في أي من هاته املهارات الفرعية يؤثر 

 على جودة األداء في التعليم.
                                                           

1Cottrell, S. ( 1999) : The study skills handbook. London: Macmillan press Ltd p21. 
مية املهارات االمالئية الالزمة لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساس ي ( ، فاعلية برنامج مقترح لتن1997عبد الشافي أحمد سيد رحاب ،) 2

 .213لدى طالب كلية التربية )قسم اللغة العربية( ، املجلة التربوية كلية التربية بسونهاج، العدد الثاني عشر، الجزء األول، يناير،ص
 .330،ص 4هرة، األنجلو املصرية، ط( ،علم النفس التربوي، القا1994آمال صادق، وفؤاد أبو حطب، )3
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وتتضمن كافة املهارات التي تساعد الطالب على التعلم و التفكير حيث تشمل على مجموعة من          

 املهارات األساسية هي:

دي: والذي يساعد الطالب في معالجة القضايا و املشاكل التي تواجههم، ومساعدتهم في التفكير النق - 

 اكتساب منهج لدراسة املواد التي تحتاج للنقد.

التفكير اإلبداعي: يمكن الطالب من معرفة أساليب التفكير ذاتها مما يؤدي إلى زيادة مهارات اإلبداع و -

 التفوق.

 مفهوم جودة:  3-2

مجموع صفات، » على أنها British Standards Institution (BSI)املواصفات البريطانية"  عرفتها "هيئة

 .1«وخواص املنتج أو الخدمة التي تحمل نفسها عبء إرضاء االحتياجات امللحة والضرورية مالمح،

د الجودة ال تحدث عن طريق الصدفة الب» (" وهو صاحب املقولة املشهورة  Joseph Jouranوقد أكد ")

 «.من التخطيط لها

 مفهوم الجودة في التعليم: 3-2-2

هي املتطلبات الرئيسية التي تحرص املؤسسات التعليمية والجامعات على تحقيقها للحصول على مراكز 

متقدمة ضمن الجامعات العاملية املتميزة، متضمنة إعداد الطلبة للعمل على مختلف املعارف و املهارات و 

 مل.االتجاهات في حقل الع

 وسائل تنمية املهارات التعليمية: 3-3

يعتبر مطلع القرن العشرين الحقبة الحقيقية لبروز الوسائل التعليمية من خالل انشاء املدارس 

م بمدينة )سانت لويس( وانتشرت بعدها في املدن االمريكية تحت ما يسمى بمصطلح  1905واملتاحف في عام 

 التعليم املرئي.

وب في االربعينيات من القرن العشرون له فضل كبير في املجال املعرفي مما أولوا كما أن ابتكار الحاس

اهمية كبرى له في الوسائل التعليمية الفاعلة وبدأت األبحاث التربوية نشاطها في مجال الوسائل التعليمية 

ها تخصيص حيث أن الكونغرس االمريكي أصدر مرسوم أسماه " املرسوم التربوي للدفاع الوطني" ترتب عن

 2مبالغ كبيرة لتنشيط حركة األبحاث في مجال االتصال وتكنولوجيا التعليم 

ويقصد بها األدوات التي تسهل نقل املادة التعليمية إلى املتعلم، وتزوده بخبرة مباشرة التي تساعده في 

ولد لدى املتعلم نقدية( إذ أن هذه الوسائل ت -اتصالية -لغوية –تنمية مهاراته بمختلف أنواعها )رياضية 

                                                           
ادارة الجودة -االدارة باألهداف–(، االتجاهات املعاصرة في التطوير التنظيمي باملدارس الهندسة االدارية 2011أحمد ابراهيم أحمد، ) 1

 .206،ص1الشاملة، القاهرة، دار الفكر العربي،ط
 .1رائية والكتابية، عمان، األردن، دار الفكر للطباعة والنشر،  ط( ، تعليم األطفال املهارات الق2002عبد الفتاح البجة، ) 2
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امليل القوي والرغبة للتعلم وبالتالي تسريع  عملية التعلم ، كما أنها تؤدي إلى إطالة تذكر املتعلم ألداء املهارات 

 1الحركية وبالتالي يؤدي إلى تصور حركي للمهارة املتعلمة

التي تعمل لتنميتها و أي كل أداة تستخدم  فالوسائل التعليمية التي تعمل على تنمية املهارات التعليمية

على تحسين عملية التعليم والتعلم، فهي باختصار جميع الوسائط التي تستخدم في املوقف التعليمي من 

اجل تنمية وتطوير املهارة التعلمية  لدى املتعلم، واملهارة التعليمية تختلف باختالف املادة وطبيعتها 

 وخصائصها والهدف من تعلمها،

ل التعليمية من مستعمل آلخر كوسائل اإليضاح أو الوسائل السمعي البصري وتختلف مسميات الوسائ

 ...إلخ.

 أهمية الوسائل التعليمية:  .4

تعرف املهارات في العصر الراهن على أنها مجموعة من املهارات والقدرات التي يحتاجها الطالب من أجل 

في أن يحسن ويتقنها املتعلمون الفاعلية في عصر الوسائل التكنولوجية، حيث يرى املتخصصون ضرورة 

مهما اختلفت مجاالت تخصصهم األكاديمية أو العلمية فأولوا للوسائل التعليمية أهمية كبيرة من خالل 

 2(:2002تأثيرها في العناصر العملية التعليمية والتعلمية )املعلم واملتعلم واملحتوى(،  فنجد " الحيلة"  )

 الدافعية لديهم.استثارة الطالب وتحفيزهم واستشارة  -1

 ترسيخ املعلومات وتعميقها وتثبيتها في أذهان الطالب. -2

 تتيح فرص التنويع والتجديد في األنشطة مما ينجم عنه االسهام في عالج الفروق  الفردية. -3

تحويل املعلومات النظرية إلى أنماط سلوكية إذ تمكن الطالب من ترجمة املعرفة إلى نمط سلوكي في  -4

 حياته.

 سائل التعليمية املتعلم على اكتساب الخبرة و الذكاء والقدرة على التأمل ودقة املالحظة.تساعد الو  -5

 توفير الوقت والجهد على املتعلم واملعلم . -6

 املساعدة على تدريب حواس املتعلم وتنشيطها. -7

 ظة.يؤدي استخدام الوسيلة التعليمية إلى تنمية روح النقد لدى املتعلمين كما تنمي فيهم دقة املالح -8

وخالصة القول أن الوسائل التعليمية تكمن أهميتها في أنها: تتيح للمتعلمين فرص متعددة على سبيل 

املثال تحقيق الذات ، كما تساعد على إبقاء الخبرة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة وتجدد مع الوقت وكل 

 .ي االتجاهات وتربي الذوق وتعدل السلوكما استلزم املوقف التعليمي ذلك إضافة إلى أنها تعلم املهارات وتنم

                                                           
 .152( ،التعلم الحركي والتدريب الرياض ي، الكويت ، دار القلم للطباعة والنشر،ص 1987عثمان محمد، ) 1
اس ي املباشر واملؤجل لطلبة ( ، أثر برنامج استقسائي معتمد على الوسائل التعليمية البيئية في التحصيل الدر 2002محمود محمد الحيلة،)2

 ، عمان ، األردن. 30الصف السابع األساس ي في مادة العلوم وفي تنمية تفكيرهم االبداعي، مجلة دراسات في العلوم التربوية ، العدد



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

34 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

وبما أن عملية التعلم هي توصيل املعرفة وخلق الدافع التعليمي لدى املتعلم والعمل على تنمية مهاراته 

املختلفة ، وهذا يتطلب وجود وسيلة تعليمية توصله الى الهدف املطلوب. كما ال يخفى على املعلم أن 

ى في تنمية  الخبرات الحسية التي يصعب تحقيقها، ويؤكد "سالمة " الوسائل التعليمية ذو أهمية كبر 

( أن عملية التعلم ترتبط بعملية التعليم كونها ثمرة ونتيجة محصلة لها، ولكي تحدث العملية بصورة 2003)

سليمة البد من وجود مواد تعليمية مصممة بطريقة تتناسب وقدرات املتعلمين واحتياجاتهم ومالئمة 

 1وتؤدي باملتعلم إلى اتقان املهارات والخبرات بشكل جيد وفعال.لخصائصهم 

وخالصة القول تكمن في أن أهمية الوسائل التعليمية تتمحور حول العناصر األساسية الثالث )معلم ، 

ج متعلم واملادة التعليمية( بحيث تساعد املعلم على رفع كفايته املهنية وتغيير استعداداته وقابليته لإلنتا

طاء أكثر أي: تجعله من ملقن و ناقل للمعلومات فحسب إلى املخطط واملنفذ واملقوم من خالل ما والع

يقدمه، أما املتعلم فهي تنمي فيه حب االستطالع  مما يزيد من دافعيته في القيام بنشاطات لحل املشكالت 

مهارة تعلمية جديدة، كما التي تواجهه وبالتالي اكتشاف الحقائق الجديدة في مساره التعليمي مما يكسبه 

أنها تعالج مرحلة اللفظية والتجريد لديه وتكسبه ثروة لفظية معتبرة مما تسهم في تكوين اتجاهاتهم وتجعل 

الخبرات لديهم أكثر فاعلية ونجاعة وبراعة، وما يقتصر على املادة التعليمية فهي تعمل على توصيل 

حتوى للمتعلم فيدركها لهاته املعلومات وتعطي صورة واضحة املعلومات واملواقف واملهارات املتضمنة في امل

في ذهن املتعلم، كما تبسط األفكار وتوضحها للمتعلم للقيام بأداء املهارات كما هو مطلوب منه فعلماء 

النفس التربوي أثبتوا أن تشارك حواس املتعلم في التعلم يمكنه من سرعة التعلم واكتساب مهارات متنوعة 

 لة.وخبرات فاع

مصادر الوسائل التعليمية: تنوعت وتعددت الوسائل التعليمية باختالف املحتويات واملناهج  .5

املدرجة في املنظومة التربوية ومن خالل تزايد عالم املعرفة وتنوعها بحيث ال يمكن اللحاق بهذا الزخم 

، إذ يمكن استغالل أكثر من املعرفي اال اذا توفر له وسائل ناجعة تسهم في اكساب املهارات بمختلف انواعها

 وسيلة في املنظومة التعليمية من أجل تحقيق األهداف التعليمية املسطرة.

يحتاج الى حسن االستعمال وبديهة من املعلم وااليمان بفائدة  كما أن استعمال املعلم للوسائل التعليمية

ق االهداف التعليمية، ومن وفاعلية الوسائل في درسه خدمة لدوره الذي يقوم به اتجاه طلبته وتحقي

 2املصادر التي تساعده على توظيف هاته الوسائل التعليمية لتبسيط درسه وجعله أكثر محسوسية منها: 

البيئة املحلية: وهي كل ما يحيط باملعلم واملتعلم على حد سواء داخل حدود البيئة التي يعيشون فيها .  -

كن املعلم في تعليم دروسه بإتقان، كما ال يمكن له فالبيئة غنية جدا بالوسائل التعليمية التي تم

                                                           
 .15، ص 1(،  الوسائل التعليمية واملنهج، عمان، دار الفكر،ط2003محمد عبد الحافظ سالمة،) 1
 .148، أيلول ، ص26الوسائل في العملية التعليمية، مجلة األثر،العدد، ( ،دور 2016سهل ليلى، ) 2
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استغالل موجودات البيئة إلى اذا كان مستوعبا الحتياجات البيئة ومعطياتها ونظرته الشمولية للمنهاج 

الدراس ي بكل تخصصاته وقادرا على ربط محتويات املنهاج ببعضها البعض، إذ يمكن استغالل حادثة 

 رس قانون الجاذبية في الفيزياء مثال.نيوتن للتفاحة لتكون مقدمة د

املدرسة وغرفة الصف: تعتبر املدرسة الجزء الثاني من مرحلة التعلم فهو يقض ى معظم الساعات فيها  -

طول النهار، واملعلم الناجح هو الذي يعرف االحتياجات التي تتطلبها املدرسة واملعطيات ويحسن 

هم وأقالمه بحيث يستطيع استخدام كل ما هو موجود في استعمالها بادئا بنفسه وطلبته وكتبهم ودفاتر 

 غرفة الصف كاألدراج والطاوالت والكراس ي والسبورات ومختبر املدرسة ومكتبتها ولوحة االعالنات.

معرض املدرسة: ويمكن أن يتناول معرض املدرسة موضوعات متنوعة في املوضوعات الدراسية  -

ية والعلمية، وإعداد موضوعات عامة أخرى، مثل نظافة والزراعية والفنية و االسرية و االجتماع

 املدرسة أو استخدام مياه الشرب الصحية واملحافظة عليها.

املتاحف: املتحف نوع من أنواع املعارض العامة يهتم بحفظ واظهار الجوانب التقليدية والتاريخية  -

ومتحف تطور اآلالت الصناعية  املادية ملجتمع معين، مثل املتاحف األثرية ومتاحف التاريخ الطبيعي

 املختلفة واألدوات وغيرها.

 البيئة الخارجية : وهي كل ما هو يحيط حدود دولة املعلم واملتعلم ومنظومتها التربوية ومناهجها ولتحديد -

 احتياجات البيئة الخارجية البد أن أنقسمها الى قسمين:

 تصادية واملعرفية ومكانته متميزة في الوطن العربي: يعتبر منطقة متكاملة من االحتياجات االق

العالم من خالل معطيات التي تميزه، واحتياجات الوطن العربي تبقى قريبة وتخدم املعلم واملتعلم بدرجة 

أولى وتوليهما أهمية كبيرة لذى البد من أن يتعرف كل من املعلم واملتعلم على هذا الوطن ويعرف مزاياه 

به، وأن يحسن املعلم االستعمال الفعال لهذه االحتياجات واملتمثلة  وخصائصه وتضاريسه وكل ما يربطه

 .  1في الرحالت والزيارات و واألفالم بأنواعها وغيرها من هذه االحتياجات

  العالم الغربي: ان التغير الذي يشهده العالم وما نسمعه ونشاهده في التطور العمالق في تقنيات

أفراد مجتمعات الوطن العربي مواكبة هذا التطور والتقدم العلمي التكنولوجية الالمحدودة يتوجب على 

وما تفرضه العوملة على التربية في العالم املتغير من استخدام وسائل حديثة وأجهزة مقننة ، أصبح  ضرورة 

حتمية ال يستدعي النقاش فيها حيث تشكل بمعطياتها الفنية قدرة فاعلة في تقديم املادة التعليمية وتنمية 

 2املهارات االساسية وفتح مجال االبداع أمام املعلم واملتعلم مستخدمة جميع املثيرات املساعدة على ذلك.

                                                           
 بتصرف   1
 بتصرف  2
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الوسائل التعليمية التي تساهم في تطوير املهارات التعليمية : إن التطور العلمي الذي شمل مجاالت   .6

الوسائل التعليمية ، وباختالف عديدة وباألخص املجال الصناعي حيث يعتبر هو املساهم األكبر في تطور 

التكنولوجية الصناعية في كل فترة زمنية فهي متنوعة ومتعددة من بسيطة الى مركبة الى معقدة كالكمبيوتر 

وبالتالي صار مستوى استخدامها على حسب طبيعة محتوى املادة التي تدرس. ومن أهم هاته الوسائل 

 التعليمية:

دكتور محمد الحيلة : ) أجهزة وأدوات يستخدمها املعلم لتحسين الوسائل التكنولوجية: عرفها ال -

العملية التعليمية وتوضيح املعاني وتفسير وشرح األفكار وتدريب املتعلمين على املهارات وتنمية االتجاهات 

وعرض القيم دون أن يستخدم املعلم األلفاظ و الرموز واألرقام وذلك للوصول بطلبته إلى الحقائق العلمية 

 1لصحيحة والتربية القومية بسرعة وقوة وتكلفة أقل(.ا

كما تعتبر عالم مستقل بذاته وهي تعني قدرة املتعلم على االستعمال الصحيح للوسائل و الوسائط 

بمختلف أنواعها والتي تساعده في تطوير مهاراته التعلمية فعلى سبيل املثال قد يعرف الشخص  ماهي 

 ضا كيفية الكتابة ولكن يفتقد للمهارة التي تكتب بها الرسالة االلكترونية .الرسائل االلكترونية ويعرف اي

ويعد مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في املجالين التقني واملنهي املحرك األساس ي لتعزيز وتطوير 

سات التعليم مهارات التعلم حيث يعتبر غياب قادة التغيير هو العائق الرئيس ي أمام إحداث التغيير في مؤس

، لهذا يأتي برنامج يونيفوك للقيادة في مجال التعليم و التدريب التقني واملنهي الذي ينظمه مركز اليونسكو 

من اجل التغلب على هذا العائق وتمكين قادة التغيير من وضع رؤية تحويلية للتعليم فمثال : ثمة ادراك بأن 

و احد السبل ملساعدة الشباب في الوصول الى عالم العمل في تعزيز مهارات ريادة األعمال واقامة املشاريع ه

 2املنطقة العربية فتم تدريسه من خالل استخدام التكنولوجيا.

كما قام برنامج تنمية القدرات بتطوير مقاطع فيديو للمناهج الدراسية الزراعية ومواد يمكن تحميلها 

 على منصة اكاديمية 

ستخدامها من قبل الطلبة في املدارس ،ويركز املحتوى على تدريس التعليم والتدريب على األنترنت وا

 3املمارسات املستدامة في االنشطة الزراعية وتطوير املهارات .

يصنف الخبراء التربويون الوسائل التعليمية التي تعمل على تطوير املهارات التعليمية الى عدة تصنيفات 

 ية تحويل الوسائل التعليمية الى معززات ومنهم من يصنفها علىفنجد مثال لويس و " دورالج" أشارا الى امكان

حسب الخبرة املبسطة واملعدلة أو ما يعرف بتصنيفها على حسب دورها وهناك تصنيفات صنفت بأسماء 

 واصفيها.

                                                           
 (، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، عمان، األردن، دار املسيرة للنشر1998محمد محمود الحيلة، ) 1
 UNEVOC+News-://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO http. 2016نشرة حول تنمية القدرات ديسمبر  2
 2016UNEVOC+News-http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCOنشرة حول تنمية القدرات ديسمبر 3

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO-UNEVOC+News
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و" دورالج " إلى إمكانية تحويل األدوات التكنولوجية إلى معززات من خالل تمكين « لويس » أشار   -أ

 1ن :املتعلمين م

 االستماع إلى األشرطة املسجل عليها قصص وأغاني وغيرها. -

 مشاهدة أشرطة فيديو. -

 اللعب واأللعاب اإللكترونية. -

 مشاهدة التلفاز. -

 مشاهدة األفالم التعليمية والترويحية. -

 استخدام الكمبيوتر ألغراض التعلم أو الترويح ع النفس.  -

تطوير ملفات تخزين املعلومات وتنظيمها وتقديم ويعد الحاسوب من األجهزة التي تمتاز بإمكانيه 

النصوص والفيديو واملعلومات الرقمية وتوفير الوصول إلى املعلومات والبرامج في حالة الحاجة اليها، وهو 

يسمح للمتعلم بالتعلم على حسب سرعته في ذلك أي : أن الحاسوب يجعل عملية التعلم أكثر فاعلية 

 ويدعمها بالتوجيه الذاتي.

لتلفاز التعليمي: يعتمد التلفاز التعليمي على صورة سريعة للتغيير و الدراما و الصوت و املوسيقى من ا -

 2مميزاته:

 الجمع بين الصوت و الصورة والحركة وعرض األحداث بصورة فورية. -1

 االستعانة بأنواع مختلفة من الوسائل التعليمية. -2

 توفير فرص تعليمية متكافئة للمتعلمين. -3

 هد و الوقت بالنسبة للمعلم مما يسمح له بالتفرغ لتعليم املتعلمين.توفير الج -4

 إضفاء عنصر التشويق للعملية التعليمية. -5

 التمتع بصفة الواقعية و القدرة على ربط املشاهد بعالم الحقيقة و الواقع -6

ية في املوقف الفيديو التفاعلي: يعد الفيديو التفاعلي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسهم بفاعل -

 3التعليمي وفي التربية الخاصة عند املعاق سمعيا حيث أنه:

يتيح للمشاهدين فرص مالحظة و إعادة املالحظة وبالتالي فهو أداة ذو قيمة خاصة في تشجيع التعلم من  -1

 خالل املحاكاة و النمذجة.
                                                           

عليمية الحديثة لتعليم مادة التربية الفنية في معهد األمل للصم والبكم ( ، واقع توافر واستعمال الوسائل الت2018الغزالي، أمل حسن ابراهيم)1

 .950، حزيران، ص 39، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واالنسانية،جامعة بابل العدد، 
 للنشر والتوزيع.( ، اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة، عمان، دار الثقافة 2001سعيد حسني العزة ، ) 2
(، التكنولوجبا املتطورة لخدمة برامج التربية الخاصة وتأهيل املعوقين، مؤتمر طب األطفال بجامعة القاهرة 1999فراج عثمان لبيب، ) 3

 ، القاهرة.8باالشتراك مع اتحاد رعاية الفئات الخاصة واملعاقين، العدد
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 ي تعليمهم.أنه يسمح لألفراد بمالحظة أنفسهم وهم يؤدون سلوكا معينا وبذلك فهو يسهم ف -2

 يسمح للمتعلمين بمالحظة البرامج في املدرسة أو في املنزل. -3

أن يسهل مناقشة ومراجعة املحتوى بسبب إمكانية توقيفه لحظيا أو إعادة مالحظة الشريط مما يتيح  -4

فرصة للمعاق سمعيا الستيعاب املادة املعروضة كما أنه قابل لالستخدام من قبل فرد واحد أو من قبل 

 ن األفراد.مجموعة م

ترى الباحثة أن الوسيلة التعليمية الحاسوب على الرغم من قدراته في توظيف املعلومات وبرمجتها ال 

ر يمكن للمتعلم االستفادة منه وتنمية مهاراته دون وجود برامج واستراتيجيات التي ترتكز على االسس واملعايي

في ذلك  لتي يراد تنميتها وتطويرها للمتعلم مراعيا املعلمالتربوية والتي تتماش ى مع املحتوى التعليمي واملهارة ا

مالئمة البرامج للحاسوب املستخدم والتأكد من شوائب البرامج من أجل أن تتحقق الفاعلية والجودة في 

 العملية التربوية التعليمية.

عمل على ايصالها كما أن استعمال التلفاز التعليمي يتوجب مراعاة املثيرات في املادة التعليمية التي ت

 بفاعلية حيث اجتمع كل من الصوت والصورة وبالتالي املهارات االدراكية والحسية قابلة لتنميتها وتطويرها.

إضافة الى الفيديو التفاعلي الذي خدم بدرجة أكبر املتعلم املعاق سمعيا وهذا ما نجده في مجال التربية 

ى اعادة الفيلم او اجزائه اكثر من مره  فيحدث تغذية املختصة بصفة أكثر، ويعمل الفيديو التعليمي عل

 راجعة للمتعلم تسهم في تعزيز املعلومة.

الوسائل التعليمية على حسب "دورها": إن التطور الصناعي الذي شمل املجال االقتصادي أضفى  -ب

متطور وفعال  بصورة كبيرة ومتنوعة املجال التربوي بالوسائل التكنولوجية  منها ما هو بسيط ومنها ما هو

حسب الدور الذي يود املتعلم استعماله للوسيلة التعليمية للقيام به ونجد أن هذه الوسائل األكثر 

 استخداما في املجال التربوي كونها شاملة ملختلف جوانب املنظومة التربوية وتعطي فاعلية عند استخدامها.

لبصر التي يعتمد فيها املتعلم عليها من الوسائل البصرية: وهي مجموعة الوسائل التي أساسها حاسة ا -1

أجل تحقيق أهدافه واكتساب الخبرات من خالله وتنمية قدراته الحسية، وتشمل هذه املجموعة: 

الرسوم  –الشرائح الفوتوغرافية التعليمية  –الصور املتحركة لألفالم الصامتة –الصور الفوتوغرافية 

الكرات األرضية ويؤكد  –الخرائط  –النماذج  –الحقائق  –العينات  –املجسمات   –التعليمية الثابتة 

 1% مما يشاهد. 40إلى  30الخبراء واملختصون في هذا املجال أن املتعلم يتعلم ما يعادل 

الوسائل السمعية: وهي الوسائل التعليمية التي تعتمد على حاسة السمع في تحقيق األهداف التعليمية  -2

حيث نجد معظم العلوم تعتمد عليها ملا لها من أهمية كبيرة وواسعة واكتساب مهارات وخبرات تعليمية 

في املجال التربوي، فهي تشمل الراديو، برامج االذاعة املدرسية، التسجيالت الصوتية ، املذياع 

                                                           
 .61، تشرين األول، ص40ة في التعليم والتعلم، مجلة دراسات تربوية، بغداد، العدد (، فاعلية الوسيلة التعليمي2017عدي ناظم فرمان، ) 1
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واألسطوانات واالشرطة والشروح والقصص. فيستطيع مثال معلم اللغة العربية ترتيب التسجيالت 

طريقة تستثير اهتمام التالميذ ويتيح لهم فرصة املناقشة والتحليل والتفسير الصوتية واستخدامها ب

والنقد وغيرها من املهارات التي تساعد على تنميتها، وينبغي مالحظة أن درجة االتقان في تعلم املادة 

 1التعليمية املستخدمة في التسجيالت الصوتية تعتمد على كفاءة املادة املسجلة ذاتها.

سمعية البصرية: وهي الوسائل التي ربطت الحاستين معا  )السمع والبصر( عند املتعلم الوسائل ال -3

الكتساب املعارف والخبرات وتنميتها ، وتشمل جميع الوسائل التي تعتمد على في استقبالها على السمع 

صاحب لها الشرائح التعليمية امل –برامج التلفاز الناطقة  –والبصر مثل : األفالم املتحركة الناطقة 

وغيرها من الوسائل ، ويؤكد الخبراء واملختصون  –برامج الكمبيوتر واالنترنت التعليمية  –تعليق صوتي 

 2% في حالة استعماله الحاستين معا. 80إلى  70في هذا املجال أن املتعلم يتعلم ما يعادل 

مألوفة لدى املشاهد  فالتلفاز يعمل على استخدام اللغة الفصحى في برامجه من أجل نشرها وجعلها

باإلضافة الى توضيح طريقة الحوار والتواصل بين البشر على اختالف حدودهم الجغرافية، بينما الفيديو 

التعليمي أسهم في تحسين املستوى التعليمي وزيادة فاعليته وذلك ملا يتصف به من مرونة في انتقاء زمان 

 ومكان العرض التعليمي .

دت فيها أهم عناصر طرائق واستراتيجيات التدريس الفعالة حيث تطورت الوسائل التفاعلية: اعتم -4

الصناعات واالتصاالت نتيجة الثورة التكنولوجية وثورة الحاسوب  والتي يتفاعل معها املتعلم في الحياة 

مثل املوبايل واالنترنت ، فوسعت هذه االجهزة من مهارات وخبرات املتعلم في التعامل مع التقنية ووفرت 

لوقت والجهد الذي كان يستغرق سابقا للوصول  إلى املعلومة وأصبح التفاعل بين املتعلم واآللة هو ا

 3السمة السائدة في العصر الراهن.

واملعارض التعليمية وغيرها حيث تعد الرحالت -الوسائل التمثيلية: وهي تشمل الرحالت التعليمية -5

ملتعلم، فهي تنقله من جو االسلوب الرمزي املجرد إلى التعليمية من أقوى الوسائل التعليمية في حياة ا

مشاهدة الحقائق على طبيعتها فتقوي فيه مهارة االدراك ومهارة التعلم الجماعي  )التعليم التعاوني( كما 

 تعمل الرحالت التعليمية على تنمية شخصية املتعلم وتخلق عنده الشعور باملسؤولية.

سائل الجيدة في نقل املعرفة حيث تعمل على تنمية مهارة االبتكار أما املعارض التعليمية فهي من الو 

واالبداع من خالل االستكشاف واملشاهدات التي يقوم بها املتعلم، وتندرج محتوياتها من أبسط أنواع 

                                                           
 .265، ص 1( ، تنمية مهارات اللغة العربية، القاهرة ، عالم الكتب، ط2012سعيد عبد هللا الفي،) 1
 .270(، املرجع السابق، ص 2012سعيد عبد هللا الفي ) 2
 .3وسائل التعليمية وأنواعها، ص(، مفهوم ال2006خلف هللا محمد جابر، )3
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الوسائل واملصورات والنماذج إلى أكثرها تعقيدا كالشرائح و االفالم. كما ان هناك من يصنفوا املعارض 

 1ة والرحالت التعليمية من ضمن الوسائل البصرية.التعليمي

 2تصنيف الوسائل بأسماء واصفيها و أشهرها :  -ت

تصنيف "ديل": رتب "ديل" الوسائل التعليمية في شكل مخروط وأطلق عليه )مخروط الخبرة( فبدأ  -1

إلى قمة  من القاعدة بحيث الخبرات الحسية املوجودة فيها الهادفة املباشرة مرتفعة بشكل سلم وصوال

املخروط اللفظية املجردة مرورا بمجموعة الخبرات فتكون أقرب إلى الحسية كلما اتجهنا نحو القاعدة 

 وتأخذ منحى التجريد كلما اتجهنا الى القمة.

تصنيف "إدلينج": قام بتصنيفها إلى خمس مجموعات في نظره بدايتها الوسائل السمعية والرسوم  -2

 ور اآللية الثابتة كالشرائح ، ثم أفالم الرسوم املتحركة والفيديو والتلفاز، يليها الصور املسطحة ثم الص

 وقد عد الوسائل البيئية املحلية الحقيقة أغنى هذه الوسائل وأبعدها أثرا في العملية التعليمية.

تصنيف "أوسلن": رتب أوسلن الوسائل التعليمية على شكل هرم مكون من ثالث حلقات ووضع في  -3

ل التعليمية املطبوعة وامللفوظة من قبل املعلم ، ثم جعل في أسفله الوسائل التعليمية التي قمته الوسائ

 تثري خبرات املتعلمين الحسية.

تصنيف "دونكان": بنى "دونكان" تصنيفه على التكلفة ومدى توافرها وعموميتها أو وضوحها وسهولة أو 

 كانهم االستفادة منها في وقت واحد..صعوبة استعمالها رابطا ذلك بعدد املتعلمين الذين بإم

تصنيف "بريتس": فالوسائل التعليمية صنفها من صيغ مسموعة إلى ثابتة أو متحركة وأخرى مركبة  -4

 من عدة صيغ.

ترى الباحثة أن الوسائل التعليمية بمختلف انواعها ومختلف تصنيفاتها فهي كلها تعمل على تنمية 

جد مثال الوسائل البصرية تعمل على تنمية مهارات التفكير واالدراك املهارات التعليمية لدى املتعلم، فن

والتحليل واملناقشة ، كما أن الوسائل املرئية املسموعة تعمل على تحسين املهارات الحركية وتنميتها 

واتقانها عن طريق استخدام االرتباطات البصرية السمعية مما يستثير القدرات وتعمل على ضمان 

 لية، إضافة إلى هذا كله فإن الوسائل التي تعمل على تنمية وتطوير املهارات التعليمية لدىالجودة والفاع

املتعلم كثيرة ومتنوعة وتتميز عن بعضها البعض بنجاعتها من وسائل سمعية بصرية الى برامج تعليمية 

 املتعلم. ناجعة الى استراتيجيات وحقائب تدريبية كلها تخدم جانب املهارات بمختلف انواعها لدى

                                                           
 .61(، املرجع السابق، ص2017عدي ناظم فرمان،)1
( ، أثر الوسائل التعليمية التعلمية امللونة في التحصيل املباشر و املؤجل لطلبة الصف السادس األساس ي في 1999محمد محمود الحيلة، ) 2

 مادة العلوم، الجامعة االسالمية ، غزة.
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 إن التطورات املتالحقة و املتسارعة في التكنولوجيا ووسائل التعليم واالتصاالت جعل من العالم الكبير -

قرية صغيرة، ولعل الخروج من بوتقة تكدس السلع في االسواق والسير نحو حرية التجارة والعمل على 

والتنوع والفاعلية في كل املجاالت حيث فاعلية االنتاج وتخصصه جعل من الجودة نظام يهدف الى التحسين 

جاءت الجودة الشاملة كتيار تطويري في العصر الراهن يمس جميع دول العالم لتقويم األداء وتطويره، وما 

يتطلبه العالم من تحديات تنموية مستدامة حيث فرضت على املؤسسات التعليمية معايير معينة لتطيقها 

 ع املختلفة بصورة تحقق الفاعلية والنجاعة وجودة التعليم.من أجل التعامل مع مشكالت املجتم

ولالرتقاء بجودة التعليم وتطويرها املستمر لكسب ثقة املجتمع في مخرجاته واعتماد املؤسسات 

التعليمية وفق أهدافها املسطرة البد من توفر معايير يعتمد عليها لتحقيق جودة التعليم في املؤسسات 

ا تركز على أربع مستويات من الجودة  هي: مستوى النظام التعليمي ، مستوى شروط التعليمية حيث غالبا م

 1االنتاج، مستوى الخدمة التربوية، مستوى الخريج.

ومن املؤكد أن نجاح  أي نظام تعليمي وتدريبي يعتمد بشكل كبير على التزامه بمعايير جودة متفق عليها 

الجودة الشاملة يمكن أن يصلح لجميع املنظمات االدارية بما ولقد وضع "ديمنج " برنامجا لتحسين وتطبيق 

 .2( معيار للجودة الشاملة14مج من )فيها النظام التعليمي، ويتكون هذا البرنا

فمفهوم معايير ضمان الجودة في األداء التدريس ي للمعلمين بأنها : أداء العمل بأسلوب صحيح متقن وفق 

رية لرفع مستوى جودة املنتج التعليمي بأقل جهد وكلفة ، محققا مجموعة من املعايير التربوية الضرو 

 3األهداف التربوية، وأهداف املجتمع وسد حاجة املؤسسات التربوية من الكوادر املؤهلة واملدربة.

( معايير للمتعلم كمدخل لتحقيق جودة التعلم 2008وحددت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )

ة التي تساعد املتعلم على امتالك القدرة الشاملة من اجل تحقيق ذاته ، وتساعده في توسيع واكتساب الخبر 

اختياراته الحياتية واملهنية وتحقيق املشاركة الفاعلة في التغيير والتطوير املجتمعي، وقد جاءت هذه املعايير 

 4ها في صورة مواصفات ينبغي على املؤسسات التعليمية العربية العمل على تحقيق

 ومعايير الجودة الشاملة "لديمنج "على النحو التالي:

 تحديد األهداف من أجل تحسين اإلنتاج وتطويره. -1

                                                           
 .13(، جودة الجودة في التربية ، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2005وهبة نخلة ،) 1
(،مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية النادرة من وجهة نظر 2014أحمد عبد هللا أحمد القحفة ،)2

 .238يوليو، ص  ،4طلبة الكلية، مجلة جامعة الناصر ، كلية التربية، العدد 
(، مستوى األداء التدريس ي ملعلمي التربية االسالمية في املرحلة الثانوية بدولة الكويت في ضوء معايير ضمان 2012السهلي، عبد هللا منيف، )3

 .23ص  الجودة من وجهة نظر املديرين واملدرسين األوائل ) رسالة منشورة(، كلية علوم التربية ، جامعة الشرق األوسط، الكويت،
 .176(، مؤشرات جودة التعليم في ضوء املعايير التعليمية، دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع، ص 2012محمود محمد حافظ، ) 4
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 تبني فلسفة الجودة الشاملة ، ومنهج للقيادة للقدرة على التغيير لألفضل. -2

 تحسين األداء و الجودة هي املحرك األساس ي. -3

 التأكد على جودة الكيف. -4

 ام الخدمة مع العمل على نقص التكلفة.تحسين وتعديل االنتاج ونظ -5

 تدريب االفراد على وظائف الجودة الشاملة. -6

 تدريب القيادات ومساعدة االفراد على تطوير األداء. -7

 ازالة الخوف وتدعيم الثقة لكي يعمل االفراد بشكل فعال وداخل املؤسسة. -8

 التعرف على معوقات العمل وازالتها بين االقسام وداخل املؤسسة. -9

من استخدام الشعارات والنقد املستمر دون هدف ألن ذلك يخلق جو من العداءات بين  الحد -10

 االفراد.

 وضع معايير االعتماد االدارة على االهداف و اعداد قادة تتواجد باستمرار. -11

 مسؤولية املشرفين يجب أن تهتم بالجودة. -12

 وضع برامج تربوية تنشيطية من أجل التحسين الذاتي ورفع املستوى. -13

 ع كل فرد في املؤسسة في املكان املناسب وتمويل االفراد بين االقسام املختلفة لتحسين العمل .وض -14

فاملالحظ من خالل قراءتنا ملعايير الجودة التي وضعها "ديمنج "جميعها قابلة للتحقيق والتطبيق في 

ت التعليمية حتى العملية التعليمية إال أن تطبيقها بحاجة إلى احداث متطلبات أساسية لدى املؤسسا

تستطيع تقبل مفاهيم الجودة الشاملة بصورة سليمة قابلة للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية 

بعيدة كل البعد عن الواقع املعاش، ولكي تترجم هذه املعايير داخل املؤسسات التعليمية والوصول الى 

 1الفاعلية بنوعيها الداخلي والخارجي والنجاعة، ومن أهمها:

 عم وتأييد االدارة العليا لنظام الجودة الشاملة لتحقيق االهداف املرجوة.د -1

تنمية املوارد البشرية كاملعلمين وتطوير وتحديث املناهج واستخدام طرائق تدريس فاعلة وناجعة  -2

تتالءم مع متغيرات العصر الراهن وتبني اساليب واستراتيجيات تقويم متطورة تخدم جميع عناصر 

معايير جودة  -معايير جودة املعلمين -معايير جودة املناهج -ربوية )معايير جودة االهدافاملنظومة الت

 -معايير جودة التدريبات وبرامج التكوين -معايير جودة الوسائل التعليمية والوسائط التعليمية -املتعلمين

 جديد التربوية املطلوب.معايير جودة االختبارات واالمتحانات( ، وتحديث الهياكل التنظيمية لإلحداث الت

مشاركة العاملين : التأكيد على املشاركة الفاعلة لجميع العاملين املشاركين بالتعليم من القاعدة  -3

 الى القمة بدون تفرقة كل حسب موقعه وبنفس االهمية لتحسين مستوى األداء.

                                                           
 239(،املرجع السابق،ص2014أحمد عبد هللا أحمد القحفة ،)1
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 التعليم والتدريب املستمر لكافة االفراد. -4

لداخليين وهم املتعلمين والعاملين و الخارجين هم عناصر التعرف على احتياجات املستفيدين ا -5

 املجتمع وإخضاع هذه االحتياجات ملعايير لقياس األداء و الجودة.

 تعويد املؤسسة التربوية بصورة فاعلة على ممارسة التقويم الذاتي لألداء. -6

 ة ما.تطوير نظام للمعلومات ولجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكل -7

ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع افراد املجتمع كأحد الخطوات الرئيسية لتبني إدارة الجودة  -8

الشاملة في املؤسسات التعليمية ، حيث أن تغيير املبادئ والقيم واملعتقدات التنظيمية يجعلهم ينتمون الى 

ة في التطوير والتجويد لدى املؤسسات ثقافة تنظيمية جديدة يلعب دورا بارزا في خدمة التوجيهات الجديد

 التربوية.

 : التوصيات

 لتحسين نوعية التعليم والتعلم يستلزم 

تطبيق برامج تعليمية ذو جودة مزودة باملوارد املالئمة والوسائل التعليمية والوسائط املساعدة  -

 على نجاعتها في املؤسسات التعليمية.

يئة في ذلك ويسهل االنتفاع بها وتحظى بعدد كافي من توفر لها مرافق مأمونة وتراعي  محيط الب  -

ولى املوارد البشرية ذو كفاءة الذين يستخدمون مناهج تدريسية فاعلة تخدم بالدرجة األ 

 املتعلم.

ينبغي اعتماد سياسات وقواعد تنظيمية خاصة باملعلمين وامتالكهم للقدرات الالزمة التي  -

 اعلية .تمكنهم من إدارة هذه املناهج بكفاءة وف

من مدخالت وعمليات  استخدام نظم وممارسات لتقييم مدى جودة هذا النظام التعليمي -

 ومخرجات و احتياجاته الالزمة للنهوض به وتحقيق فاعليته .

 تقييم هذه النواتج يكون دائما بصورة مستمرة واعتبارها جزأ ال يتجزأ من املنظومة التربوية.  -
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 2016-2015حق التعليم في العراق في ضوء مخرجات التعليم األولي للعام الدراس ي 

 ، مدير مؤسسات تعليمية خاصة، البصرة، العراقعبد املنعم عبد الوهاب العامرد. 

 

 

 

Abstract:  

The right to education is one of the basic human rights, but it is at the forefront of these rights 

because of its role in building and developing the mental and intellectual capacities of the 

human being and improving its efficiency and practical performance, which reflects positively 

on its social, economic and cultural situation and thus on its role and contribution to the 

progress and prosperity of its society. Therefore, the outcomes of the educational process of 

any country, as it reveals the extent of the attention and care that the State of the right to 

education, it also reveals the extent to which the educational process meets the requirements 

of the right to education and compliance with quality standards. Since the official statistics of 

primary and secondary education outcomes in Iraq for the 2015-2016 school year indicate a 

decline in its results and continuous decline despite the large amounts of funds allocated 

annually to the programs of the educational process at all levels, this indicates a significant 

reduction in the adequacy and performance of the organs of the State concerned for its 

function and functions specified in the text of the law, Moreover, it constitutes a grave breach 

by the State of all its powers of a constitutional obligation to guarantee and protect the right 

to education. 
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  امللخص :

يعد حق التعليم من الحقوق األساسية لإلنسان ، بل هو في طليعة هذه الحقوق ، ملا له من دور في بناء 

ت الذهنية والفكرية لإلنسان وتحسين كفاءته وأداءه العملي ، وبما ينعكس أيجابا على وضعه وتنمية القدرا

ن إاإلجتماعي واالقتصادي والثقافي ، وبالتالي على دوره وإسهامه في تقدم مجتمعه وازدهاره . وعليه ف

مام ورعاية لحق مخرجات العملية التعليمية ألية دولة ، إذ تفصح عن مدى ما توليه تلك الدولة من اهت

التعليم ، فأنها تكشف أيضا عن مدى تلبية العملية التعليمية فيها ملتطلبات حق التعليم ومطابقتها ملعايير 

جودته . وحيث أن اإلحصاءات الرسمية ملخرجات التعليم األولي )اإلبتدائي والثانوي( في العراق للعام 

املستمر على الرغم من األموال الطائلة التي ترصد  تشير إلى تدني نتائجه وتراجعها 2016-2015الدراس ي 

سنويا لبرامج العملية التعليمية بمختلف مستوياتها ، فأن ذلك يؤشر تقصيرا كبير في كفاية وأداء أجهزة 

خالال جسيما من قبل الدولة االدولة املعنية لوظيفتها ومهامها املحددة بنص القانون ، عالوة على أنه يشكل 

 ا بالتزام دستوري يوجب عليها كفالة حق التعليم ورعايته . بكافة سلطاته

 املقدمة :  

فكار املتحررة والشرائع عبر التعليم حق من حقوق اإلنسان األساسية دعت اليه وناصرته سائر األ 

التاريخ . وهو من الحقوق األساسية التي نصت عليه وأكدته املواثيق الدولية األساسية لحقوق اإلنسان بدًء 

ن  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية م

، وعززته أيضا العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية . وفي عاملنا املعاصر ال يخلو دستور دولة من النص 

ولية الدستورية ، ولضمان تحقيق أفضل على حق التعليم وكفالته لجميع مواطنيها . وللوفاء بهذه املسؤ 

النتائج املتوخاة منها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، لم يعد كافيا رصد منظومة الحكم في الدول 

الحديثة املبالغ الالزمة من ميزانيتها وحشد الجهود املطلوبة من انشطتها لتوفير التعليم لجميع مواطنيها ، 

رعاية هذا الحق والعناية به لضمان تحسين مخرجاته وزيادة كفاءتها . وهكذا نرى  وانما أصبح لزاما عليها

أن الدول املتقدمة قد أفلحت ببلوغ منازل رقيها وازدهارها بقدر ما أحرزت من مراتب متقدمة في مخرجات 

 التعليم وجودته .

اثيق الدولية أهمية وعالوة على كون حق التعليم من الحقوق األساسية لإلنسان التي منحتها املو 

 وصدارة في القانون الدولي

لحقوق اإلنسان ، فأن إدراجه في صلب الوثيقة الدستورية للدولة قد أكسبه سموا دستوريا وطنيا يوجب 

على الدولة الوفاء بما يتطلبه من التزامات متقدما على سائر التزاماتها األخرى املقررة في القوانين األدنى منزلة 

  من الدستور .
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أن الهدف من التعليم ال يقتصر على تزويد الفرد بحصيلة معينة من العلوم أهمية املوضوع : 

قدراته ومهاراته وتنمي شخصيته وتعده اعدادا سليما ومناسبا ليحقق ما  واملعارف في مجال معين تصقل

من منظومته يصبو اليه من أهداف ورغبات ذاتية ، وانما يشمل ايضا تمكينه من املشاركة بفاعلية ض

املجتمعية في بناء مجتمعه واملساهمة في تطويره وتقدمه . فحصيلة التعليم ال تتجسد فقط بمكسب ذاتي 

للفرد املنخرط ضمن العملية التعليمية ، وإنما تنعكس حتما على مجمل نواحي الحياة في املجتمع الذي 

ليم إذ يستهدف تنمية شخصية األنسان ينتمي اليه ذلك الفرد. هذا من جانب . ومن جانب آخر ، فأن التع

وتعزيز حقوقه األساسية األخرى ، فأنه سيسهم بدور فاعل في غرس قيم التسامح والتفاهم واملساواة 

 2ف 26سان وبما يفض ي إلى إشاعة السالم  بين شعوب املعمورة ، وهذا ما أكدته املادة/نواحترام حقوق اإل

 من اإلعالن العاملي لحقوق األنسان .  

أظهرت اإلحصاءات الرسمية ملخرجات التعليم األولي )املرحلتين اإلبتدائية إشكالية البحث :  

تراجعا في حصيلة نتائجها وتدني مستوى جودتها في كافة  2016-2015والثانوية( في العراق للعام الدراس ي 

ول مدى كفاءة املؤسسات مفاصل العملية التعليمية لهاتين املرحلتين . أن هذا الواقع يثير تساؤل أول ح

املعنية بالعملية التعليمة في أداء وظيفتها ، كما ويطرح تساؤل ثان  حول مدى وفاء الدولة عموما بالتزامها 

 الدستوري بكفالة حق التعليم لسائر املواطنين ورعايتها له ؟ 

ة وأداء أجهزة أن الواقع التعليمي املتردي في العراق يؤشر تقصيرا كبير في كفاي فرضية البحث :

الدولة املعنية بالعملية التعليمية لوظيفتها ومهامها املحددة بنص القانون ، كما أنه يؤكد أخالال جسيما 

 من قبل الدولة بكافة سلطاتها بالتزام دستوري يوجب عليها كفالة حق التعليم ورعايته . 

التعليم األولي )مرحلتي  استناد الى البيانات الرسمية املتوفرة عن مخرجاتمنهجية البحث : 

 فقد تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي 2016-2015الدراسة اإلبتدائية والثانوية( في العراق للعام الدراس ي 

لتحليل املعطيات االساسية لتلك البيانات وصوال إلى إجابات موضوعية على االسئلة الرئيسية والفرعية 

 املرتبطة بإشكالية هذا البحث .

لقد تم تقسيم موضوع البحث على ثالثة مباحث . أفردت املبحث األول إلستعراض البحث : هيكلية 

مفهوم حق التعليم . وتناولت في املبحث الثاني األساس القانوني لحق التعليم في املواثيق الدولية والدساتير 

ائي والثانوي( للعام العراقية املتعاقبة . وخصصت املبحث الثالث لعرض مخرجات التعليم األولي )اإلبتد

 وتقييمها . ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص موضوعه وتقترح التوصيات املناسبة له .   2016-2015الدراس ي 
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 املبحث األول : مفهوم حق التعليم 

اإلحاطة بمفهوم حق التعليم تقتض ي بيان تعريفه والتعرف على سماته ومظاهره . لذا سنفرد 

 عليم ، ونخصص مطلب ثان  لبيان سماته ومظاهره .مطلب أول للتعريف بحق الت

 املطلب األول : تعريف حق التعليم 

 لحق التعليم داللة لغوية وأخرى اصطالحية ، سنفرد لبيان كل منهما فرعا مستقال .

 الفرع األول : التعريف اللغوي لحق التعليم           

التعليم . والحق في لغتنا نقيض الباطل حق التعليم مصطلح لغوي مركب يتألف من كلمتي الحق و  

َباِطِل ، ُيجمع على حقوق وِحقاق. قال تعالى في التنزيل املجيد:
ْ
َحقَّ ِبال

ْ
 ال

ْ
ِبُسوا

ْ
ل
َ
 ت
َ
. والَحقُّ من أسماء 1َوال

 هللا عز وجل ، وقيل أيضا هو من صفاته تعالى . وَحقَّ األمرُ  كان منه على يقين . ويأتي الَحقُّ بمعنى الثبوت

 . قال تعالى :2والوجوب
َ
ْحِسِنين

ُ ْ
ى امل

َ
ا َعل

ًّ
 . وأسَتَحقَّ الش يء :3 َحق

ًماأستوَجبُه . جاء في الذكر الحكيم :
ْ
ا ِإث ُهَما اْسَتَحقَّ نَّ

َ
ى أ

َ
ِإْن ُعِثَر َعل

َ
 .  5. أي استوجبا أثما4ف

َم  ، وهو من الِعلم ُ نقيض الجهل . وَعلِ 
ّ
َم الش يء وأعلمه أي أما التعليم لغة فهو مصدر للفعل َعل

ُمُهْم . قال تعالى :6عرفته وادرك حقيقته
َ
ُ َيْعل

ّ
ُهُم ّللا

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
 ت
َ
ِريَن ِمن ُدوِنِهْم ال

َ
ُه 7َوآخ

َ
 : جعل

ً
عليما

َ
َمُه ت

َّ
. وَعل

َمهُ 
َّ
نُه ، ومنه قوله تعالى : 8يتعل

َ
يق

َ
ُه وت

َ
َهاأي َعرف

َّ
ل
ُ
ْسَماء ك

َ
َم آَدَم األ

َّ
 . 9وَعل

 التعريف اإلصطالحي لحق التعليم  الفرع الثاني :

للحق في الفقه اإلسالمي عدة دالالت . فهو يطلق على املال اململوك ، ويطلق على الوصف الشرعي            

كحق الوالية وحق الحضانة وحق الخيار ، ويطلق على مرافق العقار كحق املسيل وحق الطريق ، كما ويطلق 

                                                           
 .  42سورة البقرة : اآلية  1
، دار العلم  7وما بعدها . جربان مسعود ، معجم الرائد ، ط 525، ص 2013ار احلديث ، القاهرة ، ،ب. ط. د 2حممد ابن منظور ، لسان العرب ، مجينظر :  2

 .  144، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت ، ب. ت. ، ص 19. لويس معلوف ، املنجد يف اللغة ، ط 311، ص 1992، للماليني 
 .  236سورة البقرة : اآلية  3
 .  107سورة املائدة : اآلية  4
 .  73، دار املعرفة ، بريوت ، ص  4، ط 7، ج 5حممد بن جرير الطربي ، جامع البيان يف تفسري القرآن ، مج 5
 . 526وما بعدها . لويس معلوف ، مصدر سابق ، ص 415، ص 6حممد ابن منظور ، مصدر سابق ، مجينظر :  6
 .  60سورة االنفال : اآلية  7
  . 563جربان مسعود ، مصدر سابق ، ص 8
 .  31سورة البقرة : اآلية  9
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. ولعل من أشمل التعريفات املتداولة 1عقود كاإللتزام بتسليم املبيع أو الثمنأيضا على اآلثار املترتبة على ال

 أو تكليفا
ً
 .2في كتب الفقه االسالمي للحق بمعناه العام أنه : اختصاص يقرر به الشرع سلطة

. ومن 3وفي اإلصطالح القانوني تعددت تعريفات الحق واختلفت تبعا لتعدد النظريات التي قيلت فيه

 تعريف للحق وفقا للقانون الوضعي بأنه : سلطة ممنوحة لشخص ما بقوة مجمل تلك 
َ
التعريفات ِصِيغ

 .4القانون بغية تحقيق مصلحة مشروعة له يحميها القانون 

وثمة الكثير من التعريفات للتعليم اصطالحا تبعا لتعدد املدارس التي تناولته بالدراسة . وهذه 

مات األساسية للتعليم وان اختلفت في صياغاتها اللفظية . ومن حول الس -على العموم-التعريفات تتفق 

 التعريفات املعتمدة على نطاق واسع للتعليم أنه : نشاط

يهدف الى تحقيق التعلم ، ويمارس بالطريقة التي يتم فيها أحترام النمو العقلي للطالب وقدرته على الحكم 

 .5املستقل ، وهو يستهدف املعرفة والفهم

التعليم كمصطلح فتزخر املراجع املعنية بدراسته بالعديد من التعريفات له التي إذ  أما عن حق 

تعكس ما يتبناه أصحاب هذه التعريفات من منطلقات فكرية ورؤى فلسفية ، فأنها تكشف عما يوليه كل 

إلى  -شك بال-منهم من األهمية أو التغليب ألي من العناصر املكونة ملفهوم هذا املصطلح ، وهذا ما يفض ي 

اختالف صياغته لدى كل منهم . فقد جاء في تعريف لحق التعليم بأنه :"املكنة املمنوحة لألفراد بتلقي العلوم 

. ونالحظ على هذا التعريف بأنه قد 6واملعارف واملعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم وتتماش ى مع رغباتهم"

لنص على الحق في تعليم  الغير  ونقل املعارف الى قصر الحق في التعليم على تلقي العلوم واملعارف دون ا

 اآلخرين . كما انه لم يتضمن تثبيت املساواة بين األفراد في تلقي هذا الحق . 

وجاء في تعريف  آخر أكثر شموال بأن حق التعليم هو :"ذلك الحق الذي يخول الفرد سلطة تلقي 

، على أن يتمتع مع غيره من األفراد بفرص متساوية في العلم أو تعليمه واختيار نوعية التعليم الذي يتلقاه 

                                                           
 . 18، ص 2014، دار الفكر ، دمشق ،  6، ط 9سالمي وادلته ، جد. وهبة الزحيلي ، الفقه اإل 1
 .  19، ص 1999، دار القلم ، دمشق ،  1سالمي ، طلتزام العامة يف الفقه اإلمصطفى أمحد الزرقاء ، املدخل اىل نظرية اإل 2
نه : مصلحة حيميها القانون . صحاب نظرية املصلحة أبأولة للشخص . وعرفه رادية خمإو سلطة أنه : قدرة رادة( أبلشخصية )نظرية اإلصحاب النظرية اأفقد عرفه  3

شخص بقيمة  استئثارنه : ( أباالستئثارصحاب النظرية احلديثة )نظرية أص . كما وعرفه خو مصلحة ، تثبت للشأرادية ، إنه سلطة أب املختلطةصحاب النظرية أوعرفه 
 وما بعدها .   15، ص 2012، دار املطبوعات اجلامعية ،  1بو السعود ، النظرية العامة للحق ، طأريق التسلط عليها . ينظر : د. رمضان طمعينة عن 

،  2015ة احلقوق جامعة النهرين ، بغداد ، بتول عبد اجلبار التميمي ، الضماانت الدستورية حلق التعليم يف العراق )دراسة مقارنة( ، أطروحة دكتوراه قدمت لكلي 4
 . 9ص

 .  130، ص  2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، عمان ،  1حممود حممد غامن ، التفكري عند االطفال تطوره وطرق تطويره ، ط 5
 . 365، ص  2012،  1، ع  39والقانون ، مج محد احلسبان ، حق التعليم يف النظم الدستورية املعاصرة ، حبث منشور يف جملة علوم الشريعة أعيد  6
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. إال انه وبرغم شمولية هذا التعريف ، فأن ثمة عدم 1تلقي العلم ولكافة املراحل التعليمية دون أي تمييز"

 دقة في صياغته تسببت في عدم وضوح النص على الحق في تعليم الغير ونقل املعارف اليهم . 

ريفات التي أطلعنا عليها لحق التعليم وأكثرها شموال ما أورده األستاذ وقد وجدنا أن من أدق التع

 عيس ى بيرم بأنه :"حق كل

إنسان في أن يتلقى القدر الذي يريد من العلم على قدم املساواة مع غيره من األفراد دون تمييز ألي سبب من 

، ونقل أراءه لألخرين والتعبير عنها األسباب ، وأن يكون له الحق في تعليم وتلقين غيره من العلم واملعرفة 

 . 2بحرية ودون قيود"

ويتبين لنا من تعريف حق التعليم بأن عملية التعليم ، أو العملية التعليمية ، البد أن تقوم على 

 ثالثة أركان : 

  األول : املعلم أو املرشد ، أي الشخص املؤهل تأهيال كافيا ليقوم بالعملية التعليمية وفقا لطرق

 ليب علمية مؤثرة . واسا

  الثاني : املتعلم أو املتلقي ، وهو الشخص الذي يريد أن يتعلم ، والذي ُيعَرف في مرحلة الدراسة

 االبتدائية بالتلميذ وفي املراحل الدراسية األخرى بالطالب . 

  . الثالث : املادة أو املوضوع أو املنهج محل التعليم 

وفعاليتها املشتركة بتناغم ويسر يشكل شرطا اساسيا لضمان أن التكامل بين هذه األركان الثالثة 

بلوغ الحق في التعليم لغايته املتوخاة منه واملتمثلة بتنمية القدرات الذهنية والنفسية للفرد وصقل مهاراته 

وميوله الذاتية وبما يسهم اسهاما مباشرا في تطوير مجتمعه وضمان تقدمه ورقيه على جميع املستويات . 

 . 3جام التام بين أركان العملية التعليمية هو الذي يفض ي إلى نجاحهافاالنس

 املطلب الثاني : مظاهر حق التعليم وسماته 

يكشف كل تعريف لحق التعليم عن مظاهر هذا الحق وسماته األساسية ، وسنتناول بيان مختصر 

 لكل منهما في فرع مستقل .

 

 

                                                           
 .  13بتول عبد اجلبار التميمي ، مصدر سابق ، ص 1
 .  407، ص  2011، دار املنهل اللبناين ، بريوت ،  1عيسى بريم ، حقوق االنسان واحلرايت العامة ، ط 2
 وما بعدها .  38، ص  2005فكر العريب ، القاهرة ، ، دار ال 1دارة املدرسية ، طدارة التعليمية واإلمساعيل حجي ، اإلإمحد أد.  3
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 الفرع األول : مظاهر حق التعليم 

 :  1ف حق التعليم سالف الذكر نستشف ثالثة مظاهر أساسية لهذا الحقمن تعري  

 ، املظهر األول : حق الفرد في أن يتعلم بأن يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته العقلية 

 وأن ينهل من العلم ما يشاء وبالطريقة التي يراها مناسبة له . 

 معلمه والعلم الذي يريد أن يتعلمه .  املظهر الثاني : حق الفرد في أن يختار 

  . م اآلخرين ، وبما يسمح له بنشر معارفه وأفكاره بين الناس ِ
ّ
 املظهر الثالث : حق الفرد في أن ُيَعل

وينصرف مفهوم التعليم في حق التعليم إلى جميع أنماطه ومستوياته . فهو يشمل التعليم قبل 

رس ي بكافة مراحله اإلبتدائية والثانوية ، وكذلك التعليم الجامعي املدرس ي أي رياض األطفال ، والتعليم املد

األولي منه والعالي . كما ويشمل أيضا كافة أنواع التعليم كالتعليم العام والتعليم املنهي وكذلك التعليم 

م الخاص املوجه إلى فئات بعينها كتعليم املكفوفين واملعاقين جسديا أو عقليا . ويشمل أيضا برامج تعلي

الكبار ومحو األمية . كما ويدخل في نطاقه التعليم النظامي ، أي التعليم الذي يتلقاه املتعلمون في املدارس 

أو املعاهد بالحضور املنتظم فيها ، وكذلك التعليم الحر أو غير النظامي كالتعليم باالنتساب والتعليم عن 

ان بالعلم من مناهل أي حقل من حقول . فجميع ما يقع ضمن عملية تعليمية تستهدف َمد االنس2بعد

املعرفة االنسانية ، أو تنمية مهاراته وقدراته الذاتية، أو صقل شخصيته ، يعد تعليما ويقع ضمن حق 

 التعليم الذي يختص به ويستحقه اإلنسان منذ طفولته وإلى ما قبل لحظة مماته . 

 الفرع الثاني : سمات حق التعليم  

كما سيأتي  –حقوق اإلنسان التي أقرتها العديد من التشريعات الدولية ملا كان حق التعليم من 

موضوعا لكثير من املؤتمرات وامللتقيات والندوات واللجان املختصة  -ولم يزل  –، لذا فقد كان -بيانه الحقا

 على املستوى الدولي والتي تناولت تعميق دراسته كمفهوم ، وتأصيل البحث في متطلباته ، وتحديد أنجع

 السبل لبلوغ غاياته . ففي تقريرها حول الحق في التعليم ، عددت املقررة الخاصة لألمم

املتحدة )السيدة كاترينا توماسفسكي( أربعة من السمات األساسية لحق التعليم ، وهذه السمات األساسية 

 : 3هي

                                                           
 . 97و96، ص  2013، الدار اجلامعية للطباعة والنشر ، بغداد ،  1نسان واحلرايت العامة ، طمحيد حنون خالد ، حقوق اإل 1
 .  12بتول عبد اجلبار التميمي ، مصدر سابق ، ص  2
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية  –رة عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة الصاد E/C.12/1999/10الوثيقة من  13التعليق رقم  3

. منشورة على موقع املفوض السامي حلقوق اإلنسان على الشبكة العنكبوتية  3( ، ص1993ديسمرب  -والثقافية ، الدورة احلادية والعشرين )نوفمرب
https://tbinternet.ohchr.org/  15/1/2019اتريخ الزايرة   . 

https://tbinternet.ohchr.org/
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  التعليم ، ويشمل ذلك  التوافر . ويقصد به ضرورة أن تتوافر البنى التحتية املادية الالزمة ملمارسة

املباني املعد للتعليم بكافة مرافقها )قاعات الدرس وفقا للقياسات املعتمدة ، غرف اإلدارة ، 

املختبرات ، مياه صالحة للشرب ، مصادر مستمرة لإلنارة والتدفئة والتبريد ، القاعات الرياضية 

أيضا توافر عدد كاف  من املوارد وملحقاتها ، املراسم واملسارح ، الساحات ..الخ( ، ويشمل ذلك 

سبة البشرية املؤهلة تأهيال علميا وفنيا جيدا لإلدارة والتعليم ، وكذلك توافر البرامج التعليمية املنا

واملتطورة ، مع اعتماد طرائق تعليم حديثة وناجحة ، وما إلى ذلك من مستلزمات تتطلبها العملية 

 التعليمية . 

 ( ، ويقصد بها ضمان امكانية ويسر التحاق كافة املستهدفين بالتعليم في اإلتاحة )امكانية االلتحاق

العملية التعليمية ودون أي تمييز . ويتحقق ذلك ، أوال ، بأن يكون التعليم في متناول الجميع 

وخصوصا الفئات ذات الوضع الضعيف ماديا أو معنويا ، ودونما تمييز ألي اعتبار من االعتبارات . 

يكون التعليم متاحا وأمنا ماديا ، وذلك أما بضمان حضور املتعلم للدراسة في موقع  وثانيا ، بأن

جغرافي قريب ومالئم له ، أو من خالل استخدام وسائل تكنولوجية معاصرة )من خالل التواصل 

عبر الشبكة العنكبوتية في التعليم عن بعد( . وثالثا ، بأن يكون التعليم متاحا للجميع دون أعباء 

ية ُمكلفة تعيق الحصول عليه . إذ على الدولة التكفل بمجانية التعليم للمرحلة االبتدائية على مال

 .  1االقل ، مع ضرورة سعيها لتعميم مجانية التعليم على املراحل التعليمية الالحقة تدريجيا

 ه ، وحسب نوع املالئمة )امكانية القبول( : وتعني بأن يكون التعليم شكال ومضمونا مقبوال للمعنين ب

ودرجة التعليم ، من ناحية املناهج وطرق التدريس وسائر الوسائل الفنية االخرى ، وأن يكون على 

صلة وثيقة باحتياجات أفراد املجتمع ومالئما لهم ثقافيا ووجدانيا ، مع خضوعه ملعايير جودة 

 . 2التعليم املعتمدة عامليا

  التعليمي وكافة السياسات والخطط والبرامج املرتبطة به القابلية للتكّيف : وتعني أن يتمتع النظام

 باملرونة الالزمة لالستجابة 

اآلنية واملستمرة لالحتياجات املتجددة للمتلقين وأن يكون متوافقا مع املتغيرات املستجدة في 

مع املجتمع ، وملبيا لحاجاته الثقافية ، وبما يحقق دائما املساواة وعدم التمييز بين فئات املجت

 .   3ومكوناته املتنوعة

                                                           
 . 19و 18ينظر : بتول عبد اجلبار التميمي ، مصدر سابق ، ص 1
دراسات تربوية تصدرها  نسان ، مقال منشور يف جملةكام القانون الدويل حلقوق اإلأحينظر : فراس نعيم جاسم ، حق التعليم يف العراق بني احلماية واالنتهاك وفق  2

 .  290، ص 2018 2ك،  41 /بغداد ، ع –وزارة الرتبية العراقية 
 .  19ينظر : بتول عبد اجلبار التميمي ، مصدر سابق ، ص 3
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وفي معرض التركيز على هذه السمات وأهمية تكاملها في أية عملية تعليمية ضمانا الستيفاء املعايير 

املطلوبة لحق التعليم فقد أعاد املنتدى العاملي للتربية املنعقد في مدينة داكار )السنغال( في نيسان عام 

اركة فيه بإطار عمل من ثالثة محاور رئيسية لضمان استيفاء حق م التأكيد عليها ، وألزم الدول املش2000

 :   1التعليم فيها للمعايير املطلوبة ، وهذه املحاور هي

  العمل على توفير فرص متكافئة لاللتحاق بالتعليم ، وذلك بضرورة تأمين التعليم لإلنسان منذ

عليم ، وتمكين جميع األطفال من طفولته املبكرة وملدى الحياة ، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق الت

الحصول على تعليم إبتدائي مجاني الزامي . وضرورة جعل التعليم في املراحل األخرى )الثانوي ، 

املنهي ..( متوافرا وسهل املنال للجميع . وإتاحة الفرصة للجميع إلكمال تعليمهم العالي على أساس 

فرص كافية ومالئمة لتعليم االشخاص الذين كفاءتهم وقدراتهم الشخصية . هذا مع ضرورة توفير 

 لم يتلقوا تعليما كافيا خالل سني حياتهم املاضية .

  ، العمل على ضمان الحق بتعليم جيد النوعية ، وذلك بتوفير الدولة تعليم جيد في جميع عناصره

نحو تنمية  في مناهجه ومؤسساته ونتائجه ، وأن يكون متوافقا مع املعايير الدولية للجودة ، وموجها

املعارف واملواقف واملهارات للمتعلم بحيث يكون الطالب محور العملية التعليمية ويشارك فيها فال 

يجوز أن يكون دوره مقتصرا على التلقين بل يجب استخدام طرائق تعليمية جديدة تسهل عليه 

اد الكادر التعليمي املشاركة وتساهم في تنمية قدراته على أفضل وجه . وهذا ما يتطلب ابتداءا إعد

إعدادا جيدا لضمان وفاءه بهذه املهمة . ويتطلب كذلك توفير بيئة مدرسية صحية وسليمة تؤمن 

للتلميذ والطالب املناخ املالئم للتعليم والنجاح . ويستلزم ايضا تأمين الخدمات التربوية الساندة 

 أفضل عائد منها . بشكل كامل ومتناسب مع متطلبات العملية التعليمية لضمان تحقيق 

  أن الحق في التعليم يعني احترام الخصوصيات الشخصية للمتعلم ، وهذا ما يوجب على املعنيين

، وتمكينه من لهوية الثقافية والدينية للمتعلمبوضع الخطط والبرامج التعليمية تأكيد احترام ا

لعمل بكل الوسائل املتاحة استخدام لغته األم على أفضل ، حيث اللغة هي وعاء الفكر . كما ويجب ا

على حماية املتعلم من التعرض ألي شكل من أشكال العنف املادي أو املعنوي وضمان شعوره 

باألمن والحرية الكاملة . وكذلك ضمان حق املتعلم بسرية معلوماته الشخصية سواء كانت على 

ضمن املحيط ، مع توفير أفضل السبل لدمجه االقتصادي أو االجتماعي أو الصحيالصعيد 

االجتماعي دون أي تمييز ، ومعاملته معاملة إنسانية بعيدة عن االذالل أو املهانة أو االستهزاء أو 

االستغالل بجميع صوره . وأيضا احترام حق املتعلم في التعبير واملشاركة من خالل احترام حريته في 

                                                           
،  2008، بريوت،  النيابيةن احلق يف التعليم ، صادرة عن جملس النواب اللبناين / جلنة حقوق االنسا –ينظر : د. ميشال موسى ، اخلطة الوطنية حلقوق االنسان  1

 . 10و 9ص
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متاح ضمن البيئة التعليمية االعتقاد والتفكير ، وحقه في التعبير عن ذلك بكل ما هو مشروع و 

 )نوادي ، جمعيات ، تجمعات طالبية ، أنشطة النشر واالذاعة الداخلية ..الخ( .  

ومن نافلة القول أن السمات االربعة املذكورة ، إذ تشكل عناصر الزمة لضمان استيفاء حق التعليم 

ت أحكامها الشريعة الدولية لحقوق ملتطلباته املقررة كحق من الحقوق األساسية لإلنسان التي قررتها وقنن

اإلنسان ، حيث ال يمكن ألية عملية تعليمية جادة وهادفة أن تخلو من هذه العناصر مجتمعة أو أن تنتقص 

تعد في ذات الوقت من أفضل املعايير لتقييم أية عملية  -أي السمات –من مستلزمات أي منها ، فأنها 

ن من ا ملتطلبات ذلك الحق اإلنساني ، وبالتالي تمكن املعنيين واملهتميتعليمية في أي بلد ، ملعرفة مدى تلبيته

 تحديد مدى مطابقة تلك العملية للمعايير الدولية لجودة حق التعليم .

 

 املبحث الثاني : األساس القانوني لحق التعليم في التشريعين الدولي والعراقي 

الحقوق التي اكتسبها من كونه انسانا حباه  حق التعليم من الحقوق اللصيقة بوجود اإلنسان ، تلك 

خالقه )جل وعال( بالتكريم والسيادة على سائر خالئقه األخرى ، لذا فهو ليس منحة من أية سلطة عرفتها 

البشرية . وسعيا لتوكيد هذا الحق وتأصيله ، فقد قننته التشريعات الدولية واإلقليمية والوطنية وأرست 

س سائر الدول في عاملنا املعاصر . وسنتناول في مطلبين مستقلين على التوالي األساله أساسا قانونيا ملزما ل

 القانوني لحق التعليم في الوثائق الدولية ، وفي الدساتير العراقية . 

 املطلب األول : األساس القانوني لحق التعليم في الوثائق الدولية 

ت العقد الثالث من القرن املاض ي وذلك حين أولت األسرة الدولية اهتماما بحق التعليم منذ بدايا

الطريق لتأسيس منظمة األمم املتحدة  1922مهدت لجنة التعاون الفكري املنبثقة عن عصبة األمم عام 

. ثم توطدت دعائم التعليم كحق من حقوق اإلنسان في اإلعالن  1945للتربية والعلم والقافة )يونسكو(عام 

م ، فجاء في 1948كانون األول  10تمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في العاملي لحقوق اإلنسان الذي اع

، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على األقل في مرحلتيه منه :"لكل شخص حق التعليم 26ادة/من امل 1الفقرة 

للعموم . ويكون اإلبتدائية واألساسية . ويكون التعليم اإلبتدائي الزاميا . ويكون التعليم الفني واملنهي متاحا 

 .  1التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم"

فطبقا لهذا النص تقرر دوليا أن التعليم حق لكل شخص ، وأن هذا الحق يجب أن يكون الزاميا و 

 مجانيا في مراحله األولى على

                                                           
 .    31، ص  2003، دار الشروق ، القاهرة ،  1، اعداد د. حممود شريف بسيوين ، ط 1ينظر : الواثئق الدولية املعنية حبقوق االنسان ، مج 1



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

57 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

 . مسب مع كفاءتهما يتنااالقل . كما ويجب أن يكون التعليم الفني واملنهي والعالي ميسرا للجميع دون تمييز وب

بأن يستهدف التعليم تنمية شخصية اإلنسان وتعزيز احترام  1من هذه املادة 2وأوضح نص الفقرة 

حقوقه وحرياته األساسية ، وغرس قيم التسامح واملحبة وإشاعة التفاهم بين الجماعات والشعوب 

 اإلنسانية دون تمييز على أي أساس أو ألي سبب كان . 

د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد من قبل ثم خصص العه

َل بتوسع   14و 13املادتين/  19662كانون األول  16الجمعية العامة لألمم املتحدة في  صَّ
َ
منه لحق التعليم . وف

ل فرد في التربية منها "بحق ك 1التي أقرت الفقرة  13وشمول طبيعة هذا الحق وسماته ومتطلباته في املادة/

منها على جعل التعليم اإلبتدائي الزاميا وجعله مجانيا ومتاحا للجميع ،  2والتعليم" ، وأكدت في الفقرة 

وبتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحا للجميع والتنفيذ التدريجي ملجانيته ، وبإتاحة 

ن تمييز مع السعي تدريجيا في تحقيق مجانيته ، عالوة على الفرص في التعليم العالي للجميع تبعا للكفاءة ودو 

على الدول األعضاء في العهد التي لم يكن التعليم  14. وأوجبت في املادة/3تبني برامج ملحو األمية وتعليم الكبار

 اإلبتدائي فيها الزاميا وقت انضمامها للعهد بتبني خطة عمل مفصلة خالل سنتين للتنفيذ الفعلي إللزامية

 . 4ومجانية التعليم اإلبتدائي ضمن سقف زمني معقول 

وفي ذات السياق فقد حرصت مواثيق دولية أخرى على توكيد حق التعليم وتعزيزه . فأقر املبدأ 

أن  1959تشرين الثاني  20السابع من إعالن حقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

لذي يجب أن يكون مجانيا والزاميا في مراحله اإلبتدائية على األقل ، وأن "للطفل حق في تلقي التعليم ا

 يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته

                                                           
اإلنسان واحلرايت األساسية . كما جيب أن يعزز التفاهم نصت الفقرة على :"جيب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق  1

". ينظر : الواثئق الدولية املعنية والتسامح والصداقة بني مجيع األمم ومجيع الفئات العنصرية أو الدينية ، وأن يؤيد األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ السالم
 .  31حبقوق اإلنسان ، مصدر سابق ، ص 

 . 1976كانون الثاين )يناير(   3النفاذ يف  دخل حيز 2
بتدائي جعل التعليم اإل -على : وتقر الدول االطراف يف هذا العهد أبن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق )حق التعليم( يتطلب : أ 13من املادة/ 2جاء يف نص الفقرة 3

انواعه مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال  تلفختعميم التعليم الثانوي مب –الزاميا وااتحته جماان للجميع . ب 
 جعل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم املساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل املناسبة وال سيما تدرجييا مبجانية التعليم . -تدرجييا مبجانية التعليم . ج ابألخذسيما 

بتدائية . .." . ينظر : الواثئق الدولية حلقوق و مل يستكملوا الدراسة اإلأشخاص الذين مل يتلقوا جل األأبعد مدى ممكن من أىل إو تكثيفها أساسية تشجيع الرتبية األ -د
 . 124نسان ، مصدر سابق ، ص اإل
بتدائي يف كن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد متكنت من كفالة الزامية وجمانية التعليم اإلمن العهد على : تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ، مل ت 14نصت املادة/ 4

جميع خرى حتت واليتها ، ابلقيام يف غضون سنتني بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ الزامية التعليم وجمانيته للأو يف اقاليم أبلدها ذاته 
 .  15و14نني حيدد يف اخلطة" . ينظر : املصدر السابق ، ص الل عدد معقول من السخ
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 .  1وحصافته وشعوره باملسؤولية االدبية واالجتماعية ، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في املجتمع .."

ة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وأكدت اتفاقية مكافح

على ضرورة تعزيز قدرة األفراد في الحصول على فرص مناسبة ومتساوية  1960كانون األول  14والثقافة في 

بأن : "لكل فرد  في التعليم بجميع مراحله دونما تمييز أو إقصاء أو استبعاد ألي سبب كان . فجاء في ديباجتها

الحق في التعليم" . وأضافت بأن : "التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق املنصوص عليها في اإلعالن العاملي 

. وقد تبنت هذه االتفاقية في موادها العاملة األخرى ذات سمات التعليم ومتطلباته التي 2لحقوق اإلنسان"

 قررتها املواثيق الدولية سالفة الذكر . 

ستمرت األسرة الدولية بتوكيد نهجها الداعم لحق االنسان في التعليم ، وتبنيها بشكل متواصل وا

للرؤى والبرامج الساعية لتعزيز هذا الحق وتوسيع نطاق تطبيقه ، فأقر املشاركون في املؤتمر العاملي حول 

جات التعليم األساسية يتضمن إعالنا عامليا لتأمين حا 1990التربية واملجتمع املنعقد في تايالند في مارس 

 رؤية موسعة والتزام متجدد من الدول املشاركة بتعميم االلتحاق بالتعليم لكافة شرائح مجتمعاتها

على قدم املساواة ، وتعزيز بيئة التعليم بتوفير عناصر الدعم الصحي والوجداني لضمان تعليم أفضل 

 . 3للمتلقين

 التعليم في التشريع العراقياملطلب الثاني : األساس القانوني لحق 

)وهو أول دستور للبالد عقب أنشاء الحكم الوطني(  1925لم يورد القانون األساس ي العراقي لعام 

أي ذكر لحق التعليم ، وأكتفى بالنص في املادة السادسة عشرة منه على منح "الطوائف املختلفة حق 

 تأسيس املدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة.." . 

                                                           
 .  866ينظر : املصدر السابق ، ص  1
و الرأي سياسيا أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أساس العنصر أمن االتفاقية أبن كلمة التمييز تعين "أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على  1قضت املادة/ 2

و االخالل هبا .." . ينظر ألغاء املساواة يف املعاملة يف جمال التعليم إو ينشأ عنه أو املولد يقصد منه أو االجتماعي أو احلالة االقتصادية أاالصل الوطين وغري سياسي أو 
 .  344: املصدر السابق ، ص 

 وما بعدها .  356املصدر السابق ، ص  3
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 33، فقضت املادة/1 1964اء أول نص على كفالة الدولة لحق التعليم في الدستور املؤقت لعام ج

منه بأن حق التعليم تكفله الدولة للعراقيين جميعا عبر أنشاء املدارس والجامعات واملؤسسات الثقافية 

 . 3ا ومعاهدها منه بمجانية التعليم في جميع مدارس الدولة وجامعاته 34. وقضت املادة/2والتربوية

، فقض ى في املادة الخامسة والثالثون منه  1968وبذات اإلتجاه سار الدستور العراقي املؤقت لعام 

بكفالة الدولة لحق العراقيين في التعليم املجاني في جميع املدارس واملعاهد والجامعات واملؤسسات الثقافية 

 . 4والتربوية

لجميع العراقيين في مراحل املدارس املختلفة والجامعات ، وعالوة على كفالته حق التعليم املجاني 

 فقد أقر الدستور املؤقت لعام

منه التزام الدولة بمكافحة األمية ، وجعل التعليم اإلبتدائي الزاميا ، إضافة الى التوسع  27في املادة/ 1970

. وتحقيقا لذلك 5من كبار السنفي التعليم املنهي والفني وتشجيع التعليم الليلي ملن فاتتهم فرصة التعليم 

الذي أنشأ هيئة عليا برئاسة وزير التربية تدعى "الهيئة  1971لسنة  153فقد صدر قانون محو االمية رقم 

العليا ملحو االمية" تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقالل املالي واإلداري وأناط بها مهام تحقيق أهداف 

 1976لسنة  118لعراق . وتال ذلك صدور قانون التعليم اإللزامي رقم القانون بمكافحة االمية في عموم ا

الذي نص على تنفيذ خطة وطنية شاملة لجعل التعليم الزاميا في املرحلة اإلبتدائية ملن أكمل السادسة من 

العمر خالل السنوات الخمس التالية لصدوره ، والزم ولي األمر بالحاق الطفل باملدرسة ورتب جزاءات 
                                                           

داة الفعالة لنضج ول منهما توجيه حق التعليم حنو التنمية الكاملة لشخصية املواطن ابعتبارها األمع حق التعليم ، تبىن األ جتاهني خمتلفني يف تعاملهاأللدساتري العربية  1
ليم عامال الذي تبىن اعتبار التع 1971الوعي واملعرفة لديه ولضمان حتقيق الرقي احلضاري للمجتمع . ومثال ذلك دستور دولة االمارات العربية املتحدة الصادر عام 

لزم اجلهات املعنية بوضع أبتدائية ، ومبجانيته يف مجيع املراحل الدراسية من رايض االطفال وحىت التعليم اجلامعي ، و يف املرحلة اإل إبلزاميتهساسيا لتقدم اجملتمع ، فقضى أ
القطاع اخلاص يف رفد العملية التعليمية ، مع خضوع نشاطه هذا لرقابة مية ، مؤكدا على دور اخلطط الالزمة لنشر التعليم وتعميمه مبختلف مراحله والقضاء على األ

لقابض على السلطة ومبا يعزز حتقيقه ألهدافه لفكرية الرؤى الدينية أو العتقدات املتوجيه التعليم حنو خدمة أما   اإلجتاه الثاينالسلطة العامة وتوجيهاهتا . فيما تبىن
سالمية ىل غرس العقيدة اإلإن التعليم يهدف أوالذي نص صراحة على  1992ساسي للمملكة العربية السعودية الصادر عام م األول النظاوتطلعاته . ومثال النوع األ

نشاء جيل عريب قومي اشرتاكي علمي . ينظر : د. حممد اثمر إن هدف التعليم هو أالذي قرر  1973. ومثال النوع الثاين الدستور السوري لعام  النشىءيف نفوس 
وتية موقع احلوار املتمدن بعلى الشبكة العنك 17/9/2015بتاريخ اط ، حق التعليم يف املواثيق الدولية واالقليمية والدساتري العربية والعراقية ، مقالة منشورة حم

http://www.ahewar.org  10/1/2019، اتريخ الزايرة  . 
نواع املدارس واجلامعات واملؤسسات الثقافية والرتبوية والتوسع فيها ، وهتتم الدولة خاصة أ إبنشاءالدولة  على :" التعليم حق للعراقيني مجيعا تكفله 33نصت املادة/ 2

 بنمو الشباب البدين والعقلي واخللقي " . 
 لدولة وجامعاهتا ومعاهدها ابجملان " . نواعه املختلفة يف مدارس اأعلى :"تشرف الدولة على التعليم العام وينظم القانون شؤونه ، وهو يف مراحله و  34نصت املادة/ 3
املدارس واملعاهد واجلامعات واملؤسسات الثقافية والرتبوية ويكون التعليم فيها  إبنشاءنصت املادة اخلامسة والثالثون على :" التعليم حق للعراقيني مجيعا تكفله الدولة  4

 جماان وهتتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا " . 
تعمل الدولة  -بتدائية والثانوية واجلامعية للمواطنني كافة . بمية ، وتكفل حق التعليم ابجملان يف خمتلف مراحله اإلتلتزم الدولة مبكافحة األ -: " أ 27جاء يف املادة/ 5

بوج خاص التعليم الليلي الذي ميكن اجلماهري الشعبية من اجلمع  رايف ، وتشجعلزاميا ، وعلى التوسع يف التعليم املهين والفين يف املدن واألإبتدائي على جعل التعليم اإل
 بني العلم والعمل .." . 
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صدر قانون الحملة الوطنية الشاملة ملحو االمية  1978. ثم وفي العام ة ومالية على املخالفين لذلكبدني

الذي أطلق حملة وطنية شاملة ملحو األمية وللتعليم اإللزامي ، حيث َعدَّ األمي  92والتعليم اإللزامي رقم 

ى الخامسة واالربعين منه وال لغرض تطبيق أحكامه كل مواطن تجاوز الخامسة عشر من العمر أو لم يتعد

يعرف القراءة والكتابة ، كما وَعدَّ كل طفل أتم السادسة من العمر مشموال بالتعليم االلزامي ، وأنشأ 

مجلسا أعلى لهذه الحملة وأوكل رئاسته إلى رئيس الجمهورية . وألزم املشمولين بأحكام هذا القانون من 

ق كلٌّ في املؤسسة التعليمية املعنية به ، ورتب عقوبات بدنية ومالية األميين وأولياء أمور االطفال بااللتحا

على تخلفهم . كما وألزم كافة الجهات ذات العالقة باملشمولين بأحكامه بإلزامهم االلتحاق باملؤسسات 

عقوبات  التعليمية املعنية بهم )كالجهة التي يعمل فيها ، أو مختار القرية أو املحلة التي يسكن فيها ..( ورتب

بحقهم عند تلكؤهم أو امتناعهم عن الوفاء بالتزامهم هذا . كما وأصدر املشرع العراقي الحقا العديد من 

القوانين واألنظمة التي استهدفت االرتقاء بالتعليم وتوكيده حقا للجميع كقانون املدارس الزراعية 

ة إنتاجية تستهدف تخريج كادر منهي الذي قض ى بإنشاء مدارس مهنية زراعي 1971لسنة  11التطبيقية رقم 

 متخصص في االنشطة املختلفة للقطاع الزراعي . 

النافذ حينها ، ثم  1970تم تعطيل دستور عام  2003وعلى أثر األحتالل االمريكي للعراق في نيسان 

حق في :"للفرد المنه على 14الذي نص في املادة/ 2004صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية عام 

االمن والتعليم والعناية الصحية والضمان االجتماعي ، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها 

االقاليم واملحافظات والبلديات واإلدارات املحلية بحدود مواردها ومع االخذ باالعتبار الحاجات الحيوية 

 االخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العلم للشعب" . 

النافذ بحق املواطن العراقي في التعليم ، وقض ى  2005را أقر املشرع العراقي في دستور عام وأخي

بإلزاميته في املرحلة اإلبتدائية ومجانيته في جميع مراحل التعليم ، ومؤكدا أيضا كفالة الدولة بمكافحة 

زامي وحق تكفله الدولة ، وهو إل التعليم عامل أساس لتقدم املجتمع -منه :" أوال  34االمية ، فجاء في املادة /

لف التعليم املجاني حق لكل العراقيين في مخت –في املرحلة اإلبتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة األمية .ثانيا 

 مراحله".   

قد نصت صراحة على  1964وهكذا يتبين لنا أن كافة التشريعات الدستورية املتعاقبة منذ العام 

 ين بالتعليم دون تمييز ، وعلى إلزامية هذا الحق في املرحلة اإلبتدائية ، وعلىحق جميع املواطنين العراقي

النافذ  2005وعام  1970مجانيته في جميع مراحل التعليم ولجميع أنواعه . وكذلك النص في دستوري العام 

قا تماما مع حاليا على مكافحة األمية . فنصل بذلك الى أن مسلك املشرع العراقي بهذا الشأن قد جاء متطاب

 أقرته املواثيق الدولية سالف االشارة اليها .   
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 وتقييمها  20161-2015املبحث الثالث : مخرجات التعليم االولي للعام الدراس ي 

نستعرض في هذا املبحث وفي مطلبين مستقلين املؤشرات اإلحصائية ملخرجات التعليم األولي في 

تي سجلتها االحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز املركزي العراق بمرحلتيه اإلبتدائية والثانوية ال

 ،لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط وباالشتراك مع املديرية العامة للتخطيط التربوي التابعة لوزارة التربية 

  . ثم نتصدى لتقييمها ملعرفة مدى تلبيتها ملتطلبات حق التعليم املقرر دستوريا لسائر املواطنين وكفالتها له

 املطلب األول : املؤشرات اإلحصائية ملخرجات التعليم األولي 

أدناه فقد بلغ عدد التالميذ امللتحقين بالدوام في عموم املدارس اإلبتدائية  2(1وفقا للجدول رقم )

( تلميذ وتلميذة . وبلغ عدد التالميذ التاركين للدوام )املتسربين( 4,997,052) 2016-2015للعام الدراس ي 

% من مجموع التالميذ امللتحقين بالدوام . وبلغ عدد 2,2( ، شكلوا نسبة 109,883العام الدراس ي )خالل 

التالميذ الراسبين لعموم هذه املرحلة الدراسية ولجميع أسباب الرسوب )الفشل في االمتحان والفصل 

من مجموع التالميذ  %14,4( ، شكلوا نسبة 720,302بسبب تجاوز الغيابات الحد املقرر قانونا وغيرهما( )

امللتحقين بالدوام . وبإضافة عدد التالميذ املتسربين عن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين ، سيصل عداد 

( تلميذ وتلميذة شكلوا ما نسبته 830,185التالميذ الذين فشلوا  بإتمام عامهم الدراس ي هذا بنجاح إلى )

ذا فيما بلغ عدد التالميذ الناجحين في جميع صفوف هذه % من مجموع التالميذ امللتحقين بالدوام . ه16,6

% من مجموع التالميذ امللتحقين بالدوام خالل 83,6( تلميذ وتلميذة ، شكلوا نسبة 4,179,690املرحلة )

 هذا العام الدراس ي .

                                                           
لتوافر املعطيات االحصائية عن كال املرحلتني الدراسيتني االبتدائية والثانوية على املوقع الرمسي للجهاز املركزي لإلحصاء  2016-2015لقد مت اختيار العام الدراسي  1

 تخطيط العراقية . التابع لوزارة ال
 اللكرتوينمجيع االرقام الواردة يف اجلدول مستلة من االحصاءات املعلنة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه ا 2

http://cosit.gov.iq/ar/ نوفها )بنون وبنات وخمتلطة( . وهذه االرقام ال تشمل حمافظيت نينوى واالنبار وقضائي . وتشمل املدارس احلكومية فقط وجبميع ص
 الشرقاط وبيجي من حمافظة صالح الدين وقضاء احلوجية من حمافظة كركوك لكوهنا حمتلة يف ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش االرهايب .

       
 

http://cosit.gov.iq/ar/
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هذا وقد الحظنا لدى تدقيق األعداد املذكورة في الجدول أعاله أن العدد الكلي للتالميذ امللتحقين ل

العام الدراس ي ال يطابق مجموع أعداد التالميذ الراسبين والتاركين والناجحين لنفس العام ، حيث سجل 

( تلميذ وتلميذة . وبرغم قلة هذا الرقم قياسا للعدد الكلي بحيث 12,823العدد الكلي نقصا عن املجموع بـ)

 ر اليها ، إال أن التنبيه اليه من موجباتلن يشكل فارقا مؤثرا على النسبة املسجلة ألي من املخرجات املشا

 البحث . 

أدناه أن عدد تالميذ الصف السادس اإلبتدائي )الصف املنتهي في  1(2ويظهر الجدول رقم )

% تقريبا 12( تلميذ وتلميذة ، شكلوا نسبة 600,729قد بلغ ) 2016-2015املرحلة اإلبتدائية( للعام الدراس ي 

حقين بالدوام لذلك العام الدراس ي ، وأن نسب التسرب والرسوب والنجاح من مجموع عدد التالميذ امللت

 ( أعاله . 1لهذا الصف املنتهي تساوي تقريبا نسبتها لعموم املرحلة السالف بيانها في الجدول رقم )

                                                           
 ءات املعلنة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه االلكرتوينمجيع االرقام الواردة يف اجلدول مستلة من االحصا 1

http://cosit.gov.iq/ar/ النبار وقضائي وانينوى يت . وتشمل املدارس احلكومية فقط وجبميع صنوفها )بنون وبنات وخمتلطة( . وهذه االرقام ال تشمل حمافظ
 لكوهنا حمتلة يف ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش االرهايب .الشرقاط وبيجي من حمافظة صالح الدين وقضاء احلوجية من حمافظة كركوك 

http://cosit.gov.iq/ar/
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أدناه فقد بلغ عدد الطلبة امللتحقين بالدوام في املدارس الثانوية بمرحلتيها  1(3ووفقا للجدول رقم )

( طالب وطالبة , بلغ عدد الطلبة التاركين 2,442,935) 2016-2015ملتوسطة واإلعدادية للعام الدراس ي ا

% من مجموع الطلبة 3,4( طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 81,943للدوام )املتسربين( خالل العام الدراس ي )

باب الرسوب )الفشل في امللتحقين بالدوام . وبلغ عدد الطلبة في عموم صفوف هذه املرحلة ولجميع اس

( طالب وطالبة ، شكلوا 684689االمتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد املقرر قانونا وغيرهما( )

% ، من مجموع الطلبة امللتحقين بالدوام . وبإضافة عدد الطلبة املتسربين عن الدوام إلى عدد 28نسبة 

ين فشلوا بإتمام عامهم الدراس ي هذا بنجاح إلى أولئك الراسبين في املرحلة ، سيصل عداد الطلبة الذ

% من مجموع الطلبة امللتحقين بالدوام . هذا فيما بلغ 31,4( طالب وطالبة ، شكلوا ما نسبته 766,632)

% من 67,5( طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 1,649,041عدد الطلبة الناجحين في جميع صفوف هذه املرحلة )

 وام في هذه املرحلة الدراسية لهذا العام الدراس ي .مجموع الطلبة امللتحقين بالد

                                                           
قعه االلكرتوين مجيع االرقام الواردة يف اجلدول مستلة من االحصاءات املعلنة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على مو  1

http://cosit.gov.iq/ar/ واالنبار وقضائي نينوى يت . وتشمل املدارس احلكومية فقط وجبميع صنوفها )بنون وبنات وخمتلطة( . وهذه االرقام ال تشمل حمافظ
 لكوهنا حمتلة يف ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش االرهايب. ركوك الشرقاط وبيجي من حمافظة صالح الدين وقضاء احلوجية من حمافظة ك

http://cosit.gov.iq/ar/
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وقد الحظنا لدى تدقيق األعداد املذكورة في الجدول أعاله أن العدد الكلي للطلبة امللتحقين لهذا 

العام الدراس ي ال يطابق مجموع أعداد الطلبة الراسبين والتاركين والناجحين لنفس العام ، حيث سجل 

% من العدد الكلي . 1( طالب وطالبة ، يشكل نسبة تقرب من 27,262ملجموع بـ)العدد الكلي زيادة عن ا

وبرغم من محدودية تأثير هذا الفرق على مجمل النتائج املسجلة ألي من املخرجات املشار اليها ، إال أن 

 التنبيه اليه من موجبات هذا البحث . 

توسط )الصف املنتهي في القسم أدناه أن عدد طلبة الصف الثالث امل 1(4ويظهر الجدول رقم )

% تقريبا 20( طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 500,203الدراسة املتوسطة( قد بلغ ) -االول من الدراسة الثانوية

( طالب وطالبة ، 19,924من مجموع اعداد طلبة املرحلة الثانوية . وقد بلغ عدد الطلبة التاركين للدوام )

بة الصف . وبلغ عدد الطلبة الراسبين في هذا الصف ولجميع اسباب % من العدد الكلي لطل4شكلوا نسبة 

( 194,575الرسوب )الفشل في االمتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد املقرر قانونا وغيرهما( )

% من مجموع الطلبة امللتحقين بهذا الصف الدراس ي . وبإضافة عدد الطلبة 39طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 

ن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين في هذا الصف ، سيصل عداد الطلبة الذين فشلوا بإتمام املتسربين ع

% من مجموع الطلبة 43( طالب وطالبة ، شكلوا ما نسبته 214,499عامهم الدراس ي هذا بنجاح إلى )

لعام امللتحقين بالدوام في هذا الصف املنتهي . فيما بلغ عدد الطلبة الناجحين في هذا الصف لذات ا

 % من مجموع الطلبة امللتحقين في الصف الثالث 57( طالب وطالبة ، شكلوا نسبة نجاح 285,704الدراس ي )

                                                           
اللكرتوين مجيع االرقام الواردة يف اجلدول مستلة من االحصاءات املعلنة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه ا 1

arhttp://cosit.gov.iq// واالنبار وقضائي نينوى يت . وتشمل املدارس احلكومية فقط وجبميع صنوفها )بنون وبنات وخمتلطة( . وهذه االرقام ال تشمل حمافظ
 لكوهنا حمتلة يف ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش االرهايب .      الشرقاط وبيجي من حمافظة صالح الدين وقضاء احلوجية من حمافظة كركوك 

http://cosit.gov.iq/ar/
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 .           2016-2015املتوسط للعام الدراس ي 

 

أدناه أن عدد طلبة الصف السادس اإلعدادي )الصف املنتهي في القسم  1(5ويظهر الجدول رقم )

( طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 311,362الدراسة اإلعدادية( قد بلغ ) -لثانويةالثاني واالخير من الدراسة ا

( 7726% من مجموع أعداد طلبة املرحلة الثانوية . وقد بلغ عدد الطلبة التاركين للدوام فيه )17تقارب 

لصف % من العدد الكلي لطلبة الصف . وبلغ عدد الطلبة الراسبين في هذا ا2,5طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 

ولجميع أسباب الرسوب )الفشل في االمتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد املقرر قانونا وغيرهما( 

% من مجموع الطلبة امللتحقين بهذا الصف الدراس ي . وبإضافة 41( طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 127,194)

، سيصل عداد الطلبة الذين  عدد الطلبة املتسربين عن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين في هذا الصف

% من مجموع 43,5( طالب وطالبة ، شكلوا ما نسبته 134,920فشلوا بإتمام عامهم الدراس ي هذا بنجاح إلى )

الطلبة امللتحقين بالدوام في هذا الصف املنتهي . فيما بلغ عدد الطلبة الناجحين في هذا الصف لذات العام 

% من مجموع الطلبة امللتحقين في الصف 56,5ا نسبة نجاح ( طالب وطالبة ، شكلو 176,284الدراس ي )

 .   2016-2015السادس االعدادي بفرعيه العلمي واالدبي للعام الدراس ي 

                                                           
وين الرقام الواردة يف اجلدول مستلة من االحصاءات املعلنة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه االلكرت مجيع ا 1

http://cosit.gov.iq/ar/ )واالنبار وقضائي نينوى يت . وهذه االرقام ال تشمل حمافظ . وتشمل املدارس احلكومية فقط وجبميع صنوفها )بنون وبنات وخمتلطة
 لكوهنا حمتلة يف ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش االرهايب .      الشرقاط وبيجي من حمافظة صالح الدين وقضاء احلوجية من حمافظة كركوك 

http://cosit.gov.iq/ar/
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 املطلب الثاني : تقييم حصيلة أهم مخرجات التعليم األولي 

م 1990لعام تؤكد تقارير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( أن العراق وحتى ا

كان يمتلك نظاما تعليميا يعد من أفضل أنظمة التعليم في املنطقة . فقد حققت املنظومة التعليمية في 

العراق حتى ذلك العام قفزات كبيرة في مختلف مفاصلها ، ويكفي للتدليل على ذلك أن نسبة املسجلين في 

. غير أن الواقع التعليمي في 1% 100يقارب التعليم اإلبتدائي من االطفال املشمولين به قد وصلت الى ما 

. حيث تسبب غزو الكويت بحرب ضروس وحصار  1990العراق لم يستمر على هذا املنوال بعد عام 

اقتصادي وثقافي شامل أضرا كثيرا بالبنية األساسية لسائر مؤسسات الدولة العراقية ومنها املؤسسات 

ة مستوياتها بعد أن انحسرت خطط وبرامج تطويرها . ولم تكد التعليمية ، فتداعت العملية التعليمية بكاف

تظهر عالمات تعاف  على املنظومة التعليمية على أثر سريان برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي 

خصص جزءا من أموال عائدات بيع النفط العراقي لوزارتي التربية والتعليم العالي ، حتى عمت البالد 

مجددا على أثر احتالله من قبل جيوش الواليات املتحدة االمريكية والدول املتحالفة  الفوض ى والتدمير

 م .  2003معها في نيسان 

ينص على أن "التعليم عامل أساس لتقدم املجتمع وحق  2005ومع إقرار دستور جديد للبالد عام 

اميا في مرحلته اإلبتدائية ، وكفالتها تكفله الدولة" مجانيا لجميع املواطنين العراقيين في جميع مراحله ، والز 

أيضا ملكافحة االمية ، وتوظيف الحكومات املتعاقبة خالل الخمس عشرة سنة املاضية عشرات املليارات 

من الدوالرات االمريكية من املوازنة العامة للدولة لقطاعي التربية والتعليم العالي ، فأن املتوقع تماما أن 

                                                           
 .  20د. حممد اثمر خماط ، مصدر سابق ، ص 1
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ة في العراق فتعود على أقل تقدير إلى ما كانت عليه نهاية ثمانينيات القرن املاض ي . تتعافى املنظومة التعليمي

 فهل تحقق ذلك ؟ . 

أن الدراسة التي أعدتها بعثة منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( في العراق باالشتراك مع 

ون طفل من األطفال العراقيين ( ملي1,2% ؛ أي )13,5لم يلتحق  2013تؤكد بأنه :"في العام  1وزارة التربية

-6ممن هم في سن املدرسة ولم يستطيعوا الحصول على التعليم األساس ي" . واملقصود هنا األطفال بعمر )

 .  2( سنة15

، ذلك العام الذي  2015، فهو سيكون أسوأ بالتأكيد في العام  2013وإذا كان الحال كذلك في العام 

العراقية )ثالث محافظات هي نينوى وصالح الدين واالنبار وجزء من كانت فيه قرابة ثلث أراض ي الدولة 

محافظة كركوك( محتلة من قبل تنظيم داعش االرهابي ، مما أدى إلى توقف أنشطة مجمل مؤسسات 

الدولة فيها ، ومنها املؤسسات التعليمية ونزوح املاليين من أبناء االجزاء املحتلة ، مسببا حرمان االطفال 

النازحين منهم  وغير النازحين على حد سواء من االلتحاق بمدارسهم واكمال تعليمهم ، حيث واليافعين 

% 48,3( طفل نازح خارج املدرسة ، وهذا الرقم يمثل نسبة 355,000أكدت الدراسة نفسها "وجود نحو )

طفال الذين ، ناهيك عن عدد اال  3من أجمالي عدد االطفال ممن هم في سن املدرسة النازحين داخليا فقط"

 لم يتمكن أهليهم من النزوح وبقوا رهينة لإلرهابيين . 

( 3( و)1وهو جدول تجميعي للجدولين ) –( أدناه 6أما عن النتائج الدراسية فيبين الجدول رقم )

بنجاح كان  2016-2015أن مجموع عدد التالميذ والطلبة الذين فشلوا في إتمام عامهم الدراس ي  -السابقين

% من مجموع أعداد التالميذ والطلبة امللتحقين في مرحلتي التعليم األولي 21,5، شكلوا نسبة  (1,596,817)

ا اإلبتدائية والثانوية ؛ أي أكثر من خمسهم . أن هذه النسبة على الرغم من ارتفاعها إال أنها ال تعكس واقع

لثانوية أقل بكثير من املعلن  حقيقيا ، إذ أن النسب الحقيقية للنجاح في الصفوف املنتهية من املرحلة ا

وذلك بالنظر لشيوع حاالت الغش الفردي والجماعي في أغلب املحافظات ووقوع املؤسسات التعليمية 

 .ومنتسبيها تحت تهديد وابتزاز 

                                                           
( 2017 أايرمم املتحدة يف العراق ابلتعاون مع وزارة الرتبية العراقية )عدهتا بعثة األأدراسة حتليلية حول قطاع التعليم يف العراق ، تكلفة ومنافع التعليم يف العراق  1

 .  10/1/2019. اتريخ الزايرة  /http://www.uniraq.orgومنشورة على املوقع االلكرتوين للبعثة 
 2007-2006أفادت أبن التالميذ املسجلني يف املرحلة االبتدائية للعام الدراسي  2 دراسة سابقة منشورة يف جملة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة الرتبية العراقيةويف 2

-12يف املرحلة املتوسطة من الفئة العمرية )سنة( . فيما بلغت نسبة التحاق الطلبة  11-6% من السكان ابلفئة العمرية )98قد شكلوا نسبة التحاق امجايل بلغت 
% . ينظر : د. 15سنة(لنفس العام الدراسي  17-15% . وبلغت نسبة التحاق الطلبة يف املرحلة االعدادية من الفئة العمرية )55سنة( لذات العام الدراسي  14

، 2009نيسان  6بغداد ، ع  –ية ة يف جملة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة الرتبية العراقابمسة علوان حسني و م. م. فؤاد توما ، تطور التعليم يف العراق ، دراسة منشور 
 وما بعدها . 155ص 

 .  3ص مصدر سابق ، تكلفة ومنافع التعليم يف العراق ،  3

http://www.uniraq.org/
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العديد من القوى املسلحة والنافذة في البالد في ظل غياب سلطة الدولة وتراخي قبضتها على املرفق الحكومي 

 . 1وفعالياته

 

كذلك تشير البيانات املسجلة إلى أن رسوب طلبة الصفوف املنتهية في املرحلة الثانوية )وخصوصا 

 2014-2013طلبة الصف السادس اإلعدادي( قد أصبح ظاهرة متزايدة في عموم العراق لألعوام الدراسية 

 ،  20162-2015و 2015-2014و 

زارة التربية مستهدفة فيها تغيير مفاصل أساسية من وذلك  بسبب رئيس ي من قرارات ارتجالية أصدرتها و 

 النظام التعليمي للمرحلة الثانوية 

 . 3بشكل عام ونظام األمتحانات فيها بشكل خاص تحقيقا لرؤية غير واعية وغير مسؤولة في آن معا

                                                           
 .  21اط ، مصدر سابق ، ص د. حممد اثمر خم 1
 .  30تكلفة التعليم يف العراق ومنافعه ، مصدر سابق ، ص  2
يف الدور الثاين من االمتحاانت  من القرارات اليت مست النظام التعليمي للمرحلة الثانوية ونظام االمتحاانت فيها مثال استحداث الوزارة للدور الثالث للطلبة الراسبني 3

 ني يف االمتحاانت الوزارية للدراسة االعدادية .الوزارية للدراسة املتوسطة واالعدادية ، واستحداثها أيضا لنظام احملاوالت للطلبة الراسبني سنتني متتاليت
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ثانوية عالوة على ما تقدم تكشف البيانات الخاصة بحالة املدارس في مرحلتي الدراسة اإلبتدائية وال 

أدناه أن عدد  1(7عن واقع مأساوي يهيمن على العملية التعليمية في العراق . حيث يبين الجدول رقم )

، منها  2016-2015( مدرسة في العام الدراس ي 10,660املدارس الحكومية للمرحلة اإلبتدائية قد بلغ )

من مجموع املدارس العاملة  %42,3( مدرسة بحاجة فعلية إلى تأهيل عمراني ، تشكل ما نسبته 4,503)

% من مجموع املدارس 15,2( مدرسة ال تصلح نهائيا للدوام فيها ، تشكل ما نسبته 1,631للمرحلة ، ومنها )

العاملة للمرحلة . وبذا يصل عدد املدارس اإلبتدائية الداخلة في الخدمة التعليمية وهي غير مطابقة 

من مجموع املدارس  57,5، وتشكل ما نسبته ( مدرسة6,134ى )ناية املدرسية إلللمواصفات املطلوبة في الب

 الحكومية للمرحلة اإلبتدائية . 

ويبين ذات الجدول أن عدد املدارس الحكومية في املرحلة اإلبتدائية التي تعمل بنظام دوام مزدوج 

 % من مجموع مدارس املرحلة . 35,5( مدرسة ، تشكل ما نسبته 4,361ثنائي أو ثالثي كان )

 

أدناه أن عدد املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية )بقسميها املتوسط  2(8كما يبين الجدول رقم )

( مدرسة كانت بحاجة فعلية لتأهيل 1,280( مدرسة في ذات العام الدراس ي ، منها )3,034واإلعدادي( قد بلغ )

                                                           
مم املتحدة يف عدهتا بعثة األأراق ، االرقام الواردة يف هذا اجلدول مستقاة ابلكامل من دراسة حتليلية حول قطاع التعليم يف العراق بعنوان : تكلفة ومنافع التعليم يف الع 1

 .  10/1/2019. اتريخ الزايرة  /http://www.uniraq.org( ومنشورة على املوقع االلكرتوين للبعثة 2017 أايرالعراق ابلتعاون مع وزارة الرتبية العراقية )
مم األمنظمة عدهتا بعثة أ العراق ، االرقام الواردة يف هذا اجلدول مستقاة ابلكامل من دراسة حتليلية حول قطاع التعليم يف العراق بعنوان : تكلفة ومنافع التعليم يف 2

.  /http://www.uniraq.org( ومنشورة على املوقع االلكرتوين للبعثة 2017 أايريف العراق ابلتعاون مع وزارة الرتبية العراقية )للطفولة )يونيسيف( املتحدة 
 .  10/1/2019اتريخ الزايرة 

 

http://www.uniraq.org/
http://www.uniraq.org/
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درسة ال تصلح نهائيا للدوام ( م252% من مجموع مدارس املرحلة ، ومنها )42,2عمراني ، تشكل ما نسبته 

% من مجموع مدارس املرحلة . وبذا يصل عدد املدارس الثانوية الداخلة في الخدمة 8,3فيها ، تشكل نسبة 

( مدرسة تشكل ما نسبته 1,532التعليمية وهي غير مطابقة للمواصفات املطلوبة في البناية املدرسية إلى )

 ة الثانوية . % من مجموع املدارس الحكومية للمرحل50,5

ويبين ذات الجدول أن عدد املدارس الثانوية )بقسيميها املتوسط واالعدادي( التي تعمل بنظام دوام 

 % من مجموع مدارس املرحلة . 55( مدرسة ، تشكل ما نسبته 1,666مزدوج ثنائي أو ثالثي كان )

 

املرحلة الثانوية منه ، وتدني  أن ارتفاع نسبة الفشل الدراس ي في نتائج التعليم األولي ، وخصوصا في

مستوى البنية التحتية للمؤسسات التعليمية فيه ، في ظل املبالغ الطائلة التي تخصص من املوازنة العامة 

للدولة وتصرف على قطاع التربية والتعليم حيث بلغ أجمال املوازنة املالية املخصصة لوزارة التربية في العام 

، ليرسم صورة  1( مليار دوالر أمريكي مليون 6,7نار عراقي ؛ أي ما يقارب )( تريليون دي8أكثر من ) 2015

 واضحة املعالم عن الواقع املتردي لهذا القطاع الحيوي . 

وأن كون أكثر من نصف املدارس الحكومية للمرحلتين االبتدائية والثانوية غير مطابقة للمواصفات 

ثر من ثلث املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية ، وأكثر من املطلوبة في بناية املدرسة ، إضافة إلى كون أك

                                                           
 .  34لتعليم يف العراق ومنافعه ، مصدر سابق ،  ص تكلفة ا 1
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نصف املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية تعمل بنظام دوام ثنائي وثالثي ، يكشف عن بعض مالمح الواقع 

 املتخلف للبنية التحتية لعموم العملية التعليمية في العراق . 

ية ومنذ ما يزيد على النصف قرن من الزمان قد لقد مر بنا أن كافة التشريعات الدستورية العراق

باعتراف األمم  –أقرت حق التعليم لكافة املوطنين وأكدت كفالة الدولة له ورعايته . وإذا كان العراق 

قد "شهد إبان فترة الثمانيات من القرن العشرين ، وقبل نشوب حرب الخليج األولى ، تطورا نوعيا  -املتحدة

،  1يمي ، تسنم فيه دور الريادة في هذا املجال الهام على الصعيدين االقليمي والعاملي"بارزا في نظامه التعل

فأنه اليوم يعاني من واقع تعليمي يفتقد فيه املواطن العراقي حقه اإلنساني والدستوري في تعليم مستوف  

 ملعايير الجودة .  

 الخاتمة :

ية في العراق تشهد انحدارا متواصال في منذ بداية تسعينيات القرن املاض ي والعملية التعليم

مستوياتها وتدني مستمر في مخرجاتها وذلك على الرغم من املبالغ الطائلة التي صرفت على قطاع التعليم 

 خصوصا خالل السنوات الخمس عشرة املاضية . 

-2015تناول هذا البحث إيضاح تدني مخرجات مرحلتي التعليم اإلبتدائي والثانوي للعام الدراس ي 

 على كفالة حق التعليم املقرر دستوريا لجميع املواطنين . وقد انتهى البحث الى ما يلي :  2016

 االستنتاجات  أوال :

  أن حق التعليم من الحقوق األساسية لإلنسان التي أقرتها املواثيق واملعاهدات الدولية ، وألزمت

 به كافة الدول .

 قدر الذي يريد من العلم على قدم املساواة مع غيره من يتيح حق التعليم لكل انسان أن يتلقى ال

 األفراد دون تمييز ألي سبب من األسباب ، وأن يكون له الحق في تعليم غيره .

  يستدعي حق التعليم تحقق سماته األربعة وهي : توافر البنية التحتية الالزمة ملمارسة العملية

فين بالتعليم في املؤسسات التعليمية ، وان التعليمية ، وضمان أمكانية ويسر التحاق املستهد

يكون التعليم بمناهجه وأساليب تدريسه مالئما ثقافيا ووجدانيا للمستهدفين به وملبيا لرغباتهم 

الشخصية ولحاجاتهم االجتماعية ، واخيرا أن يكون على قدرة كبير من املرونة الالزمة 

 للمتلقين . لالستجابة اآلنية واملستمرة لالحتياجات املتجددة 

                                                           
  . 8ص املصدر السابق ،  1
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  أقرت الدساتير العراقية املتعاقبة بحق التعليم لكافة املواطنين ودون تمييز ، وأناطت بالدولة

 كفالته ورعايته على أتم وجه . -بمختلف سلطاتها–

  شهد قطاع التعليم في العراق ازدهارا في حقبتي السبعينات والثمانيات من القرن املاض ي ، لكنه

والي الحروب والحصار االقتصادي الذي فرض على البالد لألكثر من تراجع الحقا بفعل من ت

عقد من الزمان . ولم تفلح األموال الطائلة التي صرفت على قطاع التعليم خالل السنوات 

، فأستمر تدني مخرجات مرحلتي عادة العافية لهذا القطاع الحيوي الخمس عشرة املاضية من أ

قصور أداء املرفق الحكومي وعدم كفاءته  -من جهة –ما يؤكد التعليم اإلبتدائية والثانوية ، وب

في تلبية متطلبات واجباته الوظيفية ، وإخالل الدولة بمختلف سلطاتها عن الوفاء بمسؤوليتها 

 .    -من جهة أخرى -الدستورية املتمثلة بضمان حق التعليم الجيد وكفالته لجميع املواطنين 

 التوصيات  ثانيا :

م جيد يوفي بمعايير حق التعليم كحق أنساني أساس ي نصت عليه عديد من املواثيق ضمانا لتعلي

الدولية لحقوق االنسان ، وأقره الدستور النافذ وألزم الدولة بكفالته ورعايته ، يوص ي الباحث بأن 

يؤسس مجلس أعلى للتعليم في العراق برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء املختصين وطائفة من 

ن تسند لهذا املجلس أديميين والباحثين واملختصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه . و األكا

صالحيات واسعة وتناط به مهام وضع السياسات التعليمية العامة ، واملصادقة على خططها 

يضا مهمة الرقابة على أداء الجهات املعنية بتنفيذها ، ومتابعة أوبرامجها التفصيلية . وتوكل اليه 

أنشطتها ، وبما يضمن حصول كافة املواطنين على حقهم في التعليم الجيد ، ويعزز من تحقيق أفضل 

 وتوجيهها لخدمة التنمية املستدامة في البالد .، النتائج ملخرجات العملية التعليمية 

  واملراجع: املصـــــــــادر قائمة  

 . القرآن الكريمبعد  - 

 كتب التفسير :  أوال : 
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 كتب اللغة ثانيا :

 .  1992، دار العلم للماليين ،  7جبران مسعود ، معجم الرائد ، ط -2

 ، املطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ب. ت. . 19لويس معلوف ، املنجد في اللغة ، ط -3

 .  2013،ب. ط. دار الحديث ، القاهرة ،  2لسان العرب ، مجمحمد ابن منظور ،  -4
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 حليل الدور الفعال للجامعة في تحقيق التنمية املستديمةت

 ()اشارة الى الحالة الجزائرية
Analyzing the effective role of the university in achieving sustainable development 

(Reference to the Algerian situation) 
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ة محمد قسم العلوم التجارية، جامع
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Abstract 

The University is one of the most important means available to the government agencies in the 
activation of the mobility of human resources development, and the development of knowledge in society. 

Since our modern era  sees a multiple series of sometimes contradictory interests due to a package of 
constant changes : Economic, social, technology, political and environmental; thus, this would - inevitably 
– oblige the university to perform multiple and interrelated tasks through which one can achieve 
sustainable development. 

These functions consists of a range of chains with strategic dimensions:formation / training  of university 
students, conducting  scientific and experimental researches, holding  scientific meetings directly and 
indirectly, serious and effective contribution in the formation / training of elites who contribute in providing  
solutions to vital existing and future issues with forward-looking anticipatory logic dimensions. The final 
function consists of the consolidation of its relationship with the surrounding milieu and trying its best to 
serve this latter and develop it. 

The Algerian University - Like other universities – aims at achieving its role in sustainable 
development. However, there are some obstacles and impediments to the performance of its mandated 
role in achieving this objective. The strategic awakening associated with economic intelligence has existed 
without hesitation from the directors of Algerian universities for more than 10 years. This is by establishing 
business incubators as well as university entrepreneurship in the framework of forward-looking planning 
for jobs, competencies and university talents 

In this paper, we tried to propose some solutions to enable the Algerian University to overcome these 
hindrances in order to carry out its functions for the recovery of her leading position within the society. 

Key Words: University, sustainable development , human capital , training / formation , research, effective 
role, strategic watch, Entrepreneurship, Business Incubator. 
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 مستخلص

يشهد عبر وسائل  -بكل تجلياتها -Globalisationقد ال نجانب الحقيقة، اذا ما قلنا ان العالم في نطاق العوملة

تكنولوجيا االعالم واالتصال تطورات متجددة في حضارة االنسان املعاصر، بما لتلك الوسائل من قدرة 

هر في بقاء الجامعة  غير مرنة وراكدة وترفض وفعالية في تكوين وتسريع هذه التطورات، اال ان الغرابة تظ

فتح ابوابها امام تيارات التقنيات الحديثة) وجود ردود افعال رفضية في ذلك(، وقد ذهب  االعتقاد الراسخ 

في ذهنيات البعض الى تصور وجود حاجز يفصل بين الجامعة واملجتمع، في حين ان الجامعة تشكل لبنة من 

يقودنا الى طرح السؤالين التاليين: هل يمكن للجامعة املعاصرة النهوض لبنات هذا املجتمع؛ مما 

بمسؤولياتها واالدوار املتوقعة منها ما دامت في حالة تميل الى االنعزال عن املجتمع املعاصر الذي تستمد 

ئية  بطرح حياتها منه؟ وهل  يمكن للجامعة ان تحدث تطورا وتغييرا في البنية االجتماعية  واالقتصادية والبي

االستدامة ما دامت هي غير مستجيبة للتطور والتغيير؟  االجابة املوضوعية االولية تقودنا الى ان هناك 

منذ اقرار بوادر العوملة والحوكمة املؤسساتية  بهذا التناقض الذي كبح   -هنا وهناك-اصواتا اخذت تتعالى

 .حثون، العمال، الطلبة.....الختطورها وزاد من متاعب االسرة الجامعية: االساتذة، البا

يتجه للفرد اتجاها موضوعيا ومنطقيا، ولكن هل يمكن لألستاذ  والباحث  -كما هو معلوم -ان التعليم املثالي

الجامعي  التوجه لكل فرد من الطلبة في زحمة املدرجات واالقسام واالكتظاظ باملعارف التلقينية؟  ثبت 

لرأسمال البشري  يساهم بدور مهم  في خدمة التنمية االقتصادية بالوقائع والدالالت القطعية  ان ا

واالجتماعية في كل البلدان؛ حيث تستخدم العديد من الدول راس املال البشري ملواجهة النقص املحتمل 

في قاعدة الثروات الطبيعية والبشرية التي يمكن ان تعاني منها حاضرا ومستقبال  ) الحاضر غرس املاض ي( 

د االهتمام العاملي براس املال البشري، خاصة في اعقاب التوجه الدولي نحو العوملة الذي يستلزم وقد ازدا

تراكما كميا ونوعيا في راس املال البشري؛ ليصبح قادرا على احداث نقلة نوعية كبيرة في هياكل االنتاج 

ترددات من مديري الجامعات واليقظة االستراتيجية املرتبطة بالذكاء االقتصادي موجودة ودون  والتوزيع.

سنوات، وهذا باقامة حاضنات االعمال وكذا املقاوالتية الجامعية في اطار  ١٠الجزائرية ،منذ اكثر من 

 تخطيط استشرافي للوظائف والكفاءات واملواهب الجامعية.

ين، البحث، رأس املال البشري، التكو ، الجامعة، الدور الفعال، التنمية املستدامة  :الكلمات املفتاحية

 اليقظة االستراتيجية، حاضنات االعمال، املقاوالتية.
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 تمهيد : الجامعة الجزائرية وتطورها)ربط املاض ي بالحاضر(

ملا نتقص ى مسار تطور الجامعة الجزائرية، من حيث: التعليم العالي والبحث العلمي واالهتمام بانشغاالت 

عن النظرة التشاؤمية تجاهها، ويمكن القول ان فكرة  -مارب-املجتمع الجزائري، نجد انفسنا قد ابتعدنا

 قد بدأت تتالش ى من الذهنيات، 1الجامعة الى اين؟

فيه -بحث رائد لهفي  Alain coulontd2الباحث الفرنس ي  لسنا من انصار الجامعة الى اين؟ كما نادى بذلك

..... ويذكر في ?Où va l'université algérienne تحت عنوان -نبرات تشاؤمية ونبرات تفاؤلية كثيرة

:" هناك سبيل للترقية السياسية والثقافية واالجتماعية لإلنسان ،وعلى هذا االساس تم  247الصفحة

حيث طرحت اسئلة مثل: ما هي اهداف االصالح  1971االفصاح عن اصالح التعليم العالي خالل صيف 

ة والبيداغوجية والتي اخذت في الحسبان ألجل الجامعي املرجو؟ اين تتمثل االجراءات التقنية واالداري

ضمان نجاح االصالح؟" ثم يستدرك ما طرحه استفهاميا: كان هذا االصالح مدعما بإصالح وتبني خيار 

التصنيع باعتباره خيارا يسمح للبالد بالخروج من دائرة التخلف الهيكلي، وهنا تجلى دور الجامعة الجزائرية 

وما جاء في البيان السياس ي لإلصالح الجامعي ما يلي: "ال مجال للشك من ان اي  في تكوين االطارات الكفؤة،

احد ال يساوره الشك في ان الهدف االول للجامعة يكمن في تكوين االطارات ،كل االطارات التي تحتاجها البالد 

التنموية، لهذا  ،ذلك ان غياب االطارات يشكل في الوقت الراهن احد العقبات والقيود في كل جهود الجزائر

وان  3سيمنح للجامعة في كل املسارات  عمل تجنيد وتعبئة مجموع قدراتها لتكوين الرجال الالزمين للتنمية

الجامعة مطالبة باالستجابة لكل الطلبات املتعلقة باالطارات التي تطلبها للتكوين املنظمات 

من خلق مردودية قصوى لالستثمارات  املستخدمة)الشركات الجزائرية( وفي نفس الوقت والسياق ،ال بد

املادية والبشرية من اجل التكوين النوعي بأقص ى الدرجات وباقل التكاليف.... وهذا ما يشكل الطرح او 

الجانب الكمي لألهداف، ولكن يجب السهر على تكوين اي نمط من االطارات ،بحيث يجب اال يكون هذا 

ومن الضروري ان تعرف الجامعة بالشعب  والشعب يعترف داخل االطار املكون غريبا عن امته في التكوين، 

ولهذا -كما حدث لبعض بلدان العالم الثالث -جامعته بإطاراته، كما يجب تفادي املسخ واالغتراب الجامعي

 وجب تشكيل النمط النوعي لالطار املكون في الجامعة الجزائرية، كما يلي:

 االشتراكية؛اطار ملتزم ببناء البالد وفق املنظومة -1

                                                           
-الف الرئيس الراحل محمد بوضياف-où va l'Algérie استعار عنوان بحثه من ذلك  االن كولنتدم، ولعل الباحث 1964، كان ذلك سنة 1

  -رحمة هللا عليه
2 Alain,coulon(1976): Où va l'université algérienne? in l'homme et la societe,No 39-40 Revue tiers monde, economie 

politique et culture, Paris, pp; 245-266. 
 ،مؤسسة الوراق للطباعة والنشر،عمان، ص ص:اليقظة االستراتيجية(:2018)منصف،بن خديجة- 3
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 اطار مطعم بالشخصية الجزائرية وبالحقائق االقتصادية واالجتماعية للبالد؛-2

 اطار بإمكانه مجابهة املشاكل الخاصة التي تعيشها بالده؛-3

اطار يرض ى ان يكون التكوين العلمي كفيل بتحقيق مستوى يسمح له بالتأقلم واالندماج املستقر حيال -4

 عارف الكونية والعاملية.التطور في مجال تراث امل

هكذا، كانت نظرة صناع قرار اصالح التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ومنهم االستاذ الراحل محمد 

-الصديق بن يحيى: وزير للتعليم العالي في عهد بومدين، ووزير الخارجية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي

انت بمثابة لبنة شخصنة التعليم العالي في الجزائر وتصور استشرافي رحمة هللا عليه، والنقاط املثارة اعاله ك

للمنظومة الجامعية الجزائرية. ثم بين الباحث نقطتين بؤريتين بمثابة ارضية االنطالق، حيث ان اصالح 

 رالتعليم العالي قام على سلسلتين من االجراءات :احداهما تقتض ي تكوين اسرع من  النمط السابق ال كب

هكذا بدأت بواكير 1مكن من االطارات، واالخرى يجب ان تضمن التجديد البيداغوجي للتعليم العالي.عدد م

التفكير في سياسة تكوين االطارات والنخب وبقيت رغم التغيير في املذهبيات واملحتويات لدرجة ان احد 

على   U.F.Cن املتواصلالباحثين الجزائريين اندهش في تسعينيات القرن العشرين ملا ظهرت جامعة التكوي

اعتبار انها فرصة مكملة للتكوين املقدم من طرف الجامعة الكالسيكية، وقال قولته االستشرافية: الجامعة 

الجزائرية تعيش ازمة محتوى وليس مستوى"، لذا فان البرامج التعليمية غير كافية وارتجالية احيانا وال تلبي 

تبني اليقظة االستراتيجية والذكاء  -احيانا-العالم واالتصال لضعفذكاء الطالب الجامعي في ظل تكنولوجيا ا

االقتصادي كمنهج معرفي متطور والثقافة املقاوالتية كدليل حي في العمل الذاتي املبدع واالبتكاري املفض ي 

 الى ريادة االعمال في اقامة مؤسسات منتجة مرافقة كحاضنات االعمال واملقاوالتية املبدعة.

املعاصرة تولى اهمية كبيرة للجامعة باعتبارها منارة للعلوم واملعارف، فضال عن االهتمام  في الجزائر

املتواصل بالباحث الجامعي للربط املستديم للجامعة بمحيطها، حيث يتم التركيز كثيرا على الكفاءات 

مية االستراتيجية التعلي وتسييرها واالكثر من ذلك تسيير املواهب وإرفاقيه ذلك بالثقافة املقاوالتية واليقظة

 والبحثية

"Inciter les étudiants à La culture entrepreneuriale La veille stratégique dans le domaine 

de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique" 

 -بعين االعتبار -مة، فد اخذ وباعتبار مخرجات التعليم العالي لبنة في صرح البناء املتكامل للتنمية املستدي

كل ما له صلة وثيقة بتحديد املظاهر االساسية التي يتعين ان تحظى باالمتياز في تسيير املوارد البشرية)راس 

                                                           

  1 -Alain,coulon,op cit, page; 248  
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املال البشري كاهم مورد(، مع االخذ في الحسبان التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها البلد في اطار 

النفجار املعلوماتي، وكل هذه املكنونات حتمت التعرف اليها بعمق ملعرفة مختلف العوملة والتدفق الكبير في ا

التحديات التي تواجهها االدارة عموما وتشخيص التدابير املصاحبة ،سواء منها ذات الطابع التشريعي 

ة في اطار والتنظيمي او النظامي والبشري الضرورية إلعداد وتنفيذ االجراءات املقترحة، وهكذا نجد ان الدول

عصرنة قطاع التعليم العالي وترسيخ العوملة التكنولوجية قد اتخذت جملة من االجراءات مثل:املرسوم 

املحدد ملهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها وكذا املرسوم التنفيذي  03/279التنفيذي رقم 

وما تال ذلك من مراسيم اخرى لتحيين  1املتضمن القانون االساس ي لألستاذ الباحث  الدائم130 /08رقم 

االجراءات الفعالة لسير الجامعة الى يومنا هذا، وكل هذه التحيينات هدفها االساس ي تشخيص السبل 

والوسائل التي تسمح باالنتقال الى تدبير حديث لها يمكن من ان تؤدي الجامعة الدور الفعال املنوط بها على 

ية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، علما ان من بين العناصر التي ما يرام ويستجيب للمتطلبات السياس

لها انعكاس على تدبير الكفاءات واملواهب بصفة عامة ، ذلك ان قوة االمم تقاس اليوم بقدرة االبتكار 

ونوعية تكوين مسيريها في القطاع العام وفي القطاع الخاص وعوامل املنافسة تتجسد  2ونوعية نظام التعليم

وبخاصة نسبة السكان املزودة بتكوين عال ورفيع املستوى  راس املال البشري اساسا في ثالثة عناصر : 

كإنتاج واستهالك.... وهذه النسبة  ونسبة تكنولوجيا قطاع االعالم االلي واالتصاالت في الدخل الوطني

واملالحظ ان نظام  العمومية نوعية الهياكلمرتبطة بمستوى التعليم واالستثمار في البحث والتقدم واخيرا 

التعليم والتكوين في الجزائر في حاجة الى تحسين نوعي في الوقت الذي تستلزم فيه شمولية االنتاج والتجارة 

واملال نسبة تمدرس جد مرتفعة في التعليم العالي وكذا تعليم رفيع املستوى في التخصصات التقنية، في حين 

مسبوق، وبالتالي امكانيات معتبرة لتمويل برامج طموحة في التكوين ان الجزائر تمتعت بيسر مالي غير 

                                                           
( م2003اوت  24بتاريخ  51الجريدة الرسمية رقم م )23/08/2003املؤرخ في  03/279ملرسوم التنفيذي رفم ا -بالتفصيل -ينظر في ذلك- 1

من نفس املرسوم كل ما تعلق باملهام والدور املنوط  05-04املحدد ملهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وبسيرها، وقد ورد في املادتين:

:" في اطار مهام املرفق العمومي للتعليم العالي؛ فان الجامعة 04املادةورد في هاتين املادتين في االتي ذكره:"باملؤسسة الجامعية ويمكن تلخيص ما 

ة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهذه املهام تبلورت في شكل دور فعال مستديم لخدمة التنمية املستديم

،فهو يعبر عن:" تكوين االطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  05املادةديثة، اما ما ورد في ومجاراة تطور التقنيات الح

للبالد، تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث  وفي سبيل البحث، املساهمة في انتاج ونشر معمم للعلم واملعارف وتحصيلها 

املتضمن القانون االساس ي  08/130املرسوم التنفيذي لتكوين املتواصل ......يالحظ مبدا االستدامة، وكذلك وتطويرها، املشاركة في ا

ما يلي:" العمل على زيادة قدرات فهم العلوم  املادة الرابعة( وقد ورد في م2008مايو  04-23الجريدة الرسمية رقم )عدد للباحث)

يقها في جميع مجاالت قطاعات النشاطات، املساهمة في اعداد وانماء املعارف العلمية، تصميم والتكنولوجيات والتحكم فيها وتحويلها وتطب

مواد وطرق وانظمة و/ او املساهمة بشكل حاسم في تحسينها، تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة، ضمان تثمين 

لتقني، والثقافة العلمية والتقنية، ونشرهما في املجتمع، املساهمة في تحسين املنظومة نتائج البحث، املساهمة في اقتناء االعالم العلمي وا

  التربوية والتعليمية والتكوينية".

 (. )بتصرف49،: الدار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،صجزائر االمل(:2015) احمد، بن بيتور 2-
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املتعلق بنفقات التسيير لوزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي والبحث  1ينظر امللحق رقم واالستثمار') 

اق العمومي وهذا ما يظهر االهمية الكبرى التي توليها الدولة الجزائرية  في االنف (سنوات 10العلمي على مدار 

لترقية  االستثمار في الرأسمال البشري، وقراءة االحصائيات كفيلة بالتعرف على االبعاد الكبرى لسياسة 

التعليم العالي واطوار التعليم االبتدائي والثانوي على اعتبار ان مخرجات التعليم الثانوي هي مدخالت 

إن  ج الجامعي على مدار نصف قرن ،نشير الىوللداللة على الجانب الكمي لتطور النسي التعليم العالي،

 106، إلى 1962سنة  )فقط(بالجزائر العاصمة عاليتين الجزائر انتقلت من جامعة واحدة ومدرستين

)ينظر: الفترة لنفس   اطالب 1.730.000إلى  1962طالبا جامعيا في  2375، ومن 2018جامعية سنة  ةمؤسس

لمي، في اطار اشغال الندوة الدولية حول مسار بولونيا بباريس حول تصريح وزير التعليم العالي والبحث الع

 27ليوم  -الجزائر-موضوع توسيع االستفادة وضمان النجاح للجميع في مجال التعليم العالي: جريدة املساء

 م.(2018ماي 

لكل طلبة  3 قد تم االنتقال من هسياق تصريح الوزير، فقد حدث تطور نوعي معياري؛ ذلك: أنفي نفس 

 2التعداد بشكل معتبر ليصل إلى  وسيرتفع هذانسمة،  10000طالب لكل  400نسمة إلى حوالي  10000

الجامعة بمثابة مؤسسة م.، ويمكن القول ان 2030في آفاق  مليون  3.5، 2020ـ  2019 الفترة: مليون خالل

 لعقول املفكرة والقيادات  التيفهي تنتج هذه الكفاءات وا،انتاجية من حيث انتاجها للقوى البشرية املكونة 

انصب االهتمام بالتعليم ومخرجاته  وفق ثالثة اسس، تتمثل في: توسيع  املجتمع، وقدتتحمل املسؤوليات في 

 قاعدة التعليم ،خفض نسبة االمية الى ادنى مستوياتها وجعل التعليم االساس ي الزاميا، التركيز على التعليم

لحياة لبشري وزيادة انتاجيته، واخيرا: اهمية تعليم املرأة وزيادة مشاركتها في االنوعي لرفع كفاءة راس املال ا

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية كما يقول بذلك  احد الباحثين في ميادين التعليم والتنمية املستدامة.

جهات الحكومية في تمثل أهم الوسائل واالدوات املتاحة لدى ال  ةينطلق بحثنا من كون   االقرار بان الجامع

تفعيل حراك تنمية العنصر البشري، وتطوير املعرفة في  املجتمع، الن عصرنا تتعدد فيه جملة من 

االهتمامات االستراتيجية املتناقضة أحيانا؛ نظرا لظهور حزمة من التغيرات املستمرة: اقتصادية واجتماعية 

لى الجامعة القيام بوظائف متعددة ع-ال محالة -وسياسية وبيئية وتكنولوجية؛فان ذلك سيفرض 

 ومتشابكة الجوانب، والتي تستطيع من خاللها تحقيق التنمية املستدامة.

الوظائف السابقة  في مجموعة من السالسل املترابطة بأبعاد استراتيجية: تكوين الطلبة  تتمثل

غير مباشرة، املساهمة الجامعيين، وإجراء البحوث العلمية والتجريبية، إجراء لقاءات علمية مباشرة و 
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التي تساهم في حل املشكالت  الحيوية القائمة واملستقبلية  les élites1الجادة والفعالة في تكوين النخب

 بأبعاد استشرافية توقعية، وتتمثل الوظيفة األخيرة في توطيد عالقتها باملحيط والعمل على خدمته وتنميته.

إلى تحقيق أدوارها في التنمية املستدامة، -عات العربية كغيرها من الجام -تسعى الجامعة الجزائرية

 إال أن هناك بعض املعوقات والعراقيل التي تحول دون أدائها الدور املنوط بها في تحقيق ذلك؛لذا حاولنا في

هذه البحث تقديم بعض  املقترحات التي تصورناها ونعتقد انها كفيلة باملساهمة في منحى االبداع والتطوير 

قا مما اطلعنا عليه في هذا السياق، بغية تمكين الجامعة الجزائرية من التغلب على هذه املعوقات، انطال

 سعيا  للقيام بمهامها من أجل استرجاع مكانتها الرائدة في املجتمع.

 مقدمة

هناك  اعتقاد راسخ بان الغاية االساسية من الجامعة تكمن في خلق املعرفة ونشرها من خالل التعليم 

بحث اللذين يتطلبان مستوى عال من االستقاللية املؤسسية ،الن االصل في السمعة الجيدة للجامعات وال

،وهذا ما يتطلب من االسرة -خاصة الحكومية -هو انها ترتقي فوق التدخالت الخارجية  عن محيطها 

عبارة في هذا السياق  الجامعية السعي الى مشاركة الجميع في ذلك مع الحفاظ على االستقاللية ، ولعل اجمل 

ينبغي ان تكون الجامعات مستقلة وان تكون عالقتها في دعم )  *ما صرح  به احد رؤساء الجامعات العربية

الدولة لها من اجل تحقيق وتعزيز استقالليتها، فانا كرئيس جامعة حكومية شعاري هو الدعم من اجل 

دعامة حساسة في تحقيق الرشادة وبالتالي تخريج (. واالستقاللية في الجامعات االستقاللية االكاديمية

 كفاءات سليمة غير مرتبطة بالعصب املؤدلجة.

 العصر في خصوصا ،املستدامة للتنمية األساس ي املرتكز -نظام تعليمي اي في -الجامعة تعتبر

 نظام يأ داخل تحتل تزال وما كانت الجامعة ذلك انمتعددة،  مهام من تؤديه ملا نظرا املعولم، الحاضر

 العلمية باملهارات املتميز Human Capitalرأس املال البشري بتكوين  يرتبط ما وخاصةكبيرة،  أهمية تعليمي

 العلمي التقدم إلحداث الضرورية االجتماعية لالحتياجات خدمةاملعرفة  لتوظيف واملؤهلة العليا

، التي يمكن 2املستدامة ميةالتن خطط تشكيل في أساسية أداة بوصفها واالجتماعي وكذا واالقتصادي

خبراء التعليم العالي على إسنادها للجامعات  اتفقرئيسية ثالث  وظائفمن خالل القيام ب للجامعة تحقيقها،

 وتنميته. ، البحث العلمي وخدمة املجتمعالتكوين الجامعي الحديثة، وهي:

                                                           
اقع واملعوقات: (1998)عبد الحليم ،محمد و عزب، محمد علي 6  دور كلية التربية جامعة الزقازيق في تننمية البيئة وخدمة املجتمع الو

 .66،  ص.28مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد  وإمكانية التغلب عليها،
 

قسم أصول التربية، جامعة  املؤتمر السنوي الثالث عشر،دور كليات التربية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة، ( 1996: )عمار ،حامد- 2 

  .املنصورة،
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 :اآلتي التساؤل  مقترح من بحثناينطلق  بناء على ما ذكر؛ :مشكلة البحث

وما  التنمية املستدامة في املجتمع؟حراك  في تفعيل  -الحيوية بوظائفها–ما مدى مساهمة الجامعة 

ية  تقوم به في توليد ارفاقيات نوعية بأبعاد اقتصادية ابداعية وابتكار  هو الدور الفعال الذي ينبغي ان

 ؟وفقا لدعامات اليقظة االستراتيجية

 ما، خلصنا الى تبني الفرضيات التالية:لإلجابة عن هذين التساؤلين وجزئياته

لكونها تسهم  ، ألي بلد كان التعليمي النظام في عنصر الدوران االستراتيجي الجامعة تعتبر :الفرضية األولى

 لتوظيف واملؤهلة العليا العلمية باملهارات املتميز Human Capitalبفاعلية في تكوين رأس املال البشري 

 واالجتماعي واالقتصادي العلمي التقدم إلحداث الضرورية االجتماعية اجاتاالحتي في خدمة املعرفة 

 املستدام؛

من خالل ثالث  املستدامة التنمية خطط تشكيل في حساسة أساسية أداة : تمثل الجامعةالفرضية الثانية

 وتنميته؛ ، البحث العلمي وخدمة املجتمعابعاد وظيفية: التكوين الجامعي

التكوين الكمي والنوعي  -رغم الترددات-نجز  استراتيجية التعليم الجامعي الجزائري :  تالفرضية الثالثة

 الذي وحده يحقق استراتيجية التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة؛

اليقظة االستراتيجية دعامة للدور الفعال للجامعة بمنطق الثقافة املقاولتية : الفرضية الرابعة

 .االبتكارية واملبدعة

في هذه البحث إبراز الدور املمكن اداؤه  من طرف الجامعة لتحقيق تنمية  حاولنا  البحث وأهدافه:أهمية 

املشاكل  رأس املال البشري املفض ي الى تحقيق التنمية املستدامة ،أما االهداف فتتلخص في: عرض

والتي حالت دون -املضماررغم حجم االنفاق املالي الكبير في هذا –واملعوقات التي تعيشها الجامعة الجزائرية 

قيامها بأداء وظائفها وتحقيق التنمية املستدامة،  وتبقى اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي  منبعا في 

ترقية املقاوالتية وحاضنات االعمال التي تولد الثروة املستديمة، ولن يحصل ذلك اال بدور الثقافة 

التي تواجهها  للصعوبات ابراز وحصر نسبيوأخيرا ى كل االصعدة، املقاوالتية في محتويات برامج الجامعة عل

 املستدامة  بإيجاد مقترحات للحلول  كفيل   Causaleمن خالل تحليل موضوعي سببي ،الجامعة الجزائرية

وسبل تفعيل عالقة الجامعة  ومخرجات النخب العلمية  بالتكوين الجامعي والبحث العلمي املتعلقة

، وكذلك ابراز الدور الفعال للجامعة من خالل محددتين: املقاوالتية واليقظة الجزائرية بمحيطها

 االستراتيجية وفق التقاط اشارات كل ما له عالقة بالرسمال البشري.
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؛  تحديدااعتمدنا املنهج الوصفي  وفروعه )دراسة الحالة وتحليل املحتوى( منهجية البحث وحدوده: 

ومنه االسقاط على حالة الجامعة الجزائرية التي تعاني جملة معوقات لدراسة االطار الفكري  والتصوري 

وكوابح بيروقراطية، وقد استقينا املعلومات الكمية من املنظومة االحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي للجزائر، فضال عن فحص مختلف السياسات القطاعية ضمن برامج التنمية املستدامة التي 

اعتمادات مالية تستحق التنويه، وما ارتبط بذلك من عراقيل بيروقراطية حالت دون تحقيق خصصت لها 

 االفضل رغم  مدخالت كمية مهمة في ذلك.

تبعا لقراءاتنا  املتعددة وسعيا إلثراء بحثنا من الناحية مصطلحات ومفاهيم البحث األساسية: 

ي لها عالقة مباشرة بموضوع البحث، وهي مفاهيم ال املفاهيمية؛ ارتأينا الخوض في املصطلحات التالية والت

 اال انها تمثل مسارا فكريا ال غنى عنه.، تشكل في الواقع العملي اسس انطالق في التحليل

:لها مكانتها ضمن املؤسسات االجتماعية في ضوء ثالثة  املؤسسة التعليمية كمركب اجتماعي -1

 اعتبارات متكاملة:

التعليم بكافة ميادين الحياة االقتصادية واالجتماعية  ويتمركز فيه عدد كبير : يتصل منحى الحجم: أوال

 جدا من األفراد التواقين للعلم واملعرفة للخروج من الحلقات املفرغة لالمية والفقر.

:ييهئ  التعليم الفرد ملهمات حيوية اخرى وفي الوقت ذاته ينمي الشعور باملواطنة واإلحساس  ماملها :ثانيا

 سؤولية الذاتية.بامل

: يركز اهتماما كبيرا على العالقة بين االستاذ  والطالب الجامعي، التعليم كنظام اعالمي في ذاتهثالثا: 

وعلى خبرة االستاذ وحنكته واطالعه بالدور الفعال  في تحقيق وصول البالغ ؛ غير أن هذه العالقة املباشرة 

عن طريق  جملة من الوسائط  ىة إعالمية غير مباشرة تأتلن تتسم بالفعالية والجدوى إذا لم تتصل بعالق

والجرائد والشبكة العنكبوتية ومتابعة وسائل اإلعالم األخرى؛ حيث ان التعليم  بالتثقيفية  مثل: الكت

هو الذي يتجه للفرد ولكن هل يمكن لألستاذ أن يتوجه لكل  الطلبة في ظل الهياكل -كما هو معلوم  -املثالي

 في امليدان التربوي الجامعي؟ -عموما-تية املقبولةوالبنية التح

: تعد اساسا من اسس نجاح وتميز منظمات  علمية اكاديمية، مثل منظمات التعليم املعرفة واملهارة-2

العالي والتي تعد العملية العلمية وبناء املعرفة واملشاركة بها بمثابة ركن اساس ي من اركانها ورسالة جوهرية 

ما ان ترسيخ الثقافة املقاوالتية بإبداعاتها يفض ي الى بلورة يقظة استراتيجية مستديمة تنوء بحملها، ك

 تكفل خلق الثروات وفقا ملنطق العمل الذاتي.
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: ترتبط الثقة باملعرفة بشكل قوي ضمن مفهوم التمكين املطروح وال بد من اقتران الثقة الثقة -3

د اساءة استغالل تلك الثقة املمنوحة والثقة املطلقة غير باملساءلة، ذلك ان املساءلة اداة احترازية عن

 ممكنة، ولعل اسس الحوكمة الرشيدة خير مقياس لها.

: يمثل كيفية التفكير بعيدا عن السياقات التقليدية مع استحضار كل اشكال االبداع -4

ة املنظمات وعملياتها من تبني عمليات التغيير ودعمه بما يحقق تحوالت ابداعية في بيئ Aventureاملغامرة

. ويتحقق االبداع من خالل ثالثة عومل رئيسية بيتر دروكرفضال عن مخرجاتها الى بيئتها حسب  ما يراه 

االفكار واثارتها، مهارات التفكير االبداعي، الدافعية، كما ان االمكانيات االبداعية عند  فتتمثل في: وص

صدق والبحث عن الحقيقة، الحاجة لإلنجاز، وضوح الرؤية االفراد تتمثل في: االصالح، االستقاللية، ال

ونفاذ البصيرة، وهناك مقاييس لإلبداع العلمي عموما، تتمثل في: عدد املنشورات والتقارير العلمية، 

الترخيص بالنشر، تقارير البحوث غير املنشورة، عدد براءات االختراع املسجلة... الجوائز العلمية او االدبية 

 االنتاجات الجديدة،التركيبات الجديدة،تقديرات الكفاية االنتاجية من املشرفين.. او الفنية*

: يطلق على املخزون من املعرفة واملهارة والخبرة والقدرة على االختراع ،ويمكن راس املال البشري  -5

اس املال اكتساب هذه املهارات في جميع مراحل الحياة من الطفولة املبكرة الى الشيخوخة ويتشابه مع ر 

العيني من حيث الحاجة الى الصيانة والتحديث ،كما ان هناك اجماعا بين االقتصاديين حول ضرورة 

تضمين راس املال البشري لكل ما ينفق على املدارس والجامعات ومراكز االبحاث واملستشفيات والعيادات 

 ويأتي التعليم على راس قائمة العوامل املحددة للرأسمال البشري.

: تمثل التغير االيجابي واملستمر في مستوى الرفاه االقتصادي الحالي للمجتمع، تنمية املستدامةال-6

بحيث ال تحرم االجيال املقبلة من ذلك، حيث ان االستثمار في راس املال العيني يعتبر عنصرا ضروريا ولكنه 

البشرية هي الضمان الوحيد غير كاف لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة، ان التنمية 

لتحقيق التنمية املستدامة، حيث ان سبب  اخفاق البلدان العربية في تنميتها انما يعود الى تركيزها على بناء 

راس املال العيني الذي كان يأتي في معظم االحيان على حساب الراسمال البشري خاصة في البلدان ذات 

 الريوع البترولية.

عاريف العوملة باختالف مواقف االفراد والجماعات منها، فهي عند مؤيديها تعني : اختلفت تالعوملة-7

:"البحث في اقطار العالم كله عن ارخص االمكنة انتاجا واكثرها بيعا واوفرها ربحا وذلك باستخدام 

ى التكيف التكنولوجيا الجديدة في االنتاج والتجارة واالتصال والتعليم واالدارة وتأهيل االنسان وتدريبه عل

مع هذا كله" اما خصومها، فيعرفونها بانها:" تحول عاملي تاريخي في القوى االجتماعية االقتصادية ورؤوس 

 االموال وتنمية املعلومات والدولة والحكومات والعمل والتربية والتعليم والثقافات والفنون والفكر
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والعالقات االسرية واالجتماعية وسائر واملعتقدات والقيم واالتجاهات واالخالق والتقاليد والعادات 

مجاالت الحياة ثم تشكيل ذلك كله طبقا ملصالح الشركات العاملية الضخمة التي برزت مفرطة القوة بعد 

انتهاء الحرب الباردة". وفي ظل العوملة الحاضرة وسياساتها الجديدة صار للتربية والتعليم في اقطار العالم 

لسفة تربوية تعتبر  الطلبة رأسمال بشري  لكنه  في صالح شركات العوملة وهدفا النامي دور بارز يقوم على ف

من اهداف التنمية االقتصادية التي تديرها هذه الشركات وصارت االنظمة التعليمية في االقطار النامية 

 تستمد معايير صالحيتها وقيمها ومكانتها من درجة اسهامها في تحقيق الهدف املذكور.

: تركز اليقظة االستراتيجية على املعلومة التي لها La veille stratégique الستراتيجيةاليقظة ا-8

صفة استراتيجية، وقد تعددت تعاريف املصطلح، حيث هناك من يعرفها بانها نظام معلومات في املؤسسة  

في مجال تحسين  وحتى على املستوى الكلي، فهي  بمثابة الرادار البشري والتكنولوجي الذي تمتلكه املؤسسة

البيئة:)زبائن، منافسين،موردين، تكنولوجيا( : منصف بن خديجة:اليقظة االستراتيجية،مؤسسة 

فيعرفها ب:اليقظة االستراتيجية تمثل العملية التي يتم عبرها   Humbert lesca. اما2018الوراق،عمان،

قوع في  االزمات وهي تختلف عن تنظيم االستماع  ومتابعة االشارات  الضعيفة  لالستشعار وتفادي الو 

اشكال لليقظة االستراتيجية:  04التجسس نظرا اللتزامها باألخالقيات والقواعد املنظمة.  وفي الواقع، هناك 

 التجارية، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التنافسية، اليقظة املجتمعية. ةاليقظ

طة التي تساهم في تكوين ونمو االعمال : هي االنشEntrepreneuriat املقاوالتية)ريادة االعمال(-9

والهدف هو خلق الثروة والتشغيل.كما قد يتعلق النشاط  -خدمية-صناعية تجارية-بمختلف اشكالها

 ل: بالنسبة املقاوالتي بأشكال من املنظمات غير الربحية مثل ريادة االعمال االجتماعية')ينظر:ويكيبيديا(

Frank Knight (1967 ) وPeter Drucker (1970 فإن ، )تدور حول املخاطرة. املقاوالتية 

 universitaire Incubateurحاضنة االعمال الجامعية:-10

تهدف الى تطوير وتحفيز االعمال في عالقة او غيرها مع املهارات واملوارد العلمية للمختبرات والتدريب، 

 نشاء النشاط.حيث يتصل املنتج مع قائد املشروع مباشرة في رحلته من الفكرة الى ا

 

 :تصميم البحث

 بني البحث  على خطة جاءت على النحو التالي:

 مقدمة عامة

 : عرض وصفي حول الجامعة والتنمية املستدامة.املبحث االول 
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 املبحث الثاني: عرض حول نشاط الجامعة الجزائرية.

 : متطلبات تأهيل الجامعة الجزائرية لتحقيق التنمية املستدامة.املبحث الثالث

 دعامات الدور الفعال للجامعة: الثقافة املقاوالتية واليقظة االستراتيجية.ملبحث الرابع: ا

 خاتمة عامة

 

 

 .. عرض وصفي حول الجامعة والتنمية املستدامة1

تحقيق  من أجل  العمل تقديم عبرها تستطيع من الخصوصيات التي لدى الجامعات الكثيريتوفر 

على التخطيط من أجل رؤى طويلة األجل،  ومتعودةمستقرة  مؤسسات ،فهي في الغالبالتنمية املستدامة

 كما تميل، الحيوية والبؤرية الجوانب الرئيسية لعملياتها باعتبارهماالتكوين الجامعي والبحوث  تتضمنكما 

في املمارسات املستدامة وتطوير  لالنطالقمثالية  فضاءاتالجديدة؛ لذا فهي  االبداعية األفكار لتقبل

 ، ولفهم اكثر، نورد ما يلي:اريع على نطاق أوسعاملش

 مفاهيم حول الجامعة والتنمية املستدامة. 1.1

-رئيسة وزراء النرويج  -غروهاالم برونتالند :ثمنت وجسرت السيدة  التنمية املستدامة ماهية .1.1.1

مستقبلنا  :"في تقرير هاالكبرى، حيث لعبت دورا هاما في ترسيم هامفهوم التنمية املستدامة وحددت مالمح

 والتي أعطت تعريفا للتنمية املستدامة  1987الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام  "املشترك

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال املستقبلية على كالتالي: "يمكن ايجازه 

 1993 سنةتعريفا بديال  (Robert Solow) روبرت سولوصادي الخبير االقت كما اقترح ،1تلبية احتياجاتها"

بكل ما يلزم  تزويدهااألجيال املقبلة شيئا معينا، بل  توريث عدم: "يتضمنورأى أن واجب االستدامة 

مستوى معيشيا ال يقل جودة عن املستوى الذي ننعم به، ولتتطلع إلى األجيال التي ستليها من  لتضمن

بحل كل من مؤسستي الصندوق  Milton Friedmanطالب االقتصادي الشهير، كما 2املنظور نفسه"

النقدي الدولي والبنك الدولي تبعا لفشل برامجهما في تحقيق التوازنات االقتصادية الكبيرة في البلدان ذات 

                                                           

  .23/12/2018تاريخ آخر تصفح:  :www.Unesco.org .، ينظر: املوقع اإللكترونيالتعليم العالي من أجل التنمية املستدامة: اليونيسكو-1 
2 Ludovico, Ciferri et Patrizia, Lambardi: The Role Of University Education In Fostering Sustainable And Responsible 

development.  www.visionebsite.eu     تاريخ االطالع  06/10/2012. 
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مة املشاكل في النمو والتنمية، وهذا ما جعل  املؤسستين الدوليتين تسعيان لتبني فلسفة التنمية املستدا

 بكل ابعادها.

 وعاملي شخص ي أو تحديد بذاته قائم تعريف يوجد : الكعنصر لتكوين النخب الجامعة . ماهية2.1.1

ونستطيع إيعاز صعوبة إعطاء تعريف موحد للجامعة، إلى تعدد الزوايا التي يمكن النظر الجامعة،  ملفهوم

وفي نظر علماء  تعرض التعليم العالي، ليميةتع ؤسسةهي م :من خاللها إلى هذه املؤسسة، فعند علماء التربية

نشاطها موجه لتلبية الطلب االجتماعي على التكوين العالي واملساهمة في  اجتماعية ؤسسةهي م:االجتماع 

هدفها إعداد رأس املال  مؤسسة :أما عند الباحثين في مجال االقتصاد فهيالتنمية االجتماعية للمجتمع، 

بمنطق الرشادة واالحتراز  نمية االقتصادية في بلد ما بأقل التكاليف املمكنةالبشري الضروري لقيادة الت

 والتواصل العقالني.

مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة  "تمثلالجامعة  يقودنا الطرح االولي السابق الى كون 

مخرجات  التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع الذي يحيط بها من خالل : في ووظائفها األساسية

على أهم األدوار والوظائف الذي تقوم بها  التأكيد الطرحهذا  في ، يالحظ 1االستثمار في رأس املال البشري 

، البحث العلمي وتنمية رأس املال البشري وخدمة التكوين الجامعي: واملتمثلة فيالجامعة تجاه املجتمع، 

مؤسسة إنتاجية تهدف إلعداد رأس املال  بكونهاومن الناحية االقتصادية يمكن تعريفها  ،املجتمع وتنميته

ولهذا فالجامعة ليست مجرد نظام إداري  ،البشري الضروري للقيادة في بلد ما وبأقل التكاليف املمكنة

تحقق التوازن مع املجتمع ألنه منطلقها ونهايتها والتنمية املستدامة االنساق  اجتماعي؛ بل منظومة متكاملة 

 هدفها.

تقوم الجامعة بعّدة وظائف تؤّهلها ألن تكون مصدرا لصناعة وتطوير رأس املال : لجامعة. وظائف ا2.1

 :،كما يلي البشري 

هناك أساليب ماثلة  وقائمة في زمننا الراهن وتحديدا في ما يتعلق بالتعليم، يمكن  . التكوين الجامعي:1.2.1

على  ي، األسلوب املبرمج، األسلوب املرتكزاألسلوب التقليدي، األسلوب التلقائ  :ذكرها على النحو التالي

، حيث يساعد فبالتعلم باالكتشااملجهود الشخص ي، وهذا االسلوب االخير، تفرع عنه اسلوب   يعرف 

األستاذ املتعلم بدرجة ما، كما أن الطالب املتعلم يعمل تحت إشراف األستاذ وتوجيهه ،والتعليم باالكتشاف 

تهدف ال سيما عندما تقل تلميحات األستاذ وتوجيهاته بدرجة كبيرة ، لذا،  *ييعتبر من أساليب التعليم الذات

وظيفة الجامعة التعليمية إلى تنمية شخصية الطالب من جميع جوانبها، وإعداده للعمل املستقبلي من 

                                                           
، السعودية، 16، وكالة التخطيط واملعلومات لوزارة التعليم العالي، مجلة شهرية، شهر أفريل، العددالراصد الدولي: مرصد التعليم العالي1

  50ص.
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خالل تحصيل املعارف وحفظها وتكوين االتجاهات الجيدة عن طريق الحوار والتفاعل وتوليد املعارف 

 أو رفيعة العليا البشرية القوى  تأهيل "بأنه للتكوين الجامعيتعريف ويمكن إعطاء  ،ل على تقدمهاوالعم

 إدارة وتنظيم املباشرة العلمية وتطبيقاتها املعرفة وإنتاج العلمي والبحث بالترشيد تقوم لكي املستوى 

النمط من الجامعي هو ذلك ، فضال عن ذلك فان التكوين "1واجتماعيا واقتصاديا سياسيا والدولة املجتمع

التكوين الذي يعمل على تنمية رأس املال البشري من أجل إعداد الكفاءات واإلطارات من مخططين 

ومسيرين وغيرهم من أصحاب املهن الرفيعة في املجتمع، من أجل مواصلة البحث العلمي في مختلف 

 قيق التنمية املستدامة.التخصصات، واملشاركة في تطوير املجتمع وتنميته للمساهمة في تح

البحث العلمي عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى  يعتبر :. الجامعة والبحث العلمي2.2.1

الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى )مشكلة البحث( بإتباع وتتبع  )الباحث( من أجل تقص ى 

ئمة للعالج أو إلى نتائـج صالحة بغية الوصول إلى حلول مال ؛طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( 

 .2للتعميم على املشكالت املماثلة تسمى )نتائج البحث(

الظواهر دراسة  لدراسةيسعى  ،هادف ومنظمحيوي وديناميكي  نشاط  البحث العلمي بناء على ما ذكر، فان:

م ويساهم في تنمية وتفسيرها والتحكم فيها وتوجيهها وتسخيرها بما يخد ،علمية من أجل إزالة الغموض عنها

 العلمي، كما ان للبحث وتطويره وإشباع حاجات اإلنسان ورغباته، وتحقيق التنمية املستدامة ،املجتمع

 دفع مما ،والثقافية واالجتماعية والبشرية املختلفة االقتصادية بمجاالتها التنمية مجال في كبرى  أهمية

 به. لالهتمام الدول  من بالكثير

  النشاط تكمن في ذلك وظيفة خدمة الجامعة للمجتمع  ال ريب في ان: مة املجتمعالجامعة وخد. .13.2

كما أن خدمة الجامعة ، 3لحل مشكالت املجتمع أو لتحقيق التنمية الشاملة في املجاالت املتعددة املنجز

لرأي العام الجامعة بنشر وإشاعة الفكر العلمي املرتبط ببيئة الكليات، وتقوم بتبصير ا قيامللمجتمع تعنى 

م املقترحات لحل يمؤسسات املجتمع وتقد يقع تقويمممارسة، وعليها  وفكرا  :بما يجرى في مجال التعليم

 .4بتصورات وبدائل تثير وتشيع فكرا تربويا داخل املجتمع وكذا االدالءقضاياه ومشكالته، 

                                                           
1 - Walter Leal Filho ,Sustainable Development Culture Education, 9th  International JTEFS/BBCC Conference, Siauliai 

University,may18-21, Lithuania, p.183. 
  92، ، ص. 2، دار الفكر، عمان، طالجامعة والبحث العلمي(: 2001) عريفج سامي ،سلطي2

 . 66-65، الرياض،  ص.ص في الصينتطور التربية (:1987)مكتب التربية العربي لدول الخليج- 3  
، ترجمة محمد عبد العليم مرس ي، مكتب التربية العربية لدول الخليج، الرياض،  التربية في اليابان املعاصرة(: 1985)بوشامب ،إدوارد- 4

  49ص.
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 املسارات واملتجهاتفي تحديد  -ال غنى عنه-رائد للجامعة دور :الجامعة والتنمية املستدامة وظائف . 3.1

م األجيال القادمة بفضلها كيفية التصدي للتعقيد الذي تتسم به التنمية املستدامة
ّ
؛ذلك ان التي تتعل

حاجات مجاالت  بوسعهم اشباعبإعداد خريجين ذوي مؤهالت عالية ومواطنين مسئولين  تقوم الجامعة

م مدى الحياةالنشاط البشري كافة، كما توفر فرصا للتعليم العا
ّ
 في تقدم كما تسهم، )االستدامة(لي والتعل

توفر للمجتمعات الخبرة املتخصصة الالزمة  اضافة الى كونهاالبحوث،  عبرونشرها  واثرائهااملعارف 

 .1ملساعدتها في مجال التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

ي االفكار الجديدة املتعلقة بالتكوين الجامععات تطبق الجامالتكوين الجامعي والتنمية املستدامة:. 1.3.1

واالبحاث واالبتكارات، والتي يتم من خاللها: إنتاج وتكوين رأس املال البشري  املزود بدراية منطقية حول 

مبادئ التنمية املستدامة، كما يمكن تكييف التكوين الجامعي مع مبادئ التنمية املستدامة من خالل عده 

 كن ايجازها في:عناصر موضوعية يم

 يتم ذلك  عبرأوال: إيجاد نماذج جديدة للنمو االقتصادي متطابقة مع فلسفة وابعاد التنمية املستدامة:

الربط الفعال بين البيئة والتنمية املستدامة في مناهج االقتصاد من خالل دراسات بعض القضايا، مثل: 

ع ددة، تقييم األثر البيئي للمشاريع االقتصادية ووضالندرة، االقتصاد البيئي، املوارد املتجددة وغير املتج

مبادئ التنمية املستدامة في جميع التخصصات ذات العالقة بالنشاط االقتصادي والتركيز على 

املحاسبي لألنشطة التي تؤثر على البيئة  حالتخصصات الخضراء كاملحاسبة الخضراء التي تهتم باإلفصا

 ة، والجباية الخضراء وكذا التسويق األخضر.والتي تمارسها األنشطة االقتصادي

اج ادت أنماط اإلنتثانيا: التركيز على ترابط وتداخل أبعاد التنمية املستدامة في العملية التكوينية: 

 أخرى من العالم، وهذا ما بين واالستهالك املفرطة إلى أضرار بليغة بالبيئة و زادت من حدة الفقر في مناطق

 تصادية على األوضاع االجتماعية والبيئية للبلدان النامية خاصة.انعكاس األنشطة االق

الترابط أمر بالغ األهمية لتأسيس نظام بيئي أكثر  إن فهم الطلبة الدارسين والباحثين لهذا

استدامة، ألن معرفة هذا الترابط تفض ي إلى الحذر أكثر عند استخدام املوارد الطبيعية، كما يؤدي إلى 

ة، كما أن نشر الوعي باالستدامة لدى الطلبة من خالل التركيز على أثر أنشطة البشر الحفاظ على البيئ

على النظم االيكولوجية، ونتائج االحتباس الحراري واالستهالك املفرط للطاقة وأنماط االستهالك والتلوث 

واقف في سياق والنقل، يساهم في بناء القيم واملواقف واملهارات عندهم، والتي تساعدهم على اتخاذ امل

                                                           
، تجاهات العاملية الحديثةتصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة املجتمع في ضوء اال(: 2007)طارق ،عبد الرؤوف ومحمد، عامر 1

  .1 مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

90 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

التنمية املستدامة، بوعي ومسؤولية في الحاضر واملستقبل اضافة الى تأثير هذه القرارات على األجيال 

 املستقبلية.

 ىال يقتض ي الحفاظ عل ثالثا:  فعالية التكوين الجامعي  عبر تطبيق أساليب جديدة للطاقة املستدامة:

وإنما يتطلب توفير البدائل لها. فعلم استغالل هذه املوارد، الطاقة واملوارد غير املتجددة عدم اإلفراط في 

التي -االستدامة يطلب البحث في الطاقات البديلة للموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على نصيب األجيال 

من هذه الطاقة واملوارد غير املتجددة، ويمكن للتكوين الجامعي دعم  التنمية املستدامة عن  -لم تولد بعد

ريب وتثقيف وتشجيع الطلبة على البحث في بدائل ومصادر جديدة للطاقة، كالطاقة املائية طريق تد

مع نقل هذه املعارف إلى النشء  ت الرياح، وأمواج املحيط والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية،وتوربينا

 .1 من األجيال املقبلة

تعتبر التحديثات في املناهج معية:رابعا: إدراج مبادئ التنمية املستدامة في جميع التخصصات الجا

الجامعية عبر التخصصات املختلفة مفتاح التعامل مع التنمية املستدامة، كتدريس مناهج في التكيف 

وكأمثلة عن تدريس مبادئ التنمية املستدامة،  .2املناخي، والتخطيط املستدام، وبناء املؤسسات املستدامة

نتا عن "التنمية الحضرية املستدامة"، يطرح مجموعة من املشاريع هناك برنامج دراس ي في معهد جورجيا أتال 

املتعلقة بالتنمية املستدامة، كاملباني املستدامة، إعادة التدوير، التسميد، الحد من مخاطر النقل، ومنع 

 التلوث، والتعليم والتوعية مع إعطاء الطلبة الحرية في تصميم املشاريع وتنفيذها، ومساعدتهم على التغلب

كما ان جميع املعاهد العالية املتخصصة في تكوين  3همعلى العراقيل التي يوجهونها عند تصميم مشاريع

التقنيات الحضرية في الجزائر تدرج مقاسات البحوث البيئية سواء في مرحلة التدرج او الدراسات العالية 

 املتخصصة.

التشديد على أن يكون الطالب واع بأهمية  ينبغيخامسا: إدماج التربية البيئية في العملية التكوينية: 

واإلملام بقضاياها ومشاكلها من خالل إدراكه لبعض املفاهيم كاملنظومة البيئية،  ،الحفاظ على البيئة

السكان، االقتصاد والتكنولوجيا، القوانين والتشريعات البيئية، القيم والسلوك، وأخالقيات السلوك 

 البيئي.

 

                                                           
  41-40، األكاديمية العربية املفتوحة، كلية اإلدارة واالقتصاد، الدانمارك،  ص ص.التربية البيئية(: 2006)املقدادي ،كاظم1
، اإلصدار السادس، لخاص والجامعات في األبحاثنحو مجتمع املعرفة، الشراكة بين القطاع ا(:2006)معهد البحوث واالستشارات 2

  .59-58الرياض،   ص ص. 
املتضمن القانون املحدد ملهام الجامعة والقواعد  03/279املرسوم التنفيذي رقم: : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةينظر :3

  .21م ،ص.2003م اوت عا 24، بتاريخ 51الجريدة الرسمية، العدد: الخاصة بتنظيمها وسيرها،
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 ث العلمي لتحقيق التنمية املستدامة:.أهمية توجيه البح2.3.1

تعتبر الجامعة أكبر ممون للمؤسسات العلمية البحثية برأس املال البشري املؤهل القادر على 

العمل العلمي ولن تستطيع الجامعة تلبية حاجات املؤسسات العلمية بذلك؛ إن لم تكن على صلة وثيقة 

الجامعة على بينة من احتياجات قطاع اإلنتاج  بهذه املؤسسات، وهذا ما يتطلب سياسة علمية تجعل

والخدمات، كما تجعل تلك القطاعات على بينة من إمكانات الجامعة في خدمتها، ولعل في تجارب جامعة 

 .1التكوين املتواصل الجزائرية خير دليل على ذلك

 :تساعد البحوث العلمية في تحقيق التنمية املستدامة من خالل

من شأنها حفظ وتعزيز قاعدة املوارد الطبيعية، وخلق املزيد من الطاقات البديلة  إجراء البحوث التي-1

 وتسخير األبحاث العلمية لوضع االستراتيجيات البديلة في استغالل املوارد املتاحة.

 إجراء األبحاث األكثر إلحاحا على الصعيد الدولي واملحلي وذات العالقة بالتنمية املستدامة.-2

 والدكتوراه في مواضيع التنمية املستدامة والتنمية Masterن في برامج املاجستير واملاسترطرح  التكوي-3

 البيئية.

إجراء ابحاث حول استراتيجيات التكيف املناخي، وأبحاث حول تحليل اثر املخاطر البشرية -4

 واالقتصادية  على البيئة.

ء والتشييد واملياه والنقل املستدام، انجاز بحوث في مجاالت توليد الكهرباء والطاقة ومواد البنا -5

 ومنع التلوث وتغيرات املناخ.

 انجاز البحوث التي تقدم حلوال ملخاطر التغير املناخي. -6

 إنشاء مراكز بحث تعنى بالتنمية املستدامة. -7

ج البحث عن مواد جديدة الستبدال املواد القائمة، والتغييرات في األجهزة الجديدة لزيادة كفاءة املنت -8

يل استخدام املواد، وتخفيض الطلب على املوارد غير املتجددة وطرق تخزين الطاقة الجديدة وتقل

 من أجل األجيال املستقبلية.

تعد خدمة الجامعة للمجتمع، الترجمة الفعلية لوظائف دور الجامعة في خدمة املجتمع وتنميته: 3.3.1

م العلم والتكنولوجيا، ومع الحاجات الثقافية الجامعة من أجل تكيف األفراد مع املتغيرات السريعة في عال

 املتزايدة التي تمت نتيجة اتساع وقت الفراغ والتسهيالت التي قدمتها وسائل االتصال الحديثة.

جمهورية الصين خطت بعض الدول خطوات كبيرة لجعل الجامعة في خدمة املجتمع املحلى، ففي 

التربية املحلية بتقديم محاضرات عن كيفية الحفاظ على  قامت كليات التربية بالتعاون مع دوائر الشعبية

                                                           
  153، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ص.التعليم القومي والشخصية الوطنية(: 1975)تركي، رابح21
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الصحة العامة، وعن الجينات وعن األخالق وعلم نفس الطفل، وتقدم هذه الكليات تلك املحاضرات ألولياء 

 .1األمور امللحقين بمدارس اآلباء

رق عامين في كلية برامج تستغ 500حوالي  "،Junior Colleges"وفى اليابان تقدم الكليات املتوسطة 

ميادين تتصل بتنمية املجتمع والعمل على خدمته، تتمثل هذه البرامج في تعليم األفراد حفظ الطعام، 

 .2والتربية في رياض األطفال والتصور 

خدماتها للمجتمع وخاصة في  "Michigan State University"كما تقدم جامعة والية ميتشجان  

نح األراض ي، وبدأت تقديم مقررات في الزراعة حتى تأسس اتحاد املجال الزراعي، ألنها تسمى كليات م

 .3الخدمات املمتدة في الواليات املتحدة األمريكية

وفي بلدان شرق اسيا، تقوم السياسات التعليمية على كل ما يتعلق بالعوملة بما يتالءم وحاالت 

مة الجامعية تطويرها لتنمية الروح شعوبهم من خالل تبني ماهية البرامج املبتكرة والتي ينبغي على االنظ

القيادية لدى طالبهم واداراتهم ومؤسساتهم مع النماذج التي تتالءم مع ظروف املجتمعات ومستويات 

التنمية املستدامة،، ولم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد اال تبعا لالنعكاس الواضح في االستثمار 

التعليم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة االقتصاد املعرفي القائم على تقنية الفكري واملوارد البشرية ويتم توظيف 

املعلومات واالتصاالت وكان لها ذلك بفضل التركيز في التعليم االبتدائي والثانوي على املعارف االساسية 

لجودة واملعاني الوطنية، ان اهم ميزتين اساسيتين لسياسات التعليم العالي في سنغافورة هما: االنتقاء وا

، 2010عامليا سنة 34وهذا ما جعلها مصنفة بين افضل الجامعات في اسيا والعالم برمته باحتاللها الرتبة

اما الصين فإنها تركز في سياستها التنموية على اربعة عناصر للوصول الى التنمية املستدامة  واملتمثلة في: 

ؤخرا ان الجامعات الجزائرية تظهر في الترتيب الصناعة، الزراعة، الدفاع والعلم والتكنولوجيا،  وتبين م

املهتم بترتيب الجامعات  Uni Rank العاملي بشكل متطور سنة بعد اخرى ،وحسب اخر تقرير، ملا يعرف ب

جامعة متميزة بشكل صاعد)افريقيا(،  200م، والذي يقوم على اساس تحليل االداء للجامعات : 2005منذ 

جامعة (، وجاءت كل من: 2018جامعة افريقية) 200عة جزائرية بين جام 24،حيث ظهر ترتيب مقبول ل 

 El . ينظر املزيد في:47وابي بكر بلقائد بتلمسان في الرتبة  39قاصدي مرباح بورقلة في الرتبة 

)              Moudjahid du 26 Février 2018 )4 

                                                           

  21:05على الساعة:  2014.08.12، تاريخ االطالع:  :www.Mesrs.dz موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلميينظر: .1 

 . 12:50على الساعة:  2013.02.17، تاريخ االطالع:  :www.Mesrs.dzلعالي والبحث العلميموقع وزارة التعليم ا ينظر: 2 
م املتضمن القانون التوجيهي 1998اوت عام  22املؤرخ في  11-98القانون رقم : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةينظر:  3

  .م1998اوت عام  24بتاريخ  62، الجريدة الرسمية رقم 2002-9819والبرنامج الخماس ي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
4-Voir:Quotidien El Moudjahid, Algérie, du 05 Mars,2019 - 
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رة علمية وثقافية في املجتمع، أن تكون بؤ  ينبغي، من أن الجامعة ةالثالثة للجامعتنطلق الوظيفة 

على املجتمع، وتقوية الروابط معه وتقديم املشورة له، واملساهمة في حل مشاكله،  االنفتاحمن خالل 

ويمكن للجامعة أن ،موارده الطبيعية، بتوفير القوى البشرية الالزمة املدربة استغاللومساعدته على 

 :1امة، من خالل التركيز على األدوار التاليةالتنمية املستد تساهم في خدمة املجتمع لتحقيق

 واملحافظة على  بناء الحس الوطني والقومي عند املواطن، وترسيخ قيم النظافة،و القيادة الفكرية للمجتمع

املجتمع وثروته، والتصدي لكل محاوالت العبث والتدمير واإليذاء الذي قد تتعرض له بعض موارد  كنوز 

 تلقائية. البيئة، بطريقة عمدية أو

 برامج  عبر تبني للمواطنين الذين فاتتهم مثل هذه الفرص من خالل التعليم النظامي مجال التعليم املستمر

)كما هو حال جامعة التكوين املتواصل الدراسات املسائية النظامية، والجامعة املفتوحة، والتعليم عن بعد

 ورات الفنية واملهنية للعمال والفنيين، والدورات، والدورات والبرامج املهنية املتخصصة، والدفي الجزائر(

 .العلميةزيادة حصيلة املواطنين املعرفية وتوسيع مداركهم لالعامة للراغبين واملهتمين 

 الدراسة، والتحليل، والتشخيص،  عبر اليات: املجتمع،كل مؤسسات ل والدراسات االستشارات تقديم

الل طلب املشورة من الجامعة يمكن ملؤسسات املجتمع أن ، فمن خلإلصالح والتحديث االستشارةوتقديم 

تحصل على حلول نابعة من مقتضيات العمل وطبيعة التعامل في املؤسسة وقائمة على الدراية بالبيئة 

املحلية والقوانين التنظيمية الوطنية واللوائح سارية املفعول واالستفادة من قاعدة علمية وفنية 

على أفكار مبتكرة متحررة من  انغالق  فر في رؤيتها لقضايا محدودة والتعر ومعلوماتية واسعة ال تنحص

 .2املعرفة املحدودة النابعة  من املتاهات اإلدارية املتشعبة

  واللقاءات العلمية، التي تستهدف نشر املعرفة، وتبادل الرأي  املحاضرات واملؤتمرات والندواتتنظيم

ومنها تحليل مشكالت البيئة،  اقتصادية واجتماعية وبيئية،االت والخبرة، وعرض الدراسات والبحوث في مج

 باملناسبات العامةونشر الوعي البيئي لدى املواطنين، واالحتفال  وعرض وجهات النظر املختلفة للتصدي لها

بهذه الوظيفة )وظيفة الخدمة العامة  اهتمامهاومنها املناسبات البيئية، وقد توجت بعض الجامعات 

 .مركز قيادي عال لإلشراف على نشاطات الجامعة في هذا املجال باستحداثللمجتمع( 

                                                           

  1نفس املصدر.    

 : 2يراجع في ذلك:

 .111-102، عالم الكتب الحديث، اربد، االردن، ، ص ص.الجامعات االفتراضية: نماذج حديثة(: 2006)الخطيب ،أحمد- 

ابح-  ،  ، مداخلة غير منشورةسبل تفعيل عالقة البحث العلمي الجامعي باملؤسسات االقتصادية بالجزائر( :2009)بلقرع، العربي وزهير، رو

  جامعة محمد بوضياف، املسيلة.
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 عرض نشاط الجامعة الجزائرية.. 2

م  واصبحت في عاصمة الجزائر جامعة شاملة ومركزية منذ 1877الجزائر التعليم الجامعي منذ  عرفت 

جذرية بعد االستقالل  راتتطوّ كما  عرفت   ،Université d'Alger جامعة الجزائر املركزيةم سميت : 1909

كان أهّمها االنتقال من القليل من املراكز الجامعية إلى شبكة وطنية معتبرة من الجامعات  م،1962سنة 

 الجامعات الجزائرية. مميزاتونبرز هنا هذه التطّورات وكذا أهّم  ،الكبرى 

 صورة جامعة الجزائر العريقة

 

رسخ الطرح واملفهوم املعاصر والحداثي للجامعة الجزائرية ت: الجزائرية الجامعة ومضمون  . مفهوم1.2

 ،للجامعة النموذجي األساس ي القانون  املتضمن 2003 أوت 23 في املؤرخ 279-03 رقم املرسوم تبعا ملا ورد في

 واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري  طابع ذات عمومية مؤسسة الجزائر في الجامعة تعتبر حيث

 .1املالي

أهّم التطّورات التي مّرت بها الجامعة يمكن رصد وتتبع اهم : . التطورات الكمية للجامعة الجزائرية2.2

 من خالل تناول النقاط التالية: ائرية منذ االستقالل وحتى وقتنا الّراهنز الج

شهد النظام الجامعي في ظل االستقالل توسعا كبيرا، حيث انتقل عدد :الشبكة الجامعية .1.2.2

سسات الجامعية في الجزائر من جامعة واحدة غداة االستقالل موروثة عن الحقبة االستعمارية هي املؤ 

وبلغ عدد  1967، ثم جامعة قسنطينة سنة 1966جامعة الجزائر، أضيفت لها جامعة وهران سنة 

                                                           
آفاق: بوحنية ،القوي و نور الدين ،حشود 1 ،  :w.bouhania.comww، على املوقع االلكترونيالبحث العلمي في الوطن العربي: تحديات و

  .03/11/2018تاريخ آخر اطالع: 
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 تتضمن:أصبحت الشبكة الجامعية الجزائرية  4201، وبحلول عام 1ست جامعات 1977الجامعات سنة 

مدرسة وطنية  20مراكز جامعية و 10جامعة و 48والية تضم  48مؤسسة للتعليم العالي موزعة على  97

، ولم يتحقق هذا الكم 2ملحقات 4مدمجة و مدارس تحضيرية 21مدارس عليا لألساتذة و 7مدرسة عليا و

 العمومي.من املرافق اال بفضل االستثمار العمومي في قطاع التعليم العالي بفضل سياسة االنفاق 

كان التكوين الجامعي في الجزائر جد متأخر، حيث لم يتعد عدد املسجلين في  :التكوين الجامعي  .2.2.2

أستاذا معظمهم أجانب وواصلت  298طالبا، يؤطرهم  2725( 1963-1962):الجامعة في أول موسم جامعي 

حيث بلغ عدد الطلبة في مرحلة ، 2000و 1990 للفترة)العشرية(:منظومة التعليم العالي تطورها الكمي 

أستاذا لسنة  17460و 1990أستاذا في سنة  14536يؤطرهم  ،على التوالي 407795و 181350التدرج 

بلغ عدد الطلبة في مرحلة ما قبل  2011/2012 الجامعي:وتشير آخر اإلحصائيات أنه في املوسم  ،2000

ة الوطنية الداعمة للتربية والتكوين العالي وتكوين هذا الكم يعكس االرادة السياس 3طالبا. 1401700التدرج 

مجال تطور الشبكة نخب قادرة على التسيير الفعال.وقد صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه في 

 106إلى  (2000 -1999) الفترة: جامعة في 18مؤسسة، منها  53الجامعية الجزائرية، فإن القطاع انتقل من 

 .2018 -2017الفترة:  مدرسة عليا( في  43مركزا جامعيا و 13جامعة و 50) :هامن،جامعية  ةمؤسس

 واملتضمن 1998 أوت 22 فيملؤرخ ا  11-98رقم القانون  يبرز: الجزائر في العلمي البحث ظيمنت. 3.2.2

 في التطور امللحوظ  ،.2002-1998-الخماس ي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التوجيهي القانون 

 البحث واملبادئ املتعلقة بترقية البرامج القانون  هذا حدد فقد ،بالجزائر العلمي البحث وتطوير تنظيم

وبرامج  أهداف  لتحقيق توفيرها  الواجب التدابير والطرق والوسائل وكذا التكنولوجي، العلمي والتطور 

 البحث ميادين مختلف في ثللبح ثالثون برنامجا وطنيا لها  حدد التي  2002-1998:الفترة الخماسية 

 .4التطبيقي والبحث للتنمية التكنولوجي والبحث األساس ي

   ،إلى املستوى املأمول حسب املقاييس الدولية يصل الجزائر لم في العلمي البحث فإن ما ذكر،  مع

 ثان واعتماد برنامج خماس ي  1998/2002ولتجاوز هذه النقائص تم إجراء تعديالت على البرنامج الخماس ي 

، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والعلمية 2008/2012للبحث العلمي 

                                                           
، تاريخ آخر إطالع:  :www.almarefh.net، ،على املوقع االلكترونيتقرير اليونسكو على العلوم في العالم(:  2011)أحمد أبو زيد، محمد1

03/12/2018.  

  2 ، مصدر سابق.بوحنية، القوي و نور الدين ،حشود
  .10/12/2018تاريخ آخر تصفح: : www.mfti.gov.eg/sme  ، على املوقع االلكترونيالعربيةهجرة العقول : عزت، عايدة 3

 . 182م، كندا،  ص.مقارنة بإحصائيات التعليم عبر العال 2010املوجز التعليمي العاملي لعام (:  2010) اليونيسكو.4 
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والتكنولوجية وترقية التنمية املستدامة في البالد، وهذا من خالل وضع أهداف طموحة وتوفير الوسائل 

 .1املادية والبشرية لتحقيق تلك األهداف

 :في العناصر االتي ذكرهاتكمن : . مشاكل الجامعة الجزائرية3.2

الجامعة الجزائرية كغيرها من الجامعات العربية من بعض  يتعان . مشاكل التكوين الجامعي:1.3.2

 بين هذه املشاكل:ن ومن املشاكل التي تحول دون تحقيقها للتنمية املستدامة املنشودة 

 تشجيع الجزائر إلى يعود ذاوه االستيعابية، الطاقة ضعف إلى أدى؛مما  األعداد املتزايدة للطلبة 

 )ضغوط الطلب االجتماعي على التعليم العالي(.السريع والنمو السكاني التعليم لديمقراطية

  زيادة نسبة الطالب والخريجين في التخصصات النظرية واإلنسانية عن نسبتهم في الدراسات العلمية

 .والتطبيقية

  بحيث التلقين، على املبنية التكوين نمطيةو دراسية الخطط واملناهج الدراسية والسنوات الفي النمطية 

 .الفردي واالبتكار لإلبداع اللمجا تفتح ال

 التركيز على التكوين الجامعي، وإهمال البحث العلمي وخدمة وتنمية املجتمع. 

 الطابع التقليدي على هياكل الجامعات وأسلوب عملها هيمنة. 

 ية، وندرة التخصصات والدراسات الحديثة التخصصات واألقسام والدراسات التقليد هيمنة

والدراسات املتكاملة التي تجمع علوما متعددة تعالج موضوعا معينا كعلوم الصحاري والبيئة والبحار 

 .وغيرها

 ال تزال قضية التعريب مشكلة أساسية، وخاصة في التخصصات العلمية والتطبيقية. 

 اد يكون امتدادا للمرحلة الثانوية، دون أن يكون يغلب على التكوين الجامعي طابع التدريس، بشكل يك

هناك اختالف نوعي للمرحلتين. وتكاد وظيفته تتركز في إعداد القوى العاملة التي قد يحتاج إليها 

 املجتمع، وقد يكون في غنى عنها.

  مشاكل تطبيق نظام(LMD)  كالتباين الكبير في محتويات عروض التكوين من في الجامعة الجزائرية

معة إلى أخرى،مما يؤثر سلبا على مبدأ الحركية وطول الجذع املشترك في بعض امليادين، وهذا ما جا

أدى منطقيا إلى ضيق فترة التخصص؛ ومشكل اللغة حيث هناك العديد من امليادين )وخاصة التقنية 

ا فعليا من منها( لغة التدريس املستعملة هي اللغة الفرنسية وهي لغة غير مكتسبة أو غير متحكم فيه

كما يالحظ أن هذا النظام يواجه  طرف الطلبة مما يشكل عائقا أمام التحصيل الجيد للطالب،

 ،كونه ليس متعلقا بالجامعة وحدها بل يتعداها إلى الشريك االقتصادي ؛صعوبات كبيرة في التطبيق

                                                           

  1 مصدر سابق. عزت عايدة،
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وسطة واملت املؤسسات الصغيرةو الخوصصة  :يخوض تجربة جديدة متمثلة في األخرالذي هو 

 .وفتح املجال للمستثمر األجنبي les incubateursوحاضنات االعمال

 تمركز السلطة بأيدي فئة محدودة، و األمر الذي يترتب عليه فقدان املشاركة  ،املركزية في صناعة القرار

والتفرد في صناعة القرارات املتعلقة بالجامعة، له انعكاسات سلبية على كفاءة وفعالية هذه 

 وبالتالي على قدرتها في تحقيق أهدافها واالضطالع بمسؤولياتها.املؤسسات، 

 تعرقلحصر مجموعة من املعوقات التي  نيمك الجزائرية: الجامعة معوقات البحث العلمي في. 2.3.2

 1في:  ةاملستدامة واملتمثلالدور املنوط به في التنمية  هالبحث العلمي على أداء

 ومتابعة  تقييميهعملية على  فمشاريع البحث ال تعتمد العلمي ضعف التخطيط والتسيير لنشاط البحث

 البحتة. صارمتين، كما أن كل التقارير الدورية التي تنجز على البحوث تطغى عليها الصفة اإلدارية

 غياب القوانين املرنة والتشريعات في تسيير فرق ومخابر البحث. 

 التطبيقيةللبحث النظري على حساب البحوث  غير املتوازن  التوجه. 

 عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى اإلجراءات و  ضعف  امليزانيات

 .الجهات املانحة مشاركةالطويلة واملعقدة مع قلة 

 يعد القطاع الحكومي املمول الرئيس إن لم يكن األوحد للبحث حيث  غياب الدعم الخاص للبحث العلمي

٪ من مجموع التمويل املخصص للبحوث 80، حيث يبلغ حوالي بما فيها الجزائر العلمي في الدول العربية

 .٪ من مصادر مختلفة7٪ للقطاع الخاص، و3والتطوير مقارنة بـ

 إضافة إلى ضعف القطاعات االقتصادية املنتجة  غياب إستراتيجية لتسويق نتائج البحث العلمي

 .2واعتمادها على شراء املعرفة

 أنشطة البحث العلمي التي تجري في إطار املراكز والجامعات العربية من أضعف  أن حيث ،ندرة الباحثين

األنشطة البحثية في العالم، بسبب قلة عدد الباحثين واملختصين، وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة، 

نيات وانشغال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل اإلضافي بسبب العجز املالي. واستحواذ امليزا

 .3اإلدارية على النصيب األوفر من املخصصات الجامعية

 أظهرت الدراسات أن ما ينشر سنوًيا من البحوث في الوطن  ، حيثانخفاض معدل اإلنتاجية العلمية

ألًفا، فإن معدل اإلنتاجية  55وملا كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو ،ألف بحث 15العربي ال يتعدى 

                                                           

  .235، دار الشروق، عمان.  ص.ي عصر العوملةالتعليم العالي ف(:  2008)الربيعي ،سعيد 1 
، ورقة مقدمة في (:  مؤسسات التعليم العالي الخاصة في األردن بين تشريعات االعتماد ومتطلبات الجودة2005)الخطيب، نعمان أحمد 2

  .139أفريل،  ص. 21املؤتمر العربي األول حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 
، ورقة مقدمة في املؤتمر العربي األول برامج التعليم العالي في اململكة العربية السعودية: رؤية اإلصالح(: 2005)ن حمدالكثيري راشد ،ب3

  .167أبريل،  ص. 21حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 
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العلمية والتكنولوجية في مجال  باإلمكانات اذا ما قورن غير مقبول ع وهو وض ،0.3هو في حدود 

وهذا من األمور التي تجعل  ،٪ من معدالت اإلنتاجية في الدول املتقدمة10اإلنتاجية العربية، إذ يبلغ 

 ؛1من الحكومات العربية غير مهتمة بدعم البحث العلمي بالشكل الالئق

 رغم الزيادة في أجور أساتذة الجامعة مقارنة بالسنوات ف ،غياب املحيط املناسب للبحث العلمي

العالم، كما أن هناك مجموعة من املشاكل االجتماعية  بغيرها فياملاضية، إال أنها تعد األضعف مقارنة 

 .التي تفقد الحافز لألساتذة للبحث العلمي، مع عدم توفر وسائل البحث املناسبة

 الخارج )وهو شكل من اشكال النقل املعاكس من الوطن العربي إلى  هجرة الكفاءات

حرمان هذه الدول من االستفادة من خبرات ومؤهالت هذه الكفاءات في مجال التنمية للتكنولوجيا(و 

فاملكاسب التي تجنيها الدول املتقدمة من جراء هجرة العقول إليها، هي نفسها  ،االقتصادية واالجتماعية

ويقدر  ،2منى بها الدول األقل تقدما نتيجة هجرة العقول منهاوبصورة معكوسة تمثل الخسائر التي ت

ب  2008عدد الطالب الجزائريين في الخارج سنة  2010معهد اليونسكو لإلحصاء في تقريره لسنة 

% من الطالب 54اإلحصائيات الصادرة عن منظمة العمل العربية أن نسبة  كما تشير ،3طالبا 21726

 ،ج، ال يعودون إلى بلدانهم، وإنما يستقرون في البلدان التي تخرجوا منهاالعرب الذين يدرسون في الخار 

ويقدر منتدى رؤساء الشركات واتحاد االقتصاديين الجزائريين، عدد الباحثين الجزائريين الذين تركوا 

ووفقا إلحصائيات إدارة السياسة السكانية والهجرة  ،40000بأكثر من  1990الجزائر منذ سنة 

عن إحصاءات تفصيلية عن نسب هجرة الكفاءات للدول العربية، حيث  2008لعربية لسنة بالجامعة ا

كفاءة؛  207117كفاءة علمية؛ يليها املغرب ب  215347جاءت الجزائر في مقدمة الدول العربية بنسبة 

 .كفاءة 147835ثم مصر ب

 باحثين واملحسوبية وزيادة ومن أهم العوامل التي أدت إلى هجرة العقول العربية الوضع االقتصادي لل

أعداد الكفاءات البطالة، وعدم تقدير العلماء من قبل دولهم، واالفتقار إلى عوامل التشجيع على 

االبتكار واالختراع، وغياب املكافأة املالية واملعنوية من املسئولين، والتي تتناسب مع جهود الباحثين. 

املتقدمة واملتمثلة في مهارة وسياسات دول العالم مقابل كل هذا هناك عوامل جذب للعقول من الدول 

 ،الصناعي في اجتذاب الكفاءات من مختلف الدول في إطار من التخطيط الواعي، وعلى أساس انتقائي

                                                           

فاعلية املنظمة في ظل التنمية املستدامة، ، امللتقى الدولي حول: أداء و الجامعة الجزائرية والتنمية املستدامة(: 2009)تومي، ميلود  1 

  .882منشورات مخبر السياسات واالستراتيجيات االقتصادية في الجزائر، جامعة املسيلة، الجزائر،  ص.

 .2 114: مرجع سابق، ص.الخطيب، أحمد

  3883: مصدر سابق، ص.تومي، ميلود
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كما يعد التطور العلمي والتكنولوجي وثورة االتصاالت التي تشهدها البلدان املتقدمة عنصرا جاذبا 

 1.يا العاليةألصحاب االختصاصات في التكنولوج

ة آن األوان للجامع:دورها في التنمية املستدامة للعمل على اداءمتطلبات تأهيل الجامعة الجزائرية . 3

 
ً
 الجزائرية أن تدرج مفاهيم التنمية املستدامة في جميع وظائفها، وهنا يمكن للتعليم الجامعي أن يلعب دورا

 في تحقيق التنمية املستدامة من خالل تحقيق
ً
 :األجيال من خالل قيامها بما يلي بيناملساواة  أساسيا

افق بين التكوين الجامعي وتنمية رأس املال البشري . 1.3 هناك قدرة محورية للتعليم تعود :تحقيق التو

 اساسا الى ما يمكن ان يحدثه التعليم من تغير ايجابي على خصائص املجتمع في النواحي التالية:

 الدافعية على التفكير.-1

 بداع.اال -2

 املساهمة في راس املال الفكري.-3

 االبعاد االجتماعية.-4

 استمرارية عملية التعلم.-5

 التوظيف.-6

إن تحقيق التوافق التام بين التعليم الجامعي وتنمية رأس املال البشري ليس باألمر اليسير، وربما 

قيق ذلك من خالل التعاون ، إال أنه باإلمكان تحانجازهيكون أمرا مستعصيا على الجامعة منفردة في 

والتضامن بين الجامعة واملؤسسات اإلنتاجية ومؤسسات املجتمع األخرى بوضع صيغة للعمل املشترك 

، ويمكن الوصول إلى املستدامة مة بين الفرص التعليمية املتاحة ومتطلبات املجتمع وخطط التنميةءللموا

 :وفقا ل ذلك 

تقليل فرص القبول في التخصصات والبرامج التي ال من خالل يتم ذلك   :. تطوير سياسة القبول 1.1.3

ربط املقررات التي يدرسها الطالب بامليدان و  ،يحتاجها قطاع العمل، ويكثر بها عدد الباحثين عن عمل

 2والعملية.الجوانب النظرية  لتحقيق تكامل بين الفعلي للعمل، 

أي نظام الغاية االساسية لوجوده وتعكس مخرجات  ل: تمثالتعليم الجامعي . تطوير مخرجات 2.1.3

مخرجات التعليم العالي مدى متانة النظام التعليمي ومدى تطور او تأخر املجتمع ،حيث تبرز هذه املخرجات 

في جودة املخرجات االكاديمية التعليم والتوظيف ،مثال : رضا العمالء الداخليين والخارجيين والبحث 

                                                           

  1114: مرجع سابق، ص. الخطيب أحمد

  237-235، ص.ص2008، دار الشروق، عمان، التعليم العالي في عصر العوملة (:2008)الربيعي، سعيد  2 
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مع   Feed backتمرارية التمويل ،وللمخرجات عالقة تغذية مرتدةالعلمي وخدمة املجتمع وضمان اس

 املدخالت، كما ينبغي االنتباه الى كون: ارتباط الجودة باإلنتاجية في العملية التعليمية.

 مؤسساته كافة في الجامعي التعليم ووسائل آليات لتحسين شامل تصور  وضع في ال بد من البدء

تصميم البرامج األكاديمية وفقا الحتياجات السوق وخطط التنمية  إعادةو   ،1متميزة مخرجات لضمان

تشجيع القيام بالدراسات والبحوث املشتركة بين الجامعة والقطاعات ، و املستدامة والتوجهات العاملية

اإلنتاجية والصناعية، وضمان املشاركة الفعلية للطالب للمساعدة في اكتساب املهارات واالستفادة من 

بوجه أخص عليها،  (LMD)وتكثيف تعليم اللغات األجنبية، وحث الطلبة عموما وطلبة نظام  رينخبرات اآلخ

وذلك باستعمال مخابر اللغات املوجودة على مستوى كل مؤسسة جامعية وهذا لتسهيل العملية التكوينية 

 من العالم، في حولهم يدور  بما األساتذة اتصال تسهيل وأخيراوخاصة في الفروع والتخصصات التقنية،

 والندوات املؤتمرات حضور  على  وتشجيعهم الحياة، جوانب كل مظاهرها في تشمل متسارعة حركة

ان النظام السابق الجامعي الغي نتيجة .العلمية واإلجازات التدريبية والدورات والبرامج العمل وورشات

بصفة متزايدة وقد ترجم عدم  التطور السريع املرتبط بالعوملة والضغط االجتماعي على التعليم العالي

املواءمة هذه في عجز النظام التعليمي السابق على االستجابة للتحديات الكبرى التي فرضتها منظومة 

املرتكز على   L.M.Dاصبح نظام 2002تكنولوجيا االعالم واالتصال وكذلك عوملة االقتصاد؛ فمنذ سنة

الطلبة واالساتذة واالدارة، اضافة الى ما ابدته الحكومة  بين: مقاربة جديدة للعالقات البيداغوجية والعلمية

الجزائرية من استعداد لتحسين اوضاع الجامعة الجزائرية وضمان االستمرار في التطور من خالل الندوات 

وامللتقيات التي اشارت  الى ضرورة تبني مدخل ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي؛ لذلك جعلت بعض 

مرتبط باملنظومة العاملية للتعليم  LMDار بناء البلد يبدا بجودة التعليم العالي...... وان نظامالبلدان شع

العالي ومن اهدافه اقرار هيكلة جديدة للتعليم واعادة تنظيم للتعليم وتقييم وتأهيل عروض التكوين فضال 

تحقيق غايات االصالح  عن مضامين متجددة للبرامج البيداغوجية بصيغة االستدامة وهذا كله يصب في

من حيث تقديم تكوين نوعي لضمان ادماج منهي احسن والتكوين للجميع وعلى مدى الحياة واستقاللية 

املؤسسات الجامعية وانفتاح الجامعة على محيطها وعلى العالم برمته. هناك متطلبات العيش الكريم 

بعا لشبكات خدمات منتجات مؤسسات وظهور العجز في متطلبات التطور املستدام والنمو املتشابك ت

في بحثه -كما يذكره  الباحث الجزائري باشيوة عبد هللا  -التعليم العالي وهذا ما ارتبط بعاملين اساسيين

، حيث اشار الى وجود 111الرائع املعنون:"افضل املمارسات في تحديث هيكلية السياسات التعليمية"،ص

زيادة الطلب على التعليم العالي بمختلف مراحله وتخصصاته  : يتمثل فيالعامل الداخليعاملين هما: 

وضغط الراي العام وقوة املواطن تستمد من نظرته الى ما ينقصه والى ما تحقق له ،وهنا تظهر الحاجة الى 

                                                           
  .07/01/2019تاريخ آخر تصفح:  :www.alqt.com  ، على املوقع االلكترونياملتطلبات الخمس لبناء جامعة الريادة: أحمد ،الشميمري  1
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تعديل مؤسسات التعليم العالي في نظرتها الى االستثمار ومشاركة قطاع البنية التحتية في ذلك وكذلك قطاع 

البشرية واالقتصادية باعتبارهما قطاعات خدمية واعتبارها قطاعات استثمارية ليصبح التعليم  التنمية

فيتمثل في زيادىة الطلب  العامل الخارجيمساندا ومقدما لهذه الخدمات واملنتجات والتقنية والعقول ،اما 

لتعامل الجاد مع منتجات على مخرجات التعليم العالي وما يمثله من تأثير على الفرصة الجيدة للوظيفة وا

تكنلوجيا االعالم واالتصال والعوملة بما قدمته من منافسة واسواق مفتوحة ومعيارية، من خالل العاملين، 

يبرز البعد االستراتيجي لالستثمار في املوارد البشرية واثبات مبادئ االدارة والتسيير التي انتقلت منك االدارة 

 الى االدارة باملعارف... باألهداف الى االدارة بالكفاءات

 الخطط في النظر ة:هناك ضرورة ملحة ال عاد1الدراسية البرامجتطوير وتحيين  محتويات املناهج و  . 3.1.3

 تخصصات في تميز مراكز إنشاء على والعملبشكل مستمر،   لتحديثها الجامعات في الدراسية والبرامج

 النوعية للحفاظ على الكافية املقومات تمتلك ال لتيا في التخصصات النظر وإعادة جامعة، كل في محددة

باملساواة بين األجيال، فإن أفضل طريقة لتفسير مبدأ املساواة هو  تعلقأما في ما  ،الخريجين من الجيدة

 في تحقيق  "،املحافظة على املوارد" وفق فلسفة:  التعبير
ً
 أساسيا

ً
وهنا يمكن للتعليم الجامعي أن يلعب دورا

إدخال مفهوم اإلحساس باملسؤولية في املناهج الدراسية ليس فقط لتحسين من خالل ملستدامة، التنمية ا

 
ً
 .نوعية الحياة لألجيال الحالية، بل لألجيال املستقبلية أيضا

التعليم عن بعد والتعليم  يتم ذلك بالسعي لتحقيق  : 2واالتصاالت املعلومات . استخدام تكنولوجيا4.1.3

وبعث الجامعات االفتراضية التي تعتمد على  تبة االلكترونية والقنوات الفضائيةااللكتروني، واملك

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في نقل املحتوى التعليمي إلى طالبها في أماكن مختلفة، وتحرير الطالب من 

 االختيار بين الدراسة والعمل.

 هناك:متطلبات التنمية املستدامة  دعامات و  . اهتمام الجامعة الجزائرية بالبحث العلمي كأحد2.3

واملتمثلة  للتنمية املستدامة تحقيقبعض اآلليات والطرق التي تضمن االستثمار في البحث العلمي لضمان 

 في:

مشتركة  عليا هيئة بإنشاء يكون ذلك:البحث العلمي  تعمل على تفعيل وجود سياسة علمية .  1.2.3

 والقطاع الجامعات عن ممثلين تضم العلمي والبحث العالي التعليم ةتنتمي هذه الهيئة لوزار  ،العلمي للبحث

 الجهود توحيد على تعمل؛ العلمي بالبحث تعنى التي لس االقتصادي واالجتماعي واملؤسساتلمجوا الخاص

                                                           

قى الوطني حول:  تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة ملتطلبات ، امللتدور الجامعة الجزائرية في التنمية املحلية(: 2010)صيفي، زهي 1 

  302ماي،  ص. 20-19سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية املحلية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، أيام: 
  .83ملعرفة، الكويت،  ص.، ترجمة: كامل عارف، سلسلة عالم امستقبلنا املشترك(: 1989)الهيئة العاملية للبيئة والتنمية2
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 فائدة األكثر العلمية نحو البحوث الباحثين توجيه، و األخرى  واملؤسسات الجامعات في والبحثية العلمية

 ؛1تمعلمجا حاجات لتلبية

تخصيص أموال كافية لتجسيد االنجازات يتحقق ذلك ب:العلمي للبحث الالزم التمويل توفير  2.2.3

زيادة اإلنفاق ، و البحثية والتطويرية واإلبداعية التي تمت في مخابر البحث وغير مجسدة في حيز االستثمار

 يعتبر والذيئمة على فهم خاطئ وقاصر، والخروج من النظرة الضيقة القا ،الحكومي على البحث العلمي

توفير جميع  يتعينال يدر أي قيمة مضافة وال يحقق إيرادات مناسبة، لذا و البحث العلمي غير منتج  أن

 .2املستلزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية املالئمة لتحفيز الباحثين على اإلبداع

يدعم من خالل :  مؤسسات املجتمع املختلفةو  معةبين مراكز البحث في الجا . تحقيق الشراكة3.2.3

 تعظيمو  املختلفة والخدمات واإلنتاج التنمية وقطاعات الجامعات بين وفنية وتنظيمية فعلية شراكة اقامة

 مع والتعاون  العلمي البحث ألغراض بينها فيما الجامعات في املتوافرة والتجهيزات واملرافق املوارد استخدام

 ؛3املختلفة جيةالقطاعات اإلنتا

 the)هجرة الكفاءاتمما ال شك فيه ،ان  : الجزائرية املهاجرة لكفاءات. محاولة االستفادة من ا4.2.3

skilled people / the elites )أال وهو رأس املال  ،من الجزائر تحرمها من عنصر هام من عناصر التنمية

الكفاءات املهاجرة الجزائرية بطريقتين االستفادة من  األكثر رقيا، ويمكن Human Capital البشرى 

 مختلفتين:

الالزم الزدهار  يكاديماألسياس ي و الناخ يتم ذلك بإتاحة امل: هجرة الكفاءاتالتخفيف من حدة أوالهما: 

توفير الحرية الفكرية للعلماء و ،لدفع حركة البحث العلمي وتشجيع الباحثين والكفاءات العلمي،البحث 

نشر مناخ علمي و التخلص من البيروقراطية اإلدارية والروتين، و يعيق جهدهم، بحيث ترفع الخوف الذي

 على اإلبداع واالبتكار. ايجابي وتشجيع املواهب العلمية

ذلك ببناء شراكة مع العقول الجزائرية  ن يكو  ثانيا: االستفادة من الكفاءات الجزائرية في املهجر:

جدون في أعرق املراكز العلمية والجامعية والبحثية والصناعية املهاجرة، فالعلماء الجزائريون اليوم يتوا

ويطورون كثيرا منها، لذلك فانه بإمكانهم عند تقديم دعوة صادقة لهم للمشاركة من مواقعهم في بعض 

 البرامج القائمة هنا في مراكز البحث والجامعات الجزائرية، أن يكونوا خير عون إذا أحسن االختيار.

                                                           
  .83، ص. االستدامة واإلنصاف مستقبل أفضل للجميع،(: 2011)البرنامج االنمائي: هيئة األمم املتحدة1
  .21، دار الفكر العربي، بيروت،  ص.(: أزمة التعليم العالي، وجهة نظر تتجاوز حدود األقطار1999)أبوملحم ،محمد 2
  .47دار الفكر العربي، القاهرة، ، ص.التعليمية، رؤية متكاملة للمنظومة التربوية،  الشجرة(: 2000)مذكور، على أحمد 3
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لتفعيل دور الجامعة في تنمية املحيط ؛البد من تحقيق : مع محيطهاامعة الجزائرية الجتفاعل . 3.3

املواءمة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق الشغل الجزائرية، وأيضا املبادرة بالشراكة مع مختلف مؤسسات 

 املجتمع.

 لتتمث مة:املستدا التنمية في سوق العمل لتحقيق الجامعي التعليم مخرجات ادماج متطلبات. 1.3.3

 جامعي،ال التعليم بين املوجود االنفصال ذلك في الجامعة الجزائرية منها تعاني التي الكبرى  اإلشكاالت إحدى

 على قدرة أكثر مخرجاتها البشرية وجعل الجامعة الجزائرية وظيفة تطوير أجل من... و الشغل وسوق 

 :التالية االليات تحقيق يتعين فإنه الشغل، سوق  مع التكيف

 ع سياسة إستراتيجية تحقق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق الشغل.وض 

 على احتياجات قطاعات العمل  ، للتعرفتشكيل اللجان القطاعية بين الجامعة وقطاعات العمل

بمشاريع خاصة  للقيامالخريجين من ذوي املبادرات الخاصة واملواهب  دعم واملساعدة على املختلفة

 .بهم

 االقتصاد متطلبات لتواكب ملخرجات الجامعة التدريب املستمرة التكوين الجامعي و تحسين جود 

 وزيادة تمكينوضع برامج تدريبية خاصة للخريجين واملوظفين للمساهمة في اإلنماء املنهي ، و والتجارة

 .1قدرات العاملين

 العمل ثقافةونشر  لعملا فرص خلق مبدأ على التركيز إلى التوظيف على التركيز من الجامعة دور  تحويل 

 الشهادة تتحول  املعنى وبهذا الذات، توظيف على األعظم واالعتماد القادمة، األجيال بناء في الحر

 شغل.ال عالم إلى دخول  بطاقة كونها مجرد إلى املستديم التوظيف كونها وثيقة من الجامعية

 الشراكة وهي ،والخريجين والخاصة العامة القطاعات من املصلحة أصحاب مع الحقيقية الشراكة 

لى ع يأتي والتي ،املحلي تمعلمجا في املختلفة الشرائح مع والتفاعل االستفادة للجامعة تتيح التي املتوازنة

 األعمال، ورواد الصغيرة، املؤسسات شراكة على التركيز أهمية إضافة إلى ،الخريجون  رأسها

 طنة واملجتمع املدني.أي تكريس مبادئ املوا للربح الهادفة غير والجمعيات

 الواحات إقامةوهذا ب املختلفة الجامعات مع الوثيق بالتواصل ذلك ويتم ،واملعرفة التقنية نقل 

 .2والحقيقية االفتراضية والحاضنات الفكرية امللكية وبرامج االبتكار ومراكز العلمية،

                                                           
انة 1       .245، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،  ص.منهجية البحث العلمي(: 1998)زويلف ،مهدي وتحسين، الطرو

اقع واملعوقات وإمكانية دور كلية التربية جامعة الزقازيق في (: 1998)عبد الحليم ،محمد وعلي، عزب 2  تنمية البيئة وخدمة املجتمع، الو

     .2 66، ، ص.28مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد التغلب عليها، 
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 :العام واملحيط  الجزائرية تفعيل الشراكة بين الجامعة. 2.3.3

 تمارس الجزائرية لجامعةتصبح ا ي،واالجتماع االقتصادي ومحيطها الجامعة بين الشراكة لتفعيل

 ، ينبغي ثانية جهة ومن جهة، من واالجتماعيين االقتصاديين شركائها مع العالقة توطيد في املحوري الدور 

 في واملشاركة الحلقة هذه في في الجزائر الولوج الخاص والقطاع والصناعية االقتصادية املؤسسات على

 .1املعرفة اقتصاد في واملشاركة والتطوير البحث أنشطة تدعيم في دورها تفعيل

 :مؤسسات املجتمع مع عالقة وثيقة إقامة. 3.3.3

 حاجات تلبي ذاتية بنية ذات أصيلة مؤسسات تصبح أن لجامعة الجزائريةلم يتسن بعد ل

 .أخرى  جهة من تمعلمجوا الدولة ومؤسسات جهة من الجامعات بين وكبيرة واسعة فجوة ع؛فثمةتملمجا

 بين ارتباطا يحقق واضح نظام استحداث باتجاه السعيلربط الجامعة الجزائرية باملجتمع؛ البد من 

 أو دراسات إجراء تستهدف ،مشتركة عمل برامج وضع على يقوم والدولة تمعلمجا ومؤسسات الجامعات

 هذا النظام يحدد أن ويمكن تكنولوجيا،ال تطوير بحوثل نميةت إحداث أو غيرها أو فنية ملشاكل حلول  تهيئة

 أو الشركات أو الصناعية واملشاريع العليا الدراسات وطلبة األساتذة من الباحثين بين للتعاون  آلية

 .الحكومية غير تمعلمجومنظمات ا مؤسسات

 .قظة االستراتيجيةاملبحث الرابع: دعامات الدور الفعال للجامعة: الثقافة املقاوالتية والي -4

الجامعة الجزائرية  وتفاعل إقامة عالقة وثيقة مع مؤسسات املجتمع  بناء على ما سبق ذكره حول:

، يمكننا ان نتساءل: ما هي االسس االستراتيجية الداعمة لدور الجامعة في التنمية؟ عود على مع محيطها

قائلة:" نحو  اقامة بحث علمي رصين يصغي بدء، فالجامعة الجزائرية، تعمل جاهدة على تجسيد الفكرة ال

في  Think tank 2ألسئلة املجتمع ومجتمع يسترشد بالبحث العلمي" ،وهو شعار كثير من املراكز البحثية 

كثير من البلدان العربية الصاعدة في مجاالت البحث واالبتكار بفعل املقاوالتية)ريادة االعمال( واليقظة 

ن مهام الجامعات الجزائرية واملراكز البحثية املرتبطة بها حسب القانونين االستراتيجية التعليمية، وم

املتضمن القانون االساس ي لألستاذ الباحث واملرسوم  130-08االطار)سابقي الذكر(:املرسوم التنفيذي رقم 

مريات املحدد ملهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها  وما تال ذلك من ا 279-03التنفيذي رقم 

                                                           
، املؤتمر السنوي الثالث عشر، قسم أصول التربية، جامعة دور كليات التربية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة(: 1996:)عمار ،حامد1

  املنصورة،
اء مركز بحث علمي في العلوم االنسانية:)مركز الدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية بمدينة وجدة املغربية واملشيد من طرف متبرعي ابن2

ركز البحث املدينة وقراها مع انتداب للباحثين من وزارة التعليم العالي املغربية، وهو شبيه بمركز البحوث االنتربولوجية واالجتماعية بوهران وم

 في االقتصاد التطبيقي للتنمية بالجزائر، يختلف فقط في التمويل املستمر(

 ينظر املوقع التالي:
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م، ومن روح املرسومين السابقين ؛يمكننا استنباط ما يلي: ان من بين االدوار 2019ونشريات محينة لغاية 

الفعالة للجامعة القيام بتكوين نوعي يلبي متطلبات التنمية على ان يكون هذا التكوين مستمرا ،هدفه اعداد 

ماج الواعي والسليم في الحياة العملية كفاءات وتفجير طاقات كامنة وابراز مواهب مهمشة بغية االند

بمختلف انشطتها ودون تمييز قطاع عن االخر، ولن يتأتى ذلك اال عبر فعل دال لتنمية املهارات عن طريق 

تطوير طرق تدريس جميع اصناف التعليم والتكوين والتدريب والرسكلة وتجديد املعلومات وتحضير تثمين 

التكوين املستمر لفائدة االشخاص املندمجين او غير املندمجين في  شهادات تتعلق بذلك؛ فضال عن تنظيم

الحياة العملية قصد تلبية حاجات فردية او جماعية، ونشير الى اهمية العطل االقامية العلمية في الخارج 

والتي اسهمت في استكمال كثير من املشاريع البحثية العلمية واالطالع على ابتكارات فكرية في مواطن 

بال باحثينا، كما اصبحت الجامعات الجزائرية من خالل عدة قوانين ومراسيم تساهم في نشر الفكر استق

املقاوالتي )ريادة االعمال( وتحدث شركات تابعة ويكون الهدف منها انتاج سلع او خدمات وتحسين قيمتها 

دت افكار املقاوالتية وتسويقها في امليادين االقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وهكذا تجس

الجامعية عبر دار املقاوالتية املقامة في كل جامعة جزائرية ،وان دور دار املقاوالتية هو بالدرجة االولى نشر 

الثقافة والفكر املقاوالتي في الوسط الجامعي كأداة لحل مشكلة البطالة لدى مخرجات الجامعات الجزائرية 

ديال استراتيجيا معلوماتيا للتعرف على االنشطة التي يبحث فيها طالبو ..وان تبني الفكر املقاوالتي يمثل ب

العمل عن الشغل والتوظيف املعبر عن كفاءاتهم ومواهبهم غير املعبر عنها، وقد قامت جامعات كثيرة في 

هذا املضمار بحمالت توعية للطلبة على مختلف التخصصات تحت شعار :"اكتشف دار املقاوالتية؟" 

تحت مسمى االيام املقاوالتية  1م 2019يناير  31الى  21امت به جامعة الجزائر خالل الفترة: ،وهذا ما ق

 ،وكانت املحاور االساسية للنقاش واالعالم مركزة على:  Student's entrepreneurshipللطلبة

اعالم الطلبة بوجود دار املقاوالتية على مستوى الجامعات والتعريف باملهام واالهداف -1

 ساسية؛اال 

 احصاء احتياجات ورغبات الطلبة؛ -2

 تعميم الية ما يعرف بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛-3

تسجيل الطلبة املهتمين باملقاوالتية للمساهمة الرسمية في االنشطة املقاوالتية؛ الن طالب اليوم -4

 والحاضر سيصبح مقاول الغد.

 

                                                           

-1. - http://www.univ alger3 dz/?p=1560.تاريخ اخر اطالع:2019/01/06م 
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 صورة فعالية الثقافة املقاوالتية

 

 

الحقائق، أن الدور الفعال للجامعة ال ينتج باألقوال، انما قيمة االنسان تتأتى بما يضيفه دلت 

للحياة من افعال وليس اقوال وغوغاء ،كما كان يحث به ثوار امريكا الالتينية الفيلسوف تش ي غيفارا. وحتى 

ئر بثرواتها املتعددة، ال يجدر ادراك ان حيوية الجزا Efficaciteيكون الطالب والجامعة في صلب الفعالية 

 تكون فعالة اال بالقيام بما يلي:

 التعرف الى البيئة واهميتها في التكوين الجامعي وارتباطاتها بالتنمية املستديمة للبالد؛-1

 املواطنة كأساس للوعي والتطور والحراك االيجابي؛-2

 يا؛وسائل االتصال الحديثة والتي جعلت من العالم قرية صغيرة معلومات-3

 االقتصاد االجتماعي والتضامني واملقاوالتية كشكل راق من اشكال االقتصاد التضامني الرشيد؛-4

 الثقافة املمنهجة؛-5

 االبتكار؛-6

 املقاوالتية.-7

ان التجديد االبداعي لدور الجامعة ،ينبغي ان يسمح بترقية الثقافة املقاوالتية ،فضال عن ان 

اطار العوملة؛ ينبغي ان تقترح فعاليات واقتراحات واجراءات ترتبط الجامعة كفاعل محلي للتنمية في 

 باملقاوالتية، ولكن هل من مقاربات في الثقافة املقاوالتية؟

 الثقافة املقاوالتية

الفكر املقاوالتي على عديد االنشطة ،ومنها النشاط التعليمي االكاديمي الجامعي،  يمكن تطبيق

دعامات للثقافة املقاوالتية التي ينبغي ان يتزود بها اي خريج جامعي يبحث ولعل النقاط التالية تمثل افضل 
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الجامعة تخرج بطالين والجامعة تعيش ازمة نقص عن شغل  يتوافق وتخصصه ،واال نصبح في دارة مبهمة: 

 في الرؤى االستشرافية ملا بعد الجامعة.

ة للثروة ومساهمة في تفعيل القيم : كيفية اقامة وتسيير وتدبير موارد مؤسسة اقتصادية خالقاوال

 ؛ P.I.Bاملضافة و في الناتج الداخلي الخام

: التعرف على املقاربة الديناميكية واالبداعية للعامل خريج الجامعة للمساهمة في تطوير ثانيا

 املؤسسات؛

 : البحث الفعال والديناميكي عن وظيفة او شغل لباحث عن تلك الوظيفة الحلم؛ثالثا

 تعرف على التعليمية املحفزة لألستاذ واملدرس تجاه الشباب املوجودين في اطار التكوين؛: الرابعا

 : االدماج االجتماعي االيجابي واالبتكاري.خامسا

 يحق لنا التساؤل عن الدور الفعال للجامعة في عملية البناء والتنمية؟

ؤلنا هذا بما يلي،وفق مبادئ تبدو االجابة صعبة نسبيا ومع ذلك سنحاول االجابة املبدئية عن تسا

 كلية:

: البحث املتواصل املستديم للوصول الى مؤشرات دولية تخص رواد الفعالية في الجامعة اوال

بالنظر الى ميزانية التسيير فقط  -خاصة في الجامعة الجزائرية-ومحيطها: عدد الطلبة، الحوكمة الجامعية

 يقية في االداء، نظام اداء البحث.؛للقطاع خالل العشرية االخيرة، الالمركزية الحق

 : استهداف نسبة مقبولة وفق العالقة التالية: مؤسسة/عدد السكان او عدد الطلبة؛ثانيا

: جعل الثالثية املقدسة والرغيدة فعالة: تنمية وتمتين متواصل ومستديم للعالقة الثالثية: ثالثا

 (02الصناعة.)ينظر امللحق رقم -الجامعة -الدولة

كيف وماذا يجب القيام به لربط  ر املقاوالتي الجامعي ، يبقى التساؤل قائما ومستديما في:في الفك

من وجهة نظرنا ، من الضروري  ، ووخلق جسرين للتبادل و "الحوار" الخصب العصرية باملنظمة، الجامعة 

مع  للمنظمات،دة القادرين على أن يصبحوا مدربين بمفردهم لتوفير املعرفة النظرية املفي الطلبةتدريب 

من  زمالئهم من االجيال االخرى.،من خاللها تعليم  -بدورهم-االستفادة من املعرفة العملية التي يمكنهم

وتحديد احتياجاتها ومعرفة كيفية تلبية توقعاتها  للمنظماتالضروري أيًضا إجراء املسوحات النوعية 

مختبًرا عملًيا للتعلم  املنظمة، يمكن أن تكون  في املقابل ،املتعددة من حيث الدراسة والتقييم والتوقع

  االنتقال املعرفي يتولد نجاح واملنظمةبين الجامعة  الترابطهذا  ، ومن"املرئي" لكل من الباحثين والطالب

 .والدراية املتجددة وتكملة القراءة امللزمة ، نقل املعرفة من خالل:
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 اليقظة االستراتيجية في التعليم العالي

اليقظة االستراتيجية ب: "عملية جماعية مستمرة تقوم بها مجموعة من  Humbert Lescaعرف 

األفراد بالبحث عن معلومات طوعية حول التغييرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية للمنظمة. ، من أجل 

 خلق فرص العمل والحد من املخاطر وعدم اليقين بشكل عام ، والذي يسمح للمنظمة بالتصرف بسرعة

،اليقظة االستراتيجية LESCA Humbert, CARON Marie-Laurence كما عرفوفي الوقت املناسب "

ب::النظام الذي يساعد في اخذ القرارات والتحليل للمحيط العلمي التقني والتنفيذي والتكنولوجي 

واالبداعية واملؤثرات االقتصادية الحاضرة واملستقبلية اللتقاط اشارات التهديدات والفرص التطويرية 

 حيث تركز اليقظة االستراتيجية على املعلوماتية التي لها صبغة استراتيجية.

التعريف التالي: "تعتبر املراقبة اإلستراتيجية نظام  David Coudol & Stéphane Grosيقدم  كما

دية الحالية دعم اتخاذ القرار الذي يراقب ويحلل البيئة العلمية والتقنية والتكنولوجية واآلثار االقتصا

واملستقبلية من أجل استخالص التهديدات والفرص. التنمية. تعتمد بشكل أساس ي على املعلومات ذات 

 الطبيعة االستراتيجية أو القرارات املهمة التي تربطها بمصطلح املراقبة االستراتيجية.

مهما كان  1ةللمؤسس املتعلقة بالبيئة الكليةمن مراقبة املعلومات  نوعا تمثل اليقظة االستراتيجية

نوعها وطبيعتها)بما في ذلك املؤسسات الجامعية( وهذا من اجل عقلنة التحكم في التهديدات والفرص في 

االجلين املتوسط والطويل، انها باختصار البحث واملعالجة والنشر بغية استغالل امثل للمعلومات، كما 

ستراتيجية، وتشمل العديد من انواع واشكال اليقظة انها تمثل كذلك االستعالم الكفيل بتوجيه القرارات اال 

التي تنصب على املنتجات وعمليات التصنيع وهي تقوم برقابة ايداع براءات  اليقظة التكنولوجيةمثل: 

االختراع وتطور املعايير والتكنولوجيات والقطيعة التكنولوجية وعمليات التصنيع والبحث االساس ي 

ات والتقارير العلمية كذلك ،وكل هذه النقاط مدرجة في القوانين التوجيهية واملقاالت العلمية واالطروح

وهي تقوم  اليقظة التسويقيةوهناك  -سبق ذكرها-للبحث التكنولوجي في الجزائر بموجب مراسيم وتوصيات

على االسواق ذات العالقة باملؤسسة عبر رقابة تطور سوقها وسلوك املستهلكين ومحاور االتصال لدى 

افسين؛ اذن اليقظة التسويقية تعرف االسواق الجديدة وتقترح منتجات جديدة لعمالئها وكذلك إرفاقيه املن

فهي تركز على مراقبة الحالة املالية وقنوات التوزيع والصفقات  2اليقظة التجاريةاطالق منتوج جديد. اما 

اآلجال واالسعار...الخ. وكذلك العمومية والخاصة وكذلك التحكم العقالني في مشترياتها من حيث الوقت و 

باليقظة ايجاد وبسرعة ملصدر من مصادر تموينها في حالة تماطل احد املوردين، كما ان هناك ما يعرف 

                                                           
1 Mercadex international(2016):Veille stratégique ou réveil tragique,publication de mercadex international, ,p05 
2 Abdelkader djeghdjegh et autres(2012):,implantation d'une veille stratégique dans une unité industrielle-cas de la 

scimat algerie,Revue intelligence journal,no01,sept,p p 3-5 
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تختص بالصورة وبسوء السمعة للمؤسسة او الحد املاركات والعالمات  veille d'imageحسب الصورة 

لتذمر، واالسقاطات املتعلقة بحملة لالتصال ،الغضب واقظة تتسم بمراقبة وتتبع االشاعاتوهذه الي

وكذلك االسقاطات املتعلقة ببيانات الصحافة واملنتديات الخاصة بالنقاشات فضال عن املواقع املتعلقة 

بآراء املستهلكين وتسمح هذه اليقظة بقياس اثر حملة االتصال وكذلك تلبية مطالب الزبائن وسوء السمعة 

فتهتم باملنافسين املباشرين وغير   la veille concurrentielleظة التنافسيةللعالمة وللمنتوج ،اما اليق

املباشرين الحاليين والفاعلين وهذه اليقظة تراقب استراتيجيات املنافسين وسياسات التعريفات واملنتجات 

العمالء الجديدة او الخدمات وكذلك النتائج املالية والتوظيفات الخاصة بهم في مجال املوارد البشرية و 

وصفقاتهم الجديدة واتصاالتهم على مواقع التواصل اضافة الى تحالفات هؤالء املنافسين ،كما تسمح هذه 

اليقظة بتعديل الحجج التجارية للمؤسسات ووضع االستراتيجيات الفعالة والتعريف باملنافسين االكثر 

ألطروحات االجتماعية االقتصادية فتهتم با  la veille sociétaleتهديدا لها، اما اليقظة املجتمعية 

السياسية او اليقظة -والجيوسياسية والثقافية االجتماعية لالمة وتسمى كذلك اليقظة االجتماعية

املحيط، وتعمل هذه اليقظة على مراقبة تطور العادات والذهنيات وكذلك سلوكات املستهلكين -البيئية

كذلك الحركات االحتجاجية واالجتماعية وحركات وايداع والبيئة واملحيط ،االنضباط واملنازعات.... الخ و 

وهي تتطلب  la veille juridiqueالعرائض والشكاوى. كما ان هناك ما يعرف باليقظة القانونية والتشريعية

القيام بمراقبة براءات االختراع والعالمات والنماذج املودعة من طرف املنافسين واكثر من ذلك من طرف 

 laين ينشطون في مجاالت ذات عالقة بنشاط املؤسسة، واخيرا هناك اليقظة التنظيمية كل الفاعلين الذ

veille règlementaire  وهي تسعى لرقابة القوانين والقرارات وفقه القوانين واملناقشات البرملانية اضافة الى

كل التغيرات املرتبطة مقترحات القوانين ومقترحات ارباب العمل والجباية وتسمح هذه اليقظة بعقلنة وتوقع 

بتبني نص قانوني وبالتغلغل واالختراق وبكل شرعية  اضافة الى االسواق االجنبية الخاضعة لقواعد الوطنية 

 الخاصة .

من اجل توقع التغيرات في بيئة املؤسسة 1اذن اليقظة االستراتيجية ذات طابع  تكراري واستشرافي  

ال والتوقيت املالئمين. ذلك ان اليقظة االستراتيجية تساعد في وتجنب االحداث الغير مرغوب فيها في اآلج

صناعة القرار االستراتيجي في املؤسسة وحتى الدولة من خالل تحليل تطور االتجاهات وبيئتها. ولهذا لجات 

 جامعاتنا الى اقامة خلية اليقظة االستراتيجية ضمن هياكل التسيير.

 

                                                           
1ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9giquehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9gique   يراجع املوقع

23.19م الساعة:2019-01-07التالي تاريخ االطالع   
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 محاور اليقظة االستراتيجية

اليقظة االستراتيجية وتم ادراجها ضمن عتبات ابعاد كبيرة للذكاء االقتصادي  تطور مفهوم

دعامات اساسية بمثابة مراحل يمكن  06واالستعالم بمختلف اوجهه، ترتكز اليقظة االستراتيجية على 

 ايجازها في:

تعريف االحتياجات: من الضروري تحديد محاور التنمية وتحديد االستهداف اليقظ للمؤسسة -1

واملتعاملين والزبائن، والقيام بتخطيط استشرافي تنبؤي ، مع االخذ في الحسبان اآلجال والتكاليف ثم 

 التساؤل عن املعلومات املراد الحصول عليها سواء كانت كمية او نوعية؛

تجميع مصادر املعلومات: كل مؤسسة مطالبة بالحصول على معلومات تخصها وهذا عبر قاعدة -2

 ب توفرها داخليا ،اما خارجيا فتكون عبر الرسائل التوجيهية وشبكات التواصل االجتماعي؛البيانات الواج

املعلومات تجميع املعلومات: بعد تجميع املصادر؛ يتم التمييز والفرز وفق نوعين من املعلومات،  -3

 غير الرسميةاملعلومات : األنترنت، املجالت والوسائط الصحفية، قواعد املعطيات....الخ ،اما الرسمية

فتتمثل في: الصالونات، املنتديات، اللقاءات الشخصية مع الزبائن...الخ؛)احسن قناة هي الجامعة من خالل 

 مؤتمراتها وايامها الدراسية وندواتها العلمية(؛

تحليل املعلومات : االخذ في الحسبان املعلومات االستراتيجية والبحث عن مصادرها الحقيقية -4

 متها ثم بعد ذلك العمل في العمق وتفادي السطحيات؛وكذلك مدى مالء

 توزيع ونشر املعلومة: في االخير ،تكون املعلومات قد اميط عنها اللثام للمتعاملين مع املنظمة او-5

 شركائها، وتوجد عدة وسائل للتواصل وخاصة االنترنت او على شكل ورقي؛

مقبلة ومع مرور الوقت يمكن تحسين حفظ نتائج اليقظة: تكون نتائج البحث مفيدة ليقظة -6

 البحث وتطويره.

 .1هذه املراحل املختلفة وتبعا للطابع االحترازي  لليقظة ستتجدد بطابع مستديم تراكمي وباستمرار

 الجامعة واليقظة االستراتيجية

 هناك كثير من مراكز البحوث والتفكير والشركات واملقاوالت)املقاوالتية في ميدان االعالم االلي

والبرمجيات مثال( التي تقوم بشراكات مع التعليم العالي لجعل الطلبة على بينة من الذكاء االستراتيجي، بدء 

من الخطوات االولى بعد تخرجهم الى الحياة العملية والهدف واضح، وهو تزويد هؤالء القادة املديرين 

                                                           

افية ملؤسسات التعليم العالي العربية(:2013)لحسن، عبد هللا باشيوة-53 (، مجلة الجامعة، هيكلة السياسات التعليمية)دراسة استشر

 -1 .111، لندن، ص 19، السنة 08ة، العدد الجامعة العاملية االسالمي
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صادي والرهانات االستراتيجية املستقبليين بأدوات راسخة ومتجددة ومتجذرة في مجال الذكاء االقت

 الرئيسية لكل املنظمات، مهما كانت طبيعتها، وهنا تتجلى اهمية التكوين املقاوالتي للطالب الجامعي.

في ايامنا هذه يمكن مالحظة انه مطلوب من الجامعة ان تلعب دورها املحرك في التنمية االقتصادية 

خصصات جديدة في نظام ل ام دي ويتجلى ذلك عبر: والصناعية عبر البحث العلمي والتقني ومسارات ت

ترقية العالقات بين الجامعة ومحيطها االقتصادي واالجتماعي والعمل املبدئي على اثراء برامج املقاوالتية 

،فالجامعة مؤسسة متعددة التخصصات ألنها تحضر ألكبر عدد ممكن من حملة الشهادات ملختلف 

عبر التعليم والبحث العلمي  من خالل التعريف بمختلف التخصصات القطاعات وهي توسع مجال املعارف 

والتكوينات التي تقدمها ،وهي تطور مهامها الحيوية للمجتمع واالنفتاح على املحيط  عبر التقاط االشارات  

 وفق مسار اليقظة ويكون العمل الجاد على التنبؤ وترقية الفكر املقاوالتي الرصين. حتى تتقارب الجامعة مع

محيطها؛ ينبغي القيام بمبادرات تجسد هذا التقارب، ذلك انه بإمكان املؤسسة والجامعة ايجاد تكامل عبر 

تعاون في املقاوالتية الصلبة كوسيلة فعالة للتكيف والتطور اكثر فاكثر، وان الشراكة الفعالة تترجم من 

ديدة وتنافسية احسن ضمن اقتصاد جانب املؤسسة بترقية االجراءات الصناعية واالبتكار واملنتجات الج

السوق والعوملة وخلق مسارات جديدة في مناصب الشغل وبالنسبة للجامعة: عبر توسيع افضل في املعارف 

وتكوين افضل للباحثين وضمان تحويل متطابق للمعارف، وهنا تبدو اهمية االستعداد لتحقيق كل اتصال 

ة او الكليات وكذلك تطوير ورسكلة االساتذة والقيام مع املؤسسات ومع فرق االبحاث للمخابر الجامعي

بخلق تعاون بين الجامعات الوطنية واالجنبية واخيرا املداخالت واملهرجانات العلمية. ألجل نشر ثقافة 

 االبداع الجامعي املأمول وخلق التكوين املقاوالتي االنجذابي.

ار في الجزائر ال توجد اال في ميزانيات بناء على ما ذكر، تجدر بنا االشارى الى ان ابحاث االبتك

مخصصة لهذا الغرض في الواقع. وال يوجد ابتكار في االقتصاد الجزائري وال من جانب هياكل الدولة رغم 

امليزانيات السنوية املرصودة لوزارة التعليم العالي؛ ناهيك عن املنظمات العامة وحتى الخاصة؛ لكن يمكن 

ت التي لديها دوائر للجودة واملجموعات ومراكز ابحاث التنمية وعقود الشراكة االعتماد مبدئيا على الشركا

مع االبحاث الجامعية من جهة والتي تعد على اصابع اليد الواحدة. ان نشاط االبتكار ال يمكن ان يتطور وان 

جموعة يكون فعاال على مستوى املنظمة، ويمكن للدولة مساعدة ومرافقة وتشجيع هذا النشاط من خالل م

وفي غياب قيود الكفاءة  من الحوافز ،ولكن يبقى االمر متروكا للمنظمة إلشراك وتبني معركة االبتكار

من  العقباتيمكن التحايل بشكل مؤقت على  النه في االبتكار املنظماتوخاصة في غياب املنافسة ، تتردد 

ومساعدة الدولة في شكل ائتمانات  العاملية الشركات االجنبية ذائعة السمعةخالل استخدام الشراكة مع 

غياب ؛ هذا يعني انه رغم االعتمادات املوجهة للجامعات وما تقوم به ،اال انه يتجلى بأسعار فائدة منخفضة

، وهذا ما يميز كثيرا من البلدان الريعية التي تعاني من نقمة املوارد لوجود بلدان سياسة التدريب املؤهلة
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يق االفتقار سنة بعد اخرى، رغم وفرة املوارد، وهذا ما يؤدي الى الركود االقتصادي غنية باملوارد؛ لكنها في طر 

وعدم االستقرار السياس ي ويمكن استشراف هذا االختالل من خالل التعرف الى مشاكل التمويل واالنفاق 

بلة وخاصة ما يعرف باالحتمال القوي الدخار حقيقي سلبي واملتمثل في استغالل مواد طبيعية غير قا

للتجديد، فالذي يجب االهتمام به هو االدخار الحقيقي بدل االدخار املالي او الريع واالدخار الحقيقي 

 يحسب كالتالي:

= االدخار املالي العمومي والخاص+ النفقات املوجهة الى التعليم التي تعكس 1االدخار الحقيقي

االضرار الناجمة عن امللوثين، -الطبيعية نضوب املوارد-االهتالك-تحوالت راس املال البشري غير املادي

املعادلة توضح اهمية التعليم، وبالتالي فان االدخار الحقيقي يمثل االنخفاض او االرتفاع في الثروة الوطنية 

كما يراه احد الخبراء -وبعبارة اخرى، فان كل برميل من البترول او متر مكعب من الغاز املستخرج من االرض

ي بداية االمر تفقير لالمة؛ الن استعمال املداخيل املتأتية من بيع او استغالل هذه املوارد هما ف -الجزائريين

الطبيعية ،يؤدي الى االغناء عند تواجد االدخار الحقيقي االيجابي او الى التفقير عند االدخار الحقيقي 

 السلبي.

 الخاتمة

كينيث وقف من املواقف ،وهي كما حددها ثمة أسئلة عديدة، يمكن من ورائها فهم السلوك اإلنساني في م

،وال بد من توفر كلمات تسمى الفعل وكلمات  العرض، االداة، الفاعل، اإلطار، الفعلتدور حول:  بروك

تحدد االطار او الخلفية التي تحيط بالفعل وكلمات تطلق على الشخصية التي تنجز الفعل وكلمات تسمى 

اسئلته على النحو  بروكلفعل واخيرا كلمات تبين الهدف حيث يصيغ االداة التي تم توظيفها لتحقيق ذ لك ا

حسب  -التالي: ما الفعل الذي تم انجازه؟ وفي أي اطار؟ ومن اضطلع بالفعل؟ وكيف؟ وملاذا؟ فالجامعة

هي مكون من مكونات االطار، وثمة اطار يتسم بالشمولية واالتساع والجدة واملرونة يحيط -بعض املفكرين 

واملجتمع بما يقدم من معلومات وتسلية واثارة ،وهذا االطار املتجدد تعمل على تكوينه وادامته بالجامعة 

أجهزة  االعالم، والجامعة الجزائرية ال تعيش أزمة مستوى بقدر ما تعيش ازمة محتوى عميق حال دون 

                                                           

  154،.مرجع سابق، ص: جزائر االملاحمد، بن بيتور 

55- LESCA, Humbert,( 1997): Veille stratégique, Concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise. Ministère de 

l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, DISTNB et ADBS, , p27                                .      

56- LESCA, Humbert et CARON Marie-Laurence(1995): Veille stratégique : créer une intelligence collective au sein de 

l'entreprise, Revue Française de Gestion, septembre-octobre,   pp:58-68 .                               .                                                                       

 م2018ماي  27ليوم  -الجزائر-جريدة املساءيراجع تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - -57
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العالين كما ان هناك تقدم نخبها في كثير من املجاالت وعدم مواكبتها للواقع املعولم في ميدان التعليم 

فرضية هامة مفادها: ان مراحل التعليم االولى هي االساس ملا يليها من مراحل التعليم املستقبلية املهنية 

والفنية والجامعية وهنا يأتي دور الجامعات في التأكيد على تخطيط مناهجها على مواد بناء االمة من عدة 

 نية ألخذ الصالح منها.علوم واالنفتاح الواعي على الثقافة االنسا

تبين لنا في هذا البحث الدور الذي تستطيع الجامعة القيام به من خالل وظائفها للمساهمة في 

تنمية رأس املال البشري وتحقيق التنمية املستدامة، وبدراسة لواقع الجامعة الجزائرية ؛وجدنا أنه رغم 

الجامعي، واالرتفاع الكمي في أعداد الجامعات على الجزائر في مجال التكوين الجهود املعتبرة التي تبذلها 

مستوى الوطن، وتجاوز الطلبة أعتاب املليون، وزيادة اإلنفاق على نشاطات البحث العلمي بهدف ترقيته، 

املعمول به في الجامعات العاملية؛ إال أنه (LMD) والقيام باإلصالحات في مجال التكوين الجامعي كتبني نظام 

هود املبذولة، فإن الجامعة الجزائرية ال تزال لحد الساعة تركز على أداء وظيفة تكوين رغم كل هذه الج

الطلبة، وهذا ما نلمسه في تزايد أعداد املتخرجين سنة بعد سنة، دون االهتمام بنوعية املخرجات، ومدى 

ة أهداف ارتباط التخصصات بمتطلبات سوق الشغل، كما أن هناك قصورا في توجيه البحث العلمي لخدم

فقد التنمية واالقتصار على األبحاث األساسية. أما عند الحديث عن الوظيفة الثالثة للجامعة الجزائرية 

واالستفادة من انفجار املعلومات  شهدت محاوالت جديدة لبناء عالقات وطيدة بين الجامعة واملحيط ،

لدخول اقتصاد   -خاصة  -قتصادية باستعداد املؤسسات اال والتكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال،

، والتعرف الى املحيط االقتصادي واالجتماعي اقليميا او دوليا، امام الجزائر تحديات مثل: االنضمام السوق 

الى املنظمة العاملية للتجارة وكذا اتفاقات الشراكة مع االتحاد االوروبي وغير ذلك، مما يحتم على صناع 

واقع الجامعة اليوم يكشف أن طريقة  لكن لها في اطار اليقظة االستراتيجية،القرار التقاط االشارات وتحلي

الكم الهائل من   تخطيط أهدافها وبرامجها أصبحت ضعيفة الصلة بالواقع العملي، وهذا ما يجسده

كما أن الجامعة ال تستجيب  ،أو العمل في إطار بطالة مقنعة ،املتخرجين الذين يعانون ويالت البطالة

الدكتور ابو القاسم سعد ، وقد صدق شيخ املؤرخين الجزائريين ة للمتغيرات الحاصلة في املحيطبفعالي

قدم نصيحته االستشرافية بواقع اليقظة االستراتيجية لترقية الجامعة الجزائرية: تدريسا وبحثا   حينهللا ،

يجب في صرخته حين قال:" وانفتاحا وابتكارا وشراكة وتغلغل؛ لكن لألسف لم تلتقط االشارات التي وردت 

الحرص على مستوى الطلبة حتى ال يتدنى بهم املتدنون ويعبث بهم العابثون، لقد راجت بضائع 

االنتهازيين  والوصوليين....... واخش ى ما اخش ى ان نجد مستقبال: الزعانف واملبتذلين في غياب النخبة 

 الحريصة على السمعة العلمية للجامعة".

البد وأن يؤخذ  الجامعة الجزائرية لتساهم في التنمية املستدامة، ر في تطويرعند التفكيلذلك، ف

املخرجات الكمية والنوعية ومتطلبات بين  توافقال توفير التكوين الجامعي الجيد الذي يحقق بعين االعتبار
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خالل فتح  والتركيز على البحوث التطبيقية وتسويقها واملساهمة في تنمية املحيط من ،املستدامةالتنمية 

 األبواب أمام مؤسسات املجتمع لالستفادة من خدمات الجامعة.

ينبغي استغالل اشارات املعلومات على ضعفها في الجامعات والتركيز على تحسين التنافسية في 

 الجامعات الجزائرية ومعالجة املعلومات ونشر املعرفة للتحكم في املحيط من جانبين: التهديدات والفرص.

: التركيز على الدور الفعال للوظيفة االساسية للجامعة في السنوات القليلة املاضيةهناك وعي 

العصرية في الوقت الراهن بترسيخ الضمير املقاوالتي االبداعي، بالنظر لنقمة املوارد التي تعاني منها بالدنا 

ستديمة بتطوير كما تعاني منها بالد شبيهة بواقعنا االقتصادي والتعليمي وهذا ما سيسمح وبصفة م

القدرات االبداعية الى اقص ى مراتبها من املعارف املكتسبة في الجامعة واالداء املوضوعاتي والقيام بالنشاط 

االبداعي حسب مقتضيات الفعالية والقيمة العادلة وان التعليم العالي ينبغي  ان يسمح بالترقية العلمية 

ل الى وظائف ومهن مختارة ومؤهلة واكثر مكافاة مقابل واالجتماعية عبر منح الجزائريين امكانية الوصو 

الجهد البدني والفكري ،ومن هذا املنطلق فان التعليم العالي وعن طريق التكوين املستمر بروح املقاوالتية 

واليقظة االستراتيجية؛ سيعطي ألولئك الذين لم تسعفهم الظروف بمتابعة الدراسات العليا باستئناف 

كذا التمهين العالي للمشاركة في مسار التنمية املستديمة ،كماال يمكن انكار جهود الدولة التعليم املكيف و 

الجزائرية في ترقية التعليم العالي رغم بعض النقائص الهيكلية والتنظيمية وال بد من مضاعفة فعالية الدور 

بحث علمي متكامل والوصول الحضاري للجامعة عبر تثمين فعالية نظامنا التعليمي العالي وما يرتبط به من 

الى الكتلة الحرجة املنتجة في كل التخصصات للحصول على نتائج احاللية بالطرح النوعي ويجب تدعيم 

تكوين املكونين والوصول الى تأطير نوعي على حساب الكمي ومضاعفة منافذ املرور بين التكوينات الجامعية 

قافية الن هناك وحاليا قطيعة مالحظة بين انشطة الدراسة واالنشطة املهنية االقتصادية واالجتماعية والث

والبحث والحياة املهنية من جانب االنشطة املهنية ويجب تقليص هذه الهوة ألنها بمثابة افة وغير منتجة في 

عاملين ينبغي لهما ان يتكامال بداية ونهاية)وهذا ما ستحققه الثقافة املقاوالتية واليقظة االستراتيجية( 

التكامل والتضامن. وان هذين الفضاءين ينبغي ان يكونا نشيطين لالستفادة من املزايا التكافلية  وبروح

والعمل وفق منطق تناظري للرقي املؤكد. وهذه  الوثبات في التكامل تحققت في بالد كثيرة مثل: ماليزيا، 

ددة االبعاد في التكوين خارج ريوع البرازيل، وكوريا الجنوبية ، وبعض البالد العربية .بفضل االستراتيجية متع

قطاع املحروقات وتقوية املمرات بين الجامعة وعالم املؤسسة عبر خلق حاضنات االعمال ومشاتل 

سابقة -املؤسسات وانفتاح اكثر للتعليم العالي على القطاع الصناعي واملقاوالتية الخاصة على غرار البلدان 

و  ين مخزون من الرأسمال الفكري باقل جهد واقل وقت ممكنويتعين أن تعمل الجامعة على تكو  -الذكر

توعية الطلبة على نوعية النشاط املستقل كخيار مسار منهي وفي املستقبل ينبغي على الجامعات الجزائرية 

ان تضاعف في مجال مساهمتها في ترقية وتنمية املقاوالتية عبر تكوينات وبرامج خاصة باملقاوالتية 
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سن مؤسسة مقاوالتية جامعية واقامة مشاريع مشتركة في املقاوالتية بين القطاع وتخصيص جوائز ألح

العام والخاص واملجتمع املدني وتطبيق ممارسات الحوكمة في تسيير الجامعة ومعرفة تساؤلية عن مردود 

 ي مواجهتها،والتي ينبغالتحديات الرئيسية للجامعة الجزائرية  وتبقى االعتمادات املرصودة لالبتكار والبحث.

لعب دور  في واملساهمة  للمعدات املوجودة  واستغالل رشيد  للباحثينبفضل سياسة إشراف فعالة وذكية 

 بناء املهارات التكوينية.استراتيجي في 

 قائمة املصادر واملراجع:

 اوال:املراجع واملصادر باللغة العربية

 الكتب-1

 1اذج حديثة، عالم الكتب الحديث، اربد، االردن.(: الجامعات االفتراضية: نم2006الخطيب )، أحمد-

(: التربية في اليابان املعاصرة، ترجمة محمد عبد العليم مرس ي، مكتب التربية 1985إدوارد، بوشامب ) -

 العربية لدول الخليج، الرياض،السعودية.

رحاب للطباعة (::فن كتابة البحوث العلمية واعداد الرسائل الجامعية، دار 1989الخشت،محمد عثمان)-

 والنشر والتوزيع ،الجزائر.
(: مستقبلنا املشترك، ترجمة: كامل عارف، سلسلة عالم املعرفة، 1989الهيئة العاملية للبيئة والتنمية) -

 الكويت.  

 .(:جزائر االمل: الدار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2015بن بيتور، احمد ) -

 (:اليقظة االستراتيجية ،مؤسسة الوراق للطباعة والنشر،عمان.االردن.2018بن خديجة، منصف ) -

 (: التعليم القومي والشخصية الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر.1975تركي ) رابح،-

(: أزمة التعليم العالي، وجهة نظر تتجاوز حدود األقطار، دار الفكر 1999، ) أبوملحم سعيد سعيد، -

 بيروت .  العربي،
 (:  التعليم العالي في عصر العوملة، دار الشروق، عمان. ،االردن. 2008الربيعي ) سعيد، -  

 ،دار الفكر، عمان، االردن. 2(: الجامعة والبحث العلمي، ط2001سلطي ،عريفج سامي ) -
الفكر العربي، (: الشجرة التعليمية، رؤية متكاملة للمنظومة التربوية، دار 2000مذكور ) على، أحمد  -

 القاهرة،مصر.
 (: التربية البيئية، األكاديمية العربية املفتوحة، كلية اإلدارة واالقتصاد، الدانمارك.  2006كاظم ،املقدادي ) -

(: منهجية البحث العلمي، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،  1998،زويلف و الطروانة، تحسين ) مهدي -

  االردن.
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 دراساتمقاالت علمية  و -2

تاريخ آخر اطالع:   www.alqt.com :أحمد: املتطلبات الخمس لبناء جامعة الريادة، الشميمري، --

07/01/2019. 

 نور الدين: البحث العلمي في الوطن العربي: تحديات وآفاق، بوحنية  وحشود، ، القوي  -

www.bouhania.com :(:هيكلة 2013سن)عبد هللا، باشيوة لح -4 .03/11/2018، تاريخ آخر اطالع

السياسات التعليمية)دراسة استشرافية ملؤسسات التعليم العالي العربية(، مجلة  الجامعة العاملية 

  .  19، السنة 08االسالمية،لندن، العدد 
 .10/12/2018تاريخ آخر اطالع: : www.mfti.gov.eg/sme  عايدة، عزت: هجرة العقول العربية، . -

(: دور كلية التربية جامعة الزقازيق في تنمية البيئة وخدمة املجتمع، 1998ب ،علي )و عز  محمد ،عبد الحليم -

   .66،  ص.28الواقع واملعوقات وإمكانية التغلب عليها، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 

 قوانين ولوائح املنظومة الجامعية --3
املتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حول م 1998اوت عام  22املؤرخ في  11-98القانون رقم  --

 .م1998اوت عام  24، بتاريخ 62، الجريدة الرسمية رقم 2002-1998البحث العلمي والتطوير التكنولوجي:

اوت  24بتاريخ  51م )الجريدة الرسمية عدد 23/08/2003املؤرخ في  03/279املرسوم التنفيذي رقم:  --

 معة والقواعد الخاصة بتنظيمها وبسيرها، م( املحدد ملهام الجا2003

املتضمن القانون املحدد ملهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها  03/279املرسوم التنفيذي رقم:  -

 .21م ،ص.2003اوت عام  24، بتاريخ 51وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد:

مايو  04  23لجريدة الرسمية ،عدد املتضمن القانون االساس ي للباحث)ا 08/130املرسوم التنفيذي  -

 م(.2008

، تاريخ االطالع: www.Mesrs.dz : ،قوانين ولوائح جامعية((موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 

 21:05على الساعة:  2014.08.12
االطالع: ، تاريخ  :www.Mesrs.dz  ،قوانين ولوائح جامعية((موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  - 

 .12:50على الساعة:  2013.02.17

 منشورات هيئات استشارية تعليمية)عربية ودولية( -4
(: تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة املجتمع في ضوء 2007عبد الرؤوف ،طارق  و عامر ،محمد) -

 .االتجاهات العاملية الحديثة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض،السعودية
 :(:  تقرير اليونسكو على العلوم في العالم، ،ينظر املوقع االلكتروني2011محمد، أحمد أبو زيد ) - 

www.almarefh.net :03/12/2018، تاريخ آخر إطالع. 
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(:نحو مجتمع املعرفة، الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في 2006معهد البحوث واالستشارات) -

 الرياض،  السعودية. األبحاث، اإلصدار السادس، 

 (:تطور التربية في الصين، الرياض، السعودية. 1987مكتب التربية العربي لدول الخليج)  -

  .(: االستدامة واإلنصاف مستقبل أفضل للجميع2011هيئة األمم املتحدة: البرنامج االنمائي) --

لعالي: مجلة الراصد الدولي، مجلة وكالة التخطيط واملعلومات لوزارة التعليم العالي :مرصد التعليم ا  -

 السعودية. ، الرياض.16شهرية، شهر افريل، العدد 

 :www.Unesco.org .اليونيسكو: التعليم العالي من أجل التنمية املستدامة، ينظر: املوقع اإللكتروني  --

  .23/12/2018تاريخ آخر تصفح: 

مقارنة بإحصائيات التعليم عبر العالم، اوتاوة،  0102(:  املوجز التعليمي العاملي لعام 2010اليونيسكو ) --

 .كندا.  

 مؤتمرات علمية-5-
(: برامج التعليم العالي في اململكة العربية السعودية: رؤية اإلصالح، ورقة 2005بن حمد الكثيري، راشد )  --

 .أبريل   21مقدمة في املؤتمر العربي األول حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 

( :دور كليات التربية في خدمة املجتمع وتنمية البيئة، ورقة مقدمة في املؤتمر السنوي 1996) حامد ،عمار  -

  الثالث عشر، قسم أصول التربية، جامعة املنصورة.،مصر.
(: دور الجامعة الجزائرية في التنمية املحلية، ورقة مقدمة في امللتقى الوطني حول:  2010زهير، صيفي ) -

دور الجامعة الجزائرية في االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية املحلية،  تقويم

                            ماي.                                                                                                                       20-19جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، يومي: 

( :سبل تفعيل عالقة البحث العلمي الجامعي باملؤسسات االقتصادية 2009بلقرع و روابح، زهير )،العربي  - 

 بالجزائر، ورقة غير منشورة،  جامعة محمد بوضياف، املسيلة،الجزائر.

قدمة في امللتقى الدولي حول: أداء (: الجامعة الجزائرية والتنمية املستدامة، ورقة م2009تومي ) ميلود، - 

 وفاعلية املنظمة في ظل التنمية املستدامة، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر.

(:  مؤسسات التعليم العالي الخاصة في األردن بين تشريعات االعتماد 2005الخطيب  ) نعمان، أحمد -

 21ل: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، ومتطلبات الجودة، ورقة مقدمة في املؤتمر العربي األول حو 

 افريل. 
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اقع الكترونية،متفرقات-6  موسوعات الكترونية ،تصريحات صحفية،مو

 

Voir:https://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9giquehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Ve

ille_strat%C3%A9gique   :23.19:م الساعة2019-01-07تاريخ االطالع  

 http://www.univ alger3 dz/?p=1560                                                                :م.06/01/2019تاريخ اخر اطالع 

ماي  27تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جريدة املساء)النسخة الورقية(،الجزائر، يوم   -  

 م.2018

  

                Bibliographie en langues étrangèresلغة االجنبيةثانيا: املراجع بال

 -livres  

-Abdelkader, djeghdjegh et autres(2012):,implantation d'une veille stratégique dans une unité 

industrielle-cas de la scimat Algerie,Revue intelligence journal,no 01,sept. 

-Borrero, cabal Alfonso (1995):L'université d'aujourd'hui- éléments de réflexions ,C.R.D.I 

,Ottawa,Canada. 39-.  

- Humbert, Lesca ( 1997): Veille stratégique, Concepts et démarche de mise en place dans 

l'entreprise. Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, DISTNB 

et ADBS. 

 -articles 

  -Ciferri, Ludovico et Lambardi, Patrizia: The Role Of University Education In Fostering 

Sustainable And Responsible development.  www.visionebsite.eu, consulte le:     06/10/2012.  

- Coulon,Alain, (1976): Où va l'université algérienne? in l'homme et la societe,No: 39-40, 

Revue tiers monde, economie politique et culture, Paris. 

 - Humbert LESCA, et Marie-Laurence( CARON 1995): Veille stratégique : créer une 

intelligence collective au sein de l'entreprise, Revue Française de Gestion, septembre-octobre.                                   

3-colloques scientifiques 

 -Leal, Filho Walter(2014):Sustainable Development Culture Education, 9th  International 

JTEFS/BBCC Conference, Siauliai University, Lithuania ,may18-21  . 
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 املالحق
 صناعة-جامعة-:   املعارف والعالقة:دولة01صورة رقم 

 
 

 اليقظة االستراتيجية وفعالية الجامعة-:    املقاوالتية02صورة رقم 
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 م(2019-2010: تطور اعتمادات ميزانية تسيير وزارتي: التربية الوطنية و التعليم العالي)01ملحق رقم 

 اد الجدول بناء على قوانين املالية للجزائر)الجريدة الرسمية(املصدر: تم اعد

 
  UniRank: ترتيب الجامعات الجزائرية واالفريقية حسب02ملحق 

. تم افريقيامؤسسات التعليم العالي الجزائرية في "موقع جيد" في تصنيف أفضل الجامعات  اضحت

أفضل  وضعته وكالة تحليل األداء في الجامعةجامعة جزائرية في الترتيب الذي  24ما ال يقل عن  تصنيف

 .2018عام  جامعة في  200

االعتماد ، مدة التدريب املقدم ، هيمنة املحاضرات ، ووفًقا  معينة مثل: يعتمد هذا التصنيف على معايير

لهذا التصنيف ، تعد جامعات جنوب إفريقيا من بين أفضل الجامعات أداًء في القارة ، حيث تضم ثماني 

 .10( والجامعة األمريكية في القاهرة )9جامعات ، قبل جامعة نيروبي ) 10معات في أفضل جا

 ، حيث انتشترك فيه مع مصر تمثيلثاني أكثر الدول تمثيال في هذا الترتيب املحدد ، وهو  تعتبر الجزائر

 ، تليها 39رتبة في امل وقد جاءتمرباح في ورقلة ،  قاصديأول مؤسسة جزائرية تصنفها الوثيقة هي جامعة 

ضر بسكرة ياملركز الثالث إلى جامعة محمد خ عاد، في حين  47، في املرتبة  (تلمسان جامعة ابي بكر بلقائد)

 -1قسنطينة  -االخوة منتوريالنحو التالي: جامعة  فكان علىبقية الترتيب  ،اما49املرتبة  جاءت في، التي 

( ، جامعة 72) 1( ، جامعة فرحات عباس في سطيف 60جيا )( ، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولو 54)

الشلف  -( ، جامعة حسيبة بن بوعلي86بجاية ) -ة( ، جامعة عبد الرحمن  مير 74مولود معمري في تيزي وزو )
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 جاءت فيلخضر  حمةجامعة  ،( 103) 1( ، جامعة الجزائر 101( ، جامعة محمد بوضياف املسيلة )100)

 .197املركز 

 تنشر UniRank م بناء على وجه الخصوص2005ت  منذ التصنيفا

للتصنيف ،  التأهل  املختارة،ومن شروط بيانات الويب الخاصة بمعدل الجمهور في الجامعات   :على 

يجب أيًضا االعتراف بالجامعة )أو املعهد( رسمًيا و / أو اعتمادها من قبل هيئات وطنية أو إقليمية ، مثل 

منذ أو املنظمات ، وفًقا لتشريعات البالد ، يحق لها رسمًيا منح الشهادات  التعليم العالي وزارات

يجب أن تقدم هذه املؤسسات دورات في  و التراخيص واملاجستير والدكتوراه وكذلك، سنوات)اقدمية(4

ماجستير ، مع بنية تحتية  في مستوى: املاستر، شكل تقليدي ، أي علىالتعليم العالي ، وبشكل أساس ي 

 ة.مرضي

تظل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدث  -كما اسلفنا-رغم اهمية التصنيف وفق معايير محددة 

معايير لتصنيف جامعاتها  بناء على معايير االعتماد للمنظمات املتخصصة، وهناء اراء متباينة مثل: ان 

ض معايير التصنيف هذه تفضل بعضا من املعايير غالبا ما تكون ذات بعد تجاري وليس علميا، كما ان بع

رغم وجود بعض الجامعات الخاصة املعتمدة في -الجامعات الخاصة حتى ال تتكيف مع الواقع الجزائري 

مع ان جميع الجامعات الجزائرية جامعات حكومية يتم تمويلها بالدرجة االولى من  -الجزائر على محدوديتها

يفات العاملية مربكة كونها تركز على منشورات االعمال ميزانية الدولة)تجهيزا وتسييرا(، كما ان التصن

البحثية واتقان التكنولوجيات ،بينما ينبغي تحليل مخرجات الجامعة وفقا لتخصصات الصناعة والتميز، 

ولتحسين تصنيف البالد يجب ان تكون الجامعات الجزائرية اكثر وضوحا على شبكة االنترنيت)وهذا ما شرع 

وات الثالث االخيرة( لزيادة فرصها في ان تكون مدرجة في املنشورات العلمية والبحوث في تطبيقه خالل السن

 واالبتكارات.                                                                  .

 م2016: وضعية الجزائر في تصنيف 03ملحق رقم 

 

بعد أن فقدت مكانتها  ،جامعة في العالم. 500في الترتيب السنوي ألفضل  الجامعة الجزائريةال تظهر 

، لم تظهر الجزائر في تصنيف -كما في املاض ي -وهكذا الدوليةـ ليس لها أي قيمة على الساحة  اي القديمة ،

هذا البلد ،ففي  جامعات األنجلو سكسونية ، وخاصة األمريكيةال -بالطبع  -الذي سيطرت عليه  2016

وقد جاء تصنيف . عامليا،األفضل  فيها ، تعتبر جودة التعليم ت مجانيةاين الدراسة الجامعية ليسالضخم 

تصنيفها بنقطة  حسنفي املرتبة الرابعة ، مما  (جامعة كامبردج البريطانية املرموقة )جامعة غير أمريكية  اول 

 ،بيةبشكل رئيس ي جامعات من الدول الغر  هذه -جامعة في العالم  100. في أفضل 2015واحدة مقارنة بعام 

الجامعات األمريكية تأتي الجامعات البريطانية واألسترالية واألملانية والسويسرية والفرنسية  و يأتي بعد
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الترتيب العام للجامعات التركية واإلسبانية  ففي ،والكندية واليابانية واإلسرائيلية والسويدية والصينية

النمساوية وحتى السعودية ، ال يوجد سجل واإليطالية والكورية الجنوبية والدنماركية والبولندية و 

وما تزال كذلك كما ذكرنا في  للجامعات الجزائرية التي سيطرت على التصنيف األفريقي في السبعينيات

 . 02امللحق رقم 

وهي غائبة تماًما عن املشهد العلمي ،على مدى ثالثة عقود ، فقدت الجامعات الجزائرية مكانتها في إفريقيا 

كان للوساطة التي تضرب املدرسة  ،عاتنا ال تظهر حتى في القائمة املختصرة للترتيب السنوي جام ،الدولي

 على ترتيب عام  وتم استدراك الوضع الجزائرية تأثير سلبي على جودة التدريس في الجامعة. 
ً
،  2015، ردا

خطوات عملية ر مسار عب باتخاذ تدابير لتحسين مكانة الجزائر في التصنيف العاملي  وقد تعهدت الوصاية

 .حتى يتم تصنيفها على املستوى الدولي؛لتحسين رؤية الجامعات الجزائرية 

والباحثين بإجراءات نشر املقاالت في املجالت العلمية الدولية  االساتذة توعية  :من بين هذه التدابير 

عدد كبير من  :هناك ،ملصطلح معروف فوفقا ،  التي ينتمون اليها واحترام اسم املؤسسات األكاديمية

هذا  ؛الذين يساهمون في املجالت الدولية ولكن دون ذكر املؤسسات التي ينتمون إليها االساتذة والباحثين

افضل ترتيب ولهذا االمر مرجعيته الذاتية احيانا  الكثير من اإلمكانات لتكون في  تفقد ما يجعل الجامعات

من جميع  الوصاية  د االشارات ذات الصلة ؛لذا طلبتولغياب استشراف عقالني ويقظة استراتيجية ترص

من أجل تنفيذ  ،الجامعات على املستوى الوطني إعداد دراسة محددة حول النسيج الصناعي الوطني

يجب أن يكون لدى كل "وتلخصت عبارة املرور في:  : . 2016عام ابتداء من ،  املؤسسة املشروع املركز على

صادية واالجتماعية ، يقوم على أسس علمية محددة ، لتوفير حلول للقضايا جامعة برنامج للتنمية االقت

 على التصنيف الدولي الذي طورته ثماني لإلشارة، هناك نوع من التضليل املعلوماتي، بناءً  ".االقتصادية

بالتقييم  ، 2003عام  املنبثق نتيجة يقظة استراتيجية منذشنغهاي   تصنيف يقوممؤسسات دولية. 

مؤسسة مدرجة في العالم ، بما في ذلك  1200مؤسسة من بين  500لتمييز  ،معايير 6 يف بناء علىوالتصن

فضال عن  في تخصصهم أو عددهم. االكثر اشارة اليهم عدد نوبل بين الطالب السابقين ، وعدد الباحثين 

، ينبغي ان البحثفي مجال  ما جامعة حتى يتم تصنيف ؛بمعنى آخر  ،في العلوم والطبيعة املنشورات عدد

هذا ليس  املمنوحة للباحثين، من خالل براءات االختراع والجوائز واملنشورات والجوائز الدولية  يكون ذلك 

 الجامعات الجزائرية بفعل التضليل املعلوماتي . حالهو 
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 أثر التكنولوجيا التعليمية على تطوير وتجويد التعليم 

 الالشم -في املدارس الرسمية في طرابلس
 ميرنا حلواني، الجامعة اللبنانية. ط/د.

The impact of modern educational methods on the quality of education in public 

schools (Tripoli - North). 

Mirna HALAWANI 

 

 

Abstract: 

This research came to identify the reality of modern educational means from the point of view 

of managers and teachers the third and secondary schools in the official schools in Tripoli in 

the academic year 2018 - 2019, and its role in improving the education, the results came: 

A - For managers: they monitor and evaluate the teachers, and motivate them to develop the 

content of the scientific subjects through the participation in different training courses, also 

they are working to maintain the school’s competitive position , development of students, and 

education quality.  

B - For teachers: We know the properties of scientific teachers, and their experiences in using 

the modern means that are suitable for the educational objectives and to the learners and their 

mental abilities. In addition of evaluating the methods and knowing the difficulties in applying 

them and the benefits to the education quality. We have presented some theories on this 

subject. 
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  امللخص واملحاور:    

يعتمد كل نظام تعليمي ناجح على وسائل تعليمية تضمن نجاحه وتساهم في تحسين عملية الّتعليم والتعلم، 

ستخدم لخدمة الّتعليم تعتبر وسيلة تعليمية،  ونجاح هذه الوسيلة يعتمد على تقديم إدراك 
ُ
وأي وسيلة ت

 ية ملموسة، وتنمية مستمرة للتفكير لدى املتعلم.حس ي، إثارة املتعلم وتشويقه، تقديم خبرات واقع

 ولتحقيق النظام الّتعليمي يحتاج املعلم إلى:  

 املعلومة  -1

 مهارات الَتعامل مع الّتكنولوجيا الحديثة   -2

 التقنيات الحديثة -3

ربوية والتعرف على إمكانا
ّ
ت التالميذ وعليه يجب إجراء دراسة تحليلية متأنية للمنهج وتحديد األهداف الت

 قبل البدء باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.

فالوسائل الحديثة هي التي تساعد على إيصال املعلومات بشكل أفضل معتمدة على الحواس املختلفة، مع 

 مراعاة الفروقات املوجودة في كل مجتمع.

من مرحلة الّتحضير  وهذه الوسائل تعتمد على تقنيات تكنولوجية تمر بعدة مراحل عند استخدامها 

م الكثير من املهارات وهي 
ّ
 التقييم، ولها أهمية كبيرة إذ أنها تساعد على تعل

ً
والعرض ومن ثم املتابعة وأخيرا

 سهلة االستخدام وغير مكلفة.  

وهي تساهم في تحسين العالقة بين املعلمين والتالميذ وزيادة مهاراتهم ووعيهم وتنقلهم من املعلومات املجردة 

حسن من جودة إل
ُ
شاط والًتفاعل فيما بينهم. وهذه النتائج ت

ً
ى الواقع املادي املحسوس كما تحثهم على الن

ية 
ّ
املة وفق معايير محددة تساهم في إمكان

ّ
األَداء املدرس ي وتعمل على تطوير الّتعليم وتحقيق الجودة الش

ة هدفها معرفة واقع املدارس الرسمية تحقيق األهداف ورفع املستوى التعليمي. وهنا سنقوم بدراسة ميّداني

مرحلة  8مرحلة ثانوية و 11مرحلة ابتدائية ومتوسطة،  80مدرسة ) 99في طرابلس التي تتألف من عينة من 

مهنية( ومدى استخدامها للوسائل الّتعليمية الحديثة وإمكانية تحقيقها )من خالل املعلمين ومهاراتهم 

 التعليمية( ملدى جودة التعليم. 
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 املقدمة:

عرف الوسائل الّتعليمّية 
ُ
تي تحّسن وتطّور الّتعليم. وت

ّ
رق ال

ّ
تعتبر الوسائل الّتعليمّية الحديثة من أهم الط

مون داخل الغرفة الّصفّية.حيث أقّرت الحكومة 
ّ
تي يستخدمها املعل

ّ
بأّنها جميع املواد واألدوات واألجهزة ال

ربوي "
ّ
بنانّية مشروع اإلنماء الت

ّ
ذي يهدف إلى اإلصالح في أنظمة الّتعليم العام واملنهي، من خالل 2010الل

ّ
" ال

ربية والّتعليم العالي. يعتمد هذا املشروع 
ّ
بناء قاعدة املعرفة وتعزيز الّنمو والجهوزّية املؤّسساتّية في وزارة الت

مع "أولوّية الحكومة على أهداف تتالءم مع األهداف االستراتيجّية للبنك الّدولي الخاّصة. ويتماش ى أيًضا 

ربوّية في املدارس الّرسمّية في سبيل اإلنصاف وتحقيق الجودة"
ّ
بنانّية لتوفير الّنوعّية الت

ّ
. وقام البنك 1الل

ّية للمشروع 56,6مليون دوالر من أصل  14,3الّدولي بتمويل املشروع بــــــ 
ّ
 .مليون دوالر الّتكلفة الكل

  أّما املكّونات األساسّية للمشروع
ً
ربوّية لخدمة القطاع الّتعليمي مباشرة

ّ
هي إنشاء نظام معلوماتّية اإلدارة الت

ربوّية وتلك 
ّ
مين واألساتذة )إذ يتّم تدريبهم المتالك املهارات الت

ّ
من خالل برنامج "الّتدريب املستمر"، للمعل

صاالت، وإطالعهم على الّتوجهات الّدولية
ّ
قة بتكنولوجيا املعلومات واإلت

ّ
قة بإصالح  املتعل

ّ
الحالّية املتعل

ذين يستفيدون من مخرجات جميع مكّونات  .نظام الّتعليم
ّ
ب القطاعين الّتعليميين ال

ّ
باإلضافة إلى جميع طال

ربوّية، توفير 
ّ
صاالت إلطالق نظام إدارة املعلومات الت

ّ
املشروع، إنشاء بنية تحتّية لتكنولوجيا املعلومات واإلت

للمدارس الجديدة في قطاع الّتعليم العام، توفير مختبرات أساسّية ومعّدات  مختبرات أساسّية وتجهيزات

ب قطاع الّتعليم املنهي
ّ

 .2ملشاغل طال

بنانّية على إنشاء مكتب وطني لنقل الّتكنولوجيا لتعزيز القدرة على االبتك
ّ
ار وعملت اإلسكوا مع الحكومة الل

شريعات والّسياسات. ويرتبط هذا
ّ
املكتب بجامعات ومؤّسسات بحثّية، ما ييّسر من خالل إصالح الت

راكة بين الباحثين والجهات الفاعلة من القطاعين االقتصادي والّصناعي ومن الحكومة. 
ّ
 الش

الثة ثورة علمّية تكنولوجّية 
ّ
فيما يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجّية جديدة هائلة يطلق عليها املوجة الث

ب توجيه أهداف معلوماتّية، أصبح فيها من يملك 
ّ
العلم والّتكنولوجيا واملعلومات له الحّق بالبقاء. ما يتطل

الّتعليم إلى قدرات الّتعامل مع البشر واملوارد واألنظمة والّتكنولوجيا واملعلومات بهدف إعداد جيل يستطيع 

 . 3الّتعامل مع لغة العصر ومع الّتكنولوجيا وُيطّوعها

عليم فهي عباأّما 
ّ
عليمّيةتكنولوجيا الت

ّ
 عن الوسائل الت

ٌ
زت على املواد واملعّدات والبرامج، حيث  رة

ّ
تي رك

ّ
ال

؛ حيث يرى البعض أّنها تمتّد إلى  صول هذا املفهوم إلى جذور  تاريخّية 
ُ
صال، وتعود أ

ّ
ُيرَبط املفهوم بأنظمة االت

                                                           
 .https://hrammal,wordpress.com(، 11/11/2012طاع التعليم في لبنان. )ق ٢٠٠٦- ٢٠٠٩البرنامج التنموي في قطاع التعليم في لبنان  - 1
 )بتصرف(.  https://ar.wikipedia.org/wikiRetrieved from( 2010مشروع تطوير التعليم في لبنان، ) - 2

 .2014دار النهضة العربية -لبنان –التعلم والتعليم. بيروت  املوس ى، أنور عبد الحميد، التكنولوجيا في خدمة - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ذي يمتلك تقنّياته الخاّصة، وتطّور هذا املفهوم حسب ت
ّ
طّور اإلنسان، ومّر عصر اإلنسان البدائّي ال

بمراحل متعّددة  إلى أن وصل إلى املفهوم الحالّي، لذلك على كّل من يدرس في مجال الّتعليم أن يدرس مجال 

م يقوم .1الّتطّور في الّتعليم على مّر األّيام
ّ
ه منحنى منظ

ّ
مة اليونيسكو تكنولوجيا الّتعليم بأن

ّ
كما عّرفت منظ

ّية الّتعليمّية حسب أهداف  ُمحّددة وواضحة باستخدام جميع املوارد على تصميم، وتنفيذ، وتقويم العمل

املتاحة لجعل عملّية الّتعليم أكثر فعالّية.وقد عّرفت لجنة تكنولوجيا الّتعليم األمريكّية مفهوم تكنولوجيا 

ذي يتعّدى جميع الوسائل 
ّ
ذي تقوم عليه املنظومة الّتعليمّية ال

ّ
ه املنحنى ال

ّ
ه الّتعليم على أن

ّ
واألدوات، أي أن

 ال ينحصر في أسلوب ُمحّدد أو جهاز تكنولوجي واحد، بل يتعّداها جميعها من أجل تطوير الَبرنامج الّتعليمي. 

م باستخدام الوسائل 
ّ
تعل

ُ
م وامل

ّ
عل
ُ
شاركة الفّعالة بين امل

ُ
إّن تحسين العملّية الّتعليمّية، وتفعيل دور امل

ر املاّدة الّتعليمّية ألطول فترة  ُممكنة، وعلى تقييم الّتكنولوجّية املتعّددة تساهم في 
ّ
ُمساعدة الّتلميذ على تذك

وتقويم املاّدة الّتعليمّية باستمرار؛ حيث يضمن استخدام تكنولوجيا الّتعليم في العملّية الّتعليمّية كإدخال 

وتنويع أساليب الّتعليم  تحديثات دائمة بشكل  ُمستمر وفّعال َيضمن فاعلّية أكبر للعملّية الّتعليمّية،

م 
ّ
تعل

ُ
حّدد للّتعليم. باإلضافة إلى تزويد امل

ُ
مين، واختصار الوقت امل

ّ
تعل

ُ
ومراعاة الفروق الفردّية بين امل

ة مجاالت العلوم عن طريق توسيع قاعدة املعلومات الخاّصة بأّي موضوع دراس ّي، كتدريب 
ّ
بمعلومات  في كاف

تي 
ّ
م على حّل املشكالت ال

ّ
م؛ حيث تزيد الوسائل الّتعليمّية املتعل

ّ
غوّية للُمتعل

ّ
روة الل

ّ
يواجهها. وتنّمية الث

تي تحتوي 
ّ
م عن طريق املشاهد واملواقف ال

ّ
غوّية للُمتعل

ّ
ستخدمة في تكنولوجيا الّتعليم من الحصيلة الل

ُ
امل

 . 2على ألفاظ  جديدة

ركيز على أساليب الّتعليم الف
ّ
مين وتنّم أّما الجودة في الّتعليم فهي الت

ّ
تعل

ُ
تي تدعم قدرات امل

ّ
ي املواهب عالة ال

ذي يتن
ّ
زمة واملهارات العملّية والّسلوك الّتطبيقّي ال

ّ
اسب في داخلهم حّتى تساعدهم على اكتساب املعرفة الال

 باإلضافة إلى خفض الّتكاليف ألّن إنجار العمل وفق معايير الجودة يحّد من تكرار العمل .مع تغّيرات العصر

 .يؤّدي إلى اختصار الوقت والجهد مّما

املة يجب أن تطّبق حّتى يتّم وجود جودة في الّتعليم كما هو مطلوب ومن هذه 
ّ
هناك عّدة معايير للجودة الش

ربوّية، من خالل 
ّ
املعايير: االرتقاء بجودة الّتعليم حّتى يصل إلى املستوى املالئم للمعايير في جميع األنظمة الت

تي تطّبق على نظام الجودة حّتى يتّم مراقبتها  .واضحة تحديد رؤية وأهداف
ّ
وتوفير املسؤولّية الكاملة ال

ة املجاالت .والّتحكم فيها من خالل توافر املواصفات الخاّصة واملحّددة لها
ّ
إمكانّية تحقيق األهداف في كاف

                                                           

 .https://mawdoo3.com( تم االسترداد من november, 2014 2دويكات، سناء، مفهوم تكنولوجيا التعليم ومراحل تطوره. ) - 1

 .2015الجنادرية للنشر والتوزيع -منصور، أحمد، تكنولوجيا التعليم، األردن - 2
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ربية والّتعليم
ّ
املةوالعمل على إيجاد بيئة مناسبة تقوم على تطبيق معايير  .في الت

ّ
باإلضافة إلى  .الجودة الش

ب من خالل متابعة تقييم األداء بشكل مستمر
ّ

ذي يصل إليه الطال
ّ
 .1الحفاظ على املستوى الّتعليمي ال

ذ فاملدرسة اليوم لم تعد تمتلك إحتكار نشر املعرفة بعد الّتطّور الّتكنولوجي، ألّن املعلومات تصل للّتلمي

ثير املدرسة ضعيف، نصل للفشل املدرس ّي نتيجة الّتعّدد في مصادر من مصادر متعّددة، وعندما يكون تأ

الّتكوين ولتنافر بعض الوسائل وصعوبة إستيعابها، ولكن املديرون يتمّتعون بهامش من الحرّية يمكن 

مين خاضع ملعاي
ّ
ير اإلنتفاع به لتصحيح نقائص الّنظام عبر وظيفة اإلصطفاء املنهي واإلجتماعي، وإختيار املعل

ج لكفاءة، فالكفاءات والخصال األخالقية ال غنى عنها في عملّية الّتعليم. ولتحقيق الّنظام الّتعليمي يحتاا

عامل مع الّتكنولو  م إلى الّتعرف على إمكانات الّتالميذ، كما عليه امتالك املعلومات، مهارات التَّ
ّ
جيا املعل

تي تت
ّ
تي تستدعي استخدام الحواس املختلفة ال

ّ
ف من األجهزة واملواد والبرامج والّصور الحديثة ال

ّ
أل

والّرسومات، مع مراعاة الفروقات املوجودة في كّل مجتمع وبحسب الفئات العمرّية املستهدفة حيث يكون 

م استخدام الوسيلة املناسبة ألعمارهم حّتى يستطيع أن ينقل املعلومات بشكل واضح وبسيط.
ّ
 على املعل

مات غير الحكومّية بقضّية تطوير وسائل الّتعليم وجعلهافبعد رؤيتنا الهتمام الحكومة 
ّ
بنانّية واملنظ

ّ
 الل

م
ّ
ين حديثة، جاء هذا البحث للتعّرف على واقع الّتكنولوجيا الّتعليمّية الحديثة من وجهة نظر املدراء واملعل

الثة واملرحلة الثانوية في املدارس الّرسمّية في طرابلس ودورها في تجوي
ّ
ن عد الّتعليم، وذلك في الحلقة الث

طريق دراسة واقعها، والّتعّرف على قدرة األساتذة على استخدامها وعلى قدرتهم على تطبيقها، وعلى مدى 

دوات مساهمتها في تطوير وتجويد الّتعليم في املدارس الّرسمّية في طرابلس، باإلضافة إلى الّتعّرف على أبرز األ 

وائح االلكترو
ّ
تي تسهم في تطوي /lcd projector smart boardنّية، والوسائل الحديثة ) الل

ّ
ر األنظمة ..........( ال

تي نطرحها في هذه الّدرا
ّ
سة الّتعليمّية املستخدمة في املدارس الّرسمّية، من هنا ننطلق من عّدة تساؤالت ال

 وهي الّتالية:

نت املدارس الّرسمّية من تطوير الوسائل الّتعليمّية وجعلها تكن -أ
ّ
 ولوجّية تعليمّية؟هل تمك

مون بتطبيق املناهج من خالل تكنولوجيا الّتعليم في املدارس الّرسمّية في -ب
ّ
 إلى أّي مدى التزم املعل

 طرابلس؟

رق والوسائل الّتعليمّية   -ت
ّ
مون في تحقيق جودة الّتعليم عبر استخدامهم الط

ّ
هل ساهم املعل

 الحديثة؟

                                                           

 : )بتصرف(.https://mawdoo3.com(، تم االسترداد من 2016، 2، 4ى، تعريف الجودة في التعليم. )حجاوي، رب - 1
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ساؤالت ال بّد من طرح عّد 
ّ
تي تكون بمثابة افتراضات يجب الّتحّق لإلجابة على هذه الت

ّ
ق ة إجابات مبدئّية ال

تي جمعناها في املرحلة امليدانّية من الّدراسة، وبناًء على اإلشكاليّ 
ّ
تي تّم منها وبرهنتها من خالل املعطيات ال

ّ
ة ال

 طرحها، يمكننا طرح الفرضّيات الّتالية:

ما أتاحت اإلدارة الفرصة لألساتذة للمشاركة في  -
ّ
 كل

ّ
ما تمك

ّ
ن الّدورات الّتدريبّية الّتكنولوجّية كل

 األساتذة من توجيه مهاراتهم وتطبيقها في خدمة الّتعليم.

يم إّن عدم قدرة املدارس على تأمين الّتكنولوجيا الّتعليمية يحّد من قدرة األساتذة على تطوير الّتعل -

 وتحقيق الجودة في الّتعليم.

ما تحقق دوره كموّجه ومساهم في كلما استطاع األستاذ أن يستخدم ال -
ّ
ّتكنولوجيا الّتعليمّية كل

 إيضاح املعلومات بشكل أسرع.

إّن استخدام الّتكنولوجيا الّتعليمّية يساعد في تطوير وتحسين املعرفة العلمّية وبالّتالي تحسين  -

 الجودة في الّتعليم.

ز وقد اعتمدنا في هذا البحث على املنهج الوصفّي الّتحليلّي االحصا
ّ
ذي يقوم على " أسلوب الّتحليل املرك

ّ
ئّي، ال

على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محّدد، أو فترات زمنّية معلومة، وذلك من أجل الحصول 

 .1على نتائج علمّية، ثّم تفسيرها بطريقة موضوعّية، بما ينسجم مع املعطيات الفعلّية للظاهرة"

فالوصف والّتحليل هما مرتكزان أساسّيان يقوم عليهما البحث العلمّي، والباحث عليه مالحظة الواقع 

تي يحصل عليها في القسم امليداني بعد استخدام تقنيّ 
ّ
ات ووصفه ومن ثّم الّتحّدث عنه بالّنتائج اإلحصائّية ال

ل إلى ربطها باالطار الّنظري وبالّتالي الّتوصّ البحث العلمي ومن ثّم يقوم الباحث بتحليل الّنتائج اإلحصائّية و 

 نتائج علمّية جديدة.

 وقد اعتمدنا في هذا البحث على تقنّية:

 املالحظة: وقد استخدمناها أثناء املقابالت وأثناء تواجدنا في املدارس لتعبئة االستمارات.    -1

 عن وضع املدرسة بشكل عام وعن املقابلة: توّجهنا بها إلى إدارة املدارس مباشرة وطرحنا عّدة أسئلة  -2

مين لها بشكل خاص.
ّ
 الّتكنولوجيا وكيفّية استخدام املعل

مين في املرحلتين )الحلقة الثالثة والثا -3
ّ
نوّية(، االستمارة: لقد توّجهنا باالستمارات بالّتحديد الى املعل

 ولقد تضّمنت االستمارة أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة ملعرفة آرائهم في بعض األح
ً
يان، وأيضا

مين وشهاداتهم العلمّية وعن كيفّية تعاطيهم مع الّتكنولوجيا الّتعلم
ّ
ّية تضّمنت أسئلة عاّمة عن املعل

 الحديثة.

                                                           

 (.2005وحيد الدويدري، رجاء، البحث العلمي اساسياته النظرية وممارسته العلمية. دمشق: دار الفكر) - 1
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ت وهذه الّتقنيات من الوسائل العلمّية املستخدمة في البحوث العلمّية، وبعد إجراء املقابالت واالستمارا

بتحليل املعطيات ، وبعد ذلك قمنا بربط الجداول و SPSS قمنا بفرز البيانات على البرنامج االحصائي

تي تهدف الى دراسة دور الّتكنولوجيا في تطوير وتجويد الّتعل
ّ
يم في وتوّصلنا الى االستنتاجات الّضرورّية ال

.
ً
 املدارس الّرسمّية في مدينة طرابلس نموذجا

لة فلقد قمنا باختيار مدينة طرابلس كمجال جغرافي للّدراسة كعّينة 
ّ
لة ملجتمع البحث، ممث

ّ
إختيارّية ممث

مالي وبإعتبارها العاصمة الثانية للبنان ولقد توّجهنا الى املدارس الّرسمّية ملعرفة مدى 
ّ
ملحافظة لبنان الش

حصولهم على الوسائل التكنولوجية الحديثة على اعتبار أّن طرابلس مدينة فقيرة إذ تصل نسبة الفقر فيها 

 .1املدينة األفقر على حوض البحر األبيض املتوسط %، مّما جعلها60الى 

الثة وفي الثانوّيات للتعّرف على مه
ّ
مين في الحلقة الث

ّ
اراتهم أّما عن املجال البشري فقد تم الّتوجه الى املعل

 وامكانّيات استخدامهم للّتكنولوجيا الحديثة.

وير وتجويد الّتعليم في املدارس الّرسمّية في وهنا قمنا بدراسة ميدانّية هدفها دراسة دور الّتكنولوجيا في تط

ذي يبلغ عددها 
ّ
، ال

ً
تي  53مدينة طرابلس نموذجا

ّ
مدرسة )حلقة ثالثة( وثانوّية من ضمن العّينة القصدية ال

مدرسة وثانوّية، وهنا اخترنا العّينة  11% من عدد املدارس وبالّتالي قمنا باستهداف 20اخترناها وحّددنا 

في العينة القصدية، فنحن لدينا لوائح أّولّية بأسماء املدارس والثانوّيات ونعلم  53املدارس العشوائّية من 

، وقد تّمت مراعاة عدد املدارس بحسب املنطقة الجغرافّية 2أّي منهم )حلقة ثالثة أو ثانوّية أو اإلثنين مًعا(

تي توّجهنا لها باملقابالت )األحياء في طرابلس(، ومن ثّم اخترنا بشكل  عشوائّي )القرعة( أسماء 
ّ
املدارس ال

% من أعداد 20واالستمارات وبعد أخذ موافقة اإلدارة أتممنا املقابلة مع اإلدارة ومن ثّم أخذنا عّينة 

استمارة مع  65األساتذة في هاتين املرحلتين ثّم توّجهنا لهم باإلستمارة بشكل مباشر وقد تّمت تعبئة 

 األساتذة.

 
ّ
 نا استبعدنا عدد من املدارس بعد رفضهم بالّتجاوب معنا، واستبعدنا عدد آخر من املدارسمع اإلشارة إلى أن

تي ال تستخدم أّي من الوسائل الّتعليمّية الحديثة، كما أّن األساتذة لم يتجاوبوا معنا 
ّ
% بسبب 100ال

 .2019 – 2018إنشغالهم بتحضيرات االمتحانات، فقد تّم هذا البحث خالل العام الدراس ي 

 

 

                                                           

 . www.safiralchamal.comالشمال، تم االسترداد من  (. جريدة سفير20/10/2018مؤتمر البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس، ) - 1

 )بتصرف(.  120(، ص 2015-2014محمد علي، محمود، التوزع السكاني واملعاهد واملدارس الرسمية في طرابلس وامليناء، ) - 2
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عليمّية 
ّ
كنولوجيا في الوسائل الت

ّ
: أهّمية الت

ً
 أوال

م، وأتاحت 
ّ
"قّدمت الّتكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات أّدت دوًرا كبيًرا في تطوير أساليب الّتعليم والّتعل

ذي يساعد على إثارة
ّ
ربوي الفّعال ال

ّ
ر املناخ الت

ّ
تي من شأنها أن توف

ّ
 الفرصة لتحسين أساليب الّتعليم ال

ب وتحفيزهم، ومواجهة ما بينهم من فروق فردّية بأسلوب فّعال"
ّ

 .1اهتمام الطال

م بهدف االرتقاء به وتطويره )أي تطبيق 
ّ
وتعّرف تكنولوجيا الّتعليم بأّنها تطبيق الّتكنولوجيا في مجال الّتعل

م في مجال الّتعليم(. باإلضافة إلى إدماج املواد الّتع
ّ
ليمّية )املحتوى الّتعليمي( مع املعرفة العلمّية بشكل منظ

 هي جهد 2األجهزة الّتعليمّية، واستخدامها في مجال الّتدريس من أجل تطويره وتعزيزه وتحقيق أهدافه
ً
. إذا

سانّي وطريقة للّتفكير في استخدام املعلومات واملهارات والخبرات والعناصر البشرّية وغير البشرّية املتاحة 
ّ
إن

ا في اكتشاف وسائل تكنولوجّية لحّل مشكالت اإلنسان، وإشباع حاجاته، وزيادة في مجال معّين، وتطبيقه

 .3قدراته

م في تكنولوجيا الّتعليم إلى:
ّ
 تتعّدد مصادر الّتعل

  -أ
ّ
عل

ُ
ذين َيستخدمهم املـ

ّ
مين، واملشرفين، واألشخاص ال

ّ
مين، ومساعدي املعل

ّ
م األفراد: بما فيهم املعل

 
ّ
رطة.في العملّية الّتعليمّية؛ كاألط

ّ
 باء، والعسكرّيين، وأفراد الش

تي تتّم ِصياغتها على شكل صُ  -ب
ّ
جاهات ال

ّ
، املحتوى الّتعليمي: هي األفكار، والّنظرّيات، والقيم، واالت ور 

 أو كلمات، أو رسوم متحّركة.

م. األجهزة والّتجهيزات: هي األدوات واألجهِ  -ت
ّ
تعل

ُ
تي تنقل الّتعليم إلى امل

ّ
تي زة املواد: هي الوسائل ال

ّ
ال

ستخدم إلنتاج وعرض مصادر أخرى، مثل: آالت الّتصوير، والحواسيب
ُ
 ت

م مع مصادر الّتعلم، مثل: املبنى املدرس يّ  -ث
ّ
تعل

ُ
تي يتفاعل فيها امل

ّ
ختبر،  األّماكن: هي البيئة ال

ُ
، وامل

 واملكتبة.

تي يمارسها األفراد، ويتّم استخد -ج
ّ
طوات االستراتيجّية ال

ُ
رق والخ

ّ
امها في املواد األساليب: هي الط

 .4واألجهزة الّتعليمّية

ربية من عملّية الّتطوير
ّ
وهما:  أهّمّية تكنولوجيا الّتعليم تتأكد على مستويين رئيسّيين يسمحان للمهتّمين بالت

واالنتقال بالّتكنولوجيا من فّن . االهتمام بالّتكنولوجيا على مستوى تخطيط وتطوير املناهج الّدراسّية

مالّتصميم إلى اال 
ّ
  .ستراتيجّية في الّتعليم والّتعل

                                                           

 .175( ص، 2014بية، )لبنان: دار النهضة العر  –املوس ى، أنور عبد الحميد، التكنولوجيا في خدمة التعلم والتعليم. بيروت  - 1

 .22املوس ى، أنور عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 2

 .13املوس ى، أنور عبد الحميد، مرجع سابق ، ص  - 3

 (.2009دعمس، مصطفى، تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم. األردن: دار غيداء للنشر والتوزيع )  - 4
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عليمّية
ّ
كنولوجيا الت

ّ
عليم وأسس اختيار الت

ّ
 ثانًيا: نظرّيات الت

ي الحدود الجغ
ّ
م وتيسير بناء املفاهيم وتخط

ّ
رافّية تلعب الّتكنولوجيا الّتعليمّية دوًرا في توسيع خبرات املتعل

بيعّية. فالهدف الّرئيس ي لها هو تحقيق أهداف التّ 
ّ
م.فمن خالل هذه الوسائل يأخذ الّتلميذ بعض والط

ّ
عل

تي يمّر بها الّتلميذ أ
ّ
ما كانت الخبرات الّتعليمّية ال

ّ
تي تثير اهتمامه وتحّقق أهدافه. وكل

ّ
قرب إلى الخبرات ال

تي يسعى الّتلميذ إلى تحقيقها والّرغبات 
ّ
ما أصبح لها معًنى ملموًسا وثيق الّصلة باألهداف ال

ّ
تي االواقع كل

ّ
ل

 عند اشتراك 
ً
م، خاّصة

ّ
يتوق إلى إشباعها.كما تساعده على اكتساب خبرة مّما يجعله أكثر استعداًدا للّتعل

م وهي بذلك تساعد على إيجاد 
ّ
تي تؤّدي إلى ترسيخ وتعميق هذا الّتعل

ّ
جميع الحواس في عمليات الّتعليم ال

ب على ذلك ب
ّ
مه الّتلميذ، ويترت

ّ
ن قاء أثر الّتعلم ملّدة أطول. فاالنتقال معالقات راسخة وطيدة بين ما تعل

 لميذ.املجّرد الى املحسوس يساعد على زيادة الّتقارب والّتطابق بين معاني األلفاظ في ذهن كّل من املّدرس والتّ 

ة املالحظة وإتباع الّتفكير العلمي للوصو 
ّ
ل إلى حّل كما تنّمي تكنولوجيا الّتعليم قدرة الّتلميذ على الّتأّمل ودق

 املشكالت. وهذا األسلوب يؤّدي بالّضرورة إلى تحسين نوعّية الّتعلم ورفع األداء عند الّتالميذ.

تي تؤّدي إلى تثبيت االستجابات الّصحيحة نظم 
ّ
فتكنولوجيا الّتعليم تساعد في تنويع أساليب الّتعزيز ال

ّية صحيحة أو قريبة من التعزيز عند سكنر التعزيز املستمر)أي حدوث التعزيز عقب كل استجابة وسيل

وتعزيز متغّير أو جزئي )أي أّن بعض االستجابات الّصحيحة أو قريبة من الّصحة تعّزز والبعض ال الّصحة(،

مين، كما تؤّدي إلى 
ّ
تعل

ُ
يعّزز ( وهذه النظم تساعد على تنويع أساليب الّتعليم ملواجهة الفروق الفردّية بين امل

تي يك
ّ
ـجـاهـات الجديدة. من ترتيب واستمرار األفكار ال

ّ
ّونها الّتلميذ وبالّتالي إلـى تعـديل الّسلوك وتـكـويــــن االت

ص في تحّقق 
ّ
ذي يتلخ

ّ
م املبرمج وال

ّ
اإلسهامات الكبيرة لنظرّية سكنر ما قّدمه للتربية واملسّمى بأسلوب التعل

مها في شكل خطوات صغيرة أو مر 
ّ
حلّية، وأن تعطى للمتعلم تغذية شروط مثال: أن تقّدم املعلومات املراد تعل

مه في كّل موقف وهي حافز ودافع تصحيح األداء، أن يعطي املتعلم الحرّية 
ّ
ق بنتائج تعل

ّ
رجعية سريعة تتعل

تي تتناسب مع إمكانّياته. حيث راعى سكنر أّن األفعال 
ّ
لكي يمارس عملّية الّتعلم في الّسرعة والكيفّية ال

م حرّية مسؤولة بطريقة تتناسب مع إمكانّياتهاإلجرائية ليس عليها قيود بل 
ّ
  .1تعطي للمتعل

ز على  (Reiser) وقد أشار ريزر 
ّ
ه يّرك

ّ
الث لتكنولوجيا الّتعليم أن

ّ
إلى أّن إحدى نقاط القّوة للّتعريف الث

ز على تحليل
ّ
 العملّيات الّنظامّية واستخدام املصادر الّتكنولوجّية وتكنولوجيا األداء البشري، كما يرك

الّتعليم ومشكالت األداء والّتصميم والّتطوير واالستخدام والّتقويم وإدارة العملّيات الّتعليمّية وغير 

الّتعليمّية واملصادر، لتحسين الّتعليم في مختلف املؤّسسات. وبذلك ارتبط املفهوم الجديد لتكنولوجيا 

                                                           

-http://child(، تم االسترداد من 3/2012التعزيز والتعلم ) –اإلجرائي  بن علي القرزعي، عبد هللا، نظرية " سكنر" االشتراط - 1

trng.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 
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وح مفهوم تكنولوجيا الّتعليم وتمّيزه عن الّتعليم بحقل تصميم الّتدريس والّتكنولوجيا، مّما ساعد على وض

 .الوسائل الّتعليمّية

وبكلمات أخرى، فإّن معظم هؤالء األفراد يساوون بين مصطلح تكنولوجيا الّتعليم ومصطلح الوسائل 

تي ظهرت خالل فترة الـ)
ّ
( سنة 40-30الّتعليمّية بالّرغم من جميع الّتعريفات الواسعة لتكنولوجيا الّتعليم وال

 من تكنولوجيا امل
ً
اضية. وبذلك أصبح من املناسب تسمية هذا الحقل بتصميم الّتدريس والّتكنولوجيا بدال

  .الّتعليم
ً

ا وتقويًما كامال
ً
ا وإعداًدا وتطويًرا وتنفيذ

ً
وتعتبر تكنولوجيا الّتعليم في أوسع معانيها تخطيط

لول من مختلف جوابها، ومن خالل أدوات وبيئات للعملّيات الّتعليمّية وابتكاًرا للعملّيات واملصادر دعًما للح

 .1تقنّية متنّوعة تعمل جميعها بشكل منسجم مع العناصر البشرّية لتحقيق أفضل ألهداف الّتعلم

م أكثر فاعلّية وأكثر كفاءة وقابلية للّتطبيق على 
ّ
من هنا نرى أّن تكنولوجيا الّتعليم تسعى إلى تحقيق تعل

م  .بط بين الّدراسة واملمارسةأرض الواقع، بحيث يتّم الرّ 
ّ
وبذلك نخلص إلى أّن عملّية اإلدارة تتضّمن الّتحك

بتكنولوجيا الّتعليم من خالل الّتخطيط )لتحديد األهداف واالستراتيجّيات واإلجراءات الّتنفيذّية الخاّصة 

نسيق والّتنظيم )تحديد باملصادر والعملّيات وتوفير اإلمكانات املادّية والبشرّية وضبط امليزانّية(، والتّ 

األنشطة واملهام واألدوار وتحديد األفراد ودراسة العالقات وضبط الجهود (، واإلشراف والّتوجيه )مالحظة 

أداء األفراد وتوضيح املهام واألنشطة للجميع وتقديم الّتعليمات والّتوجيهات واإلرشادات(، واملراقبة 

م )الّتحقق من الوظائف والعملّيا
ّ
ت واألداء وفًقا للمعايير املوضوعة واكتشاف ومعالجة األخطاء(، والّتحك

كّل هذا من أجل االستخدام األمثل للموارد البشرّية وغير البشرّية ولتحقيق أهداف الّنظام بكفاءة 

 .2وفاعلّية

تي اعتبرها
ّ
أفضل  ونرى أّن إدجارديل صّنف الوسائل الّتعليمّية ووضع الخبرة املباشرة في قاعدة الهرم وال

تي سيستفيد منها بعض الخبر 
ّ
الب فيها يتعامل مع الخبرة الحقيقّية ال

ّ
ات أنواع الوسائل الّتعليمّية ألّن الط

بيعي، ونجد على الّنقيض من ذلك وفي 
ّ
تي ستتصّرف فيها الخبرة الحقيقّية بسلوكها الط

ّ
بجميع حواسه وال

تي فقط تؤثر على حاّسة
ّ
فظّية ال

ّ
جهنا إلى قاعدة املخروط  أعلى الهرم الّرموز الل

ّ
ما ات

ّ
ادت ز الّسمع فقط )فكل

جهنا إلى قّمة الهرم ازدادت درجة الّتجريد( وهذا ينطبق فقط على مخروط الخبرة
ّ
ما ات

ّ
 . درجة الحّسّية، وكل

                                                           

 https://www.new-educ.com(، تم االسترداد من 9/10/2015املالح، تامر، تكنولوجيا التعليم: املفهوم الجديد وعناصره. ) - 1

 ملرجع سابق ذكره.(، ا2015, 10 9املالح، تامر، ) - 2
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ومن أسس اختيار الوسائل الّتعليمّية هو مناسبة الوسيلة لألهداف الّتعليمّية املرجو تحقيقها، ومالءمة 

تيالوسي
ّ
مين ومناسبتها لقدراتهم العقلّية واملعرفّية.كما ينبغي أن تكون املعلومات ال

ّ
تعل

ُ
 لة لخصائص امل

عطي صورة متكاملة عن املوضوع، وأن تكون مناسبة 
ُ
تقّدمها الوسيلة صادقة ومطابقة للواقع، وأن ت

ربوي منها مناس .للمحتوى 
ّ
فة(، والعائد الت

ّ
ز ب لتكلفتها. كما يجب أن تتميّ ويجب أن تكون اقتصادّية )غير مكل

تحديد و الوسيلة بإمكانّية استخدامها أكثر من مّرة. باإلضافة إلى املتانة في الّصنع، ومراعاة الّسمة الفنّية ، 

م األجهزة املتاحة ، ومناسبتها للتطّور العلمي والّتكنولوجي ، وتعرُّف خصائصها ، وإمكانّية زيادة قدرة امل
ّ
تعل

  . املالحظة من خاللها ، وأن تكون سهلة الّتعديل أو الّتغيير بما يتناسب وطبيعة املوضوععلى الّتأّمل و 

، نمية املهارة الفّنّية واليدوّيةوهناك طريقة أخرى العداد وسائل تعليمّية من خامات البيئة، فهي تساهم في ت

ميذ بمحتوى الّتعلم ، مشاركة الّتلميذ ، تزيد من قدرة الّتلميذ على الّتفكير ، قليلة الّتكلفة ،ربط بيئة الّتل

اتي
ّ
م الذ

ّ
 Self Learning تبيان أهّمّية البيئة كمصدر للوسيلة الّتعليمّية. هذا ما ساعد في ظهور مفهوم الّتعل

م
ّ
 .1كضرورة لكّل متعل

 أّما وسائط الّتكنولوجيا فتكون من:

ة، الّصحيفة، املطبوعات الّدور  -أ
ّ
 ّية، والحولّيات الّسنوّيةوسائط مقروءة: الكتاب، املجل

 الوسائط املرئّية: كالّتلفزة، الّسينما، املسرح، الفيديو،)حاّسَتي الّسمع والبصر(. -ب

 الوسائط الّسمعّية: كاإلذاعة واألسطوانة، األقراص املضغوطة ...)حاّسة الّسمع( -ت
                                                           

1 -  Edgar Dale ( مخروطة الخبرة الدجار ديل. 2011)  http://tei1.blogspot.com/2011/06/edgar-dale.html. 

http://tei1.blogspot.com/2011/06/edgar-dale.html
http://tei1.blogspot.com/2011/06/edgar-dale.html
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 وسائط ورقّية وغير ورقّية -ث

 املالتيميديا -ج

م في تسهيل عملّية ا
ّ
ا: دور املعل

ً
عليم من خالل تكنولوجيا التعليم.ثالث

ّ
 لت

ربية، وهذا ما ظهر في ورقة الّنقاش 
ّ
تبلورت أهّمّية العنصر البشري في عملّية دمج تكنولوجيا املعلومات في الت

مة اليونيسكو عام 
ّ
تي طرحتها منظ

ّ
كمكّون ثالث ضروري يضاف إلى  warmwareب "مكّون الّدفء"  2001ال

تي تحمل عنوان " دمج  softwareو برمجّيات        hardwareعتاد الحاسوب 
ّ
. وقد ورد في هذه الورقة ال

ربية والّتعليم": " مع الحاجة ألجهزة وبرمجّيات ملعالجة الهّوة املعلوماتّية 
ّ
الّناس والّتكنولوجيا في نظام الت

information divide بات هي الحاجة إلى مكّون الّدفء"، أي إلى ه
ّ
ؤالء الّناس املعنّيين ، لعّل أهّم املتطل

ربية والّتعليم والّتدريب، ومنهم الّتالميذ واملرّبون واإلدارّيون 
ّ
بتطبيق الّتكنولوجيا من أجل دعم نظام الت

ربويون واألهالي"
ّ
مين ومواقفهم من 1الت

ّ
جريت دراسات عديدة بحثت في موضوع تصّورات املعل

ُ
. وقد أ

صال ف
ّ
ي مهنتهم، حيث ساعدت نتائج هذه االستطالعات على تحديد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالت

مين عن استخدام الّتكنولوجيا في تعليمهم
ّ
تي تسّبب وترّسخ عزوف املعل

ّ
 .2بعض العوائق ال

 
ّ
مين إذ تسمح لهم القيام بعملهم بفاعلّية أكبر ملا توف

ّ
ل أداة ممّيزة للمعل

ّ
ره من داتا إّن تكنولوجيا الّتعليم تشك

ه في سبيل فهم كيفّية عمل ومعلومات حو 
ّ
رهم. ويشرح شابيرو أن

ّ
ب األكاديمّي ونجاحهم وتعث

ّ
ل آداء الطال

م والّتلميذ. إذ
ّ
يسهل  تكنولوجيا الّتعليم الحديثة، علينا أن نبدأ بالّنظر إلى العالقة الّتقليدّية بين املعل

 
ّ

ب حين تكون العالقة مع املدّرس الحفاظ على استراتيجّية تعليمّية موّجهة نحو الحاجات الفردّية للطال

يذ عالقة مباشرة وفردّية. فيتّم تقسيم األهداف واملفاهيم واملهارات الّتعليمّية إلى أجزاء يسهل على الّتلم

م 
ّ
فهمها، ويتّم شرح كّل جزء بطريقة تتالءم والفرد. وعندما يواجه الّتلميذ مشاكل في الفهم، يقوم املعل

 .فهو قادر على تقييم آداءه مباشرة وتناسبه مع حاجات الّتالميذ مباشرة بتغيير طريقة الشرح،

ويؤّمن جوردن شابيرو أّن الّتقويم القائم على األلعاب االلكترونّية وتكنولوجيا الّتعليم التكّيفّي يقّدم 

مين إلى مرشدين ومسّهلين للعملّية الّتعليمّية. وهو يتصّور أّن هذه 
ّ
لألساتذة فرصة التحّول من معل

 أن يكّيفوا أسلوب تدريسهم، واملناهج وبرنامج الّصفوف بطريقة 
ً

الّتكنولوجيا ستسمح لألساتذة مستقبال

تسمح لهم أن يبقوا على قرب وصلة من تالميذهم وحاجاتهم. كما يمكن لهذه الّتكنولوجيا أن تسمح لهم 

                                                           

1-  Unesco, Narrowing the gap between the information rich and the information poor: new technologies and the future of 

education (2001). Retrieved from http://www.ibe.unesco.org/internatiol/ICE/46english/46ws6e.htm. 

2- watson, D. M, blame the technocentric artefact, what research tells us about problems inhibiting teacher use of IT. in.G. 

marshall & M. Ruohonen(Eds). capacity Building for IT in Education in Developing Countries (1998). 
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تي
ّ
يحتاجونها لتقييم آدائهم وآداء  تحقيق االستفادة القصوى من وقتهم ألّنها تؤّمن لهم جميع املعلومات ال

بهم وتحسينهما بسرعة وفعالّية
ّ

 .1طال

م اليوم هو تحقيق الّتفاعل داخل املواقف الّتعليمّية من خالل أجهزة تكنولوجيا الّتعليم.
ّ
 أصبح دور املعل

م هو مرشد وموّجه للّتالميذ وليس مجّرد ملّقن للمعرفة، وهو املصّمم للمنظومة الّتدريسيّ 
ّ
ة داخل فاملعل

ة الّدرس؛ ومن 
ّ
م الوسيلة الّتعليمّية يجب أن يعي أّنها جزء من خط

ّ
الفصل الّدراس ي، عندما يستخدم املعل

الضروري أن يسأل املدّرس نفسه قبل استخدام الوسيلة: ملن؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ وملاذا سيستخدم هذه 

 الوسيلة الّتعليمّية؟

تي يج
ّ
م عند إختيار الوسائل الّتعليمّية واستخدامهاوهناك بعض املعايير األساسّية ال

ّ
كما  ب أن يراعيها املعل

 يلي:

تي يدرسها وطريقة استخدامها وف -1
ّ
تي تخدم املاّدة ال

ّ
ا بتكنولوجيا التعليم ال م ملمًّ

ّ
وائدها أن يكون املعل

ربوّية ومقتنًعا بها.
ّ
 الت

تي تحّققها الوسيلة التكنولوج -2
ّ
ب أن تكون األهداف الّتعليمّية ال

ّ
ية واضحة ودقيقة، وهذا يتطل

معرفة جّيدة بطريقة صياغة األهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيًضا بمستويات 

م على االخت .األهداف: العقلّية، الحركّية، اإلنفعالّية ...
ّ
يار وبالّتالي تحديد األهداف يساعد املعل

تي تحقق هذا الهدف أو ذلك.
ّ
 الّسليم للوسيلة ال

ملنهج املدرس ي ومدى ارتباط هذه الوسيلة باملنهج )األهداف واملحتوى، طريقة الّتدريس معرفة با -3

والّتقويم، ومعنى ذلك أّن املستخدم لتكنولوجيا الّتعليم عليه اإلملام الجّيد باألهداف ومحتوى 

لة فقد املاّدة الّدراسّية وطريقة الّتدريس وطريقة الّتقويم حّتى يتسّنى له األنسب واألفضل للوسي

ب األمر استخدام وسيلة جماهيرّية أو وسيلة فردّية(.
ّ
 يتطل

 أن تكون ذات قيمة تربوّية واضحة من حيث توفيرها للوقت والجهد واملال. -4

 معرفة خصائص الفئة املستهدفة )الّتالميذ: املستوى العلمي، العمر، الجنس( ومراعاتهم. -5

 وسيلة.أن يكون املعلم والّتلميذ إيجابيين أثناء عرض ال -6

تها وحداثتها. -7
ّ
 يجب أن تتمّيز بالّسهولة والوضوح وصّحة املعلومات ودق

 تجربة الوسيلة قبل استخدامها. -8

 إستخدام أساليب لتهيئة أذهان الّتالميذ الستقبال محتوى الّرسالة مثل: -9

 . توجيه مجموعة من األسئلة إلى الّدارسين تحّثهم على متابعة الوسيلة -أ
                                                           

-http://www.wise(، تم االسترداد من 12/1/2019شابيرو، جوردن، تكنولوجيا التعليم داخل الصفوف الدراسية: كيف وملاذا؟ ) - 1

qatar.org/innovative-trends-education-technology-classrooms. 



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

136 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

  . مع الّتنبيه إلى نقاط هاّمة لم يتعّرض لها الّتلخيصتلخيص ملحتوى الوسيلة  -ب

ها -ت
ّ
 . تحديد مشكلة معّينة تساعد الوسيلة على حل

لبة ولفت انتباههم إلى الّنقاط الهاّمة.
ّ
 عرض الوسيلة ومراقبة نشاط الط

ذي يكشف املعلومات منها، ويحّدد املدن على 
ّ
م هو ال

ّ
لبة في استخدامها، فاملتعل

ّ
مشاركة الط

 رطة، ويفّسر ما يراه، ويستخلص األفكار..الخا

 مرحلة ما بعد االستخدام-10

م قد أعّد مسبًقا بعض األسئلة ليطرحها. -أ
ّ
ذي يتبع العرض ويكون املعل

ّ
 الّنقاش ال

لبة نحو القيام بنشاطات مّتصلة كحّل مسألة أو إجراء تجربة.. -ب
ّ
 املتابعة: كتوجيه الط

م إلى  -ت
ّ
تي حّددت.الّتقويم: فمن خالله يعرف املعل

ّ
 أّي مدى نجحت الوسيلة في تحقيق األهداف ال

يء  -ث
ّ

 "Evaluationتعّبر عنه أيًضا  كلمة "  faire sortir la valeurالّتقييم بمعنى إظهار قيمة الش 

غتين الفرنسّية واإلنكليزّية كما توضح ذلك أّمهات املعاجم األجنبّية مثل قاموس وبستر 
ّ
في الل

Webster   وقاموس أكسفوردOxford وقاموس غرولييه Grolier .وسواها 

ذي يرى أّن الّتقييم " عملّية تستهدف الوصول إلى تقدير Louis Arenillaكما نورد تعريف لويس آرينلال 
ّ
ال

مي بواسطة وسائل علمّية"
ّ
 . 1موضوعي لنتائج ومدلوالت العمل الّتعل

كنولوجية 
ّ
عليمّية املالئمة للمجتمعاملحور الّرابع: الّصعوبات في اختيار الوسائل الت

ّ
 الت

م أحياًنا في اختيار الوسيلة التكنولوجية الّتعليمّية املناسبة وذلك الختالف الفئات العمريّ 
ّ
ة يرتبك املعل

 واملستويات العلمّية وتعّدد حصصه في أكثر من مدرسة، وبالّتالي يتعب كثيرا وتزول لديه كّل أفكار االبداع

شاط داخل الّصفوف، غي
ّ
نوميا اب الّتفّهم في اإلدارة ألهّمّية الّتكنولوجيا الّتعليمّية وعدم تحّقق االرغو والن

ر األجهزة أو الكهرباء أو املكان والجو املناسبين الستخدامها، صّحة 
ّ
الّتعليمّية في املدرسة، عدم توف

 
ّ
ر استخدام التكنولوجيا الّتعليمّية بطريقة صحيحة أو استراتيجية لتسهيل عملّية الّتعل

ّ
م، وصعوبة توف

 . الخبرة في جميع األوقات

مين مشاكل ومصاعب في دمج األدوات الّتكنولوجّية كاملواقع 
ّ
من جهة أخرى، "يواجه العديد من املعل

كّية وغيرها مع األساليب الّتعليمّية الّتقليدّية"
ّ
وائح الذ

ّ
 .2االلكترونّية واأللعاب الّتعليمّية والل

 

                                                           

1  - Arenilla, L. Dictionnaire de pedagogie. Paris, Bordas (1996).  

-http://www.wiseتم االسترداد من  (2019, 1 12تكنولوجيا التعليم داخل الصفوف الدراسية: كيف وملاذا؟ ) روبين، كاثي - 2

qatar.org/innovative-trends-education-technology-classrooms 
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اقع الو  عليمّية في مدارس طرابلس الّرسمّية.املحور الخامس: و
ّ
 سائل الت

ذي تلعبه املدارس في تحقيق حاجات وأهداف 
ّ
تهدف هذه الّدراسة امليدانّية إلى البحث في الّدور الّتنموي ال

الّتالميذ وفي تحقيق جودة الّتعليم، باإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، ويسعى هذا البحث ملعرفة 

تي تسعى إدارات املدارس الّرسمّية إلمتالكها )الوسائل الّتكنولوجّية أفضل االستراتيجيّ 
ّ
سييرية ال

ّ
ات الت

الّتعليمّية( ملواكبة الّتطّور لتضمن لها عملّية االستثمار الفّعال لألساتذة باعتبارهم وحدهم القادرين على 

ي ككل. إعداد الّتالميذ وتحقيق الّنجاح وبالّتالي الجودة في الّتعليم للعمل على
ّ
 تنّمية املجتمع املحل

 وتأسيًسا على ما تقّدم فإّن الّدراسة الّراهنة تهدف إلى ما يلي:

الّتعّرف على اهتمام إدارة املدرسة بأساتذتها وحّثهم على تطوير قدراتهم الستعمال الوسائل الّتكنولوجّية 

الّدائم لحضور تدريبات ليتّم تمكينهم  الّتعليمّية الحديثة، ومدى إلتزام األساتذة بتوصيات إدارتهم والّسعي

للعمل على نقل املنهج العلمي للتالميذ بشكل ُمبّسط عبر الوسائل الّتكنولوجّية الّتعليمّية الحديثة. 

باإلضافة إلى الّتعّرف على مدى تحقيق املدارس ألهدافها من خالل وضع إستراتيجّيات لتدريب أساتذتها 

 معرفة حاجاتهم لتطبيق تكنولوجيا الّتعليم.وتنميتهم، ومن خالل االهتمام ب

وهنا سنعرض أسماء املدارس الّرسمّية في طرابلس وهي عّينة هذا البحث: )الّصالح الّرسمّية للبنات، ابن 

خلدون الّرسمّية للبنات، ابن خلدون الّرسمّية للصبيان، ثانوّية القّبة الّرسمّية، ابن سينا الّرسمّية 

ج صّراف، القّبة املتوّسطة الّرسمّية للبنات، الغزالي الّرسمّية للصبيان، ثانوّية القّبة للصبيان، ثانوّية جور 

 الجديدة الّرسمّية املختلطة، الّتدريب الّرسمّية للبنات، التهذيبية الّرسمّية للبنات(.

كنولوجيا -أ
ّ
اقع استخدام الت  آراء إدارات املدارس بأساتذتهم وبو

% من األساتذة 82ر إختيار األساتذة في املدارس الّرسمّية، إذ نرى أّن هناك نسبة تبّين لنا هذه الّدراسة معايي

ربية مع ضرورة الّتأكيد على حصولهم على اإلجازة الجامعّية. وال عالقة للمدراء 
ّ
يتّم تسميتهم من قبل دائرة الت

 من خالل املراقبة والّتقييم. فيحق للمدير استبعاد أي أستاذ ال
ّ

 يقوم بعمله بشكل جّيد، كما باالختيار، إال

ربية.     %18نرى أّن هناك نسبة 
ّ
ّية الت

ّ
 من األساتذة يتّم اختيارهم ألّنهم خّريجي كل

% بأّن أساتذتهم على استعداد لتبّني الوسائل الّتكنولوجّية 82وقد رأت اإلدارات في عّينة البحث بنسبة 

اتذتهم ليس لديهم القدرة على الّتغيير والّتطوير عن % من أس18الّتعليمّية الحديثة، كما يرون أّن نسبة 

 الوسائل الّتعليمّية القديمة.

 األساتذة على تطوير املحتوى العلمي من خالل إلزامهم 
ّ
كما أّن جميع اإلدارات في عّينة البحث، تقوم بحث

قة بالّتكنولوجيا
ّ
الحديثة، فقد بلغت  بتطبيق نظام الّتعليم االلكتروني. وإشراكهم بدورات تدريبّية متعل
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قة بالّتدريب على  5- 1% من املدارس املشاركة بدورات تتراوح بين )82نسبة 
ّ
( دورات في الّسنة، متعل

 ( دورات تدريبّية في الّسنة. 10- 6% منهم يشاركون مابين )18الّتكنولوجيا الحديثة و

سبة املئوّية العدد  تمكن االساتذة من تحقيق جودة التعليم
ّ
 الن

 18% 2 جة ممتازةدر 

 27% 3 درجة جيدة

 45% 5 درجة مقبولة

 9% 1 درجة متدنية

Total 11 %100 

% من اإلداريين في عّينة البحث يرون أّن أساتذتهم قد 45كما ظهرت من خالل هذه الّدراسة، أّن نسبة 

حّققوا جودة الّتعليم  % منهم يرون أّنهم27استطاعوا تحقيق جودة الّتعليم بــــــ" درجة مقبولة"، ونسبة 

هذا مايثبت لنا % بدرجة " متدنّية". 9% منهم بدرجة " ممتازة"، وبلغت نسبة 18بدرجة " جّيدة"، ونسبة 

دريبّية 
ّ
ه عندما تتيح اإلدارة الفرصة لألساتذة للمشاركة في الّدورات الت

ّ
صّحة )الفرضّية األولى( وهي بأن

ن األساتذة من توجيه
ّ
كنولوجّية يتمك

ّ
عليم وتحقيق الجودة. الت

ّ
 مهاراتهم وتطبيقها في خدمة الت

قة بالّتكنولوجيا  %55كما صّرحت 
ّ
من املدارس الّرسمّية في طرابلس، أّنها لم تتلقَّ أّي نوع من الهبات املتعل

وا هبات تكنولوجّية من جهات مانحة، وهذه 45من قبل جهات مانحة. بينما نرى أّن هناك نسبة  % منهم تلقُّ

تي جعلت هذه املدارس تواكب الّتطور الحاصل في الوسائل الّتعليمّية، إذ أّن هناك نسبة الهبا
ّ
% 45ت هي ال

ربية والّتعليم ال يكفيها لتطويرها، وتجويد مناهجها 
ّ
من اإلداريون صرحوا بأن الّتمويل القائم من وزارة الت

% من املدارس ترى أّن 36نرى أّن هناك نسبة األكاديمّية بإدخال الّتكنولوجيا إلى نظامها الّتعليمي. بينما 

 الّتمويل القائم يكفيها لعملّية الّتطوير الّتكنولوجي في مدارسها.

 يرى اإلداريون أّنهم بإمكانهم الحفاظ على مركزهم الّتنافس ي، من خالل تطوير الكادر الّتعليمي 
ً
وأيضا

% من عّينة البحث، كما أجاب البعض  55ة بنسبة بالّدورات الّتدريبية. وتأمين الوسائل والّتجهيزات الحديث

سبة ذاتها عند 18أّن الحفاظ على املركز من خالل متابعة الّتالميذ وحّثهم على الّتعليم بنسبة 
ّ
%، وأيًضا الن

% فكانت في املحافظة على اإلنضباط وجودة 9تشجيع األساتذة على القيام بدورات تدريبية، أّما نسبة 

 الّتعليم.  

منهم يرون أّن مدرستهم تتمّيز بأّنها مدرسة نموذجّية، من حيث نسبة  %27ا برأي اإلداريين هناك وأيضً 

سب متقاربة هنا حيث بلغت نسبة 
ّ
% من اإلداريين في عّينة 18الّنجاح وتطبيق األنظمة والقوانين. وأتت الن

غة اإلنجليزية عن غيرهم من املدارس الرّ 
ّ
سبة ذاتها للذين يتّميزون البحث يرون أّنهم يمتازون بالل

ّ
سمّية. والن
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 من حيث امتالكهم للتقنيات الحديثة جميعها. ورأى البعض 
ً
هادات، وأيضا

ّ
بنسبة الّنجاح املرتفعة في الش

 %.18اآلخر أّن تمّيزهم يكمن بتركيزهم على تطوير شخصية الّتلميذ وقدراته حيث بلغت النسبة 

تي تسعى اإلدار 
ّ
% من إدارات 36ات في عّينة البحث إلى تغييره، فنرى أّن هناك نسبة أّما عن أوجه الّضعف ال

املدارس الّرسمّية ترى أّن ضعف املدرسة يكمن في ضعف قدرة بعض األساتذة لديها على استخدام الوسائل 

كنولوجيا وتطبيقها.الحديثة. 
ّ
ه من الّصعب عليهم تقّبل الت

ّ
 وربطوا هذا االحتمال بأعمار األساتذة إذ أن

ة الّتجهيزات الّتقنية الحديثة، أي أّن ليس لديها ما يكفي من 18أّن هناك نسبة و 
ّ
% لديهم ضعف في قل

 .% منهم يكمن الّضعف بأّن ليس لديهم توجيه تربوي 9الوسائل الّتكنولوجية لتحقيق جودة الّتعليم. ونسبة 

هذا لبعدها عن الّضجيج. وهناك % من اإلداريين، يرون أّن موقع املدرسة جّيد و 54.5وأخيًرا ظهرت نسبة 

 "، وهذا يدّل على أّن 9.1نسبة 
ً
% من اإلداريين يرون اّن موقع املدرسة "سّيئ" والنسبة نفسها ل "سيئ جدا

اإلداريين ال يستطيعون تغيير موقع املدرسة من جهة، ومن جهة ثانية نرى أّن هذه النسب أتت من مدراء 

جولة حرب داخلية. أو ألّن موقع املدرسة ال يؤّمن  21وشهدت  مدارس تقع على خط التماس في طرابلس،

لألساتذة والّتالميذ املرور لزحمة الحي، وأيًضا بسبب الضجيج إذ أّنها تقع في وسط املدينة. وأيًضا ظهرت 

ه ضيق، و27.3% يجدون أّن مبنى مدرستهم هو واسع، ونسبة 54.5نسبة 
ّ
% يجدون أّن 18.2% يجدون أن

هذا يدّل على الّتمايز بين املباني من جهة وعلى عدم قدرة اإلداريين على تغييره لألفضل من حالته وسط. و 

 جهة أخرى.

كنولوجّية الحديثة: -ب
ّ
قة باألساتذة وتعاملهم مع الوسائل الت

ّ
 خصائص متعل

األساتذة % من عدد 45في هذا القسم توّجهنا بأسئلة اإلستمارة الى األساتذة، وهنا ظهر لنا أّن هناك نسبة 

م وإستعمال الّتكنولوجيا الحديثة. 45- 36تتراوح أعمارهم بين )
ّ
( سنة، أي أّنهم في عمر يستطيعون الّتعل

( سنة، أي أّنهم قريبين من العمر الّتقاعدي وبالّتالي 64 – 56% منهم تتراوح أعمارهم بين )8بينما هناك نسبة 

 ديثة.هم غير قادرين على الّتأقلم مع الّتكنولوجيا الح

مات 
ّ
% من عّينة البحث 85من امللفت في هذه الّدراسة أّن في املدارس الّرسمّية في طرابلس، تتراوح نسبة املعل

كور.15في حين تبلغ 
ّ
كور. وهذا ما يدّل على توّجه اإلناث نحو الّتعلم والّتعليم أكثر من الذ

ّ
 % فقط للذ

الثة فجاءت نسبة وقد استهدفنا في هذه الّدراسة حلقتين فقط: الحلقة ا
ّ
% من عّينة الّدراسة من 65لث

% من األساتذة 72% منهم فقط ثانوّيات. وأّن هناك نسبة 35املدارس الّتكميلية، باملقابل نرى أّن نسبة 

% فقط من األساتذة الحاصلين على الّدراسات 28الحاصلين على اإلجازة الجامعّية، في حين أّن هناك نسبة 

الثة، باملقابل نرى أّن 63ن هنا تبّين أّن هناك نسبة العليا )ماجستير(. وم
ّ
مون الحلقة الث ِ

ّ
% من األساتذة ُيعل

انوّية، ونسبة 35هناك نسبة 
ّ
مون املرحلة الث

ّ
مون املرحلتين مًعا.2% منهم يعل

ّ
 % فقط يعل
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مون % من األساتذة يقو 75وفي الحديث عن كيفّية تعامل األساتذة مع التالميذ، نرى أّن هناك نسبة 

% منهم ال يقومون بنشاطات مع تالميذهم. 25بنشاطات داخل املدرسة مع تالميذهم، بينما نرى أّن نسبة 

تي يقوم بها األساتذة في عّينة البحث، وكان أبرزها في نتائج الّدراسة نسبة 
ّ
شاطات ال

ّ
% من 20وتتعّدد الن

شاطات "الكشف
ّ
ربوّية" باملقابل الن

ّ
قافّية الت

ّ
شاطات" الث

ّ
% فقط من حجم 3ّية والعلمّية البيئّية" بلغت الن

 العّينة.

غات 71ونرى أّن نسبة 
ّ
% من األساتذة، يعتقدون أّن استخدام تكنولوجيا التعليم يساهم في اتقان الل

غة األجنبّية واستخدامها بشكل يومي. بينما نجد أّن نسبة 
ّ
% 29األجنبّية، وهذا عبر استخدام العبارات بالل

ه بات هناك في كّل وسيلة من عّينة الب
ّ
غات األجنبّية، إذ أن

ّ
حث من األساتذة أجابوا أنها ال تساهم في اتقان الل

غة. ونسبة 
ّ
% من األساتذة في عّينة البحث خضعوا لدورات تدريبّية متخّصصة في مجال 57حّرّية اختيار الل

ّدورات وهذا يدّل على سببين: إّما ألّن % منهم لم يشاركوا في هذه ال43تكنولوجيا الّتعليم، بينما هناك نسبة 

اإلدارة لم تسمح اال بمشاركة عدد محّدد من األساتذة، او لعدم رغبة األساتذة نفسهم في تطوير معارفهم. 

% من عّينة البحث من األساتذة يعتقدون أّن اتقان الّتكنولوجيا الّتعليمّية تزيد من ثقة 71فيما نسبة 

% فقط منهم أجابوا أّن إتقان الّتكنولوجيا ال يزيد من ثقة األستاذ 2أّن نسبة األستاذ بنفسه، بينما نرى 

 بنفسه أو أّنها تزيد بدرجة متدنّية.

% من عّينة البحث أجابوا أّن الّتكنولوجيا الّتعليمّية تساهم في اكتساب الّتالميذ الّتعلم 98هنا نرى أّن نسبة 

".% أجابوا ب2بطريقة أسرع وأسهل، بينما هناك 
ّ

 ــــــ "كال

% منهم بأّن مدارسهم ال يوجد فيها املكتبة 75وفي الحديث عن املكتبة االلكترونّية أجابوا بنسبة 

% 91% أجابو بأّن مدارسهم تحتوي على مكتبة إلكترونّية. ولكن نسبة 25االلكترونّية، بينما هناك نسبة 

نية تساهم في تنمية املهارات الفكرّية لدى الّتلميذ من عّينة البحث من األساتذة أجابوا بأّن املكتبة االلكترو

ر وببحثه هو عن املعلومات، باملقابل نرى أّن 
ّ
% فقط من عّينة البحث أجابوا بأن ال عالقة 9وذلك بالّتفك

بين املكتبة االلكترونية وتنمية الّتلميذ الفكرّية. وهذه االجوبة ال ترتبط برايهم بوجود املكتبة االلكترونية 

 دارس الّرسمّية ألّنها وجهة نظرهم فقط دون اختبارهم لها.بامل

% من األساتذة في عّينة البحث أجابوا بأّن تكنولوجيا الّتعليم تساعد على 94كما نرى أّن هناك نسبة 

% من األساتذة في عّينة البحث 94الّتواصل الفّعال بين األساتذة والّتالميذ، وفي جدول آخر أيًضا نسبة 

م ونسبة أجابوا أّن 
ّ
% من األساتذة في عّينة البحث أجابوا 82 استخدام اإلنترنت يسّهل مهّمة الّتعليم والّتعل

ل من الجهد والوقت في الّتعليم.
ّ
 أّن استخدام الّتكنولوجيا الّتعليمّية يقل
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 العدد اوجه الضعف التي تسعى املدرسة لتغييره
سبة 

ّ
الن

 املئوّية

 8% 5 ال ضعف

 37% 24 سة بالوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل كافعدم تزويد املدر 

 12% 8 ضعف مستوى التالميذ

 6% 4 ضعف املناهج التعليمية

 9% 6 غياب االرشاد النفس ي التعليمي

 24% 15 عدم خضوع املعلمين لدورات تدريبية متعلقة بتكنولوجيا التعليم

 5% 3 ضعف اللغة

 100% 65 املجموع

 

  الّصعوباتأّما 
ّ
تي تعاني منها املدارس الّرسمّية في طرابلس بشكل عام، هي أّن األساتذة في حجم العّينة ال

% من عّينة البحث 37عّبروا عن آراء وأشاروا إلى وقائع معاشة. فقد ظهر من خالل هذا الجدول أّن نسبة 

شكل كاف للمدرسة يجدون أّن من أوجه الّضعف هو عدم تزويد املدرسة بالوسائل الّتكنولوجية الحديثة ب

% لم تسمح لهم الفرصة باملشاركة بدورات تدريبّية على الوسائل الّتكنولوجية الّتعليمّية 24ككل. ونسبة 

% بغياب اإلرشاد الّنفس ي 9% يرون بأّن الّضعف يكمن في مستوى الّتالميذ، ونسبة 12الحديثة، ونسبة 

غة. 5عليمي القائم و% يرون أّن الّضعف هو باملنهج التّ 6الّتعليمي، ونسبة 
ّ
% يرون أّن الّضعف يكمن في الل

ه ال يوجد ضعف أبًدا. 8بينما أجاب 
ّ
تي تثبت لنا صّحة )الفرضّية الثانية( % منهم بأن

ّ
سب هي ال

ّ
وهذه الن

عليمّية يحّد من قدرة األساتذة 
ّ
كنولوجية الت

ّ
 عدم قدرة املدارس على تأمين الوسائل الت

ّ
تي تقول بأن

ّ
ال

عليم.على تطوير ا
ّ
عليم وتحقيق الجودة في الت

ّ
 لت

تي يستخدمونها، فنرى أّن نسبة 
ّ
وقد تحّدث األساتذة في عّينة البحث عن الوسائل الّتكنولوجية الّتعليمّية ال

% اختاروا أّنهم يستخدموا الكمبيوتر كوسيلة أولى. وعن أجهزة العرض الّضوئية، اختاروا أّنهم 80

%. أّما عن األجهزة الّصوتية فقد 20%، تليها الفيديو بنسبة 58نسبة يستخدمون الّسبورة الّضوئّية ب

 ، من ثّم جهاز امليكروفون.%78بنسبة  SOUNDSYSTEMEاختاروا 

عند اختيار الوسيلة الّتكنولوجية الّتعليمّية يحتاج األستاذ الى تجربة الوسيلة قبل استخدامها، ولكن 

ضح لنا من خالل هذه الّدراسة أّن هناك 
ّ
% من عّينة البحث يجّربون الوسيلة قبل استخدامها، 98نسبة ات
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% منهم اختاروا أّنهم يجّربون 57% ال يتّم تجربتها. وعن كيفّية اختبار الوسيلة قبل استخدامها فنسبة 2و

ر الوسيلة ومن ثّم 
ّ
 % يختبرون كيفّية استخدامها في الوقت املناسب للّدرس.29مدى توف

% من 55ّية تكنولوجية حديثة ال بّد من تحضير الّتلميذ، وهنا نرى أّن نسبة وقبل البدء بوسيلة تعليم

لبة ولفت إنتباههم إلى الّنقاط الهاّمة. و
ّ
% منهم 29األساتذة يقومون بعرض الوسيلة ومراقبة نشاط الط

طريقة % منهم يستخدمون 9أجابوا بأّنهم يوّجهون للّتالميذ مجموعة أسئلة تحّثهم على متابعة الوسيلة، و

ها. و
ّ
صون محتوى الوسيلة مع الّتنبيه 6تحديد مشكلة معّينة تساعد الوسيلة على حل

ّ
% منهم أجابوا أّنهم يلخ

 إلى نقاط هاّمة لم يتعّرض لها الّتلخيص.

وبعد عملّية االختبار للوسيلة، وتحضير الّتالميذ وعرض الوسيلة عليهم. يقوم األستاذ بتقييم الوسيلة بعد 

% من عّينة البحث أجابوا بأّنهم يقّيمون الوسيلة بطرح األسئلة على الّتالميذ 38نرى أّن نسبة استخدامها، و 

ي للّتالميذ، وأيًضا 28بعد استخدامهم الوسيلة، ونسبة 
ّ
% يقيمون الوسيلة ومدى فعاليتها بإجراء تقييم خط

االختبار مدى فهم األهداف % منهم يقومون بإجراء نقاش 6% يرون تفاعل الّتالميذ معهم، ونسبة 28نسبة 

تي وضعها األستاذ قبل استخدام الوسيلة.
ّ
 ال

من عّينة البحث أجابوا بأّنهم شعروا بتحّسن في مشاركة الّتالميذ بعد استخدام  %95وبعدها نرى أّن نسبة 

 الّتكنولوجيا الّتعليمّية.

% من عّينة البحث أجابوا 32 وفي تطبيق الوسيلة قد يواجهوا األساتذة بعض الّصعوبات، فنرى أّن نسبة

زمة. 
ّ

ر جميع الوسائل الال
ّ
تي تواجههم في تطبيق الوسائل الّتعليمّية في املدرسة هي بعدم توف

ّ
بأّن الّصعوبات ال

% منهم يجدون صعوبة في 18% منهم يجدون صعوبة في تطبيقها بسبب ضيق الوقت، ونسبة 22ونسبة 

ر الكهرباء الستعمال األدوات 14 تطبيقها لعدم معرفتهم الكاملة بها. ونسبة
ّ
% منهم يجدون الّصعوبة في توف

% منهم يجدون الّصعوبة 5% ال يجدون صعوبة في تطبيقها. ونسبة 8الّتعليمّية الحديثة، بينما هناك نسبة 

غة، وبالّتالي ال يستطيعون الّتأقلم معها. ونسبة 
ّ
ر غرف مؤّهلة 2بضعف الل

ّ
% يجدون الّصعوبة بعدم توف

 خدام الّتكنولوجيا بشكل خاص.الست
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الدور الذي تلعبه في تسهيل عملية التعليم من خالل الوسائل 

كنولوجية الحديثة
ّ
 الت

 العدد
سبة 

ّ
الن

 املئوّية

 29% 19 ايصال املعلومة بشكل اسرع وأوضح

اقب  6% 4 املعلم واملر

 17% 11 املّوجه

 5% 3 من وسيلة لترسيخ املعلومة استخدام اكثر

 8% 5 االنتباه من خالل الرسوم املتحركة جذب

 5% 3 توضيح األهداف

 17% 11 تحفيز التالميذ للمتابعة

 14% 9 الوسيط بين املعلومة والتلميذ

 100% 65 املجموع

ذي يلعبه ليسّهل عملّية الّتعليم من خالل الوسائل 
ّ
ومن خالل هذا الجداول، تبّين لنا رؤية األستاذ في دوره ال

% 17% يرون أّنهم يوّصلون املعلومة بشكل أسرع وأوضح، ونسبة 29لوجية الحديثة. فنرى أّن نسبة الّتكنو 

% منهم يرون بأّنهم يساهمون في تحفيز الّتالميذ ملتابعة 17منهم يرون أّنهم يلعبون دور املوّجه. وأيًضا 

يجدون أّنهم يجذبون اإلنتباه  %8% يرون أّنهم الوسيط بين املعلومة والّتلميذ. ونسبة 14الوسيلة، ونسبة 

م واملراقب، ونسبة 6من خالل الّرسوم املتحّركة، ونسبة 
ّ
% يستخدمون 5% منهم يرون أنفسهم أّنهم املعل

ه "كلما استطاع أكثر من وسيلة لترسيخ املعلومة أكثر.
ّ
تي تقول أن

ّ
الثة( ال

ّ
ق )الفرضّية الث

ّ
وهنا تتحق

 
ّ
كنولوجيا الت

ّ
 يستخدم الت

ّ
ق دوره كموّجه ومساهم في إيضاح املعلومات األستاذ أن

ّ
ما تحق

ّ
عليمّية كل

 بشكل أسرع".

% من األساتذة في عّينة البحث، أجابوا بأّن الّتكنولوجيا الّتعليمّية تساعد في التأثير 60كما نرى أّن نسبة 

ّنها تسهم في % منهم أجابوا أ14% بدرجة "مقبولة"، وبنسبة 26على جودة الّتعليم بدرجة "جّيدة". بنسبة 

 جودة الّتعليم بدرجة " ممتازة".

بة على استخدام مبدأ إدارة % من األساتذة من عّينة البحث، أجابوا بأّن الفوائد 43وأيًضا أّن نسبة 
ّ
املترت

املة
ّ
ب في جميع الّنواحي الّتعليمّية واالجتماعّية والعقلّية.  الجودة الش

ّ
رفع املستوى األدائي لدى الطال

ب، وبنسبة  والعمل على
ّ

% رفع مهارات العاملين في العملّية الّتعليمّية سواء 29زيادة مستوى الوعي لدى الطال

مين او اإلداريين. ونسبة 
ّ
مين وبين 14كان املعل

ّ
% منهم تعمل الجودة في الّتعليم على تحسين العالقة بين املعل

ب وتقوية روح التعاون بينهم ،وأيًضا 
ّ

 األداء الّتعليمي والكفاءة في الّتعليم.% منهم رفع مستوى 14الطال
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وهذه الّدراسة أظهرت لنا  أكثر الوسائل الّتكنولوجّية املستخدمة في املدارس الّرسمّية في طرابلس. فنرى أّن 

"  هم األكثر فعالّية لتحقيق laptop + Net  +Projector% ، "35األساتذة من خالل خبراتهم أجابوا بنسبة 

كي هو األكثر فعالية، بينما نرى أّن 26سبة جودة الّتعليم. ون
ّ
وح الذ

ّ
 lcd % يرون أّن 14% منهم أجابوا بأّن الل

projector ” ه لو وجد 11هو األكثر فعالية من بين الوسائل. ونسبة
ّ
لكّل تلميذ سيكون  I pad “% كان رأيهم بأن

سب 
ّ
 % للفيديو.5نت والكمبيوتر ونسبة % لإلنتر 9هذا هو الحل األنسب لتحقيق جودة الّتعليم، كما أتت الن

 العدد نوع التدريب الذي يمكن ان يزيد من فعالية تحسين الجودة
سبة 

ّ
الن

 املئوّية

عليم
ّ
 78% 51 يساهم في زيادة فعالية تحسين الجودة في الت

 5% 3 كيفية التواصل واستيعاب جميع انواع الطالب

كنولوجيةتوفر جميع الوسائل 
ّ
 12% 8 الحديثة الت

 5% 3 مواكبة التطور 

 100% 65 املجموع

% من عّينة البحث أجابوا، بأّن تدريب 78وأخيًرا لتحقيق فعالية وجودة الّتعليم برأي األساتذة، بنسبة 

األساتذة على استخدام الوسائل الّتكنولوجية الّتعليمّية الحديثة يساهم في زيادة فعالية تحسين الجودة في 

ر جميع الوسائل الّتكنولوجية الحديثة يساهم في فعالية تحسين % من12الّتعليم. ونسبة 
ّ
هم أجابوا بأّن توف

ق % منهم أجابوا بأّن مواكبة الّتطّور تزيد من فعالية تحسين جودة الّتعليم. 5الجودة، ونسبة 
ّ
وهنا تتحق

عليمّية يساعد في تطو 
ّ
كنولوجيا الت

ّ
 استخدام الت

ّ
تي تقول بأن

ّ
ير وتحسين املعرفة )الفرضّية الّرابعة( ال

عليم.
ّ
الي تحسين الجودة في الت

ّ
 العلمّية وبالت

 الخالصة: آفاق املناهج التعليمية مع تطبيق التكنولوجيا

تي تسعى بشكل دائم لتتّبع الّتطورات ومراقبة األستاذ والّتالميذ والعالقة بينهما مع إ
ّ
ّن اإلدارة املدرسّية هي ال

عليمّية الحديثة. ولكن الواقع أّن تكنولوجيا الّتعليم دخلت على املدارس التّ  الّتكنولوجيةتوفير األجهزة 

مازالت حديثة فهم كانوا يستخدمون  الّتكنولوجية الّرسمّية في طرابلس ولكّنها مازالت حديثة اذ أّن الوسائل

بحث استبعدنا الّرسومات أو الّصور أو املسّجل الّصوتي وغيره من الوسائل القديمة ومع إنتقائنا لعّينة ال

تي ال تملك الوسائل الّتعليمّية الحديثة لغياب التمويل الكافي سواء من الوزارة أو من 
ّ
عدد من املدارس ال

بع وتطّبق جودة الّتعليم 
ّ
الجهات املانحة وهذا ما يفتح إشكالّية جديدة وهي: كيف تستطيع طرابلس أن تت

  إن لم يكن كل مدارسها مجّهزة بالوسائل الحديثة؟
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 نستنتج من الّدراسة أّن استخدام الوسائل الّتكنولوجية الّتعليمّية الحديثة تقوم بتطوير أساليب الّتعليم

تي تعمل على إنجاح العملّية الّتعليمّية من خالل ادخال الّتكنولوجيا الى الّتعليم واالبتع
ّ
م ال

ّ
اد عن والّتعل

 من خالطرق الّتعليم الّتقليدّية من أجل تحقيق الجودة املطلو 
ّ

ل بة في الّتحصيل العلمي، وال يتحّقق ذلك إال

زم 
ّ

تأمين بيئة تكنولوجّية متكاملة في املدارس، وهذا يتوقف على مدى إمكانّية الحصول على الّتمويل الال

ة للحّد من الّتفاوت الحاصل في نظام الّتعليم في املدارس الّرسمّية والّتفاوت أيًضا بين املدارس الّرسميّ 

 ة في املنطقة نفسها.والخاصّ 

في الختام ال بّد من الّتأكيد على أّن جودة الّتعليم هي نتيجة العالقة الثنائّية املحورّية بين: األساتذة الكفوئين 

تي تتبّناها املدارس اليوم لتحقيق التفاعل بين األساتذة والتالميذ وعمليات 
ّ
ربوّية املتطّورة ال

ّ
وبين املناهج الت

ام هذه هي الي تساهم مساهمة كبيرة في تطوير النظام التعليمي القديم، "ال تنمية دائمة التحفيز واالهتم

 بالّنهوض الّتعليمي "
ّ

ا مستدًما إال  .1ومستدامة وال اقتصاد حقيقيًّ
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 "الفلسطينية األمنیة املؤسسة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییم

 ، جامعة االستقالل، فلسطين.عالونة مروان .د

Evaluation of the Military Curriculum at AL-ISTIQLAL University from the Point of View of the 

Palestinian Security Establishment 

Prepared by: Dr. Marwan Alawneh 

 

 

Abstract:   

This study aimed at understanding the evaluation of the military curriculum at Al-Istiqlal University. 

Development impediments, proposed development mechanisms from the point of view of the Palestinian 

security establishment. The study population consists of (20) members of teaching staff and employees of 

the Palestinian security establishment. The researcher used the questionnaire as a tool to study, the study 

reached a set of results; the most important is that there is great interest for faculty members of the 

curriculum. The curriculum is clear, understandable and teaching methods appropriate to the curriculum 

and there is a great commitment to give full courses. Curriculum characterized by scientific follow-up in the 

field of competence, the study showed that the most important obstacles to the development of the 

curriculum are the authors of the curriculum with previous experiences and the absence of incentives and 

the lack of a budget for the development and preparation of curricula. One of the most important 

mechanisms proposed to develop the curriculum was training the participants in the process of developing 

the curriculum, and understanding the process of development and its dimensions by the developers of the 

curriculum, In addition, involve the community, the security establishment and the university in the process 

of curriculum development. The study included recommendations such as modernity in developing the 

curriculum, providing incentives for developers, and providing a special budget for the development of the 

curriculum. 

Keywords: Curriculum, Evaluation 
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 امللخص

 وآليات تطويره ومعيقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییمهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

 من 20)  تكون مجتمع الدراسة من الفلسطينية، األمنیة املؤسسة نظر وجهة من التطوير املقترحة
ً
( عضوا

منية الفلسطينية، واستخدم الباحث االستبانة كأداة عضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي املؤسسة األ أ

نه يوجد اهتمام كبير ألعضاء الهيئة التدريسية أمها هألى مجموعة من النتائج إللدراسة ، وتوصلت الدراسة 

باملنهاج، وكانت املناهج  واضحة ومفهومة وطرق التدريس مناسبة للمنهاج وهناك التزام كبير بإعطاء 

هم معوقات أن أاملقررات كاملة ويتسم املنهاج باملواكبة العلمية في مجال االختصاص ، وبينت الدراسة 

دي املنهاج بالخبرات السابقة لديهم وغياب الحوافز وعدم توفر ميزانية خاصة تطوير املنهاج تمسك مع

 هم اآلليات املقترحة لتطوير املنهاج كانت تدريب املشتركين في عملية تطويرأبتطوير واعداد املناهج ، ومن 

مع واملؤسسة املنهاج ، وفهم عملية التطوير وأبعادها من قبل القائمين على تطوير املنهاج، واشراك املجت

 منية والجامعة في عملية تطوير املناهج وخرجت الدراسة بتوصيات منها اتباع الحداثة في تطوير املنهاج ،األ 

  وتقديم الحوافز للقائمين على عملية التطوير ، وتوفير ميزانية خاصة لعملية تطوير املنهاج.

 كلمات مفتاحية: منهاج، تقييم

 

 :املقدمة

 للعلوم األكاديمية الفلسطينية مسمى تحت فلسطين أرض على 1998 العام في لاالستقال جامعة أنشأت

 إلى 2011 العام في وتم تحويلها ،2007 العام في عباس محمود الرئيس السید فخامة وافتتحها األمنیة،

 فلسطين في الجامعية املؤسسات دون  تختص وحدها التي واألولى األحدث الحكومية الجامعة وهـي جامعة،

  بذلك لتكون  والعسكرية، األمنیة العلوم مجال في العالي التعليمب
ً
 األمنیة للمؤسسة أساسيا رافدا

 وعددها البكالوريوس برامج خالل من املهنية بالعلوم والتخصصات املسلحين األمن بكوادر الفلسطينية

 األمنیة املؤسسة تسباتومن منتسبي من الشابة الفئات تأهيل إعادة دائم، وكذلك ازدياد في والعدد تسعة 

 دبلوم برامج ثمانية خالل من والشرطية والعسكرية األمنیة العلوم فروع مختلف في الدبلوم املنهي برامج عبر

متخصصة كما يوجد بالجامعة ثالثة برامج دبلوم متوسط مدتها عامان متخصصة في مجاالت األمن  منهي

  .1كلیات ربعأ على موزعة التخصصات وجميع والعلوم العسكرية. 

                                                           
 ar.html-304-http://www.alistiqlal.edu.ps/page املوقع اإللكتروني لجامعة االستقالل انظر الرابط:  1

http://www.alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
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 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

األمنیة  العلوم تدرس والتي فلسطين مستوى  على الوحیدة الجامعة هي االستقالل جامعة أن بما

 الجامعة وضمن رؤیة تخرجهم، بعد األمنیة املؤسسة في للعمل سینخرطون  خریجوها وجمیع والعسكریة،

 التعلم، عملیة في رئیس العسكري جزء املنهاج وكون  باستمرار، مخرجاتها جودة لتحسين الدؤوب وسعيها

 الجدید ومواكبة العصر متطلبات اإلیجابي ملواجهة التغیير إلى تحتاج مستمرة عملیة التطویر عملیة وكون 

 تحلیل ضرورة ارتأی فقد الجامعة، في تدریس هیئة الباحث یعمل كعضو وكون  العسكریة، العلوم مجال في

 اآللیات ووضع التطویر، معیقات على التعرف وكذلك الجامعة، في التي تدرس ریةالعسك للمناهج الواقع

 الدراسة مشكلة تحدید یمكن وعلیه العصر، متطلبات یواكب محدث عسكري  للخروج بمنهاج املناسبة

وآلیات  تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج واقع ما :اآلتي  الرئیس خالل السؤال من

 الفلسطینیة؟ األمنیة املؤسسة نظر وجهة من املقترحة طویرالت

 األمنیة؟ املؤسسة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج واقع ما .1 س

 املؤسسة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تطویر معیقات ما .2 س

 األمنیة؟

 األمنیة؟ نظر املؤسسة وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  جللمنها املقترحة التطویر آلیات هي ما .3 س

 :الدراسة أهداف

 : إلى الدراسة تهدف

 .األمنیة املؤسسة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییم .1

 .املؤسسة األمنیة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تطویر معیقات على . التعرف2

األمنیة،   نظر املؤسسة وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  للمنهاج املقترحة التطویر آلیات وضع .3

 .وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة 

 مع وبالتنسیق الكامل حدیثة واستراتیجیات آلیات ضمن االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج . تطویر4

 .الفلسطینیة األمنیة املؤسسة

 :الدراسة یةأهم

 :یأتي بما الدراسة هذه أهمیة تلخیص یمكن
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في  یدرس الذي العسكري  املنهاج تقییم في الجامعة في املسؤولين تفید قد الدراسة هذه نتائج .1

 .الجامعة

 أعضاء هیئة نظر وجهة من العسكري  املنهاج تطویر معیقات معرفة في تفید الدراسة هذه نتائج .2

 .تلك املعیقات من الحد في الجامعة في املسؤولين یساعد مما ة،الجامع في العسكریين التدریس

 التدریب املالئمة وبرامج واالستراتیجیات الخطط وضع في املسؤولين تساعد الدراسة هذه نتائج .3

 .العصر ومتطلبات یتالءم بما الجامعة في العسكري  املنهاج لتطویر

تقییم  تتناول  والتي -الباحث  علم حد على- فلسطين في األولى الدراسات من تعد الدراسة هذه .4

 وجهة نظر من املقترحة التطویر وآلیات تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج

 .الدراسات من بالجدید التربویة للمكتبة إثراءً  ُیشكل قد مما ،"الفلسطینیة األمنیة املؤسسة

 :الدراسة حدود

 :یأتي بما الدراسة هذه حدود تتحدد

 وآلیات تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییم  :املوضوعیة الحدود-

 "الفلسطینیة األمنیة املؤسسة نظر وجهة من املقترحة التطویر

 .األمنیة الفلسطینیة املؤسسة وفي االستقالل، جامعة في الدراسة هذه إجراء تم  :املكانیة الحدود-

 .2019/ 2018 العام خالل الدراسة ذهه اجريت  :الزمنیة الحدود-

االستقالل من املؤسسة االمنية  جامعة في العسكریين التدریس هیئة أعضاء البشریة: الحدود-

 الفلسطينية.

 :الدراسة منهج

 .الدراسة تحتاجها التي واملعلومات البیانات لجمع التحلیلي الوصفي املنهج استخدم 

 املصطلحات:

ملواد واملقررات الدراسية التي يدرسها الطالب من املدرس املتخصص باملادة أو هو مجموعة من ااملنهاج: 

املقرر الدراس ي، وهو عبارة عن مجموعة من املعلومات والحقائق واملفاهيم واألفكار التي يتلقاها الطالب في 

ه مجموعة من األنشطة واملمار 
ّ
سات الحجرات الدراسية على هيئة مواد دراسية، والبعض يعرفه بأن
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املخططة والهادفة التي توفرها املدرسة ملساعدة املتعلمين على تحقيق مجموعة من األهداف التعليمية، 

 .1والحصول على أفضل النتائج بناًء على قدراتهم وإمكانياتهم داخل الصف الدراس ي

ت هي عملية منهجية تقوم على اسس عملية تستهدف اصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدخال تقييم: 

وعمليات ومخرجات اي نظام تربوي، تعليمي، تدريبي، ومن ثم تحديد جوانب القوة والضعف تمهيدا التخاذ 

 2قرارات مناسبة إلصالح ما قد تم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور 

 الدراسات السابقة

وء مفاهيم ( تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة املتوسطة في دولة الكويت في ض2018دراسة العازمي)

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتب اللغة العربية املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة 

للمرحلة املتوسطة في دولة الكويت في ضوء مفاهيم املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة، 

( فقرة، تمثل 47ستبانة مكونة من )( معلم ومعلمة، وكانت أداة الدراسة ا100وتكونت عينة الدراسة من )

مفاهيم املسؤولية االجتماعية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة املتوسطة 

 
ً
في ضوء مفاهيم املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة جاءت )مرتفعة(. وأظهرت النتائج أيضا

ئية في درجة تقويم الكتب املشار إليها تعزى إلى الجنس، أو املؤهل، أو أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا

 .3الخبرة، أو الصف الدراس ي

( تقويم كتب اللغة االنجليزية املقررة للمرحلة املتوسطة في العراق في ضوء املحتوى 2018دراسة خليل )

لى املحتوى الثقافي اإلنجليزي هدفت هذه الدراسة التعرف إالثقافي االنجليزي من وجهة نظر مدرس ي املادة 

في كتب اللغة االنجليزية املقررة للمرحلة املتوسطة في العراق في ضوء املحتوى الثقافي االنجليزي من وجهه 

( مدرس ومدرسة، استخدم الباحث املنهج الوصفي 102نظر مدرس ي املادة، وتكونت عينة الدراسة من )

على عينة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن البحثي حيث قام بإعداد استبانة وتوزيعها 

 إلى ما تهدف إلى تحقيقه 
ً
أسئلتها، استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة كأداة لدراسته، واستنادا

( فقرة موزعة على ستة مجاالت 39الدراسة الحالية، صيغت أدوات الدراسة بصورتها النهائية تكونت من )

وية، القيم االخالقية، القيم التاريخية، القيم االجتماعية، القيم النفسية، القيم الوطنية؛ هي: القيم الترب

وأظهرت نتائج الدراسة إن درجة توافر قيم املحتوى الثقافي االنجليزي في كتب اللغة االنجليزية من وجهه 

م الوطنية بدرجة نظر مدرس ي املادة على املجال الكلي جاءت بدرجة متوسطة ، حيث احتل مجال القي

                                                           
 (.58مناهج الدراسات الجامعية. الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم للماليين ص )، (1990(حمد سعادة، جودت أ 1
 (، سلسلة محاضرات التقويم والقياس في التربية الرياضية.2009ايمان حسين ) ،الطائي - 2

ضوء مفاهيم املسؤولية االجتماعية من وجهة  ( تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة املتوسطة في دولة الكويت في2018العازمي، احمد مرزوق ) 3

 نظر معلمي املادة )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة ال البيت: األردن.
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مرتفعة ، في حين جاءت جميع املجاالت األخرى بدرجة توافر متوسطة ، كما أظهرت النتائج وجود فروق 

ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي والخبرة 

عادة النظر في محتوى موضوعات كتب وفي ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات من ضمنها إ

 .1اللغة االنجليزية وتأكيد على التعديل بما يتناسب مع قدرات الطالب ومستواه العقلي

تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني األساس ي من املنهاج الفلسطيني ( 2018دراسة جودة وحرب )

ياضيات الفلسطيني الجديد للصف هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الر  الجديد في ضوء معايير الجودة

الثاني األساس ي في ضوء معايير الجودة، استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة 

( من معلمي الرياضيات حكومة ووكالة للصف الثاني األساس ي في محافظة 165البشرية عنقودية تكونت من )

نة تامة شملت جميع صفحات كتابي الرياضيات الفلسطيني رفح، أما عينة الدراسة املوضوعية فهي عي

الجديد في الفصلين األول والثاني للصف الثاني األساس ي، واستخدم الباحثان أداة تحليل املحتوى، 

واستبانة للتقويم، وأشارت النتائج إلى أن السلبيات في الكتاب األول كثيرة وهي أكثر من سلبيات الكتاب 

رها في جداول مفصلة، وتوافق ذلك مع النتيجة الثانية التي بينت أن توافر معايير الثاني بكثير وتم حص

الجودة في الكتاب األول ضعيفة وفي الكتاب الثاني كانت متوسطة، وكانت األخطاء اللغوية والطباعية 

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مد
ً
ي توافر الواردة متصدرة لهذه السلبيات، وأظهرت النتائج أيضا

 .2وكالة الغوث( لصالح معلمي الحكومة -معايير جودة الكتاب تعزى ملتغير املؤسسة )حكومية 

 الطريقة واالجراءات

 للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع الدراسة 
ً
يتضمن هذا الفصل وصفا وعرضا

يرات وإجراءات الدراسة، إضافة إلى وصف وعينتها، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، وتحديد متغ

 تصميم الدراسة واملعالجات اإلحصائية املتبعة في تحليل البيانات وفيما يلي بيان ذلك:

 : منهج الدراسة

ألغراض هذه الدراسة استخدم الباحث املنهج االرتباطي ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة وأغراضها، وذلك 

 التطویراملقترحة وآلیات تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییمبهدف التعرف إلى 

 وهذا املنهج يناسب أغراض الدراسة. الفلسطينية األمنیة املؤسسة نظر وجهة من

                                                           
( تقويم كتب اللغة االنجليزية املقررة للمرحلة املتوسطة في العراق في ضوء املحتوى الثقافي االنجليزي من وجهة 2018خليل، حازم عبد خليل ) 1

 ة )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة ال البيت: األردن.نظر مدرس ي املاد
( تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني األساس ي من املنهاج الفلسطيني الجديد في ضوء 2018جودة، موس ى محمد وحرب، سعيد ابراهيم ) 2

 8، مجلد24معايير الجودة، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، العدد
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 : مجتمع الدراسة 

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع األفراد أو العناصر التي تعاني من مشكلة الدراسة أو ذات عالقة بها، 

باحث  إلى تعميم نتائجها عليها، وبذلك فإن املجتمع في هذه الدراسة هم جميع املحاضرين  ويسعى ال

 خالل الفصل الدراس ي االول 20العسكريين بالجامعة  وعددهم  )
ً
 ( .2019-2018((  محاضرا

 عينة الدراسة 

الستبانات املسترجعة قام الباحث  بتوزيع االستبانة على مجتمع الدراسة في جامعة االستقالل  ، وكان عدد ا

( يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها 1( استبانة. والجدول )18التي جرى عليها التحليل اإلحصائي )

 املستقلة.

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها املستقلة1جدول )

 املئوية النسبة العدد فئات املتغير املتغير

 55.6 10 عسكري  التخصص

 44.4 8 أمني

 100.0 18 املجموع

 33.3 6 رائد-نقيب الرتبة العسكريه

 33.3 6 مقدم

 27.8 5 عقيد

 5.6 1 عميد فأعلى

 100.0 18 املجموع

 الخبرة

 16.7 3 سنوات 5اقل من 

 16.7 3 سنوات 10-5من

 66.7 12 سنوات 10اكثر من 

 100.0 18 املجموع

 الجهاز

 27.8 5 االمن الوطني

 5.6 1 ت العسكريةاالستخبارا

 22.2 4 املخابرات العامة

 5.6 1 االمن الوقائي

 38.9 7 أخرى 

 100.0 18 املجموع
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 :أداة الدراسة

قام الباحث ببناء االستبانة كأداة للدراسة لجمع البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة حيث تهدف إلى 

 ؤسسة األمنية الفلسطينية حول تقییماملوظفين في جامعة االستقالل من املاستطالع وجهات نظر 

وذلك بعد االطالع على  التطویراملقترحة وآلیات تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج

األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة، وقد تكونت االستبانة من ثالثة أقسام 

حتوي على مجموعة من العناصر التي تحدد هدف الدراسة ونوع : يشمل مقدمة االستبانة ويالقسم األول 

معلومات عامة عن اعضاء الهيئة التدريسية )البيانات الشخصية( القسم الثاني: البيانات واملعلومات، و

دخلت كمتغيرات في البحث وهذه املتغيرات الديموغرافية 
ُ
( 104: تكونت االستبانة من )القسم الثالثالتي أ

في خمسة محاور وقد تم تصميم الفقرات على أساس مقياس ليكرت خماس ي األبعاد وقد بنيت فقرة موزعة 

   الفقرات وأعطيت األوزان كما هو آت:

 خمس درجات :
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة: أربع درجات 

 متوسطة: ثالث درجات 

 صغيرة: درجتين 

 درجة واحدة :
ً
 صغيرة جدا

 

ساس وفق املعيار ات الحسابية وتفسير النتائج على هذا األ تم التوصل الى املتوسط تفسير النتائج )معيار(:

 التالي للتقدير:

 (4.2 .كبيرة جدا )فما فوق 

  ( كبيرة.3.4-4.2)من 

  ( متوسطة.2.6-3.39)اقل من 

  ( قليلة.1.8-2.59)اقل من 

  ( قليلة جدا.1.8)اقل من 

 

 



 2019مارس  25العدد  –لسابع العام ا -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

155 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| تطوير األنظمة التعليمية العربية حول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

 :صدق األداة

دقها قام الباحث بعرضها على مجموعة من بعد إعداد أداة الدراسة بصورتها األولية وللتحقق من ص 

املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم العسكرية في الجامعات الفلسطينية، وقد طلب من 

املحكمين إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة بهدف التأكد من صدق محتوى الفقرات، ومدى مالءمتها 

نهم بيان صالحية العبارة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد حصلت ألهداف الدراسة ومتغيراتها، حيث طلب م

 على موافقتهم بدرجة كبيرة مع إجراء بعض التعديالت على فقراتها

 ثبات األداة: 

( والجدول  Chronback Alphaلقد تم استخدام معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا)

 اة الدراسة ومجاالتها.الثبات ألد   التالي يبين معامالت 

 ( معامالت الثبات ملجاالت االستبانة والدرجة الكلية 3جدول)

 معامل الثبات املجال رقم املجال

 0.95 املقرر   .1

 0.96 االهداف  .2

 0.96 طرق التدريس  .3

 0.96 معوقات تطوير املنهاج  .4

 0.95 االليات التطوير املقترحة  .5

بات ملجاالت االستبانة كانت عالية وفوق الجيدة، حيث تراوحت ( أن معامالت الث3يتضح من الجدول رقم )

 ( وهي معامالت ثبات عالية وتفي بأغراض البحث العلمي.0.96-0.95معامالت الثبات ما بين )

 إجراءات الدراسة:

 لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية. - 

 اسة .تحديد مجتمع الدر  -

 تحديد أفراد عينة الدراسة . -

 الحصول على موافقة الجهات ذات االختصاص . -

 قام الباحث  بتوزيع األداة على عينة الدراسة. -
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 استرجاع االستبانات املعبأة ومراجعتها من قبل الباحثة  وترميزها. -

حصائي الرزمة اإلحصائية للعلوم إدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج اإل  -

 ( وتفريغ إجابات أفراد العينة.SPSSاالجتماعية )

 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات املناسبة. -

 -املعالجات اإلحصائية:

تخدام الحاسوب ثم تمت معالجة بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باس 

( وذلك باستخدام SPPSالبيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية)

 املعالجات اإلحصائية التالية:

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لتقدير الوزن النسبي   -1

 لفقرات االستبانة.

 ار كرونباخ الفا.اختب -2

 نتائج أسئلة الدراسة

 وآلیات تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییمهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

. كما هدفت إلى التعرف إلى دور متغيرات الفلسطینیة األمنیة املؤسسة نظر وجهة من التطویر املقترحة

ر استبانة وتم التأكد من صدقها ومعامل ثباتها، وبعد عملية الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوي

جمع االستبيانات تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 

 ( وفيما يلي نتائج الدراسة تبعا لتسلسل أسئلتها وفرضياتها.SPSSاالجتماعية )

 

 لدراسة:أوال: النتائج املتعلقة بأسئلة ا

 السؤال االول 

اقع   ؟الفلسطينية األمنیة املؤسسة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییموما و

 واقع تقییم ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت 

 حسب  األمنیة ؤسسةامل نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج
ً
الفلسطينية فيها مرتبة تنازليا

 -( تبين ذلك: 4املتوسط الحسابي ونتائج الجدول )
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 (4جدول )

افات املعيارية ملجاالت  اقع تقییماملتوسطات الحسابية واالنحر  جامعة في العسكري  املنهاج و

 نية الفلسطي األمنیة املؤسسة نظر وجهة من االستقالل

املتوسط  املجال الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

 كبيرة 0.54764 3.8492 املقرر   .1

 كبيرة 0.78667 3.7857 األهداف  .2

 كبيرة 0.65902 3.8758 طرق التدريس  .3

 كبيرة 0.64621 3.8369 الدرجة الكلية

 

 األمنیة املؤسسة نظر وجهة من االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج ( أن واقع تقییم4يتضح من الجدول )

( على الدرجة الكلية للمحاور أي انه كانت 0.64( وانحراف معياري )3.83الفلسطينية ، قد أتت بمتوسط )

درجات املحاور  جميعها كبيرة، في حين تراوحت املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على 

( وهذه النتيجة تعد كبيرة حسب املقياس املعد 3.83(، كما وبلغت الدرجة الكلية )3.78-3.87)املجاالت بين 

للدراسة، ويعزو الباحث هذه النتيجة الى ان هناك اهتمام كبير ملخططي ومؤلفي ومنفذيه املنهاج العسكري 

ناسبة بالنسبة خطواته األساسية واضحة بالنسبة ومفي جامعة االستقالل حيث انه  املقرر الدراس ي 

للموظفين في املؤسسة األمنية  وان طرق تدريس املقرر متسقة مع الخطوط األساسية الخاصة للمقرر، كما 

استخدم في  هذا املقرر األنشطة الصفية  لتطوير انه يتم ان هناك  التزام كبير بإعطاء املقرر بشكل كامل ، و 

وان املقرر يتسم  باملواكبة العلمية في حقل االختصاص،  معارف  ومهارات الطلبة التي يهدف املقرر لتعليمها

قابلية تحقق ، وان هناك تغطي مجاالت املعرفة: املهارية، املعرفية ،الوجداني  اما بالنسبة لألهداف تبين أنها 

تطابق أهداف املقرر مع فلسفة وأهداف البرنامج األهداف ضمن املوارد البشرية املتاحة، وان هناك 

والوجدانية بصورة كبيرة، في القسم والكلية كما وانه يكتسب الطالب لألهداف املعرفية واملهارية  التدريس ي

 توفر املصادر العلمية الحديثة الكتب واملراجعوان طرق التدريس مناسبة حيث ان  أعضاء هيئة التدريس 

 .للدرس باملوعد املقرر وان كافة املدرسين يلتزمون يتسم بالوضوح وان عرض املقرر 

معیقات تطوير املنهاج العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة ما السؤال الثاني : 

 األمنیة؟
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عیقات تطوير املنهاج ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية مل 

 حسب املتوسط الحسابي  العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمنیة
ً
فيها مرتبة تنازليا

 -( تبين ذلك: 5ونتائج الجدول )

 (5جدول )

افات املعيارية معیقات تطویر املنهاج العسكري في جامعة االستقالل من  املتوسطات الحسابية واالنحر

 وجهة نظر املؤسسة األمنیة

املتوسط  املجال الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

سك بعض العاملين في مجال تطوير تم  .1

 بسابق خبراتهم فيه، ومحاولة تطبيقهااملناهج 

 كبيرة 1.098 3.83

قدمة للعاملين في مجال   .2
ُ
غياب الحوافز امل

املنهج ولجهودهم املبذولة في هذا تطوير 

 اإلطار

 متوسطة 1.188 3.33

عدم كفاية امليزانّية إلنجاز التعديالت   .3

 جعلى املنهااملطلوبة 

 متوسطة 1.231 3.11

توجد فئة من الفنيين الذين يقومون بأعمال   .4

في عملية تطوير املناهج الدراسية ، ال مهمة 

حظها من العناية في عملية  –أحيانا  –تأخذ 

 .التطوير

 متوسطة 1.323 3.11

عدم تمثيل العناصر التي ينبغي أن تشترك في   .5

 عملية التطوير

 متوسطة 1.056 3.06

ض األفراد يّدعون امتالكهم القدرة على بع  .6

 لرؤيتهم الشخصّية التي لن التطوير 
ً
وفقا

قائمة على أساس علمّي تكون بالضرورة 

 صحيح

 متوسطة 1.283 3.00

عدم إعداد الكتب واملراجع التي سوف   .7

 التطوير اإلعداد املناسبتستخدم في 

 متوسطة 1.283 3.00
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املناهج عدم إدراك القائمين على تطوير   .8

 املنهج الدراس يملفهوم 

 متوسطة 1.323 2.89

عدم التعاون من جانب العاملين في عملية   .9

 التطوي 

 متوسطة 1.079 2.89

تصور كّل فرد لعملّية  تطويرالتعليم والشكل   .10

 يجب أن تكون عليه،الذي 

 متوسطة 1.043 2.83

عدم تدريب املشتركين في عملية التطوير   .11

 املناسبالتدريب 

 متوسطة 1.114 2.78

عدم ادارك القائمين بالتطوير ملفهوم املنهج   .12

 الدراس ي

 متوسطة 1.085 2.67

عدم تأسيس تطوير املنهج على تقويم علمي   .13

 يعيق التطوير عن بلوغ أهدافهله 

 متوسطة 1.138 2.67

عدم العناية بالتجريب املتابعة بالتقويم ومن   .14

 استثمار التغذية العائدةثم عدم 

2.67 .970  متوسطة 

استثناء خطة التطوير لبعض النواحي   .15

 والتعليمّية؛التربوّية 

 متوسطة 1.092 2.61

عدم إشراك املعلمين بعملّية التطوير أو   .16

 تدريبهم

 متوسطة 1.195 2.61

عدم رسم خطة كاملة لعملية التطوير   .17

 جميع املشاطات املطلوبة،تستوعب 

2.61 .979  متوسطة 

 قليلة 1.098 2.50 وتجاوب الطلبة مع املنهاجعدم تفاعل   .18

القيام بعملّية تطوير املنهج على أسس غير   .19

 علمّية؛

 قليلة 1.097 2.44

تعددة لعملّية التغيير في   .20
ُ
رفض اإلدارات امل

 املنهاج

2.44 .922  قليلة 

 قليلة 1.029 2.33 معوقات تتصل باملجتمع  .21

 قليلة 1.227 2.28 غياب عملية اإلشراف من قبل اإلدارة   .22

 قليلة 1.114 2.22 عدم تمكنه من املادة العلمية  .23
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 قليلة 1.043 2.17 عدم إدراك إملدرس ألهداف التطوير  .24

 قليلة 1.029 2.00 املدرس ال يمتلك املهارات املطلوب تنفيذها  .25

 متوسطة 0.826 2.7222 الدرجة الكلية

العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة ( أن معیقات تطوير املنهاج 4يتضح من الجدول )

( على الدرجة الكلية ملعیقات تطوير املنهاج 0.86( وانحراف معياري )2.72األمنیة، قد أتت بمتوسط )

العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمنیة أي انه كانت درجاتها متوسطة، في حين 

(، كما وبلغت 2.00-3.83ستجابات أفراد الدراسة على املجاالت بين )تراوحت املتوسطات الحسابية ال 

( وهذه النتيجة تعد متوسطة حسب املقياس املعد للدراسة، كما تبين ان اهم املعيقات 2.72الدرجة الكلية )

 الخاصة بتطوير املنهاج كانت:

  تطبيقها بسابق خبراتهم فيه، ومحاولةتمسك بعض العاملين في مجال تطوير املناهج 

  قدمة للعاملين في مجال تطوير
ُ
 املنهج ولجهودهم املبذولة في هذا اإلطارغياب الحوافز امل

  املنهاجعلى عدم كفاية امليزانّية إلنجاز التعديالت املطلوبة 

  عملية تطوير املناهج الدراسية، ال تأخذ في توجد فئة من الفنيين الذين يقومون بأعمال مهمة– 

  .حظها من العناية في عملية التطوير –أحيانا 

  عملية التطويرعدم تمثيل العناصر التي ينبغي أن تشترك في 

  لرؤيتهم الشخصّية التي لن تكون بالضرورة بعض األفراد يّدعون امتالكهم القدرة على التطوير 
ً
وفقا

 قائمة على أساس علمّي صحيح

 التطوير اإلعداد املناسبدم في عدم إعداد الكتب واملراجع التي سوف تستخ 

  املنهج الدراس يعدم إدراك القائمين على تطوير املناهج ملفهوم 

 عدم التعاون من جانب العاملين في عملية التطوير 

  يجب أن تكون عليه.تصور كّل فرد لعملّية تطوير التعليم والشكل الذي 

 

 السؤال الثالث

 ج العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمنیة؟ي آليات التطوير املقترحة للمنهاما ه
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلليات التطوير  

 حسب 
ً
املقترحة للمنهاج العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمنیة فيها مرتبة تنازليا

 -( تبين ذلك: 5سابي ونتائج الجدول )املتوسط الح

 (5جدول )

افات املعيارية آلليات التطوير املقترحة للمنهاج العسكري في جامعة  املتوسطات الحسابية واالنحر

 االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمنیة

املتوسط  املجال الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

تشارك في تمثيل العناصر التي ينبغي أن   .1

عملية التطوير مثل املدرسين أو القيادات 

 .االجتماعية

 كبيرة 0.907 4.00

أن يدرك القائمين على عملية التطوير   .2

 ملفهوم التطوير وأبعاده

 كبيرة 0.970 4.00

اعداد الكتب واملراجع التي سوف   .3

 تستخدم في التطوير اإلعداد املناسب

 كبيرة 0.873 3.94

على تطوير املناهج أن يدرك القائمين   .4

ملفهوم املنهج الحديث الذي يهتم بجميع 

 جوانب النمو لدى التالميذ

 كبيرة 0.900 3.89

املرونة في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية وعدم   .5

 .التمسك بالروتين الحاد

 كبيرة 1.132 3.89

التخلص من املركزية وإشراك املجتمع   .6

 .واملدرسة في عملية التطوير

 يرةكب 1.079 3.89

تدريب املشتركين في عملية التطوير   .7

 التدريب املناسب

 كبيرة 1.043 3.83

العناية بالتجريب واملتابعة بالتقويم ومن   .8

 ثم استثمار التغذية العائدة

 كبيرة 0.924 3.83
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رسم خطة كاملة لعملية التطوير تستوعب   .9

جميع النشاطات، وتستثمر اإلمكانات 

تنسق بين البشرية واملادية املتاحة، و 

املراحل والخطوات، وتستشرف املعوقات 

 واملشكالت

 كبيرة 1.060 3.78

أن يدرك القائمين بالتطوير أن التطوير   .10

يشمل جميع جوانب املنهج وليس جانبا 

 دون آخر

3.67 .970  كبيرة 0

افز املناسبة للقائمين على   .11 توفير الحو

 عملية التطوير

 كبيرة 1.138 3.67

تين في صرف اإلعتمادات اإلبتعاد عن الرو   .12

 املالية

 كبيرة 1.290 3.61

توفير امليزانية الالزمة لعمل التعديالت   .13

 املطلوبة في املباني، وتوفير األثاث واملواد

 متوسطة 1.320 3.28

 كبيرة 0.855 3.7906 الدرجة الكلية

االستقالل من وجهة نظر ( أن آلليات التطوير املقترحة للمنهج العسكري في جامعة 4يتضح من الجدول )

( على الدرجة الكلية آلليات التطوير 0.85( وانحراف معياري )3.79املؤسسة األمنیة، قد أتت بمتوسط )

املقترحة للمنهاج العسكري في جامعة االستقالل من وجهة نظر املؤسسة األمنیة أي انه كانت درجاتها كبيرة، 

(، كما 4.00-3.79أفراد الدراسة على املجاالت بين ) في حين تراوحت املتوسطات الحسابية الستجابات

( وهذه النتيجة تعد كبيرة حسب املقياس املعد للدراسة، حيث تبين من خالل 3.79وبلغت الدرجة الكلية )

 االطالع على املتوسطات الحسابية حيث كانت اهم االليات املقترحة للمنهاج العسكري في جامعة االستقالل:

 التطوير مثل املدرسين أو القيادات االجتماعيةتي ينبغي أن تشارك في عملية تمثيل العناصر ال 

  التطوير وأبعادهادارك القائمين على عملية التطوير ملفهوم. 

  التطوير اإلعداد املناسباعداد الكتب واملراجع التي سوف تستخدم في. 

  لدى ي يهتم بجميع جوانب النمو املنهج الحديث الذأن يدرك القائمين على تطوير املناهج ملفهوم

 .التالميذ

  التمسك بالروتين الحاداملرونة في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية وعدم.  
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  في عملية التطويرالتخلص من املركزية وإشراك املجتمع والجامعة.  

  املناسبتدريب املشتركين في عملية التطوير التدريب. 

 استثمار التغذية العائدةويم ومن ثم العناية بالتجريب واملتابعة بالتق. 

  النشاطات، وتستثمر اإلمكانات البشرية واملادية رسم خطة كاملة لعملية التطوير تستوعب جميع

 وتستشرف املعوقات واملشكالت.املتاحة، وتنسق بين املراحل والخطوات، 

 التوصيات

  لة تطبيقهاضرورة اتباع العاملين في مجال تطوير املناهج الحداثة ومحاو. 

  املنهج على القائمين على املناهج تقديم الحوافز بصورة مستمرة للعاملين في مجال تطوير. 

  عملية تطوير املناهج الدراسيةفي االهتمام الفائق من قبل الفنيين الذين يقومون بأعمال مهمة 

ت البشرية واملادية النشاطات، وتستثمر اإلمكانارسم خطة كاملة لعملية التطوير تستوعب جميع 

 .وتستشرف املعوقات واملشكالتاملتاحة، وتنسق بين املراحل والخطوات، 

  جميع جوانب املنهج )املقرر، املدرسين، البيئة، على القائمين بالتطوير إدراك أن التطوير يشمل

 .األهداف، التقويم، طرق التدريس( وليس جانبا دون آخر

  املالية وإعطاء الكل حقةعتمادات االبتعاد عن الروتين في صرف اإل. 

  في املباني، وتوفير األثاث واملوادضرورة توفير امليزانية الالزمة لعمل التعديالت املطلوبة. 

 .ضرورة اجراء دراسات مفصلة تتناول كل عنصر من عناصر املنهاج في املؤسسة األمنية على حدا 

 تغيرات لم تشتمل الدراسة الحالية عليها.ضرورة اجراء دراسة بنفس املوضوع واحتوائها على م 
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 االستبانة

 حضرة السيد /  املحترم

 وآلیات تطویره ومعیقات االستقالل جامعة في العسكري  املنهاج تقییم"  يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

 "الفلسطینیة األمنیة املؤسسة نظر وجهة من التطویراملقترحة

االستبانة، لذا يرجى قراءة كل فقرة بعناية واإلجابة عليها بدقة ، ولتحقيق هذه الغاية تم إعداد هذه "

 وموضوعية، علما بأن البيانات سوف تستخدم لغرض البحث العلمي فقط.

 وشكرا  لحسن تعاونكم...

 الباحث: د. مروان عالونة.                   

 

 الجزء األول: بيانات شخصية:

 افق مع بياناتك الشخصية( أمام ما يتو (أرجو التكرم بوضع عالمة 

 )  ( أمني )  ( عسكري  التخصص

الرتبة 

 العسكرية

 )  ( مقدم )  ( رائد-نقيب

 )  ( عميد فأعلى )  ( عقيد

 )  ( سنوات10أكثر من  )  ( سنوات  10-5 )  ( سنوات5أقل من  الخبرة

 )  ( االاستخبارات العسكرية )  ( األمن الوطني الجهاز

 مةاملخابرات العا 

اخرى   حدد  

             ............ 

 )  ( األمن الوقائي )  (
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 الجزء الثاني: محاور االستبانة:

 ( (أرجو التكرم بوضع عالمة 

 املقرر:

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا عبارات م

1 
الخطوط األساسية )بما في ذلك املعلومات واملهارات التي صمم املقرر 

 رها( واضحة بالنسبة ليلتطوي

     

      متطلبات النجاح في املقرر واضحة  2

      طرق تدريس املقرر متسقة مع الخطوط األساسية للمقرر  3

4 

التزم بإعطاء املقرر بشكل كامل )مثل : بدأ املحاضرات في الوقت  

املحدد ، تواجد عضو هيئة التدريس بشكل دائم ، اإلعداد الجيد 

 ساعدة في التدريس (للمواد امل

     

      لدى إملام كامل بمحتوى املقرر  5

      اساعد الطلبة خالل الساعات املكتبية 6

      اتحمس ملا اقوم بتدريسه 7

      اهتم  بتطوير نفس ي في تدريس  املقرر. 8

9 
املقرر حديثا ومفيدا )النصوص املقروءة ، التلخيصات ، املراجع ، وما 

 شابهها(.

     

      املصادر لهذا املقرر متوافرة كلما كنت أحتاج إليها 10

      .كان هناك استخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي في هذا املقرر  11

      اشجع الطلبة  إللقاء األسئلة وتطوير أفكارهم الخاصة في هذا املقرر  12

      شجعت في هذا املقرر على تقديم أفضل ما عندي 13

14 
استخدم في  هذا املقرر األنشطة الصفية  لتطوير معارف  ومهارات 

 الطلبة التي يهدف املقرر لتعليمها

     

15 
كانت كمية العمل في هذا املقرر متناسبة مع عدد الساعات املعتمدة 

 املخصصة للمقرر 

     

      قدمت درجات الواجبات واإلختبارات في هذا املقرر خالل وقت معقول  16

      كان تصحيح  االختبارات عادال ومناسبا 17

      وضحت لي الصلة بين هذا املقرر واملقررات األخرى بالبرنامج )القسم( 18

      أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا املقرر  19

      يوفر املقرر أمثلة عملية  20

      يتضمن املقرر معلومات حديثة 21

      رر بالتخصصيرتبط املق 22

      املقرر مشوق  23

      يعتبر املقرر ضعيف 24
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 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا عبارات م

      يعتبر املقرر مفهوم  25

      املقررمفيد فى التطبيق العملي 26

      مخرجات التعلم املستهدفة 27

      املقرر يزودني باملعرفة 28

      املقرر له أهداف واضحة ومعلنه 29

      .هارات املهنية التي تفيد في الحياة العمليةاملقرر يكسب بعض امل 30

      املقرر يحفزعلى التفكير والفهم املتعمق للموضوع 31

      توافر املراجع في املكتبة وسهولة الحصول عليها 32

      يتسم املقرر باملواكبة العلمية في حقل االختصاص 33

      بغطي  املقرر أساسيات املعرفة 34

      لو املقرر من األخطاء النحوية واإلمالئية خ 35

      االهداف 

      عبارات األهداف واضحة ومحددة 1

      األهداف تغطي مجاالت املعرفة: املهارية،املعرفية ،الوجدانية 2

 لحاجات الطلبة واملجتمع 3
ً
      ألهداف صيغت وفقا

      ينسجم املحتوى مع األهداف 4

      تتسم بالجدة والحداثةمعلومات  5

      االهداف تتسم بالدقة العلمية 6

      توافر متطلبات تنفيذها توافر املصادر األساسية و 7

      تشجع التعليم الذاتي 8

      قابلية تحقق األهداف ضمن املوارد البشرية املتاحة  9

10 
س ي في القسم تطابق أهداف املقرر مع فلسفة وأهداف البرنامج التدري

 والكلية

     

      اكتساب الطالب لألهداف املعرفية واملهارية والوجدانية  11

      اتسام األهداف باملرونة  12

      يتسم املقرر باملواكبة العلمية في حقل االختصاص  13

      عالقة املقرر باملقررات األخرى  14

 طرق التدريس

      يثة الكتب واملراجعتوفر املصادر العلمية الحد 1

      اإلفادة من الدروس العملية والتطبيقية 2

      استخدام التدريس ي لتكنولوجيا التعليم 3

      استخدام طرق تدريسية متنوعة 4

      ارتباط العملي بالنظري  5

      قدرته على إدارة الصف  6
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 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا عبارات م

      يتسم عرض املقرر الدراس ي بالوضوح  7

      ام املدرس  باملوعد املقرر للدرس التز  8

      تحفيز الطلبة على االشتراك الفاعل في مجريات 9

      الساعات املكتبية مناسبة لوقت التدريس ي 10

      تحفيز الطلبة على التعليم الذاتي 11

12 
-التهوية ج-املقاعد الدراسية ب-مالئمة قاعات الدرس من حيث: أ

 النظافة -الصوت و-اإلضاءة هـ -د الحـرارة والبرودة

     

      استخدام اسلوب الحوار داخل املحاضرة 13

      استخدام  الببروجكتـرفي الدرس  14

      استخدام االفالم التوضيحية في الشرح 15

      استخدام النماذج التوضيحية في الشرح 16

      توافر خدمات اإلنترنيت  17

 نهاجمعيقات تطوير امل

      القيام بعملّية تطوير املنهج على أسس غير علمّية؛ 1

      استثناء خطة التطوير لبعض النواحي التربوّية والتعليمّية؛ 2

      عدم إشراك املعلمين بعملّية التطوير أو تدريبهم 3

تعددة لعملّية التغيير في املنهاج 4
ُ
      رفض اإلدارات امل

      راف من قبل اإلدارة غياب عملية اإلش 5

6 
تصور كّل فرد لعملّية  تطويرالتعليم والشكل الذي يجب أن تكون 

 عليه،

     

7 
 لرؤيتهم 

ً
بعض األفراد يّدعون امتالكهم القدرة على التطوير وفقا

 الشخصّية التي لن تكون بالضرورة قائمة على أساس علمّي صحيح

     

8 
قدمة للعاملي

ُ
ن في مجال تطوير املنهج ولجهودهم غياب الحوافز امل

 املبذولة في هذا اإلطار

     

      عدم كفاية امليزانّية إلنجاز التعديالت املطلوبة على املنهاج 9

      عدم تفاعل وتجاوب الطلبة مع املنهاج 10

      عدم إدراك إملدرس ألهداف التطوير 11

      عدم تمكنه من املادة العلمية 12

      درس ال يمتلك املهارات املطلوب تنفيذهاامل 13

      معوقات تتصل باملجتمع 14

      عدم ادارك القائمين بالتطوير ملفهوم املنهج الدراس ي 15

16 
عدم تأسيس تطوير املنهج على تقويم علمي له يعيق التطوير عن بلوغ 

 أهدافه
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 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا عبارات م

17 
يع املشاطات عدم رسم خطة كاملة لعملية التطوير تستوعب جم

 املطلوبة،

     

      عدم تدريب املشتركين في عملية التطوير التدريب املناسب 18

19 
عدم إعداد الكتب واملراجع التي سوف تستخدم في التطوير اإلعداد 

 املناسب

     

20 
عدم العناية بالتجريب املتابعة بالتقويم ومن ثم عدم استثمار التغذية 

 العائدة

     

      تمثيل العناصر التي ينبغي أن تشترك في عملية التطوير عدم 21

22 

توجد فئة من الفنيين الذين يقومون بأعمال مهمة في عملية تطوير 

حظها من العناية في عملية  –أحيانا  –املناهج الدراسية ، ال تأخذ 

 .التطوير

     

23 
فيه، تمسك بعض العاملين في مجال تطوير املناهج بسابق خبراتهم 

 ومحاولة تطبيقها

     

      عدم إدراك القائمين على تطوير املناهج ملفهوم املنهج الدراس ي 24

      عدم التعاون من جانب العاملين في عملية التطوي  25

      التطویراملقترحة آلیات 

1 
أن يدرك القائمين بالتطوير أن التطوير يشمل جميع جوانب املنهج 

 خروليس جانبا دون آ

     

2 

رسم خطة كاملة لعملية التطوير تستوعب جميع النشاطات، 

وتستثمر اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة، وتنسق بين املراحل 

 والخطوات، وتستشرف املعوقات واملشكالت

     

      تدريب املشتركين في عملية التطوير التدريب املناسب 3

4 
تستخدم في التطوير اإلعداد اعداد الكتب واملراجع التي سوف 

 املناسب

     

      العناية بالتجريب واملتابعة بالتقويم ومن ثم استثمار التغذية العائدة 5

6 
تمثيل العناصر التي ينبغي أن تشارك في عملية التطوير مثل املدرسين 

 .أوالقيادات اإلجتماعية

     

      تطوير وأبعادهأن يدرك القائمين على عملية التطوير ملفهوم ال 7

8 
أن يدرك القائمين على تطوير املناهج ملفهوم املنهج الحديث الذي يهتم 

 بجميع جوانب النمو لدى التالميذ

     

      توفير الحوافز املناسبة للقائمين على عملية التطوير 9

      .املرونة في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية وعدم التمسك بالروتين الحاد 10

      .التخلص من املركزية وإشراك املجتمع واملدرسة في عملية التطوير 11
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 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا عبارات م

12 
توفير امليزانية الالزمة لعمل التعديالت املطلوبة في املباني، وتوفير 

 األثاث واملواد

     

      اإلبتعاد عن الروتين في صرف اإلعتمادات املالية 13

 

 :املراجعاملصادر و قائمة 

 

 الكتب:

 ،سلسلة محاضرات التقويم والقياس في التربية الرياضية(، 2009ايمان حسين ) الطائي. 

  الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم مناهج الدراســــــــــــات الجامعية(، 1990(ســــــــــــعادة، جودت أحمد .

 (.58للماليين ص )

 دوريات علمية:

 ( تقويم كتاب الرياضـــــــــــــيات للصـــــــــــــف الث2018جودة، موســـــــــــــ ى محمد وحرب، ســـــــــــــعيد ابراهيم ) اني

مجلة جامعة القدس املفتوحة األســـاســـ ي من املنهاج الفلســـطيني الجديد في ضـــوء معايير الجودة، 

 8، مجلد24العدد ،لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

 رسائل وأبحاث علمية:

 ( 2018العازمي، احمد مرزوق ) تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة املتوســـــطة في دولة الكويت في

)رسالة ماجستير غير منشورة(  املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة ضوء مفاهيم

 جامعة ال البيت: األردن.

 ( 2018خليـــل، حـــازم عبـــد خليـــل ) تقويم كتـــب اللغـــة االنجليزيـــة املقررة للمرحلـــة املتوســـــــــــــطـــة في

تير غير )رســــــالة ماجســــــ العراق في ضــــــوء املحتوى الثقافي االنجليزي من وجهة نظر مدرســــــ ي املادة

 منشورة( جامعة ال البيت: األردن.

اقع  اإللكترونية: املو

  :املوقع اإللكتروني لجــامعــة االســـــــــــــتقالل على الرابطhttp://www.alistiqlal.edu.ps/page-304-

ar.html 
 

  

http://www.alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
http://www.alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
http://www.alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
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 ستراتيجي في أفق تحقيق الجودةحكامة التدبير الجامعي والتخطيط اال 

 )الجامعة املغربية نموذجا(

La gouvernance et la planification stratégique de  l’enseignement supérieur 

(L’université marocaine  comme type) 

 .مكناس املغرب كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، عبد العالي دقوقيأ.د. 

Abdelali DAKKOUKI 

 

Résumé : 

Le système de l’enseignement et  de l’éducation au Maroc a subi plusieurs reformes et l’université 

marocaine ne fait pas exception. 

L’université marocaine est un grand chantier de recherche scientifique, et de diversité des idées et de 

projet de société en générale. 

L’université marocaine aujourd’hui est régi par la  loi cadre 00.01, ce dernier a essayé d’instaurer une 

certaine autonomie au niveau de la gestion et de la décision, cette loi est considérée comme un 

couronnement de la charte nationale de l’éducation et de formation. 

Malgré les efforts déployés, la loi 00.01 reste insuffisante pour cette Independence, puisque les structures 

de l’université ne sont pas démocratisées,  tant que le premier responsable de l’université n’est pas élu. 

Au niveau de la recherche scientifique qui et le paramètre essentiel de progrès, on constate que tous  les 

indicateurs attestent  que les productions scientifiques sont très faible, vu l’absence de financement surtout 

au niveau des sciences humaines, même les recherches au niveau des sciences appliqués restent purement 

théorique. 

Apropos de système L M D  (licence, master, doctorat.) 

N’aboutit pas a réaliser les objets escomptés, pour ces raisons, on a essayé d’introduire des systèmes, des 

reformes en vue de réaliser les critères essentiels de la qualité, à travers la restaurations de certains valeurs 

et normes puisque le problème n’est pas seulement la qualité des programmes ou des  ressources humaines. 

Dans le même but le conseil national de la formation et de la recherche scientifique  a instauré une vision 

stratégique 2015-2030, parmi ces objectifs la révision de l’offre de l’université marocaine, on a  également 

instauré de l’agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, pour donner 

un souffle a l’évaluation et la qualité dans ce domaine. 
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 مقدمة: 

إن نظام التربية والتكوين باملغرب يخضع بشكل مستمر لتقويم منتظم من حيث مردوديته الداخلية 

ذلك أن رهان  ،1والخارجية، والجامعة املغربية كفضاء للتكوين والبحث العلمي ال يخرج عن هذا السياق

 الجودة يبقى املحرك األساس ي لكل إصالح جامعي باملغرب.

إن الجامعة تعتبر ورشا للفكر املجدد والبحث العلمي املبدع، والدعامة األساسية للمقاربات 

املوضوعية للقضايا الشاغلة علميا ومجتمعيا، وهو ما يجعل منها الفضاء االجتماعي املعرفي األكثر تحفيزا 

الفكر العلمي وملواقف الجرأة واإلبداع الطالبي واألكثر تجسيدا لقيم التعددية وتقديم البراهين لفضاءات 

، إنها تعتبر املجال األرحب لطرح األفكار وبلورتها، بل وطرح مشاريع مجتمعية كفيلة بإخراج 2وطرح الدالئل

، وعلى هذا األساس ظل هاجس وتغيير مفاهيم ظلت إلى عهد قريب تعتبر مسلمات، على غرار مفهوم التنمية

الجودة والحكامة حاضرا في جميع مشاريع اإلصالح، واملواثيق التي يتم إعدادها في أفق إصالح جامعي 

 حقيقي.

لقد خضع قطاع التعليم باملغرب ملحاوالت متعددة لإلصالح، لم تخرجه من عنق الزجاجة، بحيث 

الخاص  01.00ن بنيوية وفي هذا اإلطار صدر القانون ظلت األزمة بنيوية كما أن اإلصالحات حاولت أن تكو 

بتنظيم التعليم العالي والذي جاء كمحاولة لترسيخ مبدأ استقاللية الجامعة، ويعتبر إطارا تنظيميا حاول 

تحديد مسارات التعليم العالي، غير أنه في اآلن ذاته أبان عن محدوديته، وعدم كفايته للتصدي للتحديات 

ني التعليم العالي باملغرب، وإن كان هذا القانون جاء تتويجا في نهاية املطاف للميثاق الوط التي تواجه قطاع

 للتربية والتكوين. 

نص في املادتين الرابعة والخامسة على أن الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع  00.01إن القانون 

 بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملالي والعلمي والبيداغوجي.

                                                           
، املكتسبات واملعيقات 2013-2000التقرير التحليلي حول تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين  (،1999املجلس األعلى للتربية والتكوين: )- 1

 .9-8والتحديات، ص 
 .88(، الجامعة املغربية ورهانات الديمقراطية"، منشورات املوجه، ، ص 1999عبد الرحيم  عمران، ) - 2
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ولذلك نالحظ على أن هذا القانون حاول إرساء الدعائم األساسية لإلصالح كمحاولة للخروج من األزمة 

العميقة التي ظل يعيشها قطاع التعليم العالي باملغرب. مع ضرورة  اإلشارة إلى أن أزمة التعليم العالي كما 

د إلى املحيط والسياسة، ألنها تمس في توضحها نظرية األزمة في علم االجتماع، ال تهم الجامعة فقط، بل تمت

 .1العمق توازنات إنسانية وقيما ومصالح رمزية

ركز على الثوابت التقليدية  00.01على أساس ما سبق فإن إصالح الجامعة املغربية بواسطة القانون 

الل البرامج لألمة املغربية كالهوية اإلسالمية، كما حاول إدماج بعض املعارف املعاصرة وقيم الحداثة من خ

والكتب املدرسية والجامعية، لكن اإلشكال ظل قائما بخصوص ربط كل ذلك باالختالالت املجتمعية التي 

يعرفها املغرب، لذلك فإن بعض الباحثين يؤاخذون على محاوالت اإلصالح هاته عدم وضوح وانسجام مرجعية 

 اإلصالح بشكل عام بل هناك تضارب للمرجعيات.

ات التي أدخلت على نظام التعليم العالي باملغرب بقيت جزئية حيث أنها لم تمس إن مختلف اإلصالح

جوهر املشاكل العميقة التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، إذ أن وقعها ظل محدودا، خاصة بالنسبة 

خرى، للمؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املفتوح، حيث إن نسبة بطالة حاملي الشهادات تزداد سنة بعد أ

 ولهذا إذن فإن منظور إصالح التعليم العالي يتوخى تحقيق الفعالية واملردودية والجودة واملالءمة والتنافسية.

إن الفعالية ترتبط بترشيد استعمال كل الوسائل املتوفرة لدى القطاع بما في ذلك املوارد البشرية 

ا ترمي إلى إعادة النظر في املنظومة التعليمية بهدف واملادية كالقاعات واملعدات والتجهيزات، أما املردودية فإنه

تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف التخصصات املتواجدة من الحصول على التكوين الجيد 

والتأهيل املالئم وبالتالي الرفع من مردودية النظام، أما املالءمة فإنها ترمي إلى مد نظام التعليم العالي بالوسائل 

لالستجابة إلى حاجات املجتمع عموما بغية  الوقوف على املؤشرات الجديدة لسوق العمل وعلى الضرورية 

التغييرات التكنولوجية واالجتماعية للمحيط  الوطني والدولي، أما بالنسبة ملفهوم الجودة فلقد تم إدخاله في 

، بناء على كل ذلك تحاول هذه 2منظومة التكوين حتى تتمكن هذه املنظومة من مسايرة منطق املعايير الدولية 

الورقة تشخيص واقع التعليم العالي باملغرب ثم الوقوف عند الرؤيا االستراتيجية إلصالح نظام التعليم العالي 

في أفق تحقيق الجودة، بل سنحاول الوقوف عند مكامن الخلل في نظام التعليم العالي باملغرب من خالل بعض 

للنهوض  2030- 2015ملجهودات التي تبذل حاليا في إطار الرؤيا االستراتيجية األرقام واإلحصائيات، وأيضا ا

بقطاع التعليم العالي خاصة في شقه  املتعلق بالبحث العلمي، ولذلك فإن اإلشكالية املركزية  تتمثل  مدى قدرة 

 الي.لإلستجابة لطموحات كافة املتدخلين في قطاع التعليم الع 2030-2015الرؤيا االستراتيجية 

                                                           
 (، أضواء على مشكل التعليم باملغرب، دار النشر املغربية الدار البيضاء. 1973محمد عابد الجابري،  ) - 1
 .104( عرض أمام اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، مطبعة برنيت ديفريون،  ص 2000نجيب الزروالي،) - 2
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اقع التعليم العالي باملغرب بين املعرفة ومشاريع اإلصالح  املبحث األول: و

إن الجامعة بصفة عامة ال تنحصر وظيفتها في التحصيل العلمي فقط، بل هي فضاء واسع للنقاش 

اسا والجدال أو إنتاج األفكار، وإبداء الرأي في املشروع املجتمعي الذي نريد، إن مستقبل اإلنسان يرتبط أس

بجودة التكوين في الجامعة، بل أن بناء أي مشروع مجتمعي يرتبط بنوعية الخدمة التي تسهر الجامعة على 

 تقديمها.

 مياملطلب األول: تشخيص ألزمة التعليم العالي باملغرب من حيث مبدأ اإلستقاللية وصيرورة البحث العل

رب البد من التذكير ببعض املسلمات قبل الخوض في تشخيص بعض مظاهر أزمة التعليم العالي باملغ

 التي تهم امليدان التعليمي بصفة عامة.

إن الهدف من العملية التعليمية يتمثل في تحقيق ستة أهداف أساسية متفق عليها على الصعيد الدولي والتي 

 ترمي في نهاية املطاف إلى تلبية حاجات التعلم لجميع الفئات، وهي:

 بية على نحو شامل لفائدة أكثر األطفال تأثرا وأشدهم حرمانا.توسيع وتحسين الرعاية والتر  -

 تمكين األطفال من الحصول على تعليم ابتدائي ومجاني وإلزامي. 2015العمل على أن يتم بحلول سنة  -

ضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين من خالل االنتفاع املتكافئ ببرامج مالئمة للتعلم  -

 ات الالزمة للحياة.واكتساب املهار 

ال سيما لصالح النساء، وتحقيق  2015في مستويات محو األمية بحلول  %50تحقيق تحسين بنسبة  -

 .1تكافؤ فرص التعليم األساس ي والتعليم املستمر للكبار

إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم اإلبتدائي والثانوي، وتحقيق املساواة بين الجنسين،  -

، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات كاإلنتفاع والتحصيل الدراس ي 2015عام  بحلول 

 في تعليم أساس ي جيد.

تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان اإلمتياز للجميع، بحيث يحقق جميع  -

 .2الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعلم

لى الرغم من املجهودات التي تبذل على الصعيد الرسمي وغير إن واقع السياسة التعليمية باملغرب، ع

الرسمي، ال تعكس بشكل عام هاته التوجيهات، حيث تغيب معايير الجودة خاصة بالنسبة للتعليم األساس ي في 

من األطفال املغاربة، مع العلم أن التعلم األساس ي يلعب دورا أساسيا بالنسبة للعملية التربوية  %90حدود 

                                                           
 .39، عالم الفكر، العدد األول والثاني، ص 21رن (، املهددات الداخلية والخارجية لجامعة الق1995شاتوك مايكل:) - 1
 (، التعليم العالي املغربي بين مشاريع اإلصالح وواقع الالزمة، مجلة هسبريس اإللكترونية.2016نونبر  25: عبد الحق الوسولي:)  راجع - 2



     2019مارس  25العدد  –العام السابع  -مركز جيل البحث العلمي : سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات 

 

  
 

 
 

 

 

175 
     2019 |03| 23و 22– لبنان| ربية تطوير األنظمة التعليمية العحول:  المحكم المؤتمر الدوليعدد خاص ب

 .1يمية ككلوالتعل

وبالرجوع إلى أزمة التعليم العالي باملغرب ، فإن أهم إشكال تواجهه الجامعة املغربية يتمثل في غياب 

اإلستقاللية في التسيير، بحيث إن القرارات الزالت تتخذ على مستوى اإلدارة املركزية، وأن أي هفوة أو خطأ 

اإلضافة إلى املساطر اإلدارية املعقدة واإلجراءات يرتكبه املسؤول عن تدبير الجامعة قد يكلفه  منصبه، ب

 الطويلة أحيانا خاصة عندما يتعلق األمر بطلبات تسجيل الطلبة األجانب.

لقد اتخذت في املغرب مجموعة من اإلجراءات ملحاولة دعم استقاللية الجامعة، وهو ما حاول القانون 

بر حاليا اإلطار املعمول به لتحديد مسارات التعليم الخاص بتنظيم التعليم العالي تكريسه والذي يعت 00-01

العالي باملغرب، غير أن هذا اإلطار القانوني كرس بدوره مجموعة من اإلختالالت، بحيث ظل عاجزا عن مواجهة 

ر تحدي استقاللية الجامعة، إذ أن رئيس  الجامعة  تبقى له  اليد الطولى في اتخاذ  القرارات الحاسمة، فهو يعتب

ع  سبيل   املثال اإلطار املرجعي  لتعيين  عمداء ومدراء   مختلف املؤسسات  التابعة  للجامعة، وهذا   الوضعلى 

هو ما أدى ببعض  الباحثين  إلى التساؤل  حول الجهة  التي من املفروض  أن تتمتع  باالستقاللية: الجامعة أم 

لى  هذا األساس فإن العوامل   التي تهدد  استقالل رئيس الجامعة خاصة وأن آليات  املراقبة  غير فعالة ، وع

الجامعة  باملغرب ما فتئتت تتضاعف في ظل غياب  عوامل الديمقراطية  والنزاهة  في التدبير وفي تقلد 

 املسؤوليات.

وعلى أساس ما سبق فإن تكريس  مبدأ االستقاللية  يفرض ضرورة دمقرطة  الهياكل  الجامعية  وتفعيل 

ريري واستبعاد  مبدأ  التعيين في املسؤولية، عن طريق انتخاب رؤساء  الجامعات والعمداء، فهذا دورها  التق

 هو املدخل في اعتقادي لتحقيق استقاللية  الهياكل  الجامعية.

أما على مستوى البحث العلمي باملغرب،، فمعلوم أن البحث العلمي  هو مقياس  تقدم الشعوب 

النشاطات والتقنيات واألدوات التي تبحث  في الظواهر  املحيطة  والتي تهدف  واملجتمعات، وهو مجموعة من 

. ولهذا فإن الدول املتقدمة جعلت من 2إلى زيادة  املعرفة  وتسخريها في عملية التنمية  ملختلف جوانب الحياة

لمي تسلقت بعض البحث رهانا  استراتيجيا، لذلك فإنها سخرت  لذلك جميع اإلمكانيات، بل بفضل  البحث الع

 الدول   مسلم التنمية  بشكل متسارع  ) دول جنوب  شرق آسيا كنموذج(.

أما بالنسبة لدول الجنوب فاألمر مختلف إذ أن األجندات املتحكمة في البحث  العلمي  تختلف من بلد 

 .3إلى آخر  حسب  الظروف  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كذلك

                                                           
 .5، ص 2015تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين لسنة  - 1
 ال سابق.عبد الحق الوسولي،، مق - 2
 (، جريدة هسبريس اإللكترونية.2014فبراير  3بلقاسم  جطاري، )   - 3
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لحالة املغرب، وحسب تقرير  لليونسكو  فإن املغرب تحتل املرتبة  الثانية  من  بين دور  هكذا وبالنسبة

الفضاء  املغاربي، من حيث حجم  اإلنفاق على التعليم  واملرتبة  الخامسة بالنسبة  ملؤشر اإلنتاج  العلمي ويحتل  

منشور علمي لكل مليون نسمة،  36حسب مؤشر  املنشورات  العلمية  لكل مليون  نسمة  ب  12عربيا  الرتبة 

وهو رقم  ضعيف، ومؤشر دال  على أن ضعف البحث العلمي، بل إن الفرق بين مختلف هذه املؤشرات  دليل  

 على وجود اختالل تدبيري في إحدى  حلقات  البنية  البحثية.

اص  على العلوم   باإلضافة  إلى كل ما سبق ،فإنه إذا كان  البحث العلمي  في املغرب  يتركز  بشكل خ

الحقة، فإن مختلف  هذه البحوث  تكتس ي  طابعا نظريا بصفة  عامة، وبالتالي فإن اإلحصائيات التي تقول  بأنه 

مقال،  فجل ذلك له طابع نظري، والدليل  على ذلك  أن براءات  االختراع   1000ينشر  باملغرب سنويا  ما يناهز  

  160000تراع  في السنة، في حين أنه  في الواليات  املتحدة أألمريكية  تتجاوز براءة  اخ3000ال تتجاوز  في املغرب 

 براءة اختراع سنويا.

لم تحقق منه  الغايات  املرجوة، ذلك  أنه   00.01وعلى العموم   فإن عملية اإلصالح كما أرادها القانون 

فإن ذلك  بصفة عامة لم  يتحقق نظرا  إذا كان الهدف  من هذا القانون تجويد  العرض  التكويني  بالجامعة،

للعصوبات  التي ما زالت  محدقة  ببنيات  البحث العلمي، والنقص  في موارده البشرية باإلضافة  إلى ارتفاع 

 معدالت   الهدر على  مستوى قسم الدكتوراه ، ولهذا  فإن أهم  مالمح  األزمة تتمثل فيما يلي:

 املحتوى التطبيقي ، وانفصالها عن واقع  املجتمع ومشاكله. افتقار العديد من مشاريع البحث إلى -

 تقادم  الوسائل  اللوجستيكية  املسخرة  لخدمة البحث العلمي  -

غياب  هيأت ساهرة  على تتبع  نتائج  البحث العلمي  والعمل على توظيفها   ، مع غياب  قواعد للبيانات    -

 تكشف   املنجز من  األعمال والدراسات.

 صيغ التعاون  والشراكة  بيم مختلف  املؤسسات  الجامعية  واملعاهد  البحثية.ضعف     -

ضعف مساهمة  القطاع الخاص في تمويل  البحث العلمي عامة، ما يؤدي  في نهاية املطاف إلى ضعف   -

 امليزانية  املخصصة  له.

 تنامي هيمنة  الوزارة الوصية على إدارة البحث العلمي.  -

 خيص  ألزمة  العليم العالي  باملغرب  في الجانب البيداغوجياملطلب الثاني:  تش

 الفقرة األولى:  طبيعة  الهندسة  البيداغوجية  للمسالك والشعب

إن اإلصالح البيداغوجي  يشكل دعامة  مركزية  إلصالح  نظام التربية والتكوين ، بحيث   يحدد نمط  

 تعلم.تنظيم أسالك  التعليم  ومضامين  البرامج وصيغ  ال
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لقد تم إقرار  اإلصالح البيداغوجي  انطالقا   من امليثاق  الوطني  للتربية والتكوين الذي   وضع سنة  

، وتتضمن الهيكلة  املطبقة بالجامعة  املغربية  ثالثة أسالك،  اإلجازة، املاستر،  والدكتوراه، وتهيأ   على 1999

أسبوعا دراسيا، وقد دخل هذا  16ل، وتطلب كل فصل التوالي  في ستة فصول ، أربعة  فصول  ثم ستة فصو 

، بحيث هم هذا اإلصالح في البداية  2004-2003النظام حيز التطبيق بشكل تدريجي  منذ املوسم الجامعي 

املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح وكليات الطب والصيدلة وطب األسنان بحيث تنجز البرامج  في هذا اإلطار 

، وهو   ما يفترض معه أنه  يسمح بمالءمة عرض  التكوين  مع تطور   الحاجيات  في شكل وحدات ومسالك

االقتصادية  للمجتمع  عبر التقييم  واالعتماد  املستمر  للمسالك األساسية  القائمة  على دفاتر  املعايير 

 .1البيداغوجية  الوطنية

ت ، كما سمح  نظام  اإلجازة، املاستر وعليه فإن هذا النظام جاء  من أجل تحقيق  هيكلة  أفضل للدراسا

والدكتوراه  من تنويع التكوينات، وهكذا  فلقد تضاعف  عدد هذه   املسالك خالل  العشر سنوات  األخيرة بما 

مسلك ، شكلت  العلوم  والتقنيات نصفها اما النصف األخر  فتتقاسمه  بالتساوي، اآلداب   2300يزيد  عن 

، والعلوم القانونية واالقتصادية  واالجتماعية من جهة أخرى، كما تضاعف  عدد  والعلوم اإلنسانية من جهة

 مسلك  منهي،  بل لقد ساهم  إلحاق  املدارس العليا  بالجامعات 1300ملسالك املهنية  ليصل حاليا إلى أزيد من 

 من رفع عدد هذه املسالك .

نجد ما  2017-2016اغوجية  في موسم وبالرجوع إلى بعض اإلحصائيات في إطار  هذه الهندسة البيد

 يلي:

 

 

 

 

 

 

ومن تم إذن يعتبر املغرب من بين الدول األوائل التي تبنت هذا النظام، بعد إعالن بولونيا الذي وضع 

دة، حيث رافقته تعبئة من قبل الباحثين  على أن نظام الوحدات والفصول هذا قواعد هذه الدورة الجدي

                                                           
 ، املكتسبات واملعيقات والتحديات.2013-2000التقرير التحليلي،: تطبيق  امليثاق الوطني  للتربية والتكوين  - 1

 623370 اإلجازة األساسية

 32821 اإلجازة املهنية

 24799 ماستر

 10212 ماستر متخصص

 720849 املجموع
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والذي يشكل العمود الفقري لهذا النظام كان مطبقا في كليات العلوم والتقنيات قبل تبنيه من قبل الجامعات 

 املغربية.

، بل لقد تم فهم على أن إنجاح هذا النظام يتطلب استقاللية تامة للجامعة بيداغوجيا، إداريا وماليا

 .1هذا النظام على املستوى السياس ي كمراجعة تقنية وليس كإصالح هيكلي حقيقي

لكن السؤال  الذي يبقى  مطروحا  في هذا اإلطار، هل مكنت  هذه الهندسة البيداغوجية من تحقيق 

 األهداف املسطرة.

طابع  العجز  عن التأهيل ،  فعلى صعيد  جميع  املستويات  يالحظ أن مسالك  التكوين  يغلب  عليها

بالنظر إلى ضيق املجال في اختيار التخصصات ، ولذلك  فإن اتباع  منهج الحصص في توزيع عدد التالميذ  

املستمد  من املنطق  الداخلي للخريطة  املدرسية  يترتب عنه  احتشاد  للتالميذ  على مستوى الشعب التي 

وضع عند ولوج  مؤسسات التعليم العالي، سيما أن املؤسسات يغلب عليها الطابع األدبي، ويتفاقم  ال

 .2التعليمية ذات املقاعد املحددة تتوفر  على طاقة استيعابية  ضعيفة

على أساس ما سبق ما نسجله في هذا اإلطار هو وجود اختالل عميق ما بين  املسالك،  الش يء الذي  

تكوين ذي طبيعة  مهنية، وهو ما يؤدي  إلى صعوبات جمة يتجسد في هيمنة الشعب العلمية التي  ال تفض ي  إلى 

 في ولوج  الحياة  العملية، وللتدليل على ما نقول نورد  اإلحصائيات  التالية: إلى حدود  النصف األول من هذه

 األلفية:

من امللتحقين بالتعليم  العالي خضعوا  لتكوين  أكاديمي وتمكنوا  من الحصول  على اإلجارة في   25% -

 املسالك املفتوحة

من الخريجين  تلقوا  تكوينا ذي توجه  خاص مثل القانون واإلقتصاد وهما شعبتان وإن كانتا ال   % 14 -

تفضيان إلى تكوين ذي طبيعة مهنية  فيمكن أن تفضيا  إلى تكوين تكميلي يؤهل  لالنخراط  في الحياة 

 العملية.

) معاهد التكنلوجيا التطبيقية شهادة تقني عالي، من الخريجين  تلقوا تكوينا ذي طبيعة مهنية  58% -

 شهادات في  الهندسة  والطب، اإلجازات  املهنية، و إجازات العلوم  والتقنيات(.

 .3من الشهادات ذات الطبيعة املهنية ، هي شهادات صادرة عن مؤسسات التكوين  املنهي 61% -

                                                           
 .2018بية والتكوين التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتر  - 1

 .66(، نظرة على نظام  التربية والتكوين  باملغرب، ص 2000اللجنة الخاصة  بالتربية والتكوي: )غشت  - 2
 .67(، نظرة على نظام  التربية والتكوين  باملغرب، ص2000لخاصة  بالتربية والتكوين: )غشت اللجنة  ا - 3
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يب إلى متطلبات  تنمية البالد وإلى  حاجتها  إن توزيع هذه الشعب  ألن كان  في وقت  من األوقات  يستج

مكن  يإلى اطر   تعمل في  القطاع  العام ) أساتذة ، اطباء...( فإن ذلك  لم يعد  قائما  في الوقت  الراهن، ولهذا 

 القول  أن نظام التربية  والتكوين  ال يندرج في إطار تصور  متطور،  وإنه  ابان عن ضعف  في إمكانات  تكيفه 

سوق  الشغل وهذه  الوضعية  في نهاية املطاف  غير  ناتجة فقط عن  نوعية  اداء التعليم العالي، بل هي   مع

طة ناتجة  كذلك عن اختالالت  في مسار التكوين  في هذه املرحلة  األخيرة خاصة  باإلكراهات  التي تمليها  الخري

 ب  املحدودة.املدرسية  التي تخضع  بدورها  إلى منطق طاقات  االستيعا

إن هذه االختالالت  في التوجيه  تتفاقم بفعل نمط االنتقاء املتبع  عند ولوج  مختلف  الشعب، والذي  

ب  ال يتيح  للحاصلين على شهادة البكالوريا  إمكانية  إعادة التوجيه ، ذلك  أن  التالميذ  املنتمين  إلى الشع

بشعب  ذات تكوين  غير منهي ، وبالشعب القانونية، ونفس   األدبية  يجدون  نفسهم  مجبرين  على االلتحاق

  الش يء ينطبق على التالميذ  املنتمين  للشعب  العلمية، إذ  باستثناء  التكوين العلمي األكاديمي الذي  تقدمه

ة الجامعة، فإنهم  ال يتوفرون  إال على حظوظ قليلة لاللتحاق  بمدارس الهندسة  والشعب األخرى ذات  الطبيع

 .املهنية   نظرا للمقاعد  املحدودة  التي تتوفر عليها  ونظرا  ملا يتطلبه  ولوجها من نتائج  مدرسية  ممتازة

باإلضافة  إلى كل ما سبق فإنه يمكن تسجيل الجمود  الذي طبع   سير النظام على مستوى  الشعب  

تلقي  تكوين موحد  يفرض على الجميع وفق   نفسها، إذ أن  امللتحقين  بشعبة  ما يجدون   أنفسهم  مجبرين  على

نفس الشروط ، وبالتالي فإم  مبدأ  املرونة  يمكن مرشحا  من التحاق  بتكوين معين  وفي نفس اآلن  التعاطي  

 مع اهتمامات  معينة  او التفتح  على مجاالت معرفية  ثانوية  لم تعرها املسالك أو الشعب أهمية خاصة.

 طية الهندسة البيداغوجية  بالتعليم العاليالفقرة الثانية:  نم

في ظل ازدياد املؤهالت  التي تشترطها املقاوالت يتضح بامللموس  حاليا  عدم  مالءمة  املؤهالت  اليت  

ن ينتجها  النظام التربوي  مع ما يتطلبه  سوق الشغل  باملغرب، ومن  تم إذن فإن غالبية املتخرجين ليسوا مهنيي

 ة  للمبادرة بخلق  مشاريع  يمكن أن تضمن  التشغيل الذاتي.بما فيه الكفاي

وعلى هذا األساس  فإن الدراسات املنجزة  أثبتت  أن اكثر التقويمات  سلبية  فيما يتعلق بالوظائف 

املسندة إلى  املدرسة  أنصبت  على مدى  قدرة  النظام  التربوي  على تزويد  املستفيدين  منه  بالوسائل  الكفيلة 

العثور  على منصب شغل، حيث  ال تتجاوز  نسبة  الذين يعترفون  للنظام  التعليمي  املغربي  بنجاعته  على ب

وهذا الوضع هو ما يجعل العناصر اإليجابية تتالش ى كلما تقدمنا في مراحل املسار  1 24%أقل  من  هذا الصعيد

ة حيث نجد أن هناك ارتباط واضح بين املدرسة، املدرس ي الذي يبتدأ بالتعليم األساس ي إلى غاية شهادة اإلجاز 

الجامعة، والبطالة والفشل املدرس ي، ولهذا فإن التشاؤم يظل السمة الغالبة لدى الشباب رغم أن هناك تباين 

                                                           
 .69لى نظام التربية والتكوين باملغرب، م.س، ص اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، نظرة ع - 1
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واضح بين مختلف أنواع التكوين، على أن الطلبة املتدربين في التكوين املنهي يبدون درجة أكبر من التفاؤل فيما 

منهم تؤمن بحظوظها في اإلندماج املنهي خالل %48قبلهم املنهي، ذلك أن بعض الدراسات أبرزت أن يتعلق بمست

بالنسبة للطلبة ذوي التكوين  %24السنتين املواليتين إلنهاء تكوينهم وتنخفض هذه النسبة لتصبح فقط 

 .1األكاديمي النظري 

 الجودة لي باملغرب في أفق تحقيق معايير املبحث الثاني:  مرتكزات اإلصالح االستراتيجي للتعليم العا

في ظل املتطلبات التي يعاني منها نظام التعليم العالي باملغرب، ارتفعت مجموعة  من األصوات تنادي 

بضرورة إصالح بنيوي لنظام التعليم العالي باملغرب سيما أن مختلف التقارير الدولية الصادرة حاليا تصنف  

 متأخرة. الجامعات املغربية في مراتب

إن جميع مكونات الحقل السياس ي باملغرب حاليا تنادي بضرورة إصالح نظام التعليم العالي باملغرب، 

عن طريق تغيير برامج التكوين ومناهجه وضرورة توفير  التأطير املالئم  وانفتاح الجامعة على محيطها، لكن ما 

كلة وتنظيم الجامعة، ومن تم ما هي نوعية هي التوجهات الكبرى التي من خاللها ستحدد كيفية إعادة هي

يها، اإلجراءات  التدبيرية والتنظيمية التي سيتم العمل بها، وما هي نوعية املهام والوظائف التي سيتم التركيز عل

 وما هي مكانة البحث العلمي وتوجهاته.

 املطلب األول: رهانات اإلصالح في أفق تحقيق الجودة

مرتبط بالتمييز وبالتالي الرقي واإلزدهار على جميع األصعدة أما في املجال  إن مفهوم الجودة بصفة عامة

التعليمي فإن مفهوم الجودة يتناول األهداف املرجوة منه واملتمثلة أساسا في التمييز والتمايز عن اآلخرين عن 

لطلبة الوافدين طريق املالءمة مع الغايات أو املدخالت  مع الطموحات لتحقيق درجة الرضا سواء من حيث ا

 .2أو املتخرجين وحتى في عالقة مؤسسات التعليم العالي مع املؤسسات األخرى، خاصة املؤسسات االقتصادية

وبصفة عامة يمكن تعريف نظام الجودة في التعليم العالي بأنه:" فحص إجرائي نظامي  للمؤسسة 

ملخططة لتحقيق أهدافها والتطبيق من حيث وبرامجها األكاديمية لقياس املنهجية من حيث مناسبة الترتيبات ا

توافق املمارسة الفعلية مع الترتيبات املخططة والنتائج والتقييم واملراجعة من حيث قيام املؤسسة بالتعليم 

 .3والتحسين من خالل تقييمها الذاتي للترتيبات والطرق والتنفيذ  والنتائج"

                                                           
إدارة التعليم العالي والبحث العلمي باملغرب، الجزء  (،1999يرجع كذلك فيما يتعلق بطبيعة التكوينات امللقنة بالجامعة: حسين  العمراني: ) - 1

 .271الثاني، ص 
 .165ليمية واملدرسية، دار الوفاء للطباعة والنشر اإلسكندرية، ص (، الجودة الشاملة في اإلدارة التع2007أحمد ابراهيم أحمد : ) - 2
(، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، الواقع واآلفاق، املؤتمر 2012زين الدين بروش، يوسف بركان)  - 3

 .12العربي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، ص 
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غرب ليس مشكال تدبيريا تقنيا  وبيداغوجيا، وإنما إن مشكل إصالح التعليم في أفق تحقيق الجودة بامل

هو باألساس مشكل  املشروع التعليمي الجامعي في عالقته املباشرة مع رهانات وأولويات املشروع البديل، ولهذا 

وكما يرى بعض املفكرين فإن اإلشكال األساس ي بالنسبة ملشروع إصالح نظام التعليم الجامعي هو إشكال 

عي املفضل بقيمة أولوياته، ومدى  مساهمة املؤسسة التعليمية الجامعية في ترسيخ دعائمه املشروع املجتم

وممارساته وتحقيق رهانته املعرفية والثقافية والتأهيلية والتنموية واالجتماعية، ولهذا فإن املشكل ال يتمثل 

علق بنوعية القيم واملمارسات التي فقط في نوعية البرامج واملوارد البشرية للمؤسسة التعليمية وإنما املشكل يت

 .1نريد أن تسود داخل املجتمع من خالل املشروع التربوي املفصل ومؤسساته املرجعية

إن الجامعة املغربية حاليا أصبحت عرضة ملجموعة من األحكام الجاهزة، حيث يوصف التكوين داخل 

وها ذوي تكوين غير مالئم مما يجعلهم  عرضة الجامعة بأنه" ثقافة عامة"، ومعارفها ذات نظرة تجريدية، وخريج

للبطالة، على أن هذه املبررات إذا كانت  تجد ما يبررها على مستوى بعض املؤسسات الجامعية، فإن األمر 

ليس بقاعدة عامة تشمل جميع  املؤسسات، وعليه فإن األبعاد  اإليجابية ملجتمع املعرفة املحصنة بالبحث 

دخل أساس ي بلورة سياسة وطنية مشجعة ومحفزة للبحث العلمي في مجاالت العلمي الجامعي تتطلب كم

العلوم اإلنسانية، ألنها تعتبر أحد الروافد األساسية لتغيير املجتمع وتحرير املواطن املغربي من أشكال التنمية 

 .2وأنساق التفكير الخرافي

الح قطاع التعليم  عامة انطلقت لقد تم إحصاء أربع مبادرات منذ أواسط تسعينيات القرن املاض ي إلص

في إطار البرنامج  2009بعد تبني امليثاق الوطني للتريبة والتكوين، وبعدها سنة  2004، ثم في سنة 1997سنة 

هي السنة  2004، على أنه  تبقى سنة 2011بعد إقرار الدستور الجديد سنة  2014االستعجالي ، وأخيرا سنة 

الذي يشكل اإلطار الحقيقي إلصالح التعليم العالي، من خالله  01-00ال القانون املرجعية التي تم من خاللها إنز 

تم تبني نظام إجازة، ماستر، دكتوراه، كما حاول هذا القانون إرساء نوع من االستقاللية بالنسبة للجامعة كما 

لتعليم العالي، عمل على إنشاء هيئات للتقييم والتنظيم من بينها على الخصوص اللجنة الوطنية لتنسيق ا

 .3ومجلس تنسيق مؤسسات التعليم العالي

على أنه في اعتقادي أن بلورة مدخل إصالح التعليم العالي ال يتم إال عن طريق ترسيخ قواعد حقيقية  

للحوار  بين مختلف املكونات أهمها النقابة الوطنية للتعليم العالي التي بلورت من خالل املؤتمرين الخامس 

                                                           
 .68ان: الجامعة املغربية ورهانات الديمقراطية، م.س، ص عبد الرحيم عمر  - 1
 .، كذلك وفي نفس اإلطار انظر:115عبد الرحيم عمران، الجامعة املغربية  ورهانات الديمقراطية"، م.س، ص  - 2

MOHAMED MERROUMI ,(  1999 ), l’université et le prodigue de  l’efficacité . 

  .86اإلنسانية، الرباط، ص  منشورات كلية اآلداب  والعلوم
 .2018التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكوين  - 3
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عا متكامال لإلصالح يشمل نظام الدكتوراه والنظام األساس ي لألساتذة الباحثين، وهياكل والسادس مشرو 

الجامعة والبحث العلمي والنظام التربوي، على أنه تبقى من أهم األسس التي ارتكزت عليها النقابة الوطنية في 

 عملية اإلصالح تتمثل فيما يلي: 

الرتباط بين مكونات  جميع مستويات التعليم اإلقرار بضرورة وضع تصور شمولي، أي مراعاة ا -

)األساس ي، الثانوي والعالي(، مع األخذ بعين االعتبار تفاعالت املحيط القتصادي  واالجتماعي من 

 جهة، ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.

تطور مرونة النظام التربوي: وهي مرونة الغاية منها تحقيق مجموعة من األهداف  أهمها مسايرة ال -

العلمي والتكنولوجي والتربوي، باإلضافة  إلى تسهيل عملية التفاعل مع متطلبات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، وتبقى أهم مداخل تحقيق هذه املرونة أحداث أشكال متنوعة من الجسور  

ؤسسات، بين التخصصات واملؤسسات وتشكيل تكوينات متعددة التخصصات أو مشتركة بين امل

 .1مع إقرار نظام للمراقبة املستمرة وتطوير مناهج التقييم

ولقد حاولت الجهات الحكومية التجاوب مع مداخل اإلصالح هذه عبر اقتراح توحيد نظام التعليم 

العالي، بدمج مؤسسات تكوين األطر العليا ضمن التعليم الجامعي، وجمع شتات هذه املؤسسات ضمن جامعة 

دف غير تجاري، كما تروم هذه الرؤيا إحداث معاهد  عليا للتعليم األساس ي والتكنولوجي أو جامعات ذات ه

الهدف منه التخفيف عن الجامعات، ويكون ولوج هذه املعاهد مقننا بالتوجيه بعد الحصول على الباكالوريا، 

اس ي عن املعاهد العليا حيث يتم تهييئ الطلبة ملدة سنتين من التكوين، وتتباين املعاهد العليا للتعليم األس

للتعليم التكنولوجي في كون هذه األخيرة تهيء الطلبة لالندماج في الحياة العملية، أما معاهد التعليم األساس ي  

فتيهئ الطلبة إما  للحياة العلمية وإما للدخول إلى الجامعات، ولذلك ونظرا للطبيعة الخاصة لكل هذه املعاهد 

 .2ط االقتصادي بصفة عامة ألنها تزود سوق العمل باألطر التقنية املتوسطةفإنها تبقى منفتحة على املحي

إن هذه املبادرات كانت ترمي كلها إلى تحقيق معايير الجودة في نظام التعليم العالي، ذلك أن املغرب كما 

لى أكد ذلك أيضا جون ميتشيل مدير املجلس الثقافي البريطاني، اعتمد الحوار السياس ي ليسلط الضوء ع

األهمية التي يكتسيها نظام تأمين وتدبير الجودة في الجامعات، فبالنظر إلى العدد املتزايد من الطلبة املنخرطين 

في التعليم العالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أصبحت الجودة مسألة محورية بالنسبة 

 .3للمؤسسات والعاملين والكليات وكذا بالنسبة للطلبة وآبائهم

                                                           
 .295إدارة التعليم العالي والبحث العلمي باملغرب، الجزء الثاني، ص  (،2003حسين العمراني:) - 1
 .306حسين العمراني، م.س، ص  - 2
 (،  مداخلة مؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي املنعقد بالرباط. 2016مارس  9و 8شيل:) جون مت - 3
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إذن أصبحت آليات تحقيق الجودة في نظام التعليم العالي املغربي هاجسا  بالنسبة لإلدارة والنقابات ف

الدورة الرابعة من املؤتمر الدولي  حول  2016مارس  9و 8على حد سواءا وهو ما يفسر احتضان املغرب بتاريخ 

لي والبحث العلمي واملجلس الثقافي البريطاني ثقافة الجودة في التعليم العالي بمشاركة كل من  وزارة التعليم العا

ومنظمة األيسسكو، كان الهدف من ورائه دعم التعاون وتبادر  الخبرات حول مختلف الجوانب ذات الصلة 

بمجال إدارة الجودة في التعليم العالي، بهدف تحسين وتطوير األداء التعليمي بصفة مستمرة من خالل االنفتاح 

ذات املعايير الدولية  واإلستفادة من خبراتها كأفضل طريقة لتطوير نظام التعليم العالي على النظم التعليمية 

 باملغرب.

إن ضمان الجودة حاليا يشكل إحدى الدعائم األساسية التي ترتكز عليها الخطة االستراتيجية التي 

للتربية والتكوين والبحث . للمجلس األعلى 2030-2015أعدتها الوزارة تنفيذا للرؤية االستراتيجية لإلصالح 

، خاصة عبر 2016-2013العلمي، بل لقد شكلت هذه الجودة محور استراتيجي لعمل الوزارة خالل الفترة 

إحداث وكالة وطنية للتقييم، وإحداث نظام للتقييم املؤسساتي الداخلي والخارجي ، وتحسين إجراءات اعتماد 

ن الجامعي مع متطلبات املحيط االقتصادي واملنهي، وهذه هي مسالك التكوين. مع إنشاء مرصد ملالءمة التكوي

 أهم مرتكزات اإلصالح االستراتيجي للجامعة املغربية.

 2030-2015املطلب الثاني:  مرتكزات  الخطة االستراتيجية إلصالح قطاع التعليم العالي في ضوء رؤية 

 التعليم العالي الفقرة األولى:  أهم مقومات  الخطة االستراتيجية إلصالح قطاع

تقوم  الخطة االستراتيجية إلصالح التعليم العالي على مجموعة من املقومات، أهمها  تنزيل رافعات   

، أما املرتكز الثاني  فإنه 2015-2030الرؤية  االستراتيجية  للمجلس األعلى  للتربية  والتكوين والبحث العلمي، 

صعيدين  الوطني والدولي من أجل تحقيق  اإلنصاف وتكافؤ يتثمل في  مواكبة التحديات املطروحة على ال

 الفرص  وجودة التعليم  وكل ذلك يتم  في إطار  التوجيهات التي جاءت بها مختلف الخطب امللكية.

-2030إن املجلس األعلى للتربية  والتكوين والبحث  العلمي عمل على صياغة الرؤيا االستراتيجية   

مادة، بحيث يتمحور الفصل األول  حول مدرسة   اإلنصاف   134رافعة، و  23، من خالل  أربع فصول 2015

وتكافؤ الفرص،  أما الفصل  الثاني فإنه يتعلق بمدرسة الجودة للجميع  فيها الفصل الثالث يتعلق بمدرسة  

 ديد للتغيير.االرتقاء  بالفرد واملجتمع، أما  الفصل الرابع  فإنه يتلخص  في الريادة الناجحة  والتدبير الج

كما تهدف  هذه الخطة إلى مراجعة  التغطية  الجهوية  للجامعات  من حيث  عرض  املؤسسات 

الجامعية، حسب نوعها وتوسيع  الطاقة االستيعابية من املوارد  البشرية، حسب الحقول املعرفية باإلضافة، 

ط وكيفيات ولوج  مؤسسات التعليم إلى إحداث تكتالت جامعية متكاملة  جغرافيا واجتماعيا، ومراجعة شرو 

العالي ذات االستقطاب  املحدود، وبشكل عام، فإن الخطة ترمي إلى تعزيز دور التعليم العالي كشريك للدولة في 
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مجال التربية والتكوين مع وضع نظام  للتربية الدامجة لفائدة األشخاص في وضعية  إعاقة وتوفير  الدعم 

 اإلجتماعي  لفائدة الطلبة.

ن هذه الخطة التي عمل على صياغتها  املجلس األعلى  للتربية  والتكوين والبحث العلمي من بين أهم إ

مرتكزاتها كما سبق ذكر ذلك  االرتقاء  بالجودة  ومالءمتها مع متطلبات  التنمية وسوق الشغل، بتوطيد نظام 

يع وتعزيز مهنة التكوينات وتطوير دكتوراه وخلق جسور بين مختلف  مكونات التكوين مع تنو  -ماستر -إجازة

مسالك جامعية للتربية  باملدارس العليا  لألساتذة وكلية علوم  التربية بتنسيق  مع وزارة  التربية الوطنية، مع 

دعم    تنويع  لغات التدريس، وإرساء  آليات لدعم  وتشجيع  التميز بالتعليم العالي، باإلضافة  إلى وضع نظام 

 .1م واملساعدة على التوجيه، بتنسيق  مع مختلف  القطاعات  املعنيةوطني موحد لإلعال 

لم تغفل  البحث العلمي، حيث دعت  إلى دعمه بكل الوسائل   2015-2030إن هذه الخطة االستراتيجية 

والرفع من مردوديته عن طريق تعزيز  البنيات  التحتية  للبحث العلمي، وتشجيع استعمالها املشترك للرفع من 

ائها وتحفيز وتشجيع  الباحثين على املمارسة  والتميز  واملنافسة  ووضع نظام  معلوماتي مندمج  خاص  أد

 بالبحث العلمي.

وفي إعتقادي فإن أهم حلقة من حلقات هذه الخطة تتمثل في تشجيع الكفاءات  املغربية  املقيمة  

 .، خاصة  على مستوى التكنولوجيا  والبحث العلميبالخارج على  املساهمة في جهود  التنمية التي تبنتاها الدولة

-00كذلك من بين أهم حلقات اإلصالح الجامعي تحقيق استقاللية الجامعة، ذلك أنه إذا كان القانون 

كات قد شرع في إقرار استقاللية الجامعة فإنه لم يحدد معالم هذه العملية، خاصة ما يتعلق  بتدبير املمتل 01

 واملوارد البشرية.

لتحقيق كل األهداف املسطرة في هذه الخطة، فإن السلطة الحكومية املكلفة  بالتعليم العالي عملت و 

على رصد  مجموعة من األولويات ذات الطابع  االستعجالي، خاصة ما يتعلق بمراجعة مسطرة ولوج مؤسسات 

  لبة، ثم تطوير  آليات  التعليمالتعليم العالي ذات اإلستقطاب املحدود، مع تفعيل نظام تأمين صحي لفائدة  الط

 عن بعد، ووضع  برامج  سنوية للتكوين املستمر  لفائدة  األطر  اإلدارية  والتربوية  بتنسيق مع الجامعات.

إن هذه الخطة االستراتيجية  التي ترمي إلى إصالح نظام  التعليم العالي  وتجويده، وحسب ما أكده  

يداغوجية، تواجه مجموعة  من التحديات، أهمها تزايد ضغط  الطلب مدير التعليم  العالي والتنمية الب

البيداغوجي على التعليم  العالي، وكذا تحدي  البحث عن  تمويل التعليم العالي وضمان استمراريته، وتنوع 

كما مصادره، باإلضافة إلى أهم إكراه يتمثل في إشكالية  التشغيل  بعد التخرج دون إغفال  ملتطلبات الجودة،  

                                                           
 .(، مدير التعليم العالي والتنمية  البيداغوجية ، جريدة  التجديد.2011نونبر  5محمد  الطاهري،  ) - 1
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تبقى من أهم التحديات كذلك مسألة ربط البحث العلمي بالتنمية وجعله رافعة أساسية للتنافسية والتطور 

 .1التكنولوجي  وضعف تعبئة وتحفيز وتكوين  الخلف من الباحثين  واستدامة تمويل البحث العلمي

جذريا  في البينات  الثقافية  وبصفة عامة فإن إرساء نظام الجودة  في نظام التعليم العالي يتطلب تغييرا 

والفكرية للتعليم  وفي املناهج  التربوية  وبرامج تكوين  املدرسين، وإن تدعيمها يقتض ي تغييرا جذريا على مستوى 

املقاربات البيداغوجية  والتكنولوجيات   التربوية والتقويم وبيئات التعلم وبنيات  الحكامة  والتدبير فضال عن 

 .2تمع  ومع القطاع الخاصالشراكة  مع املج

إن أحسن وسيلة للرفع من نظام  جودة التعليم العالي تمثل كذلك في  الرفع  من حدة املنافسة بين 

املؤسسات، من خالل الربط بين حجم التمويل ومدى تحقيق األهداف املسطرة، قياسا للمعايير الوطنية 

تطوير نظام وطني للتقييم املؤسساتي في التعليم  على  2008للجودة، وفي نفس اإلطار عمل املغرب منذ سنة 

العالي، يرتكز  على أربعة محاور استراتيجية، تشمل إحداث الوكالة الوطنية  لتقييم التعليم  العالي والبحث  

 العلمي، إحداث  بنيات جامعية لضمان الجودة، صياغة إطار مرجعي وطني للتقييم، وتكوين املوارد  البشرية.

 تعليم  العالي  باملغرب، عرف  في العقود األخيرة تحوالت كبرى  ترجع إلى الدمقرطة والتدويلإن قطاع ال

والتعليم عن بعد، فضال عن اإلرتفاع املتسارع للعرض في القطاع الخاص،  مما ساهم  في انبثاق هاجس تحسين 

أعادت تحديد  2030-2015جية الجودة عبر العالم، وتطوير آليات  ضمان ذلك، ولذلك  فإن الرؤيا  االستراتي

 أهداف  قطاع  التعليم العالي وحددت أسسه املنهجية  للقيام باإلصالح.

تيجية  الفقرة الثانية:  إحداث الوكالة  الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم  تكريسا  للرؤيا  االسترا

2015-2030. 

ن العلمي وضمان الجدوة  املحدثة بموجب القانو تعتبر الوكالة الوطنية  لتقييم  التعليم  العالي والبحث  

مؤسسة عمومية، كان الهدف  من وراء إحداثها النهوض   67.16الذي تم تعديله بمقتض ى القانون   80.12

 بثقافة التقييم وضمان  الجودة باعتبارها  رافعة إلصالح  نظام التعليم العالي باملغرب.

لمي حاليا، عقدت عدة لقاءات مع مؤسسات  االتحاد  األوربي إن الوكالة الوطنية للتعليم والبحث الع 

من أجل  املواكبة  التقنية ، وتزويد  الوكالة  بمرجعية للتقييم  تمكنها  من القيام  بمهامها  الخمس املتمثلة  في:  

ييم  التقييم  املؤسساتي، تقييم  الشعب، التقييم والبحث العلمي، تقييم مراكز دراسات الدكتوراه، وتق

التعاون الجامعي، ولهذا  فتح ورش  واسع للنقاش حول فرص تطوير النظام املغربي لضمان الجودة  ووضع 

                                                           
 التنمية  البيداغوجية، جريدة  التجديد. (، مدير التعليم  العالي و 2011يناير  5محمد الطاهري، ) - 1
 (، إرساء  نظام  الجودة  في التعليم  العالي، مقال نشور بموقع  " لكم" . 15/11/2017محمد  الصمدي: ) - 2
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إطار لتقييم  الجامعات ومؤسسات التعليم العالي املغربية، مما سيمكنها من تحديد نقاط القوة والضعف، 

 .وتحسين  الجودة، وكذا  تطوير منهجية  التقييم  وضمان تكوين  األطر

ولتطوير آليات اشتغال الوكالة وفي إطار سياسة االنفتاح على املجتمع العلمي والدولي، وتقوية 

إلى الشبكة الفرنكوفونية  لوكاالت ضمان   2017الشراكات مع الوكاالت  املماثلة  انضمت الوكالة  منذ شهر ماي  

ت اآلتية: وكالة االعتماد  وضمان الجودة  من  طرف الوكاال  2014جودة  التعليم  العالي التي تم إحداثها سنة 

بسويسرا، وكالة   تقييم  جودة التعليم العالي ببلجيكا، لجنة دبلومات املهندس بفرنسا، املجلس األعلى  لتقييم 

البحث والتعليم العالي بفرنسا، السلطة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي  بالسنيغال، لجنة  تقييم  التعليم 

 بكندا.املشترك 

إن هذه  الشبكة  تسعى في نهاية املطاف  إلى اإلنفتاح على كل وكاالت  الجودة الفرنكوفونية العاملة في 

مجال  التعليم العالي من أجل  التعاون وتقوية  الروابط وتبادل  الخبرات، ويهدف تنظيم  ملتقى  سنوي  وإنجاز 

 مشاريع  مشتركة.

علية يفرض تمتعها  باستقاللية  تامة بعيدا  عن املؤثرات  السياسية إن عمل الوكالة ولكي يكون أكثر فا 

اإليديولوجية التي قد تحرفها عن أهدافها، استقاللية  في تقييم  املسالك  املعتمدة  في مؤسسات التعليم العالي، 

لتحقيق  وفق مبادئ  وأهداف الجودة التي تحدثنا عنها، وهذا يعتبر في اعتقادي إحدى املداخل األساسية

استقاللية الجامعة، وبالتالي  فإن الوكالة  يجب أن تستقل بدراسة وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول 

على اإلعتماد أو تجديده،  مع تقييم عدة مجاالت تهم القطاع خاصة ما يتعلق بتقييم أنشطة مراكز الدراسات 

بها، أيضا االستقاللية في تقييم البحث العلمي  في الدكتوراه، وإعداد حصيلة تكوينات وأعمال البحث املنجزة 

 وفعالية بنياته  باإلضافة  إلى برامج  ومشاريع  التعاون الجامعي في ميدان التكوين  والبحث العلمي.

 خاتمة

إن قطاع التعليم العالي باملغرب مازال  يرزح تحت وطأة مجموعة من املشاكل ذات الطابع البنيوي تهم 

داغوجية، التي ال تسمح البتة بتلقين الطالب املعلومة بأحدث الطرق  البيداغوجية، كما خاصة الهندسة البي

تهم قطاع البحث العلمي، بحيث هناك غياب تام لتشجيع البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية، والتي 

البشري لذلك كله تشكل حاليا في الدول املتقدمة رافعة للبحث العلمي، باإلضافة إلى غياب تأهيل العنصر 

اعتقد أن الجامعة ولكي تقوم بأدوارها األساسية وللنهوض بهذا الوضع الذي تعيشه  كمدخل في البداية أن 

تكون جامعة مستقلة عن جميع املؤثرات السياسية، كما  يجب أن تلعب الوكالة الوطنية لتقييم وضمان 

إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية عن طريق الجودة دورها الحقيقي والفاعل لتجويد البحث العلمي، مع 

 إشراك جميع املتدخلين على رأسهم األستاذ الباحث بالتعليم العالي .
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وعلى العموم فإن رهانات وتحديات اكتساب الفعالية والنجاعة كما صاغها التقرير التقييم الذي 

 ين تتمثل في:أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكو 

 إقرار حكامة استباقية قائمة على املساءلة؛ -

 .العمل على تمييز جودة التكوينات في نظام الولوج  املفتوح -

 .املطالبة بالتميز كيفما كان التخصص -

 .اعتبار التكنولوجيا الرقمية رافعة للتحول الكبير بالجامعات -

 .تيتتمين هيئة التدريس من خالل  نمط التوظيف والتقييم الذا -

 .1تنويع استدامة   املوارد املالية -

وهذا هو ما تم إقراره في نهاية املطاف بواسطة دراسة أنجزها البنك الدولي والهيئة الوطنية للتقييم حول 

حكامة الجامعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث حاولت هذه الدراسة اإلحاطة بمختلف 

عية  باالعتماد على عدة معايير أهمها، الشفافية، املساءلة لفائدة املجتمع، الجوانب املرتبطة بالحكامة الجام

 .2مساهمة الفاعلين في التدبير، االستقاللية
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 MERROUN mohamed :(2009), l’université et le prodigue de l’efficacité.  

 منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط. 

  مقاالت وتقارير

 2018ة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكوين التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئ. 

 ( :أزمة التعليم العالي باملغرب، مجلة هسبريس اإللكترونية،.3/2/2014جطاري بلقاسم ،) 

 (:املهددات الداخلية والخارجية لجامعة القرن 1995شاتوك مايكل ،)عالم الفكر، العدد األول والثاني.21 ، 

  مركز جيل البحث العلمي،   (، مفهوم الجودة في التعليم العالي ، موقع2017فاتحة: )قاصدي فايزة، طبيب

jilrc.com  

  (، نظرة على نظام التربية والتكوين باملغرب2000اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين: )غشت. 

 (:االستماع للوزراء املكلفين بقطاعات التربية و 2000اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين ،) التكوين حول

 الحالة الراهنة واآلفاق املستقبلية.

  2013-2000املجلس األعلى للتربية والتكوين: التقرير التحليلي، تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين ،

 املكتسبات، املعيقات والتحديات.

  (:املؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم ال2016مارس  9-8ميشيل جون ،)عالي، الرباط. 

 ( :التعليم العالي املغربي بين مشاريع اإلصالح وواقع األزمة، مجلة 2016نونبر  25الوسولي عبد الحق ،)

 هسبريس اإللكترونية. 
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 تطوير مستويات التعليم العالي بكليات الحقوق املغربية

 ادية واالجتماعية بمكناسأ.د. العروص ي محمد، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واالقتص

Mohammed LAAROUSSI 

 

  

Résumé:  

Au Maroc, l’enseignement supérieur dans les facultés de droit souffre de plusieurs lacunes dans les trois 

niveaux: Licence fondamentale, Maîtrise et Doctorat (LMD), que se soit à cause du nombre insuffisant des 

cadres dans le système éducatif, comme en témoignent les statistiques, ou à cause du nombre important des 

étudiants inscrits dans lesdites facultés à accès ouvert, ou encore, à cause de la durée des enseignements et de 

l’absentéisme, confirmé par les statistiques, d’un certain nombre d’étudiants, mais aussi à cause des contenus 

des programmes qui ne répondent pas aux exigences du marché de travail, sans oublier la méthode des 

examens qui facilite la fraude. A tout cela, s’ajoute le problème du manque de communication entre les 

différentes structures universitaires au sein de la faculté ainsi que les problèmes relatives à la recherche 

scientifique, qui remplit souvent ses objectifs de développement.  

Nous avons, donc, réfléchi à de véritables perspectives visant le développement et la qualité culturelle 

en insistant sur la nécessité d’adopter des règles méthodologiques précises dans les facultés de droit en raison 

de leur importance à éclairer les étudiants de leur environnement social et économique. Ceci ne peut être 

réalisé que par l’adoption de nouveaux contenus dans les programmes éducatifs de ces établissements, sans 

oublier de revoir les modalités des examens pour mettre fin à toute fraude; et, par conséquent, former des 

étudiants disposant de qualité scientifique et cognitive. De plus, nous nous sommes, aussi, intéressés à la durée 

des études dans les facultés de droit afin de réaliser la culture de la qualité dans les différents parcours 

d’enseignement, afin d’être concurrentiels. Prenant en considération des exigences finales. 
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  :ملخص

يعرف التعليم العالي عدة مواطن للخلل بكليات الحقوق في مسالك املستويات الثالث وهي: اإلجازة،  

، إن على مستوى قلة عدد أطر النظام التعليمي كما تؤكده األرقام اإلحصائية، 1(LMDواملاستر، ثم الدكتوراه )

لهائل من الطلبة امللتحقين بمؤسسات كليات الحقوق ذات االستقطاب املفتوح باملغرب. أو على مستوى العدد ا

أو بخصوص مدة التدريس والهدر الجامعي لعدد من الطلبة للكلية املذكورة على وجه التحديد، حسب دالئل 

المتحانات التي األرقام اإلحصائية، وكذا محتوى البرامج التي ال تساير متطلبات الواقع، ناهيك عن طريقة ا

تساهم في الغش. وال يخفى أيضا مشكل عدم تواصل الهياكل الجامعية بالكلية، ومشكل البحث العلمي الذي 

يحقق في الغالب أهدافه التنموية. لذا تم التفكير في أفاق ناجعة تروم التنمية والجودة الثقافية من خالل 

بكليات الحقوق ألهميتها في تنوير وربط الطالب  التركيز على ضرورة نهج أساليب وقواعد منهجية دقيقة

بمحيطه االجتماعي واالقتصادي، وال يتأتى ذلك إال باعتماد محتوى جديد في البرامج التعليمية بهذه 

املؤسسات، دون إغفال إعادة النظر في طريقة االمتحانات التي يجب أن تتم بها، حدا لكل غش، وبالتالي تكوين 

م العلمية واملعرفية، كما تم االهتمام باملدة الزمنية للدراسة بكليات الحقوق تحقيقا طلبة متميزين بجودته

 لثقافة الجودة بها في مختلف مسالك الدراسة بها، مع مراعاة متطلبات ختامية.

، ومشروع اإلصالح 2014و2009نظام اإلصالح لسنتين -نظام املسالك الثالث الكلمات املفتاحية:

محتويات مواد  -قواعد املنهجية -البحث العلمي -الهياكل الجامعية -االستقطاب املفتوح -التأطير -2018لسنة

 األمد الزمني.     -التدريس

 

 مقدمة:

إن تحقيق التقدم في مجاالت الحياة رهين باعتماد الفكر والنظر، والبحث والبرهان واالستنتاج؛ ألن 

اها، وحل مشاكلها املعقدة، إلمكانية الوصول إلى املبتغى اإلنسان مجبول على سبر أغوار املعرفة واكتشاف خباي

 املنشود من خالل سعيه الدؤوب نحو تطوير معارفه ومداركه.  

                                                           

1 - (LMD) c. a d: licence master et doctorat 
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وال يخرج اهتمام املختصين بأحوال الجامعات عن املبتغى أعاله، بالنظر للتراجع املهول في مستويات 

العمومية والخصوصية، سيما على مستوى خريجي الجامعات، حيث يعد هاجس تطوير املؤسسات التعليمية 

التعليم العالي من املواضيع التي تؤرق كل املهتمين بالتدقيق في برامجها التعليمية، وبالتحليل واملقاربة والنقد 

واملقارنة بين مختلف املناهج واألساليب املعتمدة. وهذا االهتمام ليس وليد اليوم، بل حظي به منذ إنشاء 

لعالي، أي منذ اقتراب نهاية القرون الوسطى. فمنذ ذلك الوقت وإلى الوقت الراهن ما يزال التعليم ا مؤسسات

هناك نظامين متضاربين لضبط إدارة الجودة، حيث كانت الجامعات الفرنسية تخضع لرقابة الكنيسة وبعدها 

. أما في 1لرقابة الدولةلرقابة الدولة، وبالتالي كانت البرامج التدريسية واختيار هيئة التدريس تخضع دائما 

بريطانيا فان البرامج التدريسية وكذا اختيار هيئة التدريس من رؤساء الجامعات وغير ذلك؛ يتم من خالل 

طاقم اإلدارة الذي يتمتع باستقالل ذاتي وبالتالي تتحمل املؤسسات التعليمية بها ضمان الجودة بها اتجاه 

 .، وتطوير مستويات الخريجين منها2إدارة جودة شاملةمجتمعها، وكل هذا وذاك إنما غايته تحقيق 

بعد االستقالل، حيث  3ولم يخرج املغرب عن سنة التطور منذ إحداثه لعدد من الجامعات باململكة

ثم االعالن عن املخطط االستعجالي   ،2004و 2003انطلقت مراسيم تنزيل اإلصالح و أجراته خالل موسم 

. غير أنه وبعد صدرت 2014ك جاء ليرمم ما يمكن ترميمه ليعقبه إصالح، ومن دون ش2012إلى غاية 2009

فقد  ، وبحكم العوائق التي يعاني منها هذا املكون األساس ي من التعليم العالي2030-2015الرؤية االستراتيجية 

بغية  4كوينالتقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والت تم إعداد

                                                           

ية في جامعة محمد الحظ في نفس السياق غربي صباح ، دور التعليم العالي في تنمية املجتمع املحلي، دراسة تحليلية التجاهات القيادات اإلدار  - 1

خيضر ببسكرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع، تخصص تنمية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم العلوم االجتماعية 

 .وما بعدها.49، ص2014جامعة محمد خيضر بسكرة

يمة أو في مرحلة الثورة الصناعية، أو ما بعدها... ينظر أسماء مزيدا من التوضيح بشأن موضوع إدارة الجودة الشاملة سواء في العصور القد - 2

رد عميرة، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، دراسة حالة جامعة جيجل، رسالة املاجستير في علوم التسير، تخصص تسيير املوا

  وما يليها. 6، ص2013رالبشرية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قسطنطينة بالجزائ

ويتعلق بإحداث الجامعات، منشور في الجريدة الرسمية  1975أكتوبر  16املوافق  1395شوال  10بتاريخ  1.75.398ينظر الظهير الشريف رقم  - 3

 وما يليها. 2774في الصفحة  3286عدد 1975أكتوبر  22املوافق  1395شوال  16بتاريخ 

الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باململكة املغربية،  التقرير القطاعي الصادر عن - 4

، مزيدا من التوضيح 2018وعنوانه: "التعليم العالي باملغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج املفتوح" التقرير القطاعي 

 ونجاعة  -فعالية-باملغرب-العالي-التعليم/http://www.csefrs.ma/publications وقع االلكتروني التالي: يمكن الدخول للم
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قياس فعالية ونجاعة التعليم العالي باملؤسسات ذات االستقطاب املفتوح، ومنها وضعيات كليات الحقوق 

 . 2018باملغرب، حيث تم إعداد مشروع لإلصالح ابتدأ سنة

وتلك اإلصالحات التي همت مختلف مؤسسات التعليم العالي ومنها وضعية كليات الحقوق باملغرب، إنما 

تحقيق تنمية مستمرة وهادفة سواء في املجال االقتصادي أو الصحي أو االجتماعي. وأيضا أمال في يرجى منه 

 ، بتطوير مستويات طلبتها استعدادا لهذا السوق.  1جودة تعليمية تتأقلم مع حاجيات ومتطلبات سوق العمل

بكليات الحقوق  ومن تم يظهر أن تأكيد موضوع التحليل على تطوير مستويات التعليم العالي سيما

 باملغرب، إنما هو تأكيد على ثقافة جودة هذا التعليم، التي ال تتم إال بالتفكير في تصورات ناجعة تروم تحقيق

ا هذا املبتغى، ملا لذلك من أهمية بالغة بالنسبة لكافة املجتمعات. إذ رقيها وتطورها رهين باهتمامها بمؤسساته

 فكري واجتماعي.التعليمية، فهي علم وتطور اقتصادي و 

يات واستنادا ملا تقدم تبرز أهمية املوضوع النظرية والعملية. فمن الناحية األولى يحتل التعليم العالي بكل

ين الحقوق مكانة هامة في مختلف دول العالم ـ بما فيها دولة املغرب ـ إذ تسعى الدول إلى أن يكون خريجيها منافس

ية املستدامة في جميع النواحي البشرية واالجتماعية واالقتصادية ناجحين في أسواق العمل، وتحقيق التنم

والثقافية. ومن الناحية الثانية ترسخ في الواقع أن تحقيق الجودة في التعليم عامة والتعليم العالي خاصة ال 

 يتحقق إال من خالل عقد ملتقيات دولية، وإنشاء وكالت للتقييم في كل البلدان.

الحقوق باملغرب أكثر من عالمة استفهام، بل أثار عدة مشاكل قانونية منها: هل وقد طرح موضوع كليات 

 تدني مستوى التعليم العالي بكليات الحقوق باملغرب يعود لسوء البرامج التعليمة املتمثلة في زخم املواد خالل

عود ملشكل للنظام املوسم الدراس ي التي يمتحن فيها الطالب؟ أم أن املشكل يرجع لطرق تقييم الطالب؟ أم ي

 التعليمي واملتمثل في االستقطاب املفتوح في حد ذاته؟... 

لقد تعددت املشاكل القانونية التي أدت إلى تدني مستويات كليات الحقوق باملغرب حتى إن ذلك أدى إلى 

ب ظهور إشكالية جوهرية للموضوع وهي: كيف يمكن إصالح التعليم العالي من خالل كليات الحقوق باملغر 

                                                           

يمكن الرجوع لبعض األرقام اإلحصائية حول عدد الطلبة وعدد املؤسسات الجامعية وعدد التخصصات والتكوينات التي أنشأت بعد االستقالل  - 1

االستماعات: االستماع للوزير املكلف بقطاعات التربية والتكوين حول الحالة الراهنة واآلفاق املستقبلية. للجنة الخاصة بالتربية والتكوين: 

 وما بعدها. 101(، ص2000مطبعة برينت ديفربون بمدينة سال املغرب)
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بتطوير خريجيها؟ أو باألحرى ما هي البرامج والوسائل الناجحة التي تحقق ثقافة تنظيمية متميزة لتجاوز أزمة 

 كليات الحقوق باملغرب في الوقت الراهن، لكي يتطور قطاع التعليم العالي بهذه الكليات؟

غرب يستلزم إصالحا جذريا بكليات الحقوق بامل إن الفرض األولي املالئم لتطوير مستويات التعليم العالي

في أفق تحقيق جودة نوعية ملستويات خريجي هذه الكليات. وهذا الفرض يتعلق بالجهات املسؤولة عن قطاع 

التعليم العالي التي تبقى مطالبة بمراجعة سياستها اإلصالحية التي لم تنفذ إلى عمق مشكل التعليم ببالدنا. 

ياسة البرامج التدريسية بما يتوافق مع متطلبات سوق الشغل، حتى يرتبط في عمقه بتغيير س والفرض الثاني

ال بد من إعادة النظر في  وكفرض آخريكون الخريج مؤهال مستقبال، وتروم املجتمعات نحو التقدم املنشود. 

 وسائل تقييم الطلبة بكليات الحقوق باملغرب.

ولى ستعتمد على رصد واقع كليات ولهذا فللبحث طريقتان يفصح عنهما العنوان وهما: الطريقة األ  

الحقوق التي تعطلت بها ثقافة الجودة، من خالل اعتماد إحصائيات في املوضوع، إمكانية بيان مواطن الخلل. 

أما الطريقة الثانية ستكون نظرية وتربط كليات الحقوق بواقعها اعتماد على منهج وصفي. وبيان ذلك يقتض ي 

 العملية ـ بكليات الحقوق باملغرب ـ من خالل املحوريين التاليتين: التعرض للموضوع في نطاق التجربة

 أوال: تجسيد واقع كليات الحقوق في املغرب في أفق تطويرها 

 ثانيا: تحديد وسائل تطوير كليات الحقوق باملغرب 

       

اقع كليات الحقوق في أفق تطويرها   أوال: تجسيد و

لحقوق في العديد من الدول، والتي من بينها تدني جودة الخرجين بالنظر للتحديات التي تواجهها كليات ا

من كليات الحقوق باملغرب، اقتض ى الوضع طرح تسؤالت عدة منها: ما هي األسباب الحقيقية لتدني مستوى 

التعليم العالي بهذه الكليات والتي حالت دون تطويرها؟ وهل لواقع هياكل الجامعات ومسألة توسيع التعليم 

بكليات الحقوق تأثير على سياسة التطوير بها؟ وأخيرا رصد الواقع الحقيقي للبحث العلمي بكليات  العالي

 الحقوق ببالدنا ملعرفة معوقات التطور.
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اقع كليات الحقوق باملغرب من خالل أرقام صادمة   أ: تجسيد و

أنه ثم إدخال إصالح على ، 2009يظهر من خالل اعتماد منظومة إصالح التعليم العالي باملغرب في سنة   

. وفشله تجسد في مسالك املستويات 1ليبرهن منذ انطالقته على فشله 2014هذا اإلصالح وكان ذلك سنة 

-2015على صعيد كليات الحقوق باملغرب، رغم الرؤية االستراتيجية التي كانت ينتظر منه بين 2(MDLالثالث )

ا اإلصالح فتر مع مرور الوقت ليفسح املجال أمام تراجع . ذلك أنه بعدما ساد الحماس عند انطالقة هذ2030

 .3مؤكد

وتؤكد األرقام بامللموس حقيقة الفشل الذي تعيشه كليات الحقوق باملغرب بداية من نسبة التأطير 

 بالجامعات، ثم نظام األسالك املعتمد في كليات الحقوق باملغرب.

نسبة ازدياد  2001ألساتذة الجامعيين منذ سنة، فقد عرفت هيئة ابالنسبة لنسبة التأطير بالجامعات

، إال أن االستفادة 2013-2012أستاذا قارا في السنة الجامعية  12036، إذ بلغ عددهم في املجموع %22قدرها 

، في حين لم تتجاوز  %54همت باألساس املسالك ذات االستقطاب املحدود حيث وصلت نسبة االستفادة إلى 

من مجموع الطلبة  %13، علما أن االستقطاب األول شمل%8ك ذات االستقطاب املفتوحزيادة األساتذة باملسال

 65. وتبين أن نسبة التأطير بالنظام األخير بلغ %87على املستوى الوطني، باملقابل يستقبل االستقطاب الثاني 

ارتفعت هذه النسبة . وقد 2012طالبا سنة 54، باملقابل إن هذه النسبة لم تتجاوز 2013طالبا لكل أستاذ سنة 

طالب لكل أستاذ بمسالك كليات الحقوق والكليات املتعددة االختصاصات باملقابل استقرت النسبة  104إلى 

 . 4طالب لكل أستاذ خالل السنة نفسها 16في املسالك ذات االستقطاب املحدود في 

 2018والبحث العلمي سنة وقد كشف التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين

-2011خالل السنوات  %12أن نسبة الزيادة في عدد األساتذة الباحثين في االستقطاب املفتوح لم تتجاوز 

                                                           

باملصادقة  2014سبتمبر  30املوافق  1435ذي الحجة  5صادر في  2082.14إذ صدر قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  - 1

، 2015يناير  1املوافق  1436ربيع األول  9على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة، واملنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 .6322عدد

2 - (LMD) c. a d: licence master et doctorat 

 . ينظر املوقع التالي:5يم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صلتقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقيا - 3

http://www.csefrs.ma/publications/ ونجاعة-فعالية-باملغرب-العالي-التعليم  

التكوين والبحث التقرير التحليلي الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية و راجع املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، - 4

 .31(، ص2013-2000) العلمي، ودعوتها لتطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين
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 57، وتبعا لذلك أصبح كل أستاذ يؤطر %108، في حين زادت نسبة الطلبة خالل هذه السنوات بنسبة2016

طالب وطالبة لكل  17فإن نسبة التأطير ال تتجاوز  ، وبمقارنة مع نظام االستقطاب املحدود1طالب وطالبة

 . 2أستاذ

وبناء على ما تقدم، يصدق القول بأنه إذا كانت غاية الجامعة عامة وكليات الحقوق على وجه الخصوص 

هي: التكوين الذي يعد بمثابة العملية املنظمة والهادفة إلى صقل وتنمية قدرات األفراد ومهاراتهم والزيادة فيها، 

لعمل على تعميق األداء وتقويم السلوك، وإعداد الطالب بالخصوص لتأهيله ليكون مواطنا صالحا لوطنه، وا

فإنه بالنظر لتلك األرقام  .3مندمجا في محيط الشغل، ومنخرطا في عالم التنافسية، ومتكيفا مع رهانات العوملة

ة بكليات الحقوق، سيما بعد بروز نوع يصعب تحقيق تلك املرامي، مما يفرض التفكير في تطوير ثقافة الجود

منصب مالي ما بين سنتين  2400من التباين بخصوص تطبيق توصية البرنامج االستعجالي الداعي إلى خلق 

من أجل االستجابة لحاجيات التأطير. ذلك أن عدد املناصب التي تم رصدها للتعليم العالي ـ  2012و2009

منصب. ومن باب املقارنة لكي يبلغ املغرب نسبة قريبة  2282دارية ـ بلغ واملتضمنة لهيئة التدريس والهيئة اإل 

من بلد كفرنسا، ال يوجد في املراتب األولى ملجموعة البلدان املنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

(OCDE)4 (18 ؛ فإنه مطالب بتوظيف أكثر من)وصا . وستزداد هذه الحاجات مستقبال، خص5أستاذ 18000

إذا ما تم األخذ بعين االعتبار العدد املتكاثر للطلبة امللتحقين بالجامعة نتيجة الجهود الهامة املبذولة من أجل 

تعميم ولوج التعليم الثانوي التأهيلي. كما ستزداد حدة ضغوطات التأطير بفعل تقاعد عدد كبير من األساتذة 

                                                           

، 10طلبة، وتونس 10وبمقارنة مع بعض الدول يالحظ أنه في االستقطاب املفتوح ال تتجاوز نسبة تأطير األستاذ لكل طالب وطالبة مثال في: النرويج - 1

 http://www.csefrs.ma/publications ... ينظر20، وإيطاليا19، وفرنسا 15واملكسيك13وإسبانيا  12وأملانيا

مؤسسة يحتوي على  56وفي التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن االستقطاب املفتوح املتضمن  - 2

مؤسسة وعدد الطلبة والطالبات  202في حين في التعليم الخاص يشمل  684718إلى   2017-2016عدد هائل من الطلبة والطالبات وصل بين 

 15ص 1.  الحظ الرسم البياني في شكله 96783مؤسسة وعدد الطلبة والطالبات هو: 68.وفي االستقطاب املحدود هناك 43616هو 

http://www.csefrs.ma/publications/ ونجاعة-فعالية-باملغرب-العالي-التعليم  

ن االهتمام بالجودة أصبحت ظاهرة عاملية بل وأسلوب وفلسفة إدارية لكل مؤسسة تسعى إلى تعزيز مكانتها من خالل تميز منتجاتها، خاصة وأ - 3

وحدة  وتحسين أدائها وإشباع رغبات زبنائها، مما يجعلها تحصل على ميزة تنافسية تمكنها من البقاء واالستمرار، في ظل ظهور األسواق العاملية

 .2ة وزيادة طلبات الزبائن. أسماء عميرة، إدارة الجودة الشاملة، صاملنافس

 .381( ص2013تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) - 4

Regards sur l'éducation, les indicateurs de l'OCDE, édition 2013, p381.  

 طالبا لكل مدرس. 17يفترض في هذا اإلسقاط أن النسبة التي يجب بلوغها تتحدد في  - 5
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من العدد اإلجمالي لألساتذة في الوقت  %16ا يناهز مدرس أي م 1855سيبلغ خالل السنوات الست املقبلة 

 .1الحالي

 2018وقد أثبت التقرير القطاعي بالهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 

، 2كزيادة لعدد األساتذة الباحثين 2016وسنة 2001بين سنة  %33أن عدد األساتذة الباحثين لم يسجل سوى 

. وتعتبر هذه الزيادة %1.92، أي زيادة سنوية قدرها 13170أستاذ وأستاذة إلى  9903ل العدد من حيث انتق

زيادة األساتذة في  %187بطيئة باملقارنة مع الزيادة املتسارعة التي عرفها عدد الطلبة والتي فاقت خمس مرات 

أستاذ وأستاذة باحثة،  1565ها في ، في وقت ستعرف السنوات املقبلة حاالت للتقاعد تم تحديد3الفترة نفسها

، مما سيكون العدد املتراكم الذين 2784إلى  2030وفي سنة 2744إلى  2025وسترتفع هذه النسبة سنة

من مجموع هؤالء   %57أستاذ باحث وباحثة، أي ما يمثل 7332هو  2030-2015سيغادرون الجامعة بين 

اعي بالهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين . وهذه األرقام التي صدرت عن التقرير القط2015سنة

. فكيف 4تقر في نفس الوقت وصراحة بوجود غياب ملعطيات التوظيفات الجديدة 2018والبحث العلمي سنة

يقبل أال يكون للجهة الوصية على قطاع التعليم العالي نظرة مسبقة عن آفاق التوظيف ملواجهة هذا الكم 

 بكليات الحقوق؟ الهائل من امللتحقين 

إن الجواب عن السؤال أعاله يشاهد واقعيا وبشكل غير املباشر من خالل إقدام كليات الحقوق باملغرب 

على التعاقدات مع الدكاترة أو الباحثين في طور إعداد أطروحاتهم، وهذا ما يؤدي بسياسة التعليم ببالدنا إلى 

 مسار مجهول وتكوين غير رصين. 

فيتمثل في الهيكلة الجديدة للدراسات املطبقة  سالك املعتمد بكليات الحقوق باملغربوبالنسبة لنظام األ 

، 4فصول ثم  6بالجامعة ذات االستقطاب املفتوح ثالثة أسالك وهي: اإلجازة واملاستر والدكتوراه حيث تهيأ في 

طلبة املسجلين باإلجازة من ال % 25فصول، والتي كشفت عن الكثير من العيوب. يكفي اإلشارة إلى أن  6ثم في 

فقط، وهي   %36من الطلبة املسجلين باملاستر املتخصص. أما بخصوص املاستر فتم تسجيل %50املهنية، و

                                                           

 .32تقرير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، م س، ص - 1

بسبب عملية املغادرة الطوعية، حيث انخفضت عددهم من  %8عرف عدد االساتذة الباحثين انخفاضا بنسبة 2006و 2005علما أنه ما بين  - 2

ر هذا اإلجراء بشكل سلبي على الجامعات التي غادرها عدد من األساتذة ذويي الخبرة حتى كادت .وقد أث2006سنة 9773إلى  2005سنة 10640

 تزعزع عملية تأطير الطلبة في بعضها سيما في كليات الحقوق.

 http://www.csefrs.ma/publications 2018من التقرير القطاعي لسنة  65ينظر الصفحة -3
 من نفس التقرير.  66الحظ الصفحة - 4
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مسالك تم اعتمادها في غياب مرصد وطني يالئم بين التعليم العالي بما في ذلك كليات الحقوق، والوسط 

ك عن عدد املغادرين الطوعيين لكليات الحقوق السوسيو اقتصادي الذي يحدد حاجيات سوق الشغل. ناهي

 باملغرب.

( وهو عدم توفر الجامعة عامة وكليات الحقوق على وجه LMDوال يمكن إغفال مشكل آخر لنظام )

الخصوص على استقاللية تامة في مختلف املستويات، إذ االستقاللية الناقصة ال تضمن لكليات الحقوق 

ها مع العالم السوسيو اقتصادي واملنظمات األجنبية في عالم منفتح ويزداد قدرتها الكبيرة ملالءمة تكوينات

 تنافسية. 

وارتباطا بمشكل املسالك، وقلة األطر وتزايد عدد الطلبة في مؤسسات كلية الحقوق ذات االستقطاب 

وسائل لتقييم املفتوح، فقد انعكس ذلك على جودة التعليم العالي بكليات الحقوق باملغرب، حيث تم اللجوء إلى 

( أي نظام األسئلة ذو االختيارات املتعددة في العديد من هذه الكليات، QSMالطالب ومنها النظام الكندي )

لتقييم الطلبة من حيث ذكائهم ملواجهة كمهم الهائل، وليس من حيث مواجهة املشاكل العملية بربط البرامج 

تدنى مستواهم سنة بعد أخرى، فضال عن عدم تأقلمهم  التدريسية بواقعها سيما طلبة القانون، مما أدى إلى

مع املباريات وطبيعة تخصصهم. نعم ذلك النظام الكندي يعد الئقا في املدارس واملعاهد الخاصة وفي 

املؤسسات ذات االستقطاب املحدود في الفصل األول أو حتى في كليات الحقوق بالنسبة لشعبة االقتصاد. لكن 

ن في القسم العربي أو الفرنس ي فاألمر مرتبط بواقع مغاير، هو واقع القضايا التي تعرض بالنسبة لطلبة القانو 

على القضاة واملحاماة، ومرتبط باالستشارات في املكاتب املختصة، وما يخص توثيق العقود، والنزاعات املالية 

ال التوجيهية. أيضا هناك وغيها من املشاكل العملية التي تفرض مواجهتها من خالل نماذج تطبيقية في األشغ

من يلجأ لألسئلة أو املواضيع القانونية املباشرة عند االختبار، سواء في املراقبة العادية أو املستمرة، لكن 

وبحكم كثرة املواد وقصر مدة الفصول نتج عنه ازدياد حاالت الغش بمختلف كليات الحقوق باملغرب من خالل 

ما ال يقل عن  2017-2015تم ضبط بكلية الحقوق بمكناس خالل سنوات أرقام صادمة يكفي اإلشارة إلى أنه 

حالة في كل فصل. ومما زاد من انتكاسة التعليم وجودته املتطلبة، مشكل املدة املخصصة لالمتحان حيث  100

دقيقة، وبإدخال إصالح على هذا  45ال تتجاوز  2009كانت مع بداية اإلصالح البيداغوجي للتعليم العالي سنة

أصبحت املدة الزمنية املخصصة لالمتحان هي ساعة ونصف. ولذلك فمدة االمتحان  2014إلصالح سنةا

ساهمت هي األخرى في تعدد حاالت غش الطلبة، للحصول على النقطة بأي وسيلة تجنبا للنقطة اإلقصائية 
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كانت تأخذ كثيرا من الوقت على املراقبة املستمرة التي  2004أو أقل، أو االعتماد األولي لإلصالح سنة 5/20وهي

واالكتفاء باملراقبة النهائية في نهاية  2014على حساب التدريس الفصلي، ليتبين سلبياتها فتم إقصاؤها في إصالح

كل فصل. أو غير ذلك من األسباب األخرى التي كشفت عن واقع سلبي في سياسة اإلصالح، دون إغفال مشاكل 

ن مع إكراهات الطلبة، واالستغناء عن األشغال التوجيهية في الفصل أخرى منها عدم مالءمة استعمال الزم

، 1األول من سلك اإلجازة، مما أفقد فعالية طالب في منظومة اإلصالح. ومشكل اللغة، وضعف البينة التحتية

وقلة التفويج بحكم قلة األساتذة املؤطرين للطلبة، ليشاهد تكدس هؤالء داخل املدرجات وبالتالي أصبحت 

درجات تتجاوز الطاقة االستيعابية لها... كلها عوامل خلصت إلى ارتفاع نسبة التكرار في السنة األولى من امل

اإلجازة، ويكفي تقديم إحدى النسب املئوية لعينة من املؤسسات الجامعية استند عليها التقرير األخير 

ن والبحث العلمي أفاد أنه خالل سنة الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوي 2018لسنة

إلى جانب  2010-2006خالل سنتي  %34و % 19بعدما كان يتراوح بين  %47بلغ عدد املكررين  2016-2017

هناك هو مرتبط بهياكل  2أرقام إحصائية حول الحاصلين على شهادة اإلجازة واملنقطعين عن الدراسة...

 ليم العالي وتأثيرها على ثقافة الجودة كما سيتضح بعده. الجامعات، ومشكل االستقطاب املفتوح بالتع

 ب: مشكل تعدد هياكل الجامعات وتوسيعها على تحقيق التطور بكليات الحقوق باملغرب 

تحليل واقع كليات الحقوق باملغرب غير مقتصر على ما سبقت إثارته بل ارتبط هو اآلخر بمشكل تعدد 

 في االستقطاب املفتوح للطلبة، وارتباطه باملردودية.هياكل الجامعات والتوسع الكبير سيما 

                                                           

علية جاء في التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي :" إن طاقة االستقبال على مستوى املقاعد الف - 1

إلى أن وهي سنة إقرار الرؤية. وتشير املعطيات  2016وهي سنة تطبيق امليثاق و 2001ما بين  % 70.2بالجامعات املغربية عرفت تزايدا بنسبة 

ظلت غير كافية لالستجابة للتزايد الهائل ألعداد الطلبة باملؤسسات 2016و 2001زيادة عرض املقاعد الفعلية بالجامعات املغربية ما بين سنتي

 .46خالل الفترة نفسها". في الصفحة %186.7الجامعية والتي بلغت 

 http://www.csefrs.ma/publications 2018من التقرير القطاعي لسنة  

 .22إلى 19التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي املشار إليه سلفا ينظر من الصفحة -2

http://www.csefrs.ma/publications 
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الجامعات إلى مرتبة  01.002فقد رفع قانون  1وطبقا ملقتضيات امليثاق بالنسبة لتعدد هياكل الجامعات

املؤسسات العمومية املتوفرة على شخصية معنوية وعلى االستقالل املالي واإلداري والبيداغوجي، وأدى هذا 

إنهاء النظام املمركز الذي تدبره الوزارة بشكل كامل، باعتبارها السلطة الوحيدة التي تصدر الوضع الجديد إلى 

مراسيم خلق املسالك الجديدة، وتحرص على تطبيق سياسة التعليم العالي باملؤسسات ومتابعة تنفيذها، 

 وتعيين رؤساء الجامعات...

بمختلف مكوناته على  3ملسير للكيان الجامعيوبناء على القانون أعاله أصبح رئيس الجامعة يقوم بدور ا

منها ترأسه ملجلس الجامعة. أيضا سمح القانون بتطوير  4مجموع الجهة التابعة له، كما له عدة اختصاصات

التنسيق بين مختلف املؤسسات املكونة للجامعة، مادام الرئيس يقوم بدور املوحد، من خالل مشروع تطوير 

وع الذي كان أساس اختياره رئيسا لها. وعالوة على ذلك وإلى جانب مجلس الجامعة الجامعة برمتها، وهو املشر 

هناك مجلس الكلية، ونظام املسالك بها واملختبرات، الش يء الذي اقتض ى ضرورة إقامة تنسيق بينها، وكذا 

يق التنسيق على املستوى الوطني منذ بداية عشرية امليثاق، من أجل تطبيق هذا األخير وتحديدا تطب

ومواكبة ترسيخ استقاللية كل جامعة. وكان من الالزم في هذا اإلطار ابتكار إجراءات واتخاذ  01.00القانون 

                                                           

 .2000يراجع مواد امليثاق الوطني للتربية والتكوين باملغرب، الصادر سنة  - 1

املتعلق بتنظيم التعليم  01.00بتنفيذ القانون رقم   2000ماي  19املوافق  1421من صفر  15صادر في  1.00.199م ينظر الظهير الشريف رق - 2

 .1194، ص4798، عدد2000ماي  25املوافق  1421صفر  21العالي . واملنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  

بع سنوات، يختار بعد إعالن مفتوح للترشيحات من بين املترشحين الذين يقدمون :" يسير الجامعة رئيس ملدة أر 01.00من قانون  15تنص املادة  - 3

 مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.

وتدرس هذه الترشيحات واملشاريع من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية، التي توافيها اللجنة املذكورة بثالثة ترشيحات تخضع 

 تعيين في املناصب العليا .للمسطرة املعمول بها فيما يتعلق بال

 ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي .

 ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح ملرة ثانية وأخيرة".

:" يرأس  رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ، ويحدد جدول 01.00من قانون  16ينص مثال الفصل  - 4

 عماله طبقا للشروط املحددة في النظام الداخلي للمجلس .أ

 يبرم االتفاقات واالتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع األعمال التحفظية.

 يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة املسلمة من لدن املؤسسات التابعة لها.

 فع الدعاوى والدفاع باسمها.يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لر 

 يقوم بالتنسيق بين املؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.

 يعين جميع األساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة.

 ويحدد مقرات تعيين األساتذة واملستخدمين اإلداريين والتقنيين باملؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة واملصالح املشتركة.

 مر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها...". رئيس الجامعة هو اآل 
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مبادرات مثل بلورة دفاتر املعايير البيداغوجية، وتشكيل لجان للخبرة بالنسبة ملسالك التكوين التي ينبغي أن 

(، والتفكير في أساليب لحل املشاكل اللغوية CNCESتحظى بموافقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي)

للطلبة...  والواقع أنه لم يتم إعمال ذلك في أي هيكلة مؤسساتية للتنسيق من أجل إقرار اإلصالح وتطبيقه. مما 

يظهر أن املبادرات الرامية إلى ال مركزة وال تمركز التعاليم العالي لم تتضح تماما بسبب غياب رؤية وهندسة 

 لهذا األخير.شاملتين 

يرجع لنص امليثاق  وارتباطه باملردوديةلعدد الطلبة،  وبالنسبة للتوسع الكبير في االستقطاب املفتوح

الوطني للتربية والتكوين والذي جاء في مادته العاشرة:" مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية" و"مرصدا للتقدم 

مندرجة بين  1مرتعا خصبا لشمول عدة تكوينات العلمي والتقني". وقد ترتب عنه أن أضحى التعليم العالي

 نظامين هما االستقطاب املفتوح واالستقطاب املحدود. 

؛ فإن 2وإذا كان االستقطاب املفتوح يضم كليات مفتوحة في وجه حاملي شهادة البكالوريا ملن يرغب فيها

 لبكالوريا. املشكل تعلق بكليات الحقوق التي استقطبت النسبة الهامة من الحاصلين على ا

وتوضيح ما تقدم أن اإلحصائيات كشفت بأن الجامعة عرفت توسعا كبير في استقطاب الطلبة، إذ 

 2001سنة  %8من مجموع أعداد طلبة التعليم العالي. فانتقلت نسبة الزيادة من  %86.7أصبحت تمثل اليوم

. وقد تزامن تسارع وثيرة %22.1إلى 10.6من  2013و 2000. حيث تضاعفت بين سنتي 2013سنة %13.3إلى 

هذا النمو الناتج عن تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على البكالوريا، مع مرحلة املخطط االستعجالي. حيث 

من الحاصلين على الشهادة   % 90وإن  %15إلى  2008-2000خالل السنوات  %0.6من  انتقلت النسبة

ملفتوح. وتعود هذه الزيادة إلى نسبة النجاح في املذكورة سجلوا باملؤسسات الجامعية ذات االستقطاب ا

. وبالنتيجة تبين خالل السنوات من 2012سنة  %57.3إلى  2005سنة  %44.5البكالوريا حيث انتقلت من 

طالبا ابتداء من  191836طالب كمعدل لكل سنة إلى  75000أن عدد الطلبة انتقل من  2009إلى  2001

 .3إناث % 47.6ومنهم  2013إلى غاية 2010سنة

                                                           

من العرض   %5.3فهو يضم جامعات ومؤسسات تكوين األطر واملؤسسات الخصوصية وإن كانت مكانتها متواضعة حيث ال تمثل سوى  - 1

 اإلجمالي، فضال عن التكوين املنهي.

 أما التسجيل باملاستر والدكتوراه فيخضع لالنتقاء. - 2

 .107و106ئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، م س، صتقرير الهي - 3
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بأن  2018وأكد التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسنة

 2013ما بين سنتي  % 15عدد الطلبة في مسلك العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ارتفع بحوالي 

 .1، فضال عن أرقام أخرى 2017و

ن نسبة املردودية في هذا الصدد تفيد بأن كليات الحقوق سجلت أكبر والهام من تلك اإلحصائيات هي أ

، وأدنى نسبة تخرج تليها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. %68نسبة من الهدر في السنة األولى من اإلجازة وصل

الرامي  وبالتالي فإن توقعات البرنامج االستعجالي %65.5كما أن املغادرون للكلية دون الحصول على الشهادة 

 مثال كانت بعيدة املنال.  2010و 2009بالنسبة للمسجلين ما بين  2012سنة %69إلى تحقيق نسبة تخرج تصل

وهكذا يظهر بأن التكوين في كليات الحقوق ذات االستقطاب املفتوح لم يحقق املبتغى منه، فهو 

مالئمة لسوق الشغل، األكثر من  استقطاب ملن لم يستطع ولوج االستقطاب املحدود، وتعتبرها املقاوالت غير

 ، ويزداد الوضع استفحاال بخصوص البحث العلمي كما سيوضح بعده.2هذا ينظر إليها املجتمع نظرة سلبية

 في املغرب ت: معوقات تطور للبحث العلمي بكليات الحقوق 

بالد، ويمهد يعد البحث العلمي مكونا هاما من مكونات اإلصالح، ويساهم في تطوير الرأسمال العلمي لل

الطريق لولوج اقتصاد املعرفة. وقد شكل امليثاق منعطفا في سياسة التعليم، من خالل إدراجه ملكون البحث 

( على تطبيق برامج البحث املنجز من طرف CNRSTفي اإلصالح. كما عمل املركز الوطني للبحث العلمي والتقني )

بالنسبة للعلوم  2006لفائدة الجامعات ومنها ما تم سنة وزارة التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 

 اإلنسانية واالجتماعية.

وتضم هياكل إنتاج البحث الجامعات ومراكز البحث العمومية والخاصة... وتهيمن املختبرات الجامعية 

ين على هذه الهياكل املتنوعة. وقد تم عرض مشاريع لفائدة الباحثين بالجامعات مثل برنامج التعاون ب

الجامعات لدعم وتكوين البحث، فضال عن تشكيل أقطاب البحث وجائزة البحث... أيضا أعدت لجنة من 

وتم إقرارها من طرف  2025استراتجية للبحث بعيدة املدى، وذلك في أفق سنة  2006الخبراء املغاربة سنة 

مية السوسيو اقتصادية، الوزارة الوصية. وتتمفصل هذه االستراتجية حول عناصر هامة منها تحقيق التن

والتعاون الدولي وتعميق السياسة املتبعة خصوصا مع االتحاد األوروبي، وتمويل البحث... وفي هذه النقطة 

                                                           

 .10.و9ص http://www.csefrs.ma/publications 2018لسنة راجع التقرير القطاعي  - 1

 .109والبحث العلمي، م س، ص ن تقرير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين - 2

http://www.csefrs.ma/publications
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األخيرة لم تسمح املعطيات بتبويب املساهمات الخاصة حسب الوجهة  من أجل معرفة طبيعة التزامات 

 ة.الخواص الذين يمكنهم تمويل أبحاث الجامعات العمومي

وتلك املعطيات لم تعكس بحق مسعى التطور املؤمل من البحث العلمي يكفي اإلشارة إلى أنه لم يتم 

رسالة علما  680لم تناقش سوى  2010، وفي سنة 2000سنة  728مقابل  2009دكتور سنة 636تكوين سوى 

ر بعض املنح للطلبة رسالة دكتوراه. أيضا رغم توفي 1037أن البرنامج االستعجالي حدد عدد املناقشات ب

الباحثين فلم يتم االرتقاء بالبحث داخل مراز الدكتوراه. كما أن عدد الطلبة الباحثين في كليات الحقوق لم 

باملقارنة بباقي املؤسسات وهو ما تجسد عمليا من حيث عدد األطروحات املناقشة التي لم  %27.5تتجاوز 

بمقارنتها بكلية الطب والصيدلة التي  %9.8تتجاوز النسبة لم  2011، وفي سنة 2009أطروحة سنة 337تتجاوز 

. وهذا التراجع يرتبط أيضا حتى بهيكلة فرق البحث التخصصية املتسمة بالعديد من الخروقات. %54.6وصلت 

. ومنها واقع التوظيفات حيث 1ثم إن التوصيات التي صدرت في هذا الشأن لم يتخذ على ضوئها استراتجية فعالة

سياسة الحالية للوزارة إلى االعتماد أكثر على توظيف املوظفين الدكاترة على حساب الدكاترة خريجي اتجهت ال

الجامعات وبدون عمل، بغية التقليص من ميزانية التعليم العالي. كما اعتمدت الكليات سياسة اللجوء إلى 

لتقييم منظومة التربية والتكوين  الصادر عن الهيئة الوطنية 2018التعاقدات كما أكد التقرير القطاعي لسنة 

والبحث العلمي، دون معرفة وبشكل مضبوط ألرقامه اإلحصائية. في وقت أن الرؤية االستراتجية لإلصالح 

ألف أستاذ باحث  15000يهدف إلى تكوين وتوظيف  2030-2015وضعت برنامج عمل على املدى القريب ما بين 

بنيات البحث، ولتعويض األساتذة الباحثين الذين سيحالون على لالستجابة للحاجيات من أطر  2030في أفق 

. إال أن التقرير يؤكد بأن توظيف األساتذة املساعدين يبقى محكوم بعدد املناصب املالية التي 2التقاعد

 تخصصها الوزارة لكل جامعة، وبتلك السياسة التي تمت اإلشارة إليها.

    

 وق باملغربثانيا: تحديد وسائل تطوير كليات الحق

لتحقق أفاق واعدة في جودة التعليم بكليات الحقوق يتعين اعتماد قواعد منهجية فعالة، وتغيير في 

محتوى البرامج التدريسية، سواء في نظام اإلجازة األساسية أو في مسالك املاستر وملا ال إعادة النظر في البحث 

                                                           

 .144نفسه ص- 1
 .73و68ص http://www.csefrs.ma/publications 2018لسنة راجع التقرير القطاعي  - 2
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وأهمية اللغات واالهتمام باألستاذ باعتباره عماد العلمي للحصول على الدكتوراه مع مراعاة األمد الزمني 

 اإلصالح، وغير ذلك مما سيوضح توا.

     في كليات الحقوق  أ:  اعتماد قواعد منهجية لتحقيق ثقافة الجودة

لئن كان تطوير التعليم العالي غاية هامة بحكم ضمه داخل الجامعة لعدد كبير من الطلبة، فإنه يتعين 

املادة العاشرة من امليثاق دائما مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية، ومرصدا للتقدم  أن تكون الجامعة حسب

العلمي والتقني. وتقدمها يرتبط بعدة جوانب منها ما يشمل الجانب التدريس ي في التعليم العالي، كأبدال الزمة 

 لتحقيق التنمية املنشودة، واملنافسة الدولية كيف ذلك؟

يات الحقوق خاصة والجامعات عامة يرتبط أيما ارتباط بمقرراته إن تحقيق ثقافة الجودة بكل 

ومنهجياته التعليمية. فكل علم يخضع في تحقيقه وإثباته إلى منهجية معينة، وتتجلى املنهجية بمجموعة من 

التوجيهات والضوابط تحكم عمل الباحث في سعيه نحو الوصول إلى حقيقة معينة. فهناك أدوات للبحث البد 

 . 1اطة بها، ثم هناك طريق البد من سلوكه عند استعمال تلك األدواتمن اإلح

واإلقرار بضرورة اعتماد بديل شمولي مغاير ملناهج التدريس املعتمدة حاليا بكليات العلوم القانونية، 

يجد أساسه في كون قواعد املنهجية ـ التي سيتم تحديدها الحق ـ تعد أسلوبا له مقوماته وخصائصه. فمن 

ها يكتسب الطالب األسلوب والطريقة العلمية، واملنطقية في التعامل مع املواضيع القانونية، رغم تعددها خالل

ذلك أنه رغم وحدة املنهجية كطريقة علمية يتبعها العقل في دراسة أية مسألة أو مشكلة؛ . 2وتشعباتها املتنوعة

وخصوصياته، فضال عن براعة وكفاءة فإن األساليب واألدوات والتقنيات تتنوع بحسب طبيعة املوضوع 

. وبلغة بسيطة تمكن املنهجية الطالب 3الباحث باعتباره العنصر املتحرك الفعال في تجسيد الفكرة وبلورتها

 . 4والباحث كيف يفتش عن املعلومات، وكيف يعرضها، وكيف يناقشها، وكيف يكتبها

ا فيها القانونية، أنها تروم صقل مواهب والواضح من أهمية املنهجية في مختلف الجوانب العلمية بم

 الطالب وبالتالي تحقيق ثقافة الجودة التعليمية. ويمكن التدليل على ذلك بكونها:

                                                           

  .13، ص2003، الطبعة الثانية، دون ذكر للمطبعةاملنهجية في القانون محمد حلمي الحجار،  - 1

 . 3، ص2018، الطبعة الثانية، مطبعة أناس ي بمكناساملرشد في املنهجية القانونيةمحمد العروص ي،  - 2

 . 5، ص2004، ديوان املطبوعات الجامعية بالجزائرمنهجية التفكير القانوني نظريا وعملياعلى مراح،  -3

 .25، ص2011قوقية واألدبية، الطبعة الثانية، مكتبة زين الحاملنهجية في دراسة القانون صالح طليس،  -4
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تعود الطالب على ترتيب وتنظيم أفكاره وعرضها بشكل منسق وتسلسل منطقي. مما يحتاج إلى إملامه  -

، وضبط مختلف تقنيات 1العلميبأدوات البحث املتباينة، والتمكن من تقنيات كتابة البحث 

 املواضيع القانونية من عروض وتقارير وغيرها.

تدريب الطالب على األسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة واالختصار والوضوح، وعدم  -

 .2التكرار، وإبعاده عن السطحية واألسلوب السردي املألوف

سبقة، بالبحث في املوضوع وعدم األخذ به تمكين الباحث من تجنب التسرع وإصدار األحكام امل -

 ، سواء تعلق األمر ببحث، أو مقررات قضائية، أو استشارات قانونية، أو نصوص قانونية.3كحقيقة

االهتمام بطرق عرض ونقد البحوث والدراسات، والحكم على أهميتها واستعمالها في مجال التطبيق  -

 .4والعمل

للتعلم في كلية الحقوق بوجه خاص، ومجال الدراسات  إعادة النظر في أسلوب املحاضرة كأساس -

 .6. إذ املحاضر يلعب دورا هاما في تكوين الشخصية القانونية املستقلة للطالب5اإلنسانية بوجه عام

عموما، إن املشكل الحقيقي الذي يعاني منه الطالب في الدراسة القانونية، سواء في إطار النظام 

اإلصالح البيداغوجي الحالي، يتمثل بالدرجة األولى في عدم إملامه بقواعد البحث الجامعي القديم، أو في إطار 

العلمي الرصين، وبأدوات التحليل والتعليق، واملناقشة، بطريقة علمية ومنطقية سليمة. وبالتالي نكون أمام 

تكون له شخصية طالب الشهادة في الحقوق ال الطالب القانوني باملعنى الحقيقي للكلمة، في وقت يتطلب أن 

قانونية جديرة بالحصول على الشهادة في الحقوق، وإتمام دراسته العليا أو تولي وظائف، لتتحقق الجودة 

 املنتظرة من التعاليم العالي.

 

 

                                                           

، الطبعة األولى، منشورات منهج البحث القانوني. وعمار عباس الحسيني، 16ماثيو جيدير، منهجية البحث، ت. ملكة أبيص، د مط، د ت، ص -1

 .14، ص2012الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 

 .25و24صالح طليس، املنهجية، م س، ص -2

 .14في القانون، م س ، صمحمد حلمي الحجار، املنهجية  -3

. بن رقية، محاضرات املنهجية للسداس ي األول، كلية 20، ص1999، دار الثقافة عمان األردن1عبد القادر الشيخلي، قواعد البحث القانوني. ط -4

 .2، ص2008الحقوق بالجزائر 

 .18، ص2011رات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة ألولى، منشو في املنهج القانونيمحمد حسين فايز وأحمد أبو الحسن، دروس  -5

 .7و6، ص2005، طبعة أولى، منشورات الحلبياملنهجية القانونيةعبد العال عكاشة وسامي بديع منصور،  -6
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 ب: إصالح محتويات البرامج التعليمية

طير بها، إذ ترتبط ثقافة جودة التعليم العالي في مختلف بقاع املعمور، بحسب مستويات التدريس والتأ

يتباين الوضع بين نظام اإلجازة األساسية حيث يلج الطالب إلى فضاء مغاير ملا عهده في التعليم السابق، خاصة 

في نطاق االستقطاب املفتوح بكليات الحقوق. إلى نظام آخر يستلزم منه مجهودا أفضل في وحدات املاستر، 

 ستوى الدكتوراه. وينتهي به املسار العلمي إلى مرحلة التأطير على م

 : تطوير محتويات نظام اإلجازة األساسية1

بمحتوى برامجها التعليمية انطالقا من مناهج الدراسات باإلجازة بإعادة النظر في املواد املدرسة في 

، سيما على مستوى األشغال التوجيهية، حيث يتم تدريب الطالب 1املحاضرات وضرورة ربطها بالواقع العملي

ملواضيع املركبة وتحليل النوازل الكبرى، والتعليق على املقررات القضائية، ومعالجة النصوص على تحليل ا

 القانونية، وتحليل االستشارات القانونية فضال عن إنجاز العروض، واالهتمام باللغات.

ناصر فتقتض ي من الطالب براعة في التحليل ملوضوع قانوني متناثر العاملركبة بالنسبة لتحليل املواضيع 

وإيجاد تقسيم مالئم له، وهذا يفرض إتباع شكليات معينة، تبتدئ بداية من املقدمة مرورا بالعرض، ووصوال 

إلى الخاتمة. ومراعاة هاته الشكليات تعطي للطالب أهمية خاصة لقراءة موضوعه. وتزداد هاته األهمية متى 

د الكتابة التي تم توضيحها عند تحليل البحث. راعى األسلوب القانوني، وتم ضبط قواعد اللغة العربية، وقواع

وال مانع يمنع الطالب من االستئناس بها. ومنها قراءة موضوع التحليل قراءة متأنية، حتى يفهم املقصود منه. 

 ومعرفة مفاهيمه، وإشكاليا ته ومصطلحاته.

صر املعرفة التي ويفهم مما تقدم إن املوضوع املركب يحتم على الطالب استنباط الجواب من كل عنا

اكتسبها الطالب في املادة، إذ يقتض ي منه استيعاب املادة واإلملام بتفاصيلها. وال يتأتى ذلك إال من خالل دراستها 

ومناقشتها، مناقشة دقيقة. وبهذا فاملوضوع املركب يعد من أصعب املواضيع، لكونه ال يعتمد على الحفظ 

                                                           

القانون؛ وإنما فقد أثبت التجربة الجامعية أن املحاضرات النظرية، وتدريس املعلومات ال تكفي لتكوين الشخصية القانونية العلمية لدى طالب  - 1

ال بد من تزويده أيضا بأدوات ووسائل وأساليب تعلمه كيف ينمي ملكته الفكرية بطريقة سليمة، وتمكنه كيف يستخدم قدراته الفكرية 

كيفية استخداما سديدا، في استخراج املسائل القانونية من خالل الوقائع واألحداث املعروضة، وكيف يبحث عن الحلول القانونية لها، ومن تم 

 8عرض هذا الحل بطريقة علمية وأسلوب مقنع. راجع على مراح، منهجية التفكير، م س، ص
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ق. وصيغة التركيب في املواضيع يمكن تطبيقها حتى في األسئلة إما من واالستظهار بل على الفهم والتحليل الدقي

 خالل اعتماد املقارنة أو التمييز أو التشابه بين عنصرين أو أكثر.

فهي تتضمن عادة عرض عناصر واقعية معينة على الطالب  بالنسبة للنازلة الكبرى أو املسألة القانونية:

انونية التي تثيرها، ومن تم إعطاء الحلول املقرر لها في القانون الوضعي. من أجل البحث والتفتيش في النقاط الق

تتبلور في شكل حادثة أو واقعة أو مجموعة من الوقائع، تكون قد أدت إلى نتائج معينة. وبعبارة أخرى فالنازلة 

اع مصلحي، وفن فيلزم الطالب بتحديد الوضع القانوني الذي أحدثته. سيما وأن القانون يعد فن إيجاد حل لنز 

. وتحليل النازلة تتجه إلى هذا الغرض من خالل صقل مواهب الطالب، وتمرينه على الفهم 1تسوية وضعية

يعرف محتوى النازلة بعد أن وإعطاء الحلول املالئمة للنزاع املطروح في الواقعة،  2العملي للنصوص القانونية

عرفته للمشكل أو املشاكل القانونية، وبيان الحلول ، وم3بتحديده للعناصر الواقعة املنتجة في حل النزاع

الناجعة للوقائع والدفوعات املقدمة، وأوجه الدفاع واملساطر التي تم اتباعها ومدى سالمتها الشكلية، ودراسة 

 املطالب القانونية، ومراحل الدعوى التي مرت منها، والوضع القانوني لألطراف...

 .4كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائيةاد بها قانونا فير  وبالنسبة للمقررات القضائية:

والتعليق عليها سيمكن الطالب من معرفة خبايا النصوص القانونية، ومدى انطباقها أو مسايرتها للواقع، 

  بإعمال املنطق القانوني من خالل املعطيات التي تثيرها الوقائع، ومدى صوابية املقرر املقدم من قبل املحاكم.

                                                           

1 - Jean- Pierre Gridel, La dissertation, le cas pratique. et la consultation en droit privé. Méthodes-illustrations, 4ème édition. Dalloz 

imprimerie Normandie Roto 1996, p166 n°130. 

« Le droit est pour partie, l’art de trouver une solution à un conflit intérêt, l’art de régler une situation ». 

2 -Patrick Nicoleau, Travaux dirigés, Introduction au droit, ellipses (1996)., p14. Il a dit: « Le cas pratique consiste à résoudre un 

ou des problèmes juridique concrets. C’est un exercice ideal pour tester la bonne comprehension du droit par l’étudiant car il 

ne s’agit plus lui d’avoir une attitude passive mais au contraire une attitude active» 

ددة ومتنوعة، بعضها قدي يعين في حل النزاع، وبعضها قد ال يكون كذلك. وقد يهدف األستاذ من إن النازلة قد تتضمن عناصر واقعية متع -3

 .122ر 225إدراجها وضع صعوبات إضافية أمام الطالب في بحثه عن الحل. انظر محمد حلمي الحجار، املنهجية القانونية، م س، ص

Jean- Pierre Gridel, La dissertation, le cas pratique. OP, p167 n°131. Et Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit, 

méthodes de travail et clés du succès, 3ème édition. Armand Colin. Édition Dalloz. Paris (1999). OP, p131. 

التجارة في القسم الثاني الخاص بمساطر معالجة صعوبات من قانون املسطرة الجنائية، و مقتضيات مدونة  364وهو نفس ما نصت عليه املادة -4

وما بعدها املتعلقة بطرق  728واملتعلقة بمقررات القاض ي املنتدب، وإيداع قائمة الديون واملادة  698إلى  695املقاولة وتحديدا في املواد من 

 الطعن في مادة مساطر معالجة الصعوبات والتصفية القضائية.  
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معالجة العناصر والجهات املختلفة للحكم، أو القرار موضوع وتوضيحا ملا تقدم فالطالب مطالب ب

التعليق في الشكل واألساس. إذ إن األمر يفرض إبراز املشكل املطروح، والطريقة التي عولج بها، والحلول التي 

حددة مسبقا. وفي هذا املقام من وجهة القانون الوضعي، ثم تقييمها وفق منهجية م 1توصل إليها القاض ي

يتوقف التقييم على توفر الطلب على رصيد من املعلومات يكون قد اطلع عليها في الكتب الخاصة باملحاضرات، 

 .2أو الكتب القانونية أو املقاالت أو غيرها حتى يناقش  الحكم أو القرار

املنهجية الالزمة ألي طالب قانوني فتعد من األدوات أو الفقهية  3وبالنسبة ملعالجة النصوص القانونية

يشق طريقه في هذا املجال، بحكم أنه يجمع بين منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي، ومنهجية معالجة 

موضوع ما. فهو بعبارة مركزة شرح وتقييم للنص محل االختبار. وبمعنى أدق، فالتحليل هو دراسة مفصلة 

. وال يتحقق ذلك 4لتعليق على فهو فحص انتقادي ملضمون وشكل النصلش يء معين حتى يمكن استيعابه، أما ا

إال من خالل معرفة املنهجيتان أعاله. كما يقتض ي النص التشريعي أو الفقهي معرفة معناه، وفلسفته وتاريخ 

وضعه.... وهي أمور تختلف من نص آلخر، ومن مدونة ألخرى. على أنه ال ينبغي الخلط بين تفسير النص 

 ، وإن كان هذا األخير يحتاج إلى األول.5هومعالجت

                                                           

يل الحكم أو القرار، يمثل جوهر أو قلب التعليق، بضبط الحلول املتخذة من الناحية القانونية ومناقشتها. انظر: إدريس معالجة أو تحل -1

. الحسين والقيد، مجموعة االجتهادات في مادة القانون 107، ص2011الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة جسور بوجدة

. وخالد خالص، منهجية التعليق على القرارات القضائية، مجلة املحاكم املغربية 1، ص1994ولى، دار النشر الشرقية الدولي الخاص، الطبعة األ 

 .90، ص105ع

Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit, OP. p107 et 108. 

2 -Patrick Nicoleau, Travaux dirigés, Introduction au droit, OP, p12. 

 فتحليل النص أو التعليق عليه، قد يشمل القوانين ومواد والفصول املدرجة في املدونات وفصول الدستور والقوانين التنظيمية، أو اتفاقية -3

 دولية أو ثائق عملية، مشاريع القوانين وغيرها من النصوص. 

Isabelle Defrénois-Souleau, OP, p145. 

 .136، ص2004، الطبعة األولى، دار النمير، دمشق 3، سلسلةية البحث العلمي في العلوم القانونيةمنهجعبود عبد هللا العسكري،  -4

 وما بعدها. 45، ص2005، الطبعة األولى، منشورات الحلبياملنهجية القانونيةللتفصيل راجع محمد عكاشة وعبد العال، وسامي بديع منصور،  -5
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أن معالجة النص القانوني ليس مجرد تحليل لغة النص وأسلوب كتابته، وتحليل ويفهم مما تقدم 

مضمون النص، وإنما هي مسألة أبعد من ذلك. إذ يتجه األمر إلى النص نفسه ببيان أصله ومصدره، والبحث 

 ... 2أو مقارنته بنصوص أخرى وطنية أو أجنبية متى كان نصا تشريعيا وفائدته، ومقابلته 1في بنية النص وشكله

فهي تنبني على وجود مشكل يريد شخص معين، أو جهة ما ـ حكومية أو وبالنسبة لالستشارة القانونية:  

ا غير حكومية ـ معرفة حكم القانون في مسألة معينة. وذلك ببيان النصوص القانونية املنطبقة على الواقعة ـ أي

. وأيضا بيان موقف االجتهاد منها، من كل تلك 3كان مصدر القاعدة القانونية ـ وتفسيرها تفسيرا سليما

 االحتماالت أعاله، حتى يكون التصرف املتخذ صائبا.

وليس لالستشارة القانونية مجال محدد، بل قد تتعلق بعدة مجاالت ال يمكن حصرها. وهكذا، فقد يتعلق 

ة أو بعقد مقاولة، أو عقد عمل، أو نزاع أسري أو مدني... وتقتض ي االستشارة من الطالب األمر بمنازاعات بنكي

أن يقدم تحليال قانونيا، منطقيا، بالدراسة واإلقناع من خالل مقتضيات القانون أو استنادا لالجتهادات 

 القضائية أو الفقهية، وأخيرا تفرض عليه االستشارة إعطاء رأي موضوعي متجرد.

فيقصد بها تلك املنهجية أو الطريقة البحثية التي يقوم بها الطالب حول موضوع  ة إلنجاز العروضوبالنسب

ما، أو إشكالية منحصرة في قضية معينة، ليقوم بإلقائها على الطلبة في الفصل بحضور األستاذ املساعد في 

ير في شكل عرض أمام لجنة . أو إلقاء التقر 5. أو لتوضيح موضوع أثير في املحاضرات4األشغال التوجيهية

املناقشة. فالهدف من العرض هو نقل الطالب من مرحلة جمع املعلومات وتزويدها، وإعادتها إلى مسلسل 

. وبهذا يمكن العرض الطالب 6التفكير والفهم، وإثراء النقاش، واختبار اإلمكانيات واملزايا البيداغوجية للطالب

                                                           

 .136لعلمي، م س، صعبود عبد هللا العسكري، منهجية البحث ا -1

Patrick Nicoleau et d’autres, Travaux dirigés, Introduction au droit, OP, p12. 

 كما يمكن أن يشمل التعليق النص القانوني الذي كان في شكل مشروع، أو مرسوم أو اتفاقية دولية أنظر: -2

 Roger Mendegris et Georges Vermelle, Le commentaire d’arrêt en droit privé, 4ème éditions. Dalloz 1992 ,p2n°4. 

ين وعلى ضوء ما تقدم في الصلب ال يمكن تصور تحليل استشارة قانونية بدون حل، أو حل بدون تحليل ملختلف األوضاع املثارة فيها. ولهذا يتع -3

 ددها انظر:معرفة التكييف القانوني للوقائع، والقواعد القانونية املطبقة، والحل املتخذ بص

Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit. OP, p130 et s. 

 وبعدها.  14.، ص 1997عبد الواحد شعير، أقلتم املنهجية؟ الطبعة األولى، مطبعة دار النشر املغربية،  -4

5 - Renée Simonet, : Comment réussir un exposé oral. Dunod, 2000, OP, p3. 

 .38، ص1994إدريس الكراوي، العروض والبحوث الجامعية، دار توبقال، مطبعة النجاح الجديدة،  -6
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سيما وأن أغلب املهن تفرض اإلملام بكيفية الخطاب أو التكلم، والتوضيح من التعبير؛ ألن القانون فن التعبير، 

 . 1واإلقناع

ليس مجرد إعداد موضوع، ولكنه تمرين ذو طبيعة ومن خالل التوضيح املقتضب يظهر بأن العرض 

 عن خاصة يساعد الطالب التمرن على الكالم أمام العامة بإثارة انتباههم، وإفادتهم، وتعميق معارفهم، فضال

 ...2تمكنه من قواعد البحث

فتقتض ي من الطالب براعة في التحليل ملوضوع قانوني متناثر املركبة ما يتعلق بتحليل املواضيع أخيرا 

العناصر وإيجاد تقسيم مالئم له، وهذا يفرض إتباع شكليات معينة، تبتدئ بداية من املقدمة مرورا بالعرض، 

لشكليات تعطي للطالب أهمية خاصة لقراءة موضوعه. وتزداد هاته األهمية ووصوال إلى الخاتمة. ومراعاة هاته ا

متى راعى األسلوب القانوني، وتم ضبط قواعد اللغة العربية، وقواعد الكتابة التي تم توضيحها عند تحليل 

م املقصود البحث. وال مانع يمنع الطالب من االستئناس بها. ومنها قراءة موضوع التحليل قراءة متأنية، حتى يفه

 منه. ومعرفة مفاهيمه، وإشكاليا ته ومصطلحاته.

ويفهم مما تقدم إن املوضوع املركب يحتم على الطالب استنباط الجواب من كل عناصر املعرفة التي 

استها اكتسبها الطالب في املادة، إذ يقتض ي منه استيعاب املادة واإلملام بتفاصيلها. وال يتأتى ذلك إال من خالل در 

شتها، مناقشة دقيقة. وبهذا فاملوضوع املركب يعد من أصعب املواضيع، لكونه ال يعتمد على الحفظ ومناق

واالستظهار بل على الفهم والتحليل الدقيق. وصيغة التركيب في املواضيع يمكن تطبيقها حتى في األسئلة إما من 

 خالل اعتماد املقارنة أو التمييز أو التشابه بين عنصرين أو أكثر.

ن اللغات فيتعين تخصيص اهتمام بها بل إتقانها حتى يكون نجاح في التكوين أو اإلدماج املنهي. ولتحقيق وع

 ذلك يتعين تخصيص على األقل مادتين في نظام اإلصالح عبر سنوات التدريس ألهميتهما في املنافسة الدولية. 

                                                           

ذلك أن األمر يتعلق بالعرض ذي الداللة الواسعة وليس الضيقة، حيث أن الفكر موجه ليس إلى العرض الشفوي املتمثل في مواجهة مجموعة 

يفية التي بواسطتها يمكن إخراج عمل إلى حيز الوجود، وبصبغة أخرى مجموعة اإلشكال من املستمعين، بل يتجه مصطلح العرض للداللة على الك

 التي تسمح بهيكلة بحث أو موضوع من أجل إلقائه في النهاية.

1 - Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit, OP. p167. 

2 - Renée Simonet, comment réussir un exposé oral, OP, p6. 
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قها في نظام االمتحانات ابتداء من في األخير أعتقد أن هذه الوسائل البيداغوجية للتمرن عليها وتطبي

السنة الثانية في الدراسات القانونية بالقسمين العربي والفرنس ي، إلى جانب االهتمام باللغات قد تكون سبيال 

 لتحقيق ثقافة الجودة املنشودة من التعاليم العالي في نظام اإلجازة لكن ماذا عن نظام املاستر والدكتوراه؟

 م املاستر والدكتوراه: تطوير محتويات نظا2

بحكم تباين نظامي املاستر والدكتوراه فسيتم التعرض لكل نظام بمعزل عن اآلخر سعيا وراء تحقيق 

 ثقافة الجودة.

فيقتض ي الجمع بين التدريس النظري والتدريب العملي. حيث يوضع للدارس  بخصوص نظام املاستر

ت الواقعية التي تناولها. وهذا التدريب يمكن من تثبيت املعرفة كيفية إنزال املبادئ القانونية املجردة على الحاال 

النظرية للقانون ويصل إلى فروض ملوضوع شغله في دراسته، وقد يكون أساس انتقاء البحث الذي سينجزه في 

ؤهله نهاية مساره العلمي بنظام املاستر. كذلك إن تدريب الطالب عمليا يبصره بما عليه الواقع العملي، وبالتالي ت

. وهذا التدريب قد يتم باألبناك، أو لدى هيئة التوثيق، وبوكالت املحافظة 1إلى كيفية مواجهة الحياة العملية

العقارية، أو مقاوالت، أو بإدارات أو محاكم أو غيرها من الجهات. وال يتم هذا إال بربط الشركات بين كليات 

لكليات حتى تكون ثقافة الجودة في الجامعة مضمونة الحقوق وهذه الجهات. أيضا زيارة ممثل هذه الجهات ل

 مستقبليا.

وبخصوص نظام الدكتوراه فيتطلب إلى جانب إنجاز الطالب ألطروحته التي يتعين أن تكون مرتبطة 

منحه أيضا فرصة اللقاء بالطلبة في األشغال التوجيهية بغية صقل مواهبه والحصول  بتحقيق هدف تنموي،

ال عن التمرن على إعداد اللقاءات العليمة من أيام دراسية فيما بينهم، واملشاركة في على فرصة التأطير، فض

 إعداد الندوات إلى جانب أعضاء اللجنة املنظمة باملؤسسة...

اية ويبدو أن تلك الحلول املقدمة كفيلة إلى حد ما بالرقي بالطلبة سواء في نظام املاستر أو اإلجازة إلى الغ

الجودة في التعليم العالي. والسؤال األخير الذي قد يطرح ما هو األمد الزمني لتحقيق ذلك املنشودة من ثقافة 

 في كل املستويات بما فيها االمتحانات؟

 

                                                           

 .107و106محمد فايز حسين وأحمد أبو الحسن، م س، ص - 1
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 ت: األمد الزمني لتحقيق متطلبات الجودة بكليات الحقوق 

عما كان  تأكد من قبل أن كليات الحقوق باملغرب تحتاج إلى إصالح جذري يقوم على أسس مختلفة تماما

  سائدا من ناحية الرؤية والغايات واملضمون واآلليات، والهام من ذلك هو األمد الزمني لهذا اإلصالح.

يبدو أن قطار اإلصالح يجب أن ينطلق من نظام اإلجازة بالتخلص أوال من نظام األسد سيات: أي التسجيل 

كل ذلك أفرغ … مرة واحدة في السنة في الوحدات، وشروط االنتقال من أسدس إلى آخر، وبرمجة الوحدات

النظام الجديد من محتواه. سيما وأنه ليس كل ما تعتمده الدول في نظامها التدريس ي يصدق على نظام الدولة 

الطالب بالكلية إال بعد  التحاقاألخرى بل يختلف لعدة أسباب. مما يحتم األخذ بما هو إيجابي وهو أن يكون 

ل لها بمعرفة بعض مواد القانون بحكم أن الدراسة القانونية ال تبدأ إال بعد انتقا قضاء سنة من اإلعداد القبلي

التلميذ إليها إثر حصوله على شهادة البكالوريا. بمعنى يتعين إما إضافة سنة فاصلة بين االلتحاق بالكلية 

سدس إلى أربعة وأن ال والحصول على شهادة الباكلوريا في التعليم الثانوي. وإما التقليص من عدد املواد باأل 

تقل مدة الدراسة عن أربعة أشهر في كل فصل خالل ثالثة سنوات ومدة االمتحان ال تقل عن ساعتين ونصف 

 لكل مادة. على أن تراعي مضامين املواد ملتطلبات سوق العمل كما تقدم.

سنة األخيرة إلعداد وقطار اإلصالح ينبغي أن يشمل سلك املاستر في مدته الزمنية ثالثة سنوات تخصص ال

الرسالة وفقا ملعايير تراعي الحاجيات االجتماعية واالقتصادية داخل البالد. أما الدكتوراه فينبغي أن تنجز 

سنوات على أن تكون محققة للغاية من إعدادها  5إلى  3خالل املدة املنصوص عليها في نظام اإلصالح وهي من 

 ة رصد إمكانيات تقنية وتمويلية هامة.والحاجيات املشار إليها في األخير، شريط

 ث: االهتمام باألستاذ الباحث باملغرب

إن عماد اإلصالح الجامع وتحقيق ثقافة الجودة والتنافسية العاملية رهين باالهتمام بوضعية األستاذ 

ييم الباحث بكليات الحقوق خاصة واألستاذ الجامعي عامة، وبتعبير التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتق

:" إن هيئة األساتذة الباحثين هي حجر الزاوية في تطبيق  2018منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 

اإلصالحات، لكن وبشكل مفارق لم تدرس هذه الهيئة بما فيه الكفاية. فقد اصطدمت الدراسة القليلة التي 

تفسر مقاومة هذا الوسط لكل دراسة يكون انصبت على هؤالء الفاعلين بعدة صعوبات. وهناك أسباب عديدة 

موضوعا لها...فتدهور نسبة التأطير نتيجة تزايد أعداد الطلبة، وبالتالي تدهور شروط التدريس والعمل وشح 

جـديــدة كـاالعتمــاد علــى األســاتذة الزائريــن واملتعاقديــن، وطلبــة الدكتــوراه « حلـول »التوظيفات واللجوء إلى 
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قديــن، والدكاتـــرة املوظفيـــن، وتحــول االنتظــارات إزاء التعليــم العــالي واالنتشــار الجغــرافي للجامعــات، وتأثــر املتعا

بــل ومنافسـة التكنـولـوجيــات الجـديــدة لإلعالم واالتصال لألسـتاذ في نـر املعـارف العلميـة، وتدويـل البحـث 

 .1ات تطـرح تحديــات جـديــدة أمـام البنيـة التقليـديــة للسلطـــة الجـامعيـة"العلمـي... كل هـذه  الثغر 

وعدم الرضا على سياسة التعليم العالي ظهرت بجالء بمجرد فتح نافذة املغادرة الطوعية كما سبق 

غرب . ولهذا البد من إعادة االعتبار لألستاذ الجامعي عامة بامل2005توضيحه باألرقام اإلحصائية لسنة

باعتبارهم الفاعلون الرئيسون في منظومة اإلصالح الجامعي حتى تتحقق الطفرة املنتظرة من الجامعة ومن 

الخرجين منها للمنافسة الدولية. وإعادة االعتبار للهيئة التدريسية ينبغي أن يشمل جميع املناحي حتى تتحقق 

 ملنوطة بهم. الرسالة املنشودة منهم، وإداك يمكن ربط املحاسبة باملهام ا

 خاتمــــــــة

إجماال إن اإلصالح البيداغوجي الذي تم ببالدنا وبكل موضوعية لم يكرس غير مزيد من التدهور والتراجع، 

 :بل ومزيدا من فقدان الثقة في نظام تعليمنا العالي العام لهذا يتعين تحقيق ما يلي

 لبرامج التدريسية أو األمد الزمني. ( ببالدنا سواء من حيث اLMDالبد من إصالح نظام األسالك ) .1

البد من رسم أهداف وغايات البحث العلمي ببالدنا، على أن ترتكز هذه السياسة على ربط مخطط  .2

ويقتض ي  .البحث العلمي بالخطة الشاملة للتنمية االجتماعية واالقتصادية ومواجهات تحدياتها

لوسائل الالزمة، إلى جانب تحفيز القطاع هذا بالزيادة في اإلنفاق على البحث العلمي وإمداده با

 .الخاص للمساهمة في تمويله، ودعم مشروعاته الكبرى 

  .االهتمام باألساتذة الباحثين ماديا لإلسهام في تعزيز قدرات البالد العلمية والتقنية واألدبية .3

ص على يتيعن البحث العلمي مهمة أساسية لألستاذ الباحث إلى جانب التدريس والتأطير، والحر  .4

 .إشاعة روح االلتزام واالنضباط ألخالقيات البحث

ثهم املساندة الكاملة في نشر إنجازات األساتذة الباحثين والطلبة املتميزين في نتائج دراساتهم وأبحا   .5

بغية مساعدتهم على اكتساب الشهرة التي يستحقونها وتطوير آليات البحث العلمي ودعم آفاقه 

 .املستقبلية ببالدنا

 .د من إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلميالب .6

 ومن خالل تلك الحلول أو املقترحات املقدمة أنتهي للتوصيات التالية:

                                                           
 .76و75ص http://www.csefrs.ma/publications 2018لسنة راجع التقرير القطاعي  - 1

http://www.csefrs.ma/publications
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 ضرورة إقرار استقاللية تامة للجامعة على املستويات البيداغوجية واإلدارية واملالية. -

الضريبة املعمول بها في  ضرورة تشجيع البحث العلمي والتقني واالبتكار وعدم إخضاعه للتضريب أو -

 الوقت الراهن.

ضرورة الرفع من جودة التعليم العالي بتحسين مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق  -

دكتوراه ومد الجسور بين  -ماستر-الشغل الوطنية والدولية. ولن يتم هذا إال بتوطيد نظام إجازة

 لتكوينات في القطاع وتطوير املسالك الجامعية.مختلف مكونات التكوين مع تنويع وتعزيز مهننة ا

يتعين ربط الجامعة بشركائها الفاعلين في السوق الوطنية والدولية، للدفع بعجلة التنمية وتحفيز  -

 الباحثين والطلبة وكل الطاقات البشرية املتواجدة بكليات الحقوق لتحقيق الطفرة النوعية.

لتكوين والتجهيز لتحقيق األهداف املنشودة من اإلصالح يتعين عصرنة مؤسسات كليات الحقوق با -

 الجامعي.  

 قائمة املصادر واملراجع:

 :باللغة العربية -1

 املصادر:

ويتعلق بإحداث  1975أكتوبر  16املوافق  1395شوال  10بتاريخ   1.75.398الظهير الشريف رقم  -

في  3286عدد 1975أكتوبر  22فق املوا 1395شوال  16الجامعات، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 وما يليها. 2774الصفحة 

بتنفيذ القانون رقم   2000ماي  19املوافق  1421من صفر  15صادر في  1.00.199الظهير الشريف رقم  -

ماي  25املوافق  1421صفر  21املتعلق بتنظيم التعليم العالي . واملنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  01.00

 .1194ص ،4798، عدد2000

املوافق  1435ذي الحجة  5صادر في 2082.14قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  -

باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة، واملنشور في الجريدة  2014سبتمبر  30

  .6322دد، ع2015يناير  1املوافق  1436ربيع األول  9الرسمية بتاريخ 

الجنة الخاصة بالتربية والتكوين، االستماعات: االستماع للوزير املكلف بقطاعات التربية والتكوين حول  -

 .2000الحالة الراهنة واآلفاق املستقبلية. مطبعة برينت ديفربون بمدينة سال املغرب
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الهيئة الوطنية لتقييم املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التقرير التحليلي الصادر عن  -

 .2013-2000منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ودعوتها لتطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين 

التقرير القطاعي الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين باملجلس األعلى للتربية  -

وعنوانه: "التعليم العالي باملغرب، فعالية ونجاعة وتحديات والتكوين والبحث العلمي باململكة املغربية، 

، مزيدا من التوضيح يمكن الدخول للموقع 2018النظام الجامعي ذي الولوج املفتوح" التقرير القطاعي 

 االلكتروني التالي: 

- http://www.csefrs.ma/publications/ونجاعة  -فعالية-باملغرب-العالي-التعليم 

 املراجع

إدريس 

 لفاخوري ا

 .2011: مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة جسور بوجدة

 .1994: العروض والبحوث الجامعية، دار توبقال، مطبعة النجاح الجديدة،  إدريس الكراوي 

: مجموعة االجتهادات في مادة القانون الدولي الخاص، الطبعة األولى، دار النشر  الحسين والقيد 

 .1994الشرقية 

 .2008: محاضرات املنهجية للسداس ي األول، كلية الحقوق بالجزائر بن رقية 

 منهجية البحث، ترجمة. ملكة أبيص، دون ذكر للمطبعة ودون ذكر تاريخ النشر.:  جيدير ماثيو 

شعير عبد 

 الواحد 

 .1997: أقلتم املنهجية؟ الطبعة األولى، مطبعة دار النشر املغربية،

 .2011نهجية في دراسة القانون، الطبعة الثانية، مكتبة زين الحقوقية واألدبية: امل صالح طليس  

عبد القادر 

 الشيخلي 

 .1999، دار الثقافة عمان األردن1: قواعد البحث القانوني. ط

عبود عبد هللا 

 العسكري 

، الطبعة األولى، دار النمير، 3: منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، سلسلة

 .2004شق دم

 .2004، ديوان املطبوعات الجامعية بالجزائر: منهجية التفكير القانوني نظريا وعمليا على مراح 

عمار عباس 

 الحسيني 

 .2012: منهج البحث القانوني، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 

محمد 

 العروص ي 

 .2018ة، مطبعة أناس ي بمكناس: املرشد في املنهجية القانونية، الطبعة الثاني
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محمد حسين 

فايز وأبو 

 الحسن أحمد 

: دروس في املنهج القانوني، الطبعة ألولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

 .2011لبنان

محمد حلمي 

 الحجار 

 2003: املنهجية في القانون، الطبعة الثانية، دون ذكر للمطبعة

محمد عبد 

العال عكاشة، 

وبديع منصور 

 سامي 

 .2005: املنهجية القانونية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي 

 

 أبحاث جامعية

دور التعليم العالي في تنمية املجتمع املحلي، دراسة تحليلية التجاهات القيادات اإلدارية :  صباح غربي 

في جامعة محمد خيضر ببسكرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع، 

مية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم العلوم االجتماعية جامعة تخصص تن

 .2014محمد خيضر بسكرة

: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، دراسة حالة جامعة جيجل، رسالة  عميرة أسماء 

املاجستير في علوم التسير، تخصص تسيير املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية 

 .2013وعلوم التسيير بجامعة قسطنطينة بالجزائر

 مقال

 .105: منهجية التعليق على القرارات القضائية، مجلة املحاكم املغربية ع خالد خالص 

 باللغة الفرنسية -2

Isabelle Defrénois-

Souleau 

: Je veux réussir mon droit, méthodes de travail et clés du succès, 3ème 

édition. Armand Colin. Édition Dalloz. Paris 1999. 

Jean- Pierre Gridel : La dissertation, le cas pratique. et la consultation en droit privé. 

Méthodes-illustrations, 4ème édition. Dalloz imprimerie Normandie 

Roto 1996. 
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Patrick Nicoleau : Travaux dirigés, Introduction au droit, ellipses1996. 

Regards sur l'éducation, les indicateurs de l'OCDE, édition 2013. 

Renée Simonet : Comment réussir un exposé oral. Dunod, 2000. 

Roger Mendegris 

et Georges 

Vermelle 

: Le commentaire d’arrêt en droit privé, 4ème éditions. Dalloz 1992 
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 :البيان الختامي للمؤتمر الدولي التاسع عشر  ملركز جيل البحث العلمي تحت عنوان

 تطوير األنظمة التعليمية العربية

 2019مارس    23و 22طرابلس | لبنان 

 

نظم مركز جيل البحث العلمي في  طرابلس يومي  UNSCIN تحت رعاية االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية 

 ، مؤتمره الدولي التاسع عشر تحت عنوان " تطوير األنظمة التعليمية العربية ".2019مارس  23و 22

وقد ترأس املؤتمر األمينة العامة لالتحاد ورئيسة مركز جيل أ.د. سرور طالبي املل، وترأس اللجنة العلمية  

كتورة ليال الرفاعي، وبعضوية أساتذة التحكيمية الدكتور عبد املنعم العامر، كما ترأس اللجنة التنظيمية الد

 مختصين من مختلف الجامعات العربية .

كما وشارك في املؤتمر أساتذة وباحثين من عدة مؤسسات جامعية عربية، ولقد توزعت أشغاله على ثمانية 

ت جلسات، سلطت الضوء على  واقع األنظمة  التعليمية العربية وأسباب تدهورها، ووقفت عند أبرز التحديا

 .التي تواجهها للوصول إلى اقتراح حلول وآليات فعالة لتطويرها

 التوصيات إلى مجُموعة من النتائج وهي:
ُ
صت لجنة

ُ
 وقد خل

  ال يقاس تقدم الدول بتطور اقتصادها فقط بل بمستوى املنظومة التعليمية وبمخرجات التعليم

 وجودته وكذلك بتطور األبحاث العلمية.

 يم من أهم األهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من أجل اللحاق بالركب يعتبر تحقيق جودة التعل

 الحضاري .

  ال تزال الجامعات العربية بصفة عامة تركز على أداء وظيفة تكوين الطلبة دون االهتمام بنوعية

املخرجات، ومدى ارتباط التخصصات بمتطلبات سوق العمل، كما أن هناك قصورا في توجيه 

مة أهداف التنمية واالقتصار على األبحاث األساسية وهذا ما يجسده  الكم البحث العلمي لخد

 الهائل من املتخرجين الذين يعانون ويالت البطالة.

  / يعاني التعليم األساس ي بكافة مراحله )رياض االطفال / التعليم االبتدائي / التعليم الثانوي

ستوياته بالكم والنوع، وتراجع جودة مخرجاته التعليم املنهي( في كثير من البالد العربية من تدني م

 ، وقصور حاد في عناصر بنيته التحتية املختلفة . 
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  يعتمد كل نظام تعليمي ناجح على مناهج متطورة ووسائل تعليمية فعالة وحديثة تساهم في تحسين

مين وتنّمي مواهبهم الك
ّ
تعل

ُ
تساب عملية الّتعليم وتضمن جودته من جهة،  كما تدعم قدرات امل

ذي يتناسب مع تغّيرات العصر من جهة 
ّ
زمة واملهارات العملّية والّسلوك الّتطبيقّي ال

ّ
املعرفة الال

 أخرى.

  لقد انتشر الفساد العلمي فى الوطن العربي بشكل مخيف واتخذ عدة أشكال منها السرقات العلمية

 لنوعية والترتيب العاملي.و بيع أبحاث جاهزة مما أثر على املنظومة التعليمية العربية من حيث ا

  األدمغة  هجرة الوطن العربي نتيجة استمرار في منظومة التعليم العالي في حقيقية وجود أزمة

 .العليا أصحاب الشهادات الجامعيةو 

  نتشار غير املسبوق للمؤسسات واملراكز غير املعتمدة لبيع الشهادات الجامعية ومنح مراتب إن اال

طن العربي يهدد املنظومة التعليمية العربية ومسيرة البحث العلمى فيها علمية غير مستحقة في الو 

 وكيان املجتمعات بأكملها.

 واستناًدا إلى هذه النتائج، توصلت اللجنة إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:

 2019مارس    23و 22توصيات مؤتمر  تطوير األنظمة التعليمية العربية : طرابلس | لبنان 

ضرورة رسم خطة كاملة ومتكاملة لتطوير كل جوانب املناهج التربوية )املقرر، املدرسين ذو كفاءة، املرافق  .1

النشاطات، وتستثمر والبيئة األمنة، األهداف، التقويم، طرق التدريس( بطريقة تستوعب جميع 

 شرف املعوقات واملشكالت. وتستاملتاحة، وتنسق بين املراحل والخطوات، اإلمكانات البشرية واملادية 

ضرورة االرتقاء بجودة الّتعليم األساس ي في الوطن العربي حّتى يتطابق مع املعايير الدولية من خالل تحديد  .2

ذي 
ّ
رؤية وأهداف واضحة، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة، باإلضافة إلى الحفاظ على املستوى الّتعليمي ال

الجيد واملزود باملوارد املالئمة والوسائل التعليمية والوسائط يصل إليه التالميذ من خالل التكوين 

 املساعدة والتأهيل املالئم ومتابعة تقييم األداء بشكل مستمر ضمانا للمردودية.

ضرورة التأكيد على تعميق الصلة بين التعليم األساس ي والتعليم الجامعي وتمتين الروابط بين مؤسساتهما  .3

 املشتركة.  من خالل األعمال والنشاطات

ضرورة رفع من جودة التعليم العالي بتحسين مخرجاته الكمية والنوعية وتطوير مسالكها ومواءمتها مع  .4

 متطلبات التنمية وسوق العمل الوطنية والدولية ومد الجسور بين مختلف مكونات التكوين.

 ة من اإلصالح التربوي.  ضرورة عصرنة املؤسسات التعليمية بالتكوين والتجهيز لتحقيق األهداف املنشود .5

ضرورة توجيه أهداف الّتعليم إلى ترشيد استعمال كل الوسائل املتوفرة بما في ذلك املوارد البشرية واملادية  .6

واألنظمة والّتكنولوجيا واملعلومات بهدف إعداد جيل يستطيع الّتعامل مع لغة العصر ومع الّتكنولوجيا 

 وُيطّوعها.
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ئة التعليمية باعتبارها الفاعل الرئيس ي في منظومة اإلصالح التربوي، مع ضرورة ضرورة إعادة االعتبار للهي .7

توفير مرتبات مناسبة تغنيهم عن اللجوء لعمل خارجى وتوفير الوقت الكافي للبحث ولإلشراف على الرسائل 

  .والبحوث

املتواجدين  ضرورة وضع حد لهجرة األدمغة وأصحاب الشهادات العليا ووضع قاعدة ببيانات الكفاءات .8

 خارج الوطن مع ايجاد آليات لربطهم باملؤسسات والباحثين داخل الوطن. 

ضرورة ترشيد استعمال كل الوسائل املتوفرة بما في ذلك املوارد البشرية واملادية كالقاعات واملعدات  .9

 والتجهيزات وبما يضمن تحقيق املردودية واملالئمة، منها:

 مية بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف التخصصات إعادة النظر في املنظومة التعلي

 من الحصول على التكوين الجيد والتأهيل املالئم .

  مد نظام التعليم العالي بالوسائل الضرورية لالستجابة إلى حاجات املجتمع عموما بغية الوقوف على

 ماعية للمحيط  الوطني والدولي.املؤشرات الجديدة لسوق العمل وعلى التغييرات التكنولوجية واالجت

 ضرورة تطوير البحث العلمي من خالل: .10

  رسم أهدافه وغاياته، على أن ترتكز على ربط مخطط البحث العلمي بالخطط الوطنية الشاملة

 للتنمية االجتماعية واالقتصادية ومواجهات تحدياتها. 

  تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الزيادة في اإلنفاق عليه وإمداده بالوسائل الالزمة، إلى جانب

 تمويله، ودعم مشروعاته.

  ضرورة تحويل البحث العلمى إلى دراسة قضايا تطبيقية فى مواقع العمل نفسها من خالل مشاريع

 الطالب وتدريب الباحث بالتعاون بين الجامعات ومجتمع األعمال من أجل املساهمة في تنمية املحيط.

  االنضباط ألخالقيات البحث العلمي ومحاربة الفساد في الوسط العلمي ضرورة إشاعة روح االلتزام و

بشتى الطرق وسن قوانين تحدد مفهومه وحاالته وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه مع ضرورة 

 حماية املبلغين عنه من أية مالحقة كانت.

 ن في نتائج دراساتهم ضرورة املساندة الكاملة في نشر إنجازات األساتذة الباحثين والطلبة املتميزي

العلمي  النشروأبحاثهم بغية مساعدتهم على اكتساب املكانة العلمية التي يستحقونها وتطوير آليات 

 ودعم آفاقه املستقبلية في الدول العربية.

 ضرورة التصدى للمؤسسات الوهمية ولظاهرة بيع الشهادات واأللقاب الوهمية أو املزورة  من خالل: .11

  يتعامل معهم أو يساهم في الترويج لهم واملستفدين  منوتعاقب كل الفاعلين و تدين سن قوانين صارمة

 ، منها 
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  توحيد الجهود واآلليات لكشفها ووضع قاعدة بيانات عربية موحدة بأسماء املؤسسات واألشخاص

 املشتبه بهم.

 ،الرتبة  ضرورة التزام الجامعات بنشر السير الذاتية لهيئة التدريس موضحين فيها اختصاصهم

 العلمية والجامعة املتخرجين منها ضمانا للشفافية .

ضرورة تكثيف األبحاث حول تطوير األنظمة التعليمية العربية وتحديد املشكالت اإلجرائية فيها من  .12

 أجل ازالتها وتحسينها ووضع خطط واستراتجيات معاصرة ومالئمة،

رات تدريبية في مناطق متعددة من مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة وتنظيم دو  .13

 الوطن العربي لنشر الوعي بأهمية تطوير األنظمة التعليمية والتحديات التي تواجهها.

رفع توصيات هذا املؤتمر إلى الجهات املعنية، ونشرها على نطاق واسع من خالل الصحافة واإلعالم،  .14

 .ومختلف مواقع التواصل االجتماعي

العاملي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع املشاركين في هذا وفي األخير يدعو االتحاد 

واصلة البحث ونشر املقاالت والدراسات املتخصصة، وبناًء على توصيات لجنة ملاملؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، 

البحث  الصياغة باملؤتمر سُتنشر أعمال هذا املؤتمر ضمن سلسلة أعمال املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل

 العلمي.
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