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تقديم
استتتالماا للتتتدور المنتتتو تحقيقتتت بتتتالمجلس العربتتت للدراستتتات العليتتتا
والبحث العلم – كأحد المؤسسات العلمية اتحتاد الجامعتات العربيتة – الرامتى
الى دعتم الدراستات العليتا وتطتوير البحتث العلمت وتنميتة قتدرات اعضتاء هيئتة
الادريس بالجامعات ومراكز البحوث العربية.
ولاحقيق اسادامة الاواصل بين المجلس والمجامع األكاديمى بالجامعات
العربيتتة متتن وتتةم ومجامتتع الموامتتين بقضتتايا الاعلتتيم العتتالى والبحتتث العلمتتى
العربى من وة أخرىم فقد رأت ادارة المجلس ان تصدر سلسلة متن الدراستات
األكاديمية والبحثيتة ترتلتز علتى متايام تحقيقت تباعتا متن أنشتطة علميتة ينجزهتا
المجلتس فت ا تار خطات الخمستتية (  ) 3100 - 3102والات تر مت الرؤيتتة
ااستتاراتيجية للمجلتتس ف ت العصتتر المعرف ت باأللفيتتة الثالثتتة ال ت بتترام تنفذيتتة
ومشتتاريع ذات ا تتر زمنيتتة محتتددةم ذلتتال باا تتافة التتى الدراستتات األكاديميتتة
والعلميتتة الاتتى تقتتدع متتن أعضتتاء الويئتتة العلميتتة بالجامعتتات ومراكتتز البحتتوث
العربية.
ونأمتتل متتن وراء نشتتر هتتذه الماواليتتة البحثيتتة ان نضتتي لبنتتة الت صتتر
الاعليم العالى والبحث العلم وان تصل الرؤي واألفلار الماضمنة بوا الى كافتة
األ تترا المعنيتتة باطتتوير وتحتتديث منظومتتة البحتتث العلم ت والدراستتات العليتتا
وتنمية القدرات بالجامعات العربية.
وهللا من وراء القصد..
وهو الهادي الي سواء السبيل.....
أ.د /معتز خورشيد
مدير المجلس العربى
للدراسات العليا والبحث العلمى
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قواعد نشر الدراسات بالسلسلة
 -0ان تمثل الدراسة إضافة علمية ،نظرية او تطبيقية ،في مجال تطوير الدراسات
العليا ودعم البحث العلمي وتنمية القدرات.
 -3اال تكون الدراسة قد سبق نشرها ،ويرجي االقرار بذلك ضمن خطاب توجيه
الدراسة ،ويمكن قبول الدراسات السابق تقديمها فى مؤتمرات علمية
 -2اال تتجاوز الدراسة  21صفحة بحجم (الكوارتو ،مسافة ونصف) شامال المراجع
والمالحق.
 -4ان تعتمد االصول العلمية المتعارف عليها في اعداد ونشر الدراسات والتقارير
العلمية بما في ذلك التقديم للدراسة وتعريف اهدافها والمنهجية المتبعة،
والتوثيق الكامل للمراجع والجداول ،وإدراج خاتمة تتضمن خالصة ما توصلت
ايه الدراسة ،على ان تتضمن فى بدايتها قائمة المحتويات.
 -5يشار الي المراجع في متن الدراسة ،وفق القواعد العلمية المتبعة للنشر ،ويشار
الي جميع الجداول بأرقام متتالية ،ويحبذ فصلها في ملحق المقال او في صفحات
مستقلة.
 -6يجري النشر اساسا ً باللغة العربية ،ويجوز نشر دراسات باللغة االنجليزية في
حالة تعذر كتابتها باللغة العربية ،ويرسل فى كل االحوال مع الدراسة ملخص
اليتجاوز ( )051مائة وخمسون كلمة باللغتين العربية واالنجليزية ،وفي حالة
نشر الدراسة باللغة االنجليزية يرسل الملخص باللغة العربية فقط.
 -7يشار في خطاب توجيه الدراسة الي الصفة الحالية لمعد الدراسة.
 -8تخضع الدراسة للمراجعة والتقييم من قِبل رئاسة ومستشاري التحرير أو
محكمين يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات العربية.
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أوالً :مقدمة عن تدويل التعليم العالى
يُعد تدويل التعليم العالى عملية ديناميكية متعددة األبعاد والمتغيرات .إذ
تتغير أو تتباين أساليب تعريفه وسياساته وبرامج تطبيقه من دولة الى أخرى
ومن منظومة تعليمية الى أخرى .بل تختلف استراتيجية التدويل  -فى بعض
األحيان -بين جامعات دولة واحدة وبين أقسام الجامعة الواحدة.
وبرغم تعدد التعريفات الخاصة بتدويل التعليم العالى والبحث العلمى
من خبراء التربية والتعليم ،فإن التعريف المعتمد من ’’االتحاد الدولى
للجامعات‘‘ – الذى أرتكز أساسا ً على الخبرة المتراكمة من الدراسات
والبحوث التحليلية واألحصائية التى قام بها منذ بداية األلفية الثالثة – يُعد
األكثر استخداما ً من قبل خبراء التعليم العالى وقياداته .ويُعرف تدويل التعليم
العالى – بناءاً على ما سبق – بأنه ’’عملية تسعى الى إضفاء ُبعد دولى
متعدد الثقافات على األهداف والمهام التدريسية والبحثية والخدمية
المجتمعية للجامعة ،وعلى طبيعة وقدرة وجدارة الخريج الجامعى‘‘
(.)Knight 2008
ويؤكد هذا التعريف أن التدويل ال يتمثل فى مجموعة من األنشطة غير
المترابطة ،بل فى عملية ديناميكية متكاملة ومتعددة األبعاد تهدف الى
االرتقاء بقدرات المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وتنمية مواردها
وتحسين جودة ُمخرجاتها .والجدير بالذكر ،أن استراتيجية التدويل ليست هدفا ً
فى حد ذاتها ،بل ُتمثل مورداً هاما ً لتنمية وتطوير التعليم العالى للمساهمة فى
جعله مواكبا ً للمعايير األكاديمية القياسية من ناحية ،ولدعم انفتاحه وتفاعله مع
البيئة العالمية للتعليم العالى باأللفية الثالثة من ناحية أخرى .وقد أصبح من
السهولة بمكان – فى الوقت الراهن  -اعتبار التدويل متطلبا أساسيا ً لتحقيق
جودة التعليم ومن ثم فهو يُعد أحد األدوات الرئيسية إلصالحه وإعادة هيكلته
(خورشيد .)2002a
ومن حيث المبدأ ،يمكن تقسيم أنشطة التدويل – بشكل عام – الى
أنشطة تتطلب االنتقال خارج الحدود الوطنية للمؤسسة التعليمية وأخرى تتم فى
حدود الحرم الجامعى (أو فى دولة المقر) .وبرغم وجود تداخل بين هذين
النوعين من أنشطة التدويل ،فإن التفرقة بينهما تفيد فى وضع السياسات البديلة
وتقديرتكلفة تنفيذها (.)Knight 2008
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وإذا عُدنا الى األصول ،فإن ظاهرة التدويل ليست جديدة على
الجامعات .فإن "الجامعة" من حيث تعريفها األساسى ومن حيث دورها
التنويرى والمعرفىُ ،تعد مؤسسة ديناميكية متعددة المهام ال تقف عند حدود
جغرافية واحدة ،بل ينتشر نشاطها العلمى والبحثى عبر الحدود .ويتضح ذلك
من انتقال الطالب  -منذ وقت طويل  -عبر الحدود للحصول على المقررات
أو البرامج األكاديمية األكثر مالئمة لمتطلبات المجتمع والمحققة ألعلى جودة
ممكنة .ومن ناحية اخرى ،يقوم الباحثون من دول مختلفة – عبر عقود سابقة
– ببحوث علمية مشتركة فى معظم المجاالت العلمية .بيد أن محور اهتمام
راسم السياسات التعليمية فى مجال التدويل قد تزايد بشكل كبير فى سياق
الطفرة الكمية فى أعداد طالب التعليم العالى باأللفية الثالثة ،وكنتيجة لتعاظم
مستويات المنافسة بين مؤسسات التعليم العالى وخريجيها فى ظل عولمة
األسواق االقتصادية وكوكبة النظم االجتماعية والسياسية (خورشيد .)2002b
وتوضح مؤشرات التعليم العالى على المستوى العالمى ،أن الرؤية
والرسالة والخطة االستراتيجية لمعظم الجامعات تتضمن ال ُبعد الدولى أو
التدويل اما لتحسين بجودة العملية التعليمية والبحثية أو لتعظيم القدرة التنافسية
على المستوى الدولى أو لزيادة قدرات الخريج للتواؤُ م مع متطلبات عصر
العلم والمعرفة .ومن هذا المنطلق تزايد االهتمام بتدويل التعليم العالى والبحث
العلمى فى اآلونة األخيرة بشكل كبير .وتفيد المؤشرات االحصائية أن معظم
الجامعات – فى الوقت الراهن – لديها روابط واتصال مع مؤسسات تعليم
عال عبر الحدود سواءاً كان ذلك من خالل مشروعات البحث العلمى
المشتركة أوالبرامج األكاديمية المزدوجة أو المشاركة فى اتحادات وشبكات
الجامعات االقليمية والدولية (.)IAU 2010
ثانياً :مناخ التعليم العالى باأللفية الثالثة
يواكب تبنى العديد من جامعات العالم الستراتيجية تدويل منظومتها
التعليمية والبحثية تطورات غير مسبوقة فى مناخ التعليم العالى وأنماطه
وهياكله المؤسسية وبرامجه األكاديمية وأساليب حوكمته باأللفية الثالثة .إذ
يشهد العالم نمواً كبيراً فى مؤسسات التعليم العالى وفى معدالت الطلب على
خدماته بالتوازى مع تعاظم التوجه الى تدويل أنشطته ومهامه .وبالطبع فإن
التطورات الحديثة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى الجامعى تمثل
السياق العام الذى يتم من خالله تطبيق استراتيجية العولمة .ويمكن فى هذا
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الصدد رصد أهم هذه التغيرات كمدخل منطقى لمناقشة استراتيجيات التدويل
وذلك على النحو التالى( :خورشيد.)2102 b
 -0تشهد منظومة التعليم العالى نمواً كبيراً فى أعداد الطالب بما اصطلح على
العالى
التعليم
فى
الكمية"
"الطفرة
بظاهرة
تسميته
( .)Massification of Higher Educationإذ ُتشير االحصاءات
الى أن أعداد طالب المرحلة التعليمية الثالثة قد تزايدت بمعدل %01
خالل الفترة من عام ( )2111الى عام ( )2112لتصل الى نحو
( )002مليون طالب ،ومن المتوقع استمرار هذا التزايد الكمى حتى
منتصف األلفية الثالثة وفق تقديرات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو) .وبرغم هذا التزايد العددى فقد تنامت الضغوط على
مؤسسات التعليم العالى الوطنية إلعداد خريج قادر على العمل فى اطار
دولى وفق معطيات العولمة ومجتمعات العلم والمعرفة .وقد ساهم ذلك فى
زيادة تعقيد أسلوب تخطيط وادارة العملية التعليمية والبحثية من ناحية،
وتنامى تكلفتها ومتطلبات تمويلها من ناحية أخرى.
 -2ظهور مقدمين ُجدد للخدمات التعليمية مثل الشركات الخاصة ومؤسسات
المجتمع المدنى (غير الهادفة للربح) والشركات متعددة الجنسيات ،التى
تقدم برامج تعليمية عبر الحدود .وتشير المؤشرات االحصائية بتقارير
منظمة اليونسكو أن المؤسسات التعليمية الخاصة تحصد نحو ( )%01من
اجمالى عدد الملتحقين بالتعليم العالى على المستوى العالمى فى الوقت
الراهن .ويتركز هذا التزايد فى دور القطاع الخاص فى دول مثل البرازيل
وشيلى باإلضافة الى العديد من دول أفريقيا.
 -0تحقق تنوع غير مسبوق فى أنماط وأساليب التدريس مثل منهجيات التعلم
المستقل أو الذاتى والتعلم بالتجربة والتعلم من خالل حاالت تطبيقية والتعلم
فى اطار حل المشاكل واتخاذ القرار والتعلم بإستخدام أساليب المحاكاة
كبدائل ألسلوب التعليم التقليدى وجها ً لوجه .وقد تزامن مع هذا التنوع فى
أساليب التدريس والتعلم ،تنامى الحاجة الى برامج التعليم المستمر والتعلم
مدى الحياة وتعليم الكبار – كأحد متطلبات العصر المعرفى – ومن ثم
تزايد الطلب على مراكز التعليم المفتوح لمعظم الشرائح العمرية للسكان
(.)UNESCO 2002b
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 -4تعاظم اتاحة واستخدام تقنيات المعلومات واالتصال – برغم عدم تساوى
توزيعها على أقاليم وأقطار العالم – بما ساهم فى استخدام تكنولوجيات
حديثة فى التعليم – مثل التعلم االلكترونى والتعليم عن بُعد والجامعات
االفتراضية – وعدم الحاجة الى تواجد الطالب بشكل دائم داخل المؤسسة
التعليمية .ومن ثم فقد تزايد عدد الجامعات االلكترونية ومراكز التعليم
المفتوح واتساع نطاق استخدام الموارد التعليمية المتاحة على الشبكة
العنكبوتية .وقد ساهمت هذه التطورات التكنولوجية مجتمعة فى زيادة
الطاقات االستيعابية للتعليم واستدامتها فى الدول النامية التى تتسم
بمجتمعاتها الشبابية.
 -0تزايد التركيز على الحراك األكاديمى للطالب عبر الحدود وبين الدول من
خالل التعاون االقليمى .وتمثل "عملية بولونيا" ()Bologna Process
 التى تسعى الى اعادة صياغة الهياكل المؤسسية التعليمية فى أوروباوتطوير األدوات الداعمة لتعزيز التكامل واالعتراف والتبادل األكاديمى
على مستوى االتحاد األوروبى ومنطقة البحر األبيض المتوسط  -أحد
دعائم هذا التوجه للحراك األكاديمى .بالمثل تساهم المنطقة التعليمية
الموحدة بقارة أمريكا الالتينية والكاريبى ( )ENLACESلدعم التعاون
المؤسسى والحراك األكاديمى وتدويل التعليم العالى فى تأكيد هذا التوجه.
وتفيد المؤشرات التحليلية – فى هذا الصدد – الى تزايد مستمر فى حركة
طالب المرحلة التعليمية الثالثة عبر الحدود لتصل الى نحو ( )2.2مليون
طالب فى عام  ،2112أى بزيادة تقدر بنحو ( )%00عن عام .0111
ومن المتوقع أن يتزايد عدد الطالب الدارسين خارج الوطن (أو طالب
البعثات والمنح التعليمية) مستقبالً.
 -6وجود توقعات راسخة بمزيد من الشفافية فى ُنظم التعليم العالى ،وتعاظم
الطلب على آليات لالعتماد األكاديمى وضمان الجودة وتنوع كبير فى
الكفاءات والشهادات العلمية األكاديمية والمهنية ،على حد سواء.
 -2تنامى التوجه نحو العلوم البينية والتطبيقات العلمية متعددة التخصصات
والتزاوج بين المجاالت البحثية فى اطار دور أكثر أهمية للبحث العلمى
الجامعى ودعمه للتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة .ويتطلب هذا
التوجه وجود مدارس للدراسات العليا والبحوث بالجامعات و ُنظم أكاديمية
متطورة لتخطيطه واداراته وتنظيمه.
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 -2ظهور مؤسسات تعليم عال غير جامعية مثل المعاهد والكليات
التكنولوجية والمعاهد المهنية المتوسطة وكليات التعليم األهلية ومعاهد
التدريب وإعادة التأهيل.
ثالثاً :تدويل التعليم العالى والعولمة
يُثار فى أدبيات التعليم العالى  -بشكل دائم  -مدى االرتباط أو التداخل
بين ظاهرة العولمة واستراتيجية التدويل .ومن الصعوبة بمكان عدم األخذ
فى االعتبار بالعالقة بين تدويل التعليم وعولمته عند صياغة الخطط
االستراتيجية للجامعات .وحيث أن اقتصاديات الدول وأسواق العمل بها تتأثر
فى األلفية الثالثة بالعولمة واتفاقيات الجات ،وتعتمد – فى نفس الوقت – على
القفزة غير المسبوقة فى تقنية المعلومات واالتصاالت فى اطار اقتصاديات
المعرفة ،فإنه يكون من الطبيعى أن تتفاعل منظومة التعليم العالى والبحث
العلمى مع ظاهرة العولمة.
ومن حيث المبدأ ،تتركز انعكاسات عصر العلم والمعرفة وثورة
المعلومات واالتصاالت ويتنامى تأثيرها فى مجال العلم والتكنولوجيا ،من
خالل توجهين عالميين رئيسيين – يٌنتظر أن يؤثرا فى المسار المستقبلى
للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومستوى رفاهية االنسان – وهما عولمة التعليم
العالى والبحث العلمى وتدويل أنشطتهما.
و ُتعد العولمة (أو الكوكبة) توجها ً عالميا ً يتمثل فى حرية انتقال األفكار
والسلع والخدمات واألفراد وتقلص المسافات عبر الحدود وبين القارات .وقد
ساهم فى شيوع هذا التوجه اتفاقيات التجارة الدولية (الجات) لتحرير تبادل
السلع والخدمات .وحيث انه يمكن اعتبار التعليم العالى والبحث العلمى – من
وجهة النظر االقتصادية – من الخدمات التى تقدمها المؤسسات التعليمية
والبحثية (عرض الخدمة التعليمية والبحثية ) الى المجتمع بقطاعاته المختلفة
( الطلب على الخدمات التعليمية والبحثية ) ،فإنه من المتوقع تأثرهما – بشكل
مباشر  -بهذا التوجه فى ظل االتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات ()GATS
(أدريانا  .)2011أى أن ظاهرة العولمة ستساهم فى إلغاء القيود على حركة
العلماء والمؤسسات التعليمية والبحثية والبرامج التكنولوجية ومشروعات
التطوير عبر الحدود ،بهدف تحقيق التكامل والتشابك فى أسواق البحث العلمي
والتعليم العالى على الصعيد العالمى .ومن هنا فإنه يمكن النظر الى العولمة
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بوصفها عملية ترتبط بالتوسع فى أسواق الخدمات التعليمية وبإقتصاديات
البحث العلمى .ولسوف يوكل الى كل دولة وضع القواعد واآلليات التى
ستسمح لها بحماية انتاجها الفكرى والبحثى وتعظيم االستفادة من توسع
االسواق التعليمية والبحثية – عند التفاوض مع منظمة التجارة العالمية
( – )WTOفيما يخص االتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (،)GATS
وشقها الخاص بخدمات التعليم العالى والبحث والتطوير ( UNESCO
.)2012a
ويُعرف تدويل التعليم العالى والبحث العلمى بالتوجه الذى يسعى الى:
"إضفاء ُبعد دولى – أو ُبعد متعدد الثقافات – على أنشطة التعليم والبحوث
والتطوير كافة ،بهدف االرتقاء بكفاءة البرامج األكاديمية والبحثية وتعزيز
قدرات العلم والتكنولوجيا" .وتختلف عملية التدويل عن ظاهرة العولمة فى
كونها توجها ً استراتيجيا ً يتعين على الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية
تبنيه ورسم السياسات الرامية الى تحقيق أهدافه .وحتى يمكن التفرقة بين
ظاهرتى العولمة والتدويل ،فقد ذهب بعض خبراء التعليم والبحث العلمى
بمنظمة اليونسكو الى تسميته "بالتدويل غير الهادف للربح"( Knight
)2008
وقد تبنت منظمة اليونسكو استراتيجية تدويل التعليم العالى والبحث
العلمى منذ حقبة التسعينات من القرن الماضى ،حينما أقرت مبدأ التدويل
كوسيلة لالرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية من خالل إضفاء بُعد دولى متعدد
الثقافات على جميع جوانبها وأنشطتها .كما حثت الجامعات والمراكز البحثية
على إعادة هيكلة أنشطتها لمواكبة التوجه نحو التدويل .وأخيراً فقد أقرت
المنظمة الدولية مبدأ التدويل بوصفه أحد معايير تقييم أداء مؤسسات التعليم
العالى والبحث العلمى(.)UNESCO2003
ويخضع التعليم العالى والبحث الجامعى فى جميع انحاء العالم – فى الوقت
نطاق غير مسبوق وبمعدالت سريعة .ويتعين
الراهن – لعملية تدويل على
على الحكومات ومؤسسات التعليم فى كافة أرجاء العالم أن تتكيف مع هذا
الواقع الجديد وفق أبعاده المتعددة.
وتوضح نتائج الدراسات فى مجال التعليم العالى عدد من النقاط التحليلية
تتلخص فى اآلتى:
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 -0وجود توسع غير مسبوق فى تبنى جامعات الدول  -المتقدمة والنامية على
حد سواء  -إلستراتيجية تدويل التعليم العالى والبحث العلمى منذ بداية
األلفية الثالثة.
 -2وجود تنوع فى أشكال التدويل وأساليبه بالجامعات ،وتباين فى األهمية
النسبية لهذه األشكال البديلة للتدويل.
 -0أن دعم التعاون التعليمى والبحثى على المستوى الدولى يعتبر من أهم
وسائل التدويل التى ترغب جامعات الدول النامية فى تطبيقها.
ففى عالم جديد – يتسم بالعولمة – ويرتبط فيه قطاع األعمال والمؤسسات
االنتاجية والخدمية بشكل كبير ،ويزداد فيه حراك األفراد والمنتجات والخدمات
عبر الحدود الجغرافية بما يشكل منظومة عالمية ذات خصائص مغايرة ،كان
على قطاع التعليم العالى – بطالبه وأعضاء هيئة تدريسيه وباحثيه وقياداته –
ان يكون أكثر حداثة ومواءمة لهذه الخصائص الحديثة .كما يتعين على خريج
التعليم العالى أن يكتسب المهارات والجدارات التى تتطلبها العولمة (أو
الكوكبة) مع االعتراف بأن هذا الطلب العالمى قد يكون له جوانبه الموجبة
أوانعكاساته السالبة التى يجب التفاعل معها .أى أن مؤسسات التعليم العالى
من المطلوب أن ُتكسب خريجيها المهارات األكاديمية والمهنية واللغوية
والثقافية واالجتماعية التى تتطلبها أسواق العمل الحديثة فى عصر العولمة.
ومن المؤكد أن العالقة بين تدويل وعولمة التعليم العالى تزداد درجة تعقيدها
بوجه خاص فى سياق اقتصاد المعرفة (.)IAU 2010
ويمكن تفسير العالقة التبادلية بين ظاهرة العولمة واستراتيجية التدويل
والتشابكات بينهما من خالل مراجعة وتقييم الخصائص المغايرة لمنظومة
التعليم العالى فى عصر المعرفة باأللفية الثالثة ،والتى تتلخص فى اآلتى:
 -1نتج عن تزايد حراك الطالب وأعضاء هيئة التدريس والبرامج األكاديمية
عبر الحدود بفعل مناخ العولمة والثورة المعرفية زيادة فى درجة المنافسة
بين مؤسسات التعليم العالى وخريجيها ،كما تشهد األلفية الثالثة تناميا ً
لمعدالت الطلب على خدمات التعليم العالى وتزايد الضغوط على مؤسسات
التعليم الوطنية إلعداد خريج قادر على العمل فى اطار دولى يتواءم مع
توسع وعولمة أسواق العمل .وبغية المواءمة والتفاعل مع هذا المناخ
التعليمى المغاير ،اتجهت الجامعات الوطنية الى صياغة استراتيجيات
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أكثر مرونة وانفتاحا ً على العالم الخارجى لتدويل التعليم العالى والبحث
العلمى.
 -2فى ظل اتساع نطاق مناخ العولمة ،ظهر مقدمون جدد لخدمات التعليم
العالى مثل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى الى جانب القطاع
الحكومى .وقد ساهمت الشركات متعددة الجنسيات – على وجه
الخصوص – فى تقديم البرامج الجامعية األكاديمية عبر الحدود .وهو
األمر الذى يتطلب اعادة هيكلة األنشطة الجامعية نحو تبنى استراتيجية
لتدويل التعليم العالى والبحث العلمى بها.
 -0ساهمت الطفرة غير المسبوقة فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتوسع فى استخدام الشبكة العنكبوتية للبيانات  -كأحد أدوات االرتباط
بين األفراد والدول واألسواق والسلع والخدمات عبر الحدود  -فى ضرورة
صياغة توجهات أكثر حداثة لتعزيز قدرات الجامعات للتفاعل مع هذه
التغيرات فى أطار استراتيجية للتدويل.
 -4ساهم مناخ العولمة واالنتقال الى مجتمعات المعرفة والحداثة فى الحاجة
الى إيجاد بدائل ﻷسلوب التعلم وجها لوجه تتناغم مع المناخ الجديد من
خالل االتجاه نحو زيادة الوزن النسبى للتعلم الذاتى أو المستقل واستخدام
أنماط تدريسية جديدة مثل التعلم االلكترونى والتعلم من خالل حاالت
تطبيقيه والتعلم بالمحاكاة أو بالتجربة .وبالطبع فإن هذا السياق الجديد
يتطلب إعادة صياغة الخطط االستراتيجية للجامعات فى اتجاه تدويل
أنشطتها ومهامها فى مجاالت التعليم والتدريس والبحث العلمى وخدمة
المجتمع.
 -0أدى تزايد الضغوط على مؤسسات التعليم العالى العامة الى تنويع مصادر
تمويلها بغية تحقيق االستدامة المالية فى ظل تراجع الدور الحكومى فى
هذا الشأن ،كما ساهمت زيادة الطلب على االستثمار فى قطاع التعليم
العالى  -لمواجهة االرتفاع فى تكلفة العملية التعليمية وفى متطلبات البحث
العلمى الجامعى  -فى ضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات التعليمية
والجامعات ليس فقط على المستوى الوطنى بل أيضا عبر الحدود
والقارات ،وهو ما يتطلب صياغة استراتيجية للتدويل.
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بناءا على ما سبق ،تتضح العالقة التفاعلية بين العولمة والتدويل فى
مجال التعليم العالى .إذ أن العولمة ( أو الكوكبة ) والثورة المعرفية
المرتكزة على تقنيات المعلومات واالتصاالت تمثل الخصائص
الرئيسية لمناخ األلفية الثالثة ،فى حين أن "تدويل" التعليم العالى
والبحث العلمى يمثل توجها استراتيجيا وحزمة مكتملة من السياسات
للتفاعل مع المناخ التعليمى والثقافى الجديد من ناحية ،ووسيلة أو أداة
لتطوير منظومة التعليم وتعزيز قدراتها من ناحية أخرى.
وفى ظل التطورات الراهنة فى مجاالت العولمة والتدويل
واالقتصاد المعرفى ،يصعب النظر الى التعليم العالى من منطلق وطنى
فقط ،إذ أن التغيرات الديناميكية على المستويين اإلقليمي والعالمى تساهم
فى هيكلة وتطور نظم التعليم العالى فى معظم أجزاء الكون.
رابعاً :سياسات وبرامج التدويل
تتضمن استراتيجية التدويل عدد من السياسات واالجراءات التى يمكن تطبيقها
على منظومة التعليم العالى العربية منها على سبيل المثال ما يلى (خورشيد
)2101
 ادماج القدرة على التدويل فى البيانات المتعلقة بمواصفات الخريج
المتوقعة واعتماده كأحد المعايير األكاديمية لتقييم المؤسسات التعليمية.
 اعداد برامج توأمة مؤسسية بغرض تبادل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس ومنح الدرجات العلمية المشتركة.
 المشاركة فى التجمعات الجامعية االقليمية والدولية وشبكات الجامعات
البحثية المتخصصة.
 تشجيع زيارة أعضاء هيئة التدريس للمعامل والمراكز البحثية
المتطورة واالطالع على التطورات الحديثة فى النظم والبرامج
االكاديمية.
 التوسع فى المشروعات البحثية وبرامج الدراسات العليا المشتركة.
 المشاركة فى شبكات المعلومات والمعاهد البحثية االفتراضية على
المستوى العالمى.
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 انشاء مراكز للتميز البحثى ذات مستوى عالمى من حيث جودة
المدخالت والمخرجات البحثية.
 التشجيع على تعلم لغة ثانية وثالثة فى كافة أرجاء نظام التعليم واعتماد
اللغات األجنبية كجزء من المقررات الدراسية.
 تقديم الدعم المالى والعينى لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس
لقضاء فترة دراسية بالخارج.
 تشجيع الحراك األكاديمى للطالب سواءاً للدراسة بالخارج أو للتدريب
الصيفى أو اعداد الرسائل العلمية المشتركة بين الجامعات أو قضاء
فصل دراسى فى أحد الجامعات األجنبية.
 تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتنويع ثقافتهم التعليمية
والبحثية من خالل العمل جزء من الوقت فى الجامعات األجنبية
ومراكز التميز البحثى واالبتكار التقنى.
 دعم اعداد برامج دراسية ومقررات تعليمية متوائمة مع التوجهات
العالمية فى هذا المجال.
 تشجيع الزيارات المتبادلة بين الجامعات على المستويين االقليمى
والعالمى لدعم التوجه نحو التدويل.
 اتخاذ السياسات والتدابير التى من شأنها جعل الجامعة مركزاً لجذب
الطالب على المستوى العالمى للدراسة واعداد الرسائل العلمية.
 تقديم برامج أكاديمية وانشاء فروع للجامعة بالخارج لتقديم خدمات
التعليم وجها ً لوجه.
 تقديم مقررات دراسية وبرامج تعليمية من خالل تقنيات التعلم عن بُعد
والتعليم االلكترونى.
 المشاركة فى المشروعات العالمية لبناء وتنمية القدرات فى مجاالت
تخصص الجامعة.
 تقديم برامج أجنبية فى المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الجامعات
األجنبية.
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وفى اطار التوجهات العامة السابقة يمكن لكل جامعة أن تقوم بصياغة
استراتيجيتها للتدويل باألخذ فى االعتبار بالسمات المميزة للجامعة وطبيعتها
الخاصة وتوجهاتها وأهدافها العامة وفق خطتها االستراتيجية .أى أن صياغة
استراتيجيات التدويل وسياساته وخططه التنفيذية ،تعتمد من ناحية على
خصائص الجامعة مثل حجمها (مقاسا ً بعدد طالبها) وما تقدمه من برامج
أكاديمية (أى برامج فى مجال العلوم أو اآلداب أو متعددة التخصصات العلمية)
وما تملكه من امكانات بحثية وخدمية مجتمعية (تقاس بما لديها من معامل
وأجهزة علمية فى مجاالت البحث والتطوير وما تقدمه من خدمات للمجتمع)
وما قامت ببنا ُئه من مدارس للدراسات العليا والبحوث .وتعتمد استراتيجية
التدويل بالجامعة – من ناحية أخرى – على معطيات خطتها االستراتيجية وما
تتضمنه من توجهات أكاديمية وبحثية وخدمية مجتمعية وجهود تنويرية للتنمية
الثقافية.ونقصد بذلك أن الجامعات ذات التوجه البحثى – على سبيل المثال -
تختلف عن الجامعات ذات االهتمام بالتميز التربوى والتمايز التعليمى من
حيث اختياراتها لسياسات تنفيذ استراتيجية التدويل.
خامساً :التحليل االحصائى لنتائج تطبيق التدويل:
منذ بداية األلفية الثالثة يقوم اإلتحاد الدولى للجامعات  -بدعم من
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)  -بإعداد بحوث
ميدانية ودراسات تحليلية لمجتمع الجامعات ومؤسسات التعليم العالى على
المستوى العالمى بهدف تقييم االستراتيجيات واالساليب المستخدمة فى تطبيق
التوجه نحو تدويل التعليم العالى والبحث العلمى.
وقد تم بالفعل إعداد ثالثة مسوح احصائية لألعوام ()2110،2110،2111
بغرض تقييم المزايا والعيوب الناجمة عن التحول األكاديمى تجاه تدويل نظم
والجامعات وهياكلها األكاديمية .وحيث أن االهتمام بعملية التدويل يتزايد
وتتسع معدالت تطبيقه فى مؤسسات التعليم العالى على المستوى العالمى ،فقد
تنامت الحاجة – فى نفس الوقت – لدراسة االستراتيجيات والسياسات المبتكرة
والناجحة على المستويين االقليمى والعالمى .هذا وقد أفادت المسوح
االحصائية خالل عام ( )2111بعدد من النتائج التحليلية فى المجاالت التالية:
 أهمية تبنى استراتيجية لتدويل التعليم العالى.
 الحراك األكاديمى للطالب على المستويين االقليمى والعالمى.
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 المنطق وراء تطبيق سياسات التدويل.
 االنعكاسات الموجبة للتدويل.
 القوى الدافعة لتطبيق التدويل.
 مخاطر التدويل.
 معوقات تطبيق استراتيجية التدويل.
 سياسات وأدوات تطبيق التدويل.
 األنشطة ذات األولوية فى مجال التدويل.
 األنشطة األكاديمية التى تتطلب عناية خاصة وتوفير للموارد.
 تمويل استراتيجية تدويل التعليم العالى.
 منهجية اإلدارة وهيكل التدويل.
 المنح والبرامج الدراسية للوافدين.
 المقررات والبرامج االكاديمية وفروع الجامعات عبر الحدود.
 الدرجات العلمية المشتركة بين الجامعات.
 قيود اللغة.
 ضمان جودة التعليم.
وفيما يلى نلخص المؤشرات التحليلية وخالصة النتائج التى تم
استخالصها من أحدث المسوح االحصائية لعام )IAU 2010( 2111
أهمية التدويل
تشير نتائج الدراسات االحصائية الى أن نحو ( )%22من مؤسسات
التعليم العالى على المستوى العالمى ُتدرج التوجه للتدويل ضمن رسالتها
ورؤيتها المستقبلية أو فى اطار خطتها االستراتيجية ،فى حين تميل ()%60
من الجامعات إلى اعتبار تدويل التعليم العلمى كأحد األولويات الالزمة لتحقيق
تميز الجامعة وتمايزها بين أقرانها .هذا وتجمع معظم الجامعات المشاركة فى
المسح االحصائى على تزايد أهمية التدويل واتساع نطاق تطبيقه.
وعلى المستوى االقليمى ،فإن ( )%42من الجامعات الشرق أوسطية فقط
تؤكد على أهمية التدويل كإستراتيجية تتبناها الجامعات لإلرتقاء بالقدرات
األكاديمية وإضفاء بُعد دولى على العملية التعليمية والبحثية .كما تمثل أهمية
التدويل نسبة ال تتعدى ( )%00فى جامعات أمريكا الجنوبية ونحو ()%01
فى جامعات العينة بقارة آسيا .ويعود التوسع التدريجى فى تبنى استراتيجية
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التدويل – بالطبيعة – الى جهود منظمة اليونسكو التى أطلقت هذه المبادرة فى
نهاية القرن الماضى وتدعم تطبيقها على كافة المستويات من خالل اعتماد "
تبنى استراتيجية التدويل" كأحد معايير جودة التعليم العالى .وبالطبع فإن اتساع
نطاق ظاهرة عولمة أسواق السلع والخدمات يساهم فى سهولة تبنى سياسات
التدويل وتطبيقها لإلرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعات وتحديثها.
الحراك األكاديمى للطالب
يعد انتقال الطالب للدراسة فى جامعات خارجية أحد األدوات الهامة
لتدويل التعليم أوإضفاء بُعد متعدد الثقافات على العملية التعليمية .إذ تبنت دول
االتحاد األوروبى – على سبيل المثال – سياسة رامية الى ضرورة دراسة
الطالب لفصل دراسى فى احدى جامعات االتحاد بغير بلده .فعلى المستوى
الكلى ،تفيد المؤشرات التحليلية أن أعداد الطالب األجانب بالجامعات تقدر
بنحو ( )%0من اجمالى طالب المرحلة الجامعية األولى ،فى حين تسمح نسبة
(من  %0الى  )%0من الجامعات لطالبها بالدراسة فى جامعات أجنبية ،وما
زالت الجامعات فى امريكا الشمالية واإلتحاد االوروربى تمثل المؤسسات
التعليمية األكثر انفتاحا ً على العالم الخارجى فيما يخص الحراك األكاديمى
للطالب.
الهدف من تبنى التدويل
يُعد المنطق الرامى الى إعداد الطالب للتفاعل مع أسواق عمل فى
عالم يتسم بالكوكبة (أو العولمة) من اهم أسباب التوجه لتدويل التعليم العالى.
ويلى ذلك فى األهمية تدويل البرامج االكاديمية وتحسين جودة التعليم
واالرتقاء بسمعة وريادة الجامعات .وقد أفادت النتائج أيضا ً أن أهمية تعظيم
البعد العالمى والتعدد الثقافى ألعضاء الهيئة العلمية بالجامعات  -كمنطلق
ضرورى لتحقيق التدويل  -لم يتمثل فى أكثر من ( )%0من جامعات العينة
على المستوى العالمى.
من ناحية أخرى ،اختارت جامعات العينة بالقارة االفريقية ومنطقة
الشرق األوسط التوجه نحو " دعم وتقوية البحث العلمى والقدرة على انتاج
المعرفة " كأهم منطق لتبنى استراتيجية تدويل التعليم العالى .أما القارة
األوروبية فقد أفادت جامعاتها بإعتبار "تعزيز البُعد الدولى والريادة األكاديمية"
كأهم منطق دافع للتدويل.
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اإلنعكاسات الموجبة للتدويل
تفيد المؤشرات التحليلية أن تزايد "وعى الطالب بأهمية استراتيجية
التدويل" يُعد من أهم المزايا فى هذا الصدد ،يليه فى األهمية التحسن المتوقع
أظهرت أراء
فى " قدرات البحث العلمى واالنتاج المعرفى" ،فى حين
الجامعات أن " التحسن فى ادارة الجامعات وحوكمة أنشطتها " والقدرة على
اجتذاب أعضاء هيئة تدريس وطالب ال يقع على قمة سلم المزايا المتحققة من
عملية التدويل .والجدير بالذكر أن هذا التوجه يتفق مع نتائج البحوث بالعينة
التى تمت فى األعوام .2110 ،2110
هذا وقد تأكدت النتائج السابقة على مستوى معظم األقاليم الجغرافية
المُمثلة بالبحث فيما عدا منطقتى افريقيا والشرق األوسط التى اختارت "
تطوير البحث العلمى وانتاج المعرفة " كأهم فائدة لتبنى استراتيجية العولمة.
وعلى الجانب اآلخر ،تشير النتائج أن " تعزيز التعاون الدولى " قد حصل
على المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث الفائدة التى ستعود على الجامعات ،فيما
عدا منطقة أمريكا الشمالية .ويتعين الذكر  -فى هذا المجال  -أن كل األقاليم
الممثلة بالعينة لم تشر بشكل أو بآخر الى عدم أهمية استراتيجية التدويل أو
عدم جدواها لتطوير أداء الجامعات وتحسين حوكمة أنشطتها وتحقيق أهدافها
التنموية.
القوى الدافعة للعولمة
يُعد الدعم السياسى واألكاديمى لرؤساء الجامعات ونوابهم من أهم
العوامل الداخلية المؤثرة فى نجاح تنفيذ تدويل التعليم العالى على المستوى
العالمى .كما تساهم قطاعات أو إدارات العالقات الدولية  -باإلضافة الى
دعم المهتمين بشأن اإلنفتاح على العالم الخارجى  -فى نجاح تجارب الجامعات
فى سعيها لتبنى تدويل التعليم والبحث العلمى.
و ُتعد السياسات الحكومية ودعم قطاع األعمال والصناعة من العوامل
الخارجية (أى القوى المؤثرة من خارج الجامعات) األهم لزيادة معدالت
التدويل .كما تشير النتائج  -على عكس المتوقع – الى أن نقص التمويل من
القطاعين العام والخاص ال يمثل عنصراً هاما ً فى نجاح تطبيق عملية العولمة.
وعلى المستوى االقليمى ُتظهر النتائج تنوعا ً فى القوى الدافعة للعولمة
بالمقارنة بالمستوى الكلى .إذ أن جامعات شمال افريقيا  -على سبيل المثال -
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َتعتبر البُعد الجغرافى من أهم القوى الدافعة لتطبيق العولمة ،فى حين احتل "
نقص التمويل" مرتبة متقدمة كأحد العوامل المؤثرة فى نجاح تطبيق العولمة
فى أقاليم مثل الشرق األوسط وآسيا .بيد أن " قناعة القيادات الجامعية ودورها
التخطيطي " يعد فى كل االحوال معياراً متفقا ً عليه لنجاح التدويل والتوسع فى
تطبيق سياساته.
مخاطر التدويل
تفيد خبرات الجامعات على المستوى العالمى أن " التوسع فى تجارة
البرامج التعليمية " يعد من اهم عناصر المخاطرة عند تطبيق التدويل ،ويليه
فى األهمية " تسرب العقول أو هجرتها وتراجع جودة مقدم الخدمات التعليمية
".وعلى المستوى االقليمى أكدت الجامعات بقارات افريقيا وأمريكا الجنوبية
وأوروبا أن "تسرب العقول" – أو انتقال أساتذة الجامعات والعلماء من الدول
النامية الى الدول المتقدمة – يمثل أهم عناصر المخاطرة فى تطبيق
استراتيجيات التدويل.
معوقات تطبيق التدويل
أشارت النتائج التحليلية على المستوى العالمى الى أن نقص مصادر
التمويل ُيعد أهم عائق لتحقيق أهداف التدويل والقصور فى تطبيقه .وان نقص
التمويل – من مصادر خاصة أوعامة – يمثل العامل الخارجى األكثر أهمية
لعدم نجاح تطبيق تدويل التعليم العالى .هذا وتفيد المؤشرات التحليلية – من
ناحية أخرى – أن تراجع اهتمام اعضاء هيئة التدريس ونقص الخبرات
والكفاءات المهنية للتطبيق يُعد أيضا ً من العوائق الهامة لنجاح عملية التدويل.
ومن المؤكد أيضا ً أن وجود اللغات األجنبية فى العملية التعليمية – أو التعدد
اللغوى الداعم لإلتصال بين الجامعات العالمية ومؤسسات التعليم العالى بشكل
عام – يلعب دوراً رئيسيا ً فى سهولة وكفاءة التطبيق .وأخيراً فإن غياب الرؤية
االستراتيجية والقيادة الجامعية المتفاعلة مع العالم الخارجى يعوق السياسات
الرامية للتدويل .وقد أظهرت نتائج المسح األحصائى توافقا ً بين المؤشرات
على المستويين العالمى واالقليمى فيما يخص معوقات تطبيق التدويل .بيد أن
بعض الجامعات بالدول النامية اعتبرت التعقيدات الخاصة بالتأشيرات التى
يحصل عليها الطالب للدراسة بدول الشمال األوروبى وقارة أمريكا الشمالية
معوقا ً يتعين التغلب عليه لنجاح عملية التدويل.
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سياسات وأدوات تطبيق التدويل
تسعى ( )%62من جامعات العينة المختارة  -من حيث المبدأ  -إلى
صياغة االستراتيجيات ورسم السياسات الرامية الى تحقيق تدويل أنشطتها.
ويتوافر لدى ( )%20من هذه الجامعات مكاتب وادارات متخصصة
لتطبيقاستراتيجية التدويل ،كما تفيد المؤشرات التحليلية الى أن ( )%20من
الجامعات قد خصصت بالفعل ميزانية لهذا الغرض فى حين أشارت ()%22
من الجامعات الى وجود آليات للمتابعة والمراجعة والتقييم .و ُتظهر نتائج
المسح اإلحصائى لعام ( )2111زيادة ملحوظة فى عدد الجامعات التى
خصصت ميزانية ونظام لمتابعة عملية التدويل بالمقارنة بالدراسة التى تمت
فى عام (.)2110
وتشير النتائج أيضا ً الى أن نسبة تتعدى ( )%06من الجامعات قد راجعت
سياسات تدويل التعليم العالى والبحث العلمى بها وقامت بتحديثها خالل الثالث
سنوات السابقة.
ووفق التوقعات  -التى سبقت تنفيذ المسح اإلحصائى – فقد أشارت النتائج الى
تباين بين األقاليم الجغرافية والقارات فيما يخص وجود سياسات لدعم
التدويل.ففى حين وصلت نسبة الجامعات األسيوية التى صاغت حزمة
متكاملة من سياسات التدويل الى ( ،)%20أشارت النتائج الى أن ()%00
فقط من جامعات الشرق األوسط تطبق سياسات للتدويل.
كما ينسحب هذا التباين فى األداء على المستوى االقليمى على
تخصيص الموارد المالية لدعم التدويل.فقد نجحت نحو ( )%22من الجامعات
األسيوية فى توفير التمويل الالزم للتدويل فى حين أفادت ( )%62من
الجامعات األفريقية فقط بوجود التمويل الالزم .ويالحظ أيضا ً أن ُنظم التقييم
والمتابعة تــــوجد فى ( )%40فقط من مؤسسات التعليم العالى بقارة أمريكا
ً
مقارنة بنحو ( )%66بالقارة األفريقية.
الجنوبية
أنشطة التدويل ذات األولوية
أفادت النتائج الكلية أن الحراك األكاديمى للطالب الى الخارج –
سواءاً للدراسة أو للتدريب – والتبادل الطالبى يمثالن أهمية قصوى فيما
يخص عملية التدويل .ومن الواضح أيضا ً أن األنشطة المرتبطة بالطالب قد
ظهرت – على المستوى العام – ضمن الخمسة أنشطة ذات األولوية من وجهة
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نظر الجامعات .ومن ناحية أخرى ،فإن وجود برامج أكاديمية أجنبية
بالجامعات أو انشاء فروع أو برامج مستقلة لجامعات أجنبية يمثالن األنشطة
األقل قبوالً وأولوية من وجهة نظر الجامعات محل الدراسة .ولعل هذه المرتبة
المتدنية ترجع باألساس الى ُ
شبهة ارتباط هذين النشاطين بظاهرة العولمة
واتفاقيات التجارة فى الخدمات التى تنظمها منظمة التجارة الدولية (.)WTO
أنشطة التدويل ذات األهتمام المؤسسى
تلقى األنشطة الخاصة بالحراك األكاديمى للطالب للدراسة والتدريب
بالخارج المرتبة األولى من اهتمام القيادات الجامعية ،ويليها فى األهمية – من
حيث الدعم المؤسسى – التعاون البحثى على المستوى العالمى .وتفيد
المؤشرات  -فى هذا الصدد  -أن دور التدويل فى بناء القدرات والتنمية
البشرية يقع فى نهاية سلم أولويات االهتمام المؤسسى بشكل عام .فى نفس
الوقت ال يلقى النشاط الخاص بتعظيم أعداد الطالب الوافدين وانشاء فروع
للجامعات األجنبية بدولة المقر اهتماما ً مؤسسيا ً كأحد أدوات التدويل .ويالحظ
فى هذا المجال أن بعض جامعات الدول النامية  -وعلى وجه الخصوص
مؤسسات التعليم العالى بقارة أمريكا الجنوبية  -قد وضعت تعلم اللغات
األجنبية أو التعدد اللغوى كأحد السياسات التى يتعين أن تلقى عناية القيادات
الجامعية ودعمها ماليا ً بغية تحقيق أهداف التدويل ،كما ركزت جامعات قارتى
آسيا وافريقيا ومنطقة الشرق األوسط على ضرورة توفير الموارد والدعم
المؤسسى لمشروعات التعاون البحثى على المستوى العالمى.
تمويل استراتيجية تدويل التعليم
تفيد المؤشرات االحصائية  -لنحو ( )%00من جامعات العينة – أنه
يُفضل تخصيص مصادر تمويل أنشطة التدويل من أحد بنود الميزانية الجامعية
المرتبطة بسياسات التطوير ،وليس من رسوم الطالب الوافدين .كما أشارت
( )%20من الجامعات أن الميزانية المخصصة للتدويل ،إما ظلت ثابتة أو تم
زيادتها خالل الثالث سنوات السابقة فقط .ويالحظ أيضا ً أن الجامعات بأمريكا
الالتينية وافريقيا قد أشارت الى قصور التمويل الموجه لعملية التدويل (أو عدم
وجوده من األساس).
وأخيراً فقد أظهرت النتائج أن نحو ( )%02من جامعات شمال أمريكا وقارة
آسيا قد زادت مخصصات تمويل أنشطة التدويل بها خالل الثالث سنوات
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السابقة ،تأكيداً على أهمية دورها فى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بها.
منهجية االدارة وهيكل التدويل
تفيد مؤشرات الجامعات بالمسح االحصائى أن نحو ( )%04من
المؤسسات التعليمية تتبنى أسلوبا ً مدمجا ً (أو مشتركاً) يجمع بين مركزية وال
مركزية االدارة واتخاذ القرار ،فى حين أفادت نحو ( )%20من الجامعات
بإعتمادها على نظام مركزى لالدارة .وتوضح النتائج – من ناحية أخرى –
أن من يختص بإدارة منظومة التدويل يكون عموما ً على مستوى نائب رئيس
جامعة أو ما يعادله ،وأن نحو ( )%20من المؤسسات التعليمية تخصص أحد
أعضاء هيئتها األكاديمية لهذه المهمة على أساس التفرغ الكامل .وأن عدد
أعضاء هيئة التدريس المختصين بتطبيق استراتيجية التدويل يُقدر بنحو ()01
أساتذة فى المتوسط (وفق ما أشارت اليه نحو ( )%44من جامعات العينة)
وعلى المستوى االقليمى ،فقد أفادت نسبة عالية من جامعات أمريكا
الجنوبية بعدم وجود شخص محدد أو مخصص لمهمة تنفيذ استراتيجية
التدويل .وأخيراًُ ،تعد مؤسسات التعليم العالى بقارتى افريقيا وأمريكا الالتينية
من أكثر جامعات العينة اعتماداً على أسلوب أقل تخطيطا ً وتنظيما ً لتحقيق
أهداف تدويل التعليم العالى.
المنح والبرامج الدراسية للوافدين
ال تقدم نحو ( )%41من الجامعات منح دراسية أو مزايا تعليمية
وتدريبية خاصة للطالب الوافدين بالمرحلة الجامعية األولى على المستوى
العالمى ،فى حين تقدر نسبة الجامعات التى تطرح المنح الدراسية للطالب –
على مستوى مرحلة الدراسات العليا – نحو ( )%00من مؤسسات التعليم
العالى بالعينة .ويُقدر عدد المنح التى تمنحها الجامعة الواحدة من  0الى عشر
منح بحد أقصى .ومن ناحية أخرى ،تمثل المنح الدراسية المخصصة للطالب
الوافدين نسبة ال تتعدى ( )%0من اجمالى عدد المنح التى تقدمها الجامعات.
وأخيراً تفيد ( )%41من الجامعات بكل أقاليم العالم أنها ال تقدم مقررات
دراسية مصممة خصيصا ً للطالب الوافدين من معظم دول العالم.
وعلى المستوى االقليمى ،تعد جامعات قارة امريكا الشمالية االكثر
عرضا ً للمنح الدراسية ،فى حين تفيد نتائج التحليل أن الجامعات األوروبية تعد
من أقل الجامعات عرضا ً للمنح الدراسية لباقى أقاليم العالم ،وتتأكد هذه
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المؤشرات على مستوى المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا على حد
سواء .وأخيراً فقد أفادت مؤشرات تحليل المسح االحصائى الى أنه – على
عكس معظم أقاليم العالم – تقدم نحو ( )%04من الجامعات األوروبية
مقررات دراسية تم تصميمها للتفاعل مع الطالب الدوليين (أى الوافدين من
باقى أقاليم العالم).
المقررات والبرامج األكاديمية وفروع الجامعات عبر الحدود
تفيد النتائج الى أن نحو ( )%02من الجامعات المشاركة فى المسح
االحصائى تقدم برامج ومقررات عبر الحدود .وتوزع معدالت االستفادة من
هذه البرامج بنسبة ( )%02للطالب بالجامعات الخارجية وبنسبة ()%01
لطالب دولة المقرر .ومن الجامعات التى تقدم برامج ومقررات دراسية عبر
الحدود ،فإن نحو ( )%24منها لديه فرع للجامعة بالخارج .وعلى مستوى
األقاليم تصل نسبة جامعات أمريكا الشمالية التى تقدم برامج عبر الحدود الى
( ،)%21فى حين أن نسبة الجامعات بمنطقة الشرق األوسط التى تقدم برامج
عبر الحدود ال تتعدى نسبة ( )%00من جملة المؤسسات التعليمية بالمنطقة.
البرامج األكاديمية المشتركة بين الجامعات
تفيد المؤشرات الكلية أن ( )%40من مؤسسات التعليم العالى تقدم
درجات علمية مشتركة بين جامعتين أو من خالل تجمع جامعى .وتقدر نسبة
درجات الدراسات العليا – أى الماجستير والدكتوراه – فى هذه البرامج
المشتركة ما يعادل ( .)%42وتمثل البرامج الدراسية المزدوجة (أى بين
جامعتين فقط) نسبة الى ( )%44من جملة ما تمنحه جامعات العينة فى هذا
المجال .والجدير بالذكر أن مرحلة الدراسات العليا تمثل نحو ( ،)%42أى ما
يزيد عن ( )%10من هذه البرامج .وتتركز جهود الجامعات بمنطقتى أفريقيا
والشرق األوسط فى تقديم البرامج الدراسية المشتركة بين أكثر من جامعتين
فى حين تشارك الجامعات األوروبية والشمال أمريكية – بشكل عام – فى
البرامج الدراسة المزدوجة بين جامعتين فقط.
قيود اللغة
تفيد نحو ( )%01من المؤسسات التعليمية الى ازدياد الطلب على تعلم
لغة أجنبية كأحد متطلبات نجاح عملية تدويل التعليم العالى والبحث العلمى.
كما تشير نحو ( )%06من الجامعات المشاركة الى أن اللغة االنجليزية تحتل
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المرتبة األولى من حجم هذا الطلب اللغوى من قبل الطالب .ويفيد ()%02
من الجامعات بوجه عام أن المستوى اللغوى يعد من متطلبات تخرج طالبها.
وتنطبق تلك المتطلبات اللغوية على مرحلة الدراسات العليا فى نحو ()%04
من جامعات العينة.
كما توضح نتائج البحث أن الطلب على اللغات األجنبية فى تزايد
مستمر .ويتضمن ذلك أقاليم الشمال مثل أوروبا وأمريكا الشمالية .ولعل ذلك
يعود بالدرجة األولى الى اتساع ظاهرة العولمة وما تتطلبه من تنوع لغوى.
وحيث أن االتحاد األوروبى يطبق نظاما ً تعليميا ً شبه موحد – من خالل اعتبار
االتحاد كمنطقة تعليمية واحدة – فإن التنوع اللغوى يصبح مطلوبا ً لسهولة
ويتعاظم الطلب على اللغات
حركة الطالب بين دول االتحاد األوروبى.
األجنبية – وفق نتائج البحث – فى منطقة الشرق األوسط نظراً لموقعها
الجغرافى المتميز بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا .حيث أشارت ( )%60من
الجامعات المشاركة الى ضرورة إلمام طالبها بلغة (أو لغات) أجنبية كأحد
متطلبات التخرج ،فى حين أن ( )%44فقط من الجامعات األفريقية تطبق هذا
المفهوم اللغوى .وعلى مستوى مرحلة الدراسات العليا ،تفيد مؤشرات البحث
أن نحو ( )%41من جامعات أمريكا الجنوبية تتطلب النجاح فى لغة أجنبية
على األقل للحصول على الدرجة العلمية .وهذا ال ينطبق على قارة أمريكا
الشمالية ،حيث أن ( )%2فقط من جامعاتها تتطلب إلمام الطالب بأحد اللغات
األجنبية .وقد يعود ذلك – بشكل ما – الى تعدد الجنسيات واللغات األصلية
الواليات المتحدة وكندا الى جانب أن الدراسة على وجه العموم
لسكان
تكون باللغة االنجليزية.
ضمان جودة التعليم
تشير النتائج الى أن ( )%0فقط من الجامعات المشاركة فى البحث ال
تخضع برامجها التعليمية – المقدمة على المستوى المحلى – آلليات وقواعد
ضمان الجودة .من ناحية أخرى تفيد نحو ( )%20من الجامعات أن برامجها
المقدمة على المستوى العالمى يتم تقييمها وفق نظام ضمان الجودة المحلى
وتتوافق النتائج السابقة مع مؤشرات البحث االحصائى على مستوى كل أقاليم
العالم.
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سادساً :ملخص نتائج البحوث االحصائية لألعوام ()2002،2005
تمحورت المؤشرات التحليلية للبحوث االحصائية  -عن أولويات
وأنماط وسياسات تطبيق استراتيجية تدويل التعليم العالى  -حول التوجهات
التالية:
 .0تفيد مؤشرات بحث ( )2110الى أن الحراك األكاديمى لطالب
وأعضاء هيئة التدريس يمثل أهم أسباب تبنى استراتيجية التدويل ومن
أسرع سياساته تطوراً ونمواً.
ُ .2تعد هجرة العقول وفقدان الهوية الثقافية – فى عام  – 2110من أهم
عناصر المخاطرة المرتبطة بتبنى سياسات التدويل ،فى حين تشير
مؤشرات عام  2110الى اعتقاد نحو ( )%21من الجامعات الممثلة
بوجود مخاطر لتبنى استراتيجية التدويل يتعين أخذها فى االعتبار.
 .0تفيد مؤشرات ( )2110الى احتالل تطوير قدرات الطالب وأعضاء
هيئة التدريس ،وضمان جودة العملية التعليمية ،والتعاون البحثى مرتبة
متقدمة فى سلم أولويات مزايا استراتيجية التدويل .وتتطابق نتائج
بحث عام  2110مع هذه النتيجة.
 .4يُعد نقص الموارد المالية وقصور مصادر التمويل  -فى عام – 2110
أهم عائق لنجاح استراتيجية التدويل.
 .0تشير الجامعات – على المستوى العالمى – أن االعتماد على
منهجيات التدريس والتعلم وتكنولوجياته المعلوماتية – مثل التعلم عن
بُعد وتقنيات علوم الحاسب – يمثل أداة هامة لتحقيق استراتيجية
التدويل وضمان نجاح تطبيقها (البحث االحصائى لعام )2110
 .6تؤكد الجامعات ومؤسسات التعليم العالى – فى الدراسات التحليلية لعام
( –)2110أن دور أعضاء الهيئة العلمية للجامعة كقوة دافعة لتبنى
استراتيجيات التدويل ،يُعد أهم من مساهمة الطالب والشئون االدارية
فى هذا الشأن.
 .2برغم أن ثلثى الجامعات المشاركة فى بحث عام ( )2110تتبنى
استراتيجيات وسياسات تدويل التعليم العالى ،فإن نحو نصف هذه
المؤسسات فقط لديها ميزانية تقديرية واطار عام للمتابعة والتقييم فى
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مرحلة التنفيذ .ويُفيد بحث عام ( )2110أن أهم خمس سياسات
للتدويل هى  :عقد االتفاقيات العلمية والثقافية ،والمشاركة فى شبكات
الجامعات ،ودعم الحراك األكاديمى للطالب ،والتوسع فى التعاون
البحثى بين مؤسسات التعليم العالى ،وزيادة تحرك أعضاء هيئة
التدريس عبر الحدود لتعظيم الفائدة من الثقافات التعليمية والبحثية
البديلة ،والتبادل العلمى للطالب على مستوى الدراسات العليا.
ُ .2تعد العوامل األكاديمية أكثر أهمية من العوامل السياسية واالقتصادية
فيما يخص نجاح تطبيق تدويل التعليم العالى (دراسة عام .)2110
ُ .1تفيد المؤشرات التحليلية أن القضايا التى تتطلب اهتماما ً خاصا ً من
القيادات األكاديمية هى :التعاون من أجل تنمية الجامعات ،ضمان
جودة التعليم واعتماده ،تمويل أنشطة التدويل ،والتعاون البحثى(بحث
.)2110
 .01أكدت البحوث االحصائية لعامى( )2110،2110أن نحو ( )%20من
الجامعات تعتبر أن تدويل التعليم العالى يمثل مرتبة مرتفعة فى سلم
أولويات الخطط االستراتيجية للجامعات.
 .00تتباين مؤشرات البحوث االحصائية لعامى ( )2110،2110من
منطقة جغرافية الى أخرى .ففى حين تهتم جامعات شمال القارات
األمريكية واألسيوية بزيادة القدرات المعرفية للطالب وأعضاء هيئة
التدريس ،تختار الجامعات االفريقية ومؤسسات التعليم العالى بأمريكا
الالتينية ومنطقة الشرق األوسط اإلرتقاء بالقدرات البحثية كأهم
المناطق الدافعة لتطبيق التدويل.
سابعاً :التدويل وحجم الجامعات
هل يتأثر نجاح استراتيجية تدويل التعليم العالى ويختلف أسلوب
تطبيقها مع تغير حجم الجامعة مُقاسا ً بأعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس؟.
يُطرح هذا السؤال – بشكل مستمر – عند مناقشة آليات وأدوات تطبيق
التدويل .وتشير المؤشرات التحليلية الى أن االنتقال من جامعات صغيرة الحجم
الى جامعات متوسطة وكبيرة الحجم يُساهم فى االنتقال من منظومة تدويل
محددة التنظيم الى منظومة أكثر تخطيطا ً تعتمد على مجموعة متسقة من
السياسات التعليمية.
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و ُتفيد مؤشرات البحث أن األهمية النسبية ألنشطة التدويل وسلم
أولوياتها تتأثران بحجم الجامعة أو المؤسسة التعليمية .إذ يُعد التعاون البحثى –
على سبيل المثال – من أهم أنشطة التدويل فى الجامعات كبيرة الحجم ،فى
حين يمثل الحراك األكاديمى للطالب أحد أهم األنشطة بالجامعات صغيرة
الحجم.
باإلضافة الى ما سبق ،يعتمد تمويل استراتيجية التدويل – بشكل
وليس بالضرورة على مصادر تمويل
أساسى  -على ميزانية الجامعة
خارجى وهذا ما يتطلب جامعات ذات أحجام متوسطة وكبيرة .من ناحية
أخرى ،تزداد أهمية تبنى سياسات تدويل العملية التعليمية والبحثية بالنسبة
للقيادات الجامعية مع زيادة حجم المؤسسة التعليمية .وأخيراً يُعد نقص
الموارد التمويلية من أهم القيود إلتساع نطاق التدويل بصرف النظر عن حجم
المؤسسة.
ثامناً :استراتيجية التدويل بجامعة القاهرة
يكون من المفيد أن نعرض فى هذا المجال استراتيجية جامعة القاهرة
– كأحد الجامعات الممثلة لمؤسسات التعليم العالى العربية  -فى مجال التدويل
وآليات تنفيذها .ومن المعروف أن جامعة القاهرة ُتعد جامعة كبيرة الحجم
(يُقدر عدد طالبها بنحو  211ألف طالب) ،وهى تمثل مؤسسة تعليمية متعدد
التخصصات (تتضمن جامعة القاهرة ( )20كلية ومعهد عالى للدراسات العليا
فى معظم التخصصات العلمية) ذلك باإلضافة الى أنها جامعة حكومية تعتمد
جزئيا ً على التمويل الذاتى إلستكمال متطلبات ميزانيتها التعليمة والبحثية،
وأخيراً فإن جامعة القاهرة تضم مجموعة من المراكز البحثية المتقدمة ومراكز
متعددة ومتنوعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (خورشيد .)2006b
وقد قام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة  -فى صياغته
إلستراتيجية التدويل  -بتحليل السياسات المختلفة لتدويل العملية التعليمية
والبحثية بهدف تقييم مدى تحقيقها ألهداف الجامعة من ناحية ،وللتعرف على
ما حققته هذه السياسات من نجاح تطبيقى بالجامعات المثيلة على المستوى
االقليمى والعالمى ،من ناحية أخرى (خورشيد .)2006c, 2004a
وقد حددت الجامعة حزمة متكاملة من توجهات وسياسات تدويل
العملية التعليمية والثقافية بها – واعتمدها مجلس الجامعة – على النحو التالى:
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 الحراك األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس عبر الحدود وبين الدول
والقارات والتبادل الطالبى بين الجامعات بأشكاله المختلفة .وتعتمد
الجامعة فى تنفيذ هذا التوجه على اتفاقيات التعاون العلمى والثقافى مع
معظم جامعات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،كما ُتعد جامعة
القاهرة من أكثر الجامعات المصرية مشاركة فى أنشطة التبادل
الطالبى المقدمة من مشروع ايراسموس موندوس ( Erasmus
 )Mundusاألوروبى.
 المشاركة فى االتحادات االقليمية والدولية للجامعات (مثل االتحاد
الدولى للجامعات واتحاد الجامعات العربية) والشبكات المتخصصة
للجامعات (مثل شبكات التعليم االلكترونى وشبكات ضمان الجودة
واالعتماد) أو الشبكات العامة للجامعات (مثل شبكة جامعات البحر
األبيض المتوسط  .) UNIMEDوتشارك جامعة القاهرة  -فى الوقت
الراهن – كعضو فى مجلس ادارة بعض هذه االتحادات أو الشبكات
الجامعية .كما تستضيف جامعة القاهرة بعض المؤسسات التابعة لها –
مثل المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى التابع التحاد
الجامعات العربية – ذلك باإلضافة الى مشاركتها فى معظم األنشطة
األكاديمية والبحثية للشبكات الجامعية بهدف تأكيد دور جامعة القاهرة
العالمى وريادتها االقليمية بما يعزز استراتيجيتها للتدويل.
 المشاركة فى المشروعات االقليمية أو العالمية لتطوير المقررات
والبرامج االكاديمية (من خالل اتفاقيات أكاديمية بين جامعتين أو تجمع
للجامعات) وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالى (التى تدعمها
المؤسسات االقليمية مثل مؤسسة التمبس ) ) Tempusوبرنامج
االطار السابع ( )FP7وأخيراً إيراسمس للجميع ( Erasmus for
 )allوأُفُق  .)Horizon2020( 2121وخالل المرحلة األولى من
خطتها االستراتيجية طويلة المدى للتعليم العالى والبحث العلمى ،نفذت
الجامعات المصرية الحكومية مشروعا ً قوميا ً لتعزيز قدرات التعليم
العالى ( )HEEPبدعم من االتحاد األوروبى والبنك الدولى تضمن
العديد من سياسات اإلنفتاح على العالم الخارجى فى اطار التوجه
العالمى لتدويل العملية التعليمية والبحثية بالجامعات.
 التوسع فى البرامج الدراسية المشتركة على مستوى المرحلة
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العليا .وقد سعت الجامعة فى
الجامعية االولى ومرحلة الدراسات
هذا الشأن لدعم وتأكيد المشاركة الفاعلة فى تجمع الجامعات على
المستوى الوطنى واألجنبى بما اصطلح على تسميته ( Consortium
 ،)of Universitiesوذلك لضمان تنوع البرامج الدراسية من
ناحية ،ولتعظيم االستفادة المشتركة من الجامعات المشاركة فى
البرنامج الدراسى ،من ناحية أخرى .ويُذكر على سبيل المثال البرامج
التالية التى القت نجاحا ً من حيث معدالت مشاركة الطالب بها وما
ُتضيفه من موضوعات دراسية تدعم البحث العلمى واالبتكار(خورشيد
:)2006b
 -1برنامج الماجستير المشترك فى الدراسات األوروبية المتوسطية
الذى تشرف عليه كلية االقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة
ويشارك به معظم كليات قطاع الدراسات اإلجتماعية .وهو يقدم
فى الوقت الراهن برامج دراسية على مستوى كل من الماجستير
والدكتوراه .ويتميز هذا البرنامج بتناوله للعالقات األوروبية
المتوسطية على المستويات السياسية واالقتصادية والقانونية على
حد سواء.
 -2برنامج الماجستير فى التنمية ال ُمستدامة المشترك بين جامعة
القاهرة ومعهد العالقات الدولية باليونان وعدد من الجامعات
العربية واألوروبية األخرى.
 -3برنامج الماجستير متعدد التخصصات فى التكنولوجيا الحيوية
المشترك مع جامعة فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية ويشارك
به عدد من كليات جامعة القاهرة.
 تطوير برامج لتنمية القدرات من خالل ورش عمل وبرامج تدريبية
مشتركة مع الجامعات االجنبية وإنشاء مراكز متخصصة فى هذا
المجال .وقد أنشأت جامعة القاهرة مركز للنمذجة ودعم اتخاذ القرار
المؤسسى بالتعاون مع جامعة كولن بألمانيا وبمشاركة مركز معالجة
البيانات بالدانمارك وبتمويل من مؤسسة التمبس األوروبية
( .)Tempusويهدف هذا المركز الى تنمية القدرات وتنظيم البرامج
التدريبية وورش العمل المتخصصة فى مجاالت بناء التماذج الكمية
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وتكنولوجيا دعم القرار بالتطبيق على مجاالت التعليم وعلوم االدارة
واالقتصاد .كما تتعاون جامعة القاهرة مع الوكالة الجامعية
الفرنكوفونية ( )AUFفى مجال ُنظم المعلومات وتطوير منهجيات
التدريس والتعلم.
 تنمية األنشطة الثقافية للطالب من خالل تنظيم ملتقيات للشباب
وبرامج تدريبية تسمح بإكتساب الطالب للمهارات العامة والثقافية
والسياسية .فقد نظمت جامعة القاهرة – على سبيل المثال  -لقاء
لشباب الجامعات الناطق باللغة الفرنسية بالتنسيق مع الوكالة
الفرنكفونية للجامعات والمكتب الثقافى لسفارة فرنسا فى مصر ،حيث
شاركت الجامعات الفرنكفونية بالدول األوروبية واألفريقية فى فعاليات
هذا اللقاء .وقد تضمنت الفعاليات مسابقات رياضية وعلمية وورش
عمل وندوات ثقافية شارك بها طالب الجامعات المشاركة ،بما ساهم
فى تعميق التبادل األكاديمى واالنفتاح على ثقافات مغايرة تحقيقا ً
ألهداف التدويل.
 المشاركة فى شبكات الجامعات االفتراضية والمكتبات االلكترونية
التى تختص بالمقررات الدراسية المعدة بأسلوب التعلم االلكترونى.
فعلى سبيل المثال ،يقوم مشروع "ابن سينا"  -الذى تدعمه منظمة
اليونسكو وتشارك فيه جامعة القاهرة  -بتكوين تجمع من الجامعات
األوروبية والعربية المُطلة على البحر األبيض المتوسط .وقد تم –
من خالل المشروع – تطوير عدد من المقررات تتواءم مع متطلبات
الجامعات المشاركة يتم تجميعها فى مكتبة الكترونية مركزية بأسبانيا
لتخزين وصيانة المقررات وتوفيرها للجامعات المشاركة فى
المشروع .ويُمثل هذا النشاط أحد منهجيات تقديم خدمة التعليم العالى
عبر الحدود دون الحاجة الى إنتقال مستهلكها من الطالب (Cross-
 .)Education Borderكما يُعد مشروع " دعم قدرات التعليم
المفتوح بجامعة القاهرة " الذى تشرف على تنفيذه شبكة جامعات
البحر األبيض المتوسط ( )UNIMEDويشارك به المركز الفرنسى
لتطوير التعلم االلكترونى ،من أهم المشروعات الداعمة لتوطين
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى الجامعات من خالل استراتيجية
التدويل .إذ يسعى هذا المشروع الى تطوير البنية التحتية لمعامل
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التعليم االلكترونى بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة .كما يساهم
– فى نفس الوقت – فى تطوير مجموعة متكاملة من المقررات
الدراسية وتدريب العاملين بالمركز على استخدامها من خالل نظام
حديث إلدارة المقررات الدراسية ( .)LMSوبالطبع فإن المقررات
والبرامج الدراسية التى تقدم من مركز التعليم المفتوح تكون من خالل
الشبكة العنكبوتية للمعلومات ( )Internet
 انشاء فروع  -أو برامج أكاديمية – لجامعة القاهرة على المستوى
االقليمى وعلى وجه الخصوص بالدول العربية.
وعلى مستوى البحث العلمى اعتمد مجلس جامعة القاهرة التوجهات
والسياسات واآلليات التالية للتدويل:
 التوسع فى المشروعات البحثية المشتركة مع العالم الخارجى،
بالتركيز على المشروعات التى تساهم فى تطوير منهجيات وأساليب
البحث العلمى بالجامعة ،والمشروعات التى تدعم بناء البنية التحتية
البحثية ،والمشروعات التى ينتج عنها تأثير مجتمعى أو تلك التى
تساعد فى ايجاد حلول ألحدى المشاكل القومية .وبناءاً على ما سبق ال
يمثل التمويل أولوية بالنسبة لجامعة القاهرة عند اختيارها للمشروعات
والبرامج البحثية المشتركة .ومن المالحظ  -وفق المؤشرات البحثية
لجامعة القاهرة – أن هناك تزايد كبير فى عدد المشروعات التى
تمولها (أو التى تشارك فى تمويلها) مؤسسات أو جامعات أجنبية .وقد
تأكد هذا التوجه التمويلى بدأ منذ نهاية حقبة التسعينات من القرن
الماضى .وإستفاد من هذا التمويل – بشكل أساسى – كل من القطاع
األكاديمى للعلوم األساسية (بنسبة ( )%41من المشروعات) وقطاع
العلوم الهندسية (بنسبة ( )%42من المشروعات) خالل الفترة من عام
 0110وحتى نهاية عام  .2110كما ُخصصت نسبة تصل الى
( )%00للبحوث فى مجال القطاعات الصناعية فى حين استفاد قطاع
الخدمات بنسبة تقدر بنحو ( )%01من جملة التمويل األجنبى
(خورشيد .)2006b
 تسعى جامعة القاهرة الى زيادة الحراك البحثى ألعضاء هيئة التدريس
مع الجامعات الرائدة فى هذا المجال .ووفق سياسات التدويل المعتمدة
-21-

من الجامعة ،من حق الباحثين الشباب – أى الحاصلين على درجة
الدكتوراه حديثا ً – االستفادة بمهمات علمية فى احدى الجامعات أو
المراكز البحثية المتخصصة فى حدود عامين بحد أقصى .كما يمكن
للباحثين ذوى الخبرة فى التدريس والبحث العلمى أن يمضون من ستة
أشهر الى عام كامل فى أحد المعامل البحثية المتقدمة أو المراكز
البحثية بالجامعات ذات الريادة فى هذا المجال .ووتتوجه الجامعة  -فى
الوقت الراهن  -الى التفاعل مع المشروع األوروبى الجديد
( )Erasmus for Allالذى يوفر منح بحثية لشباب الباحثين
واألساتذة ذوى الخبرة البحثية ،على حد سواء .وتتوجه خطة البحث
العلمى لجامعة القاهرة ( )2100 – 2116المعدة من قبل قطاع
الدراسات العليا والبحوث  -باإلضافة الى ما سبق – الى اعادة صياغة
إتفاقياتها الثقافية والعلمية مع الجامعات العالمية بحيث يتزايد التوجه
نحو التوسع فى العالقات البحثية ودعم الباحثين .وتمثل االتفاقية
العلمية مع جامعة أولم ( )ULMبألمانيا أحد اإلنجازات الهامة فى هذا
الصدد .وأخيراً ،فإن جامعة القاهرة تدعم المشروعات البحثية للشباب
وتشجيعهم على إضفاء بُعد دولى – أو متعدد الثقافات البحثية – على
المقترحات البحثية المقدمة كـأحد معايير التقييم المستخدمة (خورشيد
)2006a
 تدعم جامعة القاهرة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات
العلمية وعرض دراساتهم العلمية على مجتمع الباحثين فى مجال
تخصصهم ،وفق ما يتم فى معظم الجامعات المصرية والعالمية.
باإلضافة الى ما سبق ،تنظم جامعة القاهرة  -بشكل دورى – مؤتمراً
علميا ً دوليا ً متعدد التخصصات فى مجال البحث والتطوير واالبتكار.
وبخالف تعظيم فرص التفاعل مع المدارس البحثية األجنبية من خالل
المؤتمر ،فإنه يمثل منتدى علمى يسمح بعرض االنتاج البحثى للجامعة
ومناقشته وتقييمه بهدف تحديد مدى االستفادة منه فى القطاعات
االنتاجية والخدمية .كما يخصص المؤتمر عدد من جلساته وندواته
لمناقشة القضايا العامة للبحث العلمى الجامعى وتخطيطه وادارته.
فعلى سبيل المثال تم تنظيم جزء من جلسات المؤتمر الدولى الثانى
لجامعة القاهرة لمناقشة خطتها البحثية الخمسية من ناحية ،ولطرح
القضايا التى يعانى منها البحث العلمى بالجامعات المصرية ،من ناحية
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أخرى .كما ُتخصص بعض الجلسات لمشاكل توطين البنية البحثية
الحديثة بالجامعات (مثل الحضانات التكنولوجية والمنتجعات البحثية
ومراكز التميز واالبتكار) وتتصدى بشكل عملى لمحددات ربط النتائج
البحثية بإحتياجات المجتمع.
 تشارك الجامعة فى العديد من المعاهد (أو المراكز) البحثية
اإلفتراضية وشبكات المعلومات البحثية على المستوى االقليمى
والعالمى .وتقدم ادارة الجامعة الدعم الكامل لباحثيها فى هذا الشأن
كأحد عناصر استراتيجية تدويل التعليم والبحث العلمى .فمن
الضرورى أن يعتمد الباحث – فى األلفية الثالثة – على بنية معلوماتية
بحثية متكاملة  -من خالل الشبكة العنكبوتية  -للتعرف على التوجهات
العلمية ومراكز التميز العلمى ومؤسسات التمويل والجامعات العاملة
والنشر العلمى فى مجال تخصصه .ويرتبط بالبنية المعلوماتية البحثية
عدد من المواقع االلكترونية للمؤسسات الدولية المختصة بهذا المجال
 مثل منظمة اليونسكو ( )Unescoوالبنك الدولى ( World )Bankومنظمة التنمية والتعاون الدولى ( - )OECDالتى يتعين
على الباحث العلمى متابعتها بشكل منتظم .وفى كل األحوالُ ،تعد
البنية المعلوماتية التعليمية والبحثية أحد األدوات الضرورية لنجاح
استراتيجيات التدويل.
 نظراً إلعتماد برامج الدراسات العليا المشتركة على المدارس البحثية
بتجمع الجامعات ) ،(Consortium of Universitiesفقد توجهت
جامعة القاهرة الى التفاعل مع ثقافات بحثية متنوعة من المتوقع أن
تثرى جهودها فى البحث والتطوير واالبتكار فى اطار استراتيجية
العولمة.
تاسعاً :الخالصة
تسعى استراتيجية تدويل التعليم العالى الى " اضفاء بُعد دولى متعدد
الثقافات على األهداف والمهام التدريسية والبحثية والخدمية المجتمعية
للجامعات ،وعلى قدرة وجدارة خريج مؤسسات التعليم العالى" .ومن ثم فإنها
ُتعد عملية ديناميكية متكاملة ومتعددة األبعاد تهدف الى تعزيز قدرات المنظومة
التعليمية والبحثية بالجامعة وتنمية مواردها وتحسين جودة مخرجاتها.
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ويخضع التعليم العالى والبحث العلمى فى جميع انحاء العالم – فى الوقت
الراهن – لعملية تدويل على نطاق غير مسبوق وبمعدالت سريعة ،ومن ثم
فإنه يتعين على الحكومات ومؤسسات التعليم فى كافة أرجاء العالم أن تتكيف
مع هذا الواقع الجديد وفق أبعاده المتعددة .وتوضح أحصاءات التعليم العالى
على المستوى العالمى – وفق مؤشرات منظمة اليونسكو واالتحاد الدولى
للجامعات – أن الرؤية والرسالة والخطة االستراتيجية ألعداد متزايدة من
الجامعات – على مستوى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء – تتضمن
البعد الدولى وتطبق سياسات للتدويل ،اما لتحسين جودة العملية التعليمية
والبحثية بها أو لتعظيم قدرتها التنافسية على المستوى الدولى أو لزيادة قدرات
خريجيها للتواءم مع عصر العلم والمعرفة أو لتفاعلها مع ثقافات تعليمية
وبحثية مغايرة.
وقد واكب التوجه نحو تدويل التعليم العالى والبحث العلمى  -وارتبط به -
حدوث تطورات أو تغيرات غير مسبوقة فى مناخ التعليم العالى وأنماط ادارته
وتخطيطه وهياكله المؤسسية وبرامجه األكاديمية ومنهجياته التعليمية
والتدريسية وتوجهاته البحثية ودوره فى خدمة مجتمعه فى العصر المعرفى
باأللفية الثالثة .وتتلخص هذه التغيرات فى حدوث طفرة كمية فى الطلب على
خدمات التعليم العالى ومن ثم فى أعداد طالبه ،وظهور مقدمين جُدد للخدمات
التعليمية ،وتحقق تنوع فى أنماط التدريس والتعلم وأساليبه وتكنولوجياته
المعتمدة على تقنية المعلومات واالتصاالت ،وتزايد الحراك األكاديمى للطالب
عبر الحدود وبين الدول ،ووجود توقعات راسخة بمزيد من الشفافية فى نظم
التعليم العالى وآليات ضمان الجودة واالعتماد ،وتعاظم أهمية الدور البحثى
للجامعات ،وظهور مؤسسات تعليم عال غير جامعية لمواكبة التنوع فى
البرامج والدرجات العلمية .وقد ساهم هذا المناخ التعليمى الجديد باأللفية الثالثة
فى تزايد الطلب على صياغة استراتيجيات لتدويل التعليم العالى والبحث
العلمى الجامعى ورسم سياساته وبرامجه التنفيذية.
بيد أن التوسع فى تطبيق استراتيجيات تدويل التعليم العالى فى ظل
الخصائص المغايرة لمناخه التعليمى والبحثى فى العصر المعرفى ،قد ارتبط
بظاهرة العولمة (أوالكوكبة) التى تعاظم تأثيرها فى األلفية الثالثة .وتعد
العولمة توجها ً عالميا ً يتمثل فى حرية انتقال األفكار والسلع والخدمات واألفراد
وازالة القيود عن حركتها عبر الحدود وبين الدول والقارات .وقد ساهم فى
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شيوع هذا التوجه عالميا ً اتفاقيات التجارة الدولية لتحرير السلع والخدمات
(الجات) التى تقودها منظمة التجارة الدولية ( .)WTOوحيث أنه يمكن اعتبار
التعليم العالى والبحث العلمى – من وجهة النظر االقتصادية – من الخدمات
التى تقدمها المؤسسات التعليمية والبحثية (عرض الخدمات التعليمية والبحثية)
الى المجتمع بقطاعاته المختلفة (الطلب على الخدمات التعليمية والبحثية) ،فإنه
من المتوقع تأثرهما – بشكل مباشر – بهذا التوجه .أى ان ظاهرة العولمة
ستساهم فى إلغاء القيود على حركة أعضاء هيئة التدريس والطالب والبرامج
األكاديمية والمؤسسات التعليمية عبر الحدود ،بهدف تحقيق التكامل والتشابك
فى أسواق التعليم العالى على الصعيد العالمى .ومن هنا فإنه يمكن النظر الى
العولمة كعملية ترتبط بالتوسع فى أسواق الخدمات التعليمية واقتصادياتها.
وبرغم كونهما توجهان عالميان ،فإن التدويل يختلف عن ظاهرة
العولمة فى كونه توجها ً استراتيجيا ً يتعين على الجامعات والمؤسسات التعليمية
تبنيه ورسم السياسات الرامية الى تحقيق أهدافه .ولتأكيد االختالف بين
الظاهرة الكونية للعولمة واستراتيجية التدويل فقد ذهب بعض خبراء التعليم
العالى الى تسميته "بالتدويل غير الهادف للربح" .كما أقرت منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) استراتيجية التدويل بوصفها أحد
معايير تقييم أداء مؤسسات التعليم العالى فى اطار منظومة ضمان الجودة
واالعتماد.
نخلص مما سبق أن تدويل أنشطة ومهام الجامعات – التعليمية والبحثية
والخدمية المجتمعية – يعد توجها ً استراتيجيا ً يتعين تبنيه من قبل الجامعات
فى اطار ظاهرة العولمة وباألخذ فى االعتبار بالمناخ التعليمي الجديد فى
عصر األلفية الثالثة .وبرغم تعدد السياسات والبرامج التى يمكن تبنيها فى هذا
المجال ،فإنها من المفروض أن تساهم فى مجملها فى تطوير العملية التعليمية
والبحثية الجامعية وتحديثها وتعزيز قدراتها وتحسين جودتها.
أى أن التدويل يمثل استراتيجية تهدف – من ناحية – الى التفاعل مع
معطيات العولمة والمناخ التعليمى الحديث ،وتسعى – من ناحية أخرى – الى
تعزيز قدرات منظومة التعليم العالى.
وتفيد المسوح االحصائية – التى يقوم بها االتحاد الدولى للجامعات بدعم
من منظمة اليونسكو – الى عدد من النقاط العامة منها:
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توسع الجامعات – بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء – فى تطبيق
استراتيجية التدويل منذ بداية األلفية الثالثة .حيث تدرج أكثر من ()%21
من الجامعات – على المستوى العالمى – التدويل ضمن رسالتها
وخطتها االستراتيجية.
تنوع أشكال وأساليب تطبيق التدويل بالجامعات ،وتباين األهمية النسبية
لهذه األشكال والسياسات وفق الخصائص األكاديمية والسمات التنظيمية
والهياكل التعليمية والقدرات البحثية المميزة للجامعات محل الدراسة.
تباين األهمية النسبية لسياسات وبرامج التدويل على مستوى القارات
ومن اقليم جغرافى الى آخر.
يحتل التعاون البحثى واألكاديمى بين الجامعات وتوافر الموارد المالية
مرتبة متقدمة فى سلم أولويات تدويل الجامعات النامية عموما ً ودول
منطقة الشرق األوسط بشكل خاص.
يُعد تزايد وعى الطالب وأعضاء هيئة التدريس بأهمية التدويل من أهم
االنعكاسات الموجبة لتطبيقه – على المستوى العالمى – ويلى ذلك فى
األهمية التحسن المتوقع فى "قدرات البحث العلمى واالنتاج المعرفى".
يُعد الدعم السياسى واألكاديمى للقيادات الجامعية من أهم القوى الدافعة
الداخلية (أى داخل الجامعة) لنجاح تجربة التدويل ،فى حين تمثل
السياسات الحكومية ودعم قطاع األعمال أهم القوى الخارجية الدافعة
للتدويل.
يعتبر المنطق الرامى الى إعداد الطالب للتفاعل مع أسواق عمل فى عالم
يتسم بالعولمة ،من أهم أسباب التوجه لتدويل التعليم العالى ،على مستوى
جامعات العالم .يلى ذلك فى األهمية المنطق الرامى الى تحسين جودة
التعليم واالرتقاء بسمعة وريادة الجامعة .من ناحية أخرى ،اختارت
جامعات البحث االحصائى بالقارة االفريقية ومنطقة الشرق األوسط
التوجه نحو "دعم البحث العلمى والقدرة على انتاج المعرفة" كأهم منطق
لتبنى استراتيجية التدويل.
تتركز مخاطر عملية تدويل التعليم العالى فى "التوسع فى تجارة البرامج
التعليمية "Commoditization of Academic Programs
وتسرب العقول أو هجرتها من الدول النامية الى الدول المتقدمة.
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وتتلخص أهم المعوقات فى نقص مصادر التمويل ،وتراجع اهتمام
أعضاء هيئة التدريس ونقص خبراتهم االكاديمية وعدم وجود تعدد لغوى
(أى عائق اللغات األجنبية).
 -9يمثل الحراك األكاديمى والتبادل العلمى والثقافى للطالب أهمية قصوى
بين أنشطة التدويل بشكل عام ،فى حين أن تطوير برامج أكاديمية أجنبية
بالجامعات أو انشاء فروع مستقلة لجامعات أجنبية يمثالن األنشطة األقل
قبوالً وأولوية من قبل الجامعات المتضمنة بالبحث.
 -11من حيث اهتمام القيادات الجامعية وتفضيالتها ،تلقى األنشطة الخاصة
بالحراك األكاديمى للطالب والتعاون البحثى بين الجامعات اهتماما ً
خاصاً.
 -11تتبنى نحو ( )%04من جامعات المسح االحصائى أسلوبا ً مشترك يجمع
بين مركزية وال مركزية االدراة واتخاذ القرار فيما يخص عملية
التدويل ،فى حين تتبنى ( )%20من الجامعات نظاما ً مركزياً .ويتولى
نائب رئيس الجامعة – أو أحد األساتذة ذوى الخبرة األكاديمية والبحثية
– ادارة أنشطة التدويل .وفى معظم الجامعات ال يزيد عدد أعضاء الهيئة
العلمية المختصون بالتدويل عن ( )01أشخاص فقط.
 -12تشترط نسبة ( )%01من الجامعات تعلم لغة أجنبية كأحد متطلبات
التدويل ،فى حين أن ( )%06من الجامعات المشاركة فى البحث
اختارت اللغة االنجليزية كلغة أجنبية أولى.
وفى اطار المؤشرات التحليلية والنتائج السابقة يمكن لكل جامعة اختيار
استراتيجيتها للتدويل  -وحزمة السياسات والبرامج الرامية الى تحقيقها  -وفق
طبيعتها االكاديمية وسماتها البحثية وقدراتها التنظيمية من ناحية ،واختياراتها
التنموية ورؤيتها المستقبلية وخطتها االستراتيجية من ناحية أخرى.
هذا وقد تضمن البحث االحصائى – الذى قام بإعداده االتحاد الدولى
للجامعات ( – )IAUالعديد من المعلومات والمؤشرات التحليلية التى تسمح
بصياغة الرؤى والتوجهات فى مجال تطبيق تدويل التعليم العالى .ومن ثم فقد
شدت نتائج البحث االحصائى االنتباه – لدى القيادات الجامعية والمهتمين
بتطوير التعليم العالى وتعزيز قدراته – الى عدد من التوجهات العامة التى
يمكن االرتكاز عليها لصياغة السياسات وتحديد آليات وبدائل التطبيق نذكر
منها على سبيل المثال:
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 برغم احتالل "الحراك األكاديمى للطالب" لمرتبة متقدمة فى سلم
أولويات استراتيجية تدويل التعليم العالى ،فإن معدالت الحراك الفعلية
– وفق المؤشرات الكمية – ُتعد محدودة العدد الى حد كبير .وتتوافق
هذه النتيجة أيضا ً مع أعداد المنح الدراسية والدعم المالى المقدم الى
الطالب.
 تفيد نتائج البحث أن سلم أولويات أنشطة التدويل يعتمد على حجم
المؤسسة التعليمية محل الدراسة .بيد أن حجم الجامعات ال يُعد عنصراً
مؤثرا عند تحديد العوائق والقيود التى تحد من تنفيذ سياسات التدويل.
 تدل النتائج على وجود عالقة تبادلية بين المنطق الحاكم لتبنى
استراتيجية التدويل واالنشطة ذات األولوية فى تطبيقها.
 تتسم النتائج العامة على المستوى التجميعى بكونها متباينة الى حد ما
عند رصد الظواهر والسياسات المُطبقة على المستوى االقليمى .ويعود
ذلك بالطبع الى تباين مستوى التنمية والتقدم االقتصادى واالختالف
فى التوجهات والرؤى واالولويات عبر األقاليم وبين الدول.
 تشير النتائج الى حدوث تغيرات فى األولويات المرتبطة بسياسات
وأنشطة التدويل بين البحث االحصائى الراهن والبحوث السابقة
لألعوام ( .)2110 ،2110بيد أن النتائج ال تسمح بتحديد العوامل التى
ساهمت فى هذه التغيرات وبرغم أهمية نتائج البحوث االحصائية فإنه
يمكن رصد عدد من القضايا التى تتطلب مزيداً من الدراسة والتحليل
مثل:
 التمثيل النسبى للجامعات بالعينة العشوائية المستخدمة وتوزيعهاالجغرافى وخصائص الدول التابعة لها ومستوى التنمية االقتصادية
واالجتماعية السائدة بها ،ومن ثم امكانية الوصول الى نتائج
تجميعية أكثر دقة واتساقا ً على المستوى العالمى.
 تتطلب دراسة التطور الزمنى فى استراتيجيات تدويل التعليمالعالى والتغيرات التى تطرأ على االولويات والبدائل المستخدمة
ومدى نجاحها فى تحقيق االهداف التعليمية والبحثية ،سلسلة زمنية
من المؤشرات تتعدى السنوات الثالث المتوافرة فى الوقت الراهن
( .)2111 ،2110،2110إذ أنه من المتوقع أن تؤثر التغيرات
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االقتصادية والسياسية العالمية والقفزات التكنولوجية والعلمية
المرتبطة بنظم المعلومات واالتصاالت على مناخ التعليم العالى
والبحث العلمى ومن ثم على منطق وأهمية وأولوية السياسات فى
مجال التدويل على وجه العموم .فقد أكدت نتائج البحث االحصائى
األخير ( )2111على استمرار األهمية النسبية لبعض االنشطة
المرتبطة بالتدويل ،فى حين تراجعت أنشطة اخرى من حيث
األهمية .وحيث أن استراتيجية التدويل تتسم بالديناميكية والتطور
المستمر فإنه يكون من الصعوبة بمكان الوصول الى اآلليات
المثلى للتطبيق فى الوقت الراهن.
 بعض النتائج التجميعية للبحث االحصائى قد ال تتوافق مع المنطقالتعليمى .إذ من المتفق عليه أن أهداف التدويل – وعلى وجه
الخصوص تلك المرتبطة بالتعليم والبحث العلمى – ترتكز بشكل
كبير على المشاركة الفعالة من أعضاء الهيئة العلمية (أو
التدريسية) بالجامعات .وبرغم ذلك فإن نتائج البحث االحصائى ال
تفيد بإرتفاع مستوى أهميتها النسية بين توجهات وسياسات
التدويل.
 برغم اجماع الجامعات – بالدول النامية والمتقدمة – على أهميةالتمويل كعائق رئيسى لتحقيق أهداف التدويل ،فإن البحث
االحصائى لم يتصدى لدور التدويل فى توفير دعم مالى اضافى
لتطوير الجامعات .فعلى سبيل المثال ،تعد االيرادات المحصلة من
الطالب الوافدين الى الجامعات االسترالية من أهم مصادر تمويلها
فى ظل توجهها لتبنى استراتيجية تدويل التعليم .كما تفيد مؤشرات
جامعة القاهرة – فى ظل تبنيها لسياسات تدويلية – الى تزايد
نصيب المشروعات البحثية من التمويل الخارجى خالل العشر
سنوات االولى من األلفية الثالثة بالمقارنة بحقبة السبعينات من
القرن الماضى .وبرغم أن تمويل التعليم العالى والبحث الجامعى
ال يتعين اعتباره متغيراً حاكما ً لتبنى استراتيجية التدويل ،إال أنه
يمكن االعتماد عليه كعامالً مساعداً إلستكمال متطلبات تطوير
العملية التعليمية والبحثية بالجامعات.
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