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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

المهدي نموذجًا

مظاهر الفساد في الجامعات
أحمد ّ
الجمال *

ُ
ُ
وق ــد أف ـض ــت الـ ــدراسـ ــة االس ـت ـطــاعـ ّـيــة
ل ـ ـ ـ ـ ــأدب ال ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــوي الـ ـف ــرنـ ـك ــوف ــون ــي
واألن ـ ـغ ـ ـلـ ــوسـ ــاك ـ ـسـ ــونـ ــي والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ـ ُ
ـرات
ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة ل ـل ـك ــادر ف ــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة إلــى
ـوان
وض ــع م ـشــروع مـتـ ّكــامــل تـحــت ع ـنـ ِ
ـوي ــة» .وه ـ ّنــا يــوضــح
«امل ـعــال ـجــة ال ـت ــرب ـ
نموذج
ي
تبن
إلى
نسارع
العلي أننا «لم
ِ
ّ
كيفما
إلسقاطه
جاهز
ة
تربوي
معالجةٍ
ٍ
ّ َ
منهجية
كان على مدارسنا ،بل اتبعنا

وتجاربهم
املقارنةِ بني أفكار اآلخرين
ّ ِ
ـات ــه
والـ ــواقـ ــع ف ــي ل ـب ـن ــان وخ ـص ــوص ــيـ ِ
وظروفهِ ».
مــاذا تعني ٌاملعالجة التربوية؟ يقول:
«ه ــي عـمـلـ ّـيــة اس ـتــدراكـ ّـيــة ل ــردم الثغر
ّ
الـتـعـ ّـلـمـ ّـيــة ل ــأه ــداف وال ـك ـفــايــات غـيـ ِـر
ّ
ُ
امل ـحــق ـقــةِ ل ــدى امل ـت ـعــل ـمــن ،وت ـب ـنــى في
ـائ ـهــم وتـحــديـ ِـد
ـص أخ ـطـ ِ
ض ــوء تـشـخـيـ ِ
أسبابها ومصادرها».

مشروع يحاكي المدرسة العادية

َ
ّ
العاديةِ أن تأخذ على
بمقدور
املدرسةِ
َ
عاتقها معالجة املشاكل والصعوبات
ّ
ّ
املتعلمني على ّ
التعل ّ
تنوعها
ميةِ لدى
ُّ
ّ
واتساعها وانتشارها؟ أم ُي ُ
ترك املتعلم
لـ ـق ــدره؟ وك ـي ــف ن ـســاعــد ال ـت ــام ــذة في
إكمال مسارهم التعليمي بالشكل الذي
يتناسب مــع استعداداتهم وقدراتهم
ومواهبهم الخاصة بحيث يصبح كل
تلميذ حالة بحد ذاتها؟.
ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة دفـ ـع ــت امل ــؤسـ ـس ــة إل ــى
الـبـحــث فــي م ـجــال مـعــالـجــة املـشـكــات
ّ
ّ
التعل ّ
يمية لــدى املتعلمني ،وبالتالي
ت ــأم ــن ب ـي ـئــةٍ م ــؤات ـي ــة الحـتـيــاجــاتـهــم،

الهدف
هو إعطاء
التلميذ
فرصة
االستمرار
في
المسار
التعليمي
وليس
إنجاحه

ّ
يشرح أن النموذج يتعامل مع األهداف
ّ
في
الـبـنــائـيــة أي املـ ــواد الـتــأسـيـســيــة ّ ً
ضرورية
مسارات التعليم والتي تعد
ّ
ّ
التعليمية ،وقد
لتعلم مختلف املــواد
ُ
النموذج
تـ ّـم تحديدها فــي إطــار هــذا
ِ
ب ـمــواد الـلـغــات (ف ــي الـحـلـقــات الـثــاث
من التعليم األساسي من األول حتى
التاسع أساسي) ومـ ّ
ّ
الرياضيات
ـاد ِة
ّ
(اب ـتــداء مــن الـصــف الثالث األســاســي
ّ
وح ــت ــى ال ـت ــاس ــع) ،إض ــاف ــة إل ــى م ــواد
العلوم في الحلقة الثالثة (من السابع
حـتــى ال ـتــاســع أس ــاس ــي) بــاعـتـبــارهــا
ّ
ّ
الثانوية.
تأسيسية للمرحلة
لـ ـك ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج
ّ
التعل ّ
ّ
مية
الوضعيات
ـرات
ينتج عـشـ ِ
ّ
الـتــي تحتاج إلــى املـعــالـجــة ،وفــي كل
ّ
ـاط
وض ـع ــي ــة هـ ـن ــاك ح ــا ّج ــة إل ـ ــى أنـ ـم ـ ِ
ـداف
تختلف
بحسب املتعلمني واألهـ ِ
ُّ
ّ
التعليمية،
املطلوب تحققها والحلقةِ
ّم ــا ُّي ــوح ــي ب ـص ـعــوبــة ه ــذه الـعـمـلـ ّـيــةِ
ّ
وتـ ــش ـ ـعـ ــب ـ ـهـ ــاُ ،
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــك ب ــإمـ ـك ــان ـ ّـي ــة
ِ
ّ
تطبيقها في املدرسة العادية ،فكيف
عمليًا؟
طبق املشروع
ُ
ش ـ ّـك ـل ــت املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــة ،ب ـح ـســب ال ـع ـلــي،
َ
ّ
فريق عمل من املتخصصني في املواد
ودربت ّ
الداخلة في املشروعّ ،
املنسقني
ّ
َ
ِّ
ّ
وامل ـ ـعـ ــل ـ ـمـ ــن وك ـ ـ ـ ــل املـ ـعـ ـ ًن ــي ــن ًداخّ ـ ـ ـ ًـل
ّ
ّ
ّ
املدرسة ،ورسمت هيكلية إدارية فنية
ْ
فــي مــدارسـهــا الـ ــ 17وربـطــتـهــا بفريق
ّ
ـات
ال ـع ـم ــل املـ ــركـ ــزي ،ون ــظ ـم ــت ع ـم ـل ـيـ ِ
املـتــابـعــةِ واملــواكـبــة للتقييم املستمرِّ

مل ـ ـسـ ــارات ال ـت ـط ـب ـي ــق ،وأجـ ـ ـ ــرت عـ ــددًا
ً
ّ
التجريبيةِ فـضــا عن
مــن الــدراســات
ّ
التقويمية ،وأقــامــت عــددًا
الــدراســات
مــن ال ـل ـقــاءات وامل ــؤت ـم ــرات الــداخ ـلـ ّـيــةِ
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ح ـس ــن س ـي ــر األم ـ ــور
وملـ ـع ــا َلـ ـج ــةِ امل ـ ـعـ ـ َ ّـوقـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـعـيــق
التنفيذ والتطبيق السليم.
ومن التحديات التي واجهت املشروع
الـ ـت ـ ـف ــاوت فـ ــي ت ـف ــاع ــل امل ـع ـل ـم ــن مــع
الـ ـنـ ـم ــوذج وت ـق ـب ــل تـطـبـيـقــه وتــوف ـيــر
ـوارد
الـ ــوقـ ــت املـ ـ ـت ـ ـ
ـاح ل ـل ـع ـم ـل ـيــة واملـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـويــةِ مـنـهــا والـبـشـ ّ
املـطـلــوبــةِ امل ـع ـنـِ ّ
ـريــة
ّ
ّ
والتربوية.
واملادية

أنماط معالجة متدرجة

ّ
َ
ُ
النموذج يتبنى أربعة أنماط معالجة
ّ
مـ ـت ـ ّ
ـدرج ــة ،ت ـب ــدأ بــامل ـعــال ـجــة ال ـف ــوري ــة
ّ
ّ
املدمجةِ في العملية التعليمية ،وهي
ٌ
ـراءات عــاجـ ّـيــةٍ مباشرة
عـبــارة عــن إجـ ـ
ٍ
ّ
ـاء
وف ـّ ـ ــوري ـ ـ ــةٍ ملـ ـشـ ـك ـ ٍ
ـات ّوثـ ـغ ــر ّ وأخ ـ ـطـ ـ ٍ ُ
تعل ّ
ّ
مية ُ خاصة ومـحــددةّ .ثم املعالجة
ّ
ّ
وضعف
املوجهة التي تعب ًر عن تعث ٍر
ّ ًٍ
ّ ً
ّ
ّ
ُ
ومحضرة
مــا يتطل ّب معالجة ُ مــركــزة ّ ُ
مسبقًا .أما املعالجة املؤسساتية فهي
ُ
ّ
تـهــدف إلــى تصويب تعلم مجموعات
ّ
ُ
ّ
املتعلمني .والنمط
كـبـيــر ٍ ُة نسبيًا مــن ُ
ّ
ال ــراب ــع ه ــو امل ـعــال ـجــة امل ـخ ـتــصــة الـتــي
ّ
ت ـه ـتـ ّـم ب ـ ــذوي ال ـص ـع ــوب ــات الـتـعــلـمـ ّـيــة
ال ــذي ــن ي ـح ـتــاجــون إل ــى املـتـخـ ّـصـصــن
ب ــال ـت ــرب ـي ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة وامل ـت ـخـ ّـص ـصــن
ّ
ّ
النفسيني واالجتماعيني.
َ
ّ
ّ
ي ـب ــدو ال ـع ـلــي مـقـتـنـعــا ب ـ ــأن امل ــؤس ـس ــة
اس ـت ـط َــاع ــت مـ ــن خ ـ ــال ت ـجــرب ـت ـه ــا أن
ّ
تطبيقيًا للمعالجة
ت ـصــوغ نـمــوذجــا
ّ
التربوية صالحًا لالعتماد والتطبيق
ـاف أنــواع ـهــا،
ف ــي ا ّملـ ـ ــدارس ع ـلـ ُـى اخ ـت ـ ّ ُ
ـادي ــة بــاعـتـبــاره
ال ســيـمــا امل ــدرس ــة ال ـع ـ
ً
قــابــا للتعامل مــع مختلف املشكالت
ّ
ّ
ّ
ّ
يتعرض لها املتعلمون
التعلمية التي
ّ
في سياق تعلمهم.
لكنه يستدرك« :ال يمكن قياس نتائج
املشروع في املدى القريب .فالهدف هو
إعـطــاء التلميذ فــرصــة االسـتـمــرار في
املسار التعليمي وليس إنجاحه وهنا
تكونت لدينا انطباعات ال أرقام ،تظهر
من خالل التغذية الراجعة وردود فعل
األه ــل والتغيير ال ــذي طــرأ على نظرة
املعلم إلى املتعلم وعالقته به وتطوير
املـ ـعـ ـل ــم ألدائـ ـ ـ ـ ــه ب ـح ـي ــث أص ـ ـبـ ــح أك ـث ــر
تخصصًا بالعملية التعليمية وليس
فقط بمادته».

ّرد

عماد األشقر مؤتمن
على التعليم الخاص
اإلن ـ ـ ـكـ ـ ــار ،الـ ــرفـ ــض واألسـ ـ ـ ـ ــى ،إلـ ـق ــاء
الـ ـل ــوم وت ــدن ــي م ـس ـتــوى ال ـتــوق ـعــات
ً
الــوالــديــة مــن االب ــن أو االب ـنــة ،فضال
ع ــن تـعــريـفـهــم بطبيعة الـصـعــوبــات
وخصائصها النفسية واالجتماعية
والجسمية والفكرية.
إن تبني ّ
املبرات للدمج التربوي أتاح
العديد من الشراكات مع مؤسسات
املجتمع والدولة ،وال سيما الشراكة
مــع وزارة الـتــربـيــة لتسهيل الـتـقــدم
ل ــام ـت ـح ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة وت ـج ـه ـيــز
ال ـقــاعــات وتــأمــن األدوات املـســانــدة
لـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة على
تنوعها واملشاركة في اللجنة املكلفة
من املركز التربوي للبحوث واإلنماء
لـتـعــديــل امل ـنــاهــج ووضـ ــع تــوصـيــف
لالمتحانات الرسمية للتالمذة ذوي
االحتياجات الخاصة.
*مدير قسم اإلعالم في جمعية املبرات
الخيرية

رأي

تعليقًا على مقال الرأي الذي نشر في عدد "األخبار" في األول من أيار الجاري بعنوان:
"من هو عماد األشقر؟ ومن يمثل؟" (.)http://www.al-akhbar.com/node/276528
وردنا بيان موقع من نقابة أصحاب املدارس األكاديمية الخاصة في لبنان وموضوع
في مغلف ممهور بعبارة" :الجمهورية اللبنانية ،وزارة التربية والتعليم العالي ،املديرية
العامة للتربية" ،ومما جاء فيه:
"نقول للذين تساءلوا من هو عماد األشقر ومن يمثل ،إذا كنتم ال تعرفون من هو عماد
األشقر وما يقوم به في الوزارة من توسط ملصلحة األهالي مع مدارس أوالدهم فتلك
مصيبة ،وإذا كنتم تعرفون عن حق من هو فاملصيبة أعظم ،إن ما أكد عليه األشقر في
ما يتعلق باملوازنات املدرسية والتزام املدارس كافة بالقانون الرقم هو صحيح بامتياز،
وإذا كــان كاتب املقال ناشطًا تربويًا في الـحــراك املــدنــي ،فهو يــدرك تمامًا أن األقلية
من األهالي متعسرون ماديًا! ولكن األكثرية منهم يحاولون التهرب من دفع األقساط
املتوجبة على أوالدهم حتى أصبحنا في مدارسنا ال نميز بني املحتاج واملحتال".
الخاص في لبنان ويسهر
وطمأنت النقابة السائلني بأن "األشقر مؤتمن على التعليم ّ
على مصالح جميع الناس ،فنحن كمدارس من هؤالء الناس ،إل إذا كنتم تعتقدون أننا
من كوكب آخر".

ّ
مع الحاجة املطردة إلى توسيع قطاع التعليم العالي وتمكني معظم
الطالب من االنتساب إليه ،ظهرت على املستوى العاملي ممارسات
يمكن وضعها في خانة الفساد ،ملا لها من انعكاسات سلبية على
النظام التعليمي واملجتمع ككل .إن املمارسات السيئة ،التي يشار
إليها عــادة كسوء سلوك أو تحريفّ ،
تقوض جــودة التعليم العالي
ّ
ـوء اإلدارة وعــدم
وصــدقـيـتــه فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم .كــذلــك ،إن سـ َ
الكفاءة يصبحان لونًا مــن أل ــوان الفساد إذا لــم ُيعالجا .وينعكس
ذلك على نمو أي بلد وقدراته ،ويؤدي إلى انهياره في ظل املنافسة
العاملية.
ُ
شاركت في اجتماع للخبراء في واشنطن،
ففي  31/30آذار ،2016
انـضــم إلـيــه معهد الـيــونـسـكــو الــدولــي للتخطيط الـتــربــوي ()IIEP
واملـجـمــوعــة الــدول ـيــة لـلـجــودة الـتــابـعــة للمجلس األم ـيــركــي العتماد
التعليم العالي ( ،)CHEA / CIQGوقد وضعنا تقريرًا استرشاديًا
كدعوة من أجل مكافحة الفساد األكاديمي في التعليم العالي ،على
أن يـكــون لهيئات ضـمــان ال ـجــودة ،وكــذلــك للمؤسسات الحكومية
أهال وطالب) دور في
ومؤسسات املجتمع املدني
(جمعيات ،إعالمٍ ،
هذا اإلطار ،وخصوصًا بعدما ّ
تبي ّأن الدور الحاسم الذي ينبغي أن
يؤديه ضمان الجودة في مكافحة الفساد ليس كافيًا .والفساد الذي
يؤثر بنزاهة العمليات األكاديمية للجامعات قد يحدث عند املنبع
(الترخيص للمؤسسات) أو املصب (إعطاء الشهادات واملؤهالت)
بعيدًا من عمل هيئات ضمان الجودة.
التقرير يقدم أمثلة على مظاهر الفساد في التعليم العالي ُوضعت
كـمـبــادئ تــوجـيـهـيــة .ويـمـكــن الـعـثــور عـلــى مـعـلــومــات إضــافـيــة عن
املمارسات الفاسدة في قطاع التعليم على املوقعhttp://etico.iiep. :
.unesco.org
ومــن مظاهر الفساد الـتــي يشير إليها التقرير فــي تطبيق أنظمة
التعليم العالي السهولة في ترخيص املؤسسات ،وتعيني أشخاص
غير مؤهلني أو مــن لديهم تـضــارب مصالح فــي الهيئات الناظمة،
وتعینی املسؤولني األكاديميني والتنفیذینی ملؤسسات التعلیم العالي
مــن دون مــراعــاة األص ــول الـقــانــونـیــة التنظيمية ومـجــالــس التعليم
العالي ،والتدخل السياسي أو التجاري في قرارات الهيئات.
وعلى مستوى الــدور التربوي/التعليمي ملؤسسات التعليم العالي،
يتحدث التقرير عــن املـيــول التجارية لبعض املــؤسـســات ،والتحيز
في تعيني هيئات التدريس ،واختيار املوظفني األكاديميني وغيرهم
مــن املوظفني على أســاس الــرشــى أو املحسوبية أو النفوذ ،وغياب
األســاتــذة وع ــدم إيفائهم بــااللـتــزامــات امل ـقــررة لـهــم ،وتعيني هيئات
تــدريــس غير ملتزمة (غـيــاب – تـقــاعــس) ،وتغيير عــامــات الطالب
في مقابل امتيازات معينة (شخصية أو مالية) ،واستغالل الطالب
وأولياء األمور ملصالح شخصية ،إلخ.
وبالنسبة إلى قبول الطالب ،قد يجري في بعض املؤسسات تجاوز
ش ــروط التسجيل الـتــي وضـعـتـهــا الـحـكــومــات والـهـيـئــات الـنــاظـمــة،
والتحيز في االلتحاق والقبول ،ونشر معلومات كاذبة عن القبول،
وتقديم الرشى ملوظفي القبول ،وتقديم شهادات مزورة و/أو رسائل
توصية م ـ ّ
ـزورة ،والتحيز في السكن الجامعي ،وقيام أفــراد الهيئة
التعليمية بإسداء الدروس الخصوصية.
ويـلـفــت الـتـقــريــر إل ــى بـعــض املـظــاهــر فــي تـقــويــم ال ـطــاب والـتــاعــب
بالنتائج وبيع أسئلة االمتحان أو املــواد ذات الصلة بــه واستخدام
طواحني املقاالت ورشــوة املؤلفني واملصححني وانتحال شخصية
املرشحني والكتابة عنهم واالنـتـحــال والـغــش فــي التقويم املستمر
والواجبات واالمتحانات واملحسوبية في وضع الدرجات والتحيز
في توزيع املنح الدراسية والبعثات.
وبالنسبة إلى وثائق الشهادات ،تستخدم في بعض األحيان طواحني
الدرجات واالعتماد (انظر منشورات اليونسكو السابقة UNESCO
َ
ُ ،)IIEP / CHEQويكشف تزوير العالمات والشهادات أو الدرجات،
وتقديم بيانات خاطئة عن املؤهالت على السير الذاتية والتطبيقات
الوظيفية ،وتـمــارس الضغوط السياسية على مؤسسات التعليم
العالي ملنح درجات لبعض الشخصيات العامة وبيع الدرجات العلمية.
وفي مجال األطروحات واملنشورات البحثية ،ال يتردد البعض بطرح
األطروحات املترجمة من لغات أخرى كعمل أصلي ،ونشر املشرفني
على أبـحــاث طــاب الــدراســات العليا لنتائج األبـحــاث مــن دون ذكر
أسماء الطالب ،ورفــض املراجعني لألبحاث في املجالت ملنشورات
منافسيهم ،وفبركة البيانات أو النتائج ،وسرقة األبـحــاث العلمية،
وتأثير الهيئات الداعمة في اتجاهات هذه األبحاث.
ومن مظاهر الفساد أيضًا أن تقمع إدارات الجامعات وسائل اإلعالم
وتمنعها مــن نشر املعلومات عــن ســوء الـسـلــوك ،وتنشر هــي في
املقابل معلومات مضللة.
التقرير يـقـ ّـدم آلـيــات لـعــاج هــذه املـظــاهــر ،لعل أبــرزهــا تطبيق نظم
ال ـجــودة والـتـقــويــم ال ـخــارجــي ملــؤسـســات التعليم ال ـعــالــي ،ومـكــافــأه
النماذج التي حققت مـعــدالت عالية مــن الشفافية ،ونشر قصص
النجاح للتوعية ،وتحفيز املجتمع.
إن الفساد األكاديمي مشكلة دولية تصيب الــدول الغنية والفقيرة
على السواء .لذا ،من الضروري إنشاء روابط وشبكات بني املنظمات
التي تحارب الفساد لتبادل املعلومات بشأن الجامعات واملؤهالت،
وزيادة التعاون في مجال بناء القدرات.
يمكن االطالع على التقرير على الرابط اآلتيhttps://www.chea. :
org/userfiles/PDFs/advisory-statement-unesco-iiep.pdf
*املدير العام للتعليم العالي

