
 
 
 

 بين طموح التطور وتحديات الواقعالجامعي التعليم 
  

إن تحدددديل التعلددديم العدددالي وتطبيدددد إدارا الجدددودا الهدددامل   دددي م   دددات            
وكدلل  ،وا تراتيجيات الجامعد   ،وغايات ،وأهداف ،ي تدعي إعادا النظر  ي ر ال 

جدات الطد، ، أ  والتعدرف علدح حا ،واإلجراءات المتبع  للتقويم،مراجع  المعايير 
ماهي  البرامج والتخصصات التي ترى الجامعد  أنادا ودرورا لتلبيد  حاجدات الطلبد  
وتلبي رغبداتام الحاليد  والم دتقبلي ، ويتطلد  اإمدر إعدادا النظدر  دي كيفيد  توظيدف 

التدددريب بكفدداءا و اعليدد  وإعددادا هيكلدد  التنظدديم علددح نحددو  أاوا ددتامار أعودداء هيدد
محتواهدا والتعدرف   الدرا ي  التدي مدن الودرور  مراجعد يتماهح مع واقع المناهج

إلح مدى توا قاا مع متطلبات ال ود وتلبي  حاجات الطد،  والمجتمدع الدل  ينتمدون 
وكلل  الناوض بجودا المناهج من حيدل المحتدوى واإهدداف المندو  تحقيقادا  ،إلي  

إلددح التطددوير  وإمكانيدد  تحقيقاددا وتطددوير طرادددد التدددريب وو دداد  التقددويم مددا يدد د 
عالي  لألعما    هلا بالورورا ي د  إلح تحقيد قيم،ماارات القدرات ولالمتواص  ل

 .التي تقوم باا الجامعات
الت ددارا الكبيددر  ددي التطددورات التكنولوجيدد  والمعر يدد  أ ددر  الكايددر مددن  إن

العددالي م مددا يقددود إلددح  التغيددرات  ددي مختلددف ميددادين الحيدداا   دديما جاندد  التعلدديم
  يمكدن أن يدتم والدل  ،والقيدادات  الم،كداتتحديل اإلدارا وإعدادا تأهيد   ا ورور

 ددالتعليم والتنميدد   .ل  عددن التعلدديم  وبمعدد   عمددا يدددور  ددي بدداقي أجادد ا الدولدد  الم دد
البهري    تتم  قط داخ  قاعات ومراك  التددري ، إنمدا هدي محصدل  تجدار  يوميد  

يمار اا الصغير  دي ع،قتد  بدالكبير.  كيدف ، وآلخرينبا م ي ع،قتا اإ راديعيهاا 
الكتا  الجامعي عند الحالد  التدي  ، وأن يتوقف  علح أن يأتي التعليم تلقينا   لنا أن نصر  

هددو علياددا. وأن ي ددتمر صددراا الكبددار والصددغار  ددي الجامعددات، ونن ددح  ددي  حمدد  
نواجاد   ا نهغا  بدالفو  مصدلح  الطالد  الدل  هدو جدوهر العمليد  التعليميد ، إن مدا

دد ن الددوي  اليددوم مددن قيددادات غيددر م هلدد ، ومددديرين  (  ددلم   خدداف   ن  يددديرون بفكددر  م 
(.. إنما هو نتيج  طبيعي  لتجار  تعلدم خاطدد ، ومهداهدات عم   لم ي   نكم م   ع   ن   وم  

حلد  اكتمدا  النودج رحياتي  رديد ، وتجار  هخصي   يد  ال دمع ، اكت دبناها  دي م
ي،حظ المرء ويتعلم ويف ر ويتدلكر ويقلدد ويقدرر  إل لجامعي اإولح. مرحل  التعليم ا

 دار مر الخطدأ، وهندا  دادمدا نتدادج لكد  ا ختيار بين بديلين: م ار الصوا  والم دا
 أن م ار الصوا    ينتاي دادما بنتادج  ليم ، والم ار الخطأ   ينتج عند  دادمدا   إ 

القمدد    يعنددي القمدد   ددي الكفدداءا،  نتددادج خاطددد . هكددلا علمتنددا الحيدداا،  ددا قترا  مددن
هكددلا اإمددر بالن ددب  لقوددايا التعلدديم . واإل ددراا  ددي ال ددير   يعنددي الوصددو  مبكددرا  

وغيرها،  التحصي  واإلجادا لي ت الطريد دادما للتفدود.. وكدلل  الغدي لديب دادمدا 
 الطريددددددددددددددددددددددددددددددددد إلددددددددددددددددددددددددددددددددح الفصدددددددددددددددددددددددددددددددد  وا  ددددددددددددددددددددددددددددددددتبعاد..

الجامعددات بكدد     أو تدددمير، تلدد  هددي بعددض اإطددر ال ددلبي  التددي تحتددا  إلددح تعدددي
 روعاا وكلياتاا تعد نقط  التقاء لألجيا ، ونقط  تحدو   دي  كدر وم دتقب  الهدبا .. 
ورصديد متجددد مددن الطاقد  والعطدداء. إن لعبدت الدددور المر دوم لاددا، وحققدت اآلمددا  
المعقددودا علياددا. وإن كددان هنددا  تصددور لقواعددد لهبيدد  لنمددو اإمدد ، وركدداد  ردي دد  



ودور نهدط ، كا د لتعلديم ا مراحد ل  تل  الركاد  هي إ اام  عا  ومتطدور نط،قاا. 
 . قادرا علح نق  حرك  وتصريحات الحكوم  المرك ي  كا   لمواقعلللقيادات المحلي  

 
وعدالد  الادوا  والعقدا   دي ودوء نتدادج إر داء  قواعدد إلح حي  التطبيدد. و

قدد تظادر أهميتادا مدن حدين هندا  لليدات وركداد  عددا أخدرى  و، عن لل  التنفيل. 
آلخر، إ  أناا  تكون  ي النااي  نتادج لمقدمات أ ر تاا الع،ق  الجدليد  الا،ايد  بدين 
 التعلدددددددددددددددددددددددددددددديم  المحليددددددددددددددددددددددددددددددات  الاددددددددددددددددددددددددددددددوا  والعقددددددددددددددددددددددددددددددا .

ه أحدد أهدم وأخطدر مددخ،ت عقد  عدد  رك  هنا علدح التعلديم الجدامعي بمنا دب  ون     
إن التعلديم .كا د  جدا ت والم دتويات  دي الم العراقي العربي(ومهاعر وقيم اإلن ان 

.. ك  منادا يدراه بالصدورا التدي يتدأار تعاقب الجامعي.. الل  اختلفت علي  اإجيا  الم
يقتر  ك  جي  من الحقيقد  أو يبعدد عنادا   بمقددار موودوعي   إل.. وإيجابا   باا  لبا  

. بد  ومعنويدا     ماديدا   يدالحقادد التدي يطرحادا.. ولكدن بمددى تدأاير المنفعد  المباهدرا 
التدريب التدي  أاهنا  من الصور والممار ات  ي الع،قات الجامعي  بين أعواء هي

 تعكب مددى تدوتر الع،قد  بدين اإجيدا  إلدح الحدد الدل  يمكدن التأكيدد  يد  بدأن قدانون
كان بمااب  أداا ا نتقام وا دترداد مداء الوجد  الدل  أراقد  بعدض الكبدار  التعليم العالي

اللين كانوا أحيانا   يمتلكون  وى  حري  الدعاء( إلنجا  مصدالحام  لبعض الصغار
هلا القانون بماابد  كلمد  الحدد  دالبعض يع ولكن هنا أو إل اح  البعض من أمامام. 

ها الددبعض اآلخددر أداا إلطدد،د د  ،  ددي حددين يعددوعدالدد  ال ددماء التددي تددأخرت كايددرا  
الرصدددال علدددح الحدددرب القدددديم. إن نظدددرا تأمددد  هاددددد  لطبيعددد  هدددله الع،قددد  بدددين 

كاندت تدد  علدح  ،إناإجيا ، وظاور تل  الرغب   ي  ا نتقام وا ترداد مداء الوجد (
هددديء  انادددا تدددد  علدددح طبيعددد  الع،قددد  الواهيددد  الوهميددد  بدددين اإجيدددا   دددي بعدددض 

دلي  أن هلا القانون كدان بماابد    دتب لبدا  ا دترداد الكرامد ( الم   ات الجامعي . ب
وأ ددلو  قددانوني للعدديي وانتدد اا حددد الحيدداا  بالتدددري أالددبعض صددغار أعودداء هيدد

الرغددا الدو يرا مدن  دم بعدض الكبدار الدلين لدم يبدادروا بالتندا   طواعيد  عدن بعددض 
عدددا وأمالدد   التدددريب. وهنددا  نمددال أا الحقدود إبنددادام مددن جيدد  هددبا  أعودداء هيد

يمكن طرحاا  ي  ياد   ينقصد  الصدراح  أو الحقيقد .  مدن بدين هدله الحقدادد مدا، 
أن بعض المواد الدرا دي  التدي تددرب علدح طلبد  بعدض الكليدات الجامعيد  هدي تلد  

 .. و اإ دتال نف د .. الكتدا  نف د .. العلدمالتي كانت تدرب منل أكار من ا،اين عامدا  
قددد توقددف عنددد هددله النقطدد    نقطدد  معر دد  اإ ددتال(( ولددم  .. كمددا لددو أن العلددم نف دد

يتجاو ها رغم جي  الهبا  الحاص  علح درجدات علميد  راقيد  مدن جامعدات دوليد  
وعالمي . وحادا  أخرى كانت تتردد عن صراا بين أ داتلا إحددى المدواد بدأن أ دتال 

  عقد  و اتد . لدن يدتمكن مدن تددريب هدله المدادا إ المادا كان يتوعد الجميع أن أحدا  
إلن نحن نتحدل هنا عدن تواصد   دلبي لألجيدا ، ولكدن بدأار رجعدي.. عدن تواصد  

.. بطريقد  الوجبدات ال دريع  والدتعلم ال دريع والنجداح ،لألجيا  يت م بالتعليم النمطي
ال ريع و تب با  ا نتقام حتح تحولت الع،قات إلح ع،قات  تربل(  وتصديد(  دي 
 بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددض اإحيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان.

ر  اآلن ونحن بصددد تعددي  إطدار القديم بدالتعليم الجدامعي، مجموعد  مدن علينا أن ند
 الحقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادد أهمادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا:

 وتدددارين انتاددداء صددد،حي  للعلدددم والمعر ددد  تمامدددا   ا تراوددديا   ا  هندددا  عمدددر ن  إ( 1 
كالمنتجددات، وعلينددا أن ن ددعح جاهدددين لتقددديم مددا ا ددتجد مددن علددم ومعر دد  لطلبدد  



و دد علدح راوي( للعلم بعدها يلد م تجديدده.  مني   عمر ا تمدا الجامع ، وأن نحدد 
 ما انتاح إلي ..  ا  من المعقو  أن يتعلم الطلب  اآلن بعض ما تعلم  اآلباء، وربما 

 
 اإجددددداد .. إن كددددان مددددا يتعلمدددد    يدددددخ   ددددي نطدددداد التددددارين والتددددرال.

( الطال  الجامعي  ي بعض الجامعات يتعلم  كدر أ دتاله  قدط     كدر المدادا ن  إ( 2 
د ن كتد   او يتلقح ويتعلم علح يد م لف الكتدا   الدل    يكدون بالودرورا أ ود  م 

 ي هله المادا( إ  أن الطال  مرغم علح تعلم ما كتب  أ تاله بحكم  ترتي  ا م   دي 
 لمالا   يختار مجلدب الكليد   أ ود  مدا كتد   دي مجدا  المدادا .الحروف اإبجدي ( 

إلدح  دون أن يكون هنا  هلا التهتيت الراجع أ ا دا   (جميعا     علح الطلب إعمامويتم 
 ا تفاد الم بد علح تدريب كتد  بعينادا تخدل مجموعد  بعينادا بغدض النظدر عدن 
 أهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداف المتعلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين(.

لجدددان الجوهريددد  هدددي مدددا يطلدددد عليادددا    التدددي تحتدددا  إلدددح مداخلددد:النقطددد  الاالاددد  
يدد  أ ددتال المددادا، وكددلل  يددتم إعددادا التصددحيب  ددي وددوء مددا انتاددح إل إل ( ا متحانيدد 

أ لو  ا ختيارات وطريق  التصحيب واإ لو  اليدو  البدادي  دي رصدد الددرجات 
 وا حتمددددددددددا ت القادمدددددددددد  دادمددددددددددا للرصددددددددددد الخطددددددددددأ لددددددددددبعض المجدددددددددداميع.

 للتعلديم الجددامعي راقيدا   أ ددل  عددا  دتظ   ددي حاجد  إلدح إجابدد .. إن كندا ننهدد نظامددا  
ل  تودددطلع بخطدددط التنميددد  ا جتماعيدددد  و يفدددر  لندددا قيدددادات م هلددد  وم ددد الدددل 

 دي مصديدا التجربد  والخطدأ التدي مدا  لندا نعداني الوقدوا وا قتصادي  وتجن  الب،د 
مناددا.. وأهددم هددله اإ دددل : هدد  الجامعدد  و دديل  لتواصدد  اإجيددا  بمعندداه اإليجددابي 

هدد  تددتمكن الجامعدد  مددن تطبيددد مبدداد  إدارا التقدددمي أم معندداه ال ددلبي التراجعي ..
 ددي كلياتاددا وم   دداتاا التعليميدد   ..أتددتمكن اإلدارا العليددا مددن أن  جددودا الهددامل ال

وه  نجحدت الجامعد   دي إر داء توبط النفب وتتحم  النقد الموووعي الموج   .. 
قيم وقواعد ا حترام والعدال  والحد والفويل  .. أم ما الدت تعمد  بحكمد   عليندا أن 

 !!(.وليب علينا أن ندر  النجاح  ، ن عح

ولعدد  اإمددر الددل  يبهددر بددالخير هددو  ددعي بعددض جامعاتنددا لتطبيددد مبدداد  الجددودا 
(  دي أعمالادا، لكدن  ال د ا  الدل  يطدرح نف د  هندا : هد  يمكدن أن T.Q.Mالهامل  

يطبددد هددلا المددناج الددل  يقددوم علددح التعدداون ومهددارك  الجميددع  ددي اتخددال القددرارات 
ت مددا تدد ا  تقبددع تحددت  يا ددات  ،  ددي إدارا توتفددويض الصدد،حيات والم دد وليا

،والتددي  تقبدد  و تحددت أ  ظددرف مددن الظددروف أو حددا  مددن المدر دد  الك، دديكي  
، أم أن هنا   كدرا إلعدادا هند د  اإلدارا وهدو الحد  اإماد  كلم  نقد واحدا اإحوا 

لددم يكددن الوحيددد لمادد  هددله ال يا ددات واإ كددار الباليدد  والتددي عانددت وتعدداني مناددا  إن
 تعليمي .م   اتنا ال

 المدرب ص،ح ماد  جابر                                                 

   ق م ا حصاءكلي  اإلدارا وا قتصاد                                                 


