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  الجامعي التعليم تدويل في الحديثة الاتجاهات

  مصر في منها الإفادة وإمكانية
 

       :مقدمة
 إنتاجأن تتحمل مسئولية  الزمن من طويلة ولفترة ،الجامعي التعليم مؤسسات اعتادت

 جديدة بأشكال المعززة Globalization العولمة ظاهرة بروز مع أنه إال ،ونقلها المعرفة
 وضع فينفسها  الجامعيالتعليم  مؤسسات وجدت ،والمعلومات االتصال اتكنولوجي من

 تنامي مع التنافس هذا حدة تزايدت كما ،للمعرفة جديدة وشبكات منظوماتمع  تنافسي
 ،جدرانها خارج التكنولوجي والتطوير العلمي البحث مجال في االستثمار من جديدة موجة
خريطة إنتاج  على بظاللها تلقي جديدة عالمية ديناميكية بيئة مثلهذه الموجة ت بحتوأص

 المجتمع مع العمل سوى  الجامعي التعليم مؤسسات مقدور في يعد لم حيث ؛المعرفة
 مداخل عن البحثوكذلك  ،وعلماء بحثية وشبكات مؤسسات من فيه بما ،األوسع الدولي
 ،الشامل المنظومـي التطويروفى مقدمة ذلك:  ،متطلباته مع للتكيف جديدة وآليـات

" التدويلجاء " وبهذا ،عبر الحدود الوطنية والشراكة والتعـاون  واالنفتاح
Internationalization مع للتكيف ووسيلة مدخلك الجامعية والخدمات التعليـم في 

 .المحيطة العالمية والتحديات المتغيرات
 مجتمع وظهور ،العولمة تطور أن على الدراسات بعض تؤكد ،اإلطار هذا وفي
 من سواء ،الجامعي التعليم أنظمة في عميقة مؤسسية تغييرات إلى أدى المعرفة واقتصاد
 ودور واالستراتيجيات اإلدارية والثقافات االتجاهات في كالتغير ،التنوع أو النطاق حيث
 أن إلى (IAU, 2012:3) دراسة وتذهب ،(Márquez ; et al., 2011:1) الدولة

 عن فضال ،والدولي الوطني: المستويين على ،والموارد هبالموا حول المتنامي التنافس
 إلىالتعليم الجامعي  بمؤسسات دفع ،واالعتماد للجودة ووطنية دولية تصنيفات ظهور
 التصنيف في االرتفاع على تساعدها التي والممارسات السياسات أولويات لتحديد التحرك
 اليوم يشكل المؤسسات من العديد فـي التدويل أصبح وبالتالي ،ألفضل الجامعات العالمي
المستوى  على واإليرادات التنافسية والقدرة المكانة تعزيز استراتيجية من يتجزأ ال جزًءا

 العالمي.
مختلف  في العولمة تأثيرات عن (Lizarraga, 2011:20-22) دراسة كشفت كما
 في ويبد ما وهو ،مجتمع وخدمة علمي وبحث تدريس من المعاصرة الجامعة وظائف
 كلغة اإلنجليزية اللغة واستخدام ،الدراسية والمناهج والخبرات األكاديمية المؤهالت توحيد

 من كفاءة ذات استراتيجية باعتبارها التكنولوجيا على واالعتماد ،العلمي للتواصل أساسية
 على برامجها تقدم التي االفتراضية الجامعات ظهور) -المثال سبيل على-التكاليف حيث
 فعالية أكثر الجامعات جعل) الجامعية المؤسسة لمساءلة الكبيرة والضغوط ،(رنتاإلنت

الجامعي  التعليم على العولمة آثار أيًضا ظهرت(. كما التكلفة حيث من للمساءلة وخاضعة
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 االنخراط وضرورة ،والتمويل والتكنولوجيا اإلدارة على التركيز بات حيث ؛وبنيته هيكله في
 رسوم وفرض ،الدراسية الرسوم رفعما ظهر في  وهو ،السوق  نحو الموجهة األنشطة في

 ،الالصفية كاألنشطة ،تقريًبا تكلفة بدون  الماضي في كانت والتي ،المقدمة الخدمات مقابل
 بحاجة نفسهاالمؤسسة الجامعية  وجدت فقد. التحتية البنية باستخدام الصلة ذات والرسوم

 الوظائف معظم تدويل وهو ،آخر بعًدا تأخذ القضية جعل مما ،الحيوية الموارد إلى
 دراسة تؤكده الذي المعنى ذات ولعله. والخدمة والبحث التدريس في المتمثلة األساسية

 أو التدريب أو التدريس على يقتصر يعد لم اليوم التدويل أن من( 88: 6111، محمود)
نما ،البحث عادة المؤسسات إلدارة التخطيط إلى امتد وا   دراسة أظهرت كما. تنظيمها وا 

(Agoston; Dima, 2012:44) واالنطالق ،الجامعي التعليم لتدويل المتنامي االتجاه 
 على يعزى ما قد  وهو. العالمية إلى اإلقليمية تتجاوز للتدويل واستراتيجيات رؤى  تبني نحو

 رغبة تزايد إلى( 111-111: 6171، غانم، الحديثي) دراسةحد ما أشارت إليه 
 .الدولي العمل بسوق  لاللتحاق مؤهلين خريجين إعداد في الجامعات
 في عميقة تطورات حدثت أنه إلى( 15: 6171، لفته) يشير ،السياق ذاته وفي
 أشكال ظهور إلى العولمة دفعت فقد ،الجامعي التعليم دائرة في الدولية التكاملية العمليات
 الحديثة التكنولوجيا قاعدة على الدولي التعليمي للنشاط جديدة واتجاهات ،للتعليم جديدة

عداد الملحة بالمشكالت المنشغلة البحوث مراكز أعداد وتزايد ،واالتصاالت للمعلومات  وا 
 واستراتيجيات سياسات تبني المتقدمة البلدان محاولة كذلك ،االستشارات وتقديم الكوادر
 دول في الحال هو كما ،الجامعي التعليم مجال فيوموجهة دولًيا  عليها متفق/ موحدة

 المتقدمة الدول قادة مناليوم  إليها ينظر أصبح األخيرة المهمة ولعل(. األوروبي االتحاد)
 واجتماعية اقتصادية أهداف بإنجاز فقط يرتبط ال تنفيذها أن ذلك ،واسع سياسي بمنظور

نما ،وأيديولوجية  فتكش كما. الجامعي التعليم منظومة إلدارة قومية فوق  آلية بتكوين وا 
 في كبيرة جهوًدا تبذل -المثال سبيل على- أستراليا أن( (Shaw, 2014:13-14 دراسة
 وحوالي ،صادراتها ثالث فيه يشكل أصبح الذي الحد إلى ،الجامعي التعليم تدويل سياق

 . جامعاتها إيرادات من( 71٪)
 ،"عالمية صناعة" أصبحفي ظل هذه التغيرات  الجامعي التعليمالقول: أن  ويمكن

 خالل من بسرعة المتاحة والمعلومات والنقل االتصاالت مجال في التطورمع  خاصة
 على أحياًنا تطغى التجارية المصالح فيها أصبحت درجة إلى ،وغيرها اإلعالم وسائل

 نحو التوجهوهو ما دفعها إلى  ،لمؤسسات التعليم الجامعي األساسية األكاديمية مهمةال
 على أن (Dinesh, 2010:1) دراسة. فقد أكدت خدماتها ويللتد كأساسوالشراكة  التعاون 

 بطرق  ومنتجاتها خدماتها وتدويل حدودها فتح على الجامعات أجبرت التغيرات هذه مثل
 على للحصول الطالب أمام الفرص من المزيدالوقت  فسن في أتاح ما وهو ،جديدة

 في يحدث كان لما ًفاخال ،وأماكنها الدراسة خيارات أمامهم اتسعت كما ،المعلومات
 أصبح ذلك على عالوة ،الوطنية الحدود على تقتصر تكاد الخيارات كانت حيث الماضي؛

 العالم أنحاء جميع في والمواد المصادر إلى الوصول التدريس هيئة أعضاء مقدرة في
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 على السابق في تتنافس كانت التي الجامعات جعلت األسباب هذه وكل ،وسهولة بسرعة
 .الدولي المستوى  علـى تتنافس فجأة نفسها تجد لمحليا المستوى 
التعليم  بمؤسسات المحيطة والتحديات المتزايدة للضغوط نتيجةيمكن القول: أنه  كما

 ،خدماتها تدويل إطار في ترتادها التي والمداخل األساليب تنويعإلى  الجامعي نجدها تنحو
 تمنح التي أو األجل قصيرة الدراسية جالبرام في للمشاركة الطالب أمام الباب فتح بين ما

 وتقاسم العلمي البحث مجال في والشراكة التعاون  زيادة إلى الخارج في علمية درجات
 وحراك ،أكثر أو ثانية لغة واكتساب ،الدراسية المناهج في دولية منظورات ودمج ،مرافقه
 بالساعات تبادلالم واالعتراف ،والموظفين والقيادات التدريس هيئـة وأعضاء الطالب
 فروع وفتح ،بعد عن وثنائية مشتركة علمية درجات واستحداث ،دولًيا الشهاداتو  المعتمدة
نشاء ،الحدود عبر جامعية  . وغيرها دولية تحالفات وا 

 بقضيةوغير الرسمي  الرسميالمستويين:  على العالمي االهتمام يفسرما سبق  ولعل
 بتبنياالهتمام  تزايد عن( EUA, 2013:5) دراسة كشفت فقد ،الجامعي التعليم تدويل

 وكثرة ،بالتكامل والتوجه العالمي تتسمتدويل  تراتيجياتواس لسياساتوالجامعات  الحكومات
 مستوى  على -يزال وال -حدث ما: مثال ذلك ومن ،السياق هذا في والدراسات المؤتمرات

-77) من الفترة يف (Ghent) في السنوي  المؤتمر عقد فقد ،األوروبي االتحاد دول
 تم كما ،ممارساته أفضل وتعرف الجامعي التعليم تدويل قضية لبحث( 6171 أبريل76

 فبراير 66إلى  يناير 71من) الفترة في العمل وورش المناقشات من المزيد تكريس
 األوروبية الجامعة تتوقعه الذي ما وتعرف ،المشورة وتقديم القضية هذه لبحث( 6171

 . تدويلال استراتيجية من
بعض األدبيات والدراسات  تتبعأهمية تدويل التعليم الجامعي تتأكد من خالل  ولعل

في مجملها على أهميته في تحقيق  تؤكدوالتي  ،العلمية في مجال تدويل التعليم الجامعي
ما أكدت عليه دراسة  -على سبيل المثال -ومن ذلك ،هاوتميز  الجامعية المؤسسةجودة 

يعد أحد أهداف  يالبعد الدول تضمينأن  من( 616-617: 6171 ،غانم ،الحديثي)
كما أن تدويل مؤسسات التعليم الجامعي يعد بمثابة  ،عالمنا المعاصر يف يالتعليم الجامع

به كعامل وحدة وتجميع  يضطلعمن عظم الدور الذي يمكن أن  الرغمب ،مجال جديد نسبًيا
العالم المختلفة. يساعد على ذلك  للتعاون والتفاعل بين دول كمجالو  ،بين الشعوب

مما  ،والتعليم المفتوح ،والتعلم اإللكتروني ،م عن بعديكالتعل ،تطبيقاته المتنوعة والمرنة
ولها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها. كما  ،يوجد مؤسسة تعليمية دولية بطبيعتها

اد موسعة من اتح أجريت على عينة التي (EUA, 2013:7) دراسة نتائجكشفت 
المعنية بالتعليم العالي والجامعي في  الدوليةوالمؤسسات والمكاتب  ،الجامعات األوروبية

الجامعية في  المؤسسةعلى دور  ًباأوروبا عن أن وجود استراتيجية للتدويل أثر إيجا
وتطوير فرص تنقل الموظفين  ،واجتذاب الطالب ،حيث عززت من تطوير الشراكات ؛التدويل
  الموارد وزيادة التمويل.ودعم  ،الدوليين
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 المتطلبات تعرف إلى اإلمبريقية الدراسات من العديداتجهت  ،اإلطار ذاته وفي 
 ،والمؤسسي الوطني: المستويين على الالزمة والتنظيمية اإلدارية والتدابير واإلجراءات

قامة ،الجامعي التعليم تدويل نحو السليم االتجاه لتحديد  لناجحةا والشراكات التحالفات وا 
 تأكيد ضرورة إلى (51: 6111، محمود) دراسة أشارت حيث العالمي؛ المستوى  على

 كما. والمخرجات والعمليات المدخالت في العالمية الجودة معايير على الجامعي التعليم
 على األسترالية University of Canberra على (Mak, 2010:365) دراسة أكدت

 على قدرتهم لتعزيز ،التدريس هيئة ألعضاء المهنية ميةالتنو  بالتطوير االهتمام ضرورة
 دراسة اقترحت حين في. الداخلي التدويل وممارسة ،الثقافات متنوعة بيئات في العمل

 مع التكيف على لمساعدتهم ،الوافدين الطالب رعاية برامج تنويع (111: 6177، كفافي)
 الدولي البعد إضفاء في الثقافية همخلفيات تنوع من واالستفادة ،الجديدة والثقافة البيئة
 دور عن (Márquez; et al., 2011:12) دراسةكشفت  كما. الجامعية المؤسسة على

 Times Higherتصنيف مقدمة في الجامعات بعض وجود في الوطنية الثقافة

Education Supplement (THES) أن أظهرت حيث ؛عالمًيا الجامعات ألفضل 
 ،السلطة مستويات بين المسافة بقصر تتسم وطنية ثقافة تمتلك تيال البلدان في الجامعات
 نتائج أكدت حين في. تدويال األكثر هي ،المستقبل نحو والتوجه ،اليقين عدم وتجنب
 نوعية في الحكومات تنظر أن ضرورة على  (Cho; Palmer, 2013:303-304)دراسة

 المحليين الطالب احتياجات تلبية على والعمل ،الوطنية وهويتها الجامعي التعليم مؤسسات
 ,Minh) دراسة أظهرت بينما. للتدويل ما سياسة وتنفيذ تصميم عند المصلحة وأصحاب

 ،القيادات إعداد إلى عام بوجه الجامعي والتعليم المناهج تدويل حاجة (2013:136
 التدويل ومستوى  مسار تحدد طريق خريطة وبناء ،والتدويل للتطوير الالزمة الموارد وتوفير
 على (Yee, 2014:258)دراسة أوصت حين في .والدولي اإلقليمي: المستويين على

 الكفايات مراجعة بضرورة ماليزيا في  International Students  الدوليين الطالب
 خصائص مع التعامل من للتمكن ،الجامعات وقيادات واإلداريين األكاديميين لدى اإلدارية
 . فعالية أكثر بشكل جاتهمواحتيا الدوليين الطالب
األسس الفكرية والنظرية لتدويل إلى تعرف  الراهن البحث هدفي ،سبق ماضوء  في

في  نهاومدى إمكانية اإلفادة م ،الحديثة هاتجاهاتأبرز التعليم الجامعي، إضافة إلى تعرف 
 تدويل التعليم الجامعي المصري. تعزيز

:وأسئلته البحث مشكلة  

 الدراسات من العديد تأكيد في ظهرت والتي ،الجامعي تعليمال تدويل أهمية رغم
 الدولي والتكامل التعاون  أهمية على ،والعالمية العربية ،الحكومية والمبادرات والمؤتمرات

 لهابوجه عام  العربية الجامعات من قليل غير عدًدا أن وبرغم ،الجامعي التعليم مجال في
 شبكات في تساهم من منها أن كما ،لفةمخت عالمية جامعات مع شراكة اتفاقيات

 United Nations"والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة" أو( اليونسكو)

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) مثل :
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 الجامعات من عدد فيها ويشترك ،"أكسفورد جامعة" عليها تشرف التي ،"الهجرة شبكة"
 في التعاون  من الصور هذه من العربية الجامعات استفادة أن إال ذلك كل برغم. ةالعربي
 التعاون  اتفاقيات بعض أن كما ،تفعيل إلى وتحتاج محدودة الزالت الجامعي التعليم تدويل
ن ،تنفذ ال التدويل مجال في  .ألهدافها تحقيقها مدى من للتأكد تقييمها يجري  ال نفذت وا 
 خاص نحو على الحكومي المصري  الجامعي التعليم تدويل وحول( 76: 6115، بوبطانه)

 إلى انطالقه وعدم المحلي الحيز على تركيزه عن( 611: 6111، نصر) دراسة كشفت
 من( 118: 6176، نصار ،هالل) دراسة أكدته ما وهو ،كافية بدرجة العالمي الحيز
 ،الدولي والتعاون  ،دويلالت سياسات تفعيل إلى المصري  الجامعي التعليم مؤسسات حاجة

 كما. الدراسية البرامج وتدويل ،والطالب التدريس هيئة وحراك ،التنافسية والقدرة والجودة
 التكتالت غرار علي عربي جامعي تكتل بناء أهمية إلى (156: 6176، ويح) دراسة دعت

 تتسم تعليمية خدمات تقديم في التنافسية الميزة تحقيق يضمن بما ،العالمية الجامعية
 . بالجودة

 إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية: الراهن البحث يسعى ،سبق مما وانطالًقا
 التعليم الجامعي؟ لتدويل والنظرية: ما األسس الفكرية 7س
 : ما أبرز االتجاهات الحديثة في تدويل التعليم الجامعي؟6س
ادة من االتجاهات الحديثة : ما المسارات اإلدارية والتنظيمية التي يمكن اقتراحها لإلف1س

 ؟تدويل التعليم الجامعي المصري  تعزيزفي 
  :البحث منهج

 في يساعد حيث ؛ته وأهدافهلطبيع لمالءمته ،الوصفي المنهج الحالي البحث يستخدم
وأهدافه  ،ومبرراته ،تدويل ال وماهية ،بتدويل التعليم الجامعي االهتمامالكشف عن تطور 

 ،الحديثةاتجاهاته  وأبرز ،والعوامل المؤثرة فيه ومتطلباته ،تيجياتهواسترا ومداخله ،وأهميته
 ال كذلك ،المستقبل نحو يمتد بل الحاضرحد  عند يقف ال المنهج هذا أن كماومحاذيره. 

نما والمشكالت الظواهر وصف حد عند يقف  منها والخروج ،وتفسيرها تحليلها إلى يمتد وا 
 .البحث موضع القضية جةمعال في تفيد ،مغزى  ذات باستنتاجات
 : البحث مصطلحا

  New Trends :الحديثة االتجاهات-7

والبرامج  واالستراتيجيات والمداخل السياسات تلك: "الراهن البحث في بها يقصد
 بهدف ،الجامعية المؤسسة تستخدمها التي ،المعاصرة أو الجديدة ،واآلليات والطرق 
 االستجابة من يمكنها وبما ،وأنشطتها وبرامجها وظائفها في والعالمي الدولي البعد تحقيق
 ". المحيطة للمتغيرات استباقي أو تكيفي بشكل
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 Internationalization  of University:الجامعي التعليم تدويل -6
Education  

 لمعنىإلى أنه ال يوجد اتفاق بين العلماء والباحثين حول مفهوم واحد  األدبيات تشير
 أو الدولي البعد دمج عملية": أنه على يعرف حيث ؛ Internationalization"التدويل" 
 ,Knight) ".الجامعي التعليم وعمليات ووظائف أهداف في ثقافي والبين ،العالمي

حداث الوعي عملية" :أنه على يعرف كما (2004:12  ،الثقافات بين أو داخل التفاعالت وا 
 المتمثل النهائي الهدف تحقيق مع وافقوبالت ،الخدمةو  والبحث التدريس وظائف خالل من
                                                              Dinesh, 2010:7)) ".الثقافية الحدود عبر المتبادل التفاهم تحقيق في

 المنظمة واألنشطة الجهود" :الحالي البحث في الجامعي التعليم بتدويل ويقصد
 ترتكز والتي ،المعاصرة الجامعي التعليم مؤسسات بها تقوم لتيا االستباقية/ والمقصودة

 ووظائفها سياساتها في الدولي البعد إلدماج ،ومؤسسية وطنية واستراتيجية رؤية على
 والشراكة التعاون  بين التوازن  يحقق دولي إطار في ،والخدمية والبحثية التعليمية وبرامجها
 الهوية على والحفاظ المجتمعية المطالب قتحقي وبين ،العالمية التحديات ومواجهة
 التنافسية والميزة األكاديمية القيمة على الحصول في قدرتها من يزيد بما ،الوطنية
 ".وفعالية بكفاءة بها المنوط دورها أداء ومحصلته ،الدولية لألنشطة
 هي: وجزئيات السير في البحث عبر عدة محاور خطوات مثلتت ،ضوء ما سبق في
 .الجامعي التعليم لتدويلالفكرية والنظرية  األسس: األول المحور
 .الجامعي التعليم تدويل في الحديثة االتجاهات: الثاني المحور
 تدويل التعليم الجامعي. محاذير: ثالثال المحور
 البحث. نتائجالرابع:  المحور
يثة في الخامس: مسارات إدارية وتنظيمية مقترحة لإلفادة من االتجاهات الحد المحور

 التعليم الجامعي المصري. تدويلتعزيز 

 .المقترحات -
 : الجامعي التعليم لتدويل والنظرية الفكرية األسس: األول المحور

 :الجامعي التعليم تدويلب االهتمام: تطور أوال
 المستخدمة المصطلحات من العديد هناك أنإلى ( (Knight, 1999: 204 تذهب

 بالدرجة تعكس وهي ،للتعليم الدولي البعد لوصف دفاتكمرا طويلة تاريخية حقب خالل
: المرادفات هذه ومن ،التاريخ من الوقت هذا في والتوجه النظر ووجهات األولويات األولى

 متعدد والتعليم ،الدولي والتعليم ،الدولي األكاديمي والتعاون  ،الدولية األكاديمية العالقات
 عبارة أن من (Dinesh, 2010:1) إليه انتهى ما هذا ولعل .التعليم وعولمة ،الثقافات
 قد أنها إال ،طويلة ماضية تاريخية فترات خالل عديدة بصيغ وردت الجامعات تدويل
 ويمكن ،حديثة بظاهرة ليس التدويل فإن ثم ومن. العشرين القرن  منذ كبيرة أهمية أعطيت
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 العديد وسفر حراك حيث - قبلها يكن لم إن -الوسطى العصور عن يقل ال ما إلى إرجاعه
 الحضارات على واالضطالع المعرفة لتحصيل ،والعالم أوروبا أنحاء جميع في العلماء من

 .المختلفة

 نشأة تاريخ إلى" الجامعي التعليم تدويل" بتاريخ البعض يرجع ،تحديًدا أكثر نحو وعلى
 إلى ذلك عزى وي ،الميالدي عشر الثالث القرن  في ،وبولونيا ،باريس في األصيلة الجامعات
 الطالب تدريب من مكن ما وهو ،الالتينية يتحدثون  كانوا األوروبيين معظم أن حقيقة

 هؤالء بدأ عندما التدويل دفع عملية وبدأت .أوروبا أنحاء جميع من األساتذة وتوظيف
 في كانت التي األماكن من المعرفة نقل أجل من ،والعربية اليونانية الكتب ترجمة العلماء
 تعرض الميالدي عشر السادس القرن  وفي. تقدًما العالم مناطق أكثر تعد وقتال ذلك

 التدريس في الجامعات شروع حقيقة إلى عزوه تم ما وهو ،التراجع إلى بالتدويل االهتمام
 التاسع القرن  نهاية وفي. مشتركة لغة توفير أو الالتينية من بدال بلد لكل المحلية باللغة
 جديدة وتخصصات فروع بزوغ مع ازدهاًرا التدويل شهد شرينالع القرن  وبدايات عشر

 مختلفة أجزاء" استعمار" األوروبية الدول فيه بدأت الذي الوقت في هذا حدث وقد ،للمعرفة
 ،"المستعمرات" هذه في األوروبية المؤسسات إنشاء في ناجحة فقط تكن ولم ،العالم من
         (Dinesh, 2010:7-8) .المحليين السكان إلى المعرفة نقل على قادرة أيًضا كانت ولكن

 اتسم ،آخر شكال الجامعي التعليم تدويل أخذ الثانية العالمية الحرب نهاية ومع
 أن سوى  الحرب بعد خياًرا تجد لم أوروبا أن إلى ذلك ويعزى  ،الشديدة والتنافسية باألحادية
 العلماء من هاجر من وتشجيع ،والبناء اإلعمار إلعادة وطاقاتها مواردها جميع تستخدم
 برز وقد .أوروبا في التدويل عملية أعاق األمر هذا وأن خاصة ،العودة على الحرب نتيجة
 المتحدة والواليات السوفيتي االتحاد( الباردة الحرب فترة) عليها يطلق التي الفترة هذه في

 ،وروباأ في االستثمار فرصة كبير بشكل الظروف لها أتاحت ،جديدة عظمى كقوى 
 ،حيًنا البشرية المواهب اجتذاب على والتنافس ،األكاديمي الدولي التبادل على باالعتماد
 أوروبا مناطق في خاصة ،واألكاديمية واالجتماعية والسياسية االقتصادية الهيمنة وبسط

 من السبعينيات وبداية الستينيات أواخر من الحقبة في أما. أخرى  أحياًنا والشرقية الوسطى
 في التطور أخرى  وبعبارة ،عكسًيا تطوًرا الجامعي التعليم تدويل شهد فقد العشرين قرن ال

 ،"مستعمرة" كانت التي الجنوب دول من البشرية الكفاءات استقطاب وهو ،واحد اتجاه
 واالتحاد ،األوروبية الدول إلى خاص نحو وعلى ،الشمال دول إلى العربية الدول ومنها

 اتجاه في عادة والطالب العلماء نقل صورة التدويل وأخذ ،لمتحدةا والواليات ،السوفيتي
 السياسية لسلطاتها الشمال دول توسيع في رغبة ،الشمال إلى الجنوب من ،واحد

 ،آسيا: مثل مناطق في الجامعي التعليم تطوير في االستثمار خالل من ،واالقتصادية
 ،العشرين القرن  من التسعينيات وبداية تالثمانينيا نهاية ومع. وأفريقيا ،الالتينية وأمريكا
 ساحة على جديدة دوال لتظهر ،السوفيتي االتحاد وانهيار الشيوعية سقوط العالم شهد

 األمريكية المتحدة الواليات هيمنة تحدت والتي ،الغربية أوروبا ودول ،اليابان: مثل التدويل
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 نهاية فيو . الجامعي لتعليما تدويل بيئة اتساع إلى أدى مما ،والتدريس البحث مجال في
 تدويله مسألة تطور وبالتالي ،الجامعي التعليم نمو زيادة العلماء توقع ،العشرين القرن 

 التجارية عالمته على البعض أطلق حتى ،والعشرين الحادي القرن  في النمو لمواصلة
Branding اسم الجديد القرن  في:"the century of education" ،يبدو ما ولعل 

 الدول بعض وظهور ،التدويل في التعليم تكنولوجيا استخدام تكثيف هو القرن  هذا في ناآل
 االقتصادي التعاون  منظمة" حددتها والتي ،الجامعي التعليم تدويل في الصدارة مركز في
 Organization for Economic Co-operation and Development"التنميةو 

(OECD) وفرنسا ،ألمانياو  ،واليابان ،المتحدة والمملكة ،كيةاألمري المتحدة الواليات :في، 
   (Dinesh, 2010:8-9)  .أسترالياو 

 المؤسسة داخل التدويل تطور(Dinesh, 2010:14-15)  يقسم ،ذاته السياق في
 ،العشرين القرن  منتصف في األولى المرحلة بدأت وقد .أطوار أو مراحل أربع إلى الجامعية

 المراحل وهذه ،والعشرين الحادي القرن  بداية في مكاًنا رابعةال المرحلة تشغل حين في
 :هي
 بالتدويل الجامعات فيها اهتمت وقد ،Ethnocentric الذات حول التمركز مرحلة -أ

واالعتبارات  المحلية البيئة على فقط والتركيز ،عرقية أو إثنية نظر وجهة خالل من
 العالمية الحرب بعد ما فترة اللخ خاص بوجه ظاهرة المرحلة هذه وكانت ،الوطنية
 األنظمة في الوطنية والخصائص الثقافية الهوية على التركيز حيث ؛الثانية

 .التعليمية
 السوق  تناول تم المرحلة هذه في، Multi Domestic  المتعددة المحلية مرحلة -ب

 المنشأ كان التي ،الخارج في الدراسة كحركات ،ومختلف مفصل بشكل المحلي
 جلب على العمل تم المرحلة هذه وفي ،المتحدة الواليات الغالب في لها ياألصل
 متطلبات لتحقيق ،وآسيا وأوروبا الالتينية أمريكا جامعات إلى األمريكيين الطالب

 ذات التدويل مرحلة عليها يطلق أن يمكن المرحلة وهذه. وطنهم في التعليم مؤسسات
 . الواحد االتجاه

 أو الشراكةب هذه المرحلة اتسمت ، Multinational تالجنسيا تعدد مرحلة -ج
. التكلفة أو السعر تجاه العالمية بالحساسية توتميز  ،المتبادل أو الثنائي التعاون 
 من إال تنافسية مزايا على الحصول للمؤسسات يمكن ال أنه تفترض المرحلة وهذه
 ،عالمي ساسأ على الحاسمة العوامل ومصادر ،الجامعية العمليات هندسة خالل

 الجامعي التعليم سياق في ذلك أمثلة من ولعل. الحجم وفورات من واالستفادة
 مشاريع دعم على بنفسه يعمل الذي ،"الدولي الجامعي الحرم" إنشاء/ تطوير

 .المحليين للطالب المحليين التدريس هيئة أعضاء باستخدام وذلك ،األم المؤسسة
 ،The Global or Transnational نيةالوط الحدود عبر/ العالمية مرحلة -د

 بدأت حين المرحلة هذه ظهرتو  ،المعاصرة للجامعة المميزة المراحل من وهي
 أساليب من العديد على ترتكز كما ،المحلي وطنها خارج واالنفتاح التعامل الجامعات
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 التواصل من جديدة أشكاال أنتجت التي ،المتقدمة التكنولوجيا بمساعدة التعلم
: مثل اإلنترنت على الخدمات تقديم خالل من ،والطالب المعلمين بين ون والتعا

نشاءو  ،اإللكترونية الرسائل  الجامعاتو  ،بعد عن التعليم برامج في التوسع/ ا 
 الخدمة تقديم على المرحلة هذه في التكنولوجيا ساعدت آخر وبمعنى ،االفتراضية
 التعلم الحتياجات وفًقا امجالبر  تخصيص عن فضال ،ومكان زمان أي في للمستفيدين

   .الفردية

 التدويل تحليل في استخدامهإلى أن هذا التقسيم يمكن  Dinesh, 2010) ) ذهبوي
 ذهبت قد الجامعات معظم أن إلى تشير الواقع شواهد وأن تقريًبا، خاصة الجامعات كل في
 إلى مرحلة من االنتقال طور في أنها أو أكثرها أو المراحل هذه خالل من التدويل إلى

 على وركزت ،(7551) عام التدويل سياسة بدأت فقد ،الجنوبية كوريا حالة تؤكده .أخرى 
 إنشاء وقيود سياسات تخفيف خالل من ،الجامعي التعليم نظام في السريع التوسع

 القدرة تكثيف هو ذلك من الهدف وكان ،الدوليين للطالب الحصص وتخصيص ،الجامعات
 المنافسة على قدرة أقل أنها على تقييمها تم ذلك وبرغم. الكورية للجامعات التنافسية
 قواعد في وفهرستها ،المنشورة األبحاث حيث من والسيما ،الغربية بالمؤسسات مقارنة
 أفضل ترتيب حول( 6171) عام تقرير عنه كشف الذي األمر وهو ،العالمية البيانات

 فقط كورية جامعات أربع جاءت فقد ،ريطانيةالب( التايمز) لتصنيف وفًقا ،عالمًيا اتجامعال
 تراجع بأن الكورية الحكومة في المسئولين بعض مطالبة إلى أدى مما ،التصنيف في

 اللغة تعليم على والتركيز ،األجانب والطالب األساتذة مسألة إدارة حول سياساتها الحكومة
 تعتمد التي خاصة ،لرائدةا العلمية المجالت في للنشر األساتذة على والضغط ،اإلنجليزية

 في والنظر ،الدولية التبادالت وتحفيز ،للتدويل التحتية البنية وتطوير ،اإلنجليزية اللغة
 (Cho; Palmer, 2013:293) .الميزانية قضية

أخذ تدويل التعليم الجامعي صوًرا مختلفة من  ،وعلى مستوى البحث األكاديمي
ي تعرضت لها الجامعات في العقدين األخيرين من دفعت الضغوط التفقد  ،االهتمام والتطور

وقد تبدى ذلك في مراحل  ،القرن العشرين إلى ضرورة تطوير عملية التدويل والتسريع بها
فمع بداية الثمانينيات من القرن العشرين هيمن على مجال بحوث التعليم الجامعي  ،كثيرة

 ،ة األكاديمية داخل المجتمع العالميدراسة الدور المتزايد األهمية لمهمة الجامعات واإلدار 
الموضوعات عنواًنا ومجاال  وقد شكلت هذه ،على تحديد فرص التمويل وأهمية التركيز

لكثير من البحوث والمؤتمرات والمجالت المتخصصة في هذا الوقت. ومع بداية التسعينيات 
وقد  ،احثينمن القرن العشرين أخذ موضوع تدويل الجامعات يحظى بأهمية أكثر من الب

ن كان هذا  ،حول أبرز استراتيجيات التدويل واتجاهاته -وال يزال -دار البحث والنقاش وا 
حول العولمة واألقلمة أو التدويل  ،األمر قد تطور في اتجاه التحليل األكاديمي المقارن 

والمواضيع الفرعية المرتبطة بها داخل اإلطار االقتصادي واالجتماعي األوسع. ومع ذلك 
ويتوقع أن يتسارع تطورها في  ،ضية تدويل التعليم الجامعي تأخذ اليوم حيًزا كبيًرافق

ن كانت توجد بعض المعوقات خاصة السياسية والثقافية ،المستقبل كتدخل بعض الدول  ،وا 
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كما أن بعض الدول الزالت تدرب طالبها  ،في رسم سياسات التعليم تحت غطاء التمويل
وليس أدل على ذلك من أن أوروبا الزالت تستخدم مصطلح  ،يدولًيا لخدمة السوق الوطن
وليس"النظام التعليمي  ، (national educational system)"النظام التعليمي الوطني"

  (Agoston; Dima, 2012:44-45) .(European educational system) "األوروبي
 قديمة ظاهرة لالتدوي أن من البعض إليه ذهب فيما تكمن ،سبق ما خالصة ولعل

 وقت فيو  ،أوروبا في واسع نطاق على العلماء من العديد سافر حيث واحد؛ آن في حديثة
 أصبح اليوم التدويل أن إال ،الوطنية التنمية على التركيز كان الحديث العصر من مبكر
 الدولي التعاون  تشجيعو  ،المتبادل التفاهم تعزيز ضرورة حيث مركزي؛ بشكل يعمل

 استراتيجًيا عنصًرايشكل  التدويل أصبح كما (Hénard; et al., 2012:7) والعالمي
 ،العليا اإلدارة مسئوليات تطوير خالل من ،الجامعي النشاط من واسعة مجموعة ضمن
 حرمها شيدت الجامعات بعض إن بل. الحدود عبر والشراكات ،والتدريس ،المناهج وتطوير
 Shanghaiجامعة  حرم في الحال هو كما ،التدويل يعكس بنمط معمارًيا الجامعي

International Studies University (SISU) المعمارية أنماطه تعكس الذي 
 Welikala,  2011:7))  .يتعلمونها التي واللغات الطالب بلدان من العديد وممارساته

 بدرجة اتسم التعليم تدويل أن: القول يمكن الجامعي التعليم تدويل تطور وباستقراء
 عن فضال ،والتنظيم التخطيط عن والبعد ،بالتلقائية تاريخه من المبكرة الفترة في يرةكب

علماء العرب  من كثيًرا إن بل ،الغرب على حكًرا يكن لم أنه كما. االنتشار محدودية
 علماء وأفرزت ،تعليمية ونهضة حراًكا شهدت ،القديمة واليونان والهند الصينك ،الدولو 

 برعوا أنهم كما ،وتدويلها ونقلها المعرفة إنتاج في إسهاماتهم لهم نتكا وفالسفة ومفكرين
 وتجاربهم تنقلهم خالل من عقولهم عصارة للبشرية وقدموا ،المعرفة صنوف من العديد في

 اعتمدت الوسطى العصور أواخر مع خاصة ذاته الغرب نهضة إن بل .المتنوعة وكتاباتهم
 اإلشارات تضمنته ما هذا ولعل. العلماء وهؤالء ولالد هذه مثل تركته ما على جوهرها في

 في ارتبط أنه تدويلال تطور استعراض من يتضح كما. الغرب علماء من لكثير المنصفة
 أخرى  حقبة وفي ،المعرفة لتحصيل سعًيا والطالب للعلماء األكاديمي بالحراك األولى الحقبة
 النفوذ بسط أو األكاديمي بادلالت حيث العظمى؛ والقوى  االستعمارية بالهيمنة ارتبط

 في تصاعًدا العشرين القرن  مع الجامعي التعليم تدويل مفهوم شهد وأخيًرا. والسيطرة
 الحراك بجانب ليشمل ،التكنولوجي التقدم مع خاصة ،ممارساته في وتنوًعا حجمه

 من الكثير وظهور ،الدولية البحثية والمشاريع البرامج في والشراكات التوسع األكاديمي
 وجودة ،الدولي والتسويق ،والتوأمة ،الدولية العمل كمهارات ،المعبرة الجديدة المفاهيم
 . وغيرها العالمية والتنافسية ،التدويل
 
 

 :الجامعي التعليم تدويل ماهية: ثانًيا 
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 تستخدم التي المفاهيم من كثيًرا هناك أن إلى Dinesh, 2010:5)) يشير بداية
 على - ذلك ومن ،وصفه عند أو Internationalization" تدويلال" مفهوم مع بالتبادل
 متعدد/ متنوع التعليم ،International Education الدولي التعليم - المثال سبيل

 ثقافي العبر) الوطنية للثقافة العابر التعليم ،Multicultural Education الثقافات

Cross-Cultural Education ، المقارنة التربيةComparative Education، 
 International Studies الدولية الدراسات ،Global Education العالمي التعليم

عولمة التعليم  ،Transnational Education التعليم عبر/ عابر الحدود الوطنية
 . Globalization of Higher Education  العالي

: مثل منها بعًضا أن يرى  من اكهن أن إال بالتدويل ترتبط التي المفاهيم كثرة وبرغم
 International الدولي التعاون  ،Academic Mobility األكاديمي الحراك/ التنقل

Cooperation الخارج في الدراسة Study Abroad ، الدولي التبادل 
International Exchange  تشتمل حيث الميدان؛ في واستخداًما واقعية أكثر يعد 

 دراسة منهج على التأكيد: مثل عالمًيا وأهدافه بالتدويل تحيط تيال الشروط من كثير على
 التفاهم أجل من والتعليم ،للثقافات والعابر ،الثقافات متعدد والتعليم ،التعليم في المنطقة
 والدراسات ،الوطنية عبر والدراسات ،العالمي والتعليم ،العالمي السالم أجل ومن ،الدولي
 (Márquez, et al.,  2011:269) .وغيرها العالمية
 بكثرة استخدامه يتم الذي المصطلح ذلك هو التدويل أن إلى األدبيات تشير كما
 يعني الذي المصطلح هو أوسع نطاق وعلى ،الجامعي التعليم في الدولي البعد لمناقشة
 الطرق  من متنوعة مجموعة في استخدامه وبالتالي ،مختلفين شخاصأل مختلفة أشياء

 قدرال أيًضا يفسر قد أنه إال ،للمصطلح كبيًرا ووزًنا قدًرا يعطي ذلك أن رغموب ،والسياقات
 األنشطة من سلسلة للبعض يعني قد فهو ،البعض عند يعنيه ما حول االرتباك من الكبير
 والشراكات والروابط ،األكاديمية والبرامج ،والمعلمين للطالب األكاديمي الحراكك ،الدولية
 خالل من ،األخرى  للبلدان التعليم توفير يعني قد كما ،الدولية البحثية المبادراتو  ،الدولية
 من متنوعة مجموعة باستخدام االمتيازات أو فروعال كإنشاء ،الترتيبات من جديدة أنواع

 المستوى  على خاصة التدويل في يرى  من -اإلشارة سبقت كما- هناك أن كما ،التقنيات
 التدريسية الوظائف في ،الثقافيو  ،العالمي/ الدولي البعد دمج" :عن عبارة أنه المؤسسي
 ،الدولية التنمية مشاريع فيه يرون  آخرون  يزال ال كما". للجامعات والخدمية والبحثية
                (Knight,  2004:5-6) .الجامعي التعليم في التجارة على التركيز وبالتالي

 دولي وجود: "عن يعبر الذي ومالمفه ذلك هو التدويل أن إلى البعض يذهب كما  
 التسويق بمبادئ عادة موجهةوال ،المهيمنة السياسيةو  االقتصادية القوى  قبل من أكبر

 ريادة" مع وثيق بشكل يرتبط ما غالًبا الجامعي التعليم في التدويلف ولذا". والمنافسة
  Academic Capitalism"األكاديمي الرأسمال" أو Entrepreneurialism" األعمال

 ،وأستراليا ،المتحدة الواليات في الجامعات أن العشرين القرن  تسعينيات في لوحظ فقد
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 إلى ينظر كما .الخارجية األموال على للحصول تتنافس كانت ،المتحدة المملكةو  ،كنداو 
 إلعداد كاستراتيجيةو  ،والمتقدمة النامية البلدان بين الهوة لتضييق كطريق أيًضا التدويل
 في الجامعات دور يأتي وهنا ،الثقافات متعدد عالمي نظام مع للتكيف ،عينبار  مواطنين

  (Ghasempoor; et al., 2011:37) .العالمية المواطنة وتنمية الثقافات بين الوعي رفع
 من بكثير أكثر يعني التدويل مفهوم جوهر( فيرى أن  (Minh, 2013:132أما
 العديد على ينطوي  إنه. الحدود عبر ساتالمؤس بين التعاون  حتى أو الشخصية العالقات

 تبادل وبرامج ،األجنبية بالجامعات وااللتحاق ،الخارج في الدراسة كخبرات ،الممارسات من
ثراء ،والطالب التدريس هيئة أعضاء  والدولي الثقافي البعد بتضمينها الدراسية المناهج وا 

 . الجامعي التعليم تدويل أنشطة من وغيرها ،الثقافات بين التفاهم يعزز بشكل ،محتواها في

 ما هو" الجامعي التعليم تدويل" لمصطلح موحد تعريف حول اتفاق وجود عدم ولعل
أن  إلى Association of Canadian Deans of Education (ACDE) دفع

أن  يمكنرئيسة مترابطة  مجاالت خمسة حددتنظر إليه بطريقة تشريحية تفصيلية؛ حيث ت
 Experiences ofالدولي  الحراك/ التنقل خبرات :وهي ،هذا المصطلحتشملها ممارسات 

international mobility رسال تلقي: )مثل  شراكات ،(والموظفين واألساتذة الطالب وا 
 الدورات تقديم: )مثل  International teaching partnershipsالدولية التدريس
 البحثية والشراكات ،(المشتركة أو وجةالمزد والدرجات ،االستشارية والمشاريع ،الخارجية
 The الدراسية المناهج وتدويل International research partnerships الدولية

internationalization of curriculum، والقادة المعلمين إعداد وأخيًرا The 

preparation of educators and leaders على ،الدولية المهنية للممارسة 
 (Magnusson, 2014:2)  .التعليمية النظم ياتمستو مختلف

 خاللمن  تناولهتم ما إذا  اوضوحً  أكثر يكون  قدالجامعي  يمالتعل تدويل مفهوم ولعل 
 (Márquez; et al.,  2012:2-3) :هي ،عامة مداخل أو منظورات عدة
 مناهجال في الدولي البعد دمج عملية: "أنه على له وفًقا التدويل يعرف ،النشاط مدخل -

 الوطني األمن وتعزيز ،الدولي التعاون  زيادة:"على ينطوي  المدخل وهذا ،"الدراسية
 ".االقتصادية التنافسية القدرة وتحسين

 التعليم مؤسسات في التغيير عملية: "أنه على التدويل إلى وينظر ،الكفاءة مدخل -
 ،دولًيا ميزةالمت ةالجامعي مؤسساتال مصاف إلى بها واالنتقال ،الوطني الجامعي
 تحسين أجل من ،إدارتها جوانب جميع في الدولي البعد إدراج إلى يؤدي وبشكل
 افتراض على يقوم هنا والتدويل". المطلوبة الكفاءات وتحقيق والتعلم التعليم نوعية
 قياس للجامعة ويمكن ،والبحث بالتعليم يتعلق فيما المؤسسة قدرات يحسن أنه

 إلى الوصول تحاول ما عادة الخط هذا في أنها كما ،وليةالد المعايير مقابل دوراته
 جذب عن فضال ،جيًدا المؤهلين المحليين والطالب األجانب الطالب لجذب ،العالمية
 .الجودة عالية البحوث أصحاب
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 المناخ/ الطابع تعزيز: "إلى يشير المدخل لهذا وفًقا والتدويل ،التقاليد/ الثقافة مدخل -
 ".المؤسسية القيادة من ومساندة بدعم ،الجامعي حرملل الدولي الثقافي

 البعد دمج من مستدامة عملية: "أنه على التدويل يعرف وهو ،العملية مدخل ،وأخيًرا -
 ".المجتمع وخدمة والبحث التدريس: وظائف في والثقافات الدولي

 المستوى  على جًدا مناسًبا العملية مدخل أو منظور من التدويل تعريف ويعد 
 مستوى  على ،والتلقائية المخططة المبادرات من دورة: "عن عبارة هو حيث لمؤسسي؛ا

 يستجيب يجعله المدخل هذا وفق التدويل فتعريف وبالتالي ،"المؤسسية والسياسات البرامج
 بين التكامل ويحقق ،الجامعية المؤسسة وأولويات والموارد األفراد احتياجات لتطور

 نحو وعلى ،الجامعة رسالة في مركزًيا يصبح والثقافي الدولي البعد أن ويضمن ،مفرداتها
 الجغرافي للتفسير متعدًيا يصبح أنه عن فضال ،والممارسات والنظم السياسات في مستدام
 ،للتدويل صريحة أهداف على العملية مدخل يؤسس أن من البد ذلك ولتحقيق ،للمفهوم
   (Knight, 1999:202-203).قياسها ويمكن

 ; Knight, 2012:4-5)من كل عليه يؤكد فيما تكمن ،سبق ما الصةخ ولعل

Tierney, 2012:5) يكمن ال الجامعي التعليم تدويل جوهر أن من المواضع من كثير في 
 تطوير هو الهدف بل ،ذاته حد في األكاديمي الحراك زيادة أو دولية أكثر المناهج جعل في

 في والعمل للعيش استعداًدا أكثر أنهم من لتأكدوا ،الطالب لدى والقيم والمعارف الثقافات
 البعد أن لضمان يسعى فهو ،ذاته حد في غاية وليس وسيلة أنه كما ،ترابًطا أكثر عالم

نتاج ،والتعلم للتعليم الرئيسة الوظائف في مستدامة بطريقة دمجه تم الدولي  ،المعرفة وا 
 . األكبر والمجتمع المحلي المجتمع وخدمة

 من الكثير يعني الجامعي التعليم تدويل مفهوم أن :القول مكني عام وبوجه
 والتكامل التعاون  جوهره في يتضمن فهو ،الوطنية للحدود العابرة تلك خاصة ،الممارسات

 اآلنية أهدافه ويحقق ،خصوصيته لكل يحفظ إطار وفي ،الحدود عبر الشركاء بين
 . والمستقبلية

 العالقة تحديد في خلط وجودالتي تشير إلى  أن هناك بعض األدبيات ،وجدير بالذكر
على  ايتم استخدامهموأنهما كثيًرا ما  Globalization والعولمة ،التدويل: مصطلحي بين

برغم وجود عالقة بينهما؛  أنه على األدبيات أغلب تجمع تكادحيث  ؛خاطئ بالترادفنحو 
وفي المقابل يمنح التدويل  ،حيث توفر العولمة البعد الدولي أو السياق العالمي للتدويل

المقابل توجد  فيإال أنه  ،من حيث أنه يعد التطبيق العملي لها ،الحياة أو المدخل للعولمة
 يختلف بشكل بلد كل على وتؤثر ،األوجه متعددة عملية فالعولمة ،بينهما بعض الفروق 

 .وانتشاره قوته مدى في
 لمفهوم التعريفات بعض استعراض خالل من لعولمةوا التدويل بين الفرق  تمييز ويمكن    

 هي:  العولمة أن منها والتي ،العولمة
 Dinesh, 2010:5) ؛ 6711-6711: 6177، أحمد(                                
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 الجامعي التعليم على تضغط التي واالجتماعية والسياسية االقتصادية القوى  مجموعة -
 . أكبر دولي تدخل نحو للتوجه والعشرين الحادي القرن  في

 على القائمة المعلوماتية والثورة ،اإللكتروني العقل على يقوم جديد عالمي نظام -
 والحدود والقيم والثقافات والحضارات لألنظمة اعتبار دون  ،التقني واإلبداع المعلومات
 .العالم في القائمة والسياسية الجغرافية

 الفرقة: حالة من فيها تنتقل والتي ،لدولوا الشعوب بين الحواجز تلغي التي العملية -
 إلى والتمايز التباين ومن ،التوافق إلى الصراع ومن ،والتوحد االقتراب إلى والتجزؤ
 إنسانية مواثيق على تقوم ،موحدة وقيم عالمي وعي يتشكل وهنا. والتماثل التجانس
 .عامة

 العالم يجعل مما ،لمكانيوا الزماني: البعدين انكماش تتضمن التي االجتماعية الحركة -
 .البعض بعضهم مع التقارب البشر على يحتم الذي الحد إلى ،صغيًرا يبدو

 دون  ،والسلوك والثقافة والسياسة واالجتماع االقتصاد ألمور الواضح التداخل عملية -
 . معينة لدولة أو محدد وطن إلى االنتماء أو للدول السياسية بالحدود اعتداد

 ,Tierney)يرى تحديد العالقة بين مصطلحي التدويل والعولمة أنه في إطار كما

 على- األهداف تحقيق أو لتعزيز وسيلة أو عملية: عن عبارة التدويل أن  (2012:5
 لدى القيمو  والمهارات والمعرفة الثقافات دولنة تطوير في يساعد أن يمكن -المثال سبيل
 الوطنية األولويات على يبنيو  بل يعترف التدويل أن كما ،التعليم تحسين خالل من الطالب

عادة ،ديناميكية عملية وهو ،واإلقليمية  ،فيه يحدث الذي الدولي السياق فرضها تشكيل وا 
 واستراتيجيات والمعاني واألهداف الغرض يتغير قد لذلك ،يتغير قد السياق هذا بأن علًما

 ،والموارد ،العالم أنحاء جميع في األفكار تدفق على تركز التي العولمة عكس ،التدويل
 أن كما .والتكنولوجيا ،والخدمات ،والسلع ،والمعرفة ،والثقافة ،القيمو  ،واالقتصاد ،الناسو 

 ،واألنظمة ،والمؤسسات ،والثقافات ،والناس ،الدول بين فيما العالقة على يؤكد التدويل
، ويح)ته دراسة ولعله ذات المعنى الذي أكد .وخصوصيته بلد كل ثقافة احترام ذلك يرافق

 أجل من المبذولة الجهود يضم ولكنه ،ذاته في هدًفا يعد ال التدويل أن من( 161: 6176
 في أو االقتصادية الناحية في سواء ،العولمة وتحديات متطلبات مع الجامعي التعليم تكييف
 تمتطلبا وتلبية ،األكاديمي التطوير في مهمة أداة التدويل يصبح وبالتالي ،العمل سوق 
 علي سواء الجودة معايير ومواءمة لتحسين والسماح ،والعالمية واإلقليمية الوطنية البيئة

 . الوطني أو العالمي المستوي 

 بمفهوم عالقته وفي ،الجامعي التعليم تدويل لمفهوم ،السابق العرض خالل ومن
 :منها النتائج من جملة استقراء يمكن ،العولمة

 العابر التعليم: مثل ،الجامعي التعليم تدويل بمفهوم ترتبط التي المفاهيم بعض هناك أن -
 جزًءا جوهره في يعد مما ،وغيرها الدولية الشراكات ،الدولي التعليم ،الثقافات/ للحدود
 .الشاملة التدويل عملية من



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -68- 

 يكون  أن ضرورة بينها فيما تتقاسم التدويل لمصطلح قدمت التي التعريفات مختلف أن -
 السياسات في مستدام نحو وعلى ،الجامعة رسالة صلب في الثقافيو  الدولي البعد
 ،والممارسات األنشطة من العديد على ينطوي  وبحيث ،والممارسات والبرامج والنظم
 الجغرافي التفسير حتى أو ،البرامج أو األساتذة أو الطالب تبادل مجرد تتعدى التي

 التعاون  عمليات إلى الجامعي مالتعلي وظائف على الدولي البعد إضفاء أو ،للمفهوم
 .الجامعية المنظومة جوانب كافة ممارساته تتخلل وبالتالي ،واإلدارة والتوأمة والشراكة

 تحديات لمواجهة الجامعية المؤسسة أمام وسيلة فهو ،غاية وليس وسيلة التدويل أن -
 من راألكب والمجتمع المحلي المجتمع تخدم أهداف إلى والوصول ،جهة من العولمة
 . أخرى  جهة

 في يبدو ما وهو ،"العولمة"و ،"التدويل: "مصطلحي بين والتمايز الترابط بعض هناك أن -
 وفي ،للتداول قابلة عامة كسلعة ليظهر الجامعي التعليم مفهوم على العولمة تأثير

 بينهما التمايز ويبدو. وجودها العولمة يمنح الذي المدخل التدويل يشكل المقابل
 التي واالجتماعية واألكاديمية االقتصادية لالتجاهات سياق إلى العولمة يرتش عندما
 السياسات عن التدويل يعبر حين في ،والعشرين الحادي القرن  واقع من جزء هي

 البيئة مع للتعامل واألفراد األكاديمية األنظمة بها تقوم التي واالستراتيجيات
 وغالًبا ،الثقافية تأثيراتها حجب أو تغيير يصعب العولمة أن كما ،العالمية األكاديمية

 ممارساته من العديد في التدويل يحرص بينما ،التجانس أو التنميط على تبنى ما
 والمشاركة الدولي والتعاون  بالتنوع ويؤمن ،الوطنية والخصوصية الهوية تأكيد على

 .المعرفي والتبادل العالمية
 : الجامعي التعليم تدويل مبررات: ثالثا
ماذا تدويل التعليم الجامعي والخدمات الجامعية؟ تجيب األدبيات عن هذا التساؤل ل

ن كان واقعًيا يربط بينها دائًما االعتراف بالحاجة إلى  ،بمبررات وأسباب منطقية متنوعة وا 
ا األسباب أكثر منه -بل والسياسية -أحياًنا نحو األسباب االقتصادية والميل ،التدويل

أربعة مبررات  (Schoorman, 2000:5-7) وفي هذا السياق يحدد يمية.الثقافية واألكاد
هذه المبررات نوعان من  يكمن خلفو ،أو أسس منطقية تكشف عن الحاجة إلى التدويل

الوعي  يمتلكون والحاجة إلى مواطنين  ،هما: الرغبة في الترابط الدولي ،االهتمامات
 وهذه المبررات هي: ،العالمي

ظهر السالم العالمي باعتباره األساس المنطقي  ، World Peaceالسالم العالمي -أ
ويجري حالًيا إعادة التأكيد على أهميته  ،لتدويل التعليم في أعقاب الحربين العالميتين

على  ،ويستند على أهمية التعليم في السعي لتحقيق السالم ،على الصعيد العالمي
لتالي"التعليم" وليس "التسلح" سيشكل وبا ،افتراض أن: "الحرب تبدأ في عقول األفراد"

 المصدر الدائم من أجل السالم. 
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 ،Success in International Competitionالنجاح في المنافسة الدولية  -ب
ترتبط جهود التدويل من أجل النجاح في المنافسة الدولية بنوعين من المنافسة: 

وتتكشف والمنافسة االقتصادية.  ،والتي تميز فترة الحرب الباردة ،المنافسة السياسية
 ،المناهج الدراسيةتمويل  مبادراتعند استقراء -على سبيل المثال-هذه المبررات

دارة األعمال الدولية ،وقانون التعليم لألمن الوطني نشاء مراكز البحوث والتعليم وا   ،وا 
منظمة " إضافة إلى قوانين ،وقانون المنافسة وغيرها في الواليات المتحدة األمريكية

مما يكشف  ،وغيرها  World Trade Organization(WTO) ة"التجارة العالمي
ومن ثم كانت المنافسة االقتصادية الشغل الشاغل  .عن تحرير التجارة والخدمات

ولعل  ،لجهود التدويل التي أجريت في تعليم إدارة األعمال في كثير من الدول
رورة بذل جهود تدويل ال تؤدي إلى األساس المنطقي للتنافسية اليوم يؤكد على ض

 السياسية أو االقتصادية. ،هيمنة الوطنية على مواطن الساحة العالمية
يلفت هذا المبرر االنتباه إلى ضرورة  ، Global Knowledgeالمعرفة العالمية -ج

نظًرا لما ظهر من انخفاض اهتمام التعليم  ،التدويل للنجاح المهني والكفاءة العالمية
لذا  ،وانخفاض مستويات الوعي العالمي بين الشباب ،مج بالمنظور العالميوالبرا

 .يجب أن تحتضنها اتجهت األنظار إلى الكليات إلدراك أهمية األبعاد الدولية التي
-Global Co تدويل فيتمثل في التعاون العالميأما المبرر المنطقي الرابع لل -د

operation مرجوة بين الدول في عالم مترابط على وهو يؤكد الحاجة إلى العالقة ال
هما: احتياجات  ،ويكمن خلف هذا المبرر نوعان من االحتياجات ،الصعيد العالمي

فقد أدت إلى  ،األفراد والمؤسسات الناجمة عن الترابط التكنولوجي بسبب العولمة
ية واحتياجات الديمقراط ،زيادة السفر الدولي لألفراد ألسباب مهنية وتجارية عالمية

والشراكة في حل المشاكل العالمية مثل: التلوث البيئي  ضرورة التعاون التي تؤكد 
 والجوع والمرض وغيرها. 

خاصة على المستويين:  ،مجموعة من مبررات التدويل توجد ،إجرائيةوعلى نحو أكثر 
 (Maassen; Uppstrøm, 2004:13-14) منها: ،الوطني والمؤسسي

فقد أصبحت إصالحات التعليم الجامعي الحكومية أكثر  ،نيةتغير موقف الحكومات الوط -أ
لذا كان على التعليم الجامعي أن يلبي  ،تركيًزا على اآلثار المتوقعة من التدويل

 ،ولن يتأتى ذلك إال من خالل االحتراف في اإلدارة المؤسسية ،االحتياجات الوطنية
 ،والحوافز ،الل التعاقداتمن خ ،لتوجيه المؤسسة الجامعية نحو التدويل بشكل أكبر

ضفاء الطابع الرسمي وتكثيف تقييم التدريس والبحوث والخدمات. وينطلق هذا من  ،وا 
افتراض أن الجامعات الوطنية سوف تضطر إلى أن تعمل أكثر وأكثر في المحافل 

تأقلمت طرقها في التنظيم والتمويل والتوجيه إلى  ولن يتأتى ذلك إال إذا ،الدولية
 ،والتي تحتاج إلى التركيز على األداء المؤسسي والفردي ،لمهيمنة دولًيااألشكال ا

ضفاء الطابع المهني على القيادة المؤسسية باعتبارها من العناصر الحاسمة في  ،وا 
 نجاح التدويل.
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وينطلق هذا المبرر من أن تمويل البحث العلمي أصبح اليوم يرتكز  ،تدويل البحوث -ب
وبالتالي أصبح التخصص والفردية في إنجاز البحوث غير  ،على مدى جودته عالمًيا

لذا اتجهت أغلب الحكومات إلى ضرورة التركيز على مجاالت البحوث  ،مجد عالمًيا
من خالل االتفاقيات  ،والتي يجري تنفيذها مع المنظمات الدولية ،عالية الجودة

مجال  وتعيين هيئة تدريس أجانب خاصة في ،والتعاون البحثي عبر الحدود
 والعلوم االجتماعية. التكنولوجيا الحيوية

وهو مبرر فرضته مجموعة من المتغيرات الدينامية التي دفعت  ،تدويل برامج التدريس -ج
 في اتجاه االهتمام بتدويل البرامج والمناهج الدراسية منها: 

 وصناعة واإلعالم ،المال رأس وتدفقات ،العمل وأسواق ،الصناعي اإلنتاج عولمة /تدويل -
 الطالب تعد أن الجامعي التعليم برامج من لكثير الضروري  من جعل ،وغيرها الترفيه

 .فقط الوطني العمل لسوق  إعدادهم من بدال ،الدولية المهنية لألنشطة
 الطالب من كبيًرا عدًدا أن بمعنى ،الدولي والتنقل الحركة على الطالب قدرة تزايد -

 إلى دفع مما ،التزايد في أخذ الخارج في املةك درجة على الحصول في الراغبين
 .التنقل برامج لتعزيز ،الخارجي للتدويل المالية مخصصاتال من المزيد رصد

 التعليمية المؤسسات داخل إما ،الدولي الجامعي التعليم برامج لمقدمي المتنامي الظهور -
ما ،للتسويق فعالة دولية استراتيجيات مع ،التقليدية  وهيئات ؤسساتم خالل من وا 
 .الربح على والحصول المنافسة منطق على تعتمد ما غالًبا والتي ،جديدة خاصة

 سبيل على- ذلك ومن ،متزايد دولي حراك وفي متنقلين اليوم المعلمين أكثر أصبح -
 األساتذة من العديد بتعيين اليوم تقوم األوروبية البلدان من كثيًرا أن -المثال
 األجانب الزائرين عدد أن كما ،البحوث مجال أو التدريس مجال في سواء ،األجانب
 .الماضية القليلة السنوات مدى على التزايد في أخذ وطويلة قصيرة زمنية لفترات

 المتحدة الواليات ففلسفة ،الدول بين الربح على والحصول التنافسية دافع تنامي -
 من التدويل تشجيع على منها كبير جزء في تركز -المثال سبيل على– التدويلية
 تركز فهي وبالتالي ،األجانب الطالب من أكثر ،لطالبها التبادل برامج زيادة زاوية
 أو قصيرة علمية درجات على تعتمد التي خاصة ،لألجانب الدرجات بعض منح على
 الكاملة الدرجة طالب عدد زيادة في ترغب األوروبية الدول أن حين في ،كاملة غير
  .ناألوروبيي غير من

 منظومية األكثر النظرة حيث من ،االتجاه ذات مع (Knight, 2004:23) وتتفق
جرائية  منطق على باالرتكاز وذلك ،للتدويل المنطقية واألسس المبررات تحديد في وا 

 ،الجامعية والمؤسسة الدولة فيها تشترك مبررات هناك أن ترى  حيث التنظيمية؛ المستويات
 مبررات توجد حين في ،والمؤسسي الوطني: المستويين على مبررات هي آخر بمعنى أو

 :اآلتي النحو على توضيحها ويمكن ،حدة على مستوى  كل تخص
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الوطني : األسس المنطقية لتدويل التعليم الجامعي على المستويين المبررات/ -أ
 والمؤسسي:

 التفاهم ينوتحس ،الوطنية الثقافية الهوية على الحفاظ: مثل ،وثقافية اجتماعية مبررات -
 .المواطنة وتنمية ،التنوع واحترام ،الثقافات بين

 والسالم ،القومي واألمن ،الخارجية السياسة اعتبارات مراعاة: مثل ،سياسية مبررات -
 .واإلقليمية الوطنية الهوية على والحفاظ ،المتبادل والتفاهم

 العمل سوق  واقتحام ،سيةالتناف القدرة وزيادة ،االقتصادي النمو: مثل ،اقتصادية مبررات -
 .المالية والحوافز ،فرصه واغتنام

 واالنتشار ،والتدريس البحوث في الدولي البعد تحقيق: مثل ،أكاديمية مبررات -
 والوفاء ،الجودة وتعزيز ،والسمعة المكانة وتعزيز ،المؤسسات وبناء ،األكاديمي
 ،المؤسسي التخطيط على كحافز التدويل يعمل وهنا. الدولية األكاديمية بالمعايير
 . والتقنية التحتية والبنية البشرية الموارد إدارة أنظمة وتعزيز

: مثل ،الوطني المستوى  على الجامعي التعليم لتدويل المنطقية األسس/ المبررات -ب
 ،الوطن وبناء ،التجاري  والتبادل ،االستراتيجية والتحالفات ،البشرية الموارد تنمية

 .الثقافية/ ةاالجتماعي والتنمية
: مثل ،المؤسسي المستوى  على الجامعي التعليم لتدويل المنطقية األسس/ المبررات -ج

 والتحالفات ،والموظفين الطالب وتطوير ،الدخل وتوفير ،الدولية التجارية العالمات
نتاج ،االستراتيجية  . المعرفة وا 

 الجامعي تعليمال تدويل حاجة تظل ،المبررات تنوعت مهما أنه إلى البعض ويشير
 وتحقيق والتعاون  التضامن على تقوم ،دولية وأسس رؤية إلى الناجح الدولي والتعاون 
 تحقيق يمكنها ال الجامعي للتعليم مؤسسة أية أن منطلق من ،المتبادلة والمنافع المصالح
 إصالح وأن ،الدولي المستوى  على نظرائها مع التعاون  خالل من إال كاملة أهدافها

 واإلقليمية المحلية الجوانب كافة من يستمد وأن البد وتطويرها الجامعي لتعليما مؤسسات
ن. والدولية  أن حيث من ،التدويل تصاحب قد التي السلبية المظاهر بعض هناك كانت وا 
 فإن ،ألخرى  سلبًيا مظهًرا أو تحدًيا تشكل بينما ،ما لدولة ميزة أو فائدة تعد قد األمور بعض
 سياسات وضع تستلزم التدويل من الحقيقية االستفادة أن االعتبار في األخذ يفرض األمر
 األهداف لتحقيق ،الالزمة المقومات له وتوفر ،التدويل هذا وتراقب تنظم ،فاعلة وطنية
 (667: 6176، نصار ،هالل. )منه المبتغاة

 ليمالتع تدويل اتجاه في تدفع التي المبررات هذه أن الباحث يرى  ،تقدم ما على وبناء
 وفًقا ،ألخرى  مؤسسة أو دولة من تختلف قد أنها كما ،ومتشابكة دينامية الجامعي
مكاناتها ومواردها التدويل من ألهدافها  مع المؤسسية السياسات تكامل ومدى ،وا 
 على منها كل ووزن  تأثير يتفاوت قد وبالتالي ،للتدويل الدولة دعم أو الوطنية السياسات
 الجودة مبررات تتقدم قد -المثال سبيل على- سواها على منها اتمبرر  تتقدم وقد ،التدويل
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 في يدخل بأخرى  أو بدرجة التدويل أصبح ؛ حيثللجامعات العالمي والتصنيف واالعتماد
 لما نظًرا ،االقتصادي الدافع أو التمويل مبررات تتقدم وقد ،الجامعات أفضل ترتيب عناصر
 ،المعرفة على القائم كاالقتصاد ،ربحية ةورغب مالية وضغوط مفاهيم من اليوم يسود
 المحاسبية عن فضال ،التنافسية القدرة وتعزيز ،التنافسي/ الدولي العمل وسوق 

 .سواها ما على السياسية المبررات تتقدم قد كما ،المجتمعية
 كشفه مما التدويل على والربحي االقتصادي المبرر تأثير على أدل ليس ولعله

Institute of International Education (IIE) بيانات من ،المتحدة الواليات في 
حصاءات  الذين األجانب الطالب ألعداد تناوله سياق في ،(6116/6111) عام وا 
 أن أورد حيث اقتصادية؛ منافع من جلبوه وما ،األمريكية المتحدة الواليات في يدرسون 
 المعيشة ونفقات الدراسية سومالر  أن كما ،وطالبة طالًبا( 186556) إلى وصلت أعدادهم

 ،دوالر بليون ( 76) حوالي إلى وصلت مالية عائدات جلبت األجانب الطالب يدفعها التي
كما أنه  (Chen, 2011:80) .المتحدة الواليات في التصدير عائدات أكبر خامس وهي

 شراكةوال االتحاد أن من التدويل على واالقتصادي بل السياسي الدافع تأثيرليس أدل على 
 من الشأن هذا في سلكته وما الجامعي التعليم تدويل مجال في األوروبية الدول بين

 The)" بولونيا عملية: "مثل كبرى  واقتصادية سياسية مبررات خلفه يكمن مسارات

Bologna Process) كما العملية لهذه الظاهرة األهداف مجمل كان فقد ،(7555) عام 
 ،األوروبي للتعليم الدولية التنافسية القدرة عزيزت هي (Yemini, 2012:227) يرى 

نشاء ،الطالبي الحراك وزيادة  جوهر أن أيًضا يرى  أنه إال. والدرجات للبرامج موحد نظام وا 
 ،الجديدة األكاديمية المكونات/ العناصر من مجموعة مجرد في يكمن ال العملية هذه
نما  على عالمًيا قادرة ،واجتماعية ديةواقتصا سياسية وقوة كيان إلى أوروبا تحول في وا 

( والهند واليابان والصين المتحدة الواليات) والمستقبلية الحالية العظمى القوى  مواجهة
 فالهد/ الدافع تأثير مدى عن يكشف الذي األمر وهو. واالقتصاد السياسة مجالي في

بة للمعنيين هو المهم بالنس األمر يظل عام وبوجه .الجامعي التعليم تدويل على السياسي
 النهاية في شأنه من الذي األمر ،الجامعي التعليم الوعي بمثل هذه المبررات لتدويل

 يتكشف قد ما وهو ،العالمي والتكامل التعاون  من إطار وفي ،المرجوة األهداف تحقيق
 . البحث من التالية الجزئية تناول خالل
 :وفوائده الجامعي التعليمتدويل  أهداف: رابعا

 مبررات عن تنفك ال وفوائده الجامعي التعليم تدويل أهداف أن إلى اإلشارة تجدر ةبداي
ن التدويل أن بمعنى ،ودواعيه التدويل  ،واألسباب الضغوط من العديد خلفه يكمن كان وا 
 على أقلها ،العالمي أو الدولي المستوى  على تكن لم إن ،وفوائده أهدافه أيًضا له فإن

 .الفردي أو ؤسسيالم أو الوطني المستوى 
 فهناك ،باستمرار وتتطور تتنوع الجامعي التعليم تدويل أهداف أن إلى األدبيات وتشير

عداده العالمي المواطن تثقيف  الدخل على والحصول ،البحوث إجراء على القدرة وبناء ،وا 
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 فتح خالل من ،المؤسسية المكانة لتعزيز والسعي ،األجانب للطالب الدراسية الرسوم من
 ،والموظفين الطالب تنقل تعزيز وهناك ،بعد عن التعلم وبرامج الخارج في للجامعات وعفر 

 الوصول أهداف من وغيرها ،والبحوث للتعليم الدولية المؤسسية والروابط ،المناهج وتطوير
 األكاديمية الفوائد من بالعديد واسع نطاق وعلى اليوم االعتراف يتم كما. العالمية إلى

 -المثال سبيل على- كثيرة فوائد على يشتمل أساسًيا عنصًرا باعتباره يلللتدو  الدائمة
 الوطنية القضايا في األعمق والمشاركة ،البحوث عن فضال والتعلم التعليم نوعية تحسين

عداد ،المصلحة وألصحاب والعالمية واإلقليمية  منتجين وأعضاء كمواطنين للطالب أفضل وا 
 أنها أو تتوفر ال التي البرامج إلى الطالب ووصول ،يوالعالم الوطني: المستويين على
 ،التنقل فرص توفير خالل من ،التدريس هيئة أعضاء أداء وتعزيز ،بلدانهم في نادرة

 ،والخارج الداخل في الملحة القضايا بشأن بحوث إلجراء ،الدولية الشبكات في والمشاركة
 عن فضال ،العالم في كثيرة أنحاء من الباحثين من النظر ووجهات الخبرات من واستفادتهم

 ،الجيدة الدولية الممارسات سياق في المؤسسي األداء لوضع الفرصة يوفر التدويل أن
 وضمان ،والتوعية ،الطالبية والخدمات ،واإلدارة ،المؤسسية السياسات صنع وتحسين
 (IAU, 2012:2) .الوطنية الحدود عبر الخبرات تبادل خالل من ،الجودة

 من أنه على اليوم الجامعي التعليم تدويل إلى ينظر أصبح ،أكثر تفصيال نحو وعلى
 المستوى  على سواء ،الفوائد من العديد تحقيق يمكنه حيث االتجاهات؛ متعددة الطرق 
  :ذلك ومن ،الحكوميالوطني/  أو المؤسسيأو  الفردي

(Hénard; et al., 2012:8-9;  Minh, 2013:133)                                   

يمكن للتدويل أن يساعد الطالب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات  ،المستوى الفردي -أ
من خالل  ،والموظفين على حد سواء. فهو يساعد الطالب على تحقيق أهدافهم

ومنحهم فرصة التعلم في العالم  ،الحصول على التعليم الجيد ومواصلة البحث
صة في المناطق والمجاالت التي يصعب أن تدرس خا ،الحقيقي وفي الوقت الحقيقي

يئة كما يساعد التدويل في تعزيز قدرات ومهارات أعضاء ه ،أو تتوافر داخل بلدانهم
وكسب المزيد من  ،التفكير االستراتيجي وتحفيز ،التدريس والقيادات والموظفين

لثقافات وكيف تعمل األنظمة التعليمية في البلدان وا ،الوعي بالقضايا العالمية
وبالتالي يساعد على رفع المهارات الدولية والوعي العالمي لدى الطالب  ،المختلفة

  واألساتذة والقيادات والموظفين بوجه عام.

 ،يساعد التدويل على تعزيز المكانة والسمعة الدولية للمؤسسة ،المستوى المؤسسي -ب
وتعزيز  ،شبكات الدوليةوتطوير الروابط وال ،وتوفير الدخل ،وتحسين نوعية برامجها

من خالل  ،إضافة إلى وضوح الرؤية الوطنية والدولية ،والنفوذ المؤسسيةة القدر 
وتعبئة الموارد  ،واتساع حجم المجتمع األكاديمي وأنشطته ،الشراكات االستراتيجية

  وتطوير مجموعات بحثية أقوى. ،الفكرية الداخلية
ل أن يطور أنظمة الجامعة ضمن إطار يمكن للتدوي ،المستوى الوطني/ الحكومي -ج

نتاج قوة عاملة ماهرة ،عالمي أوسع وتوفير الكفاءات  ،مع زيادة الوعي العالمي ،وا 
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واستخدام األموال العامة للتعليم الجامعي في تعزيز المشاركة  ،متعددة الثقافات
وبناء  ،وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية الوطنية ،اقتصاد المعرفة الوطنية في عالم

  وبناء شبكة تحالفات جيوسياسية واقتصادية استراتيجية. ،األمة
 سواء ،والفوائد األهداف من العديد يحقق الجامعي التعليم تدويل أن ،سبق مما يستنتج

 التدريس وهيئة الطالب قدرات وتنمية كبناء ،دولةال وأ ةالمؤسس وأ الفرد مستوى  على
 واالستفادة المعرفة إنتاج وتعزيز ،والتعلم لتدريسا طرق  وتطوير ،والموظفين والقيادات

 ،التنافسية بالقدرة واالرتقاء ،الدولية والبحثية التعليمية والشراكات الشبكات وبناء ،منها
. العالمية والسمعة االعتراف على والحصول الجودة وتحسين ،بالثقافات الوعي زيادةو 

 وتتخلل ،التنظيمية المستويات مختلف لتغطي وأهميته التدويل أهداف تمتد آخر وبمعنى
 من العديد تلبية إلى إضافة ،الجامعية المنظومة وظائف مختلف اإليجابية انعكاساته
 .والدولية الوطنية واألهداف االحتياجات

 :واستراتيجياته الجامعي التعليم تدويل مداخل: خامًسا   
 :الجامعي التعليم تدويل مداخل -1

 وتنفيذ تخطيط في تستخدم التي ونماذجه الجامعي عليمالت تدويل مداخل تتنوع
 المحيطة للظروف ووفًقا ،منه المرجوة لألهداف وفًقا وذلك ،واستراتيجياته التدويل سياسات

 أعضاء أو الطالب حراك/ تبادل على ما مؤسسة أو دولة تركز فقد ،مؤسسة أو دولة بكل
 تسويق أو ،والطالب التدريس هيئة ءوأعضا األجنبية المؤسسات تحفيز أو ،التدريس هيئة

 من مجموعة توفر التي ،المداخل من وغيرها والتحالفات الشراكات أو ،التعليمية الخدمات
 ,Cho; Palmer) .بينها من لتختار الجامعية المؤسسة أمام االستراتيجيات أو البدائل

2013:293) 
 مداخل من موعةمج يتضمن نموذًجا (Knight, 2004:5) تقدم ،اإلطار هذا وفي
 :هما ،رئيسين مستويين إلى التدويل تقسيم على فيه مرتكزة ،الجامعي التعليم تدويل

 عن يعبر الذي ،القطاعي المستوى  ويتوسطهما ،الوطني والمستوى  ،المؤسسي المستوى 
 .الوطني المستوى  إلى يكون  ما أكثر وينتمي ،المستويين بين التفاعلية العالقة

 بين والتآزر التنسيق يستلزم المنظومية النظرة زاوية من أيًضا التدويل ألن ونظًرا
 ،والمؤسسي الوطني: المستويين على المداخل هذه عرض سيتم فإنه المستويات مختلف

 التي األدبيات من كثير لدى قبوال وجدت وأنها خاصة ،(Knight, 2004) تراها كما
 : تياآل النحو على وذلك. الجامعي التعليم لتدويل تعرضت
 

 مداخل التدويل على المستوى الوطني/ القطاعي: -أ
/ الوطني المستوى  على الجامعي التعليم تدويل مداخل (Knight, 2004) قسمت
 :اآلتي الجدول يوضحها ،مداخل خمسة إلى القطاعي
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 (7) جدول
 (Knight,  2004 :19) القطاعي/ الوطني المستوى  على التدويل مداخل 

 المداخل
Approaches  

 (التدويل وممارسات جهود)  الوصف
 Description  

 البرامج
Programs 

 فرص واألفراد الجامعي التعليم لمؤسسات تسهل التي الممولة البرامج توفير
 والشراكات والروابط ،والبحوث ،التنقل: مثل الدولية األنشطة في االنخراط
 .وغيرها

 المبررات
Rationales 

 ،دولية أكثر الوطني الجامعي التعليم قطاع تدويل من تجعل التي المبررات تقديم
 :مثل
 .البشرية الموارد تأهيل -
 .الموارد تنمية -
 .االستراتيجية التحالفات -
 .التجاري  التبادل -
 .األمة بناء -
 .الثقافية/ االجتماعية التنمية -

/ التخصيص
 االستجابة
Ad hoc 

 أنه على ،هامشًيا وليس هجيمن بشكل الجامعي التعليم تدويل مع التعامل -
 :ومنها المتاحة الفرص من للعديد دينامية استجابة

 .دولًيا الخدمات لتسليم المتاحة الفرص اقتناص -
 .دولًيا التنقل -
 . التدويل مجال في التعاون  -

 السياسة
Policy 

 البعد أو الدولية أهمية على للتأكيد ،الجامعي التعليم تدويل سياسات تحديد -
 .الجامعي التعليم في ثقافي ينالب

 سبيل على -القطاعات من متنوعة مجموعة من التدويل سياسة تشكيل -
 .التجارة ،الثقافة ،والتكنولوجيا العلوم ،الخارجية الشئون  ،التعليم -المثال

 االستراتيجية
Strategic 

وضع تدويل التعليم الجامعي كعنصر رئيس من عناصر استراتيجية وطنية 
 لتحقيق أهداف البلد وأولوياته محلًيا ودولًيا.شاملة 

   
 
 
 مداخل التدويل على المستوى المؤسسي: -ب  

 المستوى  على الجامعي التعليم لتدويل مداخل ستة (Knight, 2004) حددت
 ويمكن ،التدويل أولويات ضوئها في تحدد أن جامعة ألية يمكن أنه ترى  ،المؤسسي
 :اآلتي بالجدول توضيحها
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 (6) جدول
 (Knight, 2004: 20) المؤسسي المستوى  على التدويل خلامد 

 المداخل
Approaches   

 (التدويل وممارسات جهود) الوصف
 Description  

 النشاط مدخل
Activity 

 

 :مثل ،دولي طابع ذات بأنشطة القيام

 .التدريس هيئة أعضاء/ الطالب تبادل برامج -
 .الدراسية المناهج تدويل -
ـــروابط إقامـــة -  التنميـــة ومشـــاريع ،والمؤسســـية األكاديميـــة الشـــبكاتو  ال

 .المشتركة
 .الخارج في الجامعية الفروع فتح -
 .التقنية المساعدة -

 المخرجات مدخل
Outcomes 

  

 :مثل ،فيها المرغوب النهائية النتائج على التركيز

 .والموظفين واألساتذة الطالب كفايات تطوير -
 .المشاريع أو والشراكات الدولية تفاقياتاال  من المزيد تحقيق -
 .عالمًيا ومكانتها الجامعة بسمعة االرتقاء -
 .عالمية تنافسية ميزة تحقيق -

 المبررات مدخل
Rationales 

 

 .األكاديمية بالمعايير االرتقاء -
 .الدخل زيادة -
 .الثقافي التنوع تحقيق -
 .  والموظفين والطالب األساتذة أداء تطوير -

 العمليات خلمد
Process 

 العلمـي والبحـث التـدريس وظـائف فـي الدولي البعد تحقق بممارسات القيام
 .المجتمع وخدمة

  الداخلي التدويل مدخل
at- Home 

 .التدويل ألهمية والفهم الوعي من يعزز جامعي مناخ/ ثقافة بناء -
 .قافيةالث التعددية على القائم أو الدولي التفاهم تعزز بأنشطة القيام -
 .الجامعي الحرم على القائمة األنشطة على التركيز -

/ الخارجي التدويل مدخل
 الوطنية للحدود العابر

Abroad (Cross-
Border) 

   :خالل من ،الحدود عبر الجامعية الخدمات تقديم
 كــــالتعلم ،بعــــد وعــــن ،لوجــــه وجًهــــا) الوســــائط مــــن متنوعــــة مجموعــــة -

 .(اإللكتروني
ــةاإلدا الترتيبــات -  فــي للجامعــات فــروع وفــتح ،والتوأمــة ،كاالمتيــازات ، ري

 .الخارج

 من وكل ،(The University of Warwick) قامت( 6115) عام وفي
(King’s College)، و (The Centre for Applied Linguistics) المملكة في 

 تزويد نبجا خاصة ،الجامعي التعليم لتدويل المداخل أنسب لتحديد موسعة بدراسة المتحدة
 مع التفاعل على والقدرة ،متنوعة ثقافية بيئات في للعمل الالزمة بالكفاءات الطالب
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 استطالع خالل ومن. للتدويل القابلة الدراسية البرامج توفير عن فضال ،األجانب الطالب
 والمقابالت ،التدويل في والخبراء واألساتذة( والخريجين النظاميين) الطالب من عينة آلراء
 The University) في المتبعة التدويل وسياسات ،الدراسية المناهج ومسح ،خصيةالش

of Warwick) أن رأى والتي ،التدويل مداخل من سبعة تحديد إلى العمل فريق توصل 
 -الكفاءات من مجموعة تحديد على ينهض وهو ،الكفاءة على القائم المدخل هو أنسبها

 ،الطالب لدى لتحقيقها محددة تعليمية أنشطةب وربطها ،للقياس القابلة -المخرجات
   (Reid; et al., 2010:7-8) :اآلتي النحو على استعراضها ويمكن

 بالثقافة الموجه الجامعي الحرم على يركز وهو Ethos: التدويل ثقافة نشر مدخل -أ
 من ،التدويل لمبادرات المعززة الثقافة أو المناخ إيجاد على وينطوي  ،المميزة والقيم
 طابع/ مناخ نشر بهدف ،والموظفين الدوليين الطالب من المزيد استقطاب خالل

 الطالب بين الثقافي االحتكاك أن افتراض على وذلك ،الجامعي الحرم في التدويل
 دولية وثقافية جامعية بيئة يوفر أن يمكن الدوليين وأقرانهم المحليين والموظفين

 بطابع العام والشعور ،الثقافية التوقعات نمو إلى يؤدي قد ذلك أن وبرغم. متميزة
 تتوفر فقد ،للتدويل االستراتيجية األهداف حيث من كاف غير وحده أنه إال ،التدويل
 البين المهارات بناء في بالضرورة تساهم ال ولكن ،الدولي بالطابع تتسم جامعية بيئة

 الوظيفية ومساراتهم مساعيهم في تخدمهم أن يمكن التي ،الطالب لدى ثقافية
 .المستقبلية

 يندفعون  والموظفين الطالب أن فكرة على ويستند: Infusion التشرب/ الغرس مدخل -ب
 لذا ،سلوكياتهم في ينعكس ما وهو ،الثقافية وتحيزاتهم قيمهم عن التعبير نحو غالًبا
 علىاأل توقعاتالو  األفضل الفهم وتحقيق ،سليمة وممارسات ثقافة تشكيل يمكن
 ممارسة مجموعات في العمل بواسطة ،وأهميته التدويل قيم غرس خالل من للتدويل
شعارهم ،صغيرة  من يظل ذلك ومع .الجميع عاتق على تقع التدويل مسئولية بأن وا 

 بالتدويل والقناعة الذاتي التفكير على والقائم الموجه غير التشجيع أن فيه المشكوك
 يحتاج ما غالًبا لذا ،للتدويل أعلى وتوقعات منظورات إنتاج في مثمرة وسيلة سيكون 

 عن فضال ،بعناية مصممة المهني التطوير ودورات البرامج تكون  أن إلى المدخل هذا
 االهتمام نحو ميال أقل هم الذين والطالب الموظفين إلى للوصول ،المستمر التحفيز
 .الثقافات بين والعمل بالتعامل الخاصة الكفاءات بمعالجة

 تنقل أن ويفترض ،أوروبا في السائد المدخل وهو :Mobility لحراكا /التنقل مدخل -ج
 فقد ذلك ومع. الدراسية المناهج لتدويل المفتاح هو التبادل برامج إطار في الطالب
 تحقق قد البرامج هذه فإن ،مناسبة دعم أنظمة توفير بدون  أنه الدراسات أظهرت
 البلد ثقافة تجاه السلبية نمطيةال الصور بناء خالل من ،الطالب مع عكسًيا تأثيًرا

 التعرض زيادة أن عن فضال ،عرقية أكثر نظر وجهة تطوير وبالتالي ،المضيف
 وبالتالي. لالنفتاح كبديل الدفاعية المواقف تبني إلى يؤدي قد المألوفة غير للثقافات

 مام أكثر تضر قد بل ،المطلوب اإليجابي التأثير تحقق ال قد الطالب تبادل برامج فإن
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 والحدود التعلم مجاالت تحديد حيث للتعلم؛ الداعم اإلطار تجد لم إذا خاصة ،تنفع
 .التحسين من مزيد إلى تحتاج التي الثقافات بين

 من الكثير تتجه حيث: Overseas Campus الخارجي الجامعي الحرم مدخل -د
 في لها فروع فتح خالل من ،التدويل في المدخل هذا على االعتماد إلى الجامعات

 يعد ذلك بأن أحياًنا إليها اإلشارة وبرغم. تدويلها استراتيجية من كجزء ،أخرى  دول
 المدخل هذا عن يدافع من المقابل في نجد ،الفكري " االستعمار"أو" الغزو" من جزًءا
 ،التنقل إلى الحاجة دون  أوطانهم في وهم الدولي البعد للطالب يوفر أنه اعتبار على

 األمر فإن عالمية أكثر بمنظور الطالب تجهيز في المدخل هذا حينج حتى وبالتالي
 .المناسبة والتنفيذ الشراكة استراتيجيات توفير يستلزم

 في الثقافي العنصر دمج على يعتمد وهو: Content المضمون / المحتوى  مدخل -هـ
 ،معينة معرفية مجاالت في واضحة بطرق  ذلك تحقيق ويمكن. الدراسي المحتوى 

 متعددة للشركات أمثلة على تعتمد والتي ،الدولية األعمال تخصصات/ ولحق: مثل
 يصعب قد المقابل في أنه إال. لألعمال ثقافية البين اإلدماج عمليات أو الجنسيات
 هذا تحقيق أجل من تناضل تزال فال ،كالرياضيات أخرى  معرفية فروع مع ذلك تحقيق
ن أنفسهم األكاديميين إن بل ،الهدف  تظل المحتوى  لتغيير استعداد على كانوا وا 
 العمل في مهرة أنفسهم هم يكونوا وأن البد حيث بهم؛ منها جزء في تتعلق المشكلة

 القراءة معلم في األمل ويظل. طالبهم لدى ذلك تنمية من ليتمكنوا ،الثقافات بين
 ،بالطال لدى الثقافات بين العمل مهارات تنمية خالل من ،المساعدة لتقديم والكتابة
 هذا لقيادة كمفتاح ،المهارات هذه مثل إلى والقيادات بل األساتذة حاجة بجانب
 وحده الطالب مستوى  على فالتدويل وبالتالي ،مغزى  ذات تغييرات إحداث نحو المدخل

 . يكفي ال

 إلى المدخل هذا يسعى :Social Events  االجتماعية المناسبات/ الفعاليات مدخل -و
 توفير إلى يهدف فهو وبالتالي ،االجتماعية والفعاليات مناسباتال خالل من التدويل
 تنظيم خالل من الدوليين الطالب مع والتفاعل لالندماج المحليين للطالب الفرص

 تحسًنا يحقق المختلفة الثقافات بين واالحتكاك التفاعل أن افتراض على ،الفعاليات
 هذه مثل في المشاركة ن يختارو الذين الطالب أمام ،الجامعي الحرم بيئة في

 بناء أي تحقق األنشطة هذه مثل أن إثبات الصعب من يظل ذلك ومع. األنشطة
 .االستراتيجي المستوى  على التدويل يخدم بما ،الثقافات بين التعامل لمهارات

 نفعية إلى المدخل هذا يشير :Competency  (القدرة) الكفاءة على المرتكز المدخل -ز
 واالتجاهات والقيم والمهارات المعارف تطوير على يؤكد؛ حيث وواقعيته التدويل

 دافع وقد. والموظفين التدريس هيئةو  الطالب لدى الدولية ثقافية البين والممارسات
 يتعلق فيما خاصة ،التدويل نحو مهمة خطوة باعتباره المدخل هذا عن الكثيرون 
 وهو ،الداخلي المستوى  على لالتدوي تفعيل أو ،الدراسية المناهج في التدويل بإدماج
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 على ينطوي  أنه كما -المثال سبيل على-" المحتوى "أو" الحراك"مدخل من عمًقا أكثر
جادة ،الثقافات بين الوعي تطوير  مدخل ويتكون  .ثقافية البين والمهارات اللغة وا 
 التعامل قدرات /الكفاءات لتشكيل الالزمة المنطقية العناصر من مجموعة من الكفاءة

 :اآلتي الشكل يوضحها ،لها الالزمة واألنشطة ،الطالب لدى ثقافية بينال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Reid; et al., 2010:13) الكفاءة لمدخل المنطقي األساس (7) شكل
 ما مع ،مراحل ثالث في تنتظم كفاءات عشر من الكفاءة لمدخل العام اإلطار ويتكون 

 ،الممارسة/ والتوظيف ،والمشاركة ،التحول/النتقالا :وهي ،وأنشطة علمية مواد من يرافقها
 ويرافقها ،الجامعية الطالب رحلة من جزء كل في الكفاءات أهمية على تؤكد مرحلة وكل

 ،التفكير مرونة ،المعلومات جمع: )الكفاءات هذه أمثلة ومن ،المؤشرات من مجموعة
 الوعي ،واالستماع االنتباه ،اتيالذ الفهم صنع ،اللغة إتقان ،التقارير كتابة ،السلوك مرونة

 التدويل= االستراتيجي الهدف

Strategic goal = internationalisation 
 

 

 العالمي الطالب إعداد= للتدويل واحد هدف
One target of internationalisation = creating the global student 

= ثقافية البين فاءاتالك من محددة مجموعة يمتلك فرد  العالمي الطالب تعريف   
Definition of global student =an individual possessing an identified set of 

intercultural competencies 

 

 عليها المنصوص المرغوبة السلوكيات مع الكفاءة، إطار في المحددة الكفاءات
Competencies specified in detail in competency framework, with desired 

behaviours spelled out 
 

 

 السلوكيات تطوير/  نموذج تمارس، قد التي األنشطة أو المحتوى  من بها الموصى قائمةال
Recommended list of content and activities that might exercise, model or develop 

these behaviours 
 

 
 
 

 المطلوبة واألنشطة المحتوى  في دماجهاإ المراد لمناهجا تغييرات تحديد
Curriculum changes identified to incorporate the desired content and activities 
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 هذا أهمية وبرغم ، (Reid; et al.,  2010:15-17)(.المغامرة ،الشخصية قوة ،الذاتي
 وتحديد لتعرف التطبيقية؛ والبحوث الدراسات من المزيد إلى الحاجة تظل أنه إال المدخل
 الطالب إعداد من تمكن التي وتلك ،العمل سوق  واهتمامات لمطالب أهمية األكثر الكفاءات
 . والعالمية المحلية العمل بيئة في بنجاح المساهمة على القادر ،العالمي

 تتسم ما رغم أنها: القول يمكن ،للتدويل السابقة المداخل إلى النظر عند ،عام وبوجه
 الذي المدخل اختيار فرصة الجامعية للمؤسسة يوفر قد ما وهو ،وتنوع تعدد من به

 التعامل وقدرات كفاءات وتكوين ،عام بوجه التدويل من هدافهاأ يحقق وبما ،يناسبها
 على االقتصار أن إال ،خاص بوجه وموظفيها وقياداتها وأساتذتها طالبها لدى الدولي
 المنظومية النظرة االعتبار في األخذ أهمية وبالتالي ،كاف   غير يكون  قد بعينه مدخل

 ومراعاة ،والدولية والوطنية مؤسسيةال: المستويات مختلف على التدويل إلى الشاملة
 ويميز يعكس أن ينبغي آخر وبمعنى ،ظلها في سيعمل التي والخارجية الداخلية السياقات
 تنفيذ نحو العمل خاللها من يتم التي واإلجراءات واألولويات القيم تبنيه سيتم الذي المدخل
 .التدويل

 :الجامعي التعليم تدويل استراتيجيات -6
 الجامعات بها تقوم التي األنشطة وصف من للتمكن عادة التدويل ستراتيجيةا بناء يتم
 ،المجتمع وخدمة ،والتدريس ،األبحاث مجاالت في ،نهاية منها أنجزته ما ولتقييم بداية
دارة  مناسبة استراتيجية إلى التدويل يحتاج وبالتالي ،والنظم السياسات وا 
   (Zolfaghari; et al.,  2009:4).وعملية

 لتدويل رئيسة استراتيجية تقدم(Knight, 2004:14-15)  نجد ،ذلك ضوء وفي
 التدويل مستويات إلى ونظرتها تتوافق ،المؤسسي المستوى  على الجامعي التعليم

 من مجموعة وتتضمن ،والبرامجي التنظيمي :بالجانبين تتعلق وهي ،ومداخله
 :اآلتي لجدولا يوضحها والممارسات والبرامج الفرعية االستراتيجيات

 
 
 
 
 

 
 (1) جدول

 المؤسسي المستوى  على والبرامجية التنظيمية التدويل استراتيجيات           
 (Knight, 2004: 14-15) 
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 التنظيمية االستراتيجيات
Organization Strategies 

 البرامجية االستراتيجيات
Program Strategies 

 القيادة/ الحوكمة
Governance 

ــــزام -  مــــن لتــــدويلبا االلت
 .القادة كبار

 مــــن النشــــطة المشــــاركة -
 التـــــدريس هيئــــة أعضــــاء
 .والموظفين

 المنطقــــــــــي األســــــــــاس -
 .التدويل من واألهداف

 الــدولي بالبعــد االعتــراف - 
ــــي ــــات ف  والمهــــام البيان

 ،والتخطـــــيط  ،المؤسســـــية
 .والسياسات والوثائق

 األكاديمية البرامج
Academic 
programs 

 .الطـــــالب تبـــــادل بـــــرامج -

 .أجنبيـــــــة لغـــــــة دراســـــــة -

 .الدوليــــــــــــــة المنــــــــــــــاهج -

ــــــــــة الدراســــــــــات -  .المجالي

ـــــــل -  فـــــــي الدراســـــــة/ العم
 .الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

 .الـــــــــــــدوليين الطـــــــــــــالب -

ـــدريس - ـــة/الت  .الـــتعلم عملي

 /المشـــــــــــتركة البـــــــــــرامج -
 .الدرجــــــــــــــــة مزدوجــــــــــــــــةال

 .الثقــــافي عبــــر التــــدريب -

 / لألسـاتذة التنقـل بـرامج -
 .المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفين

 والعلمــــــــاء المحاضــــــــرين -
 .  ينالزائر 

ـــــــــربط-    ـــــــــين ال ـــــــــرامج ب  الب
ـــــــة  مـــــــن وغيرهـــــــا األكاديمي
 .االستراتيجيات

 العمليات
Operations 

ــي التــدويل أنشــطة دمــج-  ف
 مســــــــــــــــتويات جميــــــــــــــــع

 ووضـــــــــــــع ،المؤسســـــــــــــة
ــات  نظــم ومراجعــة ،الميزاني

 .الجودة
 التنظيميـــــــــــــة الهياكــــــــــــل-
( الرســمية وغيــر الرســمية)

 للتواصــــــل المناســــــبة
 .والتنسيق واالتصال

ـــــوازن - ـــــين الت ـــــة ب  المركزي
 إدارة لتعزيـــــز والالمركزيـــــة

 .التدويل
ـــــدعم-  الكـــــافي المـــــالي ال

ــــــد ــــــع أنظمــــــة وتحدي  توزي
 .الموارد

 والشراكة التعاون 
 البحثية

Research and 
scholarly 

collaboration 

 .مشــتركة بحثيــة مشــاريع -

ــــــــــدوات المــــــــــؤتمرات -  والن
 .الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 واألبحــــــــــــاث المقـــــــــــاالت -
 .المنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

 .ليـــةدو  أبحـــاث اتفاقيـــات -

 .البحوث تبادل برامج -

 الخدمات
Services 

 الخدمـة وحـدات من الدعم-
 المؤسســــــة نطــــــاق علــــــى

 ،الســــــكن: مثــــــل للطـــــالب
 ،والخــــــريجين ،والتســــــجيل
 .المعلومات وتكنولوجيا

 
 
 
 

 على
 المستوى 
 الوطني

 الشــــــــــــــــــــــــــــــراكات -
ــــــة ــــــر المجتمعي  غي
 .الحكومية

 منظمـــة مجموعـــات -
 القطـــــــــــــاع مـــــــــــــع
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 التنظيمية االستراتيجيات
Organization Strategies 

 البرامجية االستراتيجيات
Program Strategies 

ــــــدعم وحــــــدات إشــــــراك-  ال
 فـــي كالمكتبـــة ،األكـــاديمي
 وتطــــوير ،والــــتعلم التعلــــيم
 أعضــاء وتــدريب ،المنــاهج

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــدريس هيئ  الت
 .نوالموظفي

 الطــــــالب دعــــــم خــــــدمات-
 ،والمغـــــــــادرين القــــــــادمين

ـــــــل ـــــــرامج: مث ـــــــه ب  التوجي
ـــدريب ،واإلرشـــاد ـــر والت  عب
ـــافي  حـــول والمشـــورة ،الثق
 .واالنتقال السفر تأشيرات

 
 الخارجية العالقات

 

External 
relations: 

(Domestic and 

cross-border) 

 .الخاص/العام
 المجتمـــــــع خدمـــــــة -

ـــــــــــــي والعمـــــــــــــل  ف
 عبــــر المشــــروعات

 .الثقافية

 على
 المستوى 
/ الدولي
 عبر
 الحدود
 الوطنية

 المســاعدة مشــاريع -
 .الدولية اإلنمائية

 بــــــــــرامج تســــــــــليم -
 الحدود عبر التعليم

ــــــة) ــــــر التجاري  وغي
 (.التجارية

 الدوليـــــــة الـــــــروابط -
 والشـــــــــــــــــــــــــــراكات

 .والشبكات
 التــــــــدريب بــــــــرامج -

 علـى القائم والبحث
   .التعاقدات

 الخـريجين برامج -
   .الخارج في

 

 الموارد البشرية
Human 

resources 

 التعيـــــــــــــين إجــــــــــــراءات-
 علـــــى للتعـــــرف واالختيــــار
 .الدولية الخبرات

 وتعزيــز مكافــأة سياســات-
ـــة أعضـــاء مســـاهمات  هيئ
 .والموظفين التدريس

 مهنــيال التطــوير أنشــطة-
ـــــــــــــــــةل  التـــــــــــــــــدريس هيئ

 .والموظفين
ـــــــرغ مهـــــــام دعـــــــم -  التف

 .الدولية

 الالصفية األنشطة
Extracurricular 

 واالتحـــــــــــادات األنديـــــــــــة -
 .الطالبية

 الجــــامعي الحــــرم فعاليــــات-   
 .الثقافية وعبر الدولية

 المجموعــات مــع االتصــال -
 .والعرقية الثقافية

 دعــــم وبــــرامج مجموعـــات -
 .األقران

السابق  الجدول في الواردةوبرامجه  تدويل التعليم الجامعي تراتيجياتاسبالنظر إلى 
 يتحقق أن يصعب الجامعي التعليم تدويل نجاح أن على تؤكد( Knight 2004 ,) أن نجد

 ،بالدولة المستويات مختلف بين وتكامال وتعاوًنا تنسيًقا هناك يكن لم إن المأمولة بالدرجة
 الجغرافي البعد في ينحصر ال التدويل أن يستنتج كما. الخارج في الشركاء ومع بل

 ،الدولي: المستويات مختلف على تطبيقه يمكن بل - اإلشارة سبقت كما -للمفهوم
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ن ،والمؤسسي ،القطاعي/ والوطني  مدخل أي في مركزية نقطة يشكل الدولي البعد كان وا 
 .للتدويل استراتيجية أو

ومن خالل  ،واستراتيجياتهليم الجامعي مداخل تدويل التع لىالنظر إ عندكما أنه 
 لمدخل تبنيها عند المعاصرة الجامعة على يجب أنهاألدبيات يمكن القول:  ضبع استقراء

 ما :بينها ومن ،المهمة التساؤالت من مجموعة على تجيب أن للتدويل ما استراتيجية أو
 التي القيم هي ما ائج؟النت أو المتوقعة الفوائد هي ما ؟الجامعي التعليم تدويل من الغرض
 هي ما المستفيدين؟و  المصلحة وأصحاب ،الرئيسة الفاعلة الجهات هي ما عليها؟ يرتكز
 أم ؟عابرة بدعة التدويل هل ؟السلبية اآلثار هي وما ،المقصودة غيرو  ،اإليجابية النتائج

 المتصاعد التنافس سياق في لمصالحها المؤسسات تستجيب كيف ،؟مستدامة استراتيجية
 على التركيز زيادة على المترتبة اآلثار ما التمويل؟ سياسات هي ما ؟التدويل نطاق ضمن
 المنظماتو  الحكومات تتناول كيف ؟المؤسسي وأ الوطني المستوى  على سواء التدويل
 منبه أو استجابة تدويلال هل األمام؟ إلى تتحرك وكيف القضية؟ هذه الحكومية غير

 انتقالو  ،الثقافة تهجين أو التجانس أو ،األدمغة هجرة في دوره تدويللل هل ؟للعولمة
 ،البداية نقطة شكلت قد التساؤالت هذه مثل على الواضحة اإلجابة إن .الدولي؟ العمالة
 لنجاح الرئيسمرتكز ال شكلت قد بل ،التدويل نحو التوجه منه يبدأ الذي المستوى  وتحدد
 .عام بوجه خدماتها دويلت في الجامعة تتبناها استراتيجية أو مدخل أي

 :ومتطلباته الجامعي التعليم تدويل في المؤثرة العوامل: سادًسا
 تدويل في مؤثرة عوامل عشرة Ramanathan; et al., 2012:17)) دراسة تحدد
 والقيادة ،الحكومية والسياسة ،والهيكل المؤسسية السياسات: وتشمل ،الجامعي التعليم
 وتكامل ،واالعتراف ،البشرية والموارد ،والمعرفة ،المالي دعموال ،اإلداري  والدعم ،والحكم

 التدريس هيئة أعضاء أن على الدراسة تؤكد كما. واالبتكار التدويل ومناخ ،التكنولوجيا
 . عدمها من التدويل جهود فعالية مدى تحديد في حاسًما عامال يشكلون 
 متطلبات إلى كسيةع بصورة النظر عند تدويلال في المؤثرة العوامل تتضح وقد
 أو مؤثرة عوامل عن توافرها عدم حالة في لها اآلخر الوجه يعبر أن يمكن حيث نجاحه؛
 داخل (Schoorman, 2000:7-12) يقدم السياق هذا وفي. الناجح للتدويل معوقات
التعليم  تدويل جهود لنجاح ،أساسية متطلبات أربعة الفعال للتدويل المقترح إطاره/ نموذجه
 : وهي ،يالجامع

 ويجب ،التدويل نجاح في جوهرًيا عنصًرا بالتدويل اإلداري  االلتزام يعد: بالتدويل االلتزام -أ
 وأن ،وأهدافها وسياساتها الجامعية المؤسسة مهمة في واضًحا االلتزام يكون  أن

 استراتيجية وضع في يتجلى أن يجب كما ،التدويل عملية في المشاركة قبول يؤكده
 تقييم :منها جوانب عدة على االستراتيجية الخطة في والتأكيد ،للتدويل أعمال وجدول
 ،للدعم المحتملة المصادر وتعرف ،(والدولية واإلقليمية الوطنية) الخارجية البيئات
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 توثيق وأساليب ،األولويات لتحديد التوجيهية والمبادئ ،والتحديات الفرص وتحديد
 .التدويل عملية

في أكثر من  اإلشارة سبقت كما -الجامعية القيادة إلى ينظر القيادة التنظيمية: -ب
 تميل التي هي الناجحة فالقيادة ،التدويل نجاح في حاسًما عامال باعتبارها -موضع
 أن ترى  التي وهي ،دافعة قوة بناء على وتساعد صغير نجاح كل شأن تعظيم إلى

 القيادية األدوار إلى رينظ كما ،التمويل من جًدا القليل مع يتحقق أن يمكن الكثير
 رئيس: مقدمتهم في ،اإلداريين كبار من عدد خالل من التدويل نجاح في الحاسمة
 عملية تبني بهم يناط حيث والعمداء؛ ،األكاديمية للشئون  الرئيس ونائب ،الجامعة
 رؤية عن التعبير إلى إضافة ،التدويل ممارسة على التدريس هيئة وتشجيع ،التدويل

. وغيرها التدويل فرص لتحسين األموال وجمع ،التدويل حول عليميةالت المؤسسة
 للشخصيات التوظيف قرارات اتخاذ في كبيًرا دوًرا خاص نحو على العمداء ويؤدي
 على وقدرة ،دولية خبرة لديها التي الجامعية فالقيادة وبالتالي. التدويل تفضل التي

 يفسر هذا ولعل ،التدويل جهود عملد مالءمة أكثر قيادة هي القائمة الهياكل تجاوز
 ال جزًءا باعتبارها ،التدويل نحو القيادة اتجاهات على الجامعات من العديد تركيز
 .التدويل استراتيجية نجاح من يتجزأ

 والمالية البشرية الموارد توافر التدويل لنجاح الضرورية األمور من: الموارد توافر -ج
 سبيل على- التمويل إلى ينظر حيث تدويل؛ال نحو الموجهة والتقنية والمادية
 سياق في أهمية أكثر ويصبح ،التدويل لنشاط أهمية األكثر التحدي باعتباره -المثال
 توافر أن عن فضال ،التدويل عملية مع الحال هو كما ،واالبتكار التنظيمي التغيير
 أو ةخبر  لديهم الذين التدريس هيئة أعضاء من االستفادة على يساعد الموارد

 وتوفير ،الدولية للمشاركات المكافآت توفير خالل من ،دولية مصالح أو اهتمامات
 الوعي وزيادة الدولية والقضايا التدويل مجال في لهم والتطويرية التدريبية البرامج

 توفير عن فضال ،الدراسية المناهج لتطوير الحوافز ومنحهم ،األجنبية بالثقافات
 . ذلك تحقيق على تساعد التي والتقنية المادية البنية
 يساعد حيوًيا مورًدا يعدون  الدوليين الطالب أن إلى اإلشارة تجدر ،ذاته السياق وفي

 أن يمكنهم أنه من ،(Harari 1992) إليه أشار ما حد وعلى ،التدويل عملية تنشيط في
 في اسةللدر  وكمستشارين ،الصفية المناقشات خالل من التعليمية الموارد بمثابة يكونوا
 عبر الفعاليات وكمنظمي ،محددة ثقافية مواضيع حول الضيوف كالمتحدثين أو ،الخارج
 جميع أمام الفرص توفير عليها يترتب أن يجب والتدويل التمويل فجهود لذا. الثقافية

 . دولًيا أنشطته وتوجيه التدويل في لالندماج ،األكاديمي المجتمع أعضاء
 ما تقييم هو التدويل لنجاح المهمة الجوانب من: التدويل نفيذت لعملية المستمر التقييم -د

 الثقافي التوازن  دراسة متضمًنا ،المحرز التقدم قياس آخر وبمعنى ،جهود من بذل
 البعد على المناهج تركيز ومدى ،التدريس هيئة أعضاء ومجتمع الدولي الطالب لدى
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 أن بمكان األهمية ومن. ةوالشراك التعاون  ومواقع ،الخارج في والدراسة ،الدولي
 من الكثير كشفت فقد ،التنظيمي والعمل التنظيمي الخطاب بين تطابًقا هناك يكون 
 إلى الحاجة مدى على دائًما يؤكدون  المعنيين أن برغم أنه السياق هذا في الجهود
عدادهم الطالب تثقيف  ما توضيح من يتمكنوا لم أنهم إال مدولنة بيئة في للعمل وا 
 هذا عن التعبير على قدرتهم ضعف فإن وبالتالي ،التعليم هذا عليه يكون  أن ينبغي
 . واهية المحرز التقدم تقييم جهود يجعل الغرض
 The"التنظيمية الثقافة" عنصر توافر يأتي ،التدويل متطلباتأيًضا ب عالقة له وفيما

Organizational Culture جامعةال إقدام قرارات طبيعة لفهم حيوي  ومتطلب كمدخل 
 المهم المتغير تعد هنا التنظيمية فالثقافة ،تنفذه مستوى  أي وعلى ،عدمه من التدويل على
 يستجيبون  أوال يستجيبون  الناس ولماذا ،ما نحو على الجامعة تتصرف لماذا يفسر الذي

 (Dinesh, 2010:2) .ذلك خلف تكمن التي والفلسفة والقيم االفتراضات هي وما ،للتدويل
 بالمعايير االهتمام مضمونه ،آخر حيوًيا متطلًبا (IAU, 2012:4-5) يضيف كما

 المعنية العالمية والجهات المؤسسات بين المشترك كالتعاون  ،للتدويل األخالقية والمبادئ
 :ذلك ومن ،التدويل وراء الكامنة واألهداف والمبادئ القيم على التأكيد أجل من ،بالتدويل
 والتعلم ،االجتماعية والمسئولية ،المؤسسات واستقاللية ،ديميةاألكا الحرية بتعزيز االلتزام
 في النجاح بين التوازن  تتضمن المؤسسية والبرامج الممارسات أن وضمان ،ثقافي البين

 عالمي نظام تشكيل في والمساعدة ،األخرى  واألهداف والمكانة والمالية األكاديمية الجوانب
  .بالمثل والمعاملة ،والجودة ،ديميةاألكا النزاهة يقدر ،الجامعي للتعليم

 يرى  ،الجامعي التعليم تدويل متطلبات تحديد في شمولية أكثر تكون  قد زاوية ومن
 حيث التعليم؛ لجودة األساسية الشروط أو المتطلبات عن كثيًرا تختلف ال أنها البعض
 ،الذكية هدافواأل ،واالستراتيجية ،األساسية والقيم ،والرسالة ،الرؤية بيان: في تتمثل

        خصائصها وتشكل الجامعات تقدمها التي الميزات أو والدعم والخدمات
(Zolfaghari;    et al., 2009:3-4) دراسة إليه توصلت الذي المعنى ذات ولعله 

 ورسالة ،للتدويل دولية رؤية وجود أهمية أكدت عندما( 111-165: 6171، )العامري 
 والخارجية الداخلية البيئة تحليل على وباالرتكاز ،دولية واستراتيجية ،المعالم واضحة
 البعد واعتبار ،بالتدويل المرتبطة والضعف القوة ونقاط والتحديات الفرص لتحديد ،المحيطة
 . االستراتيجية خطتها في لتحقيقها الجامعة تسعى التي األهداف أبرز كأحد الدولي

 ترى  مجاالت مجموعة(EUA, 2013:15-16)  دراسة تحدد إجرائية أكثر نحو وعلى
 تحسين :منها ،المؤسسي المستوى  على تدويلال يعزز أن شأنه من بها االهتمام أن

 الدورات تقديم خالل من ،والموظفين طالبوال التدريس هيئة ألعضاء اللغوية المهارات
 الموظفينو  الطالب تنقل لدعم ،التمويل زيادةو  ،العالمية األجنبية باللغات والبرامج

 األهداف تعكس بحيث ،تدويللل شموال أكثر استراتيجية على االعتمادو  ،الدولية المشاريعو 
 ،الموارد وتخصيص ،والتطوير والتنمية ،الموظفين تبادل/ تعيين مسألة االستراتيجية

 مجال في المنظم للتعاون  الفرص توفير خالل من ،الداخلي التدويل دعمو  ،الدعم وخدمات
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 لنجاح حيوية كمقدمة ،المرنة والمناهج المشتركة الدرجات توفيرو  ،الموظفين تبادل
  .الخارجي التدويل
 مضمونه أن هناك ،يذهب في اتجاه آخر (Yee, 2014: 267) أن ،وجدير بالذكر 

 قبل ما مرحلة من وبدًءا ،خاص نحو على الدوليين الطالب بإدارة تتعلق أساسية متطلبات
 ،واإلقامة الوصول فور المستمر بالتوجيه ومرافقتهم لهمدخو  إلى ،البلد واستضافة القبول
 القيادات وتفهم ،الدعم وخدمات ،الدروس وحضور ،الرسوم ودفع ،المقررات تسجيل وعند

 توفير أهمية وبالتالي ،جيد بشكل تدار أن إلى تحتاج األمور فهذه. واحتياجاتهم لمشاعرهم
: هي مجاالت ستة في خاصة ،ئونهمش إدارة في منهجي توجيهي كمبدأ الممارسة قواعد
 وخدمات ،والرسوم ،وااللتحاق ،والتوظيف والتسويق ،الدوليين للطالب معلومات توفير
 في األكاديمي الجانب من يتجزأ ال جزًءا يعد الذي ،والطعون  المظالم مجال وأخيًرا ،الدعم
 .الدوليين الطالب دعم خدمات
 أن على تتفق تكاد أنها نجد ،التدويل متطلبات حول استعراضه تم ما إلى بالنظر 
 ،الضرورية المتطلبات من مجموعة توافر يستلزم الجامعي للتعليم الناجح التدويل تحقيق
 التعليم تدويل في الحديثة االتجاهات عصب جوهرها في تشكل اليوم أصبحت التي

 ومساره هأهداف تحدد واستراتيجية ،للتدويل واضحة رؤية وجود: مقدمتها وفي ،الجامعي
 هيئة وأعضاء الجامعية القيادات مختلف قبل من وقناعة وثقافة التزام مع ،وممارساته
 الهيكلية والبنية الموارد توفير عن فضال ،المصلحة وأصحاب واإلداريين التدريس

 تحليل وذاك هذا وقبل ،والموضوعية المستمرة والقياس التقويم وآليات ،الدولية والتنظيمية
 وأهداف ،الوطنية واالستراتيجيات السياسات ذلك متضمًنا ،والخارجية الداخلية البيئة سياق

 .وتطلعاتهم الشركاء أهداف عن فضال ،واحتياجاته المجتمع
 :الجامعي التعليم تدويل في الحديثة االتجاهات بعض: الثاني المحور
 أن إلى ارةاإلش تجدر الجامعي التعليم تدويل في الحديثة االتجاهات أبرز تناول قبل
 وتصنيفها ،تماًما بينها الفصل يصعب أنه كما ،لها حصًرا يعني ال االتجاهات هذه تناول
 مصطلح على االتفاق: صعوبة منها ،موضوعية أسباب لعدة ذلك ويرجع ،جامدة قوالب في

 أو منفردة تعمل ال االتجاهات هذه أنكما  ،ومداخله أبعاده تعدد عن فضال ،للتدويل موحد
نما ،جامدة بطريقة  بعضها ليؤثر ،وتتفاعل بينها فيما تتداخل ،ديناميكية بطريقة تعمل وا 

 أن يًراخوأ ،إضافة إلى تأثرها بالبيئة الخارجية وتأثيرها فيها ،به ويتأثر اآلخر البعض في
 الالتدويل إال أنها  رغم ما بينها من قواسم مشتركة عند توجهها إلى المعاصرة الجامعات
نما ،واحدةأو بدرجة  بطريقة التدويل اتلتوجه تستجيب  جامعة من االستجابة تختلف قد وا 
 مفهوم إلى ونظرتها منها كل وظروف ألهداف وفًقا ،الواحدة الجامعة وداخل بل ألخرى 
 .ذاته التدويل

 القرن  من التسعينيات منتصف منذ أصبح التدويل مفهوم أن يمكن القول: ،عام وبوجه
 من كثير في الجامعي التعليم تطوير سياسات وراء الدافعة القوى  أبرز أحد العشرين
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 أشكاله تطورت كما ،المؤسسية واالستراتيجيات السياسات صلب يشكل وأصبح بل ،الدول
 الطالب تنقل على ينصب الذي التقليدي التدويل جانب فإلى ،كبير بشكل -والزالت -

 يمكن ،الجامعي التعليم تدويل من جديدة اتجاهات أو أشكال نمت ،التدريس هيئة وأعضاء
 : اآلتي النحو على أبرزها تناول
 : تبني سياسات واستراتيجيات موجهة دولًيا:ألولا االتجاه

 سياسات ،الوطنية الحكومات مع وبالتنسيق ،اليوم الجامعية المؤسسات أغلب تتبنى
 توجهات عم تكيفها يحقق بما ،الجامعي التعليم لتدويل ومتكاملة واضحة واستراتيجيات

 ليس ،ثانية جهة من أهدافها ويحقق هويتها ويحفظ ،جهة من العالمية ومتطلباته التدويل
 الجامعية المؤسسات رؤية يتصدر والعالمية الجامعي التعليم تدويل أصبح بل فحسب هذا

 مناالتجاه  لهذاالنماذج العملية  بعض على ضوءمن ال المزيد. ويمكن إلقاء ورسالتها
 والبعد التسويقي بوجه خاص. ،رئيسين هما: البعد المؤسسي بوجه عامخالل بعدين 

 المؤسسي: البعد -1
المستويين:  على ،يعبر عن وجود استراتيجيات مؤسسية شاملة موجهة بالتدويل وهو

 Arizona رسالة ذلك على مثال ولعل ،ومرتكزة على الشراكة واالنفتاح ،الوطني والدولي

State University (ASU) أمريكية لجامعة كنموذج( 6116) عام تطويرها تم التي 
: رسالتها تضمنت حيث التدويل؛ ومفهوم للجودة العالمية المعايير تطور مع خاصة ،جديدة

 الجامعة أن من انطالًقا ،العام الصالح على بالفائدة يعود بما واالكتشاف البحث متابعة"
 والرفاهية والصحية والثقافية يةواالجتماع االقتصادية الحيوية عن رئيس بشكل مسئولة
/ التطلعات التي تراعي المبادئمن  مجموعة على النموذج هذا ويرتكز ،"للمجتمع

فرص الحصول على وزيادة  ،في التدريس والبحث التميزوتحقيق  ،التوجهات الدولية
لمبادئ/ ا هذه منو  ،واجتماعًيا اقتصادًيا المجتمعاإليجابي على  والتأثير ،الموارد التعليمية

 األعمال ريادة وتعزيز ،أفضل لوضع بالمجتمع واالنتقال ،المتميزة المكانة تحقيقالتطلعات: 
جراء ،والمبادرة  بتمكين وااللتزام ،من احتياجات الواقع تنطلق التي التطبيقية البحوث وا 
 العلمية التخصصات ودمج ،فريدة كحالة طالب كل معاملة حيث من ،النجاح من الطالب
 التواجد وأخيًرا ،للطرفين مفيدة شراكات خالل من ،المحلية بالمجتمعات واالرتباط ،لهاوتكام

 والوطنية المحلية القضايا في العملية المشاركة خالل من ،العالمي الصعيد على والمشاركة
     (Lizarraga, 2011:193) .والعالمية

 استراتيجية صياغة إلى (6176/6171) عام في المتحدة المملكة اتجهت كما
 بما Outward Mobility الخارجي التنقل/ الطالب حراك لتعزيز ،دولًيا موجهة وطنية

 من مالي وبدعم ،الخارج في الدراسة أو دولية عمل خبرة على لحصوليمكنهم من ا
 أطلقها التيالمشتركة  والبرامج المبادرات إطار في وذلك ،(6176) عاميمتد إلى  الحكومة
 العالي التعليم منطقةأطلق عليه: " ما إلنشاء األوروبية والمفوضية ياألوروب االتحاد

 وكاستجابة ،The European Higher Education Area (EHEA) "األوروبي
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 الدول ترتيب في( 61) المرتبة تحتل المملكة أن إلى أشارت التي التقارير من للعديد
 االستراتيجية لهذه الرئيسة لمكوناتا على الضوء إلقاء ويمكن. الخارج في للدراسة بالنسبة
  الدولية: والشراكة التدويل على تركيزها مدى لتوضيح ،التفصيل من بقدر

              (Newman; Graham, 2013:6-8)  
 ،المتحدة المملكة في المقيمين للطالب ،خارجًيا والتنقل الطالبي الحراك تعزيز :الرؤية -أ

 والدراسات البكالوريوس برامج من كجزء ،يةدول مواضيع على يضطلعون  الذين
 .المؤسسية الحواجز على التغلب في ومساعدتهم ،العليا

 مجموعة على منها كل ينطوي  ،أساسية أهداف سبعة االستراتيجية تضمنت: األهداف -ب
 والتي ،األوروبي االتحاد مبادرة أهداف ضوء في وضعت وقد ،لتحقيقه اآلليات من

 إلى دولية خبرة أو تجربة على يحصلون  الذين الطالب نسبةب الوصول على تنطوي 
 :هي األهداف وهذه ،(6161) عام بحلول( 61٪)

نشاء ،توعية برامج تنفيذ خالل من ،الخارج في والعمل الدراسة فوائد فهم تعزيز -  قناة وا 
 البرامج مع والعمل ،الخبرات وتقديم والمتابعة الجامعي التعليم لتسويق فضائية
 . الخارجي الحراك وفوائد بالثقافات والوعي اللغة لتعلم تروج التي ظماتوالمن

 التعليم وكاالت بيانات تحليل خالل من ،الطالبي الحراك مجال في االتجاهات مراقبة -
 والمؤشرات الكمية البيانات وتجهيز لتوفير ،المتحققة السنوية العوائد حول الجامعي
 .السياسات وصناع اتالمؤسس قبل من لالستخدام النوعية

 إيجاد خالل من ،الخارجي الطالبي الحراك لتسهيل ،الجامعي التعليم في القدرات بناء -
 ،للطالب والتوظيف التنقل فرص من واسعة مجموعة تقديم في تساعد التي الموارد
 The UKالدوليين الطالب لشئون  المتحدة المملكة مجلس مع العمل خالل ومن

Council for International Student Affairs (UKCISA) وأكاديمية 
 من وغيرهما The Higher Education Academy (HEA)العالي التعليم
 الدولية الفرص بشأن والتوجيه الدعم لتقديم ،الدوليين والشركاء المصلحة أصحاب
 بشأن إرشادات وتقديم ،السفر على القادرين وغير ،المملكة في المقيمين للطالب
 .الخارج في للطالب المحددة باألماكن المتعلقة الجودة ضمان أطر تفسير

 تعزيز خالل من ،الخارجي الطالبي للحراك والمؤسسية المالية المعوقات معالجة -
 ،المنح ذلك في بما ،اإلضافية المصادر وتأمين ،التنقل لتمويل القائمة المصادر
 .والصناعة ةالتجار  وقطاع ،التجارية واألعمال ،الرعاية وصناديق

 التعليم مؤسسات مع العمل خالل من ،الخارجي الطالبي للحراك مرن  تعريف إنشاء -
 مع والتشاور ،الخارج إلى التنقل فرص جميع تسجيل آليات لدعم ،الجامعي

 لجميع األكاديمية والنتائج ،العمل فرص لتحديد ،العمل وأرباب والطالب األكاديميين
 .التنقل وفرص أنواع
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 التعليم لقطاع منتدى توفير خالل من ،الجامعي التعليم في الممارسات أفضل تشارك -
 وبناء ،التنقل استراتيجية تنفيذ ودعم ،الطالب انتقال في التطورات لمناقشة ،الجامعي
 .الجامعي التعليم لموظفي المهني التطوير استمرار لتعزيز ،األقران دعم شبكة

 على شاملة معلومات قاعدة إنشاء خالل من ،اهيري والجم الجماعي والتأييد الدعم حشد -
 ،الخارج إلى بالتنقل الصلة ذات والموارد المعلومات بمصادر وربطها ،اإلنترنت
 لبناء الدعم وتقديم ،التنقل بشأن الوطنية المؤسسية للسياسات والدعم والدعاية
 .جديدة أسواق مع متبادلة واتفاقيات شراكات

 تتولى أن على ،الصلة ذات الجهات من للعديد تنفيذها أسند: االستراتيجية تنفيذ -ج
 ،الخارج إلى التنقل استراتيجية مجلس: منها ،التطبيق نتائج وتقييم والمتابعة التوجيه
 التعليم ومؤسسات ،المخولة واإلدارات ،الوطنية الجامعي التعليم مؤسسات يضم الذي

 المجلس ذلك في بما ،الطالبي الحراك في الفاعلة والقطاعات ،الشريكة الجامعي
 ومجلس ،الوطنية سنغافورة جامعة لطالب الوطني واالتحاد ،البريطاني الثقافي
 مراجعة مسئولية به يناط الذي ،الدوليين الطالب لشئون  المتحدة المملكة

 صلة ذات تزال ال األهداف أن من للتأكد ،بانتظام عملها وخطة االستراتيجية
 . والمجتمع الجامعي مالتعلي قطاع باحتياجات

 في رائًدا نموذًجا أستراليا تقدم ،واالستراتيجيات السياسات دولنة سياق في أنه كما
 التنسيق على ترتكز ،الجامعي التعليم لتدويل واضحة تراكمية وخطط سياسات تبني

 هذه تقدم كما ،التدويل في العالمية التوجهات مع والتوافق ،والحكومي المؤسسي
 وضمان ،الهجرة سياسات: مقدمتها في عديدة مجاالت في مهمة دروًسا يةاالستراتيج
 وتدويل ،المحليين للطالب التنقل فرص وتعزيز ،ودعمهم الدوليين الطالب وسالمة ،الجودة
 أن علمنا إذا الصدد هذا في واضحة األسترالية الجامعات جهود وتبدو. الدراسية المناهج
 بليون ( 71) حوالي( 6171) عام حقق فقد ،صادراتها أكبر ثالث يشكل الدولي التعليم
 وبالتالي ،الجامعية المقاعد من (٪61) من يقرب ما الدوليون  الطالب شغل كما ،دوالر
 -( ٪71) من يقرب فما ،األسترالية الجامعة تمويل مصادر أبرز أحد الدولي التعليم يشكل
 الطالب من الدراسية رسومال تحصيل من يأتي تمويلها مصادر من -اإلشارة سبقت كما

 أستراليا أن (OECD) دراسات تشير بل فحسب هذا ليس (Shaw, 2014:1) .الدوليين
 .الجامعي التعليم برامج في الدوليين الطالب من نسبة أعلى على تستحوذ ما غالًبا

(Mak, 2010:365) فترة منذ ملحوًظا نمًوا األسترالي الدولي التعليم شهد فقد 
 Colombo Plan for Cooperative Development inظهور مع ،الخمسينيات

South and Southeast Asia  ،والشراكة التعاون  على القائمة الخطة هذا وبموجب 
 في األجانب الطالب من لكثير التعليمية والفرص الرعاية الوطنية الحكومة وفرت الدولية
 . أستراليا

 والمرتكزة ،للتدويل وخططها أستراليا سياسات مالمح أبرز على الضوء إلقاء ويمكن
  :اآلتي النحو على ،ودولًيا ووطنًيا مؤسسًيا والتكامل التعاون  على
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 الجامعات في الدوليين الطالب أعداد تضاعفت( 7558) عام بحلول: الهجرة سياسات -أ
 ،دولة كل لطالب مرصودة كانت التي الحصص نظام إلغاء بعد خاصة ،األسترالية
 عن يدرسون  األسترالية الجامعات في الدوليين الطالب ربع حوالي نأ إلى إضافة
 ولتفعيل ،األجنبية الجامعات من عدد مع وشراكة تعاون  اتفاقيات خالل من ،بعد

 اإلقامة طلبات وقبول الهجرة قوانين مرونة على العمل إلى أستراليا اتجهت التدويل
 وحتى( 7551) عام منتصف بين وما ،البشرية المواهب جذب يحقق بما ،الدائمة
 من أكثر إلى( ٪65) من أستراليا إلى المهرة المهاجرين نسبة زادت( 6111) عام
 على حصلوا قد الدوليين الطالب ثلث حوالي كان ،(6111) عام وبحلول ،( 11٪)

 وتدويله الجامعي بالتعليم التحاق نسبة أعلى على انعكس مما ،الدائمة اإلقامة وضع
  (Shaw, 2014:3-5) .الفترة هذه في

 ،األجنبية المؤسسات مع وبالتعاون  ،أستراليا ركزت( 6111) عام في: الجودة ضمان -ب
 التعليم ذلك في بما ،الدولي للتعليم الجودة ضمان وهو خططها في آخر محور على
 زيادة أجل من الجودة استراتيجية" تأسست ذلك ولتحقيق ،المزدوجة والبرامج بعد عن

 وهي ،AusLIST)) إنشاء( 6118) عام ذلك وأعقب ،"التعليم اتخيار  شفافية
 التعليمية والمعايير الضوابط حول األجانب للطالب معلومات تقدم بيانات قاعدة

 ألًفا( 61) من أكثر التحق ،(6118) عام من الثاني النصف وبحلول ،األسترالية
 التعليم جودة ضمان قسيا وفي ،األسترالي الجامعي التعليم في الدوليين الطالبمن 

 الشراكة :على ينهض الذي ،األسترالي" الدولي التعليم إطار" أستراليا وضعت الدولي
 للطالب التعليمية الخدمات ومقدمي الخاصة والجهات والمؤسسات الحكومة بين

 ،الخدمات مقدمي التزامات وتحدد ،الممارسة تنظم وطنية مدونة ووضع ،األجانب
 الكومنولث دول سجل اإلطار تضمن كما ،والدعم البيةالط الخدمات ومعايير

 بيانات قاعدة وهو ،(CRICOS) األجانب للطالبالمقدمة  والبرامج للمؤسسات
 ضمان صندوق  إنشاءإلى  إضافة ،تعليمية مؤسسة( 7611) عن معلومات تضم
 . الدوليين الطالب لرعاية

 التي والتحديات القصور أوجه على التركيز خالل منسالمة الطالب الدوليين:  -ج
 قانون  شكل في ذلك برز وقد ،إمكاناتهم كامل لتحقيق مساعدتهم وكيفية ،تواجههم
 .األجانب الطالب بعض ضد متفرقة حوادث من المجتمع في يقع مما للوقاية وخطط

 األسترالية الجامعات على يجب: "أنه على االستراتيجية نصت إذ: الدوليين الطالب دعم -د
 ليس ،"الدوليين الطالب رفاهية إلى للتدويل التجارية المنطقية األسس زتتجاو  أن
نما ،المحتملين الدوليين للطالب الترويج أو ،العامة العالقات أجل من فقط  إلحداث وا 
 الطالب هؤالء يعترف أن ببساطة يمكن فال ،األجانب الطالب بين الرضا من حالة

 لهذا الكافي الدعم توفر دون  الجديدة بيئتهم مع التأقلم في وينجحون  ببرامجها
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 إليها الوصول وسهولة بالخدمات الطالب بمعرفة يتعلق فيما خاصة ،االنتقال
 .واستخدامها

ما ترتب عليه فعلًيا زيادة  وهو: المحليللطالب  الدولي الحراك/ التنقل فرص تعزيز -هـ
 ارتفع حيث ؛(6111 - 6111الفترة ما بين ) في السفر وتأشيرات الدراسية منحال

 إلى وطالبة طالًبا( 1686) من دولية خبرات على حصلوا الذين الطالب عدد
 الفصل دون  ،خارجية تجربة( 6111) حوالي إلى إضافة ،وطالبة طالًبا( 71178)

 بين التكامل من المزيد تعزيز على التركيز تم كما ،(6111) عام في الكامل الدراسي
 من ،الثقافات بين الكفاءات تحسين مجال في صةخا ،والدوليين المحليين الطالب
 .العالمية العمل ألسواق إعدادهمأجل 

 متكاملة الدراسية المناهج تكون  أن على التأكيد تم وهنا: الدراسية المناهج تدويل -و
 والمهارات واالتجاهات المعارف الطالب إكساب على والتركيز ،المنزل إلى وتصل
 الطالب بينلالتصال  الثقافية الحواجز بعض على التغلبو  ،العالمية للمواطنة الالزمة
 عدم يفضلون  واألستراليين األسيويين الطالب أن اتضححيث  والدوليين؛ المحليين
 ،والبرجماتية ،للغة المحتملة بالحواجز تتعلق ألسباب ،بعضهم مع والعمل االختالط
 والبرامج الدورات تنفيذ زميستلالذي  األمروغيرها.  للثقافة السلبية النمطية والصور

 وهيئة بل الطالب لدى القدرة ولتنمية ،المعوقات هذه مثل على للتغلب ،المتخصصة
 ،الجماعي العمل أثناء جلًيا يبدو والذي ،واللغوي  الثقافي التنوع مع للتعامل التدريس

  (Shaw, 2014:7-11) .الدراسية الفصول وفي
 تبني نحوالتوجه الحديث  هذا على تؤشر لتيا النماذج من الكثير هناك ،عام وبوجه
-ذلك ومن ،ودولًيا وطنًيا والتكامل التعاون  على تنهض للتدويل واستراتيجياتسياسات 

 عام University of Tokyo Theفقد تبنت مثال:  ،اليابان -المثال سبيل على
 ممثلة ،يةالوطن االستراتيجية ضمن ،الجامعي التعليم لتدويل استراتيجيات خمس( 6111)

 تعزيز خالل من ،البحوث أنشطة وتعزيز ،المستوى  عالية دولية تعليمية خدمة تقديم: في
 ،التحتية البنية وتعزيز ،الدولي المجتمع مع التعاون  وتعزيز ودعم ،الدولية البحوث شبكات
 ,.Zolfaghari, et al) .األجل طويلة تدويل خطة صياغة وأخيًرا ،الداخلي التدويل لتعزيز

 تدويل في عالمًيا مركًزا تكون  بأن طموًحا لنفسها وضعت فقد ماليزيا أما (2009:4-5 
 الخطة ضمن ،مرحلتين على استراتيجية خطة وضعت ذلك ولتحقيق ،الجامعي التعليم

( 6171-6111) من تمتد األولى المرحلة ،الماليزي  العالي للتعليم الوطنية االستراتيجية
 وجذب ،الخريجين وتسويق ،يالعالم عترافاال بناء ةالمرحل هذه في الهدف وتضمن
 نهاية في يساعد الذي األمر. والتطوير البحث خالل من واالبتكار ،الدوليين الطالب
 المرحلة أما. الدولي التعليم مقدم بأنها ماليزيا وسمعة التجارية العالمة بناء في المطاف
 أن في التدويل من الهدف تمثلو  (6171 -6171) من فتمتد االستراتيجية من الثانية
 الطالب عدد زيادة خالل من ،اآلسيان منطقة في العالي للتعليم عالمًيا مركًزا ماليزيا تكون 
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 الدوليين الطالب من( 711111) جذب هوالمستقبلي  الهدف صار ثم ومن ،الدوليين
       Yee, 2014:260))(. 6161) عام بحلول( 611111) و ،(6171) عام بحلول
 لسياساتها الجامعية والمؤسسات الدول وتطويع صياغة مدى يتضح هكذاو 

 بمفرداته الجامعي التعليم تدويل مجال في عالمًيا سائد هو لما التدويلية واستراتيجياتها
 .والدولية الوطنية والشراكة التعاون  على وباالرتكاز ،المختلفة

 التسويقي: البعد -2
 تبنييبرز  ،دولًيا وموجهة شاملةنظيمية ت واستراتيجيات سياسات تبني سياق في

والقدرة  ،استراتيجيات تسويق تحقق دولنة التعليم الجامعي؛ حيث تعزيز الشراكة من جهة
 أيةعلى أن  األدبيات تؤكد الصددعلى االنتشار والمنافسة من جهة أخرى. وفي هذا 

 إدارة: امنه ،أمور عدة تباشر أن عليها بالسوق  توجهها تأكيد إلى تسعى مؤسسة
العمليات  وتخطيط المنافسينورصد  التنافسية األهداف تحديد يستلزم ما وهو ،المنافسة
دارةو  ،المنافسة المؤسسات تفعله لما واضحة برؤية التسويقية  من التسويقي النشاط ا 
 بمنظور المحلي السوق  مع التعامل كذلك ،األوسع العالمي السوق  إطاره منفتح منظور
 وأدوات أجهزة تطويرو  ،العالمية األسواق إلى االنطالق عند الهوية كيدتأ والعكس عالمي
 إرضاء ومفاهيم التسويق فكر نشر فضال عن ،عليها القائمين قدرات وتنمية التسويق

 لضمان وآليات سياسات تنمية على عالوة ،بالمؤسسة العاملين جميع بين المستفيدين
 (81: 6116، السلمي) .باستمرار وتحسينها المقدمة الخدمات جودة

 األجانب الطالب جذب أن على الجامعات من لكثير بالنسبة الواقع مؤشرات وتؤكد
 في الحال هو كما ،التنافس شديدة عالمية سوق  فيعلى قيد الحياة  بقاء مسألة يشكل
 على - أستراليا ففي. األمريكية المتحدة والواليات ،المتحدة والمملكة ،أستراليا: مثل دول
 من الفترة في الجامعي التعليم لمؤسسات الحكومي التمويل انخفض -المثال سبيل

 نفس في المقبولين الطالب أعداد تزايدت حين في ،(٪17) بنسبة( 7581-7551)
 ،بالميزانية موجهة جديدة مداخل ارتياد على الجامعات أجبرت كما ،(٪65) بنسبة الفترة

 جذب خالل من خاصة ،الالزمة الموارد توفير تحقق تسويقية استراتيجيات واستخدام
 الحياة قيد على البقاء مفتاح بمثابة دراستهم رسوم أصبحت حيث الدوليين؛ الطالب

 (Haigh,  2014:8) .األسترالية للجامعات
 تغييرات الجامعي للتعليم الدولية السوق  شهدت األخيرين العقدين خالل أنه والواقع

 التنقل ازداد -سبيل المثال على- أوروبا ففي ،لعالميوا اإلقليمي: المستويين على مهمة
 التبادل برنامج بفضل أوروبا أصبحتو  ،"بولونيا عملية" مع( 7555) عام منذ الدولي

(ERASMUS) طويلة لفترة كانت التي ،اآلسيوية الدول أن كما .للطالب انصهار بوتقة 
 في استراتيجياتها تغيير نحو هابدور  اندفعت ،الخارج في الجامعي للتعليم الرئيس المستهلك
 المؤسسات في االستثمار عن فضال ،والسوقية الفكرية القوة من المزيد لكسب محاولة
 جدد فاعلون  ظهر العالمي الصعيد وعلى ،الدوليين الطالب أفضل جذب أجل من ،الخاصة
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 دمجر  إلى تسعى بداية طموحاتهم كانت ،الجامعي التعليم مجال في الدولية السوق  في
 في بقوة يظهرون  اآلن أنهم إال ،والبحث التعليم مجال في أهمية أكثر دور على الحصول
 مساهًما -المثال سبيل على - الصين كانت( 7588) عام ففي ،العالمي التنافس سوق 
 أواخر وفي ،العلمية المواد من( ٪7) من قليال أكثر وتوفر ،دولًيا المعرفة حجم في طفيًفا
مقدمة  في وأصبحت بل ،(٪71) حوالي إلى الصين ساهمةم قفزت (6111) عام

 قدرات من الدول من العديد كبير بشكل طورت كما ،العالمية المعرفة حجم فيالمساهمين 
 ،وتركيا ،وتايوان ،الجنوبية وكوريا ،وسنغافورة ،وماليزيا ،تايالند: مثل ،العلمية بحوثها
 (Loyola,  2013:1256) .والبرازيل ،صروم ،وأستراليا ،أفريقيا وجنوب ،وتشيلي ،والهند

 سياساتتبني  نحوالجامعة المعاصرة  توجهالنماذج العملية أيًضا ل من ولعل
 حالة ،واالقتصادية األكاديمية األهداف من العديد لها تحقق ،دولية تسويقية واستراتيجيات

 -التسويقية تهااستراتيجي في تبنت المتحدة المملكة صعيد فعلى. وفرنسا المتحدة المملكة
 التعليم تسويق على تعمل فضائية قناة وجود أهمية على التأكيد -اإلشارة سبقت كما

 ;Newman). والخارج الداخل في للدراسة الالزمة المعلومات وتقدم ،الجامعي

Graham, 2013:6) تكون  أن في شرعت التي الدول من واحدة فرنسا تعد كما 
 الخدمات تسويق في قدم موضع لها يكون  وأن ،المًياع جاذبة بيئة الجامعية مؤسساتها
 أنه ذلك ومن ،الدوليين للطالب والدعم المزايا من العديد فرنسا تقدم حيث الجامعية؛
 الطالب تكلفة بنفس التعليمية الخدمة على الحصول معينة ضوابط وفق يمكنهم

 (Loyola, 2013:1258) .ارتفاع في ليست التكلفة أن كما ،الفرنسيين
 تحقق تسويقية استراتيجيات تبني في أخرى  كحالة بدورهما وهولندا فنلندا تأتي كما

-6115) من للفترة استراتيجية تتبنى نجدها فنلندا صعيد فعلى ،الجامعي التعليم دولنة لهما
 إلى إسناده خالل من ،عالمًيا الجامعي التعليم تسويق تفعيل مرتكزاتها أبرز من يعد (6176
 مؤسسات أفضل مع التعاون  فرص يحسن ذلك أن من قناعة وعن ،تسويقال في خبراء
 من لالستفادة القانونية المتطلبات تحديد فرص يحسن كما ،الدولية الجامعي التعليم

 انطوت كما ،والشرق  آسيا في الناشئة االقتصاديات في خاصة ،ودولًيا تجارًيا المتخصصين
 ،والتحفيز ،Brand Recognition التجارية اتبالعالم االعتراف زيادة على االستراتيجية

 يمكن التي والجهات ،القريب المستقبل في المستفيدين رغبات وتحديد السوق  ودراسة
 زيادة أن الفنلندية االستراتيجية أدركت فقد .التسويقية الشراكة في والفاعلة ،إليها التصدير
 التعليم جودة لضمان الالزمة تدابيرال اتخاذ تتطلب الحدود عبر التعليمية التجارية األنشطة
 ،OECD)) أقرتها التي التوجيهية بالمبادئ االلتزام خالل من خاصة ،المقدم

 تتلقى التي البلدان عن فضال ،الجامعية الخدمات مقدمي كل تشمل والتي ،(UNESCO)و
          .خدمة كل ونوعية تتناسب ،للترويج جديدة أدوات يتطلب الذي األمر ،الخدمات

(The Ministry of Education, 2009:39-42)، في كثيًرا هولندا تختلف ولم 
 University-المثال سبيل على- ذلك ومن ،دولًيا موجهة تسويق استراتيجيات استخدام

of Twente، إنشاء خالل من ،التدويل على التركيز في مبكًرا وأساتذتها قيادتها تبدأ فقد 
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centralized international office للجامعة الجديدة األفكار من الكثير جلب الذي، 
 تحسين إجراءات في والمشاركة ،األجانب الطالب مساعدة الدولي المكتب بهذا أنيط كما

يجادو  ،التسويق استراتيجيةو  الجامعة صورة  الطالب جذبو  ،التبادل برامج من المزيد ا 
ندونيسيا ،الهندو  ،والمكسيك ،الصين: مثل دول على يالتسويق في والتركيز ،األجانب  ،وا 
 تأسيس في الفضل للمكتب كان كما ،روسياو  ،والبرازيل ،أفريقيا وجنوب ،تركياو  ،واليونان
 .البكالوريوس درجة لطالب اإلنجليزية باللغة الدولية األعمال إدارة برنامج

(Dinesh, 2010:40-41)  
 بالخبراء االستعانة أو مكاتب فتح على المرتكزة التسويق استراتيجيات إلى وباإلضافة

 أيًضا اليوم تتبنى الجامعي التعليم مؤسسات أن إلى األدبيات تشير ،بالتكنولوجيا أو
 واالهتمام الرعاية توفير أن تأكد فقد ،الدوليين الطالب على المرتكزة التسويق استراتيجية

 كما ،كبيرة قيمة جلب كسائحين ومعاملتهم معهم جيدة عالقة وبناء لديهم التعلم بتجربة
 البلد وعن الجامعي الحرم في اإليجابية انطباعاتهمو  والسارة الجيدة خبراتهم أن ثبت

 قيامهم وفي بل ،التعلم نتائج أو البقاء معدل تحسين في فحسب تساهم لم المضيف
 أفضل من واحدة أن الجامعات تعترف وبالتالي. للجامعة الطوعي/ الشفوي  بالتسويق
  .الدوليين الطالب من اإليجابية التوصية هي قيةالتسوي األدوات

(Asgari; Borzooei, 2013:136 ;  Yee, 2014:264)                               
 الموارد من محرومةالجامعية  المؤسسة تصبحعندما  أنهيمكن القول:  ،عام بوجه
 أنماط تغيير على ًراكثي تعتمددولية  تسويق استراتيجيات تبنى إلى تضطر فإنها ،الحيوية
 العملية تمويل نفقات لتغطية ،السوق  نحو الموجهة األنشطة في واالنخراط ،األموال جمع

 جودة تحسين خالل من ،المجتمعية والمحاسبية السوق  متطلبات ولمواجهة ،التعليمية
 فةالمعر  تسويق -المثال سبيل وعلى -آخر حيًناوالشراكة  والتحالف والتعاون  حيًنا خدماتها
 المؤسسات مع والشراكات واالتفاقيات ،االختراع براءات: )مثل البحث طريق عن المبتكرة
 من تمكن التي والبحث التعليم مجاالت على التركيز وزيادة ،وغير المناظرة( المناظرة
دخال ،(التجارية واألعمال ،الهندسة) :مثل المنافسة  العمل سوق  باحتياجات ترتبط برامج وا 
 اللغة واستخدام ،والمناهج المؤهالت توحيدو  ،عالية دراسية رسوًما طلبوتت ،الدولي

 في الحال هو كما ،التكنولوجيا على واالعتماد ،العلمي للتواصل أساسية كلغة اإلنجليزية
 التسويق أنشطة من وغيرها ،اإلنترنت على برامجها تقدم التي االفتراضية الجامعات ظهور
  .واحد آن في المنافسةو  والشراكة البقاء تحقق التي

 :منها النتائج من بمجموعة الخروج يمكن السابق االتجاه باستقراء
لتدويل  واستراتيجيات سياسات بوضعالجامعة المعاصرة  ملحوًظا من هتماًماهناك ا أن-

 ،الدوليفرص التعاون والتكامل  تعزيزوباالرتكاز على  ،التعليم الجامعي عابرة للحدود
وتعزيز فرص  ،وسالمة الطالب الدوليين ،السفر والهجرة والدراسة تشريعات ونةكمر 
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الحراك الطالبي والبحث العلمي وغيرها. وهو ما اتضح من خالل استعراض بعض 
 .وماليزيا واليابان أسترالياالمتحدة و  كالمملكة ،النماذج العالمية

لهذا االتجاه  السياسات واالستراتيجيات التي تم استعراضها كنماذج عمليةأن مختلف -
والشراكة والتعاون وطنَيا  ،وشمولية التدويل ،الحديث تتقاسم فيما بينها الطابع الدولي

معايير إنجاز الخدمة الجامعية أو  توحيدوفي  ،تنفيذهاوذلك في صياغتها أو  ،ودولًيا
 آليات تقديمها. 

من خالل  ،لًياأن الجامعة المعاصرة انخرطت في العديد من أنشطة التسويق الموجهة دو -
 جيدواالستغالل ال ،الدولي والتفاهمعلى الشراكة  تنهض ،مرنةاستراتيجيات وخطط 

نشاء ،الدراسة تكاليف خفض: ذلك ومن ،لتقنيات االتصال المتطورة  مراكز وا 
 التي اآلليات من وغيرها ،التسويق على الطالب وتدريب ،التسويق في متخصصة

 .وتدويله الجامعي ليمالتع تسويق استراتيجيات صلب تشكل
التعليم  تعزز تدويل تنظيمية ومبادرات وبنى هياكلالثاني: تبني  االتجاه

 الجامعي:
 المعاصرة الجامعة اهتمامأن  هو في آن واحد بررههذا االتجاه وم مالمحمن  لعل
 ،الجامعية اإلدارة وعمليات هياكل طويرت إلى دفعها وتسويقه التعليم تدويل بقضية

 ذلك متضمًنا ،والدولي الوطني المستوى  على والشراكة وبالتنسيق ،التخرج ومتطلبات
 المؤسسات مع والشراكة ،والتدويل والتسويق للترويج متخصصة مكاتب/ مراكز إنشاء

 ،تكنولوجًيا المدعومة التنظيمية الهياكل على التركيز انصب كما ،الخبرة ذات الخارجية
 اإلدارة على واالعتماد ،الجامعية اإلدارة وتمهين ،ةالتحتي البنى تأسيس استخدام/ وتشارك

 ،وغيرهاواالعتراف  معادلة الشهادات الجامعيةوتوحيد/ ،االستباقية والخطط ،االستراتيجية
وهو ما قد يتضح من خالل  .والفعالية بالسرعة يتسم تدويل عن النهاية في يسفر مما

 منها: ،استعراض بعض صور هذا االتجاه
 نات إدارية وأكاديمية تعزز تدويل التعليم الجامعي:إنشاء كيا -7

 كيانات وتطوير إنشاء خالل من والتكامل التعاون  إلى الجامعات من الكثير سارعت
 ،والتميز الجودة تحقيق تيسير مهامها رأس على يقع ،متخصصة وأكاديمية إدارية

 :مثل العالمية/ الدولية ظماتالمن مع التنسيق إلى إضافة ،ودولًيا إقليمًيا والشراكة والتعاون 
(UNESCO)، و(OECD)،  المثال سبيل على - ذلك منو : 

 :األمريكية الجامعاتو  الكليات رابطة -أ
(AAC & U) Association of American Colleges and Universities 

 مشاريع رعاية على تعمل وهي ،أمريكية وكلية جامعة( 7111) من يقرب ما وتضم
 المسئولية حيث من خاصة ،األمريكية والجامعات الكليات في الحر التعلم دعم ومبادرات
عداد ،المجتمعية  االبتكار على التركيز خالل من ،عالمي سوق  مع للتعامل الطالب وا 
 هيئة ألعضاء وميسر ومحفز وصل كحلقة تعمل أنها كما ،والعالمية والتدويل والتميز
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 (AAC & U, 2013:15) .المصلحة أصحاب نم وغيرهم واإلداريين والقيادات التدريس
                                                                              

 UK Council forمجلس المملكة المتحدة لشئون الطالب الدوليين -ب

International Student Affairs (UKCISA)، تقديم: مهامه رأس على ويأتي 
 ،والعمل واإلقامات التأشيرات ونظام ،والمدارس والكليات جامعاتال عن المعلومات
 عن االتصال تقنيات باستخدام تدريبية دورات يقدم كما ،المملكةفي  الدراسة ومتطلبات

 االتصال خالل من ،التعليم وقطاع الحكومة سياسة على التأثيرو  الرصد إضافة إلى ،بعد
 ،الشريكة والمنظمات البرلمان أعضاءو  ،اتالسياس وصانعي المسئولين كبار مع الوثيق
 ،الدولي تعليملل العليا بالمثل ملتزمة والشركاء األعضاء من شبكة وتوسيع دعم كذلك

 داخل التنقل من المزيد لتشجيع ،الدوليين للطالب الدعم من مستوى  أعلى علىو 
 مناءاأل من الدعم خالل من ،الجودة ضمان على العمل وأخيًرا ،وخارجها المملكة

 ذات خدمات تقديم من يمكن بما ،للموارد فعالة إدارة لتحقيق ،المتخصصين والموظفين
    UKCISA: 2015)) .عالية قيمة

 المدعومة تكنولوجًيا: مبادراتوال الهياكلاالعتماد على  -2

يشكل االعتماد على الهياكل والبنى التنظيمية والمبادرات المدعومة تكنولوجًيا القوى 
 التعليم الجامعي تعظيم مجال في لتعاون الدولييتطلب ا للتدويل اليوم؛ حيث المركزية

 ،وأساليب تدريسها وطرق تسليمها البرامج الدراسية تطوير من هذه التكنولوجيا في اإلفادة
تنظيم هذه  مع ،والشركاء أطراف التعليم الجامعي تعليمية وبحثية تضم تكوين شبكات وفي

قامة ،هاودعم الشبكات قليمية روابط وا   بعد عن بالتعليم واالهتمام ،ودولية بينها وطنية وا 
 صور إدماج من وغيرها (والجامعات االفتراضية ،والتعلم اإللكتروني ،)كالتعليم االفتراضي

 ( 668-661: 6176، نصار ،تدويل التعليم الجامعي. )هالل دعم في هذه التكنولوجيا
تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في وقد برزت استفادة التعليم الجامعي من 

 ومن ذلك: ،جملة من المسارات
بما سهل من تدويل  ،تنويع أنماط عملية التعليم والتعلم وتطوير األدوار المرتبطة بها -أ

وتحقيق مبدأ التعلم مدى  ،واختصار تأثير عاملي الزمان والمكان ،التعليم وانتشاره
جيا االتصال والمعلومات فرصة كبيرة لتدويل وبالتالي منح تطور تكنولو  ،الحياة

والتعاون مع  ،من خالل الشبكات اإللكترونية ،والمشاركة في البحوث ،التدريس
فضال عن توفير فرص الحصول على المعلومات من  ،الخبراء في الدول األخرى 

وتقديم الدورات والمقررات عن طريق  ،مختلف قواعد البيانات والمواقع في العالم
مما أدى إلى إدخال إمكانات جديدة للتعلم التفاعلي والتدريس وأدوار  ،ة اإلنترنتشبك

إضافة إلى  ،بسرعة وبحيث أصبحت فرص التسليم والوصول دولًيا تنمو ،المعلمين
بجانب المستوى اإلقليمي أو مجموعة  ،سرعة تحقيق ذلك على المستوى المحلي

 Knight, 1999:227)) الدول المتجاورة جغرافًيا.
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 ،والتي انتشرت دولًيا ،ولعل من النماذج التعليمية المعاصرة والبارزة في هذا المجال
ومالءمته  الذي يتسم بمرونته وسرعة تنفيذه ،E-Learning "التعلم اإللكتروني"هو

 ،وقلة تكلفته مقارنة بالتعليم التقليدي ،والتخصصات األكاديمية لمختلف الفئات العمرية
وتدفق  ،فة حق الفرد في الوصول إلى المعرفة حتى ولو كانت بعيدةوارتكازه على فلس

( وتشير الشواهد أنه 6711: 6177، )أحمد بالمشاهدة وعن بعد. المعلومات إلى المتعلم
-على مدى العقد الماضي ازداد بشكل كبير عدد الجامعات والكليات التي تقدم/ تتشارك 

األمر الذي ترتب عليه  ،لكتروني على اإلنترنتالتعلم اإل وبرامج دورات  -المثال سبيل على
فضال عن زيادة وعيهم باألدوار اإللكترونية  ،بدوره زيادة مبادرات األساتذة والمدربين

وبقضايا التدويل والعالمية في  ،كالوعي بالقضايا المرتبطة بالمعلومات المعقدة ،الجديدة
لعالمية اتجهت الجامعات إلى أن كما أنه في سياق معايير الجودة ا ،البرامج والدورات

تجعل التميز في استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمة التعليمية شرًطا من شروط الجودة 
( وحدة 61: ما حدده برنامج الخدمة في تايوان؛ حيث حدد )مثالومن ذلك  ،والتوظيف

التميز في  والتي اعتبرها ضرورية لضمان ،مقارنة مرجعية في برنامج التعلم اإللكتروني
 (Chang; et al., 2014:73-75) وكشرط لنيل شهادة الخدمة. ،التدريس عبر اإلنترنت

 من ولعل: المناظرة وغير المناظرة المؤسسات مع والتعلم المعرفة مصادر تشارك -ب  
 والهيئات المؤسسات بمكتبات بالجامعات األكاديمية اإللكترونية المكتبات ربط ذلك مظاهر
-ذلك  ومن ،وتعاون  شراكة اتفاقيات خالل من ،المناظرة وغير المناظرة دوليةوال الوطنية
 وميكنة الرقمية للمكتبات المركزية الوحدة إنشاء تمحيث  مصر؛ -المثال سبيل على

 قواعد في لالشتراك ،المصرية للجامعات تجمع إنشاء ذلك وشمل ،الجامعية المكتبات
 المكتبات ومعرفة المقتنيات أحد عن البحث لنظاما هذا ويتيح ،الرقمية المكتبات بيانات
: 6115، اليونسكو. )الرقمية المكتبات بيانات قواعد في واالشتراك ،الستعارته بها الموجود

 الجامعات تربط التي ،المصرية الجامعات شبكة هو ذلك على يساعد مما ولعل ،(61
 الباحثين لخدمة مخصصة ةشبك وهى ،والبحثية األكاديمية األوروبية بالشبكة المصرية

  .العالم مستوى  على واألكاديميين
 واإلدارية التعليمية العملية خدمبما ي: متطورة معلومات وقواعد شبكات إنشاء -ج

 للمعلومات نظاًما اليوم تمتلك/ تتشارك تقريًبا الجامعات فكل ،الجامعية بالمؤسسة
 حيث التدويل؛ بأنشطة متعلقةال المعلومات إدارة أولوياته رأس على يقع ،اإلدارية
 أنشطته إدارة وكيفية هوخطط التدويل بأهداف الصلة ذات المعلومات وتحليل جمع
 مركزي  ال نظام وهو ،األردن في الوطني المعلومات نظام: مثال ذلك ومن ،بنجاح
. وتبادلها المعلومات لنقل اإلنترنت على ويرتكز ،الوطنية المؤسسات كافة فيه تشارك
 التعليم وزير بين اإللكتروني التواصل يؤمن وهو ،تونس في الداخلي إلنترانتا وهناك

 الربط نظام إلى إضافة ،المشتركة المواضيع لبحث ،العموم ومدراء الجامعات ورؤساء

 والمالية األكاديمية األوضاع تنظيم إلى يهدف الذي ،عمان في واألكاديمي المالي
 (67: 6115، اليونسكو. )اخارجيً  أو داخلًيا المبتعثين للطالب
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مدعومة  ميةعلى هياكل وبنى تنظي معاصرةاعتماد الجامعة ال عن تكشف حالة ولعل
 The Zagreb School of Economics and:في يتمثل ما ،تكنولوجًيا

Management (ZSEM)، مع شراكة وذات ،وهي مؤسسة للتعليم العالي في كرواتيا 
John Carroll University تبنت وقد .المتحدة ياتالوال في (ZSEM)  االستفادة

 نقل: "تضمنت حيثمن تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدويل في صلب رسالتها؛ 
 عالم في الطويل المدى على للنجاح الطالب يحتاجها التي والمهارات والمعارف القيم

 وراء فيما لحةالمص وأصحاب التدريس وهيئة الطالب من لكل والوصول ،المعولم األعمال
 (ZSEM)وعملًيا قامت  ".والمعلومات االتصال تكنولوجيا خالل من ،الوطنية الحدود

خاصة في مجال التعلم  ،بتوظيف تكنولوجيا االتصال والمعلومات في أنشطتها وخدماتها
 في الرواد من (6116)عام  منذ (ZSEM)؛ حيث تعد   E-Learning اإللكتروني

 Learning Management استخدام وجعل بل ،اإللكتروني علمالت استخدام في كرواتيا

System (LMS) من  لالستفادة يلزم ما وتوفير كل ،المقدمة المقررات إلزامًيا في جميع
 هيئة وأعضاء الطالب حراك لتحفيز وفر الفرصة مما ،الجديدة الرقمية التكنولوجيا
ومعاير الجودة العالمية  ،وروبيةوالمعايير األ  للضوابط وفًقا المناهج وتطوير ،التدريس

ولعل أحد أوجه التعلم اإللكتروني وتوظيف التكنولوجيا وتوفير البنية  لتعليم إدارة األعمال.
استخدام  وفر ؛ حيث Videoconferenceالفيديو مؤتمراتالهيكلية المناسبة هو 

(ZSEM) مالعال يف الخبراء كبار من المحاضرات لسماع للطالب الفرصة التقنية لهذه، 
 إدارة مجلس لرئيس لمحاضرة واألساتذة الطالب استماع عند (6111) عام في حدث كما

 عبر واإلدارة التسويق في مقررات قدمت كما John Carroll Universityجامعة 
 Swedish Universityالسويدية الجامعة مع بالتعاون و ،الفيديو مؤتمرات

Mälardalen كل محاضرة من كلية الحاسبات يلقى يديينالسو  األساتذة أحد كان فقد 
 تم الذي ،في مقرر"مقدمة في إدارة مشاريع البرمجيات"الدراسي  الفصل طوال أسبوع
 ،((WebCTتقنية  الكرواتيون عبر الطالب معه ويتفاعل ،الجامعة هذه مع تطويره

 الجامعة من شهادة على (ZSEM) طالب حصل المقرر إنهاء بعدو ،((Skypeو
السويد.  زارت أن لها يسبق لم الغالبية أن رغمب ،المقرر اجتازوا أنهم ية تفيدالسويد

(Magzan; Maslac, 2009:3-5) وهو األمر الذي يكشف أيًضا عن أن االعتراف 
 .التدويل عملية في مهمة خطوة يمثل برامجال في التكافؤو  المتبادل

 :شريةالب الموارد لدىومهاراته  الدولي التعامل قدرات رفع -1
 من االستفادة تحقيق عن فضال ،الجامعي التعليم لتدويل ما استراتيجيةنجاح  يرتكز
 ومهارات وقدرات إيجابية واتجاهات مواقف توافر على ،والمعلومات االتصال تكنولوجيا

 مع للتعامل الثقافية قدراتهم لزيادة ،والطالب اإلداري  والجهاز التدريس هيئة في كافية
 الجامعي التعليم تدويل في المعاصرة الممارسات كأحد الداخلي والتدويل ،امع بوجه التدويل
 التدريب مجال في المعاصرة الجامعية المؤسسة جهود تأخذ الصدد هذا وفي. خاص بوجه
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 التدريبية والبرامج ،العمل وورش ،التنقل فرص تيسير: مثل ،الصور من العديد والتوعية
جازات ،والبعثات والمنح ،واللغوية والتخصصية التثقيفية  ،البحث أو للعمل التفرغ وا 
 ،الخارجية األطراف مع البشرية الموارد أمام والشراكة التعاون  ومبادرات جهود وتشجيع
 وغيرها. الالزمة المعلومات توفر إلكترونية مواقع وبناء

 ياتباالستراتيج علم على ليسوا التدريس هيئة أعضاء من كثيًرا أن األدبيات أكدت فقد
 فإنهم وبالتالي ،ثقافًيا حساسة بطرق  االستجابة كيفية حول ،ثقافًيا المتخصصة التربوية
 ،أخرى  ثقافات من المتعلمين مع والعمل ،بنجاح التواصل على القدرة إلى عادة يفتقرون 

 بشكل يعتمد ،الثقافات بين للكفاءة نموذًجا توفر أن المعاصرة الجامعة من يستلزم ما وهو
 من الذي األمر ،والمهارات ،والفهم والمعرفة ،االتجاهات: هي عناصر ثالثة على أساس
 ,Gopal)  (2011:373. دولًيا والشراكة التدريس على مساعدتهم شأنه

 University of Canberra -المثال سبيل على-قامت ،السياق هذا في
 Engaging and Building Alliance": حول تدريبية عمل ورشة بتنفيذ األسترالية

"across Cultures والمهارات الوعي ولتطوير ،الثقافات بين التواصل حواجز من للحد 
 لدى ،وغيرها اللغوية والتعددية الثقافية االختالفات استيعاب وتسهيل ،اإليجابية والمواقف
 مع التدويل يتعامل عندما خاصة ،الدراسية الفصول في والطالب التدريس هيئة أعضاء
 قامت كما  (Mak, 2010:365- 366).الداخلي التدويل نمط أو فتراضيةاال الفصول

The Zagreb School of Economics and Management (ZSEM) وهي 
 التدريبية الدورات من بمجموعة - اإلشارة سبقت كما -كرواتيا في العالي للتعليم مؤسسة

 بأهمية بالطال وعي زيادة خالل من life-long-learning  (LLL) مجال في

.(LLL)  المهنية لتحسين ،والندوات البرامج من العديد التنفيذي التعليم مركز يقدم كما 
 الخبراء كبار مع بالتعاون  هاوتنفيذ الندوات هذه تطوير ويتم ،والتسويق اإلدارة مجال في

 عام فبراير وفي ،العالمية للسوق  المعاصرة االحتياجات إطار فيو  ،والدوليين المحليين
 ،الدول من العديد من العلماء كبار فيها يحاضر ،مقررة ندوة( 71) هناك كان( 6115)

 من العديد (ZSEM) أنشأت إضافة إلى ذلك ،وأوروبا المتحدة الواليات من خاصة
Centers of Knowledge، التبادل لتحفيز ،التدويل مبادرات في أخرى  نقطة وهي 

 Japanese Center  :مثال ذلك ومن ،لدولييناو  الكروات الخبراء بين المعرفة ابتكارو 
 وتوفير وجمع ،والتدريب ،التعليم على أنشطته وانصبت (6111) عام تأسس الذي

 كرواتيا في والتجاري  الثقافي األكاديمي المجتمع ربطو  ،والنشر والبحوث ،المعلومات
 ،الياباني االقتصادي النجاح سر مع الكرواتي األعمال مجتمع إدماج أجل من ،واليابان
 جانب إلى ،اليابانية اإلدارة فلسفة لفهم ،"كايزن " ندوات باستمرار الياباني المركز وينظم
 هناك أيًضا: المركز هذا

Center for European Studies ; Center for Business Ethics; Center 
 for American Studies .وغيرها من المراكز (Magzan; Maslac, 2009:7) 
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 ،وتنظيمية هيكلية تغييرات إحداث إلى الجامعات من الكثير اتجهت ،طار ذاتهاإل في
 اإلدارات استحداث في ذلك يظهر ،التدويل مجال في البشرية الموارد قدرات لتحسين
 تمتلك للجامعة العليا القيادة أصبحت فقد. التدويل جهود لتلبية الجديدة والمناصب والمراكز
 لشئون  الجامعة رئيس نائب: مثل المناصب بعض استحدثت كما ،للتدويل شامال ملًفا اليوم

 تنفيذ حيث من ،التدويل جهود عن المباشر والمسئول ،"التدويل مدير"وهو ،التدويل
 إلى إضافة (Yee, 2014:263) .التدويل ألهداف تحقيقها مدى ومتابعة ،االستراتيجية

  .بالتدويل موجهة حتأصب حيث البشرية؛ الموارد إدارة وممارسات أدوار تغير
 التنوع زيادة إلىالتدويل  سياق في المهنية والتنمية التدريب برامج تهدف ما وغالًبا

 وفهم ،الطالب لدى الثقافية القيم وتعزيز ،والفهم الوعي وتنمية ،التدريس طرائق في
 نبيوالتواصل  االتصال إيجابية شروط حول التفاهم وتعزيز ،"الدراسية الفصول سلوكيات"

 والتقني الفني والدعم اإلداري  الجهاز أفراد يشارك كما ،لمهاراته العملية والتنمية ،الثقافات
. الثقافية الصحة من للتحققالعلمية  واألساليب المبادئ تطبيق وفي التحالفات بناء في

 التي المتنوعة الصعوبات مع التعاطف على التدريس هيئة أعضاء وتشجيع تدريب كذلك
 بما ،األكاديمية التكليفات إعداد مجموعات في المشاركة عنداألجانب  طالبال يواجهها
 (Mak, 2010:367) .التعلم أنشطة في انخراطهم يسهل

فضال  ،نحو التدويل اإليجابيةهيئة التدريس  أعضاءاتجاهات  تطويرالباحث أن  ويرى 
 أعضاء علىبل و  ،ينعكس إيجاًبا على الطالب فحسب ال ،همومهارات قدراتهم تطويرعن 

 اآلثارمن  الكثيرعلى عدم توافقهم نفسًيا  يترتب أنحيث يمكن  ؛هيئة التدريس أنفسهم
 ،واالحتياجات واللغة الخبرة في بالتنوع غالًبا يتسمون  طالبيتعاملون مع  فهم ،السلبية

 التدريس هيئة أعضاء لدعم نظام أي في مركزًيا عنصًراأصبح  أنهوبالتالي يمكن القول: 
 المزيد توجيه الجامعية المؤسسة على يجب لذا. المهني التطوير هو عام بوجه الموظفينو 

 كما ،الجديدة التعلم أنشطة إدماج لتحسين سعيهم في التدريس هيئة ألعضاء االهتمام من
 في الجيدة للممارسات كنموذج واستخدامها ،ومكافأتها اإلبداعية بجهودهم االعتراف يجب
 فعالية مدى تحديد في الفارق  العنصر يشكلون  وأنهم خاصة ،ةالجامع أنحاء جميع
  .التدويل

 :منها النتائج من بمجموعة الخروج يمكن السابق االتجاه باستقراء
المهمة  مبادراتعلى الكيانات اإلدارية واألكاديمية المتخصصة أصبح من ال االعتمادأن  -

ي؛ حيث يناط بها العديد من في االتجاه الدولي نحو تعزيز دولنة التعليم الجامع
 ،والتدريب والتنمية المهنية ،كتعزيز التعاون والشراكة الدولية ،أنشطة التدويل

 وصياغة سياسات تسويق الخدمة الجامعية وغيرها.
 ممارساته مختلف في الجامعي التعليم تدويل نجاح عصب أصبحت التكنولوجيا أن -

 شبكات توسيع خالل من ،الحدود عبر والتسويقية واإلدارية والبحثية التدريسية
 ،التكاليف وتوفير السرعة جانب إلى ،الثقافات بين التعلم فرص وتوفير ،المعرفة
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 ،أنشطته وتنسيق التدويل جهود لدعم فعالة أداة بمثابة التكنولوجيا أصبحت وبالتالي
 . الخارج في المؤسسات مع العالقات وتقوية

 تبني نحو االتجاه في المسارات أبرز أحد يعد البشرية ردالموا قدرات تعزيز أن ،وأخيًرا -
 مسارات أبرز وأحد بل ،الجامعي التعليم تدويل تعزز تنظيمية وممارسات وبنى هياكل
 .السياق هذا في الجامعية اإلدارة تمهين

 التعليم الجامعي: تدويل أنماط بعضفي  التوسعالثالث:  االتجاه
ويل التعليم الجامعي من عدة اعتبارات قد يكون ينطلق التركيز على بعض أنماط تد

أو فعالية  ،أو العوائد االقتصادية والسياسية ،البعد التاريخي لهذه األنماط ،من بينها
 ولعل في مقدمة هذه األنماط: ،استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدويلها

 (:األساتذة/ الطالب) األكاديمي الحراك -7
في أحد جوانبه  Academic Mobilityكاديمي الدولي األ  الحراك /التنقل يعرف

 ،للدراسة الخارج والطالب إلى التدريس هيئة أعضاء بأنه: "تلك العملية التي تتضمن انتقال
 (616: 6176، نصار ،)هالل المختلفة. والقيام بالمهام العلمية

 ومتعدد ًداتعقي أكثر كمفهوم ،الجامعي التعليم تدويل في وضوًحا األكثر الجانب ولعل
 األكاديمي التنقل /الحراك في مظاهره أبرز أحد ممثال ،الخارجي التدويل هو ،األوجه

academic mobility  ،الطالب تنقل/ حراك جانب خاصة student mobility ؛ 
 التعليم تدويل من مختلفة أشكال بين من وضوًحا األكثر المظهر تنقلهم يشكل حيث

 التدويل صور من يعد كما ،األكاديمية والقيادات بل ،لموظفينوا األساتذة كحراك ،الجامعي
 الدول بين أفضل وسياسي اجتماعي فهم إلى وأدى القديمة العصور منذ مورست التي

 جميع في والفلسفات واألفكار المعلومات وتبادل ،الثقافات تكامل عن فضال ،والمؤسسات
  (Powar , 2014:7) .كبير حد إلى االقتصاد ونمو ،العالم أنحاء

وبالتالي تعد عملية الحراك األكاديمي بوجه عام أحد صور التعاون والشراكة بين 
من خالل االتفاقيات والترتيبات الرسمية المشتركة حول  ،المؤسسات الجامعية أو الدول

بهدف الدراسة أو  ،تبادل وحراك الطالب واألساتذة بل والموظفين والقيادات األكاديمية
 تنفيذ بحوث ومشروعات علمية وخطط تدريبية مشتركة وغيرها.التدريس أو 
 طالب حراك: هما بارزين اتجاهين في الدوليين الطالب حراك ((UNESCO وتحدد

ظله  وفي ،وأستراليا ،وأوروبا ،الشمالية أمريكا في الرئيسة األكاديمية النظم إلى آسيا
 على الحصول متطلبات تيسير ىإل وكندا ،وأستراليا ،المتحدة المملكة: مثل دول اتجهت
 القدرة على الحفاظ في رغبة ،األجانب الطالب لجذب ،الهجرة قوانين وتعديل التأشيرة
 مقابل األجانب من كبيرة ألعداد التسجيل خالل من ،المالية المكاسب وتحقيق ،التنافسية

 مختلفة جبرام من كجزء األوروبي االتحاد داخل هو اآلخر واالتجاه .كاملة الرسوم دفع
 .والعالمي اإلقليمي الصعيدين على التنقل على الطالب لتشجيع

           (Altbach; et al., 2009:ix-x)                                                   
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 أنماط ثالثة في OECD)) تصنفها الحدود عبر الطالبي الحراك برامج صعيد وعلى
  (Dinesh, 2010:10) :هي ،واسعة

 للحراك األوروبي البرنامج: ذلك ومثال ،للطالب تقدم التي المدى قصيرة التبادل برامج -أ
 ERASMUS) الحًقا عليه أطلق كما أو(ERASMUS)  والمنح الطالبي

Plus)، طالب وتنقل لحراك األوروبية المجموعة عمل خطة) :عن يعبر وهو 
 الطالب وهؤالء ،أوروبا في سنوًيا طالًبا( 711111) من أكثر ويدعم ،(الجامعة
 األصلية بلدانهم إلى العودة يفضلون  وعادة ،الكاملة التكلفة من أقل رسوًما يدفعون 
 . الدورة انتهاء بمجرد

 أخص نحو وعلى ،آسيا من وخاصة ،الصاعدة الخارجية الدول لطالب تقدم برامج -ب
 ممولة البرامج هذه تكون  ما وغالًبا ،األم اللغة اإلنجليزية فيها تكون  التي الدول
 على الحصول إلى يسعون  ما عادة أنهم كما ،كاملة الدراسية الرسوم ويدفعون  ،ذاتًيا

 يصعب أو تتوافر ال التي تلك خاصة ،الصناعية الدول هذه في قيمة معلومات
 كال في الفوائد تطبيق يتم النمط هذا وفي، األصلية بلدانهم في عليها الحصول

 العالية الدراسية الرسوم على تركز ما غالًبا المضيفة الدول فمعظم ،جاهيناالت
 . أرباحها تعظيم أجل من الدوليين للطالب

 األساليب من بأسلوبين وذلك ،للخدمة المستوردة الدول داخل تقدم برامج ،وأخيًرا -ج
 جامعاتلل فروع افتتاح يتضمن: أحدهما ،المجال هذا في بسرعة تنمو التي التعليمية
 ،وماليزيا ،سنغافورة: مثل بلدان في (OECD) في األعضاء للدول األجنبية
  .Distance Learning بعد عن التعليم أسلوب استخدام: وثانيهما ،والصين
 على- ألمانيااألكاديمي بوجه عام والطالبي بوجه خاص تبرز  بالحراكيتعلق  وفيما

 على للحصول األلمانيين الطالب تشجيع يتم حيث مميزة؛ عملية كحالة -المثال سبيل
 األقلأو على  ،الخارج إلى الذهاب فرصة منهم األكبر الجزء منح ومحاولة ،دولية خبرة

 وفًقا االتحادية الحكومة وتعمل ،الخارج من الدراسية الفصول من واحد على الحصول
 المنح واعدق من التخفيف طريق عن التدويل زيادة على التعليم سياسة في لمسئوليتها
  (Schavan, 2008:15).الدراسية

 العالمية البيئة من لالستفادة متنوعة استراتيجيات الجامعات من الكثير وضعت كما
 الناطقة غير البلدان في الجامعات عضب أنشأت فقد ،الدوليين الطالب وجذب ،الجديدة
 بعضهاإلى اتجاه  إضافة ،اإلنجليزية باللغة والدرجات البرامج من العديد اإلنجليزية باللغة
 عن فضال ،ومتنوعة مشتركة أكاديمية وبرامج درجات تقديم أجل من ،شراكات إقامةنحو 
 على -ذلك ومن (Altbach; et al., 2009:ix-x) البحثية. المشاريع تطوير تشارك
 من أكثر( 6176/6171) عام المصرية الجامعات بعض عقدت فقد ،مصر -المثال سبيل

: مثل واألجنبية العربية الدول بعض مع ،وتدريبية وبحثية تعليمية ،ثنائية اتفاقية( 71)
 ،وماليزيا ،وفرنسا ،وألمانيا ،المتحدة والمملكة ،المتحدة والواليات ،وليبيا ،ولبنان ،السودان
ن -( 6171 ،العالي التعليم وزارة ،ع م ج. )وغيرها والصين ،والهند هذا العدد من  كان وا 



 م6176يناير لسنة ، الجزء األول( 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -61- 

 من الكثير يأتي كما -المصرية والكليات الجامعات بعدد مقارنة ،و منخفًضااالتفاقيات يبد
 الدول خاصة - الدول بعض من المصري  الجامعي التعليم مؤسسات إلى الوافدين الطالب
 ،الماضية السنوات خالل ينمو مصر في للطالب الدولي القيد ظل وقد - واإلسالمية العربية
 إلى( 6111/ 6116) عام وافًدا طالًبا (17751) من العدد ارتفاع: مثال ذلك ومن
 الجامعات يليها ،األزهر جامعة في معظمهم( 6116/6111) عام وافًدا طالًبا( 17151)

 سوى  يمثل ال الدوليين الطالب من العدد هذا فإن المعدالت في النمو هذا وبرغم .الخاصة
 االقتصادي التعاون  منظمة) .المصري  الجامعي التعليم في القيد حاالت مجموع من( 7,1٪)

 فقد ،أخرى  حالة الصدد هذا في الصين تشكل كما (671: 6171 ،الدولي البنك ،والتنمية
 -المثال سبيل وعلى - جنسياتهم وتنوعت األجانب الطالب عدد األخيرة السنوات في تزايد
 مجموع من( ٪11) حوالي آسيا دول من الطالب شكل( 6116 -7551) من الفترة في
  .الجنوبية وكوريا اليابان من معظمهم جاء وقد ،الصين في األجانب طالبال

         ((Huang, 2006:523 
 عام الخارج في يدرسون  الذين الدوليين الطالب عدد (UNESCO) وتقدر

 حوالي( 6111) عام في العدد كان بينما ،وطالبة طالًبا مليون ( 8,6) بحوالي( 6111)
 أن يتوقع( 6161) عام بحلول أنه الدراسات بعض تقدر كما. بةوطال طالًبا مليون ( 8,7)

 .استراليا: مثل الدول بعض مستوى  على خاصة ،وطالبة طالًبا مليون ( 6,1) إلى يرتفع
 (Altbach, et al., 2009:25)       

 التدريس هيئة أعضاء حراك في فتتمثل األكاديمي الحراك من األخرى  الصورة أما
 ،الجامعات بين -أكثر أو - ثنائية تعاون  اتفاقيات إبرام طريق عن لكذ ويتم ،والباحثين

 في التعاون  أو ،اآلخر الطرف من التدريس هيئةب االستعانة في طرف لكل الحق تعطي
 األوروبي البرنامج: مثال ذلك ومن ،القائمة البرامج تطوير أو تعليمية برامج إنشاء

(TEMPUS) وبرنامج ،الجامعية لدراسةل أوروبا عبر للحراك برنامج وهو 
(ERASMUS) اإلشارة سبقت كما -األوروبي االتحاد أنشأه ،الطالبي والتبادل للحراك .

 التدريس هيئة أعضاء حراك تعزيز يمثل اآلخر الجانب وعلى( 111: 6176، )ويح
؛ حيث الجامعي التعليم لتدويل البعيد المدى علي فعالية الوسائل أكثر منظمة بطريقة
 وهو ،الخارج في أقرانهم مع ويوثقها االتصاالت نطاق من يمدد كما ،دولية بخبرات يزودهم

 منظمة) .الوطن إلي عودتهم عند وبحثية دراسية أنشطة إلي المطاف نهاية في يترجم ما
 سبيل على- ذلك ومن (678-671: 6171، الدولي البنك ،والتنمية االقتصادي التعاون 
 ،ألمانيا في واسع نطاق على تتوفر المنح من الممولة بحاثاأل فأنشطة ،ألمانيا -المثال
 والمرونة الحرية توفر أنها كما ،الدكتوراه بعد وما بل ،الدكتوراه مرحلة في سيما وال

 البحوث إجراء مكان اختيار في الحرية لهم الدراسية المنح فأصحاب ،للباحثين الكاملة
 وعالوة. للباحثين كبيرة قيمة تشكل ةالحري وهذه ،المضيفة المؤسسة أو ،وموضوعاتها

 على التركيز من المنح أصحاب تمكن البحثية األنشطة من األنواع هذه فإن ذلك على
  .إضافية إدارية مهام ألداء الحاجة دون  البحثية األنشطة

(Competitiveness Council, 2010:9)                                                 
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 : الدراسية لمناهجا تدويل -6
  Internationalization of the curriculum"الدراسية المناهج تدويل" يعرف

 ومداخل ،الدراسية والمقررات الدورات محتوى  في ثقافي البين أو الدولي البعد دمج: "بأنه
 االستفادة تتضمن التي األنشطة تلك: "أنه على يعرف كما (Minh, 2013:132) ".التعلم
 كأساس ،وخبراتهم الثقافية خلفياتهم باستثمار ،الجامعي الحرم في األجانب بالطال من

 ".الثقافات بين التعلم خبرات لتطوير

(The Hanover Research Council, 2010:5)  
 ما غالًبا الجامعي التعليم في الدراسية المناهج تدويل مفهوم أن إلى األدبيات وتشير 
 منظور لبناء حاجة هناك أن آخر وبمعنى ،والعملية عنىالم حول البحث زيادة إلى يحتاج
 المتحيز غير أو المحتوى  العادل المنهج توفير بعد ما إلى يمتد بحيث ،المفهوم لهذا أوسع
 إلى ،الدوليين الطالب على الضيق التركيز عن االبتعاد في التفكير يجب وبالمثل ،ثقافًيا
 النجاح لهم يتسنى حتى ،والطالب لموظفينا لجميع الدولية الخبرات توفير في التفكير
   . متنوعة وثقافية بيئية سياقات ظل في ،واجتماعًيا واقتصادًيا مهنًيا

                                                                        (Welikala, 2011:4-5 ) 

 الفقري  العمود يعد دراسيةال المناهج تدويل أن ،اإلمبريقية الدراسات من الكثير وتؤكد
 منهج" وجود أهمية حيث نجاحه؛ في الحاسمة العوامل ومن ،الجامعي التعليم تدويل في

 يمكن بما ،الطالب محورها تعليمية تجربة يوفر international curriculum" دولي
 اآلثار وأن خاصة ،المتزايد بالترابط يتسم عالمي مجتمع في ناجًحا ليكون  إعداده من
 الدولي البعد دمج أو المحتوى  تطوير مجرد على تقتصر ال الدولي للمنهج تربويةال

 الطالب دمج تسهيل شأنها من التي ،والتعلم التدريس أساليب إلى تمتد بل ،فحسب
 بعض إضافة يعني ال لتدويلها المناهج تطوير أن كما،  (Minh, 2013:133) .الدوليين
نما ،فحسب المحتوى  في الدولية األمثلة  يعني وهذا ،عالمي منظور إدماج إلى يتعداها وا 
 من ،العالمية التعددية مع يشارك ولكن ،واحدة ثقافية قاعدة على المحتوى  إنشاء عدم
   (HEA, 2014:4) .الثقافات أو المعرفة مصادر حيث

 الطالب تزويد على ينطوي المناهج تدويل أن: القول يمكن ،الصدد هذا وفي
 المهنية لحياتهم أوسع معرفية قاعدة ومنحهم ،تخصصاتهم داخل يةالعالم بالمنظورات
 في العمل من تمكنهم التي ،والمهارات القيم من مجموعة توفير في والمساعدة ،المستقبلية

 وهو .التغير سريعة عالمية بيئة في والتواصل المنافسة على والقدرة ،متنوعة ثقافية بيئات
 - التدريبية والبرامج الدراسية المناهج تطوير إلى معاتالجا من الكثير اتجاه يفسر قد ما

 وتقديم تطوير فيتنام في الجامعي التعليم مؤسسات خطط تضمنت - المثال سبيل وعلى
 عام وكليات جامعات( 5) قامت فقد. حيوية علمية مجاالت في دراسية برامج

 واالقتصاد الزراعةو  والتكنولوجيا العلوم في متقدمة برامج( 71) بتقديم( 6116/6111)
 ،متقدًما برنامًجا( 61) تقدم جامعة( 71) هناك كان( 6118) عام وفي ،وغيرها
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: ذلك ومن ،المتحدة الواليات في خاصة ،المتقدمة الجامعات من العديد مع وبالشراكة
University of California, University of Washington الكثير تقديم يتم كما 

لزامًيا ،اإلنجليزية باللغة البرامج من  الجامعات من أساتذة بواسطة ،الفيتناميين للطالب وا 
  (Minh, 2013:134-135) .الفيتنامية الجامعات ومن ،الشريكة األجنبية
 ،والتدريبية التعليمية والمناهج البرامج تدويل سياق في أيًضا البارزة النماذج من ولعل
 Carnegie Mellon:مثال ذلك نوم. األسترالي والنموذج ،األمريكي النموذج

University فقد حصلت على جائزة  ،األمريكيةPaul Simon Award for 

Comprehensive Internationalization ، الطالب إعداد في البارز لدورها 
 النخبة جامعات بين للمكانة ترسيًخا عليها الحصول ويعد ،العالمية التحديات لمواجهة
كما قامت الجامعة بتمديد التدويل من خالل سلسلة  ،األولى درجةال جامعات أو العالمية

 مع شراكات وبناء ،الدوليين الطالب استضافةمثل:  ،من البرامج واألنشطة األخرى 
 إلعداد أطلقتها مبادرة خالل من المناهج تدويل تنشيط تم كما ،الخارج في المؤسسات

ن تطبيق المحتوى العالمي في لتمكينهم م (global citizens): عنوان تحت الطالب
 التفاهم تعزيزل والدورات البرامج من العديد تقديم إلى إضافة ،حياتهم الشخصية والمهنية

 المناهج تدويل الجهد استهدفها التي الدراسة مجاالت بين ومن ،المناهج عبر العالمي
 العلوم كلية نجحت كما .المعلومات ونظم ،السياسية والعلوم ،الهندسة في الدراسية
 في الطالب تربط أن من المشاريع إلدارة العالمية النظم مجال في واالجتماعية اإلنسانية
 مجال في الهندسة كلية واستطاعت ،الويب شبكة خالل من وسنغافورة ،والدوحة ،بيتسبرغ
 شبكة باستخدام ،المتخصصة الفرق  عبر برنامًجا تدرس أن ،التعمير إلدارة الدولي التعاون 
 .والبرازيل ،وتركيا ،بيتسبرغ بين تربط والتي ،المغلقة التليفزيونية والدوائر الويب
 الذي التدويل تعريف األسترالية Griffith University اعتمدت ذاته اإلطار في
 أو الدولي البعد دمج حيث من ،التدويل حول أدبياتها من كثير في (Knight) تبنته

 على يرتكز إطار إلى عمدت لذا ،والتسليم وظائفوال األهداف في ثقافي والبين العالمي
 ،التدويل أولويات وبين والتقييم المحتوى  بين التوفيقو  ،التفاعلية الثقافية التبادالت
 مجموعة اإلطار هذا شمل وقد ،التنوع تتبنى التي الشاملة التعليمية الممارسات واعتماد
 جميع من يتجزأ ال كجزء ،مةالقي تنويع :ذلك ومن ،المناهج لتدويل رئيسة ممارسات
 ذات الدولية األمثلة واستخدام ،تصميمها عند الدولية النظر وجهات وتضمين ،البرامج
 إلى إضافة ،للتدويل شاملة تعليمية بيئة توفيرو ،التعلم أنشطة من يتجزأ ال كجزء الصلة

 األكاديميو  الشخصي التواصل وتعزيز ،الثقافية للحساسية التدريسو  التعلم أنشطة كييفت
 ،الثقافات متعددة األفواج استخدام وتشجيع ،ثقافًيا المتنوعة والمجتمعات الجامعة بين

 المتجانس غير الجماعي العمل تشجيع خالل من ،الرسمي وغير الرسمي التعلم لتسهيل
نحو    Griffith Universityاتجهت الممارسات هذه ولتنشيط. المتجانس من بدال

 الطالبي التبادل وتشجيع دمج فاعلية من خالل عدة مسارات منها:تعزيز التبادالت الت

 ثقافية خلفيات من اآلخرين مع االنخراط على الطالب وتشجيع ،البرامج داخل الدولي
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 أو الثقافات متعددة فرق  في العمل -المثال سبيل على -الدراسية األنشطة في مختلفة

 البريد عبر ،الخارج في الجامعات في تخصصاتهم في الدوليين الطالب مع اتصاالت إجراء
 إلى االنضمام على الطالب تشجيع مسار عن فضال ،وغيرها الدردشة وغرف اإللكتروني
  .الجامعة لها تنتسب التي الدولية والروابط الجمعيات

(The Hanover Research Council, 2010:7-9)                                         
 فإن ،الدراسية والبرامج المناهج تدويل نجاح لضمان أنه ،الباحث يرى  عام وبوجه

جراء ،التدويل بأهمية الجامعية المنظومة أطراف بين الوعي نشر ضرورة يستلزم األمر  وا 
 الطالب مع والمسوحات بالمقابالت والقيام ،القائمة التدويل جهود لحصر ،داخلية مراجعة
 ،لتحقيقها المتاحة الفرص وتحديد ،الدولية لتعلما نتائج لبلورة ،التدريس هيئة وأعضاء

 تقديم هو هنا المهم األمر ولعل .أخرى  مبادرات أية بمحاذاة المناهج تدويل خطة تسير وأن
 إضافة ،المختلفة الكليات أو األكاديمية األقسام داخل التدويل خطط القتراح المالية الحوافز

 حضور أو البحوث وأ لتدريسا مجال في التدريس هيئة أعضاء أمام الفرص توفير إلى
 على إيجاًبا ذلك النعكاس ،المهني التطوير برامج في والتوسع ،أجنبية دول في المؤتمرات

 الدولي التعلم لتسهيل الطالب خبرات تسخير ضرورة عن فضال ،وتطويرها المناهج تدويل
ظهارو  ،ثقافي والبين  .لمهمتع نتائج تقييم سياق في دوليال منهجال قيمة ا 
 تدويل البحث العلمي: -1

 :منها ،والتدابير الصور من العديد غالًبا العلمي البحث تدويل على التركيز يأخذ
(Schava, 2008:3-8)                                                                                  

 استقدام أو ،الخارج في تدريبال أو للدراسة بإرسالهم سواء ،دولًيا الباحثين حراك -
 ذات المتخصصة التدريبية الدورات بناء أو ،الدولي التدريب في الخبراء األساتذة
 .الدولية األبعاد

 للمعرفة دولية شبكات خالل من ،المشتركة العلمية والمشاريع البحوث تنفيذ -
 . والهندسة الطبيعية العلوم مجال في السيما ،العالمية االستراتيجية والتحالفات

 واستقطاب جذب أداة بمثابة تكون  التي ،التميز مراكز بناء مجال في والشراكة التعاون  -
 . العالم أنحاء جميع من والشركات والعلماء للطالب

 اإلنتاج مواقع في روابط لبناء والجامعات البحوث معاهد مع بالتعاون  الشركات قيام -
 هذه تواجهها التي للمشاكل الواقعية الحلول إيجاد أجل من ،والتطوير والبحث
 وترجمة ،الخدمات وتقديم العمليات تنفيذ أوفي جديدة منتجات تطوير في الشركات
  .أكثر بسرعة للتسويق قابلة منتجات إلى المبتكرة الباحثين أفكار

 .واالبتكار البحث مجال في والخاصة العامة الدولية االستثمارات -
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 ،الدولية العلمية المؤتمرات وحضور ،والنشر تأليفال في التشارك عن فضال هذا
 وغيرها االختراع براءات وتسويق ،البحثية التحتية البنية أو والتسهيالت المرافق وتشارك

 .العلمي البحث تدويل صور من
 ألمانيا؛ حالة استعراض عند أكبر بدرجة تتضح قد العلمي البحث تدويل مالمح ولعل

 على ترتكز ،العالية للتكنولوجيا شاملة استراتيجية يةاالتحاد الحكومة وضعت حيث
 مجلس أقر وقد ،العالمية المعرفة في والمشاركة ،وعالميته العلمي بالبحث النهوض
 استراتيجية تضمنت وقد. االستراتيجية هذه( 6118 فبراير 61) في األلماني الوزراء
  (Serger ; Wise,  2010:27-28):هي أهداف أربعة إطارها في التدويل

 الجامعات في األساتذة تعاون  خالل من ،الباحثين أفضل مع البحثي التعاون  تعزيز -أ
 وفي. دولًيا الرائدة البحثية المجموعات ومع ،ابتكاًرا األكثر الباحثين مع األلمانية
 جميع من والطالب الباحثين ألفضل األول الخيار ألمانيا تصبح أن يجب نفسه الوقت
 .العالم أنحاء

 ترغب األلمانية الشركات كانت إذا أنه منظور من ،الدولية االبتكار إمكانات استغالل -ب
 في الشركاء أفضل مع التعاون  عليها فيجب ،مستقبال المنافسة دائرة في البقاء في

 وهذا ،والتطورات االكتشافات أحدث من االستفادة من يمكنها بما ،العالم أنحاء جميع
 بين الشبكي والربط الدولي وللتعاون  لالبتكار المالئمة وفالظر  توفير منها يتطلب

 في والشركاء ،جهة من والجامعات البحثية والمؤسسات المبتكرة األلمانية الشركات
 .أخرى  جهة من العالم أنحاء جميع

 المدى على والتطوير والبحث التعليم مجال في النامية البلدان مع التعاون  تكثيف -ج
 وأمريكا ،أفريقيا في خاصة ،واإلنمائي والتكنولوجي العلمي لتعاون ا خالل من ،البعيد

 التنمية نحو مهمة مساهمة أيًضا يشكل ما وهو. اآلسيوية والدول ،الالتينية
 للحد الدولية الجهود من جزًءا ويشكل ،الدول لهذه والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 . العالمية المشاكل وحل الفقر من
تقان الدولية مسئوليةال افتراض -د  استغالل يجب حيث العالمية؛ التحديات مع التعامل وا 

: مجاالت في العالمية المشكالت حل في المساهمة في واالبتكار البحث على القدرة
 قادرة ألمانيا تكون  سوف الطريقة وبهذه ،والهجرة ،واألمن ،والصحة ،والموارد ،المناخ
 السياسة أهداف أيًضا بل ،العلمية ياسةالس أهداف تحقيق فقط ليس إثبات على

 . التنموية واألهداف ،الخارجية
 من مجموعة ألمانيا وضعت ،العلمي البحث تدويل استراتيجية أهداف ولتحقيق

 (Schava, 2008:5-6) :منها لنجاحها الالزمة والتدابير اإلجراءات
تاحة ،التدويل زتعزي أجل من متزايدة مكانة دولًيا الباحثين شباب تدريب إعطاء -  تنقلهم وا 

 الكبرى  والمرافق التحتية البنى إلى والوصول ،الممتازة الدولية البحوث مشاريع بين
 . أخرى  دول مع التعاون  خالل ومن ،العلمي للبحث
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 ومحاذاة تنسيًقا أفضل والدولي واإلقليمي الوطني المستوى  على التمويل برامج تكون  أن -
 ،األعمال مؤسسات خالل من ،والخارجي الداخلي :المستويين على استراتيجًيا

 .الخارج في واالستثمارات
 ،التدويل استراتيجية مع والتكنولوجي العلمي اإلنمائي التعاون  وثائق ومالءمة توفير -

 االتحادية الحكومة قيام مع ،الشريكة الدول مع عليها المتفق األولويات ظل وفي
مكاناتها حضورها باستخدام  أعمال جدول" وتنفيذ لتطوير ،الدولية ئاتالهي في وا 
 اإلنسانية العلوم في الدولي التعاون  تكثيف في واالستمرار ،"الدولية البحوث

دارة بناءة بطريقة العولمة عملية دعم أجل من ،واالجتماعية  .المجتمع على تأثيرها وا 
 األلمانية الصناعة عن المعلومات لتوفير ،الخارج في األلماني العلم منسق وجود -

 .واالبتكار العلوم باستراتيجية تتعلق التي الخارجية واألنشطة والعلوم
 ،محددة لبلدان الموجهة واالستراتيجيات ،ألوروبا الموجهة االستراتيجية تكون  أن -

 فترات في األهداف هذه تقييم يتم وأن ،التدويل استراتيجية أهداف بتحقيق مرتبطة
 . والدوليين األلمانيين الخبراء من مستقلة لجنة قبل من ،منتظمة

 ما ألمانيا تحتضن ،العلمي البحث تدويل في والشراكة التعاون  مشاريع إطار وفي
 وتمويل البحوث برامج فتحت أنها كما ،الدوليين الباحثين من( 61111) من يقرب

 حوثالب بمرافق األمر يتعلق وعندما. تعاوني دولي مستوى  على الشباب للباحثين المشاريع
 في تشارك وأنها كما ،جيدة بحثية شبكات تمتلك التي الدول من واحدة ألمانيا تعد الكبرى 
 التي ،الكبيرة المنشآت من عدًدا تحتضن الوقت نفس وفي ،النطاق واسعة دولية مشاريع
 بين األمد طويلة التعاون  عالقات بناء على تركز كما ،الدوليين الباحثين قبل من تستخدم

 مع بالتعاون  تصميمها تم التي الدراسية البرامج على وكذلك ،والبحثية لعلميةا المؤسسات
 اإلقليمية التحديات على البرامج هذه في خاص بشكل التركيز ويتم ،النامية البلدان

 .االقتصادية والتنمية والزراعة والطاقة والمناخ والمياه البيئة تكنولوجيا: مثل والعالمية
 البحث خيارات نطاق من يوسع والتكنولوجي العلمي والتشارك اون التع أن ألمانيا وتدرك
 يحسن كما ،الشركات مع التعاون  ويسهل ،الدولية الشبكات ويحسن ،األطراف لجميع
 أنه إلى إضافة ،النامية البلدان في للباحثين والمعيشة العمل ظروف اإلنمائي التعاون 
 إلى العودة في الباحثين لدى الدافع نم ويزيد ،البشرية للعقول الدائم االستنزاف يمنع
 (Schava, 2008:11-13) .وطنهم

 أنشأت فقد ،الدول من العديد مع البحثية شراكاتها في ألمانيا تنشط ،عام وبوجه 
 التعاون  تدعم كما ،والبرازيل ،واليابان ،والهند ،روسيا: من كل في" واالبتكار العلوم حدائق"

 ،الحكومة تقدمها التي التمويل برامج حيث جديدة؛ مقاربات خالل من أيًضا الدولي
 إعداد في والمشاركة ،المبتكرة الشركات من عالمية لشبكة المقدم الدعم إلى باإلضافة
 وتأمين ،المناخ تغير -المثال سبيل على-تغطي التي ،الدولية البحوث أعمال جداول
 سياسة في رائًدا دوًرا تؤدي كما. المعدية واألمراض الفقر ومكافحة ،الطاقة إمدادات
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 داخل (KICs) واالبتكار المعرفة مجتمعات في المشاركة خالل من ،األوروبية البحوث
 إطار في التمويل من عالية حصة على وتحوذ ،والتكنولوجيا لالبتكار األوروبي المعهد
 ةالخارجي وزارة خالل من - الخارجية العلمية السياسة وتوفر. األوروبية البحوث برنامج
 مراكز إنشاء ذلك في بما ،المختلفة البلدان في العلمي البحث لتدويل كبيًرا دعًما -األلمانية
 في العلم ممثلي شبكة في والتوسع ،والتعليم المشتركة والبحوث ،الخارج في التميز

 العالقات: "بأن القائل بالرأي القناعة في هذا وراء الدافع ويكمن. األلمانية السفارات
 ,Serger; Wise) ".الخارجية السياسة أهداف تحقيق تدعم الدولية والبحثية العلمية

 -الجامعي التعليم تدويل على السياسي الدافع تأثير يوضح هذا ولعل، (2010:27-28
 .اإلشارة سبقت كما

 التعليم منظومة في أهمية األكثر المكان وتدويله العلمي البحث تطوير بات ولذا
 من أكثر في يشاركون  األلمانيين العلماء أن تعرف خالل من ذلك دوويب ،األلماني الجامعي

 جميع من( ٪61) من يقرب ما تستقبل أنها كما ،األوروبي التعاون  مشاريع من( 81٪)
 البحث تدويل مجال في نشًطا دوًرا تؤدي كما ،تنافسية مبادرات في الممنوحة األموال
 األوروبي المعهد إنشاء وفي ،حوثللب األوروبي المجلس مع جهودها خاصة ،العلمي
 في اإلقليمية للتنمية األوروبي االتحاد برامج واستخدام ، (EIT)والتكنولوجيا لالبتكار
دارة ،(R & D) أنشطة ودعم تطوير  صياغة في والمشاركة ،الفكرية الملكية وا 

 عام وفي  ،(Schava, 2008:14) األخرى  البلدان مع للتعاون  أوروبا استراتيجيات
 مجال في فرًدا( 111 111) من يقرب ما ألمانيا وظفت -المثال سبيل على -( 6177)

(R & D) دول في والتطوير البحث مجال في العاملين" ُخمس" يعادل بما قدر الرقم وهذا 
 القليلة السنوات في العالم بها مر التي االقتصادية األزمة وبرغم .األوروبي االتحاد
 على تحافظ أن األوروبي االتحاد مجموعة دول بين من طاعتاست ألمانيا فإن ،الماضية
 التعليم في اإلجمالي المحلي الناتج من (٪1) استثمار وهو ،لنفسها وضعته الذي الهدف
 الدولي والتعاون  التدويل نحو الجهود لتضافر كنتيجة ،(6171) حتى العلمي والبحث
 في العلمية والسياسة ،العلمي والبحث يمللتعل االتحادية والوزارة ،االتحادية الحكومة مابين
 تدويل في كبير حد إلى ساهم قد ذلك كل ،األلمانية الخارجية وزارة بها تقوم التي ،الخارج

     ( (BMBF, 2013:3.والبحوث الجامعي التعليم مؤسسات
 أو اليوم وليد ليس وتدويله العلمي بالبحث االهتمام أن: القول يمكن ،عام وبوجه

 ،وعالمية وتنوًعا شمولية أكثر بعًدا يأخذ أصبح أنه هو اليوم الجديد ولعل ،ديدةج بظاهرة
 األمور من أصبح كما ،المستفيد خيارات وتعدد وتنوع ،التكنولوجي والتقدم ،العولمة بتأثير

 مدى على يتوقف العلمي البحث تدويل نحو التوجه نجاح بأن القناعة اليوم المألوفة
ق والشراكة التعاون   التحتية البنية وتوافر التسهيالت وتشارك ،البحثية الشبكات امةوا 
 ،ونقلها المعرفة إنتاج وجغرافية خريطة تغير في واالهتمام التحول هذا ويبدو ،البحثية
 واالنفتاح لالبتكار الوطنية الحكومات ودعم ،العالمية الشراكة إلى المحلية من والتحول
 . والتنمية القيمة يحقق سوف ذلك أن من انطالًقا ،والشراكة
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 : الخارج في جامعية فروع/ مؤسسات فتح -1
يصالها خدماتها تدويل على المعاصرة الجامعة تقتصر لم  عبر المستفيدين إلى وا 
 تعليمية أنماط وتطور توافر مع خاصة ،المتطورة والمعلومات االتصال تكنولوجيا استغالل
نما ،االفتراضي أو بعد عن كالتعليم ،كبيرة بدرجة ذلك من تمكنها  إلى اهتمامها امتد وا 
 ،وبرامجها درجاتها تدويل بهدف ،والشراكات االتفاقيات خالل من ،الجامعي حرمها تدويل
 إنشاء بات وبالتالي ، (Gopal, 2011:373).األخرى  الدول في الفكرية الموارد وتوفير

 في وتسويقه الجامعي تعليمال تدويل عن يعبر نمًطا أو بعًدا يشكل الخارج في الجامعات
 الجامعات أو الفروع تعد كما ،الوطنية الحكومات وبموافقة ،الدول من مختارة مجموعة
- ذلك ومن ،تصميمها ودرجة التعليمية البرامج وتسليم تطوير عن المسئولة هي الخارجية

 ،ونجك هونجو  ،فيجي: في لها فروًعا أنشأت أسترالية جامعات سبع أن -المثال سبيل على
 من مجموعة لتقديم ،المتحدة العربية واإلمارات ،سنغافورةو  ،ماليزياو  ،والكويت ،واليابان
 (Knight, 1999:235) .العلمية والدرجات البرامج

 في ،النامي العالم دول أو العربية الدول مختلف التدويل من النمط هذا يغطي ويكاد
 ،األمريكية الجامعة: مثل ،األجنبية الجامعات من العديد توجد -المثال سبيل على-مصر

 جامعات يضم الحكومي غير القطاع أصبح وبالتالي .والفرنسية ،والبريطانية ،واأللمانية
 الجامعات أن كما. وأكاديمًيا إدارًيا إليه تنتمي الذي للبلد تابعة أجنبية وجامعات وطنية
 ،األلمانية كالجامعة ،ةأجنبي جامعات مع التوأمة أو الشراكة على بعضها يقوم الوطنية
، اليونسكو. )العربي الخليج دول في الجامعات بعض أو األردن في نيويورك وجامعة
 من المزيد استقطاب في نجحت فقد ،أستراليا االتجاه هذا في أخرى  وكحالة (76: 6115
 افتتاح خالل من ،األسيوية الدول من الكثير إلى التعليم تصدير حيث الدوليين؛ الطالب

 األسواق من بالقرب لتكون  ،وسنغافورة ماليزيا :مثل بلدان في لها دولية معاتجا
 (Dinesh, 2010:44-45) .األسيوية
 من يجد -كما سبقت اإلشارة- للتدويل المدخلأو  النمطأن هذا  ،بالذكر وجدير
 خالل من ،الفكري  االستعمارب باتهامها تخاطر المشاريع هذه مثل أن منطلق من ،يعارضه
 لألساليب السليم التكييف دون  ،األجنبية المواقع في الغربي تربوي ال نموذجال فرض

ن النمط هذافإن  ذلك وبرغم ،المستوردة للدول الدراسية المناهج ومحتوى  التربوية  كان وا 
 من ،ودولية شراكة أكثر بعد على يؤشر قد أنه إال تلك النظر وجهة على واقعًيا ينطوي 
 ال الذين الطالب خاصة ،وبيئاتهم وطنهم في للطالب ليمالتع فرصة يوفر أنه حيث

 (Reid; et al., 2010:8). ما لسبب أوطانهم مغادرة يستطيعون 
 :الداخلي التدويلتعزيز  -1
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 وهو ،للتدويل آخر جانًبا هناك أن إال ،الجامعي للتعليم الخارجي التدويل أهمية مع
 التدويل عن أهمية يقل ال والذي ،Internationalization at Home الداخلي التدويل
 في والرغبة ،العولمة فرضتها التي التحديات أدت فقد ،لنجاحه مدخال يكن لم إن ،الخارجي
 أن إلى الموارد ويوفر والمكانة السمعة يحقق وبما ،الدوليين الطالب من عدد أكبر جذب
 أصبح أنه اعتبارب ،الداخلي التدويلنمط  أو مفهوم تبني إلى الجامعية المؤسسات تتجه
 عزز والذي ،المتسارع التقني والتقدم ،القائمة العالمية المنافسة معخاصة  ،نفسه يفرض
 وهو  (Mak, 2010:371).الجامعي التعليم مجال في للحدود العابرة الحركات ظاهرة من

 واألنشطة والبحث والتدريس المناهج في الدولية واألبعاد الثقافات دمج يتضمن
 ترك دون  الثقافاتو  الدولية المهارات تطوير على الطالب يساعد فهو بالتاليو ،الالمنهجية

 حضورك ،األخرى  األنشطة من العديد يتضمن كما (Hénard; et al., 2012:7). بالدهم
 عن ،الثقافات بين التواصل مهارات وتطوير ،بديلة نظر وجهات لتقديم األجانب الطالب
 في األجانب واألساتذة الطالب وجود من االستفادة عن فضال ،التربوية الممارسات طريق
 شمولية أكثر الجامعي الحرم تجعل التي األنشطة من وغيرها ،الخارجي التدويل تعزيز
 أنوبالتالي نجد  ،(Altbach; et al., 2009:24; Stevenson, 2014:49).وتنوًعا
 أو ،والممارسات اهجالمن في الدولي البعد دمج على يقتصر ال التدويل من النمط هذا

 إلى إيصالها هو أوجهه أحد إن بل ،فحسب محلية أطراف إلى التعليمية الخدمة إيصال
 أولئك أو ،المنشأ دول إلى بالذهاب ظروفهم لهم تسمح ال الذين ،الخارج في المستفيدين

ن. الخارج في العمل أو الدراسة أو للسفر يستعدون  الذين  المفهوم هذا ممارسات كانت وا 
 للدراسة الخارج إلى االنتقال يستطيعون  ال الذين المحليين الطالب على كبيرة بدرجة نصبت
 اكتساب منهم يتطلب مما ،معولم وسوق  عالم في أنفسهم ويجدون  ،العمل أو التدريب أو

 يركز ما عادة لذا ،الدولية اللغات مجال في خاصة ،دولية ثقافية وقدرات عالمية مهارات
 ,Haigh). وغيرها الثقافات ومتعددة المهنية الكفاءات إكساب على الداخلي التدويل

2014:12-13) 

 ،قطر: مثل ،مؤخًرا واألجنبية بل العربية الدول من الكثير توجه يفسر هذا ولعل
 أو ،أراضيها على األجنبية للجامعات فروع فتح إلى وسنغافورة ،المتحدة العربية واإلمارات
 المقام في يعزى  ما وهو ،المحلية الجامعات تأسيس في متقدمةال األجنبية الجامعات إشراك
 الطالب من كبير عدد إلى الوصول فرص تعزيز في الرغبة إلى األول

انخراط الكثير من الطالب في  يفسر كما ، (Altbach, et al., 2009:27)المحليين
 ،البلد األم دون الرغبة في ترك ،األجنبية في الخارج الجامعات بعض يدورات/ مقررات ف

 ,.Márquez;  et al) .التكنولوجيا الحديثة كاإلنترنت وغيرها علىمن خالل االعتماد 

 واالستجابة ،الطالب طموحات مقابلة في القوية الرغبة يعكس الذي األمر (2011:269
 .الداخلي والتدويل الخارجي التدويل بين التوازن  تحقيق خالل من ،للتحديات

 المعاصرة الجامعة توسع على والمرتكز ،عام بوجه السابق جاهاالت إلى النظر وعند
 هذه أبرز كأحد بينها من يأتي الطالبي الحراك أن: القول يمكن ،التدويل أنماط بعض في

 ببرامجها المتبادل االعتراف قاعدة وبوجود الجامعات بتميز غالًبا يقترن  حيث األنماط؛
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 وبما ،الجامعات بين الطالب انتقال تفعيل نم يمكن بما -اإلشارة سبقت كما- وشهاداتها
 ،الدخل مصادر أبرز أحد أنه كما ،مختلفة دول أو بيئات في للعمل الطالب إعداد من يعزز

 ،التدريس وطرائق المناهج كتطوير ،الجامعي التعليم تدويل ممارسات من العديد به ويقترن 
 .وغيرها دبع عن التعليم تكنولوجيا على المعتمدة التحتية والبنية
 :الجامعي التعليم تدويل في االستراتيجية والتحالفات الشراكات الرابع: االتجاه
 والتحالفات Partnerships الشراكات نحو الجامعية المؤسسة توجه يعد

 ،الحيوية التوجهات من الجامعي التعليم تدويل في Strategic Alliances االستراتيجية
 أو التعاون  أو International partnership الدولية الشراكة مفهوم ويستخدم
 بين ،"المشتركة الترتيبات" أو الرسمية واالتصاالت الروابط لوصف غالًبا التحالف
 المشاريع: قبيل من مصطلحات أيًضا متضمنة ،الحدود عبر الجامعي التعليم مؤسسات
 عبور إلى يشير مما ،وغيرها الدولي والتعاون  ،الدولية االتحادات/ والروابط ،الدولية
 النظير إلى أيًضا ليشير" الدولية الشراكة" مفهوم يستخدم كما. والتنظيمية الوطنية الحدود
 الحدود عبر تعاون : "بأنها الدولية الشراكة تعرف وبالتالي. الخارج في العامل أو الموجود

 سساتالمؤ  أو ،األعمال قطاع مع أو ،الجامعي التعليم مؤسسات من أكثر أو اثنين بين
 أو ،األكاديمية المؤسسات: الشركاء يشمل وقد". المشتركة األهداف لتحقيق ،االجتماعية
 ،للربح الهادفة غير المؤسسات أو ،الخاص القطاع مؤسسات أو ،الحكومية الهيئات
 اتفاقية: "أنه على فيعرف" االستراتيجي التحالف" أما. حكومية غير تكون  قد واألخيرة
 ،الخارجية األسواق دخول تسهيل مزاياه وتشمل ،"فعلًيا المحتملين المنافسين بين تعاون 
 فضال ،المتحالفين بين التكميلية المهارات نقل وتسهيل ،الثابتة والمخاطر التكاليف وتقاسم
 (Lizarraga, 2011:44-46)          .الجودة لضمان معايير وضع على المساعدة عن
      

تفاقية أو التحالف االستراتيجي يعد عملًيا أحد أشكال أن التعاون أو اال  ويمكن القول:
وبالتالي فمفهوم الشراكة أعم وأشمل؛ حيث يعبر عن كل أشكال التعاون  ،الشراكة

 والترتيبات المشتركة فيما بين المؤسسات.
تنخرط الجامعات في الترتيبات المشتركة على المستوى اإلقليمي وتحت هذا المفهوم  

 ،البشرية الموارد إلى الوصول/ تعزيز -المثال سبيل على- ب مختلفةألسبا ،أو الدولي
 القدرة زيادة إلى والحاجة ،بمفردها إليها الوصول الجامعية المؤسسة على يصعب التي

 والتعاون  التدريس هيئة وأعضاء الطالب انتقال كان تقليدًياو  ،المنافسة ومواجهة والجودة
 للجامعات والدافع ،األخيرة اآلونة في التدويل جهود صلب في الخارج في العلماء مع

 تعليمية أسواق إيجاد إلى أيًضا الحاجة هناك أن كما ،الحدود عبر مبادرات في للمشاركة
 الكفاءات الكتساب التعليمية بالفرص الطالب تزويدو  ،الكلية الموارد لتكملة جديدة

 -المثال سبيل على-الجامعة داخل جماعات من الداخلية المطالب إلى باإلضافة ،العالمية
 في التحول تصورات المحتملة األخرى  األسباب وتشمل ،التدريس هيئة وأعضاء الطالب
 في المشاركة من المكتسبة والسمعة الهيبة -المثال سبيل على-التعليم جودة حالة
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 المؤسسة من العمل أصحاب كمطالب ،النفعية الخارجية الضغوط كذلك ،الدولية المشاريع
 تحقيق االستراتيجية والتحالفات للشراكات يمكن آخر وبمعنى. المستقبل في خريجينوال

 التركيز في الجامعي التعليم في الدولية الترتيبات تختلف قد لذا ،األهداف من العديد
 إلى تتطور ثم التقليدي التبادل برنامج من تبدأ األكاديمية الشراكات من فالعديد ،والتنظيم
 نماذج على ملتتش شراكات هناك أن كما ،المزدوجة الدرجات برامج: لمث ،جديدة نماذج

 أكاديمًيا يركز يزال ال اآلخر البعضو  ،الشراكة في األعمال لريادة مكون  أو مهمة بحوثل
 التعقيدو  النطاق حيث من تختلف الشراكات يجعل مما ،وغيرها متخصص واحد برنامج على

(Lizarraga, 2011:46-47) الطالب من الدولي الحراك إلى اليوم ظرين أصبح كما 
 ،اإلنتاجية لتطوير حيوًيا مدخال تشكل أنها على والتعليم البحث ومبادرات واألكاديميين

 بعض أشارت فقد ،االقتصادية والعالقات الجيوسياسية العالقات إلى أقرب تحالفات وهي
 إلى ثقافية ألغراض لفاتالتحا من التحول ضرورة على أكبر تأكيًدا هناك أن إلى األدبيات
 هذا في البلدان تحاول حيث اإلقليمي؛ المستوى  على خاصة اقتصادية ألغراض التحالفات
 أنشطة في الدولي البعد زيادة خالل من ،المجاورة الدول مع التحالفات أقوى  تحقيق الشأن
 مالتعلي تدويل خالل من التحالفات استراتيجية وتطوير ،إقليمي أساس على التعليم

 ،اإلقليمي المستوى  على أو الثنائي المستوى  على التعاون  لتوثيق كوسيلة ،الجامعي
 (Knight, 2004:23-24) .تنافسية ميزة لكسب
 أنماط لتصنيف ،المتنوعة األسس أو معاييرال من مجموعة توجد ،عام وبوجه 

 مستويات نهايةال في يحدد بما ،واالتفاقيات والتحالفات الشراكات أو ،المشتركة الترتيبات
 وبالتالي .الجامعي التعليم تدويل مجال في الجامعية المؤسسات بين الدولية التكامل
 : منها ،المعايير أو األسس من للعديد وفًقا المشتركة الترتيبات تصنف

Lizarraga, 2011:46-47)                                                                  ) 

 أنواع ثالثة إلى المعيار لهذا وفًقا والتحالفات الشراكات وتنقسم ،والمصالح الحجم -أ
 ،األعضاء من العديد تجمع التي ،الجمعيات أو الروابط أو االتحادات: هي أساسية

 محدودة كمية مع ،األطراف متعددة الشبكات وأخيًرا ،عضوين من الثنائية والشراكات
 .األعضاء من

 المحدد الزمن أو الوقت في النطاق حيث فمن ،(واألنشطة ،دالمحد الوقت) النطاق-ب
 بينما ،مسمى غير أجل إلىتمتد  وأخرى  ،جلاأل ةقصير  وتحالفات شراكات: إلى تقسم
/ التخصصي المستوى  على وتحالفات شراكات: إلى األنشطة نطاق وفق تصنف

 .المؤسسي المستوى  على وأخرى  ،البرنامجي
 على وشراكات ترتيبات: إلى ذلك وفق وتنقسم ،المشتركة يباتالترت بين التكامل طبيعة -ج

 وهناك ،الخدمات أو المنتجات نفس تنتج التي المؤسسات بين وتتم ،األفقي المستوى 
 في تقع التي المؤسسات بين تتم وهي ،الرأسي المستوى  على والشراكات الترتيبات
 .مختلفة قطاعات
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: حول متنوعة وتنسيقات تفاهمات أو رساتمما إلى تمتد وهي ،الروابط شدة/ كثافة-د
 ،والسلطة ،والعضوية ،التنظيمية الهياكل في والتشارك ،والتفاعل التواصل أشكال

 .وغيرها والملكية
 :وهي ،واسعة فئات ثالث في فتصنف االتفاقيات أما

                                                         (Lizarraga, 2011:48-49) 
 ،الحسنة النوايا عن والتعبير التعاون  تشجيع إلى وتهدف ،والتعاون  الصداقة اتفاقيات -أ

 خالل من تعزيزها على العزم مع ،الشراكة عملية في أولى كخطوة أحياًنا وتستخدم
 مستوى  على تكون  ما وغالًبا ،الحقة مرحلة في المحددة األنشطة لتنفيذ كبيرة خطط

أحد البرامج  أو المؤسسة مستوى  على للمبادرات ظلةم بمثابة تكون  وقد ،المؤسسة
 .برنامجأو أكثر من 

 أنشطة وتشمل ،والتدويل للتعاون  شروًطا تضع وهي ،الواسعة المؤسسية االتفاقيات -ب
 الخاصة العالقة إلى ترمز كما ،والمسئولين واإلدارات واألقسام الكليات من مضاعفة

 .والدعم المتبادل للتعاون  األجل طويل التزام على وتنطوي  ،الشركاء بين
 خالل من تحقيقها ويمكن ،تحديًدا أكثر تعد وهي ،بالبرامج الخاصة االتفاقيات -ج

 شبكة أو ،المشتركة/ المزدوجة والدرجة ،التعاونية والدورات التقليدية التبادالت
 .البرنامج في المتعاونة للمؤسسات
 على تركز ما غالًبا الدولية رنامجيةالب أو المؤسسية الشراكات أن ذلك من ويستنتج

. والمكتبات ،اإلنمائي والتعاون  ،والتعلم ،والتدريب ،والبحوث ،التدريس: مثل محددة مجاالت
 ترتيبات أن االعتبار في األخذ مع ،للتدويل كبيرة استراتيجية من جزًءا تكون  ما عادة وهي

 التفاهمات تتضمن قد كما ،متصلة كسلسلة والتكامل والتنسيق التعاون  تتضمن الشراكة
 ،والعضوية ،والتنظيم ،الهياكل مستوى  على التنظيمية والتغييرات التدابير من العديد حول

 .وغيرها السلطة أو والملكية ،والتفاعل ،الذاتي والحكم
 مجال في الدولية والشراكة التعاون  اتفاقيات نجد ،سابًقا إليها المشار المعايير ووفق

 والبرامج ،الدراسية المنح تبادل: مثل الصور من العديد تأخذ لجامعيا التعليم تدويل
 وتبادل ،المشتركة الدولية البحثية المشاريع وتنفيذ ،التدريبية والدورات ،األكاديمية
 والمشاركة ،الجودة وضمان للمؤهالت هيكل على والتواضع ،والكتب والنشرات المطبوعات

 والتحالفات والشراكات التعاون  صور من ،وغيرها المتخصصة العمل وورش المؤتمرات في
 ،الراهن الوقت في التنامي في أخذت والتي(Knight, 1999:216)  .األطراف المتعددة

 ،والدولية التنظيمية المستويات مختلف على تحققها أن يمكن التي الحيوية لألهداف نظًرا
 ،والقياس ،كالتنقل ،مختلفة ديميةأكا ألغراض ،والدولية اإلقليمية المؤسسية الروابط كإقامة
 البحثية والمبادرات ،والمؤتمرات والندوات ،تطويرها أو المشتركة الدراسية المناهج وتقديم

 والتكنولوجية واالقتصادية والعلمية األكاديمية األهداف تحقيق عن فضال ،المشتركة
 .والثقافية
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: مسمى تحت األوروبية الدول تحالف هو االتجاه لهذامن النماذج العملية  ولعل
ن ،European Union "األوروبي االتحاد"  أو االتحاد هذا تشكل دوافع تتعدد كانت وا 

 التعليم تدويل في التعاون  ومنه ،العلمي التعاون  مجال في أسسه له أن إال ،التحالف
 المالمح ذات الدول من كبير عدد بين قيامه هي له المهمة المميزات من ولعل. الجامعي

 التدويل أو الشراكة مفهوم إلى أقرب يجعله مما ،المتقاربة والتاريخية والثقافية جغرافيةال
 أيًضا تجمعها التي ،العربية الدول في منه االستفادة يمكن كما ،اإلقليمي المستوى  على
 على والحفاظ ،للخريجين الجيد اإلعداد تحقيق من يمكنها بما ،والروابط المالمح من العديد
 .األصعدة مختلف على التكامل وتحقيق ،البشرية ثروتها

 في الجامعي للتعليم الدولي والبعد ،الزمان من عقدين من أكثر مدى على أنه والواقع
 ومؤسسات ،الوطنيةو  األوروبية الحكومات أعمال جدول على مركزية أكثر أصبح أوروبا
 القرن  من الثمانينيات فمنذ .االعتماد كاالتوو  ،الطالبية والمنظمات ،الجامعي التعليم

 لتحقيق ،الفعل إلى الفعل رد من تنتقل األوروبية الجامعية المؤسسات بدأت العشرين
 وتطور ،الجامعي التعليم مجال في المنافسة زيادةل نظًرا ،استباقي بشكل المضافة القيمة

 ما هوو  ،الشراكاتو  التبادالت نطاق واتساع ،الحدود عبر والتسليم التسويق استراتيجيات
 التعليم مجال في والتبادل للتعاون  األوروبية البرامج من كبيرة مجموعة ظهور إلى أدى

 عمليةو  التدريسو  المناهج وتدويل ،والمضمون  نطاقال توسيع على والتركيز ،والبحث
 على دارت نفسه الوقت وفي ،الجامعي التعليم في للجودة مؤشًرا تدويلال أصبح بل ،التعلم
 التعليم وموقف ،الدولي والبعد تدويلال نوعية حول النقاشات من العديد بيةاألورو  الساحة
 القانون  في التدويل على التركيز من المزيد إعطاء وتأكيد ،العالمية الساحة في الجامعي
 (de Wit, 2010:5) .المؤسسية والرسالة والوثائق الدولي

 والجامعات للحكومات استراتيجًيا هدًفا أوروبا خارج التدويل اليوم أصبح كما
 ،الدوليين للطالب عروًضا توفر األوروبية والبلدان المؤسسات كل عملًياو  ،األوروبية
 فخطوة خطوة ،أوسع نطاق على العالمي األكاديمي المجتمع مع تفاعلها على تنعكس
 التعليم في حقيقي أوروبي تعاون  بسبب ،واقًعا األوروبية الوطنية التعليم نظم تدويل أصبح
 سبقت كما ERASMUS)) برنامج خالل من -المثال سبيل على-العلمي والبحث
طار ،اإلشارة  مبادراتو  (Research Framework Programmes) البحوث برامج وا 
 ،األوروبي الجامعي التعليم نظام تدويلل روجت ،وغيرها Mobility الحراك/ للتنقل مماثلة

 The) بولونيا لعملية الطريق دتومه ،نوعيته وتحسين تحديثه في أسهمت التيو 

Bologna Process) ، التعليم منطقة" إنشاء بهدف( 7555) عام في بدأت والتي 
 وقد - اإلشارة سبقت كما -األوروبي التعليمي الفضاء أو ،(EHEA)  "األوروبي العالي
 .الجامعية شهاداتال هياكل مواءمة في كبيًرا تقدًما العملية أحرزت

 (European Union, 2014:31-32) 
                                                              

 األوروبي لالتحاد الرئيسة البرامج أحد (ERASMUS)  برنامج يعد النموذج ذات وفي
 تعزيز إلى تهدف والتي ،الحياة مدى التعلم برامج من وكجزء ،الجامعي التعليم تدويل مجال في
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 الشفافية وتحسين ،التنقل وتعزيز ،الجامعي التعليم في والعالمي روبياألو  والبعد الجودة
 للطالب والتبادل للدراسة منًحا اآلن البرنامج ويقدم .أوروبا أنحاء جميع في واالعتراف

 البعد لتعزيز أخرى  أنشطة أيًضا يدعم كما ،سواء حد على اإلداريين والموظفين واألكاديميين
 جميع يعالج كما ،والشبكات المناهج وتطوير ،المكثفة البرامج: مثل ،للدراسات األوروبي

 من أكثر( 6171) يوليو قبل به الملتحقين عدد وصل وقد ،الدراسة ومستويات التخصصات
( 11) من ،مؤسسة( 1111) من أكثر البرنامج في شاركت كما ،وطالبة طالًبا مليون ( 1)

  (Klemenčič; et al., 2013:8) .دولة
 وبعد ،(7586) عام األوروبية المفوضية من اقتراح مع برنامجال كرةف بدأت وقد
 وبتمويل ،(6161) عام حتى به العمل يستمر أن على( 7581) عام إقراره تم مشاورات

 برنامج وهو (TEMPUS) برنامج سبقه البرنامج هذا أن كما .األوروبي االتحاد من
 الدول في الجامعي التعليم سساتمؤ  ولتشجيع ،الجامعية للدراسة أوروبا عبر الحراك

 وأفريقيا وآسيا الالتينية أمريكا دول من الشريكة والبلدان األوروبي االتحاد في األعضاء
/ اتحادات" إنشاء خالل من ،منظم تعاون  في االنخراط على الهادئ والمحيط والكاريبي
 الفردي للحراك نحالم البرنامج يوفر كما ،المشتركة األوروبية المشاريع لتنفيذ" تجمعات
 في محددة أنشطة في العمل على لمساعدتهم ،الجامعي التعليم قطاع في العاملين لألفراد
 القدرات لبناء (TEMPUS) أنشطة أصبحت( 6171يناير7) من واعتباًرا. أخرى  بلدان
 (ERASMUS Plus). الجديد التعاون  برنامج من جزًءا
 (WIkIPEdIA, The Free Eencyclopedia, 2015)                                  

   

 تحقيق في ((ERASMUS فعالية إلى والتقارير الدراسات من الكثير أشارت وقد
 أن ذلك ومن ،الموظفين أو التدريس هيئة أعضاء أو الطالب مستوى  على سواء ،أهدافه
 هاراتوالم الكفاءات تطوير في للبرنامج اإليجابي التأثير على يؤكدون  الطالب أكثر

 الموظفين لتنقل أهمية األكثر التأثير أن الموظفين من( ٪11) من أكثر أكد كما ،الفردية
 مؤسسات في لعملهم الالزمة والمهارات الجيدة الممارسات من المعرفة على الحصول هو

 للبرنامج كبيرة آثاًرا أيًضا التدريس هيئة من( ٪87) حوالي رأى بينما ،الجامعي التعليم
 نوعية على الجيدة انعكاساته أيًضاو  ،جديدة تدريس ومهارات وأساليب ألفكار ويجالتر  على

 بين التعاون  على للبرنامج إيجابية آثاًرا هناك أن منهم( ٪56) حوالي رأى كما ،التعليم
 .عام بشكل الدولي التعاون  عن فضال ،وعبرها التخصصات

(European Union, 2014:179)                                                           
 الجامعي التعليم تطوير تاريخ في الفارقة واالستراتيجيات السياسات من ولعل
 (7555) عام" بولونيا عملية"أو وثيقة هي ،خاص بشكل وتدويله عام بوجه األوروبي

(Bologna Process) -مع( 7558) عام بداياتها كانت والتي -سابًقا إليها المشار 
يطاليا فرنسا من العالي التعليم وزراء وقعه الذي( السوربون  عالنإ)  والمملكة وألمانيا وا 

 العالي التعليم نظام يكون  أن في ،بولونيا لعملية األساسية اللبنات وحدد ،المتحدة
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 وتعزيز ،بالمؤهالت واالعتراف ،والتنقل العمل فرص وتعزيز ،ومتكامال متماسكا األوروبي
 أثمر ما وهو (The Europe Unit, 2005:6).الدرجات هيكل وتحديد ،ةالتنافسي القدرة
( 6176) عام وصلت ،أوروبية دولة( 65) بين (7555) عام بولونيا وثيقة توقيع عن
 الرئيسة العمل خطوط لتحدد (European Commission, 2012:4) .دولة( 11) إلى

 عام بحلول( األوروبي لعاليا التعليم منطقة) إنشاء في متمثلة ،التفصيلية واألهداف
 أطر إنشاء خالل من ،العالي للتعليم مؤسسة( 1111) على يزيد ما بين ،(2212)

 ،أوروبا أنحاء جميع في الجودة ضمان تحقيق على والعمل ،والمؤهالت للدرجات مشتركة
 ، (Altbach; et al., 2009: xi).الطالب وتوظيف األكاديمي والحراك الشفافية وتعزيز
 :اآلتي النحو على التفصيل من بشيء تناولها نويمك

 :الجامعي التعليم لتدويل بولونيا وثيقة أهداف -7
 المعتمدة الدول لكل قدر وقد ،عامة أهداف ستة اإلصالحية بولونيا وثيقة تضمنت

 (Valiulis, 2006:54) :هي األهداف وهذه( 6171) عام مع إليها الوصول
 ذلك. دون  تحول التي العقبات كل وتذليل ،آخر إلى بلد من األكاديمي التنقل تسهيل -أ
 مختلف في هابين سهلة مقارنة أمام المجال يفسح ،للشهادات موحد نظام اعتماد -ب

 .بها واالعتراف الشفافية من ويعزز ،األوروبية الدول
 األولى الجامعية المرحلة) :مرحلتين/ دورتين على قائم ،موحد دراسي نظام اعتماد-ج

 (.العليا اساتوالدر 
 .دراسًيا تقدمه ومدى الطالب أداء وتقييم لقياس موحد نظام اعتماد -د
 آليات إيجاد على والعمل ،التعليم جودة ضمان مجال في األوروبي التعاون  دعم -هـ

 .الجودة لقياس موحدة
 ريسالتد ببرامج يتعلق فيما ،وسياسًيا واجتماعًيا تاريخًيا ،األوروبي البعد وتعزيز دعم -و

 . والطالب الباحثين تنقل وبرامج ،والتعاون 
 :المستفيدة واألطراف بولونيا عملية مرتكزات -6

 ،والخارجية الداخلية الجودة ضمان: هي محاور ثالثة على بولونيا عملية ارتكزت
 أطر وضع ،الدراسية للمناهج المشترك التطوير): الثالثي الدائرة نظام على واالعتماد
 حيث والشهادات؛ بالدرجات االعتراف محور وأخيًرا ،(االنسجاماغم/ التن ،للمؤهالت
 الفئات أو األطراف حيث من أما ،االتحاد دول جميع في بها القانوني االعتراف
 خالل من ،الطالب: هي أطراف أربعة العملية حددت ،"بولونيا عملية" من المستفيدة
 البحث شبكات تطوير خالل من ،التدريس هيئة أعضاء ثم ،والفرص المدارك توسيع

؛ من خالل أوروبا وأخيًرا والمؤسسات، من حيث تعزيز السمعة والتعاون، ،والتدريس
 األوروبية المواطنةتعزيز و  ،التنمية الحتياجات واالستجابة ،إلصالحاتل العملية تشجيع
 .روبياألو  الجامعي التعليم في القوة بنقاط العالمي واالعتراف ،الثقافات بين والتفاهم

 (Valiulis, 2006:55)   
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 تغييرات أحدثت(Bologna Process)  "بولونيا عملية" أن إلى التقارير وتشير
 هذا ولعل ،األخرى  البلدان من كثير وفي بل ،أوروبا في الجامعي التعليم نظم في جوهرية

 أشار عندما ،"بولونيا عملية" تنفيذ حول( 6176) عام في الصادرة التقارير أحد أكده ما
 تغييرات على أقدمت البلدان فجميع ،األوروبي الجامعي التعليم في المشهد حولت أنها إلى

 عن فضال ،لتدويلها الطريق ومهدت ،الظهور على ةالجامعي مؤسساتال ساعدت مهمة
 ،الجامعي التعليم هياكل تغيير تم فقد ،المجتمعية المطالب من متزايدة مجموعة خدمة
 من مجموعة تحديد وتم ،التنقل أنظمة لتسهيل آليات ووضعت ،الجودة ضمان وأنظمة
 من مجموعة تحديد تم كما ،الجامعي للتعليم االجتماعي البعد ذات واألدوار القضايا
 في ساعدت أنها عن فضال ،الطوعي التعاون  إلى تحقيقها أسند التي الواضحة األهداف
 المعايير اعتماد عن أثمر ما ووه ،الجودة وضمان بالمؤهالت لالعتراف محددة نظم وضع

 European Standards and Guidelines (ESG)األوروبية التوجيهية والمبادئ
 مجال في األوروبي للتعاون  قوية دفعة أعطى الذي األمر ،(6111) عام الجودة لضمان
 (European Commission, 2012:4-6)                       .األوروبية الجودة ضمان

                                               

 الحكومية الجامعات بعض حالة ،العرض قيد لالتجاه الموضحة النماذج من أن كما
 باتفاقيات ارتبطت فقد ،وعمان ،ولبنان ،وسوريا ،واألردن ،والسودان ،والسعودية ،مصر في

 مرحلة في خاصة ،مشتركة تدريس برامج لتنفيذ ،األجنبية الجامعات من عدد مع تعاون 
 تنهض كما (61: 6115 ،اليونسكو. )المشتركة الشهادات لمنح أو ،العليا الدراسات
 بالشراكة بعضها ،الجامعي للتعليم األساسية البنية تطوير مشاريع من العديد بتنفيذ مصر
 .األوروبي واالتحاد ،وألمانيا ،فرنسا مع بالتعاون  اآلخر والبعض ،المتوسط البحر دول مع
 (11: 6115، ليونسكوا)

 الدولية والتحالفات الشراكات أهمية عن أيًضا تكشف التي الفاعلة النماذج ومن
 ,Lizarraga) قدمها التي" الحالة دراسة" هو التدويل مجال في التنامي في آخذ كاتجاه

 حكومية أمريكية إحداهما: جامعتين بين والتعاون  الشراكة عالقة فحص حول (2011
 ال خاصة مكسيكية واألخرى  ، Arizona State University (ASU) وهي ،بحثية
 عالقة نمت وقد Tecnológico de Monterrey (ITESM) وهي ،الربح إلى تهدف
 بين يجمع أنه هو للشراكة النموذج هذا يميز ما ولعل ،(6111) عام مع بينهما الشراكة
 . واحد آن في والدولي اإلقليمي: البعدين
 في برنامًجا( 78) من أكثر توفر وهي ،(7881) عام في (ASU) تأسست وقد
 تقدم كما ،األكاديمية التخصصات معظم في ،العليا والدراسات ،األولى الجامعية المرحلة
( 6171) عام بها الملتحقين الطالب عدد بلغ وقد .اإلنترنت على البرامج هذه من العديد
 العالمية والشراكة التدويل في جيتهااستراتي من وكجزء. وطالبة طالًبا( 11111) حوالي
 نظرائها مع والتدريس البحث مجال في دولية شراكة( 51) حوالي( 6177) عام في عقدت
 حصلت وقد ،العالم أنحاء جميع في األخرى  والمؤسسات ،التنمية ووكاالت ،الجامعات من
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 في ستتأس والتي ، (ITESM)ومنها ،الشراكات هذه من ست على المكسيكية الجامعات
 بلغ وقد ،مكسيكية والية( 67) في موزعة ،فرًعا( 17)عبر برامجها وتوفر ،(7511) عام
 برامجها وتوفر ،وطالبة طالًبا( 58666) حوالي( 6171) عام بها الملتحقين الطالب عدد
 واألعمال ،الطبيعية العلوم في ،العليا والدراسات ،األولى الجامعية المرحلة مستوى  على

 عبر كاملة البرامج هذه أيًضا توفر كما ،وغيرها اإلنسانية والعلوم ،الفنون و  ،التجارية
 قامت والتحالف الشراكة خالل ومن ،لها التابعة االفتراضية الجامعة خالل من ،اإلنترنت
 هذه تجديد على والتركيز ،ورسالتها رؤيتها لتحديد المشاورات من بمجموعة المؤسسة
رفاقها ،الرسالة  األخالقية المعايير تشكيل على يقوم تعليمي لنموذج لتوجيهيةا بالمبادئ وا 
 التنمية على والتركيز ،الطالب نفوس في الملتزمة والمواطنة اإلنسانية النظر ووجهة

 استراتيجية عن نتج كما ،والبيئية والثقافية واالجتماعية والسياسية االقتصادية ،المستدامة
: مثل ،الدراسية البرامج تدويل (ASU) مع ةخاص الخارجية وشراكتها ((ITESM تدويل

 والشراكات ،الخارج في االتصال مكاتب وافتتاح ،المزدوجة/  المشتركة العليا الشهادات
 حققت كما ،التدريس هيئة وأعضاء للطالب والتدريس البحوث برامج تدعم التي الدولية

 ذلك في بما ،ةالمتحد الواليات في نظرائها مع( 111) منها ،دولية شراكة( 111)
(ASU).   (66 (Lizarraga, 2011:64-                   
 وهيئة الطالب تبادل مستوى  عند (ASU) مع ((ITESM شراكة تتوقف ولم
 عام حدث كما ،الجامعتين في العليا القيادات مستوى  إلى تعدته بل ،والعمداء التدريس

 التي الفعاليات من موعةمج خالل من ،أعلى مستوى  الروابط أخذت عندما ،(6111)
 العالقات عزز مما ،الواليات وحكومات الجامعتين في العليا القيادات كبار بين جمعت

 المؤسسية للشراكات الجانبية الفوائد من العديد على الحصول عن وأسفر ،المؤسسية
  :منها

 .الصناعة مجال في االستشارية كالمجالس ،للجامعتين تابعة مؤسسات إنشاء -

 .الجامعتين في والباحثين التدريس هيئة أعضاء بين والتواصل الروابط ادةزي -

 ،اإلنترنت عبر تسليمها يتم التي ،الجديدة المشتركة المشاريع من مجموعة تنفيذ -
 .المزدوجة الماجستير درجة في النظري  والتصميم ،سيجما ستة كشهادة

 .تعاونيةال والبحوث ،الحيوية التكنولوجيا مجال على التركيز -

 وتنظيم ،التعلم مجتمعات مراكز إنشاء: لتشمل( 6116) عام في العالقة تطوير -
 أولويات حددت ،شاملة اتفاقية وتوقيع ،البحثية والمشاريع المبادرات  من مجموعة
 وريادة ،اإلنترنت ومبادرات ،الجامعي الحرم برامج: هي مجاالت أربع في الشراكة
 .والبحوث ،األعمال

 األولي التطوير في بالجامعتين المشتركة المجموعات عملت( 6111) عام وفي
 أخرى  ناحية من ،اإلنترنت على تسليمها ليتم ،المشتركة والمحاضرات الدراسية للمناهج
 األجل قصيرة كالزيارات ،العمداء أو التدريس هيئة أعضاء على تركز التي األنشطة زادت
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 المجاالت من والعديد الحرة األعمال مجال في التعاون  تطوير كذلك ،محدد لغرض
 تم كما ،البديلة/ المتجددة الطاقة مصادر على التركيز تم ،لألبحاث بالنسبة أما ،األكاديمية

 لتصميم شبكة إنشاء خالل من ،بعد عن التعليم قوة تضمن أيًضا جديدة مبادرات تطوير
 وركزت ،والفضاء لهندسةا في المزدوجة الماجستير درجة على للحصول ،الدراسية المناهج
 هيئة وأعضاء الطالب جميع على الجامعي الحرم داخل الشبكة نفذتها التي المبادرات
 فضال ،الجامعي والتعليم العالمية القيادة في شهادة إنشاء تم ذلك إلى باإلضافة ،التدريس

 من يالوطن المال رأس تكوين في ساهم مما ،األعمال ريادة لتعزيز العمل فرق  تشكيل عن
 (Lizarraga, 2011:69-71) .الجامعتين بين الشراكة خالل

"منتدى التعاون : كما أن من الصور والنماذج األخرى للتعاون والشراكة تأسيس
وهو يضطلع بمهمة المساعدة والتعاون بين الصين ودول  ،(6111الصيني األفريقي"عام )

( 6111ر الوزاري األول للمنتدى عام )المؤتم فيتعليمًيا وثقافًيا. فقد تعهدت بكين  أفريقيا
رسالو  ،الصين في للدراسة األفارقة للطالب الدراسية المنح من المزيد منحب  إلى المعلمين ا 

 ،والتخصصات البرامج تطوير في الجامعي للتعليم المحلية المؤسسات لمساعدة ،أفريقيا
 ،واألفريقية الصينية الحضارات لدراسة ،الجانبين من الجامعات بين اتصال قنوات وفتح

نشاءو  . كما تضمن مؤتمر المنتدى لعام األفريقية البشرية الموارد تنمية صندوق  ا 
( 61ليثمر عن اتفاقيات تعاون بين ) ،( تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي6115)

 كما (Wang, 2013:311) ( مؤسسة جامعية أفريقية.61و) ،مؤسسة جامعية صينية
 في العالم مستوى  على وقعت التي اإلقليمي التكامل صور من لعديدا استكشاف يمكن
 لتدويل األفريقية الشبكة: مثل كيانات إنشاء :ذلك ومن ،الجامعي التعليم تدويل مجال
 بين( 6116) عام"كاتانيا إعالن" وهناك ،أفريقيا دول بين والمواءمة ،(ANIE) التعليم
يطالياو  ،واليونان ،ألردنوا ،وفرنسا ،ومصر ،الجزائر :تعليم وزراء  ،المغربو  ،ومالطا ،ا 

 تدويل مجال في التعاون  تعزيز أجل من ،وتركيا ،تونسو  ،وأسبانيا ،وسلوفينيا ،البرتغالو 
            .المتوسط األبيض البحر حوض دول بين الجامعي التعليم

                                                                 (Altbach, et al., 2009:29) 
 تعبر االتفاقيات أو التحالفات أو الشراكات مسألة أن نجد ،السابق االتجاه باستقراء 
 ،تحدياته على والتغلب التدويل لتطبيق برنامج أو استراتيجية أو سياسة عن جوهرها في

 المؤسسة على الضغوط من العديد تفرضها قد ،غاية وليست وسيلة فهي وبالتالي
 ،العولمة تحديات كمواجهة ،التدويل نحو للتوجه المبكرة المراحل في خاصة ،معيةالجا

 على القدرة وضعف ،عليها الحفاظ أو النادرة البشرية والخبرات الكفاءات من واالستفادة
 كما ،العالمية بطابع تتسم التي المشكالت بعض عالج أو المشروعات بعض بتنفيذ االنفراد

 االحتفاظ/ الوصول في الدول من الكثير رغبة عن آخر جانب من يكشف االتجاه هذا أن
 على الشراكات تنطوي  قد وبالتالي ،واجتماعًيا واقتصادًيا سياسًيا ،عالمًيا الصدارة بموقع
 هذا استقراء خالل من يتضح كما. معلن هو ما للشركاء أهميتها في تفوق  ضمنية أهداف
 الترتيبات من كجزء ،عميقة تنظيمية غييراتت إجراء يتطلب الشراكات نجاح أن االتجاه
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 سياسات ووضع ،اإلدارية والرقابة المتابعة حيث من ،الدولية المنظمات بين المشتركة
 ،المناسب اإلداري  الهيكل وجود وذاك هذا وفوق  ،الموارد وتوفير ،وااللتزام ،الجديدة للشراكة
 هيئة وكبار ،الدولي التنسيق ومسئول ،واإلدارية األكاديمية القيادات أعلى متضمًنا
 ،لالستدامة الالزمة الحاسمة والجوانب ،الميزانية تشغيل متابعة بهم يناط الذين ،التدريس

 .معطلة تظل أو الشراكة تنهار ال حتى
 االعتماد معايير تطبيقتعزيز تدويل التعليم الجامعي ب :الخامس االتجاه

 :األكاديمي
 العالمية األكاديمي االعتماد بمعايير االلتزام نحو اليوم والدولي المؤسسي الحراك يعد

 وأحد الجامعي التعليم تدويل مسارات أبرز أحد يعد أنه كما ،الحديثة االتجاهات أبرز أحد
 الدرجة منح وربط ،الدرجاتو  البرامج في التكافؤ عنه يكشف. آن في أشكاله أبرز

 . وغيرها محددة دولية خبرات على بالحصول
 الجودة ضمان بمسألة االهتمام طريق في كبيًرا شوًطا اليوم جامعةالقطعت  وقد
 فوائد من يحققه لما ليس ،بخاصة تدويله وبمسألة ،بعامة الجامعي للتعليم واالعتماد
 جديدة ومهارات كفاءات يمتلكون  خريجين إعدادإلى  الحاجة أدت بل ،فحسب متنوعة
 من الكثير مطالبة إلى ،تعقيًدا كثروأ مترابط عالم في للدخول واسعة معرفية وقاعدة
 عبر فهمها ويمكن تحديًدا أكثر ضوابطالتواضع على  بضرورة والعلماء والوكاالت الهيئات
 ونمو ،والعلماء للطالب المتزايد والحراك ،اإلقليمي والتكامل ،فالعولمة. والثقافات الحدود

 الخدمة تقديم في تشارك التي الجديدة والجهات المؤسسات وظهور ،التقليدية المؤسسات
 إلحاًحا أكثر الحاجة جعل ،الجودة بمعايير التزامها مدى عن عدة تساؤالت حولها وتدور
 إجراء خاللها من ويمكن ،دولًيايتم االعتراف والتوافق عليها  لالعتماد معايير وجود إلى

  (Altbach; et al., 2009:x-xi)  .الدولية المقارنات

 الجودة؛ وضمان االعتماد بينو  التدويل بين وتبادليةوثيقة  قةعالتوجد  أنه والواقع
 الجودة لضمان العادية أنشطتها من كجزء الجودة ضمان إلى الجامعة تنظر حيث

 لضمان الداخلي النظام على يؤثر أيًضا -وتقييمه -التدويل فإن المقابل وفي ،وتعزيزها
 ،الجامعية المؤسسة أنشطة ميعج في الجودة لتحسين إضافية فرًصا يوفر حيث الجودة؛
 لضمان العادية والمقاربات المداخل إلى تمتد الفرص هذه من االستفادة أن المتوقع ومن

 والبحث التعليم مستوى  وعلى ،األقران من والتعلم الدولية كالمقارنة ،الداخلية الجودة
  (Aerden, 2014:28). المجتمع وخدمة
 انتشار في ليس الجامعية المؤسسة تدويل نجاح أنمن المعروف اليوم  أصبح كما
نما ،فحسب السوق  اقتحامها أو طالبها عدد زيادة أو الجامعي حرمها  احترامها إلى يمتد وا 
 الطمأنينة المصلحة وألصحاب لها يوفر ما وهو ،بها واالعتراف العالمية االعتماد لمعايير

. تقدمها التي والدورات مجوالبرا ،وأساتذتها ،الجامعة مرافقوالثقة في مستوى جودة 
 ،والجودة التعليمية والقدرة الخارجي واالعتراف االحترام في الرغبة االعتماد يعكس وبالتالي
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 ولهذا ،العالمية السوق  في الخريجين توظيف تعزيز أو ،الدولي التوظيف ألغراض خاصة
 التميز أجل من ليس ،الجامعية المناهج من العديد هندسة إعادة اليوم يجري  السبب
نما ،فحسب         (Haigh, 2014:11) .للمطابقة ًضاأي وا 

 الجامعات بمساعدة والهيئات والوكاالت الدول من لكثيرا قيامهذا يفسر محاولة  ولعل
 لجهود الذاتي التقييم وعلى ،على التواضع على معايير مقبولة لجودة التعليم الجامعي

 للتدويل كمصدر التمويلالنظر إلى  ىعل الحكومات بعض إقدام يفسر كما ،التدويل
 مجموعة لتغطي ،الذاتي التقييم أنشطة في التوسع إلى الجامعات دفع مما ،التنافسي
 وتبادل ،التنظيمية والجوانب ،األكاديمية كالبرامج ،الجامعي العمل مجاالت من واسعة
 .غيرهاو  العلمي والتعاون  والبحث ،الدولي والحراك ،الدراسية والمناهج البرامج

(Knight, 1999:218) 

حالة مثيرة لالهتمام من وجهة نظر تقييم الجودة  -المثال سبيل على-وتعد أستراليا 
ألسباب عديدة في مقدمتها: أن أنظمة التدقيق ونوعيتها ترتبط مباشرة بالدعم  ،واالطمئنان

مة في تقييم من زاوية المساءلة والجدارة؛ حيث تعد من العوامل الحاس ،الحكومي والتمويل
جراءات جديدة لتقييم أنشطة التدويل على المستوى  ،جهود التدويل وتضع أستراليا نظًما وا 

أن تأخذ في االعتبار التزام واتجاهات  -المثال سبيل على-فمن غير المألوف  ،المؤسسي
 ،وجهودها في مسألة توظيف الكفاءات في هذا الشأن ،ومواقف اإلدارة العليا نحو التدويل

والتعاون مع مكاتب عالمية للجودة  ،ا اتجهت في ذات الوقت نحو تطوير أدوات التقييمكم
إضافة إلى جهودها المستمرة للحصول على االعتماد لبرامجها الخارجية.  ،واالعتماد

كما يتضح  ،األسترالية على االرتقاء بنوعية التدويل ةوتعكس هذه الجهود حرص الجامع
وبرامج  ،من خالل التعليم عن بعد ،جها المقدمة في الخارجفي التطوير المستمر لبرام

    (Knight, 1999:218-219)                             أو حرم األقمار الصناعية. ،التوأمة

                                              

 The Zagreb School of Economics and Managementكما تعد حالة 

(ZSEM) من النماذج العملية أيًضا لهذا  -المشار إليها آنًفا -مؤسسة الكرواتية ال
 AACSB) األكاديمي حيث توجهها نحو تطبيق معايير االعتماد الحديث؛ االتجاه العالمي

  accreditation) ا في مجال إدارة األعماليً كأحد استراتيجيات التدويل المعمول بها دول، 
نظام تحسين الجودة و  ،(AACSB)يات إدارة األعمال رابطة تطوير كل معايير مثل:

وتمثل شهادة  ،بهدف اعتماد البرامج التعليمية للجامعات (EQUIS)األوروبي 
((AACSB  أعلى معايير قابلة للتحقيق من قبل كليات إدارة األعمال في جميع أنحاء

األعمال في  كما أن مثل هذه المعايير تأخذ في اعتبارها مستوى كليات إدارة ،العالم
   (Magzan; Maslac, 2009:3) .التدويل

 The School of Leadership and Education Sciencesجهود وتمثل 

(SOLES) وUniversity of San Diego (USD) حالة فريدة  بالواليات المتحدة
 تشاركتعزيز تدويل التعليم الجامعي بتطبيق معايير االعتماد؛ حيث  لالتجاه العالمي نحو
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أطلقت  (6111)ففي عام  ،تدويل برنامج المشورة في تخصص اإلرشاد المدرسي
SOLES) )تها وتضمنت مبادرة التدويل في خط ،عملية التخطيط االستراتيجي

االستراتيجية صياغة مجموعة من األهداف الواضحة تتمثل في إكساب األساتذة والطالب 
والتسويق  ،المسئولية االجتماعيةو  ،مهارات وقدرات تدور حول: "الحساسية الثقافية

وشملت مجموعة من العناصر المحددة في هذه المبادرة وهي: "توسيع الفرص  ،العالمي"
والجديد هنا هو  ،وتدويل المناهج في جميع البرامج" ،الدولية ألعضاء هيئة التدريس

جديد في  إضافة معيار: "انخراط جميع الطالب في تجربة دولية قبل إكمال البرنامج" كشرط
والتعاون بين الثقافات في المشاريع المهنية  ،وتشمل دراسة مقررات في الخارج ،التدويل

والتدريب  ،والمشاركة في مشاريع بحثية ثنائية قومية أو متعددة الجنسيات ،أو العلمية
وكان النموذج األكثر شيوًعا لخريجي البرنامج الدولي ينطوي على تحديد متطلبات  ،الدولي
وحضور  ،كزيارة المواقع )المدارس/ عيادات المشورة( ،ي لمن يقدم لهم تحقيقهاينبغ

 ،والدراسة العالمية الشاملة في برنامج اإلرشاد ،من أجل تقديم الخبرات ،المؤتمرات الدولية
-لتوفير أنشطة لتعلم الطالب ،وقد تم تطوير شراكات استراتيجية في كثير من أنحاء العالم

المؤتمر السنوي (JAAR)  حضر أعضاء من جمعية اليابان للبحوث -المثال سبيل على
هي (JAAR) و ،( تحت عنوان: "البحث والعمل"6111عام ) ،(SOLES)الذي عقدته 

تضم العلماء والطالب والمهنيين العاملين في  ،جمعية مهنية مستقلة مقرها في طوكيو
لتعزيز الممارسات في مجال الذين يستخدمون البحث اإلجرائي  ،القطاعين العام والخاص

والرعاية الصحية. وكجزء من الشراكة المتقدمة تم  ،والتعليم ،والصناعة ،األعمال التجارية
وبعض أعضاء هيئة التدريس إلى  ،االتفاق على سفر أغلبية طالب برنامج اإلرشاد

في عام  JAAR))للمشاركة في تجربة )التعدد الثقافي( كجزء من ندوة  ،طوكيو
 Tokyo Daito Bunkaوالطالب من JAAR))والتي شارك فيها قادة  ،(6171)

University  . Nash; et al., 2011:493-494)  )                 
أو السعي  واالعترافااللتزام بمعايير الجودة  أنيرى الباحث  ،وفي سياق ما سبق 
جاح التدويل بدون تطبيقها يعد الوجه اآلخر لتدويل التعليم الجامعي؛ حيث يصعب ن نحو

كما يمكن . كما سبقت اإلشارة -وجود قاعدة موحدة للشهادات والدرجات واالعتراف دولًيا
القول: أن هذا االتجاه قد يكون أمامه الكثير من الوقت لترسيخ أقدامه في عالقته بتدويل 

أنها دون فبرغم عظم الجهود في تطوير وتنويع أدوات ومعايير التقييم إال  ،التعليم الجامعي
المستوى المأمول؛ حيث الكثير من ممارسات التدويل ال تؤخذ في االعتبار عند القياس أو 

إضافة إلى وجود أنشطة تدويل يصعب قياس  ،في التصنيفات العالمية ألفضل الجامعات
ومن ذلك: االستثمارات المالية في أنشطة التدويل الزالت يصعب التحقق من أثرها  ،أثرها

وجهودهم في تطوير البرامج  ،االستشارات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريسو  ،وتأثرها
 المداخل أبرز أحد األكاديمي االعتماد معايير تطبيق يعد ذلك وبرغم ،والتقنيات وغيرها

 .العالمية نحو الجامعي بالتعليم الدفع نحو والتوجهات
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التعليم الجامعي يمكن  أنه من خالل استقراء االتجاهات الحديثة في تدويل ،والخالصة
 الخروج ببعض المالحظات الرئيسة في مقدمتها:

 االهتمام وهي ،واحدة قاعدة في تصب الجامعي التعليم تدويل اتجاهات مختلف أن -
 .والتميز للبقاء حيوي  كمطلب بالتدويل

 بشكل يرتكز الجامعي التعليم تدويل نجاح أن تماًما تدرك التدويل اتجاهات مختلف أن -
 واالستراتيجيات السياسات بين ،والمرونة والتكامل والشراكة التعاون  على اسأس

قليمًيا محلًيا والشركاء المصلحة أصحاب ومع ،جهة من والمؤسسية الوطنية  وا 
 .أخرى  جهة من ودولًيا

 ،البشري  المال رأس وتطوير تنمية استراتيجيات على تركز االتجاهات مختلف أن -
 .الجامعي التعليم دويلت لنجاح أساسية كركيزة

 االتصال تكنولوجيا تطور من تستفيد التدويل في الحديثة االتجاهات جميع أن -
 أكثر لجعلها ،والتنظيمية اإلدارية والبنية ،التعليمية العملية تطوير في والمعلومات

 .للتدويل قابلية
 وبالتالي ،واحد متصل خط على تسير وال ديناميكي بشكل تعمل االتجاهات جميع أن -

 من أكثر أو اتجاه من أكثر يتضمن قد الجامعي التعليم تدويل على اإلقدام فإن
ن ،شكل  في بينها يبرز أنه إال بها االهتمام في النسبي الوزن  يتفاوت كان وا 

 من العديد لتحقيق استراتيجي كمدخل ،الطالبي الحراك على التركيز المقدمة
 . ليوالدو  الوطني: المستويين على األهداف

 كبير بشكل القابلية وبالتالي ،والتنوع بالمرونة تتسم تدويلال في االتجاهات هذه أن -
 فيها بما العربية الدول مقدمتها وفي ،النامية الدول في وتعزيزها منها لالستفادة

 . الدولي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى  على وسواء ،مصر
  :الجامعي يمالتعل تدويل محاذير: الثالث المحور      

فضال عن األهداف  ،رغم الدواعي واألسباب التي تدفع نحو تدويل التعليم الجامعي
كما سبقت -والفوائد التي يحققها التدويل على المستوى الفردي أو المؤسسي أو الوطني

إال أن البعض يرى أن هناك مجموعة من المحاذير أو التحديات واألخطار التي -اإلشارة
في االعتبار عند التوجه نحو التدويل. والواقع أن هذه المحاذير تبدو في  ينبغي أن تؤخذ

 ،مثل: تأثير التدويل على الهوية الوطنية ،أكثر منها عقبات حقيقية أغلبها كقضايا جدلية
مما يمكن  ،األهداف التجارية في التدويل وغيرها غلبةو  ،وصعوبة إدماج الطالب الدوليين

 ة:تناوله في الجزئية اآلتي
 : الوطنية الثقافية الهوية تأثر -أ

كتلك التي  ،برغم وجود معايير ومواثيق ألخالقيات ومبادئ تدويل التعليم الجامعي
خاصة من حيث  ،وغيرها  (UNESCO)تظهر في كثير من مواثيق ومبادئ "اليونسكو"
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 كما تظهر المبررات السياسية على السطح في العديد من ،اإلتاحة والتكيف والجودة
والتشريعات  ،والتعليم من أجل السالم العالمي ،كالتعاون الدولي ،الفعاليات والمفاهيم

من األمور التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية. إال أن الواقع  ،وغيرها
 -إن لم يكن جميع  -كأغلب  يشير إلى ضعف قدرة الكثير من الدول على تحقيق ذلك

 تطور أنماط التدويل وآلياته. خاصة مع ،الدول النامية
أن المزيد من الجامعات توجهت نحو فتح فروع  -على سبيل المثال-يؤكد ما سبق 

فإن هذا المدخل يجد  -وكما سبقت اإلشارة  -لها في الخارج كجزء من استراتيجية تدويلها
ن م ،من منطلق أن مثل هذه المشاريع تخاطر باتهامها باالستعمار الفكري  ،من يعارضه

خالل فرض النموذج التربوي الغربي في المواقع األجنبية. مقابل مقاربة أخرى ترى في هذا 
فهذه الجامعات تفتح لتوفر فرصة التعليم للطالب في  ،المدخل بعًدا أكثر دولية وتعاوًنا

 ،مع توفير نظرة أكثر عالمية ،في تأهيل الطالب وهو من األمور الفعالة ،وطنهم وبيئاتهم
استراتيجيات التنفيذ  إلى –وفق هذه المقاربة  -هذا المدخل يحتاج أكثر ما يكون  ولذا فإن

 ،متكافئة غير شراكات إقامة من منًعا ،والتكامل والتنسيق المناسبة بين الدول المعنية
  (Reid; et al., 2010:8) .الوطنية الهوية على وحفاًظا

 متطلبات كأحد ، نجليزيةاإل  خاصة ،كما أن هناك ما يتعلق باكتساب لغة أجنبية
والتوجه  ،الدولية التربية نحو االنطالق قاعدة تشكل اللغة األجنبية أن على اعتبار ،التدويل
 محتواها في األجنبية اللغة على الدولية تعتمد الدراسية السيما وأن البرامج ،العالمية نحو

 على للحصول لخارجا لىإ االبتعاث مثل: أن صور التدويل األخرى  فضال عن ،تدريسها ولغة

 إتقان ، مما يتطلبوغيرها المشترك واإلشراف ،المهمات العلمية وكذلك ،علمية درجات

 الوطنية الثقافة على من تأثير اللغات األجنبية شعور بالقلق ومع هذا ثمة ،اللغات األجنبية

 مع تتنافىقد  قيم وافدة األجنبية من الثقافة تحمله األم، وما اللغة على تأثيرها خاصة

 في كافة اللغات األجنبية تعليم التشجيع على يتطلب هذا الوطنية. ولعل الثقافة معطيات
 للغة الوطنية، والعمل على تنمية الطالب بإتقان الوقت ذات في االهتمام التعليم، مع مراحل

 ولعله، (666: 6176لديهم.)هالل، نصار،  واالنتماء الثقافية الهوية ودعم قيم المواطنة
عندما أوصت بضرورة غرس أو  (Phan, 2013:172) ذات المعني الذي أكدته دراسة

شراكات غير  إقامةمن تنمية قدرات اللغة الوطنية مع قدرات اللغة اإلنجليزية، منًعا 
 متكافئة، وحفاًظا على الهوية الوطنية.

 :البشرية العقول هجرة -ب 
ليها البعض هجرة العقول أو أو كما يطلق ع Brain Drainتعد "هجرة األدمغة" 

بل وأحياًنا  ،واحدة من المشكالت الخطيرة التي تواجه البلدان النامية ،الكفاءات البشرية
فالعديد من األساتذة والباحثين يرسلون للدراسة في الخارج على  ،بعض الدول المتقدمة

كالتفاوت  ،عقوللكنهم ال يرغبون في العودة. وتتنوع أسباب وعوامل هجرة ال ،نفقة الدولة
 ،(WTOواالنضمام إلى "منظمة التجارة العالمية" ) ،وصعوبة مناخ العمل ،في المعاملة

التي تتضمن شروطها بجانب تحرير التجارة والخدمات والسلع حرية تنقل األفراد. كذلك 
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والعامل األخير يشكل نتيجة وأحياًنا  (Chen, 2011:82)تدني نوعية التعليم الوطني.
عندما أشارت  (Kritz, 2006:7) ولعل هذا ما تؤكده دراسة ،جرة العقول البشريةسبًبا له

إلى أن أعضاء هيئة التدريس في كثير من جامعات أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا تركوا 
أو  ،وانتقلوا للعمل في القطاع الخاص ،نظًرا لقلة األموال أو الرواتب المتاحة ،فيهاالعمل 

أو المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى تدويل موظفيها.  ت الدوليةللعمل مع الوكاال
والمزيد من التدهور في مؤسسات التعليم  ،وقد أدت هذه التطورات إلى تفاقم هجرة األدمغة

أن أغلب (Knight, 1999:226)  كما كشفت دراسة .الجامعي خاصة في الدول النامية
وهي مشكلة تواجه كندا  ،تجه صوب الواليات المتحدةالكفاءات الوطنية المهاجرة غالًبا ما ت

خريجين على مستوى عال  من الكفاءة في مجاالت  فهي تعد -على سبيل المثال -
ومع ذلك فهي غير قادرة على  ،وتكنولوجيا المعلومات ،مثل: الطب الحيوي  ،متخصصة

 نسيات.جذب هذه الكفاءات للعمل في الشركات الكندية أو حتى تلك المتعددة الج

 المنافسة إطار في أنه إلى(Schavan, 2008: 11-12) يذهب  ،في السياق ذاته
 تحاول ،المبدعة العقول جذب مجال في االستثمارات وتزايد ،العلمية المواهب حول العالمية
 ،المبدع البشري  المال رأس من ثروتها على للحفاظ اآلليات من العديد استخدام الدول
 وليس. عام بوجه والوطن للمؤسسة التنافسية والميزة القوة مصدر ليشك أنه من انطالًقا
 على- هناك كان( 6118) عام حتى أنه إلى ذهبت التي التقديرات من ذلك على أدل

 المتحدة الواليات جامعات في يعملون  ألماني باحث( 1111) من يقرب ما -المثال سبيل
 أن كما ،البحثية مؤسساتها في دائم بشكل يعملون ( 61111) حوالي عن فضال ،لوحدها

 الطالب بين نسبة أعلى يشكلون  الدكتوراه مرحلة من الدوليين األلمانيين الخريجين
 في األلمانيين الدكتوراه خريجي نصف من يقرب عما فضال. المتحدة المملكة في الدوليين
 تطور مالحظة يمكن كما. العودة وعدم للبقاء يخططون  المتحدة الواليات جامعات
 العشرة البلدان بين من بالفعل هي والتي ،الهند في المساواة قدم على التنافس ديناميكية
 من يقرب ما سنوًيا تنفقه ما معدل يبلغ حيث والتطوير؛ البحث على اإلنفاق في األوائل

  .أمريكي دوالر مليار( 67)
 تطور عم خاصة -تزال ال" األدمغة هجرة" أن يرى  من هناك ،تقدم ما على تأسيًسا

 انتقال البلدان بعض تستخدم حيث العالم؛ دول من كثير في قلق مصدر -التدويل آليات
 تنشئ والمؤسسات فالحكومات ،الجامعي التعليم مجال في قدرتها لتوسيع الدوليين الطالب
 استقطابهم وتحاول ،وغيرهم المغتربين من األكاديمية المواهب مع رسمية وروابط شبكات
 وفي. الطويل المدى على لديها المواهب دورة تعزيز إلى هادفة ،التحفيز ق طر من بالعديد
 قد للتدويل سلبية أنها على إليها ينظر التي اآلثار هذه أن يرى  من هناك فإن المقابل
 على ركزت ما إذا ،ذاتها المصدر دول خالل من حدتها تخفيف يمكن إذ ،ذلك عكس تكون 
. العكسية الهجرة وتشجيع ،الوطنية للكفاءات الحوافز دإيجا على والعمل ،الداخلي التدويل
 والحفاظ الكفاءات هذه جذب في رئيًسا دوًرا الجامعي التعليم تدويل يؤدي أن يمكن ثم ومن
  (IAU, 2012:2) .العالم أنحاء جميع في واسع نطاق على لها الفرص توفير مع ،عليها
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 للحد اآلليات من الكثير تقدم نجدها تاألدبيا من العديد استقراء خالل من أنه والواقع
 ظروف تحسين: ذلك ومن ،المصدر دول على جوهرها في تعول والتي ،الظاهرة هذه من

 ،الداعمة التدابير بعض باتخاذ الحكومات وقيام ،البشرية العقول واستبقاء لجذب العمل
 التعليم نوعية سينلتح ،التعليمية والمرافق التحتية البنية وتحسين ،االستثمار زيادة: مثل

 نشر ودعم ،الدولي والتعاون  االتصال في االستثمار زيادة عن فضال ،التنافسية وقوته
  .وغيرها األخرى  المؤسسات مع العقود وتوقيع ،البحوث

 :الدوليين الطالب استيعاب/ دمج -ج
 تدويل استراتيجيات تنفيذ في واضح اتجاه إلى الجامعية المؤسسات من العديد تفتقر

 دون  ،الدوليين الطالب من عدد أكبر جذب إلى يسعى منها فكثير ،ومستدامة مغزى  اتذ
 قد أيًضا ،المحلية الثقافة في لدمجهم أو الطالب هؤالء لدعم ،مناسبة تحتية بنية ضمان

 في تساعد قد التي التربوية المناهج في النظر إلعادة واضحة استراتيجية هناك تكون  ال
 إليها ينظر ما غالًبا الدوليين الطالب وجود مسألة فإن ،أخرى  ارةوبعب ،ذلك على التغلب
 التي اإلجراءات ولكن ،واضحة تجارية منافع وجود عن فضال ،للتدويل المفتاح أنها على
 أنه يبدو وما .مناسبة غير أو كافية تكون  ال قد الطالب هؤالء ودمج الستيعاب تتخذ

 والطالب ،الوطنيين الطالب: من كل احتياجات يتلب التي الملموسة اإلجراءات هو المطلوب
 لتطوير االستباق فإن ،المقابل وفي ،أفضل بشكل لتعمل األخيرة الفئة يمكن بما ،الدوليين
 وكذلك ،األجانب أقرانهم مع األولى الفئة طالب لتفاعل ضروري  الثقافات بين التفاهم

  .المستقبل في العمل أو الخارج في مكوثهم أثناء أخرى  ثقافية بيئات في للعمل إلعدادهم
(Reid; et al., 2010:6)  

 دمج قضية في كبيًرا تأثيًرا يؤثر اللغة عامل أن إلى اإلطار هذا في األدبيات تشير كما
 أن برغم أنه -على سبيل المثال- التدويل في الصين تجربة أكدت فقد ،الطالب تأقلم أو

 في مناقشة إلى تحتاج تزال ال أنها إال جانباأل الطالب لجذب الرئيسة الوسيلة تعد اللغة
 البلدان تجربة حققته الذي النمو أن التجربة أثبتت فقد ،الصينية التدويل استراتيجية
 كلغة اإلنجليزية إلى منه األكبر الجزء في يعود الجامعي التعليم تدويل في المختلفة
 لغة تعتبر ال التي يةالصين اللغة عكس ،األجانب الطالب جذب في نجحت حيث عالمية؛
 التعليم لمؤسسات يكون  وأن ،التدويل في خططها تنجح أن الصين أرادت إذا لذا. عالمية
 في خاصة ،اللغوي  والوعي بالتدريب تهتم أن عليها عالمية وسمعة مكانة فيها الجامعي
 أنه كما ،األجانب الطالب لجذب فعالية أكثر يكون  سوف فذلك ،العالمية اللغات مجال

 (Chen, 2011:82) .للتطبيق قابلية األكثر ألسلوبا
 وتبادل ،اإلقامة خالل مناسبة دعم أنظمة توفير بدون  أنه الدراسات تؤكد ،ثم ومن
 يحقق أن يمكن الطالبي الحراك أو التدويل فإن ،األحيان من كثير في والمشورة البرامج
 ،المضيف البلد ثقافة اهتج السلبية النمطية الصور فبناء ،الطالب مع عكسية نتائًجا
 من بدال الدفاعية المواقف اعتماد إلى يؤدي قد المألوفة غير ثقافاتلل التعرض وزيادة
 نماذج مراجعة خالل من يتضح ما وهو (Reid; et al., 2010:7) .االنفتاح من المزيد
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 هذه أن اتضح فقد ،المتحدة والمملكة ،وأستراليا ،كندا: مثل التدويل في الدول بعض
 النماذج هذه في لوحظ كما ،الذات حول التمركز على القائمة النظرة في اشتركت النماذج
 واستخدام ،النمطية للسلوكيات األقل واالستخدام ،المهيمنة الثقافات بأيديولوجية التمسك
 .األقليات لثقافة السلبي التشكيل خالل من ،االستراتيجية الهيمنة أجندات لتأطير الثقافات

Patel; Lynch,2013:226)                                                                        ) 
 الحكومية وسياساتها قوانينها ضمت حيث أستراليا؛ إليه تنبهت ما هذا ولعل
 تدويل استراتيجية ركزت كما ،الدوليين الطالب ودمج حماية ضرورة يؤكد ما والمؤسسية

 عبر أو الجامعي الحرم داخل لهم تقدم أن يمكن التي الدعم وجهأ على الجامعي التعليم
 ضد( 6115 ، 6118) عامي في الحوادث بعض وقوع بعد خاصة ،التعليمي الفضاء
وفي المقابل لجأت الهند بدورها إلى التغلب على  ،(Shaw, 2014:9) .الهنود الطالب

تب المتخصصة في تقديم هذه المشكلة داخل جامعاتها من خالل إنشاء المراكز/ المكا
خاصة  ،من خالل البرامج التدريبية والتثقيفية ،وعالج مشكالتهم ،الدعم للطالب الدوليين

وقد نفذت بعض هذه المراكز "برنامج المستشار" عام  ،في المسائل البين ثقافية واللغة
من خالل تصنيفهم إلى ثالث فئات: فئة الطالب  ،( على الطالب الدوليين6115)

وقد  ،وهم أقارب أو أبناء للهنود غير المقيمين ،وفئة الهنود من غير المقيمين ،انباألج
فئة أطفال الهنود الذين يعملون في دول  ،وأخيًرا ،يكونوا تلقوا تعليمهم بأكمله في بلد آخر

الخليج. كما أن أحد التدابير المهمة التي اتخذتها هو تعيين مستشارين من بين أعضاء 
لنظام ومساعدتهم على التكيف مع الحياة وا ،لتوجيه الطالب الدوليين ،هيئة التدريس

 عما فضال Karky, 2013:41-43 ; Haigh, 2014:9))التعليمي في البلد الجديد.
 أوائل منذ كبيرة جهود من Association of Indian Universities (AIU) به تقوم

صدار المعلومات جمع حيث التسعينيات؛  في األجانب الطالب حول نتظمةالم التقارير وا 
 مختلف فهم على يساعد بما ،وغيرها ومشكالتهم وتخصصاتهم جنسياتهم متضمنة ،الهند

 .لجامعاتها األجانب الطالب جذب في الهند تواجهها التي التحديات

(Qamar, 2014:3)                                                                                

 حيث المرسلة؛ الدول طرف ،الطرفين عاتق على تقع القضية هذه أن ،بالذكر والجدير
 المستقبلة؛ الدول وطرف ،الخارج في للدراسة طالبها لتحضير توعية برامج عمل يجب
 والمساندة الدعم وتقديم ،فعلية متابعة وتدابير ،استيعابية بعملية القيام يلزمها حيث

جراءات تعاونية استراتيجيات وجود النهاية في يستلزم الذي األمر. الدوليين للطالب  وا 
 .الطرفين بين تنسيقية

 :الجامعي التعليم لتدويل التجارية األهداف -د   
 األهداف ولطغيان ،الجامعي التعليم لتسليع مدخال باعتباره التدويل إلى البعض ينظر
 كالتعاون  ،األكاديمية والقيم واألهداف ،الثقافية وظيفته حساب على والربحية التجارية
تاحة واالستقاللية األكاديمية والحرية  رسالة صلب يشكل مما ،وغيرها ونشرها المعرفة وا 
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 الرئيس الهدف بأن االعتقاد أن يرى  من هناك المقابل وفي .األصيلة وأهدافها الجامعة
 جذب في يتمثل هأن أو ،الجامعية للمؤسسة األموال أو األرباح من المزيد جلب هو للتدويل
 الكثير يفتقد اعتقاد هو اإليرادات من المزيد لجذب الدوليين الطالب من األكبر العدد وحشد
 توفر أن يمكن التي ،األخرى  األبعاد من العديد يتضمن التدويل ألن ذلك ،الصواب من

 دولال مع العالقات تعزيز خالل من والتجارب فالخبرات ،الفوائد من الكثير ذلك إلى إضافة
 جانب من أنها كما ،جانب من هذا التجارة أو الربح عامل تحسن أن فعلًيا يمكن األخرى 
 العناصر أفضل تجذب أن يمكن أنها عن فضال ،قوية دولية سمعة المؤسسة تكسب آخر
 والتكنولوجي العلمي التطور تحسين يمكنها التي ،التدريس هيئة وأعضاء الباحثين من

 تأثير تفاوت من أيًضا ذلك على أدل وليس Shaw, 2014:13)). ومجتمعًيا مؤسسًيا
: مثل دوال نجد حين ففي ،ألخرى  دولة من التدويل عملية في االقتصادي الهدف ووزن 
 تحاول لم حيث الجامعي؛ التعليم تدويل لقضية نظرتها في محايدة سياسة تتبع السويد
 والواليات ،أستراليا: مثل دوال نجد ،مباشرة الجامعية المؤسسات سياسات على التأثير
 في حيوية قضية الجامعي التعليم تدويل في االقتصادي الجانب من تجعل ،المتحدة
 تمويل وفـي ،الوطني اقتصادها تعزيز في مهًما جزًءا يشكل أنه اعتبار على ،سياساتها
ن (Maassen ; Uppstrøm, 2004:19-20). العلمي والبحث التعليم أنشطـة  كانت وا 

 -على سبيل المثال- ذلك ومن ،األخرى  عن يختلف لهدف أو بطريقة تنفذه دولة كل
 من أكبر بدرجة العلمي البحث زاوية من الجامعي التعليم تدويل على تركز المتحدة الواليات
 من ممكن عدد أكبر وجذب ،التدريس تدويل على أستراليا تركز حين في ،التدريس تدويل
  ،البشرية ثروتها على الحفاظ اعتبارها في الدول تضع األحوال كل وفي. األجانب الطالب
 .المبدعة والعقول الكفاءات جذب عن فضال

 :األكاديمي االعتماد/ االعتراف -هـ  
 والبرامج المؤسسات ببعض األكاديمي االعتماد/ االعتراف تحدي أو قضية ترتبط
 أصبحت فقد. الجامعي التعليم تدويل من الربحية أو التجارية األهداف بقضية والدرجات
 ولكثير بل ،والخاصة العامة ،الجامعية المؤسسات من لكثير والبرامج التعليم تدويل ظاهرة
 برامجها فيه تكون  قد الذي الوقت في ،األموال لجمع سهال طريًقا والشركات الوكاالت من
 دةالجو  لمعايير مطابقتها حيث من ،دولًيا بها معترف غير شهاداتها أو درجاتها أو

 .الخدمة ماستال طريقة أو الكيف أو الكم حيث من سواء ،العالمية
 (Hénard; et al., 2012:20)  

 :لها ومعنوًنا موصًفا القضية هذهAltbach, 2012 :2) ) ناقش وقد
(Corruption: A Key Challenge to Internationalization)، الفساد وهذا 

 بل ،التدويل في األقل الوزن  ذات الدول على تصريق ال الجامعي التعليم تدويل يتحدى الذي
 التعليم تدويل في الطويل الباع ذات الدول وفي ،العريقة والكليات الجامعات من العديد طال

 على يقتصر ال كما ،وأستراليا ،المتحدة والمملكة ،المتحدة الواليات: مثل ،الجامعي
 الكثير بين المحموم للتنافس جةنتي ،والحكومية بل ،الخاصة الجامعي التعليم مؤسسات
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 مكنها الذي ،التكنولوجي التطور على ذلك في مرتكزة ،األرباح تحقيق حول المؤسسات من
 من جعل الذي األمر. تكلفة وبأقل وقت أسرع وفي مكان أي في الخدمة تسليم سرعة من

 على األفرادو  والوكاالت المؤسسات من لكثير الدوالرات ماليين تدر ،رائجة صناعة التدويل
 .الوسطاء من الكثير ظهور مع خاصة ،سواء حد

 من كثير وفي الصور من كثير في الفساد (Altbach, 2012:2-3) شخص كما
 مؤسسات من جامعية شهادات أو درجات على الحصول: ذلك ومن ،والكليات الجامعات

 هممؤهالت في المأمول المستوى  دون  طالب توظيف أو قبول وتسهيل ،معتمدة غير
 ضمان وكاالت وثقت وقد. امتحاناتها بنتائج أو العلمية الدرجات بوثائق والعبث ،األكاديمية
 أو جامعية مؤسسات مستوى  على الحاالت هذه من الكثير المتحدة المملكة في الجودة
 منح في االمتياز حق لنفسها تحتكر وشركات وكاالت وجود ذلك ومن ،أفراد أو شركات
 في للجامعات المؤهلين غير الطالب ماليين بضخ وتقوم ،البريطانية البرامج بعض درجات
 األكاديمي العمل وبمبادئ ،العالمية الجودة بمعايير االلتزام ودون . العالم أنحاء جميع
 ،الدولية العالقات الستقامة الالزمة األمور من وغيرها ،خاص بشكل التدويل أو عام بوجه
 .الجامعي التعليم وتدويل

 بوابة إطالق إلى ،الجودة ضمان مبادرات ضمن ،(UNESCO) دفع ما اهذ ولعل
 المؤسسات من التحقق على تساعدهم التي المعلومات إلى األفراد لتوجيه إلكترونية
 ظهور إلى إضافة Altbach; et al., 2009: xii)). الشرعية وغير الشرعية والدرجات
 .الشهادات صحة من التحقق برامج من الكثير

 مع أخص نحو وعلى ،التكنولوجي التطور مع خاصة ،وتتطور تستمر قد القضية
 ال والتي ،"accreditation mills" عليها يطلق كما أو ،خاصة وجهات وكاالت ظهور
ن لمؤسسات االعتماد منح في فحسب تتساهل  يقرر ما تدفع طالما ،له مؤهلة غير كانت وا 
. األكاديمية المعايير خفض إلى ذاته للغرض أحياًنا وتتجاوز بل ،االعتماد رسوم من عليها

 تقتصر لألسف فتلك ،للجامعات عالمية تصنيفات وجود برغم وتتطور تستمر قد المشكلة
 قد المشكلة ،العلمي البحث جانب خاصة ،التصنيف في محددة جوانب على تركز أو

 لكن. لتدويلا وتقاليد بقيم االلتزام وضعف ،للجامعات الحكومي التمويل تراجع مع تستمر
 الوقت في يقدم كما ،يتساءل وهكذا (Altbach, 2012) يرى  هكذا عمله؟ يجب الذي ما

 للحد الحلولأو  البدائل من لمجموعة استعراضه خالل من ،التساؤل هذا عن اإلجابة ذاته
 :وهي ،وأخالقياته الجامعي التعليم تدويل تهدد التي ،"الفساد" ظاهرة من

 (Altbach, 2012:3-4)  

 .المشكلة بوجود االعتراف-

 في (6176) عام جاءت التي كتلك ،اإليجابية التدويل وأخالقيات وقيم بمبادئ االلتزام-
 والذي،  The International Association of Universities (IAU) تقرير
 Affirming Academic Values in Internationalization" :عنوان حمل
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of Higher Education: A Call for Action"، والتعاون  ،االلتزام :قبيل من 
 ،العلمي والبحث المعرفة وتنمية ،والتنوع الجودة وتعزيز واحترام ،الدولية والشراكة
 التدويل قيم من وغيرها ،وعالمًيا وطنًيا منتجين كأعضاء للطالب األفضل واإلعداد
 .األصيلة

 على تقييمها يتم الجامعات أن من الدولي والمجتمع الجودة ضمان وكاالت تتأكد أن -
 المستوى  على المصلحة ألصحاب إتاحتها مع ،بشفافية النتائج تعلن وأن ،سليمة أسس
 .الدولي

 للحفاظ ،الجودة ضمان ووكاالت ،والوطنية ،اإلقليمية الحكومات بين الجهود تنسيق -
 .الجامعات في الجودة معايير على

 ،الدولي الجامعي التعليم مجال في الجيدة ساتوالممار  األخالق حول الوعي إذكاء -
 تستحق التي المستمرة والتحديات بالمشاكل ،الطالب خاصة ،المصلحة أصحاب وتوعية
 .المجال هذا في االهتمام

 حول المتاحة المعلومات في ،الطالب خاصة ،المصلحة وأصحاب الشركاء تدقيق -
 من التأكد ضرورة ثم ومن. اتهمقرار  ضوئها في يصنعون  والتي ،والبحوث التبادالت
  .تصدرها التي الجهات ومكانة ،موثوقيتها
 تدويل أو أهمية قيمة من التقليل إلى تدعو ال القضايا وتلك المحاذير هذه أن والواقع

 ،التدويل ومبادئ بقيم والدولي المؤسسي االلتزام إلى تدعو ما بقدر ،الجامعي التعليم
 وخطط استراتيجيات ووضع ،وخارجًيا داخلًيا المصلحة أصحاب مع والمكاشفة والمشاركة
 ،جهة من وموضوعية عادلة أسس على الدولية والشراكة التعاون  توفر تكفل وتدابير
 .أخرى  جهة من الوطنية والكفاءات والخصوصية الثقافية الهوية على وتحافظ

 :البحث نتائج: الرابع المحور     
 في الحديثة عام، ولالتجاهات بوجه الراهن حثالب ألدبيات السابق العرض خالل من
التي قد تمهد السبيل  النتائج، ببعض الخروج خاص، يمكن بوجه الجامعي التعليم تدويل

 إلى الجزئية التالية من البحث، وهي تحديد مدى إمكانية اإلفادة من هذه االتجاهات
 ة هذه النتائج ما يلي: في تعزيز تدويل التعليم الجامعي المصري. ولعل في مقدم الحديثة

 وفي العصر متغيرات فرضتها ،عالمية ضرورة أصبح الجامعي التعليم تدويل أن -
 كالتركيز ،وممارسات ومفاهيم متغيرات من بسياقاتها يرتبط وما ،العولمة مقدمتها

 ،المجتمعية والمحاسبية ،العمل سوق  وعولمة ،المعرفة واقتصاد ،المعرفة على
 إعداد الجامعية المؤسسات على يفرض مما. للجامعات وميالحك الدعم وتراجع
 مصادر وتدبير ،االعتراف عن والبحث ،عالمي سوق  في للعمل مؤهلين خريجين
 . جديدة تمويل

 السياق العولمة تعد حيث العولمة؛ ومفهوم التدويل مفهوم بين وفروًقا عالقة هناك أن -
 العولمة لمنح الرئيس المدخل تدويلال يعد حين في ،التدويل فيه يتحرك الذي العام
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 والهوية الجغرافية الحدود تتعدى أنها في التدويل عن العولمة وتختلف. وجودها
 القيمة تراعي ،وأخالقيات مبادئ على يرتكز التدويل نجد المقابل وفي. الوطنية

 وخصوصية هوية على والحفاظ ،الجامعية والخدمات األنشطة تدويل من األكاديمية
 .لةدو  كل

 .ومستمًرا منظًما جهًدا ويحتاج ،المدى طويلة عملية أو مفهوًما يعد التدويل أن -

 سوق  في للعمل مؤهلين خريجين إلعداد وسيلة فهو ،غاية وليس وسيلة التدويل أن -
 والمؤسسات الدول بين العالقات وتحسين ،والتميز الجودة وتحقيق ،عالمي

 .الجامعية

 يبدو ،وممارساته الجامعي التعليم تدويل مفهوم في عالمًيا وتطوًرا توسًعا هناك أن -
 بل ،المجتمع وخدمة العلمي والبحث التدريس في الدولية األبعاد تطوير في ذلك

 يقتصر وال ،والممارسات الصور من العديد يأخذ التدويل أصبح ثم ومن ،واإلدارة
 الطالب جذب أو ،والموظفين واألساتذة الطالب حراك أو، التدريس على فقط

نما ،الدوليين التدريس هيئة وأعضاء  المنظومة وظائف مختلف إلى يمتد وا 
 . االستراتيجية وخططها إدارتها فيها بما ،الجامعية

 ،واحدة باستراتيجية أو واحد بمدخل الجامعية المؤسسات كل في يتم ال التدويل أن -
نما  بل ألخرى  جامعة من ختلفت قد والتي ،ومبرراته واستراتيجياته مداخله تتعدد وا 
 بين المشترك القاسم يظل ذلك ومع. المرجوة لألهداف وفًقا ،الواحدة الجامعة وداخل
 والتكامل والتنسيق والشراكة التعاون  على قيامه هو الجامعية المؤسسات مختلف
 إقليمًيا ،وخارجًيا داخلًيا ،ومؤسسًيا وقطاعًيا وطنًيا) :المستويات مختلف على
 (.ودولًيا

 العديد توفير على يتوقف ،الجامعي التعليم لتدويل ما توجه أو استراتيجية نجاح أن -
 القيادات وقناعة والتزام ،والوطني المؤسسي التنسيق: مقدمتها وفي المقومات من

 ومختلف والطالب التدريس هيئة أعضاء عن فضال ،بالتدويل العليا األكاديمية
 ،داعمة تنظيمية وثقافة رؤية ووجود ،الزمةال الموارد وتوفير ،المصلحة أصحاب
 .والوطنية المؤسسية األولويات ومراعاة ،البشرية الموارد وتنمية

 صيغة إليجاد ،عامة العربية الجامعات أمام واالتجاهات الفرص من الكثير هناك أن -
 عملية"غرار على العلمية والدرجات التنظيمية والبنى الهياكل لتوحيد مشتركة
 .أوسع نطاق على العربي الجامعي التعليم لتدويل الطريق يمهد بما ،"بولونيا

 جامعة فيها بما المصرية الجامعات في تبدو التي التدويل صور من الكثير هناك أن -
 ،والبحثية العلمية والشراكات واالتفاقات ،دولًيا المعرفة مصادر كتشارك ،األزهر
 . هاوغير  واألساتذة للطالب األكاديمي والحراك
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 الجامعي التعليم تدويل به يحظى الذي الزخم أن على تؤكد الواقع مؤشرات بعض أن - 
 واتجاهاته مبرراته ستتنوع كما ،المستقبل في ويتسع يستمر قد الراهن الوقت في

 العلمية التطورات وتسارع ،والوطنية المؤسسية االحتياجات بتنوع ،وصوره
ن. والتكنولوجية  يتعرض قد حيث واحدة؛ بوتيرة يسير نل التوسع هذا كان وا 
 ارتفاع لتوقع نظًرا ،الطالبي الحراك جانب في خاصة ،الدول بعض في لالنكماش

 . بعد عن التعليم تكنولوجيا استخدام وتكثيف ،الخارج في الدراسة تكلفة
 يجب والتي ،الجامعي التعليم بتدويل المرتبطة والمحاذير التحديات بعض هناك أن -

 ،الوطنية الهوية كقضية ،للتدويل ما استراتيجية تبني عند االعتبار في أخذها
 الذي بالقدر للمؤسسات إيجابًيا التدويل يظل وبالتالي. التجارية األهداف وغلبة
 على فيه ويرتكز ،البشرية وعقولها ثروتها على فيه ويحافظ هويتها به يحفظ

 .وااللتزام للجودة دولية ومعايير ،أخالقية مقومات

 قد والجنوب الشمال دول بين الهوة اتساع من مزيًدا أن إلى الواقع دالئل تشير ،وأخيًرا -
 استخدام في ،العربية الدول فيها بما ،الجنوب دول تسارع لم إن ،يحدث

قامة ،نوعية قفزات وتحقيق ،استباقية تدويل استراتيجيات  على وتحالفات شراكات وا 
 .الجامعي التعليم تدويل سياق في وموضوعية عادلة أسس

 االتجاهات من لإلفادة مقترحة وتنظيمية إدارية مسارات: الخامس المحور     
 :المصري  الجامعي التعليم تدويل تعزيز في الحديثة
 الجامعي التعليم تدويل في الحديثة االتجاهات حول ونتائجه البحث أدبيات ضوء في
 من كثيًرا أن إال ،المصرية بالجامعات لالتدوي صور من العديد وجود رغم أنه: القول يمكن

 ووطنية مؤسسية سياسة على تسير ال أنها عن تكشف -اإلشارة سبقت كما- األدبيات
 المصرية الجامعات عدد مع أو ،التدويل في الحديثة االتجاهات مع تتالءم ،واضحة
 ستعراضا ضوء في أنه كما. الجامعات هذه أغلب وعراقة ومكانة بل ،وأساتذتها وطالبها
 التعليم تدويل تعزيز في منها اإلفادة إمكانية يتضح التدويل في الحديثة االتجاهات أبرز

 اإلدارية العمل مسارات من مجموعة تقديم يمكن اإلطار هذا في. المصري  الجامعي
 التعليم لتدويل ناجحة واستراتيجيات سياسات لتبني مرتكزات تشكل قد التي والتنظيمية
 نجاح أن االعتبار في األخذ مع ،خاص بوجه ي منهاألزهر ، و عام بوجه المصري  الجامعي
 هذه وأن ،جهة من والمؤسسي الوطني: المستويين على تعاوًناو  تنسيًقا يستلزم تنفيذها

 مابين تنفيذها في تتنوعمتد/ ت قد أنها عن فضال ،أخرى  جهة من دينامية المسارات
 :اآلتي النحو على وذلك. قصيرة أو متوسطة أو المدى طويلة مسارات
 :االستراتيجيةو  الرؤية: مسار أوال
وترجمتها في استراتيجيات وخطط  ،المصري  يلتدويل التعليم الجامع يةرؤية وطن بناء -

وفي ضوء ضوابط ومعايير  ،ضمن االستراتيجية العامة للدولة ،واضحة ومحددة
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 ،امعية والحكوماتوالمشترك بين المؤسسة الج المفتوح الحوارو  ،الجودة العالمية
 المؤسسات المعترف بها عالمًيا. ة ذلكوفي مقدم ،ومختلف أصحاب المصلحة

والتعددية  ،رؤية جامعية دولية لبيئة أكاديمية تدعم التعاون والشراكة صياغة -
في  عنهاوالريادة العالمية. والتعبير الواضح المعالم  ،وامتالك ميزة تنافسية ،الثقافية

 .أهدافهاها و رسالة الجامعة وقيم
استراتيجية لتدويل التعليم الجامعي تكون مناسبة لرؤية المؤسسة الجامعية  تبني -

ودعم  ،والتزام قيادي ،ثقافة تنظيمية دولية :علىعلى أن ترتكز  ،وأهدافها ورسالتها
 ،واستكشاف آلراء أصحاب المصلحة ،وتنسيق وتكامل وطني ومؤسسي ،مادي وتقني

 ،تدويلاللالتجاهات الدولية في مجال ورصد وتحليل  ،يواحتياجات السوق العالم
ودراسة االستراتيجيات والتدابير السياسية ذات الصلة. وعلى أن يكون في مقدمة 

 ،الشراكاتوتعزيز  ،الدخلنويع مصادر وت ،جذب واستبقاء الكفاءات ،أولوياتها
في سوق وتحقيق التوازن بين الدخول  ،التدويل وتحسين آلياته أنماطوتنويع 

 المنافسة العالمية وبين الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.
 والبنى والتشريعات: هيكل: مسار الثانًيا
بما يجعلها في وضع  ،الحديثة لالتجاهاتوفًقا  ،هيكلة الجامعات المصرية إعادة -

والتحول نحو الهيكل التنظيمي  ،اإلدارة الجامعية كتمهين ،أفضل لالستجابة للتدويل
 ،واستحداث المناصب القيادية التي تتسم بالطابع الدولي في اختصاصاتها ،لشبكيا

نجاز األعمال من خالل فرق العمل متنوعة التخصصات وذات الخبرة الدولية  ،وا 
نشاء/ تطوير و  وباالرتكاز على تكنولوجيا  ،المراكز المتخصصة في التدويل والتسويقا 

 االتصال والمعلومات.
تعزز من تدويل  ،الوطني والمؤسسي :نونية على المستويينتشريعات قا إصدار -

وتسهيل  ،خاصة ما يتعلق منها بقوانين الهجرة واإلقامة ،التعليم الجامعي المصري 
  وحماية حقوق الملكية الفكرية واالبتكار وغيرها. ،التعاون الدولي

تبرات ومخ ومعامل ،وورش ،وقاعات ،مرافق من ،الدولية ميةالبنية التنظي توفير -
من الموارد واإلمكانات  وغيرها ،وشبكات اتصال وتواصل ،ومكتبات إلكترونية ،علمية

 الجامعي المصري. التعليمالالزمة لتدويل 
التدويل واالبتكار الوطنية  إمكاناتالمصرية لطرق فعالة الستغالل  جامعاتال استخدام -

كزيادة  ،طنية الخارجيةعن التعاون والشراكة الو  الناتجةأو  ،كالسفارات ،في الخارج
وتقديم الدعم من خالل برامج تمويل  ،العلمية عالية األداء" الشبكات"المشاركة في 
 دولية تنافسية.



 م6176يناير لسنة ، الجزء األول( 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -51- 

الموارد الالزمة لمكافأة وتحفيز التبادل األكاديمي الدولي على مستوى  تخصيص -
تحسين واستثمارها في  ،واستقطاب الكفاءات المهاجرة ،الطالب واألساتذة والموظفين

 .تدويل التعليم الجامعي
 
 

 :التصالتقنيات المعلومات وا استخدام: مسار ثالًثا
كتوجه حديث في  ،االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال تعزيز -

 نخاصة التعليم ع ،من خالل تنويع أنماط التعليم ،تطوير التعليم الجامعي وتدويله
والتركيز على إيصال ، والتعلم اإللكتروني ،الفتراضيا ليمكالتع ،بعد بصوره المختلفة
 وتبادل التجارب والخبرات دولًيا. ،الخدمة إلى المنزل

بما  ،لرصد عملية الحراك األكاديمي لألساتذة والباحثين والطالب ،قواعد بيانات بناء -
 ووضع خطط التطوير. ،يفيد في رسم سياسات االستثمار

والجامعات  لمؤسساتبالتعاون والتشارك مع ا ،ةقواعد وشبكات تقنية دولي إنشاء -
والتعاون الدولي على الصعيدين:  ،بما يسهم في تشكيل الروابط والشبكات ،الرائدة

 التعليمي والبحثي.
 والتنمية المهنية في مجال تدويل التعليم الجامعي: التدريب: مسار رابًعا    

في  األكاديميةالتدريس والقيادات برامج تدريبية تثقيفية ونوعية ألعضاء هيئة  تقديم -
 ،التدويل والعمل بين الثقافات نشطةفي أ المشاركةلرفع القدرة على  ،مجال التدويل

تقان اللغات العالمية ،كالتسويق واستخدام  ،ووضع خطط التدويل ،ودراسة الثقافات ،وا 
 تقنيات المعلومات وغيرها.

 خططه. مجال التدريب ووضع في  ،في تبادل البرامج والخبراء دولًيا التوسع -
لالرتقاء بالقدرات والمهارات الالزمة  ،برامج ودورات تدريبية للجهاز اإلداري  وضع -

 لفهم أبعاد تدويل التعليم الجامعي.
أو عند اختيار  ،في االعتبار عند التوظيف أو الترقي ومهاراته التدويلقدرات  وضع -

 التدويل. راتيجيةاستالقيادات الجامعية المسئولة عن تنفيذ ومتابعة 
 أساتذة(: /األكاديمي الدولي )طالب الحراك: مسار خامًسا     

لالضطالع بمهام الدعم  ،معات المصريةتطوير مهام الوحدات القائمة في الجا  -
بما  ،خاصة تيسير الدراسة للطالب الدوليين ،والمساندة لتدويل التعليم الجامعي

واالستفادة منهم كسفراء للمؤسسة  ،ديدةيحقق تكيفهم مع البيئة الثقافية الج
 الجامعية في دولهم عند عودتهم.
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تتوافق واحتياجاتهم  ،برامج دراسية وتثقيفية للطالب الدوليين والمحليين تقديم -
 خاصة قدرات العمل في بيئات ثقافية متنوعة. ،واالرتقاء بقدراتهم

 المواهب من جذب على ديساع بما ،عالمية بالخارج تدويل مكاتب مع اتفاقيات توقيع -
 الدوليين للدراسة. الطالب

خطة لالستفادة من الطالب الدوليين في تعزيز ودعم أنشطة تدويل التعليم  وضع -
 بهم في تقديم برامج أو دورات تعلم اللغات. نةكاالستعا ،الجامعي

 خالل من ،القبول ضوابط وتحسين ،قبول الطالب الدوليين بالجامعات أنظمة تطوير -
 إجراءات من واالنتهاء ،هاوتقديم المعلومات توفير في الجامعات ةقدر  ستوى م رفع

إلى توفير المرونة الالزمة في  إضافة ،الطالب وصول قبل ،وغيرها واإلقامة ،القبول
 .التأشيرات على الحصول وتيسير ،بالتسجيل المتعلقة المسائل إدارة

ريس والطالب مثل: االبتعاث إلى الفرص المتاحة للتدويل أمام أعضاء هيئة التد زيادة -
والمشاركة في المؤتمرات  ،وبرامج الزمالة ،والمنح الدراسية ،الجامعات األجنبية

. مع وضع حوافز مادية وأدبية جاذبة لعودتهم وغيرهاوالمشاريع البحثية الدولية 
  واالستفادة منهم.

 الدراسية والتدريبية والبحث العلمي: البرامج: مسار سادًسا    
 ،والدورات التدريبية ،البعد الدولي في مختلف البرامج والمناهج الدراسية غرس -

 ودراسة اللغات العالمية. ،كدراسة مقررات ثقافية
ليها -  التعليم دويللما لها من أثر في ت ،االهتمام بحركة الترجمة من اللغة الوطنية وا 

 الجامعي.
 يبية المطلوبة دولًيا.على بناء وتطوير البرامج الدراسية والتدر  التركيز -
والمساهمة  ،في برامج التوأمة واالعتراف بالمؤهالت بين الجامعات العربية التوسع -

كما هو الحال في تجربة االتحاد  ،بنشاط في تشكيل منطقة لألبحاث العربية
 أو بينها وبين الجامعات الدولية المعترف بها عالمًيا.  ،األوروبي

 في التغير يواكب بما والمقررات المناهج وتطوير ،راسيةالد للبرامج المستمر التقييم -
دماج ،العمل سوق   .والتخصصات المحتوى  في الدولي المنظور وا 

 البحوث ومراكز ،نطاق التعاون والتشارك مع الجامعات العالمية الرائدة توسيع -
 المتميزة في المجاالت العلمية والتكنولوجية المتقدمة. وحاضنات االبتكار

 .العليا الدراسات طالب على المشترك طنًيا ودولًيا في برامج اإلشرافو  التوسع -
 فروع للجامعات في الخارج: إنشاء: مسار سابًعا    
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في اعتبارها البيئة  خذفروع للجامعات المصرية في الخارج، على أن تأ إنشاء -
 أبناء تعليموفي مقدمة ذلك احتياجات  للدول األجنبية واحتياجاتها المحلية. ثقافيةال

 .بالخارج الجاليات العربية واإلسالمية
 عالمية، وتعليمية تقنية على مرافق وبنية ترتكزدولية،  مصرية جامعات إنشاء -

 .العالم أنحاء جميع من يةوالطالب يةالكفاءات التدريس استقطاب علـى وقادرة
 :ةوالشراكات اإلقليمية والدولي التحالفات: مسار ثامًنا    

يضم في عضويته بعض األساتذة والقيادات  ،مصرية جامعة كل مركز في إنشاء -
يضطلع بمهمة تسهيل ومتابعة عقد  ،وبعض الخبراء المحليين والدوليين ،الجامعية

على المستويين:  ،متعددة األطرافالو  ثنائيةوالشراكات الخارجية ال اقياتوتنفيذ االتف
 اإلقليمي والدولي.

وبينها وبين الجامعات العربية  ،ن الجامعات المصريةات البينية بيفي االتفاقي التوسع -
 ،وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة ،إلنشاء برامج تعليمية ،المتقدمة جنبيةوالجامعات األ

 ووضع أطر وطنية وقومية للجودة واالعتراف.
بما ، (UNESCO) و ،(OECD) مع المنظمات العالمية مثل:والتعاون  التنسيق -

 ويمهد الطريق ،واألولويات البحثية األكثر أهمية عالمًيا االقضاييساعد في تحديد 
 ويطور سيناريوهات للتنفيذ. ،التحتية البحثية البنيةويدعم  ،للتعاون والشراكة دولًيا

 الخدمات واألنشطة الجامعية دولًيا: تسويق: مسار تاسًعا    
الجامعي التعليم  لتدويلاستراتيجية تسويقية ضمن االستراتيجية العامة  وضع -
على أن تأخذ ضمن أولوياتها األنشطة العالمية واالحتياجات المحلية،  لمصري،ا

 وبالتنسيق مع المنظمات العالمية.
 ، ومراقبةمراكز/ مكاتب متخصصة، لدراسة األسواق العالمية للتعليم الجامعي إنشاء -

الطالب واالبتكار، بما يهيئ البيئة الجامعية المناسبة، لقبول  األسواقاتجاهات 
األجانب، وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات واالبتكارات العلمية، 

قليمياً  والبحثية التعليمية البرامج فضال عن تسويق وبالتنسيق مع ودوليًا،  محليًا وا 
، وباالرتكاز على التكنولوجيا المتقدمة، التي تساعد في المنظمات اإلقليمية والدولية

 لترويج ألنشطة التدويل.لدعاية واا
 والقدرة التنافسية العالمية: الجودة: مسار عاشًرا    

 بالمعايير االلتزام خالل من ،لالعتماد والتأهيل الجودة لتحسين وبرامج نظم تطبيق -
 في تدويل التعليم الجامعي. والدولية الوطنية

عتماد وضمان الالزمة ال والمعايير األسس وضع تتولى ،لجان موحدة /هيئات إنشاء -
 .مصريةفي مختلف الجامعات ال صصاتوالتخ البرامججودة تدويل 
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ومتوافقة  ،وجمع بيانات موحدة ،المؤسسي والبرنامجي التقويم آليات وتطوير توظيف -
وباالرتكاز  ،باالشتراك مع المؤسسات الدولية ،التعليم الجامعي تدويلدولًيا لقياس 

 .الدوليةولية والمسئ المساءلة على االلتزام بآليات
من التصنيفات العالمية للجامعات في تطوير القدرة التنافسية للتعليم  االستفادة -

 .دولًياومكانته  تهواالرتقاء بجود ،الجامعي المصري 
 
 
 

 المقترحات: 
آلراء أصحاب المصلحة حول تحديد أولويات استراتيجية  شرافيةدراسة اس إجراء -

 الجامعي المصري. وطنية ومؤسسية فعالة لتدويل التعليم
ضوء  في دراسة تقييمية ألنماط التدويل القائمة في بعض الجامعات المصرية إجراء -

 بعض الخبرات األجنبية.
سياسات وخطط التدويل وآليات واقع دراسة حالة على جامعة األزهر، لتعرف  إجراء -

 تعزيزها في ضوء بعض الخبرات األجنبية.
اديمية في تعزيز تدويل التعليم الجامعي إجراء دراسة حول دور القيادات األك -

 المصري.
إجراء دراسة حول الكفايات الالزمة للقيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس  -

 لتعزيز تدويل التعليم الجامعي المصري.
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 :المراجع

 :العربية المراجع: أوال      
 تحديات: العالي التعليم برامج وتطوير العولمة(. 1111) الوهاب عبد سمير أحمد، -1

 التعليم برامج تطوير(: الثالث الدولي -السادس العربي) السنوي  المؤتمر ورؤى،
 كلية ،المعرفة عصر متطلبات ضوء في العربي والوطن مصر في النوعي العالي
 .أبريل 11-11 بالمنصورة، النوعية التربية

 التحديات: األكاديمي المجال في العربي والتكامل التعاون (. 1112) هللا عبد بوبطانه، -1
 العالي التعليم عن المسؤولين للوزراء عشر الثاني المؤتمر ،المستقبل وآفاق

 وحاجات العالي التعليم مخرجات بين المواءمة: العربي الوطن في العلمي والبحث
 .ديسمبر 11-6 بيروت، ،العربي الوطن في المجتمع

 التعليم مؤسسات تدويل(. 1111)  سليم جمال عصام نم،غا إبراهيم، ابتسام الحديثي، -1
 الدولية والخبرات التجارب لبعض تحليلية قراءة: ومداخله طبيعته الجامعي

-111 األزهر، جامعة التربية، كلية ،(1) ج ،(111) ع ،التربية مجلة المعاصرة،
616. 

 ،المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج: التميز إدارة(. 1111) علي السلمي، -1
 .والتوزيع  والنشر للطباعةغريب  دار القاهرة،

 لتحقيق كمدخل العالي التعليم تدويل متطلبات(. 1111) علي محمد هللا عبد العامري، -1
 ،(منشورة غير) دكتوراه، رسالة ،"مقترح تصور" السعودية للجامعات العالمية الريادة
 .القرى  أم جامعة التربية، كلية

 الجامعات بعض في األجانب الطالب رعاية برامج(. 1111) مصطفى يمانإ كفافي، -6
 ج ،(116) ع ،التربية مجلة األزهر، جامعة في منها لإلفادة ومقترحات األجنبية

 . 111-161األزهر، جامعة التربية، كلية ،(6)
 لعاليا التعليم منظومة إلدارة المؤسساتية اإلشكالية في رؤية(. 1111) كاظم جواد لفته، -7

 .77-11 ،(7) مج ،(16) ع ،االقتصادية العلوم العراق، في
: العوامل والمالمح العالي التعليم تدويل نحو االتجاه(. 1111) طه سعيد محمود، -7

 .111-61 يناير، ،(11) ع ،بالزقازيق التربية كلية مجلةوالمتطلبات، 
 التعليم لسياسات مراجعات(. 1111) الدولي البنك ، التنميةو  االقتصادي التعاون  منظمة -2

 (.OECD) والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة ،مصر في العالي التعليم: الوطنية
 في األجنبية الخبرات لبعض مقارنة دراسة(. 1117) حسن محمد محمد أماني نصر، -11

مكانية الجامعي التعليم تدويل  مجلة العربية، مصر جمهورية في منها اإلفادة وا 
 . 112-116 أبريل،( 11) ع ،الجامعي التعليم يف دراسات
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 العالي التعليم تدويل (.1111) الرؤوف عبد علي نصار، ،الوهاب عبد ناجي هالل، -11

 التربية مستقبل مجلة ،(مستقبلية رؤية) العولمة تحديات ضوء على المصري 
 . 116-171 ،(77) ع ،(12) مج ،العربية

 في عربي جامعي تكتل لبناء مقترح تصور(. 1111) إبراهيم الرازق  عبد محمد ويح، -11

 ،(12) مج ،العربية التربية مستقبل مجلة التعليم، تدويل وتحديات متطلبات ضوء
 .121-117 ،(77) ع

 العربية البلدان في العالي التعليم إنجازات: اإلقليمي التقرير(. 1112) اليونسكو -11

 نحو: العالي التعليم حول لعربيا اإلقليمي المؤتمر" ،(1112-1227) وتحدياته
 القاهرة، ،"المجتمعية والمسؤوليات العالمية التحديات: العالي للتعليم عربي فضاء

 . يونيو 1 -مايو 11
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