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الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني

الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني 

يف اخلارج: الواقع واملاأمول

امللخ�ص

تهدف الدرا�صة احلالية اإىل الوقوف على م�صتوى جودة التعليم للطلبة ال�صعوديون 

يف اخلارج،بح�صب ترتيبها يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيو اأ�س عام 2010، واأهم ال�صعوبات 

الو�صفي  املنهج  الباحثة  وا�صتخدمت  لذلك،  الو�صول  �صبيل  يف  تواجههم  التي 

بيانات  بيانات كمية م�صتقاة من قاعدة  باالعتماد على  والنوعي،  الوثائقي  مبدخليه 

اأربع دول هي: اأمريكا، وكندا، وبريطانيا، واأ�صرتاليا،  وزارة التعليم العايل ال�صعودي، يف 

وقواعد بيانات الت�صنيفات الدولية للجامعات العاملية يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيو 

اأ�س )QS(، وكذلك بيانات نوعية جمعت باإجراء مقابالت مع 108 من امل�صئولني عن 

برامج االبتعاث، وطلبة عائدين اإىل اململكة بعد اأن اأنهوا درا�صتهم يف اخلارج، وطلبة 

ال�صعوديني  الطلبة  تواجه  التي  ال�صعوبات  حول  الدرا�صة،  يف  م�صتمرين  �صعوديني 

 ،)QS( اأ�س  يف االلتحاق بجامعات ذات مراكز متقدمة يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيو 

واالآليات التي يرون �رشورة تنفيذها للتخفيف من حّدة تلك ال�صعوبات. ومن اأهم ما 

تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج وجود عالقة عك�صية بني قيد الطلبة ال�صعوديني وبني 

ترتيب اجلامعات يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيو اأ�س )QS(، يف كل دولة من الدول االأربعة 

على حدة اأو ب�صورة جمتمعة.

الكلمات املفتاحية: جودة، ابتعاث، الت�صنيفات الدولية، ت�صنيف �صنغهاي، ت�صنيف التاميز 

كيو اأ�سSQ، �صعوبات، اآليات.
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International ranking of universities where Saudis
have  scholarships: reality and expectations

Abstract

The current study aims to explore education quality level of the universi-
ties that Saudi students join according to universities' position in shanghai 
ranking and QS in the year 2010. It also aims to discuss the difficulties those 
students face in joining those universities. The researcher used the descriptive 
approach with its two documentary and qualitative kinds and depended on the 
quantitative data – derived from the database of the Saudi Ministry of Higher 
Education – of four countries : USA, Canada, UK and Australia. She also re-
lied on the databases of international classifications of global universities ac-
cording to Shanghai ranking and QS. She also took use of the qualitative data 
collected through interviews with 108 of those responsible for scholarship 
programs, of students returning back to the kingdom after they had completed 
their study abroad and of Saudi students who were still studying there. The 
interviews revolved around the difficulties Saudi students face when joining 
those universities of top positions on Shanghai ranking and QS. The inter-
views also tackled the mechanisms that must be applied to alleviate these 
difficulties. The most important finding of this study is that there is a reflexive 
relationship between Saudi students' registration in these universities and the 
position of these universities in Shanghai ranking and QS in each of the four 
separate or collective countries. 

 
Key words: quality, scholarship, international rankings, shanghai, QS, difficulties, 

mechanisms.

Dr. Aisha S. Al- Ahmadi
Pedagogy Dept

 Taiba University, KSA



20
13

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
14

  
د

ل
ج

مل
ا

530

املقدمة

ت�صري اأدبيات اقت�صاديات التنمية اإىل اأن التعليم العايل يعد �صبباً لالإنتاجية ورفعة القدرة 

التناف�صية، حيث اأثبتت التجارب اأن الدول التي تتوفر لديها كفاءات علمية متطورة حترز تطورا 

 Gylfason, 2001; Chevalier, Harmon,( .اأ�رشع من الدول التي ال متلك هذه الكفاءات

القائم  االقت�صاد  زمن  الدخول يف  مع  التعليم  وقويت حمورية   )Walker & Zhu, 2004
على املعرفة وانفتاح حدود التناف�صية مع العوملة. ويعول على موؤ�ص�صات التعليم العايل يف 

بناء الفكرية الالزمة الإنتاج املعرفة وتوظيفها؛ وكلما كانت الدولة فاعلة يف طرح خيارات 

توجه  ذو  تكوين جمتمع  فر�صة  زادت  كلما  العايل،  التعليم  لتطوير  منا�صبة  وا�صرتاتيجيات 

معريف )الربيعي، 2008(.

النامي حتديات غري م�صبوقة من  العامل  بلدان  العايل يف معظم  التعليم  وتواجه نظم 

واقت�صادياً  �صيا�صيا  االأخرى  املجتمعات  على  لالنفتاح  املحوري  الدور  وزيادة  العوملة  تاأثريات 

وثقافيا ومواجهة املد املتزايد لطلب التعليم العايل الذي جتاوز قدرتها على مده حمليا لعقود 

بدا  ما مل جتد معه  وهو  املاأمولة،  باجلودة  توفريه  زيادة كلفة  اأخرى مع  الزمن من جهة  من 

من النظر اإىل موؤ�ص�صات التعليم عرب احلدود يف تغطية احتياجاتها التعليمية، وخا�صة يف 

حيث  العليا،  الدرا�صات  مراحل  يف  املتقدمة  املهنية  وامل�صتويات  التطبيقية  التخ�ص�صات 

توجد يف  التي  الربامج  وحتى  احلدود.  داخل  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  الفر�س يف  حمدودية 

موؤ�ص�صاتها -يف كثري من االأحيان- ال تناف�س على ال�صعيد الدويل، وال تلبي ما تن�صده تلك 

البلدان من رغبة يف تعزيز القدرات القومية لها يف الو�صع الدويل، وبناء ج�صور ثقافية دولية 

 .)The World Bank, 2002( ممتدة عرب احلدود

اأكرث بلد يف العامل يبعث الطالب للدرا�صة يف اخلارج- اأ�صارت وي يوي  ففي ال�صني مثال – 

وزيرة الرتبية والتعليم - قبل اأكرث من ن�صف قرن- اإىل اأن االبتعاث اخليار التاريخي للمجتمعات 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني

الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني 

يف اخلارج: الواقع واملاأمول

د. عائ�سة �سيف الأحمدي
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عاما  ع�رشين  قبل  ال�صني  كانت  “عندما  قولها:  حد  فعلي  اخلارجي.  العامل  على  لالنفتاح 

ال�صيا�صات،  قائمة  االأوىل يف  املهمة  كانت  فيها من جديد،  �صيء خرب  نهو�س كل  تنتظر 

تطوير التعليم واإعداد املتخ�ص�صني، وانطالقاً من هذا الواقع اتخذدنغ �صياو بيتغ قراراً هاما 

بزيادة عدد الطالب املبعوثني للخارج، وهكذا فاإن االنغالق مل يكن طريق ال�صني اأمام االختيار 

التاريخي )طالب، 2008(، وهذا نف�صه ما اأكد عليه اإمرباطور اليابان ميجي بعد احلرب اأبان اأدائه 

“اإن املعرفة �صوف يبحث عنها ويقتفى  لليمني الد�صتوري عام 1868 يف مقولته ال�صهرية” 

)بيو�صامب، 1406(. اأثرها يف كل اأنحاء العامل” 

كما �صاع بني الطالب واملعلمني واالآباء وامل�صئولني اعتقاد اأن الطالب الذين يق�صون فرتة 

لغتهم  ا�صتخدام  يف  براعة  اأكرث  املطاف  نهاية  يف  ي�صبحون  �صوف  الذين  هم  اخلارج  يف 

التخ�ص�س،  ذلك  يف  املتقدمة  الدول  يف  املركزة  البحوث  من  اال�صتفادة  يف  التخ�ص�صية 

وبالتايل االإم�صاك بزمام االأمور يف جمتمعاتهم من خالل الدور القيادي لهم يف بناء املعرفة 

وتوظيفها )Freed, 1998(. كما اأن القوى االجتماعية وال�صيا�صية اأ�صهمت اأي�صا يف الدفع 

بثقافة الدرا�صة يف اخلارج، ف�صيا�صات القبول التمييزية مثل االأف�صلية املمنوحة يف ماليزيا 

للطالب ذوي اخللفية املاليزية مقابل الطالب من اأ�صول �صينية، اأو الهروب من الغارات اليومية 

للطريان احلربي مثلما هو حادث يف االأر�صي الفل�صطينية، وغريها من �صور واأ�صكال القمع 

ال�صيا�صي وما يرافقها من عمليات االإغالق من جانب ال�صلطات احلكومية التي دفعت باجتاه 

 .)Altbach, 2004( تدفق الطالب نحو موؤ�ص�صات البلدان الغنية

لكن احلراك احلقيقي لتدويل التعليم العايل كان مع بداية القرن احلادي والع�رشين التي 

�صهدت ارتفاعا حاداً يف العدد العاملي للطلبة الدار�صني خارج حدود اأوطانهم، عززها ظهور 

برامج تخدم ظاهرة احلراك الدويل للطالب، مثل برنامج اأولربايت يف الواليات املتحدة االأمريكية 

)Teichler, 2004(، وبرنامج ارا�صمو�س يف بلدان املفو�صية االأوربية الذي اأطلق عام 1987م 
اإ�صرتاتيجية �صقراط  الربامج يف  برنامج االحتاد �صمن حزمه من  رئي�صيا من  و ي�صكل جزءا 

من  وغريها  اليون�صكو  منظمة  جمعتها  التي  لالإح�صاءات  فوفقا   .)Teichler, 2004(
الوكاالت فوق الوطنية، ارتفع عدد الطالب االأجانب يف البلدان االأوروبية من 500000 تقريبا يف 

عام 1985اإىل نحو 1.2 مليون يف 2004، وكان هناك 2.5 مليون طالب يدر�صون خارج اأوطانهم 

 UNESCO,( االأ�صلية مقابل 1.75 مليون فقط منذ ال�صنوات اخلم�س ال�صابقة لهذا العام

 .)2006
وطلب التعليم العايل يف اخلارج يعد جزءاً من ظاهرة العوملة وجزءاً من التوجه نحو تدويل 
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التعليم العايل. ففي املوؤمتر الدويل للتعليم العايل، الذي عقدته اليون�صكو عام 1998، تاأكيد 532

على اأن كفاءة وجودة النظم التعليمة تعتمد علي جناح موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اإ�صافة 

 .)Shao, 2008;Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009( البُعد الدويل اإىل اأن�صطتها

من  اأ�صا�صياً  جزءاً  الدويل  التعليم  تعد  املتقدم  العامل  جامعات  من  كثرياً  جعل  ما  وهذا 

مهمتها التعليمية، مع االعرتاف باأن زيادة الكفاءة العاملية بني اجليل القادم هو اأولوية وطنية 

وم�صوؤولية اأكادميية )Coleman, 1998(. هذا عدا اأنه و�صيلة لزيادة الوعي الثقايف، والتو�صل 

اإىل فهم اأف�صل للحياة الب�رشية مع وجود عديد من الثقافات املختلفة التي تزيدها ثراء،بل 

هناك من يعد الدرا�صة يف اخلارج ق�صية اأمن قومي و�صيا�صة خارجية اأكرث من كونها ق�صية 

تعليم )Naffziger, Bott & Mueller, 2008; Coleman, 1998(، واإ�صرتاتيجية وطنية 

.)Altbach, 2007( للحفاظ على القدرة التناف�صية يف قوة االقت�صاد

ويختلف  وتطلعاتها،  الدول  احتياجات  باختالف  اخلارج  يف  الدرا�صة  من  الهدف  ويختلف 

اأن الدول املتقدمة لي�صت  اإىل الذهن  اأهداف االأفراد. وقد يتبادر  بالن�صبة للدول عن  الهدف 

يف حاجة اإىل اإر�صال اأبنائها للدرا�صة يف اخلارج. فالواليات املتحدة االأمريكية على �صبيل املثال 

اأكرث من ن�صف مليون طالب �صنوياً، وهي يف  املتعلمني، ويدخلها  العلم ووجهة  هي قبلة 

حالة غنى تام عن اإر�صال اأبنائها للدرا�صة يف اخلارج، لكن الواقع ي�صري اإىل اأن �صعبية الدرا�صة 

يف اخلارج تتزايد لدى الطلبة االأمريكيني. وميكن تف�صري هذا التزايد باأنه اإ�صارة اإىل اأن الطلبة 

االأمريكيني م�صتمرون يف اإدراكهم اأهمية الدرا�صة الدولية بالن�صبة لوظائفهم يف امل�صتقبل، 

ويتوقون للتعلم اأكرث عن عامل يزداد ترابطاً بع�صه ببع�س )Church، 1982(. واالأهم هو اأن 

الطالب االأمريكيني ميثلون واجهة الأمريكا لدى العامل، خا�صة بني ال�صباب، مما ي�صاعد على 

الت�صدي لالآراء النمطية و�صوء الفهم التي قد توجد حول املجتمع االأمريكي وقيمه. كما 

اأن يف مثل هذه الربامج فر�صة الإظهار القيم التقليدية االأمريكية ملجتمعات بلدان الدرا�صة 

.)Calhoon, Wildcat, Cynthia, Pierotti & Griswold, 2003(
الدرا�صة يف اخلارج حتدث تغيريات جوهرية  برامج  اأن  امليدانية  الدرا�صات  نتائج  توؤكد  كما 

يف املواقف واملعتقدات والقيم وال�صلوكيات ودرجة االنفتاح ومنو ال�صخ�صية والتقدير العام 

للثقافات االأخرى وزيادة العمق يف فهم تلك الثقافات، كما لوحظ اأن طالب الدرا�صة يف اخلارج 

اأكرث اإيجابية نحو ق�صايا التفاهم الدويل، فوق ما ت�صيفه من حت�صني الكفاءة يف تعلم لغة 

اأجنبية )Schmoll, 2007; Mazzarol, 2001(. اإ�صافة ملا تتيحه من فر�س للتعرف على 

املحددة  املعرفة  مل�صتويات  امل�صافة  القيمة  ورفع  بها  امل�صاركني  للطالب  اآخر  اأكادميي  مناخ 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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اأف�صل  التي مت االبتعاث عليها، ورمبا احل�صول على املعرفة املرجحة للح�صول على وظيفة 

)Andrade, 2006; Mazzarol, 2001; Carlson &Widaman, 1988(
اأن التحوالت والتبدالت التي �صهدتها موؤ�ص�صات التعليم العايل بعد ظهوراتفاقية  غري 

التجارة احلرة يف اخلدمات،ودخول مناف�صني جدد لتقدمي الربامج التعليمية،وما الزم ذلك من قلق 

على اجلودة والنوعية يف الربامج التعليمية املقدمة لدى الدول التي اأتخذت االبتعاث خياراً 

ا�صرتاتيجياً يف اإك�صاب اأبنائها املعرفة الالزمة لتنمية جمتمعاتها من جهة ،و لدى موؤ�ص�صات 

الدول امل�صتقبلة للطلبة الدوليني للحفاظ على �صمعتها االأكادميية وثقة زبائنها،خلق جدالً 

فكرياً حول ق�صية جودة التعليم العايل و�رشورة حماية امل�صتهلك من اجلهات املوفرة للتعليم 

�صمان  ق�صية  اليون�صكو  و�صعت  اأن  نتائجه  من  ،كان  العلمية  امل�صداقية  تعوزها  التي 

اجلودة على قائمة اأعمال موؤمتراتها املعنية بالتعليم �صواء كانت االإقليمية منها اأو الدولية 

حر�صاًمنها على تطوير نظام التعليم العايل واحلفاظ على جودته يف ظل زيادة انتقال الطلبة 

واأع�صاءالهيئة التدري�صيبة واملوؤ�ص�صات التعليمية بني الدول والقارات ) الربيعي، 2008(.

وهيئات  لوكاالت  العامل  عرب  وا�صع  طيف  انت�رش  والتحديات  التطورات  هذه  وملواجهة 

�صمان اجلودة، تقوم بو�صع اأطر دولية وفوق وطنية ملراجعة وتدقيق نوعية الربامج املقدمة 

للم�صتفيدين فعلى �صبيل املثال يف الواليات املتحدة االأمريكية تنوع يف هذه الهيئات واأدوارها 

املعنية بالتقييم واالإعتماد، ويف اأورباومنذ اإعالن بولونياعام 1999، هناك حماوالت جادة الإيجاد 

نظام موحد للتعليم يف اأوربا،ويف اإفريقياعدد من الهيئات بعد مبادرة جنوب افريقيا يف تاأ�صي�س 

هيئة يف هذا امل�صمار.ولنف�س الغر�س ظهر ماي�صمى بالت�صنيفات العاملية للجامعات لتقومي 

اأداء املوؤ�ص�صات التعليمية اجلامعية ومعيارًا ذا قيمة للمقارنة بني اجلامعات،والتي يوجد منها 

اليوم قرابة 50 نظاماً رئي�صاً عاملياً،واملعتمدةعلى حزمة من املوؤ�رشات املرتبطة بعدد من اجلوانب 

االأكادميية وغريها، كاداة بحث ت�صتجيب ملطالب ال�صفافية و�صمانات للجودة،وتعزيزاملناف�صة 

بني املوؤ�ص�صات يف جو العوملة. وحيث اأ�صبح التعليم العايل �صناعة ت�صديرية مهمة،وحيث 

يزيد تنقل الطالب يف �صكل مطرد،تتخذ هذه الت�صنيفات اأهمية �صيا�صية متزايدة،باتت توؤثر 

واالإقليمية  والوطنية  العاملية  امل�صتويات  على  التعليمية  والقرارات  ال�صيا�صات  �صنع  على 

)اليون�صكو، 2004(.

كما يك�صف تقرير املنتدى الدويل ملداراء اجلامعات اال�صرتالية اأن هناك اإزدياداً ملحوظاً يف 

العموم من قبل الطلبة يف ا�صتخدام تلك القوائم،وكانت االأكرث بني الطلبة الدوليني ممايعني 

على  اإعتيادا  اأكرث  يكون  اأن  املحتمل  من  ـ  ال�صينيون  ال�صيما  ـ  الدوليني  الطالب  اأن  اأي�صا 
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الفر�صية،ففي �صبتمرب من عام 534 اآدلة قاطعة تدعم هذه  العاملي،وهناك  الت�صنيف  مفهوم 

2004 كان قيد الطالب الدوليني يف جامعة ملبورون اأقل من امل�صتهدف بـ15%،ويف مار�س من 

العام الذي يلية حققت اجلامعة هدفها بعد اأن ح�صلت على ترتيب من 19- 22 يف ت�صنيف 

.)Thakur, 2007( التيميز للجامعات العاملية

ويف الواليات املتحدة االمريكية تك�صف درا�صات امل�صوح على مدى ع�رش ال�صنوات املا�صية 

والدولية يف مطلع ثمانينات  منذ بداأت ظاهرة قوائم ت�صنيف اجلامعات والكليات املحلية 

حتقيق  وبني  الدرا�صية  املقاعد  طلب  على  االإقبال  بني  ارتباطاً  هناك  اأن  اإىل  املا�صي،  القرن 

الكليات اخلا�صة الأهدافها املر�صومة يف حت�صني نوعية التعليم املقدم. فعلى الرغم من ارتفاع 

كلفة التعليم مبعدالت ت�صخم تفوق معدل الت�صخم العام بلغت معه كلفة الطالب يف 

اأن املقاعد ت�صهد طلبًا متزايد من قبل الطالب  اإال  بع�صها اأكرث من 60 الف دوالر �صنويا، 

.)Savoca, 1990( واالأهايل، ما يجعل من املقاعد ال�صاغرة �صحيحة جًدا

ويف درا�صة لهو�صلر وفويل )Hossler & Foley,1995( هدفت اإىل الوقوف على تاأثري ترتيب 

املتحدة  الواليات  الدار�صني يف  الطلبة  لدى  القرار  التاميزعلى �صنع  ت�صنيف  اجلامعات يف 

االمرييكية وبريطانيا من خالل اإ�صتطالع اأرائهم على اأداة ا�صتبانة، اأن قوائم الت�صنيف كان 

على  ت�صاعد  جيدة  طماأنة  خدمة  ولكنها  الطلبة،  قرار  على  متو�صطاً  كان  واأن  تاآثري  لها 

ال�صعور باالرتياح لقرارات كانوا قد اتخذوها �صابقاً، ومل تختلف هذه النتيجة مع نتائج حتليل 

البيانات التي اأفاد بها الدار�صون يف اجنلرتا على نف�س اال�صتطالع.

وتتفق تلك النتائج اإىل حد ما مع ماجاءت به درا�صة ماكدونو ورفاقه املجراة يف الواليات 

املتحدة االأمرييكية على 220.000 طالب يف 432 برناجماً يف التعليم العايل،ا�صتطلعت اآراءهم 

عن اأهمية قوائم الت�صنيف للجامعات،حيث اأفاد غالبية الطلبة اأنها اأثرت على قرارت التحاقهم 

املتفوقني،وطلبة  الطلبة  اأ�صيوية،وكذلك  اأ�صول  من  االمريكيني  الطلبة  ال�صيما  باجلامعة 

الدرا�صات العليا، واأن 15% منهم تاأثروا باأقرانهم يف اإ�صتخدام قوائم الت�صنيف عند اإختيارهم 

للجامعات التي �صيلتحقون بها، واأن اأهمية تلك القوائم تزيد عرب الزمن، كما ت�صري النتائج 

اأن ترتيب اجلامعات ال�صيما اخلا�صة منهاكان عامالً موؤثراً وقوياً يف عملية العر�س،حيث بدا 

التاثري وا�صحاً يف رفع �صقف �رشوط القبول يف ال�صنة التي ح�صلت فيها اجلامعة على مراكز 

.)McDonough; Antonio.; Walpole & Perez, 1998 ( ،متقدمة

 McManus & Howard,( ويعزز تلك النتائج ما اأ�صارت اإليه درا�صة مكمانو�س وهاوارد

2002( عن اآثر قوائم الت�صنيف االكادميي للمجالت الوطنية يف الواليات املتحدة االمريكية 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اأفاد  على عملية �صنع القرار لدى الطلبة وقت التحاقهم مبوؤ�ص�صات التعليم العايل،حيث 

77% من طلبة الفنون احلرة اأن تلك الت�صنيفات كانت مهمة جدا يف ح�صم قرار االلتحاق 

اأن  يعتربون  االإناث  من   %56 مقابل  الذكور  من   %58 حالياً،واأن  بها  يدر�صون  التي  باملوؤ�ص�صة 

الت�صنيف كان موؤثراً يف قراراتهم نحو خيار االلتحاق،واأنه كلما زادت امل�صافة بني احلرم اجلامعي 

اأو الكلية يف قرار التحاقه بها،ويزيد هذا التاثري  اآثر ترتيب اجلامعة  وبني مقراإعا�صة الطالب 

كلما ارتفع حت�صيل الطلبة االكادميي يف الثانوية العامة.

التعليم  موؤ�ص�صات  الدوليني يف  الطالب  على   )Andrade, 2006( درا�صة  اأندروا  وعمل 

العايل يف البلدان الناطقة باالجنليزية لتحديد قيمة امل�صاهمات الرتبوية واالقت�صادية التي 

ت�صيفها لهم الدرا�صة يف تلك املوؤ�ص�صات، معتمًدا اال�صتبانة كاأداة جلمع البيانات، وخل�س اإىل 

اأن تلك املوؤ�ص�صات حتقق اإ�صافة حقيقية للطالب االأ�صيويني مع اأن هناك عوامل حقيقية توؤثر 

على تكيفهم يف البلد امل�صيف من اأهمها اإجادة اللغة االجنليزية، فيما تاأتي م�صكلة نق�س 

املهارات االأكادميية واخللفية التعليمية على قائمة العوائق اأمام التح�صيل اجليد واالإجناز، عدا 

عن اأنها متثل عائقاً حقيقياً اأمام التحاقهم مبوؤ�ص�صات ال�صف االأول يف جودة التعليم.

ويف درا�صة قام بها تكيور )Thakur, 2007( عن تاأثريا ت�صنيفات اجلودة املحلية والدولية 

والتخ�ص�صية على و�صع اجلامعات اال�صرتالية وطنياً وعاملياً من خالل حتليل الكتابات النظرية 

الت�صنيفات  تلك  اأن  بينها  اال�صتنتاجات من  اإىل جمموعة من  تو�صل   ، اإح�صائية  بيانات  و 

الرئي�صيني  امل�صلحة  اأ�صحاب  وتوجهات  و�صلوكيات  ت�صورات  على  به  ي�صتهان  ال  تاأثري  ذات 

)مثل الطالب، واأولياء اأمورهم، واأرباب العمل ،و�صانعي ال�صيا�صات واملجتمع(فرتتيب اجلامعة 

يوؤثر على الطالب يف �صنع القرار يف اختيار موؤ�ص�صات التعليم العايل، وان �صمعة جامعة 

مونا�س مثال يف الت�صنيفات العاملية كان عامل احل�صم يف اختيار معظم الطالب للت�صجيل 

بها،وخا�صة الطالب االأجانب الذين يدر�صون يف ا�صرتاليا، وطالب �رشكات التعليم التعاوين.

كما وجد روبرت�س وزميله توم�صن )Roberts & Thompson, 2007( يف درا�صتهما للعالقة 

بني قيد الطلبة ومعايري القبول وبني ترتيب اجلامعات باإ�صتخدام بيانات موؤ�ص�صية لـ)25( جامعة 

واملعمار،  البناء  وهند�صة  والتمري�س،  والكيمياء،  احلا�صوب،  علوم  هي:  تخ�ص�صات  خم�س  يف 

والهند�صة امليكانيكية، اإن معامل االرتباط بني القيد وترتيب اجلامعة للطلبة الدوليني قد بلغ 

0.3 ، على حني بلغت قيمة االرتباط بني قيد الطلبة الربيطانيني وبني رتبة اجلامعة 2.49 يف اأعلى 

قيمة لها يف جامعة ميرتوبوليتان، واأن هناك عالقة �صعود اأو اإنخفا�س قوية بني ترتيب اجلامعة 

وبني اجلودة االكادميية للطلبة املقبولني بلغت قيمة االرتباط فيها مابني 071و 0.80 .
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واأجرى املو�صى )2009( درا�صة على جتربة االبتعاث يف اململكة العربية ال�صعودية من حيث 536

اأهدافها ور�صالتها و�رشوطها والتخ�ص�صات واملجاالت والدول التي يتم االبتعاث اإليها، مبا يخدم 

توجهات خطط التنمية و�صوق العمل يف اململكة ال�صيما يف تخ�ص�صات االأق�صام الطبية 

والهند�صية، حيث اأ�صارت النتائج اإىل اأن عدد املبتعثني عام 2009 قد بلغ 61.969 مبتعثًا ميثل 

االإناث 33% من بينهم، واأن اأمريكا متثل الوجهة االأوىل للمبتعثني ال�صعوديني بن�صبة %31.5 

من اإجمايل املبتعثني، يليها بريطانيا بن�صبة 18%، فا�صرتاليا بن�صبة 12.5 %، و10.5% يدر�صون 

يف كندا، غالبيتهم مقيدون يف برنامج البكالوريو�س بن�صبة42%، متول احلكومة تعليم %82 

منهم، بينما يدر�س 18% على ح�صابهم اخلا�س.

وبعد ا�صتعرا�س الدرا�صات ال�صابقة املعنية بدرا�صة العالقة بني القيد وترتيب اجلامعات يف 

ت�صنيفات القوائم العاملية واملحلية للجامعات،الحظت الباحثة اأن جميع الدرا�صات ال�صابقة 

ا�صتخدمت املنهج الو�صفي باأحد مداخله امل�صحي اأو الوثائقي، بينما جمعت الدرا�صة احلالية 

بني املدخلني معاً، واختلفت مع كافة الدرا�صات يف االأ�صلوب حيث زاوجت بني االأ�صلوب الكمي 

والنوعي باعتمادها املقابلة جلمع البيانات امل�صحية، اإ�صافة اإىل اجلهد املبذول يف الوقوف على 

من  املقدم  التعليم  نوعية  وبني  اخلارجية  اجلامعات  الطلبة يف  قيد  بني  االرتباطية  العالقة 

خالل ترتيب اجلامعة يف قائمتي ت�صنيف �صنغهاي وكيو اأ�س )QS( وهو ما ميكن اأن يح�صب 

با�صتثناء  عليهاـ  اطالع  مت  التي  الدرا�صات  اأي  ـ  العالقة  بهذه  تعَن  ؛حيث مل  البحث  لهذا 

درا�صة روبرت�س وزميله توم�صن )Roberts & Thompson, 2007(، ومل يك�صف البحث يف 

قواعد البيانات املحلية والعربية وحمرك الباحث العلمي جوجل، عن اأي درا�صة عربية اأو حملية 

حمكمة عنيت بتلك العالقة.

م�سكلة الدرا�سة

لقد اأدى االنفتاح ال�صعودي على جتربة االبتعاث موؤخراً ال�صيما بعد اإطالق برنامج امللك 

عبدالله لالبتعاث عام 2005، اإىل زيادات يف اأعداد املبتعثني مبعدالت ذات وترية مت�صارعة، فاقت 

الدويل  التعليم  معهد  ي�صدره  الذي  املفتوحة  االأبواب  تقرير  ففي  العاملية.  نظريتها  جميع 

يف اأمريكا لعام 2010 ح�صلت اململكة على املرتبة ال�صابعة يف اأعداد الطالب الدار�صني يف 

اجلامعات االأمريكية البالغ عددهم 22الفاً، �صمن اأكرث من 690 الف طالٍب اأجنبي يدر�صون 

كما   .)Rajka, 2011(  2008  -2007 عن  تغري%34  مبعدل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

يلحظ املتمعن يف اإح�صاءات امل�صجلني يف امللحقيات ال�صعودية يف اإنحاء العامل، ارتفاع عدد 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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املبتعثني من 28307 مبتعثًا عام 2003 اإىل 79727 عام2010، مبعدل تغري 281.61% يف الفرتة 

املحددة )وزارة التعليم العايل، 2010(.

العربية  اململكة  يف  االبتعاث  برامج  تكاليف  عن  معلنة  اإح�صائية  وجود  عدم  ورغم 

ال�صعودية، اإىل اأنه من املوؤكد اأن هناك مبالغ طائلة تنفق على تلك الربامج، ففي برنامج امللك 

عبدالله املرحلة االأوىل انفق15مليار ريال على برامج االبتعاث ملا يقارب 43764 مبتعثاً خالل 

خم�س �صنوات، ميثلون 70% من جملة املبتعثني يف تلك الفرتة دون اإ�صافة تكاليف املرافقني 

بح�صب ت�رشيح لوزير التعليم العايل )احلارثي والذبياين، 2010(.غرياأن هناك من يقدر التكلفة 

اأكرث بكثري مما �رشح به، حيث ت�صري نتائج اإحدى الدرا�صات اإىل اأن تكاليف برامج االبتعاث الكلية 

للخم�س �صنوات االأوىل يف برنامج خادم احلرمني امللك عبدالله لالبتعاث اخلارجي تقدر بـ60 

مليار ريال �صعودي، ويف حال و�صول عدد املبتعثني اإىل 140 الفاً كما هو متوقع، ف�صوف يرتتب 

على ذلك اأن تت�صاعف التكلفة اإىل اأكرث من 120 مليار ريال �صعودي)عبدالله، 2009(.

لقد اأثارت ق�صية التو�صع الراهن يف االبتعاث اخلارجي كثريا من اجلدل والنقا�س حول جدوى 

توجهات تلك الربامج يف حتقيق التنميةاالقت�صادية والتنموية يف الو�صط الفكري ال�صعودي 

ال�صعوديني  للم�صتفيدين  املقدم  التعليم  نوعية  جودة  �صمان  اإجراءات  ه�صا�صة  �صوء  يف 

اخل�صو�س  وجه  منها،على  املتوخاة  لالأهداف  االبتعاث  برامج  بع�س  حتقيق  يف  ،والت�صكيك 

برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني لالبتعاث اخلارجي، الذي اأطلق ب�صورة مفاجئة ودون مقدمات 

توحي باأن هناك اإ�صرتاتيجية بعيدة املدى من �صاأنها �صمان نوعية الربامج التي يلتحق بها 

الطلبة املبتعثون ودرجة جودتها،وما يرفع وترية القلق التوجه االأخري لهذا الربنامج يف مرحلتة 

ابتعاث طبي يف املنطقة العربية )م�رش  الثانية الذي قد ال يغني التجربة،باإطالقه برنامج 

اأوروبا  اإىل بع�س دول  واالأردن والبحرين،والكويت( وقبل هذا التوجه كان هناك اجتاه بالربنامج 

ال�رشقية واأمريكا اجلنوبية )ها�صم، 2008(.

 كما اأن املتابعني لربامج االبتعاث ال�صعودية ي�صلطون ال�صوء على ثقوب حتد من الفوائد 

املرجوة منها،وتقلل بالتايل من نتائجها احلقيقية يف م�صرية التنمية،فعملية اختيار الطالب 

املر�صحني لالبتعاث يف برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني لالبتعاث اخلارجي،كانت تتم بطريقة 

ع�صوائية مربكة للطالب واجلامعات االأجنبية،كما اأن امللحقيات كانت تعاين من نق�س كبري 

يف االإمكانات والوظائف، و�صعف برامج التوجيه واالإر�صاد والتثقيف بها)العي�صى،2011( بل 

وق�صور يف الروؤية يف �صوء عدم تطوير معايري واإمكانات واإجراءت ت�صمن جودة برامج التعليم 

اللتحاقهم  الطلبة  ت�صجيع  التي  االليات  و�صعف  املبتعثون،  الطلبة  فيه  ينخرط  الذي 
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ابتعاد 538 يف  دور  لها  يكون  قد  التي  املثبطات  بع�س  ووجود  بل  واملرموقة،  املتميزة  باجلامعات 

الطالب عن اجلامعات املتميزة، مثل ربط مكافاآت التفوق واحل�صول على وظيفة بدرجة املعدل 

الرتاكمي بدون النظر للم�صتوى العلمي واالأكادميي للجامعة )طالب، 210(.

وتا�صي�صاً على ما�صبق فاإن م�صكلة الدرا�صة احلالية تتلخ�س يف الوقوف على و�صع قيد 

الطلبة ال�صعوديني يف اجلامعات اخلارجية،ومعرفة اإذا ماكانت فلول الدرا�صني يف اخلارج مقيدة 

�صمعة  ذات  جامعة  تدر�س يف  االفواج  هذه  اأن  مرموقة،اأم  عاملية  �صمعة  ذات  جامعات  يف 

متوا�صعة،وماالعوامل االأ�صا�صيةاملوؤثرة يف ذلك يف كل الو�صعني كما يحددها ا�صحاب اخلربة 

يف هذا الق�صية واآليات التح�صني.

اأ�سئلة الدرا�سة

ما جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة ال�صعوديون املبتعثون يف اخلارج؟ وما اأهم الق�صايا 

املتعلقة بح�صولهم على تعليم جيد؟

ومنه تتفرع االأ�صئلة التالية:

�س1: ما العالقة بني قيد الطلبة ال�صعوديني يف اجلامعات الدولية وبني مراكز اجلامعات يف 

قائمة ت�صنيفي �صنغهاي وكيو ا�س )QS( لعام 2010؟

�س2: ما ال�صعوبات التي تواجه الطلبة ال�صعوديني للت�صجيل يف اجلامعات االأف�صل عاملياً ؟

�س3: ما اآليات العمل املمكن اتخاذها يف برامج االبتعاث ل�صمان ح�صول الطلبة ال�صعوديني 

على نوعية من التعليم اجليد ؟

اأهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�صة احلالية ب�صفة رئي�صة اإىل :

دول هي  اأربعة  ال�صعوديني يف جامعات  للطالب  القيد  بني  االرتباط  الوقوف على معدل   .1

.QS((اأمريكا وبريطانيا وكندا وا�صرتاليا وبني ترتيب اجلامعات يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيوا�س

2. الوقوف على ال�صعوبات التي توجه الطالب ال�صعوديني للت�صجيل يف اجلامعات االأف�صل 

يف الت�صنيفات العاملية، واآليات العمل املمكن اتخاذها ل�صمان ح�صولهم على تعليم ذي 

جودة عالية يف اجلامعات اخلارجية

اأهمية الدرا�سة 

تتلخ�س اأهمية الدرا�صة احلالية يف االآتي:

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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539

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ت�صاعد  التي  الطرق  اأحد  لكونه  اخلارجي  االبتعاث  اأهمية  الدرا�صة من  اأهمية هذه  تاأتي   -

على النهو�س بعملية التنمية يف اململكة العربية ال�صعودية، من خالل اإك�صاب الفرد خربات 

وعلوماً ومعارف متنوعة من دول ذات خربات عاملية وم�صارب علمية خمتلفة يوؤمل اأن ت�صهم 

يف ت�رشيع عجلة التنمية يف اململكة للو�صول بها اإىل مراكز متقدمة على موؤ�رشات التنمية 

عاملياً.

بالوقوف على حقيقة جودة  الباحثة-  احلالية غري م�صبوقة- بح�صب علم  الدرا�صة  تعد   -

التعليم الذي يتلقاه الطلبة ال�صعوديون يف اخلارج من خالل الربط بني قيد الطلبة ال�صعوديني 

يف اجلامعات االأجنبية، وبني ترتيب تلك اجلامعة يف الت�صنيفات العاملية،اأي اأن الدرا�صة احلالية 

ت�صد نق�ًصا ملمو�ًصا يف االأدبيات.

- يوؤمل اأن تثري نتائج هذه الدرا�صة اهتمام �رشيحة عري�صة من امل�صئولني يف برامج االبتعاث، 

االبتعاث  وم�صئولو  لالبتعاث،  عبدالله  امللك  برنامج  يف  االبتعاث  عن  امل�صوؤولون  وبخا�صة 

اخلارج،  يف  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ب�صفارات  الثقافية  وامللحقيات  ال�صعودية،  اجلامعات  يف 

وامل�صئولون عن مراجعة مواد نظام االبتعاث، ومواد نظام اخلدمة املدنية، بالوقوف على دعم 

وتعزيز �صوابط االبتعاث، واملواد املعززة لها يف نظام التوظيف واآليات التنفيذ جلودة خمرجات 

برامج االبتعاث، اأو احلاجة اإىل اإعادة �صياغتها مبا يدفع نحو حتقيق م�صتوى جودة اأعلى ملنتج 

برامج االبتعاث.

- ت�صلط هذه الدرا�صة ال�صوء على جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة ال�صعوديون يف اخلارج، 

والعوائد املتوقع جنيها، مما يجعل نتائجها متثل نقاط ا�صت�صاءة يف ر�صم توجهات ال�صيا�صات 

املتبعة م�صتقبال يف برامج اآالبتعاث.

حمددات الدرا�سة

ال�صعوديني  الطلبة  قيد  بني  اأالرتباطيه  العالقة  على  الوقوف  على  الدرا�صة  تقت�رشحدود 

ت�صنيفي  قائمة  يف  اجلامعات  تلك  وا�صرتاليا،وترتيب  وبريطانيا  وكندا  اأمريكا  يف  املبتعثني 

�صنغهاي وكيو ا�س )QS( لعام 2010، وال�صعوبات التي حتد من ت�صجيل الطلبة ال�صعوديني 

من  عليها  التغلب  واآليات  وكذلك  الت�صنيفني،  كال  يف  متقدمة  مراكز  حتتل  جامعات  يف 

وجهة نظر الطلبة املبتعثني وامل�صئولني عن برامج االبتعاث يف كل من: اجلامعات ال�صعودية، 

وبرنامج امللك عبدالله،وامل�صئولني يف امللحقيات.
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م�سطلحات الدرا�سة540

تعرف م�صطلحات الدرا�صة اإجرائياً،كما هي م�صتخدمة يف البحث على النحو التايل:

التعليم  اجلودة يف موؤ�ص�صات  الباحثني حول مفهوم  Quality: تختلف ت�صورات  1. اجلودة 

الرتبية،  يف   accountabilit املحا�صبية   حركة  وظهور  العاملية  احلرب  نهاية  فمنذ  العايل، 

واجلدل دائر حول تعريف اجلودة يف املوؤ�ص�صات االأكادميية وحتى االآن، وعلى الرغم من كرثة تداول 

م�صطلح اجلودة اإال اأنه ال يزال هالميا ومراوغا Elusive، لي�س من ال�صهل �صبطه وتقنينه 

 Bonvillian( يف الواقع. ويرجع بولن ودني�س اخلالف يف ذلك اإىل عدد من العوامل خل�صاها يف

�صهالً،  لي�س  احلكم  يف  ا�صتخدامه  اأن  كما  معياريةامل�صطلح،  عدم   :)&Dennis,1995
ويعتمد احلكم النهائي على توقعات ال�صخ�س، ناهيك عن اأن م�صطلح جودة التعليم لي�س 

اأن ترجع |اإىل جمموعة مت�صابكة من العوامل املختلفة  متفقا عليه فجودة الطالب ميكن 

ولي�س |اإىل عامل واحد اأو اأثنني،فاجلودة حم�صلة للهدف الذي ترتبط به القيمة امل�صافة خلربة 

التي ي�صعب حتديدها على �صكل  املختلفة  العوامل  التي �صكلتها جمموعة من  الطالب 

اإىل العزوف عن  اأدى بكثري من الباحثني  اأو متغري م�صتقل وتابع.كل ما تقدم  �صبب ونتيجة 

)2000( قد ذكر يف معر�س حماوالته لتعريف  واإن كان عابدين  و�صع تعريف حمدد للجودة، 

اجلودة،اأنه ميكن ت�صنيف حماوالت تعريف اجلودة يف خم�صة اأبعاد رئي�صية ومتداخلة ومرتابطة 

التعريفات يحددها يف:ربط تعريف  تاأثرت بها هذه  اأو موؤثرات  متثل يف الوقت نف�صه عوامل 

اجلودة باالأهداف، وربط تعريف اجلودة باملدخالت والعمليات، واجلودة كم�صطلح معياري، واجلودة 

واالجتاهان التكنوقراطي وال�صامل، واجلوانب ال�صابقة ال تقدم يف جمموعها اأو فرادي تعريفاً 

اأو تعريفات حمددة للجودة، واإمنا يف اأح�صن االأحوال متثل جوانب اأو اأبعاد اجلودة كما و�صفها 

تلك  على  يقت�رش  االأبعاد  ثالثي  اأخر  ت�صنيفا  فقد طرح   )2008( ن�صار  اأما  نف�صه.  الباحث 

التعريفات التي نظرت اإىل اجلودة باعتبارها فل�صفة تعمل يف �صوئها خمتلف �صيا�صات،ونظم 

حتققت  نتيجة  باعتبارها  االأداء،اأو  وحت�صني  تطوير  اإىل  تهدف  عمليات  باعتبارها  اأو  التعليم، 

وجت�صدت يف �صكل �صفات اأو خ�صائ�س متيز نظماً اأو نظاماً تعليمياً. ويف �صوء التعريف االأخري 

كانت حماوالت قيا�س اجلودة كميا من خالل موؤ�رشات ومعايري معينة، ثبت �صالحيتها من حيث 

داللتها على اأن توفرها يعطي موؤ�رشاً معيناً خل�صائ�س النظام، واإن هذا املعيارخا�صع لعملية 

تقومي م�صتمر لالطمئنان مل�صداقيته اأو بطالن املعيار و�رشورة ا�صتبداله، ويبدو اأن هذا اخليار 

هو اخليار الذي اأخذت به الت�صنيفات العاملية االأكرث �صهرة للجامعات. 

به:مطابقة  يعنى  اإجرائياُ  احلايل  البحث  يف  اجلودة  مفهوم  فاإن  �صبق  ما  على  وتاأ�صي�صا 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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541

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الربامج التعليمية يف اجلامعة للموا�صفات وفق املعايري واملوؤ�رشات املعمول بها يف ت�صنيفي 

�صنغهاي وكيو ا�س.

2. االبتعاث: ذهاب املواطن ال�صعودي للدرا�صة يف خارج البالد، مع تقدمي احلكومة للت�صهيالت 

املالية واالإدارية التي تي�رش له التح�صيل العلمي. 

 :Shanghai Jiao Tang International Ranking �سنغهاي  جونغ  جياو  ت�سنيف   .3

املعروف اخت�صارا بت�صنيف �صنغهاي، الذي ي�صري اإىل الت�صنيف للجامعات العاملية ال�صادر 

عن جامعة جياوتونغ �صنغهاي، وامل�صتند على معايري مو�صوعية ترتبط باربع عنا�رش هي:جودة 

التعلم بوزن ن�صبي 10%، نوعية)جودة(اأع�صاء هيئة التدري�س بوزن ن�صبي 40%، االإنتاج البحثي 

، من خالل فح�س 2000 جامعة يف العامل من  بوزن ن�صبي 40%،االإجناز االأكادميي بوزن %10 

اأ�صل قرابة 10000 جامعة م�صجلة يف اليون�صكو، امتلكت املوؤهالت االأولية للمناف�صة، يتم 

فرز 1000 جامعة منها وت�صنيفها وفق تلك املعايري مرة اأخرى، وهذه اأي�صا تخ�صع مرة ثالثة 

�صهر  جامعة يف   500 اأف�صل  وتن�رشقائمة  جامعة،   500 اأف�صل  يف  مركز  على  للمناف�صة 

�صبتمرب من كل عام.

 THE-QS The Times Higher Education - QS World( 4. ت�سنيف كيو ا�س الربيطاين

 Quacquarelli( الربيطانية  املوؤ�ص�صة  ت�صدره  �صنوي  تقرير   :)University Rankings

معايري  ح�صب  مرتبة  العامل  حول  جامعة   30،000 من  اأكرث  فيه  ي�صنف   )Symonds
 Times Higher Education Supplement( التاميز  بت�صنيف  تعرف  وعلمية  اأكادميية 

اخلرجيني  توظيف   ،%60 ن�صبي  بوزن  البحث  بجودة  املرتبطة   ،  )International Ranking
بوزن ن�صبي 10%، النظرة العاملية للجامعة بوزن ن�صبي 10%، جودة التعلم بوزن ن�صبي %20، 

وهذا الت�صنيف جزء من عملها؛تهدف منه اإىل رفع م�صتوى املعايري العاملية للتعليم العايل، 

واحل�صول على معلومات عن برامج الدرا�صة يف خمتلف اجلامعات وخا�صة يف تخ�ص�صات 

العلوم والتقنية، وعمل مقارنة الأقوى 500 جامعة، ومقارنتها وحتديد مراتبها تبعاً �صمن اأرقى 

ال�رشكات  االأمور وكذلك  واأولياء  العاملية الإ�صدار دليل للجامعات ي�صاعد الطالب  اجلامعات 

املهنية على معرفة اأف�صل اجلامعات الدولية. و�صدرت اأول قائمة عام 2004م.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

منهج الدرا�سة

ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج الو�صفي مبدخليه الوثائقي والنوعي )الع�صاف، 1426هـ(،املدخل 

التعليم  وزارة  يف  البيانات  قاعدة  من  م�صتقاة  كمية  بيانات  ا�صتخدام  خالل  من  الوثائقي 
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اأ�س، 542 كيو  وتاميز  �صنغهاي  ت�صنيفي  يف  الدولية  اجلامعات  بيانات  وقواعد  ال�صعودي،  العايل 

واملدخل النوعي من خالل جمع بيانات نوعية با�صتخدام اأ�صلوب املقابالت مع عينة الدرا�صة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتاألف جمتمع الدرا�صة من جميع الطلبة املقيدين يف جامعات اأمريكا، وكندا، وبريطانيا، 

وا�صرتاليا البالغ عددهم 57166 طالباً وطالبة ي�صكلون ما ن�صبته71.17% من جمموع الطالب 

على  االأربعة  الدول  1886 جامعة يف  موزعني يف   ،2010 لعام  للخارج  املبتعثني  ال�صعوديني 

النحو التايل: 

1. 22286 طالباً وطالبة يف اأمريكا، ي�صكلون ما ن�صبته 38.98% من جمموع الطالب يف الدول 

االأربع التي وقع عليها االختيار، مقيدين يف 1172 جامعة.

2. 15743 طالباً وطالبة يف بريطانيا، ي�صكلون ما ن�صبته 27.53% من جمموع الطالب يف 

الدول االأربع التي وقع عليها االختيار، مقيدين يف325 جامعة.

3. 11547 طالباً وطالبة يف كندا ي�صكلون ما ن�صبته 20.19% من جمموع الطالب يف الدول 

االأربع التي وقع عليها االختيار، مقيدين يف 234 جامعة.

13.30% من جمموع الطالب يف  ن�صبته  اأ�صرتاليا ي�صكلون ما  7608 طالب وطالبات يف   .4

الدول االأربع التي وقع عليها االختيار، مقيدين يف165 جامعة.

 1886 عددها  والبلغ  الدرا�صة  ملجتمع  اجلامعات  جميع  الكمي  جانبها  يف  �صملت  وقد 

جامعة م�صجل بها الطالب ال�صعوديون يف كل من اأمريكا، وكندا، وبريطانيا، واأ�صرتاليا، على 

حني بلغ عدد االأفراد الذين مت اإجراء املقابالت معهم 108 اأفراد، كان من بينهم 10 اأفراد من 

امل�صئولني عن االبتعاث يف امللحقيات واجلامعات ال�صعودية وبرنامج خادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك عبدالله، و55 من الطلبة العائدين من اخلارج يف كل من اأمريكا وكندا وبريطانيا واأ�صرتاليا 

ومل مي�ِس على عودتهم اأكرث من �صتة اأ�صهر، و43 طالباً من الطالب ال�صعوديني امل�صتمرين 

يف الدرا�صة من خالل املناق�صة معهم يف �صبع منتديات للطلبة ال�صعوديني هي: املبعث، 

ومنتدى احتاد الطلبة ال�صعوديني، وملتقى الطالب املبتعثني يف اأمريكا، وملتقى ال�صعوديني 

يف بريطانيا، وملتقى الطالب ال�صعوديني يف كندا، وملتقى الطالب ال�صعوديني يف اأ�صرتاليا، 

االلتحاق  يف  تواجههم  التي  ال�صعوبات  حول  مان�ص�صرت،  يف  ال�صعوديني  الطالب  وملتقى 

يرون  التي  واالآليات   ،)QS( بجامعات ذات مراكز متقدمة يف ت�صنيفي �صنغهاي و كيوا�س 

�رشورة تنفيذها للتخفيف من حدة تلك ال�صعوبات. وا�صتمرت املقابلة مع كل فرد من اأفراد 

العينة مدة 25-30 دقيقة. 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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اأداة الدرا�سة

الباحث  ر  تذكِّ مكتوبة  الأ�صئلة  م�صبق  ت�صميم  �صمن  املهيكلة  �صبة  املقابالت  تعمل 

يف اأثناء املقابلة، وهي ما ي�صمى دليل املقابالت )interview guide( ويرُتك املجال مفتوحا 

اأ�صئلة املقابلة االأ�صا�صية على  للم�صرتك للتو�صع يف االإجابة. ويف الدرا�صة احلالية طرحت 

امل�صئولني يف برامج االبتعاث يف اجلامعات وامللحقيات وبرنامج االبتعاث خلادم احلرمني ال�رشيفني 

على النحو التايل:

ال�صعوديني على قبول يف جامعة ذات ت�صنيف  �س1: كيف ت�صف فر�صة ح�صول الطلبة 

متقدم يف الت�صنيفات العاملية.

�س2: ما اأهم امل�صكالت التي تواجه الطالب ال�صعوديني يف الت�صجيل يف اجلامعات ذات الرتتيب 

املتقدم يف الت�صنيفات العاملية؟

ال�صعوبات  للتخفيف من  بها  االأخذ  يجب  التي  املقرتحات  اأهم  ما  نظرك  وجهة  �س3: من 

التي تعيق الطالب ال�صعوديني من الت�صجيل يف جامعات ذات مراكز متقدمة يف ت�صنيفي 

�صنغهاي وكيوا�س؟

اأما االأ�صئلة التي طرحت على الطلبة العائدين من الدرا�صة باخلارج، والذين ال زالوا يدر�صون 

باخلارج عرب النقا�صات يف منتديات الطلبة واالت�صال الهاتفي، فجاءت على النحو:

�س1: كيف جتد �صمعةاجلامعة )اأو الكلية، اأو الق�صم( التي تخرجت اأو تدر�س بها حالياً حملياً 

بالن�صبة لبلد الدرا�صة وعاملياً؟

�س2: ما اأهم املعايري التي و�صعتها لنف�صك بداية عند بحثك عن مقعد للقبول يف اجلامعات 

اخلارجية؟

 �س3: مااأهم االأ�صباب وراء ت�صجيلك يف اجلامعة التي اأنت ب�صدد الدرا�صة بها االآن؟

 �س4: مااأهم ال�صعوبات التي واجهتك اأثناء بحثك عن قبول يف اجلامعات اخلارجية ؟

 �س5: من وجهة نظرك ما االآليات التي تقرتحها للتخفيف من ال�صعوبات التي تعيق الطالب 

ال�صعوديني من الت�صجيل يف جامعات ذات مراكز متقدمة يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيو اإ�س؟

وبناء على ما تف�صي عنه اإجابات الطلبة يتم طرح االأ�صئلة الفرعية حلفز اأفراد العينة 

على االإدالء مبا لديهم من بيانات عن مو�صوع جودة التعليم املقدم لهم.

�سدق اأداة التحليل

متت املراجعة والتاأكد من �صحة البيانات مع امل�صاركني، وبعد مرحلة حتليل البيانات مت مراجعة 
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النف�س،واإ�صول 544 علم  تخ�ص�صات:  يف  املحكمني  على جمموعة  وعر�صها  البيانات  ت�صنيف 

الرتبية، واإقت�صاديات التعليم الذين ارتاأوا اأنها منا�صبة.

كما يعتمد ال�صدق يف البحوث النوعية على درجة الت�صبع )saturation(. وتُعرف مرييام 

)Merriam, 2002( درجة الت�صبع باأنها املرحلة التي تتكرر نف�س املوا�صيع واملواقف وامل�صاهد 
حول الظاهرة املدرو�صة، فال جديد يُطرح. ويتحقق ذلك من خالل ق�صاء وقت كاٍف يف امليدان. 

ويُ�صرتط ربط درجة الت�صبع بالتنوع الهادف لالآراء، حيث البد اأن تناق�س بع�صها بع�صا، وهو 

للو�صول  حتققيه  اإجراءات  اُعتمدت  احلالية،  الدرا�صة  ويف  النوعية.  البيانات  مييز  الذي  الرثاء 

لدرجة الت�صبع: فاأوال، من خالل اختيار الفئة امل�صاركة، وثانيا، مل تتوقف عملية جمع البيانات 

حتى وُجد اأنه ال جديد فيما يطرحه امل�صرتكون.

ويف البحوث النوعية يتم اإدراج اقتبا�صات مبا�رشة من حديث امل�صرتكني، ك�صمان ل�صدق 

النتائج. وينبه جيب�س )Gibbs, 2010( ل�رشورة ذلك الأن التحليل قد يفقد البيانات ما يق�صده 

النوعية  البيانات  باأن  ذلك   )Bloomberg Volp, 2008( وفولب  بلومبريغ  ويعلل  امل�صرتك. 

االأ�صخا�س  من  العديد  يقوم  اأن  جدا  املمكن  من  لذا  واالأفكار،  الدالالت  من  العديد  حتتمل 

امل�صرتكون، يف حال  بها  تلفظ  التي  الكلمات  اإدراج  ويتم  واأفكار خمتلفة.  باأ�صاليب  حتليلها 

تعدد املقاطع الدالة على نف�س الفكرة، وهو املطلب االأ�صا�صي ل�صدق النتائج، ويف الدرا�صة 

احلالية مت اال�صت�صهاد على جميع االأفكار التي ولدها حتليل البيانات من جمل مقطعية من 

اأقوال امل�صاركني. 

الأ�ساليب الإح�سائية

االجتماعية  للعلوم  االإح�صائية  احلزمة  برنامج  جداول  يف  ور�صدها  البيانات  ترميز  بعد 

)SPSS( قامت الباحثة مبعاجلتها اإح�صائياً حل�صاب : 
1. التكرارات Frequencies والن�صب املئوية Percent لو�صف خ�صائ�س عينة الدرا�صة.

قيد  بني  العالقة  الإيجاد   Pearson Correlation Coefficient بري�صون  ارتباط  معامل   .2

الطلبة ال�صعوديني يف جامعة الدول االأربعة وترتيب اجلامعة يف ت�صنيفي �صنغهايو كيو اأ�س.

اإجراءات التحليل

بعد جمع البيانات الكمية والكيفية مت التعامل معها على النحو التايل:

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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1. البيانات الكمية

كل  يف  الطالب  االأربعة،وقيد  الدول  يف  �صعوديني  طلبة  بها  املقيد  اجلامعات  اإدخال  مت   -

جامعة.

موقع  يف  ورد  ما  بح�صب  �صنغهاي  ت�صنيفي  من  كل  يف  جامعة  كل  ترتيب  اإدخال  مت   -

http://www.arwu.org، http://www.topuniversities. الرابطني  على  الت�صنيفني 

com/university-rankings/world-university-rankings/2010/subject-
rankings/technology

- اجلامعات التي مل يقع ترتيبها �صمن 500 جامعة يف الت�صنيفني،مت التعامل معها على 

اأنها تاأخذ ترتيباً مت�صاوياً خارج 500 جامعة التي �صمتها قوائم الت�صنيفني لتاأخذ جميعها 

ترتيب 501.

- مت ترميزالدول االأربعة بحيث جاءت على النحو: اأمريكا=1،كندا=2،اأ�صرتاليا=3 بريطانيا=4.

2. البيانات الكيفية

- مت اإعطاء اجلزيئات عناوين بح�صب حمتواها.

- مت ترقية اجلزيئات اإىل جمموعة من االأن�صاق.

- مت ت�صنيف جمموعة االأن�صاق ـ التي متثل اأهم ق�صايا االبتعاث ـ يف جمموعة من االأمناط.

عر�ص النتائج ومناق�ستها

ك�صفت نتائج التحليل االإح�صائي عن ما يلي:

اأوالً: عر�س نتيجة ال�سوؤال االأول

ال�صعوديني يف  الطلبة  قيد  بني  العالقة  »ما  على:  ن�س  الذي  االأول  ال�صوؤال  لالإجابة عن 

اجلامعات الدولية وبني مراكز اجلامعات يف قائمة ت�صنيفي �صنغهاي وكيو ا�س )QS( لعام 

2010؟”، مت بح�صاب معامل بري�صون Pearson Correlation، كما يبني اجلدول رقم )1( 
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اجلدول رقم )1(546

قيم معامالت بري�سون لقيد الطالب ال�سعوديني يف جامعات اأمريكا وكندا وبريطانيا 

وا�سرتاليا على م�ستوى الدول فرادي وعلى م�ستوى الكل بح�سب ترتيبها

يف ت�سنيفي �سنغهاي و QS لعام 2010

الدولة

قيمة معامل االرتباط

ت�شنيف QSت�شنيف �شنغهاي

العينة
قيمة معامل 

االرتباط

الداللة 

االإح�شائية
العينة

قيمة معامل 

االرتباط

الداللة 

االإح�شائية

0.000-0.00011720.165-11720.127�أمريكا

0.000-0.0002340.311-2340.312كند�

0.000-0.0001650,606-1650.346��سرت�ليا

0.000-0.0003250,402-3250.237بريطانيا

0.000-0.00018960.336-18960.182الكل

اأن هناك عالقة عك�صية دالة بني قيد الطالب ال�صعوديني يف  اأعاله يت�صح  ومن اجلدول 

بقيمتي  اأ�س  قائمتي ت�صنيفي �صنغهاي وكيو  اجلامعة يف  وبني موقع  االأمريكية  اجلامعات 

ارتباط - 0.127 و- 0.165 على التوايل، وكذلك وجود عالقة عك�صية دالة بني قيد الطالب 

ال�صعوديني يف اجلامعات الكندية وبني ترتيب اجلامعة يف قائمتي ت�صنيفي �صنغهاي وكيو 

اأ�س بقيمتي ارتباط - 0.312 و- 0.311على التوايل. واأي�صاهناك عالقة عك�صية دالة بني قيد 

ت�صنيفي  قائمتي  اجلامعات يف  ت�صنيف  وبني  اال�صرتالية  اجلامعات  ال�صعوديني يف  الطالب 

اأ�س )QS( بقيمتي ارتباط على التوايل-0.346 و -0،606، كما توجد عالقة  �صنغهاي وكيو 

عك�صية دالة بني قيد الطالب ال�صعوديني يف اجلامعات بريطانيا وبني ت�صنيف اجلامعات يف 

قائمتي ت�صنيفي �صنغهاي، وكيو اأ�س )QS( بقيمتي ارتباط على التوايل -0.237 و -0،402. 

وعالقة عك�صية وجود عالقة عك�صية دالة بني قيد الطالب ال�صعوديني يف اجلامعات ككل 

وبني ت�صنيف اجلامعات يف قائمتي ت�صنيفي �صنغهاي، وكيو اأ�س )QS( بقيمتي ارتباط على 

التوايل -0.182 و- 0.336، وجميع قيم املعامالت الوارة يف اجلدول اأعاله دالة عند م�صتوى �صك 

منخف�س بلغ 0.000، وهو ما ميكن القول معه اأنه كلما كان ترتيب اجلامعات متقدماً كلما 

انخف�س قيد الطلبة ال�صعوديني بها، على م�صتوى كل دولة من الدول االأربعة، وعلى م�صتوى 

قيد  بني  العالقة  يف  اأق�صاها  تبلغ  التي  الدرجة  حدة  اختالف  مع  االأربعة جمتمعة،  الدول 

الطلبة ال�صعوديني يف اجلامعات اال�صرتالية وبني ترتيب اجلامعة يف كال الت�صنيفني، واأقلها 

حدة يف الواليات املتحدة االأمريكية يف كال الت�صنيفني.

وباإيجاد قيم مربع معامل االرتباط بني القيد يف اجلامعات االأمريكية والكندية واالإ�صرتالية 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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والربيطانية وبني ترتيبها يف قائمة ت�صنيف �صنغهاي بلغت على التوايل 0.015 و0.097 و 0.12 

و0.060، فيما بلعت مربعات قيم معامل االرتباط بني القيد يف اجلامعات االأمريكية و الكندية 

واال�صرتالية والربيطانية وبني ترتيبها يف قائمة ت�صنيف كيوا�س  0.027 و 0.097 و0.37و0.16 

وهذا يعني اأن املتغري امل�صتقل- ترتيب اجلامعات يف قائمة �صنغهاي- يف�رش االختالفات يف 

قيد الطالب املبتعثني يف جامعات تلك الدول مبقدار1.5% و9.7% و12% و6% ، بينما يف�رش املتغري 

امل�صتقل- ترتيب اجلامعات يف قائمة كيواأ�س االختالفات يف قيد الطالب املبتعثني يف جامعات 

تلك الدول تولياً 2.7% و9.7% و37% و16% ،على حني بلغت قيمة مربع معامل االرتباط الكلي 

بني قيد الطلبة يف الدول االأربعة وبني ترتيب اجلامعات يف قائمتي �صنغهاي 0.033و0.11 ،اأي 

اأن املتغريين امل�صتقلني ترتيب اجلامعات يف قائمتي �صنغهاي وكيو اإ�س يف�رشان 3% و11% من 

االختالفات يف قيد الطالب ال�صعوديني يف جامعات االأربع دول. وتعد جميع الن�صب االأعلى من 

10 % هي ن�صب عالية.

والنتيجة ال�صابقة قد تكون مثرية لالنتباه يف �صوء ما ينفق من مبالغ مالية طائلة وكلفه 

عاليه )يقدر البع�س كلفة ابتعاث 45 اإلف طالب يف برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني لالبتعاث 

اخلارجي بـ: 44921214000 ريال( )عبدا لله، 2009(، للطالب ال�صعودي املبعث، ينتظر اأنه رمبا 

يكت�صب الطالب بها تعليم عايل اجلودة ، لكنها متوقعة يف �صوء ما يثار حول برامج االبتعاث 

خا�صة برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبدالله لالبتعاث اخلارجي الذي ي�صكل 70% من 

جملة املبتعثني وما ك�صفت عنه نتائج املقابالت مع امل�صئولني يف برامج االبتعاث وامللحقيات 

والطالب املبتعثني؛ من حيث انخفا�س معايري الرت�صيح به عن الدرجة الذي ت�صمن امتالك 

الطالب املبتعثني حد االأدنى من املهارات االأكادميية ال�رشورية للح�صول على قبول يف جامعات 

ال�صدارة؛ كتحقيق معدل مرتفع يف املرحلة ال�صابقة ملرحلة االبتعاث، واإجادة حد اأدنى للغة 

االجنليزية، وامتالك حد اأدنى من مهارات االت�صال، وغريها من االأ�صباب التي اأدت اإىل مثل تلك 

النتيجة وبالتايل القبول باأي مقعد يح�صل عليه الطالب يف �صبيل اإكمال درا�صته يف الربنامج؛ 

يف �صوء غياب �صوابط واآليات مقننة حتكم عمليات التحاق الطالب بجامعات قوية على غرار 

ما هو معمول به يف ابتعاث من�صوبي اجلامعات ال�صعودية، با�صتثناء اأن تكون �صمن قائمة 

اجلامعات املعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل، عدا �صعف عوامل الدعم التي ت�صجع 

الطالب على االلتحاق بجامعات ال�صدارة: مثل احل�صول على مكافاآت مادية، اأو مراكز وظيفية 

ترتبط املفا�صلة عليها بح�صول الطالب على تعليم قد يكون جيد مقا�صاً برتتيب اجلامعة يف 

ت�صنيفني عامليني خالل ال�صنوات التي كان يدر�س بها الطالب يف تلك اجلامعة. 
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 وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�صة �صوفوكا )Savoca, 1990( التي تذهب اإىل اأن 548

مقاعد القيد ت�صهد اإقبال يف الكليات اخلا�صة كلما حت�صنت نوعية الربامج بها،ومع نتائج 

 McDonough( ودرا�صة ماكندونو ورفاقه )Hossler&Foley, 1995( درا�صة هو�صلر وفويل

جتمع  التي   )McManus &Howard,2002( وهاوارد  مكمانو�س  ودرا�صة   )& Ete,1998
، ومع  التعليمية  باملوؤ�ص�صات  الطلبة  التحاق  الت�صنيف يف قرار  لقوائم  اآثراً  اأن هناك  على 

�صهد  مونا�س  الطلبة يف  قيد  زيادة  اأن  تفيد  التي   )Thakur, 2007( تكيور  درا�صة  نتيجة 

العام الذي حققت فيه جامعة مونا�س مركزاً متقدماً يف  الذي يلي  العام  زيادة يف  معدل 

توم�صن  وزميله  روبرت�س  درا�صة  نتائج  مع  و�صوحا  اأكرث  يبدو  االختالف  اأن  QS،اإال  ت�صنيف  

)Roberts& Thompson, 2007( يف درا�صتهما للعالقة بني قيد الطلبة ومعايري القبول 
و بني ترتيب اجلامعات التي تو�صلت اإىل وجود معامل ارتباط موجب بلغ 0.3 على حني بلغت 

قيمة االرتباط بني قيد الطلبة الربيطانيني وبني رتبة اجلامعة 2.49، فيما كانت جميع قيم 

االرتباط بني قيد الطلبة ال�صعوديني وبني ترتيب اجلامعات �صالبة على م�صتوى الدول فرادي 

وجمتمعة يف كال الت�صنيفني. وما جتدر االإ�صارة اإليه هنا اأن املقارنة بني نتائج تلك الدرا�صات 

والدرا�صة احلالية البد اأن توؤخذ ب�صى من احلذرالختالف طبيعة اأداوة الدرا�صة احلالية ومنهجها 

امل�صتخدم والعينة مع منهجية وعينات الدرا�صات املذكورة.

ثانياً: عر�س نتيجة ال�سوؤال الثاين

لالإجابة على ال�صوؤال الثاين الذي ن�س على: »ما ال�صعوبات التي تواجه الطالب ال�صعوديني 

للت�صجيل يف اجلامعات االأف�صل عاملياً ؟«، مت ت�صنيف البيانات النوعية التي مت جمعها من 

التي  املعلومات  اجلزيئات عناوين بح�صب  باإعطاء  املقابالت  اأ�صئلة  العينة على  اأفراد  اإجابات 

متثل يف  االأن�صاق،  من  داخلها جمموعة  االأمناط  من  ترقيتها يف جمموعات  ثم  ومن  حوتها، 

جمموعها اأهم امل�صكالت التي تواجه الطالب ال�صعوديني يف الت�صجيل يف اجلامعات االأف�صل 

عامليا والتي جاءت على النحو التايل:

حمدثة  دقيقة  تف�سيلية  بيانات  قاعدة  وجود  اإىل  العايل  التعليم  وزارة  موقع  افتقار   .1

�سنوياً عن اجلامعات ذات الرتتيب املتقدم يف الت�سنيفات العاملية وت�سمن ذلك ما يلي:

من  املعتمدة  باجلامعات  التعريف  جوانب  الوزارة؛ يف  موقع  على  املوجودة  البيانات  ق�صور   -

قبلها، ومراكزها يف الت�صنيفات العاملية االأ�صهر –على �صبيل املثال ت�صنيفا �صنغهاي وكيو 

نف�س  باأنها يف  للطالب  يوحي  الذي  االأكادميية،  التخ�ص�صات  )QS( وغريها، ويف كافة  ا�س 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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“نحن ال  البكالوريو�س عبارة  ملرحلة  املبتعثني  الطلبة  اإجابات  وتكررت يف  اجلودة.  الدرجة من 

نعرف تلك الت�صنيفات، وال ترتيب اجلامعة التي ندر�س بها حاليا يف تلك التخ�ص�صات”، فيما 

تكرر يف اإجابات طلبة املاج�صتري والدكتوراه القول باأن قوة اجلامعة تختلف من تخ�ص�س الآخر، 

حيث يقول اأحد الطلبة املبتعثني للماج�صتري “اأنا معك باأن الطالب البد اأن يبحث عن جامعة 

تكون حا�صلة على ترتيب متقدم يف الت�صنيفات العاملية االأكرث �صهرة، لكن اأنا اأي�س عرفني 

اإنها االأف�صل يف تخ�ص�صي جيدة اأم ن�س ون�س، اأنا لو بحثت عن مركز اجلامعة يبغ يل وقتاً، 

فما بالك لو رحت اأبحث عن موقعها يف التخ�ص�س اللي اأبغي اأ�صجل فيه، كل واحد حيقول 

اأن الديوان والوزارة معرتفة  اأهم �صيء عندنا  اإحنا  اأبحث،  واأنا  �صكل، قويل راحت علي �صهر 

بها”.

احلالية  فالقوائم  العال  التعليم  وزارة  قبل  بها من  املعرتف  للجامعات  القوائم  دقة  - عدم 

م�صقط منها جامعات ال�صدارة عاملياً:هارفرد،اأك�صفورد، ييل، كمربج، �صتنفودو وغريها. حيث 

بقوله  اجلامعات  اأقوى  الذكر هي من  اجلامعات �صابقة  اعتبار  الطالب من  تعجب عدد من 

“اأقوى اجلامعات اإيل ت�صاألني عن عدم تقدمينا لها ال نعرف اأنها �صمن اجلامعات املعرتف بها يف 

الوزارة، لو راجعتي القوائم على موقع الوزارة لن جتدي اجلامعات التي ذكرتيها �صمن اجلامعات 

اجلامعات  قائمة  �صمن  لي�صت  اأ�صال  وهي  بها  ن�صجل  فلماذا  الوزارة  قبل  من  بها  املعرتف 

املعرتف بها يف الوزارة....”

2. ق�سور مواد نظام االبتعاث واالأنظمة امل�ساندة واآليات تنفيذها عن دعم جودة التعليم 

وت�سمن ذلك ما يلي:

- وجود معظم اجلامعات ذات اجلودة العالية داخل املدن الكبرية، والتي عادة ما تكون فيها 

تاأخذ  ال  للطالب  املمنوحة  املكافاأة  اأن  حني  يف  الثمن،  باهظة  واملعي�صة  ال�صكن  تكاليف 

هذا املتغري يف احل�صبان، مما يجعل الطالب يف�صلون احل�صول على قبول يف اجلامعات االأقل 

يف  قبول  على  احل�صول  عن  منخف�صة،  معي�صية  تكلفة  ذات  مناطق  يف  املوجودة  جودة 

امللتحقني  الطالب  ويعرباأحد  التكلفة.  مرتفعة  املدن  يف  العالية  اجلودة  ذات  اجلامعات  اأحد 

حالياً بجامعة هيدر�صفيلد )University of Huddersfield( عن ذلك بقوله “اأن نفقات 

املعي�صة للبعثة حدها الكفاف لو اأدر�س يف اأحد جامعات لندن اأحتاج اأحد ثاين ي�رشف علي 

امللك  ال�رشيفني  احلرمني  برنامج خادم  ال�صابقني يف  امل�صئولني  اأحد  ي�صري  اأت�صلف”. كما  وال 

عبدالله لالبتعاث اخلارجي اإىل الق�صية نف�صها بقوله: “اأنه ورغم اأننا نرحب بالتحاق طالبنا 

باجلامعات ال�صنغافورية، فهي من اأقوى اجلامعات على م�صتوى العامل، اإال اأن الطالب يرف�صون 
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هناك”.

- ق�صور مواد نظام التوظيف عن م�صاندة الطلب على جودة التعليم؛ حيث ال يوجد �صمن 

بنود التوظيف ما ي�صمن املفا�صلة يف وظائف القطاع العام، على اأ�صا�س احت�صاب نقاط يف 

املفا�صلة على الوظائف ترتبط مبركز اجلامعة املانحة للدرجة خالل فرتة درا�صة الطالب بها، 

وتكرار ذلك يف اإجابات جميع الطلبة العائدين الذين مت اإجراء مقابلة معهم، اإذ يعرب اأحدهم 

عن ذلك بقوله “اأن الديوان ال يفرق بني جامعة يف املرتبة االأويل وجامعة يف املرتبة الع�رشة 

االألف، املهم الدرجة واملعدل، و�صمن قوائم الديوان اأي اجلامعات املعرتف بها يف وزارة التعليم 

العايل”.

- و�صع الطالب املبتعث يف برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني حتت �صغط عامل الوقت، حيث 

ير�صل الطالب للبعثة دون تاأمني مقعد قبول يف الربنامج املبتعث عليه، واالكتفاء باحل�صول 

على قبول له يف معهد للغة، ليقع الطالب يف م�صكلة تامني مقعد يف الربنامج املبتعث 

اأن الردود على طلبات  عليه، والت�صبث بالقبول االأ�رشع على ح�صاب جودة التعليم. ال�صيما 

احل�صول على مقعد يف اجلامعات القوية قد تتاأخر بع�س ال�صئ مقارنة باجلامعات االأقل جودة 

حيث ي�صري اأحد الطالب اإىل ذلك بالقول “يا �صيخه والله خفت اإين ارجع من بريطانيا يد وراء 

ويد قدام، ما �صدقت األقي مقعد يف جامعة يورك وبعدها ب�صنه قالت الوزارة اأنها �صحبتها 

اأنا ملن  اأروح جامعه قويه،  اإين نفذت بجلدي، تقولني يل  بركه  املعتمدة  من قوائم اجلامعات 

والوقت كان  الوزارة،  اأي جامعة �صمن قوائم  ودبر لك مقعد يف  اأدر�س لغة،  روحت قالوا يل 

يطاردين، ما كان قدامي فر�صه اأبحث عن عن�رش اجلودة، واأنا اأح�صن من زمالئي األلي غريوا يف 

تخ�ص�صهم املبتعثني عليه، ع�صان ما ح�صلوا على قبول فيه، ووقت البعثة حمدود”.

2. انخفا�س اإمكانات الطلبة ومهاراتهم االأ�سا�سية للح�سول على قبول يف اجلامعات ذات 

اجلودة العالية ويت�سمن ذلك:

يتطلبها  التي  الطالب،  لبع�س  ال�صابقة  للمرحلة   )GPA( الرتاكمية  املعدالت  انخفا�س   -

احل�صول على مقعد يف اجلامعات التي تقدم تعليم عايل اجلودة، حيث ي�صري اأكرث الطلبة الذين 

متت معهم املناق�صة على املنتديات اأن املعدل الرتاكمي يف مرحلة البكالوريو�س)مقبول، وجيد( 

تاأمني  لديهم م�صكلة  لي�صت  اأنهم  لندن مع  دون ح�صولهم على مقعد يف جامعة  حال 

تكاليف املعي�صة بها، وي�صيف اأحد الطالب املبتعثني يف اأمريكا “حالت م�صكلة انخفا�س 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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معديل الرتاكمي اأن اأقبل يف جامعة بن�صلفانيا التي يدر�س بها زوج اأختي، زوج اأختي متميز 

ومعيد اأنا قدمت على برنامج امللك عبدالله، وجاء تر�صيحي للبعثة ال�صتكمال البكالوريو�س، 

ب�س ما تقبلت يف جامعة بن�صلفانيا، جاين قبول يف ينفري�صتي اوف توليدو، جامعه م�صي 

حالك، لكن عادلوا يل كل املواد اإيل در�صتها يف كلية ينبع ال�صناعية، اأب�رشك عادلوا حتى املواد 

.”D اإيل اأخذت فيها

يف  املطلوب  ال�رشط  حتقيق  على  احل�صول  يف  ال�صعوديني  الطالب  من  جمموعة  اإخفاق   -

 GMAT اختبارات اللغة، اأو االإخفاق يف حتقيق �رشط القبول املطلوب يف اختبارات اجليمات

ال�صيما لطالب االأق�صام االأدبية يف درجة املاج�صتري والدكتوراه، اأو اختبارات اجلي اآراإي GRE اأو 

اختبار SAT لطالب درجة البكالوريو�س حيث ي�صري اأحد امل�صئولني يف امللحقية ال�صعودية يف 

اجلامعات العريقة تطلب درجات عاليه جدا، ما يقدر كثريمن طالبنا  اأمريكا اإىل ذلك بقوله” 

على حتقيقها، عندك مثالً جامعة هارفرد وكنتاكي �رشط اجتياز اللغة اأن يح�صل الطالب على 

6 فاأعلى، واأنا من خالل خربتي هذا ال�رشط قليل من الطالب يحققه ، وكذلك اجتياز اختبارات 

اجليمات بدرجات مرتفعة الذي ت�صرتطه اجلامعات القوية يف اأمريكا، وهذا ميثل �صعوبة خا�صة 

على طالب االأق�صام االأدبية...(، كما ي�صري لذلك اأي�صا اأحد الطالب الذين تقدموا على اأكرث من 

جامعة يف تخ�ص�س الهند�صة مثل جامعة ميت�صغن وبن�صلفانيا بقوله “اأن هذي اجلامعات 

�رشوطها �صعبة، ما يختارها اإال طالب دوافري مثل الطالب ال�صينيني، اإحنا يا دوب من�صي يف 

اجلامعات املتو�صطة، كان نف�صي اأدر�س يف ميت�صغن وال يف ييل وال حتى يف بن�صلفانيا، لكنها 

تطلب �رشط لغة فوق 5.5، اأنا اأح�صن اختبار حققت فيه 500درجه”.

- �صعف املهارات االأ�صا�صية الالزمة للح�صول على قبول يف اجلامعات التي تقدم تعليم ذا 

جودة عالية مثل: عدم اإملام الطالب بكافة املعلومات التي تتطلبها تعبئة النماذج،اأواحلر�س 

على الرجوع مل�صادرها التوثيقية مما يوؤدي اإىل ت�صارب يف البيانات والت�صوي�س عليها اأو تركها 

ب�صوره  اإمكاناته  واإبراز  لنف�صه  الطالب  لت�صويق  الالزمة  املهارات  اأو �صعف يف  تعبئه،  دون 

الطالب  “اأن  بقوله  ذلك  اإىل  اأمريكا  ال�صعودية يف  امللحقية  ي�صري م�صئول �صابق يف  جيده. 

ال�صعوديني يقدمون معلومات مت�صاربة للجامعات، يف اأب�صط االأمور مثل تاريخ امليالد، حيث 

جتدينه يكتب بيانات متناق�صة مع بياناته ال�صخ�صية احلقيقية،اأو حتى ال يعرف كيف يكتب 

�صريه ذاتيه عن تاريخه التعليمي، اإ�صافة اإىل �صعف مهارة التوا�صل وت�صويق الطالب لنف�صه 

ب�صكل جيد يف عر�س كافة قدراته وخرباته ومهارته ب�صكل مقنع، وهو هنا يو�صع يف مقارنة 

اأو  ال�صينيون  الطالب  املثال  االأخرى على �صبيل  اجلن�صيات  االآخرين من  الطالب  �صعبه مع 
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مبهارات 552 يتمتعون  الذين  املقعد،  نف�س  على  املناف�صون  الكوريون  الطلبة  اأو  الهنود،  الطالب 

“اأن  بريطانيا  ال�صعودية يف  امللحقية  اآخر يف  م�صئول  ي�صيف  كما  اجلانب”  هذا  عاليه يف 

اجلدية  بعدم  اإيحاء  مما يعطي  النماذج،  تلك  يرتكون خانات غري معبئة يف  الطالب كثريا ما 

للجامعة املتقدم عليها الطالب، وبالتايل اإهمال طلبه يف احل�صول على مقعد، هذا غري اأن 

وي�صيف “معظم طالبنا  معظمهم يعاين من �صعف مهاري يف كتابة ال�صري الذاتية......” 

ما يعرف يوثق تاريخ ميالده بامليالدي، اأو حتى يقدم �صهادات خربة جيده تزيد من حظوظه يف 

القبول، اأو عمل بربوزر جيد لالأبحاث التي قام بها يف املرحلة ال�صابقة اأو الت�صويق الأي خربات 

�صابقة له، اأعطيك مثاالً على طالب، تقدم بطلب قبول يف جامعة اأك�صفورد ثالثة مرات، يف 

املرة الثالثة قام مبقابلة الربف�صور الذي ميكن اأن ي�رشف عليه يف اجلامعة، واأطلعه على �صور 

الطالب على  ي�رشف عليه، وح�صل  اأن  وقرر  بالطالب،  امل�رشف  اأقتنع  اأقامه يف جده،  ملعر�س 

مقعد يف اأك�صفورد بعد حماولتني فا�صلتني.

3. انخفا�س الوعي باأهمية التعليم اجليد لدى الطلبة املبتعثني، ويتمثل ذلك يف:

ي�صبب  مما  الف�صل  اأو  التخرج،  يف  التاأخر  من  التخوف  عن  الناجم  االجتماعي  ال�صغط   -

اأمام االأهل وجميع من يحيط به يف الو�صط االجتماعي، واتهامه  اجتماعياً  للطالب حرجاً 

بالف�صل والتقاع�س حيث ي�صري الطالب الذين مت اإجراء مقابالت معهم اإىل عبارات يخ�صون 

ترددها على األ�صنة االأهل و االأ�صدقاء مثل "اأ�صحابك راحوا معك، و تخرجوا قبلك"، و "لو فيك 

خري كان فلحت وخل�صت درا�صتك بدري".

- ارتباط الن�صاء مبحارمهن للدرا�صة يف نف�س املنطقة، واأحيانا يف نف�س اجلامعة، التي يح�صل 

القبول  انخفا�س ن�صبة االحتمال يف احل�صول على فر�صة  املحرم على قبول بها، مما يعني 

لدار�صني بدالً عن دار�س واحد يف جامعة عريقة، حيث تقول اأحد الطالبات “اأنا ح�صلت على 

قبول يف جامعة اأدنربه اأحد اأقوى اجلامعات يف بريطانيا، لكن الأن اأخي مل يح�صل على قبول 

فيها، قدمت على اجلامعة التي ح�صل اأخي على قبول فيها وهي جامعة يورك، ودر�صت بها، 

مع اأن هناك فرقاً كبرياً بني و�صع جامعة اأدنربه وجامعة يورك يف الرتتيب الوطني الربيطاين، 

اأدنربه جامعة ينظر خلريجها يف املحا�صبة يف بريطانيا باحرتام كبري جداَ”.

- ركون الطالب اإىل الراحة،وتف�صيل الت�صجيل يف جامعة �صهلة �رشوط االلتحاق بها اأي�رش، مادامت 

تويف بالغر�س املطلوب يف احل�صول على الدرجة ومعدل مرتفع، حيث ي�صري جمموعة كبرية من 

الطالب اإىل املعنى نف�صه الذي يعرب عنه اأحدهم بقوله “لنف�صي علي حق، اأكرف نف�صي، و يف 

االأخري يطلع املعدل يف�صل، اأي�س ا�صتفدت غري التعب وحرق الدم مادام الوظيفة هيه هيه”.

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اأو  التجارية  املكاتب  على  االعتماد  مثل  القبول،  على  احل�صول  يف  االآخرين  على  االتكال   -

الوزارة،  بها من  املعرتف  اجلامعات  اإحدى  بالبحث عن قبول يف  االأقرباء  اأو  االأ�صدقاء  تكليف 

خادم  برنامج  االبتعاث يف  اأحد م�صئويل  يحمل  لنتائج غري جيدة،حيث  غالباً  يوؤدي  ما  وهذا 

متقدم يف  ترتيب  ذات  جامعة  مقعد يف  على  احل�صول  م�صئولية  الطالب  �صابقا  احلرمني 

قوائم الت�صنيفات العاملية من عدمه،بقوله “طالبنا ال يرون يف املثل العربي: “ما حك جلدك 

اأي درو�س م�صتفادة، ويف اأح�صن الظروف االكتفاء بالتقدمي على عدد حمدود من  مثل ظفرك” 

اجلامعات، ال ي�صمح بتو�صيع دائرة اخليار االأف�صل يف احل�صول على تعليم جيد”.

- تف�صيل الطلبة للمناطق املتوفر بها خدمات متكاملة، على القبول يف جامعة قوية يف 

مناطق ريفية بعيدة عن املناطق احلية، حيث يعرب اأحد الطالب عن هذا بقوله “اأنا جاين قبول 

يف جامعة غرب اأ�صرتاليا يف الريف اال�صرتايل اأقوى من جامعتي احلالية بكثري، رف�صت اأدر�س 

بها ع�صان تبعد عن املناطق ال�صياحية والرتفيهية بالطائرة �صت �صاعات، ما اأتوقع اأحد من 

الطالب يقبل اأن يدر�س بها، بعيده عن اأي اأماكن ميكن اأن يق�صي بها الطالب وقت اإجازته 

“يعني، �صاعة لعلمي و�صاعة لنف�صي”.

اإحدى  ت�صري  حيث  االأف�صل،  هي  تكون  قد  دولياً،  امل�صنفة  اجلامعات  باأن  االقتناع  عدم   -

الطالبات املبتعثات بقولها “اأن موقع جامعتي يف الت�صنيف العاملي 344، ولكنها تعد من 

اأقوى ع�رش جامعات يف تخ�ص�صي “وهو نف�صه ما ي�صري اإليه اأحد م�صئويل االبتعاث يف اإحدى 

اجلامعات ال�صعودية بقوله “اأن هناك مبتعثني لدى اجلامعة يدر�صون يف جامعة كورنيل يف 

اأمريكا، فرغم اأن اجلامعة من اأقوى ع�رشجامعات عاملياً، اإال اأنها لي�صت على نف�س الدرجة يف 

التخ�ص�صات التي يدر�صونها”.

وهذا يعني اأن اأفراد العينة يرون اأن هناك عدداً من ال�صعوبات مثلت عائقاً اأدى النخفا�س 

مبعايري  اجلامعات  يف  ت�صجيلهم  وارتباط  اخلارج،  يف  ال�صعوديني  الطلبة  تعليم  جودة  درجة 

خمتلفة مل يكن من بينها احلر�س على ترتيب اجلامعة و�صمعتها ومكانتها العلمية، وهذه 

ال�صعوبات والعوائق اأما عائدة للطالب نف�صه نتيجة الإنخفا�س اإمكاناته وقدراته اأو وعدم 

الرت�صيح يف الك�صف عن هذا  اآليات  باأهمية احل�صول على تعليم جيد وعدم كفاية  وعيه 

الق�صور، اأو لق�صور يف مواد االبتعاث اأو التوظيف بعد العودة من الدرا�صة املعززة للتعليم 

اجليد، اأو لق�صور و�صعف قنوات البيانات التي ميكن للطالب الو�صول اإليها عن و�صع اجلامعات 

فيما يخ�س جودة التعليم بها.

 )Andrade,2006( والنتيجة ال�صابقة تتفق جزئياً مع ما اأ�صفرت عنه نتائج درا�صة اأندروا
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التي اأ�صارت اإىل اأن من امل�صكالت التي تواجه الطلبة االأ�صيويني الدار�صني يف اخلارج،والتي توؤثر 554

على تكيفهم يف الدرا�صة يف البلد امل�صيف هي: م�صكلة اإجادة اللغة االجنليزية، فيما تاأتي 

م�صكلة نق�س املهارات االأكادميية واخللفية التعليمية من اأهم امل�صكالت التي تعوق اإجنازهم 

التعليمي.

ثالثاً: عر�س نتيجة ال�سوؤال الثالث 

اآليات العمل املمكن اتخاذها يف برامج  لالإجابة على ال�صوؤال الثاين الذي ن�س على: »ما 

االبتعاث ل�صمان ح�صول الطالب ال�صعوديني على نوعية من التعليم اجليد من وجهة نظر 

الطالب ال�صعوديني املبتعثني«مت اإتباع نف�س اخلطوات التي اتبعت عند حتليل نتائج املقابالت 

لالإجابة على ال�صوؤال الثاين، حيث �صنفت البيانات النوعية التي مت جمعها من اإجابات اأفراد 

العينة على اأ�صئلة املقابالت باإعطاء اجلزيئات عناوين بح�صب املعلومات التي حوتها، ومن ثم 

ترقيتها يف جمموعات من االأمناط داخلها جمموعة من االأن�صاق، متثل يف جمموعها االآليات 

الت�صجيل يف  تعليم جيد من خالل  على  احل�صول  ل�صمان  تنفيذها  اأفراد �رشورة  يرى  التي 

اجلامعات االأف�صل عامليا والتي جاءت على النحو التايل: 

1. توعية الطالب املر�سحني لالبتعاث بالفروق بني اجلامعات، واإك�سابهم املهارات الالزمة 

للح�سول على قبول يف االأف�سل جودة من بينها:

ويتحقق ذلك من خالل االآتي.

- بناء قاعدة بيانات �صاملة حمدثة �صنويا باجلامعات املعتمدة،ون�رشها على موقع الوزارة، حيث 

ي�صري اأحد امل�صئولني ال�صابقني يف اأحد امللحقيات بالقول »اإىل اأن الطالب يثقون يف املعلومة 

املوجودة على موقع الوزارة، اأكرث من ثقتهم يف الكالم الذي يفيدهم به امل�صئولون بامللحقيات 

الثقافية يف نف�س البلد الذي يدر�س به الطالب،مما يتطلب حر�صاً كبرياً على دقة املعلومة 

املوجودة على املوقع وحداثتها«.

توعيتهم  اإىل  تهدف  تر�صيحهم،  م�صوغات  اكتمال  بعد  للطلبة  تدريبية  دورات  عقد   -

وتثقيفهم بالفروق بني اجلامعات من حيث مراكزها يف الت�صنيفات العاملية والتخ�ص�صات 

املوجودة ومتطلبات القبول بها، حيث ي�صري اأحد امل�صئولني اإىل ذلك بالقول “اأن م�رشوع خادم 

بعدة  مروره  من  البد  كان  وطني �صخم  لالبتعاث م�رشوع  عبدالله  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 

مراحل قبل الو�صول اإىل مرحلة االبتعاث، من اأولوياته مرحلة التوعية باأهداف امل�رشوع ال�صيما 

اأرقى اجلامعات العاملية لكافة الفئات ذات العالقة  يف ما يرتبط بجودة التعليم املقدم يف 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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الدورات  تنظيم  الهدف،  لهذا  الو�صول  واأ�صهل طريقة ل�صمان  الطالب،  وباالأخ�س �رشيحة 

اخلا�صة بذلك”. 

- اإقامة دورات تعزز اإمكانات الطلبة يف مهارات االت�صال مع اجلامعات،مبا ميكن الطالب من 

اإبراز جميع اإمكاناته وقدراته، حيث ي�صري العديد من املبتعثني اإىل اأهمية مثل هذا االإجراء يف 

“اأنا راحت مني �صت �صهور من بعثتي، �صاعت  اأحد الطلبة  الوقت واجلهد، يقول  اخت�صار 

هباء منثور، ب�صبب جهلي مبعرفة اإجراءات القبول، وعندما تعرفت على �صديق عربي �صاعدين 

تخ�ص�س  ليفربول،  جامعة  يف  قبول  على  احل�صول  علي  �صهلت  التي  النقاط  معرفة  يف 

اأ�صهر فقط كنت قد ح�صلت على قبول، فالتوعية تنري  الت�صاميم الهند�صية خالل ثالث 

الطالب وتوفر عليه كثري من الوقت”.

- عمل دورات حت�صريية قوية يف اللغة االجنليزية، واإجراء االختبارات املطلوبة عليها، قبل اأن 

يلتحق الطلبة بالبعثة، وكذلك دورات يف اختبارات اجليمات املطلوبة وفق التخ�ص�س، حيث 

يرى اأحد لطلبة “اأن اأكرب ما يرهب الطالب املبتعثني هو عدم اجتياز �رشط اللغة واختبارات 

اجليمات يف بع�س التخ�ص�صات، مما ي�رشفه عن االهتمام بجودة اجلامعة وعراقتها، همه االأول 

احل�صول على مقعد، حتى واإن كان يف اآخر جامعة معرتف بها �صمن قائمة الوزارة”.

2. اإعادة بناء لوائح نظام االبتعاث واللوائح امل�ساندة له مبا يخدم جودة التعليم 

ويتحقق من خالل:

اخلم�س  اجلامعة، خالل  مركز  يوؤخذ  بحيث  االإعا�صة،  نفقات  لوائح �رشف  النظر يف  اإعادة   -

�صنوات االأخرية يف االعتبار. ي�صري اأحد امل�صئولني ال�صابقني يف برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك عبدالله لالبتعاث اخلارجي اإىل ذلك بقوله »�رشورة اإيجاد نظام يكفل اأي�صا باالإ�صافة اإىل 

ن�صبة ت�صخم االأ�صعار باملدن االأكرث غالء، مركز اجلامعة التي يدر�س بها الطالب، فمثال كما 

اأقارن اجلهد والنفقات التي  اأن  اأنه ال يقارن املعي�صة يف مناطق الريف بالعوا�صم، ال ميكن 

يحتاجها الطالب املقيد بجامعة قوية علمياً، بجامعة �صعيفة واإن كانت يف نف�س املدينة«.

- اإعادة النظر يف املادة اخلا�صة بالفرتة الزمنية املمنوحة للطالب لالنتهاء من درا�صته، بحيث 

ال يتم من �صمنها احت�صاب املدة التي خاللها تتم مرا�صلة اجلامعات واحل�صول على ردود منها 

�صمن فرتة الدرا�صة، لتخفيف حدة القلق عند الطالب من انتهاء مدة البعثة والدخول يف 

متديدات غري م�صمونة، حيث ي�صري اأحد الطالب اإىل ذلك بقوله “اأنا لو اأعرف اأنه لي�س هناك 

ما يرهبني لكنت فكرت يف االلتحاق بجامعة قوية، وما غريت تخ�ص�صي باملوافقة على اأول 

قبول و�صلني، يعني هذا يف م�صلحتي وم�صلحة البلد”.
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ملركز 556 الوظائف  على  للمفا�صلة  نقاط  تت�صمن  بحيث  التوظيف  نقاط  النظر يف  اإعادة   -

اجلامعة يف الت�صنيفات الدولية يف اخلم�س ال�صنوات االأخرية من عودة املبتعث. فقد اأ�صار عدد 

كبري من الطالب اإىل ذلك. يقول اأحدهم “ نحن الطالب نحتاج حافزاً، والوظيفة اأكرب حافز لنا 

لاللتحاق بجامعات قوية، لو اأن الديوان بدل ما ينظر فقط للمعدل،اأي�صاًينظر ملركز اجلامعة 

يعني ياأخذ اجلانبني،هذا ي�صجع الطالب يف اأن يبحثوا عن جامعات قويه”.

- ح�رش اجلامعات املعتمدة يف اخلم�صمائة جامعة االأوىل يف ت�صنيفني عامليني يعتد بها عاملياً؛ 

الطلبة  ي�صمن ح�صول  الذي  الوحيد  “الطريق  بقوله  ذلك  اإىل  امل�صئولني  اأحد  ي�صري  حيث 

على تعليم جيد، يف نف�س الوقت الذي يعطي م�صاحة اأكرب من �رشيحة الطلبة يف التعرف 

والتعاي�س مع ثقافات اأخري خمتلفة هو ح�رش اجلامعات املعرتف بها يف اجلامعات التي لها 

على  ومن�صوره  الوزارة،  بها يف  املعرتف  اجلامعات  من  كثري  علميني، يف  ت�صنيفني  ترتيب يف 

. موقعها ما تلقى لها ترتيب وال يف ت�صنيف واحد” 

- تعديل نظام املكافاآت الت�صجيعية للطلبة املبتعثني، بحيث يتم ربط املكافاآت الت�صجيعية 

بقوة اجلامعة اأوالً، اإ�صافة اإىل املعدل الرتاكمي، وال�صاعات امل�صجلة. حيث يرى جمموعة من 

امل�صوؤلني يف برامج االبتعاث اأن مكافاأة التفوق واإن مل تكن جمديه، اإال اأن اأثرها املعنوي يف 

واجتماعياً،  علمياً  والرغبة يف احل�صول عليها متثل لكثري منهم هدفاً  الطلبة كبري،  نفو�س 

الرتتيب  ذات  اجلامعة  يف  قبول  عن  البحث  اإىل  بالطلبة  يوؤدي  �صوف  اجلامعة  بقوة  وربطها 

االأعلى.

3. اإقامة �رشاكات بني برامج االبتعاث واجلامعات داخلياً وخارجيا

ويت�صمن ذلك ما يلي:

- اإ�رشاك اجلامعات ال�صعودية يف اختيار التخ�ص�صات واجلامعات التي ير�صل عليها الطالب 

التعليمية،  الكوادر  من  احتياجاتها  تغطية  ل�صمان  عبدالله،  امللك  برنامج  يف  املر�صحني 

برامج  امل�صئولني يف  اأحد  املقدم للطلبة. حيث يعرب  التعليم  اإىل نوعية  وكذلك االطمئنان 

اأن يطلب من اجلامعات  االبتعاث يف اإحد اجلامعات ال�صعودية عن ذلك بقوله »اأنه ال ميكن 

توظيف العائدين من البعثات دون اأن تكون للجامعة حاجة لهم يف جمال التخ�ص�س، اأو اأن 

ال تثق يف التعليم املقدم لهم؛ بينما عندما تكون هي م�صئولة م�صئولية مبا�رشة يف حتديد 

التخ�ص�صات ومكان التعلم، فهي ملزمة وفق هذه ال�رشاكة بتوظيفهم«.

اأو يف  - عقد اتفاقات تفاهم بني برامج االبتعاث �صواء يف برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني، 

اجلامعات ال�صعودية وبني اجلامعات املتميزة عاملياً، لت�صهيل قبول الطالب، حيث ي�صري م�صئول 

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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االبتعاث يف اإحدى اجلامعات ال�صعودية امل�صنفة �صمن قائمة ال500 جامعة االأوىل عاملياً يف 

اإحد اجلامعات  اإىل النجاح الذي حتققه مثل تلك االتفاقات، بقوله “لقد ح�صلت  �صنغهاي 

ال�صعودية بعد توقيعها اتفاقيات تفاهم مع اجلامعات الكندية على 63 مقعداً يف الطب، 

مقعداً”. ويوؤيد  بالك ب63  فما  الطب،  يف  مقاعد   10 على  احل�صول  �صعوبة  نعرف  ونحن 

م�صئول اآخر يف برامج االبتعاث يف اخلارج الطرح ال�صابق بالقول “اإن هناك اتفاقيات من هذا 

النوع مع موؤ�ص�صات تعليمية اآخر ميكن اأن توجه �صمن هذا االإطار، فنجن قراأنا و�صمعنا عن 

اتفاقيات التعاون التي وقعتها املوؤ�ص�صة العامة للتدريب الفني واملهني مع عدة دول يف اآ�صيا 

واأوروبا، لكننا مل ن�صمع عن تفعيل تلك االتفاقيات باإيفاد قوافل من املبتعثني اإىل تلك الدول 

الإك�صابهم املهارات العلمية والعملية يف اجلوانب التي حتتاج اإليها متطلبات التنمية”.

وهذا يعني اأن اأفراد العينة يرون اأن هناك جمموعة من االآليات التي يجب اأن تقوم اجلهات 

القائمة على االبتعات على تنفيذها من خالل املعوقات التي واجهتهم يف �صبيل احل�صول على 

جودة اأعلى لتعليم الطلبة ال�صعوديون يف اخلارج، انح�رشت يف ثالث توجهات اأ�صا�صية: توعية 

ل�صمان ح�صولهم  اليها  يفتقرون  التي  االأ�صا�صية  املهارات  واإك�صابهم  املر�صحني  الطالب 

على قبول من خالل بناء قواعد املعلومات وعقد الدورات التثقيفية ودورات تعزيز القدرات، 

التي بدت وزارة التعليم العايل ال�صعودي موؤخرا من التنبه اإليه بعقدها دورات للحا�صلني على 

تر�صيج لالبتعاث يف اللغة االجنليزية ملدة �صهرين ولو اأنها غري كافية، واإعادة بناء مواد االبتعاث 

واالأنظمة املعززة لها يف التوظيف بحيث يو�صع نوعية التعليم احلا�صل عليه املبتعث يف 

االعتبار عند التوظيف، وميكن اأن يتم ذلك بطلب ك�صف من املبتعث عن و�صع ترتيب جامعته 

للوظيفة،  تقدمه  عند  عامليني  ت�صنيفني  منها يف  تخرجه  قبل  االأخرية  �صنوات  اخلم�س  يف 

اإقامة �رشاكات بني برامج االبتعاث واجلامعات الداخلية واخلارجية ت�صمن العقود فيها تطبيق 

اآليات �صوابط االبتعاث ووجود الوظائف ال�صاغرة للمبتعثني يف اجلامعات الداخلية، وح�صول 

الطلبة ال�صعوديني على اأف�صلية بني الطالب الدوليني يف توفر مقعد للقبول يف اجلامعات 

ذات الرتتيب املتقدم يف الت�صنيفات العاملية االأ�صهر.

ال�ستنتاج والتو�سيات 

تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن هناك عالقة عك�صية بني قيد الطلبة ال�صعوديني يف اجلامعات 

وكندا،  اأمريكا،  من  كل  اأ�س يف  وكيو  �صنغهاي  ت�صنيفي  اجلامعة يف  ترتيب  وبني  اخلارجية 

واأ�صرتاليا، وبريطانيا، وكذلك على م�صتوى القيد الكلي جلميع الدول وترتيب اجلامعات املقيد 
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بها طلبة �صعوديون يف ت�صنيفي �صنغهاي وكيو اأ�س . 558

كما ك�صفت نتائج الدرا�صة اأن هناك جمموعة من ال�صعوبات حتول بني الطلبة ال�صعوديني 

اإىل وجود  ح�صولهم على تعليم عايل اجلودة على النحو: افتقار موقع وزارة التعليم العايل 

قاعدة بيانات تف�صيلية دقيقة حمدثة �صنوياً عن اجلامعات ذات الرتتيب املتقدم يف الت�صنيفات 

جودة  دعم  عن  تنفيذها  واآليات  امل�صاندة  واالأنظمة  االبتعاث  نظام  مواد  وق�صور  العاملية، 

التعليم، وانخفا�س اإمكانات الطلبة ومهاراتهم االأ�صا�صية للح�صول على قبول يف اجلامعات 

ذات اجلودة العالية، وانخفا�س الوعي باأهمية التعليم اجليد لدى الطلبة املبتعثني.

وللتغلب على تلك ال�صعوبات هناك جمموعة من االآليات يرى اأفراد العينة �رشورة تنفيذها 

اجلامعات  يف  الت�صجيل  خالل  من  جيد  تعليم  على  ال�صعوديني  الطلبة  ح�صول  ل�صمان 

االأف�صل عامليا والتي جاءت على النحو التايل: توعية الطالب املر�صحني لالبتعاث بالفروق بني 

الالآزمة  اإك�صاب الطلبة املهارات  اإىل  التعليم املقدم فيها،اإ�صافة  اجلامعات من حيث جودة 

للح�صول على قبول يف اجلامعات االأف�صل من حيث جودة التعليم املقدم بها من خالل ما 

يعك�صه موقع ترتيبها يف ت�صنيفي �صنغهاي و كيو اإ�س، وكذلك اإقامة �رشاكات بني برامج 

االبتعاث ال�صعودية واجلامعات اخلارجية االأعلى يف الت�صنيفات العاملية االآ�صهر.

ويف �صوء ما جاءت به نتائج الدرا�صة تو�صي الباحثة باالتي:

بتحقيق مرتبة يف  ال�صعودي،  العايل  التعليم  وزارة  بها من قبل  املعرتف  اجلامعات  1. ح�رش 

ال500 جامعة امل�صنفة يف اأحد اأ�صهر ثالث ت�صنيفات عاملية.

2. بناء قاعدة بيانات باجلامعات املعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل ال�صعودي، ون�رشها 

على موقع الوزارة،وفق ترتيبها يف ثالث ت�صنيفات عاملية يكون من بينها ت�صنيفي �صنغهاي 

وت�صنيف كيو واأ�س )QS( للثالث �صنوات االأخرية، مع العمل على حتديثها �صنوياً.

3. اإعادة النظر يف �رشوط القبول يف برنامج خادم احلرمني ال�رشيفيني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

لالإبتعاث اخلارجي بح�صول الطالب على قبول من اإحدى اجلامعات اأو املعاهد اخلارجية املعرتف 

بها على موقع الوزارة قبل التحاقه بالبعثة الدرا�صية.

اإجتياز  اللغة االإجنليزية،ت�صمن حتقيق املبتعث �رشط  اإختبارات للطلبة املبتعثني يف  4. عقد 

اللغة يف اجلامعات املقبول عليها.

5. و�صع اآلية مقننة يف اإعتماد قبول اإبتعاث الطلبة املتقدمني لالإبتعاث اخلارجي يف برنامج 

امللك عبدالله لالإبتعاث اخلارجي �صبيه بتلك املعمول بها يف اجلامعات ال�صعودية،من خالل 

عليه  �صيح�صل  الذي  التعليم  جودة  على  اعتمادها،لالطمئنان  تقر  وجلان  مبجال�س  مروره 

الطالب.

د. عائ�شة الأحمدي الت�سنيف العاملي جلامعات الدار�سني ال�سعوديني
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6. اإعادة �صياغة نظام �رشف املكافاآت والبدالت وجميع احلقوق املادية للمبتعث، بحيث تربط 

جميع امل�صتحقات املالية، مبركز اجلامعة يف اأحد الت�صنيفات العاملية،اإ�صافة اإىل اإجناز الطالب 

االأكادميي.

يكون  بحيث  الوطنية،  االبتعاث  وبرامج  ال�صعودية  اجلامعات  بني  �رشاكة  اتفاقات  عقد   .7

لها دور وا�صح وم�صئول يف حتديد االخت�صا�صات التي يبعث عليها الطالب، وكذلك و�صع 

اجلامعة من حيث جودة التعليم املقدم بها يف التخ�ص�س الذي ح�صل الطالب على املوافقة 

ال�صتكمال درا�صته به.

8. �صياغة مواد نظام التوظيف يف وزارة اخلدمة املدنية بحيث ي�صمن حتديد نقاط يف املفا�صلة 

على الوظائف ملركز اجلامعة يف الت�صنيفات الدولية املعتد بها؛ يف اخلم�س ال�صنوات االأخرية 

من عودة املبتعث. 

مركز   100 اأف�صل  على  احلا�صلة  اجلامعات  وبني  العايل،  التعليم  وزارة  بني  اتفاقات  9. عقد 

ن�صبة معينة من مقاعدها  ب�صان خ�صخ�صة  عاملية،  ت�صنيفات  ثالثة  اأف�صل  متقدم، يف 

املخ�ص�صة للطلبة الدوليني للطلبة ال�صعوديني، دون اال�صطرار للدخول يف مناف�صات مع 

الطلبة االآخرين.

10. اإجراء درا�صات مماثلة على جودة تعليم الطلبة ال�صعوديني يف اخلارج على ت�صنيفات عاملية 

اآخرى.
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