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 المعاصر األكاديمي لعملا تحوالتو  والرأسمالية الرقمنة
 والمخاطر لمفرص ميةيتقي دراسة

 صالح فرج سماح األميرة

 مقدمة

 ،رالمفكييي الطييي   أحيييد سييي   وفيتنيييا ، المتحيييدة الوالييييا  بيييي  الحييير  ذروة وفييي  ،1971 عيييا  فييي 
 فيتنيا  في  لمحير  اليرافض المضياد، موقفي  لحقيقي  تفسييراا يقيد  أ  تشومسيك " "ناعو  األمريك  واألكاديم 

 المعيرو  لمتكنولوجييا  ماساتشوسيتس كمعهيد مؤسسي  في  فيي  يعمي  اليذ  نفس  الوق  ف  وذلك جه ، م 
 .!صناع ا؟ و فكراا فيتنا   ف  الحر  تتعهد الت  األمريكي  العممي  المؤسسا  أكبر أحد ب ن 

 الجامعييا  بييي  الع قيي  حييو  والجييد  لمنقيياش مثيييرة حينئييذ تشومسييك  قييدمها التيي  اإلجابيي  جييا  
 والتيي  المؤسسييا ، هييذ  فيهييا تنخييرط التيي  والرأسييمالي  التقنييي  األدوار وطبيعيي  أكاديمييي ، مؤسسييا  بوصييفها
 ميي  كثييير فيي  والمتناقضيي  العادليي ، غييير والتكنولوجييي  والرأسييمالي ، السياسييي ، التحييوال  تيي ثير بقييوة تطييرح

 مرواغييييي  أكثييييير بشيييييك  اإلجابييييي  حييييياو  تشومسيييييك  أ  صيييييحيح  األكييييياديم  العمييييي  طبيعييييي  مييييي  األحيييييوا 
 غيرهيا مي  تتسياو  ذليك في  نهياا  و  الحير ، ألبحيا  رئيسايا مركيزاا الجامع  إ  صراح  قا  لكن  ودبموماسي ،

 الرأسيمالي و  النيوليبراليي  تفرضها الت  سي السيا وال مساواة لمتناقضا ، تخض  الت  المجتم  مؤسسا  م 
 .(Chomsky & Foucault 2006: 63) دالب  ف  قتصادي او  سياسي  نظم أ بوصفها

 ديفيييد المشييهور الماركسيي  الجغرافيي  واجيي  حداثيي   أكثيير سيييا  وفيي  تشومسييك ، طييرح ميي  عقييود بعييد
 زيييادة أجيي  ميي  والضييغط اإلدارة آلليييا  تصييور  حييو  توظييي  مقابميي  فيي  سييؤاالا  David Harvey هييارف 
 ليد  "كيا  :قيائ ا  الموقي  بسيرد طرافي  في  ذليك إلى أشارو  بها، يعم  الت  نيويورك لجامع  الخارج  التموي 
 بشيي   بييالقم  يشييعرو  فهيي  ثيي ّ  وميي   القيميي  عييدي  ننيي ا  و  لمجامعيي ، أمييوا  أييي  أجميي  ال إننيي  ليي  يقييو  عميييد

 مي  وأطمي  الماركسيي ، بالدراسيا  يهيت  معهيداا   أنشي أ  -ميث ا  –مني  المطميو  ه  س لت  ،وهكذا وجود ،
 جيييدة فكييرة هييذ  ذلييك  تفعيي  "ليتييك العميييد: إجابيي  وكانيي  تموليي ؟ . أ  General Motors موتييورز جنييرا 
 .ذلك"  تفع  أ  تستطي  كن   إ أدعمك سو  جداا،

                                                           
   جامع  سينا . ،قائ  بعم  عميد كمي  اإلع   -جامع  القاهرة ،أستاذ مساعد بكمي  اإلع 
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 عميى التيدلي  في  جميعهيا لتتقياط  مختمفي ، رأسيمالي  وبيئيا  سيياقا  في  والتجار  األمثم  تكرر 
 والرأسييمالي ، واإلنتاجييي ، الرقمنيي ، ميي  ألشييكا  حاضيينا  بوصييفها –يييو ال –نفسييها تقييد  باتيي  الجامعييا  أ 

 أفييراد يييدف  بشييك  األربيياح، عمييى والتنييافس المييا  رأس لتييراك  أميياك  إلييى األكاديمييي  السيياحا  معهييا تحوليي 
 التيي  المتسييارع  التقنييي  وتحييديا  الييوظيف ، ومسييتقبمه  أدوارهيي ، بشيي   التفيياوض إلييى التعميمييي  المنظوميي 

 واقي  عميى وطي ةو  ضيغطاا أكثر كان  ا  و  ستثنا ،ا ب  المنظوم  هذ  عم  طبيع  ف  حاسماا عنصراا ُتمِث 
 التطيور مي  بيد اا المت حق ، التطورا  تعكس حي   بها ارتباطاا األكثر البحثي   والمجاال العمو  ومستقب 
 ثييورة وهيي  ،معاييا تزامنيي  ثييورا  لييث   وصييوالا  الصييناعي ، الثييورة بعصيير ومييروراا ،الزراعيي  عصييرل التيياريخ 

 اإلع مييييي  العصيييور إليييى ناأوصييييم ميييا تعكيييس اإلعيييي  ، وثيييورة ،واالنترنييي  االتصيييياال  وثيييورة ،المعموميييا 
 كثييرال حّولي  التي  الكميي ، الرقمي  اإلع مي  والمنصا  لألدوا  الهائ  الزح  وأبرزها الراهن ، وتجمياتها

 أو ،"التجويييد" دافيي  جنباتيي  بييي   يحميي جديييد رقميي  عييال  إلييى المعمييورة، أرجييا  مختميي  ميي  الجامعييا  ميي 
 الميييوارد فيييي  وُتشيييك  العامييي ، البشييير  الميييا  رأس محييي  المعرفييي  اقتصييياد ليحييي  األكييياديم "، المنيييت  جيييودة"

 .والربح لمقيم  مركزياا عام ا  الطبيعي 

 موج  حالياا العربي  الجامعا  م  كثيرال تشهد إذ التحوال   هذ  ع  بمن   العرب  ناعالم يك  ل 
 العييال ، لمتعمييي  الحكييوم  /العييا  التموييي  عيي  بتعيياداال عمييى تنطييو  التيي  الهيكميي  إعييادة عمميييا  ميي  حييادة
 الدراسيي  تفتييرض الييذ  التحييو  وهييو -المؤسسيي   قتييراض)اال والقييروض الييذات  التموييي  إلييى تحييو ال مقابيي 
 لمتعمييي  سياسييا  تطبييي ل السييع  عيي  فضيي ا  -والخاصيي  العاميي  المصييالح بييي  الحييدود سيييزي  أنيي  الحالييي 
 توقعييا و  سياسييا  ميي  والمتوافقيي  جهيي ، ميي  الُمنتظييرة التوقعييا  طبيعتهييا فيي  تييوائ  العمميي  والبحيي  العييال 

 أخر . جه  م  المختمف  السو  وقو  الخاص، الما  رأس أصحا 

 مييي  كييي  وتيييداعيا  النعكاسيييا  راصيييدة تحميميييي  رؤيييي  تقيييدي   الحاليييي الدراسييي  تسيييتهد   ثييي    مييي و 
 ميي  المعرفيي  اقتصيياد وعصيير الرقمنيي  إلييى والتحييو  جهيي ، ميي  النيوليبرالييي  عصيير فيي  الرأسييمالي  التطييورا 

 نحيو السع  بهد  ذلكو   العال  التعمي  مجا  ف  العربي و  العالمي  المؤسسي  السياسا  عمى ،أخر  جه 
 إنتاجهيا مقابي  العيا ، الصيالح يحقي  بميا اجتماعيي ، ألغيراض المعرفي  إنتياج عمميي  ميردودا  تقيي  محاول 
 التوظيي ،و  اليتعم  في  الطي   خبيرا  عميى التحيوال  هيذ  تي ثير تقييي  مي  جني  إليى جنبايا السو ، لصالح
 اك لتير  سيتراتيجي ا ابوصيفه العيال  التعميي  رقمني  إدراك خ لهيا مي  يمكي  التيى األسيالي  اختبيار ع  فض ا 
 . وتنافسي  سمعي سو  فى الجديد الما  رأس

 قيد حاليايا، تجير  التي  األكياديم  العمي  هيكمي  دةإعا طر  أ  ف  لمدراس  األولي  الفرضي  تتمث و 
 هيذ  داخي  جدييدة بطالي  تنيت  قيد نهياإ بي  األكاديميي ، األوسياط في  ظيف اليو  األمي  انعيدا  زييادة إلى تؤد 

 والهيكمي  التنظيي  إعيادة أ  في  تتمثي  الفكيرة تدريسيي  . هيئي  أعضيا و  بياحثي ، )طي  ، هاوخارج األوساط
 تسييهي  فيي  إمكانياتهييا ميي  يبييدو ممييا الييرغ  عمييى منهييا، منتظيير هييو مييا عكييس بالضييبط تحقيي  قييد المعاصييرة
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 واختبيار اأهيدافه لتحقيي و  وتكييفهيا. الرقمي  االقتصياد سياسيا  عميى االعتمياد تكثيي  طري  ع  التوظي 
 العربيييي  دبييييا األ مييي  لمجموعييي  الثيييان  المسيييتو  مييي  التحميييي  أسيييمو   الراهنييي الدراسييي  توظييي  ،افرضيييياته
 القيير  مي  الثييان  العقيد نهاييي  حتيىو  الماضيي ، القير  سييتينيا  مي  بييدأ زمنيايا مييد  غطي  التيي و  واألجنبيي ،

 .والعشري  الحاد 
 الدراسة منهجية

  فعالييي أو ا ةكفيي تقيييي  بغييرض جيير تُ  التيي  التقييمييي  الدراسييا  فئيي  إلييى الدراسيي  هييذ  تنتميي 
 الثييان  المسيتو  ميي  التحميي  عمييى تقيو  بحثيي  منهجييي  الدراسي  اتبعيي  حيي   معييي  موقي  أو حالي 

Analysis-Meta   مجييييا  فيييي  الرقمنيييي  نحييييو التحييييو  قضييييايا عالجيييي  التيييي  الدراسييييا  ميييي  لعينيييي 
 المعموماتي . الرأسمالي  سياسا  سيا  ف  ،العال  التعمي 

 الحاليي ، الدراسي  في  التحميي و  لمعرض خضع  الت  السابق  األدبيا  ف  الموظف  المنهجيا  انعكس 
 اآل  عميي  ُيطمي  ميا أو الرقميي ، الرأسيمالي  ألدوار تناولهيا في  نقديااو  ثقافياا ُبعداا تتخذ أ  إلى الدراس  توجي  عمى

 التيي  البحييو  مظميي  تحيي  دبيييا األ هييذ  انييدرج  حييي  العييال   التعمييي  مجييا  فيي  الرقميي  االقتصيياد تطبيقييا 
 تمييك أو النظرييا ، هيذ  عمييى المبنيي  بيي التجري البحيو  أو و/ heoriesT riticalC النقديي  النظرييا  توظي 

 ربطبيي المعنييي و  والثقيياف  النقييد  التفكييير بمييدارس سترشييدت التيي  األخ قيييا و  الفمسييفا  ميي  تنطميي  التيي  الدراسييا 
 المتعيددة صيورها في  السيمط  بهياكي   الراهني  دراسياتنا في  العال  تعمي )ال  الرئيس ومرتكزاتها بحوثها ا موضوع
 تطبييي  ظيي  فيي  عييادة تثييار التيي  المسيياواة عييد  وقضييايا ،وهكييذا  اجتماعييي .. طبقيي  اقتصييادي ، سياسييي ، )سييمط 
 ..الخ.واأليديولوج  الطبق  التقسي  أشكا  وخاص  الرأسمال ، النظا 

 السيياقا  عميى الضيو  إلقيا  في  التحميي  مح  األدبيا  مجموع  ض  الذ  البحث  التوج  هذا أسه 
 األدبييا  هذ  توج  ُيفسر كما وتشارك ، مستدا  عالم  معمومات  مجتم  قيا   يتع أو تعزز الت  والظرو 
 مجموعيي  إلييى الراهنيي  الدراسيي  ا ارتكيي عييد  ُيفسيير ومنيياه ، موضييوعا  ميي  بيي  سييهم أ مييا  طبيعييو  ،البحثييي 
 النتييائ  بييي  الفعميي  رتبيياطاال شييدة ومسييتو  درجييا ، تحمييي  ميي  تمكننييا قييد التيي  تمييك باألسيياس، كمييي  بيانييا 

 الكمييي  األثييير حجييي  قيييياس بهيييد  والتقصييي  بالبحييي  الدراسييي  لموضيييوع تعرضييي  التييي  حصيييائي اإل والبيانيييا 
(size Effect . 

 معيي ، زمني  ميد  تحدييد عميى التحميي  مي  النيوع لهيذا تنتمي  التي  الدراسيا  مي  كثييرال عتمدي بينما
  nalysisA Thematic مىضووىًا ب اتقسيييما  التقيييي  محيي  سييا الدرا تقسييي  عمييى  الحالييي الدراسيي   اعتمييد
 :الرئيسي  الدراسي  متغييرا  بيي  المتشيابك  الع قيا  تثيرهيا التي  اإلشيكاليا و  القضايا عمى األساس ف  يرتكز

 ميي  الث ثيي  العناصيير بييي  الشييديد التييداخ  هييذا يطرحيي  ميياو  ،العييال  التعمييي و  الرقمنيي ،و  الرأسييمالي ، السياسييا 
 أ  يمكيي  وميا "،الرقميي  بالجامعي " ناحيي  ميي  ت ،تسيمي يمكي  ميا في  األكيياديميي  عمي  لظيرو  وبميورة تعميي 
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 سيييبي  عميييى ذليييك مييي  المعموماتيييي ، الرأسيييمالي  جامعييي و  النيوليبراليييي ، الجامعييي  ثانيييي ، ناحيييي  مييي  عميييي  يطمييي 
يقاعو  الحياة، م  األخر  المساحا  مقاب  األكاديم  العم  مساح  ضبابي  المثا    األكياديم  العم  إنجاز ا 

 المهيارا  بعيض عي  سيتغنا االو  الثقافيا ، مي  الدائ  والتواص  ،استقباالا و  إرساالا  المعموما  سرع  عصر ف 
 اإللكترونيي ، الرقابي  جاني  إليى والموسيمي ، المؤقتي  والمهيا  األعميا  عميى التركييزو  ،اأكاديميا  هاعمي المتعار 
 والوجيييود ،Branding-Self لألكييياديميي  اليييذات  لمتيييروي  االجتماعيييي  الوسيييائط واسيييتخدا  الرقميييي ، والرقابييي 
 الممكييي  لحقييو  جديييدةال شييكا األ عيي  فضيي ا  االجتميياع ، التواصيي  وسييائ  عبيير الرسييم  األكيياديم  الجييامع 
 ..إلخ.الفكري 

 الصيفحا  لهيا سيتعرض ،رئيس  فئا  خمس ف   الحالي لمدراس  الموضوعي  الفئا  تحدد  هكذاو 
 :  تي كما تفصي ا  ي تاآل

 .الرقمي  الرأسمالي  لعصر التحو  سياقا  األكاديمي : والعمال  الجامعا  -
 .الجديدة المعرف  إنتاج وأنظم  المعموما  تسمي  -
 .األعما  رج  واألستاذ ،العمي  الطال  -
 .واإلنتاجي  والمراقب  التوظي  أشكا  الرقمن : -
 .والمخاطر الفرص العرب : الوط  ف  العال  التعمي  ف  والرقمن   يالرأسمال -

 الدراسة تساؤالت

 Fordism-Post الفورديي  بعيد وميا النيوليبراليي  عصير في  الرأسيمالي  التنميي  ف  الجامعا  دور ما -
 السو ..الخ ؟ بقو  مدفوع  أبحا  إنتاج لمتوظي ، أعمى/أق  فرص )توفير

 الوقييي  فييي  المعموماتيييي  لمرأسيييمالي  نتيجييي و  قيياطرة الرأسيييمالي  الجامعييي  اعتبيييار يمكييي  ميييد  أ  إلييى -
 نفس ؟

 يحمي  ،جيدل  تطيور أني  عمى الجامعا  أعداد ف  الحالي  والزيادة التوس  فه  يمك  مد  أ  إلى -
 تسيمي  مقابي  العيا  لمصالح المجتمع  اإلنجازو  ،التراج  مقاب  ف  التقد  فرص م  ك ا  طيات  ف 

 ؟األكاديم  السو 
 التعميي  مؤسسيا  داخي  راليي النيوليب لتي ثير اسيتجاب  بوصيف  الرقمي  التعميي  إليى النظير يمكي  ي ك -

 ؟العال 
 رأس لتييراك  سييتراتيجي ا ابوصييفه العييال  التعمييي  رقمنيي  إدراك خ لهييا ميي  يمكيي  التييى األسييالي  مييا -

 ؟ي وتنافس ي سمع سو  فى جديدال الما 
 نترنييي ،واإل ،الجدييييدة واالتصييياال  المعموميييا  وتكنولوجييييا ،الرقميييي  الوسيييائط مييي  كييي  تعمييي  كيييي  -

 األكاديميي ؟ عم  ظرو  وتشكي  تهيئ  عمى االجتماع  اإلع   وسائ و 
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 الرقمية الرأسمالية لعصر التحول سياقات األكاديمية: والعمالة الجامعات :أواًل 

يا حييزاا العال  التعمي  احت  ينتِ مُ و  لممعرفي ، وعيا ا   وصيفب طويي  زمي  منيذ المجتمي  في  خاصا  آلي و  دة،لمقيا اجا
 اوثقافيي افكريي اضيمير  بوصيف  دور  أ  كميا حاسيماا، يعيد المجتمي  رفيا  تحقيي  في  دور  فين  وعمي   ل قتصاد ُمحرك 

 ،السييمو عمييى دالليي  فيي  بالشييعرا ، أحياناييا و ياألكيياديم ُشييب  حتييى السييو ، حشييد فييو  ييي ت  كييا  مييا عييادة لممجتميي 
 لمعياممي  ب كممي  اومجتمعي فكريي ، مسياحا  الجامعيا  كاني  وتاريخياا، . Harvie 2006: 9) المهن  قداس  وعمى
ييا العييال  التعمييي  مقييىي وهكييذا روتينييي . عميي  أميياك  فقييط وليسيي  بهييا،  كثييير فيي  الضييرائ  ميي   أعفيي إذ  رسييمياا دعما
  .Couturiera & Newman :2002 6) مؤخراا كثيراا  تغير الذ  الوض  وهو األحيا ، م 

 بيييي  لمع قييي  بيييالتنظير اهتمييي  التييي  المؤلفيييا  أو  ظهييير ،العشيييري  القييير  أربعينييييا  أواخييير فييي 
 تقريير وجيا  األمريكيي . المتحيدة الوالييا  في  العيال  التعمي  بتموي  ع قتها ف  العام  ومي كالح السياسا 
 التعمييي  حييو  الرئاسييي  المجنيي  وتقرييير  ،1945) "تنتهيي  ال التيي  الحييدود العميي :" يييييب المعنييو  بييوش فانيفييار
 تحاديي اال المبيادرا  ليدور أساسايا ليقيدما  "األمريكيي  الديمقراطيي  أجي  مي  العيال  التعمي " يييب المعنو  العال 
 العيال  التعميي  منظومي و  ،الحكومي  بيي  الع قي  شيك  غّيير الذ  األساس ذلك العال ، التعمي  بش   الكبر 
 دائ الييو  مطييردال تحيياد اال لمحضييور التقريييري  دعيي  ميي  وقتهييا بييدا ممييا الييرغ  عمييى ،الحقيي  عقييود مييد  عمييى
 . 49: 2112)جو  ثيمي  األمريك  العال  التعمي  ف  فع ا 

 التعمييي  بييي  الع قيي  تيياريخ فيي  فارقيي  نقطيي  بمثابيي  التقريييري  هييذي  عمييى ال حقيي  التطييورا  كانيي 
 ممارسييي  أسيييمو  ،بكفيييا ة وظفيييوا اليييذي  الطييي   نشيييطا  مييي  مبكييير وعييي  أنييي  بيييدا فيميييا والحكومييي ، العيييال 

 المختمف ، العال  التعمي  برام  ف  الحكوم  المؤسس  الدع  حضور لضما  المصالح وجماعا  الضغط،
 المخصصيا  تحويي  عميى سياعد  لمتغييير فعالي  أداة واقيدم وبيذلك ،والتعطيي  والمشياغب  التمرد ع  بدي ا 

 لمط  . مالي  مساعدا  برام  إلى الحكومي  المؤسسي 

 الط بييي  الميينح أ  بوضييوح يعنيي  وقتهييا األميير كييا  الواقيي ؟ رضأ عمييى هييذا يعنييي  كييا  الييذ  مييا
 ومي  ناحيي ، مي  هيذا ،الجامعيا  تعمنهيا التي  المؤِهم  المعايير وف  مؤهمي  كانوا طالما لمستحقيها ص ست

 كونيي  فالطاليي  "متنقميي "  مسيياعدا  لمطيي   االتحادييي  المسيياعدا  تكييو  أ  إلييى ذلييك أد  ،أخيير  ناحييي 
 جامعيي  مؤسسيا  عدة ف  واالسترداد لمصر  قابم  تمويمي  منح  مع  يحم  ، مستهمكاا) يصبح لها متمقياا
 الحكومي  ولييس  تهيا،كفا وفي  التمويي  عميى ستحصي  التي  الجامعي  الطالي  يختيار وهكيذا لموالييا . تابع 

 يعد فم  لممنح. المتمقي  الط   قبو  عمى التنافس عمى بدور  الكميا  الجامعا / أرغ  ما هوو  االتحادي ،
 مييينحه  معهييي  جيييالبي  الطييي   مييي  كبيييير عيييدد إليهيييا يييي   لييي  إذا نفسيييها إال تميييو  أ  المؤسسيييا  بنمكيييا 

 ال الت  الجامعا  ممع  ف  إال الكرة إلقا  باإلمكا  يعد ل و  منها، تخرجوا الت  األ  مياته ك ىإل تحادي اال
 الخاص . نحيازاتهاا  بش  مث ا  الحكوم  ف  فرعي  لجن  لو  يمك  وال ،اأرباح تحق 
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 ذليك في  كاني  الجامعيا  كفيا ة حسي  الماليي  اإلعانيا  مخصصيا  توزيي  إعيادة أ  م  الرغ  عمىو 
 ذليك ن في احتياجياته ، تحقي  التي  الكمييا  انتقا  عمى وقدرته  الط   خيارا  تعزيز نحو إيجابي  خطوة الحي 

 بوصيييفه ) الطييي  و  نافسييي  ت)الم الجامعيييي  المؤسسيييا  بيييي  الع قييي  طبيعييي  فييي  جدييييد شيييك  بيييروز إليييى أد  قيييد
 األدلي  عي  فضي ا  ،)Report World & News( ريبيور  وورليد أنيد نييوز تقيارير عيزز  وهكيذا مسيتهمكي  .

 عييزز  ،الفتييرة تمييك فيي  ظهيير  التيي  المسييتهمكي  تقييارير أو ،تطوراتيي و  العييال  التعمييي  ألحييوا  الراصييدة الجامعييي 
ا) صار العال  التعمي   أ القائ  المفهو  كمها  . Leslie & Slaughter :1999 54) لط  ا يشتري   منتجا

 إليى وقتهيا بشيدة دعيا اليذ  ، 1)فرييدما  لميمتو  والحري " "الرأسمالي  كتا  ظهر  1963) عا  ف 
 أدوييي  لصيياحب  آخيير كتييا  فريييدما  كتييا   تبِيي  1965) العييا  وفيي  التعمييي ، عمييى السييو    مبيياد تطبييي 
 نفسها. الدعوة عمى بشدة الكات  في  ألح والذ  والدول "، "التعمي  بعنوا  ويس 

 فحتيى  العيال  التعميي  سياسيا  إليهيا تسيتند التي  األساسيي    المبياد ف  تحوالا  الكتابا  أحد  وقد
 المخصصيا  تيوفير حيي  مي   مجياال هيذا ف  الرئيس الدور ؤد ت الدول  أ  السائد الرأ  كا  الحي  ذلك
 أخير  نظير لوجهي  مسيتمر ولكني   بطي  اتجيا  األفي  في  يميوح بيدأ السيتينا ، منتص  ومنذ ميزانيتها، م 

فسياح التعميي  مييدا  في  الكبيير الدول  دور تقميص إلى تدعو  ومي  .معنيا   كيا  )أيايا لمسيو  أوسي  مجيا  وا 
 مينح أسياس عميى التعميي  هيكمي  إعيادة حيو  والمعارضي ، المؤييدة الكتابيا  تتيوالى بيدأ  ،السبعينيا  مطم 
 . 254 :2111 )نافيسكا لمسو  أكبر فرص

 االعتقيياد إلييى فوكييو ميشييي  أشييار ،1971 عييا  تشومسييك  نيياعو  وبييي  بينيي  المشييهورة المنيياظرة فيي 
 المعرفي  نشير عميى ببسياط  هكيذا تعم  ،التعميمي  نظم األ ك  عام  وبصورة ،الجامعا   أ   الخاط السائد
 موضي  في  بعينهيا اجتماعي  طبق  عمى بالمحافظ  صم  ذا  أخر  أبعاداا يحم  حقيقت  ف  األمر إنما فقط،
 اليذ  اليدع  ُيفسير ميا وهو خر ،األ االجتماعي  الطبقا  دو  القوة أدوا  امت كها فيها ينحصر بحي  القوة 
 والقيوة القائمي  السياسي  منظ ل الطبي ،  لرعايوا الديني  ، )المؤسسا  والوعظ ،المعرف  مؤسسا  م  ك  تقدم 

 إنميا بريئي ، ليسي  التعميميي  المؤسسا  كو  إلى النظر فوكو يمف  وهكذا .فوكو يرا  ما وف  ،فيها المنحصرة
 إذ  ميا  "الشيعار ترف  حي  عمي   بشك  الطبق  متفو ل وتكرس ،سياسي ال األطماع م  سمسم  وف  تعم 

 التعميميي  النظييا  أ  إلييى ترجمتيي  يمكيي  مييا هييوو  أكثيير، تييدف  أ  فعميييك تييتعم  أ  دترييي كنيي  إذا أ   تعمييي " ال
 .(Foucault & Chomsky :2006 64) الرأسمالي  الطبقا  مصالح يخد 

 اقتصييادي  ُمخرجيا  مي  تسيتهدف  بميا والممارسي  التفكييير مي  الطريقي  هيذ   أ بياير  جيو  يضيي 
 ميي  المفروضيي  باألهييدا  وأفسييدتها العمميي ، والبحيي  التعمييي  ممارسيي  ومعييايير مزايييا قوضيي  قييد باألسيياس،

                                                           
ييا أربعييي  مييرور بمناسييب  2112 عييا  والحرييي   )الرأسييمالي  فرديمييا  ميميتييو  لكتييا  جديييدة طبعيي  ظهيير   1)  مقدميي  ميي  عاما

 شحات . الفتاح عبد مروة ترجم  لممؤل ، جديدة
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 والقهير القيوة أدوا  مي  أداة إليى العيال  التعميي  يتحو  األساس هذا وعمى ي ،الجامع مؤسس ال عمى الخارج
 عي   ا يبيدو  والجيودة، المعرفي  حسيا  عمى الربح سو  يستهد  ال رأسمالياا، مركزاا الجامع  م  تجع  الت 
 النيوليبرالييي ، األجنييدة ووفيي  وبالتييال ،  لإلنسييا   يالمعيشيي الظييرو  تحسييي  أو ،أفضيي  امكانايي العييال  جعيي 
 الربحيييي  لتعزييييز االقتصيييادي  الهيكمييي  إعيييادة مييي  شيييامم  عمميييي  مييي  جيييز اا الجامعيييا  هيكمييي  إعيييادة تشيييك 

 ولمتطييور ولمبحيي ، لمتييدري ، األساسييي  والمواقيي  التعميمييي ، المؤسسييا  ميي  كثيييرال يجعيي  بشييك  واإلنتاجييي 
 المعاصرة. الرأسمالي  تركيب  ضم  أساسي  مواق  االقتصاد 

Fordism الفوردي  أزم  أد  وقد
 النظير إعادة إلى السبعينيا  مطم  ف  العالم  النطا  عمى  1)

 ميا وهيو مهامهيا، اخت   عمى المجتم  مؤسسا و  المختمف ، نتاجاإل قو  بي  الدائرة الجدلي  الع قا  ف 
 المسيييتو  عميييى والرأسيييمالي  السياسييي ، المسيييتو  عميييى النيوليبراليييي  األفكيييار وهيمنييي  سييييادة فييي  اسيييببا  كيييا 

 .)Rupert 2000( االقتصاد 

 ينقييي  اإلكترونيييي انظامييي بوصيييفها السيييو  تعريييي  والرأسيييمالي  النيوليبراليييي  مييي  كييي  أعييياد  وبالفعييي ،
 أ  بمنط   Mirowski :2013 81) المعموما  معالج  بدور يقومو  اقتصاديي  وك   إلى المعموما 

 أيي  مثي  سيمع  هي  بي  ككي ، بي فراد  فقيط لممجتمي  العيا  الصيالح خدمي  عميى تقتصير أ  يمكي  ال المعرف 
 بعنييوا  مقييا  فيي  مييرة ألو   Hayek (1945 هايييك أكييد  مييا هييوو  السييو ، لمنطيي  تخضيي  أخيير  سييمع 

 فهي  عميى قدرتي  وعيد  العق  وسقوط الحداث ، بعد ما بمرحم  في  تنب  الذ  المجتم "، ف  المعرف  "استخدا 
 غالبييي  فيي  عاميي ال لمسياسييا  إلهييا  مصييدر الجديييدة الرأسييمالي  المعرفييي  الثييورة أصييبح  ثيي  صييناعياا، الواقيي 
 "نميط وفي  الجامعيا  في  المعرفي  إنتياج تي  هكيذاو  البحيو . بتمويي  يتعمي  فيميا سيماوال الصناعي ، البمدا 
 العمم  لمتطبي  سب  إيجاد عمى المعرف  بقدرة باألساس ُيعنى الذ  "،2 "الوض  أو الجديد، المعرف " إنتاج

 .(Martin & Ouellet :2018 78) ااقتصادي امردود بوصفها الواق  أرض عمى لمخرجاتها

 ،اليدول  والبنيك اليدول ، النقيد صيندو  مقيدمتها وفي  الدوليي ، المنظما  دع  التوج  هذا عزز وقد
 المحتياجي  عميى والضيغط لهيا التيروي  ف  األدوا  أقو  ب  لمرأسمالي ، المتحمسي  أشد م  ايأضح المذي 

ال ب  لألخذ لمساعدتهما  قيروض أو "مسياعدا " أيي  عميى تحصي  ولي  الخارجيي ، ديونهيا جدولي  يعياد ل  وا 
  .1993 )زك  مستقب ا  أجنبي 

 معييدال  بشيي   بيي  المتنبيي  باالنهيييار المقترنيي  المخيياو  كثفيي  العشييري ، القيير  ثمانينييا  مطميي  ميي 
 أ  طالمييا مسييتهمكاا الطاليي  كييو  بشيي   الخطييا  كثفيي  المختمفيي ، الكميا /الجامعييا  فيي  الطيي   تسييجي 

                                                           
 القيير  أوائيي  فيي  فييورد هنيير  األمريكيي  الصييناع  بييدأ  الييذ  واإلنتيياج العميي  نظييا  إلييى الفوردييي  Fordism كمميي  تشييير (1)

 اسيمها الفوردي  استمد  وقد واالسته ك. بالجمم  لإلنتاج الحديث  واالجتماعي  االقتصادي  النظ  يص  والذ  العشري ،
 .كومبان " موتور "فورد شرك  ف  المطبق  المتطورة الرأسمالي  االقتصادا  ف  التنظيمي  الممارسا  م 
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 نميوذج تفياق  وهكيذا .الحكومي  مي  الماليي  المسياعدا  ميىع الحصيو  يضيم  بميا عميي  أكبير منافس  هناك
 آلييا  كونهيا مي  أكثير أدا  منهجييا  إليى تحولي  والتي  الدولي ، تتبعهيا التي  التمويي  آلييا  بفض  السو 
  .34 :2112 وبارسونز جو  )سان  كمها الجامعي  المؤسسا  تشم  وعادل  منظم  تموي 

 المتحيدة الوالييا  في  ريجيا  وروناليد المتحيدة، المممكي  في  تاتشير مارجريي  مي  ك  عصر شهد قدو 
 الضييرائ  تخفيييض مقابيي  االجتماعييي ، مخييدما ل الُمخصصيي  األمييوا  فيي  الهائميي  التخفيضييا  عممييي  بييدايا 
يي شييهد  التيي  التجارييي  األعمييا  عمييى  معييدال  وانخفيياض ،العميي  أعبييا  وزيييادة األجييور، مسييتو  فيي  اخفضا

يييا ولكييي  ،الخييياص القطييياع فييي  فقيييط التطيييورا  ذ هييي تحيييد  لييي  اليييوظيف ...الخ.  اباألمييي اإلحسييياس  عميييى أيضا
 مي  الرأسيمالي  انتقيا  سيا  ف  اليو  جامعا  إلى النظر بدأ هنا وم   الجامعا ك العام  المؤسسا  مستو 

 . 66: 2112سان  جو  وبارسونز ) Fordism-Post (1) الفوردي بعد ما تراك  نظا  إلى فورد ال نظا ال

 أ  األولييى صييفحاتها صييدر فيي  الكبيير  ح الصيي كيي  أعمنيي  2111 عييا  يوليييو ميي  العشييري  فيي 
 أفضيي  الوطنييي  التمفزيييو  شييبكا  كيي  وخصصيي  ،هييوبكنز جييونز جامعيي  تموييي  قطعيي  قييد ةالمتحييد الواليييا 
 متمي    أكبير ه  الت  ،هوبكنز جونز جامع   أ إلى مشيرة ،القص  هذ  أخبار لتغطي  المسائي  نشراتها أوقا 
 عميى ُتجير  التي  أبحاثهيا  جميي بنيقيا  أميراا تمقي  قيد ،الطبي  لمبحي  المخصصي  األمريكيي  الحكومي  ألميوا 
  .35 :2112 وبارسونز جو  )سان  الربو مرض لمعالج  تجرب  ف  المتطوعي  أحد وفاة بعد البشر

 عنياوي  هيوبكنز جيونز جامعي  قصي  فيي  تصدر  الذ  نفس  الوق  فف  كمها  القص  ه  هذ  تك  ل 
 لمتعمييي  التيياريخ  بالجييدو  المسييماة العييال ، لمتعمييي  "التجارييي " الصييحيف  نشيير  الصييح ، فيي  األولييى الصييفحا 

 وأعمنيي  الحكييوم ، التموييي  قضييايا فيي  السيينوي  التغييييرا  حييو  -أهميتهييا ميي  بييالرغ  –ثييارةإ أقيي  تقييارير العييال 
 الحيا و  ، Thelin :2005 34) العامي  كمياتهياو  لجامعاتهيا الدع  معدال  لخفض خططاا واليا  عدة حكوما 

  .Thelin 2005: 35) لمط   المالي  دا المساع بخطط يتص  فيما نفس 

Education Higher for Institute  العووبل  التعميي  سياسييا  معهييد ودراسييا  بحييو  تؤكيدو 

)IHEP( Policy  المنيياف  أكييد قييد األخيييرة، العشييري  األعييوا  خيي   العييال  التعمييي  حييو  العييا  الحييوار أ 
 فيي  اإلعيي   وسيائ  دور المعهييد رصيد كمييا ،والعامي  االجتماعييي  المنياف  ات كيييده مقابي  واالقتصييادي  الخاصي 

 اهتمييا  أ  إبييدا  دو  الخييريجي  وظييائ  آفييا  عمييى التركيييز فيي  اهتمامهييا حصيير  بعييدما التوجيي  هييذا دعيي 
 التوظي . ع  الناجم  األوس  عي االجتما بالمناف 

                                                           
النظا  السيائد لإلنتياج واالسيته ك االقتصياد  والظيواهر االجتماعيي  واالقتصيادي  المرتبطي  بهيا في   : ه ما بعد الفوردي   1)

وتناقض ما بعد الفوردي  م  الفوردي  ف  طبيع  التغيرا  الت  طرأ   معظ  البمدا  الصناعي  منذ أواخر القر  العشري .
عاممييي ، وتيييدفقا  العمييي  المعتميييدة عميييى تقنييييا  المعموميييا  واالتصييياال  والعمييي  الرقمييي  فييي  عميييى نظيييا  عمييي  القيييو  ال

 .األساس
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 ي ياألمييريك عمييى أجرييي  التيي  الدراسييا  ميي  مجموعيي   ائنتيي المعهييد يييورد سييب ، مييا عمييى وتييدلي ا 
 األبرز اإلجاب  وكان  جامعي ، شهادة عمى الحصو  بعد تحقيقها يمك  الت  مناف ال كثرأل تصوره  بش  
 –االقتصييييادي  اآلفييييا  تحسييييي  أ  حييييي  فيييي  ،أخيييير  منيييياف   أييييي ميييي  أكثيييير "،وظيفيييي  عمييييى الحصييييو " هيييي 

ا   وصيفب لعيال ا لتعميي ا صيورة تصدير أهم  وهكذا .فقط مهماا أمراا يعد -قميم  فرصه  ن كا لم  خصوصا
 األجي  طويمي  القويي  النتيائ  ونفيى األخير ، يي الجوهر  المكّونيا  همي أ ،وظيفي  عمى لمحصو  وسيم  مجرد
  ،Leslie & Slaughter :1999 55) ككي  المجتمي  أوضياع تحسيي  بفضي  الخريجيو  حققهياي التي 
 "االجتمياع  العقد" عمى طرأ  الت  الجذري  التحوال و  التغيرا  بش   السؤا  بدور  رحيط الذ  األمر وهو
  .49: 2112 وبارسونز جو  )سان  األوس  المستو  عمى والمجتم  الدول  بي 

 والتييي  التغيييييرا ، لهيييذ  األييييديولوج  الفقييير  العميييود بمثابييي   1)البشييير  الميييا  رأس نظريييي  وكانييي 
 الموحيييدة، واالختبيييارا  الدراسيييي ، الرسيييو  زاد  أو أدخمييي /و  ،االقتصييياد مييي  الجامعييي  تكامييي  عميييى شيييدد 

جييرا ا  المسييتمرة، والتقييمييا   حتييى ،واألسيياتذة الطيي   ميي  كيي    عمييى العميي  عيي   زاد ممييا  المراجعيي  وا 
 وبييدأ المعرفيي "، عمييى القييائ  "االقتصيياد لييييييي حمميي   OECD) والتنمييي  لمتعيياو  االقتصييادي  المنظميي  أطمقيي 
 األكاديم . التعمي  لنظا  صم  ف  تسمم  استراتيجي  إعداد ف  األوروب  االتحاد

 دوليي  انهيييار ميي  األخيييرة، العقييود فيي  العالمييي  والرأسييمالي  الدوليي  سيييطرة بييي  الع قيي  كثفيي ت هكييذاو 
 النشييطي  الييوك   موقيي  فيي  نفسييها تضيي  الجامعييا  أصييبح  بحييي  العييا ، التموييي  نظييا  وانهيييار ،الرفاهييي 
 األربيياح عمييى التنييافس بمنطيي  المييا  هييذا لتييراك  أميياك  إلييى الحضييري  المسيياحا  وتحوييي  المييا ، رأس لجميي 

 الطي   عميى ينبغي  التي  الدراسي  الرسو  م  كبيرةال مبالغال إلى بالفع  ُترج  ما وهو .الط   م  المستمدة
يا التفياوض والبياحثي ، التيدريس هيئ  أعضا  عمى المتعي  م  أصبح ،وبالمث  ،دفعها  متزاييد، نحيو عميى دوما
 الجدييييد الجامعيييي  األعميييا  رييييادة عيييال  وقواعيييد شيييروط فييي  بدقييي  تحدييييدها ييييت  ميييا غالبايييا التييي  أدوارهييي  بشييي  

(Thomas & Ergin 2018: 44). 

 وغرباا، شرقاا العال  دو  معظ  ف  الجديدة الميبرالي  مفهو  انتشر أ  الدولي  الضغوط هذ  ع  نت 
 سياسييا  تطبييي  بداييي  ميي  مصيير فيي  لميبرالييي  االقتصيياد  الشيي  تطبييي  وتيي  العربييي ، منطقتنييا فيي  خاصيي 

                                                           
 المادييي  بالمكونييا هتمووب  نظرييي  رأس المييا  البشيير  لشييولتز هيي  تمييك النظرييي  التيي  ُعنييي  بتحوييي  االنتبييا  ميي  مجييرد اال  1)

سيتثمار فيي . وقيد ركيز  اال يمكي  اليذ  الميا  رأس أشيكا  مي  كشيك  الفيرد بمهيارا  ومعيار ، إلى االهتميا  الما  لرأس
اإلييرادا  الضيائع   :وهميادراسا  شولتز ف  مجا  االستثمار البشر  عميى التعميي ، حيي  عيد د ليذلك نيوعي  مي  الميوارد 

. وأشيار ذاتهيا  ل  يمتح  بالتعمي ، والموارد ال زم  إلتما  عمميي  التعميي  أن لو يهام  الفرد، والت  كا  يمكن  الحصو  عم
 جهي حدد عمى األج  البعييد مي  خي   االسيتثمار في  التعميي ، والتيدري . ومي  و يُ  والمرتبا  األجور هاكلشولتز إلى أ  

مي . )المنتيد  العربي  إلدارة الميوارد التكمف  واإليرادا  المرتبط  بعممي  التع ن  م  الضرور  دراس  ك  م فن شولتز نظر
  https://hrdiscussion.com/hr117410.htmlالبشري ، 
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تقريباييا  الثانييي  األلفييي  نهاييي  حتييى الوقيي  معظيي  اسييتحيا  عمييى ذلييك تيي  وا    ،1974) االقتصيياد  االنفتيياح
 . 2117ي  السيد ر )نس

 تتفي  ومفياهي  لسياسيا  تبنيها تعم  الوطن  بالحز  السياسا  لجن  كان  الثالث  األلفي  بداي  م 
 رجيا  ىوتيول الحكومي ، مقاليد عمى األعما  رجا  سيطرة وظهر  تا ، بوضوح الجديدة الميبرالي  أسس م 

 هيييذ  حققييي  .والمواصييي   والسيييياح  واإلسيييكا  والتجيييارة الصيييناع  مثييي  الوزاريييي ، المناصييي  أهييي  األعميييا 
 مظياهر أبيرز وكاني  الشارع، ف  ممموس أثر أ  ل  يك  ل  النمو هذا لك  نسبياا، مرتفع  نمو نسب  الوزارة
 التعمييي  قطيياع  فيي  وتحديييداا الجماهيرييي  الخييدما  ميي  الكثييير ُأهمميي  أ  يبرالييي الم السياسييا  هييذ  تطبييي 
 . 2117 السيد )نسري  والصح 

 العييال   التعمييي سياسييا  وضيي  عمييى القييائمو  عمنهييايُ  التيي  األسييانيدو  الحجيي  عيي  إذ  اآل  السييؤا 
 ييدعمو  عنيدما إط قي ، عميى المجيا  هيذا في  المعرفي  اقتصياد تبني  إليى الداعو  وهؤال  ،العمم  البح و 

 .؟الجديدة الهيكم  سياسا 

 العييال  األكيياديم  العميي  كييو  عمييى منهييا ىاألوليي سييتندت  أساسييي  حجيي  ثيي   عمييى هييؤال  يعييو 
 خاص. مال  ونظا  شديدة، لسيطرة يخضعوا ل  ما العام  الموارد إهدار ف  أفراد  يتسب  امتيازاا

 منخيرطي  فياعمي  خي   ومي  الواقي ، أرض عميى المعيار  تطبيي  مسي ل  هو التوظي  أ  وثانياا،
 ببسيياط  ومتاحيي  موجييودة الوظيفيي  ن فيي ث يي  وميي   األكاديمييي  غييير "الصييناع " عيي  بعيييداا  األعمييا  سييو  فيي 

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

 التعمييي  جييودة خفييض إلييى رةبالضييرو  يييؤد  سييو  الجامعييا  فيي  التوسيي  أ  عمييى الثاليي  الُبعييد يرتكييز
 نسيب  في  الخمي و  التعمي  ، )جودة الكي  مستو  عمى خم  إلى الك  مستو  عمى التوس  يؤد  قد حي  العال  

 فكيرة الجيد  مي  الخط هذا يراف  ما غالبااو  عا ، بشك  الجامعي  الشهادة قيم  وانخفاض ،الط   إلى الموظفي 
 .(al.et  Gupta :2016 3) النخب  جامعا  ف  تعميمها يت  ألقمي  امتيازاا تظ  أ  يج  الجامعا  أ 

 األشييخاص بوصييو  يسييمح قييد الجييامع  التعمييي  فيي  التوسيي  أ  إلييى البيياحثو  يشييير المقابيي ، وفيي 
 والعداليييي  الفييييرص، وتكييييافؤ الشييييمو ، يييييوفر وبالتييييال   العرقييييي  واألقميييييا  والنسييييا ، الفقيييييرة، الخمفيييييا  ذو 

 ودعي  االجتمياع   الحيراك )فكير والحرما  الفقر م  لمخروج اطريقا  التعمي  كو  يضم  بشك  االجتماعي ،
. أكثر اجتماع  بنا   عدالا

 الحقيقييي  األسييبا  عنيد أوالا  يتوقيي  ،ثالثايا طريقيياا  هنييا، النقيد  طيياب ال ذا  العمميي  األدبيييا  وتطيرح
 بعييييض فيييي  الطيييي   إلييييى  ياألكيييياديمي نسييييب  انخفضيييي  فواقعياييييا، الجامعييييا   فيييي  التوسيييي   يييييتع قييييد التيييي 

يا لي  كيا  ما وهو األخيرة، العقود ف  الوق  وضغط العم ، حج  وزاد العممي ، القطاعا   ضيار تي ثير أيضا
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 لتوسي  نتيج  بالضرورة ه  التطورا  هذ  كان  إذا ما السؤا   بق ذلك وم  والتدريس، البح  جودة عمى
 .؟واالقتصادي  السياسي  والسياقا  لمظرو  تعود باألحر  أ  الجامعا ،

 ييزا  ال لكني  الحقيقيي ، الحجي  بعيض عميى العيال  لمتعميي  المنخفض الجودة مستو  نقد ينطو  قد
 منظور م  النخب  جامعا  ع  الدفاع إلى غالبيتها تمي  الت  المقترح ، والحمو  األسبا  تحمي  ف  هشاا

 هيذ  أ  إلى باإلشارة الجدلي  لهذ  جديداا ُبعدا  2114) تيرانوفا قترحت ث ّ  وم   ورجعي  محافظ  يديولوجي أ
 إليى تحتياج ثانيي ، جهي  مي  الديناميك  الحر السو  مؤيد و  جه ، م  العاج  الجامع  البرج بي  الثنائي 

 ناحيي ، مي  عاليي  بجيودة والبحي  التيدريس لضيما  ال زم  المادي  الموارد يوفر مختم  فكر عمى نفتاحاال
 اليذ  الميا  رأس مصيالح مواجهي  في  االجتماعيي  الفئيا  لجمي  داع  واقتصاد  سياس  سيا  ع  فض ا 
 . Winn :2015 11) أخر  ناحي  م  الصناع  والبح  الرخيص ، العم  بقوة يهت 

 ضيييرورة بييي  امتييييازاا لييييس األكييياديم  العمييي  أ  يفتيييرض اليييذ  ذاتييي  التوجييي  الحاليييي  الدراسييي  تتبنيييى
 الماليي " الميوارد "هيدر بشي   المتزاييدة التحيذيرا   أ كميا االجتماعيي ، المسئولي  ضرو  م  وضرباا عام ،
 العماليي  مفهييو  يتحييدد ثانياييا: نفسيي . متييياز""اال وماهييي  معنييى حييو  خاطئيي  اسييتنادا  إلييى تسييتند مييا عييادة

 ذا  تبيدو التي  التربويي ، والمشياري  البحيو  بيي  والتكامي  التنيوع ميد  عميى ذاتي  حيد ف  الناجح  المنتج 
 التطبييي  ذا  المشيياري  ميي  جنيي  إلييى جنباييا التطبييي  فيي  الفييور  االسييتثمار عمييى يعتمييد ال نظيير ، طيياب 
 الواق . أرض عمى والممموس اد الم المجتمع  العائد أو الفور 

 الجديدة المعرفة إنتاج وأنظمة المعمومات تسميع :ثانًيا

 فحسيي ، االقتصييادي  لألزميي  تعميقاييا 2117 عييا  أعقيي  الييذ  العظييي  االقتصيياد  الركييود يجميي  ليي 
نمييا  تسييمي  حييو  النقدييي  الدراسييا  ميي  جديييدة بموجيي  ودفيي  األكاديمييي ، األوسيياط فيي  أخيير  أزميي  جميي  وا 

 الوقي  ذليك في  وظهير  التعمي . برقمن  تطبيقياا ُعر  بينما المعرف ، باقتصاد أكاديمياا ُعر  فيما المعرف ،
 ماكجيتيجيييييا  أنيييييدرو كتيييييا  المثيييييا ، سييييبي  عميييييى منهيييييا ،لألزمييييي  تعرضيييي  التييييي  الكتابيييييا  مييييي  مجموعيييي 

McGettigan  عنوا  حم  والذ  إنجمترا، ف (The Great University Gamble 2013)،  وكتا 
 الوالييا  في  Unmaking the Public University 2008)) بييييي معنيو ال Newfield وفيميدني كيريس
 الحالييي ، العييال  التعمييي  لسياسييا  ُمفصيي ا  واقتصييادياا  سياسييياا تحمييي ا  الكاتبييا  قييد  حييي   األمريكييي  المتحييدة
 إلييى عاميي  منفعيي  ميي  التعمييي  تحييو  التيي  التجارييي  المصييالح عمييى منفتحيي  اآل  الجامعييا  أ  ميي  محييذري 
 .(Gupta et al. 2016: 5) خاص مال  استثمار

 فيي  لمشييركا  اإلنسيياني  "العمييو  بييييي المعنييو  كتابيي  فيي  Di Leo ليييو د  جيفيير  قييد   ،2114 عييا  فيي 
 عميى اإلنسياني  بيالعمو  المرتبطي  المالي  المخصصا  خفض نحو االتجا  فيها انتقد ،نقدي  رؤي  العال "، التعمي 
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 أ  المجييا  هييذا فيي   ياألكيياديمي ميي  تتطميي  العييال  لمتعمييي  الجديييدة الميبرالييي  السييم  أ  ذلييك الخصييوص، وجيي 
 .To be even better at what they do best بالفع  األمث  الوج  عمى يفعمون  فيما أكبر جهداا يبذلوا

 مبيادرا  أميا  التعميمي  القطياع فيتح عميى الحكوميي  والوثيائ  المبيادرا  معظي   ركز ت المقاب ، ف 
 القييائمو  يييدف  الواقيي ، أرض وعمييى والييدوليي ، المحميييي  المسييتثمري  ميي  المزيييد وتشييجي  الخيياص، القطيياع
 الجيداو  وكيذلك واالمتحانيا ، التدري ، نظ و  الدراسي ، المناه  تصمي  إلى بمؤسسات  العال  التعمي  عمى

 المعياريييييييي  األنظمييييييي  إدخيييييييا  عييييييي  فضييييييي ا  هيييييييذا ،الجدييييييييدة الرقمنييييييي  منظومييييييي  توظيييييييي  عبييييييير التعميميييييييي 
Standardization  دخا و  المختمف   معايير"اإلنتاجي " عمى بنا ا  التدريس وتقيي  والمسيا ل  التنظيي  نظي  ا 

 الحيير  أمياك  تسييييس عيد  إليى ولوجيااييييدأو  ضيمنياا يهييد  واليذ  العمي "، "فيي  األسيتاذ يقضييي  اليذ  لموقي 
 بشييك  التحييو و  والنشيير، البحيي  وتشييجي  االنضييباط، لفييرض يسييعى أنيي  يبييدو ظاهرياييا كييا  وا   الجييامع ،

 مي  تيدابير إدخيا  وأخييراا، اليدائ   التعييي  نظيا  عي  االبتعيادو  التعاقيد، بنظيا  المؤقي  التوظيي  نحو متزايد
 اجتماعياييا األضييع  لمفئييا  اإلنجييازو  التفييو  وتحقييي  ،لمفاعمييي  المختمفيي  األحكييا  إبطييا  أو تجيياوز شيي نها

 .(Gupta et al. 2016) والصناع  التجارة ومتطمبا  لتوقعا  تمبي  وذلك  واقتصادياا

 والبح  العال  التعمي  جوان  ف  الخاص الما  رأس تدخ ل المساندو  الداع  الساب  الطرح م  بدا
 فيي ، البحثي  والعمي  العيال ، لمتعميي  والحاليي  األخييرة والهيكمي  التنظيي  إعيادة عممييا  أ  المختمفي ، العمم 
 ،عيا  بشيك  واألسياتذة  والبياحثي ، )لمطي  ، كاديميي األ الحيياة وضيوابط مؤشيرا  توجيي  إعادة ع  فض ا 

 قطيياع تطييوير تسييتهد  تحييوال  ميي  ظاهرياييا يبييدو مييا عكييس  حققيي العييال ، أنحييا  جمييي  فيي  تحييد  تيي وال
 لهيذ   ُيسيو   فبينميا الحثيي   الرقم  والتحو  المعرف ، اقتصاد عصر ف  الكم   انخراط عبر العال  التعمي 

 ممموسيي  بطاليي  تنييت  المقابيي ، فيي  فننهييا، والتوظييي ، التعمييي  عمميييا  تسييهي  تسييتهد  هاوصييفب التحركييا 
 أخر . قطاعا  ف  عم  فرص  ع  الباحثي  الخريجي  بي  ىوحت نفسها، األكاديمي  األوساط داخ 

 عممييا  ألنيواع يعيرض الذ   ،تاآل الطرح ف  أكبر بشك  الفرضي  هذ  اختبار يتحق  وتفصي ا،
 ي :تاآل المظاهر مجموع  ف  هنا المقصودة الهيكم  إعادة

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

 .المجتم 
 المفترضييي  التوقعيييا  مييي  ،العممييي  والبحييي  العيييال  بيييالتعمي  الخاصييي  السياسيييا  موا مييي  نحيييو التوجييي  .2

 اليدف  يسيتمز  بميا القطاعيا ، مختمي  في  و"المسيتخدمي " The Businessmen العمول ألصيحا 
 .والمعرفي   النقدي  الدراس  م  )بدالا  التطبي  عمى قائم  ودراسا  بحو  إجرا  نحو

 والتعيينييا  الخطييي   واإلدارة األكاديمييي  )القيييادة األكيياديم  الهرميي  التسمسيي  عمييى التركيييز ازدييياد .3
 فيي  الرغبيي  إلييى ترجمتيي  يمكيي  مييا )وهييو الرسييمي  غييير أو المؤقتيي ، التعاقييدا  نظييا  عمييى القائميي 
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 بتيييي ثيرا  االهتمييييا  دو  أقيييي  أجييييوراا  يتقاضييييو  الييييذي  األكيييياديميي  ميييي  كبيييييرة بشييييريح  االحتفيييياظ
 .عدم   م  الوظيف  األما  بفكرة اإلحساس

 بمعنييى األكاديمييي   والمشييارك  المعرفيي  إنتيياج عمميييا  عيي  صييريح بشييك  األكاديمييي  اإلدارة فصيي  .4
 الشيركا  بي  تيدار اليذ  نفسي ، باألسمو و  الحا ،  ه مثمما األكاديمي  س المؤس إدارة نحو التوج 

 عي  بعييداا  اإلداريي  المهيارا  م  أخر  منظوم  إلى لتفا واال اإلداري ، االستشارا  جموعا م أو
 .األساس ف  األكاديمي  القي  عمى تعو  الت  تمك

 جوانييي  عييي  ُتسيييفر ال التييي  تميييك خاصييي  لمبحيييو ، المخصيييص التمويييي  مييي  كبييييرة نسييي  اقتطييياع .5
 نشووو ب واال الحركييي  بمظييياهر شيييروطاام التمويييي  يكيييو  وهكيييذا المجتمييي ، فييي  تطبيقيييي  وانعكاسيييا 

Funding Conditional to Being Busy، وورش الميؤتمرا ، تنظيي  ف  مث ا  نخراطاال عبر 
قام و  التشبيك، وآليا  ،والمعارض ،العم   المخصيص الوق  حسا  عمى وذلك الفعاليا ...الخ، ا 
 .المثمرة والمناقش  والكتاب  لمقرا ة

 العممي ، نيت لممُ  Public Standing (Publicity) " "الدعاييو العيا "، ظهيور"ال بعنصير االهتما  .6
 مييا كيي  نتيياج هيي  والتيي  نتائجيي   ودقيي  العمميي  البحيي  سيي م  حسييا  عمييى أحياناييا تيي ت  قييد التيي و 

 -األكاديميي  الحريي  مسيتويا  عمى  منتظ منهج  وبشك  النهاي  ف  يؤثر ما بك  والمعني  سب ،
 واألسييياتذة لمطيي   واالقتصييادي  االجتماعييي  الحريييا  مسييتو  عيي  فضيي ا  –والبحيي  التييدريس فيي 

 .(Jameson 2011:2,3) والباحثي 

 عميى ترتكيز أ  البيد العيال  لمتعميي  األوس  ي الرؤ  أ   McGettigan (2113 جيتي  ماك وير 
 ألنظم  الصم  ذا  القطاعا  بقي  تخض  حي  ف  الخصخص ، عمميا  خ   م  تدريجياا الدول  تراج 
يييا السيييو  بنظيييا   كيييو ت ميييا أشيييب   والمبيييادرا  والممارسيييا  السياسيييا  مييي  مجموعييي  طيييور ت ثييي ّ  مييي و   أيضا

  :تكاآل لموض ، الُمنِظم  السياسي 

 وفيهييا :Marketization or External Privatization الخارجييي  الخصخصيي  أو التسييوي  .1
 وفيما المنافس ، تعمي  بمنط  الدول  عبا ة تح  بالدخو  الجديدة الخاص التموي  ألنظم  ُيسمح
  العال . لمتعمي  تموي  أنظم  بوصفها والخاص العا  القطاعي  بي  واضح تمييز أن  ظاهرياا يبدو

 خاصيي  منفعيي   وصييفب العييال  التعمييي  بتقييدي  ُتعنييى والتيي  :Commodification التسييمي  سياسيي  .2
 المسييتمر، االسييتثمار فكييرة تبرييير يمكيي  وهكييذا لممجتميي ، العييا  الصييالح مقابيي  الفييرد لممسييتهمك فقييط
 ستثماراال عائد سُير  الت  نفسها األصو  تمك الدراس ، سنوا  مدار عمى المالي  األصو  ضخو 

 التخرج. بعد أعمى أرباح تحقي  ف  فيها
 وفيها :Independence from Regulation الحكومي  والمراقب  التشري  ألنظم  الخضوع عد  .3

 التموييي ، نظيام    بشيي ومنضيبط  مدققيي  ببيانيا  الخاصي ، التعميمييي  الخيدما  مقييدمو يمتيز  ال قيد
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 أو المحاسييييب ، لمتطمبييييا  متثييييا اال عميييييه  يتعييييي  ال وقييييد بهمييييا، المعمييييو  االسييييتثمارو  نفييييا ،واإل
 نفس . الخص القطاع أو الحكوم  العا  القطاع م  سوا  الشراك  مبادرا  توسي  أو المراقب ،

 الميا  رأس حيياة بيدورة الصم  وذ التغيير هوو  :Internal Privatization الداخمي  "الخصخص  .4
 االسيييتثمار أشييكا  بييي  ماراتهاواسيييتث أرباحهييا تييدوير تعييييد بحييي  نفسييها  الخاصييي  المؤسسيي  داخيي 
 ،التعميمييي  لمخييدما  المخصصيي  األمييوا  بييي  رقيي التف معيي  صييع ت بشييك  تمارسييها، التيي  تمفيي المخ
 العوائيد اسيتبدا  ييت  بحيي  المقياوال ....الخ، التكنولوجييا، مجيا  في  نفسها الشرك  استثمار مقاب 

 الحكيييوم  التمويييي ب المثيييا  سيييبي  عميييى الخييياص القطييياع فييي  الدراسيييي  الرسيييو  بتحصيييي  المرتبطييي 
 .العا 

 البحثيييي  والمشييياري  الوظيييائ  مسيييتو  عميييى والخييياص العيييا  القطييياعي  بيييي  الشيييراكا  فييي  التوسييي  .5
The Outsourcing of Jobs  ف  الخاص  االمتيازا و  ستحواذاال أسالي  إلى أقر  ات ب الت 

 القطاعي . ك  بي  المشترك  المشاري 
 .(Thomas & Ergin 2018: 65) الجامعا  ف  الشركا  حوكم  سالي وأ اقتصاد نحو التحو  .6

 يحيت  الييو  الجامعيا  لعمي  االقتصياد  المنياخ أ  إليى بيول  وجيفرسو  داف  بروك م  ك  ذه يو 
 فييي  ومهييياراته  لخبيييراته  والتسيييوي  ألنفسيييه  لمتيييروي  أنشيييط  فييي  ينخرطيييوا أ  التيييدريس هيئييي  أعضيييا  عميييى

 هذا ف  االنترن  عمى ي االجتماع الشبكا  ب  تقو  الذ  الدور يؤكدا  وهما والتخصصي ، البحثي  مجاالته 
 طياق  أعضيا  تمكي  الت  (Academia.edu/Research Gate) مث  األكاديمي  الشبكا  سيماال المجا ،
 .)Pooley & Duffy 2017( المختمف  تخصصاته  ف  مهني و  اجتماعي  ا ع ق شبك  بنا  م  التدريس

 مييي ا  أقيي  الجامعييا  أصييبح  العييال ، مسييتو  عمييى العييال  لمتعمييي  الحكييوم  التموييي  تنيياقص وميي 
 شييديدة الدقيقيي  والمجيياال  عييا ، بوجيي  البحتيي  والعمييو  واالجتماعييي  اإلنسيياني  العمييو  تخصصييا  دعيي  إلييى

 إلى هو ما إلى المد  وص  ب  التحديد، وج  عمى عميها الط   إقبا  مستو  ينخفض الت و  التخصص
 هييذ  إلييى المنتمييي  ميي  أعضييا  توظييي  إلييى بهييا  و والمسييئول الجامعييا  رؤسييا  لجيي  عنييدما ذلييك، ميي  أبعييد

 .وأكثر أكبر مها  أدا  مقاب  قصيرة بعقود أو ،رسم  غير بشك  تحديداا المجاال 

 الميال  التقشي  سياسيا  بيي  التنياقض معضيم  في  العيال  التعميي  يق  أ  إلى المتغيرا  هذ  أد 
 سييب  أنيي  عمييى إلييي  ُينظيير الييذ  "االبتكييار" إنتيياج عمييى سييمباا تييؤثر التيي  العاميي ، الجامعييا  تسييتهد  التيي 
 هجيرة تكثيي  في  مباشير بشيك  السياس  هذ   اسهإ وبي  ريادت ، وسر العمو   )أ  األكاديم  العم  وجود

 التحدييد، وجي  عميى األكاديميي  األوسياط وف  عا ، بوج  المجتم  ف  تمقائياا غضباا تثير الت  ،األكاديميي 
 عميى حقيقي  دليي  يوجيد ال ذليك مي و  أخير "، بميدا  إليى سييغادرو  ليدينا واألذكى "األفض  أ  منطم  م 
 لمعمي  المسيتقرة غير فالظرو  تماماا  األما  بر إلى هروباا ُيعد أ  يمك  المتميزي  األكاديميي  هرو  أ 

 مخيياو  وُيفييرز بشييدة يضييغط العييالم ، النظييا  أنحييا  جمييي  فيي  السييائد النيييوليبرال  المؤسسيي  واالنضييباط
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 المؤسسيي  كانيي  أيييا المنشييود لمهييد  كييذلك الوصييو  يضييم  ال بمييا األحيييا ، ميي  كثييير فيي  متزايييدةو  ةكثييير 
 .الجامعي 

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

 والمهييييا  اليييدقي ، والتخصيييص العمييي ، وتوحييييد وتقسيييي  الهرمييي ، التنظيييي  تضيييم  والتييي  ،الخييياص القطييياع
 إليييى بيييدورها انتقمييي  والتييي  المسيييائم ،و  القيييياس عميييى اإلدارة قيييدرة تعظيييي  بهيييد  ؛Systematic الروتينيييي 
 .الجامعا  ف  الحا   ه مثمما الخدمي  الدول  ومؤسسا  العا ، القطاع

(Rosemary, Hillyard & Reed 2007: 24-28) 

 "اإلدارة عناصير مي  كثييرال طبقي  الجامعيا  أ  عميى الضو   1997) وويممو  برايسارد ويسمط
 الحاجي  دو  اليذات  االنضباط تشجي  وبالتال   األدا  أهدا  تحقي  عمى األكاديميي  تح  الت  الناعم "

 صين  عمميي  م  جز اا يكونوا أ  وضمانا  ،فراداأل قدرا  أ  االعتقاد بدأ ذلك وم  الصعب "، "اإلدارة إلى
 في  الجماعيي  المشيارك  عي  االبتعياد إليى دفي  ميا وهيو شيحيح ، والتعميمي  المؤسسي  المسيتو  عميى القرار

  خياطر طيي  عي  االستشار  الدور تذةاألسا يقب  قد األحوا  أحس  وف  الجامعا ، داخ  القرارا  تخاذا
 الميوارد وزيادة بالتموي  الفوز يضم  الذ  الرأسمال  الوض  بتجسيد أساساا المعنيي  رؤوسائه  دع  بهد 
 .(Craig & Willmott 1997) ش   أ  قب 

 العيال ، التعميي  عميى وسيطرتها الشركا  نفوذ تزايد حو  األخيرة السنوا  ف  النقاش برز بالتال ،
 المعاصيرة العامم  لمطبق  يمك  ال باألساس، طبق  صراع يحكم  يديولوج أ دول  جهاز ه  الجامع  وأل 
 ب كمم . المجتم  مستو  عمى الطبق  الصراع دخم  إذا إال تكسب  أ 

 األعمال رجل واألستاذ ،العميل الطالب :ثالثًا

 بشيك  لمجامعي  والمنتسيبي  ثنيي اال وبيي  ،جهي  مي  الطي  و  األساتذة بي  الع ق  تحدد  تقميدياا،
 بي  ع ق  أنها عمى تصور ما عادة جعمها ما وهو باألساس، تربوي  ع ق  كونها ف  ثاني ، جه  م  عا 

 يكتسييي  لييي  ،الرأسيييمالي  زمييي  فييي  الجدييييدة" يميييي "األكاد الخصوصيييي  مظييياهر بيييروز ومييي  األبنيييا .و  اآلبيييا 
نمييا االسييتق لي ، ميي  مزيييداا "الطيي  " يكتسيي  وليي  األمييوا ، ميي  مزيييداا "األسيياتذة"  تبعييي   قييا ع ظهيير  وا 
 عمييى  لمحصييو  يسييعو  التيي  البحثييي  المشيياري  وقييادة العميي ، وأصييحا  مييديريه ،ل األسيياتذة تبعييي   متبادليي 
ييي –ُيعييير  فيميييا لهيييا، تمويييي   بينميييا '' Horizontal Hierarchies األفقييي  الهرمييي  "التسمسييي  بيييييي -اتناقضا
 التدريبي  البرام  وم  جه ، م  أقرانه  م  والمجهول  المتناقض ، اآلرا  ف  لمتفكير تابعي  الط   أصبح

 ميي  لمتوظييي  قييابميته  مسييتو  أو ،الييوظيف  مسييتقبمه  بشيي   نفسييها الجامعييا  لهيي  تسييوقها التيي  )المهنييي  
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ا أنفسييه  هيي  سيياتذةاألو  الطيي   كييو  عمييى تعتمييد أصييبح  التيي  ثانييي ، جهيي  ميي  األسيياس  لمبحيي  موضييوعا
 .(Gupta et al. 2016:13) ي ثان ك  معايير  تتغير عال  ظ  ف  التجري و 

 ه وصيفب األجاني و  الوافيدي  الطي   اجتيذا  عميى و اليي الجامعيا  تتسياب  نفس ، النفع  المنظور م 
 المتحييدة" المممكيي  فيي  التعمييي  "صييادرا " قيميي  ريراتقييال أحييد يقييدر المثييا ، سييبي  فعمييى ل قتصيياد  دخيي  مصييدر
 روزييي بيي  فيياخر الييذ  األميير هييوو  (Ouellet & Martin 2018: 90) إسييترلين  جنييي  مميييار 14.1 بمبمييغ
 وجنيي  ،النمييو عمييى القييدرة لييديها البريطييان  االقتصيياد ميي  قميميي  قطاعييا  "هنيياك  إ بييالقو  2113 عييا  التعمييي 

 األكاديمييي  المؤسسييا  بييي  المنافسيي  تشييجي  أسييمو  البريطانييي  الحكوميي  وتوظيي  .التعمييي " مثيي  الهائميي  ربيياحاأل
 Teaching Excellence Framework التعميي  في  التمييز نظيا  دخيو  مي  سييماال ،الوطن  المستو  عمى

 الجيييييدد الخدمييييي   مقيييييدم الخييييياص، القطييييياع مييييي  والتيييييدري  تعميييييي ال خيييييدما  لمقيييييدم  والسيييييماح التنفييييييذ، حييييييز
(sProvider New rivateP) األكاديم  القطاع إلى الولوجب (2016 Cruickshank).  

 التوظيي ، مرحمي  في  الطي   تسياعد قيد مهيارا  خيدما / مقيدم  إليى األسياتذة تحوي  يت  وهكذا
 لجيا  تقيو  وبالتبعيي ، خيدما . مي  لهي  يقيد  عميا العمي   الطي  / رضيا مد  وقياس بمتابع  لتزا اال م 

 جامع ، لك  ذهبي   فضي / )برونزي / رت  بمنح والتجارة الصناع  كرجا  الخاص القطاع م  متخصص 
 ذليك بعيد إذ  عميى ستحص  الت  النخب ، جامعا  ترتي  القري  المستقب  ف  سيعكس الذ  المعيار وهو

 هيو بشير " ميا  "رأس إنتياج عميى قادرو  أنه  بدعو  ،Adams) (2015   بالفع )العالي  رسومها بزيادة
"   وصيفب هنيا الطالي  تعريي  يمكي  ثي    ومي   االقتصيادي  البيئي  احتياجيا  إلرضيا  األنس   حيي  "عميي ا
 بعائيد لممطالب  بعد فيما يخول  ما وهو يريد ، الذ  الدراس  الفص  ويمو  يدف  ب ن  يجاد  أ  اآل  يمكن 
 عمييي ا  ربميييا أو حييي ؟ عميييى دائميييا الزبيييو  أ  بمنطييي  الميييا ، مقابييي  القيمييي  حيييي  مييي  اسيييتثمار  عميييى معييي 

 .المح "   يختر العاز ، أجر يدف  :"م الشهيرة لمقول با

 عميى لقيدرته  وفقايا متزاييد بشيك  األعميا  رواد والبياحثي / األسياتذة تعييي  يت  اآلخر، الجان  عمى
ييا يكونييوا أ  ا،ا سييوا  العميي  ، لجييذ  ومصييدراا دوليييي ، نجوما  عمييى رئيييس وبشييك  قييدرته  خيي   ميي  أو سييما

 وتحفيييز قييدراته ، اختبييار فتييرة لزيييادة مؤقتيي  بعقييود تييوظيفه  مسيياحا  تزيييد وهكييذا البحثييي ، الميينح اجتييذا 
 والتقييي  اإلشيرا  مي  سنوا  س  بعد إال دائ  لمنص  يصموا أ  يمكنه  ال بحي  لديه ، البحو  إنتاجي 

 باسييتخدا  سيينوا  ثيي   كيي  والرواتيي  الترقيي  نظييا  فيي  النظيير إعييادة يييت  أ  شييريط  دولييي ، لجييا  ِقبيي  ميي 
 .(Ouellet & Martin 2018: 90) الشمالي  أمريكا لنموذج محاكاة ف  األدا ، مؤشرا 

 المالييي  المخصصييا  ميي  جييز اا البحثييي  الميينح ُتِشييك  أ  إلييى بالجامعييا  الجديييد النظييا  يييدف  كمييا
 )مي  الجدييد النظيا  مي  يتوافقيو  ال اليذي  األسياتذة عميى يتعي  ّث  وم   التدريس هيئ  ألعضا  )الروات  
، فقط بالتدريس يقومو   الخياص  القطياع مي  ومدعومي  ممولي  بحيو  إجيرا  مي  يتمكنيو  ال ممي  أو مث ا

 .(Hall 2018: 90) إداري  أخر  لوظائ  ينتقموا أ  أو الجامع  يغادروا أ 
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 ضيما  بمنطي  ،الصيناع  "شيركا " قيوة وتزييد ،المعممي  قوة الحوكم  نظ  ف  التغييرا  تقم  هكذا
 التييدريس يسييتطيعو  ميي  تهميييش  مقابيي أعمييا  رائييد وصييف ب األسييتاذ سييموك يقييدر الييذ  ذلييك المنييت ، جييودة
 شياريعه م إدارة في  جيداا منغمسيو  ألنهي   اإلطي   عميى يدرسيو  "األسياتذة" ضبعي يعيد لي  بالتال ،و   فقط

 والرعايي  بالتمويي ، البحي  ارتيبط طالميا األكاديميي   الحريي  بشي   المخياو  يثيير ما وهو الصغيرة، البحثي 
 تيدع  التي  البحيو  ميو ت قيد وربميا فقيط. يحتاجهيا التي  التوظيي  مهيارا  ييدع  اليذ  الخياص القطاع م 

 أني  عميى بي  االعتيرا  في  شي يف اليذ  األسيتاذ يخياطر وهكذا تقني ...الخ . )عقار/ ما ُمنت  جودة نتائجها
 نهايييي  فيي  يخيياطر المييا ، رأس ب صييحا  مباشييرة مرتبطيي  مهييارا  أو ،النظييا  يقييدرها أبحييا  موِلييد  /منييتِ 

 .)Hall :2018 91( الشرك "" م  بطرد  المطا 

 التيي  Uberization "التميييز" أو "العنونيي " سياسيي  الجامعييا  فيي  الجديييد وجيي الت هييذا عمييى يطميي 
 سييتح  التيي  الحديثيي  التكنولوجيييا عمييى باالعتميياد تعطيمهييا سيييت  ،سييابقاا نسييبياا المسييتقرة الوظييائ  أ  تعنيي 
 فيي  الكبيير  الخيياص القطيياع شييركا  سيييناريو يستنسييخ التعمييي  قطيياع وكيي   األسيياتذة، ميي  الكثيييري  محيي 

 لمعم  الحقيق  المعنى ع  ب  يبتعد بما utomationA ميكنت و  األكاديم  العم  قيم  خفض نحو توجهها
يا بي  العياممي  اصيطفا  إليى المطيا  نهايي  في  ميراأل ينتهي  بحيي  والمعرف    غييره  صيفو  ضيم  تماما

 تتولى الت  العظيم  التكنولوجيا لشركا  والتبعي  األم ، عد و  بالمخاطر محفوف  عم  بيئ  ف   العما م 
 .)Singer 2017( الدراس  الفص  إدارة زما  إدارة

 يطمي  ميا لتقميد توافق ، سموك نحو العال  أنحا  جمي  ف  بالجامعا  الجامعي  التصنيفا  نظا  دف 
 شييكمها عيي  التخميي  إلييى الجامعييا  تضييطر حييي    Salmi 2009) العالمييي " "الجامعيي  الييدول  البنييك عمييي 

 كثيفييي  الجامعيييا  عميهيييا ُيطمييي  والتييي  األمريكيييي ، أو البريطانييي  النخبييي  جامعيييا  مييي  نسيييخ  لتصيييبح التقميييد 
 .المذكورة التصنيفا  هر  قم  عمى بالتبعي  ت ت  الت  البحث ، اإلنتاج

 قيو  بيي  العمي  ع قيا  تنظيي  عميى تقيو  التي  الرأسيمالي  التكنولوجييا بيي  العيدا  سير الباحثو  يعزوو 
مكانييييييييييا  التعيييييييييياو ، ميييييييييي  جديييييييييييدة أشييييييييييكاالا  يجميييييييييي  بمييييييييييا اإلنتيييييييييياج، وقييييييييييو  العميييييييييي ،  الجمعييييييييييي  الممكييييييييييي  وا 

wnershipO ollectiveC، الرقمييي  المشيياعا ك) الجديييدة المشييترك  خييدما وال Creative Common  
 التعميي  سيو  مي  كي  بيي  الخفي  الصيراع إليى يعزون  العال ، التعمي  قطاع وبي  الضرور ، العم  وق  وتقمي 
 ال  تيال السيو  ميكت Market Education Commodified & border-Cross الجدييد الحيدود عبير

 الجيدد، الربحيي  الخيدما  مقيدم  مي  كالجامعا  لمربح الهادفي  غير الفاعمو  افيه يتنافس  توال جنسي ، حم ت
 .)Bank World & OECD 2007( الخدما  تسوي  بش   الحرة التجارة اتفاقيا  ع  فض ا 

نميا وطني ، عام  مؤسس  أنها عمى الجامع  تُفه  أ  ممكناا يعد ل  أن  ،المحصم   مفتوحي  سياح  هي  وا 
 التوجي  ميث ا  منهيا ،ةكثيير  بمظياهر واالفتراضي  المحوسب  التشويش"و  الفوضى "تقنيا  أشكا  كاف  ظي لتو  اآل 
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Courses Online Open Massive  اإلنترنيي  عبيير المفتوحيي و  الكثيفيي  الييدورا  نظييا  نحييو الحثييي 

89) :2011 Henry & (Christensen (MOOCS). 

 واإلنتاجية والمراقبة التوظيف أشكال الرقمنة: :رابًعا

 عبير تيت  التيى الجدييدة واالتصياال  المعموما   تقنيا باستخدا  بقوة اليو   األكاديم العم  يرتبط
 ورغي  ،...اليخواإلدارة والتدريس البح  ألغراض الرقمي  البيانا و  ،اإلنترن  عبر  والتعم ،اإللكترونى البريد
 الرقميي  البيانيا  وتقنيا  فتراضي ،اال حوسب ال استخدا  ن ف جديداا، ليس الجامعا  فى التقنيا  تطبي  أ 

 حييو  تسيياؤال  نفسيي  الوقيي  فييى أثييار سييري  كميي  توسيي  عنيي  نييت  كمييا نسييبياا، يييدةجد ظيياهرة يعييد الضييخم 
يا التعميي  تكنولوجييا في  التيدريجى التوسي  أد  حيي  العيال   التعميي  عميى طيرأ  التي  النوعيي  التغييرا   كما

 اعتبييار يمكي   ثّي وميي  الحقايا. سُيفصي  كمييا النيوع مسيتو  عميى الجامعييا  فيى جدييد رقميي  عيال  نشيو  إليى
 بش   الجد  استمرار إلى بدور  ادع ما وهو ،نفس  الوق  فى وجديد قدي  تطور بمثاب  العال  التعمي  رقمن 

 جهيي  ميي  التوجيي  هييذا وبرأسييمالي  جهيي ، ميي  العييال  بييالتعمي  ع قتهييا فيي  التقنيييا  لهييذ  المتزايييدة التيي ثيرا 
 .(Fernback 2018: 143) أخر 

 مييي  وحتميتهيييا الرقمنييي  بيييي  الع قييي  إلشيييكالي  النقيييد  الطييياب  ذا  الدراسيييا  مييي  كثييييرال تتعيييرض
 التيييدريس يصيييبح فبينميييا  أخييير  ناحيييي  مييي  األكييياديميي  عمييي  ظيييرو  عميييى التغييييرا  هيييذ  وتييي ثير ناحيييي ،
 عبييير البحييي  المثيييا : سيييبي  )عميييى اإلنجييياز إليييى وأقييير  أسيييه  عمييي ا  -ظاهريايييا -الجامعيييا  فييي  والبحييي 

 المقابي ، وفي  نني ،ف اإلنترني ...الخ ، عبير المفتوحي  الكبييرة والبيانا  االفتراضي ، التعم  وبيئا  اإلنترن ،
مكانيييا  معييي ، مجييا  فيي  معارفيي  حجيي  عمييى بنييا  ليييس الجييامع ، األسييتاذ كفييا ة ديييحدت إشييكالي  دتعيي  وا 

، بحثييي  ومييدارس نميياذج لتطييوير تطويعهييا نمييا مييث ا  أو المعرفيي ، تحوييي  فييى المشييارك  عمييى قدرتيي  عبيير وا 
 شيييركت  إنشيييا  نحيييو دفعايييا ميييدفوع وك نييي  ،قتصيييادي ا عوائيييد ذا  تجاريييي  مشيييروعا  إليييى االختيييراع بيييرا ا 

 إليى منهيا المصيان  إليى أقير  الجامعا  يجع  مجتمع ، طاب  ذ  عم  ف  نخراط ا ع  بدي ا  المستقم ،
  .Rees & Poritz 2017: 68,82) كبيرة إشكالي  ُتعد ،تربوي  مؤسس  كونها

 بعيد ميا التيراك  نظيا  يتطمي  بهيا، خاصي  أبحا  مختبرا  امت ك إلى الكبر  الجامعا  تمي  بينماو 
 بمصيييادر االسيييتعان  عميييى األحييييا  بعيييض فييي  ويجبرهيييا الجامعييي ، يحييي  نطيييا  عميييى بحيييو  إجيييرا  الفيييورد 
 واليربح، لممنافسي  الدوليي  لممعيايير فقاياوو  (Callinicos 2006: 13) التكيالي  تقمي  أج  م  لمبح  خارجي 
 عمييى ويزفييورد دفيي  الييذ  األميير .(Noble 1998) العممييي  االبتكييارا  وأربيياح فوائييد خصخصيي  عيي  فضيي ا 
 .(Witheford-Dyer 2005: 76) حا  ب ي  افكريا  ما    رأس يعد ل  الما  رأس إ  القو  إلى  المثا سبي 

ييا مييا  يت  المعرفيي  اقتصيياد ومسييتقب  العييال  التعمييي  رقمنيي  أ  بييدا هكييذا  الرأسييمال  التوجيي  ميي  تماما
 الضيغطو  يتناسي  بميا ومدربي  مياهرة عاليايا، تي هي ا  مؤهمي  عاممي  لقيوة المتزاييدة بالحاج  يتس  والذ  لمخدما ،
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 مييي  ييييوفر  بميييا لمغايييي  امرنييي المسيييار يجعييي  بشيييك  الحيييياة، ميييد  اليييتعم  وعممييييا  التعميييي  أهميييي  عميييى المتزاييييد
 ظي  في  العيش إلى األكاديم  المجتم  تدف  ما ه  نفسها المرون  هذ  والمكا   الزما  ف  ظاهر  استق  
 العميي ، فيي  الكاميي  الييدوا  بييي  المشييتت  لتزامييا واال المهييا  ميي  كثيربييال الوفييا  بهييد  ومشييددة مرهقيي  ظييرو 
 رقمني  عممييا  تقي  هكذا .(Rosa 2013) نفس  الوق  ف  وناجح  مستقرة واجتماعي  أسري  ع قا  ووجود
 العمالي  إليى الميا  رأس يحتياج فبينميا لمرأسيمالي   الرئيس  التناقضا  أزم  األزم   هذ  قم  ف  العال  التعمي 

 الرقميييي  التحييييو  ديناميكييييي  تتطميييي  االقتصييييادي ، المييييردودا و  العوائييييد، قيميييي  وتعظييييي  إلنتيييياج الحييييي  البشييييري 
 باآلال . البشر  العنصر استبدا  والتراك ،

 آلييا  ليسي  المختمفي ، العيال  التعميي  نظي  في  والتيدقي  والرصد المراقب  إجرا ا  أ  م  الرغ  عمى
 التكنولوجييا توظيي  عبير اإلجيرا ا  هذ  وتوسي  تكثي ل اآل  تخض  نهاأ إال الجامعا ، داخ  جديدة تحك 

 حيييي   1المضيياف  القيميي  ميي  أكبيير قييدر وتحقييي  اإلنتييياج بوسييائ  االرتبيياط عمييى بييدور  نعكسييي ميياب ،الرقمييي 
 ذليييك مييي و  ،تفصييييمي  مراقبييي  ومقييياييس إلجيييرا ا  regimes uditA الجامعيييي  المهيييا  مييي  كثييييرال تخضييي 

 قييييياسو  ،البحثييييي  المشيييياري  فيييي  النفقييييا و  التكييييالي  وبيانييييا  ،األكاديمييييي  األعبييييا  ونميييياذج ،نحالِميييي إجييييرا ا 
 أسييالي و  ،البحثييي  لييألورا  Citation ستشييهاداال معييدال و  ،مردودهييا ومسييتو  البحيي ، فيي  التميييز مسييتويا 

 .)Harvie & DeAngelis 2009: 11-14( لخ...إالت ثير وعوام  ،التوظي  الط  ، تقيي 

 ألكثر اآل  يخضعو  الذي  البريطانيي  ألكاديميي ل مثاالا   Burrows (2112 باروز ويضر 
 زم ئهي  مقابي  فيرد  بشيك  األكياديميي  أدا  معيدال  قياس افيه يت  مختم ، ومؤشر مقياس 111 م 

 األكاديميييي  "القيييي  وتصيييني  تقييييي  أجييي  مييي  مختمفييي  معيييا جا مييي  أخييير  مجموعيييا  ومقابييي  اآلخيييري ،
 .)Burrows 2012: 359( الجديدة"

 أدا و  روح، خميي  إلييى تييؤد  المراجعيي  وأنظميي  المراقبيي  ثقافيي  أ  إلييى  Gill (2114 جييي  ويشييير
 مشياعر انتشيار عي  فضي ا  العصب ،و  النفس  لمضغط عرض  األفراد جع ي الجامعا  داخ  جديد شعور 
 التي  تميك ،التشهيرو  الرمز  العن  ثقاف  عمي  طم يُ  قد الثقاف  م  آخر انوعا  خم ي ما وهو والتهديد، القم 
انم نفس  األكاديم  األستاذ يجد عندما تحد   وبيانا  شخصي ، بيانا  م  يخص  ما بك  العال  عمى فتحا
 درجيي  لييديك ،امجتهييدا  كونييكف الذاتييي   المراقبيي  أسييمو  تفعييي  نحييو بشييدة  يدفعيي بشييك  التنافسييي ، شييديدة أدا 
 الرأسيمالي ، الرقمني  عيال  في  اآل  الرئيسي  المعيال  أحيد هيو والمغامرة اإلنجاز نحو الذات  الحافز م  عالي 
 النجياح عيد و  بالفشي  األفيراد عميى الحكي  فيي  ييت  اليذ   الصياد النفسي  المشيهد مي  جيز  المقاب  ف  ولكن 

                                                           
(1)

 إلييى الرقميي  االقتصيياد إطيار فيي  وتشييير والعوائيد، المييا  رأس تكمفيي  بييي  الفيرو  إلييى تشييير  Value Added) المضيياف  القيمي  
 المعموميييا  تكنولوجييييا عميييى االعتمييياد عبييير التكيييالي  وتقميييي  العيييا  واألدا  والعممييييا  والمشييياري  البيييرام  وفاعميييي  كفيييا ة تحسيييي 
 .الرقمي 
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 تيدع  ال حيي  أخ قيايا  األكياديم  األسيتاذ فشي  مي  جيز  وك ني  ُيصور ألن   تماماا صحيح  غير بمعايير
 .)Gill :2014 22-(24 السو  ورأسمالي  النيوليبرالي  قي  نحو التحو  الحالي ، قيم  منظوم 

 ذلييك، إلييى ومييا والمكتبييا  والمختبييرا ، النييدوا ، وغيير  المحاضييرا ، قاعييا  الطيي   يييزور بينمييا
 آخير، مكيا  في  جسيدياا هي  بينما إلكترون ، جهاز م  فيها يتواجدو  افتراضي ، مساحا  اآل  الط   يزور

يا أصيبح  ث ي ومي  .(Broekman et al. 2015: 22,23) شييئاا عني  الجامعي  تعمي  ال  أ  الجامعي  عميى لزاما
 ثيي  يشييغمونها، الييذي  وهييوال  الرقمييي ، الييتعم  لبيئييا  التحتييي  لبنييىا يؤسسييو  الييذي  التقنيييي  فيي  أكثيير تسييتثمر
 ييييدع  السييييناريو هيييذا أ  إال مختمفييي ، عمالييي  مييينه  تخصيييص لكييي  أ  وصيييحيح الصييييان ، بمتطمبيييا  يقوميييو 
 كثييرو ، أسياتذة يسيتخدمها اإلنترني ، عبير واحيدة تصيوير فوحدة الطوي   المد  عمى العمال  تكالي  خفض

ييا هيياخ ل ميي  ويسييتطيعو  عييادة المحاضييرا  تسييجي  بييالطب  ويمكيي  المتابعيي ،و  اإلشييرا  بمهييا  القيييا  أيضا  وا 
 الفكري . الممكي  حقو  وضما  الخصوصي ، إجرا ا  ببعض مصحوب  بسهول ، تشغيمها

يا لمجامعيا ، السيرع  عاليي  الجدييدة والتقنييا  العيال  والتعميي  الشيركا  ثقافي  تيوفر كما  كبييرة فرصا
لغيييا  الصييييان ، نفقيييا  لخفيييض  مييي  ذليييك يحممييي  بميييا  الدراسيييي  والفصيييو  المكتبيييا  مثييي  ،بالكامييي  مبيييا    وا 

 ميا وهيو ،(Giroux 2002: 448-449) وتخصصياتها الجامعي  توظفها الت  العمال  عدد عمى انعكاسا 
  وموظفيها. العال  التعمي  مؤسسا  بي  والع ق  التدريس، طبيع  عمى كذلك بدور  ينعكسس

 أ  إليى ييذه  العيال  التعميي  في  بكثافي  الرقمني  لتبني  المسيتقبم  السييناريو أ  األمير في  الطري 
 الحير  في  التقمييد  التيدريس سيصيبح بينميا الثانيي ، الدرجي  مي  تعميماا سيصبح الرقم  التعم  م  النوع هذا

 األغنيييا  حصي ي كمبييوتر، جهياز عميى الفقيرا  يحصيي  فبينميا واألقوييا   لألغنييا  حصيرياا متييازااا الجيامع 
 .(Noble 2001: 90) مدرس و  كمبيوتر جهاز عمى

 تبدأسيي يممييك ال ميي و  يممييك ميي  بييي  الفجييوة أ  إلييى Giroux كسجيييرو  يشييير نفسيي ، المنييوا  عمييى
 التكمفي  منخفضي  ومهيارا  ومعيار  معموميا  عميى والمهمشيو  الفقيرا  الطي   يحص  حينما الظهور ف 
 في  قياديي  مناصي  سيشيغمو  اليذي  الط   يتعم  حي  ف  ،اإلنترن  عبر شهادا ال م   ثا    )مستو  و

 ومهيارا  ،والتفاعميي  ،الشخصيي  التيدريس ب صيو  درايي  عميى يكونيوا أ  لهي  يضيم  بميا النخبوي  المدارس
 جانيي  إلييى ،أولوييي  المشييك   وحيي  ،النقييد  والتفكييير ،القوييي  المعرفيي  فيهييا تكييو  التيي  والتقييدي  التواصيي 

 .(Giroux 2002: 449) العممي  درج ال

يي لييي إ أضييفنا مييا إذا وجيهاييا تصييوراا السيياب ، التصييور يبييدو  عمييى فييزاا ُمحو  لمدهشيي  مثيييراا  مقيياب ا  اطرحا
 مي  كي  يشيير حيي  العيال   لمتعميي  هيكمي  إعادة عمميا  م  فع ا  يجر  ما ت ثيرا و  لواق  النقد  التفكير
ليو  فوج   المعروضي  لبرامجهيا التيروي  عميى الجامعيا  فيي  تحيرص الذ  الوق  ف  أن  إلى  2113) وا 
 لمبيييرام  مسييياوي  قيمييي  لهيييا يكيييو  أ  المفتيييرض مييي  دوليايييا، بهيييا معتييير  درجيييا  بوصيييفها ترنييي اإلن عميييى
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 القائمي  الشيهادا  تفضيي  إليى العمي  أصيحا  يميي  نفسي ، الوقي  في  ن ،فن الجامع ، الحر  ف  دةالموجو 
يا . المفتيوح التعميي  )أنظمي  الجيامع  الحير  في  الدراس  عمى  الرقميي  التقنييا  أ  حقيقي  تبقيى وهكيذا نموذجا
 الخيييريجي  شيييك  بتطيييور التنبيييؤ معييي  يصيييع  بشيييك  نسيييبياا، مبكيييرة مرحمييي  فييي  تيييزا  ال العيييال  التعميييي  فييي 

 وُمخرجاتهيا بآلياتهيا التجربي  وتبقيى الثقافيي ، والمسيتويا  االجتماعيي ، الخمفييا  حيي  مي  الط   وُدفعا 
 .(Fogle & Elliott 2013) التجري و  ختبارل  خاضع  لمختمف ا

 اسييتخدا  ازدييياد منهييا ،الظييواهر ميي  بمجموعيي  مباشييراا ارتباطاييا كييذلك العييال  التعمييي  رقمنيي  وتييرتبط
 الييو  الجامعيا  دفي  اليذ  الحيد إلى والمهني  الشخصي  لألغراض الرقمي  لممنصا  واألكاديميي  الباحثي 

 األكبيير والمراجعيي  التييدقي  ثقافيي  المقيياييس هييذ  تييدع  وهكييذا الوسييائط، هييذ  عبيير أدوراهييا بييبعض القيييا  إلييى
 المقياييس هذ  توظ  الجامعا  أ  إلى المثا  سبي  عمى كاريجا  يشير حي  األكاديمي   األوساط داخ 
 اآلخييري  تقييوي  بمعنييى التقيييي ، ميي  بييدالا  لمتقييوي  أسييالي  وبوصييفها واالنتشييار، لمجييودة شييفرة هاوصييفب اآل 

  هيذ  والتقوي  التقيي  أسالي  م   2116) موريش يحذر المقاب  وف  .(Carrigan 2017) أنفسنا وتقوي 
 تتمحيور والتيى ترامي "، "أكاديمي  مصطمح عمي  أطم  ما أشكا  م  جديد شك  ظهور إلى تؤد  قد حي 

 تثيير كميا ،(Moorish 2016) والطي   الجامعيا  وميدير  الحكوميا  يرضيى اليذ  العم  حو  دوافعها
 والعنصيييري ، باالسيييتقطا ، صيييم  ذا  أخييير  قضيييايا الييييو  الجامعيييا  التعميييي  عيييال  فييي  الرقميييي  المنصيييا 
 بالقتييي  التهدييييد أو الكراهيييي  برسيييائ  محممييي  وتهدييييدا ، واعتيييدا ا  تعميقيييا  شيييك  فيييى وذليييك والتعصييي ،
 صييريح  معارضيي  سياسييي  مواقيي  يتخييذو  الييذي  أو لمجييد ، مثيييرة أفكييار عيي  يعبييرو  الييذي  لألكيياديميي 

 .(Cottom et al. 2017) ومعمن 

 والتغيير التحيو  طبيعي  منهيا ،إشيكاليا  م  المنصا  هذ  تحوي  لما آخر ُبعداا الباحثو  يضي و 
 موثوقياا  مصيدراا يجعمهيا ال ميا وهيو ،المنشيورة توجهيا ال وطبيعي  المنصيا  هيذ  توظي  آليا  ف  المستمر
 المجتميييي  ألعضييييا  اواضييييحا  يبييييدو ال وبالتبعييييي ، ،رباسييييتمرا عميهييييا الحفيييياظ ينبغيييي  التيييي  والمييييوائح لمقواعييييد

 إلى في  ُينظر الذ  الوق  فف   ُممزم  أو رسمي ، بياناتها في  صبحت أ  في  يمك  الذ  المد  ،األكاديم 
 "الخطييا  شييربن تسييمح التيي  المعاصييرة لمتطييورا  مواكباييا اأسييموبا  هاوصييفب مييث ا  االجتميياع  التواصيي  مواقيي 
 واضييييح ، توجيهييييي    مبييياد وضيييي  فييي  صييييعوب  األكاديميييي  المؤسسييييا  تجيييد "خيييياص"، إطيييار فيييي  العيييا "

 .كك  الجامع  المجتم  منسوب  عمى منص  بشك  تطب  محددة وسياسا 
 والمخاطر الفرص العربي: الوطن في العالي التعميم في والرقمنة الرأسمالة :خامًسا

 اليييدول  البنيييك أقنعييي  عنيييدما ،1963عيييا  العربييي  التعميييي  تييياريخ فييي  فارقييي   مرحمييي تيييونس صييينع 
 وخمسي  خمس  مرور وبعد أخر . بمدا  وتبعتها وترويج ، وتطوير  التعميم  نظامها تموي  ف  مساعدتها

 البمييدا  ميي  كثيييرال واصييم  التغيييير، صيي  فيي  اعمنايي لموقييو  الوقيي  حييا  عنييدما 2118 عييا  فيي و  عاميياا،
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 تفعيييي  فييي  تييي خر  العربيييي  اليييدو   أ إليييى يشيييير ،صيييع  بواقييي  اعتيييرا  مييي  وانطمقييي  ،األخييير  العربيييي 
 . v:2118 فريقياأ وشما  األوسط الشر  منطق  ف  لمتعمي  الرئيس )التقرير والفعال  الذكي  االستثمارا 

 شيييخص أل  العربييي  الييدو  معظيي  فيي  اتاريخيايي مضيييموناا العييا  القطيياع فيي  التوظييي  كييا  وبينمييا
 اكتسيييا  مييي  أكثييير ُيقيييد ر نظييير  إنجييياز بمثابييي  الشيييهادا  اكتسيييا  جعييي  بميييا ،كافيييي  عمميييي  شيييهادة يحمييي 

 لمتعمي  الرئيس )التقرير معدوم  أو ضئيم  لذلك نتيج  والمهارا  الشهادا  بي  الع ق  أصبح  المهارا ،
 االقتصياد في  التعميي  قطاع إسهاما  تتحق ال وهكذا . v:2118 فريقياأ وشما  األوسط الشر  منطق  ف 

 .المهارا  عمى الطم  افيه يرتف   تال العم  سو  توائ  ال ألنها إمكاناتها بكام 

 فييي  تشيييترك ولكنهيييا العيييال ، التعميييي  تمويييي  قضيييي  بخصيييوص العربيييي  اليييدو  فييي  المقاربيييا  تتعيييدد
 تحديييد فيي  كثيييرة عواميي  وتتييدخ  الرسييمي . الموازنييا  خييارج إضييافي  مالييي  مييوارد عيي  البحيي  نحييو اتجاههييا
 النفطيي  لميدو  االقتصيادي  السياسيا  ف  التحوال  منها: العربي ، و الد ف  تمويمها وأوج  التعمي  سياسا 

 لمتعميي  اليرئيس )التقريير دولي  كي  في  العمي  آلييا   تحكي التي  السياسيي  الينظ  وطبيعي  المثا ، سبي  عمى
 . xii :2118 فريقياأ وشما  األوسط الشر  منطق  ف 

 ومعييدال  ناحييي ، ميي  العييال ، لمتعمييي  المرصييودة المالييي  المخصصييا  ارتفيياع نسيي  مقارنيي  وتبييي 
ا تفاوتاا ،أخر  ناحي  م  العال ، التعمي  توس   ع  اعاجزا  العال  التعمي  جع  بشك  ،المتغيري  بي  واضحا
 أ  إلييى جزئياييا ذلييك ويعييود المعرفيي ، اقتصيياد فيي  واالنخييراط ،الدولييي  المنافسيي  تفرضيي  الييذ  التغيييير مواكبيي 
 ،والتقنيي  العمميي  االسييتعداد حييي  ميي  التعمييي  فيي  القبييو  سياسيي  فيي  التوسيي  تبعييا  تقييدر ليي  العربييي  الييدو 
 منطق  ف  لمتعمي  الرئيس )التقرير البحثي  البيئ  وتطوير التحي  البني  إلعداد ال زم  المالي  الموارد وتعبئ 
 . xii :2118 فريقياأ وشما  األوسط الشر 

 العربييي   الييدو  فيي  العييال  التعمييي  تموييي  بشيي    امتناقضيي  ااتجاهيي هنيياك دولياييا، الحييا   هيي كميياو 
 المئويي  النسيب  في  الزييادة وبالتيال   الدولي  موازنيا  في  التعميي  حصي  زيادة إلى األو  االتجا  يدعو حي 
 ودخو  التموي ، وحوكم  النفقا ، ترشيد لزو  الثان  االتجا  ير  بينما صاف ،ال الوطن  النات  م  لمتعمي 
 . 2115 الدق  الدي  )نور الموارد لمحدودي  نظراا المجا  ف  الخاص القطاع

 حسيييي  يخميييص المثيييا ، سيييبي  فعميييى  العيييال  التعميييي  واقييي  العربيييي  الدراسيييا  مييي  كثييييرال وترصيييد
 آخيير، إلييى عييا  ميي  بهييا المقبييولي  أعييداد تزايييد ميي  تعييان  المصييري  الحكومييي  الجامعييا  أ  إلييى  2111)

 % 12) مي  أقي  إليى 2111 عيا  اإلنفيا  جممي  م  % 17) م  الحكوم  اإلنفا  ف  بتناقص مصحوباا
 أبحييا  ومراكييز الجامعييا ، بييي  الييدول  التعيياو  مجييا  فيي  مصيير ترتييي  أّخيير الييذ  األميير  2119 عييا 

 .الصناع 
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 تزايييد بسييب  مسييتمرة  واقتصييادي  مالييي  أزمييا  األرد  فيي  الحكييوم  الجييامع  التعمييي  يواجيي  بالمثيي ،
 مي  المخصيص اليدع  تقمييص مقابي  الطي  ، عدد وزيادة الجامعا ، ف  المختمف  التوسعا  لتموي  الحاج 
 التدريسيييي  ائ الوظييي فييي  سيييمباا أثييير اليييذ  األمييير  اإلنفيييا  ترشييييد سياسيييا  بسيييب  الحكوميييي  ي السييينو  الميزانيييي 
سييهاما  والعممييي   التعمييي  مخرجييا  نوعييي  فيي  بالسييم  إجميياالا  وأثيير ،التنمييي  بخطييط المييرتبط العمميي  بحيي ال وا 

 الجامع .

 الشيك  في  ميا نوعاا يختم  الوض  أ  إال األخر ، العربي  الدو  معظ  ف  كثيراا الحا  ختم ي ال
 عمييى – الكوييي  ففيي   باألسيياس الريعيي  اقتصييادها طبيعيي  بيياخت   ،التعيياو  مجمييس دو  فيي  والمضييمو 

 وهيي  مراحميي ، بكافيي  التعمييي  لتموييي  الوحيييد المصييدر تكييو  أ  لمدوليي  العاميي  الميزانييي  تكيياد - المثييا  سييبي 
 وذليك العربيي   الخميي  دو  بياق  في  مثي تهيا عي  كثييراا الكويي  دولي  في  الحيا  ختمي ت وال متزايدة. تكمف 
 مصيادر إليى وحاجتي  اليدو ، هيذ  في  العيال  التعميي  تمويي  عي  دراسي  مي  أكثير عني  كشيف  ما ضو  ف 

 هيييذ  خمصيي  حييي    2113المييالك ) ، 2112)الطيييويرق  ، 2111)الحميييد  ، 2115)العتيبيي  إضييافي 
 وهو الرئيس المصدر بجان  التعميم  اإلنفا  لتموي  مختمف  ببدائ  األخذ الضرور  م  أن  إلى ا الدراس

 الضيييرائ  خييي   مييي  الخييياص القطييياع ومشيييارك  تعمييييمه ، تمويييي  فييي  األفيييراد كمشيييارك  وذليييك الحكومييي ،
 لمؤسسيييا ا ميييوارد لكافييي  األمثييي  االسيييتثمار خييي    مييي وأخييييراا والتبيييرع، اليييدع  أو القيييروض أو التشيييجيعي 
 واألجهيزة المرافي  مي  القصو  اإلفادة أو األخر ، لمجها  المختمف  والبحو  االستشارا  كتقدي  التعميمي ،
 ذلك. وغير ،المستثمر غير العقار وت جير والمواس ، واإلجازا  المسائي  الفترا  ف  التعميمي 

 بيي  مي  أني  إليى اإلحصيا ا  تشير العال ، التعمي  مجا  ف  الرقم  االقتصاد وض  صعيد عمى
 بعييييض أ  كمييييا بييييرام ، أو خطييييط أو وطنييييي  رقمييييي  اسييييتراتيجي  لييييديها فقييييط منهييييا 14 عربييييي ، دوليييي  22

 مييي  اجيييز  يتبييي  منهيييا البييياق  أ  حيييي  فييي  بيييذاتها، قائمييي  اسيييتراتيجيا  هييي  الرقمييي  التحيييو  اسيييتراتيجيا 
يا الرقميي  االتكنولوجيي وتيرتبط وطنيي  . ابتكيار سيتراتيجي ا) أوس  وطني  استراتيجي   االقتصياد  بياألدا  أيضا

 بييي  لمرقمنيي  واالجتماعيي  االقتصييادي  اآلثييار كيذلك تختميي  كمييا ،ةحيد عمييى كيي ا  العربيي  لمييدو  واالجتمياع 
 بييييي  الع قيييي  تكييييو  رقمياييييا، المتقدميييي  العربييييي  الييييدو  فيييي ف  الرقميييي  أدائهييييا مسييييتو  حسيييي  العربييييي  الييييدو 

 . 111 :2119 الرقم  ل قتصاد المشترك  العربي  ستراتيجي اال )الرؤي  سمبي  والبطال  الرقمي  التكنولوجيا

 في  التوظيي  معيدال  عميى الكبيير اإليجياب  أثرهيا الرقمي  التكنولوجيا م  األولى لمموج  كا  وقد
 بنيييا  نتيجييي  ضيييخم  عمييي  فيييرص إيجييياد إليييى وأد  العمالييي ، عميييى الطمييي  زاد إذ العربيييي   اليييدو  مييي  كثيييير

 أوجييد  الرقمييي ، التكنولوجيييا ميي  الثانييي  الموجيي  وخيي   وتوزيعهييا، وال سييمكي  السييمكي  االتصيياال  شييبكا 
 . 1)المستحدث  الوظائ  بعض عمى الطم  لزيادة نتيج  جديدة عدة وظائ  الرقمي  التكنولوجيا

                                                           
(1)

 بسيييب  العامميي  القييو  اسييتقطا  العمييي  سييو   وشييهد المهييا ، لميكنييي  نتيجيي  الوظييائ  ميي  كثييييرال اختفيي  ،المقابيي  فيي  
 وتدريبه . الموظفي  وت هي  تهيئ  إعادة خ   م  استيعاب  ت  ما وهو المهارا ،  متوسط الوظائ  "استبدا "
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 تنقسي  حيي  لمنقاش  قاب ا  اأمرا  مازا  العرب  التعمي  قطاع عمى لمرقمن  الثالث  الموج  أثر أ  غير
 لسياسيا  نتيج  الوظائ  م  الكثير اختفا  اممنه األولى تتوق  مجموعتي ، إلى المجا  هذا ف  الدراسا 
 التغييير اسيتيعا  سييت  وأني  فيهيا، مبالغ التحوال  لهذ  السمبي  اآلثار أ  أخر  دراسا  تر  بينما ،الميكن 

 سيتراتيجي اال )الرؤي  الطبيعي  السو  وقو  القيادا ، م  بذكا  التغيير خطط إدارة خ   وم  ،الوق  م 
 . 26 :2119 الرقم  ل قتصاد المشترك  العربي 

 ،التموضيي  عيي  عيياجزااو  تابعاييا عربياييا العييال  التعمييي  ومسييتقب  أوضيياع تشييخيص لييد  السييؤا  ويبقيى
 ثيي  التموييي ، مسييتو  عمييى والخيياص العييا  الصييالح بييي  الشييائك  الع قيي  لطبيعيي  والُمدركيي  الواعييي ، واألقمميي 
 كي  رسيوخ مي  اليرغ  عميى أني  إليى جزئيايا كذل يعود ربما منها. الرقمي  حتى أو التقميدي ، الممارس  مستو 

 بيييي  مكانهييا تيييرواح مازاليي  المحظييي ، حتييى ننهييياف الغربييي ، المجتمعيييا  فيي  كييينظ  والرأسييمالي  الميبراليييي  ميي 
 االقتصييياد، فييي  اليبراليييي انظامييي بوصيييفها والرأسيييمالي  ومييينه ، كفمسيييف  الميبراليييي  بيييي   يمييييزا الميييذي  الميييوقفي 

يي بوصييفها قائميي  الرأسييمالي  أ  نجييد النظيير  المسييتو  فعمييى االجتماعييي   والمسييئولي   اليبراليايي ااقتصيياديا  انظاما
 ودو  الخاصي ، مصيالح  تحقيي  فيرد كي  محاول  خ   م  حتماا ستتحق  كك  المجتم  مصمح  أ  عمى

 هيييو الرأسيييمالى االقتصييياد  النظيييا  حركييي  يضيييبط اليييذ  والقيييانو  لممجتمييي ، مميييث ا  بوصيييفها الدولييي  تيييدخ 
 . 2114 خمي  )صبر  الربح أج  م  الحرة المنافس 

 المسيييتو  عميييى -االجتماعيييي  المسيييئولي  مفهيييو  مييي  الرأسيييمال  –الميبرالييي  الموقييي  فييين  ،لهيييذا اوطبقاييي
 ذاتيي  الغربييي  الرأسييمالي  المجتمعييا  واقيي  أثبيي  فقييد التطبيقيي ، المسييتو  عمييى أمييا سييمب ، موقيي  هييو النظيير 

 القير  نهاي  قب  حتى ب   مسم   بشك  الدول  تدخ  ضرورة ظهر  إذ  الرأسمال  – الميبرال  الموق  هذا  خط
 النظيا  في  الحيرة المنافسي  أ  ذليك  وميداها الضيوابط هيذ  حيدود ف  اختمف  وا   ،الغربي  المجتمعا  ك  ف 

 أ  أ  حتكيييار،اال إليييى لتنتهييي  المنافسييي  حريييي  عميييى قضييي  الغربيييي ، المجتمعيييا  فييي  الرأسيييمال  االقتصييياد 
 كي  أد  يرييدو . ميا فعي  األغمبي  ستطي ت ال  أن إلى سينته  يشا ، ما يفع  فرد ك  ترك أ  أثبت  التجرب 

 ال اقتصيياد  نشيياط كيي  مضييمون  الييذ  سييتغ  اال وأهمهييا السييمبي ، االجتماعييي  الظييواهر ميي  الكثييير إلييى هيذا
 المتعييددة الفكرييي  المنطمقييا  ذا  االشييتراكي  الحركييا  ظهييور عيي  فضيي ا  ككيي ، المجتميي  مصييمح  يسييتهد 

 . 2114)صبر  خمي   الوض  هذا عمى لمتغم  سع  والت  الديني   القومي ، الماركسي ، )الطوباوي ،

 المسييييئولي  ميييي  ايجابياييييإ اموقفايييي والرأسييييمالي  الميبرالييييي  تتخييييذ أ  إلييييى األميييير نهاييييي  فيييي  ذلييييك تطييييور
 غال  ف  –ظ  االجتماعي  ي المسئول م  يجاب اإل الموق  هذا غير التطبيق ، المستو  عمى االجتماعي 

 عي  فضي ا  ليزا  ،)إ إجباريي  وليس  ،الخاص  االقتصادي  لمؤسسا ا م  لتزا  ا) اختياري  مسئولي  –األمر
 اسيتناداا الغيربيي ، االقتصياديي  المفكري   م كثيرال ب قِ  م  لمرفض يتعرض ظ  يجاب اإل الموق  هذا أ 
 تحقيي  وهيو ،ؤسسي لمم اليرئيس الهيد  مي  يتعيارض االجتماع  لتزا اال أ  أهمها: ،الحج  م  كثيرال إلى

 إذا ن وأ الحكومي ، ؤسسا الم يشب  ما إلى مؤسس ال يحو  االجتماعي  لمسؤولي ا بمها  لتزا اال وأ  الربح،
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 كمفييي  تحممهيييا يعنييي  ذليييك  فييين االجتماعيييي ، المسيييؤولي  بيييرام  ذتنفيييي عميييى المبيييالغ بننفيييا  ؤسسييي الم انفيييرد 
 قوتهيياو  موقفهييا، عمييى سييمباا تيينعكس بالتييال و   بهييا تتعاميي  التيي  السييم  أسييعار ادةزييي عمييى تيينعكس إضييافي 
 سيوا  ،لمحسي  قابي  غيير كيذلك العربي  الوضي  يبقى ث  ، وم   .2114 خمي  )صبر  السو  ف  التنافسي 
 ميي  امزيييدا  يتطميي  ابميي االجتماعييي   المسييئولي  الرقمييي / )الرأسييمالي  العمميي  وجهيي  كيي ل رفضاليي أو باإلشييادة

 حدة. عمى دول  ك  خصوصي  إطار ف  لدقي ا التقيي  عمى القائ  والنقد ختباراال

 خالصةال

 وثقيياف  فكيير  نسيي  ضييم  ،اونقييديا  نظرياييا العييال  التعمييي  مؤسسييا  وضيي  ال الحيي البحيي  اسييتهد 
 واقتصياد الرقمني ، وسياسيا  ناحيي ، مي  الرأسيمالي  االقتصيادي  الينظ  مي  بكي  ع قتهيا شيك  يرسي  أوس ،
 اليذ  والمعموميات  واالقتصياد  الفكير  الجيد  ذليك لمبحي  الرئيس  الفكرة تطرحو  .أخر  ناحي  م  المعرف 
يا كونهيا مقابي  ،وتقنيايا ارأسيماليا  وسييطاا كونهيا بيي  الجامعيا  وضيع م إليى يسعى  اتابعاي امنطقياي اوتطيورا  نتاجا
 .أخر  جه  م  ممموساا تطوراا حقق  الت  والتقني  االقتصادي  والنظ  المجتم  بي  الع ق  لتطور

 اسييتجاب  العيالم  الصيعيد عميى األكياديم  العمي  هيكميي  إعيادة عممييا  مظياهر الدراسي  استعرضي و 
 المضياف  القيمي و  اليربح عممييا  نطيا  توسيي  إليى ماسي ال حاجي ال أظهير  والتي  ،والرقمي  ،الرأسمال  لمتوج 

 الخيدما  و"تسيوي " "تسيمي " م  تمكنها إجرا ا  تخاذا إلى الحكوما  دف  الذ  مراأل  األكاديم  العم  م 
  السو . اقتصاد عميها يممي  ما وف  ،والتعمي  الصحي  الرعاي  فيها بما العا   المجتمع الُبعد ذا 

 إليى النهايي  في  ييؤد لي  ذلك  نف بالخاص، العا  الما  دم  نحو الحثيث  الخطوا  هذ  م  الرغ  عمىو 
 زا يي ال اليذ  األمير العال   التعمي  لمؤسسا  والثقاف  المعرف  التراك  ثواب  تشكي  إعادة م  الما  رأس تمك 
 لمحك . النيوليبرالي  األنظم  عي وشر  ،االقتصادي  لمحتمي  بالكام  السياسا  هذ  خضوع إمكاني  ف  يشكك

 االقتصياد  بعيدها في  المضياف  القيمي  ونظيا  ،العيال  التعمي  بي  المضطرب  الع ق  سمط  هكذا
 هشاشي  عميى الضيو  سيمط  ،ثانيي  جهي  مي  الرقميي  المعرفي  اقتصياد نحو التوج  ف  وتمث تها جه ، م 

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

 عجيييز فييي  األولييى تمثمييي  أساسيييتي   نتيجتيييي  عيي  كيييذلك، ،الجديييدة السياسيييا  هييذ  تكشييي  كمييا 
 وثقافي ، عقي ا  المنافسي   عميى قيادر حقيقي ، بشير  ميا  رأس تولييد عي  العال  التعمي  رقمن و  م سمرأ آليا 

 عمييى والرقمنيي    ،ي)الرأسييمال المتغيييري  هييذي  قييدرة فيي  فتمثميي  الثانييي  النتيجيي  أمييا نفسييياا،و  مهنياييا واسييتقراراا
 وتنميتهييا، المييوارد وترشيييد ،التنظييي و  التقيييي ، أسييالي  عبيير العمالييي  لمبروليتارييي  األكيياديم  الكييادر إخضيياع
 ،األكاديمييي  الصييح  "اعييت   إلييى بييدور  يييؤد  الييذ  األميير  مسييتحدث  تكنولوجيييا وأ  كيي  ميي  التييا  والتيي قم 

 ."اإلنجاز عد ب الشعورو  القم ، مستويا  ارتفاعو 
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 العيال ، في  العيال  التعمي  نظ  عمى المعموماتي  الرأسمالي  ت ثيرا  عمى الدال  مثم األ  تعدد هكذا
 لغاييا  أساسايا البحيو   تجر  إذ لمخطر  -لإلنصا  مبدأ بوصفها -العدال  تعرض رأسها عمى جا  لت وا
 اخت فايا تختمي  التدريسيي  الهيئ  أعضا  روات  أ  ع  فض ا  االجتماعي ، الغايا  مهّمش  ،ربحي  جاري ت

 ،جيداا فقييرة والمعرفيي  العمميي  المييادي  فيبعض االعتبيار  في  العممي  التخصيص وضيعنا إذا خاصي  ،درامياا
 النقطيييي  أ  بيييييد تطييييو ، أ  لمقائميييي  ويمكيييي  الخيييياص القطيييياع ميييي  مجزييييي  برواتيييي  يتمتيييي  اآلخيييير وبعضييييها
 عميى المؤسسي  مقيدرة بيذلك مهيددة لمخطر، معرض  العال  لمتعمي  الداعم  الجوهري  القي  أ  ه  األساسي 

 العا . الصالح خدم  ف  المتمثم  الحيوي  مهمتها إنجاز

 لمتوسي  جدييدة قطاعيا  إليى يائس بشك  -ةكثير  ب زما  عادة يمر الذ  –الما  رأس يسعى بدور 
 والتكنولوجييييا الحيويييي  العميييو  بيييي  التقيييار  ميييىع القائمييي  الرابعييي " الصيييناعي  "الثيييورة تحقيييي  أجييي  مييي  فيهيييا

ييا سيييؤد  الييذ  األميير  الرقمييي   فيي  يييؤد  قييد لكنيي  ،المعموماتييي  الرأسييمالي  تناقضييا  وتيييرة تسييري  إلييى حتما
 الت سيسي  ميثاقهيا تفكييك إليى الجامعيا  داخي  المعرفي  خصخصي  عممييا  تيدف  عنيدما الجه  إلى النهاي 
ط عه  توعيته ،و  ،المواطني  تثقي  بش    المتزاييد التكنوليوج  التقيد  فين  ،االقتصادي  الناحي  م  أما .وا 
 .وأق  أق  بشري  عمال  يتطم  المادي  الثروة إنتاج أ  يعن 

 "إنترني و Big Data تيدفعها التي  ،الرابعي  الصيناعي  الثيورة تيؤد  أ  المنتظير مي  فنني  نفس ، الوق  ف 
 العالم . االقتصاد   المنتد تقارير وف  سنوا  خمس غضو  ف  وظيف  م يي  5 فقدا  إلى ،ا "األشي

 سييو  فيي  جديييدة ديناميكييي  خميي  إلييى -وعربياييا عالمياييا -فعيي ا  العييال  التعمييي  رقمنيي  تييؤد  قييد إذ ،
 تحركيا  مي  يجير  ما  أ القو  يمك  ال ذلك م  .التقني " "بطال  عميها يطم  أ   يمك ،األكاديم  العم 
ييا، مييدروس غييير بشييك  يييت   والتجرييي  ل ستكشييا  عي امصيير  عمييى المجييا  تفييتح الحكومييا  أ  ذلييك تماما

 في  حصيرها يمكي  المعرفي ، باقتصياد ع قت  ف  العال  التعمي  مجا  ف  رئيس  نطاقا  أربع  مظم  تح 
 إلى األكاديمي " "العمال  تدف  قد الت  الطر ب نتها ا ا وليس ،األكاديم  لمعم  المادي  الظرو  هيكم  إعادة
 االقتصييياد ثانيايييا م ئييي ، مسيييتو  فييي  الماليييي  أوضييياعه  عميييى الحفييياظ سييييناريوها  ب نفسيييه  هييي  يتوليييوا أ 

 الثالييي  الُبعيييد يتصييي  بينميييا ،اآل  ُتجييير  التييي  المؤسسييي  واألدا  العيييال  ميييي التع خطيييط لمبيييادرا  السياسييي 
 الحريي  ضيد  قيت قيد التي  والقييادة اإلدارةو  جهي ، مي  العممي  والبحي  التدريس بي  الجدلي  الع ق  باختبار

 هيكمي  إعيادة عممييا  تنفيتح وأخييراا ورابعايا ثانيي ، ناحيي  مي  اليربح بهيد  واإلنفيا  التموي  بحك  األكاديمي 
 التوظييي  متطمبييا  مقابيي  التعمييي ، إمكانييا  حييي  ميي  فييراداأل بييي  فجييوا ال كافيي  عمييى اآل  العييال  التعمييي 

 األكاديمي . محياةل االقتصادي  والتبعي  العم ، بسو  وااللتحا 

 عبيير سييوا  العييال  التعمييي  تكمفيي  فيي  المشييارك  حتمييي  نحييو العييالم  االتجييا  ت كيييد يمكيي   ثيي ّ  وميي 
 لمسياسيييييا  أو السييييو ، ألصييييحا  انتصيييياراا ليييييس منيييي ، المسييييتفيدي  ما اسييييهإ أو مؤسسييييات ، خصخصيييي 
ييييا ولكيييي  ،فحسيييي  النيوليبرالييييي   ميييي  العييييال  التعمييييي  مسييييتقب  يحتاجيييي  سييييو  مييييا منهييييا ،عواميييي  لعييييدة نتاجا



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

 27 الرقمنة والرأسمالية وتحوالت العمل األكاديمي المعاصر

 الطيي   تحمييي  عيي  البييدي  أ  عيي  فضيي ا  النامييي ، الييدو  فيي  خاصيي  السييكاني  الزيييادا  ميي  مخصصييا 
 المتعددة. ب شكال  الخاص القطاع منافس  ع  فض ا  هذا الضرائ ، زيادة هو المال  الع   وعائ ته 

 تتفيو  الحاليي   المرحمي في  امخاطرهي  أ القيو  يمك ف ،عربياا العال  التعمي  ورقمن  رأسمم   ع أما
 واسيتيعا  قبيو  تعزييز أجي  م  عميق  تغيري  خططاا العربي  الحكوما  تتبنى أ  يتطم  ما ،امزاياه عمى

 عميييى عييي وةا  العيييال ، التعميييي  ومؤسسيييا  الميييواطني  ِقبييي  مييي  الرقمييي  االعتمييياد ولتسيييهي  الجدييييدة التقنييييا 
 البنيا  أعميدة بمثابي  دتعي والتي  الرقمي ، لمتحيو  اإليكولوجيي  البيئي  لبنيا  الضيروري  باألسس الجاد االهتما 
 والحوكم . الضرور ، التموي  وتوافر الرقمي ، والمهارا  والسياسا ، والتشريعا  التحتي ، كالبني 
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