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 تدوٌل التعلٍم اجلبمعً األزهري 
االقتصبد القبئم على املعرفت يف ضىء 

من وجهت نظر أعضبء هٍئت التدرٌس 
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 ملخص البحث:
الدراسة احلالية إيل بناء تصور مقرتح لتدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر ىدفت 

من كليات جامعة األزىر، وخلصت نتائجها إيل أن االىتمام من إدارة اجلامعة  وطبقت الدراسة استبيان على عددٍ  أعضاء ىيئة التدريس،
ا أبمور البعثات وادلنح كان ضعيًفا مع التأكيد على نقص االمتيازات اليت تُقدم ألصحاب اخلربات التدويلة، وكذلك ابلنسبة للطالب، وأيضً 

كما أن سياسة اجلامعة ال حتفز أعضاء ىيئة التدريس،   ىل إعادة نظر من قبل إدارة اجلامعة وأعضاءادلناىج والربامج األكادميية احلالية حتتاج إ
إعادة النظر يف اسرتاتيجية اجلامعة واآلليات ادلتبعة يف بناء مؤسسات ىيئة التدريس على اإلصلاز البحثي، وأكدت الدراسة على ضرورة 

جديدة متطورة وإعادة ىيكلة ما ىو قائم ابلفعل.

The current study aimed at establishing a proposed perspective of Al 

Azhar university education internationalization in the light of knowledge-based 

economy from the viewpoints of faculty members. The study utilized a 

questionnaire that have been administered to a number of faculties at Al 

Azhar University. The results revealed that University administration did not 

give due attention to scholarships and missions in addition to the lack of 

privileges presented to those who have international experience.   

Findings revealed such lack for students, curricula and current academic 

programs that need reconsideration from the university administration and the 

faculty members. Furthermore, university policy does not stimulate faculty 

members to achieve in scientific research. Finally, the study highlighted the 

necessity of reconstructing the university strategy, techniques followed in 

establishing new and developed institutions, and restructuring what already 

exists 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 محد عبدالقادرأد/ مها حممد                                    من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  تدويل التعليم اجلامعي األزهري يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 

مقدمة:
ىتمام اجملتمع الذي يسعى للنهوض والتقدم؛ حيث إن فلسفتها ورؤيتها تنطلق من حاجاتهو ومتطلباتهو وتتسهق تعد اجلامعة زلور ا

مع متطلبهات سهوا العمهل بهو، شلها يزيهد مهن أعبائهها كمؤسسهة  هتص اعهداد الكهوادر الهيت لتلهك مههارات القهرن احلهادي والع هرين، وتصهميم 
اثة وتنافس على ادلستويني األقليمي والعادلي؛ لذا ىناك ضرورة ابلغة يف تدويل التعليم ابجلامعة. الربامج التعليمية اليت تواكب التطور واحلد

 7م، 2004وقد أشارت )اليونسكو،  جلهامعي إذا مها امتلهك متطلبهات تدويلهو، وا هو ضلهو إنتهاج ادلعرفهة وأصهبح  شهرًا ذلها،إىل أن التعليم ا (
وىهي فإنو ميثل قوة اقتصهادية دافعهة للمجتمهع، ولعهل شلها يزيهد مهن سههولة تهدويل التعلهيم العهايل ابجملتمعهات اليهوم ىهو تهوافر أربعهة أمهور أساسهية

جديدة من االتفاقيات التجارية اليت يعهد رأس ماذلها ىهو ادلعرفهة، والتطهورات احلديثهة يف رلها  األمهية ادلتزايدة القتصادايت ادلعرفة وظهور أنواع
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ابإلضافة إىل الدور ادلهم للسوا احمللي والعادلي.

عههن الههرايدة يف ىههذا اجملهها ؛ حيههث  فلسههفة التههدويل إىل بعههدىا بعهه  ال ههيءوي هها الواقههع احلههايل جؤسسههة جامعههة األزىههر يف ضههوء 
ب، انعزاذلهها عههن اجملتمههع الههدويل شلهها أدا إىل زايدة الفجههوة بينههها وبههني كههل مهها ىههو جديههد مههرتبة ابلتنميههة ادلهنيههة ألعضههاء ىيئههة التههدريس والطههال

، وضههعا القههدرة ادلؤسسههية للجامعههة، ويؤكههد  هون ههر  وغيههاب ادلعههايا الدوليههة عههن ادلنههاىج والههربامج األكادمييههة، وبليههات إنتههاج البحههث العلمههي
 ذلك تراجعها عن مصاف التنافس العادلي مع اجلامعات ادلتقدمة.

مسهتوا إقليمهي أو دويل كدراسهة  وت ا العديد من البحوث والدراسات السابقة واليت اىتمت بقضية تدويل التعليم العايل على  
ليزا ) م(2007م() سارة العريين، 2006)أماين نصر، م( 2004)سلوا أمحد، م( 2003،  العجميم()دمحم2000من )سعيد زلمود،  كلٍ 

م(  ,2014Carmicalم( ) إبتسهههام علهههي، أحهههالم خالهههد، 2011)مسههها أمحهههد،  (م2010 ،وايلهههدا فسهههكي) (م2010 ،ت هههيلدرس
2002))( Hser, 2005) (Coryell et al, 2012) (Linhan, 2012)    إىل ضهرورة تهدويل التعلهيم اجلهامعي مهن خهال

 بنههاء رؤيههة متكاملههة تتضههمن ريههع مظههاىر التههدويل كههاحلراك الههدويل ألعضههاء ىيئههة التههدريس والطههالب، كمهها تتنههاو  ادلنههاىج والههربامج األكادمييههة
 والبحث العلمي والتدويل ادلؤسسي.

ولتحقيق تدويل التعليم جبامعة األزىر خاصة فال بد مهن اسهتثمار مقوما ها مهن طهالب وأعضهاء ىيئهة تهدريس ومؤسسهات وإنتهاج 
ابلبحههث العلمههي، جههها اعلههها جامعههة منتجههة للمعرفههة مصهههدرًة ذلهها، قاصههدًة ر ًهها مهههاداًي علمههي، اعههادة النظههر يف ىيكلههة مؤسسههها ا واالىتمههام 

يليق جكانتها.  مركزٍ افسة العادلية واحتال  نومعنواًي يف إطار االقتصاد القائم على ادلعرفة، والذي اعلها تتمكن من الدخو  يف ادل
علهى أاهاط مهن التقهدم العلمهي الهذي يسهتلزم معهو تطهويراً ي همل كافهة مؤسسهات اجملتمهع، ال  د القهائم علهى ادلعرفهةاالقتصاويستند 

تحقيق مستوايت عالية من ادلعرفة والكفاءة وادلههارة التقنيهة واحلاسهوبية؛ شلها يتطلهب تغيهااً يف أدوار القهوا سيما ادلؤسسات التعليمية، وذلك ب
تطههوير الب ههرية ذات الصههلة ابلعمليههة التعليميههة؛ وذلههك لتواكههب التطههور ادلعههريف والتحههو  مههن اجملتمههع التقليههدي إىل رلتمههع ادلعرفههة، ابإلضههافة إىل 

دلنههاىج والههربامج الدراسهية، ابعتبارىهها مههن ادلههدخالت الرئيسههة يف العمليههة التعليميههة. )عبههد الصههفية والالصههفية، وا هاوأسههاليبطهرا الههتعلم والتعلههيم 
 (55م، 2007الرمحن اذلامشي، فائزة العزاوي، 

م، 2009ولإلشارة إىل مدا التكامل بني كال اال اىني )تدويل التعليم واالقتصاد القائم علهى ادلعرفهة(، فقهد ذكهر نعهيم الظهاىر )
طورات اليت أفرز ا العودلة، خاصة مع تنامي اال اه ضلو االقتصاد القائم على ادلعرفهة، ال سهيما وأن من أىم الت ( أن تدويل التعليم واحد253

 دلؤسسات التعليم العايل رصيًدا معرفًيا يتمثل يف ادلناىج والربامج األكادميية، والبحوث وادل روعات البحثية.
من أقوا مربرات صلاح االستثمار احلقيقي الذي يُؤسس ومن مث فإن تدويل التعليم يف ضوء مقومات االقتصاد القائم على ادلعرفة 

ر على ادلعرفة، وىو ما تسهعى الدراسهة احلاليهة إىل اقرتاحهو، فمهن الضهروري حتريهر العمليهة التعليميهة مهن قيهدي الزمهان وادلكهان، حيهث ال ينحصه
زىههر إعههادة ىيكلههة مؤسسهها ا، والعمههل علههى تههوفا التعلههيم يف مرحلههة معينههة بههل اههب أن يكههون مسههتمرًا مههدا احليههاة، شلهها  ههتم علههى جامعههة األ

الفرص وادلصادر ادلتعددة اليت يتم من خالذلا تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والطالب، ب كل يتناسب مع مبادئ االقتصاد القائم علهى 
 ادلعرفة، و قق رايدة جامعة األزىر على مستوا العامل. 

 .يشري الرقم األول إيل سنة النشر، والرقم الثاين إيل رقم الصفحة ابملرجع
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 مشكلة الدراسة:
سعت الدراسة احلالية إىل الك ا عهن أوجهو القصهور جتطلبهات تهدويل التعلهيم، والهيت تعهاين منهها مؤسسهة جامعهة األزىهر كو ها إحهدا 

يبههها احمللههي والعههادلي ابدلقارنههة مهههع اجلامعههات احملليههة والدوليههة، وتتمثههل مظهههاىر مؤسسههات التعلههيم اجلههامعي األقههدم يف العههامل، والهههيت أثههرت يف ترت
القصور فيما يلي: 

 قلهة الفههرص ادلتاحههة للطههالب والبههاحثني وأعضههاء ىيئههة التههدريس للسهفر إىل اجلامعههات األجنبيههة الرائههدة يف صههورة بعثههات أو مههنح تقههدمها
 اجلامعة.

هبا ومدا تقدمهم يف الدراسة من قبل مؤسسة جامعة األزىر. ضعا االىتمام بنتائج تقارير اجلامعات األجنبية ب أن الباحثني
 نقهص االتفاقيهات بهني جامعهة األزىهر واجلامعهات األجنبيهة الرائهدة فيمها يتعلهق ابلتعهاون ادل هرتك ابلبحهث العلمهي وبليهات تطهوير ادلنههاىج

 والربامج األكادميية، مع قلة تفعيلها.
 بههني ادل ههرفني وتنويههع خههربات البههاحثني األكادمييههة وادلهنيههة زلليًهها نههدرة تبههين فكههرة اإلشههراف ادل ههرتك علههى البههاحثني هبههدف تبههاد  اخلههربات

 ودولًيا.
 ضعا استفادة جامعة األزىر من ادلركز البحثية واجلامعات األجنبية ذات الرايدة يف رلاذلا؛ نتيجة لندر ا من  حيهة، وصهعوبة التواصهل

 مع ادلتاح منها من  حية أخرا.
يهة التطبيقيهة نتيجهة لضهعا اإلمكها ت وادلتطلبهات الالزمهة لهذلك، شلها أثهر ندرة استغال  نتائج البحهوث والدراسهات وادل هروعات البحث

  ا.على زايدة الفجوة األكادميية بني مؤسسة جامعة األزىر ونظائرىا يف البلدان األجنبية ذات الرايدة يف رلاال
.قلة ن ر اإلنتاج العلمي ألعضاء ىيئة التدريس هبا لنقص اإلمكانيات ادلادية
صصية ابجلامعات األجنبية.ندرة الفرص ادلتاحة ألعضاء ىيئة التدريس هبا لعقد أو حضور ادلؤلرات الدولية التخ
 تبههم معههايا زلليههة ال ت ههجع علههى التنافسههية العادليههة علههى مسههتوا الطالههب وعضههو ىيئههة التههدريس والنظههام اإلداري القههائم والههيت حتكمههو

 الباوقراطية يف معظم حاالتو.
رؤيتها ورسهالتها التدويليهة  وغاىا من ادلعوقات اليت ك فت عنها الدراسة ادليدانية احلالية واليت حتد من تطوير مؤسسة جامعة األزىر يف ضوء

االقتصههاد زىههري يف ضههوء تههدويل التعلههيم اجلههامعي األادلرتقبههة، ويسيًسهها علههى مهها تقههدم تسههعى الدراسههة احلاليههة إىل بنههاء تصههور مقههرتح دلتطلبههات 
القائم على ادلعرفة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بغية حتقيق الرايدة على مستوا عادلي دلؤسسة جامعة األزىر ال ريا.

 راسة:أسئلة الد
 تتبلور م كلة الدراسة احلالية يف السؤا  الرئيس التايل:

ء ىيئة التدريس؟.االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر أعضاتدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء ما التصور ادلقرتح ل
 وينبثق من ىذا السؤا  الرئيس عدة أسئلة فرعية تنص على: 

 واالقتصاد القائم على ادلعرفة؟.  تدويل التعليم اجلامعيل ما االطار ادلفاىيمي(1 
االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس؟.تدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء ما درجة توافر متطلبات (2 
االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس؟.تدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء ما درجة أمهية متطلبات (3 
 أعضاء ىيئة التدريس؟.االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر تدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء ما التصور ادلقرتح ل(4 

 أمهية الدراسة:
ة  استمدت ىذه الدراسة أمهيتها من التوجو السائد يف اجلامعهات األخهرا احملليهة واإلقليميهة والدوليهة؛ لهذا فهإن الدراسهة احلاليهة حتتهل مكانه

 اة من األمهية لألسباب التالية: كب
  والع رين من خال  االنفتهاح علهى  الذي يسعى إىل بناء رلتمع ميتلك أبناؤه مهارات القرن احلادي طبيعة التعليم اجلامعي األزىري

منابر ادلعرفة يف ضوء معاياه اإلسالمية السامية.فة كا
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و ري ليلههم متطلبههات أبنائههامعي ادلصههتلبيههًة لتوصههيات البحههوث والدراسههات وادلههؤلرات الدوليههة الههيت  دت بضههرورة تههدويل التعلههيم اجلهه
 ورلتمعو كافة.

 ادلنافسههههة علههههى مسههههتوا دويل والوصههههو  للههههرايدة علههههى مسههههتوا عههههادلي يف ضههههوء مهههها لتلكههههو مؤسسههههة جامعههههة األزىههههر مههههن مقومههههات
 نيات مادية وب رية.وإمكا

 جها يعهود علهى و التوجو ضلو عقد ال راكة والتعاون الهدويل يف ضهوء فلسهفة الدولهة احلاليهة جها يثمهر عنهو رقهى وتقهدم يف كافهة اجملهاالت
 الفرد واجملتمع ابلنفع ادلباشر.

 ًمهن عضهو ىيئهة التهدريس والطالهب والهربامج والبحهوث وادل هروعات والبنيهة  الوصو  لنموذج متكامل دلتطلبهات التهدويل يتنهاو  كهال
 عة.األساسية للجام

لدراسهههات و هههوث ذات صهههلة ججههها  التهههدويل  هههدف إىل تطهههوير مؤسسهههة جامعهههة األزىهههر للوضهههع ادلهههأمو  وحتقهههق رؤيتهههها  التوصهههل
ورسالتها.
أهداف الدراسة:

  واالقتصاد القائم على ادلعرفة.  التعليم اجلامعيتدويل وضع إطار مفاىيمي يتناو
 ضهاء ىيئهة االقتصهاد القهائم علهى ادلعرفهة مهن وجههة نظهر أعتهدويل التعلهيم اجلهامعي األزىهري يف ضهوء الك ا عن درجة تهوافر متطلبهات

 التدريس.
 االقتصهاد القهائم علهى ادلعرفهة مهن وجههة نظهر أعضهاء ىيئهة تهدويل التعلهيم اجلهامعي األزىهري يف ضهوء الك ا عن درجة أمهيهة متطلبهات

 التدريس.
االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.تدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء بناء تصور مقرتح ل

حدود الدراسة:
 :االقتصههاد القههائم تههدويل التعلههيم اجلههامعي األزىهري يف ضههوء ر واألمهيههة دلتطلبهات لثلههت يف الك هها عهن درجههة التههوافو احلهدود ادلوضههوعية

علههى ادلعرفهههة مهههن وجههههة نظهههر أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس والهههيت اقتصهههرت علهههى )رلتمهههع ادلعرفهههة ومشهههل احلهههراك الهههدويل ألعضهههاء ىيئهههة التهههدريس 
 التدويل ادلؤسسي(. -تدويل البحث العلمي   -ادلناىج والربامج األكادميية  -والطالب 

العلهوم -الزراعهة –الرتبيهة  مهن كليهات جامعهة األزىهر لثلهت يف كليهات ) يهق اسهتبيان ىهذه الدراسهة علهى عهددٍ كانية :  م تطباحلدود ادل- 
لغههة عربيههة بنههني  -أصههو  الههدين ابدلنصههورة  -لغههات والرترههة ال -الدراسههات اإلسههالمية والعربيههة ابلقههاىرة -الطههب  -الصههيدلة -اذلندسههة

 ابدلنصورة (
 م.2015-2014احلدود الزمنية : طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي
.احلدود الب رية : اقتصرت الدراسة على أعضاء ىيئة التدريس ابجلامعة شلن ذلم خربة يف رلا  التدويل أو من ليس لديهم خربة

 مصطلحات الدراسة:
مههن اجلانهب الب ههري وادلهادي وادلنههاىج والهربامج األكادمييههة  ة تتضههمن إجهراءات ت ههمل كهالً اسههرتاتيجية متكامله :اجلدامل  تددوي  العللدديم

والبحث العلمي بغرض إضفاء البعد الدويل عليها يف إطهار مهن التعهاون ادل هرتك، مهع ضهرورة اسهتمرار تطبيهق ادلعهايا الدوليهة عليهها؛ شلها 
 رد واجملتمع. يعود ابلنفع ادلباشر على الفو يؤدي إىل ضمان تطويرىا ومواكبتها لكل ما ىو جديد 

حتويههل ادلعرفههة مههن صههور ا اخلههام علههى ىيئههة معلومههات، إىل الصههورة التطبيقيههة، معتمههًدا يف ذلههك علههى  االقعصدداد القددالم الددف امللر ددة:
عرفة من خهال  األ هاث العلميهة ابجملهاالت ادلختلفهة، ومهن مث الهدخو  يف تنهافس عهادلي يف إطهار سهوا ادلعرفهة العنصر الب ري ادلنتج للم

جهها يعههود علههى الفههرد واجملتمههع ابلنفههع ادلههادي وادلعنههوي، وحتقيههق مسههتوا مرتفههع مههن الرفاىيههة علههى ادلسههتويني االقتصههادي و احمللههي والعههادلي، 
 واالجتماعي.

:اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة
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، ابإلضههافة ومعوقاتهوومظهاىره لتعلهيم مهن حيهث ماىيتهو وأمهيتهو وأىدافهو ومربراتهو اتهدويل  مصهطلحطهار النظهري للدراسهة احلاليهة تنهاو  اإل
فهرا بينهو وبههني االقتصهاد التقليهدي، وأمهيتههو، ومقوماتهو، وبلياتهو، وعالقههة االقتصهاد القههائم إىل ماىيهة االقتصهاد القههائم علهى ادلعرفهة، وأشههكالو وال

مها على ادلعرفة ابلنظام التعليمي، ومواصهفات ادلنهتج التعليمهي اجليهد يف ضهوء االقتصهاد القهائم علهى ادلعرفهة، ومعوقاتهو كتوجهو عهادلي حهديث، ك
ث والدراسات وادلؤلرات ذات الصلة.دعمت تلك العناصر من اإلطار النظري ببع  البحو 

 مبؤسسة اجلاملة: ماهية تدوي  العلليم
التعريفهات منهها مها أشهار نت ار مفههوم تهدويل التعلهيم اجلهامعي بواسهطة العديهد مهن ادلنظمهات احملليهة والدوليهة، فقهد ورد لهو بعه  نتيجة ال

 ومقننههة هبههدف قيههام مؤسسههات التعلههيم العههايل بتحركههات واثقههةأبن التههدويل عمليههة تتضههمن  (م2011)ابسههكرفيل وبخههرونمههن سههتيا  إليهو كههلُ 
 ، وتهوفا فهرص لتحسهني مههارات إتقهان اللغهات األجنبيهةآبليات زلهددة الدراسية، وتعزيز التفاىم فيما بني احلضاراتوبرارلها تطوير مناىجها 

 .بغرض تنمية التواصل والتباد  ادلعلومايت واخلربايت يف رلاالت التخصص ادلختلفة
أبنههو ميثههل السياسههات  ( (Altbach ,Reisber &Rumbley,2009, 23التههوابتو وريسههرب رميبلههي مههن  وعرفههو كههلٌ 

وبليههات  ك السياسهات بههرامجة، حيهث تتضههمن تلههاألكادمييهه وادلؤسسههات الواضهحة واحملههددة والهيت حتكمههها ضههوابة مهن قبههل احلكومههات والهنظم
 إدارة شئون األفراد بصورة منظمة؛ لكي يتم التعامل مع حتدايت العودلة بنجاح ومواجهتها هبذا األسلوب العلمي ادلتطور.

العودلههة و ههاو  أن  يثههاات إىل مهها بلههد هبهها يسههتجيب الههيت الطههرا مههن أبنههو يعههد واحههدة (Dinesh, 2010, 1)دينههتو  وأشهار إليههو
 لألمة. الفردية ال خصية  رتم الوقت نفس ويف يواجو حتداي ا أبسلوب علمي يتوافق مع ظروفها وإمكانيا ا ادلتاحة،

ويف ضوء ما سبق يتضح اتفاا تلك التعريفات على أن أىهم أىهداف تهدويل التعلهيم ىهو مواجههة اآلبر السهبية للعودلهة، إال أن االخهتالف 
حلكومههات السياسههية الههيت ال بههد أن تتسههق مههع سياسههة الدولههة، أم اسههرتاتيجية تتضههمن يههدور حههو  مههدلو  التههدويل ىههل ىههو أحههد  صصههات ا

 رلموعههة مههن اخلطههوات اإلجرائيههة الههيت ينبغههي اتباعههها لتحقيههق التههدويل بكههل جوانههب العمليههة التعليميههة، وىههذا يؤكههد أن تههدويل التعلههيم اجلههامعي
تنفيذ بغية احلد من يثاات العودلة أبسلوب علمهي سهليم يقهوم علهى التعهاون ينبغي أن يقوم على اسرتاتيجية واضحة تتضمن إجراءات قابلة لل

ادل رتك مع اجلامعات الرائدة يف ىذا اجملا .
 :لةمبؤسسة اجلام أمهية تدوي  العلليم

اعتهربت منظمهة اليونسهكو التهدويل مهن أىهم ادلكتسهبات للمؤسسهة التعليميهة، شلها يسهتوجب عليهها اال هاه ضلهو االنفتهاح والتبهاد  الثقههايف 
البحثية، وبرامج التعليم والبحث ادل رتك وتفعيل اتفاقيات التعهاون وال هراكة التعليميهة؛ لهذا ميكهن بيهان أمهيهة تهدويل التعلهيم وادل اركة العلمية و 

(.Tankosic,2009,3)فيما ذكره 
 بكافة اجملاالت النظام العادلي للبحوث العلمية واالبتكارات اجلامعة الدخو  يفيتيح دلؤسسة.
سها م أو بصهورة ع هوائية فرديهة يسمح ابحلراك الدويل لكل من أعضاء ىيئة التدريس والطالب على مستوا منظم مهن قبهل مؤس

 وفق ظروفهم اخلاصة، جا يؤدي إىل االستفادة من خربات اجلامعات الرائدة.
 .تن ية اقتصادايت الدو  النامية ابدلزيد من االستثمارات اليت تعتمد على نتائج البحوث العلمية وادل روعات
جامعات على ادلستوا الدويل.التوسع يف ال بكات الرقمية أو االلكرتونية اليت تربة األن طة العلمية والبحثية لل

وعليو فإن تدويل التعليم جبامعة األزىر ذات أمهية كباة، تتضح يف عائهده عليهها؛ حيهث يعمهل علهى سههولة التبهاد  اخلهربايت بينهها وبهني 
ة إىل زايدة اجلامعات ادلتقدمهة ومسهاير ا يف االنتهاج البحثهي ادلتقهدم، ومهن مث الهدخو  يف تنهافس معهها يف إطهار تسهابق معهريف عهادلي، ابإلضهاف

 قههدر ا علههى ادلسههامهة يف حههل ادل ههكالت احملليههة والعادليههة، وكمهها يعههود ابلنفههع ادلههادي علههى اجلامعههة بصههفة خاصههة واجملتمههع ادلصههري بصههفة عامههة
حا  استثمار ادلعرفة يف العملية االنتاجية وتطبيق ادلعارف ادلنتجة وتصديرىا للخارج. 

 مبؤسسة اجلاملة: تدوي  العلليمأهداف 
ابت التقههدم والتطههور مرىههون بعنصههر ادلنافسههة وادلثههابرة وىههذا مهها قامههت بههو بعهه  الههدو  الناميههة وعلههى رأسههها دو  النمههور اآلسههيوية والههيت 

 موجهة كان من أبرزىا ما ذكره كهلٌ أظهرت تقدًما ملحوظًا يف رلا  تدويل التعليم اجلامعي وفق خطة اسرتاتيجية بعيدة ادلدا ذات أىداف 
 فيما يلي: (Thalami Abdouli, 2008)( 157م، 2003)دمحم العجمي، : من 

 .االرتفاع جستوا السمعة الدولية دلؤسسة التعليم اجلامعي، ابحلفاظ على مستوا ادلنافسة على مستوا دويل
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 ابعتبهههار أن التفاعهههل الثقهههايف ادلتبهههاد  والتفهههتح العقلهههي أصهههبح ضهههرورة مهههن ضهههرورايت  م هههاركة الطهههالب يف اجملتمهههع الهههدويل واحمللهههي
التدويل.

.إنتاج ادلعرفة وتصديرىا بداًل من استهالكها؛ جا يعود ابلربح ادلادي وادلعنوي للجامعة
 .تقليص ىجرة الكفاءات والعقو  الب رية بتوفا فرص العمل واستثمار تلك الكفاءات والعقو  بصورة وظيفية
ة، عن طريق تعزيز استخدام تكنولوجيا ادلعلومات اجلديدة، من أجل بناء القدرات اجلديدة.مواجهة حتدايت عصر العودل

ومهههن مث فهههإن إدخههها  تهههدويل التعلهههيم ضهههمن أىهههداف ورؤيهههة جامعهههة األزىهههر ضهههرورة ملحهههة ميكهههن معهههها إعهههادة رايد ههها وزايدة قهههدر ا علهههى 
معيهة احملليهة والعادليهة ف إىل تهدعيم وربهة ادلؤسسهات التعليميهة اجلاالتنافس مع نظائرىا ابلدو  ادلتقدمة؛ ابإلضافة إىل أن التهدويل بطابعهو يههد

، والتكامههل بينههها وبههني ادلؤسسههات اإلنتاجيههة، جهها يتههيح فرصههة تطبيههق االنتههاج البحثههي دون االقتصههار علههى نظريتههو فقههة؛ وعليههو ابعضههببعضههها 
كن توضيحها فيما يلي.يتضح ضرورة األخذ ابلتدويل كتوجو عادلي لتطوير العملية التعليمية لو العديد من ادلربرات اليت مي

 :جؤسسة اجلامعة تدويل التعليم مربرات
حلاليهة للتجهارة جاءت مربرات تدويل التعليم كإشارة إىل أن التدويل مهن األمهور الهيت احتلهت مكانهة ابرزة ال سهيما يف ضهوء اال اىهات ا

 العادلية والتكامل االقتصادي واالجتماعي والسياسي واحلاجة إىل تنمية التفاىم بني الثقافات، وكان من أىم ىذه ادلربرات ما يلي: 
اميهة علهى تعد أحد أىم األسباب الهيت فرضهت األخهذ ابلتهدويل علهى الهنظم التعليميهة جبميهع الهدو  ادلتقدمهة والن: مربرات أكادميية(1 

 ,Nicolescu and Pricopie & Popescu()2006مهن )نهور الهدين الهدقي،  حهٍد سهواء، وقهد أشهار كهلٌ 
2009, P976( )Tankosic, 2009, P2)  أب ها تتمثهل يف شهروع العديهد مهن الهدو  إىل تطبيهق األسهاليب اجلديهدة

وإن ههاء مقههرات جامعيههة ذلهها ابلههدو  األخههرا يُههدرس هبهها نفههس ادلقههررات الههيت تُههدرس ابجلامعههة  يف التعلههيم منههها التعلههيم عههرب احلههدود،
األم، ابإلضههافة إىل تنههافس اجلامعههات يف بليههات جههذب الطههالب مههن ريههع أضلههاء العههامل، وابتعههاث طالهبهها وابحثيههها وأسههاتذ ا إىل 

يف كل واحدة منها. البعد الدويل يف التدريس والبحث العلمي، وحتسني اجلودة دمجإىل  اجلامعات األكثر تقدًما، هبدف السعي
جههاء تههدويل التعلههيم كأحههد السههبل لههدعم االقتصههاد يف الكثهها مههن الههدو ، وقههد أشههارت )ادلنظمههة العربيههة للرتبيههة  مههربرات اقتصههادية:(2 

 ,de Wit) و ( Bashshur, 2007, p17)و (Qiang, 2003, p11)( و60، 2008والثقافهة والعلهوم، 
واليت أصبحت إىل رلموعة من ادلربرات االقتصادية لعملية التدويل منها متطلبات سوا العمل احمللي والعادلي،  ( 2009,126

ذات طابع خاص يصعب التعامل معها، شلا فرض على النظم التعليمية  ريج نوعية من الطالب ادلؤىلني للعمل بو، ومن مث فقد 
زادت رغبههة الكثهها مههن أصههحاب األعمهها  يف االسههتثمار يف رلهها  التعلههيم نظههرًا لعائههده االقتصههادي ادلتميههز، شلهها أدا إىل تصههاعد 

 قطاع التعليم ولويلو جنًبا إىل جنب مع الدولة. االستثمار اخلاص يف 
ثا ادلباشهر علهى العالقهة بهني اتفاقيهات والوصهو  لتفاوضهات أدت إىل التهأ سهامهت القهرارات السياسهية يف عقهد العوامل السياسية:(3 

معظهم دو  العههامل خاصههة فيمهها ارتههبة ابجلانههب الثقههايف وعلههى وجههو التحديههد التعلههيم؛ ومههن ادلظههاىر السياسههية والههيت أثههرت ابلضههرورة 
صههة العديهههد مههن مؤسسهههات خ( ىهههو اال ههاه القهههوي خلص156، 2003التعليميههة والهههيت أشههار إليهههها )دمحم العجمههي،  علههى العمليهههة

التعلههيم العههايل عههرب العههامل والههذي يُعههد تعبههاًا عههن تراجههع دور الدولههة وتقلههص مسههئوليا ا تههدراًيا حهه  يف حتديههد األىههداف الرتبويههة 
 وادلناىج الدراسية.

نهههتج عهههن تهههدويل التعلهههيم العديهههد مهههن األاهههاط االجتماعيهههة والثقافيهههة ادلتميهههزة يف إطهههار مهههن االحهههرتام ادلتبهههاد  العوامهههل االجتماعيهههة:(4 
(Knight, 1999, P213-214)  (de Wit, 2009, 126 ) . خاصهة للعالقهات الدوليهة والهيت أشهارت إليهها ،

فهههاىيم الهههيت ت هههجع علهههى تبهههاد  ادلعرفهههة مهههع تنهههامي اال هههاه ضلهههو السهههالم والتفهههاىم العهههادلي واحلهههوار بهههني احلضهههارات وغاىههها مهههن ادل
 والثقافات، وإبرام اتفاقيات التعاون يف كافة اجملاالت احلياتية ادلختلفة خاصة التعليم

ويف ضههوء مهها سههبق مههن مههربرات لتههدويل التعلههيم يتضههح مههدا احلاجههة إىل األخههذ بتههدويل التعلههيم جبامعههة األزىههر؛ دلهها لههو مههن إسهههامات يف 
هم يف إضههفاء البعههد الههدويل علههى أن ههطة ورلههاالت جتمههاعي للمجتمههع ادلصههري، وجهها يسههالسياسههي واالحتسههني الوضههع التعليمههي واالقتصههادي و 
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د بهني التعليم اجلامعي هبا، وذلك يف إطار مواجهة حتدايت العودلة، وتبين سبل االقتصاد احلديثة القائمهة علهى اعتبهار ادلعرفهة ىهى سهبيل التواجه
 رواد صناعة ادلعرفة على مستوا العامل.

( 2007( )أماين نصر، 2004( )سلوا أمحد، 2003توجد العديد من الدراسات السابقة كدراسة )دمحم العجمي،  :مظاىر تدويل التعليم
( )(Hser, 2005 ) ( (Carmical, 2002 2012 ،علي ال خيم) (2010 ،وايلدا فسكي) (2010 ،ليزا ت يلدرس)

Boggs ,& Irwin, 2007 )( Korbel, 2007) (Green et al, 2008) (Jiang, 2008 )(Phillips & 
Schweisfurth, 2008) (Mazon, 2009( )Coryell et al, 2012( )Linhan, 2012)  واليت أشارت إىل

يعة تلك الدراسات وعالقتها ابدلتغاات األخرا، إال أنو يوجد شبو اتفاا حو مظاىر تدويل التعليم، واليت  تلا يف تناوذلا من حيث طب
رلموعة من ادلظاىر التالية: 

 احلراك الدويل ألاضاء هيئة العدريس:.1 
يعههد أعضههاء ىيئههة التههدريس ابجلامعههة ىههم أكثههر األفههراد قههدرة علههى جعههل اجلامعههة الههيت ينتسههبون إليههها جامعههة دوليههة؛ وذلههك بقههدر 

 فردي وادل رتك، وحل ادل كالت احمللية والعادلية.إسهاما م يف اإلنتاج البحثي ال
وعليههههههو فههههههإن تههههههدويل اجلامعههههههة يتطلههههههب االىتمههههههام بههههههربامج التنميههههههة ادلهنيههههههة ألعضههههههاء ىيئههههههة التههههههدريس، لههههههذا فقههههههد حههههههدد أولسههههههون 

قائمهة تضهم عهدًدا مهن الكفهاايت الواجهب توافرىها ألعضهاء ىيئهة التهدريس ومنهها  ( (Olson et al., 2007, P63-71وبخهرون
دون االقتصهههار علهههى اسهههتهالكها فقهههة، وإجهههادة مههههارات  ههههاوتطبيقالقهههدرة علهههى تقبهههل التنهههوع والتعدديهههة الثقافيهههة، والسهههعي ضلهههو إنتهههاج ادلعرفهههة 

ن اللغهههات األجنبيهههة والتقنيهههات احلديثهههة يف البحهههث والتقصهههي عهههن اجلديهههد يف التواصهههل والتفاعهههل اجليهههد مهههع اآلخهههرين، وتوظيههها مههههارات إتقههها
بههذ اجملههاالت ادلختلفههة، واالسههتفادة مههن الفههرص الدوليههة ادلتاحههة يف تنميههة اخلههربات الذاتيههة، وإتقههان ادلعرفههة األساسههية ابلتخصههص األكههادميي، و 

   التخصص.اجلهد يف تطبيق تلك ادلعارف ابدلؤسسات اإلنتاجية اليت تتصل ججا
علهى ضهرورة تفعيهل م هاركة أعضهاء ىيئهة  (8، 2010 ،ليزا ت هيلدرسوألمهية احلراك الدويل ألعضاء ىيئة التدريس فقد أكدت )

أن التدويل الناجح رصد ادلوارد الالزمة لتنمية أعضاء ىيئة التدريس، كما أكدت على  التدريس يف التدويل، أبن ت تمل خطة التدويل على
السهههتماع الهههيت  هههتم ابفتوحهههة ادل نتهههدايتادل عقهههداالىتمهههام بو شلهههن لهههديهم خهههربات دوليهههة متميهههزة، تكهههوين جلهههان مهههن أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس بيبهههدأ 

 خهارجيني لعمهل نييف خطهة تهدويل ادلؤسسهة، ودعهوة خهرباء است هاري م هاركتهمدلقرتحا م وردود أفعاذلم علهى ادلبهادرات الدوليهة، وتهوفا فهرص 
 لقاءات على مستوا اذليئة التدريسية لتوضيح كيفية حتقيق أىداف خطة تدويل ادلؤسسة.
زمة لتحقيقهو، وخخهذ ىهذا التعهاون أشهكااًل متنوعهة ويعد التعاون ادل رتك ب أن احلراك الدويل ألعضاء ىيئة التدريس أىم ادلتطلبات الال

 -مناق ههة -إشههراف م ههرتك -أسههتاذ زائههر - ههث م ههرتك مههع طههرف خههارجي -تههدريس لطههالب دوليههني -مهمههة علميههة -منحههة -منههها )بعثههة
ابخلارج (.العمل يف مؤسسات تعليم عايل  -ندوات ومؤلرات دولية -كتب ومطبوعات  -دورات أو ورش عمل يف رلا  تدويل التعليم

 احلراك الدويل للطالب:.2 
 يعد احلراك الدويل للطالب أىم سبل صلاح عملية التدويل بصفة عامة، إذ أنو يستلزم توفا اخلدمات التعليمية ادلتميزة واليت ميكن معهها

ب األجانههب للدراسههة ابجلامعههة الههيت يُعتههزم تههدويلها، كمهها يفيههد يف ارتفههاع مسههتوا طههالب اجلامعههة األصههليني، جهها يكههون سههبًبا يف جههذب الطههال
 جودة اجلامعة والوصو  دلوقع متميز من اجلامعات األخرا. 

إىل  (Mazon, 2009)( ودراسههة مههازون 21 -18، 2011ويف ىههذا اإلطههار فقههد أشههارت دراسههة يوىههان فههوري، ودو بليسههيس )
ن الفههرص لتنميههة وعههي الطههالب أبمهيههة التههدويل، والتأكيههد علههى دراسههة ادلقههررات ابللغههات األجنبيههة ادلختلفههة، وم ههاركة ضههرورة تههوفا ادلزيههد مهه

 الطالب يف أن طة صفية وال صفية ذات صبغة دولية، ودراسة مقررات دولية ميكن معها جذب الطالب، ومن مث زايدة العائد االقتصادي.
رات الهيت ال بهد مهن توافرىها لنجهاح التهدويل الطهالً داخليًها وخارجيًها كعقهد االتفاقيهات ومن خال  ما تقدم يتضح أن ىناك العديد مهن ادلؤشه

الههيت تتضههمن تبهههاد  طههالب اجلامعههة مهههع غاىهها مهههن اجلامعههات ادلتقدمههة، وتفعيهههل بليههات التهههدويل ادلختلفههة كهههادلنح والهههدورات التدريبيههة وتهههوفا 
ة األزىهر، ومهن مث لتحاا الطالب األجانب جبامعهواليت ميكن معها ارتفاع معدالت ا ب،ادلقررات ابللغات ادلختلفة، والربامج اإلرشادية للطال

لالستثمار يقوم على مفهوم االقتصاد القائم على ادلعرفة. جديد استحداث سبيلٍ 
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 البحث الللم :.3 
امعههة يف تتضههح أمهيههة البحههث العلمههي يف إضههفاء البعههد الههدويل علههى اجلامعههة، غهها أن بليههات إنتاجههو ون ههره وتداولههو ىههي الههيت  عههل اجل

 الرايدة، خاصة عند استثمار تلك األ اث لصاحل اجلامعة بصفة خاصة واجملتمع احمللي والعادلي عامة.
( إىل رلموعهة مهن متطلبهات تهدويل البحهث Watabe, 2010وااتً ) (Knight, 2006)ويف ضهوء مها سهبق فقهد أشهار  يهت 

 ههروعات البحثيههة ادلختلفههة، وزايدة العلمههي، والههيت تتمثههل يف إن ههاء مراكههز  ثيههة دوليههة  صصههية، والتعههاون ادل ههرتك بههني البههاحثني يف القيههام ابدل
 ميزانيات البحث العلمي، وعقد ادلؤلرات والندوات وورش العمل بصفة مستمرة؛ دلناق ة اجلديد يف العلم وادل كالت احمللية والعادلية.

ىيئهة التهدريس  وعليو فإن تدويل البحث العلمي  تهاج إىل منهجيهة منظمهة تقهوم علهى خريطهة  ثيهة ي هرتط فيهها التعهاون ادل هرتك بهني أعضهاء
جبامعة األزىر وغاىم من اخلارج، مع ضرورة وضع بليات تطبيق تلك األ اث وسبل التعاقهد مهع ادلؤسسهات اإلنتاجيهة مهن أجهل تقهد  نتهاج 

تلك األ اث خلدمة اجملتمع احمللي والعادلي كصورة من صور االقتصاد القائم على ادلعرفة. 
 املناهج والربامج األكادميية:.4 

األكادمييههههة أىههههم أسههههباب جلههههوء الطههههالب األجانههههب إىل االلتحههههاا جبامعههههة معينههههة، فمههههن الضههههروري تههههوفا  يعههههد تههههدويل ادلنههههاىج والههههربامج
التخصصههات األكادمييههة الههيت يقبههل عليههها الكثهها مههن الطههالب بلغههات سلتلفههة، ابإلضههافة إىل التوسههع يف التخصصههات األكادمييههة الههيت تههؤىلهم 

الوظههائا الههيت تتميههز بعائههد ر ههي متميههز، لههذا فمههن الضههروري تقههو  ادلنههاىج والههربامج  للوفههاء جتطلبههات سههوا العمههل احمللههي والههدويل، ول ههغل
ابجلامعة اليت يراد تدويلها يف ضوء ادلعايا الدولية. 

( بعهه  Dellow, 2007( ديللههو)Wilkinson,2006( وويلكينسههون )2003ويف ىههذا الصههدد فقههد وضههع )دمحم العجمههي،     
ىهى م ههاركة اجلامعهات األخههرا الرائههدة يف وضهع وتصههميم تلهك ادلنههاىج والههربامج الضهوابة الههيت ي هرتط توافرىهها ابدلنهاىج والههربامج األكادمييههة، و 

ات وادلراكهز الدولية، وتوفاىا بلغات سلتلفة، ابإلضافة إىل تضمينها ثقافة التنهوع والتعدديهة الثقافيهة الهيت تسهمح ابلتبهاد  ادلعلومهايت بهني اجلامعه
 البحثية ادلختلفة. 

زىههر بتحليههل زلتههوا ادلنههاىج والههربامج القائمههة، ومههن مث تقوميههها وتعههديلها، وتررتههها للغههات ويف ضههوء مهها سههبق يتضههح ضههرورة اىتمههام جامعههة األ
ادلختلفة، ابإلضافة إىل التوسع يف التخصصات األكادميية اليت لثل مصدرًا جلذب األعداد الكباة من الطالب ابجلامعات الرائدة.

العدوي  املؤسس :.5 
سرتاتيجية ادلؤسسة؛ وتقهو  ادلؤسسهات ابجلامعهة وفهق ادلواصهفات وادلعهايا خخذ التدويل ادلؤسسي أشكااًل عدة تتمثل يف تدويل رؤية وا

أنو ينبغي أن يتوافر يف خطهة التهدويل ثهالث قواعهد شهاملة  هدم االلتزامهات اخلاصهة  (8، 2010ليزا ت يلدرس )العادلية، وعليو فقد أشارت 
ير ادلسهههتمر، ومهههن أىهههم عناصهههر ىهههذه اخلطهههة وضهههوح ابلتهههدويل ادلؤسسهههي وىهههى: حتديهههد االلتزامهههات ادلؤسسهههية، وتقهههد  خارطهههة طريهههق، والتطهههو 

 األىداف و صيص ادلوارد ووصا اإلجراءات ووضع جداو  زمنية على ضوء األىداف احملددة سلًفا.
وال يقتصر تدويل مؤسسات اجلامعة علهى اسهتحداث كليهات جديهدة وإعهادة ىيكلهة القهائم منهها فقهة، ولكهن يتعهدا ذلهك إىل حجهم 

( والذي ي ها إىل ضهرورة مسهامهة اجلامعهة مهن خهال  أعضهاء ىيئهة 102، 2012الفائدة اليت تعود على اجملتمع، وىذا ما يؤكده غالم ابىي)
 تماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية. تدريسها يف حل ادل كالت االج

عمليهة التهدويل، خاصهة وأ ها  ويف ضوء ما سبق يتضح ضرورة قيام جامعة األزىر آبليات تهدويل مؤسسها ا دلها لهو مهن أثهر كبها يف صلهاح
 وايلههدا فسههكي لتلههك الكثهها مههن ادلقومههات الههيت ليزىهها عههن غاىهها والههيت  عههل مههن تههدويلها أمههرًا شلكههن التحقيههق، وىههذا مهها أشههارت إليههو دراسههة

جها لتلكهو  ( من ضرورة اإلفادة من ادلميزات التنافسية والقيم ادلضافة لبع  مؤسسات التعليم العايل يف مصر مثل جامعهة األزىهر7، 2010)
من برامج خاصة كالعلوم الدينية والعربية. 

ومهن خهال  العهرض السههابق دلظهاىر تهدويل التعلهيم اجلههامعي يتضهح ضهرورة البحهث عههن صهيم غها تقليديهة لتنميههة أعضهاء ىيئهة التههدريس 
النظهههر يف متطلبهههات  هههوض العمليهههة البحثيهههة، ابإلضههافة إىل تقهههو  ادلنهههاىج والهههربامج األكادمييهههة، وتعهههديلها يف ضهههوء ادلعهههايا والطههالب، وإعهههادة 

خهدمات دوليهة، يف إطهار الدولية، وذلك أماًل يف إعداد الكوادر ادلؤىلة للنجاح يف سوا العمل، جا  قق ذلا ربح مادي يقابل ما تقدمهو مهن 
 من أطر االقتصاد اجلديدة القائمة على ادلعرفة.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 :ؤسسة اجلاملةمب تدوي  العلليم ملوقات
 التوافهق والتأكيهد علهى أمهيهة العودلهة، متطلبات وحتهدايت دلواجهة التعليم اجلامعي مؤسسات قدرة بتنمية ادلتزايد االىتمام من الرغم على

وىههذا مهها  التههدويل، تعههوا جهههود أن شههأ ا مههن مظههاىر، عههدة وجههود مههن يعههاين زا  مهها التعلههيم أن إىل ي هها اقههعن الو فههإ العادليههة، ادلتغههاات مههع
م( فيما يلي:2006أشارت إليو أماين نصر )

 العودلة. أنتجتها اليت وادلعطيات السمات عن التعليم منظومة عليها تقوم اليت األساسية الفلسفة تباعد 
 الوفهاء جتطلبههات سهوا العمههل احمللهي والعههادلي، التنههافس مهع اجلامعهات ادلتقدمههة، يف علهى احلكوميههة التعلهيم منظمههات ضهعا قهدرة 

 واستخدام تقنيات التعليم ادلتطورة.
 أو الطههالب، اسههتقطاب يف سههواء العادليههة، ادلصههادر مههع التعامههل إىل انطالقههها ونههدرة احمللههي، احليههز يف ادلؤسسههات الرتبويههة اضلصههار 

.التمويل مصادر أو والتقنية، العلمية ادلعرفة مصادر أو التدريس، ىيئات أعضاء
 يسهتوجب احلهايل ومواجههة ببر العودلهة، شلها االنفتهاح عصر مواكبة لتدويل التعليم اجلامعي يف القصوا األمهيةتضح ت ويف ضوء ما تقدم

 افةالثق بني قيق التوازنأماًل يف حت السمحة، اإلسالمية ادلبادئ مع وجا يتماشى الرتبوية، العملية العصر لصاحل ىذا مسايرة جامعة األزىر على
لذا ال بد مواكبة االنفتاح وتقبل ما ىو جديد من اإلنتهاج ادلعهريف وادلالئهم للهويهة والثقافهة  العادلية، األخرا ادلصري والثقافاتابجملتمع  اخلاصة

ية العربية واإلسالمية، خاصة وأن ادلعرفة ىي اليت لثل أحد دعهائم االقتصهاد يف الهدو  ادلتقدمهة، والهيت أدت إىل ظههور ادلصهطلحات االقتصهاد
م على ادلعرفة. اجلديدة واليت من بينها االقتصاد القائ
 ماهية االقعصاد القالم الف امللر ة:

أو  مهن سهعى إىل دراسهة إنتهاج ادلعرفهة وذلهك يف العقهد اخلهامس مهن القهرن الع هرين،  (Fritz Machlup)يعهد فريتهز مات هلوب 
 (.34م، 2077حيث اىتم هبذا النوع من االقتصاد الذي يُبم على وظائا العملية التعليمية. )عبد الرمحن اذلامشي، فائزة العزاوي، 

م( أبنههو االقتصههاد الههذي يههدور حههو  احلصههو  علههى ادلعرفههة وادل ههاركة فيههها واسههتخدامها وتوظيفههها وابتكارىهها 2008ان) فقههد عرفههو عههوده سههليم
م وإنتاجها هبدف حتسني نوعية احلياة ججاال ا ادلختلفة، من خال  اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطهورة واسهتخدا

 يمني وتوظيا البحث العلمي إلحداث رلموعة من التغاات االقتصادية ابجملتمع.العقل الب ري كرأس ما  معريف
( إىل أنهو يعههرب عهن االقتصههاد الهذي يعتمههد علهى االسههتخدام الفعها  للمعرفههة وتوظيفهها واسههتغال 644م، 2009وكمها أشههارت سهلوا سههعيد)

 القتصادية واالجتماعية رلتمعة على حد سواء. معطيا ا يف تقد  خدمات متميزة ميكن تسويقها وتوليد الثروة جا  قق التنمية ا
شلهها سههبق يتضههح أن التعريفههات السههابقة تههرا أبن االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة يسههتلزم لنجاحههو كههوادر ب ههرية تتمثههل يف أعضههاء ىيئههة التههدريس 

م قهادرين علهى التعامهل مهع تلهك القادرين على إنتاج ادلعرفة، مع تقد  خدمات تعليمية متميزة للطالب هبدف إعهدادىم إعهداًدا متميهزًا اعلهه
ادلعهههارف والوفهههاء جتطلبهههات سهههوا العمهههل، وكمههها يعتمهههد ىهههذا النهههوع مهههن االقتصهههاد علهههى إنتهههاج ادلعرفهههة وتوظيفهههها واسهههتخدامها خلدمهههة احملهههية 

االقتصادي، مع االستفادة من اخلدمات ادلعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية.
 العقليدي: الفرق بني االقعصاد القالم الف امللر ة واالقعصاد

وذلمها يف   (Based Economy) (Knowledge Economy)ابدلعرفهة  نن ابللغة اإلصلليزيهة يرتبطهاك مصطلحاىنا
( )نبيههل علههي 2004)دمحم خضههري،   بينهمهها؛ أشههارت إليههو دراسههة كههلجههوىرايً  اً اللغهة العربيههة معههم واحههد ىههو )اقتصههاد ادلعرفههة(، لكههن ىنههاك فرقه

(؛ حيهث إن اقتصهاد 116- 115م، 2012( )ىالهة عيهد، 46-40م، 2008(، و)عفاف أبو سرحان، 399م، 2005و دية حجازي، 
يعهين أن ادلعرفهة سهلعة يهتم احلصهو  عليههها ابلبحهث والتطهوير واالبهداع ابإلضهافة إىل إنتاجههها  (Knowledge Economy)ادلعرفهة 

فيقهوم علهى إدراك  (Based Economy)م علهى ادلعرفهة وصهناعتها ون هرىا واسهتعماذلا يف التهدريب والتعلهيم فقهة، أمها االقتصهاد القهائ
ادلعرفههههة والعمههههل علههههى تطبيقههههها كمههههادة خههههام يف رلهههها  االقتصههههاد احلههههديث لههههربح ادلهههها ، حيههههث يعمههههد إىل تطبيههههق ادلعرفههههة احلديثههههة يف األن ههههطة 

 االقتصادية.
لههى ادلعرفههة عههادلي ويف ضههوء مهها سههبق يتضههح مههدا التبههاين بههني ىههذين النههوعني مههن االقتصههاد يف عههدة أمههور أبرزىهها أن االقتصههاد القههائم ع

ادلها  يكمن اوه يف إنتهاج ادلعرفهة واالبهداع، ويعتمهد علهى اجلههد الفكهري، ويف ادلقابهل يُعهد االقتصهاد التقليهدي زللهي يكمهن اهوه يف زايدة رأس 
كهرب بكثها مهن ادلسهاحة فقة، كما أنو يقوم على اجلهد العضلي، وكما أن حجم ادلساحة اليت حتتلهها ادلعرفهة يف االقتصهاد القهائم علهى ادلعرفهة أ

اليت حتتلها ادلعرفة يف االقتصاد التقليدي.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 أمهية االقعصاد القالم الف امللر ة: 
يف ظهل التطههورات والتغههاات العادليههة ادلتالحقههة وسههعي كههل اجملتمعههات ضلههو التنههافس والبقههاء، تظهههر أمهيههة االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة يف 

(، إىل أن 245م، 2008و)ىاشههم ال ههمري و داي الليثههي،  (29-22م، 2007مههن )زليهها ادلطههاي،  قيههق مزيههد مههن التقههدم وقههد أشههار كههلحت
ت خاصههة، أمهيهة االقتصهاد القههائم علهى ادلعرفههة والهيت تتمثههل يف احلهد مهن البطالههة نظهرًا دلهها يتطلبهو مههن العمالهة ادلدربهة الههيت تتمتهع بقههدرات ومههارا

سههني نوعيتههو؛ مههن خههال  التحههديث والتطههوير فرة ال تنضههب )ادلعرفههة(، ومههن مث  فههي  تكلفههة اإلنتههاج وحتاوكمها يعتمههد علههى مههوارد جديههدة متههو 
دريس لألن ههطة االقتصههادية، جهها يسهههم يف زايدة االسههتثمار يف رلهها  رأس ادلهها  ادلعههريف واالىتمههام ابإلنتههاج ادلعههريف ورواده مههن أعضههاء ىيئههة التهه

 والباحثني ابجلامعات.
ت وحتقيههق الرفاىيههة دلواطنيههها وإنعههاش االقتصههاد وعليههو فههإن أمهيههة االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة تظهههر يف قدرتههو علههى النهههوض ابجملتمعهها

وزايدة الهههدخل وحتسهههني جهههودة ادلنتجهههات، إال أن تلهههك الرفاىيهههة ال حتهههدث دون االىتمهههام ابلتعلهههيم واالسهههتثمار بهههو، والبحهههث عهههن سهههبل تهههوفا 
متطلبات تدويلو. 

مقومات االقعصاد القالم الف امللر ة:
 ( أن مقومات االقتصاد القائم على ادلعرفة تتمثل يف:2م، 2010يذكر كل من جاسم جرجيس ورلدي زايدة )

  ال بههد أن ميتلكههوا ادلعرفههة، فادلعرفههة ليسههت حكههرًا ألحههد وليسههت قاصههرة علههى رلتمههع ادلعرفههة جسههتوايتو ادلختلفههة: فكههل أفههراد اجملتمههع
 أصحاب التخصصات ادلختلفة.

  التعلهههيم: وميثهههل الدعامهههة األساسهههية جملتمهههع ادلعرفهههة، فهههالتعليم ينبغهههي أن يعمهههل علهههى تزويهههد األفهههراد ابدلعهههارف وادلههههارات واال اىهههات
 ادلهام ادلسندة إليهم يف عصر االقتصاد القائم على ادلعرفة. اإلاابية، اليت تؤىلهم للتعامل مع التقنية احلديثة، وحتمل

  البحههث العلمههي والتطههوير: ويتطلههب ذلههك وجههود مؤسسههات متخصصههة يف إنتههاج ادلعلومههات تعمههل علههى رسههم خريطههة التطههوير يف
اجملتمع، ابإلضافة إىل ضرورية االىتمام ابلبحث العلمي كأىم مصادر ادلعرفة، اليت لثل أىم ركائز االقتصاد.

ك ادلقومات يتضح أ ا تتكامل مع مظاىر تدويل التعليم السهابق ذكرىها ابجلهزء األو  مهن اإلطهار النظهري، فهادلقوم األو  وابلنظر إىل تل
يقصهد بهو  ي ا إىل أحقية أفراد اجملتمع يف امتالك ادلعرفة، إال أن الدراسة احلالية تقتصر على تدويل جامعة األزىر، ومن مث فإن رلتمع ادلعرفهة

تهدريس والطهالب، كمها أن ادلقهوم الثهاين وىهو التعلهيم يقابهل ادلنهاىج والهربامج األكادمييهة كأحهد مظهاىر التهدويل، وأمها عهن ادلقهوم أعضاء ىيئة ال
الثالههث فيحمههل بههني طياتههو مظهههرين مههن مظههاىر التههدويل ومههها البحههث العلمههي والتههدويل ادلؤسسههي، ومههن مث فههإن الوفههاء جتطلبههات تههدويل تلههك 

متطلبات سابقة إلنتاج ادلعرفة وتوظيفها واالستفادة منها ماداًي يف إطار مفهوم االقتصاد القائم على ادلعرفة.ادلظاىر يعد جثابة 
 آليات االقعصاد القالم الف امللر ة:

( فيما يلي:7م، 2005تتنوع بليات دعم االقتصاد القائم على ادلعرفة، واليت حددىا ىيثم عبد ادلنعم )
ستثمارية: وذلك بتوجيو ادلوارد لالستثمار يف رلا  إنتاج ادلعرفة ون رىا وتطبيقها.اآلليات اال
 بليات ذلا عالقة ابدلوارد الب رية: وذلك من خال  التدريب والتعليم ادلستمر واالرتقاء ابلقدرات وادلهارات إىل مستوا ميكن معهو

 النجاح يف التعامل مع ادلعرفة وإنتاجها.
  تواجد شبكة جيدة زلكمة سلصصة إلدراة ادلعرفة. بليات ترتبة بدعم الثقافة: وذلك من خال
 بليهههات تهههرتبة بثقافهههة االبهههداع: حيهههث يسهههتلزم التأكيهههد علهههى االبهههداع، فههههو احملهههرك األساسهههي إلنتهههاج ادلعرفهههة، ومهههن مث فهههإن تفعيهههل

 االقتصاد القائم على ادلعرفة مرىون بنموه وتطوره.
لعمهل علهى تفعيهل تلهك األنهواع مهن االسهتثمارات، ويسيًسا على ما تقدم فإن صلاح تهدويل التعلهيم جبامعهة األزىهر يتوقها علهى ضهرورة ا

ال  واليت من أمهها استثمار ادلعرفة، الذي يتأتى ابالىتمام ابلبحث العلمي، واالستثمارات ذات الصلة ابلكهوادر الب هرية، والهيت تتهأتى مهن خه
ثمار الههيت يتحههتم علههى اجلامعههة البحههث عههن ت ههجيع البههاحثني وأعضههاء ىيئههة التههدريس علههى االنتههاج العلمههي ادلتميههز، وغاىهها مههن بليههات االسههت

بليات توفا مقوما ا. 
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 االقعصاد القالم الف امللر ة والنظام العلليم : 
إن متطلبههات االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة ومؤشههراتو اجملتمعيههة، ال ميكههن أن تنفصههل عههن النظههام التعليمههي، خاصههة وأنههو مصههدر ادلعرفههة 

جههو يتطلههب تغيهها سياسههات التعلههيم لتتجههو ضلههو االسههتثمار واعتبههاره أحههد الواجههب اسههتثمارىا وحتويلههها إىل ثههروة ماديههة، ومههن مث فههإن ىههذا التو 
 أىداف ادلنظومة التعليمية.

( إىل أن االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة 16 - 15م، 2009(، ودمحم أبههو السههعود )649م، 2009وعليههو فقههد أشههارت )سههلوا سههعيد،  
التعلههيم ادلوجههو إىل الههتعلم الههذايت الههذي يهههدف إىل انتههاج ادلعلومههات يُلههزم العمليههة التعليميههة بتعههديل مسههارىا،  يههث تسههعى لتحويههل التعلههيم مههن 

بداًل من حفظها يف إطهار مهن العمهل اجلمهاعي بهني الطهالب، واالىتمهام ابلقهدرات العلميهة لهديهم وحهثهم علهى التخصهص ابجملهاالت ادلختلفهة 
 مؤسسههات التعلهيم والنظههر إليهها نظههرة كليههة بهداًل مههن النظههرة الهيت تتناسههب مهع ميههوذلم واىتمامهها م، مهع يكيههد اجلامعهة علههى الههرتابة الكلهي بههني

 اجلزئية، وتدعيم تلك الروابة من خال  إدخا  تقنية ن ر ادلعلومات داخل العملية التعليمية.
ويف ضهوء مها سهبق يتضهح مهدا أمهيهة حتسهني الوضهع التعليمهي اجلهامعي بصهفة عامهة، والتعلهيم جبامعهة األزىهر بصهفة خاصهة، بهدًءا مهن صههياغة 

، ومههرورًا ابالسههرتاتيجيات ادلتبعههة يف التعلههيم، وبليههات اسههتغال  قههدرات ومواىههب الطههالب، هبههدف العمههل علههى يىيههل الكههوادر الب ههرية، أىدافهو
تعههرف ادلواصههفات ادلأمولههة ابدلنههتج التعليمههي القههادر علههى العمههل يف عصههر القههائم علههى ادلعرفههة، شلهها  ههتم  الههيت لثههل أىههم عوامههل صلههاح االقتصههاد

ادلعرفة. االقتصاد القائم على 
 مواصفات املنعج العلليم  اجليد يف ضوء االقعصاد القالم الف امللر ة:

يؤىلهههها للتعامههههل مههههع  يت لههههديها مهههن ادلهههههارات مههههايعتمهههد االقتصههههاد القههههائم علهههى ادلعرفههههة علههههى ادلهههوارد الب ههههرية ذات الكفههههاءة العاليهههة، والهههه
( أن للمنهههتج التعليمهههي )اخلهههريج( 650م، 2009مسهههتحدبت سهههوا العمهههل احمللهههي والعهههادلي، ويف ضهههوء ذلهههك فقهههد أشهههارت سهههلوا سهههعيد )

مواصفات تتمثل يف قدرتو على:
.التكيا والتعلم بسرعة ومهارة
.حتويل ادلعلومات إىل معرفة ميكن استخدامها وتوظيفها
ختلفة.التعامل مع تقنية ادلعلومات وتطبيقا ا ادل
 اصل الناجح مع اآلخرين والقدرة على العمل التعاوين.التو
.التحدث بلغة أجنبية واحدة على األقل
.حتديد احتياجات سوا العمل وادلستهلكني
بيئة وحتت أي ظرف. ة نب التقيد ابحلدود الزمانية وادلكانية يف العمل وإدارتو يف أي

و  طالهبها، نظهرًا دلها يتطلبهو عصهر االقتصهاد القهائم علهى ادلعرفهة مهن مواصهفات ويف ضوء ما تقدم يتضح ِعظم مسئولية جامعة األزىر حه
خاصههة للخههراني يصههعب توافرىهها بههدون تههدويل التعلههيم، وتههوفا متطلباتههو والههيت ميكههن معههها  ههريج الكههوادر القههادرة علههى التعامههل مههع متغههاات 

ليني من  حية أخرا.العصر ادلتسارعة من  حية، وجذب األعداد الكباة من الطالب الدو 
 ملوقات العوجه حنو االقعصاد القالم الف امللر ة: 

حتههاو  العديهههد مههن الهههدو  مههن خهههال  رلموعههة مهههن اجملههههودات مواكبههة التطهههور العههادلي يف رلههها  االقتصههاد القهههائم علههى ادلعرفهههة لكهههن دون 
م، 2010تناولهو كمها  رزيهق ) جدوا بسبب وجود معوقات حتد من فاعلية تلك اجملهودات خاصة يف الدو  النامية، ومن تلك ادلعوقات مها

( واليت تتمثل فيما يلي:160
.ندرة االستفادة من نتائج البحوث العلمية
.ضعا القدرة على تسويق نتائج البحوث العلمية
.ضعا ادلخصصات ادلالية للبحث العلمي
.االفتقار إىل م روع معلومايت متكامل
.االعتماد على التبعية ال على االبداع
.ضعا االىتمام  رية تداو  ادلعلومات
علومات.قصور االىتمام ابلتقنيات احلديثة يف رلا  االتصاالت وادل
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تحليل تلك ادلعوقات يتضح أن التغلب عليها ليس ابألمر السهل اليسا، ويؤكد ذلهك مها أشهارت بهو عينهة الدراسهة مهن أعضهاء ىيئهة وب
التدريس ابلكليات ادلختلفة جبامعة األزىر، واليت ك فت عن ضهعا تهوافر متطلبهات التهدويل يف ضهوء مقومهات االقتصهاد القهائم علهى ادلعرفهة 

ة والهههيت تتعلهههق ابحلهههراك الهههدويل ألعضهههاء ىيئهههة التهههدريس والطهههالب وتهههدويل ادلنهههاىج والهههربامج األكادمييهههة والبحهههث العلمهههي يف اجملهههاالت ادلختلفههه
 والتدويل ادلؤسسي. 

فر اومن خال  ما تقدم يتضح أن أىم معوقات االقتصاد القهائم علهى ادلعرفهة يكمهن يف ادلهادة اخلهام الهيت يقهوم عليهها وىهي ادلعرفهة، فمه  تهو 
ي جع على االبداع، كانت نقطة االنطالا للتفوا االقتصادي، وىذا لن يتأتى بدون االىتمام أبعضاء ىيئة التدريس  النظام التعليمي الذي

ابجلامعههة كمصههادر للمعرفههة ادلتجههددة والنا ههة مههن البحههث العلمههي، ومحايههة حقههوقهم والعمههل علههى  يئههة البيئههة ادلناسههبة ذلههم وت ههجيعهم علههى 
؛  يهث  ورؤيتهها ورسهالتها ادلتطلبات ال ميكن أن تدخل حيز التنفيذ إال بعد تعهديل أىهداف ادلؤسسهة التعليميهةاالبداع واالنتاج؛ إال أن تلك 

تتضههمن يف أىههدافها متطلبههات تههدويل التعلههيم السههابق ذكرىهها، والههيت لثههل يف حههد ذا هها مقومههات النطههالا اجملتمههع ضلههو االقتصههاد القههائم علههى 
ادلعرفة. 

 الدراسة امليدانيةإجراءات ونعالج 
يف  وأمهيتهوتدويل التعليم اجلامعي األزىهري للك ا عن درجة توافر متطلبات اعتمدت الدراسة احلالية يف حتقيق أىدافها على استبيان 

ضاء ىيئة التدريس. االقتصاد القائم على ادلعرفة من وجهة نظر أعضوء 
 اهلدف من االسعبيان: 

جاء يف صورة والذي  حاولت الدراسة احلالية أن  يب عن السؤا  الثاين والثالث من أسئلة الدراسة، من خال  االستعانة هبذا االستبيان
أربعة زلاور ت مل زلاور تدويل التعليم اجلامعي األزىري يف ضوء االقتصاد القائم على ادلعرفة كما يلي:

 ن:، ويتضماحملور األو : رلتمع ادلعرفة
الدويل ألعضاء ىيئة التدريساحلراك .1 
احلراك الدويل للطالب.2 

احملور الثاين: ادلناىج والربامج األكادميية
احملور الثالث: البحث العلمي 
احملور الرابع: التدويل ادلؤسسي

مستوا االستجابة على عبارات االستبيان: 
ضعيفة(. -متوسطة -اشتملت استجاابت عينة الدراسة يف ضوء زلكي درجة التوافر واألمهية على ثالثة استجاابت بكاًل منهما )كباة

  صدق االسعبيان:
مههن إعههداد الصههورة األوليههة لالسههتبيان  م حسههاب معههامالت االرتبههاط بههني كههل عبههارة والدرجههة الكليههة لالسههتبيان، وقههد أظهههرت  ءبعههد االنتههها

يتمتع بدرجة عالية من االتساا الداخلي.االستبيان (، وبذلك أصبح 0.01ة إحصائية عند مستوا ) معامالت االرتباط ذلا دالل
  ثبات االسعبيان:

( عن طريق تطبيق SPSS م حساب ثبات االستبيان ابستخدام معامل ألفا كرومباخ وذلك ابستخدام الرب مج اإلحصائي )
رجة مناسبة الستخدام ىذا ( وىذه الد0.95( عضو ىيئة تدريس، وقد بلغت درجة ثباتو )30االستبيان علي عينة استطالعية قوامها )
االستبيان كأداة للقياس يف ىذه الدراسة.

اينة الدراسة:
( عضو ىيئة تدريس.209 م تطبيق االستبيان على عينة من أعضاء ىيئة التدريس ابلكليات ادلختلفة جبامعة األزىر ارايل )

 نتائج االستبيان:
 حهو  زلهاور االسهتبيان األربعهة كهل عرًضا مفصاًل آلراء عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التهدريس ابلكليهات ادلختلفهةتتناو  النتائج التالية 

 على حده. 
جمعمع امللر ةنعالج احملور األول: 
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أسفر عنو االستبيان من استجاابت حهو  درجهة تهوافر وأمهيهة متطلبهات تهدويل رلتمهع ادلعرفهة الهذي يتضهمن أعضهاء ىيئهة  يعرض ىذا احملور ما
 التدريس والطالب.

تعههرف درجههة تههوافر متطلباتههوقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة، حيههث ملخههص نتههائج احلههراك الههدويل ألعضههاء ىيئههة التههدريس كأحههد مقومههات اال-1
 من وجهة نظرىم وأمهيتو

يوضح اجلدو  التايل عرًضا سلتصرًا لدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات احلراك الدويل ألعضاء ىيئة التدريس.
(1جدو  )  

درجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات احلراك الدويل ألعضاء ىيئة التدريس كأحد مقومات االقتصاد القائم على ادلعرفة 
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فرة ابلقههدر الكههايف، حيههث سههجلت يف اابسههتقراء بيهها ت اجلههدو  السههابق يتضههح أن متطلبههات احلههراك الههدويل ألعضههاء ىيئههة التههدريس غهها متههو 
( شلهها يؤكههد علههى أن تلههك 2.57عنههد مسههتوا ضههعيا، وعنههد النظههر إىل الههوزن النسههم لألمهيههة يتضههح أنههو )( 1.37رلملههها وزً  نسههبًيا قههدره )

 ادلتطلبات على درجهة كبهاة مهن األمهيهة، وابلرجهوع إىل مالحهق الدراسهة الهيت تناولهت العهرض التفصهيلي دلتطلبهات احلهراك الهدويل ألعضهاء ىيئهة
( إىل 1.84حيهههث يتضهههح أن اسهههتجاابت أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس حهههو  زلهههك التهههوافر تهههرتاوح أوزا ههها النسهههبية مههها بهههني )(؛ 1التهههدريس )ملحهههق

 (. 2.40( إىل )2.67ية تراوحت أوزا ا النسبية ما بني )(، بينما حققت درجة أمهية تلك ادلتطلبات مستوا عايل من األمه1.24)
مهههور البعثهههات وادلهههنح والهههيت إن وجهههدت فهههإن توزيعهههها يكهههون دارة اجلامعهههة أبوتلهههك النتهههائج ت ههها يف رلملهههها إىل االىتمهههام الضهههعيا مهههن إ

مسهاندة ذلهم مهن  ةأثنهاء دراسهتهم بتلهك اجلامعهات دون أيهيف ابإلضافة إىل وجهود العديهد مهن الصهعوابت  ،مدروسةع وائًيا دون وجود خطة 
 جامعة األزىر. 

س، مهههع التأكيهههد علهههى نقهههص ألعضهههاء ىيئهههة التهههدري ال ت هههجع علهههى التنميهههة ادلهنيهههة وكمههها أشهههارت عينهههة الدراسهههة إىل أن سياسهههة اجلامعهههة
نتههاج العلمههي ألعضههاء ىيئههة التههدريس فقههد أشههارت عينههة الدراسههة علههى يتعلههق ابإلوأمهها مهها دويلههة، االمتيههازات الههيت تُقههدم ألصههحاب اخلههربات الت

، شلهها أثههر سههلًبا علههى دورىههم يف تقههد  احللههو  ادلختلفههة للم ههكالت احملليههة والعادليههة كالغههذاء وتلههوث البيئههة واألمههراض يف اخلههارج اهصههد ضههعا
 وغاىا.
( علهههى الرتتيهههب، شلههها ي ههها إىل 1.72(، )1.84( عنهههد وزن نسهههم متوسهههة مهههن التهههوافر قهههدره )18، 17ن )ىهههذا وقهههد جهههاءت العبهههارات 

ة تؤكد اىتمام اجلامعة بتوفا دورات اجلودة يف التعليم ألعضاء ىيئة التدريس إال أ ا بعيدة عن نظم التدويل وسياساتو؛ شلا جعل عينة الدراس
ن مهن خهال  ادلمارسهة الفعليهة ابسهتخدام منهها أعضهاء ىيئهة التهدريس والبهاحثو رات يف صهورة ورش عمهل يسهتفيد على ضرورة تفعيل تلك الدو 

رجية، إال احملاكاة، وكما أشارت عينة الدراسة إىل وجود جلنة من أعضاء ىيئة التدريس برائسة شيخ األزىر دلقابلة الوفود والقيام ابلزايرات اخلا
شلها  ادلتقدمهة قهد تغيهب عنهها بعه  ال هيء إىل اجلامعهات وبعثها مليت تزيد من منح أعضاء ىيئة التهدريس أن عقد االتفاقيات والربوتوكوالت ا

 عالقات الطيبة بني جامعة األزىر واجلامعات األخرا.جعل عينة الدراسة تؤكد على ضرورة االستفادة من تلك ال
 Olson etأولسهون وبخهرون ومهن خهال  حتليهل وجههة نظهر أعضهاء ىيئهة التهدريس يتضهح أ ها تتفهق مهع العديهد مهن الدراسهات كدراسهة  

al., 2007, P63-71) )والهيت يتقههارب  ، الهذي حهدد هبها قائمهة تضهم عهدًدا مهن الكفهاايت الواجهب توافرىها ألعضهاء ىيئهة التهدريس
( 2012 ،علهي ال هخيم) (2010 ،ليهزا ت هيلدرس( )2004مهن )سهلوا أمحهد،  ، ودراسهة كهلبعضها من العبهارات الهيت جهاءت هبهذا احملهور

(Carmical, 2002( )Linhan, 2012 اليت أكدت على أن التدويل الناجح يبدأ ابالىتمام أبعضاء ىيئة التدريس والك ا )
تدويل، ومن مث التأكيد على نقاط القوة ومعاجلة نقهاط الضهعا، مهن خهال عن نقاط القوة والضعا لديهم يف التخصصات ذات الصلة ابل

 اآلليات ادلختلفة الواردة هبذا احملور.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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مهن وجههة وأمهيتهوتعهرف درجهة تهوافر متطلباتهو د القهائم علهى ادلعرفهة، حيهث ملخص نتائج احلراك الدويل للطالب كأحد مقومهات االقتصها-2
أعضاء ىيئة التدريس

( عرًضا سلتصرًا لدرجة التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات احلراك الدويل للطالب.2يوضح اجلدو  )
 (2جدو )

عرفةدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات احلراك الدويل للطالب كأحد مقومات االقتصاد القائم على ادل
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ابلقدر الكهايف، حيهث سهجلت يف رلملهها وزً  نسهبًيا فرةاابستقراء بيا ت اجلدو  السابق يتضح أن متطلبات احلراك الدويل للطالب غا متو  
( شلههها يؤكهههد علهههى أن تلهههك 2.54( عنهههد مسهههتوا ضهههعيا، بينمههها جهههاء الهههوزن النسهههم حملهههك األمهيهههة عنهههد مسهههتوا مرتفهههع بواقهههع )1.39قهههدره )

وابلرجهههوع إىل مالحهههق الدراسهههة الهههيت تناولهههت العهههرض التفصهههيلي دلتطلبهههات احلهههراك الهههدويل للطهههالب مهيهههة، ادلتطلبهههات علهههى درجهههة كبهههاة مهههن األ
حيث جاءت استجاابت أعضاء ىيئة التدريس حو  زلك توافر متطلبات احلراك الدويل للطهالب ضهعيفة تهرتاوح األوزان النسهبية (؛ 2)ملحق

تطلبههات مههن وجهههة نظههر العينههة مسههتوا عههايل مههن األمهيههة تراوحههت أوزا هها (، بينمهها حققههت درجههة أمهيههة تلههك ادل1.18( إىل )1.88مهها بههني )
 (.2.43( إىل )2.64النسبية ما بني )

وت ا تلك النتائج سالفة الذكر إىل ضعا االىتمام بتدويل طالب جامعة األزىر والطالب الوافدين، شلها جعهل براء أعضهاء ىيئهة التهدريس  
اجلامعات األجنبية الرائدة، وليس أد  على ذلك من حصو  ىذا ادلتطلب علهى أعلهى وزن  تتجو يف معظمها إىل ضرورة عقد االتفاقيات مع

(؛ كما أشارت استجاابت عينة الدراسة إىل ضرورة اإلعالن عن مكافآت ألوائل الطهالب جهنحهم فرصهة 2.64نسم يف زلك األمهية بواقع )
قبل السفر ابلعديهد مهن الهدورات ادلختلفهة، مهع ضهرورة االسهتفادة مهن خهربا م السفر للدو  الرائدة يف رلا  اىتماما م و صصا م ويىيلهم 

ن عند عود م، وأما عن احلراك الدويل للطالب اخلاص ابلوافدين، فقد أشارت عينة الدراسة إىل اىتمهام جامعهة األزىهر  سهن اسهتقباذلم إال أ
جلب العهدد األكهرب مهن الطهالب، وىهو مها يؤكهد ضهرورة إعهادة النظهر ما يقدم ذلم من خدمات تعليمية ليست على ادلستوا الذي ميكن معو 

 يف سبل التعامل مع ىؤالء الطالب واخلدمات ادلقدمة ذلم.
 ،علهههي ال هههخيموابلنظهههر إىل براء عينهههة الدراسهههة حهههو  مهههدا تهههوافر وأمهيهههة متطلبهههات احلهههراك الهههدويل للطهههالب يتضهههح أ ههها تتفهههق مهههع دراسهههة ) 

كههدت علههى ضههرورة تههوفا ادلزيههد مههن ( الههيت أLinhan, 2012و) (Mazon, 2009)و (Carmical, 2002)و (2012
الفرص لتنميهة وعهي الطهالب أبمهيهة التهدويل مهع التأكيهد علهى ضهرورة دراسهة اللغهات األجنبيهة والدراسهة ابخلهارج واالىتمهام بهدرلهم يف سلتلها 

األن طة الصفية والالصفية ذات الصبغة الدولية، مع التأكيد على ت جيع الطالب خاصة ادلوىوبني يف  صص معني.
احملور الثاين: املناهج والربامج األكادميية

 يعرض ىذا احملور ما أسفر عنو االستبيان من استجاابت حو  درجة توافر وأمهية متطلبات تدويل ادلناىج والربامج األكادميية.
ربامج األكادمييهههة كأحهههد مقومهههات االقتصهههاد القهههائم علهههى ادلعرفهههة، حيهههث التعهههرف علهههى درجهههة تهههوافر وأمهيهههة ملخهههص نتهههائج تهههدويل ادلنهههاىج والههه

 متطلبا ا من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس
( عرًضا سلتصرًا لدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات تدويل ادلناىج والربامج األكادميية كما يلي:3يوضح اجلدو  )
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 (3جدو  )
 درجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات تدويل ادلناىج والربامج األكادميية كأحد مقومات االقتصاد القائم على ادلعرفة
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لقهههدر الكهههايف، حيهههث فرة اباابسهههتقراء بيههها ت اجلهههدو  السهههابق يتضهههح أن ادلتطلبهههات الالزمهههة لتهههدويل ادلنهههاىج والهههربامج األكادمييهههة غههها متهههو 
( شلها يؤكهد علهى 2.55( عند مستوا ضعيا، وعنهد النظهر إىل الهوزن النسهم لألمهيهة يتضهح أنهو )1.42سجلت يف رلملها وزً  نسبًيا قدره )

وابلرجهههوع إىل مالحهههق الدراسهههة الهههيت تناولهههت العهههرض التفصهههيلي دلتطلبهههات تهههدويل ادلنهههاىج أن تلهههك ادلتطلبهههات علهههى درجهههة كبهههاة مهههن األمهيهههة، 
(، ومن  حية أخرا فقد 1.21(  إىل )1.78يتضح أن األوزان النسبية حو  زلك التوافر قد تراوحت بني )(؛ 3والربامج األكادميية )ملحق

 (.2.35( إىل )2.69ة توفاىا فقد جاءت عند مستوا كباة أبوزان نسبية تراوحت من )ر أكدت عينة الدراسة على أمهيتها وضرو 
ىيئة  أن ادلناىج والربامج األكادميية احلالية حتتاج إىل إعادة نظر من قبل إدارة اجلامعة وأعضاءحيث ت ا النتائج السابقة يف رلملها إىل  

وعلهى التدريس، ويتأتى ذلك من خال  ضهرورة قيهام األقسهام األكادمييهة بكليهات اجلامعهة بتطهوير الهربامج األكادمييهة هبها وفهق ادلعهايا الدوليهة، 
طلبههات تنفيهههذ ىههذه الههربامج والعمههل علهههى إاههاد بليههات سههريعة وواضهههحة للتغلههب علههى الصهههعوابت إدارة اجلامعههة جهها للكههو مهههن مههوارد تههوفا مت

 وادلعوقههات الههيت حتههد مههن حتقيههق أىههدافها، ابإلضههافة إىل ضههرورة تههوفا اخلههربات الواقعيههة مههن خههال  التواصههل مههع ادلؤسسههات اإلنتاجيههة واخلدميههة
الهيت تعهد مصهدرًا مهًمها جلهذب انتبهاه الطهالب مهن اخلهارج، وكمها أشهارت عينهة الدراسهة إىل ادلتميزة، كما ال بد مهن االىتمهام ابلعلهوم التطبيقيهة 

ضهههرورة العمهههل علهههى تطهههوير ادلنهههاىج ال هههرعية وتررتهههها وتدريسهههها ابللغهههات ادلختلفهههة، ابإلضهههافة إىل دعهههم ادلهههنح اخلاصهههة بتهههدريس اللغهههة العربيهههة 
 ابجلامعة. 

( 2003العديهههههد مهههههن الدراسهههههات كدراسهههههة )دمحم العجمهههههي، سهههههبق مهههههن تفسههههها آلراء عينهههههة الدراسهههههة يتضهههههح اتفاقهههههها مهههههع  ويف ضهههههوء مههههها
( واليت أكدت على أمهية تلك ادلتطلبهات ودورىها Coryell et al, 2012) (Dellow, 2007) (Wilkinson,2006و)

جلامعة.يف رفع ادلستوا التعليمي اب
حملور الثالث: البحث الللم ا

 يعرض ىذا احملور ما أسفر عنو االستبيان من استجاابت حو  درجة توافر وأمهية متطلبات تدويل البحث العلمي.
مهن وجههة  تووأمهيمتطلباتو  درجة توافرتعرف دلعرفة، حيث القتصاد القائم على املخص نتائج تدويل البحث العلمي كأحد مقومات ا

.أعضاء ىيئة التدريسنظر 
( عرًضا سلتصرًا لدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات تدويل البحث العلمي كما يلي:4يوضح اجلدو  )

 (4جدو )
نسم دلتطلبات تدويل البحث العلمي كأحد مقومات االقتصاد القائم على ادلعرفةدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن ال
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ابستقراء بيها ت اجلهدو  السهابق يتضهح أن ادلتطلبهات الالزمهة لتهدويل البحهث العلمهي جهاءت عنهد مسهتوا مهنخف  مهن التهوافر 
(، وابلرجههوع إىل مالحههق الدراسههة الهههيت 2.56(، ومسههتوا مرتفههع مههن األمهيهههة بواقههع وزن نسههم قههدره )1.37ره )بواقههع وزً  نسههبًيا ضههعيًفا قههد

( 1.77(؛ يتضههح أن األوزان النسههبية حملههك التههوافر تراوحههت مهها بههني )4تناولههت العههرض التفصههيلي دلتطلبههات تههدويل البحههث العلمههي )ملحههق
 (.2.44( و)2.69نسبية اليت تراوحت ما بني )(، بينما جاءت األمهية بواقع األوزان ال1.11و)

ومن خال  تررة تلك النتائج السابقة يتضح ضعا اىتمام جامعهة األزىهر ابلعديهد مهن األمهور والهيت منهها نقهص ادليزانيهة وتعقيهد  
ل األمور اإلدارية ب هأن ن هر األ هاث العلميهة وتهداوذلا، كمها أن سياسهة اجلامعهة ال حتفهز أعضهاء ىيئهة التهدريس علهى اإلصلهاز البحثهي، شلها جعه

ة ينههة الدراسههة تؤكههد علههى أمهيههة تههوفا ادلنههاخ ادلههادي واإلداري وادلعنههوي للبههاحثني، ابإلضههافة إىل ضههرورة قيههام أعضههاء ىيئههة التههدريس ابلتخطههيع
مسهبًقا لوضهع خريطههة  ثيهة علههى مهدار العههام تسهعى حلههل م هكالت زلليههة وعادليهة ملحههة ي هرتك يف تنفيههذىا البهاحثني علههى اخهتالف درجهها م 

اً  للمسامهة يف حل ادل كالت ادلعقدة، وعلى اجلانب اآلخهر فقهد أكهدت عينهة الدراسهة علهى نقهص ادلراكهز البحثيهة شلها أدا إىل العلمية ضم
ضههعا سههبل التواصههل مههع اجلامعههات األجنبيههة ادلتقدمههة، شلهها  ههتم معههو عقههد الربوتوكههوالت ادلختلفههة بههني جامعههة األزىههر واجلامعههات األجنبيهههة 

وفا سبل تباد  األ اث العلمية والتعهاون ادل هرتك سهواًء يف اإلشهراف أو ادلناق هة أو العمهل ادل هرتك يف  هث معهني، وكمها ادلتقدمة سعًيا إىل ت
 أكدت على ضرورة التواصل مع ادلؤسسات االنتاجية وتطبيق األ اث العلمية بصورة جادة إلفادة اجملتمع بصفة عامة.

 ,Watabeو) (Knight, 2006)و م(2006تضهح أ ها تتفهق مهع دراسهة )أمهاين نصهر، يوبتحليهل براء عينهة الدراسهة  
اليت ت ا إىل رلموعة من ادلتطلبات الواجب توافرىا لتدويل البحث العلمي منها إن اء مراكهز  (Coryell et al, 2012)( و2010

ية منظمة، وسن القوانني اليت ت جع على اإلنتاج واالبداع، ون ر األ اث يف اجملالت العادلية الرائدة،  ثية دولية  صصية، ورسم خريطة  ث
وإخضاعها للتطبيق ابدلؤسسات اإلنتاجية يف إطار من التعاون ادل رتك بينها وبني اجلامعة. 

:احملور الرابع: العدوي  املؤسس 
 درجة توافر وأمهية متطلبات التدويل ادلؤسسي. يعرض ىذا احملور ما أسفر عنو االستبيان من استجاابت حو 

مههن وجهههة نظههر  وأمهيتههوتعههرف درجههة تههوافر متطلباتههو قتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة، حيههث ملخههص نتههائج التههدويل ادلؤسسههي كأحههد مقومههات اال
 .أعضاء ىيئة التدريس

( عرًضا سلتصرًا لدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات التدويل ادلؤسسي كما يلي:5يوضح اجلدو  )
 (5جدو  )

ادلؤسسي كأحد مقومات االقتصاد القائم على ادلعرفةدرجة ومستوا التوافر واألمهية والوزن النسم دلتطلبات التدويل 
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ابسهتقراء بيهها ت اجلههدو  السههابق يتضهح أن ادلتطلبههات الالزمههة للتههدويل ادلؤسسهي جههاءت عنههد مسههتوا مهنخف  مههن التههوافر بواقههع وزً  نسههبًيا 
(، وابلرجهههوع إىل مالحهههق الدراسهههة الهههيت تناولهههت العهههرض 2.60(، ومسهههتوا مرتفهههع مهههن األمهيهههة بواقهههع وزن نسهههم قهههدره )1.44)ضهههعيًفا قهههدره 

(، ويف 1.27( و)1.56(؛ يتضح أن األوزان النسبية حو  زلك التوافر قد تراوحت مها بهني )5التفصيلي دلتطلبات التدويل ادلؤسسي )ملحق
 (.2.41(و)2.75ى درجة كباة من األمهية تراوحت أوزا ا النسبية ما بني )ادلقابل فقد جاءت نفس اآلليات عل

جية ويف ضوء النتائج السابقة يتضح أن حركة جامعة األزىر بطيئة  اه تطوير مؤسسا ا والرقي هبها، شلها يؤكهد ضهرورة إعهادة النظهر يف اسهرتاتي 
ا يتحههتم معههو إن ههاء فههروع داخليههة جلامعههة ىههو قههائم ابلفعههل، شلهه اجلامعههة واآلليههات ادلتبعههة يف بنههاء مؤسسههات جديههدة متطههورة وإعههادة ىيكلههة مهها

ر األزىر يف مناطق أكثر جذاًب للطالب وأخرا خارجية ابلدو  األجنبية، ذات صبغة إسالمية تتميز بقدرة تنافسية عالية، ابإلضافة إىل تطوي
مؤسسات اجلامعة احلالية وفق ادلعايا الدولية للجامعات األجنبية.
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( )سهههلوا أمحهههد، 2003اسهههة يتضهههح اتفاقهههها مهههع الدراسهههات السهههابقة كدراسهههة )دمحم العجمهههي، ومهههن خهههال  التفسههها السهههابق آلراء عينهههة الدر  
( Carmical, 2002( )Jiang, 2008) (2010 ،ليهزا ت هيلدرس) (2007( )أمهاين نصهر )2010،  وايلهدا فسهكي) (2004

(Coryell et al, 2012( )Linhan, 2012)  الهيت تؤكهد علهى ضهرورة تهدويل البعهد ادلؤسسهي متمهثاًل يف تعهديل رؤيهة ورسهالة
ل احلرم اجلامعي والكليات ادلختلفة وما يلزمها من خدمات وإمكانيات. وأىداف ادلؤسسة التعليمية، ابإلضافة إىل تدوي

 :العصور املقرتح
أعضهاء ىيئهة التهدريس والطهالب، وادلنهاىج  لكهاًل مهنالعديهد مهن اآلليهات الهيت ميكهن معهها تهدويل رلتمهع ادلعرفهة  ور ادلقهرتحالتصه يتضهمن

والربامج األكادميية، والبحث العلمي وفيما يلي بليات تدويل كل مقوم على حده: 
 أواًل: جمعمع امللر ة

دلا كان رلتمع جامعهة األزىهر ادلهراد تدويلهو يتكهون مهن أعضهاء ىيئهة التهدريس والطهالب، فهال بهد مهن قيهام اجلامعهة بوضهع اآلليهات التاليهة 
:لكاًل منهما كما يلي موضع التنفيذ 
 احلراك الدويل ألاضاء هيئة العدريس

هم يف تنميهههتهم علههى ريهههع ادلسههتوايت األكادمييهههة وادلهنيهههة دريس العديههد مهههن اآلليههات الهههيت تسههتهههيتطلههب احلهههراك الههدويل ألعضهههاء ىيئههة ال
تتمثل تلك اآلليات فيما يلي:والبحثية، و   

البعثهههات وادلهههنح ألعضهههاء ىيئهههة التهههدريس ابلكليهههات تبهههاد  اخلهههربات العلميهههة و عقههد االتفاقيهههات مهههع اجلامعهههات األجنبيهههة الرائهههدة ب هههأن .1 
 ادلختلفة جبامعة األزىر.

التخصصههات األكادمييههة حديثههة ادلن ههأ والههيت  والرتكيههز علههىاألسههاتذة مههن اجلامعههات األجنبيههة األخههرا للتههدريس جبامعههة األزىههر، دعههوة .2 
يندر هبا األساتذة ادلتخصصني ابجلامعة.

فائدة جلامعة األزىر.للحد من ىجرة العقو  للخارج، ورعايتهم جا  قق ال أبشكالو ادلختلفةتوفا الدعم .3 
تدريب أعضاء ىيئة التدريس قبل ابتعاثهم على بع  برامج التدويل ادلختلفة، واليت تؤىلهم للتعامل يف اخلارج..4 
رعاية جامعة األزىر لبع  الدورات التدريبية اخلاصة ابجلودة، واستخدام التقنيات احلديثة جا  قق مسعة دولية جلامعة األزىر..5 
كنوع من االىتمام والتقدير ذلم.تواصل جامعة األزىر مع مبعوثيها من أعضاء ىيئة التدريس  .6 
تقد  االمتيازات ألعضاء ىيئة التدريس أصحاب اخلربات الدولية والعائدين من اخلارج..7 
اعتمهاد ادلههؤلرات والنهدوات كوسههيلة لتواصهل أعضههاء ىيئهة التههدريس العائهدين مههع غهاىم شلههن لهيس لههديهم خهربات دوليههة كأحهد احللههو .8 

البديلة لنقص ادلنح والبعثات.
كل عام.م  قات البحثية وتكر  ادلتميز منه  تفعيل ادلسابت جيع أعضاء ىيئة التدريس على التنافس من خال.9 

احلراك الدويل للطالب 
، والههيت تتضههح فيمهها اآلليههات ادلقرتحهة الههيت ميكههن مههن خالذلها تقههد  خههدمات تعليميههة دوليهة  ههذب ادلزيههد مههن الطهالب توجهد العديههد مههن

يلي: 
.ورعايتهم بني الطالب الكت اف ادلوىوبني يف اجملاالت ادلختلفةزللًيا ودولًيا عقد ادلسابقات .1 

جههنحهم فرصههة السههفر للخههارج السههتكما  ابتكههارا م ابجلامعههات ادلتقدمههة، خاصههة عنههد ضههعا اإلمكهها ت ادلوىههوبني ب مكافههأة الطههال.2 
الالزمة لتطبيق أفكارىم.

 تقد  االمتيازات اخلاصة للطالب العائدين من اخلارج، جا ي جعهم على استكما  االنتاج العلمي..3 
 ورعايتهم كسفراء لبالدىم. الطالب الوافدين حسن استقبا .4 
 وادلتميزين لتدريس الربامج ادلخصصة ذلم. ترشيح أعضاء ىيئة التدريس أصحاب اخلربات الدولية.5 
تقد  منح خاصة للطالب الوافدين يف صورة دورات لتعليم اللغة العربية من قبل األساتذة الدوليني وادلتخصصني..6 
تيسا اإلجراءات اإلدارية اخلاصة آبليات قبوذلم ودراستهم ابلكليات ادلراد انتساهبم إليها، وجا ال خيل جبدأ اجلودة..7 
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ا تنافسية مع اجلامعات األخرا.تقد  اخلدمات التعليمية ادلختلفة جصاري.8 
 احملور الثاين: املناهج والربامج األكادميية

 بتنفيذ اآلليات التالية:  ادلناىج والربامج األكادمييةميكن تدويل 
 .، وتقوميها وفق ادلعايا الدوليةفرةاحتليل زلتوا ادلناىج والربامج ادلتو .1 
 دعوة بع  األساتذة األجانب أصحاب اخلربات ادلختلفة يف تصميم ادلناىج والربامج األكادميية لالستفادة خبربا م..2 
تضهمني ادلنهاىج والهربامج لثقافهة احلهوار وبدابههو، والعمهل علهى تنميتهها بهني الطهالب األزىههريني والوافهدين؛ بغهرض نقهل ثقافهة اجملتمههع .3 

جنبية بواسطة طالهبم ادلبعوثني.ادلسلم ادلعتد  الوسطي للمجتمعات األ
 توفا ادلوارد واإلمكا ت ادلتاحة لتطبيق ادلناىج والربامج ادلطورة كادلعامل والوسائل التكنولوجية ادلتطورة وغاىا..4 
مهن خهال  تصهميم ادلواقهع االلكرتونيهة اخلاصهة بتعريها دو  العهامل هبها، وحتسهني مسعهة ادلطهورة الهرتويج للمنهاىج والهربامج األكادمييهة .5 

.جامعة األزىر كجامعة دولية
:احملور الثالث: تدوي  البحث الللم 

ميكن تدويل البحث العلمي من خال  العديد من اآلليات اليت ميكن اإلشارة إليها فيما يلي:     
ببحههوث الرتبيههة الدوليههة الههيت تتنههاو  قضههااي وم ههكالت تههدويل التعلههيم اجلههامعي البحثيههة ادلتخصصههة، مههع االىتمههام إن ههاء ادلراكههز .1 

 األزىري.
العمهههل علهههى إن هههاء العديهههد مهههن اجلمعيهههات العلميهههة الهههيت تعقهههد بصهههورة مسهههتمرة دلناق هههة األ هههاث العلميهههة، والقضهههااي اجلديهههدة يف .2 

التخصصات ادلختلفة.
 بصورة مباشرة وفعالة.ربة أن طة ادلراكز البحثية جبامعة األزىر ابخلدمات اجملتمعية .3 
 اجملالت( العادلية. -األ اث -إاتحة ادلصادر الورقية وااللكرتونية جكتبة جامعة األزىر اخلاصة به )الكتب.4 
هم يف القيام هبا ريهع البهاحثني جملتمع وقضاايه وم كالتو، حيث يسوضع خريطة  ثية لكل كلية تعتمد على رصد احتياجات ا.5 

على اختالف درجا م العلمية ابلكلية.
احملور الرابع: العدوي  املؤسس 

 ويل مؤسسات جامعة األزىر من خال  تنفيذ اآلليات ادل ار إليها فيما يلي:ميكن تد
قيههام ادلسههؤولني ادارة اجلامعههة، وابلتعههاون مههع أعضههاء ىيئههة التههدريس بوضههع خطههة اسههرتاتيجية لتههدويل التعلههيم يف ضههوء مقومهههات .1 

االقتصاد القائم على ادلعرفة.
 عقد الربوتوكوالت مع ادلؤسسات ذات الطابع اخلاص لتمويل م روع التدويل..2 
والت ههريعات الههيت تهنظم تههدويل التعلههيم اجلههامعي األزىهري وتؤكههد علههى ضههرورة تبهين ادلؤسسههات االنتاجيههة للم ههاريع إصهدار القههوانني .3 

البحثية.
 على طراز اجلامعات ادلتقدمة. يف مواقع تتميز بطابعها اجلغرايف ادلتميز داخلًيا وخارجًياإن اء الفروع اجلديدة .4 
الدويل ادلطلوب جلامعة األزىر. متابعة التقو  ادلستمر دلؤسسات اجلامعة من قبل ىيئة اجلودة واالعتماد؛ للحفاظ على ادلستوا.5 
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املراجع اللربية
 التأصيل، رللة األلوية، القاىرة. توازن ظل يف العايل التعليم وتدويل (: العودلة2014إبتسام علي وأحالم خالد)(1 
(: دراسههة مقارنههة لههبع  اخلههربات األجنبيههة يف تههدويل التعلههيم اجلههامعي وإمكانيههة اإلفههادة منههها يف رهوريههة مصههر 2006أمههاين دمحم نصههر )(2 

 كتورراة، غا من ورة.العربية، رسالة د 
(: مدينة دً لإلنرتنت بوابة اإلمارات إىل عصر االقتصاد ادلعلومايت، مركز رعهة ادلاجهد للثقافهة 2010جاسم دمحم جرجيس ورلدي زايدة)(3 

 والرتاث، اإلمارات. 
، الوطن يف اجلامعي التعليم على العودلة (: أثر2007) سارة العريين(4   ادلعلومهات لتكنولوجيها السهابع الدويل للمؤلر مقدمة عمل ورقة العًر

 .العربية مصر يةرهور  ورة،والتحدايت، ادلنص الوعود.. والتنمية ادلعلوماتية
التعليم العايل يف ادلملكة ادلتحهدة وال هراكة مهع اجلامعهات يف اخلهارج، وحهدة أورواب وال هؤون الدوليهة  :(2011ستيا ابسكرفيل وبخرون)(5 

 .ة البحوث، بريطانياللتعليم العايل ابدلملكة ادلتحدة، سلسل
(: اال ههاه ضلههو تههدويل التعللههيم العههايل: العوامههل وادلالمههح وادلتطلبههات، رللههة كليههة الرتبيههة ابلزقههازيق، العههدد الرابههع 2000سههعيد طههو زلمههود )(6 

 .102 –65والثالثون، يناير، ص ص 
(: يثا العودلة على التوجية التسويقي دلؤسسات التعليم العايل يف الدو  الغربية والتجربة ادلصهرية يف جامعهة حلهوان، 2004سلوا أمحد )(7 

 .258_191، العدد األو ، ص ص18اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية _ مصر، اجمللد 
عرفهة ودوره يف التعلههيم اجلهامعي لتطههوير التعلهيم قبهل اجلههامعي )يف رلها  اقتصههادايت (:" االقتصهاد القههائم علهى ادل2009سهلوي أمحهد سههعيد)(8 

-639نههوفمرب،ص ص  16-15األسههرة وإدارة موردىهها ادلههايل("، ادلؤلرالقههومي السههادس ع ههر)العًر الثههامن(، 
680  . 

(: العودلههة وتطههوير بههرامج التعلههيم العههايل: حتههدايت ورؤا، ادلههؤلر السههنوي العههًر السههادس، )تطههوير التعلههيم 2011مسهها عبههدالوىاب أمحههد )(9 
 14-13ي يف مصر والوطن العًر يف ضوء متطلبات عصر ادلعرفة، كلية الرتبية النوعيهة ابدلنصهورة، العايل النوع

 أبريل.
(: ادلنهج واالقتصاد ادلعريف، دار ادليسرة للن ر والتوزيع، عمان، األردن.2007عبد الرمحن اذلامشي وفائزة دمحم العزاوي)(10 

(3,4، ع)43دعفاف أبو سرحان)ب ت(: االقتصاد القائم على ادلعرفة، رسالة ادلكتبة، رلل(11
(: احملاسههبية التعليميههة ومقرتحههات تطبيقههها يف التعلهيم العههايل ادلصههري، رللههة  ههوث ودراسههات يف جههودة 2012علهي السههيد ال ههخيم )(12 

 التعليم، تصدرىا اذليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، القاىرة، العدد األو .
 خطههة ضلههو -ع ههر اخلههامس السههنوي القههومي ادلههؤلر أ ههاث ادلعههريف، االقتصههاد ضلههو العههايل التعلههيم تطههوير( 2008) مههراد سههليمان عههوده(13 

، اجلامعي للتعليم اسرتاتيجية  .مصر العًر
(: التعلهيم العهايل مسهؤولية اجتماعيهة، ورقهة عمهل من هورة يف السهجل العلمهي للمؤلرالهدويل للتعلهيم العهايل يف 2012غالم دمحم ابىي )(14 

 ، الرايض، وزارة التعليم العايل. 106-100رائدة(، صدورتو الثانية )نظام اجلامعات العادلية ال
(:" توجهههو االقطهههار العربيهههة ضلهههو االقتصهههاد القهههائم علهههى ادلعرفهههة وتكنولوجيههها ادلعلومهههات"، رللهههة  هههوث اقتصهههادية 2010كمههها  رزيهههق )(15 

 .49-48وعربية، 
(: جامعة القرن احلادي والع رين، تطوير إشراك أعضاء ىيئة التدريس يف التدويل، تررهة وزارة التعلهيم العهايل 2010ليزا ت يلدرس )(16 

 .4ية السعودية، قراءة يف كتاب رقم ابدلملكة العرب
(: التطههور األكههادميي واإلعههداد للمهنههة األكادمييهة ابجلامعههات ادلصههرية  بههني حتههدايت العودلههة ومتطلبههات 2003دمحم حسهنني العجمههي )(17 

.198_124، اجلزء األو ، ص ص52التدويل، رللة كلية الرتبية جامعة ادلنصورة، العدد 
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.56-31(، ص ص 4+3، ع)4االقتصاد ادلعريف، رللة الرابطة،  ضلو التحو  متطلبات  :(2004) دمحم خضري(18
وير التعليم ودوره يف االقتصاد القائم على ادلعرفة"،ادلؤلر الدويل األو  للتعلهيم االلكهرتوين والتعلهيم (: "تط2009دمحم سيد أبو السعود)(19 

 عن بعد، صناعة التعليم للمستقبل، الرايض.
(: "إدارة رأس ادلههها  الفكههههري وتنميتههههو ابلتعلهههيم اجلههههامعي يف ضههههوء التحهههوالت ادلعاصههههرة"، دكتههههوراة، غهههها 2007زليههها خلهههها ادلطههههاي)(20 

 الرتبية، جامعة أم القرا، مكة.من ورة، كلية 
(: التعليم العايل يف مواجهة العودلة، وثيقة توجيهية، اليونسكو، ابريس.2004منظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلوم والثقافة)(21 

-256(:" الفجهوة الرقميهة: رؤيهة عربيههة جملتمهع ادلعرفهة"، عهامل ادلعرفههة، مطهابع السياسهة، الكويههت، 2005نبيهل علهي و ديهة حجههازي)(22
304.

 .لكتب احلديث وجوار للكتاب العادلي، عمانإدارة ادلعرفة ، عامل ا (:2009ر )ىاظنعيم إبراىيم ال(23 
يههة والتعلههيم، ادلملكههة (: التعلههيم العههامل العههًر والعودلههة "التحههدايت والرىهها ت"، ادلنتههدا العههًر اخلههامس للرتب2008نههور الههدين الههدقي )(24 

 ، أبريل.  4 -2ادلغربية، مؤسسة الفكر العًر
 (: االقتصاد ادلعريف، درا صفاء للن ر والتوزيع، عمان.2008ىاشم ال مري و داي الليثي)(25 
(:"دور التعلههيم ادلسههتمر يف تطههوير التنميههة الب ههرية كأحههد متطلبههات بنههاء االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة يف 2012ىالههة فههوزي دمحم عيههد)(26 

 ، مايو.23ة، رللة كلية الرتبية ابإلمساعيلية، عالدو  العربي
(: "االقتصههاد القههائم علههى ادلعرفههة وأثههره علههى ادلمارسههات احلسههابية وتههدقيق احلسههاابت"، ادلههؤلر 2005ىيههثم أمحههد حسههني عبههد ادلههنعم)(27 

العلهههوم العلمهههي الهههدويل السهههنوي اخلهههامس، االقتصهههاد القهههائم علهههى ادلعرفهههة والتنميهههة االقتصهههادية، ادلنعقهههد يف كليهههة االقتصهههاد و 
 إبريل.27-25اإلدراية، جامعة الزيتونة األردنية ، من 

(: سهههياا العقههو  العظيمههة كيههها تعههد اجلامعههات العادليهههة ت ههكيل العههامل، تررهههة وزارة التعلههيم العههايل ابدلملكهههة 2010وايلههدا فسههكي )(28 
 .3العربية السعودية، قراءة يف كتاب رقم 

، الرتبيهههة والتعلهههيم العهههايل والبحهههث العلمهههي،  (: خطهههة تطهههوير التعلهههيم2008ادلنظمهههة العربيهههة للرتبيهههة والعلهههوم والثقافهههة )(29  يف الهههوطن العهههًر
 تونس.

(: نواتج التعليم العايل يف جنهوب أفريقيها دراسهة حالهة جلامعهة سهتيلينبوش، تقريهر من هور يف ن هرة 2011يوىان فوري ودو بليسيس )(30 
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