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 :جامعة الثالث سنوات.

 1وقت املقعد ) :(seat timeمقدار الوقت الذي يقضيه الطالب داخل الصف الدراسي.
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يُعد استبدال العديد من شهادات البكالوريوس ذات األربع سنوات بشهادات ذات ثالث سنوات أحد
اإلصالحات اليت مت اقرتاحها من أجل التصدي للتكاليف املتزايدة للتعليم العالي .إال أنه من غري الواضح
ما إذا كانت شهادة الثالث سنوات املقرتحة متثل اختالفاً نوعياً لدرجة البكالوريوس عن الشهادة احلالية
ذات األربع سنوات ،وكذلك طبيعة اآلثار املرتتبة على ضغط املناهج الدراسية لشهادة األربع سنوات
لتعطى يف ثالثة سنوات فقط.
مل تستطع معظم مقرتحات درجة البكالوريوس اجلديدة ذات الثالث سنوات توضيح تفاصيل
املناهج الدراسية للدرجة اجلديدة املقرتحة .إال أن كتاب "إنقاذ التعليم العالي :الربنامج املتكامل
لبكالوريوس الثالث سنوات القائم على الكفايات" يُعد استثناءً يف هذا الصدد .فقد قدم الكتاب وصفاً
لدرجة الثالث سنوات اليت مت تنفيذها بالفعل يف جامعة جنوب نيو هامبشاير ،وهي مؤسسة إقليمية
معتمدة ،ال تهدف للربح .وعلى الرغم من أن املؤلفني يقولون إن الكتاب "ال يُقصد به أن يكون دراسة
حالة" ،إال أ نهم يقدمون معلومات وفرية عن كيفية تطوير الربنامج اجلديد وتنفيذه ،والبيانات املتعلقة
بأثر التكاليف على الطالب واملؤسسة التعليمية ،فضالً عن األداء األكادميي ومعدالت االستبقاء
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والتخرج.
يعرض الكتاب بيانات درجات اختبارات "خدمة االختبارات التعليمية"

Educational Testing Service

للطالب املتخرجني واليت تدل على أن أداء أول ثالث جمموعات من خرجيي البكالوريوس ذي الثالث
سنوات جبامعة جنوب نيو هامبشاير قد جتاوز املعدل الوطين خلرجيي برامج األربع سنوات يف برامج
مماثلة يف مؤسسات مماثلة .إال أنه بدءاً من اجملموعة الرابعة ،بدأ أداء خرجيي برامج الثالث سنوات
جبامعة جنوب نيو هامبشاير يف التذبذب ولكنه ظل يف املتوسط باملعدل الوطين نفسه لربامج األربع
سنوات تقريباً .مل يوضح مؤلفو الكتاب سبب اإلرتفاع النسيب يف درجات الثالث أفواج األوىل ،إال أن
البيانات أوضحت جتاوز معدالت االستبقاء والتخرج جبامعة جنوب نيو هامبشاير للمعدل الوطين.
فعلى سبيل املثال ،بلغ معدل التخرج جبامعة جنوب نيو هامبشاير يف برنامج الثالث سنوات خالل عام
 2010حوالي  ،%78.5مقارنة بنسبة  %39.2ملا يقال إنه مؤسسات مماثلة .ومع ذلك ،مل يتم تقديم بيانات عن

 2معدل االستبقاء ) :(retention rateالنسبة املئوية لطالب السنة األوىل من املرحلة اجلامعية اجلدد والذين يستمرون يف اجلامعة حتى العام الذي يليه.
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عدد الطالب املسجلني يف برنامج البكالوريوس ذي الثالث سنوات الذين أكملوا دراسات عليا أو نسبة
جناحهم يف احلصول على قبول بكليات التخرج.3
قام مؤلفو الكتاب مبقارنة النموذج املتكامل القائم على كفايات الطالب الذي طرحوه مع اثنني
من النماذج األخر اليت تقدم برامج البكالوريوس ذي الثالث سنوات :النموذج الُمعجَّل ،ومنوذج التعليم
الُمسبق.
يف النموذج "الُمعجَّل" ” “Accelerated Three-year Degree Modelيتلقى الطالب العدد نفسه
من الوحدات الدراسية اليت تُقدم بعدد ساعات االتصال 4نفسها يف برنامج بكالوريوس األربع سنوات.
حيث يتم توزيع جداول احملاضرات على الفرتة الصباحية والفرتة املسائية وعطالت نهاية األسبوع،
ويتلقى الطالب عبء دراسي كامل خالل الدراسة الصيفية ،ومن ثم يستطيع الطالب إكمال العمل
املطلوب يف ثالث سنوات بدالً من أربع .ومبا أن معظم الكليات واجلامعات ال تفرض رسوم ،أو تفرض
رسوم خمفضة على الوحدات الدراسية اليت تتجاوز العبء الدراسي الكامل؛ فإن الطالب يف الربنامج
الُمعجَّل يوفرون قدراً كبرياً من مصاريف دراستهم فضالً عن انضمامهم لسوق العمل وكسب دخل
جديد قبل أقرانهم بسنة .مييل املسؤولون الذين يهتمون مبعدالت التخرج إىل فكرة الربنامج الذي
يُفرتض أن يقدم املزيد من احلوافز على التخرج يف الوقت احملدد .ومن ناحية أخر  ،يشري النقاد إىل أن
النموذج "الُمعجَّل" يتطلب التزاما مكثفاً بالدراسة لدرجة أنه غالباً ما يؤدي إىل تفاقم املشكالت مع
معدل االستبقاء ،ويقلل من معدالت التخرج اليت يهدف النموذج أصالً لتحسينها.
على النقيض من ذلك ،يتجنب منوذج "التعلم الُمسبق"

“Prior Learning Three-year Degree

” Modelضغط املناهج كما يف النموذج "الُمعجَّل" من خالل احتساب وحدات دراسية بدالً عن اخلربة
املهنية أو أي تعليم "آخر" مثل التدريب العسكري ،أو فرتة التدريب لد صاحب عمل من أجل اكتساب
خربة .ويُعد هذا النموذج حالياً هو األكثر شعبية بني النماذج الثالثة موضوع النقاش ،وعادة يُطبق من
أجل احلصول على درجة البكالوريوس يف التخصصات التقنية اليت كانت تقدم بشكل تقليدي على

 3كليات التخرج ) :(graduation schoolsمتنح درجات أكادميية متقدمة (املاجستري والدكتوراه) شريطة أن يكون الطالب قد حصل على شهادة جامعية سابقة
(البكالوريوس) مبعدل تراكمي عالٍ.
 4ساعات االتصال ) :(contact hoursساعة االتصال هي الساعة الصفية القياسية ( 50دقيقة) ،أو  50دقيقة من التعليم اجملدول املُقدم للطالب.
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مستو درجة الزمالة .5إال أن أحد القيود اليت حتد من هذا النموذج أن الطالب الذين ال حيصلون على
ما يعادل الوحدات الدراسية لعام كامل على "التعلم الُمسبق" اخلاص بهم ينتهي بهم األمر إما إىل
تكثيف املقررات الدراسية كما هو احلال مع كثري من الطالب يف النموذج "الُمعجَّل" أو على األقل أخذ
جزء من السنة الرابعة إلكمال متطلبات الدرجة .ومع ذلك ،يبدو أن معظم النقاد يتفقون على أن هذا
النموذج قد يكون مالئماً للطالب املسجلني يف التخصصات التقنية اليت عادة ما يطبق هذا النموذج
عليها.
لكن أياً من هذه النماذج مل حيظ بقبول واسع يف الفنون والعلوم .وير النقاد أن الطالب الذين
يسعون للحصول على درجة البكالوريوس يف النموذج "الُمعجَّل" لن يكون لديهم الوقت الكايف الستيعاب
كثري من املقررات بطريقة هادفة؛ ذلك ألن التعليم ليس جمرد حمتو فقط ،إنه توليفة متواصلة
من احملتو الذي من خالله يربز فهم أوسع لكيفية ارتباط املواضيع والتخصصات بشكل تدرجيي،
والطالب الذين يدرسون املقررات بسرعة فائقة يكون حتماً "تعلمهم" أقل فضالً عن ضعف العديد من
املهارات اليت يقدرها أصحاب العمل مثل مهارات االتصال الكتابية ،والشفهية ،واحلساسية جتاه
االختالفات الثقافية.
غري أن مؤلفي هذا الكتاب يؤكدون أن النموذج "املتكامل" ” “Integrated Modelيوفر بديالً ثالثاً
يتجنب املشكالت املرتبطة بالنموذجني اآلخرين .ومن املؤكد أن النموذج "املتكامل" يتطلب ختطيطاً
وتعديالً للمنهج الدراسي أكثر بكثري من النموذجني اآلخرين .فهذا النموذج يفرتض مسبقاً أن
املقررات الدراسية يف برنامج بكالوريوس األربع سنوات حتماً تغطي بعض أجزائها بإسهاب وتكرار،
وبفحص دقيق لتلك املقررات ميكن جتنب ذلك التكرار ،مما يؤدي لتبسيط املقررات .ويف الواقع ،يتم
قياس بعض "الكفايات" بطريقة ما بعيداً عن حمتو املقرر الدراسي .وهكذا ،فإن الطالب يف هذا النوع
من برنامج بكالوريوس الثالث سنوات حيصلون على الساعات املعتمدة نفسها يف برنامج األربع سنوات
وبالوترية نفسها وذلك ألن عدد ساعات االتصال ميكن أن ختفض بشكل انتقائي وحمدد من مقرر
آلخر.

 5درجة الزمالة ) :(associates gradeهي درجة جامعية متنحها الكليات واجلامعات عند اإلنتهاء من مقررات دراسية ملدة عامني،
وتعترب أعلى من الشهادة الثانوية أو شهادة التعليم العام .GED
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وير املؤلفون أيضاً أن تزايد شعبية التعليم عرب اإلنرتنت قد أد بالفعل إىل تآكل التعريفات
التقليدية "لساعات االتصال" .ويؤكدون على أن ذلك النموذج قد أد إىل ارتفاع معدالت االستبقاء،
وارتفاع معدالت التخرج ،وزيادة معدالت رضا الطالب كما تبينها استطالعات الرأي ،واخنفاض ديون
الطالب عن معدالت برامج بكالوريوس األربع سنوات ،فضالً عن أنه أد إىل ارتفاع آخر يف معدل
التوظيف.
كذلك أشار منتقدو هذا النموذج إىل أن بعض ،إن مل يكن الكثري ،من التكرار الذي أزاله النموذج
كان مدروساً ومرغوباً فيه؛ ألن املهارات غالبا ما يتم تطويرها تدرجيياً عرب ختصصات متعددة ومراحل
خمتلفة يف سعي الطالب حنو حتصيل الدرجة .يُضاف لذلك أن تقديم شهادة البكالوريوس اليت تتطلب
عادة جهد وعمل ملدة أربع سنوات يف ثالث سنوات فقط يضيق الفجوة بني درجة الزمالة ودرجة
البكالوريوس ويقلل من قيمة األخرية.
ال يزال هناك لبس كبري حتى اليوم حول معادلة درجة الثالث سنوات عند مقارنتها بربامج
الدرجات لد خمتلف البلدان يف مجيع أحناء العامل .على سبيل املثال ،يعتقد البعض أن برنامج
بكالوريوس الثالث سنوات يف الواليات املتحدة سيكون مشابهاً لدرجات قدمت لفرتة طويلة يف أوروبا
ودول أخر من العامل .وعلى الرغم من أن العديد من األوروبيني يستطيعون أن حيصلوا على درجة
البكالوريوس يف ثالث سنوات ،إال أنه من املهم مالحظة أن هؤالء الطالب قد شاركوا يف نظام يتطلب
ثالثة عشر عاماً من التعليم االبتدائي والثانوي ،ومن األمثلة على ذلك اململكة املتحدة وأملانيا وإيطاليا.
يف هذه احلاالت يتيح النموذج األوروبي للطالب العديد من مكونات التعليم العام/الفنون احلرة قبل أن
يشرعوا يف العمل للحصول على درجة البكالوريوس .ونتيجة لذلك ،فإن درجة البكالوريوس اليت يتم
احلصول عليها يف أوروبا ميكن أن تكون أكثر تقنية أو تركيز من الناحية املهنية .واليزال املعلمون يف
اململكة املتحدة يسارعون إىل اإلشارة إىل أن خرجيي النظام يتم إعدادهم للحياة بشكل أفضل ،وذلك
نظراً لالختبارات الصارمة اليت يستلزم على مجيع الطالب اجتيازها.
يف الواقع ،يكمن اجلانب األكثر إشكالية يف كل مقرتحات احلصول على درجة البكالوريوس
خالل ثالث سنوات يف االعرتاف بأنه رغم النوايا احلسنة ملصممي النماذج املختلفة ،إال أنها مجيعاً متثل
متاجرة بالتعليم العالي .ومل حيدث يف مؤسساتنا التعليمية على مد العقود الثالثة املاضية ما يشري
إىل أن حتويل التعليم إىل سلعة هو شيء جيد للمعلمني أو ملن يقومون بتعليمهم.
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