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المقدمة 

مجاالتفيالعاليالتعليمبهيضطلعالذيللدورنظرا ً

المجتمعوقيادةًخدمةًو*العلميالبحثً* والتعلمًًًًالتعليم*

وصناعةًالقرارًالسياسيًواالقتصاديًوالفكري*والتنميةًوالتطوير*

مستواهحسينوتوغاياتهأهدافهلتحقيقكبيرا ًجهدا ًيبذلونالقراراعصن ًنإف•

.التحدياتوجودمنالرغمعلىمستمربشكل

يتالءمبمابهجوانكافةفيوالعطاءوالتطوربالنموالتعليمهذايستمرأنوينبغي

.المستقبليةوتطلعاتهالحاليةالمجتمعوحاجات

 
 
جامعة ألفلوجة              –محمـد ألحمدأني . د.أ
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,اتالغايهذهلتحقيقالحاجةاخترعتهاالتيالعظيمةالمؤسساتمنواحدةالجامعةان

ةيقخالأمسؤوليةذاتعاليتعليممؤسساتوجودان,بالخطرلهامهددةامورثمةولكن

لكثيراعلىينطويمتكاملعملهوبل,انظمةتطويرمجردليسفاعليةذاتواجتماعية

بالمنافسةميتس(عملسوق)فيالعاليالتعليمفيالقراروصناعقادةامامالتحدياتمن

.والعالميالمحليالمستويينعلى

تجابةواالسالتحدياتمقاومةفيبالبطئتتسمالتيالعاليالتعليممؤسساتإن)

حركةبالتتسماخرىمؤسساتمحلهاوستحلمهامهااداءفيتفشلسوفللتغييرات

.(والتطوروالمحاكاةاالستجابةوسرعة
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-:challengesالتحديات

:تحديات في المؤسسة: أولا 

.. تتميز بالتيوجود قيادة. أ

.فلسفة واضحة في التعليم-

. في االدارةاستراتيجية -

على وفق رؤيةالتكيف التحدي ووة و مؤهالتها يقدرات القيادالتمتع بال-

.واضحة

.روح الفريق المتناغملهفاعلهيكل اداريتمتلك -
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مقومات الستاذ الجامعيهيئة تدريسية تمتلك. ب

..الذي يتصف بـ

الرصانة العلمية.

المهارات التعليمية.

الخبرات المتراكمة.

على التطوير المستمرة القدر.
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ا في مجال. ج ..توجود طلبة مؤهلين تأهيالا مناسبا

 التعليم ما قبل الجامعي.

امتالك اللغه المحلية و لغة أجنبية حية.
 مستوى علمي على وفق المعايير الدوليه مثلGRE

..فال بد منفياً عد هذا كاولم ي

امتالك مهارات حاسوبية تأهلهم للتعليم االلكتروني-

.واالفتراضي
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(رصين)مصدر تمويل الحاجة الى وجود . د

فة من خالل تسويق المعرأام خاصأحكوميالتعليم سواء أكان 

.(الجامعة المنتجة)والتحول الى النوعية

لها Dynamicحركية ذات صفة وجود استراتيجية تعليمية . هـ

.ب عليهاف لمواجهة التحديات المختلفة والتغلالقدره على التكي  
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.تهاساليب متطورة في التعليم ومتطلباتطبيق . و

ماد وصوال الى االعتلجودة نظمة اتطبيق حقيقي أل. ز

االكاديمي 

..  من التحدياتونحوها
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-:التحديات خارج المؤسسة.2

أصبحت اليوم كثيرة خارج المؤسسةان التحديات 

سواء كانتومتشعبه وتزداد عدداً ونوعا بمرور االيام

.داخل البلد او خارجه 
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-:ويمكن اجمال هذه التحديات في االتي

:الحاجة الى استراتيجية مؤسسية تفاعلية . أ

تغيرة بشكل اذ ان المتغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسات التعليمية م

.سريع يفوق اي محاولة للتخطيط االستراتيجي الثابت

.اساليب التعليم وتقنياته.. مثال
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التسويق الموجه للتعليم . ب

لجذب او المزيففيهاستخدام وسائل االعالن الحقيقي او المبالغان 

و ا, ة جامعالمورد الهام للو( الفئة المستهدفة ) الطلبة بوصفهم 

و بتسويق والحصول على التمويل الالزم لها ابحثيةلتسويق مشاريع 

ً اوبحثيابشرياً اومنتجا المنتج المعرفي للجامعة سواء كان  .ماديا

.ادى الى وجود ساحة تنافس وتحدي للبقاء والرصانة والتطور
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لالعتماداتب المتقدمةمرالالتنافس للحصول على . ج
الدولي للجامعات الكاديمي 

في حالة سباق فاصبحت ىاألخرالجامعات النن وعدم الركو

.  (براكضي المراثون)الجامعات أشبه 

.القمة وهو تحدي يتطلب العمل بكل االسباب المؤدية للوصول الى



التعليم والبحث العلمي التطور المستمر لساليب. د

فقد , حديثةان التطور السريع في وسائل التعليم وتقنياته يعد اهم التحديات ال

لية ذلك انها حولت النمط الدراسي في بيئة التعليم االعتيادي الى انماط اكثر فاع

سي عملت على توزيع المنهاج الدراسي واالحتبارات وبين الطالب والتدري

,واوجدت حلقة الوصل بينهما  وبين الطلبة انفسهم داخل القاعة وخارجها 

تكرار فالتقنية الجديدة تستخدم بصورة رئيسية في. داخل الجامعة وخارجها

اعلية ان استخدام االساليب الحديثة مثل السبورة التف. الخبرات المكتسبة

-Eوبرامجيات التعليم االلكتروني  learning والتعليم االفتراضيvirtual-

learning .

أين تكمن هذه التحديات  ؟
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.القيادات الجامعية ومدى ايمانها بالتغيير والتطوير المستمر*

.وامتالك المهارات الهيئة التدريسية*

.يةوالقدرة على استخدامها بالتوافق مع الهيئة التدريسطلبةال* 

امجيات التقنيات التعليمية والمختبرية والبرالقدرة على امتالك * 

.حديثاطورةتالم

ة عاليتسويق مخرجات هذا النمط من التعليم واالبحاث العلمية* 

.الكلفة

:تكمن هذه التحديات على مستوى
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..ل بد منلتجاوز هذا التحديو

مهارة عضاء الهيئة التدريسية للعمل بالشتراطات جديدة وضع إ-

.واالنماط الجديدةهذه التقنياتتتوائم مع

ذه تطوير المالكات االدارية والتدريسية على وفق متطلبات ه-

.التقنيات

ً كافياذ لم يعد ، لطلبة والباحثينلشتراطات جديدة وضع إ- اكتساب ا

المهارات اللغوية مدى إمتالكالشهادة العلمية وانما المطلوب 

.والمعرفية والحاسوبية
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الخصخصة في التعليم . هـ 

ينبغي ان واً يؤدي التعليم الخاص دوراً ايجابياً ودوراً اخر تنافسي

ما ان ، كيخضع للمعايير المطلوبة في الرصانة وضمان الجودة

ين يعمل بلداننا ح( بعض)التعليم الخاص قد يشك ل تحدياً في 

رداته من مستقالً عن االستراتيجية الوطنية ويسعى لتوفير وا

من الطلبة على حسابممكن على أكبر عدد ( التنافس)خالل 

.ع لمتطلباتهالذي يخض( ة السوقففلس)النوع وتحويل التنافس الى 
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-:وبالمجمل 
ته وتواجه في المنطقة افرز تحديات جمة بمؤسساالعالي فإن وضع التعليم 

-:نظامه وقد شخصت هذه الورقة عدد من  التحديات تمثل بما ياتي

.الجودةوتحسينبضمانالمتعلقةالتحديات1.

.بالتمويلالمتعلقةالتحديات2.

.التعليمبإدارةالمتعلقةالتحديات3.

.العالميةبالمنافسةالمتعلقةالتحديات4.

الذيقبلالمستمنوالخوفالنسبيالستقراربعدمالمتعلقةالتحديات5.

ا الجامعيينالساتذةاغلببهيشعر .ربيةالعالبيئةفيوخصوصا

:الىادىمما
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هجرة رؤوس االموال الفكرية والمتمثلة بهجرة العقول النيرة

يرالشــهكتابهفياألمريكياالقتصادفيالبارزالعقل(Reston)الصددهذافيفيقول

ررا ًتحالمالرأسأنواعأكثرعتبري,"الفكريالمالرأس"إن):السيادةأفول

البيئةحيثويمضيومرغوبا ًمطلوبايكونحيثيذهبإذ,الوطنيةالقيودمن

التيلدولافي,العوائدأفضلعلىبالحصوللهيسمححيثوينتجالمناسبة

حققوتستزدهرلذلكتبعامعهوتتكيفالفكري،المالرأسحريةتحترم

(النجاح
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ذوحديتوهوواالقليميةالعربيةالمنطقةفيالسياسيةاالوضاعتوتر.6

بعضفييحصلماذلكعلىمثال,موهنوالتعليماستقرارعلىالسلبياثر

اوالجامعاتواغالقواالعتصاماتكالتظاهر)سياسينشاطمنالبلدان

(اخرىاماكنالىنزوحها

.....العاليالتعليمعلىخطرةنتائجالىذلكادىوقد

منيةواليوالليبيةالسوريةالجامعاتبعضلحصلماذلكعلىاالدلةمنو

أثرتتقدوتكريتالموصلةوجامعواالنبارالفلوجةجامعةومنهاوالعراقية

الىتاجتحتجربةوهيبديلةاماكنالىنزوحهاالىادىماالسياسيبالوضع

.آخرنوعمنتحديوهو.منهالإلفادةمعمقةودراسةوقفة



:الخالصة 

المختلفة عن إن مؤسسات التعليم العالي التي تتفاعل اليوم مع أنماط من البيئات

غيير والتطور تلك التي كانت سائدة في القرن الماضي وتتميز هذه البيئات بالت

.  والتحول السريع

عالي بـالتي تتفاعل معها مؤسسات التعليم الخصائص البيئة ويمكن إجمال 

.: Complexityالتعقيد -

:Globalizationالعولمة -

.: speedy changeالتغير السريع -

.   : Hazy & Ambiguityالضبابية والغموض-

  .



نشكركم لحسن أصغائكم
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