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االتجاهات والإمكانات والفر�ص
في التعليم العالي بتركيا
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ً  يتناول هذا املقال:ملخص
 التي ُتعدّ إحدى،نقاشا حول اجلامعات خالل القرن املنرصم
 وهيدف إىل دراسة توفري اإلمكانات والفرص من خالل،قاطرات االجتاهات احلديثة
 إذ أظهرت الدراسات والبحوث املح ّلية والعاملية أن نظام التعليم،"التعليم العايل" يف تركيا
ُ  أمهها "اإلدارة أو،العايل يتشكل بشكل أسايس من سبعة مباحث
 وأن لنظام اجلامعة،"احل ْكم
دورا
ً -اجلديد الذي يعتمد عىل األنظمة الرقمية ويركز عىل ريادة األعامل والتقنيات املبتكرة
التوصل إليه إال من خالل تعاون أصحاب
يتم
ّ
ّ  وأن هذا األمر لن،كبري يف إنتاج املعرفة
وكيفي متوائم مع العوملة وطبيعة العامل
كمي
داخليا
،املصلحة
ًّ
ًّ
ّ
ّ  بتقديم تعليم،وخارجيا
.اليوم
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ABSTRACT In this article. the modernized trends. and educational opportunities
for higher education are considered in a systematic manner. It also discusses the
main local and universal reviews and criticism regarding the basic seven themes of
which university’s system is composed of. In this context. the universities have been
anticipated to educate the citizens of the global world while taking the local needs
into account. All these promote the nature of being an “entrepreneurial university.” As
a whole. the operation of the main six principles. that are discussed in details in the
article. would enhance universities system to keep pace with the developing global
market.
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المدخل
ال ّب�د من مس�ايرة عرص العوملة الذي نعيش فيه اآلن ومتطلبات�ه املجتمعية وتنوعه املعريف،
املهم خلق جمتمع متع ّلم من أجل أن
وألن العلم واملعرفة مقومات عرص العوملة األساسية فمن ّ
نحافظ عىل مكانة متميزة يف هذا العامل.

هتتم بتنمية مواردها البرشية ،وزيادة مهارات اإلنسان وقدراته ،والعمل
نجد أن البالد التي ّ
وقادرا فيعود عليها بالنفع املبارش -تس�تثمر ّ
كل ما متلك من
منتجا
على تأهيله وتدريبه ليكون ً
ً
ملموس�ا ،وتصبح ق�وة ال بأس هبا يف
إجيابيا ،ومن هنا حتقق تقد ًما
اس�تثامرا
ث�روات ومص�ادر
ً
ً
ًّ
جماالت شتى ،أبرزها املجاالت التكنولوجية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والعسكرية.
و ُي َع�دّ التعلي�م الع�ايل ومؤسس�اته من أبرز ه�ذه املجاالت الت�ي بدأت تش�قّ طريقها نحو
التطوير بنهج معر ّ
يف هنضوي وبآليات منهجية ،والتي جاءت اس�تجاب ًة ملتطلبات س�وق العمل
م�ن جهة ،والث�ورة التكنولوجية الكربى من جهة أخرى ،وبخاصة بع�د التغريات اهلائلة التي
حدثت يف القرن احلادي والعرشين ،وأثر هذا التطور يف سوق العمل وتنوع العرض والطلب؛
مؤسس�ات التعليم العايل ت َُط ِّور نفسها وتوفر بيئة تعليمية ألفرادها؛
هلذا الس�بب خاصة بدأت ّ
تبع�ا لفرص العلم والتكنولوجيا التي تتطور بطبيعة التغير العام يف القرن احلادي والعرشين.
ً
تارخيي�ا ،تأيت التطورات الرسيعة التي ُن ِّفذت يف مؤسس�ات التعلي�م العايل حتى يومنا هذا ،من
ًّ
قبي�ل تطوير العل�وم وإتاحة فرص وجم�االت معرفية وعملية واس�عة ومتنوع�ة للطالب -يف
هنجا إصالح ًيا يتناس�ب مع العرص احل�ايل .يتناول هذا البحث
مقدم�ة املج�االت التي اتخّ ذت ً
االجتاه�ات اجلدي�دة أو اإلمكاناتُ /
الف َ�رص التي أحدثها القرن احل�ادي والعرشون يف جمال
التعليم العايل.

االتجاهات الجديدة في التعليم العالي:
الإدارة
التط�ورات االقتصادية واالجتامعي�ة والتكنولوجية احلالي�ة ،واملفاهيم اجلديدة يف
س�ب َبت
ُ
ّ
لاً
وحتو يف
املجال اإلداري -ظهور مفاهيم ومؤسسات جديدة يف جمال اإلدارة ،وتغيرّ ً ا
ً
رسيعاّ ،
مفاهيم إدارة املؤسس�ات عمو ًما .واإلدارة هي أحد املفاهيم الشهرية التي أ ّثرت يف العديد من
التخصصات ،من إدارة األعامل إىل اإلدارة العامة ،ومن العالقات الدولية إىل التعليم ،والسيام
يف اإلدارة العامة خالل السنوات اخلمس عرشة األخرية.1

ولد مفهوم اإلدارة وأنموذجها /هنجها منذ عام  ،1990وتس�ارعت وترية شهرته وتأثريه
من�ذ ع�ام  ،2000وال ي�زال ه�ذا املفهوم من املب�ادئ األساس�ية التي ج�ددت تعريف وتغيري
وظائف الدولة؛ وال يقترص تأثريه عىل نموذج التنمية االقتصادية فحسب ،بل يف الوقت نفسه
يؤث�ر ً
أيض�ا يف وظائ�ف الدولة ،واملؤسس�ات اجلديدة التي ستُؤَ َّس�س للوفاء هب�ذه الوظائف،
2
ومفهوم الديمقراطية ،والربامج االجتامعية ،وحتى ثقافة ريادة األموال .
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ّ
حتول يف
إن "احلوكم�ة /احلك�م" مفهوم جيمع بني مفهو َم�ي "اإلدارة" و"التواصل" ،وهذا ّ
مبنية عىل منفعة متبادلة.
شكل العالقات بحيث تكون ديمقراطية ومتبادلة بني الطرفني ،وهي ّ
على س�بيل املثال ،ت َُع�دّ املبادئ األساس�ية الالزمة للحكومة الرش�يدة :الش�فافية ،واالنفتاح،
واملساءلة ،واملشاركة ،والفعالية ،وااللتزام بالقانون واملسؤولية االجتامعية.3

يف هذا الس�ياقُ ،ي ّ
ش�كل مبدأ املس�اءلة سلس�لة من املعايري املادية وامللموس�ة عىل مس�توى
ُطب�ق بعمق عىل الفاعلين يف التعليم الع�ايلّ .
إن كيفية إمتام املس�اقات
التعلي�م الع�ايل ،والتي ت َّ
املوجودة يف مس�تويات التعليم العايل ،وتعريف معايري النجاح بالنس�بة للمتعلمني واملع ِّلمني،
واكتش�اف وتوس�يع طرق التنافس مع السوق اخلارجية -ما هي إال عدد قليل من النقاط التي
ستوفرها احلوكمة ألصحاب املصلحة /رؤوس األموال يف اجلامعة.
ّ
إن املشاركة -وهي مبدأ مطلوب للحكم الرشيد عىل مستوى التعليم العايل نيابة عن مجيع
يتم إال من
فعال�ة ومثمرة
أصح�اب املصلح�ةُ -يمكن أن ت�ؤدي إىل نتائج ّ
اجتامعيا ،وهذا ل�ن ّ
ًّ
وتشاركي عىل املستوى الوطني؛ ألن نظام التعليم العايل اجليد
خالل إدراج هنج جديد وعادل
ّ
يتطلب إدارة جيدة ،وفهماً جيد للتواصل .وهبذا الشكل يمكن اعتبار مبادئ احلوكمة الرشيدة
ومبادئها التي سبق ذكرها فرصة أو إمكانية لتطوير جمال التعليم العايل عىل السواء.

العولمة والمناف�سة
ّ
إن اجلامعات منذ مرحلة التأسيس حتاول أن تكون منظمة ،بحيث تلبي احتياجات الطالب
املختلفة يف املجاالت األكاديمية واالجتامعية والثقافية .ويف حماولة خللق ديناميكية بنا ّءة بدأت
الثامنينيات ،وتس�ارعت منذ ذلك احلني .ومن�ذ النصف الثاين من
حرك�ة اإلصالح من�ذ بداية
ّ
خريف 199 2018

الأبحاث  -الدرا�سات م�صطفى �آيدن

الق�رن العرشي�ن تأث�رت حركة إصلاح التعلي�م العايل
بش�دة بظاه�رة العوملة ،وكذل�ك كانت حرك�ة الطالب
بطبيعة احلال متأثرة بالعوملة.4

� ّإن الجامع � ��ات من � ��ذ مرحل � ��ة الت�أ�سي� � ��س تح � ��اول �أن تكون
منظم � ��ة بحيث تلب � ��ي احتياجات الط �ل ��اب المختلفة في
المج � ��االت الأكاديمي � ��ة واالجتماعي � ��ة والثقافية .وفي
ّ
إن نظام التعليم العايل يف تركيا يمكن اعتباره بجميع
َ
األس�ايس النخ�راط تركي�ا يف املجتم�ع
الشرط
محاول � ��ة لخل � ��ق ديناميكية بنا ّءة ب � ��د�أت حركة الإ�صالح أبع�اده
ّ
ال�دويل؛ ألن�ه إضاف�ة إىل املي�زة اجليوسياس�ية والنس�يج
منذ بداية الثمانين ّيات وت�سارعت منذ ذلك الحين
التارخي�ي املصاح�ب لتأس�يس تركي�ا -سيس�هم رف�ع
مس�توى التعلي�م الع�ايل الرتك�ي يف تقوية حض�ور أمتنا
بوصفه�ا ق�وة عاملية يف خضم القوى العاملية األخرى .إن ازدياد النفوذ العاملي لبلدنا ،وتراكمه
حوارا وتفاعلاً مع العامل بشكل متزايد .ويف
التارخيي والثقايف ،واس�تقراره االقتصادي -خلق
ً
هذا السياق أصبح التعليم العايل أحد أهم عنارص القوة الناعمة لرتكيا يف الساحة الدولية.

ّ
دولي�ا) التعليم العايل يف تركي�ا له أمهيته ،ليس فقط من حيث اإلس�هام
إن تدوي�ل (جعل�ه ًّ
يف الوض�ع اإلقليم�ي والعاملي ،بل يف الوقت نفس�ه إلث�راء مفهوم اجلامعة يف مجي�ع النواحي،
ول�ه أمهيته كذلك يف متكني جامعاتنا من حتسين ج�ودة التعليم والبحوث؛ ل�ذا جيب أن تضع
تركي�ا ُم ِهمة االرتقاء بالتعليم العايل وانطالقت�ه من املحلية إىل اإلقليمية بل وإىل الدولية ضمن
إستراتيجيتها الدولية ،ب�ل ومن أهدافها العاملية باعتباره أداة م�ن أدوات قوهتا اإلقليمية .ويف
هذا السياق ،ال بد من وجود إسرتاتيجية قابلة للتنفيذ لتطوير العالقات يف جمال التعليم العايل،
ليس فقط يف نطاق اجلغرافية القريبة من تركيا ،بل تتعدى ذلك إىل البلدان اآلسيوية واإلفريقية
وأمريكا الالتينية.
ّ
إن اهل�دف الرئي�س للعومل�ة واملنافس�ة يف التعليم الع�ايل هو وضع آلي�ات تضمن أن جتعل
ٍ
ٍ
الِرؤية املس�تقبلية للتعليم العايل يف تركيا يف مكانة مركزية ،وتكون بطبيعة احلال موافق ًة ملكانة
تركي�ا العاملي ًة ،وترفعها إىل مس�توى ي ّتفق مع أهدافها السياس�ة االقتصادية واخلارجية؛ وذلك
من خالل اختاذ إجراءات مؤسسية يف البالد لتحقيق النجاح عىل املدى الطويل ،واختاذ التدابري
الالزم�ة لضمان عالمته�ا التجاري�ة يف العامل ،حت�ى تتمكن من تنفيذ سياس�ة متع�ددة األبعاد
ومتعددة األطراف بحيث تنجح بدمج جهود مجيع أصحاب املصلحة .وحتقي ًقا هلذه الغاية عىل
وعلميا للعالمَ
أكاديميا
اجلامع�ات التي يراد تدويلها أن تخُ ِّرج طال ًبا واس�عي الثقافة ،ومدركني
ًّ
ًّ
وتباعا سيش�كل طالب هذه اجلامع�ات الدولية والذين
م�ن حوهلم ،ومؤهلين بمهنية عالية.
ً
5
خترجوا بمؤهالت مهنية عالية مصدر اهليبة للجامعات .
ّ
إن مجي�ع اآللي�ات والعوامل الت�ي تؤدي إىل العوملة مرتابطة ،ويؤث�ر بعضها يف بعض ،وال
6
س�هلت العوملة الوص�ول إىل جمموعة متنوعة
يمك�ن اعتب�ار العوملة مس�تقلة عن التعلي�م .إذ ّ
م�ن اخلدم�ات من خالل فت�ح الطريق أمام النق�ل واالتصاالت ،وأ ّدى ذلك ب�دوره إىل زيادة
عدد الطالب الراغبني يف مواصلة تعليمهم يف اخلارج ألغراض خمتلفة .ونتيجة لذلك ،أصبح
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التعليم حالة دول ًية ،وأصبحت املنافس�ة بني مؤسس�ات التعليم العايل تعطي أمهية للبحث عن
الرشاكة .7

أدوارا
مؤسس�ات التعليم العايل يف الس�نوات األخرية إسرتاتيجيات خمتلفة ،وتأخذ
تطو ُر
ُ
ً
ّ
أكثر ً
نشاطا للحصول عىل حصة أكرب من العدد املتزايد للطالب الدوليني/األجانب .يف العام
ال�درايس  2017-2016كان  ٪ 1.5م�ن الطلاب امللتحقين بالتعلي�م الع�ايل من الطالب
ُفحص النس�ب املئوية وف ًقا ملس�توى تعليمهم نج�د أن  ٪ 1.8من الطالب
األجان�ب .عندما ت َ
الدوليين يف مرحل�ة الليس�انس (ه�ذه القيمة لعام  2013ه�ي  ،)٪ 1وح�وايل  ٪ 4يف برامج
املاجس�تري ( ٪ 4لع�ام  ،)2013وح�وايل  ٪ 8.3يف برامج الدكتوراه( ،وه�ذه القيمة  ٪ 4لعام
املس�جلني يف برام�ج البكالوريوس
 .8)2013ويب�دو أن النس�بة املئوي�ة للطلاب الدوليين
ّ
�ي  2013و .2017كما أن تنقل
والدكت�وراه ،بش�كل خ�اص ،تضاعف�ت باملقارن�ة بين عا َم ّ
الطلاب األجان�ب ،وهو أحد االجتاه�ات الالفتة للنظر يف التعليم العايل ،جيلب معه املنافس�ة
ً
جي�د ،ومتويل كاف ،ويتطل�ب إجرا َء
أيض�ا ،وهت�دف ه�ذه املنافس�ة إىل توفري طاق�م أكاديمي ّ
ٍ
دراس�ات علمية مشرتكة ،وتقاس�مها بنيَ مؤسس�ات التعليم العايل 9.يف هذه النقطة جيب عىل
املهمة والرؤية عند تطبيقها يف املؤسس�ات
مؤسس�ات التعليم العايل أن ت�ويل أمهية للتمييز بني ّ
الناجح�ة األخ�رى ،وأن تويل أمهية للمنافس�ة بنا ًء على مفهوم التميز ،وأنظم�ة ضامن اجلودة،
وكذلك الرتتيب الدويل للجامعة.

يف التحلي�ل النهائي ،ويف س�ياق احلديث ع�ن التعليم العايل يمكن اعتب�ار ظاهرتيَ العوملة
واملنافس�ة جم�الاً يمكن االس�تثامر فيه أو فرص�ة واقعية .إن نظ�ام اجلامعة ال�ذي يتحدث بلغة
العل�وم العاملية ويع ّل�م العلوم العاملية املتكاملة -حيمل معه جمموع�ة من الفرص واإلمكانيات
اجل�ادة للمش�اركني فيه ،ويمكن توس�يع واس�تثامر هذه اإلمكان�ات والف�رص يف ثالثة حماور
رواد األعمال الفكريني.
مرتابط�ة بش�كلٍ أس�ايس ،وأول حمو ٍر
ُ
عرفون بأنهّ �م َّ
العلماء الذي�ن ُي َ
ّ
إن أنظم�ة اجلامع�ة التي يتص�در فيها األكاديمي�ون الذين يبح�رون يف العلوم ،ويس�تخدمون
أساس�يا يف منظور عامل�ي -فرصة جدية يف
املصطلح�ات املشتركة ،وجيعلون الكفاح الفكري
ًّ
ِ
ساحة التنافس العاملية .واملحور الثاين هو البيئة املادية واملشاركة األكاديمية التي جيد الطالب/
نفس�ه فيها .بوض�وح أكثر ،جيب اعتب�ار وجود إمكان�ات البنية التحتي�ة (التكنولوجيا،
الع�المِ َ
املكتبات ،املختربات...إلخ) أو تطوير معامل التطبيق األساس�ية للعلوم -فرص ًة جادة .يمكن
ً
أيضا تقديم الثقافة العلمية التي أنشأهتا هذه املؤسسات واملعرفة املرتاكمة مع الوقت قو ًة دافعة
ثالثة ،أو فرصة فكرية واجتامعية ت َّ
ُشكل من خالل إكامل أو إمتام املحاور السابق ذكرها.

نظم �ضمان الجودة واالعتماد
يتحول برسعة إىل العوملة تكون أنظم�ة التعليم العايل بطبيعة احلال يف تنافس دائم.
يف ع�امل ّ
وهن�اك حاج�ة إىل النم�و املخطط له ،م�ع توفري املؤهلات الالزمة يف س�ياق التعليم والبحث
خريف 201 2018

الأبحاث  -الدرا�سات م�صطفى �آيدن

ّ
ويوض�ح هذا الوضع
واخلدم�ات ،وذل�ك من أجل بقاء مؤسس�ات التعليم يف هذه املنافس�ة.
رضورة أن تصبح املهنة األكاديمية جذابة ،فضلاً عن توحيد معايري جودة املجال األكاديمي.
ع�رف ضامن اجلودة بأن�ه" :مجيع العمليات املخططة هلا ،واملنهجي�ة التي يمكن أن تضمن
ُي َّ
امتث�ال مؤسس�ة أو برنامج للتعليم العايل بش�كل كامل لعمليات اجل�ودة واألداء ،بام يتفق مع
معايري اجلودة الداخلية واخلارجية".

وأم�ا االعتامد فهو نظام ضامن جودة معتمد ،وعملية متت املوافقة عىل صالحيتها وكفاءهتا
وموثوقيتها.
بنا ًء عىل ما س�بق ،يمكن أن يقالّ :
إن االعتامد وضامن اجلودة متكامالن مع بعضهام ً
بعضا.
تُش�غَّ ل أنظمة اجلودة واالعتامد وف ًقا ملعايري معينة .ووف ًقا آلقتان وكنجيل ( )2007فإن املعايري
الت�ي ينبغ�ي وجودها يف دراس�ات االعتماد ُع ِّينت بحس�ب معايير برنامج أه�داف الطالب
والرتبي�ة والتعليم ،وإنت�اج الربامج وتقييمها ،وجودة أعضاء هيئ�ة التدريس ،والبنية التحتية،
والدعم املؤسيس ،واملوارد املالية ،ومعايري الربنامج.

ّ
إن معرفة قيمة اجلودة واالعتامد وتطبيقهام يف مؤسسات التعليم العايل مهمة للغاية .وبشكل
تعرف
أكث�ر تفصيًل�اً  ،فإن االعتامد يف التعلي�م العايل يو ّفر املؤهالت األكاديمية التي تس�هم يف ّ
مؤسس�ات التعلي�م العايل بعضها عىل بعض ،وال ّ
ش�ك أن�ه بذلك يعطي الثقة أن املؤسس�ات
س�تلبي احتياجات التعليم والتدريب ،بالتوازي مع مقارنة الدبلومات والتوصيفات
املعتمدة
ّ
العلمية واألكاديمية.

إضاف�ة إىل ه�ذه فإنه يوفر التقييم الذايت للمؤسس�ة ،ويس�مح بالتقييم الداخيل للمؤسس�ة
بش�كل متقط�ع عرب س�لطات االعتامد املس�تقلة عن املؤسس�ة .وه�ذا يو ّفر ب�دوره للجامعات
آليات املراقبة ،والتنسيق ،والتقييم ،وتو ّفر التفكري النقدي الب ّناء الذي يساعد عىل تطوير وهتيئة
وجهوزي�ة العملية التعليمية يف مؤسس�ات التعليم العايل ،والذي يع�د أعقد احللقات يف دورة
إن تقديم خدمة تعليم ٍ
التعليم وفضاءاته املتنوعةّ .
عال مثبت ومعرتف به عىل املستويني الوطني
فرصا كثرية ويتيح خيارات عدة للجميع.
والدويل يو ّفر ً
نموذج جامعة رواد األعامل

تدف�ع زيادة املنافس�ة املتزايدة يف جمال التعلي�م العايل ومطالب التعلي�م اجلامعي اجلامعات
مرت الظاه�رة اجلامعية
إىل البح�ث ع�ن مصادر جدي�دة ،وتجُ ْ ربها عىل العمل بش�كل مغامرّ .
باملهم�ة التعليمية نتيجة
هتتم
ّ
عبر مراحل أساس�ية منذ تأسيس�ها .يف البداية كانت اجلامع�ات ّ
للاِ حتياج�ات التي أت�ى هبا املجتمع الصناعي ،فضلاً عن االهتامم برس�الة اجلامعة األكاديمية
ووظيفته�ا البحثي�ة .يف ع�امل الي�وم الذي تتطور في�ه العل�وم والتكنولوجيا برسع�ة ،اعتمدت
اجلامعات إسها ًما مباشرً ا يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.
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وأشار روبرتسون يف بحثه الذي قام به سنة ()2008
إىل متطلب�ات اجلامع�ة الريادي�ة :وهي ِقي�ادة قوية تدعم
ِ
ري�ادة األعمال املوج�ودة يف مجي�ع اجلامعات،
ق�درات
وتعمل على حتقيق رواب�ط قوية مع أصح�اب املصلحة
م�ن خ�ارج اجلامع�ة ،والذي�ن يمكنه�م أن يس�هموا يف
دع�م اجلامعة من خالل التعاون بني اجلامعات وتفعيل
الصناعة ،مع اس�تخدام تقنيات التعلي�م املبتكرة ألعامل
املق�اوالت ،فضلاً عن إزالة احلدود التي حتول بني تدفق
الفعال بني املؤسس�ات ،م�ن خالل ما تقدمه
املعلومات ّ
التخصصات التي يمكن أن حتل مشكالت العامل .
مناهج التعليم املتعددة من
ّ

في عال � ��م يتح� � � ّول ب�سرعة �إل � ��ى العولمة تكون
�أنظم � ��ة التعلي � ��م العال � ��ي بطبيع � ��ة الحال في
تناف�س دائم .وهناك حاجة �إلى النمو المخطط
ل � ��ه م � ��ع توفي � ��ر الم�ؤه �ل ��ات الالزمة ف � ��ي �سياق
التعليم والبحث والخدمات وذلك من �أجل بقاء
م�ؤ�س�سات التعليم في هذه المناف�سة

يوج�د ل�دى األكاديميين الذين يعمل�ون يف اجلامع�ة الريادي�ة العديد من امله�ارات التي
تؤهلهم لألخذ بزمام املبادرة ،وتقديم ما يلزم من مس�اعدة يف األنش�طة الطالبية .ومن ميزات
ّ
تل�ك اآلليات املرشوعات املبتك�رة التي ينفذها الطالب ،وتظهر قدرهت�م الفائقة يف تنظيمها،
وما تعكس�ه من قدرات وميزات يتمتعون هبا ،وتس�هم يف تش�جيعهم حتى تتسنى هلم ديمومة
اإلنت�اج واالبت�كار اللذين يتأتّيان هلم من خالل ّ
اطالعهم على التقنيات والتطورات املبتكرة،
وترسع من إنتاج هذا النوع من األنشطة عىل أيدي
تسهل
وهذا ال شك هو هدف اجلامعة التي ّ
ّ
هذه النوعية من الطالب املتميزين.
وتسهم هذه األنشطة املشرتكة والتفاعالت القائمة بني األكاديميني من جهة والطالب من
جه�ة أخ�رى يف موضوع ريادة األعامل ،وهذا يس�تلزم رضورة دعم إنش�اء مجعية أعامل تكون
حلقة وصل بني اجلامعة ومؤسسات الصناعة؛ وهذا هو املصدر الدافع للجامعات الريادية يف
تنظيم املرشوعات يف السياق النظري والعميل.
وعندما نتأمل نجد أن اهلدف املرجو من ذلك كله يتمثّل يف أن يكون الطالب املتخرج من
قادرا
جامع�ات
ّ
ختت�ص بريادة األعمال ال يعمل فقط من أجل البحث عن عم�ل ،وإنام ليكون ً
قادرا عىل وضع قدمه
على اإلنتاج واالبتكار يف صيغ العمل املختلفة وآلياته املتنوعة ،وليكون ً
متخصص�ا وذا مهارات
بوصف�ه خط�وة أوىل يف عامل الري�ادة واألعامل ،وبوصف�ه رجل أعامل
ً
متع�ددة .عالوة عىل أن اجلامعات هتدف ً
أيض�ا إىل أن يكون بمقدرة الطلبة اخلرجيني العمل يف
مؤهلة
جماالت متعددة التخصصات؛ وأن تكون نتائج الدراسات التي تجُ َرى يف هذه اجلامعات ّ
لتوفري الفائدة للمجتمع ،وإعداد البيئة لألفكار املبتكرة يف الصناعة.
جوانب ريادة األعامل للمش�اركني هو
لذل�ك فإن أهم عامل يف إنش�اء نظام جامعي حي ّقق
َ
وعمليا بالواقع الديناميكي والعميل لعامل ري�ادة األعامل ،مع حقائق هذا العامل
واقعي�ا
مقارنت�ه
ًّ
ًّ
املتنوع�ة والديناميكي�ةّ .
إن وجود درس ريادة األعامل بش�كل رئيس يف املناهج الدراس�ية عىل
التخصصات كوهنا داعم ًة للموضوع ذي
مس�توى اجلامعة ،ومدارسة مساقات أخرى متعددة
ُّ
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الصلة بش�كل روتيني يف املناهج املذكورة ،وتوظيف ف�رق احرتافية يف بنية اجلامعةُّ -
كل ذلك
ُي ِّ
مكن املش�اركني يف اجلامعة من إنتاج حوارات إنتاجية ،ومنصات اجتامعية مس�تمرةّ .
وكل ما
ذكر آن ًفا يمكن تقييمه ضمن نطاق الفرص واإلمكانيات املتاحة حتت هذا العنوان.

الدرا�سة المتعددة التخ�ص�صات
يوفر هنج أو أسلوب التعليم متعدد التخصصات يف التعليم العايل الكثري من املرونة واملزايا

من حيث األنامط والعمليات التنظيمية التي تؤثر يف تقدُّ م التعليم العايل .يمكن تلخيص ذلك

يف ثالث�ة عناوي�ن رئيس�ة ،هي( :أ) اصطفاف فري�ق عمل متنوع( .ب) تطبيق مفهوم املشترك
التخصصات ،واجتامعهام لتجمي�ع الطرق وقاعدة املعرفة
ال�ذي يعمل عليه اثن�ان أو أكثر من
ُّ

بني التخصصات( .ج) العمل بش�كل تعاوين يف حتديد وحل مشكلة أساسية من خالل العمل
املشرتك عىل أسس أكاديمية وغري أكاديمية عرب التخصصات.

ّ
إن عم�ل التخصص�ات املختلف�ة يف ض�وء مبادئ التوظي�ف املتنوعة املذك�ورة حي ّقق خلق

امله�ارات اإلبداعي�ة يف العل�وم .وعلى خلاف ذل�ك ،إذا أظه�ر االنضباط مواق�ف متحفظة
وحمافظ�ة يف داخلها فقد يكون ذل�ك عائقا أمام الفرص املبتكرة التي يمكن طرحها ضمن هذا

التخصص.
ّ
 204ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

التعليم العالي بتركيا

ّ
إن التعليم املتعدد التخصصات ال يقترص عىل تعليم القليل من العلوم فحس�ب ،أو القليل
م�ن الرياضي�ات ،والفن أو املوس�يقى فقط خالل س�اعة الفص�ل الدرايس ،إنام يمتد ليش�مل
تنوعا .
تعليامت أخرى أكثر ً
ّ
إن نسب التخصصات يف حمتوى التدريس ووضع القواعد يف حمتوى تعليمي هبذه الطريقة
خيالف فلس�فة النه�ج التأديبي بين ّ
التخ ُّصصات؛ ألن املعرف�ة واملهارات املكتس�بة تكون هنا
اس�تنا ًدا إىل حمت�وى خمالف ألس�اس النه�ج االنضباطي ،وفيها ُي َ
ترك للطلاب وظيفة توحيد
ّ
تفحص
ح�ل املش�كالت ،و ُيفترَ ض غال ًبا أن ه�ذه العملية التوحيدية س�تحدث
تلقائيا .وعند ّ
ًّ
الحظ أن بعض
التطبيق�ات يف الس�ياق متعدد التخصصات يف التعليم العايل يف بلدن�ا خاصة ُي َ
اجلامع�ات حت�اول تلقيح أو تطعيم فلس�فة الدراس�ة متع�ددة التخصصات لطالهب�ا بالربامج
"الرئيسة املزدوجة" و"الفرع اجلانبي" .ومع ذلك فمن املعروف أنه ال تزال هناك أوجه قصور
يف نقطة تنوع هذه التطبيقات (السطحية) واجلوانب املفتوحة للتنمية.
خلق ٍ
ُ
ُي َع�دّ ُ
تعلي�م ذي طبيعة مثمرة فاعلة وحيوية -من بني
وخلق
بيئة تنصهر فيها األفكار
ٍ
أهداف الطبيعة اجلامعية اجلديدة مع فهم خدمات التعليم والبحوث.

املهم جدًّ ا أن يشارك فريق العمل متعدد التخصصات بشكل نشط يف سياق
هلذا السبب من ّ
التع ُّل�م والتعلي�م ،والبحث واخلدمة ،بحيث يمكن حتسين التعليم الع�ايل وتطويره يف االجتاه
َ
املناسب.

ونتيج�ة لذل�ك ،يمكن القولّ :
إن التخصص�ات التي ُيعت َقد أهنا ال ت ّتح�د مع بعضها أو ال
تتالم�س م�ع بعضها -يمكن دجمُها يف القوى العاملة اجلادة مع اإلنتاج الفكري ،وحيصل ذلك
عند توفري الظروف الالزمة والكافية لذلك .وهنا ت َُعدّ هذه إحدى الطرق الرئيس�ة املعمول هبا
لتوفير ظروف العمل ،وإظهارها للمش�اركني يف العملية التعليمية ،وم�ن َث ّم فإهنا واحدة من
الطرق الس�ائدة لتقديم خمتل�ف التكامالت العلمية ضمن اإلمكاني�ات والفرص املوجودة يف
اجلامعة ،وهي إجياد العمل االنضباطي وتطويره يف داخل إمكانات اجلامعة.
أيضا عمًل�اً
الفعال هلذه احلال�ة وتنفيذها ً
انضباطيا .عىل س�بيل املثال
ويتطل�ب التخطي�ط ّ
ًّ
ُي َع�دّ عم�ل الباحثني الذين يعملون يف علم االجتامع وعلم النف�س والتاريخ والعلوم الرتبوية،
يف عملياهت�م يف أثن�اء مجع البيانات النوعية وحتليلها وتفسيرها ،ويف املش�كالت املنهجية التي
يواجهوهنا بحس�ب النظ�رة العاملي�ة املنهجية وحلهم املش�كالت من خالل املذاكرة املس�تمرة
موسع -عملاً مهماًّ و متكاملاً هلم.
ونرشها يف كتاب ّ

والقضي�ة احلقيقي�ة هنا ه�ي تكوين مجيع املتطلب�ات والرشوط التي يمكن أن تكون س�ب ًبا
الجتماع املجموعات املذكورة أعاله م�ن جهة ،وتدعيمها بوصفها طل ًب�ا مرغو ًبا فيه من جهة
أخرى .وعىل س�بيل املثال تأيت أنظمة اجلامعة قادرة عىل اس�تيعاب الكليات يف جمموعة واسعة
ومتنوع�ة من التخصصات ،فجميع األقس�ام بحاجة إىل جمموعة متنوع�ة من اآلثار "الرتبوية"
(التع ُّل�م والتدري�س) .وعىل هذا النح�و ،عندما يقوم أعضاء هيئة التدري�س من كليات خمتلفة
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بتنفيذ "أنش�طة تعليمية" جي�ب عليهم بذل جهود ذهنية لإلجابة عن االحتياجات املس�تندة إىل
البيان�ات للعاملين واملع ّلمني من مجيع الكليات ،وهذا ليس فق�ط للمع ّلمني الذين يعملون يف
كليات الرتبية ،وجيب عليهم أيضا بذل جهد عقيل لإلجابة عن االحتياجات يف سياق موضوع
التدري�ب بكيفي�ة القي�ام هب�ا ،والرد عىل ه�ذه األس�ئلة بإجابة قائم�ة عىل أس�اس املعطيات/
التخصص�ات التي تأيت جن ًبا إىل جنب مع كليات اهلندس�ة واالقتصاد والتعليم /الرتبية ،وكل
هؤالء يضمنون جودة التدريس عىل املستوى اجلامعي ،وانطال ًقا من هذه املعطيات يمكن هلم
أيضا توحيد األنشطة التعليمية ومشاركتها بطريقة قائمة عىل البيانات.
إن هذا النوع من العمل التعاوين القائم عىل أس�اس البيانات والتبادل املشترك ،وما تقدمه
اجلامعة يؤهلهم يف املحصلة النهائية حتى يكونوا قادرين عىل تقديم اإلمكانات الفكرية وإجياد
الفرص اجلدية للمشاركة.

التعاون مع �أ�صحاب الم�صلحة الداخليين والخارجيين
مهام أساس�ية للتعليم العايل ،هي :إنتاج املعرفة ،ونقلها ،وتبادهلا مع املجتمع.
هناك ثالث ّ
ويف مراحل تكوين املعلومات وتطويرها ونرشها جيب أن تُن َّفذ النظم اجلامعية بشفافية ،وبتوازن
بني احلرية واالس�تقالل من جهة ،وبضامن اجلودة واملس�اءلة من جهة أخرى .وضمن رضورة
أهم الطرق التي يمكن من خالهلا التحكم باس�تقاللية
وج�ود نظ�ام مثل هذا النظام فإن أح�د ّ
التعليم العايل ودينامياته هو االختيار الصحيح للمتعاونني ،والتنفيذ الس�ليم للعملية .ويمكن
أن يقال :إن اجلهات املعنية الداخلية واخلارجية للتعليم العايل هي اجلهات املتعاونة التي تعمل
معا هلذا الغرض.
ً

يتكونون من ّ
يف حني ّ
موظفني أكاديميني
أن أصحاب املصلحة الداخليني يف التعليم العايل َّ
وإداريين يعمل�ون يف اجلامع�ة ،ومن طالب حمليين ودوليني يدرس�ون فيها -ف�إن أصحاب
املصلحة اخلارجيني يتكونون من الذين يعملون يف خمتلف املجاالت ،وهيدفون إىل دعم التعليم
واخلرجيين ،واملنظامت املهني�ة ،ورعاة البح�وث ،واملتعاونني
الع�ايل ،مثل :أصح�اب العمل،
ّ
يف املرشوعات...إل�خ .وتس�تخدم اآلراء الت�ي أخ�ذت م�ن أصح�اب املصلح�ة الداخليين
واخلارجيين يف أثناء عملية حتسين وتطوير التعليم العايل بوصفها ردود فعل يف س�ياق تطوير
جيري حتديث
برامج التدريب واألنشطة البحثية القائمة عىل اإلنتاج .ووف ًقا هلذه الردود الفعلية َ
اخلطط واألنشطة املس�تقبلية وتطويرمها .عىل سبيل املثال ،توصل أوزمان وساكاريا ()2013
مفاد ُه أنه ينبغي إعداد أنش�طة التخطيط اإلستراتيجي التي تُن َّفذ يف اجلامعات مع
إىل
اس�تنتاج ُ
ٍ
ريا ال يف اجلامعة فقط ،بل ً
أيضا يف مجيع األش�خاص واملؤسس�ات واملنظامت
الوعي بأن هلا تأث ً
املهم جدًّ ا إقامة
التي يتفاعلون فيها بحسب منطق النظام .يف هذا السياق ،ت َ
ُدعم حقيقة أنه من ّ
عالق�ة عمل م�ع أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني يف التعليم العايل .عىل س�بيل املثال
.10
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وعن�د النظ�ر إىل بع�ض األمثل�ة الب�ارزة يف التعلي�م
الع�ايل م�ع تع�اون أصح�اب املصلح�ة الداخليين
واخلارجيين نرى بوضوح أن املرشوعات التي تُن َّفذ عن
طريق تأسيس رشاكة مع الصناعة مدعومة إىل حدّ كبري،
ويمك�ن الق�ول :إن اجتماع "جلن�ة التع�اون الدائمة بني
اجلامع�ة والصناع�ة" الذي عقد يف جمل�س التعليم العايل
يف  2015كان ق ِّيماً للغاية يف نقل دراس�ات التعليم العايل
اجلامعي والتع�اون الصناعي إىل بعد إضايف من أجل أن
تك�ون الصناعة قادرة عىل اإلس�هام بنش�اط أكرب يف هذه
العملية .إن هذا االجتامع سيح ّقق استمرار املرشوعات التي تُن َّفذ مع رجال األعامل الصناعيني
منس�قة ،ويف الوقت نفسه سيحدد املش�كالت ذات الصلة هبذا املوضوع ،ويكون سب ًبا
بطريقة ّ
الس�تدامة العالق�ات بني اجلامعات والصناعة عىل أس�اس صحي ،ويف هذا الس�ياق ،قيل إنه
هي�دف إىل تقديم توصيات إىل جمل�س التعليم العايل ووزارة العل�وم والصناعة والتكنولوجيا.
ويف اجتامع�ات "اللجن�ة الدائمة للتع�اون بني اجلامع�ات والصناعة" ُأع ِرب عام ي�أيت يف املواد
اآلتية:

هناك ثالث مه � ��ا ّم �أ�سا�سية للتعلي � ��م العالي هي:
�إنت � ��اج المعرف � ��ة ونقلها وتبادلها م � ��ع المجتمع.
وفي مراحل تكوين المعلومات وتطويرها ون�شرها
يجب �أن ُت ّ َنفذ النظم الجامعية ب�شفافية وبتوازن
بي � ��ن الحري � ��ة واال�ستقالل م � ��ن جه � ��ة وب�ضمان
الجودة والم�ساءلة من جهة �أخرى

(أ) إن الربام�ج املرك�زة عىل عملي�ات التعاون بين اجلامعة والصناع�ة يف اجلامعات التي
ُقيم بطريقة خاصة بمستوى
هتدف إىل إنتاج املعلومات
ّ
واملؤهلني يف الدراس�ات العليا سوف ت َّ
ُطور من خالل الربامج املقرتحة.
البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه ،وست َّ
(ب) ستُقدَّ م التوصيات بعد فحص اخلدمات واملخرجات التي تقدمها مؤسسات التعليم
العايل.
ُفحص الواجهات ،مثل اجلامعات واملعاهد ،بشكل مركزي من خالل مكتب نقل
(ج) ست َ
ُطور املقرتحات.
التكنولوجيا ،وست َّ
ُقيم إس�هامات هيئ�ات التدريس يف عملي�ات التعاون بني اجلامع�ات والصناعة،
(د) س�ت َّ
11
وستُقدَّ م التوصيات .
التقنيات املبت ََكرة
وف ًقا للتقرير الس�نوي لعام  2017حول العوملة ،فإن أكثر من نصف س�كان العامل هم من
مس�تخدمي اإلنرتن�ت (مقابلة رقمية ع�ام  2017يف العامل) .ولكن إضاف�ة إىل التطور الرسيع
لإلنرتنت يف التقرير املذكور ،فإنّه يمكن رسد العناوين األخرى عىل النحو اآليت:
(أ) حوايل ثلثي سكان العامل يستخدمون اهلواتف الذكية بنشاط.

التسوق عىل اإلنرتنت مرتفعة للغاية يف السنوات الثالثني األخرية ،وهذه النسبة
(ب) نسبة
ّ
ّ
تشكل أكثر من خمُ ِ
س سكان العامل.
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عن � ��د النظر �إلى بع�ض الأمثلة البارزة في التعليم
العالي مع تع � ��اون �أ�صحاب الم�صلحة الداخليين
والخارجيين ن � ��رى بو�ض � ��وح �أن الم�شروعات التي
ُت ّ َنفذ ع � ��ن طريق ت�أ�سي�س �شراك � ��ة مع ال�صناعة
مدعومة �إلى ّ
حد كبير
فعالة يف التعليم.12
ّ

وبالنظ�ر إىل ه�ذه التفصيلات يمك�ن أن يق�ال :ال
يتح�ول الع�امل احلقيقي برسع�ة إىل (الرقمنة)
ب�دّ من أن
ّ
دورا فعالاً يف كل جمال من
والتقني�ات املبتكرة التي أ ّدت ً
جماالت احلياة  .وهب�ذه الوترية التي يتحقق فيها االنتقال
املهم
م�ن العرص الصناعي إىل العرص الرقم�ي متا ًما ،من ّ
ج�دًّ ا معرفة كيفي�ة اقرتاب مؤسس�ات التعليم العايل من
ه�ذا التغيرّ ومراقبة ه�ذا الوضع؛ ألن الرقمنة حقيقية يف
احلي�اة اليومية ،وال ينبغي أن تفاجئن�ا بإحداث حتوالت

ت�م في�ه حتدي�ث أو جتديد املعرف�ة املوج�ودة بس�بب التطور
عرصن�ا ه�و العصر الذي ّ
الرسي�ع يف العل�وم والتكنولوجي�ا ،وه�و أيضا العرص ال�ذي يكون في�ه التعلي�م التقليدي
ُعرف امله�ارات اجلديدة بأهنا الت�ي نطلق عليه�ا مهارات القرن
غير كاف ،وهل�ذا الس�بب ت َّ
احل�ادي والعرشين .مل َت ُع ْ�د اجلامعات اليوم تعتم�د عىل نقل املعرفة اجلاه�زة ،ولكنها تركز
عىل إنش�اء وتوليف املعرفة ،ولدهيا نظام قائم عىل أس�اس البحث واالستقصاء املعتمد عىل
هيتم بالتعلم عن طريق العمل أو االلتف�ات إىل التعلم من خالل العيش
املرشوع�ات ال�ذي ّ
يف البيئ�ات الواقعي�ة االفرتاضي�ة ،وهي وحدات ديناميكي�ة وتفاعلية وإبداعي�ة تعتمد عىل
ُعرف عىل أهنا هياكل تقدّ م التعليم والتدريب عىل أس�اس وحدات
وحدات املعلومات ،وت َّ
قادرا عىل تدري�ب خرجيني مدربني قادرين
املعلوم�ات اإلبداعي�ة .من الرضوري أن تكون ً
على إنت�اج التكنولوجيا بدلاً م�ن اخلرجيني الذين يمكنه�م اس�تخدام التكنولوجيا .إضافة
إىل معرف�ة أمهي�ة التقني�ات َ
املبتك�رة يف التعليم العايل ،م�ن املهم ً
أيضا معرف�ة العوامل التي
العقب�ات يف عملية م�زج التعليم م�ع التكنولوجي�ا بالتعليم والتحك�م فيها .ومن
س�تخلق َ
بع�ض هذه العقب�ات :أن تكون مؤسس�ات التعليم العايل غري مدركة لقدرات املؤسس�ات
األخ�رى املنافس�ة هلا وألنماط عملها ،وأن تكون غير كافية لتحسين سياس�اهتا التعليمية
حاليا من خلال مزجها بالتقني�ات اجلديدة ،وأن تبق�ى متأخرة يف الوصول،
الت�ي تنفذه�ا ًّ
وفه�م التقنيات املبتك�رة وإدراكها وتطبيقها ،واخلدم�ات الرقمية ،وموثوقي�ة التكنولوجيا
السحابية ،والشكوك حول االستدامة ،وكوهنا ذات قلق وهنج متشكك؛ وكون املؤسسات
ناقص�ة يف البني�ة التحتي�ة؛ وع�دم قدرة فرق الدع�م الفني يف فه�م املش�كالت القائمة عىل
التقني�ات اجلدي�دة ،وع�دم امتلاك املؤسس�ات معرف�ة كافية عن مل�ف الطال�ب اجلديد،
والسياس�ات املؤسس�ية الصارمة ملؤسس�ات التعليم العايل .13
عىل الرغم من كل هذه العقبات ،فإنه من َ
املش ّجع أن نرى أن املامرسات املبتكرة يف التعليم
الع�ايل يمك�ن أن جتد لنفس�ها مكا ًنا يف نظ�ام التعليم الع�ايل يف تركيا .يف الفق�رات اآلتيةُ ،ذ ِكر
حاليا يف التعليم العايل الرتكي عىل أهن�ا "دورات مجاعية مفتوحة عرب
أح�دث التقني�ات املطبقة ًّ
اإلنرتنت" و"تطبيقات واقعية متزايدة" عىل اآليت:
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الدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت (دورات �ضخمة مفتوحة عبر
14
الإنترنت)
يمكن ملؤسسات التعليم العايل يف يومنا هذا الوصول إىل كتل خمتلفة من خالل فتح دورات
تدريبية عرب اإلنرتنت خارج املؤسس�ة والتع ّلم عن بعد ،ويمكن مجع بيئات التعلم اإللكرتوين
عىل منصة واحدة ،و ُي َعدّ هذا األمر أحدث نقطة حتول.15

ولذلك مع زيادة االس�تخدام الواسع النطاق هلذه الدروس يمكن استمرارية دمج التعليم
العايل يف التقنيات املبتكرة؛ ألن الدروس اجلامعية عرب اإلنرتنت ليس�ت فقط جمرد تس�جيالت
ُعرض عىل الطالب ممزوجة بمجموعة متنوعة
فيديو س�معية برصية .هذه الدروس هي التي ت َ
م�ن الصور املرئي�ة والصوتية واللغوية ورس�ومات جمموعة ،كتصمي�م دروس دورية تدريبية
غنية .يف الوقت نفسه ،يمكن القول :إن إمكانية التفاعل بني املتعلم واملع ِّلم ،وإن كان عن ُب ْع ٍد،
وتوفير ش�هادات حلفز املتعلمني يف هناية الدرس -من األدل�ة عىل كيفية تداخل هذه الدروس
استخدام تطبيقات
مع املامرس�ات املوجودة يف أساس التعليم العايل .ومن ناحية أخرى أصبح
ُ
واسع االنتشار يف التعليم العايل،
املعزز ،التي يتم إنتاجها من خالل األجهزة املحمولة،
الواقع َّ
َ
16
وأصبح دمج هذه التقنيات يف التعليم أسهل يو ًما بعد يوم .
ويف إح�دى الدراس�ات النموذجي�ة الت�ي ّمتت يف ه�ذا الس�ياق ،مثل دراس�ات كوجوك،
حتديد ِ
ِ
آراء الطالب الذين يدرسون
وسيباكني وجوكتاش ( )2015التي كانوا هيدفون منها إىل
املعزز املتنقل" أسفرت الدراسة التي أجريت
علم الترشيح "بالواقع َّ
يف كلية الطب حول تع ّلم ِ
م�ع أربعة وثالثني م�ن طالب كلية الطب -عن وجهة نظر إجيابية؛ أي إن آراء الطالب بش�أن
املعزز املتنق�ل" كانت إجيابية .ويف الوقت نفس�هّ ،أك�دَ الطالب أن
التعل�م باس�تخدام "الواق�ع َّ
االهتامم
ش�عورا بالواقع ،وجتس�يدً ا للموض�وع ،وزاد
املعزز املتن ّق�ل" خ َلق
التع ّل�م بِـ"الواق�ع َّ
َ
ً
بالدرس ،وأضافوا أيضا أنه مفيد لدراساهتم الفردية؛ بسبب توفريه بيئة تعليمية م ِرنة.17

وبرصف النظر عن هذاُ ،ي َرى ّ
املعزز قادرون عىل تطوير
أن الطالب بفضل تطبيقات الواقع َّ
أنفس�هم م�ن حيث تبادل األف�كار ،ووجودهم يف بيئ�ة نقاش ،وتقديم مالحظ�ات عىل أعامل
بعضهم ً
بعضا ،وإبداء التعليقات عليها.18
إن الع�المَ يتطور برسعة ،وجيب علينا أن ال نبقى مواكبني هلذه التطورات فقط؛ ولكن جيب
مهم ٌة كبرية عىل عاتق
علين�ا أن نتق�دّ م أمام هذه التط�ورات .ومن أجل حتقيق هذا اهلدف تق�ع ّ
ِ
ِ
مؤسس�ات التعليم العايل يف تركيا .جامعات اليوم ليس�ت فقط مؤسس�ات التي تُكس�ب املهن
لألفراد ،بل هي عالوة عىل ذلك تركز بش�كل أكرب عىل تعزيز الوعي الذايت للش�خص ،ودعم
ِ
املهارات حلل املش�كالت
معا ،وتطوير تفكريه اإلبداعي والنقدي ،وإكس�ابه
قدرته عىل العمل ً
والكفاءات التكنولوجية ،والس�يماّ يف جمال االقتصاد ،إذ إن تركيا التي متيش مع رؤية واضحة
فعالة ومعارصة يف ِقط�اع التعليم العايل .وهلذا
ج�دًّ ا إىل ع�ام  2023جيب عليها أن حت�دد رؤية ّ
الغ�رض ،ينبغ�ي تطبيق مناهج الرتبي�ة والتعلي�م يف التعليم العايل بالتفاع�ل بني التخصصات
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القطاع العام واخل�اص ،وعامل األعامل واملنظامت غري احلكوميةِ ،
املختلف�ة ،ومنظامت ِ
ملتقية يف
قاس�م مشترك ،ومتامش�ية مع األهداف التعليمية ،ويف هذه الوترية يكون متكني تربية األجيال
مهم ورضوري جدًّ ا.
القادمة لتكون متوافقة مع العرص الرقمي ،وكل ذلك ّ

على الرغ�م م�ن أن التكنولوجي�ا والواقعي�ة الرقمية املتس�ارعة يف طليعة أنظم�ة اجلامعة،
بوصفها "وس�يلة لالنس�جام" ملكافح�ة التناقضات الفلس�فية الت�ي أوجدهت�ا التكنولوجيا يف
البرشي�ة والبحث عن ط�رق تنظيمها -فإن هذه هي األماكن التي ستُكت ََش�ف يمكن أن تكون
كذلك بفضل أنظمة اجلامعة عوامل توفر الفرص للمشاركني .وللتوضيح أكثر ،فإنّه بعد 150
عا ًما من ّ
متكن األخوين رايت من الطريان باس�تخدام جهاز بدائي اكت ُِش َ�فت قوانني ديناميكية
مبنيا عىل قوانين ترمو ديناميكات جيمس
اهل�واء ،كام أن اكتش�اف القط�ارات البخارية مل يكن ًّ
مبنيا عىل خصائصه االخرتاعية .كام ش�وهد أن التكنولوجيا كانت يف معظم
وات ،ولك�ن كان ًّ
األوق�ات "طريقة ذات خصوصية للعلم" ،ويف معظم األوقات مل يكن بإمكاهنا الذهاب إىل ما
ه�و أبع�د من كوهنا حمدّ ًدا له .كام أن غياب التكنولوجيا ً
أيض�ا هو الذي جعل إروين رشودنغر
يق�وم بتجرب�ة قطة يف جمال الفيزي�اء الكوانتية يف نظ�ام نظري أو فكري .والس�ؤال الذي جيب
تكنولوجيا؛ ألهنا مكان جي�د لالنفتاح عىل
جمه�زة
طرح�ه ه�و :هل جيب أن تك�ون اجلامعات ّ
ًّ
اس�تخدام التقني�ات ذات الصل�ة ،وغري ذات الصلة يف الس�وق العاملية ،أم ه�ل جيب أن تكون
أم�را ال غن�ى عنه يف نظ�ام اجلامعة لتحقيق أقىص قدر من النش�اط التعليمي والنش�اط اإلنتاج
ً
املع�ريف؟ عن�د النظ�ر يف هذا الس�ياق تبرز "ظاه�رة الرقمن�ة االنتقائي�ة" ،ويمكن الق�ولّ :
إن
"املعدات التكنولوجية الرضورية الكافية" خلقت وفرة من اإلمكانيات والفرص للمشاركني
يف اجلامعات ،وال يمكن التقليل من شأهنا عىل اإلطالق.

النتائج والتو�صيات
ّ
إن تركي�ا اآلن يف حال�ة منافس�ة عاملية ،وحتظى برتتي�ب دويل يف جمال التعلي�م العايل ،ومن
أج�ل أن تكون يف مكان أفضل جيب أن تتاب�ع معايري و"اجتاهات" التعليم العايل يف مجيع أنحاء
الع�امل عن كثب ،وجيب أيض�ا تكييف هذه الوجهات بطريقة تكون مفي�دة للتنمية االقتصادية
واالجتامعي�ة .يف الوقت نفس�ه نح�ن بحاجة إىل جعل العمل األكاديمي مهن�ة ّ
جذابة لألجيال
اجلديدة من خالل تذكريهم بأمهية املهنة يف حد ذاهتا ،ومن َث ّم نحن بحاجة إىل النمو املخطط،
تت�م متابعة
وحتقي�ق اجل�ودة للتعلي�م الع�ايل .ويف اجتاه ه�ذه االحتياج�ات من الضروري أن ّ
اإلمكان�ات ُ
والف َر ِ
ص يف عوملة التعليم الع�ايل ،وتكييفها مع نظام التعليم العايل الرتكي بطريقة
دو ًّليا ،وموثو ًقا بجودته،
فعال�ة .يف هذا الس�ياق ،جلعل التعليم العايل أكثر جاذبي�ة ،ومعرت ًفا به ْ
ّ
وليصب�ح مؤسس�ة توفر اإلمكان�ات والفرص لتلبي�ة احتياجات طالهبا -ينبغ�ي حتقيق تنويع
االبت�كارات ع�ن طريق إجراء تبادالت مفيدة مع املؤسس�ات األخرى التي تتنافس يف س�وق
التعليم العايل ،وجيب القيام بعدة أمور ،منها:
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التعليم العالي بتركيا

• اتباع املعايري العاملية من خالل تقديم الدعم ملناهج ريادة األعامل املقدمة من الطالب
.واملوظفني األكاديميني
.•  عدم التنازل عن متطلبات أنظمة ضامن اجلودة

.مفتوحا للتواصل واالبتكارات والعلم والتكنولوجيا
• أن يكون التعليم
ً
ِ
 واس�تمرار التواص�ل م�ع أصح�اب املصلح�ة الداخليين،التع�اون
• عق�د اتفاقي�ات
.واخلارجيني

 والتقدم نحو أهداف،• وض�ع املالحظات ح�ول القضايا املذكورة أعاله موضع التنفيذ
.التعليم العايل برؤية مفتوحة للتطورات
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