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م�ستخل�س:
 Bologna( )( وعملية )بولونياStudent Mobility( هدفت �لدر��ضة �حلالية �إىل �لتعرف �إجماًل على مفهومي �حلر�ك �لطالبي
Process(؛ وذلك لو�ضع ت�ضور �أويل ملا ميكن �أن ت�ضتفيد منه جامعات دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. وقد ��ضتخدمت 

�لدر��ضة �ملنهج �لو�ضفي لتحقيق هذ� �لهدف. وتو�ضلت �لدر��ضة �إىل �إمكان تطبيق �حلر�ك �لطالبي بني جامعات دول �ملجل�ض 
بال�ضتفادة من عملية )بولونيا( يف هذ� �خل�ضو�ض مبا يتنا�ضب مع �ل�ضياق �لذي تعي�ضه �ملنطقة. وقدمت �لدر��ضة يف �ضوء ذلك 
�لطالبي ومرحلة �حلر�ك  يقوم على مرحلتني: مرحلة متطلبات �حلر�ك  �ملجل�ض  دول  �لطالبي بني جامعات  للحر�ك  مقرًحا 

�لطالبي ذ�ته.
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املقدمة:
يعد �حلر�ك �أحد �أهم �ملظاهر �لتي �أفرزها �لتطور   
مبعناه  و�حلر�ك  �لب�ضر.  يحياها  �لتي  �حلياة  �أ�ضاليب  يف 
�لب�ضيط هو حركة �لأفر�د ح�ضيًّا و�ضعوريًّا من موقع �إىل �آخر. 
فهو �إما حر�ك �جتماعي باأن ينتقل �لفرد من فئة �جتماعية 
�إىل �أخرى، �أو حر�ك وظيفي باأن ينتقل �لفرد يف ثنايا �لهيكلية 
�ملوؤ�ض�ضية �لتي ينتمي �إليها، �أو حر�ك علمي باأن يرقى �لفرد يف 
مر�تب �لعلم و�ملعرفة. وقد برزت مفاهيم معا�ضرة للحر�ك؛ 
�ملعا�ضرة  �ملجتمعات  ت�ضهدها  �لتي  �حلر�ك  �ضور  بني  ومن 
�حلر�ك �لطالبي بني �جلامعات، �إما على م�ضتوى �قليمي و�إما 
متنوعة؛  عو�ئد  �لطالبي  �حلر�ك  ولهذ�  عاملي.  م�ضتوى  على 
ولو �ضرفنا �لنظر حاليًّا عن �لعو�ئد �ملتنوعة �لتي قد يعود بها 
�حلر�ك على �لأفر�د، فاإن �أهم عو�ئد �حلر�ك �لطالبي على 
�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية هي �لعو�ئد �لثقافية و�لعلمية للمجتمعات 
 Knapper & Cropley,( و�لدول �لتي ت�ضم تلك �ملوؤ�ض�ضات

.)2000; Naidoo, 2007; UNESCO, 2006

�لعامل  �أقاليم  �أكرث  من  �لأوروبي  �لحتاد  ويعد   
وماآلته.  مظاهره  حيث  من  �لطالبي  باحلر�ك  �هتماًما 
يغيب  ل  مو�ضوعات  من  به  يتعلق  وما  �لطالبي  فاحلر�ك 
�أوروبا  يف  �لتعليمية  �ل�ضيا�ضة  �ضناع  ي�ضم  حمفل  �أي  عن 
و�لقائمني عليها. وقد تطور هذ� �لهتمام عرب �ل�ضنني لي�ضكل 
ا من �تفاقية عرفت با�ضم عملية  يف نهاية �ملطاف جزًء� مهمًّ
)بولونيا(- ن�ضبة ملدينة )بولونيا( �لتي �أعلنت فيها �لتفاقية.

م�سطلحات الدرا�سة:
)2006م(  و�آخرون   )Kelo( عرف  �لطالبي:  �حلر�ك 
�لوطنية  �حلدود  عرب  �لطلبة  �نتقال  باأنه  �لطالبي  �حلر�ك 
زمنية  فرة  خالل  بالدر��ضة  تتعلق  باأمور  للقيام  �أو  للدر��ضة 
�إليه.  �نتقلو�  �لبلد �لذي  �أو خالل برنامج حمدد يف  حمددة، 
�لدر��ضة  ترتئيه  �لذي  �لإجر�ئي  �لتعريف  هو  �لتعريف  وهذ� 

�حلالية لكونه جامًعا مانًعا لهذ� �ملفهوم.

عملية )بولونيا(: لي�ض هناك تعريف حمدد لعملية )بولونيا(، 

 Bologna( أهد�فها وخططها� وذلك لأنها تعرف من خالل 
بع�ض  �إىل  وبالعودة   .)Process, 2009; Knigh, 2006

ا باأنها �تفاقية  وثائق عملية )بولونيا(، ميكن تعريفها �إجر�ئيًّ
�لعايل  للتعليم  �أوروبية  منطقة  لت�ضكيل  عمل  خطط  تت�ضمن 
خالل:  من  وذلك  �ملنطقة  تلك  �أقطار  بني  باحلر�ك  ت�ضمح 
و  �جلامعية؛  �لرب�مج  بني  �لتجان�ض  من  حالة  �إيجاد  )�أ( 
�لعايل  �لتعليم  �لتو�فق على معايري ل�ضبط جودة نظم  )ب( 
.)Bologna Process، 2009( لأوروبية من �أجل تطويرها�

م�سكلة الدرا�سة:
لقد م�ضى على ت�ضكيل جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج   
�لعربية �أكرث من ربع قرن من �لزمان، وقد �ضبق ذلك �إن�ضاء 
ا.  �أي�ضً ب�ضنو�ت  �لعربية  �خلليج  لدول  �لعربي  �لربية  مكتب 
ومع مرور كل تلك �لفرة �لزمنية، �لتي كانت كفيلة بتحقيق 
تكامل تعليمي على �أكرث من �ضعيد، �إل �أنه مل يحدث �لتكامل 
ب�ضورته �ملاأمولة. و�قت�ضر �لأمر على م�ضروعات غري ملزمة 
تطلعات  جمرد  تكون  �أن  �إىل  حقيقتها  يف  �أقرب  هي  وخطط 
وروؤى. وعالوة على ذلك، �ن�ضبت معظم فعاليات �لتن�ضيق بني 
دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي على �لتعليم �لعام. وقد تو�ضعت 
كميًّا  �لعايل  �لتعليم  جمال  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول 
ونوعيًّا، بحيث ل ميكن �إغفال ما لهذ� �لقطاع من دور حيوي 
وح�ضا�ض يف �لدفع باجتاه �لتكامل �ملن�ضود بني �أقطار �ملجل�ض. 
فاحلر�ك �لطالبي ي�ضكل-وبح�ضب جتارب عاملية ر�ئدة- �أحد 
ول�ضيما  و�لجتماعي،  و�لثقايف  �لفكري  �لتقارب  �أهم عو�مل 
بني �لأقطار �لتي جتمعها عو�مل م�ضركة، بعك�ض تلك �لدول 
 Knight، 2006;( لتي يغلب عليها �لتمايز �حلاد �أو �لتباعد�
منظمات  �إىل  هنا  �لإ�ضارة  تفوتنا  ول   .)Naiido، 2007

�إقليمية قد �ضبقت منطقتنا �لعربية- وبالتحديد دول �خلليج- 
يف هذ� �مل�ضمار، وحاولت ��ضتثماره على �أكرث من �ضعيد. ومن 
�أهم تلك �لتجارب �لتجربة �لأوروبية، وحتديًد� ما عرف با�ضم 
ذلك  �ضوء  ويف   .)Bologna Process( )بولونيا(  عملية 

�لو�قع، تبحث �لدر��ضة يف �لت�ضاوؤلت �لآتية:

1. ما مفهوم �حلر�ك �لطالبي ؟
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عملية  يف  وبالذ�ت  )بولونيا(،  عملية  مالمح  �أهم  ما   .2
�حلر�ك �لطالبي؟

�لتعاون  جمل�ض  دول  و�قع  مع  يتالءم  �لذي  �لت�ضور  ما   .3
�ضوء  يف  جامعاته  بني  �لطالبي  �حلر�ك  لتفعيل  �خلليجي 

�لدرو�ض �مل�ضتفادة من عملية )بولونيا(؟ 

اأهداف الدرا�سة:
�حلالية  �لدر��ضة  فاإن  �أعاله،  �لو�ردة  �لت�ضاوؤلت  �ضوء  يف 
حتاول �لتعرف على �لآتي: )لفظة �لتعرف هي �لتي تتنا�ضب 

مع طبيعة �لدر��ضة �ل�ضتطالعية(:

1. �لتعرف على مفهوم �حلر�ك �لطالبي.

2. �لتعرف على جتربة عملية )بولونيا( بغية تكوين فكرة عن 
طبيعتها و�آلياتها، وبالذ�ت يف مو�ضوع �حلر�ك �لطالبي.

2. تقدمي ت�ضور مقرح لتفعيل �حلر�ك �لطالبي بني جامعات 
دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

اأهمية الدرا�سة:
�إطاًر�  �حلالية  �لدر��ضة  توفر  �أن  �ملاأمول  من   
�ل�ضيا�ضات  ور��ضمو  �لقر�ر  �ضناع  به  ي�ضر�ضد  نظريًّا جمماًل 
�لتعليمية يف موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل؛ للبدء يف تفعيل مو�ضوع 
�حلر�ك �لطالبي )على م�ضتوى �لدر��ضات �مليد�نية و�خلطط 
�خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ض  دول  جامعات  يف  �ملوؤ�ض�ضية( 

�لعربية؛ بغية حتقيق �لتكامل �ملن�ضود على �أكرث من �ضعيد.

حدود الدرا�سة:
ت�ضليط  حماولة  على  �حلالية  �لدر��ضة  �قت�ضرت   
�لنقاط  و�أهم  �لطالبي،  �حلر�ك  مالمح  �أهم  على  �ل�ضوء 
�لتي ت�ضمنتها عملية )بولونيا( ب�ضاأن �حلر�ك �لطالبي، �لتي 
ميكن �أن تفتح كذلك �آفاًقا للبحث ولر�ضم �ل�ضيا�ضات �لتعليمية 
يف جمال �لتعليم �لعايل، دون �خلو�ض يف نو�ح �أخرى تف�ضيلية 

لعملية )بولونيا( قد تخرج �لدر��ضة عن �إطارها �ملر�ضوم.

منهجية الدرا�سة:
�عتمدت �لدر��ضة �حلالية �ملنهج �لو�ضفي �لوثائقي    

ي�ضاعد  �لذي  �ملنهج  وهو  �أعاله.  �لو�ردة  �أهد�فها  لتحقيق 
على  �لتعرف  ويتيح  �مل�ضادر،  �ضوء  يف  �لظاهرة  و�ضف  على 
�إىل  للو�ضول  منطلًقا  �ضت�ضكل  �لتي  �لتف�ضيلية  �ملفرد�ت 
 Leedy( �ل�ضلة  ذ�ت  �لتو�ضيات  وبالتايل  �لكلية،  �لقو�عد 
وفق هذ�  للدر��ضة  �ملتاحة  و�مل�ضادر   .)& Ormrod، 2005

�ملنهج هي �لنتاج �لفكري ذو �ل�ضلة باأهد�ف �لدر��ضة �حلالية 
وحماورها.

االإطار النظري:
�حلر�ك   : رئي�ضيني  مبحثني  �جلزء  هذ�  يف  �لباحث  ويتناول 
��ضتعر��ض  على  �لركيز  مع  )بولونيا(.  وعملية   ، �لطالبي 
تطورهما من جهة ، وعلى �ملفاهيم �لرئي�ضة  فيهما من جهة 

�أخرى.
:)student mobility( احلراك الطالبي

�لتعليم حتري  �قت�ضاديات  �لباحثني يف     مل يغب عن ذهن 
�ملال  ر�أ�ض  ت�ضكيل  يف  ودوره  �لطالبي  �حلر�ك  بني  �لعالقة 
�لب�ضري، ول�ضيما ما يت�ضل باأثر ذلك �حلر�ك على �لعو�مل 
�لوقت  -يف  �هتمو�  �لباحثني  لكن  �لعمل.  ب�ضوق  �ل�ضلة  ذ�ت 
ذ�ته- مبحدد�ت ذلك �حلر�ك لكون تلك �ملحدد�ت هي �لتي 
�لطالبي  �حلر�ك  بعد  تاأتي  �لتي  �ملدخالت  جودة  على  توؤثر 
ذ�ته. و�أ�ضار )Naidoo( )2007م( �إىل �أن �حلر�ك �لطالبي 
�ضاأنه  و�لجتماعية،  �لقت�ضادية  �لعو�مل  من  بعدد  يتحدد 
�ضاأن �أي ظاهرة �جتماعية �أخرى، بحيث ت�ضاعد معرفة تلك 
باحلر�ك  �ملتعلقة  �لتعليمية  �ل�ضيا�ضات  ر�ضم  على  �ملحدد�ت 
قد  �لطالبي  �حلر�ك  جمال  يف  فالبحث  وعليه،  �لطالبي. 
Nai- )نناوله �لباحثون من خالل م�ضارين: حمدد�ته و�آثاره 

.)doo، 2007

�أنو�ع.  �إىل  �لطالبي  �حلر�ك  �لباحثون  ق�ضم  وقد   
ولكنه يق�ضم باجلملة من حيث مدة �حلر�ك �أو من حيث �آلية 
 The National Unions of Students )�نظر:  �حلر�ك 
مدة  �ضوء  يف  �لتق�ضيم  يكون  وحني   .)in Europe، 2007

�حلر�ك فاإن �حلر�ك �لطالبي �إما:

1. حر�ك �أفقي: وهو حر�ك موؤقت ل يوؤدي �إىل �حل�ضول على 
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خالل  ويح�ضل   ،)mobility  non-degree( علمية  درجة 
فرة ق�ضرية، ويكون عادة من خالل بر�مج �لتبادل �لطالبي، 
غري  �أخرى  جامعة  يف  حمددة  مقرر�ت  �لطلبة  يدر�ض  حيث 
�جلامعة �لأم، لكن يظل �حل�ضول على �لدرجة �لعلمية منوًطا 

باجلامعة �لأم.

2. حر�ك ر�أ�ضي:  وهو حر�ك د�ئم يوؤدي �إىل �حل�ضول على 
درجة علمية )degree mobility(، حيث يلتحق �لطالب فيه 

بالربنامج �لدر��ضي كاماًل يف جامعة ما.

ذ�ته  �حلر�ك  �آلية  بح�ضب  �لطالبي  �حلر�ك  ي�ضنف  وقد 
فينق�ضم �إىل:

 programmed( لها  خمطط  طالبي  حر�ك  بر�مج   .1
برنامج  وفق  �لطالبي  �حلر�ك  يحدث  وهنا   :)mobility

خمطط له �ضلًفا )طلبة بر�مج �حلر�ك �لطالبي(.

2. �حلر�ك �حلر )free mobility(: هو �أن يتحرك �لطالب 
�إطار �لتقافيات �ملربمة بني موؤ�ض�ضات  تلقاء ذ�ته خارج  من 
�لتعليم �لعايل وخارج مالحق تلك �لتفاقيات وما تت�ضمنه من 

�ضو�بط عددية و�إد�رية.

فقد  عاملية،  �أ�ضبح ظاهرة  �لطالبي  ولأن �حلر�ك   
بحيث  وتف�ضره،  ت�ضرحه  مناذج  يف  تاأطريه  �لبع�ض  حاول 
تت�ضح �أ�ضكال �لعالقة بني �لعر�ض و�لطلب يف �ضوء حمدد�ت 
�حلر�ك �لطالبي )Kumar & Alexander، 2010(. وقد 
�أورد )Mei( و )Bray( )2007م( �أن منوذج �لدفع و�ل�ضحب 
عليه  بنيت  �لذي  �لأم  �لنموذج  هو   )push-pull model(
بقية �لنماذج، وذلك لأنه منوذج ي�ضري �إىل �لأ�ضباب �لكامنة 
 Mazzarol & كذلك:  )�نظر  ذ�ته  �لطالبي  �حلر�ك  ور�ء 
Soutar، 2002(. ولقد �ضرح )Altbach( )2004م؛ و�نظر 

كذلك، Mei & Bray، 2007( معنى منوذج �لدفع و�ل�ضحب 
�ملتعلق باحلر�ك �لطالبي:

تو�جه  �لتي  �ملعيقة  �لظروف  �إىل  ت�ضري  �لدفع  حمدد�ت   .1
�لطلبة يف بلد�نهم وتدفعهم �إىل �لتحرك نحو جامعات �أخرى 

غري تلك �لتي يف بلد�نهم.

2. حمدد�ت �ل�ضحب تعني ��ضتقطاب �لطلبة من دول �أخرى 
للدر��ضة. وذلك من خالل توفري ظروف �أح�ضن وفر�ض �أف�ضل 

من تلك �لتي يف بلد�نهم.

حني  �لطلبة  يالقيه  �أن  ميكن  عما  �لنظر  ن�ضرف  وحني 
معظم  فاإن  �مل�ضت�ضيفة،  �لبلد�ن  يف  م�ضايقات  من  حر�كهم 
دول �أوروبا و�آ�ضيا لحظت ما لهذ� �حلر�ك �لطالبي من فو�ئد 
على �أكرث من �ضعيد، وذلك لأن �لطلبة قد �أتيح لهم �لتفاعل 
مع ف�ضاء�ت جديدة ترثي تكوينهم �إثر�ء متعدد �لأوجه يعود 
 Kumar & Alexander،( �مل�ضيف  �لبلد  على  بالفائدة 
2010(. ولقد نوق�ضت عو�مل �لدفع وعو�مل �ل�ضحب يف كثري 

 Mei& Bray، 2007; Mazzarol:من �لدر��ضات )للتو�ضع
Soutar، 2002 &(. لكن �إجماًل، ميكن �لقول �إن �ل�ضحب يف 

�لدول �مل�ضيفة يرتبط- عالوة على �لعو�مل �لتعليمية- بعو�مل 
�أخرى �جتماعية و�قت�ضادية وثقافية يتمتع بها �لبلد �مل�ضيف؛ 
ويف �ملقابل فاإن �ضعف �مليز�ت �لتعليمية و�لأخرى �لجتماعية 
دفع  عو�مل  ت�ضكل  �لإقامة  حمل  يف  و�لثقافية  و�لقت�ضادية 
 Kumar & Alexander، 2010; Mei( للحر�ك �لطالبي

.)& Bray، 2007; Perraton، 2004

�لتعليم ن�ضاًطا ��ضتثماريًّا على جانبي  �أ�ضبح  وحني   
حركة  �زد�دت  �ملن�ضرمني  �لعقدين  خالل  و�لطلب  �لعر�ض 
 .)Kumar & Alexander، 2010( �حلدود  عرب  �لطلبة 
ما  بح�ضب  2006م  يف  �لطالبي  �حلر�ك  حجم  قدر  ولقد 
قبلو�  طالب  مليون   )2.9( �لر�ضمية  �لإح�ضاء�ت  �أوردته 
�زدياد  يف  و�لعدد  بلد�نهم،  خارج  جامعات  يف  للدر��ضة 

.)OECD، 2008(

�أن  �لباحثني  بع�ض  توقع  �مل�ضطردة،  �لزيادة  تلك  �ضوء  ويف 
ماليني  �ضبعة  ليكون   )2025( من  �لطالبي  �حلر�ك  يرتفع 
Böhm، Davis، Meares& Pearce، 2002; Per- ا  )ضضنويًّ
�لعايل  �لتعليم  �أن  على  و��ضح  موؤ�ضر  وهذ�   .)raton، 2004

�أ�ضبح جماًل ��ضتثماريًّا حقيقيًّا بفعل �حلر�ك �لطالبي. وقد 
 )Knight، 2006 �نظر،  )1999م،   )Throsby( �أرجع 
�أنظمة �لت�ضال �لدولية، و�نخفا�ض  هذه �لزيادة �إىل �ضهولة 
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وعوملة  ووفرتها،  �لتعليمية،  �لفر�ض  وتنوع  �لنقل،  تكاليف 
�أ�ضو�ق �لعمل. وعلى ذلك، فاإن للحر�ك �لطالبي فو�ئد جمة 
يجنيها �لطلبة �أنف�ضهم ومن بعدهم �ملجتمع، عالوة على �أنه 
�أهم  ا ملخرجات تعليمية ذ�ت جودة. ومن  ي�ضكل مدخاًل مهمًّ
 Kelo، Teichler & Wächter، 2006;( �لفو�ئد  تلك 

:)Knight، 2006; Reichert & Tauch، 2005

تلك  بعدت  مهما  �أخرى،  بثقافات  و�لحتكاك  �ملثاقفة  )�أ( 
�لثقافات �أو قربت من �لثقافة �لأم. ومن �ضاأن ذلك �لحتكاك 
�لثقايف �أن ي�ضاعد �لطالب على �أن ي�ضتك�ضف مبا�ضرة ثقافات 
�ل�ضلة  ذ�ت  �ملهار�ت  لديه  تت�ضكل  بحيث  خمتلفة،  �أخرى 
بالتعددية �لثقافية مثل: مهار�ت �لتو��ضل، ومهار�ت �حلياة،  
 host( �مل�ضيف  �لبلد  يكون  حني  �للغوية  �ملهار�ت  وكذلك 

country( ناطًقا بلغة �أجنبية.

�جلامعات  بني  و�ملوؤ�ض�ضي  �لعلمي  �لتناف�ض  ت�ضجيع  )ب( 
ل�ضتقطاب �لطلبة ذوي �لقدر�ت �ملتميزة، حيث �إن ��ضتقطاب 
�لطلبة �ملتميزين يزيد من تناف�ض �جلامعات جلهة �هتمامها 
ي�ضتتبع  ما  وهذ�  خمرجاته.  وكفاءة  �لتعليم  جودة  مب�ضتوى 
�لذي  �جلامعي  �لأ�ضتاذ  بكفاءة  �جلامعات  �هتمام  بالتايل 
يو�زن بني �لبحث �لعلمي من جهة، و�لتدري�ض وخدمة �ملجتمع 
�لرب�مج  حمتوى  جودة  ا  �أي�ضً ي�ضتتبع  كما  �أخرى،   جهة  من 

�لدر��ضية.

رمبا  �أو  �لإقليم  جامعات  بني  �لتعليمية  �لنظم  عاملية  )ج( 
�آليات  جامعات �لعامل. وهو ما يفر�ض نوًعا من �لتجان�ض يف 
عمل تلك �لنظم بني تلك �جلامعات دون �مل�ضا�ض بخ�ضو�ضية 
�لعاملية  هذه  �نعكا�ضات  ومن  تلك.  �أو  �جلامعة  هذه  متيز  �أو 
degree mo- �لدرجات �جلامعية  ي�ضمى بحر�ك  )ججود ما 
�لهيكلية  حيث  من  متناظرة  بر�مج  توجد  �أنه  �أي   ،)bility

و�لأهد�ف بني بر�مج جامعات �لإقليم ت�ضمح بالنتقال �ل�ضل�ض 
للطلبة فيما بينها. وباملقابل فاإن �أي �نغالق على �لذ�ت �ضيوؤدي 
�جلامعات  هذه  يف  �لطالبية  �لكثافة  ��ضمحالل  �إىل  حتًما 

نتيجة ل�ضحمالل �حلر�ك �لطالبي ذ�ته.

تعد  مل  �لعمل  فاأ�ضو�ق  �لعمل.  �أ�ضو�ق  دينامية  حت�ضني  )د( 

�لعر�ض  لقانون  مفتوحة  هي  بل  �أخرى،  دون  فئة  على  حكًر� 
يعرف  ما  وهذ�  �لتعليمية؛  �ملخرجات  كفاءة  بح�ضب  و�لطلب 
يجدر  �خل�ضو�ض،  هذ�  ويف  لالأفر�د.  �لفكري  �ملال  بر�أ�ض 
�لطالبي يف  �حلر�ك  �ل�ضحب يف  عو�مل  من  �أن  على  �لتنبيه 
جامعات �لوليات �ملتحدة �إقبال �أرباب �لعمل على خمرجات 
خريجي  على  �لإقبال  ز�د  فاإذ�  �أخرى.  دون  بعينها  جامعة 
�لأمر  كان  و�إذ�  بها.  �للتحاق  على  �لإقبال  �زد�د  ما  جامعة 
كذلك فاإن �لتناف�ض بني �جلامعات يبد�أ يف �قتطاع ح�ض�ضها 

من �ضوق �لعمل خلريجيها.

باملفهوم  �لطالبي  �حلر�ك  �أن  �إىل  �لتنويه  ويجدر   
و�ملمار�ضة �مل�ضار �إليهما �أعاله لي�ض جديًد� ول بدًعا من و�ضع 
تنظم  حديثة  �أ�ض�ًضا  له  و�ضع  من  هم  كانو�  و�إن  �لأوروبيني، 
�ضتى  بتجارب  �لإ�ضالمي  �لعامل  زخر  فلقد  �ملمار�ضة.  تلك 
يف  )�لرحلة  با�ضم  عرف  فيما  تتمثل  �لطالبي  �حلر�ك  من 
�لعامل  �لطالبي يف  �حلر�ك  معامل  �أ�ضهر  ومن  �لعلم(.  طلب 
�لأندل�ض  جامعات  �ضهدته  ما  �لع�ضور  �ضالف  يف  �لإ�ضالمي 
)�لبنكاين، 2004م(. فالأندل�ض كانت قبلة �لطلبة �لر�غبني 
يف �ل�ضتز�دة و�ل�ضتنارة بالعلوم �لتي مل تكن �أوروبا �لن�ضر�نية 
حينئذ حتفل بها. وكذلك من �ضور �حلر�ك �لطالبي �لرحلة 
�لعلم.  لطلب  �لإ�ضالمي  �مل�ضرق  �إىل  �لإ�ضالمي  �ملغرب  من 
من  تعلي  م�ضنفات  �لعلم  طلب  رحلة  يف  �لعلماء  و�ضع  ولقد 
�لتنبه  �لعلم  يرحل يف طلب  ملن  ينبغي  �آد�ًبا  له  وت�ضع  �ضاأنه، 
)لال�ضتز�دة،  �ضاأنها  وعلو  �لرحلة   تلك  ل�ضرف  وذلك  لها، 

�لبنكاين، 2004م(.

:)Bologna Process( )عملية )بولونيا
فهي  �للحظة.  وليدة  )بولونيا(  عملية  لي�ضت   
حول  �لعام  �لهتمام  ��ضتقطبت  �أوروبية  ل�ضيا�ضات  �متد�د 
نتاج م�ضرية  ؛ فعملية )بولونيا( هي  �لعايل وق�ضاياه  �لتعليم 
بالتعليم  �ملعنيني  لقاء�ت  يف  و�ختمارها  �لأفكار  تالقح  من 
ومن  �لعملية.  تلك  كونت  �لتي  �لأوروبية  �لدول  يف  �لعايل 
)�إر��ضم�ض(  م�ضروع  �لأوروبية  �ل�ضيا�ضات  تلك  حمطات  �أهم 
�لطالبي  �حلر�ك  لدعم  1987م  �ل�ضادر   )ERASMUS(
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�لإجر�ء�ت  من  �ضل�ضلة  )بولونيا(  عملية  وتعد  �لأمد.  ق�ضري 
بني  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  1998م  �بتد�أت  �لتي  �لعمليات  �أو 
�إىل  لين�ضم  2007م  عام  �متدت  ثم  �لأوروبية.  �لدول  بع�ض 
بهدف  �أوروبية  وغري  �أوروبية  دولة   )46( )بولونيا(  عملية 
�لعايل  للتعليم  �لأوروبية  باملنطقة  ي�ضمى  ما  لت�ضكيل  �لتهيئة 
 )Education Area- EHEA The European Higher(
The National Unions of Students in Eu-( 2010م   
rope، 2007(. و�أ�ضبحت عملية )بولونيا( من حني �لتوقيع 

يف  يف  لي�ض  بارزة  عالمة  بخ�ضو�ضها  �لتفاهم  مذكرة  على 
موقع �لتعليم �لعايل �لأوروبي فح�ضب، بل على �متد�د خارطة 

�ضيا�ضات �لتعليم �لعايل يف �لعامل.

�إعالن  �إىل  بولونيا(   )عملية  عبارة  وت�ضري   
)بولونيا(. لكن قبل هذ� �لإعالن كانت قد جرت �ضل�ضلة من 
حمددة.  �إعالنات  �ضدور  عن  �أ�ضفرت  �ملعنيني  بني  �للقاء�ت 
)�إعالن  كان  حيث  )�ل�ضوربون(؛  يف  �لبد�ية  كانت  فقد 
ثم  1998م،  يف   )Sorbonne Declaration( �ل�ضوربون( 
1999م،  يف   )Bologna Declaration( )بولونيا(  �إعالن 
2001م،  يف   )Prague Communiqué( )بر�غ(  بيان  ثم 
2003م،  يف   )Berlin Communiqué( )برلني(  بيان  ثم 
ثم بيان )بريجن( )Bergen Communiqué( يف 2005م، 
2007م.  ثم بيان )لندن( )London Communiqué( يف 
وميكن جعل ما نتج عن تلك �لبيانات و�لإعالنات �لتي تو�ضلت 
�أن�ضجت  �لتي  �لأوىل  �خلطوط  مبثابة  �لأع�ضاء  �لدول  �إليها 
فيما بعد ما �أطلق عليه ��ضم )عملية  بولونيا(. ويجدر بالذكر 
�لدول  تختاره  عام  �أمني  من�ضب  هذه  )بولونيا(  لعملية  �أن 
من�ضب  وبانتقال  �ضنتني،  كل  بينها  فيما  بالتناوب  �لأع�ضاء 

�لأمني  ينتقل معه مقر  �لأمانة �إىل �لدولة �ملعنية.

وتعزيز  تطوير  على  )بولونيا(  عملية  وتركز   
للمنطقة   )lifelong learning( لتعلم مدى �حلياة� مفهوم 
�أنه �ملفهوم �ملحوري �لذي ل بد  �أي  �لأوروبية للتعليم �لعايل. 
�ملفهوم  وهذ�  و�لآليات.  و�خلطط  �لروؤى  كل  حوله  تلتقي  �أن 
د�رت  �لتي  )بر�غ(  بيان  قبل  �مل�ضتمرة  للنقا�ضات  �متد�د  هو 

knowledge-( �ملعرفة  على  �لقائم  �ملجتمع  مفهوم  حول 
�ملعرفة  على  �لقائم  بالقت�ضاد  مروًر�   ،)based society

 the most competitive and( و�حليوية  �لتناف�ضية 
هو  �لذي   ،)dynamic knowledge-based economy

�لهدف �لأ�ضمى للتعلم للحياة بح�ضب عملية )بولونيا(. و�إذ� 
جتاوزنا بع�ض �لإخفاقات و�لنتقاد�ت ب�ضاأن �لبطء يف تنفيذ 
)بولونيا(  عملية  فاإن  �ملنظور،  بال�ضكل  للحياة  �لتعلم  مفهوم 
�لتفكري يف طبيعة بر�جمه  ليعيد  �لعايل  للتعليم  ا  تقدم فر�ضً
وهيكليته يف �ضوء �لتعلم للحياة. و�أهم تلك �لفر�ض هي تطوير 
�لعالقة بني �أطياف �ملجتمع �لربوي �لر�ضمي وغري �لر�ضمي، 
للتعلم للحياة،  �ل�ضابقة يف مفهوم جديد  ل�ضهر كل �ملفاهيم 
وتذليل �لعقبات �لتي تعر�ض تنفيذه؛ مما يعود بالفائدة على 
�لهدف �لأ�ضمى وهو تعزيز �ملو�طنة �لأوروبية وتفعيل �حلر�ك 

.)Knapper & Cropley، 2000( لجتماعي�

حمور  �أبرزها  من  عدة،  حماور  )بولونيا(  ولعملية   
�لعملية  تلك  �أ�ض�ض  و��ضعو  �هتم  �لذي  �لطالبي  �حلر�ك 
بتفعيله، وت�ضهيل تنفيذه من خالل  �إجر�ء�ت ن�ضت عليها، من 
 Bologna Process، 2009; The �نظر:  )للتو�ضع  �أهمها: 
 European Students’ Union، 2010; The National

 Unions of Students in Europe، 2007; Karkoszka،
:)2009;Witte، 2006

1. تبني �أنظمة متعددة �مل�ضتويات للرب�مج �لدر��ضية و�لدرجات 
�لعلمية ت�ضهل من م�ضاألة مقارنة �لرب�مج �لدر��ضية و�لدرجات 
�لعلمية من خالل تو�فقها على حتديد مدد �لرب�مج وتو�ضيفها 
�لعلمي. ويقوم هذ� �لنظام �ملقرح على ثالث حلقات در��ضية 
)thee cycles( هي: )�أ( مرحلة �لإجازة �جلامعية )مبعدل 
وحد�ت در��ضية ترو�ح بني 180-224 وحدة(؛ و )ب( مرحلة 
60 وحدة در��ضية يف �حلد �لأدنى بحيث  �ملاج�ضتري )مبعدل 
مبرحلة  �لتحاقه  حني  من  �لدر��ضية  �لوحد�ت  جمموع  يكون 
وحدة   300 �ملاج�ضتري  مرحلة  �إمتام  �إىل  �جلامعية  �لإجازة 
در��ضية(، و )ج( مرحلة �لدكتور�ة. وقد ُعرف نظام �حللقات 
License/Mas- LMD(، )�أي   للثالث �خت�ضاًر� ب� )نظام
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ter/Doctorate(. وتقوم فكرة هذه �حللقات على �ن�ضيابية 

�نتقال �لطالب من مرحلة �إىل �أخرى، بحيث لو �أرد �حلر�ك 
ل�ضتكمال در��ضته -�ضو�ء يف حلقته �لتي ل يز�ل يدر�ض فيها �أو 
يف �حللقة �لأعلى- ف�ضوف يفعل من غري عو�ئق تعيق حر�كه. 
غري �أن هذ� �لأمر ل يز�ل حمل حتفظ بع�ض �ل�ضيء لدى بع�ض 
ح�ضاب  على  يكون  قد  �لتعليم  �أنظمة  يف  �لتو�فق  لأن  �لدول؛ 
�لتنوع �لثقايف و�لقومي عرب �لقارة �لأوروبية، وقد يكون على 
ح�ضاب �حلر�ك �لطالبي ذ�ته، بحيث يكون �ضبب �حلر�ك قد 
 Mangset، 2005;The European Students›( تال�ضى 

.)Union، 2010

�لدر��ضية  �لوحد�ت  مفهوم  تعتمد  در��ضية  �أنظمة  و�ضع   .2
ثالثة  وفق  �لأع�ضاء  �لدول  من   )recognized( معتمًد� 
مبوؤ�ض�ضات  لاللتحاق  �ملطلوبة  �ملوؤهالت  �عتماد  )�أ(  حماور: 
�لتي  �لطلبة  در��ضة  وثائق  �عتماد  )ب(  و  �لعايل؛  �لتعليم 
�أي بلد غري  �أثناء حر�كهم �ملوؤقت يف  تبني و�ضعهم �لدر��ضي 
�لبلد �لأم؛ و )ج( �عتماد �لدرجات �لعلمية �لتي مت �حل�ضول 
عليها يف بلد غري �لبلد �لأم. وهذ� �لنظام ي�ضهل على �لطالب 
�آخر غري  �أوروبي  بلد  ر�أ�ضيًّا- يف  �أو  ا  ��ضتكمال در��ضته -�أفقيًّ
بلده �لأم دون عائق يف طبيعة �لنظام �لدر��ضي. ويعرف هذ� 
 European credit )�أي:   ،)ECTE( ب�  �خت�ضاًر�  �لنظام 
�عتماد  على  �لنظام  هذ�  فكرة  وتقوم   .)transfer system

 )accumulation( �لر�كمية  �لدر��ضية  �لوحد�ت  نظام 
�ملعادلة بني �لدول �لأع�ضاء. ولكن ل يز�ل هذ� �لأمر يالقي 
�لفل�ضفات  �ختالف  نتيجة  تطبيقه،  يف  �ل�ضعوبات  بع�ض 

�لربوية بني �لدول �لأع�ضاء.

3. بناء على ما ورد يف �لبندين )1( و )2( �أعاله، فاإن عملية 
)بولونيا( �أدرجت �ضمن وثائقها �لإجر�ئية ما عرف ب� )ملحق 
بهدف  )diploma supplement(؛  �لدرجات(  �تفاقية 
متكني جميع �ملعنيني -ومنهم �لطلبة- من فهم �أهد�ف عملية 
�لعايل  �لتعليم  �أنظمة  مقارنة  �إمكانية  حيث  من  )بولونيا(، 
 ،)compatibility( و�لتو�فق فيما بينها )comparability(
من خالل حموري �لرب�مج �لدر��ضية ونظام �لتقييم. وعليه، 

مثل  من  �ل�ضلة  ذ�ت  �ملعلومات  كل  يت�ضمن  �مللحق  هذ�  فاإن 
و�لتخ�ض�ض  مهنيًّا(،  �أم  ا  )نظريًّ �لدر��ضي  �لربنامج  طبيعة 
على  يتوجب  �لتي  و�ملعارف  و�ملهار�ت  تقنيًّا(،  �أو  )�إن�ضانيات 

�لطالب �كت�ضابها. 

تذليل  خالل  من  �لطالبي  �حلر�ك  �أمام  �حلو�جز  تقليل   .4
Eras- برنامج  ويعد  و�ملالية.  و�لإد�رية  �للوج�ضتية  )للعقبات 
mus( و)Socrates ( من �لرب�مج �لتي توفر دعًما لوج�ضتيًّا 

وت�ضهيل  �ملالية  �ملنح  تقدمي  خالل  من  �لطالبي،  للحر�ك 
�ملهمات �لعلمية عن طريق بناء �ضبكة من �ل�ضر�كات �لبينية 

.)Mazzarol & Soutar، 2002( للجهات �مل�ضتفيدة

5. تعزيز �لتعاون بني �لدول �ملوقعة على �لعملية ول�ضيما يف  
quality as- �لتعليم  جودة  �ضبط  معايري  جتان�ض  )اال 

من  �لتعليم  جودة  �ضبط  ويعد   .)surance in education

)�أ(  �لآتي:  ويت�ضمن  )بولونيا(،  لعملية  �لرئي�ضة  �لأهد�ف 
جامعة  لكل  معايريها  وحتديد  �ملوؤ�ض�ضية  �لكفايات  تعريف 
�لد�خلي  �لتقييم  )ب(  و  )بولونيا(؛  عملية  حتت  من�ضوية 
�لعتماد  نظام  تطبيق  )ج(  و  جامعة؛  لكل  و�خلارجي 
وثيقة  2005م  يف  )بريجن(  �إعالن  ت�ضمن  وقد  �لأكادميي. 
ت�ضبط معايري جودة �لتعليم �لعايل، وتنظم وظائف �جلهات 
�ضمن  �لأوروبي  �مل�ضتوى  على  �جلودة  �ضبط  مبر�قبة  �ملعنية 
لالعتماد،  �لتاأهيل  ومعايري  �للو�ئح،  هي:  حماور  خم�ضة 
و�أنظمة  �لدر��ضية،  و�خلطط  و�لرب�مج  �لربوية،  و�ملعايري 

�لتقييم �لد�خلي و�خلارجي.

من  �أوروبا  عرب  �لعايل  �لتعليم  يف  �لأوروبي  �لبعد  تعزيز   .6
Eu- )الالل �إن�ضاء ما يعرف بالف�ضاء �لأوروبي للتعليم �لعايل 

بدوره  يعزز  �لذي   ،)ropean area of higher education

مفهوم �ملو�طنة �لأوروبية.

7. تعزيز �لقدرة �لتناف�ضية ملوؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل يف �أوروبا 
�لأوروبية  �لقارة  د�خل  �لطالبي  �حلر�ك  ��ضتقطاب  على 
�ملتمثل  �حلاد  �لتناف�ض  من خارجها، وحتديًد�  �لقادم  وذلك 

يف موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل يف قارة �أمريكا �ل�ضمالية.



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد السابع - رجب  1433هـ80

�لأمانة  مكتب  عن  2005م  عام  �ضادر  تقرير  ويف   
The European Stu- )�نظر )بولونيا(  لعملية  :للعامة 
dents› Union، 2010(، �أ�ضارت عملية )بولونيا( �إىل �أنها 

�لتحول  )�أ(  �أهمها:  من  �أكرث من حمور،  على  تقدًما  حققت 
نحو �آلية دمج درجتني متتاليتني مثل �لبكالوريو�ض و�ملاج�ضتري؛ 
و )ج(  �لتعليم؛  ل�ضبط جودة  متجان�ضة  �أنظمة  تبني  و )ب( 
تبادل �عتماد �لدرجات �لعلمية من خالل �لتناظر يف �ل�ضكل 
و�لوظيفة. ومن بني تلك �ملحاور �مل�ضار �إليها �أعاله، فاإن �ملحور 
�ملتعلق بالتناظر بني �لرب�مج �لدر��ضية و�لدرجات �لعلمية هو 
�حلر�ك  لت�ضهيل  �ضروري  متطلب  لأنه  وذلك  �لأهم؛  �ملحور 

ا و�أفقيًّا. �لطالبي ر�أ�ضيًّ

وت�ضري �لتقارير �إىل �أن �لدول �لأوروبية �ملن�ضوية �ضمن عملية 
)بولونيا( �ضارت منذ �نطالق عملية )بولونيا( -و�إن بخطى 
و�لدرجات  �لدر��ضية  �لرب�مج  يف  �لتناظر  نحو  متفاوتة- 
حتقيق  نحو  �ل�ضعي  يف  �لتباين  هذ�  �أحدث  و�لذي  �لعلمية. 
�أن عملية )بولونيا( مل حتدد بن�ض و��ضح  �لتناظر هو  ذلك 
كيف يكون حتقيق هذ� �لتناظر، مع مر�عاة ظروف كل دولة 
وخ�ضو�ضيتها. وبح�ضب ر�أي بع�ض �لباحثني، فاإن �لأمر لي�ض 
 Kelo،( ”و لكن “كيف نكون؟ جمرد “�أن نكون �أو ل نكون”، 
Teichler & Wächter، 2006(. ومن �أهم تلك �لفروقات 

جودة  ل�ضبط  �لتقومي  معايري  �ختالف  �ملعنية   �لدول  بني 
مدخالت  �ضبط  حيث  من  �لأوروبية  �جلامعات  يف  �لتعليم 
�نظر:  )للتو�ضع  وخمرجاتها  وعملياتها  �لتعليمية  �لعملية 
Reichert & Tauch، 2005(. وهذ� �لو�ضع ل ينطبق على 

�لطلبة �لأجانب غري �لأوروبيني �لذين يفد بع�ضهم �إىل �أوروبا 
للدر��ضة؛ فهوؤلء مدفوعون بدو�فع �أخرى خارج نطاق �لدر��ضة 
�حلالية مثل �حل�ضول على درجة علمية ثم �لعودة �إىل بلد�نهم 
كما  �لتعليمية،  �لأنظمة  تلك  تفا�ضيل  يف  �خلو�ض  دون  من 
يكون  قد  �أو  �لعربي،  �خلليج  من  �لقادمني  �لطلبة  مع  يجري 
طلًبا للجوء �لن�ضاين �أو �ل�ضيا�ضي من خالل �للتحاق مبقاعد 
�لدر��ضة، �أو هروًبا من و�قع �جتماعي �أو �قت�ضادي يف بلد�نهم 
 Van( ا  �أي�ضً �لدر��ضة  مبقاعد  �للتحاق  خالل  من  �لأ�ضلية 
.)Vught, Van Der Wende & Westerheijden، 2002

ولي�ضت �آثار عملية )بولونيا( حم�ضورة على �لقارة   
�مل�ضمار  هذ�  يف  مهمة  �أخرى  دوًل  ولكن  فح�ضب،  �لأوروبية 
وحماولة  )بولونيا(  عملية  مد�ر�ضة  عاتقها  على  �أخذت 
 )Terry( ويذكر فيها.  �لعايل  �لتعليم  �أنظمة  على  �إ�ضقاطها 
)2007م( يف در��ضته حول �أثر �مل�ضامني �لتي حتملها عملية 
)بولونيا( على در��ضة �لقانون يف �لوليات �ملتحدة �أن عملية 
يف  �لعايل  �لتعليم  على  للغاية  مهمة  م�ضامني  لها  )بولونيا( 
يف  �ملوؤ�ض�ضات  بع�ض  قامت  ولقد  عموًما.  �ملتحدة  �لوليات 
)بولونيا(  عملية  عن  وبحوث  بدر��ضات  �ملتحدة  �لوليات 
�لعليا  �لدر��ضات  كليات  �أهمها جمل�ض  من  �ملحتملة،  و�آثارها 
)Council of Graduate Schools(، و�لأكادميية �لقومية 
و�ملوؤ�ض�ضة   ،)National Academy of Science( للعلوم 
 ،)National Science Foundation( للعلوم  �لقومية 
 National Education( و�لر�بطة �لقومية للربية و�لتعليم

.)Association

�ملنعقد   )CGS( �لعليا  �لدر��ضات  كليات  جمل�ض  موؤمتر  ويف 
2005م �لذي كان مو�ضوعه �لدر��ضات �لعليا و�ملناف�ضة  عام 
تتعر�ض  �ملتحدة  �لوليات  �أن  �إىل  �ملوؤمتر  خل�ض  �لأمريكية، 
)بولونيا(.  عملية  ر�أ�ضها  على  تاأتي  �ضديدة،  عاملية  ملناف�ضة 
�لأر�ضية  هياأت  قد  �ملوؤمترين-  -بح�ضب  )بولونيا(  فعملية 
�أوروبا  من  �حلر�ك  بو�ضلة  حتول  يف  متثلت  �أوروبية  ملناف�ضة 
�إىل د�خل �لقارة  �أوروبا  باجتاه �لوليات �ملتحدة لت�ضبح من 
�حلر�ك  خالل  من  �خلريجني  عدد  و�زدياد  ذ�تها  �لأوروبية 

.)Terry، 2007( لطالبي �لأوروبي-�لأوروبي�

ومل يخل تطبيق عملية )بولونيا( من عو�ئق مت�ضابكة �أوجدت 
له  �ملخطط  �لتطبيق  يف  �ل�ضري  نحو  �ملعنية  �لدول  بني  تبايًنا 
�أهم هذه �لعو�ئق )للتو�ضع حول هذه  لعملية )بولونيا(. ومن 
 The European Students› Union، 2007;:لعو�ئق �نظر�

:Higher Education Information System، )2005

1. عوائق مالية:

وتت�ضل هذه �لعو�ئق �ملالية باأمرين:

بع�ض  قبل  من  �لطالبي  �حلر�ك  متويل  بر�مج  �ضعف  )�أ( 
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�لإقر��ض  يف  �أو  �لطالبية  �ملنح  تقدمي  يف  �ضعًفا  �إما  �لدول، 
ربع  �أن  �إىل  2005م  عام  �إح�ضائيات  �أ�ضارت  وقد  �لطالبي. 
)بولونيا(  �إعالن  دول  معظم  يف  �أقل  رمبا  �أو  فقط  �لطلبة 

ي�ضتفيدون من دعم �لدولة يف �ضاأن �حلر�ك �لطالبي. 

بغالء  مقارنة  �ملمنوحة  �ملالية  �ملخ�ض�ضات  �ضعف  )ب( 
�حلر�ك  يكون  حني  �مل�ضكلة  هذه  تت�ضح  ما  و�أكرث  �ملع�ضية. 
من دولة م�ضتوى �لرفاه فيها �أقل من �لدولة �مل�ضيفة، كما هو 
�حلال يف �حلر�ك من دولة يف �أوروبا �ل�ضرقية �إىل �أخرى يف 

�أوروبا �لغربية.

2. عوائق لغوية:

يتخلف معدل �جتاه �حلر�ك بني دول �إعالن )بولونيا(. فدولة 
مثل �ململكة �ملتحدة هي دولة م�ضيفة للحر�ك �أكرث من كونها 
�ليونان هي دولة م�ضدرة  �أن دولة مثل  له، يف حني  م�ضدرة 
�لتباين  من  �حلالة  هذه  �إن  له.  م�ضيفة  منها  �أكرث  للحر�ك 
�للغة  تكون  فحني  �للغوية؛  �مل�ضكلة  عن  ناجمة  �حلر�ك  يف 
�لإجنليزية هي لغة �لتدري�ض �ل�ضائدة يف بلد ما �أو جامعة ما 
ومن   .)Mei & Bray، 2007( باجتاههما  �حلر�ك  يكون 
�للغات  هي  �لتعليمي  �مل�ضهد  على  �ملهيمنة  �للغات  �أن  ذلك 
�أفاد  �لإ�ضبانية. وقد  �لإجنليزية ثم �لأملانية ثم �لفرن�ضية ثم 
Higher Education Informa- من  �ل�ضادر  )للتقرير 
�أن هناك عالقة بني معدل  �إىل  tion System( )2005م( 

 )%26( فمثال  للطالب،  �للغوي  و�مل�ضتوى  �لطالبي  �حلر�ك 
من �لطلبة �لفرن�ضيني �لر�غبني يف �حلر�ك �لطالبي يجيدون 
لغة �أجنبية و�حدة على �لأقل، يف حني �أن )7%( من �لذين ل 
�لذي  هو  �لأمر  وهذ�  ذلك.  يف  يرغبون  �أجنبية  لغة  يجيدون 
دفع ممثلي �لطلبة يف �أوروبا �إىل �ملطالبة بزيادة �لإنفاق على 
تعلم �للغات �أثناء �ملرحلة �جلامعية يف �لدول �لتي ترغب يف 
مرحلة  �أثناء  وكذلك  �لطالبي،  �حلر�ك  طلبتها  ميار�ض  �أن 

�حلر�ك �لطالبي يف �لبلد �مل�ضيف.

3. عوائق هيكلية:

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  يف  �لدر��ضية  �لهيكلية  تختلف 

�ملهمة  �لهيكلية  �أ�ضكال  بني  ومن  عدة.  وجوه  من  �أوروبا  عرب 
�ضمن  �لدر��ضية  للرب�مج  �ملعتمدة  �لدر��ضية  �لوحد�ت  عدد 
�حللقات �لدر��ضية �لثالث، وطبيعة �ملناهج �لدر��ضية �ضمن 
على  ن�ضبيًّا  �لهيكلي  �لتباين  هذ�  �أثر  وقد  �حللقات.  تلك 
�عتماد  حيث  من  �ملوؤقت(،  �حلر�ك  )�أي  �لأفقي  �حلر�ك 

مقارنة تلك �لرب�مج بع�ضها مع بع�ض وتو�فقها.

احلراك الطالبي بني جامعات دول جمل�س 
التعاون اخلليجي:

بعد هذ� �لعر�ض �ملجمل ملفهومي �حلر�ك �لطالبي   
وعملية )بولونيا(، مل يجد �لباحث -بعد �لتنقيب يف ثنايا ما 
لدول  �لتعاون  جمل�ض  جامعات  �أن  م�ضادر-  من  لديه  تو�فر 
بكونه  �لطالبي  �حلر�ك  مو�ضوع  �إىل  تنظر  �لعربية  �خلليج 
ما  وجّل  �لتعليم.  لتطوير  �لإ�ضر�تيجية  �ملحاور  من  حموًر� 
يحدث يف هذ� �ل�ضاأن هو تبادل بروتوكويل �ضكلي يف معظمه، 
وي�ضاف  �لدر��ضية.  �ملنح  بع�ض  يف  �ملتمثل  �لطالبي  للتبادل 
�إىل ذلك �أن �حلر�ك �لطالبي د�خل كل دولة خليجية منفردة 
غري خمتلف عما ذكر؛ فلي�ضت هناك �أية بيانات بهذ� �ل�ضاأن 
و�قع  معرفة  يف  ت�ضاعد  �أن  ميكن  �لباحث-  علم  -بح�ضب 
�خلليج  منطقة  �أن  ومع  خليجية.  دولة  �أي  د�خل  �حلر�ك 
و�خلا�ضة،  �حلكومية  �جلامعات  من  بعديد  تزخر  �لعربي 
مو�ضوع  يف  )بولونيا(  عملية  مع  �لأولية  -وباملقارنة  �أنه  �إل 
بينها  فعال  ر�بط  يوجد  ل  �أنه  يالحظ  �لطالبي-  �حلر�ك 
خا�ضة-  �أو  جامعة-حكومية  فكل  �لطالبي.  �حلر�ك  ي�ضهل 
على  خليجي  بلد  كل  بها  يعمل  �لتي  و�لأنظمة  للو�ئح  تخ�ضع 
حدة بالإ�ضافة �إىل �للو�ئح �خلا�ضة بكل جامعة. وهذ� �ل�ضكل 
بالتنظيم  �لتنظيمية  �لنظرية  يف  يعرف  ما  هو  �لر�بط  من 

.)loosely coupled system( لرخو�

�لعامة  �لأمانة  �أعدتها  ومهمة  حمورية  در��ضة  ويف   
)2004م(  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ض  لدول 
وفق  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف  للتعليم  �ل�ضامل  �لتطوير  حول 
 -23 )�لدورة  �لأعلى  �ملجل�ض  قر�ر  يف  �لو�ردة  �لتوجهات 
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�لدوحة 2002م( ب�ضاأن �لتعليم، مل تتطرق �لدر��ضة مبا�ضرة 
�ضلة  ذ�ت  لأمور  تعر�ضت  لكنها  �لطالبي،  �حلر�ك  ملو�ضوع 
مهمة وحيوية بهذ� �ل�ضاأن. ومن قر�ءة متاأنية للدر��ضة، ميكن 
�ل�ضلة  ذ�ت  �لعو�ئق  من  وجود عدد  موؤد�ها  بنتيجة  �خلروج 
�ل�ضلة  ذ�ت  �ملقرحات  من  وعدد  �ل�ضامل  �لتطوير  تعر�ض 
�لأمانة  كذلك:  )�نظر  �لتعليمية   �لعملية  و�قع  لتطوير  ا  �أي�ضً
�لعامة ملجل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 2010م(. وهذ� 

�لأمر ينعك�ض على �حلر�ك �لطالبي بالتبعية.

�لدر��ضة يف  �لعو�ئق كما وردت يف  وميكن تلخي�ض   
�أمرين: )�أ( ه�ضا�ضة �لروؤية �لتكاملية للمنظومة �لتعليمية يف 
دول �ملجل�ض؛ و )ب( �ضعف متا�ضك �لعمليات ومن ثم �ضعف 
�لعمل  �أو بعالقتها مع �ضوق  عام يف �ملخرجات، �ضو�ء بذ�تها 
�ملنظومة  تلك  تطوير  مقرحات  و�أما  �له�ضا�ضة.  تلك  نتيجة 
و  ومتو�زنة؛  و�ضمولية  تكاملية  روؤية  و�ضع  )�أ(  يف:  فيتمثل 
)ب( �إعد�د عمليات لتطبيق تلك �لروؤية تتو�فق مع و�قع دول 
�ملجل�ض؛ و )ج( حتديد �لهدف �لنهائي �ملتمثل يف خمرجات 
متطلبات  مع  وباملرونة  بيئتها  مع  بالتو�فق  تتميز  تعليمية 
�لتطوير �مل�ضتمر. ول يخرج �حلر�ك �لطالبي عن �أن يكون يف 
ثنايا هذه �لدر��ضة �ضمنيًّا. فهذه �لعو�ئق توؤثر فيه �ضلًبا، وهذه 
�ملقرحات �لتطويرية ت�ضاعد يف و�ضع �للبنات حلر�ك طالبي 

�أكرث ن�ضًجا.

ولكن تظل م�ضاألة �لتفاق على معايري �ضبط جودة   
�لتعليم هي حمور �لتباين يف �ضيا�ضات �لتعليم �لعايل �حلالية 
يف دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. وم�ضاألة �ضبط 
وهي  �لطالبي.  �حلر�ك  ملو�ضوع  رئي�ض  مكون  �لتعليم  جودة 
�مل�ضكلة ذ�تها �لتي حتاول عملية )بولونيا( �لتعامل معها بني 
ومن  و�ل�ضو�بط.  �ملعايري  تاأطري  حيث  من  �لأوروبية  �لدول 
دول  جامعات  يف  نظر�ئه  بع�ض  مع  �لباحث  لقاء�ت  خالل 
لوحظ وجود خلط بني  �لعلمية،  �مللتقيات  �لعربية يف  �خلليج 
لكل  �لأكادميي  و�لعتماد  �ملوؤ�ض�ضي  �لأد�ء  �ضبط  مفهومي 
�ضبط  على  تعمل  �ملنطقة  يف  فالكليات  حدة.  على  تخ�ض�ض 
من  �لأكادميي  �لعتماد  على  �حل�ضول  خالل  من  جودتها 

�لأعم  يف  هي  �لتي  �لعتماد،  ذلك  منح  بها  �ملنوط  �جلهة 
�لأغلب غري حملية �لن�ضاأة ول �إقليمية �لنزعة. ويف خ�ضم هذ� 
�ل�ضورة  لغياب  وذلك  �ملوؤ�ض�ضي؛  �لأد�ء  يتوه �ضبط جودة  قد 
�لكلية يف �ضبيل حتقيق �أجز�ئها. و�إذ� كان �لأمر كذلك، فال 
عجب �أل يكون ملو�ضوع �حلر�ك �لطالبي �لن�ضيب �لو�فر من 
روؤية تلك �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية ور�ضالتها و�أهد�فها. ومل يتطرق 
�لباحث يف هذه �لدر��ضة للتقارير و�ملو�ثيق �لتي �ضدرت عن 
لأنها  �ل�ضاأن؛  بهذ�  �خلليجي  �لتعاون  دول جمل�ض  �ملعنيني يف 
يف حقيقتها تعرب عن �إعالنات للرغبات و�لتوجهات، من دون 
و�ضع ت�ضور�ت �إجر�ئية و��ضحة �ملعامل حول مو�ضوع �لتكامل، 
مت�ضمًنا مو�ضوع �حلر�ك �لطالبي )�أو �لتبادل �لطالبي بلغة 
تلك  �أن  يعني  ل  ذلك  لكن  و�ملو�ثيق(.  �لتقارير  تلك  معظم 
�ملو�ثيق غري مفيدة، بل على �لعك�ض من ذلك، فهي ت�ضلح لأن 
تكون �أر�ضية خ�ضبة متهد ملبادر�ت جادة وطموحة حول بدء 

�حلر�ك �لطالبي وتفعيله.

مقرتحات لتفعيل احلراك الطالبي بني جامعات 
دول جمل�س التعاون اخلليجي:

لتطوير  مقرح  و�ضع  ميكن  تقدم،  ما  �ضوء  يف   
�لتعاون  جمل�ض  دول  جامعات  بني  وتفعليه  �لطالبي  �حلر�ك 
لدول �خلليج �لعربية يف �ضوء جتربة عملية )بولونيا( و�لو�قع 
�لإقليمي لدول �ملجل�ض. و�ملقرح �حلايل على مرحلتني )وهذ� 
�لتق�ضيم مهم حتى ل يقع �خللط بني ما هو م�ضروط وما هو 

مطلوب(:

1. متطلبات �حلر�ك �لطالبي )�ملرحلة �لأوىل(: وهي مرحلة 
�حلايل  �لو�قع  يف  �لنظر  �إعادة  خالل  من  للحر�ك  متهد 
تعيقه  قد  �لتي  �لق�ضور  جو�نب  ومعاجلة  �لطالبي،  للحر�ك 
حني تطبيقه. و�ملتطلبات بطبيعتها تخفف من حدة �لعو�ئق �أو 

تلغيها، بحيث متهد ملرحلة �حلر�ك �لطالبي �لفعلي.

وهي  �لثانية(:  )�ملرحلة  نف�ضه  �لطالبي  �حلر�ك  مرحلة   .2
مرحلة �حلر�ك �لفعلي.
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�إىل عملية )بولونيا(، فاإن م�ضروع تطوير  وبالنظر   
منظومة �لتعليم �لعايل يف دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج 
و�آليات  و�للو�ئح  �لنظم  تطوير  على  يرتكز  �أن  يجب  �لعربية 
بني  و�لتكامل  �لتقارب  حتقيق  هو  �لأ�ضمى  و�لهدف  �لتنفيذ. 
تلك �لنظم. لكن ينبغي مر�عاة �أن تلك �خلطوة لي�ض �ملق�ضود 
منها حتقيق �لتماثل �لرتيب )symmetric( بني دول جمل�ض 

�لتعاون بهذ� �ل�ضاأن، لكن �ملق�ضود هو �لآتي:

يف  �لتوحد  خالل  من  �ملرحلية  و�لأهد�ف  �لو�ضائل  تنوع   .1
�لروؤية، وهذ� ما ميكن �أن ن�ضميه تالزم �لوحدة و�لتنوع.

نظام  وجود  مع  �ملعلومات  وتبادل  �لتن�ضيق  و�ضائل  تقوية   .2
تغذية ر�جعة فعال وكفوء.

3. و�ضوح �للو�ئح  �لناظمة للحر�ك �لطالبي.

متطلبات احلراك الطالبي:
1. و�ضع �ضيا�ضات تعليمية و��ضحة �ملعامل ذ�ت �ضلة باحلر�ك 
تنفيًذ�  تنفيذه  باجتاه  و�لدفع  ت�ضجيعه  حيث  من  �لطالبي، 
يتخطى حدود �إعالن �لرغبات. و�أهم ما يكتنف هذ� �ملتطلب 
�إجر�ئية  ر�ضالة  مع  له  روؤية  �ضياغة  هو  �لطالبي  للحر�ك 

و��ضحة �ملعامل و�أهد�ف قابلة للتحقيق.

و�لتميز  للتناف�ض  �ملهمة  �لو�ضائل  من  �لطالبي  �حلر�ك   .2
�لطالبي  �حلر�ك  يكون  لأن  مدعاة  وهو  كذلك.  و�لتقريب 
و�أع�ضاء  �لطلبة  من  �لكفاء�ت  ل�ضتقطاب  ذ�ته  يف  م�ضروًعا 
هو  �ملتطلب  هذ�  �أدو�ت  و�أهم  و�لعاملني.  �لتدري�ض  هيئة 
وتوفري  �ملتاحة  �لو�ضائل  خالل  من  للفكرة  �جلاد  �لت�ضويق 
�لطالب معرفة ما يبحث  ي�ضتطيع  �ملطلوبة، بحيث  �ملعلومات 

عنه حني يتخذ قر�ًر� باحلر�ك.

بحيث  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  �لنظر يف هيكلية  �إعادة   .3
يح�ضل بينها من �لتناظر ما ي�ضمح باحلر�ك �لطالبي. ومن 
�أهم مالمح �لتناظر يف �لهيكلية توحيد معايري �ضبط �جلودة. 
وي�ضار هنا �إىل �ضرورة �إعادة �لنظر يف �أمرين: )�أ( هل هناك 
دو�ع ت�ضوغ و�ضع معايري خا�ضة باملنطقة �خلليجية؛ و )ب( �إذ� 
فهل  �خلليجية،  باملنطقة  خا�ضة  معايري  و�ضع  ي�ضوغ  ما  وجد 

�لتي  �ضياقاتها  ير�عي  �جلودة  ل�ضبط  نظام  و�ضع  بالإمكان 
تعي�ضها؟

هل  فمثاًل،  �ملتبع.  �لتعليمي  �لنظام  نوع  يف  �لنظر  �إعادة   .4
�لدر��ضية  �ل�ضاعات  �أم  �لوحد�ت،  نظام  هو  �ملتبع  �لنظام 
يف  �ل�ضنوية  �لدفعات  نظام  �أم   ،)unit-credit system(
�لدر��ضة �لتي تتبع نظام �ل�ضنو�ت )cohort system(؟ ومع 
بح�ضب  �لنظامني  �جلامعة  ت�ضم  �أن  من  مانع  يوجد  ل  �أنه 
من  ومقارنة  در��ضة  يحتاج  �إىل  �لأمر  �أن  �إل  �لتخ�ض�ضات، 
�عتماد  �أو  �لنظامني  �أي  �عتماد  حيث  من  �ملخت�ضة  �جلهات 
كليهما بح�ضب طبيعة �لتخ�ض�ضات. فمثاًل  يف �لتخ�ض�ضات 
ي�ضتخدم  قد  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف  و�لقانون  �ل�ضرعية 
�ل�ضنو�ت  نظام  تعتمد  �جلامعات  بع�ض  �أن  �أي  �لنظامان؛ 
نظام  تعتمد  �أخرى  �أن جامعات  �لتخ�ض�ضات، يف حني  لهذه 

�لوحد�ت.

5. �إعادة �لنظر يف �آليات نظام �لتقييم حتى يكون هناك نظام 
�أمرين  و�أهم  �ملعامل.  و��ضح  و�ل�ضهاد�ت  للمقرر�ت  معادلة 
يحتاجان �إىل �لتباحث حولها يف هذ� �ل�ضاأن: )�أ( �إعادة �لنظر 
و�لقيا�ض   )constructive( �لبنائي  �لقيا�ض  بني  �لتوفيق  يف 
�لتقييم  هل  )ب(  و  )accumulative(؛  �لر�كمي  �ملعريف 
كمي رقمي �أم و�ضفي؟؛ و )ج( هل �ملعدل �لر�كمي للطالب هو 
بالدرجات �خلام �أم بالن�ضب �ملئوية �أم بنظام �لنقاط )مثاله 
نظام �لنقاط �لأربع( ؟ و�إعادة �لنظر يف �آليات �لتقييم مهم؛ 
يف  وبالذ�ت  للطالب،  مربك  وغري  مرًنا  �حلر�ك  يكون  حتى 

�حلر�ك �ملوؤقت. 

احلراك الطالبي:
بت�ضهيل  �ل�ضلة  ذ�ت  و�لأنظمة  �للو�ئح  �ضياغة  �إعادة   .1
م�ضروع  �أو  مثاًل  در��ضي  )لف�ضل  �ملوؤقت  �لطالبي  �حلر�ك 
بحثي م�ضرك(، �أو �لد�ئم )حلني �إنهاء �لدر��ضة(. ومن �أهم 

�لبنود �لتي ينبغي �لركيز عليها:

للحر�ك  �لت�ضجيل  لو�ئح  يف   )track( م�ضار  يو�ضع  �أن  �أ. 
�لطالبي �ملوؤقت.
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ب. �أن تكون �مل�ضتند�ت �لتي يح�ضل عليها �لطالب م�ضتوفية 
كل �لبيانات �لتي حتتاجها �ملوؤ�ض�ضات و�جلامعات �لأخرى حني 
بتو�ضيف  م�ضفوًعا  �لدرجات  ك�ضف  مثل  �لطالبي،  �حلر�ك 
عملية  يف   diploma supplement يقابله  )وهذ�  �ملقرر�ت 
�مل�ضركة.  �لعلمية  للمهمات  معد  موحد  منوذج  �أو  بولونيا(، 
وبالذ�ت  �ل�ضاأن،  بهذ�  �لإجر�ء�ت  توحيد  يتطلب  �لأمر  وهذ� 

�حلر�ك �لطالبي �ملوؤقت.

توفري  مثل  �ل�ضرورية،  �للوج�ضتي  �لدعم  و�ضائل  توفري   .2
�ل�ضكن �لطالبي �ملنا�ضب، وتوفري و�ضائل نقل باأ�ضعار تتنا�ضب 
ودخول �لطلبة، وغري ذلك من �لو�ضائل؛ ول يخفى �أن �لطالب 
�لتي  �لت�ضخم  حالت  عن  مبعزل  لي�ض  �خلليج  يف  �جلامعي 
ي�ضهدها �لعامل؛ مما قد يجعل هذه �لق�ضايا عبئًا ن�ضبيًّا عليه 

�أو على �أ�ضرته.

اخلامتة والتو�سيات:
على  �ل�ضوء  ت�ضليط  �حلالية  �لدر��ضة  حاولت   
مفهوم �حلر�ك �لطالبي وعلى جتربة )بولونيا( بهذ� �ل�ضاأن، 
�حلر�ك  مل�ضروع  نو�ة  يكون  �أويل  مبقرح  �خلروج  �أجل  من 
لدول  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  جامعات  بني  �لطالبي 
�خلليج �لعربية. وقد ك�ضفت �لدر��ضة من حيث �لإجمال عن 
�أهم �لعو�ئد �لتي ميكن �أن يجنيها �لطالب و�ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية 
كذلك من �حلر�ك �لطالبي. وكان من بني �لتجارب �لعاملية 
للحر�ك �لطالبي جتربة عملية )بولونيا( يف �لقارة �لأوروبية. 
وقد ��ضتعر�ضت �لدر��ضة �ملالمح �لرئي�ضة لعملية )بولونيا(، 
هذين  �ضوء  يف  ثم  �لطالبي.  باحلر�ك  يت�ضل  ما  ول�ضيما 
�ملبحثني، خرجت �لدر��ضة بت�ضور مقرح، مدفوًعا باملو�ثيق 
�لتي �لتزمت بها دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي لدول �خلليج 
�خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  )�نظر:  �لعربية 

�لعربية، 2010م(. وتو�ضي �لدر��ضة يف �ضوء ما تقدم بالآتي:

�حلر�ك  و�قع  على  للتعرف  ميد�نية  در��ضات  �إجر�ء   .1
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  جامعات  يف  �لطالبي 
�أن  على  و�خلا�ضة،  �حلكومية  �لعربية،  �خلليج  لدول 
حتلياًل  �لو�قع  حتليل  �لدر��ضات  تلك  من  �لهدف  يكون 
علميًّا، بحيث ن�ضتك�ضف جو�نب �ل�ضعف يف و�قع �حلر�ك 

�لطالبي، وجو�نب �لقوة يف �إمكانيات �جلامعات.

ول�ضيما  �لعاملية،  �لطالبي  �حلر�ك  جتارب  ��ضتك�ضاف   .2
�مليد�نية  �لزيار�ت  )�أ(  خالل:  من  )بولونيا(  عملية 
تنظيم  )ب(  و  �لعملية؛  تلك  حتت  �ملن�ضوية  للجامعات 
 )symposiums( حلقات نقا�ضية وور�ض عمل وملتقيات
عملية  جامعات  د�خل  من  �ملتخ�ض�ضون  فيها  ي�ضارك 
تلك  تكون  �أن  على  �لتعاون.  جمل�ض  دول  ومن  )بولونيا( 
�ل�ضتفادة مرهونة باأمرين: )�أ( خ�ضو�ضية �لبيئة �ملحلية 
من  �ل�ضتفادة  )ب(  و  �خلليجي؛  �لتعاون  جمل�ض  لدول 
توفرًي�  �بتد�ئهم  نقطة  من  �لبدء  بعدم  �لآخرين  �أخطاء 

للوقت و�جلهد )�ضعالن، 2011م(.

3. �لدفع باجتاه ت�ضويق �لفكرة على �أعلى �مل�ضتويات �لتنفيذية 
وعلى  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف 
�لربوي  �لت�ضويق  �أن  يخفى  ول  �ملختلفة.  �لإعالم  و�ضائل 
جناح  يف  حيوي  عامل   )educational marketing(

�مل�ضروعات �لربوية �جلادة.

4. �إن�ضاء قاعدة بيانات للحر�ك �لطالبي عرب جامعات دول 
�ملجل�ض، بحيث تكون قاعدة �لبيانات تلك د�عمة لتخاذ 
)Eurodata(؛  غر�ر  على  �ل�ضيا�ضات  ور�ضم  �لقر�ر�ت 
م�ضابهة  حالت  يف  �لباحثني  بع�ض  �أهميته  �أكد  ما  وهذ� 

.)Kelo، Teichler & Wächter، 2006 :نظر مثال�(
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