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مستقبل التعليم اجلامعي: قامت أم مشرق؟ 
Joy Mighty جوي ماييت

جامعة كارلتون أوتاوا/ كندا

ملخص: 
التعليم اجلامعي م�ضتقباًل، واأبداأ باإنعام النظر يف  اأفكر فيما قد يكون عليه  يف هذا املقال 
ال�ضغوط  بع�ص  وحتديد  والع�رصين،  احلضضادي  القرن  خالل  اجلامعات  عليه  توجد  الذي  ال�ضياق 
التي تواجهها هذه اجلامعات حاليًا من اأجل التغيري. وت�ضمل هذه ال�ضغوط الرتكيبة الدميغرافية 
وامل�ضاءلة،  واجلودة  التعليم  فر�ص  لزيادة  املختلفة  املعنية  الأطراف  ودعوات  للطلبة،  املتغرية 
والبيئة التكنولوجية املتغرية ب�رصعة. و�ضيتطرق املقال اإىل امل�ضتقبل القامت الذي �ضيكون اأمامنا 
يف حال ف�ضل التعليم اجلامعي يف التكيف مع هذه التغرّيات، ويف املقابل �ضيطرح �ضيناريو للعديد 
والتي   ،  (SoTL) والتعلم  التعليم  البحثية يف  بداأت فعاًل من خالل احلركة  قد  التي  التغيريات  من 

اأخذت ترت�ضخ بقوة لتحول التعليم اجلامعي لالأف�ضل. 

الكلمات الرئي�سة: التعليم اجلامعي، ال�ضغوط من اأجل التغيري، حتويل التعليم اجلامعي. 
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The Future of University Teaching: 
Bleak or Promising?

Abstract:
In this essay I reflect on what university teaching might be like in the 

future. I first consider the context in which universities exist in the twenty- 
first century and identify some of the pressures for change that currently face 
them. These include the changing demographics among students, the calls 
by various stakeholders for increased access, quality and accountability, 
and the rapidly changing technological environment. I suggest that a dismal 
future would be one where university teaching fails to adapt to these changes 
and I then envisage a scenario in which many of the changes already begun 
through the SoTL movement take firm hold and transform university teaching 
for the better. 

Keywords
University teaching, Pressures for change, Transforming university 

teaching
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مقدمة: 
لقد دعيت موؤخراً للم�ضاركة يف نقا�ص حول م�ضتقبل التعليم اجلامعي، وكان النقا�ص ميزة 
مبتكرة، كونه »منتدى م�ضوؤولني كبار يف اجلامعات«، ين�ضوي حتت اإطار املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع 
حول التعليم والتعلم اجلامعي الذي ا�ضرتكت يف ا�ضت�ضافته اإدارات جامعة اوكالند الأمريكية يف 
مو�ضوع  وكان  العام.  هذا  املوؤمتر  عقد  حيث  اونتاريو،  يف  الكندية  وند�ضور  وجامعة  مي�ضيغان، 
املوؤمتر “على احلافة: مناق�ضة م�ضتقبل التعليم اجلامعي”، ووّزع النقا�ص الرئي�ص على اأربع جلان 
�رصيعة، تركز النقا�ص يف كل جلنة على جانب خمتلف من جوانب التعليم اجلامعي يف امل�ضتقبل، 

وهي: »من«، و»ملاذا«، و »كيف«، و »اأين«. 
وُطلب من اأع�ضاء اللجان عر�ص ت�ضور مت�ضائم مل�ضتقبل التعليم اجلامعي؛ م�ضتقبل ميكن اأن 
يكون اأي وقت بني 5- 50 ال�ضنة القادمة. كان لكل واحد من اأع�ضاء الفريق خم�ص دقائق “لر�ضم 
�ضورة مقنعة لكابو�ص حمتمل لروؤية م�ضتقبل التعليم اجلامعي”، ويف وقت لحق، كان لكل واحد 
من اأع�ضاء الفريق خم�ص دقائق لتقدمي روؤية اأخرى اأكرث تفاوؤًل، تال ذلك نقا�ص �ضائق ومثري وم�ضٍل 
الوقت با�ضتخدام  بط  للغاية، فقد �ضمح باإعطاء عر�ص تقدميي واحد فقط لكل خم�ص دقائق، و�ضُ
اأدوات تنبيه عالية ال�ضوت م�ضتعارة من ق�ضم املو�ضيقى يف جامعة وند�ضور؛ وقد انتهزت الفر�ضة 
التي وفرتها يل هذه الدعوة لكتابة هذا املقال ل�ضتعرا�ص بع�ص الأفكار التي طرحت خالل هذه 
املناق�ضة بهدف الإجابة على ال�ضوؤال الذي يكرره معظمنا: »ما م�ستقبل التعليم اجلامعي على 

وجه التاأكيد؟«.

السياق احلالي: 
يف ال�ضنوات الأخرية كان هناك العديد من الق�ضايا التي توؤثر على التعليم والتعلم يف جميع 
انفجار  الق�ضايا  هذه  اأهم  ومن  وعامليًا،  حمليًا  الثانوية،  املرحلة  بعد  التعليمي  النظام  جوانب 
التكنولوجيا التي جتعل كمية هائلة من املعلومات يف كل حقل علمي متوافرة ومتاحة ب�ضهولة؛ 
مما اأدى اإىل تغيري دور اأع�ضاء هيئة التدري�ص – وب�ضكل ملحوظ – من كونهم العن�رص الأ�ضا�ص اأو 
املزود الوحيد للمعلومات »واحلكيم املحوري على املن�ضة لي�ضبح موجها ثانويا على اجلانب«. 
نقل  بدًل من  التعلم  ت�ضهل عملية  التي  للتدري�ص هي  املثلى  الطريقة  اأ�ضبحت  متزايد  نحو  وعلى 
املعلومات اأو تلقينها، وهذا الجتاه يتفق مع نقلة نوعية اأو�ضع يف جمال التعليم العايل كما يت�ضح 
الهيئات  اللذان حتّديا   ،  (Barr and Tagg 1995) اأبرز من كتبوا يف ذلك  الأدب الرتبوي، ومن  يف 
 Barr and) »التدري�ضية يف التعليم العايل للتحول من اأ�ضلوب »التعليم ال�ضائد« اإىل منوذج »للتعلم
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Tagg 1995) . اإْذ َدَعوا اإىل التحول من منوذج تعليم حموره اأع�ضاء هيئة التدري�ص اإىل منوذج تعلم 

 Barr حموره الطالب؛ اأي التحول من الرتكيز على تزويد التعليم اإىل الرتكيز على خلق التعلم. ويرى
and Tagg اأن منوذج التعليم يعتمد على مفاهيم التدري�ص التي ُيعرتف- ب�ضكل متزايد- اأنها غري 

فعالة؛ لأنها تنحرف عن كل ما يقرتب من مبداأ ال�ضياقات املثلى لتعلم الطلبة. ومن ناحية اأخرى، 
يوظف منوذج التعلم املقاربات الأف�ضل التي تعمل على تعزيز التعلم يف �ضياق معني ملجموعة ما 

من الطلبة. 
ومن ال�ضغوط الأخرى على النظام طلبات اأرباب العمل امل�ضتمرة خلريجني ميتلكون مزيداً 
من املهارات التوظيفية، ف�ضال عن طلبات متزايدة من اجلهات املعنية الأخرى، مثل: احلكومات، 
واأولياء الأمور، والطلبة اأنف�ضهم لقدر اأكرب من امل�ضاءلة من جانب اجلامعات. وقد اأدت هذه املطالب 
اإىل تركيز اأكرب على �ضمان اجلودة، وعلى حتديد �ضمات اخلريجني وقيا�ضها، و�ضمان مواءمة نتائج 
التعلم يف املقرر، والربنامج للم�ضتويات املوؤ�ض�ضية والإقليمية اأو الدولية، فعلى �ضبيل املثال، يف 
كندا عام 2005، اأن�ضاأت احلكومة املحلية يف اأونتاريو جمل�ص جودة التعليم العايل يف اأونتاريو 

(HEQCO) مع تفوي�ص لتعزيز اجلودة و�ضهولة الو�ضول وامل�ضاءلة. 

ويف الآونة الأخرية، اأ�ض�ص جمل�ص جامعات اأونتاريو (COU) ، وهو منظمة الروؤ�ضاء التنفيذيني 
جلامعات اأونتاريو املدعومة حكوميًا، جمل�ص جامعات اأونتاريو ل�ضمان اجلودة )جمل�ص اجلودة( 
الذي منح تفوي�ضًا باإقرار برامج درا�ضية جديدة لدرجة البكالوريو�ص/ اللي�ضان�ص والدرا�ضات العليا، 
ومتابعة عمليات �ضمان اجلودة لكل جامعة لدورة مدتها ثماين �ضنوات، و�ضمان اجلودة، عمومًا، 
 Council of) للربامج اجلامعية يف كل من م�ضتويات املرحلة اجلامعية الأوىل والدرا�ضات العليا 
Ontario Universities, 2011) . وقد اأّثرت هذه التطورات ب�ضفة عامة على اأ�ضلوب التعليم والتعلم 

داخل املقاطعة. وب�ضكل اأكرث حتديداً، فقد اأثرت على الهتمام املتزايد يف اإعادة ت�ضميم املناهج 
ثم  هذه،  اجلودة  �ضمان  اإجضضراءات  يف  املبادرة  زمام  اأونتاريو  اتخذت  وقد  وتغيريها.  الدرا�ضية 
تبعتها مقاطعات اأخرى يف كندا، ونحن نعلم اأن ت�رصيعات اأخرى اهتمت منذ فرتة طويلة بق�ضايا 
امل�ضاءلة و�ضمان اجلودة يف اأنحاء اأخرى خمتلفة من العامل، اأبرزها: اأ�ضرتاليا، واململكة املتحدة، 

والوليات املتحدة الأمريكية. 
جعلت  فقد  اأنف�ضهم،  الطلبة  من  نبعت  العايل  التعليم  نظام  على  ال�ضغوط  اأكرب  تكون  وقد 
بها  يتمكن  التي  الكيفية  على  بال�رصورة  اأثرت  ظاهرة  التنوع  املتغرية  ال�ضكانية  الرتكيبات 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص من اإ�رصاك طلبتهم من كل اخللفيات الثقافية والجتماعية والقت�ضادية، 
وتعليمهم، والتفاعل معهم. وعليه فاإن تنوع الطلبة الناجم، جزئيًا، عن الأعداد ال�ضخمة للطلبة، 
القرن  ن�ضف  يف  العاملي  امل�ضتوى  على  العايل  التعليم  جمال  يف  الرئي�ضة  التغريات  اأحد  يعد 

 . (Scott, 1995) املا�ضي
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لقد كان التعليم اجلامعي يف ال�ضابق، يف جّله الأكرب، جمال اخت�ضا�ص وامتياز للموهوبني 
وللنخبة ولأ�ضحاب المتيازات، وللقادرين على حتمل نفقاته. ومع �ضعود اقت�ضاد املعرفة حيث 
حلت املعرفة حمل املوارد املادية كم�ضدر رئي�ص للنمو القت�ضادي والقوة، فلم يعد التعليم العايل 
تلبية للرغبة فح�ضب، بل �رصورة لأغرا�ص النهو�ص ال�ضخ�ضي. فقد اأ�ضبحت امل�ضاركة يف التعليم 
العايل، يف جله الأكرب، القاعدة ولي�ص ال�ضتثناء، وعالوة على ذلك، فقد اأتاحت العوملة املتنامية 
وما يرافقها من مناف�ضة على الطلبة بني اجلامعات اإمكانية احل�ضول على التعليم اجلامعي لكل 

الراغبني فيه تقريبًا. 
التعليم  على  للح�ضول  الوا�ضع  النت�ضار  هو  اليوم  العايل  التعليم  �ضياق  يف  اجلديد  ولي�ص 
فح�ضب، بل الأكرث اأهمية هو زيادة الرتكيز على النتائج التي تلبي املطالب البيئية القائمة على 
املعرفة، مبا يف ذلك التفكري الإبداعي والنقدي، والقدرة على احل�ضول على تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت املنا�ضبة وا�ضتخدامها لأغرا�ص متنوعة، واملهارات الالزمة للم�ضاركة لتعلم م�ضتمر 

وم�ضتقل للتكيف مع الظروف املتغرية. 
اآخر يتمثل  ومن جانب اآخر فاإن ل�ضخامة اأعداد الطلبة و لدميقراطية التعليم العايل تاأثرياً 
يف النمو الهائل يف اأحجام ال�ضفوف العادية. كما اأن النمو الهائل يف عدد الطلبة امل�ضجلني يف 
الوقت الذي تتقاعد فيه اأفواج كبرية من اأع�ضاء هيئات التدري�ص يخلق حتديًا اأمام اجلامعات التي 
اجلماهريي،  العايل  التعليم  الطلبة. ومع  املكتظة مبئات  ال�ضفوف  تعمل على جتاوزه من خالل 
الآن خمتلفني متامًا  العديد من طلبة اجلامعات  اأ�ضبح  فقد  الطلبة و�ضوحا،  تنوع جمتمع  ازداد 
يف اخللفية الجتماعية والثقافية عن الطلبة الذين كانوا ي�ضاركون يف اأنظمة تعليم عاٍل نخبوية 
�ضغرية. ونظراً للزيادة الهائلة يف كل من التنوع وحجم ال�ضف، وب�رصف النظر عن تنوعهم يف 
القدرات اجل�ضدية  اأو  التوجه اجلن�ضي،  اأو  اللغة  اأو  ال�ضن  اأو  النوع الجتماعي  اأو  العرق  اأو  العن�رص 
طلبة  فاإن  الجتماعية،  لهويتهم  الأخرى  الأبعاد  اأو  الجتماعية،  الطبقة  اأو  الدين،  اأو  والعقلية، 
التعلم  اليوم يتميزون باحتياجات متفاوتة من حيث قدرات  الثانوية  مرحلة ما بعد املوؤ�ض�ضات 
والإعاقة، واأ�ضاليب التعلم، وم�ضتويات ال�ضتعداد. وقد اأعرب الطلبة لأ�ضباب مفهومة عن قلقهم و 
توقعاتهم فيما يتعلق بنوعية تعليمهم، فهم ينظرون اإىل جودة التعليم كمتغري حا�ضم يف حتديد 
نوعية تعليمهم. وللتخفيف من وطاأة هذا القلق، اأن�ضاأت موؤ�ض�ضات التعليم بعد الثانوي مراكز التعليم 
والتعلم، كما و�ضعت اأدوارها اأماًل يف حت�ضني نوعية التعليم من خالل اأع�ضاء هيئة التدري�ص اأو من 

خالل مبادرات تطوير التعليم لأع�ضاء هيئة التدري�ص لديها. 
هي  اليوم  العايل  التعليم  يف  للجدل  اإثضضارة  الأكضضرث  الق�ضايا  من  واحضضدة  اإن  القول  وميكن 
الدرا�ضية  ال�ضفوف  والتعلم يف  للتعليم  املتعددة  الو�ضائط  تقنيات  للعديد من  املتزايد  ال�ضتخدام 
وعلى النرتنت. وت�ضمل هذه التقنيات اأ�رصطة الفيديو، ومدونات، ومو�ضوعات و�ضبكات التوا�ضل 
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الجتماعي التي يتم الو�ضول اإليها من خالل الهواتف املحمولة، والأجهزة اللوحية، ونظم اإدارة 
التعلم، وموارد تعليمية مفتوحة اأخرى مثل م�ضاقات التعليم املفتوحة وا�ضعة النطاق على النرتنت 
(MOOCS) . فلم تعد التكنولوجيا احلالية �ضببا يف زيادة فر�ص احل�ضول على التعليم العايل لأي 

�ضخ�ص فح�ضب، بل جعلت اأي�ضًا هذا التعليم متاحًا يف اأي مكان وزمان، مما اأثار ت�ضاوؤلت حول 
مدى مالءمة هياكل اجلامعة التقليدية ونظمها، ففي ظل هذه الظروف، يبقى ال�ضوؤال الأكرث اإحلاحًا 

حول ماهية م�ضتقبل التعليم اجلامعي. 

املستقبل بوصفه وضعاً راهناً: 
اأطروحته امل�ضهورة  القرن 19( يف  )الأكادميي والكاهن يف  لقد كتب جون هرني نيومان 
1852 حول فكرة اجلامعة اأنها: »مكان لتدري�ص املعرفة ال�ضاملة«، مما يعني اأن املعرفة ثابتة، 
واأحادية الأبعاد، وتنتقل من جيل اإىل جيل. ومع ذلك، قلة من النا�ص اليوم تزعم اأن الغر�ص الوحيد 
من التعليم اجلامعي هو نقل جمموعة من املعارف كقواعد �ضاملة ودائمة. وقد تطورت اجلامعة 
احلديثة ب�ضكل كبري اإىل مكان يت�ضم بوجود اأكرث من طريقة واحدة للعلم واملعرفة باأبعاد متعددة، 
غري معطاة بب�ضاطة، واإمنا تبني وتبدع، وهي ديناميكية لتكون يف تطور م�ضتمر. ونظراً لوجودها 
يف وقت اأ�ضبحت فيه تكنولوجيا نقل املعرفة تتطور با�ضتمرار لتلبية الطلبات احلالية لطرق اأف�ضل 
وجديدة لالكت�ضاف وحرية الو�ضول والإبداع وال�ضتخدام والتخزين وتبادل املعلومات اأو املعرفة، 

فاإن اأ�ضواأ �ضيء ميكن اأن يحدث للتعليم اجلامعي م�ضتقباًل هو اأن يبقى على حاله دون تغيري. 
وما زالت املمار�ضات التدري�ضية التي هي تعليمية بحتة �ضائدة يف العديد من اجلامعات؛ اإن 
هذه املمار�ضات، التي تعتمد على املحا�رصات التقليدية التي تركز على تغطية املحتوى، تتعار�ص 
 Christensen Hughes, J. & Mighty, J. )Eds.() مع البحوث حول التعليم والتعلم يف التعليم العايل
2010 ,) ، وب�ضكل اأ�ضا�ضي، تخربنا البحوث اأن هناك عالقة وثيقة للغاية بني كيفية تدري�ص اأع�ضاء 

رئي�ضني  منهجني  ا�ضتخدام  اإىل  الطلبة  مييل  نعلم،  وكما  الطلبة،  تعلم  كيفية  و  التدري�ص  هيئة 
للتعلم، وهما املعروفان »بال�ضطحي« و »العميق«، وهي امل�ضميات التي ا�ضتخدمها الطلبة اأنف�ضهم 
ي�ضتخدم  فعندما   .  (Entwistle, 2010)  1976 عام  يف  وزمضضالوؤه  مارتن  به  قام  الذي  البحث  يف 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص طرقًا تدري�ضية تقليدية، تركز على نقل املعلومات، حيث يتحدثون ومعظم 
الطلبة ي�ضتمعون، ومييل الطلبة اإىل اعتماد ما ي�ضار اإليه باأنه »نهج �ضطحي« للتعلم. وكما يوحي 
امل�ضطلح، فاإنه يعني اأنهم ي�ضتثمرون احلد الأدنى من اجلهد يف عملية التعلم و الرتكيز ال�ضيق على 
تطوير القدرة على تكرار ما قيل لهم اأو ما قروؤوه، والطلبة الذين يتخذون النهج ال�ضطحي منهجًا 

للتعلم يوؤكدون على التلقني واحلفظ عن ظهر قلب. 
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ويف تناق�ص مبا�رص مع املمار�ضات املتبعة يف منوذج التعليم ال�ضائد، يركز منوذج التعلم، 
كما ذكر اآنفا، على خلق البيئات التي ت�رصك الطلبة، وتعزز التعلم والتي ت�ضاعدهم على اكت�ضاف 
التدري�ص طرقا تخلق  اأع�ضاء هيئة  املعرفة و بنائها وحل امل�ضكالت باأنف�ضهم. وعندما ي�ضتخدم 
بيئات تعلم كهذه، مييل الطلبة عندئٍذ لي�ضبحوا م�ضاركني يف عملية التعلم بن�ضاط اأكرث وليعتمدوا 
العميق يتعزز عندما  التعلم  اأن  �ضبيل املثال،  الأبحاث، على  للتعلم. وات�ضح من  العميق«  »النهج 
اخلا�ص،  تفكريهم  ومراقبة  املعرفة،  فرع  املحورية يف  املفاهيم  اإتقان  الطلبة على  ت�ضجيع  يتم 
وخلق فهمهم اخلا�ص من خالل ربط املواد اجلديدة مع خرباتهم ال�ضابقة، ومع »العامل احلقيقي«، 
وكذلك �ضياغة اأ�ضئلتهم اخلا�ضة والتحقق منها، وم�ضاركة النتائج التي تو�ضلوا اإليها مع اأقرانهم، 
تطوير  على  الطلبة  املعلمون  ي�ضاعد  املحتويات،  تغطية  على  الرتكيز  من  بدًل  اأخرى،  وبعبارة 
املهارات الأ�ضا�ضية التي متكنهم من اكت�ضاف املحتوى باأنف�ضهم، وذلك من خالل خلقهم �ضياقات 

التعلم املواتية للتعلم العميق. 
الطيبة للعديد من املعلمني  النوايا  الرغم من  العلمي، وعلى  البحث  الرغم مما يقوله  وعلى 
املتميزين الذين يهتمون اهتمامًا كبرياً بطلبتهم، ما زالت املمار�ضات ال�ضائدة يف التعليم العايل 

تعك�ص النهج التقليدي يف التدري�ص. 

رؤية أكثر تفاؤاًل: 
اإحداث فرق  امل�ضتقبل  للتعليم اجلامعي يف  الأ�ضمى  الغر�ص  �ضيكون  تفاوؤًل،  اأكرث  روؤية  يف 
كبري يف العامل. فهو �ضيعمل على �ضمان اأن يكون كل من يتلقى التعليم اجلامعي مواطنًا م�ضوؤوًل 
يف العامل، وي�ضهم يف جعل العامل مكانًا اأف�ضل. ولتحقيق هذه الروؤية، �ضيكون هناك توظيف اأكرب 
لطرق التعليم والتعلم تعتمد حمورية الطالب ومنهجية متعددة اجلوانب ت�ضتخدم بيداغوجيات اأو 
طرائق تدري�ص مبتكرة، مبا يف ذلك جمموعة من الطرق التعلمية الن�ضطة والتعاونية التي ينخرط 
فيها الطلبة ب�ضكل هادف واآمن، وتوفر اأي�ضًا بيئات تعلم اآمنة و�ضاملة تتيح جلميع الطلبة فر�ضًا 

مت�ضاوية لتحقيق النجاح، بغ�ص النظر عن هوياتهم الجتماعية. 
و�ضتكون املناهج متعددة التخ�ض�ضات ومتنوعة حقًا، حيث متنح وجهات نظر جديدة متعددة 
وعاملية. لقد اأ�ضبح من امل�ضلم به منذ فرتة طويلة اأنه ل توجد م�ضكلة يف العامل ميكن اأن يكون 
اأن يكونوا خرباء يف  اإىل  اأن خريجي اليوم مييلون  حلها عن طريق فرع معريف واحد، ففي حني 
جمال حمتوى واحد اأو اثنني، وغالبا ما يكون عليهم العودة للمدر�ضة لتعلم وظيفة، اأو اإيجاد و�ضائل 
اأخرى لتثقيف اأنف�ضهم يف جمالت اأخرى، �ضيكون خريجو امل�ضتقبل اأف�ضل اإعداداً حلل امل�ضكالت 
اكت�ضاب  ي�ضاعدهم على  اأن  �ضاأنه  الذي من  التعليم  ي�ضتفيدون من  القدمية واجلديدة لأنهم �ضوف 
برامج  يف  للدخول  الطلبة  ُيختار  و�ضوف  بذلك.  للقيام  الالزمة  والجتاهات  واملهارات  املعرفة 
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اجلامعات بناء على الأ�ضئلة التي يكونون قادرين على الإجابة عليها، اأو امل�ضكالت الجتماعية 
التي يريدون امل�ضاعدة على حلها. فعلى �ضبيل املثال، قد يختار طالب للعمل على م�ضكلة �ضحية 
معينة، اأو على التحدي البيئي اأو على م�ضكلة اجتماعية، مثل جانب معني من الفقر اأو �ضوء التغذية 
اأو الت�رصد، ومبجرد قبولهم، �ضيختار الطلبة من مناهج منط الكافترييا، درا�ضة قائمة من املوا�ضيع 
والتعاون مع الأ�ضاتذة والأقران لإيجاد اأجوبة على اأ�ضئلتهم املتعلقة مب�ضكالتهم املختارة. ففي 
هذا النهج القائم على البحث والتحقيق، �ضوف ي�ضارك الطلبة يف منط: »يف الوقت املنا�ضب« للتعليم 
يبقى  ول  ارتباطًا،  اأكرث  املعرفة  وتكون  حاجتهم،  وفق  املو�ضوعات  ويبحثون  �ضيدر�ضون  حيث 

الطلبة بال�رصورة مع الفوج نف�ضه، ول يتبعون جدوًل زمنيًا معّداً بطريقة خطية. 
ويف الواقع، فاإن ال�ضفوف الدرا�ضية التقليدية على غرار املحا�رصة كما نعرفها اليوم �ضتكون 
من خملفات املا�ضي، و�ضوف يتعلم الطلبة، لي�ص فقط من اأ�ضاتذتهم وزمالئهم الطلبة، وامنا اأي�ضا 
من املجتمعات املحلية التي �ضيعملون معها على م�ضكالتهم املختارة، اإن هذا ال�ضتخدام املتزايد 
 (Kinzie, 2010) التاأثري  عالية  العديدة  املمار�ضات  من  واحدة  جمرد  هو  املجتمع  خدمة  لتعلم 
التي �ضت�ضبح هي القاعدة. اإن العديد من املقاربات يف التعلم الن�ضط والتعاوين والتجريبي �ضوف 
ت�ضتخدم لإثراء جتربة الطلبة التعلمية، و�ضيكون الهدف متكني الطلبة واإ�رصاكهم من خالل اكت�ضاف 
الذات، والتفكري على م�ضتوى عاٍل، واعتماد مقاربات اأخرى ت�ضمح لهم بالتعلم العميق ملعرفة مدى 
مالءمة ما يتعلمونه، وموا�ضلة التعلم لفرتة طويلة بعد اأن يرتكوا دائرة تاأثرينا الفوري، ولن يكون 
الهدف اكت�ضاب املعرفة لذاتها، رغم حرية ال�ضخ�ص يف فعل ذلك اأي�ضًا، ولكن الأكرث اأهمية من ذلك 
�ضيكون الهدف بالإ�ضهام يف بناء رفاه املجتمع من اأجل حل امل�ضكالت الكبرية يف العامل، متامًا 
كما ت�ضور اإرن�ضت بوير (Boyer, E. 1990) . وبهذا �ضت�ضفر املقاربات املعززة للتعليم اجلامعي عن 
العديد من النتائج الإيجابية الأخرى. وكنتيجة لالإ�ضهامات املبا�رصة وغري املبا�رصة يف املجتمع، 
يف  اإليها  الو�ضول  ميكن  ل  عاجيًا  برجًا  تعد  ولن  املجتمع،  مع  اأف�ضل  بعالقة  اجلامعة  �ضتتمتع 

املجتمعات التي تعمل فيها. 
اإن واحداً من اجلوانب املر�ضية لهذه الروؤية املتفائلة للم�ضتقبل هو درجة التكامل والتوازن 
بني البحث والتعليم. فالتعليم اجلامعي لن يكون بعيداً عن البحوث، كما هو احلال غالبًا يف كثري 
من جامعات اليوم، و�ضيكون الثنان متكاملنْي يف البحث عن اإجابات لأ�ضئلة جمتمعية مهّمة مما 
يجعل من ال�ضعب الف�ضل بينهما. وعلى وجه اخل�ضو�ص، �ضينخرط اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ب�ضكل 
روتيني يف اأبحاث حول التعليم والتعلم (SoTL) بهدف تعزيز ممار�ضتهم التعليمية وتعلم طلبتهم، 
و�ضيتم دمج احلركة البحثية يف التعليم والتعلم (SoTL) ب�ضكل كامل يف التطور املهني وعمليات 

تقييم التعليم يف معظم اجلامعات. 



مستقبل التعليم اجلامعي: قامت أم مشرق؟

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح132

باخت�ضار، �ضيكون الطالب اأكرث من اأي وقت م�ضى يف �ضميم هذه الروؤية الواعدة وامل�رصقة 
للتدري�ص اجلامعي يف امل�ضتقبل؛ وباملح�ضلة، فاإن تعلم الطالب هو �ضبب وجود اجلامعة، و يجب 
اإ�رصاكًا كاماًل يف جتربة تعلم ذي معنى يوؤدي اإىل جناحهم يف  اإ�رصاك الطلبة  اأن تكون ر�ضالتها 
التغيري  التي تخ�ضع ل�ضغوط خمتلفة لإحداث  اليوم  لظروف جامعة  الداخل ويف اخلارج. ونظراً 
يف  ندرجه  فيما  خا�ص  اإ�ضايف  اهتمام  اإيالء  جميعًا  منا  �ضيتطلب  ر�ضالتنا  حتقيق  فاإن  املوؤثر، 
التعلم التي نطورها.  اأنواع بيئات  التعليم والتعلم التي ن�ضتخدمها، ويف   مناهجنا، ويف عمليات 
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