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متهيد

وبال ّرغم من أهمية التعليم العايل يف عرص املعرفة،
تكاد ت َغيب األدبياتُ التي تتناول مبوضوعي ٍة
ومنهجي ٍة علم ّية الوض َع الراهن ألنظمة التعليم
العايل يف معظم الدول العربية .وما يَزيد يف ت َفاقُم
ٍ
كتابات كثري ًة ت ُركِّز عىل ما ت ُس ِّميه ال َّدو َر
األمر أ ّن
ملؤسسات التعليم العايل يف جهود التنمية؛
اإليجايب ّ
من دون تقديم تحليلٍ موضوعي لِام يجب القيا ُم
به لتطوير منظومة التعليم العايل ،من حيثُ الب ْني ُة
والعملياتُ واملخ َرجات.
وم َع التفاؤل بمِ ا ميكن أن تُق ّدمه مؤسساتُ التعليم
العايل ،ال ب ّد أ ّولاً من تطوير منظومة التعليم العايل،
وال س ّيام من جهة التح ّول إىل أمناط التعليم املتمرك ِز
والتعليم الهادف إىل التنمية7؛ والرتكي ِز
حول الطالب،
ِ
عىل إتاحة التعلّم مدى الحياة ،وعىل إحداث تغيري ٍ
ات
نوعية لدى األفراد واملجتمعات .بعبار ٍة أُخرى ،يجب
مؤسسات التعليم العايل مواكب ُة التطور العاملي
عىل ّ
امج
مع مراعا ِة خصوصيات البيئة املحلية ،وتقدي ُم بر َ
الرضوري وامل ُِّلح
عملي ٍة تدعم جهو َد التنمية .ومن
ّ
مؤسساتُ التعليم العايل وتحدي ُد
معرف ُة ما تق ّدمه ّ

ومؤسساته
وتقييم قطاع التعليم العايل
رصدُ
ُ
ّ
تؤكد منظّم ُة اليونسكو يف تقريرها َ
التعليم
حول
ِ
ما بع َد عام  2015عىل أهمية مواكب ِة نُظُم التعليم
ِ
العايل ملتطلّبات التح ّد ِ
وأهداف
يات املعارصة
التنمية املستدامة .وهذا يتطلّب إعاد َة التفكري
ِ
ِ
والكفاءات الالزمة
املعارف واملهارات
يف نوع
للمستقبل ،وطبيع ِة العمليات الرتبوية والتعليمية
ِ
السياسات التعليمية
املطلوبة؛ وكذلك يف ماهية
ِ
واإلصالحات الالزمة لتحقيق التغيريِ املنشود .8وال ب َّد
مؤس ِ
سات
يف هذا السياق من توفّر وسيل ٍة لرصد أداء ّ
وفق منهجي ٍة
التعليم العايل
ِ
املؤسسات َ
وتقييم هذه ّ
معيارية ،تُراعي يف الوقت ِ
ِ
خصوصيات البيئة
نفسه
املحلية يف كل دولة؛ مع املوازنة بني األهداف
ِ
والسياقات املحلية لتحقيق تنمي ٍة عرصية
العاملية
شامل ٍة ومستدامة.9
مقاييس لرصد جودة قطاع
تأكي ًدا عىل أهمية وجو ِد
َ
التعليم العايل ،أجرت منظّم ُة التعاونِ والتنمية
االقتصادية دراس َة جدوى بعنوان "تقييم مخ َرجات
التعلّم يف التعليم العايل"؛ بحثت يف إمكانية تطوي ِر
ٍ
مقياس د ْويل للوقوف عىل ما يتعلّمه الطلب ُة
َ
معارف ومهارات .وخلصت هذه
الجامعيون من
الدراس ُة إىل عدم وجود األدوات الكافية ملقارنة جودة
املؤسسات عىل الصعيد
التعليم والتعلّم يف تلك ّ
ال َّدويل ،وبخاص ٍة أ ّن الدر ِ
اسات القليل َة املتوفّرة غال ًبا
ما ت ُركِّز عىل املستويات املحلية؛ يف حني تعتمد غالبي ُة
التصنيفات ال َّدولية ألفضل الجامعات عىل السمعة
مثل
واألداء يف مجال البحوث .وناد ًرا ما ت َعكس ُ
هذه التصنيفات جود َة التعليم والتعلّم ،أو التنو َع
َ
األهداف املختلفة التي
يف السياقات املجتمعية ،أو
تسعى الجامعاتُ إىل تحقيقها.10
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ترسخت فيه
رص ّ
رص املعرفة ،وهو ع ٌ
نعيش اآلن ع َ
مؤسسات التعليم العايل 1كمدخلٍ لتمكني
مكان ُة ّ
الفرد واملجتمع ومواجه ِة تح ّديات النم ّو االقتصادي
املؤسساتُ دو ًرا
والتنمي ِة اإلنسانية .وتمُ ارس هذه ّ
رئيس ًّيا يف صقْل رأس املال البرشي؛ كام ت ُساهم يف
رشها بني أفراد
بنا ِء املعارف واالبتكارات الجديدة ،ون ِ
املجتمع .2وتسعى ٌ
دول عديدة إىل توسيع القدرة
االستيعابية لقطاع التعليم العايل ورفعِ مستوى
3
جود ِة عملياتِه ومخ َرجاته ،للدفع بعجلة التنمية
وتحس ِني املستوى املعييش لألفراد .4وت ُشري التقاري ُر
ٍ
ارتباط إيجا ٍّيب وثيق بني مستوى
إىل وجود عالق ِة
وترتيب
اهتامم ال َّدولة بجودة قطاع التعليم العايل
ِ
هذه الدول من حيثُ االقتصا ُد والتنمي ُة القامئة عىل
املعرفة .فالتعلي ُم العايل هو أح ُد دعائم التنافس
محوري يف متكني املجتمع
االقتصادي ،5وله دو ٌر
ّ
وتحقيقِ التنمية.6

نقاط ق ّوتِها وضَ ع ِفها ،حتى يتس ّنى للقادة وص ّنا ِع
ٍ
اتيجيات وخطط لتطوير هذا
القرار وض ُع اسرت
القطا ِع الح َيوي ،مبا يتناسب مع طموحات التنمية
كل مجتمع.
يف ّ

امج خاص ٍة
وقد بادرت ُ
بعض الدول إىل إنشاء بر َ
لتقييم الجامعات وتصني ِفها عىل مستوى الدولة؛
53
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منها مثلاً مؤشرِّ ٌ مركّب لقياس جودة الجامعات
ط ّورته إسبانيا ،11و‘نظا ُم املساءلة التط ُّوعي’
لتقييم نتائج تعلّم املهارات األساسية يف الكليات
ِ
12
والجامعات العامة يف الواليات املتحدة األمريكية .
مؤسست ِني كبريتني
والنظا ُم األخري مثر ُة تعاونٍ بني ّ
ِ
وجامعات الواليات،
هام الجمعي ُة األمريكية لكلّيات
والجمعي ُة الوطنية لجامعات الواليات وكل ِ
ّيات ِم َنح
األرايض .ويُتيح هذا النظا ُم ع َرب موقعه اإللكرتوين
املقارن َة ما بني مختلف الكلّيات والجامعات املشارِكة
يف ما يتعلق بع ّدة أبعا ٍد مختلفة؛ مثلِ مع ّدالت
النجاح ،ومؤشرّ ِ
ات الحيا ِة الجامعية ،ومع ّد ِل أعضاء
13
هيئة التدريس إىل الطالب ،وغريِها  .ويف ملبورن،
أُسرتاليا ،أطلقت رابط ُة الجامعات البحثية تصنيفًا
ِ
الجامعات يف 50
ل ُنظم التعليم العايل ،ت ُق ِّيم فيه
كل القارات باستخدام  25معيا ًرا؛ وت ُصدر
دولة من ّ
الرابط ُة تصنيفًا سنويًّا للمستوى الجامعي يف هذه
الوعي بأهمية
الدول .14وقد ح ّددت الرابط ُة بن َد
ِ
التعليم العايل ودورِه يف التنمية الثقافية واالجتامعية
يف الدول املختلفة كأحد الدوافع األساسية إلعداد
هذا التصنيف.
مؤسسات التعليم
يَعكس االهتام ُم بتقييم أداء ّ
الوعي العام بأ ّن القدر َة التنافسي َة
العايل والجامعات
َ
للدول تعتمد بشكلٍ متزايد عىل املعرفة ،وأ ّن
ِ
الجامعات تؤ ِّدي دو ًرا رئيس ًّيا يف هذا السياق.
إلاّ أ ّن هناك فرقًا جوهريًّا بني استخدام املؤشرِّ ات
مؤسسات التعليم العايل وما يجري
واملعايري لتقييم ّ
ٍ
املؤسسات .فقد أشارت إحدى
من
تصنيف لبعض ّ
ِ
التصنيفات ال َّدولي َة
دراسات اليونسكو إىل أن
أفضل الجامعات كمعيا ٍر لقياس
للجامعات ت َستخدم َ
املنطلق بح ّد ذاته هو من
الجامعات األُخرى ،وهذا
ُ
أو ُجه القصور يف استخدام التصنيفات .ويمُ كن أ ْن
ٍ
ٍ
جامعات فردية داخل
معلومات عن
التصنيف
يوفِّر
ُ
ٍ
بجامعات أُخرى؛ وهو بهذا ال يوفِّر
الدول ويُقارنها
مقياسا كاف ًيا لجودة نظام التعليم العايل يف دول ٍة
ً
ِ
ِ
التصنيفات ال تأخذ
مع ّينة .أضف إىل ذلك ،أ ّن هذه
نظام التعليم العايل يف سياق
ب َعني االعتبار مدى نجاح ِ
خصوصي ِة البيئة التمكينية التي يوجد فيها ،والنتائ ِج
التي يمُ كن أن يُحقِّقها .15فمؤشرِّ اتُ تصنيف أشهر
ِ
الجامعات يف العامل  -مثلِ
تصنيف جامعة شنغهاي

ِ
مؤسسة كْواكا َرليِّ سايمْ ونْدز،
جياو تونغ،
وتصنيف ّ
ِ
وتقييم وي ُبوميترْ ِكْس
وتصنيف التاميز للتعليم العايل،
ِ
ِ
ظم عامة وال ت ُركّز عىل
العاملي -ت ُص ّنف
الجامعات ب ُن ٍ
ٍ
يل
موضوعات مرتبطة مبنطق ٍة مع ّينة أو مجتمعٍ مح ٍّ
معينَّ ؛ ما يدفع صانعي السياسات العامة يف مجال
التعليم إىل محاولة تحسني وضع الجامعات يف
ِ
مسرتشدين بخربات دو ٍل أُخرى ،دون اعتبا ٍر
دولهم
16
ٍ
كاف للظروف املحلية  .وباستثناء التصنيفات التي
تسعى إىل تكريس ج ّو من ‘التسابق’ ،فإن املؤشرِّ ِ
ات
بشكلٍ عام فرص ٌة للنقد الب ّناء والتقييم والتعلّم؛
تشخيص األداء ،وتحدي َد
غرض القياس
حيثُ يكون ُ
َ
والتعريف بالتد ّخالت التصحيحية
مجاالت التحسني،
َ
لتمكني الدول واألنظمة من الوصول إىل أفضل
مست ًوى من األداء .ويمُ كن للمؤشرِّ أيضً ا أن يكون
أدا ًة مرجِعية ت ُتيح ألصحاب القرار واملعن ّيني باألمر
تعليمي ما ع َرب األعوام.
نظام
تقيي َم تط ّور ٍ
ٍّ

أهمي ُة بناء مؤشرِّ ٍ عريب للتعليم العايل
يفتقد قطا ُع التعليم العايل يف املنطقة العربية إىل
ٍ
املؤسسات التعليمية
آليات منهجية ملتابعة نتائج ّ
وتقييم األداء،؛ كام تغيب ثقاف ُة التقييم الذايت يف
ِ
نظام
عدم وجود ٍ
غالبية هذه امل ّؤسسات ،يف ظل ِ
ج ّيد لل ُمحاسبة يُكافئ التم ُّي َز ويُص ِّوب القصور.
السامت واملرت َكزات
وت ُعترب ثقاف ُة التقييم من أهم ِّ
17
املؤسسات يف الدول املتقدمة .
لنجاح مثل هذه َّ
وتؤكِّد أدبياتٌ عديدة عىل أهمية توفّر املعلومات
عن قطاع التعليم العايل ،مبا يتطلّبه ذلك من جمع
ٍ
املؤسسات املختلفة؛ لقياس التق ّدم الذي
بيانات من َّ
يُحقّقه هذا القطاع ،ومناقش ِة النتائج ومقارن ِتها يف
سياق املرجِعيات املختلفة ،واتخا ِذ قرار ٍ
ات واعية يف
ضوء البيانات والنتائج.18
ِ
والجامعات
رغ َم حرص العديد من الدول
واملؤس ِ
سات ال َّدولية عىل التقييامت ال َّدورية لقطاع
َّ
التعليم العايل ،ت َفتقد الدول العربية إىل توطني
مثل هذه الجهود واملبادرات؛ إذ قلّام ت َصدر عن
ٍ
واملؤس ِ
مقاربات
أي
الجهات
سات العربي ِة املعنية ُّ
ّ
منهجية ملتابعة قطاع التعليم العايل وتقيي ِمه يف
دول املنطقة .كذلك ال ت ُو َجد تقاري ُر د ْوري ٌة أو قواع ُد

ٍ
ٍ
معلومات وتحليالت عن أوضاع قطاع
بيانات ت ُق ِّدم
التعليم العايل يف الدول العربية املختلفة ،بالرغم من
وجود هيئات اعتام ٍد وطنية يف دول عربي ٍة عديدة،
ووجو ِد شبك ٍة عربية لضامن جودة التعليم العايل.
ويَحدو هذا الواق ُع بالدول العربية إىل االعتامد عىل
ٍ
تشخيص وتحليل
ما ت ُنتجه املؤسساتُ ال َّدولية من
ل ُنظُم التعليم العايل يف املنطقة.

ليس بنا ُء مؤشرّ ٍ عر ٍّيب لقطاع التعليم العايل مج ّر َد
إسهام يف توصيف وضعِ التعليم العايل يف املنطقة
ٍ
سعي إىل دعم الباحثني وص ّناع
العربية ،بل هو أيضً ا ٌ
أعمق
القرار والسياسات العامة يف التوفّر عىل ٍ
فهم َ
ٍ
سياسات
ألحوال التعليم العايل؛ مبا يمُ ك ّنهم من وضع
أك َرث اطّال ًعا ،وات ّخا ِذ قرار ٍ
جوانب الضعف
ات ت ُعالج
َ
التي يُظهرها املؤشرِّ ُ يف املحاور املختلفة لقطاع
كل دول ٍة عىل ح َدة .وت ُتيح هذه
التعليم العايل يف ّ
ٍ
أهداف واقعية ترتكز
امليز ُة ألصحاب القرار وض َع
ٍ
ٍ
بأهداف
بيانات علم ّية ،عوضً ا عن االسرتشاد
عىل
ٍ
وسياسات عا ّمة قد ال تَشمل بالرضورة أبر َز جوانب
الضَّ عف واألول ِ
املعني ،أو أن
َويات املل ّح َة يف الدولة
ّ
ُ
األهداف أك َرب من قدرة دول ٍة ما عىل
تكون هذه
تحقيقها .يُضاف إىل ذلك أ ّن مؤشرِّ َ املعرفة لقطاع
ِ
قطاعات التعليم العايل
التعليم العايل ال يقارن
عرب الدول العربية ،كام جرت العاد ُة يف املؤشرِّ ِ
ات
األُخرى ،بل يُق ّدم صور ًة عا ّمة لقطاع التعليم العايل

ني عليها
األُ ُ
سس املفاهيمية واملنهجي ُة التي بُ َ
املؤشرِّ
سس املفاهيمية
األُ ُ
قياس فعالية قطاع التعليم العايل وعالق ِته
يَستند ُ
باملعرفة إىل الربط بني املعرف ِة والتنمية .ومعنى ذلك
قياس درج ِة ما تقوم
أ ّن فه َم هذا القطاع يستدعي َ
مؤسساتُ التعليم العايل مبساعدة خ ِّريجي القطاع
به ّ
ِ
املعارف واملهارات وال ِق َي ِم والتو ّجهات التي
المتالك
تساعدهم عىل االندماج بإيجابي ٍة يف املجتمع؛ ومبا
يُسهم يف جهود التنمية .وت ُقاس فعالي ُة هذا القطاع
ٍ
بحوث
أيضً ا مبا يُنتجه الدارسون والباحثون من
تصب يف بناء املعرفة وتطويرِها ونشرْ ِها،
ودراسات ُّ
ودعم جهود التنمية املحلية والتق ّدم العاملي .وال
ِ
ٍ
تشخيص للسياق
ميكن تقيي ُم هذين ال ُبعدين دو َن
االجتامعي والسيايس واالقتصادي املح ِّف ِز لهام ،أي
البيئ ِة التي تمُ كِّن هذا القطاع من مامرسة دوره
باملستوى املطلوب .بنا ًء عىل ذلك ،تستند الب ْني ُة
املفاهيمية ملؤشرِّ ِ قطاع التعليم العايل إىل سياقية
املعرفة يف بيئ ٍة متكينية مع ّينة؛ باإلضافة إىل العمليات
رشها ،والعالق ِة
املرتبطة بإنتاج املعرفة وتطويرِها ون ِ
بني املعرفة والتنمية.
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يف هذا السياق ،يمُ ثّل مؤشرِّ ُ املعرفة لقطاع التعليم
العايل  -حال ًّيا يف نسخته الثانية بعد النسخة األُوىل
التي صدرت يف كانون األول /ديسمرب - 2015
جه ًدا س ّباقًا يف هذا املجال .فهو يمُ ّهد الطريق أمام
الباحثني وص ّنا ِع القرار والسياسات العامة واملعن ّيني
بقطاع التعليم العايل ،ملعرفة أحوال هذا القطاع يف
الدول العربية واتخا ِذ قرار ٍ
ات أك َرث اطّال ًعا .ويتم ّيز
هذا املؤشرِّ ُ بأنه يُركِّز عىل الدول العربية ويُراعي
ِ
ِ
والبيئات التمكيني َة
خصوصيات السياقات املحلية
نهج القياس باملقارنة
املتوفِّرة؛ كام أنّه ال يعتمد َ
النسبية إىل دول أُخرى أك َرث تق ّد ًما يف قطاعات
التعليم العايل ،بل يعتمد معاي َري منهجي ًة وموضوعية
ِ
إمكانيات الدول العربية وظروفَها
تأخذ ب َعني االعتبار
واعتباراتِها الراهنة.

ٍ
تصنيف أو
يف كل دول ٍة عربي ٍة عىل ح َدة؛ دون اعتامد
فطرح املؤشرِّ بهذه الصور ِة يَهدف إىل الرتكيز
تراتُبية.
ُ
عىل أهمية البيانات والتحليالت كأدا ٍة اسرتشادية
ٍ
سياسات عامة وآل ّي ِ
ٍ
تنفيذ
ات
لفهم الواقع ،واعتام ِد
أك َرث دقّ ًة واطّال ًعا يف تطوير قطاع التعليم العايل
قُطريًّا؛ مع تج ُّنب الحساسيات التنافُسية واملقا َر ِ
بات
االستنسابي ِة الرتاتُبية التي غال ًبا ما تَفرض بيئ ًة من
التنافُس غريِ العادل ،وقلّام تُراعي خصوصي َة السياقات
ِ
والظروف التي مت ّر بها بعض الدول.
املحلية

تض َّمنت منهجي ُة بناء مؤشرِّ ِ التعليم العايل مراجع ًة
سس املفاهيمية التي تقوم عليها أبر ُز
منهجية لألُ َ
املؤشرِّ ات ال َّدولية املعارصة ِ
ذات الصلة بقطاع
التعليم العايل واملعرفة؛ وبخاص ٍة يف ما يتعلّق
والجوانب
ِ
باملحاور التي يجب أن يتض ّمنها املؤشرِّ ُ
التي يتعينَّ أخذُها ب َعني االعتبار .من هذه املؤشرّ ات،
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التعليم العايل
مؤرش
ِ

عىل سبيل املثال ال الحصرْ  :مؤشرّ ُ اقتصا ِد املعرفة
ِ
البنك ال َّدو ّيل ،ومؤشرّ ُ التنافُسي ِة
الذي يصدر عن
20
العاملي ،19ومؤشرّ ُ االبتكا ِر
العاملي  .وتحاول هذه
ّ
قياس د ْور التعليم العايل بطرقٍ مختلفة؛
املؤشرِّ اتُ
َ
مثل د ْور التعليم العايل يف خلق اقتصاد املعرفة،
أو التنافُسي ِة االقتصادية ،أو االبتكار .ويف دراس ٍة
صدرت عام َ 2011
للتعليم العايل،
ِ
حول بنا ِء مؤشرِّ ٍ
اقرتحت اليونسكو مؤشرِّ ًا مفاهيم ًّيا ينقسم إىل ثالثة
محاو َر هي التعليم ،والبحث ،والقدر ُة اإلدارية؛
االجتامعي والثقايف
وأكّدت عىل أهمية السياق
ِّ
تقسيم
لنظام التعليم الجامعي .21يُشار هنا أيضً ا إىل
ٍ
مشابه قُ ِّدم عام  2010يف اليونسكو ،خالل ورشة
عملٍ عن حساب مؤشرّ ات التعليم العايل وتفسريِها؛
حيثُ تضم ّنت املحاو ُر املقرتح ُة املد َخالت ،واإلتاح َة
واملشاركة ،واملخ َرجات ،ومؤشرِّ ٍ
مثل سنوات
ات أُخرى َ
الدراسة املتوقّعة ،ومؤشرِّ ِ التكافؤ بني الجنسني،
ومؤشرِّ ِ التنمية البرشية.22
ويف سياق املنهجية أيضً ا ،يُراعي مؤشرِّ ُ قطاع التعليم
ِ
توصيات املؤسسات ال َّدولية بالرتكيز عىل
العايل
محاو َر مع ّين ٍة مثلِ مشاركة اإلناث يف قطاع التعليم
العايل ،ونسب ِة مساهمة القطاع الخاص يف التعليم
التخصصات الدراسية،
الجامعي ،والفروقِ بني
ّ
والتدفّقِ الطلاّ يب.23
مؤسسة
ت َجدر اإلشار ُة هنا إىل أ ّن لكل منظم ٍة أو ّ
ٍ
باحث منطلقًا فكريًّا يف بناء املؤشرِّ  .ف َعىل سبيل
أو
بالتعليم
املثال ،أد َرج مؤشرِّ ُ االبتكار العاملي ما يتعلّق
ِ
العايل كمحور فرعي ضمن املحور الرئييس رأس املال
البرشي والبحوث والذي صنف تحت املؤرش الفرعي
مدخالت االبتكار؛ كام نَظر إىل املعرفة من خالل
ارتباطها مبجا ِل التكنولوجيا ِ
ذات املستوى العايل
التي اعتربها مخر ًجا لالبتكار.24
املنطلق
يخص مؤشرِّ َ املعرفة العريب ،كان
ُ
يف ما ّ
الفكري ملؤشرِّ التعليم العايل بنا َء مؤشرِّ ٍ يجمع بني
ملؤسسات التعليم العايل وأدا ٍة
"املعرفة" كمنتَ ٍج ّ
لتنمية املجتمع؛ وهذه التنمية ال تقترص عىل
الجانب االقتصادي ،بل تتع ّدى ذلك لتشمل جمي َع
جوانب التنمية اإلنسانية .كذلك يُراعي املؤشرِّ ُ يف
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قياس قطاع التعليم العايل نظري َة ال ُّنظم ،ويَحرص
عىل مقاربة نظام التعليم العايل من خالل مد َخالته
ِ
السياقات
وعملياتِه ومخ َرجاته؛ وأيضً ا البيئ ِة أو
العامة التي يوجد فيها.
ات املنهجية
ال ِخيار ُ
اتُّبِعت يف عملي ِة بناء املؤشرِّ السابق ()2015
الخطواتُ املنهجية املتعا َر ُف عليها يف مجاالت
البحث العلمي واإلحصاء ،فكانت أ ّولاً املراجع ُة
ِ
وقواعد
املكتب ّية للدراسات والتقاري ِر ال َّدولي ِة
البيانات التي تهت ُّم بقطا َعي التعليم العايل واملعرفة.
وعىل ضوء هذه املراجعة ،أُ ِع َّدت املس َّود ُة األ ّولية
للمؤشرِّ مبَحاوره الثالثة الرئيسية ومحاورِه التسعة
الفرعية .وحرص امل ُع ِّدو َن عىل أكرب قد ٍر ممكن من
الشمولية والتكامل عرب األبعاد املختلفة التي تتناولها
املؤشرِّ اتُ ال َّدولية ،وعىل أ ْن يأخذوا بعني االعتبار
فريق البحث (مثْل
املحاو َر الجديدة التي أوىص بها ُ
املخزون املعر ّيف والسلويكّ وال ِق َيمي للخ ِّريجني) نظ ًرا
إىل أهمي ِتها للمنطقة العربية.
بع َد ذلك ،م َّر املؤشرِّ ُ املبديئ مبرحلتني من املراجعة،
ُ
الفريق املركزي
أجرى أُوالها
املرشف عىل مؤشرِّ
ُ
املعرفة العريب ،وأجرت الثاني َة نخب ٌة من الخرباء
واملهتمني بالتعليم من خارج فريق عمل املؤشرِّ .
وتض ّمنت هذه املراجع ُة تقييماً ملستوى صالحي ِة
املحاور الرئيسية واملحاو ِر الفرعية ،واملتغيرّ ِ
ات
كل محو ٍر فرعي ،وصياغ ِة املتغيرّ ات،
التي يتضم ُّنها ُّ
رئييس وفرعي ،وكيفي ِة
واألوزانِ املقرتحة لكل محو ٍر
ٍّ
حساب األوزان للمتغيرّ ات املختلفة.
ث ّم كان ُ
إطالق النسخة األُوىل من املؤشرّ وما تبع ذلك
ٍ
نقاشات وآراء حول املؤشرِّ وهيكلي ِته ومنهجي ِته؛
من
ِ
والجهات املعنية،
مؤسسات التعليم العايل
ً
خصوصا يف ّ
ٍ
ومؤسسات ،ووزار ٍ
ٍ
وهيئات حكومية.
ات
من
جامعات ّ
وقد القى مؤشرِّ ُ التعليم العايل استحسانًا عىل نح ٍو
عا ّم ،ومل تَرد تعليقاتٌ أساسية حول هيكلية املؤشرِّ
أو املحاو ِر واملتغيرّ ات التي يتض ّمنها .لك ّن مراجع ًة
عامة للمؤشرِّ ج َرت عىل ضوء هذه التعليقات ،ت ُو َجز
قسم الحق من هذا الفصل.
يف ٍ

اﻟﺸﻜﻞ :11
ﳌﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ّ
ُ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺨﺮج

اﻹﻧﻔﺎق
اﻻﻟﺘﺤﺎق
اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﰲ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻼيب
اﻟﻨﺴﻖ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ

الهيكلي ُة السابقة للمؤشرّ

التعديالتُ التي أُد ِخلت عىل الصيغة السابقة للمؤش
منطلقات عملي ِة املراجعة
ُ
فريق البحث يف مراجعته إلعداد النسخة
انطلق ُ
الثانية من مؤشرِّ َ التعليم العايل من ثالثة أهداف،
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مثْلام يُوضح الشكل  ،11ينقس ُم مؤشرِّ ُ قطاع التعليم
التعليم
العايل إىل ثالث ِة محاو َر رئيسي ٍة هي :مدخَالتُ
ِ
العايل ،وعملياتُ التعليم العايل ،ومخ َرجاتُ التعليم
تحت محور املد َخ ِ
الت خمس ُة
العايل .وتندر ُِج
َ
محاو َر فرعي ٍة هي :البيئاتُ التمكينية ،واإلنفاق،
ُ
والتبادل الطال ّيب .ث ّم
وااللتحاق ،واملوار ُد البرشيّة،
ِ
العمليات املختلفة
تتفاعل هذه املدخالتُ من خال ِل
التعليم العايل التي تهدف إىل بناء شخصية
لنظام
ِ
ِ
الطالب ،مهنيًّا وإنسانيًّا ،حتى يكون مهيئًا للتخ ّرج
تحت
واالندما ِج يف سوق العمل واملجتمع .وتندرج َ
محور املخ َر ِ
جات أربع ُة محاو َر فرعي ٍة هي :التخ ّرج،
والتوظيف ،ورأْ ُس املا ِل املعر ّيف للشباب الجامعي
ُ
ِ
املتمث ُّل يف مجموع املهار ِ
والفاعليات والقيَم؛
ات
ملؤس ِ
التعليم ،وبخاص ٍة
سات
وأخ ًريا
ِ
اإلنتاج املعر ُّيف ّ
ُ
يف مجال االخرت ِ
اعات والبحوث وارتباط الجامعات
وتعمل هذه املحاو ُر الرئيسي ُة
ُ
باملؤسسات الصناعية.
ِ
الثالثة يف سياقٍ
السامت التي
بعض
مجتمعي له ُ
ٍّ
التعليم العايل وتتأث َّ ُر ِب ِه يف الوقت ذاتِه.
تؤث ِّ ُر يف
ِ

أولُها التثبّ ُت من ب ْنية املؤشرِّ الكليِّ مبحاوره الثالثة
الرئيسية ،ومحاورِه التسعة الفرعية ،واملتغري ِ
ات
ُ
الهدف الثاين
املختلفة داخل كل محور فرعي .وتمَ ثَّل
من املراجعة يف محاولة التغلب عىل بعض التح ّديات
التي ظهرت بعد إطالق النسخة األُوىل من املؤشرِّ يف
واضح يف بيانات
نقص
العام املايض ،حيث كان هناك ٌ
ٌ
املتغيرّ ات لثالثة محاور فرعية هي :البيئات التمكينية،
ملؤسسات التعليم ورأس املال املعريف
واإلنتاج املعريف ّ
ُ
للشباب الجامعي؛ حيثُ ال تتوفَّر البياناتُ إلاّ ألربعة
دو ٍل فقط من خالل تقرير املعرفة العريب للعام
النقص يف البيانات املتعلّقة
 .252014ويُضاف إىل ذلكُ ،
مبحور عمليات التعليم العايل .وتمَ ثَّل ُ
الهدف الثالث يف
مراجعة األوزان املوضوعة للمحاور الرئيسية ،واملحاو ِر
الفرعية ،واملتغريات.
فريق
من أجل تحقيق هذه األهداف الثالثة ،را َجع ُ
البحث در ٍ
قياس جودة
اسات عديد ًة استهدفت
َ
مؤسسات التعليم العايل ،وما ات ّصل منها مبؤشرِّ ات
ّ
تصنيف
التعليم العايل أو تلك التي استهدفت
َ
مؤسسات التعليم العايل .من بني الدراسات التي
ّ
تصنيف نُظُم التعليم
شملتها املراجع ُة املنهجية،
ُ
26
العايل الوطنية الذي يَصدر عن جامعة ملبورن ،
وجهو ُد منظم ِة التعاون والتنمية االقتصادية يف تقييم
مخ َرجات التعلّم يف التعليم الجامعي ،ومطبوعاتُ
اليونسكو حول التصنيفات واملحاسبية يف التعليم
العايل .وخلصت املراجع ُة إىل عدم وجو ِد ما يستدعي
يختص
التعديل عىل تركيبة املؤشرِّ  ،سوا ٌء يف ما
َ
ّ

57

مبحاوره الرئيسي ِة الثالثة (املد َخ ِ
الت والعمليات
واملخ َرجات) ،أو يف تف ّرعات هذه املحاور من
محاو َر فرعية .وبالرغم من وجود قصو ٍر يف البيانات
للمحو َرين الفرع َّينيِ :
رأس املال املعريف للشباب
ملؤسسات التعليم ،أُب ِق َي
الجامعي ،واإلنتا ِج املعريف ّ
عىل هذين املحو َرين الفرعيني ألهميتهام؛ ويُؤ َمل
ٍ
بيانات حولهام يف األعوام القادمة .ويَعرض
جم ُع
فريق البحث
القس ُم التايل املنهجي َة التي اتّبعها
ُ
للتغلّب عىل مشكلة نقص البيانات يف بعض املحاور
الفرعية للمؤشرِّ  ،والتغيري ِ
ات التي أُج ِريَت عىل بعض
املتغيرّ ات واألوزان؛ يف سياق استعراض الهيكلية
ِ
والتعديالت عن النسخة السابقة.
الجديدة للمؤشرِّ ،

الهيكل ُة الجديدة للمؤش

التعليم العايل
مؤرش
ِ

التعديالت عىل مستوى املتغريات
ُ
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بالعودة إىل النسخة األُوىل من مؤشرِّ املعرفة العريب
لقطاع التعليم العايل ( ،)2015اشتمل محو ُر البيئة
التمكينية للتعليم العايل عىل ستة متغيرّ ٍ
ات يتّصل
وغياب العنف
اثنانِ منها باالستقرار السيايس العام
ِ
واإلرهاب ،وفاعلي ِة الحكومة (وقد توفّرت بياناتٌ
لهذين املتغيرّ َين) ،بينام تُركّز املتغيرّ اتُ األربعة
األُخرى (التي مل تتوفّر بياناتٌ بشأنها) عىل االستقرار
املايل ،واالستقرا ِر اإلداري ،والحري ِة األكادميية ،والنزاه ِة
ملؤسسات التعليم العايل .وعليه ،ارتأى
األكادميية ّ
فريق البحث أن يضع َ
بدل متغيرّ ِ االستقرار اإلداري
ُ
ملؤسسات التعليم العايل (الذي ال تتوفّر بياناتٌ له)
متغيرِّ َي جودة اإلطار التنظيمي ،وسيادة القانون،
اللَّذَين يقيسان االستقرا َر التنظيمي العام يف دولة ما
واحتكا َمه إىل القانون .وأُضيف أيضً ا متغيرِّ ٌ ملؤشرِّ أُ ُسس
الرفاه املعييش ،ومتغيرّ ٌ لنسبة عدد السكان الذين
اكملوا مرحلة التعليم الثانوي عىل األقل .وتتمثل
أهمي ُة هذينِ املتغيرِّ ين يف ارتباطهام الوثيق بالبيئة
خصوصا
االجتامعية واالقتصادية لطَلبة التعليم العايل،
ً
أ ّن َ
فرص االلتحاق بالتعليم األسايس،
األول يتض ّمن َ
َ
والظروف
والفرص املتاحة للحصول عىل املعلومات،
َ
املواتية للحياة الصحية .وبهذه التغيريات ،بات محو ُر
البيئة التمكينية لقطاع التعليم العايل يشتمل عىل
تسعة متغيرّ ات ،تتوفّر البياناتُ لست ٍة منها.

واشتمل املحو ُر الفرعي اإلنفاق عىل سبعة متغيرّ ٍ
ات
كانت البياناتُ الخاصة بخمس ٍة منها متوفِّرة؛ وأُضيف
إليها هذا العام متغيرّ ُ اإلنفاق عىل التعليم العايل
كنسب ٍة مئوية من اإلنفاق الحكومي عىل التعليم؛
يف حني اشتمل محو ُر االلتحاق يف نسخة املؤشرِّ
للعام املايض عىل ستة متغيرّ ات ،ت َوفَّرت بياناتٌ لها
جمي ًعا .وأُضيف هذا العام ثالثة متغريات هام نسب ُة
اإلناث من إجاميل الطالب يف التعليم العايل ،ومتغري
التكافؤ بني الجنسني يف االلتحاق االجاميل بالتعليم
العايل ونسبة االلتحاق بالتعليم العايل الخاص من
إجاميل االلتحاق بالتعليم العايل؛ تكمن أهميتُهام يف
أنهام يَعكسان واق َع اإلناث يف ما يتعلّق بااللتحاق
مبؤسسات التعليم العايل .ويف محو ِر املوارد البرشية
يف مؤسسات التعليم العايل ،ض ّم املحو ُر يف نسخة
 2015ست َة متغيرّ ات ،توفّرت بياناتٌ الثنني منها فقط.
فريق البحث إضاف َة ثالثة متغيرّ ٍ
ات تتعلّق
وارتأى ُ
مبؤسسات التعليم العايل ،وهي :مستوى تدريب
العاملني ،ونسب ُة الباحثني يف مؤسسات التعليم
ُ
ومعدل حا ِميل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها
العايل،
من أعضاء هيئة التدريس؛ وهي متغيرّ اتٌ مه ّمة يف
تقييم النوعية والكفاءة للموارد البرشية املتاحة يف
هذه املؤسسات .وعليه ،بات محو ُر املوارد البرشية
يض ّم تسع َة متغيرّ ات ،تتوفَّر بياناتٌ لخمسة منها.
واشتمل محو ُر التبادل الطاليب عىل ثالثة متغيرّ ٍ
ات يف
العام املايض ،توفّرت بياناتٌ الثنني منها؛ وأُضيف هذا
العام متغيرّ ان هام نسب ُة التغيرّ السنوي يف عدد طلب ِة
البكالوريوس وطلب ِة الدراسات العليا الذين يدرسون
يف الواليات املتحدة .وبهذا ،يُصبح عد ُد املتغيرّ ات
التي توفَّرت لها بياناتٌ يف محور التبادل الطاليب
أربع َة متغيرّ ات.
يف ضوء الصعوبة البالغة لقياس عمليات التعليم
العايل وجود ِة التعليم والتعلّم ،تك َّون املحو ُر الخاص
بعمليات التعليم العايل يف العام املايض من ثالث َة
رش متغيرّ ًا مل تتوفّر بياناتٌ إلاّ لواحد منها فقط؛
ع َ
وهو متغيرّ ُ وجو ِد هيئ ٍة وطنية لضامن جودة
التعليم العايل عىل مستوى الدولة .وأُضيفت هذا
العام سبع ُة متغيرّ ٍ
ات تُسهم يف توضيح مدى جودة
عمليات التعليم العايل ،خمس ٌة منها هي :جود ُة
النظام التعليمي ،وجود ُة تعليم الرياضيات والعلوم،

وجود ُة مؤسسات البحث العلمي ،وإتاح ُة اإلنرتنت
يف املدارس والجامعات ،وإتاح ُة خدمات التدريب
املتخصص؛ كام يقيسها تقري ُر التنافُسية العاملي.
بحسب
واملتغيرّ ُ السادس هو تصنيف أفضل جامع ٍة َ
إس’؛ فيام املتغيرّ ُ
تصنيف الجامعات العاملي‘ ،كْ ُيو ْ
األخري هو معدل سنوات الدراسة الجامعية لكال
الجنسني .وبهذا تتوفَّر بياناتٌ لثامنية متغيرّ ٍ
ات ضمن
املحور الخاص بعمليات التعليم العايل.

يف محور رأس املال املعريف لدى الخريجني ،توفّرت
بياناتٌ لعرشة متغيرّ ات ،ومل تتوفَّر بياناتٌ ملتغيرّ
االجتامعي واحرت ِام
السالم
قبو ِل الطلب ِة ل ِق َي ِم
ِ
ّ
االختالف والتعايش مع اآلخر؛ ويُؤ َمل جم ُع بيانات
له العا َم املقبل .أما املحو ُر الفرعي االنتاج املعريف
ملؤسسات التعليم العايل الذي مل تتوفّر يف العام
أي من البيانات للمتغيرّ ات املتّفقِ عليها
املايض ٌّ
ض ْم َنه ،فقد أُضيفت ست ُة متغيرّ ٍ
ات هذا العام تتوفّر
البياناتُ لها جمي ًعا .وهذه املتغيرّ اتُ اإلضافية
هي :عد ُد طلبات براءات االخرتاع لكل مليون
نسمة ،وعد ُد البحوث العلم ّية املنشور ِة التي ميكن
االقتباس منها ،ومتوس ُط عدد االستشهادات إىل
ُ
عدد الباحثني ،والرشاك ُة بني الجامعات واملؤسسات
الصناعية يف البحث والتطوير ،وتوفّ ِر العلامء
والتصنيف العاملي ،أس جاي آر ،ألفضل
واملهندسني،
ُ

التعديالت عىل مستوى األوزان
ُ
مل يحدث تغي ٌري ألوزان املحاور الرئيسية للمؤشرِّ ،
أي املد َخالت والعمليات واملخ َرجات؛ حيث سيبقى
الوز ُن الخاص مبد َخالت التعليم العايل يمُ ثِّل ( )0.3من
قيمة املؤشرِّ ال ُكلِّية ،ووز ُن عمليات التعليم العايل يمُ ثِّل
( ،)0.1ووز ُن مخ َرجات التعليم العايل يمُ ثِّل (.)0.6
السبب يف عدم إجراء تغيري ٍ
ات عىل أوزان
ويرجع
ُ
املحاور الرئيسية إىل أ ّن األوزا َن النسبية املعطا َة لهذه
ٍ
مجموعات من
املحاور هي موض ُع اتفاق بني ثالث
الخرباء وضعت النسخ َة األُوىل من املؤشرِّ وراجعتها؛
وفريق
فريق بحث قطاع التعليم العايل،
وهي
ُ
ُ
الخرباء واملراجِعني يف ورشة العمل التي أُقيمت يف
والفريق املركزي ملؤشرِّ املعرفة.
سبتمرب/أيلول ،2015
ُ
وبإجام ٍع من ال ُف َرقاء الثالثة ،تحظى مخ َرجاتُ قطاع
النسبي األكرب يف تركيبة املؤشرِّ .
التعليم العايل بالوزن
ِّ
املعارف واملهار ِ
َ
ات والقي َم التي
والسبب يف ذلك أ ّن
ُ
ِ
ملؤسسات
ميتلكُها الطلبة ،وكذلك
اإلنتاجات العلمي َة ّ
التعليم العايل ،لها أهمي ٌة نسبي ٌة أكرب؛ ألنّها ت ُسهم
بدرج ٍة مبارش ٍة يف جهو ِد التنمية .ويتامىش هذا
توصلت إليه الدراساتُ والبحوث
الطرح مع ما َّ
ُ
تصنيف
الخاصة مبؤشرِّ ات قطاع التعليم العايل (مثلاً
َ
نُظُم التعليم العايل الوطنية الذي تقوم به جامعة
ملبورن).27
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يف مخ َرجات التعليم العايل ،ض َّم املحو ُر الفرعي
للتخ ّرج يف العام املايض أربع َة متغيرّ ٍ
ات توفّرت
بياناتٌ لثالثة منها ،وتم إضافة متغري جديد هو
عدد الطلبة الخريجني عىل مستوى املاجيستري؛ أما
محو ُر التوظيف بعد التخرج فقد ض ّم ست َة متغيرّ ات،
توفّرت بياناتٌ ألربع ٍة منها .وقد استُعيض عن
متغيرَّ َي مع ّد ِل التوظيف لخ ِّريجي التعليم العايل
من الذكور واإلناث مبتغيرّ َي نسبة العاطلني عن
العمل من خ ِّريجي التعليم العايل ،الذكور واإلناث،
نظ ًرا إىل عدم توفُّر البيانات الخاصة بالتوظيف إلاّ
لعد ٍد محدود من الدول العربية؛ فيام تت ّوفر بياناتُ
املتغيرِّ َين الجديدين ألغلبية الدول العربية .وأُضيف
هذا العام متغيرّ مع ّد ُل ق ّوة العمل الحاصلة عىل
لكل من
تعليم عايل من إجاميل قوة العمل الوطنية ّ
الذكور واإلناث وكال الجنسني.

مجلة علمية أكادميية يف الدولة .وبالرغم من أن
بعض هذه املتغيرّ ات ال يقترص عىل الباحثني يف
َ
فحسب ،إلاّ أ ّن من املمكن
مؤسسات التعليم العايل ْ
كبدائل للمتغيرّ ات املرتبطة مبؤسسات
َ
استخدا َمها
شح البيانات املتوفّرة.
التعليم العايل يف ضوء ّ

مع تثبيت األوزانِ النسبية للمحاور الرئيسية الثالثة
النسبي للمحور
من قيمة املؤشرِّ ال ُكلِّيةُ ،ع ِّدل الوز ُن
ّ
النسبي للمحور
الخاص باإلنفاق ،والوز ُن
الفرعي
ِّ
ّ
الخاص بالتبادل الطاليب؛ وهام ضم َن محور
الفرعي
ِّ
املد َخالت .وهكذا تَغيرّ الوز ُن النسبي للمحور
الفرعي اإلنفاق من  1/6إىل  1/3من الوزن النسبي
ملحور املد َخالت ،مبا يعكس أهمي َة اإلنفاق يف توفري
موار َد كافي ٍة لتحقيق جودة قطاع التعليم العايل.
وهذا يتامىش أيضً ا مع التو ّجهات ال َّدولية التي تُعطي
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الجدول :1
أوزان املحاور الرئيسية والفرعية يف مؤرش التعليم العايل
مدخالت التعليم العايل
()0.3

التعليم العايل
مؤرش
ِ

مخرجات التعليم العايل
()0.6

البيئة
التمكينية

اإلنفاق

االلتحاق

املوارد
البرشية

التبادل
الطاليب

1/6

1/3

1/6

1/6

1/6

َ
اإلنفاق وزنًا نسب ًّيا كب ًريا ،فيام تُغيرّ الوز َن النسبي
املحور الفرعي التبادل الطاليب إىل  1/6بعد أن كان
1/3؛ يف ظل ضعف األدل ِة املتوفرة بخصوص طبيع ِة
وقْع هذا العامل عىل جودة التعليم العايل يف الدول
العربية .وبقيت األوزا ُن النسبية للمحاور الفرعية
األُخرى ملحور املد َخالت كام هي عليه ،أي بوزن
1/6؛ وبقي الوز ُن النسبي ملحور عمليات التعليم
العايل عند  0.10من قيمة املؤشرِّ ال ُكلِّية .ويف محور
مخرجات قطاع التعليم العايل (الذي يمُ ثِّل  0.6من
قيمة املؤشرِّ ال ُكلِّية) ،أُعيد توزي ُع األوزان النسبية عىل
أربعة محاور فرعية ،بعد أن توزّعت العا َم املايض عىل
ٍ
بيانات
ثالثة محاو َر فرعي ٍة فقط بسبب عدم توفّر
ملؤسسات التعليم العايل.
سابقًا حول اإلنتاج املعريف ّ
ٍ
بيانات حول املحور الفرعي الرابع ،أُعيد
ومع توفّر
تقسي ُم األوزان بحيثُ يكون الوز ُن النسبي للمحور
الفرعي التخ ّرج  ، 1/9والوز ُن النسبي للمحور الفرعي

عمليات التعليم
العايل
()0.1

التخرج

التوظيف

رأس املال
املعريف لدى
الخريجني

1/9

2/9

1/3

التوظيف بعد التخرج  ،2/9ويكون مجمو ُعهام
ثلثَ الوزن النسبي ملحور املخرجات؛ ويكون الوز ُن
الفرعي الخاص برأس املال املعريف
النسبي للمحور
ِّ
الفرعي الخاص باإلنتاج
لدى الخ ِّريجني  ،1/3وللمحور
ِّ
املعريف ملؤسسات التعليم العايل  1/3أيضً ا .الجدول1
يُل ِّخص األوزا َن النسبي َة املختلفة للمحاور الرئيسية
والفرعية ملؤرش التعليم العايل.

النتائج
بالنظر إىل النتائج التي كشف عنها مؤرش التعليم
العايل التابع ملؤرش املعرفة العريب يتبني أن هناك
تفاوتاً ملحوظاً بني الدول العربية .فقد تراوحت
الدرجات بني ( 8.39الصومال) و( 61.44اإلمارات)،
وهذا يدل عىل تفاوت أداء نظم التعليم العايل من
دولة إىل أخرى تفاوتا ال يرتبط بالرضورة بانعدام

اﻟﺸﻜﻞ :12
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اإلنتاج
املعريف
ملؤسسات
التعليم
العايل
1/3

االهتامم الرسمي بهذا القطاع بقدر ما يشري إىل أن
الجهود التطويرية ال تزال تفتقد للتوجيه السليم
الذي من شأنه أن يعزز ربط هذا القطاع بخلق
املعرفة ومبسرية التنمية.
إن بيانات مؤرش قطاع التعليم العايل تؤكد أننا ال
نستطيع تجاهل األوضاع الراهنة يف بعض البالد
العربية والتي متر مبرحلة عدم استقرار .إذ يالحظ
أن مجموعة الثامين دول التي مل تتجاوز فيها قيمة
املؤرش الثلث ،تتسم بكونها إماّ تعيش يف حالة
نزاعات أو حروب أو ذات مستوى منو اقتصادي
منخفض .فعىل سبيل املثال قد جاء مؤرش اليمن
بقيمة  15.96ومؤرش ليبيا بقيمة  ،16.61وجاء
مؤرش موريتانيا بقيمة  .18.03ونستخلص من هذا
أن السلم واألمن واالستقرار السيايس واالقتصادي من
أهم الدعائم املمكنة الزدهار قطاع التعليم العايل.

عند االنتقال إىل النتائج املسجلة يف مستوى املحاور
الرئيسية للمؤرش ،يتبينّ وجود ارتباطات قوية
بينها ،وكان أعالها بني محور “املدخالت” ومحور
“املخرجات” حيث بلغ  ،0.721ويالحظ كذلك
وجود تق ّدم نسبي يف محور “العمليات” حيث
ُس ّجلت أعىل الدرجات يف كل الدول العربية التي
تحتل النصف األول من السلّم ،يليه مبارشة محور
املدخالت؛ بينام تق ّدمت دول أسفل الرتتيب نسبيا
يف محور “املدخالت” ،ثم “العمليات” .إن هذه
االتجاهات وإن كانت ال تسمح لنا بالحديث عن
عالقة سببية بني املدخالت والعمليات فإنها تؤكّد
أمرين :أ ّن توفر أدىن من املدخالت أمر مه ّم لدوران
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مثة مالحظة أخرى هامة وهي عدم تجاوز قيمة
املؤرش ألي من الدول العربية الثلثني ،بل إن دولة
واحدة فقط تجاوزت فيها قيمة املؤرش عتبة ال
 60%وهي دولة اإلمارات العربية املتحدة .وجاءت
قيم مؤرش ثالث دول فقط فوق  50%هي السعودية
ومرص وقطر (عىل التوايل  56.54و 52.04و.)51.40
إن انخفاض قيم مؤرش التعليم العايل ملعظم الدول

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

اﻟﺸﻜﻞ :13
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ﺰاﺋﺮ
ﺠ
اﻟ ﺮﻳﻦ
اﻟﺒﺤ ﻘﻤﺮ
ر اﻟ
ﺰ
ﺟ ﻮيت
ﺟﻴﺒ
ﴫ
ﻣ ﺮاق
ﻟﻌ
ا ردن
اﻷ ﻳﺖ
ﻟﻜﻮ
ا
ﻨﺎن
ﻟﺒ
ﻴﺒﻴﺎ
ﻟ ﺎﻧﻴﺎ
ﻮرﻳﺘ
ﻣ ﺮب
ﳌﻐ
ا امن
ﻋُ ﻄني
ﻓﻠﺴ
ﺮ
ﻗﻄ دﻳﺔ
ﻌﻮ
اﻟﺴ ﻣﺎل
ﻮ
اﻟﺼ دان
ﺴﻮ
ﻟ
ا ﻮرﻳﺎ
ﺳ
ﻧﺲ
ﺗﻮ رات
ﻹﻣﺎ
ا ﻤﻦ
اﻟﻴ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

61

املنظومة التعليمية ،ولكن وجود موارد برشية
وآليات تسيري قادرة عىل توظيف تلك املدخالت
يظل مسألة حيوية يف تحديد مستوى أداء هذه
املنظومة كام ونوعا.

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

وبالنظر إىل املحاور الفرعية ملحور مدخالت التعليم ختاماً

التعليم العايل
مؤرش
ِ

العايل ،نجد أن نتائجها تتسق مع نتائج املؤرش العام.
فقد أدت القيم املرتفعة للمحور الفرعي البيئة
التمكينية يف بعض الدول وأغلبها من الخليج العريب
إىل ارتفاع قيمة محور املدخالت فيها .ويف املقابل
انخفض املحور الفرعي البيئة التمكينية يف الدول
التي بها نزاعات مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال
ساحبة معها إىل الوراء القيمة الجملية ملحور
املدخالت .وتجدر املالحظة يف هذا اإلطار إىل غياب
البيانات حول اإلنفاق التي مل تتوفر سوى يف عرشة
دول كان التفاوت بينها صارخا ( 85.28يف الكويت
و 2.83يف جزر القمر).
فيام يتعلق مبحور عمليات التعليم العايل ،نلحظ
عموما ارتفاع قيم املتغريات التابعة له .ويالحظ
بالخصوص أن أغلب الدول العربية (باستثناء جزر
القمر وجيبويت ولبنان والصومال وسوريا) لديها
هيئات وطنية لضامن جودة التعليم العايل وهذا
أمر مه ّم جدا ّ ولكنه ال يفسرّ لوحده التفاوت ،إذ
توجد من بني الدول العربية التي لديها مثل هذه
الهيئة لكن نتائجه ضعيفة يف كل محاور املؤرش.
أما قيم املتغريات الخاصة بجودة تدريس العلوم
والرياضيات ،وجودة مؤسسات البحث العلمي،
وإتاحة االنرتنت يف الجامعات فرتاوحت بني
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 تفسرّ انخفاض
قيمة محور املخرجات أن البيانات الخاصة مبتغريات
املحور الفرعي رأس املال املعريف لدى الخريجني
غري متاحة إال ألربعة دول فقط ،يف حني ميثل الوزن
النسبي لهذا املحور الفرعي ثلث املحور الرئييس
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قد يحدنا املنهج الذي وضعه فريق البحث -
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
إىل نقطتني هامتني .أوالً ،أن املتأمل لبيانات مؤرش
التعليم العايل يلمس أهمية البيئة التمكينية يف
تهيئة األجواء لنمو وازدهار هذا القطاع ،حيث يلعب
االستقرار السيايس والسلم املجتمعي دورا ً هاماً يف بناء
وصون مؤسسات التعليم العايل ،كام يلعب االستقرار
اإلقتصادي دورا ً حيوياً يف تزويد هذه املؤسسات
بالنفقات الرضورية الستكامل مهامها .فقد أوضحت
البيانات أن الدول التي رضبتها النزاعات والحروب
والدول غري املستقرة أو غري النامية اقتصادياً يتأثر
فيها قطاع التعليم العايل بصورة كبرية وبالتايل تتأثر
فيها مسرية التنمية اإلنسانية .ثانياً ،إن مؤرش التعليم
العايل يف الدول العربية اهتم بدرجة كبرية مبخرجات
هذا القطاع سواء املعارف واملهارات والتوجهات
التي يحملها الخريجون أو املنتجات املعرفية املتمثلة
يف البحوث واالخرتاعات التي يعمل عليها الباحثون
وعامل املعرفة بهذا القطاع ،ذلك إمياناً من فريق
املؤرش بأهمية هذه املخرجات يف خدمه مسرية
التنمية .وقد أظهرت النتائج أن هذا املحور بحاجة
إىل اهتامم خاص من القامئني عىل قطاع التعليم
العايل حيث جاءت البيانات الخاصة بعدد طلبات
براءات االخرتاع لكل مليون نسمة وعدد البحوث
العلمية املنشورة التي ميكن االقتباس منها والرشاكة
بني الجامعات واملؤسسات الصناعية يف البحث
والتطوير متدنية يف كثري من الدول العربية.
ختاماً ميكن القول بأن مؤرش التعليم العايل يتيح
للباحثني وصناع السياسة التعليمية فرصة جيدة
لتقييم ورصد أوجه القوة والضعف يف نظام التعليم
العايل ،ومن ثم وضع الخطط والربامج لتحسني

وتطوير هذا القطاع الهام حتى يقوم بدوره املرجو
يف مسرية التنمية اإلنسانية .واملؤرش إذ يقوم بهذا
فهو يوفر رؤية للدور املهم لهذا القطاع ،ال تستند
إىل نظرية رأس املال البرشي املتمثلة يف تزويد سوق
العمل مبا يحتاجه من الخريجني بقدر ما تستند
إىل منهجاً أكرث عمقاً يتمثل يف تأهيل خريجي هذا
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
قُطر معني ،بل عىل أنها معرفة كونية تتمثل يف

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