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;ÎÄÊ°\;Ï…]Œl;~ËàÖh;◊Ω;∫;ÏË¡]⁄ipˆ\;‹Ê÷¬’\Â;ÏË›]â›¸\;‹Ê÷¬’\;◊eŒiâŸ
Ï÷Ÿ]ç’\;ÏËdÖ¬’\;È⁄÷¬’\;nue’\Â;È’]¬’\;€Ë÷¬i’\;k]âàı±;

 سهام بوغندوســـة.  د  

 إيمــــــــان قمــاص. أ

;

;
;í}÷Ÿ;

تمر املجتمعات العر�ية بمراحل �غي�� سريع وعنيف �� �عض البلدان مما أدى ا�� خلق أزمات ا�سانية            

واجتماعية؛ يتطلب حلها التدخل الفعال من طرف الباحث�ن واملفكر�ن املختص�ن، لكن واقع ا�حال �ش�� ا�� 

يجيات العلمية القادرة ع�� حل أن العلوم الا�سانية والاجتماعية ال�ي يف��ض أن �ساهم �� تقديم الاس��ات

 تلك الازمات �عا�ي �� ألاخرى من أزمة اسمها أزمة العلوم الا�سانية والعلوم الاجتماعية، فما السبيل �حلها؟  

فاألسباب متعددة . وللوقوف ع�� تفاصيل هذه ألازمة علينا أن نبحث �� أسبا��ا ��دف ايجاد حلول فعالة

ولعل أهمها يتمثل �� اعتماد معظم مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي �� �سي��ها ع�� ألاساليب الادار�ة 

تاجها العل�ي باعتمادها ع�� أسلوب التقليدية �� زمن أصبحت فيھ أك�� جامعات العالم تواصل مضاعفة ان

 . ادارة ا�جودة الشاملة

بمستقبل العلوم الا�سانية والعلوم الاجتماعية �� " ولتوضيح هذه املعطيات نحاول طرح مقال موسوم بـ        

 ".ظل ترسيخ ثقافة ا�جودة الشاملة بمؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي العر�ية

 

Abstract 
            Pass Arab societies stages Fast and the Furious change in some countries, 
leading to the creation of a humanitarian and social crises; solutions require active 
intervention by the researchers and thinkers specialists, but the reality of the situation 
indicates that the humanities and social sciences that are supposed to contribute to the 
provision capable of resolving those crises scientific strategies she has called the 

humanities and social sciences crisis of crisis, what is the way to solve it? 
To find out the details of this crisis, we have to look at the causes in order to find 
effective solutions. Multi the reasons but perhaps the most important is to most higher 
education institutions to adopt and scientific research in the conduct of the traditional 
administrative methods at the time became the largest universities in the world 
continues to double its output of scientific method thanks to its reliance on total quality 

management. 
        To illustrate this data will provide our intervention tagged the future of the 
humanities and social sciences in the light of the overall consolidation of institutions of 

higher education, scientific research and Arab culture of quality.  
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 ;
1H “åˆ\zË’];Ïz;

�س�� دول العالم املتقدم إ�� تحقيق التنمية الشاملة �� مجتمعا��ا ومن أجل تحقيق ذلك تخصص 

م��انيات عالية لدعم قطاع البحث العل�ي،و�عد التطور الصنا�� التكنولو�� الذي عرفھ العالم املتقدم 

والاجتماعية وذلك ��دف تحف��هم ع�� أصبح من الضروري دعم الباحث�ن املختص�ن �� العلوم إلا�سانية 

ترقية املعرفة .تقديم دراسات �ساهم �� حل مشكالت العالم املعاصر ال�ي أصبحت أك�� �عقيدا من ذي قبل 

والبحث العل�ي هدف تحقق بفضل الاعتماد ع�� إدارة ا�جودة الشاملة اعتماد هذا ألاسلوب �� إدارة 

دى إ�� تصنيف تلك املؤسسات ضمن قائمة أحسن ا�جامعات مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي أ

و�� املقابل احتفظت معظم ا�جامعات العر�ية باملراتب ألاخ��ة .العاملية من حيث قدر��ا ع�� إلانتاج العل�ي

كما احتفظت معظمها بأسلوب إلادارة التقليدية ولم �سع لالعتماد ع�� أسلوب إدارة ا�جودة الشاملة 

 .جامعات العر�ية ال�ي بدأت تحاول ذلكباستثناء �عض ا�

و�� ظل افتقاد معظم مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي �� الدول العر�ية إ�� معاي�� ا�جودة 

الشاملة نتساءل هل بإم�اننا أن نتحدث عن تطور العلــــوم �ش�ل عام وعن تطور إلا�سانيـــــة والاجتماعية 

ابة تبدو وا�حة وضوح تلك ألازمة ال�ي تمر ��ا العلوم الاجتماعية �ش�ل خاص �� هذه البلدان؟  إلاج

 .وإلا�سانية

هذه الوا�حة دفعتنا إ�� البحث �� موضوع مستقبل العلوم إلا�سانية والعلوم الاجتماعية �� ظل ترسيخ 

 . ثقافة ا�جودة الشاملة بمؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي العر�ية

 :انطلق من السؤال املركزي التا�� وتناولنا لهذا املوضوع

هل �ساهم ادارة ا�جودة الشاملة بمؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي العر�ية �� حل أزمة العلوم 

 الا�سانية والاجتماعية؟

 :وقد تفرع عن هذا التساؤل املركزي التساؤل�ن الفرعي�ن التالي�ن

 ت التعليم العا�� والبحث العل�ي العر�ية؟ما أهمية ترسيخ ثقافة ا�جودة الشاملة �� مؤسسا-1

ما�� أثار اعتماد ادارة ا�جودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي ع�� مستقبل العلوم -2

  الا�سانية والعلوم الاجتماعية �� العالم العر�ي؟

2H z‚ Ÿ‹Ê;ÎÄÊz°\;Â;iË⁄·^zÂG]‚;fl“¥;]⁄·Ü\Öd\;]⁄Ë…;Èh_ÁU;
 :، حيث تم �عر�فها ع�� النحو التالــيا�جــــــــــودة مفهـــــــــوم-2-1

 :ا�جودة بأ��ا �شمل تحقيق الشروط التاليـــــة) كروسيي(�عرف 

 .الوفاء باملتطلبات-

 .ا�عدام العيوب-

 .تنفيذ العمل بصورة �حيحة من أول مرة و�ل مرة-

 :بأ��ا) 1993(�عرف ادارة ا�جودة الشاملة �ل من ستيفن �وهن ورونالد يراند 

 .و�ع�ي التطو�ر واملحافظة ع�� ام�انية املنظمة من أجل تحس�ن ا�جودة �ش�ل مستمر :الادارة -
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 .�ع�ي الوفاء بمتطبات املستفيد :ا�جودة-

تتضمن تطبيق مبدأ البحث عن ا�جودة �� أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف ع��  :الشاملة-

 .1ييم ما ادا �ان املستفيد راض عن ا�خدمات أو املنتجات املقدمة لھاحتياجات املستفيد وان��اء بتق

�� الفلسفة إلادار�ة للمؤسسة ال�ي تدرك "  �عرف إدارة ا�جودة الشاملة حسب منظمة ا�جودة ال��يطانية-

 "2من خاللها تحقيق �ل من احتياجات املس��لك وكذلك تحقيق أهداف املشروع معا 

�� عملية إدار�ة ترتكز ع�� مجموعة من القيم و�ستمد طاقة حرك��ا من  Rhodesجودة التعليم حسب رودز-

املعلومات ال�ي توظف مواهب العامل�ن و�ستثمر قدرا��م الفكر�ة �� مختلف مستو�ات التنظيم ع�� نحو 

 .3إبدا�� لضمان تحقيق التحس�ن املستمر للمؤسسة

 .1998ة �� مؤتمر اليونيس�و للتعليم �� باريس سنة عرفت �� اتفاق الامم املتحد: جودة التعليم العا��-

ا�جودة �� التعليم العا�� مفهوم متعدد ألا�عاد ينب�� أن �شمل جميع وظائف التعليم وأ�شطتھ مثل املنا�ج   "

 الدراسية، ال��امج التعليمية، البحوث العلمية، الطلبة، املبا�ي واملرافق وألادوات، توف�� ا�خدمات 

 "عليم الذا�ي الداخ�� وتحديد معاي�� مقارنة ل�جودة مع��ف ��ا دوليا للمجتمع، الت

 مفهـــــوم ثقافـــــــــــة ا�جــــــــــودة-2-2

ظهر هذا املفهوم �� القرن التاسع عشر اذ �ش�� مجموعة القيم وألاعراف والاجراءات والتوقعات ال�ي �عزز 

 .  ا�جودة �� املؤسسة و�س�� إ�� تحسي��ا باستمرار

�� أيضا مجموعة القيم املرتبطة با�جودة وال�ي يجري �علمها �ش�ل جما�� ��دف تطو�ر قدرة املؤسسة ع�� _

 )dr.mndouhrefairy.com(مواجهة الظروف املحيطة وع�� ادارة شؤو��ا الداخلية 

ال�ي تم�� عبارة عن مجموعة من القيم والسلو�ات والقواعد : �عرف ثقافة ا�جودة فيليب أتكسون بأ��ا-

املنظمة عن غ��ها من املنظمات اذ يؤدي العمل ع�� ترسيخ هذه الثقافة ا�� شعور ألافراد بحر�ة املشاركة 

 ).مجس باتنة(بأف�ارهم واملشاركة �� حل املشا�ل واتخاد القرار واعتبار ذلك بمثابة قاعدة عمل 

 ، تتمثل فيما ي��؛مراحل تبنــي فلسفــــة ا�جــــودة-2-3

ساد الاعتقاد خالل ا�حرب العاملية ألاو�� بان عملية التفتيش �� ا�حل ألامثل : 1940-1930لة التفتيشمرح-أ

لضمان ا�جودة �� املصا�ع حيث تم من خاللھ اختبار أو مراقبة خصائص السلعة ومقارن��ا مع املعاي�� 

 .املوضوعية للتحقق من التطابق معها

تم �� هذه املرحلة الاعتماد ع�� ألاساليب إلاحصائية ��  ):جودةرقابة ا�(مرحلة ضبط ا�جودة إحصائيا -ب

الرقابة ع�� ا�جودة ألنھ تم الاقتناع بأن التفتيش لم �عد �افيا، تم��ت هذه املرحلة باالستخدام الواسع 

 .للمخططات إلاحصائية �� عمليات املنظمة وم��ا الانتاج وا�جودة

بالس�� ا�� تحقيق ا�جودة العالية للمنتجات وقد دفع هذا  تم��ت هذه املرحلة :مرحلة ضمان ا�جودة-ج

ألاسلوب إ�� العمل ع�� تحقيق التنسيق ب�ن العامل�ن واملدراء �� حل املشا�ل ووضع التحسينات عن طر�ق 

برامج خاصة باإلضافة ا�� جعل �ل فرد �� املنظمة �س�� ا�� تحقيق ما �س�ى بالتلف الصفري وقد دعم 

 .وا�حوافز من أجل دفع العمال ا�� املشاركة الفعلية �� تحقيق أهداف املنظمةبرنامج امل�افأت 
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تم��ت هذه املرحلة بظهور ادارة ا�جودة الشاملة جميع أفراد املنظمة ��  :مرحلة إدارة ا�جودة الشاملة-د

مة تحقيق النجاح الطو�ل املدى وذلك من خالل تحقيق رض الز�ون وتحقيق املنفعة �جميع أفراد املنظ

ــــــات  ـــــد املواصفـ وكذلك للمجتمع وقد شهدت هذه املرحلة تطور املواصفات العامليــــــــــة مما أدى ا�� توحيـــــــــ

العاملية مما أدى ا�� توحيد املواصفات الوطنية �� مختلف دول العالم وذلك ل�خروج بمواصفات عاملية 

 ISO.(4(موحدة ذات شهادة لضمان ا�جودة نظام 

3HÈ⁄÷¬’\;nue’\Â;È’]¬’\;€Ë÷¬i’\;k]âàıŸ;∫;Ï÷Ÿ]ç’\;ÎÄÊ°\;Ï…]Œl;~ËàÖh;ÏË⁄·^;

مليون �خص  60مازال العالم العر�ي لم يقض ع�� ألامية �عد وآخر إلاحصائيات تدل عن أن �سب��ا تتجاوز 

، 5�سمة مليون  300باملئة ع�� أساس أن س�ان العالم العر�ي حاليا يصل إ�� ما يقارب  25-20بنسبة �عادل 

 :فمن سما��ا

يقدر عدد العلماء العامل�ن بالبحث والتطور �� البلدان العر�ية إذا �سبناه إ�� : دعم التطور والبحث العل�ي -

ــــة، يصبح  ــــــــ �� ألالف من السكــــان والذي هو أقل من نصف املتوسط  0،4عدد الس�ان �� البلدان العر�يـــــــــ

 0،2إ��  0،1و�وازي إنفاق البلدان العر�ية ع�� البحث والتطور ما �سبتھ . من الس�ان�� ألالف  0،8العال�ي 

باملئة وأقل �عشر مّرات ع�� الاقل  1،4باملئة من الناتج الاجما��، وهو أقل �سبع مرات عن املتوسط العال�ي 

 .باملئة2عن املعدل الاسرائي�� 

وغياب دور ) مليون أّمي 65(لعر�ية وذلك �� ظل استمرار ألامية املعرفة ت�اد ت�ون الفر�ضة الغائبة �� أمتنا ا -

باملئة �� 42املرأة �� مجال ا�حياة املتعددة، إن حصة املرأة من مجموع الس�ان الناشط�ن اقتصاديا بلغ 

أما �� باملئة،  32باملئة و�� أمر��ا الالتينية إ��  43البلدان الصناعية وارتفاع هذا املعدل �� آسيا الشرقية إ��

 .6باملئة فقط 13البلدان العر�ية فبلغ املعدل 

4;H;Èz’]¬’\; €Ë÷¬i’\; k]âàıŸ;∫; Ï÷Ÿ]ç’\;ÎÄÊ°\;Ï…]Œl;~ËàÖh;∫;‰ÑÂÄÂ;È¬⁄i-\;–]Ëâ’\
ÏzËdÖ¬’\;È⁄÷¬’\;nue’\Â;

سنحاول من خالل هذا العنصر تقديم نوع من التحليل النقدي للسياق املجتم�� العر�ي وذلك بال��ك�� ع�� 

أ�عاده الثالثة ثم محاولة تحليل طبيعة تأث�� هذه ألا�عاد ع�� ترسيخ ثقافة ا�جودة الشاملة �� مؤسسات 

 .  التعليم العا�� والبحث العل�ي العر�ية

 ، و���ز ��؛ـــيالبعــــد الثقافـــــ-4-1

، هذا التعر�ف يدفعنا 7"بأ��ا نظرة أمة ما إ�� ال�ون وا�حياة واملوت وإلا�سان ومهامھ"�عرف ا�جابري الثقافة 

إ�� البحث �� تصورات العر�ي لل�ون، ل�حياة وللموت ولإل�سان وذلك من خالل التطرق إ�� العناصر الثقافية 

 :التا��

يمثل ال��اث الفكري العر�ي خالصة التجر�ة التار�خية العر�ية املمتدة من عصرنا هذا إ��  :ال��اث الفكـــــــري  •

غاية بداية نزول الو��، حيث تفاعلت العناصر الثقافية إلاسالمية، اليونانية والفارسية لتش�ل بنية الفكر 

ابري دراساتھ املعمقة حول وقد قدم لنا ا�ج. العر�ي الذي الزال يتفاعل مع مختلف عناصر الثقافة العاملية
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ال��اث العر�ي إذ س�� من خاللها إ�� فهم الفعل العق�� الالشعوري الذي أسس هذا ال��اث فتوصل ا�جابري 

 :  إ�� أن العقل العر�ي م�ون من ثالث عناصر متصارعة ��

جيات معقدة ومتباينة إذن فالعقلية العر�ية ال�ي استمر بناؤها قرونا تم��ت بمن�. 8البيان، العرفان وال��هان

ساهمت �� بلور��ا العوامل التار�خية وإلايديولوجية ف��اوحت العقلية العر�ية �� ظل هذه املتغ��ات ب�ن 

هذه . 9اتباعية عقلية ابتدا��، قياسية فقهية، بيانية بالغية، علمية تجر�بية، حدسية صوفية و�حر�ة غيبية

نحطاط ح�ن ا�سمت بالالعقالنية والنظرة ال�حر�ة إ�� العالم العقلية العر�ية ارتبطت بالتخلف �� عصر الا 

وألاشياء و�النظرة الالسببية بينما ارتبطت بالتقدم ح�ن ا�سمت بالن�عة العقالنية �� عصر الازدهار وتأسيس 

 .  10التجر�ب كأسلوب من أساليب ال��هان

لعقالنية ونتفتح ع�� ثقافة آلاخر الداعمة إذن لتطو�ر املعرفة العلمية بالوطن العر�ي علينا أن ��جع الن�عة ا

 .�حضورنا الفكري واملعر�� �� عصر العوملة

يمثل الدين أحد أهم العناصر الثقافية املرتبطة ارتباطا وثيقا باكتساب املعرفة وانتشارها ف�لما  :الديـــــــــــــن •

م واملعرفة �لما �انت حظوظ التقدم �انت القيم الدينية تدعوا إ�� إلاقبال ع�� الدنيا بت�جيعها ع�� العل

 .املعر�� عالية �� املجتمع

أثبت الدين إلاسالمي أنھ دين علم ومعرفة ودليل ذلك هو نجاح املسلم�ن �� إقامة حضارة إسالمية تم��ت 

بالتطور العل�ي واملعر�� �� مجاالت مختلفة �اللغة، ألادب، الفكر، العلوم الطبيعية و الر�اضيات، لكن تطور 

لعالم العر�ي املعاصر خاصة �� القرون ألاخ��ة تم�� بال��اجع �� جميع املجاالت وا�ع�اسا لهذا ال��اجع أصبح ا

الدين �حية لرجالھ الذين فضلوا التواطؤ مع ح�ام تم��وا بن�عا��م القهر�ة والاستبدادية، فلم يفوتوا عل��م 

دين فهو مص�� ابن رشد ملا أراد معارضة فرصة توظيف النص الدي�ي �خدمة مصا�حهم أما مص�� رجال ال

السلطة ومص�� الغزا�� عندما أراد خدمتھ سيطرت ا�ح�ام ع�� الدين ورجالھ أفرز ظهور جماعات دينية 

متطرفة لم تزد الوضع إال �عقيدا، حيث ساهمت �� �شو�ھ صورة إلاسالم من الداخل وا�خارج حيث أصبح 

 . 11يرمز للتحضر والعلميرمز للتخلف وا�جهل والعنف �عد أن �ان 

ل�ل ثقافة لغة تنتجها فتم�� نظام معرف��ا عن نظم املعرفة �� الثقافات ألاخرى ألن املنظومة  :اللغـــــــــة •

 اللغو�ة بمفردا��ا ونحوها وتراكي��ا تؤثر �� طر�قة رؤ�ـــــــــة أهلها للعالم و�� كيفية محصل��م لھ

 .جابري ع�� أهمية اللغة تجعلنا نتساءل عن واقع اللغة �� املجتمع العر�يأكد ا�. 12و�التا�� �� طر�قة تفك��هم

لإلجابة ع�� هذا التساؤل يمكننا أن �ستع�ن ��شام شرا�ي الذي ذكر أنھ لم يمارس الكتابة والنشر باللغة 

كتابة باللغة العر�ية �� غر�تھ إال نادرا، وهذا راجع ل�ونھ وع�� غرار املثقف�ن العرب املهاجر�ن �عتقد أن ال

العر�ية �� من�لة أد�ى من الكتابة باللغة إلانجل��ية أو الفر�سية، ألنھ لم يكن هناك مقياس أو قاعدة لتقييم 

إلانتاج الفكري أو ألاد�ي �� العالم العر�ي إذ �عت�� ألاديب أو املفكر معروفا بكم �شره أما التحليل والنقد فلم 

الكتابة النقدية اقتصرت ع�� املدح أو ال�جاء أو �� أحسن ا�حاالت ع�� يكن لهما وجود باملع�ى الدقيق ألن 

 . 13الوصف والعرض املحلي�ن

. يب�ن لنا هشام شرا�ي بأن أزمة اللغة العر�ية �� أساسا أزمة الفكر الذي �ستعمل و�نتج هذه اللغة املتأزمة

لغو�ة و�عز�ز ا�خصائص الذاتية حل أزمة اللغة العر�ية يتطلب تدخال سريعا �ساهم �� تقو�ة الدروع ال
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والعملية ال�ي تؤكد سم��ا العاملية وقدر��ا ع�� استيعاب التطورات التكنولوجية واملعلوماتية، إضافة إ�� 

 .14توطيد عالقا��ا بلغات العالم و�اللغات املحلية �حماية الهو�ة العر�ية املنفتحة ع�� آلاخر

 شمل الثقافة الشعبية جملة املعارف واملعتقدات والفنون وألاخالق، القوان�ن  :الثقافة الشعبيــــــــة�

العادات واملعارف الصناعية، وتمثل مجموعة هذه العناصر املتفاعلة فيما بي��ا خزان لتلك القيم ال�ي تؤكد 

ــــة الواجب ع�� أهمية املعرفة وضرورة طلب العلم، كما أن الثقافة الشعبية �� أحد أهم أ�عاد الهو�ة ا لثقافيـــــــ

ال�ي تتطلب مواجه��ا تجديد الثقافة املحلية لكن هذا التجديد ال . 15حماي��ا من أجل مواكبة ظاهرة العوملة

 .16يمكن أن يتم إال من داخل هذه الثقافة بإعادة بنا��ا ملمارسة ا�حداثة �� معطيا��ا وتار�خها

العر�ية سواء ما �علق م��ا بالثقافة العاملية أو الثقافة الشعبية من خالل عرضنا لعناصر السياق الثقا�� 

�ستنتج أن هذه العناصر الثقافية يمكن أن ت�ون قاعدة لبناء مجتمع متطور من حيث إلانتـــــــاج املعر��، و�حل 

بداع الفكري هذه املشكالت البد من بدل املز�د من ا�جهود �حل أزمة اللغة العر�ية وفتح املجال لالج��اد وإلا 

 .ا�حر خاصة �� معا�جة القضايا الدينية

 )البنية الاجتماعيـــة والاقتصادية(البعـــــد الاقتصـــــادي -4-2

مثلت ا�حقبة النفطية نقطة تحول اقتصادية ذات أ�عاد اجتماعية جعلت هذه ا�حقبة من الاقتصاد العر�ي 

�ي من خالل اعتماده ع�� اس��اد ا�خ��ة العاملية ال�ي اقتصادا ريعيا مندمجا �� الاقتصاد الرأسما�� العال

لكن اس��اد ا�خ��ة ألاجنبية قلل من فرص ��جيع إلانتاج . �سوقها البنوك والشر�ات املتعددة ا�جنسيات

املح�� للمعرفة مما أدى إ�� وضع البلدان العر�ية �� مأزق الاختيار ب�ن فتح أسواقها للمنتج ألاجن�ي عا�� 

وهنا نالحظ أن خيار الا�غالق يطرح مشكال . غلق أسواقها �حماية املنتج الوط�ي ضعيف النوعية ا�جودة و��ن

وقد الحظنا مؤخرا أن  .آخر هو عدم خلق مناخ اقتصادي تناف�ىي يجعل املتوج املح�� قادرا ع�� املنافسة

 . عا��انخفاض أسعار النفط قد أدى مباشرة إ�� تخفيض م��انية البحث العل�ي والتعليم ال

تمثل مش�لة الالعدالة �� توزيع ال��وة �� املجتمع العر�ي عائقا أمام التطور املعر�� حيث تخلق طبقة  •

ألاقلية املالكة لل��وة، وطبقة ألاغلبية الفق��ة علما أن الطبقة ألاو�� توجھ الرأسمال العر�ي إ�� العالم ا�خار�� 

 .تثمار أموالهامما يؤدي إ�� حرمان البلدان العر�ية من فرصة اس

اختالل توازن الاقتصاد العر�ي أفرز قيما مجتمعية عرقلت حركة إلابداع الفكري واملعر��، حيث ضعفت  •

امل�انة والقيمة الاجتماعية للعالم واملتعلم وملثقف مقابل ارتفاع امل�انة والقيمة الاجتماعية أل�حاب ال��وة 

حل املعرفة وهذا ما أدى إ�� انتشار ثقافــــــــــة إلاقصاء وال��ميش املادية، والنتيجة �� حلول امللكية والامتالك م

وأصبح مشروع ال�جرة إ�� بلد يح��ماإل�سان وأف�اره حلم املفكر�ن العرب الذين وجدوا �� العالم الغر�ي بديال 

 P16F17.عن الوطن يحتضن أف�ارهم وأحالمهم املحاصرة

ة والاجتماعية للمجتمع العر�ي سنحاول ت�خيص أهم مالمح ولتقديم رؤ�ا وا�حة حول واقع البنية الاقتصادي

 .النمو الاقتصادي، توزيع الدخل، البنية الطبقية، القيم الاجتماعية وال�جرة: هذه البنية �� النقاط التالية

�عت�� �� النمو الاقتصادي �� الوطن العر�ي منخفضا كمجمل الناتج الاقتصادي  :النمو الاقتصادي وإلانتاجية-أ

مليار  595مليار دوالر فيما بلغ الناتج الاقتصادي إلسبانيا  604� املنطقة العر�ية �� ��اية القرن العشر�ن بلغ �
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باملائة ��  8و %15مقارنة مع بلوغھ  %4دوالر كما أن معدل نمو إلانتاجية �ّجل �� أفضل الدول العر�ية أداء 

 .18باملائة �� الهند 6�ور�ا و

يمثل توزيع الدخل مؤشرا هاما يب�ن لنا مدى عدالة توزيع ال��وة �� مجتمع ما وهذا بدوره  :توزيع الدخـــــــل-ب

يب�ن لنا درجة تحقق العدالة الاجتماعية، وهنا �ش�� إ�� أن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية �� الوطن 

الفقر وتخفيف الهوة الاقتصادية العر�ي هو إحدى الرهانات الك��ى ال�ي يتوقف عل��ا تحقيق التنمية ومحار�ة 

والاجتماعية ب�ن طبقات املجتمع و��جيعهم ع�� التنافس املعر�� بدل التنافس ع�� ��ب ال��وات و��ر�ب 

 .رؤوس ألاموال

�عت�� دعم الدولة للطبقة املتوسطة وتحص�ن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية أسلو�ا  :البنية الطبقيـــــــة-ج

ذه الطبقة و�خلصها من الشعور بال��ميش وإلاقصاء ويساعدها ع�� الاندمـــــاج �� فعاال يمتص غضب ه

املجتمع للمساهمة �� بنائھ، إضافة إ�� هذا يجب تفعيل مساهمة الطبقة ال��ية �� إلانفاق ع�� إلانتاج العل�ي 

 .بدل سع��ا املستمر إ�� تجسيد مبادئ إلايمان بقيم الثقافة الاس��الكية

ساهمت ظروف القهر والقمع السائدة �� املجتمع العر�ي بقتل رغبة الانجاز والانتماء،  :جتماعيـــــــةالقيم الا -د

فانتشرت قيم الالمباالة والاكتئاب السيا�ىي وُدفع املواطن إ�� الانطواء والابتعاد عن املساهمة �� إحداث 

خصية ع�� حساب معاي�� الكفاءة، هذه التغي�� نظرا ملعاناتھ من سيطرة معاي�� املحسو�ية والعالقات ال�

الظروف أفرزت نظاما قيميا �عيق بناء مجتمع املعرفة خاصة وأن قيمة رأس املال سيطرت ع�� قيمة العلم 

إذا فاملجتمع العر�ي أصبح �عا�ي من أزمة قيم تحتـــــــاج إ�� وضع اس��اتيجية وطنية تحسس الفرد . واملعرفة

�املثابرة الص�� ع�� العمل وإلاصرار والابت�ار والتخ�� عن ثقافة التبعية وعبودية العر�ي ع�� تمثل قيم جديدة 

 .الاس��الك والتوجھ إ�� إلابداع والتجديد

نؤكد هنا أن العوامل الاقتصادية مهمة �� إحداث التغي�� الاجتما�� لكن القيم واملعتقدات لها أهمية مماثلة 

 .19�� التأث�� ع�� هذا التغي��

ـــــــرة-ه شهدت ا�حقبة النفطية �� املجتمع العر�ي �جرات داخلية من البلدان الغ�� منتجة للنفط إ��  :ال�جـــــــ

ــــلت هذه ألاخ��ة كفاءات أجنبية وظف��ا الشركــــــات متعددة ا�جنسيات، و�عد �جرة  البلدان النفطية واستقبــــــ

�ا املجتمع العر�ي حيث شهدت استفحال �جرة العلماء ذات ألادمغة أخطر أنواع ال�جرة ال�ي �عا�ي م�

ألف  15هاجر أك�� من 2000و 1998إذ تو�ح ألارقام ب�ن  ،املستو�ات العالية والنقل العك�ىي للتكنولوجيا

طبيب عر�ي إ�� دول أجنبية، وقد تب�ن من خالل متا�عة �جرة اللذين سافروا إ�� الدول ألاجنبية لطلب العلم 

بقوا �� امل�جر الوقوف ع�� نوع من الالمباالة لسلطات املهاجر وأحيانا استفزازه �القيام بإجراءات أو العمل ف

مقيدة لل�جرة مثل منع إصدار وثائق السفر أو تجديدها أو التضييق بالنسبة للكفاءات املقيمة بالداخل أو تلك 

دول العر�ية �جأت بطر�قة �خيفة �� ال�ي تدرس أو �عمل �� ا�خارج وترفض العودة ، أك�� من ذلك فبعض ال

محاولة لها سد املنافذ ال�ي �ساعد ع�� توثيق الصلة ب�ن مؤهالت الكفاءات املحلية وسوق العمل الدولية 

؟ و�عد ت�لفة اعداد املجتمع العر�ي 20كمنع الاختبارات املهنية الغر�ية أو التضييق ع�� العالقات املهنية

 . للكفاءات املهاجرة خسارة
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لذلك يجب التدخل السريع للمصا�ح املسؤولة من أجل خلق بنية اجتماعية  تضعف انتاج املعرفة - و

 . �ستقطب هذه الكفاءات وتحفزها ع�� إلانتاج املعر�� املوجھ �خدمة الوطن

 السيــــــــــــاق السياســــــــــــي-4-3

الوطن العر�ي الذي سيطرت فيھ السلطة  وصف الواقع السيا�ىي العر�ي يب�ن لنا حقيقة ألازمات ال�ي �عيشها

السياسية ع�� الفكر وع�� النظام الاقتصادي وكذلك ع�� �سق املعرفة �ش�ل عام، حيث تلعب السلطة دورا 

أساسيا �� توجيھ املجال املعر�� وتقدمھ أو تخلفھ إذ �عمل ع�� تدعيم النمط املعر�� املن�جم مع 

عل�ي لالس��اتيجيات السياسية وللصراع ع�� السلطة وتقديم أيديولوجيا��ا، فتخضع مؤسسات البحث ال

ـاءة واملعرفة وتقييد ا�حر�ات الفكر�ة والسياسية س الكفـمقاييس الوالء �� إدارة هذه املؤسسات ع�� مقايي

ــــــــي ال�ي 21للباحث�ن مما يؤدي إ�� تخلف املنظومة العلمية التقنية ـــــــ تدفعھ إ�� خيار ، وخلق أزمة املثقف العر�ــ

ال�جرة للتخلص من الكبت الفكري املق��ن با�حرمان املادي خاصة وأن معظم املثقف�ن العرب ينتمون إ�� 

ـــــة الت��ير�ة عند �عض املثقف�ن العرب  الطبقات الوسطى، هذا ا�حرمان ساهم �� انتشار الن�عة إلان��اهيـــــــ

خاصة وأن هذه  ،22لوقوع �� صراع مع السلطة السياسيةالذين اختاروا الاستسالم أو الصمت تفاديا ا

السلطة ��يمن ع�� �شاط املؤسسات العلمية والفنية والتقنية وألادبية وكث��ا ما �س�� هذه السلطــــــــــــات إ�� 

ـــــــــة أغراضها امل ــــة إ�� خدمـــــــ ــــراد العامل�ن �� مختلف حقول املعرفــــــ باشرة، فتفرض عل��م برامج توحيد ألافـــــ

ويعد تدخل أجهزة ألامن وألاجهزة السياسية . العمل وألاف�ار والشعارات مقابل املوارد ال�ي تمنحها لهم

ا�حاكمة �� التعيينات ا�خاصة باملناصب املعرفية، العلمية، الفكر�ة وألادبية، فتنصب املوال�ن للسلطة 

طر ع�� جو إلابداع وا�حر�ة في�ون عائقا حقيقيا أمام فرص وتق�ىي املعارض�ن، هذا ألاسلوب القم�� �سي

إنتاج و�شر املعرفة �� املجتمع إذا �حل هذه املش�لة يجب تكثيف ا�جهود من أجل القيام بإصالح سيا�ىي 

 .�ساهم �� �شر قيم العدالة والديمقراطية وا�حر�ة املساهمة �� تحف�� إلابداع وإلانتاج العل�ي

ألهم أ�عاد السياق املجتم�� القائم �� املجتمع العر�ي يمكننا التأكيد ع�� أن فرصة �عد عرضنا وتحليلنا 

 إذا عمل املجتمع السيا�ىي واملثقف�ن واملجتمع املد�ي وجميع 
ّ
املجتمع العر�ي لبناء مجتمع املعرفة ال تتاح إال

ح السيا�ىي الذي ��جع الشر�اء ع�� تكثيف جهودهم إلصالح املنظومة الاقتصادية العر�ية من خالل إلاصال 

إلانتاج املح�� و�وّجھ الاستثمارات الك��ى نحو القطاعات املعرفية بدل التقوقع حول الاقتصاد الريع النفطي 

الذي جعل من إلا�سان العر�ي م��افتا ع�� ال��وة املادية متناسيا أّن العالم يتقدم لسيطرتھ ع�� املعرفة 

 .هة الس��الك إلانتاج املعر�� ألاجن�ياملنتجة لل��وة ال ع�� ال��وة املوّج 

ومن خالل تقديمنا ملا سبق �ستنتج بأن السياق املجتم�� �� جميع أ�عاده غ�� قادر ع�� ترسيخ ثقافة ا�جودة 

الشاملة �� مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي العر�ية، ح�ى وإن حاولت �عض هذه املؤسسات اعتماد 

التق�ي فإ��ا ستواجھ عراقيل عديدة املناخ السيا�ىي باإلضافة إ�� حاجز 23أسلوب إدارة ا�جودة �� �عده

العنصر البشري وعقليتھ غ�� املتشبعة بثقافة ا�جودة و��ذا الش�ل يتحول املورد البشري إ�� مقاوم لثقافة 

ال�ي ينتظر م��ا التغي�� والتجديد املعول عل��ا �� تطو�ر مخرجــــــات مؤسسات التعليم العالـــي والبحث العل�ي 

 . حل أزمة العلوم �ش�ل عام وأزمة العلوم الاجتماعية والعلوم إلا�سانية �ش�ل خاص
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باإلضافة إ�� السياق املجتم�� املعرقل لنشر ثقافة ا�جودة هناك مجموعة أخرى من العراقيل يمكننا ت�خيصها 

 :فيما ي��

م العا�� والبحث العل�ي ملتطلبات تطبيق إدارة عدم مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة �� مؤسسات التعلي_

 ... ا�جودة الشاملة وذلك ع�� عدة مستو�ات أهمها النمط القيادي، الهيا�ل والنظم

 .املركز�ة �� اتحاد القرارات_

5HË›]â›¸\; ‹Ê÷¬÷’; ÏË÷eŒiâ∏\; –]z…¯\àÖh; ◊Ω; ∫; ÏË¡]⁄ipˆ\; ‹Ê÷¬’\Â; Ï;ÎÄÊ°\; Ïz…]Œl; ~Ë
÷Ÿ]ç’\;€Ë÷¬i’\;k]âàı±;ÏÏËdÖ¬’\;È⁄÷¬’\;nue’\Â;È’]¬’\;

يب�ن الواقع أن العلوم أن العلوم إلا�سانية والعلوم الاجتماعية تمر بحالة أزمة �عيق تطورها وتمنعها من      

تفعيل نتائجها البحثية ��دف حل أزمات املجتمع العر�ي الذي ساده العنف والانحراف والتطرف الفكري كما 

 .حباط والقلق أدت إ�� ��ديد ألامن النف�ىي والاجتما��انتشرت ب�ن أفراده حالة من إلا 

مشكالت الفرد واملجتمع العر�ي أصبحت �� حاجة ماسة إ�� حلول تتكفل العلوم إلا�سانية والعلوم 

الاجتماعية باق��احها ع�� أ�حاب القرار املطالب�ن بمنح قطاع التعليم والت�و�ن العل�ي الاهتمام ال�ا�� ودعم 

العل�ي والتعليم العال�ي لتحقيق ا�جودة من خالل الاقتناع بضرورة تطبيق نظام ا�جودة  مؤسسات البحث

ــــــــص   الشاملة �� هذه املؤسسات ال�ي �عول عل��ا �� ت�و�ن باحث�ن ومفكر�ن قادر�ن ع�� ��خيـــــــ

تتحقق ا�جودة ��  الظواهر الا�سانية والاجتماعية ولتحقيق جودة التعليم العا�� والبحث العل�ي يجب أن

 :مجموعة العناصر التالية

 .جودة عضو هيئة التدريس وطرق التدريس*

 . جودة الطالب*

 .جودة برامج التعليم واملنا�ج*

 . جودة املبا�ي التعليمية والوسائل واملراجع*

النشاطات جودة الادارة وتتضمن جودة التخطيط وجودة التنظيم كذلك جودة القيادة والرقابة ع�� مختلف *

 ال�ي �ساهم �� خلق ثقافة ا�جودة والعمل ع�� قياس ألاداء ومقارنتھ باملعاي��،

 :تطبيق نظام ا�جودة الذي يجب أن �شمل جميع العناصر السابقة البد أن يمر باملراحل التالية

ها مرحلة �شكيل سياسة ا�جودة ومتطلبا��ا و�شمل تديد أهداف نظام ا�جودة وأليات تحقيقها ونطاق-1

 .ومتطلبات تحقيقها

عمليات التخطيط، التنفيذ، 24مرحلة ضمان ا�جودة الداخلية واعداد تقر�ر التقييم الذا�ي ن خالل -2

 .الفحص والت�حيح

مرحلة ضمان ا�جودة ا�خارجية حيث تقوم هيئة ضمان ا�جودة بدراسة تقر�ر التقييم الذا�ي والتحقق من -3

 .وة والضعف فيھالنقاط الواردة فيھ ومعرفة جوانب الق

املرور ��ذه املراحل �ش�ل ناجح يمكن تحقيق وظائف نظام ضمان ا�جودة �� مؤسسات التعليم العا�� حسب 

A.Stella et M. Mertin 
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 . منح ال��اخيص بفتح مؤسسات التعليم العا��-

 . الرقابة �عد ال��خيص -

الاعتماد و�قصد بھ تلك العملية ال�ي يتم عن طر�قها مراجعة النوعية من ا�خارج، و�ستعمل �� التعليم العا�� -

 . لتفحص ال�ليات وا�جامعات وال��امج من أجل ضمان ا�جودة وتحس�ن النوعية

 .الاع��اف امل�ي با�خر�ج�ن-

 ي اعالم ا�جمهور باعتماد مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�-

 :تحقيق ا�جودة �عتمد ع�� مجموعة من الاليات يمكن ت�خيصها فيما ي��

 .يتعلق التقييم بوجودة أ�شطة املؤسسة: التقييم-1

 .و�تعلق بفحص آليات ضمان ا�جودة الداخلية: التدقيق-2

 .هو عبارة عن قرار يؤخذ بناء ع�� التقييم والتدقيق: الاعتماد-3

 :هيئات ��ضمان ا�جودة تكفلھ مجموعة من ال

 .هيئة ح�ومية مثل الوزارة  -

ـــــــــة  -  .هيئة شبھ ح�ومية أو هيئة عامة مستقلــ

ــــــــا��  -  .هيئة عامة داخل مؤسسة التعليم العـــــــــــ

 .هيئة تا�عة ملجموعات خاصة  -

Ïz≤]|;
 :�عد تقديمنا ملختلف عناصر موضوعنا يمكننا أن نخرج بما ي��

إدارة ا�جودة الشاملة أصبح ضرورة م�حة لذلك يجب ع�� جميع مؤسسات التعليم العا�� الاعتماد ع��  -

والبحث العل�ي أن تتخ�� عن أسلوب إلادارة التقليدية وتتبع خطوات إدارة ا�جودة الشاملة ال�ي 

 .ستساهم �� حل أزمة العلوم �ش�ل عام وأزمة العلوم إلا�سانية والعلوم الاجتماعية �ش�ل خاص

ل العلوم إلا�سانية والعلوم الاجتماعية رهينة لنشر ثقافة ا�جودة الشاملة �� ال�ليات واملعاهد مستقب -

 .ا�خاص ��ا

جودة عضو هيئة التدريس وطرق التدريس، جودة تطبيق برنامج ا�جودة الشاملة البد أن سيشمل  -

جودة . واملراجع، جودة إلادارةالطالب جودة برامج التعليم واملنا�ج، جودة املبا�ي التعليمية والوسائل 

العناصر السابقة ستؤدي إ�� ت�و�ن نخبة من الباحث�ن املزودين برصيد عل�ي يمك��م من املساهمة �� 

جودة البحث العل�ي إلا�سا�ي والاجتما�� و�التا�� �ساهمون �� حل جزء من أزمة العلوم إلا�سانية 

 .والعلوم الاجتماعية

ا�جودة �� مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي يتوقف ع�� تحس�ن السياق وأخيـــــــرا ترسيخ ثقافة  -

 املجتم�� خاصة �� �عده 

  .الثقا�� وكذا �� �عديھ الاجتما�� والاقتصادي -

;
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éŸ\Ê6\;
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