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:المستخلص

فرنسا،فيالعاليالتعلیمحولالقصیمجامعةطلبةتصوراتعلىالتعرفإلىالحاليالبحثیھدف

فيالعاليالتعلیمحولالقصیمجامعةطلبةتصوراتعنالكشفوھما:الدراسةھدفيخاللمنوذلك

جامعةطلبةنظروجھةمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيمنھاالستفادةأوجھعلىالتعرفوكذلكفرنسا،

المقابلةأداةاستخداموتمالنتائج،إلىالوصولأجلمنالنوعيالمنھجالحاليالبحثاستخدموقدالقصیم،

جامعةطلبةأنمنھا:نتائجعدةإلىخاللھامنالنوعيالبحثھذاتوصلوقدالمشاركین،الطلبةمعالمفتوحة

العاليوالتعلیمعمومافیھاالتعلیمدیموقراطیةمثلبفرنساالعاليالتعلیمعنإیجابیةتصوراتلدیھمالقصیم

بفرنساالعاليالتعلیمنظاممناالستفادةأوجھأبرزوكانتبالفنون،واھتمامھاجامعاتھا،وعراقةخصوصاً،

معالعلیا،الدراساتلطلبةالدراسیةالرسومفيالنظروإعادةاإلنجلیزیة،اللغةاختباراشتراطعدمھي:

علىبالعملالدراسةوأوصتالطلبة،منالكفاءاتاستقطابعلىوالعملاألھلي،العاليالتعلیمتشجیع

تأسیس شراكات مع المؤسسات التجاریة، لیسھل توظیف خریجي التعلیم العالي في تلك المؤسسات.

الكلمات المفتاحیة:

تصورات- التعلیم العالي- فرنسا- المملكة العربیة السعودیة- المنھج النوعي.

Abstract:

The Current Research Aims To Identify The Perceptions Of Qassim

University Students About Higher Education In France, Through The Two

Objectives Of The Study: To Reveal The Perceptions Of Qassim University

Students About Higher Education In France, As Well As To Identify The
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Benefits Of It In Saudi Arabia From The Point Of View Of Qassim University

Students.: To The Students Of Qassim University Have Positive Perceptions

About Higher Education In France As A Democratic Education Generally And

Higher Education Especially, The Nobility Of Their Universities And Their

Interest In The Arts, And Highlights The Benefit Of The Higher Education

System In France Are: Non-Requirement Of English Language Testing, And

Re-Consider The Tuition Fees For Graduate Students, While Encouraging

Private Higher Education, And To Attract Highly Qualified Students, The

Study Recommended Working To Establish Partnerships With Commercial

Enterprises, To Hire Graduates Of Higher Education In Those Institutions.

Key Words:

Perceptions- Higher Education - France - Kingdom Of Saudi Arabia -

Specific Curriculum.

:مقدمة البحث

القطاعالتعلیمیعدحیثما،بلدتقدممدىتحدیدفيكبیربشكلتسھمالتيالمعاییرأھممنالتعلیمیعد

مختلففيباألمةالنھوضمھمةعاتقھعلىیحملالذيالجیلوتأطیرتكوینفيأساسیاًدوراًیؤديالذي

ھیاكلمنكانسواءالالزماالھتماملقيإذاإالأھدافھالحیويالقطاعھذایحققوالالحیاتیة،المجاالت

الحقیقیةالتقدمبدایةأنأثبتتالمعاصرةالدولیةفالتجاربأنفسھم،الطلبةوحتىتعلیمیةمؤسساتأووزاریة

برامجھاأولویةفيالتعلیمتضعأنھابحیثالتعلیم،بوابةمفتاحھاكانتقدمتالتيالدولكلوأنالتعلیم،ھي

تطورنحووالسعيالمتخصصةالمعرفةإنتاجفياألساسيالدورعنفضال).2014وسیاستھا(مراد،

العاليالتعلیمفعلىللمجتمع،المختلفةالجوانبتطوریحققبماالعلمي،البحثخاللمنالمعرفةھذهوتعمیق
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التنافسمجاالتأحدالتعلیمفیعدھذاوعلىعالیة؛وقدراتكفاءةذاتمخرجاتتقدیمعلىقادراًیكونأن

).2019(فیصل،الدولمختلفبینیحدثالذي

التطوراتلمواكبةوذلكالعالم؛دولكافةفيكبیرااھتماماالعاليالتعلیمشھدفقدلذلكووفق

منالنوعھذاإلىینظرحیثوالمجتمع،الفرداحتیاجاتیلبيوبماالحاليالعصریشھدھاالتيوالتغیرات

والطاقاتالكوادرإعدادطریقعنوذلكوتنمیتھا،المجتمعاتتقدمفيبھیقومالذيالدورأساسعلىالتعلیم

).2010(أمین،المختلفةوالمھنیةوالعلمیةالتربویةالمجاالتفيالفكریةوالقیاداتالبشریة

كوجھةالسنینمرعلىفرنساظھرتفقدالتقدمفياألساسيودورةبالتعلیماالھتمامعلىوبناء

تملمسحوفقاًذلكجاءحیثالعالم،فيالتعلیمیةاألنظمةأجودعلىتحتويأنھاكماالدولیین،للطلبةتعلیمیة

)Qs(مؤسسةأجرتھاستطالعفيوالدراسةللطلبةمدینةكأفضلباریساختیارتموقدم،2013سنةإجراؤه

خاصةمؤسسة3500تقریباًالحاليوقتنافيفرنسافيویوجدم،2018عامفيالدوليبالتعلیمالمتخصصة

غیرھاعنمختلفتخصصتقدمجامعةوكلالعام،القطاعمنممولةجامعة77حواليمنھاالعاليبالتعلیم

).2019(مھران،

مشكلة البحث:

التعلیمیةفالمؤسساتالعالم،فيالتعلیمأنظمةبینعالیةبسمعةیتمتعالفرنسيالتعلیميالنظامیعد

بفرنساالعاليالتعلیمویختلفدولیة،جوائزعدةعلىحازواالذینالعلماءمنجملةبتخریجقامتقدالفرنسیة

الفكریةالتنمیةأساسعلىالعاليالتعلیممعتعاملتقدفرنساأنحیثاألخرى،العالمدولعنبمراحلھ

تطبقالتيالدولمنالعدیدھنالكأنكمااألرباح،لجنيتجاریةمؤسسةباعتبارھاولیسوالحضاریة

العربیةالدولوبعضالكندیة،المناطقوبعض،بلجیكا، سویسرامثلالجامعيللتعلیمالفرنسيالنموذج

فرنسافيالعلميوالبحثالعاليالتعلیمتجربةفيالتمیزفإنذلكعلىوبناء،لبنان وتونس و المغربك 

العلیاوالمعاھدالفرنسیةالجامعاتمنالعدیدأنحیثالعالم،أنحاءجمیعفيواسعنطاقعلىبھامعترف

فيفرنسیةجامعة19تصنیففتمالراھن،الوقتفيشھرةاألكثرالعالميالتصنیففيعالیةمكانةتحتل

800ألفضلسنويتصنیفوھوالعالمیةللجامعات)QS(تصنیففي35وشنغھايفيمركز500أعلى

Quacquarelli"شركةتنُشرهالعالمفيجامعة Symondsالتعلیمخریجویشكلو،بالتعلیم"المختصة
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التعاونمنظمةأنحاءجمیع  فيالمتوسطمنأعلىوھي%44نسبة34-25العمریةالفئةمنالعالي

یمكنمثاالالتعلیمفيفرنساتجربةاتخاذإلىبنایدفعومما،األوروبیةالبلدانفيوالتنمیةاالقتصادي

الفرنسیةالتعلیمیةالمؤسساتفيالملتحقیناألجانبالطلبةنسبةأنھووالتطویرالتنمیةفيمنھاالستفادة

النجاحنسبازدادتكماالخارج،فيللدراسةالذھابیقرونالفرنسیینمنفقط%4أنحین%في10تعادل

فيالشبابالخریجینمن%89یُعیّنحیثفرنسا،فيملحوظبنحٍو)CAP/BEP(المھنیةالمساراتفي

الفنونخریجيمن%77معمقارنةالعمل،سوقفيوالریاضیاتوالھندسةوالتكنولوجیاالعلومقطاع

.)2018(كاثرین،والمعلوماتوالصحافةاالجتماعیةوالعلوماإلنسانیةوالعلوم

بلدانمنالعدیدمعتكونتالتيالفجوةفرنساأغلقتالماضیة،األربعینالسنواتمدىفعلىكذلك

ارتفاعرافقوقدلسكانھاالعلميالتحصیلیخصفیما)OECD(والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمة

التعلیمنظامإنجازاتوتكمنلدیھم،المھاراتمستوىفيكبیرةزیادةفرنسافيالعلميالتحصیلمستویات

تطویرعنفضالًاألخیرة،السنواتفيالعاليبالتعلیمااللتحاقنسبفيالكبیرالتوسعفيالفرنسيالعالي

.)2014(مراد،مؤسسةكلمستوىعلىالدراسیةالمناھجمسارات

تطویرفيخبراتھممناالستفادةبابمنیأتيالدولبعضتجاربوتناولعرضفإنھذاوعلى

مشكالتفھمعلىتساعدناكماالعالي،التعلیمأنظمةفيالخللمواضعبعضتصحیحأولدیھم،العاليالتعلیم

فیھاوقعتالتياألخطاءنفسفينقعالحتىوأبعادھاجوانبھاتحلیلفيوالتعمقبالدھمفيالعاليالتعلیم

نفسوفيالمماثلة،المشكالتعالجفياألخرىالدولتبنتھاالتيالمختلفةبالحلولوالتزودالدول،تلك

الحذرالتزامبضرورةالوعيالوقتنفسفيفیھمتنميكماالمختلفة،الشعوبثقافاتعلىتتعرفالوقت

المحلیةللظروفوموائمتھاتكییفھابعدإالبھایؤخذفالالتعلیمیة،المشكالتحلولاستعارةعندوالحرص

).١٩٨٧(العاصي،

فرصإلیجادالالزمةالتربویةللسیاساتصوراًتقدمالمتقدمةللدولالتعلیمیةالنظمدراسةأنكما

وھذاالمستوى،لھذالتصلعدیدةنظماًفرنسادولةاستخدمتفقدالسعودیة،العربیةالمملكةفيأفضلتعلیمیة

تجربتھاحولللبحثیدفعنافرنسافيالتعلیمتناولتالتيالدراساتقلةأنكماالعالي،التعلیمفيتمیزاًیعتبر

ولرأیھمالعالي،التعلیمنظامفيھامةفئةفھمالجامعة،طلبةعلىالتساؤالتبعضوطرحالعالي،التعلیمفي

أجلمناختیارھمتمالمملكة،فيالعاليالتعلیممنالمستفیدینعددفياألكثریةلھمأنوبماكبیر،تأثیر
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تطویرفيمنھالإلستفادةإلیھاالتوصلیتمالتيالمعلوماتلتوظیفالدراسة؛تساؤالتإجابةعلىالمحاولة

الجامعات في المملكة العربیة السعودیة.

أسئلة البحث:

ما ھي تصورات طلبة جامعة القصیم حول التعلیم العالي في فرنسا؟.1

طلبةنظروجھةمنالسعودیةالعربیةبالمملكةفرنسافيالعاليالتعلیممناالستفادةأوجھھيما.2

جامعة القصیم؟

أھداف البحث:

الكشف عن تصورات طلبة جامعة القصیم حول التعلیم العالي في فرنسا..1

التعرف على أوجھ االستفادة منھ في المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر طلبة جامعة القصیم..2

أھمیة البحث:

فيعریقة،شھادةعلىالحصولتعنيفرنسافيالتعلیمةالتجربةأنمنطلقمنالبحثأھمیةتبرز

السوربونجامعةمثلعاممئةعمرھاجامعاتمعالماضیةالقرونمرعلىالتعلیمينظامھتأسیستمبلد

خاصبشكلفرنسافيالعلميوالبحثالعاليالتعلیمفيالتمیزویشتھرالفرنسیة،الجامعاتأھممنوھي

عالمیة،میدالیة13علىالفرنسياألبحاثمركزوحصولالفرنسیینللباحثیناالستثنائیةاإلنجازاتبفضل

نوبل،جائزةعلىحصلعالم62لدیھاكماالریاضیات،علومفيالعالمفيالثانيالمركزفيفرنساوتعد

Marie"فیھمبمن Curie،"2012(البدوي،م1903عامفيللفیزیاءنوبلجائزةعلىتحصلامرأةأول.(

مصطلحات البحث:

"Highereducation"العاليالتعلیم-

السلمفيالثانویةالمرحلةتليالتيالتعلیممرحلةبأنھ)2012:9(الشائععندالعاليالتعلیمیعرف

التعلیمأنماطكلأنھأيالعلیا،الدرامیةوالمعاھدالجامعاتوتضمالعالمأنحاءمختلففيالتعلیمي
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الفنونوكلیاتالجامعات،مثلمؤسساتفيتقدمالتيالمعلمإعدادأووالتكنولوجیة،والمھنیة،االكادیمیة،

الحرة، والمعاھد التكنولوجیة، وكلیات المعلمین.

":France"فرنسا-

ملیون66حواليسكانھاعددویبلغرئاسي،وبرلمانيمركزينظامذاتدستوریةجمھوریةھي

عاصمتھاالعالم،أنحاءجمیعفيمنتشعارةوأقالیممناطقعدةولھاالغربیة،أوروبافيتقعوھينسمة،

).٢٠٢١فرنسا،عنمفصل(تقریرالفرنسیةھيالرسمیةولغتھاباریس،

حدود البحث:

كذلكفرنسا،دولةفيالتعلیمعلىالمؤثرةالعواملاآلتیة:الموضوعیةبالحدودالبحثالتزم

توضیحوكذلك،فرنسادولةفيالعاليالتعلیمممیزاتذكرثمفرنسا،فيالعاليالتعلیممؤسساتاستعرض

فيالعاليالتعلیممؤسساتألحدمتعددةنماذجذكرتمالنھایةوفيفرنسا،دولةفيالعاليالتعلیمتمویلطرق

فرنسا.

الدراسات السابقة:

تناول البحث الحالي عدد من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث:

األساسيالتعلیمتطویرفيللجمیعالتعلیمدورعلىالتعرفإلىھدفتالتي)2012(صافیتادراسة

فيالثالثالدولبھاقامتالتيوالجھودالمبادراتعرضخاللمنوفرنساومصرسوریةمنكلفي

خالل:منوذلكاألساسي،التعلیمتطویرفيللجمیعالتعلیمتطبیقفیھاأثرالتيوالكیفیةللجمیع،التعلیممجال

والجھودالتعلیمي،النظامفيالمتبعةالوطنیةوالسیاسةالتعلیميوالسلمللجمیع،التعلیمتبنيمبرراتمقارنة

لبرایانالمقارنالمنھجالدراسةواستخدمتالثالث،الدولفيللجمیعالتعلیمأھدافتحقیقفيالمطبقة

ھولمز، وأخیرا وضعت الدراسة تصورا مقترحا لدور التعلیم للجمیع في تطبیق التعلیم األساسي في سوریة. 
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العاليالتعلیمفيالكلفةمشاركةواقععلىالتعرفإلىھدفتدراسة)٢٠١٧(مخلصأجرىكما

التجارببعضضوءفيالعاليالتعلیمفيالكلفةمشاركةواقععلىوالتعرفالسعودیة،العربیةبالمملكة

التعلیمفيالكلفةمشاركةفيواالختالفالشبھأوجھعلىأیضاوالتعرفوأمریكا،إنجلترامثلالعالمیة،

العاليالتعلیمفيالكلفةمشاركةفيالدولتلكخبراتمنواالستفادةالمقارنة،محلالدولفيالجامعي

إجراءاتفيقصوراًھناكأنالنتائجوأظھرتالمقارن،التحلیلمنھجالباحثواستخدمالسعودي،الحكومي

المقررةوالمیزانیةالصرفوإجراءاتالتمویلوطرقالسعوديالحكوميالعاليالتعلیمفيالكلفةخفض

أجلمنمشراكاتوجودلعدمالعمل،وسوقالعلميالبحثبینالربطبرامجقصوریوجدكماللجامعة،

المملكةتعتمدكماالفجوة،ھذهزیادةإلىأدىمماالعملسوقوحاجاتالمجتمعلخدمةالعلميالبحثتوظیف

القبولسیاسةمنالحدمنھا:العاليالتعلیمفيالكلفةلخفضكإجراءاتتقلیدیةطرقعلىالسعودیةالعربیة

للطالب والطالبات، وتخفیض النفقات غیر المباشرة على عكس الدول محل المقارنة.

فيالعاليالتعلیملمرحلةالمؤسسيالحراكواقعدراسةإلىھدفت)2018(العزیزعبددراسةكذلك

تفعیلفيالفرنسیةالخبرةمناالستفادةومحاولةواالختالفالتشابھأوجھعلىوالوقوفوفرنسا،مصر

توصلوقدالمقارن،المنھجالباحثةاتبعتفقداألھدافھذهولتحقیقالعالي،التعلیملمرحلةالمؤسسيالحراك

المصريالعاليالتعلیملمرحلةالمؤسسيللحراكاإلجرائیةوالمقترحاتالتوصیاتمنمجموعةإلىالبحث

على ضوء االستفادة من الخبرة الفرنسیة.

التعلیق على الدراسات السابقة:

:أوجھ االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة-

تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في عدة جوانب منھا:

تناولھا للتعلیم العالي في دولة فرنسا فقط.-

توجھھا للتعرف على وجھة نظر طالب الجامعة حول موضوع التعلیم العالي في فرنسا.-

الكشف أوجھ االستفادة من التجربة الفرنسیة للتعلیم العالي.-

اختیارھا للمنھج النوعي في إجراءات الدراسة.-
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- أوجھ استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة:

تستفید الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في عدة جوانب منھا:

تحدید موضوع ومشكلة الدراسة بشكل أكثر دقة ووضوح.-

تكوین خلفیة أدبیة لموضوع الدراسة تساعد في إثراء اإلطار النظري.-

التعرف على المراجع المناسبة إلثراء الدراسة.-

اإلطار النظري:

أوالً: العوامل المؤثرة على التعلیم في دولة فرنسا:

اآلن،علیھاھوالتيبالصورةتشكیلھإلىأدتمھمةتحوالتعدةتطورهفيالفرنسيالتعلیمشھدلقد

الكنیسةأھمھا:منرئیسةعواملعدةفيتتمثلفرنسافيالتعلیمتطورفيأثرتالتيالعواملأھموكانت

وسیتمالمختلفة،اإلصالحومحاوالتالتصنیعحركةونمونابلیون،ودورالفرنسیة،والثورةالكاثولیكیة،

):2014(مصطفى،بإیجازالعواملھذهمنعاملكلعنالحدیث

دور الكنیسة الكاثولیكیة:-1

جماعةوبخاصةالعاشرالقرنمنذالدینیةالھیئاتمدارسإلىفرنسافيللتعلیماألولىالبدایاتترجع

"Jean Japtiste de La Salle،"الیسوعیةالطائفةومنھاحذوھماألخرىالدینیةالطوائفوحذت

ویشرفوالرومانیةالكاثولیكیةبالكنیسةاتصالعلىكانتالتيالدینیةالمدارسبجانبوجدوقدالجزویت،

وسمحالتعلیم،علىللسیطرةوالكنیسةالدولةبینشدیداالصراعوكانعلمانیة،مدارسالدین-رجالعلیھا

للحقخاضعینیكونواأنالتالمیذبتلقینالكنیسةقیامنظیروذلكالتعلیمتحتكرأنللكنیسةالثورةفرنساملوك

نظامینبقیامالصراعوانتھىم،1789سنةالفرنسیةالثورةقیامحتىالوضعھذااستمروقدللحكام،المقدس

الدولةتوجھھعلمانيواآلخرتمولھ،كانتالتيالكنیسةإشرافتحتدینيأحدھماللتعلیم:متوازیینمستقلین
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سنةالثانويالتعلیممجانیةتقریربعدأھمیتھاتفقدالكاثولیكیةالمدارسبدأتوقدعلیھ،وتشرفوتمولھ

الغنیة.األسرأوالدتعلیمعلىتقتصروأصبحتم،1943

م:1789الفرنسیةالثورة-2

علىالقائمونتنبھوقداالجتماعیة،العدالةعلىیقومدیمقراطيمجتمعبناءالفرنسیةالثورةاستھدفت

القرنمنتصفمنذالیسوعیینجماعةبزعامةقوىاتجاهبدأوقدأھدافھا،تحقیقفيالتعلیمأھمیةإلىالثورة

وتمإجباریا،مجانیاالتعلیمیكونبأنوطالبوافقط،الدولةتدیرهللتعلیمقومينظامإلىللدعوةعشرالثامن

القضاء  على سلطة الكنیسة كما تضمن الدستور أیضا تقریر حق التعلیم لكل مواطن.

دور نابلیون:-3

إلىالتعلیمبإعادةیقضيم1802عامقانوناًفأصدرللمدارس،الوطنيالطابعبتدعیمنابلیونقام

عامفيأشارعندماللتعلیمالقدیمالنمطنابلیونأكدوقدالمسیحیین،األخوةبأعمالإلعجابھالكنیسة،سلطة

تخرجوأنلإلمبراطورالوالءتفرضوأنالكاثولیكيالدینتعلمأنیجبالتعلیممؤسساتبأنم1808

بجوانباھتمامھمنأكثرالثانويبالتعلیمنابلیوناھتمواألسرة، وقدوالدولةللكنیسةمخلصینمواطنین

التعلیم االخرى، أمالً في تخریج أكفاء للعمل في الدولة.

نمو حركة التصنیع:-4

المدارسفيحدثوقدالفرنسي،التعلیمجوانبأكثر باعتبارهوالمھنيالفنيبالتعلیماالھتمامبرز

ماسرعانإذطویالتستمرلمولكنھاوالفنیة،العلمیةالموادودرستم1794عامأنشأتالتيالمركزیة

بھاالعترافالفنيللتعلیمتحققوقدمنھا،بدال)Lycee(اللیسیھمدارسوأنشأم1802سنةنابلیونأغلقھا

الفنیة.البكالوریاشھادةأنشئتعندمام1946سنةومساواتھ
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اإلصالحات التعلیمیة:-5

أساسم1995عامصدرتالتيالقوانینوتعتبرالفرنسي،التعلیماإلصالحمحاوالتعدةظھرت

كمام،1933عاممنمجاناكانوالذيالمختلفةبأنواعھالتعلیمتنظیموأعیدالحالي،الفرنسيالتعلیمتنظیم

جعلوقدعامة،مدارسإلىتحویلھاوتمحكومیةإعاناتعلىالحصولالخاصةالمدارسحقمنأصبح

تقومالتيالمھنیةالمدارستوجدالراھنالوقتوفيبتنظیمھ،الدولةتقومطائفيغیرمجانیاالعامالتعلیم

بإنشائھایقوموالتيالخاصةالمدارستوجدوكذلكأھدافھا،لتحقیقبإنشائھاوالصناعیةالتجاریةالمؤسسات

األفراد وتطبق فیھا أحدث الطرق التربویة التي ال تستطیع إمكانات المدارس الحكومیة الوفاء بھا.

ثانیاً: مؤسسات التعلیم العالي في فرنسا:

والمدارسالعامة،الجامعاتتوجدحیثفرنسا،فيالعاليالتعلیملمؤسساتأساسیةفئاتثالثھناك

وسنتناول كل مؤسسة بالتفصیل فیما یلي:المدارس العلیا لإلدارة وإدارة األعمال،العلیا، وكذلك

الجامعات العامة:-1

الدرجاتبرامجتوفرجامعة83عددھاوالبالغالفرنسیةالعامةالجامعاتأنإلى)2019(ھشامیشیر

األبحاثخاللمنالوظیفیةللمساراتتعدحیثالمعرفة،فروعكلفيوالمھنیةوالفنیة،األكادیمیة،

جامعةمنبدایةالبالد،خریطةعلىجیدبشكلموزعةوھيالمجاالت،شتىفيالمھنیةوالممارسة

انیبولیس،صوفیا،نیس،جامعةفيللتكنولوجیاالعاليالمعھدإلىم1257عامتأسستباریسفيالسوربون

یدرسون%80وھناكالفرنسي،العاليالتعلیمنظامفيطالباملیون2.2عددھمالبالغالطالبضمنومن

مؤسساتعنعبارةھيالفرنسیةالعامةوالجامعاتم،2019لعامQsإحصائیةوفقالعامةالجامعاتفي

باإلضافةالمساواة،مبدأمعمتماشیًاممتازتعلیمبتقدیمللجامعاتیسمحالنظاموھذاالحكومة،تمولھاعامة

سنوات،خمسالماجستیروحتىسنوات،ثالثاللیسانسمنبدایةالمستویات،كافةعلىالمقدمةالمنحإلى

أیًضاالعامالجامعاتنظامیقدمالتقلیدیة،األكادیمیةالدرجاتإلىوباإلضافةسنوات،ثمانوالدكتوراه

وطبوالصیدلة،الطب،برامجتتوفركماواالتصاالت،والصحافة،األعمال،وإدارةالھندسة،فيالدرجات
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الكبرى،التعلیمیةالمستشفیاتمعالوثیقبالتعاونتعملوالتيالعامةالجامعاتفيحصریًااألسنان

)CHUs.(الجامعیةاالستشفاءمراكزباسموالمعروفة

ومن أبرز الجامعات الفرنسیة:

Ecoleجامعة- Polytechnique:الفرنسیةالعاصمةفيالمتواجدةالجامعاتأھممنواحدةھي

والعلومالریاضیات،مجاليفيالعالممستوىعلىالجامعاتأھممنواحدةأنھاكماباریس،

الطبیعیة.

Sorbonneجامعة- University:مستوىعلىالمعروفةالفرنسیةالعاصمةجامعاتمنتعد

التعلیمي العالمي، وتتضمن االھتمام بمجاالت العلوم التاریخیة والثقافیة باإلضافة إلى علوم اللغویات.

Écoleجامعة- Normale Supérieure de Lyon:التراثذاتلیونمدینةفيالجامعةھذهتقع

الحضاري المتمیز، وتتضمن االھتمام بمجال علوم األرض والبحار.

Universitéجامعة- de Strasbourg:بموقعھاتتمیزالتيستراسبورغمدینةفيالجامعةھذهتقع

الممیزةالجامعاتمنالجامعةوتعدسویسرا)،–ألمانیا–(لوكسمبورغدولعدةبینالمتموضع

بمجال الكیمیاء والعلوم الصیدالنیة.

المدارس العلیا:-2

250حواليویوجدخاصة،أوعامةمؤسساتوھيفرنسافيإالتتواجدالالعلیاالمدارسمؤسساتتعد

وغیرھاالسیاسیة،والعلوموالھندسة،األعمال،إدارةفيدرجاتبتقدیموتقومم،٢٠١٩عامفيعلیامدرسة

كالتالي:تقسیمھاویأتيمدرسة،216العلیاالمدارسوتضمالمتخصصة،المجاالتمن
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عدد المدارسنوع المدارس

١٤٣المدارس العلیا للھندسة

٣٩المدارس العلیا لإلدارة

٢٠المدارس العلیا للطب البیطري

فرنساخارجالعلیاالمدارس

سویسرا،بلجیكا،الجزائر،(المغرب،

اسبانیا)

٣٨

).2019الفرنسي(ھشام،التعلیمفيالمدارسنواع)1(رقمجدول

وتستغرقأوروبا،فيالماجستیردراسةدرجةالعلیاالمدارستمنحھاالتياألساسیةالدرجةوتعادل

أو)MBA(األعمالإدارةفيماجستیرأو)MSc(العلومفيماجستیرتكونوقدللدراسة،سنوات5عادة

ماجستیر متخصص، ویتطلب دراسة سنة إضافیة بعد الحصول على الدرجة من المدرسة العلیا.

مناالنتھاءبعدالقبولاختباراجتیازعلىالقدرةالعلیاالمدارسفيللدراسةالتقلیديالمساریتطلبكما

المدرسةبعدمباشرةوذلك)CPGE(العلیاللمدارسالتحضیریةالمعاھدفيعامینلمدةالتمھیدیةالدراسة

منالعدیدوتقدمالتخصص،أجلمنالدراسةمنإضافیةسنواتثالثباستكمالیتمالقبولوبعدالثانویة،

الجامعي.الطالبمشوارمنمختلفةمراحلخاللبالتقدیمتسمحبدیلةقبولإجراءاتالیومالعلیاالمدارس

معھدوأكبرELSشركاءإحدىوھياألعمالإلدارة"العلیاSKEMAمدرسة"تقدمالمثال،سبیلعلى

للحصولالدراسةمنالرابعةالسنةبنجاحأتمواالذینالدولیینللطالباإلدارة؛فيمتخصصفرنسافيعاٍل

العلوم:فيماجستیرعلىللحصولإضافيواحدلعامالدراسةفرصةالخارجفيالبكالوریوسدرجةعلى
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كانتإذاماعلىواعتماًداالعلیا،المدارسفيالدراسةنظاممنواألخیرةالخامسةالسنةیعادلماوھو

).2020بوسنة،عامة(أوخاصةالمؤسسة

المدارس العلیا لإلدارة وإدارة األعمال:-3

للتجارة،المحلیةالغرفةمعبالشراكةاألعمالوإدارةلإلدارةفرنسافيالعلیاالمدارسمنالعدیدتأسست

السوقالحقیقیةاالحتیاجاتتلبيالتيالتدریسوأسالیبالدراسیةالدوراتدائًماتقدمفھيلذلك،ونتیجة

الخارج،فيالدراسةأشكالوبعضالتدریبالبرامجمعظموتشملاألعمال،وبیئةالیومالعالمیةاالقتصادیة

مجلةصنفتم2011وفيالتوظیف،فيفرصھمتحسینعلىتعملواقعیةعملیةخبرةالطالبیمنحمما

"Financial Timesالماجستیرمستوىعلىمؤسسات10أعلىضمنالفرنسیةالعلیاالمدارسمن"ستة

الفرنسیةاألعمالإدارةماجستیربرامجمن6اإلیكونومیستذكرتم2010فيأنھحینفياإلدارة،في

الجامعاتفتعدالدراسیة،والنفقاتللتكلفةبالنسبةآخرجانبومنالعالم،فيبرنامج100أعلىضمن

وتصلخاصة،مالیةرسومأيالتعلیمیةخدماتھالقاءتتقاضىوالبالكاملمجانیةالعامةالفرنسیةالحكومیة

اإلقامةومحلبالمسكنمنھااألكبرالقسمیتعلقشھریاًیورو500إلىفرنسافيطالبلكلالمعیشیةالنفقات

مجالفيالفرنسیةالعلیاالمدارسبھتتمتعالذيالعاليالمستوىسبقماخاللمنویتضح).2015(نبوي،

اإلدارة وإدارة األعمال.

ثالثاً: ممیزات التعلیم العالي في دولة فرنسا:

مجالفيوالتقدمالعلمیةالنھضةفيالرائدةالدولمنتجعلھاممیزاتبعدةفرنسافيالعاليالتعلیمیتمیز

):2016(النمر،العلمیةوالبحوثالتعلیم
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ویتمفرنسا،فيللعملتصریحعلىالحصولالماجیستیرأوبالبكالوریوسالملتحقینالطالبیستطیع-1

األقل.علىشھرا24ًلمدةالتصریحمنحھم

الحكومةجعلمماالجنسیات؛ومتعددةعالمیةشركاتمعشراكاتفرنسافيالجامعاتمنالعدیدلدى-2

والحصولبحریةالتقدمالطالبیستطیعحیثلدیھا،المبتعثینللطالبالتوظیفعملیةتسھلالفرنسیة

على العدید من فرص العمل المختلفة.

كانحال"فيIELTS"درجةعلىحصولھبدونبالدراسةللطالببسماحھافرنسافيالجامعاتتتمیز-3

الطالب سیدرس في جامعة فرنسیة خالف بقیة الجامعات الدولیة. 

الدولكافةمنمبتعثملیونربعحواليسنویاالیھایصلالعالم حیثدولعلىبانفتاحھافرنساتتمیز-4

.للدراسة في مختلف التخصصات والمستویات

حیثفقط،باإلنجلیزیةاالكتفاءبلفرنسا،فيوالدكتوراهالماجستیرلدراسةالفرنسیةاللغةتعلمیستلزمال-5

أن البحوث العلمیة تنشر على مستوى الجامعات الدولیة باللغة اإلنجلیزیة.

رابعاً: تمویل التعلیم العالي بفرنسا:

میزانیتھاإجماليمن%84بنسبةتسھمحیثالتعلیم،تمویلأساسيبشكلالوطنیةالحكومةتتولى

والغرفالمحلیة،الحكوماتمثلالتعلیملتمویلأخرىمصادرھناكأنكماالعالي،التعلیمعلىاإلنفاقفي

الطالبتدریبوالمصانع،الشركات،علىالفرنسیةالحكومةتفرضذلكإلىباإلضافةوالصناعیة،التجاریة

(ھشام،فرنسافيالعاليالتعلیمتمویلفيالھامةالمصادرأحدتعتبروالتيبھاالخاصةبالمعاملالجامعیین

2019.(

والرسومالمحلیةالضرائبوتسھموالفني،الثانويالتعلیمنفقاتمعظمبدفعكذلكالحكومةوتقوم

المحلیةالسلطاتفتقومالتكمیلیةوالدراساتاالبتدائیةالمدارسأماالتعلیمي،اإلنفاقفيبجزءالدراسیة

فيإداریةوحدة-أصغرالكومیوناتتقومحیث٪،30منیقرببماالمدارسھذهتمویلفيبالمشاركة

وصیانتھاوتجھیزھا،المدرسیةاألبنیةوتكالیفاألراضي،شراءنفقاتبتحملالبلدیةوالمجالسفرنسا-
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بصیانةاإلقلیمیةاإلداراتتقومكماالمعلمین،مساكنإیجاراتودفعالمدرسي،واألثاثالتعلیمأدواتوتوفیر

لمدیريالمساكنإعدادوكذلكاالبتدائي،التعلیملمفتشياإلضافیةالمرتباتودفعالمعلمین،مدارسمباني

فيالمعلمینبمرتباتیتعلقماأماالفني،للتعلیمإعاناتبدفعتقومكمااألكادیمیات،ومفتشيالمعلمینمدارس

ماوكثیراالدولة،فيمدنیینموظفینفرنسافيالمعلمینكلیعدوبھذاالدولة،فتدفعھاالتعلیمیةالمراحلكل

والدراساتاالبتدائيالتعلیممدارسفيوالمعداتالخدماتعلىبسخاءتنفقالكومیوناتبعضنجد

وتعدالبالد،أنحاءكلفيوإمكاناتھامعداتھافيموحدةتكونفتكادالثانويالتعلیممدارسأماالتكمیلیة،

علىضرائبفرنسافيالحكومةتفرضحیثالعالي،التعلیمتمویلعناصرأحدفرنسافيالتبرعات

إنتاجیةمؤسساتأيمنھاالیعفىوعادةالتعلیم،لصالح٪6حواليتبلغوالتيالرواتبكتلةوعلىالمبیعات،

). 2015نبوي،(العاليالتعلیممؤسساتإلحدىالقیمةبنفسالھیئاتبعضقدمتإذاإال

خامساً: نماذج للتجارب ممیزة في التعلیم الفرنسي:

نموذج مبادرة االمتیاز الجامعي لجامعة السوربون الفرنسیة:-1

تمویلوھيالمستقبل،أجلمناالستثمارمشروعضمنجزئيمشروعبأنھا:االمتیازمبادرةوتعرف

تستھدفالفرنسي،العاليالتعلیمتطویرلدعمالمقدمةالمشاریعبینمناالنتقاءأساسعلىاستثنائيمالي

علىالفرنسیةالجامعاتتنافسیةتعزیزإلىوتھدفالكبیرةالعلمیةاإلمكانیاتذاتالجامعیةاألقطابالمبادرة

دولیاً،بھمعترفعلميإنتاجونشرالطلبةوأفضلوالباحثیناألساتذةأفضلجذبأجلمنالدولي؛النطاق

علىوتقییمھا،ومتابعتھاعلیھاواإلشرافالمبادرةوقیادةتسییرفيواسعبشكلاألكادیميالمجتمعیشارك

بدراسةالمخولةاللجنةعلیھتوافقتكمیليمشروعبطرحللتجدیدقابلةسنواتخمسعنتقلالزمنیةمدة

).2020(بوسنة،المقبولةالمشاریع

منكبیرةموجةظھرتوقدالجغرافيالموقعحسبالعاليالتعلیممؤسساتمنعددالمبادرة وتضم

وعلمیةبشریةإمكانیاتأیضاًالمشاركةتتطلببالمبادرة،الخاصبمشروعھاللمشاركةالجامعیةالتكتالت

بالخصائصالجامعةتتمیزأنیجبوعلیھالمبادرة،لقیادةمحكموتنظیميإداريالتزامإلىإضافةكبیرة

التالیة:
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مناخ دراسي وفق المعاییر الدولیة وطرح تخصصات جدیدة وفریدة ومتداخلة التخصصات. -

تنظیم ونشر العمل البحثي وفق المعاییر الدولیة.-

اإلشراف على الماجستیر والدكتوراه في كل التخصصات حیث تعتبر مصدر مھم لإلنتاج العلمي. -

حوكمة إداریة وعدالة تنفیذیة من خالل تعیین رقابة داخلیة وخارجیة.-

شفافیة التعیین في المناصب الحساسة واإلداریة لقیادة قطب االمتیاز.-

 

الجامعات،جمعتقویةارتباطوعالقةالعالمیة،بشھرتھاالجامعياالمتیازمبادرةفتتمیزذلكعلىوبناء

إلىإضافةأخرى،جھةمنالخاصةالبحثومؤسساتوكاالتومعجھھ،منوالمخابرالمعاھدالمدارس،

والذيواالجتماعي،االقتصاديالمحیطمععالقاتعقدخاللمنالمبادرةإلیھتھدفالذيالجغرافيالتكامل

للسكانوجاذبواالستثمارات،للمشاریعجاذباقتصاديصناعي،علمي،تطبلخلقالجھودفیھتتكاثف

التمویلمنجزءبأكبرحظیتالمبادرةأنكمااألصعدة،كلعلىللتنمیةمحركوھوالعاملة،والقوى

ضمنجزئيمشروع١٣علىموزعةثالثةأصلمنأوروبملیاروالمقدرالعاليللتعلیمالمخصص

).2010أمین،المستقبل(أجلمناالستثمار

نموذج الجامعة الفرنسیة بمصر:-2

مباركحسنيالمصريالرئیسقبلمن،2006عامفيرسميبشكلالجامعةھذهافتتاحتم

والرئیس الفرنسي جاك شیراك، وھي جامعة خاصة تضم ثالث كلیات:

سوربون3باریسجامعةمعبالشراكةم2002سبتمبرفيافتتحتوالتيالتطبیقیةاللغاتكلیة-

الجدیدة.

نونت.جامعةمعبالشراكةم2002سبتمبرفيافتتاحھاتموالتيالمعلوماتونظمإدارةكلیة-

).2012الصدفي،(فرنسیةجامعاتعدةمعبالشراكةم2003فيافتتاحھاتموالتيالھندسةكلیة-

مبادرة الحراك المؤسسي الفرنسي:-3
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والبحثالعاليللتعلیمالفرنسیةالوطنیةالتربیةوزارةقبلمندراسیةندوةتنظیمتم2016ینایرفي

إقامةفعالیاتلمناقشةوذلكللھندسةالكبرىالفرنسیةالمدارسومدراءالجامعاترؤساءمعبالتعاونالعلمي

).2018العزیز،(عبدالعلميبالبحثالنھوضوإمكانیةالخارجفيالفرنسیةالجامعات

م:2015مندوسایراسموسوبرنامجتمبوسبرنامجمبادرة-4

األوروبياالتحادبینالعاليالتعلیممجالفيللتعاونمنطقةإنشاءفيتومبوسبرنامجیسھم

تحسینإلىیھدفوالذيمندوسایراسموسالمشتركالبرنامجذلكإلىأضفالشریكة،المجاورةوالدول

انحاءجمیعمنوالجامعیینالطالبأفضلوجذبالثقافاتبینالتعاونوتعزیزاألوروبیةالعاليالتعلیمجودة

).2020األوروبي،االتحادالعالم(

الدراسة المیدانیة:

أوالً منھج الدراسة:
إلى"یسعىحیثالنوعي؛البحثعلىالدراسةھذهاعتمدتفقدوأھدافھا،الدراسةلطبیعةنظراً

العددیةالمعطیاتعلىاالعتماددونمنظمبشكلالطبیعيسیاقھافياجتماعیةظاھرةوفھماكتشاف

واكتشافمعرفةإلىتھدفحیثالدراسةھذهعلىینطبقماوھو)،٢٠ه:١٤٣٣الكریم،(العبدواالحصائیة"

ممیزاتھمناالستفادةیمكنوكیففرنسا،فيالعاليالتعلیمحولالقصیمجامعةوطالباتطالبنظروجھات

في المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظرھم الخاصة.

ثانیاً مجتمع الدراسة وعینتھا:

عنالنظربغضفیھایدرسونوالذینالقصیم،جامعةوطالباتطالبمنالدراسةمجتمعتكون

الدراساتطلبةوعدد،٦٩٢٧٤البكالوریوسمرحلةفيالطلبةعددویبلغإلیھ،وصلواالذيالدراسيالمستوى
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تمحیث)،٢٠٢١القصیم،(جامعةالجامعةموقعحسبم٢٠٢١عامفي،٣٣٧٤ودكتوراه):(ماجستیرالعلیا

مرحلةفيوطالباتطالب٥والبكالوریوس،بمرحلةطالبات٥وطالب٥منمكونةقصدیةعینةاختیار

ھيالقصدیةفالعینةجمعھا،یتمالتيالبیاناتفيوالشمولیةالتنوعإلىالوصولأجلمنالعلیا،الدراسات

علىبناءالمشاركینالباحثیختارأنعلىتقوموھيالنوعیة،البحوثفيالمشاركینالختیارالشائعةالطریقة

Ary(أسئلتھعنواإلجابةالبحث،أھدافتحقیقفيسیسھمونالمشاركینأنوتقدیرهتصوره .et.al,2010،(

فالبحثالخصائص؛فيالمتجانسةالعیناتفيوخاصةالحجم،صغیرةتكونماعادةالنوعيالبحثفيوالعینة

,Zyzanski(العینةحجمفيولیسعلیھاالحصولیمكنالتيالبیاناتثراءعلىأساسيبشكلیركزالنوعي

1992:231.(

رابعاً أداة الدراسة:

المقابلةأنحیثمنوذلكالدراسة؛أسئلةعلىواإلجابةالبیاناتلجمعالمفتوحةالمقابلةتوظیفتم

)،Funtana,2000(ماموضوعحولالناستصوراتفھمخاللھامنیمكنالتيالطرقأھممنتعتبر

بجمعالباحثخاللھمنیقومشفويكاستبیان"تعدبأنھاالمقابلة)2016:116(وآخرونعبیداتویعرف

ماوشرحاإلجاباتتفاصیلفيالتوسعإمكانیةبسبباختیارھاوتمالمفحوص"،منشفویةوبیاناتمعلومات

).١(رقمملحقفيالمقابلةأداةعرضوتمفیھا،

ھدفیكونعندماخاصبشكلمناسباًیكونالمقابالتاستخدامأن)Kvale،1996(كافلیؤكدكما

الباحث فھم وجھات النظر حول قضیة ما، ووصف التجارب حولھا، وھو ما ینطبق على الدراسة الحالیة.

خامساً جمع البیانات وتحلیلھا:

یتناسببماالمقابالتمواعیدوتحدیدالمشاركینمعالتواصلتمفقدالبیانات،جمعیخصوفیما

استمرتوقدالمباشرة،المقابلةعبرأوبالھاتفاالتصالخاللمنإماالمقابالتجمیعوأجریتمعھم،

وتموأھدافھا،الدراسة،عنموجزةلمحةتقدیمتممقابلةكلبدایةوفيدقیقة،٤٠-30مابینالمقابالت
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أھمیةعنابالغھموتممسبقة،معلوماتمنلدیھمكانلماإضافةفرنسا،فيالعاليالتعلیمعننبذةاعطاءھم

وأناختیاریھمشاركتھمبأنالمشاركینجمیعإبالغتمكماالدراسة،مشكلةحولالمشاركنظروجھةمعرفة

:Lewis,2003(وقتأيفيالمقابلةمناالنسحابفيالحقلدیھم جمیعبأنلھمالتأكیدتمكما)،61

یشعرواأنأجلمنوذلكالباحثین،سوىعلیھایطلعولنالسریةموضعفيستبقىالشخصیةمعلوماتھم

,Creswell(راحةبكلنظرھموجھةویبدوالطمأنینة Braun(وكالركبروانوبحسب)،2012 &

Clarke, أخالقیاتمنیعدمعلوماتھمسریةعلىوالمحافظةالمشاركینبھویةالتصریحعدمفإن)2006

وتمت)،٢(رقمبملحقالمقابلةفيالمشاركینأسماءمناألولالحرفبذكراالكتفاءتملذاالنوعي؛البحث

فيالشروعوقبلعنھا،كاملتقریركتابةتمالمقابلةمناالنتھاءوعندالطلبة،معالمقابالتأثناءالكتابة

كراسةتجھیزإلىإضاقةتغطیتھا،یجبالتيوالموضوعاتاألسئلةببعضقائمةتجھیزتمالمقابالتإجراء

,Belisle(المقابالتإجراءأثناءالمالحظاتبعضلتدوین 1998.(

تمحیثمكتوبة،إلىالصوتیةالبیاناتتفریغعلىبدایةالبیاناتجمعمرحلةفيالعملتمكما

دمجثمالرموز،وإنشاءوفرعیةأولیةموضوعاتإلىوترتیبھاالبیاناتتنظیمتمذلكوبعدمرات،عدةقراءتھا

Braun(النتائجتقریركتابةفيالشروعتمذلكبعدثموتسمیتھا،واحدرمزتحتالمتشابھةالمواضیع &

Clark,2006.(

سادساً ضمان جودة البیانات:

للبحثینظرفإنھوبالتاليالنتائجبتعمیمكثیرایھتمالالباحثأنالرغموعلىالنوعيالبحثفي

یھتمغالباالنوعيالباحثأنذلكوالثبات،الصدقبمعاییریھتمالذيالكميالبحثمنصرامةأقلأنھالنوعي

ومعأنھإالالبحث؛لعینةالذاتیةالنظروجھةخاللومنفیھوجدتالتيسیاقھافيیدرسھاالتيالظاھرةبفھم

یمكنحیث)؛2019(جامع،إلیھاتوصلالتينتائجھموثوقیةعلىیدلماللقارئیقدمأنللباحثبدالذلك

البحثجودةلتقییمالكتاببعضبھایناديالتيالمعاییرمن"مجموعةبأنھاالموثوقیةتعریف
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،Brymanالنوعي"( 2008، p.700النوعيالبحثإجراءاتصحةفيیعّولفإنھ)٢٠٢١(العماروبحسب)؛

على مدى تمثیل الوصف للعینة، ومدى القدرة على تبریر النتائج.

منوذلكبالثقةجدیرةعلیھاالحصولتمالتيالمعلوماتأنمنالتأكدتمالدراسة،بھذهیتعلقوفیما

منالنتائجدقةمنالتأكدتمذلكإلىإضافةوتحلیلھا،البیاناتجمععملیةحولمفصلةمعلوماتذكرخالل

ماأنمنالتأكدأجلمنالمقابلینإلىالدراسةنتائجمننسخةإرسالتمثمجمعھا،بعدالبیاناتمراجعةخالل

البیانات،تنظیمتمالبدایةوفي)،Creswell،2012(الدراسةمشكلةحولنظرھموجھاتتمثلنتائجمنكتب

األفكارتحدیدثمحدة،علىسؤالكلعلىالمشاركینإجاباتنصوصضمفتممركزبشكلإلیھاوالنظر

معاً،المتشابھةاإلجاباتدمجثمالمتشابھة،النقاطإلىللوصولسؤاللكلإجاباتھمعلیھااحتوتالتيالرئیسیة

).٢٠٠٩والسامرائي،(قندلیجيالنوعیةللبیاناتالمحوري)(الترمیزأسلوبباستخدام

عرض النتائج ومناقشتھا:

لنتائجعرضیليوفیماوالثاني،األولالسؤالمنكلعنالطلبةآلراءمناقشةھناالباحثونیتناول

الدراسة وتفسیرھا ومناقشتھا:

حول التعلیم العالي في فرنسا؟: ماھي تصورات طلبة جامعة القصیماإلجابة على السؤال األول

مؤیدبینمافرنسافيالعاليالتعلیمعن تصورھمحولالدراسةفيالمشاركیننظروجھةاختلفت

عریقة،جامعاتمن:كلفيالعالي،فرنساتعلیمنظامقضیةحولنقاطعدةعنعبرواكماوحیادي،

عرضیليوفیماالعلیا،الدراساتنظاممختلفة،دولفيالفروعفرنسا،فيالفنونالتعلیم،دیموقراطیة

للنتائج ومناقشتھا:

عریقة.جامعات-١

علىوالتأصل،والقدمبالعراقةیتمیزفرنسافيالعاليالتعلیمأنالمشاركینالطلبةأغلبرأى

طالباتأربعتطرقتكماأقدمیتھا،علىأجمعواأنھمإالفرنسافيالجامعاتنشأةلتاریختقدیرھماختالف
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باللیصبحتطوراآلنالعاليتعلیمھموأنالغنیة،الطبقاتعلىمحصوراًكانفرنسافيالعاليالتعلیمأنإلى

تمییز، في حین لم یبدي ثالث طلبة أي معرفة مسبقة حول نقطة عراقة التعلیم العالي في فرنسا.

التعلیم. دیموقراطیة-٢

تأثیربسببفرنسا،فيالعاليالتعلیمدیمقراطیةإلىالمقابلةفيالمشاركینالطلبةمنتسعةأشار

القبولنظام فأصبحأیضاً،العاليالتعلیمنظامعلىأثرتأنھافبالتأكیدالدولة،أنظمةكلعلىالفرنسیةالثورة

تؤثرلمالفرنسیةالثورةأنالطالبأحد ذكرحین فيأخرى،دونطبقةأومعینة،فئةعلىمحصوراًغیر

لھاأنفبالتأكیدالتعلیم،فيالدیموقراطیةاتبعتدولعدةأنظمةلتعدیلأثرھاامتدبلفقط،فرنساتعلیمعلى

األثر في شفافیة ووضوح أنظمة القبول والتسجیل في الجامعات، وتوظیف المدرسین، وغیر ذلك.

استفادتفقدللجمیع)(التعلیممبادرةعلىللتعرفھدفتالتي)٢٠١٢(صافیتادراسةمعیتفقوھذا

الدول محل المقارنة من جھود نظام التعلیم في فرنسا.

فرنسا.في-الفنون٣

مجالفيالرائدةالجامعاتنظرھمفيیعنيأنھبفرنساالعاليالتعلیمعنوطالبةطالباًعشرأحد عبّر

فقدفیھ،واالھتمامالجمالیحبشعبفالفرنسیونالطالبأحدتعبیر وحسببالجمال،واالھتمامالفنون،

العاليتعلیمھمیتطبع أنعجبفالبالبنان،لھمیشاروأصبحوالمسارحوالعطوراألزیاءمجالفياشتھروا

أنتتصورفھيالفرنسیین،عندعالیةالجمالیةالقیمأنالطالباتأحدووصفتالفرنسي،الشعببھیتمیزبما

تصورھنفيبفرنساللدراسةاالبتعاثأنطالبتانذكرتھلماإضافةعالي،بشكلالقیمةبھذهتھتمجامعاتھم

وفيالعالي،تعلیمنافيبھاالھتمامقلةمنیعانيالمجالفھذابأشكالھا،الفنونتعلمأجلمنغالباًیكون

نظرھموجھةفمنالدول،منلغیرھامساویةأصبحتفرنساجامعاتفيالفنونأنطالبثالثةیرىالمقابل

لم تعد فرنسا التوجھ األساسي لمن أراد تعلم الفنون.
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مختلفة.دولفيفروع-٤

ویشملیمتدأنھنظرھنوجھةمنیتمیزفرنسافيالعاليالتعلیمنظامأنإلىطالباتخمسة أشارت

وتكونعربیة،دولومنھافرنسا،لیستدولةفيفرنسیةجامعةوجودبمعنىمختلفة،دولفيفروعاً

فيالعاليالتعلیملنظامممیزة نقطةنظرھنوجھةمنفھذهفرنسا،دولةجامعاتفيالشھادةقوةمثلشھادتھا

فرنسا.

العلیا.الدراسات-٥

منفھيالعلیا،للدراساتفرنسافياالبتعاثنقطةإلىالدراسةفيالمشاركینالطلبةمنثالثة أشار

یعانونال المغتربونفالطالبالشھادة،نیلأجلمنالفرنسیةاللغةدراسةإلزامیةبعدمتتمیزنظرھموجھة

الطالبیتمكنحتىالخاصة،لغتھاتتعلم تشترطدولعدةبخالفالدراسة،أثناءالفرنسیةاللغةإشتراطمن

ذاكففيالعلیا،دراستھویبدأاللغةیتقنحتىأكثرأوعاماًالطالبفیھاویقضيبلفیھا،الدراسةإتماممن

استنزاف لوقت الطلبة، في حین لم یبدي أحد من بقیة المشاركین معرفة مسبقة حول ھذه النقطة.

العربیةبالمملكةفرنسافيالعاليالتعلیممناالستفادةأوجھماھي:الثانيالسؤالعلىاإلجابة

السعودیة من وجھة نظر طلبة جامعة القصیم؟

فرنساتعلیممنالمملكةاستفادةأوجھفي رأیھمحولالدراسةفيالمشاركیننظروجھةتنوعت

الرسوماالنجلیزیة،اللغةاشتراطالنقاط:ھذهمنكلفيالقضیةھذهحولنقاطعدةعنعبرواكماالعالي،

عرضیليوفیمامؤسسات،عدةمعالشراكاتالكفاءات،استقطاباالھلیة،الجامعاتتشجیعالدراسیة،

للنتائج ومناقشتھا:

االنجلیزیة.اللغةاشتراط-١

فيتوظیفھاأھمیةعلىوأكدوافرنسا،لدىالنقطةھذهتمیزعنالدراسةفيالمشاركونالطلبة عبّر

والللفرنسیین،اإلنجلیزیةاللغةاختبارتشترطالفرنسافجامعاتالسعودیة،العربیة بالمملكةالعاليالتعلیم

لغةیفرضونوالبلغتھم ،یعتزونأنھمالطالباتمنثالثةتعبیرحسبعلىیدلوھذاللقبول،شرطاًتضعھ

اإلنجلیزیةاللغةاشتراطوإلغاءالنقطة،ھذهالسعودیةفيالعاليالتعلیمیتبنىأناألولىفمنعلیھم،أخرى
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فالعالمیة،لغةأصبحتاإلنجلیزیةاللغةأن طالبةذكرتاآلخرالصعیدوعلىاألقسام،بعضفيللقبول

یحبذ إلغاء اشتراطاھا في الجامعات السعودیة، وإنما یجب تقنین تلك األقسام التي تشترطھا.

مناالستفادةضوءعلىاجرائیةتوصیاتإلىتوصلفقد)٢٠١٨(العزیزعبددراسةوحسب

الخبرة الفرنسیة في التعلیم العالي.

الدراسیة.الرسوم-٢

فيوتمیزھاالنقطة،ھذهأھمیةعلىالدراسةفيالمشاركینمنالعلیاالدراساتطلبةمنخمسة اتفق

أوالبكالوریوسأوالدبلوممرحلةفيسواءالطالببمصاریفتتكفلفالحكومةبفرنسا،العاليالتعلیم

منرسوماًوضعت التيالسعودیة،العربیةالمملكةفيالحكومیةالجامعاتبعضبخالفالعلیا،الدراسات

التعلیممؤسساتجذبفيالتوسعأوالدخل،مصادرتنویعأولىبابفمنوالدكتوراه،الماجستیردراسةأجل

تأجیرأوالقیود،تخفیفأوالحوافزتوفیرطریقعنالمملكة،فيلھافروعإلنشاءبالخارج،المرموقةالعالي

فرضغیرجدیددخلمصدرایجادأجلمنالمسائیة،الفتراتفيمرافقھامنواالستفادةالجامعاتمباني

الرسوم.

خفضإجراءاتفيقصوراًھناكأنأظھرتالتي)٢٠١٧(مخلصدراسةنتائجمعیتفقوھذا

المقررةوالمیزانیةالصرف،وإجراءاتالتمویل،وطرقالسعودي،الحكوميالعاليالتعلیمفيالكلفة

للجامعة.

االھلیة.الجامعاتتشجیع-٣

العربیةالمملكةفي(الربحیة)األھلیةالجامعاتأنالدراسةفيالمشاركینالطلبةمنسبعة أشار

توسععلىیؤثرمماالقیود،منللكثیرتخضعوأنھانظرھم،وجھةمنالحكومةمندعماًتلقىالالسعودیة

فاصبحتتوسعھا،(الربحیة)األھلیةللجامعاتسھّلفرنسافيالعاليالتعلیم فنظامیقننھا، والجامعاتھذه

الألنھاالبحوث،وتمویلالمخرجات،وجودةالتخصصات،تنوعناحیة منالحكومیةالجامعاتمعتتنافس

ھذهمناالستفادةویفضلاألھلي،العاليالتعلیمعلىالحكومةتفرضھاالتيوالشروطالقیودكثرةمنتعاني

القادرینالطلبةتستقطبوحتىجودتھا،وترتفعالمخرجات،تتنوعحتىالمملكة ،فيالعاليالتعلیمفيالنقطة
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والدكتوراه)،الماجستیر(شاملبالكاملمجانیاًالحكوميالتعلیمیكونوبالتاليالدراسیة،الرسومدفععلى

ویكون التعلیم العالي األھلي فقط الذي یفرض الرسوم الدراسیة.

الكفاءات.استقطاب-٤

استقطابناحیةمنفرنساتجربةمناالستفادةأھمیةالدراسةفيالمشاركینالطلبةمنخمسةرأى

ذوياألجانبللطالبمقصداًالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعالي التعلیمیكونوأنالطالبیة،الكفاءات

علىواالنفتاحالمعرفة،ونقلالخبرات،تبادلعلىیساعدممابفرنسا،العاليالتعلیمفيكماالعالیة،الكفاءات

العاليالتعلیمجودةأجلمنفرنساإلىلالبتعاثفرصةالبحثالكفاءةذاالطالبیحاولأنمن فبدالًالعالم،

لھذامقصداًفتصبحجامعاتھا،فيتستقطبھحتىوعروضممیزاتبعرضالمملكةتقومأنیفضلفیھا؛

الفلماذاعالمیة،معاییروذوممتازالمملكةفيالعاليالتعلیمأنالطالبأحدتعبیرفحسبالطلبة،منالنوع

تبدأ باستقبال المبتعثین المتفوقین من جمیع الدول، بدل أن ترسل طالبھا فقط إلى دول االبتعاث المختلفة.

فيالفرنسیةالخبرةمناالستفادةلمحاولةسعتالتي)٢٠١٨(العزیزعبددراسةمعیتفقوھذا

التعلیم العالي.

مؤسسات. عدةمعالشراكات- ٥

 فھيبفرنسا،العاليالتعلیمفيالشراكاتنقطةعلىالدراسةفيالمشاركینالطلبةمنتسعةأشاد

تلكخریجيتوظیففرصةتكونفبالتاليعالمیة،ومؤسساتتجاریة،مؤسساتمعشراكاتبعقدتقوم

وأكدنالنقطة،بھذهانبھارھنعنطالباتأربعوعبرتمعھا،التعاقدتمالتيالمؤسساتلدىأكبرالجامعات

فيالعملفرصمعیتناسبلماتطویعھامعفرنسا،لدىالعاليالتعلیمفيكمامنھااالستفادةأھمیةعلى

العملفرصمنالعدیدعلىللحصولللطلبةالبابیفتحقدالفكرةبھذهفالعملالسعودیة،العربیةالمملكة

المتنوعة، ویجدوا عمالً مناسباً بشكل أسرع، ویمكنھم من أخذ تصور مسبق لنوع عملھم بصورة مبكرة.

البحثبینالربطبرامجفيقصورلوجودأشارتالتي)٢٠١٧(مخلصدراسةنتائجتؤكدهماوھذا

سوقوحاجاتالمجتمع،لخدمةالعلميالبحثتوظیفأجلمنشراكاتوجودلعدمالعمل،وسوقالعلمي

العمل، مما أدى إلى زیادة ھذه الفجوة.
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التوصیات: 

وبعد عرض ما سبق من نتائج یمكن طرح بعض التوصیات، وھي:  

عدةعلىیعتمدوجعلھالسعودیة،العربیةالمملكةفيالعاليالتعلیمتمویلفيالنظرإعادة- 1

مصادر داخلیة.  

اللغةاختباراشتراطتقلیلعنالناتجةالمستقبلیةالمحتلمةاآلثارلدراسةبحثیة،مجموعةتشكیل-2

االنجلیزیة بالجامعات في المملكة العربیة السعودیة.  

 الرسوم.تسدیدفيوالمرونةالعلیا،الدراساتطالبعلىالقروضتسھیل-3

 الناجحة.الدولیةالتجاربتنقلالتيبالدراساتاالھتمامزیادة-4

لیسھلوعالمیة،محلیةتجاریة،مؤسساتمعالعاليالتعلیمفيشراكاتتأسیسعلىالعمل- 5

توظیف خریجوا تلك المؤسسات. 

القراراتمركزیةتقلیلخاللمنالسعودیة،العربیةالمملكةفياألھلیةالجامعاتتشجیع- 6

اإلداریة فیھا.

المقترحات:  

یسھممماالمختلفةالدولتجاربمناالستفادةإلىتھدفالتيالمستقبلیةالدراساتمنالعدیداجراء

خاللمننوعیةدراساتعملیمكنكماوالدراسة،البحثإلىبحاجةمازالتالتيأبعادھاعلىبالتعرف

الفروقأبزرإلىللوصولسعوديتعلیمنظامفيوطالبأجنبي،تعلیمنظامفيطالبمعمقابالتاجراء

القوةجوانبمنواحدجانبمنالقصوىلالستفادةتحلیلیةدراساتعملیمكنكماالقصور،أوجھومعالجة

في نظام التعلیم العالي في فرنسا مثل نظام تمویل التعلیم.
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قائمة المالحق:

المقابلة:)١(رقمملحق

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

طالب/ـة جامعة القصیم.. حفظك هللا.

یمكنوكیففرنسا،فيالعاليالتعلیملماھیة تصوركعلىالتعرفبھدفالدراسةھذهبإجراءالباحثونیقوم

االستفادة منھ في الجامعات في المملكة العربیة السعودیة.

مختلففيالتعلیميالسلمفيالثانویةالمرحلةتليالتيالتعلیممرحلةبأنھ:عموًماالعاليالتعلیمویعرف

جیدةمعرفیةخلفیةوتمنلكالموضوع،ھذاحولاإلفادةعلىقادرأنكالعتقادنااختیاركوتمالعالم،أنحاء

التفّضلمنكیرجىالتربوي،المیدانواقعفيتجربتكمناالستفادةأجلومنفرنسا،فيالعاليالتعلیمحول

البیاناتبأنعلماالدراسة،موضوعحولنظركوجھةمنترىعمابالتعبیرالمقابلةأسئلةعلىباإلجابة

والمعلومات المسجلة ھنا لھا سریتھا ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

ولك جزیل الشكر واالمتنان لتعاونك وتكرمك باإلجابة.

البیانات األولیة:

اإلسم (اختیاري):……….

الجنس:………….

الدرجة األكادیمیة:……………

أسئلة المقابلة المفتوحة:

ما ھي تصورات طلبة جامعة القصیم حول التعلیم العالي في فرنسا؟.1

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

جامعةطلبةنظروجھةمنالسعودیةالعربیةبالمملكةفرنسافيالعاليالتعلیممناالستفادةأوجھھي.٢

القصیم؟

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

المشاركین:بیانات)٢(رقمملحق

الدرجةالجنساالسم
االكادیمیة

تاریخ
اجراء المقابلة

وقت اجراء
المقابلة

٢١/٨/٢٠بكالوریوسأنثىر . ح
٢١

م٥:٢٠

٢١/٨/٢٠بكالوریوسذكرم . ص
٢١

م٨:٠٠

٢٢/٨/٢٠بكالوریوسذكرن . ع
٢١

م٧:٣٠

٢٣/٨/٢٠بكالوریوسذكر-
٢١

م٦:١٥

٢٣/٨/٢٠بكالوریوسأنثىم . أ
٢١

م٨:٥٤

٢٤/٨/٢٠بكالوریوسذكرأ . ص
٢١

م٨:١٥

٢٥/٨/٢٠ماجستیرأنثى-
٢١

م٥:٤٠

٢٥/٨/٢٠بكالوریوسأنثى-
٢١

م٦:٣٥
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٢٦/٨/٢٠بكالوریوسأنثىس . ح
٢١

م٨:٤٠

٢٦/٨/٢٠ماجستیرأنثى-
٢١

م١٠:٥

٢٧/٨/٢٠بكالوریوسأنثىر. ع
٢١

ص٩:٥٥

٢٧/٨/٢٠ماجستیرذكرأ . ح
٢١

م١:٠٠

٢٧/٨/٢٠بكالوریوسذكرر. ع
٢١

م٧:٤٠

٢٨/٨/٢٠ماجستیرأنثىأ . ع
٢١

م٦:٢٠

٢٨/٨/٢٠ماجستیرأنثىأ . م
٢١

م١٠:١١
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