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ٌختلف التعلٌم ٌختلف من آلخر ،فلكل دولة أن تضع مقاٌٌس ومعاٌٌر تختبر من خاللها مستوى التعلٌم فٌها؛ لما له
من أهمٌة بالغة فً بناء الدولة ،فهو اللبنة األساسٌة لبناء مجتمع وهو أٌضا الواجهة لمعرفة مدى تفوق وتماسك
المإسسات ،ونوعٌة المخرجات التعلٌمٌة .كما أن هناك العدٌد من تحدٌات التعلٌم ،فكل بلد ٌبحث عن التمٌز وٌضع لذلك
استراتٌجٌات وٌعمل على تطبٌقها.
إن الجامعة ،هذا الصرح العلمًُ ،تعد جسرا لكل طالب علم ،حٌث ال تقتصر الدراسة فٌها على الجلوس على
مقاعدها وأخذ المعلومات فقط ،بل توظٌفها فً مكانها المناسب .لذلك فإنَّ كل من له صلة بالتعلٌم ٌرتقً إلى التفوق
والتمٌز بكل أنواعه وأشكاله.
فالتمٌز ال ٌقتصر فقط على جلب هٌئة تدرٌسٌة درست فً أعرق الجامعات العالمٌة ،بل إ َّنه على هذه النخبة أن
تتطور وتنمو فً أفكارها من خالل متابعة كل ما هو جدٌد فً تخصصاتهم وتحوٌله وتقدٌمه إلى الطلبة.
من خالل ورقتً هذه ،سؤتطرق إلى معنى التمٌز فً المجاالت التعلٌمٌة وربطها بالواقع الطالبً ،وكذلك الدور الذي
تلعبه الجامعة من أجل إعداد أجٌال قادرة على مواكبة العولمة .فلٌس على التعلٌم أن ٌتوقف فً الجامعات والمإسسات
التعلٌمٌة العلٌا بل إنه ٌمتد إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فالجامعات والمعاهد تواجه تحدٌات جدٌدة وأهمها جودة النتائج من
أجل التفوق ،كما إ َّننا نالحظ مإشرات عدة تدعونا إلى االهتمام بهذا الموضوع ،فالفكرة الرئٌسٌة من هذه الورقة هً تحدٌد
مسؤلة التمٌز فً مجال التعلٌم ووصف السٌاق الوطنً التً تنشؤ فٌه المشكلة وبالمقابل تحلٌل مسؤلة التمٌز فً نظام
التعلٌم.
لذا اخترت القٌام بمقارنة بٌن دولتٌن :األردن وفرنسا.
فً البداٌة ،سؤتطرق لمفهوم التمٌز فً التعلٌم العالً ،ثم أعرض تحلٌال للمعطٌات حول الموضوع عبر إعطاء أمثلة
على أوجه التشابه واالختالف بٌن البلدٌن من ناحٌة التنمٌة الفاعلة فً قطاع التعلٌم ،وكذلك حجم مسإولٌات األطراف
الفاعلة عبر تحدٌد معنى وآفاق التمٌز ،وكٌف تنطبق على التعلٌم العالً من خالل تحلٌل النظام التعلٌمً للبلدٌن.
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وفٌما ٌلً عرض للمواضٌع الرئٌسة التً سؤناقشها فً هذه الورقة:
معنى التمٌز فً المجاالت التعلٌمٌة
االجتهاد من أجل تقدٌم المعلومات بؤحسن طرٌقة والعمل على تحسٌن المستوى األكادٌمً
عالقة التمٌز بالواقع الطالبً
الدور الذي تلعبه الجامعة من أجل اعداد أجٌال
التحدٌات التً تواجهها الجامعات والمعاهد
جودة النتائج
التفوق العلمً
مإشرات فشل نوعٌة المتخرجٌن من الجامعات
امتحان مستوى الطالب
تحدٌد مسؤلة التمٌز فً مجال التعلٌم العالً
وصف السٌاق الوطنً
األردن بدنا نخرجهم ونرتاح منهم
فرنسا ال تعطو ممتاز لألجانب
المشكلة
تحلٌل مسؤلة التمٌز فً نظام التعلٌم
أمثلة عن التمٌز فً مجاالت مختلفة
األردن وفرنسا
أوجه التشابه
أوجه االختالف
التنمٌة الفاعلة
حجم مسإولٌة األطراف الفاعلة :الجامعة ،وزارة التعلٌم العالً ،الدولة
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"األمة التي ال تنتج معرفة تبقى أمة متخلفة"
مفهوم التميز في التعليم:
إن مصطلح التمٌز ٌعنً السعً وراء درجة من التوعٌة تمكن الفرد أو المجموعة من القٌام بؤعمال اجتماعٌة.
والسعً وراء التمٌز "هو التصنٌف حسب مصدر من المشاعر المختلفة والمتناقضة ،وفقا الستراتٌجٌاتها ومصالحها،
الذي تتشارك فٌها" (بٌرنو  ،1987ص)62
قبل البحث عن التمٌز ٌجب حل بعض المشاكل المتعلقة بالترتٌب ،والمعاٌٌر ،وشكل التمٌز ،والقٌمة األخالقٌة للتمٌز
المتوقع.
فالتغٌٌرات فً المجتمع الحدٌث الٌوم هو عرضة لبزوغ/ظهور عدٌد من القٌم المختلفة والمتناقضة.
ما معنى الطالب المتميز؟؟؟
هو الذي ٌملك مستوى من العلم والمعرفة فً مجاالت عدٌدة ،وقادر على توظٌفها من أجل حل أي مسؤلة عامة أو
متعلقة بتخصصه ،لكن المتعارف علٌه هو الذي ٌحصل على أعلى عالمات وٌوضع إسمه على لوحة الشرف بغض
النظر عن ثقافته ،لكن المعنى األول هو األدق ألن التعلٌم فً بعض الجامعات األردنٌة أصبح التمٌز فٌها مدى معرفة
الطالب بالمدرس وكٌفٌة التؤثٌر علٌه من جمٌع النواحً للحصول على عالمات عالٌة.
مثال طالبة أبوها عمٌد فً نهاٌة كل فصل ٌتدخل من أجل حصول ابنته على عالمات عالٌة مع العلم أنها ال تستحق
المستوى الذي وصلت الٌه.
أهذا هو ما آل إلٌه التعلٌم العالً؟ أٌن التمٌز عند هذه النوعٌة من الطالب؟
لقد تناول عدد كبٌر من المفكرٌن موضوع التمٌز فً التعلٌم منهم :بلوم  ،1987شاغبونٌل  ،1987إٌثًٌ ،1989
هاملٌن  ،1987بٌغٌنو  ،1987فاندٌرمٌرش .1987
بالنسبة إلٌثًٌ فهو ٌرى أنهٌ" :وجد التمٌز عندما تكون المإسسة قادرة على جعل الطالب قادر للوصول إلى تحقٌق
أهداف برنامج التعلٌم وإلى مستوى مناسب وواقعً من النجاح ،ولكن أٌضا إلى أقصى حدود قدراته الشخصٌة" (اٌثًٌ ،
.)1989
كما ٌرى فاندٌرمٌرش أ َّنه" :ال ٌمكن للنظام أن ٌكون ممتازا إال إذا كانت كل مكوناته ممتازة" ()1987
الطالب الممتاز هو الذي ٌتمتع بمهارات مكتسبة فً الفهم العام والقادر على استعماله فً عدة مناسبات ومواقف
اجتماعٌة متنوعة .فالتمٌز بالمإسسات التعلٌمٌة ما هو إال مرحلة للوصول إلى هذا النوع من التمٌز والذي ٌبقى تحدي
بشكل دائم .ومن وجهة نظري أرى أن التعلٌم باألردن متؤثر بالتعلٌم األمرٌكً.
في نطاق تحليل التميز يجب األخذ بعين االعتبار اثنان من مكونات النظام التعليمي:
 .1من جهة عناصر داخلٌة تتمثل فً الطالب ،المدرسٌن ،اإلدارة ،برنامج التعلٌم.
 .2ومن جهة أخرى العناصر المحٌطة ،خاصة األهالً ،النظام التعلٌمً للدول الثانٌة ،وسائل اإلعالم ،العامل
السٌاسً ،االقتصادي ،إلخ...
الفكرة من هذا المقال هً تحدٌد مسؤلة التمٌز فً مجال التعلٌم ووصف السٌاق الوطنً التً تنشؤ فٌه المشكلة،
وبالمقابل تحلٌل مسؤلة التمٌز فً نظام التعلٌم فً األردن مقارنة مع فرنسا.
ٌنبغً تحدٌد معن ى وآفاق التمٌز وكٌف تنطبق على التعلٌم العالً من خالل تحلٌل النظام التعلٌمً .فالتحلٌل هنا
مرتكز على مالحظات وتصرفات واطالع مسبق على كل عضو ،وعنصر ،ومكون ونظام .وفهم استراتٌجٌة وحافز،
والدوافع للعمل عند كل عضو ما ٌمكن من إظهار الخصائص المتعلقة بالنظام التعلٌمً.
ما هو المعيار العالمي للتميز؟؟
إن التمٌز هو تعلٌم الشباب وتؤهٌلهم ،إالَّ أن المشكلة تكمن فً الطالب الذي ٌصل إلى المرحلة الجامعٌة وهو ال
ٌعرف كٌف ٌحلل جملة أو كٌف ٌعطً رأٌه وٌشرحه وٌعززه باألمثلة ،وعندما ٌطلب منه عمل بحث عن موضوع ما فال
ٌجد أفضل من أن ٌؤخذ جمل من هنا وهناك وٌقدمها ،حتى أنه ال ٌفكر أنَّ المدرس ٌعرف مستواه وما هو قادر علٌه ،وأنَّ
المعنى من طلب أبحاث هو جعل الطالب ٌبحث وٌقرأ الكتب.
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كل بلد ٌبحث عن التمٌز وٌضع لذلك استراتٌجٌات من خالل المعاٌٌر العالمٌة للتمٌز محاوال تطبٌقها قدر المستطاع.
 ما هو التمٌز فً المجاالت التعلٌمٌة؟
 كٌف ٌمكن ربطه بالواقع الطالبً؟
 ما هو دور الجامعة من أجل إعداد أجٌال قادرة على مواكبة العولمة؟
 ما هعً التنمٌة الفاعلة فً قطاع التعلٌم فً البلد؟
 ما هً حجم مسإولٌات األطراف الفاعلة؟
 من المسإو :هل لطالب؟ أم المدرس؟ أم الجامعة؟ أم وزارة التـعلٌم؟ أم الدولة؟
خصائص التميز
ما هي مؤشرات التميز؟؟
 .1التنوع فً التنظٌم
 .2التوازن بٌن السلطة التنفٌدٌة والسلطة األكادٌمٌة.
يقاس التميز عالميا ً من خالل:
 األبحاث المنشورة.
 نوعٌة الخرٌجٌن.
 مساهمة المدرسٌن فً االرتقاء أكادٌمٌا.
 البناء فً مساهمة المجتمع.
 التنوٌع فً أسالٌب التدرٌس.
 خلق الجو المالئم.
 البحث العلمً.
 جلب الخبرات والكفاءات العالمٌة.
 تحفٌز البحث العلمً.
 إقامة تبادل الخبرات عبر استقطاب مدرسٌن زائرٌن.
 العمل على المخرجات واتفاقها مع سوق العمل.
تحليل النظام التعليمي لألردن وفرنسا:
طبعا هناك اختالف بسب عدة أسباب منها أن فرنسا لها باع طوٌل فً التعلٌم العالً ،لكننً وجدت من المناسب أن
أقوم بذلك لكون وجود تعاون كبٌر فً مجال التعلٌم بٌن الدولتٌن وكذلك كون بعض الطالب ٌتجهون نحو هذا البلد.
هذه األعداد الهائلة تتزاٌد منذ  1970مع عدد الناجحٌن فً التوجٌهً ،حٌث استقبلت الجامعات  %75من الطلبة
عام  ،2008إال أن عدد المدرسٌن لم ٌتزاٌد بالقدر المناسب مع الطلبة مما ٌإدي إلى انخفاض فً مستوى التعلٌم.
(جدول رقم  -1عدد الجامعات والطلبة والمدرسٌن)
فرنسا
األردن
 85جامعة حكومٌة
 10جامعات حكومٌة
 14معهد
 15جامعة خاصة
 40مإسسة خاصة
 40كلٌة مجتمع ( 18حكومٌة 21/خاصة)
 6مإسسات تعلٌمٌة كبرى
 6أكادٌمٌات
عدد المدرسٌن
90.086
8.898
عدد الطالب
2.229.000
243.000
 17377دراسات علٌا
تتمثل المٌزانٌة المخصصة من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً سنة  0008/ 2005من اإلنفاق للحكومة
األردنٌة .وتبحث الجامعات الحكومٌة االستقاللٌة من حٌث التموٌل الذاتً عبر رفع رسوم التسجٌل أو عن طرٌق فتح
برنامج الموازي .أما الجامعات الخاصة فهً تدٌر شإونها كؤي شركة حسب قانون  ،1989وقد استقبلت  %25من
الطالب سنة .2009-2008
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فً سنة  2007وُ ضعت خطة لتطوٌر التعلٌم العالً ،إال أن النتائج الغٌر مرضٌة دفعت جاللة الملك ورإساء
الجامعات سنة  2008التساإل حول المستوى األكادٌمً للطالب وأهمٌة ربطه باحتٌاجات المجتمع ،توسٌع مشاركة
الطلبة فً المساهمة فً أخذ القرار وتعزٌز استقاللٌة الجامعات.
إن المٌزانٌة والقوانٌن المتكررة والتغٌٌر السرٌع لرإساء الجامعات واالستقاللٌة المغلفة للجامعات ما هً إال نوع من
البٌروقراطٌة ولعبة النفوذ.
كما أنه فً عام  2007أعلن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً وضع تدابٌر لتعزٌز العالقة بٌن مإسسات التعلٌم
ٌر النور لغاٌة ٌومنا هذا.
والقطاع الخاص ولم َ
نظام التعلٌم فً األردن على غرار النظام اإلنجلٌزي ،أي نظام الفصول والساعات المعتمدة.
(جدول رقم  – 2سنوات الدراسة)
فرنسا
األردن
 بكالورٌوسالبكالورٌوس
 ما ٌسمونه لٌسونسماجٌستٌر
الدكتوراه

عدد السنوات
 4سنوات
 3سنوات
سنتٌن
 3إلى  5سنوات

تعتبر فرنسا هً الدولة السابعة عشر التً ٌقصدها الطالب األردنٌون ،ففً سنة  2008-2007نجد  200طالب
فً الجامعات الفرنسٌة منهم ٌ 85درسون بمنحة %30 ،مسجلٌن فً لٌسونس %34 ،ماجٌستٌر ،و %36دكتوراه.
إن الدراسة ال تنحصر عند الحصول على شهادة التوجٌهً بل هذه الشهادة تكون البداٌة فً التعلٌم ألن التوجٌهً
مرحلة انتقالٌة حٌث ٌجب على الطالب حسن اختٌار التخصص الذي سٌكون األساس فً بناء شخصٌته ومستقبله
األكادٌمً.
إن الدراسة ال تقتصر فقط على الحصول على الشهادة بل تتعداها إلى أبعد من ذلك ،فالجامعة تهًء الفرد للحٌاة
وسط المجتمع.
ولٌس على التعلٌم أن ٌتوقف فً الجامعات والمإسسات التعلٌمٌة العلٌا بل إنه ٌمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.
فالجامعات والمعاهد تواجه تحدٌات جدٌدة وأهمها جودة النتائج من أجل التفوق .إال أننا نالحظ مإشرات عدة تدعونا إلى
اإلهتمام بالموضوع ومن ضمنها ،ارتفاع نسبة الفشل الصعوبة فً تحصٌل القبول فً الجامعات األجنبٌة أو الحصول على
مكان فً السوق العمل.
من أجل الحث على التميز األكاديمي ،على الدولة أن تهتم بالنقاط التالية:
 تشجٌع استقاللٌة المإسسات
 الرٌادة فً الوسائل بطرٌقة واضحة
 القٌام بتحضٌرات ،خاصة فً مجال مساعدات البحث العلمً
بعد ازدهار التصنٌف والترتٌب العالمً ،أصبح الحصول على مرتبة بٌن الجامعات المتمٌزات شًء خٌالً وحالة
هوس عند الكثٌر من الدول والجامعات ،إذ لم ٌتم ادراجهم على االئحة فذلك ال ٌعنً عدم تخرٌج طلبة متمٌزٌن.
لقد تعود الطالب على التلقٌن مع أن التلقٌن ال ٌصلح مع كل المواد أو التخصصات وكذلك الحفظ عن ظهر قلب.
وكل ما ٌخرج عن هذا النطاق ٌصعب علٌهم .فكلمة تحلٌل شبه منعدمة ،وهنا آخذ مثال طلبة الماجستٌر ،أغلبهم ٌقومون
بؤخذ المعلومات من المراجع وٌقدمونها للمشرف ،فلماذا إذن ٌُسمى المشرف ،ألٌس لكً ٌوجه الطالب.
فً مجال اإلحصاءات وتحلٌلهاٌ ،دفع الطالب المال لمكتب كً ٌقوم بذلك ،وعندما ٌسؤل ال ٌعرف اإلجابة أو ٌجٌب
بؤشٌاء أخرى.
أصبحت الجامعات مصانع للشهادات ،فما هو دور التعلٌم العالً؟ على هذا األخٌر أن ٌهتم ببعض النقاط ،صحٌح أنه
على المدرس إختٌار المادة التً ٌدرسها إال أننا نجد عدة أنواع من المدرسٌن فعلى التعلٌم العالً مراقبة ذلك.
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الن التمٌٌز ٌعنً مجموعة من المناهج واألسالٌب والتقنٌات التً ٌتمثل هدفها التحسٌن المستمر ،سواء من حٌث
النوعٌة أو الكمٌة ،اذ أن هناك ثالث مكونات للتمٌز:
األسلوب/المدرس ،األدوات/الجامعة ،نوعٌة التعلٌم/وزارة التعلٌم.
لذا من المهم واألساسً تعلٌم الطالب كٌفٌة استخدام ما ٌسمٌه الفرنسٌون "" "la matière griseالمادة الرمادٌة"
أي العقل .فٌجب علٌنا نحن المدرسٌن أن نرتقً بالطالب إلى مستوى أعلى ولٌس النزول إلى مستواه ،فعلٌنا تحفٌز عقله
عبر طرق كثٌرة تحثه على اللجوء إلى التفكٌر االبداعً ،التفكٌر النقدي عوض قمعه عندما ٌطرح سإاال ،لماذا ٌنزعج
المدرس من السإال؟ هناك سببان :إما أن ٌكون لٌس لدٌه الكفاءة للجواب على السإال ،أو أنه ال ٌدخل فً المادة التً تم
تحضٌرها.
ٌجب تعلٌم الطالب كٌفٌة :االستقصاء ،كشف المعلومات المهمة ،اإلستنتاج ،التحلٌل ،المقارنة ،النظرة الناقذة ،تنمٌة
التفكٌر اإلبداعً.
لكن السإال الذي ٌطرح نفسه ،إذا كان المدرس نفسه غٌر قادر على ذلك ،فكٌف بإمكانه تعلٌمه للطلبة؟
كم من طالب ٌعرف كٌفٌة كتابة موضوع إنشاء بطرٌقة سلسة ومنطقٌة؟ فؤغلبٌة الطالب سطحٌٌن فً التعبٌر.
"لتكوٌن طالب مثقف ال بد من أن ٌكون قادرا على تطبٌق المادة التعلٌمٌة فً الحٌاة الواقعٌة"
المدرس:
مدرس لغة أجنبٌة ٌشرح محاضراته باللغة العربٌة وعندما ٌتكلم نصف لهجته/لكنته غلط ،فماذا سٌتعلم الطالب منه؟
كما أنَّ هناك مدرسٌن ٌحددون عدد صفحات التً سٌجرى علٌها اإلمتحان.
االردن

الوزارة هً التً تضع االنظمة

(جدول رقم  – 3التحفٌزات واالستقاللٌة)
فرنسا
التحفيزات
منح وتهًٌء الوسائل
مجال التنافس عالً
قانون لبرمجة البحث
القروض الكبٌرة للمشارٌع العلمٌة
االستقاللية
للجامعات الحرٌة والمسإولٌة فٌما ٌخص االنظمة والقوانٌن الداخلٌة
االستقاللٌة فً المنهجٌة ،التموٌل ،ادارة الموارد البشرٌة
التحفٌز :وضع خطة لتموٌل النشاطات والمشارٌع

مبادرات التميز:
ٌجب وضع خطط استراتٌجٌة تتضمن الثالث نقاط وكل واحدة ترتبط بنهج:
-3النتائج
 -2الهدف
-1السٌاق
المعاٌٌر
الرإٌة
األهلٌة





تموٌل المشارٌع ( %15-10منها )
تعزٌز المنافسة على المستوى العالمً
اعتماد اللجنة العلمٌة التً تساهم فً التوجٌه ومتابعة المبادرات
التؤثٌر العام على امجتمع الجامعً والعلمً
(جدول رقم  – 4نوعٌة التعلٌم)

األردن
التدريس

الباكالوريوس
فرنسا
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سنوات
إعادة السنة كاملة

فصول
إعادة المواد التً رسب فٌها الطالب
نوع المحاضرات
 4كتب لكل نوع أدبً
المادة مكونة من بضع صفحات
محاضرة اللغات تشرح بالعربٌة
نوع االمتحانات
ٌوم اإلمتحان الأحد ٌعرف ما هً المادة وما هً المواضٌع
واألسئلة تكون عبارة عن مهزلة:
متى ولد ومتى توفً المإلف فً أي قرن عاش وما هً أهم تكون تحلٌلٌة
مإلفاته
نوعية الطالب
فً المكتبات
الطالب ٌقضون وقتهم عللى األنترنٌت وعلى المسلسالت
الماجستير
األردن

فرنسا
المراجع
الطالب ٌختار المراجع
المناقشة
عن األفكار ومدى ترابطها ومقارنتها مع أفكار كتاب

المدرس ٌختار المراجع التً سٌستفٌد منها
عن اللغة والترقٌم

هناك مدرسٌن متخصصٌن فً البحث العلمً ومسماهم الوظٌفً أستاذ باحث ،أما األردن فٌؤخذ سنة تفرغ ٌذهب فٌها
كمدرس زائر لكسب المال.
كم سمعنا هذه العبارة تتكرر بطرٌقة فردٌة أو جماعٌة" :نجحو الطالب عشان ما تكون النسبة قلٌلة"
مثال :طالب فً جامعة ٌحصل على عالمة  75معدله جٌد جدا وطالب فً جامعة ثانٌةعالمته  60ومعدله جٌد جدا،
ٌكمن الفرق هنا فً كون أن الجامعتٌن ٌعتمدان نظامٌن مختلفتٌن الحتساب المعدالت .وأمام فرص العمل لهم نفس
المستوى مع العلم أن واحد منهم اجدر من الثانً.
ٌجب إذن تطبٌق نظام األفرٌج فً كل الجامعات أو نظام العالمات ،إال أن فً نظام األفرٌج مشكلة ،مثال الصفر
الجامعً  35وهناك شعب مستواها متدنً تكون د -هً فً األصل عالمة .45
إن الجامعة هً المدرسة التً تعد للحٌاة ،تواجه أهم تحدي لها من خالل نوعٌة النتائج أي نوعٌة المنتج الذي ٌخرج
للحٌاة العلمٌة التً هً دائما طور التغٌٌر.
فمن أجل نوعٌة جٌدة للمخرجات على الجامعات البحث عن التمٌز هو هدف أو هم المإسسات التعلٌمٌة بجمٌع
أنواعهاٌ ،جب تحدٌد معنى التمٌز فً التعلٌم العالً وطرٌقة أوكٌفة قٌاسه ،وتحدٌد على من تقع المسإولٌة.
من المسؤول عن التميز؟؟
توجد عدة عوامل اجتماعٌة وسٌاسٌة تواجه مجال التعلٌم من أجل تطوٌره ،لكل نظرته الخاصة حول الموضوع
وٌناقشه من وجهة نظره حسب حجم المشكلة التً ٌواجهها.
السياسة
ما ف ِتؤت الدولة وخاصة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثانً وجاللة الملكة رانٌا العبدهللا بمنح تحفٌزات للمدرسٌن
لالرتقاء بمستوى ونوعٌة التعلٌم على كل مستوٌاته من خالل تقدٌم حوافز ومنح مكافآة قٌمة.
أ ُعطٌت األولوٌة للتربٌة والتعلٌم من قبل سٌاسة الدولة وقد أكد جاللة الملك على التمٌز المرتكز على تطوٌر التعلٌم
من خالل :
 أهمٌة المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
 التنافس فً المجتمع الجامعً على أساس التمٌز واإلبداع.
 قدرة النظام التعلٌمً بمتغٌراته المختلفة (تنظٌمٌة وتشرٌعٌة وإدارٌة وفنٌة وتدرٌسٌة...الخ) على خلق الطالب
القادر على إٌجاد مكانة له فً صناعة المستقبل.
 التمٌز واإلبداع فً المرحلة الجامعٌة ودوره فً صناعة مستقبل الخرٌج.
 الواقع الحالً والدور المطلوب من الطالب والحكومة والقطاع الخاص
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اآللٌات المناسبة لتشجٌع وتحفٌز ورعاٌة اإلبداع والتمٌز ودعم ورعاٌة الطلبة الموهوبٌن والمتمٌزٌن فً
الجامعات.
البحث والدراسات العلمٌة المتخصصة فً الجامعات وارتباطها باحتٌاجات المجتمع.
المناهج والخطط الدراسٌة ودورها فً تشكٌل سلوكٌات الطالب الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة.
األنشطة الالمنهجٌة ودورها فً صقل شخصٌة الطالب وحفزه على التمٌز واإلبداع.

فً حوار للملكة رانٌا العبدهللا مع وكالة األنباء المغربٌة2007 ،
تحدثت عن التعلٌم قائلة " :نحن نتطلع إلى خلق جو من اإلبداع والتمٌز فً التعلٌم فً األردن .ألننا نإمن بؤن التعلٌم
هو األساس للتمكٌن وتحقٌق التنمٌة المستدامة .......فالتعلٌم ٌإثر على العائلة والمجتمع ومستقبل األجٌال القادمة بؤكملها
ولٌس على حٌاة الفرد فقط
ونظرا لما ٌشهده العالم من ثورة معرفٌة متسارعة ،اعتقد انه علٌنا التركٌز على توفٌر تعلٌم نوعً للجمٌع ،فلٌس
المهم فقط األعداد السنوٌة للخرٌجٌن ،بقدر ما ٌهم نوعٌة الخرٌجٌن المبدعٌن والمفكرٌن والذٌن سٌساهمون فً تقدم
اإلنسانٌة.
شبابا قادرٌن على مواجهة التحدٌات وعلى صنع المستقبل األفضل ،وقادرٌن على المنافسة بعلمهم على مستوى
العالم وهذا لن ٌكون تحقٌقه سهال إال إذا نجحنا فً إطالق قدرات الشباب ومواهبهم ،وبذلك نحن نستفٌد من المصدر األكثر
قٌمة وتجدد فً العالم العربً".
كل ٌقوم بمبادرة حسب قدراته للمساهمة فً التقدم ،حٌث ٌرجع الفضل فً فكرة إنشاء "مركز التمٌز فً الخدمات
المكتبٌة للجامعات األردنٌة الرسمٌة" (مركز مجرة للتميز) إلى مشروع تطوٌر التعلٌم العالً فً األردن الذي وضعته
الحكومة األردنٌة للنهوض بالتعلٌم العالً بالمملكة .وكان "تطوٌر المكتبات الجامعٌة" أحد أركان المشروع األربعة .حٌث
صدر خطاب معالً وزٌر التعلٌم العالً بتكلٌف جامعة الٌرموك لتؤسٌس المركز بتارٌخ 2004/04/27م.
أٌعتبر هذا إنجاز كبٌر؟ أي نوع من اإلنجاز ُدفعت األلوفات فً توفٌر موارد ال ٌستفٌد منها أحدا ،أم هذا من أجل
إظهار أنفسهم والتباهً؟
لٌس األهم إنشاء مكتبات ،بل جعل الطالب ٌدخل وٌجلس وٌقرء كتابا ،هنا نكون قد حققنا وأنجزنا شٌئا قٌما ،ما فائدة
الكتب على الرفوف؟ كً ٌتجمع علٌها الغبار؟
إن تصور مسؤلة التفوق من قبل بعض الجهات الفاعلة فً نظام التعلٌم باألردن والخطاب السٌاسً لمسؤلة التمٌز فً
المجتمع األردنً وفً نظامها التعلٌمً ٌتمحور حول نقاط ثالث " :الدقة  -األخالقٌة  -الدٌمقراطٌة ".
ٌجب على المجتمع األردنً وإنطالقا من روح هذه السٌاسة ،تحدٌد هدف التمٌز  ،وذلك فً جمٌع مجاالت النشاط
التعلٌمً ،بالقٌام بمجهود "تخلٌق سلوكها"ٌ .مر هذا الجهد لتحوٌل اإلنسان ثم شراكته "بالضرورة عن طرٌق التعلٌم
والتربٌة" .الهدف فً هذا المجال هو تحقٌق الدٌمقراطٌة عبر "واقعٌة التدرٌس بروح من االستقاللٌة واإلبداع " (بٌا
.)1986
ولتحقٌق هذا الهدفٌ ،جب المضً فً سٌاسة اإلصالح التعلٌمً الذي بدأ منذ عدة سنوات .فً إطار هذه السٌاسة،
نشرت الدولة بمساعدة المجتمعات المحلٌة واألسر ،العدٌد من الموارد البشرٌة والمالٌة الالزمة لدعم قطاع التعلٌم عبلر
برامج لإلصالح وأسالٌب التدرٌس  ،وزٌادة كمٌة ونوعٌة للبنٌة التحتٌة للتعلٌم.
وقد ساهم آباء وأمهات الطالب فً تحقٌق األهداف الوطنٌة للتعلٌم .بإرسال أوالدهم ،وخاصة الفتٌات على الرغم من
انخفاض دخولهم .فهم ٌشاركون مباشرة فً بناء جو تعلٌمً عبر دفع الرسوم الدراسٌة.
إال أنه تكمن صعوبة أخرى فٌما ٌتعلق باآلباء لتحدٌد مفهوم النجاح والفشل .فً بعض األسر ،توجٌه أبنائهم إلى
أختٌار تخصصات غٌر مقنعٌن بها ،الشًء الذي ٌصٌر درامٌا وٌعزى بسهولة إلى ضعف أداء نظام التعلٌم .النجاح
والفشل فً الجامعة أصبحت مفاهٌم متعلقة بالنسبٌة أساسا ،سواء فٌما ٌخص مشارٌع الطالب او فٌما ٌتعلق بطموحات
اآلباء .إن الطالب ال ٌختار التخصص الذي ٌرغب فٌه فً أغلب األحٌان بل معدله بالتوجٌهً أو األهل هم الذٌن ٌحددون
ذلك ،مع العلم أن هناك طالب مبدعٌن مع أنهم حصلوا على عالمات متدنٌة بالتوجٌهً .لكن ما ٌلفت اإلنتباه هو برامج
الموازي الذي ٌزدهر بطرٌقة غرٌبة فً الجامعات ،اذا لم ٌقبل طالب ألن معدله أدنى من المسموح به للتسجٌل فً
التخصص ،لكن بإمكانه التسجٌل فً برنامج الموازي .إنها لسخرٌة ،فما دام الطالب ٌدخل الجامعة على نظام العالمات،
لماذا ٌتم قبول من هم دون المعدل؟ من أجل المال؟ أٌن هو التعلٌم من هذا المنطق؟
مع العلم أنه ازداد عدد الطالب المقبولٌن بالجامعات بـ %10بعد أن قرر مجلس التعلٌم العالً بخفض معدل النجاح
بالتوجٌهً للقبوالت بالجامعات.
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ٌواجه الطالب الذي ٌرغب فً متابعة دراساته خارج األردن متطلبات النظام التعلٌمً فً البلد المضٌف .وفقا للبلد
المختار ،فتنشؤ عادة مشكلة ذات شقٌن  :مشكلة الحصول على معادلة درجة أو درجات ومشكلة التكافإ فً منظومة التعلٌم
فً األردن .وفً هذا الصدد ٌجب على الخرٌج األردنً إجتٌاز إختبار خاص أو إعادة دراسة سنة ،بعض األحٌان سنتٌن
حتى ٌتمكن من التسجٌل فً التخصص الذي ٌرغب فٌه ومتابعة المحاضرات مع الطالب .هذه الظاهرة على نحو متزاٌد،
فً كثٌر من األحٌان عكس الحالة التً كانت سائدة فً الستٌنات والثمانٌن.
ما الذي ٌمكن ان ٌفسر هذا التغٌٌر فً الموقف؟ زٌادة فجوة بٌن معاٌٌر التمٌز فً نظم التعلٌم فً البلدان المضٌفة
واألردن؟ أم تطبٌق معاٌٌر جدٌدة وسٌاسات جدٌدة؟
فٌما ٌتعلق باهتمامات التمٌز فً التعلٌم حالٌا ،فإنها ال ازدراء فً مناسبات اإلحتفاالت المناسبات لمنح جوائز التمٌز.
ما القٌمة المعنوٌة التً ٌولونها بحٌث ٌعرف من التمٌز أن بعض المستفٌدٌن تكون نتائجهم حاالت غش فً مختلف
االمتحانات ومخالفات متعددة من حٌث االنضباط؟ انهم ٌرٌدون النتائج النهائٌة ،وبغض النظر عن السعر .وبناء على ذلك
 ،لدٌهم تصورات مختلفة عن االنضباط والشكل والقٌمة المعنوٌة للتمٌز األكادٌمً واألفراد اآلخرٌن فً النظام.
فالطالب ما ٌهمه هو الحصول على عالمات عالٌة والنجاح فً المادة ونٌل الشهادة الجامعٌة فلٌس مهما العلم
والمعرفة.مما ٌإدي إلى التدنً فً المستوى األكادٌمً.
المشاكل التً تواجهم فً الحصول على العمل أو على قبوالت فً جامعات أجنبٌة ،مثال فرنسا طالب حاصل على
درجة الباكالورٌوس من الالزم أن ٌدرس سنة أو سنتٌن قبل التسجٌل فً الماجٌستٌر .أما فٌما ٌخص سوق العمل فعندما
ٌُسإل الطالب عن معلومات لها عالقة بتخصصه ال ٌعرف اإلجابة فكٌف لصاحب شركة أن ٌمنحه وظٌفة؟ أم أن
الكارٌكاتٌر التالً ٌلخص الوضع؟
(كارٌكاتٌر -التوظٌف)

المدرس:
ٌلعب المدرس دورا مزدوجا فً السعً لتحقٌق التمٌز فً التعلٌم  :فهو المدرس الذي ٌهًء الطالب للمنافسة ،من
جهة  ،والفاحص الذي ٌمنح درجات النحاح واجتٌاز المستوى ومنح الشهادات ،من جهة أخرى.
فً دوره كمدرس فما علٌه اال أن ٌعزز التفوق النه من خالل "الطالب المتمٌز" ،هو أول من ٌخطو إلى القمة ،إال
أنه ال ٌعرف سوى لحظات قلٌلة من التنمٌة الكاملة بسبب عدد من المشاكل التً تتمثل عادة فً المشاكل المادٌة
والشروط اإلدارٌة ومتطلبات العمل (التطوٌر الوظٌفً ،واإلنصاف فً المهام والتعٌٌنات ،الخ ).والشروط المهنٌة .بالنسبة
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له مشاركته فً استمرارمتابعة هدف التمٌز ٌتحدد بشكل كبٌر من خالل تحلٌل دقٌق للمشاكل التً ٌواجهها .وٌنبغً لهذا
التحلٌل أن ٌإدي إلى اإلجراءات للرفع من قٌمة حٌاته.
ٌشٌر التحلٌل إلى أن حكومة األردن تنجز مهمتها التعلٌمٌة من خالل نوعٌن من القٌود :
 قٌود من خارج النظام التعلٌمً ،وهذا ٌعنً ،االتٌة من البٌئة قٌود داخلٌة ،والكامنة فً النظام.فً طلٌعة ،القٌود الخارجٌة ،نجد األزمة االقتصادٌة التً أدت إلى انخفاض حاد فً األموال المخصصة من قبل الدولة
للجامعاتٌ ،ؤتً بعد ذلك:
 النمو السكانً القوي الملحوظ على وجه الخصوص الشباب ،مما ٌزٌد كثٌرا من الطلب على التعلٌم االضطرابات فً الثقافات والتقالٌد التً تولد أنواعا جدٌدة من السلوكٌات االجتماعٌة بٌن الطلبة عدم وجود إطار واضح ودقٌق ٌحدد أشكال ومستوٌات ومعاٌٌر التمٌز المطلوب من قبل المجتمع.أما القٌود الداخلٌة فتتمثل على حد سواء فً مهمة إدارة الجامعة لمعالجة حاالت خاصة نظرا للطابع الخاص
والدرجة العالٌة من االحتراف لمإسسة تعلٌمٌة .وكمثال االدارة مع نقص فً المدرسٌن سواء من حٌث النوعٌة أو العدد،
زٌادة على ذلك ،فقدان مصداقٌة عدد من رإساء الجامعات عند بعض األشخاص.
تحلٌل المفاهٌم واألدلة المقدمة أعالهٌ ،إدي إلى اإلفراج عن ثالث مالحظات من هذا النظام :التركٌز على
المقترحات ،وجودة األداء على النموذج المقرر ،وطرٌقة تنظٌمها.
المالحظة األولى ،كما هو أداء النظام العادل نفسه ٌعانً من نقص فً توضٌح الخٌار الموجود بٌن السعً الفعلً
لتحقٌق هدف التمٌز من قبل النظام  ،وتنفٌذ سٌاسة وطنٌة من "الواقعٌة الدٌمقراطٌة" ،التعلٌم  ،كما تمت صٌاغته من جانب
السٌاسة .فً خالصة القول  ،إن "ما ومنهم" للتعلٌم لم ٌتم تحدٌد نوعٌة فً المجتمع.
المالحظة الثانٌة ،القرار النموذجً من النظام ٌبدو مثل "تجنب المسإولٌات" ،تختبًء كل مجموعة من العناصر
الفاعلة وراء السلطة.
ثالث الحقائق ،وضع تنظٌم العالقات بٌن الجهات الفاعلة الحالً وٌتحقق فً المقام األول فً التعاون بٌن وحدات أو
مجموعات من الجهات المعنٌة فً السعً لتحقٌق التمٌز ،وافتراض سوء النٌة الدائم والموازنة بٌن مختلف صانعً القرار،
والتً ٌشتبه فً االستفادة الكاملة من وضعهم.
الخاتمة
ٌظهر من هذه الدراسة نتٌجة ال ٌرقى إلٌه الشك  :إنه لمن المالئم البدء فً التفكٌر بدقة وعمق على جمٌع مستوٌات
النظام من أجل خلق الظروف المواتٌة لوضع هدف التفوق المعرفً مشترك بٌن كل فرد له صلة بالتعلٌم.
وٌنبغً أن ٌكون فرصة "لنظرة جدٌدة" (فٌرغسون )1981 ،توضع على نظام التعلٌم من اجل تعمٌق القٌمة
األخالقٌة للتمٌز ،ومعاٌٌر التصنٌف ،والتآزر وألٌة لإلدارة.
القٌمة المعنوٌة لهذا التمٌز الذي قبلته واشتركت فٌه األردن ٌحتاج إلى توضٌح من أجل جعل كل عنصر مسإول عن
التؤثٌر والمفعول المترتبٌن عن النتائج ومساهمتها فً تحقٌق عمل اجتماعً وتعلٌمً.
ٌنبغً مناقشة معاٌٌر التصنٌف لٌس من أجل أن ٌوضع اسم جامعة أردنٌة على الئحة األوائل عالمٌا وانما لالرتقاء
بالتعلٌم وفً نفس الوقت بالبلد إلى أعلى المستوٌات ،وكذلك من أجل تعزٌز منافسة صحٌة بٌن مإسسات التعلٌم العالً،
والبحث عن التآزر بٌن جمٌع الجهات الفاعلة فً النظام عبر دعم النشاط الٌومً فً هذا المجال من أجل االستفادة من
الخالفات من أي نوع إلثراء نتٌجة للجهود الفردٌة .وتضم إدارة التمٌز الفلسفة ،وأخالقٌات االدارة والسٌاسة العامة إلدارة
مإسسة تعلٌمٌة .
ان جهود كل الجهات الفاعلة هً نوع من الطاقة االٌجابٌة وعلٌها ٌتم تقسٌم المهام من أجل الحفاظ علٌها وتقوٌتها.
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