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قائمة المؤلفين
�أ�سماء امل�ؤلفني مرتّبة ح�سب ت�سل�سل الف�صول التي كتبوها

أ.د .أسامة بن صادق طيب Professor Osama Tayeb
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب كان رئي�س ًا جلامعة امللك عبد العزيز خالل الفرتة -2003
2015م .وهو �أ�ستاذ يف علم الأدوية يف اجلامعة ذاتها .وخالل فرتة رئا�سته لهذه اجلامعة عمل �أي�ض ًا
كرئي�س لعدد من اجلامعات ال�سعودية مثل جامعة طيبة ،وجامعة جازان وجامعة احلدود ال�شمالية.
وكرئي�س جلامعة امللك عبد العزيز قاد عملية حتويل اجلامعة �إىل جامعة عاملية امل�ستوى ،حيث
ح�صلت معظم براجمها الأكادميية على االعتماد الأكادميي من خمتلف هيئات االعتماد العاملية،
ودخلت اجلامعة خالل فرتة رئا�سته �ضمن �أف�ضل  400جامعة على م�ستوى العامل ح�سب الت�صنيفات
العاملية للجامعات ،وهي ت�صنيف �شنغهاي ،وت�صنيف كيو �إ�س ،وت�صنيف التاميز .والأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة طيب هو الذي �أ�س�س الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز وتر�أ�سها خالل
فرتة رئا�سته للجامعة.
أ.د .عدنان بن حمزة محمد زاهد Professor Adnan Zahed
الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد ي�شغل من�صب وكيل جامعة امللك عبد العزيز للدرا�سات
العليا والبحث العلمي منذ �سنة  ،2009وهو �أ�ستاذ الهند�سة الكيميائية يف اجلامعة نف�سها .وهو
�أي�ض ًا الأمني العام للهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز .ولقد �أ�سهم ب�صفته وكي ًال
للدرا�سات العليا والبحث العلمي للجامعة يف عملية حتويل اجلامعة �إىل جامعة عاملية امل�ستوى ،حيث
ارتفع عدد الأوراق العلمية املن�شورة يف جمالت م�صنفة يف قوائم  ISIمن ( )260ورقة علمية �سنة
� 2009إىل ( )3600ورقة علمية �سنة  ،2014يف حني زاد اال�ست�شهاد بالأوراق العلمية املن�شورة من
ِقبل العاملني يف اجلامعة من ( )1100ا�ست�شهاد �سنة � 2009إىل ( )19000ا�ست�شهاد �سنة ،2014
وذلك من خالل خمتلف برامج التحفيز التي و�ضعها �سعادته.
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أ.د .جوزف ريتسن Professor Jozef Ritzen
الأ�ستــاذ الدكتــور جوزف ريت�سن ،هولندي اجلن�سية ،وهو �أ�ستاذ فخري يف جامعة ما�سرتيخت
 Maastricht Universityيف هولندا منذ  2011يف كر�سي االقت�صاد ال��دويل يف التعليم العايل
والعلوم والتقنية .وقد كان رئي�س ًا جلامعة ما�سرتيخت بني فرباير�/شباط  2003وحتى يناير/
كانون الثاين  ،2011كما كان م�ست�شار ًا خا�ص ًا ونائب ًا لرئي�س البنك الدويل بني  .2003-1998كما
�إنه �شغل من�صب وزير التعليم والثقافة والعلوم يف هولندا بني  .1999-1989كما �شغل منا�صب
�أكادميية يف عدة جامعات منها جامعة نيجمجن  Nijmegen Universityوجامعة �إرا�سمو�س
 Erasmus Universityوكالهما يف هولندا ،وجامعة كاليفورنيا  -بركلي وجامعة وي�سكاون�سون
مادي�سون وكالهما يف الواليات املتحدة الأمريكية .وهو ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة
امللك عبد العزيز.
أ.د .جوانينج سو Professor Guaning Su
الأ�ستاذ الدكتور جوانينج �سو الرئي�س املتقاعد جلامعة نانياجن التقنية يف �سنغافورة
) ،Technological University (NTUوهو �أ�ستاذ يف الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية يف اجلامعة
ذاتها .وخالل فرتة رئا�سته للجامعة بني  2011-2003قاد عملية انتقال اجلامعة من جامعة تركز
على التعليم الهند�سي و�إدارة الأعمال �إىل جامعة بحثية �شاملة يف العلوم والتقنية .وهو ع�ضو يف
الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز.

Nanyang

أ.د .مايكل آرثر Professor Michael Arthur
الأ�ستاذ الدكتور مايكل �آرثر هو رئي�س الكلية اجلامعية يف لندن ورئي�س جمل�سها President and

) .Provost of University College London (UCLوكان قبل ذلك نائب ًا لرئي�س جامعة ليدز
 Vice-Chancellor of the University of Leedsيف اململكة املتحدة بني  .2013-2004وقبلها
كان عميد كلية الطب وال�صحة وعلوم احلياة يف جامعة �ساوثامبتون  .Southamptonوهو �أ�ستاذ
يف �أورام الكبد ،مع اهتمام بحثي يف ت�شريح خاليا الكبد .وهذه االهتمامات قد مت تطويرها يف

ي

قائمة المؤلفين

جامعة كاليفورنيا يف �سان فرن�سي�سكو يف الواليات املتحدة بني  ،1988-1986ثم تطورت �أكرث عندما
ح�صل على منحة فولربايت املتميزة يف مدر�سة ماونت �سيناي الطبية Mount Sinai School of
 Medicineيف نيويورك �سنة  .2002وقد �أ�صبح زمي ً
ال لأكادميية العلوم الطبية Fellow of the
� Academy of Medical Sciencesسنة  .1998وكان ع�ضو ًا يف جمل�س الأبحاث الطبية Medical
 Research Councilبني  .2014-2006كما كان ع�ضو ًا يف جلنة اململكة املتحدة/الواليات املتحدة
ملنحة فولربايت  ، US/UK Fulbright Commissionerورئي�س ًا �سابق ًا ل�شبكة اجلامعات العاملية
 Worldwide Universities Networkkوجمموعة جامعات ر�سل �Russell Group of Universi
 .tiesوهو ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز.
أ.د .توماس ڤيلهلمسون Chancellor Thomas Wilhelmsson
الأ�ستــاذ الدكتور توما�س ڤيلهلم�سون ،يحمل درجة الدكتوراه يف العلوم القانونية ،وهو �أ�ستاذ القانون
املدين والتجاري يف جامعة هل�سنكي يف فنلندا منذ عام  .1982ويف الفرتة � 2008-1998شغل
من�صب نائب مدير اجلامعة  Vice-Rectorللعالقات الدولية .ثم �صار مدير ًا للجامعة  Rectorبني
 2013-2008لي�صبح رئي�س ًا  Chancellorللجامعة منذ  .2013وخالل فرتة �إدارته للجامعة قاد
عملية الإ�صالح ال�شامل حيث نقل اجلامعة من م�ؤ�س�سة تعليمية حكومية �إىل �شخ�صية اعتبارية عامة
م�ستقلة .وقد ُمنح الدكتوراه الفخرية من عدد من اجلامعات مثل جامعة �أب�ساال ،وجامعة �أو�سلو،
وجامعة تارتو .وهو ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز.
أ.د .جورج ڤينكلر Professor Georg Winckler
الأ�ستاذ الدكتور جورج ڤينكلر مت تعيينه �أ�ستاذا لالقت�صاد يف جامعة فيينا University of Vienna

يف النم�سا �سنة  ،1978وعمل �أ�ستاذ ًا زائر ًا يف عدد من اجلامعات يف النم�سا و�سوي�سرا والواليات
املتحدة الأمريكية .ويف �سنة  1999مت انتخابه رئي�س ًا جلامعة فيينا ،وبقي يف هذا املن�صب � 12سنة
حتى  .2011ويف الفرتة  2005-2001كان نائب ًا لرئي�س رابطة اجلامعات الأوروبية European
) ،University Association (EUAوهي الهيئة التي ت�ضم حوايل �ألف ًا من اجلامعات الأوروبية ،ثم
�صار رئي�س ًا لهذه الرابطة بني  .2009-2005كما �إنه بني  2012-2004كان ع�ضو ًا يف جمل�س البحث
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الأوروب��ي  ،European Research Area Boardوهو جمل�س ا�ست�شاري �أعلى لالحتاد الأوروب��ي
حول اال�سرتاتيجيات البحثية .وهو الآن رئي�س  ،ERSTE Stiftungوهذا �أكرب بنك توفري من�ساوي
ي�ستخدم �أرباح �أ�سهمه يف دعم م�شروعات تطوير و�سط وجنوب �شرق �أوروبا .كما �إن �سعادته ع�ضو
يف جمل�س �أمناء خدمة التجريب التعليمية يف برن�ستون Trustee of the Educational Testing
) ،Service (ETSوع�ضو يف جمل�س اجلامعات النم�ساوية والأملانية .وهو ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية
الدولية جلامعة امللك عبد العزيز.
يوجل ألتُنباشاك Professor Dr. Yücel Altunbasak
أ.دِ .
يوجــل �ألتُنبا�شاك هــو الرئي�س التا�ســع ملجل�س البحث والتقنية يف تركيا
الأ�ستــاذ الدكتــور ِ
) Scientific and Technological Council of Turkey (TUBITAKمنذ عام  .2011ح�صل
على البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية من جامعة بلكنت Bilkent University
يف تركيا �سنة  ،1992ثم على املاج�ستري �سنة  1993والدكتوراه �سنة  1996من جامعة روت�شرت
 University of Rochesterيف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد بد�أ حياته املهنية لدى خمتربات
�شركة هيولت باكارد يف وادي ال�سيليكون  Hewlett-Packard’s Palo Alto Laboratoriesوكذلك
يف جامعة �ستانفورد  Stanford Universityالأمريكية .وقد ركز عمله البحثي على التقاطع بني
التطورات العلمية الرئي�سية والتطبيقات ال�صناعية ،فن�شر �أكرث من  200ورقة علمية وح�صل على
 50براءة اخـتـــراع ومنح تطبيقية .وح�صل على درجة الأ�ستاذية يف معهد جورجيا للتقنية Georgia
 Institute of Technologyيف �أمريكا .وبني  2011-2009كان رئي�س ًا جلامعة توب لالقت�صاد
والتقنية  TOBB University of Economics and Technologyيف تركيا ،حيث �أنتج �أداة
معاجلة �صور  MPEGل�شركة تلفزيونية ف�ضائية وتلفزيون كبلي .وهو الذي �أن�ش�أ وقاد تقنية معاجلة
ال�صور بتقنية  Pixellenceوالتي حازت على جائزة جمعية ال�صناعة والأعمال الرتكية Turkish
 .Industry and Business Associationوهو ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك
عبد العزيز.

ل

المقدمة

المقــدمة
هذا الكتاب هو بالدرجة الأوىل و�صف لإحدى مراحل رحلة االكت�شافات الرائعة التي مرت بها جامعة
امللك عبد العزيز يف �سعيها الد�ؤوب نحو حتقيق معايري التميز التعليمية والأكادميية ،التي تعينها على
حتقيق طموحاتها يف �أن تكون من اجلامعات الرائدة يف العامل .وي�صف هذا الكتاب الطريقة التي
اتبعتها اجلامعة يف بحثها عن اخلرباء من ذوي املكانة العاملية يف املجاالت التعليمية والأكادميية،
والتعرف عليهم وحتديد �أماكن وجودهم .و�سعت اجلامعة لال�ستفادة من خربة ه�ؤالء وم�شورتهم
التي �أ�سهمت ب�شكل فعال يف اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية لتحقيق هذا الطموح ،وكذلك يف طبيعة هذه
اخلطوات وت�شكيلها .ونقدم يف هذا الكتاب و�صفا خللفية هذه العملية والتزام �إدارة جامعة امللك
عبد العزيز بامل�ضي قدما يف رحلة االكت�شاف هذه ،كما نبني خمتلف الن�صائح القيمة التي ح�صلت
عليها يف �أثناء ذلك� .إننا ن�أمل ،وكلنا ثقة ،يف �أن يكون هذا الكتاب دلي ًال مفيدً ا للجامعات الأخرى
التي تدر�س ال�شروع يف هذه الرحلة الطويلة امل�ضنية ،واملفيدة يف الوقت ذاته� ،أال وهي رحلة حتقيق
التميز الأكادميي والتعليمي ،وهو من ت�أليف عدد من �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة
امللك عبد العزيز(((.
والكتاب يعالج ق�ضية التميز يف اجلامعات البحثية .وغالب ًا ما ُينظر �إىل التميز يف اجلامعات من
م�ضمون ت�صنيف اجلامعات امل�سمى «الت�صنيف الأكادميي للجامعات العاملية» �أو «ت�صنيف �شنغهاي»
الذي بد�أته جامعة �شانغهاي جياو تونغ �سنة 2003م ،حيث تن�شر �سنوي ًا منذ ذلك احلني و�إىل الآن
قائمة ترتب فيها اجلامعات ح�سب جودة البحث فيها ،كما تن�شر قائمة �أخرى لرتتيب اجلامعات
املحك َمني �أ.د .تاتيانا كليات�شكو ) (Tatiana Kliachkoو �أ.د .فالدميري مو
((( هذه املقدمة ا�ستفادت كثري ًا من مالحظات ِ
).(Vladimir Mau
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ح�سب التخ�ص�ص .وهذا الت�صنيف هو واحد من الت�صنيفات الثالثة الأكرث ت�أثري ًا ،حيث الت�صنيفان
الآخ��ران هما ت�صنيف كيو �إ�س للجامعات العاملية ،وت�صنيف التعليم العايل للتاميز للجامعات
العاملية .وهذه الت�صنيفات هزت العامل الأكادميي كما هزت باملثل وا�ضعي ال�سيا�سات((( .وهذه
الت�صنيفات عليها خالف ب�شكل كبري لأنها تر�صد فقط جزء ًا من �إجن��ازات اجلامعات .فالتميز
يف اجلامعات هو �أرحب من املقايي�س امل�أخوذة يف ح�ساب الت�صنيفات كدليل على معيار اجلودة
املت�ض َمن يف �أنظمة �ضمان اجلودة .ومقايي�س الت�صنيفات لي�ست منا�سبة للجامعات غري املن�شغلة يف
البحث العلمي ،لكنها تقدم تعليم ًا عايل اجلودة� ،أو جامعات «العلوم التطبيقية» التي ت�صرف جل
اهتمامها بالأبحاث الأقرب للتطوير.
�إن اجلامعات هي جزء من نظام وطني ودويل لبيئة العلوم والتقنية واالبتكار .ودورها �أ�صبح مهم ًا
ب�شكل متزايد يف هذا النظام ،حيث يتغري �سوق العمل تدريجي ًا نحو طلب �أكرب على العاملني غري
النمطيني مع كفاءات عالية((( ،وكذلك التحول التدريجي يف االقت�صاد ،حيث �صارت املعرفة �أكرث
غيت �أي�ض ًا يف مفاهيم التميز يف التعليم والبحث يف اجلامعات ،حيث جعلت
�أهمية .هذه التغريات رّ
ريادة الأعمال و�إمكانات حل امل�شكالت �أكرث �أهمية.
الف�صل الأول من هذا الكتاب من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة طيب الرئي�س ال�سابق جلامعة امللك
عبد العزيز (2015-2003م) و�أحد حم ِّرريه .وي�صف هذا الف�صل الأهداف العامة جلامعة امللك
عبد العزيز يف �سعيها الطموح نحو االرتقاء مبكانتها الأكادميية والتعليمية �إىل م�صاف اجلامعات
العاملية .فاهتمامات �إدارة جامعة امللك عبد العزيز العلمية والتعليمية والأكادميية تفرت�ض
ا�ستخدام �أمثلة ومناذج م�ستقاة من ال�ساحة الأكادميية والتعليمية العاملية .لذا ف�إن �إدارة اجلامعة
تنظر �إىل �أف�ضل التجارب الأكادميية يف التعليم العايل بو�صفها مراكز �إ�شعاع تنري طريق اجلامعة
يف رحلتها الطويلة وامل�ضنية نحو حتقيق التميز .ويقدم هذا الف�صل الأطر العامة للفكرة الكامنة
وراء اال�سرتاتيجية امل�ستخدَ مة والأ�سلوب الذي اتبعته اجلامعة بغية احل�صول على م�شورة اخلرباء
الدوليني وتقدميهم املعونة الق ّيمة لها يف �سعيها نحو حتقيق �أهدافها.
((( ميكن الرجوع �إىل كتاب Rankings and the Reshaping of Higher Education, The Battle for World-

 Class Excellenceمل�ؤلفه  ،Ellen Hazelkornمن�شور �سنة  2015من ِقبل .Palgrave Macmillan
((( انظر املقالة «حمتوى املهارات يف التغري التقني احلديث :ا�ستك�شاف جتريبي» �(The skill content of recent tech
) ،nological change: an empirical explorationاملجلة الف�صلية لالقت�صاد (The Quarterly Journal of
) ،Economicsنوفمرب � ،2003ص .1333-1297
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�أما الف�صل الثاين فهو من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور عدنان زاهد ،وهو ثاين حمرري هذا الكتاب،
والأمني العام للهيئة اال�ست�شارية الدولية ،ووكيل جامعة امللك عبد العزيز للدرا�سات العليا والبحث
العلمي .ويعطي هذا الف�صل فكرة عامة عن الهيئات اال�ست�شارية الدولية التي ت�ستفيد منها كربى
املنظمات وامل�ؤ�س�سات العلمية يف جميع �أرجاء العامل .ويبني هذا الف�صل كيف تكمل هذه الهيئات
ا�سرتاتيجيات الهيئات التنفيذية و�إجراءاتها وعملياتها وتعززها من خالل تزويدها مب�شورة جديرة
بالثقة ت�ساعدها يف �أداء �أعمالها وواجباتها بنجاح.
�أما الف�صل الثالث ،وعنوانه «التميز مهمة واجبة» فهو من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور جوزف ريت�سن
) (Jozef Ritzenالرئي�س ال�سابق جلامعة ما�سرتيخت يف هولندا ،وهو �أحد حمرري هذا الكتاب.
ويطرح امل�ؤلف يف بداية هذا الف�صل مقولة مفادها �أن من واجب كل جامعة من اجلامعات �أن تبذل
ق�صارى جهدها يف خدمة املجتمع من خالل برناجمها التعليمي والبحث العلمي .وهكذا ال تتوقف
ال�سمات البادية للعيان اخلا�صة باجلامعة البحثية املتميزة عند كونها �سمات داخلية وح�سب ،بل
يت�سع نطاقها بح�سب درجة عطائها للمجتمع ،مبا يف ذلك مدى التجديد الذي حتدثه اجلامعة يف
بلدها �أو منطقتها .واملق�صود هنا �أن التميز يجب �أن يقا�س �ضمن �إطار امل�س�ؤوليات امل�شرتكة ،حيث
تبذل اجلامعة �أق�صى طاقاتها يف التعامل مع مهارات القرن احلادي والع�شرين وقدراته وبحوثه.
�أما �أهداف هذه اجلهود فت�شمل تطوير املعرفة العامة املتزايدة ،واحل�صول على االمتيازات ،وتطوير
م�شروعات فرعية .وي�شري امل�ؤلف �إىل �أن العملية مفيدة للجامعة ذات العالقة وللبيئة املحيطة بها،
على اعتبار �أن البلد والإقليم يدخالن يف الت�أكد من املعلومات املرجتعة ،واال�ستثمار ،وم�شروعات
ر�أ�س املال والتنظيم املالئم.
�إن عوممة((( التعليم العايل وجعله �سهل املنال ل�شرائح املجتمع التي كان مغلق ًا �أمامها من قبل
قد �أحدث حتدي ًا يف اجلودة لكل اجلامعات ،وب�شكل خا�ص للجامعات البحثية .وهي مهمة للنمو
حت�سن من ج��ودة التعليم بطرق عديدة ،مثل:
االقت�صادي القوي .وعلى اجلامعات البحثية �أن ِّ
التفرد ،و�إ�شغال الطالب بالبحث العلمي ،وطبع روح ريادة الأعمال فيهم (تدريب ريادة الأعمال،
وحتفيز �إن�شاء ال�شركات ،واملنتجات املُرافقة).
�أما الف�صل الرابع فهو من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور جوانينج �سو ) (Guaning Suالرئي�س ال�سابق
((( املق�صود بكلمة «عوممة» جعل ال�شيء متاحا للعامة ،على وزن عوملة ،وهي مرجتلة هنا من الكلمة الإجنليزية املو َّلدة
)( .(massificationاملرتجمان).
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جلامعة نانياجن التقنية يف �سنغافورة .ويعالج هذا الف�صل اجلانب التعليمي من اجلامعات البحثية
التي تو�صف ب�أنها تتمتع بالتميز الأكادميي والتعليمي .ويرى امل�ؤلف �أن حاجة املجتمعات �إىل التميز
يف اجلامعات تت�شابه يف جميع �أنحاء العامل .ويف �أثناء فرتة رئا�سته جلامعة نانياجن التقنية (-2003
2011م) متكن من تغيري اجلامعة وعمل على توجيه التطورات التي �أدت �إىل االرتقاء باجلامعة �إىل
م�صاف اجلامعات العاملية ،بحيث مت متييزها كجامعة بحثية رئي�سة عاملية امل�ستوى .ويركز امل�ؤلف
على املرحلة اجلامعية الأوىل وعلى التعليم العايل االحرتايف حتى درجة املاج�ستري .وهذا الف�صل
يركز على جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�سعودية كمثال جلامعة ت�سعى جاهدة للتميز،
مع �إدراك �أنه لكلتا اجلامعتني :جامعة امللك عبد العزيز وجامعة نانياج التقنية ف�إن التمويل الكايف
هو �شرط م�سبق للتميز.
�إن �سنغافورة مثال حي من ق�صة عنوانها «ولد فقري ي�صنع ق�صة جيدة» .فهي جزيرة ا�ستوائية
�صغرية لي�س فيها من املوارد الطبيعية �سوى موقعها البحري؛ كافحت يف �سبيل البقاء واالزدهار،
َم َث ُلها َك َم َث ِل اململكة العربية ال�سعودية التي �شهدت تغريات مماثلة .فعلى مدى جيلني انقلبت حياة
املواطنني ال�سعوديني ر�أ�سا على عقب� ،إذ تغريت احلياة البدوية القدمية وكل مقومات احلياة اليومية
من �صراع مع العوامل الطبيعية �إىل ما هي عليه اليوم ،و�أ�صبح ال�سعوديون مواطنني يف دولة من
�أغنى دول العامل .ويلعب الدين دو ًرا مه ًما يف كال البلدين ،ولكن بطريقتني خمتلفتني .فمكانة اململكة
العربية ال�سعودية يف العامل الإ�سالمي ،ونفوذها بو�صفها دولة نفطية رئي�سة قادرة على التحكم يف
اجتاه �أ�سعار النفط العاملية ،منحها نفوذا ال مثيل له يف غرب �آ�سيا �أو العاملني العربي والإ�سالمي.
لذا ف�إن من واجبات اجلامعات الرائدة ،مثل جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة العربية ال�سعودية،
االهتمام بتعليم قادة امل�ستقبل ملثل هذه الأمة املهمة .من هنا كان ال بد جلامعة امللك عبد العزيز،
وهي ت�سعى نحو حتقيق التميز الأكادميي والتعليمي ،من �أن تنمي يف طالبها ر�ؤية عاملية وا�سعة
النطاق.
و�أما الف�صل اخلام�س الذي يتناول م�س�ألة البحث يف اجلامعات العاملية املرموقة فهو من ت�أليف
الأ�ستــاذ الدكتور مايكل �آرثر ) (Michael Arthurرئي�س الكلية اجلامعية يف لندن (University
 College London (UCL)).ويحدد امل�ؤلف خم�سة �إج��راءات رئي�سة البد من اتخاذها لتمكني
جامعة امللك عبد العزيز من تعزيز �أدائها البحثي ،وهي :بناء كتلة حرجة من الباحثني ،وتركيز
متيز البحث يف عدد من املجاالت عالية اجلودة وا�ضحة املعامل ،واتباع «�سيا�سة �شبابية» وا�ضحة
يف تدريب اجليل القادم ،وا�ستقطاب �أموال خارجية من هيئات متويل البحث العلمي عايل اجلودة،
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ودعم البحوث العلمية متعددة املجاالت ،وتطوير نظم تدفع التجديد وتدعمه.
فمن حوايل  17.000جامعة يف العامل هناك فقط �ألف جامعة تقوم ب�أبحاث علمية عاملية امل�ستوى.
وهناك جامعات جديدة ت�ستطيع �أن تدخل هذه الدائرة ال�ضيقة �إذا ا�ستطاعت �أن تعتمد على دعم
كاف .ويف هذا الف�صل يدر�س امل�ؤلف جتربة الكلية اجلامعية يف لندن ،وكذلك بع�ض اجلامعات
مايل ٍ
يف الواليات املتحدة الأمريكية التي تقوم ب�أبحاث عالية اجلودة .ويت�ضمن النظام التعليمي �أي�ض ًا
ربط الطالب بالبحث العلمي ،وحت�ضري ر�سائل علمية للح�صول على درجة الدكتوراه ،و�إدخال باحثي
ما بعد الدكتوراه يف املجموعات البحثية .ومن العوامل املهمة يف تنظيم البحث العلمي ،ح�سب ر�أي
امل�ؤلف ،هو ت�شكيل جمموعات بحثية متقاطعة التخ�ص�صات ) (cross-disciplinaryلتقوم ب�أبحاث
متقاطعة التخ�ص�صات .وي�ؤكد امل�ؤلف على �أن هذه الدرا�سات �أكرث فعالية عندما تُقارن مع الأبحاث
متداخلة التخ�ص�صات )� (interdisciplinaryأو عابرة للتخ�ص�صات ) .(trans-disciplinaryوتت�ألف
املجموعات البحثية متقاطعة التخ�ص�صات من باحثني من خمتلف جماالت العلوم ،وقد يكونون من
بلدان خمتلفة ،ليحلوا م�شكالت كربى تهم املجتمعات احلديثة.
و�إن ترتيبات متويل العلوم هي من الأهمية الكربى ،كما يو�ضح امل�ؤلف �صاحب اخلربة الربيطانية.
وهذه الرتتيبات قد �أ�سهمت ب�شكل كبري يف جودة الأبحاث العلمية.
ويعالج الف�صل ال�ساد�س «املهمة الثالثة» للجامعات ،وه��و من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور توما�س
فيلهلم�سون ) (Thomas Wilhelmssonوهو الرئي�س احلايل جلامعة هل�سنكي يف فنلندا ،و�أ�ستاذ
القانون امل��دين والتجاري فيها ،وال��ذي ي�شري �إىل �أن املهمة الثالثة للجامعات ،وهي امل�س�ؤولية
االجتماعية �أو خدمة املجتمع ،كثريا ما يتم جتاهلها .لذا ف�إنه يحدد بع�ض اال�سرتاتيجيات ،ويقدم
تو�صيات تتعلق بت�صحيح هذا الو�ضع .ويقدم �أمثلة تبني كيف يتم الآن �إدخال املهمة الثالثة بنجاح
�ضمن الت�أثري التعليمي والأكادميي للجامعات ،وي�ؤكد �أهمية املهمة الثالثة بالن�سبة �إىل املجتمعات
التي ت�ضم هذه اجلامعات والنا�س ب�صفة عامة.
والف�صل ال�سابع هو من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور جورج فينكلر ) (Georg Wincklerالرئي�س ال�سابق
جلامعة فيينا يف النم�سا ،الذي يناق�ش التميز من منظور خمتلف .ويبني امل�ؤلف كيف ميكن حتقيق
التميز التعليمي والأكادميي من خالل تخطيط ا�سرتاتيجي مت �إعداده ور�سم �أهدافه وتنفيذه بعناية
وب�إ�شراف دقيق .ويبني اخلطوات ال�ضرورية يف عمليات التخطيط ،ويقول �إن من الواجب البدء
باتخاذ قرار وا�ضح حول طبيعة تو�صيف اجلامعة و�سماتها .ويت�ضمن هذا �أعماال ت�أ�سي�سية حيوية
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مثل حتديد املجاالت التي ت�أمل اجلامعة يف التميز فيها وتعريف قيمها اجلوهرية .وي�شري امل�ؤلف �إىل
وجود العديد من الأخطار واملزالق املمكنة يف هذه العملية.
يتناول الف�صل الثامن م�س�ألة االبتكار والإب��داع املعريف ،وهو من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور يوجل
�ألتونبا�شاك ) (Yücel Altunbasakرئي�س جمل�س البحوث العلمية والتقنية (توبيتاك) يف تركيا.
ويعالج امل�ؤلف هذه امل�س�ألة من وجهة نظر البلدان الراغبة يف حتقيق ما ي�سميه «بحدود الإنتاج»
بهدف متكني البلدان املعنية من دخول املناف�سة يف جمال التقنية العالية والإنتاج ذي القيمة امل�ضافة
العالية على نطاق عاملي .ويو�صي امل�ؤلف ب�أن تنظر اجلامعات يف خيارات التجديد وال�سبل املتاحة لها
وا�ستغاللها .ويقدم امل�ؤلف �أمثلة من تركيا وبلدان �أخرى ،حيث تو�ضع مكونات العلوم ونظم التجديد
بهدف �سد الهوة بني احلدود احلالية وحدود الإنتاج.
�أما الف�صل التا�سع فهو من ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور عدنان زاهد م�ؤلف الف�صل الثاين .ويربز هذا
الف�صل التعاون الدويل بني اجلامعات وبني مكوناتها وعنا�صرها الرئي�سية .وي�شمل ذلك تبادل
الطالب ،وبرامج التعليم امل�شرتك ،والتعاون البحثي .ويبني امل�ؤلف �أن جميع �أمثلة التعاون املذكورة
متباينة وخا�ضعة ل�سماتها اخلا�صة .وي�ؤكد �أن هذا التباين يف الأبعاد يجعل من ال�ضروري تبني طرق
متنوعة تعتمد على طبيعة التعاون الأكادميي والتعليمي والبحثي وعلى مقولة �إن «املقا�س الواحد ال
ينا�سب اجلميع!».
�أما الف�صل العا�شر والأخري فهو من ت�أليف اال�ستاذ الدكتور جوزف ريت�سن ،م�ؤلف الف�صل الثالث،
وفيه يقدم ثمرة خربته كوزير م�س�ؤول عن التعليم والعلوم والثقافة يف هولندا يف الت�سعينيات من
القرن الع�شرين وخربته كرئي�س جلامعة ما�سرتيخت يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
ويتناول امل�ؤلف حتديات التحول نحو التميز التي تواجهها اجلامعات التي جتد نف�سها يف معرتك
«العوملة والإعالمية ) .»(informatizationولإدارة اجلامعة دور مهم يف الت�أكد من �أن التحول نحو
التميز يتم من خالل تطوير ا�سرتاتيجيات متلكها اجلامعة املعنية .ويبني امل�ؤلف م�س�ؤولية �إدارات
اجلامعات عن �إعداد هذه اال�سرتاتيجيات وتوفري و�سائل تنفيذها.
ون�أمل ب�أن ي�سهم الكتاب يف فهم �أف�ضل لطريقة حيازة اجلامعات البحثية على التفوق يف التعليم
والبحث العلمي من خالل اخلربة الرثية يف العامل التي تتعامل مع مو�ضوع اجلودة يف التعليم والبحث
العلمي يف التعليم العايل.
�أ�سامة طيب عدنان زاهد جوزف ريت�سن
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 -1مقدمة

�أ�ضحى االرتقاء باملكانة التعليمية والأكادميية للجامعات �إىل م�صاف اجلامعات العاملية املقبولة
على ال�صعيد الدويل هدفا لكثري من �إدارات جامعات العامل يف ال�سنوات الأخرية .ومما جعل هذا
التوجه ممكنا وزاد من �سرعته منو االقت�صاد العاملي وتطوره .وت�شمل هذه اجلهود بكل ت�أكيد ن�شوء
ا�سرتاتيجيات ّ
مطردة تتناول مو�ضوعات مرتبطة بالتميز الأكادميي والتعليمي ،والتمويل ،ومالءمة
من�ش�آت الدعم ،وم�ؤهالت الكادر التدري�سي ،وكفاءات اخلريجني .ويف ال�سياق الأكادميي العاملي
هذا ،بادرت جامعة امللك عبد العزيز �إىل احتالل مرتبة متقدمة يف ت�صنيف اجلامعات العاملية.
ولي�س الهدف من هذه املبادرة مناف�سة كربى اجلامعات املعرتف بها دوليا ،بل الهدف هو �إبراز
الإمكانات الأكادميية والتعليمية التي تتمتع بها جامعة امللك عبد العزيز ،ور�سم خارطة طريق ت�سهل
�إدخال حت�سينات م�ستدامة وذات م�صداقية يف التعليم العايل الذي تقدمه.
وقبل �أن نخو�ض يف مناق�شة منهج جامعة امللك عبد العزيز للدخول يف هذا امل�شروع ،جند من
ال�ضروري التمييز بني مفهومي «تدويل اجلامعة»  internationalizationو «اجلامعة العاملية»
 world-class universityلأنهما ي�ستخدمان �أحيانا بال متييز بالرغم من اختالفهما� .أما جامعة
امللك عبد العزيز فقد اختارت ال�سعي �إىل حتقيق مرتبة «اجلامعة العاملية».
 -2التدويل في التعليم العالي

ي�شمل م�صطلح التدويل طائفة وا�سعة من املفاهيم خمتلفة النطاق والرتكيز تتعلق بجوانب متعددة
من التعليم العايل .وقد مت تبني عدد من الآراء اخلا�صة بتدويل اجلامعة ،مما �أدى �إىل ظهور
خالفات يف فهم هذا امل�صطلح .فكلمة «تدويل» ميكن �أن ت�شمل الإ�سهامات الدولية يف املناهج
التعليمية ،والأدب يف اللغات الأخرى ،وتبادل الأ�ساتذة والطالب ،والدرا�سات الدولية ،والتعاون
التقني الدويل ،وحركة �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�أما يف جمال الن�شاطات ،في�شمل م�صطلح التدويل الن�شاطات الأكادميية وغري الأكادميية ،مثل:
تطوير املناهج ،وتبادل الطالب والعلماء ،واملعونات التقنية ،وتدري�س الثقافات املتعددة والن�شاطات
البحثية امل�شرتكة� .أما م�ستوى تركيز الن�شاطات فيختلف تبعا للحالة التعليمية والأكادميية واملوقع
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اجلغرايف للجامعات املعنية.
وت�ع� ّرف اجلمعية الأوروب �ي��ة للتعليم ال��دويل
) Educationمفهوم التدويل ب�أنه الإج ��راءات التي تخرج بالتعليم العايل من النطاق املحلي
�إىل الدويل [� .]1أما رابطة اجلامعات واملعاهد الكندية (Association of Universities and
)( Colleges of Canadaوالتي �أ�صبح ا�سمها م�ؤخر ًا اجلامعات الكندية )Universities Canada
فتع ّرف مفهوم التدويل ب�أنه الن�شاطات التي تهدف �إىل توفري ممار�سة تعليمية �ضمن بيئة ذات
منظور عاملي[.]2
(European Association of International

وهناك من يع ّرف التدويل ب�أنه دمج عنا�صر دولية يف التدري�س والبحث وخدمة املجتمع .وي�شمل هذا
دمج منظور دويل عاملي متداخل الثقافات يف وظائف اجلامعة الرئي�سة ،حيث يطور نظام التعليم
العايل منحى دوليا [.]3
وميكن �أن ي�شري مفهوم التدويل �إىل التفاعل بني الثقافات من خالل وظائف التدري�س ،والبحث،
وخدمة املجتمع بهدف حتقيق الفهم والتوا�صل والنقا�ش عرب الثقافات واحلدود اجلغرافية.
وهذا يف�سر ال�سبب يف و�ضع التدويل يف �إطار االندماج وال�صراع الثقايف يف بع�ض البلدان .ففي �آ�سيا،
على �سبيل املثال ،مت �إدخال م�ضامني �أيديولوجية وثقافية يف مفهوم التدويل ،فولدت م�صطلحات
مثل« :التغريب» و «التحرير» ،ودفع بع�ض املفكرين �إىل الت�سا�ؤل كيف ميكن جلامعة �أ�صيلة يف ِق َيمها
�أن تنفتح على �أفكار و�أخالقيات من م�صادر معرفية خارجية؟ [.]4
ويع ّرف م�صطلح التدويل �أحيانا يف �إطار عملية تعلم لغات البلدان الأخ��رى ونظمها االجتماعية
وثقافاتها الوا�سعة.
ونتيجة ملا تقدم ،يت�ضح لنا �أن فهم م�صطلح التدويل يعتمد على ال�سياق االجتماعي والثقايف الذي
نحن ب�صدده.
 - 3الجامعة العالمية

تو�صف اجلامعات العاملية املرموقة عادة ب�أنها �أبرز اجلامعات البحثية وب�أنها تلعب دورا جوهريا
يف تطوير املناف�سة يف اقت�صاد املعرفة ال��دويل ،ويف توليد املعرفة وتوزيعها ،وتعليم الكوادر
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املاهرة القادرة على تويل القيادة وتلبية متطلبات املجتمع .ويف ال�سنوات الأخ�يرة ،احتل تطوير
اجلامعات العاملية مكانة بارزة يف التخطيط اال�سرتاتيجي يف العديد من البلدان ،ف ُو�ضعت ُ
وطبقت
ا�سرتاتيجيات تطوير خمتلفة على امل�ستوى الوطني وامل�ؤ�س�ساتي .ويف هذا ال�سياق تعقد جامعة جياو
تونغ ) (Jiao Tongيف �شنغهاي (يف ال�صني) م�ؤمتر ًا دولي ًا كل �سنتني ،بهدف جمع �إداريي اجلامعات
وكبار الباحثني من �سائر �أنحاء العامل ملناق�شة م�سائل تتعلق باجلامعات العاملية يف �سياق الأعداد
املتزايدة من البلدان وامل�ؤ�س�سات التعليمية التي تواجه حتديات حتقيق التميز الأكادميي .واليوم
تبذل جامعات البالد النامية ق�صارى جهدها لدعم قدرتها على االرتقاء ببحوثها و�أدائها بغية
الو�صول �إىل مكانة متميزة عاملي ًا ،ومن ثم احلفاظ عليها [.]10-5
هناك �أ�سئلة مهمة البد من الإجابة عليها ،وهي:
•كيف ترتقي جامعة ما �إىل م�صاف اجلامعات العاملية؟
•هل تواجه اجلامعات كلها م�شكالت وحتديات متماثلة؟
•هل من املمكن نقل اال�سرتاتيجيات التي ثبت جناحها يف جامعة بعينها �إىل جامعات البلدان
الأخرى؟
تع َّرف اجلامعات العاملية �أحيانا ب�أنها جامعات بحثية عاملية .فاجلامعات العاملية هي م�ؤ�س�سات
�أكادميية ُ�صممت لتوليد �شتى �أنواع املعرفة ون�شرها ،وتوفري التعليم العايل اجليد مبختلف م�ستوياته،
وتلبية حاجات البلد ،وخدمة امل�صلحة العامة .ويع ّرف املفكرون والإداري��ون �صفة «العاملية» ب�أنها
حتقيق امل�ستوى الذي ي�ضمن االن�ضمام �إىل قوائم ت�صنيف جامعات العامل التي تركز على التعليم
اجليد ،والتدويل ،وخمرجات البحوث ،واملكانة ،والت�أثري .ومن ال�صفات الأ�سا�س للجامعات العاملية
وج��ود هيئة تدري�س م�ؤهلة ،وط�لاب ناجحني ذوي مواهب �أكادميية ،وامتالك التميز البحثي،
والتدري�س اجليد وفق املعايري الدولية ،و�أن يتوفر لها م�صادر متويل جيدة ،ومن�ش�آت جمهزة جتهيزا
جيدا ،و�أن تقدم بيئة غنية للتعلم والبحث بحيث ت�ستجيب مبرونة وب�شكل مالئم ملتطلبات ال�سوق
الدولية املتغرية.
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 -4جوانب مهمة حول مكانة الجامعة العالمية

يتوجب على اجلامعة التي تتطلع �إىل االرتقاء �إىل م�صاف اجلامعات العاملية �أال تتوقف عن ال�سعي
�إىل حتقيق التميز .وهذا ينطوي على م�ضامني وا�ضحة بالن�سبة �إىل اجلودة يف التعليم العايل.
فتميز اجلامعة وجناحها الأكادميي يعتمدان على اال�ستمرار يف حتقيقها م�ستويات عالية من التميز
والإجناز الأكادميي والتعليمي.
وتختلف توقعات اجل��ودة تبعا ل�ل�آراء باختالف عوامل عدة ،مثل :احلالة التعليمية ،والعمليات،
واملدخالت واملخرجات ،ور�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها ،وخمرجات التعليم والبحوث ،وتوظيف
اخلريجني وامل�شاركة الطالبية.
وثمة �أبعاد �أخرى لتعريفات اجلودة ،مثل :التميز ،والثبات على جمموعة املعايري املحددة ،ومالءمة
ور�ضى املعنيني ب�أمور اجلامعة.
ومن ال�صعب تعريف اجلودة يف التعليم العايل تعريفا مبا�شرا ،لكن الزيادة الكبرية يف املناف�سة
الدولية والتباين يف قطاع التعليم العايل الذي �أوجد تنوعا غنيا يف املقررات والربامج وال�شهادات
اجلامعية جعل من ال�ضروري تقييم اجلودة و�ضمان �إحرازها .ويف احلقيقة ،ف�إن عبارة �ضمان
اجلودة لها تف�سريات وا�سعة ،ت�شمل عمليات تقييم جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومراقبتها،
وت�أمينها ،وتطويرها .وي�أتي تطور املمار�سة من الثبات يف �ضمان اجلودة؛ لذلك ف�إن �ضمان اجلودة
وثيق ال�صلة مبعايري التعليم امل�ستخدَ مة يف قيا�س النتائج التي تُ�ستخدم يف املقارنة وفق امل�ؤ�شرات.
وميكن تقييم مدى �ضمان اجلودة من خالل الفح�ص واالعتماد .وتعد اجلودة العالية م�ؤ�شرا على
مكانة اجلامعة وت�صنيفها املتقدم ،وهما من املعايري املعت َمدة التي تدل على التميز يف اجلامعات
العاملية [.]15-11
�أما فيما يتعلق بالت�صنيف ،فهناك ثالث منهجيات خمتلفة يف ت�صنيف اجلامعات العاملية ،وهي
الت�صنيف الأكادميي جلامعات العامل ))(Academic Ranking of World Universities (ARWU
الذي تقوم به جامعة �شانغهاي جياو تونغ ) ،]16[ (Shanghai Jiao Tong Universityوت�صنيف
اجلامعــات العاملية يف التاميز للتعليم العايل (Times Higher Education (THE) World
) ،]17[ University Rankingsوت�صنيف كواكواريل �سيموند للجامعات العاملية (Quacquarelli
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) Symonds (QS) World University Rankingsوامل�شهور با�سمه املخت�صر كيو �إ�س ).]18[ (QS
ويعتقد كثري من املنظمات وال�شركات ب�أن جودة اجلامعات تقا�س مبكانتها يف جداول الت�صنيف.
حت�سن ت�صنيف اجلامعة تقدمت على مقيا�س اجلودة .وهذا ما يجعل الت�صنيف لدى الكثريين
فكلما َّ
و�سيلة جلذب م�ؤ�س�سات التعليم العايل نحو �سوق املعرفة العاملية ،مع �أن الرتكيز يف غالبية معايري
الت�صنيف ين�صب يف معظم الأحوال على املخرجات البحثية ولي�س على جودة التعليم يف ت�صنيف
اجلامعات .وهذا يرجع �إىل �سهولة الت�أكد من �أداء البحوث من م�صادر املعطيات الدولية بدون
اتخاذ �أية �إجراءات ذاتية.
ومبا �أن جودة التعليم ت�شمل الوظائف الثالثة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل � -أي التعليم ،والبحث،
وخدمة املجتمع  -ف�إن جامعة امللك عبد العزيز �سعت جاهدة لتحقيق التميز يف هذه الوظائف
الثالث .وبالإ�ضافة �إىل �سعي اجلامعة لكي تتبو�أ مكانة متقدمة يف �سلم الت�صنيف ،ف�إنها بذلت �أي�ضا
جهودا م�ضنية للح�صول على االعتماد الأكادميي ملا تقدمه من برامج كافة .وهذه خطوة مهمة على
الطريق التي ن�سلكها نحو حتقيق هدفنا يف ت�أ�سي�س جامعة عاملية.
 -5استراتيجيات االرتقاء لتحقيق مكانة الجامعة العالمية

�إن االرتقاء �إىل مكانة اجلامعة العاملية يتطلب ميزات مهمة وحمددة تنطوي على موهبة عالية
وموارد وفرية ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات ت�شجع ال�سعي نحو حتقيق التميز الأكادميي والتعليمي.
�إن جامعة امللك عبد العزيز من اجلامعات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهي بذلك حتظى
مبيزانية عالية ورعاية كبرية من وزارة التعليم .ومل ت� ُأل �إدارة اجلامعة جهدا يف اال�ستفادة من
ميزانيتها من �أجل ا�ستقطاب املواهب الأكادميية التي تتنا�سب وتطلعاتها نحو التميز .وعلى نقي�ض
برامج التميز يف اجلامعات الأخرى ،مثل مبادرة التميز الأملانية والتي تركز على التميز يف البحث
ب�صورة �أ�سا�سية ،ف�إن جامعة امللك عبد العزيز �سعت نحو االرتقاء مب�ستوى اجلودة يف �سائر جماالت
تعليمها العايل مبا فيها التدري�س والبحث ،حيث يجب �أن ت�ؤدي اجلامعة العاملية دورا حيويا �ضمن
نظام التعليم العايل يف تدريب املحرتفني ،والعلماء ،والباحثني ،ممن ي�سهمون يف تطوير االقت�صاد
و�إعداد جيل قائم على املعرفة اجلديدة يدعم النمو الوطني والتقدم املبدع.
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لقد متكنت جامعة امللك عبد العزيز من �إحراز هذا النجاح بف�ضل الدعم ال�سخي وغري املحدود
من جانب حكومة اململكة ،وبالأخ�ص وزارة التعليم ،التي و�ضعت خطة مل�ستقبل قطاع التعليم العايل
يف البالد .ويعد هذا الدعم حيويا فيما يخ�ص م�ؤ�س�سة عاملية امل�ستوى .ي�ضاف �إىل ذلك �أن جلامعة
امللك عبد العزيز املوارد املالية الوفرية وال�ضرورية لتغطية نفقات جامعة مزدهرة .وكذلك ف�إن
جامعة امللك عبد العزيز تتمتع مبواهب فعالة ،وبقيادة ديناميكية ،وحوافز متميزة ،بالإ�ضافة �إىل
البنية التحتية احلديثة املنا�سبة .وكان الجتماع هذه العوامل �أكرب الأثر يف �إيجاد البيئة التعليمية
والأكادميية التي �أثبتت جدارتها يف حتقيق التقدم للجامعة.
 -6البنية التحتية

لقد قام م�شروع حتقيق االعرتاف الدويل واملكانة العاملية على بناء جامعة تتمتع ببنية حتتية مالئمة
ومتميزة .لذا حظي ت�صميم املن�ش�آت وبنائها بدرجة كبرية من االهتمام بغية توفري البنية التحتية
الالزمة لت�سهيل الو�صول �إىل التميز التعليمي والأكادميي .وال �شك يف �أن عن�صر البنية التحتية
مهم بالن�سبة �إىل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س على حد �سواء .فاملختربات احلديثة �أ�سا�سية
لتحقيق �إنتاج علمي على �أعلى امل�ستويات الأكادميية .وبالرغم من متتع �سائر مباين الكليات يف
اجلامعة مب�ستويات عالية من الكفاءة ،ف�إن هناك العديد من املباين اجلديدة لبع�ض الكليات قيد
الإن�شاء حر�صا على حتديث البنية التحتية .وقد انتقلت بع�ض الكليات بالفعل �إىل مبانيها اجلديدة
املزودة ب�أحدث املعدات واملعامل ،فيما ت�ستعد الكليات الأخرى �إىل االنتقال �إىل مواقعها اجلديدة
عما قريب.
وحيث �إن التدري�س الإبداعي بحاجة �إىل َمرافق مالئمة ،ف�إن جامعة امللك عبد العزيز ت�سعى �إىل
توفري املن�ش�آت ال�ضرورية للتعلم التفاعلي ،والتعلم القائم على حل امل�شكالت وعمل امل�شروعات،
والتعلم القائم على العمل اجلماعي والتعلم من ال��زم�لاء ،بالإ�ضافة �إىل قاعات املحا�ضرات
وال�صفوف التقليدية .وتوفر اجلامعة معامل احلوا�سيب ومن�ش�آتها يف �سائر َمرافقها.
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 -7االعتماد األكاديمي

حددت جامعة امللك عبد العزيز ،التي مت�ضي نحو امل�ستقبل وتتطلع نحو الأمام ،ر�ؤيتها ور�سالتها الطموحة
�أكادمييا وتعليميا مبجموعة من الأهداف تقوم على تقاليد �أ�صيلة عميقة اجلذور .و�سعت اجلامعة حثيثا
لكي تكون عملياتها الأكادميية ،مبا فيها و�ضع املناهج وتطويرها ،م�صممة ال�ستكمال ن�سبة كبرية من
خططها اال�سرتاتيجية .واجلامعة على يقني من �أن املناهج اجليدة (التي تتما�شى مع ر�ؤيتها ور�سالتها
و�أهدافها) بالإ�ضافة �إىل الكادر التدري�سي امل�ؤهل ت�شكل حجر الزاوية يف التعليم العايل [.]19
وبالرغم من متتع مناهج جامعة امللك عبد العزيز مبعايري معرتف بها على ال�صعيد الدويل ،لكنها
غري م�ستوردة من جامعات �أجنبية .فاجلامعة تقوم بعملية ت�صميم مناهجها ومراجعتها ،لأنها
�أدركت �أن هذه العملية ت�سهم يف �إيجاد الثقافة الأكادميية املطلوبة لتحقيق معايري التميز التعليمي
والأكادميي ،وت�ساعد املخت�صني يف املناهج على تلبية املهارات والقدرات املطلوبة يف �سوق العمل
املحلية ويف اململكة العربية ال�سعودية عموم ًا.
ويف �سعي جامعة امللك عبد العزيز نحو �إر�ساء قواعد ثقافة متينة الأركان �أكادمييا وتعليميا ،ف�إنها
مل تتوقف عن زيادة �أهدافها وطموحاتها .فقبل خم�سني عاما بد�أت جامعة امللك عبد العزيز بعدد
�صغري من الربامج والطالب� ،أما يف العام الأكادميي احلايل 2015/2014م فقد بلغ عدد براجمها
برناجما يف الدرا�سات العليا .وتدعم
�أكرث من  200برنامج يف املرحلة اجلامعية الأوىل وعلى 190
ً
هذه الربامج كلها عملية تعليمية وبحوث علمية عالية امل�ستوى .ولقد حتقق هذا كله مبرور الوقت
بف�ضل القيادة امل�ستقرة ،والتطور امل�ستمر ،والثبات على ال�سعي نحو التميز التعليمي والأكادميي
الذي وفر التقاليد العلمية احليوية املطلوبة لإنتاج بحوث متميزة وتطبيق فعال للتقنية التعليمية.
لقد �شهدت اجلامعة تطورا كبريا على جبهات عدة ،وجنحت يف �إحراز االعتماد الأكادميي لغالبية
براجمها الأكادميية من جانب هيئات معرتف بها دوليا .وي�أتي هذا التطور نتيجة دقة كبرية يف
التخطيط والإدارة .وقد كانت كلية الهند�سة �أوىل الكليات التي ح�صلت على االعتماد الأكادميي،
حيث منحت هيئة اعتماد الهند�سة والتقنية (The Accreditation Board for Engineering
)) and Technology (ABETحتى الآن االعتماد الثني ع�شر برناجما يف الهند�سة مرتني (2002
و2008م) كما �أن كلية الهند�سة الآن يف �صدد جتديد االعتماد للمرة الثالثة.
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جمل�س التعليم العايل ال�سعودي الهيئ َة الوطنية لالعتماد والتقييم الأكادميي )(NCAAA
ولقد �أ�س�س ُ

بو�صفها �سلطة م�ستقلة تناط بها م�س�ؤولية االعتماد الأكادميي وحتقيق اجلودة يف مرحلة التعليم ما
بعد الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية� .أما ر�سالتها فتتمثل يف ت�شجيع اجلودة ودعمها وتقييمها يف
برامج م�ؤ�س�سات التعليم ما بعد الثانوي ،بهدف التحقق من جودة خمرجات التعليم ،و�إدارة خدمات
الدعم والإدارة يف تلك امل�ؤ�س�سات ،و�إ�سهامها يف البحوث واملجتمعات التي تخدمها م�ؤ�س�سات التعليم
ما بعد الثانوي مبا يكافئ معايري التعليم العايل الدولية.
وحتظى الهيئة الوطنية لالعتماد والتقييم الأكادميي ) (NCAAAباالعرتاف حمليا ودوليا بف�ضل
جودة �إ�سهاماتها وفعاليتها يف التطوير امل�ستمر للتعليم ما بعد الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية.
و ُيطلب الآن من كل برامج جامعة امللك عبدالعزيز احل�صول على االعتماد الأكادميي من قبل الهيئة
الوطنية لالعتماد والتقييم الأكادميي قبل �سعيها للح�صول على االعتماد الأكادميي من هيئات دولية
من خارج اململكة.
 -8قبول الطالب الموهوبين والمتفوقين

خططت جامعة امللك عبد العزيز  -منذ ت�أ�سي�سها  -لإعداد مواردها الب�شرية اخلا�صة ،حيث يتم
اختيار املتقدمني �إىل املرحلة اجلامعية الأوىل والدرا�سات العليا من النخبة املتميزة علميا .ومن
�شروط القبول �أن يحوز الطالب على معدالت عالية يف اختبارات املركز الوطني للقيا�س والتقومي
يف التعليم العايل� ،إذ تطلب معظم اجلامعات ال�سعودية من املتقدمني اجل��دد اجتياز االختبار
التح�صيلي ،رغم اختالف املعدل املطلوب للقبول من جامعة �إىل �أخرى.
نظام ال�سنة التح�ضريية ،حيث يتوجب على جميع الطالب
ولقد اعتمدت جامع ُة امللك عبد العزيز َ
درا�سة مقررات �إجبارية ت�ؤهلهم للحياة اجلامعية العلمية ،ودرا�سة الربامج العلمية الرئي�سة التي
اختاروها .ويف ال�سنة التح�ضريية م�ساران ،الأول لطالب الفروع العلمية ،والثاين لطالب الفروع
الإن�سانية� .أما الطالب الذين ال يحققون امل�ستويات العلمية املطلوبة يف ال�سنة التح�ضريية فيرتكون
اجلامعة �أو يتحولون �إىل معاهد املجتمع التي متنح درجات �أقل من الدرجة اجلامعية (الدبلومات �أو
ال�شهادات احلرفية) �أو �إىل معاهد التعليم التقني املهني.
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 -9برنامج المنح للخريجين المتفوقين

جل�أت جامعة امللك عبد العزيز يف املرحلة الأوىل من تطورها �إىل توظيف �أكادمييني �أجانب .وكان
ذلك الإجراء �ضروريا �آنذاك مل�ساعدة اجلامعة على ت�سريع انطالقتها باالعتماد على �أع�ضاء هيئة
تدري�س وباحثني من ذوي اخلربة .ولعب الأكادمييون الأجانب يف جامعة امللك عبدالعزيز �آنذاك
دورا مهما يف تدريب الأكادمييني ال�سعوديني ال�شباب� .أما اليوم ف�إن ن�سبة الأكادمييني ال�سعوديني يف
جامعة امللك عبد العزيز تزيد على .٪60
وتقدم جامعة امللك عبد العزيز �إىل املتفوقني من خريجيها يف �شتى املجاالت منح ًا درا�سية لتعيينهم
م�ستقبال يف هيئة التدري�س بعد متابعة درا�ساتهم يف اخلارج وح�صولهم على �شهادتي املاج�ستري
والدكتوراه من جامعات عاملية متقدمة يف الت�صنيف الدويل .وبذلك ت�ضمن اجلامعة يف امل�ستقبل
تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س ذوي م�ؤهالت عالية ،ممن هي على دراية تامة مب�ؤهالتهم الأكادميية.
ويتوجه  ٪50تقريبا من املبتعثني �إىل اجلامعات الأمريكية املرموقة ،يف حني يتوجه  ٪25منهم �إىل
طليعة اجلامعات الربيطانية� .أما البقية فيبتعثون �إىل كندا و�أ�سرتاليا و�أوروبا كما يتبني من ال�شكل .1
ويزداد عدد املبتعثني �سنويا كما يتبني من ال�شكل  .2وتخ�ص�ص املنح للطالب والطالبات على حد
�سواء (بن�سبة  50 – 50تقريبا).
�أما الطالبات اللواتي حتول ظروفهن العائلية دون �سفرهن �إىل اخلارج للدرا�سة وفق نظام الدوام
الكامل ،ف�إن جامعة امللك عبد العزيز �سعت ل�ضمان ح�صول ه�ؤالء الطالبات على امل�ؤهالت العلمية
الكاملة ،و�أبرمت اتفاقيات مع عدد من �أف�ضل اجلامعات الربيطانية ت�سمح لهن بالدرا�سة يف بلدهن
وخ�ضوعهن لربنامج �إ�شراف م�شرتك .ويعني لكل طالبة م�شرف يف اجلامعة الربيطانية و�آخر يف
جامعة امللك عبد العزيز .وهناك مرا�سالت واجتماعات منتظمة بني امل�شرفني والطالبات حلل
�أية م�شكالت وم�سائل درا�سية ،ويف الوقت ذاته يتوا�صل اجلميع بالربيد الإلكرتوين طوال العام
الدرا�سي .ويبني ال�شكل  3عدد الطالبات اللواتي التحقن بربنامج الإ�شراف امل�شرتك.
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ال�شكل  .3عدد املبتعثات يف برنامج الإ�شراف امل�شرتك.

 -10برامج الدراسات العليا

طالب الدرا�سات العليا مكانَ ال�صدارة يف البحث العلمي ،وهذا ما دفع جامعة امللك عبد
يحتل
ُ
العزيز لكي تبد�أ برامج الدرا�سات العليا بعد ت�أ�سي�سها بفرتة ق�صرية .ولدى جامعة امللك عبد العزيز
حاليا  190برناجم ًا يف الدرا�سات العليا يف كافة التخ�ص�صات ٪22 ،منها يف م�ستوى الدكتوراه ،وما
عال .ويبلغ عدد الطالب امل�سجلني يف هذه الربامج  7260طالب ًا
تبقى هي برامج ماج�ستري ودبلوم ٍ
(ذكور ًا و�إناث ًا) مبن فيهم الأجانب .وقد بد�أ برنامج الدرا�سات العليا الدويل منذ خم�س �سنوات
وجنح يف ا�ستقطاب طالب من خمتلف البلدان .وتقدم جامعة امللك عبد العزيز منح ًا درا�سية
للمتفوقني من الطالب الأجانب ملتابعة درا�ستهم العليا يف خمتلف برامج اجلامعة.
وفيما يتعلق مبقررات الدرا�سات العليا ،ف�إن �إجمايل عدد امل�سجلني زاد بن�سبة كبرية ،حتى بات من
ال�ضروري تقوية كل جوانب البحث الأكادميي يف اجلامعة وتن�شيطها .وقد �ساعد هذا على الرتحيب
بخريجي جامعة امللك عبد العزيز وتوظيفهم حني يدخلون �سوق العمل بف�ضل م�ؤهالتهم وقدراتهم
العالية.
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لقد �أ�صبحت جامعة امللك عبد العزيز باعرتاف اجلميع املوئل الوطني للتعليم العايل ،وذاع �صيتها
بف�ضل متيزها الأكادميي ،و ُت َعد الآن خ َري من ميثل التعليم العايل اجليد الذي يتواءم ومتطلبات
التطور االقت�صادي ال�سريع الذي ي�شهده املجتمع والأمة .وهذه العوامل متكن اجلامعة من احل�صول
على م�ستويات عالية من التمويل وقبول النخبة من الطالب املتفوقني.
ويبني ال�شكل  4تزايد �أعداد الطالب الذين منحوا �شهادة املاج�ستري �أو الدكتوراه لدى �إكمالهم
برامج جامعة امللك عبد العزيز.
 -11جوائز البحوث في جامعة الملك عبد العزيز

مل تدخر جامعة امللك عبد العزيز و�سعا يف ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س .ومن طرائق الت�شجيع
تقدميها جوائز البحوث العلمية .وت�شمل �آخر قوائم هذه اجلوائز البحثية ما يلي:
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ال�شكل � .4أعداد الطالب الذين ُمنحوا �شهادة املاج�ستري �أو الدكتوراه.
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1 .1جائزة الن�شر يف جملتي «الطبيعة  »Natureو «العلوم »Science
2 .2جائزة الن�شر يف الدوريات العاملية املرموقة ISI
3 .3جائزة الن�شر يف جمالت العلوم الإن�سانية العاملية
4 .4جائزة �أف�ضل باحث
5 .5جائزة �أف�ضل باحث من الطالب
6 .6جائزة العالمِ املتميز
7 .7جائزة اال�ست�شهاد بالبحوث العلمية
8 .8جائزة الفائزين بجوائز دولية
9 .9جائزة �أف�ضل بحث يف الكلية
1010جائزة براءات االخرتاع
1111جائزة الرتجمة
وتختلف قيمة اجلائزة بني جمال و�آخر؛ وتبلغ قيمة �أعالها  150000ريال ( 40000دوالر �أمريكي)
للن�شر يف جملة «الطبيعة» �أو «العلوم» .ويتم منح �أكرث من  800جائزة �سنويا.
 -12تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات العلمية

امل�ؤمترات هي مواقع لتبادل املعرفة واخلربة .وت�شجع جامع ُة امللك عبدالعزيز �أع�ضا َء هيئة التدري�س
على ح�ضور امل�ؤمترات الدولية لتمكنهم من التعرف على العلماء البارزين ،وم�شاهدة العرو�ض
اخلا�صة بنتائج �أحدث البحوث .وتتوىل اجلامعة نفقات �سفر مئات من �أع�ضاء هيئة التدري�س كل
عام للم�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية وتقدمي �أوراق بحوثهم والتعرف على العلماء الدوليني .ويف
كثري من احلاالت تتمخ�ض مثل هذه اللقاءات عن تعاون مثمر بني علماء جامعة امللك عبد العزيز
وعلماء اجلامعات الأخرى .وبف�ضل ت�شجيع جامعة امللك عبد العزيز لأع�ضاء هيئة التدري�س فيها
على امل�شاركة بهذه املنا�سبات ،فقد �أ�صبح ا�سم اجلامعة معروفا على نطاق وا�سع ومعرتفا به يف
عب كثري من �أع�ضاء هذا املجتمع عن
الأو�ساط العلمية الدولية .ونتيجة لهذا االعرتاف والتعارف رّ
ا�ستعدادهم للتعاون مع جامعة امللك عبد العزيز يف �إجراء بحوث م�شرتكة.
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 -13تمويل البحوث العلمية

من العوامل املهمة التي ت�ؤثر يف ن�شر ثقافة البحث العلمي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س توفر التمويل
الذي ي�سمح يف الك�شف عن املفاهيم والأفكار وا�ستق�صائها وحتقيقها من خالل البحث العلمي .ومن
العوامل الأ�سا�سية يف احل�صول على التمويل ،هو �أن يقدم الباحثون دليال قويا يبني �أن العمل املقرتح
قابل للن�شر يف الدوريات العلمية املرموقة املدرجة يف قوائم دوريات � ISIأو ما يعادلها من الدوريات
العلمية الأخرى.
وتتوىل جامعة امللك عبد العزيز متويل مئات امل�شروعات البحثية كل عام �ضمن خمتلف الربامج
التي تبتكرها وتطورها دائم ًا .بالإ�ضافة اىل ما تقوم به اجلامعة من دعم لعلمائها لدى املنظمات
الأخرى باململكة التي متول البحث العلمي ،مثل :مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،ومدينة
امللك عبد اهلل للطاقة النووية واملتجددة ،و�شركة �سابك؛ ومتول هذه الهيئات كل عام ما يقارب
مائة م�شروع بحثي يف جامعة امللك عبد العزيز .وقد �أدت هذه ال�سيا�سة ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�سة
منح اجلوائز� ،إىل زيادة كبرية يف عدد الأوراق العلمية املن�شورة با�سم جامعة امللك عبد العزيز،
واال�ست�شهاد بها �أي�ض ًا ،يف الدوريات العلمية املرموقة املدرجة على قوائم  .ISIويبني ال�شكل 5
الزيادة يف الن�شر العلمي جلامعة امللك عبد العزيز وكذلك الزيادة يف اال�ست�شهاد ب�أبحاث اجلامعة
يف ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية.
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ال�شكل  .5عدد بحوث جامعة امللك عبد العزيز املن�شورة ،وعدد مرات اال�ست�شهاد بها،
يف الدوريات العلمية املرموقة املدرجة على قوائم .ISI
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 -14مجموعات البحث العلمي

طرحت جامعة امللك عبد العزيز فكرة �إن�شاء جمموعات للبحث العلمي يف خمتلف التخ�ص�صات
لدفع التعاون بني الباحثني قدما نحو الأم��ام .وتت�ألف كل جمموعة من خم�سة ع�شر باحث ًا كحد
�أق�صى ،يعملون حتت قيادة �أحد كبار الباحثني .وت�ضم املجموعة �أ�ستاذا متميز ًا زائر ًا و�أكادمييني
من خمتلف الرتب العلمية مبن فيهم امل�ستجدون وطالب الدرا�سات العليا .ولكل جمموعة اخت�صا�ص
عري�ض واح��د يختلف عن تخ�ص�صات املجموعات الأخ��رى .ومل�شروعات البحوث التي تقدمها
خم�س و�أربعون جمموعة
املجموعات الأولوية يف التمويل على تلك التي يقدمها الأفراد .ولقد ُ�شكلت ٌ
حتى نهاية عام 2014م ،ت�شمل طائفة وا�سعة من التخ�ص�صات ،مثل املجموعة البحثية ال�سعودية
لدرا�سة داء ال�سكري ،وجمموعة �أمرا�ض الفم والأ�سنان ،وجمموعة الطاقة املتجددة ،وجمموعة
هند�سة الربجميات والنظم املوزعة ،وجمموعة االقت�صاد وال�سوق ،وجمموعة التحليل غري اخلطي
والريا�ضيات التطبيقية ،وجمموعة التقنية احليوية.
ومن الأهداف الرئي�سة لإن�شاء املجموعات البحثية العمل على م�شروعات تعود بالفائدة على املجتمع
ال�سعودي ،بالإ�ضافة �إىل الن�شر يف الدوريات العاملية املرموقة واملدرجة يف قوائم .ISI
 -15وحدة براءات االختراع

ت�شجيعا للعلماء على ت�سجيل براءات من نتائج بحوثهم العلمية� ،أ�س�ست جامع ُة امللك عبد العزيز
وحد ًة ت�ساعدهم على �إجناز املعامالت الإداري��ة التي يتطلبها ت�سجيل ب��راءات االخ�تراع .وتتوىل
الوحدة توثيق ال�براءات وت�سديد كافة الر�سوم املطلوبة ،و�إجن��از كل امل�سائل القانونية املتعلقة
بت�سجيلها.
ويجب على علماء اجلامعة الذين ي�سعون �إىل ت�سجيل براءة اخرتاع من بحوثهم توقيع عقد مع جامعة
امللك عبد العزيز ،مينحون مبوجبه اجلامعة حق م�شاركتهم الفوائد الناجمة عن براءة االخرتاع.
وقد مت ت�سجيل ب��راءات اخرتاع من البحوث التي �أجريت يف جامعة امللك عبد العزيز يف ٍّ
كل من
الواليات املتحدة الأمريكية ،وبريطانيا ،و�أوروبا ،واليابان ،واململكة العربية ال�سعودية.
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 -16الكراسي العلمية واألكاديمية

الكر�سي العلمي هو تكرمي علمي مينح للعلماء تقدي ًرا لإجنازاتهم يف حقل تخ�ص�صاتهم �أو قدرتهم
على الإ�سهام يف جمال معني .ويتوىل متويل الكرا�سي العلمية والأكادميية �أفراد و�شركات ومنظمات
بهدف دعم متيز البحث وجودته يف جماالت بعينها.
�إن جميع الكرا�سي العلمية يف جامعة امللك عبد العزيز هي موقوفة ومكر�سة لتعيني الباحثني
املتميزين واالحتفاظ بهم وم�ساعدتهم ،لأنهم ي�سعون �إىل حتقيق م�صالح اجلامعة اال�سرتاتيجية
من خالل �إذكاء املعرفة يف جمال بعينه .وت�ضطلع الكرا�سي العلمية يف جامعة امللك عبد العزيز
مب�س�ؤولية الن�شاطات البحثية والأكادميية يف العديد من املجاالت ،حيث �أ�سهمت �إ�سهامات كبرية يف
الأو�ساط البحثية والأكادميية.
وي�شكل برنامج كرا�سي البحث العلمي يف جامعة امللك عبد العزيز جز ًءا من ا�سرتاتيجية اجلامعة
يف �سعيها نحو االنتقال �إىل جامعة بحثية متطورة من خالل ا�ستقطاب �أ�صحاب املواهب الواعدين
املتميزين بالرباعة .وتتوىل �إدارة جامعة امللك عبد العزيز ت�سمية املر�شحني ل�شغل كرا�سي البحث
العلمي من حملة رتبة الأ�ستاذية.
ولقد �أن�ش�أت جامعة امللك عبد العزيز حتى نهاية عام 2014م ثالثني كر�سي ًا من كرا�سي البحث
العلمي ،والعدد يف تزايد م�ستمر كل عام .وهذه الكرا�سي يف العديد من التخ�ص�صات ،فمنها على
�سبيل املثال كر�سي الأمري نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخالقية ،وكر�سي �شركة �سابك ال�سعودية
للحفازات الكيميائية ،وكر�سي حممد ح�سني العامودي لأبحاث القدم ال�سكرية ،وكر�سي �شركة
�أرامكو للتحليل غري الإتاليف ،وكر�سي جمموعة بن زوما لأبحاث و�صناعة املياه املعب�أة.
 -17الهيئة االستشارية الدولية

من اخلطوات التي اتخذتها جامعة امللك عبد العزيز لكي تكون يف م�صاف اجلامعات العاملية
ت�شكيل هيئة ا�ست�شارية دولية )) .(International Advisory Board (IABوتهدف هذه الهيئة �إىل
تقدمي التحليالت والأفكار املبتكرة امل�ستمدة من خربات الهيئات الأكادميية وال�صناعية ومراجعتها
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وتقييمها لكي ت�ساعد اجلامعة على حت�سني موقعها الأك��ادمي��ي والتعليمي� .أم��ا �أع�ضاء الهيئة
اال�ست�شارية الدولية فهم من ر�ؤ�ساء اجلامعات البارزين وال�شخ�صيات املرموقة الأخرى املرتبطة
ب�سوق العمل .وتعقد الهيئة اجتماعاتها مرتني يف ال�سنة ،وهي ت�شمل جل�سات ع�صف ذهني يدور
خاللها النقا�ش حول م�سائل تهم جامعة امللك عبد العزيز .ويكر�س �أع�ضاء الهيئة بع�ض ًا من وقتهم
يف �أثناء وجودهم يف بلدانهم لإعداد ن�صائح للجامعة ،كما تخ�ص�ص بع�ض اجلل�سات لالجتماع
ب�أ�ساتذة اجلامعة ،وطالبها ،وكبار الإداريني فيها الكت�ساب خربة مبا�شرة حول الوقائع يف اجلامعة.
ومن املو�ضوعات التي نوق�شت خالل اجتماعات الهيئة اال�ست�شارية الدولية تدويل اجلامعات،
وا�سرتاتيجيات حت�سني البحث العلمي ورفع م�ستواه ،واالبتكار والإب��داع ،واحلفاظ على التميز يف
التعليم والتعلم ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املو�ضوعات املهمة الأخرى .وقد خ�ص�صت الهيئة اال�ست�شارية
�أول اجتماعاتها للتعريف بجامعة امللك عبد العزيز وخطتها اال�سرتاتيجية ،يف حني خ�ص�صت
االجتماعات التالية ملناق�شة امل�سائل املذكورة �آنف ًا ب�صورة معمقة .وقد طبقت فعال �أغلبية الأفكار
التي طرحتها الهيئة اال�ست�شارية على اعتبار �أنها تعك�س �أف�ضل طرائق املمار�سة املتوفرة حاليا من
هيئات وم�ؤ�س�سات دولية متميزة وم�شهود لها باخلربة.
 -18برنامج العلماء المتميزين

�شددت الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف اجتماعها الثاين الذي ُخ�ص�ص لتحديد الطرائق املنا�سبة
لتطوير البحث العلمي يف جامعة امللك عبد العزيز على �ضرورة اال�ستفادة من الباحثني الدوليني
املتميزين لدعم البحث العلمي يف اجلامعة و�إثرائه .ونتيجة لذلك� ،شرعت جامعة امللك عبد العزيز
با�ستقطاب عدد من كبار العلماء ممن يكرث اال�ست�شهاد ببحوثهم مبا يتما�شى مع تو�صيات الهيئة
اال�ست�شارية الدولية.
وتطبيقا مل�شورة الهيئة اال�ست�شارية الدولية التي تهدف �إىل تقوية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب يف جامعة امللك عبد العزيز ،وعقد ات�صاالت �أكادميية مع العلماء والباحثني امل�ؤهلني يف
اخلارج ،وامل�ساعدة على نقل خربات العلماء والباحثني الدوليني وجتاربهم ،ف�إن جامعة امللك عبد
العزيز تتعاون يف الوقت احلايل مع �أكرث من  120عامل ًا متميز ًا من العلماء الدوليني يف خمتلف
التخ�ص�صات حمل اهتمام اجلامعة .وقد متخ�ض هذا الربنامج عن نتائج مثمرة منها:
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•تبادل الأفكار بني الباحثني املحليني والدوليني
•�إ�صدار دوريات علمية ذات م�ستوى عاملي
•توفري بيئة �أكادميية داعمة وحمفزة لالبتكار
•حتفيز التميز ،واالخرتاع ،واملواهب وت�شجيعها
•ت�شجيع البحث العلمي ودعمه وحتديثه ،ال�سيما البحوث العلمية التطبيقية املعدة خلدمة
املجتمع ال�سعودي وتطويره.
 -19الوقف العلمي

للأوقاف دور ال ُين�سى يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية .فقد كانت الأوقاف �أ�سا�س النه�ضة العلمية
الإ�سالمية� ،إذ وفرت بيئة م�ستقرة للعلماء وطالب العلم ،و�ضمنت لهم موارد م�ستدامة �سمحت
للعلماء امل�سلمني بدرجة من حرية البحث ،ومكنتهم من تكري�س الوقت للإنتاج العلمي .فكانت
النتيجة تراث ًا ثري ًا من املعرفة يف �شتى املجاالت امل�ستمدة من النه�ضة.
ولقد عقدت جامعة امللك عبد العزيز العزم على �إحياء هذا الدور املهم لتمويل امل�شروعات الإ�سالمية
التي على �أ�سا�سها تبنى احل�ضارة وبالأخ�ص ما يتعلق بالبحث العلمي والتطور التقني ،لذلك فقد
�أعلنت جامعة امللك عبد العزيز عام 1425هـ عن �إن�شاء وقف �سخي لدعم البحث العلمي بهدف دعم
البحوث التي تخدم املجتمع وتعالج م�شكالته ،ول�ضمان ا�ستدامة بحوثها العلمية.
 -20مراكز البحوث

�إن توفري املقدرة الالزمة للتميز البحثي ا�سرتاتيجية حيوية حتركها احلكومات الوطنية� ،إذ ال غنى
عن اجلامعات البحثية يف ال�سعي نحو بلوغ اجلامعة م�ستوى العاملية .وتع ُّد مهام البحث جزء ًا حيوي ًا
يف متثيل و�إحراز القيمة املقابلة للمال فيما يخ�ص جميع جوانب البحث.
ولقد �أ�س�ست جامعة امللك عبد العزيز العديد من مراكز البحوث لكي تقوم ب�أبحاث �أ�سا�سية
وتطبيقية يف �سائر املو�ضوعات ،وت�ستقطب املزيد من �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني لكي ي�سهموا يف
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�سوق املعرفة العاملية .و�سعيا �إىل رفع م�ستوى قدراتها البحثية بذلت جامعة امللك عبد العزيز جهود ًا
م�ضنية يف �سبيل تكثيف مهام البحوث يف مراكزها البحثية ،بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف الدرا�سات
العليا ،وزيادة املخ�ص�صات املالية ،و�إر�ساء �أ�س�س تطوير امل�شروعات البحثية.
وت�شكل مراكز البحوث جزء ًا ال يتجز�أ من النظام الأكادميي جلامعة امللك عبد العزيز ،حيث يجتمع
�أع�ضاء هيئة التدري�س الراغبون يف �إجراء البحوث يف بيئة بحثية ت�ضم خمتلف العلوم وت�سعى �إىل
تطوير املعرفة .ومن مراكز البحوث املوجودة حاليا نذكر على �سبيل املثال مركز امللك فهد للبحوث
الطبية ،ومركز التقنيات متناهية ال�صغر ،ومركز �أبحاث املياه.
وت�صنف بع�ض مراكز البحوث على �أنها مراكز متيز ،وتتلقى بذلك ميزانيات مبا�شرة من وزارة
التعليم لفرتة حمددة على �أن تقوم بعد ذلك بتمويل �أبحاثها ذاتي ًا .وهذه املراكز فريدة وال تتكرر يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ولذا ُيطلب منها تقدمي َمرافقها لتكون من�صات ومواقع للبحوث للعاملني
يف �سائر جامعات اململكة .ومن مراكز التميز يف جامعة امللك عبد العزيز نذكر على �سبيل املثال،
مركز التميز البحثي يف علوم اجلينوم الطبي ،ومركز التميز البحثي يف الدرا�سات البيئية ،ومركز
التميز لأبحاث ه�شا�شة العظام.
2015( -21م) وما بعدها

يف العام 2014م كانت جامعة امللك عبد العزيز تعمل على خطتها اال�سرتاتيجية الثالثة (-2015
2019م) ،وقدمت اخلطة �إىل الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف اجتماعها ال�سابع الذي عقد يف نوفمرب
2014م ومت احل�صول على تعليقات ق ّيمة.
ويبني ال�شكل  6الفوارق بني خمتلف اخلطط اال�سرتاتيجية جلامعة امللك عبدالعزيز .فاخلطة
اال�سرتاتيجية الأوىل (2009-2005م) كانت تهدف �إىل دفع اجلامعة قدما لتحتل مكانة متقدمة.
و�أما اخلطة اال�سرتاتيجية الثانية (2014-2010م) فكانت تهدف �إىل احتالل مركز الريادة� .أما
الهدف الرئي�س من اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة (2019-2015م) فهو و�ضع جامعة امللك عبد
العزيز يف مرتبة معرتف بها دوليا يف جمال التميز التعليمي والأكادميي.
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ال�شكل  .6الفل�سفة وراء اخلطط اال�سرتاتيجية الثالثة (2019-2005م) جلامعة امللك عبدالعزيز.

ال�شكل  .7جمال كل خطة من اخلطط اال�سرتاتيجية الثالثة (2019-2005م).

22

خارطة الطريق للتحول إىل جامعة عاملية املستوى :أ.د أسامة طيب

ويبني ال�شكل  7املزيد من التفا�صيل ،حيث امتدت اخلطة اال�سرتاتيجية الأوىل ب�شكل عر�ضي يف حني
�أن اخلطة اال�سرتاتيجية الثانية امتدت يف العمق .و�أما اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة ف�سرتكز على
حتقيق املكانة والت�صنيف ب�صفتها جامعة عاملية معرتف بها دوليا.
 -22الخاتمة

خال�صة القول� ،إن جامعة امللك عبد العزيز �سعت نحو حتقيق �أعلى معايري التميز الأكادميي لكي
تبني جامعة ترقى �إىل م�صاف اجلامعات العاملية مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية اململكة العربية
ال�سعودية اخلا�صة بالتعليم العايل .ون�ستنتج مما �سبق �أن التخطيط الواقعي يجعل من املمكن
حتقيق الهدف احليوي واملهم� ،أال وهو الو�صول �إىل التميز التعليمي والأكادميي على امل�ستوى العاملي
يف التعليم العايل.
واملطلوب ت�سريع خطوات ارتقاء اجلامعة لتتبو�أ مكانتها على ال�صعيد العاملي ،لكي تزيد من ظهور
معاملها دوليا ومن قدرتها على املناف�سة تعليميا و�أكادمييا على ال�صعيد العاملي .ولقد حددت جامعة
امللك عبد العزيز ا�سرتاتيجيات مالئمة وطبقتها بهدف تطوير اجل��ودة الأكادميية والتعليمية
وحتقيق املكانة التي ت�صبو �إليها بني جامعات العامل املرموقة .ولقد اعتمدت جامعة امللك عبد
العزيز خطط تطوير ذات توجهات دقيقة من �أجل رفع درجاتها يف خمتلف نظم الت�صنيف .كما �إن
للعوامل الأخرى �أهمية م�شابهة مبا يف ذلك تطوير اجلودة ،وتطوير مراكز البحوث ،و�ضمان اجلودة
ك�أحد العوامل املهمة.
�إن توفر الأموال الالزمة عامل حيوي يف الإعداد لبناء جامعة على امل�ستوى العاملي .لذا كان التمويل
العام من ميزانية احلكومة يف �صميم عملية ت�شغيل م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�سعودية .ف�ضخامة عدد طالب جامعة امللك عبد العزيز ،وقدراتها البحثية ،ومن�ش�آتها التعليمية
جعل نفقاتها تفوق نفقات غالبية اجلامعات الأخ��رى يف اململكة .لكن موافقة وزارة التعليم على
طلب جامعة امللك عبد العزيز متويل �سعيها لكي تكون يف م�صاف اجلامعات العاملية ا�ستثمار مفيد
للوزارة ،على اعتبار �أن املخ�ص�صات املمنوحة توجه بكل دقة وحر�ص وبطريقة علمية من جانب
الباحثني وال�سلطات املعنية .هذه الدقة وهذا احلر�ص يف اال�ستفادة من املوارد املالية ،بالإ�ضافة
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�إىل العوامل التي �سبق ذكرها �ضمان لإمكانية حتقيق النتائج املرجوة واملتوقعة .وت�ضمن نتائج هذه
اجلهود حتقيق جامعة امللك عبد العزيز املعايري املطلوبة لكي تتبو�أ مكانتها بني اجلامعات العاملية
املرموقة .ويتحقق هذا من خالل امتالك متيز �أكادميي وتعليمي حقيقي ذي م�صداقية ومعرتف به
دوليا ،وبناء جامعة تقدم جمموعة �شاملة ومتكاملة من الربامج التعليمية �سواء يف املرحلة اجلامعية
الأوىل �أو الدرا�سات العليا .وت�شكل هذه اجلهود املت�ضافرة واملركزة ا�ستثمارا مدرو�سا يف املوارد
الب�شرية ال�سعودية التي ترثي املجتمع ال�سعودي دون �شك.
�إن الدعم ال�سخي الذي تتلقاه جامعة امللك عبد العزيز من حكومة اململكة العربية ال�سعودية كان
له �أكرب الأثر يف حتويل جامعة امللك عبد العزيز �إىل جامعة حديثة ذات مكانة �أكادميية وتعليمية
مرموقة معرتف بها دوليا .ولقد �أثبتت اجلامعة بالدليل املادي مكانتها التعليمية والأكادميية املعرتف
بها دوليا .فقد جاء ت�صنيفها بني اجلامعات الأربعمائة الأوىل يف العامل ،وفق نظم الت�صنيف الثالثة
الرئي�سة جلامعات العامل وهي الت�صنيف الأكادميي جلامعات العامل (Academic Ranking of
)) ،World Universities (ARWAوت�صنيف التاميز للتعليم العايل (Times Higher Education
)) ،(THEوت�صنيف كيو �إ�س (.)QS
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الهيئات االستشارية الدولية يف العالم :أ.د .عدنان زاهد

1.1المقدمة

حتر�ص امل�ؤ�س�سات العلمية واملنظمات ال�صناعية الكربى على اال�ستفادة من خ�برات الهيئات
اال�ست�شارية املرموقة عامليا ،فت�ضع خططا طويلة الأجل �أو ق�صرية الأجل لت�شكيلها .وتت�ألف هذه
الهيئات اال�ست�شارية من جمموعات ت�ضم نخبة من اخلرباء يف ال�صناعة والعلوم والإدارة .وتطلب
امل�ؤ�س�سات التعليمية م�ساعدة هذه الهيئات بغية دعم جهودها الرامية �إىل حتقيق تقدم متميز ي�ستحق
االعرتاف الدويل [ .]3-1ولي�ست الهيئات اال�ست�شارية ،وال يراد لها �أن تكون ،بدائل عن جمال�س
الإدارة الت�شريعية امل�س�ؤولة عن التخطيط والتنفيذ الداخلي يف امل�ؤ�س�سات ذات العالقة .وبالفعل،
ف�إن الهيئات اال�ست�شارية� ،إذا ما ت�أ�س�ست بال�شكل ال�صحيح ،تكمل الأجهزة التنفيذية املوجودة من
خالل تقدمي امل�شورة والإر�شاد وت�ساعدها على �أداء مهماتها على الوجه الأكمل .وينبغي التعبري
�صراحة عن �أهداف الهيئات اال�ست�شارية ومعايري انتقائها من البداية من �أجل حتقيق �أق�صى فائدة
للم�ؤ�س�سات ذات العالقة.
�إن الدافع وراء تبني مثل هذه اال�سرتاتيجية هو �ضمان ح�صول امل�ؤ�س�سات التعليمية واملنظمات
ال�صناعية املعنية على م�شورة قائمة على اخلربة يف التقنية العالية اجلديدة والتقدم العلمي ،مما
يجعلها قادرة على �إدارة الأعمال يف الأ�سواق العاملية املختلفة .ويقدم هذا الف�صل فكرة عامة عن
الهيئات اال�ست�شارية الدولية )) (International Advisory Boards (IABsالتي ت�ستعني بها مناذج
ُ
الهيئات اال�ست�شارية
الف�صل
خمتارة من اجلامعات وكربى املنظمات يف العامل .كما يع ِّرف هذا
ِ
الدولية ،و�أهدافها وت�شكيلها وجداول اجتماعاتها يف هذه امل�ؤ�س�سات واملنظمات ،كما يغطي �أي�ض ًا
بع�ض جوانب الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف جامعة امللك عبد العزيز ،ويقدم �أمثلة من جامعات
وم�ؤ�س�سات متميزة �أخرى على ال�صعيد العاملي �شكلت هيئات ا�ست�شارية دولية.
 -2تعريف الهيئة االستشارية الدولية
الهيئــات اال�ست�شــارية الدوليــة� ،أو املجال�س اال�ست�شارية الدولية
))ُ ،Councils (IACsوجدت لال�ستفادة من خربات �أع�ضائها ومداوالتهم و�أفكارهم بهدف الإ�سهام
يف خمتلف ميادين التطور [ .]4ولي�س للهيئات �أو املجال�س اال�ست�شارية �سلطة اتخاذ القرارات،
بل حتاول م�ساعدة جمال�س الإدارة العليا يف امل�ؤ�س�سات �أو جمال�س اجلامعات على ت�سيري الأمور
(International Advisory
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اال�سرتاتيجية وال�ضرورية وتوفر الآليات اال�ست�شارية من ذوي اخلربات.
 -3من يمكن أن يصبح عضواً في هيئة استشارية دولية أو مجلس
استشاري دولي؟

بهدف االخت�صار يف الكتابة ،ف�إن عبارة «هيئة» و «هيئة ا�ست�شارية» هما العبارتان ال�سائدتان الحق ًا،
ويق�صد بهما الهيئات اال�ست�شارية الدولية واملجال�س اال�ست�شارية الدولية.
�أما تركيبة الهيئات اال�ست�شارية ،فيجب �أن تقوم على �أه��داف املنظمة و�صفتها .لذا ف�إن الهيئة
امل�شكلة بغر�ض تزويد م�ؤ�س�سة بامل�شورة حول التخطيط التعليمي على �سبيل املثال تختلف على الأرجح
اختالفا كبريا عن الهيئة امل�شكلة لتقدمي امل�شورة حول �أحدث البحوث الطبية �أو الهند�سية [.]1
وتعتمد تركيبة الهيئة اال�ست�شارية اعتمادا كليا على الدور املناط بها وعلى �أهدافها املعلنة بكل
و�ضوح .فهل يراد لها �أن تكون �أداة لتطوير الأعمال وحت�سني �صورة املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة و�إطالق
مقدمات جتارية مالئمة� ،أم �إن الهدف منها هو �إثراء قاعدة املعرفة لدى الهيئة التنفيذية الرئي�سة
و�شرح م�سائل تخ�ص�صية؟ وب�صفة عامة ،ف�إن الهدف من الهيئة اال�ست�شارية يحدد تركيبتها [،]1
كما �أن اجلمع احلكيم بني اخلربة واملعرفة ميكن �أن يعزز �أداءها .لذلك فمن ال�ضروري �أن يكون
لأع�ضاء الهيئات اال�ست�شارية الدولية خربات مكت�سبة كبرية ،و�أن ميثلوا مدى وا�سع من امل�ؤ�س�سات
التعليمية العليا ،والهيئات البحثية ،والقطاعات التجارية وال�صناعية ،والتخ�ص�صات الوظيفية.
 -4وظائف الهيئات والمجالس االستشارية الدولية

تت�ضمن الوظائف الأ�سا�س للهيئات واملجال�س اال�ست�شارية الدولية ما يلي [:]4-2
•تقدمي امل�شورة امل�ستقلة اخلارجية من خالل اجتماعات الهيئة واالهتمام مب�شروعات ومبادرات
جديدة.
•امل�ساعدة على تطوير عالقات م�ؤ�س�ساتية وجتارية على امل�ستويني الوطني والدويل.
•امل�ساعدة على بناء م�سوغات للتحول امل�ؤ�س�ساتي وتقدميها عند اللزوم وبح�سب الطلب.
•امل�ساعدة على زي��ادة �إ�سهامات املمار�سني يف البحوث والتعلم والتدري�س ،مبا يف ذلك �إقامة
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توا�صل مبا�شر ومتابعته مع �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الأكادمييني والطالب.
•نقل اخلربات الدولية املكت�سبة من اجلامعات وال�شركات ذات امل�ستوى العاملي �إىل املنظمات
املحلية يف م�سائل التعليم والبحوث ونقل التقنية ،والتعاون الدويل ،والت�سويق وامل�سائل الأخرى
ذات ال�صلة.
•رفع م�ستوى التعاون الدويل بني اجلامعات املحلية املعنية واجلامعات الدولية املتميزة.
•تقدمي امل�شورة حول اال�سرتاتيجية ال�شاملة وتوجهات امل�ؤ�س�سات ،ال �سيما يف جمال البحوث
والتعليم ،وحت�سني �صورتها اخلارجية ،وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن اال�ستجابات املنا�سبة للم�سائل
الأخرى ذات ال�صلة حني ظهورها.
•تقدمي الآراء املبنية على اخلربة يف التقييم اخلا�ص باجلوانب التعليمية لربامج الأعمال التجارية
وبالتعاون املثمر مع القطاع التجاري.
•م�ساعدة اجلامعات و�إر�شادها لكي حتقق التميز الأكادميي وخدمة املجتمع كما جاء يف ر�سالتها.
 -5أمثلة عن الهيئات والمجالس االستشارية الدولية

ذكرنا فيما �سبق �أن كثريا من امل�ؤ�س�سات وال�شركات تقرر ت�شكيل هيئات ا�ست�شارية حني تظهر
ق�ضية تتطلب اال�ستفادة من اخلرباء لتعزيز الفكر اال�سرتاتيجي والفهم واملعرفة ب�صورة �إيجابية
لدى الهيئات التنفيذية وفرق الإدارة� .إذ �إن �أهل اخلربة من �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية
ي�ستطيعون تقدمي امل�شورة التخ�ص�صية والعديد من املهارات والفهم للفريق الإداري يف جماالت
تخرج عن نطاق خرباتهم اليومية .ونورد فيما يلي �أمثلة من جامعات وم�ؤ�س�سات �شكلت هيئات
ا�ست�شارية دولية لدعم �سعيها �إىل حتقيق �أهدافها ور�ساالتها.
�أما اجلزء التايل فيقدم فهما معمقا للهيئة اال�ست�شارية الدولية اخلا�صة بجامعة امللك عبد العزيز
و�أهدافها ،واملعايري املطبقة يف اختيار �أع�ضائها .كما تبني املو�ضوعات واملحاور التي طرحت خالل
االجتماعات ال�سبعة التي متت حتى موعد طباعة الكتاب [.]12 ،5 ،2
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 -6الهيئة االستشارية الدولية لجامعة الملك عبد العزيز
 1-6مقدمة

تعد جامعة امللك عبد العزيز م�ؤ�س�سة تعليمية متميزة يف ال�شرق الأو�سط ،وقد اتخذت هذه اجلامعة
خطوات حتويلية مهمة بغية ت�أ�سي�س �شراكات وبرامج تعاونية مع م�ؤ�س�سات تعليمية و�صناعية وطنية
ودولية يف �سبيل حت�سني و�ضعها الأكادميي والتعليمي .و�سعيا من اجلامعة �إىل حتقيق قفزة كبرية
نحو جودة الأداء والبحث الأكادميي وخدمة املجتمع� ،شكلت لها هيئة ا�ست�شارية دولية عام 2010م
لكي تتمكن من اال�ستفادة من خرباء ذوي �سمعة عاملية يف ال�صناعة والتعليم العايل ممن �أ�سهموا
�إ�سهاما فعاال يف تطوير التعليم العايل يف �سائر �أنحاء العامل .ويقول �أ�سامة طيب مدير جامعة امللك
عبد العزيز «�ستمثل هذه الهيئة قوة دفع رئي�سة تر�شد جامعة امللك عبد العزيز �إىل تقوية التما�سك
والثبات جلميع النظم الفرعية ،بهدف حتقيق �أق�صى درجات الأداء» [.]6
�أما الهدف من الهيئة اال�ست�شارية الدولية فهو �ضمان قدرة �إدارة اجلامعة على الو�صول �إىل مدخالت
و�أفكار متنوعة من املجتمعات الأكادميية والتجارية الدولية ،من خالل ا�ست�شارات مجُ َ د َولة .ويراد
لهذه املدخالت وامل�شورات والإر�شادات �أن تعني جامعة امللك عبد العزيز وتدعمها يف بحثها عن
التميز الأكادميي والتعليمي واالعرتاف الدويل.
ول�ضمان تلقي جمموعة متنوعة من الأفكار والآراء ،ف�إن �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية ال ميثلون
تخ�ص�صات علمية خمتلفة وح�سب ،بل ميثلون � ً
أي�ضا جما ًال وا�س ًعا من اخللفيات الثقافية .وتعقد
الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز اجتماعاتها يف بلدان خمتلفة بغية ت�أكيد هدفها
يف حتقيق ح�ضور عاملي وروح عاملية.
 2-6أهداف الهيئة االستشارية الدولية

•امل�شاركة يف �إعادة �صياغة �أهداف جامعة امللك عبد العزيز اال�سرتاتيجية ،و�أولوياتها،
و�إجراءاتها وم�سارات �أدائها بغية ت�سهيل حتقيق �أهدافها يف العملية التعليمية ،والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع.
•االعتماد على املعرفة التي ميتلكها �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية وفكرهم وخربتهم

32

الهيئات االستشارية الدولية يف العالم :أ.د .عدنان زاهد

يف م�ساندة جماالت جامعة امللك عبد العزيز وفر�صها وجماالتها ،بغية متكينها من حتقيق
�إجنازات متميزة يف املعرفة والعلوم والتقنية.
•دعم مكـــانة اجلامعة و�صــــورتها على ال�صـــعيد الدويل من خالل منجزاتها ال �سيما يف
جمال البحث واالبتكار.
•الإ�سهام يف ت�شكيل حتالفات ا�سرتاتيجية بني اجلامعة والقطاعات اخلدمية وامل�ؤ�س�سات
الإنتاجية يف املجتمع وال�شركات ال�صناعية العاملية وم�ؤ�س�سات املعرفة العلمية.
•تقدمي امل�شورة للجامعة فيما يخ�ص املو�ضوعات التي تدر�سها الهيئة اال�ست�شارية الدولية.
•تقدمي امل�شورة التقنية ،والأكادميية والإدارية للجامعة و�إىل امل�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى التي
ترغب يف اال�ستفادة من خربات �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية وجتاربهم وم�ؤهالتهم.
 3-6أعضاء الهيئة االستشارية الدولية

اختارت جامعة امللك عبد العزيز �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية بعناية فائقة ،بحيث �ضمت
�شخ�صيات بارزة وفعالة يف جماالت ال�صناعة والتعليم العايل وغريها ممن يعرفون ب�إجنازاتهم
وب�إ�سهاماتهم على ال�صعيد الدويل ،كل يف جمال تخ�ص�صه.
وتت�ألف الهيئة اال�ست�شارية الدولية من ثمانية ع�شر ع�ض ًوا يعينون مبدئ ًيا ملدة �سنتني ،وميكن �أن يعاد
تعيينهم لفرتتني �أخريني ،بحيث ت�صل املدة النهائية �إىل �ست �سنوات .وقد ا�ستغرقت عملية اختيار
الأع�ضاء الأوائل �أكرث من �سنتني� .أما املجموعة الأوىل التي وقع االختيار عليها ف�ضمت ر�ؤ�ساء جامعات
دولية وهي جامعة والية �أوهايو (الواليات املتحدة) ،وجامعة ما�سرتيخت (هولندا) ،وجامعة فيينا
(النم�سا) ،وجامعة هل�سنكي (فنلندا) ،وجامعة كوبنهاغن (الدمنارك) ،وجامعة نانيانغ للتقنية
(�سنغافورة) ،وجامعة �( IEإ�سبانيا) ،وجامعة بلكنت (تركيا) ،وجامعة فودان (ال�صني) ،وجامعة
ناغويا (اليابان) .وهناك �أي�ضا اثنان من الأكادمييني البارزين ،وهما عميد مدر�سة ال�صحة العامة
يف جامعة هارفارد (الواليات املتحدة) وم�ؤ�س�س معهد تكنولوجيا النبات احليوية للبلدان النامية
ورئي�سه .ومت متثيل املنظمات االحرتافية الدولية برئي�س الهيئة الطبية الأوروبية ،واملدير التنفيذي
للمجل�س الدويل لتبادل العلماء� .أما �سوق التوظيف الدولية فمثلها رئي�س �شركة هيتا�شي ومديرها
التنفيذي (اليابان) ،ورئي�س �شركة ني�سان ل�صناعة ال�سيارات ومديرها التنفيذي (اليابان)� .أما
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�سوق التوظيف املحلية فمثلها رئي�س جمموعة العامودي ومديرها التنفيذي ،وم�ؤ�س�س بنك اخلليج
الأول لال�ستثمار ومديره التنفيذي� .أما رئي�س الهيئة اال�ست�شارية الدولية و�أمينها العام فهما مدير
جامعة امللك عبد العزيز ،ووكيلها للدرا�سات العليا والبحث العلمي [.]12-8 ،5
ويظهر يف الأ�شكال � 3-1أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف ثالثة اجتماعات عقدت يف ثالثة
مواقع خمتلفة :جامعة امللك عبد العزيز (جدة) ،وجامعة فيينا (النم�سا) ،وجامعة ( IEا�سبانيا).

ال�شكل ( .)1االجتماع الأول للهيئة اال�ست�شارية الدولية
يف مقر جامعة امللك عبدالعزيز ،يف جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
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ال�شكل ( .)2االجتماع الثاين للهيئة اال�ست�شارية الدولية يف جامعة فيينا (النم�سا).

ال�شكل ( .)3االجتماع الرابع للهيئة اال�ست�شارية الدولية يف جامعة ( IEا�سبانيا).
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عقدت الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أول اجتماعاتها يف مقر جامعة امللك عبدالعزيز يف  29و 30يناير
2011م ،حيث تع ّرف الأع�ضاء على من�ش�آت اجلامعة والربامج الأكادميية والن�شاطات املختلفة.
وكان ذلك االجتماع نقطة االنطالق للرحلة الطموحة التي �ستحمل جامعة امللك عبد العزيز �إىل
حتقيق هدفها يف اتخاذ مكانتها يف م�صاف اجلامعات العاملية املتميزة.
وتقدم جامعة امللك عبد العزيز لأع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية التعوي�ضات املنا�سبة مثل تذاكر
الطائرة ،والإقامة لدى قدومهم حل�ضور اجتماعات الهيئة.
 4-6اجتماعات الهيئة االستشارية الدولية

تعقد الهيئة اال�ست�شارية الدولية اجتماعاتها مرتني يف ال�سنة ،حيث يعقد االجتماع الأول يف مقر
اجلامعة يف جدة ،يف اململكة العربية ال�سعودية ،والثاين يف موقع دويل يف مقر جامعة �أحد �أع�ضاء
الهيئة خارج اململكة .وي�ستمر االجتماع ثالثة �أيام على الأك�ثر .وتبني الأ�شكال (�-4أ)-4( ،ب)
و(-4ج) �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف عدد من جل�ساتهم.

ال�شكل �-4أ� .إحدى جل�سات الهيئة اال�ست�شارية الدولية.
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ال�شكل -4ب .جل�سة �أخرى من جل�سات الهيئة اال�ست�شارية الدولية.

ال�شكل -4ج .جل�سة ثالثة من جل�سات الهيئة اال�ست�شارية الدولية.

�أما �صلة الو�صل الرئي�سة بني اجلامعة و�أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية فهي وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،ب�صفته الأمني العام للهيئة .ويف معظم االجتماعات ،توجه الدعوة
�إىل جميع وكالء جامعة امللك عبد العزيز ،وكذلك بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ب�شكل
اختياري (ك�أع�ضاء غري دائمني يف الهيئة) حل�ضور االجتماعات وامل�شاركة فيها ،بغية توثيق الروابط
واحلفاظ عليها بني �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية والفريق الإداري امل�س�ؤول امل�شرف على العمل
وعلى �إدارة �ش�ؤون اجلامعة ب�شكل يومي .ويعتمد اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل مرة على
التخ�ص�ص واملحور الأ�سا�س املطروح للنقا�ش واملداولة يف االجتماع.
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ومنذ �أن �شكلت جامع ُة امللك عبد العزيز الهيئ َة اال�ست�شارية الدولية مت عقد �سبعة اجتماعات لها،
وتفا�صيلها مو�ضحة يف اجلدول التايل ،يف حني يعطي امللحق ( )1جدول �أعمال �أحد االجتماعات
كمثال على جداول �أعمال الهيئة:
االجتماع
1

2

1432/2/26-25هـ

تعريف �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية
الدولية بجامعة امللك عبد العزيز
وخطتها اال�سرتاتيجية الثانية

جامعة امللك
عبدالعزيز (جدة) ()2011/1/30-29
جامعة فيينا
(النم�سا)

1432/8/2-1هـ
()2011/7/3-2

طرق تطوير البحث العلمي يف جامعة
امللك عبد العزيز

3

جامعة امللك 1433/3/27-26هـ خطوات جامعة امللك عبد العزيز نحو
االبتكار والإبداع (اجلزء )1
عبدالعزيز (جدة) ()2012/1/19-18

4

1433/11/28-27هـ خطوات جامعة امللك عبد العزيز نحو
االبتكار والإبداع (اجلزء )2
()2012/10/14-13

جامعة IE

(�إ�سبانيا)

5

1434/7/2-1هـ طرق التميز و�سبل حتقيقه يف التعليم
جامعة امللك
والتعلم (اجلزء )1
عبدالعزيز (جدة) ()2013/5/12-11

6

1435/1/21-19هـ طرق التميز و�سبل حتقيقه يف التعليم
والتعلم (اجلزء )2
()2013/11/24-22

7

38

املكان

التاريخ

املحور الأ�سا�س

جامعة بلكنت
(تركيا)

1435/11/26-25هـ اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة جلامعة
جامعة امللك
امللك عبد العزيز للو�صول �إىل جامعة
عبدالعزيز (جدة) ()2014/9/21-20
عاملية امل�ستوى
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 -7أمثلة عن الهيئات االستشارية الدولية والمجالس االستشارية الدولية
في جامعات أخرى

ذكرنا فيما �سبق �أن كثريا من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات يف �أنحاء العامل �أن�ش�أت هيئات ا�ست�شارية دولية
لكي ت�ستفيد من خربات �أع�ضائها .وقد �صنفت بع�ض هذه اجلامعات من بني �أف�ضل خم�سمائة
جامعة على م�ستوى العامل ،يف حني مل ت�صنف جامعات �أخرى حتى الآن.
وحتتوي الفقرة التالية على �أمثلة من اجلامعات يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أرورب��ا ،و�آ�سيا،
و�أ�سرتاليا ،التي �أن�ش�أت هيئات ا�ست�شارية دولية ،وهي لي�ست �شاملة جلميع اجلامعات التي �أن�ش�أت
هيئات ا�ست�شارية لها.
 1 -7المجلس االستشاري الدولي لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم
والتقنية (المملكة العربية السعودية)
جامعــة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية (اململكة العربية ال�سعودية)(King Abdullah University

)) for Science and Technology (KAUSTجامعة بحثية عاملية خمت�صة بالدرا�سات العليا
ومكر�سة لفتح ع�صر جديد من الإجنازات العلمية يف اململكة التي تعود بالفائدة على اململكة العربية
ال�سعودية ،واملنطقة ،والعامل .فرئي�س املجل�س اال�ست�شاري الدويل ي�ساند رئي�س جامعة امللك عبد
اهلل للعلوم والتكنولوجيا ،ويقدم له امل�شورة ب�ش�أن التطور الأكادميي ال�شامل .ويهدف هذا التطور
�إىل �إبراز اجلامعة كجامعة ذات �شهرة عاملية متخ�ص�صة بالدرا�سات العليا وت�سهم ب�شكل فعال يف
التقدم التقني [.]13
�إن املجل�س اال�ست�شاري الدويل جلامعة امللك عبد اهلل ميثل هيئة رائدة� ،إذ �إنها ت�ضم علماء وباحثني
وروادا �أكادمييني ،يتمتعون ببالغ االحرتام ،بالإ�ضافة �إىل �أولئك املتخ�ص�صني مبجاالت �أخرى يراد
منها �أن تدعم الرئي�س .ويتم اختيار �أع�ضاء املجل�س بناء على قدراتهم الريادية ،وخرباتهم يف
املجاالت العلمية والتقنية والتجارية والأكادميية.
ويعك�س اختيار �أع�ضاء املجل�س من دول متعددة تنوعا ثقافيا وجغرافيا على امتداد �آ�سيا و�أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية .وبالإ�ضافة �إىل الأع�ضاء الدوليني ت�ضم الهيئة �أع�ضاء املجل�س ال�سعوديني
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القادرين على تقدمي امل�شورة للرئي�س ب�ش�أن بع�ض العالقات اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية.
وت�ضم الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أربعة ع�شر ع�ضوا ميثلون عددا من التخ�ص�صات ،منهم على
�سبيل املثال:
•�أ.د .ريت�شارد فريند )( (Richard Friendوهو رئي�س املجل�س)� ،أ�ستاذ يف الفيزياء ،خمترب كافندي�ش
) ،(Cavendishجامعة كامربيج ،اململكة املتحدة.
•�أ.د� .ألي�س م� .أغوغينو )� ،(Alice M. Agoginoأ�ستاذ يف الهند�سة امليكانيكية ،جامعة كاليفورنيا،
بريكلي ،الواليات املتحدة الأمريكية.
•ال�سيد حممد بن حمد املا�ضي ،نائب الرئي�س واملدير التنفيذي يف ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية (�سابك) ،اململكة العربية ال�سعودية.
•الدكتور حممد بن �إبراهيم ال�سويل ،رئي�س مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية )،(KACST
اململكة العربية ال�سعودية.
 2-7الهيئة االستشارية الدولية ،جامعة إدنبره في المملكة المتحدة

بد�أ ت�صنيف كيو �إ�س ) (QSجلامعات العامل عام 2004م ،حيث مت تقييم  700جامعة من جامعات
العالــم ،ومت ت�صنيف اجلامعات الأربعمائة الأوىل منها .وجاءت جامعة �إدنربه (University of
)� Edinburghضمن اجلامعات الع�شرين الأوىل منذ بداية هذا الت�صنيف (عام 2004م) .وقد
احتلت املركز ال�سابع ع�شر يف ت�صنيف  QSعام 2014م [ ،]19مما يدل على عراقة هذه اجلامعة.
ولقد �أ�س�ست جامعة �إدنربه هيئتها اال�ست�شارية الدولية بهدف تقدمي م�شورة م�ستقلة خارجية ذات
توجهات جتارية �إىل مدر�سة �إدارة الأعمال يف اجلامعة [� .]4أما �صلة الو�صل الرئي�سة بني املدر�سة
والهيئة اال�ست�شارية الدولية فهي عرب عميد اجلامعة ،ومدير االرتباط بال�شركات يف اجلامعة ،ويعمل
هذا الأخري عمل الأمني العام للهيئة اال�ست�شارية الدولية .ويتمتع �أع�ضاء الفريق التنفيذي بدعوة
م�ستمرة حل�ضور اجتماعات الهيئة بهدف توثيق عرى التوا�صل بني م�ست�شاري املدر�سة اخلارجيني
والفريق امل�س�ؤول عن الأعمال الإدارية اليومية.
وت�ضم الهيئة �أع�ضاء من جمتمع الأعمال الدويل من كال اجلن�سني ميثلون القطاعني العام واخلا�ص.
وتت�ألف من �ستة ع�شر ع�ضو ًا يف خمتلف التخ�ص�صات ،منهم:
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•م��ارك �أ�ستري ( ،)Mark Astairمتخ�ص�ص يف امل�صرفية اال�ستثمارية ،ونائب رئي�س جمل�س
الإدارة لال�ستثمار ببنك باركليز ).(Barclays
•�ساميون براي ) ،(Simon Brayمدير �شبكة جامعات �سانتاندر )(Santander Universities
يف اململكة املتحدة.
•جون كامبل ) ،(John Campbellاحلائز على و�سام الإمرباطورية الربيطانية ورئي�س FRSA
واملدير الإداري مل�ؤ�س�سة  State Street Global Servicesيف اململكة املتحدة وال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا.
•ميالين ت�سارا ( ،)Melanie A Czarraاملدير الإداري ورئي�سة �أ�سواق الديون الأولية يف Mizuho
. International Plc.

وتعقد الهيئة اجتماعاتها مرتني �أو ثالث مرات يف ال�سنة وجها لوجه ،كما تعقد اجتماعات عن ُبعد
كلما دعت احلاجة .ويبقى �أع�ضاء الهيئة على اطالع مبا يجري يف املدر�سة من خالل التوا�صل من
خالل الربيد الإلكرتوين.
 3-7المجلس االستشاري الدولي لجامعة بوكوني في إيطاليا

بوكوين ) (Bocconiهي جامعة �إيطالية خا�صة ت�أ�س�ست عام 1902م .واجلامعة مثال لإحدى
اجلامعات التي لي�س لها ت�صنيف بني اجلامعات اخلم�سمائة امل�صنفة عامليا و�أ�س�ست جمل�سا
ا�ست�شاريا دوليا .وقد �شكلت اجلامعة هذا املجل�س لي�ساعد جمل�س الإدارة على و�ضع اال�سرتاتيجية
الدولية للجامعة وتعريفها [ .]14وي�ضم املجل�س كبار رجال الأعمال ،وامل�شرعني والأكادمييني من
�أوروبا وبقية دول العامل� .أما مهمته الأ�سا�س فهي تقدمي املعلومات الراجعة عن امل�شروعات التي
يقرتحها مدير اجلامعة ومديرها التنفيذي بخ�صو�ص �سبل تطور اال�سرتاتيجيات اجلديدة وقيادة
التفكري اخلالق حول م�ستقبل اجلامعة.
ويت�ألف املجل�س اال�ست�شاري من �شخ�صيات عاملية بارزة حتمل منظورها ور�ؤيتها العاملية والأوروبية
�إىل بوكوين .وين�ضم �إىل ه�ؤالء املديرين العامليني والأكادمييني الدوليني مديرون �إيطاليون ن�شطاء
يف جمال تدويل �أعمالهم .وتكتمل ع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري الدويل بثالثة ممثلني عن جامعة
بوكوين [.]14
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 4-7المجلس االستشاري الدولي لجامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة

منـــذ �أن ب��د�أ ت�صنيف كيو �إ���س ) (QSجلامعات العامل عام 2004م حافظت جامعة �أوك�سفورد
) (Oxfordبا�ستمرار على ت�صنيفها �ضمن اجلامعات ال�ستة الأوىل .وقد جاءت اجلامعة يف املرتبة
اخلام�سة يف ت�صنيف  QSعام 2014م [.]19
وجامعة �أوك�سفورد هي الأقدم بني جامعات العامل الناطق بالإجنليزية ومن اجلامعات الرائدة يف
العامل� ،إذ احتلت املرتبة الرابعة يف  ،2014-2013وفق ت�صنيف التاميز للتعليم العايل جلامعات
العامل ) .(THEوقد �شكلت جامعة �أوك�سفورد هيئة ا�ست�شارية دولية ملدر�سة �إدارة الأعمال تعتمد
على رواد م�شهورين من ذوي اخلربة واملواهب من كثري من بلدان العامل.
وتهدف الهيئة اال�ست�شارية الدولية ملدر�سة �إدارة الأعمال بجامعة �أوك�سفورد �إىل تقدمي امل�شورة �إىل
�إدارة املدر�سة حول توجهاتها امل�ستقبلية ،وتتكون من اثني ع�شر ع�ضوا من جهابذة �إدارة الأعمال
على امل�ستوى العاملي ومنهم [:]15
•مارك كارين ) (Mark Carneyحمافظ بنك �إجنلرتا.
•ويليام .ج .كلينتون ) (W. J. Clintonالرئي�س الثاين والأربعون للواليات املتحدة الأمريكية.
•ن .و .لوياال ) (N. O. Lwealaوزير املالية والتن�سيق االقت�صادي يف نيجرييا.
•ب� .أريدا )� (P. Aridaشريك �إداري ورئي�س �إدارة الأ�صول يف .BTG Pactual

وميكن احل�صول على معلومات �إ�ضافية عن الهيئة اال�ست�شارية الدولية هذه من خالل الرابط
[.]16
 5-7الهيئة االستشارية الدولية لجامعة سري راماسوامي ميموريـال
في الهند

ت�شـــارك الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف جامعة �سري راما�سوامي ميموريـال
)) Memorial (SRMيف �إقامة ُبعد دويل متني يف املنهج والبحث وطرق التدري�س من خالل جمع
الطالب واملدر�سني من جامعات �شهرية �أجنبية.

(Sri Ramaswamy

وقد �ساعدت هذه الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف �إيجاد بيئة ن�شطة يف اجلامعة من خالل �إتاحة
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الفر�ص �أمام الطالب واملدر�سني ،وفتح جماالت البحث ،و�إر�ساء الأ�س�س ال�ضرورية مل�ستقبل مهني
ناجح.
وت�ضم الهيئة اال�ست�شارية الدولية حوايل �ستني ع�ضوا من جميع �أنحاء العامل ينتمون �إىل خمتلف
التخ�ص�صات ،ومنهم [:]17
•الدكتور �آل ليربمان (� ،)Al Liebermanأ�ستاذ يف الت�سويق ،واملدير التنفيذي لربنامج الرتفيه
والإعالم والتقنية يف مدر�سة �سترين ( )Sternلإدارة الأعمال يف جامعة نيويورك.
•�أ .د� .أالن بيكر ( ،)Alan Bakerالعميد امل�شارك ل�ش�ؤون الإدارة وامل�شروعات الدولية ،مدر�سة
الفنون ال�سينمائية ،جامعة جنوب كاليفورنيا.
•الدكتور �أالن في�شر ( )Allan L. Fisherنائب الرئي�س ل�ش�ؤون ا�سرتاتيجية الإنتاج والتطوير،
يف جمموعة لوريت  Laureateللتعليم العايل ،والرئي�س ال�سابق واملدير التنفيذي ل�شركة �آي
كارنيجي ،بيت�سربغ.
•الدكتور بوب هوك�سرتا ( )Bob Hoekstraاملدير التنفيذي ال�سابق ملركز البحث والتطوير يف
�شركة فيليب�س يف هولندا ،واملدير التنفيذي ل�شركة ا�ست�شارات الفر�ص يف الهند ،هولندا.
 6-7الهيئة االستشارية الدولية لجامعة تكساس أي أند إم ،الواليات
المتحدة األمريكية

�صنفت جامعة تك�سا�س �أي �أند �إم ) (Texas A&Mبا�ستمرار بني �أف�ضل مائتي جامعة يف العامل،
وجاءت يف املرتبة  165يف ت�صنيف  QSالعاملي يف عام .]19[ 2014
وقد ت�شكلت الهيئة اال�ست�شارية الدولية للجامعة يف عام 1992م ،وت�ضم  40ع�ض ًوا ميثلون التجارة،
واحلوكمة ،والتعليم ،واملجاالت الأخرى .وتقدم الهيئ ُة امل�شور َة للجامعة حول تطوير الربنامج الدويل
و�أمور �أ�سا�سية �أخرى ،كما ي�سهم �أع�ضا�ؤها يف الن�شاطات الدولية للجامعة وي�ساعدون على �إن�شاء
�شبكة دولية لها .كما تعزز الهيئة اال�ست�شارية الدولية التوعية بالربامج والق�ضايا الدولية [ .]18ومن
�أع�ضاء الهيئة:
•فرن�سي�سكو �ألكاال ( )Francisco Alcalaرئي�س �شركة فراجال ( )Frajal S. C.وهي �شركة
ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف حوكمة ال�شركات ،والأعمال الزراعية ،والتعليم ،والإدارة.
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•�ألبريتو �أليمان زوبيتا ( )Alberto Aleman Zubietaاملدير التنفيذي ل�سلطة قناة بنما
( )ACPوهي الوكالة امل�ستقلة التي تدير قناة بنما ،املمر املائي الذي ي�صل بني حميطني ويخدم
التجارة البحرية العاملية.
•كالو�س �أوري�ش ) (Claus Aurischوهو ا�ست�شاري جتاري متخ�ص�ص يف �ش�ؤون االحتاد الأوروبي،
وحمام �أملاين ،وحما�ضر جامعي يف العالقات الدولية.
•جورجـــي برموديز ) (Jorge Bermudezالرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي ملجموعة بايربوك
) (Byebrook Groupوهي �شركة �صغرية متخ�ص�صة يف البحوث واال�ست�شارات يف جمال
اخلدمات املالية.

وميكن احل�صول على املزيد من املعلومات عن هذه الهيئة اال�ست�شارية الدولية و�أع�ضائها من خالل
الرابط [.]18
 7-7الهيئة االستشارية الدولية لجامعة لوند في السويد

�صنفت جامعة لوند ( )Lundيف املرتبة اخلام�سة وال�ستني بني جامعات العامل باعتبارها �أوىل
اجلامعات ال�سويدية عام 2014م بح�سب ت�صنيف .]19[ QS
وتت�ألف الهيئة اال�ست�شارية الدولية من �أكادمييني بارزين من �أ�صحاب اخلربة الريادية الوا�سعة
امل�ستمدة من خمتلف العلوم الأكادميية� .أما مهمة الهيئة فهي متابعة البحوث والتعليم والإدارة يف
اجلامعة وتقييمها .كما لها دور ا�ست�شاري فيما يتعلق بالأهداف اال�سرتاتيجية والتطور والتجديد
والتعليم والبحوث [ .]20وي�ضطلع نائب رئي�س اجلامعة مب�س�ؤولية تن�سيق العمل بني اجلامعة والهيئة
اال�ست�شارية الدولية .وفيما يلي بع�ض �أع�ضاء الهيئة يف الفرتة 2014-2010م:
•جوديت �ساك�س ( )Judyth Sacksرئي�س جامعة ماكويري� ،سيدين� ،أ�سرتاليا.
•�أ .د .جان �أنديرز مان�سون ) (Jan-Anders Manssonمدر�سة البوليتكنيك االحتادية يف لوزان
))� ،(École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFLسوي�سرا.
•الدكتور جون هود ) (John Hoodمن م�ؤ�س�سة روبرت�سون ،الواليات املتحدة الأمريكية.
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 8-7الهيئة االستشارية الدولية لجامعة جيمس كوك ،أستراليا

يتمثل دور الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف جامعة جيم�س كوك ) (James Cookيف تقدمي امل�شورة �إىل
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون البحث واالبتكار ،و�إىل اللجنة الإدارية ،و�إىل رئي�س اجلامعة .وت�سعى
اجلامعة للح�صول على امل�شورة فيما يخ�ص امل�سائل اال�سرتاتيجية والأكادميية املتعلقة بتطوير معهد
كرينز ) (Cairns Instituteيف اجلامعة ،و�أي�ض ًا تنفيذ �أهدافها اال�سرتاتيجية� .أما �أع�ضا�ؤها فهم من
ال�شخ�صيات املتميزة على امل�ستوى العاملي الذين ي�شهد زمال�ؤهم ب�أن لهم �إ�سهامات جليلة يف واحد
�أو �أكرث من امليادين الأكادميية املمثلة يف املعهد .وجتتمع الهيئة مرة على الأقل كل عام يف كرينز
مع رئي�س اجلامعة ،ونائبه ل�ش�ؤون البحث واالبتكار ،وجلنة الإدارة ،والقادة الأكادمييني ملعهد كرينز
كجزء من دورة تخطيطها ومراجعتها.
وتت�ألف الهيئة اال�ست�شارية الدولية من ت�سعة �أع�ضاء يعينهم نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون البحث
واالبتكار ملدة خم�س �سنوات منهم [:]21
•�أ .د .كري�س كوكلني (( )Chris Cocklinبحكم من�صبه) ،نائب رئي�س اجلامعة.
•�أ .د .باربرا غلوت�شف�سكي ) (Barbra Glowczewskiمديرة البحوث ،املركز الوطني للبحوث
العلمية ،خمترب الأنرثوبوجليا االجتماعية ،كلية فرن�سا ).(Collège de France
•�أ .د .جـون تيكيفانوتاو م .جونا�سن
ال�سيا�سية ،كلية �إدارة الأعمال واحلو�سبة واحلكم ،جامعة بريجهام يوجن (Brigham Young
) ،Universityهاواي.
(Tikivanotau M Jonassen

• �أ .د .بـــرو�س كابفريير

)Kapferer

 ،)Jonق�سم العلوم

� ،(Bruceأ�ستاذ الأن�ثروب��ول��وج�ي��ا ،جامعة بريغن

) ،(University of Bergenالرنويج.
 9-7الهيئة االستشارية الدولية ،جامعة هلسنكي ،فنلندا

ت�صنف جامعة هل�سنكي ) (Helsinkiبا�ستمرار بني �أف�ضل مائة جامعة على امل�ستوى العاملي وفق
خمتلف هيئات الت�صنيف العاملية .وقد جاءت يف املرتبة ال�سابعة وال�ستني بح�سب ت�صنيف  QSلعام
2014م [.]19
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وقد �أن�ش�أت اجلامعة هيئة ا�ست�شارية دولية لها تت�ألف من ت�سعة علماء ومتخ�ص�صني يف البيئة
َ
البحوث يف فن اجلمال ويف التبادل والتعاون الدويل بني
وفن اجلمال حول العامل .وتعزز الهيئ ُة
اجلامعات ومراكز البحوث .وتت�ضمن �أعباء الهيئة �أي�ضا تقييم خطط م�شروعات املعهد الدويل
لعلم فن اجلمال التطبيقي والتعقيب عليها .ويح�ضر كثري من �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية
منا�سبات يف فنلندا لتوحيد خرباتهم العلمية يف جماالت تخ�ص�صهم [ .]22ومن �أع�ضاء الهيئة
اال�ست�شارية الدولية ما يلي:
•�أ .د� .أرنولد بريلينت (� ،)Arnold Berleantأ�ستاذ متقاعد يف كا�ستني ( ،)Castineوالية
ماين ،الواليات املتحدة الأمريكية.
•�أ .د� .إميلي برادي ( ،)Emily Bradyجامعة �إدنربه ( ،)Edinburghاململكة املتحدة.
•�أ .د .وانغ هينغ ت�شن ( )Wnagheng Chenجامعة وهان ( ،)Wuhanال�صني.
•�أ .د .كينيث �أول��وي��غ
التخطيط البيئي ،ال�سويد.

(Olwig

10-7

 ،)Kennethاجلامعة ال�سويدية للعلوم الزراعية ،ق�سم

الهيئة االستشارية ال��دول��ي��ة ،جامعة الملك فهد للبترول

والمعادن ،المملكة العربية السعودية

جاء ت�صنيف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف املرتبة  225يف الت�صنيف العاملي عام 2014م
بح�سب تقييم  QSجلامعات العامل [ .]19وتتمتع الهيئة اال�ست�شارية الدولية التي ت�شكلت يف مار�س
2007م ب�شهرة كبرية� ،إذ ت�ضم عددا من كبار الأكادمييني ور�ؤ�ساء كربى ال�شركات العاملية [.]23
وت�ؤدي الهيئة اال�ست�شارية الدولية التي اختري �أع�ضا�ؤها من منظمات ذات �شهرة عاملية دورا ا�ست�شاريا
مهما يتعلق بالتخطيط اال�سرتاتيجي للجامعة .كما تركز الهيئة على تقدمي امل�شورة والإر�شاد حول
توا�صل اجلامعة مع امل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى بهدف االبتكار والتطور يف البحث واملناهج العلمية
وتطبيقها واال�ستفادة منها .كما تقوم الهيئة الدولية ب�إر�شاد �إدارة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
يف الإدارة الأكادميية ،وت�ساعدها على تقدمي خدماتها للمجتمع.
ت�أ�س�ست الهيئة اال�ست�شارية الدولية بهدف تقدمي امل�شورة والإر��ش��اد حول ق�ضايا تهم اجلامعة
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وجمتمعها ،وهي ت�ضم خرباء طليعيني ينت�سبون حاليا� ،أو �سابقا� ،إىل �شركات وجامعات تتمتع
باحرتام وجناح كبريين ،وهي تت�ألف من  14ع�ض ًوا خمتارين من منظمات عاملية ،منهم:
•مارتن جي�شكه ( )Martin Jischkeالرئي�س املتقاعد جلامعة بريدو (� ،)Purdueإنديانا،
الواليات املتحدة الأمريكية.
•�أندرو ف .جولد ،رئي�س غري تنفيذي ملجل�س �إدارة جمموعة ( )BG Group Plc.اململكة
املتحدة.
•روبرت بريجينو ( )Robert Birgeneauرئي�س جامعة كاليفورنيا ،بريكلي (University

 ،)of California, Berkeleyالواليات املتحدة الأمريكية.
•�أوليفــييــه �أبري ( )Olivier Apertالــرئي�س واملديــر التنفيذي للمعهد الفرن�سي للبرتول
() ،)Institut Francais du Petrole (IFPوهو �أي�ضا مدير �شركة تكنيب (،)Technip
ومدير �شــركـــة �ستورجني ( ،)Storengyومدير معهد باري�س لفيزياء الأر�ض (Institut de
) ،Physique du Globe de Parisفرن�سا.
 -8أمثلة أخرى عن الهيئات االستشارية الدولية واللجان االستشارية الدولية

هناك عدد معتبرَ من املنظمات والهيئات اال�ست�شارية التي تعطي ن�صائح وت�ساعد املجال�س التنفيذية
لإجناح الأداء يف مهماتها .وهناك عدد كبري منها بحيث ال ميكن ا�ستيعابها يف هذا الف�صل ،ولكن مت
ت�ضمني الهيئات الثالث التالية التي نظن �أنها مهمة ب�شكل خا�ص ،حيث لها ت�أثري مهم.
 1-8الهيئة االستشارية الدولية للتصنيف األكاديمي لجامعات العالم

ن�شرت مدر�سة الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية التابعة جلامعة جياو تونغ يف �شنغهاي ت�صنيفها
الأكادميي الأول جلامعات العامل ))(Academic Ranking of World Universities (ARWU
عام 2003م .وت�ستخدم  ARWUيف ت�صنيف جامعات العامل ،الذي يخ�ضع للتحديث �سنويا� ،ستة
م�ؤ�شرات مو�ضوعية ،ت�شمل :عدد اخلريجني ،واملدر�سني احلائزين على جائزة نوبل وميداليات
فيلدز ،وعدد الباحثني ذوي املرجعية العالية والذين تختارهم م�ؤ�س�سة توم�سون روي�ترز ،وعدد

47

التحول إىل جامعة عالمية المستوى :تجربة جامعة امللك عبد العزيز

الأوراق العلمية التي تن�شر يف جملتي نيت�شر ) (Natureو�ساين�س ) ،(Scienceوعدد الأوراق العلمية
املدرجة يف فهر�س الإحاالت العلمية ،وعدد الأوراق العلمية املدرجة يف فهر�س الإحاالت املرجعية يف
العلوم االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل الأداء الفردي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة .ويتم يف كل
عام ت�صنيف ما يربو على  1200جامعة ،لكن يتم ن�شر �أ�سماء اجلامعات اخلم�سمائة الأوىل [.]25
ت�أ�س�ست الهيئة اال�ست�شارية الدولية للت�صنيف الأكادميي جلامعات العامل بهدف احل�صول على
مرئيات عاملية و�أكادميية ب�ش�أن املمار�سة احلالية والتطور امل�ستقبلي .وهي تت�ألف من ع�شرة علماء
من ذوي ال�شهرة العاملية ،ومن باحثني مرموقني يف ال�سيا�سات ،ومن رواد يف التعليم العايل ،ومنهم:
•�أ .د .فيليب ج� .ألتباخ ) (Philip G. Altbachمدير املركز الدويل للتعليم العايل يف كلية
بو�سطن ( ،)Boston Collegeالواليات املتحدة الأمريكية.
•الدكتـــورة غي�سلني فيلياترو

)Filliatreau

 ،(Ghislaineمديرة مر�صد العلوم والتقنــية

) ،(Observatoire des Sciences et des Techniquesفرن�سا.
•�أ .د .ت�شارلز �أ .غولدمان ) (Charles A. Goldmanكبري االقت�صاديني� ،شركة ،RAND
الواليات املتحدة الأمريكية.
•�أ .د .بـييــر دو ماريه

)de Maret

 (Pierreالــرئي�س ال�سابــق جلامعـــة بروك�ســـل احلـــرة

) ،(Université Libre de Bruxellesبلجيكا.

وقد عقدت الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أول اجتماعاتها يف � 30أكتوبر2011 ،م يف �شنغهاي ،وال�صني.
وللمزيد من املعلومات ميكن مراجعة الرابط [.]26
 2-8الهيئة االستشارية الدولية لمنظمة اليونسكو

تعد منظمة العلوم والثقافة والتعليم التابعة للأمم املتحدة (اليون�سكو) وكالة متخ�ص�صة ت�سعى �إىل
حتقيق ال�سلم والأمن العامليني من خالل دعم التعاون الدويل يف جماالت التعليم والعلوم والثقافة،
بهدف تقوية احرتام العامل للعدالة و�سلطة القانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�س التي ن�ص
عليها ميثاق الأمم املتحدة .ويبلغ عدد الدول الأع�ضاء يف منظمة اليون�سكو  195دولة [ ]27بالإ�ضافة
�إىل ت�سعة �أع�ضاء م�شاركني [.]28
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وتعد الهيئة اال�ست�شارية الدولية ملنظمة اليون�سكو اجلهة امل�س�ؤولة عن تقدمي امل�شورة للمنظمة حول
تخطيط الربامج وتنفيذها ب�صفة عامة .وتت�ألف من �أربعة ع�شر ع�ض ًوا ي��ؤدون وظيفتهم ب�صفة
�شخ�صية ويعينهم املدير العام للمنظمة بناء على معرفتهم الوا�سعة يف حماية الرتاث الوثائقي.
ويعقد املدير العام اجتماعات الدورة العادية للهيئة اال�ست�شارية الدولية للمنظمة مرة كل �سنتني.
و�سعيا من الهيئة اال�ست�شارية الدولية للمنظمة �إىل تنظيم عملها ،ف�إنها ت�ضع قواعدها الإجرائية
اخلا�صة وتقوم بتعديلها وحتديثها على موقعها على ال�شبكة الدولية ،كما تقوم بت�شكيل هيئات �أو
جلان فرعية منا�سبة [.]28
وب�صفة خا�صة ،تقوم الهيئة اال�ست�شارية الدولية للمنظمة بالإ�شراف على �سيا�سة برنامج ذاكرة
العامل وا�سرتاتيجيته ،فتتابع تقدم الربنامج على ال�صعيد العاملي ،وتنظر يف التقارير الواردة من
جلانها الفرعية والإقليمية ومن الأمانة العامة ،كما تقدم امل�شورة لهذه اجلهات حول وظائفها
وم�س�ؤولياتها .وتقوم �أي�ض ًا بح�سب ال�ضرورة مبراجعة اخلطوط الإر�شادية العامة لل�سجل الدويل
اخلا�ص بربنامج ذاكرة العامل ،وهي امل�س�ؤولة عن �إقرار الإ�ضافات �إىل ال�سجل �أو احلذف منه.
وتبني الهيئة اال�ست�شارية الدولية للمنظمة هيكل الربنامج بغية �إيجاد بنية �صلبة لن�ضج ذاكرة العامل
م�ستقبال و�إك�سابها مكانة التو�صية ال�صادرة عن اليون�سكو و�صوال يف نهاية املطاف �إىل اتفاق يون�سكو.
ويتم يف كل دورة اعتيادية الجتماعات الهيئة اال�ست�شارية الدولية مراجعة عمل اللجان الفرعية
والإقليمية �ضمانا ملالءمة البنى للحاجات احلالية .وتت�ألف هذه الهيئة من �أربعة ع�شر ع�ض ًوا ميثلون
�أربعة ع�شر بلدا .وفيما يلي بع�ض �أع�ضاء الهيئة لعام 2014/2013م:
•ال�سيدة هيلينا ر� .أ�ساموا -ح�سن ) ،(Helena R. Asamoah-Hassaغانا.
•ال�سيدة �آالء �أ�سليتدينوفا ) ،(Alla Aslitdinovaطاجك�ستان.
•ال�سيدة لو�سيانا دورانتي ) � ،(Luciana Durantiإيطاليا.
•ال�سيد مايكل هيني ) ،(Michael Heaneyاململكة املتحدة.
•ال�سيدة ندى معت�صم عيتاين ) ،(Nada Moutassem Itaniلبنان.
•ال�سيد هادي جالب ) ،(Hedi Jallabتون�س.
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 3-8المجلس االستشاري الدولي لشركة أبكو العالمية

�أبكو �شركة تعنى با�سرتاتيجيات الأعمال واهتمامات �أ�صحاب امل�صلحة ،واالت�صاالت العاملية،
ولها �أكرث من ثالثني فرعا يف كربيات العوا�صم التجارية واملالية وال�سيا�سية والإعالمية العاملية
يف الأمريكيتني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا [� .]30أما الهيئة اال�ست�شارية الدولية التابعة لهذه
ال�شركة وجمموعاتها الفرعية الثالث فتت�ألف من �أكرث من �أربعني رائ��دا عامليا معرتفا به ،مبن
فيهم �سيا�سيون منتخبون �سابقا ،ورواد يف ال�صناعة والتجارة ،و�أكادمييون يف جامعات مرموقة،
و�صحفيون وحمررون عامليون ،ودبلوما�سيون وخرباء يف ال�سيا�سات [ .]30وكل ع�ضو من ه�ؤالء يقدم
للم�ستفيدين (�أ�صحاب امل�صلحة) معرفة بالعامل احلقيقي ال تقدر بثمن .فهم �أنا�س يفهمون الق�ضايا
املعقدة التي تواجه �أ�صحاب امل�صلحة ،حيث �سبق �أن واجهوا وا�ستغلوا بنجاح وتغلبوا على ظروف
وحتديات مماثلة خالل م�سريتهم املهنية .وي�ستطيع ه�ؤالء احل�صول على الإر�شادات امل�ستنرية من
الأع�ضاء (فرادى �أو يف هيئة جمموعات) ت�شمل ر�ؤى متنوعة متكنهم من التو�صل �إىل القرارات
ال�صحيحة حول خمتلف الق�ضايا.
 -9كيف يمكن لهيئة استشارية دولية أو مجلس استشاري دولي أن
يكون فعاال ومفيدا؟

حتى حتقق الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أو املجل�س اال�ست�شاري الدويل الفائدة ملنظمة ما ،ينبغي
الت�أكد من دعم الإدارة الرئي�سة يف اجلامعة ملفهوم ت�أ�سي�س الهيئة اال�ست�شارية الدولية وفهم هدفها
ووظيفتها .ومن الأمور احليوية بالن�سبة لرئي�سها ت�شجيع �إقامة عالقة عمل جيدة بني الأع�ضاء وبني
الهيئة اال�ست�شارية الدولية والإدارة الرئي�سة .كما ينبغي �أن يكون واجب الهيئة اال�ست�شارية الدولية
وا�ضحا و�ضوحا ال لب�س فيه بالن�سبة ملجل�س اجلامعة �أو املجل�س الأعلى ولأع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية
الدولية �أنف�سهم .ويجب على الهيئة اال�ست�شارية الدولية الرتكيز على املو�ضوعات ذات ال�صلة
ب�أهدافها ،وعلى الق�ضايا املتعلقة بالربنامج وال�سيا�سات ،و�أن ت�صرف النظر عن تفا�صيل اجلوانب
الإدارية والتنفيذية للمنظمة.
يف الوقت ذاته يتوجب على الهيئات واملجال�س اال�ست�شارية الدولية �أن تعمل بالتعاون مع الفريق
الإداري الرئي�س للمنظمة ،مثل جمل�س اجلامعة �أو جمل�س الإدارة ،و�أن توجه جهودها نحو قيا�س
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ن�شاطات املنظمة وتقييمها �سعيا �إىل حتقيق الأهداف الواردة يف اخلطة اال�سرتاتيجية للمنظمة و�إىل
التعامل مع التو�صيات يف هذا ال�ش�أن .وكما ذكرنا فيما �سبق ،ف�إن الهيئة اال�ست�شارية الدولية ال متلك
�سلطة اتخاذ القرار بل ت�ساعد على �إر�شاد �إدارة املنظمة وتنويرها فيما يخ�ص ق�ضايا بعينها وتقدم
�آلية ا�ست�شارية ذات خربة� .أما م�س�ؤولية تطبيق تو�صيات الهيئة اال�ست�شارية الدولية وم�شورتها فتقع
يف نهاية املطاف على فريق الإدارة بح�سب حاجات املنظمة و�أولوياتها.
 -10الخاتمة

قدمنا يف هذا الف�صل تعريفا للهيئات واملجال�س اال�ست�شارية الدولية و�أهدافها وتركيبتها ووظائفها
يف عدد من املنظمات وامل�ؤ�س�سات .فالدور الرئي�س للهيئات واملجال�س اال�ست�شارية الدولية يتمثل
بالدرجة الأوىل يف تقدمي امل�شورة والإر��ش��اد ال �سيما يف امل�سائل اال�سرتاتيجية بهدف م�ساعدة
الأجهزة التنفيذية للمنظمات على �إجناز مهامها بنجاح .ولقد ظهر جلي ًا قيام جامعات ومنظمات
متقدمة عاملي ًا �أن�ش�أت هيئات ا�ست�شارية دولية لها لال�ستفادة من خربات متنوعة من خارج املنظمة
نف�سها ،بل ومن دول �أخرى خارج نطاق وجودها .ور�أينا �أن معظم الهيئات واملجال�س اال�ست�شارية
الدولية التي �أتينا على ذكرها يف هذا الف�صل ال يزيد �أع�ضا�ؤها على ع�شرين ع�ضوا ،و�أنها يف الغالب
تعقد اجتماعاتها مرتني يف ال�سنة.
وتقدم الهيئات واملجال�س اال�ست�شارية الدولية م�ساعدة ال تقدر بثمن �إىل املنظمات وامل�ؤ�س�سات
املعنية يف تركيز جهودها على الأمور اال�سرتاتيجية ال�ضرورية .كما �إنها قادرة على تقدمي دعم كبري
يف بناء املكانة الدولية واحل�صول على االعرتاف وال�سمعة العاملية.
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الملحق ()1
جدول أعمال االجتماع السادس للهيئة االستشارية الدولية لجامعة
الملك عبدالعزيز

االجتماع ال�ساد�س  24-22نوفمرب 2013م ،جامعة بلكنت� ،أنقرة ،تركيا.
املحور :نحو التميز يف التعليم والتعلم ،اجلزء الثاين.
جدول الأعمال
اليوم الأول :اجلمعة  22نوفمرب 2013م
الوقت

البند

20.30-19.00

اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة جلامعة امللك عبد العزيز

23.00-21.00

•حفل الع�شاء الذي تقدمه جامعة امللك عبد العزيز

•تقدمي جامعة امللك عبد العزيز خلطتها اال�سرتاتيجية الثالثة (-2015
2019م)
اليوم الثاين 23 :نوفمرب 2013م
البند

الوقت
 09.30 – 08.30اجلل�سة االفتتاحية
•كلمة الرتحيب من رئي�سي جامعة امللك عبد العزيز وجامعة بلكنت
•عر�ض �سريع حول الهيئة اال�ست�شارية الدولية يقدمه �أ.د .عدنان زاهد
•عر�ض حول جامعة بلكنت يقدمه �أ .د .عبد اهلل �أتاالر
 11.00- 09.30اجتماعات املجموعات ()1
•املجموعة (�أ) واملجموعة (ب) تعقدان اجتماعاتهما ل�صياغة م�سودات
الربامج التي متت مناق�شتها يف االت�صاالت الإلكرتونية بني �أع�ضاء
الهيئة الدولية
•ا�سرتاحة
11.30 - 11.00
 13.00- 11.30اجتماعات املجموعات ()2
•متابعة الجتماعات املجموعات ()1
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البند

الوقت
•الغداء
14.00 - 13.00
 15.30 - 14.00املجموعة (�أ) :تقدمي م�سودة الربنامج
•املجموعة (�أ) :تقدم م�سودة برناجمها
•يناق�ش الربنامج كل �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية لإثراء م�ضمونه
 17.00 - 15.30املجموعة (ب) :تقدمي م�سودة الربنامج
•املجموعة (ب) :تقدم م�سودة برناجمها
•يناق�ش الربنامج كل �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية لإثراء م�ضمونه
•منا�سبة احتفالية تقيمها جامعة بلكنت
22.00 - 20.00
اليوم الثالث :الأحد  24نوفمرب 2013م
الوقت
10.50 - 09.00

اجتماعات املجموعات ()3

11.10 - 10.50
13.00 - 11.10

اجتماعات املجموعات ()4

14.00 - 13.00
15.30 - 14.00

املجموعة (�أ) :تقدمي الربنامج النهائي ومناق�شته

15.45 - 15.30
17.15 - 15.45
17.30 - 17.15

البند
•املجموعة (�أ) واملجموعة (ب) تعقدان اجتماعاتهما ل�صياغة
براجمهما النهائية مع الأخذ يف احل�سبان تعليقات �أع�ضاء الهيئة
اال�ست�شارية الدولية يف اليوم ال�سابق (ال�سبت)
•ا�سرتاحة
•متابعة الجتماعات املجموعات ()3
•الغداء
•ا�سرتاحة
املجموعة (ب) :تقدمي الربنامج النهائي ومناق�شته

•اخلتام وامللحوظات النهائية
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 -1مقدمة
«التميز مهمة واجبة» هو عنوان هذا الف�صل ،وي�شمل بع�ض امل�سائل الأ�سا�س التي تواجه كل جامعة
ت�سعى �إىل حتقيق التميز ،والتي ينبغي �أن جتد لها حلوال مالئمة وفعالة .ف�أوال وقبل كل �شيء ،ت�ؤمن
اجلامعة ب�أن من واجبها تخريج طالب يرون يف حياتهم اجلامعية مراحل ملهمة �أيقظت مواهبهم.
فالتعليم اجلامعي اليوم يختلف كثريا عن ذي قبل ،وهذا ما �سيتم �إي�ضاحه يف الفقرة الثانية .ويف
الفقرة الثالثة �سوف ن�ستعر�ض كيف �صار التعليم اجلامعي يف متناول اجلميع يف �أوروبا بعد �أن كان
حكرا على النخبة ،وكيف فقد �أحيانا منظور «التميز» نتيجة الق�صور يف الت�أقلم� .أما معايري املقارنة
الدولية فيما يخ�ص جودة اجلامعات والتعليم ،مثل الت�صنيف وم�ؤ�شرات الأداء التعليمي ،كما يف
الربنامج الدويل لتح�صيل الطالب ))،(Project International Student Achievement (PISA
فلم تتوفر �إال م�ؤخ ًرا .فعنا�صر املقارنة هذه جتعل من املمكن متابعة القفزات الهائلة التي ت�شهدها
اجلودة اليوم وقيا�سها يف �آ�سيا وال�شرق الأو�سط (الفقرة الرابعة) .و�سوف نناق�ش بع�ض عنا�صر
التميز يف التعليم اجلامعي يف الفقرة اخلام�سة ،ويف الفقرة ال�ساد�سة �سوف نناق�ش كيف تتعرف
اجلامعات على «التطبيقات اجليدة» من خالل تبادل املعرفة� .أما الفقرة الأخرية فت�ضم اخلال�صة
واخلامتة.
 -2الخريجون بوصفهم محركي التطور االجتماعي واالقتصادي
 1-2التميز وجودة التعليم

لقد �أدرك العامل �أن التعليم لي�س �أ�سا�سا لتطور الفرد وح�سب ،بل هو ا�ستثمار مربح ك�أي ا�ستثمار
�آخر .وتت�ضمن فكرة اال�ستثمار تكاليف و�أرباحا الحقة توجب دفع النفقات قبل جني الأرباح.
منذ �أوائ��ل اخلم�سينيات حظيت املدار�س باعرتاف املجتمع بو�صفها عامال �أ�سا�سا يف التطور
االقت�صادي .وظهرت عبارة (ر�أ�س املال الب�شري) يف البالد التي كانت تقدم تعليما جيدا .وهي
البالد التي كانت تتمتع �أي�ض ًا ب�أعلى معدالت النمو االقت�صادي .وت�ساءل املت�سائلون عما �إذا كان
ارتفاع معدل النمو االقت�صادي هو ال�سبب يف ارتفاع معدالت اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري� ،أو
�أن العك�س هو ال�صحيح؟ ويبدو �أن الإجابة هي الثانية مع ت�أثري لولبي مت�صاعد ،حيث �إنه ب�إمكان
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البلدان ذات معدالت النمو املرتفعة ا�ستثمار ق�سط كبري من ذلك النمو يف قطاع التعليم .كما تبني
�أي�ض ًا �أن التعليم هو الطريق ال�سريع للنمو للبلدان ذات الدخل املنخف�ض �أو املتو�سط .وتُع ُّد كوريا،
وهونغ كونغ ،و�سنغافورة من الأمثلة البارزة على تلك البلدان.
وكما ثبت مرا ًرا ،ف�إن قبول الأطفال يف املدار�س لي�س معيار النجاح الوحيد يف التعليم .فقد تبني
خط�أ �أولئك االقت�صاديني الذين حاولوا �إح�صائيا تف�سري الفارق يف معدالت النمو يف البلدان يف �ضوء
الفوارق يف معدالت التعليم التي تتحقق يف القوى العاملة مبجرد النظر �إىل الأرقام .وجاء عنوان
�إحدى هذه الدرا�سات على نحو «�أين ذهب كل التعليم؟» [ .]1كانت تلك �صيحة باحث قام بتق�صي
ت�أثري �سنوات التعليم يف القوة العاملة بهدف العثور على تف�سري �إح�صائي لإ�سهام التعليم يف التطور
االقت�صادي ،لكنه ف�شل يف اكت�شاف �أية عالقة تذكر بني ر�أ�س املال الب�شري والنمو االقت�صادي.
و�سرعان ما طغت جهود باحثني طبقوا معايري اجلودة خالل ال�سنوات مو�ضع البحث على جهود
بريت�شت .لكن تلك البحوث كانت على الأغلب جوفاء ب�سبب عدم الدقة يف قيا�س اجلودة التي متتع
بها الطالب خالل �سنة درا�سية .ويع ّد بارو و يل [ ]2وهانو�شك [ ]3روادا يف هذا املجال العتمادهم
معدالت الربنامج الدويل لتح�صيل الطالب ( )PISAومعدالت برنامج التقييم الدويل لكفاءات
البالغني ())Project International Assessment of Adult Competences (PIAAC
كم�ؤ�شرات على جودة النظام التعليمي .وقد �أ�شارت النتيجة املتوقعة �إىل �أن �إ�سهام جودة التعليم يف
منو االقت�صاد كان كبريا بالفعل.
ومن البدهي القول �إن التعليم لي�س جمرد االلتحاق مب�ؤ�س�سة تعليمية ،لكنه يقا�س بالتعلُّم .و�إن
للجودة وجها؛ فكلما زادت املعرفة ،زادت اجلودة .و�إذن فمن املمكن للجودة �أن تربز من غمو�ض
املعنى والتبا�سه ،و�أن ت�صبح معاملها وا�ضحة جلية وحمددة ،فالتميز تطوير للجودة� .أما املعايري
املتبعة يف هذا ال�صدد فلم تعد حملية �أو مقت�صرة على البلد ذاته ،بل اكت�سبت م�ضامني وتطبيقات
قيا�سية دولية� ،إذ ال يوجد �سبب يجعل الأطفال يف �أماكن �أو بلدان �أخرى يتعلمون يف �سنة درا�سية �أقل
مما يتعلمه �أقرانهم حمليا �أو يف البلد ذاتها� .أو كما قال ديريك بوك ( )Derek Bokرئي�س جامعة
هارفرد من 1991 – 1971م ومن � 2006إىل 2007م «�إن عدد ال�شهادات اجلامعية ال يرقى �إىل
�أهمية �إتقان الطالب تطوير مهاراتهم املعرفية ،مثل قدرتهم على التفكري الناقد وحل امل�شكالت»
[ .]4ويتجلى هذا بو�ضوح يف ال�شكل  1بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة ،حيث تظهر لنا �آثار �إ�صالح
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التعليم يف رفع جودة املهارات لدى القوة العاملة يف النمو االقت�صادي.

ال�شكل  .1الفوائد االقت�صادية من �إ�صالح التعليم [.]5

 2-2التعليم العالي

ب ّينت البحوث حول دور اخلريجني يف تنمية االقت�صاد �أن للجامعات مكان ال�صدارة .فالتعليم
اجليد له �أثر طويل الأمد يف التطور االقت�صادي .والتعليم اجلامعي بوجه خا�ص يلعب على ما يبدو
دورا رئي�سا يف املرحلة الراهنة من التطور العاملي ،حيث ت�ؤدي املعرفة وا�ستخدامها املبدع يف حل
امل�سائل دو ًرا بالغ الأهمية ،يف حني يزداد العمل الروتيني ميكانيكية واقرتابا من عمل الإن�سان الآيل
).(robot
ويبدو �أن اجلامعات البحثية لي�ست على علم بالدور الهائل ال��ذي يلعبه خريجوها يف التطور
االقت�صادي ،و�أنها تفتخر بجودة �أبحاثها نا�سية �أن ال حاجة لإجراء الأبحاث يف اجلامعات ،بل �إن
من املمكن �إجرا�ؤها يف م�ؤ�س�سات منف�صلة كما هو احلال يف �أملانيا مثال ،حيث نرى �أن م�ؤ�س�سات
ماك�س بالنك ( )Max Planckمنظمات م�ستقلة ال ت�ؤدي دورا تعليميا ،بل تثبت متيز بحوثها من
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خالل فوز باحثيها بجوائز نوبل وميداليات فيلدز �أو عدد مرات اال�ست�شهاد ب�أبحاثهم املن�شورة.
ولي�ست جودة التعليم مدعاة للفخر ،مع �أننا ندرك مدى �أهميتها من الدور الذي تلعبه يف حتفيز
النمو االقت�صادي .ورمبا يعزى هذا �إىل �صعوبة التحقق من مدى جودة التعليم� .صحيح �أن البحوث
اجليدة قد تكون مددا للتعليم اجليد �إذا كان الباحثون معنيني بالعملية التعليمية ب�شكل كبري ،لكن
من امل�ستبعد �أن تكون هناك عالقة �سببية مبا�شرة وا�ضحة بني البحوث اجليدة والتعليم اجليد.
فهذا يعتمد بالت�أكيد على طريقة تنظيم هذه العالقة بني البحث والتعليم �إىل حد كبري.
لقد ح�صلنا من الربنامج الدويل لتح�صيل الطالب  PISAعلى معلومات ب�ش�أن جودة التعليم يف
املدار�س االبتدائية والثانوية يف عدد كبري من البلدان ،وهي تبني القدرات اللغوية واحل�سابية عند
من بلغوا ال�ساد�سة ع�شرة من العمر� ،إزاء غياب كامل تقريبا للمعلومات الدولية يف هذا اخل�صو�ص
حول جودة التعليم اجلامعي ،فكل ما لدينا هو انطباعات اخلريجني حول التعليم الذي اكت�سبوه.
لكن هذه الآراء �شخ�صية �إىل �أبعد احل��دود ،وي�صعب مقارنتها بالأحكام ال�صادرة يف البلدان
الأخرى ،نظرا لغياب �أي معيار يقي�س الإجابات .وينطبق ال�شيء نف�سه على الأحكام التي يطلقها
�أرباب العمل على جودة اخلريجني الذين يعملون لديهم .ومن الوا�ضح �أن هذا املو�ضوع يتطلب بحوثا
دولية .لقد حــاولــت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (The Organization for Economic
)) Cooperation and Development (OECDيف الدول ال�صناعية �أن تن�شئ �آلية قيا�س دولية
مماثلة يف برنــامــج تقييم خمرجات التعليم العايل (Assessment of Higher Education
)) Learning Outcomes (AHELOلكنها مل تتمكن من تنفيذها ب�شكل عملي حتى الآن.
 3-2مكونات جودة الخريجين

هناك طريقتان لتحديد عوامل التميز لدى اخلريجني� ،أي ما يحتاجون �إليه لكي يتمكنوا من �أداء
وظيفتهم يف املجتمع على الوجه الأكمل� .أما الأوىل فهي �س�ؤالهم و�س�ؤال �أرباب عملهم .و�أما الثانية
ُخدمت
فهي قيا�س مميزاتهم وحتليل مدى �أهميتها �إح�صائيا باملقارنة مب�ستوى دخلهم .ولقد ا�ست ِ
كلتا الطريقتني يف الآونة الأخرية (انظر مثال فان در فلدن [ )]7-6وجاءت النتائج متماثلة:
•التح�صيل املعريف ومعرفة التخ�ص�ص من العنا�صر املهمة .لكن من املهم �أي�ضا القدرة على
ا�ستخدام تلك املعرفة يف «حل امل�سائل».
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•�إن معظم العمل يتم بالتوا�صل والتعاون مع الآخرين .فكيفية العمل �ضمن فريق وكيفية
التوا�صل جزء �أ�سا�س من العمل ويجب على اخلريج �أن يكون م�ستعدا لها.
•�إن فهم الثقافات على اختالفها مهم على اعتبار �أن كثريا من اخلريجني يعملون يف بيئة دولية.
•�أن يكون لدى اخلريجني �إمل��ام جيد بتقنية املعلومات واالت�صاالت
)).Communication Technology (ICT

(Information and

وتعتقد اجلامعات التي ت�سعى �إىل التميز �أنها م�س�ؤولة عن تخريج طالب ميتلكون عوامل النجاح
يف املجتمع .فالتميز عندهم لي�س جمرد فكرة ،بل واجب ،والبحث بالن�سبة �إىل هذه اجلامعات،
بالإ�ضافة �إىل �أهميته يف حد ذاته ،يتمثل يف دعم جودة التعليم من خالل ا�شرتاك الباحثني يف
العملية التعليمية ،كما هو احلال مثال يف التعليم القائم على البحث.
 4-2التميز في التعليم العالي

التميز يف التعليم العايل بالن�سبة �إىل قيادة اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س لي�س جمرد كلمة عابرة
�أو عبارة ا�صطالحية يتما�شون معها بالكالم ،بل هي فكرة منزلتها يف اجلامعة منزلة القلب من
اجل�سد .فهي مت ّكن اجلامعة من الإ�سهام يف خدمة املجتمع بف�ضل الدعم الذي توفره لتحقيق �أق�صى
درجات التنمية ملواهب الطالب من خالل منظمة ي�ؤدي البحث فيها دو ًرا حيو ًيا.
و�سوف نركز فيما يلي على اجلامعات التي يحظى فيها البحث بدرجة عالية من االهتمام (�أي
اجلامعات البحثية).
 -3المراحل األوروبية الثالث والتميز
 1-3الجامعات في العالم

للجامعات تارخ عريق يعود �إىل �ألف �سنة تقريبا كانت على هيئة مراكز تعليمية قدمية �صغرية يف
ال�شرق الأو�سط وال�صني وكوريا و�شبه جزيرة العرب و�أوروب��ا .وكان التميز وا�ضحا يف �إ�سهامات
اخلريجني يف �سائر املجاالت� ،سواء يف احلكم �أو العلوم الطبيعية (ميكن القول �إن �أرخميد�س
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خريج جامعة الإ�سكندرية عام  300قبل امليالد تقريبا) �أو الفل�سفة� ،أو الزراعة �أو الطب .ويعطي
الربوف�سور فينكلر ملخ�صا لتاريخ اجلامعات يف الف�صل ال�سابع.
لقد تغري دور اجلامعات يف املجتمع حني حدثت طفرة هائلة يف ن�سبة الفئة العمرية بني  18و � 24سنة
املنت�سبني �إىل اجلامعات .ويطلق بع�ضهم على هذه الظاهرة «عوممة التعليم العايل(((» .يف القدمي
كان من النادر �أن يلتحق ال�شباب باجلامعة ،لكن مع عوممة اجلامعات �صار من النادر عدم التحاق
ال�شباب باجلامعة� .صحيح �أن يف هذا مبالغة وا�ضحة ،لكن العبارة تبني الزيادة الهائلة يف ن�سبة
االلتحاق باجلامعات من � ٪1إىل  ٪50-40من الفئة العمرية.
حدثت العوممة يف الواليات املتحدة بادئ الأمر يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية عام 1945م ،ثم
تبعتها �أوروبا يف ال�ستينيات ،وحلقت بها بعد ذلك دول �أخرى ممن قطعت �أ�شواطا كبرية يف النمو
االقت�صادي.
يف �أثناء العوممة مل تتغري على الإطالق فكرة التميز ،مبعنى تزويد اخلريجني باملهارات ال�ضرورية
الالزمة لأداء وظائفهم يف املجتمع ب�شكل جيد .لكنها اتخذت يف اجلامعات �صو ًرا خمتلفة كما �سنبني
ب�أمثلة من �أوروبا.
 2-3العوممة والتميز في أوروبا

ن�ستطيع �أن منيز �أربع فرتات زمنية يف �أوروبا فيما يخ�ص مراكز جامعات البحث يف املجتمع و�أفكار
التميز التي تقابلها:
-ما قبل احلرب العاملية الثانية :

كانت اجلامعات مقت�صرة على النخبة ولها قاعدة بحثية قوية مت�ضافرة مع التدري�س .كما كان
اخلريجون ،بالتعريف ،يتولون قيادة املجتمع يف جميع املجاالت املهمة تقريبا .واعتُربت اجلامعات
الأوروبية يف الواليات املتحدة مثاال للتميز يف تقرير فلك�سرن لعام 1930م [.]8
1965-1945-م

وجدت اجلامعات يف �أوروبا �صعوبة يف التغلب على �آثار احلرب على اعتبار �أن كث ًريا من الأ�ساتذة �إما
((( املق�صود بكلمة «عوممة» جعل ال�شيء متاحا للعامة ،على وزن عوملة ،وهي مرجتلة هنا من الكلمة الإجنليزية املو َّلدة
)( .(massificationاملرتجمان).
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قتلوا �أو هربوا �إىل الواليات املتحدة ،حيث وجد الكثري منهم الواليات املتحدة مكانا �أف�ضل للعمل.
فاجلامعات البحثية ا�سرتدت عافيتها �أو ت�أ�س�ست حديثا لقبول جزء حمدود من الفئة العمرية -18
 24عاما مع روابط متينة بالتطور الوطني �أو الإقليمي (الزراعة ،والإلكرتونيات ،والإنتاج القومي �أو
الإقليمي) .لكن الهيمنة الأملانية على اجلامعات من حيث التميز �أ�صبحت �شيئا من املا�ضي.
1995-1965-م

�شهدت هذه الفرتة عوممة اجلامعات الأوروبية وفقدان االت�صال بالتطور الإقليمي وت�أ�س�س العديد
من اجلامعات لقبول املزيد من الطالب ،وزاد معدل الطالب املقبولني ب�سبب «الطلب االجتماعي».
كانت املجتمعات من�شغلة يف ا�ستغالل املواهب املتوفرة ،فبعد �أن كانت فيما م�ضى تقت�صر على
النخبة القليلة من الأ�سر املو�سرة جاء الآن دور ال�شباب املوهوبني من الأ�صول املتوا�ضعة .وقد مت
اعتماد املعونات املالية له�ؤالء الطالب مل�ساعدتهم على الإ�سهام يف التعليم العايل.
من امل�ؤكد �أن التو�سع ال�سريع يف اجلامعات نال من درجة متيز خريجيها .كما انخف�ضت معايري
امل�ؤهالت املطلوبة لتعيني الأع�ضاء اجلدد يف هيئة التدري�س ،ومل تعد تثار ق�ضية التميز يف التعليم
�أو البحث يف اجلامعات .وا�ستمرت حركة العوممة يف كثري من البلدان جنبا �إىل جنب مع التحول
�إىل الدميقراطية ا�ستجابة الحتجاجات الطالب يف ال�ستينيات .ومل ي�شعر الطالب القادمون من
بيئة متوا�ضعة باالرتياح �إزاء تركيبة النخبة القدمية وطرق التوا�صل املتهالكة .وكثريا ما كانت
احلكومات ت�ستجيب الحتجاجات الطالب �ضد البنى البالية بال�سماح لهم ولأع�ضاء هيئة التدري�س
مبمار�سة ت�أثري كبري ،بل حا�سم يف �أغلب احلاالت ،يف توزيع امليزانية ،واملناهج والعنا�صر الأخرى
امل�ؤثرة يف �سيا�سة اجلامعة .ورمبا كان لهذا الت�أثري بع�ض الفوائد ،لكنه ا�ستغل يف كثري من احلاالت
خلدمة امل�صالح ال�شخ�صية ،لي�س فيما يخ�ص الطالب ،بل فيما يخ�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
املفتقرين �إىل اخلربة يف �أغلب الأحيان .وكانت النتيجة كما هو متوقع انحدار التميز.
وعلى الرغم من ظهور املخاوف من قدرة �سوق العمل على ا�ستيعاب هذا ال�سيل من اخلريجني
اجلدد ،لكن تلك املخاوف مل يكن لها �أي مربر� .صحيح �أن جودة اخلريجني كانت �أدنى من ذي قبل،
لكن �سوق العمل ا�ستطاعت امت�صا�ص �سيل اخلريجني ب�سهولة .ويقول بع�ضهم �إن النمو االقت�صادي
العاملي ت�سبب يف حدوث طفرة يف االقت�صاد الأوروبي زاد معها الطلب على اخلريجني .ومع ذلك،
كان الدليل ي�شري �إىل اجتاه �آخر (انظر مثال �أيت�شموغلو [ ،)]9فقد كان �سيل اخلريجني هو الذي
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�أ�سهم يف منو االقت�صاد.
�إننا الآن (ومنذ عام 1995م تقريبا) ن�شهد فرتة تركز فيها االنتباه ب�شكل تام على التميز واجلودة.
فقد اتخذت معظم البلدان �إجراءات اعتماد خا�صة باملقررات الدرا�سية �أو امل�ؤ�س�سات الأكادميية
(و�أحيانا كليهما) .فاجلودة والتميز يف اجلامعات جزء من جدل دائم .ويتمحور هذا اجلدل دائما
حول اخلريج :ماذا ينبغي على اخلريج �أن يعلم ،وم��اذا ينبغي عليه �أن يفعل ،وم��اذا يحتاج لكي
ي�ؤدي وظيفته من حيث امل�سالك والقدرات؟ �إن الروابط بالبيئة اخلارجية تغذي هذا اجلدل ،فالربج
العاجي يف �أوروبا �أُغ ِلق ،و�أ�صبحت اجلامعة منتدى مفتوحا ،ح�سن التنظيم ،ومعرتفا به ،و�شفافا
ير�صد متطلبات املعنيني يف املجتمع ،وله روابط وثيقة ببيئته االجتماعية – االقت�صادية ،ولو �أنه
ي�ضم العديد من الكليات (انظر ريت�سن [.)]10
منذ عام 2005م �أدت ثورة املعلومات والتقنية التي �أحدثتها الإنرتنت �إىل ت�أ�سي�س �إمكانية وا�سعة
للتعلم عرب ال�شبكة �أو الإنرتنت (�أون الين) من خالل ما ي�سمى مقررات مفتوحة مو�سعة عرب ال�شبكة
))� .(Massive Open Online Courses (MOOCsأما التحدي الذي يواجه اجلامعات فهو دمج
ال�شبكة كو�سيلة من و�سائل التعليم يف منهج التعليم اجلامعي.
 -4القفزات الهائلة والتميز

مل نبد�أ يف فهم اجلودة والتميز يف التعليم اجلامعي من خالل معايري معرتف بها دوليا �إال م�ؤخرا.
ولقد كان الربنامج الدويل لتح�صيل الطالب  PISAيف طليعة املعايري امل�ستخدَ مة يف قيا�س جودة
اجلامعات ،مع �أن الهدف من هذا الربنامج هو قيا�س �أداء الطالب يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة يف
الريا�ضيات والعلوم والقراءة .ف��إذا كان الأداء منخف�ضا ،ف�إننا ال نتوقع من اجلامعات تعوي�ض
النق�ص الذي ت�سبب به �سوء التعليم االبتدائي والثانوي .و�أما �إذا كان �أداء الطالب يف �سن ال�ساد�سة
ع�شرة عاليا� ،أ�صبح با�ستطاعة التعليم اجلامعي البناء على ما ت�أ�س�س يف املراحل ال�سابقة.
وين�صــب اهتمـام الهيئـات املرموقـة لت�صنيف اجلامعات ،مثل ت�صنيف �شانغهاي
)� Rankingأو ت�صنيف التاميز للتعليم العايل )) (Times Higher Education (THEعلى البحوث
مع �أن ت�صنيف التاميز ي�أخذ يف احل�سبان �أي�ضا ا�ستقطاب الطالب الأجانب .ومع ذلك ،ف�إن توظيف
اخلريجني �أو البطالة امل�سجلة ال ت�ؤخذان يف احل�سبان يف املقارنات الدولية ،وال يف املعايري الدقيقة
(Shanghai
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الأخرى ،مثل الأرقام الدولية امل�شابهة يف املعرفة واملهارات والقدرات.
ومع ذلك متكنت بلدان ،مثل كوريا و�سنغافورة ،من االنتقال من التعليم العايل املقت�صر على النخبة
�إىل التعليم العايل املعومم بان�سيابية �أكرث من �أوروبا .كما �أن اململكة العربية ال�سعودية حتقق النجاح
�أي�ضا ،فهناك ثالث جامعات (من �أ�صل �سبع وع�شرين جامعة حكومية) مدرجة على قائمة �أف�ضل
خم�سمائة جامعة يف العامل ،حيث تندرج جامعة امللك عبد العزيز بني اجلامعات الع�شر الأوىل يف
الريا�ضيات� .إن عدد اجلامعات من هذه البلدان واملدرجة بني �أف�ضل خم�سمائة جامعة يف العامل �آخذ
يف االزدياد يف ت�صنيف �شانغهاي ،مثله مثل االزدياد يف عدد اخلريجني والنمو االقت�صادي الهائل.
ويبدو �أن اجلامعات ت�سهم �إ�سهاما كبريا يف اقت�صاديات املعرفة يف هذه البلدان و ُي�شهد لها بذلك.
وما كان لهذا �أن يكون لوال اهتمام اجلامعات باجلودة والتميز .فاخلطط اال�سرتاتيجية للعديد من
جامعات هذه البلدان تتيح لنا معرفة مدى اهتمامها باجلودة والتميز ،ال بالبحث وح�سب ،بل يف
التعليم �أي�ضا� ،إذ ال غنى عن ال�شراكات مع البيئة الإقليمية يف �ضمان التميز.
ومع ذلك ف�إن جامعات العامل ،وكذا الأمر يف االقت�صاديات النا�شئة ،تنا�ضل لتحقيق التميز� .أما
اجلامعات الأح��دث فرتيد �أن حتذو حذو اجلامعات البحثية القدمية حيث يقوم الأ�ستاذ ب�إلقاء
حما�ضرته يف قاعات كبرية متبعا منهجا كان ُيعتقد �أنه يحوي عنا�صر املعرفة الرئي�سة يف ذلك
املجال دون االلتفات كثريا �إىل مدى �إ�سهامها يف املميزات املطلوبة من اخلريجني يف �سوق العمل.
كما �أن اجلامعات القدمية تواجه م�صاعب يف �إعادة تكوين ذاتها يف �ضوء املتغريات الهائلة التي
حدثت يف طريقة تنظيم املجتمعات.
 -5تنظيم الجامعات القتصاد المعرفة
 1-5التركيز على التعلم القائم على البحث

كثري من جامعات العامل تنظم ذاتها ،بحيث حتقق التميز يف البحث ،في�صيب بع�ضها من النجاح
�أكرث من بع�ضها الآخر تبع ًا ملعايري ت�صنيف �شنغهاي .فاملعايري العامة املتمثلة يف رغبة اجلامعات
يف التميز يف املجاالت البحثية التي تقا�س بعدد الإحاالت املرجعية ،والرباءات العلمية ،وم�ستوى
ا�ستقطاب الباحثني من البلد وخارجها ،ورغبتها يف حتقيق احلد الأدنى يف املجاالت الأخرى هي
نقطة انطالق جيدة لتحقيق التميز.
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ف�أوال وقبل كل �شيء ،ي�شكل التعليم حمور اهتمام اجلامعات .وبنظرة خاطفة ن�ستطيع �أن نتبني مدى
اهتمام اخلطط اال�سرتاتيجية للجامعات بالتميز يف البعد التعليمي واملحور البحثي� .أما هذا االهتمام
على احتياجات اخلريجني فال وجود له يف معظم احلاالت .فالبحث املمنهج يف هذه االحتياجات
املتطورة ،واال�ستنارة ب��آراء اخلريجني و�أرب��اب عملهم يف �إ�صالح املناهج لي�س �سوى حاالت قليلة
بدال من �أن يكون القاعدة .وتبدي �إجراءات االعتماد الأكادميي �شيئا من االهتمام بهذه العنا�صر
(تختلف من بلد �إىل �آخر) لكنها على الأغلب �أمور �شكلية بحتة .ونالحظ �أي�ضا �أن التفكري املمنهج
بالتعلم الفعال لدى الطالب وطرق التعليم ذات العالقة ال يظهر تطورا كبريا يف اجلامعات .ف�أق�سام
التعليم (التي تركز على التعليم اجلامعي داخل جامعتها بالذات) مل حتظ دائما بالرتحاب من قبل
«املحرتفني» يف الأق�سام الأخرى ،ناهيك عن افتقارها �إىل دعم قيادة اجلامعة يف بع�ض الأحيان.
ومن الطرق الوا�ضحة يف �إيجاد ثقافة التميز يف التعليم ت�شكيل جمموعات بحثية قوية تدعم تطوير
املواهب لدى الطالب من منظور ما يحتاجه اخلريجون لت�أدية واجباتهم على الوجه الأكمل .ولهذه
إ�سهاما فعا ًال يف �إدخال عنا�صر التجديد يف التعليم ،مثل التعلم
املجموعات القدرة على �أن ت�سهم � ً
القائم على حل امل�شكالت �أو التعلم املندمج .وميكن لهذه املجموعات �أي�ضا ،بظهورها دوليا من
خالل من�شوراتها يف دوريات التعلم ل�صالح احتياجات اخلريجني� ،أن ت�ساعد على تكوين �سمعة
طيبة داخل جامعاتها .ومن الأمثلة احلية جامعة ما�سرتيخت التي كانت ال�سباقة �إىل تبني املنهج
القائم على حل امل�شكالت يف التعليم ،مب�ساعدة جمموعة بحث طبية قوية برئا�سة �أحد �أع�ضاء هيئة
التدري�س مبرتبة �أ�ستاذ ،دعت �إىل احلوار مع الأو�ساط الطبية التعليمية من خالل دورية متخ�ص�صة
بالتعليم الطبي كانت قدوة للأق�سام الأخرى.
�إن �إدخال البحث يف التعليم اجلامعي ،كما حدث يف جامعة ما�سرتيخت لي�س حالة ا�ستثنائية ،فكم
من مرة تعرثت مثل هذه الأق�سام ثم �ألغيت بعد والدتها بب�ضع �سنني .فالنظراء يف خمتلف الأق�سام
مل يروا �أن لها ما يكفي من املربرات .لكن املهم يف دورها يف جامعة ما�سرتيخت �أنها كانت على
ما يبدو عامة وذات �أق�سام حمددة يف الوقت عينه� ،إذ كان لكل ق�سم �أ�ساتذته من رتبة �أ�ستاذ يف
الطب ،والقانون ،واالقت�صاد �إلخ .ي�ساعدهم كادر من املوظفني املخل�صني يقي�سون خمرجات التعليم
ومعلوماته الراجعة ب�ش�أن طريقة �إجراء االختبارات �أو و�ضع املناهج � ...إلخ .وتعمل هذه املجموعات
معا عرب خمتلف الأق�سام .كما تبدي اهتماما كبريا يف تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س (يف الوقت
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احلا�ضر يف �شكل كفاءة كما هي معرفة يف م�ستويات ال�شهادة املمنوحة).
ويعد ال�سياق الذي تعمل اجلامعة من خالله عامال مهما يف حتقيق التميز .ومن املده�ش �أن تختار
اجلامعات اجلديدة� ،أو حتى اجلامعات الآخذة يف التو�سع� ،أن تبني ذاتها بو�صفها �أعمال �صغرية
مغلقة حتى لو تهي�أت لها الفر�ص لالنخراط يف جمال الأعمال �أو ال�صناعة .فالأق�سام الطبية غالبا
ما تكون على مقربة من امل�شايف (الأكادميية) �أو جز ًءا منها .ويتعلم الطالب يف مرحلة مبكرة �أن
اجلمع بني التعلم النظري والعملي هو ما ين ِتج الطبيب الناجح .وال�س�ؤال هو :لمِ َ ال يحدث هذا يف
املجاالت الأخرى كالهند�سة ،والعلوم �أو �إدارة الأعمال �إذا كانت هناك م�ؤ�س�سات بحثية خا�صة يف
اجلوار؟ �أهو اخلوف من الدمج بني القطاع العام واخلا�ص وفقدان القطاع اخلا�ص مميزاته يف �أثناء
ذلك؟ �أم هي الرغبة يف االحتفاظ مبنطقة ارتياح عامل اجلامعة و�إبعاد العامل اخلارجي الذي قد
ينطوي على م�شكالت و�أخطار؟
 2-5مشاركة الجامعات بشكل فعال في تعليم خريجيها ريادة األعمال

نواح عدة ،هو رائد مل�شروع �أو رائد �أعمال.
�إن اخلريج اجلامعي يف القرن احلادي والع�شرين ،يف ٍ
فالروتني يف عمله �سيتقل�ص �أكرث ف�أكرث .ويتوجب على اخلريج اجلامعي �أن يكون «حالل ال ُعقد» يف
احلاالت ال�شائكة ،و�أن ي�ؤدي دور «قنا�ص اخللل» الذي يندفع حلل امل�شكالت املعقدة .وبا�ستطاعة
اخلريج بالطبع �أن يطلب م�شورة زمالئه وهو يعمل يف فريق عمل ،ورمبا توجب على ر�ؤ�سائه اتخاذ
القرارات ب�شكل ر�سمي ،لكن اخلريج هو من ميهد التخاذ تلك القرارات وهو العارف بخباياها.
وال يخت�ص هذا مبجال معني ،بل ينطبق على جميع املجاالت والأن�شطة .وما �أن ت�صبح م�شكلة من
امل�شكالت روتينية ،حتى تتمكن الآلة من حلها .انظر مثال كيف يجيب احلا�سب عن �أ�سئلتك ب�ش�أن
ال�سفر بالطائرة �أو بالقطار! �إن الإجابة عن كل الأ�سئلة الروتينية تتم عادة ب�صورة �آلية.
�صحيح �أن حل امل�شكالت يتعلق با�ستعمال املعرفة ،لكنه يتعلق ب�إي�صال احلل �أي�ضا وباملخاطر التي
ينطوي عليها اختيار قرار دون �آخر ،مبا �أن معظم امل�شكالت يف احلقيقة �أ�شد تعقيدا من م�سائل
الريا�ضيات يف املدار�س الثانوية حيث تزود باملعطيات والفرو�ض ،ويكون للم�س�ألة جواب واحد فقط
تتو�صل �إليه وتقول يف النهاية (وهو املطلوب)� .إنها تنطوي على نتائج القرارات املختلفة والبحث عن
التوازن فيما يخ�ص املخاطر والعوائد.
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هذه هي بع�ض العنا�صر الأ�سا�س لريادة الأعمال �أو ريادة امل�شروعات اخلا�صة .فريادة امل�شروعات
اخلا�صة هي الآن واقع حقيقي بالن�سبة لكثري من اخلريجني الذين يواجهون م�س�ؤولية كبرية وحرية
وا�سعة لتطوير عملهم ب�أنف�سهم يف املنظمة التي يعملون فيها� ،سواء �أكانوا يعملون ب�شكل منفرد
م�ستخدمني قدراتهم على حل
�أو �ضمن جمموعات عمل .وينبغي على اخلريجني التفكري بالبدائل
ِ
امل�شكالت ،ومقارنة البدائل واملخاطر والعوائد املرتبطة بها .ومع ذلك ،ف�إن ريادة الأعمال ب�شكلها
املعروف (�أي �أن تقوم بنف�سك بت�أ�سي�س عمل و�إدارته) �شيء �أو�سع على �أ�سا�س �أنه ينطوي على معرفة
ال باملنتج وكيفية �إنتاجه وح�سب ،بل بالأمور املالية والت�سويق واملبيعات �أي�ضا.
�إن ري��ادة الأع�م��ال مبفهومها املتعارف عليه وري��ادة امل�شروعات اخلا�صة هي مفاتيح التطور
االقت�صادي الدائم .ولطاملا �أدارت اجلامعات ظهرها لريادة الأعمال بنوعيها ،ون�سيت �أن بو�سع املرء
تعلم ريادة الأعمال مثلما يتعلم �أ�شيا ًء �أخرى� .صحيح �أنه من املمكن �أن يكون لدى بع�ض الطالب
م�ؤهالت عالية تغنيهم عن التدريب اجلامعي يف ريادة الأعمال والقدرة على �إدارة �أعمالهم بنجاح،
لكن هناك يف املقابل طالب �آخرون يعجزون عن تعلم ريادة الأعمال طوال حياتهم .وثمة ن�سبة
كبرية من اخلريجني ت�ستفيد كث ًريا من التدريب ،وقد كان ه�ؤالء بالفعل قادرين على ال�شروع بعمل
ما .فاجلامعات املتميزة �ضالعة يف تعليم ريادة الأعمال يف �سائر كلياتها .ويف الواليات املتحدة،
ف�إن تدريب اجلامعات لطالبها وخريجيها يف جمال ريادة الأعمال لعب دو ًرا مه ًما يف تاريخها.
ومن بواكري الأمثلة خ ّريجا جامعة �ستانفورد هيولت ( )Hewlettوباكارد ( )Packardاللذان بدءا
�شركتهما يف مر�أب (�)garageسيارة عام 1939م لتظهر بعد ذلك �شركة هيولت باكارد ك�شركة
رائدة يف التقنية وثقافة ال�شركات ،و�صارت م�صدر �إلهام للمخرتعني ورجال الأعمال يف طول الأر�ض
وعر�ضها .كذلك �شهدت �أوروبا موجة من رواد الأعمال اخلريجني (ال �سيما من اجلامعات التقنية)
يف ال�سنوات التي �أعقبت احلرب العاملية الثانية .لكن هذا توقف عمليا يف ال�ستينيات وال�سبعينيات
من القرن الع�شرين .ومنذ عام 2000م عادت تلك املوجة �إىل الظهور ،ففي هولندا مثال ين�شئ
حوايل  ٪3من الطالب �شركاتهم اخلا�صة و ٪5من اخلريجني يفعلون ذلك �أي�ض ًا (ح�سب �إح�صائية
عام 2013م) .وهكذا تعمل احلكومات واملنظمات و�أرباب الأعمال واجلامعات كلها يدا بيد على
ت�شجيع الطالب واخلريجني وتقدم لهم الت�سهيالت لي�صبحوا رجال �أعمال.
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 3-5الجامعات وبراءات االختراع والشركات الناشئة

وجدت الأبحاث اجلامعية مكاف�أتها يف الإ�سهام يف املعرفة من خالل املعرفة املتوفرة للجميع يف
الدوريات املحكمة ،حيث تتم ترقية الباحثني ب�شكل منفرد بناء على �إجنازاتهم هذه .وم�ؤخر ًا فقط
اعرتفت بع�ض اجلامعات ب�إ�سهام ه�ؤالء الباحثني يف املعرفة من خالل املعرفة املحمية يف هيئة
براءات اخرتاع �أو �شركات نا�شئة .ف�أما بالن�سبة �إىل النمو االقت�صادي يف البالد فريى الكاتب �أن
معايري قيا�س التميز القائمة على عدد براءات االخرتاع وعدد ال�شركات النا�شئة يف اجلامعات ال يقل
�أهمية عن معايري القيا�س التقليدية.
ولن ت�شكل كل براءة من براءات االخرتاع ثورة �صناعية بكل ت�أكيد ،لأن �أغلب الرباءات تنتهي على
الرف مثلها مثل الأوراق العلمية املن�شورة �أي�ضا .فكثري من الأوراق العلمية املن�شورة يطويها الن�سيان
يف غ�ضون �سنتني بعد �أن ترتك �أثرا ب�سيط ًا – �إن كان لها �أي �أثر – يف الأوراق العلمية املن�شورة
الحق ًا .لكن احلقيقة هي �أن الن�شر يف الدوريات املحكمة وبراءات االخرتاع كانت وما زالت مهمة
بو�صفها حافزا يدفع عجلة العلم واملعرفة �إىل الأمام.
ولعل لل�شركات النا�شئة التابعة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة �أهمية ال تقل عن �أهمية
اجلامعات والأبحاث العلمية املن�شورة يف الدوريات املحكمة .فقد تعد اجلامعات هذا من الإ�سهامات
التي تقدمها �أبحاثها �إىل املجتمع ،ورمبا ترغب يف �أن حتظى هذه الإ�سهامات باالعرتاف الر�سمي.
ف�إذا كان الأمر كذلك ،وجب عندئذ تقدمي احلوافز ملكاف�أة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�ساعدون
على �إقامة امل�شروعات اجلديدة ،مثلهم مثل من ينجح يف ن�شر بحثه يف �إحدى الدوريات الأكادميية
املرموقة.
 4-5رأس المال االستثماري والمناطق «الحرة» حول مناطق الجامعة
الصناعية

يتحقق النمو االقت�صادي  -ب�صفة عامة  -من خالل رفع �إنتاجية العمل مع رفع الإنتاجية متعددة
إبداعا ت�ساعد
العوامل ح�سبما ي�سميها خرباء االقت�صاد .فامل�شروعات اجلديدة التي ما فتئت تزداد � ً
على حتقيق هذا؛ كما �أن التميز يف التعليم والبحوث اجلامعية والنجاح يف ريادة الأعمال حمركات
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�أ�سا�س للأعمال املبدعة .فوجود ر�أ�س املال اال�ستثماري وغياب القوانني اخلانقة ي�سهمان يف الإبداع.
وميكن للجامعة �أن توفر ر�أ�س املال اال�ستثماري من مواردها �أو من موارد تقوم بتنظيمها ،لكن على
الأرجح يتم توفريه من التعاون الوثيق بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات املالية �أو احلكومة مع �إعفاء اجلامعة
من �أية م�س�ؤولية �أو خماطر بالن�سبة لهذه الأموال .ويعد ر�أ�س املال اال�ستثماري مهما بالن�سبة �إىل
ال�شركات النا�شئة وجوهريا بالن�سبة �إىل ما يتفرع عن اجلامعة .ويعزى جزء من النمو االقت�صادي
الإ�ضايف يف الواليات املتحدة باملقارنة مع �أوروب��ا �إىل وف��رة ر�أ���س امل��ال اال�ستثماري يف الواليات
املتحدة((( [ .]11ويف الف�صل الثامن يعر�ض الربوف�سور �ألتونبا�شاك �أمثلة عن تنظيم ر�أ�س املال
اال�ستثماري حول اجلامعات يف تركيا.
لقد بينّ البنك الدويل كيف يت�أثر م�ستوى الإبداع بالقوانني يف كثري من احلاالت ،مثل طلب ترخي�ص
مزاولة عمل من الأعمال� ،أو احل�صول على رخ�صة بناء� ،أو احل�صول على الطاقة الكهربائية ،ودفع
ال�ضرائب ،كما بينّ الت�أثري اخلانق للمبالغة يف �سن القوانني� .إن دليل «ممار�سة الأعمال» ال�سنوي
لعام 2014م يوثق القوانني تبعا لإحدى ع�شرة جمموعة من امل�ؤ�شرات من  189دولة .فالبلدان التي
حتقق معدالت عالية على معيار جودة القوانني هي الأ�سرع منوا �أي�ضا (البنك الدويل ،ممار�سة
الأعمال2014 ،م [.)]12
وميكن للمناطق احلرة حول اجلامعات �أن ت�ساعد املجتمع على اال�ستفادة من اجلامعات التي ت�سعى
�إىل حتقيق التميز .ومفهوم «املناطق احلرة» مفهوم ن�سبي .فبع�ض القوانني (مثال القوانني املو�ضوعة
حلماية البيئة) ميكن �أن تعد �ضمن احلدود الدنيا� .أما بالن�سبة �إىل القوانني الأخ��رى ،فلعل من
احلكمة �أن تتعلم احلكومات من التجربة الدولية يف احلد من القوانني على �أ�سا�س جتريبي يف بع�ض
املناطق .وقد بد�أت ال�صني جتربة املناطق احلرة االقت�صادية منذ ثمانينيات القرن الع�شرين،
إ�سهاما كب ًريا يف التنمية االقت�صادية .فمثل هذه التجارب ت�ساعد البالد ب�شكل عام على
وحققت � ً
معرفة القوانني التي ت�ستفيد من �إلغائها.

((( متثل اال�ستثمارات يف ر�أ�س مال امل�شروعات ن�سبة �ضئيلة جدا من �إجمايل الناجت القومي ،على الأغلب �أقل من .٪ 0.03
وي�ستثنى من ذلك الواليات املتحدة حيث �صناعة ر�أ�س املال اال�ستثماري �أكرث ن�ضوجا و�شكلت عام 2012م حوايل 0.17
من الناجت القومي.
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 5-5بناء شراكات إقليمية

تعاين كل جمتمعاتنا من الت�شرذم يف ال�سيا�سات .فال�سيا�سة التعليمية هي ميدان وزارة التعليم،
وال�سيا�سة االقت�صادية هي ميدان وزارة ال�ش�ؤون االقت�صادية ،ولو �أن �أف�ضل �سيا�سة اقت�صادية هي
التي حتقق اال�ستفادة الق�صوى من املواهب وتطويرها �أي يف �سيا�سة التعليم .وهذا ي�شدد على
احلاجة �إىل حتقيق التناغم بني ال�سيا�سات االقت�صادية والتعليمية .ولي�س هذا �سوى مثال .فالت�شرذم
�أو�سع من �أن يكون بني املجاالت التعليمية واالقت�صادية وح�سب .وقد �أدركت �أملانيا هذا بو�صفه جز ًءا
من الدافع وراء حتقيق اقت�صاد �أكرث ا�ستدامة ،ويعطي مردودا �أكرب من الطاقة ،ويحقق خف�ضا يف
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون .وكل اجلامعات الأملانية معنية يف ر�سم هذا التوجيه اال�سرتاتيجي
ال�صادر عن احلكومة االحتادية واتّباعه.
ولعل يف بناء �شراكات �إقليمية بني احلكومة الوطنية واحلكومة املحلية وال�صناعات الوطنية واملحلية
واجلامعات لفرتات طويلة الأمد (حوايل ع�شر �سنوات) طريقة حتقق فيها اجلامعات متيزها.
وميكن لهذه ال�شراكات �أن ت�شكل �أ�سا�سا خلطط ا�ستثمارية تدعمها وزارات ،مثل وزارة االقت�صاد،
ووزارة التعليم ،والوزارات املعنية بالعلوم والتقنية ،ورمبا ا�ستقطبت �إىل املنطقة ا�ستثمارات �إ�ضافية.
 6-5التميز في اقتصاد المعرفة

�إن متيز اجلامعات يف التعليم والبحوث لي�س فكرة جمردة وح�سب ،بل هو ملمو�س يف تطور املنطقة
التي ت�شتمل على هذه اجلامعات ،حتى �إنه ي�ضع يف ح�سابه تنقل اخلريجني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
خالل هذه املنطقة بكاملها .وميكن تعزيز تطوير املنطقة من خالل اجلهود املتكاملة يف ميدان ر�أ�س
املال اال�ستثماري ومن خالل خطط اال�ستثمار املحلية ال�شاملة (للقطاع العام �أو اخلا�ص).
 -6الممارسة الجيدة والمشورة الدولية

�إن الهدف من التعليم هو التعلم .واجلامعات تتقن التعلم من التجارب املحلية والدولية .ففي جميع
نواحي التميز التي نوق�شت حتى الآن نرى �أن هناك عنا�صر �سباقة يف التعليم خا�صة مبهارات القرن
احلادي والع�شرين وببحوث التطور االجتماعي – االقت�صادي .فا�سرتاتيجية �أية جامعة قائمة على
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اخلربات التي تكت�سبها وتقوم بتطويرها عنا�صر �سباقة .ويتم توثيق هذه اخلربات وترجمتها مبا
يتالءم وحالتها املحلية املحددة بغية تنفيذها .فاجلامعات املن�ش�أة حديث ًا تريد �أن تعرف كيف متكنت
بع�ض اجلامعات من �أن تكون �ضمن «اخلم�سني الأوائل حتت عمر اخلم�سني» يف ت�صنيفها وما ميكنها
�أن تتعلمه منها� .أما اجلامعات الأق��دم فرتيد �أي�ضا �أن تعرف املزيد عن �سبب ظهور اجلامعات
الآ�سيوية بوجه خا�ص بني �أعلى مائتي جامعة ت�صنيفا .فما الذي فعلته تلك اجلامعات حتى بلغت
تلك املرتبة؟ �إن «البحث امل�ؤ�س�ساتي» حتت قيادة رئي�س اجلامعة متطلب �سابق و�أ�سا�س لكي تتمكن
اجلامعة من تطوير جودتها .وال ينبغي �أن ي�شمل هذا جمال البحث وح�سب ،بل يجب �أن ي�شمل قبل
ذلك جدول اجلامعة اخلا�ص بالتعليم والتعلم ،حيث يكمن �أكرب �إ�سهاماتها يف خدمة املجتمع.
وت�ستطيع هيئة ا�ست�شارية دولية �أن ت�سهم يف املعرفة فيما يخ�ص املمار�سة اجليدة .وقد كنتُ �شخ�صي ًا
�أحد امل�ستفيدين من هيئة ا�ست�شارية دولية كهذه حني كنتُ رئي�سا جلامعة ما�سرتيخت ،وبالتايل
متكنت من الإ�سهام يف جامعة زيغن ( ،)Siegenواجلامعة الرئا�سية يف رو�سيا (الأكادميية الرو�سية
لالقت�صاد الوطني والإدارة العامة  ،)RANEPAوجامعة امللك عبد العزيز يف جدة باململكة العربية
ال�سعودية .وقد �أثبتت التجارب �أن ب�إمكان امل�شورة الدولية �أن ت�ساعد يف التحرر من القيود الفكرية
التي يفر�ضها التاريخ الذي يحد من املجال املتاح ال�سرتاتيجية وا�ضحة وتنفيذها.
 -7الخالصة والخاتمة :التميز مرة أخرى

�إن اجلامعات املتميزة لي�ست تلك التي تتمتع مبكانة عالية من حيث الت�صنيف يف التعليم والبحوث
وح�سب ،بل هي جزء من �إقليم عايل الت�صنيف من حيث الإبداع �أي�ضا .واملق�صود �أن من الواجب
�أن ُينظر �إىل التميز �ضمن �إطار م�س�ؤوليات م�شرتكة .فاجلامعة حتقق �أق�صى �إمكاناتها فيما يخ�ص
مهارات القرن احلادي والع�شرين وقدراته ويف البحث لكي تطور املزيد من املعرفة العامة ،وحت�صل
على براءات االخرتاع ،وتطور ما يلحق بها .وت�شرتك املنطقة بكاملها والدولة �أو البلد يف �ضمان
التغذية الراجعة ) ،(Feedbackواال�ستثمار ،ور�أ�س املال اال�ستثماري والتقنني املنا�سب.
ويتوجب على اجلامعة �أن تبذل ق�صارى جهدها للت�أكد من قدرة الطالب على تطوير �أنف�سهم
لي�صبحوا جاهزين ملواجهة امل�ستقبل يف �سوق العمل واملجتمع الوا�سع ،مع �إدراك �أن التعليم اجلامعي
متوفر الآن ل�شريحة وا�سعة من املجتمع ومل يعد يقت�صر على النخبة فقط� .إن الت�صنيف ومعايري
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املخرجات التعليمية ت�ساعد اجلامعة على معرفة موقعها يف ال�ساحة الدولية فيما يتعلق ب�أدائها
.التعليمي والبحثي
�إننا ننظر �إىل �سعي العامل لتحقيق التميز على �أنه تقبل للتعليم املبني على البحث والقائم على حل
 ومن خالل ت�شجيع ال�شركات، والذي غالبا ما يكون يف حميط ريادة �أعمال قيد التطوير،امل�شكالت
 كما �أن لفر�ص التعليم املدمج (الذي يجمع التعلم عرب الإنرتنت مع.النا�شئة وب��راءات االخ�تراع
.املنهج التقليدي) �آثار ونتائج بعيدة املدى
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 -1المقدمة

«�أعظم ما ميكن التنب�ؤ به يف املجتمع احلديث هو ا�ستحالة التنب�ؤ به ،ومل نعد واثقني من �أن غدًا
�سيكون مثل اليوم .لذا كان لزا ًما على اجلامعات البحث عن طرق حتافظ بها على �أغلى العنا�صر
يف قيمها الأ�سا�س ،يف الوقت الذي تكت�شف فيه طرقا جديدة ت�ستفيد فيها من الفر�ص التي تهي�أت
بف�ضل عامل يتطور ب�سرعة فائقة».
جيم�س دودر�شتات ،الرئي�س املتقاعد جلامعة مي�شيغان []1
هذه الكلمات املفعمة باحلكمة مقتب�سة من مطلع كتاب رائد بعنوان «جامعة تليق بالقرن احلادي
والع�شرين» من ت�أليف واحد من �أكرث ر�ؤ�ساء اجلامعات الأمريكية احرتاما ،ت�صف و�صفا دقيقا هذا
االجتاه اجلارف الذي يجتاح العامل وي�أخذه نحو التغيري ،والتحدي ،والتحديث ،والعوملة .و�سواء �أكنا
نعي�ش يف �سنغافورة �أم يف اململكة العربية ال�سعودية ف�إننا عاجزون عن جتنب هذا االجتاه اجلارف.
والبد من توفري نظام تعليم متميز متوج بالتعليم الذي تقدمه جامعة رئي�سة لطالبنا وخريجينا
ليتمكنوا من مواجهة هذا االجتاه اجلارف ،واال�ستفادة من نتائجه� ،سواء �أكان الطالب �سنغافوريا
�أم �سعوديا �أم �أجنبيا يدر�س يف جامعاتنا.
وبف�ضل التخطيط اال�سرتاتيجي واجتماعات الهيئة اال�ست�شارية الدولية ،ت�سعى جامعة امللك عبد
العزيز لال�ستفادة من هذا االجتاه اجلارف نحو التغيري والتحدي والتحديث والعوملة وا�ستغالل
الفر�ص التي يتيحها من �أجل تطوير منوذج اجلامعة املتميزة .ويقدم هذا الف�صل الفل�سفة واملنهج
ال��ذي ينبغي على جامعة امللك عبدالعزيز انتهاجه من �أج��ل تطوير �أمن��وذج تعليم متميز يقوم
بالدرجة الأوىل على جتربة امل�ؤلف يف جامعة نانيانغ التقنية يف �سنغافورة .وقد قاد امل�ؤلف عملية
حتويل نانيانغ �إىل جامعة بحثية عاملية رئي�سة خالل فرتة رئا�سته لها ( .)2011–2003وقد تطلبت
هذه العملية حتوالت رئي�سة يف البنية ،والإجراءات ،واجلهاز الإداري ،والتمويل والتعليم .وجامعة
امللك عبد العزيز يف طريقها نحو التحول حتدوها قيادة متفانية وحكيمة وذكية بالتعاون الوثيق مع
الهيئة اال�ست�شارية الدولية.
�صحيح �أن التغريات التي تتطلع �إليها جامعة امللك عبد العزيز تطال كافة اجلوانب� ،إال �أن هذا الف�صل
يركز اهتمامه على التعليم يف املرحلة اجلامعية الأوىل والتعليم املهني حتى مرحلة املاج�ستري� .أما
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تعليم الباحثني والأكادمييني يف مرحلة الدكتوراه فريتبط ارتباطا وثيقا مبو�ضوع البحث العلمي يف
اجلامعة وي�ستح�سن �أن يرتك �إىل امل�شاركني الآخرين الذين �أ�سهموا يف ت�أليف هذا الكتاب( .انظر
الف�صل اخلام�س ،التميز يف البحث ،ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور مايكل �آرثر).
 -2ت��دوي��ل التعليم ال��ج��ام��ع��ي وتطبيقه ف��ي المملكة العربية
السعودية

لكل دولة من الدول املائة والثالث والت�سعني الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �صفاتها املميزة اخلا�صة يف
التغريات امل�ستمرة يف مكانتها الدولية ،ومن �أبرز هذه الدول ،بالرغم من تباينهما ،جند اململكة
العربية ال�سعودية و�سنغافورة.

منظر عام ل�سنغافورة عند خليج املر�سى (ت�صوير جوانينج �سو .)Guaning Su

ق�صة �سنغافورة هي ق�صة «ولد فقري �أ�صاب النجاح»� .إنها ق�صة جزيرة ا�ستوائية �صغرية لي�س لها
من املوارد الطبيعية �سوى موقعها البحري ،تكافح للتغلب على ظروفها ال�صعبة لكي حتقق النجاح
والرفاهية .وي�ساورنا  -نحن ال�سنغافوريني -قلق يف قرارة �أنف�سنا ،م�شوب بعدم الت�صديق ،ب�أننا
قطعنا هذا ال�شوط بالفعل .فال�سنغافوريون يعانون من ال�شك ب�أن ما حتقق كله لي�س �سوى وهم ،و�أنه
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�سوف يختفي ،كما اختفت مالب�س �سندريال وجيادها وعربتها حني دقت ال�ساعة معلنة منت�صف
هو�س بالتخطيط ملجابهة
الليل ،يف احلكاية اخليالية املعروفة .ونتيجة لهذا اخلوف ،تك َّون لدينا ٌ
�أ�سو�أ االحتماالت ،حتى �أ�صبحنا نفرط يف احلذر حني ن�ستعر�ض م�سارات العمل املحتملة التي مل
تُختَرب من قبل الآخرين .وهند�سة التغيري اجلوهري مع ثقافة �سائدة كهذه ُي َعد دوم ًا حتدي ًا.
�أما اململكة العربية ال�سعودية ،فقد �شهدت تغريات ال تقل عن تلك التي �شهدتها �سنغافورة .فعلى
مدى جيلني �شهدت حياة املواطنني ال�سعوديني حتوال جذريا من حياة البداوة وما تعنيه من الكفاح
ملواجهة قوى الطبيعة �إىل حياة مواطني �أكرث دول العامل رفاهية [ .]2فاململكة العربية ال�سعودية
عال من العي�ش ب�ضمانة
اليوم دولة حديثة فيها كل م�ستلزمات احلياة الع�صرية ،وتتمتع مب�ستوى ٍ
مكانة يح�سدها عليها الكثري� ،إذ �إنها متتلك �أعلى احتياطي من النفط يف العامل [ .]3ومع ذلك
ف�إن القيادة ال�سعودية ،وبف�ضل ُبعد نظرها ،تعمل منذ الآن على مرحلة ما بعد النفط ،وقد �شرعت
بالفعل يف تطوير �صناعات بديلة .وي�ساور القيادة ال�سعودية قلق �أي�ضا من ت�أثري الرثوة النفطية يف
الرتاخي يف االندفاع واحليوية لدى ال�شباب ال�سعودي واالعتماد على العمالة الأجنبية وت�أثريه يف
م�ستقبل البالد� .أما اجلامعات ،مثل جامعة امللك عبد العزيز ،فت�ؤدي دورا طليعيا يف ت�شكيل م�ستقبل
واعد متنوع و�صلب قابل للتكيف من خالل تعليم قادة امل�ستقبل واملحرتفني واملواطنني .واجلامعات
ب�صفتها الأداة الرئي�سة يف عملية �إعداد ال�شباب للقيام بالأعمال التي حتتاج �إىل مهارة ،ف�إن عليها
�أن ت�ساعدهم على التغلب على الركود الذي �أوجده �شعب اعتاد على �سخاء احلكومة.
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 -3دور الدين

يلعب الدين دورا مهما يف كال البلدين ،ولكن بطريقتني متغايرتني .ف�سنغافورة بلد متعدد الأعراق
والديانات ويتمتع ب�سجل ُيح�سد عليه من االن�سجام الديني على مدى خم�سني عاما منذ اال�ستقالل.
وتعد القوات امل�سلحة التي ت�ضم قادة من �سبعة �أديان خمتلفة على الأقل من الأمثلة الالفتة للنظر
التي متثل التعاي�ش بني الأديان يف �سنغافورة.
�إن اململكة العربية ال�سعودية هي الدولة امل�س�ؤولة عن احلرمني ال�شريفني يف مكة واملدينة ،وهي
ت�ست�ضيف ماليني احلجاج كل عام وتبدي يف هذا املجال كفاءة ومقدرة ت�ستحق الإعجاب .هذه
املكانة الفريدة للمملكة العربية ال�سعودية يف الإ�سالم ،بالإ�ضافة �إىل نفوذها امل�ستمد من كونها
�أكرب منتج للنفط يف العامل ،مينحها م�ستوى مماثال من النفوذ واملكانة ال مثيل لهما يف غرب �آ�سيا
ويف العامل العربي والإ�سالمي .و ُيعد تثقيف قادة امل�ستقبل يف هذا البلد املهم من الأدوار املهمة
للجامعات الطليعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،مثل جامعة امللك عبدالعزيز .ويتطلب هذا التثقيف
من جامعة امللك عبد العزيز زرع ثقافة وا�سعة يف جميع طالبها ،ت�شمل نظرة عاملية ودولية .و�سيكون
مثل ه�ؤالء اخلريجني ،الذين يتمتعون بنظرة كهذه ،والذين ا�ستفادوا من تعليم وا�سع النطاق عاملي
التوجه ،م�ؤهلني لتويل القيادة �ضمن �إدارة م�ستنرية تدعم قيادة الدولة .فخريجو جامعة امللك
عبد العزيز بحاجة �إىل خربة عملية ،و�إىل الإ�سهام ب�شكل �إيجابي يف مهن تتما�شى مع احتياجات
املجتمع ال�سعودي وبنيته االقت�صادية .ولكي تتحقق هذه املتطلبات حتتاج جامعة امللك عبد العزيز
�إىل تثقيف �شباب الأمة يف طائفة وا�سعة من التخ�ص�صات واملهن .وعلى الرغم من اعتماد بع�ض
املناهج اخلا�صة على املجاالت املتوقعة من جهود خريجي امل�ستقبل ،ف�إن �أف�ضل جامعات العامل ترى
�أن من املفيد للخريجني وللبالد �أي�ضا اكت�ساب قاعدة عري�ضة يف العلوم الإن�سانية والعلوم الأ�سا�سية
ت�شمل مدى وا�سع ًا من املهن.
�إن تدويل �أمنوذج التعليم يف جامعة امللك عبد العزيز يت�ضمن �إتاحة الفر�ص �أمام طالب اجلامعة
لكي يتعرفوا على التنوع العرقي والديني ال��دويل ،والأدي��ان ،واحل��وار ال��دويل متعدد املجاالت.
فاال�ستفادة احلكيمة من فر�ص كهذه مت ّكن طالب جامعة امللك عبد العزيز من التكيف ،ومتنحهم
نظرة �سعودية فريدة ت�أخذ يف ح�سابها تعقيدات العوملة .ويكت�سب اخلريجون يف �أثناء تقدمهم يف
حياتهم املهنية القدرة على الإ�سهام يف �صياغة اال�ستجابات الفعالة واملنا�سبة من بلد �إ�سالمي
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حديث ل�ضغوط العوملة وت�أثريها .فالتوفيق الناجح بني القيم الإ�سالمية التقليدية وت�أثري التطور
االقت�صادي ال�سريع للتقنية احلديثة ميكن بدوره �أن ي�سهم يف تر�سيخ موقع اململكة العربية ال�سعودية
الريادي بني دول العامل الإ�سالمي.

مركز امللك في�صل للم�ؤمترات يف جامعة امللك عبد العزيز (ت�صوير جوانينج �سو).

 -4مسائل تواجهها الجامعات السعودية الرئيسة في التدويل

اململكة العربية ال�سعودية جمتمع حمافظ ب�سبب تاريخه .ف�أ�سلوب احلياة البدوية الذي كان �سائدا
قبل جيلني وح�سب ،واملكانة اخلا�صة التي تتمتع بها امللكية ال�سعودية وامل�ؤ�س�سة الدينية ب�صفتها
راعية احلرمني ال�شريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة متنح ال�شعب ال�سعودي مكانة خا�صة،
وتلزمه ب�أن يكون م�ضرب املثل يف الف�ضائل التي ن�ص عليها القر�آن الكرمي .هذه ال�صفة املحافظة
هي قوة وطنية لأنها متنح ال�شعب ال�سعودي تراثا ثقافيا متينا وقوة كبرية للم�ضي نحو الأمام .وهذا
مي ّكنهم من مقاومة الت�آكل بفعل العنا�صر الدخيلة غري املرغوب فيها وت�أثري احلداثة ،كما ت�سمح
للمملكة العربية ال�سعودية بتطوير الرتابط االجتماعي .لكن هذا قد ي�شكل عبئا ثقيال على اململكة
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العربية ال�سعودية �إذا ما ركزت نظرها نحو الداخل ،وحجبت كث ًريا من العامل اخلارجي �سعيا لإبعاد
الف�ساد عنها� .إن جلامعة امللك عبد العزيز دو ًرا مه ًما يف التوفيق بني �أوجه اخلالف الظاهرة بني
القيم املت�صارعة.
متثل اجلامعة قمة التعلم .ويف عامل اليوم البد لهذا التعلم من �أن يتم بطريقة فكرية باحثة تتعامل
بجدية مع التعقيدات الكثرية يف عامل خارجي متباين الألوان .وجامعة امللك عبد العزيز فريدة بني
اجلامعات ال�سعودية ،من حيث مكانتها التاريخية وموقعها اجلغرايف .فهي مل حتمل ا�سم م�ؤ�س�س
اململكة العربية ال�سعودية وح�سب ،بل تقوم يف مدينة جدة – امليناء الرئي�س على البحر الأحمر،
وفيها �أحد مطارات البالد الرئي�سة ،وتتمتع بعالقات دولية جيدة ،وهي قريبة من �أهم رموز الثقافة
والقيم الإ�سالمية ،ونق�صد مكة املكرمة واملدينة املنورة .ويفتح املطار وامليناء �أبواب العامل �أمام
طالب جامعة امللك عبد العزيز لكي يفهموا ت�أثريات العامل اخلارجي ويتمثلوها ويتكيفوا معها .كما
�أن القرب من احلرمني ال�شريفني يذ ّكر جمتمع جامعة امللك عبد العزيز مبكانة اململكة العربية
ال�سعودية الفريدة وم�س�ؤولياتها.

الغروب يف ميناء جدة (ت�صوير جوانينج �سو).
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ومع �شروع جامعة امللك عبد العزيز يف تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية الثالثة ،تتبدى �أمام اجلامعة
فر�صة ا�ستثنائية لكي تربز من بني اجلامعات الأخرى ،لي�س يف اململكة العربية ال�سعودية وح�سب ،بل
يف العامل �أجمع ،وذلك من خالل �إيجاد �أمنوذج جديد من التعليم �أال وهو «تعليم جامعة امللك عبد
العزيز – �أف�ضل العاملني :العامل احلديث والعامل الإ�سالمي».
 -5أهمية فهم الطالب السعوديين للتوجهات العالمية الجارفة
وتجربتها

ال نغايل �إذا قلنا �إن التعليم يف جامعة امللك عبد العزيز ج�سر يربط العامل احلديث بالعامل الإ�سالمي،
فالعامل احلديث �شهد انفجا ًرا معرف ًيا هائ ًال ،وتو�س ًعا �سري ًعا يف ال�شبكات املو�صلة �إىل املعرفة .لكن
هذا االنفجار املعريف َج َل َب معه �أكاذيب ،و�أن�صاف حقائق ،وادعاءات ما �أنزل اهلل بها من �سلطان،
ودعايات مرجفة من كل جن�س ولون .ومل يبد�أ العامل يف فرز الغث من ال�سمني �إال م�ؤخرا.
ومن التوجهات احلديثة الأخرى ،انت�شار املكت�شفات على احلدود الفا�صلة بني التخ�ص�صات� ،أي ما
ي�سمى بالبحث العابر للتخ�ص�صات واملنهج ال�شامل حلل امل�شكالت .وتعد اململكة العربية ال�سعودية
ذاتها مثاال ممتازا .فكون اململكة بلدا وافر الطاقة �شحيح املياه يوفر فر�ص الت�آزر بني النفط والعلوم
البيئية والزراعية ،ب�سبب العالقة الوثيقة بني توفر املياه و�إنتاج املحا�صيل الغذائية ،وعمليات
التبادل بني ا�ستخراج املياه وحتلية مياه البحر وا�ستهالك الطاقة .وقد تدفع فر�ص اكت�شاف احللول
وتطويرها على احل��دود الفا�صلة بني هذه التخ�ص�صات املتباينة بالبحوث العلمية واالبتكارات
وال�صناعة ال�سعودية نحو الأم��ام .فب�إمكان اململكة العربية ال�سعودية �أن تتبو�أ مكانة متقدمة يف
تطوير كمية من الطاقة املثلى ال�ستغاللها يف الإنتاج الزراعي واحل�صول على املياه النقية.
وعلى �صعيد العلوم الإن�سانية ،هناك حتد لتطوير ال�صلة بني القيم الإ�سالمية التقليدية التي تطبع
احلياة البدوية التاريخية يف اجلزيرة العربية من جهة ،وبني البنية التحتية عالية التطور يف اململكة
العربية ال�سعودية احلديثة من جهة �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل ال�شعب ال�سعودي الذي بات يجوب بلدان
العامل .ويثري هذا ت�سا�ؤالت مهمة حول القيم والثقافة الإ�سالمية يف �إطار حديث .وميكن �إقحام
النتائج التي تتمخ�ض عن البحوث يف هذه املجاالت يف برامج التعليم يف املرحلة اجلامعية الأوىل
والربامج املهنية يف جامعة امللك عبد العزيز.
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الأمري في�صل بن �سلمان� ،أمري املدينة املنورة (يف اليمني) ي�ستقبل يف مكتبه يف فرباير 2015م فريق جامعة امللك
عبد العزيز ،الذي �أجرى درا�سة حول املناطق الربكانية يف املدينة املنورة بح�ضور وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي (يف اخللف).

يخربنا التاريخ عن الإيقاع املنتظم لظهور القوى واحل�ضارات واندثارها .وقد مرت �آ�سيا وال�شرق
الأو�سط تاريخيا بع�صور مزدهرة ومتتعت فيها بال�سلطة وال�سيطرة ،لكن قيادة التقنية احلديثة يف
ال�سنوات الثالثمائة الأخرية �آلت �إىل �أوروبا الغربية .ومل يبد�أ التقدم يف الواليات املتحدة الأمريكية
الذي منحها موقعها القيادي احلايل �إال قبل مائة عام .فمن منظور الزمن الذي يقا�س ب�آالف
ال�سنني نرى �أن �سيطرة الغرب على التقنية ميكن �أن تكون ظاهرة عار�ضة.
�أما �آ�سيا ،فقد بد�أت بالفعل يف ا�ستعادة مكانتها ال�سابقة بقيادة ال�صني واليابان وكوريا ،و�أثبتت
�أن التقدم التقني لي�س حكرا على الغرب .و�إذا ما نظرنا �إىل ازدهار الثقافة الإ�سالمية حني كان
العرب يف جنوب �أوروبا وكانت دولة اخلالفة خللفاء الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ت�شمل كل
ال�شرق الأو�سط وجنوب �أوروبا ،ر�أينا �أن الإ�سالم كان الرتبة اخل�صبة املفيدة ملجتمع التميز الفكري.
وازدهرت الأفكار واملخرتعات التي تركت �أثرا م�ستداما يف العامل حتت راية الإ�سالم �آنذاك.
وميكن لهذا �أن يتكرر يف العامل الإ�سالمي واململكة العربية ال�سعودية .كما ميكن جلامعة امللك عبد
العزيز �أن تكون عامال مهما يف التغيري ،وهي تقود امل�سرية ب�أمنوذج تعليمي متميز .فاجتماع القيم
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الإ�سالمية مع التقنية احلديثة والإنرتنت يوفر الرتبة اخل�صبة لتهيئة طالب جامعة امللك عبد
العزيز .فجامعة امللك عبد العزيز بو�صفها �إحدى اجلامعات الأ�سا�س التي ت�ضم  100,000طالب،
ت�ستطيع �أن تكون بالدرجة الأوىل بوابة جديرة بالثقة تفتح على العامل بالن�سبة �إىل طالبها ،كما
ي�ستطيع الطالب �أنف�سهم �أن يكونوا بوابة مهمة للمملكة العربية ال�سعودية.

�صورة لالجتماع الأول للهيئة اال�ست�شارية الدولية الذي عقد يف جامعة امللك عبد العزيز.

ثمة م�ضامني رئي�سة لكون اجلامعة بوابة تدويل بالن�سبة �إىل جامعة امللك عبد العزيز ،حيث �ش ّكل
هذا الدور �إحدى القوى الدافعة التي حدت باجلامعة �إىل ت�أ�سي�س الهيئة اال�ست�شارية الدولية ،وكان
وراء طرح �أول خطتني ا�سرتاتيجيتني جلامعة امللك عبد العزيز والتح�ضري للخطة اال�سرتاتيجية
الثالثة .وي�ش ّكل هذا الدور ب�صورة غري مبا�شرة جز ًءا من الدافع الذي اعتمدت عليه قيادة اجلامعة
يف حت�سني �سمعتها الدولية ،وبالتايل حت�سني ترتيبها يف الت�صنيف العاملي.
�إن �إعداد جامعة �ضخمة احلجم الحتالل مركز ا�سرتاتيجي جديد لي�س عملية ي�سرية .فهي تبد�أ
ب ��إدارة تتقبل الأفكار وتقدر على تنفيذ التغيري ،كما حتتاج �إىل هيئة تدري�س م�ؤهلة ون�شطة يف
جمال البحوث العلمية� ،أع�ضا�ؤها لي�سوا حجة دولية وح�سب ،بل على دراية �أي�ضا باململكة العربية
ال�سعودية ،وقادرون على تطبيق خرباتهم مل�صلحة البلد .فبف�ضل هذه االعتبارات تتقدم كثري من
مبادرات اخلطط اال�سرتاتيجية .و�سوف تنفذ هذه اخلطط بالتتابع على مدى ال�سنوات القليلة
القادمة بتوجيه من قيادة اجلامعة ودعم من الهيئة اال�ست�شارية الدولية.
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عميد �ش�ؤون الطالب يف جامعة امللك عبد العزيز (الرابع من الي�سار) وعميد القبول والت�سجيل (الرابع من
اليمني) يف �صورة تذكارية مع اخلريجني اجلدد.

 -6التعليم في جامعة الملك عبد العزيز

يجب �أن يراعى عند ت�صميم �أمن��وذج التعليم يف جامعة امللك عبد العزيز �أن ينا�سب الظروف
واملتطلبات الإقليمية والوطنية للمملكة العربية ال�سعودية� .إال �أن ثمة خيوطا م�شرتكة متر عرب �أف�ضل
مناذج التعليم اجلامعي رغم االختالفات الثقافية.
يف عام 2007م وا�ستجابة حلاجة �سنغافورة الوطنية للتحول االقت�صادي ب�صفتها جمتمعا ذا قيمة
�إ�ضافية عالية� ،ش ّكلت جامعة نانيانغ التقنية «جلنة ال�شريط الأزرق» ملراجعة التعليم يف املرحلة
اجلامعية الأوىل من قاعدة الهرم �إىل قمته .وقد مت تنفيذ تو�صيات تلك اللجنة تباعا على مدى
�سنوات ،وكانت عن�صرا رئي�سا للمتطلبات التي قادت اخلطة الرئي�سة جلامعة نانيانغ التقنية ،والتي
اكتملت عام 2010م ،والتي يتم تنفيذ مقرتحاتها على مراحل [.]5
وميكن تطبيق بع�ض الأ�ساليب والنتائج التي متخ�ضت عنها مراجعة جامعة نانيانغ التقنية ،وكذلك
املراجعات التي �أجرتها جامعات �أخ��رى ،يف جامعة امللك عبد العزيز .وفيما يلي نقرتح بع�ض
العنا�صر التي قد تنطبق على تطوير �أمنوذج التعليم يف جامعة امللك عبد العزيز.
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«قبل كل �شيء عليك بتطوير �سجايا النف�س وف�ضائلها .ف��إذا حتقق لك ذلك،
انتقل �إىل ت�أ�سي�س �أ�سرة قوية من�سجمة .وح�ين تكون كل الأ�سر قوية ،ت�صبح
البالد قوية حتت حكم جيد .حينئذ فقط ميكننا �أن ننجح يف حل م�شكلة العامل».
كونفو�شيو�س
ف��إذا �أخذنا باالعتبار ن�صيحة حكيم ال�صني كونفو�شيو�س ،فما هي �صفات خريج جامعة امللك
عبدالعزيز؟
�أنا على يقني من �أن الكثريين �سيوافقونني على النقاط اخلم�سة التالية:
•ال�شخ�صية الأخالقية
•االن�ضباط والتعلم مدى احلياة
•االبتكار والإبداع
•القيادة والعمل اجلماعي
•االحرتافية واخلدمة العامة

ورمبا كانت هناك ت�صنيفات وتركيبات �أخرى ،لكن هذه ال�سمات �أ�سا�سية بالن�سبة �إىل املثقف� ،سواء
�أكان يف اململكة العربية ال�سعودية �أم يف �سنغافورة .ومبا �أن للإ�سالم �أهمية كبرية ويتغلغل يف �شتى
جوانب احلياة يف اململكة العربية ال�سعودية ،كان من الواجب �أن تف�سر هذه ال�صفات اخلم�سة يف
�سياق �إ�سالمي.
 -7أهمية التعليم الداخلي

لدي �إميان را�سخ يف فائدة التعليم الداخلي الذي يقوم به معلمون يو�صفون ب�أنهم �أمثلة بارزة يف
غر�س القيم املطلوبة يف نفو�س خريجينا .فالفئة العمرية بني  22-18عاما التي تتلقى التعليم
اجلامعي هي يف مرحلة الت�شكل املطواع .فتوفري الفر�ص لهم للتطور يف جمتمع م�صغر مع قدر معني
من الإ�شراف يطور قدراتهم االجتماعية التي ت�ضعهم يف موقع جيد حني يتخرجون ويواجهون العامل
اخلارجي .ويتطلب التعليم الداخلي تنظيم وحدات �سكنية يف اجلامعة وتدريب م�شرفني �أكادمييني
مالئمني� .أما يف اململكة العربية ال�سعودية فيكت�سب الإ�سالم �أهمية كربى يف جميع مرافق احلياة
حتى يف احلياة اجلامعية .فللن�ضوج يف جامعة �إ�سالمية مكر�سة الكت�ساب املعرفة فائدة �إ�ضافية تبني
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كيف ميكن لل�شباب التوفيق بني املعتقدات والقيم الإ�سالمية من جهة والن�شاطات التي يحتاجها
جمتمع ع�صري من جهة �أخرى.
هناك بالطبع م�صاعب يف تنفيذ التعليم الداخلي يف جامعة ت�ضم  100.000طالب ،مثل جامعة امللك
عبد العزيز .لكن كثريا من طالب هذه اجلامعة يتبعون نظام االنت�ساب .فيمكن �أن يعطى املتفوقون
من البقية �أف�ضلية احل�صول على م�سكن يف املدينة اجلامعية ،ال �سيما �إذا كانوا منخرطني يف
ن�شاطات علمية �أو جتارية .وبهذا يتمكن �أف�ضل اخلريجني من اال�ستفادة من ميزة التعليم الداخلي.
وثمة م�س�ألة �أخرى تتعلق بفكرة التعليم اجلامعي املختلط ،حيث يدر�س الطالب والطالبات معا.
وهذا �شيء م�ألوف يف اجلامعات العاملية� .صحيح �أن با�ستطاعة م�ؤ�س�سة جتريبية مثل جامعة امللك
عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا احل�صول على ت�صريح خا�ص ملثل هذا الأمن��وذج التعليمي� ،إال �أنه
من امل�ستبعد ح�صول جامعة امللك عبد العزيز بو�صفها �إحدى اجلامعات الرئي�سة على مثل هذا
الت�صريح يف الظروف ال�سائدة حاليا .وي�شكل هذا قيدا على التعليم الوا�سع لكنه يعك�س حالة املجتمع
ال�سعودي احلايل ،ولذلك ف�إنه يلقى القبول وال حاجة لبحث هذا املو�ضوع.
 -8منظمات الطالب

�سواء �أكان الطالب يقيم يف ال�سكن اجلامعي �أم خارجه ،ف�إن نظام منظمات الطالب الفعال هو مفتاح
تعليم املهارات احلياتية وممار�سة الإدارة يف اجلامعة .ففي جامعة نانيانغ التقنية ثالثة �أنواع من
التنظيمات الطالبية� ،أولها و�أقواها هو الذي تنظمه وحدات ال�سكن اجلامعي .وثانيها هو منظمات
طالبية يف كل مدر�سة ح�سب التخ�ص�ص� .أما ثالثها فهو تطوعي حم�ض ،ويت�ألف من جمموعات
تت�شكل مببادرة الطالب �أنف�سهم على �أ�سا�س اهتماماتهم ،مثل املو�سيقى والريا�ضة وخدمة املجتمع
والثقافة .وتن�ضوي هذه املنظمات كلها حتت منظمة �شاملة تتمثل باحتاد الطالب الذي ير�أ�سه رئي�س
منتخب .ولعل جامعة امللك عبد العزيز ترغب يف تطوير �أمنوذج خا�ص بها م�ستفيدة من النماذج
املتبعة يف جامعات العامل .هنا البد من ذكر �أمرين مهمني يف نظري :منظمة رئي�سة مثل الوحدات
ال�سكنية التي توفر �إح�سا�سا باالنتماء على م�ستوى �إن�ساين يف جامعة هائلة احلجم ،ومنظمة مركزية
موحدة متثل الطالب متثيال حقيقيا وتعمل مع �إدارة اجلامعة بانتظام.
وال ينح�صر الهدف من منظمات الطالب يف متكني الطالب من اال�ستعداد ملواجهة احلياة يف بيئة
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امل�ستقبل ،بل ت�ساعد � ً
أي�ضا على التوا�صل بني قيادة اجلامعة وجمتمع الطالب ،ال �سيما يف وقت
الأزمات .ونذكر هنا على �سبيل املثال ما حدث يف جامعة نانيانغ للتقنية ،حيث �أثبتت �آلية التوا�صل
هذه قيمة ال تقدر بثمن �إبان �أزمة مر�ض االلتهاب الرئوي احلاد (ال�سارز  )SARSعام 2003م.
 -9قاعدة عريضة من العلوم اإلنسانية والعلوم األساسية

�إن العقل املتعط�ش للمعرفة هو من دعائم الف�ضول الفكري والدافع لالكت�شاف والتعلم الذي ال
ينقطع طوال احلياة .ففي �أف�ضل جامعات العامل يتم اجلمع بني الآداب والعلوم الأ�سا�سية يف �أ�سا�س
متني يف الأمنوذج التعليمي .وقد كان هذا هو االجتاه ال�سائد يف جامعتني من جامعات �سنغافورة،
وهما جامعة نانيانغ التقنية وجامعة �سنغافورة الوطنية ،وكلتا اجلامعتني حققتا تقدما على �سلم
الت�صنيف الدويل يف ال�سنوات الأخرية.
فعلى �سبيل املثال ،ويف جامعة �ستانفورد املعروفة ب�أنها م�صدر وادي ال�سيليكون ،كانت درا�سة العلوم
الإن�سانية من متطلبات الدخول جلميع امل�ستجدين مع قراءات مطلوبة قبل دخول اجلامعة� .أما
متطلبات العلوم الأ�سا�سية فتتحقق من خالل مقررات �إجبارية واختيارية .وهذا الأ�سا�س العري�ض
�شائع يف �أف�ضل اجلامعات الأمريكية ،مثل جامعات رابطة �أيفي ) ،((((Ivy Leagueوجامعات
�ستانفورد ) ،(Stanfordو�إم �آي تي ) ،(MITوكالتك ) ،(Caltechبالإ�ضافة �إىل �أف�ضل اجلامعات
احلكومية مثل جامعة كاليفورنيا بريكلي ومي�شيغان.
و�سيتوجب على برنامج ت�أ�سي�سي كهذا �أن ي�أخذ بعني االعتبار الظروف املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وهناك خمزون غني من التقاليد الأدبية العربية التي ميكن االعتماد عليها يف العلوم الإن�سانية .ولعل
يف الفنون الإ�سالمية وهند�سة امل�ساجد جماالت خ�صبة للفنون ،مثلما ي�شكل الرتاث العربي والإ�سالمي
يف جماالت الريا�ضيات والعلوم الأ�سا�سية م�صادر غنية للمعرفة يف ميدان العلوم ،كما ميكن النظر يف
ا�ستنباط مو�ضوعات منا�سبة للدرا�سات الأ�سا�سية من التاريخ الإ�سالمي والتاريخ الإقليمي.
((( اجلامعات الداخلة يف هذه الرابطة هي ثماين جامعات خا�صة يف �شمال �شرق الواليات املتحدة ،وهي جامعة براون
) ،(Brown Universityجامعة كولومبيا ) ،(Columbia Universityجامعة كورنل ) ،(Cornell Universityمعهد
دارمتاوث ) ،(Dartmouth Collegeجامعة هارفارد ) ،(Harvard Universityجامعة بن�سلفانيا (University of
) ،Pennsylvaniaجامعة برن�ستون ) ،(Princeton Universityجامعة ييل ) .(Yale Universityوهذه اجلامعات
متميزة وانتقائية يف قبول الطالب( .املرتجمان).
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وكيل جامعة امللك عبد العزيز للتطوير (�سابقا) ي�ستقبل مراج َعي موقع ABET

يف �أثناء زيارتهما جلامعة امللك عبد العزيز.

 -10التعليم المهني

يكت�سب التعليم املهني يف دولة نامية مثل اململكة العربية ال�سعودية �أهمية خا�صة .فخريجو الهند�سة
ي�شيدون �أ�س�س البنية التحتية وميل�ؤون ال�شواغر يف ال�صناعة النامية� .أما خريجو كليات �إدارة
الأعمال فيدعمون امل�شروعات التجارية يف الت�سويق وال�ش�ؤون املالية ،كما ي�ضمن املحا�سبون �شفافية
الأ�سواق ومو�ضوعيتها .وي�ضاف �إىل ذلك املعماريون ،والأطباء ،و�أطباء الأ�سنان والعديد من �أ�صحاب
املهن الأخرى .وقد اتخذت جامعة امللك عبد العزيز قرا ًرا حكي ًما بال�سعي نحو احل�صول على كل ما
ميكنها من ك�سب االعرتاف لأن املعايري الدولية ت�ساعد خريجي جامعة امللك عبد العزيز على الربوز
بني خريجي اجلامعات الأخرى .و�أنا على ثقة ب�أن جامعة امللك عبد العزيز �سوف تواظب على رفع
م�ستوى التعليم املهني القائم على معايري اجلودة الدولية و�ضمانها� .إن توفري �أ�سا�س م�شرتك من
العلوم الإن�سانية والعلوم الأ�سا�سية للجميع قد ي�شكل حتديا ب�سبب اكتظاظ املناهج .لكني على يقني
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من قدرة جامعة امللك عبد العزيز على العثور على احلل املنا�سب� .أما يف جامعة نانيانغ التقنية ،فقد
مت حذف كثري من املقررات التخ�ص�صية التي كانت ترهق كاهل الطالب من املنهج و�أعيد الرتكيز
على التدريب على العمل الفعلي ،مما ي�ؤدي غالبا �إىل التوظيف مبا�شرة.
 -11البحوث وبرامج العلوم والتقنية للنخبة في المرحلة الجامعية
األولى

من امل�شكالت ال�شائعة التي تواجه اجلامعات الكبرية ،مثل جامعة امللك عبدالعزيز ،هي الطيف
الوا�سع من القدرات الأكادميية بني �أعداد الطالب الهائلة .وملا كان من ال�ضروري �أن تعد املقررات
والربامج الدرا�سية ب�شكل يالئم �أغلبية الطالب ،ف�إن املتفوقني منهم يجدون �أنف�سهم يف و�ضع ال
يح�سدون عليه لأن املناهج االعتيادية قد ت�صيبهم بامللل وت�صرف انتباههم؛ فرمبا �شكل ه�ؤالء
املتفوقون� ،إذا ما �أعدوا �إعدادًا منا�س ًبا ،اجليل اجلديد من القادة الأكادمييني ال�سعوديني.
�إن وجود برنامج بحث قوي يف املرحلة اجلامعية الأوىل مك ِّون مهم يف العلوم والتقنية للنخبة ميكن
اال�ستفادة منه يف �إثارة اهتمام الطالب يف البحوث يف تلك املرحلة .ف�سجل بحوث جيد يف املرحلة
اجلامعية الأوىل وعدد من الأعمال املن�شورة يوفر للطالب التميز عند التقدم �إىل مدار�س الدرا�سات
العليا .وال بد لهذا الربنامج من �أن يكون قائما على �أ�س�س متينة حتى يكون فعاال ،ومفتوحا لأكرب عدد
من املتقدمني ،ويوظف �أف�ضل �أع�ضاء التدري�س املعروفني بغزارة �أبحاثهم ليت�سلموا زمام الإ�شراف.
وهذا متوفر بالفعل �إذاما نظرنا �إىل تزايد البحوث يف جامعة امللك عبد العزيز.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،نرى �أن التو�سع يف الربامج اخلا�صة باملتفوقني من طالب العلوم والهند�سة
يف جامعة امللك عبد العزيز يكمل خطة البحوث يف املرحلة اجلامعية الأوىل ،مما ي�صب يف م�صلحة
�إنتاج اجليل التايل من الأكادمييني ال�سعوديني.
 -12التدريب

مع ات�ساع ت�أثريات العوملة يتزايد تنوع فر�ص التوظيف املهني املتاحة خلريجي جامعة امللك عبد
العزيز .ومل يعد تدريب اخلريجني على �شتى �أنواع الوظائف جمديا وال ممكنا .لذا ظهرت احلاجة
�إىل رجوع التعليم املهني �إىل الأ�س�س ،و�صار التعلم الإ�ضايف ُيكت�سب من املمار�سة �أو من خالل برامج
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تدريب تخ�ص�صية ينظمها �أرباب العمل.
وي�ستطيع اخلريجون اكت�ساب خطوة �إىل الأم��ام لدى تلقيهم التدريب يف �أثناء العمل من خالل
االتفاق على ق�ضاء فرتة تدريب مع �أرباب العمل املعنيني� .صحيح �أن هذا ي�ستغرق بع�ض الوقت ،لكنه
يوفر تدريبا يتعذر احل�صول عليه يف ال�صف .وغالبا ما يتلقف �أرباب العمل املتفوقني من املتدربني
حني يثبتون جدارتهم يف �أثناء فرتة التدريب.
وملا كانت ال�صناعات الكبرية يف اململكة العربية ال�سعودية ال توفر جميع �أنواع التدريب املرغوبة،
ف�إن الو�سيلة الناجعة للتغلب على هذه امل�س�ألة هي البحث عن التدريب خارج البالد .ولهذا التدريب
اخلارجي ميزة �إ�ضافية� ،أال وهي منح املتدرب خربة دولية ثمينة.
 -13الخبرة الدولية

لعل من املفيد للطالب يف �أثناء �إعدادهم ملواجهة بيئة العوملة بعد تخرجهم �أن يق�ضوا ف�صال يف
دولة �أجنبية �أو �أكرث خالل درا�ستهم يف جامعة امللك عبدالعزيز� .أما الرتتيبات ال�شائعة يف هذا
اخل�صو�ص فتتم من خالل برنامج التبادل الطالبي .وعلى اعتبار �أن الإجنليزية باتت الآن لغة
عال من املعايري والكفاءة اللغوية يف جامعة
التبادل الدويل ،ف�إن من ال�ضروري املحافظة على م�ستوى ٍ
امللك عبد العزيز .كما �إنه من املهم للجامعة تطوير مقررات يف الإجنليزية لطالب التبادل القادمني
على اعتبار �أن عدد الطالب يف برنامج التبادل مع �أية م�ؤ�س�سة �شريكة يتحدد وفق مبد�أ امل�ساواة.
 -14عولمة التعليم تعزز فهم المملكة العربية السعودية لدى
العالم الخارجي

يعد طالب جامعة امللك عبد العزيز امل�شرتكون يف الربامج الدولية �أف�ضل �سفراء لبالدهم ،وممثلني
للعامل الإ�سالمي �أي�ضا ،ب�سبب املكانة اخلا�صة التي تتمتع بها اململكة العربية ال�سعودية .فالتجربة
الدولية لطالب جامعة امللك عبد العزيز �ستح�سن فكرة البالد الأجنبية حول اململكة العربية
ال�سعودية ومواطنيها متاما مثلما �أ�سهمت زيارة �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية �إىل اململكة
يف جالء نظرتهم عن اململكة وتفاعلهم الأكادميي مع الطالب املتفوقني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
املخل�صني يف عملهم.
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 -15التكيف مع أفضل الممارسات في الخارج

�إن تدويل التعليم يف جامعة امللك عبد العزيز يب�سط �أجنحة اجلامعة على الأر���ض الأجنبية من
خالل مدر�سيها وطالبها وزياراتهم املتكررة .وغالبا ما حتتاج هذه العالقات �إىل دعم من قيادات
اجلامعات الأجنبية .فا�ستثمار الوقت يف تطوير ال�شبكة الدولية جلامعة امللك عبد العزيز ودعم
�أمنوذجها التعليمي مينح قيادة اجلامعة فر�ص التفاعل مع عمليات اجلامعات العاملية املتميزة ذائعة
ال�صيت ومالحظتها ،لأن مثل هذه التفاعالت متيط اللثام عن ممار�سات النماذج اجليدة� .أ�ضف
�إىل ذلك ف�إن تطوير مثل هذه ال�شبكات والروابط ال ميكن �إال �أن ينجح يف رفع م�ستوى ال�صفات
الدولية جلامعة امللك عبد العزيز ،ويزود قيادتها بدرا�سات حاالت ميكن �إطالق مبادرات مهمة منها
وتكييف �أفكار م�ستنبطة منها.

�صورة يظهر فيها رئي�س جامعة امللك عبد العزيز �أ�سامة طيب (يف الي�سار) ووكيل اجلامعة للأعمال والإبداع
املعريف (يف الو�سط) ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية (يف اليمني) يف �أحد اجتماعات الهيئة اال�ست�شارية
الدولية التي عقدت يف اجلامعة.
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 -16االبتكار :الربط بين الصناعة والمدرسين والطالب

مل يكن يف اململكة العربية ال�سعودية �أية �صناعة قبل ظهور النفط بو�صفه الوقود الرئي�س الذي يحرك
الثورة التقنية احلديثة .واليوم ،ورغم تطوير تقنيات الطاقة النووية ،ت�ستمر التقنية احلديثة يف
االعتماد ال�شديد على حرق الوقود الأحفوري ،ومع ذلك نرى �أن العامل يقف على منعطف.
يف عامل اليوم يتزايد االعتقاد ب�أن �سكان الأر�ض ،وبف�ضل التقنية التي بني �أيديهم ،قادرون على
الت�أثري يف بيئة الكرة الأر�ضية .فالوعي بالتحول املناخي الناجت عن ن�شاط الإن�سان وما ي�صحبه
من تطوير املواد املتقدمة وتقنيات توفري الطاقة يعمل الآن على حتويل الر�أي العام ل�صالح تقنيات
توليد الطاقة امل�ستدامة .فتكاليف الطاقة ال�شم�سية باتت قريبة من تكاليف ت�شغيل امل�صانع التي
تعمل بالوقود الأحفوري امل�ألوف ،كما ات�سع ا�ستخدام طاقة الرياح ،واملركبات التي تعمل بالطاقة
الكهربائية �أو بالطاقة املزدوجة ،و�صارت تقنيات البناء املتطورة تخف�ض من ا�ستهالك الطاقة.
ويظهر �أن هذا توجه كبري يف القرن احلادي والع�شرين ،ويحمل يف ثناياه خماطر وب�شائر بالن�سبة
�إىل اململكة العربية ال�سعودية.
�إن اخلطر الوا�ضح يكمن يف ا�ضمحالل �أهمية النفط ودوره يف تلبية احتياجات العامل من الطاقة،
مما ي�ؤدي يف �أ�سو�أ الأحوال �إىل انهيار �أ�سعار النفط والت�أثري �سلبا على ع�صب االقت�صاد ال�سعودي.
وبالرغم من �ضعف احتمال هذا ال�سيناريو� ،إال �أنه من الأجدى �أن ت�ستعد اململكة العربية ال�سعودية
لليوم الذي تفقد فيه مكانتها بو�صفها املنتج الرئي�س مل�صدر الطاقة املهيمن يف العامل .وبالإ�ضافة
�إىل ما تقدم ،ينبغي على جامعة امللك عبد العزيز �أن ت�ضمن �أن يكون خريجوها م�ستعدين متام
اال�ستعداد للإ�سهام يف التحول االقت�صادي الذي �سيحدث خالل فرتة حياتهم املهنية .ومن الفر�ص
الوا�ضحة واملمكنة البحث يف ا�ستغالل �أ�شعة ال�شم�س املتوفرة بكرثة يف املناطق الداخلية ال�صحراوية
ال�شا�سعة من �شبه اجلزيرة العربية من �أجل تطوير الطاقة ال�شم�سية.
لقد بد�أ اال�ستعداد بالفعل ملرحلة ما بعد النفط يف اململكة العربية ال�سعودية .ويجب على جامعة
امللك عبد العزيز تقدمي مقررات درا�سية لطالبها يف مو�ضوعات مثل :الطاقة امل�ستدامة ،والبيئة يف
�شبه اجلزيرة العربية ،والعالقة بني املاء والطاقة وال�صناعة ،واملواد املتقدمة ،واقت�صاد اال�ستدامة.
يف الوقت ذاته ،على جامعة امللك عبد العزيز �أن تكون يف طليعة �أ�صحاب املبتكرات التي تهدف �إىل
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تنويع االقت�صاد ال�سعودي .وثمة حاجة بجامعة امللك عبد العزيز وهي تطوير جهودها البحثية �إىل
منهج حمدد الهدف يكمل اخلطط االقت�صادية الوطنية ،كما ينبغي عليها �إتاحة الفر�صة لتعلم ريادة
الأعمال ملن يرغب من الطالب من �أجل زيادة احتماالت التطبيقات العملية لنتائج البحوث .ويف هذا
ال�سياق نرى �أن من ال�ضروري �إ�شراك ال�صناعات القائمة ،ولو �أن هذا غري كاف يف حد ذاته .ولزيادة
فعالية هذه اجلهود البد من �إ�شراك ال�صناعات التي تتمتع فيها اململكة العربية ال�سعودية مبيزة
ن�سبية حتى ولو كانت �أجنبية ،لأن كثريا من ال�صناعات التي حتتاجها اململكة العربية ال�سعودية غري
موجودة يف البالد حتى الآن .وبتوفر القوة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية والتميز يف البحوث
اجلامعية ،م�ضافا �إليها توجه الطالب نحو الإبداع واملبادرة ،ف�إن با�ستطاعة العمل اجلاري اليوم يف
جامعة امللك عبد العزيز �أن ي�ؤ�س�س ل�صناعات الغد يف اململكة العربية ال�سعودية.
يف هذا ال�سياق ميكن النظر يف برناجمني ،الأول ر�أينا فائدته يف �سنغافورة ،وهو تطوير تخ�ص�ص
فرعي يف ريادة الأعمال ومتاح للطالب كافة .ومن املفيد �إيجاد بيئة من املبادرات املتعلقة بالأعمال
التجارية يف اجلامعة .ولي�س املهم �أن ي�صبح الطالب رجال �أعمال يف اجلامعة� ،أو عند تخرجهم� ،أو
بعد اكت�سابهم خربة عملية .فالنتيجة الرئي�سة هي تزويد خريجي جامعة امللك عبد العزيز ب�أ�س�س
ريادة الأعمال ،لكن ت�صميم برنامج كهذا يجب �أن يتالءم واحتياجات اجلامعة والبلد.
�أما الربنامج الآخر فهو بناء احلا�ضنات يف اجلامعة ليتيح للباحثني واملبتكرين مبن فيهم طالب
املرحلة اجلامعية الأوىل جتريب �أفكارهم وتطبيق �أبحاثهم يف احلياة العملية ،من خالل بناء مناذج
�أولية ومناذج للعر�ض التي تثري اهتمام الزبائن وال�صناعة وامل�ستثمرين� .إن بناء مثل هذا التفكري
وهذه العادات بني الطالب واملدر�سني يحتاج �إىل وقت طويل ،لذلك ف�إن من املهم البدء مبك ًرا يف
تر�سيخ هذه العادة يف اجلامعة ،و�إ�شراك ال�صناعة وامل�ستثمرين ور�أ�س املال� .إن �شركة وادي جدة
التي �أن�ش�أتها جامعة امللك عبد العزيز بهدف ا�ستغالل ابتكاراتها جتاريا لت�شجيع االبتكار والأعمال
التجارية ،تربط جامعة امللك عبد العزيز بال�صناعة وهو هدف �سام ي�ستحق كل جهد.
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وكيل جامعة امللك عبد العزيز للدرا�سات العليا والبحث العلمي (اليمني) ورئي�س اجلامعة املكلف (الثاين �إىل
اليمني) ورجل الأعمال ال�سعودي ال�شيخ �صالح كامل (الثاين من الي�سار) ووكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف
يف االجتماع العا�شر ملجل�س �شركة وادي جدة.

 -17بناء ال ُلحمة الوطنية

من �أهم �أدوار اجلامعات احلكومية ،ومنها جامعة امللك عبد العزيز ،بناء لحُ مة وطنية تكون �صفة
مميزة لتعليم متميز.
تتطلب اللحمة الوطنية قبل كل �شيء �صورة توحي بالثقة بالنف�س .فب�صرف النظر عن التباين يف
وجهات نظر العامل حول اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن من املهم بالن�سبة للمواطنني ال�سعوديني
امتالك �صورة ذاتية ثابتة تدح�ض ال�سلبية لدى بقية دول العامل .و�أف�ضل ميدان ميكن لهذا الت�أثري
�أن يتطور من خالله هو املقررات الأ�سا�س يف الآداب والعلوم التي يدر�سها جميع طالب جامعة
امللك عبدالعزيز .فمثال عند درا�سة الدين الإ�سالمي ،وب�صرف النظر عن درا�سة الأحكام الفقهية
والعبادات ودرا�سة القر�آن الكرمي ،ينبغي على خريج جامعة امللك عبد العزيز �أن ي�شارك يف
املناق�شات الفكرية حول الأديان الأخرى ،و�أن ي�شرح لأ�صحاب الديانات الأخرى �إذا لزم الأمر كيف
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يكون للإ�سالم دور املر�شد يف احلياة وي�سهم يف ال�صالح العام .ومن الأمثلة الأخرى ،ينبغي على
الطالب �أن يتعلموا كيف تعمل اململكة العربية ال�سعودية ب�صفتها نظاما ملكيا ،و�أن يفهموا اجلوانب
الإيجابية وال�سلبية الحتياطيات النفط الهائلة ،و�ضرورة بناء مملكة عربية �سعودية ت�ؤدي دورها يف
امل�ستقبل يف حماية موارد الأر�ض .وال حاجة للدوغماتية يف بناء اللحمة الوطنية بهذه الطريقة� ،إذ
�إن من الواجب بناءها ،ال بو�صفها دعاية ،بل ك�أ�سلوب تعلم مو�ضوعي مفيد للمواطنني ال�سعوديني
ي�ضمن التالحم مع املواطنني الآخرين والت�ضامن يف الوطن.
 -18الخاتمة

ب ّينا يف هذا الف�صل كيف ميكن بناء التميز التعليمي يف جامعة امللك عبدالعزيز .ومبا �أن درجة
الدكتوراه وثيقة ال�صلة مب�شروعات البحث ،فقد تركناها للف�صول املخ�ص�صة للبحوث .لذلك ف�إن
هذا الف�صل يركز على التعليم املهني والتعليم يف املرحلة اجلامعية الأوىل .ومن املو�ضوعات التي مل
نعر�ض �إليها التعليم يف الطب الذي هو من اخت�صا�ص قطاعات الطب وامل�شايف اجلامعية.
وكانت هناك مناق�شة للمتطلبات الوطنية للمملكة العربية ال�سعودية تبعتها مقرتحات لبناء التميز
يف التعليم من الأ�سا�س �صعودا نحو الأعلى .فقد بد�أنا بال�صفات املرغوبة يف خريجي جامعة امللك
عبد العزيز وارت�أينا �إر�ساء �أ�سا�س قوي من املقررات الأدبية والعلمية جلميع الطالب ،وعززنا ذلك
ببحوث يجريها طالب خمتارون يف املرحلة اجلامعية الأوىل ،ثم ناق�شنا التعليم الداخلي ،واخلربة
الدولية� .أما مهارات احلياة ،فقد نوق�شت من خالل املنظمات الطالبية .و�أخريا عرجنا على كيفية
حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من الإ�سهامات املجتمعية جلامعة امللك عبدالعزيز وخريجيها من خالل
االبتكار و�إدارة الأعمال ،مما ي�ؤدي �إىل تطوير اجليل التايل من ال�صناعات ،والأهم من هذا وذاك
دعم اللحمة الوطنية يف اململكة العربية ال�سعودية.
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 -1مقدمة

تعرف اجلامعات العاملية من خالل التعليم اجلامعي القائم على جودة ن�شاطاتها البحثية وغزارتها،
�سواء يف مرحلة البكالوريو�س �أو الدرا�سات العليا ،حيث جتري هذه اجلامعات بحوثا متميزة على
امل�ستوى الدويل ،وت�سهم يف تطوير العلوم والتقنية والآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية يف املجتمع
الإن�ساين العاملي.
وبالرغم من املكانة البارزة التي تتمتع بها بحوث اجلامعات العاملية الرائدة ،نرى �أن معظمها
يفتخر بجودة خريجيه وقدرتهم على الإ�سهام يف املجتمع الدويل .ولكي يت�سنى جلامعة ما االلتحاق
مب�صاف جامعات العامل البارزة وحيازة االعرتاف مبكانتها العاملية ،البد لها من �أن حتقق التميز
يف التعليم والبحوث .وثمة دليل يثبت �أن لكليهما �أث ًرا مهما يف املجتمع الدويل من خالل الرتجمة
والإبداع ور�سم ال�سيا�سات.
�إن ال�سعي الد�ؤوب نحو حت�صيل املعرفة �سمة من �سمات اجلهد الإن�ساين العاملي احليوي بالن�سبة �إىل
م�ستقبل كوكبنا� .صحيح �أن التميز البحثي رمبا يتحقق يف اجلامعات ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،والهيئات
احلكومية �أو القطاع ال�صناعي ،لكن من الأهمية مبكان �أن يت�سع نطاق هذا التميز لي�شمل الثقافات
أ�سا�سا
العاملية ب�أ�سرها .ويعد هذا التنوع يف الثقافات من �أهم عنا�صر البيئة البحثية املبدعة وعامال � ً
يف حل �أ�شد م�شكالت العامل تعقيدا.
 -2تعريف البحث
للبحث تعريفات عدة ،فمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (Organisation for Economic Co-

)) operation and Development (OECDتعرف البحث ب�أنه «عمل �إبداعي ميا َر�س على �أ�سا�س
ممنهج بهدف زيادة احل�صيلة املعرفية ،مبا فيها معرفة الإن�سان والثقافة واملجتمع واال�ستفادة
من هذه احل�صيلة املعرفية يف �إدخال تطبيقات جديدة»[ .]1وينطبق هذا التعريف ب�شكل خا�ص
على جمموعة العلوم ،ال �سيما �إذا �أخذت عبارة «تطبيقات جديدة» مبفهومها الوا�سع ،بحيث ت�شمل
الإ�سهامات املعرفية يف الفنون والعلوم الإن�سانية ويف ال�سيا�سات العامة واالجتماعية.
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 -3ما هي مواصفات التميز البحثي؟

مما ال �شك فيه �أن لكل علم من العلوم متيزه البحثي اخلا�ص ،لكن ال�سمة امل�شرتكة بني الباحثني
العامليني هي �أنهم جميعا معنيون بتغيري الفر�ضيات الأ�سا�س ،وب�إيجاد �أمناط جديدة من الفهم
الإن�ساين ،ويهتمون ب�شكل فاعل يف توجيه النقد البناء �إىل احلكمة املتلقاة يف جمال بعينه� .أما
�آرا�ؤهم فتقوم عادة على ملحوظات جديدة مبا فيها امللحوظات النوعية �أو الربهان العلمي الكمي،
�أو تعتمد على تف�سريات جديدة تدعم يف نهاية املطاف نتائج منطقية .وكث ًريا ما ي�ؤدي تطبيق تقنيات
جديدة والتقدم يف املنهجيات �إىل حتفيز مثل هذه امللحوظات.
وت�ضم كربى جامعات العامل كتلة حرجة من الباحثني القادرين على العمل يف هذا امل�ستوى� ،سواء
�أكانوا فرادى �أم �ضمن فرق بحثية ،بالإ�ضافة �إىل متيز بحثي هائل ي�سمح بتطبيق مناهج مبتكرة
للتعامل مع �أ�شد م�شكالت العامل العلمية تعقيدا و�صعوبة [ .]2وي�شكل هذا الرتكيز يف التميز
املفاهيم الأ�سا�س التي ينبغي على ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات البحثية كافة تعزيزها ودعمها .ويف
البحثي
َ
�أعلى م�ستويات الأداء العاملي تبدي اجلامعات هذا امل�ستوى من التميز ،لي�س على م�ستوى �أ�شخا�ص
بعينهم ،بل �ضمن جماالت علمية متعددة ومتقاطعة فيما بينها �أي�ضا.
وحت��اول اجلامعات البحثية العاملية – ع��ادة � -إيجاد حل للم�شكالت بالغة التعقيد التي تواجه
جمتمعاتها �أو املجتمع ال��دويل ،وذلك بطريقة من�سقة وممنهجة عرب �أق�سام متعددة و�شراكات
موثوقة مع م�ؤ�س�سات عاملية �أخرى ،و�صناعات حملية �أو دولية ،ومع حكومات ووزارات ونظم الرعاية
ال�صحية ،والتعليم ،والرعاية االجتماعية ،وال�سيا�سة العامة التابعة لها .وتعد ال�شراكة الفعالة
واجلدية الآن من املتطلبات الأ�سا�س لاللتحاق مب�صاف اجلامعات العاملية.
وملا كان من ال�صعب على �أية جامعة عاملية �أن حتقق التميز يف كل �شيء ،وجب على كل م�ؤ�س�سة
�أن حتدد جمال تركيز جهودها ومواردها .وينبغي �أن تكون لدى قادة امل�ؤ�س�سات العلمية ال�شجاعة
الكافية لرتكيز مواردهم ،بحيث ترتك �أكرب الأثر يف الأداء البحثي و�صفاته .ويعد حتديد املجال
الذي ميكن للجامعة �أن تتميز فيه بالفعل ،وحتقق �أكرب الأثر يف ن�شاطها البحثي على ال�صعيد الدويل
عن�ص ًرا بالغ الأهمية لاللتحاق مب�صاف اجلامعات العاملية.
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 -4تكامل البحث والتدريس في الجامعات العالمية الرائدة

يف العامل اليوم  17.000م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،منها  1000على �أقل تقدير مهتمة
بالبحوث على نطاق وا�سع .وينبغي �أن نعرتف ب�أن ثمة بحوثا �أخرى تقابلها وت�ساويها يف احلجم تقوم
بها م�ؤ�س�سات عامة �أو �صناعية ال عالقة لها باجلامعات ،ت�شكل قوة هائلة تدفع املجتمع الإن�ساين نحو
الأمام .ومن الوا�ضح �أن البحوث املتميزة منت�شرة يف �سائر �أرجاء العامل.
وينبغي على اجلامعات البحثية �أن تركز على �ضمان الفائدة لطالبها من تعليم مت �إدراجه بعناية
وب�شكل متكامل �ضمن اهتماماتها و�شراكاتها البحثية .كما ينبغي على جميع الطالب يف ر�أيي� ،سواء
�أكانوا يف املرحلة اجلامعية الأوىل �أم يف الدرا�سات العليا ،اال�ستفادة من امل�شاركة يف «البحث»
ب�صرف النظر عن جمال درا�ستهم ،حيث �إن لالنخراط يف البحث �أهمية حيوية يف تطوير املهارات
احلياتية لدى الطالب و�إعدا ِدهم ملواجهة امل�ستقبل .ومن خالل االنخراط يف العملية البحثية يتعلم
الطالب ممار�سة التفكري الناقد امل�ستقل وكيفية حل امل�سائل التي تعرت�ضهم .كما يتعلمون كيف
تتولد املعرفة ،وكيف تتغري مبرور الزمن ،ويتدربون على مواجهة احلاالت امللتب�سة الواقعة على
«حافة املعرفة» ويكت�سبون خربات يف هذا املجال .ويف الوقت ذاته يكت�سب ه�ؤالء الطالب مزيدً ا من
اخلربة يف العمل كفريق ،ومزيدً ا من االهتمام يف تطوير قدراتهم على التوا�صل الفعال .فاخلريجون
الذين يتمتعون بخربة كهذه يتميزون بقدر كبري من الإبداع ،ولهم �ش�أن رفيع لدى املنظمات التي
يلتحقون بها للعمل فيما بعد .وكثري من ه�ؤالء اخلريجني ي�صبحون «قادة امل�ستقبل» بف�ضل قدرتهم
على البحث عن املعلومات الأ�سا�سية وحتليل امل�شكالت من املبادئ الأولية ،وبالتايل تتكون لديهم
الثقة يف تبني منهجيات وطرق مبتكرة حلل امل�شكالت.
 -5دور التدريب في إجراء أبحاث متميزة لنيل درجة الدكتوراه

هناك تنوع وا�سع يف املنهج املتبع يف الدرا�سات اخلا�صة بدرجة الدكتوراه يف العامل؛ فمعظم الأنظمة
تختار �أح�سن الطالب �أدا ًء يف الدرا�سة اجلامعية الأوىل ويف درجة املاج�ستري ،ثم ت�ساعد ه�ؤالء
الطالب على تطوير مهاراتهم البحثية من خالل اجلمع بني تدري�سهم مقررات مف�صلة حول مناهج
البحث وتقنياته وم�شروعاتهم البحثية الذاتية .ومن نافلة القول� ،إن الإ�شراف اجليد على البحث
ثان،
والتفاين يف ذلك عامل �أ�سا�س ،كما �أن الإ�شراف املزدوج (الذي يقوم به م�شرف �أول وم�شرف ٍ
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الذي عادة ما يكون ذا خربة خمتلفة) �صار من الأعراف امل�ألوفة .ويف اململكة املتحدة بد�أ ممولو
البحوث واجلامعات يف ت�شكيل مراكز تدريب متميزة خا�صة بدرجة الدكتوراه ،توفر تدريبا عاملي
امل�ستوى و�إ�شرافا متميزا لنيل هذه ال�شهادة .وينبغي على طالب الدكتوراه تلقي تدري ًبا يف �أخالقيات
املهنة ،والنزاهة يف البحث ،و�أهمية �إ�شراك العامة يف نتائج بحوثهم ،والتقيد يف الرتكيز املكثف يف
م�شروعاتهم البحثية امل�ستقلة .ومن ال�ضروري وجود كتلة حرجة من الطالب توفر احل�س بالعمل
اجلماعي والأكادميي يف اجلامعة البحثية .وال يتعلق هذا بالعدد املطلق لطالب الدكتوراه يف اجلامعة
وح�سب ،بل يتعلق �أي�ضا بطريقة تنظيمهم .وي�شكل مفهوم اخلربة املتميزة لدى طالب الدكتوراه
�سمة جوهرية عند كثري من مدار�س الدرا�سات العليا ومراكز تدريب طالب الدكتوراه .ويف الكلية
اجلامعية بلندن  UCLلدينا ما يقرب من  4.900من طالب الدكتوراه يف مدر�سة الدرا�سات العليا
ومراكز تدريب طالب الدكتوراه ،وذلك من �إجمايل عدد الطالب الذي يزيد قلي ًال عن 30.000
طالب.
وترتاوح املدة املطلوبة لتدريب طالب الدكتوراه و�إنهاء بحوثهم يف دول العامل بني  3و � 7سنوات
تبعا لكل جمال من املجاالت� ،أما يف اململكة املتحدة فاملدة املطلوبة عادة هي �أربع �سنوات .وت�شكل
كتابة ر�سالة الدكتوراه الق�سم الأ�سا�س من تدريب طالب الدكتوراه ،حيث تخ�ضع يف النهاية لفح�ص
خارجي دقيق من قبل فاح�صني من ذوي اخلربة العاملية .ويحتل الإ�سهام اجلديد يف املعرفة والقدرة
على تقدمي جمموعة منطقية ومتكاملة من الرباهني والنتائج البحثية جوهر كل ر�سالة ناجحة من
ر�سائل الدكتوراه.
 -6ما بعد الدكتوراه وتميز الباحث المنفرد والباحث الرئيس

�إن احل�صول على درجة الدكتوراه لي�س �سوى بداية امل�ستقبل املهني للباحث يف معظم املجاالت.
فق�ضاء فرتة ترتاوح بني  3و � 9سنوات يف بحوث ما بعد الدكتوراه �أ�صبح عرفا م�ألوفا يف معظم
اجلامعات العريقة يف العامل قبل �أن يت�سلم الباحثون �أوىل �أعمالهم الأكادميية .وت�شمل هذه الفرتة
االنتقال �إىل م�ؤ�س�سة خمتلفة� ،أو بلد �آخر ،مما يعر�ض طالب ما بعد الدكتوراه �إىل ثقافة بحثية
خمتلفة و�إىل �أفكار وتقنيات جديدة قبل كل �شيء .ويف اعتقادي �أن هذه الفرتة هي الأهم من حيث
ت�شكيل م�ستقبل العمل يف املجال البحثي.
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وت�ضطلع اجلامعات العاملية العريقة مب�س�ؤولية توفري بيئة تدريب م�ساندة وممتازة للباحثني امل�شتغلني
ب�أبحاث ما بعد الدكتوراه ،ومنحهم الإ�شراف امل�ستمر من قبل اخلرباء ،والدعم وامل�شورة والتحدي
الب ّناء .ويف هذه الفرتة يبد�أ باحثو ما بعد الدكتوراه عادة يف تطوير �أفكارهم امل�ستقلة ومتابعتها،
ويف اكت�ساب خربة متزايدة يف جمال تخ�ص�صهم .وينبغي ت�شجيع املوهوبني منهم على احل�صول
على منح لتمويل �أبحاثهم ،بحيث يتمكنون من االنطالق ب�صورة منهجية و�سهلة نحو بناء م�ستقبل
مهني يف البحث العلمي .كما ينبغي على باحثي ما بعد الدكتوراه الراغبني يف متابعة م�ستقبل مهني
�أكادميي ال�شروع يف تعلم �أ�ساليب التعليم اجلامعي ،واكت�ساب اخلربة وامل�ؤهالت املهنية اخلا�صة
بالتدري�س يف �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل خالل تلك الفرتة.
ومن امل�ؤكد �أن مدة التطوير هذه خالل املراحل الأوىل من امل�ستقبل املهني الأكادميي تختلف اختالفا
كب ًريا من بلد �إىل �آخر .ففي بع�ض البلدان ميكن التقدم يف مرحلة مبكرة نحو املراحل التمهيدية
من امل�ستقبل املهني الأكادميي .وهناك � ً
أي�ضا اختالفات بني جمال و�آخر .لكن الرغبة يف بناء بيئة
بحثية ويف حتقيق �سمعة عاملية للجامعة جتعل االهتمام بهذه الفرتة �أم ًرا جوهر ًيا ،مع توفري املتابعة
امل�ستمرة والدعم والتوجيه .وتعد هذه الفرتة يف العامل الغربي فرتة تطوير ال ينجح يف اجتيازها
�سوى النخبة املمتازة من الذين يتابعون م�ستقبلهم الوظيفي املهني بو�صفهم باحثني من الطراز
الأول ،حيث ت�سهم هذه االنتقائية يف بناء �أداء بحثي عاملي يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية.
 -7أهمية البحوث متقاطعة التخصصات

مع �أن ق�سطا كب ًريا من الأبحاث العاملية يقت�صر على تخ�ص�صات بعينها ،يتزايد االعرتاف ب�أن كثريا
من �أعقد م�شكالت العامل يجب �أن يت�صدى لها باحثون من تخ�ص�صات خمتلفة� .أما نحن يف الكلية
اجلامعية بلندن فنف�ضل لكل فرد يعمل يف فريق مكون من تخ�ص�صات متقاطعة �أن ي�أتي بتميزه يف
التخ�ص�صات املتعددة للت�صدي مل�شكلة كبرية؛ لذلك نحبذ ا�ستعمال عبارة «متقاطع التخ�ص�صات
 »cross-disciplinaryبدال من «متداخل التخ�ص�صات � »inter-disciplinaryأو «عابر للتخ�ص�صات
امل�صطلحني الأخريين
� .»trans-disciplinaryصحيح �أن هذه امل�صطلحات ت�ستعمل دون متييز ،لكن
َ
�أبلغ تعب ًريا عن �أنا�س تخ�ص�صوا يف جمال بعينه ثم بد�ؤوا العمل يف جمال �آخر .ومع �أن هذا القفز
من جمال �إىل �آخر قد يكون منتجا ،لكنه ال ي�صيب النجاح دوما .ويف اعتقادنا �أن من الأهمية مبكان
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�أن نطرح مو�ضوع التميز العلمي على الطاولة عند ت�شكيل فرق البحث؛ فحني ي�ضع الباحثون ،كل
على حدة ،طرقهم اخلا�صة على الطاولة ،ويطلعون الفريق على �أفكارهم ومفاهيمهم لدى مواجهة
م�شكالت معقدة جند �أن �أ�سلوب التخ�ص�صات املتقاطعة �أ�شد �إبداعا من الأ�ساليب الأخرى.
هناك عوائق عدة تقف يف وجه ت�شكيل فرق البحث يف التخ�ص�صات املتقاطعة ينبغي على قادة
�شيوعا فهي التي تتعلق بالبنية املالية
امل�ؤ�س�سات البحثية اكت�شافها والتعامل معها� .أما �أكرث امل�شكالت ً
اخلا�صة بكل علم من العلوم �ضمن م�ؤ�س�ساتنا وغريها .زد على ذلك �أن معظم املنظمات اخلارجية،
كما هي حال كثري من ممويل البحوث ،والدوريات ،واجلمعيات الثقافية ،منظمة بح�سب جماالتها،
مما يوحي ب�أنه من الأ�سهل لنا احل�صول على التمويل للن�شر ،وعلى االعرتاف ال�شخ�صي ،والرتقية،
من خالل البقاء على بر الأمان �ضمن حدود جمال بعينه.
ومن الأهمية مبكان بالن�سبة �إىل قادة امل�ؤ�س�سات البحثية و�ضع �سمة وا�ضحة ب�ش�أن �أهمية البحوث
املتقاطعة وتهيئة الفر�ص �أمام هذه الن�شاطات للنمو واالزدهار� .أما الفوائد التي نح�صل عليها من
القيام بهذا العمل على الوجه ال�صحيح فهي كثرية بح�سب اخل�صائ�ص البحثية العاملية اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة� .أما عن الطريقة املثلى لإجناز هذا العمل فتختلف من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى .فنحن يف الكلية
اجلامعية بلندن طورنا مفهوم «التحدي الكبري» وعملنا على ترويجه من خالل �سل�سلة اجتماعات
ا�ست�ضافت عددا من اخلرباء ،وعقدت مناظرات ومناق�شات مفتوحة .وقد �أطلقت هذه االجتماعات
مناق�شات حول تخ�ص�صات متقاطعة و�أدت �إىل ظهور بحوث جديدة ون�شاطات تعليمية.
ويعمل فريق تنفيذي رئي�س على دفع كل حتد كبري نحو الأم��ام .كما تتوفر من ٌح �صغرية ت�ساعد
عجلة امل�شروعات اجلديدة على الدوران وال�شروع بالعمل .لكن مع تطور الن�شاطات اجلديدة تظهر
احلاجة �إىل منح خارجية� .أما حتدياتنا احلالية الكبرية فهي ال�صحة العاملية ،والرعاية الإن�سانية،
والتفاعل بني الثقافات ،واملدن امل�ستدامة [ .]3ولقد ت�أ�صلت هذه املنهجية يف ثقافة البحث عندنا
�إىل احلد الذي جعلها ت�شكل ا�سرتاتيجية امل�شاركة العاملية (التدويل) ومنهجيتنا اخلا�صة باملقررات
املفتوحة واملكثفة على الإنرتنت () )Massive Open On-line Courses (MOOCsوبالتعلم عن
ُبعد بوا�سطة الإنرتنت.
ومن املمكن �أي�ضا �أخذ �أ�سلوب تعاملنا يف ترويج الن�شاط متقاطع التخ�ص�صات يف البحوث والتعليم.
ففي البيئة التعليمية ،حيث الأعمال اخلريية م�ألوفة و�سخية ،ف�إنه من امل�ألوف �أن جند تربعات هائلة
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تُدفع خ�صي�صا لت�شجيع مثل هذه «املراكز» اجلديدة.
وثمة �أمنوذج �آخر ،وهو الذي َعلِمتُ به من زمالئي يف جامعة والية بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة
ثم طبقته يف جامعة ليدز ،حني كنت نائبا للرئي�س فيها .وميكن �أن يو�صف ب�أنه �أمنوذج الرعاية
امل�شرتكة ،والذي ميكنني القول بنا ًء على جتربتي ب�أنه حقق جناحا باهرا .ويعتمد هذا الأمنوذج
على جتميع الأموال �سنويا يف �صندوق ا�سرتاتيجي مركزي (بتطبيق ر�سوم �إ�ضافية قدرها  ٪1على
�سبيل املثال) بحيث يكون هناك �صندوق مركزي للأموال املتكررة يدعم ن�شاطات متقاطعة من �أعلى
امل�ستويات .ويتم اختيار امل�شروعات املتميزة بطريقة التناف�س من خالل ت�صفية يجريها �أع�ضاء
هيئة التدري�س .بعدئذ مينح املركز التمويل بطريقة امل�شاركة منا�صفة مع الأق�سام املعنية واملدار�س
�أو الكليات ذات العالقة .وعند ال�شروع بالتمويل امل�شرتك تو�ضع معامل حمددة ت�شمل عائدات كبرية
على اال�ستثمار ،فيما يخ�ص زيادة التمويل اخلارجي والتفاعل ال�صناعي� ... ،إلخ .وتتم مراجعة كل
ن�شاط متقاطع ميول بهذه الطريقة مرة كل خم�س �سنوات ،ف�إذا ما �أثبت جناحه ،ا�ستمر التمويل
خم�س �سنوات �أخرى .ومن الأمثلة املهمة على النجاح الكبري الذي حققه التمويل امل�شرتك ت�شكيل
جمموعة متقاطعة التخ�ص�صات يف ليدز من املهتمني باملاء والتحكم به يف �أثناء الفي�ضانات
واجلفاف �أطلق عليها ا�سم  .]4[ Water@Leedsوتتمتع هذه املجموعة اليوم بنجاح كبري و�سمعة
دولية حيث حققت عائدات على اال�ستثمار (�أموال الأبحاث العائدة مقارن ًا باملال امل�ستث َمر) بلغت
�أكرث من .1: 10
 -8أهمية تمويل البحوث التنافسية

قد تختلفت الطرق الرئي�سة يف متويل البحوث اجلامعية من بلد �إىل �آخر .فقد تكون هناك رعاية
حكومية لهيئة التدري�س يف اجلامعة ،والباحثني ،وامل�شروعات والربامج� ،أو رمبا كانت هناك نظم
متويل للمنح احلكومية التناف�سية� ،أو تربعات من امل�ؤ�س�سات اخلريية� ،أو من الأوق��اف �أو من
ال�صناعة مبا�شرة .ورمبا كانت احلكومة يف �أماكن معينة هي التي تدفع كامل رواتب �أع�ضاء هيئة
التدري�س مبا�شرة ،لكن يف �أماكن �أخرى ،ال �سيما يف الواليات املتحدة ،نرى �أن كثريا من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يح�صلون على ق�سم من رواتبهم �أو على كامل رواتبهم من �صناديق البحوث� .أما
موارد التمويل املخ�ص�صة لل�صناديق التعاونية الدولية فقليلة ن�سب ًيا ،و�أهمها متويل نطاق االحتاد
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الأوروبي (( )European Union framework fundingوي�سمى الربنامج احلايل �أفق 2020م).
ويف الفرتة الأخرية �صار جمل�س البحوث الأوروبي م�صد ًرا مه ًما جدً ا من م�صادر التمويل الدولية
التي تعتمد على تقييم جودة الطلبات الواردة.
�أما يف اململكة املتحدة ،فثمة نظام مزدوج لدعم البحوث ،حيث تت�سلم كل جامعة من اجلامعات
منحة حكومية يعتمد حجمها على تقييم دوري لأداء البحوث التي �أجنزت يف ال�سنوات ال�ست �أو
ال�سبع ال�سابقة .وقد �أطلق على هذا الإجراء ا�سم ممار�سة تقييم البحوث (Research Assessment
))� Exercise (RAEأو كما يعرف يف �شكله الأحدث �إطار التميز البحثي (Research Excellence
)) .Framework (REFوميكن االطالع على تف�صيل �إجراءات هذا العمل من خالل املوقع اخلا�ص
به [.]5
وباخت�صار ،ف�إن هذه العملية تخ�ص كل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين قدموا �أف�ضل �أربعة
خمرجات بحثية خالل الفرتة ال�سابقة ،مع و�صف لبيئة البحث ،وا�سرتاتيجيته ،وخطته ،والدليل
على ت�أثريه يف �شكل «درا�سات حلالة الت�أثري»� .أما بالن�سبة �إىل الكلية اجلامعية بلندن ف�إن هذا
النظام يحدد منح ما يقرب من  115مليون جنيه �سنويا بو�صفه �أحد طريف الدعم املزدوج.
�أما العن�صر الآخر من الدعم املزدوج فيتمثل يف متويل احلكومة ملجال�س البحوث يف اململكة املتحدة،
وهو نظام منطي يقدم املنح بنا ًء على التحكيم ،ويعتمد تنظيمه �إىل حد كبري على جمموعات متماثلة
من املجاالت العلمية .ويقوم هذا النظام بتمويل م�شروعات البحث والربامج املنفردة من خالل
منح حم ّكمة تقدم �إىل فرق البحث �أو الباحثني الفرادى بوا�سطة م�ؤ�س�ساتهم .وقد بلغ دخل الكلية
اجلامعية بلندن يف العام املا�ضي من هذه امل�صادر احلكومية وغريها (امل�ؤ�س�سات اخلريية ،واالحتاد
الأوروب��ي ،وال�صناعة ،والأق�سام احلكومية الأخ��رى ،ومعاهد اململكة املتحدة الوطنية للبحوث
ال�صحية)  375مليون جنيه �إ�سرتليني.
وتعد املناف�سة على التمويل القائم على املنح املح ّكمة من الأعراف امل�ألوفة يف كثري من بلدان العامل،
على اعتبار �أنها �أف�ضل ال�سبل لتوزيع خم�ص�صات البحث العلمي ،على قلتها ،على �أجود البحوث
(وهي يف كثري من احلاالت من املال العام) .و�أعتقد من خالل جتربتي �أن هذا الأ�سلوب يف التمويل
عن�صر حيوي يف دفع التميز البحثي ال�شخ�صي نحو الأمام .فطلب منحة تناف�سية من �أعلى م�ستوى
عملية �شاقة وم�ضنية ،لكن يف هذه احلالة البد من �أن تكون جودة الفكرة ،والإع��داد ،واملنهجية،
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واملعطيات الأولية يف و�ضعها ال�صحيح ،بالإ�ضافة �إىل العناية ال�شديدة يف �صياغة خطة البحث قبل
احل�صول على املنحة يف �آخر الأمر.
ويف كثري من املجاالت ،يوفر هذا دافعا للباحثني الفرادى الكت�ساب منهجيات بحوث متقدمة
وتطويرها ،بحيث متكنهم فيما بعد من الت�صدي للم�شكالت املهمة واملعقدة .ويتجلى هذا يف عدد
من املجاالت ال �سيما يف الطب احليوي ،والهند�سة احليوية الطبية ،ب�سبب االنفجار الذي �شهدته
تقنيات التحكم باجلينات الوراثية يف ال�سنوات الأخرية على �سبيل املثال.
�إن الطبيعة التناف�سية لتمويل البحوث ترفع م�ستوى اجلودة وتطال اجلهود البحثية ب�أكملها� .صحيح
�أنها لي�ست مبتطلب �سابق جلودة البحوث ،لكنها ت�ساعد دون �شك على دفعها عاليا على �أ�س�س ت�شمل
النظام بالكامل .فالطبيعة التناف�سية العالية لطريف نظام التمويل املزدوج هي يف اعتقادي عامل
�أ�سا�س وراء الأداء اجليد للبحوث يف اململكة املتحدة وقدرتها التناف�سية على ال�صعيد الدويل.
 -9كيفية الكتابة للحصول على منح بحثية

من �أهم املراحل االنتقالية التي مير بها الباحث الناجح هي التحول من باحث جيد يعمل على
طاوالت املخترب� ،أو يف املكتبة� ،إىل باحث رئي�س م�ستقل .وهذا انتقال �صعب ،لكنه غالبا ما يكون هو
الوقت الذي تولد فيه �أفكار جديدة وتتطور فروع معرفية مثرية .ومن العنا�صر املهمة يف و�صولك
�إىل رتبة باحث رئي�س هو قدرتك على اجتذاب متويل تناف�سي ملقرتح م�شروعك املح َّكم الذي ميكنك
من ا�ستك�شاف �أفكارك.
للبحوث احلائزة على التمويل عنا�صر رئي�سة متعددة:
•�أوال وقبل كل �شيء ،يجب �أن تعالج البحوث م�شكلة جديرة باالهتمام وجتذب انتباه وكاالت
التمويل وهيئاتها واملح َّكمني �إىل درجة متكنهم من ت�صور النتائج التي �ستتمخ�ض عنها و�أثرها
يف املجال العلمي.
•كثري من طلبات املنح تقدم مربرات قوية و� /أو معطيات �أولية تدعم طلب التمويل .ويف اعتقادي
�أن الوقت الذي ُينفق يف اكت�ساب معطيات �إ�ضافية داعمة ثمني جدً ا.
•يجب �أن حتتوي البحوث على فر�ضية وا�ضحة قابلة لالختبار ،وعلى تقنيات متطورة ت�ساعد على
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معاجلة �أ�شد امل�سائل تعقيدً ا .فعلى �سبيل املثال ،نرى يف جمال العلوم �أن البحث الذي يحدد �آليات
جديدة �أهم بكثري من البحث الو�صفي ال�صرف.
•يجب �أن تكون البحوث مكتوبة ب�صورة جلية ت�سمح للمح َّكمني با�ستيعاب النقاط الرئي�سة ب�سرعة،
في�سهل عليهم اتخاذ القرار بتمويل البحث.

يف ال�سنوات العديدة التي �أم�ضيتها يف البحث الن�شط ،كان اهتمامي من�صبا على مهاراتي يف �صياغة
طلب احل�صول على املنح ،ومن ح�سن الطالع �أنني �أ�صبت ق�سطا كبريا من النجاح .ما كنت �أبدا
لأر�ضى عن نف�سي ب�سهولة ،بل كنت �أطلب من زمالئي املقربني والأ�ساتذة (كان اثنان منهم على
كاف� ،أما �إذا
الأقل من �أ�ساطني العلماء امل�ستقلني) قراءة طلباتي وانتقادها قبل تقدميها بوقت ٍ
�أدى ذلك �إىل فوات وقت التقدمي وا�ضطراري �إىل تقدمي الطلب يف وقت الحق ،فقد كنت دائما
على ا�ستعداد لقبول ذلك� ،إذ ال يوجد �أهم من �ضمان �أن تكون املنح من �أرفع الدرجات عند تقدمي
الطلب.
 - 10قيادة البحوث

متثل اجلامعات العاملية العريقة موئال لعدد كبري من �أب��رز رواد البحث العلمي� .أما اجلامعات
الأخرى ،فت�ساعد على اال�ضطالع بدور قيادي �أي�ضا .ولرواد البحث البارزين العديد من ال�سمات
املهمة .ف��أوال وقبل كل �شيء ،نرى �أن ه��ؤالء �أنا�س مبدعون – كل يف جمال تخ�ص�صه  -حققوا
مكانتهم العلمية من خالل متيز بحثي حافظوا عليه فرتة طويلة من الزمن .وبالإ�ضافة �إىل ذلك
يقوم ه ��ؤالء بن�شر �أبحاثهم على �أعلى امل�ستويات الدولية ،و ُيدعون لإلقاء كلمات يف اجلل�سات
االفتتاحية للم�ؤمترات ،ورمبا كانوا من الفائزين بجوائز مهمة ،مثل :جائزة نوبل ،وجائزة كافلي،
وجائزة ال�سكر �أو ميدالية فيلدز.
وعادة ما يكون لدى ه�ؤالء الرواد وعي كبري بتاريخ تخ�ص�صهم وقراءة مل�ستقبله ،ولهم ت�أثري فعال
يتخذه الآخرون قدوة لهم .ه�ؤالء الرواد قادرون على ر�سم م�ستقبل جمالهم العلمي ،بالإ�ضافة �إىل
قدرتهم على تطوير ا�سرتاتيجية بحوثهم با�ستمرار ،و�إ�صرارهم بعزمية ال تلني على التو�صل �إىل
�إجابات عن �أ�سئلة البحوث املعقدة ،ناهيك عن اال�ستعداد لقبول املخاطرة يف منهجيتهم.
ومن ناحية �أخرى ُيق ِبل قادة البحوث على دعم الباحثني ال�شباب والإ�شراف عليهم .وغالبا ال ي�ضن
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البارزون منهم بوقتهم على الآخرين فين�شئون بيئة بحثية ميار�س فيها الآخرون ن�شاطهم وي�سريون
يف ركبهم .وكثريا ما يتمتع قادة البحوث مبواهب غري اعتيادية ،فهم مبدعون من الطراز الأول،
وت�أثريهم كبري يف جمع م�ستويات عالية من املنح البحثية ،كما ي�شكلون قوة جاذبة ت�ستقطب �أف�ضل
�أع�ضاء اجليل القادم للعمل معهم (مثل :طالب الدكتوراه ،وباحثي ما بعد الدكتوراه ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س اجلدد) ،فهم يولدون الإثارة ،ويعطون البحوث قوة دافعة يف امل�ؤ�س�سات التي يعملون فيها،
وي�ضربون للأجيال القادمة من الباحثني �أمثلة حتتذى.
ومن املمكن حتديد الكثري من املهارات املطلوبة وتدري�سها من خالل برامج خا�صة بقيادة البحوث
تهدف �إىل االرتقاء مبهارات اجليل اجلديد من الباحثني حتى ي�صبح الباحث رائدً ا متميزًا .ومن
املقررات يف الكلية اجلامعية بلندن مقرر يدعى «القيادة الفاعلة (.]6[ »)Leadership in Action
ويت�ألف هذا املقرر من برنامج مكثف مدته ثالثة �أيام يع ّد الباحثني لتويل القيادة يف حقل بحثي من
اختيارهم �أو �ضمن جمتمع اجلامعة ال�شامل .ويهدف هذا املقرر �إىل م�ساعدة الباحثني اجلدد يف
باكورة حياتهم املهنية على اكت�شاف مفهوم القيادة وتطوير الثقة يف �أ�سلوب قيادتهم .والهدف من
هذا املقرر تعريف امل�شاركني مبختلف االختيارات املتعلقة بكيفية القيادة ،وتزويدهم بفهم الأثر
الذي ميكن �أن يرتكوه لدى مر�ؤو�سيهم ،حتى يتعلم امل�شاركون يف املقرر كيفية الت�أثري يف النا�س ب�شكل
فعال فيما يخ�ص هدفا م�شرتكا ،وكيفية اال�ستفادة من كل هذه املهارات يف �أدوارهم البحثية احلالية
وما بعدها .ويعتمد املقرر على ا�ستبدال املحا�ضرات بالتجربة العملية و�سيلة للتعلم ،ويعطي فر�صا
جلميع امل�شاركني لقيادة م�شروع جماعي .ويتوىل مدربون من ذوي اخلربة الطويلة تقدمي الدعم
والتغذية الراجعة طوال فرتة املقرر ب�ش�أن �أ�سلوب القيادة .ون�أمل �أن يتمكن هذا املقرر من توليد
كادر م�ؤهل من باحثي امل�ستقبل يتمتعون باملهارات ال�ضرورية لقيادة بحوث امل�ستقبل.
 -11النزاهة والتعامل مع معطيات البحث وسوء إدارة البحث

من واجب كل جامعة من اجلامعات العاملية املرموقة االلتزام ب�أعلى معايري النزاهة يف البحوث
واالرتقاء بها .وهذا يعني �إيجاد الظروف التي ت�ضمن �أن يكون �إجراء كافة البحوث على خلفية
الوعي بامل�سائل الأ�سا�س� ،أال وهي :ال�شفافية ،والأمانة ،والتعاون الأكادميي بني الزمالء ،واال�ستقامة،
وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية .وال بد من تدريب الباحثني الفرادى (�سواء �أكانوا من الطالب �أو من هيئة
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التدري�س) على ال�سيا�سات واملمار�سات البحثية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ووك��االت متويل البحوث
والنا�شرين ،كما ينبغي على ه�ؤالء �أن يكونوا على دراية بهذه ال�سيا�سات واملمار�سات وااللتزام بها
خالل ن�شاطاتهم اليومية وفق �أق�صى معايري ال�سلوك البحثي املن�ضبط .وال بد لهذا من �أن ي�شمل
التميز يف ت�صميم م�شروعات البحث و�أطرها ،وت�شغيلها الحقا ،وااللتزام باملبد�أ الذي ين�ص على �أن
تكون �سالمة املعطيات وقابليتها للتوليد من جديد م�س�ؤولية �شخ�صية تقع على عاتق كل من له عالقة
بالبحث .لذا يجب على الباحثني �إظهار الأمانة الفكرية يف �سائر الأوقات.
وبالإ�ضافة �إىل ما ذكر �سابقا ،ت�شمل معايري النزاهة البحثية يف �أ�سمى �صورها عنا�صر عدة البد من
االلتزام بها ،وهي كما يلي:
•�أخالقيات البحث .يجب �أن جترى البحوث يف �إطار قانون �أخالقي عام ،ولهذا العن�صر �أهمية
كبرية ال �سيما �إذا كان للبحث عالقة بالب�شر �أو احليوان.
•احلاجة �إىل الت�صريح عن �أي ت�ضارب يف امل�صالح� ،سواء �أكان واقعا فعال �أو ممكنا �أو متوق ًعا؛
مال ًيا �أو غري مايل.
•م�س�ؤولية طرح الأ�سئلة ،والدراية ،والإخبار عن �أي ارتياب ب�سوء ال�سلوك البحثي �أو الأخالقي.
•م�س�ؤولية ت�سجيل املعطيات الأ�صلية اخلا�صة بالبحث وتخزينها يف �شكل يثبت التقارير اخلا�صة
بنتائج البحث ون�شرها ويتيح للآخرين �سهولة الو�صول �إليها عند اللزوم .ومبا �أن لكثري من
وكاالت التمويل والنا�شرين متطلبات حمددة تخ�ص فرتة تخزين املعطيات الأ�صلية ،لذا ف�إن من
الأهمية مبكان االلتزام بهذه املتطلبات ب�شكل تام .والبد من تخزين املعطيات اخلا�صة بالبحث
بطرق �آمنة بحيث تبقى موثوقة وكاملة.
•النزاهة وروح الزمالة والتعاون عند التعامل مع الزمالء واملتعاونني مبا يف ذلك احلاجة �إىل
النزاهة يف التحكيم.
•جتنب الت�ضليل يف الإ�سهام ال�شخ�صي يف م�شروع بحثي معني �أو عمل من�شور.

ومن املهم �أي�ضا �أن يكون للم�ؤ�س�سات نظم حتدد �سوء ال�سلوك البحثي ،وحتقق فيه ،وتتعامل معه
يف حال وقوعه .ول�سوء ال�سلوك هذا �أ�شكال عدة ذكرتها هيئة جمال�س البحوث يف اململكة املتحدة
( )Research Councils UKكما يلي [:]7
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•اختالق� ،أو تلفيق معطيات كاذبة �أو وثائق بحثية مثل املوافقة على امل�شاركة.
•التزوير؛ وي�شمل انتقاء املعطيات� ،أو الأ�شكال و�/أو التالعب بها.
•ال�سرقة؛ وت�شمل اال�ستيالء �أو ا�ستعمال �أفكار الآخرين ،وامللكية الفكرية� ،أو العمل (مكتوبا �أو
غريه) دون معرفة �صاحبها �أو �إذنه.
•الإخالل بواجب احلر�ص� ،سواء �أكان متعمدا� ،أو ب�سبب التهور �أو الإهمال والتق�صري .وي�شمل هذا
البند التهاون يف ال�سرية� ،أو تعري�ض امل�شرتكني يف البحث للأذى� ،أو خمالفة املتطلبات القانونية
�أو الأخالقية �أو الد�ستورية و�سوء الت�صرف فيما يخ�ص التحكيم مبا يف ذلك عدم الت�صريح عن
ت�ضارب امل�صالح.
•التعامل غري الالئق مع ادع��اءات �سوء ال�سلوك ،مبا يف ذلك حماوالت الت�سرت �أو االنتقام من
املخربين ،وعدم التعامل بال�شكل املنا�سب مع االدعاءات الكيدية.

يف املواقع [ ]10-8خلفية مف�صلة حول هذا املو�ضوع للراغبني يف املزيد من املعلومات ،والإر�شادات
حول كيفية االلتزام بقواعد البحوث املتميزة ،وكيفية التعامل مع حاالت الإ�ساءة يف البحث العلمي.
 -12من البحث إلى االبتكار والمشروعات

تقود اجلامعات العاملية املرموقة االبتكار ،والأعمال ،وامل�شروعات من خالل توليد امللكية الفكرية
والأفكار اجلديدة� ،إذ ت�سهم يف دعم ريادة الأعمال املحلية والوطنية والدولية ،وت�ساعد على توليد
النمو االقت�صادي .وال يقت�صر هذا بالطبع على اال�ستغالل التجاري لن�شاطاتها البحثية وح�سب،
بل يتعلق �أي�ضا بعدد اخلريجني بو�صفهم �أنا�سا موهوبني ي�سهمون يف التطور االقت�صادي احلايل.
وهناك طرق عدة ت�سهم اجلامعات من خاللها بالنمو االقت�صادي بف�ضل ن�شاطاتها التجارية ،ت�شمل
ما يلي:
•حتديد امللكية الفكرية وحمايتها واال�ستفادة منها .من واجب اجلامعة تدريب �أع�ضاء هيئة
التدري�س كافة على االع�تراف بامللكية الفكرية وتعلم حمايتها واال�ستفادة منها عند اللزوم.
وينبغي ت�شكيل فريق حمرتف لتقدمي الدعم لتحديد املفاهيم اجلديدة التي ال تقت�صر على تطوير
ا�سرتاتيجيات لتحويلها �إىل مفاهيم جتارية وح�سب ،بل توفر �أي�ضا امل�ستثمرين القادرين على
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دعمها مال ًيا .والغاية هي �أن مثل هذا اجلهد الأكادميي واالحرتايف ال يو ِّلد ملكية فكرية وح�سب،
بل يحولها �أي�ضا �إىل منتجات ذات قيمة جتارية ميكن ترخي�صها ،و�أحيانا ت�سهيلها ،لت�ؤ�س�س
�شركات فرعية تو ِّلد بدورها منتجات و�أعماال جديدة ذات قيمة جتارية طويلة الأجل� .صحيح
�أن التعقيدات واملخاطر التي ينطوي عليها توليد هذا امل�ستوى من النجاح ال ميكن جتاهلها،
لكن املكاف�أة التي تنتج عن �أدائه بال�شكل الالئق قد تكون كبرية �أي�ضا .ويجب ال ِتما�س التوجيه
وامل�شورة ممن جنحوا يف التعامل مع هذا املجال وممن لديهم خربة مبا�شرة يف ت�أ�سي�س �شركات
تقنية عالية من ملكيتهم الفكرية ال�شخ�صية .وجتد اجلامعات �أن لها حاجة متزايدة لتو�ضح
حلكوماتها ومموليها �أن بحوثها الأ�سا�سية والتطبيقية ميكن �أن ت�ؤتي ثمارها.
•�إن االعرتاف ب�ضرورة قيام اجلامعات العاملية العريقة بدعم طالبها و�أع�ضاء هيئة التدري�س
فيها لكي يدخلوا جمال الأعمال على امل�ستوى ال�شخ�صي اجتاه يحظى باهتمام متزايد .وينبغي
�أن ي�شمل هذا االعرتاف ب�أن رجال الأعمال من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س بحاجة �إىل امل�شورة
لكي يدعموا ويطوروا �أفكارهم التجارية اخلا�صة ،وميار�سوا العمل التجاري بهدف ت�أ�سي�س
�أعمال جديدة ناجحة .كما ينبغي على اجلامعة �إذا ما توفرت لها الإمكانات تقدمي مرافقها،
حيث يتمكن رجال الأعمال من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س من �إجراء بحوثهم املتميزة وتطوير
�أفكارهم اخلا�صة .كما يجب � ً
أي�ضا �أن تكون املرافق واخل�برات املوجودة يف اجلامعة متوفرة
للأعمال خارج اجلامعة مبا يتيح اال�ستفادة من �أفكار البحث والتطوير ب�شكل �إيجابي.
•�إن اجلامعات العاملية العريقة بحاجة �أي�ضا �إىل نظم و�أنا�س خمل�صني للتفاعل مع عامل الأعمال
اخلارجية من �أج��ل توفري اال�ست�شارات واخل�برات ودع��م �شراكات الأع�م��ال .وه��ذه جماالت
تخ�ص�صية ،حيث يتمتع الأفراد �أو الفرق املتخ�ص�صة يف هذا املجال من ال�شراكات اخلارجية
ب�أهمية بالغة لأنها �صلة الو�صل للتفاعل مع عامل الأعمال وال�شركات .كما ميكن ملثل هذه الفرق
�أن تكت�سب �أهمية غري اعتيادية يف حت�سني خ�صائ�ص اجلامعة و�سمعتها يف عامل الأعمال على
ال�صعيد العاملي .ونرى �أي�ضا �أن الفرق املتخ�ص�صة يف هذا املجال مفيدة �إىل حد كبري يف توجيه
اجلهاز الأكادميي يف متاهات هذا العامل غري امل�ألوف ،مما ي�ساعد كثريا يف �إدارة املخاطر
واحلفاظ على �صورة اجلامعة.
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 -13خمسة إجراءات أساسية على جامعة الملك عبد العزيز اتخاذها
لدعم األداء البحثي

حققت جامعة امللك عبد العزيز بالفعل جناحا باهرا بو�صفها جامعة قائمة على البحوث املكثفة
وم�ؤ�س�سة رائدة يف ال�شرق الأو�سط ذات �سمعة دولية متينة الأركان .ولهذه اجلامعة قيادة ر�شيدة
ارت�أت ت�شكيل هيئة ا�ست�شارية دولية ذات خربات عالية من �أرفع امل�ستويات يل الفخر �أن �أكون واحدا
من �أع�ضائها .وحيث �إين ما زلت �أكت�سب املزيد من املعرفة بجامعة امللك عبد العزيز ،لذا ف�إين �أقدم
الن�صائح التالية ممثلة بخم�سة �إجراءات �أ�سا�سية:
1 )1من املهم بناء كتلة حرجة من الباحثني والتميز البحثي املر َّكز يف عدد حمدد ووا�ضح من جماالت
البحث عالية التميز .وال بد من االختيار وتركيز املوارد ل�ضمان �أن يكون الأداء املتميز هذا على
�أعلى امل�ستويات� .أما ر�أ�س املال الب�شري املمثل يف هيئة الباحثني والأكادمييني من امل�ستوى العاملي
فهو �أهم العنا�صر يف حتقيق هذا امل�ستوى من النجاح.
2 )2مع حت�سن الأداء البحثي من ال�ضروري التفكري بخط �سري البحوث واالع�تراف ب�أهمية و�ضع
�سيا�سة �شبابية وا�ضحة ح��ول تدريب اجليل ال�ق��ادم� .صحيح �أن التدريب العايل يف مرحلة
الدكتوراه �أمر جوهري ،لكن البد له من �أن يواكب دعما وتدريبا وا�ضحا وم�ستمرا يف مرحلة ما
بعد الدكتوراه ويف املراحل املبكرة من امل�ستقبل املهني.
�3 )3إن ال�سعي للح�صول على دعم م�صادر متويل البحوث املتميزة طريقة ممتازة ل�شحذ بروتوكوالت
البحث ودعم الربامج البحثية ،كما يحرك احلاجة �إىل البقاء على �صلة بالتقدم املنهجي الذي
ي�سهم يف نهاية املطاف يف االرتقاء باجلودة الدولية للن�شاط البحثي.
4 )4البد من و�ضع النظم يف مكانها بهدف دعم البحوث متقاطعة التخ�ص�صات وتر�سيخها مما ي�سمح
لفرق الباحثني من جماالت متعددة بالتجمع ملواجهة امل�شكالت املجتمعية والعاملية املعقدة .ويجب
�إدراج الإ�سهام يف العمل اجلماعي ويف العمل متقاطع التخ�ص�صات �ضمن نظم الرتقية واملكاف�آت يف
اجلامعة.
5 )5حتتل نتائج البحوث مكان ال�صدارة يف عملية االبتكار ،لكن البحث وحده ال يدفع عجلة النمو
االقت�صادي وال يحقق االزدهار .وال بد من و�ضع النظم يف مكانها من �أجل دفع االبتكار ودعمه،
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بحيث ي�ؤدي �إىل ترخي�ص منتجات جديدة و�/أو ظهور �شركات جديدة متفرعة عن اجلامعة.
ويجب �أن يت�ضمن هذا فرق اخلرباء لت�شجيع الن�شاطات التجارية واال�ست�شارات وزيادة التفاعل
مع ال�صناعة.
 -14الخالصة والنتائج

يعتمد تقدم املجتمع الإن�ساين �إىل حد كبري على اكت�شاف معرفة جديدة بف�ضل بحوث اجلامعات،
وامل�ؤ�س�سات ،والوكاالت احلكومية وال�صناعة .و�إن فرق الباحثني الذين ينتمون �إىل ثقافات خمتلفة
عابرة للحدود الوطنية والقطاعية ويعملون يف جماالت علمية متعددة هي التي �ستت�صدى حلل �أعقد
امل�شكالت يف م�ستقبل عاملنا .وتقع اجلامعات العاملية املتقدمة يف �صميم هذه اجلهود� .أما الهيئة
الأكادميية عندنا فلن تكتفي بقيادة اجلهود البحثية� ،سواء يف الوقت احلايل �أو على املدى البعيد،
بل �ستكون على عالقة وطيدة بتدريب اجليل القادم من الباحثني من خالل التعليم اجلامعي� ،سواء
يف مرحلته الأوىل �أو يف درجتي املاج�ستري والدكتوراه ،ويف الإ�شراف على البحوث؛ فاجلمع بني تعليم
الطالب (من امل�ستويات كافة) ون�شاطات البحوث �سي�ستمر يف حتديد اجلامعات الرائدة يف العامل.
�إن بناء جامعة على �أ�س�س البحوث املكثفة يتطلب قيادة م�ؤ�س�ساتية متميزة تركز على بناء جودة
رائدة عاملية يف عدد حمدد من املجاالت البحثية وعلى توفري مرافق بحثية عاملية .كما �أن للقدرة
على ا�ستقطاب �أف�ضل الهيئات الأكادميية من الباحثني الن�شطاء� ،سواء �أكانوا طالبا يف مرحلة
الدكتوراه �أم من الباحثني يف مرحلة ما بعد الدكتوراه� ،أهمية ق�صوى ،مثلها مثل �أهمية احلركة
ثنائية اجلهة بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إيجاد بيئة بحثية �إيجابية .بالإ�ضافة �إىل
�أهمية دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �سعيهم للح�صول على املنح التناف�سية .وي�شكل التوجيه حول
الأخالقيات ،والنزاهة البحثية وطريقة التعامل مع املعطيات الأولية للبحث وتخزينها عن�صرا
جوهريا من عنا�صر التدريب البحثي.
�إن م�ستقبل اجلامعات الرائدة يف العامل مثري لالهتمام ،ونحن ما�ضون يف رحلتنا على طريق عوملة
التعليم العايل املت�صاعدة يوما بعد يوم .واجلامعات التي تواجه التحدي الذي عر�ضناه يف هذا
الف�صل هي التي �ستحتل موقعا ممتازا متار�س منه ت�أثريها فتحرز مكانة يف م�صاف اجلامعات
العاملية اعرتافا ب�إ�سهامها يف تقدم املعرفة وم�ستقبل الب�شرية.
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 -1المقدمة

حظيت املهمة الثالثة للجامعات� ،أال وهي خدمة املجتمع ،باهتمام كبري يف املناق�شات الدولية
اخلا�صة ب�سيا�سة اجلامعات .ويتزايد طرح هذه املهمة بو�صفها من املهمات الأ�سا�س للجامعات،
بالإ�ضافة �إىل مهماتها التقليدية املتمثلة بالبحث العلمي والتعليم.
وتقدم اجلامعات خدماتها للمجتمع بطرق متعددة ،بينما ت��ؤدي مهمتيها الأ�سا�س� ،أي البحث
والتعليم ،مل�صلحة املجتمع .لذلك لي�س من الغريب �أن نرى �أن هذه التعريفات والعبارات تختلف
اختالفا كبريا بني املهتمني ومن بلد �إىل �آخر .ويف هذا الف�صل نتناول باملناق�شة والتحليل عبارات مثل
«املهمة الثالثة»« ،دور املجتمع»« ،خدمات املجتمع»« ،االمتداد خارج اجلامعة»« ،التفاعل املجتمعي»،
بالإ�ضافة �إىل الو�سائل والطرق املختلفة التي حتقق من خاللها خدمة املجتمع.
وميكننا �أن نعزو الأهمية املتزايدة للمهمة الثالثة �إىل �أ�سباب عدة .فبع�ض املهتمني يرى �أنها تنبع من
االعتقاد ب�أن للتعليم والبحث دو ًرا مبا�ش ًرا يف جمتمع العوملة املعريف ،وب�أنها ت�ؤثر يف قوته التناف�سية،
يف حني ي�ؤكد �آخرون على دور اجلامعات غري املبا�شر كمراكز للإبداع ت�ستقطب املواهب ،وتدعمها
لفائدة املجتمع .لكن حتقيق املهمة الثالثة ال يتم مل�صلحة الغري وح�سب ،حيث �إن التفاعل الن�شط مع
املجتمع يرفع من م�ستوى التعليم والبحوث العلمية باجلامعة.
من هنا كانت �صعوبة ت�صنيف اجلامعات ذات الأداء املتوا�ضع من حيث املجهود والرتكيز على �أنها
جامعات عاملية .فاملناق�شة يف هذا الف�صل ترتكز على و�سائل حت�سني التفاعل املجتمعي نوعا وكما.
ما الذي ت�ستطيع اجلامعات �أن تفعله؟ وما الذي ينبغي عليها �أن تفعله لكي حتقق التميز يف خدمة
املجتمع والب�شرية؟
 -2المهمة الثالثة

كر�س املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل الذي عقد يف الريا�ض �سنة � 2013أعماله ملعاجلة
حمور معا�صر� ،أال وهو «امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعات» .وجاء يف مطلع بيان م�ؤمتر الريا�ض
الإعالن التايل:
«للجامعات وظائف ثالثة رئي�سة :التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع .لكن م�س�ؤولية اجلامعات
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يف خدمة املجتمع ال تنال الأهمية التي ت�ستحقها� .إال �أن خدمة املجتمع واملنظومة الأكادميية هي من
الأهمية املركزية ،والعن�صر املهم يف خدمة املجتمع هو امل�س�ؤولية املجتمعية».
�إن الفهم التقليدي للجامعات ،ورمبا كان فهما خاطئا� ،أ�ضفى عليها �صورة �أبراج عاجية ،فيها يتم
التعليم والبحوث يف عزلة تامة عن املجتمع املعا�صر .ولقد �أ�صبح انتقاد هذه العزلة اخليالية من
امل�سائل املهمة يف املناق�شات الدولية حول دور النظم اجلامعية وتطويرها .ففي جمتمع املعرفة نرى
�أن املنطق معكو�س .فبا�ستطاعة اجلامعات ،بل من واجبها ،بو�صفها ركنا مهما من �أركان نظام
املعرفة� ،أن تقدم خدماتها للمجتمع والب�شرية بالإ�ضافة �إىل دورها يف التعليم والبحث العلمي.
لكن مناق�شة هذا املو�ضوع تبدو م�ضطربة من الناحية الفكرية .فقد ا�ستُخدمت ت�صورات عدة
للداللة على م�سائل مت�شابكة ومعقدة .ونواجه يف هذا ال�سياق عبارات مثل« :امل�س�ؤولية املجتمعية
للجامعات» ،و «ارتباط اجلامعات باملجتمع» ،و «خدمة املجتمع» ،و «االمتداد خارج اجلامعة» ،و
«التفاعل املجتمعي» .ولبع�ض هذه العبارات نطاق �أو�سع من بع�ضها الآخر ،كما �أن بع�ض دول العامل
تف�ضل ا�ستخدام عبارات دون غريها.
وال حاجة بنا للخو�ض يف املزيد من التفا�سري الفكرية الت�صورية ،لكن الأهم هو مناق�شة املو�ضوع
الراهن ،وهو احلاجة للتفاعل بني اجلامعات وجمتمعاتها .لذلك �سيتم ذكر �أكرث العبارات حيادية
وا�ستخداما وهما« :الوظيفة الثالثة» �أو «املهمة الثالثة» .وعلى اعتبار �أن �أهم وظيفتني للجامعات
هما التعليم والبحث العلمي ،ف�إن مناق�شة الوظيفة الثالثة تطرح ال�س�ؤال التايل :هل من املفرت�ض �أن
تخدم اجلامعات املجتمع وكيف لها ذلك ،بالإ�ضافة �إىل �أدائها وظيفتيها الرئي�ستني.
�إن مناق�شة املهمة الثالثة ال تعني بال�ضرورة �أنها مهمة م�ستقلة على قدم امل�ساواة مع املهمتني
الأخريني ،بل تعني �أن من املمكن ،بل من الواجب� ،أن ُينظر �إليها من منظور خمتلف عن منظور
املهمات الأ�سا�س .فالتعليم والبحث العلمي املتميز يقدمان خدمات جليلة للمجتمع� .أما مناق�شة
املهمة الثالثة فت�ؤكد �أن من املمكن توجيه التعليم والبحث العلمي والن�شاطات الأخرى للجامعات
املرتبطة بهاتني املهمتني خلدمة املجتمع ب�صورة �أف�ضل .فالتفاعل بني اجلامعات واملجتمع يجب
�أن يقوم على املهمات الرئي�سة� ،أما منظور املهمة الثالثة فيمكن �أن يوفر و�سائل تطويرها لكي تقدم
خدماتها للمجتمع ب�صورة �أف�ضل .وقد قيل على �سبيل املثال يجب على اجلامعات من خالل فهمها
مل�س�ؤولياتها جتاه اال�ستدامة العاملية �أن:
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حتول التعليم ،ب�أن تع ّلم �أبناء اجليل القادم ،وت�شركهم ،وتزودهم بالقوة والطاقة لي�صبحواقادرين على حل امل�شكالت،
تنفذ برنامج عمل معد لتحديد احللول ملعاجلة التحديات الهائلة واال�ستدامة العاملية واخرتاعهاواختبارها ون�شرها،
ت�صر على التو�سع بعمق لكل علم من العلوم يف التخ�ص�صات وكذلك التو�سع بني التخ�ص�صاتيف البحث العلمي والتدري�س ،بحيث ت�سخر العلوم والهند�سة والتقنية والريا�ضيات والعلوم
االجتماعية والفنون والعلوم الإن�سانية خلدمة املجتمع،
تق ّيم احلاجة للعمل املجتمعي وتنقل املعلومات املوثقة �إىل امل�ستفيدين ،ومن ثم تنقل املعرفة �إىلحيز التطبيق والعمل يف �شراكات جديدة [.]2

ورمبا يتغري التوكيد على خمتلف جوانب املهمة الثالثة بتغري اخلطاب واملوقع .ففي بع�ض احلاالت
تكون العنا�صر الأخالقية هي حمور االهتمام .فكثري من �إ�سهامات معر�ض وم�ؤمتر التعليم العايل
الدويل لعام 2013م تبنت هذه النظرة ،وهذا ما نراه يف بيان امل�ؤمتر:
«ميكن تعريف امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعات ب�أنها االلتزام بتمثيل جمموعة من املبادئ والقيم
وممار�ستها� .إنها التزام بالعدل ،واحلق ،والتميز ،ودعم امل�ساواة االجتماعية والتطور امل�ستدام،
واعرتاف بكرامة الفرد وحريته ،وقبول التنوع وتعدد الثقافات ،ودعم حقوق الإن�سان وامل�س�ؤولية
املدنية».
�أما يف �أن��واع اخلطاب الأخ��رى وبيانات املهمات القانونية فرنى �أن الرتكيز ين�صب على التطور
الإقليمي ،حيث يطلب من اجلامعات �أن تكون حمركات مهمة للتطور االجتماعي واالقت�صادي يف
بيئتها املجاورة .ومن منظور �أو�سع يتم الرتكيز على دور اجلامعات بو�صفها حمركات لالقت�صاد
والثقافة والعالقات االجتماعية ملجتمعات ب�أكملها .ويف �أنواع �أخرى من اخلطاب ين�صب التوكيد
على ق��درة اجلامعات على دعم املجتمعات التي تعمل فيها ،يف حني تركز جامعات �أخ��رى على
خدماتها للإن�سانية جمعاء.
كل ه��ذه ال��ر�ؤى مهمة ،ويجب ع��دم �إهمال �أي منها .فاملهمة الثالثة للجامعات مهمة �أخالقية
واقت�صادية وثقافية واجتماعية و�إقليمية ووطنية وعاملية .وبالطبع ف�إن الوزن الن�سبي ومدى و�ضوح
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هذه العنا�صر يعتمد �إىل حد كبري على طبيعة كل جامعة وظروفها وجمتمعاتها.
وت�شكل �إ�سهامات اجلامعة يف االبتكارات ويف اقت�صاد االبتكار ب�صفة عامة جز ًءا مه ًما من تفاعلها
مع املجتمع .فكثري من تعريفات املهمة الثالثة ت�شتمل على ن�شر البحوث العلمية يف �صورة ابتكارات
خا�صا عن اقت�صاد
مفيدة اقت�صاديا وعلى �إيجاد فر�ص للعمل .ومبا �أن هذا الكتاب يفرد ف�ص ًال ً
االبتكار ف�إنني لن �أ�سهب يف مناق�شة هذا املو�ضوع ،بل �س�أركز على �أنواع �أخرى من التفاعل املجتمعي
يف هذا الف�صل.
 -3ما سبب أهمية المهمة الثالثة؟

على اعتبار �أن للمهمة الثالثة ت�أثريا �أخالقيا واجتماعيا وثقافيا واقت�صاديا ،ف�إنها كانت وال تزال
جز ًءا من ر�سالة اجلامعات ولو مل ُي�شر �إليها لكي تُعرف وت�سمى بو�ضوح كوظيفة م�ستقلة .فاجلامعات
الأوروبية ت�أ�س�ست يف الع�صور الو�سطى لكي تخ ّرج �إداريني وكهنة يخدمون املجتمع .ومنذ ذلك احلني
لعبت كثري من اجلامعات دو ًرا حيو ًيا يف تطور املجتمعات .فقد كانت تربية مواطنني على الأخالق
وا�ضحا و�ضوح ال�شم�س من فهم اجلامعات لذاتها.
احلميدة جز ًءا
ً
ويف العقود الأخرية ،حدث تغري وا�ضح يف اخلطاب اخلا�ص باملهمة الثالثة حيث انتقل الرتكيز من
اعتبارها نتاجا طبيعيا للتعليم والبحث العلمي �إىل التوكيد عليها بو�ضوح كمهمة م�ستقلة و�ضرورة
دعمها ب�شكل م�ستقل .فالتحول يف الرتكيز جاء نتيجة التغريات اجلذرية يف املجتمع والعامل.
وت��زداد �أهمية ال��دور الرئي�س للتعليم والبحوث العلمية يف املجتمع املعريف املعومل ،حيث يرتبط
تناف�س املجتمعات ارتباطا مبا�شرا بالطريقة التي تتخذ فيها هذه املجتمعات مواقعها يف �إطار �إنتاج
املعرفة وا�ستخدامها .فمع ت�سارع �إنتاج املعرفة ت�صبح القدرة على الو�صول �إىل املعرفة و�إيجادها
رئي�سا من عوامل النجاح.
وا�ستخدامها عام ًال ً
وللجامعات دور رئي�س يف �إن�شاء هذه املقدرة ،فهي العب رئي�س يف لعبة �إنتاج املعرفة ون�شرها ،ولهذا
ف�إنها ت�ؤثر يف املجتمعات ،ويف االقت�صاد بطرق كثرية .وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،ف�إن من الالعبني
الأ�سا�س يف �إدخ��ال املعرفة اجلديدة �إىل املجتمعات تعليم القادة اجلدد والقوى العاملة ،وتوليد
االبتكارات ودعمها� ،أو بعبارة �أ�شمل ،ا�ستقطاب العقول اجلديدة من البلدان الأخرى و�إدخال �أمناط
جديدة من التفكري �إىل املجتمعات.
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وعلى ال�صعيد العاملي ،تعد اجلامعات �أهم منتج للمعرفة ال�ضرورية ملواجهة التحديات الهائلة التي
تواجه بني الب�شر يف الوقت احلا�ضر .ويت�ضح ذلك من بيان م�ؤمتر اليون�سكو العاملي للتعليم العايل
لعام 2009م [:]3
«�إن للتعليم العايل م�س�ؤولية اجتماعية تتمثل يف تنمية فهمنا للعديد من امل�سائل.
وينبغي على التعليم العايل �أن يقود املجتمع يف توليد معرفة عاملية تهدف �إىل
مواجهة التحديات العاملية ،مبا فيها الأمن الغذائي والتبدل املناخي ،وا�ستخدام
املياه ،واحلوار الفكري ،والطاقة املتجددة ،وال�صحة العامة».
ومن املهم �أن ن�ؤكد �أن اجلامعات ال ت�ضع املعرفة حتت ت�صرف املجتمع وح�سب ،بل جتعل الإبداع
�أ�سا�س املناق�شة يف جمتمع املعرفة .فاجلامعات اجليدة موطن الإبداع ،حيث يزدهر الفكر النقدي
اجلريء واجلديد .فالتفاعل بني هذه املحاور مع البيئة املجتمعية التي حتيط بها متد املجتمعات
بالطاقة بطرق عدة .وقد بني ريت�شارد فلوريدا ( )Richard Floridaيف كتابه ال�شهري «ظهور الطبقة
املبدعة» [ ]4كيف ينجذب �أع�ضاء الطبقة املبدعة ح�سب تعبريه �إىل مواقع العبقرية املبدعة .هذا
الرتكيز املزدهر من املقدرة الكامنة املبدعة يرتكز غالبا حول اجلامعات التي تبدي تفاعال وثيقا مع
العبني مبدعني �آخرين يف املجتمع .فاجلامعات التي توفر الإلهام املبدع ت�ؤثر يف التناف�سية العاملية
للمجتمعات والتطورات الإقليمية.
�إن اجلامعات تعزز القيم لدى املجتمعات وتولدها وت�ستخدمها وتعلمها .ففي جمتمعات ما بعد العوملة
واحلداثة نرى �أن نظم القيم التقليدية بد�أت تتفكك و�أن حلقات القيم امل�شرتكة الوا�ضحة كال�شم�س
�آخذة يف اال�ضمحالل .ونتيجة لهذه االجتاهات ظهرت حاجة متزايدة ملناق�شة القيم و�إنتاجها ومن
ثم تقدميها للمجتمع .وكما ذكرنا �آنفا ،ف�إن التفاعل املجتمعي مثقل بالقيم مثلما ينبغي �أن يكون.
�إن اجلامعات التي ت�ؤدي مهمتها يف التدري�س والبحث العلمي بنجاح ت�ؤثر بال�ضرورة يف املجتمعات
بالطريقة التي و�صفناها فيما �سبق .فوجود اجلامعات (اجليدة) يف حد ذاته يرتك يف املجتمعات
بالغ الأثر .والرتكيز الوا�ضح على املهمة الثالثة يف املناق�شة مبني على االعتقاد ب�أن من املمكن زيادة
هذا الت�أثري ،ورمبا م�ضاعفته� ،إذا ما لقي العناية ب�صورة ا�سرتاتيجية وا�ضحة .فحاجة املجتمع �إىل
خطاب حول املهمة الثالثة وا�ضحة.
�إن املطالبة بتحقيق املهمة الثالثة بكفاءة يجب �أن توجه �إىل اجلامعات التي متولها احلكومة
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بالدرجة الأوىل .فللقطاع العام وال�سيا�سة م�صلحة يف ا�ستخدام الأموال ب�أق�صى درجات الكفاءة
مل�صلحة املجتمع .وبالنظر �إىل �أهمية اجلامعات يف حتقيق رفاهية املجتمعات ،ف�إن هذا ال�ضغط
من القطاعات ال�سيا�سية وو�سائل الإع�لام وعامة ال�شعب �أمر مفهوم� ،إذ ينبغي على اجلامعات
التي ترغب يف احلفاظ على هويتها �أن تكون قادرة على الدخول يف مثل هذه املناق�شات .فالت�صدي
للمهمة الثالثة يجب �أن يحركه احلما�س لتلبية مطالب ال�سا�سة والإعالميني وعامة ال�شعب� ،أو
مطالب الكفالء يف القطاع اخلا�ص وح�سب� ،إذ يتعذر حتقيق املهمة الثالثة بنجاح �إال �إذا كانت قائمة
على قيم اجلامعات ذاتها� ،أي على الإميان ال�صادق لدى اجلامعات ب�أنها وجدت لكي تعمل على
حت�سني الأو�ضاع يف املجتمع والعامل .وكما �س�أبني الحقا ،ف�إن هذه م�س�ألة تتطلب قيادة ا�سرتاتيجية
�ضمن اجلامعات.
ومن الأركان املهمة �أي�ضا فيما يخ�ص ر�ؤية التميز وجود جذور را�سخة يف القيم اخلا�صة باجلامعة.
ويف املناق�شات العامة ،غالبا ما يكون هناك �إ�صرار على حتقيق نتائج �سريعة وملمو�سة� ،أو على
الأقل ،قابلة للقيا�س والعر�ض� ،إذ لي�س من ال�ضروري �أن تكون قابلية التطبيق املجتمعي ق�صرية
املدى هي الدافع لتطور اجلامعات .فعدم وجود التزام كاف بالبحوث العلمية طويلة الأجل والتعليم
امل�ستقر ي�ؤدي �إىل انحدار اجلودة يف �أداء اجلامعات .فاجلامعة املتميزة يجب �أن تكون وفية لر�ؤيتها
اخلا�صة بت�أثريها االجتماعي.
بيد �أن اجلامعات املتميزة حتقق مهمتها الثالثة ال ملجرد تبنيها لقيم حب اخلري للغري ،بل لأنها
حتتاج �إىل التفاعل املجتمعي لكي تتطور هي بالذات .فالتفاعل اجليد لي�س عملية �أحادية اجلهة
تقوم فيها اجلامعة بتقدمي اخلدمات فيما يجني املجتمع الفوائد منها .فالتفاعل احلقيقي يو ّلد
الفوائد لكال الطرفني .ونرى يف اجلامعات �أن البحث العلمي والتعليم ي�ستفيدان من التوا�صل
املتبادل والفعال مع القطاعات الرئي�سة يف املجتمع .فبع�ض البحوث العلمية يتعذر القيام بها ،على
الوجه ال�صحيح على الأقل ،بدون التعاون الوثيق مع قطاع الأعمال وقطاعات املجتمع الأخرى .ومن
الوا�ضح �أن ب�إمكان مدخ ًال منظم ًا (حتت �سيطرة اجلامعة) يف العمليات التعليمية �أن يح�سن م�ستوى
جودتها .ويجب �أن تبنى م�شاركة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف املجتمعات التي تعمل �ضمنها على
«مبد�أ التبادلية يف التعلم والتعليم من خالل هذه امل�شاركة( ».كر�سي اليون�سكو للبحوث املجتمعية
وامل�س�ؤولية االجتماعية يف التعليم العايل� .إطار للعمل .)]5[ 2016-2012
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�إن اجلامعات املتميزة بحاجة �إىل مهمتها الثالثة� .إنها بحاجة لفهم �أن ملهمتها الثالثة �إطا ًرا عامل ًيا.
فما ع�سى اجلامعات �أن تفعل لدفع هذه املهمة الثالثة قدما نحو الأمام؟
 -4طرق مختلفة لخدمة المجتمع

ر�أينا يف املقدمة �أن تعريف املهمة الثالثة للجامعات ال يخلو من �صعوبة .فبو�سع اجلامعات �أن تخدم
املجتمع ،بل هي تخدمه بالفعل ،بطرق خمتلفة .فبالتعريف الوا�سع للمهمة الثالثة ،مبا يف ذلك �سائر
�أ�شكال التفاعل املجتمعي امل�ستخدمة يف القوانني اجلامعية يف فنلندا وال�سويد ،نرى عددًا ال ح�صر
له من �إجراءات التفاعل املمكنة .و�سوف نو�ضح فيما يلي م�ؤ�شرات ن�شاطات املهمة الثالثة للجامعات.
ال �شك يف �أن ملهمة التعليم التي ت�ضطلع بها اجلامعات ت�أثريا عميقا يف جمتمعاتها .فالتفاعل بني
اجلامعات و�سوق العمل مهم بالن�سبة �إىل جودة املهمة التعليمية وت�أثريها .وتتم درا�سة احتياجات
�سوق العمل بطرق خمتلفة ،وتُ�ستخدم يف اتخاذ القرارات ال يف �إطار جودة اجلامعات وح�سب ،بل يف
متطلبات االعرتاف اخلارجي ،كما هي احلال يف �أملانيا و�إيطاليا وهولندا .فالطالب الذين يدر�سون
منهجا جيدا يحافظون على التوا�صل مع �سوق العمل من خالل فرتة التدريب وو�سائل �أخرى .ورمبا
كان دور اجلامعات يف خدمة �سوق العمل ،كما هو بالفعل �أحيانا� ،أحد عنا�صر املهمة الثالثة ،لكن
يجب �أن يفهم �أي�ضا على �أنه جزء ال يتجز�أ من مهمة تعليمية فائقة التطور من الناحية النوعية.
فاملهمة الأوىل هي التعليم بهدف احل�صول على عمل.
وتنعك�س العنا�صر الأو�ضح من �إحدى طرق فهم املهمة الثالثة للتعليم يف االعتقاد ب�أن على اجلامعات
�أن تخدم جمتمعاتها ،من خالل ن�شاطات تنمي يف الطالب احل�س بامل�س�ؤولية جتاه ت�أثري �أعمالهم
يف هذه املجتمعات ويف الإن�سانية جمعاء .ومن اخليارات املطروحة يف هذا املجال مناق�شة كيفية
�إ�شراك الطالب يف جميع الأق�سام العلمية يف الن�شاطات املجتمعية كجزء من املنهج الدرا�سي .ويبدو
�أن منهج املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل – 2013م ي�ؤكد هذا النوع من املهمة .ونرى من
جديد �أن من املمكن اعتبار ذلك العن�صر جز ًءا ال يتجز�أ من مهمة تعليمية فائقة التطور من الناحية
النوعية.
لدى مناق�شة املهمة التعليمية ،ي�ستح�ضر بع�ضهم التعليم بهدف احل�صول على �شهادة جامعية .لذا
رمبا كانت م�س�ؤولية تنظيم تعليم يدوم مدى احلياة جز ًءا من املهمة الثالثة .ويبدو هذا طبيعيا يف
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اجلامعات والنظم اجلامعية ،حيث يجري التعليم امل�ستمر يف معاهد منف�صلة .ويتم التعامل مع هذه
امل�س�ألة يف كثري من اال�سرتاتيجيات اجلامعية على �أنها جزء من امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعات.
ومهما كان الأمر ،فقد حظي التعليم امل�ستمر يف جمتمع املعرفة ب�أهمية كبرية على جدول �أعمال
العديد من البلدان ويف االحتاد الأوروبي ،وال ي�سع اجلامعات �أن تتجاهل هذا.
�أما الأثر املجتمعي ملهمة البحوث العلمية فوا�ضح �أي�ضا .والإب��داع هو املفهوم الذي يربط البحث
العلمي باملجتمع .وكما ذكرنا �سابقا ،ف�إين لن �أخو�ض يف حتليل هذه امل�س�ألة �أكرث على اعتبار �أنها
حمور ف�صل م�ستقل.
وعلى اعتبار �أننا �أكدنا �أهمية تعزيز م�س�ؤولية الطالب يف الإ�سهام يف بناء جمتمع جيد ب�صفتها ركنا
مهما من �أركان املهمة الثالثة ،ف�إين ال �أ�ستطيع �إغفال قدرة الطالب على الإبداع يف هذا ال�سياق .فلو
توفرت الظروف املواتية والربامج املفيدة لن�شاطات الإبداع لدى الطالب ال�ستطاعت �أفكار الطالب
اجلديدة املتحررة من التفكري التقليدي املتجذر �أن تثبت فائدتها للمجتمع� .إن امل�شروعات ال�صغرية
التي يبد�ؤها الطالب ون�شاطاتهم الإبداعية الأو�سع تقوم يف الغالب على االلتزام القوي بالقيم.
وب�صفة عامة ،تتحمل اجلامعات م�س�ؤولية اجتماعية جتاه البيئة االجتماعية واالقت�صادية التي تعمل
فيها ،ال من خالل البحوث العلمية والتعليم وح�سب ،بل بو�ساطة ن�شاطات �أخرى �أي�ضا .فاجلامعات،
من خالل �أدائها �أدوارا ن�شطة ،قادرة على تن�شئة جمتمعات م�ستدامة مت�ساوية ودميقراطية ومتقدمة
اقت�صاديا وثقافيا.
ومن الطرق التقليدية خلدمة املجتمع وحتقيق هذه الغايات امل�شاركة يف اخلطاب العام .فامتداد
اجلامعات يتم من خالل اجلامعات وباحثيها يف و�سائل الإعالم التقليدية وعرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ب�صورة متزايدة ،حيث تعاظمت �أهمية �أق�سام التوا�صل يف اجلامعة ومراكز الإعالم مع
زيادة االعتقاد ب�أن على اجلامعات والباحثني �أن ي�شاطروا الآخرين معرفتهم يف ميدان اخلطاب
العام.
ويعد التوا�صل املبا�شر مع اجلماهري من خالل املحا�ضرات العامة وحلقات البحث ج��ز ًءا من
ا�سرتاتيجية توا�صل فعال .ومن املمكن دعم االهتمامات الأكادميية وت�شجيعها لدى الأطفال من
خالل القيام بزيارات تثقيفية للمدار�س وا�ستقبال �صفوف مدر�سية يف مباين اجلامعة .وللح�صول
على نتائج طيبة ،ميكن �أن يتم هذا بطريقة منظمة .و�أذكر على �سبيل املثال مركز لوما ()LUMA
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التابع جلامعة هل�سنكي الذي يعد مظلة للتعاون بني املدار�س واجلامعة وقطاع الأعمال .ويهدف
هذا املركز �إىل ت�شجيع التعليم امل�ستمر ودرا�سة مقررات ( STEMالعلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات) وتدري�سها على جميع امل�ستويات» [.]6
تُ�ستخدم املعرفة التي تنتجها اجلامعات واخلربات اجلامعية يف عمليات �صنع القرار على ال�صعيدين
العام واخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل تقدميها �إىل عامة ال�شعب .ف�أهم ت�أثري للباحثني يف كثري من البلدان
يتم يف واق��ع الأم��ر من خالل امل�شاركة يف جلان اخل�براء ،وجل�سات اال�ستماع العامة ،و�صياغة
القرارات وعمليات �صنع القرار الأخرى .وبو�سع اجلامعات �أن ت�ضع قرارات ا�سرتاتيجية ت�ؤكد �أن
مهمات مثل هذه هي �إ�سهامات معينة للمهمة الثالثة .فمثال ،نرى �أن اجلامعة الأ�سرتالية الوطنية
( )Australian National Universityجعلت دعم ال�سيا�سة العامة يف البالد و�صياغتها و�سيلتها
الرئي�سة للم�شاركة يف خدمة املجتمع ،كما �أ�س�ست معهدا لهذا الغر�ض [.]7
وعلى اعتبار �أن اجلامعات من املنظمات الإقليمية امل�ؤثرة �أو الأ�سا�سية ف�إن مل�س�ؤوليتها االجتماعية
جانبا �إقليميا �أي�ضا تختلف طبيعته الن�سبية بح�سب موقع كل جامعة و�صفاتها .فامل�س�ؤولية الإقليمية
تت�ضمن جمموعة �أخرى من امل�ستفيدين يجب التفاعل معها .وقد ت�ؤدي ال�سلطات املحلية ورجال
الأعمال املحليني �أدوا ًرا مهمة ورمبا كانوا �شركاء يف تفاعالت اجلامعة املجتمعية.
ولكون اجلامعات مثا ًال يحتذى به فقد تدعم ،ومن خالل �أدائها ،القيم التي ت�سعى �إىل بثها يف
املجتمع .فاجلامعة التي تدعو النا�س لن�شر الوعي البيئي لن تقنع النا�س �إذا مل يكن هذا الوعي
موجودا يف ن�شاطاتها ب�صفتها �إحدى املنظمات .فعلى �سبيل املثال ،كانت خطوة طبيعية بالن�سبة
�إىل جامعتي ،وهي جامعة هل�سنكي� ،أن تن�ضم �إىل برنامج املكتب الأخ�ضر (WWF Green Office
) schemeو�أن توقع على م�س�ؤولياته� .أما يف الواليات املتحدة الأمريكية فقد برز االلتزام باملناخ عام
2006م الذي دعا �إليه ر�ؤ�ساء املعاهد واجلامعات الأمريكية ب�شكل وا�ضح يف املناق�شات اخلا�صة
بالتعامل مع التغري املناخي [.]8
حتقق اجلامعات مهمتها الثالثة من خ�لال جمموعة معقدة من الن�شاطات املختلفة يف املدى
وامل�ضمون .ومن املمكن تقييم هذه الن�شاطات وجمعها بطرق مفيدة متعددة .ولي�س ثمة �أمنوذج
للطريقة املثلى لأداء املهمة الثالثة ،فكل �شيء يعتمد على بيئة اجلامعات املعنية وعلى بنية اجلامعات
ذاتها وعلومها ،ناهيك عن قيمها.
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�إن احتياجات املجتمعات املحيطة باجلامعات ت�ؤثر يف املطالبة االجتماعية ويف التفاعل اجلامعي.
فمثال ،حني علقت جامعة نريوبي ( )University of Nairobiالفتة كبرية تعلن فيها �أن املدينة
اجلامعية منطقة خالية من الف�ساد ،كانت ت�صريحا �سيا�سيا قويا �أريد له �أن ي�ؤثر يف املجتمع كله.
ويف بلد �آخر مل ُي َ�صب بالف�ساد على هذا النطاق هناك م�سائل �أخرى بحاجة ما�سة للحل بو�سائل
�أخرى .ويف �أماكن �أخرى ُيطلب من اجلامعات الكفاح يف �سبيل الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،لكن
م�ستعجلة على الأقل بالن�سبة �إىل الداخل.
هذه املو�ضوعات ال ُينظر �إليها يف كل مكان على �أنها
َ
ت�ؤثر التخ�ص�صات العلمية للجامعات يف كيفية تفاعلها مع املجتمع من خالل ن�شاطاتها اليومية.
ف�أ�ساتذة القانون والطب مث ًال ي�شرتكون ب�صفة روتينية يف مهام تن�ضوي حتت تعريف املهمة الثالثة،
�سواء من خالل تقدمي اال�ست�شارات �أو اخلربات �أو ما �شابه ذلك .كما ينظر �إىل عالج املر�ضى
يف امل�شايف اجلامعية على �أن��ه �ضرب من �ضروب خدمة املجتمع� .أم��ا بحوث املناخ فلها ت�أثري،
وجدول �أعمال ،وم�ستفيدون غري ما نراه يف بع�ض ميادين العلوم االجتماعية والإن�سانية .ففي بع�ض
تخ�ص�صات العلوم الأ�سا�سية ،جند �أن حتديد نقطة االت�صال الطبيعية باملجتمع قد يتطلب قد ًرا
�أكرب من التفكري املبدع و�صنع القرار.
يواجه املرء يف اجلامعات اجليدة جمموعة متنوعة من ن�شاطات املهمة الثالثة متاما مثلما ينبغي �أن
تكون احلال .فعلى اجلامعات �أن تنمي وتقدم احلوافز ملثل هذه الن�شاطات .و�سوف نناق�ش كيفية
قيا�س ن�شاطات املهمة الثالثة وحتفيزها يف اجلزء التايل من هذا الف�صل.
�إن اجلامعات التي ت�سعى للظهور مبظهر اجلامعات املتميزة يف خدمة املجتمع والإن�سانية ال تكتفي
بتنمية املهمة الثالثة وح�سب ،بل عليها التقدم نحو الأمام لتح�سني املنطقة ا�سرتاتيجيا .فت�صميم
اال�سرتاتيجيات وتركيبها يف هذه املنطقة يتطلب اختيار �أهم ن�شاطات املهمة الثالثة للجامعات
ومكانتها يف الت�صنيف العاملي .ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بتعريف قيم اجلامعات .و�سوف �أعود �إىل
امل�سائل اال�سرتاتيجية الحقا يف هذا الف�صل.
 -5قياس التفاعل المجتمعي

هناك طرق خمتلفة لقيا�س �أداء املهمتني الرئي�ستني للجامعات ومتابعته .فت�صنيف اجلامعات يعتمد
على م�ؤ�شرات تقي�س بالدرجة الأوىل �سمات هاتني املهمتني .ومن �سوء الطالع �أن ما يقا�س البد له
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من �أن يربز للعيان يف اخلطابات اخلا�صة ب�سيا�سة اجلامعة .لذلك كان على اجلامعات التي تتعامل
مع املهمة الثالثة بجدية �أن تبذل جهودها لقيا�س �أدائها لهذه املهمة ومتابعتها.
ومن ال�سهولة مبكان تعداد امل�ؤ�شرات التي تقي�س عنا�صر املهمة الثالثة ،و�سوف �أ�سوق فيما يلي بع�ض
الأمثلة .لكن رمبا ادعى بع�ضهم �أن قيا�س التفاعل املجتمعي �أمر ال يخلو من ال�صعوبة ،لي�س هذا
وح�سب ،بل ،لعدد من الأ�سباب ،رمبا يكون م�ضل ًال.
�أوال :وكما �أ�شرنا فيما �سبق� ،إن نطاق الأ�ساليب والطرق املتوفرة لتحقيق تفاعل يعول عليه وا�سع
جدا يتخطى كل حدود .فتعريف املهمة الثالثة لي�س له حدود وا�ضحة ،وهذا يجعل عملية القيا�س
ال�شامل �صعبة جد ًا ،بل رمبا تكون م�ستحيلة .لكن �إذا حاولت اجلامعات ،كما نوهنا �آنفا� ،أن تنتقي
�أ�شكاال بعينها من التفاعل كي ت�شكل ن�شاطاتها اخلا�صة باملهمة الثالثة ،فقد يكون من املفيد �إيجاد
بع�ض امل�ؤ�شرات التي تدل على �أ�شكال التفاعل هذه .فمثال� ،إذا ركزت اجلامعات على مهمة توثيق
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطالب (كما هو مو�صوف يف الإ�سهامات يف املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل
للتعليم العايل 2013م) �أ�صبح من املمكن قيا�س ت�أثري خدمات املجتمع على موقف الطالب ،وقد
متت عملية القيا�س هذه بالفعل يف عدد من اجلامعات .ومن املهم االعرتاف ب�أن مثل هذه امل�ؤ�شرات
ال تقي�س �سوى جزء واحد ،ورمبا كان جز ًءا �صغ ًريا فقط ،من �سائر ن�شاطات املهمة الثالثة التي
ت�شارك فيها� ،أو تريد �أن ت�شارك فيها ،اجلامعات.
ثانيا :تواجه اجلامعات متعددة التخ�ص�صات حتديا �آخر لأن التخ�ص�صات املختلفة متيل نحو
التفاعل مع املجتمع بطرق خمتلفة .وكما ذكرنا فيما �سبق ،ف�إن لكليات احلقوق والطب والعلوم
الإن�سانية والعلوم الأ�سا�سية �أمناطا خمتلفة من التفاعل االجتماعي .ف�أية م�ؤ�شرات يقع عليها
االختيار �ستكون بال�ضرورة مالئمة لبع�ض الكليات والأق�سام �أكرث من غريها .لذا ف�إن من ال�صعوبة
مبكان ا�ستخدام امل�ؤ�شرات بهذه الطريقة يف مقارنة �أداء املهمة الثالثة بالن�سبة للعلوم املختلفة �أو
�أداء اجلامعات ذات العلوم املختلفة.
ثالثا :كثري من امل�ؤ�شرات املحتملة ال ميكن االعتماد عليها �أو ت�ستغرق وقتا طويال للح�صول عليها.
فعلى عك�س بع�ض م�ؤ�شرات البحوث والتعليم ،كثري من م�ؤ�شرات املهمة الثالثة تتطلب جمع معلومات
معينة من الباحثني� ،أو درا�سات م�ستقلة �أو ا�ستبانات .فاجلامعات اجليدة حتاول �أال ترهق كاهل
باحثيها ب�إلزامهم بجمع املعلومات بطريقة بريوقراطية.
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وعلى الرغم من كل هذه االعتبارات ،ف�إن قيا�س التفاعل املجتمعي ومتابعته يحدث يف العديد من
اجلامعات والبلدان .وثمة الكثري من امل�ؤ�شرات تُ�ستخدم لقيا�س التفاعل .فلدى �صياغة م�سودة
القوانني ال�سويديةُ ،جمعت امل�ؤ�شرات التي ت�ستخدمها اجلامعات الفنلندية يف قيا�س ن�شاطات املهمة
الثالثة (بح�سب تعريفها يف كل جامعة) .ولكي �أبني الفوارق التي حتدث حتى يف البلد الواحد� ،أذكر
على �سبيل املثال امل�ؤ�شرات التي اختارتها �أكرب جامعات فنلندا متعددة التخ�ص�صات:
جامعة هل�سنكي ( :)University of Helsinkiمعدل توظيف اخلريجني ،وعدد اخلريجنيالعاملني ،ونتائج جمع التربعات.
جامعة �ألتو ( :)Aalto Universityجمموعات �أ�صحاب امل�صلحة ( ،)stakeholdersوالتمويلغري الأكادميي ،واملوظفون وعائدات ال�شركات املبتدئة يف اجلامعة ،وو�ضع ال�صناديق االئتمانية.
جامعة توركو ( :)University of Turkuامل�شاركات اخلارجية ،والندوات املفتوحة ،وبراءاتاالخرتاع ،ومتويل الأعمال ،والكتب الدرا�سية ،وم�شروعات التطوير ،وو�ضع ال�صناديق االئتمانية.
جامعة �أولو ( :)University of Ouluتوظيف اخلريجني ،ور�سائل املاج�ستري املعدّة خلارجاجلامعة ،والتبليغ عن املخرتعات ،و�سمعة الدرا�سة يف اجلامعة املفتوحة.
جامعة �شرق فنلندا ( :)University of Eastern Finlandمقيا�س ال�سمعة ،ومهمات اخلربةاخلارجية ،وامل�شروعات اجلديدة لل�شركات النا�شئة ،وال�شركاء اال�سرتاتيجيون ،وم�ستوى الظهور
يف �أخبار العلوم واملناق�شات العلمية.

وقد ورد م�ؤخرا ذكر مقيا�س التفاعل املجتمعي جلامعة يف�سكياال ()University of Jyväskylä
وهو ي�ضم العنا�صر التالية :خدمات التعليم لأ�صحاب امل�صلحة ،واملن�شورات لأ�صحاب امل�صلحة،
وخدمات اخلرباء ،ومنا�سبات �أ�صحاب امل�صلحة ،ون�شاطات التطوير والبحوث التطبيقية ،ور�سائل
الدرا�سات العليا لأ�صحاب امل�صلحة ،وحقوق امللكية ال�صناعية ،وال�شركات الفرعية ،ومعدالت
التوظيف ،والتعاون يف ا�ستخدام البنية التحتية ويف جمال تدريب الطالب.
وغالبا ما تقي�س م�ؤ�شرات املهمة الثالثة التفاعل بني البحث العلمي �أو اخلربة الأكادميية مع املجتمع.
وكثري منها يرتبط مب�س�ألة الإبداع التي �سيبحثها الف�صل الثامن� .أما امل�ؤ�شرات على التفاعل بني
التعليم واملجتمع فهي �أقل ،لكنها موجودة ،كما نرى من الأمثلة ال�سابقة .فعند الرتكيز ب�صفة خا�صة
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على امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعات لتنمية قيم بعينها و�ضمان مت ّثل الطالب لهذه القيم ،ي�صبح
قيا�س ال�صورة الكاملة م�ستحي ًال� .أما تطور موقف الطالب فيمكن قيا�سه بكل ت�أكيد كما ذكرنا يف
ال�سابق.
وبالرغم من ا�ستخدام طائفة وا�سعة من امل�ؤ�شرات املذكورة �آنفا ،و�أنها حتتل مكانها الطبيعي بني
الأدوات املتوفرة لدى قيادة اجلامعة� ،إال �أن هذه القيا�سات والنتائج ال تعطينا �سوى �صورة جزئية.
ففائدتها �أكرث ما تكون يف متابعة تطور ن�شاطات بعينها �ضمن �أق�سام حمددة ويف فرتة زمنية حمددة.
لكن امل�ؤ�شرات وحدها غري كافية للح�صول على فهم �شامل وموثوق لدور اجلامعات ومكوناتها� ،أو
للتو�صل �إىل مقاربة يعتمد عليها لأداء هذه املكونات يف فرتة زمنية حمددة.
�إن الر�ؤية اال�سرتاتيجية لكيفية حتقيق اجلامعات ملهمتها الثالثة والإجراءات الفعالة لدعم التطور
نحو تلك الر�ؤية تتطلب املزيد من و�سائل التقييم النوعية ،بالإ�ضافة �إىل التقييم الكمي املبني على
امل�ؤ�شرات .وال �شيء غري هذا التقييم النوعي ،الذي من امل�ستح�سن �أن يجري على فرتات منتظمة،
ي�ستطيع �أن ي�أخذ بعني االعتبار الفر�ص املتباينة والأعراف والفائدة العملية للعلوم املختلفة .لكن من
املمكن التو�صل �إىل فهم للحاالت مو�ضع البحث من خالل تقييمات نوعية منتظمة من غري تكبيد
املنظمات عناء اال�ستمرار يف جمع كميات هائلة من املعلومات.
ولهذا التقييم الوا�سع �أهمية خا�صة من وجهة نظر التميز الدويل .فامل�ؤ�شرات امل�ستخدَ مة يف قيا�س
ن�شاطات املهمة الثالثة لي�ست فعالة يف حتديد الن�شاطات التي تعك�س امل�س�ؤوليات العاملية للجامعات.
 -6استراتيجيات التفاعل وحوافزه

يعتمد جناح اجلامعات يف املهمة الثالثة �إىل حد كبري على الدور الن�شط ال�سرتاتيجيات اجلامعة
وقيادتها .وكما ر�أينا فيما �سبق ف�إن من املمكن للجامعات �أن ت�سهم يف ن�شاطات وا�سعة خا�صة
باملهمة الثالثة ،كما �أن الأداء املتميز يف هذا املجال يتطلب اختيارات ا�سرتاتيجية .وبالنظر �إىل عدم
و�ضوح املهمة الثالثة يف حد ذاتها ،على النقي�ض من مهمتي التعليم والبحوث العلمية على اجلدول
الأكادميي ،ف�إنها تكون عر�ضة للإهمال يف غياب ت�ضافر اجلهود املوجهة من جانب القيادة.
�إن املهمة الثالثة تنمو ب�شكل جزئي من خالل ت�شابك ن�شاطات قادة اجلامعات ،على اعتبار �أن
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القادة وحدهم هم القادرون بحكم مركزهم على توثيق الروابط مع املنظمات الكبرية الأخرى ذات
النفوذ .والأهم من هذا وذاك �إيجاد جو �أكادميي وتعليمي خ�صب ومنتج يف �سائر اجلامعات.
وال بد لل�شراكات الناجحة مع املجتمعات املحيطة باجلامعات من �أن ت�ضم عددًا كب ًريا من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،و�أن تتخذ �أ�شكا ًال متعددة ومن م�ستويات متعددة .وال ميكن لهذا �أن يحدث �إال �إذا
توفرت ر�سائل وا�ضحة ومتكررة من القيادة ت�ؤكد �أهمية التفاعل املجتمعي.
وملا كانت املهمة الثالثة من الأن�شطة التي تقوم على القيم ،ف�إنها تقدم املزيد من الدعم لدور القيادة.
وال بد للم�س�ؤولية االجتماعية للجامعات من �أن تواكب قيم اجلامعات ،كما �أن قيم �أية منظمة من
املنظمات لي�س لها فائدة �إن مل تكن القيادة ملتزمة بها ب�شكل وا�ضح باد للعيان.
ويتوجب على ا�سرتاتيجيات اجلامعات �أن تناق�ش املهمة الثالثة ب�شكل منا�سب كما جرت العادة.
فر�سالة اجلامعة ور�ؤيتها تذكران عادة قيم اجلامعات املتعلقة باملجتمعات املحيطة بها .فعلى
�سبيل املثال ،نرى �أن جامعة هل�سنكي تعلن يف خطتها اال�سرتاتيجية 2016-2013م (وكذا الأمر يف
اخلطط ال�سابقة) التزامها بتنمية «خري الإن�سانية واملجتمع العادل» [.]9
ويجب على اال�سرتاتيجية اجليدة �أال تكتفي يف حتديد جهة التطور ،بل يجب عليها �أن توفر الأدوات
الالزمة للقيام باالختيارات وحتديد الأولويات اال�سرتاتيجية .ففي امليدان املعقد للمهمة الثالثة نرى
�أن ل�صنع القرارات اال�سرتاتيجية �أهمية بالغة �إذا �أردنا حتقيق التميز يف خدمة املجتمع والإن�سانية.
وهناك الكثري من الق�ضايا التي يجب مناق�شتها يف مثل هذه اال�سرتاتيجية .ف�أوال وقبل كل �شيء،
يجب على اال�سرتاتيجية اجليدة �أن تكون قادرة على تفعيل تعريف املهمة الثالثة بهدف توفري القاعدة
ملناق�شة الن�شاطات ذات العالقة وتقييمها وتنميتها .كما يجب تعريف فهمنا للمهمتني الأوليتني� ،أي
التعليم والبحوث العلمية .وبدال من �أن تكون املهمة الثالثة م�ستقلة ،ميكن اعتبارها منظورا نطل منه
على املهمتني الأوليتني ،ويحركه التزام اجلامعات بتنمية قيم اجتماعية مهمة.
ويجب �أن تقوم اال�سرتاتيجية على معرفة �أن للجامعات �أدوا ًرا خمتلفة تلعبها يف نظام البيئة
التفاعلي .ففي معظم اجلامعات تفاعل دويل ووطني و�إقليمي .لكن التوازن الن�سبي لهذه العنا�صر
يختلف باختالف �أدوار اجلامعات .وال�س�ؤال املهم املطروح هو� :إىل �أي مدى ينبغي على اجلامعات �أن
تركز على التفاعل يف كل م�ستوى؟ فاجلامعات املحلية ميكن �أن ت�ؤدي دو ًرا مركز ًيا يف رعاية �إقليمها،
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يف حني �أن ب�إمكان اجلامعات الأخرى �أن تلعب دو ًرا على ال�صعيد الوطني .وبطريقة �أو ب�أخرى ،ف�إن
�سائر اجلامعات تعمل مل�صلحة الإن�سانية ب�صفة عامة� .أما اجلامعات التي ت�سعى لتتبو�أ مكانتها يف
م�صاف اجلامعات العاملية فيجب �أن تو�سع ت�أثريها املجتمعي بو�ضوح وفعالية �إىل ما وراء حدود
جمتمعاتها اخلا�صة.
�إن التعليم على �سبيل املثال �أداة مهمة يف دعم التطور ،وميكن �أن يقدم بالتعاون مع خمتلف
املنظمات والوكاالت يف املنطقة .ولقد اعتُرب تطوير مقررات تعطى عن طريق الإنرتنت (massive
)) ،open online courses (MOOCsعلى الأقل يف البداية ،خدمة ملجتمع دويل متعط�ش للتعلم.
لكن هذه الإج��راءات ال ميكن �أن تزدهر بدون خيارات ا�سرتاتيجية وا�ضحة من جانب اجلامعات
خلدمة الإن�سانية بهذه الطريقة.
ويف قيادة تطور ن�شاطات املهمة الثالثة يف اجلامعات ،البد من معاجلة عدد من امل�سائل الأخرى.
فما هي جماالت التفاعل الأهم بالن�سبة �إىل اجلامعات وكيف ميكن دعم ن�شاطاتها؟ هل من املمكن
واملحبذ بناء �شراكات ا�سرتاتيجية لقطاعات جمتمعية بعينها بهدف تنمية ن�شاطات املهمة الثالثة؟
و�أخ�ي ً�را ،ف��إن القيادة اال�سرتاتيجية بحاجة �إىل ق��رارات حول احلوافز التي تدعم االختيارات
اال�سرتاتيجية .فكيف ميكن التعرف على الأق�سام واملوظفني الن�شطني ودعمهم؟ على اعتبار �أن
امل�ؤ�شرات التي تعك�س املهمة الثالثة عاجزة عن �إعطاء �صورة �شاملة للمجال املعقد الذي يبدو متوازنا
فيما يخ�ص فر�ص العلوم املختلفة ،ف�إنه ال ُين�صح باتباع ا�سرتاتيجية مكاف�آت تقوم على امل�ؤ�شرات
وح�سب .وكما ر�أينا فيما �سبق ،ف�إن اجلامعات ،بالإ�ضافة �إىل احلوافز القائمة على امل�ؤ�شرات،
بحاجة �إىل عمليات تقييم نوعية �شاملة لن�شاطات مهمتها الثالثة التي ميكن �أن تُ�ستخدم �أي�ضا عند
اتخاذ قرارات منح املكاف�آت.
وبالإ�ضافة �إىل حوافز اجلامعات ،ف�إن �سوق متويل البحوث العلمية يحفز باطراد التفاعل املجتمعي
للبحوث اجلامعية ،فكثري من اجلهات املمولة تف�ضل م�شروعات و�أفكار ت�شارك فيها اجلامعات
والقطاعات املجتمعية .ففي احلديث عن اجلامعات الدولية ،جند �أن مفهوم التحديات الكبرية هو
�أحد املفاهيم الرئي�سة يف خدمة الإن�سانية .فكثري من النقا�ش حول دور اجلامعات ربط �أهميتها
بقدرتها على حل التحديات ،مثل :التغري املناخي ،وال�سالم العاملي ،والفقر ،و�أم��ور �أخ��رى .كما
بد�أ كثري من ممويل البحوث العلمية ،وبالأخ�ص برنامج هورايزن 2020م يف االحت��اد الأوروب��ي
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( ، )EU Horizon 2020برتكيز ن�شاطاتهم على هذه التحديات الكبرية ،و�سوف تنظم كثري من
امل�شروعات الدولية امل�ستقبلية حتت هذا العنوان يف ال�سنوات القادمة .و�سيتم معاجلة هذه النقطة
مبزيد من التف�صيل يف الف�صل اخلا�ص بالإبداع واقت�صاد املعرفة.
 -7دور الهيئة االستشارية الدولية

لي�س من املمكن حتقيق التميز يف خدمة املجتمع والإن�سانية �إال من خالل عالقة ا�سرتاتيجية متينة.
فعلى قادة اجلامعات وا�سرتاتيجياتهم �ضبط خطوة التفاعل املجتمعي الن�شط .كما يجب على القادة
التو�صل �إىل اختيارات ا�سرتاتيجية حول ما ينبغي حتقيقه بنا ًء على قيم اجلامعات .وعلى اعتبار �أن
مهمة الهيئة اال�ست�شارية الدولية تتمثل يف دعم قيادة اجلامعة فيما يخ�ص امل�سائل اال�سرتاتيجية،
ف�إن هذا يعطيها دو ًرا يف هذا ال�سياق.
ت�ستطيع الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أن ت�ساعد على جعل اال�سرتاتيجيات تركز اهتمامها على امل�سائل
الأ�سا�س وعلى دعم بناء التفاعل الدويل� .أما فيما يخ�ص القرارات اخلا�صة بالن�شاطات وال�شركاء
على امل�ستوى املحلي والوطني ،ف�إن �إ�سهام الهيئة اال�ست�شارية الدولية يظل على م�ستوى املبادئ
بالطبع .فاملجتمع ،حيث تن�شط املهمة الثالثة ،هو �أر�ض يعرفها �أبنا�ؤها جيدا ،وي�صعب على الغرباء
تكوين ت�صور �سليم عن م�سائل حملية تتعلق بالواقع على الأر�ض.
كما ذكرنا �سابقا ،ف�إن من املهم ا�سرتاتيجيا تكوين فكرة وا�ضحة حول العديد من امل�سائل املتعلقة
بتحقيق املهمة الثالثة ،منها ما يلي:
املكانة اال�سرتاتيجية للمهمة الثالثة وقيمها يف اجلامعة.وزن التفاعل املجتمعي على ال�صعيد الإقليمي والوطني والدويل.ترتيب جماالت املهمة الثالثة ون�شاطاتها يف اجلامعة بح�سب �أولوياتها.ال�شراكات املمكنة يف ن�شاطات املهمة الثالثة.-قيا�س املهمة الثالثة وتقييمها وحوافزها.

ومن املمكن ،بل من الواجب ،مناق�شة هذه امل�سائل وغريها مع الهيئة اال�ست�شارية الدولية.
وبو�سع الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أن ت�سهم يف حتليل دور التفاعل املجتمعي يف عملية تدويل
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اجلامعات .وبالإ�ضافة �إىل املناق�شات اال�سرتاتيجية ،ميكن للهيئة اال�ست�شارية الدولية تقدمي
امل�ساندة يف معرفة ال�شراكات وال�شبكات الدولية املنا�سبة والأهداف القيمة وحتديد مواقعها ،وذلك
خدمة للمجتمعات الأجنبية والإن�سانية .وورد يف اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة امللك عبد العزيز �أن
من �أهدافها الأ�سا�س «تنمية �شراكات اجلامعة مع امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية وال�صناعية املتميزة»
[ .]10وقد مت ت�شكيل الهيئة مل�ساعدة اجلامعة يف هذا املجال.
و ُينتظر من الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أن ت�ؤثر يف مناق�شات امل�سائل اال�سرتاتيجية وتطويرها كالتي
عر�ضناها يف الف�صل احلايل ،ولذا ف�إن الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد العزيز ت�أمل
ب�أن تكون قد جنحت �إىل حد ما يف حتقيق توقعات م�ضيفتها.
 -8الخاتمة

ت�ؤدي املهمة الثالثة ،وللأ�سباب الكثرية التي ذكرناها �أعاله ،دو ًرا تتزايد �أهميته باطراد يف الإ�سهام
يف حتقيق متيز اجلامعة� .إنها مهمة تنطوي على حتد كبري على �أ�سا�س �أن هناك طرق ًا متعددة
لتحقيقها بح�سب قيم اجلامعة وعلومها وبيئتها االجتماعية.
�إن الكفاح من �أجل التميز يف خدمة املجتمع والإن�سانية يتطلب قيادة قوية ون�شطة ملتزمة بتنمية
تفاعلها االجتماعي .ويتوجب على �أ�شكال التفاعل املختارة �أن تكون على ات�صال مبا�شر و�صريح مع
قيم اجلامعة وتخطيطها اال�سرتاتيجي .كما ينبغي على اال�سرتاتيجية �أال تكتفي بتوكيد �أهمية املهمة
الثالثة وح�سب ،بل يجب �أن تنقل تعريفها �إىل حيز املمار�سة ،و�أن ت�ؤكد اخليارات اال�سرتاتيجية التي
اتخذت يف هذا املجال.
�إن للخيارات اال�سرتاتيجية �أهمية بالغة على �أ�سا�س �أن للجامعات �أدو ًرا خمتلفة يف التعامل مع نظم
التفاعل البيئية .فبع�ضها يركز اهتمامه على �أ�شكال التفاعل الإقليمية ،يف حني يعمل بع�ضها الآخر
لزاما على �أية جامعة من الطراز العاملي �أن متد ت�أثريها
مل�صلحة الإن�سانية ب�صفة عامة .لذا كان ً
�إىل ما وراء حدودها الإقليمية .وب�إمكان الهيئة اال�ست�شارية الدولية �أن ت�سهم ب�شكل خا�ص يف دمج
التفاعل املجتمعي يف عملية تدويل اجلامعة.
وكما ذكرنا فيما �سبق ،ف�إن تطوير املهمة الثالثة يتطلب قيادة ،وهذا بدوره يت�ضمن حتفيز الن�شاطات
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 لكن �إيجاد احلوافز املنا�سبة ال يخلو من �صعوبة على �أ�سا�س �أن قيا�س التفاعل �شيء.يف هذا امل�ضمار
 و�إن املجموعة الكبرية من امل�ؤ�شرات املتوفرة لدينا ال تقي�س �سوى.معقد وميكن �أن يكون م�ضلال
، لذا ف�إن على القيادة الناجحة �أال تكتفي باالعتماد على هذه امل�ؤ�شرات.�أجزاء حمدودة من الن�شاط
 فالقيادة.بل يجب �أن ت�أخذ يف احل�سبان التقييمات النوعية لن�شاطات املهمة الثالثة يف اجلامعة
.الن�شطة ت�شمل �صنع القرار النوعي واال�سرتاتيجي
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 -1مقدمة

التخطيط اال�سرتاتيجي هو الأداة التي ت�ستخدمها جامعة ما للتعامل مع امل�سائل الكبرية التي تواجهها
ولتعزيز موقعها التناف�سي .ولكي تكت�سب اجلامعة �صفة التميز عليها درا�سة مناذج النجاح ال�سابقة.
ومن الأمثلة املثرية لالهتمام ما ي�سمى بجامعات البحوث العلمية املكثفة ،وجامعات امل�شروعات
القائمة على املعرفة .ويف �آخر املطاف ،يعتمد التميز على حتويل الأو�ضاع احلالية للجامعة �إىل
�أو�ضاع متكنها من التعامل بنجاح مع حتديات امل�ستقبل.
 -2تصميم عملية التخطيط
 1-2ملحوظات عامة

يف درا�سات �إدارة الأعمال فهم م�شرتك ب�أن على اال�سرتاتيجية التعامل مع امل�سائل اجلوهرية
للم�ؤ�س�سة والرتكيز على العوامل التي حتدد جناحها ،والإجابة عن الأ�سئلة الكبرية التي تعرت�ضها.
ويف نظرية اللعبة نرى �أن تعريف عبارة «ا�سرتاتيجية» حمدد ،غالب ًا ،ب�صورة عامة .فاال�سرتاتيجية
هي اختيار يقوم به الالعب وفق قواعد حمددة جيدً ا ،حيث تعتمد نتيجة االختيار ال على حتركات
الالعب وح�سب ،بل على حتركات الالعبني الآخرين �أي�ضا .لذلك ف�إن التخطيط اال�سرتاتيجي
يبحث عن �أف�ضل اال�سرتاتيجيات بنا ًء على حتركات الالعبني الآخرين.
عند ت�صميم خطة ا�سرتاتيجية جلامعة ما ،ينبغي �أن ُينتبه �إىل �أمرين:
( )1االهتمام بالقرارات «الكبرية» التي ينبغي على اجلامعة اتخاذها.
( )2الأخذ بعني االعتبار االعتماد اال�سرتاتيجي املتبادل مع العامل اخلارجي.
�إن ر�سم ا�سرتاتيجية جلامعة ما يثري م�سائل �أخرى �أي�ضا ،فاخلطة اال�سرتاتيجية يجب �أن ت�شكل
هويتها و�صفاتها .ولكي يتحقق لها ذلك ،عليها �أن تكون ثابتة وبعيدة املدى .وعلى اعتبار �أن �أية
هوية تعرف �أي�ضا بالقيم واملعايري التي ينادي بها الفرد �أو امل�ؤ�س�سة ،ف�إن على اخلطة اال�سرتاتيجية
�أن تبني بجالء القيم التي �ستبنى عليها� .أ�ضف �إىل ذلك �أن تخطيط وتنفيذ اال�سرتاتيجية يجب �أن
يحفز النا�س على العمل من �أجل امل�ؤ�س�سة .ويتوجب على ه�ؤالء النا�س �أن يتبينوا على الفور فائدة
تلك اخلطة املختارة يف الت�صدي للم�سائل الكبرية و�أن يروا قابليتها للتطبيق .ومهما كانت طموحات
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�أهداف اال�سرتاتيجية ،علينا �أال نظن �أنها بعيدة املنال.
وبالطبع يجب على اخلطة اال�سرتاتيجية �أال تكتفي بتحديد اخليارات بعيدة الأجل� ،أو بالتعبري عن
القيم واملعايري التي تتخذ �ضمنها هذه اخليارات ،بل يجب �أن ت�شمل اخلطوات العملية املطلوبة �أو
املو�صى بها عند تنفيذ خطة بعينها .كما ينبغي على خطة العمل هذه �أن تبني متى تتخذ اخلطوات
املتو�سطة وب�أية و�سيلة .و�أخريا يجب على َمن يتابع تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية �أن يوفر املعلومات
الراجعة لت�صحيح م�سار العمل خالل مرحلة التنفيذ.
 2-2عثرات في عملية التخطيط االستراتيجي

التخطيط اال�سرتاتيجي عملية حمفوفة بامل�شكالت والعرثات ،فكيف ن�ستطيع جتنبها؟
تتمثل �أوىل العرثات يف التفكري الفردي املفرط� ،إذ يتوجب على كل م�ؤ�س�سة �أن تكون على وعي بالعامل
اخلارجي الذي يقوم بالفعل ورد الفعل على حد �سواء .فهناك مناف�سون �أ�شداء يف كل مكان ،وفر�ص
التعاون متوفرة بكرثة .ولكي نق ّيم كيف يفهم العامل اخلارجي م�ؤ�س�سة بعينها ونعرف ما هي فر�ص
قيام �أعمال م�شرتكة مع ال�شركاء ،ينبغي على امل�ؤ�س�سة ال�شروع يف عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
بتحليل القيمة امل�ضافة التي تقدمها لأ�صحاب امل�صلحة.
ولتحليل القيمة امل�ضافة ،من املفيد �أن نفح�ص القيمة الكلية الناجتة ،ومن ثم �إزالة امل�ؤ�س�سة التي
ترغب يف ال�شروع بعملية التخطيط من ال�صورة .وينبغي على التحليل �أن يحدد بدقة من هم �أ�صحاب
امل�صلحة واخل�سائر التي �سيعانون منها حني ت�صبح امل�ؤ�س�سة �صاحبة التخطيط خارج ال�صورة،
وبذلك ميكن الت�أكد من القيمة الإ�ضافية التي حتققها امل�ؤ�س�سة .وتعلمنا نظرية اللعبة كيفية بناء
التفاعالت مع �أ�صحاب امل�صلحة ،بحيث ميكن احلفاظ على القيمة امل�ضافة وزيادتها .هذه الطريقة
يف التعامل يف التخطيط اال�سرتاتيجي ت�ساعد على تركيز االهتمام على الآخرين واالبتعاد عن ق�صر
النظر يف التفكري والتخطيط.
�أما العرثة الثانية فتكمن يف قبول �أكرث مما ينبغي من القواعد احلالية للعبة� .صحيح �أن التميز يف
الأداء غالبا ما يتحقق من خالل االلتزام ب�أغلبية القواعد ،لكنه يتحقق �أي�ضا من خالل اخرتاع
بع�ض القواعد اجلديدة .وعلى الرغم من �أن اخرتاع هذه القواعد يبدو �صع ًبا �أول الأمر ،لكن ما �أن
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يتخذ القرار ب�ش�أنها ويتم تبنيها حتى تبدو النتيجة ب�سيطة ووا�ضحة .ويبقى ال�س�ؤال اجلوهري حول
�إيجاد هذه القواعد هو كيف ينظم الذكاء اجلماعي داخل امل�ؤ�س�سة ب�صورة فعالة! ولعل من املفيد
طلب امل�ساعدة من م�ست�شارين من اخلارج.
وي�شكل غياب التفكري املنطقي �إىل اخللف العرثة الثالثة .فكثري من املخططني يرغبون يف الو�صول
�إىل امل�ستقبل من خالل حتديث احلا�ضر .ومع ذلك نرى �أن الطريقة اال�سرتاتيجية تتطلب تطوير
ر�ؤية طموحة وحتديد زمن معني لتحقيقها ،والإعالن عن قيم امل�ؤ�س�سة وااللتزام بها يف الوقت ذاته.
بعدئذ ،ومع �أخذ النقطة الأخرية من التخطيط يف االعتبار ،يجب ا�ستخدام التفكري املنطقي �إىل
اخللف ملعرفة ما هي الإجراءات ال�ضرورية التي ينبغي اتخاذها ومتى� .أما التفكري امل�ستقبلي فقد
ي�ؤدي� ،إذا ما ا�ستُخدم وحده ،بامل�ؤ�س�سة املخططة �إىل حالة من الديناميكيات اجلاحمة .مع مالحظة
�أن اال�ستنتاج الراجع �إىل اخللف هو الأداة امل�ستخدمة يف نظرية احل�صول على املردود الديناميكي
الأمثل.
 3-2كيفية الشروع في عملية التخطيط االستراتيجي في جامعة؟

لن�شرح كيف نبد�أ عملية التخطيط اال�سرتاتيجي يف �سياق جامعة متميزة .و�سنتخذ جامعة برن�ستون
مثاال .وهي جامعة بحثية �صغرية ،وع�ضو فيما يعرف برابطة �أيڤي ( ((()Ivy Leagueيف الواليات
املتحدة ،وال يزيد عدد طالبها على  ،8000لكن ترتيبها ي�أتي دائما بني �أف�ضل ع�شر جامعات يف
العامل.
يف جامعة مثل برن�ستون ،يبدو ال�س�ؤال عن م�ستقبلها م�شروعا متاما .لكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال يف
�إطار التخطيط اال�سرتاتيجي تثري يف اجلامعة ردود �أفعال من�ش�ؤها احل�سا�سية .ف�سرعان ما ت�شجب
جلان جمع املعلومات ،وتقييمات قيادية ،وتقارير التدريب باعتبارها جز ًءا من جهود بريوقراطية
م�ضنية ال ت�ؤدي �إال �إىل «الئحة رغبات» مبهمة .ويرى كثري من �إداريي اجلامعة �أن �أح�سن طريقة هي
((( اجلامعات الداخلة يف هذه الرابطة هي ثماين جامعات خا�صة يف �شمال �شرق الواليات املتحدة ،وهي جامعة براون
) ،(Brown Universityوجامعة كولومبيا ) ،(Columbia Universityوجامعة كورنل )،(Cornell University
ومعهد دارمتاو ث ) ،(Dartmouth Collegeوجامعة هارفارد ) ،(Harvard Universityوجامعة بن�سلفانيا �(Uni
) ،versity of Pennsylvaniaوجامعة برن�ستون ) ،(Princeton Universityوجامعة ييل ) .(Yale Universityوهذه
اجلامعات متميزة وانتقائية يف قبول الطالب( .املرتجمان).
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�أن تدع امل�ستقبل ي�أخذ جمراه من خالل �إجراءات ال مركزية تقوم بها الأق�سام وح�سب.
ومع ذلك ،وللتغلب على هذه النظرة املت�شظية ،اقرتح رئي�س اجلامعة ،الذي ُعني حديثا� ،إطا ًرا
جديدً ا .و�سع ًيا لتطوير تفكري برن�ستون ب�ش�أن امل�ستقبل وكيفية الت�صدي للم�سائل «الكبرية» التي
تواجه اجلامعة ،اقرتح رئي�س اجلامعة تبني التخطيط اال�سرتاتيجي بحيث ُيبنى التفكري يف اجلامعة
وفق خطوط مر�سومة� .أ�ضف �إىل ذلك ،مبا �أن توزيع املوارد بحاجة �إىل �أن يكون يف امل�ستوى الأمثل،
فعلى التخطيط اال�سرتاتيجي �أن يحدد �أولويات الإنفاق يف ميزانية برن�ستون.
ونتيجة لذلك ،بد�أ الرئي�س عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ب�إثارة �أربعة �أ�سئلة نقتب�سها من [:]1
•«م��ا هي �أف�ضل الطرق لتمكني برن�ستون من احلفاظ على التميز يف التعليم والبحث الذي
يحدث فارقا يف العامل؟» فتوفري �أعلى م�ستويات اجلودة يف البحث والتعليم يعد يف برن�ستون من
امل�سلمات .لكن امل�س�ألة املفتوحة هي ما الذي ت�ستطيع برن�ستون �أن تفعله حتى حتدث فارقا يف
العامل.
•«ما هي الن�شاطات الأكادميية اجلديدة التي ينبغي على برن�ستون القيام بها ملعاجلة امل�سائل
بعيدة املدى ذات الأهمية الأ�سا�س؟» فمعاجلة هذا ال�س�ؤال تعني االنتقال �إىل جماالت جديدة من
البحث العلمي مثل علم الأع�صاب ،لكنها تعني �أي�ضا تبني املعرفة القدمية بطريقة جديدة ،مثال
مناق�شة امل�سائل الأخالقية يف �سياق العوملة الرقمية.
•«ما ع�سانا �أن نفعل لكي جنعل اخلدمة مركزية لر�سالة اجلامعة؟» فجامعة برن�ستون تريد �أن تعد
طالبها بطريقة �أف�ضل حلياتهم وم�ستقبلهم املهني يف خدمة الإن�سانية ،و�أهمية خدمة الإن�سانية
تتزايد باطراد .لذلك تريد برن�ستون �أن تلعب دو ًرا بار ًزا يف هذه املهمة.
•«كيف ت�ستطيع برن�ستون �أن ت�ساعد مزيدً ا من ط�لاب املرحلة اجلامعية الأوىل على زي��ادة
خدماتهم للعامل؟» فربن�ستون تهدف �إىل �إيجاد املزيد من الأماكن للطالب اجلدد ،و�سوف تزيد
من تنوعها االقت�صادي واالجتماعي ،ومن طالب برنامج التبادل الدويل .فالتعليم يف املرحلة
اجلامعية الأوىل كان على الدوام حجر الزاوية يف برن�ستون ويجب �أن يبقى على هذا النحو كما
هو وا�ضح.

�ستعمل جامعة برن�ستون حتى نهاية خريف عام 2015م على تطوير خطة ا�سرتاتيجية جديدة تكون
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الأولوية خاللها �إىل مبادرات جديدة على مدى الأعوام اخلم�سة �أو الع�شرة التالية .ويف �أثناء ذلك
يتم التعبري عن القيم واملعايري التي �ستحكم برن�ستون من خاللها على املقرتحات التي �سرتد فيما
بعد.
 4-2تصميم عملية التخطيط

باخت�صار ،يجب �أن يبد�أ كل تخطيط بتقييم التحديات واالحتياجات النا�شئة ،بحيث تركز امل�ؤ�س�سة
املخططة على م�سائلها «الكبرية» .ولكي تتجنب اجلامعة االنفراد بعملية التخطيط ،عليها �أن تعرف
�أي�ضا كيف ُينظر �إليها من اخلارج .وكخطوة �أولية يف هذا االجتاه عليها �أن ت�ضع حتليال َملواطن القوة
وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ( )SWOTو�أن تق ّدر القيمة امل�ضافة التي توفرها لأ�صحاب امل�صلحة.
كما يجب حتديد ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها ،بحيث حتفز �أع�ضاء هيئة التدري�س وتولد �أث ًرا معي ًنا.
ويجب � ً
أي�ضا �أن ت�شمل اخلطة �أهدافا طموحة ومرتابطة جديرة باالهتمام وقابلة للتنفيذ ،بالإ�ضافة
�إىل االلتزام بالقيم ومعايري اجل��ودة ،مثل :احلرية الأكادميية ،وتنوع الطالب ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،واالهتمام بخدمة املجتمع ،وتقييم �أية مقرتحات ا�سرتاتيجية من هذا املنطلق .و�أخ ًريا،
يجب حتديد تواريخ دقيقة لتنفيذ الأهداف املر�سومة .ومن خالل اخرتاع قواعد جديدة يف تنفيذ
اخلطة ،يجب اتخاذ القرارات ب�ش�أن خطة عمل حمددة ،و�إع��داد التحكم اال�سرتاتيجي ،ل�ضمان
حتقيق هذه الأهداف وتفعيل �إجراءات الت�صحيح عند اللزوم.
 -3أمثلة من نماذج الخطط االستراتيجية للجامعات
 1-3نبذة تاريخية

من الوا�ضح يف يومنا هذا �أن اجلامعات الرائدة تتبو�أ مكانها يف مثلث ر�ؤو�سه هي التعليم العايل،
والبحث العلمي والإبداع ،وخدمة املجتمع باعتبارها الر�سالة الثالثة .هذه املكانة تتوافق مع طبيعة
اجلامعة كما نراها اليوم ،كما �أن جميع هذه العنا�صر تظهر يف اخلطة اال�سرتاتيجية لأية جامعة.
ومع ذلك ،يجدر بنا �أن نتذكر �أن اجلامعات بد�أت م�سريتها ب�صورة خمتلفة ،ورمبا ي�أتي امل�ستقبل
بتغريات وحتديات جديدة تعرت�ض التخطيط اال�سرتاتيجي للجامعات.
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ظلت مهمة اجلامعات على مدى قرون من الزمن مق�صورة على التعليم والتعلم ،حيث كانت اجلامعة
جمتمعا من املعلمني والطالب يعي�شون معا يف كليات ي�سهل فيها انتقال املعرفة واملهارات والقيم من
جيل �إىل �آخر ،كان لهذه املجتمعات ور�ساالتها برامج طموحة قائمة على مبادئ �إن�سانية .وقد جاء يف
ميثاق جامعة فيينا الذي و�ضع عام 1365م على �سبيل املثال �أن من مهام اجلامعة فهم الدين بهدف
تطويره (يف كلية الالهوت) ودعم امل�ساواة والعدالة (كلية احلقوق) وخدمة ال�صحة العامة (كلية
الطب) وتقوية التفكري الإن�ساين (كلية الفل�سفة).
مل يكن هناك بحث علمي .لذا كان على الطالب الطواف يف �أنحاء �أوروبا �إذا �أرادوا اال�ستماع �إىل
�أ�ساتذة متمكنني.
مل يكن لرتتيب اجلامعات وجود .لكنه كان من املعروف يف �سنة 1500م تقريبا �أن جامعة بولونيا
( )University of Bolognaيف �إيطاليا �أف�ضل اجلامعات يف تدري�س القانون ،وجامعة بادوفا
(� )University of Padovaأي�ض ًا يف �إيطاليا الأف�ضل يف تدري�س الطب� ،أما جامعة ال�سوربون (The
 )Sorbonneيف باري�س فا�شتُهرت بتدري�س الفنون ال�سبعة احلرة بالإ�ضافة �إىل الفل�سفة [� .]2أما
ا�سرتاتيجية التميز يف اجلامعة ،فكانت تعتمد على توظيف �أف�ضل �أع�ضاء هيئة التدري�س .ولذلك
كان الطالب ُي�ست َ
َقطبون واجلامعة تمُ ول .فالطالب كانوا �آنذاك امل�صدر الأ�سا�س لتمويل اجلامعات.
ومع تقدم العلوم يف القرن الثامن ع�شر امليالدي ،ومع تزايد اهتمام الدول القومية النا�شئة �آنذاك
بتطبيق املعرفة العلمية يف حل امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية والع�سكرية ،تطورت اجلامعات
الأوروبية تدريجيا حتى �أ�صبحت م�ؤ�س�سات بحثية تعتمد على الدولة يف متويلها .و�أخريا ،يف القرن
احلادي والع�شرين� ،أ�صبح الإبداع الكلمة ال�سحرية ،حيث ظهرت يف �إحدى املناق�شات االقت�صادية
م�ؤكدة �أهمية الإبداعات القائمة على العلم يف حتديث الوظائف و�إط�لاق عملية النمو يف ع�صر
العوملة.
 2-3جامعة البحوث العلمية المكثفة واستراتيجياتها (أنموذج
همبولدت )Humboldt

ظهرت فكرة اجلامعة باعتبارها م�ؤ�س�سة بحثية حقيقية ،تركز ب�صفة �أ�سا�س على االكت�شافات
العلمية والر�ؤى الفكرية اجلديدة ،يف �أملانيا قبل مائتي عام تقريبا ،حني �أقنع ڤيلهلم فون همبولدت
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(َ )Wilhelm von Humboldt
امللك ودول َة برو�سيا ب�إن�شاء جامعة برلني ()Berlin University
[ .]3وقبل همبولدت ،كان مفكرون مثل باروخ �سبينوزا ( )Baruch Spinozaيف هولندا قد �أكدوا
دور التفكري العلمي يف تف�سري امللحوظات التجريبية ،و�شرح دور العقل يف حت�سني ظروف احلياة.
وقد �أ�سهمت هذه الر�ؤى يف التمهيد لعلمنة اجلامعات.
هذا النوع اجلديد من اجلامعات ُ�صمم وفق �أفكار فل�سفية تخ�ص طبيعة البحث ودوره .ومن هنا
ا�شتُقت خطة ا�سرتاتيجية للتميز يف اجلامعات .مل يكن اقرتاح همبولدت ب�إن�شاء جامعة برلني �سوى
رد فعل على �شمولية الدولة يف فرن�سا والبلدان املجاورة وت�أ�سي�س (املدار�س اخلا�ص ة �écoles spé
 )cialesالتي �أ�صبحت الآن (املدار�س الكربى  ،)grandes écolesمثل مدر�سة البوليتكنيك عام
1794م .وقد �أرادت فرن�سا بهذه الإجراءات احلا�سمة �أن ت�سرع يف تعليم النخبة من التكنوقراط،
الذين تلقوا تدري ًبا علم ًيا ،والقادرين على بناء دولة بورجوازية جديدة تكون �أقوى و�أبعد �أث ًرا .وعلى
النقي�ض من جهود الدولة يف فرن�سا ،خلت جامعة برلني من �أي هدف يجعلها مفيدة .كان خليقا
باجلامعة �أن تبحث عن احلقيقة العلمية فح�سب وكفى بذلك هدفا ،مثلما كانت ا�سرتاتيجية �إ�شغال
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب يف البحث العلمي مفتاح فكرة اجلامعة عند همبولدت.
ونتيجة لذلك ،ان�صب االهتمام على العلوم الأ�سا�سية والعلوم الإن�سانية ودرا�سات الدكتوراه القائمة
على البحث العلمي .فالبحوث العلمية والتدري�س ينبغي �أن ت�شكل وحدة ،ال من الناحية النظرية
فقط ،بل العملية �أي�ضا .وبالطبعِ � ،أمل همبولدت من خالل ال�سماح بالبحوث املفتوحة اخلال�صة التي
ال تخدم حاجات بعينها ،وعن طريق ن�شر النتائج ور�سائل الدكتوراه التي يعدها الطالب ب�صفتهم
باحثني �شباب يتعلمون من خالل البحث ،ب�أن تتمكن اجلامعة يف نهاية املطاف من حتقيق رفاهية
الدولة واملجتمع واالقت�صاد.
ويف الواقع ،ف�إن النجاح الكبري الذي حققه الباحثون الأملان يف القرن التا�سع ع�شر ،ال �سيما يف العلوم
كالفيزياء والكيمياء ،والطب ،والهند�سة الكهربائية� ،أر�سى �أ�س�س ال�صناعة الأملانية التي ما زالت
مزدهرة حتى اليوم .وملحاكاة هذا النجاح ،مت تبني فكرة همبولدت عن اجلامعة البحثية يف كثري من
البلدان الأوروبية ،مثلما تبنتها الواليات املتحدة واليابان .فهناك يف بولتيمور ) (Baltimoreت�أ�س�ست
جامعات بحثية جديدة فيها برامج للدكتوراه عام 1876م (جامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins
 )Universityثم يف �شيكاغو عام 1890م (جامعة �شيكاغو  )University of Chicagoثم تبعتها
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�أماكن �أخ��رى ،كما �أدت �إىل ت�أ�سي�س جامعات �أخ��رى يف طوكيو ) (Tokyoوكيوتو ) (Kyotoفــي
اليـابـان ،وحذت حذوها جامعات رابطة �أيڤي يف الواليات املتحدة وجامعتا كامربيج )(Cambridge
و�أوك�سفورد ) (Oxfordيف �إجنلرتا مع برامج للدكتوراه يف القرن الع�شرين.
لقد �صممت ا�سرتاتيجية اجلامعة البحثية ح�سب منوذج همبولدت بطريقة ب�سيطة� ،إذ حدد �أع�ضاء
هيئة التدري�س ا�سرتاتيجيات البحث والتعليم على افرتا�ض �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س برتبة �أ�ستاذ
(برف�سور) هم الأكرث دراية مبا يجب فعله .كما �ضمنت اللوائح للأ�ساتذة حرية البحث والتدري�س.
وكان كل الأ�ساتذة والطالب ملتزمني بالبحث عن احلقيقة العلمية وح�سب ،وطلبت اجلامعة من
اجلميع تقدمي ر�ؤى علمية جديدة و�شجعتهم على ذلك .كانت احلرية الأكادميية تكتمل ببنية حكم
خفيفة من جانب الأ�ساتذة يف الكليات التي حتكمها هيئات التدري�س� .أما متويل اجلامعة فكان من
الدولة من �أجل الت�أكد من عدم �إجبار اجلامعة على ال�سعي وراء احتياجات عملية ،والت�أكد من
حريتها يف البحث الأ�سا�س .وتر َّكز الإ�شراف احلكومي على احلفاظ على هذه الطبيعة احلقيقية
للجامعات البحثية� .أما رئا�سة اجلامعة فاقت�صرت وظيفتها على الوظيفة التمثيلية .وكان �أع�ضاء
هيئة التدري�س م�س�ؤولني عن التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ستقبل ،حيث ُيفرت�ض ب�شكل �آيل وجود في�ض
من احلكمة العلمية.
واليوم مل يعد ه��ذا املفهوم النخبوي من اجلامعات البحثية ح�سب �أمن��وذج همبولدت ممكنا.
فعوممة((( التعليم العايل يف العديد من اجلامعات ،والتخ�ص�ص يف املعرفة لدى هيئة التدري�س،
وال�سعي ل�سرعة تطبيق املعرفة اجلديدة يف ال�صناعة ،وتعاظم اال�ستثمارات املطلوبة للإبقاء على
ا�سرتاتيجيات
ا�سرتايجيات م�ؤ�س�سات ال
حداثة البنية التحتية للجامعة ،جعلت من ال�ضروري �إيجاد
ِ
ِ
�أع�ضاء هيئة التدري�س� .أ�ضف �إىل ذلك �أن اجلامعات مل تكن قادرة ،بل مل تكن م�ستعدة ،لزيادة
خم�ص�صات اجلامعات البحثية التي تعتمد عوممة التعليم العايل .ونتيجة لذلك� ،أجربت اجلامعات
على التخ�ص�ص يف بع�ض املجاالت العلمية بغية توزيع خم�ص�صاتها يف الداخل ،والبحث عن طرق
جديدة لتمويل ن�شاطاتها ،ناهيك عن متويل الدولة� .إذن ما الذي بقي من �أمنوذج همبولدت النخبوي
للجامعة البحثية يف القرن احلادي والع�شرين؟
((( املق�صود بكلمة «عوممة» جعل ال�شيء متاحا للعامة ،على وزن عوملة ،وهي مرجتلة هنا من الكلمة الإجنليزية املو َّلدة
(( .)massificationاملرتجمان).
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال لعل من املفيد �أن ننظر �إىل اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة للوريث ال�شرعي
جلامعة برلني ،ونق�صد جامعة همبولدت يف برلني ،فقد مت تطوير خطتها حني �شاركت هذه اجلامعة
يف املبادرة الأملانية للتميز لعام 2012م .والآن بو�سع جامعة همبولدت �أن تدعي �أنها قدمت خطة
ا�سرتاتيجية القت احرتام احلكومة االحتادية يف �أملانيا �ضمن مبادرتها لت�أ�سي�س جامعات متميزة
يف البالد.
�إن اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة جلامعة همبولدت [ ]4امل�سماة «تعليم العقول ال�ساعية للمعرفة:
الفردية – االنفتاح – الإر�شاد» تقبل تقوية بع�ض جماالت البحث ،ولي�س كلها .ويقت�ضي ذلك عدم
ت�سلم �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�صتهم التقليدية من التمويل الإ�ضايف لبع�ض املجموعات البحثية
املتميزة وامل�ؤ�س�سات البحثية االندماجية اجلديدة ،مما ينقل �سلطة اتخاذ القرار �أكرث ف�أكرث �إىل
قيادة اجلامعة.
وتتعلق جماالت التميز يف جامعة همبولدت بعلوم احلياة ،والبحث عن اال�ستدامة العاملية ،واملواد
الهجني ،والنظم الوظيفية ،والعلوم الإن�سانية .وبالرغم من ممار�سة متويل غري متنا�سب لأع�ضاء
هيئة التدري�س ،ف�إن املجاالت امل�ستهدفة ال تزال ت�شكل يف املح�صلة جما ًال وا�س ًعا من املو�ضوعات يف
اجلامعة البحثية التقليدية.
بالإ�ضافة �إىل هذه اجلهود البحثية امل�ستهدفة ،والتي جتعل  ٪60من الأموال الإ�ضافية تخ�ص�ص
ملبادرة التميز ،ف�إن الباحثني ال�شباب يح�صلون على الرتقية .كما �أن ما يقرب من  ٪30من الأموال
الإ�ضافية ينفق على االعرتاف بالقوى ال�شخ�صية ،ومتكني الأفراد من تطوير �إمكاناتهم البحثية،
وعلى دعم امل�ستقبل املهني جليل الباحثني ال�شباب .وت�ضم املبادرة حتت هذا العنوان الثاين برامج
مثل «همبولدت يذهب �إىل املدر�سة» ،وبرامج اجلودة لدرا�سات البكالوريو�س (املزيد من التعليم
القائم على البحث العلمي) وتو�سعة «مدر�سة همبولدت للدرا�سات العليا» وم�سارات بحثية لطالب
الدرا�سات العليا ،ودعم درا�سات ما بعد الدكتوراه من خالل ِم َنح الزمالة الدرا�سية ،و�أخ ًريا ت�أ�سي�س
�صندوق للإبداع اال�سرتاتيجي.
�أما اجلزء الثالث من اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة فيتناول م�سائل الإدارة .فحوايل  ٪10من
الأموال الإ�ضافية املخ�ص�صة ملبادرة التميز �ستنفق يف هذا املجال من الإ�صالح الإداري ،مما ي�سهم
يف ت�أ�سي�س ثقافة الت�أهيل بني املوظفني الإداريني ،كما ي�شمل �إ�صالح الكليات احلالية بهدف �إعادة
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جتميع الكليات والأق�سام .وثمة برنامج �آخر يقوي العمداء ومينحهم املزيد من القوة يف اتخاذ
القرارات ،ويدعمهم ب�صفتهم حلقات و�صل ا�سرتاتيجية بني الكليات و�إدارة اجلامعة .ومل تت�ضح
بعد نتائج ا�سرتاتيجية التميز يف جامعة همبولدت ،وال �إىل �أي مدى �سوف تنع�ش �أفكار همبولدت
الأ�صلية .ففي نهاية عام 2017م �سيتوجب على احلكومة الأملانية جتديد قرار التمويل .عندئذ
�سيحني الوقت لتقييم نتيجة تطبيق اال�سرتاتيجية اجلديدة من جانب خرباء من اخلارج .ومع ذلك
ف�إن الأهداف الأ�سا�س من اال�سرتاتيجية� ،أال وهي تن�شيط �أفكار همبولدت الرامية �إىل تقوية البحث
ال�صرف ،وتوفري املعلومات من خالل البحث ،ويتم كل ذلك بتمويل من احلكومة ،وهدف حتديث
بنية الإدارة �سوف تطبق يف جامعة تكون فيها ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل الطالب عالية يف
كثري من الربامج الدرا�سية .ولكن يبقى التعليم املتوفر لعامة النا�س هو ال�سائد .ولهذا رمبا تظهر
�صراعات بني الكليات والتخ�ص�صات التي يدر�سها كثري من الطالب ،وتكون �إحدى �أفكار همبولدت،
وهي �إيجاد جتان�س من التميز يف اجلامعة كلها ،عر�ضة للخطر .وهكذا نرى �أن اال�ستدامة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية اجلديدة جلامعة همبولدت يف برلني تتمحور حول مالءمة متويل امل�ستقبل وحول قدرة
قيادة امل�ؤ�س�سة اجلديدة على التغلب على اهتمامات �أع�ضاء هيئة التدري�س املت�شرذمة.
 3-3المفهوم االستراتيجي لجامعات ريادة األعمال

يعتمد �أمنوذج همبولدت للجامعة البحثية ال�صرف على فكرة فل�سفية تتعلق بطبيعة البحث و�أهميته.
وقد و�ضعت هذه الفكرة مو�ضع التنفيذ قبل مائتي عام تقريبا .وباملقابل ف�إن املفهوم اال�سرتاتيجي
جلامعة ريادة الأعمال هو اقرتاح من بريتون كالرك ) (Burton R. Clarkا�شتقه من جامعات
ن�شطة متت مالحظتها جتريبي ًا يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن الع�شرين .ومن النماذج الأوىل
لهذه اجلامعات الن�شطة ،التي دعيت بجامعات ريادة الأعمال )،(entrepreneurial universities
جند جامعة ووريك ) (University of Warwickيف �إجنلرتا ،وجامعة مي�شيغان (University of
) Michiganيف الواليات املتحدة ،وجامعة مونا�ش) (Monash Universityيف �أ�سرتاليا [.]6-5
�أما اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعات ريادة الأعمال فرتكز اهتمامها عادة على تعزيز الن�شاطات
ت�سيها الدولة �إىل جامعة ت�سري بذاتها .ونتيجة لذلك ،يتوجب
التي حتول اجلامعة من جامعة رّ
على اجلامعة �أن تتحرك ب�سرعة وبطموح ذاتي يف البيئة املعوملة يف القرن احلادي والع�شرين .ومع
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اختالف اجلامعات ،يتوجب على اال�سرتاتيجيات �أن تتعاطى مع خ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة� .أ�ضف �إىل
ذلك ،ف�إن اجلامعات التي ا�ستخدَ مت ريادة الأعمال لإن�شاء املبادرات وال�شركات النا�شئة� ،أدخلت
فكرة ريادة الأعمال يف املجتمع .ولكي تتمكن اخلطة اال�سرتاتيجية من حتويل جامعة ت�سريها الدولة
�أ�صال �إىل جامعة ريادة �أعمال ،وجب على اخلطة �أن تركز اهتمامها على عوامل القوة التي ت�ؤدي دور
الو�سيط لتحقيق التحول .ويقول كالرك �إن علينا النظر يف خم�سة عوامل رئي�سة:
•تنويع م�صادر التمويل :فبالإ�ضافة �إىل التمويل احلكومي العام ينبغي على اجلامعة �أن تبحث عن
التمويل من م�صادر حكومية �أخرى ،ومن موارد منتظمة خا�صة ،ال�سيما ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
�أ�ضف �إىل ذلك ،فعلى اجلامعات �أن تولد بع�ض دخلها اخلا�ص من تربعات اخلريجني ومن عقود
البحوث العلمية �أو نقل املعرفة.
•حت�سني قدرة اجلامعة على التوجيه ،فعلى اجلامعة �أن تبدي قوتها الإدارية على جميع امل�ستويات ،حيث
هناك حاجة �إىل �إدارات ت�سعى �إىل التغيري يف �سائر �أنحاء اجلامعة .وعلى الإداريني اجلدد رفع الدخل
والتحكمبالنفقات.
•�إي�ج��اد وح��دات غري الأق�سام التقليدية التي تركز على تخ�ص�صات بعينها .و�أف�ضل ما تكون
هذه الوحدات حني تتعلق ب�أبحاث تعالج م�شكالت بعينها� ،سواء �أكانت هذه الأبحاث متداخلة
التخ�ص�صات (� ،)interdisciplinaryأو عابرة للتخ�ص�صات (� ،)trans-disciplinaryأو على
هام�ش ميدان بحثي تقليدي .وينبغي �أن يكون جلميع الوحدات اجلديدة قدرة ذاتية عالية متكنها
من اكت�ساب �سمعة علمية ،و�أن متول من طرف ثالث .كما �أن بو�سع الوحدات احلديثة �أن تت�صدى
ملجاالت جديدة من التدري�س ،مثل التعلم مدى احلياة ،والتعليم عن بعد� ،أو تطوير مقررات مكثفة
تعطى بالإنرتنت .ونتيجة لذلك ف�إن بنية الكلية �أو الأق�سام التقليدية حتظى بدعم رافد قوي يتمثل
يف البحوث العلمية ،واالهتمامات اجلديدة يف ميدان التدري�س ،مما ي�شكل حتديا لها ويجعلها
مفتوحة على التغيري باطراد.
•دعم الأق�سام التي تتجه نحو ريادة الأعمال ،وبذلك ت�شارك الفرق �ضمن الوحدات التقليدية يف
عملية التغيري .وينبغي على اجلامعة �ضمان ح�سن �إدارة ري��ادة الأعمال بف�ضل �إداري�ين ي�ؤمنون
بالتغيري.
•تكثيف املناف�سة لتح�سني ال�سمعة يف اخلارج ،وتوظيف �أكادمييني ذائعي ال�صيت ي�ستقطبون بدورهم
�أع�ضاء هيئة تدري�س جدد وطالبا متفوقني ،مما ي�س ّرع التحول نحو ريادة الأعمال يف اجلامعة.
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وي�ضم مفهوم جامعة ري��ادة الأع�م��ال خطة ا�سرتاتيجية للتغيري من م�ؤ�س�سة ت�سريها الدولة،
بريوقراطية بطيئة احلركة� ،إىل جامعة قادرة على توجيه ذاتها والتحرك ب�سرعة .وقد التزمت كثري
من جامعات العامل بن�صيحة كالرك اخلا�صة بعوامل التحول الرئي�سة يف خططها اال�سرتاتيجية التي
تهدف �إىل تقوية ا�ستقاللها ومكانتها العاملية.
و ُيالحظ �أن ميزة ريادة الأعمال ال تت�ضمن بال�ضرورة حتول اجلامعة �إىل م�ؤ�س�سة جتارية ،بل على
العك�س .كلما زاد جناح اجلامعة يف توجيه الن�شاطات املذكورة �آنفا ،زادت قدرتها على حت�سني
�سمعتها .وت�ستطيع اجلامعة من خالل حت�سني �سمعتها وزيادة �شهرتها �أن ت�ستقطب املزيد من املنح
البحثية طويلة الأجل ،و�أن تعزز بالتايل حرية البحث العلمي .وكلما تقل�ص جناح اجلامعة ،زاد
اعتمادها على الأموال املمنوحة لأغرا�ض ق�صرية الأجل ولتطبيقات حمددة.
 4-3الجامعة بصفتها شركة معرفية في مجتمع يحركه اإلبداع

يقدم لنا �أمن��وذج «اجلامعة الأمريكية احلديثة» مثاال �آخ��ر مث ًريا لالهتمام من جامعات ريادة
الأعمال الذي طرحته جامعة والية �أريزونا ( .)Arizona State University, ASUفقبل ع�شر
�سنوات تقريبا �أعادت هذه اجلامعة �صياغة ر�سالتها وخطتها اال�سرتاتيجية يف حماولة لتوليد املزيد
من الإبداع واالبتكار يف م�ؤ�س�ستها [.]7
كانت الفكرة الرئي�سة للمفهوم اال�سرتاتيجي اجلديد قد ا�شتقت من �سياق ال�سيا�سات اجلديدة يف
والية �أريزونا الأمريكية .وتت�سم هذه الوالية ،على عك�س منطقة لو�س �أجنلي�س املجاورة ،ببنية حتتية
جامعية �ضعيفة وغري متخ�ص�صة .ومع ذلك ،ف�إن حالة التخلف هذه �سمحت ب�سبل جديدة للتطور
ظهرت يف خطة ا�سرتاتيجية ال تقبل اجلدل للفرتة 2010-2002م .وقد اختارت اخلطة �إعادة ت�صور
مفهوم اجلامعات .وهناك �أربعة �أهداف ا�سرتاتيجية رئي�سة:
•«تي�سري الو�صول واجلودة للجميع» .يبدو �أن عبارات هذا الهدف متناق�ضة .ونلم�س هذا ب�صفة
خا�صة حني تعاين م�ؤ�س�سة ما من موارد مالية حمدودة .ومع هذا يبدو �أن جامعة �أريزونا ت�سري يف
طريق النمو حيث نرى �أن الأهداف اال�سرتاتيجية وتي�سري الو�صول واجلودة �أ�شياء قابلة للتحقيق.
ففي عام 2013م مثال قارب عدد الطالب امل�سجلني يف املرحلة اجلامعية الأوىل ،والدرا�سات
العليا واملحرتفني  77.000طالبا� .أما الطالب امل�ستجدون فزاد عددهم بن�سبة  ٪50منذ عام
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2002م .كما زاد قبول الطالب من �أبناء العائالت الفقرية (التي ال يتجاوز دخلها 60,000
دوالر) بن�سبة  .٪500وبو�سع ه�ؤالء الطالب �أن يتخرجوا غري مثقلني بقرو�ض اجلامعة .كما �أمكن
حت�سني اجلودة بتوظيف �أع�ضاء هيئة تدري�س جدد.
•«مكانة وطنية للمعاهد واملدار�س يف كل املجاالت» .حتتل جامعة �أريزونا مكانتها بني �أف�ضل مائة
جامعة من جامعات العامل .وتكمن قوتها البحثية يف الهند�سة وعلوم احلا�سب .ويبدو �أن مكانتها
تتح�سن بح�سب خمتلف امل�ؤ�شرات.
•«التحول �إىل جامعة وطنية �شاملة» .وه��ذا يعني بناء متيز وطني وعاملي وفق مبد�أ �شمولية
اجلامعة.
•«تعزيز �أثرنا املحلي وانغما�سنا االجتماعي» .مع �أن اجلامعة ترغب يف �أن تتحول �إىل واحدة من
�أف�ضل اجلامعات البحثية� ،إال �أنها ملتزمة ،وب�إ�صرار ،على عدم تطوير املعرفة املجردة يف حد
ذاتها ،بل تتطلع نحو الت�أثري االجتماعي والثقايف والبيئي لتقدم معرفتها .ومن هذا املنطلق،
�أ�س�ست اجلامعة مدر�سة اال�ستدامة ،و�أدخلت درا�سة الدين وال�صراع ،و�أن�ش�أت معهدا للت�صميم
احليوي ،ويف الوقت ذاته� ،ألغت �أق�ساما مثل :البيولوجيا ،والأنرثوبولوجيا ،واجليولوجيا �أو علم
االجتماع.

�إن ما يجعل جامعة والية �أريزونا ت�ستحق االهتمام ب�صفة خا�صة هو �أنها ت�سعى �إىل دمج هدفني معا:
 1 .تو�سعة حجمها وامتدادها الوظيفي والرتبوي والفكري .فمن خالل م�سريتها على طريق النمو ،حتاول
حتقيق�سهولةالو�صولللجميع،وال�شمول،واجلودة.
2 .2تغيري تنظي َمها باالبتعاد عن بنية الأق�سام واالق�ت�راب من مراكز التخ�ص�صات املتداخلة
والتخ�ص�صات امل�شرتكة .وهي بذلك ت�أمل يف تعميق �أثرها االجتماعي من خالل الت�صدي
للتحديات الكبرية احلالية وامل�ستقبلية .وكنتيجة حتمية لت�سارع النمو ،ومع الت�صميم اجلديد
للجامعة ،ا�ستطاعت جامعة والية �أريزونا ا�ستقطاب الأكادمييني املتميزين الذين يدعمون
الثقافة وحب املعرفة والإبداع.
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 -4ما هو التميز في التخطيط االستراتيجي؟

ال يتطلب التميز يف التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلامعات عملية تخطيط جيدة الت�صميم ،كالتي
و�صفناها يف الق�سم الأول من هذا الف�صل وح�سب ،بل يحتاج �أي�ضا �إىل تركيز االهتمام على ال�صفة
التي ترغب اجلامعة يف التكيف معها .فهل يكون التعليم اجليد ،ولو ترافق مع الرتكيز على تعليم
متميز يف امل�ستوى اجلامعي الأول ،كما يف جامعة برن�ستون� ،أحد العوامل الرئي�سة؟ و�إىل �أي مدى
ينبغي على اجلامعة �أن تكون متخ�ص�صة يف البحوث املكثفة؟ هل ينبغي على اجلامعة �إجراء بحوث
متميزة يف املجاالت امل�ستهدَ فة؟ و�إىل �أية درجة ينبغي على اجلامعة �أن تعزز تعليمها القائم على
البحث للطالب وتدعم ترقية الباحثني يف املراحل الأوىل؟ ما هي املبادرات وامل�شروعات التي ينبغي
�أن تكون يف اخلطة اال�سرتاتيجية لتح�سني متويل اجلامعة وتغريها؟ و�إىل �أي مدى ن�ستطيع االعتماد
على رفع ترتيب اجلامعة عند اجلمع بني قبول عدد �أكرث تنوعا من الطالب وجودة البحث العلمي
والتعليم؟ و�إىل �أي مدى ينبغي على اجلامعة �أن تت�صدى للتحديات الكبرية وت�شارك يف حل م�شكالت
املجتمعات املحلية؟ لقد عر�ضنا كل هذه امل�سائل املهمة يف الفقرة الثانية من هذا الف�صل .وال توجد
�إجابات حمددة ،فهي تعتمد على الو�ضع احلايل للجامعة ،والظروف اخلارجية ،وحتديات االبتكار،
وموارد التمويل املمكنة.
و�إذا �أردنا �أن نع ّقد اخلطة اال�سرتاتيجية املتميزة �أكرث ،دعونا نتذكر �أنه من املحتمل �أن تواجه اجلامعات
حتوال كبريا �آخر يف امل�ستقبل القريب .فاملقررات املفتوحة التي تعطى ب�صورة مكثفة على الإنرتنت،
والبحوث التي تن�شر يف املواقع الإلكرتونية ،واملعلومات املتوفرة يف �شتى املجاالت� ،ستجعل التعليم العايل
�أكرث انفتاحا و�أي�سر و�صوال .و�سي�صبح التعليم العايل والبحوث العلمية متاحة ب�سهولة وي�سر وبكلفة زهيدة
يف كل مكان .كما �أن عملية الإبداع �ستكون �أكرث انفتاحا على �أ�سا�س �أن ال�شركات �سوف تتجه نحو اخلارج
�سع ًيا للح�صول على �أفكار جديدة تتعلق مبنتجاتها وعمليات الإنتاج .وكثري من العلماء واملنظمات ،ال
�سيما من البلدان النامية ،ومن خارج اجلامعات� ،سي�شاركون يف م�سائل االبتكار .وكما هي احلال يف
«متويل احل�شد �أو اجلماهري»� ،سيكون هناك «�أبحاث احل�شد» و«ابتكارات احل�شد».
�إن التعلم املفتوح ،والعلوم املفتوحة ،واالبتكارات املفتوحة �ستجعل حدود اجلامعات قابلة لالخرتاق �أكرث.
ونتيجة لذلك ،قد ي�صبح التعليم يف اجلامعات ،وبالأخ�ص الدرا�سات العليا� ،أهم من البحث العلمي.
النا�س من امل�شاركة يف جهود البحوث العلمية واالبتكار لدى الآخرين ،ويف تلبية
و�سوف متكن اجلامعاتُ َ
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طلبات البحث والإب��داع التي يعرفها املجتمع �أو ال�شركات .وقد ت�صبح اجلامعات «مانحات �شهادات
علمية» لأولئك امل�شاركني يف البحث واالبتكار يف �أماكن �أخرى .وقد ت�صبح اجلامعات �أي�ضا م�ؤ�س�سات
للت�سويق تقرب البحث واالبتكار ب�صورة مبا�شرة �أكرث من املجتمع واالقت�صاد .يف امل�ستقبل ،لن تزدهر
اجلامعة �إال حني تتبو�أ مكانتها بني جمموعة من ال�شركات النا�شئة ومراكز البحوث التطبيقية �أو مراكز
العلوماملتداخلة.
من ناحية �أخرى� ،سوف تتعر�ض اجلامعات �إىل مزيد من ال�ضغط لتلبي احتياجات جمتمعات املعرفة
بتعليم باحثني متميزين ،مثل طالب الدكتوراه على وجه اخل�صو�ص [ .]8فالتعليم يف كثري من
اجلامعات ما زال يتبع اخلطوط الأكادميية التقليدية بقليل من التخ�ص�صات ،هذا �إن كان منظ ًما
بالأ�سا�س .فالبحوث املتداخلة والبحوث اجلماعية ناد ًرا ما متا َر�س يف اجلامعات .وي�شري الفائ�ض
يف حملة الدكتوراه يف �سوق العمل يف �أملانيا والواليات املتحدة �إىل �ضرورة تغيري ت�شكيالت البحث يف
اجلامعات لكي تلبي احلاجات اجلديدة ملجتمعات املعرفة.
 -5الخالصة

ماالذينتعلمهمنالتجاربالدوليةعندورالتخطيطاال�سرتاتيجييفاجلامعةاملتميزة؟خذبعنياالعتبار
قوى التقاليد والقيم و�ش ّكل طموحاتك العالية و�أهدافك املتما�سكة التي ينبغي �أن تتحقق يف زمن حمدد .كن
م�ستعدا لتغيري تنظيم اجلامعة .وانظر بتمعن كيف يتطور العامل .فاملهم يف نهاية املطاف اكت�ساب مرونة
�ضمنية يف مواجهة تطورات غري �أكيدة .فما نيل املطالب بالتمني بل ت�ؤخذ الدنيا غال ًبا.
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 -1مقدمة

يناق�ش هذا الف�صل التحدي الذي تواجهه البلدان الفقرية والبلدان النامية يف �سعيها للو�صول
�إىل م�ستويات عالية من الرفاهية قائمة على البحث والتطوير واالبتكار والتعليم .وتركز املناق�شة
الأوىل على فخ الدخل املتو�سط ،ومن ثم تنتقل �إىل مناق�شة املكونات الرئي�سة للبحوث والتطوير
وريادة الأعمال التي يراد من خاللها التغلب على هذا الفخ .وتعتمد املكونات الرئي�سة على �أربعة
عنا�صر من املمار�سات املثلى .والعن�صران الأول والثاين هما املمار�سات املثلى لدعم ريادة الأعمال
املخاطرة ،وثقافة ري��ادة الأعمال) وبرامج موجهة نحو مهمة
(م�شروعات تقنية ،وامل�شروعات
ِ
بعينها مبا فيها امل�شروعات العمالقة .و�أما العن�صران الثالث والرابع فهما حتفيز جودة البحوث
العلمية (خطط متويل تعتمد على الأداء) ودعم نظام االبتكار من خالل الوعي بالبحث والتطوير.
وتُ�ستمد املمار�سات املثلى من �أمثلة ريادية متثل �آليات ال�سيا�سات من اجلمهورية الرتكية ،والواليات
املتحدة الأمريكية ،وكوريا اجلنوبية ،واليابان ،والربازيل ،والهند ،وال�صني ،و�سنغافورة ،واملك�سيك،
واالحت��اد الأوروب��ي (اململكة املتحدة ،وال�سويد ،وفنلندا ،وجمهورية الت�شيك) .ويت�ضمن الف�صل
ن�صائح لوا�ضعي ال�سيا�سات ،وتو�صيات رئي�سة لتطوير التميز يف البلدان النامية تقنيا مبا يف ذلك
م�ضامني تخ�ص البلدان الغنية بالنفط.
 -2البحث والتطوير واالبتكار للتغلب على فخ الدخل المتوسط

يفر�ض ت�سارع التطورات التقنية يف ع�صرنا احلا�ضر حتديا على البلدان متو�سطة الدخل والبلدان
ذات الدخل املرتفع املتخلفة تقنيا ،وي�ضطرها �إىل الكفاح من �أجل الو�صول �إىل ارتقاء �سلم البحث
والتطوير واالبتكار .هذا التحدي ما هو �إال عملية طموحة تتمثل يف �صعود قمة التميز وال�سعي �إىل
حتقيق التميز يف االبتكار .ويف هذا ال�سياق ،رمبا واجهت البلدان ما يعيق ا�ستخدامها لكامل طاقاتها
الكامنة يف �صعودها نحو القمة .ورمبا اقرتنت هذه العوائق بحالة نظام االبتكار و�سالمته لدى
مقارنته بتقدم النمو االقت�صادي .ففي مثل هذه احلال ينبغي على البالد التغلب على عائق �آخر
لكي ترقى �إىل م�ستوى التحدي املتمثل يف حتويل اقت�صادها �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة واالبتكار.
وباملعنى التقني ،ينبغي على البلدان �أن تتغلب على حالة ما يعرف بفخ الدخل املتو�سط لكي ت�صل �إىل
درجة االقت�صاد القائم على املعرفة يف وقت ق�صري ن�سبيا.
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ومفهوم «فخ الدخل املتو�سط» هو حالة تكون فيها قدرة البلدان ذات الدخل املتو�سط مقيدة يف رفع الدخل
القومي الإجمايل للفرد الواحد ( )gross national income (GNI) per capitaبالرغم مما تبذله
من جهود .وهناك حال مماثلة تنطبق على البلدان ذات الدخل املرتفع لكنها �أقل تقدما من الناحية
التقنية ،مثل اململكة العربية ال�سعودية التي حتتاج �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات ت�صاعدية غري ا�ستغالل
املوارد الطبيعية .ويف هذه احلال ،يزداد دخل البلد مبا يكفي لتمكينه من تخطي الأن�شطة كثيفة العمالة
منخف�ضة املهارة .ومع ذلك ،مبا �أن نظام االبتكار ،مبا فيه ر�أ�سماله املادي والب�شري ،مل يتطور مبا يكفي،
ف�إن جودة خمرجات البلد تبقى متوا�ضعة .وهذا بدوره يحد من قدرة البلد على التناف�س مع بلدان متقدمة
تنعم بدخل مرتفع ومنتجات متطورة للغاية .ويبقى البلد وراء االقت�صاديات املتقدمة يف املنتجات عالية
القيمة ،مما ي�ؤثر بالتايل على معدل الدخل القومي الإجمايل للفرد [.]2-1

ال�شكل ( )1متثيل الو�ضع الن�سبي للبلدان على مدى  50عاما(((.

ويقارن ال�شكل ( )1بني بع�ض البلدان بنا ًء على مدى تقدمها يف معدل الدخل القومي الإجمايل
عاما .وتبني املحاور هذا املعدل بالن�سبة للواليات املتحدة الأمريكية يف
للفرد على مدى خم�سني ً
عامي  1963و2013م .ونرى �أن البلدان التي حافظت على منوها حتتل الزاوية العليا اليمنى ،بينما
جتمعت يف �أعلى الو�سط تلك البلدان التي جنت من فخ الدخل املتو�سط وقامت بقفزة نوعية يف
((( الأرقام لهذه ال�سنوات م�أخوذة من بيانات البنك الدويل [ ،]3يف حني �أن املرجع الأ�صلي كان لعامي 1960م و 2008م
[.]4
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قيمة الدخل القومي الإجمايل للفرد� .أما البلدان التي بقيت يف فخ الدخل املتو�سط فهي يف املنطقة
املحاطة باملربع يف و�سط ال�شكل .يف حني احتلت البلدان التي ازدادت فقرا الن�صف الأ�سفل من
ال�شكل .واملحاور هي لوغاريتم ن�سبة قيم الدخل القومي الإجمايل للفرد يف البلدان املختلفة �إىل
قيمتها يف الواليات املتحدة عام 1963م.
 1-2تصورات مقارنة لفخ الدخل المتوسط

رقميا ،تتطلب عتبة التخل�ص من فخ الدخل املتو�سط �أن يبلغ معدل الدخل القومي الإجمايل للفرد
 12.746دوالرا ح�سب �أ�سعار عام 2011م [ .]3لكن عدد الدول التي حققت هذا االنتقال حمدود
[ .]4ومل ينجح يف ذلك �سوى ربع الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ()OECD
[ .]5ويظهر فخ الدخل املتو�سط يف االقت�صاديات النا�شئة على اعتبار �أن النمو االقت�صادي مييل نحو
التباط�ؤ مبجرد االنتهاء من جني ثمار نقل التقنية .ويف املقابل نرى �أن البلدان التي جنحت يف عملية
االنتقال ت�شرتك ِب ِ�س َمة واحدة� ،أال وهي تطوير تقنيات متقدمة حملية واال�ستثمار يف التعليم.
ويبني ال�شكل (� )1أن بالدًا مثل الواليات املتحدة وكندا وفرن�سا حافظت على منوها االقت�صادي،
يف حني �أن كوريا اجلنوبية واليابان و�سنغافورة تغلبت على فخ الدخل املتو�سط و�صارت تناف�سها.
�أما املجموعة التالية فهي التي بقيت يف فخ الدخل املتو�سط ،وفيها ال�صني ،و�إندوني�سيا ،واملك�سيك،
وتركيا ،مع �أن هذا ال ينفي بال�ضرورة تقدم تلك الدول .وقد �أ�شار تقرير التناف�سية العاملية [� ]6إىل
�أن املك�سيك وتركيا يف مرحلة االنتقال �إىل اقت�صاد االبتكار .ويف املقابل ،نرى �أن بع�ض البلدان
الغنية بالنفط ،مثل اململكة العربية ال�سعودية� ،ستو�ضع فوق فخ الدخل املتو�سط ،حيث يبلغ معدل
الدخل القومي الإجمايل للفرد يف اململكة العربية ال�سعودية  26260دوالر ًا [( ]3فيكون لوغاريتم
ن�سبة هذا املعدل �إىل املعدل يف الواليات املتحدة عام 1963م هو  ،)1.71ويقرتب من م�ستوى كوريا
اجلنوبية(((.
ويقارن اجلدول ( )1ثالثة بلدان تغلبت على فخ الدخل املتو�سط و�أ�صبحت من جمموعة اقت�صاديات
االبتكار مع �أربعة بلدان بقيت �ضمن فخ الدخل املتو�سط ،لكنها تبدي عالمات مهمة على التقدم.
((( مل تو�ضع اململكة العربية ال�سعودية يف ال�شكل ( )1نظر ًا لعدم توفر البيانات اخلا�صة بعام 1963م يف قاعدة بيانات
البنك الدويل.
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وت�ضم املجموعة الأخرية ال�صني و�إندوني�سيا وهي من دول االقت�صاديات املبنية على الكفاءة .ويقدم
اجلدول ( )1قيم �إجمايل النفقات على البحث والتطوير (gross domestic expenditure on
) research and development, GERDواال�ستثمار يف التعليم ،وكالهما معطاة كن�سب مئوية من
قيم �إجمايل الناجت املحلي (.)gross domestic product, GDP
اجلدول ( )1مقارنة بع�ض البلدان من حيث �إجمايل النفقات املحلية على البحث والتطوير واال�ستثمار
يف التعليم ن�سبة �إىل �إجمايل الناجت املحلي [.]12-7

االقت�صاديات املبنية على االبتكار
البلدان

�إجمايل النفقات على البحث والتطوير
� /إجمايل الناجت املحلي ()٪

اال�ستثمار يف التعليم /
�إجمايل الناجت املحلي ()٪

كوريا اجلنوبية

3.4

7.6

اليابان

3.3

4.9

تايوان

2.9

5.8

يف مرحلة االنتقال �إىل االقت�صاديات املبنية على االبتكار
املك�سيك

0.4

3.5

تركيا

0.9

3.2

االقت�صاديات املبنية على الكفاءة
ال�صني

1.7

3.3

�إندوني�سيا

0.7

3.3

�أما بالن�سبة �إىل االقت�صاد املبني على االبتكار يف اجلدول ( )1ف�إن متو�سط قيمة �إجمايل النفقات
املحلية على البحث والتطوير من �إجمايل الناجت القومي هو  .٪3.2وهذه الأرقام بالن�سبة �إىل كوريا
اجلنوبية واليابان وتايوان هي  ٪3.4و  ٪3.3و  ٪2.9على التوايل� .أما املعدل الو�سطي لال�ستثمار
يف التعليم فبلغت ن�سبته املئوية  .٪6.1فكوريا اجلنوبية على �سبيل املثال ت�ستثمر  ٪7.6من �إجمايل
الناجت املحلي يف التعليم ،يف حني ت�ستثمر تايوان ،واليابان  ٪5.8و  ٪4.9على التوايل .ف�إجمايل
النفقات املحلية على البحث والتطوير واال�ستثمار يف التعليم من �إجمايل الناجت املحلي عالية ن�سبيا
يف هذه الدول بكل ت�أكيد� .أما يف املك�سيك ف�إن �إجمايل النفقات املحلية على البحث والتطوير ال
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يتجاوز  ٪0.4من �إجمايل الناجت املحلي ،يف حني �أن اال�ستثمار يف التعليم ن�سبته �أعلى حيث ت�صل
�إىل  ٪3.5من �إجمايل الناجت املحلي� .أما �إجمايل النفقات املحلية على البحث والتطوير يف تركيا
فهو �أعلى حيث يبلغ  ٪0.9من �إجمايل الناجت املحلي ،كما �أن ن�سبة اال�ستثمار يف التعليم هي ٪3.2
من �إجمايل الناجت املحلي� .أما متو�سط القيم بالن�سبة �إىل ال�صني و�إندوني�سيا ،وهما يف فخ الدخل
املتو�سط ب�صفتهما من اقت�صاديات الكفاءة فيبلغ  ٪1.2لإجمايل النفقات املحلية على البحث
والتطوير و  ٪3.3لال�ستثمار يف التعليم ،وكالهما من �إجمايل الناجت املحلي� .أما �إندوني�سيا فتنفق
ذات الن�سبة التي تنفقها ال�صني على اال�ستثمارات يف التعليم لكنها تنفق ن�سبة �أقل فيما يخ�ص
�إجمايل النفقات املحلية على البحث والتطوير من �إجمايل الناجت املحلي� ،إذ نرى �أن قيمة �إجمايل
النفقات املحلية على البحث والتطوير من �إجمايل الناجت املحلي ال يزيد على  ٪0.7يف �إندوني�سيا،
لكنه يف ال�صني  .٪1.7وحتى �ضمن فخ الدخل املتو�سط ،ف�إن ن�سبة النفقات املحلية على البحث
والتطوير واال�ستثمار يف التعليم تتفاوت بني البالد التي متر يف مرحلة انتقال �إىل اقت�صاديات
االبتكار واقت�صاديات الكفاءة.
 2-2الدور الرئيس للبحث والتطوير واالبتكار والتعليم

من الوا�ضح �أن قدرة البالد على �إدراك �أن ا�سرتاتيجية اخلروج الالزمة للتخل�ص من فخ الدخل
املتو�سط حتتاج �إىل جهود حثيثة تت�صف مب�ستويات عالية من اال�ستثمار يف �إجمايل النفقات املحلية
والتعليم ،باعتبار �أن هذه هي �أجزاء من �إجمايل الناجت املحلي .ويف الوقت ذاته ،يجب �أن تقابل هذه
اال�ستثمارات الأ�سا�س بنظام ابتكار كفء يحول هذه املدخالت �إىل خمرجات ذات قيمة م�ضافة
عالية .هذه الطريقة املزدوجة حتدد النقلة النوعية التي يتوجب على البلدان تطبيقها متهيدا
للخال�ص من فخ الدخل املتو�سط واالنتقال �إىل اقت�صاد االبتكار .ومع افتقار البلدان �إىل طريقة
بعينها تتبعها عند تنفيذ هذه النقلة النوعية ،كان عليها �أن تطور ا�سرتاتيجيات تزيد معها خمرجات
تقنيات املعرفة املكثفة واملنتجات ذات القيمة امل�ضافة العالية ،وهذا ب��دوره يعتمد على القدرة
على ت�أ�سي�س النظام البيئي ال�ضروري بني العنا�صر الفاعلة ،لتوليد البحث ،والتطوير ،واالبتكار،
ون�شاطات امل�شروعات كمنطلق للتميز يف االبتكار.
وكل بلد من البلدان يطبق جمموعة متنوعة من الأدوات والآليات دعما لإيجاد نظام بيئي مزدهر

167

التحول إىل جامعة عالمية المستوى :تجربة جامعة امللك عبد العزيز

يالئم عنا�صر االبتكار .و�سوف نناق�ش هذه الآليات من منظور املقارنة الدولية يف الفقرة  3على
�أ�سا�س املمار�سات املثلى يف البلدان النا�شئة ،والبلدان �سريعة النمو ،والبلدان النامية .وخدمة
لأهداف هذا الف�صل� ،سوف جنمع املمار�سات املثلى هذه حتت �أربعة عناوين رئي�سة تبني و�سائل
حتفيز البحث والتطوير واالبتكار ونظام بيئة ريادة الأعمال واملحافظة على ا�ستدامتها� .أما �أول
عنوانني فهما املمار�سات املثلى لدعم ريادة الأعمال ،مبا فيها تقنيات ريادة الأعمال ور�أ�سمال
امل�شروعات ،واملمار�سات املثلى يف الربامج املخ�ص�صة للمهمات وامل�شروعات العمالقة .و�أما
العنوانان الآخران في�شمالن املمار�سات املثلى لتحفيز جودة البحوث واملمار�سات املثلى لدعم نظام
االبتكار من خالل رفع م�ستوى الوعي ودعم ثقافة البحث والتطوير واالبتكار وريادة الأعمال بني
العنا�صر املعنية .وميكننا القول جمازا �إن هذه املمار�سات املثلى توفر بع�ض الأ�س�س الرئي�سة التي
ت�ستطيع البلدان ا�ستخدامها لفتح ممر لها للخروج من فخ الدخل املتو�سط .وت�سهيال لل�شرح ،ميكن
ملفهوم الأ�س�س هذه �أن يف�سر ب�أنه ريادة الأعمال ،وحتديد الأولويات ،ودعم البحوث نوعا وكما،
وزيادة الوعي بثقافة البحث والتطوير.
�إن بع�ض هذه املمار�سات املثلى قابل للتطبيق �أي�ضا يف البلدان التي يبدو �أنها تنتمي �إىل اقت�صاديات
الدخل املرتفع .فبع�ض البلدان مل تكت�سب هذا امل�ستوى �إال بف�ضل وفرة مواردها الطبيعية .وهناك
بلدان جمعت �أ�صول مواردها الب�شرية والطبيعية و�صنعت منتجات جديدة وتقنيات ذات قيمة
م�ضافة عالية .و�سوف تتيح هذه املمار�سات املثلى الفر�صة �أمام نظم االبتكار لالعتماد ال على وفرة
املوارد الطبيعية وح�سب ،بل على ثروتها من املوارد الب�شرية �أي�ضا .ف�إجمايل النفقات املحلية على
البحث والتطوير يف اململكة العربية ال�سعودية مثال ،باعتبارها اقت�صادا عايل الدخل ،ال ي�شكل �سوى
 ٪0.07من �إجمايل الناجت املحلي [ .]4وهذا يعني ،بالن�سبة �إىل بلد غني بالنفط مثل اململكة العربية
ال�سعودية وغريها من الدول� ،أن زيادة اال�ستثمار يف التعليم والبحث والتطوير مي ّكنها من زيادة
قدراتها الكامنة لتح�سني رفاهية الب�شرية .لهذا ال�سبب ،نرى �أنه يف عامل ت�شتد فيه املناف�سة ،يتوجب
على هذه البلدان عالية الدخل �أن حتقق التميز يف االبتكار للحفاظ على �أدائها وال�سماح لنظم
االبتكار فيها باالزدهار واالنتقال �إىل امل�ستوى التايل.
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 -3الممارسات المثلى للتحول إلى اقتصاد المعرفة واالبتكار

من املهم جدا يف نظام يعتمد على االبتكار وي�ؤدي وظيفته على الوجه الأكمل تدعيم كل مكونات
«النظام البيئي» يف منهج يعتمد على النظم .فقطاع الأعمال ورواده يجب �أن يكونوا يف قلب النظام
البيئي ،و�أن يتفاعلوا ب�شدة مع كل العنا�صر الفاعلة الأخرى .فالن�شاطات البحثية بال حلقات و�صل
مع قطاع الأعمال لن تعطي النتائج املرجوة ،ال �سيما تلك الهادفة �إىل التخل�ص من فخ الدخل
املتو�سط .لذلك كان من ال�ضروري تطوير املجموعة ال�صحيحة من �أدوات امل�ساندة و�آلياتها من �أجل
معاجلة نظام بيئي معقد ،ويف الوقت ذاته تقوية �أ�ضعف مكوناته .ويتوجب على هذه الآليات الرتكيز
ب�شكل خا�ص على عملية التحول التجاري .هذا املنهج ،من منظور و�ضع ال�سيا�سات وت�صميمها،
يتطلب تركيبة ا�سرتاتيجية فيها �أدوات �سيا�سات نوعية وكمية يف �آن معا.
 1-3أفضل السبل لتدعيم ريادة األعمال

من العنا�صر احليوية يف حت�سني كفاءة البحث والتطوير ونظام البيئة اخلا�ص باالبتكار تنمية ريادة
أدركت كثري من البلدان يف الآونة
الأعمال القائمة على البحوث التقنية املبنية على االبتكار .وقد � ْ
الأخ�يرة �أن التحدي الرئي�س �أم��ام نظام االبتكار ال يكمن يف غياب املعرفة �أو التقنية ،بل غال ًبا
ما يكون يف العجز عن �إي�صال هذه االبتكارات �إىل ال�سوق .وقد نتج عن هذا الإدراك حتول يف
الرتكيز يف متويل البحث والتطوير بني البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
( .)OECDفمعظم هذه الدول �أعادت توجيه فر�ص متويلها عرب �سل�سلة القيمة اخلا�صة بالبحث
والتطوير واالبتكار ،مبا يف ذلك العمليات املتكاملة امل�ؤدية �إىل التحول التجاري.
يت�ضمن الدعم املبا�شر للتحول التجاري ت�شجيع التعاون ونقل املعرفة بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
العلمية .كما يت�ضمن الدعم املبا�شر لتقوية منو ال�شركات اجلديدة ذات التقنية العالية ،وحتفيز
ن�شاط م�شروعات ر�أ�س املال ،وت�سريع ن�شاط االبتكار اخلا�ص بالتحديات املجتمعية .فهذه الأ�شكال
من الدعم املبا�شر ت�سمح للحكومات با�ستهداف العوائق املحددة التي ال تكف عن الت�أثري يف �أداء
االبتكار� .أما بالن�سبة لريادة الأعمال ،فقد تت�ضمن هذه العوائق نق�ص التعاون ،واحلواجز �أمام
الأعمال ال�صغرية ،و�صغار رجال الأعمال ،والتي متنع التحول التجاري� ،أو املخاطر الكبرية يف
مناطق ذات عائدات اجتماعية عالية [ .]13ففي هذا ال�سياق ،نرى �أن �أف�ضل الطرق لدعم ريادة
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الأعمال تخترب حتت مو�ضوعات ريادة الأعمال التقنية ،ور�أ�س املال املُخاطر ،وثقافة ريادة الأعمال.
كما ميكن للممار�سات املثلى هذه حت�سني الأعمال �ضمن النظام البيئي [.]14
 1-1-3ريادة الأعمال التقنية
تزداد قيمة �أية فكرة مبتكرة بزيادة �إمكانات تطبيقاتها التجارية .كما تزداد قيمتها بوجود رجل
�أعمال تقني م�ؤهل وماهر قادر على طرح هذه الفكرة يف ال�سوق .لذلك قامت ال��دول بت�صميم
الربامج التي ت�شجع
وتطبيق �آليات وبرامج داعمة بغية ت�شجيع ري��ادة الأعمال التقنية .وت�ضم
ُ
الأعمال ال�صغرية واملحلية و�/أو الأفراد على الدخول يف البحث والتطوير ون�شاطات االبتكار ذات
برنامج بحوث ابتكار الأعمال ال�صغرية (Small Business Innovation
الإمكــانــات التجارية
َ
وبرنامج الدعم والتمويل امل�شرتك متعدد املراحل لريادة
) Research, SBIRيف الواليات املتحدة،
َ
الأعمال للأفراد يف تركيا (Individual Entrepreneurship Multi-Phased Support and Co-
) ،Financing Programsوبرنامج  PRISMيف الهند.
�أما برنامج بحوث ابتكار الأعمال ال�صغرية ( )SBIRالذي تنظمه �إدارة الأعمال ال�صغرية يف
الواليات املتحدة ،فهو واح��د من �أ�شهر الربامج ،حيث مي ّكن الأعمال ال�صغرية من البحث يف
الإمكانات التقنية لأفكارها ،ويوفر احلافز لال�ستفادة من �إمكاناتها من الناحية التجارية .وهناك
�إحدى ع�شرة وكالة احتادية تزيد ميزانيتها اخلارجية املخ�ص�صة للبحث والتطوير عن  100مليون
دوالر تخ�ص�ص ن�سبة معينة من ميزانيتها لربنامج بحوث ابتكار الأعمال ال�صغرية .كما يمُ نح ما
يقرب من  2,5بليون دوالر �سنويا من خالل هذا الربنامج [ .]15وللربنامج مراحل ثالثة ذات عقود
مالية و�/أو منح تعطى يف املرحلتني  1و  ،2والتي �ستو�ضح فيما بعد [ .]16ويف نهاية املرحلة الثالثة،
ُينتظر من الأعمال ال�صغرية �أن تلبي حاجات احلكومة من البحث والتطوير ،و�أن تنقل �أفكارها �إىل
احليز التجاري.
•املرحلة ( 1مرحلة البداية) تدعم تق�صي امليزات الفنية �أو جدوى الفكرة �أو التقنية ومتنح
 150.000دوالر ملدة �ستة �أ�شهر.
•املرحلة  2توفر املنح لت�سهيل التو�سع يف النتائج التي مت احل�صول عليها من مرحلة البداية.
وت�صل املنحة يف هذه املرحلة �إىل مليون دوالر ملدة �سنتني مل�ستحقي منح هذه املرحلة الذين
�سيقومون بعمل البحث والتطوير وتقييم �إمكانية اال�ستفادة من �أفكارهم جتاري ًا.
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•املرحلة �ُ 3صممت لإعطاء الوقت الالزم لنقل الفكرة املبتكرة من املخترب �إىل ال�سوق .ويجب على
الأعمال ال�صغرية العثور على متويل من القطاع اخلا�ص �أو وكالة متويل احتادية غري برنامج
 ،SBIRعلى اعتبار �أن هذه املرحلة ال تت�ضمن �أية منح مالية.

�إن قيام م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية ( )National Science Foundation’s, NSFبتنفيذ برنامج
 SBIRيوفر االت�صال املبا�شر بينه وبني برامج الدعم الأخرى .ويوفر برنامج �آي – كورب�س (I-
 ،)Corpsوهو �أحد هذه الربامج ،الإر�شاد والتمويل امل�شرتك للقطاع اخلا�ص .وباملثل ،تقدم معاهد
ال�صحة الوطنية ( )National Institutes of Health, NIHبرنامج امل�ساعدة على جعل الفكرة
جتارية ( )Commercialization Assistance Program, CAPالذي يكمل دور برنامج .SBIR
وي�أمل برنامج  CAPب�أن يقدم الإر�شاد للأعمال ال�صغرية يف قطاع ال�صحة بهدف رفع الإمكانات
التجارية للمخرجات من م�شروعات .SBIR
�أما يف تركيا ،ف�إن ن�شاطات رجال الأعمال حتظى بالدعم من البداية �إىل النهاية� ،أي منذ ن�شوء
الفكرة حتى مرحلة جعلها جتارية .فربنامج الدعم والتمويل امل�شرتك متعدد املراحل لريادة
الأعمال للأفراد� ،سالف الذكر ،واملعروف با�سم توبيتاك ( ]17[ 1512 )TÜBİTAKيهدف �إىل
دعم الأفراد �أو ال�شركات اجلديدة القائمة على التقنية ذات الأفكار الواعدة بالتحول �إىل منتجات
مبتكرة وخدمات للأ�سواق املحلية �أو الدولية .وي�ستهدف الربنامج ال��ذي �صممه ونفذه جمل�س
البحوث العلمية والتقنية يف تركي ا �(Scientific and Technological Research Council of Tur
) key, TÜBİTAKمراحل الن�ضج املختلفة يف ن�شاطات البحث والتطوير وريادة الأعمال .ويدمج
الربنامج الذي يت�ألف من �أربع مراحل دع ًما مال ًيا يقوم على املنح مع فر�ص الإر�شاد .فر ّواد الأعمال،
مبن فيهم الأكادمييون الذين يجهلون الأمور التجارية ،يحظون بفر�ص التدريب على امل�سائل التقنية،
والتجارية والتنفيذية ،كما يتلقون الإر�شاد من مر�شدين من ذوي اخلربة ال�صناعية.
•املرحلة  :1يبد�أ الربنامج بفكرة عمل يطرحها �صاحب امل�شروع لتوبيتاك .وبعد التقييم
الإيجابي ،يعطى �صاحب امل�شروع فر�صة تلقي تدريب على �إدارة العمل .وتبد�أ املرحلة  1بتكوين
الفكرة ،وتنتهي ب�إعداد مف�صل خلطة العمل والتدريب.
•املرحلة � :2إثر مزيد من التقييم الناجح يتلقى �صاحب امل�شروع منحة لتنفيذ خطة العمل
وت�أ�سي�س نواة امل�شروع .ويتم دعم امل�شروع املبتدئ مببلغ  50.000دوالر كنواة ر�أ�س املال،
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بهدف احل�صول على توثيق فني للفكرة املطروحة يف غ�ضون اثني ع�شر �شه ًرا� .أما الن�شاطات
احلا�صلة يف هذه املرحلة فت�شمل الت�صميم الت�صوري ،ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية والتقنية،
والتوكيد التقني (عر�ض �سابق للأمنوذج الأول ،وحماكاة ،وخوارزميات� ... ،إلخ) .كما ُيرتك
ل�صاحب امل�شروع قرار طلب دعم املر�شد� .أما ال�شركات التي تبدي منتجاتها قدرات جتارية
واعدة فت�ستطيع االنتقال �إىل املرحلة  4مبا�شرة.
•املرحلة  :3توفر هذه املرحلة الدعم على هيئة منحة من �أجل �إجراء املزيد من الدرا�سات حول
البحث والتطوير التي يتطلبها تطوير الإمكانية التجارية ملخرجات املرحلة ال�سابقة .وينبغي
على �صاحب امل�شروع (وقد �أ�صبح الآن �شركة م�ؤ�صلة) �أن يتقدم بطلب م�شروع ،حتى يح�صل
على التمويل يف هذه املرحلة� ،إىل برنامج املنح التابع للبحوث والتطوير (SME R&D Grant
 )Programوامل�سمى توبيتاك  .1507ويف هذه املرحلة يحق ل�صاحب امل�شروع احل�صول على
 ٪75من تكاليف امل�شروع مبا ال يتجاوز  250.000دوالر .ورمبا �ضمت هذه الن�شاطات ت�صميما
مف�صال� ،أو تطوير �أمنوذج جتاري �أويل واختبارات ميدانية� .أما امل�شروعات التي جتتاز مرحلة
التوكيد التقني فتقيم وفق مقيا�س خا�ص .و�أما تلك امل�شروعات التي تكمل هذه املرحلة بنجاح،
ف�إن �شركاتها حت�صل على املوافقة لالنتقال �إىل املرحلة  4لدى �إعداد خطة م�شروع جتاري
حمكمة.
•املرحلة  :4يف هذه املرحلة يتلقى �صاحب امل�شروع الت�سهيالت للح�صول على املال .وبنا ًء على
طلب ال�شركة ،تبعث توبيتاك بر�سائل �إىل �شركات ر�أ�س املال املخاطر تدعوها فيها لي�صبحوا
�شركاء يف منتجات امل�شروع� .أ�ضف �إىل ذلك �أن توبيتاك تنظم حفالت ترويج خا�صة بامل�شروع
لت�سهيل االتجّ ار باملنتجات.

يف ال�سنتني التاليتني لبدء الربنامج ،ت�أ�س�ست بنجاح � 239شركة نا�شئة من �شركات البحث والتطوير،
وجنحت معظمها يف توزيع منتجاتها جتاريا.
وبالإ�ضافة �إىل توبيتاك  1512ت�أ�س�ست ن�سخة �إ�ضافية من الربنامج حتت ا�سم برنامج الدعم
والتمويل امل�شرتك متعدد املراحل لريادة الأعمال للأفراد املعروف با�سم توبيتاك /1512ب ،بهدف
م�ساعدة ال�شركات النا�شئة على احل�صول على متويل من بيع الأ�سهم .ويف هذه الن�سخة ،تدعى
ال�شركات الكبرية للدخول يف �شراكة مع توبيتاك لدعم ال�شركات النا�شئة من خالل توفري احل�ضانة،
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والتمويل امل�شرتك ،والإر�شاد ،مع �إمكانية �إعطائها الأولوية ل�شراء منتجاتها .ويزيد الربنامج فر�ص
�صاحب امل�شروع يف البقاء يف ال�سوق .وكو�سيلة من و�سائل تكملة برنامج توبيتاك  ،1512ف�إن هذه
الن�سخة مت ّكن رواد الأعمال من اال�ستفادة من خربات القطاع اخلا�ص وتقدمي بذرة ر�أ�س املال
واملكتب �أو �إيجار ملدة �سنة ،واملوظفني اخلرباء وتطوير العمل [.]17
�أما يف ال�سياق الهندي فيطبق ت�شجيع االبتكار لدى الأفراد ،وال�شركات النا�شئة ،وبرنامج امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة )(Promoting Innovations in Individuals, Start-Ups and ،(MSME
) MSME’s Program, PRISMمن خالل ق�سم البحوث العلمية وال�صناعية (Department of
) ،Scientific and Industrial Research, DSIRويطبق الربنامج طريقة متعددة املراحل لدعم
رواد الأعمال .فكل من لديه فكرة ميكن م�ساعدته على حتويل الفكرة �إىل منتج جتاري �أو عملية
جتارية .ففي مرحلة �إثبات الفكرة ،يتم تقدمي  35.000دوالر �أو  ٪90من كلفة امل�شروع املقبول.
ويف املرحلة التالية ،التي ت�شمل عر�ضا واختبارات املوقع احلقيقي ،يح�صل �صاحب امل�شروع على
 350.000دوالر �إ�ضافية �أو  ٪90من كلفة امل�شروع املقبول .وترتاوح مدة امل�شروع بني �ستة �أ�شهر
وثالث �سنوات بح�سب الفكرة .وكما ُي�ستَ�شف من ا�سم الربنامج ،ف�إن  PRISMي�سعى �إىل فتح
�إمكانية االتجّ ار بالفكرة ب�شكل كامل [.]18
املخاطر
 2-1-3ر�أ�س املال
ِ
حيث �إن ا�ستثمارات البحث والتطوير تعطي عائداتها على املدى املتو�سط �أو الطويل ،بدال من �أن
تكون على املدى الق�صري ،ف�إن العثور على الدعم املايل لها قد يكون م�صدر قلق لل�شركات النا�شئة.
وقد �أدى هذا القلق م�ؤخ ًرا �إىل تطورات يف ت�صميم برامج تدعم �أو تن�شئ �صناديق لر�أ�س املال
املخاطر .ففي ال�صني مث ًال جند �أن خمتلف فر�ص التمويل تهدف �إىل دعم عدد وكفاءة �شركات
ِ
ر�أ�س املال املخاطر .فوكالة متويل حكومية تابعة لوزارة العلوم والتقنية (Ministry of Science
) ،and Technology, MOSTوهي مركز ال�شعلة ) (Torch Centerت�ش ّغل �صندوق ر�أ���س املال
املخاطر االبتدائي التابع لـم�شروعات تقنية �صغرية ومتو�سطة احلجم  .]19[ SMEsويقدم مركز
املخاطر لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بنواة ر�أ�س املال
ال�شعلة التمويل ل�شركات ر�أ�س املال
ِ
املخاطر على
بطريقة دعم «متويل التمويل» .وبهذه اخلطة ي�شجع مركز ال�شعلة �شركات ر�أ�س املال
ِ
ت�أ�سي�س ا�ستثمارات بالأ�سهم وتقدمي معونات ا�ستثمارية ل�شركات التقنية ال�صغرية واملتو�سطة.
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(Start-up Enterprise

من البنى املماثلة الأخرى برنامج تطوير امل�شروعات النا�شئة (�سيدز)
 )Development Scheme, SEEDSالذي ت�شرف عليه وكالة حكومية تدعم امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف �سنغافورة وتُ�سمى �سربينغ �سنغافورة ( .]20[ )SPRING Singaporeويوفر برنامج
�سيدز فر�صا �إ�ضافية للح�صول على ر�أ���س املال لل�شركات النا�شئة التي ال يتجاوز عمرها خم�س
�سنوات .ويتم اختيار ال�شركات النا�شئة بنا ًء على قوة االبتكار يف منتجاتها و�/أو عمليات �ضمن
جمال امللكية الفكرية لل�شركة .وينتظر �أن يكون ملنتجات هذه ال�شركات و�/أو عملياتها �إمكانات منو
عالية يف الأ�سواق العاملية ،و�أن ي�سهم فيها م�ستثمرون من اخلارج� .إنه اختيار يعتمد على الأ�سهم
والتمويل امل�شرتك ،بحيث مي ّكن وكالة �سربينغ �سنغافورة من اكت�ساب ملكية يف ال�شركة تتنا�سب مع
ا�ستثمارها حتى  ٪20كحد �أق�صى مع ا�سرتاتيجية خروج مدتها خم�س �سنوات .وحتظى �سربينغ
�سنغافورة مبقت�ضى �سيدز بفر�صة امل�شاركة يف اتخاذ القرارات على م�ستوى الإدارة ،كما ت�ساعد
ال�شركات النا�شئة التي تثبت كفاءتها على التقدم نحو ال�سوق.
وتقدم �سربينغ �سنغافورة فر�صة ا�ستثمار �أخ��رى لل�شركات النا�شئة� ،أال وهي برنامج التمويل
ال�شخ�صي للعمل ( )Business Angel Schemeال��ذي ي�شتمل على خطة خمتلفة .ففي هذا
الربنامج ،حت�صل ال�شركة النا�شئة على التمويل من �أ�صحاب العمل امل�سجلني يف ملف �سربينغ
�سنغافورة دون �أي م�ستثمر خارجي �آخر .ف�إذا متكنت ال�شركة النا�شئة من احل�صول على اهتمام
باال�ستثمار وااللتزام من م�ستثمرين من الربنامج ،كان للوكالة احلكومية �سلطة منحها مبلغا ي�ساوي
املبلغ املقرر (�أي دوالر مقابل دوالر) �شريطة �أال يتجاوز  1.5مليون دوالر [� .]20أَ�ضف �إىل ذلك �أن
با�ستطاعة �أ�صحاب العمل املم ِولني ،كما يف برنامج �سيدز ،امتالك �أ�سهم يف ال�شركة مبا يتنا�سب
مع ا�ستثماراتهم .ومن مزايا اخلطتني �أنهما تنطويان على نقل اخلربات من �سربينغ �سنغافورة �إىل
ال�شركات النا�شئة .كما توفران لل�شركات النا�شئة فر�ص اال�ستفادة من �شبكة م�ستثمري �سربينغ
�سنغافورة.
املخاطر لل�شركات النا�شئة كو�سيلة لتحفيز
ويف بلد نا�شئ �آخر ،هو املك�سيك ،يتم تقدمي ر�أ�س املال
ِ
روح االبتكار لدى ال�شركات املك�سيكية .فوزارة االقت�صاد املك�سيكية [ ]21تقدم متويال ل�شركات
االبتكار ي�سمى نواة ر�أ�سمال �صندوق اال�ستثمار امل�شرتك .ويهدف هذا ال�صندوق �إىل زيادة و�صول
نواة ر�أ�س املال �إىل رواد الأعمال و�/أو ال�شركات ،وي�سعى �إىل تنمية نظام بيئة ريادة الأعمال .وتذهب
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الأموال مبا�شرة �إىل �أ�صول ال�صندوق و�/أو امل�شروع مقابل ح�ص�ص من الأ�سهم يف ال�شركات املن�ش�أة
حديثا ،التي ال يتجاوز عمرها �سنة واحدة .وبالنظر �إىل طبيعة الأ�سهم ،ف�إن ا�ستثمار الوزارة فيها
ال يتجاوز  .٪50وهذا احلد مبني على القلق من احتمال عدم اال�ستحواذ على �أي حتكم بال�شركة
النا�شئة .وحتر�ص الوزارة على امل�شاركة بالأ�سهم يف ال�شركات املبتكرة لرتويج ال�شركات التي تبدي
قدرة كامنة على دخول ال�سوق .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شغل الوزارة مبادرة «متويل التمويل» التي
املخاطر .وي�ستهدف برنامج ا َملخاطر يف املك�سيك ال�صناديق املحلية
ت�ستثمر يف �أموال ر�أ�س املال
ِ
واخلارجية التي تهدف �إىل �إذكاء االبتكارات يف البالد .فبف�ضل برنامج املخاطر ،تزيد املك�سيك
الوعي بفر�ص اال�ستثمار يف ر�أ�س املال املخاطر يف البالد من خالل تقا�سم املخاطر مع امل�ستثمرين
الآخرين.
ومن الأمثلة الأخرى من تركيا برنامج متويل ر�أ�س املال املخاطر امل�سمى توبيتاك  .1514وقد �أطلق
هذا الربنامج للإ�سهام يف �إيجاد نظام بيئي لر�أ�س املال املخاطر .وي�شجع الربنامج على �إن�شاء
املبتكرة من خالل توفري منح ملديري
�صناديق جديدة تقدم ر�أ�س املال املخاطر لل�شركات ال�صغرية ِ
ال�صندوق [ .]17وي�ضمن هذا ا�ستدامة نظام بيئة ر�أ�س املال املخاطر ،ويزيد الدعم املايل اخلا�ص
مب�ستوى الن�ضوج ل�شركات ر�أ�س املال املخاطر .وبهذا ي�ستطيع توبيتاك تقدمي املنح �إىل �صناديق ر�أ�س
املال املخاطر املحلي والأجنبي بن�سبة  ٪20من حجم ال�صندوق .وينتظر �أن يركز ال�صندوق على
املراحل املبكرة من اال�ستثمارات بالأ�سهم (النواة والنا�شئة) وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي
متتلك القدرة الكامنة على تطوير منتجات مبتكرة وخدمات و�/أو عمليات �إنتاج وتقنيات حملية� .إن
احلجم الكامل ل�صناديق ر�أ�س املال املخاطر التي تلقت دعما من توبيتاك واجلاهزة لال�ستثمار يف
ال�شركات النا�شئة يف تركيا ارتفع �إىل  700مليون دوالر �أمريكي ،منها  470مليون دوالر جمعت من
املخاطر الأجنبية [.]22
�صناديق ر�أ�س املال
ِ
 3-1-3ثقافة ريادة الأعمال
يف عملية الرتويج لريادة الأعمال ،تعد الربامج التي تدعم ن�شاطاتها بداية طيبة ،لكنها لي�ست �سوى
واحدة من اخلطوات املطلوبة لإن�شاء بيئة حا�ضنة مبا فيه الكفاية .لذلك نرى �أن تطوير ثقافة ريادة
الأعمال ال يقل �أهمية عن �إطالق برامج متكن رواد الأعمال من دخول �ساحة االبتكار .ويف الوقت
ذاته ،نرى �أن مثلث املعرفة [ ]23ي�شدد على الدور املهم للروابط بني التعليم والبحث العلمي وعوامل
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االبتكار ،بغية اال�ستفادة من التعليم والبحث العلمي يف توليد االبتكار .لهذا جند �أن ح�ضانة القدرة
الإبداعية وريادة الأعمال �أ�ضحت يف الآونة الأخرية �أداة مهمة لل�سيا�سات.
تن�شئ حكومة �سنغافورة يف كل جامعة جمل�سا ي�شجع على االبتكار وريادة الأعمال ،ب�صرف النظر
عن ا�ستخدام �آليات م�ساندة بعينها يف النظام لت�شجيع مثل هذه الن�شاطات يف اجلامعة .ويقدم
�صندوق االبتكار يف اجلامعة الدعم ملجال وا�سع من الن�شاطات خللق اجلو املنا�سب لالبتكارات،
مثل :التدريب على ريادة الأعمال ،واجلوائز ،واحل�صول على اخلدمات اال�ست�شارية من الأ�ساتذة
�أ�صحاب اخلربات يف القطاع اخلا�ص ،والتدريب يف �أثناء الدرا�سة.
وكم�ؤ�شر على ت�صنيف اجلامعات يت�ضمن ريادة الأعمال ،فقد مت �إعداد امل�ؤ�شر اجلامعي جلامعات
االبتكار وري��ادة الأع�م��ال لأول م��رة يف تركيا ع��ام 2012م .ويتم الإع�لان �سنويا عن �أف�ضل 50
جامعة يف جمال ريادة الأعمال واالبتكار بعد �أن دخل امل�ؤ�شر عامه الرابع .ومن خالل ت�صنيف
اجلامعات بح�سب �أدائها يف ريادة الأعمال واالبتكارات ،ي�سهم امل�ؤ�شر يف �إذكاء املناف�سة الإيجابية
بني اجلامعات ،مما يدعم نظام بيئة االبتكار وريادة الأعمال .وت�صنف اجلامعات من خالل جمع
املعلومات وتوزيعها على  23م�ؤ�ش ًرا ُو�ضعت يف خم�سة قوائم ،هي :املناف�سة يف �إجراء البحوث العلمية
والتقنية ،وجتميع حقوق امللكية الفكرية ،والتعاون والتفاعل ،وثقافة ريادة الأعمال واالبتكار ،و�أخ ًريا
ولي�س �آخ ًرا الإ�سهام االقت�صادي والتجاري [.]24
ومن منظور النظم ،يعد امل�ؤ�شر جز ًءا من ا�سرتاتيجية �أو�سع تهدف �إىل تطوير الثقافة والقدرة على
ريادة الأعمال يف اجلامعات .ففي الوقت الذي يقي�س فيه امل�ؤ�شر الأداء ،جند �أن برنامج دعم بناء
القدرة على االبتكار وريادة الأعما ل �(Capacity Building for Innovation and Entrepre
) neurship Support Program, TÜBİTAK 1601يدعم اجلامعات واملنظمات غري احلكومية
وال�شركات لتوفري �آليات لن�شاطات ت�ضم الإر�شاد والتدريب وحفالت الرتويج ،وبرامج ا�ستعداد
امل�ستثمرين ومنا�سبات جمع الأم��وال .وحتت هذا الربنامج �أطلقت الدعوة الأوىل با�سم برنامج
ال�شهادات اجلامعية لريادة الأعما ل �(University Certification Program for Entreprene
) urship, 1601.1الذي يدعم برامج متنح �شهادات يف ريادة الأعمال لطالب املرحلة اجلامعية
الأوىل وطالب الدرا�سات العليا .ويف هذه الدعوة ،تتلقى اجلامعات الدعم يف تطبيق برامج ال تقل
عن � 120ساعة موجهة لطالب املرحلة اجلامعية الأوىل وطالب الدرا�سات العليا ولأع�ضاء هيئة
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التدري�س لبناء القدرات على ريادة الأعمال .وحني انتهاء الربنامج التدريبي ،متنح ال�شهادات لر ّواد
الأعمال الناجحني الذي يجتازون االختبار [.]17
 2-3الممارسات المثلى للبرامج الموجهة لخدمة مهام محددة
والمشروعات العمالقة

حتى �أكرث البلدان جناحا والتي لديها �أكرث الباحثني ن�شاطا ولديها املن�ش�آت املنا�سبة قد ال تتمكن
من حتقيق قدراتها الكامنة يف قاعدة بحوثها العلمية .ويف هذه احلال ي�صبح من املهم جدً ا تركيز
اجلهود البحثية املبعرثة يف البلد حول برامج تخدم مهام بعينها .فمثل هذا املنهج يجمع بني طلب
البدء ب�سيا�سات ت�صاعدية مع �أخرى تنازلية لرتكيز اجلهود البحثية يف البالد لزيادة �أثر الن�شاطات
البحثية .وعلى ال�صعيد الدويل ،ثمة ميل مطرد نحو ت�صميم �سيا�سات جتمع بني املنهج الت�صاعدي
واملنهج التنازيل ،بناء على ال�سيا�سات امل�ستهدفة .ف�صانعو ال�سيا�سات ومعهم امل�ستفيدون ،مييلون
نحو حتليل الديناميكيات املحلية والتطورات التقنية العاملية �سعيا وراء حتديد املناطق التي �ستح�صل
على الدعم.
وترتبط مربرات هذه ال�سيا�سات ب�صفة عامة باحلاجة �إىل حتفيز االبتكار يف جماالت تعاين من
حاجات اجتماعية ملحة (مثل الطاقة وال�صحة والبيئة) حيث ميكن لعمل احلكومة �أن يكمل �آليات
ال�سوق ب�أقل ما ميكن من النفقات .ولكي تكون هذه ال�سيا�سات بالكفاءة املطلوبة عليها ا�ستهداف
�سوقا بعينها �أو حاالت ف�شل عامة [ .]13وميكن حتديد الأولويات يف مناطق تتميز بتناف�سية ن�سبية �أو
يف مناطق حتتاج �إىل التطوير يف البالد لتلبي احتياجات حالية �أو م�ستقبلية .يف املنهجيات املوجهة
نحو مهمة حمددة جند �أن الربامج يف املناطق ذات الأولوية وامل�شروعات العمالقة ت�ساعد على
ت�سريع ظهور التقنيات التي يكون املجتمع يف �أم�س احلاجة �إليها.
 1-2-3الربامج املوجهة نحو مهام حمددة
وكمثال على هذا النوع من الربامج من االقت�صاديات النا�شئة من دول بريك�س (( )BRICSوهي
الربازيل ،ورو�سيا ،والهند ،وال�صني ،وجنوب �أفريقيا Brazil, Russia, India, China and South
موجه نحو مهام بعينها لدعم م�شروعات البحث
 )Africaف�إن نظام االبتكار يف ال�صني معروف ب�أنه ّ
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والتطوير واالبتكار يف جماالت لها الأولوية.
ا�ستخدمت ال�صني ب�صورة ممنهجة �أداة الدعم� ،أال وهي الربنامج الوطني للبحوث والتطوير
عايل التقنية ( )National High-Tech R&D Program, 863لتطوير تقنيات حديثة ُحددت
يف «الربنامج الوطني متو�سط الأجل وطويل الأجل لتطوير العلوم والتقنية يف ال�صني» .ويراد لهذا
الربنامج �أن يحفز تطوير تقنيات متقدمة يف جمموعة وا�سعة من املجاالت بهدف متكني ال�صني من
زيادة قدراتها التقنية ،و�أن تكون �أكرث ا�ستقالال عن الأعباء املالية املرتتبة على ا�سترياد التقنيات
من اخلارج [.]25
يركز الربنامج  863على تطوير عدد من التقنيات املهمة يف ال�سنوات اخلم�س �أو الع�شر القادمة،
وت�أ�سي�س نظم تقنية ذات قيمة عالية للتطبيقات املجتمعية ،كما يهدف �إىل ت�سريع التطور االجتماعي
واالقت�صادي للبالد ،ومتكينها من اللحاق بطالئع دول العامل يف ميادين بعينها [� .]26أما امل�شروعات،
فتنفذ وتتابع من جانب الوزارة ذات العالقة يف حني تتفاوت ميزانية امل�شروعات بني م�شروع و�آخر.
و�أحد امل�شروعات الذي حظي باهتمام كبري يف ال�صني ،ويف جميع �أنحاء العامل هو �أحد امل�شروعات
التقنية املهمة يف الربنامج  863وهو م�شروع تكامل نظم ال�سيارات الكهربائية .وقد خ�ص�صت ن�سبة
 ٪42من امليزانية ملكونات البطارية الرئي�سة وتكامل ال�سيارة الكهربائية.
�أما يف تركيا ،فبعد تبني اال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار 2016-2011م حدثت نقلة
نوعية باجتاه املنهجيات املوجهة نحو املهمة الواحدة .كانت �أموال امل�شروعات تمُ نح ح�صرا للباحثني
من خالل منهجية ت�صاعدية ،حيث كان الباحث يقرر جمال بحثه �أو مو�ضوعه باعتباره بحثا يحركه
حب املعرفة .وبنا ًء على هذه اال�سرتاتيجية [ ]27قام املجل�س الأعلى للعلوم والتقنية (Supreme
) Council for Science and Technology, SCSTبتقييم ت�سعة جماالت لها الأولوية ،وهي:
ال�سيارات ،و�صنع الآالت ،والدوائر املدجمة ،والطاقة ،واملاء ،والغذاء ،وال�صحة ،والف�ضاء ،والدفاع.
وباتباع جماالت الأولوية ،منحت املجموعة املخت�صة الأولوية ل�سبعة جماالت فرعية من املجاالت
الت�سعة .وهذا جمع االجتاه التنازيل من خالل املجل�س الأعلى للعلوم والتقنية مع االجتاه الت�صاعدي
للجهات الفاعلة لالبتكار .وعلى م�ستوى �آخر من تقييم امل�ستفيدين ،قام توبيتاك بتن�سيق عمليات
متعددة املراحل تعتمد على ا�ستخدام الأ�ساليب التقنية يف التب�صر يف العواقب ،مبا يف ذلك عمليات
م�سح دلفي ) (Delphiمن �أجل حتديد مو�ضوعات الأولويات يف املجاالت الفرعية .وت�ستخدم نتائج
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هذه العمليات يف ت�صميم ال�سيا�سات ،ور�سم خرائط الطريق التقنية وتهيئة احتياجات امل�شروعات.
ومب�شاركة عدد كبري من �أ�صحاب امل�صلحة� ،أكملت تركيا الآن ع�شر خرائط طريق تقنية و�أطلقت
�أكرث من  150مطل ًبا بنا ًء على خرائط الطريق التقنية.
وي�ستدعي تعريف املجاالت ذات الأولوية مراجعات ومرونة يف �آليات امل�ساندة .وحتقق الربامج
�أق�صى درجات الفائدة حني تكون قابلة للتكيف مع االحتياجات املتغرية .ويف عام 2013م ،طورت
توبيتاك مقيا�سي دعم جديدين يعتمدان على احلاجة ،وموجهني لغاية معينة ،بهدف تطوير �أداء
البحث والتطوير والتطور التقني وم�شروعات االبتكار يف املجاالت املف�ضلة .فربنامج الدعم للبحوث
والتطور التقني وم�شروعات االبتكار يف املجاالت املف�ضلة (توبيتاك  ]28[ )1511ي�ستهدف �شركات
القطاع اخلا�ص .ويذكر �أن برنامج الدعم مل�شروعات االبتكار وتطوير التقنية يف املجاالت املف�ضلة
(توبيتاك  ]29[ )1003موجه للباحثني من الو�سط الأكادميي وامل�ؤ�س�سات البحثية العامة واخلا�صة.
ومع اختالف املجموعة امل�ستهدفة التي �ستقود امل�شروع ،ف�إن كال الربناجمني يحفزان التعاون بني
ال�صناعة اخلا�صة والو�سط الأكادميي (امل�ؤ�س�سات البحثية) .وحتت رعاية هذه الربامج ،يعلن
توبيتاك عن قبوله اقرتاحات م�شروعات تخ�ص املجاالت املف�ضلة يف تركيا .ويقدم املهتمون طلباتهم
بنا ًء على الإعالنات .وي�صمم كل �إعالن لتغطية جماالت بحثية حمددة مع �إمكانية تقوية املجاالت
التي يكون لرتكيا فيها ميزة ن�سبية خا�صة� ،أو لطلب ت�سريع جت�سري فجوات تقنية.
�إن برامج توبيتاك  1511و  1003والتي ُ�سميت بربامج م�ساندةُ ،حددت با�ستخدام حتليل دقيق
ملخرجات خرائط الطريق التقنية ،وجمموعات الأولوية عالية امل�ستوى ،وم�شكالت القطاع اخلا�ص
القابلة للحل من خالل ن�شاطات البحث والتطوير .كما مت دمج معلومات التجارة اخلارجية يف عملية
حتديد املو�ضوعات التي �سيتم االعالن عنها .وحاليا ،تلبي هذه الربامج حاجات النظام البيئي يف
دعم م�شروعات الإنتاج وامل�شروعات ذات التوجهات اخلا�صة التي تتعلق بالتعاون بني اجلامعات
وال�صناعة .وتقدم هذه الربامج ميزانية �ضخمة لكل م�شروع باملقارنة مع الربامج التي يحركها
حب املعرفة ،بحيث ت�شجع ممار�سة ن�شاطات البحث والتطوير يف مو�ضوعات مف�ضلة� .أ�ضف �إىل
ذلك وجود حوافز لها عالقة بامليزانية للتعاون بني اجلامعات وال�صناعة .وي�شري عدد الطلبات �إىل
اهتمام الباحثني باملنهجية املبنية على الإعالن ذات التوجه املحدد .وقد زاد عدد الطلبات يف كال
الربناجمني على  3700طلب.
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 2-2-3امل�شروعات العمالقة
يف ال�صني مت �إطالق  16م�شروع ًا وطني ًا من امل�شروعات العمالقة حتت خطة التطوير – 2006
2020م .ثالثة من هذه امل�شروعات ذات �صفة �سرية ،يف حني �أن الثالثة ع�شر الأخرى هي م�شروعات
ذات �أهداف مدنية وم�شروعات ع�سكرية ،كما هو مبني �أدناه [ .]30فمثال نرى �أن الربنامج العمالق
واجلديد لتطوير الأدوية حتت رعاية املبادرة الوطنية للم�شروعات العمالقة ت�سلم مبلغ  2بليون دوالر
لتُ�ستخدم يف ال�سنوات 2015-2011م.
امل�شروعات ذات الأهداف املدنية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

� 1أجهزة �إلكرتونية �أ�سا�سية ،و�شرائح ( )Chipsعامة لال�ستخدامات املهمة ،وبرجميات �أ�سا�سية.
 2تقنيات �صناعة الدوائر املتكاملة الكبرية.
 3اجليل القادم من �شبكات املوبايل الال�سلكي عري�ض النطاق.
 4معدات �صناعية �أ�سا�سية و�آالت حتكم رقمي متقدمة.
 5معاجلة مياه امل�صارف والتحكم بها.
 6ابتكار �أدوية جديدة �أ�سا�سية.
 7الوقاية من الأمرا�ض املعدية ومعاجلتها (مثل فريو�س نق�ص املناعة /الإيدز والتهاب الكبد
الوبائي).
 8تطوير وا�سع النطاق حلقول النفط والغاز ،وغاز مناجم الفحم احلجري.
 9ا�ستنباط �سالالت جديدة يف علم اجلينات التحويلي.

امل�شروعات ذات الأهداف الع�سكرية
-1
-2
-3
-4

 1مفاعالت متقدمة وا�سعة النطاق تعمل باملاء امل�ضغوط وحمطات توليد طاقة نووية عالية
احلرارة تربد بالغاز.
 2طائرات عمالقة.
 3نظام عايل الو�ضوح ملراقبة الأر�ض.
 4رحالت ف�ضائية م�أهولة واكت�شاف القمر.

وباملثل ،تقوم حكومة كوريا اجلنوبية بت�أمني حمركات منو جديدة لت�أ�سي�س اقت�صاد م�ستدام
وحت�سني نوعية احلياة من خالل تطوير تقنية �أ�سا�س يف البيولوجيا ،وتقنية النانو ،والطاقة ،والبيئة،
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واملجاالت الواعدة الأخ��رى .وهناك �ستة برامج م�ساندة تن�ضوي حتت مظلة مو�ضوعية تنفذها
م�ؤ�س�سة البحوث الوطنية يف كوريا (� .]31[ )National Research Foundation of Koreaإن
املو�ضوعات ُحددت ،وقد مت دعم العديد من امل�شروعات املتكاملة حتت كل برنامج من برامج املظلة.
�أما الربامج املو�ضوعية ذات التوجه املحدد فهي كما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1برنامج تطوير التقنية احليوية الطبية.
2برنامج تطوير تقنية املواد النانوية.
 3برنامج اجليل القادم من حوا�سب املعلومات.
4برنامج تطوير تقارب التقنيات العالية.
5برنامج الرعاية العامة والأمن والبحث والتطوير.
6برنامج احلدود العاملية.

فمثال ،نرى �أن تطوير الطب اجلديد من املو�ضوعات التي مت تبنيها حتت رعاية برنامج تطوير
التقنية احليوية الطبية ،ويهدف �إىل تطوير ع�شرة �أدوية عالجية جتارية بحلول عام 2019م .ومن
املبادرات الأخ��رى يف قطاع ال�صحة جند ال�صندوق الكوري لتطوير الأدوي��ة ،وقد �أ�س�ست وزارة
اقت�صاد املعرفة ووزارة ال�صحة ووزارة التعليم والعلوم والهند�سة هذا ال�صندوق لتطوير الأدوية
التي ح�صلت على ما جمموعه  27مليون دوالر من امل�ساعدات.
ومما يذكر �أن امل�شروعات العمالقة ،التي تعد م�شروعات رائدة� ،أطلقت ب�صفتها نوعا خا�صا من
منهجية املهمة املحددة يف تركيا .وي�شمل هذا ب�شكل خا�ص على تقنية ال�سيارات الكهربائية من
خالل برنامج دعم م�شروعات البحث والتطوير (توبيتاك � .]32[ )1007أما هدف توبيتاك 1007
فهو حل امل�شكالت التقنية وتلبية حاجات امل�ؤ�س�سات العامة عن طريق م�شروعات البحث والتطوير.
وبف�ضل توبيتاك � 1007أ�ضحى من املمكن �إطالق م�شروعات عمالقة مبيزانيات هائلة ت�ستهدف
حاجات البالد .ومن هذه امل�شروعات مثال م�شروع قمر ات�صاالت عالية الو�ضوح ،وم�شروع ال�سيارات
الكهربائية ،وم�شروع عنفات (توربينات) الرياح .وملعظم م�شروعات املهمة املحددة هذه ميزانيات
�ضخمة تزيد على  30مليون دوالر.
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 3-3الممارسات المثلى في تحفيز البحوث القائمة على الجودة

�إن الربامج الهادفة �إىل زيادة اجلودة يف خمرجات البحث والتطوير واالبتكار ال تقل �إحلاحا عن
الربامج اجلديدة التي تدعم البحث والتطوير واالبتكار وريادة الأعمال .ومبا �أن البحث والتطوير
واالبتكار هي من حمركات النمو والرفاهية وال�صحة يف امل�ستقبل ،ف�إن من املهم �ضمان �أن يتم
ا�ستثمار املال يف م�شروعات حتمل �أكرب الإمكانات لإعطاء خمرجات بحثية فعالة وجيدة [.]33
وحيث �إن اجلامعات هي �أحد �أركان نظام بيئة االبتكار ،ف�إن زيادة جودة خمرجات البحث يف بيئة
البحوث اجلامعية حتظى بقدر كبري من االهتمام ب�صفتها ب�ؤرة ال�سيا�سات .ومن �أدوات ال�سيا�سات
التي مت �إدخالها نظم متويل البحوث القائمة على الأداء [ .]34وميكن ت�صنيف املمار�سات املثلى
لتحفيز جودة خمرجات البحوث يف نظام االبتكار حتت مو�ضوعات خطط التمويل املبني على الأداء
للجامعات ،وخطط حت�سني جودة الن�شر العلمي لدى الباحثني ،وخطط مبنية على الأداء لل�شركات
املبتكرة �سريعة النمو.
ِ
 1-3-3خطط متويل اجلامعات اعتما ًدا على �أدائها
من �أقدم نظم متويل البحوث القائمة على الأداء نظام يف اململكة املتحدة يعرف بنظام ممار�سة
تقييم البحوث ( .]35[ )Research Assessment Exercise, RAEفمنذ �إطالقه عام 1986م
حذت بلدان عدة حذو اململكة املتحدة و�أدخلت خطط متويل للبحوث قائمة على الأداء .فمثل هذا
التبني وا�سع النطاق خلطط التمويل التي تعتمد على الأداء كان مبثابة انتقال يف جودة خمرجات
البحوث على اعتبار �أن اجلامعات مركزية جدً ا يف كثري من نظم االبتكار .وبح�سب املمار�سات املثلى
الدولية ،ف�إن نفقات امل�شروع الإ�ضافية متثل �أحد �أهم �أدوات التمويل املبني على الأداء ،والذي
يدعم ت�سهيالت البحث والتطوير .فكثري من البلدان تتحمل النفقات الإ�ضافية للم�شروع .ويف الآونة
الأخرية ا�ستقر الر�أي على �أن معدل التكاليف الإ�ضافية الثابت �أقل فعالية من معدل نفقات متفاوت
مبني على الأداء .هذا التغري يف املنهجية يعطي زخما قويا للبحوث والتطوير يف اجلامعات على
�أ�سا�س �أنه يدعم املناف�سة املتزايدة.
من البلدان التي تطبق معدال متفاوتا للنفقات الإ�ضافية الواليات املتحدة واململكة املتحدة و�إيرلندا
وال�سويد .ويعد تطبيق عامل الكفاءة يف اململكة املتحدة �أحد الأمثلة البارزة .فهذه املمار�سة التي
بد�أت عام 2011م ت�سمح ملجل�س البحوث يف اململكة املتحدة ()Research Councils UK, RCUK
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بتقدير املال املقدم بنا ًء على الأداء .وهذا يقلل املبلغ املخ�ص�ص حني يكون هناك تراجع يف الأداء
[ .]33وبهذه الطريقة ،حتدد كل جامعة معدل النفقات الإ�ضافية وتقدم الطلب �إىل جمل�س البحوث
�سنويا .ويف وقت الحق ي�ستخدم جمل�س البحوث طريق حتديد جمموعات الكفاءة التي تزود املنظمة
البحثية باال�ستقالل لعمل مدخرات ب�أدنى قدر من الت�أثري .وهذا ي�ساعد على التخل�ص من حالة
عدم التيقن وال يتطلب من املنظمة البحثية جمع كمية هائلة من املعلومات �أو قيام جمل�س البحوث
ببناء نظم مراقبة باهظة التكاليف.
يف اململكة املتحدة ت�صنف املنظمات البحثية �ضمن خم�س جمموعات كفاءة (�أ ،ب ،ج ،د ،هـ)� .أما
جمموعة الكفاءة (�أ) فتمثل الأكرث كفاءة ،يف حني متثل (هـ) الأقل كفاءة .فاالنت�ساب �إىل جمموعة
كفاءة يكون بح�سب معدالت الكلفة غري املبا�شرة واملطلقة للمنظمة والتغري الن�سبي يف املعدل
باملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة .فم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف املجموعة الأقل كفاءة �ستكون عر�ضة
للتق�صي الدقيق وال�ضغط خلف�ض معدالت نفقاتها غري املبا�شرة .من ناحية �أخرى نرى �أن ت�صنيف
املنظمات البحثية يف جمموعات كفاءة يخ�ضع للمراجعة ال�سنوية� .أ�ضف �إىل ذلك �أن من الأهمية
مبكان يف املنهجية املعدلة عند ح�ساب املعدل احلايل �أخذ معدل ال�سنة ال�سابقة بعني االعتبار،
مما ي�سمح بتف�سري معدل النمو على �أنه التغري يف الن�سبة املئوية للجامعات ذات الأداء الأعلى.
وما زالت بع�ض البلدان تعتمد املعدل الثابت للنفقات الإ�ضافية بالن�سبة للجامعات .ويف الوقت
ذاته ،يزداد اجلدل حول �إمكانية التحول �إىل املعدل املتغري للتكاليف الإ�ضافية .ففي فنلنداُ ،يطبق
املعدل الثابت ،وهو  ،٪46بالن�سبة لوكالة التمويل الفنلندية لالبتكار (The Finnish Funding
) Agency for Innovation, TEKESو  ٪ 12,5بالن�سبة �إىل �أكادميية فنلندا (The Academy
)� .of Finlandأما يف �إيرلندا ،فريتفع هذا املعدل �إىل  ٪35وهناك نية لرفعه �إىل حد �أعلى [.]36
�أما يف ال�سويد فيعتمد معدل نفقات �إ�ضافية ي�صل �إىل  ،٪52مما يدعم خططا لتطبيق منوذج عامل
الكفاءة الربيطاين يف ال�سنوات القليلة القادمة .ويف �سياق الربامج الهيكلية يف االحتاد الأوروبي،
يتم تطبيق مناذج خمتلفة مبعدل  ٪20و  ٪60ب�شكل �شرطي.
ومنذ عام 2004م ،طبقت تركيا نظام نفقات �إ�ضافية مبعدل  ٪10لكل م�شروع .ويف التطبيق
اجلديد للنفقات الإ�ضافية للم�شروعات كان الهدف رفع معدل متويل البحث والتطوير يف ميزانيات
اجلامعات من � ٪2إىل  .٪25لذلك فقد مت تغيري تطبيق معدل النفقات الإ�ضافية الثابت وزيادته من
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� ٪10إىل  ٪50بنا ًء على �أداء اجلامعة الذي يقيم �سنويا وفق معايري مو�ضوعية .وبح�سب املمار�سة
اجلديدة �سيتغري معدل النفقات الإ�ضافية للم�شروع من جامعة �إىل �أخرى بح�سب �أدائها .فكلما ارتفع
�أداء اجلامعة زاد معدل النفقات الإ�ضافية .وهذا بدوره يعني ميزانية �إ�ضافية للبحوث والتطوير يف
اجلامعات التي تتناف�س لرفع م�ستوى �أدائها.
ومن الأمثلة الأخرى عن خطط التمويل القائمة على الأداء يف اجلامعات منح اجلوائز ملخرجات
البحث والتطوير ،مثل :الن�شر العلمي ،وبراءات االخرتاع ،وتقدمي احلوافز بنا ًء على جناحها .ويف
الآونة الأخرية طبقت هذه ال�سيا�سات يف جمهورية الت�شيك [ .]37وتهدف جمهورية الت�شيك حتفيز
م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتح�سني اجلودة وعدد الطالب والت�أثري يف ميزانيات اجلامعة ال�سنوية.
حيث يتم مراجعة جميع خمرجات البحث والتطوير ،والتي تقا�س من خالل منحها مبالغ حمددة.
وت�شمل م�ؤ�شرات النظام العديد من �أن��واع الن�شر العلمي مثل الن�شر يف �إح��دى املجالت العلمية
املرموقة� ،أو الن�شر يف قاعدة معلومات دولية مثل � SCOPUSأو � ERIHأو براءات االخرتاع �أو نتائج
�أخرى لبحوث تطبيقية .وتتفاوت ن�سبة النقاط التي حت�صل عليها الفئات املختلفة من امل�ؤ�س�سات
البحثية بح�سب م�ستويات جناح هذه الفئات.
 2-3-3خطط متويل الباحثني اعتماد ًا على �أدائهم
�إ�ضافة �إىل املنح اجلديدة لأداء امل�شروعات يف تركيا ،ف�إن امل�شروعات التي يتم �إجنازها بنجاح
تمُ نح منحة �إ�ضافية لزيادة ت�أثريات امل�شروعات املمولة القائمة على الأداء .ولتقييم الأداء ي�ؤخذ يف
االعتبار  36معيا ًرا فرع ًيا .وتت�ضمن هذه املعايري عدد الأوراق العلمية املن�شورة يف املجالت امل�صنفة
يف املجموعات �أ ،و ب ،و ج ،وكذلك عدد الأوراق العلمية املحكمة الأخرى ،وعدد الإحاالت املرجعية
بح�سب ت�سعة معايري �أ�سا�س [� .]38أما املعايري الت�سع الأ�سا�س ،فتت�ضمن املقاالت العلمية ،والأوراق
العلمية ،والكتب ،واملنح ،واجلوائز ،وبراءات االخرتاع ،واملخرجات (مثل :املنتجات ،وعمل النماذج،
وت�أ�سي�س ال�شركات) ،ون�شر العلم ،وتدريب الباحثني ،وامل�شروعات اجلديدة .ومتنح النقاط التي
تُكت�سب مبوجب هذه املعايري ،وامل�شروعات املنجزة بنجاح مبالغ ت�صل �إىل  48.000دوالر ،بالإ�ضافة
�إىل منحة امل�شروع ،وعالوة احلوافز ،والنفقات الإ�ضافية للم�شروع .وميكن دفع عالوة احلوافز
للباحثني عمليا على �شكل دخل �شهري ي�صل �إىل  1500دوالر.
ومــن الأمثلــة الأخ��رى عن التمويل القائم على الأداء برنامج احلوافز للن�شر العلمي ال��دويل
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) (Incentive Program for International Scientific Publications, UBYTالذي �أطلق يف
تركيا لتح�سني جودة الن�شر العلمي .وقد متت مراجعة الربنامج لزيادة معدل الإحاالت املرجعية
الدولية �إىل كل عمل من�شور ،الأمر الذي يعد م�ؤ�شرا على اجلودة .وبح�سب الربنامج ،ف�إن املجالت
املت�ضمنة يف فهار�س املراجع الدولية تق ّيم با�ستخدام مقايي�س مو�ضوعية ،مثل عامل الت�أثري ،ون�صف
عمر الإحاالت املرجعية .ويف هذا املجال تقارن الأعمال املن�شورة مبا يعادلها يف املجاالت البحثية،
ويتلقى كل عمل من�شور درجة معينة ،ثم متنح احلوافز بح�سب م�ستوى اجلودة [.]38
 3-3-3خطط متويل ال�شركات اعتما ًدا على �أدائها
يف ال�صني تقوم �شركة )،(Beijing Zhongguancun Sci-Tech Financing Guaranty Co. Ltd.
وهي �شركة يف حديقة ) ،(Zhongguancun Parkوامل�سماة «وادي ال�سيليكون يف ال�صني» تقوم
بتحديد «�شركات الغزال» (� )gazelleسريعة النمو ،وتقدم لها احلوافز بناء على �أدائها [ .]39وبناء
على خطة «الغزال» حتدد ال�شركة املذكورة �آنف ًا ثالثة �آالف �شركة من �شركات الغزال كل عام ،وهي
التي تبدي �أكرب قدر من االبتكار ،وتعمل على ت�سهيل ح�صولها على قرو�ض بفوائد زهيدة وفق نظام
ائتمان و�ضمان خا�ص .ويجب �أن يكون دخل ال�شركات بني  1.5مليون و  80مليون دوالر ،كما يجب
�أن حتقق منوا بن�سبة  ٪20-10تقريبا مقارنة بال�سنة ال�سابقة .وتبعا ملعايري الأداء الأخرى (مثل
عدد براءات االخرتاع ون�شاطات االبتكار) يتم تعريف ال�شركات بناء على ت�صنيف يتكون من خم�س
جنوم .وتبعا لعدد النجوم ،تتحدد الن�سبة املئوية من ميزانية امل�شروع التي حت�صل عليها ال�شركة
على �شكل قر�ض بنكي بفائدة �ضئيلة .فمثال ،ت�ستطيع �شركة م�صنفة �ضمن فئة النجوم اخلم�س �أن
حت�صل على قر�ض يعادل  ٪40من ميزانية امل�شروع بفائدة �ضئيلة ،يف حني حت�صل �شركة �أخرى
م�صنفة �ضمن فئة النجمة الواحدة على قر�ض يعادل  ٪20من ميزانية امل�شروع.
 4-3الممارسات المثلى لتسخير الوعي بالبحث والتطوير لدعم نظام
االبتكار

من املهم عند �صناع ال�سيا�سات احلفاظ على نظام البيئة الذي ال ي�ستغل �أداء الفاعلني احلاليني �إىل
�أبعد احلدود وح�سب ،بل وي�ستقطب �أي�ضا الداخلني اجلدد ب�إمكاناتهم الواعدة من �أجل م�ستقبل
النظام .ومن هذا املنطلق جند �أن من املهم �أن يزداد الوعي بثقافة البحث والتطوير وريادة الأعمال
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والتعمق فيها بهدف دعم نظام االبتكار .وهناك العديد من الآليات التي ميكننا �أن نقول �إنها تبدي
ممار�سات مثلى يف عملية زيادة الوعي بثقافة البحث والتطوير .و�سنناق�ش هذه املمار�سات حتت
عنواين ن�شر ثقافة البحث والتطوير بني الباحثني ون�شر ثقافة البحث والتطوير يف املجتمع.
 1-4-3ن�شر ثقافة البحث والتطوير وبثها بني الباحثني
يتزايد الرتكيز على رفع القدرات لنقل التقنية ودعمها بهدف رفع م�ستوى التعاون بني م�ؤ�س�سات
البحث العامة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل وريادة الأعمال .فعلى �سبيل املثال تتبنى حكومة املك�سيك
برناجما لبناء القدرات ونقل املعرفة .ويهدف هذا الربنامج �إىل ت�سهيل قدرة القطاع اخلا�ص على
الو�صول �إىل املعرفة املولدة داخل اجلامعات ومراكز البحث والت�شجيع على حتقيق املهمة الثالثة
للو�سط الأكادميي .وقد مت تعريف هذه املهمة الثالثة على �أنها الإتجّ ار باملعرفة من خالل نقل التقنية
والتفرعات الأكادميية .وتوفر احلكومة ق�سائم لالبتكار من خالل مكاتب نقل املعرفة بهدف حتفيز
طلبيات ال�شركات للحلول املبتكرة التي تنتجها امل�ؤ�س�سات املولدة للمعرفة .كما يوفر هذا الربنامج
منحا متو�سطة الأجل ملكاتب نقل املعرفة والروابط مع القطاع اخلا�ص يف حماولة لدفع منو هذه
املكاتب وتطويرها.
�أما الآليات الأخ��رى املتبعة يف �سائر البلدان ذات الدخل املتو�سط �أو املرتفع تقري ًبا فهي �أدوات
ال�سيا�سات الداعمة ملكاتب نقل التقنية .ففي تركيا ،يقدم برنامج توبيتاك  ]17[ 1513منحا ملكاتب
نقل التقنية املوجودة واجلديدة .والهدف من ذلك هو �إطالق عملية االبتكار وريادة الأعمال يف
اجلامعات من خالل حت�سني جودة اخلدمات التي تقدمها مكاتب نقل التقنية بغية الإتجّ ار باملعرفة
والتقنية يف اجلامعات .ويف توبيتاك  1513هناك خم�س فئات من الن�شاطات م�ؤهلة للدعم وت�شمل:
بناء الوعي ،وخدمات التدريب والإر�شاد ،وخدمات امل�ساعدة على تقدمي طلبات احل�صول على دعم
مل�شروع بحث وتطوير ،ون�شاطات تزيد من التعاون بني اجلامعة وال�صناعة ،وتطوير امل�شروعات
و�إدارت �ه��ا .كما تت�ضمن خدمات لإدارة حقوق امللكية الفكرية ،والرتخي�ص ،وخدمات ت�أ�سي�س
ال�شركات ،وريادة الأعمال .ومن خالل هذه الن�شاطات ت�سعى مكاتب نقل التقنية �إىل امل�ساعدة على
حتويل الأ�صول التقنية يف اجلامعات �إىل خمرجات جتارية� .أ�ضف �إىل ذلك ف�إن مكاتب نقل التقنية
ت�ساعد على ت�شكيل التعاون بني اجلامعات وال�صناعة ،و�إنتاج املعرفة والتقنية وفق احتياجات
ال�صناعة .وتتلقى مكاتب نقل التقنية التمويل على مدى ع�شر �سنوات �ضمن برنامج توبيتاك .1413
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والعر�ض مفتوح �أمام �أف�ضل خم�سني جامعة تركية يف جمال ريادة الأعمال واالبتكار ،ويحق لهذه
اجلامعات احل�صول على خم�سة ماليني دوالر تقريبا.
ويعد برنامج التو�أمة يف كوريا اجلنوبية مثاال �آخر على �آليات امل�ساندة ،حيث ي�شجع هذا الربنامج
على تبادل املعلومات بني مكاتب نقل التقنية �صاحبة الريادة واملكاتب امل�ؤ�س�سة حديثا �أو التي يف طور
الإن�شاء .ويف هذه العملية ت�صنف جميع مكاتب نقل التقنية يف كوريا اجلنوبية �ضمن فئة القادة� ،أو
املبتدئني �أو حديثي الت�أ�سي�س .ووفق هذا الت�صنيف ينتظر من املكاتب (القادة) م�شاطرة خرباتهم
مع املكاتب املبتدئة �أو حديثة الت�أ�سي�س .كما يتوقف حجم الدعم املقدم �إىل مكاتب نقل التقنية
ومدته على هذه الت�صنيفات.
�أمــا يف الربازيــل ،فنجد �أن برنامج الدعم ال��ذي تقدمه احلديقة الوطنية للح�ضانة والتقنية
) (National Incubator and Technological Park Support Program, PNIوالذي تطبقه
وزارة العلوم والتقنية واالبتكار ،هو برنامج متكامل يزود احلا�ضنات ومكاتب نقل التقنية وحدائق
التقنية مبنح الدعم [ .]40وت�شمل ن�شاطات الدعم �إجراء درا�سات طليعية مع درا�سات حاالت دولية
حلا�ضنات ومكاتب نقل تقنية �أخرى خارج الربازيل ،كما ت�شمل تزويد ر ّواد الأعمال بخدمة حتليل
ال�سوق .ويف الوقت ذاته ،يتيح �أمنوذج  ((( CERNEت�صنيف حا�ضنات البلد وعددها  384بح�سب
م�ستويات ن�ضوجها .ويف كل م�ستوى يتوقع �أن حتقق احلا�ضنات ن�شاطات بعينها بناء على املمار�سات
املثلى.
ومن برامج الدعم الأخ��رى التي �أن�شئت لزيادة ن�شر ثقافة م�شروعات البحث والتطوير برنامج
توبيتاك  3001لتمويل البحث والتطوير للباحثني املبتدئني (R&D Funding Program for
) .]28[ Beginning Researchersويوفر هذا الربنامج الفر�ص للباحثني الذين مل ي�سبق لهم �أن
تلقوا �أي متويل �أن يتقدموا بطلب الدعم مل�شروعهم الأول ،و�أن يتم تقييمهم يف وعاء منف�صل عن
الباحثني الكبار .ويوفر هذا و�سيلة لدعم الباحثني يف بداية حياتهم املهنية وي�شجعهم يف الوقت
نف�سه على اكت�ساب اخلربة .وبو�سع الباحثني يف اجلامعات واملنظمات احلكومية والأهلية �أن يتقدموا
�إىل هذا الربنامج اجلديد �إذا مل ي�سبق لهم احل�صول على دعم مايل كباحثني رئي�سيني .ومن
((( �أمن��وذج  CERNEهو �أمن��وذج �إداري لتح�سني نتائج احلا�ضنات كم ًا ونوع ًا بهدف توليد �شركات ابتكار ناجحة.
(املرتجمان).

187

التحول إىل جامعة عالمية المستوى :تجربة جامعة امللك عبد العزيز

مميزات هذا الربنامج �أن له معدل دعم عاليا وميتاز ب�سرعة عملية التقييم ،وبعدم وجود حدود
لعدد الطلبات .ويقدم الربنامج منح ًا ال تتجاوز قيمتها  25.000دوالر لكل م�شروع ،وهذا ي�شمل
املنح الدرا�سية ،ودعم الرحالت العلمية ،وتغطية تكاليف ن�شر نتائج امل�شروع ،وعالوة حوافز� .أما
مدة م�شروع البحث والتطوير فتمتد حتى � 24شه ًرا .ومنذ �إطالق هذا الربنامج اقتنع  ٪40من
الباحثني املبتدئني يف تركيا باال�شرتاك يف ثقافة البحث والتطوير.
�أما يف اليابان ،فتتم امل�شاركة يف التطورات التقنية من خالل برناجمني متبادلني بني اجلامعات
وال�صناعة .ففي اجتماعات تقدمي التقنيات اجلديدة ،يطرح الأكادمييون عرو�ضهم على ال�صناعة،
وت�شارك ال�صناعة بعر�ض احتياجاتها على الو�سط الأك��ادمي��ي من خالل حلقات بحث تتناول
االبتكارات املفتوحة .وكال الربناجمني يزيد من ن�شر املعرفة �ضمن نظام االبتكار مع زيادة الوعي
بثقافة البحث والتطوير .وت�ساعد هذه الربامج ،مبا فيها الرعاية اال�سرتاتيجية للبحث والتطوير
املبتكر ،على التعهد بتوجيه البذور الواعدة من نتائج امل�شروع من بحث �أ�سا�س �إىل تقنيات رئي�سة
ل�صناعات جديدة [ .]40فمثل هذه املبادرات ت�سمح لليابان ب�إر�ساء �أ�س�س ال�صناعات امل�ستقبلية
واحلفاظ على منوها االقت�صادي.
 2-4-3ن�شر ثقافة البحث والتطوير وتغلغلها يف املجتمع
من العنا�صر املهمة الأخ��رى يف زي��ادة الوعي بثقافة البحث والتطوير رفع م�ستوى تعليم العلوم
والتقنية والهند�سة والريا�ضيات (science, technology, engineering and mathematics,
) STEMبد ًءا من املراحل املبكرة .فمجال تعليم هذه املواد يحظى بكثري من الرتكيز يف العديد من
البلدان .فالواليات املتحدة مثال تدعم املعار�ض العلمية يف كثري من الوكاالت احلكومية .وقد �أطلقت
الواليات املتحدة م�ؤخ ًرا برنامج املعار�ض العلمية �ضمن �سيا�سات «التعليم يف �سبيل االبتكار» التي
يرعاها الرئي�س الأمريكي .وقد ا�شرتك يف معر�ض البيت الأبي�ض للعلوم مائة طالب من �أكرث من
 30والية ميثلون  40من املنظمات وامل�سابقات يف التقنية والعلوم والريا�ضيات والهند�سة الكت�شاف
املواهب لدى علماء ،ومهند�سي ،وخمرتعي ،ومبتكري امل�ستقبل .وقد ح�صل  30فريقا من الطالب
على فر�ص عر�ض م�شروعاتهم كجزء من املعر�ض .وقد �شاهد الرئي�س معرو�ضات الطالب التي
تراوحت بني بحوث طليعية ت�شكل اخرتاقا علم ًيا وخمرتعات جديدة ،و�أعطى ملحوظات جلمهور
من الطالب و�أ�ساتذة العلوم ورواد الأعمال حول �أهمية تدري�س هذه العلوم بالن�سبة للم�ستقبل
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االقت�صادي للبالد [.]42
وميكن �أن يكون لزيادة الوعي العام بالعلوم �أولوية كو�سيلة من و�سائل ن�شر ثقافة البحث والتطوير
وتغلغلها يف املجتمع .ومن املمار�سات املثلى يف هذا االطار ،م�سابقة االحتاد الأوروبي للعلماء ال�صغار
التي ت�شرف عليها املفو�ضية الأوروبية .ف�ضمن الربامج الهيكلية لتطوير البحوث والتقنية ،وكذلك
منطقة البحوث الأوروب�ي��ة ( )European Research Area, ERAتهدف الن�شاطات العلمية
واملجتمعية �إىل حتقيق االن�سجام بني اجلهود العلمية واملجتمع الأوروب��ي .ويف هذا ال�سياق ،تعمل
املناف�سة على رفع �ش�أن ُمثل التعاون والتبادل بني العلماء ال�صغار .كما تتاح للعلماء ال�صغار فر�صة
التعرف على العلماء الآخرين من ذوي القدرات واالهتمامات املماثلة وتلقي التوجيهات من �أملع
العلماء الأوروبيني .ومنذ �إطالقها عام 1989م كمعر�ض لعلوم الطالب الأوروبيني مت ّثل امل�سابقة
الأوروبية ( )The EU Contestاملعر�ض ال�سنوي لأف�ضل الإجنازات العلمية التي يحققها الطالب
الأوروبيون .ويحظى املعر�ض باهتمام و�سائل الإعالم ،مع �إعطاء الطالب فر�صة التناف�س مع �أف�ضل
م�شروعا
معا�صريهم على امل�ستوى الأوروبي .ويف عام 2013م �ضمت امل�سابقة اخلام�سة والع�شرون 85
ً
عاما .وقد تقا�سم الفائزون جائزة
من  37دولة مع  126عاملًا �صغ ًريا ترتاوح �أعمارهم بني  14و ً 21
مالية قدرها  74.000دوالر بالإ�ضافة �إىل جوائز �أخرى مثل الرحالت العلمية.
ومن املمار�سات املثلى يف الواليات املتحدة مهرجان العلوم والهند�سة� .أما ر�سالة املهرجان فتتمثل
يف حتفيز اهتمام ال�شباب بالريا�ضيات والعلوم والهند�سة والتقنية واحلفاظ على هذا االهتمام.
وبالإ�ضافة �إىل الدعم من �أعلى اجلهات ،ت�شمل هذه املهرجانات ن�شاطات عملية وعرو�ضا حية يقوم
بها م�شاهري العلماء واملكت�شفون وم�ؤلفو الكتب الرائجة واخلرباء من ذوي ال�شهرة العاملية.
ومما يذكر �أي�ضا �أن برنامج الدعم الذي مت ت�أ�سي�سه م�ؤخ ًرا يف تركيا ،وبو�صفه مثا ًال �آخر عن اجلهود
احلكومية ال�ضخمة التي تهدف �إىل ن�شر العلم يف املجتمع ،يهدف �إىل بث الوعي بامل�سائل العلمية
والتقنية وتنمية الثقافة العلمية لدى ال�شباب من خالل �إقامة املعار�ض العلمية يف املدار�س احلكومية.
وبنا ًء على برنامج دعم املعار�ض العلمية [ ]44متنح املدار�س احلكومية معونة مالية للطالب من
ال�صف اخلام�س حتى الثاين ع�شر بالتعاون مع وزارة التعليم لإقامة املعار�ض العلمية .وقد مت تقدمي
املعونة يف ال�سنة الأوىل من الربنامج �إىل  1092مدر�سة ،يف حني زار املعار�ض حوايل مليون زائر ،وبلغ
عدد املعرو�ضات  30.000قدمها  64.000طالب ب�إ�شراف �أكرث من � 15.000أ�ستاذ.
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وبالإ�ضافة �إىل االحتفاالت الدورية الكبرية ،مثل املعار�ض العلمية ،ت�ضم الأمثلة الأخرى املراكز
العلمية التي ال تتوقف عن خدمة النا�س .ويف تركيا ر�أى املجل�س الأعلى للعلوم والتقنية افتتاح مركز
علمي يف كل حمافظة تركية بحلول عام 2023م بد ًءا ببلديات املدن .و�ستكون املراكز العلمية []44
مقرات مل�شاركة اجلمهور باملعرفة العلمية ،وو�سيلة لرفع م�ستوى الثقافة العلمية ،وزي��ادة معدل
االطالع العلمي يف املجتمع .ومتا�شيا مع هذه التطورات� ،أطلق توبيتاك برنامج دعم تطور مراكز
العلوم الذي ُي�ستخدم �أ�صال يف دعم املعرو�ضات يف بلديات املدن يف �أمنوذج �شراكة حملي.
و�إثر قرار املجل�س الأعلى للعلوم والتقنية مت التوقيع على عقود مع �أربع بلديات ،وافتتح رئي�س الوزراء
الرتكي م�ؤخرا مركز العلوم يف قونيا .ومن املتوقع �أن يتم افتتاح املركزين الآخرين يف عام 2016م.
وتقع جميع املراكز يف �أبنية ع�صرية مزودة ب�أحدث التجهيزات .فمثال ي�شغل مركز العلوم يف قونيا
م�ساحة � 20ألف مرت مربع ،مبا يف ذلك م�ساحات املعر�ض ،و�أق�سام التدريب ،وقاعات االجتماعات،
واملكتبات .ويتطلع مركز العلوم يف قونيا لأن يكون من بني �أف�ضل ثالثة مراكز يف العامل� .أما يف
ً
ً
معر�ضا يف
معر�ضا قيد الت�صميم على امل�ستوى العاملي ،كما ينفذ 40
الوقت احلايل فهناك 235
املركز الذي افتتح حديثا .ومن املعار�ض القادمة �سيكون معر�ض «�سالطنة العلم» ،وي�ضم  50وحدة
معرو�ضة تتعلق ب�إ�سهامات العلماء واملخرتعني وعلماء الفلك والريا�ضيات والهند�سة والطب التي
ُنقلت �إىل �أوروبا و�ش ّكلت الأ�سا�س الذي قامت عليه النه�ضة الأوروبية.
 -4توصيات لتحقيق التميز ف��ي االبتكار بهدف التخلص م��ن فخ
الدخل المتوسط

تتطلب جهود الدول وهي ت�سعى للتخل�ص من فخ الدخل املتو�سط قد ًرا كب ًريا من التفاين لتعزيز
البحث والتطوير واالبتكار ودعم نظام ريادة الأعمال لكي حتقق التميز يف االبتكار .لكن ال�سعي �إىل
�إيجاد املناخ البيئي الكامل يتطلب رفع م�ستوى الأداء يف نظام االبتكار واجلهات املعنية به .ويف نهاية
املطاف ت�ستطيع نظم البيئة اجليدة م�ساعدة اقت�صاديات ب�أكملها لت�صبح اقت�صاديات تقوم على
املعرفة وتتقدم باالبتكار.
لقد بينت املمار�سات املثلى من االقت�صاديات النامية والنا�شئة �ضرورة وجود �سل�سلة من �آليات
امل�ساندة والت�صميم ال�سليم لل�سيا�سات لدعم البحث والتطوير واالبتكار وريادة الأعمال .ول�سهولة
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املقارنة مت جمع �آليات امل�ساندة هذه يف ممار�سات موجهة نحو ريادة الأعمال� ،أو برامج وم�شروعات
عمالقة موجهة نحو مهمة معينة ،وحتفيز جودة البحوث العلمية ،ودعم نظام االبتكار من خالل
ثقافة البحث والتطوير والوعي بني املهتمني باالبتكار واملجتمع .وبنا ًء على النظرة العامة لهذه
املمار�سات املثلىُ ،و�ضعت التو�صيات الأربع التالية:
•�إن �آليات امل�ساندة التي مت ت�صميمها لتكون ذات �صفات مرحلية مهمة لدفع ن�شاطات الأعمال
مرحلة تلو �أخرى .وبناء على املمار�سات املثلى ،ميكن لهذه املراحل �أن تعالج م�ستوى الن�ضوج
لت�أ�سي�س �شركة نا�شئة ،و�إع��داد خطة عمل وتنفيذها ،وتقدمي الدعم لإثبات �صحة مفهوم
ون�شاطات البحث والتطوير ذات ال�صلة ،واالنتقال �إىل مرحلة الإتجّ ار من الفكرة �إىل ال�سوق.
ويف الوقت ذاته ،يجب �أن تقدم �آليات امل�ساندة هذه �ضمن خليط �صلب من ال�سيا�سات تدمج
املخاطر .وعند اللزوم ،ال�سيما يف االقت�صاديات
الدعم الإر�شادي وتوفر التمويل لر�أ�س املال
ِ
املخاطر وت�شجيعه بطريقة «متويل التمويل»� .أ�ضف
النا�شئة ،ميكن حتفيز متويل ر�أ�س املال
ِ
�إىل ذلك ف�إن املمار�سات املثلى لزيادة ثقافة ريادة الأعمال يف اجلامعات ت�شمل ت�صميم م�ؤ�شر
جديد لت�صنيف اجلامعات وتطبيقه.
•�إن تطبيق املنهجيات ذات الأهداف املحددة والتي تدمج املنهج الت�صاعدي مع املنهج التنازيل
لدى الباحثني مهمة جد ًا يف توجيه املوارد نحو تقنيات التطور الدقيقة .وهذه املنهجيات مفيدة
على نحو خا�ص يف ك�سب وقت ثمني يف عملية اللحاق مبخرجات نظم �أكرث تقدما واقت�صاديات
مبنية على االبتكار .و�إن مرونة املنهجيات املوجهة نحو هدف حمدد ،وبالتايل جناحها ،مي ّكن
من دفعها نحو الأمام بتطبيق ممنهج لربامج تعتمد على طلب العرو�ض والتي ُت َع ُّد حا�سمة يف
زيادة متيز االبتكار� .أ�ضف �إىل ذلك ف�إن امل�شروعات العمالقة التي تنفذ بو�صفها حاالت خا�صة
من مناهج حمددة الأهداف ت�ساعد يف توجيه املهتمني باالبتكار نحو امل�شروعات الكربى.
•ينبغي على املنهجيات التي تف�ضل التميز �أن تكون قادرة على �إكمال اجلهد الأكرب يف حت�سني
�أداء املناخ البيئي لالبتكار ،ال �سيما نحو تقدمي املخرجات التي ت�ساعد البالد على التخل�ص
من فخ الدخل املتو�سط .مثل هذه املنهجيات التي تف�ضل التميز البحثي وجودة البحوث ت�شمل
قابلية التغري يف النفقات الإ�ضافية للم�شروع بح�سب �أداء البحث ومنهجيات �أكرث ابتكا ًرا لزيادة
م�ستوى املناف�سة الإيجابية بني اجلامعات .وقد يكون ذلك مرتبطا بنتائج م�ؤ�شر ت�صنيف
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اجلامعة .وب�صفة عامة ،قد تت�ضمن �أدوات حت�سني جودة البحوث خطط حوافز للجامعات
والباحثني وال�شركات مبنية على الأداء .وال تقل �أهمية ت�صميم �أدوات ال�سيا�سات لتح�سني جودة
البحوث يف نظام البيئة عن �أهمية الربامج اجلديدة.
•�إن اجلهد امل�ضاعف الذي يبذل للتخل�ص من فخ الدخل املتو�سط عن طريق القيام بخطوات
�أو�سع نحو التحول �إىل اقت�صاد قائم على االبتكار يتطلب قبول باحثني جدد يف النظام .ويرتاوح
التنوع بني املهتمني بالبحث والتطوير الذين يقومون بتقدمي م�شروعهم الأول وبني ت�شجيع
باحثي ورواد �أعمال امل�ستقبل من خالل �إقامة املعار�ض العلمية .ويف الوقت ذاته من املهم العمل
على ن�شر العلوم داخل املجتمع بحيث يزداد تقبل ا�ستخدام االبتكارات التقنية يف املجتمع.
 -5سياسات مقترحة لتحسين التميز في االبتكار في المملكة
العربية السعودية

ميكن تقدمي ن�صائح حمددة لعملية �صنع ال�سيا�سات يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سعي لتحقيق
التميز يف االبتكار املبني على الت�أثري امل�شرتك لر�أ�س مالها الطبيعي والب�شري .فعلى �سبيل املثال،
�أن�ش�أت جامعة امللك عبد العزيز ذراعا ا�ستثمارية مبوجب مر�سوم ملكي عرفت با�سم وادي جدة ،وهي
�شركة م�ساهمة .وعلى اعتبار �أن هذه هي من التجارب الأوىل من نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية
فقد ُخطط لها �أن يكون للأموال �أمنوذج جتاري قائم على نقل املعرفة والبحث والتطوير والربح.
ولال�ستفادة من ر�أ�س املال ب�صورة فعالة ،ميكن لل�شركة الفرعية �أن تهتم لتقدمي نواة ر�أ�س مال
�إىل ال�شركات النا�شئة بهدف تنمية ريادة الأعمال يف خطة �شبيهة بالربامج متعددة املراحل كالتي
عر�ضناها يف هذا الف�صل� ،أي برنامج  SBIRوتوبيتاك  1512و  .PRISMفمثل هذا ال�صندوق� ،أو
خماطر يدعم الأفكار املبدعة مع �إمكانية
ال�صناديق املماثلة ،ميكن �أن يحول �إىل �صندوق ر�أ�س مال ِ
توليد منتجات ذات قيمة �إ�ضافية عالية .وبنا ًء على املمار�سات املثلى يف مركز ال�شعلة ،و�سربينغ
�سيدز ،وبرنامج املخاطر يف املك�سيك ،وتوبيتاك  1514ن�ستطيع �أن نرى �أن با�ستطاعة اململكة العربية
املخاطر يف البالد .ومن ناحية �أخرى،
ال�سعودية �أن ت�ؤ�س�س خطة خا�صة لتحفيز بيئة ر�أ�س املال
ِ
ب�إمكان جامعة امللك عبد العزيز �أن ت�ؤ�س�س برناجم ًا مينح ال�شهادات ويهدف �إىل تنمية ن�شاطات
الطالب يف جمال ريادة الأعمال .هذه التو�صيات الثالثة يجب �أن ُيخطط لها معا بحيث يت�سنى لها
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تعزيز احتياجات ر ّواد الأعمال ونظام بيئة ريادة الأعمال يف البالد.
وفيما يتعلق بت�صنيف اجلامعات بحيث يعك�س احتياجات االقت�صاديات النا�شئة ،ف�إن التجربة
الرتكية يف �إن�شاء «م�ؤ�شر خا�ص بن�شاط اجلامعة يف االبتكار وريادة الأعمال» ميكن اال�ستفادة منه
ك�أحد املمار�سات املثلى مل�ؤ�شر مماثل يلبي احتياجات اجلامعات ال�سعودية .فمثال� ،إن الت�صنيف
الأكادميي للجامعات العاملية ل�سنة 2014م [ ]45ي�ستخدم �ستة معايري يف ت�صنيف اجلامعات .وت�شمل
هذه املعايري عدد اخلريجني الفائزين بجائزة نوبل وميداليات فيلدز ،وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
الفائزين بهذه اجلوائز ،وعدد الباحثني ذوي املرجعية العالية بح�سب اختيار توم�سون رويرتز ،وعدد
الأوراق العلمية املن�شورة يف جملتي «الطبيعة  Natureو «العلوم  ،»Scienceوعدد الأبحاث املذكورة
يف فهر�س االقتبا�سات العلمية وفهر�س اقتبا�س العلوم االجتماعية املو�سع ،و�أداء اجلامعة الفردي.
ومن بني هذه كلها ميكن تطبيق جائزة نوبل وميداليات فيلدز على جامعات النخبة ،وقد ال تكون
ذات �صلة باالقت�صاديات النا�شئة .فهذان امل�ؤ�شران ب�صفة خا�صة غري منا�سبني لإذكاء مناخ تناف�س
�إيجابي يف اجلامعات بهدف حتفيز ن�شاطات ريادة الأعمال .وبالرغم من �أن جامعة امللك عبد
العزيز وثالث جامعات �سعودية �أخرى داخلة يف الت�صنيف املذكور� ،إال �أنه من املفيد �إحداث م�ؤ�شر
م�ستقل يحذو حذو التجربة الرتكية التي تعدل امل�ؤ�شرات ح�سب حاجتها.
ومن املمكن دمج ت�صنيف اجلامعات مع املمار�سات املثلى بهدف حتفيز جودة البحث بنا ًء على
�أداء الت�صنيف .فمثال ،ميكن لتلك اجلامعات التي ت�صنف عاليا بح�سب امل�ؤ�شر� ،أن حت�صل على
حوافز يف خطط التمويل القائمة على الأداء وامل�شابهة لتلك املعتمدة يف اململكة املتحدة .كما ميكن
تطبيق خطة م�شابهة على الباحثني بحيث ميكن للعلماء من ذوي الأداء العايل احل�صول على املنح
املالية ،بالإ�ضافة �إىل منحة امل�شروع .ويف الوقت ذاته ،وبالإ�ضافة �إىل احلوافز التي تمُ نح للنا�ضجني
من الباحثني ،ميكن البدء بن�شاطات تعزز وتكمل تعليم التقنية والعلوم والريا�ضيات والهند�سة يف
عمر مبكر من خالل املعار�ض واملهرجانات العلمية .كما ميكن �أخذ املمار�سات املثلى يف هذا املقام
من م�سابقة العلماء ال�صغار يف االحتاد الأوروبي ،ومهرجان العلوم والهند�سة يف الواليات املتحدة،
وبرنامج دعم معار�ض العلوم يف تركيا.
وت�شتهر مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا  KACSTب�إطالقها م�شروعات رئي�سة مثل
القمر اال�صطناعي �سعودي �سات –  4وحل ال�شفرة الوراثية للجمل العربي .وميكن ا�ستغالل موقع
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مدينة امللك عبد العزيز يف ت�أ�سي�س برنامج دعم مل�شروعات عمالقة توجه ن�شاطات الإبداع والبحث
والتطوير التي ت�ستهدف �أولويات البالد و�/أو قطاعات تقنية اال�سرتاتيجيات يف املدينة .ففي
امل�شروعات العمالقة ،ميكن حتديد املو�ضوعات يف منهجيات الهدف املحدد وتعاون �أهم جهات
البحث والتطوير يف البالد ،بحيث ميكن دعمه باحلوافز املالية �ضمن ميزانية امل�شروع .و�إذا �شئنا
املزيد من الدقة ،ف�إن امل�ؤ�س�سات البحثية وقطاعات التقنية اال�سرتاتيجية (مثل تقنية املاء ،وتقنية
النفط والغاز ،وتقنية الطاقة ،واملواد البرتوكيماوية ،واملواد املتقدمة ،وتقنية النانو ،وتقنية البناء
والت�شييد) ميكنها �أن ت�أخذ م�شروعا رئي�سا على الأقل تكر�سه لتح�سني م�ستوى التميز يف البالد بنا ًء
على جيل من املنتجات والتقنيات اجلديدة .كما ميكن �أخذ املمار�سات املثلى � ً
أي�ضا من امل�شروعات
الوطنية العمالقة يف ال�صني ومبادرات كوريا اجلنوبية وبرامج توبيتاك  1007يف تركيا .وبهذه
الطريقة ت�ستطيع اململكة العربية ال�سعودية وغريها من البلدان �أن تخطو خطوات وا�سعة من خالل
اجلمع بني �أ�صول ر�أ�س املال الب�شري والطبيعي يف ال�صعود نحو دعم «التميز يف االبتكار».
 -6الخاتمة

قدمنا يف هذا الف�صل دليال جتريبيا وممار�سات مثلى تخ�ص �أهمية اال�ستثمار يف االبتكار والبحث
والتطوير .وقدمنا ما جمموعه  35من املمار�سات املثلى عرب �أربع فئات من تعزيز ريادة الأعمال،
والربامج املوجهة نحو هدف معني ،واحلوافز املبنية على جودة البحوث ،ودعم نظام االبتكار من
خالل الوعي بالبحث والتطوير .ويلخ�ص اجلدول ( )2بلدان هذه املمار�سات املثلى مع التو�صيات
الرئي�سة .هذه املمار�سات املثلى تنطبق �أي�ضا على البلدان يف مرحلة اخلال�ص من فخ الدخل
املتو�سط ،والبلدان الغنية بالنفط الأقل تقدما من الناحية التقنية ،والتي ح�صلت على مركز الدول
عالية الدخل بف�ضل مواردها الطبيعية� .أما البلدان التي حققت التميز يف االبتكار فعليها �أن جتمع
الأ�صول من ر�أ�سمالها الب�شري والطبيعي لكي تنتج خمرجات وتقنيات ذات قيمة �إ�ضافية عالية.
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اجلدول  .2ملخ�ص املمار�سات الدولية املثلى والتو�صيات الرئي�سة.

املمار�سات املثلى

تركيا

الواليات املتحدة

االحتاد الأوروبي

كوريا اجلنوبية

اليابان

الربازيل

الهند

ال�صني

�سنغافورة

برامج
موجهة
لأهداف
حمددة

✓ ✓

املك�سيك

تعزيز ريادة
الأعمال

✓ ✓ ✓ ✓

ال�سيا�سات املو�صى بها
•ب ��رام ��ج �أع� �م���ال م �ت �ع��ددة
املراحل
•ر�أ���س مال خماطر ملنتجات
ذات قيمة م�ضافة عالية
•�شهادات يف ريادة الأعمال

✓

✓

•م � �� � �ش� ��روع� ��ات ع� �م�ل�اق ��ة
للأولويات الوطنية

حتفيز جودة
البحوث

✓ ✓ ✓ ✓

✓

•نفقات �إ�ضافية قائمة على
�أداء امل�شروع
•م�ؤ�شر معدل ب�شكل خا�ص
لرتتيب اجلامعة

دعم الوعي
بالبحث
والتطوير

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

•�إق��ام��ة امل �ع��ار���ض العلمية
واملعرفية
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التميز يف التعاون الدويل :أ.د .عدنان زاهد

 -1المقدمة

يتناول هذا الف�صل التميز يف التعاون الدويل .وتناق�ش الفقرة  2م�صطلحات خمتلفة مثل التعاون
( ،)cooperationوامل�شاركة ( )collaborationوامل�ساعدة ( )aidوالفوارق والعالقة بينها .ويتبع
ذلك بع�ض الت�صورات العامة املتعلقة بالتعاون الدويل كو�سيلة لو�ضع التعاون اجلامعي كما يجب �أن
يكون .و�سنتناول التعاون الدويل والتعاون اجلامعي مبزيد من ال�شرح والتف�سري من هذا املنطلق يف
الفقرة � .3أما الفقرة  4فتناق�ش التبادل الطالبي وتبادل اخلرباء والأ�ساتذة وت�أثريات هذه العمليات
التبادلية وعائداتها .و�أما الفقرة  5فتتناول ثالثة �أمثلة عن التعاون الدويل :الأول يغطي التعاون
الدويل يف التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية ب�صفة عامة ،والثاين يناق�ش التعاون اجلامعي
الدويل وتطبيقه يف �إحدى اجلامعات املرموقة يف العامل ،وهي جامعة كوبنهاجن (Copenhagen
 )Universityيف الدمنارك .و�أما املثال الثالث فينظر يف �أحد الربامج الطليعية املتعلقة بالتعاون
التقني الدويل ،وهو برنامج منح فولربايت .وحتتوي الفقرة  6على ملحوظات ختامية.
 -2التعاون

العمل التعاوين مهمة تتحقق باقت�سامها بني امل�شاركني ،بحيث يكون كل �شخ�ص م�س�ؤوال عن جزء من
حل امل�شكلة [ .]1وميكن حتقيق التعاون حني ي�ؤدي امل�شاركون الأجزاء املخ�ص�صة لهم ب�شكل م�ستقل،
ثم ي�أتي اجلميع بنتائجهم �إىل الطاولة.
وي�صف مفهوم التعاون الدويل جميع ن�شاطات التعاون مع الدول الأجنبية� ،سواء �أكان بني منظمات
غري حكومية� ،أو ثنائيا (بني بلد و�آخر) �أو متعدد الأط��راف (م�شرتكا بني عدد من الدول) �أو ال
مركزيا (بني �سلطات حملية).
وال��ذي و�ضع التعريف ال��دارج للتعاون ال��دويل يف الأدبيات هو روب��رت كيوهني عام 1984م [.]2
ويفرت�ض كيوهني وجود حالة من التعار�ض ال�سيا�سي بني الدول عند ال�شروع يف �أية اتفاقية تعاون.
بعد ذلك يتم التفاو�ض على �إعادة �ضبط ال�سيا�سات جلعل االتفاقيات تتما�شى مع ما يف�ضله كل
طرف .وحني تتناغم ال�سيا�ستان ،يكتمل التعاون.
�أما امل�ساعدة فهي �شيء خمتلف عن التعاون ،ولها م�ضامني اجتماعية تفرت�ض م�سبقا وجود عالقة
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بني الطرفني ،لكنها ال تت�ضمن التقا�سم .فهي تنطوي على عدم امل�ساواة ،ويكفي �أن امل�ساعدة ت�أخذ
زمام املبادرة مل�صلحة الآخر مع قدر معني من االمتياز [ .]3وت�ستطيع اجلامعات �أي�ضا الدخول يف
اتفاقيات ،حيث يتلقى �أحد الطرفني م�ساعدة من الطرف الآخر (كما هي احلال مث ًال بني جامعة يف
�إحدى الدول النامية و�أخرى يف العامل املتقدم).
�أما امل�شاركة فهي العمل مع الآخرين بهدف �إنتاج �أو �إيجاد �شيء معني .وتُ�ستخدم هذه العبارة يف
�سياق اجلامعات ،ال �سيما على م�ستوى البحوث العلمية .ويرى رو�شيل وتيزيل [� ]1أن العمل امل�شرتك
هو عمل متبادل بني امل�شاركني يف جهد من�سق حلل م�شكلة معا [.]4
وللبحث امل�شرتك وجوه عدة ذات طيف وا�سع� ،أوله ال�شراكة الكال�سيكية بني باحثني يعملون يف
املخترب �أو يف الق�سم الأكادميي ذاته ،و�آخره ال�شراكة بني باحثني يف بلدان خمتلفة .ورمبا يعمل
�أحيانا باحثان �أو �أكرث ب�شكل م�ستقل يف م�ؤ�س�سات خمتلفة ،ومع ذلك ي�شرتك ه�ؤالء يف م�شروع واحد.
وقد يحدث هذا عند العمل على جوانب خمتلفة من امل�شروع ذاته ،فيتبادل الباحثون املعطيات،
ويجمعونها للم�شروع ب�أكمله ،ثم يجرون حتليال م�شرتكا لهذه املعطيات ،ويكتبون التقرير معا،
وين�شرون النتائج معا .لكن امل�شاركات بني الباحثني تتعقد على نحو خا�ص حني يعمل الباحثون يف
بلدان خمتلفة .وال يتوقف الأمر عند �صعوبة االت�صاالت ب�سبب ُبعد امل�سافات ،مما ي�ؤثر �سلبا على
الإحاطة بامل�شروع ،بل �إن االختالفات الثقافية قد تعقد التوا�صل وتعرقل �سري امل�شروع ب�أكمله.
لقد م�ضى على ا�ستخدام تعبري «يتعاون  /التعاون» �سنون عدة� .أما كلمتا «ي�شارك  /م�شاركة» فلم
تدخال قامو�س امل�صطلحات �إال م�ؤخ ًرا .ولكن ما هي �أوجه اخلالف بينهما؟ �إنهما كلمتان مرتادفتان
يف الأ�صل ،حيث تُ�ستخدم �إحداهما بدال من الأخرى ،لكنهما متثالن طريقتني خمتلفتني جدا يف
الإ�سهام يف جمموعة ،وكل منهما يجلب معه ديناميكياته ومركبات قوته التي ت�شكل املجموعات
بطرق خمتلفة.
وبعبارة �أخرى ،ميكن حتقيق التعاون يف حال قيام جميع امل�شاركني بعمل الأجزاء املوكلة �إليهم كل
على حدة ،ومن َثم الإتيان بنتائجهم �إىل الطاولة ،يف حني �أن امل�شاركة تت�ضمن تفاعال مبا�ش ًرا بني
الأفراد بهدف �إنتاج منتج معني ،وتت�ضمن مفاو�ضات ومناق�شات و�إدخال �آراء الآخرين� .أما الفارق
الأ�سا�س بني هاتني الطريقتني يف العمل اجلماعي فيكمن يف �أن التعاون يركز اهتمامه على العمل
معا من �أجل �إنتاج منتج معني يف نهاية امل�شروع ،يف حني �أن امل�شاركة الناجحة تتطلب �أن ي�سهم
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امل�شاركون يف عملية �إيجاد املعرفة [.]5 ،1
وتكت�سب امل�شاركة �أهمية خا�صة يف امل�شروعات املعقدة التي ت�ضم �أجزاء �أو ِف َرق ًا �أو وكاالت عدة� .أما
التعاون فينا�سب امل�شروعات �أو االتفاقيات التي يكون فيها كل م�شارك م�س�ؤوال عن �إجناز جزء معني
من املهمة الكاملة ،كما هي احلال يف م�شروعات البحث امل�شرتكة .ورمبا كان على بع�ضهم امل�شاركة
والتعاون مع زمالئهم من �أع�ضاء الفريق .لذلك تو�صف جمموعة العمل يف �سياق امل�شاركة �أو التعاون
تبعا للمهمة وطريقة توزيعها و�أدائها بني امل�شاركني� .أما عمل املجموعة املو�صوف يف هذا الف�صل
ف�سنتناوله من منظور التعاون.
�إن املناف�سة هي عك�س التعاون �أو امل�شاركة .فقدر �ضئيل من املناف�سة بني �أع�ضاء املجتمع ي�سهم يف
�صنع نظام اجتماعي �صحي .فهو مينعه من االنحدار نحو عدم الكفاءة .لكن املبالغة يف املناف�سة
ترتك �آثا ًرا �سيئة دون �شك .فكثري من اجلامعات املرموقة تعامل زميالتها كما لو كانت مناف�سة لها.
فهي تارة متعاونة ،وتارة م�شاركة يف البحث وال�شهادات امل�شرتكة ،وتارة �أخرى مناف�سة على �أملع
و�أف�ضل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 -3التعاون الدولي والجامعي

�إن امل�شاركة والتعاون الدوليني بني اجلامعات هما �شكالن من �أ�شكال العمل امل�شرتك لتحقيق �أف�ضل
النتائج يف التعلم والبحث .فالتعاون اجلامعي الدويل جزء من ميدان �أو�سع من التعاون الدويل الذي
تطور منذ نهاية احلرب الباردة.
ومع �أن التعاون اجلامعي الدويل كان منذ مدة طويلة مطروحا على جدول �أعمال الهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية� ،إال �أنه مل يع ّد عن�صرا مهما يف التعليم والبحث العلمي �إال منذ �سنوات قليلة [ .]7فقد
مو�ضوعا بار ًزا يف ال�سنوات الأخرية ،ون�شاطا جامع ًيا على جانب كبري من الأهمية .لكن تطور
�صار
ً
التعاون الدويل يف احلياة اجلامعية كان يف �أغلب الأحيان عملية م�ضنية ،كما تطورت �سيا�سات
التعاون لت�صبح جمموعة من ا�سرتاتيجيات املنظمات [ .]7فالتعاون الدويل بني اجلامعات هو �أحد
الن�شاطات اجلامعية الكثرية التي لي�س لها جمموعة من ال�صفات اجلاهزة واملرئية فيما يخ�ص
تطور اجلودة.
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ومن �سوء الطالع ،ف�إن الفوائد املتوقعة من التعاون اجلامعي الدويل لي�ست وا�ضحة لدى الأغلبية
حتى الآن .ف�أحيانا هو نفقات ال مربر لها� ،أو التزام� ،أو ن�شاط ميا َر�س مراعا ًة ملظاهر الرقي .ورغم
هذه الآراء ال�سلبية ،مت دمج التعاون اجلامعي م�ؤخ ًرا �ضمن البنية امل�ؤ�س�ساتية يف عدد متزايد من
اجلامعات .ففي معظم اجلامعات اليوم يوجد مكتب �أو �إدارة م�س�ؤولة عن التعاون ال��دويل ،مع
ا�سرتاتيجية وخطة عمل حمددة تقوم ب�سل�سلة من الن�شاطات الدولية [ .]7لكن من املهم عدم اخللط
بني جمرد القيام بن�شاطات دولية ،وبني حيازة �سيا�سات تعاون مفيدة وفعالة وممكنة وفعلية تهدف
للتطور .وال بد لنا من �أن نفهم �أن وجود عدد ال ب�أ�س به من الطالب الأجانب �أو بع�ض املقررات
التي تعالج مو�ضوعات دولية ال يعني ب�أية حال من الأحوال �أن اجلامعة املعنية تطبق بالفعل التعاون
اجلامعي الدويل ب�شكل حقيقي وملمو�س.
يف ال�سنوات الأخ�يرة تزايدت التوقعات ب�ش�أن احلاجة لتبني ر�ؤى جديدة يف ن�شاطات التعاون
اجلامعي الدويل التي ت�ستهدف البلدان الأقل تقدما .لكن اجلامعات بحاجة �إىل �أن تتبو�أ مكانة
يف ميدان التعاون الدويل الهادف للتطور �أرفع و�أكرث �أمانا مما ا�ستطاعت كثري من املنظمات غري
احلكومية معاجلته يف ال�سنوات الأخرية .لذلك على الإدارة اجلامعية �أن تتغلب على ال�ضائقة املالية
واملعوقات الأخرى يف �سعيها نحو تعزيز دمج التعاون الدويل يف م�ؤ�س�ساتها.
وي�شكل التعــاون الدويل الفني �أحد �أ�شكال التعاون اجلامعي الدويل .ففي القرن التــا�سع ع�شر،
قال �ألفرد نوبل�« :إن ن�شر املعرفــة يعني ن�شــر الرفاهيــة» .وميكننــا �أن نقــول �إن �أ�صل التعــاون
الفنــي يعود �إىل تلك املقولة ،وقد تطور بالت�أكيد �إىل ما هو عليه اليوم وفق هذا ال��ر�أي .وتع ّرف
منظمة التعاون االقتــ�صــادي والتنمية (The Organization for Economic Cooperation
) and Development, OECDالتعاون الفني ب�أنه «الن�شاطات التي تهدف قبل كل �شيء �إىل رفع
م�ستوى املعرفة ،والتقنيات ،واملعرفة العملية� ،أو القدرات املنتجة ل�شعوب البلدان النامية� ،أي مبعنى
�آخر ،زيادة ح�صيلتهم من ر�أ�س املال الفكري الب�شري� ،أو قدرتهم على ا�ستخدام املوارد احلالية
بكفاءة بالغة» [ .]6 ،3وعلى اعتبار �أن التعاون الفني من امل�سائل الأ�سا�س يف هذا الف�صل ،ف�إننا
�سن�سوق فيما يلي تعري ًفا له �أ�شمل.
ميكن تعريف التعاون الفني ب�أنه ذلك الفرع من التعاون التنموي الذي ي�ستخدم �شرط املعرفة العملية
على �شكل اجلهاز الإداري ،والتدريب ،والبحوث العلمية ،وتكاليف التنمية املرافقة .كما ي�شمل
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الإ�سهامات يف التنمية من خالل التعليم والتدريب الهادف �إىل رفع م�ستوى املعرفة ،واملهارات،
واملعرفة الفنية� ،أو القدرات املنتجة لدى �شعوب الدول النامية ،الذي يزيد بدوره ح�صيلتهم من ر�أ�س
املال الفكري� ،أو قدرتهم على ا�ستخدام ما لديهم من قدرات بفعالية �أكرب [.]6 ،3
�إن الهدف الأ�سا�س للتعاون الفني هو دعم قدرة ال�شعوب واملنظمات على جت�سيد �إمكاناتها لتحديد
�أهدافها وتطويعها وتقويتها واحلفاظ عليها .وتتج�سد �أهداف التعاون الفني يف �أن على البلدان �أو
امل�ؤ�س�سات التي تتمتع مب�ستوى عال من التقدم يف جماالت بعينها �أن ت�سهم يف حل م�شكالت حمددة
تعاين منها بلدان �أو م�ؤ�س�سات �أقل تقدم ًا ،وذلك من خالل نقل القدرات العلمية والتقنية واملوارد
الب�شرية واملادية وتبادلها.
هذا النوع من التعاون يرى يف التعليم املحرك الذي يتحكم بتحويل االقت�صاديات املتو�سعة .وميكن
للتعاون الفني بني البلدان املتقدمة والبلدان الأق��ل تقدما �أن يتخذ العديد من الأ�شكال ،مثل
خدمة اخلربات ،واملنح الدرا�سية ،ونقل املعدات وامل�ؤن ،و�إر�سال املواد املرجعية ،وتبادل املعلومات
واخل�برات .والقدرة على احلركة هي املجال الذي �أدخلت فيه اجلامعات التعاون الدويل �ضمن
ن�شاطاتها على الوجه الأكمل .واليوم يظل التعاون الفني من �أو�ضح جوانب التعاون للعيان.
وغالبا ما يقرتن التعاون الفني مع �أعمال ُيراد منها تقوية �إمكانات الأفراد واملنظمات من خالل
توفري قدر كبري من الفر�ص الفنية للم�ستفيدين .وميكن حتديد التعاون الفني على النحو التايل:

•التعاون يف التعليم :تبادل الطالب واخلرباء والأ�ساتذة ودرا�سة اللغات ،وال�شهادات امل�شرتكة،
وتطوير املناهج الدرا�سية.
•التعاون يف البحوث :تطبيق ن�شاطات بحثية م�شرتكة.
•التعاون يف التدريب :تطوير برامج تدريبية وتوفري معدات التدريب ومواده.
•التعاون الثقايف :برامج موجهة للتطوير االجتماعي والثقايف.
•املنح الدرا�سية.

ومع التطور املطرد للعوملة ،يتحدد النمو االقت�صادي واالجتماعي للبلدان من خالل �إمكاناتها العلمية
والتقنية و�إنتاج املعرفة ،وحجم تدفق املعلومات .ولي�س بو�سع اجلامعات التهرب من مناق�شة م�سائل
النمو هذه ،فقد �أ�صبحت من الق�ضايا الأ�سا�س يف التعاون الدويل ال �سيما فيما يخ�ص التعاون الفني.
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 -4الخبرات متعددة الثقافة المكتسبة من الدراسة في الخارج واإلبداع

يتخذ التعاون الفني الدويل يف اجلامعات �أ�شكا ًال رئي�سة عدة� ،أهمها :تبادل الطالب ،واخلرباء،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملتطوعني ،واملوظفني الإداريني والأكادمييني ،بالإ�ضافة �إىل التدريب،
والن�شاطات البحثية امل�شرتكة مع البلدان �أو امل�ؤ�س�سات املتلقية ،والربامج االجتماعية والثقافية
املوجهة نحو التنمية ،بالإ�ضافة �إىل املنح الدرا�سية .وتتطلب كل هذه الأ�شكال من التعاون الفني
الدويل العي�ش والدرا�سة يف اخلارج واكت�ساب خربة متعددة الثقافة .و�إن اخلربات متعددة الثقافة
املكت�سبة من الدرا�سة والإقامة يف اخلارج تختلف اختالفا كب ًريا عن اخلربات املكت�سبة نتيجة
ال�سفر �أو الزيارات الق�صرية حيث ال ميكن احل�صول منها �إال على مقدمات �سطحية للثقافات
اجلديدة.
 1-4الدراسة في الخارج والمعلومات

يعد وعي الطالب وفهمهم ملختلف ال��ر�ؤى ووجهات النظر والثقافات يف العامل من الأم��ور بالغة
الأهمية يف �إعدادهم وتزويدهم باملعرفة واملهارات ال�ضرورية ملجابهة متطلبات اليوم املرتبطة
باملتطلبات العاملية [ .]9 ،8والدرا�سة يف اخلارج هي من املجاالت التي تنمي الوعي الثقايف لدى
الطالب .وميكن تعريف برامج الدرا�سة يف اخلارج على �أنها «كل الربامج التعليمية التي تُعطى يف
بلد �أجنبي خارج البلد الأ�صل �أو بلد اجلن�سية ،والتي توفر للطالب فر�صة اكت�ساب املعرفة من خالل
مقررات �أكادميية �أو �شهادات معتمدة بو�ساطة خربة دولية» [.]8،10
وت�سمح الدرا�سة يف اخلارج للطالب بتو�سعة �آفاق معرفتهم بالثقافات ،واللغات ،و�أمناط احلياة
الأخرى ،من �أجل تهيئتهم ملواجهة احتياجات ومتطلبات وفر�ص �سوق عمل يزداد عوملة ،ولزيادة
الثقة بالنف�س ،والقدرة على التعبري عن الذات ،واالعتماد على النف�س .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فالدرا�سة
يف اخل��ارج تفيد الطالب من خالل توفري ت�صور ي��زداد ن�ضجا ومو�ضوعية عن وطنهم والبلدان
الأجنبية ،ويزودهم بالتوا�صل واملهارات العابرة للثقافات .لكن كث ًريا من هذه النتائج الإيجابية
لربامج الدرا�سة يف اخل��ارج ال تعتمد �إال على الفوائد التي يذكرها الطالب بنا ًء على خربتهم
ال�شخ�صية ،مثل ت�صوراتهم عن االرتياح ال�شخ�صي ،وال�شعور جتاه البالد الأجنبية ،وم�ستويات
الوعي بني الثقافات ،وهذه كلها مفاهيم �شخ�صية بالدرجة الأوىل .فبع�ض البلدان ،ال �سيما يف
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االحتاد الأوروب��ي� ،أ�س�ست �سيا�سات وخططا ت�سعى من خاللها �إىل ت�شجيع مثل هذه التحركات،
ودعم التوا�صل الثقايف ،وامل�ساعدة على �إيجاد �شبكات اجتماعية.
يف ع��ام 2009م بلغ ع��دد الطالب الذين در�سوا خ��ارج بالدهم  3.7مليون طالب؛ بزيادة ٪6
عاما .وقد در�س ه�ؤالء الطالب يف
عن العام الذي �سبقه .وكان متو�سط عمر ه�ؤالء الطالب ً 25
اجلامعات ،والكليات ،ومعاهد التدريب الفني ،وكليات املجتمع ،ومدار�س التمري�ض ،وخمتربات
البحوث العلمية ،ومراكز التميز ومراكز التعليم عن ُبعد [ .]11وكان �أكرب عدد من الطالب الذين
در�سوا يف اخلارج من ال�صني ،وكوريا اجلنوبية ،والهند ،واململكة العربية ال�سعودية ،حيث بلغت ن�سبة
الآ�سيويني  ٪52من جمموع الطالب الدار�سني يف اخلارج يف �سائر �أنحاء العامل .كما بلغ عدد الذين
در�سوا اللغة الإجنليزية يف عام 2011م يف اخلارج  1.3مليون طالب [.]11
�إن البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDوعددها  32دولة ت�ستقطب
�أغلبية الطالب الدار�سني يف بالد غري بلدهم الأم �أو التي يحملون جن�سيتها ،حيث تبلغ ن�سبتهم �أقل
بقليل من �أربعة طالب من �أ�صل خم�سة .علم ًا ب�أن  ٪32من ه�ؤالء الطالب هم من بلدان من منظمة
التطور والتعاون االقت�صادي نف�سها يدر�سون يف بلدان غري بلدانهم الأ�صل .وتعد �آ�سيا �أكرب مورد
للطالب الأجانب ،حيث ي�شكل الطالب الآ�سيويون  ٪51من الطالب الأجانب يف بلدان منظمة التطور
والتعاون االقت�صادي .وللطالب الآ�سيويني ح�ضور قوي يف �أ�سرتاليا ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،حيث
ي�شكلون �أكرث من  ٪75من الطالب الأجانب� .أما الأوروبيون فيحتلون املرتبة الثانية بن�سبة  ٪24من
جمموع الطالب الأجانب ،تليهم �إفريقيا بن�سبة  ٪10و�أمريكا الالتينية ودول الكاريبي بن�سبة  ٪6ثم
�أمريكا ال�شمالية بن�سبة .]11[ ٪3.7
وت�ست�ضيف الواليات املتحدة من الطالب الأجانب ،والبالغ عددهم  4.5مليون طالب� ،أكرث من
�أي بلد �آخر ،حيث ي�صل عدد ما ت�ست�ضيفه منهم �إىل �ضعفي ما ت�ست�ضيفه اململكة املتحدة ،التي
حتتل املرتبة الثانية [ .]12وقد جاء يف «تقرير الأبواب املفتوحة اخلا�ص بالتبادل الثقايف الدويل
( )Open Doors Report on International Educational Exchangeال�صادر يف  17نوفمرب
2014م عن معهد التعليم الدويل ( )Institute of International Educationبالتعاون مع مكتب
ال�ش�ؤون التعليمية والثقافية التابع للخارجية الأمريكية (US Department of State›s Bureau
)� of Educational and Cultural Affairsأن عدد الطالب الأجانب الذين التحقوا مب�ؤ�س�سات
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التعليم العايل الأمريكية لعام 2014/2013م بلغ  886.052طالبا [ .]12وقد �شهد عدد الطالب
الأجانب يف الواليات املتحدة يف تلك ال�سنة زيادة لل�سنة الثامنة على التوايل ،حيث �سجلت الزيادة
يف عدد الطالب الأجانب يف معاهد التعليم العايل الأمريكية يف عام 2014/2013م رقما قيا�سيا بلغ
� 66.408أي بزيادة قدرها  ٪8عن العام الذي �سبقه ،و�شكل الطالب من ال�صني واململكة العربية
ال�سعودية م ًعا ن�سبة  ٪73من الزيادة ،يف حني �ش ّكل الطالب من كل من الهند والربازيل و�إيران
والكويت ن�سبة  ٪18من الزيادة.
وكان الطالب ال�صينيون يف املرحلة اجلامعية الأوىل امل�س�ؤولني عن الزيادة �إىل حد كبري ،حيث بلغت
ن�سبة الزيادة  ٪17وبلغ عدد الطالب �أكرث من  ،274.000كما بلغت ن�سبة طالب املرحلة اجلامعية
الأوىل  .٪18وي�شكل الطالب ال�صينيون يف الوقت احلايل  ٪31من الطالب الأجانب يف الواليات
املتحدة .ويف عام 2014/2013م زاد عدد الطالب من الهند بن�سبة  ٪6حيث بلغ عددهم 102.673
بعد ثالث �سنوات من التناق�ص .ويعود �سبب الزيادة �إىل زيادة عدد طالب الدرا�سات العليا.
�أما �أكرب جمموعة طالبية من ًوا يف الواليات املتحدة يف عام 2014/2013م فكانت من بلدان تكرث
حكوماتها من اال�ستثمار يف املنح للدرا�سات الدولية ،مثل الربازيل واململكة العربية ال�سعودية
والكويت ،حيث بلغ عدد الطالب من الربازيل  13.000طالب بزيادة قدرها  .٪22ويعود �سبب
الزيادة �إىل عدد طالب املرحلة اجلامعية الأوىل املتوجهني للدرا�سة يف الواليات املتحدة مبنح من
برنامج التبادل العلمي الذي �أحدثته حكومة الربازيل� .أما الطالب من اململكة العربية ال�سعودية
فارتفعت ن�سبتهم من � ٪6إىل  ٪21من �إجمايل عدد الطالب الأجانب يف الواليات املتحدة .وكان
يف الواليات املتحدة  54.000طالب �سعودي تقريبا يتلقون التمويل من احلكومة ال�سعودية وفق
برنامج املنح الذي �أن�ش�أته ،والذي كان يقرتب حينئذ من عامه احلادي ع�شر .وعلى نطاق �أ�صغر،
�أدى التو�سع امل�ستمر يف برامج املنح احلكومية يف الكويت �إىل زيادة عدد الطالب القادمني منها اىل
الواليات املتحدة بن�سبة  .٪43ففي عام 2014/2013م و�صل عدد الطالب الكويتيني يف الواليات
املتحدة �إىل  7.300طالب [.]12
ويف عام 2014/2013م زاد العدد الإجمايل للطالب الأجانب يف الواليات املتحدة بن�سبة  ٪72عما
كان عليه عام 2000م .وباملقارنة مع الأعداد التي وردت يف تقرير الأبواب املفتوحة  ،2000فقد زاد
عدد الطالب ال�صينيني يف اجلامعات الأمريكية بن�سبة خم�سة �أ�ضعاف ،كما زاد عدد الطالب من
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الهند مرتني ون�صف ،يف حني زاد عدد الطالب من فيتنام �سبع مرات ون�صف ،ومن ال�سعودية �أكرث
من ع�شرة �أ�ضعاف!
ومن ناحية �أخرى ،هناك فروقات هائلة بني البلدان من حيث الن�سبة املئوية للطالب امل�سجلني يف
املرحلة الدرا�سية الثالثة (�أي املرحلة اجلامعية) .ففي �أ�سرتاليا ي�شكل الطالب الأجانب  ٪21من
طالب املرحلة الثالثة .كما ي�شكلون  ٪15.3يف اململكة املتحدة ،و  ٪15.1يف النم�سا ،و  ٪14.9يف
�سوي�سرا ،و  ٪14.6يف نيوزيلندا� .أما يف ت�شيلي و�أ�ستونيا وبولندا و�سلوفينيا فرنى �أن هذه الن�سبة
هي �أقل من .]8[ ٪2
وبح�سب تقرير «الأب��واب املفتوحة»  -امل�شار �إليه �آنف ًا  -حول التبادل الثقايف لعام 2014م ف�إن
 289.408من الطالب الأمريكيني در�سوا يف اخلارج للح�صول على م�ؤهالت �أكادميية من معاهدهم
وجامعاتهم الأمريكية .ومع �أن ن�سبة الزيادة وهي  ٪2متثل معدل منو �أبط�أ قليال عما كان عليه يف
ال�سنة ال�سابقة ،ف�إن عدد الطالب الأمريكيني الدار�سني يف اخلارج تخطى ال�ضعفني يف ال�سنوات
اخلم�س ع�شرة الأخرية [.]12
وت�شري �إح�صائيات وزارة التعليم ال�سعودية لعام 2013م �إىل �أن �إجمايل عدد الطالب ال�سعوديني
الدار�سني يف اخلارج كان  149.742طال ًبا منهم  69.235كانوا يدر�سون يف الواليات املتحدة،
�أي �أكرث مما ورد يف تقارير «الأب��واب املفتوحة» [� .]13أما عدد الطالب ال�سعوديني الدار�سني يف
البلدان العربية فبلغ  16.364طال ًبا .وتفيد الإح�صائيات ب�أن بريطانيا حلت يف املرتبة الثالثة،
حيث بلغ عدد الطالب ال�سعوديني فيها  14.459طال ًبا تليها كندا بـ  13.801و�أ�سرتاليا بـ 8.789
طال ًبا ،ونيوزيلندا بـ  2.094طال ًبا ،وال�صني بـ  1.143طال ًبا وماليزيا بـ  .1.105وتبني اجلداول
الإح�صائية �أن  ٪50.2من الطالب ال�سعوديني الذين يدر�سون يف اخلارج هم من طالب املرحلة
اجلامعية الأوىل ،و�أن  ٪21.2هم من طالب درجة املاج�ستري ،و�أن  ٪5.6هم من طالب الدكتوراه،
و�أن  ٪2.0هم من طالب منح الزمالة ،و�أن البقية ما زالوا يف مرحلة درا�سة اللغة الإجنليزية متهيدا
لقبولهم يف برامج ال�شهادات اجلامعية .وتبني اجلداول �أن ن�سبة الطالبات بلغت  ٪25.4و�أن ن�سبة
الطالب .]13[ ٪74.6
وهناك  32.000طالب تقري ًبا من غري ال�سعوديني ميثلون �أكرث من  155بلدً ا يدر�سون حاليا يف
اجلامعات ال�سعودية مبنح من احلكومة ال�سعودية .وينتمي �أغلبية ه�ؤالء الطالب �إىل البلدان العربية
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والإ�سالمية ،والتي ت�شمل :اليمن ،و�سورية ،وم�صر ،وال�سودان ،والأردن ،وليبيا ،وتون�س ،واجلزائر،
واملغرب ،وموريتانيا ،وباك�ستان ،و�إندوني�سيا.
 2-4اإلبداع

يعزى االرتفاع يف البحوث الإبداعية �إىل الكلمة الرئا�سية التي �ألقاها غيلدفورد ( )Guildfordعام
1950م �أمام جمعية علم النف�س الأمريكية حني دافع عن البحث العلمي يف مو�ضوعات ذات �صلة
بالإبداع [ .]15 ،14وقد م�ضى على بداية البحث النف�سي يف الإبداع �أكرث من �ستة عقود ،وطبق على
طائفة وا�سعة من التخ�ص�صات.
الإبداع ظاهرة يتكون فيها �شيء جديد وعملي وثمني (مثل فكرة� ،أو عمل �أدبي� ،أو لوحة فنية� ،أو
قطعة مو�سيقية� ،أو حل م�شكلة� ،أو اخرتاع� ... ،إلخ) .لكن طريقة تطبيق ا�ستخدام هذا التعبري
تختلف اختال ًفا وا�س ًعا بني درا�سة و�أخرى .وعلى �أية حال ،ف�إن الإبداع تركيب متعدد الأبعاد تنطبق
عليه العديد من التعريفات املختلفة []18 ،16؛ فمثال ،توثق تعريفات الإبداع املن�شورة طائفة وا�سعة
من املعايري ك�أن يكون العمل فريدً ا ،ومفيدً ا ،وجيدً ا من الناحية الفنية ،و�أن يكون مقبوال [.]19
�أ�ضف �إىل ذلك ف�إن البحث يف الإبداع ي�شمل تخ�ص�صات عدة مثل :الدرا�سات التنموية ،والتعليم،
وقطاعات الأعمال ،وعلم النف�س ال�سريري [ .]19وقد �سرب الباحثون �أغوار خمتلف جوانب الإبداع
مبا فيها الإدراك ،واحلوافز ،وال�شخ�صية ،والبيئة .لذلك ف�إن البحث يف الإبداع ميكن �أن ي�صنف
يف حماور �أربعة هي :ال�شخ�ص املبدع (�سمات ال�شخ�صية ،والإدراك ،وحاالت التحفيز) ،والعملية
الإبداعية (التفكري والإنتاج املبدع) ،واملنتج الإبداعي (معايري املنتجات الإبداعية) والتعليقات
الإبداعية (الت�أثريات البيئية).
�أما التفكري املبدع فيتطلب القدرة على توليد الأفكار اجلديدة وتطبيقها على املعاجلات املختلفة
وحال ذا نهاية مفتوحة للم�شكالت [ .]23-20فاليوم ،ونحن يف ع�صر التقنية واملناف�سة العاملية ،نرى
�أن التفكري املبدع هو من املهارات التي تكت�سب �أهمية مطردة لدى الطالب.
ولقد مت الربط للمرة الأوىل بني الدرا�سة يف اخل��ارج وزي��ادة الإب��داع يف بحث قام به مادوك�س
وغالين�سكي [ .]24حيث اكت�شف هذان الباحثان �أن الطالب الذين �أم�ضوا ق�سطا من فرتة درا�ستهم
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يف اخلارج كانوا الأقرب �إىل طرح ت�صورات مبتكرة .لكنهما مل يحددا العالقة ال�سببية ومل ي�ؤكدا �أن
التجربة كانت حتويلية ،بل اعرتفا ب�إمكانية �أن يكون الطالب الذين ُيختارون للدرا�سة خارج بالدهم
هم يف الأ�صل �أكرث �إبداعا.
وثمة بحث �أحدث [ ]20يقدم لنا �أف�ضل الأدلة حتى الآن على �أن الدرا�سة يف البلدان الأجنبية تعزز
وتقوي ملكة الإبداع لدى الطالب .وقد بني البحث �أن ق�ضاء ف�صل درا�سي يف اخلارج يعزز الإبداع
يف جتربتني منف�صلتني.
 3-4التجارب متعددة الثقافة والتفكير المبدع

ونوعا عن اخلربات املكت�سبة
تختلف اخلربات متعددة الثقافة املكت�سبة من الدرا�سة يف اخلارج ك ًما ً
يف �أثناء ال�سفر �أو الزيارات الق�صرية ،والتي ال توفر �سوى تعريف �سطحي بالثقافة اجلديدة.
فاخلربة متعددة الثقافة تعتمد على املعي�شة يف اخلارج وخمالطة �أ�صحاب الثقافات الأجنبية [.]25
ويبني البحث الذي يدر�س العالقة بني اخلربة متعددة الثقافة املكت�سبة من الدرا�سة يف اخلارج
اهتماما متزايدً ا يف ال�سفر ،والفن ،واللغات الأجنبية،
وبني الإبداع �أن من در�سوا يف اخلارج يبدون
ً
والتاريخ ،والهند�سة مما يعزز تقديرهم للجماليات وهو ال�صفة املتكررة لدى املبدعني [.]28-26
كما يبني البحث يف نتائج برامج الدرا�سة يف اخلارج �أنها ت�ؤدي �إىل العديد من املكت�سبات امل�ؤثرة
الإيجابية ،مثل دعم التطور الثقايف وال�شخ�صي لدى الطالب من خالل توفري خربات متهد الطريق
�أمام الوعي الدويل ،ومهارات التوا�صل بني الثقافات ،والثقة بالنف�س [ ]29 ،10 ،8وهذه كلها وثيقة
العالقة بالأداء املبدع مبا يف ذلك تو�سعة املفاهيم وجمعها ،ومرونة التوظيف ،وتركيب املعلومات
[.]32-30
�أجرى «يل» و�آخرون [ ]20درا�سة جتريبية تربز قيمة اخلربات متعددة الثقافة بالن�سبة �إىل الثقافة
بحد ذاتها والتفكري املبدع ب�صفة عامة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الدرا�سة يف اخلارج مفيدة للتفكري
املبدع .وقد جمع الباحثون ثالث جمموعات من طالب املرحلة اجلامعية الأوىل من �إحدى اجلامعات
الكبرية يف اجلنوب الأمريكي ،حيث كان يف كل جمموعة  45طال ًبا ممن در�سوا يف اخلارج ،و45
طال ًبا ممن يخططون للدرا�سة يف اخلارج ،و  45طال ًبا من غري املهتمني بالدرا�سة يف اخلارج .وقد
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�أكمل جميع الطالب يف املجموعات الثالثة اختبارين يف الإبداع :اختبار الإبداع الثقايف (Cultural
) Creativity Test, CCTواختبار توران�س املخت�صر للكبار (Abbreviated Torrance Test for

).Adults, ATTA
يف كال االختبارين ،تفوق الطالب الذين در�سوا يف اخلارج على املجموعتني الأخريني .ففي اختبار
الإبداع الثقايف� ،شوهد �أن الطالب الذين در�سوا يف اخلارج ا�ستخدموا وجمعوا موارد فكرية من
�إطارات ثقافية متعددة لتوليد �أفكار وحلول �أثرى و�صفا ،و�أكرث تف�صيال ،و�أ�شد مرح ًا ،من تلك التي
و ّلدها طالب املجموعتني الأخريني ،مبن فيهم طالب املجموعة التي تخطط للدرا�سة يف اخلارج.
وت�شمل اخلربات متعددة الثقافة جتميع �أعمال روتينية ،ومعرفة تقليدية مكت�سبة من ثقافة جديدة،
بالإ�ضافة �إىل ممار�سة التحول الفكري بني وجهات نظر ثقافية خمتلفة جتاه العامل [.]33 ،31 ،30
ولقد �أظهرت النتائج �أن الطالب الذين در�سوا يف اخلارج و ّلدوا �أفكارا جديدة �أكرث من �أقرانهم،
�سواء فيما يخ�ص اختبار الثقافة املحددة� ،أو الإبداع ب�صفة عامة .ومل تكن هناك �أية فوارق تُذكر
بني الطالب الذين در�سوا يف اخلارج وغريهم فيما يخ�ص امل�ؤ�شرات التقليدية اخلا�صة بالتح�صيل
الأكادميي .لكن درا�سة «يل» �أ�شارت �إىل �أن االنغما�س الفعلي بثقافة �أجنبية له �صل ًة مب�ستوى �أعلى
من التفكري املبدع� ،إال �أن هذا ال يبني بو�ضوح يف حال االهتمام بالثقافات الأجنبية وح�سب ،دون
االنغما�س الفعلي ومرافقتها للتجربة الثقافية.
وعلى عك�س التوقعات ،ت�شري هذه النتائج �إىل �أن التفكري املبدع املتزايد املكت�سب من الدرا�سة يف
اخلارج ال يقت�صر على ن�شاطات تتعلق بالثقافة وح�سب ،بل ينتقل �إىل الأداء يف ن�شاطات ال عالقة لها
بالثقافة ،لأن للعالقة الإيجابية بني الدرا�سة يف اخلارج والتفكري املبدع ب�صفة عامة نتائج مهمة يف
ت�أثري اخلربات الثقافية على قدرات الفرد املعرفية وطريقة معاجلته للم�شكالت الإبداعية.
وبنا ًء على النتائج التي تو�صل �إليها الباحثون ،تبني �أن للخربات الثقافية املكت�سبة من العي�ش يف
اخلارج ت�أث ًريا �إيجاب ًيا على القدرات الإبداعية للطالب مبا يف ذلك ت�سهيل العمليات املعرفية املعقدة
املطلوبة لتطوير احللول املبتكرة ،وت�شجيع التفكري املبدع .هذه النتائج م�ضا ًفا �إليها تلك التي تنم
عن تفكري مبدع �أعلى لدى الطالب الذين در�سوا يف اخلارج تدعم الر�أي القائل ب�أن االنغما�س يف
ثقافة �أجنبية من خالل الدرا�سة يف اخلارج يعزز التفكري املبدع .وت�شري النتائج التي تو�صل �إليها
ه�ؤالء الباحثون �إىل �أن الدرا�سة يف اخلارج توفر و�سائل ك�سب قدرات ومهارات التفكري املبدع.
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 -5الممارسات المثلى

�سنقدم �أمثلة ثالثة عن املمار�سة املثلى ،وهي :التعاون الدويل يف التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�سعودية ب�صفة عامة ويف جامعة امللك عبد العزيز ب�صفة خا�صة ،و�سيا�سات التعاون اجلامعي
الدويل وتطبيقها يف �إحدى �أعلى اجلامعات العاملية ت�صني ًفا �أال وهي جامعة كوبنهاجن يف الدمنارك،
و�أحد �أعرق الربامج العاملية يف التعاون الفني وهو برنامج منح فولربايت.
 1-5التعاون الدولي في التعليم العالي السعودي

�إن التعاون اجلامعي ال��دويل يف التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية هدف ا�سرتاتيجي
حيوي من �أهداف وزارة التعليم التي ت�سعى �إىل تطوير م�ستوى التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعزيزه وتدعيمه بالتعاون مع منظمات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل العربية والإقليمية
والدولية .وت�سعى الوزارة �إىل حتقيق هذا الهدف من خالل التوقيع على االتفاقيات والتحالفات،
وبناء العالقات الدولية ،وتدعيم العالقات الثقافية والأكادميية والبحث العلمي [.]34
ولقد �أدخلت الوزارة «الإدارة العامة للتعاون الدويل» �ضمن بنيتها الإدارية وزودتها بالكوادر الب�شرية
واملوارد املادية الهائلة .فقد جاءت هذه الإدارة لتعرب عن �إميان الوزارة القوي ب�أن التعاون الدويل
�آلية مهمة وتطور حيوي ذاتي �إذا ما طبق بعناية من خالل ال�سيا�سات التعليمية .كما حتاول الوزارة
�ضمان تطوير العالقات املعرفية والثقافية وتوثيقها مع خمتلف اجلامعات واملنظمات املرموقة على
ال�صعيد الدويل ،من خالل الدخول يف اتفاقيات وحتالفات ومذكرات تفاهم ر�سمية مبا يتما�شى مع
�سيا�سات اململكة العامة واالجتاه اال�سرتاتيجي املختار.
ويتجلى الهدف العام للإدارة العامة للتعاون الدويل يف �ضمان التن�سيق املتبادل املفيد والفعال مع
اجلامعات احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحوث العلمية خارج اململكة العربية
ال�سعودية.
وت�ؤدي الإدارة دو ًرا مه ًما يف مد اجل�سور بني اجلامعات ال�سعودية واجلامعات املتميزة ذات ال�سمعة
قدما نحو الأم��ام من خالل تو�سعة املعرفة
العاملية .كما ت�سعى �إىل دفع املعرفة والتبادل الثقايف ً
وعمليات التبادل .وتقوم االدارة بتن�سيق برامج التدريب ،وحلقات البحث ،وامل�ؤمترات ،واملعار�ض
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الدولية ،وترفع م�ستوى �أداء التعاون الدويل وتطويره يف خمتلف ميادين املعرفة .ويعهد للإدارة
بو�ضع م�سودات القوانني والقواعد املُنظمة لإقامة العالقات مع م�ؤ�س�سات ومنظمات التعليم العايل
دوما للإ�سهام يف التطور العام للمملكة العربية ال�سعودية و�إبراز هذا التطور
الدولية ،وهي تواقة ً
وتدعيمه ،ال �سيما فيما يخ�ص التعليم العايل الذي �شهد تو�سعا ال مثيل له كم ًا ونوع ًا ويف �سائر �أنحاء
اململكة العربية ال�سعودية يف ال�سنوات الأخرية.
وتنق�سم الإدارة العامة للتعاون الدويل �إىل �أق�سام ثالثة :ق�سم التعاون الدويل ،وق�سم االتفاقيات
واللجان امل�شرتكة ،وق�سم املعار�ض.
ولقد وقعت وزارة التعليم ال�سعودية عددًا من مذكرات التعاون وعقود اخلدمات مع وزارات وجامعات
عاملية مرموقة يف خمتلف القارات .كما �أ�سهمت يف جلان م�شرتكة و�أ�س�ست قنوات ات�صال فعالة مع
العديد من امل�ؤ�س�سات العلمية يف كافة �أنحاء العامل.
ويف كل جامعة من اجلامعات ال�سعودية �إدارة خا�صة �أو مركز للتعاون الدويل �أو العالقات الدولية.
�أما امل�س�ؤولية الرئي�سة لهذه الإدارات فهي تطوير ال�شراكات والربامج والن�شاطات الدولية ومتابعتها
وتوجيهها �سع ًيا �إىل ت�سهيل عملية تبادل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س والتوظيف الدويل .كما
تهدف �إىل زيادة فر�ص الدرا�سة للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س وت�أ�سي�س برامج درا�سية دولية
ُي�ست�أن�س بها يف اجلامعات .كما تقدم امل�شورة حول الربامج وتوفر فر�ص التدريب والتعليم املختلفة.
�أما خدماتها فمخت�صة يف تبادل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وت�شجيع م�شروعات تبادل البحوث
الدولية ،والتمويل الدويل ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س املكلفني بت�صميم امل�شروعات اجلديدة وتطويرها.
�إدارة االتفاقيات الدولية يف جامعة امللك عبد العزيز
�أن�ش�أت جامعة امللك عبد العزيز �إدارة االتفاقيات الدولية لتنظيم االتفاقيات الدولية ومتابعتها
وتطويرها بني اجلامعة من جهة ،واجلامعات ومراكز البحوث وامل�ؤ�س�سات العلمية الدولية من جهة
�أخرى� .أما الهدف من هذه اجلهود فهو ت�سريع التقدم العلمي املتوقع يف اجلامعة وت�سريع نقل التقنية
من جامعات العامل املرموقة وامل�ؤ�س�سات العلمية �إىل جامعة امللك عبد العزيز .كما تعد الإدارة نظام
�إدارة �آل ًيا ب�شكل كامل لالتفاقيات الدولية وعقود اخلدمات ،وت�ضمن توفر امليزانية املالئمة لت�صميم
املهمات وتنفيذها ب�شكل فعال.
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ويبني ال�شكل  1بنية الإدارة التي تت�ألف من خم�س وحدات حتت �إدارة امل�شرف العام للإدارة ،وهو
بدوره حتت �إ�شراف معايل مدير اجلامعة .وهذه الوحدات هي كما يلي:
•وحدة اتفاقيات البحوث.
•وحدة االتفاقيات التعليمية.
•وحدة اتفاقيات االبتكار والإبداع.
•وحدة اتفاقيات التدريب وال�ش�ؤون الإدارية.
•وحدة االعتماد والت�صنيف الأكادميي.

مدير (رئيس) الجامعة
المشرف العام على اإلدارة

وحدة اتفاقيات
البحوث

وحدة
االتفاقيات
التعليمية

وحدة اتفاقيات
االبتكار والإبداع

وحدة اتفاقيات
التدريب وال�ش�ؤون
الإدارية

وحدة اتفاقيات
االعتماد
والت�صنيف

ال�شكل  .1هيكل الإدارة.

ول�ضمان الفعالية الإدارية تناط بوكالء اجلامعة امل�س�ؤوليات التالية اخلا�صة باالتفاقيات الدولية:

•وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا البحث العلمي ي�شرف على االتفاقيات اخلا�صة بالدرا�سات العليا
والبحث العلمي.
•وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية ي�شرف على االتفاقيات اخلا�صة باخلدمات التعليمية.
•وكيل اجلامعة للأعمال والإب��داع املعريف ي�شرف على االتفاقيات اخلا�صة بخدمات الإب��داع
وخدمات االبتكار واالخرتاعات.
•وكيل اجلامعة ي�شرف على االتفاقيات اخلا�صة باخلدمات الإدارية والتدريب.
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•وكيل اجلامعة للتطوير ي�شرف على االتفاقيات اخلا�صة بالتبادل الثقايف واجلودة واالعتماد
الأكادميي وت�صنيف اجلامعة.

وق��د عقدت جامعة امللك عبد العزيز اتفاقيات وعقود خدمات دولية م�شرتكة مع العديد من
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية املتميزة يف العامل .ويوجد حاليا �أكرث من  75عقد خدمات قيد
التطبيق ،بالإ�ضافة �إىل العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى بني جامعة امللك عبد
العزيز واجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية وال�شركات املتخ�ص�صة يف  23بلدً ا مثل الواليات املتحدة
الأمريكية ،وكندا ،والأرجنتني ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،و�إ�سبانيا ،و�أملانيا ،وفنلندا ،و�سوي�سرا ،وتركيا،
وال�صني وكوريا ،واليابان ،و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا .وتخت�ص هذه االتفاقيات وعقود اخلدمات بتنفيذ
م�شروعات بحثية م�شرتكة ،وبراءات اخرتاعات ،وتبادل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واخلربات
العلمية ،و�إن�شاء برامج م�شرتكة للدرا�سات العليا ،وتطوير املناهج ،وتطوير التعليم عن بعد ،وتطوير
برامج التدريب ،و�إعادة ت�أهيل طالب الدرا�سات العليا يف الطب ،وتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وتبني الأ�شكال  6 – 2مرا�سم التوقيع على بع�ض االتفاقيات احلديثة وعقود اخلدمات.

ال�شكل  .2التوقيع على متديد عقد اخلدمات مع جامعة توكاي اليابانية.
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ال�شكل  .3التفاو�ض على عقد خدمات مع �شركة �سوميتومو اليابانية.

ال�شكل  .4التوقيع على مذكرة تفاهم مع جامعة �أو�ساكا اليابانية.
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ال�شكل  :5التوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة كيوتو اليابانية.

ال�شكل  :6التوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة �سيول الوطنية ،كوريا.

ويعد عقد اخلدمات املوقع مع جامعة توكاي اليابانية يف فرباير 2012م مثا ًال على التعاون امل�شرتك
ونتائجه املفيدة .وقد �أبرم هذا العقد بهدف ت�سهيل نقل اخلربة يف ت�صميم الطائرات بدون طيار
التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية وت�سخر للأهداف املدنية .وكانت مدة العقد الأولية ثالث �سنوات .وقد
�شارك يف امل�شروع من جامعة امللك عبد العزيز �سبعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س وع�شرة طالب ،ومن
جامعة توكاي �سبعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أحد ع�شر طال ًبا .ومت ت�صميم الطائرة وت�صنيعها
حيث بلغ باع جناحيها  3.74مرت ًا ،وهي قادرة على الطريان مدة � 8ساعات دون توقف يف �ضوء
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النهار ب�سرعة ق�صوى بلغت  50كم� /ساعة .و�أطلق على الطائرة ا�سم «�سوالر فالكون –  ،»1ومتت
جتربتها بنجاح ،ون�شرت بحوث علمية عدة حول هذا امل�شروع املبتكر .ويبني ال�شكل � 7صورة للطائرة
«�سوالر فالكون – .»1
ونظرا للنجاح الذي حتقق يف املرحلة الأوىل ،حيث مت �صنع الطائرة وجتربتها ،وحتقيقا للمزيد من
اال�ستفادة من خربات اليابان ،فقد مت االتفاق على متديد امل�شروع ملرحلة ثانية ،وذلك لت�صميم الأمنوذج
الأول من الن�سخة الثانية من «�سوالر فالكون –  »2وت�صنيعه وجتربته .ويبلغ باع اجلناحني يف هذا
الأمن��وذج �سبعة �أمتار ،وت�ستطيع الطائرة �أن حتلق يف الليل والنهار ملدة خم�سة �أيام متوا�صلة ب�سرعة
ق�صوى ت�صل �إىل  40كم�/ساعة .ويف �ضوء هذا النجاح ،مت التوقيع على متديد عقد اخلدمات �سنة رابعة.

(�أ) «�سوالر فالكون –  »1على الأر�ض.

(ب) «�سوالر فالكون –  »1وهي حتلق فوق مباين اجلامعة.
ال�شكل �« :7سوالر فالكون – .»1
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 2-5التعاون الدولي في جامعة كوبنهاجن

ت�أ�س�ست جامعة كوبنهاجن ( )University of Copenhagen, UCPHعام 1479م ،وهي �أقدم
وثاين �أكرب جامعة يف الدمنارك ،وتعرف بجامعة هارفارد اال�سكندنافية .وقد �أ�صبحت اجلامعة
مركزا لدرا�سة الالهوت اخلا�ص بالروم الكاثوليك ،لكنها ت�ضم �أي�ضا كليات للحقوق والطب
والفل�سفة [ .]35وتبلغ ميزانية جامعة كوبنهاجن ال�سنوية مليار يورو تقريبا ،وهي تهدف �إىل ت�أهيل
الطلبة لينالوا اً
جمال وا�س ًعا من فر�ص العمل يف القطاعني اخلا�ص والعام.
ويزيد عدد طالب جامعة كوبنهاجن عن  43.000طالب منهم  23.500طالب يف املرحلة اجلامعية
الأوىل ،و�أكرث من  17.000يف الدرا�سات العليا ،و�أكرث من  2.900طالب يف مرحلة الدكتوراه.
وي�ضم هذا العدد �أكرث من  5.700من الطالب الدوليني مبن فيهم طالب التبادل الثقايف ،والطالب
ال�ضيوف ،وطالب ال�شهادات الكاملة .ويف اجلامعة ما يزيد عن  4.800ع�ضو هيئة تدري�س و9.600
موظف بدوام كامل ،منهم �أكرث من  4.300يعملون مب�ؤهالت فنية و�إدارية .وللجامعة مواقع �أربعة
موزعة على �أنحاء كوبنهاجن ،وتقع �إدارتها و�سط املدينة .ويف اجلامعة �ست كليات وحوايل 100
ق�سم ومركز بحثي .وتعطى غالبية املقررات بالدمناركية ،لكن عددا كبريا من املقررات يعطى �أي�ضا
بالإجنليزية ،والأملانية.
جاء ترتيب جامعة كوبنهاجن بح�سب الت�صنيف الأكادميي جلامعات العامل الذي ن�شرته جامعة
�شانغهاي جياو تونغ عام 2014م ك�أف�ضل اجلامعات الدمناركية واال�سكندنافية ،كما جاءت يف املرتبة
الثامنة بني اجلامعات الأوروبية ،ويف املرتبة التا�سعة والثالثني بني �أف�ضل  500جامعة يف العامل
[ .]36وجاءت اجلامعة يف املرتبة اخلام�سة والأربعني بح�سب ت�صنيف  QSلعام 2014م جلامعات
العامل ،ويف املرتبة الثالثة ع�شرة بني اجلامعات الأوروبية [� .]39-37أما يف ت�صنيف التاميز للتعليم
العايل للجامعات العاملية لعام 2014م فجاء ترتيب جامعة كوبنهاجن املائة وال�ستني يف العامل
[ .]40ويف عام 2013م ،ويف ت�صنيف اجلامعات بح�سب «الأداء الأكادميي» (University Ranking
) by Academic Performance, UCPHاحتلت جامعة كوبنهاجن املرتبة الأوىل يف الدمنارك
واملرتبة اخلام�سة والع�شرين بني جامعات العامل [ .]41وقد فاز ثمانية من خريجي اجلامعة بجائزة
نوبل ،كما فاز �أحد خريجيها بجائزة تريينج (.]42 ،35[ ((( )Turing Award
((( هي جائزة �سنوية عاملية متنحها جمعية �آالت احلو�سبة
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�أ -التعــاون الدولــي بني ال�سيا�سات والتطبيق

ت�سعى �سيا�سات اخلطة الدولية اال�سرتاتيجية جلامعة كوبنهاجن �إىل ا�ستقطاب نخبة املواهب من
جميع �أنحاء العامل .فاجلامعة تبذل ق�صارى جهدها كي تطور مكانتها بو�صفها واحدة من �أرقى
جامعات العامل من خالل تزويد الباحثني والطالب بفر�ص ممتازة للتعاون والتبادل مع اجلامعات
الوطنية والدولية الأخرى [ .]35فاجلامعة تتعاون مع اجلامعات يف �سائر �أنحاء العامل.
وبنا ًء على �أ�سا�س اجلامعة العلمي وجهودها احلثيثة لتعزيز البحوث املتميزة ،ف�إن ا�سرتاتيجيتها
ت�شمل ثالثة جماالت خمتارة ،وهي :حت�سني التعليم ،وتقوية امل�شاركة على النطاق العاملي ،وتعزيز
الهوية امل�شرتكة والتعاون الداخلي.
منحا لطالب
وقد �أ�س�ست جامعة كوبنهاجن برناجما للموهبة الدولية لدى اخلريجني ،وخ�ص�صت ً
الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س الدوليني .وتقدم اجلامعة �أكرث من  50برنامج ماج�ستري
تُعطى بالإجنليزية ،و�أكرث من  150اتفاقية تبادل مع بلدان العامل و  800اتفاقية يف برنامج تبادل
الطالب يف اجلامعات الأوروبية امل�سمى �إرا�سمو�س (European Community Action Scheme
).]35[for the Mobility of University Students, Erasmus
ويف اجلامعة ب�ضعة �آالف من الطالب الأجانب ن�صفهم تقري ًبا من البلدان اال�سكندنافية .كما يتابع
حوايل  1000من طالب جامعة كوبنهاجن درا�ستهم يف اجلامعات الدولية ال�شريكة .وتقدم اجلامعة
طائفة وا�سعة من ال�شهادات العليا بالإجنليزية ،وكذلك تقدم العديد من املقررات بالإجنليزية
لطالب التبادل الثقايف والطالب ال�ضيوف.
وت�شارك جامعة كوبنهاجن يف العديد من ال�شبكات والتحالفات الدولية للتعاون مع امل�ؤ�س�سات
ال�شريكة وتقا�سم املعرفة وممار�سة الت�أثري يف �سيا�سات التعليم والبحث العلمي .كما ت�سهم يف العديد
من الربامج التعليمية الدولية ،وهي ع�ضو يف التحالف الدويل للجامعات البحثية (International
) Alliance of Research Universities, IARUالذي ي�ضم �أع�ضاء من �أف�ضل اجلامعات البحثية
يف العامل .كما �أن اجلامعة ممثلة يف عدد من امل�ؤ�س�سات واملراكز يف جميع �أنحاء العامل.
الأمريكية وتمُ نح للأفراد ذوي الإ�سهامات البارزة يف جمال علوم احلا�سوب .ومقدارها مليون دوالر �أمريكي .وقد ُبدئ
مبنحها �سنة 1968م ،ومازالت تمُ نح �سنوي ًا( .املرتجمان).
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�أ1-

ال�شبكة امل�ؤ�س�ساتية جلامعات العوا�صم الأوروبية UNICA

ت�أ�س�ست ال�شبكة الدولية جلامعات العوا�صم الأوروبية امل�سماة يونيكا (Institutional Network of

) the Universities from the Capitals of Europe, UNICAعام 1990م ،وهي من ال�شبكات
اجلامعية الأكادميية امل�ؤ�س�ساتية الرائدة يف �أوروبا .وتت�ألف من  46جامعة من  35عا�صمة �أوروبية
وفيها  150.000موظف و  1.800.000طالب.
وتوفر يونيكا منتدى ت�ستطيع اجلامعات من خالله �أن تدر�س الدعوات للتحول اال�سرتاتيجي يف
البحوث اجلامعية والتعليم والإدارة .كما حتاول دفع عجلة املعرفة الأكادميية والتميز والتكامل
والتعاون بني اجلامعات الأع�ضاء .وت�سعى يونيكا لكي تكون قوة دافعة يف تطوير �إجراءات بولونيا
( )Bologna processو�أن ت�سهل دمج جامعات �أوروبا ال�شرقية والو�سطى �ضمن منطقة التعليم
العايل يف �أوروب��ا [ .]43 ،33كما تزود اجلامعات باملعلومات حول املبادرات والربامج الأوروبية
وتدعمها يف م�شروعات تعاونية.
وتعقد يونيكا م�ؤمت ًرا طالب ًيا مرة كل �سنتني يركز على امل�سائل وال�سيا�سات التعليمية .ويزود امل�ؤمت ُر
الطالب الأوروبيني بفر�صة لتبادل الآراء واخلربات.
َ
وت�ضم يونيكا عددًا من جمموعات العمل مثل جمموعة تكاف�ؤ الفر�ص ،وحديقة العلوم وحا�ضناته،
والق�ضايا املدنية ،والعجز ،بالإ�ضافة �إىل جمموعات خم�ص�صة للطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة.
كما تنظم عددًا من حلقات البحث ال�سنوية حول م�سائل �ساخنة ذات �صلة بتجميع اخلربات املتعلقة
بجمع الأموال للبحوث يف االحتاد الأوروبي.
�أ 2-االحتاد الدويل للجامعات البحثية
جامعة كوبنهاجن ع�ضو يف التحالف الدويل للجامعات البحثية  IARUالذي ت�أ�س�س عام 2007م
ويت�ألف من جامعة كاليفورنيا – بريكلي ،وجامعة كامربيج ،وجامعة �أوك�سفورد ،وجامعة طوكيو،
وجامعة ييل ،واجلامعة الوطنية الأ�سرتالية ،ومعهد التكنولوجيا االحت��ادي يف زيوريخ (Swiss
) ،Federal Institute of Technology in Zurich, ETHZواجلامعة الوطنية يف �سنغافورة،
وجامعة بكني [ .]50 ،39وت�شرتك هذه اجلامعات البحثية العاملية – وهي �ضمن جامعات القمة
يف العامل – ب�آراء مت�شابهة ،وتتمتع باالعرتاف العاملي ب�أنها جامعات عاملية امل�ستوى ،الأمر الذي
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ينعك�س يف طبيعة وجمال مو�ضوعات م�شروعاتها البحثية امل�شرتكة.
�أما الهدف الرئي�س للتحالف فيتمثل يف تزويد الطالب والباحثني يف عدد من اجلامعات بفر�صة
امل�شاركة يف البحوث الدولية والتعليم املبني على البحث مبنظور عاملي .وتت�ضمن ن�شاطاته يف �سعيه
لتحقيق هذا الهدف من خالل م�شروعات بحثية ،وم�ؤمترات لطالب الدرا�سات العليا ،وبرامج
�صيفية ،بالإ�ضافة �إىل الور�ش ،وامل�ؤمترات واللقاءات.
ويتمتع �أع�ضاء التحالف من الطالب بفر�صة امل�شاركة الفعالة بو�صفهم مواطنني عامليني يف عامل
يزداد ات�صاال من خالل برنامج �صيفي عاملي وبو�ساطة منح زمالة وتدريب .وبالإ�ضافة �إىل �إثراء
تنوعا كب ًريا يف دفع عجلة العمل التعاوين امل�ؤ�س�ساتي بني �أع�ضائه،
الطالب ،ف�إن التحالف يحدث ً
ويطور ال�شبكات اجلامعية وهيئة التدري�س .وي�شارك الأع�ضاء يف خمتلف ن�شاطات التحالف بح�سب
احتياجاتهم و�أهدافهم ال�شخ�صية [.]45
ب – امل�شاركة البحثية و�شركاء اجلامعة
ميثل تنوع البيئة الأكادميية واملناهج العلمية ال�سمة املميزة جلامعة كوبنهاجن وقوتها .فال�شراكة بني
اجلامعة و�شركائها الوطنيني والدوليني تعزز جودة بحوثها وبراجمها الدرا�سية.
وتتمتع اجلامعة بعدد كبري من ال�شراكات مع جامعات العامل .فللجامعة �أكرث من  140عالقة ثنائية،
و�شراكات م�ؤ�س�ساتية عديدة ،ومئات من اتفاقيات �إرا�سمو�س (برامج تبادل الطالب يف اجلامعات
الأوروبية) م�صممة كلها لزيادة �إمكانات الطالب على احلركة وتزويدهم بفر�ص تدعيم تدريبهم
الأكادميي يف اخلارج ،مع ما يرافق ذلك من خربات ثقافية متعددة مفيدة .ومن اجلامعات ال�شريكة
 46جامعة يف الواليات املتحدة و  17يف �أ�سرتاليا ،و  12يف كندا ،و  10يف اليابان ،و  7يف نيوزيلندا،
وخم�س يف �أملانيا ،وواحدة يف كل من الأرجنتني ،وكوبا ،وبريو ،وبولندا ،وال�سويد ،و�سورية ،والأردن.
وتقوم اجلامعة �أي�ضا بتبادل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س مع عدد كبري من امل�ؤ�س�سات من خالل
برناجمي �إرا�سمو�س ونوردبل�س ) ((( (Nordplusومن خالل االتفاقيات الثنائية احلكومية.
وتف�ضل جامعة كوبنهاجن ب�صفة عامة �أن تعقد اتفاقيات على م�ستوى اجلامعة كلها حني تعرب عدد
من الكليات عن رغبتها يف ذلك .والهدف من اتفاقيات اجلامعة ككل هو �أن تكون االتفاقيات �شاملة.
((( هو برنامج للتعليم امل�ستمر مدى احلياة للدول ال�شمالية ( )Nordicودول البلطيق (( .)Balticاملرتجمان).
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وال ب�أ�س من احلفاظ على اتفاقيات على م�ستوى الأق�سام �أو الكليات �أو امل�ؤ�س�سات �أو احلفاظ عليها
�ضمن اتفاقية اجلامعة .وت�شكل هذه ال�شراكات �إطار ًا للطالب والباحثني الأجانب للدرا�سة و�إجراء
البحوث يف اجلامعة .وميكن �إن�شاء �شراكات مثمرة بطرق عدة ،منها:
•تبادل الطالب.
•تبادل �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•ال�شهادات امل�شرتكة.
•التعاون البحثي امل�شرتك.
•تبادل املوظفني.
•تدريب موظفي �إرا�سمو�س.
•تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س لدى �إرا�سمو�س.
•ال�شراكات اال�سرتاتيجية.

ج -جمل�س جامعة كوبنهاجن للبحوث واالبتكارات
يتوىل جمل�س جامعة كوبنهاجن للبحوث واالبتكارات م�س�ؤولية تعريف تطور اجلامعة اال�سرتاتيجي
ومتابعته يف �إط��ار البحث واالبتكار والتعاون التجاري وحتديد الأول��وي��ات حول كيفية التعريف
بن�شاطات اجلامعة يف اخلارج [ .]46وميار�س املجل�س ن�شاطه وفق الأهداف اال�سرتاتيجية جلامعة
كوبنهاجن.
�أما هدف املجل�س فهو حتديد الطريقة املثلى لدعم التطور اال�سرتاتيجي من قبل املنظمة بغية ت�أمني
التمويل اخلارجي املتزايد ،وال�شروع ب�إقامة عالقات التعاون مع الهيئات اخلا�صة والعامة على
ال�صعيد العاملي .وي�سهم املجل�س يف دفع عجلة املبادرات العامة �ضمن البحث واالبتكار التي تكمل
مبادرات الكليات ذاتها .كما يتوىل تن�سيق البحوث واالبتكار التي جتريها الكليات عن طريق ممثلي
�أع�ضاء املجل�س ،ويرفع التو�صيات واملقرتحات الهادفة �إىل حت�سني خدمات اجلامعة املوجهة نحو
البحث العلمي.

224

التميز يف التعاون الدويل :أ.د .عدنان زاهد

 3-5برنامج منح فولبرايت

�أ -برنامج فولربايت
�إن برنامج فولربايت ( )Fulbright Programالرائد هو برنامج منح �أمريكي �أ�س�سه ال�سناتور
ويليام فولربايت يف عام 1946م [ ]47ويعتمد على التناف�س والأحقية للتبادل التعليمي والثقايف الذي
ي�شمل الطالب والباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملحرتفني والعلماء والفنانني للدرا�سة و�إجراء
الأبحاث� ،أو ممار�سة مواهبهم خارج الواليات املتحدة .ومبوجب هذا الربنامج ميكن ملن يحق لهم
من مواطني الدول الأخرى خارج الواليات املتحدة �أن ي�ؤدوا الن�شاطات ذاتها يف الواليات املتحدة.
ويـرعــى برنـــامـج فولبــرايت مكتــب ال�شــ�ؤون الثقــافيــة والتعليميــة يف اخلــارجيــة الأمريكيــة
) .(U.S. Department of State›s Bureau of Educational and Cultural Affairsكما
يتلقى الربنامج دع ًما �إ�ضاف ًيا مبا�ش ًرا �أو عين ًيا من احلكومات امل�شاركة ،وامل�ؤ�س�سات ،وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات امل�ضيفة� ،سواء يف الواليات املتحدة �أو خارجها [.]48
وقد ت�أ�س�س الربنامج بهدف دفع عجلة ال�سالم والتفاهم امل�شرتك بني الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات وقادة
امل�ستقبل �أينما كانوا ،من خالل تبادل الأ�شخا�ص ،واملعرفة واملهارات ،مما يزيد من احتماالت تعلم
الأمم يف نهاية املطاف �أن تعي�ش وتتعاي�ش ب�سالم و�صداقة [ .]49ويف فرتة املنحة ،يتعرف احلا�صلون
عليها بع�ضهم على بع�ض ،ويعملون ويعي�شون معا ويتعلمون من البلدان امل�ضيفة و�أهلها ،وي�شاركون
يف التجارب الثقافية اليومية.
وي�سهل الربامج التبادل الثقايف من خالل التفاعل املبا�شر بني الأف��راد مع م�ضيفيهم يف جو من
االنفتاح والأمانة العلمية واحلرية الفكرية ،مما ي�سهم يف تنمية التفاهم الثقايف املتبادل.
�إن برنامج فولربايت هو من �أكرب برامج املنح املرموقة يف العامل ،وهو ب�إ�شراف معهد التعليم
الدويل ( .]50 ،48 ،47[ )Institute of International Education, IIEوتقوم مفو�ضيات ثنائية
الوطنية وعلى مبد�أ كل بلد على حدة ب�إدارة الربنامج والإ�شراف عليه يف  50بلدً ا .كما تتوىل �أق�سام
ال�ش�ؤون العامة يف ال�سفارات الأمريكية الإ�شراف على الربنامج يف البلدان التي فيها برنامج مفعل
ولي�س فيها مفو�ضية من فولربايت.
وقد اعتمد برنامج فولربايت منذ ت�أ�سي�سه على مبد�أ الثنائية الوطنية ،حيث عقدت كل دولة ن�شطة
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يف الربنامج اتفاقية مع احلكومة الأمريكية .وبلغ عدد امل�شاركني يف برنامج فولربايت منذ �إن�شائه
قبل  60عاما  325.400م�شاركا ،منهم  122.800من الواليات املتحدة و  202.600من البلدان
الأخرى .ويقدم الربنامج ما يقارب  800منحة �سنويا ،وميار�س ن�شاطه الآن يف �أكرث من  155بلدً ا،
كما بلغت خم�ص�صاته يف الكونغر�س  242.8مليون دوالر يف ال�سنة املالية 2013م.
ب – الربامج واملنح
يعمل برنامج فولربايت بطريقتني :يتلقى امل�ستحقون من املواطنني الأمريكيني املال للذهاب �إىل دول
�أجنبية من خالل برنامج الطالب الأمريكيني ،وبرنامج العلماء الأمريكيني ،وبرنامج تبادل �أع�ضاء
هيئة التدري�س� .أما امل�ستحقون من غري الأمريكيني فيتلقون املال للذهاب �إىل الواليات املتحدة من
خالل برنامج تبادل الطالب الأجانب ،وبرنامج الأ�ساتذة الزائرين ،وبرنامج تبادل �أع�ضاء هيئة
التدري�س [.]47
ويجب �أن يتمتع املر�شحون ملنحة فولربايت ب�إجنازات علمية مرموقة ،و�أن يكون لديهم م�شروع
بحث جيد ،والقدرة على القيادة واملرونة والتكيف للتفاعل مع املجتمع الأجنبي امل�ضيف يف البلد
الهدف [ .]47وت َقدم منح فولربايت يف كل امليادين العلمية تقريبا مبا فيها الفنون اجلميلة ،والعلوم
الإن�سانية ،والعلوم االجتماعية ،والريا�ضيات ،والعلوم الطبيعية والفيزيائية ،والعلوم االحرتافية
والتطبيقية .وال ت�شمل املنح بحوث الطب ال�سريري التي حتتاج �إىل التوا�صل املبا�شر مع املر�ضى
[.]49 ،47
ب –  1املنح الطالبية
يقدم الربنامج الأمريكي منحا للطالب الأمريكيني الذين هم يف �سنة التخرج� ،أو طالب الدرا�سات
العليا� ،أو املحرتفني والفنانني ال�شباب لإجراء البحوث �أو الدرا�سة �أو تعليم الإجنليزية يف اخلارج
طالب الدرا�سات العليا ،واملحرتفني
برنامج
ل�سنة درا�سية واحدة .وباملثل ،مي ّكن
الطالب ال ِ
ِ
أجانب َ
ُ
والفنانني ال�شباب من خارج الواليات املتحدة من �إجراء البحوث والدرا�سة يف الواليات املتحدة.
ورمبا جتدد بع�ض املنح بعد انتهاء ال�سنة الأوىل من الدرا�سة [.]47
ويقدم الربنامج حاليا  1900منحة يف ال�سنة تقريبا يف �شتى جماالت الدرا�سة ،وميار�س ن�شاطه
يف �أكرث من  140بلدً ا يف جميع �أنحاء العامل .كما يقدم الربنامج املنح مل�شروعات درا�سية �أو بحثية
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فردية ،ولربامج مدر�سي اللغة الإجنليزية املتدربني ،بالإ�ضافة �إىل املنح املو�سيقية لربنامج فولربايت
– �إم تي يف يو (.((( )mtvU
وت�شمل فئة املنح الدرا�سية  /البحثية م�شروعات يف امليادين الأكادميية والفنية .ويقوم املر�شحون
لهذه املنح بت�صميم م�شروعاتهم ب�أنف�سهم ويعملون بالتعاون مع مر�شدين يف جامعات �أجنبية �أو
م�ؤ�س�سات �أخرى من م�ؤ�س�سات التعليم العايل� .أما منحة فولربايت الدولية للعلوم والتقنية فتهدف
�إىل دعم درا�سة الدكتوراه يف املعاهد الأمريكية املرموقة يف ميادين العلوم والتقنية والهند�سة �أو
املجاالت امل�شابهة للطالب الأجانب املتفوقني.
�أما برنامج فولربايت ملدر�سي اللغات الأجنبية فيوفر الفر�ص ملدر�سي اللغة الإجنليزية من ال�شباب
الأجانب لتطوير مهاراتهم التدري�سية و�صقلها وتو�سعة معرفتهم بالثقافة الأمريكية واملجتمع
الأمريكي ،مع حت�سني جودة تدري�س اللغات الأجنبية يف املعاهد واجلامعات الأمريكية .كما ير�سل
حملة املنح الأمريكيون �إىل املدار�س يف اخل��ارج من �أجل �إكمال تدري�س اللغة الإجنليزية حمليا
ولتوفري متحدثني باللغة الإجنليزية كلغة �أم يف ال�صفوف الدرا�سية [.]47
�أما املنح اخلا�صة بربنامج فولربايت – �إم تي يف يو املو�سيقية فتوفر لأربعة طالب �أمريكيني فر�صة
درا�سة ت�أثري املو�سيقى كقوة ثقافية يف اخلارج ،و�إجراء بحث ملدة �سنة على م�شروعات ي�صممونها
ب�أنف�سهم .ويجب �أن تتناول امل�شروعات جان ًبا خمتا ًرا من الثقافة املو�سيقية الدولية ،و�أن تركز على
املو�سيقى املعا�صرة �أو ال�شعبية ب�صفتها قوة تعبري ثقافية [.]47
�أما منح ال�سفر ف�صممت ال�ستكمال منحة من �أي مورد ال ي�شمل ال�سفر ال��دويل �أو لدعم متويل
الطالب اخلا�ص للدرا�سة والبحث.
ب –  2منح العلماء
ي�ساعد برنامج فولربايت �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني على بناء «ت�أثري متزايد» من خالل ن�شر
�آراء عرب الثقافات �ضمن املنهج مما ي�ساعد على بث احلياة يف طرق التدري�س ،وفتح الأبواب للزمالء
والطالب الأجانب .وي�شمل برنامج فولربايت للعلماء الربامج التالية :برنامج العامل الأمريكي،
((( هي قناة تلفزيونية رقمية �أمريكية يتم توزيعها عن طريق الكابالت ،ومتاحة لأكرث من  750جامعة ومعهد ًا عرب الواليات
املتحدة( .املرتجمان).
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وبرنامج املتخ�ص�ص الأمريكي ،وبرنامج العامل الزائر ،وبرنامج العامل املقيم ،وال�شبكة الإقليمية
لربنامج البحث التطبيقي [.]52 ،51 ،47
ويتوىل جمل�س التبادل الدويل للعلماء (Council for International Exchange of Scholars,

) CIESم�س�ؤولية �إمتام برامج التبادل الدويل للعلماء والإداري�ين يف اجلامعات [.]53-51 ،49
ويرتبط املجل�س بعالقات متينة مع جمتمع التعليم العايل يف الواليات املتحدة ،وي�شارك ب�شبكة من
مفو�ضيات فولربايت الثنائية الوطنية يف  50بلدً ا و  90مركزًا دبلوما�س ًيا �أمريكيا يف جميع �أنحاء
العامل .وقد رتّب املجل�س حتى كتابة هذا الف�صل ملا يقرب من  50.000عامل يف �أكرث من  140بلدً ا،
كما زار املعاهد واجلامعات الأمريكية وامل�ؤ�س�سات البحثية �أكرث من  45.000من البلدان الأجنبية
من خالل برامج �أعدت للعلماء الأمريكيني ،والعلماء الزائرين ،وامل�ؤ�س�سات الأمريكية.
منحا لل�سفر
ويقدم برنامج العلماء لأع�ضاء هيئة التدري�س ،والعلماء ،واملحرتفني الأمريكيني ً
�إىل اخلارج لإلقاء املح�ضرات و�/أو �إجراء البحوث ملدة ال تزيد عن �سنة واحدة [ .]47وي�ستقطب
الربنامج  800م��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحرتفني �سنويا للذهاب �إىل  140ب�ل��دً ا لإلقاء
املحا�ضرات ،والتدري�س و�إجراء البحوث يف كثري من املجاالت الأكادميية .وال يقت�صر �إ�سهام العلماء
على امل�ؤ�س�سات امل�ضيفة ،بل يطال �أي�ضا معاهدهم وجامعاتهم يف وطنهم الأم.
وي�ضم الربنامج �أي�ضا برنامج الكرا�سي املتميز يف الواليات املتحدة وهو الذي ي�شمل  40منحة لإلقاء
املحا�ضرات ،و�إجراء البحوث املتميزة ،واملحا�ضرات  /البحوث ملدة تبد�أ من � 12 – 3شه ًرا [،47
 .]52وتعد هذه من �أرفع املنح التي يقدمها برنامج فولربايت للعلماء .ويجب �أن يكون املر�شحون من
العلماء البارزين ومن �أ�صحاب الن�شر العلمي ولهم �سجل تعليمي بارز [.]53-51
�أم��ا برنامج املتخ�ص�صني الأمريكيني فيدعم الروابط بني �أع�ضاء هيئة التدري�س الأمريكيني
واملحرتفني ونظرائهم يف امل�ؤ�س�سات امل�ضيفة يف اخلارج من خالل لعب دور امل�ست�شار اخلبري يف
تطوير املناهج والتدري�س ،والتخطيط امل�ؤ�س�ساتي ،واملو�ضوعات الأخرى ذات ال�صلة يف امل�ؤ�س�سات
الأكادميية يف اخلارج [ .]51 ،47ويقدم الربنامج املنح للم�شروعات امل�شرتكة ق�صرية الأجل يف �أكرث
من  140بلدً ا و 24جما ًال علم ًيا.
�أما برنامج حلقات البحث للإداريني يف التعليم ال��دويل فهو برنامج ي�ستغرق �أ�سبوعني ومفتوح
للإداريني الأمريكيني يف التعليم الدويل وموظفي التعليم العايل الآخرين الراغبني يف امل�شاركة يف
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درا�سة املجتمع والثقافة ونظم التعليم العايل يف فرن�سا و�أملانيا والهند واليابان وكوريا اجلنوبية
[.]47
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،هناك برامج �أخرى خا�صة بالعلماء الأمريكيني ،مثل منح فولربايت للعلماء
يف درا�سات ما بعد الدكتوراه (�أو الدرجات النهائية الأخرى) ومنح فولربايت – فوغرتي للعلماء
الأمريكيني ( )Fulbright-Fogarty U.S. Scholar Grantsالتي تهدف �إىل دفع عجلة البحث يف
مرحلة ما بعد الدكتوراه يف ال�صحة العامة يف ظروف حمدودة املوارد [.]51 ،47
رئي�سا
�أما برامج العلماء الزوار ،فتوفر للمعاهد واجلامعات الأمريكية وامل�ؤ�س�سات البحثية موردًا ً
لدعم عوملتها من خالل دعوة العلماء الأجانب لإلقاء املحا�ضرات و�إجراء �أبحاث ما بعد الدكتوراه
�أو الأبحاث املتقدمة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة يف اجلامعات واملعاهد الأمريكية [ .]51ويف كل عام
يبلغ عدد امل�ستفيدين من هذه املنح حوايل  850من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحرتفني من �أكرث من
 155بلدًا .ويربط الربنامج اجلامعات بع�ضها ببع�ض كما يطرح �أفكا ًرا وات�صاالت جديدة للطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني [.]47
كما تقدم برامج �إثراء العلماء الزوار طائفة من ن�شاطات الإثراء يف خمتلف الأماكن يف �أثناء العام
الدرا�سي لتمكينهم من اخلو�ض يف جتربتهم الأمريكية وزيادة التفاهم املتبادل بني ال�شعب الأمريكي
و�شعوب البلدان الأخرى [.]52 ،51
�أما برنامج العلماء املقيمني ( )Scholar-in-Residence Programفيدعو العلماء الأجانب �إىل
اجلامعات واملعاهد الأمريكية ملدة ال تتجاوز ال�سنة الواحدة للم�ساعدة يف عوملة اجلامعات الأمريكية
واملناهج واملجتمعات وللتدري�س يف جماالت خربتهم وتكوين مفهوم دويل متداخل الثقافات للإ�سهام
يف تطوير املناهج والربامج [.] 52 ،51 ،47
�صندوق امتداد املحا�ضرات (َ )Outreach Lecturing Fund, OLF
ُ
ويوفر
املال للجامعات لت�ستقبل
العلماء من امل�ستفيدين من منحة فولربايت واملوجودين بالفعل يف الواليات املتحدة لتكليفهم ب�إلقاء
املحا�ضرات وتبادل الأفكار ومناق�شتها.
�أما برنامج ال�شبكة الإقليمية للعلماء ( )Regional Network of Scholars Programفيجمع
�شبكة من العلماء ال�شباب واملحرتفني والباحثني التطبيقيني يف منت�صف حياتهم املهنية من الواليات

229

التحول إىل جامعة عالمية المستوى :تجربة جامعة امللك عبد العزيز

املتحدة والربازيل وكندا ودول غربي الكرة الأر�ضية ل�سل�سلة من ثالث حلقات بحث ()seminars
عاما كام ًال وي�شمل بحثا جماع ًيا متعدد
وخو�ض جتربة فولربايت للتبادل ،وذلك يف برنامج ميتد ً
التخ�ص�صات .ويدعم الربنامج البحث التعاوين متعدد التخ�ص�صات ويعالج امل�سائل الإقليمية
ويعطي نتائج ملمو�سة [.]51 ،47
ويت�ألف برنامج فولربايت للمبادرة القطبية ) (Fulbright Arctic Initiative Programاملخ�ص�ص
للعلماء واملحرتفني والباحثني التطبيقيني من الواليات املتحدة وكندا والدمنارك وفنلندا و�أي�سلندا
والرنويج ورو�سيا وال�سويد من �سل�سلة من ثالث حلقات بحث ) (seminarsوخو�ض جتربة فولربايت
للتبادل.
ب –  3برامج �أع�ضاء هيئة التدري�س
�إن جز ًءا من برنامج فولربايت هو من خم�ص�صات الكونغر�س لوزارة التعليم الأمريكية ل�صالح
برنامج فولربايت – هايز ) .(Fulbright-Hays Programوتعطى ه��ذه املنح �إىل املتدربني
الأمريكيني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والإداري�ي�ن ،وط�لاب ما قبل
الدكتوراه ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف مرحلة ما بعد الدكتوراه ،وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الأمريكية.
وهذا التمويل يدعم البحث وجهود التدريب يف اخلارج التي تركز على اللغات الأجنبية غري الغربية
ودرا�سات املنطقة [.]54 ،47
ويدعم برنامج تبادل املدر�سني عمليات تبادل من نوع واحد لواحد من مدر�سي املدار�س الثانوية
وع��دد �صغري من م�ؤ�س�سات التعليم ما بعد الثانوي يف اخل��ارج ملدة ف�صل درا�سي واح��د ملتابعة
م�شروعات �شخ�صية و�إجراء �أبحاث و�إدارة درو�س منوذجية �أو حلقات بحث� .أما برنامج هيوبرت
همفري ) (Hubert H. Humphreyللمحرتفني فيدعو املحرتفني البارزين يف منت�صف حياتهم
املهنية من الدول النامية واملجتمعات التي متر مبرحلة انتقالية �إىل زيارة الواليات املتحدة ملدة عام
واحد .وي�شارك املدعوون يف برنامج �أكادميي بال �شهادات ويكت�سبون خربة احرتافية.
ج – فائدة الربنامج
حري بنا �أن نذكر مرة �أخرى �أن الربنامج ت�أ�س�س لدعم ال�سالم والتفاهم امل�شرتك بني الأفراد
وامل�ؤ�س�سات وقادة امل�ستقبل �أنى كانوا ،من خالل التبادل التعليمي للأ�شخا�ص واملعرفة واملهارات،
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مما يزيد من احتمال تعلم الأمم كيف تعي�ش وتتعاي�ش ب�سالم ووئام [.]49
وي�سهل الربنامج التبادل الثقايف من خالل التفاعل املبا�شر على �أ�سا�س فردي ،وذلك بتمكني الأفراد
من التعارف والعمل والعي�ش مع �أهل البلد امل�ضيف ،والتعلم منهم ،وم�شاركتهم جتاربهم اليومية.
وبوا�سطة االنخراط يف املجتمع يتفاعل الأف��راد مع م�ضيفيهم على �أ�سا�س الند للند يف جو من
االنفتاح والأمانة العلمية واحلرية الفكرية ،مما يدعم تنمية التفاهم الثقايف املتبادل .كما ي�ساعد
يف عوملة اجلامعات واملناهج الدرا�سية واملجتمعات.
لقد تبو�أ امل�ستفيدون من منح فولربايت ،وم��ا زال��وا ،مراكز عالية يف احلكومات ،والأو��س��اط
الأكادميية ،وال�صناعة ،مما يجعلهم يف موقع ميكنهم من الت�أثري يف العالقات وال�سيا�سات الوطنية
والدولية .فهناك  10من م�ستفيدي فولربايت انتخبوا �أع�ضاء يف الكونغر�س الأمريكي ،كما �شغل 18
منهم منا�صب ر�ؤ�ساء دول �أو حكومات و�أ�صبح �أحدهم الأمني العام للأمم املتحدة [ ،]56وفاز 35
من امل�ستفيدين من منح فولربايت بجائزة نوبل ،و  78بجائزة بوليت�سر (،47[ ((()Pulitzer Prize
 .]57ويذكر �أن جوائز نوبل التي منحت مل�ستفيدين من منح فولربايت فاقت �أي برنامج جوائز �آخر.
 -6الخاتمة
•�إن التعاون ال��دويل بني اجلامعات ن�شاط �ضروري ال �سيما بالن�سبة �إىل الطالب والأكادمييني يف
املراحل الأوىل من حياتهم املهنية.
•يف ال�سنوات الأخرية ،متكنت اجلامعات من �إدخال التعاون الدويل والعالقات الدولية كعن�صر �أ�سا�س
من ر�سالتها ووظائفها .وقد مت �إحراز هذا من قبل جامعات ت�ضطلع مب�س�ؤولية التعاون مع م�ؤ�س�سات
�أخرى على ال�صعيد الدويل.
•ميكن تعريف التعاون اجلامعي ال��دويل ب�أنه التعليم والبحث والتدريب والتعاون الثقايف واملنح
الدرا�سية.
•�إن التعاون البحثي بني الباحثني معقد على نحو خا�ص حني يعمل الباحثون يف م�ؤ�س�سات تقع يف بلدان
((( هي جائزة �أمريكية للتميز يف جمال ال�صحافة والإعالم والأدب واملو�سيقى ،بد�أها جوزف بوليت�سر (الأمريكي من �أ�صل
هنغاري) �سنة 1917م ،وي�شرف عليها حالي ًا جامعة كولومبيا يف نيويورك وتمُ نح �سنوي ًا يف  21فرع ًا ،وي�أخذ كل فائز
ع�شرة �آالف دوالر �أمريكي( .املرتجمان).
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خمتلفة ،ب�سبب البعد اجلغرايف واالختالف الثقايف الذي ميكن �أن ي�ؤثر يف التوا�صل و�سري امل�شروع
البحثي ب�شكل �شامل.
•�إن عدد الطالب امل�شاركني يف برنامج التبادل الطالبي يف تزايد م�ستمر على النطاق العاملي لل�سنة
الثامنة على التوايل .كما �إن العدد الإجمايل للطلبة ال�سعوديني الذين يدر�سون يف اخلارج يف ت�صاعد
م�ستمر ،حيث يتلقى ه�ؤالء الطلبة التمويل من برنامج املنح الذي �أن�ش�أته احلكومة ال�سعودية.
•يرفع تبادل الطالب � /أع�ضاء هيئة التدري�س من قدرة الفرد املعني على التعبري عن الذات ،واالعتماد
على النف�س ،ويزيد من ثقته بنف�سه .كما ت�ساعد عمليات التبادل هذه �أي�ضا على تطوير ت�صورات
نا�ضجة ومو�ضوعية فيما يخ�ص الوطن الأم والبالد الأخ��رى ،مما ي��ؤدي �إىل الإ�سهام يف ال�سالم
الدويل من خالل تعزيز التفاهم الثقايف .وقد بينا �أن عمليات التبادل هذه تدعم التفكري املبدع.
•�إن التعاون ال��دويل يف التعليم العايل هدف ا�سرتاتيجي بالغ الأهمية بالن�سبة �إىل وزارة التعليم
ال�سعودية .ومتا�شيا مع هذا الهدف ،ف�إن الوزارة تعمل على بناء ج�سور املعرفة بني اجلامعات ال�سعودية
وامل�ؤ�س�سات التعليمية املتميزة يف العامل لتنمية املعرفة والتبادل الثقايف.
•عقدت كل اجلامعات ال�سعودية ،مبا فيها جامعة امللك عبد العزيز ،اتفاقيات تعاون دويل م�شرتك
وعقود خدمات مع كثري من �أرقى جامعات العامل وامل�ؤ�س�سات التعليمية املتميزة.
•تهدف ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية الدولية للجامعات العاملية الراقية مثل جامعة كوبنهاجن� ،إىل حت�سني
التعليم ،وتقوية امل�شاركة اخلارجية والداخلية ،وبناء �شراكة بحثية مع اجلامعات العاملية الأخرى،
تنوعا يف البيئة
وا�ستقطاب �أف�ضل املواهب من جميع �أنحاء العامل .فالنجاح يف هذا املجال يوفر ً
اجلامعية واملنهجيات العلمية وهو عالمة التميز والقوة.
•حتاول اجلامعة العاملية تطوير مكانتها الرائدة من خالل تزويد الباحثني والطالب بفر�ص ممتازة
للتعاون والتبادل مع اجلامعات الوطنية والدولية الأخ��رى .فالتطبيق الناجح لهذه اال�سرتاتيجية
مي ّكن الباحثني والطالب معا من امل�شاركة يف البحث الدويل والتدري�س القائم على البحث وعلى
اكت�ساب نظرة عاملية بحق .وميكن تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من خالل م�شروعات البحث وور�ش العمل
وامل�ؤمترات واالجتماعات.
•تعزز برامج املنح والربامج التعاونية مثل برنامج منح فولربايت ،التفاهم امل�شرتك بني الأف��راد
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 فهذا التفاهم املتبادل واملفيد للجميع ميكن �إح��رازه من خالل.وامل�ؤ�س�سات على ال�ساحة العاملية
التبادل التعليمي والثقايف للأ�شخا�ص واملعرفة واملهارات وله �أهمية بالغة لطموحات الب�شرية بالعي�ش
.ب�سالم ووئام
•�إن برامج كالتي عر�ضناها يف هذا الف�صل ت�سهل التبادل الدويل التعليمي والثقايف بالن�سبة �إىل من هم
 والعلماء، واملحرتفني، و�أع�ضاء هيئة التدري�س، وطالب الدرا�سات العليا،يف ال�سنة الدرا�سية الأخرية
 ويتم �إجناز التبادل مبا�شرة من خالل تفاعالت الأ�شخا�ص القادرين على التعارف والعمل.والفنانني
مع �أهل البلد امل�ضيف والعي�ش معهم والتعلم منهم من خالل م�شاركتهم حياتهم اليومية التي ترثي
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التحول نحو التميز :أ.د .جوزف ريتسن
ّ

 -1مقدمة

يعالج هذا الف�صل التحديات التي تواجه اجلامعات يف �أثناء حتولها نحو التميز يف خ�ضم العوملة
واملعلوماتية� :أي االمت�صا�ص املركز لتقنية االت�صاالت واملعلومات يف �أدق الأوعية الدموية من احلياة
االجتماعية واالقت�صادية .حيث �إن التغري اخلارجي ي��ؤدي �إىل متطلبات خمتلفة من خمرجات
اجلامعة ،ويتطلب خريجني على م�ستوى عال من التدريب ،و�إجراء البحوث ،والإ�سهام يف خدمة
املجتمع (وهذا ما مت احلديث عنه يف الفقرة الثانية).
وتلعب قيادة اجلامعة دو ًرا حيو ًيا يف �ضمان االنتقال نحو التميز من خالل تطوير ا�سرتاتيجية متتلكها
اجلامعة ،وتوفري الو�سائل الالزمة لتنفيذها (الفقرة الثالثة)� .أما يف الفقرات الرابعة واخلام�سة
وال�ساد�سة فنتناول عنا�صر تلك اال�سرتاتيجية مبا فيها الأهداف اخلا�صة بالتعليم ،والبحث ،وخدمة
املجتمع وو�سائل حتقيقها .ويبدو �أن التحالفات الإقليمية عن�صر �ضروري لو�ضع ا�سرتاتيجية ت�ؤدي
�إىل التميز يف معظم اجلامعات (الفقرة ال�سابعة)� .أما الفقرة الثامنة فتناق�ش بع�ض الأ�سئلة املتعلقة
بالتنفيذ ،يف حني خ�ص�صت الفقرة التا�سعة للملحوظات اخلتامية.
ميثل هذا الف�صل خال�صة خربتي ال�شخ�صية على مدى ت�سع �سنوات تقريبا كوزير للتعليم والعلوم
والثقافة يف هولندا خالل فرتة الت�سعينيات من القرن الع�شرين .فاجلامعات الهولندية حتتل حاليا
مكانها بني اجلامعات املائة الأوىل يف معظم الت�صنيفات العاملية .ويرى كثري من املراقبني �أن
للتحوالت الت�شريعية التي بد�أ العمل بها يف الت�سعينيات عالقة بارتقاء جودة اجلامعات التي ظهرت
بعد ع�شر �سنوات �أو ع�شرين �سنة .وخالل فرتة رئا�ستي جلامعة ما�سرتيخت يف العقد الأول من
القرن احلادي والع�شرين تعلمت الكثري عن التحول نحو التميز ،فقد تو�سعت اجلامعة ،و�أ�صبحت
الوحيدة يف العامل التي تعتمد �أ�سلوب التعلم بطريقة حل امل�شكالت يف جميع املقررات املطلوبة لنيل
ال�شهادات اجلامعية .ويف عام 2014م احتلت جامعة ما�سرتيخت املرتبة ال�ساد�سة يف ت�صنيف
التاميز للتعليم العايل بني اجلامعات اخلم�سني الأوىل يف العامل التي مت �إن�شا�ؤها منذ فرتة �أقل
من خم�سني �سنة ،حيث جتاوزت ن�سبة الطالب الأجانب  ٪50من جمموع الطالب .ومما �ساعد يف
حتقيق هذا الإجناز ا�سرتاتيجية ال�سعي نحو التميز القائمة على �أداء اجلامعة ال�سابق وقوته .ومع
�أن حيازة مركز متقدم يف الت�صنيف العاملي مل يكن الهدف الرئي�س على الإطالق ،لكن تبني �أنه كان
نتيجة حتمية ل�سعي اجلامعة نحو التميز.
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 -2الزمن يتغير ،وكذا الجامعات
 1-2التغيير الداخلي

يعتقد بع�ض النا�س �أن اجلامعات هي الأماكن الوحيدة يف العامل التي يتوقف فيها الزمن .ويظن
عاما �سيجد كل �شيء مثلما كان �إذا ما عاد �إليها.
ه�ؤالء �أن من ترك غرف الدرا�سة قبل خم�سني ً
قبل �سنتني ،ويف اجتماع خا�ص ،قال �أحد ر�ؤ�ساء اجلامعات الأوروبية العريقة التي يعود تاريخها �إىل
قرون عدة ،وكان قد ُعني حديثا يف من�صبه� ،إنه م�سرور لأن �شيئا مل يتغري يف جامعته عرب تاريخها
الطويل! لكني وجدت �أن موقفه تغري �إىل حد كبري حني قابلته م�ؤخ ًرا� .صحيح �أن املباين اجلميلة
بقيت كما هي ،و�أن كث ًريا من التقاليد التي عمرت قرو ًنا من الزمن ما زالت حية ،لكن حتت ق�شرة
التقاليد امل�ستمرة منذ قرون كان كل �شيء قد تغري �أو يف طريق التغيري.
�إن اجتاه ب�ؤرة الرتكيز يف التعليم تتغري الآن نحو �آخر متطلبات املهارة (باملعنى الوا�سع) كما يفهمها
املجتمع و�سوق العمل ،كما �أن املوقف جتاه التعليم يتغري مع ظهور التعليم املندمج املتمركز حول
الطالب واملتكامل مع تعليم تقنية املعلومات واالت�صاالت� .أما طريقة البحث ف�آخذة يف التغري � ً
أي�ضا،
�إذ َ�ش َرعت يف التوجه نحو املعرفة التي حتميها براءات االخرتاع وا�ستخدام املعرفة لت�أ�سي�س �شركات
نا�شئة ومتفرعة عن اجلامعات دون �إهمال البحث الأ�سا�س .كما �أخذت خدمة املجتمع تتحرى اجتاهً ا
جديدً ا عبرَّ عنه الربوف�سور ڤيلهلم�سون �أبلغ تعبري يف الف�صل ال�ساد�س.
�إن تنظيم اجلامعات �آخذ �أي�ض ًا يف التغري امل�ستمر يف التقارب بني االعرتاف التام باالحرتاف والقيادة
القوية يف عالقات �أفقية عمليا� .إن اجلامعات تتحول باطراد �إىل �شركاء يف �شبكات �إقليمية ووطنية
و�أحيانا دولية ،وقد عرب عن ذلك الربوف�سور �سو �أ�صدق تعبري يف الف�صل الرابع ،حيث َ�ش َرعت
اجلامعات بالتعاون فيما بينها� ،سواء على �صعيد التعليم �أو البحث ،وت�أ�س�ست ال�شبكات اجلامعية
لتكون مراكز مل�شاطرة التجارب الإدارية والتعليمية والبحثية على امل�ستوى الوطني والدويل ،وقد
ي�شمل �أحيانا عمليات اندماج و�أحيانا برامج دكتوراه وماج�ستري م�شرتكة.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،نرى �أن ثمة تغ ًريا يف نطاق عمل اجلامعات .ول�سوء احل��ظ ،ف��إن ثقة
املجتمع يف كثري من البلدان مب�س�ؤولية اجلامعات عن امل�صلحة العامة قد تزعزعت ،مما و َّلد ميال
نحو املبالغة يف التقنني احلكومي وقل�ص �صالحياتها [ .]1و�إن قيام اجلامعات بهذا الدور املهم
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يف املجتمع يف�سر الدعم احلكومي الهائل للتعليم والبحث اجلامعي .ومن املمكن �أداء هذا الدور
املهم يف املجتمع على الوجه الأكمل يف هيئة �شراكات بني اجلامعات واحلكومات مع �إعطاء اجلامعة
�صالحيات وم�س�ؤوليات كاملة ،مبا ال يتعار�ض والقوانني احلكومية التي تقيد اجلامعات وال ترتك لها
جماال للمناورة والتكيف مع الظروف اخلارجية التي تتغري ب�سرعة.
 2-2التغير خارج الجامعة

ج�ساما .فحتى �سنة 1990م مل يتنب أ�
يف ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية �شهدت جمتمعاتنا تغريات
ً
�أحد ب�أن الهاتف املحمول �سيغزو العامل ،ومل يتنب�أ �أحد بالواقع املاثل �أمامنا ،حيث ت�صل املعلومات
والر�سائل بو�ساطة الإنرتنت �إىل القرى النائية يف �أق�صى الأر�ض ،وب�إغالق العديد من املحالت يف
بع�ض املناطق ب�سبب �إقبال النا�س على حمالت الإنرتنت الأخرى .ومل يخطر ببال �أحد �أن ما يعدل
ثالثة تريا بايت((( من املعلومات ميكن �أن يحفظ على قر�ص واحد ال يتجاوز ثمنه مائتي دوالر ،و�أن
أياما
من املمكن حتليل هذه املعلومات يف ب�ضع ثوان ،يف حني �أنه يف عام 1990م كان ذلك يتطلب � ً
بل �أ�سابيع ،ناهيك عن خمزن كامل من الأقرا�ص املت�صل بع�ضها مع بع�ض� .أما الأعمال الروتينية
فتتحول الآن �إىل �أعمال ميكانيكية �أو روبوتية على نطاق مل يكن لنا �أن نتخيله �أو نت�صوره.
هذا التغيري مل يقت�صر على اجلانب التقني وح�سب ،بل متثل �أي�ضا يف انهيار الثقة يف النظام املايل
نتيجة ف�ضائح مثرية على غرار ف�ضيحة �إنرون و�أزمة امل�صارف الأمريكية والأوروبية ،حيث تبني
�أن �أف�ضل �أنواع التعليم ال ت�ضمن معايري �أخالقية رفيعة امل�ستوى .ويف الوقت ذاته نرى تزايدا يف
ال�صراعات امل�سلحة يف املجتمعات ال�سكانية عالية الثقافة ،فنحن على ما يبدو مل نتعلم يف البيت �أو
املدر�سة كيف نحل النزاعات بالو�سائل ال�سلمية.
ومل يقت�صر ت�أثري هذه التغريات على �أ�سلوب حياتنا وح�سب ،بل تعداها �إىل �أ�سلوب جمعنا للرثوة
أ�سا�سا لتحقيق
بطريقة ن�أمل �أن تكون م�ستدامة .لقد �أ�صبح التجديد يف املنتج �أو الإنتاج مطل ًبا � ً
الهوام�ش العالية املرتبطة باحتالل مكان ال�صدارة يف ال�سوق .فاالبتكار هو م�صدر �إنتاجية العمل
التي ت�ساعد على رفع الأجور ،وهذا غري ممكن �إال �إذا توفرت ثقة كافية يف �أداء �أ�سواقنا وجمتمعاتنا.
(((	�إن  1تريا بايت ي�ساوي  1000جيجا بايت �أو  1000*1000ميجا بايت .كانت �سعة �أول قر�ص ا�ستخدمتُه يف الثمانينيات
 5ميجابايت.
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أ�سا�سا يف توليد تنمية اقت�صادية م�ستدامة من خالل
ويف هذا ال�سياق �أ�ضحى للجامعات دو ًرا � ً
خريجيها وبحوثها ،وم�صد ًرا مه ًما من م�صادر االبتكار .وت�ست�أثر �أوروب��ا و�أمريكا ب�سائر مناطق
النمو العايل ،حيث يتوفر التعليم العايل اجليد .وتعد منطقة بو�سطن يف الواليات املتحدة ومنطقة
كامربيج يف اململكة املتحدة من الأمثلة املمتازة .فهجرة اليد العاملة املاهرة و�شركات الأعمال تتجه
نحو هذه املناطق ذات النمو العايل فت�صعد نحو الأعلى يف حركة لولبية.
 3-2تحويل وتكييف التغيير الخارجي ليتالءم مع التغيير داخل الجامعة

لقد فوجئت معظم اجلامعات ،قدميها وحديثها ،مبوجة التغريات اخلارجية الكا�سحة التي حدثت يف
ال�سنوات الأخرية� .صحيح �أن قيادة اجلامعة ،واملدر�سني ،والطالب و�سائر اجلهات املعنية الحظوا
هذه التغريات� ،إال �أنها مل تنعك�س يف حمتويات اجلامعات �أو تنظيمها .فاجلامعات ذاتها كانت
من�شغلة «بهمومها امل�ستحكمة» وبحر�صها على «عدم توقف العر�ض» ،حتى �إنها مل تعط نف�سها الوقت
الكايف للتفكري يف م�ضامني التغيريات اخلارجية يف م�ضمون تعليمها �أو بحوثها �أو خدمة املجتمع �أو
تنظيمه .لكن هذا كله بد�أ يتغري يف ت�سعينيات القرن املا�ضي حتت �ضغط احلكومات.
لقد كنتُ �شاهدً ا على هذه العملية يف الت�سعينيات و�أنا وزير م�س�ؤول عن التعليم العايل والعلوم يف
هولندا ،وعلى ات�صال وثيق مع الوزراء الآخرين يف االحتاد الأوروبي ،حيث كانت اجلامعات يف بع�ض
احلاالت على ا�ستعداد للدخول يف التغيري ،لكنها كانت ت�صطدم بالقوانني التي يتعذر تغيريها،
لكونها حممية من قبل حتالفات بني الطالب واملدر�سني املدعومني �أحيا ًنا من قبل الأطراف املعنية.
�إن التغيري حمفوف باملخاطر على الدوام ويكاد ال يخلو من امل�شكالت .ف�أنت تعرف ما لديك ،لكنك
ال تعرف ما �سي�أتيك .لذا ف�إن التحفظ والعدائية جتاه التغيري �سمة من �سمات الإن�سان ،وال ميكن
حتقيق التغيري �إال عن طريق احلوار بني �سائر الأطراف املعنية وبالثقة بالقيادة ،بنا ًء على �أدائها
ال�سابق ،وعلى االن�سجام القائم على التجربة بني القيادة واملدر�سني والطالب .وللتغيري ثمنه على
الدوام فيما يخ�ص عملية �إعادة ال�ضبط و�إعادة التعلم .لكنه �أي�ضا ٍّ
م�سل .فهو يبقيك على قيد احلياة
فر�صا و�آفاقا جديدة.
ويقدم لك ً
ولكي تت�أ�صل جذور التغيري البد من وجود حوار وا�سع .فالأطراف املعنية لها دور يف اال�ست�شارة
واحلوار ،ورمبا �أح�ست �أن لها م�صلحة قوية يف احلفاظ على الو�ضع الراهن .ولن�أخذ مثال على هذا
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من هولندا .ففي ت�سعينيات القرن الع�شرين مل تكن تنظيمات �أرباب العمل وال تنظيمات العمال
(النقابات) �آنذاك على ا�ستعداد مل�شاركة اجلامعات يف التغيري ،بل كانت يف �صف احلفاظ على
الو�ضع الراهن .وكان التعليم اجلامعي الفني (الذي ا�ستفدتُ �أنا منه �شخ�صيا) منتظما حول منهج
من خم�س �سنوات يف املتو�سط متتد يف الواقع �إىل �سبع ،منذ �أن بد�أ التعليم اجلامعي الفني يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر .ومن الوا�ضح �أن فرتة الدرا�سة تلك طويلة جدً ا للطالب يف فرتة التعليم اجلامعي
الفني للعموم .ومع ذلك ،ففي حوايل عام 1995م كان �أرباب العمل �أقوى معار�ضي اعتماد برنامج
بكالوريو�س �أو ماج�ستري ال تتجاوز فرتة الدرا�سة فيه �أربع �سنوات .وهناك العديد من العوامل التي
تف�سر ذلك مثل :الأول ،رمبا توقع بع�ضهم �أن يلقي التدريب يف �أثناء العمل بعد تقلي�ص مدة الدرا�سة
يف اجلامعة �أعباء �إ�ضافية على عاتق ال�شركات .الثاين ،هناك عامل نف�سي يذكي رغبة مديري العمل
يف �أن يتلقى اجليل اجلديد التعليم ذاته الذي تلقوه.
ويظهر التغيري ب�شكله املرئي يف ا�سرتاتيجية اجلامعة القابلة للتنفيذ ،والتي حتتوي على جمموعة
من اخليارات حتدد �شعار اجلامعة والطريقة التي تريد اتباعها للو�صول �إىل غايتها .واخليارات
وا�ضحة ،وال ميكن �أن تر�ضي اجلميع ،والبد لها من �أن ت�شمل بع�ض التنازالت ،وهي بالكاد تعك�س ما
يتخذه بع�ض النا�س مثال لهم.
�إن معظم اجلامعات منظمات كبرية احلجم ،وكلما زاد حجم اجلامعة ،ثقلت حركتها .وهناك
العديد من الأمثلة عن منظمات كبرية احلجم فكرت يف جتنب املحافظة التي يفر�ضها احلجم من
خالل مزيج من ا�سرتاتيجية مركزية يف اخلطة الرئي�سة ،مع �إف�ساح املجال لالمركزية يف التكيف
وامل�س�ؤولية .و�أنا على اقتناع بوجوب �أن تختار اجلامعات ،و�أق�صد الكبرية منها حتديدا ،مثل هذا
املوقف لكي تتيح الفر�صة �أمام اال�سرتاتيجية لتمار�س عملها.
 -3استراتيجيات التميز
 1-3العناصر

من الوا�ضح �أن التعليم والبحث هما يف �صلب ا�سرتاتيجية اجلامعات� ،أما خدمة املجتمع فقد تكون
هدفها الثالث .لكن هناك �أي�ضا احلاجة للإلهام فيما يخ�ص الثقافة التي ترغب اجلامعة يف بثها.
وما �أقل اجلامعات �أو الأق�سام التي ا�ستطاعت �أن تلخ�ص هذه الثقافة يف جملة واحدة �أو �شعار واحد،
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فاالختيار يقع يف معظم احلاالت على عبارات غام�ضة ،مثل جامعة «ريادية» �أو «مبدعة» .وقد وقعت
على مثال جيد جلامعة وجدت �صيغة خمت�صرة لو�صف ثقافتها ،وهي اجلامعة احلرة يف �أم�سرتدام.
ففي عام 2013م اختارت تلك اجلامعة ثالث قيم جوهرية ،وهي� :شخ�صية (مبعنى �أن املدر�س
قدوة للطالب) ،ومفتوحة (�أي �أن الطالب من جميع اخللفيات) ،وم�س�ؤولة (مبعنى �أنها تنمي روح
امل�س�ؤولية جتاه املجتمع بني املدر�سني والطالب) .واملثال الآخر هو مدر�سة الأعمال بجامعة هارفرد
( )HBSالتي �صرحت يف عام 2014م «� ...إننا ن�ؤمن ب�أنه ال انف�صام بني القيادة والقيم .فتدري�س
الأخالق يتم بالت�صريح ،ولي�س بالتلميح .كما �أن قيم جمتمعنا مثل االحرتام املتبادل ،واال�ستقامة،
والنزاهة وحتمل امل�س�ؤولية تدعم مدر�سة �إدارة الأعمال بجامعة هارفرد .]2[ »...وترغب اجلامعة
يف خيار معني من القيم الثقافية التي ت�سعى �إليها .ولي�س هذا جمرد اختيار الكلمات ال�صحيحة،
بل يجب �أن يكون ظاهرا و�صريحا يف تطبيق اال�سرتاتيجية ،كما يجب على املرء �أن يتحمل م�س�ؤولية
ذلك ،بح�سب رغبة مدر�سة �إدارة الأعمال بجامعة هارفرد.
ومل ي�أت خيار مدر�سة �إدارة الأعمال بجامعة هارفرد من فراغ .فقد تورط خريجوها يف كثري من
الف�ضائح املالية يف الواليات املتحدة ،مما حدا باجلامعة لإظهار �أنها تعلمت من جتاربها ،وكانت
بذلك قدوة ملدار�س �إدارة الأعمال الأخرى.
 2-3التقليد ممنوع ،التمايز هو األصل

كان من م�صادر القلق للحكومات يف العقود الأخرية ،وما زال ،ميل اجلامعات ال�ستهداف املنطقة
الو�سطى املريحة من ال�سوق الطالبية .وقد ظهرت اجلامعات مبظهر املرتدد يف قبول التغيري يف
هذا املجال ،وهي بذلك �أ�شبه ببائعي املثلجات الذين يقفون عند املدخل الرئي�س ل�شواطئ ال�سباحة،
ويتحا�شون الوقوف عند املدخل الآخر حيث يقل عدد الزبائن� .أما الو�سط املريح فهو املكان الذي
يتمتع باملناف�سة احلادة (يوجد الكثري من بائعي املثلجات) لكنه يف الوقت نف�سه يوفر الراحة من
حيث �إنه موقع �أثبت الزمن ا�ستقراره ،ال �سيما مع تزايد عدد الطالب.
ويف الوقت ذاته ،يختلف الطالب فيما بينهم ويف مواهبهم وطموحاتهم .كما �أن ل�سوق العمل �أبعاد
كثرية .ولي�س ثمة قاعدة واحدة تنطبق على اجلميع فيما يخ�ص الطلب على اخلريجني .ومع هذا،
تتعدد القوى املناه�ضة للتمايز .فكم من مرة وجدت اجلامعات البحثية نف�سها م�ضطرة للتو�سع من
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خالل زيادة املقررات املطلوبة للح�صول على ال�شهادة اجلامعية ،بحيث ت�شمل عنا�صر غري بحثية
تالئم معاهد املجتمع للعلوم التطبيقية �أكرث من مالءمتها للجامعات ،ال ل�شيء �إال لت�ستقطب عددًا
�أكرب من الطالب .ويف املقابل جند �أن معاهد املجتمع �أو ما يعادلها ت�شعر �أنها ال تُق َّدر حق قدرها،
فت�سعى �إىل املزيد من البحث ،ولإدراج درجات املاج�ستري� ،أو حتى الدكتوراه� ،ضمن �سلة التعليم
التي تقدمها .وكلتا احلالتني تنطوي على تراجع يف اجلودة للطالب بطريقة �أو ب�أخرى ،لأن �إ�ضعاف
اجلودة احلا�صل ي�شمل كل �شيء .وثمة اعرتاف عاملي ب�أربعة م�ستويات متميزة على الأقل من التعليم
العايل ،وهي :معاهد املجتمع ،وجامعات العلوم التطبيقية ،والكليات ،واجلامعات البحثية ،حيث
ت�أخذ معاهد املجتمع وجامعات العلوم التطبيقية  ٪80-60من الطالب ،يف حني ت�أخذ الكليات
واجلامعات البحثية  .٪40-20ويبدو �أن اجلامعات البحثية يف البلدان التي تتبنى هذا التوزيع حتتل
مراتب �أعلى يف الت�صنيف الدويل من البلدان التي تتبنى توزيعا �آخر.
وينبغي على اجلامعات بالذات �أن ت��درك م�س�ؤوليتها جتاه مكانتها ،وكث ًريا ما جتد احلكومات
نف�سها م�ضطرة للتدخل من �أجل حتقيق التمايز على اعتبار �أن اجلامعات تعجز عن مقاومة �إغراء
النمو وال�شعور ب�أنها مل تُق َّدر حق قدرها .ويتزايد الآن عدد احلكومات التي ترغب يف الدخول يف
اتفاقيات �أداء مع اجلامعات حول ال�صفات املحددة التي اختارتها ،مما ي�سهل اختيار اجلامعات
�صفات وا�ضحة .فاالفتقار �إىل الو�ضوح وال�شفافية يف �صفات اجلامعات غالبا ما يعزى �إىل �إحجام
احلكومات عن توفري الدعم املايل للجامعات التي تفتقر �صورتها �إىل عن�صر التمايز.
وال يتم اختيار التمايز وفق خطوط عري�ضة وح�سب ،بل ميكن �أن يلبي مطالب حمددة للطالب.
فبع�ض اجلامعات ،على ما يبدو ،تقدم خدمات جيدة للطالب غري التقليديني (ك�أوالد املهاجرين
مثال) وا�ستطاعت �أن حتقق التمايز يف هذا املجال .وثمة جامعات �أخرى حتتل مكان ال�صدارة يف
�أ�ساليبها يف التعليم ،مثل معهد �أولن ( )Olin Collegeيف بو�سطن يف الواليات املتحدة� ،أو جامعة
ما�سرتيخت يف هولندا ،حيث يتبنى كالهما �أ�سلوب حل امل�شكالت يف التعليم يف جميع املقررات
الدرا�سية .كما �أن اجلامعات املفتوحة �أمثلة على �أ�سلوب متمايز مثلها مثل جامعات الإنرتنت النا�شئة
حديثا ،ومنها �أكادميية خان .ولي�س بو�سع �أية جامعة من اجلامعات �أن تختار مثل هذه امليزة ما مل
تكن قادرة على متويل نف�سها بنف�سها.
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 3-3الجامعة تمتلك االستراتيجية

�إن تنفيذ اال�سرتاتيجية يعتمد على �إعدادها .فاال�سرتاتيجية يجب �أن تُهي�أ بحيث تكون «مملوكة»
للقيادة العري�ضة �أو ال�شاملة يف اجلامعة .وه��ذه القيادة ال�شاملة تت�ألف من جمل�س اجلامعة،
والعمداء ،وكبار الأ�ساتذة (برتبة بروف�سور) ومن بع�ض الطالب الذين يتم انتقا�ؤهم بعناية بالغة،
وبع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س من ال�شباب الواعد .وال ب�أ�س من �إدخ��ال الأط��راف املعنية (�أو ما
ُي�سمى �أ�صحاب امل�صلحة  )stakeholdersمن خارج اجلامعة ،و�أخذ �صوت اخلريجني يف االعتبار
� ً
أي�ضا .وكث ًريا ما ُينظر �إىل اال�ست�شارات العري�ضة على �أنها م�ضيعة للوقت :فالأكادمييون من�شغلون
بالتدري�س �أو البحث� ،أو ب�أمور تخ�ص املجتمع ،وال ميكنهم الرتكيز على «اال�سرتاتيجية» �أو امل�شاركة
فيها .كما يجب �أن يكون �أ�صحاب امل�صلحة من خارج اجلامعة على قناعة ب�أن با�ستطاعتهم الإ�سهام
ب�شكل فعال يف ا�سرتاتيجية اجلامعة ،و�أن ذلك �سي�صب يف م�صلحتهم .وينبغي � ً
أي�ضا عدم التقليل
من �ش�أن الكلفة املتمثلة بوقت القيادة ،واملدر�سني و�أ�صحاب امل�صلحة ،وكلفة تنظيم اال�ست�شارات.
لكن النتيجة اخلا�صة بامللكية يف الوقت ذاته ت�ستحق هذه النفقات.
 4-3دعم تطوير االستراتيجية

«ب�صفتنا جامعة ،ف�إننا معنيون يف البحث عن احلقيقة» واملناق�شات اخلا�صة با�سرتاتيجية امل�ستقبل
تقوم بالطبع على البحث املكثف وعلى مكانتنا وقوتنا ،كما ت�شمل طبيعة الظروف اخلارجية
وتركيبتها .ويعد حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاط ر �(Strengths, weaknesses, op
) portunities and threatsامل�سمى اخت�صار ًا  SWOTنقطة انطالق مهمة ،ال فيما يخ�ص اجلوانب
املالية ،ور�ضا الطالب واخلريجني ،والتقييم اخلارجي جلودة املناهج وجودة البحوث وح�سب ،بل
فيما يخ�ص جودة املنظمة وثقافتها �أي�ضا .وقد طلبت جامعة كولونيا م�ؤخ ًرا من وكالة خارجية
�إجراء حتليل لتنظيمها املركزي بنا ًء على معايري  ]3[ SWOTف�أدخلت العنا�صر الثقافية يف هذا
التحليل.
ويعد تق�صي هام�ش املناورة (قابلية املناورة) جز ًءا ال يتجز�أ من البحث .ف�إىل �أي مدى تتحكم
القوانني احلكومية بالو�ضع الراهن؟ وما هو الهام�ش املتاح للتغيري؟ �إن مفاهيم القدرة على املناورة
كث ًريا ما تبنى على جتربة �شخ�صية تاريخية حتد من ت�أثريها .فاال�ستقالل التنظيمي� ،أي قدرة
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اجلامعة على حتديد �أهدافها و�أولوياتها من خالل هيكل �إداري منا�سب ،قد ال يقدر اجلامعة حق
قدرها .كما �أن اال�ستقالل املايل (قدرة اجلامعة على ت�صريف �ش�ؤونها املالية) رمبا ال ُيق ّيم كما
ينبغي .ورمبا كان من املمكن تطوير ا�ستثمارات �أكرب با�ستخدام القرو�ض �إذا ما وجدت طرق مبتكرة
لبيع منتجات البحوث� .أما فيما يخ�ص ال�سيا�سة ،فقد تكون قابلية املناورة �أكرب مما كان يعتقد يف
البداية.
ويظل التمويل م�س�ألة مهمة .ما هو احتمال زيادة التمويل الذي حت�صل عليه اجلامعة من املنح� ،أو
القطاع اخلا�ص �أو احلكومات املحلية �أو احلكومة الوطنية� ،أو من املنظمات اخلريية� ،أو حتى من
اخلريجني؟
ورمبا كانت الهيئات اال�ست�شارية الوطنية �أو الدولية قادرة على تو�سيع جمال الفاعلية .وكما بينت لنا
الأمثلة يف الف�صل الثاين ،ف�إن اجلامعات التي ترتبع على القمة� ،أو تلك التي ت�سعى لتحقيق التميز،
حتاول ،كما جرت العادة� ،أن تكت�سب املعرفة واخلربة الدولية وت�ستفيد منها ال لتطور ا�سرتاتيجيات
فيها قدر كبري من التغيري وح�سب ،بل لتنفذها �أي�ضا.
 -4مواقف استراتيجية من التعليم
 1-4األهداف والوسائل

ترتكز املواقف اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالتعليم على الأهداف (ما هو هدف التعليم عندنا) وعلى
الو�سائل (كيفية حتقيق هذه الأهداف).
 2-4األهداف

من املمكن �أن نتخذ التعليم اجلامعي «املوجه ح�سب الطلب» نقطة انطالق وا�ضحة يف حد ذاتها
ملناق�شة الأهداف .فكثري من اجلامعات ترى �أن عبارة «ح�سب الطلب» تعني «التمركز حول الطالب».
لكن هذا ظلم للحقيقة التي تقول �إن على اجلامعات تقدمي �أفكار وا�ضحة حول ما ينبغي على
الطالب اكت�سابه وتعلمه ،واملهارات التي ينبغي عليهم تطويرها� .أما نقطة االنطالق لدى اجلامعات
الطموحة فهي معرفة املهارات ،والقدرات ،واملعرفة التي على اخلريجني امتالكها ليت�سنى لهم �أداء
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وظائفهم على الوجه الأكمل يف �سوق العمل ويف املجتمع بوجه عام:
ال يزال التح�صيل ومعرفة جمال التخ�ص�ص هما الأهم.يتحقق الق�سط الأكرب من العمل بالتوا�صل والتعاون مع الآخرين .فالقدرة على العمل اجلماعيوالتوا�صل بكفاءة من متطلبات العمل الرئي�سة.
يحب �أرباب العمل �أن يكون اخلريجون «حاليل م�شكالت».يعمل معظم خريجي اجلامعات املعرتف بها دوليا يف بيئة دولية.-يجيد معظم خريجي اجلامعات املعرتف بها دوليا تقنية االت�صاالت واملعلومات.

�أ�ضافت جامعة هارفرد �إىل ما �سبق �أن على ه�ؤالء اخلريجني اكت�ساب �إح�سا�س قوي بالنزاهة.
وترى جامعات �أخرى �أن �صفات اخلريجني املهمة يجب �أن ت�شمل الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية
�أو االنخراط يف الن�شاطات املدنية.
�صحيح �أنه من ال�سهل التعبري عن هذه امل�سائل بالكالم ،لكن دجمها يف املقررات الدرا�سية كل
على حدة ال يخلو من �صعوبة .فهنا نرى مقاومة التغيري ،لأن عملية الدمج يجب �أن تك�شف عن
املهارات والقدرات .لن�أخذ على �سبيل املثال تنفيذ فكرة ا�سرتاتيجية مثل وجوب ت�أهيل الطالب
للعمل يف بيئة دولية .يف عام 2008م ر�أت جامعة ما�سرتيخت �أن من املمكن �إدخال هذه الفكرة يف
املقررات الدرا�سية من خالل �إجبار كل الطالب ر�سميا على ق�ضاء ف�صل واحد على الأقل يف جامعة
�أجنبية .وقد ا�شتكى العديد من مديري املقررات الدرا�سية وقالوا �إن تنفيذ هذا املتطلب �سيتمخ�ض
عن م�شكالت كثرية ،ولن ي�سهل �إقحامه يف املنهج الأ�سا�س ،و�سيجعل اخلريجني يكملون مقرراتهم
الدرا�سية دون اكت�ساب املعرفة الكافية ال�ضرورية لدخول ميدان العمل يف املجتمع .وهذا يبني املزالق
املمكنة يف تنفيذ الفكرة.
�أما اجلامعات التي تتمتع بحرية حتديد عدد الطالب املقبولني فرمبا ترغب يف التفكري باتخاذ
مواقف ا�سرتاتيجية فيما يخ�ص عدد الطالب املقبولني فيها (�إن كانت احلكومة ت�سمح بفر�ض
القيود) .ولعلها ترغب �أي�ضا يف �أن ت�أخذ يف ح�سبانها انتقاء املقررات ،حيث ي�سمح للطالب املتفوقني
�أكادمييا بالت�سجيل يف ف�صول «مطورة» ،واال�ستمرارية (عدم االن�سحاب بعد عملية االنتقاء �أو بعد
ال�سنة التجريبية الأوىل).
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وقد ترغب اجلامعات يف �إظهار متيزها ب�أن ت�ساعد خريجيها على ت�أمني عمل مربح من خالل
خدمات الفرز وغريها .ويجب �أن تدمج هذه العملية يف برامج ال�شهادة اجلامعية ،و�أال تكون جمرد
ملحق ي�ضاف �إىل ال�شهادة كما لو كان فكرة مت�أخرة.
من عنا�صر التعليم الأخرى تعليم ريادة الأعمال ،حيث ميكن للجامعة �أن تطرح الأ�سئلة التالية :هل
هذه املقررات واجبة؟ هل يجب �أن تكون تطوعية (�ساعاتها غري معتمدة �أو معتمدة؟) ،هل يجب
�أن تكون �إجبارية ،و�إذا كانت كذلك ،ما هي املقررات التي يجب �إلغا�ؤها لإف�ساح املجال �أمام �إدخال
ريادة الأعمال؟
 3-4الوسائل

النا�س هم و�سائل �إي�صال التعليم املتميز .ومن املهم �أن ندرك املرة تلو الأخرى �أن اجلامعات هي
ح�صيلة �أعمال الب�شر .ف�أع�ضاء هيئة التدري�س هم الذين ي�صنعون جودة اجلامعة� ،أو يق�ضون عليها
للأ�سف .كما �أن �سيا�سة املوارد الب�شرية عن�صر مهم يت�ضمن و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان
املنا�سب ،واال�ستثمار يف التحفيز والتعلم امل�ستمر ،واال�ستثمار يف املرافق التي متكن املدر�سني من
حتقيق التوازن بني احلياة والعمل من خالل توفري املرافق املنا�سبة للعناية بالأطفال على �سبيل
املثال .والبد من البحث يف عدد من امل�سائل اال�سرتاتيجية هنا ،منها تثبيت �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف الأق�سام العلمية ،والرتقيات ،ون�سبة املدر�سني اجلدد �إىل املدر�سني القدامى ،ون�سبة املدر�سني يف
الأق�سام العلمية �إىل «موظفي امل�ساندة» ،وتوفري فر�ص التطور لأع�ضاء هيئة التدري�س ،واملكاف�آت (�أي
الزيادات) املالية و�سيا�سات الرتقية ،وغريها .ويف كثري من جامعات منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  OECDتُعد �سيا�سة اجلامعة جتاه جن�س �أع�ضاء هيئة التدري�س من املو�ضوعات املهمة،
فبينما ت�شكل الإناث �أغلبية الطالب ،نرى �أن �أغلبية املدر�سني القدامى يف اخلدمة هم من الذكور،
�إذ مل ُيلتفت �إىل تغيري الو�ضع الراهن يف ال�سنوات الأخرية حتى بات عدد الإناث يف هيئة التدري�س
من ذوات اخلدمة الطويلة مع�ضلة م�ستحكمة؛ فكل ترقية لأع�ضاء هيئة التدري�س الذكور يف
الأق�سام العلمية ت�ؤدي �إىل تراجع ن�سبة الإناث تراج ًعا حادًا (غال ًبا ما ت�شكل الإناث �أكرث من ٪50
من احلا�صالت على الدكتوراه ،وتتناق�ص هذه الن�سبة �إىل حوايل  ٪20عند احلا�صالت على رتبة
الأ�ستاذية العليا).
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�إن الو�سائل تربوية �أي�ضا .ومن الالفت للنظر كيف يتم �إهمال هرم التعليم الذي ثبتت �صحته.
كيف ميكن ملعظم اجلامعات �أن تعتمد ب�صورة �أ�سا�س على التعليم يف قاعات املحا�ضرات حتى
الآن �إذا كانت الفعالية فيما يتعلق بن�سبة احلفظ متدنية �إىل حد بعيد؟ هل ال�سبب هو �أن مباين
اجلامعات �شيدت لتخدم هذه الطريقة يف التعليم وح�سب؟ �إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن هناك حاجة
وا�ضحة لتجديد املباين بحيث تواكب االبتكار يف عملية التعلم من خالل جمموعات �صغرية يف التعليم
والتعلم� .إن اجلامعات تتجه بخطى حثيثة نحو التعلم القائم على البحث �أو على حل امل�شكالت ،حيث
يتم مزج طرق املجموعات ال�صغرية ،مع املمار�سة ،وتعليم الآخرين ،وتعلم حل امل�شكالت [.]4
هرم التعلم

طرق التعلم وما يقارنها من ن�سب تذكر املعلومة الحاق
املحا�ضرة
القراءة
ال�سمع والنظر
التجارب والغر�ض
مناق�شة املعلومة مع �آخرين
العمل باملعلومة

Lecture

Reading

Audiowisual

Demonstration

Discussion

Practice doing

تدري�س املعلومة ل�شخ�ص �آخر

Teach oters/immediate use

5%
10%
20%
30%
50%
75%
90%

 -5مواقف استراتيجية من البحث
 1-5البحث من أجل النشر العلمي

تعتقد بع�ض اجلامعات �أن على ا�سرتاتيجيتها البحثية �أن تركز على زيادة عدد الأوراق العلمية
املن�شورة التي حتظى ب�إحاالت مرجعية يف جميع �أنحاء العامل لكي تتمكن من رفع ت�صنيفها العاملي.
�صحيحا ،ف�إن هذا ال يلغي �إتقان اال�سرتاتيجية املطلوبة لتحقيق هذا الهدف .وعلى
وحتى لو كان هذا
ً
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الأرجح ،ف�إن هذا يت�ضمن ب�ؤرة الرتكيز؛ فلي�س كل ق�سم �أو كل فريق بحث يف الأق�سام يحقق النجاح
يف هذا ال�صدد .ومن املمكن �أن تكون املجموعات البحثية املت�أ�صلة التي متلك �سج ًال جيدً ا جز ًءا
من هذا الرتكيز ،لكن هذا ال يحرم املجموعات اجلديدة النا�شئة من هذه الإمكانية � ً
أي�ضا .كما �أن
االختيارات اال�سرتاتيجية تعتمد � ً
أي�ضا على اختيار املجاالت التي ترغب اجلامعات يف التميز بها من
حيث �صفاتها الأكادميية واالجتماعية ووجهة نظرها ال�شاملة.
�إن هذه املداوالت اال�سرتاتيجية مليئة باجلهد ،وا�سرتاتيجيات البحث جتعل الت�أكد من كيفية توزيع
اجلامعات مليزانياتها البحثية عملية بالغة التعقيد.
يجب �أال تكون الإح��االت املرجعية ،الواقعية منها واملحتملة ،املعيار الوحيد املعتمد .ف�إ�سهام
اجلامعات يف بيئتها التعليمية واالجتماعية والتجارية املجاورة �أو مبفهومها ال�شامل قد تكون نقطة
انطالق مهمة يف ا�سرتاتيجية البحث التي تهدف �إىل زيادة حجم الأوراق املن�شورة امل�شرتكة العامة
واخلا�صة.
وب�صفة عامة ،ينبغي على ا�سرتاتيجيات البحث �أن ت�سعى �إىل اال�ستفادة من �إمكانات اجلامعات يف
احل�صول على املنح من م�صادر خارجية �أخرى.
ومن العوامل املهمة التي يجب �أخذها يف االعتبار مدى �إ�سهام البحث يف حل امل�شكالت و�إ�شباع
ف�ضول املجتمع .فغالبا ما تكون اجلامعات منهمكة يف بحوثها �إىل درج��ة ال يوجد لديها الوقت
للتفكري .كما ينبغي على ا�سرتاتيجية البحث ال�سماح ب�إجراء بحوث �أ�سا�س رمبا ال تن�شر فو ًرا يف
الدوريات املرموقة ب�سبب طبيعتها اخلارجة عن امل�ألوف.
 2-5البحوث الداعمة لجودة التعليم

بينّ الربوف�سور �آرثر يف الف�صل اخلام�س �أن معظم اجلامعات تدرك مدى �أهمية بحوثها يف متكني
مدر�سيها من توجيه عملية تعلم الطالب .فجودة التعليم تزداد بزيادة اعتماده على االبتكار املبدع
للحقائق وارتباطها وعالقة بع�ضها ببع�ض ،فيما قد يكون �أكرث النظريات �صلة باملو�ضوع� .إن البحث
مهم لأ�ساتذة اجلامعات من حيث ت�شجيع الطالب على الإحجام عن احلفظ ال�صم وتن�شئتهم على
ما ميكن �أن ي�سمى مبوقف �أين�شتاين الذي عرب عنه بعد �أن �صاغ نظريته الن�سبية التي حلت حمل
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فكر نيوتن قائال« :لدينا الآن طريقة لتف�سري املزيد مما نراه حولنا .لكن حذار �أن يغيب عن ذهنك
احتمال �أن تكون هناك نظريات �أكرث مالءمة» .كانت النظرية الن�سبية تفكر «خارج ال�صندوق» ولي�س
أوجه حني يف�ضي �إىل مثل هذا املوقف ،وهذه الطريقة يف التفكري.
بتعميق نظرية نيوتن .فالتعلم يبلغ � َ
وقد يختلف هذا عن الن�شر يف معظم الدوريات املحكمة التي لها عامل ت�أثري منخف�ض ن�سبيا على
اعتبار �أن املحكمني يحكمون على الإ�سهامات من خالل تقدمها على امل�سار املطروق املعروف.
هذا التعميق للمعرفة قد يكون مفيدً ا� ،أما بالن�سبة �إىل التعليم البحثي ،فرنى �أن التفكري «خارج
ال�صندوق» �أهم بكثري� .إن الدوريات املرتبعة على القمة مثل «الن�س ت ) «(Lancetو «نايت�شر�(Na
) »tureوما يعادلها يف العلوم االجتماعية والإن�سانية التي لها عامل ت�أثري مرتفع تركز الآن على
الأفكار واملفاهيم اجلديدة .وال �شك يف �أن �أ�ساتذة اجلامعات الذين تقبل �أبحاثهم للن�شر يف مثل
هذه الدوريات هم �أف�ضل امل�ؤهلني لتوجيه وت�سهيل تعلم الطالب با�ستخدام طرق �أعدت لكي حتل
حمل االعتماد على طريقة احلفظ ال�صم املريحة.
تقع معظم اجلامعات يف حرية من �أمرها لأن بحوثها املن�شورة املتميزة مهمة لر�سم �صورتها،
لكن �إ�سهام هذه البحوث يف التعليم �إما معدوم �أو مغْفل تقريبا يف ت�صنيف املحكمني النوعي� .أما
الباحثون �أنف�سهم فيعانون من احلرية ذاتها؛ �صحيح �أنهم يرغبون يف الإ�سهام يف التعليم ،لكنهم
يعلمون يف الوقت ذاته �أن ن�شر بحوثهم هو الأهم بالن�سبة �إىل حياتهم املهنية ال �سيما �إذا كانوا على
م�سار التثبيت يف منا�صبهم.
ويت�ضمن االنتقال نحو التميز �أي�ضا اكت�شاف التوازن ال�صحيح بني ان�شغال �أف�ضل الباحثني يف
التزاماتهم البحثية والتعليم .لذا ف�إن �إدخال عنا�صر التعلم القائم على البحث يف املنهج قد يوفر
و�سائل معينة يف �سد هذه الفجوة.
 -6االستراتيجية الخاصة في خدمة المجتمع

غالبا ما تنح�صر �أهداف اجلامعات� ،سواء يف املناق�شات الربملانية �أو للتعليم العايل �أو غريها ،يف
ثالثة م�سارات متداخلة� ،أال وهي التعليم ،والبحث ،وخدمة املجتمع .فخدمة املجتمع وثيقة ال�صلة
مبا ي�سمى امل�س�ؤولية االجتماعية �أو «خدمة» اجلامعة باعتبارها «الر�سالة الثالثة» .فدور اجلامعات
هذا جوهري بالن�سبة �إىل جتربة الطالب التعليمية وارتباط اجلامعات باملجتمع على نطاق وا�سع.
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وهناك �أبعاد كثرية لدور خدمة املجتمع [ .]5وتتمثل �أهم خدمة تقدمها اجلامعات للمجتمع يف
عدد خريجيها وجودتهم .كما �أن لإ�سهام البحث يف التطور االقت�صادي الإقليمي والوطني دو ًرا
كب ًريا � ً
أي�ضا مبا يف ذلك التعاون مع احلكومة وال�صناعة الإقليمية والوطنية بهدف تطوير التقنية،
ودعم ال�صناعة لتح�سني الأداء ،وت�أييد دمج التقنيات اجلديدة وتوجيه املعرفة اجلديدة نحو التقدم
املجتمعي (انظر الفقرة التالية).
وت�ستخدم اجلامعات مناذج خمتلفة من «اجلانب الناعم» من الر�سالة الثالثة لإ�شراك الطالب
وريادتهم للأعمال االجتماعية يف خدمة املجتمع امل��دين .وه��ذا ي�سهم يف م�س�ؤولية اخلريجني
االجتماعية ،ويف الوقت ذاته يح�سن جودة احلياة لقطاعات خمتلفة من املجتمع� .إن �أهمية �إ�شراك
طالب اجلامعات من خالل م�شاركة قاعدة عري�ضة يف املجتمع املدين بهدف تطوير مهارات ومواقف
اخلريجني ليكونوا م�س�ؤولني اجتماعيا تتحقق من خالل املناهج واملو�ضوعات ذات العالقة .ولكي
ينجح هذا ،فمن املهم �أن يلتزم �أ�ساتذة اجلامعات بفكرة �أن يكون اخلريجون م�س�ؤولني اجتماعيا
و�أن يكونوا غزيري الإنتاج.
 -7استراتيجيات خاصة بالشراكات
 1-7التفاعل بين المنطقة والجامعة

�إن للجامعات ،حتى تلك التي تتمتع ب�سمعة دولية ،ت�أث ًريا كب ًريا يف مناطق وجودها ،يف الوقت الذي
توفر فيه تلك املناطق �أي�ضا بيئة خ�صبة لها .ويبدو �أن ثمة حركة لولبية نحو الأعلى يف هذه العالقات.
فاملناطق ُت َع ُّد بيئة ممتازة من حيث تنمية املنتجات املحلية و�إنتاجية العمل ،وهي �أماكن ت�ستقطب
الأعمال اجلديدة وال�شباب الأذكياء ،وت�ضم عادة جامعات متميزة .لكن هذا ال يعني �أن اجلامعات
تعمل مل�صلحة مناطق وجودها �أو �أقاليمها ،حيث تبني احلقائق �أن لدى اخلريجني يف الوقت احلايل
من قدرة احلركة ما مينع كث ًريا منهم من البقاء يف �أماكن تخرجهم .وهناك بحوث كثرية يف هذا
املو�ضوع يف امليدان العام ميكن االط�لاع عليها يف املن�شورات العلمية ذات ال�صلة .وبالرغم من
هذا ،يبدو لنا �أن اجلامعات اجليدة تعليميا و�أكادمييا لي�ست �سوى جزء من �أقاليم قوية .فاملرافق
البحثية التابعة للقطاع ال�صناعي اخلا�ص تبحث عن �أماكن جماورة لهذه اجلامعات .ومن الأمثلة
الوا�ضحة على ذلك جامعة برن�ستون ( )Princetonيف الواليات املتحدة وجامعة لوفان ()Louvain
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يف بلجيكا .فكلتا املنطقتني ت�ستفيدان على اعتبار �أن بهما جامعتان جذابتان ب�صفتهما م�صدرين
من م�صادر العمالة الكفء وم�صدرين من م�صادر الإلهام يف ال�شبكات املفتوحة .ويف الوقت ذاته
تعود املنطقتان على اجلامعتني بالفائدة ،على اعتبار �أنه ي�سهل على اجلامعات يف املناطق املزدهرة
ا�ستقطاب الأ�ساتذة واملنح البحثية �أكرث من اجلامعات القائمة يف �أماكن �أقل ازدها ًرا.
وحتتم عملية حت��ول اجلامعات نحو التميز على اجلامعات واملناطق املقامة فيها امل�شاركة يف
التخطيط اال�سرتاتيجي الإقليمي .فهو معني بتحديد مكان خيوط احلركة اللولبية الت�صاعدية
وتعريفها وتقويتها و�إيجاد ال�شراكة والعمل مبقت�ضياتها ،فال�شراكات الإقليمية الر�سمية بني احلكومة
وال�صناعات املحلية واجلامعات خطوات �أ�سا�س يف �أية ا�سرتاتيجية ت�سعى نحو التحول �إىل التميز،
كما �أن اخليارات اال�سرتاتيجية تتعزز ،ورمبا تتغري ،تبعا لالتفاقيات الإقليمية �أو بالتوافق معها.
وجد التفاعل بني املناطق واجلامعات يف هولندا خالل مرحلة جامعات النخبة .فمن الأ�سباب
لقد ِ
التي دعت �إىل ت�أ�سي�س �إحدى اجلامعات التي در�ستُ فيها ،وهي جامعة دلفت التقنية (Technical
 )University of Delftكان دعم تطوير �شركات �صناعية تتخذ من هولندا مق ًرا لها مثل� :شل
( ،)Shellوفيليب�س ( ،)Philipsو�أكزو ( ،)AKZOويونيلفر ( ،)Unileverالتي كان لها �أعظم
الأثر يف املنطقة .ومع هذا ،وبحلول عام 1980م ،كان جنم عالقات اجلامعة الر�سمية والعملية
باملنطقة واحلكومة املحلية قد �أفل ،وكانت اجلامعات تعمل بو�صفها كيانات منف�صلة وبحد �أدنى من
العالقات التي �سادت فيما م�ضى .ومنذ ال�ستينيات وحتى الت�سعينيات من القرن الع�شرين ت�أ�س�ست
جامعات جديدة يف جميع �أنحاء �أوروبا وب�أقل م�ستوى من االرتباط الر�سمي ب�أماكن ت�أ�سي�سها.
ومل يظهر الوعي ب�أن حتول اجلامعات نحو التميز ميكن �أن يتعزز من خالل التعاون الوثيق مع �أماكن
وجودها ،و�أن الأماكن �أدركت مدى �أهمية اجلامعات بو�صفها ر�أ�سمال هائل بالن�سبة �إىل تطورها �إال
يف ال�سنوات الع�شرة �أو الع�شرين املا�ضية.
ً
وهبوطا.
�إن تطوير تعاون �إقليمي ق��وي عملية م�ضنية وت�ستغرق وقتا طويال وتتذبذب �صعودًا
فاحلكومات املحلية تتغري تبعا للدورة ال�سيا�سية ،وقد يكون للحر�س اجلديد �أفكار تختلف عن
�أفكار �سابقيه ،و�أمامنا �أمثلة كثرية عن التعاون الناجح بني اجلامعات والأقاليم ،كما هي احلال يف
جامعتي لوفان وبرن�ستون املذكورتني �آنفا وجامعة ووريك ( )Warwickيف اململكة املتحدة ،وجامعة
كوبنهاجن ( )Copenhagenيف الدامنارك.
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 2-7الشراكة الدولية مع جامعات أخرى

تقيم معظم اجلامعات َ
روابط متين ًة مع اجلامعات الأخرى� ،سواء يف التعليم �أو البحوث .فعلى م�ستوى
التعليم هناك م�ستويات كثرية من تبادل الطالب ،وقد تكون �أحيانا مدرجة يف برامج ال�شهادات
اجلامعية امل�شرتكة� .أما يف البحوث ،فغالبا ما يتعاون الباحثون �أفرادًا كانوا �أم جمموعات بحثية
يف برامج م�شرتكة �أو ب�صورة غري ر�سمية .وميكن لهذه ال�شراكات �أن تكون جز ًءا من خط تركيز
ا�سرتاتيجي .ومن املمكن تركها للأق�سام كل على حدة� ،أو للمقررات املطلوبة للح�صول على ال�شهادة
اجلامعية ،كما ميكن �أن تكون ال مركزية حتت �إطار مركزي عام ،كما هي احلال مثال يف جامعة
كامربيج ( )Cambridgeيف اململكة املتحدة .ففي هذه احلال ي�ساعد املكتب اال�سرتاتيجي الدويل
على تن�سيق االتفاقيات وت�سهيلها بني الأق�سام �أو املدار�س �أو الكليات �أو ال�شركاء الدوليني مبوجب
بروتوكول ي�شمل مثل هذه االتفاقيات الدولية.
رمبا كان رئي�س اجلامعة فيما م�ضى يخرب زائريه عن  300مذكرة تفاهم وقعت مع جامعات �أخرى،
ثم يقف حائرا وغري قادر على �شرح كيف �أ�سهمت تلك االتفاقيات يف رفع جودة التعليم والبحث يف
جامعته .لكن هذا تغري الآن� ،إذ �أ�صبح للجامعات يف الآونة الأخرية اتفاقيات تعاون منتقاة بعناية مع
اجلامعات الأخرى تت�ضمن �شروطا حمددة حول كيفية العمل يف برنامج ال�شهادة اجلامعية امل�شرتك
�أو م�شروعات البحث امل�شرتكة ،وحتدد هيكلية اجلوانب املالية وامل�س�ؤولية فيها.
 -8التنفيذ
 1-8القياس

القيا�س �ضروري للتنفيذ الناجح .ما مدى جناحنا يف اخلطوط اال�سرتاتيجية التي ر�سمناها؟ �إن
�أداء التعليم ميكن �أن يقا�س باملعايري التالية ب�صورة تقريبية:
o oمعدالت البطالة بني اخلريجني (دور اجلامعة يف التن�سيق مع �سوق العمل).
o oم�ستويات الر�ضا العالية بني اخلريجني عن درا�ساتهم بعد تخرجهم بثالث �سنوات.
o oم�ستويات الر�ضا العالية لدى �أرباب العمل عن اخلريجني بعد تخرجهم بثالث �سنوات.
o oا�ستبانات الطالب حول الر�ضا عن التعليم (ثمة �أمثلة عدة يف �أملانيا وهولندا).
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o oتقييم الطالب للمقررات الدرا�سية.

�إن معايري �أداء البحوث متوفرة يف كل مكان وزم��ان ،منها مثال الإح��االت املرجعية ،واملن�شورات
العلمية� ،سواء العامة �أو اخلا�صة ،وغريها .وينبغي �ضبط جميع هذه املعايري ً
�ضبطا ا�سرتاتيج ًيا
عال من الفهم الدويل؟ �إذا كان «نعم»
دقيقا .فهل ترغب اجلامعة يف �أن يكت�سب خريجوها م�ستوى ٍ
هو اجلواب ف�إن هذا امل�ستوى من الفهم الدويل يتطلب معيا ًرا مالئ ًما .واملعايري النوعية متوفرة� .إنه
َلتحدٍّ �أن نبني لي�س فقط كيف يك�سب اخلريجون النقاط ،بل كيف تغريت النقاط خالل املقررات
الدرا�سية ،وب�أية و�سيلة .فمدر�سة �إدارة الأعمال يف جامعة هارفرد تريد �أن ت�سهم يف نزاهة
خريجيها .وينبغي �أن يكون هذا قاب ًال للقيا�س (ومرة �أخرى جند �أن املعايري النوعية متوفرة ،مثل
معيار جيوتو (.)]6[ )Giotto
 2-8الحوافز

يتعذر العثور على احلوافز يف التعليم ب�صفة عامة على اعتبار �أن احلياة املهنية للأ�ستاذ تتبع ،على
ما يبدو� ،أداءه البحثي �إىل حد كبري ،فقد تبني �أن اجلوائز التعليمية وامل�ستقبل املهني يف التعليم
�أدوات مفيدة يف حتفيز جودة التعليم.
وميكن �أن تكون احلوافز مالية � ً
أي�ضا تربط بني جودة برنامج ال�شهادة اجلامعية مب�ستويات توزيع
امليزانية� .أما اخلطر الكامن الذي يجب االع�تراف به هنا فهو �أن ما يعد برامج �ضعيفة الأداء
تواجه خطر معاناتها من �ضائقة مالية .فبالن�سبة �إىل مثل هذه الربامج قد تكون املعاجلة اخلا�صة
هي احلل ،على اعتبار �أن م�شكالت اجلودة غالبا ما تكون م�ستع�صية ،وال ميكن التخل�ص منها
بالعالجات املالية وح�سب ،بل تتطلب تغريات بنيوية وكوادر رئي�سة .كما ميكن توزيع امليزانية ب�شكل
جزئي على �أ�سا�س عدد اخلريجني �أو ن�سبة النجاح يف املقررات الدرا�سية.
ومن املمكن �أي�ضا اعتماد احلوافز املالية للأفراد ،بحيث مينح ذوي الأداء اجليد عالوة �سنوية� ،أما
ذوي الأداء املتميز فيمنحون مكاف�آت مالية �إ�ضافية .من جهة �أخرى ،يجب �أن يكون للجامعة التي
ت�سعى لتحقيق التميز خيار ف�صل ذوي الأداء ال�ضعيف.
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كثري من اجلامعات جتعل ا�سرتاتيجيتها مرئية با�ستخدام بطاقة الأداء املتوازن .وه��ذه �أي�ضا
و�سيلة جتعل �أداء اجلامعات وق ًفا على عوامل خارجية .فمثل هذه البطاقات قد تبني �أهداف �أعداد
اخلريجني ،وبرامج االعتماد الناجحة ،ور�ضا الطالب واخلريجني ،و�أداء البحوث ،وا�ستقطاب
الطالب والأ�ساتذة الدوليني ،وعدد الإناث بني الأ�ساتذة ،وذلك من بني �أمور �أخرى.
 -9ملحوظات ختامية

يعتمد التحول نحو التميز على م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب و�أ�صحاب امل�صلحة يف حتديد
�أه��داف التعليم والبحوث وخدمة املجتمع مبا يتوافق مع الظروف اخلارجية املتغرية وال�سريعة.
وهناك خيارات ت�ستمد من هذه العملية ،منها �أين تريد اجلامعات �أن تقف يف بيئة متمايزة يف البلد،
حيث بع�ض اجلامعات قائمة على البحث املكثف ،على عك�س بع�ضها الآخر ،بينما تواجه مطالب
متغرية من الطالب و�سوق العمل.
�إن معظم اجلامعات تواجه حتد ًيا خط ًريا فيما يخ�ص العالقة بني التعليم الذي توفره ومتطلبات
�سوق العمل ،من حيث املهارات والقدرات وطريقتها يف تعليم الطالب (باالعتماد املفرط على قاعات
املحا�ضرات) .لذا ينبغي عليها اكت�شاف التعليم الذي يعتمد على االبتكار وتطبيقه يف جمموعات
�صغرية ت�ستخدم �أدوات تعليم مت�آلفة .ويطلب من الأ�ساتذة تنظيم التعلم ،و�أن يكونوا قدوة �أكادميية
وتعليمية مرئية .كما يجب �إدخال التعليم القائم على البحوث وحل امل�شكالت يف العملية التعليمية،
بحيث ي�صبح جز ًءا ال يتجز�أ منها.
َ
و�سائل
�إن االتفاقيات الإقليمية ما انفكت تظهر �إىل العلن� ،سواء يف التعليم �أو يف البحوث ،بو�صفها
�أو طرق ت�ساعد على تهيئة الظروف املالئمة لالنتقال نحو التميز.
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