
تـوجـهـات فـي التنميـة

التنمية الب�شرية

تحدي اإن�ساء جامعات عالمية الم�ستوى

تاأليف : جميل �سالمي

اإ�سهام اجلامعات العاملية امل�ستوى والأداء  اأهمية  اأ�سبحت احلكومات تدرك ب�سكل متزايد 

الرفيع يف اإثراء �ساحة التناف�س العاملي، ودورها يف النمو القت�سادي.  وهناك اعرتاف يتزايد 

يف كل من الدول ال�سناعية واملتقدمة للحاجة القائمة لإن�ساء اأكرث من جامعة عاملية امل�ستوى 

هذا  ويبني  العامل.  يف  املوجودة  اجلامعات  نخب  اأف�سل  مع  فعال  ب�سكل  تتناف�س  اأن  باإمكانها 

اأهمية  امل�ستوى،  عاملية  عاٍل  تعليم  موؤ�س�سات  نحو  التوجه  على  ال�سوء  �سلط  اأن  بعد  الكتاب، 

ت�سنيفات اجلامعات حمليًّا وعامليًّا، كما يبني الإ�سرتاتيجيات املمكنة وال�سبل اخلا�سة باإقامة 

جامعات ذات �سبغة تناف�سية عاملية، وي�ستك�سف التحديات، واملخاطر والتكاليف املتعلقة  بهذا 

وقادة اجلامعات،  ال�سيا�سات،  بالن�سبة ل�سانعي  اإليها مهمة  تو�سل  التي  النتائج  وتعد  التوجه. 

والباحثني، واملهتمني بالتنمية.

اإن حتدي اإن�ساء جامعة عاملية امل�ستوى ما هو اإل حتليل مهم خمت�سر للم�سكالت احلقيقية 

التي تواجه عملية اإن�ساء جامعات بحثية �سمن �سياق عاملي. وما اجلامعات البحثية املكثفة اإل 

املوؤ�س�سات  بهذه  اخلا�سة  والإجنازات  التحديات  �ساملي  ال�سيد  ك�سف  وقد  متميزة،  موؤ�س�سات 

الرئي�سة.

- فيليب جي. التباخ

اأ�ستاذ يف جامعة مونان

 كلية بو�سطن

حيث اأ�سبحنا نقي�س اأنف�سنا، فاإننا جميًعا لدينا م�سلحة كبرية يف التناف�س العاملي لإقامة 

جامعات عاملية امل�ستوى. وهذا الكتاب اجلديد الذي اأعده جميل �ساملي، يعد مرجعية دولية ملا 

يجب اأن يعمل لبلوغ اجلامعات م�ستوى عاملي، ويجب اأن يقراأه اأع�ساء جمال�س الأمناء، والروؤ�ساء، 

ومديري اجلامعات، وكل امل�سوؤولني عن القيادة يف التعليم اجلامعي.

- ريت�سارد كي. ميلر

رئي�س

كلية فرانلكني دبليو. اأولني للهند�سة
ترجمة

مركز البحوث والدرا�سات

يف وزارة التعليم العايل

اململكة العربية ال�سعودية
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اأ�سل هذا الكتاب من�سور من قبل البنك الدويل باللغة الإجنليزية بعنوان : 

The Challenge of Establishing World Class Universities
اأعدت الرتجمة العربية من قبل مركز البحوث والدرا�سات يف التعليم العايل )CHERS( ، الذي يعد م�سوؤولاً عن دقة الرتجمة، 

ويف حالة الختالفات يعتمد الن�ض الإجنليزي.

 

اإن النتائج والتف�سريات واخلال�سة التي مّت التعبري عنها يف هذا التقرير ل تعك�ض بال�سرورة وجهات نظر املديرين التنفيذيني للبنك 

الدويل اأو احلكومات التي ميثلونها.

ل ي�سمن البنك الدويل دقة البيانات املت�سمنة يف هذا العمل، كما اأّن احلدود الدولية والألوان والت�سميات واملعلومات الأخرى التي 

تظهر على اأي خريطة يف هذا العمل ل تت�سمن اأي حكم من جانب البنك الدويل فيما يتعلق بالو�سع القانوين

 لأي اأر�ض اأو املوافقة اأو القبول مبثل هذه احلدود.  

�سورة الغالف: مكتبة جامعة �سو�سو، مدينة دو�سو للتعليم فوق الثانوي، �سو�سو، ال�سني

ت�سوير جميل �ساملي

ت�سميم الغالف: نايلور للت�سميم

البنك الدويل

وا�سنطن، دي �سي



�أ

مـــقـــدمــــة الـــمـــــركــــز

تنامى الهتمام العاملي يف ال�سنوات الأخرية بق�سية ت�سنيف اجلامعات، كما تزايد اجلدل حول دللت تلك 

الت�سنيفات، ل�ستخدامها معايري مل تكن �سائعة اأو ل تنا�سب كثريااً من اجلامعات، اأو اأنها متحيزة لنوع معني من  

(.  اإذ اإن معايري الت�سنيف تختلف من جهة لأخرى،  واأن الأوزان  الن�ساطات اجلامعية ) كالبحث العلمي مثالاً

التي تو�سع لها لي�ست بال�سرورة مبنية على اأ�س�ض متفق عليها واإمنا هي اجتهادات لبع�ض الأفراد واملوؤ�س�سات.    

ا معقولاً لبع�ض موؤ�س�سات  اأن احل�سول على مراكز متقدمة يف قوائم الت�سنيف يبدو هدفاً وبالرغم من 

التعليم العايل يف بع�ض الدول، اإل اأن ذلك قد يبدو هدفااً �سعب املنال لكثري من اجلامعات خا�سةاً يف الدول 

النامية.  اإذ اإنه يف ظل هذا التناف�ض املحموم بني اجلامعات للدخول يف الت�سنيف بذلت اأموال طائلة و�سرفت 

�سمعةاً  للجامعة  �سيحقق  ذلك  اأن  واعتقادااً  متقدمة  مراكز  على  احل�سول  يف  اأمالاً  م�ساعفة  واأوقات  جهود 

ا. لقد ات�سح لكثري من الدول )النامية واملتقدمة( اأن املعايري امل�ستخدمة )يف  اأف�سل وم�ستوىاً اأكادمييًّا مرموقاً

الت�سنيفات العاملية للجامعات( ل تتنا�سب مع اأهداف التعليم العايل فيها، وبالتايل ظهرت املناداة بتحديد 

اأ�س�ض ومعايري اجلامعات عاملية امل�ستوى.

ويف هذا ال�سياق �سدر عن البنك الدويل كتاب باللغة الإجنليزية بعنوان :

)The Challenge of Establishing World-Class Universities(

ملوؤلفه الدكتور/ جميل �ساملي من�سق التعليم فوق الثانوي يف �سبكة التنمية الب�سرية يف البنك الدويل، حيث 

اأو�ساط املعنيني بالتعليم اجلامعي وهو م�سطلح اجلامعات  يلقي الكتاب ال�سوء على م�سطلح ظهر حديثااً يف 

عاملية امل�ستوى، اأو )World-class Universities(، اإذ يبداأ الكتاب  بتقدمي تعريف للجامعات عاملية امل�ستوى. 

املتعددة  التحديات  ويحدد  اجلامعات  تلك  لتاأ�سي�ض  املمكنة  والطرق  الإ�سرتاتيجيات  وحتليل  بتحديد  ويقوم 

والتكاليف واملخاطر املت�سلة بتلك الطرق. ويختتم بدرا�سة دللت هذا الدافع بالن�سبة ملوؤ�س�سات التعليم عاملية 

امل�ستوى فيما يتعلق بجهود التعليم فوق الثانوي للبنك الدويل، مقدمااً خيارات وتوقعات بديلة حول كيفية قيام 

الدول بتطوير اأنظمة للتعليم فوق الثانوي تكون اأكرث فعاليةاً ومالءمةاً ملقابلة احلاجات املعينة اخلا�سة بها.

اأن  باللغة العربية بعد  التقرير  اأن يقدم هذا  التعليم العايل  وي�سعد مركز البحوث والدرا�سات يف وزارة 

ح�سل على موافقة البنك الدويل برتجمته ون�سره، وياأتي هذا التقرير �سمن �سل�سلة اإ�سدارات املركز التي 

تتناول ق�سايا التعليم العايل وجتديداته وحتدياته من منظور حملي وعاملي، وناأمل اأن ي�سهم هذا التقرير يف 

اإثراء املكتبة العربية املتخ�س�سة بالتعليم اجلامعي، واهلل املوفق ،،،

مدير مركز البحوث والدرا�سات يف التعليم العايل

وزارة التعليم العايل- اململكة العربية ال�سعودية 

الدكتور/ عبداحلليم بن عبدالعزيز مازي 

مـقـدمـة المـركـز
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الطالبي  التبادل  الثانوي مت�سمنة  للتعليم فوق  العاملية  البيئة  تتو�سع  عندما 

التقليدي وزيارات الأ�ساتذة، وكذلك ق�سايا ال�ستثمارات عرب احلدود واملناف�سة 

بني اجلامعات على �ساكلة مناف�سات ال�سوق، فاإنه يجب على �سركاء التعليم فوق 

اأولوياتهم وتوقعاتهم. وعندما ننظر يف التاريخ فاإننا جند  اإعادة تقييم  الثانوي 

حيث  ل�سعوبها،  ثقافية  منارات  مبثابة  كانت  الثانوي  فوق  التعليم  موؤ�س�سات  اأّن 

اأما  ب الأكادمييني، وحتفظ التاريخ املحلي ملنطقتها،  تقوم بتعليم طالبها، وتدرِّ

الآن فاإن ال�سغوط العاملية الناجتة ب�سكل كبري عن تدفقات م�سادر التعليم فوق 

الثانوي مثل التمويل والأفكار والطالب والأ�ساتذة قد اأجربت املوؤ�س�سات التعليمية 

احلكومات  اأجربت  قد  ال�سغوط  هذه  اأّن  كما  ر�سالتها،  يف  النظر  اإعادة  على 

التي هى اأكرب املمولني للتعليم فوق الثانوي على اإعادة النظر يف التزاماتها نحو 

جداول  بروز  ذلك  نتائج  من  وكان  منها،  وتوقعاتها  اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات 

اجلامعات والت�سنيفات متعددة الأنواع، ومن ثم الرغبة املتزايدة يف التناف�ض من 

اأجل احل�سول على مقعد يف قمة الهرم العاملي للتعليم فوق الثانوي.

وقد كان البنك الدويل منذ عام 1963م يدعم التعليم فوق الثانوي بغر�ض التنمية 

التنمية  �سيا�سات  اتباع  الدويل  البنك  ال�سنوات حاول  الفقر. وخالل هذه  واحلد من 

الو�سول  من  قدر  اأكرب  اإىل حتقيق  توؤدي  التي  الإ�سالحات  ت�سجيع  اأجل  من  والإبداع 

البنك  ن�سر  وقد  الثانوي.  للتعليم فوق  الوطنية  الأنظمة  وامل�ساواة واجلودة يف  ال�سهل 

التجربة -1994م« ليعطي  امل�ستفادة من  »التعليم اجلامعي والدرو�ض   : الدويل كتاب 

بالتعليم  املتعلقة  امل�ستقبلية  وم�ساعيه  عقود  ثالثة  خالل  وجهوده  تاريخه  عن  فكرة 

فوق الثانوي. اإّن فهم التعليم اجلامعي بكونه الأكرث فعالية للتنمية يف الدول متو�سطة 

تـــمــهـــــيــــــــــد

تـمـهـيــــد

ج



ال�سرورة  على  اأّكد  قد  الكتاب  هذا  ن�سر  فاإّن  خا�ض  وب�سكل  اأ�سا�ض،  اأمر  لهو  الدخل 

امللحة لال�ستثمار يف جمال التعليم العايل املت�سم باجلودة العالية. وقد نتج عن املبادرة 

الدول  يف  العايل  »التعليم  كتاب  ن�سر  الدويل  والبنك  اليون�سكو  منظمة  بني  امل�سرتكة 

التعليم  اأهمية  على  الرتكيز  من  زاد  الذي  2000م  عام  والوعود«  املخاطر  النامية: 

اجلامعي يف اأّي خطة تنموية �ساملة. اأّما »املخاطر والوعود« فقد �ساعدت على تو�سيع 

من  واحلد  ال�ساملة  القدرات  لبناء  اجلامعي  التعليم  باأهمية  الدويل  البنك  اإدراك 

ا يف  الفقر، مّما ي�سلط مزيدااً من ال�سوء على التعليم اجلامعي باعتباره عن�سرااً مهمًّ

الإ�سرتاتيجية التعليمية التي يقوم البنك الدويل بتطويرها.

اإّن ن�سر كتاب »بناء جمتمعات املعرفة: حتديات جديدة للتعليم فوق الثانوي« 

عام 2002م قد ركز على الأهمية الكربى للتعليم فوق الثانوي يف تطوير الأنظمة 

اأم  �سيا�سية  اأم  اجتماعية  اأكانت  �سواء  اخلارجي  العامل  مع  املرتبطة  الوطنية 

اإمكانية التعليم فوق الثانوي يف  اأجل ال�ستفادة من  اأم اقت�سادية. ومن  ثقافية 

جمتمعاتها  مع  تتوافق  اأن  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  يجب  فاإنه  القدرات،  بناء 

يف  الدويل  البنك  ويقوم  نف�سه.  الوقت  يف  اخلارجي  العامل  مع  وترتبط  املحلية 

الفقر  من  احلد  اأجل  من  الثانوي  فوق  التعليم  قدرات  بتعزيز  الراهن  الوقت 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة دون النظر اإىل م�ستويات الدخل القومي.

اإّن هذا التقرير اجلديد -من خالل تركيزه على اجلامعات عاملية امل�ستوى- 

البحثي  التميز  التنمية من منظور  اإحداث  الثانوي على  التعليم فوق  قوة  يدر�ض 

وقت  يف  التقرير  هذه  وياأتي  تناف�سية.  م�ستوياتها  اأكرث  يف  الدرا�سية  والبعثات 

اإىل حيز  برزت  التي  امل�ستوى  لدرا�سة ت�سنيفات اجلامعات عاملية  ا  منا�سب جدًّ

الوجود؛ لتعطي دفعة قوية للنقا�ض حول �سيا�سة التعليم فوق الثانوي على امل�ستوى 

العاملي. ومن اأجل احل�سول على موقع بني هذه القوائم اخلا�سة باأف�سل اجلامعات 

يف العامل، فقد قامت احلكومات و�سركاء اجلامعات بتو�سيع مفاهيمها فيما يتعلق 

بهدف وموقف التعليم فوق الثانوي يف العامل، ومل تعد الدول ت�سعر بالرتياح حيال 

والقومية،  املحلية  جمتمعاتها  خدمة  اأجل  من  اجلامعية  تعليمها  اأنظمة  تطوير 

اجلامعات  تطوير  يف  اأهمية  العاملية  املقارنة  موؤ�سرات  اكت�سبت  ذلك  من  وبدلاً 

على امل�ستوى املحلي. ومل تعد اجلامعات عاملية امل�ستوى يف الوقت احلايل جمرد 

ح



موؤ�س�سات ثقافية وتعليمية فح�سب، بل اأ�سبحت م�سدر فخر واعتزاز ومقارنة بني 

ال�سعوب التي تنظر اإىل مكانتها باملقارنة مع ال�سعوب الأخرى.

يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  لبع�ض  معقولاً  هدفااً  تكون  قد  العاملية  املعايري  اإّن 

كثري من الدول، لكنها قد تكون غري منا�سبة، اأو مرتفعة التكاليف، اأو غري فعالة 

بالن�سبة لدول اأخرى كثرية، لذلك فاإّن معرفة كيفية املناورة يف هذه البيئة العاملية 

للتعليم فوق الثانوي من اأجل م�ساعفة فوائده، تعد حتديااً عظيمااً يواجه الأنظمة 

اجلامعية يف كافة بقاع العامل. و هذا الكتاب اأحد الأدوات املهمة التي ت�ساعد على 

حتقيق هذا الهدف.

ج�سنت لني

نائب الرئي�ص وكبري القت�ساديني يف البنك الدويل

تـــمــهـــــيــــــــــد
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لي�ض  بازنيت(،  لــ )روبريتا مايل  �سكره اخلا�ض  يعرب عن  اأن  الكاتب  يود 

لتوفري امل�ساعدة البحثية املتميزة فح�سب، واإمنا لإ�سهاماتها الكبرية يف مراجعة 

الزمالء  لكل  بال�سكر  يتقدم  اأن  الكاتب  يود  كما  الكتاب،  من  الأوىل  امل�سودة 

من  الأوىل  امل�سودات  مبراجعة  تف�سلوا  الذين  وخارجه،  الدويل  البنك  داخل 

)نينا  وجه اخل�سو�ض  وعلى  بثمن.  تقدر  ل  التي  وقدموا مقرتحاتهم  الكتاب 

اآرنهولد( و)فالدمري بريلر( و)مارجريت كالرك( و)جون فيلدين( و)لو�سيانو 

و)يفيني  كولكوفا(  و)نادية  فرومني(  و)اإ�سحق  هوبر(  و)ريت�سارد  قالن( 

كوزينت�سوف( و)كورت لر�سن( و)�سام ميخايل( و)وليام �سانت( و)األينو�ض 

قام  الذي  لكادو(  )وريلي  اآخرااً  ولي�ض  واأخريااً  تريا�ض(،  و)رولف  �سارويان( 

و)فريونيكل  الالئق،  بال�سكل  وو�سعه  الكتاب  تنظيم  حيث  من  متميز  بعمل 

هذا  كتابة  متت  وقد  عالية.  مبهنية  الكتاب  ن�سر  بعملية  قامت  التي  قريجيا( 

الكتاب حتت توجيه )روث كاجيا( املدير التعليمي و)روبن هورن( مدير قطاع 

التعليم، ويف نهاية الأمر فاإّن امل�سوؤولية الكاملة عن الأخطاء والتف�سري اخلاطئ 

تقع على عاتق الكاتب وحده.

نبذة عن الكاتب

الب�سرية  التنمية  �سبكة  يف  الثانوي  فوق  التعليم  من�سق  هو   : �ساملي  جميل 

الدويل حول  للبنك  الرئي�ض لأحدث تقرير  الكاتب  اأّنه  الدويل، كما  البنك  يف 

املعرفة:  جمتمعات  »بناء  عنوان  حتت  الثانوي  فوق  التعليم  اإ�سالح  �سيا�سة 

حتديات جديدة للتعليم فوق الثانوي«.

شـكــر وعــرفــان

�سـكــر وعــرفـان

د
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AHELO            تقييم خمرجات التعلم يف التعليم العايل.

الت�سنيف الأكادميي جلامعات العامل.  ARWU

CAS                 الأكادميية ال�سينية للعلوم.

املركز الوطني للبحث العلمي.  CNRS

EIT                 املعهد الأوروبي لالبتكار والتقنية.

ERC                  مراكز الأبحاث الهند�سية )جمهورية كوريا(.

FP7                  اإطار الربنامج 7 ) اللجنة الأوروبية(.

GDP                  اإجمايل الناجت املحلي.

ICT                  تقنية املعلومات والت�سال.

IFC                  هيئة التمويل الدولية )التابعة  ملجموعة البنك الدويل(.

IITs                 املعاهد الهندية للتقنية.

معهد التكنولوجيا يف )مونتاريا( للدرا�سات العليا.   ITESM

املوؤ�س�سة الكورية للعلوم والهند�سة.  KOSEF

LSE                 كلية )لندن( لالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية.

MIT                  معهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية.

MRC                  مراكز العلوم الطبية والبحوث الهند�سية )جمهورية كوريا(.

االخـتـــصـــــــــــارات

االخـتـ�سـارات

ذ



NCRC  مراكز الأبحاث الأ�سا�سية الوطنية )جمهورية كوريا(.

NUS                  جامعة )�سنغافورة( الوطنية.

OECD  منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. 

PPP                  تكافوؤ القوة ال�سرائية.

PSE                  كلية )باري�ض( لالقت�ساد. 

SJTU                  جامعة )�سنغهاي جياو تونغ(.

SAT                  اختبار التقييم الدرا�سي.

SCI                  موؤ�سر ا�ست�سهادات العلوم.

SRC                  مراكز الأبحاث العلمية )جمهورية كوريا(.

SSCI                  موؤ�سر ا�ست�سهادات العلوم الجتماعية.

SUNY  جامعة )نيويورك( احلكومية.

THES                  ملحق )التاميز( للتعليم العايل.

UBA                  جامعة )بيون�ض اأير�ض(.

UCLA  جامعة )كاليفورنيا(، لو�ض اأجنلو�ض.

UNAM  جامعة املك�سيك الوطنية.

UNESCO  منظمة الأمم املتحدة للتعليم والعلوم والثقافة.

USP                  جامعة )�ساو باولو(.

UMIST   معهد جامعة )مان�س�سرت( للعلوم والتقنية.

VUM                  جامعة )فيكتوريا( بـ )مان�س�سرت(.

WCU                  جامعة عاملية امل�ستوى.

ر
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الـمـلــخـص الـتـنـفـيـذي

مـــدخـــــل :

اأدى ت�سنيف اجلامعات عاملية امل�ستوى الذي ن�سره ملحق )التاميز( للتعليم العايل يف �سبتمرب 2005م 

اإىل جدل يف ماليزيا، عندما اأظهر اأن اجلامعتني �ساحبتي امل�ستوى الأعلى يف البلد قد تدنت م�ستوياتهما 

بحوايل 100 درجة مقارنة مبا كانتا عليه يف العام ال�سابق. وبغ�ض النظر عن اأن ذلك التدين الكبري قد 

نتج ب�سورة اأ�سا�ض عن التغيري يف اأ�سلوب الت�سنيف - وهو ما ميثل حقيقة �سغرية معروفة و�سيء من 

الراحة املحدودة -، فاإن تلك الأخبار كانت قا�سية لدرجة اأنها اأدت اإىل دعوات وا�سعة النت�سار اإىل اإن�ساء 

هيئة ملكية لتق�سي الأمر. كما قدم مدير جامعة )ماليا( ا�ستقالته بعد اأ�سابيع  قليلة من ذلك، ومل يكن 

رد الفعل هذا غريبًا لأمة تقوم خطة التنمية التا�سعة احلالية فيها على حتويل البلد اإىل القت�ساد القائم 

اأن رد الفعل كان  على املعرفة، مع الرتكيز على الإ�سهامات املهمة لقطاع اجلامعات. وعلى الرغم من 

مبالغًا فيه اإل اأنه لي�ض �سيئًا م�ستغربًا يف اأنظمة اجلامعات حول العامل.

القت�سادية  التنمية  باأن  العام  العرتاف  اجلامعات  ت�سنيف  التفكري حول  ال�ستغراق يف  ويعك�ض 

والقدرة التناف�سية العاملية اأ�سبحت تخ�سع ب�سكل متزايد للمعرفة، واأن اجلامعات توؤدي دورًا اأ�سا�سًا يف 

ذلك ال�سياق. ويف احلقيقة فاإن التطورات ال�سريعة يف حقول العلوم والتقنية امتدت على نطاق وا�سع من 

املجالت بدءًا من املعلومات وتقنية الت�سالت اإىل التقنية احليوية اإىل املواد اجلديدة،  وكل ذلك يوفر 

للدول قدرات عظيمة كامنة لت�سريع وتعزيز منوها القت�سادي. اإن تطبيق املعرفة يوؤدي اإىل �سبل اأكرث 

فعالية لإنتاج ال�سلع واخلدمات وتقدميها ب�سكل اأكرث فاعلية، وبتكاليف اأقل اإىل اأكرب عدد من الب�سر.

وقد عر�ض تقرير التنمية العاملي لعام 1999/1998م: »املعرفة للتنمية« )البنك الدويل، 1999م( 

اإطارًا حتليليًّا يركز على الدور املتمم لأربعة اأبعاد اإ�سرتاتيجية لتوجيه الدول يف التحول اإىل القت�ساد 

وبنية  قوية،  ب�سرية  راأ�سمالية  وقاعدة  قوي،  وموؤ�س�سي  اقت�سادي  نظام  وهي:  املعرفة،  على  القائم 

معلومات حتتية ديناميكية، ونظام ابتكار وطني فاعل.

الملخـ�ص التنفيـذي
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ا  اإّن التعليم فوق الثانوي هو املركز الأ�سا�ض لكل تلك الأعمدة الأربعة لهذا الإطار، ويعد دورها حيويًّ

ب�سكل اأكرب يف بناء قاعدة راأ�ض مال ب�سري قوي ي�سهم يف نظام ابتكار وطني فاعل. كما ي�ساعد التعليم 

فوق الثانوي الدول على بناء اقت�ساديات ذات قدرة تناف�سية عاملية، وذلك عن طريق اإعداد وتطوير قوة 

عاملة ماهرة ومنتجة ومرنة، واإيجاد اأفكار وتقنيات جديدة ون�سرها. وقد اأظهرت درا�سة عاملية حديثة 

حقل  يف  العلمي  بالتقدم  تدفع  التي  هي  العلمي  البحث  ومعاهد  اجلامعات  اأن  البتكارات  براءة  خللق 

الثانوي  التعليم فوق  توؤدي موؤ�س�سات  اأن  2007م(. وميكن  ال�سركات )كووك�سن،  التقنية احليوية ولي�ض 

اأي�سًا دورًا حيويًّا يف القت�ساد املحلي والإقليمي )يو�سف و ناب�سيما، 2007م(.

الدويل حول  البنك  �سيا�سة  تقارير  اآخر  ما ميثل  وهو  املعرفة«،  »بناء جمتمعات  ملا جاء يف   ووفقًا 

اأنظمة  فاإن  2002م(،  الدويل،  )البنك  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  يف  الثانوي  فوق  التعليم  اإ�سهام 

التعليم العايل ذات الأداء الرفيع ت�ستمل على جمموعة وا�سعة من النماذج، لي�ض جامعات البحث العلمي 

فح�سب، بل  ومعاهد التقنية املتعددة، وكليات الفنون العقلية، واملعاهد الفنية ذات الدورات الق�سرية، 

وكليات املجتمع، واجلامعات املفتوحة وغريها، التي تقوم م�سرتكة باإعداد جمموعة متنوعة من العمال 

املهرة الذين يبحث عنهم �سوق العمل. ولكل نوع من اأنواع تلك املوؤ�س�سات دور مهم يوؤديه، يخلق تطورًا 

ا اأ�سا�ًسا لكثري من احلكومات. وحتى يف القت�ساد  متوازنًا و�سط العنا�سر املتنوعة للنظام، وميثل ذلك همًّ

املتقدم ن�سبيًّا، مثل اقت�ساد )�سيلي(، فاإن فقدان املكانة الرفيعة واجلودة بالن�سبة لقطاع التعليم الفني 

غري اجلامعي يقلل من قدرة ذلك البلد على الوفاء مبتطلبات العمالة النادرة املاهرة ح�سب ما ورد يف 

تقرير حديث حول التعليم فوق الثانوي )منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، 2009م(.

وتوؤدي جامعات البحث العلمي داخل نطاق نظام التعليم فوق الثانوي دورًا رئي�ًسا يف تدريب املهنيني 

واملتخ�س�سني ذوي امل�ستويات العليا والعلماء والباحثني الذين يحتاجهم القت�ساد، خللق معرفة جديدة 

تقوم بدعم اأنظمة البتكار الوطنية )البنك الدويل، 2002م(. ويف هذا ال�سياق جند اأن اإحدى الأولويات 

تزداد اأهميًة يومًا بعد يوم لكثري من احلكومات وهي التاأكد من اأن اجلامعات الأعلى م�ستوى تعمل بالفعل 

يف جمال التنمية الفكرية والعلمية.

عاملية  اجلامعات  و�سع  نحو  النت�سار  وا�سع  الندفاع  حول  توّجه  املهمة  الأ�سئلة  من  كثري  وهنالك 

امل�ستوى حول العامل، ومن هذه الأ�سئلة على �سبيل املثال : ملاذا تعد اجلامعات عاملية امل�ستوى هي ال�سيء 

الذي تطمح اإليه الدول من بناء جمموعة من نظامها التعليمي فوق الثانوي؟ هل هنالك كثري من الدول 

يكون من املفيد لها اأن تطور النظام املحلي الأكرث مالءمة لها دون الهتمام مبزاياه الن�سبية يف املقارنة 

العاملية؟ هل تعريف عاملية امل�ستوى مرادف لتعبري » ال�سفوة الغربية«، وبالتايل فهو منحاز �سد التقاليد 

الثقافية للتعليم العايل يف الدول غري الغربية؟ هل جامعات البحوث فقط هي التي تعد عاملية امل�ستوى 

اأم اأّن باإمكان املوؤ�س�سات الأخرى للتعليم فوق الثانوي )مثل : جامعات التدري�ض والعلوم والتقنية وكليات 

املجتمع واجلامعات املفتوحة( اأن تطمح لتكون الأف�سل من نوعها يف املنظور الدويل؟ 
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لن يتعمق هذا التقرير يف بحث الأ�سئلة املهمة ال�سابقة. ومع الإقرار باأن اجلامعات عاملية امل�ستوى 

التي متثل جزءًا من اأنظمة وطنية للتعليم فوق الثانوي يجب اأن تعمل يف نطاق هذه الأنظمة فاإن نقطة 

الرتكيز الأ�سا�ض لهذا التقرير تتمثل يف ا�ستك�ساف كيفية احتالل هذه املوؤ�س�سات القمة لتوجيه قادة 

الدول واجلامعات للح�سول على و�سع م�ستوى عاملي. ومبعنى اآخر فاإن الهدف الرئي�ض لهذا التقرير 

اأميز  التناف�ض عامليًّا بفعالية مع  اإعداد جامعات ذات قدرة على  التحديات نحو  ا�ستك�ساف  يتمثل يف 

اأو »نخبة«(. والبحث عن منوذج ميكن اتباعه لإتاحة  اأي�سًا »درجة عاملية« »�سفوة«  املميزين )ت�سمى 

الفر�سة للتقدم ب�سرعة نحو و�سع عاملية امل�ستوى؟

لالإجابة عن هذه الأ�سئلة يبداأ التقرير بتقدمي تعريف للجامعة عاملية امل�ستوى، ثم يحددويحلل 

والتكاليف  املتعددة  التحديات  ويربز  اجلامعات،  تلك  لتاأ�سي�ض  املمكنة  والطرق  الإ�سرتاتيجيات 

التعليم  ملوؤ�س�سات  بالن�سبة  الدافع  هذا  دللت  بدرا�سة  ويختم  الطرق.  بهذه  املت�سلة  واملخاطر 

للبنك الدويل،  مقدمًا خيارات وتوقعات  الثانوي  التعليم فوق  عاملية امل�ستوى فيما يتعلق بجهود 

بديلة حول كيفية قيام الدول بتطوير اأنظمة للتعليم فوق الثانوي لتكون اأكرث فعالية ومالءمة ملقابلة 

احلاجات اخلا�سة بها.

ماذا يعني اأن تكون جامعة عاملية امل�ستوى؟

يف العقد املا�سي اأ�سبح م�سطلح )جامعة عاملية امل�ستوى( ميثل عبارة جاذبة، لي�ض لتطوير جودة 

التعليم  �سوق  التناف�ض يف  على  القدرة  ولتطوير  بل  فح�سب،  الثانوي  فوق  التعليم  والبحث يف  التعلم 

اأف�سل  املتقدمة وتكييفها وخلقها. ومع بحث الطالب عن  املعرفة  اكت�ساب  العاملي من خالل  العايل 

موؤ�س�سات التعليم العايل التي ي�ستطيعون اللتحاق بها اأينما وجدت، ومع حر�ض احلكومات على زيادة 

العائدات من ال�ستثمار يف اجلامعات فاإن املكانة العاملية تزداد اأهميًة بالن�سبة للموؤ�س�سات حول العامل 

)ويليامز و فان ديكي، 2007م(، وعلى كل فقد كان هناك اأمر غريب حول م�سطلح )جامعة عاملية 

امل�ستوى( »يتمثل يف اأن كل �سخ�ض يريد واحدًة ل يعرف اأحد ما هي، ول يعرف اأحد كيف يح�سل على 

واحدة« )التباخ، 2004م(. 

والنتماء لع�سوية املجموعة احل�سرية للجامعات عاملية امل�ستوى ل يتحقق عن طريق الإعالن الذاتي، 

على  ت�ستمل  العملية  كانت  قريب  وقت  وحتى  العاملي.  العرتاف  اأ�سا�ض  على  الآخرين  قبل  يتحدد من  بل 

ت�سنيف انطباعي يعتمد يف الغالب على ال�سمعة. فمثاًل جند اأن اجلامعات العاجية يف الوليات املتحدة 

مثل: )هارفارد(، و)ييل(، و)كولومبيا(، وجامعتي )اأك�سفورد(، و)كمربدج( يف اململكة املتحدة، وجامعة 

)طوكيو( كانت تعد يف املجموعة احل�سرية جلامعات ال�سفوة، ولكن مل يكن هنالك مقيا�ض مبا�سر ودقيق 

للتدليل على مكانتها املتميزة من حيث  النتائج املتفوقة يف م�سائل مثل : تدريب اخلريجني، وناجت البحث 
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العلمي، ونقل التقنية، وحتى الرواتب العالية التي يح�سل عليها خريجوها، بحيث ميكن اأن ُتف�سر على اأنها 

متثل موؤ�سرًا حقيقيًّا ي�سري اإىل ارتفاع قيمة تعليمها. 

ومع انت�سار قوائم ال�سباق يف ال�سنوات القليلة املا�سية ظهرت طرق اأكرث منهجية يف حتديد وت�سنيف 

�سهرة  الأكرث  الت�سنيفات  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى   .)IHEP ،2007( امل�ستوى  عاملية  اجلامعات 

متيل اإىل ت�سنيف اجلامعات داخل الدولة املعينة، اإل اأن هنالك حماولت لتاأ�سي�ض ت�سنيفات عاملية. 

احلدود  نطاق  على  للموؤ�س�سات  اإطارية  مقارنات  يتيحان  اللذان  �سموًل  الأكرث  العامليان  والت�سنيفان 

تونغ(.  �سنغهاي جياو  العايل( و)جامعة  للتعليم  التاميز  باإعدادهما )ملحق  قام  اللذان  الوطنية هما 

واأنتجه معمل )�سايربميرتيك�ض(  العاملي قام بتكوينه )ويبوميرتيك�ض(  للت�سنيف  وهنالك نظام ثالث 

موؤ�س�سة  لـ )4000(  مقارنة  باإجراء  يقوم  وهو  اأ�سبانيا(،  لالأبحاث يف  القومي  للمجل�ض  تابعة  )وحدة 

تعليم عاٍل على ال�سعيد العاملي، وي�سعها على نطاق جمالت متعددة يفرت�ض اأنها تقي�ض اإمكانية الروؤية 

يف )الإنرتنت( بكونها بدياًل يربز اأهمية املوؤ�س�سة املعنية.

اأو  مو�سوعية  بيانات  ا�ستخدام  طريق  عن  هذه  ال�سباق  قوائم  تبنى  للموؤ�س�سات  العاملي  ال�سكل  وملقارنة 

ملحق  ت�سنيف  ويختار  العام.  النطاق  من  اأو  نف�سها  اجلامعات  من  عليها  احل�سول  يتم  كليهما(  )اأو  ذاتية 

)التاميز( للتعليم العايل اأف�سل )200( جامعة يف العامل. ويركز الأ�سلوب الذي قدم لأول مرة يف عام 2004م 

لهذا الت�سنيف ب�سكل اأكرب على ال�سمعة الدولية، حيث ميزج بني مدخالت ذاتية )مثل : مراجعات الأقران، 

وم�سوحات تعيني املوظفني(، والبيانات الكمية )مبا فيها اأعداد الطالب الدوليني، واأع�ساء هيئة التدري�ض(، 

نظام جامعة )�سنغهاي(  وي�ستخدم  بالبحوث(.  ال�ست�سهاد  قبل  التدري�ض )ح�سبما هو ممثل من  واأثر هيئة 

الذي يعمل منذ 2003م اأ�سلوبًا يركز على املوؤ�سرات املو�سوعية ب�سكل ح�سري، مثل : الأداء الأكادميي والبحثي 

لأع�ساء هيئة التدري�ض واخلريجني والعاملني لتحديد اأف�سل )500( جامعة يف العامل. وت�سمل املقايي�ض التي 

مت تقييمها الن�سرات و املراجع واجلوائز العاملية احل�سرية )مثل : جوائز نوبل وامليداليات امليدانية(. ويو�سح 

اجلدول رقم )1( نتائج عام 2008م لت�سنيفات ملحق )التاميز( للتعليم العايل وت�سنيف جامعة )�سنغهاي(.

ودون اللتفات للقيود يف اأي عملية ت�سنيف )�ساملي و �سارويان، 2007م( فاإن اجلامعات عاملية امل�ستوى 

يعرتف بها جزئيًّا لنواجتها املتميزة؛ لأنها تنتج خريجني ذوي تاأهيل جيد يكون الطلب عليهم عاليًا يف 

�سوق العمل، كما ت�سدر بحوًثا ريادية تن�سر يف اأف�سل املجالت العلمية، ويف حالة املوؤ�س�سات ذات التوجه 

القائم على العلم والتقنية فاإنها ت�سهم يف البتكارات التقنية من خالل براءات الخرتاع والرتاخي�ض.

ا من الدول معظمها دول  وتنتمي معظم اجلامعات امل�سنفة بكونها عاملية امل�ستوى اإىل عدد قليل جدًّ

بني  املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  الوحيدة من خارج  وتعد جامعة )طوكيو( هي اجلامعة  غربية. 

اأف�سل ع�سرين جامعة ح�سب ت�سنيف جامعة )�سنغهاي(. واإذا ات�سع الت�سنيف لي�سمل ما بني )30( اإىل 

)50( جامعة تتمتع بالدرجة عاملية امل�ستوى فاإنها تتوزع ح�سب ت�سنيف جامعة )�سنغهاي( على جمموعة 

اليابان فقط من  الغربية، مع وجود  والأوروبية  ال�سمالية  الأمريكية  الدول  ثمان من  تتكون من  �سغرية 
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خارج هذا النطاق. اأما ملحق )التاميز( للتعليم العايل  فاإنه اأو�سع نطاقًا قلياًل حيث تتوزع اأف�سل 

50 جامعة على )11( دولة، اإذ ت�سم جمموعته : هونغ كونغ، وال�سني، ونيوزيلندا، و�سنغافورة، بالإ�سافة 

اإىل الدول املعروفة الأمريكية ال�سمالية والغربية الأوروبية. )ال�سكل 1(

اجلدول رقم )1( : جامعات القمة الع�شرون يف ت�شنيف ملحق )التاميز(  وجامعة )�شنغهاي(، 2008م 

امل�شدر: ت�شنيف ملحق )التاميز( وجامعة )�شنغهاي( لعام 2008م

ت�شنيف جامعة )�شنغهاي( املرتبة ت�شنيف ملحق )التاميز( للتعليم العايل املرتبة

جامعة )هارفارد(

جامعة )�ستانفورد(

جامعة )كاليفورنيا، بركلي(

جامعة )كمربدج(

معهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية

معهد )كاليفورنيا( للتقنية

جامعة )كولومبيا(

جامعة )برين�ستون(

جامعة )�سيكاغو(

جامعة )اأك�سفورد(
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جامعة )كاليفورنيا، �سان دياجو(

جامعة )بن�سلفانيا(

جامعة )وا�سنطن، �سياتل(

جامعة )وي�سكون�سني، مادي�سون(
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امل�ستوى  عاملية  اجلامعات  به  تتمتع  الذي  ال�سيء  يحددوا  اأن  حاولوا  الذين  القالئل  والباحثون 

ومييزها عن بقية اجلامعات حددوا عددًا من اخل�سائ�ض الأ�سا�ض منها : هيئة التدري�ض ذات التاأهيل 

العايل، والتميز يف جمال البحث، وجودة م�ستوى التدري�ض، وامل�ستويات العالية من التمويل احلكومي 

باحلرية  التمتع  اإىل  بالإ�سافة  رفيعة،  ومهارات  دوليني ذوي مواهب  ووجود طالب  وغري احلكومي، 

الأكادميية، والهياكل الإدارية امل�ستقلة، واملرافق املزودة مبعدات ممتازة للتدري�ض والبحث، والإدارة، 

2000م  ونيالند،  2005م،  واآخرون،  خون  2004م،  )التباخ،  احلالت  من  كثري  يف  الطالب  وحياة 

و2007م(. وهنالك بحث حديث م�سرتك يف هذا املو�سوع اأجري بني جامعات اأمريكية و�سينية نتج 

اأخرى  اأطول من املزايا الأ�سا�ض التي ترتاوح بني ال�سمعة الدولية للجامعة وبني مفاهيم  عنه قائمة 

ذات طابع نظري بقدر اأكرب مثل اإ�سهام اجلامعة يف خدمة املجتمع، وكالهما ي�سعب قيا�سه بطريقة 

مو�سوعية )الدين ولني، 2004م(.

)ال�شكل 1( : التوزيع اجلغرايف للجامعات ذات امل�شتوى العاملي )اأعلى50 عام 2008م(

امل�شدر: ت�شنيف ملحق )التاميز( وجامعة )�شنغهاي( لعام 2008م
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ويف حماولة لتقدمي تعريف اأكرث قابلية للجامعات عاملية امل�ستوى، يو�سح هذا التقرير اأن النتائج 

ونقل  املتقدمة،  والبحوث  كبري،  طلب  عليهم  يوجد  الذين  )اخلريجون  املوؤ�س�سات  لهذه  املتميزة 

التقنية( ميكن اأن تعزى ب�سكل اأ�سا�ض اإىل ثالث جمموعات تكميلية تن�سط يف جامعات القمة : )اأ( 

تركيز عاٍل على املوهبة )اأ�ساتذة وطالب(، )ب( موارد غنية لتقدمي بيئة تعلم ثرية والقيام ببحوث 

اإدارة وحوكمة جيدة لت�سجيع النظرة الإ�سرتاتيجية املرنة، حيث اإن ذلك  متقدمـة، )ج( خ�سائ�ض 

ميّكن املوؤ�س�سات من �سنع القرارات واإدارة املوارد دون اأن تعيقها البريوقراطية )ال�سكل 2(. 

مـ�ســارات الـتـحــول

هنالك روؤيتان يجب و�سعها يف احل�سبان عند درا�سة كيفية تاأ�سي�ض جامعات جديدة ذات م�ستوى 

عاملي. الأوىل : ذات بعد خارجي يتعلق بدور احلكومة على امل�ستوى الوطني، وعلى م�ستوى الوليات، 

اأن  الثانية : فذات بعد داخلي يجب  اأما  املوؤ�س�سات.  ُتتاح لتعزيز بنية  اأن  اإ�سافة للموارد التي ميكن 

تقوم به املوؤ�س�سات بنف�سها بجانب التطور واخلطوات الالزمة التي يجب عليها اتخاذها للتحول اإىل 

موؤ�س�سات عاملية امل�ستوى.

دور الـحـكـومـة

ا،   مهمًّ عاماًل  ميثل  العاملية  اجلامعات  منو  رعاية  يخ�ض  فيما  املا�سي  يف  احلكومة  دور  يكن  مل 

املكانة  لتلك  لت�سل  منت  اإنها  حيث  ذلك،  يو�سح  املتحدة  الوليات  يف  العاجية  اجلامعات  وتاريخ 

نتيجة لتطور متدرج، ومل ياأِت بروزها نتيجة لتدخل حكومي متعمد. وبالقدر نف�سه جند اأن جامعتي 

وجود  مع  وعلى عزميتها  قراراتها  على  بالعتماد  القرون  تطورتا عرب  قد  و)كمربدج(  )اأك�سفورد( 

وتعريف  احلوكمة  من حيث  ال�ستقاللية  من  كبري  وقدر  العام  القطاع  من متويل  متباينة  م�ستويات 

املهمة والجتاه. ولكن لي�ض من املرجح اليوم اإن�ساء جامعة عاملية امل�ستوى بطريقة �سريعة دون بيئة 

قائمة على �سيا�سة جيدة ومبادرة وم�ساندة عامة قوية، وذلك لأ�سباب عدة اأهمها التكاليف العالية 

التي يتطلبها اأمر اإعداد مرافق تعليمية وقدرات بحث علمي متقدمة. 

لتاأ�سي�ض  اتباعها  للحكومة  ميكن  اأ�سا�ض  اإ�سرتاتيجيات  ثالث  هناك  اأن  الدولية  اخلربة  وتو�سح 

جامعات عاملية امل�ستوى : 

االأوىل : تطوير عدد قليل من اجلامعات القائمة التي لها قدرات كامنة على التميز )اختيار

              الفائزين(. 

تنجز قد  جديدة  جامعة  اإىل  والتحول  الندماج  على  القائمة  املوؤ�س�سات  من  عدد  ت�سجيع   : الثانية 

              التعاون الذي يتوافق  مع املوؤ�س�سات عاملية امل�ستوى )�سيغة خمتلطة اأو هجينة(.
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)ال�شكل 2( : �شمات اجلامعات عاملية امل�شتوى )WCU( : مواءمة العوملة

 

تركز

املواهب

● الطلبة

● هيئة التدري�س

 ● الباحثون

● العوملة

خمرجات 

البحوث
اخلريجون

جامعات 

عاملية 

امل�شتوى

نقل

 التقنية

● اإطار تنظيمي م�شاند

● احلرية االأكادميية

● الروؤية االإ�شرتاتيجية

   لفريق القيادة

● ثقافة التميز

● م�شادر التمويل العامة

● عائدات االأوقاف

● الر�شوم الدرا�شية

● املنح البحثية

احلوكمة

املف�شلة

وفرة

امل�شادر

الثالثة : اإيجاد جامعات عاملية امل�ستوى من خالل البحث عرب نظرية )�سجل الأعمال النظيف(.

ويلخ�ض )اجلدول 2( الإيجابيات وال�سلبيات يف كل طريقة. ويجب اأن نالحظ اأن هذه املناهج العامة 

لي�ست متنا�سبة، واأن الدول ميكن لها اأن تتبع مزيجًا من الإ�سرتاتيجيات اعتمادًا على هذه النماذج. 

اإلستراجتيات على املستوى املؤسسي 

يتطلب تاأ�سي�ض جامعات عاملية امل�ستوى يف املقام الأول قيادة قوية ونظرة �سجاعة لر�سالة واأهداف 

املوؤ�س�سة التعليمية، وخطة اإ�سرتاتيجية وا�سحة لرتجمة الروؤية الثاقبة اإىل اأهداف وبرامج ملمو�سة، 

واجلامعات التي تطمح اإىل نتائج اأف�سل ت�سرتك يف التقييم املو�سوعي لنقاط القوة فيها، وت�سع اأهدافًا 

جديدة جلوانب التطوير، وتقوم بتنفيذ خطة جتديد ميكن اأن تقود اإىل حت�سني الأداء. وباملقابل فاإن 

كثريًا من املوؤ�س�سات تعد مكتفية ذاتيًّا يف و�سعها ومظهرها، حيث تفتقر اإىل النظرة الطموحة نحو 

م�ستقبل اأف�سل، ولذا ت�ستمر يف العمل بالطريقة نف�سها التي كانت عليها يف املا�سي، لينتج عن ذلك 

ات�ساع الفجوة يف الأداء مقارنًة باأداء مناف�سيها الوطنيني اأو العامليني. 
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امل�شدر: اأعده جميل �شاملي

)اجلدول 2(: مكا�شب وتكاليف الطرق االإ�شرتاتيجية لتاأ�شي�س جامعات عاملية امل�شتوى

الطــــــريقـــة

ال�شروط

القدرة على 

ا�ستقطاب املواهب

التكاليف

احلوكمة

الثقافة املوؤ�س�سية

اإدارة التغيري

تطوير املوؤ�ش�شات 

القائمة

من ال�سعب 

جتديد  املوظفني 

وتغيري العنا�سر 

ل�ستقطاب طالب 

رفيعي امل�ستوى.

اأقل ارتفاعًا

من ال�سعب تغيري 

طريقة الت�سغيل 

داخل الإطار 

التنظيمي نف�سه

من ال�سعب 

اإحداث التحول من 

الداخل

حملة ت�ساور 

وات�سال مع جميع 

امل�ساهمني

دمج املوؤ�ش�شات 

القائمة

فر�سة تغيري 

القيادة ل�ستقطاب 

عاملني جدد، حيث 

ميكن للعاملني 

الأ�سليني اأن 

يقاوموا ذلك.

عادية

متيل اأكرث نحو 

العمل  مع  و�سع 

قانوين يختلف عن 

و�سع املوؤ�س�سات 

القائمة

من ال�سعب خلق 

هوية جديدة من 

ثقافات موؤ�س�سية 

متميزة

اأ�سلوب معياري 

لتثقيف جميع 

ال�سركاء حول 

املعايري والثقافة 

املوؤ�س�سية املتوقعة

اإن�شاء موؤ�ش�شات 

جديدة

فر�سة لختيار 

اأف�سل املوظفني 

والطالب.

 �سعوبات يف 

ت�سجيل طالب قمة 

يف موؤ�س�سات غري 

معروفة حتتاج اإىل 

بناء تقاليد تدري�ض 

وبحث.

اأكرث ارتفاعًا

فر�سة خللق اإطار 

تنظيمي وحتفيزي 

منا�سب

فر�سة خللق ثقافة 

التميز

طريقة ذات تكيف 

مع البيئة من اأجل 

الإبالغ باملوؤ�س�سة 

اجلديدة وت�سويقها 

اجتماعيًّا
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قـائـمـة التـدقيـق الموجـزة 

 – التعليمية  واملوؤ�س�سات  احلكومات  – بوا�سطة  التالية  الرئي�سة  الأ�سئلة  عن  لالإجابة  حاجة  هناك 

لتوجيه ال�سعي باجتاه تاأ�سي�ض جامعات عاملية امل�ستوى:

❍  ملاذا حتتاج البالد اإىل جامعة عاملية امل�ستوى؟ وما الأ�سباب القت�سادية والقيمة امل�سافة من 

وراء ذلك مقارنة مبخرجات املوؤ�س�سات التعليمية احلالية؟ 

❍  ما الروؤية ملثل تلك اجلامعة؟ وما املكانة املنا�سبة التي �ست�سغلها؟    

❍  كم عدد اجلامعات عاملية امل�ستوى التي ُيرغب يف اإن�سائها بهدف ال�ستثمار يف القطاع العام؟ 

اأم  التعليمية احلالية،  املوؤ�س�سات  اأي الإ�سرتاتيجيات تعد الأف�سل على �سعيد الدولة: تطوير    ❍

دمج املوؤ�س�سات التعليمية احلالية، اأم اإن�ساء موؤ�س�سات تعليمية جديدة؟ 

❍  كيف تتم عملية الختيار بني املوؤ�س�سات التعليمية احلالية يف حالة اختيار الطريقة املنهجية 

الأوىل اأو الثانية؟ 

العايل  التعليم  التعليمية اجلديدة وموؤ�س�سات  املوؤ�س�سات  والرتابط بني  العالقة  �ستكون  ❍  كيف 

احلالية؟ 

❍  كيف ميكن متويل هذا التحول؟ وما احل�سة التي يجب اأن تندرج يف اإطار امليزانية العامة؟ وما 

احل�سة التي يجب اأن يتحملها القطاع اخلا�ض؟ وما احلوافز التي يجب عر�سها )على �سبيل 

املثال منح الأرا�سي والإعفاءات ال�سريبية(؟

الإدارية  املمار�سات  ودعم  التحول  هذا  لتي�سري  اإر�سائها  من  لبد  التي  احلوكمة  ترتيبات  ما    ❍

املالئمة؟ وما م�ستويات ال�ستقاللية واأ�سكالها املنا�سبة؟ 

❍  كيف �سيكون دور احلكومة يف هذه العملية؟ 

❍  ما الطريقة التي متكن املوؤ�س�سة التعليمية من بناء اأف�سل فريق اإداري؟ 

❍  مــا بيانــات الــروؤيــة واملهمــة؟ ومــا الأهـــداف املحـــددة التـــي ت�سعى اجلامعـــة لتحقيقها؟ 

❍  اإىل اأي درجة �ستحقق اجلامعة التميز يف التعليم والبحث؟ 

❍  ما النوعية امل�ستهدفة من الطالب؟ 

باأع�ساء هيئة التدري�ض  ما الأهداف العاملية التي حتتاج اجلامعة اإىل حتقيقها )فيما يتعلق    ❍

والطالب والربامج وغريها(؟ 

❍  ما التكلفة املحتملة لهذه النقلة النوعية املحتملة؟ وكيف �ستمول؟ 

❍  كيــف �سيقـــا�ض النجـــاح؟ ومــا اأنظمـــة املراقبــة ومـوؤ�سرات الإنتـــاج واآليـــات امل�ســاءلة التـــي 

�ست�ستخدم؟ 
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مـدلــوالت للـبـنـك الـدولـي 

يرتكز عمل البنك الدويل مع حكومات الدول النامية والدول التي متر مبراحل انتقالية يف قطاع 

الدويل تقدمي  البنك  وتت�سمن م�ساعدة  النظامية.  والإ�سالحات  الق�سايا  الثانوي على  التعليم فوق 

ال�ست�سارة ال�سيا�سية، والعمل التحليلي، ون�ساطات بناء القدرات، والدعم املايل من خالل القرو�ض، 

والعتماد املايل لتي�سري ومواكبة التخطيط وتنفيذ عمليات الإ�سالح الأ�سا�ض. 

وبالرغم من ذلك جند يف ال�سنوات الأخرية اأن هنالك طلبات متزايدة من عدد من الدول ترغب يف 

م�ساعدة البنك الدويل يف حتديد العقبات الرئي�سة التي تعوق جامعاتها من اأن ت�سبح جامعات عاملية 

امل�ستوى، وكذلك يف التخطيط لتوجيه هذه اجلامعات نحو هذا الهدف )اأي : اأن ت�سبح جامعات عاملية 

تنظيم دعم  كيفية  النظر يف  اإىل  يحتاج  اأنه  الدويل  البنك  املطالب، وجد  ول�ستيعاب هذه  امل�ستوى(. 

املوؤ�س�سات التعليمية الفردية مبا يتوافق مع التاأكيد التقليدي على الإبداع والإ�سالحات النظامية. وتدل 

التجربة حتى يومنا هذا على اإمكانية حتقيق هذا الهدف من خالل ثالثة اأنواع من التدخالت املتكاملة 

التي ميكن توحيدها يف جمموعة متنوعة من الرتتيبات بح�سب الظروف املختلفة لكل بلد من البلدان: 

❍  امل�ساعدة والتوجيه الفني مل�ساندة البلدان يف التايل: 

)اأ( حتديد اخليارات املمكنة والقدرة على حتمل تكاليفها.

)ب( حتديد عدد اجلامعات النخبة التي حتتاج اإليها كل دولة، واإمكانية متويلها بطريقة منا�سبة 

بنــاء علــى التحليل املوجــه، بح�سب قيــود التمويل احلالية واملتوقعة. 

)ج( حتديد املهمة املخ�س�سة ومكانة املوؤ�س�سة التعليمية يف كل حالة من احلالت.

)د( حتقيق الرتابط مع بقية موؤ�س�سات التعليم العايل؛ لتجنب انحراف توزيع املوارد عن الأغرا�ض 

املخ�س�سة. 

العاملية  للتجربة  التعر�ض  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  النخبة  مل�ساعدة  والو�ساطة  التي�سري    ❍

ذات ال�سلة من خالل ور�ض العمل واجلولت الدرا�سية. وقد يت�سمن ذلك اإقامة عالقات مع 

اأثناء �سنوات بدء  باإمكانها توفري الدعم يف بناء القدرات  اأجنبية  موؤ�س�سات �سراكة تعليمية 

اإىل  التعليمية احلالية  املوؤ�س�سات  اأثناء فرتة حتول  اأو  التعليمية اجلديدة،  املوؤ�س�سات  ت�سغيل 

العاملية. كذلك باإمكان البنك الدويل تي�سري احلوار ال�سيا�سي عن طريق توفري �سركاء واأ�سحاب 

م�سالح خمتلفني لالتفاق ب�ساأن الروؤية وتوفري الدعم للموؤ�س�سات التعليمية اجلديدة. 

❍  الدعم املايل لتمويل درا�سات ما قبل ال�ستثمار؛ لت�سميم امل�سروع وحتديد تكاليف ال�ستثمار 

اخلا�سة بالإن�ساء الفعلي للموؤ�س�سة التعليمية املخطط لها. 
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فوق  التعليم  تطوير  لتعزيز  اإيجابي  حوافز  واإطار  تنظيمي  اإطار  باإر�ساء  قامت  التي  البلدان  ويف 

ا ا�ستخدام قرو�ض و�سمانات من هيئة التمويل الدولية )IFC( لإمتام اأو  الثانوي اخلا�ض، ميكن اأي�سً

ا�ستبدال الدعم املايل من جمموعة البنك الدويل يف حالة تاأ�سي�ض اجلامعة اأو اجلامعات امل�ستهدفة 

ب�سفة �سراكات عامة / خا�سة، اأو حتويلها اإىل �سراكات عامة / خا�سة. 

ومن املهم بالطبع تخ�سي�ض هذه اخليارات بح�سب حالت الدولة املحددة، ومن غري املحتمل اأن 

اإىل  حتتاج  بالتاأكيد  ولكنها  املادية،  امل�ساعدة  هذه  مثل  واملتو�سط  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  تطلب 

ا�ست�سارة تعك�ض امليزة الن�سبية للبنك الدويل كو�سيط تعليمي ومراقب للتجربة العاملية، وميكن توفري 

هذه ال�ست�سارة على اأ�سا�ض اخلدمة املجانية. 

الخــاتـمـــة

اإن اجلامعات الأعلى مرتبة يف الت�سنيف هي تلك اجلامعات التي تقدم اإ�سهامات مهمة يف النهو�ض 

باملعرفة من خالل البحث العلمي، والتعليم وفًقا للمناهج الأكرث ابتكارًا يف اأكرث الظروف مالءمة، وهي 

التي جتعل البحث جزءًا ل يتجزاأ من التعليم اجلامعي وهي التي تخرج الطالب املتميزين بنجاحهم 

يف �ساحات مناف�سة �سديدة اأثناء فرتة تعلمهم )اأكرث اأهمية( وبعد التخرج. 

ول توجد هنالك و�سفة عاملية اأو تركيبة �سحرية ل�سنع جامعة عاملية امل�ستوى. وتتباين ال�سياقات 

املمكنة  الطرق  بني  من  تختار  اأن  دولة  كل  على  لذلك  كبري.  نحو  على  التعليمية  والنماذج  الوطنية 

املتنوعة الإ�سرتاتيجية التي توؤدي اإىل تعزيز جوانب القوة وتتنا�سب مع مواردها. وتطرح علينا التجربة 

العاملية بع�ض الدرو�ض التي تتعلق باملعامل الأ�سا�ض لهذه اجلامعات، وهي : الرتكيز الكبري على املوهبة، 

ووفرة املوارد، واإجراءات احلوكمة املرنة، واملنهجيات الناجحة للتحرك بهذا الجتاه، بدءًا من حت�سني 

املوؤ�س�سات التعليمية احلالية، اأو دجمها، وانتهاًء باإن�ساء موؤ�س�سات تعليمية جديدة بالكامل. 

عالوة على ذلك ل ميكن اإمتام حتول نظام اجلامعة ب�سكل منعزل، فالروؤية اخلا�سة باإن�ساء جامعات 

عاملية امل�ستوى على املدى البعيد وتطبيق هذه الروؤية يجب اأن ترتابط ب�سكل وثيق مع )اأ( اإ�سرتاتيجية 

التطوير القت�سادي والجتماعي ال�ساملة للبلد )ب( التغريات امل�ستمرة والإ�سالحات املخطط لها على 

امل�ستويات الأدنى من نظام التعليم، )ج( خطط تطوير املوؤ�س�سات الأخرى للتعليم فوق الثانوي، وذلك 

لبناء نظام متكامل للتعليم والبحث العلمي واملوؤ�س�سات التعليمية املوجهة نحو التقنية. 

اأعلى اجلامعات البحثية، فاإن  اأن املوؤ�س�سات التعليمية العاملية تت�ساوى يف الغالب مع  وبالرغم من 

ا موؤ�س�سات للتعليم فوق الثانوي ل تركز على البحث العلمي ول تعمل ب�سفة جامعات وفقًا  هنالك اأي�سً
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عاملية  تعليمية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  مهمة  الدول  تبا�سر  وحني  امل�سطلح.  لهذا  �سرامة  التف�سريات  لأكرث 

اإىل جوار اجلامعات  بديلة ممتازة  تعليمية  اإيجاد موؤ�س�سات  اإىل  فاإنه يجب مراعاة احلاجة  امل�ستوى، 

البحثية للوفاء بالنطاق الكبري من الحتياجات التعليمية والتدريبية التي من املتوقع اأن يفي بها نظام 

التعليم فوق الثانوي. اإن اجلدل املتزايد ب�ساأن قيا�ض النتائج التعليمية على م�ستوى التعليم فوق الثانوي 

هو خري برهان على العرتاف باأن التميز ل يتعلق بتحقيق النتائج البارزة مع طالب بارزين فح�سب، بل 

باإمكانية قيا�ض هذه النتائج من حيث مدى القيمة امل�سافة التي تقدمها املوؤ�س�سة التعليمية يف التعاطي 

مع الحتياجات التعليمية اخلا�سة للعدد املتزايد واملتباين من الطالب. 

امل�ستوى،  عاملية  اجلامعات  اإن�ساء  نحو  الدافعة  والقوة  البناءة  ال�سغوط  درا�سة  من  لبد  واأخريًا 

العاملية،  التعليمية  املوؤ�س�سات  واأهمية  املغالة يف ت�سوير قيمة  لتجنب  املنا�سب  ال�سياق  اإطار  وذلك يف 

وجود  ظل  يف  وحتى  الوطنية.  الثانوي  فوق  التعليم  اأنظمة  �سمن  املوارد  توزيع  اأمناط  يف  والنحراف 

ن�سيبها  زيادة  اإىل  �سناعية-  اأم  نامية  كانت  �سواء   - دولة  كل  ت�سعى  حيث  العاملي،  املعرفة  اقت�ساد 

من الكعكة القت�سادية، فاإن احلديث املبالغ فيه الذي يحيط مبوؤ�س�سات التعليم العايل يتخطى كثريًا 

احتياج عدد من الأنظمة وقدرتها على ال�ستفادة من هذا التعليم املتقدم وفر�ض البحث العلمي املتقدمة 

على املدى الق�سري على الأقل. 

وكما هو احلال ل�سناعات اخلدمة الأخرى، لي�ست كل الدول حمتاجة اإىل جامعات �ساملة عاملية 

امل�ستوى ما مل يتم - على الأقل - الوفاء بالحتياجات الأ�سا�ض ملوؤ�س�سات التعليم فوق الثانوي. وحتتاج 

موؤ�س�سات البحث العلمي العاملية التزامات مالية �سخمة وتركيزًا على راأ�ض املال الب�سري ال�ستثنائي، 

ووجود �سيا�سات حوكمة ت�سمح بتوفري التعليم والبحث العلمي رفيع امل�ستوى. ومن املحتمل اأن ت�ستفيد 

كثري من الدول من الرتكيز املبدئي على اإمكانية تطوير اأف�سل اجلامعات الوطنية، ورمبا تعتمد على 

التا�سع  القرن  الأمريكية يف  املتحدة  الوليات  املنح يف  موؤ�س�سات  التي طورت مثل  منوذج اجلامعات 

ع�سر، اأو جامعات العلوم التقنية يف اأملانيا وكندا، وتركز مثل هذه املوؤ�س�سات التعليمية على التباين يف 

احتياجات التعليم والتدريب للطالب والقت�ساد املحلي. ومتى كان هناك تركيز للجهود على املجتمع 

امل�ستدامة  التنمية  من  مزيدًا  حتقق  اأن  التعليمية  املوؤ�س�سات  هذه  مثل  فباإمكان  والقت�ساد،  املحلي 

ب�سورة اأكرب واأكرث فعالية مقارنة بالطموحات نحو اجلامعات عاملية امل�ستوى. علًما باأن هذه املوؤ�س�سات 

التعليمية �ستخ�سع حتًما ملقارنات وت�سنيفات، وتلك تعد الأف�سل بني اجلامعات البحثية وفقًا لهذه 

الت�سنيفات �سي�ستمر و�سفها باأف�سل اجلامعات يف العامل.     
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الفصل األول : ماذا يعني أن تكون جامعة عالمية المستوى؟

ماذا يعني اأن تكون جامعة عامليـة امل�ستـوى؟

الـفـ�سـل االأول

يف العقد املا�سي، اأ�سبح م�سطلح »جامعة عاملية امل�ستوى« عبارة جذابة، لي�ض فقط لتطوير جودة 

التعلم والبحث يف التعليم فوق الثانوي، ولكن ملا هو اأكرث اأهمية، وهو تطوير القدرة على التناف�ض يف �سوق 

التعليم فوق الثانوي العاملي من خالل اكت�ساب املعرفة املتقدمة وتكييفها وخلقها. ومع بحث الطالب عن 

اأف�سل موؤ�س�سات التعليم العايل التي ي�ستطيعون اللتحاق بها اأينما وجدت، ومع حر�ض احلكومات على 

زيادة العائدات من ال�ستثمارات يف اجلامعات، فاإن املكانة العاملية اأ�سبحت مثار اهتمام مهم ومتزايد 

2007م(. ولكن ال�سيء الغريب حول م�سطلح )جامعة  للموؤ�س�سات حول العامل )ويليامز و فان ديكي، 

كيف  يعرف  اأحد  ول  ما هي،  يعرف  اأحد  ول  واحدة،  يريد  �سخ�ض  كل  »اأن  يتمثل يف  امل�ستوى(،  عاملية 

يح�سل على واحدة«. )التباخ، 2004م(

واللتحاق بع�سوية املجموعة احل�سرية للجامعات عاملية امل�ستوى ل يتحقق عن طريق الإعالن الذاتي، 

بل عادًة ما يحدد الو�سع املتميز من قبل الآخرين على اأ�سا�ض العرتاف العاملي، فحتى وقت قريب كانت 

العملية ت�ستمل على ت�سنيف انطباعي، غالًبا ما يقوم على ال�سمعة. فعلى �سبيل املثال، جند اأن اجلامعات 

العاجية يف الوليات املتحدة مثل : )هارفارد( اأو )ييل( اأو )كولومبيا(، وجامعتي )اأك�سفورد( و)كمربدج( 

ولكن مل  ال�سفوة،  للجامعات  املجموعة احل�سرية  تعد بني  املتحدة، وجامعة )طوكيو( كانت  اململكة  يف 

م�سائل  يف  املتفوقة  النتائج  حيث  من  املتميزة  مكانتها  على  للتدليل  ودقيق  مبا�سر  مقيا�ض  هنالك  يكن 

مثل: تدريب اخلريجني، وناجت البحث، ونقل التقنية، وحتى الرواتب العالية التي يح�سل عليها خريجوها، 

بحيث ميكن اأن ُتف�سر باأنها موؤ�سر حقيقي بالقدر نف�سه ي�سري اإىل القيمة احلقيقية لتعليمها. 

اإل اأنه مع انت�سار جداول ال�سباق يف ال�سنوات القليلة املا�سية، ظهرت طرق اأكرث منهجية يف حتديد 

وت�سنيف اجلامعات عاملية امل�ستوى )IHEP ،2007(. وعلى الرغم من اأن معظم الت�سنيفات الأكرث 
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�سهرة تزعم باأنها ت�سنف اجلامعات داخل بلد معني، اإل اأن هنالك حماولت لتاأ�سي�ض ت�سنيفات عاملية. 

والت�سنيفان العامليان الأكرث �سموًل اللذان يتيحان مقارنات عامة للموؤ�س�سات خارج نطاق احلدود الوطنية 

)كواكوواريلي  �سركة  تنتجه  الذي  العايل  للتعليم  )التاميز(  ملحق  قبل  من  اإعدادهما  مت  اللذان  هما 

�سيموندز( املحدودة ، وجامعة )�سنغهاي جياو تونغ(،  وهنالك نظام ثالث لت�سنيف عاملي كّون بوا�سطة 

)ويبوميرتيك�ض(، اأنتجه معمل )�سايربمتريك�ض( )وحدة من جمل�ض البحث القومي، وهو ميثل املجل�ض 

العام الرئي�ض للبحوث يف اأ�سبانيا( يقوم باإجراء مقارنة لـ)4000( موؤ�س�سة تعليم عاٍل عاملية، وي�سعها 

على درجات من )1 اإىل 5( على نطاق جمالت متعددة يزعم باأنها تقي�ض اإمكانية الروؤية يف )الإنرتنت( 

بكونها موؤ�سًرا على اأهمية املوؤ�س�سة املعنية.

وملقارنة املكانة العاملية للموؤ�س�سات، تبنى جداول ال�سباق هذه عن طريق ا�ستخدام بيانات مو�سوعية اأو 

ذاتية )اأو كليهما( يتم احل�سول عليها من اجلامعات نف�سها اأو من النطاق العام. ويختار ت�سنيف ملحق 

2004م  لأول مرة يف عام  الذي قدم  واملنهج  العامل.  اأف�سل )200( جامعة يف  العايل  للتعليم  )التاميز( 

 : الدولية، حيث ميزج بني مدخالت ذاتية )مثل  ال�سمعة  اأكرب على  ب�سكل  الت�سنيف يركز  لهذا  بالن�سبة 

مراجعات الأقران، وتقارير التعيني اخلا�سة باأ�سحاب العمل(، والبيانات الكمية ) مبا فيها اأعداد الطالب 

الدوليني، واأع�ساء هيئة التدري�ض(، واأثر اأع�ساء هيئة التدري�ض )ح�سبما ميثله ال�ست�سهاد بالبحوث(.

 و ي�ستخدم نظام ت�سنيف جامعة )�سنغهاي(، الذي يعمل منذ عام 2003م، منهجًا يركز على املوؤ�سرات 

املو�سوعية ب�سكل ح�سري، مثل : الأداء الأكادميي والبحثي لأع�ساء هيئة التدري�ض، واخلريجني، والعاملني. 

و ت�سمــل املقـــايـي�ض التي تــم تقييمهــا مــا ين�سر واملرجعية واجلـوائـــز العامليــة احل�سرية )مثل : جوائز نوبل 

وامليداليات امليدانية(، كما جند اأن ت�سنيف جامعة )�سنغهاي( يقدم - ب�سكل خمتلف قلياًل -: اأف�سل )100( 

الـ )400( املتبقية مدرجة على �سكل جمموعات  موؤ�س�سة مدرجة بطريقة قائمة على الرتتيب. واجلامعات 

تتكون الواحدة منها من حوايل )50( و)100( )101-52، 153-202، 203-300، وما اإىل ذلك( وتق�سم 

اأبجدي داخل هذه املجموعات. )املعايري املف�سلة امل�ستخدمة بوا�سطة كل واحدة من هذه الت�سنيفات العاملية 

يف امللحق اأ(. ويو�سح اجلدول )1 -1( نتائج ت�سنيفات )�سنغهاي( وملحق )التاميز( لعام 2008م.

ودون اللتفات ملحدودية املنهجية يف ممار�سة اأي عملية ت�سنيف مت تقدمي ملخ�سها يف نبذة )1 -1(،  

فاإن اجلامعات عاملية امل�ستوى يعرتف بها جزئيًا ملخرجاتها املتميزة. فهي تنتج خريجني ذوي تاأهيل جيد 

يكون الطلب عليهم عالًيا يف �سوق العمل، وت�سدر بحوًثا ريادية تن�سر يف اأف�سل املجالت العلمية، ويف حالة 

املوؤ�س�سات ذات التوجه القائم على العلوم والتقنية فاإنها ت�سهم يف البتكارات التقنية من خالل براءات 

الخرتاع والرتاخي�ض.

الدول  من  ا  �سغري جدًّ اإىل عدد  تنتمي  امل�ستوى  عاملية  باعتبارها جامعات  امل�سنفة  اجلامعات  ومعظم 

معظمها دول غربية. وتعد جامعة )طوكيو( اجلامعة الوحيدة من خارج الوليات املتحدة الأمريكية واململكة 

بني  ما  هنالك  اأن  اإىل  نظرنا  واإذا  )�سنغهاي(.  جامعة  ت�سنيف  ح�سب  جامعة  ع�سرين  اأف�سل  بني  املتحدة 
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الفصل األول : ماذا يعني أن تكون جامعة عالمية المستوى؟

)30( و)50( جامعة عاملية امل�ستوى متثل املجموع، فاإنها جميعها تنتمي ح�سب ت�سنيف جامعة )�سنغهاي( 

اإىل جمموعة �سغرية تتكون من ثماين دول من اأمريكا ال�سمالية واأوروبا الغربية، وتبقى اليابان مرة اأخرى 

ال�ستثناء الوحيد )امللحق ب(. اأما ملحق ت�سنيف )التاميز( للتعليم العايل في�سم جمموعة اأو�سع نطاقًا قلياًل 

حيث تتوزع اأف�سل )50( جامعة على )11( دولة،  اإذ ت�سم  هونغ كونغ )ال�سني(، ونيوزيلندا، و�سنغافورة، 

اأمريكا ال�سمالية واأوروبا الغربية )امللحق ج(. ويبني ال�سكل )1 -1(  بالإ�سافة اإىل الدول املعتادة من دول 

التوزيع اجلغرايف الوا�سع للدول التي ظهرت جامعاتها �سمن اأف�سل )50( جامعة يف الت�سنيفات العاملية.

)جدول 1 -1(  جامعات القمة الع�شرون يف ت�شنيف )التاميز( و)�شنغهاي( لعام 2008م

امل�شدر: ت�شنيف ملحق )التاميز( وجامعة )�شنغهاي( لعام 2008م

SJTU )ت�شنيف )�شنغهاي املرتبة THES )ت�شنيف )التاميز املرتبة

جامعة )هارفارد(

جامعة )�ستانفورد(

جامعة )كاليفورنيا، بركلي(

جامعة )كمربدج(

معهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية

معهد )كاليفورنيا( للتقنية

جامعة )كولومبيا(

جامعة )برين�ستون(

جامعة )�سيكاغو(

جامعة )اأك�سفورد(

جامعة )ييل(

جامعة )كورنيل(

جامعة )كاليفورنيا، لو�ض اأجنلو�ض(

جامعة )كاليفورنيا، �سان دياجو(

جامعة )بن�سلفانيا(

جامعة )وا�سنطن، �سياتل(

جامعة )وي�سكون�سني، مادي�سون(

جامعة )كاليفورنيا، �سان فران�سي�سكو(

جامعة )طوكيو(

جامعة )جونز هوبكينز(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

جامعة )هارفارد( 

جامعة )ييل(

جامعة )كمربدج(

جامعة )اأك�سفورد(

معهد )كاليفورنيا( للتقنية 

كلية )اأمربيال( يف لندن 

الكلية اجلامعية يف لندن

جامعة )�سيكاغو( 

معهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية 

جامعة )كولومبيا( 

جامعة )بن�سلفانيا( 

جامعة )برين�ستون(

جامعة )ديوك( 

جامعة )جونز هوبكنز(

جامعة )كورنيل( 

اجلامعة الأ�سرتالية الوطنية 

جامعة )�ستانفورد( 

جامعة )ميت�سجان( 

جامعة )طوكيو( 

جامعة )ماك جيل(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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نبذة : )1 ـ 1(

 فهم وا�شتخدام الت�شنيفات لال�شتفادة منها باأكرب قدر ممكن

بالقدر الذي اأ�سبحت فيه الندرة، واملكانة، واحل�سول على الأف�سل ب�سكل متزايد وا�سحة يف عملية �سراء 

الب�سائع مثل : ال�سيارات، واحلقائب اليدوية، واجلينز الأزرق، فاإن م�ستهلكي التعليم فوق الثانوي اأي�سًا يبحثون 

عن موؤ�سرات تعزز قدرتهم على الدخول �سمن اأف�سل اجلامعات. ويف �سباق احل�سول على تعليم راق ت�سعى 

الدول �سعًيا حثيًثا لتطوير »جامعات عاملية امل�ستوى« متثل راأ�ض احلربة يف تنمية اقت�ساد يقوم على املعرفة. 

وب�سبب تاأثري الت�سنيفات فاإن املوؤ�س�سات تلعب لعبة البتكار وال�ستثمار على �سوء مناهج الت�سنيف، وقد يكون 

ذلك على ح�ساب قواها احلقيقية، واإمكاناتها املالية، وقدراتها املوؤ�س�سية. 

وبغ�ض النظر عن طبيعتها املثرية للجدل والعيوب يف مناهجها، فاإن ت�سنيفات اجلامعات اأ�سبحت وا�سعة 

النت�سار، ولي�ض من املرجح اأن تختفي. ولأنها حتدد معنى » عاملية امل�ستوى« للجمهور العري�ض، فاإنه ل ميكن لأي 

اأحد مهتم يف قيا�ض اأداء موؤ�س�سات التعليم فوق الثانوي اأن يتجاهلها. وقد ت�ساعد التو�سيات العامة التالية - 

التي طورت ا�ستناًدا على حتليل حديث جلداول الروابط - �سناع ال�سيا�سات والإداريني وم�ستخدمي التعليم فوق 

الثانوي على كيفية حتديد القيمة احلقيقية للفر�سة التعليمية املقدمة من قبل موؤ�س�سة ما: 

❍  الو�سوح ب�ساأن ما يقوم الت�سنيف بقيا�سه فعليًّا.

❍  ا�ستخدام جمموعة من املوؤ�سرات والقيا�سات املتعددة بدًل من ت�سنيف ذي قيا�ض واحد. 

❍  يجب اأن يكون امل�ستهلكون على وعي مبقارنة برامج اأو موؤ�س�سات مت�سابهة. 

❍  ميكن للموؤ�س�سات اأن ت�ستخدم الت�سنيفات لأغرا�ض التخطيط الإ�سرتاتيجي وتطوير اجلودة.

❍  ميكن للحكومات اأن ت�ستخدم الت�سنيفات لت�سجيع ثقافة اجلودة. 

م�ستهلكو بيانات الت�سنيفات كواحدة من الأدوات املتاحة لإبالغ الطالب والعائالت  ❍  ميكن اأن ي�ستخدم 

واأ�سحاب العمل، واإثراء املناق�سات العامة. 

امل�شدر: �شاملي و�شارويان، 2007م

وقد حاول باحثون قليلون اإبراز ما تتمتع به اجلامعات عاملية امل�ستوى عن بقية اجلامعات العتيادية، 

التاأهيل العايل، والتميز  اأع�ساء التدري�ض ذات  فذكروا عددًا من اخل�سائ�ض الأ�سا�ض، منها : هيئة 

وغري  احلكومي  التمويل  من  العالية  وامل�ستويات  التدري�ض،  م�ستوى  وجودة  العلمي،  البحث  جمال  يف 

احلكومي، ووجود طالب عامليني ذوي مواهب ومهارات رفيعة، والتمتع باحلرية الأكادميية، والهياكل 

وحياة  والإدارة،  والبحث،  للتدري�ض،  بالن�سبة  ممتازة  مبعدات  املزودة  واملرافق  امل�ستقلة،  الإدارية 

الطالب يف كثري من احلالت )التباخ، 2004م، خون واآخرون، 2005م، ونيالند، 2000م و 2007م(. 
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وهنالك بحث حديث م�سرتك يف هذا املو�سوع اأجرته جامعات بريطانية و�سينية نتج عنه قائمة 

اأخرى ذات  وبني مفاهيم  للجامعة،  الدولية  ال�سمعة  التي ترتاوح بني  الأ�سا�سية  املزايا  اأطول من 

اإ�سهام اجلامعة يف خدمة املجتمع، وكالهما ي�سعب قيا�سه بطريقة  اأكرب مثل  طابع نظري بقدر 

مو�سوعية )امللحق د(. )الدين و لني، 2004م(

 

ويف حماولة لتقدمي تعريف اأكرث قابلية للجامعات عاملية امل�ستوى، يو�سح هذا التقرير اأن النتائج 

املتميزة لهذه املوؤ�س�سات )اخلريجون املطلوبون ب�سكل كبري، البحوث املتقدمة، ونقل التقنية( ميكن 

اأن يعزى ب�سكل اأ�سا�ض اإىل ثالثة جمموعات تكميلية تن�سط يف جامعات القمة: )اأ( تركيز عاٍل على 

ببحـوث متقدمة،  والقيام  تعلـــم غنية  بيئة  لتقدمي  وافــرة  مـــوارد  املوهبة )اأ�ساتذة وطالب(، )ب( 

)ج( خ�سائ�ض اإدارة وحوكمة جيدة لت�سجيع روؤية اإ�سرتاتيجية مبتكرة ومرنة، حيث اإن ذلك ميّكن 

املوؤ�س�سات من �سنع القرارات واإدارة املوارد دون اأن تعيقها البريوقراطية.

)ال�شكل 1 -1(. التوزيع اجلغرايف للجامعات عاملية امل�شتوى )جامعات القمة اخلم�شني لعام 2008م(

امل�شدر: ت�شنيف )التاميز( وت�شنيف )�شنغهاي( لعام 2008م
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تـركــز الـمــواهـــب 

اإن املحدد الأول - ورمبا الغالب - للتميز هو وجود جمموعة كبرية من طالب القمة والأ�ساتذة 

الأ�ساتذة  اأكرث  واجتذاب  الطالب  اأف�سل  اختيار  على  قادرة  امل�ستوى  عاملية  فاجلامعات  املتميزين. 

والباحثني تاأهياًل. 

ففي العلوم مثاًل جند اأن التواجد يف اجلامعة املنا�سبة- التي يتم فيها القيام باأف�سل البحوث يف 

اأف�سل املعامل جتهيزًا من قبل اأف�سل العلماء- اأمرًا يف غاية الأهمية. وي�سف )جورج �ستيغلر( هذا 

باأنه ي�سابه دحرجة كرة الثلج، حيث يح�سل العامل املتفوق على التمويل للقيام بالبحث املثري، ويوؤدي 

ذلك جلذب اأع�ساء هيئة تدري�ض اآخرين، ومن ثم اأف�سل الطالب؛ حتى يتكون حجم كبري له جاذبية 

ل تقاوم بالن�سبة لأي �ساب يدخل يف هذا املجال.

)ميهايل جيزينتميهايل، 1997م(

جامعتي  اأو  املتحدة  الوليات  يف  العاجية  للجامعات  املميزة  اخل�سائ�ض  ميثل  ذلك  ظل  لقد 

جامعات  لأحدث  املميزة  ال�سفة  ميثل  ما  كذلك  وهو  املتحدة.  اململكة  يف  و)كمربدج(  )اأك�سفورد( 

عاملية امل�ستوى مثل جامعة )�سنغافورة( الوطنية اأو جامعة )ت�سينغهوا( يف ال�سني.

وقد ذكرت جامعة )ت�سينغوا( يف بكني : »باأنها �ستزيد من عدد اجلوائز هذه ال�سنة، و�سيكون من 

حق الطالب الذين اأحرزوا درجات عالية، مثل الأوائل على املحافظات والفائزين مبناف�سات اأكادميية 

للطالب العامليني، �سيكون من حقهم احل�سول على منح ت�سل اإىل )40.000( ياون )5.700 دولر 

اأمريكي(، وهو ما يزيد عن �سعف ال�سنة املا�سية«.

   الأخبار العاملية للجامعة )UWN(، )2008اأ(

الأكرث  الطالب  اختيار  املهمة يف ذلك اخل�سو�ض قدرة ومتيز هذه اجلامعات يف  العوامل  ومن 

تاأهياًل من الناحية الأكادميية. فعلى �سبيل املثال، تقوم جامعة )بكني(، وهي اأف�سل موؤ�س�سة تعليم 

)هارفارد(،  جامعة  وتعد  �سنة.  كل  حمافظة  كل  من  طالًبا   )50( اأف�سل  باختيار  ال�سني،  يف  عاٍل 

اجلامعات  اأكرث  )ييل(  وجامعة  للتقنية،  )ما�سات�سو�سيت�ض(  ومعهد  للتقنية،  )كاليفورنيا(  ومعهد 

انتقائيًة يف الوليات املتحدة الأمريكية، وفًقا ملعدل درجات طالبها القادمني للدرا�سة اجلامعية التي 

.)SAT( قي�ست بوا�سطة نقاط اختبار التقييم الدرا�سي املعروف با�سم

الدول  يف  الثانوي  فوق  التعليم  موؤ�س�سات  اأن  يف  املالحظة  لهذه  الطبيعية  النتائج  اإحدى  وتتمثل 

ذات احلركة الداخلية القليلة للطالب وهيئة التدري�ض، تواجه خماطر النغالق الأكادميي. علًما اأن 

اجلامعات التي تعتمد ب�سورة رئي�سة على خريجيها ليوا�سلوا درا�ساتهم العليا يف براجمها، اأو توظيف 
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م�سرية  يف  قيادية  ت�سبح  اأن  املرجح  من  لي�ض  بها  اخلا�ض  التدري�ض  فريق  �سمن  ليعملوا  خريجيها 

التطور الفكري. فقد اأظهر م�سح اأجري يف عام 2007م للجامعات الأوروبية اأن هنالك عالقة عك�سية 

بني امليل للعنا�سر الداخلية يف تعيني الأ�ساتذة واأداء البحث، مبعنى اأن اجلامعات التي لديها ن�سبة 

تعيني داخلي مرتفعة حققت اأقل نتائج بحثية )اأغيون واآخرون، 2008م(.  

وكذلك فاإن من ال�سعب املحافظة على درجة انتقائية عالية يف املوؤ�س�سات ذات النمو ال�سريع يف 

قبول الطالب و�سيا�سات القبول املفتوحة ب�سورة عادلة. فاحلجم الكبري للجامعات الرائدة يف دول 

امل�ستقلة(  املك�سيك  الوطنية )جامعة  املك�سيك  والأرجنتني - جامعة  املك�سيك  مثل  الالتينية  اأمريكا 

فيها )190.418( طالًبا، وجامعة )بيون�ض اأير�ض( فيها )279.306( طالب - ميثل بالتاأكيد العامل 

الرئي�ض الذي يف�سر �سبب ف�سل هذه اجلامعات يف الدخول اإىل جمموعة القمة على الرغم من متتعها 

وعلى  امل�ستوى.  عاملية  �سك  بدون  تعد  التي  املمتازة  البحوث  ومراكز  الأق�سام  من  قليل  عدد  بوجود 

الطرف الآخر النقي�ض جند اأن جامعة )بكني( حافظت على عدد ل يتجاوز )20.000( طالب حتى 

مطلع عام 2000م؛ بل اإن عدد طالبها حتى الوقت احلايل ل يزيد عن )30.000( طالب.

طالب  من  عالية  ن�سبة  على  احل�سول  اإىل  اأي�سًا  متيل  امل�ستوى  عاملية  اجلامعات  فاإن  كذلك 

الدرا�سات العليا املختارين بعناية )كما هو مو�سح باجلدول 1 -2(، لتعك�ض قوتهم يف البحث، وحقيقة 

اأن طالب الدرا�سات العليا ي�سرتكون ب�سكل وثيق يف اأن�سطة البحث يف هذه املوؤ�س�سات. 

واأ�سبح البعد الدويل اأكرث اأهمية يف حتديد ت�سكيل هذه املوؤ�س�سات النخبة )نبذة 1 -2(. وي�سع كل 

من ت�سنيف )التاميز( وت�سنيف )نيوزويك( للجامعات العاملية لعام 2006م وزنًا كبريًا مل�سلحة املكونات 

الدولية. ويف معظم احلالت، جند اأن اجلامعات عاملية امل�ستوى لها اأ�ساتذة وطالب لي�سوا منتمني ح�سريًّا 

للبلد الذي توجد به اجلامعة. وهذا الأمر ميّكنها من جذب الأ�سخا�ض الأكرث موهبة، بغ�ض النظر عن 

اأبوابها لالأفكار واملناهج اجلديدة.  فجامعة )هارفارد( -  البلدان التي جاوؤوا منها، وميكنها من فتح 

على �سبيل املثال - وميثل الطالب الدوليون فيها 19% من جمموع الطالب، وميثلون ن�سبة 21% يف جامعة 

)�ستانفورد(، و23% يف جامعة )كولومبيا(. ويف جامعة )كمربدج( جند اأن 18% ياأتون من خارج اململكة 

املتحدة اأو دول الحتاد الأوروبي. واجلامعات الأمريكية امل�سنفة على قمة امل�سوحات العاملية تظهر كذلك 

ن�سًبا كبرية من العاملني الأجانب يف اجلانب الأكادميي.  فعلى �سبيل املثال، جند اأن ن�سبة اأع�ساء هيئة 

التدري�ض الأجانب يف جامعة )هارفارد( مبا يف ذلك العاملون يف املجال الأكادميي الطبي ميثلون %30. 

اإىل  ت�سل  و)كمربدج(  )اأك�سفورد(  جامعتي  يف  الأجانب  الأكادمييني  ن�سبة  اأن  جند  نف�سها  وبالدرجة 

36% و33% على التوايل. وباملقارنة جند اأن 7% فقط من جميع الباحثني يف فرن�سا هم من الأكادمييني 

اأعداًدا كبرية من  وتوظف  ت�ستوعب  العامل  اأف�سل اجلامعات يف  اأن  لل�سك  يدع جماًل  الأجانب. مما ل 

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض الأجانب يف بحثها عن الأ�سخا�ض الأكرث موهبة.
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اجلامعة

)هارفارد(

)�ستانفورد(

معهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية

)اأك�سفورد(

)كامربدج(

مدر�سة )لندن( للعلوم 

القت�سادية وال�سيا�سية

)بكني(

)طوكيو(

الطالب غري 

اخلريجني

7.002

6.442

4.066

11.106

12.284

4.254

14.662

15.466

الطالب 

اخلريجون

10.094

11.325

6.140

60.601

6.649

4.386

16.666

12.676

ن�شيب اخلريجني

)الن�شبة املئوية(

59

64

60

37

35

51

53

45

)جدول 1 -2(  الوزن الن�شبي للطالب اخلريجني يف جامعات خمتارة

a. 2005–06 http://vpf-web.harvard.edu/budget/factbook/current_facts/ 2006OnlineFact Book.pdf.
b. 2006–07 http://www.stanford.edu/home/statistics/#enrollment.
c. 2005–06 http://web.mit.edu/ir/cds/2006/b.html.
d. 2005–06 http://www.ox.ac.uk/aboutoxford/annualreview/app2ii.shtml.
e. 2004–05 http://www.admin.cam.ac.uk/reporter/200405-/special/19/studentnumbers2005.pdf.
f. Kahn and Malingre 2007.
g. 2006–07 Beijing University Admission Office.
h. 2004 http://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/e08_02_e.html.

نبذة : )1 -2(

االأف�شل يف كال العاملني يف جامعة )اأك�شفورد(

قامت جامعة )اأك�سفورد( برت�سيح امل�سوؤول الإداري بجامعة )ييل( الربوفي�سور )اأندرو هاميلتون( ليكون نائب 

املدير القادم فيها. وبعد موافقة اأع�ساء اجلامعة على التعيني �سيحل )هاميلتون( نائب املدير احلايل الدكتور 

)جون هود( الذي �سي�ستقيل يف العام القادم بعد انتهاء فرتة تعيينه التي ا�ستمرت ملدة خم�ض �سنوات. 

اإنه واحد من الأكادمييني القالئل الذي عني ليرتاأ�ض )اأك�سفورد( دون اأن يكون خريجًا من هذه اجلامعة، وهو 

الثاين الذي يوظف من اخلارج بعد )هود( الذي قدم من نيوزلندا.

وجاء تعيينه بعد اإعالن )اأك�سفورد( يف ال�سهر املا�سي عن حملة تربعات جلمع )1 -25( بليون يورو اأو )2 -5( دولر 

اأمريكي جلذب اأف�سل الأكادمييني على م�ستوى العامل، والذين ترى اجلامعة اأن )هاميلتون( يعد واحدًا منهم. 

وقد قام مدير اأك�سفورد )اللورد باتن( برتوؤ�ض جلنة الرت�سيح وقال : اإن )هاميلتون( يتمتع مبزيج من القيادة 

الأكادميية امل�سهود لها، والإجناز البحثي املتفوق الذي يجعله خيارًا ا�ستثنائيًّا للم�ساعدة يف توجيهنا نحو العقد 

الثاين من القرن احلادي والع�سرين«. 

امل�شدر: )يو دبليو اإن، 2008 ب(.
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وتتميز القوالب اجلديدة لن�سر املعرفة وامل�ساركة فيها، التي وثقها )جيبون�ض واآخرون عام 1994م( 

يف عملهم املتميز حول التحول نحو طريقة قائمة على حل امل�سكالت يف اإنتاج املعرفة، تتميز بتنامي 

اأهمية �سبكات املعرفة الدولية. ويف هذا ال�سدد، جند اأن اجلامعات عاملية امل�ستوى التي جنحت يف 

�سبكة  �سعة  تزيد من  اأن  لها  املرجح  وا�سع من  ب�سكل  اأكادميي قومي ودويل متنوع  ح�سد فريق عمل 

املعرفة بهذه املوؤ�س�سات.

وفــرة الـمـوارد 

للتكاليف  ا�ستجابًة  امل�ستوى  عاملية  الذي مييز معظم اجلامعات  الثاين  العن�سر  هو  املوارد  وفرة 

ال�سخمة امل�سمنة يف ت�سيري جامعة ذات كثافة بحثية معقدة. وهذه اجلامعات لها اأربعة م�سادر رئي�سة 

املنظمات  مع  العقود  وبحوث  والبحث،  الت�سغيلية  للنفقات  احلكومية  امليزانية  متويل  وهي:  للتمويل، 

العامة وال�سركات اخلا�سة، والعائدات املالية التي تاأتي من الأوقاف والهبات، والر�سوم الدرا�سية. 

لتمويل  الرئي�ض  امل�سدر  كبري  حد  اإىل  ميثل  العام  القطاع  متويل  اأن  جند  الغربية  اأوروبا  ويف 

التدري�ض والبحث، على الرغم من اأن اأف�سل اجلامعات الربيطانية لها بع�ض م�سادر التمويل الوقفية، 

وفيها ر�سوم اإ�سافية فر�ست يف ال�سنوات الأخرية. ويف اآ�سيا متثل جامعة )�سنغافورة( الوطنية، التي 

اأ�سبحت موؤ�س�سة خا�سة يف عام 2006م اأجنح املوؤ�س�سات من حيث متتعها بتمويل وقفي مقدر، حيث 

التربعات  جمع  عملية  خالل  دولر  مليون   )774( على  حتتوي  �سخمة  حمفظة  تبني  اأن  ا�ستطاعت 

الفعالة، مما جعلها اأغنى من اأي جامعة بريطانية بعد )كمربدج( و)اأك�سفورد(. ويف الوليات املتحدة 

واليابان )اإىل درجة اأقل( جامعات بحثية خا�سة ناجحة.

اأنها   : الأول  العوامل.  نتيجة لثنني من  الأمريكية هي  القمة  املالية اجليدة جلامعات  والقاعدة 

الراحة  لها  توفر  كما  امليزانية،  حيث  من  لها  تاأميًنا  متثل   ،)3-  1 )اجلدول  كبرية  باأوقاف  تتمتع 

والقدرة يف الرتكيز على الأولويات املوؤ�س�سية متو�سطة وطويلة املدى. وب�سكل متو�سط، جند اأن اأغنى 

اجلامعات الأمريكية اخلا�سة حت�سل مقابل الطالب على اأكرث من )40.000( دولر اأمريكي كدخل 

اأوقاف مقارنة مببلغ )1.000( دولر بالن�سبة للجامعات الكندية )اأو�سر و�سافنو، 2006م(.  وبخالف 

كثري من اجلامعات يف اأوروبا، فاإن هذه اجلامعات الأمريكية ل تقع حتت رحمة �سيا�سة الدعم ق�سرية 

املدى مل�سادر التمويل احلكومي، اأو جنون الأولويات ال�سيا�سية املتغرية. وعالوًة على ذلك، فمع زيادة 

العالقة الطردية بني  اأثبتته درا�سة  املنح - ح�سب ما  فاإن قدرتها على جذب  مكانة هذه اجلامعات 

مرتبة اجلامعة وحجم اأوقافها - تزداد اأي�سًا )مونك�ض واإنهريينبريرج، 1999م(.   
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املوؤ�ش�شات االأمريكية

جامعة )هارفارد(

جامعة )ييل(

جامعة )�ستانفورد(

جامعة )تك�سا�ض(

جامعة )برين�ستون(

اأ�شول االأوقاف

)2006، ماليني الدوالرات(

28.916

18.031

14.085

13.235

13.045

املوؤ�ش�شات 

الربيطانية

جامعة )كامربدج(

جامعة )اأك�سفورد(

جامعة )اأدنربة(

جامعة )جال�سكو(

لندن )كنجز كولج(

اأ�شول االأوقاف

)2005، ماليني الدوالرات(

6.100

3.800

3.400

230

200

الثاين :  اأن اجلامعات الأمريكية ت�ستفيد من جناح فريق تدري�سها يف التناف�ض على متويل البحوث 

احلكومية. اإذ اإن ثلثي متويل البحث الذي حت�سل عليه جامعات القمة البحثية الأمريكية على الأقل 

ياأتي من م�سادر عامة. وجامعات القمة الكندية يف قوائم الرابطة العاملية متثل اأي�سًا جامعات القمة 

من حيث دخل البحوث )�ساملي و�سارويان، 2007م(.  

ويوؤكد حتليل مقارن لت�سنيفات جامعة )�سنغهاي( للجامعات الأمريكية والأوروبية اأن م�ستوى الإنفاق 

واخلا�ض(  )العام  الثانوي  فوق  التعليم  على  الكلي  والإنفاق  لالأداء.  الرئي�سة  املحددات  من  واحدًا  يعد 

ميثل )3.3%( من اإجمايل الناجت املحلي يف الوليات املتحدة الأمريكية مقابل فقط )1 - 3%( يف دول 

الحتاد الأوروبي اخلم�ض والع�سرين. والإنفاق مقابل الطالب الواحد يبلغ )54.000( دولر اأمريكي يف 

2008م(.  واآخرون،  )اأغيون  الأوروبي  الحتاد  يف   )13.500( مع  باملقارنة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الت�سنيفات  نتائج  مع  ترتبط  الأوروبية  اجلامعات  و�سط  كبرية  اإنفاق  اأنواع  هنالك  فاإن  نف�سه،  وبالقدر 

بالن�سبة للدول املعينة. واململكة املتحدة و�سوي�سرا لها جامعات ذات متويل جيد ن�سبيًّا، وتقوم بتحقيق اأعلى 

نتائج من حيث الت�سنيف، بينما جند اأن اجلامعات من دول اأوروبا اجلنوبية مبا فيها فرن�سا واأملانيا لديها 

درجات ت�سنيف اأقل ترتبط مع م�ستويات منخف�سة من التمويل )اأغيون واآخرون، 2007م(.   

الأ�ساتذة  من  مزيد  بجذب  املعنية  للموؤ�س�سات  ت�سمح  فعالة  دائرة  يخلق  املوارد  توافر  وكرثة 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  النخبة يف  الغالب يف جامعات  املميزين كما هو احلال يف  والباحثني 

تدفع  املتحدة  الوليات  يف  اخلا�سة  اجلامعات  اأن  اإىل  ت�سري  للرواتب  ال�سنوية  امل�سح  وعمليات 

لأ�ساتذتها مبالغ اأعلى بثالثني يف املئة مقارنة مبا تفعله اجلامعات احلكومية على امل�ستوى املتو�سط. 

ال�سنوات اخلم�ض والع�سرين  وقد ازداد الفارق يف الرواتب بني اجلامعات احلكومية واخلا�سة يف 

)جدول 1 -3( مقارنة بني م�شتويات االأوقاف االأمريكية والربيطانية

امل�شدر: )NACUBO(  2006م

مالحظة: الدوالر االأمريكي يعادل 0.53 جنيه اإ�شرتليني
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الفصل األول : ماذا يعني أن تكون جامعة عالمية المستوى؟

1980م كان متو�سط رواتب الأ�ساتذة املتفرغني من حملة دكتوراه الفل�سفة يف  املا�سية. ففي عام 

اجلامعات الأمريكية ي�ساوي 91% من نظريه يف اجلامعات اخلا�سة. واليوم ميثل مبلغ )106.500( 

دولر اأمريكي - وهو متو�سط الراتب ال�سنوي يف اجلامعات العامة - 78 % من الرواتب يف اجلامعات 

اخلا�سة )Chronicle of Higher Education )CHE( ،2007(. ولذا فاإنه لي�ض بامل�ستغرب 

األ جند موؤ�س�سة عامة اأمريكية واحدة توجد �سمن اأف�سل20 موؤ�س�سة على امل�ستوى القومي )يو اإ�ض 

العالية،  بالرواتب  املتميزين  الأ�ساتذة  2009م(، فاجلامعات اخلا�سة تكافئ  نيوز، وورلد ريبورت 

جامعة  حول  حديث  تقرير  وهنالك  فيها.  التوظيف  نحو  ي�سعون  الأكادمييني  اأف�سل  فاإن  وبالتايل 

اأعداد كبرية  اإىل فقدان  التمويل  الندرة يف  1 -3( يوثق كيف قادت �سنوات  )وي�سكون�سني( )نبذة 

من الأ�ساتذة املربزين الذين جذبتهم موؤ�س�سات اأخرى مما اأدى اإىل انخفا�ض ت�سنيفاتها الوطنية 

  .)CHE ،2008(

نبذة : )1 -3(

اأثر حرب املواهب على جامعة )وي�شكون�شني( 

مل يكن )جون �سي بيفهاو�ض( قد اأكمل عامه الأول بروفي�سورًا يف جامعة )وي�سكون�سني( يف  )مادي�سون( 

يف عام 2001م حتى حاولت جامعات اأخرى اأن جتتذبه . ويف العام املا�سي قرر )بيفهاو�ض( اأن الوقت قد 

حان للنظر بجدية يف العرو�ض، وقد انتهى الأمر بح�سول الرجل على اأكرث من �سعف راتبه عندما انتقل 

اإىل جامعة )�سيكاغو(. 

امل�سكلة اإذًا هي يف املال، حيث اإن ميزانية التعليم العايل املحدودة يف )وي�سكون�سني( اأجربت اجلامعة على  

اإبقاء رواتب اأع�ساء هيئة التدري�ض يف م�ستوى اأقل من املتو�سط. وعندما يح�سل الأ�ساتذة على عرو�ض 

من جامعات يف مكان اآخر فاإنهم يعلمون اأن النتقال يعني احل�سول ب�سهولة على زيادة قدرها 100% يف 

الراتب، اأو اأكرث يف بع�ض الأحيان.

ويبدي البع�ض قلقهم من اأن موجة مغادرة الأ�ساتذة حتطم �سمعة )مادي�سون( كموؤ�س�سة عامة رائدة.  ففي 

الأعوام من 2006 اإىل 2007م تدهورت اجلامعة من املرتبة )34( اإىل املرتبة )38( يف ت�سنيفات )يو اإ�ض 

نيوز، وورلد ريبورت( للموؤ�س�سات التعليمية الوطنية. 

الأربع  ال�سنوات  يف  اأخرى  كليات  من  عمل  عرو�ض  )مادي�سون(  اأ�ساتذة  من   )400( حوايل  تلقى  وقد 

املا�سية، وهذا ميثل �سعف عدد الذين ح�سلوا على عرو�ض يف اأربع �سنوات التي �سبقت ذلك. وبينما كانت 

اجلامعة قادرة يف بع�ض ال�سنوات على الحتفاظ بـ )80%( من الذين ح�سلوا  على عرو�ض خارجية فاإن 

الن�سبة انخف�ست اإىل )63%( يف العام املا�سي. 

اإن تغري هيئة التدري�ض يعد اأمرًا مكلًفا، حيث تقدر )مادي�سون( اأنها تنفق يف املتو�سط )1 - 2( مليون دولر 

يف تكاليف البداية بالن�سبة لأي بروفي�سور، وي�ستغرق الأمر عادًة ثماين �سنوات للربوفي�سور ليقوم باإنتاج 

عائد مايل من البحوث يغطي تلك التكلفة. والأ�ستاذ الذي يبقى يف )مادي�سون( ملدة )25( �سنة يقدم 

يف املتو�سط اأموال بحوث ت�سل اإىل )13( مليون دولر، ولكن اجلامعة تفقد كثريًا منهم قبل اأن يدفعوا 

ال�ستثمار الأويل. 

امل�شدر: )ويل�شون(، 2008م
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1 -4( متو�سط الدفع لرواتب الباحثني على �سعيد الحتاد الأوروبي وقليل من  ويو�سح )جدول 

الدول املقارنة. وكما هو متوقع فاإن الرواتب اأعلى يف الدول التي فيها اأكرب عدد من موؤ�س�سات التعليم 

فوق الثانوي ذات الت�سنيف العاملي، بينما يف الدول التي ل يوجد اأو يوجد فيها عدد قليل من موؤ�س�سات 

اأن  األ نخطئ فنجعل من قبل امل�سادفة  اأقل. ويجب  املماثلة تقدم فيها رواتب  الثانوي  التعليم فوق 

اأجود اأنواع البحث تاأتي من جمموعات الباحثني الذين يح�سلون على اأعلى الرواتب. ففي املجالت 

الأكادميية، يبدو اأن العبارة ال�سهرية )اأنت حت�سل على ما تدفع له( عبارة دقيقة ب�ساأن العمل الأكرث 

جودة الذي يقدم يف اجلهات التي تقدم رواتب اأعلى ن�سبيًّا.

ويف الوليات املتحدة الأمريكية، هنالك فارق اأكرب يف الرواتب بني املوؤ�س�سات اخلا�سة واحلكومية 

ب�ساأن ما يتقا�ساه روؤ�ساء اجلامعات )ح�سب ما يبينه اجلدول 1 -5 الذي يقارن بني اأعلى ثالثة رواتب 

يح�سل عليها روؤ�ساء اجلامعات يف موؤ�س�سات القطاعني(. 

وتوؤثر الفجوة يف املوارد على القدرة املالية للدول يف ا�ستخدام البنية التحتية الرقمية التي تتمتع 

املثال، هنالك تقرير حديث حول  اآ�سيا. وعلى �سبيل  ال�سمالية و�سرق  اأمريكا  القمة يف  بها جامعات 

الفوق   للتعليم  تقدًما  الأكرث  بالأنظمة  اللحاق  اإىل  احلاجة  نحو  النتباه  يلفت  الفرن�سية  اجلامعات 

الثانوي، وهو ما يف�سر الوجود ال�سعيف للجامعات الفرن�سية يف ت�سنيفات )ويبوميرتيك�ض(. وح�سب 

ما قاله وزير التعليم: 

»يف �سياق عوملة التعليم العايل يبدو اأن فرن�سا تبدي بع�ض التاأخر باملقارنة مع  الدول الأوروبية الأخرى 

يف توفري دورات على �سبكة )الإنرتنت(، ويف تقدمي التعليم عن بعد. يف الوقت الذي ي�سبح فيه فوق يف 

تقنيات املعلومات والت�سالت عن�سًرا من عنا�سر القدرة التناف�سية لل�سعوب جند اأن هذا التاأخر يف اإدخال 

الناحية الرقمية يف التعليم العايل ميثل خماطرة باإعاقة تطور فرن�سا يف ال�سنوات القادمة«.

مار�شال، )2008م(

الـحـوكـمـة المـنـا�سـبـة

والبيئة  الكامل،  التنظيمي  الإطار  هو  امل�ستوى  عاملية  اجلامعات  مييز  الذي  الثالث  العامل 

التناف�سية، ودرجة ال�ستقاللية الأكادميية والإدارية التي تتمتع بها اجلامعات. فقد اأ�سارت �سحيفة 

املتحدة  الوليات  يف  الثانوي  فوق  التعليم  نظام  اإىل  )2005م(  عام  لها  تقرير  يف  )الإكونومي�ست( 

الن�سبي عن  اأي�سًا ل�ستقالله  ولكن  النجاح لرثوته فقط،  يعز هذا  العامل« ومل  الأف�سل يف   « بو�سفه 

منا�سب  اأكادميي  عمل  اإنتاج  على  وقدرته  فيه،  جانب  بكل  حتيط  التي  التناف�سية  والروح  احلكومة، 

ومفيد للمجتمع. ولحظ التقرير اأن البيئة التي تعمل فيها اجلامعات تعزز املناف�سة والبحث العلمي 

غري املقيد، والتفكري النقدي، والإبداع والبتكار. وعالوة على ذلك فاإن املوؤ�س�سات التي لها ا�ستقاللية 

كاملة تعد اأكرث مرونة؛ لأنها غري مكبلة بالبريوقراطية املقيدة واملقايي�ض املفرو�سة من اخلارج حتى 

مواردها  تدير  اأن  ت�ستطيع  فاإنها  لذلك  وكنتيجة  تقيدها.  التي  ال�سرعية  املحا�سبة  اآليات  �سوء  على 

بن�ساط، وت�ستجيب ب�سرعة ملطالب ال�سوق العاملي �سريع التغري. 
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الفصل األول : ماذا يعني أن تكون جامعة عالمية المستوى؟

 )جدول 1 -4(  مقارنة دولية ملتو�شط رواتب الباحثني 

)معدل كامل املرتب ال�سنوي للباحثني يف دول الحتاد الأوروبي الـ)25(، والدول امل�ساركة، والنم�سا، 

وال�سني، والهند، واليابان، والوليات املتحدة الأمريكية ) 2006م، N=6110، جميع العمالت باليورو، 

بالن�سبة للتكافوؤ يف القيمة ال�سرائية(.

متو�شط الدعم بالن�شبة 

لتكافوؤ القوة ال�شرائية

معامل الت�شويب متو�شط الدعم

 باليورو

60.530

55.998

50.549

36.950

43.669

21.053

36.646

47.550

53.358

30.835

27.692

49.654

34.120

21.580

29.660

56.268

40.342

56.721

21.591

33.334

18.282

37.970

38.873

47.143

25.776

40.126

9.770

27.063

33.801

59.580

103.1

104.4

89.1

53.1

140.5

55.8

121.8

107.0

105.2

83.3

57.1

122.3

106.1

48.6

46.7

113.5

69.6

104.2

54.0

87.0

50.2

73.1

89.8

118.9

106.2

36.4

6.61

150.3

71.4

62.406

58.462

45.039

19.620

61.355

11.748

44.635

50.879

56.132

25.685

15.812

60.727

36.201

10.488

13.851

63.865

28.078

59.103

11.695

29.001

9.178

27.756

34.908

56.053

56.048

37.948

3.556

16.671

50.803

42.552

النم�سا

بلجيكا

قرب�ض

الت�سيك

الدامنارك

اإ�ستونيا

فنلندا

فرن�سا

اأملانيا

اليونان

املجر

اإيرلندا

اإيطاليا

لتفيا

ليتوانيا

لك�سمبورغ

مالطا

هولندا

بولندا

الربتغال

�سلوفاكيا

�سلوفينيا

اإ�سبانيا

ال�سويد

اململكة املتحدة

دول الحتاد الأوروبي

الـ 25 )املعدل(

بلغاريا 

كرواتيا

اأي�سلندا

❖ اإ�سرائيل
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متو�شط الدعم بالن�شبة 

لتكافوؤ القوة ال�شرائية

معامل الت�شويب متو�شط الدعم 

باليورو

41.813

13.489

59.902

26.250

33.959

62.342

13.755

45.207

61.991

62.793

141.1

46.6

138.1

61.9

102.9

22.9

20.3

111.1

95.8

58.997

6286

72

16.249

34.730

64.150

3.150

9.177

68.872

60.156

الرنويج

رومانيا

�سوي�سرا

تركيا

الدول امل�ساركة

❖اأ�سرتاليا

❖ال�سني

❖الهند

اليابان

الوليات املتحدة

اأن  عن  ال�سابق  يف  ذكرناها  التي  والأمريكية  الأوروبية  للجامعات  املقارنة  الدرا�سة  ك�سفت  وقد 

احلوكمة متثل املحدد الرئي�ض الآخر للت�سنيف بجانب التمويل، حيث » تعاين اجلامعات الأوروبية من 

احلوكمة ال�سعيفة وال�ستقاللية غري الكافية واحلوافز ال�سحيحة يف كثري من الأحيان« )اأغيون واآخرون، 

يرتبط  كان  البحث  اأداء  اأن  الأوروبية وجدت  م�سح اجلامعات  ورقة لحقة حول  وهنالك  2007م،1(. 

ب�سكل طردي مع درجة ا�ستقاللية اجلامعات يف العينة، خا�سًة فيما يتعلق باإدارة امليزانية، والقدرة على 

توظيف اأع�ساء هيئة التدري�ض والعاملني، وحرية و�سع الرواتب )اأغيون واآخرون، 2008م(. وفيما يتعلق 

بت�سكيل جمال�ض اجلامعات يخل�ض التقرير اإىل » اأن وجود متثيل خارجي مقدر يف املجل�ض ميكن اأن ميثل 

ا للتاأكد من اأن الإ�سالحات الديناميكية مع امل�سالح املوؤ�س�سية طويلة املدى ميكن اأن يقرر  �سرًطا �سروريًّ

ب�ساأنها دون تاأخري ل داعي له«. 

امل�شدر: )EC( 2007م، 19

❖ عامل الت�سويب يف هذه الدول  هو التكافوؤ يف القيمة ال�سرائية كما جاء يف ن�سرة البنك الدويل. وقد عرب عن ذلك فيما يتعلق 

بوحدات العملة املحلية مقابل الدولر.

)جدول 1 -5( التعوي�شات املالية ال�شنوية: روؤ�شاء اجلامعات االأمريكية الذين يتلقون اأعلى رواتب، 2005-2006م

جمموع التعوي�شات )بالدوالر(

اجلامعات اخلا�شة

جمموع التعوي�شات )بالدوالر(

اجلامعات احلكومية

2.887.800 جامعة )نورث اإي�ستون( 

2،557.200 جامعة )فيالدلفيا( 

1.938.000 جامعة )جونز هوبكنز( 

874.700 جامعة )ديلوير( 

753.700 جامعة )فرجينيا( 

752،700 جامعة )وا�سنطن( 

امل�شدر: )CHE(، 2007م
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عاملية  جامعات  لتاأ�سي�ض  كافية  غري  ولكنها  �سرورية  تعد  اأعاله  املبينة  ال�ستقاللية  وعنا�سر 

الطموح  القادة ذوي  اأ�سا�ض مطلوبة مثل وجود  امل�ستوى واملحافظة عليها. وهنالك خ�سائ�ض عوملة 

والإ�سرار، والروؤية الإ�سرتاتيجية القوية للطريق الذي ت�سري فيه املوؤ�س�سة، وفل�سفة النجاح والتميز، 

وثقافة التفكري والتاأمل الدائم والتعلم، والتغيري التنظيمي.

اقت�ساد هاتني  اأن  من  الرغم  فعلى  ال�سياق،  للنقا�ض يف هذا  مثرية  وفرن�سا  اأملانيا  وتعد حالت 

بها  العرتاف  جتد  تكاد  ل  جامعاتها  فاإن  العامل  يف  الأقوى  القت�ساديات  بني  من  يعد  الدولتني 

كموؤ�س�سات متميزة. فعندما ن�سر ت�سنيف جامعة )�سنغهاي( الأول عام 2003م كانت اأف�سل جامعة 

)جامعة  اأملانية  جامعة  اأف�سل  وكانت  عامليًّا،   )66( املركز  يف  م�سنفة   )6 باري�ض  )جامعة  فرن�سية 

ميونخ( م�سنفة يف املركز )49( عامليًّا. ويف عام 2008م �سنفت اأف�سل جامعة فرن�سية واأف�سل جامعة 

اأملانية يف الرتتيب )42( و )55( على التوايل. 

اإن النظر اإىل هذه اجلامعات يف �سوء املعايري الثالثة املقدمة اأعاله يظهر بو�سوح اأ�سباب عدم 

ا  الربوز جلامعات هذين البلدين يف الت�سنيف العاملي؟ حيث اإن عمليات الت�سفية قليلة وحمدودة جدًّ

للطالب الذين يلتحقون بالتعليم فوق الثانوي. وح�سب القانون، فاإن اجلامعات الفرن�سية غري م�سموح 

ال�سرط  هو  الثانوية  املدر�سة  من  ال�سخ�ض  تخرج  يكون  الربامج  معظم  ويف  انتقائية.  تكون  اأن  لها 

الوحيد للقبول، با�ستثناء كلية الهند�سة الفرن�سية ومدار�ض )قرانديز( املهنية ذات النتقائية العالية، 

التي تتمتع بو�سع منف�سل وخمتلف. 

مع  التعامل  يتم  اإذ  اجلامعات.  و�سط  للمناف�سة  الكامل  الفقدان  يف  يتمثل  الآخر  املهم  والعامل 

اإن   - ال�سعب  من  يجعل  مما  العاملني  وتعيني  امليزانية  حيث  من  مت�ساوية  بطريقة  اجلامعات  كل 

مل يكن من امل�ستحيل - القيام با�ستثمار املوارد املطلوبة لإعداد مراكز التميز مع تركيز كبري على 

اأف�سل الباحثني. ويعد الإنفاق مقابل الطالب الواحد يف التعليم العايل يف هذين البلدين اأقل بقليل 

الإنفاق  م�ستوى  ن�سف  ي�ساوي  وهو  القت�سادية،  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  الإنفاق  متو�سط  من 

قامت  2003م  نهاية  الأول يف  )�سنغهاي(  ت�سنيف جامعة  �سدر 
ُ
اأ وعندما  الأمريكية.  يف اجلامعات 

�سحيفة )يل موند( اليومية بن�سر مقال يف يوم 24 يناير 2004م بعنوان » املاأ�ساة الكربى للجامعات 

ال�ساأن  اأجريت معهم مقابالت يف هذا  الذين  روؤ�ساء اجلامعة وقادة الحتاد  الفرن�سية«. وقد �سرح 

باأن فقدان موارد امليزانية واجلمود املرتبط بال�ستثمار كانت متثل التف�سريات الرئي�سة لتاأخر نظام 

اجلامعات الفرن�سية. 

واأخريًا، فاإن اجلامعات يف هذين البلدين متثل كيانات حكومية حتكمها قواعد التوظيف يف اخلدمة 

اأعلى  رواتب  دفع  املمكن  من  لي�ض  اأنه  ب�سكل خا�ض  يعني  وهذا  اجلامدة.  الإدارة  و�سوابط  املدنية، 

اأو ال�ستثمار يف مرافق بحث  اإنتاجًا، اأو جلذب الباحثني رفيعي امل�ستوى،  ملكافاأة الأكادمييني الأكرث 

متميزة. فعلى �سبيل املثال، تعد رواتب اأ�ساتذة اإدارة الأعمال الفرن�سيني اأقل بن�سبة )20%( من رواتب 
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2005م خللق  الأوروبي عام  وتعليقًا على مبادرة الحتاد  2007م(.  )اإيجيدي،  الأمريكان  نظرائهم 

  ،)MIT( للتقنية )( على غرار منوذج معهد )م�سات�سو�ست�ضEIT( معهد اأوروبي لالإبداع والتقنية

ذكرت املجلة العلمية »نيت�سر« يف كلمة التحرير يف مار�ض 2008م:

.... اإن وجود مفهوم »املعهد الأوروبي لالإبداع والتقنية« وبقاءه خالل الفرتات ال�سعبة ل�سيا�سة 

الحتاد الأوروبي ميثل انعكا�ًسا ونتيجة للبريوقراطيات الوطنية الأوروبية، التي جعلت من امل�ستحيل 

للجامعات وموؤ�س�سات البحث املمولة من احلكومة اأن تتطور لتماثل معاهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية 

تفاعل مع  واأنها  اأنها كلمة مبتذلة،  الأوقات على  تعامل يف كثري من  بنف�سها. وكانت كلمة )�سفوة( 

جمال يعد خيانة للنقاء الأكادميي. ويف كثري من الدول - من بينها فرن�سا واأملانيا واإيطاليا - ل يزال 

من امل�ستحيل ب�سكل عام اأن تعر�ض حزم رواتب تناف�سية للباحثني ذوي املكانة العالية...

 ورمبا ل يزال املعهد الأوروبي لالإبداع والتقنية مده�سًا ملنتقديه. وعلى اأية حال، فاإن اجلهود الوطنية 

لتطوير اجلامعات متثل اإىل حد كبري اأف�سل طريقة ملعاجلة امل�سكلة التي هدف املعهد اإىل حلها. 

جملة )نيت�سر(، )2008م( 

ويف حالة فرن�سا، هنالك اثنتان من اخل�سائ�ض البنيوية التي تزيد من تعقيد الو�سع. الأوىل : ح�سب 

ما يورده )اأوريفيل( )2004م(: اأن واحدًا من الأ�سباب الرئي�سة التي جتعل اجلامعات الفرن�سية غري 

مناف�سة عامليًّا هو الهيكل املزدوج لنظام التعليم العايل )نبذة 1 -4(. وتقوم مدار�ض القمة الهند�سية 

ا، بينما  اأف�سل الطالب خالل امتحانات وطنية تناف�سية جدًّ واملهنية )املدار�ض العليا ( با�ستقطاب 

تقبل اجلامعات الأعداد الكبرية من خريجي املدار�ض الثانوية تلقائيًّا. ولأن املدار�ض  العليا  تعد من 

ا من البحوث، ونتيجة لذلك فاإن معظم  ال�سفوة، وذات توجهات مهنية، فاإنها تقوم بتنفيذ القليل جدًّ

نبذة : )1 - 4(  

مراقبة الت�شنيفات: التجربة الفرن�شية 

عندما ت�سدر جامعة )�سنغهاي جياو تونغ( يف كل عام  ت�سنيفها العاملي للجامعات، تكون 

ردة فعل الفرن�سيني مزيًجا من الغ�سب والقلق. الغ�سب لأن الرتبويني الفرن�سيني يحتجون باأن 

النظام يحابي اجلامعات »الأجنلو �سك�سونية« ول يراعى التق�سيم الفرن�سي غري املعتاد للجامعات 

اإىل جامعات ال�سفوة مثل )جراندي�ض اإوكول( واجلامعات اجلماهريية، والقلق لأنه لي�ض هنالك 

اأف�سل موؤ�س�سة فرن�سية  اإن  اأف�سل )40( جامعة يف العامل، حيث  جامعة فرن�سية واحدة �سمن 

)باري�ض 6( حتتل املركز الـ )45(. 

امل�شدر: �شحيفة االإكونومي�شت، 2006م



��

الفصل األول : ماذا يعني أن تكون جامعة عالمية المستوى؟

طالب )الدكتوراة( يف اجلامعات البحثية ل ياأتون من جمموعات الطالب الأكرث تاأهياًل  اأكادمييًّا. 

املتحدة،  الوليات  يف  تناف�سية  الأكرث  اجلامعية  الأنظمة  يف  ميار�ض  عما  متامًا  يختلف  الأمر  وهذا 

اأن الف�سل ال�سارم بني موؤ�س�سات البحث التابعة لـ )املركز  اأو اليابان. الثانية :  اأو اململكة املتحدة، 

الوطني للبحث العلمي( واإدارات البحث يف اجلامعات يوؤدي اإىل ت�ستت املوارد الب�سرية واملالية. اإن قوة 

اجلامعات عاملية امل�ستوى يتمثل يف اأن البحث عادًة يكون متكاماًل يف جميع  امل�ستويات.

مــواءمــة عـوامـل النجـاح

اأن املزج بني العوامل الثالثة )تركيز املواهب، ووفرة التمويل، واحلوكمة  اأن نوؤكد  اأخريًا، من املهم 

املنا�سبة( هو الذي ي�سنع الفارق. اإن التفاعل الديناميكي بني هذه العوامل هو اخلا�سية املميزة للجامعات 

ذات الت�سنيف العايل )كما هو مو�سح يف ال�سكل 1 -2(. 

معًا،  الأداء  على  يوؤثران  واحلوكمة  التمويل  اأن  الأوروبية  للجامعات  امل�سح احلديث  نتائج  وتوؤكد 

وت�سري بو�سوح اإىل اأن اجلامعات ذات الت�سنيف العايل متيل اإىل التمتع با�ستقاللية اأكرب يف الإدارة، 

مما يوؤدي بدوره اإىل زيادة فعالية الإنفاق، واإىل اإنتاجية بحث اأعلى. 

ال�ستقاللية  من  مزيد  اأو  املال  من  مزيد  وجود  اأن  يف  بب�ساطة  تتمثل  ل  الرئي�سة  النتيجة  ولكن 

يعد جيدًا لأداء البحث. اإنها تتمثل يف اأن وجود مزيد من املال يكون له اأكرب الأثر عندما ميتزج مع 

ا�ستقاللية امليزانية. ولكي نكون اأكرث دقة فاإن وجود ا�ستقاللية يف امليزانية ي�ساعف من تاأثري املال 

الإ�سايف على اأداء البحث يف اجلامعة. 

                         اأغيون واآخرون، )2008م(.

اأي�سًا. بالقدر  اأو دون مواهب رفيعة ل يجدي  والتمتع باإطار حوكمة منا�سب، دون موارد كافية، 

لبناء  ا يف قبول الطالب ل يكفي  انتقائية جدًّ اأو جعلها  ا�ستثمار املال يف موؤ�س�سة،  نف�سه فاإن جمرد 

 ،)USP( )جامعة عاملية امل�ستوى كما هو مو�سح يف حالة جامعة الربازيل الأوىل جامعة )�ساو باولو

حيث تعد الربازيل خام�ض �سعب من حيث الكثافة ال�سكانية، وهي عا�سر اأكرب اقت�ساد يف العامل، وهي 

بني اأكرب �ستة منتجني لل�سيارات يف العامل، ولديها �سركات ذات طراز عاملي مثل �سركة )اإميربير(، 

و�سركة )اأراكروز �سيلوو�سي(، ومع ذلك ل يوجد اأي جامعة برازيلية �سمن اأف�سل )100( جامعة يف 

الت�سنيف العاملي.
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يف  القمة  جامعات  جمموعة  بني  من  الربازيل  جامعات  اأكرب  باولو(  )�ساو  جامعة  تكون  ل  كيف 

الت�سنيفات العاملية على الرغم من متتعها ببع�ض خ�سائ�ض اجلامعات عاملية امل�ستوى؟ عندما اأن�سئت 

اجلامعة عام 1934م جعلها موؤ�س�سوها وقادتها الأوائل مركزًا لتعيني الأ�ساتذة املربزين فقط من جميع 

اأنحاء اأوروبا )�سوارتزمان، 2005(. وهي اليوم املوؤ�س�سة الأكرث انتقائية يف الربازيل، ولديها اأكرب عدد 

من برامج الدرا�سات العليا ذات الت�سنيف الرفيع، وتخرج يف كل �سنة عدًدا من حملة )الدكتوراة( 

يزيد عن الأعداد التي تخرجها اأي جامعة اأمريكية. 

ويف الوقت نف�سه، فاإن قدرة جامعة )�ساو باولو( على اإدارة مواردها مقيدة بلوائح اخلدمة املدنية 

الدميقراطية يف جامعة  فاإن روح  اإىل ذلك  وبالإ�سافة  البالد.  اأغنى جامعة يف  اأنها  ال�سارمة رغم 

)�ساو باولو( - وكما هو احلال يف اجلامعات الربازيلية الأخرى - قد متت ترجمتها اإىل اإيجاد عدة 

جمال�ض ممثلة، مما يعقد من �سنع القرار وتنفيذ اأي اإ�سالحات م�ستقبلية )درم، 2008م(.  وجلامعة 

ا مع جمتمع البحث العاملي، فهنالك)3%( فقط من طالب الدرا�سات  )�ساو باولو( روابط قليلة جدًّ

العليا فيها من خارج الربازيل. وتركز اجلامعة كثريًا على النظرة الداخلية: فمعظم الطالب ياأتون 

من ولية )�ساو باولو(، ومعظم الأ�ساتذة من خريجي اجلامعة نف�سها )خا�سية التقوقع الداخلي هذه 

الأجانب  الطالب  مينع  كما  قبل(.  من  ناق�سناها  التي  الأوروبية  للجامعات  منوذجية  خا�سية  متثل 

)ال�شكل 1 - 2( : �شمات اجلامعات عاملية امل�شتوى )WCU( : مواءمة العوامل الرئي�شة

 

امل�شدر: اأعده جميل �شاملي
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)جدول 1 -6(  ت�شنيف اجلامعات ح�شب اأعلى عوائد يتقا�شاها االأ�شاتذة

متو�شط املرتبات ال�شنوية التياجلامعة

يتقا�شاها االأ�شاتذة

2007-2008م )بالدوالر(

ت�شنيف جامعة )�شنغهاي 

جياو تونغ( 2008م

جامعة )روكي فيلر(

جامعة )هارفارد(

جامعة )�ستانفورد(

جامعة )برين�ستون(

جامعة )�سيكاغو(

جامعة )ييل(

جامعة )بن�سلفانيا(

جامعة )كولومبيا(

جامعة )نيويورك(

معهد )كاليفورنيا( للتقنية

جامعة )نورث وي�سرتن(

معهد )ما�سات�سو�سيت�ض( للتقنية

جامعة )وا�سنطن ، �سانت لوي�ض(

كلية )بو�سطن(

جامعة )كورنيل(

كلية )دارمتووث(

جامعة )اإميوري(

جامعة )ماري لند( يف )بلتيمور(

جامعة )�ساوثرن كاليفورنيا(

معهد )نيوجر�سي( للتقنية

191.200

184.800

173.700

172.200

170.800

165.100

163.300

162.500

162.400

162.200

153.600

151.600

150.800

149.300

148.200

147.800

147.200

142.700

140.100

139.500

32

1

2

8

9

11

15

7

31

6

30

5

29

لي�ست من �سمن اأعلى 100

12

لي�ست من �سمن اأعلى 100

لي�ست من �سمن اأعلى 100
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يورده )�سكوارتزمان،  الربتغالية. وح�سب ما  اللغة  اأخرى غري  بلغة  اأطروحة )الدكتوراة(  من كتابة 

اإن  الو�سع وحتول اجلامعة.  لتحدي  التميز  روؤية  املفقود هو غياب  الأ�سا�ض  العن�سر  فاإن  2005م(، 

غياب الروؤية الإ�سرتاتيجية الطموحة ميكن اأن ُيالحظ على امل�ستويات الوطنية وعلى م�ستوى الوليات 

بالقدر نف�سه الذي نالحظه بني قيادة اجلامعة.

امل�شدر:)CHE(، 2007م 
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 وتوؤكد بيانات املوارد املالية من الوليات املتحدة اأن املال وحده ل ميثل �سمانًا للتميز يف التدري�ض 

والبحث. وتتمتع جامعات القمة الأمريكية يف الت�سنيفات العاملية بوفرة املوارد، ولكن هنالك بع�ض 

اجلامعات تقوم بالإنفاق باملعدل العايل نف�سه، ولكنها حتقق نتائج اأقل بكثري )ح�سبما ما هو مو�سح يف 

اجلدول )1-6( اأعاله، الذي يو�سح ت�سنيف )�سنغهاي جياو تونغ( لأف�سل )20( جامعة مع الأ�ساتذة 

 . 
)1(

الذين يح�سلون على اأعلى الرواتب(

ومن املهم اأن نالحظ - يف ال�سياق نف�سه - اأن من بني اأغلى خم�ض موؤ�س�سات اأمريكية من موؤ�س�سات 

)جورج  جامعة  هي  املدفوعة-  الدرا�سية  الر�سوم  م�ستويات  حيث  من  �سنوات  اأربع  ملدة  الدرا�سة 

علًما  لورين�ض(-  )�سارة  وكلية  )فا�سار(،  وكلية  )بوكنيلل(،  وجامعة  وكلية )كينيوون(،  وا�سنطن(، 

اأن اجلامعة الأوىل منها فقط  تعد جامعة بحثية، وهي لي�ست من بني اأف�سل )100( جامعة ح�سب 

ت�سنيف جامعة )�سنغهاي( للجامعات عاملية امل�ستوى.

)1( من املهم مالحظة اأدق التفا�سيل يف هذا التحليل عن طريق التعرف على تاأثري عوامل ال�سياق املوؤ�س�ساتية. وقد يكون معدل 

الرواتب قد اأثر على دقة التحليل بوجود اأع�ساء هيئة التدري�ض يف كليات الطب والأعمال والقانون، الذين يتلقون مرتبات 

اأعلى بكثري من تلك التي يتلقاها نظراوؤهم يف كليات الآداب والعلوم. وتعد جامعة )روكي فيلر( - ب�سكل خا�ض - جامعة 

طبية بالكامل، ويوؤثر ذلك على كل من معدلت الدفع وموؤ�سرات ت�سنيف )�سنغهاي(، التي يخدمها ب�سكل اأف�سل تنوع 

اأكرث �سرامة.
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ل الــفـصـل الـثـانــي : مــــــســـــارات الـــتـــحــــــوُّ

ل مـــ�ســـارات الــتــحــــوُّ

الـفـ�سـل الثانـــي

مثلهما،  عظيمًا  اأكون  �سوف  باأين  القول  ميكنني  ول  عظيمان.  منوذجان  و)ويربو(  )اأنفو�سي�ض( 

ولكن الهند تقدم اليوم كثريًا من رواد الأعمال اأكرث من اأي دولة اأخرى. ... واأنا كرئي�ض لإدارة خطوط 

جوية، اأمتنى بالتاأكيد اأن اأرى الهند وهي قادرة على خلق خطوط جوية عاملية امل�ستوى. ولن نكون اأقل 

م�ستوى من )�سنغافورة( و)كاثي با�سيفك( من حيث العتمادية و م�ستويات اخلدمة. ونحن �سنوظف 

اأف�سل العقول، واأف�سل املواهب، لأن هدفنا األ يكون لنا مناف�ض.

 )نار�ض  قويل( موؤ�س�ض و رئي�ض خطوط طريان جوي 

مقابلة مع جملة النيوز ويك، 16 يوليو 2007م(

اأن نراعي يف البحث عن كيفية تاأ�سي�ض جامعات  عاملية امل�ستوى بعدين مكملني لبع�سهما.  ل بد 

البعد الأول : وهو ذو طبيعة خارجية؛ لأنه يعني بدور احلكومة على امل�ستوى الوطني والوليات، وعلى 

امل�ستويات املحلية وامل�سادر التي ميكن اأن توفرها لتح�سني اأو�ساع هذه املوؤ�س�سات. والبعد الثاين : وهو 

اأن تتخذها  التي حتتاج  ال�سرورية  والتطور واخلطوات  نف�سها،  الفردية  باملوؤ�س�سات  يعني  بعد داخلي 

لتحول نف�سها اإىل موؤ�س�سات عاملية امل�ستوى.
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دور الحـكــومــة

وتاريخ  فعاًل،  عاماًل  امل�ستوى  عاملية  جامعات  تطوُّر  رعاية  يف  املا�سي  يف  احلكومة  دور  يكن  مل 

لتقدمها  م�سهورة  اأ�سبحت  اجلامعات  باأن  عموًما  يوحي  املتحدة  الوليات  يف  العاجية  اجلامعات 

)اأك�سفورد(  جلامعتي  مماثل  وهذا  املتعمد.  احلكومة  تدخل  بف�سل  ولي�ض  التطور،  نحو  التدريجي 

من   املتغرية  امل�ستويات  بع�ض  مع  الذاتية،  اإرادتهما  بف�سل  قرون   عرب  تطورتا  اللتني  و)كيمربدج( 

الدعم املايل العام، ولكن مع قدر كبري من ال�ستقاللية يف احلوكمة، وحتديد الر�سالة والتوجه. ومن 

�سيا�سية مالئمة،  بيئة  تتوافر  اإذا مل  وجيز  زمن  امل�ستوى يف  عاملية  قيام جامعة  اليوم  املحتمل  غري 

باإن�ساء مقدرات  العالية اخلا�سة  التكاليف  ب�سبب  ومبادرة عامة مبا�سرة، ودعم مايل كبري، وذلك 

وت�سهيالت بحثية متقدمة.

وقد �سجل الربوفي�سور )التباخ( حمادثة يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر بني )جون روكفلر( الذي 

الكلية  التكلفة  �ساأل )جون( عن  الذي  اإليوت(  و)ت�سارل�ض  رئي�ًسا جلامعة )هارفارد(،  بعدها  اأ�سبح 

لإقامة جامعة عاملية  امل�ستوى.  وكانت اإجابة جون : )50( مليون دولر، و مئتي عام. وبالرغم من ذلك 

ا�ستطاعت جامعة )�سيكاغو( يف بداية القرن الع�سرين  حتقيق هذا الهدف خالل )20( عاًما فقط،  

بالرغم من اأن الثمن يف ذلك الوقت كان اأكرث من )100( مليون دولر.

ويقدر )التباخ( التكلفة الكلية لإن�ساء جامعة عاملية امل�ستوى اليوم  بحوايل )500( مليون دولر، 

اأ�س�ستها جامعة  التي  الطب  كلية  كلفت   فقد  بكثري.  اأكرث من ذلك  تكون  قد  التكلفة احلقيقية  ولكن 

)كورنل( يف دولة قطر عام 2002م )750( مليون دولر )مانقان 2008م(. وتخطط حكومة باك�ستان 

والتكنولوجيا  والعلوم  للهند�سة  ل�سرف )700( مليون دولر على كل واحدة من اجلامعات اجلديدة 

التي تنوي تاأ�سي�سها خالل الأعوام القليلة القادمة. 

وهنالك اأ�سئلة حمورية يحتاج امل�سوؤولون اإىل التاأمل فيها والإجابة عنها، مثل : كم جامعة عاملية 

امل�ستوى ت�ستطيع دولهم اأن ت�سرف عليها وترعاها؟ وكيف لهم اأن يتاأكدوا من اأن   ال�ستثمار  يف هذا 

الغر�ض لن يكون على ح�ساب ا�ستثمار يف اأولويات اأخرى يف اإحدى قطاعات التعليم فوق الثانوي؟ اإن 

تبني اإن�ساء جامعة عاملية امل�ستوى ل يعني - على اأية حال - اأن ت�سبح جميع اجلامعات يف اأي دولة 

اأو تكون لها الرغبة يف ذلك والهدف املنا�سب الذي ميكن حتقيقه بدًل  من الدول عاملية امل�ستوى، 

من ذلك، هو تطوير وتنمية نظام متكامل للتدري�ض والبحث، واإيجاد موؤ�س�سات موؤهلة تقنية املنبع، 

ت�سيف وتدعم عددًا قلياًل من مراكز التميز التي تركز على املجالت ذات القيمة وجمالت املزايا 

التف�سيلية املختارة، و من �ساأن هذا كله اأن يتطور يف نهاية الأمر  اإىل موؤ�س�سات عاملية امل�ستوى.
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وتعد اخلطة الرئي�سة للتعليم العايل يف )كاليفورنيا(، التي و�سعت يف بداية ال�ستينيات منوذًجا 

جيًدا للروؤية الإ�سرتاتيجية التي ترجمت اإىل نظام متنوع رفيع )نبذة 2 -1(. ويعمل نظام )كاليفورنيا( 

بوا�سطة  التي ربطت  الثانوي  فوق  التعليم  ملوؤ�س�سات  وا�سع  تنظيم  ودعم   توحيد  العايل على  للتعليم 

ج�سور اإدارية واأكادميية ولوائح اعرتاف وا�سحة. وتتباهى )كاليفورنيا( اليوم بوجود )474( موؤ�س�سة 

تعليم فوق ثانوي، منها )145( جامعة حكومية، و)109( جامعات خا�سة، وبقية املوؤ�س�سات تنق�سم  

بني كليات املجتمع واملعاهد املهنية. ومن بني هذه اجلامعات، هنالك جامعتان خا�ستان هما : جامعة 

)�ستانفورد( ومعهد )كاليفورنيا( للتكنولوجيا، واأربع جامعات حكومية هي :  جامعات )كاليفورنيا، 

بركلي( و)لو�ض اأجنل�ض( و)�سان ديياغو( و)�سان فران�سي�سكو(، وكلها م�سنفة �سمن جامعات القمة 

الع�سرين  يف ت�سنيف )�سنغهاي، جياو تونغ(.

نبذة : )2 - 1(  

و�شع اإطار �شيا�شة التعليم العايل يف )كاليفورنيا( 

كانت )كاليفورنيا( رائدة يف و�سع ال�سيا�سة العامة لنظام الولية يف التعليم العايل يف الوليات املتحدة 

عندما طورت وطبقت خطتها الرئي�سة يف عام 1959-1960م. والق�سايا الأ�سا�سية التي كانت حمور الهتمام 

القطاعات  وتن�سيق  اإدارة  كيفية  وحتديًدا  واخلا�ض،  العام  للقطاعني  امل�ستقبلية  الأدوار  هي  الوقت  ذلك  يف 

العامة، وكيفية جتنب الزدواجية والأخطاء. وجند اأن معظم املبادئ الرئي�سة التي انبثقت من اخلطة الأوىل 

هي التي ما تزال ت�سكل نظام الولية اإىل اليوم. 

❍  تعريف الر�سالت املختلفة ملكونات نظام التعليم العايل الأربعة : جامعات )كاليفورنيا(، جامعات ولية 

)كاليفورنيا(، كليات املجتمع ، واجلامعات اخلا�سة والكليات ال�سغرية.

❍  اإن�ساء ن�ض قانوين تن�سيقي لكامل النظام.

❍  تباين ومتيز نظم القبول يف جامعات وكليات الولية.

❍  اأهلية الطالب الذين يلتحقون باملوؤ�س�سات اخلا�سة ملنح الولية الدرا�سية.

تتحكم  جامدة  خطة  �سنوات،  ع�سر  كل  تراجع  التي  العايل  للتعليم  الرئي�سة  )كاليفورنيا(  خطة  ولي�ست 

بطريقة مركزية يف تطوير نظام )كاليفورنيا( للتعليم العايل، بل ت�سع بع�ض املعايري العامة مركزة  اأ�سا�ًسا 

على احلدود واحلواجز بني القطاعات الأربعة للتعليم العايل، وت�سعى اإىل نظام يوازن بني امل�ساواة واجلودة 

والكفاءة. 

امل�شدر: البنك الدويل، 1994م

و ملزيد من التو�سيح لهذه النقطة، مييز اجلدول )2 -1( بني اأنواع خمتلفة من موؤ�س�سات التعليم 

اأي موؤ�س�سة؛ لكي  اأن تتحد و تتوافر  يف  فوق الثانوي، عن طريق تو�سيح العوامل الأ�سا�ض التي يجب 

متنحها اأبعاد التميز التي حتتاجها وتعرف بالتايل على اأنها موؤ�س�سة عاملية امل�ستوى. 
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وحتى يف اأغنى دول املنظمة الدولية للتنمية والتعاون، مل ي�ستطع �سوى عدد قليل من املوؤ�س�سات حتقيق 

نوع من الرتكيز على اأف�سل الباحثني والأ�ساتذة والطالب، والت�سهيالت وامل�سادر التي تتمتع بها اجلامعات 

البحثية عاملية امل�ستوى كاحتياجات و�سروط اأولية للتميز يف العلم. ويف الوليات املتحدة -على �سبيل املثال- 

حيث يوجد اليوم اأكرث من )5000( موؤ�س�سة تعليم فوق الثانوي، يوجد اأقل من )30( جامعة فقط �سمن 

اأف�سل اجلامعات يف العامل. و يف اململكة املتحدة يوجد اأقل من )10( جامعات،  ويف اليابان ل يوجد اإل اأقل 

من )5( جامعات. و ك�سفت الدرا�سات التي اأجريت يف الوليات املتحدة موؤخًرا اأن هنالك اجتاًها لتمركز 

الرثوات �سمن جامعات  القمة، لتتمكن هذه اجلامعات من ا�ستثمار مبالغ كبرية لتو�سيع دورها املركزي يف 

البحث، ولتقدمي ت�سهيالت اأكرث رفاهية جلذب اأف�سل الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض.

وقد اأ�سبح التعليم العايل على نحو متزايد ق�سة عاملني، مع وجود مدار�ض نخبة ت�سبح اأغنى واأقدر 

على �سراء كافة املواهب. وهذا فقط يتنا�سب مع  كلية )ويتمان(، ف�سكن الطالب اجلديد لـ)برين�ستون( 

الذي �سمي على )ميغ ويتمان(،  وذلك لأنه يحتوى على ق�سر ملياردير يف هيئة م�سكن للطالب. وبعد 

اأن وعد )ويتمان( بتقدمي )30( مليون دولر للـ)77 غرفة(، مزق الإداريون ميزانيتهم واأعطوا املهند�ض 

املعماري )دامن�سي( �سيكات على بيا�ض لكي يركز على الفن املعماري مهما كلف ذلك. وقد خرجت املباين 

وفق اأ�سلوب معماري رفيع لت�سبح لوحة فنية جميلة، وقد كانت التكلفة )136( مليون، اأو )272.000( 

دولر لكل واحد من الـ )500( طالب لكي ي�سكنوا فيها. اإ�سراف وبذخ كلية )ويتمان( يلخ�ض الزدهار 

الرائع للطبقة العالية للجامعات الأمريكية اخلا�سة.

جملة )بزن�س ويبك(، )2007م(

ز ملوؤ�ش�شات التعليم العايل عاملية امل�شتوى )اجلدول 2 -1(  تعريف عوامل التميُّ

احلوكمة املف�شلةوفرة امل�شادرالرتكيز على املوهبةنوع املوؤ�ش�شة

اجلامعة البحثية

اجلامعة التدري�شية / الكلية

كلية املجتمع

اجلامعة املفتوحة

تركيز الطالب و اأع�شاء هيئة التدري�س على 

اخلريجني

تركيز الطالب و اأع�شاء هيئة التدري�س )غري 

خريجني(

جمموعة طالب متباينني ومتنوعني 

)حت�شيل اأكادميي( جمموعة رائعة مع خربة 

مهنية و مهارات تعلم

جمموعة طالب متنوعة ) حت�شيل اأكادميي واإعمار(

اأع�شاء هيئة تدري�س لديهم مهارات ممتازة 

للتعلم عن بعد

+++

++

+

+

+++

+++

+++

+++

امل�شدر : اأعده جميل �شاملي
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اتباعها  للحكومات  ميكن  اأ�سا�ض  اإ�سرتاتيجيات  ثالث  هنالك  اأن  العاملية  اخلربة  اأظهرت  وقد 

جامعات عاملية امل�ستوى :

❍   ترقية وتطويــر عـدد قليـل من اجلامعات القائمة التي لديــها اإمكانية التفوق )اختيار 

الفائزين(.

❍   ت�سجيع عدد من املوؤ�س�سات القائمة على عمليــة الندمـاج مـع بع�سهــا والتحول اإىل جامعة 

جديدة، وهذا يوؤدي اإىل نوع من التاآزر والتبادل الذي يتطابق ويتماثل مع املوؤ�س�سة العاملية 

امل�ستوى )�سيغة هجينة(.

❍   اإن�ساءجامعات جديدة عاملية امل�ستوى )منهج ال�سفحة اجلديدة(.

 وقد اأظهرت كل طريقة من هذه الطرق مزايا وعيوًبا اأ�سبحت الآن وا�سحة.

تـطـويـر الـمـوؤ�س�سـات الـقـائـمـة

اإن�ساء  مع  مقارنة  كبري  ب�سكل  قليلة  تكلفتها  اأن  هي  الطريقة  لهذه  الرئي�سة  الفوائد  اإحدى  اإن 

الثمانينيات مع  بداية  ال�سني منذ  تتبعها  التي  الإ�سرتاتيجية هي  وتاأ�سي�ض موؤ�س�سات جديدة. وهذه 

توايل اإ�سالحات م�ستهدفة بعناية وبرامج ا�ستثمار ) نبذة 2 -2 (. علًما اأن جامعة )بكني( وجامعة 

)ت�سنقهوا( وهما اأف�سل جامعتني يف ال�سني حتظيان بامتيازات خا�سة، وذلك لكي تتمكنا من اختيار 

لدى  �سديد  وخوف  ذعر  اإىل  يوؤدي  مما  اأخرى،  جامعة  اأي  قبل  املحافظات  كل  من  الطالب  اأف�سل 

اجلامعات الرئي�سة يف الدولة.

 ولكن  من غري املحتمل اأن تنجح هذه الطريقة يف دول مل يراجع فيها ب�سكل حا�سم  نظام احلوكمة 

والتدابري التي منعت تاريخيًّا ظهـــور جامعــات عامليــة امل�ستــوى. وميكن اأن تخدم املقارنــة بني خبــرات 

ماليزيا  مملكة  حمافظات  اإحدى  اأ�سا�ًسا  �سنغافورة  لأن  النقطة،  هذه  تو�سيح  يف  و�سنغافورة  ماليزيا 

جلامعتي  املتناق�سة  والق�س�ض  بريطانيا،  من  ماليزيا  ا�ستقالل  �سبقت  التي  القليلة  ال�سنوات  اأثناء 

)ماليا( و)�سنغافورة( الوطنية ميكن اأن تكون مفيدة نظًرا اإىل اأهميتهما الثقافية امل�سرتكة واأ�سولهما 

ال�ستعمارية.
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وقد عملت جامعة )ماليا( يف ظل ال�ستقالل على �سكل جامعة ذات مدينتني جامعيتني، اإحداهما 

منذ  )ماليا(  تابعة جلامعة  الأوىل  املدينة  كانت  وقد  )�سنغافورة(،  والأخرى يف  )كواللمبور(  يف 

البداية، واأ�سبحت الأخرى جامعة )�سنغافورة( التي اندجمت مع جامعة )نانيانق( يف عام 1980م 

لكي تخلق جامعة جديدة هي جامعة )�سنغافورة( الوطنية. وبكل مقايي�ض الت�سنيف العاملية، جند 

اليوم اأن جامعة )�سنغافورة( الوطنية توؤدي ر�سالتها كجامعة عاملية امل�ستوى )املرتبة 19 يف  ت�سنيف 

»التاميز« لعام 2006م(، بينما جند جامعة )ماليا( تعاين كاإحدى موؤ�س�سات املرتبة الثانية يف هذا 

امل�سار)املرتبة 192(. وبدرا�سة امل�سارات التطويرية املختلفة، ات�سحت  عدة عوامل تبدو معوقة ملقدرة 

للتطور والبتكار ب�سورة فاعلة  كالتي حققتها جامعة )�سنغافورة( الوطنية وهي:  جامعة )ماليا( 

املتزمتة،  والإجراءات  املايل،  الدعم  م�ستويات  وتدين  الدقيق،  القبول  ونظام  احلازمة،  ال�سيا�سات 

واللوائح املقيدة لدخول الطالب الأجانب.

نبذة : )2 - 2(  

اإ�صالح التعليم فوق الثانوي يف ال�صني

تتحم�ض احلكومة ال�سينية لتطوير نظام تعليم عاملي رفيع املنزلة، وجهود الإ�سالح احلالية تعك�ض هذا 

الهدف. ففي عام 1993م تبنت احلكومة ال�سينية عناوين رئي�سة للتطوير والإ�سالح التعليمي اأبرزها اإن�ساء 

وتاأ�سي�ض )100( جامعة رئي�سة ذات مقررات عالية اجلودة يف الدرا�سات التخ�س�سية. ويف عام 1998م اأعلن 

اإقامة جامعات عاملية امل�ستوى، وذلك بالرتكيز الكامل على  )جانق زمين( الذي كان الرئي�ض حينها، هدف 

التقدم يف العلوم و التكنولوجيا. ومن ذلك الوقت ازداد  متويل الدولة للتعليم فوق الثانوي اإىل اأكرث من ال�سعف 

حتى اأ�سبح )10.4( بليون دولر عام 2003م، مبا ي�سكل تقريًبا )1%( من جمموع الناجت القومي. وقد حظيت 

عدد من اجلامعات عاملية امل�ستوى على منح مالية لكي تطور اجلودة املوؤ�س�سية حتت امل�سروع )985(، الذي 

امل�ستوى  النجاح على  لديها جهود عظيمة نحو  قليلة  املوارد على موؤ�س�سات  واعية لرتكيز  اإ�سرتاتيجية  يعك�ض 

العاملي. 

وتنفق اجلامعات ال�سينية حاليًّا ماليني الدولرات يف ا�ستيعاب وتعيني امل�ساهري من العلماء ال�سينيني 

املتدربني باخلارج و ال�سينيني الأمريكيني، ويف بناء وتاأ�سي�ض خمتربات متكاملة خا�سة يف العلوم والتكنولوجيا. 

و الإ�سرتاتيجية هي اأن حتتفظ الكليات املمتازة  باأف�سل واأذكي الطالب، وتزودهم بربامج اأكادميية و رواتب 

تناف�سية وحوافز اإ�سافية. ومع تدين تكلفة العمالة اأجنز التطور البنائي والإن�سائي بتكلفة تعادل ع�سر التكلفة 

يف الدول ال�سناعية. كل هذا يحدث يف �سياق نظام جديد من ال�ستقاللية املالية، وتقا�سم التكاليف الكبرية 

واجلهود املكثفة لتطوير اخلربة الإدارية علي كل م�ستويات القيادة اجلامعية. 

امل�شدر: )فرن�س 2005م(، و)موهرمان 2003م(.
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و�سيا�سة التنفيذ احلا�سمة التي تطبقها احلكومة املاليزية وتنحاز اإىل اأطفال املاليا الذين ميثلون 

ا كبرية لهذه ال�سريحة من ال�سكان. وميثل طالب املاليا )%52(  غالبية ال�سكان، اأتاحت ب�سكل كبري فر�سً

من اإجمايل ال�سكان املاليزيني وترتاوح ن�سبتهم بني )30%( اإىل ثلثي عدد الطالب الإجمايل، وذلك يف 

الفرتة ما بني بداية ال�سبعينيات واإىل نهاية الثمانينيات. ون�سبة لذلك تناق�ست اأعداد الطالب ال�سينيني 

من 65% اإىل حوايل 29% خالل الفرتة نف�سها. ) تريين و�سريات، 2008م(.

اجلامعة  حرمان  اإىل  والهنود  وال�سينيني  املالويني  الطالب  بني  امل�ساواة  عدم  �سيا�سة  وقادت 

ولذا  الدولة.  املتميزين يف  الطالب  لأف�سل  وا�ستهدافها  الطالب،  بقبول  من فر�ض الختيار اخلا�ض 

اجلامعات  باأف�سل  اللتحاق  من  اأكادمييًّا  املوؤهلني  وال�سينيني  الهنود  الطالب  من  كثري  ي�ستطع  مل 

  .
)1(

املاليزية، واأ�سبحوا يبحثون عن الدار�سات العليا باخلارج، مما اأدى اإىل هجرة املواهب من ماليزيا

وبالإ�سافة اإىل تلك القيود جتاه طالبها، فقد فر�ست وزارة التعليم العايل املاليزية ما ن�سبته )%5( 

فيما يخ�ض قبول الطالب الأجانب الذين يدر�سون يف اجلامعات احلكومية.

ومقارنة بجامعة )�سنغافورة( الوطنية هنالك ي�سكل الطالب الأجانب حوايل )20%( من الطالب 

درا�سات  تكلفة  وجتد  العليا.  الدرا�سات  م�ستوى  على  و)%43(  املتخرجني  غري  الطالب  م�ستوى  يف 

هوؤلء الطالب الأجانب دعًما كبرًيا من جامعة)�سنغافورة( الوطنية، حيث اإن ال�سبب وراء جذب مثل 

اأولئك الطالب الأجانب لي�ض الغر�ض منه العائد املادي كما يحدث غالًبا يف جامعات اململكة املتحدة 

واأ�سرتاليا ، ولكن جلذب الكفاءات الطالبية العالية التي �سترثي جمموعة الطالب.

وجلامعة )�سنغافورة( الوطنية �سعفا املوارد املالية جلامعة )ماليا( )205 مليون ميزانية �سنوية 

مقارنة مع 118 مليون(، وذلك  من خالل جمموعة اإجراءات تتمثل يف : �سراكة التكاليف ، عائدات 

ال�ستثمار، زيادة التمويل وامل�سادر احلكومية. وكان جناح جهود زيادة حجم التمويل عرب برنامج املنح 

الذي تبنته الدولة  يف اأواخر العام 1990م كجزء من �سيا�سة الدولة لدعم املدار�ض الفكرية ، ومبادرات 

التعليم الوطنية التي منحت من )3 -1(، ثم انخف�ست الآن اإىل )1 -1(. ونتيجة لذلك، فقد بلغت 

الوطنية وجامعة )ماليا( )6.300( دولر  لكل طالب يف جامعة )�سنغافورة(  ال�سنوية  امل�سروفات 

و)4.053( دولر ب�سكل تتابعي يف عام 2006م. 

)1(يف �سيف عام 2008م ولأول مرة يف ثالثة عقود من �سيا�سيات العمل ال�سارم، جتراأ �سيا�سي مالوي هو رئي�ض ولية 

املقيدة  القوانني  تطبيق  يف  ال�ستمرار  من  احلكمة  عن  اجلمهور  اأمام  �سوؤال  طرح  على   ،)Selangor( �سيالنقور 

مدير اجلامعة  نائب  �سجعها  التي  الطالبية  املظاهرات  �سرارة  تعليقاته  وكانت  والهنود.  ال�سينيني  ال�سكان  ملجموعة 

املحلية ورئي�ض وزراء الدولة )جاردين، 2008م(.
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واأخرًيا جند يف ماليزيا اأن لوائح اخلدمة املدنية والإطار املايل املتع�سف زاد من حدة املناف�سة جلذب 

الكوادر العلمية املوؤهلة والباحثني من الدول الأجنبية. ومن ناحية اأخرى جند اأن جامعة )�سنغافورة( ل 

تخ�سع ملثل هذه اللوائح املقيدة ، وقد متثل هدف  م�سروع اإ�سالح اخلدمة العامة )PS 21( ال�سادر يف 

مطلع عام 2000م يف ترقية تطور ثقافة التميز والبتكار يف كل املوؤ�س�سات العامة مبا فيها تلك اجلامعتان، 

لذلك ا�ستطاعت جامعة )�سنغافورة( الوطنية ا�ستقدام اأف�سل الباحثني العلميني واأ�ساتذة اجلامعات من 

كل اأنحاء العامل ، حيث دفعت لهم اأعلى الرواتب ح�سب املعدلت العاملية ، كما قدمت لهم حوافز خا�سة 

بالتحاق  اأثر ذلك فعليًّا  العلمية، وقد ظهر  الكوادر  باأف�سل  املناف�سة والحتفاظ  املتميز لتحفيز  بالأداء 

عدد كبري من الباحثني املتميزين بجامعة )�سنغافورة( الوطنية.

نبذة : )2 - 3(  

هل تهتم احلكومات بالتعليم العايل؟

درو�س ميدانية

ميكن من اأجل النقا�ض اأن ناأخذ بعني النظر الآتي: كيف لفريق )بر�سلونة( لكرة القدم اأن يوؤدي دوره لو كانت 

تعرت�سه كل القوانني التي متثل عبًئا ثقياًل على اجلامعات؟ وما الذي يحدث اإذا كان كل الالعبني يتقا�سون 

رواتبهم من الدولة؟ وما الذي يحدث اإذا �ُسمح لالعبني بال�ستمرار يف اللعب يوميًّا بغ�ض النظر عن اأدائهم 

)بر�سلونة(  نادي  دخل  كان  اإذا  يحدث  وماذا  التمارين؟  اأثناء  و�سلوكهم  والتناف�سية  الأ�سا�سية  املباريات  يف 

غري متوافق مع نتائجه  يف املباريات؟ وماذا يحدث اإذا مل يدفع النادي رواتب عالية جلذب اأف�سل الالعبني 

ومل يتخل�ض من الالعبني الأقل عطاء؟ وماذا يحدث اإذا كانت اإ�سرتاتيجية النادي وتكتيكاته الكروية تقررها 

الدولة بدًل من املدرب؟ األي�ض يف هذه الطريقة خماطرة واإبعاد لفريق )بر�سلونة( لكرة القدم وجعله خارج 

اأن هذه الطريقة غري حكيمة وغري فعالة لفريق ريا�سي  واإذا اتفقنا على  نطاق اجلودة والرباعة يف الأداء؟ 

فلماذا ن�سمح جلامعاتنا اأن تعمل حتت هذه الظروف؟ وهذا يو�سح اأننا يف دواخلنا نهتم اهتماًما كبرًيا بكرة 

القدم اأكرث من اهتمامنا بتعليم اأطفالنا.

 A Great Sense of Humor«، Vanguardia« ،)امل�شدر: اقتب�سه جميل �ساملي و)ريت�سرد هوبر( من )خافري �سالي مارتن

)17 نوفمرب لعام 2006م(، يعمل الربوف�سور )�سالي مارتن( اأ�ستاًذا يف جامعة )كولومبيا (الأمريكية وجامعة )بومبو فابرا( 

يف اأ�سبانيا.
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التي  التنظيمية  وال�سروط  التمويل  مع خلق  داعمة،  �سيا�سة خارجية  بيئة  اإن�ساء  اإىل  الدول  لذا حتتاج 

متّكن  وت�سجع اجلامعات على املناف�سة على امل�ستوى العاملي من خالل اكت�ساب املوؤ�سرات التي تقوم عليها 

مقايي�ض اجلودة واملطابقة، التي من خاللها تقيم العملية التعليمية باجلامعة مت�سمنة ال�سمعة والمتيازات، 

وتوجد طريقة واحدة   .)3-2 نبذة  العلمي )انظر  البحث  الأجانب، ومنح  والأ�ساتذة اجلامعيني  والطالب 

لت�سهيل ذلك من خالل منح اجلامعات ا�ستقاللية اإدارية كاملة، وتوفري التمويل القائم على الأداء، وو�سع 

نظام �سريبي ي�سمح لل�سركات واملوؤ�س�سات اخلريية بالتربع للجامعات مببالغ معفية من ال�سرائب ، وخري 

مثال على ذلك ما تقدمه الوليات املتحدة والهند يف هذا ال�سدد.

دمــج المــوؤ�س�سـات الـقـائـمـة

با�سرت  وقد  القائمة.  اجلامعات  بني  الندماج  ت�سجيع  هي  عاملية  جامعة  لإقامة  الثانية  الطريقة 

بع�ض  نفذت  حيث  احلالية،  ال�سنوات  يف  وجهد  عناية  بكل  امل�سار  هذا  تطبيق  يف  والدامنارك  فرن�سا 

اجلامعات يف فرن�سا بطريقة فردية، مع املدار�ض العليا درا�سة متهيدية حول مالءمة جدوى الندماج 

مكافاأة من بني  البتكار  باإن�ساء �سندوق متويل  بادرت احلكومة  الدامنارك  اإقليمي. ويف  م�ستوى  على 

ا دمج عدد من اجلامعات لتعزيز  مكافاآت اأخرى، لتوحيد ودمج اجلامعات املت�سابهة. ويف ال�سني اأي�سً

املوؤ�س�سات القائمة. فمثاًل جامعة )بكني( الطبية دجمت مع جامعة )بيجني( يف عام 2000م، وبطريقة 

جامعة  اأن  وجند  الطبية،  اجلامعة  مع  دجمت  التي  )فادن(  جامعة  وكذلك  )�سنغهاي(،  يف  مماثلة 

املتحدة دجمت جامعة  اململكة  نتاج لندماج جامعتني. ويف  2004م هي  تاأ�س�ست عام  التي  )زيجانغ( 

كبرية  جامعة  خللق  وذلك  التكنولوجيا،  و  للعلوم  )مان�س�سرت(  معهد  مع  )مان�س�سرت(  يف  )فيكتوريا( 

كما  2015م.  عام  بحلول  العامل  اأف�سل )25( جامعة يف  ت�سبح �سمن  اأن  وهو  املن�سود  الهدف  حتقق 

دجمت جامعة )كاردف( وكلية الطب بجنوب )ويلز( لتكون خطوة را�سخة لإقامة جامعة عاملية امل�ستوى 

يف )ويلز(. ويف معظم احلالت جند اأن عمليات الدمج التي متت بني اجلامعات القوية كان لها هدف 

اأن  حلقيقة  وا�سحة  ا�ستجابة  هذا  ويعد  و�ساملة،  كبرية  بحثية  جامعات  خلق  وهو  ظاهري  اأو  �سمني 

عن  النظر  بغ�ض  للموؤ�س�سات  التميز  وجوائز  العلمية  باملن�سورات  تهتم  للجامعات  العاملية  الت�سنيفات 

حجم وعدد الطالب الذين ت�سمهم تلك اجلامعات. )هارمان و هارمان، 2008م(. 

واعتمدت حكومة الحتاد الرو�سي على �سيا�سة الدمج �سمن الإ�سرتاتيجية العامة، وذلك لتطوير 

الرائدة،  الحتادية  اجلامعات  من  اثنتان  اأقيمت  2007م  عام  ويف  البحثية.  اجلامعات  من  نخبة 

رو�سيا،  جنوب  )دون(  نهر  على  )رو�ستوف(  يف  قائمة  تعليمية  موؤ�س�سات  دمج   طريق  عن  وذلك 

ويف مدينة )�سيبيرييا( يف )كر�ستوبربار�سك(، و�ستمنح هاتان اجلامعتان اجلديدتان متوياًل ماليًّا 

اإ�سافيًّا لدعم جهودهما يف  توظيف باحثني ذوي كفاءة عالية وجتهيز اأحدث املختربات البحثية. 

)هولدزورث، 2008م(.
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ومن اأعظم مزايا الندماج اأنه يف�سي اإىل موؤ�س�سات قوية قادرة على ال�ستفادة من التاآزر والتعاون 

اأخرى قد يكون الندماج حمفوًفا  الذي يخلقه اجلمع بني املوارد املالية والب�سرية. ولكن من ناحية 

باملخاطر، وذلك لأنه  قد يفاقم امل�سكالت بدًل من حلها. ففي حالة فرن�سا -على �سبيل املثال-، فاإن 

�سيا�سة الدمج تزيد من جهود الباحثني، وحتقق مكانة رفيعة للجامعة ح�سب ت�سنيف )�سنغهاي( الذي 

يهتم مبخرجات البحوث، ولي�ض على امل�سكالت والقيود التي تعاين منها اجلامعات الفرن�سية، مثل: 

عدم املرونة يف �سيا�سات القبول، و�سعف الأ�سا�ض املايل، وتنظيمات احلكومة القا�سية، واملمار�سات 

الإدارية التي عفا عليها الزمن. اأما يف حالة الدامنارك فالق�سية خمتلفة، حيث ظهرت فر�ض عظيمة 

كل  حتويل  اإىل  يهدف  �سامل  اإ�سالح  عملية  �سياق  يف  جتري  الندماج  عملية  لأن  النجاحات؛  من 

اجلامعات يف الدولة اإىل جامعات مرنة متميزة بفعالية م�ستمرة. )انظر امللحق هـ(

اأن تعاين من  املوؤ�س�سة املوحدة حديًثا ميكن  اأن  اآخر مرتبط ب�سيا�سة الدمج، وهو  وهنالك خطر 

اأ�سبح وا�سًحا، -على �سبيل املثال- اأن عملية الندماج التي �سبق  ت�سارب الثقافات املوؤ�س�سية. ولقد 

ذكرها بني جامعة )فيكتوريا( يف )مان�س�سرت( وجامعة )مان�س�سرت( للعلوم والتكنولوجيا مل تكن موفقة 

كما كان متوقًعا، وقد اأقّر حاليًّا بحوايل )30( مليون جنيه اإ�سرتليني عجًزا يف امليزانية، ومن املحتمل 

اأن تفقد املدينة اجلامعية مايقارب )400( وظيفة، وجلامعة )مان�س�سرت( خربة حديثة يف تعقيدات 

و�سعوبات �سيا�سة الدمج. )قورا�سي، 2007م(. ومن بني امل�ساكل الرئي�سة التي تواجه �سيا�سة الندماج 

والتحديات  الدرا�سة،  ومناهج  واملوظفني  الأ�ساتذة  يخ�ض  فيما  املعايري  ازدواجية  اجلامعات  بني 

ال�سيا�سية يف اإيجاد متويل ودعم مايل للدمج، وعلى �سبيل املثال فقد كان هناك عدم التزام بتكرار 

تخفي�ض الوظائف اإجباريًّا، يف الوقت احلا�سر ظهرت احلاجة امللحة اإىل تخفي�ض الوظائف يف اأ�سرع 

وقت، ومن امل�سكالت ا�ستيعاب العمالة بعقود ق�سرية املدى، والديون املوؤ�س�سية. وبالإ�سافة اإىل ذلك 

فقد عينت املوؤ�س�سات اجلديدة اأف�سل واأ�سهر الأكادمييني، و ووفرت لهم اأف�سل الت�سهيالت الالزمة، 

اأع�ساء هيئة  وزاد هذا الأمر من تفاقم مديونية م�ستحقات املوظفني يف املوؤ�س�سات التي َدجمت بني 

التدري�ض ممن يعملون عن بعد واملنفردين )ثقافتهم وعاداتهم وعقود العمل اخلا�سة بهم( يف جامعة 

واحدة،  ولذا يجب اأن نرى كيف جلامعة )مان�س�سرت( املدجمة اأن تتعامل مع كل هذه العقبات املالية 

التي  املن�سودة  �سالتها  لتحقيق  الأموال  تنفق  نف�سه  الوقت  ويف  الأ�سخا�ض،  بني  والعالقات  والثقافية 

تبحث عنها وهي الو�سول اإىل العاملية. 

ومن التحديات الرئي�سة عند الرغبة يف الدمج خلق ثقافة اأكادميية م�سرتكة وروؤية تغيري و�سط 

كل وحدات املوؤ�س�سة )الكليات واملدار�ض والأق�سام(، وحتقيق ان�سجام داخلي للموؤ�س�سة اجلديدة. ويف 

حالت كثرية تواجه اإدارات املوؤ�س�سات املدجمة تعقيدات �سديدة من م�ستوى ال�ستقالل العايل الذي 

تطالب به وحدات هذه املوؤ�س�سات. كما اأن اجلامعات اجلديدة التي قامت نتيجة للدمج قد حتمل معها 

موروثات الفروع القدمية، التي متثل يف بع�ض الأحيان عقبة يف جذب املتميزين من الأ�ساتذة والطالب. 
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ويحتاج مدير املوؤ�س�سة اجلديدة اإىل الذكاء والفهم ال�سيا�سي لكي ي�ستطيع اإدارة الحتياجات املتنوعة 

واملكونات املت�ساربة داخل املوؤ�س�سة. 

اإن�ســاء مــوؤ�س�سـات جــديـدة

اإن الدولة التي لديها عادات موؤ�س�سية، وهياكل حوكمة عقيمة، وممار�سات اإدارية بريوقراطية متنع 

وتعوق اجلامعات التقليدية من اأن تكون موؤ�س�سات جديدة خالقة ومبتكرة، رمبا تكون الطريقة املنا�سبة 

فيها اأن تزود هذه اجلامعات بالإداريني الذين ل يتاأثرون بثقافة اجلامعات التقليدية، �سريطة األ تكون 

املوارد املالية عقبة مقيدة لهذه اجلامعات. وميكن اأن تنبثق املوؤ�س�سات اجلديدة من القطاع اخلا�ض، اأو 

من �سماح احلكومات للموؤ�س�سات اجلديدة اأن تعمل حتت اإطار اإداري وتنظيمي اإيجابي. ومت�سي دولة 

كازاخ�ستان يف هذا امل�سار؛ لأنها تبحث يف اأن جتعل اقت�سادها عموًما اأكرث تناف�ًسا واأقل اعتماًدا على 

النفط، وقد قررت حكومة كازاخ�ستان اإن�ساء جامعة عاملية جديدة يف )اإ�ستانا(، وخطة هذه اجلامعة 

اجلديدة اأن تنتهج منهًجا ابتكاريًّا متعدد النظام بالتعاون مع اجلامعات العاملية الرائدة. ويف املنحى 

نف�سه اأعلنت حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف اأواخر عام 2007م عن خططها لإن�ساء جامعة بحثية 

خا�سة بالدرا�سات العليا بقيمة ثالثة باليني دولر، وهي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا، 

وحرية  اإدارية  با�ستقاللية  لتحظى  وذلك  العايل،  التعليم  وزارة  اخت�سا�ض  خارج  تعمل  �سوف  والتي 

اأكادميية اأكرث مما تتمتع به اجلامعات الأخرى يف اململكة.

ا  ومن الق�س�ض املماثلة يف هذا ال�سدد ق�سة اإن�ساء املعهد الهندي للتكنولوجيا، الذي تطور تدريجيًّ

يف العقود ال�سابقة ليكون عاملي امل�ستوى )نبذة 2 ـ 4 (.  

ليكون  2007م،  عام  فرباير  يف  لالقت�ساد  )باري�ض(  جامعة  اإن�ساء  هو  الثالث  الواعد  والنموذج 

منوذًجا بعد كلية )لندن( لالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية. ومتزج هذه املبادرة عنا�سر الدمج مع اإن�ساء 

2007م(.  ومالينقر،  )كاهان  الفرن�سي  ال�سياق  �سمن  املوؤ�س�سية  الأمناط  من  بالكامل  جديد  منط 

و�ستعمل جامعة )باري�ض( لالقت�ساد التي حتظى برعاية م�سرتكة من قبل اأربع مدار�ض عليا، وجامعة 

باري�ض )1( )ال�سربون(، واملركز الوطني للبحث العلمي، وكلية )باري�ض( لالقت�ساد، و�ستعمل ب�سفتها 

موؤ�س�سة خا�سة ت�سم اأف�سل الأق�سام يف جميع املوؤ�س�سات امل�ساركة. وياأتي دعمها الأويل لي�ض فقط من 

الولية واملنطقة، ولكن اأي�سًا من �سركات خا�سة وغريها. وعلى عك�ض اجلامعات الفرن�سية التقليدية، 

�ستكون جامعة )باري�ض( لالقت�ساد عالية النتقاء فيما يتعلق بالطالب القادمني اإليها، كما اأن نخبة 

من الأ�ساتذة �سياأتون من اأكرث اجلامعات مكانة يف العامل. 
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نبذة : )2 - 4(  

معاهد التقنية الهندية: ق�صة جناح

و�سعت الهند العلوم والتكنولوجيا يف مرتبة عالية �سمن اأجندة التنمية القت�سادية بعد ا�ستقاللها مبا�سرة. 

�س�ض املعهد الهندي للتكنولوجيا يف عام 1951م يف )خارا بور( غرب )بنقال( مب�ساعدٍة ودعٍم من منظمة 
ُ
وقد اأ

اليوني�سيف، وقد اأن�سئ على منوذج معهد )مان�س�سرت( للتكنولوجيا. ثم اأن�سئ املعهد الهندي الثاين للتكنولوجيا 

يف )بومباي( يف عام 1958م مب�ساعدة من الحتاد ال�سوفيتي من خالل منظمة اليوني�سيف.

ويف عام 1959م اأقيم املعهد الهندي يف )مدرا�ض( )الآن حانالت�سيناي( مب�ساعدة من دولة اأملانيا. واأن�سئ 

املعهد الهندي للتكنولوجيا يف )كانيور( من خالل م�ساعدة من الحتاد املايل للجامعات الأمريكية. وقد دعمت 

ال�سناعة الربيطانية وحكومة اململكة املتحدة قيام املعهد الهندي للتكنولوجيا يف مدينة)نيودلهي( يف عام 1961م. 

ويف عام 1994م اأن�سئ املعهد الهندي للتكنولوجيا يف )قوهاتي( بجهود اأهلية. وقد اأ�سبحت جامعة )روركي( 

موؤ�س�سة �سابعة حتت مظلة املعهد الهندي للتكنولوجيا يف عام 2001م.

 وبداأت الهند تاأخذ اخلربة والتميز من اأف�سل املمار�سات بني الدول ال�سناعية، وتوؤكد اأن هذه املوؤ�س�سات 

1956م. وي�سمي الربملان  وجناحها متثل دوافع الهند وحرية الهند وجناح م�ساعي رئي�ض الوزراء )نهرو( عام 

اإ�سافة  املوؤ�س�سات دعًما ومتوياًل حكوميًّا،  ولذلك جتد هذه  املهمة«،  الوطنية  املعاهد   « املوؤ�س�سات  الهندي هذه 

اإىل متتعها بحرية اإدارية واأكادميية وا�سعة، مما �ساعدها على تقدمي برامج مطابقة وعالية اجلودة يف الهند�سة 

ويقبل  و)الدكتوراة(.  و)املاج�ستري(  )البكالوريو�ض(  م�ستويات  يف  والإدارة  التطبيقية  والعلوم  والتكنولوجيا 

الطالب وفًقا لختبار تناف�سي عام عايل امل�ستوى. 

ولذلك جند اأن املعاهد الهندية للتكنولوجيا جتذب اليوم اأف�سل الطالب الذين يرغبون يف الهند�سة والعلوم 

التطبيقية، ويختار )4000( طالب كل عام من بني )250000( متقدم، مما يوؤكد اأن املعاهد الهندية للتكنولوجيا 

ي�سغلون مواقع   املعاهد  اأن معظم خريجي هذه  الأمريكية. وجند  انتقائية من احتاد اجلامعات  اأكرث  اأ�سبحت 

2005م �سنفت  العامل. ويف عام  اأجزاء عديدة من  والبتكار يف  والبحوث،  التعليم،  امل�سوؤولية يف  رفيعة عالية 

للتكنولوجيا  )مان�س�سرت(  معهد  بعد  الهند�سة  مدار�ض  اأف�سل  ثالث  لتكون  ا  عامليًّ للتكنولوجيا  الهندية  املعاهد 

وجامعة )كاليفورنيا( يف )بركلي(.

وتكمن القوة الرئي�سة للمعاهد الهندية للتكنولوجيا يف قدرتها على جذب اأف�سل الطالب، وتاأهيلهم وحتويلهم 

اإىل مهند�سني مبتكرين و رواد اأعمال يف الهند�سة . وقد واجهت املعاهد الهندية للتكنولوجيا يف بداية الأمر بع�ض 

النقد يف اأنها ت�ساعد على هجرة العقول خارج الهند وذلك لأن حوايل )40%( من اخلريجني ي�سافرون للعمل يف 

اخلارج. وبعد النفتاح وت�سارع النمو القت�سادي الهندي جند اأن هذا التهام بال�سعف قد حتول اإىل قوة بالن�سبة 

للتعاون الدويل وال�ستثمارات العاملية. وكثري من النجاح يف )بانقالور( - على �سبيل املثال - يرجع اإىل ظاهرة 

الهجرة العك�سية للعقول املبدعة. 

امل�شدر: اأعده )�شا�شي �شريف�شتافا(، وجميل �شاملي
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اإن اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة قد يكون له فوائد جانبية يف حتفيز وا�ستمالة املوؤ�س�سات القائمة لتكون 

اأكرث ا�ستجابة للبيئة التناف�سية. وهنالك اأمثلة يف اأجزاء كثرية من العامل تو�سح اأن ظهور اجلودة العاملية 

تكون  لكي  احلكومية  اجلامعات  حتفيز  اإىل  اأدى  العام،  العايل  التعليم  قطاع  مع  اخلا�سة  للجامعات 

ا اأكرث تركيًزا. وقد بداأت جامعة )اأورغواي( العريقة كجامعة حكومية عانت من الحتكار من  اإ�سرتاتيجيًّ

قبل التعليم العايل يف الدولة ملدة )150( عاًما، ولكنها اأعدت خطة اإ�سرتاتيجية اهتمت باإن�ساء برنامج 

درا�سات عليا لأول مرة، وذلك بعد اأن تعر�ست اإىل مناف�سة يف منت�سف الت�سعينيات من جامعات خا�سة 

حديثة العهد.وباملثل يف رو�سيا، جند اأن اإن�ساء الكلية العليا لالقت�ساد وكلية )مو�سكو( للعلوم القت�سادية 

والجتماعية يف الت�سعينيات قد �سغط على ق�سم القت�ساد يف جامعة الولية يف )مو�سكو( لكي تعمل على 

مراجعة واإعادة �سياغة مناهجها؛ لكي ت�سبح اأكرث ن�ساطا واأكرث مواكبة للتغريات العاملية. 

اإن احلفاظ على الظروف املواتية لإن�ساء موؤ�س�سة عاملية امل�ستوى يحتاج اإىل اليقظة امل�ستمرة، وي�ستدل 

�ساعد  وقد  التكنولوجيا.  معاهد  تواجهه  الذي  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  املتنامي يف  بالنق�ض  ذلك  على 

النجاح القت�سادي الهندي يف اإحداث فجوة بني العاملني يف املعاهد التكنولوجية وال�سناعة اأكرث مما 

كانت عليه يف املا�سي، لذلك جند اأن عدًدا قلياًل من اخلريجني الواعدين يبحثون عن عمل يف وظائف 

ا اأن املعاهد الهندية للتكنولوجيا تعاين من نق�ض يقدر  اأكادميية )نيالكنتان،2007م(. وقد قدر حاليًّ

بحوايل )900( اأ�ستاذ موؤهل. ففي املعهد الهندي للتكنولوجيا يف )دلهي( وحده يوجد حوايل )%29( 

وتقدمي عرو�ض  الرواتب  لرفع  ال�ستقاللية  اإذا مل جتد  املعاهد  هذه  اأن  �ساغرة، وجند  الوظائف  من 

التناف�سي. وقد واجهت املعاهد  فاإنها �ستكون يف موقف خطر، و�ستفقد و�سعها  تناف�سية  اأكرث  توظيف 

الهندية لالإدارة ال�سغرية العقبة نف�سها خالل �سعيها نحو العاملية. وت�سعر املعاهد الهندية للتكنولوجيا 

ومعاهد الإدارة  بقلق جتاه القرار احلايل للوزارة الفدرالية لتنمية املوارد الب�سرية الذي  يطالب  هذه 

املعاهد بتخ�سي�ض ح�سة ن�سبتها )49.5%( حلجز مواقع يف الكليات لالأقليات املتنوعة )املجموعات 

ا، املنغلقة ،القبائل الأكرث تاأخًرا(. وقد طلبت املوؤ�س�سات من احلكومة منحها دعًما  كالدعم  الأقل حظًّ

الذي قدمته احلكومة اإىل معهد )تاتا( للبحوث الأ�سا�سية، ومركز )بهابها( للبحوث النووية، ومعهد 

)هار�ض – �ساندرا( للبحوث وذلك  ب�سفتها من »املعاهد الوطنية املهمة«. )غوبتا، 2008 م(.

واأخرًيا، يعد تطبيق هذه الطريقة )اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة( يف الدول النامية نوًعا من املخاطرة؛ 

وذلك لأن املناف�سة مع بع�ض املوؤ�س�سات يف نظام التعليم العايل الوطني رمبا ل يكون ممكًنا اإذا كان 

املمار�سات  فاإن  وباملثل  اجلامعات.  من  قليل  عدد  على  مركًزا  اأ�ساًل  ال�سحيح  العام  التمويل  معظم 

التطبيقية يف املوؤ�س�سات اجلديدة مل يكن من املمكن تطبيقه مع البيئة احلوكمية اخلانقة التي دائًما 

ما تعيق املوؤ�س�سات العامة يف التعليم فوق الثانوي، وهذا يوؤدى اإىل نظام عايل الزدواجية وفوق ما هو 

متوقع عموًما من نظام طبقي. 
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تقييم هذه الطرق )المنهجيات(

اجلدول )2 -2( هو حمـــاولــة لتلخيـ�ض اجلوانب الإيجابيـــة و ال�سلبيــة املرتبطــة بكــل طريقــة 

العامة ل  اأن هذه الطرق  اإىل  الإ�سارة  اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة(. و جتدر  الدمج،  اأو نهج )الرتقية، 

تتعار�ض فيما بينها، وميكن للدول اأن توا�سل  مزج الإ�سرتاتيجيات التي تقوم على هذه النماذج. وعلى 

الدول التي تقرر اإقامة جامعات عاملية امل�ستوى من خالل تطوير و ترقية اجلامعات القائمة اأن تختار 

طريقة اأو منهجية مالئمة ملعرفة اجلامعات التي ميكن دجمها.

)اجلدول 2 -2(  مكا�شب وتكاليف الطرق االإ�شرتاتيجية الإن�شاء جامعات عاملية امل�شتوى

املنهـج

تطوير املوؤ�ش�شات ال�شروط

القائمة

دمج املوؤ�ش�شات 

القائمة

اإن�شاء موؤ�ش�شات جديدة

اإمكانية جذب املوهبة

التكلفة

احلوكمة

الثقافة املوؤ�س�سية

اإدارة التغيري

الأ�ســاتــذة  جتديد  �سعوبة 

لـــجــذب  التغيــــر  واإحداث 

الطالب املتفوقني.

اأقل تكلفة

من ال�سعوبة تغيري اأ�سلوب 

النظام  اإطار  العمل بنف�ض 

القدمي.

التــغــيــيــــر مــــن  يـ�سـعــب 

الداخل

رئي�سة  وتوا�سل  ت�ساور  حملة 

مع جميع امل�ساهمني.

مع  الإدارة  لتغيري  فر�سة 

جـــذب عنا�ســــر اأكادميية 

مقاومة  واحتمال  جديدة، 

الأ�ساتذة املوجودين.

حمايد

رمبا يعمل بطريقة قانونية 

يف  املوجود  عن  خمتلفة 

املوؤ�س�سات.

رمبا يكون من ال�سعب خلق 

هوية جديدة خارج الثقافات 

املوؤ�س�سية ال�سائدة.

جميع  لتثقيف  طبيعي  نهج 

الأعراف  ب�ساأن  امل�ساهمني 

والثقافة املوؤ�س�سية املتوقعة.

فر�سة لختيار اأف�سل الأ�ساتذة 

والطالب، �سعوبة قبول الطلبة 

غــيــر  موؤ�س�ســـة  يف  املتفوقيــن 

معروفة، احلاجة لبناء  تقاليد 

بحثية وتدري�سية.

اأكرث تكلفة.

فر�سة خللق القوانني املالئمة  

والإطار التنظيمي املحفز.

فر�سة خللق ثقافة متميزة.

نهج »التكيف البيئي« للتوا�سل 

اجلديدة  املوؤ�س�ســة  وت�ســويــق 

اجتماعيًّا.

امل�شدر: اأعده جميل �شاملي
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ويجب على احلكومات التي قررت اإن�ساء جامعات عاملية امل�ستوى من خالل رفع م�ستويات املوؤ�س�سات 

القائمة اأو دجمها اأن تختار املنهجية املنا�سبة لذلك. وحتتاج احلكومات اإىل  تقييم  الدرجة اأو املرحلة التي 

تريد اإدارة العملية فيها بطريقة مركزية، من اأجل الإفادة من اجلامعات التي ميكن اأن تن�ساأ اأو تقام فيها 

مراكز متميزة كنوع من التدخل املبا�سر يف ا�ستقاللية هذه اجلامعات، كما ميكن للحكومات اأن توؤ�س�ض 

لنظام تعليم عاٍل بتقدمي التوجيهات عن بعد، معتمدة على اإ�سرتاتيجيات وا�سعة النطاق، وحوافز مالية 

لإغراء اجلامعات الديناميكية لكي تتحول اإىل جامعات عاملية امل�ستوى بجهدها الذاتي.

وترى اخلربة العاملية اأن الطريقة الأخرية هي الأن�سب والأف�سل للدول املتو�سطة والكبرية، لأنها ت�سجع 

وتعد  الطويل.  املدى  على  فعالية  الأكرث  هي  اأنها  كما  القائمة،  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  التناف�سي  الأداء 

م�ساريع ال�سني رقم )211( و )985( وبرنامج العقل يف كوريا اجلنوبية، ومبادرة التميز الأملانية، ومعاهد 

الألفية التي اأن�ساأت يف )�سايل( حاليًّا مناذج واأمثلة تعك�ض قدرة الدول على اأن ت�سجع و تعزز خلق مراكز 

بحثية متميزة  )نبذة 2 -5 (.  )ملحق  ي�سف اأعظم املبادرات احلالية املتميزة على م�ستوى العامل(. 

نبذة : )2 - 5(  

املبادرة الأملانية للتميُّز

2004م م�سابقة وطنية تهدف  يناير من عام  والبحوث يف  للتعليم  الأملانية  الوزارة الحتادية  اأطلقت 

النخبة  اإىل جامعة عاملية �سمن جامعات  والتحول  التطور  اإمكانية  لديها  اإىل حتديد )10( جامعات 

على م�ستوى العامل. وقد ُوفر دعم اإ�سايف من�سو�ض عليه عرب ثالث فئات : كل املوؤ�س�سات التي ت�سعى 

العليا  الدرا�سات  مدار�ض  دولية،  متيز  �سهادات  لديها  التي  المتياز  مراكز  العاملية،  نحو  بجهودها 

العازمة على تقوية جودة مناهجها.

وبعد ظهور مقاومة اأولية ب�سبب الغرية من بع�ض امل�سوؤولني التقليدين يف متويل التعليم العايل، ُتو�سل 

اإىل اتفاق و�سط، و�سكلت جلنة م�سرتكة مع ممثلني من املوؤ�س�سات الأملانية وجمل�ض العلوم.

و)41(  مر�سحة،  جامعة   )27( بني  من  جامعات   )10( امل�سرتكة  اللجنة  اختارت  2006م  يناير  ويف 

خطة من بني )157( متقدًما ملراكز التميز، كما اختريت )39( كلية درا�سات عليا من بني )135( 

كلية متقدمة. وغالبية اجلامعات املختارة )7 من اأ�سل 10 ( تقع يف وليتني :  ولية )بادن –ورتنبريج( 

اأو معظم  والإن�سانية، وكل  العلوم الجتماعية  التميز يف  ون�سبة )10%( فقط هي ملراكز  و)بافاريا(، 

العليا التي اختريت متتاز بالرتكيز القوي على نظم متعددة التخ�س�سات. و�سوف  كليات الدرا�سات 

اخلطط  لدعم  املوؤ�س�سات  لهذه  متاًحا  دولر  بليون   )3-  2( اإىل  ي�سل  الذي  الإ�سايف  التمويل  يكون 

واملقرتحات الفائزة على مدى اأربع �سنوات.

امل�شدر: )كهم( ، 2006م.
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ويف الدول ال�سغرية التي تكون فيها القدرة على اإدارة و حتريك و جتميع املوارد العامة واخلا�سة 

اأكرث تعقيًدا ميكن اأن يكون متويل ال�ستثمار هو الطريقة املالئمة والوافية للتنمية وا�ستثمار املوارد 

العامة. ويف نيوزيلندا -على �سبيل املثال- طالبت موؤ�س�سة الدولة املتميزة للتعليم فوق الثانوي، وهي  

بحثية  جامعة  اإىل  تتحول  لكي  اجلامعة  م�ساعدة  احلكومة  جهود  ت�ستهدف  باأن  )اأوكالند(،  جامعة 

اأن تكون كل اجلامعات  باأنه لي�ض بال�سرورة  اإن اعرتاف احلكومة )من خالل الإ�سالحات(  رائدة. 

مت�ساوية اأو اأن تكون هناك طريقة حا�سمة ميثل اخلطوة الأوىل نحو حتول جامعة / جامعات نيوزيلندا 

البحثية ملوؤ�س�سات عاملية اجلودة و املرتبة.

والتحدي الذي يجب على  نيوزيلندا اأن تتعامل معه هو اأن موؤ�س�سات التعليم العايل الناجحة يف 

العامل تعمل على م�ستويات ا�ستثمار عامة، وهذا هو ما تعاين الدولة منه ويجب اأن تفهمه وتتعامل معه. 

وللتمثيل فقط فاإن التمويل والدعم الفدرايل واملحلي يف اجلامعات الأمريكية يقدر بحوايل )12000( 

النظر دعم  الأخذ يف  نيوزيلندا، وهذا مع عدم  ال�سعفني مقارنة مع  ي�ساوي  و هو  لكل طالب  دولر 

ومتويل الأوقاف الذي تتمتع به اجلامعات الأمريكية . 

العاملية يف  ال�سمعة  يحققوا  اأن  املتفوقني  والطالب  املتميزين  الأ�ساتذة  ا�ستطاع جمهور من  وقد 

مع  الإنتاجية  والعالقات  العالية،  العقلية  الإثارة  ومناخ  البحثية،  واملخرجات  والبحوث  التدري�ض، 

ال�سناعة التي ل ميكن اأن تتكرر يف اأي مكان يف العامل. ونذكر مثاًل واحدًا ملا هو ممكن، ففي نوفمرب 

2006م اأجريت درا�سة يف وزارة العلوم والتكنولوجيا والبحوث تو�سلت اإىل اأن )16( نوًعا من الأدوية 

والأغذية  الأدوية  اإدارة  اأجيزت من  التجريبية حاليًّا قد  التحاليل  نيوزيلندا يف  التي طورتها  الطبية 

يف  طورت  منها  و)12(  نيوزيلندا،  جامعات  يف  وطورت  اأنتجت  الأدوية  هذه  من  و)13(  الأمريكية، 

جامعة )اأوكالند(. 

يجب  امل�ستوى،  عاملية  البحثية  للجامعات  امل�سرتكة  اخل�سائ�ض  وحتقيق  الهدف  اإىل  وللو�سول 

التعرف على متطلبات هذا الهدف وهي الروؤية، واللتزام، والرغبة يف التغري. وهذه املتطلبات �سوف 

ت�ساعد جامعات نيوزيلندا الرائدة على اأن تقدم بيئة تعليمية عالية اجلودة؛ كي تقود اإىل خلق التقدم 

املعريف والكت�ساف العقلي والبتكار من داخل نيوزيلندا، ومن ثم تاأخذ اجلامعات مكانها مع اجلامعات 

ا من رفع  البحثية عاملية امل�ستوى. اإن الروؤية واللتزام والرغبة يف التغري لي�ست كافية وحدها، فال بد اأي�سً

م�ستويات ال�ستثمار العام واخلا�ض، مع اللتزام التام بالهدف املحدد م�سبًقا لالإ�سالحات املختلفة. 

املتميزة وال�ستثمار يف موؤ�س�ساتهما،  البحوث  واأمريكا عملتا على تركيز  اأ�سرتاليا  واإذا كانت كل من 

لتحقيق نتائج التنمية القت�سادية والجتماعية . فاإن الأمر نف�سه �سروري يف نيوزيلندا، للتعرف على 

التعليم  اإ�سالحات  �ستكون  فقط  وحينها  انتقائية،  اإ�سرتاتيجية  بطريقة  التمّيز  ومتويل  الدعم  كيفية 

العايل ناجحة.
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دور الـعـوامـل االأخـرى

فيما يخت�ض  الرئي�ض فقط  الالعب  لي�ست هي  الوطنية  اأن احلكومات  التاأكيد على  املهم  اإن من 

بت�سهيل اإن�ساء اجلامعات العاملية وتاأ�سي�سها، ففي عدد من الدول والأنظمة الفدرالية توؤدي ال�سلطات 

الإقليمية اأو املحلية اأحياًنا اأدواًرا حا�سمة، وخري مثال يو�سح ذلك ما قامت به �سلطات ولية )كاليفورنيا( 

من ت�سميم واإن�ساء النظام املتكامل للتعليم العايل يف عام 1960م، وما قامت به موؤخًرا من  تاأ�سي�ض 

ترعى  التي  الروابط بني اجلامعات  تعزيز  و  لتقوية  وذلك  والإبداع،  بالبتكار  �سناديق متويل خا�سة 

الع�سر  ال�سنوات  خالل  )�سنغهاي(  بلدية  قامت  فقد  نف�سها  وبالكيفية  املحلي،  والقت�ساد  الأبحاث 

�سيا�سات  �سيما جامعة )فودان(، وذلك جزء من  الرائدة ول  بتقدمي دعم فاعل جلامعاتها  املا�سية 

املك�سيك  ليون( يف  )نيوفو  ولية  والتجارة يف  الأعمال  قطاع  اأ�سهم  كما  القت�سادية،  التنمية  تعجيل 

.)ITESM( للتقنية والدرا�سات العليا )ا  ب�سورة كبرية يف جناح معهد )مونتريي ماديًّ

اإذ  كما يجب عدم اإغفال الدور املتمم للقطاع اخلا�ض يف دعم عملية تطوير اجلامعات العاملية، 

املنح  زيادة  ت�ساعد يف  مالية  العاملية مبعونات  اجلامعات  اخلا�ض  ال�سناعي  القطاع  يدعم  اأن  ميكن 

املقدمة للجامعات املرتبعة على القمة، كما حدث يف كل من �سنغافورة وهوجن كوجن وال�سني. وجند 

موؤ�س�سات علمية جديدة  هدفها  باإطالق  بع�ض اجلمعيات اخلريية  بادرت  قد  اأنه  بع�ض احلالت  يف 

التفوق والمتياز، وخري اأمثلة على ذلك ما قامت به اجلمعيات اخلريية  جتاه كلية )اأولني( الهند�سية 

البليونري  تربع  وقد  بكندا.  الربيطانية  كولومبيا  يف  )كوي�ست(  جامعة  اأو  )م�سات�سو�ست�ض(،  ولية  يف 

الهندي )اأنيل اأقاروال( مببلغ )1( بليون دولر لإن�ساء موؤ�س�سة تعليمية نظامية تعنى بالأبحاث العلمية 

يورو  مليون  الرثي )كالو�ض جاكوب�ض( مببلغ )200(  اأملانيا تربع  الهند، ويف  )اأوري�سا( يف  يف مدينة 

للجامعة العاملية اخلا�سة اجلديدة يف )برميني(.

جمل�ض  يف  اخلا�ض  القطاع  لرواد  الفعالة  امل�ساركة  اأن  جند  املحتملة،  التمويالت  تلك  وبجانب 

القيادة، وحتريك  دفة  واإدارة  توجيه  ا يف  التعليمية اجلديدة مهم جدًّ املوؤ�س�سات  اأو  املوؤ�س�سة  اإدارة 

ا اأن ي�سهم القطاع اخلا�ض بدوره يف الرتابط الوثيق للتحقق  عجلة التقدم والتطور ، كما ميكن  اأي�سً

والرتتيب  املنا�سبة،  املناهج  ت�سميم  ويف  ال�سلة،  ذات  الربامج  اختيار  يف  املدخالت  من  والتاأكد 

الكامل لأجندة الأبحاث التطبيقية للموؤ�س�سة التعليمية اجلديدة، مع مراعاة ما يتوافق مع احتياجات 

القت�ساد املحلي.
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االأبعاد االإ�ستراتيجية على الم�ستوى الموؤ�س�سي

املرجح  الأول منها ومن  يتمثل  املجال،  التي يجب مراعاتها يف هذا  الأبعاد  هناك جمموعة من 

اأن يكون اأكرث اأهمية  يف اخلا�سية النوعية التي تتمتع بها القيادة، اإ�سافة اإىل الروؤية الإ�سرتاتيجية 

يف  الثاين  ويتمثل  اجلديدة،  العاملية  اجلامعات  اإن�ساء  يف  املتمثل  املطلوب  التحول  لعملية  املطورة 

الأخري  اأما  والأهداف،  املقرتح  الت�سور  ح�سب  والن�ساطات  والربامج  للخطط  ال�سحيح  الت�سل�سل 

فيتمثل يف الهتمام ال�ستثنائي  ملا يعرف  باإ�سرتاتيجية تدويل اجلامعات.

القيادة والروؤية االإ�ستراتيجية

ملهمة  ثاقبة  روؤية   و  قوية  قيادة  الأول  املقام  يف  امل�ستوى  عاملية  جامعة  وتاأ�سي�ض  اإن�ساء  يتطلب 

تعليمية  برامج  اإىل  الروؤية  تلك  لرتجمة  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  وخطة  التعليمية،  املوؤ�س�سة  واأهداف 

را�سخة واأهداف مرجوة. ويعك�ض )ال�سكل 2 -1( مقارنة بني ديناميكية اإحدى اجلامعات يف م�سارها 

نحو التجديد مع م�سار الركود الذي تتبعه بع�ض املوؤ�س�سات التعليمية الأخرى التي ل ترغب يف التغيري، 

اأو تلك التي لي�ست لديها القدرة على مواجهة حتدي نف�سها واأدائها. وغالًبا ما جند اأن اجلامعات التي 

والقوة حيال عملية  ال�سعف  تقييم جوانب  ومن�سغلة يف  اأف�سل مهتمة  لنتائج  للو�سول  وتتطلع  تطمح 

التطوير والتقدم، و�سياغة اأهداف مرجوة ممتدة، بالإ�سافة اإىل ت�سميم وتنفيذ خطط التجديد التي 

من �ساأنها اأن ت�سهم يف حت�سني اأدائها، وبالعودة اإىل ما �سبق ذكره يف النقا�ض اخلا�ض بجامعة )�ساو 

للروؤية  املفتقرة  واأدائها،  لنف�سها  نظرتها  الرا�سية عن  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  عدًدا  باولو(، جند 

الطموحة للم�ستقبل الأف�سل توا�سل يف تنفيذ براجمها التعليمية كما هي عليه يف ال�سابق، وينتهي بها 

املطاف لتجد اأنها قد خلقت لنف�سها فجوة كبرية يف الأداء وتنفيذ براجمها مقارنة باأداء اجلامعات 

املناف�سة املحلية اأو العاملية الأخرى.

وقد تو�سلت نتائج الأبحاث احلديثة التي اأجريت حول مو�سوع قيادة اجلامعة، التي �سملت اأف�سل 

اجلامعات يف البحث العلمي، اإىل اأنه يقف وراء تلك اجلامعات التي ت�ستهر بالأداء املتميز يف تنفيذ 

براجمها اإدارة وقيادة جمعت بني املهارات الإدارية والتفوق البارز يف جمال الأبحاث العلمية الناجحة 

) قودال، 2006م(، وللقدرة على تطوير وحتديث روؤية  منا�سبة  مل�ستقبل اجلامعة وتنفيذ تلك الروؤية 

واإدراك  فهم  اإىل  املر�سد  القائد  اأو  ونائبه  اجلامعة  مدير  يحتاج  فعالة،  بطريقة  الواقع  اأر�ض  على 

الواقع من  اأر�ض  الروؤية على  تلك  تطبيق  القدرة على  واإىل  التعليمية،  للموؤ�س�سة  الأجندة اجلوهرية 

خالل املهارات الت�سغيلية ال�سرورية.

2003م  القائد اجلديد يف عام  اأن لو�سول  كما بينت درا�سة حالة جامعة )ليدز( يف اململكة املتحدة 

�سهدتها  التي  التقهقر  الواعية ملواجهة عملية  بدء اجلهود  التي �سهدت  اأثًرا ملحوًظا يف م�سرية اجلامعة 

اجلامعة، وذلك من خالل �سياغته خلطط جديدة منتقاة، وتنفيذ اإ�سرتاتيجية التغيري التي نتج عنها منو 
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)ال�شكل 2 -1(  ما�شات الركود والتغيري

امل�شدر: مت تبنيه من )بريي و�شريلوك(، 2008م. 

االكتفاء

الر�شا الذاتي

الما�شة

الركــود

تعاظم فجوة االأداء 

المتنامية

انعدام

غياب

االأعمال

الطموح

كاملعتاد

حتديد

�شياغة

االأهداف

حت�شني االأداء

االأداء املتطور

اإ�شرتاتيجية

التجديد

الما�شــة

التغييــــر
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مطرد يف عدد الطالب يف اجلامعة )هي ثاين اأكرب جامعة يف اململكة املتحدة(، وقد قادت تلك الزيادة 

الكبرية يف اأعداد الطالب اإىل خلق توتر بني عمليتي التدري�ض والأبحاث يف اجلامعة، نتج عنها ت�ساوؤل يف 

دخل ونتائج البحوث العلمية، ومن بني التحديات الكربى التي واجهت نائب مدير اجلامعة اجلديد احلاجة 

اإىل خلق اإح�سا�ض لدى املن�سوين حتت لواء اجلامعة واإقناع كل فرد منهم ب�سرورة واأهمية خلق توازن اأف�سل 

بني اأهداف املوؤ�س�سة اجلامعية وامل�ساهمات اخلا�سة بالقدرات الفردية واأق�سام اجلامعة املختلفة بنوع من 

ال�ستقالل الذاتي ح�سب الأعراف والتقاليد.

وبالن�سبة جلامعة مثل جامعة )ليدز(، بتاريخها العريق و�سمعتها الرائدة، فقد جعل ذلك التحدي اأكرث 

�سعوبة، فقد كان لزاًما تو�سيح حقيقة الو�سع الراهن املرتدي، ومدى اأهمية تنفيذ الروؤي اجلديدة. ولن 

ي�ستطيع اأع�ساء هيئة التدري�ض ال�سرتاك يف اأي اإ�سرتاتيجية ما مل تكن ذات م�سداقية، وجديرة بالثقة، 

الداخلية  املقايي�ض  من  جمموعة  ا�ستخدمت  فقد  ذلك  ولتحقيق  بها.  ويعرتف  عليها  يعول  باأن  وجديرة 

واخلارجية لالأداء ذات ال�سمعة والت�سنيف لو�سف و�سياغة الو�سع الراهن والروؤية. ....  وحدد الزمن 

واجلهد املطلوبان لتنفيذ تلك الروؤية، » حيث توؤهلنا قدراتنا املتميزة بحلول عام 2015م من تبني وتكامل 

الأبحاث العلمية اخلا�سة باجلامعة عاملية امل�ستوى واملنح الدرا�سية والتعليمية التي من خاللها �سُي�سمن 

للجامعة مكان و�سط اأف�سل )50( جامعة يف العامل.

)دونوقهو وكينرييل _ ياأتي قريبا(        

ويتمثل اأحد العنا�سر احلا�سمة للروؤية يف اختيار املوؤ�س�سة التعليمية للبيئة املالئمة، وال�سعي لتعظيم 

امليزة الن�سبية لها، ويجب يف هذا ال�ساأن معرفة اأن اجلامعات العاملية على الأغلب ل ت�ستطيع اأن تربع 

باأنها  ، فمثاًل ت�ستهر جامعة )هارفارد( املعرتف بها على نطاق وا�سع  وتتميز يف جميع التخ�س�سات 

اجلامعة الأوىل  يف العامل يف جمال التعليم العايل، ولي�ست م�سنفة كاأف�سل جامعة يف العامل يف جميع 

التخ�س�سات )انظر الأمثلة يف اجلدول 2 -3(، حيث تظهر قوة اجلامعة يف جمالت القت�ساد، والعلوم 

الطبية، والرتبية، والعلوم ال�سيا�سية، والقانون، واإدارة الأعمال، واللغة الإجنليزية، والتاريخ.

لذا فقد كان جزء من اإعداد و�سياغة الروؤية يحتوي على حتديد املجالت الرئي�سة التي ترغب بها 

اجلامعة ولديها من الإمكانات املحتملة ما ميكنها من القيام ب�سل�سلة العلميات التعليمية والبحثية لتكون 

يف طليعة اجلامعات، مثل بع�ض اجلامعات العاملية كاملعاهد الهندية للتقنية التي تخ�س�ست يف فروع 

هند�سية تخ�س�سية قليلة، كما ت�ستهر جامعة )لندن( لالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية باأنها اإحدى اأف�سل 

وبالرغم من ذلك  الب�سرية.  الأجنا�ض  املتميزة يف جمال القت�ساد، وعلم الجتماع، وعلم  اجلامعات 

ل جند يف القائمة جامعة �سوي�سرية �سمن اأف�سل )50( جامعة يف العامل، وجامعة )لوزين( لل�سياحة 

اجلديدة  اإجنلرتا  جمعية   « بوا�سطة  بها  واملعرتف  املعتمدة  الوحيدة  الأوروبية  اجلامعة  هي  والفندقة 

للجامعات والكليات«، وتعد �سمن اأف�سل اجلامعات يف العامل، وجتاريها يف ذلك جامعة )نيفادا( كلية 

الإدارة الفنادق، وجامعة )كورنيل( لإدارة الفنادق.
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ما  امل�ستوى -  لت�سبح جامعات عاملية  التي تطمح  التعليمية -  املوؤ�س�سات  باأن جتاري  توجد �سرورة  ول 

تقوم به وتنتهجه اأف�سل اجلامعات احلالية يف العامل، اإذميكن لتلك اجلامعات اأن تبتكر وتبدع بطرق خمتلفة، 

اأ�سول  وعلم  املناهج  لتنظيم  خمتلفة  راديكالية  جذرية  طريقة  تبني  يف  املمكنة  امل�سارات  تلك  اأحد  ويكمن 

التدري�ض، مثل ما انتهجته  كل من كلية )اأولني( اجلديدة للهند�سة يف )م�سات�سو�ست�ض( يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، وجامعة )ليمكوكوينج( للتقنية املبتكرة يف ماليزيا اللتني بداأتا يف جمالت الهند�سة والتقنية.

 وقد اأن�سئت كلية )فرانكلني دبليو اأولني(  للهند�سة يف عام 1999م بتربع وقفي بلغ )400( مليون 

دولر مقدمة من موؤ�س�سة )اأولني(، وذلك لتنفيذ وتطبيق منهج خا�ض بالبتكارات الهند�سية، وت�سعى كلية 

)اأولني( لتخريج مدربني يف جمال املهارات اجلديدة التي اأ�سري اإليها يف تقرير عام 2005م، الذي ين�ض 

على تعليم وتدريب مهند�سي عام 2020م يف جمالت مثل : املهارات يف العمل �سمن الفريق اجلماعي، 

والت�سالت، وتفكري اقتنا�ض الفر�ض، والإبداع، والت�سميم ) NAE 2005م( . وتقوم اأغلب الن�ساطات 

ومطلوب  العمل اجلماعي،  فريق  بوا�سطة  امل�ساريع  وبناء  ت�سميم  )اأولني( يف جمال  كلية  التعليمية يف 

من جميع الطالب اإكمال برنامج يف جمال اأ�سا�سيات اإدارة الأعمال التجارية واملقاولت، بالإ�سافة اإىل 

العملي  النظام  ولتبني فل�سفة  العلوم الجتماعية.  اأو  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  م�سروع خا�ض يف جمال 

مل يكن للجامعة اأي اأق�سام/ �سعب اأكادميية، ولت�سجيع ثقافة البتكارات املتوا�سلة  ومواجهة املخاطرة 

الطالب  جميع  ويتلقى  )اأولني(،  بكلية  خدمة  مدة  نظام  هنالك  يعد  مل  اجلامعيني  الأ�ساتذة  بوا�سطة 

المتيازات واملنح الدرا�سية التعليمية لتغطية نفقات ر�سوم التعليم وتكاليف ال�سكن والإعا�سة يف مباين 

الكلية  ) ميلر 2007م، اأ(.

وبالرغم من ذلك فمن املبكر اإ�سدار اأحكام نهائية حا�سمة ، حيث اأكملت اأول دفعة من اخلريجني 

الهند�سية  )اأولني(  كلية  باأن  توؤكد  وا�سحة  موؤ�سرات  وتوجد   ، 2006م  �سهر مايو  العلمية يف  درجاتهم 

متكنت من اجتذاب الطالب املوهوبني و اأع�ساء هيئة التدري�ض املتميزين ، كما �ساغت مناهج اإبداعية 

مبتكرة وحمفزة للطالب مع تطوير ثقافة التحّول الثقايف ، وحظي خريجوها بوظائف جذابة، اأو األتحقوا 

باأف�سل اجلامعات عاملية امل�ستوى يف جمال الدرا�سات العليا ) �سوارتز، 2007م(.

وبالطريقة نف�سها فقد برزت جامعة )ليمكوكوينج( للتقنية املبتكرة يف ماليزيا التي اأ�س�ست نف�سها 

لتكون موؤ�س�سة علمية خا�سة تركز براجمها يف تبني واكت�ساب الربامج الإبداعية اخلالقة واملهارات 

ال�سناعي  املجال  يف  الن�ساطات  من  وا�سعة  كبرية  جمموعة  و�سمت  الت�سميم،  جمال  يف  الكبرية 

ال�سريع يف مبانيها اجلامعية اجلديدة يف كل من )بت�سوانا( و)ليثوزو(  التطور  وي�سهد  واخلدمات، 

و)لندن(، ذلك النجاح والتطّور لهذا النموذج من اجلامعات.

فر�ض  انتهاز  هي  امل�ستوى  عاملية  جامعات  اإىل  اجلامعات  حتول  يف  الأخرى  املبتكرة  والطريقة 

النقلة الإقليمية اأو املحلية اخلا�سة بفر�ض التقدم والتطوير، ويو�سح ذلك منوذج جامعة   )كليم�سون( 

بجنوب )كارولينا( يف الوليات املتحدة الأمريكية ) انظر نبذة 2 -6(.
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اإن التعر�ض لأزمات قد يعطي -اأحياًنا- الدافع والطاقة للموؤ�س�سة اجلامعية لتغيري ثقافتها واإعادة 

اإحياء كيانها كما حدث جلامعة )ليوفني( الكاثوليكية يف بلجيكا يف اأواخر العام1960م، اإذ واجهت 

2007م(، وت�سنف تلك اجلامعة اليوم بعد جتاوزها  هذه اجلامعة عجًزا ماليًّا كبرًيا ) هاتاكيناكا 

لتلك الأزمة �سمن قمة اجلامعات الأوروبية.

لقد مرت اجلامعة الأ�سقفية الكاثوليكية يف مدينة )ليما( يف بريو عرب جتربة حتول اإيجابية مماثلة 

يف اأواخر عام 1990م، وذلك بعد النق�ض الكبري يف عدد الطالب امل�سجلني يف ك�سوفات اجلامعة، مما قاد 

اجلامعة لتبني �سيا�سة تخطيطية اإ�سرتاتيجية �ساملة. اأما فيما يتعلق بنفور الطالب وت�ساوؤل رغبتهم يف 

اللتحاق باجلامعة مع اأن مقر اجلامعة يقع يف العا�سمة، فقد و�سع ذلك قيادة اجلامعة اإىل التفكري يف نقل 

مقر اجلامعة اإىل موقع اآخر جديد قريب من مناطق الطبقات الو�سطى التي يقطنون بها حاليًّا، ولكن ما 

متخ�ست عن املناق�سات وال�ست�سارات املطولة مع اأ�سحاب احل�س�ض اأثناء فرتة التخطيط الإ�سرتاتيجي 

جعل اجلامعة تدرك وتعي باأن الق�سية الأ�سا�سية لتدهور اجلامعة كان يكمن يف تدهور نوعية الأداء وما 

يت�سل به، لذا فقد مت تبني مقايي�ض جتديد جذرية كربى ا�ستملت على اإعادة �سياغة املناهج، والرتكيز 

القوي امل�ستمر على مراقبة نوعية الأداء وحت�سينه، ونتج عن تبني تلك ال�سيا�سات زيادة كبرية يف اأعداد 

 .
)1(

الطالب امل�سجلني يف اجلامعة، وبالتايل زيادة كبرية يف م�سادر التمويل

ومن املهم الإ�سارة -اأخرًيا- اإىل اأن اجلهود التي تبذلها اجلامعات يف �سعيها للتحول يجب اأن تكون 

التاأثري  ظل  ويف  الأ�سيلة.  امل�ستقبلية  التقدمية  الإبداعية  الروؤى  على  مبنية  اإ�سرتاتيجية  طبيعة  ذات 

املتنامي للت�سنيف العاملي املوثق للجامعات يف م�ستهل هذا التقرير فاإنه يجب على اجلامعات مقاومة 

التي  املحددة  واملقايي�ض  للموؤ�سرات  مبا�سرة  �سلة  ذات  حمدودة  اأفعال  على  للرتكيز  الإغراءات؛  هذه 

ي�ستخدمها القائمون على اأمر الت�سنيف ، ولي�ض من ال�سروري الرتكيز على املقايي�ض ذات ال�سلة بروؤية 

نبذة : )2 - 6(  

تبنى روؤية جديدة يف جامعة )كليم�صون(

ركزت جامعة )كليم�سون( التي �ُسيدت على قطعة اأر�ض ممنوحة لها يف جنوب )كارولينا( ن�ساطها يف املجال 

اعتمد على حتليل عميق  الأخرية  ال�سنوات  راديكايل يف  وتبنت عملية حتول  امليكانيكية،  والهند�سة  الزراعي 

للتحول الذي �سهدته جنوب )كارولينا( كواحدة من اأكرب مناطق ال�سناعة الآلية يف الوليات املتحدة، وبناء 

اإم  الأملانية )بي  ال�سيارات  اإ�سرتاتيجية مع �سريك �سناعة  على ذلك فقد �سكلت جامعة )كليم�سون( �سراكة 

دبليو(، بهدف اأ�سا�سي يكمن يف اإعادة �سياغتها من جديد كاإحدى املوؤ�س�سات العلمية املتميزة يف جمال الأجهزة 

الآلية، وحمركات ال�سيارات الريا�سية والأبحاث اخلا�سة بها، اإ�سافة ملجال الرتبية. وتركزت روؤية اجلامعة يف 

اأن ت�سبح اإحدى اأف�سل )20( جامعة حكومية  يف العامل، ح�سب قيا�ض جملة )يو اإ�ض نيوز( والتقرير العاملي، 

وذلك من املرتبة الـ )74( التي احتلتها قبل اأربع �سنوات، واملرتبة الـ)34( التي احتلتها يف العام 2005م.

امل�صدر: العر�ض الذي قدمه ال�سيد)كري�ض برزميبل(  نائب  رئي�ض اجلامعة لالأبحاث والتنمية القت�سادية يف جامعة 

)كليم�سون( يف موؤمتر معهد )م�سات�سو�ست�ض( للتقنية حول اأنظمة الإبداع والتطوير املحلية بتاريخ 13 دي�سمرب 2005م.

)1(مبني على زيارات متتالية ومقابالت من الكاتب يف الفرتة بني 1998 و 2001م.
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التغيري. وثمة خطر كبري هنا، حيث اإن الهتمام غري املتناهي ببع�ض العوامل الأخرى كمعدلت القبول، 

والتربعات التي حتظى باأهمية ق�سوى قد تكون �سبًبا ل�سرر لالأوجه الرئي�سة الأخرى التي قد تكون ذات 

اثنني من  العلمية على  الأبحاث  اإنتاجية  ويركز معدل  الرتبوية.  الأكادميية  النظر  اأكرب من وجهة  اأهمية 

العوامل الرئي�سة التي ت�سهم يف تعزيز النزعة يف انحراف الأبحاث ينتج عنها اأنظمة جوائز منحرفة تنحاز 

وتف�سل كرثة اإنتاجية الأبحاث العلمية على ح�ساب عملية التعلم والتعليم اجليدة .  

اإن الطبيعة الذاتية لو�سع اجلامعات العاملية يعني اأن تلك اجلامعات �ستحاول مناق�سة تلك الأبعاد 

الأ�سا�سية لتقييم �سمعة اجلامعة، التي غالًبا ما تكون حم�سو�سة وملمو�سة، ويف هذا ال�ساأن فاإن الن�ساطات 

البحثية العلمية والأبحاث املن�سورة والقتبا�سات واجلوائز الكربى تكون يف الأ�سا�ض اأ�سياء ملمو�سة ميكن 

اأن  م�ستغرًبا  لي�ض  لذا  ذلك،  عليها  ينطبق  ل  التعليمية  الرتبوية  العملية  جودة  اأن  جند  بينما  قيا�سها، 

لتطوير  التعليمية  املوؤ�س�سات  و�سعي  الإح�ساءات،  العلمية يف  الأبحاث  تركيًزا على معايري  جند هنالك 

اأهميتها يف جمال الأبحاث العلمية، بينما هناك قليل من الهتمام يف قيا�ض وتقييم نوعية وجودة التعليم 

و الن�ساطات التعليمية الرتبوية، وتوجد فر�سيات �سمنية تفيد اأنه اإذا كانت هنالك موؤ�س�سة تعليمية ذات 

طابع تناف�سي عاٍل يف القبول فاإن لتلك املوؤ�س�سة اأي�سا جودة تعليمية عالية حتى دون قيا�ض درجة تلك 

ا على ال�سمعة رفيعة امل�ستوى التي تتمتع بها تلك  اجلودة، ولكن قد يكون تناف�ض الطالب حول القبول  مبنيًّ

اجلامعة من خالل الأبحاث امللمو�سة التي قدمتها، ولي�ض للقيم الأكادميية التي تتبناها وتنتهجها.

 ليفني، جونق، واأوو) 2006م(.

الــتـ�سـلــ�ســل

اإن الوقت هو اأحد الأبعاد املهمة التي يجب مراعاتها يف اخلطة الإ�سرتاتيجية الطموحة  للجامعة 

العاملية، فتطوير ثقافة التميز ل حتدث بني ليلة و�سحاها، والت�سل�سل ال�سحيح للتدخالت، والتوازن 

الدقيق لالأهداف الكمية املتعددة من املتطلبات املهمة لتجنب مواجهة الأوجاع املوؤملة التي تعر�ست لها 

بع�ض اجلامعات ال�سينية )نبذة 2 -7(.

لي�ست من  الإ�سرتاتيجي  والتخطيط  التطوير  روؤية  اأن  الرتكيز على نقطة مهمة وهي  املهم  ومن 

املمار�سات التي تتطلب زمًنا واحًدا، حيث جند يف ظل البيئة التناف�سية الكبرية اأن اأكرث املوؤ�س�سات 

تواجه ب�سورة �سارمة  التي  املوؤ�س�سات  تلك  الأكادميي واملايل هي  التعليمية جناًحا يف كال املجالني 

حتدياتها �سعًيا وراء الطرق الأكرث فعالية لال�ستجابة لحتياجات عمالئها. ومع  عملية �سد النق�ض 

لراأ�ض املال امل�ستثمر يف املجال الفكري، لن يكون الأداء �ساكًنا يف اأف�سل اجلامعات، فاأكرث املوؤ�س�سات 

التعليمية الناجحة غري مقتنعة وغري را�سية عن اإجنازات وجناحات املا�سي، ولكنها ت�سعى وتتطلع  

تلك  جنحت  فقد  وبالطبع  العامل،  يف  اجلامعات  اأف�سل  لت�سبح  الطموح  ولديها  الأمام،  اإىل  دوًما 

املمتدة  الأهداف  وبلوغ  لتحديد  اأفرادها  من  فرد  كل  ي�سجع  داخلي  داعم  مناخ  خلق  يف  اجلامعات 

املرجوة.
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التحدي  مفهوم  رئي�سها  حدد  التي  الهند�سية،  )اأولني(  لكلية  الرئي�سة  املالمح  من  واحدة  هذه 

امل�ستمر للتطوير بالعبارات التالية:

نبذة : )2 - 7(  

املعوقات التي تواجه حتول اجلامعات ال�صينية

توجد موؤ�سرات تدل على وجود بع�ض املعوقات التي حتول دون اإجناز خطط التحول باجلامعات ال�سينية، واأول 

املحافظة على  ال�سينية على ح�ساب  ال�سريع يف اجلامعات  التو�سع  الدائر حول  القلق  يتمثل يف  املعوقات  تلك 

اجلودة، وثانيها الثقافة الأكادميية التي تنادي بالنتائج ال�سريعة وهذه تعرت�ض وتعوق الإبداع وجهود الأبحاث 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ومتاأ�سلة يف  ا  العامة قوية جدًّ الثقافة  اأن  بينما جند  الطويل،  املدى  العلمية على 

ويتم اأحياًنا خلق توازن ملثل تلك ال�سغوط من خالل العرتاف بقيم الأ�سالة والإبداع. اأما املعوق الثالث فيتمثل 

نقطة  يعد  والتقنية  العلوم  تعمل يف جمال  التي  الكربى  املوؤ�س�سات  الطالب اجلامعيني يف  اإىل  الإفتقار  اأن  يف 

ال�سعف الثالثة، فبدون طالب مدربني ب�سورة جيدة ومن�سوين لربامج جامعية يف الكليات املتقدمة لن تكون 

الرابع يف  املعوق  ويتمثل  اجلامعات،  لتلك  التابعة  واملعامل  امل�ستوى  عالية  التدري�ض  هيئة  من  ا�ستفادة  هنالك 

انعدام احلرية الأكادميية التي تعد من املع�سالت اخلطرية يف جمهورية ال�سني، حيث ي�سمح للكليات والطالب 

ا،  مب�ساءلة �سيا�سات احلكومة، اأو النهماك يف مناق�سات ومناظرات حول الق�سايا امللحة ب�سورة حمدودة جدًّ

مع وجود تثبيط للتفكري الإبداعي.

ويف اخلتام جند اأن روؤية ال�سني حول اجلامعات العاملية يتمركز ب�سورة خا�سة حول زيادة عدد املن�سورات 

العلمية يف ال�سحف العاملية، واملعامل احلديثة املواكبة للتطور، وزيادة عدد املباين، واجتذاب اأ�ساتذة اجلامعات 

التقليد  2003م(، ومع ذلك فاإن روؤية تلك اجلامعات تتمثل ب�سورة كبرية يف  والتمويل الإ�سايف )مهرمان،  

ولي�ض الإبداع، وقد ركز )روث �ساميونز، 2003م(، رئي�ض جامعة )براون( على اأهمية العوامل الأخرى كالبنية 

البنية الأ�سا�سية  اأن  الأ�سا�سية )حجر الأ�سا�ض( لنوعية اجلامعة، فمثاًل جند يف الوليات املتحدة الأمريكية 

للنظام اجلامعي �سيغ ح�سب املعايري من قادة التخ�س�ض يف كل حقل، وقيم اأولئك القادة طبقًا لتلك الطريقة، 

وقد ذهب )�ساميونز( لأبعد من ذلك حيث ذكر » اأن اجلامعات تطور من قدرات العلماء لتطوير العمل الأ�سلي 

الذي ل ميكن تطبيقه ب�سكل فوري اأو ال�ستفادة منه، فتلك اجلامعات العظمى لي�ست ذات فائدة من الناحية 

جامعة  بوا�سطة  باإجرائه  ال�سماح  ميكن  وما  امل�ستقبلي،  للزمن  الإعداد  يف  فائدة  ذات  ولكنها  فقط  الزمنية 

عظمى هو تدخل حمدود قدر الإمكان من جانب الدولة، ويتمثل دور الدولة يف توفري امل�سادر، ولكن مع اإفراد 

من  فاإن  والدرا�سية  التعليمية  املنح  بتقدمي  اخلا�سة  الكيفية  ليقرروا  اجلامعات  تلك  لقادة  كبرية  م�ساحات 

الأف�سل اأن تركز تلك اجلامعات على اإن�ساء وتاأ�سي�ض اأق�سام ومعاهد اأو مدار�ض عاملية بدًل من املحاولة من اأن 

تربع يف كل املجالت التخ�س�سية«.

امل�شدر: )التباخ، 2003م(.
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اأوًل  واملطلوب  معينة،  والتزامات  ثقافية  و�سلوكيات  اجتاهات  امل�ستمر  والتطوير  الإبداع  يتطلب   «

التوا�سع ال�سمني، وذلك لتبني الت�سور الذي يفيد باأن هنالك دوًما اإمكانية للتطور، واإمكانية دائمة للتعلم 

من الآخرين خارج نطاق البيئة واملجتمع الذي نعي�ض فيه«. وبال�ستماع اإىل الأو�ساط من خارج املحيط 

اإ�سافة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  العايل مل تكن دوًما يف  للتعليم  القوية  املنظومة  اأن  الأكادميي جند 

اإىل اأن عملية التطوير امل�ستمر تكون ممكنة ومتاحة فقط يف حالة وجود عملية تقييم م�ستمرة توجه تلك 

اأخطائنا  والتعلم من  والقيا�ض  واملراجعة  للتقييم  اأنف�سنا  اأن نخ�سع  راغبني يف  نكون  اأن  ويجب  العملية. 

ال�سابقة، واأخريًا - ورمبا كان الأكرث اأهمية - فاإن عملية التطوير امل�ستمر تتطلب النفتاح على التغيري.

)ميلر 2007م، ب(

واإن اأ�سهر اجلامعات العريقة غري حم�سنة �سد التطور ال�سروري والتاأقلم من الظروف املتغرية، 

وخري  مثال على ذلك ف�سل جامعة )اأك�سفورد( يف حماولتها لتبني اإ�سالحات مالية، ويف ظل التناف�ض 

مل�سادر متويل  احلاجة  �سرورة  للجامعة  املركزية  ال�سلطات  واجهت  فقد  الراهن  املتزايد  الأكادميي 

والبحثي، وظلت  العاملي  امل�ستوى  اأ�ساتذة اجلامعات على  اأ�سهر  توظيف  لتتمكن من موا�سلة  اإ�سافية 

اجلامعة تواجه املعوقات املالية، ولقد كان للرتتيبات احلكومية وبنية ال�سلطات الإدارية للجامعة القدرة 

على ال�سيطرة لعدة قرون على ح�سة كبرية من ثروة الكليات الفردية التابعة لها، ولكن تلك الكليات 

ل ترغب يف اأن ي�ساركها اأحد يف م�سادر التمويل الناجتة من التربعات التقليدية والر�سوم املح�سلة 

من طالب الدرا�سات العليا الأجانب الذين يدفعون ر�سوًما اأعلى باأكرث من ثالث مرات عن الر�سوم 

املدفوعة بوا�سطة الطالب املحليني.

الذي  هود(  )جون  اجلامعة  مدير  نائب  من  2006م  العام  يف  الإ�سالح  مقرتحات  اأحد  جاء  وقد 

ا�ستقدم من نيوزلندا لقيادة جامعة )اأك�سفورد( يف حماولة لتعوي�ض التوازن، من خالل اإعطاء املزيد 

من ال�سالحيات حول تلك امل�سادر لقيادة اجلامعة املركزية، مع ال�سماح بزيادة الإ�سراف واملراقبة 

املالية بوا�سطة خرباء من خارج اجلامعة، وقد ُرف�ض هذا املقرتح جملة وتف�سيال يف املجل�ض الأكادميي 

جلامعة )اأك�سفورد( مما حدا بـ)هود( اإىل تقدمي ا�ستقالته من اجلامعة يف عام 2009م بعد مرور فرتة 

ال�سلبية  النتائج  العليا عن قلقهم من  الدرا�سات  تعيينه. وقد عرب عدد من طالب  اأعوام على  خم�سة 

املحتملة لتلك الرتتيبات التي ميكن اأن ينتج عنها عبء اأكادميي زائد مع نق�ض يف الأ�سراف ال�سليم على 

طالب الدرا�سات العليا ) �سولتز نري، 2008م(.

الـبـعـد الـتـدويـلـي

اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  امل�ستوى يف  اإىل جامعات عاملية  تعجيل حتّول اجلامعات  اأحد عوامل  يكمن 

التدويل بفعالية، اإذ �سيكون لتدفق الطالب الأجانب املتفوقني دور فعال يف تطور امل�ستوى الأكادميي بني 

الطالب، مع اإثراء نوعية التجربة وخربات التعلم عرب البعد املتعدد الثقافات، ويف هذا ال�سدد فاإن القدرة 
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على تقدمي الربامج التعليمية بلغة اأجنبية ول �سيما اللغة الإجنليزية �سيكون عامل جذب قوي وفعال. وجند 

غري  بدول  جامعة   )11( هنالك  اأن  )�سنغهاي(  ت�سنيف  ح�سب  العامل  يف  جامعة   )100( اأف�سل  �سمن 

ناطقة باللغة الإجنليزية تقوم بتدري�ض بع�ض الربامج باللغة الإجنليزية وذلك مثل : الدامنارك، فنلندا، 

اإ�سرائيل، هولندا، الرنويج، ال�سويد، �سوي�سرا.

ومما عر�ض �سابًقا، فاإن القدرة على اجتذاب اأ�ساتذة اجلامعات والباحثني الأجانب يعد من العوامل 

اأن تكون لها القدرة والإمكانات لتقدمي  اأو اخل�سائ�ض املهمة للتميُّز، وحتتاج اجلامعات اإىل  املحددة 

حوافز ت�سمل �سروط خدمة مرنة ومكافاآت ل�ستقطاب اأف�سل الأكادمييني على م�ستوى العامل من بع�ض 

الأقطار الأخرى، حيث �سي�سهم مثل اأولئك العلماء يف ترقية وتطوير الأق�سام احلالية للموؤ�س�سة التعليمية، 

اأبحاث جديدة يف بع�ض املناطق الأخرى ذات امليزة التناف�سية،  اأكادميية ومراكز  اإن�ساء برامج  اأو يف 

التدري�ض املعينني يف اجلامعات بني  اأع�ساء هيئة  اأن ن�سبة )27%( من  فمثاًل جند يف اململكة املتحدة 

عامي 2005 و 2006م من اجلن�سيات الأجنبية )جامعات اململكة املتحدة 2007م(. اأما يف احلالت التي 

يتعرث فيها ا�ستقطاب وتوظيف اأكادمييني اأجانب بنظام دوام نظامي، فيمكن لإدارة اجلامعة التعاقد مع 

مثل اأولئك العلماء على اأ�سا�ض موؤقت )غري متفرغني(.

اجلامعات  من  لتكون  الطاحمة  اجلامعات  من  عدد  �سكلت  الأجانب  العلماء  اإ�سهامات  ولت�سهيل 

العاملية �سراكات مثمرة مع اأف�سل اجلامعات يف الدول ال�سناعية ، ومثال لذلك معاهد التقنية الهندية 

من  عدد  هناك  اأن  جند  الأخرية  الآونة  ويف   .)4-  2 نبذة  انظر   ( تاأ�سي�سها  من  الأوىل  ال�سنوات  يف 

ب�سورة  اعتمدت  قد  )�سنغافورة(  يف  الوطنية  اجلامعة  مثل  ظهرت  التي  امل�ستوى  عاملية  اجلامعات 

كبرية على حتالفات اإ�سرتاتيجية وتعاون مع اجلامعة الوطنية الأ�سرتالية، وجامعة  )ديوك(، وجامعة 

)اندهوفن( للتقنية يف هولندا، وجامعة )هارفارد(، وجامعة )جون هوبكنز(، ومعهد )م�سات�سو�ست�ض( 

للتقنية، وجامعة )ت�سنجهاو( يف ال�سني، وذلك كمثال يبني اأف�سل اأنواع ال�سركاء امل�سهورين، وبالرغم 

التعاون ت�سري ب�سكل �سل�ض دوًما، ونذكر على �سبيل املثال  ال�سراكات واتفاقيات  من ذلك مل تكن تلك 

الن�سقاق احلديث لل�سراكة يف جامعة )جون هوبكنز( يف )�سنغافورة( نتيجة عدم الر�سا عن نوعية 

هيئة التدري�ض  واملنتجات املقدمة من ال�سريك الأجنبي ) نورمايل، 2006م(.

وي�سكــل اجتذاب العلمــاء الرواد من خــالل مــا يعــرف بالعاملـني يف اخلــارج �سكاًل اآخر من اأ�سكال 

اإ�سرتاتيجية التدويل التي تبناها عدد قليل من اجلامعات يف الهند وال�سني التي طبقت بنجاح )براون، 

2007م(، فقد وظفت جامعة )بكني( -على �سبيل املثال- مئات الأكادمييني من اأ�سل �سيني ، وكجزء 

يف  العاملني  املتميزين  العلماء  لأداء  ل�سيقة  مبراقبة  اجلامعة  تقوم  الب�سرية  املوارد  اإ�سرتاتيجية  من 

اخلارج وتوفري اأو�ساع جيدة لعودتهم، وقد بداأ عدد من اجلامعات بتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية يف كل من 

املك�سيك، واأ�سكتلندا، وجنوب اإفريقيا، حيث بداأت يف تطبيق اإ�سرتاتيجيات فائقة الروعة لال�ستفادة من 

خربات واإ�سهامات الكوادر الوطنية املوهوبة التي تعمل يف خارج البالد )انظر نبذة 2 -8(.
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اأما ما يخ�ض البعد اخلا�ض بالتدويل لتطوير ال�سمعة العاملية للموؤ�س�سة التعليمية فيتمثل يف مدى 

الكفاءة اللغوية للباحثني الوطنيني، وقدرتهم على ن�سر تلك الأبحاث باللغة الإجنليزية، حيث جند 

العلمية  الأبحاث  خالل  من  وذلك  التعليمية،  املوؤ�س�سة  وتقدم  �سمعة  لرفع  واحدة  طريقة  هنالك  اأن 

اأ�سا�سية من املجالت املن�سورة  البيانات ب�سورة  اأدلة القتبا�ض جتمع وت�سنف  املن�سورة، ون�سبة لأن 

نتائج  اأ�ساتذة اجلامعات ن�سر  التي من خاللها ي�ستطيع  اإحدى الطرق  باللغة الإجنليزية، وهذه هي 

املوؤ�س�سة  �سمعة  تعزيز  يف  الأهمية  بالغ  عن�سًرا  ذلك  واأ�سبح  الإجنليزية،  باللغة  العلمية  اأبحاثهم 

التعليمية و�سهرتها، ومما ل �سك فيه اأن املوؤ�س�سات التعليمية التي تدر�ض براجمها باللغة الإجنليزية 

هي على الأرجح من املوؤ�س�سات التي حتظى بفر�ض اأكرب ملثل ذلك النجاح.

نبذة : )2 - 8(  

كيف ي�صتطيع العاملون يف اخلارج الإ�صهام يف التطوير يف الوطن الأم؟

)العقول  اخلارج  يف  ويعملون  واحد  لقطر  ينتمون  اأ�سخا�ض  عدة  ت�سم  �سبكة  اأنها  على  )الدي�سبورا(  تعرف 

املهاجرة(، وتتميز �سبكة )الدي�سبورا( الناجحة بالعنا�سر الثالثة الآتية : )اأ( ت�سم اأع�ساء موهوبني لديهم دافع 

�سرعي قوي، )ب( يعمل اأع�ساوؤها يف تنفيذ م�سروعات يف وطنهم الأم، ويقدمون تلك اخلدمات ك�سباط ات�سال 

اأو و�سطاء اأو كقوة موجهة مل�ساريع التنمية والتطوير يف بلدهم الأم، )ج( تعمل بفاعلية وا�ستمرارية وتتطور عرب 

الزمن القائم على ن�ساطات قوية ذات نتائج قابلة للقيا�ض.

يف  احلكومي  التدخل  يثمر  اأن  وميكن  )اآنيًّا(،  اخلارج  يف  العاملني  �سبكة   برزت  فقد  احلالت،  معظم  ويف 

امل�ساعدة على تطويرها اأو دعم بنية تلك املبادرة، ويتمثل ال�سرط الأول املطلوب من الوطن الأم يف ال�ستفادة 

من موهبة اأولئك العاملني باخلارج والعرتاف بهم ليكونوا فر�سة لإ�سرتاتيجية اقت�سادية قائمة ومبنية على 

العلم و املعرفة والعرتاف . وتختلف طريقة الرتقاء بالعاملني يف اخلارج ح�سب الأو�ساع التي مير بها الوطن 

الأم من ناحية، واخل�سائ�ض املتميزة لها من ناحية اأخرى، ولكن يكمن العن�سر العام يف ال�ستفادة وا�ستثمار 

تلك املواهب املهاجرة بفاعلية، وهذا بالطبع ي�سري لوجود موؤ�س�سات را�سخة.

النموذج الإي�ساحي الأمثل ل�سبكة العاملني يف اخلارج يتمثل يف �سبكة البحث )قلوبال ا�سكوت( وهي ال�سبكة القوية 

التي ت�سم مواهب من �ستى بقاع العامل، وت�ستخدم خربات اأولئك املوهوبني كج�سر هوائي واأداة قفز لإن�ساء م�ساريع 

اأطلقت يف اأ�سكتلندا يف عام 2002م، وبرهنت تلك ال�سبكة على جاذبيتها املطلقة وفعاليتها حيث ت�سم حوايل )850( 

اإ�سرتاتيجية النه�سة  اأ�سهموا يف  2005م، وبالتايل  البارزين املوؤثرين الذين �ساركوا خالل عام  من رجال الأعمال 

م�سروع  قام  كما  باخلارج،  للموهوبني  )مك�سيكو(  و�سبكة  قلوبال(  )�سيلي  �سبكة  ا  واأي�سً اأ�سكتلندا،  القت�سادية يف 

جنوب اإفريقيا العاملي بوحي من منوذج �سبكة )قلوبال ا�سكوت(  ويف طريقها لتبني طريقة دقيقة خا�سة بهم.

وك�سبكات بحث، ميكن مقارنة �سبكات العاملني يف اخلارج والتعلم من �سبكات اخلريجني، كما توجد فر�ض 

فاعلة  وللجامعات ميزات مقارنة   ، العاملني يف اخلارج  �سبكة  للم�ساركة يف  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  عديدة 

ملتابعة اخلريجني املتميزين وحتديد القادة العاملني يف اخلارج، ومن ثم البناء التدريجي ل�سبكة البحث ، وتلك 

كانت طريقة بداية النجاح للعاملني يف اخلارج.

امل�شدر: )كوزين�شتوف(، 2006م.
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و يف بع�ض احلالت، وجدت بع�ض اجلامعات اأن من املفيد توظيف متخ�س�سني اأجانب لقيادة املوؤ�س�سة 

التعليمية خالل عملية التحول املقرتح، وجتربة كل من : اأ�سرتاليا، وجمهورية كوريا، واململكة املتحدة يف 

ال�سنوات الأخرية اأمثلة على ذلك، وبالطبع  فاإن هذه الطريقة غري مرحب بها، اإذ اإن جلب خبري اأجنبي 

من اخلارج لقيادة جامعة وطنية قد يوؤذي ويجرح احل�ض الوطني، وقد اأظهرت عدد من الدول رف�سها 

ومعار�ستها جللب خرباء اأجانب ل�سغل املنا�سب العليا يف اجلامعات الوطنية، وبغ�ض النظر عن ذلك،  

نطاق  التفكري خارج   « نف�سها من خالل  للموؤ�س�سات حتدي  اجلانب، حيث ميكن  اأحادية  فهذه طريقة 

املربع« لقبول فكرة.  

العاملية  املوؤ�س�سات  التي تعد من  التعليمية  املوؤ�س�سات  باأن قادة تلك  الوعي  ا  اأي�سً ومن ال�سروري 

ا خارج ال�سندوق وي�سعون ب�سكل دائم ومتوا�سل و بعدة طرق للمحافظة والبقاء  الرائدة يفكرون اأي�سً

لأطول فرتة ممكنة يف تلك املنا�سب العليا، وحيث ي�سعى الطالب لإحراز التقدم والتميز يف جمال 

التي  الكيفية  تغيري  العاملية  اجلامعات  تلك  على  فيجب  احلدود،  عن  النظر  بغ�ض  العليا  الدرا�سات 

تتناف�ض بها لجتذاب مثل اأولئك الطالب الطموحني ملدنهم اجلامعية )نبذة 2 - 9(. 

نبذة : )2 - 9(  

عندما يتناف�س الأف�صل من اأجلك: النه�صة ال�صينية

اأ�سهم يف جلب الطالب ال�سينيني للدرا�سة يف الوليات  الثقايف الذي  اإجراء العديد حيال الدافع  مت 

الدرا�سات  جمال  يف  الأخرى  امل�سهورة  العاملية  اجلامعات  وبع�ض  املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة 

العايل بال�سني  التعليم  التطور يف نظام  اإىل حد ما قلياًل من الهتمام  يف عملية  العليا، الذي لقى 

ومواجهة حتديات �سيادة موؤ�س�سات التعليم الغربية، وخلقت تلك الطفرة النوعية املحلية مناف�سة عاملية 

جلذب اأف�سل الطالب للدرا�سة باخلارج. 

ويف ظل الرغبة ال�سديدة لرعاية اأجيال من الطالب يف تلك احلدود اجلديدة فقد ا�ستقطب امل�سوؤولون 

عن القبول يف اجلامعات الأمريكية املتميزة الطالب ال�سينيني املتميزين يف املدار�ض الثانوية الذين 

ويف  الدرا�سية،  نفقاتها  دفع  ي�ستطيعون  ل  التي  لهم  املتاحة  الكليات غري  القبول يف  فكرة  ي�ستبعدون 

احلملة التي متت يف ال�سهر املا�سي اأثناء فعاليات املهرجان كان هنالك عدة ممثلني جلامعات م�سهورة  

بتدري�ض  اجلامعات  تلك  وتقوم  )�ستانفورد(،  وجامعة  )بروان(،  وجامعة  )هارفارد(،  جامعة  ممثل 

الفنون والرتبية، وتوفر عدة برامج بحثية ونقلوا للطالب وذويهم فكرة عن طبيعة امل�سكن الأمريكي 

الداخلي للطالب، مع تقدمي الوعود بتلقي منح درا�سية جمانية. 

     ويف م�ستهل كلمته اأمام اأكرث من )300( طالب �سيني قال ال�سيد )فيتز�سيمون�ض( خالل زيارته 

نعلم  لقبول الطالب، ونحن  »لي�ض هنالك عدد حمدود  الرابعة يف مدينة )بكني(.  الثانوية  للمدر�سة 

باأن هنالك عدد من الطالب اجليدين من ال�سني مل يتقدموا  لاللتحاق باجلامعة يف الوقت الراهن، 

واأمتنى اأن اأرى اأولئك الطالب �سمن الطالب املدرجني بك�سوف اجلامعة«.
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وقد اجتهت جميع اجلامعات العاملية اإىل اجتذاب اأف�سل الطالب والأكادمييني والباحثني من اأي 

مكان، واأ�سبح ذلك طريقة عملهم، ومنذ اأن اأ�سبح ال�سفر اأكرث �سهولة من ذي قبل فقد ا�ستدت حدة 

املناف�سة يف جذب الأف�سل.

وبالن�سبة للجامعات املتخ�س�سة يف جمال العلوم والتقنية، فقد كان لقدرتها على جذب عقود الأبحاث 

من ال�سركات الأجنبية والهيئات متعددة اجلن�سيات فر�سة يف احل�سول على اأداة قيا�ض جيدة للو�سع العلمي 

القائم يف تلك اجلامعات الناه�سة. وخالل ال�سنوات القليلة املا�سية تلقت بع�ض اجلامعات الهندية وال�سينية 

بع�ض عقود الأبحاث املهمة من بع�ض ال�سركات يف جنوب اأمريكا وبع�ض ال�سركات الأوروبية، وتكون اأحياًنا 

تلك العقود على نفقة اجلامعات يف تلك الأقطار التي ت�سم تلك ال�سركات )يو�سف ونابي�سيما، 2007م(.

ملخـ�ص لقائمــة التـدقيــق

حتتاج الأ�سئلة احل�سا�سة التالية اإىل اإجابات لتوجيه امل�سعى نحو اإن�ساء وتاأ�سي�ض اجلامعات العاملية 

امل�ستوى :

على امل�صتوى الوطني

❍  ملاذا حتتاج الدولة جلامعة عاملية امل�ستوى؟ وما ال�سبب القت�سادي اجلوهري والقيمة امل�سافة 

املتوقعة مقارنة مبخرجات اجلامعات القائمة؟

❍  ما الروؤية ملثل هذه اجلامعة؟ وما البيئة املنا�سبة التي �ستحت�سن مثل هذه اجلامعة؟

❍  ما مبلغ ال�ستثمار وتكاليف اإن�ساء جامعة عاملية امل�ستوى؟

❍  كم عدد اجلامعات عاملية امل�ستوى التي يعتزم اإن�ساوؤها يف ظل وجود اإمكانات مالية لإن�سائها 

كا�ستثمار للقطاع العام؟

»لي�ض هناك قيد اأو حتديد لعدد الطلبة ال�سينني الذين ميكن ا�ستيعابهم« هذا ما ذكره )فيتزومونز( 

اأمام ح�سد من الواقفني قرابة ما يزيد عن )300( طالب خالل زيارة اإىل املدر�سة رقم )4( يف )بكني( 

واأ�ساف : »اآمل اأن اأ�ستطيع اأن اأحلقهم باملجموعة للمناف�سة«.

هذه الر�سالة غري مطمئنة للطلبة الأمريكان ممن يرغبون يف احل�سول على موطىء قدم يف )هارفارد(، 

ا مع بع�ض املتعلمني. حيث يتواجد )1660( طالب يف املرحلة الأوىل، وكما اأنها حتدث تناق�سً

لكن )فيتز�سيمون�ض( واآخرين يرون اأن الأف�سل لهم التعود على الفكرة، حيث اإن طلبات اللتحاق من 

ال�سني و�سلت اإىل حالة من النفجار خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، فقد انفتحت الدول ال�سرتاكية  

على العامل، ولذا لي�ض لهم اإل الزيادة.

امل�شدر: )جان(، 2008م.
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ل الــفـصـل الـثـانــي : مــــــســـــارات الـــتـــحــــــوُّ

❍  ما اأف�سل اإ�سرتاتيجية قد تنجح فيها الدولة ؟ هل هي يف ترقية املوؤ�س�سات التعليمية القائمة، اأو 

يف دمج املوؤ�س�سات العلمية القائمة، اأو يف اإن�ساء موؤ�س�سات تعليمية جديدة؟ 

❍  كيف تكون عملية الختيار �سمن املوؤ�س�سات العلمية القائمة يف حالة اختيار الطريقة الأوىل اأو 

الثانية؟

العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  التعليمية اجلديدة  املوؤ�س�سات  العالقة واخلطاب بني  �ستكون  كيف    ❍

القائمة؟

ول؟ وما مقدار التكلفة التي تقع على عاتق امليزانية العامة؟ وما  كيف ميكن متويل عملية التحُّ   ❍

الن�سيب الذي �سيتحمله القطاع اخلا�ض؟ وما احلوافز / المتيازات التي �ستقدم ؟ مثل منح 

اأرا�ض لإن�ساء مباين اجلامعة والإعفاء من ال�سرائب.

❍  ما الرتتيبات احلكومية التي يجب و�سعها حيز التنفيذ لت�سهيل ودعم مثل ذلك التحوُّل؟ وما 

م�ستوى ال�ستقالل الذاتي واأ�سكال امل�سوؤولية املنا�سبة؟

❍  كيف �سيكون دور الدولة يف مثل هذا الإجراء؟

على امل�صتوى املوؤ�ص�صي

❍  كيف ت�ستطيع املوؤ�س�سة التعليمية بناء وت�سكيل اأف�سل فرق القيادة للموؤ�س�سة؟

❍  ما بيانات الروؤية والر�سالة؟ وما الأهداف املحددة التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها؟

❍  ما البيئة املنا�سبة التي  ت�سعي وتطمح لتحقيق التميُّز يف جمال التعليم والأبحاث؟

❍  كم يبلغ عدد الفئة امل�ستهدفة من الطالب؟

❍  هل يجب على اجلامعة الدخول يف �سراكة مع موؤ�س�سة علمية اأجنبية؟ وكيف ينبغي اأن يكون  نوع 

مثل تلك ال�سراكة؟

❍  ما اأهداف التدويل التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها ) فيما يخت�ض بالقدرة والطالب والربامج 

وغريها(؟

❍  ما التكلفة املحتملة لتلك القفزة النوعية املقرتحة؟ وكيف �ستمول؟

التي  الآلية  العــائــدات  ومــوؤ�ســرات  واملراقبـــة،  الإ�ســـراف  اأنظمة  ما  النجـاح؟  �سيقــا�ض  كيف    ❍

�ست�ستخدم؟
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الـــفـصــل الـثـالـث : مـــدلـــوالت للــبـنــك الـــدولــــي

مـدلــوالت للبنـك الــدولـي

الـفـ�ســل الـثـالــث

مبراحل  متر  التي  والدول  النامية  الدول  حكومات  مع  اأ�سا�ض  ب�سورة  الدويل  البنك  عمل  تركز 

انتقالية على الق�سايا والإ�سالحات النظامية يف قطاع التعليم فوق الثانوي. وتت�سمن م�ساعدة البنك 

املايل من  والدعم  القدرات،  بناء  ون�ساطات  التحليلي،  والعمل  ال�سيا�سية،  ال�ست�سارة  الدويل تقدمي 

خالل القرو�ض، والعتماد املايل لتي�سري ومواكبة التخطيط وتنفيذ عمليات الإ�سالح الأ�سا�سية. 

وبالرغم من ذلك جند يف ال�سنوات الأخرية اأن هنالك طلبات متزايدة من عدد من الدول ترغب 

يف م�ساعدة البنك الدويل يف حتديد العقبات الرئي�سة التي تعوق جامعاتها من اأن ت�سبح جامعات 

ت�سبح  اأن   : )اأي  الهدف  هذا  نحو  اجلامعات  هذه  لتوجيه  التخطيط  يف  وكذلك  امل�ستوى،  عاملية 

جامعات عاملية امل�ستوى(. ول�ستيعاب هذه املطالب، وجد البنك الدويل اأنه يحتاج اإىل النظر يف كيفية 

تنظيم دعم املوؤ�س�سات التعليمية الفردية مبا يتوافق مع التاأكيد التقليدي على الإبداع والإ�سالحات 

النظامية. وتدل التجربة حتى يومنا هذا على اإمكانية حتقيق هذا الهدف من خالل ثالثة اأنواع من 

التدخالت املتكاملة التي ميكن توحيدها يف جمموعة متنوعة من الرتتيبات بح�سب الظروف املختلفة 

لكل بلد من البلدان : 

❍  امل�ساعدة والتوجيه الفني مل�ساندة البلدان يف التايل: 

 )اأ( حتديد اخليارات املمكنة والقدرة على حتمل تكاليفها.

 )ب( حتديد عدد اجلامعات النخبة التي حتتاج اإليها كل دولة واإمكانية متويلهـا بطريقـة منا�سبـة 

بناء عـلى التحليــل الـموجـه بح�ســب قيود التمويل احلالية واملتـوقــعــة. 
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 )ج( حتديد املهمة املخ�س�سة ومكانة املوؤ�س�سة التعليمية يف كل حالة من احلالت.

 )د( حتقيق الرتابط مع بقية موؤ�س�سات التعليم العايل؛ لتجنب انحراف توزيع املوارد عن الأغرا�ض 

املخ�س�سة. 

ذات  العاملية  للتجربة  التعر�ض  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  النخبة  مل�ساعدة  والو�ساطة  التي�سري    ❍

ال�سلة من خالل ور�ض العمل واجلولت الدرا�سية. وقد يت�سمن ذلك اإقامة عالقات مع موؤ�س�سات 

�سراكة تعليمية اأجنبية باإمكانها توفري الدعم يف بناء القدرات اأثناء �سنوات بدء ت�سغيل املوؤ�س�سات 

التعليمية اجلديدة اأو اأثناء فرتة حتول املوؤ�س�سات التعليمية احلالية اإىل العاملية. كذلك باإمكان 

خمتلفني  م�سالح  واأ�سحاب  �سركاء  توفري  طريق  عن  ال�سيا�سي  احلوار  تي�سري  الدويل  البنك 

لالتفاق ب�ساأن الروؤية وتوفري الدعم للموؤ�س�سات التعليمية اجلديدة. 

تكاليف  وحتديد  امل�سروع  لت�سميم  ال�ستثمار؛  قبل  ما  درا�سات  لتمويل  املايل  الدعم  تقدمي    ❍

ال�ستثمار اخلا�سة بالإن�ساء الفعلي للموؤ�س�سة التعليمية املخطط لها. 

التعليم فوق  لتعزيز تطوير  اإيجابي  واإطار حوافز  اإطار تنظيمي  باإر�ساء  التي قامت  البلدان  ويف 

ا ا�ستخدام قرو�ض و�سمانات من هيئة التمويل الدولية )IFC( لإمتام اأو  الثانوي اخلا�ض، ميكن اأي�سً

ا�ستبدال الدعم املايل من جمموعة البنك الدويل يف حالة تاأ�سي�ض اجلامعة اأو اجلامعات امل�ستهدفة 

ب�سفة �سراكات عامة / خا�سة، اأو حتويلها اإىل �سراكات عامة / خا�سة. 

ومن املهم تخ�سي�ض هذه اخليارات بح�سب حالت الدولة املحددة، ومن غري املحتمل اأن تطلب 

البلدان ذات الدخل املرتفع واملتو�سط مثل هذه امل�ساعدة املادية، ولكنها بالتاأكيد حتتاج اإىل ا�ست�سارة 

هذه  توفري  وميكن  العاملية،  للتجربة  ومراقب  تعليمي  كو�سيط  الدويل  للبنك  الن�سبية  امليزة  تعك�ض 

ال�ست�سارة على اأ�سا�ض اخلدمة املجانية. 

الفنية واملالية.  امل�ساعدات  املتو�سط مهتمة باحل�سول على كل من  الدول ذات الدخل  وقد تكون 

 ،)Saint ،2006( وبناًء على جتربة البنك الدويل مع �سناديق دعم البتكارات  يف عدد كبري من الدول

فاإن عملية ا�ستخدام نهج تناف�سي قد يو�سع له ت�سور م�ستقبلي من اأجل التاأكد من اأن عمليات التمويل 

تذهب اإىل تلك املوؤ�س�سات التي �سكلت اأكرث الروؤى الإ�سرتاتيجية اإبداًعا، وطورت خطًطا تنفيذية بعد 

تفكري م�ستفي�ض. 

قلياًل  التي يعد حجم �سكانها  تلك  املنخف�ض، وعلى وجه اخل�سو�ض  الدخل  الدول ذات  وتواجه 

ن�سبيًا )اأي : اأقل من خم�سة ماليني ن�سمة( جمموعة من التحديات الفريدة من نوعها، يف م�سعاها 

الهادف اإىل اإقامة موؤ�س�سة بارزة؛ ميكنها معاجلة الطلبات املا�سة على املهارات الإن�سانية واحلاجات 

موؤ�س�سة ذات  لإن�ساء  الكافية  امل�سادر  توفري  ونادًرا ما ميكنها  املتقدمة.  العلمية  بالأبحاث  اخلا�سة 

كلفة عالية والإبقاء عليها، كما ل يوجد لديها اإل القليل من اأع�ساء هيئة التدري�ض املوؤهلني لتقدمي 
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الـــفـصــل الـثـالـث : مـــدلـــوالت للــبـنــك الـــدولــــي

اأن  اأبحاث على م�ستوى تناف�سي عاملي. ويف مثل هذه احلالة، فاإن من املمكن  برامج التدريب وعمل 

يكون تطوير موؤ�س�سة اإقليمية اأكرث مالءمة لقت�سادياتها، مع ح�سد امل�سادر املالية والإن�سانية بطريقة 

تقنن التكلفة ب�سكل فعال. ولأغرا�ض بناء القدرة، يجب األ يقت�سر دعم املتربعني -اخلا�ض بتطوير 

ا  اأي�سً لي�سمل  يتعداه  اأن  يجب  بل  فقط،  الأويل  املال  راأ�ض  متويل  على  الربامج-  هذه  مثل  تقوية  اأو 

توفري الدعم من اأجل عمليات ال�سيانة طويلة الأجل، واملحفزات اخلا�سة با�ستقطاب واإبقاء املهنيني 

الأكفاء.

اأ�سناف  اأ�سكال الدعم املتنوعة التي بالإمكان توفريها مل�ساعدة  ويلخ�ض اجلدول رقم )3 -1( 

اإقامة  اأو  اإىل جامعات عاملية امل�ستوى،  اإىل حتويل جامعاتها  الهادف  خمتلفة من الدول يف م�سعاها 

واإن�ساء موؤ�س�سات بارزة جديدة بالكامل.

)جدول 3 -1( نوع الدعم الذي يقدمه البنك الدويل وفًقا ملجموعات الدول

دول ذات دخل نوع امل�شاعدة

فوق املتو�شط

دول ذات دخل  

متو�شط

دول ذات دخل قليل 

)واليات كبرية(

دول ذات دخل قليل

)واليات �شغرية(

نعمنعمنعمنعمم�ساعدات تقنية

نعمنعمنعمنعمت�سهيالت/ و�ساطة

نعملم�ساعدات مالية

)اأ�س�ض-تناف�سية(

نعمنعم

)اإقليمي(

امل�شدر: اأعده جميل �شاملي
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الـــــخـــــــــاتـــــــمـــــــــــــــة

 

»اجليد عدو العظيم«

   جيم كولينز

اإن اجلامعات ذات الت�سنيفات العليا هي تلك اجلامعات التي تقوم باإ�سهامات بارزة يف تقدم املعرفة 

من خالل الأبحاث العلمية، و التدري�ض وفًقا لأكرث املناهج والو�سائل التعليمية ابتكاًرا واإبداعًا يف اأكرث 

الظروف مالءمة، وهي تلك اجلامعات التي جتعل من البحث العلمي جزًءا ل يتجزاأ يف تدري�ض طالب 

اجلامعة غري اخلريجني، وهي تلك اجلامعات التي تنتج خريجني مربزين لنجاحهم يف اأكرث امليادين 

اإنها تلك املنجزات امللمو�سة وال�سمعة  تناف�سية خالل مراحل تعلمهم )الأكرث اأهمية( وبعد تخرجهم. 

الدولية املرافقة لتلك النجاحات غري املتغرية التي جتعل من تلك املوؤ�س�سات  موؤ�س�سات عاملية امل�ستوى.

ول توجد و�سفة عاملية اأو تركيبة �سحرية ل�سنع جامعة عاملية امل�ستوى. فال�سياقات القومية والأمناط 

املوؤ�س�ساتية تختلف ب�سكل كبري. ولذا فاإنه يتوجب على كل بلد اأن يختار - من �سمن الطرق املتعددة 

املتاحة - اإ�سرتاتيجية تتنا�سب مع م�سادره ومكامن قواه. وتقدم التجارب الدولية درو�ًسا قليلة ب�ساأن 

احلوكمة  واإجراءات  املوارد،  وفرة  املوهبة،  على  العايل  )الرتكيز  اجلامعات  لهذه  الرئي�سة  ال�سمات 

اأو  املرنة( واملناهج الناجحة للم�سي قدًما يف ذلك الجتاه، بدًءا من رفع مكانة املوؤ�س�سات القائمة، 

دمج بع�سها ببع�ض، وانتهاًء باإيجاد موؤ�س�سات جديدة بالكامل.

الــــخــــاتــمـــــــة
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جامعات  اإن�ساء  عملية  فاإن  القدرة،  حت�سني  عمليات  اأو  املوؤ�س�سية  اللتزامات  عن  النظر  وبغ�ض 

عاملية امل�ستوى ل تتم بني ع�سية و�سحاها. ول يهم ما ينفق من اأموال طائلة على املجهود، فاإن النتائج 

الفورية ي�ستحيل حتقيقها، اإذ اإن حتقيق الأهداف اخلا�سة باإقامة ثقافة متيز وحتقيق خمرجات ذات 

جودة عالية ت�ستغرق كثرًيا من ال�سنوات والتزامات دائمة غري متغرية على عاتق كافة امل�سوؤولني عن 

املوؤ�س�سة  داخليًّا وخارجيًّا. 

وبالإ�سافة اإىل اأن عملية حتول نظام اجلامعة ل ميكن اأن حتدث مبعزل عن الأمور الأخرى، فيجب اأن 

تتمحور الروؤية ذات املدى الطويل اخلا�سة باإقامة جامعات عاملية امل�ستوى، وتنفيذها على )اأ( اإ�سرتاتيجية 

تنمية اقت�سادية واجتماعية �ساملة للبالد، )ب( التغريات التي حتدث والإ�سالحات املخطط لها على 

م�ستويات التعليم الدنيا، )جــ( اخلطط اخلا�سة بتطوير اأمناط اأخرى من اأمناط موؤ�س�سات التعليم فوق 

الثانوي لبناء نظام تدري�سي وبحثي وتقني متكامل. 

امل�ستوى كثرًيا ما ت�ساوى باجلامعات  املوؤ�س�سات عاملية  اأن  اأنه وعلى الرغم من  وجدير باملالحظة 

اأن هناك موؤ�س�سات تعليم جامعي عاملية امل�ستوى لي�ست ببحثية الرتكيز ولي�ست  اإل  البحثية املرموقة، 

لها �سبغة جامعية بكل ما حتمله الكلمة من معنى. فاجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة -على �سبيل 

املثال- يعرتف بها على نطاق وا�سع باأنها رائدة التعلم عن بعد يف العامل، ومع ذلك ل وجود لها �سمن 

الت�سنيف العاملي. وت�سنف كلية )كون�ستوجا( التابعة ملدينة )اأونتاريو( الكندية كاأف�سل كلية جمتمع يف 

كندا، وحتظى كلية )فات�ض هوت�س�ست�سولن( الأملانية يف مدينتي )مانهيم( و)برمين( ب�سمعة ممتازة. 

ويف الوليات املتحدة الأمريكية ثمة ت�سنيف جديد لكليات املجتمع يعتمد بالأ�سا�ض على نوعية التعليم 

اأقل تقدير، ت�ساهي  والتعلم يوحي �سمنيًّا -على ما يبدو- باأن املوؤ�س�سات ذات الت�سنيف العايل على 

نتائجها اأف�سل نتائج اجلامعات ذات ال�سنوات الأربع يف البالد )كاري، 2007م(.  وهناك دولتان اأوروبيتان 

)فنلندا واأيرلندا( حققتا تقدًما ملحوًظا فيما يتعلق بن�ساأة القت�ساديات التي تقوم على املعرفة، ول 

تقنية  العامل، ومع ذلك متتلكان موؤ�س�سات  الـ )50( يف  القمة  حتظيان بوجود جامعة �سمن جامعات 

الرتكيز متميزة. ويف�سل نظام الت�سنيف الدويل ب�سكل ملحوظ اجلامعات ذات الكثافة البحثية على 

مدار�ض  وتعد  فيها.  للدرا�سة  الطالب  قبول  على  اهتمامها  جل  ين�سب  التي  الأول  الطراز  موؤ�س�سات 

الفنون الإن�سانية غري التقنية )مثل كليات:  ويل�سي، وكارلتون، وويليمز، وبومونا( �سمن اأف�سل املوؤ�س�سات 

اخلا�سة بتدري�ض وتعليم الطالب اجلامعيني يف الوليات املتحدة الأمريكية.

ا اأن  ويف الوقت الذي تنهمك فيه الدول يف مهمة اإن�ساء جامعات عاملية امل�ستوى، يتوجب عليها اأي�سً

ا اإىل اإيجاد موؤ�س�سات متميزة بديلة لالإيفاء باحلاجات القائمة العري�سة بالن�سبة  تراعي احلاجة اأي�سً

للتعليم والتدريب التي يتوقع اأن يفي بها نظام التعليم فوق الثانوي. وما اجلدل املتنامي حول عملية 

قيا�ض خمرجات التعليم اجلامعي، الذي اأوقدت ناره تو�سيات جلنة تهجئة احلروف عام 2005م ب�ساأن 

م�ستقبل التعليم العايل يف الوليات املتحدة الأمريكية، واملبادرة التي اأطلقتها املنظمة الدولية للتعاون 
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اإمكانية  2008م ب�ساأن قيا�ض خمرجات التعليم يف التعليم العايل لدرا�سة  القت�سادي والتنمية عام 

القيام بتقييم خمرجات التعليم العايل، ما هو اإل �سهادة اعرتاف باأن التميز ل يتمحور فقط حول 

ا احت�ساب  مقدار القيمة امل�سافة  حتقيق نتائج مبهرة ووجود طالب متميزين فح�سب، بل يجب اأي�سً

التي منحتها املوؤ�س�سات يف ت�سديها حلاجات التعلم اخلا�سة مبجتمع الطلبة املتنوع واملتزايد.  

وختاًما، يجب اأن تفح�ض القوى ال�ساغطة واجلهود التي تقف وراء الندفاع نحو جامعات عاملية 

امل�ستوى �سمن �سياق �سحيح، لتجنب املغالة يف قيمة واأهمية املوؤ�س�سات عاملية امل�ستوى، وجتنب وقوع 

انحرافات يف اأمناط توزيع املوارد �سمن نطاق اأنظمة التعليم اجلامعي القومية. وحتى يف ظل وجود 

زيادة ح�ستها يف  اإىل  �سواء-  على حد  نامية  و  اأمة -�سناعية  كل  فيه  ت�سعى  عاملي  اقت�ساد معريف 

اقت�سام ال�سوق القت�سادية، فاإن احلديث املبالغ فيه الذي يكتنف املوؤ�س�سات عاملية امل�ستوى يتجاوز 

حاجة ومقدرة كثري من الأنظمة لال�ستفادة من مثل هذه الفر�ض التعليمية والبحثية املتقدمة يف املدى 

القائمة يف بع�ض الدول  التعليم اجلامعي  اأقل تقدير. ومما ل�سك فيه، فاإن موؤ�س�سات  القريب على 

املتميز قد  للخريجني، فالتعليم اجلامعي  املتاحة  الفر�ض القت�سادية  نوعية تفوق  تتميز مب�ستويات 

يزيد من وطاأة ما هو قائم من م�ساكل ا�ستنزاف  للعقول.  

وكما هو احلال بالن�سبة ل�سناعة اخلدمات الأخرى، فال حتتاج كل اأمة اإىل وجود جامعات �ساملة 

عاملية امل�ستوى، ما مل يتم -على الأقل- الوفاء بكثري من املتطلبات الرئي�سة اخلا�سة بالتعليم اجلامعي. 

وتتطلب املوؤ�س�سات البحثية العاملية التزامات مالية هائلة، وتركًزا كبرًيا وا�ستثنائيًّا على راأ�ض املال 

ت�ستفيد  اأن  تعليم وبحث متميزة. ومن املرجح  بيئة  بتوفري  ت�سمح  �سيا�سات حوكمة  الب�سري، ووجود 

كثري من الدول من الرتكيز -باملقام الأول- على تنمية وتطوير اأف�سل اجلامعات القومية، على غرار 

اأو  ع�سر،  التا�سع  القرن  الأمريكية خالل  املتحدة  الوليات  املنح يف  موؤ�س�سات  مثل  التي طورت  تلك 

والتدريب املختلفة  التعليم  املوؤ�س�سات على متطلبات  وتوؤكد هذه  اأملانيا وكندا.  التقنية يف  اجلامعات 

اخلا�سة بالقت�ساد واملجتمع الطالبي املحليني. ومتى ما مت تركيز اجلهود على املجتمع و القت�ساد 

املحليني، فاإن من �ساأن مثل هذه املوؤ�س�سات اأن حتقق مزيًدا من التنمية الفعالة امل�ستقرة اأكرث بكثري 

من الجنراف وراء الرغبات اجلاحمة يف اإقامة جامعات عاملية امل�ستوى. علًما اأن اجلامعات حتًما، 

من الآن و�ساعًدا، �ستكون ب�سكل متزايد عر�سة لعمليات املقارنة و الت�سنيف، وتلك التي تعد الأف�سل 

يف هذه الت�سنيفات اخلا�سة باجلامعات البحثية �سي�ستمر النظر اإليها على اأنها اجلامعات الأف�سل 

يف العامل. 
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الــمـلـحــق )اأ(

مـقـارنـة المنهجيـات المتبـعـة 

فــي الت�سنيفــات الـعـالـمـيـة الـرئي�سـة  
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)THES()(ت�شنيف )التاميزARWU( )املعيارت�شنيف )ويبومرتيكز(ت�شنيف )�شنغهاي

 500+

200

ن�سبة الطالب لالأ�ستاذ  %20

طالب دوليون  %5

اأ�ساتذة دوليون  %5

املراجعة الأكادميية  %40

�سمعة: اأ�سحاب العمل  %10

عمليات ال�ست�سهاد  %20

2000

500

جوائز )نوبل( وجوائز يف   %10

املجالت

حجم املوؤ�س�سة  %10

الطبيعة والعلوم  %20

SCI & SSCI                 %20

جوائز )نوبل( وميداليات يف  %20

                خمتلف احلقول لأع�ساء

            هيئة التدري�ض

ال�ست�سهاد بالباحثني  %20

        ب�سكل كبري

13000

400

)2X( حجم املوقع  %25

)1X( امللفات الغنية  %12- 5

5%           )جوجل( للبحث العلمي  

)1X(  %12- 5

 )4X( 50%      روؤية الرابط

اجلامعات التي �سملها التحليل

اجلامعات امل�سنفة

نوعية التعليم

العاملية

احلجم

خمرجات البحث العلمي

املكانة

الأثر

امل�سادر: )ويبوميرتيك�ض( لعام 2008م،  ت�سنيف )QS( الأ�سباين جلامعات القمة لعام 2008م.

مالحظة: ARWU= تعني الت�سنيف الأكادميي للجامعات عاملية امل�ستوى. 
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المـلـحــق )ب(

)SJTU( سنـغـهـاي� )ت�سنيـف جـامـعـة )جيـاوتونغ

ترتيب الدول في الت�شنيف االأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2008م

ترتيب

البلد/املنطقة
البلد/املنطقة

مرتبة اأبرز جامعة

 يف البلد/املنطقة

1الوليات املتحدة الأمريكية1

4اململكة املتحدة2

19اليابان3

24�سوي�سرا4

24كندا4

42فرن�سا6

45الدامنارك7

47هولندا8

51ال�سويد9

55اأملانيا10

59النم�سا11

64الرنويج12

65اإ�سرائيل13

68فنلندا14

70رو�سيا الحتادية15

101 - 51بلجيكا، الربازيل، اإيطاليا، �سنغافورة16 - 20

اأ�سبانيا، 21 - 26 املك�سيك،  كوريا،  جمهورية  النم�سا،  الأرجنتني، 

تايوان، ال�سني.

200 - 152

ال�سني، جمهورية الت�سيك، اليونان، هوجن كوجن، ال�سني، 27 - 33

اأيرلندا، نيوزلندا، جنوب اأفريقيا.

302 - 202

303 - 401املجر، الهند، بولندا.34- 36

402 - 503�سيلي، الربتغال، �سلوفينيا، تركيا.37 - 40

امل�شدر: جامعة )�شنغهاي( )جياو تونغ( لعام 2008م.
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الـــــــــــمــــــــالحـــــــــــــــق

المـلـحــق )جـ(

)THES( )ت�سنيف ملحق التعليم العايل اخلا�ص ب�سحيفة )التاميز

ترتيب الدول لعام 2008م

ترتيب

البلد/املنطقة
البلد/املنطقة

مرتبة اأبرز جامعة

 يف البلد/املنطقة

1الوليات املتحدة الأمريكية1

2اململكة املتحدة2

16اأ�سرتاليا3

19اليابان4

20كندا5

24�سوي�سرا6

26هوجن كونخ، ال�سني7

28فرن�سا8

30�سنغافورة9

48الدامنارك10

49اأيرلندا11

50ال�سني12

50جمهورية كوريا13

53هولندا14

57اأملانيا15

63ال�سويد16 

65نيوزلندا17

72بلجيكيا18

91فنلندا19

93اإ�سرائيل20



�0

ترتيب

البلد/املنطقة
البلد/املنطقة

مرتبة اأبرز جامعة

 يف البلد/املنطقة

115النم�سا21

124تايوان، ال�سني22

150املك�سيك23

154الهند24

166تايالند25

177الرنويج26

179جنوب اأفريقيا27

183رو�سيا الفدرالية28

186اأ�سبانيا29

192اإيطاليا30

196الربازيل31

197الأرجنتني32

200اليونان33

امل�شدر: ملحق التعليم العايل اخلا�س ب�شحيفة )التاميز(، لعام 2008م.
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اإن اجلامعة عاملية امل�شتوى هي اجلامعة التي :

❍  لها �سمعة عاملية خا�سة باأبحاثها العلمية.

❍  لها �سمعة عاملية خا�سة بتدري�سها.

❍  لديها عدد من الباحثني امل�سهورين والرواد العامليني يف جمال تخ�س�سهم.

❍  ل تعرتف بها اجلامعات ذات الطراز العاملي الأخرى فح�سب )على �سبيل املثال، اجلامعات 

العاجية يف الوليات املتحدة الأمريكية(، بل تعرتف بها اأي�سًا جهات خارج جمال التعليم 

العايل. 

❍  لديها عدد من الأق�سام ذات الطراز العاملي )وهذا ل يعني بال�سرورة جميع الأق�سام(.

)اأي:  متميزتان  وروؤية  �سمعة  ولديها  العلمي،  بالبحث  اخلا�سة  القوى  نقاط  وتعزز  تعني    ❍

مو�سوعاتها »القيادية«(.

ا هائاًل من البحوث الأ�سا�سية التطبيقية. ❍  ت�ستنبط الأفكار الإبداعية وتنتج كمًّ

❍  تتو�سل اأبحاثها اإىل اكت�سافات جديدة با�ستخدام و�سائل علمية جديدة يعرتف بها نظراوؤها 

وتعرتف بها اجلوائز العاملية )على �سبيل املثال، فائزين بجائزة نوبل(.

❍  ت�ستهوي اأكرث الطالب مقدرة، وتنتج اأف�سل اخلرجيني.

❍  باإمكانها اجتذاب اأف�سل اأع�ساء هيئة التدري�ض والإبقاء عليهم.

❍  باإمكانها جتنيد اأع�ساء هيئة تدري�ض وطالب من اأنحاء العامل.

جتتذب �سريحة كبرية من طالب الدرا�سات العليا للدرا�سة عن طريق ح�سور املحا�سرات    ❍

والبحث العلمي.

❍  جتتذب �سريحة كبرية من الطالب الأجانب.

المـلـحــق )د(

ال�ســمـــات الرئي�ســة للجامـعـات عالميـة الم�سـتـوى
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❍  تعمل �سمن �سوق دولية و تكون دولية يف كثري من ن�ساطاتها )على �سبيل املثال: الروابط البحثية، 

تبادل الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض، حجم الزيارات التي قام بها زوار لهم مكانة عاملية 

خالل فرتة زمنية حمددة(.

❍  لديها قاعدة متويل جيدة.

❍  تتلقى تربعات مالية كبرية، ودخلها جيد.

البحوث  دخل  اخلا�سة،  ال�سركات  قطاع  حكومي،   : املثال  �سبيل  )على  دخلها  م�سادر  تنوع    ❍

العلمية، الر�سوم الدرا�سية التي يدفعها الطالب القادمون من اخلارج(.

❍  توفر بيئة عالية اجلودة ومعينة للبحث العلمي والعملية التعليمية لكل من اأع�ساء هيئة التدري�ض 

وطالبها )على �سبيل املثال : من�ساآت ومبان ذات نوعية عالية، حرم جامعي ذو نوعية عالية(.

❍  لديها فريق عمل اإداري من الطراز الأول ميلك روؤية اإ�سرتاتيجية وخطط تنفيذية.

ج طالًبا يتبووؤن فيما بعد منا�سب قيادية و�سلطات عليا )على �سبيل املثال : اأ�سحاب احلل  ❍  تخرِّ

والعقد مثل روؤ�ساء وزارة، اأو روؤ�ساء دولة(.

)اأك�سفورد(  جامعتي   : املثال  �سبيل  )على  وال�سبق  الإجنازات  من  طويل  تاريخ  لها  يكون    ❍

و)كامربدج( يف اململكة املتحدة، وجامعة )هارفارد( يف الوليات املتحدة(.

❍  تقدم اإ�سهاًما كبرًيا يف املجتمع والع�سر احلديث.

❍  تقوم ب�سكل متوا�سل مبقارنة نف�سها مع اجلامعات والأق�سام البارزة على م�ستوى العامل. 

❍  لديها الثقة يف و�سع الأجندة اخلا�سة بها.

امل�شدر: )األدن( و)لني(، عام 2004م.
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المـلـحــق )هـ(

اإ�سالح التعليم فوق الثانوي في الدانمارك: قانون الجامعات لعام 2003م

موؤ�س�ساتية،  )ا�ستقاللية  مهمة  حقول  اأربعة  �سملت  باإ�سالحات  القيام  عرب  الدامنارك  تعكف 

وقيادة موؤ�س�ساتية، و�سمانات اجلودة، والعوملة( على حتويل نظامها فوق الثانوي اإىل قطاع م�ستقل 

ي�سهم يف حتقيق جناحات قومية كبرية، وذلك عن طريق الإيفاء مبتطلبات �سوق العمل املزدهر التي 

تقوم على خدمته.

اال�شتقاللية املوؤ�ش�شاتية: ت�شاعد ا�شتقالل اجلامعات الدامناركية

❍  بدًءا من عام )2003م( فاإن جميع اجلامعات يف الدامنارك تعد جامعات م�ستقلة عن وزارة 

العلوم والتقنية والبتكارات.

على  وبناًء  العلمي،  للبحث  خم�س�سة  حمددة  معدلت  على  بناًء  املالية  العتمادات  وزعت    ❍

وي�سمح  املالية.  لالعتمادات  فاعلية  اأكرث  معايري  اإيجاد  بغية  وتخرجه،  طالب  كل  ت�سجيل 

للموؤ�س�سات باإنفاق كافة خم�س�ساتها املالية بال�سكل الذي تراه منا�سًبا، وقد ت�سعى للح�سول 

على اعتمادات مالية من م�سادر خارجية لتكون متممة لالعتمادات احلكومية، كما اأنها قد 

تقيم ن�ساطات بهدف الربح.

العقود بني  اأنواع  العمل كنوع من  اإىل  1999م  اأول مرة عام  التي قدمت  الأداء  وتهدف عقود    ❍

مل�ساعفة  املوؤ�س�سة  تلك  بها  ت�سعى  �سوف  التي  الطريقة  ب�ساأن  الفردية  واملوؤ�س�سات  احلكومة 

املوؤ�س�سات  تعرفها  كما  طاقتها،  بكامل  املوؤ�س�سات  وتعمل  درجة.  اأق�سى  اإىل  قواها  نقاط 

بنف�سها، وت�سعى لتحقيق النجاحات يف املجالت التي تكون فيها اأكرث تناف�سية.
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القيـادة الموؤ�س�سـاتيـة

❍  متت موازنة القيادة على كافة امل�ستويات داخليًّا وخارجيًّا.

الغالبية اخلارجية،  الأ�سا�ض حتت نطاق �سلطة جمل�ض اجلامعة ذي  املوؤ�س�سة يف  اإدارة  تبقى    ❍

الذي ينتخب اأع�ساوؤه ول يعينون، وي�سم هذا املجل�ض ممثلني من داخل اجلامعة وخارجها، 

مبا يف ذلك املوظفون الأكادميون والإداريون والطالب. 

❍  يتعني على كل رئي�ض جامعة اأن يقوم باأداء عمله ب�سكل يتما�سى مع اإرادة املجل�ض.

الأق�سام  روؤ�ساء  العمداء بدورهم  الكليات وي�سرف عليهم، ويعني  يعني مدير اجلامعة عمداء    ❍

وي�سرفون عليهم.

امل�سدر: قانون اجلامعات لعام )2003م(، روجع يف 14 دي�سمرب لعام 2005م، من املوقع اللكرتوين

.http://en.vtu.dk/acts/act-on-universities/act-on-universities.pdf                 
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المـلـحــق )و(

مـبـادرات الـتـمـيـز الـبـحـثـي الـحـديـثـة
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االأفق اال�شتثماري امل�شادر املخ�ش�شة عدد املوؤ�ش�شات امل�شتهدفة

واملعايري املوؤهلة

ا�شم املبادرة البلد/املنطقة

عام  فيه  العمل  بداأ 

2006م.

)500 مليون دولراأمريكي( يف ال�سنة، لأكرث من 

10 �سنوات.

 10 من  لأكرث  اأمريكي(  دولر  باليني   3( لغاية 

�سنوات.

موؤ�س�سات التعليم العايل املجددة 

يف اأفريقيا.

العلوم  يف  التميز  مراكز  تطوير 

والتقنية، مبا يف ذلك املوؤ�س�سات 

التقنية الأفريقية.

NEPAD/هيئة 
)بلري( لأفريقيا 

)مقرتح(

اأفريقيا

فيه  العــمل  جــــــاري 

منذ عام 1988م.

منذ  دائم  برنامج 

عام 1997م.

)77.4 مليون دولر كندي( يف ال�سنة منذ عام 1999م.

)47.3 مليون دولر كندي( يف ال�سنة يف 1997-1999م.

مليون دولر كندي( خالل   مبا جمموعه )437 

الفرتة  1988-1998م.

23 �سبكــة مــراكــز متـيــز مّولت 

موؤخــًرا.

16 �سبكـــة مّولت  يف ال�سابق.

�سبكات مراكز التميز 

الكندية 

كندا

2009-2012م. )21 مليون دولر كندي(. اأربع اأولويات يف العلوم الفدرالية 

يف  اإ�سرتاتيجات التقنية: البيئة، 

والطاقـة،  الطبيعيــة  امل�ســــادر 

املعلومـــات  وتقنيـــات  ال�سحـــة، 

والت�سالت.

كرا�سي التميز البحثي 

العاملية الكندية

كندا

كل 5 �سنوات بالن�سبة 

للموؤ�س�سات القائمة، 

�سنـــــوات   10 وكــــــل 

بالن�سبة للنويات.

3 موؤ�س�سات علمية : )مليون دولر( يف ال�سنة ملدة 

10 �سنوات، 5-12 نوية علمية:)250 األف دولر( 

خالل  دولر(  مليون   25( املجموع  ال�سنة،  يف 

الفرتة 2000-2004م.

جمموعات الباحثني. مبادرة الألفية ال�سيلية 

العلمية

�سيلي
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بداأ العمل فيه عام 1996م،

1996-2000م )املرحلة الأوىل(

2001-2006م )املرحلة الثانية(

2007-2011م )املرحلة الثالثة(

خالل  �سيني(  يوان  بليون   36.82(

1995-2005م.

107 موؤ�س�سات تعليم عاٍل. م�سروع ال�سني 

211

ال�سني

بداأ العمل فيه عام 1999م،

1999-2001م )املرحلة الأوىل(

2004-2007م )املرحلة الثانية(

)27.07 بليون يوان �سيني( )املرحلة 

الأوىل(.

39 جامعة بحثية. م�سروع ال�سني 

985

ال�سني

1998-2000م )املرحلة الأوىل(

2001-2005م )املرحلة الثانية(

2006-2010م )املرحلة الثالثة(

)4.80 بليون يوان �سيني( )املرحلة 

الأوىل(.

الريا�سيات والفيزياء 15

ال�سيدلة والهند�سة الكيميائية 12

العلوم البيولوجية 20

علوم الأر�ض 19

العلوم التقنية 21  ،  اأخرى 2

موؤ�س�سات العلوم 

الأكادميية 

)CAS( ال�سينية

ال�سني

بداأ العمل فيه عام 2006م. للفرتة  اأمريكي(  دولر  بليون   1.9(

2007-2012م.

للجامعـــات  خم�س�ســـة  ماليـــة  اعتمـــادات 

البحثية على اأ�س�ض تناف�سية.

�سندوق العوملة  

الدامناركي

الدامنارك

2007-2013م. مع   )RFPs( الـ  رقـــم  علــى  بناًء 

هيكـــل »مركز متيز«.

بلغت   )FP7( الـ  مليزانية  الكلي  املجموع 

)50.5 بليون يورو( للفرتة 2007-2013م.

هيكل  طريق  عن  حمدد   -TBD
.)RFPs( املقرتحات البحثية

املجموعة 

الأوروبية، 

الربنامج الإطاري 

)FP7( 7

اأوروبا

بداأ العمل فيه عام 2008م. )5 بليون يورو(. يف  اإقليميـــة  متيـــز  تطويــر10مــراكــز 

�ستقوم  العلمي.  والبحث  العايل  التعليم 

جامعة   38 جتميع  باإعادة  املراكز  كافة 

ومنظمات بحثية، متثل 340 األف طالب 

و 13 األف باحث.

عملية املدينة 

اجلامعية

فرن�سا
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االأفق اال�شتثماري امل�شادر املخ�ش�شة عدد املوؤ�ش�شات امل�شتهدفة

واملعايري املوؤهلة

ا�شم املبادرة البلد/املنطقة

متويل كل 5 �سنوات،

مرحلتني : 2006 و 2007م 

املجموع الكلي )2 -3 بليون دولر اأمريكي(. 40 كلية للدرا�سات العليا.

30 جتمع متيز )جامعات وقطاع خا�ض(.

10 جامعات بحثية ذات م�ستوى عال.

مبادرة المتياز الأملانية 

لعام 2006م

اأملانيا

�سنوات،   5 كل  متويل 

عـــام  فــيــه  العمــل  بـــداأ 

2002م، 3 مراحل: 2002، 

2003 و2004م.

بال�سنــــة  اأمريكـــي(  دولر  ملـــيـــون   150(

)املجموع الكلي للربنامج 37.8 بليون ين(.

31 موؤ�س�سة تعليم عاٍل. برنامج اليابان لأعلى 30 

موؤ�س�سة )مراكز التميز 

مل�سروع القرن احلادي 

والع�سرين(

اليابان

فيه  العمل  بداأ  �سنوات،   5

عام 2007م.

مركز  لكل  ين  مليون   500  – مليون   50

دولر  ماليني   4  – األف   400( عام  كل 

اأمريكي(.

50-75 تن�ساأ كل �سنة )5 جمالت درا�سية 

كل عام(.

برنامج مراكز التميز 

العاملية الياباين

اليابان

يف  مرحلتـيــن  7�سنــوات، 

عام 1999م.

الإجمايل )1 -17 بليون دولر اأمريكي(. العلوم والتقنية: 11 جامعة.

العلوم الإن�سانية والجتماعية: 11 جامعة.

اجلامعات الإقليمية القيادية: 38 جامعة.

كليات التعليم العايل املهنية 11 جامعة.

برنامج )برين كوريا 21( جمهورية 

كوريا

1( لغاية  9 �سنوات.

2( لغاية  9 �سنوات.

3( لغاية 7 �سنوات.

)64.2 مليون دولر اأمريكي( يف ال�سنة. مراكز البحث العلمية )SRCs(/ مراكز 

بحوث الهند�سة )ERCs(: اإىل ما ي�سل 

65 مركًزا.

موؤ�س�سة العلوم والهند�سة 

الكورية

جمهورية 

كوريا
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جمــــيع  يف  العمــــل  بـــداأ 

الربامج الثالثة  يف ال�سنة 

املالية 2003/2002م.

)7 ماليني دولر( يف ال�سنة.

)10.8 مليون دولر( يف ال�سنة.

مراكز بحوث العلوم الطبية والهند�سة

)MRCs(: 18 مركًزا.

 :)NCRCs( القومية core مراكز بحوث الـ

6 مراكز اأن�سئت عام 2006م.

)اأن�سئت  الهتمام  مو�سع 

عام  جتريبيتان  جامعتان 

2007م(.

غري متوفرة. اإن�ساء �سبكة من املوؤ�س�سات الفدرالية ذات 

مكانة عالية متخ�س�سة : جامعات بحثية 

ومراكز مهنية للتعليم امل�ستمر.

جامعات رو�سيا 

الحتادية الفدرالية

رو�سيا 

الحتادية

4 �سنوات. )400 مليون دولر اأمريكي(. الختيار والدعم املايل للمجالت العاملية 

الرائدة.

خطة التنمية التايوانية 

جلامعة التميز البحثي

تايوان 

)ال�سني( 

5 �سنوات بالن�سبة للمراكز 

املجلــــ�ض  اأن�ســاأها  التــــي 

البلدي : مرحلتني : 1996 

وفــــقًا  2008م   ، و2001 

.)RAE( جلدولة الـ

اأعقاب  يف  اأنفقت  دولر(  بليون   8.63(

تقييم )RAE( عام 2001م.

اأعلــى  عـلــى  ح�سلـت  التـي  اجلامعـات 

التقيــيم  عمليــة  اأعقــاب  يف  الدرجــات 

.)RAE(

الدعم الربيطاين 

لوحدات التميز

اململكة 

املتحدة

�سنويًّا منذ عام 2006م. )135 مليون دولر اأمريكي + 135 مليون 

دولر اأمريكي )ن�سبة 1 لـ 1((.

واخلا�ســـة  العامــة  القطاعـــات  �ســراكــة 

املجالت  يف  العلمــي  البحــث  لتــــعزيــز 

العلمية، و الهند�سية، والطبية.

موؤ�س�سة علوم )اأريزونا( الوليات 

املتحدة)اأريزونا(

�سنويًّا منذ عام 2000م. )400 مليون دولر اأمريكي + 800 مليون 

دولر اأمريكي )ن�سبة 2 لـ 1((.

اجلامعات وال�سراكات ال�سناعية ملعاجلة 

م�ساكل الولية.

موؤ�س�سات )كاليفورنيا( 

للعلوم والبتكارات

الوليات املتحدة 

)كاليفورنيا(
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امل�سادر: اأعده كل من : ناتاليا اأقابيتوفا، و األكا اأرورا، و مايكل اإه�ست، و جميل �ساملي )اآخر حتديث مت يف 2008/6/23م(.

a. http://www.eurodad.org/articles/default.aspx?id=595

االأفق 

اال�شتثماري

امل�شادر املخ�ش�شة عدد املوؤ�ش�شات امل�شتهدفة

واملعايري املوؤهلة

ا�شم املبادرة البلد/املنطقة

�سنويًّا منذ عام 

2007م.

 100  + اأمريكي  دولر  مليون   50(

مليون دولر اأمريكي )ن�سبة 2 لـ 1((.

العامــــــة  و  اخلا�ســـــة  املــــــراكــــز 

املتخ�س�سة بالحتياجات املحلية.

مراكز التميز يف )داكونا( ال�سمالية. الوليات املتحدة  

)داكونا( ال�سمالية

10 �سنوات منذ 

عام 2005م.

)350 مليون دولر اأمريكي(. اأبحاث العلوم البيولوجية التي تقدم 

مكا�سب اقت�سادية و�سحية.

�سندوق وليــــة )وا�سنطن( لإكت�ســـــاف علـــــوم 

احلياة.

الوليات املتحدة 

)وا�سنطن(

�سنويًّا منذ عام 

1990م.

)30 مليون دولر اأمريكي(. العامـــــة  القطاعـــات  �ســـــراكــــــة 

واخلا�سة لتوظيف علماء بارزين 

يف جامعات )جورجيا(.

حتالف اأبحاث )جورجيا(. الوليات املتحدة 

)جورجيا(

�سنويًّا منذ عام 

1990م.

)26 مليون دولر اأمريكي(. �سراكة بني القطاعات الأكادميية 

و القطاعات التجارية.

�سندوق )اإنديانا( لالأبحاث والتقنية يف القرن الـ 21. الوليات 

املتحدة )اإنديانا(

منذ عام 

1997م.

)350 مليون دولر اأمريكي(. كرا�سي منح الأوقاف للمتميزين. م�سروع اإ�سالح نظام التعليم يف الولية املعروف با�سم 

Buck for Brains«Kentucky’s “Buck for Brain“

الوليات

 املتحدة )كونتاكي(

10 �سنوات منذ 

عام 2003م.

)1 -6 بليون دولر اأمريكي(. اإن�ساء مراكز الكت�سافات العلمية 

كمبادرات م�سرتكة بني اجلامعات 

ومنظمات البحث اخلا�سة.

امل�ستوى  عاملية  بحثية  برامج  اإقامة  م�سروع 

املعروف با�سم

Third Frontier Ohio’s Third Frontier

الوليات 

املتحدة )اأوهايو(

�سنويًّا منذ عام 

1987م.
)29 مليون دولر اأمريكي(. اأبحاث تقنية النانو. مركز )اأوكالهوما( للتقدم العلمي والتقني.

الوليات 

املتحدة )اأوكالهوما(
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b. http://www.nce.gc.ca/.
c. www.budget.gc.ca/2008/speech-discours/speech-discours-eng.asp.
d. http://www.msi-sig.org/msi/current.html.
e. Ministerial Office of 211 Project (2007), Report on 211 Project (1995–2005). Beijing: Higher Education Press.
f. N. C. Liu and L. Zhou (2007), Building Research University for Achieving the Goal of an Innovative Country. Beijing: China Renmin University Press.
g. http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Arbetsrapporter%20(R)/R2007/R2007_00120%FoU-finansiarer.pdf. Chinese Academy of Science,
http://www.cas.ac.cn/html/books/o6122/e104//tongzhi/tz004.htm; http://baike.baidu.com/view/229786.htm.
h. http://ec.europa.eu/research/era/pdf/centres.pdf.
i. http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#funding.
j. http://www.france-science.org/Operation-Campus-6-projects-kept?var_recherche=operation%20campus; http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20080613092922742.
k. http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/excellence_initiative/.
l. http://www.jsps.go.jp/english/e-21coe/index.html.
m. http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/index.html; http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/data/application_guidelines.pdf; http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/data/
review_guidelines.pdf.
n. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN015416.pdf; http://www.bk21.or.kr/datas/english_ver.htm.
o. http://www.kosef.re.kr/english_new/programs/programs_01_04.html.
p. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20081024094454199.
q. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN015416.pdf.
r. http://www.hefce.ac.uk/research/funding/.
s. http://www.rcuk.ac.uk/research/resfunding.htm.
t. http://www.rae.ac.uk/.
u. http://www.sfaz.org/.
v. http://www.ucop.edu/california-institutes/about/about.htm.
w. http://governor.state.nd.us/media/speeches/040325.html.
x. http://www.lsdfa.org/home.html.
y. http://www.gra.org/homepage.asp.
z. http://www.21fund.org/.
aa. http://www.wku.edu/IA/bucks/index.html.
bb. http://www.odod.ohio.gov/tech/program.htm.
cc. http://www.ocast.state.ok.us/  
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المـلـحــق )ز(

اأفـ�سل الجامعـات بكـل المقايي�ص 2007 - 2008م
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النفقات على كل طالب

 )بالدوالر االأمريكي(

عدد الطالب امل�شجلني االإنفاق ال�شنوي

)بالدوالر االأمريكي(

ا�شـــــــــم اجلامعــــة  THES ت�شنيف

لعام 2008م

 SJTU ت�شنيف

لعام 2008م

106.041.81 29.900 170.650.000- 3 جامعة هارفارد )الوليات املتحدة الأمريكية( 1 1

165.089.48 19.782 265.800.000 جامعة �ستانفورد )الوليات املتحدة الأمريكية( 17 2

51.656.03 32.910 1.700.000.000 جامعة كاليفورنيا، بركلي )الوليات املتحدة الأمريكية( 36 3

57.763.20 25.465 1.470.940.000 جامعة كمربدج )اململكة املتحدة( 3 4

216.007.83 10.220 2.207.600.000 معهد مني�سوتيا للتقنية )الوليات املتحدة الأمريكية( 9 5

1.018.837.86 2.245 2.287.291.000 معهد كاليفورنيا للتقنية )الوليات املتحدة الأمريكية( 5 6

113.459.02 23.709 2.690.000.000 جامعة كولومبيا )الوليات املتحدة الأمريكية( 10 7

178.379.55 6.708 1.196،570.000 جامعة برين�ستون )الوليات املتحدة الأمريكية( 12 8

100.100.25 14.962 1.497.700.000 جامعة  �سيكاغو )الوليات املتحدة الأمريكية( 8 9

12.45.781 23.620 1.081،350.000 جامعة اأك�سفورد )اململكة املتحدة( 4 10

177.200.24 11.851 2.100.000.000 جامعة ييل )الوليات املتحدة الأمريكية( 2 11

77.928.74 29.347 2.286.974.741 جامعة طوكيو )اليابان( 19 19

76.915.10 13.999 1.076.734.500 موؤ�س�سة التقنية الفدرالية ال�سوي�سرية )�سوي�سرا( 24 24

14.887.22 71.202 1.060.000.000 جامعة تورنتو )كندا( 41 24

xx 30.045 n.a. جامعة باري�ض 6 )فرن�سا( 149 42

32.921.87 31.098 1.023.804.249 جامعة كوبنهاجن )الدامنارك( 48 45

34.064.30 27.175 925.697.362 جامعة اأوترخت )هولندا( 67 47

69.396.11 7.932 550.449.908 معهد كارولين�سكا )ال�سويد( n.a. 51

22.544.35 22.236 501.296.087 جامعة ميونخ )اأملانيا( 93 55



��

ــق
ـــــــــ

حــــ
ــال

مــــــ
ـــــــــ

الــ

النفقات على كل طالب

 )بالدوالر االأمريكي(

عدد الطالب امل�شجلني االإنفاق ال�شنوي

)بالدوالر االأمريكي(

ا�شـــــــــم اجلامعــــة  THES ت�شنيف

لعام 2008م

 SJTU ت�شنيف

لعام 2008م

30.266.60 15.869 479.665.993 اجلامعة الوطنية الأ�سرتالية 16 59

xx 27.926 n.a. جامعة اأو�سلو )الرنويج( 177 64

xx 23.400 n.a. جامعة القد�ض العربية )اإ�سرائيل( 93 65

18.939.59 37.975،465 719.230.989 جامعة هيل�سنكي )فنلندا( 91 68

xx 47.000 n.a. جامعة مو�سكو احلكومية )رو�سيا الفدرالية( 183 70

17.347.63 29.553 512.674.451 جامعة غينتب )بلجيكا( 136 151 - 101

xx 77.307 n.a. جامعة �ساو باولو )الربازيل( 196 151 - 101

8.112.263 66.120 536.407.000 جامعة ميالن )اإيطاليا( n.a. 151 - 101

43.242.96 27.972 1.209.592.000 جامعة �سنجابور الوطنية )�سنغافورة( 30 151 - 101

32.087.39 29.295 940.000.000 جامعة �سيول الوطنية )جمهورية كوريا( 50 200 - 152

xx 279.306 n.a. جامعة بيون�ض اأير�ض )الأرجنتني( 197 200 - 152

8.142.25 190.418 1.550.431.690 جامعة اأوتونومو�ض الوطنية )املك�سيك( 150 200 - 152

xx 13.308 348.719.310 كلية ترنيتي دوبلني )اأيرلندا( 49 302 - 201

xx 43.477 n.a. جامعة ناجننغ )ال�سني( 143 302 - 201



االأ�شاتذة الدوليون ��

)الن�شبة املئوية(

اأ�شاتذة 

دوليون

ن�شبة 

الطالب، االأ�شاتذة

عدد الطالب

 امل�شجلني

حجم

 االأ�شاتذة

ا�شـــــــــم اجلامعــــة  THES ت�شنيف

لعام 2008م

 SJTU ت�شنيف

لعام 2008م

32 1.197 8 29.900 3.788 جامعة هارفارد )الوليات املتحدة الأمريكية( 1 1

5 92 11 19.782 1.772 جامعة �ستانفورد )الوليات املتحدة الأمريكية( 17 2

31 546 19 32.910 1.736 جامعة كاليفورنيا، بركلي )الوليات املتحدة الأمريكية( 36 3

41 1.627 6 25.465 3.933 جامعة كمربدج )اململكة املتحدة( 3 4

7 135 6 10.220 1.805 معهد مني�سوتيا للتقنية )الوليات املتحدة الأمريكية( 9 5

78 341 5 2.245 439 معهد كاليفورنيا للتقنية )الوليات املتحدة الأمريكية( 5 6

7 279 6 23.709 3.869 جامعة كولومبيا )الوليات املتحدة الأمريكية( 10 7

36 312 8 6.708 878 جامعة برين�ستون )الوليات املتحدة الأمريكية( 12 8

22 628 5 14.962 2.797 جامعة  �سيكاجو )الوليات املتحدة الأمريكية( 8 9

38 1.598 6 23.620 4.197 جامعة اأك�سفورد )اململكة املتحدة( 4 10

33 954 4 11.851 2.902 جامعة ييل )الوليات املتحدة الأمريكية( 2 11

5 301 5 29.347 5.615 جامعة طوكيو )اليابان( 19 19

52 821 9 13.999 1.578 موؤ�س�سة التقنية الفدرالية ال�سوي�سرية )�سوي�سرا( 24 24

28 728 27 71.202 2.593 جامعة تورنتو )كندا( 41 24

4 193 6 30.045 4.647 جامعة باري�ض 6 )فرن�سا( 149 42

11 1.108 3 31.098 9.680 جامعة كوبنهاجن )الدامنارك( 48 45

11 382 8 27.175 3.384 جامعة اأوترخت )هولندا( 67 47

13 301 3 7.932 2.350 معهد كارولين�سكا )ال�سويد( n/a 51

15 540 6 22.236 3.527 جامعة ميونخ )اأملانيا( 93 55

46 708 10 15.869 1.556 اجلامعة الوطنية الأ�سرتالية )اأ�سرتاليا( 16 59



��

ــق
ـــــــــ

حــــ
ــال

مــــــ
ـــــــــ

الــ

االأ�شاتذة الدوليون 

)الن�شبة املئوية(

اأ�شاتذة 

دوليون

ن�شبة 

الطالب، االأ�شاتذة

عدد الطالب

 امل�شجلني

حجم

 االأ�شاتذة

ا�شـــــــــم اجلامعــــة  THES ت�شنيف

لعام 2008م

 SJTU ت�شنيف

لعام 2008م

12 383 9 27.926 3.248 جامعة اأو�سلو )الرنويج( 177 64

20 260 18 23.400 1.300 جامعة القد�ض العربية )اإ�سرائيل( 93 65

8 255 12 37.975 3.147 جامعة هيل�سنكي )فنلندا( 91 68

1 20 12 47.000 4.000 جامعة مو�سكو احلكومية )رو�سيا الفدرالية( 183 70

10 460 6 29.553 4.670 جامعة غينتب )بلجيكا( 136 151 - 101

7 406 14 77.307 5.432 جامعة �ساو باولو )الربازيل( 196 151 - 101

5 154 20 66.120 3.291 جامعة ميالن )اإيطاليا( n.a. 151 - 101

50 1.198 12 27.972 2.416 جامعة �سنجابور الوطنية )�سنغافورة( 30 151 - 101

4 209 6 29.295 5.106 جامعة �سيول الوطنية )جمهورية كوريا( 50 200 - 152

5 1.249 11 279.306 24.508 جامعة بيون�ض اأير�ض )الأرجنتني( 197 200 - 152

8 2.377 6 190.418 29.386 جامعة اأوتونومو�ض الوطنية )املك�سيك( 150 200 - 152

40 622 9 13.308 1.552 كلية ترنيتي دوبلني )ايرلندا( 49 302 - 201

11 300 16 43.477 2.728 جامعة ناجننغ )ال�سني( 143 302 - 201

مالحظة: املخت�سر ) n.a.( = يعني غري متوفر

املخت�سر )xx( = مل يكن بالإمكان احت�سابه وفًقا للمعلومات املعطاة.

املخت�سر)*( = يعني  املعلومات م�ست�سقاة من عام 2007م.



��a. http://www.provost.harvard.edu/institutional_research/factbook.php.
b. http://www.news.harvard.edu/glance/.
c. http://www.stanford.edu/about/facts/faculty.html#profile.
d. http://www.admin.cam.ac.uk/reporter/200708-/weekly/60994/.html.
e. http://www.caltech.edu/at-a-glance/.
f. http://www.princeton.edu/main/about/facts/.
g. http://www.columbia.edu/cu/opir/facts.html.
h. http://www.uchicago.edu/about/documents/.
i. http://www.ox.ac.uk/about_the_university/facts_and_figures/index.html.
j. http://www.utoronto.com/aboutuoft/quickfacts.htm.
k. http://facts.ku.dk/finance/income/.            
l. http://www.en.uni-muenchen.de/about_lmu/factsfigs/index.html.
m. http://web.mit.edu/facts/financial.html.
n. http://www.u-tokyo.ac.jp/fin01/b06_01_e.html.
o. http://www.useoul.edu/about/ab0103.jsp.
p. http://unistats.anu.edu.au/.
q. http://universitas.no/news/.
r. http://www.nacubo.org/.
s. http://www.helsinki.fi/vuosikertomus2007/english/keyfigures/index.htm.
t. http://www.unimi.it/ENG/university/29502.htm#c32697.
u. http://www.nus.edu.sg/annualreport/2007/financial_summary.htm.
v. http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&l=sv.
w. http://www.tcd.ie/Treasurers_Office/gen_finstats.php.
x. http://www.uba.ar/ingles/about/index.php.
y. http://www.planeacion.unam.mx/agenda/2007/.
z. http://www.msu.ru/en/.
aa. http://www.huji.ac.il/huji/eng/.
bb. http://www.ugent.be/en/ghentuniv/report.
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تـوجـهـات فـي التنميـة

التنمية الب�شرية

تحدي اإن�ساء جامعات عالمية الم�ستوى

تاأليف : جميل �سالمي

اإ�سهام اجلامعات العاملية امل�ستوى والأداء  اأهمية  اأ�سبحت احلكومات تدرك ب�سكل متزايد 

الرفيع يف اإثراء �ساحة التناف�س العاملي، ودورها يف النمو القت�سادي.  وهناك اعرتاف يتزايد 

يف كل من الدول ال�سناعية واملتقدمة للحاجة القائمة لإن�ساء اأكرث من جامعة عاملية امل�ستوى 

هذا  ويبني  العامل.  يف  املوجودة  اجلامعات  نخب  اأف�سل  مع  فعال  ب�سكل  تتناف�س  اأن  باإمكانها 

اأهمية  امل�ستوى،  عاملية  عاٍل  تعليم  موؤ�س�سات  نحو  التوجه  على  ال�سوء  �سلط  اأن  بعد  الكتاب، 

ت�سنيفات اجلامعات حمليًّا وعامليًّا، كما يبني الإ�سرتاتيجيات املمكنة وال�سبل اخلا�سة باإقامة 

جامعات ذات �سبغة تناف�سية عاملية، وي�ستك�سف التحديات، واملخاطر والتكاليف املتعلقة  بهذا 

وقادة اجلامعات،  ال�سيا�سات،  بالن�سبة ل�سانعي  اإليها مهمة  تو�سل  التي  النتائج  وتعد  التوجه. 

والباحثني، واملهتمني بالتنمية.

اإن حتدي اإن�ساء جامعة عاملية امل�ستوى ما هو اإل حتليل مهم خمت�سر للم�سكالت احلقيقية 

التي تواجه عملية اإن�ساء جامعات بحثية �سمن �سياق عاملي. وما اجلامعات البحثية املكثفة اإل 

املوؤ�س�سات  بهذه  اخلا�سة  والإجنازات  التحديات  �ساملي  ال�سيد  ك�سف  وقد  متميزة،  موؤ�س�سات 

الرئي�سة.

- فيليب جي. التباخ

اأ�ستاذ يف جامعة مونان

 كلية بو�سطن

حيث اأ�سبحنا نقي�س اأنف�سنا، فاإننا جميًعا لدينا م�سلحة كبرية يف التناف�س العاملي لإقامة 

جامعات عاملية امل�ستوى. وهذا الكتاب اجلديد الذي اأعده جميل �ساملي، يعد مرجعية دولية ملا 

يجب اأن يعمل لبلوغ اجلامعات م�ستوى عاملي، ويجب اأن يقراأه اأع�ساء جمال�س الأمناء، والروؤ�ساء، 

ومديري اجلامعات، وكل امل�سوؤولني عن القيادة يف التعليم اجلامعي.

- ريت�سارد كي. ميلر

رئي�س

كلية فرانلكني دبليو. اأولني للهند�سة
ترجمة

مركز البحوث والدرا�سات

يف وزارة التعليم العايل

اململكة العربية ال�سعودية
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