في سبيل تعليم عالي متميز الجودة
أ.د .محمد الربٌعً

ما هً العوامل التً تؤثر على جودة التعلٌم العالً فً العراق؟ ابدأ هذه الدراسة بهذا السؤال النه
باعتقادي إن الجواب على هذا السؤال ضروري لكً نتوصل الى حلول لمشاكل التعلٌم العالً ،والى
سٌاسات صائبة للقضاء على المشاكل التً تواجه التعلٌم العالً.
التحدٌات التً تواجه االصالح والتطوٌر تتعلق بجملة من العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،
والتً ورثت من النظام السابق ،وبالتحدٌد منذ  04عاما عندما تم اخضاع التعلٌم العالً والجامعات
لسٌطرة الدولة المطلقة ،لتوجٌه الشعب وفق أٌدٌولوجٌتها ،وسحب سلطة القرار االكادٌمً من ٌد
الجامعة .وبالرغم من إن التعلٌم العالً اصبح بمختلف درجاته واختصاصاته العامل الحاسم واألهم فً
عملٌة التنمٌة اال ان الدولة الزالت ال تعٌر اهمٌة كبرى له ،حٌث ال تزٌد درجة االنفاق على هذا القطاع
عن  %4,0من المٌزانٌة العامة للحكومة .وباالضافة الى ضعف مستوى االنفاق على الجامعات وعلى
البحث العلمً واالبتكار والتطوٌر تعتبر مستوٌات اعضاء هٌئة التدرٌس العلمٌة واالكادٌمٌة عوامل
اساسٌة تتحكم فً تحدٌد جودة التعلٌم .فلو نظرنا نظرة بسٌطة على واقع حال مستوٌات اعضاء هٌئات
التدرٌس فً الجامعات العراقٌة لوجدنا خالال كبٌرا فً نسب المراتب العلمٌة فحملة شهادة الماجستٌر
ٌمثلون ما ٌقارب من  %57من اعضاء الهٌئات التدرٌسٌة للجامعات (اذا ما اعتبرنا إن كل مدرس
ومدرس مساعد هم من حملة شهادة الماجستٌر) ،هذا علما إن معظم هؤالء او لربما بكاملهم هم من
خرٌجً الجامعات العراقٌة .لربما من المنطقً مقارنة هذه النسبة بنسبة عدد اعضاء هٌئة التدرٌس ممن
ال ٌحملون شهادة الدكتوراه فً الجامعات الراقٌة والتً ال تتعدى  ،%7وبحٌث تنحصر هذه الفئة فً
اقسام ومواضٌع محدودة حٌث ال تعتبر شهادة الدكتوراه ضرورٌة او مهمة مهنٌا او اكادٌمٌا .من هذا
المنطلق ٌمكننا التسائل عن صحة الدعوات التً تنادي بزٌادة عدد طلبة الجامعات وعدد طلبة الدراسات
العلٌا وبتأسٌس جامعات جدٌدة ،فهل من الممكن استٌعاب اعداد اضافٌة من الطالب فً الوقت الذي
تفتقر الجامعات الٌه من اساتذة مؤهلٌن تأهٌال دولٌا عالٌا.
شهدت السنوات القلٌلة الماضٌة تطورات كثٌرة فً التعلٌم العالً فً العراق فقد بدأت الجامعات بالعمل
وفق صٌغ المركزٌة فً اداراتها ،ووجد مفهوم استقاللٌة الجامعة قبوال عند اطراف عدٌدة ،كما بدأت
الجامعات بالتعاون مع الجامعات الغربٌة ،وشمل ذلك مجاالت التعلٌم والبحث واالدارة ،ونقل الخبرات
العلمٌة والتربوٌة واالستفادة منها فً تطوٌر قابلٌات االساتذة واالدارٌٌن والطلبة بمختلف مستوٌاتهم،
ووضعت وزارتً التعلٌم العالً فً المركز واالقلٌم والجامعات العراقٌة نصب عٌنها تحسٌن الجودة
واستخدام المؤشرات والمقاٌٌس التً تقٌس مستوى جودة الخدمات التعلٌمٌة ،وبالتالً العمل على ردم
الفجوة بٌن مستوى الجودة الموجود فعلٌا ً وبٌن الجودة المطلوبة وفق المعاٌٌر العالمٌة ،والسعً لتحقٌق
االعتماد االكادٌمً ومن قبل منظمات عالمٌة معترف بها.
هذه الخطوات واالجراءات وغٌرها تعتبر بداٌة حسنة لتحقٌق االصالح المنشود لمنظومة التعلٌم العالً
ولغرض النهوض بمستوٌات الجامعات لكً تتبوأ مراكز متقدمة فً الساللم العالمٌة لتقٌٌم اداء

الجامعات .واالصالح المنشود كما بٌنت دعائمه فً مقاالت سابقة ٌكمن فً ترسٌخ أسس المنافسة بٌن
التدرٌسٌٌن داخل الجامعة وبٌن الجامعات ،وتحقٌق مبدأ استقاللٌة الجامعة وضمان الحرٌة االكادٌمٌة
واالنفتاح ،واعتماد اسلوب اإلدارة الالمركزٌة والمرونة التنظٌمٌة والهٌكلٌة بحٌث تكون مالئمة لقبول
التغٌٌر السرٌع والمستمر ،وتطوٌر التعاون األكادٌمً والعلمً مع جامعات الدول المتطورة ،وتحقٌق
زٌادة هائلة فً التموٌل وإٌجاد مصادر أخرى للتموٌل ،وتنمٌة مستوى كفاءات ومؤهالت التدرٌسٌٌن
والباحثٌن ،وتطوٌر المناهج وطرائق التدرٌس ،وتأسٌس نظام فاعل لتقٌم الجودة ،وتوفٌر الحوافز لكً
تكون الجامعة مؤسسة لتكوٌن كوادر تالئم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجٌا المعلومات ،هذا
باالضافة الى التحول من التعلٌم الى التعلم ،والتأكٌد على نشاط الطالب وأنتاجاته من خالل أعادة إنتاج
معارف االخرٌن وإبتكار أخرى جدٌدة ،وبناء المخرجات التعلٌمٌة على اساس "معرفة كٌف" العملٌة فً
مقابل "معرفة لماذا" النظرٌة.
معظم هذه المعالم المعٌارٌة لالصالح تحدثنا عنها فً مقاالت سابقة إال ان موضوع المنافسة بٌن
التدرٌسٌٌن داخل الجامعة وبٌن الجامعات لم ٌأخذ نصٌبه من الدراسة .فهل المنافسة فً الحقل االكادٌمً
شئ حسن؟ وهل تساعد فً تحسٌن مستوى التدرٌس والبحث العلمً؟ وهل ٌمكنها من تطوٌر التعلٌم
الجامعً والجامعات؟
المنافسة ،عموما ،تشجع التفوق األكادٌمً .واالمثلة على المنافسة فً الحقل االكادٌمً كثٌرة منها
المنافسة على اجتذاب أفضل الطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس وتأمٌن كلفة المشارٌع الكبٌرة وتموٌل
البحوث وكسب الجوائز والتكرٌم .والمؤسسات االكادٌمٌة المتفوقة تعرف عادة بأنها مؤسسات ذات
إنجازات متمٌزة .وتعلق هذه المؤسسات أهمٌة كبٌرة على التنمٌة المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس وتوفٌر
الدعم وبناء البنٌة التحتٌة المناسبة ألنشطة هٌئة التدرٌس والطالب.
التزام عضو هٌئة التدرٌس باداء مهماته ٌعتمد على عوامل تكمن فً شخصٌته التً تحفزه وتدفعه
لتحقٌق المزٌد من التقدم والتطور فً أدائه .وتلعب القٌم والمثل العلٌا وتشربها فً حٌاته وثقافته دوراً
مهما فً تحدٌد درجة هذا االلتزام .القوة الدافعة التً تحكم هذه الدٌنامٌة هً الرغبة فً تحقٌق اهدافه فً
بٌئة تنافسٌة .والمؤسسات األكادٌمٌة العالمٌة الجٌدة تعلق أهمٌة كبٌرة على هذه الرغبة بحٌث تلعب دوراً
مهما فً االختٌار والتعٌٌن ،وفً التعرف على درجة تحسن إداء أعضاء هٌئة التدرٌس.
المنافسة موجودة حالٌا فً الجامعات العراقٌة ولو أنها محدودة وابرزها مباهاة الجامعات بتفوقها فً
بعض الساللم العالمٌة لتقٌٌم االداء ،وحصول اساتذتها على تكرٌم من مثل احسن استاذ جامعً والجوائز
التكرٌمٌة التً تمنحها الوزارة .وتظهر المواجهات التنافسٌة بشكل أخر فً كلٌات العلوم السٌاسٌة
واالجتماعٌة حٌث تتضارب االفكار وٌتخاصم التدرٌسٌٌن وما ٌضمن استمرارٌة هذا الخصام هً
الحرٌة االكادٌمٌة التً تعتبر رئة تنفس الجامعة الحرة والمستقلة.
من الضروري توسٌع رقعة المنافسة بٌن الجامعات لتشمل التخصٌصات المالٌة .المنافسة لن تؤدي الى
الخصومة والعداء على الرغم من أنها غالبا ما تثٌر الحسد والحقد بٌن المتنافسٌن .ولكن ٌجب أن نضع
فً االعتبار أن المنافسة االقتصادٌة واالكادٌمٌة تختلف جوهرٌا عن المواجهة والقتال .نحن متحدون
كافراد مجتمع واحد فً نشاط مشترك النتاج السلع والخدمات االقتصادٌة فً سبٌل تحقٌق الرفاهٌة
والتطور .المنافسة االقتصادٌة تهدف إلى التمٌز فً الخدمة ،وفً المنافسة ٌتم اختٌار الشخص المناسب
للمكان المناسب او الوظٌفة المناسبة .المستهلكٌن هم القضاة ،والمستهلكٌن فً السوق التعلٌمٌة هم

الطالب وأسرهم .لذا فالجامعة التً تقدم افضل الخدمات التعلمٌة والتً تتفوق عالمٌا ،وخرٌجٌها ٌجدون
افضل فرص العمل ،هً التً تتصدر سوق التعلٌم العالً.
اال ان المعاٌٌر االقتصادٌة ال تنطبق كلٌا على االوضاع فً التعلٌم العالً والجامعات فهً لٌست
اوضاعا تنافسٌة بالمعنى السوقً والتجاري بل تتحكم بها عدد من الشروط منها :الطلب على التعليم
العالي في المنطقة الجغزافية للجامعة وعدد المقاعد الدراسية ،وتوفز االساتذة واالكاديمين ،واجور
الدراسة ،وحاجة السوق والمجتمع .وبالرغم من ان الطلب على التعلٌم العالً فً ازدٌاد مستمر اال ان
المنافسة بٌن الجامعات بالنسبة العداد الطلبة ونوعٌاتهم ال ٌمكن ان تحصل بدون ان ٌرتبط نظام تموٌل
الجامعات بعدد الطلبة وجودة مخارج التعلٌم .كما ان اعتماد درجة ما من االجور ولو كانت بسٌطة جدا
فً الجامعات والكلٌات التً علٌها رغبة كبٌرة ستساعد فً زٌادة مسؤولٌة الجامعة او الكلٌة امام الطلبة
واسرهم ،وستكون دافعا للتمٌز .ان تقاضً اجور بسٌطة لبعض الدراسات ضروري فً الوقت الذي
وصل متوسط دخل الفرد العراقً اكثر من  0033دوالر سنوٌا مقارنة ب  68دوالر فً عام ،3330
وخصوصا اذا اعتمد على اساس دخل العائلة ومستواها االقتصادي فانه لن ٌشكل تمٌزاً امام اصحاب
الدخل المحدود .كما ان ربط الجامعة بحاجة السوق والمجتمع سٌدفع باتجاه توسٌع الدراسات التكنولوجٌة
والصحٌة على حساب الدراسات االدبٌة واالجتماعٌة ،وسٌقلل من تدرٌس اختصاصات لم تعد الحاجة لها
قائمة ،ومن االزدواجٌة فً االقسام والتخصصات ،وهً مسألة فً غاٌة االهمٌة للنزف الكبٌر الذي
تحدثه فً الموارد ،فعلى سبٌل المثال توجد فً احدى الجامعات سبعة اقسام للغة العربٌة .وٌعتبر هذا
الربط بٌن الجامعة وحاجة السوق مسار البد منه ،فلٌس من المعقول ان ٌلتحق  %03من الطلبة
بالدراسات الجامعٌة فً التخصصات االنسانٌة واالقتصادٌة واالدارٌة فً الوقت الذي ال تزٌد نسبة
خرٌجً الفرع االدبً فً الثانوٌات عن  .%03البد ان تعطي جامعاتنا أهمية رئيسية لتدريب المهارات
في المواضيع التي يحتاجها السوق والمجتمع وان توقف نزف العلوم األنسانية من تاريخ وجغرافية
وأدب وفلسفة بدون تخطيط او اعتبار لحاجة المجتمع ،فاالساس في عدد الطلبة ال يكمن في توفر عدد
هائل من االساتذة وتوفر البنايات ورخص التكلفة ،فهذا المغرب مثال على تضخم عدد الخريجين في
الدراسات االنسانية واالساسية ،حيث االالف منهم ال يجدون عمال إال التظاهر يوميا امام البرلمان.
ومن هنا ٌتضح لنا ان الطرٌق الصحٌح امام الجامعات هو ان تقوم برسم سٌاسات واضحة وبرامج
محددة تتعلق بتطوٌر وتنمٌة اعضاء هٌئة التدرٌس مهنٌا ،الن معظمهم تخٌم علٌهم التقلٌدٌة فً ممارسة
المهنة ،وهم ال ٌنمون مهنٌا ً واكادٌمٌا ً بالصورة التً ٌتطلبها مجتمع المعرفة .واألهم هو التأكٌد على
نوعٌة الدراسات وفق حاجة المجتمع ،ونوعٌة التعلٌم وفق المستوٌات العالمٌة ،ونوعٌة االساتذة وفق
شهاداتهم العلٌا وخبرتهم االكادٌمٌة ،ونوعٌة الطلبة المقبولٌن وفق اهتماماتهم ومستوٌاتهم فً المرحلة
االعدادٌة ومواهبهم ،ونوعٌة الطلبة الخرٌجٌن وفق معاٌٌر إمتالكهم لمهارات وظٌفٌة وفنٌة وإنتاجٌة
وإشرافٌة وإحترافٌة.
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