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 اإلصالح والتغيير بين الجامعة والمجتمع
 

 

 د. محمود زنبوعة د. زياد زنبوعة
 
 

 الممخص
تشكل المؤسسات التعميمية دومًا بالنسبة إلى المجتمع العقل المفكر بما تحويو من النخبة المتميزة 

 في المجتمع، وعمى األصعدة الفكرية والسياسية واالقتصادية و الدينية الخ... كميا.
بحثنا عمى مسألة اإلصالح والتغيير في قطاع التعميم العالي بوصفو موضوعًا وحاماًل ليذا  يركز

 اإلصالح في الوقت نفسو.
 ةمع المتغيرات االقتصادي ىُيقصد بعممية إصالح التعميم تطوير األنظمة الجامعية لكي  تتماش
منيا في حمتيا الجديدة في  ةالمحمية والدولية المعاصرة من جية، وتطوير تمك التي يمكن اإلفاد

ببساطة، إذ يجب أن تتصف بشكل عام وفي الظروف  مالظروف الجديدة. ولكن ىذه العممية ال تت
 ؛الراىنة بشكل خاص، بعدد من الصفات نذكر أىميا: العمومية والجذرية والتقدمية والتعقيد والبطء

تباعيا في رفع العقبات أمام ىذا ممَّا يدفعنا إلى ضرورة معرفة الطرائق واألساليب التي يمكن ا
 اإلصالح وترسيخ اإليجابيات وتنميتيا، وىذا ما شكِّل القسم األول من البحث.

اإلعداد  ومن جية أخرى بحثنا في دور الجامعات في اإلصالح والتغيير في المجتمع  من حيث 
خططين والموجيين والتييئة لتقبل التغيير في المجتمع من جية أولى. والتزويد بالمنظرين والم

ليذه العممية من جية ثانية. ومن حيث إعداد أجيال جديدة وتنشئتيا بأفكار ديناميكية وتطمعات 
 وتوجيات جديدة من جية ثالثة، وىذا ما شكَّل القسم الثاني من البحث. 

فييي نياييية البحييث قييدمنا عييددًا ميين التوصيييات التييي تسيييم برفييع جييودة التعميييم عمييى صييعيد األسييتاذ 
خريج واالختصاصات العممية وتقويم األداء وأخالقيات العمل والصمة بين الجامعية وسيوق العميل، وال

وبشييكل عييام تبيييان دور الجامعيية فييي التغيييير االجتميياعي، والييدور الييذي تؤديييو، أو يجييب ويمكيين أن 
 تؤديو ىذه الجامعات في المجتمع.

 

 اإلصالح والتغيير ما بين الجامعة والمجتمع
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 أواًل : مشكمة البحث:
موضوعًا  بوصفولة اإلصالح والتغيير في قطاع التعميم العالي تتمثل مشكمة البحث في دراسة مسأ

 .نفسووحاماًل ليذا االصالح في الوقت 
 ثانيًا: أىمية البحث:

األساليب التي يمكن اتباعيا في تذليل العقبات التي تحول دون ق و ائتكمن أىمية البحث في معرفة الطر 
وتغييره الجامعات في إصالح المجتمع التعميمية و  تودور المؤسسا ،اإلصالح والتغيير في التعميم العالي

 .في شتى المجاالت
 ثالثًا: أىداف البحث:

وسبل  وتحديدىا، دراسة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون اإلصالح والتغيير في قطاع التعميم العالي
 .المنوط بالجامعات و المؤسسات التعميمية في اإلصالح والتغيير والدور ،التغمب عمييا

 رابعًا: فرضيات البحث: 
 .ي بشكل عام واالقتصادي بشكل خاصلمتطور الحضار  نتيجةً و  اً المؤسسات التعميمية سبب ُتعد   .0

 شكل أىم أساسيات تطور المجتمع.إن نشر ثقافة التغيير ي .3

تجاوب مختمف أطراف ، و إن نجاح عممية اإلصالح والتغيير يتطمب االىتمام بالفرد من جية .2
 أخرى. المجتمع من جية

 خامسًا: منيجية البحث:
 .عالي عمى المنيج الوصفي التحميمياعتمدنا في دراسة مسألة اإلصالح والتغيير في قطاع التعميم ال
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 :المقدمة
وتغيير  إصالحأن يقوم عمى عممية يجب  -األخرىالقطاعات  مععمى خالف كثير –إن قطاع التعميم 

 ؟في التعميم العالي ف يكون ىذا اإلصالح وىذا التغييرفكي ،لضمان رفع الجودة والكفاءة ينمستمر 
لمجتمع العقل المفكر بما تحويو من النخبة المتميزة في دومًا تشكل بالنسبة إلى اإن المؤسسات التعميمية كانت 

 كميا. المجتمع وعمى األصعدة الفكرية والسياسية واالقتصادية والدينية الخ...
دور ، والبحث في أولىجية  اإلصالح والتغيير في ىذه المؤسسات من جوانبي لذلك من األىمية بمكان البحث ف

 ىذه المؤسسات في قيادة عممية اإلصالح والتغيير المجتمعي من جية ثانية.
 :في التعميم العالي واًل: اإلصالح والتغييرأ

غيرات االقتصادية تتماشى مع المتالجامعية لكي  والمناىج األنظمةتطوير التعميم  بعممية إصالح ُيقصد
من  ونفس ىذه المتغيرات في الوقت فيفي التأثير  وأن تكون رائدة المحمية والدولية المعاصرة من جية،

ولكن ىذه العممية ال تتم ببساطة، إذ يجب أن تتصف  ة معًا.م؛ أي أن تكون فاعمة ومنفعجية أخرى
 ر أىميا:بعدد من الصفات نذك -وفي الظروف الراىنة بشكل خاص-بشكل عام 

وليى تشيترط تغييير النظيرة السيائدة ييا مين ناحيية أأن  تصيب  جذريية نظيرًا إليى  إن عممية اإلصالح ىيذه .0
. ومن ناحيية ثانيية ألنييا جتماعي السائد في البالداالدور ىذه المؤسسات في النظام االقتصادي إلى 
   لمتطور الحضاري بشكل عام واالقتصادي بشكل خاص. ونتيجةً  اً سبب تعد  

مين المسيتوى اإلداري والمركيزي إليى وبحثييا ىا قضياياعامية بقيدر تحيول مناقشية ىذه العممية صب  ت .3
 .والطالبي األىميالمستوى 

 .ي مجتمعفي أ العمم تحمل منارةىي التي ىذه المؤسسات ن ، أل اً تقدمي اً ىذه العممية طابع تحمل .2

دخييال أأو تطويرىييا  المنيياىج القديمييةالتييي تأخييذ عمييى عاتقيييا إزاليية ىييذه العممييية  إن .4 نظميية جامعييية وا 
واليبطء الشيديد. وىيذا  بالتعقييد –ن التجيارب العممييةكميا تبيي   –، تتصيف ئم منييااجديدة أو تحديث الق
   .أمام عممية اإلصالح ما يشكل أكبر عائق  

سييييكون موضيييوعًا القطييياع التعميميييي  أنَّ إليييى  نظيييراً  يكيييون لييييا طبيعييية خاصييية ن ىيييذه العممييييةأكميييا  .5
 .نفسو لو في الوقت امالً لإلصالح وح

بالعمومييية والجذرييية والتقدمييية والتعقيييد والييبطء، يمكيين أن نسييتنتج  صييالحاإلا لعممييية انطالقييًا ميين وصييفن
د مين معرفية البَّي ومين ثيمَّ ، والعميق مدى العقبات التي يمكن أن تواجو عممية بمثل ىيذا االتسياع والشيمول

 صالح.اإلالعقبات أمام ق واألساليب التي يمكن اتباعيا في رفع ائالطر 
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 :ريوالتغي صالحاإل أمام العقبات
عممية اإلصالح والتغيير توفر حزمية متكاممية مين اإلمكانييات، واألىيم مين ذليك االسيتعداد المعنيوي  تتطمب

ولكين ، طالبيية الداريية و إلعمميية واال األطير ادىيا أي)أفر كافيًة  والمشاركة في ىذه العمميية مين قبيل أطرافييا
مًا ىناك عوائق وقيوى تعيارا التغييير عمنيًا أو سيرًا وبشيكل مباشير أو  يير بيذه البساطة فدو  األمر ليس

 ؛أو في أحسن األحوال يشكل قيوى كيب  النطالقية التطيوير ،تعطيل ليذا التغيير بمنزلةمباشر، وىذا يكون 
 وذلك من خالل وضع العصي في العجالت.

التيي يية والمعنويية بسبب تعدد العقبيات الماد الكاملجو حظ في الواقع صعوبة تحقق ذلك عمى الو ولذلك نم
  0) يمكن ذكر بعضيا:

 :  عزلة عن محيطياال . أ

اليذي  عنقصد بمحيط الجامعة؛ الجامعات األخرى الحكومية والخاصة محمييًا ودولييًا بشيكل خياص، والمجتمي
  أو كبييير غير)صيي أنييو فييي العصيير الحييالي، ال يسييتقيم الحييديث عيين مجتمييع ومييعتنتمييي إليييو بشييكل عييام. 

آخير ومين زمين إليى مجتميع إليى منعزل عن  يره، إال أن درجة االنفتاح عمى العالم الخارجي تختمف مين 
أن العزليية تيؤدي إلييى الجمييود فييي كثييير ميين نييواحي الحييياة  والحضيياريالتطييور التيياريخي  منيياآخير. وقييد عم  

، أو فيي أحسين أو عرقمتيو محاربية التغييير ومن ثمَّ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، 
 األحوال عدم الر بة في ذلك.

 الر بة في المحافظة عمى القديم: . ب

 اتتعمييق بدرجيية كبيييرة بمييدى ر بيية أفرادىييمؤسسيية مييا،  نطبييع بييوالعممييي والتقنييي الييذي تإن درجيية التقييدم 
. ر والتعاميل ميع المحييطمياط أخيرى مين الفكيوتجربة أن يد أسموب العمل والنشاطدومقدرتيم في تح  أطرىا)

و وا عمييو، فإنَّيدفراد القييم الجدييدة التيي يمكين أن يكتسيبوىا، لمجيرد أنييا تخيالف ميا اعتيااألفإذا ما عادى 
 باإلمكيانلييس "عقبة كأداء في طرييق التغييير، مسيتندين فيي ذليك إليى مقولية  بمنزلة الشك أن ىذا سيعد  

 ."أفضل مما كان
 :ألطراتجديدية لدى الية و بتكار انعدام الروح اال . ت

المجتمييع العصييري بالديناميكييية الدائميية، سييمتو األساسييية االبتكييار والتجديييد فييي مختمييف منيياحي يتصييف 
الَّ  ؛ويجييب عمييى المؤسسييات التعميمييية أن تكييون رائييدة فييي ذلييكالحييياة المادييية والمعنوييية،   سيييكون ذلييك وا 

 .رالتغييعقبة كأداء في طريق اإلصالح و  حتماً 
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 :اإلصالح عقباتى التغمب عم
صييالح التعميييم بشييكل خياص اإلصييالحأمييام  العقبياتمين أجييل التغمييب عمييى  ميين وضييع  ، البييدَّ بشييكل عيام وا 

  3). وىذا ما يمكن أن يتم من خالل:وتطويره الوعي االجتماعي أسس عممية في توجيو تشكل
. وأن المسيييرةه  ال يمكيين إيقيياف ىييذ وأنييومنييذ األزل،  مجتمعيياتبييأن التطييور سييمة حتمييية لم اإلقييرار  0

قييوي بييين  وارتبيياطن ىنيياك عالقية طردييية أاألكثيير حيوييية. و ة أساسييية مميييزة لممجتمعيات سييم التطيوير
 التطوير وحيوية المجتمع.

ن   يانفسالحال  عمىأن عدم التطوير ال يعني التوقف أو الثبات  تعم م  3  التخمف.ما يعني التقيقر و وا 
فإنيو  ،أو المؤسسية نشياطو فيي المجتميع أوصغر موقعيو  التعود عمى التفكير بأن كل فرد ميما يجب  2

يجابييًا،  تجيياه  ال يجييوز الركييون إلييى الالمبيياالة وميين ثييمَّ جييزء ال يتجييزأ منييو يييؤثر بييو كمييا يتييأثر سييمبًا وا 
يجيب العميل بكيل ميا  النقييامن منطمق أن القطرة ال تقاوم التيار العيارم، بيل عميى  ،المظاىر الشاذة
 .عممي والتقنيوير االجتماعي والير والتطأوتي لدعم التغي

 لتحقييقبضيرورة القييام أو المشياركة بعممييات التغييير أو اإلصيالح والتطيوير سيعيًا  واالقتناع الشعور  4
مباشير أم  بشيكلالخاصية سيواء الفرديية أن تينعكس إيجابييًا عميى المصيال   التي البدَّ لجميع مصال  ا

  ير مباشر.
وراء مصيال  ذاتيية أنانيية  سيعياً  إخفاقيياومحاولية  دى اآلخرينل إعاقة جيود التطوير واإلصالح عدم  5

والتيينعم براحيية البييال واليييدوء، كالميياء الراكييد  والتغيييير،مادييية أو سييمطوية، أو لمجييرد محاربيية التجديييد 
   الذي يخفي تحتو العكر.

نَّ  ،المحسوسيية أوأن رأس المييال ال يقتصيير عمييى العناصيير المادييية التأكيييد   6 ناصيير مييا يشييتمل عمييى عوا 
مين أخطير  عيد  مثيل الوقيت، فييدر الوقيت ي ميمية جيداً وىيي فيي  ،أخرى  ير ماديية أو  يير محسوسية

أن المؤسسييات التعميمييية  سييي ماوال، وال فييي حييال ميين األحييوال يعييوَّاألنييو ال يمكيين أن  أنييواع اليييدر
 .تراىن قبل كل شيء عمى الوقت فيو أثمن الموارد

 نخبية األخطير وىيو ىجيرة االقتصاديالعممي والتقني و لنزيف الوقت ألن نعمل بجد دؤوب لوقف ا حان  7
نميييا خسييير تبفقيييدانيا  التيييي الكفيياءات العمميييية والخبيييرات االقتصييياد ليييس المؤسسييية التعميميييية فقيييط وا 

خسيير الفرصيية نومييرة أو مييرات عنييدما  إعييدادىا،أعبيياء  نيياالييوطني مييرتين عمييى األقييل، مييرة حييين تحمَّم
ير ال يكيون إال  إن.  2)واالقتصادي العمميطوير منيا في الت اإلفادةالبديمة في  وقيف ىيذا النزييف الخطال

البحث العممي مين حييث تيوفير شيرطين  تشجيعفي من خالل سن التشريعات ووضع األسس الكفيمة 
: فمين ناحيية أوليى يجيب تيوفير المنياخ العمميي وماديياً معنوييًا  ونفسيأو ظرفين عمى األقل وفي الوقت 

فساح المجيال أمياميم فيي تحقييق اليذات  تيمورعايوالمبدعين  المفكرينع والشفافية من حيث تشجي وا 
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أو معطمية لييذه الكفياءات وىيي اال تيراب فيي اليوطن. ومين ناحيية  طياردةلمقضاء عميى أخطير ظياىرة 
المادية وعدم التقتيير فيي التعيويا الميادي لييذه الشيريحة بشيكل خياص،  الظروفثانية يجب توفير 

 بحيبيزييدوا عطياءىم عطياًء. فيالمفكر والمبيدع ميميا تسيامى، وميميا تمتيع بعطيائيم و  يسيتمروالكي 
إنسيان ليو متطمبيات ماديية ليسيت أقيل مين التياجر أو  أواًل وأخيراً ، فيو واالنتماء إلى المؤسسة الوطن

 لم يكن أكثر. إنالحرفي 

 -والتغيير   حالمؤىمة لقيادة عممية االصطال األطرإن ىذه األسس المعروضة التي ستساعد في بناء 
 اىات ثالثة معًا:من تنشئتيا وتدعيميا باتج البدَّ  -ولكي تؤتي أكميا

ضرورة االرتقاء بروح تأكيد كم يا مع  : نشر ثقافة اإلصالح ضمن المؤسسات التعميمية وعمى الصعدأوالً 
 . المؤسسة بشكل خاص والمجتمع بشكل عامالمسؤولية تجاه 

نَّ  ،من جية عمى أخرىوكأنو صدقة  ينجزلى ما : الكف عن التباىي والنظر إثانياً  ما ىو واجب عمى وا 
نظرة نسبية  –تحقق ما إذا–جب أن ننظر إلى ىذا اإلنجازولكن أيضًا ي ،، وليس ىذا فحسبكل فرد
 . تمك الرائدة في مجاليا سي ماوال ،رىاألخمؤسسات ما تنجزه البتقارنو 

حتكر من ولن تُ  اأن تنعكس عمى كل فرد فيي بدَّ ال ككليد أن المنافع التي تخص المؤسسة : التأكثالثاً 
عممية ، مع البرىان عمى ذلك من خالل التوصيف واالختيار الدقيق لمقيادات الةمحدد قبل فئة أو سمطة
 بشكل خاص. واإلدارية والطالبية

 :صالح والتغييردور الجامعات في اإل
نميا لممجتميع ككيل أيضيًا فمين إن اإلصالح والتغيير في المؤسسات التعميمية ضروري لي س ليذاتيا فقيط، وا 

ولية التييي عمييى عاتقيييا تقييع مسييؤ  لمشييريحة المسييتنيرة ميين المجتمييع المعييروف أن الجامعييات ىييي مصيينع
بييد ميين أن ىييذه المكانيية الرفيعيية ليييذه المؤسسييات فييي المجتمييع فالالتغيييير وتطييوير المجتمييع. ونظييرًا إلييى 

نميا وذليك مين خي ؛وليةتكون عمى قدر ىيذه المسيؤ  الل تطورىيا اليدائم، ألن التوقيف ال يعنيي عيدم التقيدم وا 
التييي ينبغييي ليييذه المؤسسييات أن وكييذلك الحييياة ومتطمباتيييا  فسيييتحول إلييى تييأخر، ألن الييزمن ال يتوقيي

 .نفسو تواكبيا فاعمة ومنفعمة في الوقت
ور فاعيل فيي التغييير قيع عميى عاتقييا القييام بيدفقيد و تمثل ىذه المكانة الجوىرية في المجتمع  ولم ا كانت

 المنشود في المجتمع سواء من حيث:
   اإلعداد والتييئة لتقبل مثل ىذا التغيير من خالل تسويق التغيير ونشر ثقافة التغيير. 0
   أو من حيث التزويد بالمنظرين والمخططين والموجيين ليذه العممية. 3
 ية وتطمعات وتوجيات جديدة. بأفكار ديناميكوتنشئتيا   أو من حيث إعداد أجيال جديدة 2
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 من ىذه النقاط: كالً  يأتيفيما  وبحثنا
 اإلعداد والتييئة لتقبل التغيير في المجتمع: )نشر ثقافة التغيير   0

ال   سيخفقإن أي منتج سواء كان ماديًا أو فكرة )كما في موضوع التغيير  يحتاج إلى تسويق ناج ، وا 
نحن نعمم أن الجامعات إن لم تكن تضم  البية أفراد المجتمع، ىذا المنتج في تحقيق المطموب منو. و 

في المجتمع. ولذلك  يجريل عمييا في أي تغيير يمكن أن التي ُيعو   يا تضم حتمًا نخبة ىذا المجتمعفإن
التركيز في ىذه المؤسسات عمى منحى يقوم عمى تأصيل فكرة التغيير عند خرجييا،  يجرييجب أن 

، بحيث يصب  ال بل أساسياتو ذا المصطم  وكأنو من بديييات المجتمع الحديثوجعميم يتعاممون مع ى
 طالب اليوم وقائد الغد مؤمنًا بي:

 أن الكمال هلل وحده، وأنو ميما طورنا وجددنا، فإنو يمكن أن يكون ىناك أحسن وأكمل، وال ضير   .0
يترك  أن أو ،فييابدع أن يسبق الطالب أستاذه أو يتفوق عميو في بعا المجاالت التي يمكن أن ي

 أثرًا فييا.
 أنو عندما يتعارا التغيير مع العادة والروتين فالغمبة يجب أن تكون لمتغيير. .3

جراءات العمل )أو حتى العمل ذاتو  .2 ىو أمر  ،أن تغير األشخاص واألماكن والمواقع والمسؤوليات وا 
 حيوي وضروري لعدة أسباب:

ة عصره، أي إن لم يكن التغيير طوعًا فسيكون كرىًا، أي لن يخمد أحد في ىذه األرا ولو كان نابغ . أ
 التغيير ىو سنة الحياة. إنَّ 

من استقدام  البدَّ  ومن ثمَّ إن الجموس طوياًل عمى الكرسي يؤدي إلى ضعف األرجل وتبمد الذىن،   . ب
 دماء جديدة بداًل من الراكدة.

 -تطول أو تقصر-ة من الزمن معين مدةأن يصل بعد  إن الشخص الذي يبدع في مجال معين البدَّ  . ت
يمكن أن يجدد  -ىمن ناحية أول-أنو  ماوال سيَّ ننتظر ذلك  أالَّ النضوب، ونحن يجب  وإلى ما يشب

 كون ىناك بدائل عنو.أن تخر، ومن ناحية ثانية يجب إبداعو في موقع آ

ن لم يمتمك ىذ -إن إنسان اليوم ميما امتمك من خبرات كبيرة، إال أن إنسان الغد  . ث  ه الخبراتوا 
الذي قد ال يمكن إلنسان اليوم تفيمو أو تقبمو. وباعتبار ديد، فإنو سيمتمك حتمًا ما ىو ج -ياكم  
عطائو حصتو ودوره في ىذه  بدَّ اليوم ىو ليس نياية الحياة، فال أن من االستماع إلى إنسان الغد، وا 

 الحياة.
عمى  لمتغمبإلييا  ءالتي يمكن المجو  وسائلالمن تحديد  ومن أجل أن تنج  الجامعة في تحقيق ذلك البدَّ 

  4)التي يمكن أن نذكر منيا مقاومة التغيير
 ر كمًا ونوعًا.ييجابية الدافعة لمتغيدعم القوى اإل . أ
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 ر.يإضعاف القوى السمبية المعوقة لمتغي . ب

 ير.يإشراك العاممين في عممية التغ . ت

 ستكون عامة. -كتكمفة ومكاسب–تأكيد شفافية عممية التغيير، وأن منعكساتيا  . ث

 .ياكم   إدخال التغيير تدريجيًا وبمعرفة ومشاركة أطرافو . ج

 إعطاء الضمانات لمعاممين لتأمين أنفسيم. . ح

س مثل ىذه المبادئ وتعميميا في المجتمع، فإنيا تكون بيذا فقط )بغا إذا ما نجحت الجامعة في  ر 
النظر عن أدوارىا األخرى  قد قامت بدور ىو األىم واألصعب في التغيير وتقدم الشعوب. ولكن يبقى 

 ولكن بشروط نذكر منيا: ،السؤال: ىل يمكن ليا القيام بذلك؟ الجواب ببساطة نعم
 .ومنيجًا وواقعاً التغيير فكرًا أن تتمثل ىذه المؤسسات مفيوم  . أ

وذلك من خالل  ؛نشر التعميم عمى نطاق واسع بما يسم  لمختمف فئات الشعب باالنتساب إليو . ب
 حكومي وخاص وتقميدي ومفتوح ومواز  من وأنماطو وأنظمتو توفير كل أنواع التعميم الممكنة 

لكتروني.  وا 

لمكاسب العامة من التغيير ىي أكبر وأىم وبما أن تقتنع اإلدارات الجامعية بضرورة التغيير، وبأن ا . ت
 إذا كان ىناك فيم ووعي بضرورة صيانة المكاسب العامة ماوالسي  ال ُيقاس مع المكاسب الفردية، 

 .كميم فراد المجتمعألا يعني في المحصمة مكاسب ، ممَّ والحفاظ عمييا
، بحيث يصب  اً معممدوره  طور بشكل متزامن ومندمج معأن يجسد األستاذ بحق دور المغير والم  . ث

نما موجيًا وباعثًا عمى التعمم الذاتي لدى الطمبة.  في النياية ليس معممًا فحسب، وا 

إذا ما تمكنت الجامعة من تحقيق ىذا اليدف الكبير )نشر ثقافة التغيير  فإنيا تكون قد وضعت األساس 
 اقي أدوارىا الحيوية في المجتمع.بكاممو من جية، وميدت لقياميا ببوتحديثو المتين لتقدم المجتمع 

 رفد المجتمع بمنظري التغيير:  3
إن الخبرات العممية في المؤسسات التعميمية يفترا أن تمتمك أفقًا فكريًا رحبًا وثريًا يؤىميا ألن تضطمع 

ميمتيا النظرية العممية  في اإلشراف أو التخطيط لعممية التغيير المنشود في  فضاًل عنبميمة عممية )
نما خارجيا أيضًا. فكيف يمكن أن تمارس ىذه  المجتمع ليس داخل ىذه المؤسسات فحسب وا 

 من خالل: يكونالمؤسسات والكفاءات العممية مثل ىذا الدور في المجتمع؟ ىذا يمكن أن 
القائمة  البحوثمؤسسات التعميمية يمكن أن تقوم بمثل ىذا الدور من خالل مراكز بالنسبة إلى ال . أ

المؤتمرات العممية التي تقيميا أو تشارك  فضاًل عنمختمف وحدات العمل الميني،  وكذلك ،فييا
 فييا.
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من المؤسسات التي يقع عمى كاىميا قسط كبير من  عدداالعتماد عمى الييئة التدريسية في قيادة  . ب
مية التغيير والتطوير في المجتمع، كالمؤسسات التربوية والتعميمية والثقافية واالجتماعية واإلعال

 والتكنولوجية والبحثية والتخطيطية واالقتصادية والطبية.

رفع المستوى التعميمي في األجيزة اإلدارية، وىذا يعني توسيع إدراك العاممين، وتمكينيم من  . ت
استيعاب متطمبات التغيير واإلصالح بما يساعد عمى تنفيذ المشاريع التنموية دون ىدر لموقت 

  5)وتبذير لألموال.
 

أعضاء الييئة  عممية من بين بأطرجالس إدارة المؤسسات ذات الطابع اإلنتاجي تطعيم م . ث
من المؤسسات الحكومية التي بدأت تأخذ ىذا المنحى في  عددحظ ذلك في التدريسية، كما نم

 إدارتيا.

 تنشئة األجيال الجديدة:  2
ي المجالين االقتصادي إن من ميام التعميم تنمية الفرد وتييئتو ليكون عنصرًا فعااًل ومنتجًا ف"

-وتنشئتو التنشئة السميمة "العمل عميو"من  ولكي يكون ىذا الفرد عنصرًا فعااًل البدَّ   6)،"واالجتماعي
   7):من خالل يكونوىذا  -وبعناية فائقة ألنو ىو الثروة األساسية في أي مجتمع

 فيو. خمق الطموح لدى الفرد وحثو عمى المثابرة لتغيير الواقع  ير المر وب . أ

التركيز في العممية التعميمية عمى إكساب المتعمم أساليب التفكير الديناميكي، وليس مجرد حفظ  . ب
 .واسترجاعيا المعمومات

 سموك األفراد فيما يتعمق باالستيالك خاصة وترشيده. فيالتأثير  . ت

ن أخذ التعميم عمى عاتقو ميمة تسييل االنتقال االجتماعي عن طريق تقريب أنماط الحياة م . ث
 مستوى األنماط األكثر تقدمًا.

 تيذيب السموك االجتماعي، ونبذ العادات والتقاليد التي تعوق التقدم. . ج

يير االجتماعي، مدى حساسية حظ من خالل ىذا العرا المختصر لدور الجامعة في التغوبالنتيجة نم
وليذا تحديدًا يجب ىذه الجامعات في المجتمع،  تؤديو، أو يجب ويمكن أن تؤديو وأىميتوالدور الذي 
 ر.يأن تبدأ بالتغي

 :الخاتمة والتوصيات
 ييا، ألنيا ببساطة ىي قانون المجتميع العاقيل. ولكين ميمة جداً حظنا أن عممية التغيير من خالل البحث ل

صعوبة ذلك، بسبب المعوقات الكثييرة االجتماعيية والنفسيية والماديية واإلداريية. ولكين  حظنا أيضاً ل لألسف
ن كانيت فرديية-متخاذلية المواقيف الت ال يجوز أن تكون مبررًا لمتخياذل، إذ إن ىذه المعوقا ىيي  -حتيى وا 

 مقتل كل عممية تغيير أو تقدم، لسببين: 
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ألن المجتمع ىو مجموعة أفراد، فييل يمكين الحيديث عين التغييير والتحيديث فيي المجتميع دون أن  األول:
ية فيي المجتميع، فيإذا ميا مثمنيا ىيذا المجتميع بكيأس يتعمق أو ينطمق ذلك مين الفيرد، وىيو الخميية األساسي

ميين صييالح كييال المجتمييع  البييدَّ  وميين ثييمَّ ميين الميياء العييذب، فييإن نقطيية ميياء آسيينة إضييافية تكفييي إلفسيياده، 
 والفرد وال يمكن الفصل بينيما. 

 ميع-ألن ىذا التغييير والتقيدم لين ييأتي بمجيرد وضيع سياسيات أو اسيتراتيجيات تيأتي مين األعميى والثاني:
نميا كيل فيرد منيا  -أىميتيا الفائقة مسيرِّع أو معرقيل أو  بمنزليةىيو  -أو فيردًا بسييطاً  اً سيواء كيان إداريي–وا 

 كاب  ليذه العممية، التي ُتعذ مم  المجتمعات المتقدمة.
نستنتج أن التغيير ىيو الشيرط اليالزم إلحيداث التقيدم فيي المجتميع، وتجياوب مختميف أطيراف المجتميع  إذاً 

 لكافي ليذا التقدم.ىو الشرط ا
ل عمييا في أي عممية تغييير ونظرًا إلى فإنييا يجيب أن تكيون  ، المؤسسات التعميمية ىي الركيزة التي ُيعوَّ

 .ياكم   جوانب العممية التعميميةلمثااًل ُيحتذى بالتغيير والتطوير المستمر 
تكون أداة فاعمة في التغيير،  أي لكي ،إن الجامعات لكي تكون قادرة عمى التغيير يجب أن تتمثمو أوالً  

ير مستمرًا ودائمًا وليس فورة آنية ما يأن تكون نفسيا محاًل ليذا التغيير، ويجب أن يكون ىذا التغ البدَّ 
 م  ما بقو  رُ إن اهلل  ال يغي، "وال يعطي ألنَّ فاقد الشيءأن تخبو. ىذه الثنائية ىي في  اية األىمية  ثتمب

 .أنفسيم"حتى يغيروا ما ب
ميين نيضيية شيياممة تمييس مختمييف جوانييب القطيياع العممييي والتعميمييي، وىييذا ال يمكيين تحقيقييو إال ميين  بييدَّ ال

صيادي دورىيم فيي التغييير والتطيوير العمميي واالقتن لكل مناحي العمم والتعمييم تبيي   خالل استراتيجية شاممة
 واالجتماعي.

 فيما يتعمق بالتعميم الجامعي: أواًل:

 :اآلتيةبين كل من المؤشرات ن التناسب األمثل )والمنشود  اتبيد من العمل عمى البَّ  .0

 البحيوثعيدد مراكيز و عدد أعضاء الييئة التعميمية، و عدد السكان من جية وكل من: عدد الجامعات،  . أ
 العممية، من جية أخرى. 

عييدد طمبيية و العممييية،  البحييوثعييدد مراكييز  عييدد أعضيياء الييئيية التعميمييية، ميين جييية، و كييل ميين: . ب
 عدد المخابر العممية البحثية، من جية أخرى. و عدد الطمبة في كل جامعة، و لعميا، الدراسات ا

عيدد المخيابر العمميية البحثيية، مين جيية و ، ةعيدد القاعيات الدراسيي عدد الطمبة، من جية، وكل مين: . ت
 أخرى.

 عدد الجامعات الحكومية، وتمك  ير الحكومية. . ث
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سييواء منيييا النظييامي، أو المفتييوح، أو يييا كم يييا وأنظمتتوضييي  الغاييية والمطمييوب ميين أنميياط التعميييم  .3
 الموازي، أو االلكتروني )االفتراضي ، ومدى التوسع المطموب في كل منيا.

نَّ  .2 و ال يمكين أن يسييتطيع ميا ألنَّياإلقيرار بيان التعمييم ال يمكين أن يكيون حكومييًا فقيط، لييس لعمية فييو، وا 
ياسييات الحالييية المعمييول بيييا لإلشييراف عمييى تمبييية الطمييب المتنييامي عمييى التعميييم، وبشييرط تعزيييز الس

ىدفو األوحد ىو الرب  التجاري، عمى حسياب الرسيالة الرئيسية لمتعمييم   التعميم الخاص، لكي ال يصب
 وىي التربية والتنشئة واإلعداد العممي والفكري واإلنساني واالجتماعي واالقتصادي لمفرد والمجتمع.

 ولكن بشكل مستمر. اً جزئي ولوتأكيد ضرورة تغيير المناىج  .4

حداث وتطوير االختصاصات .5 التقنية والتربويية التيي  تطوير تقنيات وأساليب التعميم والتعمم من جية، وا 
يي قنيييات وىييذه األسيياليب ميين جييية أخييرى؛يم فييي تطييوير ىييذه التتسيي االتجيياه  نقييياعمييى –ا يعنييي ممَّ

ب الجانييب الفكييري والتربييوي السييائد الييذي يحيياول اإل ييراق فييي الجانييب التقنييي ميين التعميييم عمييى حسييا
 تطوير االختصاصات التربوية، وبشكل ليس بأقل من االختصاصات العممية والتقنية. -واإلنساني

إن قطاع التعمييم لين يشيغل مكانيو المرميوق والرييادي فيي المجتميع ميا ليم نيوفر ليو إمكانيية ذليك وىيذا  .6
 يكون من خالل: 

 أن تجند نفسيا لخدمتو. ولة والجدية التي يمكن ؤ وفير اإلدارات المست . أ

أنو خير قطياع يمكين أن تسيتثمر  ماوالسيَّ تخصيص الموارد الضخمة والالزمة لو وعدم التقتير عميو،  . ب
ىيذا مين جيية، ومين جيية أخيرى ىنياك قطاعيات أقيل حيويية  -ا ذليك فيي البحيثكما بين  –األموال فيو 

سييراف فييي ميين اإل اً كثييير نقطييع النظييير، وال ننسييى أن ىنيياك وتخصييص ليييا مييوارد ضييخمة وبسييخاء م
 الذي يستيمك موارد كبيرة يمكن توظيفيا في قطاع التعميم.اإلنفاق الجاري الحكومي 

مين النييوا بيو  البحث العممي عماد العممية التعميمية ومفتاحيا في التغيير والتطوير، ولذلك البدَّ  عد   .7
 وذلك بالعمل عمى عدة محاور:  ؛من كبوتو الحالية

 افية لتشجيع الباحثين عمى البحث العممي. رصد الموارد الك . أ
تشييعرىم بأىمييية عمميييم ترفييع معنويييات البيياحثين و  البحييوثخمييق بيئيية عممييية فييي الجامعييات ومراكييز  . ب

ن عمميم سيقيم بمعايير موضوعية وعممية فقط، بعييدًا عين األنانيية أو األ يراا  يير ونجاعتو، وبأ
 ممي. العممية الكثيرة التي تحارب الباحث والبحث الع

اعتميياد مراجييع  فييياالسييتغناء عيين قاعييدة الكتيياب الجييامعي الواحييد لممقييرر، وتعزيييز الفكييرة الجديييدة  .8
 الكتاب الجامعي. فضاًل عنجامعية 

نحتييرم التخصييص والمتخصصييين  ال وفييي الوقييت نفسييوألسييف نتحييدث كثيييرًا عيين رفييع جييودة التعميييم يال .9
 موضوعي. عممي أو التكميف بالتدريس والتأليف بشكل  ير ويجري
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اصيطفاء خيييرة األسياتذة، فاألسييتاذ الجيامعي يجييب أن يكيون مميييزًا بعمميو وثقافتييو وقدراتيو التعميمييية،  .01
وعدم التياون في وصول طالب الدراسات العميا إلى ىذه المرتبية العمميية التيي يجيب أن تكيون ممييزة 

 اسمًا وفعاًل.

ات يلى زمن العالالم بالفمسفة والرياضالعممية وتفريع االختصاصات، فقد و  باالختصاصات االىتمام .00
 اختصاصنانمم بجزء من  نكادوالفمك و يرىا كما كان العمماء قديمًا، البل أصبحنا في ىذا العصر 

الدقيق، وىذا ليس  اختصاصناننقطع حتى عن  العام ونحتاج إلى متابعة حثيثة ومستمرة لكي ال
د حدود الدراسات العميا التي قمنا بيا لنيل وليس التوقف عن لإلمامنحاول التقدم  ما دمناعيبًا 

 .أي أن نبقى طالب عمم حتى بعد الدكتوراهالدكتوراه، 

لزاميم بعدم تأليف الكتب خارج اختصاصيم  .03 احترام التخصص الدقيق لكل عضو ىيئة تدريسية وا 
الب من قة لمطلى، وتقديم المادة العممية الموث  واختصاص اآلخرين من جية أو  الختصاصيم احتراماً 

، ولكن ىذا لن االختصاصاتكثير من ذ يمكن أن يتحدث بالعموميات في جية ثانية، فكل أستا
يمكن أن يعييا ويفيد  يؤىمو لتقديم كتاب عممي دقيق، ففي كل عمم واختصاص دقائق جوىرية ال

في  -إلى حد ما-بيا الطالب سوى المتخصص الدقيق فييا. ومع ذلك يمكن أن نغا الطرف 
يوجد متخصص دقيق، ولكن إذا  لتخصص الدقيق إذا كنا بحاجة إلى وضع كتاب جامعي والمسألة ا

 ُوجد الماء بطل التيمم قطعًا.

 وضع شروط دقيقة وموضوعية في انتقاء أعضاء الييئة التدريسية وترفيعاتيم العممية. .02

رى، وليييس ربييط الوضييع المييادي لألسييتاذ بالمرتبيية العممييية ميين جييية، والنتيياج العممييي ميين جييية أخيي .04
 .نفسو بالقدم الوظيفي فقط، أو في أضعف األحوال ربطو بيذا وذاك في الوقت

ه عنايية فائقية، وتقديميو إليى عممية التعميمية، ولذلك يجب إييالؤ الطالب ىو المنت ج األساس في ال عد   .05
 المجتمع بأفضل وأكمل وجو.

بداُل من توسيع معارف المقررات  ختصار في المناىج ومفرداتاال وىو مونفض   اتجاه حاليًا ال ىناك .06
 الطالب.

، فيجيب التنبييو وخاصة فيي المنتيديات الجامعيية اإللكترونيية ستوى المغوي لمطالب الجامعي متدن  الم .07
 والتوعية بذلك.

الواجييب كم يييا تغيييير التشييريعات الجامعييية بشييكل شييبو مسييتمر لتمبييي التحييديثات  ىننسيي الَّ ويجييب أ .08
 التعميمية. النظام والعممية إلىإدخاليا 
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 فيما يتعمق بالمجتمع: ثانيًا:
 :يماموتقد   تحقيق رفاىية اإلنسان والمجتمعإن اإلصالح والتغيير في أي قطاع يجب أن يكفل 

يجب الحيذر مين المغياالة بيربط المؤسسيات التعميميية بمتطمبيات سيوق العميل، وكيأن  التربية والتعميم:  0
فيي كمييات الجامعية  ميى شياكمة النيدوات التيي تعيد  )ع ىذه المؤسسات ىيي مجيرد ورشية إعيداد مينيي،

 ؟وتسمى ورشة

إن تييردي األوضيياع االقتصييادية وسيييادة المظيياىر المادييية التييي دخمييت فييي سييباق  ظيياىرة التسييعير:  3
حولييت خييالل السيينوات القميميية  ييياكم  انية والثقافييية والعممييية محمييوم مييع المفيياىيم االجتماعييية واإلنسيي

القيدرة عميى اإلصيالح  ، ىكذا إنسيان حتميًا لين تكيون لدييومقيور  نسان ))إ إلى آلة، أو إلى اإلنسان
 والتغيير والتطوير؟

تناسيب ميع التراجيع الكبيير ي تناميياً إن طغيان الجشع المادي أصب  يتنامى  أخالقيات العمل والتعامل:  2
يجيب العميل ف لدى شريحة متزايدة من المجتمع فيي األخالقييات التيي عممتنيا إياىيا األدييان السيماوية.

 .أخالقيات العمل عمى تنمية

تجيياه التغيييير والتطييوير  عنييد بعييا شييرائ  المجتمييع الركييون إلييى الالمبيياالةإن  السييمبية واال تييراب:  4
جييب الييذي يأخييذ شييكل السييمبية أو اال تييراب ليييو مظييير ىييدام فييي المجتمييع ي االجتميياعي واالقتصييادي

 التحذير منو.

 مختمف فئات المجتمع. نشر ثقافة التغيير عمى نطاق واسع بين  5

ر اإلرادي والمنيجي المخطط، وعدم ترك ىذه العممية لمتطور الزمنيي العفيوي، اليذي يعنيي يتأكيد التغي  6
 في الموارد والوقت. اً ىدر 

، والبحييث بأسييباب ضييعف ييياكم   التركيييز عمييى أىمييية التفاعييل والتجيياوب بييين أطييراف عممييية التغيييير  7
مين صيفات المجتميع  وىيذه تعيد   ،ر عين المبياالة لميا يجيري حولنياظاىرة خطيرة تعب   يعد  الذي التجاوب 

الراكييد، وذلييك ميين خييالل تييوفير الشييفافية فييي ىييذه العممييية، والتوفيييق بييين مصييال  مختمييف األطييراف، 
والتأكيييد بييأن تكيياليف ىييذه العممييية ليين تكييون عمييى حسيياب جييية واحييدة ولصييال  جييية أخييرى. بمعنييى 

 .ي تحمل األعباء وا تنام المكاسبيجب تحقيق العدالة االجتماعية ف

تغيير النظرة الحالية إلى اإلدارة والقيادة، التي ال ترى فييا إال التشريف والسيمطة والمكاسيب المعنويية   8
ولية والجيييد وخدمييية اليييوطن والميييواطن، فييياإلداري فيييي ؤ ة، وذليييك باتجييياه التركييييز عميييى المسيييوالماديييي

 ده.المجتمعات المتحضرة ىو خادم لممواطن وليس سي

مسيألة  ُتعيد  فيي الجامعية والمجتميع  إليى أنيو إذا كانيت عمميية اإلصيالح والتغييير أن نشير وفي الختام البدَّ 
روف ظيييويجيييب أن تواكيييب التطيييور الحضييياري والجميعييييا وفيييي األوقيييات ييييا كم  ضيييرورية فيييي المجتمعيييات 

كثير إلحاحييًا وضيرورًة ال بييل أ تعيد  فإنييا وفييي الظيروف االسييتثنائية التيي تمير بيييا سيورية حاليييًا المسيتجدة 
 حتمية.
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