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 أوال : االطار العام لمبحث
 مقدمه

شيد العالم خالل السنوات القميمة الماضية اعتبارا  من تسعينيات القرن الماضي عددا  من 
المتغيرات األساسية، التي طالت مختمف جوانب الحياة المعاصرة، ومست كافة المؤسسات 

ية والثقافية في دول العالم عمى اختالف درجاتيا في التقدم االقتصادية واالجتماعية والسياس
العولمة ،حيث  أصبحت العولمة المييمن  والنمو، وقد ترتب عمى تمك المتغيرات نشأة ظاىرة

الرئيسي  عمى االقتصاد العالمي  بصوره كبيرة عمى الساحة العالمية ، حيث كان لتنفيذ أليات 
النشاط البشري ، بما في ذلك التعميم العالي، كما اكتسبت السوق اثر كبير عمي مختمف مجاالت 

 قضية تدويل التعميم العالي زخما جديدا في اآلونة األخيرة بسبب ظيور تبعات العولمة.
فمقد أدي تطور العولمة، وظيور مجتمع واقتصاد المعرفة إلى تغييرات مؤسسية عميقة في 

و التنوع، كالتغير في االتجاىات والثقافات أنظمة التعميم الجامعي، سواء من حيث النطاق أ
اإلدارية واالستراتيجيات ودور الدولة ، ولقد دقع التنافس المتنامي حول المواىب والموارد، عمى 
المستويين: الوطني والدولي، فضال عن ظيور تصنيفات دولية ووطنية لمجودة واالعتماد، 

يات السياسات والممارسات التي تساعدىا بمؤسسات التعميم الجامعي إلى التحرك لتحديد أولو 
(، وبالتالي أصبح 6102عمى االرتفاع في التصنيف العالمي ألفضل الجامعات)عبدالحافظ، 

التدويل في العديد من المؤسسات يشكل اليوم جزءا ال يتجزأ من استراتيجية تعزيز المكانة والقدرة 
 .التنافسية واإليرادات عمى المستوى العالمي

 تقوية خالليا من يتم عممية يعد الجامعي التعميم تدويل منطمق إيمانيا بأن وذلك من
 التنوع وتقدير احترام مقابل في وتشجيعيا القومية الثقافة عمى والحفاظ,القومية اليوية وتشجيع

 السمات وأحد  ,المعاصرة الجامعي التعميم أىداف أحد يعد الدولي البعد تضمين الثقافي كما أن
                        والدولية واإلقميمية المحمية المستويات عمى وأدائو الجامعي التعميم مكانة التي تحدد
 (6101) خاطر ، 

عمى درجة من يعد التعميم  تدويل ان العنزي والدويشيؤكد السابق واتساقا مع القول 
التنافسية.  األىمية في عالم سريع التغير، بوصفو وسيمة لتحسين الجودة، ومدخال لتحقيق

وأصبحت معظم الجامعات في أنحاء العالم في اآلونة األخيرة تركز بشكل متزايد عمى الجيود 
(  وكانت الجامعات الكورية الجنوبية واليابانية من أوائل 6102في ىذا المجال)العنزي، الدويش ،

 الدول التي ادركت أىمية قضية تدويل التعميم العالي والجامعي بيا .
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اليابان أول دولو شرقيو تبدا في تنفيذ تدويل التعميم العالي ، كما حذت كوريا  حيث كانت
الجنوبية حذو اليابان في قضية تدويل التعميم العالي بل وفاقتيا في بعض الفترات إلدراكيا 

 بأىمية تمك القضية 
وكنتيجة لعدد من الخطط والبرامج التي عمدت الييا الحكومة اليابانية فقد شيدت 

امعات اليابانية  زيادة سريعة في عدد الطالب األجانب عمى أراضييا وأصبحت اليابان واحدة الج
من أكبر دول في ىذا الصدد، وكان معظم الطالب من الدول األسيوية المجاورة لميابان حيث 

%. وكان اليدف الرئيسي من وراء تدويل التعميم العالي باليابان نشر العموم 01كان اكثر من 
اليابان نموذجا ناجحا  لمتنمية االقتصادية  جيا اليابانية المتقدمة باعتبارنولو والتك

 .. (Krechetnikov, Shoinkhorova, 2016)واالجتماعية
كما اتخذت الحكومة الكورية خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين مجموعو كاممو من 

ي بكوريا الجنوبية ، حيث أعيد توجيو العديد التدابير واإلجراءات التي تتعمق بتدويل التعميم العال
من الكميات الكورية بيدف االنتقال إلى مستوي دولي ،بما في ذلك تدريس المغة اإلنجميزية 
وجميع أنواع المعاممة التفضيمية لمطمبة األجانب ، مثل السكن المجاني ، والمنح الدراسية ، 

دراسة بيا  ، وىي اقل بكثير بالمقارنة مع تمك ودورات الجتياز االختبارات ، وتخفيض  تكاليف ال
المعروضة في بمدان أخرى بل وعمي الصعيد المحمي ، كما تقدم بعض الجامعات في الوقت 

في المائة بيدف صناعة  ونمو نوع جديد من  21الحالي خصومات لمطالب األجانب تصل إلى 
صمية لمطالب األجانب حيث يتم حاليا الخدمات التعميمية  وىي إمكانية توفير التعميم بالمغة األ

فتح مجاالت لمدراسة بالجامعات الكورية بالمغات األصمية فيوجد التعميم  بالصينية واليابانية 
 .. (Krechetnikov, Shoinkhorova, 2016)والفرنسية ، الخ

ومن كل ما سبق تنطمق فكرة الدراسة الحالية في دراسة تدويل التعميم العالي بكوريا 
نوبية واليابان باعتبارىما من النماذج األكثر نجاحا وتفوقا في قضية تدويل التعميم العالي ، الج

 حتى يتثنى االستفادة من خبرتيما في تدويل التعميم العالي بالجامعات المصرية. 
 مشكمة البحث 

 عمى التنافسية وتحقيق الجامعي التعميم لتطوير مصر في المبذولة الجيود من انطالقا  
 استراتيجيات استند فقد ,العالمية والجامعات العربية والجامعات المصرية ستوي الجامعاتم

 توسيع أىمية عمى التأكيد بينيا من ,واألسس المبادئ من عدد إلى بمصر العالي تطوير التعميم
 اليوية عمى والحفاظ المحمية اعتبارات بين التنسيق مع التعميم مجاالت في التعاون الدولي

 ,بمصر العالي التعميم وزارة(  التعميمية النظم صياغة في العالمية وبين متطمبات ,ميةالقو 
 م(6101
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م(  أن مصر 6101االقتصادي ) والتعاون التنمية منظمة دراسة وفي نفس السياق أشارت
من الكماليات ال تستطيع الدولة تحمميا،  نيا نوعال يجب ان تنظر إلى استراتيجية التدويل عمى أ

يعد وضع استراتيجية قومية لتدويل التعميم العالي مجرد مسألة مرغوب فييا فقط بل أمرا  فمم
ضروريا. وفي تعزيز وضع استراتيجيات ذات صمة عمى المستوى المؤسسي، كما حدث في 
بمدان أخرى، ما يحفز التحول في نظام التعميم بكاممو. ونظرا لوضع مصر الخاص عمى الصعيد 

استراتيجية لتدويل التعميم العالي مجرد إضافة أخرى إلى  عتبار أن وضعالدولي، ال يمكن ا
برنامج إصالح مثقل أصال  باألعباء، بل ىو جزء ال يتجزأ من استدامة ذلك البرنامج اإلصالحي 

 الخريجين لتشجيع التدويل في مجال بذلت التي الجيود بعض ،كما أشارت المنظمة إلى
 لمدراسة الدوليين وجذب الطالب الخارج، من عميا عممية تدرجا عمى الحصول عمى المصريين

 وفقا   ومتفاوتة محدودة زالت ما إال ان تمك الجيود المصرية، العالي التعميم برامج بعض في
 العالي لمتعميم المؤسسية القدرة لتطوير واضحة استراتيجية رؤية لغياب وذلك ألنواع المؤسسات،

 .مستقبال   لتدويلا متطمبات يتالءم مع بما مصر في
 في البارز الجيد من الرغم ( مع القول السابق بتأكيده بانو عمي6106ويتفق ويح )

 العالي التعميم مؤسسات أعداد وتزايد ، مخرجاتو نوعية ، وتحسين العربي الجامعي التعميم تحديث
 المرحمة ذهى إلي العربية الجامعات دخول نتيجة العزلة حالة من في يسير أنو إال ، والجامعي

 أوضاع مع باستقاللية بالتعامل ليا يسمح أكاديمي فضاء جامعي بدون أي ، مقدمات بدون
 الجامعات واستقدام ، ناحية من الكمي التوسع العربي نتيجة الجامعي التعميم يشيدىا معقدة

 تيجةن العرب لمطمبة الدولي الحراك نسب بتراجع يتسم سياق في ، المنطقة إلي الخاصة األجنبية
 م( 6106) ويح ،  2001 سبتمبر 11 أحداث عقب المخاوف األمنية

 غير نطاق عمى تدويل لعممية العالم أنحاء جميع في العالي التعميم حيث يخضع
 كافة في الحكومات والمؤسسات عمى يتعين وصار األبعاد، متعدد اآلن التدويل وأصبح.مسبوق
 في المالمح واضحة ليست االتجاىات ىذه أن إال دالجدي الواقع ىذا مع تتكيف العالم أن أرجاء
 السياسات اىتمام عمى يستحوذ كمجال يبرز لم التدويل إن حيث عامة؛ العربية بصفة الدول

 م(6102) عيداروس،.أو التعميمية الحكومية
كما تشير العديد من الدراسات إلي وجود بعض القصور في قضية تدويل التعميم العالي 

 التي المحاوالت من الرغم عمى أنو إلى )م6112 ،نصر(  دراسة أشارت في مصر ، حيث 
 العوامل من مجموعة وجود إلى يشير الواقع أن إال المصري، العالي تدويل التعميم بشأن بذلت
 التعميم منظومة عمييا تقوم واضحة فمسفة وجود إلى منيا االفتقار التدويل جيود تعوق التي

 الجامعي التعميم مؤسسات قدرة وضعف أفرزتيا العولمة، التي التحديات مع تتعامل العالي
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 إلى باإلضافة والخاصة، الجامعات األجنبية من القادمة المنافسة مواجية عمى الحكومية
 العالمية، مع المصادر التعامل في انطالقيا وقمة المحمي، الحيز في المؤسسات ىذه انحصار

 والمعرفي التقني التقدم مواكبة عمى القدرة وضعف التعميم تقنيات وتقادم
                   : الرؤية مثل تمك تطبيق دون تحول التي المشكالت من عديدا   ىناك كما إن

 العالمية توجييا نحو لدعم الالزمة التنظيمية والثقافة الرؤية وغياب االستراتيجي التخطيط ضعف
لحضور  التدريس ىيئة أعضاء أمام المتاحة الفرص قمة جانب إلى ىذا م (6110المميجي،  (

 ويضاف , م( 6112سميم، (  العالمية الجامعات في المتخصصة العممية والمؤتمرات الندوات
 م( 6112العجمي، )الدراسية  المقررات في الدولي البعد إدخال نحو التوجو ضعف ذلك إلى

صرية تفتقر ( إلى ان السياسات البحثية لمجامعات الم6112كما تشير دراسة )حسين ، 
إلي اإلطار الفكري الحاكم ليا، كما تفتقر إلي الرؤية المستقبمية الشاممة لدورىا في تحقيق أىداف 
المجتمع في ظل التغيرات العالمية والمحمية حيث ال يوجد سياسة أو فمسفة واضحة لمبحث 

 العممي حتي األن
 المتاحة لإلمكانات مميةع تحميالت م( لمتأكيد عمى إجراء 6102مما حدا بدراسة خاطر ) 

 اإلمكانات بين لممواءمة سعيا   ,وتحميميا ورصدىا ,والضعف القوة ومصادر المصرية بالجامعات
 بين المبرمة التعاون اتفاقات من ممكنة استفادة أقصى وتحقيق, تحقيقيا المراد واألىداف المتاحة

 التدريبية لمبرامج الدولي رالمنظو  مع ضرورة تضمين .األجنبية المصرية والجامعات الجامعات
 دولية. أبعاد ذات وموضوعات بتناول قضايا وذلك ,التدريس ىيئة ألعضاء المقدمة

كما تعاني الجامعات الحكومية المصرية انحصارىا في الحيز المحمي وعدم انطالقيا إلى 
 التعامل مع المصادر العالمية، سواء في استقطاب الطالب أو أعضاء ىيئات التدريس أو

مصادر المعرفة العممية والتقنية أو مصادر التمويل كما أنيا تعاني من تكدس طالبي، مما 
ينعكس أثره سمبيا  عمى مستوى األداء التعميمي، سواء بالنسبة لمطالب أو أعضاء ىيئة 

 .(6112التدريس)نصر، 
من وانطالقا مما سبق يمكن التأكيد عمى ان التعميم الجامعي المصري يواجو بالعديد 

القضايا والمعوقات التي تحول دون تحقيق أىدافو المرجوة منو وذلك النحصاره في ظل المحمية 
التي تسيطر عمى مجرياتو وعدم انطالقيا في اتجاه تدويل التعميم الجامعي ، لدرجة ان البعض 
يؤكد عمى ان الجامعات المصرية أصبحت امتداد لممدارس الثانوية ولكنيا تختمف في أعداد 

بيا ، ومن ثم يمكن ان تتمحور الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي   ما واقع تدويل طال
مكانية اإلفادة منيا في تطوير تدويل  التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان وا 

 الجامعات العربية ؟
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 أسئمة  البحث 
 التالية :فى ضوء ما سبق يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة 

 ما المرتكزات األساسية لتدويل التعميم العالي في ضوء األدبيات التربوية المعاصرة؟ .0
 ما واقع تدويل التعميم العالي في كوريا الجنوبية في ضوء السياق الثقافي  ؟ .6
 ما واقع تدويل التعميم العالي في اليابان في ضوء السياق الثقافي  ؟ .2
ويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان في ما أوجو الشبة واالختالف بين تد .4

 ضوء السياق الثقافي  ؟
               ما اإلجراءات المقترحة لتدويل التعميم العالي بمصر في ضوء خبرة كل من كوريا  .2

 الجنوبية واليابان ؟
 أهداف البحث 

 تتبمور أهداف البحث الحالي في النقاط التالية :
                      األدبيات  ضوء العالي فيلمرتكزات األساسية لتدويل التعميم ا التعرف عمى .0

 التربوية المعاصرة
 ادراك  واقع تدويل التعميم العالي في كوريا الجنوبية في ضوء السياق الثقافي   .6
 ادراك  واقع تدويل التعميم العالي في اليابان في ضوء السياق الثقافي   .2
لشبة واالختالف بين تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية لتعرف عمى أوجو اا .4

 واليابان في ضوء السياق الثقافي  
التوصل إلى عدد من اإلجراءات المقترحة لتدويل التعميم العالي بالجامعات المصرية في  .2

 ضوء خبرة كل من كوريا الجنوبية واليابان .
 أهمية البحث 

 -لى العوامل التالية :تعود أهمية البحث الحالي إ
  تتزامن تمك الدراسة مع التغيرات التي تشيده جميورية مصر العربية في الوقت الراىن حيث

               ورؤيتيا لمنظام التعميمي الجديد واالتجاه إلى عالمية التعميم  6121رؤية مصر لعام 
 في مصر.

 ث أنو يتعرض ألحدكما تنبع أىمية ىذا البحث من أىمية الموضوع نفسو ، حي 
الموضوعات التي لم تمق االىتمام الكافي عمى مستوى جامعاتنا ، بالرغم من أن الميدان 

                 الجدل المثار حول تدويل التعميم  في حاجة إلى دراسات عديدة، خاصة في ظل
 العالي المصري 



 اسيوط جامعة – التربية ةلكمي العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

7 
  8102 ديسمرب  – ي عشرانثاو انعدد   -  43  جملهدا        

 

 

 يم العالي بجميورية ىذا فضال عن أن نتائج ىذ البحث قد تسيم في تنمية وتطوير التعم
 مصر العربية

  كما أن ىذا البحث قد يساعد في تخطيط وتنفيذ برامج التطوير والتحديث والمرتبط بتدويل
 التعميم العالي بجميورية مصر العربية

 حدود البحث 
 حيث اقتصر البحث عمى دراسة تدويل التعميم الجامعي من حيث الحدود الموضوعية :

يب العالمي لمجامعات لميابان وكوريا الجنوبية ، خصائص التعميم الترت)  المحاور التالية
العالي ، سمات تدويل التعميم العالي  ، السياسات الوطنية لتدويل  التعميم العالي  ، السياق 

 المجتمعي لقضية تدويل التعميم العالي (
 :)لتعميم العالي حيث اقتصر البحث عمى دراسة التدويل فى ا الحدود الجغرافية )أو المكانية

 فى كل من اليابان وكوريا الجنوبية 
 م. 6102: زمن إجراء الدراسة عام الحدود الزمنية 

 مصطمحات البحث : 
 : تدويل التعميم العالي 

 عمى الثقافات متعدد بعد أو بعد دولي إضفاء إلى يسعى الذي يعرف بانو التوجو
                  والبحثية األكاديمية البرامج بكفاءة اءاالرتق بيدف والبحوث والتطوير العالي التعميم أنشطة

 .(6102)احمد ، 
كما يتم تعريف التدويل بانو عبارة عن األنشطة والبرامج والخدمات التي تندرج ضمن 
الدراسات الدولية ،بحيث تشمل تبادل المناىج الدراسية  والطالب وأعضاء ىيئة التدريس 

 ( Butler,2016والتقنيات التعميمية  )
ويمكن تعريف تدويل التعميم العالي في تمك الدراسة بانو عبارة عن إضفاء بعد دولي 
عمى األنشطة والمناىج الدراسية بمؤسسات التعميم العالي والجامعي ، مع إمكانية التبادل 

 لمنسوبي مؤسسات التعميم العالى والجامعي بين الدول المختمفة .
 منهج البحث 

وفق المنيج المقارن، وذلك في تناولو لقضية تدويل التعميم العالي  يسير البحث الحالي
                        بالدول عينة البحث ،ويسير البحث باستخدام المنيج المقارن وفق الخطوات التالية

 :(02-02م ص ص 6112عبد الغنى عبود وآخرون، )



 عنتر محمد أحمد عبدالعالد /       تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102  ديسمرب –عشر  انثاويانعدد   -  43  جملهدا         8

مشكمة الدراسة الحالية في محاولة : والذي يسمى )مشكمة الدراسة (، وتتمثل  موضوع البحث -0
مكانية اإلفادة منيا  التعرف قضية تدويل التعميم العالي في كال من اليابان وكوريا الجنوبية وا 

 فى التعميم العالي المصري
: الذي يحيط بالمشكمة، والذي أظيرىا عمى ما بدت عميو، ويتمثل اإلطار األيديولوجي -6

الية في محاولة وصف وتحميل السياق المجتمعي عن اإلطار األيديولوجي لمدراسة الح
 التجارب المطروحة بقدر اإلمكان.

              : وذلك بالربط بين المشكمة موضوع الدراسة في تدويل التعميم العاليتفسير الظواهر (2)
فى اليابان كوريا الجنوبية والتي تمت فييا دراسة ىذه المشكمة، والتي تم تناوليا من عدة 

 انب ىي:جو 
 الترتيب العالمي لمجامعات في اليابان وكوريا الجنوبية 
  خصائص التعميم العالي 
  سمات تدويل التعميم العالي 
  السياسات الوطنية لتدويل التعميم العالي 
   القوى الثقافية في تدويل  التعميم العالي 
ل التي تمت فييا وصف : حيث تتم المقارنة بين المشكمة موضوع الدراسة، في الدو المقارنة (4)

 قضية تدويل التعميم العالي من قبل.
حيث يتم الخروج من أوجو الشبو واالختالف، وتفسيرىا بالقواعد العامة التي تحكم  التعميم:( 2)

مشكمة موضوع الدراسة )تدويل التعميم العالي  (، مما يؤدي إلى مجموعة من القواعد التي 
جعيا  يفيد فيما يقدم بعد ذلك من توصيات ورؤى مستقبمية يمكن تعميميا، واتخاذىا إطارا  مر 

 لتدويل التعميم العالي في مصر.
من خالل الدراسة بالمنيج  –: حيث الثمرة الحقيقية لمتربية المقارنة، وحيث يمكن التنبؤ( 2)

 وضع صورة مستقبمية لقضية تدويل التعميم العالى في مصر .  -المقارن
 خطوات البحث 

 ت البحث في النقاط آالتية:تمثمت خطوا
اإلطار العام لمبحث ويتضمن المقدمة ومشكمة البحث وأىدافو وأىميتو والمنيج  : الخطوة األولى

 المستخدم، والمصطمحات  
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: ولإلجابة عن السؤال من الدراسة يتناول الباحث المقومات األساسية لتدويل  الخطوة الثانية
 ربوية المعاصرة التعميم العالي في ضوء األدبيات الت

: ولإلجابة عن السؤال الثاني فيتم تناول تدويل التعميم العالي في كوريا الجنوبية  الخطوة الثالثة
 في ضوء السياق الثقافي 

               : ولإلجابة عن السؤال الثالث تدويل التعميم العالي في اليابان في ضوء  الخطوة الرابعة
 السياق الثقافي
: ولإلجابة عن السؤال الرابع من الدراسة يتم تناول  أوجو الشبة واالختالف فى  سةالخطوة الخام

 تدويل التعميم العالي فى كل من اليابان وكوريا الجنوبية فى ضوء السياق الثقافي 
: ولإلجابة عن السؤال الخامس من الدراسة يتم اإلجراءات المقترحة لتدويل  الخطوة السادسة

 ر في ضوء خبرة كل من كوريا الجنوبية واليابان التعميم العالي بمص
ثانيا : المقومات األساسية لتدويل التعميم العالي في ضوء األدبيات التربوية 

 المعاصرة 
لقد أفرزت التغيرات السابقة غير المسبوقة فى مجال التعميم العالي وبنيتو األساسية 

تعميم العالي عبر الحدود بين مختمف الدول، والطمب عمى خدماتو توجي ا متزايد ا لتوفير خدمات ال
ب غية دعم الحكومات القومية من أجل استكمال معدالت إتاحتيا لمتعميم وتوفير البرامج والمقررات 
الدراسية الالزمة فى ىذا المجال وفى ىذا السياق تأسس نظام تدويل التعميم العالي في العالم ، 

مات األساسية لتدويل التعميم العالي في ضوء األدبيات وفى الصفحات القادمة سوف نتناول المقو 
 التربوية المعاصرة بشي من التفصيل كما يمي:

  الجامعي التعميم تدويل تطور مراحل
تطور التدويل داخل المؤسسة الجامعية إلى أربع مراحل  (Dinesh, 2010) يقسم دينيش 

شرين، في حين تشغل المرحمة الرابعة أو أطوار. وقد بدأت المرحمة األولى في منتصف القرن الع
 :مكانا في بداية القرن الحادي والعشرين، وىذه المراحل ىي

 وقد اىتمت فييا الجامعات بالتدويل من خالل وجية نظر  مرحمة التمركز حول الذات ،
عرقية، والتركيز فقط عمى البيئة المحمية واالعتبارات الوطنية، وكانت ىذه المرحمة ظاىرة 

ص خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث التركيز عمى اليوية الثقافية بوجو خا
 .والخصائص الوطنية في األنظمة التعميمية
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 في ىذه المرحمة تم تناول السوق المحمي بشكل مفصل ومختمف،  مرحمة المحمية المتعددة ،
الواليات المتحدة،  كحركات الدراسة في الخارج، التي كان المنشأ األصمي ليا في الغالب

وفي ىذه المرحمة تم العمل عمى جمب الطالب األمريكيين إلى جامعات أمريكا الالتينية 
وأوروبا وآسيا، لتحقيق متطمبات مؤسسات التعميم في وطنيم. وىذه المرحمة يمكن أن يطمق 

 .عمييا مرحمة التدويل ذات االتجاه الواحد
 مة بالشراكة أو التعاون الثنائي أو المتبادل، ، اتسمت ىذه المرح مرحمة تعدد الجنسيات

وتميزت بالحساسية العالمية تجاه السعر أو التكمفة. وىذه المرحمة تفترض أنو ال يمكن 
لممؤسسات الحصول عمى مزايا تنافسية إال من خالل ىندسة العمميات الجامعية، ومصادر 

لحجم. ولعل من أمثمة ذلك العوامل الحاسمة عمى أساس عالمي، واالستفادة من وفورات ا
في سياق التعميم الجامعي تطوير/ إنشاء  الحرم الجامعي الدولي ، الذي يعمل بنفسو عمى 
دعم مشاريع المؤسسة األم، وذلك باستخدام أعضاء ىيئة التدريس المحميين لمطالب 

 .المحميين
 المعاصرة،  ، وىي من المراحل المميزة لمجامعة مرحمة العالمية/ عبر الحدود الوطنية

وظيرت ىذه المرحمة حين بدأت الجامعات التعامل واالنفتاح خارج وطنيا المحمي، كما 
ترتكز عمى العديد من أساليب التعمم بمساعدة التكنولوجيا المتقدمة، التي أنتجت أشكاال 
جديدة من التواصل والتعاون بين المعممين والطالب، من خالل تقديم الخدمات عمى 

نشاء/ التوسع في برامج التعميم عن بعد، والجامعات اإلنترنت مثل : الرسائل اإللكترونية، وا 
االفتراضية، وبمعنى آخر ساعدت التكنولوجيا في ىذه المرحمة عمى تقديم الخدمة 
                      لممستفيدين في أي زمان ومكان، فضال عن تخصيص البرامج وفقا الحتياجات 

 .التعمم الفردية
 تدويل التعميم العاليمفهوم 

يعد مفيوم  تدويل التعميم العالي من المفاىيم القديمة الحديثة ، والذي تم تناولو في 
العديد من األدبيات التربوية ألكثر من عشرين عاما مضت ، حيث كان مفيوم التدويل يتم 

في مجال التعميم استخدامو في العموم  السياسية والعالقات الدولية ، وتم استخدامو بصورة فعمية 
،حيث تم الربط بين ىذا المصطمح ومفاىيم أخرى مثل التعميم المقارن والتعميم  0021من بداية 

العالمي والتعميم متعدد الثقافات أما في بداية القرن العشرين فقد ظيرت مجموعة أخرى من 
 transnational educationالمفاىيم ذات الصمة بيذا المفيوم ومنيا التعميم عبر الدول 

 cross-borderوالتعميم عبر الحدود  borderless educationوالتعميم بالحدود 
education (Knight,203) 
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ومن األىمية بإمكان ان يعكس مفيوم التدويل  المعني الحقيقي لمتغيرات والتحديات 
                طنيالحالية. ومن الواضح بشكل متزايد ان التدويل بحاجو إلى ان يفيم عمي الصعيدين الو 

المستوي المؤسسي. ولذلك ، ىناك حاجو إلى تعريف جديد يشمل كال المستويين والعالقة و 
الدينامية بينيما ، حيث يعرف التدويل عمي المستويات الوطنية والقطاعية والمؤسسية بأنو عمميو 

 الثانوي أىداف التعميم بعددد الثقافات أو عالمي في تقديم و إدماج بعد دولي أو متع
(Knight,2003) 

ويعتبر تدويل التعميم العالي أحد السبل التي تستجيب بيا أي دولة نتيجة لتأثرىا 
بالعولمة ، ولكنو في الوقت نفسو يحترم الطابع القومي  لالمو. فمن الواضح ان اليوية والثقافة 

 (QIANG,2003 ).الوطنيتين أساسيتان لتدويل التعميم العالي
التدويل بانو عبارة عن األنشطة والبرامج والخدمات متعددة التي تندرج  كما يتم تعريف

 ( Butler,2016)ضمن الدراسات الدولية ، وتبادل البرامج والطالب والتقنيات التعميمية  
وبعد فحص األدبيات التربوية والمرتبطة بتدويل التعميم العالي فقد استطاع 

(Butler,2016 ) ة لتدويل التعميم العالي في أربعة  عناصر تتكامل فيما تقسيم المفاىيم المختمف
                   بينيا بحيث يشمل كل عنصر من تمك العناصر جوانب متعددة لمفيوم التدويل  وتشمل 

 الوطنية   ، الجانب الروح competency، والكفاءة  activity  النشاط:  تمك العناصر ما يمي
ethos   ومنيجية العمميات ،process approach  حيث يوصف عنصر النشاط بأنو ذو ،

طابع أكاديمي في المقام األول وينطوي عمي التركيز عمي المناىج الدراسية واألنشطة المشتركة 
ى البشرية )الطالب وأعضاء ىيئو و في حين يركز عنصر الكفاءة عمي  الق ،بين المناىج

لحاجة إلى تغيير الثقافة ، بينما يشدد عنصر التدريس والموظفين.( ويعالج عنصر األخالقيات ا
 العمميات عمي ضرورة إدماج المنظور الدولي في جميع أجزاء المؤسسة. التعميمية 

 بعد أو بعد دولي إضفاء إلى يسعى الذي بالتوجو العممي البحث تدويل كما يعرف
 البرامج بكفاءة اءاالرتق بيدف والبحوث والتطوير العالي التعميم أنشطة عمى الثقافات متعدد

 الجامعات  والمؤسسات عمى يتعين استراتيجيا   توجيا   التدويل عممية وتعد .والبحثية األكاديمية
 .(6102)احمد ،  أىدافو تحقيق إلى المؤدية السياسات ورسم تبنيو البحثية

حداث التفاعالت داخل أو بين الثقافات، من خالل  كما يعرف عمى أنو:  عممية الوعي وا 
ئف التدريس والبحث والخدمة، وبالتوافق مع تحقيق اليدف النيائي المتمثل في تحقيق التفاىم وظا

 (Dinesh, 2010) . عبر الحدود الثقافيةالمتبادل 
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ان مفيوم التدويل يختمف من مؤسسة إلى أخرى ، ولكنو  الى Knight يشير نايتكما 
التي تدمج بعد ا دولي ا ومتعدد عادة ما يتضمن مجموعة من األنشطة والسياسات والخدمات 

 (Knight 2012) سةالثقافات في وظائف التدريس والبحث والخدمة في المؤس
كما يعرف التدويل في التعميم العالي باعتباره التحفيز النشط لمنمو في عدد الطالب 

الناتج الدوليين وأعضاء ىيئة التدريس من خالل توفير بيئة تعميمية عالية الجودة وتآزر ناتجيا 
 (Ikuko OKUGAWA ,2014)في التبادل العالمي. 

ومن كل ما سبق يمكن تعريف تدويل التعميم العالي بانو عبارة عن إضفاء بعد دولي 
عمى األنشطة والمناىج الدراسية بمؤسسات التعميم بعد الثانوي )العالي والجامعي( ، مع إمكانية 

 ول المختمفة .التبادل لمنسوبي المؤسسات التعميمية  بين الد
 مبادئ تدويل التعميم العالي

عمى ضوء مفيوم تدويل التعميم العالي يمكن تحديد مجموعة من المبادئ يستند إلييا 
أو ينطمق منيا تدويل مؤسسات التعميم العالي، ىذه المبادئ تمثل رؤية لمتدويل تكفل نجاحو 

 (6106في تطوير وتحديث التعميم العالي، وذلك فيما يمي )ىالل، 
  أن يضفي التدويل الطابع الدولي عمى التعميم العالي، إلتاحة االنتفاع العام بو لجميع من

 .يممكون القدرات والجدارة واإلعداد المناسب من األفراد عمى مستوى العالم
  أن يقوم الطابع العالمي لمتعميم العالي عمى توفير أنماط متنوعة من التعميم من أجل

 .ت التعميمية لمجميعاالستجابة لالحتياجا
  أن يضطمع التعاون الدولي بين مؤسسات التعميم العالي بدور أخالقي توجييي في فترة أزمة

قامة روابط التضامن العالمي  .القيم، بأن يطور من خالل أنشطتو ثقافة السالم، وا 
 ل المسئول، أن يستحدث الطابع العالمي لمتعميم العالي أسموبا  إداريا  يستند إلى مبدأ االستقال

 .والخضوع لممساءلة في إطار من الشفافية
  أن يؤكد الطابع العالمي لمتعميم العالي عمى الجودة، وصياغة معايير لمجودة والمالءمة

 .تتجاوز المعايير الخاصة بسياقات معينة
  أن يقوم التعاون الدولي في مجال التعميم العالي عمى التضامن بين الشعوب، واالحترام

 .، وتعزيز القيم اإلنسانية والحوار بين الثقافاتالمتبادل
  أن تضطمع مؤسسات التعميم العالي بمسئولية اجتماعية تتمثل في تقديم المساعدة، وسد

الفجوة اإلنمائية من خالل نقل المعارف عبر الحدود السيما باتجاه الدول النامية، من خالل 
 .من األثر السمبي ليجرتياإيجاد حمول مشتركة لتعزيز حركة العقول والتخفيف 



 اسيوط جامعة – التربية ةلكمي العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

03 
  8102 ديسمرب  – ي عشرانثاو انعدد   -  43  جملهدا        

 

 

  أن يعزز التدويل إقامة شراكات جامعية دولية ألغراض البحث وتبادل الطالب، لتوطيد
أواصر التعاون الدولي، عمى أن تعزز ىذه الشراكات بناء القدرات المعرفية الوطنية، 

توى عمى وتحقيق مصادر أكثر تنوعا  إليجاد الباحثين المرموقين، وإلنتاج معارف رفيعة المس
 .الصعيدين اإلقميمي والعالمي

  أن يكفل التدويل توفير فرص متكافئة لالنتفاع بالتعميم العالي، واحترام التنوع الثقافي
 .والسيادة الوطنية، لتحقيق استفادة الجميع من الطابع الدولي لمتعميم العالي

 وية العتماد أن ينطمق التعاون الدولي بين مؤسسات التعميم العالي من نظم وطنية ق
 .الشيادات وضمان الجودة، وتشجيع الربط الشبكي فيما بينيا عمى المستوى العالمي

 مبررات تدويل التعميم العالي
لقد أشارت العديد من األدبيات إلى عدد كبير من األسباب والمبررات التي دعت إلى 

مكن حصر تمك المبررات الحاجة الماسة والضرورية لعممية تدويل التعميم العالي والجامعي ، وي
 :فيما يمي 

 حيث ينظر لتحقيق  السالم العالمي باعتباره األساس المنطقي لتدويل التعميم  السالم العالمي
في ظل بقع الحروب المشتعمة حول العالم ، حيث يستند عمى أىمية التعميم في السعي 

التالي  التعميم  وليس لتحقيق السالم، عمى افتراض أن:  الحرب تبدأ في عقول األفراد ، وب
 م(6102عبدالحافظ ) . التسمح  سيشكل المصدر الدائم من أجل السالم

 ترتبط جيود التدويل من أجل النجاح في المنافسة الدولية  النجاح في المنافسة الدولية ،
عند استقراء مبادرات  -عمى سبيل المثال -بجميع أنواعيا ، حيث تتكشف ىذه المبررات

دارة  تمويل المناىج نشاء مراكز البحوث والتعميم وا  الدراسية، وقانون التعميم لألمن الوطني، وا 
األعمال الدولية، وقانون المنافسة وغيرىا في الواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى قوانين 

وغيرىا، مما يكشف عن تحرير التجارة والخدمات. ومن ثم كانت    منظمة التجارة العالمية
قتصادية الشغل الشاغل لجيود التدويل التي أجريت في التعميم العالي بالدول المنافسة اال

المتقدمة ، حيث أكدت الكتابات المتعددة إلى ان سبب التقدم الكبير في الواليات المتحدة 
األمريكية كان بسبب اىتماميا بقضية تدويل التعميم العالي بيا  وبالتالي تغير موقف 

قضية تدويل التعميم العالي ، حيث أصبحت إصالحات التعميم الحكومات الوطنية تجاه 
 م(6102الجامعي الحكومية أكثر تركيزا عمى اآلثار المتوقعة من التدويل عبدالحافظ )

 يمفت ىذا المبرر االنتباه إلى ضرورة التدويل لمنجاح الميني والكفاءة  المعرفة العالمية ،
التعميم والبرامج بالمنظور العالمي، وانخفاض  العالمية، نظرا لما ظير من انخفاض اىتمام

مستويات الوعي العالمي بين الشباب، لذا اتجيت األنظار إلى الجامعات إلدراك أىمية 
 م(6102عبدالحافظ ) .األبعاد الدولية التي يجب أن تحتضنيا
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 العالقة  وىو يؤكد الحاجة إلى أما المبرر المنطقي الرابع لمتدويل فيتمثل في التعاون العالمي
المرجوة بين الدول في عالم مترابط عمى الصعيد العالمي، ويكمن خمف ىذا المبرر نوعان 
من االحتياجات، ىما: احتياجات األفراد والمؤسسات الناجمة عن الترابط التكنولوجي بسبب 

ت العولمة، فقد أدت إلى زيادة السفر الدولي لألفراد ألسباب مينية وتجارية عالمية، واحتياجا
الديمقراطية التي تؤكد ضرورة التعاون والشراكة في حل المشاكل العالمية مثل: التموث البيئي 

 م(6102عبدالحافظ ) .والجوع والمرض وغيرىا
  الطمب المتزايد عمى التعميم العالي في مصر في مقابل االنخفاض التدريجي في التمويل

حد العوامل األساسية المسئولة الحكومي المخصص لو، ويعد النقص في مصادر التمويل أ
عن القصور الراىن في األداء الجامعي، إلى أن زيادة الطمب عمى التعميم العالي مع 
محدودية القدرة االستيعابية لمؤسساتو ومحدودية مصادر التمويل، أدى إلى نمو أسواق 

يم العالي، والتي لمتعميم العالي في الدول المختمفة، بجانب تعدد روافد الخدمات الدولية لمتعم
 تخضع لتحرير السوق التعميمية تبعا  التفاقية تحرير التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية.

  االنتقال بمصر من مرحمة تمقي المساعدات األجنبية إلصالح مؤسسات التعميم العالي إلى
وفير مرحمة المشاركة والتعاون الدولي، ففي ظل ضعف قدرة االقتصاد المصري عمى ت

التمويل الالزم لمتعميم العالي عمى النحو المنشود، لجأت الحكومة المصرية في السنوات 
األخيرة إلى تمقي المساعدات الخارجية في مجال التعميم عامة، والتي بدأت تتزايد في العقدين 
اآلخرين من القرن العشرين، سواء أكانت المساعدات في صورة قروض أو معونات تحصل 

ا نتيجة لعالقة القائمة بينيا وبين دولة أخرى أو نتيجة العالقات القائمة بين مصر عميي
مصر والييئات والمؤسسات الدولية المعنية بتطوير التعميم، ومن أبرز مصادر المساعدات 
الخارجية لمتعميم المصري، المساعدات األمريكية، ومساعدات االتحاد األوربي، ومساعدات 

 البنك الدولي
 في إقامة مجتمع المعرفة، حيث أصبحت عممية إنتاج المعرفة وتوظيفيا وتسويقيا  المساىمة

                  محور اىتمام البيئات العممية واألكاديمية عمى مستوى العالم، فكما أشار الشخيبي 
( إلى أن مجتمع المعرفة يشيد زيادة حدة التنافسية االقتصادية بين الدول بعضيا م6106)

ناحية، وبين المجموعات االقتصادية سواء بين الدول أو الشركات متعددة ببعض من 
الجنسيات من ناحية أخرى، السيما المنافسة في اقتصاد المعرفة العالمي، مما يؤدي إلى 
ضرورة االىتمام بمخرجات التعميم العالي، الذي يؤدي دورا  ميما  في تحقيق النجاح في تمك 

                    وض بالمستوى العممي والميني المتواضع لمتعميم المنافسات، وىذا يتطمب الني
 العالي المصري. 
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ومن كل ما سبق يتضح  ضرورة تدويل التعميم العالي المصري ، مما يجعمو أكثر قدرة 
 عمى المساىمة في مجتمع المعرفة  الجديد والمنافسة في األسواق المعرفية العالمية .

 لعاليأهداف تدويل التعميم ا
               تناولت عدد من األدبيات أىداف تدويل التعميم الجامعي والتي يمكن إجماليا فيما يمي

 (6102() خاطر، 6106( ) ويح، 022، 6112) العجمي، 
  ،االرتفاع بمستوي السمعة الدولية لمجامعات، وذلك بالحفاظ عمي مستوي المنافسة الدولية

ي والتجاري لعممية التدويل لتوليد مصادر مالية التمويل الذاتي والتأكيد عمي الطابع األكاديم
 تتمك الجامعات التي تسعي لتنمية التفاىم والتعاون الدولي

  محاولة تعميم الطمبة كيفية المشاركة في المجتمع المحمي والمجتمع الدولي األكبر ، وذلك
ترك فييا جميع البشر ، عمي بالتركيز عمي المفاىيم العامة لمثقافة ، وىي األشياء التي يش

العقمي ، ومقاومة النمطية ، وتقدير وجيات   اعتبار أن التفاعل الثقافي المتبادل ، والتفتح
 نظر األخرين أصبحت ضرورة من ضرورات عصر العولمة

  العمل عمي زيادة وعي الطالب وتنمية التفكير والبحث في القضايا العالمية ، ودراسة القضايا
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تتعدي الحدود ، وذلك بتنظيم المناىج التكنولوجية 

المعالجة ليا ، وتجديد الميارات والكفايات لمييئة األكاديمية ، وتفعيل التبادل الطالبي 
 والتعاون بين الباحثين ، والتدريب التخصصي لمخريجين

  من خالل االستجابة العممية الحتياجات التوسع في البعد الدولي بالتعميم الجامعي والعالي ،
التوظيف الكامل لإلمكانات المقدمة لتفعيل التعاون الدولي بين الجامعات مع تحديد اتجاه 

 واضح ليذا التعاون
  تقديم منح أو بعثات لشباب الباحثين والدارسين خاصة من الدول النامية لمتابعة الدراسات

 باحثين المتميزين في الدول المتقدمةالعميا المتخصصة ، وتوثيق صمتيم بال
  مواجية التحديات الناشئة في عصر العولمة عن طريق تعزيز استخدام تكنولوجيا المعمومات

الجديدة ، من أجل بناء القدرات وزيادة المعارف في سبيل تحقيق التقدم في مجاالت التعميم 
 تصاالتوالتكنولوجيا والعموم االجتماعية واإلنسانية والثقافة واال

 تقميص ىجرة الكفاءات والعقول البشرية 
  تعزيز التعاون الفكري عن طريق التوأمة وغيرىا من ترتيبات الربط بين مؤسسات التعميم

العالي في شتي أنحاء العالم من أجل تيسير االنتفاع بالمعارف أو نقميا وتكثيفيا داخل 
 البمدان وعبر حدودىا

 بين الجامعات داخل الدولة الواحدة ومن دولة إلى  تعزيز وتسييل إقامة مقررات مشتركة
أخرى. فقد ظيرت مقررات مشتركة ألنظمة ماجستير بين ثالث أو أربع جامعات من دول 
تمامو بالجامعة األخرى وربما  مختمفة، حيث يمكن لمطالب متابعة قسط من المقرر بجامعة وا 

 .بمغة أخرى إن أراد
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 التي تخدم المجتمعات في إطار عالمي التوسع في إقامة المشروعات البحثية. 
 عطاء فرصة لألساتذة من جامعات مختمفة  .دعم البحوث المشتركة بين الجامعات وا 
  تحقيق التنافسية بين الجامعات من أجل استقطاب الطمبة مما يؤدي إلى الحرص عمى

 .الجودة وتقديم أفضل عروض الخدمات التعميمية
 ينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعاتطرح برامج عالمية في التنمية الم. 
  إنشاء شبكات لمتعاون في مجال التعميم العالي، ومؤسسات البحوث داخل اإلقميم الواحد أو

 .فيما بين األقاليم المختمفة
  تطوير مراكز لمدراسات المتخصصة والبحوث المتقدمة عن طريق المساندة الدولية، وذلك

 .البحثية عبر الحدود القوميةلمربط بين االحتياجات التدريبية و 
ومن كل ما سبق يمكن القول بان لمتدويل أىداف متعددة بداية من االرتفاع بمستوي 
السمعة الدولية لمجامعات، والتركيز عمي المفاىيم العامة لمثقافة العالمية ، وذلك لمواجية 

 ين دول العالم المختمفة التحديات الناشئة في عصر العولمة مع  تعزيز التعاون الفكري والثقافي ب
 أهمية تدويل التعميم العالي

لتدويل  التعميم العالي  أىمية كبيرة خاصة لمدول النامية وذلك لعدة اعتبارات يمكن 
 (6106) ويح،  (Tankosic, 2009 )  ذكرىا فيما يمي :

 كاراتحاجة الجامعات في الدول النامية لمدخول في النظام العالمي لمبحوث العممية واالبت 
 زيادة حركية أعضاء ىيئة التدريس والطالب 
 المشاركة في فعاليات االعتماد الدولي ونقل الوحدات الدراسية 
 تنشيط اقتصاديات الدول 
 ديمقراطية إدارة المؤسسات الجامعية وتعميق الفيم لمحرية األكاديمية 
 تعمم مداخل جديدة لمجموعة من القضايا والمشكالت األكاديمية واإلدارية 
 زيادة القدرة التنافسية العممية والتكنولوجية واالقتصادية 
 تعزيز التضامن والتعاون الدوليين 
 تعزيز صناعة وتصدير التعميم 
 بناء قدرات الدول من الموارد البشرية 
 إنشاء اتحادات إقميمية ودولية لزيادة االرتباط بين مؤسسات التعميم الجامعي عبر الحدود 
  التي تربط األنشطة التعميمية والبحثية   قمية   أو اإللكترونية  التوسع في الشبكات الر

 لمجامعات عمي المستوي الدولي
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 التوجهات الدولية لتدويل التعميم العالي 
لقد حظيت قضية تدويل التعميم العالي بنشاط  ممحوظ في مختمف المناطق الجغرافية 

الية ، ومنطقو أسيا والمحيط اليادئ ، السياسية الرئيسية في العالم: مثل  منطقو أمريكا الشم
وأوروبا. حيث أحرزت تمك الدول خالل العقدين الماضيين تقدما ممحوظا في احتالل الصدارة في 

 مجال الخدمات التعميمية في األسواق الدولية، وىو ما يشيد عميو التصنيف العالمي لمجامعات 
 تبنت عندما العالم دول معظم في اليالع التعميم تدويل نحو التوجو ىذا ازداد ظيور  كما 

 رأت حيث ، 1998 عام منذ العالي التعميم تدويل استراتيجية Unescoاليونسكو  منظمة
 الدولي البعد إضفاء خالل من والبحثية التعميمية بالعممية وسيمة لالتقاء يعد التدويل أن المنظمة

 عمى ت في مختمف دول العالم الجامعا المنظمة حثتكما  العالي، التعميم أنشطة جميع في
 , االكاديمي الحراك  مفيوم في والتوسع, التدويل نحدو التوجو لمواكبة أنشطتيا إعادة  ىيكمة

 والبرامج المؤسسات إلى حراك  لمطالب  وأعضاء ىيئة التدريس  التقميدي الحراك  ليتعدى
 (6102) القحطاني ،  .كانوا أينما واالكاديميين  الطالب من كل متناول في لتصبح األكاديمية 

 International Association of لمجامعات االتحاد الدوليفي حين  اكد 
Universities   تدويل مجال في األعضاء الدول عمىم في دراستو التي أجراىا 6112في 

بيذا  األعضاء الدول في العالي التعميم مؤسسات ثمثي من يقرب العالي، عمى ان ما التعميم
 في الرئيس النمط يعتبران التدريس ىيئة وأعضاء الطالب وان حراك تدويل سياسات اد االتح

 من العممي البحث مجال في والتعاون التدريس، ىيئة أعضاء وتنمية الجودة تعد، كما التدويل 
 والتعاون، التدويل في المفضمة المنطقة تعد  في حين ان أوربا .لمتدويل اإليجابية أىم الجوانب

 .واآلسيوية اإلفريقية الدول بينيا وبين اإلقميمي التعاون إطار في وذلك
( ، ان تدويل التعميم من اىم أسباب التقدم 6100) Carswell كارسويل كما اكد

االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية والذي ساىم بصورة كبيرة في التقدم العممي  حيث كان 
ألكبر في تدويل الطالب بالتعميم العالي ، كما ان الحكومة لمواليات المتحدة األمريكية نصيب ا

المختمفة تستخدم التعميم العالي لتحقيق أىدافيا المتعددة  وبالتالي عممت جاىده في تطوير خطط 
لجذب العقول المبدعة في كل المجاالت من مختمف دول العالم وذلك باعتقادىا الراسخ  بان 

تحقيق األىداف االقتصادية وكذلك في تنميو العالقات تدويل التعميم العالي يساعد في 
الدبموماسية مع مختمف البمدان، فالتدويل يعد الوسيمة الفعالة لربط الدولة بالعالم الخارجي 

(Carswell,  2011) 



 عنتر محمد أحمد عبدالعالد /       تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102  ديسمرب –عشر  انثاويانعدد   -  43  جملهدا         08

               كما ان  جذور تدويل التعميم العالي في أسيا ليا تاريخ طويل وليست قضية حديثة ، 
               لثاني من القرن التاسع عشر كانت العديد من الدول اآلسيوية تشارك بالفعل ففي النصف ا

في وضع نظام لمتعميم العالي الحديث يقوم عمي ابتعاث الطالب إلى الخارج إلشراكيم في 
إلى أواخر  0042في الفترة من عمى الرغم من وجود فتور فى ىذا النشاط  البحوث المتقدمة. 

                    ت ، حيث شيدت عمميو تدويل التعميم العالي في المنطقة انخفاضا  ممحوظا فيالثمانينا
     واألمر الذي  يجعل السوق اآلسيوية  مجاال جاذبافى تمك الفترة   ظل مناخ الحرب الباردة

مجاال   لمتعميم العالي بشكل خاص التغييرات الديمغرافية ، واألمر الذي  يجعل السوق اآلسيوية
                 ان 6162جاذبا لمتعميم بشكل خاص التغييرات الديمغرافية ، فمن المتوقع  بحمول عام 

نسمو  2201110111مميون إلى  02تصل عدد السكان الذين يمكن تعميميم في المنطقة من  
 (Ka Ho Mok,et al 2017)يم العالي حيث تعتمد  التدابير  واإلجراءات المتعمقة بتدويل التعم

 في أسيا عمي السياسة التعميمية لكل دولة من دول المنطقة  
وقد بدأت دول منطقة شرق أسيا والمحيط اليادي باالعتماد عمى نسخ نموذج التعميم 
األمريكي في تبنييا لتدويل التعميم العالي ، ومن بين تمك الدول  التي اتبعت نفس السياسة كوريا 

تجاوزت عمميو تدويل التعميم العالي في ىذه الدول تدويل الطالب الجنوبية واليابان ، حيث 
والمعمم حيث انتقمت تمك القضية  لتشمل اآلن تدويل المناىج التعميمية ، بما في ذلك إنشاء 

نشاء شبكات فرعية لمكميات بتمك الدول عمي الصعيدين اإلقميمي والعالمي  .المنظمات الدولية وا 
الب الدوليين من أجل تعزيز التبادالت الثقافية والعممية كما تحاول الصين جذب الط.

والتكنولوجية بين الشرق والغرب وتوطيد الصداقة وتأييد التحديث بين الدول األخرى. كما تقوم 
ألمانيا  بعمل تسييالت لحراك الطالب الدوليين عن طريق مبدا تنمية الدول النامية، في حين 

ع التفاىم  الدولي بين الثقافات من خالل التعاون مع الدول ييدف االتحاد األوروبي إلى تشجي
 (Ka Ho Mok, et al 2017) .غير األوروبية األخرى

 تدويل مجال في لممنافسة النامية الدول بعض في المحاوالت من العديد بذلت في حين 
 النمور دول وأصبحت .الدول بين الشديد التنافس من نوع إحداث إلى مما أدى العالي، التعميم

ندونيسيا الجنوبية وكوريا وتايوان، ماليزيا سنغافورة، مثل اآلسيوية  في قويا   منافسا   وتايالند وا 
 من وافر نصيب عمى الحصول خالل من الماضية خالل السنوات العالي التعميم تدويل مجال

 المصرية، العالي التعميم وزارة(  والسياحة والدراسة والمعيشة التعميم في لمراغبين الدولية السوق
 .م(6101

ومما سبق يمكن القول بان ىناك العديد من المحاوالت الدولية المختمفة لتشجيع تدويل  
دراكا منيا بأىمية تدويل التعميم العالي فى  التعميم العالي انطالقا من التنافسية بين الدول وا 

 االرتقاء بالدول المختمفة 
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 ا الجنوبية ثالثا: تدويل التعميم العالي في كوري
 تدويل التعميم العالي وعالقته بالتصنيف الدولي لمجامعات  بكوريا الجنوبية  .2

وحيث أن ىذا الترتيب يؤثر  يتم ترتيب الجامعات في جميع أنحاء العالم وفقا لوضعيم.
عمى فرص حصوليم عمى إعانات من الحكومات أو الرعاة المحتممين ، وكذلك فرصيم في 

الجامعات األخرى ، فإن ترتيبيم المرتفع يعد مصدر قمق رئيسي لممنافسين  الشراكات الدولية مع
من الجامعات األخرى  ومن اىم المعايير التي تصنف بيا تمك الجامعات  معيار أعضاء ىيئة 

 التدريس والطالب الدوليين
يالحظ ان كوريا الجنوبية   6102وباستقراء التصنيف العالمي لمترتيب الجامعات لعام 

بين الدول العالمية  حيث  لم تحتل جامعة فى كوريا الجنوبية من بين   66احتمت المرتبة قد 
افضل مائة جامعة  عمى مستوى العالم  ،  في حين جاءت جامعة واحدة من  جامعات كوريا 

 211الجنوبية  من بين افضل مائتين جامعة  في حين حصمت ستة جامعات من بين افضل 
جامعة في حين جاءت   411لم،  كما جاءت سبع جامعات من افضل جامعة عمى مستوى العا

اثنتي عشر جامعة من افضل خمس مائة جامعة عمى مستوى العالم كما جاءت ستة عشر 
جامعة  وذلك كما ىو موضح بالجدول التالي    211 -210جامعة من بين افضل الجامعات من 

( ,2017Academic Ranking of World Universities ) 
 1027( يوضح تصنيف الجامعات الكورية لمعام الجامعي 2جدول ) 

 

 Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 Top501-800 

South Korea — — 1 6 7 12 16 

يالحظ ان كوريا الجنوبية   6102وباستقراء التصنيف العالمي لمترتيب الجامعات لعام 
دول العالمية  حيث  لم تحتل جامعة فى كوريا الجنوبية قد احتمت المرتبة التاسعة عشر  بين ال

من بين افضل مائة جامعة  عمى مستوى العالم  ،  في حين جاءت ثالثة جامعات كورية  من 
جامعة عمى  211بين افضل مائتين جامعة  في حين حصمت ستة جامعات من بين افضل 

في حين جاءت  احدى عشر  جامعة 411مستوى العالم،  كما جاءت تسعة جامعات من افضل 
جامعة من افضل خمس مائة جامعة عمى مستوى العالم ، وذلك كما ىو موضح بالجدول التالي 

(Academic Ranking of World Universities,2016) 
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 1026( يوضح تصنيف الجامعات الكورية لمعام الجامعي 1جدول ) 

Country Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 

South Korea — — 3 6 9 11 

              يالحظ ان الجامعات  6102وباستقراء التصنيف العالمي لمترتيب الجامعات لعام 
فى كوريا الجنوبية  لم تحتل أي منيا عمى ترتيب من بين افضل مائة جامعة  عمى مستوى 

ائتين جامعة  في العالم  ،  في حين جاءت جامعة واحدة من  جامعات كورية  من بين افضل م
         جامعة عمى مستوى العالم،  كما جاءت 211حين حصمت خمسة جامعات من بين افضل 

                جامعة في حين جاءت  اثنتا عشر جامعة من افضل 411ثمان جامعات من افضل 
                   خمس مائة جامعة عمى مستوى العالم ، وذلك كما ىو موضح بالجدول التالي

(,2015Academic Ranking of World Universities  ) 
 1025( يوضح تصنيف الجامعات الكورية لمعام الجامعي  3جدول )

Country Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 

South Korea — — 1 5 8 12 

 سمات التعميم العالي  في كوريا الجنوبية  .1
ة من ثالث مراحل أساسية: التعميم االبتدائي العام، يتألف التعميم في كوريا الجنوبي

أي ، ست سنوات من  4-2-2-2بمعني انو يسير عمى نظام  .والتعميم الثانوي، والتعميم العالي
المدرسة االبتدائية ، ثالث سنوات من المدرسة المتوسطة  ، ثالث سنوات من المدرسة الثانوية 

 النظام عمي مدارس وطنيو وعامو وخاصوالعميا وأربع سنوات من الكمية. ويحتوي 
حيث يبدا التعميم االبتدائي في كوريا في سن السادسة ويستمر في لمدة ست سنوات ، 
والمنيج الدراسي في ىذه الصفوف موحد لجميع الطالب. ويتألف المنيج الدراسي األساسي من 

سات االجتماعية ، والرياضيات تسعو مواضيع رئيسيو: التربية األخالقية ، والمغة الكورية ، والدرا
، والعموم ، والتربية البدنية ، والموسيقي ، والفنون الجميمة ، والفنون العممية. المغة اإلنجميزية 
التعميم حيث تبدا دراسة المغة اإلنجميزية من بداية الصف الثالث االبتدائي  بحيث يمكن لألطفال 

ن خالل تبادل المحادثة ، وليس من خالل التعمم البدء في تعمم المغة اإلنجميزية في جو مريح م
 Global Education at Asia Society, , South)عن ظير القمب من القواعد النحوية  

Korean Education,2018) 



 اسيوط جامعة – التربية ةلكمي العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

20 
  8102 ديسمرب  – ي عشرانثاو انعدد   -  43  جملهدا        

 

 

التعميم الثانوي والتي تعمل عمى دمج التخصصات األكاديمية -وتمي ذلك المرحمة الثانية
ر المسار المالئم لمواىبيم وأولوياتيم الوظيفية عمي أفضل األساسية ويسمح أيضا لمطالب باختيا

سنوات عمى الرغم من ان  العديد من الكوريين يدرسون بعدىا  2وجو. وتستغرق ىذه المرحمة
سنوات لمراغبين في تكممة الدراسة الجامعية  حيث تيدف  2المدرسة الثانوية العميا  لمده 

ل طالب وقدرتو الالزمة لممحافظة عمي العمود الفقري المدارس الثانوية إلى   لتعزيز شخصيو ك
لالمو وتعزيزه ؛ تطوير معارف وميارات الطالب ألعدادىم لموظائف المطموبة في المجتمع ؛ 
                       لتعزيز االستقالل الذاتي لكل طالب ، والتنمية العاطفية ، وقدرات التفكير النقدية

 ل وخارج المدرسة ؛ وتحسين القوه البدنية وتعزيز العقل السميمسيتم جمبيا لتحمل داخ التي
".(Global Education at Asia Society, , South Korean Education,2018) 

مجال دراسي إجباري، وعدد من  00حيث يتمركز منيج المدارس الثانوية حول 
ذا كان الطالب التخصصات االختيارية، وكذلك بعض األنشطة الخارجة عن المناىج الدر  اسية. وا 

يخططون لمعمل بعد التخرج ، فعمييم ان يختاروا تخصصا تقنيا أو مينيا وتقنيا لمتابعو حياتيم 
المينية. ويقدم طمبو المدارس الكورية الذين ينتقمون لمدراسة في المرحمة الثانوية العميا خيارا بشان 

التقنية. الطالب الذين يرغبون في -يةالعامة أو المين-نوع المدرسة التي يودون الذىاب الييا
الذىاب إلى المدرسة المينية التقنية يجب اجتياز بعض االمتحانات. وتركز الدراسة في ىذه 

عدادىم لمكمية  المدارس عمي تدريس الطالب العامة والتخصصات الخاصة، المقدمة بالتساوي، وا 
مرحمة غير إلزاميو ، ولكن ر تعتبمرحمة التعميم العالي في كوريا ومما جدير بالذكر ان 

ليس سرا ان تجاىل مرحمة التعميم العالي والجامعي قد أدي إلى تعطيل عممية التنمية التقدم 
بشكل مالئم ،  وينظر إلى الكوريين بانيم بحق  من ضمن أكثر الشعوب الكادحة والمثابرة في 

عالي بكوريا  فقد بمغ عدد الطالب العالم. واستنادا إلى اإلحصاءات الرسمية والمرتبطة بالتعميم ال
طالب  ، مع  600210142في المجموع  6104الممتحقين بالجامعات والكميات في كوريا عام  

نسمو منيم   2001000226الوضع في االعتبار ان  عدد سكان كوريا في نفس الفترة بمغ 
تراوح نسبة  سنة. وبالتالي ت 00 – 02من السكان الذين تتراوح أعمارىم من  600220212

فقط من الطمبة الكوريين غير القادرين عمى مواصمة التعميم العالي الجامعي %  0.2بنسبو 
(Ministry of Education of the Republic of Korea). 

ا والكميات كما تتمثل  مؤسسات التعميم العالي كوريا في ثالثة أنماط) المدارس العمي
كما تبمغ مده  ،وجود عدد من الكميات الفنية والمينية باإلضافة إلى، المتوسطة والجامعات(

                          الدراسة في مؤسسات التعميم العالي الكورية تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات
                  سنو( ودرجو الدكتوراه  6-0.2)درجو البكالوريوس(. في حين تتراوح درجو الماجستير )

 ،حيث تستمر التخصصات بالماجستير تبعا لنفس تخصص البكالوريوس ،سنوات( 6-2)
 6102والجدول التالي يوضح أنواع الجامعات الموجودة بكوريا الجنوبية والتي بمغ مجمميا عام 

 جامعة وكمية 426إلى 
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ت ىي الجامعات التي تود بيا ثالث كميات فاكثر وتيتم بالتعميم والبحث العممي فى مختمف المجاال جامعو
 العممية التي تطمبيا الدولة 

تقوم بالتدريس والبحث في المعرفة المينية والنظرية حول المجاالت المميزة لممجتمع، كما تعمل عمى  الكميات الصغرى
 تعزيز الميارات الالزمة لتحسين التدريب الموظفين بالدولة

 االبتدائية والثانوية  ىي الجامعات المتخصصة ألعداد المعممين لممرحمة الجامعة التربوية

تعمل عمى تنمية المعارف المينية والبحوث من أجل تحسين الميارات الضرورية لمقطاعات  الجامعة الصناعية
الصناعية ؛ كما تعمل تدريب القوي العاممة الصناعية وتوفير فرص التعميم العالي لألفراد الذين 

 يرغبون في متابعو التعميم

 وىي الجامعات التي تستخدم التعمم اإللكتروني والحاسبات األلية في التعميم  تعميم عن بعد(جامعو سايبر )جامعة ال

توفير فرص جامعيو جديده عن طريق المراسمة لألفراد الذين ال تتاح ليم فرص تعميمية إلكمال  جامعو اليواء والمراسمة
 ن أجل التحسين الذاتي والنمودراستيم  الجامعية و/أو من يريدون متابعو التعميم بعد الجامعي م

توفير التعميم الجامعي لمعمال العاممين في الصناعات. تدريب الموظفين المينيين الالزمين مع قدرات  الكمية التقنية
األعمال اسنوات،والعممية الحتياجات الصناعات. السنوات الالزمة لخريجي الكميات التقنية اقل من 

 عن الجامعات الصناعية والتي مدة الدراسة بيا  أربع سنوات ثالث سنوات ، التالي فيي تختمف

إنشاتيا النقابة الصناعية  لمموظالحياة،تنادا إلى قانون التعميم مدي الحياة ، يمكن لخريجي الجامعات  الجامعات داخل الشركة
 المرخص ليا داخل الشركة الحصول عمي درجو البكالوريوس أو الترخيص الميني

يجب عمي الطالب  ان يستكمل التقييم النيائي في المدرسة لجامعات الكورية ولاللتحاق با
ىذا االختبار مماثل  '.’Suneungالمعروف باسم '  ،الثانوية ويجتاز االمتحان الوطني العام 

' ميارات المتقدمين في ثالثة مجاالت ’Suneungويقيم '  ،األمريكية SATالختبار المنطق 
كما يمنح المتقدمين  اختيار التخصصات العامة  ،لرياضيات، واإلنجميزيةىي: المغة الكورية، وا

كما  ،وىم بحاجو إلى ىذه الدورات لمزيد من الدراسة-التي سيتعين عمييم الجموس لالمتحان فييا
ان بعض مؤسسات التعميم العالي في كوريا تمارس االختيار اإلبداعي ، أي تقييم قدره الطالب 

 (K.G. Krechetnikov a , N.M. Pestereva,2017)المقاالت. استنادا إلى كتابو 
حيث يطمح كل طالب في كوريا إلى االلتحاق بمؤسسو مرموقة لمتعمم ، عمي الرغم من 
اإلجراءات الصعبة الستكمال متطمبات الدخول في الجامعات الحكومية التي  تديرىا الدولة في 

لعام الذي يشبو االمتحان الموحد لمدولة في كوريا ، ويحصل الطالب عمي اجتياز االختبار ا
 روسيا. الكميات الخاصة لدييا إجراءات خاصو بيا لقبول الطالب.

عمى الرغم من ان العديد من الكوريين يعطي  األفضمية لمكميات الخاصة. وااللتحاق  
 .نجميزيةبأحدي تمك الكميات تشترط الحصول عمى دبموم التعميم الثانوي وشيادة إتقان المغة اإل

ومن المعترف بو في كوريا انو ال عالقة بين تكمفة الدراسة وبين جودتيا فانو يمكن ان 
تدفع ما يزيد عن عشرة األلف دوالر في السنة عمى الرغم من حصولك عمى تعميم غير كفؤ 

دوالر في جامعة مثال مشيوره وتحصل عمى تعميم افضل وذا كفاءه مثل  211ويمكن ان تدفع 
 ول الوطنية .جامعو سي
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 سمات تدويل التعميم العالي كوريا الجنوبية  .3
تشيد كوريا اتجاىات غير منتظمة في القوي الديمغرافية ، مثل انخفاض عدد خريجي 
المدارس الثانوية بسبب انخفاض معدالت المواليد ، مما قد يؤدي إلى عدم تقدم الطالب لمتعميم 

في كوريا الجنوبية  ، تماما مثل اليابانية ،  لو أىميو ليذا السبب ، فان تدويل التعميم  ،العالي 
كبيره ليس فقط من حيث الحالة العامة لمنظام التعميمي في البالد  وفى ترتيب عالمي لجامعاتيا 
ولكن أيضا من حيث تقدم مجتمعيا الوطني  ، الذي يعتمد إلى حد كبير عمي تجديد راس المال 

 (K.G. Krechetnikov a , N.M. Pestereva,2017) .البشري
لزيادة عدد  لى إعالن استراتيجية وطنيو جديدهوىذا ما دعي الحكومة في كوريا الجنوبية إ

 ،طالب 6110111إلى  220111من  6162مرات بحمول عام  2الطالب األجانب بحوالي 
، كان 6100وييدف ىذا األمر أيضا إلى عكس اتجاه انخفاض أعداد الطالب األجانب: ففي 

بنسبة بسيطة في عام الطالب األجانب، ولكنيا انخفضت  من 222020 كوريا رقم قياسيلدي 
ومن األسباب الرئيسية وراء ذلك محدودية فرص العمل المتاحة لمخريجين األجانب ، ال ، 6104

ويأتي أكبر عدد من الطالب  ،سيما عندما يتعين عمييم التنافس مع الكوريين في سوق العمل
في المائة( ، يمييم طالب من اليابان ومنغوليا وفيتنام  22ين )أكثر من الدوليين من الص

(Ministry of Education of the Republic of Korea). 
وخالل السنوات القميمة الماضية، أعيد توجيو العديد من الكميات الكورية بيدف االنتقال 

لتدويل التعميم ، بما في ذلك  إلى مستوي دولي. وقد وضعت الحكومة مجموعو كاممو من التدابير
تدريس المغة اإلنجميزية وجميع أنواع المعاممة التفضيمية لمطمبة األجانب ، مثل السكن المجاني ، 

 والمنح الدراسية ، ودورات الجتياز االختبارات ، وما إلى ذلك من التسييالت .
جانب وتعمل الجامعات في كوريا الجنوبية عمى اجتذاب العديد من الطالب األ

المحتممين من خالل تخفيض  تكاليف الدراسة بيا  ، والتي تعد من  اقل  تكاليف الدراسة عمى 
مستوى العالم ، كما تقدم بعض الجامعات في الوقت الحالي خصومات لمطالب األجانب تصل 

                     في المائة كما عمدت إلى إيجاد خدمة من نوع جديد من الخدمات التعميمية 21إلى 
وىي إمكانية توفير التعميم بالمغة األصمية لمطالب األجانب حيث يتم حاليا فتح مجاالت لمدراسة 

           بالجامعات الكورية بالمغات األصمية فيوجد التعميم  بالصينية واليابانية والفرنسية ، الخ.
(K.G. Krechetnikov a , N.M. Pestereva,2017) 

لكورية التوصل إلى مجموعو كاممو من المبادرات الجديدة لدعم كما تعتزم الحكومة ا
، وتتمثل تمك  6110111ىدفيا المتمثل في الوصول إلى مستوي الطالب األجانب البالغ عددىم 

 :(Krechetnikov et al., 2016) المبادرات في البنود  التالية
طالق مناىج دراسية جديده موجيو لمطمبة األ .0  جانب عمي وجو التحديد فتح أقسام  جديده وا 
 تقديم الدعم لتوظيف الطالب األجانب المتخرجين من الكمية والمقيمين في البمد؛ .6
 تخفيف الشروط الالزمة لمحصول عمي تأشيره الكورية ؛ .2
 تمويل النشاط التسويقي لمكميات الكورية ؛ .4



 عنتر محمد أحمد عبدالعالد /       تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان
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البمدان طالب من  011أسابيع عمي أساس المنح الدراسية لفائدة  2تمويل برنامج مدتو  .2
 اآلسيوية المدعوين لمدراسة في كوريا؛

التوسع في  برامج المغة اإلنجميزية ، وخاصو في مجال العموم الدقيقة ، مثل التكنولوجيا  .2
العالية ، واليندسة ، والرياضيات ؛ وتقود كوريا حاليا الطريق في تنفيذ التعميم بالمغة 

 .جميع الدورات باإلنجميزية  اإلنجميزية  في الكميات ، ويجري حاليا تدريس ثمث
وخالل السنوات القميمة الماضية من بداية  القرن الحادي والعشرين، استحدثت ميزة كبيرة 
في عممية تدويل التعميم بالنسبة لمطالب الكوريين ، حيث يمكن لمجموعو من الطالب الكوريين 

التمييز وبصفو خاصة بالمممكة ان يتابعوا  دراستيم  لمدة عام دراسي في كمية اجنبيو مشيود لو ب
 .K.G. Krechetnikov a , N.M))المتحدة ومعظميم يبتعث لدراسة المغة اإلنجميزية 

Pestereva,2017) 
ويتوافر حاليا العديد من برامج تبادل الطالب ومن اىم ىذه البرامج وأكثرىا وضوحا وبروزا 

وطني لتطوير التعميم الدولي ، حيث واألوسع نطاقا ىو البرنامج الذي يقدم من خالل المعيد ال
يتعين عمى المتقدم الخضوع إلجراء اختيار مكون من ثالثة مراحل ليكون مؤىال لمحصول عمي 
منحو دراسية عمي أساس برنامج المنح الدراسية لمحكومة الكورية. وتحت ىذا البرنامج ، سيكون 

(  كما يتم توفير 011لي $وون الكورية )حوا 0110111لمطالب الحق في راتب شيري بمبمغ 
نفقات السكن واإلقامة لمطالب ونفقات االنتقال من والى كوريا الجنوبية ودعم من صندوق 

في السنة  ويغطي ىذا البرنامج أيضا تكاليف التامين الطبي الخاص  621البحوث بحوالي $
دولو عمي بالطالب ودوره كاممو لدراسة المغة ،. وتقوم كل سنو بتحديد حصص مشتركو لكل 

 .(Ministry of Education of the Republic of Korea)حده
وفي محاولة لمساعده الطالب األجانب الذين يعممون أثناء وبعد دراستيم  ، تقوم الحكومة 
الكورية بتخفيف شروط توظيف الرعايا األجانب لمعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، 

عمل لدي المنظمات الحكومية أو الشركات الوطنية الكبرى ، مثل الن معظم الكوريين يفضمون ال
 .سامسونج أو ىيونداي

              ويمكن لجميع الكوريين واألجانب الحصول عمي تعميم عال سواء بالمغة الكورية
أو باإلنجميزية، وبالتالي فعمى المتقدمين اجتياز امتحان لغة واحده. فقط في أي كميو في كوريا 

            ن العديد من الكميات لدييا إجراءات قبول أكثر تبسيطا بالنسبة لألجانب الذين يعفونيم غير ا
من االختبارات. كل ما عمى الطالب األجنبي  فعمو ىو ان تقدم لمسفارات بدولتو  شيادتو الثانوية 

                  دد في المائة. كما يتعين عمي األجنبي ان يكون لديو مستوى مح 21بدرجة ال تقل عن 
                   (. وعند التخرج ، يتعين عمي األجانب والكوريينTOEFLأو IELTSالمغة اإلنجميزية   )  من 

    عمي السواء ان يتمقوا تدريبا عمميا في أي منظمو كورية تنظميا أداره الجامعة
(Krechetnikov, Shoinkhorova, 2016.) 
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كن لألجانب الدراسة في كوريا لمحصول عمي درجو وحتى وقت قريب  فانو يم
البكالوريوس أو درجو الماجستير فقط ولكن امتد األمر األن لدراسة الدكتوراه في عدد من 
المجاالت  ومع ذلك ، فان قائمو التخصصات التي قد يسعى الييا األجنبي ال تزال محدودة 

ب في كوريا ، وذلك بسبب الجودة بعض الشيء. من بين التخصصات األكثر شعبيو مع األجان
              لكمبيوتر ، وتصميم العالية لمتعميم المقدمة فييا ، ىي تكنولوجيا المعمومات ، وبرمجو ا

 .ونيوالمواقع الكتر 
وكجزء من سياسة كوريا بشان اجتذاب الطالب األجانب ، تقدم ليم الحكومة منحا 

المنح الدراسية المقدمة في معظم الكميات الكورية أكاديمية خاصو وتقدم ليم الدعم المالي. و 
تمكن الطالب األجانب من دفع تكاليفيم الدراسية بأنفسيم. وحاليا ، يحضر الكميات الكورية 

 طالب من اكثر من مائة دولة حول العالم 
 أهداف التدويل فى كوريا  الجنوبية  .4

الثاني من التسعينات من القرن لقد اثرت األزمة االقتصادية اآلسيوية مع بداية  النصف  
األزمة االقتصادية  في  الماضي بشكل كبير عمى التعميم العالي بكوريا الجنوبية ،حيث عجمت

االنخفاض الكبير عمى قيمة العمالت اآلسيوية وبالتالي شكمت تيديدات خطيرة لالقتصادات في 
يور العولمة والتى وذلك مع بوادر ظ  ((Weidman and Park,2000جميع أنحاء المنطقة 

كان ليا  تأثير عمى األزمة االقتصادية الحادة مما اضطرالحكومة الكورية  الى اصدار  القانون 
( من ىذا القانون اىداف تدويل 60، حيث ذكرت المادة )0002التشريعي لمتعميم في ديسمبر 

 التعميم العالي بكوريا الجنوبية فيما يمي : 
عمى تدويل التعميم العالي وتدريب لممواطنين  جيود إلجراء( يجب عمى الدولة بذل ال0) 

 الميارات الضرورية لمحياه كاعضاء في المجمع العالمي.
( تمتزم الدولة  بالسياسة الالزمة لتعميم المقيمين خارج كوريا الجنوبية سواء اكان تعميما نظاميا 6)

 او اجتماعيا وذلك لمحفاظ عمى اليوية والتراث الكوري  .
جراء الدراسات  الدولية ،  (2) يجب عمى الدولة وضع سياسة مستقبمية لتعزيز الدراسة بالخارج وا 

 مع تقديم الدعم لألنشطة التعميمية والبحثية لتعزيز اليوية الكورية .
 ( قيام  الدولة بوضع سياسة ضرورية لمتعاون مع الحكومات االجنبية  والمنظمات الدولية.4)

مؤسسة لمتعميم العالي  021حيث كان ىناك  0002فعل عام ولقد تم تجسيد ذلك بال
 001جامعة اجنبية في اكثر من  6021بكوريا الجنوبية ليا عالقات وبروتكوالت تعاون مع 

باإلضافة إلى ذلك  وفى عام  (.0000دولة حول العالم  )المجمس الكوري التعميم الجامعي ، 
طالب  2،620يدرسون  في الخارج ، وكان  طال من كوريا الجنوبية  024،600تواجد   0000

 . (kedi&Mehrd ,2000)دولة  012أجنبي يدرسون في كوريا من 
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وبالتالي يمكن القول بان تدويل العميم العالي والجامعي قد احتل مكانة كبيرة لدى الحكومة 
مى الكورية  ، من منطمق ان قضية التدويل عمى الرغم من اىميتيا اال انيا يجب ان تركز ع

 تعزيز قيمة الوالء واالنتماء وتعزيز اليوية لدى الكوريين سواء داخل البالد او خارجيا .
 السياسات الوطنية لتدويل التعميم العالي  في كوريا الجنوبية .5

تضطمع الحكومة بدور رئيسي في تطوير التعميم في كوريا الجنوبية ، حيث  تقدم الدعم 
مارسات األجنبية ، وتسعي جاىده إلى اعتماد معايير المالي ليا ، وتوجييا نحو أفضل الم
 .عالميو مشتركو لمتعميم وتتبعيا باستمرار

وفي محاولة لتعزيز كفاءه نظام التعميم الوطني ، تحاول الحكومة الكورية اعتماد جميع 
ة المنيجيات الرئيسية المستخدمة في نظم التعميم بالدول األخرى. ويستخدم التحميل المقارن كوسيم

لممساعدة عمي إدماج بعض ىذه العناصر في نظام التعميم الكوري. ومن بين أكثر النظم الشعبية 
التي يمكن لمكوريين مقارنتيا  واالستفادة منيا ىي الواليات المتحدة ، والتي تعد من بين الشركاء 

 .سنو اآلن  21االستراتيجيين الرئيسيين لكوريا والتي تقيم معيا عالقات دبموماسية ألكثر من 
والتى كان ليا  0002حيث شيدت كوريا الجنوبية  آثار األزمة المالية العالمية في عام  

اثر كبير في التعامل مع االحتياجات الممحة لمعولمة  ، لذا فقد أنشئت الحكومة الكورية  المجنة 
التدويل ، والتى اتخذت   0002في يوليو  (PCNEC)الرئاسية لمتعميم الجديد  يطمق عمييا  

 منيج اساسي في سياستيا التعميمية 
وتاكيدا الىمية قضية التدويل باعتبارىا  من اىم أوليات  كوريا الجنوبية فقد عمدت 
الحكومة عمى إعادة تسمية وزارة التعميم السابقة لوزارة التعميم وتنمية الموارد البشرية في يناير 

المعرفة ،واتجاىيا نحو قضية التدويل  ، من أجل التعامل مع مجتمع جديد قائم عمى 6111
تحت  (NIIED)عمى وجو الخصوص ، كما تم  إنشاء المعيد الوطني لتنمية التعميم الدولي 

 إشراف وزارة التربية والتعميم وتنمية الموارد البشرية  لتشجيع عمميات التدويل .
مجال التعميم كما شجعت الحكومة الكورية عمى إقامة بروتوكالت التعاون  الدولي في 

مع المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )اليونسكو( ، 
، آسيا والمحيط اليادئ التعاون االقتصادي  (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

(APEC)  والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ،(WTO).  ، (. 2، ص  6110)كيم
(kedi&Mehrd ,2000,125) 

باالضافة الى كل ذلك فان الحكومة الكورية دعمت  قضية التدويل من خالل عدد من 
[ KEDI المعيد الكوري لتطوير التعميم ] لحكومة مثلالييئات والمؤسسات المدعومة من قبل ا

لتقيم المناىج  الكوريمعيد وال [KRIVET ]التعميم والتدريب الميني  كوري لألبحاثالمعيد وال
  .[KRF لألبحاث ]الكورية مؤسسة وال [KICE الدراسية ]
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كما تم تجييز الفصول الدراسية في كوريا بتكنولوجيا المعمومات والمعدات الحاسوبية 
وتجري المحاضرات في شكل عروض شيقة،  ،ساعة 64والولوج  إلى اإلنترنت مجانا عمي مدار 

إلى الطالب عن طريق البريد الكتروني. ىناك عدد ضروري من المختبرات  وترسل معظم المواد
 .لمفئات العممية

كما تثير التغيرات الحالية التي تحدث في كوريا في مجال الحوسبة اىتمام العديد من 
الكميات األجنبية والمنظمات الدولية عمي حد سواء. ومن ىذا المنطمق اعتبرت برامج التعمم 

دمة في كوريا من أفضل البرامج في العالم. ويشمل ذلك القيام بالمحاضرات في الكتروني المق
الشبكة الكتر ونيو ، وخدمات المؤسسات التي تقدم المساعدة التقنية في مجال التعميم اإللكتروني 

. حيث يتم تنظم الحكومة الكورية استخدام ىذه (Dondukova, 2014) في مؤسسات التعميم
حيث يتم إدارة التعمم الكتروني في كوريا من قبل وكالت  ،توي التشريعيالمنيجية عمي المس

 حكومية محددة وىي كما يمي : 
  وزاره العمل والعمل )استخدام التعمم الكتروني في أعاده التدريب الميني وتعزيز الحياة

 الوظيفية(؛
 وزاره التعميم )استخدام التعمم الكتروني في التعميم العادي(؛ 
 ارة والصناعة والطاقة )تطوير صناعو التعمم الكترونيوزاره التج( 

وبالتالي اصبح  ىذا النظام الجديد لمتعمم من اكثر البرنامج شعبية في كوريا في الوقت 
المؤسسات التي تقدم خدمات التعمم الكتروني ، ويظير  211الحالي  ، حيث توجد أكثر من 

يم اإللكتروني  في السوق األجنبية. ويجري حاليا نظام التعمم الكتروني مؤشرات عالية لنمو التعم
في المائة من الحجم اإلجمالي ليذه الخدمات. وىناك المزيد لممجيء  21تصدير ما يقرب من 

حيث  .حيث يتزايد عدد الطالب الميتمين بالحصول عمي التعميم اإللكتروني عن طريق اإلنترنت
ة خدمات التعمم الكتروني ،  مما يجعمو تقدم  األن اكثر من نصف مؤسسات التعميم الكوري

وسيمو مالئمة حقا لمحصول عمي المعرفة لمطمبة األجانب وخيارا فعاال لتعزيز الحياة الوظيفية 
 .ألولئك الذين يرغبون في الدراسة في الوقت الذي يواصمون فيو العمل

ومات في البيئة وقد حقق العمماء الكوريون نجاحا ىائال في دراسة وتنفيذ تكنولوجيا المعم
 .التعميمية، وىو ما يشيد بان السياسة التعميمية التي تنتيجيا الحكومة كانت مثمرة تماما

، وفي محاولة منيا لتعزيز نوعيو 6112ولقد قامت وزاره التعميم الوطنية في آذار/مارس 
ة، يعرف باسم الخدمات التعميمية في كوريا، حيث بدأت رسميا نظاما لمرقابة عمي العممية التعميمي

نظام المعمومات التعميمية لمدولة. حيث يسمح ىذا النظام الحصول عمي وثائق التخرج من الكمية 
دون الذىاب إلى الجامعة. ويمكن لممعممين استخدام ىذا النظام لوضع خطو دراسة لمطالب عمي 

وفير أساس خصائصيم الفردية. وتنظر الوكاالت الحكومية الكورية حاليا في إمكانيو ت
االستشارات والخدمات التعميمية  لمطمبة عبر اإلنترنت.  كما يسمح ألي طالب في إمكانية 

  التواصل مع أساتذتو في أي وقت.
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كما يسمح لمطالب األجانب بالتدريب في المصانع المرموقة في البالد إلى جانب الطالب 
 المحميين.

الميتمة بدراسة تكنولوجيا  كما تعمل الحكومة الكورية  عمى جذب  مقدمي الطمبات 
التعمم من خالل عدد من التدابير ومنيا  خفض تكاليف  الدراسة في كوريا والتي تصل ما بين  

في السنو ؛ ولكن ىذا ال ينطبق عمي الجامعات والتخصصات  010111إلى $ 20111نسبيا )$
مثيره وواعده ،  األكثر شيره في البالد، كما تعمل عمى توفير الحصول عمي مينو في مجاالت

 .واستخدام أحدث التقنيات التربوية والمعموماتية ، والجودة العالية لمتعميم المقدم
باإلضافة إلى ذلك ، فان الدولة  ال تزال تحتفظ بالعديد من عاداتيا وتقاليدىا القديمة ، 

والتقدم التقني حيث تعمل الحكومة الكورية عمى عمل توليفو بين التقاليد القديمة لمثقافة الكورية 
 الحاث بيا 

 السياق الثقافي لقضية تدويل التعميم العالي  في كوريا الجنوبية  
من منطمق التقاليد الكونفوشية التي تشدد عمي التطمع إلى التعمم ، وتشجع عمي احترام 
المتعممين في المجتمع ، وتربط وضع أفراد المجتمع الكوري بمستوي تعميميم ، فان كل أسره 

ة تسعي جاىده لضمان أفضل التعميم ألطفاليم  وعمي استعداد لالستثمار الباىظة  في كوري
تنميتيم ،  ونظرا لممبالغ الباىظة في المصروفات التعميمية ال تستطيع معظم األسر عمى تحمل 
نفقات كل أبنائيا وبالتالي يكتفون بطفل واحد لكل أسرة مما اسفر عن أزمو ديمغرافية عميقة ، 

أثرت بشكل مباشر عمى النظام التعميمي  وعمى الرغم من ان مساحة كوريا الجنوبية  والتي 
، وعمى الرغم  Russia’s Primorsky Kraiتضاىي مساحة شركة  بريموريو كراي الروسية 

كميو تعمل في ذلك اإلقميم ، والتي تحتاج إلى العمل.   421من ذلك يوجد ما  يزيد عمي 
 .ظام الكوري لمتعميم العالي ىنا ىو تصدير تمك الخدمات التعميميةوبالتالي يتمثل الحل لمن

(K.G. Krechetnikov a , N.M. Pestereva,2017) 
 60وتبدي الحكومة أيضا التزاما ثابتا باالستثمار في التعميم: إذ تبمغ ميزانيو وزاره التعميم 

في  61يمثل حوالي . وىذا 0001بميون دوالر أمريكي ، أي ستو أضعاف ما كانت عميو في 
المائة من نفقات الحكومة المركزية. والكوريون أيضا عمي استعداد لإلنفاق عمي التعميم. وتنفق 

في المائة من الناتج المحمي اإلجمالي عمي التعميم الرسمي؛ وعند أخذ  2.4الحكومة الكورية 
ة. ويعتبر المدرسون في المائ 01التعميم الخاص وغير الرسمي في االعتبار، يقترب المبمغ من 

جزءا أساسيا من ذلك االستثمار: فإحصاءات منظمو التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
تضع كوريا العاشرة في ترتيب التحاق بمرتبات المعممين. وبعد خمسو عشر عاما من الخدمة ، 

مو بشكل كبير مع ينتقل المعممون الكوريون إلى المركز الثالث ، مما يدل عمي ان االستثمار ين
 Global Education at Asia Society South Korean Education) .مرور الوقت

Reforms, 2018) 
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كما ان الطفرة االقتصادية التي شيدتيا كوريا كانت مدفوعة بارتفاع مستوي التعميم بين 
قد افرت بعض سكان البمد ، ولقد أصبحت تمك الحقيقة ماثمة لدى المسئولين الكوريين وبالتالي ف

األعمال غير المبررة في المجال التعميمي حيث قامت بفرض حظر التجوال لمطالب ، ومنعت 
أحد المسؤولين من زيارة أحد المرافق التعميمية ورؤية مدرس بعد الساعة العاشرة مساء بالمدرسة 

ن سنويا ما . ولكن ىناك سبب وجيو وراء ىذه القيود. فاستنادا إلى اإلحصاءات ، ينفق الكوريو 
عمي التعميم الخاص ، الذي يماثل تقريبا ميزانيو مدينو كبيره  00011101110111يقرب من $

في  ارض الصباح اليادئ . وترتبط ىذه الرغبة المفرطة في الدراسة بصعوبة الدخول إلى 
ا( ، الكميات والجامعات في البالد.  فالكوريون عمييم الجموس المتحان الدخول ) الثانوية العمي

واختبار القدرات الدراسية لمكمية ، وىو اختبار خاص لتقييم القدرات االستداللية لممتقدمين لمكمية 
 (Krechetnikov et al., 2016)حيث يمثل ىذا االختبار مصدر ضغط كبير لمطالب.   

كما أسيم النمو اليائل لالقتصاد الكوري إسياما كبيرا في القيمة التي يضعيا الكوريون في 
الماضية ، حقق البمد معدل عائد مرتفع بصوره غير عادية  62التعميم العالي. وفي السنوات ال 

من االستثمارات التعميمية ، ، ىناك قسط كبير ومتزايد من األجور المرتبطة بالحصول عمي 
 6.2، عمي سبيل المثال، يكسب خريجو الكميات ما يصل إلى 6112تعميم عال في كوريا. ففي 

ر من زمالئيم الحاصمين عمي درجو التعميم الثانوي. ومع التصنيع السريع لمبالد ، فان مره أكث
سوق العمل في كوريا مجزاه إلى حد كبير عمي أساس الخمفية التعميمية. وعمي ىذا النحو ، 
يعتبر الحصول عمي التعميم العالي أمرا أساسيا لدخول سوق العمل األولية. ونتيجة ليذه العالقة 

، اإلضافة إلى تقاليد الكونفوشيوسية ، يرتبط التعميم بمراكز السمطة والنفوذ: فالخريجون من  جزئيا
                 .عشر جامعات رئيسيو ليم قرابة ثالثة أرباع المناصب الحكومية الرفيعة المستوي

(Global Education at Asia Society South Korean Education Reforms, 2018) 
، أدي النمو في قطاع التعميم في كوريا إلى ما يسمي ب  حمي التعميم  ، التي وىكذا 

أضرت بالطالب في شكل استمرار االكتئاب والحمل المعنوي. ومع ذلك ، تبذل الحكومة قصارى 
 جيدىا لعالج تمك األزمات

باإلضافة لما سبق فان كوريا الجنوبية قد شيدت خالل العقود القميمة الماضية زيادة في 
 ,Krechetnikov))من مجموع سكان البمد  %2عدد المقيمين األجانب، الذين يمثمون حاليا 

Shoinkhorova, 2016إلى  (. وتحث ظروف المعيشة الجيدة في كوريا الناس عمي اليجرة
كمقيمين دائمين. وفي السنوات األخيرة ، بمغ االقتصاد الكوري مستوي عال كوريا والبقاء فييا 

جدا من النمو ، حيث اظير المجتمع الكوري بصوره متزايدة روحا ديمقراطية مستدامو وعبر عن 
 التنمية األحادية الجانب والمتعددة الثقافات.

ن في أواخر وتدعم الحكومة الكورية المياجرين دعما كامال حيث وضعت ليم قانو 
التسعينات من القرن الماضي ، خاصا بشان المواطنة يجعل جميع األطفال الذين يولدون ألسر 

، أدخمت الحكومة أيضا  6112متعددة الجنسيات مؤىمين كمواطنين كاممين في كوريا. وفي 
جانب بعض التغييرات عمي قانون التعميم االبتدائي والثانوي ، مما أتاح لجميع أطفال العمال األ

 .(Krechetnikov, Shoinkhorova, 2016 التحاق بمؤسسات التعمم الوطنية )



 عنتر محمد أحمد عبدالعالد /       تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفي التسعينات من القرن الماضي وبداية  العقد األول من القرن العشرين ، شيدت كوريا 
زيادة في عدد الزيجات بين الكوريين والطالب األجانب  مما ترتب عميو ظيور مشكالت تعميمية 

، حيث تتمثل المشكمة الرئيسية في ان  6112الزيجات  وبصفو خاصة عام  وتربوية ألبناء تمك
الطالب األجانب ال يتكممون الكورية. وكان اليدف الرئيسي الذي تنشده المدارس الكورية ىو 
ترتيب عمميو تعميميا بطريقو تراعي الخصائص الشخصية لكل طفل. حيث تبذل الحكومة اآلن 

ميم األطفال الذين يولدون لمزواج الدولي. وىي تشارك في تجميع قصارى جيدىا لتيسير عمميو تع
مجموعو متنوعة من الدورات الدراسية لمغة والثقافة الكورية. وأنشئت أيضا منظمات خاصو 
تشارك في تقديم المشورة بشان المسائل القانونية وتمك المتعمقة بتسجيل األطفال في مؤسسات 

 التعميم العام.
 لتعميم العالي في اليابانرابعا  : تدويل ا

 تدويل التعميم العالي وعالقته بالتصنيف الدولي لمجامعات اليابانية .2
يالحظ ان اليابان قد احتمت المرتبة  6102استنادا إلى التصنيف العالمي لمجامعات لعام 

التاسعة  بين الدول العالمية  حيث احتمت ثالثة جامعات من بين افضل مائة جامعة  عمى 
العالم  ،  في حين جاءت سبعة جامعات من بين افضل مائتين جامعة  في حين مستوى 

جامعة عمى مستوى العالم،  كما جاءت ثالثة  عشر  211حصمت تسع جامعات من بين افضل 
جامعة في حين جاءت  سبع عشر جامعة من افضل خمس مائة  411جامعة من افضل 

                 عة من بين افضل الجامعات من جامعة عمى مستوى العالم كما جاءت تسع عشر جام
وذلك  ( 2017Academic Ranking of World Universities, )جامعة  211 -210

 كما ىو موضح بالجدول التالي 
 (1027( التصنيف العالمي لمؤسسات التعميم العالي باليابان )4جدول )

 Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 Top501-800 اليابان

 19 17 13 9 7 3 0 عدد الجامعات

يالحظ ان اليابان قد احتمت   6102وباستقراء التصنيف العالمي لمترتيب الجامعات لعام 
المركز  جامعة كيوتوو  60المركز  جامعة طوكيوالمرتبة الثالثة  بين الدول  حيث احتمت 

من بين افضل مائة جامعة  عمى  22وجامعة اوساكا المركز  22وجامعة تاغويا المركز 62
معيد و  جامعة ىوكايدوو  جامعة توىوكولعالم  ،  في حين جاءت ثالث جامعات مستوى ا

من بين افضل مائتين جامعة  في حين حصمت جامعتين من بين افضل  طوكيو لمتكنولوجيا
،  كما جاءت ثالثة   تسوكوباجامعة  جامعة كيوشوالعالم وىما  جامعة عمى مستوى 211

في حين  جامعة كوبيو  جامعة كيوو    جامعة تشيبامائة جامعة وىي  اربعجامعات من افضل 
  جامعة ىيروشيماجاءت  ست جامعات من افضل خمس مائة جامعة عمى مستوى العالم وىي  

جامعة و  جامعة توكوشيماو  جامعة اوكاياماو  معيد نارا لمعموم والتكنولوجياو  جامعة كانازاواو 
 ( 2016Academic Ranking of World Universities, ) طوكيو لمطب وطب األسنان

 وذلك كما ىو موضح بالجدول التالي 

http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/The-University-of-Tokyo.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Kyoto-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tohoku-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Hokkaido-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tokyo-Institute-of-Technology.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tokyo-Institute-of-Technology.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tokyo-Institute-of-Technology.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Kyushu-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/University-of-Tsukuba.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Chiba-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Keio-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Kobe-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Hiroshima-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Kanazawa-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Nara-Institute-of-Science-and-Technology.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Okayama-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/The-University-of-Tokushima.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tokyo-Medical-and-Dental-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tokyo-Medical-and-Dental-University.html
http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings/Tokyo-Medical-and-Dental-University.html


 اسيوط جامعة – التربية ةلكمي العممية المجمة
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 م(1026( التصنيف العالمي لمؤسسات التعميم العالي باليابان )5جدول )

 Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 اليابان

 0 4 3 2 3 6 

يالحظ ان الجامعات اليابانية   6102وباستقراء التصنيف العالمي لمترتيب الجامعات لعام 
احتمت المركز التاسع من بين الدول حيث احتمت اربع جامعات من بين افضل مائة جامعة  

ين عمى مستوى العالم  ،  في حين جاءت سبع جامعات من بين افضل مائتين جامعة  في ح
جامعة عمى مستوى العالم،  كما جاءت اثني  عشر  211حصمت تسع جامعات من بين افضل 

جامعة في حين جاءت  ثمان عشر جامعة من افضل خمس مائة  411جامعة من افضل 
 ( 2015Academic Ranking of World Universities, )جامعة عمى مستوى العالم 

 وذلك كما ىو موضح بالجدول التالي 
 م(1025( التصنيف العالمي لمؤسسات التعميم العالي باليابان )6) جدول

Country Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 

 18 12 9 7 4 — اليابان

 سمات التعميم العالي  في اليابان   .1
سنوات( ، والمدرسة  2يتألف النظام التعميمي  في اليابان من المدرسة االبتدائية ومدتيا  )

سنوات(. وتعتبر المرحمة االبتدائية  2سنوات( ، والمدرسة العميا ومدتيا  ) 2انوية مدتيا  )الث
والثانوية مرحمة الزامبية لجميع األطفال  ، وعمى الرغم من ان المدرسة الثانوية العميا اختيارية إال 

 .(MEXT,2017)% من الطالب يمتحقون بالدراسة بيا 04ان اكثر من 
الست األولي التعميم االبتدائي لألطفال اليابانيين بضغط العمل بيا ، بسبب وتتميز السنوات 

رمز من الرموز المغة  21صعوبات تعمم المغة األصمية ، حيث يتعمم الطفل حوالي  حوالى 
رمز في المدرسة المتوسطة ، وىو الحد  0111حوالى انية  في الصف األول االبتدائي و الياب

التعميم باليابان. والحقيقة المثيرة لالىتمام ىي ان معرفو ىذا العديد من  األدنى الذي حددتو وزاره
المغة اليابانية قد ال يكون كافيا لقراءة كتاب أو مجمة بطالقة بالمغة اليابانية  دون الرجوع 

 6.022لمقواميس المتخصصة بالمغة اليابانية  في حين ان طالب يحصمون عمى اكثر من  
،مما يؤدي إلى وجود مؤسسات لمتعميم إضافية بجوار مدارسيم العادية رمزا من تمك الرموز 

(ALUGHA ,2017) 



 عنتر محمد أحمد عبدالعالد /       تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان
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ين   001110111وفي الوقت الراىن ، ينفق اآلباء في اليابان عمي التعميم ما يزيد عمي 
( لكل طفل سنويا. وقد يفسر ذلك الحالة الديموغرافية الراىنة في 00111في المتوسط )حوالي $

تتسم بانخفاض معدل المواليد ، حيث ان اآلباء في كثير من األحيان يستطيعون  اليابان ، التي
 .االستثمار في طفل واحد فقط

م ان اىم ما يميز نظام التعميم الياباني تركيزىا عمى التربية األخالقية واالجتماعية والتعمي
خاص لعمميو         يابان بتنظيمال في التعميمي النظام يتسم وليذا السببجنبا إلى جنب،  تسير الفكري التي

 ,Cara Jacoby) التعميم من حيث وجود امتحانات صعبو ، وانضباط صارم ، وعقميو واحده.
ن في سن مبكرة لتتمك كما يبدا السباق في اليابان لمحصول عمي أفضل الفرص التعميمية (2006

تى منتصف النيار وتقدم حيث يمكث األطفال فى رياض األطفال حمن االلتحاق بالمدرسة العميا،
المالحظ  ومن التسييالت الترفييية المخصصة ليم كما يرتدي األطفال اليابانيون زيا موحداليم 

 تجاه المؤسسات التعميمية  بااللتزام األطفال شعور تيتم بتعزيز األطفال رياض ان
ان فانو عمى أما بالنسبة لمتعميم العالي في اليابان فان لمدخول بإحدى الكميات في الياب

المتقدمين  المرور باختبارين أوليما االختبار الوطني بعد االنتياء من المدرسة الثانوية واالختبار 
الثاني عند االلتحاق بالكمية  حيث يعاني الطالب في اليابان من االختبارات والتي تعاني منيا 

أنظمة التعميم بدول العالم  . في جميع مراحل الدراسة ، وىذا ما يميز التعميم الياباني عن باقي 
               عمميو التعميم بأكمميا مثل التحضير لالمتحانات ،عمى الرغم من ان ىناك بعض الطالب

لدييم الفرصة لاللتحاق بإحدى الكميات دون المرور باختبارات القبول بالكمية وذلك الن معظم 
                 ل والمدارس االبتدائية والثانويةالجامعات الخاصة في اليابان تشمل مدارس رياض األطفا

               والثانوية العميا لذلك فإنيا تقبل طالبيا الممتحقين من قبل بمؤسساتيا المختمفة الدنيا
(, 2018U.S. Dept. Of Education Study). 

ان يرجع إلى المتقدمين اليابانيين لموصول إلى الكميات المرموقة  في الياب طموحوقد يكون 
الوحيدة لمحصول عمى اكبر استفادة عممية  ، ألن التحصيل في  الطريقةي حقيقة ان ىذه ى

الكميات المرموقة قد تكون افضل عشر مرات من الذىاب إلى جامعات عادية.  وبالتالي يمكن 
د م كان عد 6100 مثال ، في عامالقول بانو ال يوجد تعميم مجاني في اليابان  ،عمي سبيل ال

طالبا حصل مائو طالب فقط من ىذا العدد عمى منحو دراسية من  602210111الطالب من 
الحكومة اليابانية. حيث ال تمنح المنح الدراسية إال ألكثر الطالب موىبة واقميم حظا من الناحية 
                  المالية، وىذه األموال تخضع لمسداد بطرق محددة وال تغطي جميع تكاليف الدراسة

(,2016Devin Stewart). 
سنوات( ، ودرجو  4ويشمل التعميم العالي في اليابان عمى درجو البكالوريوس ومدتيا  )

سنوات(. وال تحمل األقسام الطبية والصيدالنية درجو  2الماجستير )سنتان( ، ودرجو الدكتوراه )
سنوات ودرجو  2البكالوريوس حيث يحصمون عمي التعميم العالي األساسي والذي يستغرق 

 .سنوات 2-4الدكتوراه 
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                   :  ومن المعروف ان في اليابان  وجود ثالثة أنواع رئيسيو من الجامعات
 أضعاف الكميات التابعة لمدولة 4-2.2والحكومية والخاصة. وعدد الكميات الخاصة ىو  الوطنية

(The Ministry of Foreign Affairs of Japan2018). 
٪ فقط من جميع الطالب الذين  62تييمن العموم اإلنسانية في الكميات اليابانية ،و حيث 

يتابعون التخصصات اليندسية والتقنية. وىناك دراسات طبية وتربوية وىندسية.  وما يميز معظم 
طالب. ولكن يمكن اعتبار جامعة  010111أقسام و  01الكميات اليابانية  وجود ما ال يزيد عن 

 .طالبا استثناء 020111قسم  و  02تثناء من تمك القاعدة حيث يوجد بيا  طوكيو اس
سنوات حيث ال  2ويمكن لمطالب اليابانيين البقاء في الدراسة  الجامعية لمده تصل إلى 

يوجد تقريبا شيء مثل الطرد الطالب أو فصميم . فعند الفشل في االختبارات ال يتم عمى الطالب 
تمان وسوف يضطر الطالب إلى إعادة االمتحانات. ويعتمد حصول إال عدم منح ساعات االئ

الطالب عمى الحصول عمى البكالوريوس عمى عدد محدد من الساعات المعتمدة.  وواحده من  
اىم السمات المميزة لمدراسة في الكميات اليابانية ىو ان الطالب يقومون باختيار المواد التي 

 خاص بو  يرغبون بدراستيا مع وضع جدول زمني
وتبذل اليابان كل ما في وسعيا إلعداد وتييئة  راس المال البشري القادر عمي المنافسة 

في المائة من الطالب  21، كان أكثر من  6102عالميا بيدف إنعاش اقتصادىا، ففي عام  
يذىبون إلى المؤسسات الخاصة ، وال سيما السنوات األولى من الكميات والتي يطمق عمييا  

ادية والمدارس المتخصصة ، حيث تعد ىيمنة القطاع الخاص من أحدي السمات المميزة اإلعد
 (Stephanie Toriumi,,,2013)لمنظام  التعميم العالي في اليابان 

إلى حد وصفو  –النظام الحالي لمتعميم العالي في اليابان غامض تماما يعتبر و 
فعمي الرغم من الوتيرة السريعة لعمميو اإلصالح والتدويل ، ال يزال  ىذا النظام  -بالتناقض

محافظا إلى حد كبير وال يزال يقاوم االبتكار. ومن ناحية أخرى ، فان  إيمانيم بان تمك 
 .عميمي ىي التي ستقود ، إلى أعاده التنشيط في المجتمع اليابانيالتغييرات في النظام الت

 سمات تدويل التعميم العالي في اليابان  .3
لقد  بدأت عمميو تدويل التعميم العالي في اليابان في وقت أبكر بكثير مما كانت عميو في 

ابانيين كانوا كوريا ، ولكنيا كانت تسير بخطي بطيئة عن كوريا  ، ويرجع ذلك أساسا إلى ان الي
مترددين تماما في الدراسة في الخارج ، في حين ان الطمبة األجانب بدورىم يعزفون عن الدراسة 

 .في اليابان بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة والصعوبات في الحصول عمي العمل
ومع ذلك ، فانو بظيور العولمة ، والتطمع المتزايد لمجامعات اليابانية إلى الحصول عمي 

                     عالمي ، والكساد الديموغرافي في اليابان جعمت عمميو التدويل أمرا ال مفر منو مركز
( 2013 Tsukada Hanae,). 

http://sites.miis.edu/japaned/author/stephanie-toriumi/
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حيث كانت اليابان أول دولو شرقيو تبدا في تنفيذ تدويل التعميم العالي. وعمي الرغم من 
ئما مشيوره بتواضعيا من حيث استخدام مجموعو متنوعة من البرامج ، فان اليابان  كانت دا

تبادل الطالب الدوليين. حيث الحظنا نقصا شبو كامل في الكميات اليابانية خارج اليابان ، 
ومحدودية تدفقات الطالب ومعظميا تنقل في اتجاه واحد فالطالب اليابانيين ال يحتاجون  حقا 

، والحصول عمي وظيفة لمغادره بالدىم إلى بمد  آخر من أجل الحصول عمي نوعيو التعميم 
لطيفو ، والتمتع بمينو الئقة ، ألنيا يمكن ان تحصل عمي كل ذلك في بمدىم ، حيث ان معظم 
الخريجين  مضمون الحصول عمى وظائفيم بعد التخرج  . وما يبدو ان المشكمة ىنا ىي ان 

األمر الذي قد  العديد من الطالب اليابانيين قد ال يندمجون تمام في المجتمع العممي العالمي ،
يعزل اليابان بالفعل عن بقية العالم التي تسير قدما. وفي محاولة لتعزيز الحركة الطالبية الدولية  

اعتمدت الحكومة اليابانية خطو تيدف إلى زيادة التبادل األجنبي  0022مره أخرى في 
(Shiozaki,2017.  ) 

ألجانب عمى أراضييا ونتيجة لتمك الخطة  شيدت زيادة سريعة في عدد الطالب ا
وأصبحت اليابان واحدة من أكبر دول في ىذا الصدد، وكان معظم الطالب من الدول األسيوية 

%. وكان اليدف الرئيسي من وراء تدويل التعميم العالي 01المجاورة لميابان حيث كان اكثر من 
نموذجا ناجحا  لمتنمية باليابان نشر العموم والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة باعتبار  اليابان 

 (United Nations,2016 ).االقتصادية واالجتماعية
وبالفعل فقد أتت تمك الجيود ثمارىا حيث أحرزت  عددا من الدول الصناعية الجديدة في 
آسيا تقدما سريعا في اقتصاداتيا  مثل تايوان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وعممت عمى تحسين 

العالي عمى مستوى عالمي مما أدي إلى ان أصبحت قضية القدرة  نظميا الخاصة بالتعميم
التنافسية لمجامعات اليابانية مسألة مصدر قمق بالغ لمحكومة اليابانية في ظل ىذا التقدم لدول 

 ,Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)الجوار 
Higher Education in Japan,2009) 

ا بالمجمس الوطني الياباني المعني باإلصالح التعميمي  في التسعينات إيذانا مما حد
باتخاذ تدابير لتدويل التعميم باعتبارىا أولويو عميا. وقدم المجمس المقترحات التالية بشان ىذه 

( تعزيز الطرق التي 6( تخفيف اإلجراءات المتعمقة بقبول الطمبة األجانب ؛ )0المسالة: )
               ( 4( تعزيز تعميم المغة اليابانية لمطمبة األجانب ؛ )2لمغات األجنبية ؛ )ستدرس بيا ا

تحويل النظام الياباني لمتعميم العالي بيدف جعمو متماشيا مع المعايير الدولية. وتم تحديد ىدف 
 .6111بحمول عام  0110111لرفع عدد الطالب األجانب الممتحقين بالمدارس في اليابان إلى 

في المائة من خطو الدولة لتدويل التعميم  21ومع ذلك، لم يتم الوفاء إال بنسبو 
(Krechetnikov, Shoinkhorova, 2016). 

% من جميع الطالب في اليابان. 6وفي الوقت الراىن ، ال يمثل الطالب األجانب سوي 
 مين إلى تحويلالرا"  Top Global University " و "global 30 " وبموازاة تنفيذ برنامجي

الجامعات اليابانية إلى مؤسسات عالميو المستوي  مع تكييف نظام التعميم العالي بالياباني مع 
من الطالب  األجانب بحمول عام   2110111النظام العالمي ، حيث تخطط اليابان لجذب 
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يا % من العدد اإلجمالي لطالب 01وبذلك يصل عدد الطالب األجانب في أراضييا إلى  6162
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of 

Japan, n.d..)  وكان معظم الطالب األجانب المتواجدين في اليابان من الجنسيات التالية
( 020111( وكوريا )620111( ، تمييا فيتنام )6104في  040111الصين )

(Krechetnikov, Shoinkhorova, 2016.) 
دت اليابان خالل السنوات العشرين الماضية انخفاضا كبيرا في عدد السكان حيث شي

البالغين من العمر ثمانية عشر عاما وىم الفئة العمرية المقابمة لمتعميم الجامعي من أكثر من 
٪ من الجامعات  41. لذلك فان ىناك اكثر من  006110111إلى حوالي  601110111

                          ء من الطالب اليابانيين فقط دون وجود أجانبالخاصة تكون غير قادرة االكتفا
( Shiozaki,2017)  ىذا مما دعي الييئات والمنظمات الحكومية في اليابان  لتقديم التسييالت

 لمحراك الطالبي األجنبي إلى اليابان 
يا وغيرىا من ، أعمنت وزاره التعميم والثقافة والرياضة والعموم والتكنولوج 6112ففي  

  تيدف إلى زيادة عدد 2110111اإلدارات التابعة لمحكومة اليابانية عن  خطو لمطمبة األجانب 
. ولكن الوضع 6161بحمول عام  2110111إلى  0410111الطالب األجانب في اليابان من 

في كان معقدا بسبب صعوبة الدراسة بالجامعات اليابانية ، مما أدي إلى ضعف تأثير اليابان 
 مجال البحوث الدولية ، والذي ينعكس في الترتيب العالمي لمجامعات .

كما يبدو ان اليابان متخمفة عن ركب العولمة  ويرجع ذلك جزئيا إلى موقفيا المتساىل 
إزاء تعمم المغات األجنبية الذي يضع اليابانيين في وضع غير مناسب  عمي الساحة العالمية.  

ان الجامعات في اليابان غير مستعدة  لمتعامل مع االتصاالت   حيث يعتقد الطالب األجانب
العالمية عمي المستوي المناسب ، مما حدا بالوزارة إلى وضع برامج تدريسية بالمغة اإلنجميزية في 
مشروعيا لتعزيز عممية التدويل حيث قامت  ثالث عشره جامعو مشتركو في المشروع بوضع 

مية بالمغة اإلنجميزية لتشجيع الطالب األجانب عمي الدراسة برامج لمحصول عمي الدرجات العم
في اليابان. إلى جانب ذلك ، تنمية قدرات الطالب اليابانيين المغوية ، واإلبداعية  ، ليتمكنوا من  

 التواصل مع نظرائيم األجانب 
م تم عقد ورشة عمل بجامعة ىوكايدو لمناقشة الطرق والسب التي  6100وفي نياية  

اتباعيا لجذب الطالب األجانب لمدراسة باليابان في ضوء القضايا االجتماعية واالقتصادية يجب 
الجارية مثل تناقص عدد األطفال وتقمص قوه العمل ، حيث  تم التوصل إلى عدد من المسائل 
مثل ضرورة توفير الموارد البشرية القادرة عمى التعامل مع العولمة وقضاياىا في جميع الجامعات 

وطنية ، كما أشارت  ورشة العمل  إلى عزوف الطمبة اليابانيين عن الدراسة الجادة مقارنو بفترة ال
ما بعد الحرب العالمية الثانية ، كما ان مؤسسات التعميم العالي باليابان ال تشبع رغبات 
وطموحات الطالب األجانب الذين يدرسون في اليابان حيث يعودون لبالدىم  بعد تخرجيم دون 

شباع احتياجاتيم الحقيقية ، باإلضافة إلى ارتفاع رسوم الدراسة ، ونقص التعاون بين الحكومة إ
               والصناعة والقطاع الخاص في اليابان ، وفقدان الشعب الياباني لحيويتو وثقتو في بمده ، الخ.

(  Futao, Huang,2017) 
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ح في اليابان عدد من اإلصالحات اليامو واعتبارا من بداية القرن الحادي والعشرين ، اقتر 
                 لنظام التعميم العالي ، ومن العوامل الرئيسية في ىذه المقترحات تدويل التعميم. فأوال وقبل 
كل شيء ، وفي مواجيو االنخفاض الكبير في عدد السكان الذين ىم في سن الدراسة ، كان 

              توسيع مجموعو المتقدمين منيم باإلضافة إلى عمي الجامعات ان تنظر بجديو في كيفيو 
 تسعي الحكومة جاىده إلى جعل نوعيو جامعاتيا مساويو لمجامعات الرائدة في الغرب ذلك ، 

(Doyon, 2001; Horie, 2002).  . 
، بيدف  0022  في 6111بحمول  011.111وقد وضعت الحكومة اليابانية خطو  

مي الصعيدين المؤسسي والوطني ، وذلك بتعيين الطالب الجامعيين تعزيز تدويل التعميم ع
. وركزت الخطة عمي تحسين نوعيو التعميم 6111الدوليين الذين سيعممون في المدارس بحمول 

والبحوث لموفاء بالمعايير العالمية ، وتقديم المنح الدراسية واإلعفاءات الدراسية لمطالب الدوليين 
عمي المغة اليابانية ، وتشجيع الطالب اليابانيين عمي الدراسة في الخارج ، وزيادة فرص التدريب 

6116 (Horie, 2002) . 
 0022في  01.462وكانت الخطة ناجحة من حيث زيادة عدد الطالب الدوليين )من 

(. ومع ذلك ، أشار الكثيرون إلى ان نوعيو التعميم ميمة بقدر أىميو 6111في  24.100إلى 
' الرامية إلى  21وضعت الحكومة خطو ' العالمية  6110ب الدوليين ، وفي زيادة عدد الطال

جامعو إلى مؤسسات لمتعميم العالي عمي المستوي العالمي. وعالوة عمي ذلك ،  21تحويل 
من طالب الجامعات الدولية  211.111ىدفا يتمثل في اجتذاب  6112حددت الحكومة في 

. وبالتالي  ركزت جيود اليابان عمي زيادة عدد  .(Yonezawa, 2011) 6161بحمول العام 
 .الطالب في الخارج ، مع القيام في الوقت نفسو بتحسين نوعيو الخدمات التعميمية المقدمة

فترات حيث كل  4كما تعتزم أداره جامعو طوكيو استحداث  تقسيم السنو الدراسية إلى 
في المستقبل القريب إلى استحداث  فصل شيرين. وكما تخطط بعض الجامعات اليابانية لمتحول 

طرق جديده لتنظيم الفصول الدراسية ، التي يتوقع ان تبدا في الخريف )بدال من الربيع(. وىذه 
محاولة لممواءمة بين التقدم المحرز في السنو الدراسية اليابانية والكميات األجنبية بيدف إعداد 

ع ان يساعد االنتقال من بداية العام الدراسي جيل من الخريجين ذوي التوجو العالمي. ومن المتوق
% من الكميات 21إلى االنخفاض في جذب المزيد من الطالب األجانب ، حيث ان أكثر من 

 .حول العالم تبدا السنو الدراسية بين سبتمبر وأكتوبر
                   كما تتوقع الحكومة اليابانية زيادة في عدد الطالب اليابانيين الممتحقين بالدراسة 
في الخارج ، عمى الرغم من وجود عوائق بسبب حاجز المغة فمقد أشارت الدراسات ان ما نسبتو 

                     % فقط  من سكان اليابان يجيدون اإلنجميزية  بطالقو،  واالن يصل عدد الكميات التي2
                  تخصص 22إجمالي  % من الكميات اليابانية ، ب61تقدم تعميما لمطالب األجانب حوالى 

( Ministry of Education, Culture ,Sports ,Science and Technology,2017 ) 
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ونتيجة لمجيود التي بذلتيا الحكومة اليابانية والجامعات لضمان التنفيذ الفعال المشاريع 
انب في اليابان من الخاصة بتدويل التعميم العالي باليابان  فقد ارتفع  أعداد الطالب األج

.  وعمى الرغم من ارتفاع تمك النسبة إال انو من 6102بحمول   6110111إلى  0410111
% من الطالب األجانب كانوا من الصين  مما يمثل اختالل في توزيع الطالب 42المالحظ ان 

رة األجانب. ومن أجل تحقيق التنوع الحقيقي في عدد الطالب الذين سيساىمون في تحسين القد
التنافسية العالمية لمجامعات اليابانية  حاولت الحكومة اليابانية اجتذاب الطالب ليس من أسيا 

 فقط بل من جميع أنحاء العالم .
في حين قام معيد البحوث لمتعميم العالي في جامعو ىيروشيما اليابانية بتنفيذ دراسة 

ولين عن األنشطة الدولية من القادة الجامعيين المسؤ   244استقصائية عمى عينة شممت  
بالجامعات المختمفة  الكتشاف رؤية ىؤالء القادة نحو عممية  التدويل. وكانت من اىم نتائج تمك 

 (:(Futao, Huang . 2017) الدراسة ما يمي
 ( بان التدويل  من القضايا اليامة  22.2تعتقد اغمبيو الجامعات اليابانية حوالى )في المائة

 قي باليابان لعممية التقدم والر 
  كما ان أىداف التدويل كما ينظر الييا القادة الجامعيين باليابان تشمل ' تحسين نوعيو

                   في المائة( ، و ' تعزيز ىيبة الجامعة وسمعتيا '  24.2ومستوي البحوث ' )
 ( في المائة 21.2في المائة(، و تحسين نوعيو الموظفين ' ) 20.4)

  اسة  إلى  ان القطاعين العامين الوطني والمحمي ييدفان في المقام األول كما أشارت الدر
في المائة عمي التوالي(، في حين  40.2في المائة و  21.2إلى تحسين نوعيو البحوث )

 في المائة 60.4تمثل اليدف الرئيسي لمجامعات الخاصة في تعزيز مكانتيا وسمعتيا )
 تعتبر تدويل التعميم العالي مفيدا عمي ما يبدو ،  وعمي الرغم من ان الجامعات اليابانية

 .فأنيا تحدد بعض المخاطر المتصمة بيذه العممية
  في المائة من المجيبين  24.0وفيما يتعمق بالوضع الدولي لمجامعات اليابانية ، فان

يعتقدون ان إنتاجيو البحوث في الجامعات في اليابان تمتثل لممعايير الدولية ، لكن 
في المائة فقط(. ووفقا ألقل من  40.2ت العامة المحمية غير متأكدة من ذلك )الجامعا

 .نصف المجيبين ، فان األنشطة التعميمية قد حققت بالفعل المعايير الدولية
  وعالوة عمي ذلك ، فان تدويل الجامعات اليابانية ، عمي النقيض من بمدان مثل أستراليا

ية ، يظير خصائص غير تجاريو قويو. وىذا واضح والمممكة المتحدة والواليات األمريك
 .بشكل خاص في حالو الجامعات الوطنية

  وعموما ، فان مستوي تدويل الجامعات الوطنية اعمي منو في الجامعات المحمية العامة أو
نتاجيتيا البحثية. وعمي النقيض  الخاصة ، وال سيما في تحسين نوعيو عمميا األكاديمي وا 

الجامعات الخاصة تركز تركيزا أكبر عمي األنشطة التعميمية األوسع  من ذلك ، يبدو ان
 .نطاقا وعمي تسجيل الطالب في الخارج عمي أساس تجاري



 عنتر محمد أحمد عبدالعالد /       تدويل التعميم العالي في كل من كوريا الجنوبية واليابان
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، من بين الجامعات التي بمغ  6102ووفقا ىيتوشي شيزاكي ، رئيس جامعو كينداي ، في 
دور الجامعات منيا كانت خاصو ، مما يدل عمي أىميو  214في اليابان ، فان  220عددىا 

          الخاصة في اليابان. ما ىو أكثر من ذلك ، ثالثة أرباع طالب الجامعة اليابانية 
( حضور الجامعات من ىذا النوع. وتميل بعض المؤسسات التعميمية 600110111)حوالي 

الخاصة إلى الشعور بقدر أكبر من المسؤولية عن توفير التعميم العالي الجودة والميارات 
 جتماعية التي سيحتاجيا الخريجون لمنجاح والعمل بفعالية في المجتمع .اال
 اهداف التدويل في اليابان  .4

يتمثل اليدف األساسي لمتدويل من المنظور الياباني في التأكيد عمى اليوية الوطنية، 
من  حيث تستخدم مؤسسات التعميم العالي اليابانية التدويل من أجل دعم اليوية اليابانية، وليس

أجل تحقيق الشيرة حول العالم، فعمى الرغم من الرغبة المخمصة لكثير من اليابانيين في 
التدويل، إال أن التدويل ليس غاية في حد ذاتو أكثر منو وسيمة لتحقيق أىداف أخرى، وبالفعل 

ة يتضح من تحميل مصطمح التدويل المستخدم في الكتابات اليابانية أنو يركز عمى التمسك باليوي
عن أىداف  ،(Masako 2006, 650)  ويكشف ماسكو(Kolesova 2011,59)  الوطنية

أخرى لمتدويل بقولو إن السياسة اليابانية في مجال تدويل التعميم العالي تيدف إلى إيجاد نفوذ 
 .اقتصادي وثقافي وسياسي في دول العالم، خاصة في دول جنوب شرق آسيا

 العالي  في اليابان السياسات الوطنية لتدويل التعميم  .5
تعد اليابان واحده من البمدان األكثر نموا من الناحية االقتصادية في العالم ، حيث يحتل 
حجم االستثمار في التعميم في اليابان  في المرتبة الثانية والثالثة عمي الصعيد العالمي. وتعمل 

 ي ذو جودة عالية. اليابان عمى اجتذاب مستمر الطالب  األجانب لمحصول عمى تعميم عال
كما تعمل وزارة التعميم والثقافة والرياضة والعموم والتكنولوجيا في اليابان  باستخدام الحق 
القانوني في التأثير عمي الموائح التنظيمية لمجامعات والكميات في الدولة حيث تساىم الوزارة في 

ا إلى معايير الجامعة ومعايير تقييم جودة التعميم الذي تقدمو ىذه المؤسسات التعميمية استناد
الكميات التي أنشأتيا. وتحدد ىذه المعايير المتطمبات الرئيسية فيما يتعمق بتنظيم عمل 
الجامعات، واختيار الطالب، ومؤىالت الموظفين، ونسب الطالب والموارد البشرية، وتسجيل 

 .المناىج، ومتطمبات التخرج،  وتنظيم أداره الكمية
ر ان تدويل مؤسسات التعميم العالي في اليابان بدأ خالل المراحل ومن الجدير بالذك

المبكرة من بناء التعميم الحديث في اليابان، باستقطاب العديد من األساتذة األجانب من مختمف 
رسال الطالب اليابانيين لمدراسة بالخارج، ولكن بعد فترة وجيزة تم استبدال ىؤالء  الدول الغربية، وا 

شرعت  0022انب بأكاديميين يابانيين كانوا قد درسوا في الدول الغربية، وفي عام األساتذة األج
 Foreign Student الحكومة اليابانية في برنامج المنح الدراسية لمطالب األجانب

Scholarship Program  ،كما عمدت خاصة طالب جنوب شرق آسيا والشرق األوسط
قضية تدويل التعميم العالي فمقد بدأت تمك الخطط لقبول الحكومات اليابانية المتتابعة عمى أىمية 

لقبول  6112وذلك الستقبال مائة الف طالب اجنبي ثم خطة  0022الطالب الدوليين بخطة 
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                 (6102-6110الف طال دولي تمييا مشروع تعزيز تدويل الجامعات من عام ) 211
ومة مشروع تبادل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس باسم مشروع الجامعة العالمية كما وقعت الحك

                    م6106تمى ذلك مشروع اذىب إلى اليابان عام  6100مع عدد  من الدول عام 
( Ministry of Education, Culture ,Sports ,Science and Technology,2017)  

تعميم عالي الجودة وبيئة  كما عمدت الحكومة اليابانية  تعزيز التدويل من خالل توفير
ومن   تسمح لمطالب اليابانيين والدوليين بتحفيز التواصل بحرية والتعاون مع بعضيم البعض.

األمثمة الجيدة عمى البرامج التي تشجع التدويل من أجل البقاء في السباق العالمي في مجال 
 .TRANSوبرنامج  G30 مشروعالتعميم العالي 

 مع ثالثة عشر جامعة MEXT من قبل 6110في عام  G30 حيث تم إطالق مشروع
لجذب الطالب الدوليين  مختارة تعمل كجامعة أساسية الستضافة وتعميم الطالب الدوليين.

حيث   لمدراسة في اليابان ، قدمت الحكومة والجامعات األساسية دورات دراسية بالمغة اإلنجميزية.
ت   مفيوم الجامعة المفتوح  ، الذي ييدف إلى كان المفيوم الرئيسي الذي طرحتو تمك الجامعا

نشاء  تطوير الموارد البشرية القادرة عمى العمل في انسجام مع الناس في جميع أنحاء العالم ، وا 
 لضمان جودة التعميم عمى المستوى العالمي  مراكز عالمية لمتعميم والبحث المناسب

نجميزية وتوفير دعم شامل لمطالب بالكامل بالمغة اإل G30 برامجحيث يتم تدريس جميع  
في حين ان برنامج ترانس   مثل تدريب المغة اليابانية ومجموعة واسعة من المنح الدراسية.

أوروبا شرق آسيا لمتعميم من أجل التنمية العالمية في العموم اإلنسانية واالجتماعية والذي تم 
 . وييدف إلى:6100إطالقو في عام 

مجامعات اليابانية من خالل بناء شبكة لمتعميم العالي عبر آسيا تعزيز التوسع العالمي ل
والواليات المتحدة وبمدان أخرى ، والسعي من أجل ضمان الجودة في التعميم العالي في إطار 
دولي من أجل تعزيز الموارد البشرية القادرة عمى العمل في مجال عالمي المجتمع وكذلك قبول 

االستراتيجية ووضع التركيز عمى المساعدات المالية لممشاريع التي الطالب الدوليين من الناحية 
تجري عمميات التبادل من خالل التعميم التعاوني بين الطالب اليابانيين والطالب 

 (MEXT 2012 ؛  2: 6106جامعة واسيدا ) الدوليين.
لجودة باإلضافة إلى ذلك ، قامت اليابان بدور ىام في إنشاء الشبكات الدولية لضمان ا

ووضع المبادئ التوجييية لمنظمو التعاون والتنمية  االقتصادية ومنظمة واليونسكو لضمان 
الجودة في التعميم عبر الحدود. وتقوم اليابان اآلن بدور نشط في برامج مراقبو الجودة المنفذة في 

ية ومن كل ما سبق من خطط وبرامج يتضح لنا أن التدويل قض .جميع أنحاء دول المنطقة  
 ميمة في التعميم العالي في اليابان ويحتل مكانة في برامج الحكومة اليابانية .

 السياق الثقافي لقضية تدويل التعميم العالي  في اليابان 
وكما حدث في كوريا فان أالزمو الديموغرافية أثرت أيضا عمي النظام التعميمي في 

اليابانية في انجاب طفل أو اثنين عمى األكثر  اليابان. فقد أدي ارتفاع تكاليف التعميم عمى األسر
لتتمكن من تحمل نفقات تعميميم  . كما أدت ممارسات االختبار واالمتحانات الصارمة في البمد 

 إلى عواقب مماثمو كما في كوريا. 
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وتجدر اإلشارة أيضا إلى ان األجانب يترددون في المجيء إلى اليابان ، وىو ما يرجع 
ت نظام التعميم في البمد وصعوبة العثور عمي وظيفة بعد التخرج. أما اليوم أساسا إلى خصوصيا

ياباني لمحصول عمى التعميم بالواليات المتحدة  ، في حين ان ىناك فقط  420111فيوجد حوالي 
من األميركيين الذين يدرسون في اليابان. ومن بين األسباب الرئيسية الكامنة وراء ذلك   00006

في مواقف التعميم العالي الياباني في السوق الدولية ، فضال عن استمرار  الضعف الممموس
اليابان في الحفاظ عمي التعميم الموحد. والواقع انو حتى في الوقت الحاضر ، لن تشرف وزاره 
التعميم اليابانية بسيولو عمي النتائج الدراسية التي يتم القيام بيا في الخارج. فحتى بعد االنتياء 

امج الدراسة والعودة إلى الوطن ، فإذا لم يكن ىناك وثيقة تشيد عمي ان ىذه النتائج من برن
 الدراسية تتطابق مع المناىج الدراسية اليابانية فإنيا لن تعترف بيا الوزارة .

وحتى الوقت الراىن ال تزال الحكومة اليابانية حذره من إمكانية ان يؤدي التدويل إلى 
ياباني. بل ان ىذه الشكوك تترجم إلى مقترحات بشان  إغالق الحدود  تدمير نموذج التعميم ال

والبدء في تنفيذ سياسة  حمائية  فيما يتعمق بالجامعات اليابانية. ولكن نظرا الن اليابان  تعاني 
حاليا من الركود الديموغرافي ، وزيادة عدم االستقرار المالي ، واالستقالل المتزايد لكميات الدولة ، 

ن ىناك المزيد من التركيز عمي األىداف األخرى ، مثل تمك المرتبطة بترتيب الكميات كما ا
اليابانية في الترتيبات  القيادية عمي الصعيد العالمي ، بما في ذلك من خالل تدويل التعميم 

 الوطني ، فضال عن مساعده كميات الدولة عمي تحقيق االستقرار االقتصادي والنمو
ة واالختالف فى تدويل التعميم العالي فى كل من اليابان خامسا : أوجه الشب

 وكوريا الجنوبية فى ضوء القوى والعوامل الثقافية  
 لتناول أوجه الشبة واالختالف بين كوريا الجنوبية واليابان يجدر تناول العناصر األتية 

 الترتيب العالمي  لمتعميم العالي في  كوريا الجنوبية واليابان .2
ظاىريا طبقا  -(  يمكن القول بان اليابان قد تفوقت 2لجدول رقم )وباستقراء ا

عمى كوريا الجنوبية  فى إعداد الجامعات التي حصمت عمى الترتيب فى افضل   -لإلحصائيات
جامعة عمى افضل خمسة مائة جامعة وفى  44حصمت  6102خمسة مائة جامعة  ففي عام 

جامعة ، إما في كوريا الجنوبية فقد  42حصمت  6102جامعة وفى عام  42كانت  6102عام 
 م .6102النتيجية عام  وكانت نفس 6102جامعة فى عام  62حصمت 
 (1027-1025( يوضح ترتيب الجامعات الكورية واليابانية من عام )7دول )ج

Japan South Korea  
6102        6102         6102 6102     6102         6102  

1 1 1 1 1 1 Top20 
2 4 4 1 1 1 Top100 
2 2 2 0 2 0 Top200 
0 6 2 2 2 2 Top300 
0 2 0 2 0 2 Top400 

02 2 02 06 00 06 Top500 
00 1 1 02 1 1 Top501-800 
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ولكن اذا تم حساب نسبة  الجامعات التي جاءت  فى الترتيب  العالمي عمى أعداد 
وبالتالي   020د الجامعات فى اليابان الجامعات الموجودة بكل بمد سوف يتضح ما يمي ان أعدا

% أما بالنسبة إلى كوريا الجنوبية فان أعداد الجامعات بيا  2.0فان نسبو تمك الجامعات تبمغ 
% من المجموع 2.6جامعة  وبالتالي فان نسبة الجامعات التي جاءت فى الترتيب العالمي  222

 الكمى ألعداد الجامعات .
 ريا الجنوبية  واليابانسمات التعميم العالي  في كو  .1

تتشابو كل من كوريا الجنوبية واليابان في ىيكل النظام التعميمي بياما حيث يتكون 
النظام التعميمي في كوريا  الجنوبية  واليابان من ثالث مراحل أساسية : التعميم االبتدائي العام ، 

بمعنى ست   4-2-2-2ام بمعني انيما يسيران  عمى نظ .والتعميم الثانوي ، والتعميم العالي
سنوات من المدرسة االبتدائية ، ثالث سنوات من المدرسة المتوسطة  ، ثالث سنوات من 
المدرسة الثانوية العميا وأربع سنوات من الكمية. كما يتشابيا فى مدة التعميم اإللزامي فى كل 

 منيما حيث تصل إلى تسع سنوات وذلك بنياية التعميم الثانوي الدنيا .
يتشابيا في ان مرحمة التعميم العالي والجامعي ليست من بين مراحل التعميم  كما

اإللزامية  وليست مجانية في الدولتين ، إال ان طموح المتقدمين لمتعميم العالي والجامعي باليابان 
وكوريا الجنوبية لموصول إلى الكميات المرموقة  يرجع إلى حقيقة ان ىذه ىي الطريقة الوحيدة 

عمى اكبر استفادة عممية  ، ألن التحصيل في الكميات المرموقة قد تكون افضل عشر  لمحصول
 مرات من الذىاب إلى جامعات عادية كما أنيا تتيح فرص التوظيف بعد التخرج مباشرة 

كما يتشابيا في نوعية مؤسسات التعميم العالي والجامعي بيما ، حيث يوجد باليابان  
امعات: الوطنية والحكومية والخاصة. وعدد من الكميات التكنولوجية ، ثالثة أنواع رئيسيو من الج

في حين تتمثل  مؤسسات التعميم العالي كوريا في ثالثة أنماط) المدارس العميا والكميات 
 المتوسطة والجامعات(. باإلضافة إلى وجود عدد من الكميات الفنية والمينية

يابان يعدان بحق  من ضمن أكثر الشعوب كما يتشابيا فى ان كال الشعبين الكوري وال
الكادحة والمثابرة في العالم. وتبذل الدولتين  كل ما في وسعيما إلعداد وتييئة  راس المال 

 البشري القادر عمي المنافسة عالميا بيدف إنعاش اقتصادىما
 في حين يالحظ ان اىم ما يميز نظام التعميم الياباني تركيزىا عمى التربية األخالقية

واالجتماعية والتعميم الفكري التي تسير جنبا إلى جنب ، وليذا السبب يتسم النظام  التعميمي في 
اليابان بتنظيم خاص لعمميو التعميم  من حيث وجود امتحانات صعبو ، وانضباط صارم ، وعقميو 

ي منيا واحده ، كما يالحظ مدى اختالف اليابان في  معاناة  الطالب من االختبارات والتي تعان
في جميع المراحل الدراسة ، وىذا ما يميز التعميم الياباني عن باقي أنظمة التعميم بدول العالم  
في حين يركز النظام التعميمي في كوريا الجنوبية عمى تعمم المغة الكورية والمغة اإلنجميزية  

 جامعي .والرياضيات وىى المواد التي يتم بناء عمييا االلتحاق بالتعميم العالي وال
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 سمات تدويل التعميم العالي في  كوريا الجنوبية واليابان  .3
من خالل معرفة أوجو الشبة بين كل من اليابان وكوريا الجنوبية في سياستيا تجاه قضية 

ضية التدويل وذلك بظيور تشابو الدولتين في بداية التطور الكبير لقتدويل التعميم العالي يالحظ 
مية المعاصرة ، والتطمع المتزايد لمجامعات اليابانية والكورية  إلى الحصول والتغيرات العالالعولمة 

عمي مركز عالمي ، والكساد الديموغرافي في كال من اليابان وكوريا الجنوبية ،جعمت من قضية 
تدويل التعميم أمرا ال مفر منو لكل من الدولتين وعمى الرغم من ذلك فان قضية تدويل التعميم 

 يابان كانت أبطأ مما كانت عميو في كوريا الجنوبية .العالي في ال
وذلك عمى الرغم من ان اليابان  بدأت عمميو تدويل التعميم العالي في وقت أبكر بكثير 
مما كانت عميو في كوريا ، ولكنيا كانت تسير بخطي بطيئة عن كوريا  ، ويرجع ذلك أساسا إلى 

في الدراسة في الخارج ،  في حين ان الطمبة  ان الطالب  اليابانيين كانوا مترددين تماما
األجانب بدورىم يعزفون عن الدراسة في اليابان بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة والصعوبات في 

 .الحصول عمي العمل وصعوبة الدراسة بالمغة اليابانية 
ميم وبالرغم من ان اليابان كانت من أوائل الدول الشرقية التي بدأت في تنفيذ تدويل التع

العالي. وعمي الرغم من استخدام مجموعو متنوعة من البرامج ، فان اليابان  كانت دائما 
متواضعة من حيث تبادل الطالب الدوليين. حيث تم مالحظة ان ىناك  نقصا كبير لمكميات 
اليابانية في قضية تدويل التعميم العالي ، ومحدودية تدفقات الطالب ومعظميا تنقل في اتجاه 

الطالب اليابانيين ال يحتاجون حقا لمغادره بالدىم إلى بمد  آخر من أجل الحصول عمي واحد ف
تعميم عالي الجودة، والحصول عمي وظيفة مرموقة  ، ألنيا يمكن ان تحصل عمي كل ذلك في 
بمدىم ، حيث ان معظم الخريجين  مضمون الحصول عمى وظائفيم بعد التخرج  . وما يبدو ان 

ن العديد من الطالب اليابانيين قد ال يندمجون تمام في المجتمع العممي المشكمة ىنا ىي ا
العالمي ، األمر الذي قد يعزل اليابان بالفعل عن بقية العالم التي تسير قدما. وفي محاولة 

اعتمدت الحكومة اليابانية خطو تيدف  0022لتعزيز الحركة الطالبية الدولية  مره أخرى في 
 .جنبي إلى زيادة التبادل األ

كما تتشابو الدولتين كوريا الجنوبية واليابان فى باىتماميما الكبير  بقضية  التدويل ولذلك 
الحكومة في كوريا الجنوبية إلى إعالن العديد من االستراتيجيات الخاصة بزيادة أعداد عمدت 

ن م  مثمما حدث في اليابان م6162الف طالب اجنبي خالل عام  611الطالب األجانب إلى 
اعتمدت الحكومة اليابانية خطو تيدف إلى زيادة التبادل األجنبي وما بعدىا من  0022بداية 

خطط والتي تعمل عمى تخفيف اإلجراءات المتعمقة بقبول الطمبة األجانب وتعزيز طرق تدريس 
 بالمغات األجنبية ؛ مع تعزيز تعميم المغة اليابانية لمطمبة األجانب 

تختمف عن اليابان في سياستيا تجاه التدويل ومن اىم اإلجراءات إال ان كوريا الجنوبية 
طالق مناىج  التي عمدت الييا كوريا الجنوبية لتطوير عممية التدويل ومنيا فتح أقسام  جديده وا 
دراسية جديده موجيو لمطمبة األجانب بصفة خاصة كما قدمت الدعم لتوظيف الطالب األجانب 

ن في البمد مع التخفيف من الشروط الالزمة لمحصول عمي تأشيره المتخرجين من الكمية والمقيمي
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والتوسع في  برامج المغة اإلنجميزية ، وخاصو في مجال العموم الدقيقة ، مثل  الكورية ؛
التكنولوجيا العالية ، واليندسة ، والرياضيات ؛ وتقود كوريا حاليا الطريق في تنفيذ التعميم بالمغة 

ت ، ويجري حاليا تدريس ثمث جميع الدورات باإلنجميزية. وكجزء من سياسة اإلنجميزية  في الكميا
كوريا بشان اجتذاب الطالب األجانب ، تقدم ليم الحكومة منحا أكاديمية خاصو وتقدم ليم الدعم 
المالي. والمنح الدراسية المقدمة في معظم الكميات الكورية تمكن الطالب األجانب من دفع 

أنفسيم. وحاليا ، يحضر الكميات الكورية طالب من اكثر من مائة دولة حول تكاليفيم الدراسية ب
 من مجموع سكان البمد . %2العالم والذين يمثمون حاليا 

في نفس الوقت تبدو اليابان متخمفة عن ركب العولمة  ويرجع ذلك جزئيا إلى موقفيا 
ع غير مناسب  عمي الساحة المتساىل إزاء تعمم المغات األجنبية الذي يضع اليابانيين في وض

العالمية.  حيث يعتقد الطالب األجانب  ان الجامعات في اليابان غير مستعدة  لمتعامل مع 
االتصاالت العالمية عمي المستوي المناسب ، مما حدا بالوزارة إلى وضع برامج تدريسية بالمغة 

جامعو مشتركو في  اإلنجميزية في مشروعيا لتعزيز عممية التدويل حيث قامت  ثالث عشره
المشروع بوضع برامج لمحصول عمي الدرجات العممية بالمغة اإلنجميزية لتشجيع الطالب األجانب 
عمي الدراسة في اليابان. إلى جانب ذلك ، تنمية قدرات الطالب اليابانيين المغوية ، واإلبداعية  ، 

 ليتمكنوا من  التواصل مع نظرائيم األجانب
ابان وكوريا الجنوبية في  دول الطالب األجانب  التي يتم تدويل كما تتشابو كل من الي

التعميم العالي معيا حيث يمكن مالحظة ان معظم طالب األجانب القادمين  لمدولتين من الدول 
% من نسبة الطالب 22األسيوية وبصفة خاصة من جميورية الصين الشعبية والذين بمغوا  

                    % من42الطالب الصينيين باليابان كانت  األجانب ، وفى المقابل نجد ان نسبة
 الطالب األجانب

 اهداف التدويل  .4
من خالل عرض الىداف تدويل التعميم العالي في كل من اليابان وكوريا الجنوبية يمكن 
مالحظة مدى االتفاق في اىدافيا حيث تركز كل من الدولتين عمى تعزيز اليوية الوطنية 

الرغم من اختالفيما في تحقيق ذلك حيث يالحظ ان الكوريين اكثر انفتاحا عمى  لمدولتين عمى
 العالم من اليابانيين الذين لدييم تحفظ تجاه قضية التدويل .

 السياسات الوطنية لتدويل التعميم العالي  في كوريا الجنوبية واليابان  .5
استيا تجاه قضايا تتشابو كوريا الجنوبية واليابان في تدخل الحكومات في شؤون سي

التدويل لمتعميم العالي والجامعي  إال انيما يختمفان في الجيات التي تتولى ذلك ، حيث تقوم 
تعمل وزارة التعميم والثقافة والرياضة والعموم والتكنولوجيا في اليابان  باستخدام الحق القانوني في 

اإلضافة إلى ذلك ، قامت اليابان ، بة التأثير عمي الموائح التنظيمية لمجامعات والكميات في الدول
بدور ىام في إنشاء الشبكات الدولية لضمان الجودة ووضع المبادئ التوجييية لمنظمو التعاون 
والتنمية  االقتصادية ومنظمة واليونسكو لضمان الجودة في التعميم عبر الحدود. وتقوم اليابان 

 .جميع أنحاء دول المنطقة   اآلن بدور نشط في برامج مراقبو الجودة المنفذة في
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في حين تساىم عدد من الوزرات في  الحكومة كوريا الجنوبية في قضية تدويل التعميم  
 مثل  وزارة التعميم الوطنية ووزاره العمل ووزاره التجارة والصناعة والطاقة 

 السياق المجتمعي لتدويل التعميم العالي  .6
عمي التطمع إلى التعمم ، وتشجع عمي احترام من منطمق التقاليد الكونفوشية التي تشدد 

المتعممين في المجتمع ، وتربط وضع أفراد المجتمع الكوري بمستوي تعميميم ، فان كل أسره 
كورية تسعي جاىده لضمان أفضل التعميم ألطفاليم  وعمي استعداد لالستثمار الباىظة  في 

يمية ال تستطيع معظم األسر عمى تحمل تنميتيم ،  ونظرا لممبالغ الباىظة في المصروفات التعم
نفقات كل أبنائيا وبالتالي يكتفون بطفل واحد لكل أسرة مما اسفر عن أزمو ديمغرافية عميقة ، 

 والتي أثرت بشكل مباشر عمى النظام التعميمي  
كما أسيم النمو اليائل لالقتصاد الكوري إسياما كبيرا في القيمة التي يضعيا الكوريون 

الماضية ، حقق البمد معدل عائد مرتفع بصوره غير  62م العالي. وفي السنوات ال في التعمي
عادية من االستثمارات التعميمية ، ، ىناك قسط كبير ومتزايد من األجور المرتبطة بالحصول 

، عمي سبيل المثال، يكسب خريجو الكميات ما يصل إلى 6112عمي تعميم عال في كوريا. ففي 
مالئيم الحاصمين عمي درجو التعميم الثانوي. ومع التصنيع السريع لمبالد ، مره أكثر من ز  6.2

فان سوق العمل في كوريا مجزاه إلى حد كبير عمي أساس الخمفية التعميمية. وعمي ىذا النحو ، 
يعتبر الحصول عمي التعميم العالي أمرا أساسيا لدخول سوق العمل األولية. ونتيجة ليذه العالقة 

ضافة إلى تقاليد الكونفوشيوسية ، يرتبط التعميم بمراكز السمطة والنفوذ: فالخريجون من جزئيا ، اإل
 عشر جامعات رئيسيو ليم قرابة ثالثة أرباع المناصب الحكومية الرفيعة المستوي

وكما حدث في كوريا فان أالزمو الديموغرافية أثرت أيضا عمي النظام التعميمي في 
اليف التعميم عمى األسر اليابانية في انجاب طفل أو اثنين عمى األكثر اليابان. فقد أدي ارتفاع تك

لتتمكن من تحمل نفقات تعميميم  . كما أدت ممارسات االختبار واالمتحانات الصارمة في البمد 
 إلى عواقب مماثمو كما في كوريا. 

يل إلى القوى السياسية المحافظة  في اليابان حذره من إمكانية ان يؤدي التدو كما ان 
تدمير نموذج التعميم الياباني  بل تعدت ىذه الشكوك  في طرح مقترحات بشان  إغالق الحدود  

 .  والبدء في تنفيذ سياسة  حمائية  فيما يتعمق بالجامعات اليابانية
كما تتشابو الدولتين في وجود األزمات االجتماعية والمسبب ليا نظاميما التعميمي ، فمقد 

ع التعميم في كوريا  الجنوبية واليابان إلى ما يسمي ب  حمي التعميم  ، التي أدي النمو في قطا
أضرت بالطالب في شكل استمرار االكتئاب والحمل المعنوي الزائد عمى كاىل الطالب  وبالرغم 

 من ذلك تبذل الحكومتين اليابانية والكورية لحل مثل تمك األزمات التعميمية 
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لتطبيق تدويل التعميم العالي بجمهورية مصر  : اإلجراءات المقترحة سادسا 
 العربية فى ضوء االستفادة من الخبرات األجنبية 

في ضوء التحميل المقارن لتجربتي كوريا الجنوبية واليابان يسعى الباحث الى وضع 
مجموعة من المقترحات التي يمكن ان تساعد مؤسسات التعميم الجامعي في قضية التدويل ، 

دة من خبرة كوريا الجنوبية واليابان  فمن خالل عرض أوجو الشبة واالختالف بين وذلك باالستفا
 الدولتين يمكن ان نستنتج ما يمي :

  ان عمميو تدويل التعميم في كل من كوريا واليابان تكتسب زخما متزايدا، واألسباب تكاد
. غير ان ىناك تكون متشابو إلى حد كبير والمتمثمة في العولمة والتغييرات الديموغرافية

بعض االختالفات في الطريقة التي تسير بيا عمميو التدويل في البمدين ، مثل حقيقة انو 
في كوريا تعطي تطوير المحتوى العممي لمطالب الدوليين قدرا اكبر من الجامعات اليابانية 

 في حين تيتم الجامعات اليابانية  بتطوير اإلجراءات التنظيمية لمتعميم الجامعي 
 وم الدولة في كوريا الجنوبية بمسئولياتيا الكاممة تجاه الجامعات الكورية ، في حين ان تق

نموذج التدويل الحالي لميابان يمر بمرحمو انتقاليو حيث يتم  تحول تدريجي يحدث في  
اإلجراءات الحكومية تجاه تدويل التعميم العالي بالجامعات وذلك من منطمق إعطاء 

 لتصرف في إدارة شؤونيا الجامعات الحرية في ا
  تمر كال الدولتين بكساد ديموغرافي ، والذي إذا لم يعالج اآلن ، فانو قد يؤدي إلى فجوة

كبيرة  بين عدد أماكن الطالب التي تخصصيا الجامعات والطالب المرتقبين الذين يتوقع 
 منيم ملء تمك األماكن. 

  إلى تطوير نظام التعميم العالي شارك كال البمدين بنشاط في وضع برامج مختمفة تيدف
وتعزيز قدرتو التنافسية. وكانت نتائج ىذه المشاريع مثيره لإلعجاب ، وال سيما في كوريا 
الجنوبية ، التي أحرزت تقدما في الترتيب العالمي لمجامعات في غضون عقدين فقط. وىذا 

اتيا المتعمقة بتدويل النجاح الذي حققتو الدولتين يجعل من الممكن اعتبار خبراتيا وممارس
التعميم الجامعي جديرة باعتبارىما تجارب رائدة في ذلك المجال والتي يمكن االحتذاء بيا 

 في الجامعات العربية.
  : كما تتشابه الدولتين في بعض اإلجراءات التي اتبعتها  في تدويل التعميم العالي 
طالق مناىج دراسية جديده موجيو لمطم .0 بة األجانب عمي وجو التحديد  فتح أقسام  جديده وا 

 في الدولتين
تقديم الدعم لتوظيف الطالب األجانب المتخرجين من الجامعات اليابانية والكورية  والمقيمين  .6

 في الدولتين
 تخفيف الشروط الالزمة لمدخول الدولتين .2
 تمويل النشاط التسويقي لمكميات الكورية واليابانية  .4
ية ، وخاصو في مجال العموم الدقيقة ، مثل التكنولوجيا التوسع في  برامج المغة اإلنجميز  .2

 العالية ، واليندسة ، والرياضيات
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استحدثت الدولتين ميزة في قضية تدويل التعميم بالنسبة لمطالب الكوريين واليابانيين  ، حيث  .2
يمكن لمجموعو من الطالب ان يتابعوا  دراستيم  لمدة عام دراسي في كمية اجنبيو مشيود لو 

لتمييز وبصفو خاصة بالمممكة المتحدة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية والواليات المتحدة با
 األمريكية بالنسبة لميابان  ومعظميم يبتعث لدراسة المغة

 سن القوانين المتعددة لدعم تدويل التعميم العالي في الجامعات العربية  .2
                         لالستفادة منيا في تدويل الدولتين عمى االىتمام بدراسة النظم التعميمية المتقدمة  .2

 التعميم العالي 
نشاء الشبكات الدولية لمجامعات  .0  اىتمام الدولتين ببرامج التعميم اإللكتروني وا 

ومن خالل مما سبق  ينمكن استخالص اهم متطمبات تدويل التعميم العالي 
 بالجامعات المصرية فيما يمي :

طال .0 ق تخصصات دراسية جديده موجيو لمطمبة األجانب عمي وجو فتح أقسام  جديده وا 
 التحديد بالجامعات العربية 

عقد بروتوكوالت تعاون بين الدول المستيدفة الجتذاب أبنائيا بشان دعم لتوظيف الطالب  .6
 األجانب المتخرجين من الجامعات العربية  في بمدانيم األصمية

خول البالد ،و تخفيف اإلجراءات المتعمقة تخفيف الشروط الالزمة لمحصول عمي تأشيره د .2
 بقبول الطمبة األجانب 

إعداد خطة لتمويل تسويق الجامعات وأبحاثيا العممية في الدول المستيدف قبول أبنائيا  .4
 لمدراسة بجميورية مصر العربية 

                التوسع في التدريس  بالمغة اإلنجميزية في بعض التخصصات الموجية خصيصا .2
 الب األجانب لمط

العمل عمى التوسع في برامج المنح والبعثات قصيرة المدى لمطالب المصرين قبل التخرج  .2
 لمتابعة دراستيم لعام دراسي في الدول المتقدمة 

العمل عمى تزويد المنح الدراسية المدعومة لمطالب األجانب المتميزين لمدراسة بالجامعات  .2
 العممية المصرية واالستفادة منيم في األبحاث 

ضرورة قيام الحكومة المصرية  بتدعيم المتميزين من الطالب التابعين لمجاليات من  .2
 مختمف الجنسيات العربية ) السورية والعراقية واليمينة والميبية (

محاولة االستفادة من دراسة نظم التعميم في الدول المتقدمة في قضية تدويل التعميم العالي   .0
 تي تعد حميفا استراتيجيا لجميورية مصر العربية وبصفة خاصة في الدول ال

ضرورة إعداد البنية التحتية المناسبة لبرامج التعمم اإللكتروني وتدعيم الجامعة االفتراضية  .01
عداد الموائح والتشريعات القانونية لمثل تمك البرامج   المصرية  وا 

بمنظمو التعاون العمل عمى إنشاء شبكة دولية لضمان الجودة وفقا لممبادي الخاصة  .00
 والتنمية  االقتصادية ومنظمة اليونسكو لضمان الجودة في التعميم عبر الحدود. 
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