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   :للحصول تبين بعض املؤسسات مسارات جديدة  السبب وراءاحلاجة إىل التغيري

 .درجة البكالوريوس على

  املكونات األساسية لربامج الثالث سنوات املتكاملة 

 القضاء على وقت املقعد

1

 .كمقياس أساسي لتعلم الطالب 

 إنشاء منهج قائم على الكفايات يركز على خمرجات التعلم القابلة للقياس. 

  تصميم خربات تعليمية تتفق مع منهج الكفايات اخلاص بربنامج الثالث سنوات. 

  إعادة صياغة املناهج الدراسية. 

  إطار منوذج الثالث سنوات املتكامل. 

  النتائج، التحليل، إثبات املفهوم. 

  أبعاد القيمة املضافة لدرجات الثالث سنوات املتكاملة. 

  مقارنة مناذج الثالث سنوات. 

   املستفيدينأسئلة وأجوبة. 

  : لثالث سنواتاجامعة. 
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  الصف الدراسي. داخليقضيه الطالب  ي: مقدار الوقت الذ(seat time)وقت املقعد   
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 أحد ثالث سنواتذات  شهاداتربع سنوات باأل ذات وساستبدال العديد من شهادات البكالوريُيعد 

 إال أنه من غري الواضحللتعليم العالي.  زايدةلتصدي للتكاليف املتمن أجل ااإلصالحات اليت مت اقرتاحها 

 احلاليةالشهادة ن ع وسدرجة البكالوريل ًانوعياختالفًا  متثلالثالث سنوات املقرتحة  شهادةما إذا كانت 

ربع سنوات لشهادة األضغط املناهج الدراسية على  وكذلك طبيعة اآلثار املرتتبةربع سنوات، األ ذات

 .فقط ثالثة سنوات لتعطى يف

ثالث سنوات توضيح تفاصيل ال ذاتاجلديدة  وسمعظم مقرتحات درجة البكالوري مل تستطع

 املتكاملربنامج الإنقاذ التعليم العالي: "كتاب  إال أن املناهج الدراسية للدرجة اجلديدة املقرتحة.

 ًاصفوالكتاب فقد قدم يف هذا الصدد.  استثناًء يات" ُيعدلى الكفاع القائم ثالث سنواتلالبكالوريوس 

يف جامعة جنوب نيو هامبشاير، وهي مؤسسة إقليمية  بالفعلثالث سنوات اليت مت تنفيذها الدرجة ل

قصد به أن يكون دراسة معتمدة، ال تهدف للربح. وعلى الرغم من أن املؤلفني يقولون إن الكتاب "ال ُي

نهم يقدمون معلومات وفرية عن كيفية تطوير الربنامج اجلديد وتنفيذه، والبيانات املتعلقة إال أحالة"، 

االستبقاءعن األداء األكادميي ومعدالت  ، فضاًلالتعليمية لطالب واملؤسسةا بأثر التكاليف على

2

 

 التخرج. و

 Educational Testing Service "التعليمية االختبارات خدمةات "اختباردرجات الكتاب بيانات  يعرض

ثالث ال يذ وسدل على أن أداء أول ثالث جمموعات من خرجيي البكالوريواليت تللطالب املتخرجني 

ربع سنوات يف برامج األجتاوز املعدل الوطين خلرجيي برامج قد امعة جنوب نيو هامبشاير جبسنوات 

ثالث سنوات الأداء خرجيي برامج بدأ من اجملموعة الرابعة،  بدءًاإال أنه مماثلة يف مؤسسات مماثلة. 

ربع األلربامج نفسه املعدل الوطين بيف املتوسط ظل  هولكن يف التذبذبامعة جنوب نيو هامبشاير جب

إال أن  ،األوىل الثالث أفواجدرجات سبب اإلرتفاع النسيب يف  مل يوضح مؤلفو الكتاب. سنوات تقريبًا

. الوطين عدللملامعة جنوب نيو هامبشاير جبوالتخرج  االستبقاءجتاوز معدالت انات أوضحت البي

ثالث سنوات خالل عام الامعة جنوب نيو هامبشاير يف برنامج جب التخرج معدل بلغ املثال، سبيل فعلى

 . ومع ذلك، مل يتم تقديم بيانات عنمماثلةملا يقال إنه مؤسسات  %39.2مقارنة بنسبة  ،%78.5حوالي  2010
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 .الذي يليهالعام  حتى جلامعةالذين يستمرون يف او اجلدداملرحلة اجلامعية من النسبة املئوية لطالب السنة األوىل : (retention rate)معدل االستبقاء  
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أو نسبة  أكملوا دراسات علياثالث سنوات الذين ال يذ وسيف برنامج البكالورياملسجلني عدد الطالب 

بكليات التخرججناحهم يف احلصول على قبول 

3

. 

مع اثنني الطالب الذي طرحوه  ياتتكامل القائم على كفااملنموذج ال مبقارنة و الكتابمؤلفقام 

 ، ومنوذج التعليماُلمعجَّلنموذج الثالث سنوات: ال ياليت تقدم برامج البكالوريوس ذخر  األنماذج المن 

 .اُلمسبق

 هنفسالطالب العدد  تلقىي ”Accelerated Three-year Degree Model“ "اُلمعجَّلنموذج "اليف 

االتصالعدد ساعات باليت ُتقدم  وحدات الدراسيةمن ال

4

ربع سنوات. األ وسيف برنامج بكالوري هانفس 

وعطالت نهاية األسبوع،  ئيةاملساالفرتة و صباحيةالالفرتة  على اضراتول احملاجدتوزيع  حيث يتم

لطالب إكمال العمل ا ومن ثم يستطيع، يةالصيفالدراسة خالل  عبء دراسي كامل الطالب تلقىيو

تفرض ، أو تفرض رسوممن أربع. ومبا أن معظم الكليات واجلامعات ال  املطلوب يف ثالث سنوات بداًل

فإن الطالب يف الربنامج  ؛كاملال الدراسي اليت تتجاوز العبء على الوحدات الدراسية رسوم خمفضة

وكسب دخل  لسوق العمل انضمامهم فضاًل عندراستهم  مصاريفمن  كبريًا يوفرون قدرًا اُلمعجَّل

عدالت التخرج إىل فكرة الربنامج الذي مب يهتمون. مييل املسؤولون الذين سنةب أقرانهم قبل جديد

من ناحية أخر ، يشري النقاد إىل أن و. ددلتخرج يف الوقت احملعلى ااملزيد من احلوافز  قدمفرتض أن يُي

مع  تما يؤدي إىل تفاقم املشكال أنه غالبًالدرجة لدراسة با ًامكثف التزامال" يتطلب معجَّنموذج "اُلال

 .هالتحسين النموذج أصاًلهدف ي، ويقلل من معدالت التخرج اليت االستبقاءمعدل 

 Prior Learning Three-year Degree“مسبق" على النقيض من ذلك، يتجنب منوذج "التعلم اُل

Model”  خلربةبداًل عن اسية درا وحدات احتسابل" من خالل معجَّالنموذج "اُلاملناهج كما يف ضغط 

من أجل اكتساب  صاحب عمل فرتة التدريب لد أو  ،عسكريتعليم "آخر" مثل التدريب الأي  وأاملهنية 

من طبق ُي، وعادة النقاش موضوع الثالثةالنماذج  بنياألكثر شعبية هو  هذا النموذج حاليًاوُيعد . خربة

اليت كانت تقدم بشكل تقليدي على يف التخصصات التقنية  وسعلى درجة البكالوريأجل احلصول 
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يكون الطالب قد حصل على شهادة جامعية سابقة متنح درجات أكادميية متقدمة )املاجستري والدكتوراه( شريطة أن : (graduation schools)كليات التخرج  

 )البكالوريوس( مبعدل تراكمي عاٍل.

4

 دقيقة من التعليم اجملدول امُلقدم للطالب. 50دقيقة(، أو  50الساعة الصفية القياسية ): ساعة االتصال هي (contact hours)ساعات االتصال  
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مستو  درجة الزمالة

5

 صلون علىأحد القيود اليت حتد من هذا النموذج أن الطالب الذين ال حيإال أن . 

اخلاص بهم ينتهي بهم األمر إما إىل سبق" م"التعلم اُل على كامللعام  الوحدات الدراسيةما يعادل 

ل" أو على األقل أخذ معجَّنموذج "اُلالكثري من الطالب يف سية كما هو احلال مع تكثيف املقررات الدرا

هذا على أن ون تفقي لنقاددرجة. ومع ذلك، يبدو أن معظم امتطلبات الإلكمال  ةسنة الرابعالجزء من 

هذا النموذج طبق عادة ما ييف التخصصات التقنية اليت املسجلني للطالب  النموذج قد يكون مالئمًا

 .عليها

الفنون والعلوم. وير  النقاد أن الطالب الذين  يفسع امن هذه النماذج مل حيظ بقبول و لكن أيًا

ون لديهم الوقت الكايف الستيعاب ل" لن يكمعجَّنموذج "اُلاليف  وسالبكالوري درجةيسعون للحصول على 

 متواصلة توليفةنه إ، فقطجمرد حمتو   ليسن التعليم أل ذلك ؛بطريقة هادفة قرراتكثري من امل

تدرجيي، بشكل فهم أوسع لكيفية ارتباط املواضيع والتخصصات يربز من احملتو  الذي من خالله 

العديد من فضاًل عن ضعف " أقل هم"تعلم حتمًايكون بسرعة فائقة  قرراتامل يدرسونوالطالب الذين 

جتاه ساسية احلو ،يةهوالشف ،الكتابية االتصالاب العمل مثل مهارات صحأ اليت يقدرهااملهارات 

 الثقافية. االختالفات

 ثالثًا يوفر بدياًل ”Integrated Model“ غري أن مؤلفي هذا الكتاب يؤكدون أن النموذج "املتكامل"

 املرتبطة بالنموذجني اآلخرين. ومن املؤكد أن النموذج "املتكامل" يتطلب ختطيطًا تيتجنب املشكال

أن  هذا النموذج يفرتض مسبقًافاآلخرين. لنموذجني ر بكثري من اأكثللمنهج الدراسي  وتعدياًل

، أجزائها بإسهاب وتكرارغطي بعض ت حتمًاربع سنوات األ وسيف برنامج بكالوري املقررات الدراسية

يف الواقع، يتم وات. قررتبسيط املل مما يؤدي، ذلك التكرار جتنبميكن  لتلك املقرراتدقيق  بفحصو

. وهكذا، فإن الطالب يف هذا النوع حمتو  املقرر الدراسيعن  عيدًاما ب بطريقةات" يقياس بعض "الكفا

ربع سنوات األيف برنامج  هانفسالساعات املعتمدة  حيصلون علىثالث سنوات ال وسمن برنامج بكالوري

 مقررمن  حمددانتقائي وبشكل  فضميكن أن خت االتصالألن عدد ساعات  وذلك هانفس الوتريةوب

 .آلخر
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 ،دراسية ملدة عامني مقرراتنتهاء من جامعية متنحها الكليات واجلامعات عند اإل درجةهي : (associates grade)درجة الزمالة  

 .GEDشهادة التعليم العام شهادة الثانوية أو العترب أعلى من تو
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أن تزايد شعبية التعليم عرب اإلنرتنت قد أد  بالفعل إىل تآكل التعريفات  أيضًا وير  املؤلفون

، االستبقاءالنموذج قد أد  إىل ارتفاع معدالت ذلك ". ويؤكدون على أن االتصالالتقليدية "لساعات 

واخنفاض ديون ، كما تبينها استطالعات الرأي وزيادة معدالت رضا الطالبوارتفاع معدالت التخرج، 

معدل  ارتفاع آخر يفأد  إىل  فضاًل عن أنهربع سنوات، األ وسبرامج بكالوري عن معدالتالطالب 

 التوظيف.

النموذج  أزالههذا النموذج إىل أن بعض، إن مل يكن الكثري، من التكرار الذي  وأشار منتقد كذلك

عرب ختصصات متعددة ومراحل  ا تدرجييًاألن املهارات غالبا ما يتم تطويره ؛فيه ًاومرغوب كان مدروسًا

 تتطلباليت  وسن تقديم شهادة البكالوريُيضاف لذلك أدرجة. حتصيل الالطالب حنو  سعيخمتلفة يف 

لة ودرجة االزمدرجة يضيق الفجوة بني  فقط ثالث سنواتيف أربع سنوات ملدة  جهد وعملعادة 

 .ةويقلل من قيمة األخري وسالبكالوري

ربامج ب تهاثالث سنوات عند مقارنالدرجة  معادلةاليوم حول حتى ال يزال هناك لبس كبري 

مجيع أحناء العامل. على سبيل املثال، يعتقد البعض أن برنامج  يفخمتلف البلدان  لد  اتدرجال

با طويلة يف أوروقدمت لفرتة لدرجات  ثالث سنوات يف الواليات املتحدة سيكون مشابهًاالبكالوريوس 

العامل. وعلى الرغم من أن العديد من األوروبيني يستطيعون أن حيصلوا على درجة  منودول أخر  

البكالوريوس يف ثالث سنوات، إال أنه من املهم مالحظة أن هؤالء الطالب قد شاركوا يف نظام يتطلب 

املتحدة وأملانيا وإيطاليا. والثانوي، ومن األمثلة على ذلك اململكة  االبتدائيمن التعليم  ثالثة عشر عامًا

لطالب العديد من مكونات التعليم العام/الفنون احلرة قبل أن لالنموذج األوروبي يتيح يف هذه احلاالت 

اليت يتم درجة البكالوريوس. ونتيجة لذلك، فإن درجة البكالوريوس للحصول على يف العمل  يشرعوا

ن يف واملعلم يزال. والةهنيمن الناحية املأو تركيز  يف أوروبا ميكن أن تكون أكثر تقنيةاحلصول عليها 

وذلك ، يتم إعدادهم للحياة بشكل أفضلاململكة املتحدة يسارعون إىل اإلشارة إىل أن خرجيي النظام 

 .اجتيازها مجيع الطالب اليت يستلزم علىالصارمة  لالختبارات نظرًا

 وسحلصول على درجة البكالوريامقرتحات  كلاجلانب األكثر إشكالية يف  منيف الواقع، يك

متثل  مجيعًا إال أنهاختلفة، املنماذج الصممي مل رغم النوايا احلسنة هبأن االعرتافيف ثالث سنوات  خالل

يشري ما على مد  العقود الثالثة املاضية التعليمية يف مؤسساتنا ومل حيدث لتعليم العالي. با متاجرة

 م.مهتعليب ملن يقومونجيد للمعلمني أو  إىل أن حتويل التعليم إىل سلعة هو شيء
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