سر تطوير الجامعات يكمن في تطوير قابليات اساتذتها
أ.د .محمد الربٌعً

ٌحاول كثٌر من الكتاب فً الشأن االكادٌمً القاء تبعٌة ازمة التعلٌم العالً فً العراق على ما حصل للجامعات العراقٌة
من تهدٌم وتخرٌب ،ولالكادٌمٌن العراقٌٌن من قتل وتشرٌد بعد سقوط النظام السابق ،ولكنهم ٌتناسون ان ازمة التعلٌم
العالً والجامعات العراقٌة ترجع الى ما ٌزٌد عن  23عام حٌنما اصبح التعلٌم الجامعً رهٌنة بٌد النظام ،فبفضل سٌاسات
النظام السابق والعزلة الدولٌة وتفشً الفساد اصبح التعلٌم العالً مجرد تعلٌم سطحً لمنح شهادات معظمها ال تؤهل
الخرٌج الحتٌاجات سوق العمل ،وال تتناسب ومتطلبات المنافسة فً عصر العولمة ،واستمر تدهور احوال الجامعات فلم
تستطع جامعة واحدة ان تصل الى مستوى احسن  0333جامعة على مستوى العالم.
وال زالت الجامعات تعانً من هذه التأثٌرات التً اصبحت نتٌجة عدم االستقرار السٌاسً تشكل حجر عثرة امام تطور
التعلٌم العالً ،وتفرض تحدٌات داخلٌة هائلة امام االدارة الجدٌدة فهً تعٌق من حركة استقاللٌة الجامعة والالمركزٌة
وتطوٌر وسائل التدرٌس وتدرٌب اعضاء هٌئة ال تدرٌس ورفع كفاءتهم التعلٌمٌة والعلمٌة بجانب تطوٌر االمكانٌات المادٌة
وتقوٌم التدرٌس واالمتحانات بحٌث ٌكون لها مصداقٌة وموضوعٌة .كما تداخلت هذه التأثٌرات مع التحدٌات الخارجٌة
التً بدأت تلعب دورا مهما نتٌجة عولمة سوق التعلٌم العالً والنمو السرٌع للمعلومات وازدٌاد دور الجامعة فً المجتمع،
فاصبح من الصعب حتى للسٌاسات الصائبة من تحقٌق هدفها كنتٌجة لهذه التراكمات ولسنٌن طوٌلة مما ٌتطلب اصالح
شامل ،اي اعادة البناء االكادٌمً بشكل صحٌح سلٌم ،بعٌدا عن الترمٌم والترقٌع ،بناء مبنً على اسس علمٌة كما تبنى
علٌه الجامعات فً الدول المتطورة (راجع مقالة سابقة للكاتب بعنوان :هل من ضرورة الصالح التعلٌم العالً فً
العراق؟).
لقد ذكرت هذه المشاكل لكً تكون مقدمة لتناول مسألة مهمة فً اصالح واعادة بناء الجامعة اال وهً دور االستاذ
الجامعً فً اٌة عملٌة العادة البناء وفً تحسٌن مستوٌات االداء للجامعات العراقٌة ،فنحن عندما نتكلم عن مشاكل التعلٌم
الجامعً ال ننسى ان مستوى الجامعة العراقٌة ارتبط تارٌخٌا بمستوى اداء هٌئة التدرٌس ،فاالستاذ كان دائما العامل
االساسً فً تحفٌز الطلبة على المثابرة والتتبع وٌولد عندهم الفضول لالستمرار فً االستماع والتعلم .وبسبب ان التعلٌم
فً العراق تارٌخٌا وبصورة عامة ٌعتمد على قابلٌات االستاذ فً عرض المادة بصورة واضحة ومثٌرة لالهتمام ،وعلى
دور الطالب الذي ٌنحصر فً االستماع والتدوٌن واسترجاع المعلمومات عند االمتحان ،فالطالب ال ٌتعلم لحد ما معارف
التعلم الذاتً واالعتماد على النفس ومهارات التفكٌر المبدع والتفكٌر الناقد ،لذا فان االستاذ كان وال ٌزال هو الركن
االساسً الذي تقوم علٌه العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات.
من هذا كله ٌمكن االستنتاج بان جزء من ازمة التعلٌم الجامعً فً العراق ٌعود باالساس الى هجرة االساتذة وعدم
رجوعهم الى الوطن والى عزوف عدد كبٌر من اعضاء هٌئة التدرٌس عن المتابعة وتطوٌر القابلٌات وعدم االهتمام
بالتطورات العلمٌة وغٌرها من االسباب التً تؤدي الى تراجع وضعف اداء الهٌئة التدرٌسٌة ،بالرغم من ان ذلك ٌعود
اٌضا فً بعض جوانبه الى عوامل سٌاسٌة واجتماعٌة وادارٌة وهٌكلٌة ذكرنا عددا منها اعاله .ولهذا تفرض عملٌة
االصالح الجامعً اوال واساسا تطوٌر قابلٌات االستاذ التدرٌسٌة وتحسٌن مستواه العلمً وتحفٌزه على متابعة التطورات
العلمٌة وتعمٌق معرفته العامة بموضوع اختصاصه ،وعلى ترجمة االفكار االكادٌمٌة الى ممارسات عملٌة ،واشعال روح
االهتمام والتتبع والحماس للبحث العلمً العمٌق .والبحث العلمً ،بمعرفتنا الشخصٌة ،رغبة وامل كل اكادٌمً عراقً ،
وعلى حد قول الشاعر حافظ ابراهٌم :البحر فً احشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاته .كما تتطلب عملٌة
االصالح درء اخطار االحباط والتذمر الذي ٌسود خصوصا بٌن المؤهلٌن عالٌا من اعضاء هٌئة التدرٌس وذلك بتشجٌع
الجهد الجماعً حٌث تسود روح الفرٌق الواحد ،واعطاء ادوار اكبر العضاء هٌئة التدرٌس فً تمشٌة االمور االكادٌمٌة

لالقسام والكلٌات ،كما ٌجب اعتبار مكافئة االستاذ الكفؤ والمنتج ضرورة وواجب ،والتنافس مع الجامعات االخرى من
اجل تطوٌر كادر الجامعة التدرٌسً هدفا ووسٌلة للتطوٌر .وٌجب ان ال ننسى ان هذه االجراءات ترتبط عملٌا بوجود
المرونة التنظٌمٌة والهٌكلٌة للجامعات والكلٌات واالقسام ،والتً ستتطلب تحوال جذرٌا فً مفهوم القٌادة واالدارة
والتخطٌط والعمل بمستوٌاته المختلفة  ،وستكون هذه المرونة التنظٌمٌة والهٌكلٌة ضمانة الداء االستاذ لمهماته االكادٌمٌة،
وكذلك عنصر مهم للتخلص من قبضة الثقافة السائدة والقناعات الجاهزة ،وستساعد على اٌجاد مصادر جدٌدة للتموٌل،
وعلى ربط الجامعة بحاجة السوق والمجتمع ،والتخلص من القٌود المفروضة على الرواتب ،وتطوٌر العالقات مع
الجامعات العالمٌة ،وزٌادة التفاعل بٌن البرامج والتخصصات االكادٌمٌة .والمرونة التنظٌمٌة تعنً التحرر من القٌود التً
تمنع الجامعة من دخول السوق ال وطنً والعالمً للبحث عن افضل االساتذة واغرائهم بعروض تتناسب مع خبرتهم ،وهذا
ٌولد رغبة عند االساتذة لتطوٌر قابلٌاتهم واشعارهم باهمٌتهم بوسائل التحفٌز والتشجٌع لتأدٌة عملهم بجودة عالٌة ،وٌنبغً
هنا ان تكون الحوافز واضحة االهداف ومناسبة لشخصٌاتهم ،وهذا ال ٌمنع من دخول االساتذة الجٌدٌن السوق االكادٌمً
بحثا عن افضل العروض ،وفً هذه الحالة ٌبقى وٌتطور االفضل وٌنقرض االسوء .وقد ترتاب الجامعات من هذا
االسلوب الذي قد ٌؤدي الى فقدانها الفضل اساتذتها ولكن التطوٌر ٌرادف دائما التحسٌن والذي ٌزٌد من جاذبٌة العمل فً
الجامعة التً تهتم باساتذتها ،ومهما كانت النتائج ستستفاد الجامعات كلها من التطوٌر الذي ٌخلق المنافسة.
وربط الجامعة بحاجة السوق والمجتمع ال ٌعنً فقط ان الجامعة ستكون مسؤولة عن تكوٌن وتخرٌج كوادر تالئم
احتٌاجات السوق والمجتمع وتمتلك مهارات عالٌة وقابلٌة على التعلم المستمر ،وانما اٌضا مسؤولة عن اختٌار افضل
االساتذة للعمل فٌها والحفاظ علٌهم كسلعة نادرة وغالٌة الثمن ،وبكل وسائل العناٌة والتطوٌر ،حٌث بفقدان هذه الوسائل
تفشل الجامعة فً اداء احدى اهم مهماتها .فتطوٌر قابلٌات االستاذ لٌست من شأنه فقط فهً مسؤلٌة تعود بدرجة كبٌرة الى
الجامعة وادارتها .ان عملٌة تطوٌر قابلٌات اساتذة الجامعة ضرورٌة ومهمة خصوصا فً ضروف العراق الحالٌة بعد
خروجه من الظلمات والعزلة الدولٌة ،والعملٌة تحتاج الى دراسة واسعة الحتٌاجات االساتذة ولغرض الوصول الى افضل
السبل لسد هذه االحتٌاجات.
للجامعات العراقٌة انظمة عمل لهٌئاتها التدرٌسٌة تعتمد على ساعات التدرٌس لكنها ال تهتم كثٌرا بالتعلم ،واذا كانت هناك
ساعات للتعلم والتطوٌر فانها قلٌلة وال تتعلق بواجبات االستاذ .اقول هذا وانا على علم بان وزارة التعلٌم العالً العراقٌة
مهتمة جدا بهذا الموضوع ،فهً تسعى لوضع برامج للتدرٌب بداخل وخارج العراق ولتبدٌل االنظمة القدٌمة لتشمل
ساعات التعلم ،كما ان ت علٌمات وزارة التعلٌم العالً فً اقلٌم كردستان تفرض ان ٌخصص االستاذ  03ساعة على االقل
فً السنة الدراسٌة للتعلم عن طرٌق حضور او تقدٌم السٌمنارات العلمٌة او بالمشاركة فً المؤتمرات العالمٌة او النقاشات
والدورات وورشات العمل المتعلقة بالسٌاسات العلمٌة ،باالضافة الى الساعات المخصصة لكتابة ونشر البحوث العلمٌة.
وهنا ٌبدو ان مسؤولٌة الجامعات فً اقلٌم كردستان ال تنحصر فً اقامة السٌمنارات وورشات العمل فقط وانما فً تقٌٌم
االستاذ على ضوء مشاركته فً برامج التعلم وصوال الى اقالته من منصبه فً حالة رفض االستاذ المشاركة فً هذه
البرامج .ولكً ٌضمن نجاح هذه البرامج ٌجب ان ٌتوفر مستوى عالً من الدعم المالً واللوجستٌكً فً االوساط
االدارٌة لتطوٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وحثهم على االنخراط فً ورشات العمل والدورات ،وان تشمل البرامج هٌكلٌات
واسالٌب التعلٌم التً تعتبر مهمة فً السنة االولى لتعٌٌن عضو هٌئة التدرٌس ،باالضافة الى التزام قوي بالتحسٌن ،وهذا
ٌعتمد على نشر ثقافة الجودة والتطوٌر ،واعتبار ان تحسٌن الجودة فً الجامعة ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالتحسٌن المستمر
لجوانب تكوٌن واعداد المدرس ،وبان ال ٌستخدم تقٌٌم المدرس لفرض عقوبة او وسٌلة تستطٌع الجامعة بواستطتها اتخاذ
قرار تعسفً باتهامه وتعرٌضه لمساءلة غٌر عادلة ،وأن ال ٌخشى المدرس الكشف عن اعماله وممارساته تجاه التقٌٌم.
اننً فخور باالشارة الى برنامج وزارة التعلٌم العالً فً اقلٌم كردستان فً تطوٌر الخبرة والى برنامج وزارة التعلٌم
العالً العراقٌة فً البعثات البحثٌة قصٌرة المدى للتدرٌب خارج الوطن بالرغم من محدودٌة عدد المبعوثٌن ،وانا اتطلع
الى النتائج االٌجابٌة التً ستظهرها هذه البرامج والى ان تكون منارا ل لجامعات فً جهد وطنً مشترك متنام لتحسٌن
مستوى االستاذ وما ٌعود ذلك على تحسٌن تعلم الطالب .اننا نعرف ان المزالق كثٌرة فً هذا الطرٌق فما ٌنشده االستاذ
كثٌرا ما ال تستطٌع الجامعة تقدٌمه ،اال انها تستطٌع ان تساعده فً تطوٌر مواهبه وقابلٌاته مثلما تعمل على تطوٌر
مواهب وقابلٌات الطالب ،وال ارى صحة فً اهمال الهدف االول والتركٌز على تحقٌق الهدف الثانً فهما هدفٌن
مترابطٌن من اجل تحقٌق اهداف الجامعة فً خدمة المجتمع والتمٌز.

ان التطوٌر كما ذكرنا اعاله له فوائد عدٌدة اخرى ومنها توفٌر اجواء من االنفتاح والنقاش االٌجابً وتوفٌر الفرص لتنمٌة
اخال قٌات العمل االكادٌمً وتعزٌز الثقة لتمكٌن االساتذة من المشاركة البناءة فً تحقٌق اهداف الجامعة وكذلك فً توفٌر
البٌئة المناسبة لتشجٌع التعلم الذاتً المستمر .وتعد مسؤولٌة تحدٌد احتٌاجات االستاذ التدرٌبٌة مسؤولٌة مشتركة بٌن
االستاذ والقسم والجامعة وٌحتاج هذا ال ى متابعة مستمرة لغرض تأمٌن فرص المشاركة فً البرامج واالنشطة التدرٌبٌة.
ولرب سائل ٌسأل عن اهم هذه االنشطة التدرٌبٌة وعن ما ٌحتاجة االستاذ العراقً فالجواب هً انها كثٌرة ومتعددة
الجوانب ،فباالضافة الى طرق التدرٌس والبحث العلمً تتضمن طرق البحث العلمً ،وقابلٌات االتصال ،وتوصٌل
المعلومات ،وبناء وتعزٌز الثقة بالنفس ،واالدارة الجامعٌة واالكادٌمٌة والبحثٌة ،واالشراف على الطلبة ،والقٌادة ،والقاء
المحاضرات ،وكتابة التقارٌر ومشارٌع البحث ونشرٌات البحث واالطروحات ،وادارة االجتماعات ،واخذ القرارات،
وحل النزاعات ،والمقابالت ،وتعزٌز االندفاع واالهتمام ،وتدرٌب المدربٌن والخ من عدد كبٌر من االنشطة التدرٌبٌة
المهمة فً حٌاة االستاذ والجامعة .كما ال ننسى ان التعاون والتفاعل بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس ٌلعب دورا مهما فً
ترسٌخ مقومات الثقة واالنتماء واالعتزاز بالعالقة االكادٌمٌة من خالل ترسٌخ القٌم االخالقٌة للعلم والشوق الدائم
للمعرفة ،وٌوجد عدد كبٌر من الوسائل التً تساعد على تحقٌق قدر كبٌر من التفاعل بٌن هٌئة التدرٌس رسمٌا وبصورة
غٌر رسمٌة ،فعلى سبٌل المثال تشجع الجامعة اعضاء هٌئة التدرٌس (فً كل قسم او كلٌة) االجتماع الى مائدة الغذاء ٌوم
فً االسبوع بحٌث ال ٌكون هذا االجتماع عفوٌا ،فالدعم االداري ٌوفر المكان والوقت لضمان ان ٌجد االساتذة فرصة
لالجتماع معا.
لقد اثبتت الدراسات اهمٌة التطوٌر المستمر لقابلٌات اعضاء هٌئة التدرٌس من ناحٌة تحسٌن القدرة الجماعٌة لهم لتحقٌق
رؤٌة الجامعة واهدافها خصوصا اذا اتٌحت الفرص لالستاذ لمواصلة النمو المهنً الذي ٌعكس مصالحه الشخصٌة
االكادٌمٌة ،وبحٌث ٌصبح الهدف توفٌر عدد من الخٌارات التً تعكس المصالح المتنوعة لالساتذة .والتحدي الذي ٌواجه
الجامعات هو توسٌع القدرة الجماعٌة لالساتذة بالكامل والتحرك باتجاه تحقٌق رؤٌة الجامعة بضمن جهد متماسك ومركز
للتطوٌر ،ودفع االساتذة للعمل بضمن طرق جدٌدة لتعلٌم الطلبة بحٌث تتعدى التلقٌن او مجرد الحصول على المعلومات
من قراءة الكتاب المقرر او حتى المصادر المتوفرة لكً تبرز اهمٌة وجود االستاذ كمصدر مغذي للمعلومات .ان تشجٌع
االستاذ لتنفٌذ وتقٌٌم استراتٌجٌات وطرق جدٌدة تساعدهم فً تحقٌق اهدافهم فً بناء المعرفة لهو عنصر حاسم فً التنمٌة
المهنٌة وللوصول الى مستوى اعمق من التفاهم المشترك الذي ٌمكنهم من التكٌف مع الممارسات الجدٌدة .ان االختبار
الحقٌقً لتنمٌة قدرات التدرٌسٌن ال ٌكمن فً عدد الموضوعات والمبادرات التً تم تناولها وال الى عدد التدرٌسٌن الذٌن
شاركوا فً ورشات العمل او مستوى المشاركٌن وارائهم فقط ،وانما ٌكمن اٌضا فً تغٌٌر سلوك وممارسات التعلٌم بما
ٌفٌد الطالب ،وفً خلق ثقافة تعاونٌة بٌن التدرٌسٌن لتحسٌن تعلم الطالب .ان احد اهم التحدٌات التً تواجه القٌادات
الجامعٌة هو ترسٌخ ثقافة التغٌٌر داخل الجامعة وهً ثقافة تعتمد على الجودة وادراتها ،وهذا ٌحتاج الى وقت اال انها
المفتاح لتطوٌر ورقً الجامعة العراقٌة ووصولها لمستوى الجامعات العالمٌة.
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