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الرقمنة والرأسمالية وتحوالت العمل األكاديمي المعاصر
دراسة تقييمية لمفرص والمخاطر
األميرة سماح فرج صالح



مقدمة
ف ي ع ييا  ،1971وفي ي ذروة الح يير ب ييي الوالي ييا

المتحييدة وفيتن ييا  ،سي ي

أح ييد الط ي

المفكي ير،

يير لحقيقي موقفي المضياد ،اليرافض لمحير في فيتنيا
واألكاديم األمريك "ناعو تشومسيك " أ يقيد تفس اا

م جه  ،وذلك ف الوق
ب ن أحد أكبر المؤسسا
جييا

نفس اليذ يعمي فيي في مؤسسي كمعهيد ماساتشوسيتس لمتكنولوجييا المعيرو

فكر و صناع ا؟!.
اا
العممي األمريكي الت تتعهد الحر ف فيتنا

اإلجاب ي الت ي قييدمها تشومسييك حينئييذ مثي يرة لمنقيياش والجييد حييو الع ق ي بييي الجامعييا

بوصييفها مؤسسييا

أكاديميي  ،وطبيعي األدوار التقنيي وال أرسييمالي التي تنخييرط فيهييا هييذ المؤسسييا  ،والتي

تطييرح بقييوة ت ي ثير التح يوال

السياسييي  ،وال أرسييمالي  ،والتكنولوجي ي غييير العادل ي  ،والمتناقض ي ف ي كثييير م ي

األح ي يوا ميي ي طبيعي ي ي العميي ي األك ي يياديم

ص ي ييحيح أ تشومسي ييك ح ي يياو اإلجابي ي ي بش ي ييك أكث ي يير مرواغي ي ي

الحير  ،وانهيا في ذليك تتسياو مي غيرهيا

ئيسيا ألبحيا
ودبموماسي  ،لكن قا صراح إ الجامع مرك اا
يز ر ا
م مؤسسا المجتم الت تخض لمتناقضا  ،وال مساواة السياسي الت تفرضها النيوليبراليي وال أرسيمالي
بوصفها أنظم سياسي واقتصادي ف الب د ).(Chomsky & Foucault 2006: 63

بعييد عقييود مي طييرح تشومسييك  ،وفي سيييا أكثيير حداثي واجي الجغ ارفي الماركسي المشييهور ديفيييد
هييارف  David Harveyس يؤ ااال ف ي مقابم ي توظي ي

حييو تصييور آلليييا اإلدارة والضييغط م ي أج ي زيييادة

التموي الخارج لجامع نيويورك الت يعم بها ،وأشار إلى ذليك في ط ارفي بسيرد الموقي

قيائ ا " :كيا ليد

عميييد يقييو ل ي إنن ي ال أجم ي أي ي أم يوا لمجامع ي  ،وانن ي عييدي القيم ي وم ي ث ي ّ فه ي يشييعرو بييالقم بش ي
وجود  ،وهكذا ،س لت ه المطميو مني – ميث ا -أ أنشي معه ايدا يهيت بالد ارسيا الماركسيي  ،وأطمي مي

جني ار موتييورز  General Motorsأ تمولي ؟  .وكان ي إجابي العميييد" :ليتييك تفعي ذلييك هييذ فك يرة جيييدة
جدا ،سو
ا


أدعمك إ كن

تستطي أ تفع ذلك" .

أستاذ مساعد بكمي اإلع  ،جامع القاهرة -قائ بعم عميد كمي اإلع  ،جامع سينا .
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تكرر األمثم والتجار في سيياقا

أ الجامعييا
تحولي

باتي

وبيئيا

أرسيمالي مختمفي  ،لتتقياط جميعهيا في التيدلي عميى

تقييد نفسييها– اليييو – بوصييفها حاضيينا

معهييا السيياحا

ألشييكا مي الرقمني  ،واإلنتاجيي  ،وال أرسييمالي ،

األكاديميي إلييى أميياك لتيراك رأس المييا والتنييافس عمييى األربيياح ،بشييك يييدف أفيراد
أدواره ي  ،ومسييتقبمه الييوظيف  ،وتحييديا

التقني ي المتسييارع الت ي

المنظوم ي التعميمي ي إلييى التفيياوض بش ي
تُمثِ
حاسما ف طبيع عم هذ المنظوم ب استثنا  ،وا كان أكثر ضيغطاا ووطي ة عميى واقي
عنصر
اا
ا
طا بها حي تعكس التطو ار المت حق  ،بيد اا مي التطيور
ومستقب العمو والمجاال البحثي األكثر ارتبا ا

معييا ،وهي ثييورة
ثييو ار تزامني
يرور بعصيير الثييورة الصييناعي  ،وصيواال لييث
التيياريخ لعصيير الز ارعي  ،ومي اا
ا
المعموم ييا  ،وث ييورة االتص يياال واالنترني ي  ،وث ييورة اإلعي ي  ،تعك ييس م ييا أوص ييمنا إل ييى العص ييور اإلع ميي ي
وتجمياتها الراهن  ،وأبرزها الزح

مي الجامعييا

م ي مختم ي

الهائ لألدوا

والمنصا

حولي
اإلع مي الرقمي الكميي  ،التي ّ

الكثيير

أرجييا المعمييورة ،إلييى عييال رقم ي جديييد يحم ي بييي جنبات ي داف ي "التجويييد" ،أو

"جييودة المنييت األكيياديم " ،ليح ي اقتصيياد المعرف ي مح ي رأس المييا البشيير العام ي  ،وتُشييك في ي الم يوارد
الطبيعي عام ا مركزايا لمقيم والربح.
حاليا موج
ل يك عالمنا العرب بمن ع هذ التحوال إذ تشهد الكثير م الجامعا العربي
ا
حييادة مي عمميييا إعييادة الهيكمي التي تنطييو عمييى االبتعيياد عي التمويي العييا  /الحكييوم لمتعمييي العييال ،
مقاب ي التحييو إلييى التموي ي الييذات والقييروض (االقت يراض المؤسس ي  -وهييو التحييو الييذ تفتييرض الد ارس ي

الحالي ي أن ي سيييزي الحييدود بييي المصييالح العام ي والخاص ي  -فض ي ا ع ي السييع لتطبي ي سياسييا

العييال والبح ي
أصحا

العمم ي ت يوائ ف ي طبيعتهييا التوقعييا

المنتظ يرة م ي جه ي  ،والمتوافق ي م ي سياسييا
ُ

لمتعمييي

وتوقعييا

رأس الما الخاص ،وقو السو المختمف م جه أخر .
ومي ي ثي ي تس ييتهد

الد ارسي ي الحاليي ي تق ييدي رؤيي ي تحميميي ي ارص ييدة النعكاس ييا

وت ييداعيا

كي ي مي ي

التطييو ار ال أرسييمالي ف ي عصيير النيوليبرالي ي م ي جه ي  ،والتحييو إلييى الرقمن ي وعصيير اقتصيياد المعرف ي م ي
جه أخر  ،عمى السياسا
محاول تقيي ميردودا

المؤسسي العالمي والعربي ف مجا التعمي العال

وذلك بهد

السع نحيو

عمميي إنتياج المعرفي ألغيراض اجتماعيي  ،بميا يحقي الصيالح العيا  ،مقابي إنتاجهيا
مي تقييي تي ثير هيذ التحيوال

عميى خبي ار الطي

في اليتعم والتوظيي ،

جنبيا إليى جني
لصالح السو  ،ا
فض ا ع اختبيار األسيالي التيى يمكي مي خ لهيا إدراك رقمني التعميي العيال بوصيفها اسيتراتيجي لتيراك
رأس الما الجديد فى سو سمعي وتنافسي .

حالييا ،قيد
وتتمث الفرضي األولي لمدراس ف أ طر إعادة هيكمي العمي األكياديم التي تجير
ا
تؤد إلى زييادة انعيدا األمي اليوظيف في األوسياط األكاديميي  ،بي إنهيا قيد تنيت بطالي جدييدة داخي هيذ
األوساط وخارجها (طي

 ،بياحثي  ،وأعضيا هيئي تدريسيي  .الفكيرة تتمثي في أ إعيادة التنظيي والهيكمي

المعاصيرة قييد تحقي بالضييبط عكييس مييا هييو منتظيير منهييا ،عمييى الييرغ ممييا يبييدو مي إمكانياتهييا في تسييهي
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التوظي

ع طري تكثيي

فرضييياتها ،توظ ي

الد ارس ي الراهن ي أسييمو التحمي ي م ي المسييتو الثييان لمجموع ي م ي األدبيييا

واألجنبيي  ،والتي غطي

الحاد والعشري .

االعتمياد عميى سياسيا

االقتصياد الرقمي وتكييفهيا .ولتحقيي أهيدافها واختبيار

زمنييا بييدأ مي سييتينيا
مييد
ا

العربي ي

القير الماضي  ،وحتيى نهايي العقيد الثييان مي القيير

منهجية الدراسة
تنتم ي هييذ الد ارس ي إلييى فئ ي الد ارسييا التقييمي ي الت ي تُجيير بغييرض تقيييي كف يا ة أو فعالي ي
حالي أو موقي معييي حيي اتبعي الد ارسي منهجيي بحثيي تقيو عمييى التحميي مي المسيتو الثييان
 Meta-Analysisلعيني ي مي ي الد ارس ييا

التعمي العال  ،ف سيا سياسا

التي ي عالجي ي

قض ييايا التح ييو نح ييو الرقمني ي في ي مج ييا

الرأسمالي المعموماتي .

انعكس المنهجيا الموظف ف األدبيا السابق الت خضع لمعرض والتحميي في الد ارسي الحاليي ،

نقديا في تناولهيا ألدوار ال أرسيمالي الرقميي  ،أو ميا ُيطمي عميي اآل
عمى توجي الدراس إلى أ تتخذ ُب ا
ثقافيا و ا
عدا ا
تطبيقييا االقتصيياد الرقم ي ف ي مجييا التعمييي العييال حي ي انييدرج هييذ األدبيييا تح ي مظم ي البحييو الت ي
توظي

النظرييا النقديي  Critical Theoriesو /أو البحيو التجريبيي المبنيي عمييى هيذ النظرييا  ،أو تمييك

الد ارسييا التي تنطمي مي الفمسييفا واألخ قيييا التي تسترشييد بمييدارس التفكييير النقييد والثقيياف والمعنيي بيربط

موضوعا بحوثها ومرتكزاتها الرئيس (التعمي العال في د ارسياتنا الراهني بهياكي السيمط في صيورها المتعيددة

(سييمط سياسييي  ،اقتصييادي  ،طبقي اجتماعيي  ..وهكييذا  ،وقضييايا عييد المسيياواة التي تثييار عييادة في ظي تطبيي
النظا الرأسمال  ،وخاص أشكا التقسي الطبق واأليديولوج ..الخ.
أسه هذا التوج البحث الذ ض مجموع األدبيا مح التحميي في إلقيا الضيو عميى السيياقا

والظرو الت تعزز أو تعي قيا مجتم معمومات عالم مستدا وتشارك  ،كما ُيفسر توج هذ األدبييا
البحثي ي  ،وطبيع ي مييا أسييهم ب ي م ي موضييوعا ومنيياه ُ ،يفسيير عييد ارتك يا الد ارس ي الراهن ي إلييى مجموع ي
بيانييا كمي ي باألسيياس ،تمييك الت ي قييد تمكننييا م ي تحمي ي درجييا  ،ومسييتو شييدة االرتبيياط الفعم ي بييي النتييائ
والبيان ييا اإلحص ييائي التي ي تعرضي ي لموض ييوع الد ارسي ي بالبحي ي

(. Effect size

والتقصي ي به ييد

قي يياس حجي ي األث يير الكمي ي

بينما يعتمد الكثيير مي الد ارسيا التي تنتمي لهيذا النيوع مي التحميي عميى تحدييد ميد زمني معيي ،

ييما مىضووىًاب Thematic Analysis
اعتمييد الد ارس ي الحالي ي عمييى تقسييي الد ارسييا مح ي التقيييي تقسي ا

يرتكز ف األساس عمى القضايا واإلشيكاليا التي تثيرهيا الع قيا المتشيابك بيي متغيي ار الد ارسي الرئيسي :

السياسييا ال أرسييمالي  ،والرقمن ي  ،والتعمييي العييال  ،ومييا يطرح ي هييذا التييداخ الشييديد بييي العناصيير الث ث ي م ي
تعميي وبميورة لظيرو

عمي األكيياديميي في ميا يمكي تسيميت  ،مي ناحيي "بالجامعي الرقميي " ،وميا يمكي أ
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يطم ي عميي ي م ي ناحيي ي ثاني ي  ،الجامعي ي النيوليبراليي ي  ،وجامع ي ال أرس ييمالي المعموماتي ي  ،مي ي ذلييك عم ييى س ييبي

المثا

ضبابي مساح العم األكاديم مقاب المساحا األخر م الحياة ،وايقاع إنجاز العم األكياديم

استقباال ،والتواص الدائ مي الثقافيا  ،واالسيتغنا عي بعيض المهيا ار
إرساال و
ف عصر سرع المعموما
ا
ا

أكاديميا ،والتركييز عميى األعميا والمهيا المؤقتي والموسيمي  ،إليى جاني الرقابي اإللكترونيي ،
المتعار عميها
ا
والرقابي ي الرقميي ي  ،واس ييتخدا الوس ييائط االجتماعيي ي لمت ييروي ال ييذات لألك يياديميي  ،Self-Brandingوالوج ييود
الجييامع األكيياديم الرسييم عبيير وسييائ التواصي االجتميياع  ،فضي ا عي األشييكا الجديييدة لحقييو الممكيي
الفكري ..إلخ.

الفئا

وهكذا تحدد

اآلتي تفصي ا كما ي ت :
 -الجامعا

 تسمي المعموما -الطال

الموضوعي لمدراس الحالي ف خمس فئا

والعمال األكاديمي  :سياقا

رئيس  ،سيتعرض لهيا الصيفحا

التحو لعصر الرأسمالي الرقمي .

وأنظم إنتاج المعرف الجديدة.

العمي  ،واألستاذ رج األعما .

 -الرقمن  :أشكا التوظي

والمراقب واإلنتاجي .

 الرأسمالي والرقمن ف التعمي العال ف الوط العرب  :الفرص والمخاطر.تساؤالت الدراسة
 ما دور الجامعا ف التنميي ال أرسيمالي في عصير النيوليبراليي وميا بعيد الفورديي Post-Fordism(توفير فرص أعمى/أق لمتوظي  ،إنتاج أبحا مدفوع بقو السو ..الخ ؟

 إلييى أ مييد يمك ي اعتبييار الجامع ي ال أرسييمالي قيياطرة ونتيج ي لم أرسييمالي المعموماتي ي ف ي الوق ينفس ؟

 -إلى أ مد يمك فه التوس والزيادة الحالي ف أعداد الجامعا

عمى أني تطيور جيدل  ،يحمي

ف طيات ك ا م فرص التقد ف مقاب التراج  ،واإلنجاز المجتمع لمصالح العيا مقابي تسيمي

السو األكاديم ؟

 -كي

يمكي النظير إليى التعميي الرقمي بوصيف اسيتجاب لتي ثير النيوليبراليي داخي مؤسسيا

العال ؟

 -مييا األسييالي

التعميي

التييى يمك ي م ي خ لهييا إدراك رقمن ي التعمييي العييال بوصييفها اسييتراتيجي لت يراك رأس

الما الجديد فى سو سمعي وتنافسي ؟

 -كي ي

تعم ي ك ي م ي الوسييائط الرقمي ي  ،وتكنولوجيييا المعمومييا

ووسائ اإلع
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أوًال :الجامعات والعمالة األكاديمية :سياقات التحول لعصر الرأسمالية الرقمية
خاصيا في المجتمي منيذ زمي طويي بوصيف وعيا ا لممعرفي  ،وُمنتِ اجيا لمقيادة ،وآلي
احت التعمي العال حي اايز ا
يمير فكرييا وثقافييا
ُمحرك ل قتصاد وعمي فين دور في تحقيي رفيا المجتمي يعيد حاس ايما ،كميا أ دور بوصيف ض ا
أحيانييا بالشييع ار  ،ف ي دالل ي عمييى السييمو،
لممجتمي عييادة مييا كييا ي ي ت فييو حشييد السييو  ،حتييى ُشييب األكيياديميو
ا
يخيا ،كاني الجامعيا مسياحا فكريي  ،ومجتمعيا ب كممي لمعياممي
وعمى قداس المهن ( . Harvie 2006: 9وتار ا
يميا إذ أعفي مي الضيرائ في كثييير
بهييا ،وليسي فقييط أميياك عمي روتينيي  .وهكييذا يمقييى التعمييي العييال
دعمييا رسي ا
ا
مؤخر (. Newman & Couturiera 2002: 6
م األحيا  ،وهو الوض الذ تغير كثي ار اا
في ي أواخ يير أربعيني ييا
السياسا

الق يير العشي يري  ،ظه يير أو المؤلف ييا

التي ي اهتمي ي

الحكومي العام ف ع قتها بتموي التعمي العيال في الوالييا

ب ييالتنظير لمع قي ي ب ييي

المتحيدة األمريكيي  .وجيا تقريير

فانيفييار بييوش المعنييو بي ي ي "العم ي  :الحييدود الت ي ال تنته ي " ( ، 1945وتقرييير المجن ي الرئاسييي حييو التعمييي

أساسيا ليدور المبياد ار االتحاديي
العال المعنو بي ي "التعمي العيال مي أجي الديمقراطيي األمريكيي " ليقيدما
ا
غيير شيك الع قي بيي الحكومي  ،ومنظومي التعميي العيال
الكبر بش التعمي العال  ،ذلك األساس الذ
ّ

عمييى مييد عقييود الحقي  ،عمييى الييرغ ممييا بييدا وقتهييا مي دعي التقرييري لمحضييور االتحيياد المطييرد واليدائ

فع ا ف التعمي العال األمريك (جو ثيمي . 49 :2112
كان ي

التطييو ار ال حق ي عمييى هييذي التقري يري بمثاب ي نقط ي فارق ي ف ي تيياريخ الع ق ي بييي التعمييي

العييال والحكوم ي  ،فيمييا بييدا أن ي وع ي مبكيير م ي نشييطا الط ي
الضغط ،وجماعا

الييذي وظف يوا بكفييا ة ،أسييمو ممارس ي

المصالح لضما حضور الدع المؤسس الحكوم ف برام التعمي العال المختمف ،

بدي ا ع التمرد والمشياغب والتعطيي  ،وبيذلك قيدموا أداة فعالي لمتغييير سياعد

المؤسسي الحكومي إلى برام مساعدا

مالي لمط

عميى تحويي المخصصيا

.

مييا الييذ كييا يعني ي هييذا عمييى أرض الواق ي ؟ كييا األميير وقتهييا يعن ي بوضييوح أ الميينح الط بي ي

ستص لمستحقيها طالما كانوا مؤهمي وف المعايير المؤِهم التي تعمنهيا الجامعيا  ،هيذا مي ناحيي  ،ومي
ناحي ي أخيير  ،أد ذلييك إلييى أ تكييو المسيياعدا

االتحادي ي لمط ي

مسيياعدا

"متنقم ي " فالطال ي

كون ي

متمقيا لها يصبح (مستهم اكا  ،يحم مع منح تمويمي قابم لمصر واالسترداد ف عدة مؤسسيا
ا
تابع لموالييا  .وهكيذا يختيار الطالي الجامعي التي ستحصي عميى التمويي وفي كفا تهيا ،ولييس الحكومي
االتحادي  ،وهو ما أرغ الجامعا  /الكميا
بنمك ييا المؤسس ييا

بدور عمى التنافس عمى قبو الط

أ تم ييو إال نفس ييها إذا لي ي يي ي

إليه ييا ع ييدد كبي يير مي ي الطي ي

المتمقي لممنح .فم يعد
ج ييالبي معهي ي م يينحه

االتحادي إلى كمياته األ الت تخرجوا منها ،ول يعد باإلمكا إلقا الكرة إال ف ممع
تحق أرباحا ،وال يمك لو لجن فرعي ف الحكوم مث ا بش

انحيازاتها الخاص .
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وعمى الرغ م أ إعيادة توزيي مخصصيا اإلعانيا الماليي حسي كفيا ة الجامعيا كاني في ذليك

الحي خطوة إيجابي نحو تعزيز خيا ار الط

وقدرته عمى انتقا الكمييا التي تحقي احتياجياته  ،فين ذليك
(بوصييفه

قييد أد إلييى بييروز شييك جديييد ف ي طبيع ي الع ق ي بييي المؤسسييا الجامعي ي (المتنافس ي والط ي

مسيتهمكي  .وهكيذا عيزز تقيارير نييوز أنيد وورليد ريبيور ) ،(News & World Reportفضي ا عي األدلي

الجامعيي ال ارصييدة ألحيوا التعمييي العييال وتطو ارتي  ،أو تقييارير المسييتهمكي التي ظهيير في تمييك الفتيرة ،عييزز
منتجا يشتري الط
كمها المفهو القائ أ التعمي العال صار ( ا
ف عا ( 1963ظهر كتا
تطبيي مبيياد
ويس

(. Slaughter & Leslie 1999: 54

"الرأسمالي والحري " لميمتو فرييدما ( ، 1اليذ دعيا بشيدة وقتهيا إليى

السييو عمييى التعمييي  ،وفي العييا ( 1965تبِي كتييا

بعنوا "التعمي والدول " ،والذ ألح في الكات
الكتابا تحواال ف المبياد

وقد أحد

فريييدما كتييا

بشدة عمى الدعوة نفسها.

األساسيي التي تسيتند إليهيا سياسيا

ذلك الحي كا ال أر السائد أ الدول تؤد الدور الرئيس ف هيذا المجيا مي حيي
م ميزانيتها ،ومنذ منتص

السيتينا  ،بيدأ يميوح في األفي اتجيا بطي

آخيير لصيياحب أدويي
التعميي العيال

فحتيى

تيوفير المخصصيا

ولكني مسيتمر لوجهي نظير أخير

(أييا كيا معنيا  .ومي
تدعو إلى تقميص دور الدول الكبيير في مييدا التعميي وافسياح مجيا أوسي لمسيو ا
مطم السبعينيا  ،بيدأ تتيوالى الكتابيا المؤييدة والمعارضي  ،حيو إعيادة هيكمي التعميي عميى أسياس مينح

فرص أكبر لمسو (نافيسكا . 254 :2111

ف ي المنيياظرة المشييهورة بين ي وبييي نيياعو تشومسييك عييا  ،1971أشييار ميشييي فوكييو إلييى االعتقيياد

السائد الخاط

أ الجامعا  ،وبصورة عام ك األنظم التعميمي  ،تعم هكيذا ببسياط عميى نشير المعرفي
صم بالمحافظ عمى طبق اجتماعي بعينهيا في موضي

أبعادا أخر ذا
فقط ،إنما األمر ف حقيقت يحم
ا
القوة بحي ينحصر فيها امت كها أدوا القوة دو الطبقا االجتماعي األخر  ،وهو ميا ُيفسير اليدع اليذ
تقدم ك م مؤسسا المعرف  ،والوعظ (المؤسسا الديني  ،والرعاي الطبي  ،لمنظ السياسي القائمي والقيوة
المنحصرة فيها ،وف ما ي ار فوكو .وهكذا يمف فوكو النظر إلى كو المؤسسا التعميميي ليسي
تعم وف سمسم م األطماع السياسي  ،وتكرس لمتفو الطبق بشك عمي
ال تعمييي " أ إذا كن ي
يخد مصالح الطبقا
يضيي

تري يد أ تييتعم فعميييك أ تييدف أكثيير ،وهييو مييا يمك ي ترجمت ي إلييى أ النظييا التعميم ي

الرأسمالي (.)Chomsky & Foucault 2006: 64
م ازيييا ومعييايير ممارس ي التعمييي والبح ي

ظهيير طبع ي جديييدة لكتييا

ميميتييو فرديمييا (ال أرسييمالي والحري ي

جديدة لممؤل  ،ترجم مروة عبد الفتاح شحات .

6

ترف شيعار"ال ميا إذ

جيو بياير أ هيذ الطريقي مي التفكييير والممارسي بميا تسيتهدف مي ُمخرجيا

باألسيياس ،قييد قوض ي
(1

حي

بريئي  ،إنميا

العممي  ،وأفسييدتها باألهييدا

اقتصييادي

المفروضي م ي

عامييا م ي مقدم ي
عييا  2112بمناسييب مييرور أربعييي
ا
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الخارج عمى المؤسس الجامعي  ،وعمى هذا األساس يتحو التعميي العيال إليى أداة مي أدوا
سو الربح عمى حسيا

أسماليا ،ال يستهد
اا
الت تجع م الجامع
مركز ر ا
مكان يا أفض ي  ،أو تحسييي الظييرو المعيش يي لإلنسييا
جع ي العييال
ا

القيوة والقهير

المعرفي والجيودة ،وبيدي ا عي

وبالتييال  ،ووف ي األجنييدة النيوليبرالي ي ،

تش ييك إع ييادة هيكمي ي الجامع ييا ج ييزاا مي ي عمميي ي ش ييامم مي ي إع ييادة الهيكمي ي االقتص ييادي لتعزي ييز الربحيي ي
واإلنتاجي ي بشييك يجع ي الكثييير م ي المؤسسييا التعميمي ي  ،والمواق ي األساسييي لمتييدري  ،ولمبح ي  ،ولمتطييور

االقتصاد مواق أساسي ضم تركيب الرأسمالي المعاصرة.
وقد أد
ف الع قا

أزم الفوردي Fordism

(1

عمى النطا العالم ف مطم السبعينيا
المجتم عمى اخت

الجدلي الدائرة بي قو اإلنتاج المختمف  ،ومؤسسا

إلى إعادة النظير
مهامهيا ،وهيو ميا

يببا في ي س يييادة وهيمني ي األفك ييار النيوليبراليي ي عم ييى المس ييتو السياسي ي  ،وال أرس ييمالي عم ييى المس ييتو
ك ييا س ي ا
االقتصاد ).(Rupert 2000
وبالفع ي  ،أعيياد
المعموما

إلى وك

ك ي م ي النيوليبرالي ي وال أرسييمالي تعري ي

السييو بوصييفها نظام يا إلكتروني يا ينق ي

اقتصاديي يقومو بدور معالج المعموما

( Mirowski 2013: 81بمنط أ

المعرف ال يمكي أ تقتصير عميى خدمي الصيالح العيا لممجتمي فقيط بي فراد ككي  ،بي هي سيمع مثي أيي
سييمع أخيير تخض ي لمنط ي السييو  ،وهييو مييا أكييد هايييك  1945( Hayekألو م يرة ف ي مقييا بعن يوا

"استخدا المعرف ف المجتم " ،الذ تنب في بمرحم ما بعد الحداث  ،وسقوط العق وعيد قدرتي عميى فهي
الثييورة المعرفيي ال أرسييمالي الجديييدة مصييدر إلهييا لمسياسييا

العامي في غالبيي

يناعيا ،ثي أصييبح
الواقي صي ا
البمدا الصناعي  ،والسيما فيميا يتعمي بتمويي البحيو  .وهكيذا تي إنتياج المعرفي في الجامعيا

وفي "نميط

إنتاج المعرف " الجديد ،أو "الوض  ،"2الذ ُيعنى باألساس بقدرة المعرف عمى إيجاد سب لمتطبي العمم
لمخرجاتها عمى أرض الواق بوصفها مردودا اقتصاديا (.)Ouellet & Martin 2018: 78
وقد عزز هذا التوج دع المنظما

الدوليي  ،وفي مقيدمتها صيندو النقيد اليدول  ،والبنيك اليدول ،
ف التيروي لهيا والضيغط عميى المحتياجي

المذي أضحيا م أشد المتحمسي لمرأسمالي  ،ب أقو األدوا

لمساعدتهما لألخذ ب واال ل يعياد جدولي ديونهيا الخارجيي  ،ولي تحصي عميى أيي "مسياعدا " أو قيروض
أجنبي مستقب ا (زك . 1993
مي مطمي ثمانينييا

تسييجي الط ي

()1

القيير العشيري  ،كثفي

ف ي الكميا /الجامعييا

المخيياو

المختمف ي  ،كثف ي

المقترني باالنهيييار المتنبي بي بشي

الخطييا

بش ي

كييو الطال ي

معييدال

مسييتهم اكا طالمييا أ

تشييير كمم ي  Fordismالفوردي ي إلييى نظييا العم ي واإلنتيياج الييذ بييدأ الصييناع األمريك ي هنيير فييورد ف ي أوائ ي القيير
العشري  ،والذ يص

م الممارسا

النظ االقتصادي واالجتماعي الحديث لإلنتاج بالجمم واالسته ك .وقد استمد

التنظيمي ف االقتصادا

الفوردي اسيمها

الرأسمالي المتطورة المطبق ف شرك "فورد موتور كومبان ".
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هناك منافس أكبير عميي بميا يضيم الحصيو عميى المسياعدا

السو بفض آلييا

التمويي التي تتبعهيا الدولي  ،والتي تحولي

تموي منظم وعادل تشم المؤسسا
بييدايا

الماليي مي الحكومي  .وهكيذا تفياق نميوذج

الجامعي كمها (سان

وقد شهد عصر ك مي مارجريي

أدا أكثير مي كونهيا آلييا

إليى منهجييا

جو وبارسونز . 34 :2112

تاتشير في المممكي المتحيدة ،وروناليد ريجيا في الوالييا المتحيدة

المخصصي لمخييدما االجتماعيي  ،مقاب ي تخفيييض الض يرائ
عممي ي التخفيضييا الهائم ي في األم يوا ُ

عمييى األعمييا التجاري ي الت ي شييهد

خفض يا ف ي مسييتو األجييور ،وزيييادة أعبييا العم ي  ،وانخفيياض معييدال
ا

أيضييا عمييى
اإلحسيياس باألم يا الييوظيف ...الخ .ل ي تحييد ه يذ التطييو ار فقييط ف ي القطيياع الخيياص ،ولك ي
ا
مستو المؤسسا العام كالجامعا وم هنا بدأ النظر إلى جامعا اليو ف سيا انتقيا ال أرسيمالي مي

النظا الفورد إلى نظا تراك ما بعد الفوردي (( Post-Fordism )1سان
ف ي العش يري م ي يوليييو عييا  2111أعمن ي

الواليييا المتحييدة قييد قطعي
أوقا

ك ي الص يح

جو وبارسونز . 66 :2112

الكبيير ف ي صييدر صييفحاتها األولييى أ

تمويي جامعي جييونز هييوبكنز ،وخصصي كي شييبكا

التمفزيييو الوطنيي أفضي

نشراتها المسائي لتغطي أخبار هذ القص  ،مشيرة إلى أ جامع جونز هوبكنز ،الت ه أكبير متمي

ألميوا الحكومي األمريكيي المخصصي لمبحي الطبي  ،قيد تمقي أم ااير بنيقيا جميي أبحاثهيا التي تُجير عميى
البشر بعد وفاة أحد المتطوعي ف تجرب لمعالج مرض الربو (سان جو وبارسونز . 35 :2112
ل تك هذ ه القص كمها فف الوق نفس الذ تصدر فيي قصي جامعي جيونز هيوبكنز عنياوي

الصييفحا األولييى في الصييح  ،نشيير الصييحيف "التجاريي " لمتعمييي العييال  ،المسييماة بالجييدو التيياريخ لمتعمييي
العييال تقييارير أق ي إثييارة– بييالرغ مي أهميتهييا -حييو التغيي ي ار السيينوي في قضييايا التموي ي الحكييوم  ،وأعمن ي

طا لخفض معدال الدع لجامعاتهيا وكمياتهيا العامي ( ، Thelin 2005: 34والحيا
حكوما عدة واليا خط ا
نفس فيما يتص بخطط المساعدا المالي لمط

(. Thelin 2005: 35

وتؤكيد بحييو ود ارسييا معهييد سياسييا التعميي العووبل

Institute for Higher Education

) Policy (IHEPأ الح يوار العييا حييو التعمييي العييال خ ي

األع يوا العش يري األخي يرة ،قييد أكييد المنيياف

الخاصي واالقتصييادي مقابي ت كيييدها المنياف االجتماعيي والعامي  ،كمييا رصيد المعهييد دور وسيائ اإلعي

دع ي هييذا التوج ي بعييدما حصيير اهتمامهييا ف ي التركيييز عمييى آفييا وظييائ

في

الخ يريجي دو إبييدا أ اهتمييا

بالمناف االجتماعي األوس الناجم ع التوظي .

(1

ما بعد الفوردي  :ه النظا السيائد لإلنتياج واالسيته ك االقتصياد والظيواهر االجتماعيي واالقتصيادي المرتبطي بهيا في
معظ البمدا الصناعي منذ أواخر القر العشري  .وتناقض ما بعد الفوردي م الفوردي ف طبيع التغي ار

عم ييى نظ ييا عمي ي الق ييو العاممي ي  ،وت ييدفقا

العمي ي المعتم ييدة عم ييى تقني ييا

المعموم ييا

األساس.
8
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وتييدلي ا عمييى مييا سييب  ،يييورد المعهييد نت يائ مجموع ي م ي الد ارسييا

بش

الت ي أجري ي

تصوره ألكثر المناف الت يمك تحقيقها بعد الحصو عمى شهادة جامعي  ،وكان

عمييى األم يريكيي

اإلجاب األبرز

هي ي "الحص ييو عم ييى وظيفي ي " ،أكث يير مي ي أيي ي من يياف أخ يير  ،في ي ح ييي أ تحس ييي اآلف ييا االقتص ييادي –

مهما فقط .وهكذا أهم تصدير صيورة التعميي العيال بوصيف
خصوصا لم كان فرصه قميم  -يعد اا
ا
أمر ا
المكونيا الجوهريي األخير  ،ونفيى النتيائ القويي طويمي األجي
مجرد وسيم لمحصو عمى وظيفي  ،أهمي
ّ

التي يحققهيا الخريجيو بفضي تحسيي أوضياع المجتمي ككي (، Slaughter & Leslie 1999: 55
وهو األمر الذ يطرح بدور السؤا بش

التغي ار والتحوال

بي الدول والمجتم عمى المستو األوس (سان
وكاني ي

نظريي ي رأس الم ييا البش يير

(1

الجذري الت ط أر عمى "العقد االجتمياع "

جو وبارسونز . 49 :2112

بمثابي ي العم ييود الفق يير األي ييديولوج له ييذ التغييي ي ار  ،والتي ي

ش ييدد

عم ييى تكامي ي الجامعي ي مي ي االقتص يياد ،وأدخمي ي  /أو زاد

أطمق ي

المنظم ي االقتصييادي لمتعيياو والتنمي ي ( OECDحمم ي لي ي ي ي "االقتصيياد القييائ عمييى المعرف ي " ،وبييدأ

والتقييمييا

المسييتمرة ،واج ي ار ا

المراجع ي

االتحاد األوروب ف إعداد استراتيجي تسمم

ممييا زاد ع ي
ف صم

الرس ييو الد ارس ييي  ،واالختب ييا ار الموح ييدة،

العم ي عمييى ك ي م ي الط ي

واألسيياتذة ،حتييى

لنظا التعمي األكاديم .

وهكييذا تكثف ي الع ق ي بييي سيييطرة الدول ي وال أرسييمالي العالمي ي ف ي العقييود األخي يرة ،م ي انهيييار دول ي

الرفاهي ي  ،وانهيييار نظييا التموي ي العييا  ،بحي ي أصييبح الجامعييا

تض ي نفسييها ف ي موق ي الييوك

النشييطي

لجمي رأس المييا  ،وتحويي المسيياحا الحضيري إلييى أميياك لتيراك هييذا المييا بمنطي التنييافس عمييى األربيياح

المستمدة م الط  .وهو ما تُرج بالفع إلى المبالغ الكبيرة م الرسو الدراسي التي ينبغي عميى الطي
دوميا عميى نحيو مت ازييد،
دفعها ،وبالمث  ،أصبح م المتعي عمى أعضا هيئ التيدريس والبياحثي  ،التفياوض ا
بش ي

غالب ييا م ييا يييت تحدي ييدها بدقي ي في ي ش ييروط وقواعييد ع ييال ري ييادة األعم ييا الجامعيي ي الجدي ييد
أدوارهي ي التي ي
ا

).(Thomas & Ergin 2018: 44

نت ع هذ الضغوط الدولي أ انتشر مفهو الميبرالي الجديدة ف معظ دو العال شرقاا وغرابا،
خاصي في منطقتنييا العربيي  ،وتي تطبيي الشي االقتصيياد لميبراليي في مصيير مي بدايي تطبيي سياسييا
(1

نظريي رأس المييا البشيير لشييولتز هي تمييك النظريي التي ُعنيي

بتحويي االنتبييا مي مجييرد االهتمووب بالمكونييا

الماديي

لرأس الما  ،إلى االهتميا بمهيا ار ومعيار الفيرد كشيك مي أشيكا رأس الميا اليذ يمكي االسيتثمار فيي  .وقيد ركيز
دراسا

شولتز ف مجا االستثمار البشر عميى التعميي  ،حيي

عيدد ليذلك نيوعي مي الميوارد وهميا :اإلييرادا

الضيائع

م الفرد ،والت كا يمكن الحصو عميها لو أن ل يمتح بالتعمي  ،والموارد ال زم إلتما عمميي التعميي ذاتهيا .وأشيار
االسيتثمار في التعميي  ،والتيدري  .ومي وجهي

شولتز إلى أ هاكل األجور والمرتبا ُيحدد عمى األج البعييد مي خي
نظر شولتز فنن م الضرور دراس ك م التكمف واإليرادا المرتبط بعممي التعمي ( .المنتيد العربي إلدارة الميوارد
البشري https://hrdiscussion.com/hr117410.html ،
الرقمنة والرأسمالية وتحوالت العمل األكاديمي المعاصر

9

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

االنفتيياح االقتصيياد ( ، 1974وا تي ذلييك عمييى اسييتحيا معظي الوقي

(نسري السيد . 2117

م بداي األلفي الثالث كان

لجن السياسا

حتييى نهايي األلفيي الثانيي تقر ايبييا

بالحز الوطن تعم تبنيها لسياسيا

ومفياهي تتفي

م أسس الميبرالي الجديدة بوضوح تا  ،وظهر سيطرة رجا األعما عمى مقاليد الحكومي  ،وتيولى رجيا

األعمييا أه ي المناص ي

 .حقق ي

الو ازري ي  ،مث ي الصييناع والتجييارة واإلسييكا والسييياح والمواص ي

هييذ

أبيرز مظياهر

نسبيا ،لك هذا النمو ل يك ل أ أثر ممموس ف الشارع ،وكاني
الو ازرة نسب نمو مرتفع
ا
تطبي ي هييذ السياسييا الميبرالي ي أ أُهمم ي الكثييير م ي الخييدما الجماهيري ي وتحديي ايدا ف ي قطيياع التعمييي
والصح (نسري السيد . 2117

السيؤا اآل إذ عي الحجي واألسييانيد التي ُيعمنهييا القييائمو عمييى وضي سياسييا

التعمييي العييال

والبح

العمم  ،وهؤال الداعو إليى تبني اقتصياد المعرفي في هيذا المجيا عميى إط قي  ،عنيدما ييدعمو

سياسا

الهيكم الجديدة؟.
يعييو ه يؤال عمييى ث ي

امتياز يتسب
اا

حج ي أساسييي

تسييتند األول يى منهييا عمييى كييو العم ي األكيياديم العييال

أفراد ف إهدار الموارد العام ما ل يخضعوا لسيطرة شديدة ،ونظا مال خاص.
هو مسي ل تطبيي المعيار عميى أرض الواقي  ،ومي خي

وثانيا ،أ التوظي
ا
في سييو األعمييا بعيييدا عي "الصييناع " غييير األكاديميي

فياعمي منخيرطي

ومي ثي فين الوظيفي موجييودة ومتاحي ببسيياط

فورا.
لهؤال "الم ئمي " لذلك ،أما م ه ليسوا كذلك ،فعميه بالخروج م سو المنافس ا

العال

البعييد الثال ي عمييى أ التوس ي ف ي الجامعييا سييو يييؤد بالضييرورة إلييى خفييض جييودة التعمييي
يرتكييز ُ

حي قد يؤد التوس عمى مستو الك إلى خم عمى مستو الكي

الموظفي إلى الط

(جودة التعمي  ،والخمي في نسيب

غالبا ما يراف هذا الخط مي الجيد فكيرة
 ،وانخفاض قيم الشهادة الجامعي بشك عا  ،و ا

امتياز ألقمي يت تعميمها ف جامعا النخب (.)Gupta et al. 2016: 3
اا
أ الجامعا يج أ تظ

وفي المقابي  ،يشييير البيياحثو إلييى أ التوسي في التعمييي الجييامع قييد يسييمح بوصييو األشييخاص

ذو الخمفيي ييا

الفقي ي يرة ،والنسي ييا  ،واألقميي ييا

العرقي ي ي

وبالتي ييال يي ييوفر الشي ييمو  ،وتكي ييافؤ الفي ييرص ،والعدال ي ي

االجتماعي  ،بشك يضم كو التعمي طريقاا لمخروج م الفقر والحرما (فكير الحيراك االجتمياع
عدال.
بنا اجتماع أكثر ا
وتطيرح األدبيييا

العمميي ذا

الطيياب النقيد هنييا ،طريقي ا ثالثايا ،يتوقي

أوالا عنيد األسييبا

نس ييب األك يياديميي إل ييى الطي ي

ودعي
الحقيقيي

اقعي ييا ،انخفضي ي
التي ي ق ييد تعيي ي التوسي ي في ي الجامع ييا فو ا
أيضيا تي ثير ضيار
القطاعا العممي  ،وزاد حج العم  ،وضغط الوق ف العقود األخيرة ،وهو ما كيا لي
ا
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عمى جودة البح

والتدريس ،وم ذلك بق السؤا ما إذا كان

الجامعا  ،أ باألحر تعود لمظرو

والسياقا

هذ التطو ار ه بالضرورة نتيج لتوسي

السياسي واالقتصادي ؟.

قد ينطو نقد مستو الجودة المنخفض لمتعميي العيال عميى بعيض الحجي الحقيقيي  ،لكني ال يي از

النخب م منظور

والحمو المقترح  ،الت تمي غالبيتها إلى الدفاع ع جامعا

ه اشا ف تحمي األسبا
أيديولوجي محافظ ورجعي

جديدا لهذ الجدلي باإلشارة إلى أ هيذ
وم ث ّ تقترح تيرانوفا (ُ 2114بعدا
ا
الثنائي بي البرج الجامع العاج م جه  ،ومؤيد السو الحر الديناميك مي جهي ثانيي  ،تحتياج إليى

االنفتاح عمى فكر مختم

يوفر الموارد المادي ال زم لضيما التيدريس والبحي

فض ا ع سيا سياس واقتصاد داع لجمي الفئيا
يهت بقوة العم الرخيص  ،والبح

بجيودة عاليي مي ناحيي ،

االجتماعيي في مواجهي مصيالح رأس الميا اليذ

الصناع م ناحي أخر (. Winn 2015: 11

ياز ب ي ضييرورة
تتبنييى الد ارس ي الحالي ي التوج ي ذات ي الييذ يفتييرض أ العم ي األكيياديم ليييس امتيي اا
"هيدر الميوارد الماليي "

عام  ،وضرابا م ضرو المسئولي االجتماعيي  ،كميا أ التحيذي ار المت ازييدة بشي
ثانيييا :يتحييدد مفهييو العمال ي
عييادة مييا تسييتند إلييى اسييتنادا خاطئ ي حييو معنييى وماهي ي "االمتييياز" نفس ي  .ا

المنتج الناجح ف حيد ذاتي عميى ميد التنيوع والتكامي بيي البحيو والمشياري التربويي  ،التي تبيدو ذا

جنبييا إلييى جن ي
طيياب نظيير  ،ال يعتمييد عمييى االسييتثمار الفييور ف ي التطبي ي
ا
الفور أو العائد المجتمع الماد والممموس عمى أرض الواق .

م ي المشيياري ذا

التطبي ي

ثانيا :تسميع المعمومات وأنظمة إنتاج المعرفة الجديدة
ً
لي يجمي الركييود االقتصيياد العظييي الييذ أعقي عييا  2117تعميقاييا لألزمي االقتصييادي فحسي ،
وانمييا جم ي أزم ي أخيير ف ي األوسيياط األكاديمي ي  ،ودف ي بموج ي جديييدة م ي الد ارسييا النقدي ي حييو تسييمي
تطبيقيا برقمن التعمي  .وظهير في ذليك الوقي
أكاديميا باقتصاد المعرف  ،بينما ُعر
المعرف  ،فيما ُعر
ا
ا
مجموع ي ي م ي ي الكتابي ييا الت ي ي تعرض ي ي لألزم ي ي  ،منهي ييا عمي ييى سي ييبي المثي ييا  ،كتي ييا أني ييدرو ماكجيتيجي ييا
 McGettiganف إنجمترا ،والذ حم عنوا ) ،(The Great University Gamble 2013وكتا

كيريس نيوفيميد  Newfieldالمعنيو بي ي ي ( (Unmaking the Public University 2008في الوالييا

التعمييي العييال الحاليي ،

المتحييدة األمريكيي حيي قييد الكاتبييا تحمييي ا سياسي اييا واقتصييادي ا ُمفصي ا لسياسييا
محييذري مي أ الجامعييا اآل منفتحي عمييى المصييالح التجاريي التي تحييو التعمييي مي منفعي عامي إلييى
استثمار مال خاص (.)Gupta et al. 2016: 5

في عييا  ،2114قييد جيفيير د ليييو  Di Leoفي كتابي المعنييو بي ي "العمييو اإلنسيياني لمشييركا في
التعمي العال " ،رؤي نقدي  ،انتقد فيها االتجا نحو خفض المخصصا المالي المرتبطي بيالعمو اإلنسياني عميى
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وج ي الخصييوص ،ذلييك أ السييم الميبرالي ي الجديييدة لمتعمييي العييال تتطم ي م ي األكيياديميي ف ي هييذا المجييا أ
جهدا أكبر فيما يفعمون عمى الوج األمث بالفع .To be even better at what they do best
يبذلوا ا

ف المقاب  ،تركز معظي المبياد ار والوثيائ الحكوميي عميى فيتح القطياع التعميمي أميا مبياد ار

القطيياع الخيياص ،وتشييجي المزيييد مي المسييتثمري المحميييي والييدوليي  ،وعمييى أرض الواقي  ،يييدف القييائمو
عمى التعمي العال بمؤسسات إلى تصمي المناه الدراسي  ،ونظ التدري  ،واالمتحانيا  ،وكيذلك الجيداو

التعميميي ي ي ي عب ي ي يير توظيي ي ي ي

منظومي ي ي ي الرقمني ي ي ي الجدي ي ي ييدة ،ه ي ي ييذا فضي ي ي ي ا عي ي ي ي إدخ ي ي ييا األنظمي ي ي ي المعياريي ي ي ي
وادخا نظي التنظيي والمسيا ل

 Standardizationوتقيي التدريس بنا ا عمى معايير"اإلنتاجي " المختمف
ولوجيا إليى عيد تسييييس أمياك الحيير
يمنيا وأيييدي ا
لموقي اليذ يقضييي األسيتاذ "في العمي " ،واليذ يهييد ض ا
والنشيير ،والتحييو بشييك

الجييامع  ،وا كييا ظاهرايييا يبييدو أن ي يسييعى لفييرض االنضييباط ،وتشييجي البح ي
متزايد نحو التوظيي المؤقي بنظيا التعاقيد ،واالبتعياد عي نظيا التعييي اليدائ وأخي ايرا ،إدخيا تيدابير مي
اجتماعيييا
ش ي نها تجيياوز أو إبطييا األحكييا المختمف ي لمفاعمي ي  ،وتحقي ي التفييو واإلنجيياز لمفئييا األضييع
ا
اقتصاديا وذلك تمبي لتوقعا ومتطمبا التجارة والصناع (.)Gupta et al. 2016
و
ا
بدا م الطرح الساب الداع والمساند لتدخ رأس الما الخاص ف جوان

العمم المختمفي  ،أ عممييا

التعمي العال والبح

إعيادة التنظيي والهيكمي األخييرة والحاليي لمتعميي العيال  ،والعمي البحثي فيي ،

فض ا ع إعادة توجيي مؤشي ار وضيوابط الحيياة األكاديميي (لمطي

 ،والبياحثي  ،واألسياتذة بشيك عيا ،

والتي تحييد في جميي أنحييا العييال  ،حققي عكييس مييا يبييدو ظاهرايييا مي تحيوال
التعمي العال عبر انخراط الكم ف عصر اقتصاد المعرف  ،والتحو الرقم الحثيي

التحركييا

بوصييفها تسييتهد

تسييهي عمميييا

تسييتهد

تطييوير قطيياع

فبينميا ُيسيو لهيذ
التعمييي والتوظي ي  ،فننهييا ،ف ي المقاب ي  ،تنييت بطال ي ممموس ي

داخ األوساط األكاديمي نفسها ،وحتى بي الخريجي الباحثي ع فرص عم ف قطاعا

أخر .

وتفصي ا ،يتحق اختبار هذ الفرضي بشك أكبر ف الطرح اآلت  ،الذ يعيرض ألنيواع عممييا

إعادة الهيكم المقصودة هنا ف مجموع المظاهر اآلتي :

 .1االبتعاد ع التموي الحكوم العا  Public Fundingلمتعمي العيال  ،مقابي التوجي نحيو التمويي
فعا الحيدود بيي المصيالح العامي والخاصي لألفيراد في
الذات والقروض األمر الذ يطمس بشك ّ
المجتم .

 .2التوج ي نحييو موا م ي السياسييا الخاص ي بييالتعمي العييال والبح ي العمم ي  ،م ي التوقعييا المفترض ي
ألصيحا العمول  The Businessmenو"المسيتخدمي " في مختمي
نحو إج ار بحو ودراسا

القطاعيا  ،بميا يسيتمز اليدف

قائم عمى التطبي (بدالا م الدراس النقدي والمعرفي .

 .3ازدييياد التركيييز عمييى التسمس ي الهرم ي األكيياديم (القيييادة األكاديمي ي واإلدارة الخطي ي
القائم ي عمييى نظييا التعاقييدا
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االحتفي يياظ بش ي يريح كبي ي يرة م ي ي األكي يياديميي الي ييذي يتقاضي ييو أجي ييو ار أق ي ي دو االهتمي ييا بت ي ي ثي ار

اإلحساس بفكرة األما الوظيف م عدم .

 .4فصي اإلدارة األكاديمي ي بشييك ص يريح ع ي عمميييا

إنتيياج المعرف ي والمشييارك األكاديمي ي

بمعنييى

التوج نحو إدارة المؤسس األكاديمي مثمما ه الحا  ،وباألسمو نفسي  ،اليذ تيدار بي الشيركا

أو مجموعا

االستشا ار اإلداري  ،وااللتفا

إلى منظوم أخر م المهيا ار اإلداريي بعييدا عي

تمك الت تعو عمى القي األكاديمي ف األساس.

 .5اقتط يياع نسي ي كبيي يرة مي ي التمويي ي المخص ييص لمبح ييو  ،خاصي ي تم ييك التي ي ال تُس ييفر عي ي جواني ي
وانعكاس ييا تطبيقيي ي في ي المجتمي ي  ،وهك ييذا يك ييو التمويي ي مش ييروطاا بمظ يياهر الحركي ي واالنشووو ب

 ،Funding Conditional to Being Busyعبر االنخراط مث ا ف تنظيي الميؤتم ار  ،وورش
العم  ،والمعارض ،وآليا

التشبيك ،واقام الفعاليا ...الخ ،وذلك عمى حسا

المخصيص

الوق

لمق ار ة والكتاب والمناقش المثمرة.

لممنيت العممي ،
 .6االهتما بعنصير "الظهيور العيا " ،و"الدعايي " )ُ Public Standing (Publicity
أحيانييا عمييى حسييا س ي م البح ي العمم ي ودق ي نتائج ي والت ي ه ي نتيياج ك ي مييا
والت ي قييد ت ي ت
ا
سب  ،والمعني بك ما يؤثر ف النهاي وبشك منهج منتظ عمى مسيتويا

ف ي التييدريس والبح ي – فض ي ا ع ي مسييتو الحريييا

الحريي األكاديميي -

واألسيياتذة

االجتماعي ي واالقتصييادي لمط ي

والباحثي (.)Jameson 2011:2,3

وير ماك جيتي  2113( McGettiganأ الرؤي األوس لمتعميي العيال البيد أ ترتكيز عميى
عمميا

الخصخص  ،ف حي تخض بقي القطاعا

يجيا م خ
تراج الدول تدر ا
أيضييا ومي ي ث ي ّ تطييور مجموعي ي م ي السياس ييا
أشييب مييا تك ييو بنظييا الس ييو
ا
السياسي الم ِ
نظم لموض  ،كاآلت :
ُ

ذا

الصم ألنظم

والممارسييا

والمب يياد ار

 .1التسييوي أو الخصخصي الخارجيي  :Marketization or External Privatizationوفيهييا
عبا ة الدول بمنط تعمي المنافس  ،وفيما

ُيسمح ألنظم التموي الخاص الجديدة بالدخو تح
يبدو ظاهرايا أن تمييز واضح بي القطاعي العا والخاص بوصفها أنظم تموي لمتعمي العال .

 .2سياس ي التسييمي  :Commodificationوالت ي تُعنييى بتقييدي التعمييي العييال بوصييف منفع ي خاص ي
فقييط لممسييتهمك الفييرد مقابي الصييالح العييا لممجتمي  ،وهكييذا يمكي تبرييير فكيرة االسييتثمار المسييتمر،
وضخ األصو المالي عمى مدار سنوا

فيها ف تحقي أرباح أعمى بعد التخرج.

سير عائد االستثمار
الدراس  ،تمك األصو نفسها الت ُ

 .3عد الخضوع ألنظم التشري والمراقب الحكومي  :Independence from Regulationوفيها
قيد ال يمتيز مقييدمو الخيدما

التعميميي الخاصي  ،ببيانيا

مدققي ومنضيبط بشي

الرقمنة والرأسمالية وتحوالت العمل األكاديمي المعاصر
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واإلنفي ييا  ،واالسي ييتثمار المعمي ييو بهمي ييا ،وقي ييد ال يتعي ييي عمي يييه االمتثي ييا لمتطمبي ييا

المحاسي ييب  ،أو

المراقب  ،أو توسي مباد ار الشراك سوا م القطاع العا الحكوم أو القطاع الخص نفس .

" .4الخصخص الداخمي  :Internal Privatizationوهو التغيير ذو الصم بيدورة حيياة رأس الميا
داخ ي المؤسس ي الخاص ي نفسييها بحي ي

المختمفي التي تمارسييها ،بشييك تصييع

تعيييد تييدوير أرباحهييا واسييتثماراتها بييي أشييكا االسييتثمار

معي التفرقي بييي األميوا المخصصي لمخييدما

مقاب استثمار الشرك نفسها في مجيا التكنولوجييا ،المقياوال ....الخ ،بحيي

التعميميي ،

ييت اسيتبدا العوائيد

المرتبط ي بتحصييي الرسييو الد ارسييي ف ي القطيياع الخيياص عمييى سييبي المثييا بالتموي ي الحكييوم
العا .

 .5التوس ي ف ي الشي يراكا

بييي القطيياعي الع ييا والخيياص عمييى مس ييتو الوظييائ

 The Outsourcing of Jobsالت بات

المشاري المشترك بي ك القطاعي .

 .6التحو نحو اقتصاد وأسالي

حوكم الشركا

أقر إلى أسالي
ف الجامعا

والمشيياري البحثيي ي

االستحواذ واالمتيا از الخاص ف

(.)Thomas & Ergin 2018: 65

ويذه ك م بروك داف وجيفرسو بيول إليى أ المنياخ االقتصياد لعمي الجامعيا الييو يحيت

عم ييى أعض ييا هيئي ي الت ييدريس أ ينخرطي يوا في ي أنش ييط لمت ييروي ألنفس ييه والتس ييوي لخبي يراته ومه يياراته في ي

مجاالته البحثي والتخصصي  ،وهما يؤكدا الدور الذ تقو ب الشبكا
المجا  ،السيما الشبكا

االجتماعي عمى االنترن ف هذا

األكاديمي مث ( )Research Gate/Academia.eduالت تمكي أعضيا طياق

التدريس م بنا شبك ع قا اجتماعي ومهني ف تخصصاته المختمف ).(Duffy & Pooley 2017
ومي تنيياقص التمويي الحكييوم لمتعمييي العييال عمييى مسييتو العييال  ،أصييبح

إلييى دع ي تخصصييا

الجامعييا

العمييو اإلنسيياني واالجتماعي ي والعمييو البحت ي بوج ي عييا  ،والمجيياال

أقي مييي ا

الدقيق ي شييديدة

التخصص والت ينخفض مستو إقبا الط

عميها عمى وج التحديد ،ب وص المد إلى ما هو إلى

أبعييد مي ذلييك ،عنييدما لجي رؤسييا الجامعييا

أعضييا مي المنتمييي إلييى هييذ

المجاال

والمسييئولو بهييا إلييى توظيي

تحديدا بشك غير رسم  ،أو بعقود قصيرة مقاب أدا مها أكبر وأكثر.
ا

أد

هذ المتغي ار إلى أ يق التعميي العيال في معضيم التنياقض بيي سياسيا

التقشي

الميال

يمبا عمييى إنتيياج "االبتكييار" الييذ ُينظيير إلي ي عمييى أن ي سييب
الت ي تسييتهد الجامعييا العام ي  ،الت ي تييؤثر سي ا
وجود العم األكاديم (أ العمو وسر ريادت  ،وبي إسها هذ السياس بشيك مباشير في تكثيي هجيرة
تمقائيا ف المجتم بوج عا  ،وف األوسياط األكاديميي عميى وجي التحدييد،
غضبا
األكاديميي  ،الت تثير
ا
ا
م منطم أ "األفض واألذكى ليدينا سييغادرو إليى بميدا أخير " ،ومي ذليك ال يوجيد دليي حقيقي عميى
غير المسيتقرة لمعمي

تماما فالظرو
هروبا إلى بر األما
أ هرو األكاديميي المتميزي يمك أ ُيعد
ا
ا
ويفييرز مخيياو
واالنضييباط المؤسس ي النيييوليبرال السييائد ف ي جمي ي أنحييا النظييا العييالم  ،يضييغط بشييدة ُ
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الرقمنة والرأسمالية وتحوالت العمل األكاديمي المعاصر

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

كثيييرة ومت ازيييدة ف ي كثييير م ي األحيييا  ،بمييا ال يضييم الوصييو كييذلك لمهييد

المنشييود أيييا كان ي

الجامعي .

المؤسس ي

حاليا ما ُيعر باس نظا "اإلدارة الجدييدة" ،التي تعتميد
عطفاا عمى ك ما سب  ،تتبنى الجامعا
ا
عمى مجموع م األشكا التنظيمي  ،والتقنيا  ،والممارسا الرقابي اإلداري  ،واأليديولوجيي التي يوظفهيا

القط يياع الخ يياص ،والتي ي تض ييم التنظ ييي الهرمي ي  ،وتقس ييي وتوحي ييد العمي ي  ،والتخص ييص ال ييدقي  ،والمه ييا
الروتينيي ي Systematic؛ به ييد

القطاع العا  ،ومؤسسا

تعظ ييي ق ييدرة اإلدارة عم ييى القي يياس والمس ييائم  ،والتي ي انتقمي ي

الدول الخدمي مثمما ه الحا ف الجامعا .

ب ييدورها إل ييى

)(Rosemary, Hillyard & Reed 2007: 24-28
ويسمط برايسارد وويممو ( 1997الضو عميى أ الجامعيا

الناعم " الت تح

األكاديميي عمى تحقي أهدا

األدا

طبقي

الكثيير مي عناصير "اإلدارة

وبالتال تشجي االنضباط اليذات دو الحاجي

إلى "اإلدارة الصعب " ،وم ذلك بدأ االعتقاد أ قد ار األفراد ،وضمانا أ يكونوا جزاا م عمميي صين
القرار عميى المسيتو المؤسسي والتعميمي شيحيح  ،وهيو ميا دفي إليى االبتعياد عي المشيارك الجماعيي في
اتخاذ الق ار ار داخ الجامعا  ،وف أحس األحوا قد يقب األساتذة الدور االستشار عي طيي

خياطر

أساسا بتجسيد الوض الرأسمال الذ يضم الفوز بالتموي وزيادة الميوارد
بهد دع رؤوسائه المعنيي
ا
قب أ ش (.)Craig & Willmott 1997
األخيرة حو تزايد نفوذ الشركا

بالتال  ،برز النقاش ف السنوا

وسيطرتها عميى التعميي العيال ،

وأل الجامع ه جهاز دول أيديولوج يحكم صراع طبق باألساس ،ال يمك لمطبق العامم المعاصيرة
أ تكسب إال إذا دخم

الصراع الطبق عمى مستو المجتم ب كمم .

ثالثًا :الطالب العميل ،واألستاذ رجل األعمال
الع ق بي األساتذة والطي

مي جهي  ،وبيي االثنيي والمنتسيبي لمجامعي بشيك

تقميديا ،تحدد
ا
عا م جه ثاني  ،ف كونها ع ق تربوي باألساس ،وهو ما جعمها عادة ما تصور عمى أنها ع ق بي
اآلب ييا واألبن ييا  .ومي ي ب ييروز مظ يياهر الخصوص ييي "األكاديميي ي الجدي ييدة" في ي زمي ي ال أرس ييمالي  ،لي ي يكتسي ي

"األسيياتذة" مزيي ايدا م ي األم يوا  ،ول ي يكتس ي
متبادلي

تبعيي األسيياتذة لمييديريه  ،وأصييحا

"الط ي

" مزيي ايدا م ي االسييتق لي  ،وانمييا ظهيير ع قييا

تبعي ي

العمي  ،وقييادة المشيياري البحثيي التي يسييعو لمحصييو عمييى

تناقض يا -بي ي ي "التسمس ي الهرم ي األفق ي  ''Horizontal Hierarchiesبينمييا
تموي ي لهييا ،فيمييا ُيعيير –
ا
تابعي لمتفكير ف اآل ار المتناقض  ،والمجهول م أقرانه م جه  ،وم البرام التدريبي
أصبح الط
(المهنيي

الت ي تسييوقها له ي الجامعييا

نفسييها بشي

مسييتقبمه الييوظيف  ،أو مسييتو قييابميته لمتوظي ي

الرقمنة والرأسمالية وتحوالت العمل األكاديمي المعاصر
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يوعا لمبحي
األسيياس مي جهي ثانيي  ،التي أصييبح تعتمييد عمييى كييو الطي
واألسيياتذة هي أنفسييه موضي ا
والتجري ف ظ عال تتغير معايير ك ثاني ).(Gupta et al. 2016:13
الوافيدي واألجاني بوصيفه

م المنظور النفع نفس  ،تتسياب الجامعيا الييو عميى اجتيذا الطي

مصييدر دخ ي ل قتصيياد فعمييى سييبي المثييا  ،يقييدر أحييد التق يارير قيم ي "صيياد ار " التعمييي ف ي المممك ي المتحييدة"
بمبمييغ  14.1مميييار جنيي إسييترلين ( )Ouellet & Martin 2018: 90وهييو األميير الييذ فيياخر بي وزيير

التعمييي عييا  2113بييالقو إ "هنيياك قطاعييا قميم ي م ي االقتصيياد البريطييان لييديها القييدرة عمييى النمييو ،وجن ي

األربيياح الهائم ي مثي التعمييي " .وتوظ ي

الحكومي البريطاني ي أسييمو تشييجي المنافس ي بييي المؤسسييا األكاديمي ي

عمى المستو الوطن  ،السييما مي دخيو نظيا التمييز في التعميي Teaching Excellence Framework

حي ي ييز التنفي ي ييذ ،والس ي ييماح لمق ي ييدم خ ي ييدما التعم ي ييي والت ي ييدري مي ي ي القط ي يياع الخ ي يياص ،مق ي ييدم الخدمي ي ي الج ي ييدد
( )Private New Providersبالولوج إلى القطاع األكاديم (.)Cruickshank 2016
وهكذا يت تحوي األسياتذة إليى مقيدم خيدما  /مهيا ار قيد تسياعد الطي
 /العمي

م االلت از بمتابع وقياس مد رضيا الطي

عميا يقيد لهي مي خيدما  .وبالتبعيي  ،تقيو لجيا

متخصص م القطاع الخاص كرجا الصناع والتجارة بمنح رت
وهو المعيار الذ سيعكس ف المستقب القري

بزيادة رسومها (العالي بالفع
األنس

إلرضيا احتياجيا

ترتي

في مرحمي التوظيي ،

جامعا

(برونزي  /فضي  /ذهبي

لك جامع ،

النخب  ،الت ستحص عميى إذ بعيد ذليك

) ،(Adams 2015بدعو أنه قادرو عميى إنتياج "رأس ميا بشير " هيو

البيئي االقتصيادي

ومي ثي يمكي تعريي

الطالي

هنيا بوصيف "عميي ا " حيي

يمكن اآل أ يجاد ب ن يدف ويمو الفص الدراس الذ يريد  ،وهو ما يخول فيما بعد لممطالب بعائيد

معييي عمييى اسييتثمار م ي حي ي

القيم ي مقاب ي المييا  ،بمنط ي أ الزبييو دائمييا عمييى ح ي ؟ أو ربمييا عم ي ا

بالمقول الشهيرة":م يدف أجر العاز  ،يختر المح " .

عمى الجان اآلخر ،يت تعييي األسياتذة والبياحثي  /رواد األعميا بشيك مت ازييد وفقايا لقيدرته عميى
يدر لجييذ العمي  ،سيوا اسي ايما ،أو مي خي قييدرته وبشييك رئيييس عمييى
نجومييا دوليييي  ،ومصي اا
أ يكونيوا
ا
اجتييذا الميينح البحثي ي  ،وهكييذا تزيييد مسيياحا تييوظيفه بعقييود مؤقت ي لزيييادة فت يرة اختبييار قييدراته  ،وتحفيييز
ال يمكنه أ يصموا لمنص

دائ إال بعد س

إنتاجي البحو لديه  ،بحي
مي ِقبي لجييا دوليي  ،شيريط أ يييت إعييادة النظيير في نظييا الترقي والرواتي

سنوا

كي ث ي

مي اإلشي ار
سيينوا

مؤش ار األدا  ،ف محاكاة لنموذج أمريكا الشمالي ).(Ouellet & Martin 2018: 90

والتقييي

باسييتخدا

كمييا يييدف النظييا الجديييد بالجامعييا إلييى أ تُ ِشييك الميينح البحثي ي جييزاا مي المخصصييا
(الروات ألعضا هيئ التدريس وم ثّ يتعي عميى األسياتذة اليذي ال يتوافقيو مي النظيا الجدييد (مي

المالي ي

يقومو بالتدريس فقط مث ا  ،أو ممي ال يتمكنيو مي إجي ار بحيو ممولي ومدعومي مي القطياع الخياص

أ يغادروا الجامع أو أ ينتقموا لوظائ
16
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هكذا تقم التغيي ار ف نظ الحوكم قوة المعممي  ،وتزييد قيوة "شيركا " الصيناع  ،بمنطي ضيما

جييودة المنييت  ،ذلييك الييذ يقييدر سييموك األسييتاذ بوصييف ارئييد أعمييا مقابي تهميييش مي يسييتطيعو التييدريس
ألنهي منغمسيو ج ايدا في إدارة مشياريعه
فقط وبالتال  ،لي يعيد بعيض "األسياتذة" يدرسيو عميى اإلطي
البحثي الصغيرة ،وهو ما يثيير المخياو بشي الحريي األكاديميي طالميا ارتيبط البحي بالتمويي  ،والرعايي
م القطاع الخياص اليذ ييدع مهيا ار التوظيي

التي يحتاجهيا فقيط .وربميا قيد تميو البحيو التي تيدع
بي عميى أني

نتائجها جودة ُمنت ما (عقار /تقني ...الخ  .وهكذا يخياطر األسيتاذ اليذ يفشي في االعتي ار
منييتِ  /مولِييد أبحييا يقييدرها النظييا  ،أو مهييا ار مرتبط ي مباش يرة ب صييحا رأس المييا  ،يخيياطر ف ي نهاي ي
المطا

بطرد م "الشرك " ).(Hall 2018: 91
يطم ي عمييى هييذا التوج ي الجديييد ف ي الجامعييا

سياس ي "العنون ي " أو "التميييز"  Uberizationالت ي

يبيا سييابقاا ،سيييت تعطيمهييا باالعتميياد عمييى التكنولوجيييا الحديث ي الت ي سييتح
تعن ي أ الوظييائ المسييتقرة نسي ا
مح ي الكثي يري م ي األسيياتذة ،وك ي قطيياع التعمييي يستنسييخ سيييناريو شييركا القطيياع الخيياص الكبيير ف ي

توجهها نحو خفض قيم العم األكاديم وميكنت  Automationبما يبتعد ب ع المعنى الحقيق لمعم
غييره

تماميا ضيم صيفو
والمعرف بحيي ينتهي األمير في نهايي المطيا إليى اصيطفا العياممي بي
ا
م العما ف بيئ عم محفوف بالمخاطر وعد األم  ،والتبعي لشركا التكنولوجيا العظيم الت تتولى

إدارة زما إدارة الفص الدراس ).(Singer 2017

دف نظا التصنيفا الجامعي بالجامعا ف جمي أنحا العال نحو سموك توافق  ،لتقميد ميا يطمي

عمي ي البنييك الييدول "الجامع ي العالمي ي " ( Salmi 2009حي ي

تضييطر الجامعييا إلييى التخم ي ع ي شييكمها

التقميييد لتصييبح نسييخ م ي جامعييا النخب ي البريطاني ي أو األمريكي ي  ،والت ي ُيطم ي عميهييا الجامعييا كثيف ي
اإلنتاج البحث  ،الت ت ت بالتبعي عمى قم هر التصنيفا المذكورة.
ويعزو الباحثو سير العيدا بيي التكنولوجييا ال أرسيمالي التي تقيو عميى تنظيي ع قيا العمي بيي قيو
يكاال جدي ي ي ي ييدة مي ي ي ي ي التع ي ي ي يياو  ،وامكان ي ي ي ييا الممكيي ي ي ي ي الجمعيي ي ي ي ي
العمي ي ي ي ي  ،وق ي ي ي ييو اإلنت ي ي ي يياج ،بم ي ي ي ييا يجمي ي ي ي ي أش ي ي ي ي ا

 ،Collective Ownershipوالخييدما المشييترك الجديييدة (كالمشيياعا الرقمي ي Common Creative

وتقمي وق العم الضرور  ،وبي قطاع التعمي العال  ،يعزون إليى الصيراع الخفي بيي كي مي سيو التعميي

عبير الحيدود الجدييد  Cross-border & Commodified Education Marketتميك السيو التي ال

تحم جنسي  ،والت يتنافس فيها الفاعمو غير الهادفي لمربح كالجامعا مي مقيدم الخيدما الربحيي الجيدد،
فض ا ع اتفاقيا التجارة الحرة بش

تسوي الخدما

).(OECD & World Bank 2007

ممكنا أ تُفه الجامع عمى أنها مؤسس عام وطني  ،وانميا هي سياح مفتوحي
المحصم  ،أن ل يعد ا
اآل لتوظي كاف أشكا "تقنيا الفوضى والتشويش" المحوسب واالفتراضي بمظياهر كثييرة ،منهيا ميث ا التوجي
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الحثي ي نحييو نظييا الييدو ار الكثيف ي والمفتوح ي عبيير اإلنترن ي

Massive Open Online Courses

).(MOOCS) (Christensen & Henry 2011: 89
ابعا :الرقمنة :أشكال التوظيف والمراقبة واإلنتاجية
رً
يرتبط العم األكاديم اليو بقوة باستخدا تقنيا

البريد اإللكترونى ،والتعم عبر اإلنترن  ،والبيانا

المعموما

واالتصياال

الرقمي ألغراض البح

الجدييدة التيى تيت عبير

والتدريس واإلدارة...اليخ ،ورغي

جديدا ،فن استخدا الحوسب االفتراضي  ،وتقنيا
أ تطبي التقنيا فى الجامعا ليس
ا
يبيا ،كمييا نييت عني توس ي كمي سيري أثييار فييى الوقي نفسي تسيياؤال
الضييخم يعييد ظيياهرة جديييدة نسي ا
التغيي ار النوعيي التي طي أر عميى التعميي العيال

حيي

البيانيا

الرقميي
حييو

كميا
أد التوسي التيدريجى في تكنولوجييا التعميي ا

سيفصي الحقايا .ومي ثّي يمكي اعتبييار
إليى نشيو عيال رقمي جدييد فيى الجامعييا عميى مسيتو النيوع كمييا ُ
رقمن التعمي العال بمثاب تطور قدي وجديد فى الوق نفس  ،وهو ما دعا بدور إلى استمرار الجد بش
الت ي ثي ار المت ازيييدة لهييذ التقنيييا

ف ي ع قتهييا بييالتعمي العييال م ي جه ي  ،وب أرسييمالي هييذا التوج ي م ي جه ي

أخر ).(Fernback 2018: 143
تتع ييرض الكثي يير مي ي الد ارس ييا

ذا

ناحي ي  ،وت ي ثير هييذ التغي ي ار عمييى ظييرو

الط يياب النق ييد إلش ييكالي الع قي ي ب ييي الرقمني ي وحتميته ييا مي ي
عم ي األكيياديميي م ي ناحي ي أخيير

فبينمييا يصييبح التييدريس
عب يير

والبحي ي في ي الجامع ييا  -ظاهراي ييا -عمي ي ا أس ييه وأق يير إل ييى اإلنج يياز (عم ييى س ييبي المث ييا  :البحي ي
اإلنترن  ،وبيئا التعم االفتراضي  ،والبيانا الكبييرة المفتوحي عبير اإلنترني ...الخ  ،فنني  ،وفي المقابي ،
تع يد إشييكالي تحدي يد كفييا ة األسييتاذ الجييامع  ،ليييس بنييا عمييى حج ي معارف ي ف ي مجييا معييي  ،وامكانيييا

تطويعهييا لتطييوير نميياذج ومييدارس بحثي ي مييث ا  ،وانمييا عبيير قدرت ي عمييى المشييارك فييى تحوي ي المعرف ي  ،أو

دفع ييا نح ييو إنش ييا ش ييركت
بي ي ار ا االختي يراع إل ييى مش ييروعا تجاريي ي ذا عوائ ييد اقتص ييادي  ،وك ني ي م ييدفوع ا
المستقم  ،بدي ا ع انخراط ف عم ذ طاب مجتمع  ،يجع الجامعا أقير إليى المصيان منهيا إليى
كونها مؤسس تربوي  ،تُعد إشكالي كبيرة (. Poritz & Rees 2017: 68,82

وبينما تمي الجامعا الكبر إلى امت ك مختب ار أبحا خاصي بهيا ،يتطمي

نظيا التيراك ميا بعيد

الفييورد إج ي ار بحييو عمييى نطييا يح ي الجامع ي  ،ويجبرهييا ف ي بعييض األحيييا عمييى االسييتعان بمصييادر
خارجي لمبح م أج تقمي التكيالي

( )Callinicos 2006: 13ووفقايا لممعيايير الدوليي لممنافسي واليربح،

فض ي ا ع ي خصخص ي فوائييد وأربيياح االبتكييا ار العممي ي ( .)Noble 1998األميير الييذ دف ي ويزفييورد عمييى
سبي المثا إلى القو إ رأس الما ل يعد رأس ما فكرايا ب ي حا (.)Dyer-Witheford 2005: 76
تمامييا م ي التوج ي ال أرسييمال
هكييذا بييدا أ رقمن ي التعمييي العييال ومسييتقب اقتصيياد المعرف ي يت مييا
ا

عالييا ،مياهرة ومدربي بميا يتناسي
لمخدما  ،والذ يتس بالحاج المت ازييدة لقيوة عاممي مؤهمي تي هي ا
ا
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المت ازيييد عمييى أهمي ي التعمييي وعمميييا الييتعم مييد الحييياة ،بشييك يجع ي المسييار مرن يا لمغاي ي بمييا يييوفر م ي
استق

ظييرو

ظاهر ف الزما والمكا

مرهق ي ومشييددة بهييد

هذ المرون نفسها ه ما تدف المجتم األكاديم إلى العيش في ظي

الوفييا بييالكثير م ي المهييا وااللت ازمييا المشييتت بييي الييدوا الكام ي ف ي العم ي ،

ووجود ع قا أسري واجتماعي مستقرة وناجح ف الوق

التعمي العال ف قم

نفس ( .)Rosa 2013هكذا تقي عممييا رقمني

هذ األزم أزم التناقضا الرئيس لم أرسيمالي فبينميا يحتياج رأس الميا إليى العمالي

البشي يري الحيي ي إلنت يياج وتعظ ييي قيمي ي العوائ ييد ،والم ييردودا االقتص ييادي  ،تتطمي ي ديناميكيي ي التح ييو الرقمي ي
والتراك  ،استبدا العنصر البشر باآلال .

عمى الرغ م أ إج ار ا المراقب والرصد والتيدقي في نظي التعميي العيال المختمفي  ،ليسي آلييا

تحك جديدة داخ الجامعا  ،إال أنها تخض اآل لتكثي

وتوسي هذ اإلجي ار ا

عبير توظيي

التكنولوجييا

الرقمي ي  ،بمييا ي ينعكس بييدور عمييى االرتبيياط بوسييائ اإلنتيياج وتحقي ي قييدر أكبيير م ي القيم ي المضيياف

1

حي ي

ومقيياييس مراقب ي تفصيييمي  ،وم ي ذلييك

تخض ي الكثييير م ي المهييا الجامعي ي  Audit regimesإلج ي ار ا
ِ
المي ينح ،ونم يياذج األعب ييا األكاديميي ي  ،وبيان ييا التك ييالي والنفق ييا في ي المش يياري البحثيي ي  ،وقي يياس
إجي ي ار ا
مسييتويا التميييز في البحي  ،ومسييتو مردودهييا ،ومعييدال االستشييهاد  Citationلييألو ار البحثيي  ،وأسييالي
تقيي الط

 ،التوظي  ،وعوام الت ثير...إلخ ).(DeAngelis & Harvie 2009: 11-14

مثاال لألكاديميي البريطانيي الذي يخضعو اآل ألكثر
ويضر باروز 2112( Burrows
ا

م  111مقياس ومؤشر مختم  ،يت فيها قياس معيدال
اآلخي يري  ،ومقابي ي مجموع ييا

أخ يير مي ي جامع ييا

الجديدة" ).(Burrows 2012: 359

أدا األكياديميي بشيك فيرد مقابي زم ئهي

مختمفي ي مي ي أجي ي تقي ييي وتص ييني

"الق ييي األكاديميي ي

ويشييير جي ي  2114( Gillإلييى أ ثقاف ي المراقب ي وأنظم ي المراجع ي تييؤد إلييى خم ي روح ،وأدا

شعور جديد داخ الجامعا

يجع األفراد عرض لمضغط النفس والعصب  ،فضي ا عي انتشيار مشياعر
الرمز والتشهير ،تميك التي

نوعا آخر م الثقاف قد ُيطم عمي ثقاف العن
القم والتهديد ،وهو ما يخم
ا
فتحا عمى العال بك ما يخص م بيانا شخصي  ،وبيانا
تحد عندما يجد األستاذ األكاديم نفس من ا
أدا شييديدة التنافسييي  ،بشييك يدفعي بشييدة نحييو تفعيي أسييمو المراقبي الذاتيي فكونييك مجتهي ايدا ،لييديك درجي

عالي م الحافز الذات نحو اإلنجاز والمغامرة هيو أحيد المعيال الرئيسي اآل في عيال الرقمني ال أرسيمالي ،
ولكن ف المقاب جيز مي المشيهد النفسي الصياد اليذ ييت فيي الحكي عميى األفيراد بالفشي وعيد النجياح

( )1القيمي المضيياف ( Value Addedتشييير إلييى الفيرو بييي تكمفي رأس المييا والعوائيد ،وتشييير في إطيار االقتصيياد الرقمي إلييى
تحسييي كفييا ة وفاعمي ي الب يرام والمشيياري والعمميييا واألدا العييا وتقمي ي التكييالي

عبيير االعتميياد عمييى تكنولوجيييا المعمومييا

الرقمي .
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تماما ألن ُيصور وك ني جيز مي فشي األسيتاذ األكياديم أخ اقييا حيي
بمعايير غير صحيح
ا
منظوم قيم الحالي  ،التحو نحو قي النيوليبرالي ورأسمالي السو ).(Gill 2014: 22-24
بينمييا يييزور الط ي

قاعييا المحاض ي ار  ،وغيير النييدوا  ،والمختب ي ار  ،والمكتبييا

ال تيدع

ومييا إلييى ذلييك،

يديا في مكيا آخير،
يزور الط
اآل مساحا افتراضي  ،يتواجدو فيها م جهاز إلكترون  ،بينما هي جس ا
اميا عميى الجامعي أ
ال تعمي الجامعي عني ش ا
ييئا ) .(Broekman et al. 2015: 22,23ومي ثي أصيبح لز ا
تسييتثمر أكثيير ف ي التقنيييي الييذي يؤسسييو البنييى التحتي ي لبيئييا الييتعم الرقمي ي  ،وه يوال الييذي يشييغمونها ،ث ي
يقومييو بمتطمبييا

خفض تكالي

الصيييان  ،وصييحيح أ لك ي تخصييص ميينه عمال ي مختمف ي  ،إال أ هييذا السيييناريو يييدع

العمال عمى المد الطوي

فوحدة تصيوير واحيدة عبير اإلنترني  ،يسيتخدمها أسياتذة كثييرو ،

أيضييا القيييا بمهييا اإلش ي ار
ويسييتطيعو م ي خ لهييا ا
تشغيمها بسهول  ،مصحوب ببعض إج ار ا

والمتابع ي  ،ويمك ي بييالطب تسييجي المحاض ي ار واعييادة

الخصوصي  ،وضما حقو الممكي الفكري .

فرصيا كبييرة
كما تيوفر ثقافي الشيركا والتعميي العيال والتقنييا الجدييدة عاليي السيرع لمجامعيا  ،ا
لخفييض نفقييا الصيييان  ،والغييا مبييا بالكام ي  ،مث ي المكتبييا والفصييو الد ارسييي بمييا يحمم ي ذلييك م ي
انعكاسا

عمى عدد العمال الت توظفها الجامعي وتخصصياتها ( ،)Giroux 2002: 448-449وهيو ميا

سينعكس بدور كذلك عمى طبيع التدريس ،والع ق بي مؤسسا
الطري

التعمي العال وموظفيها.

في األمير أ السييناريو المسيتقبم لتبني الرقمني بكثافي في التعميي العيال ييذه

إليى أ

تعميما مي الدرجي الثانيي  ،بينميا سيصيبح التيدريس التقمييد في الحير
هذا النوع م التعم الرقم سيصبح
ا
ياز حصيرايا لألغنييا واألقوييا فبينميا يحصي الفقي ار عميى جهياز كمبييوتر ،يحصي األغنيييا
الجيامع امتي اا
عمى جهاز كمبيوتر ومدرس (.)Noble 2001: 90

عمييى المنيوا نفسي  ،يشييير جيييروكس  Girouxإلييى أ الفجييوة بييي مي يممييك ومي ال يممييك سيتبدأ

ف الظهور حينما يحص الطي
و (مستو ثا

م الشهادا

الفقي ار والمهمشيو عميى معموميا

عبر اإلنترن  ،ف حي يتعم الط

ومعيار ومهيا ار منخفضي التكمفي

اليذي سيشيغمو مناصي

قياديي في

المدارس النخبوي بميا يضيم لهي أ يكونيوا عميى د اريي ب صيو التيدريس الشخصيي  ،والتفاعميي  ،ومهيا ار
التواص ي والتقييدي الت ي تكييو فيهييا المعرف ي القوي ي  ،والتفكييير النقييد  ،وح ي المشييك
الدرج العممي (.)Giroux 2002: 449

أولوي ي  ،إلييى جان ي

طرح يا مقيياب ا مثي ي ار لمدهش ي و ُمحف ي از عمييى
يور وجيهاييا إذا مييا أضييفنا إلي ي
يبييدو التصييور السيياب  ،تصي اا
ا
التفكير النقد لواق وت ثي ار ما يجر فع ا م عمميا إعادة هيكمي لمتعميي العيال حيي يشيير كي مي

فوج واليو ( 2113إلى أن ف الوق
عم ييى اإلنترني ي
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بوص ييفها درج ييا

الذ تحيرص فيي الجامعيا

عميى التيروي لبرامجهيا المعروضي

دولي ييا ،مي ي المفت ييرض أ يك ييو له ييا قيمي ي مس يياوي لمبي يرام
معت يير به ييا ا
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الموجودة ف الحر الجامع  ،فنن  ،في الوقي

نفسي  ،يميي أصيحا

العمي إليى تفضيي الشيهادا

القائمي

نموذجيا  .وهكيذا تبقيى حقيقي أ التقنييا
عمى الدراس في الحير الجيامع (أنظمي التعميي المفتيوح
ا
يبيا ،بش ييك يصييع معي ي التنبييؤ بتط ييور شييك الخييريجي
ف ي التعمييي الع ييال ال ت ي از في ي مرحم ي مبكي يرة نسي ا
الط

ودفعا
ُ

مي حيي

الخمفييا

المختمف خاضع ل ختبار والتجري

االجتماعيي  ،والمسيتويا

الرقميي

ومخرجاتهيا
الثقافيي  ،وتبقيى التجربي بآلياتهيا ُ

).(Fogle & Elliott 2013

ير بمجموع ي م ي الظ يواهر ،منهييا ازدييياد اسييتخدا
وت يرتبط رقمن ي التعمييي العييال كييذلك ارتباطاييا مباشي اا

الباحثي واألكاديميي لممنصا

الرقمي لألغراض الشخصي والمهني إلى الحيد اليذ دفي الجامعيا

الييو

إلييى القيييا بييبعض أدو ارهييا عبيير هييذ الوسييائط ،وهكييذا تييدع هييذ المقيياييس ثقافي التييدقي والمراجعي األكبيير

داخ األوساط األكاديمي

حي

يشير كاريجا عمى سبي المثا إلى أ الجامعا

اآل بوصييفها شييفرة لمجييودة واالنتشييار ،وبوصييفها أسييالي

يدال م ي التقيييي  ،بمعنييى تقييوي اآلخ يري
لمتقييوي بي ا

وتقوي أنفسنا ( .)Carrigan 2017وف المقاب يحذر موريش ( 2116م أسالي

حي

توظ

هذ المقياييس

التقيي والتقوي هيذ

قد تؤد إلى ظهور شك جديد م أشكا ما أطم عمي مصطمح "أكاديمي ت ارمي " ،والتيى تتمحيور

دوافعها حو العم اليذ يرضيى الحكوميا
المنصييا

الرقمي ي ف ي عييال التعمييي الجامعييا

والتعصي ي  ،وذل ييك ف ييى ش ييك تعميق ييا

وميدير الجامعيا

واعت ييدا ا

والطي

اليييو قضييايا أخيير ذا

( ،)Moorish 2016كميا تثيير

صييم باالسييتقطا  ،والعنص يري ،

وتهدي ييدا  ،محممي ي برس ييائ الكراهيي ي أو التهدي ييد بالقتي ي

لألكيياديميي الييذي يعبييرو ع ي أفكييار مثي يرة لمجييد  ،أو الييذي يتخييذو مواق ي
ومعمن ).(Cottom et al. 2017

سياسييي معارض ي ص يريح

م إشيكاليا  ،منهيا طبيعي التحيو والتغيير

عدا آخر لما تحوي هذ المنصا
ويضي الباحثو ُب ا
المستمر ف آليا توظي هيذ المنصيا وطبيعي التوجهيا المنشيورة ،وهيو ميا ال يجعمهيا مص اا
يدر موثوقي ا
لمقواعي ييد والم ي يوائح الت ي ي ينبغ ي ي الحفي يياظ عميهي ييا باسي ييتم ارر ،وبالتبعي ي ي  ،ال يبي ييدو واضي ي ايحا ألعضي ييا المجتم ي ي

األكاديم  ،المد الذ يمك في أ تصبح في بياناتها رسمي  ،أو ُممزم فف الوق الذ ُينظر في إلى
اكبييا لمتطييو ار المعاص يرة الت ي تسييمح بنشيير "الخطييا
يموبا مو ا
مواقي التواص ي االجتميياع مييث ا بوصييفها أسي ا

الع ييا " في ي إط ييار "خ يياص" ،تج ييد المؤسس ييا
وسياسا

محددة تطب بشك منص

األكاديميي ي ص ييعوب في ي وضي ي مب يياد

عمى منسوب المجتم الجامع كك .

توجيهيي ي واض ييح ،

خامسا :الرأسمالة والرقمنة في التعميم العالي في الوطن العربي :الفرص والمخاطر
ً
صيينع

تييونس مرحم ي فارق ي ف ي تيياريخ التعمييي العرب ي عييا  ،1963عنييدما أقنع ي

البنييك الييدول

مساعدتها ف تموي نظامها التعميم وتطوير وترويج  ،وتبعتها بمدا أخر  .وبعد مرور خمس وخمسي
عامي ا ،وف ي عييا  2118عنييدما حييا الوق ي

لموقييو

عمن يا ف ي صي
ا

التغيييير ،واصييم
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مي ي اعتي ي ار

العربيي ي األخ يير  ،وانطمقي ي

بواقي ي ص ييع  ،يش ييير إل ييى أ ال ييدو العربيي ي تي ي خر في ي تفعيي ي

االستثما ار الذكي والفعال (التقرير الرئيس لمتعمي ف منطق الشر األوسط وشما أفريقيا . v:2118

يخي يا ف ي معظ ي الييدو العربي ي أل شييخص
وبينمييا كييا التوظي ي ف ي القطيياع العييا مضي ا
يمونا تار ا
يحم ي شييهادة عممي ي كافي ي  ،بمييا جع ي اكتسييا الشييهادا بمثاب ي إنجيياز نظيير ُيقييدر أكثيير م ي اكتسييا

المها ار  ،أصبح

الع ق بي الشهادا

والمها ار نتيج لذلك ضئيم أو معدوم (التقرير الرئيس لمتعمي

ف منطق الشر األوسط وشما أفريقيا  . v:2118وهكذا التتحق إسهاما
بكام إمكاناتها ألنها ال توائ سو العم الت يرتف فيها الطم
تتعييدد المقاربييا

اتجاههييا نحييو البحي
سياسا

قطاع التعميي في االقتصياد

عمى المها ار .

ف ي الييدو العربي ي بخصييوص قضييي تموي ي التعمييي العييال  ،ولكنهييا تشييترك ف ي

عي ميوارد ماليي إضييافي خييارج الموازنييا

التعمي وأوج تمويمها ف الدو العربي  ،منها :التحوال

عمى سبي المثا  ،وطبيعي الينظ السياسيي التي تحكي آلييا

ف منطق الشر األوسط وشما أفريقيا . xii :2118
وتبييي مقارني نسي

ارتفيياع المخصصييا

الرسييمي  .وتتييدخ عوامي كثييرة في تحديييد
ف السياسيا

االقتصيادي لميدو النفطيي

العمي في كي دولي (التقريير اليرئيس لمتعميي

الماليي المرصييودة لمتعمييي العييال  ،مي ناحيي  ،ومعييدال

عاجز ع
اا
اضحا بي المتغيري  ،بشك جع التعمي العال
توس التعمي العال  ،م ناحي أخر  ،تفاوتاا و ا
مواكبي التغيييير الييذ تفرضي المنافس ي الدوليي  ،واالنخيراط في اقتصيياد المعرف ي  ،ويعييود ذلييك جز ائيييا إلييى أ

الييدو العربيي لي تقييدر تبعييا

التوسي في سياسي القبييو في التعمييي مي حيي

االسييتعداد العممي والتقني ،

وتعبئ الموارد المالي ال زم إلعداد البني التحي وتطوير البيئ البحثي (التقرير الرئيس لمتعمي ف منطق

الشر األوسط وشما أفريقيا . xii :2118
حي

تمويي التعمييي العييال في الييدو العربيي

دوليييا ،هنيياك اتجاهيا متناقضيا بشي
وكمييا هي الحييا
ا
يدعو االتجا األو إلى زيادة حصي التعميي في موازنيا الدولي

وبالتيال الزييادة في النسيب المئويي

لمتعمي م النات الوطن الصاف  ،بينما ير االتجا الثان لزو ترشيد النفقا  ،وحوكم التموي  ،ودخو
نظر لمحدودي الموارد (نور الدي الدق . 2115
اا
القطاع الخاص ف المجا
وترص ييد الكثي يير مي ي الد ارس ييا

( 2111إلييى أ الجامعييا

العربيي ي واقي ي التعم ييي الع ييال

فعم ييى س ييبي المث ييا  ،يخم ييص حس ييي

الحكوميي المصيري تعييان مي ت ازيييد أعييداد المقبييولي بهييا مي عييا إلييى آخيير،

مصحوبا بتناقص ف اإلنفا الحكوم م ( %17م جممي اإلنفيا عيا  2111إليى أقي مي (%12
ا
أخيير ترتي ي مصيير ف ي مجييا التعيياو الييدول بييي الجامعييا  ،وم اركييز أبحييا
عييا  2119األميير الييذ ّ

الصناع .
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بالمث ي  ،يواج ي التعمييي الجييامع الحكييوم ف ي األرد أزمييا مالي ي واقتصييادي مسييتمرة بسييب

الحاج لتموي التوسعا المختمف ف الجامعا  ،وزيادة عدد الطي

ت ازيييد

 ،مقابي تقمييص اليدع المخصيص مي

التدريسييي

الميزاني ي السيينوي الحكومي ي بسييب سياسييا ترشيييد اإلنفييا األميير الييذ أثيير سي ايمبا ف ي الوظ يائ
ياال بالسييم في نوعيي مخرجييا التعمييي
والعمميي واسييهاما البحي العممي الميرتبط بخطييط التنميي  ،وأثيير إجمي ا
الجامع .

نوعا ميا في الشيك
كثير ف معظ الدو العربي األخر  ،إال أ الوض يختم
اا
ال يختم الحا
ا
طبيع ي اقتصييادها الريع ي باألسيياس فف ي الكوي ي – عمييى
والمضييمو ف ي دو مجمييس التعيياو  ،بيياخت
سييبي المثييا  -تكيياد الميزانيي العامي لمدولي أ تكييو المصييدر الوحيييد لتمويي التعمييي بكافي مراحمي  ،وهي
تكمف متزايدة .وال تختمي

ف ضو ما كشيف

الحيا في دولي الكويي

ير عي مثي تهيا في بياق دو الخميي العربيي
كثي اا

عني أكثير مي د ارسي عي تمويي التعميي العيال في هيذ اليدو  ،وحاجتي إليى مصيادر

إضييافي (العتيب ي ( ، 2115الحميييد ( ، 2111الطييويرق ( ، 2112المييالك  2113حي ي

الدراسا

وذليك

إلى أن م الضرور األخذ ببدائ مختمف لتموي اإلنفا التعميم بجان

خمص ي

المصدر الرئيس وهو

الحكومي ي  ،وذل ييك كمش ييارك األفي يراد في ي تمويي ي تعم يييمه  ،ومش ييارك القط يياع الخ يياص مي ي خي ي
ير مي ي خي ي
التش ييجيعي أو الق ييروض أو ال ييدع والتب ييرع ،وأخي ي اا

التعميمي  ،كتقدي االستشا ار والبحو المختمف لمجها

هييذ

الضي يرائ

االس ييتثمار األمثي ي لكافي ي مي يوارد المؤسس ييا

األخر  ،أو اإلفادة القصو مي الم ارفي واألجهيزة

التعميمي ف الفت ار المسائي واإلجا از والمواس  ،وت جير العقار غير المستثمر ،وغير ذلك.
عمى صعيد وض االقتصاد الرقم ف مجا التعمي العال  ،تشير اإلحصيا ا

إليى أني مي بيي

 22دول ي ي عربي ي ي  14 ،منهي ييا فقي ييط لي ييديها اسي ييتراتيجي رقمي ي ي وطني ي ي أو خطي ييط أو ب ي يرام  ،كمي ييا أ بعي ييض
اس ييتراتيجيا

التح ييو الرقمي ي هي ي اس ييتراتيجيا

قائمي ي ب ييذاتها ،في ي ح ييي أ الب يياق منه ييا يتبي ي ج ييز ا مي ي

أيضيا بياألدا االقتصياد
استراتيجي وطني أوس (اسيتراتيجي ابتكيار وطنيي  .وتيرتبط التكنولوجييا الرقميي
ا
واالجتمياع لمييدو العربيي كي ا عمييى حيدة ،كمييا تختمي كيذلك اآلثييار االقتصييادي واالجتماعيي لمرقمني بييي

قميي ييا ،تك ييو الع ق ي ي بيييي
ال ييدو العربي ي ي حس ي ي مسيييتو أدائه ييا الرقم ي ي فف ي ي اليييدو العربي ي ي المتقدمي ي ر ا
التكنولوجيا الرقمي والبطال سمبي (الرؤي االستراتيجي العربي المشترك ل قتصاد الرقم . 111 :2119
وقد كا لمموج األولى م التكنولوجيا الرقمي أثرهيا اإليجياب الكبيير عميى معيدال

كثييير م ي الييدو العربي ي

شييبكا

االتصيياال

السييمكي وال سييمكي وتوزيعهييا ،وخي

التكنولوجيا الرقمي وظائ
( )1ف ي المقاب ي  ،اختف ي
"استبدا " الوظائ

إذ زاد الطم ي

عمييى العمال ي  ،وأد

عدة جديدة نتيج لزيادة الطم

الكثييير م ي الوظييائ

التوظيي

في

إلييى إيجيياد فييرص عم ي ضييخم نتيج ي بنييا

الموجي الثانيي مي التكنولوجيييا الرقميي  ،أوجييد
عمى بعض الوظائ

نتيج ي لميكن ي المهييا  ،وشييهد

متوسط المها ار  ،وهو ما ت استيعاب م خ

المستحدث (. 1

سييو العم ي اسييتقطا

القييو العامم ي بسييب

إعادة تهيئ وت هي الموظفي وتدريبه .
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الدراسا

أمر قاب ا لمنقاش حيي
غير أ أثر الموج الثالث لمرقمن عمى قطاع التعمي العرب ما از اا
ف هذا المجا إلى مجموعتي  ،تتوق األولى منهما اختفا الكثير م الوظائ

الميكن  ،بينما تر دراسا
م الوق  ،وم خ

أخر أ اآلثار السمبي لهذ التحوال

تنقسي

نتيج لسياسيا

مبالغ فيهيا ،وأني سييت اسيتيعا

التغييير

إدارة خطط التغيير بذكا م القيادا  ،وقو السو الطبيعي (الرؤي االسيتراتيجي

العربي المشترك ل قتصاد الرقم . 26 :2119

ياجز عي التموضي ،
تابعييا وعي اا
ويبقيى السيؤا لييد تشييخيص أوضيياع ومسييتقب التعمييي العييال عر ابيييا ا
المدركي لطبيعي الع قي الشييائك بييي الصييالح العييا والخيياص عمييى مسييتو التمويي  ،ثي
واألقممي الواعيي  ،و ُ
مستو الممارس التقميدي  ،أو حتى الرقمي منها .ربما يعود ذلك جز ائييا إليى أني عميى اليرغ مي رسيوخ كي
م ي الميبرالي ي وال أرسييمالي كيينظ ف ي المجتمعييا

الغربي ي  ،فننهييا حتييى المحظ ي  ،ما ازل ي

تييرواح مكانهييا بييي

المييوقفي المييذي يمي ي از بييي الميبرالي ي كفمسييف وميينه  ،وال أرسييمالي بوصييفها نظام يا ليبرالي يا ف ي االقتصيياد،
الييا
ياديا ليبر ا
نظاميا اقتصي ا
والمسييئولي االجتماعيي فعمييى المسييتو النظيير نجييد أ ال أرسييمالي قائمي بوصييفها ا
حتما م خ محاول كي فيرد تحقيي مصيالح الخاصي  ،ودو
عمى أ مصمح المجتم كك ستتحق
ا

ت ييدخ الدولي ي بوص ييفها مم ييث ا لممجتمي ي  ،والق ييانو ال ييذ يض ييبط حركي ي النظ ييا االقتص يياد ال أرس ييمالى ه ييو

المنافس الحرة م أج الربح (صبر خمي . 2114
وطبقا يا لهييذا ،فيين الموق ي

النظيير هييو موق ي
خط هذا الموق

الميب ارل ي – ال أرسييمال م ي مفهييو المسييئولي االجتماعي ي  -عمييى المسييتو

سييمب  ،أمييا عمييى المسييتو التطبيق ي  ،فقييد أثب ي

الميبرال – الرأسمال

واق ي المجتمعييا ال أرسييمالي الغربي ي ذات ي

إذ ظهر ضرورة تدخ الدول بشك مسم ب حتى قب نهاي القير

ف ك المجتمعا الغربي  ،وا اختمف ف حيدود هيذ الضيوابط وميداها ذليك أ المنافسي الحيرة في النظيا
االقتصيياد ال أرسييمال ف ي المجتمعييا الغربي ي  ،قض ي

عمييى حري ي المنافس ي لتنته ي إلييى االحتكييار ،أ أ

التجرب أثبت أ ترك ك فرد يفع ما يشا  ،سينته إلى أن ال تستطي األغمبي فعي ميا يرييدو  .أد كي
هيذا إلييى الكثييير مي الظيواهر االجتماعيي السييمبي  ،وأهمهييا االسييتغ
يسييتهد

الييذ مضييمون كي نشيياط اقتصيياد ال

مصييمح المجتم ي كك ي  ،فض ي ا ع ي ظهييور الحركييا االشييتراكي ذا المنطمقييا الفكري ي المتعييددة

(الطوباوي  ،الماركسي  ،القومي  ،الديني والت سع لمتغم

عمى هذا الوض (صبر خمي . 2114

يجابي ي يا م ي ي المسيييئولي
تط ييور ذلي ييك ف ي ي نهاي ي ي األم يير إلي ييى أ تتخيييذ الميبرالي ي ي وال أرس ييمالي موقفاي يا إ ا
االجتماعي عمى المستو التطبيق  ،غير هذا الموق اإليجاب م المسئولي االجتماعي ظ – ف غال
إجباريي (إلي از  ،فضي ا عي

األمر– مسئولي اختياري (الت از م المؤسسا االقتصادي الخاص  ،وليس
يتنادا
أ هذا الموق اإليجاب ظ يتعرض لمرفض م ِقب الكثير م المفكري االقتصياديي الغيربيي  ،اس ا
إلى الكثير م الحج  ،أهمها :أ االلت از االجتماع يتعيارض مي الهيد اليرئيس لممؤسسي  ،وهيو تحقيي
الربح ،وأ االلت از بمها المسؤولي االجتماعي يحو المؤسس إلى ما يشب المؤسسا
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انفييرد

المؤسس ي بننفييا المبييالغ عمييى تنفي يذ ب يرام المسييؤولي االجتماعي ي  ،فيين ذلييك يعن ي تحممهييا كمف ي

يمبا عمييى موقفهييا ،وقوتهييا
إضييافي تيينعكس عمييى زي يادة أسييعار السييم الت ي تتعام ي بهييا وبالتييال تيينعكس سي ا
التنافسي ف السو (صبر خمي  . 2114وم ث  ،يبقى الوضي العربي كيذلك غيير قابي لمحسي  ،سيوا
باإلشييادة أو اليرفض لكي وجهي العممي (ال أرسييمالي الرقميي  /المسييئولي االجتماعيي

االختبار والنقد القائ عمى التقيي الدقي ف إطار خصوصي ك دول عمى حدة.

بميا يتطمي

مزيي ايدا مي

الخالصة
يديا ،ضييم نسي فكيير وثقيياف
اسييتهد البحي الحيال وضي مؤسسييا التعمييي العييال نظرايييا ونقي ا
أوس  ،يرسي شيك ع قتهيا بكي مي الينظ االقتصيادي ال أرسيمالي مي ناحيي  ،وسياسيا الرقمني  ،واقتصياد
المعرف م ناحي أخر  .وتطرح الفكرة الرئيس لمبحي

ذليك الجيد الفكير واالقتصياد والمعموميات اليذ

تابعيا
يور
نتاجيا وتط اا
ا
وتقنييا ،مقابي كونهيا ا
يماليا ا
يسعى إليى موضيع الجامعيا بيي كونهيا وسييطاا أرس ا
منطقييا ا
ممموسا م جه أخر .
تطور
اا
لتطور الع ق بي المجتم والنظ االقتصادي والتقني الت حقق
ا
واستعرضي الد ارسي مظياهر عممييا إعيادة هيكمي العمي األكياديم عميى الصيعيد العيالم اسييتجاب

لمتوج الرأسمال  ،والرقمي  ،والتي أظهير الحاجي الماسي إليى توسيي نطيا عممييا اليربح والقيمي المضياف
م العم األكاديم

ذا

األمر الذ دف الحكوما إلى اتخاذ إج ار ا

تمكنها م "تسيمي " و"تسيوي " الخيدما

البعد المجتمع العا بما فيها الرعاي الصحي والتعمي  ،وف ما يممي عميها اقتصاد السو .
ُ

وعمى الرغ م هذ الخطوا الحثيث نحو دم الما العا بالخاص ،فن ذلك لي ييؤد في النهايي إليى
تمك رأس الما م إعادة تشكي ثواب التراك المعرف والثقاف لمؤسسا التعمي العال
يشكك ف إمكاني خضوع هذ السياسا
هكذا سمط

األمير اليذ ال يي از

بالكام لمحتمي االقتصادي  ،وشرعي األنظم النيوليبرالي لمحك .

الع ق المضطرب بي التعمي العيال  ،ونظيا القيمي المضياف في بعيدها االقتصياد

م جه  ،وتمث تها ف التوج نحو اقتصياد المعرفي الرقميي مي جهي ثانيي  ،سيمط

الضيو عميى هشاشي

أوضاع العمال األكاديمي عمى مستو خريط النظا التعميم كك (التدريس ،التعم  ،البح  ،واإلدارة .

آليا

كمييا تكش ي

هييذ السياسييا

الجديييدة ،كييذلك ،ع ي نتيجتييي أساسيييتي

تمثم ي

األولييى ف ي عجييز

أرسمم ورقمن التعمي العال عي تولييد رأس ميا بشير حقيقي  ،قيادر عميى المنافسي

مهنيييا ونفسي اييا ،أمييا النتيج ي الثاني ي فتمثم ي
واسييتقراا
ار ا
إخضيياع الكييادر األكيياديم لمبروليتاري ي العمالي ي عبيير أسييالي

عقي ا وثقافي ،

ف ي قييدرة هييذي المتغي يري (ال أرسييمالي  ،والرقمن ي

والتي قم التييا مي كي وأ تكنولوجيييا مسييتحدث

وارتفاع مستويا

عمييى

التقيييي  ،والتنظييي  ،وترشيييد الم يوارد وتنميتهييا،

األميير الييذ يييؤد بييدور إلييى "اعييت

الصييح األكاديميي ،

القم  ،والشعور بعد اإلنجاز".
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هكذا تعدد

األمثم الدال عمى ت ثي ار الرأسمالي المعموماتي عمى نظ التعمي العيال في العيال ،

أساسيا لغاييا
والت جا عمى رأسها تعرض العدال  -بوصفها مبدأ لإلنصا  -لمخطر إذ تجر البحيو
ا
مهمش الغايا االجتماعي  ،فض ا ع أ روات أعضا الهيئ التدريسيي تختمي اخت فايا
تجاري ربحي ّ ،
اميا ،خاصي إذا وضيعنا التخصيص العممي في االعتبيار فيبعض المييادي العمميي والمعرفيي فقييرة ج ايدا،
در ا
وبعض ييها اآلخ يير يتمتي ي برواتي ي

مجزيي ي مي ي القط يياع الخ يياص ويمكي ي لمقائمي ي أ تط ييو  ،بي ييد أ النقطي ي

األساسي ه أ القي الجوهري الداعم لمتعمي العال معرض لمخطر ،مهيددة بيذلك مقيدرة المؤسسي عميى

إنجاز مهمتها الحيوي المتمثم ف خدم الصالح العا .
بدور يسعى رأس الما – الذ يمر عادة ب زما

كثيرة -بشك يائس إليى قطاعيا

جدييدة لمتوسي

فيه ييا مي ي أجي ي تحقيي ي "الث ييورة الص ييناعي الرابعي ي " القائمي ي عم ييى التق ييار ب ييي العم ييو الحيويي ي والتكنولوجي ييا
ال أرسييمالي المعموماتيي  ،لكني قييد يييؤد في

حتمييا إلييى تسيري وتييرة تناقضييا
الرقميي األميير الييذ سيييؤد
ا
النهاي إلى الجه عنيدما تيدف عممييا خصخصي المعرفي داخي الجامعيا
بش

تثقي

إليى تفكييك ميثاقهيا الت سيسي

المواطني  ،وتوعيته  ،واط عه  .أما م الناحي االقتصادي  ،فين التقيد التكنوليوج المت ازييد

يعن أ إنتاج الثروة المادي يتطم

عمال بشري أق وأق .

ف الوق نفس  ،فنني مي المنتظير أ تيؤد الثيورة الصيناعي الرابعي  ،التي تيدفعها  Big Dataو"إنترني

األشيا " ،إلى فقدا  5م يي وظيف ف غضو خمس سنوا وف تقارير المنتد االقتصاد العالم .

عالميييا وعر ابيييا -إلييى خمي ديناميكيي جديييدة في سييو
إذ  ،قييد تييؤد رقمن ي التعمييي العييال فع ي ا -
ا
العم األكاديم  ،يمك أ يطم عميها "بطال التقني " .م ذلك ال يمك القو أ ما يجير مي تحركيا
والتجري ي

يرعي ل ستكشييا
تفييتح المجييا عمييى مصي ا

تمامييا ،ذلييك أ الحكومييا
يييت بشييك غييير مييدروس ا
تح مظم أربع نطاقا رئيس ف مجا التعمي العال ف ع قت باقتصياد المعرفي  ،يمكي حصيرها في

إعادة هيكم الظرو المادي لمعم األكاديم  ،وليس انتها ا بالطر الت قد تدف "العمال األكاديمي " إلى
ثاني ييا االقتص يياد
أ يتولي يوا هي ي ب نفس ييه س يييناريوها الحف يياظ عم ييى أوض يياعه الماليي ي في ي مس ييتو م ئي ي  ،ا

البعييد الثالي ي
السياس ي لمبيياد ار خط ييط التعمييي العييال واألدا المؤسسي ي الت ي تُجيير اآل  ،بينم ييا يتص ي ُ
باختبار الع ق الجدلي بي التدريس والبحي العممي مي جهي  ،واإلدارة والقييادة التي قيد تقي ضيد الحريي
إعيادة هيكمي

ير تنفيتح عممييا
ابعيا وأخي اا
األكاديمي بحك التموي واإلنفيا بهيد اليربح مي ناحيي ثانيي  ،ور ا
التعمييي العييال اآل عمييى كافي الفجيوا بييي األفيراد مي حيي إمكانييا التعمييي  ،مقابي متطمبييا

التوظيي

وااللتحا بسو العم  ،والتبعي االقتصادي لمحياة األكاديمي .
ومي ثي ّ يمك ي ت كيييد االتجييا العييالم نحييو حتمي ي المشييارك ف ي تكمفي التعمييي العييال سيوا عبيير
يار ألصي ييحا السي ييو  ،أو لمسياسي ييا
خصخص ي ي مؤسسي ييات  ،أو إسي ييهاما المسي ييتفيدي من ي ي  ،لي يييس انتصي ي اا

نتاجي ييا لعي ييدة عوام ي ي  ،منهي ييا مي ييا سي ييو
النيوليبرالي ي ي فحس ي ي  ،ولك ي ي
ا
26
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 فض ي ا عي أ البييدي عي تحمي ي الط ي، السييكاني خاصي ف ي الييدو الناميي

م ي الزيييادا

. هذا فض ا ع منافس القطاع الخاص ب شكال المتعددة، المال هو زيادة الضرائ

مخصصييا

وعائ ته الع

 فيمك القيو أ مخاطرهيا في المرحمي الحاليي تتفيو،أما ع رأسمم ورقمن التعمي العال عر ابيا
طا تغيري عميق م أجي تعزييز قبيو واسيتيعا
 ما يتطم أ تتبنى الحكوما العربي خط ا،عمى مزاياها
 ع ي وةا عمييى، التقنيييا الجديييدة ولتسييهي االعتميياد الرقم ي م ي ِقب ي الم يواطني ومؤسسييا التعمييي العييال
 والتي تعيد بمثابي أعميدة البنيا، االهتما الجاد باألسس الضيروري لبنيا البيئي اإليكولوجيي لمتحيو الرقمي
.  والحوكم،  وتوافر التموي الضرور،  والمها ار الرقمي، والسياسا

 والتشريعا، كالبني التحتي
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