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متهيد

فيه  ترّسخت  عرٌص  وهو  املعرفة،  عرَص  اآلن  نعيش 
لتمكني  كمدخٍل  العايل1  التعليم  مؤّسسات  مكانُة 
الفرد واملجتمع ومواجهِة تحّديات النمّو االقتصادي 
دوًرا  املؤّسساُت  هذه  ومُتارس  اإلنسانية.  والتنميِة 
يف  تُساهم  كام  البرشي؛  املال  رأس  صْقل  رئيسيًّا يف 
بناِء املعارف واالبتكارات الجديدة، ونرشِها بني أفراد 
القدرة  توسيع  إىل  عديدة  دوٌل  وتسعى  املجتمع2. 
مستوى  ورفعِ  العايل  التعليم  لقطاع  االستيعابية 
التنمية3 بعجلة  للدفع  ومخرَجاته،  عملياتِه   جودِة 

التقاريُر  وتُشري  لألفراد4.  املعييش  املستوى  وتحسنِي 
مستوى  بني  وثيق  إيجايبٍّ  ارتباٍط  عالقِة  وجود  إىل 
العايل وترتيِب  التعليم  ولة بجودة قطاع  الدَّ اهتامم 
هذه الدول من حيُث االقتصاُد والتنميُة القامئة عىل 
التنافس  دعائم  أحُد  هو  العايل  فالتعليُم  املعرفة. 
املجتمع  متكني  يف  محورّي  دوٌر  وله  االقتصادي5، 

وتحقيِق التنمية6. 

وبالّرغم من أهمية التعليم العايل يف عرص املعرفة، 
مبوضوعيٍة  تتناول  التي  األدبياُت  تَغيب  تكاد 
التعليم  ألنظمة  الراهن  الوضَع  علميّة  ومنهجيٍة 
العايل يف معظم الدول العربية. وما يَزيد يف تَفاقُم 
وَر  الدَّ يه  تُسمِّ ما  عىل  تُركِّز  كثريًة  كتاباٍت  أّن  األمر 
اإليجايب ملؤّسسات التعليم العايل يف جهود التنمية؛ 
القياُم  لاِم يجب  تحليٍل موضوعي  تقديم  من دون 
به لتطوير منظومة التعليم العايل، من حيُث البْنيُة 

والعملياُت واملخرَجات. 

التعليم  التفاؤل مِبا ميكن أن تُقّدمه مؤسساُت  ومَع 
العايل، ال بّد أّواًل من تطوير منظومة التعليم العايل، 
وال سيّام من جهة التحّول إىل أمناط التعليم املتمركِز 
حول الطالب، والتعليِم الهادف إىل التنمية7؛ والرتكيِز 
عىل إتاحة التعلّم مدى الحياة، وعىل إحداث تغيرياٍت 
نوعية لدى األفراد واملجتمعات. بعبارٍة أُخرى، يجب 
عىل مؤّسسات التعليم العايل مواكبُة التطور العاملي 
مع مراعاِة خصوصيات البيئة املحلية، وتقديُم برامَج 
واملُلحِّ  الرضورّي  ومن  التنمية.  جهوَد  تدعم  عمليٍة 
وتحديُد  العايل  التعليم  مؤّسساُت  تقّدمه  ما  معرفُة 

وصّناِع  للقادة  يتسّنى  حتى  وَضعِفها،  قّوتِها  نقاط 
هذا  لتطوير  وخطط  اسرتاتيجياٍت  وضُع  القرار 
التنمية  طموحات  مع  يتناسب  مبا  الحيَوي،  القطاِع 

يف كّل مجتمع.   

رصُد وتقييُم قطاع التعليم العايل ومؤّسساته

التعليِم  حوَل  تقريرها  يف  اليونسكو  منظّمُة  تؤكد 
ما بعَد عام 2015 عىل أهمية مواكبِة نُظُم التعليم 
وأهداِف  املعارصة  التحّدياِت  ملتطلّبات  العايل 
التفكري  إعادَة  يتطلّب  وهذا  املستدامة.  التنمية 
الالزمة  والكفاءاِت  واملهارات  املعارِف  نوع  يف 
والتعليمية  الرتبوية  العمليات  وطبيعِة  للمستقبل، 
التعليمية  السياساِت  ماهية  يف  وكذلك  املطلوبة؛ 
واإلصالحاِت الالزمة لتحقيق التغيريِ املنشود8. وال بدَّ 
يف هذا السياق من توفّر وسيلٍة لرصد أداء مؤّسساِت 
التعليم العايل وتقييِم هذه املؤّسسات وفَق منهجيٍة 
معيارية، تُراعي يف الوقت نفِسه خصوصياِت البيئة 
األهداف  بني  املوازنة  مع  دولة؛  كل  يف  املحلية 
عرصية  تنميٍة  لتحقيق  املحلية  والسياقاِت  العاملية 

شاملٍة ومستدامة9. 

تأكيًدا عىل أهمية وجوِد مقاييَس لرصد جودة قطاع 
والتنمية   التعاوِن  منظّمُة  أجرت  العايل،  التعليم 
مخرَجات  "تقييم  بعنوان  دراسَة جدوى  االقتصادية 
التعلّم يف التعليم العايل"؛ بحثت يف إمكانية تطويِر 
الطلبُة  يتعلّمه  ما  عىل  للوقوف  دْويل  مقياٍس 
هذه  وخلصت  ومهارات.  معارَف  من  الجامعيون 
الدراسُة إىل عدم وجود األدوات الكافية ملقارنة جودة 
الصعيد  عىل  املؤّسسات  تلك  يف  والتعلّم  التعليم 
ويل، وبخاصٍة أّن الدراساِت القليلَة املتوفّرة غالبًا  الدَّ
ما تُركِّز عىل املستويات املحلية؛ يف حني تعتمد غالبيُة 
السمعة  عىل  الجامعات  ألفضل  ولية  الدَّ التصنيفات 
مثُل  تَعكس  ما  ونادًرا  البحوث.  مجال  يف  واألداء 
التنوَع  أو  والتعلّم،  التعليم  التصنيفات جودَة  هذه 
التي  املختلفة  األهداَف  أو  املجتمعية،  السياقات  يف 

تسعى الجامعاُت إىل تحقيقها10.

خاصٍة  برامَج  إنشاء  إىل  الدول  بعُض  بادرت  وقد 
الدولة؛  مستوى  عىل  وتصنيِفها  الجامعات  لتقييم 
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الجامعات  جودة  لقياس  مركّب   ٌ مؤرشِّ مثاًل  منها 
التطوُّعي’  املساءلة  و‘نظاُم  إسبانيا11،  طّورته 
الكليات  يف  األساسية  املهارات  تعلّم  نتائج  لتقييِم 
والجامعات العامة يف الواليات املتحدة األمريكية12. 
كبريتني  مؤّسستنِي  بني  تعاوٍن  مثرُة  األخري  والنظاُم 
هام الجمعيُة األمريكية لكلّيات وجامعاِت الواليات، 
والجمعيُة الوطنية لجامعات الواليات وكلّياِت ِمَنح 
اإللكرتوين  موقعه  عرَب  النظاُم  هذا  ويُتيح  األرايض. 
املقارنَة ما بني مختلف الكلّيات والجامعات املشارِكة 
معّدالت  مثِل  مختلفة؛  أبعاٍد  بعّدة  يتعلق  ما  يف 
النجاح، ومؤرّشاِت الحياِة الجامعية، ومعّدِل أعضاء 
الطالب، وغريِها13. ويف ملبورن،  إىل  التدريس  هيئة 
تصنيًفا  البحثية  الجامعات  رابطُة  أطلقت  أُسرتاليا، 
 50 يف  الجامعاِت  فيه  تُقيِّم  العايل،  التعليم  لُنظم 
دولة من كّل القارات باستخدام 25 معياًرا؛ وتُصدر 
هذه  يف  الجامعي  للمستوى  سنويًّا  تصنيًفا  الرابطُة 
بأهمية  الوعِي  بنَد  الرابطُة  حّددت  وقد  الدول14. 
التعليم العايل ودورِه يف التنمية الثقافية واالجتامعية 
إلعداد  األساسية  الدوافع  كأحد  املختلفة  الدول  يف 

هذا التصنيف. 

التعليم  مؤّسسات  أداء  بتقييم  االهتامُم  يَعكس 
العايل والجامعات الوعَي العام بأّن القدرَة التنافسيَة 
وأّن  املعرفة،  عىل  متزايد  بشكٍل  تعتمد  للدول 
السياق.  هذا  يف  رئيسيًّا  دوًرا  تؤدِّي  الجامعاِت 
ات  املؤرشِّ استخدام  بني  جوهريًّا  فرقًا  هناك  أّن  إاّل 
واملعايري لتقييم مؤّسسات التعليم العايل وما يجري 
إحدى  أشارت  فقد  املؤّسسات.  لبعض  تصنيٍف  من 
وليَة  الدَّ التصنيفاِت  أن  إىل  اليونسكو  دراسات 
للجامعات تَستخدم أفضَل الجامعات كمعياٍر لقياس 
الجامعات األُخرى، وهذا املنطلُق بحّد ذاته هو من 
أْن  ومُيكن  التصنيفات.  استخدام  يف  القصور  أوُجه 
يوفِّر التصنيُف معلوماٍت عن جامعاٍت فردية داخل 
الدول ويُقارنها بجامعاٍت أُخرى؛ وهو بهذا ال يوفِّر 
دولٍة  يف  العايل  التعليم  نظام  لجودة  كافيًا  مقياًسا 
معيّنة. أِضف إىل ذلك، أّن هذه التصنيفاِت ال تأخذ 
بَعني االعتبار مدى نجاح نظاِم التعليم العايل يف سياق 
خصوصيِة البيئة التمكينية التي يوجد فيها، والنتائِج 
أشهر  تصنيف  اُت  فمؤرشِّ قها15.  يُحقِّ أن  مُيكن  التي 
الجامعات يف العامل - مثِل تصنيِف جامعة شنغهاي 

سامْيونْدز،  كْواكاَريلِّ  مؤّسسة  وتصنيِف  تونغ،  جياو 
وتصنيِف التاميز للتعليم العايل، وتقييِم ويبُوميرْتِكْس 
العاملي- تُصّنف الجامعاِت بُنظٍم عامة وال تُركّز عىل 
موضوعاٍت مرتبطة مبنطقٍة معيّنة أو مجتمعٍ محيلٍّ 
؛ ما يدفع صانعي السياسات العامة يف مجال  معنيَّ
يف  الجامعات  وضع  تحسني  محاولة  إىل  التعليم 
دولهم مسرتِشدين بخربات دوٍل أُخرى، دون اعتباٍر 
كاٍف للظروف املحلية16. وباستثناء التصنيفات التي 
اِت  تسعى إىل تكريس جّو من ‘التسابق’، فإن املؤرشِّ
والتعلّم؛  والتقييم  البّناء  للنقد  فرصٌة  عام  بشكٍل 
حيُث يكون غرُض القياس تشخيَص األداء، وتحديَد 
مجاالت التحسني، والتعريَف بالتدّخالت التصحيحية 
أفضل  إىل  الوصول  من  واألنظمة  الدول  لتمكني 
يكون  أن  أيًضا  للمؤرشِّ  ومُيكن  األداء.  من  مستًوى 
باألمر  القرار واملعنيّني  تُتيح ألصحاب  أداًة مرِجعية 

تقييَم تطّور نظاٍم تعليميٍّ ما عرَب األعوام. 

ٍ عريب للتعليم العايل أهميُة بناء مؤرشِّ

إىل  العربية  املنطقة  العايل يف  التعليم  قطاُع  يفتقد 
التعليمية  املؤّسسات  نتائج  ملتابعة  منهجية  آلياٍت 
يف  الذايت  التقييم  ثقافُة  تغيب  كام  األداء،؛  وتقييِم 
نظاٍم  وجود  عدِم  ظل  يف  املّؤسسات،  هذه  غالبية 
القصور.  ويُصوِّب  التميَُّز  يُكافئ  للُمحاسبة  جيّد 
امت واملرتَكزات  السِّ التقييم من أهم  ثقافُة  وتُعترب 
املتقدمة17.  الدول  يف  سات  املؤسَّ هذه  مثل  لنجاح 
املعلومات  توفّر  أهمية  أدبياٌت عديدة عىل  وتؤكِّد 
عن قطاع التعليم العايل، مبا يتطلّبه ذلك من جمع 
سات املختلفة؛ لقياس التقّدم الذي  بياناٍت من املؤسَّ
النتائج ومقارنِتها يف  القطاع، ومناقشِة  يُحّققه هذا 
سياق املرِجعيات املختلفة، واتخاِذ قراراٍت واعية يف 

ضوء البيانات والنتائج18. 

والجامعاِت  الدول  من  العديد  حرص  رغَم 
ورية لقطاع  ولية عىل التقييامت الدَّ ساِت الدَّ واملؤسَّ
توطني  إىل  العربية  الدول  تَفتقد  العايل،  التعليم 
عن  تَصدر  قلاّم  إذ  واملبادرات؛  الجهود  هذه  مثل 
مقارباٍت  أيُّ  املعنية  العربيِة  واملؤّسساِت  الجهات 
يف  وتقييِمه  العايل  التعليم  قطاع  ملتابعة  منهجية 
دول املنطقة. كذلك ال تُوَجد تقاريُر دْوريٌة أو قواعُد 
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م معلوماٍت وتحليالت عن أوضاع قطاع  بياناٍت تُقدِّ
التعليم العايل يف الدول العربية املختلفة، بالرغم من 
وجود هيئات اعتامٍد وطنية يف دول عربيٍة عديدة، 
العايل.  التعليم  لضامن جودة  عربية  شبكٍة  ووجوِد 
ويَحدو هذا الواقُع بالدول العربية إىل االعتامد عىل 
وتحليل  تشخيٍص  ولية من  الدَّ املؤسساُت  تُنتجه  ما 

لُنظُم التعليم العايل يف املنطقة. 

التعليم  ُ املعرفة لقطاع  يف هذا السياق، مُيثّل مؤرشِّ
العايل - حاليًّا يف نسخته الثانية بعد النسخة األُوىل 
 -  2015 ديسمرب  األول/  كانون  يف  صدرت  التي 
جهًدا سبّاقًا يف هذا املجال. فهو مُيّهد الطريق أمام 
الباحثني وصّناِع القرار والسياسات العامة واملعنيّني 
بقطاع التعليم العايل، ملعرفة أحوال هذا القطاع يف 
ويتميّز  اطاّلًعا.  أكرثَ  قراراٍت  واتخاِذ  العربية  الدول 
ويُراعي  العربية  الدول  عىل  يُركِّز  بأنه   ُ املؤرشِّ هذا 
التمكينيَة  والبيئاِت  املحلية  السياقات  خصوصياِت 
باملقارنة  القياس  نهَج  يعتمد  ال  أنّه  كام  املتوفِّرة؛ 
قطاعات  يف  تقّدًما  أكرثَ  أُخرى  دول  إىل  النسبية 
التعليم العايل، بل يعتمد معايرَي منهجيًة وموضوعية 
تأخذ بَعني االعتبار إمكانياِت الدول العربية وظروفَها 

واعتباراتِها الراهنة. 

مجرَّد  العايل  التعليم  لقطاع  عريبٍّ  مؤرّشٍ  بناُء  ليس 
املنطقة  يف  العايل  التعليم  وضعِ  توصيف  يف  إسهاٍم 
العربية، بل هو أيًضا سعٌي إىل دعم الباحثني وصّناع 
القرار والسياسات العامة يف التوفّر عىل فهٍم أعمَق 
ألحوال التعليم العايل؛ مبا مُيكّنهم من وضع سياساٍت 
الضعف  تُعالج جوانَب  قراراٍت  واتّخاِذ  اطاّلًعا،  أكرثَ 
لقطاع  املختلفة  املحاور  يف   ُ املؤرشِّ يُظهرها  التي 
هذه  وتُتيح  حَدة.  عىل  دولٍة  كّل  يف  العايل  التعليم 
ترتكز  واقعية  أهداٍف  وضَع  القرار  ألصحاب  امليزُة 
بأهداٍف  االسرتشاد  عن  عوًضا  علميّة،  بياناٍت  عىل 
وسياساٍت عاّمة قد ال تَشمل بالرضورة أبرَز جوانب 
الدولة املعنّي، أو أن  عف واألولَوياِت امللّحَة يف  الضَّ
عىل  ما  دولٍة  قدرة  من  أكرَب  األهداُف  هذه  تكون 
لقطاع  املعرفة   َ مؤرشِّ أّن  ذلك  إىل  يُضاف  تحقيقها. 
العايل  التعليم  قطاعاِت  يقارن  ال  العايل  التعليم 
اِت  املؤرشِّ يف  العادُة  جرت  كام  العربية،  الدول  عرب 
األُخرى، بل يُقّدم صورًة عاّمة لقطاع التعليم العايل 

يف كل دولٍة عربيٍة عىل حَدة؛ دون اعتامد تصنيٍف أو 
تراتُبية. فطرُح املؤرشِّ بهذه الصورِة يَهدف إىل الرتكيز 
اسرتشادية  كأداٍة  والتحليالت  البيانات  أهمية  عىل 
تنفيٍذ  وآليّاِت  عامة  سياساٍت  واعتامِد  الواقع،  لفهم 
العايل  التعليم  قطاع  تطوير  يف  واطاّلًعا  دقًّة  أكرثَ 
قُطريًّا؛ مع تجنُّب الحساسيات التنافُسية واملقاَرباِت 
من  بيئًة  تَفرض  ما  غالبًا  التي  الرتاتُبية  االستنسابيِة 
التنافُس غريِ العادل، وقلاّم تُراعي خصوصيَة السياقات 

املحلية والظروِف التي متّر بها بعض الدول. 

األُسُس املفاهيمية واملنهجيُة التي بُنَي عليها 
املؤرشِّ 

األُسُس املفاهيمية

وعالقِته  العايل  التعليم  قطاع  فعالية  قياُس  يَستند 
باملعرفة إىل الربط بني املعرفِة والتنمية. ومعنى ذلك 
أّن فهَم هذا القطاع يستدعي قياَس درجِة ما تقوم 
يجي القطاع  به مؤّسساُت التعليم العايل مبساعدة خرِّ
المتالك املعارِف واملهارات والِقيَِم والتوّجهات التي 
بإيجابيٍة يف املجتمع؛ ومبا  االندماج  تساعدهم عىل 
يُسهم يف جهود التنمية. وتُقاس فعاليُة هذا القطاع 
بحوٍث  من  والباحثون  الدارسون  يُنتجه  مبا  أيًضا 
ودراسات تصبُّ يف بناء املعرفة وتطويرِها ونرْشِها، 
وال  العاملي.  والتقّدم  املحلية  التنمية  جهود  ودعِم 
ميكن تقييُم هذين البُعدين دوَن تشخيٍص للسياق 
أي  لهام،  ِز  املحفِّ واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي 
دوره  مامرسة  من  القطاع  هذا  مُتكِّن  التي  البيئِة 
البْنيُة  تستند  ذلك،  عىل  بناًء  املطلوب.  باملستوى 
سياقية  إىل  العايل  التعليم  قطاع   ِ ملؤرشِّ املفاهيمية 
املعرفة يف بيئٍة متكينية معيّنة؛ باإلضافة إىل العمليات 
املرتبطة بإنتاج املعرفة وتطويرِها ونرشِها، والعالقِة 

بني املعرفة والتنمية. 

ِ التعليم العايل مراجعًة  نت منهجيُة بناء مؤرشِّ تضمَّ
أبرُز  عليها  تقوم  التي  املفاهيمية  لألُسَس  منهجية 
بقطاع  الصلة  ذاِت  املعارصة  ولية  الدَّ ات  املؤرشِّ
يتعلّق  ما  يف  وبخاصٍة  واملعرفة؛  العايل  التعليم 
والجوانِب   ُ املؤرشِّ يتضّمنها  أن  يجب  التي  باملحاور 
التي يتعنيَّ أخُذها بَعني االعتبار. من هذه املؤرّشات، 
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املعرفة  اقتصاِد  مؤرّشُ  الحرْص:  ال  املثال  سبيل  عىل 
التنافُسيِة  ومؤرّشُ  ويّل،  الدَّ البنِك  عن  يصدر  الذي 
هذه  وتحاول  العاملّي20.  االبتكاِر  ومؤرّشُ  العاملي19، 
اُت قياَس دْور التعليم العايل بطرٍق مختلفة؛  املؤرشِّ
املعرفة،  اقتصاد  خلق  يف  العايل  التعليم  دْور  مثل 
دراسٍة  ويف  االبتكار.  أو  االقتصادية،  التنافُسيِة  أو 
العايل،  ٍ للتعليِم  بناِء مؤرشِّ صدرت عام 2011 حوَل 
ًا مفاهيميًّا ينقسم إىل ثالثة  اقرتحت اليونسكو مؤرشِّ
اإلدارية؛  والقدرُة  والبحث،  التعليم،  هي  محاوَر 
والثقايف  االجتامعيِّ  السياق  أهمية  عىل  وأكّدت 
لنظام التعليم الجامعي21. يُشار هنا أيًضا إىل تقسيٍم 
ورشة  خالل  اليونسكو،  يف   2010 عام  م  قُدِّ مشابه 
عمٍل عن حساب مؤرّشات التعليم العايل وتفسريِها؛ 
حيُث تضمّنت املحاوُر املقرتحُة املدَخالت، واإلتاحَة 
اٍت أُخرى مثَل سنوات  واملشاركة، واملخرَجات، ومؤرشِّ
الجنسني،  بني  التكافؤ   ِ ومؤرشِّ املتوقّعة،  الدراسة 

ِ التنمية البرشية22. ومؤرشِّ

ُ قطاع التعليم  ويف سياق املنهجية أيًضا، يُراعي مؤرشِّ
عىل  بالرتكيز  ولية  الدَّ املؤسسات  توصياِت  العايل 
محاوَر معيّنٍة مثِل مشاركة اإلناث يف قطاع التعليم 
التعليم  يف  الخاص  القطاع  مساهمة  ونسبِة  العايل، 
الدراسية،  التخّصصات  بني  والفروِق  الجامعي، 

والتدفِّق الطاّليب23. 

مؤّسسة  أو  منظمٍة  لكل  أّن  إىل  هنا  اإلشارُة  تَجدر 
. فَعىل سبيل  أو باحٍث منطلًقا فكريًّا يف بناء املؤرشِّ
ُ االبتكار العاملي ما يتعلّق بالتعليِم  املثال، أدَرج مؤرشِّ
العايل كمحور فرعي ضمن املحور الرئييس رأس املال 
البرشي والبحوث والذي صنف تحت املؤرش الفرعي 
خالل  من  املعرفة  إىل  نَظر  كام  االبتكار؛  مدخالت 
العايل  املستوى  ذاِت  التكنولوجيا  مبجاِل  ارتباطها 

التي اعتربها مخرًجا لالبتكار24. 

املنطلُق  كان  العريب،  املعرفة   َ مؤرشِّ يخّص  ما  يف 
ٍ يجمع بني  بناَء مؤرشِّ العايل  التعليم  الفكري ملؤرشِّ 
وأداٍة  العايل  التعليم  ملؤّسسات  كمنتٍَج  "املعرفة" 
عىل  تقترص  ال  التنمية  وهذه  املجتمع؛  لتنمية 
الجانب االقتصادي، بل تتعّدى ذلك لتشمل جميَع 
يف   ُ املؤرشِّ يُراعي  كذلك  اإلنسانية.  التنمية  جوانب 

ويَحرص  النُّظم،  نظريَة  العايل  التعليم  قطاع  قياس 
عىل مقاربة نظام التعليم العايل من خالل مدَخالته 
السياقاِت  أو  البيئِة  وأيًضا  ومخرَجاته؛  وعملياتِه 

العامة التي يوجد فيها.

الِخياراُت املنهجية 

 )2015( السابق  املؤرشِّ  بناء  عمليِة  يف  اتُِّبعت 
مجاالت  يف  عليها  املتعارَُف  املنهجية  الخطواُت 
املراجعُة  أّواًل  فكانت  واإلحصاء،  العلمي  البحث 
وقواعِد  وليِة  الدَّ والتقاريِر  للدراسات  املكتبيّة 
البيانات التي تهتمُّ بقطاَعي التعليم العايل واملعرفة. 
األّولية  املسوَّدُة  ت  أُِعدَّ املراجعة،  هذه  ضوء  وعىل 
التسعة  ومحاورِه  الرئيسية  الثالثة  مبَحاوره  للمؤرشِّ 
وَن عىل أكرب قدٍر ممكن من  الفرعية. وحرص املُعدِّ
الشمولية والتكامل عرب األبعاد املختلفة التي تتناولها 
االعتبار  بعني  يأخذوا  أْن  وعىل  ولية،  الدَّ اُت  املؤرشِّ
املحاوَر الجديدة التي أوىص بها فريُق البحث )مثْل 
يجني( نظرًا  املخزون املعريّف والسلويكّ والِقيَمي للخرِّ

إىل أهميِتها للمنطقة العربية.

ُ املبديئ مبرحلتني من املراجعة،  بعَد ذلك، مرَّ املؤرشِّ
مؤرشِّ  عىل  املرشُف  املركزي  الفريُق  أُوالها  أجرى 
الخرباء  من  نخبٌة  الثانيَة  وأجرت  العريب،  املعرفة 
 . املؤرشِّ عمل  فريق  خارج  من  بالتعليم  واملهتمني 
صالحيِة  ملستوى  تقيياًم  املراجعُة  هذه  وتضّمنت 
واملتغرّياِت  الفرعية،  واملحاوِر  الرئيسية  املحاور 
التي يتضمنُّها كلُّ محوٍر فرعي، وصياغِة املتغرّيات، 
واألوزاِن املقرتحة لكل محوٍر رئييسٍّ وفرعي، وكيفيِة 

حساب األوزان للمتغرّيات املختلفة. 

ثّم كان إطالُق النسخة األُوىل من املؤرّش وما تبع ذلك 
من نقاشاٍت وآراء حول املؤرشِّ وهيكليِته ومنهجيِته؛ 
خصوًصا يف مؤّسسات التعليم العايل والجهاِت املعنية، 
من جامعاٍت ومؤّسسات، ووزاراٍت وهيئاٍت حكومية. 
نحٍو  استحسانًا عىل  العايل  التعليم   ُ وقد القى مؤرشِّ
عاّم، ومل تَرد تعليقاٌت أساسية حول هيكلية املؤرشِّ 
مراجعًة  لكّن  يتضّمنها.  التي  واملتغرّيات  املحاوِر  أو 
عامة للمؤرشِّ جرَت عىل ضوء هذه التعليقات، تُوَجز 

يف قسٍم الحق من هذا الفصل. 
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الهيكليُة السابقة للمؤرّش 

ُ قطاع التعليم  مثْلام يُوضح الشكل 11، ينقسُم مؤرشِّ
العايل إىل ثالثِة محاوَر رئيسيٍة هي: مدَخالُت التعليِم 
العايل، وعملياُت التعليم العايل، ومخرَجاُت التعليم 
خمسُة  املدَخالِت  محور  تحَت  وتندرُِج  العايل. 
واإلنفاق،  التمكينية،  البيئاُت  هي:  فرعيٍة  محاوَر 
ثّم  الطاليّب.  والتبادُل  البرشيّة،  واملوارُد  وااللتحاق، 
تتفاعل هذه املدخالُت من خالِل العملياِت املختلفة 
شخصية  بناء  إىل  تهدف  التي  العايل  التعليِم  لنظاِم 
للتخّرج  مهيئًا  يكون  حتى  وإنسانيًّا،  مهنيًّا  الطالب، 
واالندماِج يف سوق العمل واملجتمع. وتندرج تحَت 
محور املخرَجاِت أربعُة محاوَر فرعيٍة هي: التخّرج، 
الجامعي  للشباب  املعريّف  املاِل  ورأُْس  والتوظيُف، 
والقيَم؛  والفاعلياِت  املهاراِت  مجموع  يف  املتمثُّل 
وبخاصٍة  التعليِم،  ملؤّسساِت  املعريفُّ  اإلنتاُج  وأخريًا 
الجامعات  وارتباط  والبحوث  االخرتاعاِت  مجال  يف 
باملؤسسات الصناعية. وتعمُل هذه املحاوُر الرئيسيُة 
التي  السامِت  بعُض  له  مجتمعيٍّ  سياٍق  يف  الثالثة 

تؤثُِّر يف التعليِم العايل وتتأثَُّر ِبِه يف الوقت ذاتِه.

التعديالُت التي أُدِخلت عىل الصيغة السابقة للمؤرش

منطلقاُت عمليِة املراجعة 

النسخة  إلعداد  مراجعته  يف  البحث  فريُق  انطلق 
أهداف،  ثالثة  من  العايل  التعليم   َ مؤرشِّ من  الثانية 

الثالثة  مبحاوره  الكيلِّ  املؤرشِّ  بْنية  من  التثبُّت  أولُها 
واملتغرياِت  الفرعية،  التسعة  ومحاورِه  الرئيسية، 
املختلفة داخل كل محور فرعي. ومَتثَّل الهدُف الثاين 
من املراجعة يف محاولة التغلب عىل بعض التحّديات 
التي ظهرت بعد إطالق النسخة األُوىل من املؤرشِّ يف 
العام املايض، حيث كان هناك نقٌص واضٌح يف بيانات 
املتغرّيات لثالثة محاور فرعية هي: البيئات التمكينية، 
واإلنتاُج املعريف ملؤّسسات التعليم ورأس املال املعريف 
للشباب الجامعي؛ حيُث ال تتوفَّر البياناُت إاّل ألربعة 
للعام  العريب  املعرفة  تقرير  خالل  من  فقط  دوٍل 
252014. ويُضاف إىل ذلك، النقُص يف البيانات املتعلّقة 
مبحور عمليات التعليم العايل. ومَتثَّل الهدُف الثالث يف 
مراجعة األوزان املوضوعة للمحاور الرئيسية، واملحاوِر 

الفرعية، واملتغريات. 

من أجل تحقيق هذه األهداف الثالثة، راَجع فريُق 
جودة  قياَس  استهدفت  عديدًة  دراساٍت  البحث 
ات  مبؤرشِّ منها  اتّصل  وما  العايل،  التعليم  مؤّسسات 
تصنيَف  استهدفت  التي  تلك  أو  العايل  التعليم 
التي  الدراسات  بني  من  العايل.  التعليم  مؤّسسات 
التعليم  نُظُم  تصنيُف  املنهجية،  املراجعُة  شملتها 
ملبورن26،  جامعة  عن  يَصدر  الذي  الوطنية  العايل 
وجهوُد منظمِة التعاون والتنمية االقتصادية يف تقييم 
ومطبوعاُت  الجامعي،  التعليم  يف  التعلّم  مخرَجات 
التعليم  يف  واملحاسبية  التصنيفات  حول  اليونسكو 
العايل. وخلصت املراجعُة إىل عدم وجوِد ما يستدعي 
يختّص  ما  يف  سواٌء   ، املؤرشِّ تركيبة  عىل  التعديَل 

الشكل 11: 
النموذُج السابق ملؤّرش التعليم العايل

مؤرش التعليم العايل

مخرجات التعليم العايلمدخالت التعليم العايل

البيئات التمكينية
اإلنفاق

جودة عمليات التعليم العايل

التخرج

االلتحاق
املوارد البرشية 

التبادل الطال 

رأس املال املعريف للشباب الجامعي

التوظيف

اإلنتاج املعريف ملؤسسات التعليم 

النسق املجتمعي
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والعمليات  )املدَخالِت  الثالثة  الرئيسيِة  مبحاوره 
من  املحاور  هذه  تفّرعات  يف  أو  واملخرَجات(، 
محاوَر فرعية. وبالرغم من وجود قصوٍر يف البيانات 
للشباب  املعريف  املال  رأِس  الفرعيَّني:  للمحوَرين 
أُبِقَي  التعليم،  ملؤّسسات  املعريف  واإلنتاِج  الجامعي، 
ويُؤَمل  ألهميتهام؛  الفرعيني  املحوَرين  هذين  عىل 
ويَعرض  القادمة.  األعوام  يف  حولهام  بياناٍت  جمُع 
البحث  فريُق  اتّبعها  التي  املنهجيَة  التايل  القسُم 
للتغلّب عىل مشكلة نقص البيانات يف بعض املحاور 
، والتغيرياِت التي أُجِريَت عىل بعض  الفرعية للمؤرشِّ
الهيكلية  استعراض  سياق  يف  واألوزان؛  املتغرّيات 
، والتعديالِت عن النسخة السابقة. الجديدة للمؤرشِّ

الهيكلُة الجديدة للمؤرش

التعديالُت عىل مستوى املتغريات

العريب  النسخة األُوىل من مؤرشِّ املعرفة  بالعودة إىل 
البيئة  محوُر  اشتمل   ،)2015( العايل  التعليم  لقطاع 
يتّصل  متغرّياٍت  ستة  عىل  العايل  للتعليم  التمكينية 
العنف  وغياِب  العام  السيايس  باالستقرار  منها  اثناِن 
بياناٌت  توفّرت  )وقد  الحكومة  وفاعليِة  واإلرهاب، 
األربعة  املتغرّياُت  تُركّز  بينام  املتغرّيَين(،  لهذين 
األُخرى )التي مل تتوفّر بياناٌت بشأنها( عىل االستقرار 
املايل، واالستقراِر اإلداري، والحريِة األكادميية، والنزاهِة 
ارتأى  وعليه،  العايل.  التعليم  ملؤّسسات  األكادميية 
اإلداري  االستقرار  متغرّيِ  بدَل  يضع  أن  البحث  فريُق 
له(  بياناٌت  تتوفّر  )الذي ال  العايل  التعليم  ملؤسسات 
القانون،  وسيادة  التنظيمي،  اإلطار  جودة  َي  متغريِّ
اللََّذين يقيسان االستقراَر التنظيمي العام يف دولة ما 
ٌ ملؤرشِّ أُُسس  واحتكاَمه إىل القانون. وأُضيف أيًضا متغريِّ
الذين  السكان  عدد  لنسبة  ومتغرّيٌ  املعييش،  الرفاه 
وتتمثل  األقل.  عىل  الثانوي  التعليم  مرحلة  اكملوا 
بالبيئة  الوثيق  ارتباطهام  يف  ين  املتغريِّ هذيِن  أهميُة 
االجتامعية واالقتصادية لطَلبة التعليم العايل، خصوًصا 
األسايس،  بالتعليم  االلتحاق  فرَص  يتضّمن  األوَل  أّن 
والظروَف  املعلومات،  للحصول عىل  املتاحة  والفرَص 
املواتية للحياة الصحية. وبهذه التغيريات، بات محوُر 
عىل  يشتمل  العايل  التعليم  لقطاع  التمكينية  البيئة 

تسعة متغرّيات، تتوفّر البياناُت لستٍة منها. 

واشتمل املحوُر الفرعي اإلنفاق عىل سبعة متغرّياٍت 
كانت البياناُت الخاصة بخمسٍة منها متوفِّرة؛ وأُضيف 
العايل  التعليم  عىل  اإلنفاق  متغرّيُ  العام  هذا  إليها 
التعليم؛  عىل  الحكومي  اإلنفاق  من  مئوية  كنسبٍة 
املؤرشِّ  نسخة  يف  االلتحاق  محوُر  اشتمل  حني  يف 
بياناٌت لها  للعام املايض عىل ستة متغرّيات، تَوفَّرت 
جميًعا. وأُضيف هذا العام ثالثة متغريات هام نسبُة 
اإلناث من إجاميل الطالب يف التعليم العايل، ومتغري 
بالتعليم  االجاميل  االلتحاق  الجنسني يف  بني  التكافؤ 
من  الخاص  العايل  بالتعليم  االلتحاق  ونسبة  العايل 
إجاميل االلتحاق بالتعليم العايل؛ تكمن أهميتُهام يف 
بااللتحاق  يتعلّق  ما  اإلناث يف  واقَع  يَعكسان  أنهام 
مبؤسسات التعليم العايل. ويف محوِر املوارد البرشية 
نسخة  يف  املحوُر  ضّم  العايل،  التعليم  مؤسسات  يف 
2015 ستَة متغرّيات، توفّرت بياناٌت الثنني منها فقط. 
تتعلّق  متغرّياٍت  ثالثة  إضافَة  البحث  فريُق  وارتأى 
تدريب  مستوى  وهي:  العايل،  التعليم  مبؤسسات 
التعليم  مؤسسات  يف  الباحثني  ونسبُة  العاملني، 
العايل، ومعدُل حاِميل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها 
من أعضاء هيئة التدريس؛ وهي متغرّياٌت مهّمة يف 
املتاحة يف  البرشية  النوعية والكفاءة للموارد  تقييم 
هذه املؤسسات. وعليه، بات محوُر املوارد البرشية 
منها.  لخمسة  بياناٌت  تتوفَّر  متغرّيات،  تسعَة  يضّم 
واشتمل محوُر التبادل الطاليب عىل ثالثة متغرّياٍت يف 
العام املايض، توفّرت بياناٌت الثنني منها؛ وأُضيف هذا 
العام متغرّيان هام نسبُة التغرّي السنوي يف عدد طلبِة 
البكالوريوس وطلبِة الدراسات العليا الذين يدرسون 
املتغرّيات  عدُد  يُصبح  وبهذا،  املتحدة.  الواليات  يف 
الطاليب  التبادل  محور  يف  بياناٌت  لها  توفَّرت  التي 

أربعَة متغرّيات.

التعليم  عمليات  لقياس  البالغة  الصعوبة  ضوء  يف 
العايل وجودِة التعليم والتعلّم، تكوَّن املحوُر الخاص 
ثالثَة  من  املايض  العام  يف  العايل  التعليم  بعمليات 
فقط؛  منها  لواحد  إاّل  بياناٌت  تتوفّر  مل  متغرّيًا  عرَش 
جودة  لضامن  وطنية  هيئٍة  وجوِد  متغرّيُ  وهو 
هذا  وأُضيفت  الدولة.  مستوى  عىل  العايل  التعليم 
العام سبعُة متغرّياٍت تُسهم يف توضيح مدى جودة 
جودُة  هي:  منها  خمسٌة  العايل،  التعليم  عمليات 
النظام التعليمي، وجودُة تعليم الرياضيات والعلوم، 
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العلمي، وإتاحُة اإلنرتنت  البحث  وجودُة مؤسسات 
التدريب  خدمات  وإتاحُة  والجامعات،  املدارس  يف 
العاملي.  التنافُسية  تقريُر  يقيسها  كام  املتخصص؛ 
واملتغرّيُ السادس هو تصنيف أفضل جامعٍة بحَسب 
املتغرّيُ  فيام  إْس’؛  ‘كْيُو  العاملي،  الجامعات  تصنيف 
لكال  الجامعية  الدراسة  سنوات  معدل  هو  األخري 
الجنسني. وبهذا تتوفَّر بياناٌت لثامنية متغرّياٍت ضمن 

املحور الخاص بعمليات التعليم العايل.

الفرعي  املحوُر  ضمَّ  العايل،  التعليم  مخرَجات  يف 
توفّرت  متغرّياٍت  أربعَة  املايض  العام  يف  للتخّرج 
هو  جديد  متغري  إضافة  وتم  منها،  لثالثة  بياناٌت 
أما  املاجيستري؛  الخريجني عىل مستوى  الطلبة  عدد 
محوُر التوظيف بعد التخرج فقد ضّم ستَة متغرّيات، 
عن  استُعيض  وقد  منها.  ألربعٍة  بياناٌت  توفّرت 
العايل  التعليم  يجي  لخرِّ التوظيف  معّدِل  َي  متغريَّ
عن  العاطلني  نسبة  مبتغرّيَي  واإلناث  الذكور  من 
الذكور واإلناث،  العايل،  التعليم  يجي  العمل من خرِّ
إاّل  بالتوظيف  الخاصة  البيانات  توفُّر  إىل عدم  نظرًا 
لعدٍد محدود من الدول العربية؛ فيام تتّوفر بياناُت 
َين الجديدين ألغلبية الدول العربية. وأُضيف  املتغريِّ
عىل  الحاصلة  العمل  قّوة  معّدُل  متغرّي  العام  هذا 
تعليم عايل من إجاميل قوة العمل الوطنية لكّل من 

الذكور واإلناث وكال الجنسني.

يف محور رأس املال املعريف لدى الخريجني، توفّرت 
ملتغرّي  بياناٌت  تتوفَّر  ومل  متغرّيات،  لعرشة  بياناٌت 
واحرتاِم  االجتامعّي  السالِم  لِقيَِم  الطلبِة  قبوِل 
االختالف والتعايش مع اآلخر؛ ويُؤَمل جمُع بيانات 
املعريف  االنتاج  الفرعي  املحوُر  أما  املقبل.  العاَم  له 
العام  يف  تتوفّر  مل  الذي  العايل  التعليم  ملؤسسات 
عليها  املتّفِق  للمتغرّيات  البيانات  من  أيٌّ  املايض 
ضْمَنه، فقد أُضيفت ستُة متغرّياٍت هذا العام تتوفّر 
اإلضافية  املتغرّياُت  وهذه  جميًعا.  لها  البياناُت 
مليون  لكل  االخرتاع  براءات  طلبات  عدُد  هي: 
نسمة، وعدُد البحوث العلميّة املنشورِة التي ميكن 
إىل  االستشهادات  عدد  ومتوسُط  منها،  االقتباُس 
عدد الباحثني، والرشاكُة بني الجامعات واملؤسسات 
العلامء  وتوفِّر  والتطوير،  البحث  يف  الصناعية 
واملهندسني، والتصنيُف العاملي، أس جاي آر، ألفضل 

أن  من  وبالرغم  الدولة.  يف  أكادميية  علمية  مجلة 
يف  الباحثني  عىل  يقترص  ال  املتغرّيات  هذه  بعَض 
مؤسسات التعليم العايل فحْسب، إاّل أّن من املمكن 
مبؤسسات  املرتبطة  للمتغرّيات  كبدائَل  استخداَمها 

التعليم العايل يف ضوء شّح البيانات املتوفّرة.
  

التعديالُت عىل مستوى األوزان

 ، للمؤرشِّ الرئيسية  املحاور  ألوزان  تغيرٌي  يحدث  مل 
أي املدَخالت والعمليات واملخرَجات؛ حيث سيبقى 
الوزُن الخاص مبدَخالت التعليم العايل مُيثِّل )0.3( من 
قيمة املؤرشِّ الُكلِّية، ووزُن عمليات التعليم العايل مُيثِّل 
 .)0.6( مُيثِّل  العايل  التعليم  مخرَجات  ووزُن   ،)0.1(
أوزان  عىل  تغيرياٍت  إجراء  عدم  يف  السبُب  ويرجع 
املحاور الرئيسية إىل أّن األوزاَن النسبية املعطاَة لهذه 
املحاور هي موضُع اتفاق بني ثالث مجموعاٍت من 
الخرباء وضعت النسخَة األُوىل من املؤرشِّ وراجعتها؛ 
وفريُق  العايل،  التعليم  قطاع  بحث  فريُق  وهي 
أُقيمت يف  التي  العمل  ورشة  واملراِجعني يف  الخرباء 
سبتمرب/أيلول 2015، والفريُق املركزي ملؤرشِّ املعرفة. 
وبإجامٍع من الُفرَقاء الثالثة، تحظى مخرَجاُت قطاع 
 . التعليم العايل بالوزن النسبيِّ األكرب يف تركيبة املؤرشِّ
والسبُب يف ذلك أّن املعارَف واملهاراِت والقيَم التي 
ميتلُكها الطلبة، وكذلك اإلنتاجاِت العلميَة ملؤّسسات 
تُسهم  ألنّها  أكرب؛  نسبيٌة  أهميٌة  لها  العايل،  التعليم 
هذا  ويتامىش  التنمية.  جهوِد  يف  مبارشٍة  بدرجٍة 
والبحوث  الدراساُت  إليه  لت  توصَّ ما  مع  الطرُح 
ات قطاع التعليم العايل )مثاًل تصنيَف  الخاصة مبؤرشِّ
جامعة  به  تقوم  الذي  الوطنية  العايل  التعليم  نُظُم 

ملبورن(27.   

مع تثبيت األوزاِن النسبية للمحاور الرئيسية الثالثة 
ل الوزُن النسبّي للمحور  من قيمة املؤرشِّ الُكلِّية، ُعدِّ
للمحور  النسبّي  والوزُن  باإلنفاق،  الخاصِّ  الفرعي 
الفرعي الخاصِّ بالتبادل الطاليب؛ وهام ضمَن محور 
للمحور  النسبي  الوزُن  تَغرّي  وهكذا  املدَخالت. 
الفرعي اإلنفاق من 1/6 إىل 1/3 من الوزن النسبي 
ملحور املدَخالت، مبا يعكس أهميَة اإلنفاق يف توفري 
العايل.  التعليم  قطاع  جودة  لتحقيق  كافيٍة  موارَد 
ولية التي تُعطي  وهذا يتامىش أيًضا مع التوّجهات الدَّ
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النسبي  الوزَن  تُغرّي  فيام  كبريًا،  نسبيًّا  وزنًا  اإلنفاَق 
التبادل الطاليب إىل 1/6 بعد أن كان  الفرعي  املحور 
1/3؛ يف ظل ضعف األدلِة املتوفرة بخصوص طبيعِة 
وقْع هذا العامل عىل جودة التعليم العايل يف الدول 
الفرعية  للمحاور  النسبية  األوزاُن  وبقيت  العربية. 
بوزن  أي  عليه،  هي  كام  املدَخالت  ملحور  األُخرى 
التعليم  عمليات  ملحور  النسبي  الوزُن  وبقي  1/6؛ 
العايل عند 0.10 من قيمة املؤرشِّ الُكلِّية. ويف محور 
من   0.6 مُيثِّل  )الذي  العايل  التعليم  قطاع  مخرجات 
قيمة املؤرشِّ الُكلِّية(، أُعيد توزيُع األوزان النسبية عىل 
أربعة محاور فرعية، بعد أن توزّعت العاَم املايض عىل 
بياناٍت  توفّر  عدم  بسبب  فقط  فرعيٍة  محاوَر  ثالثة 
سابًقا حول اإلنتاج املعريف ملؤّسسات التعليم العايل. 
أُعيد  الرابع،  الفرعي  املحور  بياناٍت حول  توفّر  ومع 
للمحور  النسبي  الوزُن  يكون  بحيُث  األوزان  تقسيُم 
الفرعي التخّرج 1/9 ، والوزُن النسبي للمحور الفرعي 

مجموُعهام  ويكون   ،2/9 التخرج  بعد  التوظيف 
الوزُن  النسبي ملحور املخرجات؛ ويكون  الوزن  ثلَث 
املعريف  املال  برأس  الخاص  الفرعيِّ  للمحور  النسبي 
يجني 1/3، وللمحور الفرعيِّ الخاص باإلنتاج  لدى الخرِّ
املعريف ملؤسسات التعليم العايل 1/3 أيًضا. الجدول1 
الرئيسية  للمحاور  املختلفة  النسبيَة  األوزاَن  يُلخِّص 

والفرعية ملؤرش التعليم العايل.

النتائج 

التعليم  مؤرش  عنها  التي كشف  النتائج  إىل  بالنظر 
هناك  أن  يتبني  العريب  املعرفة  ملؤرش  التابع  العايل 
تراوحت  فقد  العربية.  الدول  بني  ملحوظاً  تفاوتاً 
الدرجات بني 8.39 )الصومال( و61.44 )اإلمارات(، 
وهذا يدل عىل تفاوت أداء نظم التعليم العايل من 
بانعدام  بالرضورة  يرتبط  ال  تفاوتا  أخرى  إىل  دولة 

الجدول 1: 

أوزان املحاور الرئيسية والفرعية يف مؤرش التعليم العايل

مدخالت التعليم العايل

)0.3(

عمليات التعليم 

العايل

)0.1(

مخرجات التعليم العايل

)0.6(

البيئة 

التمكينية
االلتحاقاإلنفاق

املوارد 

البرشية

التبادل 

الطاليب
التوظيفالتخرج

رأس املال 

املعريف لدى 

الخريجني

اإلنتاج 

املعريف 

ملؤسسات 

التعليم 

العايل

1/61/31/61/61/61/92/91/31/3

الشكل 12: 
نتائج الدول العربية يف مؤرش التعليم العايل
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االهتامم الرسمي بهذا القطاع بقدر ما يشري إىل أن 
السليم  للتوجيه  تفتقد  تزال  ال  التطويرية  الجهود 
بخلق  القطاع  هذا  ربط  يعزز  أن  شأنه  من  الذي 

املعرفة ومبسرية التنمية.
 

ال  أننا  تؤكد  العايل  التعليم  قطاع  بيانات مؤرش  إن 
البالد  بعض  يف  الراهنة  األوضاع  تجاهل  نستطيع 
إذ يالحظ  استقرار.  والتي متر مبرحلة عدم  العربية 
أن مجموعة الثامين دول التي مل تتجاوز فيها قيمة 
حالة  يف  تعيش  إماّ  بكونها  تتسم  الثلث،  املؤرش 
اقتصادي  منو  مستوى  ذات  أو  حروب  أو  نزاعات 
اليمن  مؤرش  جاء  قد  املثال  سبيل  فعىل  منخفض. 
وجاء   ،16.61 بقيمة  ليبيا  ومؤرش   15.96 بقيمة 
مؤرش موريتانيا بقيمة 18.03. ونستخلص من هذا 
أن السلم واألمن واالستقرار السيايس واالقتصادي من 
أهم الدعائم املمكنة الزدهار قطاع التعليم العايل. 

قيمة  تجاوز  عدم  وهي  هامة  أخرى  مالحظة  مثة 
الثلثني، بل إن دولة  العربية  الدول  املؤرش ألي من 
ال  عتبة  املؤرش  قيمة  فيها  تجاوزت  فقط  واحدة 
%60 وهي دولة اإلمارات العربية املتحدة. وجاءت 
قيم مؤرش ثالث دول فقط فوق %50 هي السعودية 
ومرص وقطر )عىل التوايل 56.54 و52.04 و51.40(. 
إن انخفاض قيم مؤرش التعليم العايل ملعظم الدول 

بقيمه  املؤرش  نتائج  أن  أوالً  داللتان.  له  العربية 
املنخفضة نسبياً تعرّب صدقاً عن واقع التعليم العايل 
العريب مقارنًة بنظم التعليم األخرى املتقدمة، خاصة 
ملخرجات  النسبي  الوزن  أن  االعتبار  يف  أخذنا  إذا 
يف  واملساهمة  املعريف  اإلنتاج  ومنها  العايل  التعليم 
الداللة  أما  املؤرش.  قيمة  من   60% ميثل  التنمية 
للقيم،  الواضح  التفاوت  بعيدا عن  أنه  الثانية فهى 
تحتل  التي  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  دول  كّل  تزال  ال 
بالعمل عىل مزيد  الصدارة يف هذا املؤرش، مطالبة 
تطوير وتحسني نظم التعليم العايل بها حتى يرتقي 

للمستوى العاملي. 

عند االنتقال إىل النتائج املسجلة يف مستوى املحاور 
قوية  ارتباطات  وجود  يتبنّي  للمؤرش،  الرئيسية 
ومحور  “املدخالت”  محور  بني  أعالها  وكان  بينها، 
كذلك  ويالحظ   ،0.721 بلغ  حيث  “املخرجات” 
حيث  “العمليات”  محور  يف  نسبي  تقّدم  وجود 
التي  العربية  الدول  كل  يف  الدرجات  أعىل  ُسّجلت 
تحتل النصف األول من السلّم، يليه مبارشة محور 
املدخالت؛ بينام تقّدمت دول أسفل الرتتيب نسبيا 
هذه  إن  “العمليات”.  ثم  “املدخالت”،  محور  يف 
عن  بالحديث  لنا  تسمح  ال  كانت  وإن  االتجاهات 
تؤكّد  فإنها  والعمليات  املدخالت  بني  سببية  عالقة 
أمرين: أّن توفر أدىن من املدخالت أمر مهّم لدوران 

الشكل 13: 
نتائج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرش التعليم العايل

مدخالت التعليم العايلعمليات التعليم العايلمخرجات التعليم العايل
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برشية  موارد  وجود  ولكن  التعليمية،  املنظومة 
املدخالت  تلك  توظيف  عىل  قادرة  تسيري  وآليات 
هذه  أداء  مستوى  تحديد  يف  حيوية  مسألة  يظل 

املنظومة كام ونوعا.

وبالنظر إىل املحاور الفرعية ملحور مدخالت التعليم 
العايل، نجد أن نتائجها تتسق مع نتائج املؤرش العام. 
البيئة  الفرعي  للمحور  املرتفعة  القيم  أدت  فقد 
التمكينية يف بعض الدول وأغلبها من الخليج العريب 
املقابل  ويف  فيها.  املدخالت  محور  قيمة  ارتفاع  إىل 
الدول  يف  التمكينية  البيئة  الفرعي  املحور  انخفض 
التي بها نزاعات مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال 
ملحور  الجملية  القيمة  الوراء  إىل  معها  ساحبة 
املدخالت. وتجدر املالحظة يف هذا اإلطار إىل غياب 
البيانات حول اإلنفاق التي مل تتوفر سوى يف عرشة 
دول كان التفاوت بينها صارخا )85.28 يف الكويت 

و2.83 يف جزر القمر(.

نلحظ  العايل،  التعليم  عمليات  مبحور  يتعلق  فيام 
ويالحظ  له.  التابعة  املتغريات  قيم  ارتفاع  عموما 
)باستثناء جزر  العربية  الدول  بالخصوص أن أغلب 
لديها  وسوريا(  والصومال  ولبنان  وجيبويت  القمر 
وهذا  العايل  التعليم  جودة  لضامن  وطنية  هيئات 
إذ  التفاوت،  لوحده  يفرّس  ال  ولكنه  جداّ  مهّم  أمر 
التي لديها مثل هذه  توجد من بني الدول العربية 
املؤرش.  محاور  كل  يف  ضعيفة  نتائجه  لكن  الهيئة 
العلوم  تدريس  بجودة  الخاصة  املتغريات  قيم  أما 
العلمي،  البحث  مؤسسات  وجودة  والرياضيات، 
بني  فرتاوحت  الجامعات  يف  االنرتنت  وإتاحة 

املتوسطة إىل فوق املتوسطة يف كثري من الدول.  

عند النظر إىل محور مخرجات التعليم العايل، نجد 
أن تسعة دول فقط تخطت فيها قيم املتغريات ثلث 
قيمة هذا املحور، يف حني أن سبعة دول مل تتخط 
قيم  محور املخرجات بها حاجز %20 من قيمة هذا 
املحور. ومن األسباب التي ميكن أن تفرّس انخفاض 
قيمة محور املخرجات أن البيانات الخاصة مبتغريات 
الخريجني  لدى  املعريف  املال  رأس  الفرعي  املحور 
غري متاحة إال ألربعة دول فقط، يف حني ميثل الوزن 
الرئييس  املحور  ثلث  الفرعي  املحور  لهذا  النسبي 

املخرجات. وميكن أن يضاف إىل ذلك انخفاض قيمة 
التعليم  ملؤسسات  املعريف  اإلنتاج  الفرعي  املحور 
العايل رغم توافر بيانات مقبوله ملتغرياته الستة يف 

كثري من الدول العربية. 

ختاماً 

 - البحث  فريق  وضعه  الذي  املنهج  يحدنا  قد 
واملتمثل يف عدم تقديم توصيف أو تحليل من طرف 
واحد ألحوال قطاع التعليم العايل - من الخوض يف 
تفاصيل كثرية، إال أننا ويف الخامتة وجب علينا التنبيه 
مؤرش  لبيانات  املتأمل  أن  أوالً،  هامتني.  نقطتني  إىل 
يف  التمكينية  البيئة  أهمية  يلمس  العايل  التعليم 
تهيئة األجواء لنمو وازدهار هذا القطاع، حيث يلعب 
االستقرار السيايس والسلم املجتمعي دوراً هاماً يف بناء 
وصون مؤسسات التعليم العايل، كام يلعب االستقرار 
املؤسسات  هذه  تزويد  يف  حيوياً  دوراً  اإلقتصادي 
بالنفقات الرضورية الستكامل مهامها. فقد أوضحت 
النزاعات والحروب  التي رضبتها  الدول  البيانات أن 
يتأثر  اقتصادياً  النامية  غري  أو  املستقرة  غري  والدول 
فيها قطاع التعليم العايل بصورة كبرية وبالتايل تتأثر 
فيها مسرية التنمية اإلنسانية. ثانياً، إن مؤرش التعليم 
العايل يف الدول العربية اهتم بدرجة كبرية مبخرجات 
والتوجهات  واملهارات  املعارف  سواء  القطاع  هذا 
التي يحملها الخريجون أو املنتجات املعرفية املتمثلة 
يف البحوث واالخرتاعات التي يعمل عليها الباحثون 
فريق  من  إمياناً  ذلك  القطاع،  بهذا  املعرفة  وعامل 
مسرية  خدمه  يف  املخرجات  هذه  بأهمية  املؤرش 
التنمية. وقد أظهرت النتائج أن هذا املحور بحاجة 
التعليم  قطاع  عىل  القامئني  من  خاص  اهتامم  إىل 
طلبات  بعدد  الخاصة  البيانات  جاءت  حيث  العايل 
البحوث  وعدد  نسمة  مليون  لكل  االخرتاع  براءات 
العلمية املنشورة التي ميكن االقتباس منها والرشاكة 
البحث  يف  الصناعية  واملؤسسات  الجامعات  بني 

والتطوير متدنية يف كثري من الدول العربية. 

يتيح  العايل  التعليم  مؤرش  بأن  القول  ميكن  ختاماً 
جيدة  فرصة  التعليمية  السياسة  وصناع  للباحثني 
لتقييم ورصد أوجه القوة والضعف يف نظام التعليم 
لتحسني  والربامج  الخطط  وضع  ثم  ومن  العايل، 
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وتطوير هذا القطاع الهام حتى يقوم بدوره املرجو 
بهذا  يقوم  إذ  واملؤرش  اإلنسانية.  التنمية  مسرية  يف 
القطاع، ال تستند  لهذا  املهم  للدور  فهو يوفر رؤية 
إىل نظرية رأس املال البرشي املتمثلة يف تزويد سوق 
تستند  ما  بقدر  الخريجني  من  يحتاجه  مبا  العمل 
يتمثل يف تأهيل خريجي هذا  أكرث عمقاً  إىل منهجاً 
القطاع مبا يتطلبه هذا العرص من معارف ومهارات 
وقيم تنسحب عىل املجتمع ترفع من شأنه وتصب 

يف مسرية تنميته.

 وال ينظر املؤرش للمعرفة املنتجة عىل أنها حبيسة 
يف  تتمثل  كونية  معرفة  أنها  عىل  بل  معني،  قُطر 

التنمية  أجل  من  ومشاركات  وكتابات  اخرتاعات 
عند  املؤرش  دور  يتوقف  وال  للبرشية.  اإلنسانية 
تقديم هذه الرؤية رغم أهميتها، بل يسعى كذلك 
املهتمون  يستطيع  موثوقة  بيانات  قاعدة  بناء  إىل 
عن  والتحليالت  البيانات  شح  ظل  يف  استثامرها 
وعىل  العربية.  املنطقة  يف  القطاع  هذا  أحوال 
قرار  وصناع  باحثني  من  القطاع  بهذا  املهتمني 
تشخيص  إىل  والتوصل  الخاصة  بتحليالتهم  القيام 
ما  ووضع  أوطانهم  يف  العايل  التعليم  لقطاع  ذايت 
الخاصة  أوضاعهم  ظل  يف  لتطويره  مناسباً  يرونه 

وسياقاتهم املختلفة.  
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