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مشكالت التعليم الجامعي االهلي في بغداد من وجهة نظر الطلبة

))

ا .م .د .نوال قاسم عباس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /مركز البحوث التربوية والنفسية
ملخص بحث :
يهدف البحث الحالي الى التعرف على المشكالت التي تواجه التعليم االهلي الجامعي في بغداد من وجهة
نظر طلبة الكليات االهلية,

حدود البحث :تحدد البحث الحالي بثالث كليات اهلية معترف بها وهي كلية المأمون ,التراث ,الرشيد ,عدد

افراد العينة ( )120طالب وطالبة اختيرت عشوائيا.

نتائج البحث :تحدد مشكالت التعليم الجامعي االهلي بالمشكالت المادية والمالية حصلت مشكلة "االنتهازية

والنفعية من قبل اصحابها "ومشكلة" ضعف المستلزمات المادية" ومشكلة "القسط السنوي " يثقل كاهل الطلبة
ومشكلة "عدم توفر قاعات دراسية كافية وان وجدت فسعتها غير كافية" على اعلى وسط مرجح (-2.43

 )2.40ووزن مئوي قدره ()%80.34 -%80.66

اما فقرة (بعض الطلبة ضباط يضغطون على الطلبة للتغاضي عن غياباتهم )

وفقرة (قد يتعرض التدريسي الى تهديد وضغط من طالب متنفذ في الدولة فصل بسبب غياباته) على اقل وزن

مئوي وكانت على التوالي ()%45-%49

الكلمات المفتاحية( :مشكالت التعليم الجامعي االهلي من وجهة نظرهم )

of University education unofficial in Baghdad from the
))students’ point of view

((Problems

Of personal preparation procedures:
M. D. Nawal Kassem Abase.
Search summary:
The current research aims to identify the problems facing-non-formal university
education in Baghdad from the point of view of their students .
Limitation of research the current research is determined by three recognized
college namely : Al-mamun, Al-tarath and Al-rashid .
The sample of 120 students was randomly selected .
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Research result: the problem of university education were determined by physical
and financial problems .
The problems identified the civil education of financial and financial problems that
got a percentage weight of 80% less , it got a percentage weight of 45% for the
search situation in the informal colleges.
Key words: problems of university education unofficial , from the point of view of
their students.

اهمية البحث والحاجة اليه :

الفصل اال ول

التعليم الجامعي االهلي في العراق تعود جذوره الى سنة 1963حين تأسست الجامعة المستنصرية
حينئذ كان اسمها (الكلية الجامعة ) بعد ذلك سنة  1974اصبحت الجامعة المستنصرية مؤسسة من

مؤسسات التعليم العالي الرسمي في سنة 1966ازداد عدد الكليات االهلية آنذاك فاصبح ( )9كليات في
مختلف المحافظات العراقية .وحددت المادة الثانية من قانون الجامعات االهلية لسنة  1996اهداف الجامعة

او الكلية االهلية اهمها االسهام في احداث تطورات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية وفي
البحث العلمي بمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وان ال تكون رديفا للكليات الرسمية وحسب وانما

تكون قدوة وحاف از في حقيقة االمر ان مؤسسات التعليم الجامعي االهلي تواجه مشكالت عديدة ففيما يتعلق

بالكادر التدريسي الموجود فيها كما ان معظم الكليات االهلية تعاني من ضعف واضح في المستلزمات المادية

فهي تفتقر الى بنايات خاصة بالتعليم الجامعي ومكتبات متطورة ومستلزمات مختبرية متخصصة بالعلوم

الطبية والصيدالنية مع العلم ان الكليات االهلية تبدي اهتماما واسعا بعلوم الحاسبات وهندسة البرمجيات

وبحوث العمليات .ويأتي هذا انسجاما مع الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم ,وتعاني من ضعف شديد في
مستوى طلبتها العلمي لذا فالكليات االهلية يفترض ان تكون متميزة في المناهج والكتب واالختصاصات

وهيكل اداري متضامن ومتكامل مع مؤسسات التعليم الرسمي لمواكبة التطور في العالم ليكون لهما دور فاعل
في نقل المجتمع العراقي ليواكب التطور في العالم لذا ارتأت الباحثة دراسة مشكالت التعليم الجامعي االهلي

دراسة مستفيضة للنهوض بالتعليم الجامعي االهلي ووضع المعالجات الالزمة  .اما اهمية البحث والحاجة اليه
تتضح في اهمية الجامعات والمعاهد العالية التي لها دور مهم في رفد حلقات التطور والبناء بالقوى العاملة
المتخصصة التي تعمل على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لذا فأن التعليم بمراحله المتنوعة يعد

عملية استثمارية مجدية فيقدر ما يتفق على االنظمة التعليمية من اموال بقدر ما يعود عليها من ثروة بشرية

متدربة وقادرة على االرتقاء بالبلد نحو التقدم واالزدهار (.حسين ,2011,ص) 3
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لذا تعد الجامعات والكليات االهلية احد روافد النشاط الخاص التي ينصب نشاطها العلمي والربوي في

مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية فهي احدى مؤسسات التعليم العالي التي تقع عليها مسؤولية وواجبات
االنشطة االنتاجية  .المختلفة في المجتمع ( .طاقة ’2005’,ص)174

وبما ان درجة تطور ونمو فعالية عناصر النظام التربوي والتعليمي هو مرآة عاكسة لجودة التعليم

ودرجة مواكبة مخرجات متطلبات سوق العمل واالستجابة للتقدم الحاصل في تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت

فضال عن قدرته في التصدي للحراك االقتصادي للشركات الكبرى والصغرى وتقدم المجتمع على صعيد
االنتاج واالستهالك  .لذا يجب ان يتسم التعليمي والتربوي في العراق بالقدرة على التحول من نقل المعرفة الى

استحداث المعرفة ومن ثقافة التذكير واالبداع الى ثقافة التفكير واالبداع لذا يجب ارساء أسس الشراكة

الحقيقية ما بين القطاع الحكومي واالهلي ليتخذ كل منهما دوره المتميز في تطبيق معايير الجودة الشاملة
واالرتقاء بنوعية التعليم ليقترب نظامنا من غايات

(.المهداوي’’2010ص)12

التنمية البشرية المستدامة ليواكب ركب الحضارة

فتوسع التعليم الجامعي االهلي في المجتمع نتيجة التكامل بين التعليم االهلي والحكومي حيث بلغت

نسبة الطلبة في الكليات االهلية عام  %27 ,2013من مجموع الطلبة االجمالي وبمعدل  %135في المدة

بين ( 2013 -2009الربيعي ,2014,ص)15

وألهمية التعليم االهلي الجامعي يجب معرفة مشكالت التعليم االهلي من وجهة نظر طلبة الكليات

االهلية ومعرفة المشكالت يؤدي وضع المعالجات الالزمة .

اهداف البحث  :يهدف البحث التعرف على المشكالت التي تواجه التعليم الجامعي االهلي في بغداد

من وجه نظر الطلبة .

تحديد المصطلحات :

التعليم االهلي الجامعي 2016:عرفها (ناصر )هو كل مؤسسة غير حكومية تقوم بأي نوع من انواع

التعليم الجامعي او العام او الخاص او الفني (ناصر 46’2016,ص)

المشكلة 1951 : problems :عرفها وبستر  : ()Websterبانها قضية مطروحة للحل كأن تكون

قضية او حالة محيرة لشخص ما)) p672,Webster,,1951

عرفها (نجار واخرون)  : 1960اية وضعية محيرة حقيقية كانت ام اصطناعية يتطلب حلها اعمال

فكر (نجار , 1960,ص)190

عرفها (جابر وحسين) 1967 :بانها حالة حيرة وقلق تتملك عقل االنسان وتدفعه الى التأمل والتفكير

إليجاد حل وجواب للخروج من هذه الحيرة ( .جابر وحسين 59, 1967,ص)
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عرفها كود  1973بانها حالة اهتمام او ارتباك حقيقي او اصطناعي وحلها يتطلب تفكي ار تأمليا

,1973(.كود ,ص)438

عرفها (التل  : )1995بانها موقف يسعى فيه الفرد للبحث عن وسائل للتغلب على عاتق او عوائق

تحول دون التوصل لهدف ذي قيمة (التل ,1995,ص)2

عرفها( المليجي)  2013 :بأنها هي اي نقص يواجه الكائن الحي في التوافق وتنجم المشكلة عادة عن

عائق في سبيل هدف ال يمكن بلوغه بالسلوك الذي اعتاد الفرد مما يؤدي الى شعوره بالتردد والحيرة والتوتر

وهذا يدفعه الى ان يسعى لحل المشكلة حتى يتخلص مما يعانيه من ضيق وتوتر (.المليجي ,ب-ت )2013

عرفها( دمعة) 1983 :المشكلة  :حالة شك وارتباك يعقبها حيرة وتردد وتتطلب عمال او بحثا للتخلص

من هذه الحالة واستبدالها بحالة شعور باالرتياح والرضا (.دمعة ,1983,ص)39وقد تبنت الباحثة تعريف
دمعة .

يتضمن الفصل الثاني المحاور االتية:

الفصل الثاني

المحور االول :واقع التعليم الجامعي االهلي ومشكالته :
التعليم الجامعي االهلي يعاني من عدة مشكالت وتحديات تقف حائال امام تطورها وتقدمها لذا اصبح
التصدي لهذه المشكالت جزءا من عملية اصالح التعليم العالي عبر تشخيص مفاصل الضعف في هذا

القطاع وطرح الحلول والمعالجات الكفيلة بما يمكنها لعب دور ايجابي في تخريج نخبة نافعة ومنتجة للمجتمع
 .واهم هذه المشكالت نقص الكوادر التدريسية في االختصاصات العلمية وعدم استق ارره سنويا نتيجة الهجرة

الى الدول المجاورة  .باإلضافة الى ضعف الرصانة العلمية واغلب الكليات االهلية ال تملك ابنية مملوكة

والبنايات التي تشغلها حاليا غير مناسبة ألنها لم تصمم كأبنية جامعية تتناسب مع التطور الكمي والنوعي

لألقسام ونقص المختبرات والتجهيزات وعدم االستقرار في سياسة القبول في الجامعات خاصة في السنوات

السابقة والتعليم االهلي يعاني اختالالت هيكلية ال سيما في العالقات الموجودة بين العناصر االساسية للعملية
التعليمية ومستلزماتها المادية والبشرية وعدم ربط النظرية بالتطبيق العملي( .طاقة ,2010 ,ص) 3

المحور الثاني :

سبل تطوير التعليم االهلي :ينظر للتعليم العالي االهلي بأنه رافد حيوي للتعليم الحكومي كونه يسهم

اسهاما فعاال في دعم البنى االقتصادية والعملية للبلد وتخفيف االنفاق الحكومي على التعليم وتقوم فلسفة
التعليم الجامعي االهلي وفق مبدأ اشتراك المواطنين في تحمل مسؤولية نشر العلم وتطويره وشريكا للدولة في
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بناء الفرد والمجتمع والعمل على تقليل دور الدولة واجتذاب االستثمار الخاصة على ان يبقى تحت اشراف

الدولة وألهميته ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

لذا فأن ,من الضروري دراسة واقع الكليات االهلية خاصة في مجال الرصانة العلمية للكليات اي اكمال

العمل واتقانه واحكامه في المواصفات النوعية لتخريجها ومؤهالتها للتعامل مع المهام التي سيكلفون بها
والمشاكل التي سيتصدون لها لمعالجتها لذا البد لنا ان نتصدى للمستوى المعرفي لمدخالتها وبما ان الكليات

االهلية مشروع يعتمد في تمويله على االقساط التي يسددها الطلبة لذا يعتبر التعليم الجامعي االهلي نقلة

نوعية وخطوة مهمة تسهم في تنمية البالد وتلبية احتياجات المجتمع واالفراد مكمال جنبا الى جنب للدور الذي
تقوم به الجامعات الحكومية كما ان التنوع في التعليم العالي االهلي والحكومي  .اثراء للساحة الوطنية وتلبية

الحتياجات سوق العمل المتزايدة ولها دور في االشراف على جودة التعليم العالي ومستوى المخرجات التعليمية
كما ونوعا .وليزداد التنافس بين التعليم الحكومي واالهلي .عمدت بعض الدول العربية على خصخصة التعليم
ولكي ال تجعل اليد الطوال للجامعات الحكومية ومن الضروري اختيار التدريسي الذي لديه خبرة اكاديمية سواء

كان في التعليم االهلي او الحكومي ويفضل تأهيل حملة الدكتوراه ممن تخرجوا حديثا وتأهيلهم ليتقلدوا زمام
االمور وتطبيق افضل المعايير العالية لالرتقاء بالتعليم االهلي ويفضل االستفادة من المناهج معدة من قبل

اعرق الجامعات كجامعة هارفرد وعمل على تطويرها افضل اكاديمي العالم ويجب ان تعتمد على نفسها
الجامعات االهلية وتعمل على مراجعتها بنفسها لتساهم في خلق بيئة تنافسية في المناهج وطرق التعليم .كي

ال تكون المناهج نسخة مكررة من مناهج التعليم الحكومي الجامعي .ويجب ان تكون المناهج والبرامج

التعليمية تتوافق مع رؤية وتطلعات وامكانيات المؤسسة التعليمية ودراسة مدى موائمتها وتماشيها مع بيئتنا
التعليمية( .ناصر  , 2016,ص)462

ان دعوة التعليم العالي االهلي وبقاؤه في معترك المنافسة مرهون بعدة عوامل اهمها تعتمد الحرص

على االرتقاء بجودة التعليم ,واالهتمام بالبحث العلمي والتحول من كليات الى جامعات واالرتقاء بالتعليم الى

انظمة حديثة كتلك التي تهدف الى تنمية مهارات الطلبة وبناء الشخصية واكتساب المهارات المختلفة كمهارات
االتصال والبحث العلمي وغرس حب البحث العلمي وقياس اداء الطالب وتقدير ملكاته في التصدي

للمشكالت العلمية وتحفيزه على المالحظة واالستنتاج .وضرورة التعامل مع الطالب كفرد ناضج ومعتمد

بشكل كبير على نفسه في التحصيل الدراسي واشراكه في العمليات التعليمية ألنها هي الملكات التي نحتاجها
لتلبية احتياجات سوق العمل في الوقت الراهن والمستقبل وليس مجرد استقبال معلومات واسترجاعها .

وللتصدي لمشكالت واحتياجات المجتمع االجتماعية والصناعية واالقتصادية يجب فتح برامج الدراسات العليا
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كما ان من شأن البحث العلمي ان يدر ارباحا كبيرة على المؤسسات التعليمية العالية االهلية في حال اعطي

االهتمام والدعم الذي يستحق( .طاقة ,2010 ,ص)4
الدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث وهي :

 -1دراسة طاقة ( 2010االختالالت الهيكلية في التعليم العالي االهلي في العراق)

هدف الدراسة :دراسة االختالالت الهيكلية في التعليم العالي االهلي في العراق واالشارة الى االسباب التي
ادت الى حدوثها مع الوقوف على السبل الكفيلة بحلها حيث تناولت الدراسة عينة من الكليات بلغت ()14

كلية اهلية معترف بها من قبل و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي .
توصلت الدراسة الى:

 .1ان من اهم االسباب التي ادت الى وجود االختالالت الهيكلية جدية هو غياب الوضوح الفكري
والفلسفي لتحديد مسارات هذا القطاع في المجتمع العراقي .

 .2يتضح ان اكثر كليات االهلية يوجد فيها قسم القانون ويوجد في (12كلية ) من مجموع  14كلية اذ
شكل هذا القسم من حيث عدد الطلبة الملتحقين فيه ما نسبته  %25من مجموع الطلبة الكلي الذين

يدرسون في باقي اقسام الكليات اي ان ربع اقسام الكليات االهلية  .قسم قانون

 .3ان اغلب الكليات االهلية لم تفتح اقسامها على اساس دراسة او خطة مركزية او تصورات
واضحة وليس لها عالقة مباشرة في عملية التنمية .

 .4وجود اختالالت على مست وى الكلية الواحدة واقسامها العلمية من حيث العالقات الترابطية بين
عدد االسا تذة والقاعات الدراسية والمختبرات كذلك على عدد التدريسين من حملة شهادة الدكتوراه

والماجستير( .طاقة ,2010,ص.)13
 -2دراسة البدري وسلمان ( 2010 :تغيير اتجاهات طلبة الكليات االهلية في العراق لالعوام -2000
)2008

هدفت الدراسة :الكشف عن صورة التوزيع الحالي للجامعات االهلية والكليات االهلية في العراق  .توصلت
الدراسة الى النتائج االتية:

 .1ان توزيع الكليات االهلية تركز معظمها في بغداد والتي ضمت ( )9كليات من مجموع  22كلية في
كل العراق  .كما ضمت 42قسما علميا من مجموع  59قسما وقد تزايد عدد الكليات التي يغلب عليها
الطابع الديني بعد عام  2004مما بين طبيعة التوجه نحو العلوم الدينية .
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 .2االزمات الداخلية بعد عام 2004بعد االحتالل اثرت على واقع التعليم وعلى عدة محاور منها :

التراجع الذي شهد معدل نمو الطلبة الملتحقين في الكليات االهلية للعاملين و الدارسين فيها -2003

2005- 2004اذ لم تتجاوز نسبتهم  %33,3الدراسة المسائية وانخفضت نسبة الطلبة العرب الى

3و %0وتراجع نسبة االناث فيها (.البدري ,2010,ص)7

 -3دراسة حافظ وحسين (2012واقع تقييم اداء التدريسيين في الكليات االهلية )
دراسة تحليلية لعينة من الكليات االهلية العراقية ) هدف الدراسة :دراسة الواقع الراهن لعملية تقييم

االداء باعتماد استمارة تتضمن عدد من المحاور في تقييم وتشخيص السلبيات ومشاكل تقييم االداء وتحليلها

وضعف االهتمام .بالترقيات العلمية ومعظمهم في الكليات االهلية هم من حملة لقب مدرس مساعد حيث
تصل نسبتهم الى . %50

(حافظ وحسين و,2012ص)8
 -4دراسة الوردي (2010تأهيل خريجي الكليات االهلية لسوق العمل )
توصلت الدراسة الى النتائج االتية :

 .1معضلة بطالة الخريجين تعود الى التوسع

المستمر في استحداث المزيد من الكليات والمعاهد

ال رسمية واالهلية في العراق دون ان يقترن ذلك باستشراف الطاقة االستيعابية لسوق عمل الخريجين
اي ان خطط التوسعات تفتقر الى النبض التسويقي.

 .2تدني المعدالت للمتخرجين في الدراسة في الكليات االهلية قياسا الى نظرائهم في الكليات الرسمية مما
يعقد من مهمة الكلية االهلية في تامين الرصانة العلمية لمتطلبات الدراسة فيها.

 .3تتسم المناهج الدراسية في االقسام العلمية بالنمطية .
(الوردي ,2014,ص)9

 -5دراسة حيدر فليح ( 2016سلبيات وايجابيات الكليات االهلية)
اوضح في دراسته ميزة هذ ا النوع من التعليم وهي  -1:استيعاب اعداد كبيرة من ا لطلبة الذين لم
تسعفهم معدالتهم المنخفضة في ارتياد كليات ذوات معدالت عالية كما تتميز بارتفاع اجور االساتذة قياسا

بالكليات الحكومية .وشخص في دراسته ابرز عيوب التعليم االهلي منها :

 عدم وجود سياسة واضحة لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي في فتح الكليات االهلية ومتابعة آليةعمل هذه الكليات .
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 االنتشار الغير متوازن لهذه الكليات ضمن الرقعة الجغرافية الواحدة مما يشكل منافسة شديدة بينهملقبول الطلبة على حساب جودة التعليم .

 -الزام االساتذة بتدريس مواد مختلفة قد تخرج عن نطاق االختصاص الدقيق لهم .

 ضعف المستوى العلمي للطلبة وعدم التزام الطلبة بالدوام وعدم االخذ بنظام الغياب اكبر عدد منالطلبة.

 عدم وجود الجانب التطبيقي والتدريب الفني والمختبري لبعض االختصاصات-

كالهندسة والطب .

 انتشار ظاهرة الغش وظواهر سلبية اخرى (.فليح ,2016,ص)10 -6دراسة الخطاب ( : 2017التعليم الجامعي االهلي واقعه وسبل النهوض به )
هدف البحث التعرف على واقع التعليم الجامعي االهلي وسبل النهوض به واقتراح حل لمشكالته

الخاصة بتوفير المختبرات والقاعات الدراسية وحل مشكلة االختالالت الهيكلية وتنوع االقسام العلمية
واالنسانية واالهتمام بالمخرجات التي تنهض بتقدم العراق.

(الخطاب ,.2017,ص )193

اجراءات البحث :

الفصل الثالث

تضمنت هذه االجراءات الخطوات االتية :

اوال :تحديد منهجية البحث  :اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التطبيقي كونه من اكثر مناهج البحث العلمية
شيوعا وانتشا ار في البحوث التربوية والنفسية الن الغرض منه تشخيص علمي لظاهرة ما وحسابها كميا برموز

لغوية ورياضية .

(داوود ,وعبد الرحمن ص )159
ثانيا :مجتمع البحث :يقصد بمجتمع البحث جميع االفراد واالشياء الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث .

(عيدان  ,1960ص)76

ويتحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة بعض الكليات االهلية المعترف بها في خمسة كليات في بغداد لسنة

 2018كلية التراث ,المأمون ,الرشيد ,الرافدين ,المنصور الختيار عينة البحث حددت الباحثة عشوائيا ثالث
كليات من خمسة وهي كلية التراث والمأمون والرشيد .
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ثالثا  :عينة البحث  :يقصد بعينة البحث مجموعة جزئية من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة اتي يختارها

الباحث إلجراء دراسته عليها وفق قواعد خاصة وتكون ممثلة لذلك المجتمع اختيرت العينة من ثالث كليات
اهلية معترف بها  .بشكل عشوائي  ,وهي كلية التراث والمأمون وكلية الرشيد ,فبلغ مجموع هذه العينة 120

طالب وطالبة  20طالب وطالبة من كل كلية والجدول  1يوضح توزيع العينة البحث موزعة بالتساوي على
عدد الكليات والجنس .

(ابو عالم , 1989,ص), 82
جدول ()1
يوضح توزيع العينة البحث موزعة بالتساوي على عدد الكليات والجنس الكلية
المجموع

الكلية

الجنس
اناث ذكور

التراث

20

20

40

المأمون

20

20

40

الرشيد

20

20

40

60

60

120

اداة البحث :
ا -استبيان استطالعي  :قامت الباحثة بتوجيه سؤال مفتوح لمجموعة من الطلبة في الكليات االتية (:كلية
التراث ,وكلية المأمون )بلغ عددهم  50طالب وطالبة من كل كلية كعينة استطالعية لمعرفة اهم المشكالت

التي يعانيها التعليم االهلي

من وجهة نظر الطلبة ولمعرفة صعوبة الفقرات ووقت التطبيق انظر – ملحق -1-

ب-اجراء مقابالت مع الطلبة  :قامت الباحثة بأجراء مقابالت مع عمداء الكليات االهلية –واالساتذة وبعض
الطلبة قبل تطبيق االستبانة .

ج -االستبانة المغلقة  :بعد جمع اجابات الطلبة حول االستبيان االستطالعي تم توحيدها وصياغتها على
شكل فقرات وقد تم استبعاد االجابات المتكررة .فبلغ مجموعة الفقرات بشكلها النهائي  33فقرة –وقد اعطت

الباحثة لهذه الفقرات بدائل لإلجابة هي (موافق , ,لحد ما ,غير موافق ) واعطي لكل بديل درجة ()1-2-3
على التوالي الستخراج الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة انظر ملحق -2-

د -التطبيق النهائي  :وزعت الباحثة االستبيان على عينة البحث البالغة ()120طالب وطالبة موزعة في

ثالث كليات اهلية وبعد استرجاع االستمارات بأكملها وجمع االجابات قامت الباحثة بتحليل االستجابات من
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خالل بعض الوسائل االحصائية المناسبة مثل الوسط المرجح والوزن المئوي للتعرف على اهمية كل مشكلة

من مشكالت التعليم االهلي اما الوسائل االحصائية لمعالجة البيانات احصائيا فهي كما ذكرنا اعاله الوسط
المرجح والوزن المئوي .
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها :

لتحقيق هدف البحث فقد تم تحليل استجابات افراد العينة لفقرات المشكالت وتم ترتيبها تنازليا بحسب االوساط
المرجحة والوزن المئوي انظر ملحق -1-

ولمعرفة اهم المشكالت التي تواجه التعليم العالي االهلي من وجهة نظر الطلبة بعد تحليل االستمارات تم

توزيع الفقرات على المجاالت االتية :
اوال:

ت
1
2
3
4
5
6
7
8

مجال المشكالت المادية والمالية  :يبين جدول  -1-النتائج االتية :
جدول رقم ()1
يبين اراء العينة في مجال مشكالت التعليم العالي االهلي المادية والمالية
الوسط
رقم
الفقرة
المرجح
الفقرة
2.42
االنتهازية والنفعية من قبل اصحابها
2
2.42
ضعف المستلزمات المادية مكتبات مختبرات .....الخ
5
2.24
القسط السنوي يثقل كاهل الطلبة
4
2.40
 29عدم توفر قاعات دراسية كافية وان وجدت سعتها غير كافية
الستيعاب الطلبة
2.25
بناية الجامعة االهلية ال ترتقي الى بناية جامعية
7
2.132
عدم تزويد المستثمرين بالقروض االجله
8
2.132
 27عدم توفر وحدات صحية لرعاية الطلبة صحيا
2.130
الكليات االهلية تنقصها وسائل الراحة والترفيه
9

الوزن
المئوي%
%80.66
%80.66
%80.66
%80.66
%75
%71
%71
%71

النتائج:
-1 .1ان اعلى وسط مرجح حصلت عليه الفقرة  2و  5و  4هو  2.42ووزن مئوي  80.66والفقرات على
التوالي (االنتهازية والنفعية من قبل اصحابها) و(ضعف المستلزمات المادية والمالية ) ومشكلة القسط السنوي

يثقل كاهل الطلبة في حين حصلت الفقرتان رقم ( )27ورقم ( )8على اقل االوزان ( )%71ووسط مرجح

( )2.132وهي (عدم تزويد المستثمرين بالقروض اآلجلة) و(عدم توفر وحدات صحيه لرعاية الطلبة صحيا)
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اما مشكله الفقرة (( )29عدم توفر قاعات دراسية كافيه الستيعاب الطلبة حصلت على وزن مئوي %80.34
ووسط مرجح ) 2.40

 .2الفقرة ( 7بنايه الجامعة االهلية ال ترتقي الى بناية جامعية) حصلت على وزن مئوي  %75ووسط مرجح
 2.25اما الفقرة ( 9الكليات االهلية تنقصها وسائل الراحة والترفيه) فقد حصلت على وزن مئوي  %71ووسط

مرجح 2.130

ثانيا :مجال مشكالت الطلبة التربوية والدراسية يبين جدول رقم  -2-المالحظات االتية :

ت
1

رقم
الفقرة
1

2
3

6
24

4

34

5
6

11
21

7
8
9
10

19
15
25
20

جدول رقم ()2
يبين اراء العينة في مجال مشكالت الطلبة التربوية والدراسية
الوسط
الفقرة
المرجح
2.126
عدم االعتراف ببعض الكليات االهلية من قبل وزارة التعليم
العالي
2.123
عدم حصول المتخرج على فرصة عمل الحقا
2.075
التغاضي عن غيابات بعض طلبة الدراسات المسائية خاصة
الموظفين
تكليف بعض التدريسين الطلبة بواجبات يتعذر عليهم انجازها 2.042
بسبب ظروف انقطاع الكهرباء المستمر واالزدحام
2.034
تفتقر الكليات االهلية الى وحدات لإلرشاد النفسي والتربوي
2.033
عدم الجدية والحماس من قبل االساتذة والطلبة من حيث
الدوام
1.95
عدم عدالة توزيع الدرجات بين الطلبة عند بعض التدريسين
1.93
اصبح تفشي الغش حالة طبيعية في بعض الكليات االهلية
1.92
عدم توفر اقسام للدراسات العليا اسوة بالكليات الحكومية
1.92
عدم االهتمام ببرنامج التدريب الصيفي

الوزن
المئوي%
%70.80
%70.76
%69.167
%68.08
%67.81
%67.77
%65
%64.47
%64.16
%64.16

النتائج :
 .1حصلت الفقرتان 1و 6على وزن مئوي  %70ووسط مرجح ( )2.126و( )2.123وهما على التوالي (عدم
االعتراف ببعض الكليات االهلية من قبل و ازرة التعليم العالي) و (عدم حصوا المتخرج على فرصة عمل

الحقا )

 .2الفقرات 15و 25و  20حصلت على وزن مئوي  %64ووسط مرجح ( )1.93و( )1.192و( )1.92وهو
ادنى وزن مئوي واقل وسط مرجح

195

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
 .3اما الفقرة ( 24وهي التغاضي عن غيابات طلبة الدراسات المسائية) فقد حصلت على وزن مئوي %69
ووسط رجح ( )2.075بينما حصلت الفقرة  34وهي(تكليف بعض التدريسين الطلبة بواجبات يتعذر عليهم

انجازها )حصلت على وزن مئوي  %68ووسط مرجح()2.042

 .4اما الفقرتان  11و 21فقد حصال على وزن مئوي  %67ووسط مرجح ( )2.034و( )2.033وهما (تفتقر
الكليات االهلية الى وحدات لإلرشاد النفسي والتربوي)و (عدم الجدية والحماس من قبل االساتذة والطلبة من

حيث الدوام )

اما الفقرة ( 19عدم عدالة توزيع الدرجات بين الطلبة عند لعض التدريسين )فقد حصلت على وزن مئوي
 %65ووسط مرجح (.)1.95
ثالثا  :مجال مشكالت الكادر التدريس :
والجدول رقم -3 -يبين ذلك:

جدول رقم ()3
يبين اراء العينة في مجال مشكالت الكادر التدريسي
الوزن
المئوي%
%70.28

الوسط
رقم
الفقرة
ت
المرجح
الفقرة
يتعمد بعض االساتذة مساعدة الطلبة بطرق غير اخالقية لتجنب 2.108
13
1
الرسوب
%70.28 2.108
من السهل فصل تدريسي الي سبب كان ومتى ما شاء العميد
18
2
%69.73 2.092
انخفاض المستوى العلمي للطلبة
3
3
%65.28
1.95
عدم توفر كادر تدريسي متخصص مستقر وثابت نسبيا
12
4
%64.72
1.94
ضعف كفاءة بعض التدريسيين العلمية
10
5
%48.613 1.458
نقص في الكادر التدريسي
16
6
%42.81 1.282
التدريسيون غير مشمولين بامتيازات التعليم الحكومي
14
7
النتائج:
 .1حصلت الفقرتان  13و 18على وزن مئوي  %70.28ووسط مرجح ( )2.108وهي (يتعمد بعض
االستاذة مساعدة الطلبة بطرق غير اخالقية لتجنب الرسوب )و(من السهل فصل تدريسي ألي سبب كان
ومتى ما شاء العميد )
 .2الفقره  14فقد حصلت على اقل وزن مئوي  %42.81ووسط مرجح ()1.282و هي (التدريسيون غير
مشمولين بامتيازات التعليم العالي الحكومي )
 .3حصلت الفقرة رقم  3وهي (انخفاض المستوى العلمي للطلبة ) على وزن مئوي  %69ووسط مرجح
( )2.092بينما حصلت فقره  12على وزن مئوي  %65ووسط مرجح ( )1.95وهي (عدم توفر كادر
تدريسي متخصص ومستقر )
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 .4حصلت الفقرة  10وهي (ضعف كفاءة بعض التدريسين العلمية) على وزن مئوي  %64ووسط مرجح
( )1.94بينما حصلت الفقرة ( 16نقص في الكادر التدريسي)على وزن مئوي  %48.61ووسط مرجح
()1.45
رابعا :مجال مشكالت االدارة والتخطيط عند قراءة الجدول رقم  -4-نوضح االتي:
جدول رقم ()4
يبين اراء العينة في مجال االدارة والتخطيط
ت
1
2
3
4

رقم
الفقرة
تأسيس الكليات االهلية حسب عدد التدريسيين بغض النظر
22
عن تخصصاتهم من المتقاعدين
سوء توزيع الكليات االهلية جغرافيا في بغداد
17
قبول اعداد كبيرة من الطلبة اكثر من استيعاب الكلية
23
تخصصات الكليات االهلية تكرار للتخصصات الرسمية
26
وتوزيع التخصصات االنسانية والعلمية بينها غير كافي
الفقرة

الوسط
المرجح
2.208

الوزن
المئوي%
%73.61

1.77
1.584
1.584

%59.233
%52.81
%52.81

النتائج:
 .1حصلت فقره  22على وزن مئوي  %73.61ووسط مرجح ( )2.208وهي(تأسيس الكلية االهلية حسب

عددهم بغض النظر عن تخصصاتهم من المتقاعدين) اما فقرة ( 17سوء توزيع الكليات األهلية جغرافيا في

بغداد) فقد حصلت على وزن مئوي  %59ووسط مرجح ()1.777

 .2الفقرتان 23و 26حصلتا على وزن مئوي  %52ووسط مرجح ()1.58
خامسا  :مجال المشكالت االمنية :نالحظ من قراءة الجدول  -5-النتيجة االتية :
جدول رقم ()5
يبين اراء العينة في مجال المشكالت االمنية :
ت
1
2

رقم
الفقرة
32
30

3

33

4

31

الوسط
الفقرة
المرجح
2.05
كثرة التجاوزات الالأخالقية للطلبة على االساتذة
التعليم االهلي العالي يمر بأزمة اخالقية تفككت فيه منظومة 1.608
الوحدة الوطنية بمفاهيم طائفية
بعض الطلبة ضباط يضغطون على االساتذة للتغاضي عن 1.476
غياباتهم
قد يتعرض التدريسي الى تهديد وضغط من طالب متنفذ في 1.375
الدولة فصل بسبب غياباته
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النتائج:
 .1حصلت الفقرة  32على وزن مئوي  %68ووسط مرجح ()2.05وهي ( كثره التجاوزات الالأخالقية للطلبة
على االساتذة)بينما حصلت الفقرة  30على وزن مئوي  %53ووسط مرجح ( )1.608وهي (التعليم االهلي

يمر بأزمة اخالقية باستبدال الوطنية بما فيهم طائفية)

 .2الفقرة (31قد يتعرض التدريسي الى تهديد وضغط من طالب متنفذ في الدولة فصل بسبب غياباته) فقد
حصلت على وزن مئوي  %45ووسط مرجح ( -3 )1.375اما الفقرة  33وهي (بعض الطلبة يضغطون
على االساتذة لتغاضي عن الغيابات )فقد حصلت على وزن مئوي  %49ووسط مرجح ()1.476

االستنتاج :
نستنتج من نتائج البحث الحالي ان االمور المادية والمالية لها دور كبير في ظهور المشكالت الخاصة

ببناية الكلية االهلية والمستلزمات المادية من مختبرات ومكتبات ,والقسط السنوي للطلبة بحيث حصلت على

اعلى وزن مئوي  .وتلعب الظروف المحيطة بالطالب العائلية واالجتماعية والسياسية للبلد دو ار كبي ار في
ظهور الصعوبات والمشكالت التي يعاني منها الطالب في الكليات االهلية اما قلة الخدمات المقدمة للطلبة
من وحدات صحية ووحدات ارشادية ووحدات ترفيهية فالوحدات االرشادية تقدم خدمات االرشاد النفسي

والتربوي و عدم توفرهما يؤدي الى ظهور وتفاقم مشكالت نفسية وصحية كما ان حرمان التدريسي من
االمتيازات التي يتمتع بها االستاذ الجامعي في الكليات الرسمية يؤثر على اداءه في الكليات االهلية ويرتبط

ظهور بعض المشكالت بالظروف العامة التي يمر بها البلد من انقطاع الكهرباء وكثرة السيطرات

و

االزدحامات التي لها دور في تأخر الطالب عن الحضور في المحاضرات كما ان التخطيط السيء له دور
في ظهور مشكالت سوء التوزيع الجغرافي للكليات االهلية في بغداد.

التوصيات:
 .1يجب االهتمام ببرنامج التدريب الصيفي من خالل اختيار مؤسسات
 .2رصينة من القطاعين العام والخاص تلبي حاجة القسم العلمي لتعزيز المهارات التي تعلمها الطالب في
الكلية االهلية .

 .3يجب تعيين الخريجين لتنمية القطاع العام ..

 .4مراعاة ابناء الشهداء والحشد الشعبي في القسط السنوي .

 .5يجب توفير وحدات ارشادية نفسية لبحث مشكالت الطلبة .
 .6يجب توفير مكتبات ومختبرات في الكليات االهلية كافية .
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 .7توفير قروض آجلة بدون فوائد لبناء كليات ترتقي الى بناية جامعية واعفاء الكليات االهلية من الضرائب .
 .8توفير وحدات صحية ووسائل راحة وترفيه للطلبة .

 .9يجب توزيع الكليات االهلية جغرافيا على كافة مناطق بغداد

 .10يجب شمول التدريسيين والعاملين في مؤسسات التعليم االهلي باالمتيازات والحقوق التي يتمتع بها
التدريسيون والعاملين في المؤسسات التعليم الرسمي .

 .11يجب فتح اقسام للدراسات العليا وفق الشروط والضوابط المعمول بها في مؤسسات التعليم الرسمي .

 .12يجب اعتماد مبدأ االعارة الداخلية للتدريسين في التعليم العالي الرسمي للعمل في الكليات االهلية ولمدة
تتراوح بين 3-1سنوات .

 .13يجب ان تتمتع الكليات االهلية باالستقالل الذاتي مع بقاءها تحت اشراف الدولة ضمانا لتنمية المصالح
الوطنية والتنسيق وتبادل الخبرات مع الكليات الرسمية واالستقاللية في اختيار المناهج .

 .14دعوة الكليات االهلية لفتح اقسام ليست موجودة في مؤسسات التعليم العالي الرسمي واالبتعاد عن تكرار ما
هو موجود في الكليات الرسمية .

 .15ضرورة االهتمام بالبحوث العلمية التي تتناول القضايا التطبيقية ذات التأثير في حياة المجتمع مع ضرورة
تشجيع استخدام مواقع التواصل العلمي للباحثين في المؤسسات البحثية والتعليمية لرفع جودة البحث العلمي

-15.يجب ان تكون ابنية الجامعة االهلية مملوكة للجامعة تتناسب مع التطور الكمي والنوعي لألقسام .

 .16االستقرار في سياسة القبول وفق اهداف كمية ونوعية للتعليم االهلي الجامعي .

 .17ضرورة اجراء تقييم سنوي لقياس كفاءات اداء النشاط التعليمي للكليات االهلية .
 .18على الكليات االهلية متابعة مستجدات سوق العمل الحالية والمتوقعة
المقترحات:
تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية:

 .1مشكالت الكادر التدريسي في الكليات االهلية .
 .2المشكالت االدارية في الكليات االهلية

 .3المشكالت التربوية والمناهج في الكليات االهلية .
 .4المشكالت المالية في الجامعات االهلية .
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