بالرغم من حصولي على بعثة دراس��ية عام 2000م  ،إال أن اهتمامي باالبتعاث كش��أن تربوي تعليمي
ذي أبعاد تنموية لم يبدأ إال بعد إكمالي دراس��تي العليا خارج اململكة منتصف عام 2005م  ،فعندما
عدت كانت وزارة التعليم العالي باململكة العربية الس��عودية قد بدأت في ابتعاث اآلالف من الطالب
للدراسة في اخلارج بعد سنوات طويلة من تقليص برامج االبتعاث وتقليل مجاالته .كنت أتابع أخبار
هذه البرامج اجلديدة بكل شغف  ،فقد عدت للتو من بعثة دراسية  ،وكنت أمتنى أن يحصل كل طالب
مؤهل في وطني على فرصة مماثلة للفرصة التي حصلت عليها  ،وأن يس��تفيد منها كما اس��تفدت.
ول��م يك��ن صعبا ً لعائد من البعثة أن يدرك اآلثار اإليجابية لبرامج االبتعاث  ،والتي منها ما يعود على
الطالب نفسه بزيادة معارفه وعلومه  ،والرفع من قدراته ومهاراته  ،ومنها ما يعود على اجملتمع بأسره
م��ن خالل دف��ع عجلة التنمية  ،واإلس��هام في التقدم والنم��اء  ،وتوطيد عرى الصداق��ة وزيادة فرص
التعاون مع الدول واجملتمعات األخرى.
نش��رت مق��اال ً مطوال ً في صحيفة احلياة ف��ي  10كانون األول (ديس��مبر) 2005م  ،بعنوان" :البرامج
ُ
الدراس��ية في اخلارج :اس��تثمار بال حدود"  ،تطرقت فيه ألهمية هذه البرام��ج ودورها املأمول  ،كما
ربطت فيه بني التقدم الهائل الذي تعيشه بعض الدول اآلسيوية واألعداد الكبيرة لطالبها الدارسني
ف��ي اخلارج خالل العقود املاضية  ،وأش��رت حتديدا ً إل��ى جتربة كوريا اجلنوبية ف��ي التعليم والتدريب
واالبتع��اث  ،ه��ذا البل��د الفقير في موارده الطبيعي��ة  ،املصنف ضمن أفقر ثالث دول في آس��يا في
منتص��ف الق��رن املاضي ،أصبح اقتصاده اآلن في املرتبة الثالثة في قارة آس��يا بعد اليابان والصني ،
وفي املرتبة العاشرة بني أغنى دول العالم  ،وقد أكدت في املقال على ضرورة االهتمام بتطوير برامج
االبتع��اث واختيار الطالب املؤهلني واملتميزين علما ً وس��لوكا ً  ،وذلك حت��ى تتحقق أهداف االبتعاث
(االستثمار)  ،وحتى تعود نتائجه وثمراته على الفرد واألمة بكل خير.
كان��ت فك��رة الكتاب ق��د بدأت أثن��اء اإلع��داد لكتابة املق��ال  ،وكانت تردن��ي العديد من األس��ئلة
واالستفس��ارات املتعلقة بالدراس��ة في اخلارج  ،فهذا قريب يس��أل عن جامعة  ،وذاك صديق يطلب
املساعدة في احلصول على قبول  ،وكنت أشعر بضرورة وجود كتاب شامل يوفر املعلومة الصحيحة
ويقدم إجابات دقيقة ألسئلة الطالب الدارسني أو املرشحني للدراسة في اخلارج  ،إذ إن الكتب واملراجع
املتوفرة باللغة العربية قليلة جدا ً  ،وهي إما قدمية املعلومات  ،أو ناقصة ال تركز إال على فترة الدراسة
نفس��ها وتهمل فترة اإلعداد لها  ،ومن هنا كانت احلاجة ملحة لكتاب "موس��وعة"  ،يُقدم كل ما
يحتاج إليه الطالب في جميع النواحي التنظيمية والثقافية واالجتماعية وغيرها  ،سواء أكان ذلك


ف��ي فت��رة اإلعداد للدراس��ة أم في أثنائها  ،ويك��ون عاما ً جلميع الطالب  ،بغض النظ��ر عن الدول التي
يقصدونها  ،أو الدرجة العلمية التي يسعون للحصول عليها .
إن اله��دف الرئيس من هذا الكتاب هو إرش��اد الطالب والطالبات الراغبني في الدراس��ة خارج الوطن
العرب��ي  ،س��واء أكان ذلك لدراس��ة اللغة أم للدراس��ة اجلامعية في أي مرحلة م��ن مراحل التعليم
العالي  ،وتقدمي املعلومات الدقيقة لهم في اجملاالت األكادميية والثقافية واالجتماعية وغيرها  ،كما
يهدف أيضا ً إلى تقدمي معلومات أساس��ية عن نش��أة االبتعاث في الوطن العربي وآثاره اإليجابية مع
عرض العديد من اإلحصاءات الدولية املقارنة واإلشارة لبعض التجارب العاملية .وقد كتب هذا الكتاب
باس��تقاللية تامة وبن��اء على معلومات موثقة وجترب��ة حديثة  ،وهو ليس دلي�لاً تفصيليا ً باألنظمة
واإلج��راءات التفصيلية اخلاص��ة ببرامج البعثات التعليمية للجهات احلكومي��ة أو اخلاصة  ،كما أنه
ال يه��دف للدعاي��ة للجامعات أو املعاهد األجنبية  ،وإمنا متت صياغته بحيث يس��تفيد منه كل راغب
في الدراس��ة خارج وطنه (بغض النظر عن الدولة أو املرحلة)  ،كما يس��تفيد منه أيضا ً كل راغب في
االستزادة عن هذه التجربة احلضارية الفريدة وأبعادها املتنوعة والتجارب الدولية فيها.
كانت الطبعة األولى من هذا الكتاب موجهة إلى الطالب والقارئ السعودي  ،غير أن االهتمام املتزايد
الذي عبرت عنه الرس��ائل واخملاطبات التي وصلتني من أنح��اء الوطن العربي بعد صدور تلك الطبعة
دفعن��ي إلى إعادة صياغة بعض الفصول وإضافة معلومات أخرى جتعل من الكتاب مرجعا ً أساس��يا ً
يركز على جتربة الدراس��ة ف��ي اخلارج وأبعادها التنموية اخملتلفة وكيفية االس��تفادة منها في تطوير
اجملتمعات العربية عامة  ،باإلضافة إلى تقدمي معلومات أساسية للطالب العربي في اجملاالت األكادميية
والثقافية واالجتماعية املتنوعة.
يحت��وي هذا الكتاب على أربعة عش��ر فصالً  ،تتناول الفصول األربعة األولى منها فكرة الدراس��ة في
اخل��ارج ف��ي إطار نظري  ،إذ يبدأ الفصل األول بتقدمي حمل��ة تاريخية مختصرة مع إلقاء بعض الضوء على
التجربة السعودية  ،ثم يناقش الفصل الثاني اآلثار اإليجابية لبرامج الدراسة في اخلارج ودورها املأمول
في التنمية  ،كما يناقش املوقف الس��لبي منها  ،ويأتي الفصل الثالث ليعرض العديد من اإلحصاءات
الدولية املتعلقة بالدراس��ة في اخلارج  ،ثم يش��ير الفصل الرابع إلى جتارب بعض الدول اآلس��يوية في
االستفادة من البعثات التعليمية في حتقيق التقدم االقتصادي والتنمية.
وتتن��اول الفصول األربعة التالية (اخلام��س إلى الثامن) اخلطوات اإلجرائي��ة العملية التي يحتاجها
الطالب الراغب في الدراس��ة ف��ي اخلارج  ،فيبدأ الفصل اخلامس بتفصيل اخلطوات األساس��ية في
مرحل��ة التخطيط وحتدي��د األهداف  ،وكيفي��ة اختيار مقر الدراس��ة  ،ثم يُعرِّف الفصل الس��ادس
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مبتطلبات القبول األساس��ية لدى اجلامعات  ،وكيفية اس��تيفائها  ،ويأتي الفصل السابع ل ُي ِّ
في العديد من األمور املتعلقة مبراس��لة اجلامعات  ،ثم يُش��ير الفصل الثامن إلى بعض التفاصيل
املتعلقة بعملية االس��تعداد للس��فر  ،من تهيئة نفسية واستعداد بدني  ،وقيام ببعض اإلجراءات
اإلدارية والتنظيمية.
ثم تتطرق الفصول األربعة التالية (التاس��ع إلى الثاني عش��ر) لقضايا وأم��ور يحتاج إليها الطالب
أثناء وجوده في بلد الدراس��ة  ،حيث يناقش الفصل التاس��ع أهم النقاط املتعلقة بدراس��ة اللغة
األجنبية ثم ينقلنا الفصل العاشر إلى موضوعات أساسية تتعلق بالدراسة األكادميية  ،كاالختالف
ف��ي األنظمة التعليمية وكيفية التكيف معها  ،باإلضافة إلى مناقش��ة بعض القضايا األكادميية
كالتسجيل  ،وتقومي األداء الدراسي  ،والتحويل  ،واإلشراف الدراسي  ،ثم يناقش الفصل احلادي عشر
بعض الش��ؤون احلياتية املهمة للطالب كالسكن  ،واملواصالت  ،والشؤون املالية  ،والرعاية الصحية
والع��ادات والتقالي��د  ،ثم يتعرض الفصل الثاني عش��ر ملفه��وم "الصدمة الثقافي��ة"  ،وأعراضها
ومراحلها  ،وكيفية التعاطي معها  ،مع مناقش��ة أس��اليب التكيف م��ع الثقافة اجلديدة وكيفية
التفاعل اإليجابي معها.
وبعد ذلك  ،يُق ِّدم الفصل الثالث عش��ر بعض املعلومات األساس��ية عن دول الدراسة الرئيسة والتي
م��ن الضروري معرفتها واالطالع عليها للطالب الراغب في الدراس��ة ف��ي اخلارج  ،وفي النهاية يأتي
الفصل الرابع عشر  ،ليقدم تعريفا ً بنحو  150مصطلحا ً شائع االستخدام في الوسط األكادميي.
إنني س��عيد ب��أن أضع بني يدي القارئ العربي هذا الكتاب  ،راجي��ا ً أن يكون فيه النفع و الفائدة وأن
يسهم في زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية البرامج الدراسية في اخلارج  ،باإلضافة إلى إرشاد الطالب
والطالبات إلى ما يفيدهم ويسهل عليهم رحالتهم العلمية  ،حتى يعودوا إلى أوطانهم محققني
آمالهم وآمال أمتهم .واهلل ولي التوفيق.

عبدالعزيز بن عبداهلل بن طالب
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