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 شكر وتقدير
 

ث معهد أبحا إلىتقّدم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ت

في بريطانيا  Institute for Public Policy Researchالسياسات العامة 

 اهسماحه ل االمتنان علىلتقدير وا، بخالص الشكر وعميق العظمى

 :عنوانتحت  3102الصادر في شهر مارس  تقريرهترجمة ب
   An Avalanche is Coming :Higher Education and the Coming Revolution   

والشكر موصول للخبراء وتوزيعه. إعادة نشره ، واللغة العربية إلى

يتلين دونيلّي وك Michael Barberمايكل باربر معدي التقرير: 

Katelyn Donnelly  رضويوسعدSaad Rizvi  ،موافقتهم على  على

مدير النشر  Mark Ballingerالسيد مارك بالنجر  إلىوترجمة التقرير، 

توسيع دائرة االطالع ، على تواصله مع المنظمة وحرصه على بالمعهد

 .واالستفادة منه على التقرير
 

ع النسخة تقوم بنشر وتوزيإذ ة والعلوم والمنظمة العربية للتربية والثقاف

العربية من التقرير على صناع القرار والمهتمين بشئون التعليم العالي 

بعدم جاناً، وملتزم بتوزيعها ت، فإنها والبحث العلمي في المنطقة العربية

 . رها ألغراض تجاريةاستثما
 

صلية باللغة لمن يرغب من القراء في االطالع على النسخة األ

 :النجليزية، يمكنهم استخدام الرابط التاليا
-coming-is-avalanche-http://www.ippr.org/publication/55/10432/an

ahead-revolution-the-nda-education-higher 
 

قافة العربية للتربية والثلراغبين في التواصل مع المنظمة لكما يمكن 

 :ةالتالياستخدام البيانات  والعلوم
 065 909 71 216+، الفاكس: 334 905 71 216+ / 751 905 71 216+الهاتف: 

 lecso@alecso.org.tnaالعنوان االلكتروني: 
 العنوان البريدي: شارع محمد الخامس

 الجمهورية التونسية –تونس  –القباضة األصلية  0031ص.ب. 

http://www.ippr.org/publication/55/10432/an-avalanche-is-coming-higher-education-and-the-revolution-ahead
http://www.ippr.org/publication/55/10432/an-avalanche-is-coming-higher-education-and-the-revolution-ahead
mailto:alecso@alecso.org.tn
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  العام المدير تقديم
 

تزويد صناع القرار والمهتمين والقراء  إلىمواصلة لجهودها الرامية 

 في مجاالت العالميةأهّم التطّورات والمستجّدات ب في الوطن العربي

رز بهم وألمكتبة العربية بأا ثراء، ومساعيها المستمرة إلاختصاصها

ربية المنظمة العربية للتيسر  التربوية والثقافية والعلمية، المؤلفات

للقراء والمهتمين العرب، النسخة العربية من تقّدم أن والثقافة والعلوم 

عن معهد أبحاث السياسات  ،3102لتقرير الصادر في شهر مارس ا

 ،في بريطانيا العظمى  Institute for Public Policy Researchامةالع

 . "التعليم العالي والثورة المقبلة: قادم جليديانهيار "بعنوان 

 

 لىإويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه االنتقادات العالمية الموجهة 

الجامعات خاصة، وترتفع فيه  إلىمنظومات التعليم العالي عامة، و

 لتواكبوتطويرها ات المنادية بضرورة تجديد هذه المنظومات األصو

التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يشهدها العالم، والتي 

، هاومتطلبات يرات كبيرة في طبيعة أسواق العمليأحدثت بدورها تغ

 نوعيات جديدة من الخريجين.  إلىواستدعت الحاجة 

 

 ىإلالموجهة ة على الصعيد العالمي تلك حدّ االنتقادات من أشد ولعل 

الجامعات العربية، بسبب ارتفاع معدالت البطالة بين الخريجين، وتدني 

مستويات اإلنفاق على البحث العلمي في معظم البلدان العربية، إضافة 

ضعف مساهمة منظومات التعليم العالي والبحث العلمي في تسريع  إلى

اهمة في معالجة القضايا والمشاكل عجلة التنمية، وُبعدها عن المس

ه  االجتماعية والثقافية والعلمية التي تواجهها المجتمعات العربية، وَتوجُّ

التدريس بلغات غير اللغة العربية. وهذا  إلىمعظم الجامعات العربية 

نظم االبتكار الوطنية في البلدان العربية، حيث ضعف  إلىيؤشر حتما 

جامعات ومراكز األبحاث بقطاعات لة عن ربط النها هي المسئوإ

اإلنتاج والخدمات العامة والخاصة. غير أنه من المفارقات الجديرة 

بالدراسة والتتبع، أن معظم الطالب العرب الذين يتجهون بعد تخرجهم 
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من الجامعات العربية، الستكمال دراستهم العليا في جامعات خارجية 

 لم األخرى. ينجحون ويتفوقون على أقرانهم من دول العا

 

 إلجابات محددة لألسئلة الكثيرة التيالتقرير  وعلى الرغم من عدم تقديم

تدور في ذهن الطالب وولي األمر والمعلم وصانع القرار ورّب العمل، 

البرامج الجامعية والبحثية لتستجيب لمتطلبات جميع  مواءمةحول كيفية 

ايا ر في القضعلى التفكي القارئيحفز  فإنههذه الفئات والشرائح، 

المتعلقة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعرض مشاهد 

عالمية حّية، قد تسهم في  أمثلة لتجارب ويقدموسيناريوهات محتملة، 

 التوجيه نحو الحلول والمعالجات األكثر نجاعة.

 

المسئول و للقارئوالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إذ تقدم 

ا التقرير، فإنها تدعو وتشجع وزارات التربية والتعليم العالي العربي هذ

والبحث العلمي في البلدان العربية على تشكيل فرق ومجموعات عمل، 

تضم مفكرين وأكاديميين ورجال أعمال وسياسيين من مختلف 

القطاعات، لدراسة التقرير وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل 

لجامعات والمراكز البحثية العربية وحلقات علمية حول سبل تطوير ا

اظا وأكثر حف ،لتكون أكثر استجابة للمتطلبات التنموية العربية

 للقدرات البشرية التي يزخر بها وطننا العربي. واستغالال
 

 ،،،م لليكم ورحمة  هلل وبركاتهوالسال
 

 محارب حمد  هلل لبد الدكتور األستاذ
 المدير العام
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 العلمي لبحثوا العلوم إدارة تقديم
 

، "التعليم العالي والثورة المقبلة: قادم جليديانهيار "قرير تجاء 

الصادر عن معهد أبحاث السياسات العامة في بريطانيا العظمى في 

بقلم ثالثة من أبرز الخبراء الدوليين في مجال  ،3102شهر مارس 

لّي وكيتلين دوني Michael Barberمايكل باربر : التربية والتعليم، وهم

Katelyn Donnelly  ي رضووسعدSaad Rizvi . يسلّط الضوء وهو

على التحّديات الجسيمة والتطّورات العميقة التي سوف يشهدها التعليم 

العالي في السنوات القليلة القادمة من حيث أهدافه وهياكله وأساليب 

، في المجتمعات المتقّدمة صناعيا والمجتمعات النامية على إليهالنفاذ 

سواء، وذلك بسبب الضغوط غير المسبوقة والمتزايدة التي تفرضها  حدّ 

 الحديثة والعولمة. قانات الت

 

 الجامعة نموذجأ ّما إذا كانع تقريرمؤلّفو ال يتساءلوفي هذا اإلطار، 
 الذي ساد القرن الماضي وحتى مطلع القرن الحالي سوف التقليدية

للحياة العملية إعدادا  إعداد الطالبيكون قادراً على االستمرار في 
كاف لضمان استمرارية مردود مالّي وعن مدى محافظته على ، جّيدا

 إلىبة بالنس ثالثة تحديات رئيسية إلى التقرير ويشير .هذه الجامعة
 :لجامعات التقليدية، تتمّثل فيما يليا
وذلك يعني أن االرتفاع المّطرد ضمان التعليم من أجل التشغيلية،  .0

تغليب  لىإليم العالي، سيدفع الطالب في المستقبل في تكلفة التع
 ،البحث عن التعليم والتكوين الذي يضمن لهم الحصول على شغل

 .سواه على
دة أنها الجديقانات من مزايا التكسر االرتباط بين التكلفة والجودة،  . 3

 إلىباعتبار أنها تمّكن كل طالب من النفاذ  ،أداة ديمقراطية
سهولة عبر الشبكات اإللكترونية وبتكلفة زهيدة المعرفة الجّيدة ب

ومن أبرز  .نسبيا مقارنة بالتكلفة التي تستلزمها الدراسة بالجامعة
هذه الشبكات وأكثرها انتشارا تلك التي تتيح ما يسّمى بالمساقات 

، وهي مساقات 'MOOC' المكّثفة المفتوحة عبر اإلنترنت أو
ية، وتستجيب الحتياجات مّجانية، متاحة ومفتوحة لجماهير عالم
 . الطالب في كافة المجاالت المعرفية
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في  ،أصبح الجمع بين الدراسة والعمل، البيئات التعليمية تغيير. 2
للعديد من الطالب لكونه  جّذاباً  أنموذجاً  ،السنوات الماضية

يساعدهم على الحّد من تراكم الديون وعلى اكتساب المهارات 
من اكتساب الدخل الذي يتماشى مع  التي ستمّكنهم بعد التخّرج

القائم على التعليم والتكوين  وهذا يعني أن أنموذج. كفاءاتهم
للحصول  أربع سنوات ثالث أولمّدة  مزاولة مساقات بدوام كامل

على شهادة جامعية قد بدأ يفقد جاذبيته، وأن المجال أصبح ينفتح 
صاد القتااحتياجات  تفاعل معتأنماط جديدة لبروز  أكثر فأكثر

 .قنيالحديث والتقدم الت
 

 هناك يكون سوف أنه التقرير مؤلفو يرى التطّورات، هذه ضوء في
 :هي المستقبل، في العالي للتعليم مختلفة نماذج خمسة

 
 ديةالتقلي الجامعة وهي ،النخبة جامعة في ويتمّثل األول، النموذج 

 .كبير حد إلى نظريا تعليما توّفر التي العريقة

 
 عملها في تعتمد التي الجماهير جامعة في ويتمّثل الثاني، النموذج 

 ليباألسا بين تمزج مقاربات أو بحتة، إلكترونية مقاربات على
 في الطالب من كبير لعدد خدمات وتقّدم والتقليدية اإللكترونية

 تعلّمهم ببناء للطالب يسمح أن النموذج هذا شأن ومن. واحد وقت
 ةزمني مّدة خالل الشخصية ضاعهموأو احتياجاتهم حسب وتنظيمه
 ذلك يف مستفيدين العمل، يتطلّبها التي المهارات وبتطوير مرنة،

 األكاديمي والمجال األعمال مجال في وتوجيه خبرة من يتوفّر مام
 .التقليديين

 
 جامعة ] المتخصصة الجامعة في فيتمّثل ،الثالث النموذج أّما

 تعملو وشخصّي، ريّ حص تعليم تقديم إلى تسعى التي [المحراب
 .الطالب من معّينة فئات لفائدة محّددة معرفية مجاالت في
  
 فيها يزالترك يتم التي المحلّية الجامعة في الرابع النموذج ويتمّثل 

 االقتصاديات احتياجات يلّبي متميز مهني تدريب نظام على
 لياالع المعاهد تجربة من الجامعة هذه تستفيد أن ويمكن المحلية،

 الثاني النصف في سادت التي والحرف التطبيقية والفنون لومللع
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 التسعينات في جامعات إلى تتحّول أن قبل العشرين القرن من
 . منه
 
 لتعلما آلية" التقرير اهسمّ  فيما واألخير الخامس النموذج ويتمّثل 

 بادراتلم ويخضع عالية بمرونة يّتسم نموذج وهو "الحياة مدى
 لخاصة،ا احتياجاتهم يلّبي تعليم على صولللح أنفسهم المتعلمين

 الوحدات من مجموعة في إلكترونًيا االنخراط خالل من وذلك
 المية،ع أو كانت محلّية مختلفة، أكاديمية مؤسسات في التعليمية
 أيّ  رسميّ  بشكل يحضروا أن دون جامعية، شهادة على للحصول
 .األوقات من وقت أي في جامعة

 

 لتقليديةا الجامعات تخصّ  التقرير تناولها التي راتوالتغيي التحّديات إن
 وفس حتمية شبه طريقا ترسم أنها إال باألساس، الغربية الدول في

 اجالع أيضا، العربية الدول وفي ،النامية الدول في الجامعات تضطرّ 
 : أسباب لعّل أهّمها ةعدّ ل وذلك االعتبار، في أخذها إلى آجال، مأ
 

 ةالغربي والجامعات الجامعات هذه بين زايدوالمت الوثيق التعاون 
 والخبرات الدراسية المناهج مثل عديدة مجاالت في التقليدية

 تقارب من التعاون هذا على يترّتب وما ،قنيةالت واالستخدامات
 . والممارسات التوّجهات في ومالءمة

 

 اييرومع الدولية تقييمال أنظمة تفرضها التي المتزايدة الضغوط 
 هذا نع ينجم وما عالميا، الجامعات ترتيب في تعتمدها لتيا الجودة
 للكفاءات استقطاب ومن المتفّوقة للجامعات شهرة من الترتيب

 لهم تفتح شهادات على الحصول في الراغبين وللطالب األكاديمية
 .الدولية الشركات وأهم أكبر في الشغل أبواب
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مادة ل تشكّ  "ار جليدي قادمانهي"إن التحاليل والتصّورات التي يطرحها 
أن لعربية ابلداننا في بالتعليم العالي لكل األطراف المعنية دسمة يمكن 

اإليجابية لهذا جوانب حديد التبما يمّكن من  ،تنظر فيها وتدرسها
ة منها في ضوء خصوصيات التي يمكن االستفاد (االنهيار الجليدي)

تها التي يصعب مقاوم انعكاساته السلبية جامعاتنا والتخفيف من أثر
 والتصّدي إليها. 

 

 ،،،و هلل ولي التوفيق

 أبوالقاسم حسن البدري الدكتور األستاذ
 مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
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 المؤلفين لن نبذة 
 

 شركة في الرئيسي التربوي المستشار هو باربر مايكل السير

 في شركةال لهذه العالمي األبحاث برنامج ويقود ، (Pearson)بيرسون

 لىع السياسات هذه وخدمات منتجات وتأثير التربوية السياسات مجال

 بأسعار معقولة" التعلّم صندوق" مايكل يرأس .الدارسين نتائج

(Affordable Learning Fund) صندوق وهو بيرسون، التابع لشركة 

 اتذ األسر أطفال ليشمل التعليمية الفرص نطاق توسيع إلى يهدف

 للحكومات المشورة أيضا يقّدمو .النامية البلدان في المحدود الدخل

واألداء  ةيوالحوكم التربوية االستراتيجيات بخصوص التنمية ووكاالت

 .الفعال

 

 ارسةممال لهيئة رئيسا مايكل كان بيرسون، بشركة يلتحق أن قبلو

 في خدم وقد . (Mackenzy)ماكينزى لشركة التابعة التربيةفي  العالمية

 تابعةال األداء لوحدة اً رئيسأوالً بصفته  البريطانية ومةالحك السابق

كاتب ل ينمستشاركبير الثانياً بصفته و ،(3112-3110) الوزراء لرئيس

 اآلن وهو .(3110-0991) المدرسية المعايير بخصوص للتربية الدولة

 من عديدلل ومؤلف ،موسكو في لالقتصاد العليا المدرسة في زائر أستاذ

 لخدماتا تحسين أجل من الكفاح: لألداء تعليمات" كتاب افيه بما الكتب

 "تايمز فايننشال" صحيفة وصفته الذي ،(3111) ة"البريطاني العامة

 البريطانية الحكومة حول صدرت التي الكتب أفضل من واحد" بأنه

 ."عديدة سنوات منذ

 

 قودت حيث بيرسون شركة في تنفيذية مديرة هي دونيلّي كيتلين

 يف يستثمر للمشاريع صندوق وهو بأسعار معقولة" علّمالت صندوق"

 خدمات تعنى بتقديم التي الشركات تكوين من المبكرة المراحل

 لعالما في والطالب للمدارس وخدمات المنخفضة، التكلفة ذات للمدارس

 لعالميةا االستراتيجية في نشيطة مستشارة أيضا هي وكيتلين .النامي

 كونها جانب إلى واالبتكار، بحوثلل هابرنامجو بيرسون شركةل
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 .التربوية األنظمة ءوأدا ليتحو بخصوص الحكومات لدى مستشارة

كات شر لدى عدة استراتيجية ومستشارة تنفيذية غير مديرةً  وتعمل

 مستشارة بقالسا في كيتلين كانت وقد .وأفريقيا وآسيا أوروبا في ناشئة

  (Duke)وكدي جامعة من وتخرجت ،وشركائه ماكينزي شركة في

 .االقتصادمجال  في بامتياز

 

 ،رسونبي شركة في الفعالية عن مسئول تنفيذي مدير هو يضور سعد

 منتجات ميعج في واألداء التعلم نتائج تحقيق لضمان عالميا فريقا ويقود

 في عملي ذلك قبل كان وقد .ومكتسباتها واستثماراتها وخدماتها الشركة

 واالستراتيجي االبتكاري العمل قاد حيث ،وشركائه ماكينزي شركة

 عملو . (Fortune)011 فورتشن قائمة إلىالمنتمية  شركاتال للعديد من

 ريكاوأم وأفريقيا وأوروبا آسيا في التربوية لألنظمة مستشارا سعد

 يازبامت جمتخرّ  وهو .النظم وتجديد واإلصالح األداء لاجم في الشمالية

 الدولية، والدراسات قتصاداال في تينبشهاد(Yale)  ييل جامعة من

 يف الشركات من عدد في تنفيذي غير مدير منصب حاليا ويشغل

 .والتكنولوجيا التربية مجاالت
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 وتقدير شكر

 

 ،فرلوفي دافيدو ،كليفتون جوناثانو سميث، لستيف ممتّنون نحن

 ،نسوبرامانيا برابهوو أحمد، رحيلو ،ستون تشارلزو ،سيلفا روهانو

 أيضا تلقينا وقد .المقالة لهذه وإسهامات أفكارو توق من قّدموه لما

 ،سبيربريك سيمون :بيرسون شركة في زمالئنا من ونصائح تعليقات

 ،نبرغأيز راشيلو ،داّفي فيليباو ،كانينجتون ومارك ،كواّفي ولويس

 اصخ بشكل ممتّنون ونحن .أوغريدي بريندانو غولدسميث، تشارلزو

 حول اوأفكارهم لمثابرتهما ايسكيكر تانياو فاسنثاكومار لفايثيجي

 كلّ  مسئولون إننا القول عن وغني .ه المقالةلهذ العديدة المسودات

  بقيت. أخطاء أية عن وليةئالمس
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   العامة اتالسياس أبحاث معهد

 

 يف رائدة تقّدمية استشارية مؤسسة هو العامة اتالسياس أبحاث معهد

 وأفكارا دقيقة أبحاثا نتجن المعهد، هذا في ونحن، .المتحدة المملكة

 يةوالديمقراط عدالةال تسوده عالم أجل من العامة اتالسياس في مبتكرة

 .االستدامةو

 

 خالل نم المعهد ويغّطي .واالستقاللية عملنا باالنفتاح طريقة ّتسمتو

 اسيةالسي المناقشات من كاملة مجموعة إنجلترا، شمالو لندن في مكاتبه

 يفالشراكات التي أقمناها  وسمعته هنفوذ زيعزّ و ،والوطنية المحلية

 .العالم أنحاء جميع
 

 

IPPR 

4th Floor, 

14 Buckingham Street 

 London WC2N 6DF 

T: +44 (0)20 7470 6100  

nfo@ippr.orgiE:  

 www.ippr.org 

Registered charity no. 800065 
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 تمهيد 

  بقلم لورنس سوميرز
 

يحّدد بوضوح التحديات المقبلة التي تقرير هو  "انهيار جليدي قادم"

ستواجه التعليم العالي، ليس في الواليات المتحدة أو في المملكة المتحدة 

قوى التكنولوجيا  تكما حّولتماما و. العالمكافة أنحاء فقط، بل في 

أو قطاع الخدمات  ،والعولمة قطاعات مثل قطاع اإلعالم واالتصاالت

آلن قد تحّول ا هاعلى مدى العقدين الماضيين، فإن ،المصرفية والمالية

لجامعات ا كبرىالتعليم العالي. وقد تبدو المباني الكالسيكية الصلبة ل

 التغيير. عواصفب ةدهدّ ماآلن  لكنهاثابتة، 

 

شهد تبطبيعة الحال، إن المنافسة بين الجامعات في مختلف أنحاء العالم 

المواهب  استقطابتكافح اآلن من أجل هي منذ عقود، و ةدايزمتحّدة 

" أن مرحلة جديدة قادم وتمويل البحوث. ويرى مؤلفو "انهيار جليدي

م مفهو المسلّطة علىت تبرز مع الضغوط أمن المنافسة الحاّدة بد

ع بها، ضطلتمختلف الوظائف التي  وتفكيكالجامعة التقليدية ذاته، 

جامعات ب واليس ينبل مزّودبشكل متزايد، وربما أفضل، من ق   هاوتوفير

من ذلك أن المؤسسات االستشارية تقوم بإجراء البحوث، وأن  .البّتة

"ثيل"  الشهادات الجامعية، وأن منح يوّفروني الخدمات الخواص قّدمم

(Thiel scholarships)  التي تتيحها فوق المؤهالت ت بمنزلةتتمّتع

ّثفة المكمفتوحة ال اإللكترونية مساقاتال، وأن عالية الرتبة اتالجامع

(MOOCs) ["فيما بعد سنسميها "المساقات اإللكترونية] يمكنها أن 

 ،ستقطب أفضل المدرسين عالمًيا. إن االختيار من بين هذه المواردت

ا حسب ما هو مناسب، قد يمّكن طالبي الخدمات من تحقيق والجمع بينه

 أهدافهم بطريقة أفضل مما تتيحه الجامعات التقليدية.

 

تتيح  هذا التقريروفي الوقت نفسه، فإن التغييرات التي حددها مؤلفو 

تعليم عال جّيد بطرق لم تكن متوقعة في السابق.  إلىللجماهير الوصول 
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يل من الناس قادرين على الحصول وحتى وقت قريب، كان عدد قل

لتقيت ا ،على فرصة االستفادة من مؤسسات النخبة. وفي هذا العام فقط

ها مادة نفس علّمكانت ت ،من عمرها ثانية عشرةبفتاة باكستانية في ال

ذلك  مستخدمة في ،الفيزياء في المستوى الجامعي عن طريق اإلنترنت

كتب فيه هذا أقت الذي مواد دراسية من جامعة ستانفورد. وفي الو

النص، فإن المساق التمهيدي في علم األحياء الذي يوّفره معهد 

، والذي يقوم بتدريسه الباحث الرائد (MIT)ماساتشوستس للتكنولوجيا 

، هو على وشك أن يصبح متاحا مجاناً في (Eric Lander)إريك الندر 

 كافة أنحاء العالم.

 

: هل هو "،قادميار جليدي انه" الذي يطرحهإن السؤال األساسي 

التكوين الجامعي يمّثل إعدادا جّيدا للحياة المهنية والمواطنة في القرن 

هذا التكوين سيستمر النظر إليه  هلأو بعبارة أدّق،  ؟والعشرين الواحد

، وذلك نظراً لالرتفاع الشديد الذي شهدته ؟على أنه يمّثل قيمة جّيدة

لطالب، ا إلىبالنسبة أما د األخيرة. العقوخالل تكلفة التعليم الجامعي 

نظراً للقلق المتزايد حول العالم بسبب  ،شّكل تحّديايعاجل و األمرفإن 

البطالة في صفوف الشباب، وحتى لدى خريجي الجامعات. وبالنسبة 

يدة: أنواع التحديات الجد كلُطرح إن التقرير يواضعي السياسات، ف إلى

ظيم قطاع كان وطنيا في السابق كيف يتم تنو ؟كيف ُتعّزز الجدارة

الجامعات  تعاون تضمنكيف و ؟وأصبح اآلن عالميا بشكل متزايد

كسر تُ والنمو االقتصادي؟ وكيف  االبتكار لدفعمع المدن الكبرى الجّيدة 

 الجودة؟ وبين التكلفة  ،على األقل في تصورات الناس القوية، الصلة

 

يرى  حيث ،عمق من ذلكأئلة القيادات الجامعية، فإن األس إلىوبالنسبة 

شل؛ محكوم عليه بالف ،رغم ثباتها ،البّينة االستراتيجيةأن ن مؤلفوال

هو  االنهيار الجليديوالشيء الوحيد الذي يجب تفاديه في مسار 

مراجعة المناهج ينبغي ؟ هل ما العمل! لكن دون حراكالوقوف 

 الصحيحة والتعلّم عليمجذرية؟ وما هي نماذج الت مراجعة التعليمية
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الطالب  أيّ ؟ وقد انقضىالمحاضرة التقليدية  أن عهدوقد بدا  ،اآلن

 ورية؟تكون ضروف العالمية التي س التراخيصينبغي استهدافهم؟ وما 

 

هذه على  ةنهائيقّدمون أجوبة ال ي "قادم "انهيار جليديإن مؤلفي 

ى عل. وعالوة للنقاشا هذه األسئلة طرحوأنهم هو المؤّكد  لكناألسئلة، 

دراسة لا إلىحتاج يالتفكيك  بخصوصمايكل باربر  ما قالهذلك، فإن 

ن في جميع أنحاء العالم. إن المشاركي يةالجامع اتاديقالمن قبل  تنفيذوال

آفاق التعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين سوف  فيفي التفكير 

 .الكثير من األمور التي تهمهم، وتستفزهما التقرير يجدون في هذ

 

من المؤكد أيضا أن هناك  لكّنه، أمامناأن هناك تحديات  ال شّك في

هديد ك المحتمل تيالتفكإن فرصا لمن لهم الشجاعة الكافية الغتنامها. 

ن ودركمن جديد بطريقة جّيدة سوف ييجّمعون بدون شّك، لكن الذين 

القرن الحادي  إلىد بالنسبة يجدن أّنهم اخترعوا التعليم العالي م

 .شرينوالع

 

 لورانس سومرز 

 يوت والرئيس الفخري، للأ. وأستاذ جامعة تشارلز 

  جامعة هارفارد

 

 

 مقّدمة

 ويضر   وسعد دونيلّي، باربر، كيتلين مايكل
 

 قالةم إلى بالنسبة الشأن كان كما ،"قادم "انهيار جليدي وراء الدافع إن

 نأ في الرغبة هو الماضي، العام صدرت التي "محيطات االبتكار"
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 غتنموالي والقادمة ةليالحا األجيال عدّ تُ  التربوية ومؤسساتنا نظمنا نرى

 لعديدة،ا تحّدياته ويرفعوا ،والعشرون الواحد القرن يتيحها التي الفرص

 التعليم ىإل بالنسبة ضروريّ  وملًحا وجذريا عميقا تغييرا بأن منا اعتقادا

 ما وأن سية،المدر النظم إلى بالنسبة ضروري هو ما بقدر ،العالي

 وأ الذات، عن للرضا نتيجة ربما التغيير، نسق يكون أن هو نخشاه

 ةطبيع وأن جدا ًئابطي مجّمعة، العوامل هذه لكل أو القلق، أو االحتياط

 David)نباتم دايفيد مع ّتفقن ونحن .الالزم من أكثر تدريجية التغيير

Putman)  عندما يقول: 

  

 تنامقارب تغيير في فشلنا لو نهأل نظري، في وي،امأس األمر إن"

 أن نحاول التي ذاتها العمرية الفئة فإن ،اجذريّ  تغييرا للتعليم

 ".نناجب بسبب معرقل بكامله مستقبلها أن تجد أن يمكن 'نحميها'

 3103 يونيو ، اجيللتكنولو سماساتشوست بمعهد هخطابمن 
 

 ودتس التي لتوتراتلو العالمي، االقتصاد عليها التي لحالل نظرا

 لمتصاعدا والتهديد والفقر، الغنى بين العميقة والهوة الدولية، العالقات

 ىنر فإننا مكان، كل في الشامل الدمار أسلحة وبروز ،المناخ لتغّير

 قواألعم األوسع بالمعنى تكوينا أفضل،مكّون  جيل إلى نحتاج أننا

 بيةلمواأل األلعاب به وعدت كما نحتاج، إننا .مضى وقت أي من للكلمة،

 رقاد وبعضه ا،جّيد اتكوين هكلّ  مكّون م،لهَ مُ  جيل إلى ،3103 عام بلندن

 احدالو القرن يتطلبها التي المتطّورة الجريئة القيادة توفير على

 نع المسؤولية لتحّمل مستعّدين مواطنين إلى نحتاج إننا .والعشرون

 رصةف نويغتنمو لديهمتتوّفر  مواطنين: حولهم من العالم وعن أنفسهم

 ّدينمستع مواطنين إلى نحتاج إننا .حياتهم طوال التعلّم وإعادة التعلّم

 ،وفعله قولهو فيه التفكير تم ما ألفضل بمعرفتهم االرتقاء على وقادرين

 .والمستقبل الحاضر مشكالت لحلّ  المعرفة هذه تطبيق وعلى

 

 في هنا سعينا وقد ،ةالجامع رسالة هذه تكون أن بدون شكّ  ينبغي

 القرن جامعات الذي يهّدد لخطرا نصف أن "قادم انهيار جليدي"
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 جذري، بشكل الرئيسية المؤسسات تتغّير لم إن التقليدية، العشرين

 التشبيه إن .بذلك قامت هي إن لها المتاحة أيضا الهائلة وللفرص

 لمؤّكدا األمر ألن ،مالئم المقالة هذه في المستعمل" جليديالاالنهيار "بــ

 هو انهيار جليدي طريق في يجد نفسه شخص أي إلى النسبةب الوحيد

 ديتقلي استراتيجي خطأل إنه .خيارا ليس حراك بال هوقوف نأ إدراكه

عدم القيام  مخاطر نحسب وال ما، بعمل القيام مخاطر نحسب فعال أن

 .أكبر مخاطر غالبا وهيبأي شيء، 

 

 ،ياتاإلمكان من يدالعد نرى فإننا المقالة، هذه خالل الحقا سيّتضح كماو

 اكليس هن ألنه ،األمام إلى الطريق ماهية من تماما متأّكدين لسنا لكننا

 هو نراه أن حتمليُ  ما فإن ذلك، عن عوضا .األمام إلى واحد طريق

 وبعضها ناجحا بعضها سيكون التي التجارب من متنوعة مجموعة

 إلىو جامعاتال قيادي إلى نوّجهها التي الرئيسية رسالتنا إن .ناجح غير

 يمةالترن كلمات حسب هي وتنظيمه، التعليم تشكيلعلى  القائمين

 إنو ،حقائق تعد لم الماضي حقائق إن ."جديد من التفكير" القديمة،

 لعالما في كافة أنحاء المنتصر سير سارت التي العالي التعليم نماذج

 تواجه وسوف .تحّطمت قد العشرين القرن من الثاني النصف في

، تماما كما كان الشأن القادمة سنة العشرين في تحّوالت عاتالجام

 ةسن العشرين في االقتصاد من أخرى ضخمة قطاعات إلىبالنسبة 

 إثارة وه المقالة هذه في هدفنا إن .والتكنولوجيا العولمة بفعل الماضية

 ،شامل فحصب القيام نحاول لمو .الذات عن االرض وتحّدي قخالّ  حوار

 بصورة شبيهة ذلك، عن عوضا تكون،وف س لمقالةا هذهلذلك فإن 

 .فاصيلالت على وليس الكبرى الصورة على فيها زكّ رُ  انطباعية زيتية

 

 هذه كتابة فإن ،"محيطات االبتكار" مقالة إلى بالنسبة الشأن هو وكما

 كل،ماي وجد فقد .األجيال بين فيما متواصل حوار انطوت على المقالة

 أن( نهم والسبعينات الستينات في) لعشرينا القرن تربية نتاج وهو

 ىنتها كما .أحيانا سقطتوأُ  تساؤل محلّ  أصبحت افتراضاته من العديد



- 22 - 
 

 بأن افاالعتر إلى (الحالي القرن مطلع تربية نتاج وهما) وكيتلين سعد

 بمرّ  يتأّثر ال خالد وجميل وصحيح طّيب هو ما جوانب من بعضا

 نبي الحوار بأن رأينا أّكد نابين تعاونال فإن حال، أي وعلى .الزمن

 .لإلبداع دعامة هو األجيال

 

 لتيا بالجامعة يفتخر هأنّ  منا كلّ  وجد ،آرائنا على ساخر تعليق وفي

مثال ب سعد ردّ  ،ديوك جامعة من مثاال كيتلين توردأ فكلّما فيها، درس

 ينالمسؤول كل يساعد شيئا كتبنا نكون أن آملين .ييل جامعة من آخر

 .مبدعة بطريقة خياراتهم إلى النظر في امعاتجال عن
 

 باربر مايكل

 يدونيلّ  كايتلين

  ويضر سعد

 3102 مارس
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 الملخص التنفيذي

هي أن السنوات الخمسين  "قادم "انهيار جليديفي  المتناولةالفكرة 

كن ذلك لتعليم العالي، لإلى االمقبلة يمكن أن تشهد عصرا ذهبيا بالنسبة 

 إلى، من الطالب المنظومةخذ جميع المعنيين في لن يحصل إال إذا أ

الحكومات، بزمام المبادرة وتصرفوا بطموح. وإن لم يحصل ذلك، فإن 

 . بالمنظومةسيطيح  انهيار جليديتغييرا بحجم 

 

إحداث تحول عميق وجذري وعاجل في التعليم العالي أمر  إن

نتيجة  ،بطيئة جداً الوتيرة التغيير  يكمن في أكبر خطرإن ضروري. و

جي أن التغيير بطبيعته تدريفي ، أو الحذر، أو القلق، والذاتعن  االرض

نماذج التعليم العالي التي سارت سير المنتصر في جميع أنحاء  إنجًدا. 

 تحطمت.قد  النصف الثاني من القرن العشرين خاللالعالم 

 

 أن تتصّرف المنظومةفي  ةمعنيّ الف اطراألهذا التقرير كل  يتحّدىو

 جرأة.  ب

 

. مدى الحياةم م وإعادة التعلّ أن يغتنموا فرصة التعلّ  المواطنينعلى 

ن وكذلك ع ،وعليهم أن يستعّدوا لتحمل مسؤولية شخصية عن أنفسهم

فرص محتمل ل ولّدومُ العالم من حولهم. فكل مواطن هو طالب محتمل 

 .العمل

 

 لفرصوأن يغتنموا ا ،مصيرهم يتحّكموا فيأن  قادة الجامعاتوعلى 

سبيل  على اإللكترونية مقرراتالمثل  ،التي تتيحها لهم التكنولوجيا

 يهموعل رة.حتى يتمكنوا من تقديم تعليم أوسع وأعمق وأكثر إثا ،المثال

 أن يحرصوا على خلق قيم لطالبهم. أيضا

 

أو قطاعات السوق  ،العمل من حيثأن تكون واضحة  جامعةوعلى كل 

كيفية تقديم تلك الخدمة. ذلك أن ث من حيو ،التي تريد أن تخدمها
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التي تجمع بين مجموعة من  ،الجامعة التقليدية متعددة األغراض

 .مّر زمنهاقد  ليةعافال ةمتواضع أبحاثالشهادات وبرامج 
 

وعلى بعض الجامعات أن  حاليا.إن الجامعة التقليدية بصدد التفّكك 

 ،لتقليديةا تتخصص في التدريس فقط، وأن تبتعد عن أسلوب المحاضرة

 وتتبّنى إمكانيات التدريس متعددة األوجه المتاحة حاليا: 
 

  جامعة النخبة 

  جامعة الجماهير 

  الجامعة المتخصصة 

  الجامعة المحلّية 

  ّم مدى الحياة.آلية التعل 
 

 يأ من شدّ أ حاليا هو الجامعات على المنافسة تفرضه الذي إن الضغط

 الجامعات هذه بين عالميةال المنافسة بسبب ليس وذلك مضى، وقت

 مثل ،أيضا ةديالجد األطراف المتدّخلة من مجموعة بسبب بل فقط،

 هيئةو اإللكترونية، مساقاتال توّفر التي (Coursera)" كورسيرا" شركة

 التي ستشاريةاال هيئاتالو (General Assembly)" أّسمبلي جنرال"

 تزيدو لمية.بحاث العاأل أحدث وتنتج األشخاص قدرات بتطوير تقوم

 لفمختفي التقليدية  الجامعة لتنافس ضغطها من حاليا المجموعة ذهه

 .بها تضطلع التي المهام

 

 ّممتصُ  لتيا التنظيمية أساليبها في النظر تعيد أن الحكومات على يتعين

 ذاه فيو .عالمية توليس وطنية الجامعية األنظمةفيه  كانت عهدفي 

 كيف: لمث كبيرة أسئلة تواجه أن اتالحكوم على يتعين الجديد، العصر

 يينبغ هل الوقت؟ لبعض يدرسون الذين الطالب ودعم تمويل يمكن

 أو المتعّهدين من مجموعة تقّدمها مقررات يّتبع الذي الطالب تمويل

 هنفس األساس علىاإللكترونية،  المساقات ذلك في بما ،المزودين

 تشّجع أن مةللحكو يمكن كيف آخر؟ طالب أي تمويل في المعتمد
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 فكي ،العولمة عصر وفي واالبتكار؟ والمدن الجامعات بين الترابط

 وكيف بلدانها؟ في الجامعات استمرار ازدهار من الحكومات تتأّكد

  ؟والتميز الجدارة نظام ضمنت ها أنيمكن

 

 :هي أساسية تحديات ثالثة العالم أرجاء كافة في األنظمة تواجهو

  

 من تعليم توفير الجدد والمتعّهدون امعاتالج تضمن أن يمكن كيف .0

 (Exeter) كسترإ جامعةفي  التشغيلية مركزيشّكل  ؟التشغيل أجل

 ستمرّ الم النصح هو يقّدمف ،للمستقبل ارائع مثاال ،المتحدة المملكةب

 النجاح تحفيز جانب إلى ،التطوعي العمل ويشّجع ،الطالب لجميع

 ارتفاع ييكمن فومباشرا  حيويا ياتحدّ التشغيلية تواجه  لكنَ  .األكاديمي

 تناميالم حجمالفي و قية،يسوتال تهاقيم على هوخطر الشهادات تكلفة

  .والبطالة االقتصادي تغييرلل

 

 اضر،الح الوقت في والجودة؟ التكلفة بين الرابط كسر يمكن كيف. 3

 .والمخرجات المدخالت بين للجامعات العالمية وي التصنيفاتاتس

 ضةمنخف ونسب ضخمة بحثية قدرات تراكمت لديها يالت فالجامعات

 يف لكن .أن تتفّوق وحدها هي التي بإمكانها ،األساتذة مقابل للطلبة

 أو رديف بشكل ،الطالب يستطيع حيث الحديثة، التكنولوجيا عصر

 ليفتكا دون فائقة جودة تحقيق فإن بأنفسهم، المعرفة خلق ،جماعي

ول دخدون  فعالحول وي الوقت سنف في فيه ومرغوب ممكن أمر عالية

ا أمر أصبح للجامعات جديد تصنيف وضع . لذلك فإنجدد وافدين

 .ضروريا

 

 قدميم بروز دلمل ابكامله يةلتعلّما ةبيئال تغّيرت أن ينبغيكيف . 2

 مقّدمي من جديد جيل هناك العمل؟ مستقبلدلم وجدد  خدمات

من خالل  لتعلّما على يؤّكدجيل  ،الظهور بصددّية التعلّم خدماتال
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 لمن أج ةيمنهج تغييراتإحداث من الضروري ، وواإلرشاد الممارسة

  .أوسع نطاق على الناجحة الجديدة الشركات هذه إرساء

 

 في نالمتدّخلي كل إلى التقرير هذا يوّجهها التي الرئيسية الرسائل إن

 التحّرك عدم وأن ،َمل ك هو الجديد المستهلك الطالب أن هي ة،مونظمال

 سبيلال يكون قد هنا المبّينة الجديدة الفرص قبول نأ كما خيارا، ليس

 .القادماالنهيار الجليدي  لتجنب الوحيد
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 البدايةنقطة 
 

  في ظاهره صلبو اثلج كسوّ م جبل سفح يه البداية نقطة
 

 بقيادة السوفيتي االتحاد من أكثر الثوري التغيير عن اعيمن بدا شيء ال

 فقط الزمن من عقد مرور بعد لكن ،0991 عام  Brejnevبريجنيف

 عام يرلنداإ في الكاثوليكية الكنيسة هيمنة وبدت .المناعة لكت تتالشى

 .عقدين بعد زالت لكنها زعزعتها، على يقدر ءشي ال وكأن 0991

 خريجي من للمتفوقين جّيدا خياراً  Leman Brothers شركة وبدت

  .أيضا هي زالت فقط، حدوا عام وبعد ،3111 عام الجامعات
 

يفيز د نورمان فّسر، تايمز مؤّخرا فايننشل صحيفة معله  مقابلة في

Norman Davis، من ثيرالك في للجدل والمثير الموقر المؤرخ 

 :التالي النحو على التاريخي رالتغيّ  ،األحيان
 

 يه ةالبداي ونقطة ،باالنهيار الجليدي شبيه التاريخي غّيرالت"

 تحدث راتالتغيّ  كلّ  .في ظاهرهصلب و اثلج وّ كسم جبل سفح

 يليستح وما .قادم ما شيئا لكن رؤيتها، يمكن وال السطح تحت

 1."ذلك سوف يحدث متى هو قوله
 

 الشمالية، دايرلنإ في الكاثوليكية الكنيسة وفي السوفيتي، االتحاد في

 رؤية الوراء إلى بالنظر يمكن ،Leman Brothers براذرز ليمان وفي

 يوف الوقت، ذلك في أشخاص هناك كان قد بل .القادمة الكارثة ادربو

 في وشّككوا تكالمش وجود إلى أشاروا ،جميعها الثالث الحاالت

 .إليهم أحد معتسي لم لكن ها،كل من توّجهو إستراتيجية
 

 من لجا،ث المكسوّ  الجبل ذلكب أشبهو صالبة، أكثر يبدو شيء ال حاليا،

 ُدوريةال األعمدة إلى الكالسيكية، الهندسة إلى رأنظ .التقليدية الجامعة

 قةالعتي الكليات مباني حتى أو ،هارفارد جامعة وأ ليي جامعة حرم في

                                                           
1 Davies 2012 
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 الذي االزدهار إلى أنظر .كامبريدج جامعة أو أكسفورد جامعة في

 ذلك في بما العالم، أنحاء جميع في الجامعات في البناء يشهده

 بناؤها تم التي اإلقامة ومرافق المكتبات،و الرائعة، الجديدة المختبرات

 الذي لمذهلا بالتوسع المتعلقة البيانات إلى أنظر .الماضيين العقدين في

 همتف حيث الماضية، ثالثينالـ السنوات خالل البحث مجال في حصل

 نموال إلى بالنسبة البيانات هذه أهمية التجارية والشركات الحكومات

 أعداد يف حصل الذي الضخم التوسع إلى أنظر .المستقبلي االقتصادي

 ،مالمتقد العالم في العليا الدراسات ومرحلة ،الجامعية المرحلة طلبة

 انك الجامعية، المرحلة في طالبا مايكل كان لّما) .الفترة نفس خالل

 اهز، في حين تنبالجامعة يلتحقونانكلترا  في مجموع الطالب من% 01

 .(حال بأي انجلترا في عادي غير ليس األمرو ،%21 حاليا النسبة

 .الجودة عالي( كله ليس ولكن) فجلّه ،األكاديمي اإلنتاج إلى نظراو
 

 ّيماس ال مشكالت، للجامعة المتوالي صعودال أثار قدل الحال، بطبيعة

 في الرتفاعا عن الناجمة التكلفة عبء لتقاسم الوسائل بإيجاد يتعلّق فيما

 يف ،نشاهد أننا استنتاج السهل من يكون سوف ولكنه الطالب، أعداد

 وازدهاره للجامعة عشرينالـ القرن مفهوم تحقق الحاضر، الوقت

 الباغ يستند الذي النامي، العالم في الجامعات صعود إن .كامالازدهارا 

 ى هذاعل المصادقة قّمة حّقا يمّثل ،للجامعات الغربي النموذج هذا إلى

 .للتملّق شكل دقأص النهاية في هو فالتقليد ،النموذج
 

 ومن" السطح تحت" راتتغيّ  هناك لكن حقّا، صلبا يبدو الجبل سفح إن

 هناك .وجودها في للشك مجال ال أنه مع ،"رؤيتها يمكن ال" أنه البّين

 قدو بدّقة، حصوله وقت تحديد طبعا الصعب ومن قادم، انهيار جليدي

 نم فضلأ وقت هناك فليس وبالتأكيد .نتصّور مما أقرب ذلك يكون

 .له ادواإلعد العالي، التعليم ينتظر ما فهم إلى للسعي الحاضر الوقت
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 تحت الّسطحأوالً: 

 

 عشرينالـ القرن نموذج ىتتحدّ  أن يحتمل العوامل من مجموعة هناك

 يجرف قد جليديالاالنهيار  أنهي  حقيقةالو .أركانه تهزّ  وأن للجامعة

 :تاليةال العوامل لنتأّملف .تماما النموذج هذا

 

 راالقتصاد العالمي يتغيّ  .1.1

 به يعمل الذي األسلوب تحويل بصدد والتكنولوجيا العولمة مزيج إن

وأن  ،التحوّ  موين تشهدالت سالسلأن  ذلك من .العالمي االقتصاد

ما م ،منعدمة شبه تقاسمها تكلفةأن و ،مكان كل في تنتشر المعرفة

 العالم"  Thomas L. Friedmanفريدمان توماس سّماه ما أحدث

ً استث تغيراً  شاهدنا لقد .يزداد سرعة االبتكار نسقوأن  ،"المسّطح  نائيا

 لماتك تقول كما ،"بعد شيئا رت لم كأنّ " إال الماضيين، العقدين خالل

 فقد ،فعال شرقا تحّولبصدد ال االقتصادية القوة إن .القديمة األغنية

 الناتج في يالهاد طالمحي على المطلّة آسيا بلدان مساهمة ارتفعت

 خمسينالـ السنوات خالل% 9,33 إلى %0,9 من العالمي اإلجمالي

 ةالتجاري األنواع كل مسارات غّيرت قد االنترنت شبكة إنو 2.الماضية

 دالهن من حجارتهم يشترون بريطانيا في (ةرابالحج) البناؤون فحتى –

 مثل لماديةا تالمنتجا إنو ،التنافسية مقدرته على للحفاظ اإلنترنت عبر

 لمّرة تصنع منتجات أنها على تباع الأصبحت  ائراتالط محركات

 ّدةلم مستمرّ  بشكل ُتصان شّغالة محركات - كخدمات تباع بل واحدة،

 لشركاتا بإمكان أنه يعنيأصبح  من البيانات كبيركمّ إن توفّر  .سنة 02

 .قريبات ايوميّ  وتحسينها وتدقيقها المنتجات مقارنة والعمالء التجارية

  لالهتمام. إثارة أكثر تكون سوف القادمة الثورة لكن

 

 كسترإ ةجامع في األبعاد ثالثية طباعة في كمان آلة عينناأ بأم رأينا لقد

Exeter، ماساتشوستس بمعهد الوسائط مخبر في نقود ومحفظة 

                                                           
2 Barber, Donnelly and Rezvi 2012 :12 



- 30 - 
 

 فتحه بحويص ،المصرفي حسابك في مال من لديك ما علمت ،اللتكنولوجي

 وسةالملب الحواسيب انتشرت وقد .إنفاقك ازداد كلّما ًياتدريج أصعب

Wearable Computing، الضابطة والساعات غوغل راتانظّ  مثل 

 ،وفلوريدا ونيفادا كاليفورنيا أمريكية، واليات ثالث قد قامتو .للنبض

 بدون السيارات على القانونية الصبغةبإضفاء  (،تتجنبها أن أردت إذا)

 ذاومع ه .!(قريبا بكثير أرخص األجرة اراتسي تصبح وقد) سائق،

 مواز شكلب تحدث التي الحيوية التكنولوجيا ثورةى لإنتطرق  لم فإننا

 لهذه الثورات. 

 

 ية،التربو ألنظمةا آفاق فإن ،"محيطات االبتكار" مقالة في قلنا وكما

 بأنماط ميقاع تأّثرا تتأّثر سوف العالي، التعليم وفي المدرسة مستوى في

 رتطوّ  أن األنظمة هذه وعلى .العالمي االقتصاد في الشاملة بتكاراال

 رانأث المذهلة التغييرات ولهذه .فّعاال تجديدا نفسها لتجديد وسائل

 شأنال هو وكما أوال، .لجامعاتا إلى بالنسبة مرتبطان لكنهما مختلفان

 نموذج في النظر إعادة إلى تحتاج األنظمة هذه فإن آخر، قطاع أي في

 وهم ،كبير حد إلى للشباب خدمات يقّدم الذي فالقطاع .التجارية هاالأعم

 طضغ محلّ  يكون أن ُينتظر ،ةوالدال منذ إلكترونّيا مّتصل جيل اآلن

 ّدلتب التغييرات هذه إن ثانيا، .آخر قطاع أي من رثأك التغيير أجل من

: العاملة القوى لدى والمعارف المهارات على الطلب ونمط طبيعة

 الجّيد، التكوين ذوي األشخاص على عام بعد عاما يزداد الطلب

 لذينا أنفسهم، من نيالواثقو المتعاونين،و الخيال، واسعي األشخاصو

 هو مام أكثر جهود لبذل والمستعّدين ،الشخصية المسؤولية يتحملون

 قليل عدد .(نافريدم توم يسّميهم كما" نوالخالّق نوالمبدع)" مطلوب

 من دمالقا الجيل يشّكلون سوف الجامعيين الطالب من فئة كل من قطف

 وفصف في جّيدا إعدادا ويتلّقون – نبيلة مهنة وتلك – األكاديميين

 ةالغالبي عن ماذا لكن .العليا الدراسات وصفوف الجامعية الدراسات

 سوف الذين آخر، شيء إلى يحتاجون الذين الطالب من العظمى



- 31 - 
 

 مواطنل إحداثهم ويزداد ،فأكثر أكثر الشاغرة للوظائف شغلهم ينخفض

 فأكثر؟ ولغيرهم أكثر ألنفسهم جديدة شغل

 

 ال بلدان،ال سكان في تنوعا فقط حدثتُ  ال العولمة فإن الوقت، نفس في

 لينالمحتم الطالب عدد أيضا تعّزز إنها بل الكبيرة، المدن سكان سيما

 التعليم يعرضه ما أفضل على للحصول عالميا "يتسوقون" الذين

 العقود خالل ملهااكب قطاعات تحّول التسويقعملية  أن وكما .عاليال

 في ليس العالي، التعليم تحويل بصدد اآلن افإنه الماضية، الثالثة

 تسارعي وسوف .أيضا العالمي المستوى في بل فقط، المحلي مستوىال

 في اضاانخف يشهد العالي للتعليم العام التمويل أن باعتبار االتجاه هذا

 القروض مثل الخاص بالتمويل تعويضه ويتم ،العالم حاءأن كل

 .المباشرة والمدفوعات

  

 يف مؤسسات بحثه شمل لنفسه، جامعة اختيار بصدد سعد كان عندما

 سترالياأو وكندا المتحدة والمملكة المتحدة والواليات باكستان

 صوالفر فقط، التعليم نوعية بل مهّما، يكن لم الموقع .وسنغافورة

 قرنال في الطالب المستهلك .المتوّفرة المالية المساعدة ومدى حةالمتا

 االقتصاد طلب فإن ،خاص وبشكل .كل  مَ ال هو واحد والعشرينالـ

 (STEM) والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم موادّ  على العالمي

 المدرسية األنظمة أعّدتهم الذين الطالب وأصبح مّطرد، بشكل يزداد

 امرغوب موارد ،المجاالت هذه دراسة في متعة ويجدون ،اجّيد إعدادا

 من %01 من يقرب ما حاليا تنتدب ييل جامعة أن ذلك من .كثيرا فيها

 معظم في توّفر وال – المتحدة الواليات خارج من الجامعيين طالبها

 .وإليه ألما البلد من السفر أيضا توّفر بل فحسب، دراسية منحا الحاالت

 لمدينةا في ويعملون ويعيشون يبقون ما غالبا جينيلخرّ ا أن إلى ونظرا

 على الطلب من المتغّيرة العالمية األنماط هذه فإن ،فيها يتخّرجون التي

 مدنلا نجاح إلى بالنسبة ةدايتزم أهّمية ذات أصبحت العالي التعليم

 بأهمية اإلحساس من الوقت نفس في يزيد مما ،ااقتصاديً  واألقطار
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 مع امحادثاتنخالل  من نعلم أننا كما .بينها فيما لمنافسةا ومن الجامعات

 اهتماما مهتّمة والمدن البلدان أن ،العالم أنحاء كل في الحكومات وزراء

البها ط ن منموهوبيال تشّجع وأنها ،الشتات في مواطنيها بإدارة متزايدا

  .العودة على استهدافا األكثر

 

 لطالب،ا أفضل الستقطاب الميةالع المنافسةفإن  ،العامة السياسة فيو

 ثيراك والرياضيات، والهندسة والتكنولوجيا العلوم مواد في خصوصا

 المتحدة الواليات في مالحظتها يمكن معارضة بنزعة تصطدم ما

 تنزع التي المثال، سبيل على ،واستراليا وإسرائيل المتحدة والمملكة

 البلدان هذه تشفتك سوفو .الهجرة مجال في مقّيدة سياسة اعتماد إلى

 لىوع .المتحّجرة السياسة لهذه الوخيمة االقتصادية العواقب محالة ال

 مليار 23و وظيفة 121,111 أحدثوا األجانب الرعايا أن من الرغم

 من يقرب ما فإن ،3112و 0992 بين ما الفترة في الدخل من دوالر

 بسبب اهيغادرو أن يريدون المتحدة الوالياتفي  األجانب العاملين ثلث

 الجامعات صفوة من تخّرجهم رغمو 3.الهجرة مجال في سياستها

 كان األمريكية، الشركات أفضل من عدد   يف عمل على وحصولهم

 الذي الهجرة يانصيبل يخضعون ،3119 عام ،األجانب الخّريجون

 من طلبوي البلد، في بالبقاء مهاجرين ثالثة بين من فقط لواحد سمحي

 الفكري امالهم رأس امعهم حاملين البلد درةمغا اآلخرين االثنين

 أتبد األخيرة، اآلونة وفي .آخر مكان إلى (االقتصاد في اومساهماتهم)

 ،نالمتمّيزي الطالب لهؤالء تتوّدد كونج وهونج سنغافورة مثل دول/مدن

 بتسهيل ،جديدة تجارية مشاريع بعث يريدون لذينا خصوصا منهم

 إنف المثال، سبيل على .االنطالق مال ورأس التأشيرات على همحصول

 سنغافورة في تطبيقه يجري الذي (EntrePass) "أنترباس" برنامج

لهم  اإلقامة توفير في اإلسراعمن خالل الطالب  ينقاولالم يشّجع

                                                           
3 Wadhwa et al 2007 
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 البلدان تتبع أن الحكمة منل إّنهو 4.مستمر بشكل واحتضانهم وإرشادهم

 .المسار هذا األخرى

 

 يعاني  االقتصاد العالمي .1.2

 أيضا يالعالم االقتصاد يعالج التغيرات، الوقت الذي تحدث فيه هذه في
 نتائجل بطيء تفّكك مع الحديث، العصر في أزمةإ أسو عن نتجت صدمة
 جانبال ألن تفاقما المشاكل هذه وتزداد .المعقولة غير الوفرة من عقدين
 وصاخص الطويلة، الطفرة فترة أثناء التي تراكمت الثروة من األوفر
 بقيت حين في نسبيا، صغيرة اقتصادية نخبة أفاد المتحدة، الواليات في

 على حفاظال أجل من تكافح فقط، الفقيرة الطبقة وليس الوسطى، الطبقة
 الدخل ذات األسر حصة انخفضت المتحدة الواليات ففي .هاوقعم

 في الفجوة وتزداد .3101 سنة %13 إلى 0911 سنة %21 من المتوسط
 دخل ارتفع 3111و 0919 بين ما الفترة ففي عام، كل اّتساعا ةالثرو
 الطبقات إلى بالنسبة فقط% 11 مقابل% 312 بمقدار %0 أعلى

 فإن ،06 رقم الشكل في نرى كما ذلك، إلى وباإلضافة 5.المتوسطة
 أزمة دبع سيما ال انخفض، قد المتحدة الواليات في األسرة دخل متوسط
 ونكافحي دجيّ  تعليم إلى يفتقرون الذين كان نهياراالحدوث  قبل .االئتمان

 .حشيةوصورة ب ينكشوفم أصبحوا حصوله وبعد تقدم؛ تحقيق أجل من
 الهندو وروسيا البرازيل في الناشئة االقتصاديات نمو أن الواضح ومن

 يف التعليم مستويات وارتفاع ،(BRIC باقتصاديات يعرف ما) والصين
 لبشرية،ا إلى بالنسبة كبيرين مكسبين النيمث النامي العالم بلدان جل

 في عليمات األقل الشباب إلى بالنسبة هاًما إضافيا تهديدا يشّكالن لكنهما
  .المتقدم العالم

 

                                                           
4 EntrePass 2012 
5 US Congress 2011: 11 
 :Thomson Reuters Datastream 2012 راجع 6
https://forms.thomsonreuters.com/datastream/  

https://forms.thomsonreuters.com/datastream/
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  0الشكل 
 ُيبرز ركود متوسط 

دخل العائالت 
ارتفاع الضغط على 

 الطبقة المتوسطة

 

 
 

لرسم ا يشير تب األمريكي لإلحصاء.تحليل معهد السياسات االقتصادية لبيانات المك :المصدر
  .الركود االقتصادي حسب تعريف المكتب الوطني للبحوث االقتصادية إلىالبياني 

 

 كما) الشباب لدى البطالة في مخيفة ارتفاع مستويات إلى هذا أدى وقد

 الشباب ولدى سبانياإ في %21 حول تترنح فهي ،(3 الشكل من يتبّين

 الظاهرة جانب إلى المتحدة، لمملكةا في كاريبى-إفريقي أصل من

 .الخريجين لدى للبطالة المتنامية
 

 2الشكل 

ارتفعت البطالة 

بدرجة ملحوظة لدى 

الشباب األوروبي 

خالل السنوات الثالث 

 .الماضية

 

 
 

 Thomson Reuters Datastream, Eurostat      Reuters المصدر:

graphic/Scott Barber 5/2/2012 
 

 ذلك يكون قدو ،دوريا أثرا باعتبارهالوضع  هذا فصر السهل من

 قاعم األكثر المشكلة يحجب أال ينبغي لكنه منه، جزء في صحيحا

 ،لناشئةا العالمية العمل سوق متطلبات بين التطابق عدم في المتمّثلةو

 من% 32 كان ،3100 عام ففي .غالبا الجامعي التكوين يوّفره وما

 مقابل) العمل، عن عاطلين المتحدة، المملكة في الجامعات خّريجي

 المّتحدة الواليات لدى وكان ،(رسادمال خّريجي من فقط% 31
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 في يعتمدون ماجستير شهادة حامل 211,111 يناهز ما األمريكية

 تفاعار وجود هو لنظرل لفتمالو .الغذائية" الكوبونات" على معيشتهم

 يفف عات،الجام خريجي لدى( التشغيل في نقص أو/و) البطالة في

 صأشخا جدوي ال شاغرة وظائف عملال أرباب لدىفيه  الذي كانالوقت 

 دوق .لشغلها المهارات المطلوبة أو الشخصية تسماال لديهم تتوّفر

 أرباب من% 12 حوالي أن مؤخرا أجريت مسحية دراسة أظهرت

 دخولل المطلوبة المهارات لديهم تتوّفر أشخاص عن ون بجدّ بحثي العمل

توفّر  عدم إلى النقص هذا أرباب العمل من% 11 رجعويُ  ،فائالوظ

 وبعض ،الخريجين بعض أن فيإذن  عجب وال 7.مئمالال التدريب

 ،العالي يمالتعل قيمة في يشّككون اوأبد ،والسياسة األعمال في القياديين

 رئيسال لّخص وقد .لها تكون أن المتوّقع بالقيمة الشهادة تكون ال فقد

 :بشكل واضح في قوله الشعور هذا ،الجنوبية ياكور رئيس ، Leeلي

 8."العمل إلى واذهب الكلية تخطّ "

 

 من التضّخم أعلى  ةسرعكلفة التعليم العالي ترتفع بت  .1.2

 الشهادات تكلفة ارتفاع مع دّقة أكثر أصبحت هذه ةالقيم أسئلة إن

 اتالوالي في التعليم إلحصاءات الوطني المركز أشار فقد .الجامعية

  :أن إلى (3102) العام هذا لمتحدةا

 

 المؤسسات في والطعام اإلقامة وأسعار الجامعية، الدراسة رسوم"

 بنسبة ، 3101نوفمبر و 3111 يناير بين ما الفترة في ،ارتفعت العامة

الربحية  غير الخاص القطاع مؤسسات في األسعاروأن  ،23%

 [أكيدنات] ".للتضخم مرالاة التعديل بعد %20 بنسبة ارتفعت

 

                                                           
7 Barton 2012 
8 Yun 2012 
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 39 ليوم  Wall Street Journalجورنال ستريت وول صحيفة وحسب

 ارتفع المتحدة الواليات في الطالب ديون مجموع فإن ،3102 فبراير

 0 قرابة حاليا يبلغهو و ،3103 و 3119 بين ما الفترة في %20 بنسبة

الذين هم  الطالب من %22 فإن ذلك، إلى باإلضافة .دوالر تريليون

 ،(أكثر أو يوما 91 بـ) الدفع في متأخرون ولهم ديون، ثالثينالـ سن دون

 3111.9 عام فقط %03 بـ مقارنة

 

 وطضغ كانت فقد ،أيضا أخرى بلدان في واضحة مماثلة اتجاهات هناك

 إحداث يف رئيسيا سببا انجلترا في الحكومية الجامعات على التكلفة

 وإدخاله 3101 عام ةللطلب الجديد الرسوم لنظام البريطانية الحكومة

  .3103 عام التنفيذ حيز

 

 مؤلّفهما في Christenson and Aring نغيآيرو كريستنسن أشار وكما

The Innovative University (ةبدعالمُ  الجامعة)، الزيادة هذه فإن 

 10."لوأفض أكبر هو ما إلى النزعة" غالبا تقودها التكلفة في القاسية

 عم ،تجتهد جامعة كل أن إلى اإلشارة يف مغاليين لمؤلفانا يكون قد

 ةكرفالال مجال إلنكار  لكن هارفارد، جامعة مثل لتصبح الوقت، مرور

 تكمن في المشكلةفإن  الجامعي الطالب نظر وجهة منأّما  .األساسية

 الجامعة في التكلفة عليه تقوم الذي األساس من األوفر الجانب أن

 ألساتذةا أن باعتبار ،أحيانا ضار أّنهو بتجربته، له صلة ال التقليدية

 لتدريسا مسؤوليات يتجنبون المثال، سبيل على الخبرة، ذوي الباحثين

  .األولى الجامعية المرحلة في

 

 لتكلفةا خصم بعد حتى الطالب، يدفعه الذي السعر فإن ذلك، على عالوة

 وفي .والطلب العرض بين التقليدية العالقة دائما يعكس ال األساسية،

 قياس بخالف) الجامعات إلىبالنسبة  النتائج قياسأن  إلىنظرا  واقع،ال

                                                           
9 Simon and Ensign 2013 
10 Christensen and Eyring 2011: 82 
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 قياس فإنكاف وغير مالئم،  غير )المثال سبيل على ،يةرسالمد النتائج

 فكلّما هنا ومن .جودةيقوم مقام ال أنه على إليه ظرنيُ  المدخالت

 لجامعية،ا التصنيفات مختلف في المدّرس، إلى الطالب نسبة انخفضت

  11.أفضل تصنيفال كان

 

 في فاعبارت مرتبطارتفاع التكلفة فإن االفتراض بأن  أخرى، بعبارة

 رفع إلىبالتالي  يؤديو، حقيقة ذلككون ب وقناعة اشعور دولّ ي الجودة

 ما الباغ السعر فإن التكلفة، عن النظر وبغض ذلك، جانب إلى .التكلفة

 مت عندما ل،المثا سبيل على .للجودة مؤشر أنه على أيضا إليه ينظر

 اختارت ،3103 عام المتحدة المملكة في الجديد لرسوما نظام إدخال

 جنيه 9,111 وهو مستوى أعلى إلى رسومها رفع عديدة جامعات

 أن خشية بل للتكلفة،حقيقي  حساب أي بسبب ليس وذلك إسترليني،

 أي وأنها، الجودة، في انخفاض أنه على السعر انخفاض إلى ينظر

 بعالماتها الضرر لحقي أو السوق في حصة تخسر قد الجامعات،

 معا انعيدف السوق ومنطق الحقيقية ةفالتكلف .معاً  كليهما أو التجارية،

 .رحمة بال األعلى إلى الشهادة ثمن

 

 

 

 في األثناء، تنخفض قيمة الشهادات  .1.2

 فوقي ،تهحيا ا يكتسبه طيلةبم قياسا شهادة، على الطالب حصول إن

 على يدلّ  ما هناك ليس لكن الثانوية، الدراسة ختم تهقيمبكثير من حيث 

 ماك .الشهادات جميع إلى وبالنسبة ،األبد إلى يستمر سوف ذلك أن

 األمريكيين للطالب المالية المكاسب متوسط فإن ،2 الشكل يوضح

 بين ما الفترة في %01.1 نسبةبـ انخفض البكالوريوس على الحاصلين

 في %13 نسبةبـ ارتفاع من بالرغم وذلك 3103سنة و 3111سنة 

                                                           
11 Baty 2011   
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 يكون أن المرجح غير من أنه مع المتحدة، المملكة في 12.التكلفة

 خّريج قيمة ومع بقاء العمل، عن عاطلين المتخرجون الطالب

أمورا  فإن ، London Economicsلمجلّة وفقا ثابتة، العليا الدراسات

 في ملالع ربابأ يشّكك ما وكثيرا ،الشهادة طبيعة على تتوقّف ةكثير

13.الشهادة تتيحها التي المهارات
  

 

 انخفاض 2الشكل 

مردود الشهادات 

 الجامعية

 

 
 المصدر:

College Board, U.S. Department of Education, Census Bureau,   and Citi Research. 

Tuition and earnings were weighted in 2010 dollars; tuition and fees were enrolment-

weighted. 

 

 المالع في الخريجين عدد إن ما. حد إلى ،والطلب العرض تأثير هو هذا

 مريةع فئة كل نسبة تزايد إلى منه جزء في راجع وهذا بسرعة، يتزايد

 لنموا لىإ أكبر حدّ  إلىاجع رلكنه  .المتقدمة البلدان في بالجامعة تلتحق

 األسواق في بالجامعة ينالملتحق أعداد في exponential growthاألّسي 

 م،وحده ّيونالصينالخّريجون  مّثلي سوف ،3131 عام ففي .الناشئة

 أعمارهم تتراوح الذين ،العالم في الجامعات خريجي جميع من 39%

 نالخريجي عدد أن ،يعني ذلكوباألرقام المطلقة، فإن  سنة. 21و 32 بين

 يفبكاملها  العمل قوة يعادل سوف العمرية الفئة هذه في الصينيين

 14المتحدة. الواليات

                                                           
 12 See 

http://static1.businessinsider.com/image/50b62f7769bedd7547
00000a-522-476/student-  tuition-earnings.jpg    

13 London Economics 2013   
14 OECD 2012 

http://static1.businessinsider.com/image/50b62f7769bedd754700000a-522-476/student-%20%20tuition-earnings.jpg
http://static1.businessinsider.com/image/50b62f7769bedd754700000a-522-476/student-%20%20tuition-earnings.jpg
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 ات،الدرج تضخم على قوية أدلة أيضا هناك ،األسئلة هذه إلى باإلضافة

 مرتبة على الحاصلين الخريجين عدد في الضعف من بأكثر ارتفاع مع

 بعأر فخالل الماضي. العقد المتحدة خالل المملكة في الشرف األولى

 لو وحتى 15.%12 بنسبة ئةالف هذه من الطالب عدد ازداد فقط، سنوات

ي وف المدرسي النظام في العامة التحسينات بعض بحصول قبلنا

 قيمة بأن وتوحي ،مدهشة تبقى األرقام هذه فإن الجامعي، التدريس

 االنخفاض. بصدد العليا الشرف مراتب

 

 العمل لسوق المتغّيرة والمتطلبات االتجاهات هذه بين جّمعنا وإن

 تملةالمح القيمة بخصوص التساؤالت فإن آنفا، إليها المشار العالمية

 انتك ومهما .على أقل تقدير بالطرح جديرة تبدو التقليدية للشهادة

 يصبح وقد الضغط، من يزيد األسئلة هذه طرح مجّرد فإن اإلجابات،

 ذلك، على وعالوة متوّقعة. لكونها ذاتيا تتحقّق أخرى نبوءة النهاية في

 بحيص والمؤسسة، الموضوع بحسب هاداتالش قيمة إلىُينظر  فعندما

 هاتقيم رغم الشهادات، هذه بعضل االقتصادية قيمةال أن الواضح من

 تُكتب الذي الورق قيمة تساوي ال ،ام شخصإلى بالنسبة  جوهريةال

 مارس 1 ليوم Chronicle of Higher Education صحيفة وحسب عليه.

 بناء الكليات تصّنف 3119 عام بدأت Boeing بوينغ شركة فإن ،3102

 زستيفن ريتشارد وقال .الشركة داخل خريجيها أداء جودة مدى على

Richard D. Stephens، والتنظيم البشرية الموارد رئيس نائب 

 من تقييمال نفس إجراء تعتزم الشركة إن ،بوينغ شركة في اإلداري

 16.(3102) السنة هذه جديد

 

 وجود إلى المتحدة الواليات في أجريت مؤّخرا دراسة وأشارت

 حسب التخرج حديثي الجامعات خّريجيكبير بين  اختالف

                                                           
15 Harris 2012 
16 Fischer 2013 



- 40 - 
 

 علىأ كانت حيث، لبطالةرضهم لتع خطرمن حيث وذلك  ،اتهمتخصص

 يعوالمواض الحرة الفنون مجال في المتخصصين لدى البطالة معدالت

 لدى بكثير أقلّ  المعّدالت هذه كانت حين في ،(%00حوالي) التقنية غير

 نتائج إلى أخرى دراسة أشارت كما 17أعلى. تقنية بخبرة مّتعونيت الذين

 لّدخلا كان حيث التخصص، حسب ،خلالدّ  بمتوسط يتعلّق فيما مماثلة

 تخصصاتحين كانت  في ،(دوالر 12,111) الهندسة لمجاالت األعلى

 111,13)الً دخ األقلّ ي ه والتربية االجتماعية والخدمة النفس علم

 بها قامت مسحية دراسة  Forbesفوربس مجلة نقلت وقد 18.(دوالر

 19.ةتدعم هذه الحقيق للكليات التابعين العمل ألرباب الوطنية الرابطة

 عدب توّفره الذي الدخل حيث مناألعلى  عشرةالـ التخصصات من تسعة

 أن بالحواسي مهندسي فبإمكان - التكنولوجيا مجال في كانت ،التخرج

 عن يتبعهم ،همتخرج عند المتوسط في دوالر 11,111 كسب يتوّقعوا

 دخل متوسط كان وقد دوالر. 66,111 بـ الكيميائيون المهندسون كثب

 لدخ إلى بالنسبة متواضعة بزيادة دوالر، 11,122 ،3103 سنة خّريجي

 لنتائجا أن إال نفسها، هي الشهادات تكلفة تكون ما وغالبا السابق. العام

 والتشغيل. تاإليرادا حيث من كبير حدّ  إلى تختلف

 

لية، قيمتها الفع تفقدنه على الرغم من أن الشهادات ولكن، يجدر القول إ

وشهادات جامعية الشهادات ال أصحابأن  أدلة قوية على هناكمازالت 

م هلّقون رواتب أعلى من تلك التي يتلقّاها نظراؤعليا يتالدراسات ال

 Sutton. وقد وجدت دراسة أجرتها مؤسسة ساتون األقّل شهادات

Trust  ،أن دخل حامل شهادة الماجستير في المملكة المتحدة مؤخرا

جنيه إسترليني سنويا،  2,211 يفوق دخل حامل الشهادة الجامعية بمبلغ

 20السنة. في دوالر 211,06 ويبلغ في الواليات المتحدة أعلى الفارقو

 

                                                           
17 Carnevale et al 2012 
18 Carnevale et al 2011 
19 Casserly 2013 
20 Lindley and Machin 2013   
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 ديثةح ، وهي لجنةالجامعية بالمسالك الخاصة سنغافورة لجنة أن يبدوو

 بإضافة وأوصت الشهادات قيمة في االختالفات هذه أدركت العهد،

 بنسبة المشاركة مما يرفع) 3131 عام بحلول جامعي مقعد 2111

 كمسال" في الجديدة المقاعد تكون أن على أصرت اللجنة لكن .(11%

 ،قتصادباال وثيق ارتباط لها يكون أن يمكن التي التطبيقية الشهادات

 تلك لتطبيقات عميق وفهم قوي نظري بتكوين ينمجّهز طالبا وتنتج

  21"الحقيقية. الحياة في المسالك

 

 واعبأن مقارنةأيضا  تنخفض أن يمكن الشهادة قيمة فإن حال، أي على

 زالت ال للشهادة التجارية القيمة أن ورغم بالخبرة. أو األخرى التعلّم

ما  سريعا انهفإ عمل، أول على لحصولإلى ابالنسبة  هاما عامال تشّكل

 مةوالقي ،العمل في الفعلية الخبرة مثل أفضل ليبد أداء  ب ُتعّوض

 Carl كامدن كارل قال ،هذا الصدد وفي السابقين. للمشّغلين التجارية

Camden، لشركة التنفيذي المدير Kelly Services عمل ورشة خالل 

 يلبطا تمّكن مصفاة من أكثر ليست الشهادة إن ،مؤخرا نظيمهابت قمنا

 أن امضيف .المتراكمة السير الذاتيةو الطلبات إلى الوصول من العمل

 ةتكلف لدفع مستعّدين نيكونو ال قد أعمال، أرباب هم الذين عمالءه

 يببالتدر العهد حديثي األشخاص أن إلى نظرا العاملة، القوى تدريب

 لذلك ،أعلى اأجر يتيح لهم عمل على لحصولل تدريبهم بعد يغادرون قد

 لىع المهارات. ذوي الشغل طالبي توظيف يفضلون أرباب العمل فإن

 ألولا الّطراز من شركة في العمل من سنوات بعض فإن المثال، سبيل

 شهادة من قيمة أكثر تكون ما غالبا اإلدارية االستشارة مجال في

 المؤسسات. أفضل من األعمال إدارة في ماجستير

 

 المحتوى في كل مكان توفّر  .1.2

                                                           
21 Wong 2012: 3 
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 ماءأس تذّكر يحاوالن وزوجته مايكل كان األخيرة، اآلونة في يلةل ذات

 عن وغني .The Karamazov Brothers الثالثة كارامازوف اإلخوة

 أسهل ي عملّيةوه ،Google إلى لجأوا دقائق بضعةبعد  إنهم القول

 لنظرل لملفتا لكنَ  المجاورة. الغرفة من نفسه الكتاب جلب من بكثير

 بل ،فحسب األسماء إلى ليس الفوري الوصول هو ،لمايك إلى بالنسبة

 الكتاب. على العميقة األكاديمية التعليقات من مجموعة إلى أيضاو

 

 وجود على دليل لكنه اآلن، روتينيّ  أمر هذا إن الحال، بطبيعة

 ةيالجامع للمكتبات أو للمحاضرين يعد ولم مكان، كل في المعلومات

 .سابق وقت في لديهم تكان يتال( الهيمنة األقل على أو) االحتكار

 ،(الحق توق في سنتناوله ما وهو) والتعلّم التعليم في آثار التطّور ولهذا

 كلما ألقل،ا على ،تتقلّص الجامعة سلطة بأن هنا، بالقول سنكتفي لكننا

 مجانا. متاحا المحتوى أصبح

 

 وكما أّسي. بشكل نما المعلومات حجمد مجرّ  فإن المزيد، هناك لكن

إن ما ف" مؤخرا،ل غوغ شركة نم Eric Schmidt شميدت إريك الق

 الحضارة فجر منذ أحدثناه ما يعادل يومين كل معلومات من هنحدث

 اكتشاف إلى  Newtonنيوتن يصل أن وقبل 22".3112 عام حتى

 تكتبي الت تقريباالهامة  المراجع كل ناواستبط درسقام ب فقد الجاذبية

 نيمك ال إنجاز وهو السماوية، الميكانيكا حول السابقة األلفية خالل

  اليوم. تصوره

 

 تنشر التي العلمية المقاالت عدد في الهائل االنفجار 0 الجدول يورد

 الماضية. الثالثة القرون خالل وياسن
 

 :0الجدول 

نمو حجم المعلومات  

 سنة  211خالل 

 المقاالت األكاديمية المنشورة سنويا السنة

0231 222 

0211 166 

                                                           
22 Siegler 2010 
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 0011 111 2 

0011 226 02 

0611 601 10 

0611 302 310 

3111 360 023 0 

3116 202 222 0 
 

مليون: تقدير لعدد المقاالت العلمية  21، المقال رقم  Aref Jinha عارف جنها المصدر:

 .Ottawa  ،3101الموجودة حاليا، أوّتوا

 

 كل بعيدة المعلومات أن ىإل إشارة عابرة رشين أن يمكننا بالمناسبة،

 هذه أن هو المرحلة هذه في الرئيسي المبدأ لكن الحكمة، عن البعد

 ةبالسيطر عالقة ذات قضايا وتثير مكان، كل في موجودة المعلومات

 دون ليتواص ،الجامعة فيو .وتوليفها وتركيبها شفافيتهابو عليها،

 لىع مضى نقر إلىاته بداي تعود، الذي التخصص نحو التوّجه هوادة

 طبيعةب .ركيبتتوليف والبالاآلن  يطالبون العالم مواطني لكن األقّل،

في هذا  للذهن يتبادر - رائعون مولّفون الجامعات داخل يوجد الحال،

 .Edward O نويلس وأدوارد ، Jared Diamondدايموند جاريدالمقام 

Wilson، غالدويل ومالكولمMalcolm Gladwell  - لباً غا التوليف لكن 

 المؤسسات مثل الجامعات، خارج منظمات قبل من اآلن ُيقّدم ما

 التجارية، الخبرة بيوت أو العامة والوكاالت ،thinktanks االستشارية

 ميدان ففي فعل. إلى التوليف يترجمون الذين أولئك قبل من أو

 لىع مايكل يجرأ المثال، سبيل على المدرسي، اإلصالح اختصاصه،

 في عالميال الصعيد على تأثيراً  األكثر التقارير بأن ،أحيانا التفكير

 التعاون منظمة عن صدرتهي تقارير  ،الماضية الخمس السنوات

 وحدة عن أو ماكينزي، شركة عن أو ،(OECD) والتنمية االقتصادي

 اآلونة في Economist Intelligence Unit االقتصادية االستخبارات

 األخيرة.
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 نويمياألكاد زالما تماما، عنها نتغاضى أال ينبغي ألسبابو ،األثناء في

 رياتالدو في المنشورة المقاالت على قيمة أعلى يعلّقون الجامعاتفي 

 الفيديو وأشرطة المدونات، فيه تنضمّ  وقت في وذلك العلمية،

 ب  صخ في ،والصحف الكتب إلى ،"التغاريد"المصورة و والمعلومات

  الناس. انتباه جلب أجل من ،مدو  

 

  المنافسة تحتّد  .1.2

 يكاأمر في موجودة وغالبيتها ،الكبرى العشرين القرن جامعات تشهد

 النامي، العالمجامعات  من متزايدة عالمية منافسة وأوروبا، الشمالية

 مثال،ال سبيل على كونغ، وهونغ سنغافورة في البارزة الجامعات مثل

 في ةالجديد والجامعات ياللتكنولوج الهندية المعاهد األخيرة اآلونة وفي

 تئنشأ فقد تواجهها، التي التحّديات كل رغم باكستان، وحتى الصين.

 عالمي طراز من مؤسسةإلدارة وا التصّرف لعلوم الهور جامعة في

 من كل في مماثلة نجاحات وتوجد 23.الماضية سنة 23الـ  خالل

 أفريقيا. وجنوب وتركيا والشيلي المكسيك

 

 اآلخذ والطلب للسكان العالمي النمو ضوء فيو صّحية، ظاهرة هذه

 .اتهديد مّثلت ما بقدر فرصة إنها تمّثلف العالي، التعليم على التوّسع في

 ذهه ظهور في تتمّثل ال الحقيقي، التهديد وهي الجديدة، المنافسة إن

 ية،الغرب الجامعات كبرى لتقليد خصيصا المصّممة الجديدة الجامعات

 عىتس التي الجامعات من تماما جديدة نماذج روزب في تتمّثل ما بقدر

 والثورة عولمةلل نتيجة جذري بشكل رتتغيّ  التي الظروف استغالل إلى

  الرقمية.

 

                                                           
23 Lahore University of Management Sciences  )جامعة الهور لعلوم التصّرف(
3773 
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 يزيد ما ،3101 عام فيها التسجيالت ذروة في Phoenix لجامعة كان

 كانت اً،طالب 11,029 وبـ العالم، أنحاء جميع في طالب 611,111 عن

 مزّود أكبر ، Illinoisإلينوي والية في الربحية DeVry ديفراي جامعة

 تقرير في ورد ما حسب المتحدة، الواليات في الجامعي للتعليم

 Laureate لورييت شبكة أيضا وهناك 24.مؤّخرا  US Newsلصحيفة

 61 عن يزيد ما وتضم ،0999 عام تأسست أخرى ربحية منظمة وهي

 كةالممل في ليفربول جامعة ذلك في بما بلدا، 39 في عال تعليم مؤسسة

 .اإلنترنت عبر التعليم إلى جريئة بطريقة انتقلت قدو المتحدة،

 

 تدالربح فقبهدف  الخدماتلتقديم  ةديالجدالمؤسسات سمعة بعض إن 

بريقها بسبب معدالت التسرب المرتفعة )ويزعم تقرير للحكومة 

مج في برا %61األمريكية أن المعدل المتوسط لهذا التسّرب بلغ 

شهادات الزمالة(، وبسبب ارتفاع اإلنفاق على نشاطات غير ذات صلة 

يضا أبالتعليم مثل التسويق وتقاسم األرباح. وقد تكون الحكومة ساهمت 

 لقروضل الدعم المقّدمفي المشكلة من خالل القوانين غير الصارمة و

ن االعتقاد بأ أ  الخطالطالبية، وفي كلتا الحالتين فسوف يكون من 

 25.بسبب هذه االستعماالت السّيئة يتالشىتكار ذاته سوف االب

 

أيضا. هناك مثالً جامعة  نقطاعهناك نماذج أخرى لالبتكار تهدد باال

التي  (BYU-Idaho)في والية أيداهو  Brigham Youngغ نابريغهام ي

 The Innovativeيصفها كريستنسن وصفا مطوالً في روايته الجّذابة 

University (المبدعة الجامعة) ملة كاسنة تستمّر طيلة . فبإدخال عملية

 نعمزيد من المسؤولية اللتغيير أنموذج التعلّم )حتى يتحّمل الطالب 

وتكون هيئة التدريس أفضل استعدادا وقادرة أيضا على التعليم  ،تعلّمهم

مجموعات( وبتقديم مقّررات وشهادات عبر اإلنترنت، توّخت  ضمن

. ففي حين كان أسلوب المحاضرة هو تمامايدا هذه الجامعة اّتجاها جد

                                                           
24 Lytle 2012   
25 Fain 2012 
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ل ال يمثّ  هذا األسلوب من التدريس في السابق، أصبح %91القاعدة في 

م الذي يتقاس "فريق التدريس". وقد مّكن أسلوب فقط %31اآلن سوى 

من تقديم مقررات عابرة للمناهج  ،فيه الطالب أنفسهم عبء التدريس

يل المثال، حيث لم يكن أي من في باكستان على سب، كما الدراسية

تحويل جامعة لوهذا مثال  26المشاركين خبيرا، لكنهم تعلّموا معا جميعا.

ما هو "أكبر وأفضل"، بما في ذلك  إلىيتحدى تحّديا واعيا النزعة 

تخلّي الجامعة بجرأة عن برامجها الرياضية وبرامجها أللعاب القوى. 

من كلية هارفارد إلدارة   Kim Clarkكيم كالركالجامعة عندما انتدبت و

التحويل، بدأ القطاع يهتّم  عملية األعمال من أجل المضي قدما في

 بذلك.

 

ونتج عن هذه التغييرات تحّسن في الجودة، وزيادة في أعداد الطالب 

 في أي سوق، فإن المنافسين الذينو وانخفاض في التكلفة. وتاريخيا

 .همنظرائهم القانعين بأدائلى يحققون هذه النتائج سرعان ما يتغلّبون ع

 

، فقد شهدت السنتان الماضيتان صعود عالوة على هذه التغييرات

ويرمز هذا االختصار  .اآلن ذي أصبح شائعاال "MOOC"االختصار 

  Massiveنظم التعلّم اإللكتروني المفتوح والعالي االستقطاب إلى

Online Open Coursesمهور ، ويعني مقررات مجانية ومفتوحة لج

 أعداد كبيرة من الناس. إن التعليم عبرتلبية احتياجات ومبنية ل ،عالمي

لكة فالجامعة المفتوحة في المم ،عد ليسا جديدينم عن بُ االنترنت والتعلّ 

المتحدة هي مثال قديم جدا لتعلّم حدث بعيدا عن الحرم الجامعي، وتقدم 

عقود مقررات  في باكستان منذ( AIOUجامعة العالمة إقبال المفتوحة )

تحّسن جودة التجربة عبر هو  جديدالللجماهير عبر التلفزيون. 

جانب عظمة المواهب  إلىمن خالل التكنولوجيا والتصميم،  ،اإلنترنت

العقلية للمدّرسين القائمين على بعض هذه المقررات. ويلّخص ديفيد 

، الذي يقود شراكة بين جامعة غربي أستراليا  David Glanceغالنس

                                                           
26 Christensen and Eyring 2011: 455 



- 47 - 
 

(UWA) وجامعة ستانفوردStanford  إلكتروني بهدف تطوير مقرر 

 هذا األمر بقوله:محمول، 

 

ّك وال ش ،"إن التحديات التي تواجه الجامعات هي تحّديات حقيقية

قمنا بهذا العمل  لقدفي أن هذه المقررات كانت نقطة التحول. 

بطريقة ما في الماضي، لكن األمر مختلف هذه المرة، إذ أن العمل 

 مهيأيتم في المكان المناسب وفي الوقت المناسب مع جمهور 

  27"ثقافيا للتعامل مع هذه المقاربة.

 

حدة، في الواليات المت تي نشأتال اإللكترونيةمقررات ال إلىباإلضافة 

، وهو جامعة عبر FutureLearnفقد استجابت المملكة المتحدة ببرنامج 

ة لكن محتوى مقرراتها نترنت، قامت على أسس الجامعة المفتوحاإل

 المؤسسات الموجودة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. مستمد من 

 

بر أن جودة التعليم والتعلم ع إلى تشيرالمبكرة التي هناك بعض األدلة 

وجها عندما يجريان اإلنترنت يمكن أن تكون أفضل من جودتهما 

لها كن تحليوليس أقل هذه األدلة أن جميع التفاعالت واضحة ويم .لوجه

  28.خلف أبواب قاعات المحاضرات وتحسينها، وال تحدث في الخفاء

 

المجلد    Maxime Gorkyغوركيلّما سّمى مكسيم ومن المفارقات، أنه 

ما كان يقصده هو أن أفضل فإن ، "جامعاتي"الثاني من سيرته الذاتية 

ي، جإعداد للحياة هو ذلك الذي يتم في العالم الحقيقي وليس في برج عا

وأنه باإلمكان العثور على اإلرشاد في األماكن غير المتوّقعة. كما أن 

هناك عددا متزايدا من مصادر التعليم العالي، غير الجامعية، التي 

على سبيل المثال، فإن المنحة الجامعية التي تسندها  .تحظى باالحترام

 ،يادوالر أميركي سنو 21,111، وقيمتها Theil fellowshipمؤسسة ثيل 

                                                           
27 David Glance, from personal interview with the authors ،دايفد غالنص( 

ين( من مقابلة شخصية مع المؤلّف  
28 US Department of Education 2010 )وزارة التربية للواليات المتحدة( 
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تمكين الممنوحين من التسّرب من الجامعة  إلىوتهدف  ،لمدة سنتين

والتركيز على أفكارهم ومشاريعهم، تعتبر أكثر تنافسية من جامعة 

يجد أن التعلّم القائم على العمل واالتصال  بعض الطالب 29برينستن.

أكثر قيمة من الدراسة النظرية. هو مع المرشدين العاملين في مجاالتهم 

، وهي شركة nstitute[E]شركة  ك منافس محتمل بارز آخر هووهنا

تأسست حديثا في مدينة نيويورك شعارها "تعلّم بالممارسة"  ناشئة

 ،سنة 31-09وتشّغل قلة مختارة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 طهذه الشركة بربقوم تال تلّبي احتياجاتهم. ثم  الجامعةويؤمنون بأن 

ية مرشد لفترة تدريبب الشباب )الذين يسّمون زمالء(ء كل واحد من هؤال

 في مدينة وأكالبإقامة كاملة مبيتا الزمالء  يتمّتعتدوم سنتين. و

 30مرشد. 211نيويورك، ويتواصلون مع مجموعة من 

 

 لىإأن تلك البرامج متاحة حاليا وممولة فقط بالنسبة  إلىويشير النقاد 

مات تدّل على أن الحركة أصبحت نخبة قليلة جّدا، إال أن هناك عال

 تستقطب جماهير أكبر. 

 

متجرا متعّدد  Notgoingtouni.co.ukويوّفر الموقع اإللكتروني 

برامج تدريبية دون أن يكون لديهم شهادات.  بلشبااالخدمات يجد فيه 

وفي هذا الظرف المضطرب يصعب التنبؤ بالكيفية التي سوف تتّضح 

 إلىهنا هو لفت االنتباه  ليهإ هدفإن ما نبها هذه التطورات وغيرها. و

 االحتماالت اآلخذة في الظهور. 

 

بالطبع، ال يزال هناك عدد من العوائق أمام الوافدين الجدد، عوائق 

 Norman، حسب تعبير نورمان ديفيزكسّو ثلجاالجبل الم سفحجعلت 

Davies ، حّد اآلن يبدو صلبا. وقد تؤّخر هذه العوائق  إلىال يزال

لبعض الوقت. على سبيل المثال، فإن النظم الرقابية  االنهياروث حد

                                                           
29 Kelly 2012 
30 Smith 201 
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في العديد من البلدان ال تزال تعكس نموذج الجامعة التقليدية، وتخدم 

 ، وتعمل ضد الوافدين الجدد.الجامعات الحاليةمصالح 

 

مي مقدإلى بريطانيا كمثال، فسيظل من الصعب بالنسبة لو أخذنا 

لى صالحيات منح الشهادات، كما أن الحصول ع بمقابلالخدمات 

ة. دما إذا كانت هذه الفكرة جيّ  بخصوصالحكومة االئتالفية منقسمة 

من تقديم  3101عام  إال Browne Review "مراجعة براون"ولم تتمّكن 

"بأن ُيعاَمل الطالب غير قضي وت الحكومة مقبولة لدىتوصية 

 ن حيثمالمتفرغون المتفرغين بنفس الطريقة التي يعامل بها الطالب 

وتعتبر بريطانيا بلدا تقدميا نسبيا. أما في البلدان هذا  31.م"تكاليف التعلّ 

ي فإن نظام الرقابة بق ،األمريكيةالواليات بما فيها العديد من  ،األخرى

المتفّرغين كلّيا  ينطالب المرحلة الجامعية التقليدي مرّكزا على

 سنة.  31و 09تتراوح أعمارهم بين الذين  ،للدراسة

 

تشّكل الترتيبات الجامعية المختلفة حاجزاً آخر أمام المبتكرين الذين 

ات أكبر الجامعات العالمية. وتشّكل هذه عتبيرغبون في اقتحام 

ة هامة ل قيموتحم  ما، الترتيبات عامال مؤثرا في اختيار الطالب لجامعة 

ع. األوس كعالمة تجارية في مجال العمالة وفي المجتمع غير األكاديمي

 هاي تسويقف بقّوةرتبة الجامعة تبرز مالجامعة، فإن  إدارّيي إلىوبالنسبة 

(. واألهم من الجامعات المتوسطة إلىوالدعاية لها )ال سيما بالنسبة 

ذلك، هو أن هذه المرتبة تحكم الكيفية التي يشّكل بها رجال اإلدارة 

بها في سلّم لالرتقاء  مفي محاولة منه ها،واّتجاهالجامعة سياسة 

 ذينع، فإن المجموعة الصغيرة من الناس الي الواقوف الترتيب.

 ر هائل على السياسات الجامعيةيأثت مهذه الترتيبات له يتحّكمون في

 الجامعات تقييمالمعايير المستخدمة في  3عالمياً. ويوجز الجدول رقم 

  32 في ثالثة جداول لفئة جامعية بارزة.

                                                           
31 Browne 2010:5 
32 ARWU 2011, Times Higher Education 2012, QS Top Universities 2013 
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ه اري جميعها أهّمية للنشاط المتعلّق بالبحث باعتبالترتيبات الثالثة تعط

من المعايير المعتمدة للحكم على جامعة من  %21يمّثل أكثر من 

على الرغم من أن تأثير هذه العوامل على التجربة العادية  –الجامعات 

ذه جانب ذلك، فإن ه إلىلطالب في المرحلة الجامعية هو تأثير ضئيل. 

 ىإلخدمات جديد أن يرتقي  قّدممستحيل لمالعوامل تجعل من شبه ال

الصدارة دون تمويل ضخم لمّدة عقود عديدة. وهذا ما يتعارض مع 

ن العديد من الشركات األكثر قيمة وتأثيرا، لم تبلغ إعالم اليوم، حيث 

 .عاماً من العمر بعدُ  31
 

 الجامعات تصنيف: الحوافز الضارة الناتجة لن 3الجدول 

  زجريدة التايمتصنيف 
 تصنيف في الجامعات كبرى

 QS سايمند كواكواريلّي
  ARWU (شنغهاي تصنيف)

 ( 21التدريس٪ ) 

  ،البحث: الحجم

والدخل والسمعة 

(21٪ ) 

  االستشهادات: تأثير

 ( ٪21البحث )

  دخل الصناعة– 

 ( ٪3.2) راالبتكا

  وجهة النظر الدولية-

والطالب  الموظفون

 (٪1.2والبحوث )

كاديمية مراجعة األقران األ• 

(11٪ ) 

مراجعة أصحاب العمل • 

 ( ٪01العالميين )

نسبة المدّرسين/ الطالب • 

(31٪ ) 

االستشهادات بالنسبة لكل • 

 ( ٪31مدّرس )

نسبة المدّرسين الدوليين • 

(2٪ ) 

 (٪2نسبة الطالب الدوليين )• 

التعليم: القدماء الفائزون بجوائز • 

 ( ٪01نوبل وميداليات فيلدز )

تدريس: أعضاء الهيئة هيئة ال• 

الفائزون بجوائز نوبل 

 ( ٪31وميداليات فيلدز )

الباحثون المستشهد بهم كثيرا، • 

 ( ٪31) مجاال 30في 

البحوث في الطبيعة والعلوم • 

(31٪ ) 

البحوث المفهرسة في • 

استشهادات العلوم/العلوم 

 ( ٪31االجتماعية )

نصيب الفرد من األداء • 

 (٪01األكاديمي )
 

لتي ا ذاتهاالوافدين الجدد هو السلطة  الذي يقف أمامالحاجز النهائي  إن

في هذه السوق، وربما أكثر من أي سوق ف. الجامعات الحاليةتمّتع بها ت

فشهادة من جامعة أكسفورد أو جامعة  ة:لتاريخ أهّميا يكتسيأخرى، 

ة. ألنها كانت دائماً مهمّ  حّد ما إلىمهّمة كامبريدج أو جامعة هارفارد 

 The Great American القيمُمؤلّفه  يف  Jonathan Coleكولويشير 
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University (الجامعة األمريكية العظيمة) أنه، باستثناء جامعة  إلى

ستانفورد، فإن جميع الجامعات األمريكية العظمى الحالية كانت عظيمة 

ك جامعة ديو تليناكإليها تضيف قد بالفعل قبل الحرب العالمية الثانية. و

Duke ا، امتيازات أخرى أيضب تتمّتع الجامعات الحاليةكاستثناء ثان. و

ليس أقلها المنح، والخريجون ذوو الشهرة والخريجون النشطون 

 ،وبالتالي سمعتهم ،األم جامعتهمالملتزمون بضمان أن تبقى سمعة 

 سليمة.

 

االنهيار ر ؤختقاد بأن هذه الحواجز يمكن أن تومع ذلك، فإن االع

ن أل، ذلك التقاعسأجل غير مسمى، هو بال شّك من باب  إلى ديجليال

بها  رّ يم العولمة والتكنولوجيا، والظروف المعقدة والصعبة التي ىقو

َغّير، وحساب التكلفة والمنفعة الذي هو أمر تاالقتصاد العالمي المُ 

ألفراد، كلها عوامل توحي بأن "شيئا ى الإولكّنه قاس بالنسبة  ،بسيط

، مع أننا قد ال Norman Davis ، حسب تعبير نورمان ديفيسما قادم"

 ؟ ما هو ذلك الشيء :نعرف بالضبط متى سيحدث ذلك. والسؤال هو

 الناجحة  عشرينالـمكونات جامعة القرن  ثانيا:

 

العليا لام  الدراساتوأنا  Jane"منذ اليوم الذي دخلنا فيه جين 

هيئة  إلىمت حياتنا. ومنذ انضمهي  ل، كانت جامعة يي0621

وكرئيس  ، وكباحثدّرس، كوفئت جهودي كم0622التدريس لام 

للجامعة مكافأة لالية. وبصفتي رئيسا، فقد لقيت الدلم القوي 

والفّعال من لدن ألضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب 

لكن باقتراب الذكرى  .والخريجين واألمناء واألصدقاء المخلصين

 مناسبأن هذا وقت  تا المنصب، أدركالسنوية العشرين لي في هذ

 ."للتغيير

 



- 52 - 
 

ن وبي ،إننا نقف بين تحّقق العديد من األهداف المؤسسية الهامة"

جولة أخرى من المبادرات الرئيسية. فقد أنهينا بنجاح حملة "ييل 

 ، وخّفضناةلشر االثنتيوجّددنا جميع الكليات السكنية غد"، ال

وأّمننا التمويل لبناء المرفق  ميزانيتنا في ألقاب األزمة المالية،

الجديد لمدرسة اإلدارة، وأنجزنا الكتلة الحرجة من الحرم الجامعي 

الغربي، وضمّنا االنطالق الناجح للكلّية التابعة لجامعة ييل وجامعة 

والفوج األول  ،سنغافورة الوطنية من خالل انتداب قيادة متميزة

ي حرم جامعي من ألضاء هيئة التدريس، وفتح آفاق جديدة ف

جديد. وأمامنا قرارات للينا اّتخاذها حول مواليد البدء في 

تشييد مبنى للم األحياء لجامعة ييل، ومرافق لتعليم  :مشاريع مثل

ين يتين سكنيتالعلوم، ومقّر جديد لمدرسة الفنون المسرحية، وكلّ 

 نقل مبنى الدراسات العليا ومبنى هندري إلىجديدتين، باإلضافة 

Hendrie Hall". 

 

 Rick ليفينريك  ،هذا مقتطف من رسالة وداع كتبها رئيس جامعة ييل

Levin،  رئيس معترف بنجاحه الباهر وهو -لدى تقاعده  3103عام، 

ة ويكشف هذا المقتطف حقيق العالمية. إلى الجامعة وصولوبفضله في 

بل ، قهي التقليدية، وهي أن الجامعة عشرينالـالقرن رائعة عن جامعة 

 تهتأّمالضّمنها ومجموعة من المباني. وفي رسالة  شيء، مكانكل 

عاما قضاها في قيادة واحدة من أرقى  عشرين خالل ما يقارب

الجامعات في العالم، سلّط ليفين الضوء على سلسلة هائلة من المشاريع 

نتيجة أكاديمية أو دراسة بحثية أو  إلىالبنائية، ولم يشر مرة واحدة 

 راريةاالستمعن  بليغلعالم. إن رسالته هي تعبير ا فين تأثير معيّ 

 .فهم يأتون ويذهبون ،الجامعّيون وليس عن األولويات فقط. ال يبقون

حال، فإن ييل ال تعطي  اآلجر باقيان ثابتان. وعلى أيالطوب ولكن 

ها ال ، فإناهأو إن كانت تر    قادما.  انهيارا جليديااالنطباع بأنها ترى 

 ة به.تشعر بأنها مهدد
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أنه مّر على تأسيس كبرى الجامعات في العالم قرن مثير  إلىنظراً 

، على  Yaleلإلعجاب، وفي بعض الحاالت عدة قرون )جامعة ييل

 إلىال يحتاج افتراض الدوام  (، فإن0110سبيل المثال، تأسست عام 

 : Christensen and Eyringوآيرينج وكما أشار كريستنسن .ما يبّرره

 

الجامعة تتجلّى في بنية األقسام وفي العالقة بين  فإن هوية"

ألضاء هيئة التدريس واإلداريين. وهي مدّونة ضمن فهارس 

المقررات وضمن معايير قبول الطالب ومعايير ترقية األساتذة، 

وضمن استراتيجيات جمع األموال وانتقاء الرياضيين. ويمكن 

وتبقى هذه مشاهدتها في مباني الحرم الجامعي وفي الماللب. 

  33."الخصائص المؤسسية ثابتة فيما يأتي األفراد ويذهبون

 

وكان بإمكان كريستنسن وآيرينج أن يضيفا أن هذه الخصائص تمتزج 

كالتاريخ ومشاهير العلماء السابقين واألكاديميين،  –عناصر أخرى ب

لتحدث عالمات تجارية هي من العالمات األكثر  –على سبيل المثال 

 اشربشكل مبيثير "هارفارد" أو "أوكسفورد"  ن اسمالم. فإقّوة في الع

 صوراً للتفوق األكاديمي على مر القرون.

 

 هذه الخصائص متأصلة في المؤسسة. وكما بّين كريستنسن وآيرينج: 

 

 مدروسةاستجابة ب"هناك تطور في الجامعة... ]لكن[ فقط 

يحدث لالحتياجات والفرص الهامة. إن تنظيم األلمال التجارية 

داخل حدود ثابتة، ونادرا ما يكون هناك ثورة من النوع الذي 

ت هذا الثبايشّكل كثيرا ما يبّشر به في التجارة أو السياسة. و

 مجتمع متقلّب مّيال إلىلقيمة الجامعات بالنسبة  ارئيسي امصدر

 34."الولع إلى

                                                           
33 Christensen and Eyring 2011: 77 
 نفس المرجع، ص 16 34
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، فإن هيمنة الجامعات الرائدة قوّية لدرجة أن ذلك إلىباإلضافة 

محاكاتها. ومرة أخرى يرى كريستنسن  إلى امعات األخرى تسعىالج

 : هوآيرينج أن

 

، فإن نمّو الجانبين الكّمي اتمؤسسلدد قليل جّدا من الباستثناء "

والنولي في الجامعة متواصل، حيث تصبح المقررات أكثر لددا 

وأكثر تخصصا، ويتم إحداث برامج جديدة للشهادات، والبحث 

اقتحام االّتحادات  إلىتأهيالً، وكذلك السعي لن مدّرسين أكثر 

الرياضية المرموقة أكثر. ويتم إضافة مباني جديدة وتحسين 

 35المباني األقدم منها."

 

وكما رأينا، فإن كريستنسن وآيرينج يصفان هذا النمّو باعتباره النزعة 

أن الغالبية العظمى من  إلى"األكبر واألفضل"، ويشيران  إلى

جامعة هارفارد،  مثل لتكونتسعى لواليات المتحدة الجامعات في ا

وذلك مهما بُعد أساس المقارنة. وكما أن الناس يصفون الهدف في 

 لىإ رك"، فإن الهدف بالنسبةاالدنم إلىاقتصاد التنمية بأّنه "الوصول 

 انالمؤلّف يشيرجامعة هارفارد". وكما  إلىالجامعات هو "الوصول 

يشحن" هذه للجامعات " Carnegie، فإن تصنيف كارنيجي أيضا

أال وهو  ،كل مؤسسة إلى النزعة، ويحّدد في الواقع الهدف بالنسبة

وقد قامت الجامعات بجمع األموال  36تسلق درجات سلّم كارنيجي.

لكليات الطب، ثم لكليات التجارة، على سبيل المثال، باعتبار أن هذه 

 هيبة. مصدرالكليات 

 

نج على الواليات المتحدة، لكن هناك يرّكز تحليل كريستنسن وآيري

. على سبيل المثال، من العالم نزعات شبيهة واضحة في أماكن أخرى

                                                           
 نفس المرجع، ص 11 35
 نفس المرجع، ص 11 36
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 التقنيةفبعد إنهاء النظام الثنائي )الذي كان يفصل المعاهد 

Polytechnics الجامعات( في إنجلترا في أوائل التسعينات من  عن

 إلى اسمهايير بتغالمعاهد دون استثناء  قامت هذهالقرن الماضي، 

"جامعة" وانطلقت على درب "األكبر واألفضل". وقد تساءل مايكل 

بعض من هذه المعاهد الآنذاك، ويتساءل بشدة أكثر اآلن، عّما إذا كان 

نية تق معاهد اءنشبإ قام ثر على المدى الطويل لو أنهسيكون ناجحا أك

هي  نجحتزة. والمعاهد التقنية السابقة التي يعتبر أنها عصرية مميّ 

تلك التي تسلّقت الترتيبات الجامعية واقتحمت ميادين البحث الرئيسية 

 . Oxford Brookesأو معهد Nottingham Trentمثل معهد 

 

ويجدر بنا هنا أن نخصص وقتا لتوضيح خصائص جامعة القرن 

ن هذه الخصائص واضحة لدرجة أنها ألية، وذلك تقليدالالعشرين 

ألن هذا المزيج من العناصر، كما و ،ناحيةمن أصبحت من المسلّمات، 

 .من ناحية أخرى ،جليديالد بقدوم االنهيار سنرى، هو المهد  

 

 

 

 المخرجات  .2.1

 البحوث :هما يةتقليداللجامعة إلى ابالنسبة هناك ُمخرجان أساسيان 

أنه من المعقول تماما توفير  إلىوالشهادات )ومع ذلك تجدر اإلشارة 

لتصور الشائع بأن الجامعات هي مؤسسات مخرج دون آخر(. ورغم ا

ول )ومن ثّم فإنها تمنح شهادات(، ومؤسسات في المقام األتعليمية 

يعتبر . وحقيقة األمر، فإن العكس هو الصحيح في في مقام ثان  بحثية 

 هدفهاالتدريس في الجامعة، بصورة متزايدة، مهمة ضرورية وشاقة 

مّوا ن ةونوعي االبحوث حجم تإيرادات لتمويل البحوث، وقد نم توليد

من  كل إلىهائال. ونظرا لتزايد أهمية العلوم والتكنولوجيا بالنسبة 

بالغ البحث مفي ستثمر يكالهما إن األعمال، فعالم الحكومات الحديثة و

جامعة  611وحده، أنفقت  3116أكبر من أي وقت مضى. ففي عام 
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لتطوير، وهو ما دوالر على البحث وا مليار 11,9أمريكية ما مجموعه 

 37على مدى السنوات الخمس السابقة. %12يمّثل زيادة بـ 

 

 عتوسّ  إلى ،أيضا" وأفضل أكبر" هو ما إلى النزعة أدت األثناء، وفي

 ومن .ةواالجتماعي االقتصادية العلوم وفي اإلنسانية العلوم في ثوالبح

 ،عالمياً  معروفا األكاديميين من قليل عدد أصبح البحوث، هذه خالل

 امهنً  منهم أخرى شريحة وحقّقت ؛الخاصة نهميدامي في األقل على

 المقاالت من هائلة أعدادا يكتب اآلخر البعض يزال الو محترمة؛

 .رقيةت على الحصول في( عبثا غالباً ) آملين ،قرأتُ  ال التي األكاديمية

 امًّ ك شك بدون أضافت عشرينالـ القرن جامعات فإن الصدد، هذا وفي

 عضب تحقيق ذلك في بما البشريين، والفهم المعرفة مجموع ىإل هائال

 لحمضا بنية تحديد ثلم العصور، كل في العلمية االكتشافات أعظم من

 .المثال سبيل على ،Crick & Watson وواطسون كريك قبل من النووي

 حريةبال النهوض في هاّما دوراً  تلعب الجامعات إن أيضا القول وينبغي

 نع بعيداً  المنحازة، وغير المستقلة البحوث راءإج وفي ،الفكرية

  .اتالحكومو قاسواأل مصالح

 

 ا،هتصميممن حيث  والشهادات، الشهادات. هو الثاني الرئيسي الُمخرج

 يجامعيّ  تدريب هو منها الغرض أنباعتبار  بالبحث،صلة  عادة لها

 نإف األقل، على النظرية الناحية ومن ذلك، إلى باإلضافة .المستقبل

 لجانبا وإن ،نهاميد فيكّل  المفكرين كبار قبل من يتم الطالب تدريس

 االعلي الدراسات شهادة أو البكالوريوس شهادة في اإلثارة من األوفر

 يتحقق ما نادرا لكن ذلك .التدريس هيئة مع االتصال هذا في يكمن

 اتوالمحاضر الدراسية، الحلقات الذي تشهده االكتظاظ بسبب عملّيا،

 هم الذين يقومون مقام العليا الدراسات طالببسبب أن و عد،ب عن

 ةاألولويفي التدريس، ألن هذه القيادات تعطي  األكاديمية القيادات

 آخر جزء في وخارجية منها جزء في ذاتية بدوافع للبحث، عموما

                                                           
37 National Science Foundation 3771:7 )المؤسسة الوطنية للعلوم( 
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 إنف ذلك، على وعالوة .(المثال سبيل على وتصنيفها، الجامعة سمعة)

 غير أو ،نةمعيّ  فئة على مقصورة أحيانا تبدو قد الدراسية المناهج

 هنةملتحاق بالا وننوي ال الذين الطالب غالبية إلى بالنسبة مالئمة

 .أكاديمية

 

 ليسو نفسها الشهادة هو حقاً  المهمّ  فإن ،الطالب من العديد إلى وبالنسبة

 قد هاقيمت أن ومع العمل، سوق في تتداول فالشهادة والتعلّم، التدريس

 كذل مع تمّثل نهافإ الحاالت، بعض في شهدنا كما تدهور، في تكون

 لهم ليس لمن المتاحة غير المهنية الفرص من لمجموعة سفر جواز

 لعالمةا وتبقى متساوية، الشهادات كل فليست الحال، وبطبيعة .شهادة

 أكبر من واحدة من شهادتك كانت إذاف .قوية للجامعة التجارية

  .كبير حد إلى قيمتها يعّزز ذلك فإن الجامعات،

 

ع ضخم للشهادات فقد كان هناك أيضا توسّ  ،الشهادات الجامعية اوماعد

الماجستير في إدارة األعمال، والدكتوراه.  ففي والماجستير،  –العليا 

في الدكتوراه حامل لشهادة  211 سوى كن هناكلم ي، 0911عام 

 111,12ر من أكث منح، تّم 3111وفي عام  38الواليات المتحدة كلها.

وفي بعض  39قبل مؤسسات أمريكية. ث منوبحفي الدكتوراه شهادة 

ة التي لم تكن تتطلب شهادة جامعيالمهن، كالتدريس على سبيل المثال، 

 في منتصف القرن العشرين، أصبحت شهادة البكالوريوس اآلن شرطا

أنها  على أكثر فأكثرالماجستير شهادة  إلى، وينظر لدخول تلك المهن

 د هام إن لم تكن، بصفة عامة، شرطا للتقدم الوظيفي والترقية.رصي

 
 قودالع في أهمية ازداد ، مخرجاللجامعة ثالثا مخرجا نضيف أن ويمكننا
 لىإ بالنسبة االقتصادية اآلفاق تعزيز في ةالجامع دور وهو األخيرة،

                                                           
38 Cole 2009: 30 
39 Survey of Earned Doctorates (SED) Fact Sheet 2007:  مسح لرسائل الدكتوراه(

المسندة : وقائع 3771( 
http://www.faculty.harvard.edu/sites/default/files/downloads/
3.2.3%20SED%20Fact%20Sheet.pdf  

http://www.faculty.harvard.edu/sites/default/files/downloads/3.2.3%20SED%20Fact%20Sheet.pdf
http://www.faculty.harvard.edu/sites/default/files/downloads/3.2.3%20SED%20Fact%20Sheet.pdf
http://www.faculty.harvard.edu/sites/default/files/downloads/3.2.3%20SED%20Fact%20Sheet.pdf
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 وّثقةم ستانفورد بجامعة السليكون وادي عالقة إن .المنطقة أو لمدينةا
 ،هارفارد جامعة بين لعالقةا إلى بالنسبة الشأن هو كما جّيد، كلبش

 ددالص هذا وفي .بوسطن وجامعة للتكنولوجيا ماساتشوستس ومعهد
 أن Kauffman Foundation كاوفمان مؤسسة أجرتها دراسة أظهرت
 قّدرت للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد لخريجي تابعة شركات
 من متأّتية منها مليار 061 دوالر، يريليونبـت السنوية العالمية المبيعات
 من% 36 يمثل ما وهو ماساشوستس، والية داخل توجد شركات
 أن أيضا الدراسة أظهرت كما 40.الوالية في الشركات جميع مبيعات
 اللو ماساشوستس والية في لتوجد كانت ما الشركات هذه من العديد

لذين ا المعهد طالب أن باعتبار للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهدجود و
 من %20 لكن ،%01 من أقلذاتها يشّكلون ماساشوسيتس  والية من هم

  41.المحلية المنطقة في يبقون المعهد خريجي مجموع
 
 مرتبطة يةالجامع البحوث من فّعالة حلقة تأّسست فقد الحالتين، كلتا في

 من ايدازتمعددا  وتستقطب كبرى، بصناعات أو فتّية بشركات
 يجعلهاو نفسها المدينة في االستثمار إلى يؤدي مما التجارية، المشاريع

 سباباأل جانب إلىهو، و من غيره أكثر فيه العيش رغبيُ  مكانا
 عيداوب .تدريسال هيئة استقطاب من الجامعات يمّكن، سبب كاديميةاأل
 تورنتو، مثل أخرى، أماكن هناك المتحدة، الواليات شواطئ عن

 الظروف لخلق تسعى وملبورن، ،غكون غنوهو وموسكو، ومانشستر،
 .السعيدبروز أسلوب العيش تساعد على  التي
 
 العمل في تحديدها وتم األخيرة، السنوات في إال الفوائد هذه تجلّ ت ولم

 الذي تورنتو، جامعة من Richard Florida فلوريدا لريتشارد الرائع
 هوو ،"تسامحوال والتكنولوجيا، المواهب،" إلى المدن نجاح فيه يعزو
 من Ed. Glaeser ويشير 42.جّيدة جامعة وجودل شبه ضروري مزيج
 الالم رأس" إلى أيضا، لإلعجاب مثير الذي يقوم بعمل هارفارد جامعة

 قائمة عن تختلف ال قائمة وهي ،"والمنافسة واالتصال البشري،
 في ّكرونيف ما غالبا ما، مدينة تطوير على القائمين ، مضيفا أنفلوريدا

                                                           
40 Roberts and Eesley 2009 
41 MIT News 2009 )أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا( 
42 Florida 2012   
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 إنسانية ةكتل" أنها على المدينة إلى النظر من بدال وحدها، التحتية لبنيةا
 المزيج هذاإلى بالنسبة  لجامعةا أهمية فإن أخرى، ةومرّ  43."مترابطة
 القرن في ،للجامعة الخاصة المساهمة هذه أهمية تزداد وقد .واضحة
 التقليدية المخرجات ألن ،مضى وقت أي من أكثر والعشرين الحادي

 ،ذلكجانب  إلى .القطاع خارج من متنامية منافسة سنرى، كما ،اجهتو
 والطالب التدريس هيئة أعضاء يكون أن تطلبت هذه المساهمة فإن

بشكل ماّدي،  نيموجود الفن، ومراكز المسارح مثل المرافق، وجميع
 امعاتالج من العديد خالص في رئيسيا عنصرا صبحت قدفإنها  لذلك

 .التقليدية
 

  ناسال. 3.3

على أنها عدد من  إليهاكما رأينا، غالبا ما ينظرون  ،إن قادة الجامعات
فإن عكس من ذلك، العلى و. المباني، كائنة أحيانا في حرم جامعي

   John Dos Passosباسوسجون  هي أن الجامعة، كما قال الحقيقة
 44".الناس لغة"الواليات المتحدة، هي قبل كل شيء  شأنفي 
 

مة الحوكالعاملون في : الجامعة ثالث فئات من الناس تضمّ تاريخيا، 
ن النمو إ. والطالب ،والخدمات، وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة

أن هذه الجامعات  بحّد ذاتهالهائل الذي شهده العديد من الجامعات يعني 
سبيل المثال،  على. غالبا ما تكون كبيرة جدا، أي بحجم مدينة صغيرة

 تعدّ ، Columbus-Ohioمدينة كولومبوس بايو فإن جامعة والية أوه
أكبر الجامعة  وتمّثل. طالب في المرحلة الجامعية األولى 16,111

فقا للسير و. المنطقة في اكبير اتأثير ّثرتؤو ،مشّغل في العديد من المدن
الطالب  فإن الجامعة،، نائب مستشار  Sir Steve Smithسميثستيف 
من أصل  1,111 وعددهم)لكة المتحدة في جامعة إكستر بالمم األجانب
وهو شغل في االقتصاد المحلي، موطن  2311يدعمون ( طالب 09,111

  .بقليلإال نسمة  011,111الـ تجاوز ال تعدد بالغ األهّمية في مدينة 
 

                                                           
43 Glaeser 2011   
44 Dos Passos 1966 
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، لكن دورهم في الجامعة الحوكمة هم األقل عدداب المعنّيونقد يكون 
النسبة ، ولكن بفقط للتمويل ضمان وضع جّيدإلى حاسم، ليس بالنسبة 

 تأمين الحرية األكاديمية التي يعتمد عليها النجاح في نهاية األمرإلى 
الوظائف اإلدارية والخدمية، التي يشغلها بصورة متزايدة  وأما .أيضا

حافظ ك الذي يكبار المهنيين في مجاالت متخصصة، فإنها تشكل المحرّ 
وتشمل هذه . بطريقة سلسةعلى عمل هذه المنظمة الضخمة والمعقدة 

التواصل مع التبرعات والتمويل والمعنية بجمع  اإلداراتالوظائف 
جانب الموّظفين المسؤولين  إلى ،التي تدعم نمو الجامعةو ،الخريجين

إن الطابع المهني لإلدارة الجامعية . عن التكنولوجيا والمرافق والصيانة
من ، لكنها نهاالمسكوت عأحد التطورات  األمر يمّثل في واقع

التي شهدتها عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية،  هاّمةالتطّورات ال
حيث أصبحت الجامعات مشاريع تجارية كبيرة تّتسم بالمساءلة 

أو قطاع األعمال،  ،الحكومةوالشفافية أمام ممّوليها، سواء كانوا من 
دور والواقع هو أن . الطالبمن  أو المؤسسات، أو على نحو متزايد

يد تولإلى هؤالء الموظفين المهنيين غالبا ما يكون حاسما بالنسبة 
اإليرادات، شأنهم في ذلك شأن أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلّق بالفوز 

 .بمنح البحث أو بتوظيف المواهب البارزة، على سبيل المثال
 

 ها،ءراإجوفي الوقت ذاته، يتولّى أعضاء هيئة التدريس قيادة البحوث 
 .المخرجات الرئيسية إلى دريس أحيانا، وهما النشاطان المؤّديانالتو

ذاتها فإنها عالقة  ةجامعالتدريس والوفيما يخص العالقة بين هيئة 
 متوترة أساسا، بطريقة ال تنطبق على غيرها من المنظمات ذات

فالمؤسسات االستشارية، على سبيل المثال، تخلق . الجدارة الفكرية
مستشارين لإلى األهداف التنظيمية هي الدافع بالنسبة حوافز تكون فيها ا

 .أن تفعل الشيء نفسه( وال ينبغي لها)وال يمكن للجامعات . األفراد
 
لى إإن المصداقية والنجاح بالنسبة فموضوع التاريخ كمثال،  ناأخذلو 
س ة، ولكنهما بنفجامعداخل الالذي يحققه لمؤرخ هما جزئيا نتاج التقدم ا

دى لألقّل، وغالبا بقدر أكبر، نتاج سمعته لدى أقرانه، أي القدر على ا
مؤرخين آخرين يعملون في نفس المجال في جامعات أخرى، أو حتى 

مع صعود عصر اإلعالم، أصبح بعض المؤرخين و .لدى الجمهور
مثقفين ذوي شهرة يمّثلون في حد ذاتهم وشخصيات عامة رئيسية، 

 كبيروهو مؤرخ   AJP Taylorويمكن اعتبار تايلور. عالمات تجارية
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 إلى ،لهؤالء المؤّرخين مثال بريطاني لَ من جيل ما بعد الحرب، أوّ 
 Niallوفيرغسون  Simon Schama شاماه المعاصرين يفتيخلجانب 

Ferguson . حّد  إلى وقد أصبح عدد قليل من هؤالء العلماء ناجحين
التجارية وأن يقّدموا عالمتهم  ،نهم أن يضعوا شروطهمامكبإأّنه 

د وق. وسمعتهم ألعلى مزايد، تماما كما يفعل الرياضيون البارزون
الحقيقة و. أصبح هذا االتجاه جلّيا في جميع المواضيع الدراسية تقريبا

هي أن هذه الظاهرة ال تتطلب منصبا أكاديميا بالضرورة، فقد شهدنا 
ال يملكون مؤهالت الدراسات  Seth Godinين مثل غودينرشدصعود م

تأثير ب يتمّتعون ، لكنهم(غير ماجستير في إدارة األعمال)لعليا الرسمية ا
حمل وهو تأثير ي، "رونالدو تأثير" هنسّميهو ما و. الفكرعالم بالغ في 

 ،(وإن لم يكن دائما موضع حبّ )العب كرة القدم البرتغالي المتألق  اسم
اضي الري نه من أن يختار لنفسه الناديحّد يمكّ  إلى الذي بلغت موهبته

 .البارز الذي يوّد أن يلعب فيه
 

هؤالء العلماء مختلفون تماما عن أعضاء هيئة التدريس العاديين الذين 
من مزيج من التدريس والبحث ( غالباجّيد ال)يكسبون عيشهم 

أن يستقطبوا  يةالنجومذوي المدّرسين ومع أنه بإمكان  واالستشارة،
قومون بالتدريس هم الذين ي نهؤالء المدّرسين العادييفإن الطالب، 

ألولوية التي يحتلّها البحث في سمعة الجامعة إلى اونظرا . فعال
بها، فإن اختيار أعضاء هيئة التدريس يتم عادة على أساس يرتتو

 إنو ،هو دور ثانويدورهم في التدريس افتراضا بأن إنتاجهم البحثي، 
أي أكاديمّيي ذلك أن طالب الدكتوراه، . مالم يكن ذلك صحيحاً دائ

المستقبل المحتملين، ومعاوني البحث الحاليين في كثير من األحيان، 
، في حين أن تدريس طالب المرحلة الجامعية األولى تثميًنا هم أكثر

 يخلّ تالللمرء يمكن  ،ال مفّر منه على أنه عمل شاقإليه غالبا ما ينظر 
 .ترقيةال رّبما عن طريقعنه 
 

لطالب الذين سبق أن الحظنا نمّو أعدادهم أخيرا وليس آخرا، هناك ا
خالل العقود القليلة الماضية. هؤالء الطالب الذين  ملحوظبشكل 

عادة مباشرة الجامعة  إلىون صلسنة ي 33و 09تتراوح أعمارهم بين 
الصّف  إلىالروضة ما يسّمى " البرامج المدرسية لمرحلةب بعد مرورهم

03" (K-12)،  تغييرا في الوقت الحاضر، حيث العمريةوتشهد تركيبتهم 
ترة فمضون في سن أكبر بشكل متزايد، وي بالجامعةيلتحق الطالب 
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طالب المرحلة الجامعية  فإن، األمرحقيقة ول شهاداتهم. اكمإلأطول 
، هم التقليدية 33-09في سن هم  الذيناألولى في الواليات المتحدة، 

 45اآلن أقلّية.
 

ب ال تحّرك عملية اختيار وتعيين إن المنافسة الستقطاب أفضل الطال
كن مرافق الس –أعضاء هيئة التدريس فقط، بل تحّرك أيضا المرافق 

أن العديد من الطالب  إلىوالمرافق الرياضية، وغيرها. ونظراً 
بالحصول على الشهادات والتجربة أكثر من اهتمامهم مهتّمون 

لما  ةالشامل الجوانب أن هذه ة فيباغر ريس وبالتعلم نفسه، فالبالتد
هي التي تحظى باألولوية. ولنالحظ في هذا  ،يسمى التجربة الطالبية

 03اهتمام بتجديد  من Levin الصدد ما ورد في رسالة الوداع للرئيس 

 كلية سكنية والتخطيط لبناء كلّيتين جديدتين.
 
عالمي خالل العقود األخيرة نحو إلزام  توّجهذلك، فقد تطّور  جانب إلى

أو عن  مقّدمادفع مبالغ أكبر للحصول على شهاداتهم، إما الطالب ب
األكثر شيوعاً، تسّدد الحقا بوسائل  ي الطريقة، وهطريق قروض
التي  The Browne Review "مراجعة براون" بّررتمختلفة. وقد 
 The Independent Review of Higher Education Fundingجاءت بعنوان 

and Student Finance in England  ( المراجعة المستقلة لتمويل التعليم
وّجه التبطريقة تمثل هذا  (العالي وموارد الطالب المالية في إنجلترا

 العالمي.
 

حاملها... ولألمة للى حد إلى "تمّثل الشهادة فائدة بالنسبة 

ذه ر هاظهسواء... ويعتبر ضمان التوازن المناسب في التمويل إل

ستدامة التمويل. إن توصياتنا تضع الفائدة أمرا ضروريا لضمان ا

العبء األكبر من التمويل للى الخريج، لكن ذلك ال يسهم في 

للى  اتحقيق التوازن المطلوب إال لندما يكون الخريج قادر

 46."تسديد التكاليف التي تحّملها لتمويل شهاداته

 

                                                           
45 Hess 2011   
46 Browne 2010: 2   
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شجعت أيضا اختيار الطالب، وهو ما يعكس  "مراجعة براون"لكن 
بذلك المسؤولية على الجامعات  توضعفقد اها عالمياً، مرة أخرى اتج

"سوف يكون لزاما للى المؤسسات أن تقنع  أّنه إلى مشيرةنفسها، 
 مقّرراتهم الدراسية تمّثل من أجلنها تحّملوالتي ي التكاليفالطالب بأن 
 47."مردودا ماليا

 
ميع أن الطالب في ج فيإحدى النتائج المترتبة على هذا االتجاه تتمّثل 

منهم، الكثيرة مطالب ذوي الأنحاء العالم أصبحوا زبائن، السيما 
يمارسون تأثيراً متزايداً في الجامعات. حتى أن بعض البلدان، مثل 
إنجلترا، لديها دراسات مسحية عن الطالب توفّر بيانات مقارنة عن 
مجموعة متنوعة من جوانب الحياة الجامعية، بدءا من التدريس 

السكن والحياة الليلية. ومع ظهور وسائل  إلىة وصوال ومرافق المكتب
الجامعات في كل مكان تواجه ضغطا  أصبحتاالجتماعي،  التواصل

سبة حد كبير. وبالن إلىوهو اتجاه إيجابي  المستهلكينمتزايدا من قبل 
، كما هو الحال في القطاعات األخرى في الوقت الحاضرالجامعات  إلى

مجال أو بخصوص ال تساؤاليثير وضع المن االقتصاد، فإن هذا 
قد يتبّين . وخوضها إلىالسعي ينبغي التي في السوق المناسبة مجاالت ال

 لطالب طوال الوقت أمر مستحيل.أن إرضاء جميع ا
 

 البرنامج  .1.1

 وهو أال ،الجامعة هدف يمثل برنامج في إطار الجامعة أهل يتفاعل
 التاليبو القادم، الجيل لىإ ونقلهما اإلنسانيين والتفاهم المعرفة توسيع
  .الرئيسية المخرجات تشّكل والشهادات ثوالبح فإن
 

 ،الدراسة من سنوات أربع أو ثالث على عادة البرامج هذه مناهج وتقوم
 .األقسام في نياألكاديميكبار  يقررها دراسية مساقات من وتتألف
 زيادة وأن غلقه، من بكثير أسهل دراسي مساق بعث أن وباعتبار

 نم فليس الماضي، القرن لنصف المميزة الصفة كانت لتخصصا
 المرحلة مستوى على سواء غالبا، الدراسي المنهج يكون أن بيالغر

 من معقدة مجموعة العليا، الدراسات مستوى أو األولى الجامعية

                                                           
 نفس المرجع، ص 33 47
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 يمكن تيوال ،كبير حد إلى المترابطة وغير المختلفة الدراسية المساقات
 .شهادةلا على للحصول الالزمة الشروط تحقيقل مختلفة بطرق هاجميعت
 

 يف الجديدة التطورات ونسق ،العالم يشهده الذي السريع التغّير ومع
 نواتس أربعتي تدوم لا ةمكّثفال ةدراسيال هجامنال فإن الصناعة، مجال
 إلى اآلن حاجة في األشخاص أن إذ الزوال، إلى اهطريق في كونت قد

 .غيرةالمت السوق بظروف صلة على للبقاء باستمرار مهاراتهم تحديث
 جامعة في مساعد أستاذ وهو ،Mark Pegrum بيجروم مارك قال وكما

 :غرب أستراليا
 

 بالعمل االلتحاق ثمّ  سنوات أربع لمدة كلية إلىالذهاب  أيام إن"

 الكليةب االلتحاق قبل وظائف لديهم اليوم فالطالب التغير، في آخذة

 بخصوص ،ةختلفم نظر وجهة لديهم فإن لذلك معه. بالتوازي أو

 رينلش إلى التي تعود التقليدية الفئات نظر وجهة لن ،التعليم

 48."خلت سنة

 
 ، منهامختلفة بطرق للطالب الدراسية المساقات محتوى مقدّ يُ 

 افيض خصوصية،ال دروسال وأحياناً  الدراسية والحلقات المحاضرات
عدد من ب أيضا المحتوى هذا تقييم يتمو .محّددة مراجع قراءة ليهاإ

 ،تكالالمشحل و لمنزلية،والواجبات ا المقاالت، مثلاألساليب 
 في) التطبيقية واألعمال الشهادة، نهاية أو المساق نهاية وامتحانات

 إنف ،ذلك جانب إلى .الشفهية االمتحانات وأحيانا ،(المواضيع بعض
 نم جانب كل تصميم إعادة الممكن من تجعالن والعولمة التكنولوجيا

 .الحقاً  سنرى كما ،تقييموال والتعلّم التدريس جوانب
 

 منح صالحيات لديها أن هو ،الجامعة تعريف في حيوي جانب هناك
 عن المسؤولية وتقع .الدولة إّياها تمنحها صالحيات وهي الشهادات،
 هوو األكاديميين، الموظفين عاتق على الشهادة إلى المؤدي البرنامج
 األهمو .األحيان من كثير فيه في التحكم اإلدارة على يصعب برنامج

 في الجامعة مكانة تحدد التي هي الصالحيات هذه أن هو ذلك من

                                                           
48 Pegrum 2012 
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 جالم في تدريباأن يقّدم  ياستشار مكتبيكون بإمكان  فقد .السوق
 الوقت في يمكنه ال لكن أعمال، مدرسة تقّدمه مما أفضل األعمال
 .شهادة يمنح أن الراهن

 
 ،ذولةالمب الجهود من الرغم على كبيرا اختالفا التدريسجودة  تختلف
 رزيموس لورانس رئاسة فترة في الحال كان كما) الجامعة صعيد على

 العقود خالل لتراجإن في الوطني الصعيدعلى  أو ،(هارفارد لجامعة
 اديميةاألك والسمعة والترقية التثبيتالحيازة و أن إلى ونظراً  .األخيرة

لفائدة فقد كانت ا ،يةبحث عتباراتال كبير حدإلى ضع كلّها خت زالت ال
 ،ذلك جانب إلى .األحوال أحسن في تدريجية الجهود الناجمة عن تلك

 اإلعالم ووسائل الجديدة التصالا تكنولوجيات انتشار أثارفقد 
 مدى على .هقديموت المحتوىكل من  حول أساسية أسئلة االجتماعية

 ّمنهتتض أن يمكن ما واعتوقّ أن ي "المّطلعين" الطالبكان بإمكان  عقود،
 زهيدة وبأسعارأما اآلن وقد أصبح من السهل جّدا  ."محاضرة"ال

 تقديم المحاضرة مباشرة قيمةفإن  وتنزيلها، محاضراتال تسجيل
 الطالب،أمر يقّر به  هذاو .من ذي قبل أكثر كيشكحّل تم أصبحت

 ةمكانل اتحدي تشكل وسيةفيربسرعة  فيديو أشرطة انتشار إلى يؤّديو
 .المحاضرة

 

 التجربة  .2.3

جزء حيوي آخر من التعليم الجامعي هو التجربة: تجربة لقاء الزمالء 
الطالب، و)احتمال( االستلهام من األفكار الجديدة و/أو من كبار 
األكاديميين، وفرصة التعّرف على شريحة متنوعة من اإلنسانية في 

طي الرياضة، واالنخراط في العمل محيط تربوي، وقيادة منظمة، وتعا
 الممكنة، وبالطبع العديدةاألنشطة غيرها من المسرحي أو السياسي أو 

 مع اآلخرين. اتقاصدإقامة 
 
 بالجوان هذه على بشّدة ،يةتقليدال عشرينالـ القرن جامعة أّكدت وقد
 Abbot لويل لورانس تأّبو رئاسة إلى ترجع طويلة فترة منذ

Lawrence Lowell االفتتاحي خطابه في شدد عندما هارفارد، جامعةل 
 ذلك أن باعتبار" بشكل مستمرّ  مًعا الطالب جمعيُ " أن أهمية على
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لب اط أن إلىالدالئل  كل وتشير 49.التحررية التربية في حيوي عنصر
 هذه التجاربحّد كبير  إلى المرحلة الجامعية األولى العادي يثّمن

 ديد من الطالبلععلى ابالنسبة  تشكلهذه التجارب  وأن، الشاملة
 لهاةمَ في حين أنها تصبح  الجامعة،ب االلتحاق قيمةعنصرا أساسيا من 

ربما ، واليوم طالب إلى وبالنسبة. هممن قليل عدد إلى بالنسبة كاملة
ير في كثهو  الفصل الدراسي خارج، فإن التعلم دائماذلك األمر ككان 

 .هلأعمق معنى من التعلّم داخ من األحيان
 

، مثل البرنامج نفسهب ما حدّ  إلى تتصل أكثر تنظيما تجارب هناك أيضا
 يفو. التدريبوفترات  أو الخبرة في العمل/و دراسة في الخارجال

في جامعة  الناشئةبالمشاريع  مثل تلك المتعلقة بعض المساقات الدراسية
 أدلة على، هناك شركات ببعث فعال الطالب، حيث يقوم ستانفورد
ا هو تطبيقية كموالمساقات ال النظريةالمساقات  من حقيقي مزيج وجود

 .الطب على سبيل المثالك المرموقةالحال طبعا، في المساقات المهنية 
بجامعة  Duke Engage" يجاديوك إنغ"برنامج  هو مثال آخرهناك 
ماس في االنغ تجربة تيح للطالبت يفتح آفاقا جديدةوهو برنامج  .ديوك
ع يتابو. هاخارج أو ،الواليات المتحدة داخل الصيفل خالل فصالعمل 

 ركزيو وبعده،سفرهم  قبلحدات دراسية و الطالب في هذا البرنامج
 ومنذ .تعيينهم لدىللطالب  الحقيقيةالنتائج المخرجات و المساق على
، فإن كذلك 50.طالب 3111 ، احتضن البرنامج3111انطالقه عام 

 Yale International جامعة ييلب الصيفية الدوليةبرنامج الجائزة 

Summer Award ي فالعمل أو  في صيفا الذين يقضون الطالب دعمي
 مواطناخّريج  كل جعلل محاولة منه خارج الواليات المتحدة، الدراسة
  . عالميا

 

ظم مع البرنامج في على تدريجيا هالادختّم إورغم التحسينات التي 

طالب المرحلة الجامعية  جلّ  فإن، خالل العقود األخيرة الجامعات

 همأن لو ،الجامعة أّنهم غرباء عنبيشعروا لن  جيلين أو جيل منذ األولى

 ينتظرون هذه األيام طالب كون من أنيش   قد مع أنهم، يها اليومعادوا إل

                                                           
49 Christensen and Eyring 2011: 160   
50 See http://dukeengage.duke.edu/  

http://dukeengage.duke.edu/
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 بساطة عندما كانت ،"أّيامنافي " الراحة ال يمكن تصوره قدرا من

 .جزءا من التجربة الظروف

 

 في الصفحات وصفناها كما مألوفة للجامعة مالمح (2)ول ويلخص الجد

 .القليلة السابقة
 

 

عناصر  نفقط، وهو إظهار أ لسبب واحد لهذه المكونات ناتعّرضلقد 

وحسب  .القادم جليديالاالنهيار ب مهددة (تقريبا) كلّهاالتقليدية  الجامعة

  .للتصّدع مهيأة، فإن الجامعات كريستنسن تعبير كاليتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات الجامعة التقليدية 2الجدول 

 المخرجات

 النشر في المجالت، التقارير، االستشهادات، وبراءات االختراع  البحث. 0

 الشهادات. 3

 واالمتحانات التي تم النجاح ،التأّكد من الزمن المقضّي في المؤسسة 

 فيها

 قيمة العالمة التجارية 

 او المنطقة/واالجتماعي للمدينة والنمو االقتصادي   ازدهار المدن. 2

 الناس

 األساتذة وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس  هيئة التدريس. 1
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 الطالب. 2
  (دوام جزئي) أو المشتركون( دوام كامل)النظاميون الطالب ،

 33و 09غالبا في سن ما بين 

 الحوكمة واإلدارة. 6
 الجامعة ومجلسها قادة 

  ،لصيانة والمرافقا، لخريجينا، خدمات جمع التمويلالقبول 

 البرنامج

 المنهج. 1

  إلىيصل مجموعها  مواضيع، إلىمساقات دراسية فردية مستندة 

 سنوات 1أو  2برنامج 

 محتوى المساقات والمناهج معّد من قبل هيئة التدريس 

 الكتب المقّررة ومواد القراءة 

 الدراسية المحاضرات، الدروس الخصوصية، الحلقات  التدريس والتعلّم. 9

 تقييمال. 9
 امتحانات أثناء المساقات وفي نهايتها 

  في نهاية البرنامجوأطروحات رسائل 

 التجربة. 01

 منظمات طالبية 

  (مثل النقاش والبحث، والتنافس)نشاطات تابعة للمنهج 

  (المسرح، الرياضة)نشاطات خارج المنهج 

  (يالتطّوعالعمل الميداني،  دريبالت)التجربة في العمل 

 

 

 

 التفّكك أو المنافسة الجديدة ثالثا:
 

 عميق، تأّمل الذي ينّم عن ،(القديمة األساليب) The Old Ways كتابه في
 اقتباساير كب عن رّبان Robert MacFarlane ماكفارلين روبرت وردأ

 لن تبحث أن لليك": متمّوجال بحرال سطح مشاهدة من مالتعلّ  حول
 غير التفالالت إلى تنتبه وأن"يقول الرّبان،  "االضطرابات،
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 الحادي القرن في الجامعات ةلقاد دةجيّ  نصيحة هذهو 51.المتوّقعة"
 .الماء سطح على االضطرابات رؤية اآلن فبإمكاننا .والعشرين

 
 فسهان الناجحة المنشآت تجد أن ،التحول فترات في األسواق طبيعة من
 بل ،فقط همب ةالخاص السوق في تقليديين منافسين مع ليس تنافسفي 
 في الالقن مالكيل تبّين كما ،أيضا المنافسين من تماما جديدة أنواع مع

 بّينت كما أو الحديدية، السكك تطّورت عندما ،عشر التاسع القرن أوائل
 أشكال من وغيره اإللكتروني البريد لدى مجيء التقليدية البريد لمكاتب
 .المثال سبيل على الفوري، االتصال

 
 جاءت أوالً  .الجامعات سوق في يحدث المنافسة في لتغيرا هذا بدأ

 اصةخ الموهوبين، والطالب البحوث لتمويل العالمية المنافسة: العولمة
 للجامعات ليس للدخل رئيسيا مصدرا أصبحوا األجانب الطالب وأن

 لىع أوكسفورد، جامعة أدخل مما بكاملها، لبلدان ولكن وحدها، الفردية
 مع بل ،فحسب كامبردج جامعة واجهة ليس معفي م المثال، سبيل
 وهي، "رابطة اللبالب"]  Ivy League باسم  المعروفة الجامعات رابطة

 يةاألمريك المتحدة للواليات الشرقي الشمال في تقع عريقة جامعات
 يا،وبنسيلفين وبرينستن، براون،جامعات  هي: جامعات ثماني وتضم

 على وكذلك،، [وهارفارل، ويي ،اوكولومبي وكورنال، ودارتموث،
في  Edinburgh أدنبره وجامعة Durham دورهام جامعة المثال، سبيل

 ،Upsala الصأوب وجامعة Amsterdam أمستردام جامعة مواجهة مع
 . سنغافورة وجامعة ملبورن جامعة عن ناهيك

 
 خيرة،األ اآلونة في شاهدناه ما لكن لعولمة،لنسق السريع لا تواصليس
 دديه الذي للتكنولوجيا المتنامي األثر هو األخرى، سواقاأل في كما

 هذه فإن أيضا، سنرى وكما .التقليدية الجامعة مكونات من العديد
 فقط، ككلّ  المؤسسة مستوى على بالضرورة تحدث ال الجديدة المنافسة

 لك،ذ يحدث وعندما .فيها فردي مكّون كل مستوى على أيضا تحدث بل
 أو مال،محت أو ممكنا، يصبحسوف  حاليا قائمةال المؤسسات تفكيك فإن
 جامعةال مكونات مختلف لتجميع أخرى وسائل وتصبح .ضروريا حتى
 وتثير .ليةوفاع اقتصادا أكثر أو/و لمستهلكينا إلى بالنسبة جاذبية أكثر

                                                           
51 MacFarlane 2012: 129   
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 يةأساس أسئلة ،مختلفة بطرق التجميع وإعادة ،هذه التفكيك عملية
 اتكونهذه الم في ننظر أن ويمكن .ةالتقليدي جامعاتلا إلى بالنسبة

  .التوالي على عشرةالـ
 

 ث والبح .2.1

 إلى ةبالنسب رئيسيا جاُمنتَ  وسيبقى ،ينمو يزال وال ،البحث نما لقد
 والهندسة العلوم مجاالت ففي .منها لجّيدةا األقلّ  على لجامعات،ا

 راءإج تكاليفايدت تز التمويل، من كبير كمّ  يتوّفر حيث والطّب،
 درجة لىإ الحديثة التجهيزات في المطلوب االستثمار وارتفع لبحوث،ا
 .المنافسة على القادرة الوحيدة هي ظلت الكبرى الجامعات أن

 حجم × الجودة=  القّوة) بالبحث للقيام حقيقية قّوة لها التي والجامعات
 أما .المجاالت هذه في مستقبل لها التي الوحيدة هي ،(البحوث
 نأ أو شركاء تجد أن عليها فإن ،القوة هذه لديها ليس التي الجامعات
 كثيرا بها شهدستيُ  التي تقريبا البحوث جميع إن الواقع في .جانبا تتنّحى
 .رديةالف للجامعات نتاجا وليست الدولية للشراكات نتاج هي األيام، هذه

 اتصال في Steve Smith سميث ستيف تعبير وحسب أخرى، بعبارة
 حيث من حقاً  لالمية تكون أن للجامعات يمكن ال فإنه" بنا، خاص
 ".البحث مجال في شراكاتها في لالمية كانت إذا إال ،تأثيرها

 
 وعن ةالتجاري التأثيرات عن ااممتالبعيد  البحث فكرة تبرير ويمكن

 انيةباإلنس النهوض في يساهم بحثفكرة  أي ،المدى ةقصير المكاسب
 هذامثل  لكن .االستثمار على عائد حصولل احتمال مباشر أي دون

 بها ومتق التي يةالبحث نشطةاأل من فرعية مجموعةإال  ليشكّ ال البحث 
 زانية،المي على المفروضة القيود بسبب التقلص في آخذ وهو الجامعة،

 .التجارية الشراكات علىالمتزايد  االعتمادو
 

 كثرأ نتائج قّدمتو نفوذها يتزايد البحث ميدان فيأطراف أخرى  هناك
 مثل الخاصة المختبرات األطراف هذه وتشمل .اأحيان ةمالي يةمردود
 والشركات ماريالند، واليةب" اتالجين لبحوث" Craig Venter معهد

 ميركو فايزر شركة مثل الهامة، يةبحثال برامجال ذات الكبيرة التجارية
Pfizer & Merck، ويلكوم صندوق مثل صناديقو مؤسسات عن فضال 
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Wellcome. للجسيمات هادرون مصادم" فإن المثال، سبيل علىو 
 الفيزياء علوم حدود وسيعبت يقوم الذي ، Hadron Collider"الضخم
 قومت ال ،بمفردها جامعة في الفيزياء لعلوم قسم أي يفعله مما أكثر

 ةالنووي للبحوث األوروبية المنظمة تشّغله بل جامعة أي بتشغيله
CERN. 

 
 ،الجامعة خارج من أيضا المنافسة تزداد تماعية،االج العلوم مجال في

 لكبرىا والمؤسسات االستشارية والهيئات التفكير، فرق عن وتصدر
 وشركاؤه ماكينزي مؤسسة استثمرت وقد .Brookings مؤسسة مثل

 مستوىال عالية تحاليل صدريُ  الذي العالمي، ماكينزي معهد في بكثافة
 ضطلعوي .من الدراسات كثيري الف بها ستشهديُ و االجتماعية للقضايا
 بدور The Center for American Progress األميركي التقدم مركز
 توماس مؤسسة أيضا بهذا الدور ضطلعت كما تفكير، فريق
 ةاالقتصادي االستخبارات وحدة ُتنتج فيما ، Thomas Fordhamمفوردا
 .عالمي نطاق على وتطبيقية رائدة بحوثا وتكرارا مرارا

 

 مقياعلى  متزايدة، بصورةوالمجاالت  هذه جميع في البحث يينطو

 الفاعلة األطراف ومع ،أخرى جامعات مع شراكات ببناء الجامعات

 تضانباح ستانفورد جامعةقامت  المثال، سبيل على .البروز في اآلخذة

ة مرموقمؤسسة  اآلنتي أصبحت ال Institution Hooverهوفر  مؤسسة

 .ةيديالتقل يةالجامع ةمونظمال خارج من لعلماءاو األسماء كبار ستقطبت

 الشراكات بشأن القرارات فإن ية،الجامع تااديلقا إلى وبالنسبة

 سوف التي القرارات أصعب من هي هاقامتإ ينبغي التي االستراتيجية

  .البعيد المدى على يّتخذونها

 

 تمجال البحوث، فيما بين الجامعافي لقدرة التنافسية المتنامية إن ل

ونها لك اريأثت، الفاعلة األخرى واألطراففيما بين الجامعات و نفسها

ترّكز تمويل البحوث بشكل متزايد على عدد متناقص من المؤسسات. 

مؤسسة فقط. كما  32 إلىمن التمويل  %91 سندففي المملكة المتحدة، ي

نزعة هذه الإن . للتركيزهو أيضا يتعرض أن التدريب إلعداد الدكتوراه 
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 .ق أيضا في الصين واستراليا وهونغ كونغ وألمانيامية وتطبّ عال

وأقسام  نود وأكاديميجيّ  تاريخلجامعات الرائدة التي لها إن اوبالتالي، ف

ص ة، تترّقبها فرتجارية قويّ  اتفي المجاالت الرئيسية، وعالم ةناجح

 توجد ،حتى في هذه الحال ،لكن .تهديدات في المستقبلأكثر مما تترقّبها 

في أن الكثير من االبتكارات الحالية، والتفكير  هاحديات يتمثل أحدت

، مما يجعل األقسام وليس داخلها لتخصصاتعلى هامش اتم يالناشئ 

حول دون التقدم. وهذه إحدى أهم األفكار التي أّثرت ي حاجزاالتقليدية 

 قامت كمابشكل جذري.  إعادة تصميم جامعة والية أريزونا فيمؤخرا 

وعلوم األعصاب  األخالقعلم ج أقسام اإلنجليزية ودمبيوك د جامعة

المؤدية إنشاء مجموعة متنوعة من البرامج من أجل  ، وذلكوالحوسبة

 .يةوماتلودراسات المعمتعددة التخصصات، بما فيها علوم شهادات إلى 

 

التفكير بطريقة استراتيجية  إلىإذا كانت الجامعات الرائدة بحاجة 

ثر ث، فإن الجامعات األكابحها المتقّدمة في لعبة األلتحافظ على مرتبت

وّد ت رخطي سؤالتواضعا )وذات النتائج البحثية المتواضعة كذلك( لها 

ذلك سيؤّدي  كان ذاإ ،: ما الفائدة من إعطاء األولوية للبحثوهو طرحه

  ؟لطالبلتعليم أقّل جودة  تقديم إلى

 

 الشهادات .1.1

 هذا أن إال لجامعة،ل األعظم األساسي ورالد الشهادات منح يشّكلربما 

 ذاه ويرجع .للتحديات عرضة ،متزايد وبشكل أيضا، هو أصبح الدور

 خاصة جامعات متمثال في ،الخاص القطاع منافسة إلى منه جزء في

 ثلم بلدان في بل فقط المتحدة الواليات في ليس نفوذ، ذات جديدة

 ييراآنهنغ شبكة ؤسسَ م وكايتلين مايكل التقى وقد .أيضا البرازيل

Anhanguera،  َلّمللتع ربحية شبكة أكبر وهي إدارتها، مجلس ورئيس 

 خدمات وتقّدم دوالر، مليار 1,0 بــ قيمتها تقّدر البرازيل، في عدبُ  عن

 إمبد على جوهرها في الشبكة هذه تأسست .الطالب من اآلالف لمئات
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 حتوىالم باستمرار يراقب مؤسسها كان حيث المالي، والمردود التكلفة

 نواليكو والمتعلمون زبائنه يحتاجها سوف التي والعقلية والمهارات

 ركةش مثل شركات، فإن ذلك، إلى باإلضافة .اليوم عالم في ناجحين

 أيضا يه للتمّكن تسعى ،(لفائدتها نيالمؤلف نحن نعمل التي) بيرسون

 آي تي سي مؤسسة هذه بيرسون شركة وتمتلك .شهاداتال منح من

CTI، أجل نم التعليم توفير على ترّكز أفريقيا جنوب في جامعة وهي 

 Pearson بيرسون كلية ببعث األخيرة اآلونة في قامت وقد العمل،

College مع شراكة عن عبارة هي الكلية وهذه .لندن في مقرها خارج 

 ومؤسسات ،Cisco سيسكو شركة مثل المجال في أطراف فاعلة أخرى

 الشهادة تمنح التي ،Royal Holloway وايلّ اه رويال مثل جامعية

 .الرسمية

 

التي ال تعتمد  ،هناك أيضا قبول متزايد للمؤّهالت من غير الشهادات

 ،سبيل المثالعلى  ،على الجامعات التقليدية. فصحيفة فاينانشال تايمز

 نإالقول  نايمكن، ولديها برنامج تعليمي موّجه للمديرين غير التنفيذيين

يتيح تشبيكا أفضل وأقوى مما تتيحه البرامج التقليدية،  رنامجذا البه

 تمكين أولئكل ضع خّصيصاوُ واألفضل من ذلك، هو أن هذا البرنامج 

 لدور. من القيام بذلك ان يالمدير

 

هذا ليس كل شيء. فهناك عالمات متزايدة تفيد بأن الشهادة نفسها قد 

رء ال، من متابعة المتصبح موضع تساؤل. ما الفائدة، على سبيل المث

علّمه كيفية بعث شركة، بينما يمكنه أن يكون جزءا من حاضنة شهادة تُ 

وقد أصبحت البرامج الحاضنة والبرامج  ؟ايً لقيام بذلك فعللتدعمه 

عة، في السنوات الخمس الماضية، بارزة بما يكفي ليكون لها  الُمسرِّ

 ثلتصنيفات رسمية. ويعتبر بعض هذه البرامج البارزة، م

CombinatorY وبرنامج تكستارز ،Techstars،  ذا عالمات تجارية

تشبه قيمتها قيمة العالمة التجارية الخاصة بكلية إدارة األعمال في 

تأتي هذه البرامج مصحوبة حيث  ،Ivy League الـإحدى جامعات 
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 صال.شبكات االتل إرشاد مكثف، واستغالل  بو اتشركالبتمويل إلنشاء 

 Bloomberg Businessweekل، فقد أصدرت مجلة على سبيل المثا

 Tim Draperبر ياتقريرا عن برنامج تيم در 3102فبراير  30بتاريخ 

 فيالطالب  يقوم فيهوهو برنامج  "."جامعة األبطال الذي يحمل اسم

 التاريخ،مناقشة سنة بمناقشة المستقبل بدالً من  36-09بين  سن ما

 نتين، ويتعلمون مهارات البقاء علىويلعبون الكرة الطائرة بكرتين اث

قيد الحياة التي تشمل مهارة الخياطة الجراحية والتدريب على األسلحة. 

أسابيع  9، لمّدة [3102]وهذا البرنامج المزمع انطالقه في شهر أبريل 

دوالر، يتمّثل في دورة مكثفة في تنظيم المشاريع  211,1وبتكلفة تبلغ 

  واألعمال الحرة.

 

شهادة من إحدى الجامعات ذات المراتب العليا رصيداً شّكل توفي حين 

كبيرا للحصول على وظيفة أولى في إحدى الشركات الرائدة عالميا، 

جوجل أو غولدمان ساكس، أو ماكينزي، مثل وجود اسم شركة يحّدد 

يحققه الفرد  التقدم الذي ،في السيرة الذاتية فيما بعد ،ل تايمزايننشاأو الف

ها كون إلىأن هذه الشركات، باإلضافة  إلى. وهذا راجع في المستقبل

القابلة  م المهارات المهنيةلتعلّ  بيئات جّيدةتمّثل فإنها ، نتقائيةشديدة اال

كات شّكل فيها شبوتُ  ،يحدث فيها اإلرشاد بيئاتوهي أيضا  للتحويل.

كايتلين ومايكل بين تعاون الالقّيمة. على سبيل المثال، فإن التواصل 

بدأ في شركة ماكينزي، حيث كانوا يقودون بنجاح العمل  وسعد

كل. وقد ماييشرف عليه مشروع تحويلي  همألفي باكستان  التحضيري

أن يصبحا عضوين مؤسسين في فريقه مايكل من كايتلين وسعد طلب 

 ة.هما الواضحعمل تأثيرهما ونتائجل نظرا ، وذلكشركة بيرسون ضمن

ن ما كان مهّما هو إنجازهما الفعلي إيا، وولم تعد شهاداتهما مقياسا رئيس

هذا المزيج ظهور شبكة  إلىوسمعتهما في شركة ماكينزي. أضف 

وسوف  ،وغيرها من الشبكات االجتماعية المهنية (LinkedIn)لينكيدإن 

تجميع مهاراتهم الفعلية وخبراتهم والتزكيات  شخاصيكون بإمكان األ

 اضي وكيال عنها.الخاصة بهم، التي كانت الشهادة في الم
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 هوفمان يؤّكد ،(الجديد مشروعك) up of you-The start مؤلفهما في

 :أن Hoffman and Casnocha شاتوكاسنو

 

 اغتنام في ترغب كنت نإ...المشاريع لقلية هو اآلن المطلوب"

 رولامش تسّير كنت لو كما التفكير لليك فإن ...الجديدة الفرص

 .الوقت طوال تتكّيف أن لليك أن يعني وهذا ...مهنتك هو: جديدا

مة، الحكو وال م وّظفك، ال أحد، يقوم فلن التكّيف، في فشلت وإن

 52."تقع لندما بك باإلمساك

 

 رينالعش سن في هم الذين بها يفّكر التي الطريقة متزايد بشكل هذه

هذا  واستمرّ  الخيارات توّفرت وكلّما .العالم في موهبة األكثرو نيف،و

 نم كل مستوى في التقليدية، الشهادة أن رتصوّ أن ن كنيماالّتجاه 

 أخرى سائلو توّفرت بريقها كلما تفقد سوف والماجستير، البكالوريوس

 اقعالو في ليهاإ النظر يصبح وقد ومكافأتها، المواهب على للتعّرف

 هذه ريادة األعمال عقيدةإن  .المخاطر تجّنب على عالمة أنها على

 وقلس المّطرد التطور معف بالخبرة، ترافاالعفقط تشمل  سوف لن

 ربابأ ألن ،مقاولين كانوا لو كما العمل إلى الجميع يحتاجوف س العمل،

 نم البد ويختارون الموظفين، من متناقصة أعدادا يقبلون سوف العمل

 أن يعني مما .مشاريع إلى تستندمدى  أقصر عقوداعتماد  ذلك،

 بالنتائج ارتباطا أكثر ونيكون الذين هم فيهم المرغوب األشخاص

 وهي ،ODesk أودسك شركة وعن ذلك ه الحالي والمثال .والتأثير

 وحوالي ،العالم أنحاء جميع من منخرط مليون 2,3 تضمّ  للمقاولين سوق

 يتمو .الماضية الستة األشهر في عنها معلن شغل موطن 111,911

 هاييمتق يتم التي الملموسة آخر نتائجهم على بناء األشخاص توظيف

ب ر إلى وبالنسبة .العمل أرباب قبل من علنا ومراجعتها باستمرار

 تبرهن رةسي وله بنغالديش في مقيم   تسويق موظف استئجار فإن ،العمل

                                                           
52 Hoffman and Casnocha 2012: 206 
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 الةوك من موظف استئجارب مقارنة ،جاذبية أكثر يبدو ،تأثيرهلى ع

 .تكلفة أكثر محلية

 

 ماك ،أيضا األمر هذا يدركون التدريس هيئة أعضاء بدأ ،الجامعات في

 بول مهاقدّ  ورقة تجاه مجهول عضو هيئة تدريس فعل ردّ  من يتبّين

 :هفي قال الذي ،سترالياأ غرب جامعة في المستشار نائب جونسون،

 

"ألتقد أنك للى حق في أن االحتكار الحالي الذي تتمتع به 

منح الشهادات سوف يتآكل. لقد قمنا بعمل ب فيما يتعلقالجامعات 

تى اآلن في إقناع الحكومات بأن قطالا غير منظم سوف د حجيّ 

 لىإيشّكل بطريقة ما "خطرا" للى الجمهور، وبالتالي فهو يحتاج 

أرى . وال المنافسة حواجز صارمة تحول دون دخوله إلىرقابة و

لدلم اطاع االستمرار في استقيدوم. كما أن سهذا الوضع أن 

 53."للخطر أيضا انضالمالي للبحوث من لائدات التدريس يعرّ 

 

 ،الزبون على التركيز إلى الحكومة على االعتماد من التحول هذا إن

 قطاعات في وتكرارا مرارا حدث قد ،الطالب الحالة هذه في هو الذي

 هناكو .والتكنولوجيا العولمة جّراء اللعبة قواعد تغيير بسبب أخرى

 هادةشال تشبه وثيقة استحداث في يأملون محتملون آخرون منافسون

 رباكإ عامل degree.com اإللكتروني الموقع ويشّكل .الجامعية

 نجزي ما تسّجل إلكترونية لشهادة لياأوّ  نموذجا لديه أن يبدو إذ محتمل،

كما أن انخراط  MOOCs.54 لكترونيةاإل مشروعاتالو مساقاتال في

 أيضا يمّكن أن يمكن لشاراتاح من في مجال Mozilla زيالتموشركة 

 المجتمعات ودعت قياسيا إطارا قد أحدثت هذه الشركةف 55فسة.المنا من

 المهارات لى مختلفع موافقةخاص بها لل ختم إصدار إلى والمنظمات

 جمع هذهي أن أنه بإمكان الفرد هي ،والفكرة وراء ذلك .المهامو
                                                           
53 UWA Response 2008  )إجابة جامعة غرب أستراليا( 
54 See http://degreed.com/about    
55 See http://openbadges.org/en-US/about.html  

http://degreed.com/about
http://openbadges.org/en-US/about.html
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 ،ذلك إلىباإلضافة . تهقيمو اتهبرهانا عن مهارستخدمها يو الشارات

يمكن  وظيفة يتيح أن نفسه LinkedInتروني فبإمكان الموقع اإللك

 وفّريالمشاريع وأن المهارات وللجمهور أن يصادق عبرها على 

  . الضمانات

 

هذه التطورات أن توفر تقييمات أكثر دقة وتحيينا لمؤهالت ل يمكنو

ومهاراته الحقيقية مّما يوّفره ختم مصادقة من مؤسسة  ما شخص

ال يزال مصدر الجاذبية ات لشهادمرموقة. وعلى الرغم من أن منح ا

الجامعة، إال أن شقوقا بدأت تظهر في درع كان في وقت  إلىبالنسبة 

 سابق صعب االختراق.

 

 ازدهار المدن   .1.1

 ةجامع تأثير تحاكي أن العالم أنحاء مختلف في المدن تحاول حاليا
 ثرأك بدور بالقيام وذلك ،Silicon Valley السيليكون وادي في ستانفورد
 مووالن االبتكار دفع أجل من الدعم كلاوهي الظروف تهيئة في نشاطا

 تتلّقى ندنل بشرق التكنولوجيا مدينة فإن المثال، سبيل على .االقتصادي
 والجامعات الشركات من مجمعا أقامت وقد ،الحكومة قبل من تتسهيال
 جديدة تدابير الجهد هذا ويدعم .لندن في هابعثو الشركات نمو لتشجيع

 الوزراء رئيس مستشار ، Rohan Silvaسيلفا روهان بزعامة)
 ازاتامتيو ،األعمال لرجال دخول تأشيرات لمنح( لالبتكار البريطاني
 اصرعن فإن جوهرها، وفي .الشركات تلك في نيمستثمرلل ضريبية
 كمل اآلن هي ،جامعات وجود على تقليديا تعتمد التي المدينة ازدهار

 .(ذلك يف كفاءة أكثر تكون أن ويحتمل) نفسهابحدثها ت التي لمدينةل
 

 إلى المدينة تحتاج سوف حقيقية، بصورة االزدهار هذا لتحقيق
 ولالحص أجل من العالمية الحرب في تنتصر حتى ضخمة استثمارات

 هي مدنالف .نيلمفّكرملتقى لك موقعها وكسب ،البشري المال رأس على
 أن الإ والتعلم، والتعاون لللتواص مساحات تتوفّر فيها إبداع مراكز
 الحاضنات أن للمدن بّين الحضرية، للفضاءات األولوية إعطاء
 ديدةج محافل لتوفير أداة تكون أن يمكن الناشئة والشركات التربوية
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 المثال، سبيل على General Assemblyشركة  إن .العقول الجتماع
ن م غيرهال مكتبية فضاءات بإيجار أيضا تقوم ناشئة شركة هيو
 لنهوضل نيويورك مدينة من مالية منح على تحّصلت الناشئة، لشركاتا

 شركتا وتوّفر .لندن ليشمل اآلن نشاطها امتد وقد هناك، بمنشآتها
Innovation Hub and Tech Hub مساحات أيضا، لندن في الكائنتان 

 .المشترك للتواصل مماثلة
 
 أجل من رآخ طموح مشروع تنفيذ في نيويورك مدينة شرعت وقد

 يلكورن جامعة مع بالتعاونف ة.للمدين الفكري المال رأس في الزيادة
المرموقة،  اإلسرائيلية الجامعات إحدى وهي، Technion ومؤسسة
 Roosevelt روزفلت جزيرة في متطورة جامعة إلنشاء المدينة تخطط

Island واالبتكار التكنولوجيا على ترّكز.  
 
 فيهم بمن الحاضر، عصرنا في ينالبارز رجال األعمال بعض إن

 Mark Zuckerberg and Steve جوبز وستيف زوكربيرج مارك

Jobs، معو .السليكون وادي إلى لينتقلوا الجامعية دراساتهم قطعوا 
 سن في هم مّمن أكبرعدد  يجد سوف المراكز لهذه المتزايد االنتشار
 حدّ  يف لمدينةبيئة ا أن األعمال، ذوو العقل الريادي فينيف و العشرين

 تصبح دقو .تطلعاتهمإلى بالنسبة  الجامعي الحرم من نفعاً  أكثر يه ذاتها
 إلى السعي يدفعها في ذلك المستقبل جامعات هي التكنولوجيا مراكز
 .المدن ازدهار

 

 هيئة التدريس  .1.1

خالل الجزء األكبر من القرن العشرين )وبالطبع قبل ذلك( كان االنتماء 
ن مريس في جامعة ما يعني اإلقامة والعمل فيها، ولم يكن هيئة التد إلى

، في الحقيقة، أن تطلب الجامعات من موّظفيها اإلقامة غير العادي
 الجامعة مجتمعا. كانت. فقد حدود معّينة من الجامعة ضمن

 
ئة هيعضاء التكنولوجيا العصرية بذلك، حيث يمكن ألأطاحت لقد 

أن يلقوا دروسهم عبر مؤتمرات و ،في أي مكان واكونيالتدريس أن 
ل أو عبر اإلنترنت. وغالبا ما يفضّ  )دوائر تلفزيونية مغلقة( فيديوية
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وع موض فيالطلبة، وال غرابة في ذلك، أن يدّرسهم خبير دولي بارز 
أستاذهم مهما كانت جدارته. وتشهد هذه النزعة أن يدّرسهم ما، على 
. رير رونالدو" سالف الذكز ما يعرف بـ "تأثتسارعا، مّما يعزّ نسقا م

االحتماالت. فليس  عددفإن هذه النزعة تزيد من  ،ذلك إلىباإلضافة 
هم الذين يمكنهم أن يدّرسوا في أي مكان  وحدهماألكاديميون البارزون 

من بلممارسين البارزين إلى ابالنسبة ذلك ممكن أيضا إن من العالم، ف
ن والموظفولسياسة رجال او ،رجال األعمالواألفالم  ومنتجفيهم 

، منتج Lord David Puttnamنم تن. مثال ذلك، أن اللورد باوالحكومي
 «Chariots of fire»األفالم الشهير الذي أنتج أفالما كالسيكية مثل 

يدّرس أخالقيات السينما في ثالث جامعات  «The killing fields»و
 مختلفة دون أن يغادر بيته في إيرلندا.

 
جزء من برنامج  يوه ،Mile End groupند إل مجموعة مايولعل 

هي مثال جّيد حقّا عن  ،في لندن ماري الملكةالتاريخ المعاصر بجامعة 
الكيفية التي يمكن أن يتطّور بها هذا التوّجه. فمن موقعهما في مايل 

، قام لقرن العشرينلرائحة التاريخ البريطاني  منهند، وهو مكان تفوح إ
 Johnوالصحفي جون رنتول  John Davisاألكاديمي جون دايفس 

Rentoul بدعم من المؤّرخ الفّذ المعاصر اللورد ،Lord Hennessy 
، "3101-0991بتطوير مساق حول "حزب العمال الجديد في السلطة، 

ند كل الشخصيات البارزة تقريبا إاجتماعات مجموعة مايل  وقد حضر
 لير نفسهبمن فيهم طوني ب ،في حكومات حزب العمال الجديد

 يفأكاديمي مريح، للتفكير  محيطوكانوا على استعداد، في  .(زوجته)و
لحظات اإللهام واألخطاء. وقد تّم تصوير كل  وفي ،نجاحاتهم وفشلهم

 ل نسخةجديد من الطالب تحمي فوجالحلقات الدراسية، وبإمكان كل 
وما زال بإمكان ة لهم. وّفرهمات متاسممنها، مما يجعل كل هذه ال

 ، لكنأي جامعة أخرى كما فيمناقشة القضايا و الكتبقراءة  البلطا
 في عامال المحتوى إن قيمة. مواد اإلضافيةال رائعة من مجموعةلديهم 
وقد  .حظى بتقدير كبيرتالغرض  يات محّددةالمحتو، لكن تدهور
وسط من  نفوذهم وقربهمو عالقاتهممقاولون ال األكاديميون استخدم
لة، من بسهومن التنقل  والمسؤولينسياسيين لان مكّ ي األمر الذي لندن،

 . برنامج فريد من نوعه أجل بناء
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كبار  وجدحيث  ،، أيضاآخر ءشياألكاديميون بهؤالء  قامقد و
على  اجديرة باالهتمام وبقوأن الشبكة  أنفسهمالسياسيين والمسئولين 

في  ناألكاديميو االبتكاري، قامتفكيرهم ونتيجة ل. بالمجموعةاتصال 
ا في ، بمجميع المشاركينإلى بالنسبة  شيء ذي قيمة بخلقهذه الحال 

يفيس يقوم بتأليفه دكتاب  يتمّثل في البحوث الخاصة بهم برنامجذلك 
 ،حزب العمال الجديد سنواتيتناول  Davis and Rentoul ورانتول

يمكن أن كتاب ن م أفضل اّطالعا ودقةالكتاب  من المرجح أن يكونو
 فريدمان توممن سّماهم  هؤالء همف باختصار،و .لهما منافس يّ أ يؤلّفه

 ةليعمبصورة  الذين يشقونفي وسط أكاديمي، " نوالخالقن والمبدع'
ن وعلى العكس م. لمضّي قدماتمّكنها من االتقليدية  للجامعاتسبيال 

النهيار ل عرضة يتوقفون وينتظرون قد يجدون أنفسهم الذينذلك، فإن 
 .الجليدي

 
 ،ونقلها التخزينه شبه المنعدمة والتكلفة ،النتشار الواسع للمعلوماتإن ا

. جامعاتالعلى  لم يعد حكرا المساقات في اآلراء عن التعبير يعنيان أن
العديد من المساقات التي يدّرسها   EDX"كسإدإ"شركة  جعلتوقد 

ة روفّ متمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و جامعة هارفارد وأكاديميّ 
 كثراأل األساتذةأن  كماو .في العالم امها من قبل أي شخصالستخد

 بمئات من مكتّظة صفوفا دّرسون في كثير من األحياني "شهرة"
 كبير بين فرق، فليس هناك محاضرات كبيرة في قاعة الطالب

 هذاو. على الفيديوالدرس  الحضور شخصيا في تلك القاعة ومشاهدة
 المؤسسات في العديد من ينسدرّ مال كبار من االعتماد على يقللما 
ي ف .في الفصول الدراسية قيمتهمللتحّدي  ويعّرض، قل عراقةاأل

مساقات مجانية على  الناشئة Keplerرواندا، ُتزاوج شركة كيبلر 
 أقلوفضل أ تقديم محتوى يعتبر، لن شخصيايضراحميّسرين ب االنترنت

 .تكلفة مما يقّدم في أي جامعة تقليدية في المنطقة
 
دور رئيسي آخر ألعضاء هيئة التدريس، من باب االحتمال على اك هن

ل وغالبا ما يحص. األقل، يتمّثل في تقديم النصح واإلرشاد للطالب
ن ماإلرشاد  هذاعلى الطالب الذين يعتزمون امتهان البحث األكاديمي 

في هذا الصدد، ؟ بقّية الطالبأعضاء هيئة التدريس، لكن ماذا عن 
 وقد .، تقّدم برامج لنصح الطالب وإرشادهمشيئا فشيئابدأت الجامعات 

كانت طالبة في المرحلة الجامعية األولى،  عندما ايتليناستفادت ك
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تمّيز في آن واحد بالثراء  ،من برنامج في االقتصاداستفادة كبيرة 
قبولها في صّف صغير مع  النظري واستهداف الممارسة، حيث تم

ولدمان غ في بنك األسهمللمتاجرة في  أستاذ كان يعمل مديرا تنفيذيا
 Wall كان بعنوانالذي  هذا المساق ةشارك في رعايوقد  .ساكس

Street Demystified (الكشف عن وول ستريت) البنك ،
تطبيقية ومعلومات  معارف تضّمنو ، Deutsche Bankنياأللما

وتحليال لالتجاهات طويلة  ،صحيفة وول ستريت جورنالومتداولة من 
ل، ومشاركة في لعبة متاجرة على نطاق الجامعة برعاية شركة األج

. شخصيذات طابع ، وردود فعل Morgan-Stanleyمورغان ستانلي 
صلت إذ ح: كايتلين االستثمارية أعلى عائد في النهاية، حققت محفظة

في الجولة الثانية على مقابلة في شركة مورغان ستانلي، وفازت 
ل الصيف في قاعة التداول في وأمضت فص ،بالتدريب الداخلي

ها بداية لمسيرتشكلت وكانت تلك تجربة غّيرت حياتها و .نيويورك
يمكن أن تتيح لها كان العديد من المساقات التي ال يوجد و. المهنية

 .المعرفة، والثقة، والتصور الذاتي لتأمين تلك الفرصة
 

ه انهذه األنواع من المدّرسين يصعب ضم إلىولألسف، فإن الوصول 

 في هؤالء المدّرسين دورأن ما كو. ةظباهعلى نطاق واسع دون تكلفة 

لجامعات إلى اأهّمية بالنسبة زداد سوف يازدهار المدينة أو المنطقة 

ن متخصصيالرشاد اإلنصح والعلى توفير  التقليدية، فإن القدرة

  .حيويةلطالب سوف تصبح من الطموحين لاملين الشو

 

  الطالب .1.1

 فيه جدوت الذي المكان نفس في يكونوا أن الطالب على يجب تقليديا،
 النقاشو للحوار وتعزيزا ،المعرفة نقلل تسهيال وذلك ،التدريس هيئة
 أن التدريس هيئة أعضاء بإمكان أنه فكما ،اليوم أما .الصف داخل
 .اأيض طالبلا ينطبق علىذلك فإن  ،العالم في مكان أي في يكونوا
 البثّ  عبر توّفر البرازيل في UNISA جامعة فإن المثال، سبيل على

 ةعدّ ب مراكز في هيتابعون لطالب واحد أستاذ يقّدمها محاضرات المباشر
 .مدن
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 virtual and augmented reality مثل جديدة تكنولوجيات بروز إن
 التجارب محاكاة فأكثر أكثر يسّهل ،(الُمزاد االفتراضي الواقع)
 مايكل إليه ينتمي الذي الجيل أن من مالرغ علىو .بعد عن شخصيةال

 تقنياتب واستأنس ،الفيديوية مؤتمراتال بروز (المطاف نهاية في) شهد
 وفي المستقبل الحاليين المتعلمين فإن ،Skype سكايب تقنية مثل

 فإن ،ماليو طفالاأل من كثير إلى وبالنسبة .التقنيات هذه مع يكبرون
 الواقعين نأ باعتبار ،طبيعي بشكل تأتي الجماعية الفيديوية المؤتمرات
 .نمتبايني ليساو نمتصال الحقيقيو االفتراضي

 
 اتقنوو ،مكان كل في المتوّفر المحتوى جانب إلى ،التكنولوجيا هذه

 ةتجرب تقديم على قادرة تكونوف س ،الفورية المتعددة التواصل
 لكوذ ،الدراسية الفصول في أقرانهم مع للطالب الثرية التفاعالت

 David سغالن ديفيد يقولفي هذا الصدد، و .مواقعهم عن النظر غضب

Glance ،اإللكترونية، من جامعة  المساقات تدريس طرق فيباحث ال
 :غرب أستراليا

 

 يف يحصل الذي التفالل نفس للى تحصل ال إّنك الناس سيقول"

 الغالبية لكن .لوجه وجها والمدّرس الطالب فيها يكون بيئة

 ،الجامعي الحرم في بتاتا الظهور لدم يختارون بناطال من العظمى

 مشاركةال لليهم نفرض الو ،محاضراتنا بتسجيل نقوم أننا بالتبار

 أنفسهم ينظمون فإنهم بالمشروع، المتعلق العمل حيث منو فيها.

ر لب ويجتمعون ،Facebook للى اتمجمول ويشكلون رقميا،

Google+  وSkype، يغّير هذاو شخصيا، يجتمعون وأحيانا 

  ".بشكل حقيقي لوجه وجها التفالل إلى الحاجة

 
 الجامعة دور فيه يتناقص الذي الوقت ففي ،دةبش يتغير العالم هذا إن
 ،بروح المقاولة شخص كلتمّيز ي أن ويتوقع ،رقافلن يصنع اامكك

 علىو ،نشطين متعلمين يكونوا أن الجميععلى  فإن ،خلفيته كانت مهما
 بنو هوفمان ريد رسم لقد .الظروف تغّيرت لماك للتأقلم استعداد
 ،دجيّ  بشكل الرؤية هذه Reid Hoffman and Ben Casnocha كاسنوشا
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 حاولت والكتب اإللكترونية المواقع من العديدف .أيضاذلك  فهمي غيرهمو
 الذي  TAOTPRوقعم فإن المثال، سبيل على .الشباب عقلية رتغيّ أن 
 هو ،"الشخصية المسؤولية تحمل فن" ويعني سنغافورة من شاب أطلقه
 ،سهمأنف عالةإل جديدة عقلية تعلم على تهمساعدوم الشباب دعمل موقع
56.العمل خالل من شخصية هوية وخلق

 الشباب يجدفي هذا الموقع  
 Sandbox Network وموقع .البعض بعضهم من الكثير ايتعلموفرصا ل

 افةاستضفي  ّمتهاتتمّثل مه ،الثالثين سنّ  دون للمبدعين شبكة وه
 فكرة ىعل الشبكة هذه وتقوم .ئهاألعضا المحلية والفعاليات االجتماعات

 بعضهم من كثيرال يتعلموا أن ،واجبهم منالشباب، بل  بإمكان أنه
 57.البعض

 
 لطالبا توقعاتو لمطالب أن تستجيب في المستقبل، ،الجامعات وعلى

 الدرب" ألن ،المحتملين ينيالمستقبل وأ الحاليينمنهم  سواء المتغيرة،

 سنوات منذ Bob Dylan ديالن بوب قال كما ،"بسرعة يشيخ القديم

  .(الجامعة في الدراسة عن هعاانقط بعد) عديدة

 

 الحوكمة واإلدارة  .1.1

بقّية دعم وهو توجيه  الحوكمة واإلدارة من األساسي لّما كان الغرض
الغرض العام وبل  ،اموتشغيله همالجامعية، فإن تركيزاعناصر ال

 .رتلك العناص فيالتي تحصل التغيرات  تكّيف معي يجب أن ،اممنه
في جميع  وزعينم في إحدى الجامعاتاألساتذة الطالب وكان فإذا 

 ؟كذلك وزعينماإلدارّيون  ال يكون، لماذا أنحاء العالم
 

 ختلف كثيرا عنت ال، فإن الجامعات بالحوكمة واإلدارة فيما يتعلق
 ةالحوكمة واإلدارة المشتت تماما مع تنجحالتي  لميةالشركات العا

و هالناشئة، كما  لكترونيةمساقات اإلهذا أمر حتمي للو. والمنتشرة
إن شبكة ف على سبيل المثال، .الربحيةمؤسسات لكبرى الالحال فعليا 
 Laureate International الدولية الحائزة على جوائز الجامعات

                                                           
56 See http://taotpr.com/    
57 See http://www.sandbox-network.com/    

http://taotpr.com/
http://www.sandbox-network.com/
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Universities، دعمتقّدم ال، اً بلد  29في مؤسسة  60أكثر منتضّم  والتي 
 ،عضاء هيئة التدريسأل المركزي عن طريق التبادل المحلية إلداراتل

  58.في جميع أنحاء الشبكة ،الطالبووالمناهج الدراسية 
 

 عالمي اعتماد منظور، فقد أصبح التقليديةجامعات لإلى اوحتى بالنسبة 
الطالب  عدد هام من معاتإذا كان لهذه الجا خاصة، ضرورياأمرا 

أما بالنسبة . في الخارج فروع أو أو طالب عبر اإلنترنت، ،األجانب
المدن  سلطات مع لتعاونا غتنام فرصال التي تتطلّعتلك الجامعات ى لإ

محلية صالت عالقات و ضروري إقامة، فإنه من الاإلقليمية والسلطات
 .قوية
 

بية في الغر لجامعاتإلى انسبة بال كبيرا تحديا إدارة الجامعة مّثلت لقد

تفاع ار أسرع منبنسق  ،عدد الموظفينتزايد و ،تكاليفال ارتفاع ظل

ن أ مينيسوتا في جامعةأجريت  فقد أظهرت دراسة. الطالب تسجيل

إدارّي  0111أكثر من  إضافة شهدت 3103 إلى 3110 من سنة الفترة

 عددي االرتفاع ف ضعف أكثر مننموا ب، وهو ما يمّثل للجامعة

. الطالب المسّجلين في عددالنمو  وما يقارب ضعف ،المدّرسين

أعضاء يستهلك  بينما الرواتب، من% 31 اإلداريون هؤالء ستهلكيو

اإلداريين ، ارتفع استهالك أعوام10 في غضون و .%21 هيئة التدريس

.المعلمين أعداد فيما انخفضت
59

 Bain report باين تقرير كما الحظو 

ر التقري فقد ذكر. منتشرة ظاهرةجزء من ، فإن هذا خيرةاألفي اآلونة 

 المتجلّية في لدم الكفاءة اإلدارية"ــ عادة ب تميزت إدارة الجامعة أن

 نقصدرجة لالية من بالبرامج القديمة، و إنهاء القدرة للى ضعف

في توظيف انحراف بو الحرم الجامعي، الكفاءة في جميع أنحاء

ومع  60."مختلفةالبرامج القسام واأل التكاليف في خفضل الحوافز

 الفعالية ضغط لتحقيقال ، سوف يزداداشتداد المنافسةالتكاليف و ارتفاع

 .اإلدارية

                                                           
58 See http://www.laureate.net/AboutLaureate  
59 Belkin and Thurm 2012 
60 Bain Brief 2012 

http://www.laureate.net/AboutLaureate
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  المناهج الدراسية .3.7

 يئةه أعضاء رهيطوقوم بتي ثميناً  ملكاً في وقت مضى،  ،كانتبعد أن 
بشكل و الجامعة المناهج الدراسية في أصبحت لطالب،فائدة ال التدريس

 مناهجل المجال اإللكترونية المساقات فقد فتحت .بضاعةايد مجّرد متز
العالم، ويتعلّق  في من قبل أي شخص استخدامها يمكن مجّربة وناجحة

 جزءا كبيرا من التي تحدد األمر بشكل خاص بالمساقات األساسية
 على الرغم من أن بعضو. األولى الجامعيةفي المرحلة  التجربة

ّميها سغيرها ي إنف، حركة المساقات اإللكترونية شّكك فيت الجامعات
  61العالي. للتعليمإلى ا بالنسبة" استفاقة لحظة"
 
 جامعة في نائب المستشارسؤال لمدّرسين عن أحد ال إجابة لّخصوت

  :بإيجاز التغييرهذا  غربّي أستراليا
 
 لنف .قضية حقيقية MOOCsتشّكل المساقات اإللكترونية "

اء قضب لضاء هيئة التدريسأل اليوم ولةمسئ جامعةأي  تسمح
 لوحداتفائدة ال "مخصص"في تأليف كتاب مدرسي  وقت

 للىمتوّفرة اآلن  الكتبأن  إلى نظرا .الفردية التي يدّرسونها
من الصعب إيجاد مبّرر  سيكونو وبأسعار زهيدة، ،نطاق واسع

في  010لتقديم المساق  محاضرة محتوى بإلداد لسماح لهمل
 في حساب التفاضل والتكامل تقديما 010المساق  أو االقتصاد
 .لبر اإلنترنت أن هذا المحتوى متاح مجانا أيضا طالماتقليديا، 

 المواد،بها هذه  يمكن أن تدّرس لديدةذلك أنه ليست هناك طرق 
ض بعحضور في ال فنسبة)بأقدامهم  اآلن يصوتون وأن الطالب
% 11ا تكون دون كثيرا م كلية إدارة األلمال في المحاضرات

  62."(الثالث من الدروس سبوعاأل بحلول
 

ة مساقات التي توّفرها شركال :مساقات إلكترونية بارزة، هي ةثالث هناك
س كإدإ وشركة  Udacity، وشركة يوداسيتيCourseraا كورسير

EDX، ةجامعات أمريكيب رتبطة ارتباطا وثيقامالثالث  هذه الشركاتو 
نمو توهي  في جامعة ستانفورد، سيراانطلقت شركة كور. مرموقة

                                                           
61 Shirky 2012 
62 Johnson 2012 
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 21وتنشط في  ،مساق 311أكثر من  لهاإذ أن حاليا بطريقة سريعة، 

شركة  كما بدأت. المسجلين عّد مليونا من الدارسينوتَ  ،جامعة
 من خالل شراكة االعتماد األكاديمي، في مجال أيضاتبتكر  كورسيرا

ت على المساقا دقةللمصا وذلك من أجل ،للتعليم المجلس األمريكي مع
 لمن قبكشركة غير ربحية " كسإدإ" وقد تم بعث شركة. عند إكمالها

فتح  بهدف ،هارفارد وجامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
من قبل " يوداسيتي"شركة  سيتأس وتم .عالميعلى صعيد مساقاتهما 

بجامعة  سابق، وهو أستاذ Sebastian Thrun سيباستيان ثرون
قّدم الشركة مساقات تو .في شركة غوغلسابق ف وموظّ  ستانفورد
مال كسب ال إلىتهدف العلوم والبرمجة الحاسوبية، و في مجاليأغلبها 

برامج و Job Boardsلوحات اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  من خالل
 إلدارة االمتحاناتو. Referral Programmes التوظيف الداخلي

" تييوداسي"و " كسإدإ"شركتا سوف تستخدم  ،لمساقاتهذه انهائية لال
 ،Pearson Vue" بيرسن فيو"تابعة لشركة  مركز امتحانات 1,211

 63.موّزعة في جميع أنحاء العالمال
 

وهي مساقات أقل  ،لتعلم عبر اإلنترنتل مماثلةهناك أيضا مساقات 
شركة  اشترت وقد .منظومة إلكترونية انفتاحا، تقّدمها جامعات عبر

شركة هما ت، ، اثنتين من هذه الشركااديهنعمل ل التيبيرسون 
eCollege شركةو EmbanetCompass . خيرة األوتعمل هذه الشركة

ة لتوفير حلول إلكتروني ،مع الكليات والجامعات في أمريكا الشمالية
تفاظ واالحواستبقاء الطالب ، لتصميم البرامج والتسويق والتوظيف

 ،هي شركة مشابهةو (2U)شركة تقدم و .والخدمات الطالبيةبهم، 
هذه للجامعات التقليدية حتى تتمّكن  "لمدرسة كخدمة"ل انموذجً 

عبر  من تقديم مناهجها الدراسية باستخدام أدوات تعلّمالجامعات 
 ،يتعمل على مستوى مؤسس المنظوماتإن مثل هذه  64.اإلنترنت

في  رأفضل فرصة لالستمرا ويمكن أن توفر لبعض الجامعات التقليدية
إجراءات قدرة هذه الجامعات، ضمن  ، لكن ذلك سوف يعتمد علىعملها
للطالب في شكل  المّدخراتعلى خفض التكاليف وتمرير ، أخرى
 .ةضخفمنرسوم 

                                                           
63 Mary 2012   
64 See http://2u.com/    

http://2u.com/
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أن الجامعات حول دون االستمرار في التفكير بهناك أيضا نماذج ت

تحتكر تطوير المناهج الدراسية، وأن األساتذة يحتكرون تدريس 
 ،البريطانية الناشئة LearnRevشركة  ،هذه النماذج بينمن و .المساقات

التي تقّدم مساقات عبر االنترنت ترّكز على المهارات ذات الصلة 
مهارات المالية ووالمحاكاة  ،االجتماعات، والنمذجة إدارةمثل  ،بالعمل

ويقوم بتطوير هذه المهارات وتدريسها أخّصائيون أتقنوا  .التفاوض
دة مثل شركة ماكينزي، وشركة غولدمان ممارستها في شركات رائ

والفكرة هنا هي أن ما يحتاجه المرء . ساكس وشركة مايكروسوفت
 ،يةالنظرتعلُم وليس  ،م الممارسةتعلُ هو اليوم ليكون ناجحا في عمله 

 مالءمةيكون أكثر وأن اسم العالمة التجارية لشركة رائدة يمكن أن 
 65.رائدة من اسم جامعة

 
 تتجاوز أن الجامعات التقليدية إن علىف ها،لة بواقعذات ص تبقىوحتى 
 يتطلّب ذلكقد و. لمساقات األساسيةموحدة لال تطوير المناهجعملية 

 واالحتياجات وفقا للسياق المساقات اإللكترونية مناهج تخصيص
 ينفي الص أستاذ فقد يستخدم على سبيل المثال، .اللغات المحليةو
 خةلتطوير نس" كسإدإ"في  وّفرالمت اداالقتصفي  010المدخلي  مساقال

 ركزيمكن أن تو. محلية دراسات حالة مستخدما في ذلك ،باللغة الصينية
ال تتطّرق  معّينةجاالت لخدمة م مناهج على تطوير طاقاتها لجامعاتا

 مكانبإأنه فعلى الرغم من ، من جانب آخر .المساقات اإللكترونية إليها
بسهولة  تحققأن ت إنه ال يمكنهاف، م محتوىتقدّ  لمساقات اإللكترونية أنا

 سوف التي الشاملة الخاصيات اكتساببصدد  مّما إذا كان الطالب
واحد الـ القرن في مجتمع أو في سوق العمل نجاحلهم ال تضمن

 كونيويحتمل أن . د أن يقوم بذلكجيّ  ستاذأل كنم، بينما يوالعشرين
الذي من شأنه أن ينقذ  حيويال مكّونالالمساقات  وَموَضعةُ  تخصيصُ 

 .النخبة إلى ميتال تن الجامعات التي

  التعليم والتعلّم .3.7

قدرة و، ودون مقابلمستوى في أي وقت العالمي  مع توّفر محتوى
 ومع بروز في أي مكان، لى أن يكون حاضراع عضو هيئة التدريس

                                                           
65 See http://learnrev.com/ 
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 ةطبيع في نفّكر أن فإن علينا، المباشرتعليم كبديل لل التعلم عبر اإلنترنت
قائم  ترنتالتعلّم عبر اإلنإن  .مؤسسات التعليم العالي في التعليم والتعلّم

على أن المساقات المقّدمة  األكاديميينكبار  من %69ويعتقد  ،وباق
 66.هامن أفضلإن لم تكن  ،المباشرةلمساقات انفس جودة  لها نترنتاإل

اء أن أد" :إلى أجرتها وزارة التربية األميركية وقد خلصت دراسة
بة أفضل بنس هو في المتوسط، الذين يتعلّمون لبر اإلنترنت الطالب
 تشيرو 67."لوجه وجها تعليما يتلقونمن أداء الطالب الذين  بسيطة
 أرباب العمل أن إلى The Chronicle of Higher Education صحيفة

لكن  ،نترنتعبر اإل الشهادات المكتسبة قيمة يشككون في ال يزالون
  68.تغّير بمرور الزمنمرّجح للهذا 

 

 
 متوسط التصنيف

 
  2 شكلال

 العمل أرباب
 يفضلون
 أنواع جميع

  الكليات
  التي تلك لدا
 نترنتاإل للى

 
 

  Fisher 2013:المصدر
 تمثل حيث درجات خمس ذي سلّم على التصنيف متوسط تحديد تم: مالحظة
 "بكثير أكثر" 2 والدرجة" بكثير أقل" 0 الدرجة

 

 

أكثر فأكثر وبطريقة  شاركيأن  الطالب بإمكان هفإن عالوة على ذلك،
 طىسوف تتخ الجديدة البيداغوجيا أنالمعرفة، إذ  نشطة في خلق

د على تساعالتكنولوجيا أن والتقليدية،  الندوات المحاضرات أو بأسلو
  .هلوج وجهامباشرة  وكذلك عدبُ  عن المشترك اإلبداعالتعاون و

 محاضراتلالقائم على االنموذج التقليدي  اّتباع إلىبحاجة  لم يعد التعلم
 Clarkكوين  كالرك الدكتور ويرى. تقييمالف الواجبات المنزليةف

Quinn، أن حدودا لتخزين المعرفة يوميا، و دماغنا "أّن لتركيبة

                                                           
66 Allen and Seaman 2010: 14 
67 National Education Technology Plan 2010 )الخطة الوطنية للتعليم التكنولوجي(  
68 Fischer 2013 
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االحتفاظ بتلك  حقا للى تسالدنا في العالم الحقيقي الممارسة
69."المعرفة

  
 

 Western جامعة قولت حيثفي الممارسة أيضا،  بدأنا نالحظ ذلك وقد

Governors على  موقعهال على الصفحة الرئيسية في الواليات المتحدة
، متهتعلّ  للى ما بناء يتمّ  شهادتك للى حصولك إن" ،شبكة االنترنت

 ، ونسّمي ذلكةفي الفصول الدراسيوليس للى المّدة التي قضيتها 
 Daniel انت البروفيسوريدير  ،األثناءفي  ."لقائم للى الكفاءةا التعليم

Tan التكنولوجية غنانيا جامعة منNanyang Technological 

University  ليُ  برنامجا ،سنغافورةب  المحاضرات من جميع % 70سج 
 ويخضع .لمراجعتها من قبل الطالب في وقت فراغهمالمقّدمة فيه 

بل قو صف من الصفوف انتهاء وإثر .ةلمراقبلمحاضرات ال استخدام
ريقة ط تغيرات في تعكس حركة حثيثة تظهرالرئيسية، االمتحانات 

سّمى ما ي بتجريبهذا  ويقترن. لمحتوى التعليميل الطالب ستهالكا
 ستاذاأل التي يتصّرف فيها flipped classrooms ةالمقلوب الفصولب

 نيالمعهد الوطم يقوو .وليس بوصفه محاضرا ميّسرا ومنّشطا بوصفه
بتوسيع  Lee Sing Kongالبروفيسور ، الملهم وقائده سنغافورةللتربية ب
مع  نظرالوجهات  تقاسم ومن َثمّ  ،"الفصول المقلوبة" فكرة حدود

 .في سنغافورة الجامعات األخرى
 
 

 1لشكل ا

قبة ارمقاعة ال
نانياغ  ةبجامع

 التكنولوجية

 

 

 
 
 
 

يس من الضروري أن يّتبع التعلّم وهو أنه ل ،هناك معنى ضمني آخر
التقليدي المتمّثل في سلسلة من التفاعالت التي تتم على امتداد  طالنم

 مهارات يمكن تطبيقها غًدا إلىفالطالب اليوم بحاجة  .يالفصل الدراس

                                                           
69 Quinn 2010 
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رة قد و .في العالم الحقيقي تقديم لتظهر اآلن بدأت شركات ناشئة ُمبتك 
قيت الجامعات إما بطيئة جدا أو مكلفة هذه المهارات المناسبة، فيما ب

من خالل وعلى سبيل المثال، . تنافس هذه الشركاتكي للغاية ل
لمقاولين ل General Assemblyشركة  توفر ،محاضرات موجزة

شركة  مّكنوت 70.المناهج الدراسية التي يحتاجونها إلنجاح شركاتهم
SkillShare،  ،لدفع  نيمستعدّ الألشخاص اوهي شركة ناشئة أخرى
جال مفي كان ذلك في مجال الطبخ أو أبتبادل خبراتهم سواء الرسوم، 
وفي إمكان هذه المنتديات الناشئة أن توّفر سوقا أكثر فعالية  71.البرمجة
كون أفضل ت وقد .ةيلجامعالبيئة اوّفره تلتعليم والتعلم مما إلى ابالنسبة 

 .التعلم خالل كثير من الناس، لتحسين حياتهم منإلى وسيلة، بالنسبة 
 لىإ ،مثال لمساقات التعلّم التجريبي يهو ،Freeformers شركة تهدفو

 طالب المدارس الثانوية وكبار التنفيذيين في الشركاتكّل من تعليم 
 .يفّكر ُمطّورو البرمجياتالتفكير كما و الرموز ،بطريقة سريعةو

مون يقوالممارسة، و من خاللالمساقات المشاركون في هذه ويتعلّم 
ي فمستخدمين  ،برنامج لهم أول وضعبمن التعلّم بعد بضع ساعات 

 برمجياتواجهات الب المزّودات والمنظومات الخاصةعديد ذلك 
  API.72التطبيقية 

 
إن إعادة التفكير بصورة جذرية في الكيفية التي يستخدم بها أعضاء 

 يةساسأسوف تكون  ،وكيفية تفاعلهم مع الطالب ،هيئة التدريس وقتهم
وف سو .لتحقيق النجاح في المستقبللجامعات التقليدية إلى ابالنسبة 

ة بوالييانغ جامعة بريغهام  اّتباعنفسها مجبرة على تجد الجامعات 
على سبيل  .فيها كانت رائدةفي المجاالت التي  BYU-Idaho آيداهو

 Wharton School ofوارتون لإلدارة  أعلنت كليةفقد المثال، 

Management ي جامعة بنسيلفانيا وشركة سيسكو فCisco ، في بيان
 المستقبلفي م أن تجربة التعلّ " :3102فبراير  32صحفي لهما يوم 
نيات بتق ،عدلن ب   التواجدحجم طبيعي لبر ب البصريتمزج االتصال 

هيئة اء ألض بهاتفالل التي يطريقة الحد كبير  إلىالتعاون التي تعزز 
 ."كليةال خريجوالتدريس والطالب و
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71 See http://www.skillshare.com/   
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، فهناك مجموعة من الفرص بصدد وحدهاوال يتعلّق األمر بالجامعات 

أحيانا، لالرتقاء  وصارمةتستخدم مقاربات مختلفة تماما  البروز
هذه ب .جامعيالمستوى كان ُيعرف في الماضي بالما  إلىبالطالب 

 ،"علّموا أّوال"وبرنامج  ،"موا من أجل أميركاعلّ "الطريقة نجح برنامج 
 .إعداد المعلمين في غضون ثمانية أسابيع أو أقل، بدال من عام كاملفي 

وهو برنامج تدريبي  ،DevBootcampبرنامج  يوجدفي الوقت نفسه، 
، "ةجاهزين للوظيف"مكثف لمدة تسعة أسابيع ينتج مهندسي برمجيات 

   73.وظائف في غضون ثالثة أشهر من التخّرج يجدونمنهم  91%
 

  تقييمال .3.7

 نسبةاألمر بال كذلكو ،جاهزة للتغير والتعلم التعليمطرق و المناهج إن
 لرسميةا االمتحانات بين تقليديا، الجامعات، راوحت فقد .تقييملا إلى
 مزيج وبين ،أطروحات تقديم أو ،وحدات تقييم بينو المساق، نهاية في
 في ةمنهيالم الطريقة "الشفوية المناقشة" تزال الو الثالث، الصيغ من

  .دكتوراهال شهادةل المانحة امعاتالج بعض
 
تأثير  اللتكنولوجي يكون أن يمكن ،الحقيقي العالم فيو ذاته، الوقت في

 حاكاةم خالل من يتم الطّيارين تقييم فإن المثال، سبيل على .تحويلي
 جموعةم تقييمل حاسوبية ألعاب استعمال عن ناهيك ،متطورة حاسوبية
 يرولتوف التعاون،و والخيال المثابرة هافي بما ،الممّيزات من متنّوعة
 .اأيض يةفور تغذية راجعة وتقديم النجاح لتحقيق متعددة مسارات

 
 افريقه يبقى وقد لالهتمام، مثيرا بلدا( اآلن حتى) أذربيجان تكون ال قد

 .الحاضر لوقتا في صيتال محدود ،FK Baku القدم كرة في الرائد
 قاموا عندما 3103 نوفمبر  22يومناك ه التاريخ صنعواالناس  لكن
 30العمر من البالغ Vugar Huseynzade  هزاد حسين فوغر نيبتعي

 ممهاج منافسة من الرغم على ،تعيينه تم وقد .همفريقل بامدرّ  آنذاك عاما
 وذلك ،Jean-Pierre Papinالواسعة  اإلدارية الخبرة ذي السابق فرنسا
 Football المسّماة رالكمبيوت لعبة في)أي فوغر(  نجاحه على بناء
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Manager (القدم كرة مدير)، في ألمل أن أردت لطالما": قال حيث 
 ."3113 لام منذ اللعبة هذه مارست وقد القدم، كرة
 

 جمهوريةها حالة شاذة اختصت بها أنّ  البعض يرى قد! له سعيدا حظا
 في يحدث سوف عّما دليال ذلك كان ربما، فقط ربما، لكن ،ةنائي

 ياالفتراض العالم في النجاح عن البرهنة أن فيه شكّ  ال ومما .المستقبل
 .الحقيقي العالم في مالئمة أّنها على فأكثر أكثر إليها ينظر سوف

 النجاح من سنوات عشر إن قولأن ي بإمكانه من ذلك، إلى باإلضافة
 الشاب هذا كان لو مما ،الدور لهذا مالءمة أقل هي حاسوبية لعبة في
 جامعة في الرياضة علوم في شهادة لتول أكمل قد نفسه

Loughborough، أو التجارية األعمال على هنفس السؤال لنسحب ثم 
  .أساسية فيهما الحاسوبية النماذج تعدّ  مجاالن وهما المالية،

 
 بل قط،التكنولوجيا ف على تعتمد لن سوف تقييمالفي  ثورةال إنهكذا ف
 رأينا وقد .الحقيقي أيضا العالم نم المتأّتية الراجعة التغذية على ستعتمد

 شركتي في المواهب برمجة إلى بالنسبة فعال قد حصل هذا أن
TopCoder and GitHub ،بالالط معرفة يميتقل طريقة أفضل فما 

 إلى وبالنظر عمليا؟ ونيتصّرف كيف نرى أن من تجارية شركة بعثب
 أن يجب بل ،وانجحنهم قول إبال نكتفي أال ينبغي النجاح، معدالت تدّني
 رؤوس أصحاب رأي إلىو ،الفشل تجاه مفعله دودر إلى أيضا ننظر

 في ممعلّ  لوظيفة التأهل إن .معهم واتعامل ممن غيرهم أو األموال
 قبل نم ومالحظات ،الدراسي الفصل في النجاح حاليا يتطلّب لترا،جان

 ذاته الشيء. وأيضا نيجامعي موظفين قبل ومن ممارسين معلّمين
 تبالواليا التربية في العليا للدراسات Relay ريالي كلية على ينطبق

 ديالتقلي اإلعداد قالب كسرهو  محدد بهدف أنشئت كلّية وهي المتحدة،
 الميثاق مدارسل معلمين وتوفير ،المتحدة الواليات في للمعلمين

Charter schools ،كيب مثل الناجحة KIPP ة المألوف غير المدارسو
Uncommon Schools. 

 
 يمكن شهادة عن مؤخرا ويسكونسن جامعة أعلنت آخر، مثال في

الوحدات الدراسية  أو الحضور مّدة على بناء ليس الحصول عليها
 مكني التي االختبارات من سلسلة في كفاءة بإظهار فقط بل ،المنجزة
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 ستريت وول صحيفة تشير وكما .البيت وفي نترنتاإل برع بها القيام
  74.يميتقال عن التعلّم فصلد صدب فإنهم جورنال،

 
 مثل وضع إلى الحاجة يبّرر سبب من هناك فليس ذلك، على عالوة
 تماما المعقول من إنه .الجامعات في هائإجرا حتى أو التقييمات، هذه
 قبل نم وضعه تمّ  سواء ،يميتقال في األدوار متخصصون هذه يتولى أن

 ةمصلح لمن قب أو ،College Board شركة مثل يميتق شركات
 شركة أو  Educational Testing Serviceالتعليمية االختبارات
 راكزم في ،فيو بيرسونشركة  إلى بالنسبة الشأن هو كما ،أو بيرسون

إن ف، معولمة أصبحت العمل سوقأن  إلىونظرا  .جدواها أثبتت يميتق
 .اعالمي بها معترف مؤهالتهم أن من التأّكد في ونيرغب سوف الطالب
 هذا مثل تضمن أن بإمكانها الشهيرة الجامعات أن من لرغما وعلى

 عالمة على االعتماد تفضل قد شهرة األقل الجامعات إنف االعتراف،
  GREو G-MAT مثل تجارية عالمات كانت نفإ .عالمية تجارية

انب ج إلى للتخّرج؟ صالحة تكون ال فلماذا بالجامعة، لاللتحاق صالحة
 للى ةدامغ أدلة هناك" :أن الذاتي يميتقوال داداألن يميتق أظهر فقد ذلك،

 وبمعامل سون،المدرّ  به يقوم الذي يميتقال لن دّقة يقاّلن ال كونهما
 جامعة في أجريتلتي ا دراسةبحسب ال ،001. مقداره ارتباط

 هذا فإن الجودة، لضمان المناسبة اآلليات وضع ومع 75."نبرينستو
 الرسمي، يميتقلل بديال فقط وليس فعالية، أكثر يكون أن يمكن يميتقال

 .النظر وجهات وتبادل التعلّم تعزيز في يساهم ألنه وذلك
 

 بين للخالف وأحيانا ،للفجوة فنظرا .ذلك من أبعد إلى الذهاب ويمكن
 باربأ بعض بدأ فقد الجامعات، تعرضه وما العمل سوق تتطلّبه ما

 في راءلأل حديث استطالع رأشا حيث .األموربزمام  يأخذون العمل
 التعليم أن يعتقدون الناس من فقط %09 أن إلى المتحدة المملكة
 ترفض ذلك، على ورّدا .اليوم العمل لسوق جّيدا إعدادا يتيح الجامعي
 هذا الجامعات، أفضل عن حديثها في Wendy Piatt تياب ويندي
 معليت الواقع في هو الجامعات هذه تقّدمه الذي التعليم إنّ  قائلة التصّور
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 هو ،قوله يمكن ما أقلّ  فإن حق، على تيبا ويندي كانت فإن ."مثالي"
  .التواصل في كبيرة مشكلة لديها أن
 
 ونينظر ال العالم أنحاء جميع في العمل أرباب وأكبر أهمّ  أن المؤّكد من
 يونيليفر شركة مثل بعضهم، قام وقد .الطريقة بهذه الوضع إلى

Unilever غامبل آند بروكتر وشركة Proctor & Gamble بإجراء 
 وقد ،تقييمال مراكز في بكثافة منهم العديد ويستثمر .الخاصة تقييماتهم

 ىإل بسرعة مقودهت أن يمكن تقييم عمليات بتبّني منهم الكثير يقوم
 بطريقة هاتطوير في فشلت أو ،تماما الجامعات عنها غفلت مواهب
 ،يحدث عندما ماربو ،حدث نإ لكن اآلن، حتى يحدث لم هذا .فعالة

 .نممك غير يصبح العمل قد وسوق الجامعات بين الهوة ردمإن ف
 

  التجربة .01.2

 أماكن يف الجامعي التعليم تجربة توفير متزايد، بشكل أيضا، يمكن
 ومجتمعات الشباب، ونوادي الرسمية، غير اللقاءات تطّور مع ،أخرى
 يكون أن نيمك أنه ،الذكر سالفة التدريبية البرامج في رأينا وقد .التعلّم
 ناءب عن عوضا شبكة لبناء أحيانا، أكبر قيمة وذات ،بديلة أماكن هناك
 طابعا الحاضر الوقت في األماكن هذه بعض ويكتسي .جامعي حرم

 تعنى انتقائية شبكة وهي ،Sandbox ساندبوكس شبكة مثل عالميا،
 .Peer Learningن األقرا من التعلّم على تقوم لقاءات وتنّظم بالمبتكرين

 مؤتمرا مضى وقت في كانت التي ،Summit سوّميت شبكة قامت وقد
 في أرض بشراء المتحدة، الواليات في األفكار الستقطاب مرموقا
 وتقوم .والممارسين لمفكرينلبعث مجموعة من ا كولورادو والية
 نيويورك، مدينة ومقّرها ،الناشئة E[nstitute] أنستيتيوت شركة

لذين الطالب، ا ضعوتتمّثل في  ،بديلة تجربة يمتقد على بالمساعدة
 مبكرة مرحلة في تزال ال شركة لدى عامين لمدة ،"زمالء" تسّميهم

 وبحلقات المرشدين، من بمجموعة االّتصال يمكنهم حيث عملها، من
 المحاضرين، الضيوف شرف على تقام التي العشاء وبمآدب نقاش،

 علما كمجموعة، الطالب ءهؤال مع التعامل ويتم .القراءة وبحلقات
 أن ومع 76.مشتركة بيوت من مكّون جماعي مبنى في يعيشون وأنهم
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في سّن ما بين  الطالب فئة على التركيز إلى تميل التطورات هذه
سنة  31-09 العمرية الفئة لقبول مرّشحة تبدو إنهاف ،ثالثينوالـ عشرينالـ

 .أيضا
 

 وهو ،(العالمي اطنالمو سنة) Global Citizen Year برنامجيتيح 
 إكمال بصدد هم الذين للطالب موّجه الخارج في للدراسة برنامج
 القيادة فيها ونيتعلّم سنة لمدة عالمية تجربة الثانوية، المرحلة

 ةسلسل خالل من وذلك، ين على الصعيد العالمياآلخرالتعاطف مع و
العيش و عائالت، مع واإلقامة التأّملية، والمهام الجماعية، البرامج من

ينتظر  يلةمث برامج المستقبل في ويحتمل أن توجد .أجنبي بلد في طوعا
 .غير مترابط مساقل المكّونة ربعاألسنوات من ال سنة تشّكلمنها أن 
 (واحد عالمل شباب مشروع) One World Youth Project فإن ،كذلك
 خالل من العالم أنحاء جميع في الجامعية الدراسية الفصول بين يربط
 داجيّ  ثاالم المشروع هذا ويشّكل .الثقافات بين بالتفاهم يعنى واحد منهج

 نمت اكلّم ،مساقات شكل في تنظيمه يمكن التكلفة منخفض لبرنامج
يم تنظ اإلمكانب ولعله .الثقافات بينخر والحوار فهم اآل إلى الحاجة
 حدةالمت الواليات في اتجامعالالقائمة بين كبرى  الرياضة األنشطة

 .الواحدة المدينة شباب بينجرائها إل
 

 هذا في ممّيزات على تحافظ تزال ال التقليدية الجامعة فإن ذلك، ومع
 طالبلالممّيزات ل هذه توفير فإن وبالتالي بمنافساتها، مقارنة ،المجال
 لىإ بالنسبة للمنافسة ممّيزا مصدرا يظل سوف فيها، يرغبون الذين
 .الجامعات بعض

 
 وفس التي الطريقة من التأكد  نستطيعال ناأن ،تامة بحرية نقرّ  إننا

 التغيير يكون عندما الغريب مرباأل ليس هذاو المقبلة، الثورة بها تتجلّى
 في الرائدين المهندسين أحد ذكر ،0932 عام فيف .وشيكا الجذري
 في يالم ثالثينالـ تفوق بسرعة يسير رّكاب قطار فكرة أن بريطانيا
 .كذل حدث سنوات، خمس مضيّ  بعدو .للعقل فيةمنا فكرة هي الساعة
 أن حين في وأنه ،محتملأمر  جذري تغيير حصول أن نؤكد لكننا
 يف المهيمنة قوتها بسبب إما ،تزدهر سوف الحالية الجامعات بعض
 فإن ،الجّيد حّظهابسبب  أو الثاقبة االستراتيجية رؤيتها بسبب أو السوق
 .األنظار عن أخرى تغيب سوفو تعاني، سوف أخرى جامعات
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  غتنام المستقبلا رابعا:
 

ه في هذ برزت التي الموضوعات لتلخيص نسعىس القسم، هذا في
 صولح بعد المستقبل، جامعة نماذج من بعضا ذلك بعد صفنَ ل ،المقالة
 .التجميع وإعادة التفكيك عملية

 

 شيء كل ليست المالءمة. 0.2

 ّيراتللتغ المحتمل لتأثيرا ،عظمهام في ،اآلن حتى مناقشتنا تناولت
 أن تقدونع .الجامعي القطاع في العالمي االقتصاد في الحاصلة العميقة
 وصبخص واضحين نكون أن نريد لكننا ،كبيرا سيكون التأثير ذلك
 جوهرها، في الجامعات رسالة كانت لقد اش.قالن اهذ من رئيسي جزء
 زال وما ذاتها،ل المعرفة وراء السعي الزمان، من قرنين عن يزيد لما

 يةالكالسيك المؤلفات يدرسوا أن العالم، أنحاء جميع في الطالب بإمكان
 توّظف الجامعات تزال وال الوسطى. القرون وتاريخ والفلسفة

 ألنها ليس المجاالت، هذه في والتأليف والبحث للتدريس األكاديميين
 ّدمق عندما .فعلية قيمة ذات ألنها بل عملية، ألنها أوبالواقع  صلة ذات
 The سماهأ لما اليائس تحليله 0991 عام في Allan Bloom بلوم أالن

Closing of the American Mind (األمريكي العقل نغالقا)، إن قال 
 وأن ،"اليوم طالب نفوست أفقر"و الديمقراطية خذلت قد الجامعات

 مرور وبعد .النسبية من بحر في تغرق كانت ةوالحقيق لاوالجم يرالخ  
 حلّ م أثارها التي الموضوعات مازالت ،ذلك على عاما 32 أكثر من
 فقد ه،محل في لم يكن يأسه أن إثبات هو ،الكبير الحدث لكنَ  .حادّ  نقاش

 ،المجاالت بعض وفي .والحقيقة والجمال الخير وراء السعي تواصل
 هناك كان آخر، كمثال اآلثار وعلم التاريخية،والتراجم  السير مثل
 جعل ك،ذل أثناء في .شك بدون به سيرّحب وكان ،بلوم يتوقعه لم إحياء
 موضوعا cultural literacy الثقافية القرائية Ed Hirsch هيرش إد

 .المدرسية المناهج فيكان له تأثير و ،شعبيا
 

 العناصر دراسة يعترض أن ينبغي شيء ال أن نرىفي هذا اإلطار، 
 التي Helen Gardner غاردنر ينهيل مع ونتفق الثقافية، للتقاليد العميقة
 In Defence of الرائع كتابها في C.S. Lewis الكاتبـب تستشهد

Imagination ( ًالخيال عن ادفاع) ، قائلة عالية، بمهارة أنجزته الذي 
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 رى،أخ بمخّيالت ونتخّيل أخرى، بعيون نرى أن نريد ألننا نقرأ" إننا
 الدراسية المجاالت هذه أن بذلك نعني وال 77."أخرى بقلوب ونشعر
 نهاأل أقلّ  أولوية وأ منزلة إعطاؤها ينبغي أنه أو ،بالزوال عليها محكوم
 بةبالنس الشأن هو كما فعال، نعني لكّننا ،بالواقع مباشرة صلة ذات ليست

 تغّيري كما تتغّير أن ذه المجاالتهى عل أن بالدراسة، يتعلّق ما كلى لإ
 تعلّم عم تتالءم الممزوج التعلّمو ونياإللكتر التعلّم فمقاربات العالم،
 سبيل لىع الحديثة، الهندسة تعلّم مع تتالءم كما ،القديمة اليونانية اللغة
أن  الدراسية المجاالت هذه مناصريعلى  أن نعني ال أننا كما .المثال

 وليس ،والجمهور المستقبل طالب إلقناع ،لها مبّررات يبحثوا عن
 .فقط الحكومة إلقناع

 
 فيه اجسيحت عصر في نعيش فنحن صعبا، أمرا ذلك يكون أال غيوينب
 .مضى وقت أي من أكثر األخالق إلى نووالمصرفي األعمال رجال
 أكثر يةأهم ،بقوة والجدل بوضوح التفكير تدريس فيه يكتسي عصر
 يف الحكمة تمييز على القدرة فيه تكون أن يمكن عصر قبل. يذ من
 .عامة الناس من غيره عن الفرد تمّيز ةخاّصي أهمّ  ،المعلومات من بحر
  ،Jonathan Haidt هايدتالسيد جوناثان  كتاب ،ذلك على مثالوك

The Happiness Hypothesis (السعادة فرضية) بطريقة يربط الذي 
 .اةللحي كدليل الحديث النفس وعلم القديمة الفلسفة بين جميلة

 
 
 

 لتميّز أهّميته ل. 3.2

ال يمكن لمدينة  بحيث روز الجامعة العامة،ب عشرونشهد القرن الـ
في العالم المتقدم أن تكون من دون  ،أو حتى متوسطة الحجم ،كبيرة

ومع  .جامعة تدّرس كافة المسائل األكاديمية في مجاالت الفنون والعلوم
أن بعض الجامعات المتمّيزة لها دون شك القوة الكافية لمواصلة القيام 

. رىلجامعات األخإلى اأكثر صعوبة بالنسبة  إن األمر قد يكونفبذلك، 
وبالتالي )وعندما تخوض المنافسة من أجل استقطاب الطالب 

                                                           
77 Gardner 1988: 50 
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هذه الجامعات أن تقّدم ما يمّيزها عن ى ، فإن عل(استقطاب التمويل
 .بقية الجامعات

 
كلّما ازدادت خيارات الطالب وأصبحت البيانات أكثر ذلك، جانب  إلى 

بحاجة إلثبات جودتها في أي من معات الجاشفافية، سوف تكون 
أو المجاالت التي تختار أن تكون  ،تضطلع بهااألدوار التي تختار أن 

كما هو الحال )وقد يحدث هذا في مستوى مساق معّين . رائدة فيها
في جامعة الملكة ماري، في لندن، " مايل آند"مجموعة  إلى بالنسبة

 امعةجإلى  هو الحال بالنسبة كما)أو في مستوى الجامعة  ،(سالفة الذكر
ز في قد يكون التميف. (والية أريزونا وتركيزها على تعّدد التخصصات

 .المقاربةفي ، أو قد يكون في األسلوب أو ما في موضوع أو ما،مادة 
وكما رأينا، فإن نوعية اإلرشاد، وطبيعة تجربة الطالب وعالقة 

ة بالفرص التنافسية غنيالجامعة بالمدينة أو المنطقة، كلها مجاالت 
لشراكات العالمية وفرص الدراسة إلى ا، كما هو الشأن بالنسبة الممكنة
على سبيل المثال، فإن المدرسة العليا للعلوم االقتصادية في . بالخارج

موسكو تقّدم بعض الشهادات باالشتراك مع مدرسة لندن للعلوم 
 .سيةهب الروأفضل الموااستقطاب االقتصادية، مما يجعلها تتميز في 

 
عة ككل، الجام ىتحدّ تسوف  ةيالجامع اتاديقالأكثر فأكثر أن إننا نعتقد 

 لىإ الذي يمّيزكمما " :التالي على السؤالتجيب أن ، بذاتهااألقسام و
بعبارة أخرى، فإن على الجامعات واألقسام أن تبّرر  "؟هذه الدرجة

دا ن يكون جيّ هي عليه سوف ل فيماوجودها، وأن االكتفاء باالستمرار 
الجامعات  ييمتقكيفية  فيوهذا سوف يؤثر تأثيرا جذريا  .بما فيه الكفاية

لذلك، ال كمث. ليهاإلنفسها، وكذلك على الكيفية التي ينظر بها اآلخرون 
، تقّيم تخل عاما 02، قبل انت الجامعات في المملكة المتحدةففي حين ك

واحدة منها أصبحت ، إال أن كل 021 إلى 0ضمن ترتيب من  عام شكلب
من اته ذجزء الأن تخدم  تختارا التيجامعات القياسا بأيضا تقّيم  اآلن

 جامعاتإلى والخالص بالنسبة  .، وهي غالبا جامعات أجنبيةالسوق
سوف لن يكون رهين موقعها في الترتيب الوطني، بقدر ما  المملكة

 .يكون رهين موقعها ضمن مجموعة األقران المختارة

 الوقت طواللصعب إرضاء جميع الطالب من ا. 2.2
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 القيام مايكل لب منطُ  الماضي، القرن من الثمانينات أواخر في
 .لندنب التربية معهد في الطالب اتحاد وتأثير لدور مستقلة بمراجعة
 رةسيط تحت آنذاك، الطالبية االتحادات من العديد مثل ،االّتحاد وكان
 منتصف أو أوائل في ظمهممع كان الذين الناشطين الطالب من حفنة

 والموسيقى) االجتماعات أعمال جداول وكانت .عمرهم من العشرين
ظهر أ الطالبيجسم لمايكل ل تحليل أن غير .ذلك تعكس( الحانة في
 ينالثالث أواخر في كانت المتوسطة الطالبة أن وهو .تماما امختلف امرأ

 وأن ،أطفال ولها لبعضه، أو الوقت كامل مدّرسة تعملو عمرها، من
 ويدعو ،جّيدة كافتيريا يوفّر طالب اتحاد هو الطالبة هذه تريده كانت ما
 كان .الدروس وأماكن أوقات في المرونة إلىو ،التدريس جودة إلى
 جذريتغّيرت االّتجاهات بشكل  فقد آلن،ا أما .خلت عاما 32 قبل ذلك
 ومن األعمار كل من يأتون الطالب وأصبح العالم، أنحاء جميع في

 تهمحيا في تقدم تحقيق إلى طموحال فقط يجمعهم الخلفيات، جميع
  .التعلم خالل من ومهنهم

 
 سوف نهاكل االتجاهات، هذه بشأن حساسة الجامعات أصبحت وقد
 وفوس .الطالب جميع احتياجات تلبية في متزايدة اتصعوب واجهت

 ينب هال مناسبةال عالمواض أو عالموض إيجاد إلى ذلك من بدال تحتاج
 ذينال والراشدين، األكاديمية، لنخبكا ،المحتملة يةالطالب مجموعاتال

 .موغيره ن،دولييوال يين،والمحلّ  مهنية،بعقلية  يفّكرون
 

 فأكثر أكثر يتحّملون العالم أنحاء جميع في الطالب أن إلى ونظرا
 ذلك لمقابو التمييز؛ على قدرة أكثر أصبحوا فقد دراستهم، تكاليف

 لمنو مهتقدّ  فيما وضوحوال دّقةال مزيد من إلى الجامعات اجتحت سوفف
 هو دمتزاي بشكل سيكون الطالب المستهلك فإن أسلفنا، وكما .تقّدمه
 ثيرسي لكنه الجودة، على التركيز مثل مفيدة تبعات ولذلك ،لكالمَ 

 ّجعشسي فهل بشهادة؟ الطالب المستهلك طالب لو ماذا: أيضا تساؤالت
 لمعايير؟ا تخفيض على ذلك
 

 لن يكون المضمون جّل القيمة المضافة. 2.2

 وأ الجامعات تصبح المجاالت، كل وفي شائعا المحتوى أصبح كلّما
 لمساقاتا محتوى يبقى ولن تقّدمه، التي هي العالم في الرائدة السلطات
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 يفهتض بما األمر يتعلّقوف س ذلك، من بدالبين الجامعات.  حسم عامل
 ليمالتع جودة مثل المحتوى، إلى فيها التدريس ةهيئ وأعضاء الجامعة

 أن يمكن الذيو) الطالب بين رعاهت الذي الحوارطبيعة و واإلرشاد،
 وقس إلى الجامعة المؤّدي منمسار وال ،تقييمال نوع أو ،(عالميا يكون
 أن يمكن ،لالبتكار هائل مجال وفي هذا .المثال سبيل على ،العمل
  .كبيرة مخاطر دون مباشرة الجامعات فيه تشرع

 

 الفجوة بين النظرية والممارسة سدّ  .1.2

 كانم وله مهم فكالهما والممارسة، النظرية دمج ينبغي نهإ نقول ال إننا
 جانبينال بين الفصل إنهاء باإلمكان نهنقول إ بل الجامعية، المناهج في
 .فضلأ بطريقة تدريسهما يمكن نهإو بها، ُيقدم التي الطريقة حيث من

" العمل هو التعلم" عبارة Michael Fullan البروفيسور اغص عندما
 جميع على تنطبق الرسالة هذه لكن المعلمين، عن يتحّدث كان

 سبيل على ،BMW دبليو أم بي شركة ففي .االقتصادية القطاعات
 قةبطري السيارات تركيب عملية من األكبر الجزء اآلن يتم المثال،
 ليهع كانت مما بكثير أقلّ  وهي) حاليةال العاملة القوى أن لدرجة آلية،

 أصبح وقد .طويرالت في اوقته نصف من يقرب ما تقضي( في الماضي
 عندما هنعني ما بالضبط هذا إن القول يمكن بل مين،متالز والعمل التعلّم
 العمل أصبح فإذا وبالتالي .التعلم مجتمع أو المعرفة اقتصاد عن نتحّدث
 هّميةأ تدرك أن الجامعاتعلى و عمال، صبحيأن  التعلمعلى  فإن ،اتعلمً 
 .االحتماالت هذه

 
 اعوقط التجارية، األعمال مجال في الممارسين كبار نأ فيه شكّ  ال مما

 الحكومي والقطاع والقانون، والطب، والسينما، والمسرح، البنوك،
 من هذا حالة يكون قد .زائرين أساتذة أو معلمين يصبحوا أن يمكن

 ىإل بالنسبة الحال هو كما ،عن ُبعد وربما وقت،ال لبعض التدريس
 في اديةاالقتص للعلوم العليا المدرسة في مايكل يدّرسها التي لمساقاتا

كون ليكبار الممارسين  أحد توظيف حاالت من حالة يكون وقد موسكو؛
 من سلسلة تسجيل حالة يكون أن أيضا يمكن بل ؛اجامعي مدّرسا

 الطيف من اآلخر الطرف على أو المساقات؛ وقت قبل المحاضرات
 من لمجموعة مرشدين الممارسون فيها يصبح حالة ،يالتدريس
 .الطالب
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 أكثر تدرك أصبحت نفسها الشركات أن إلى نظراو ذلك، جانب إلى

 يسي،رئ زتميّ  عامل يشّكالن وتطويرهم موظفيها تعلّم أن كيف فأكثر
 نظورام لها يتيح مام الجامعات، مع بالتعاون اهتماما تولي أصبحت فقد

 .هب واالعتراف ونقده أكاديميا، لهتحلييسمح لها بو ،للتعلّم خارجيا
 .المواهب توظيف في أيضا يساعد أن التعاون هذا لمثل مكنوي

 
 يتيح سوف بينهما والجمع التعلم، هو والعمل ،العمل هو التعلم إن

 .الغتنامها المستعّدة للجامعات غنية فرصا
 

 تعد لمكامل، من الدوام الث أو أربع سنوات ثال ذات اتشهادال .1.2

  نموذجهي ال

 دوامب الدراسة فكرة فإن متداخلين، أصبحا والعمل التعلم أن إلى نظرا
 سبق لقد .الناس من لعديدى الإ بالنسبة جاذبيتها ستفقد العمل، ثم كامل،
 ،الوقت لبعض يدرسون الذين الطالب عدد في الكبير االرتفاع رأينا أن

 .ومؤهالتهم ومهاراتهم معارفهم تحسين إلى يسعون الذين شدينوالرا
 لعالمي،ا االقتصاد به يتمّيز الذي اليقين عدم سياق في سيما ال اآلن، أما
 العمل بين الجمع يفضلون قد سنة 33 إلى 09 سن في هم الذين فئة فإن

 زيادةو ،عليهم تراكمت التي الديون تخفيض من يّمكنهم مما ،والدراسة
 عأرب أو ثالث لمدة االنتظار خطر وتقليل ،عمل على حصولهم فرص
 العمل بين الجمع فإن ذلك، جانب إلى .متوّفر هو ما لمعرفة سنوات

 يعتبرون الذين المحتملين المرشدين مجموعة من يزيد والدراسة
 محياته من المبكرة المراحل خالل اببالشمساعدة ل هاما عنصرا
  .الوظيفية

 
 الجاري الطالب دعم وترتيبات الضبط أنظمة فإن الصدد، هذا وفي
 شك دون من وهذا التغيير، أمام أحيانا حاجزا تقف ،بها حاليا العمل
 االتكنولوجي بمساعدة للتغير مهيأ التقليدية الجامعة من آخر جانب
 البيانات من كبيرة كميات تجّمع أن التكنولوجيا بإمكان أّنه وبما .الحديثة

 ةالجامعي الشهادة منح غير أخرى طرقا فإن ،واسع على نطاقتنشرها و
 عالخاض التعلّم بروز إن .للعمل جاهز ما شخصا أن على تدلّ  أن يمكن
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إتقان  وأن ،والتعلّم المهارات قّيمت يتال يه اتالمساق أن يعني شاراتلل
 ترةلف الدراسة إكمال وليسالمهارات والتعلّم هو البرهان عن اكتسابها، 

  .محددة زمنية

 

 تيرالماجس شهادات على القوى هذه تأثير عن بعدُ  الكثير نقل لم إننا
 التعليم بين الفاصلة الخطوط ولكن المهنية، االحتراف وشهادات
 نع الناجمة الضغوط نتيجة واضحة تعد لم العليا والدراسات الجامعي
 جبرامال على متزايدا طلبا تحدث التي ،الشهادات هذه وقيمة تكلفة
 بدأ ةالمتحد الواليات في الحقوق تعليم وحتى .مرونة كثراأل بديلةال

 رابطة شّكلت فقد .من الزمن طويلة لفترة راكدا أن كان بعديتغّير 
 ،قوقالح تعليم مستقبل لدراسة عمل فريق مؤخرا األمريكية المحامين
 ةلوبالمطوات الدراسة سن خفض بين تراوحت اقتراحات إلى واستمعت

 على للمحامين مسار وإنشاء سنتين، إلى سنوات الثث من الشهادة لنيل
  78.التمريض مجال في المّتبع المسار غرار

 
 ،لونالمقاو يمّثلهم في ذلك االقتصادية، القيمة به صانعو فُيعر   ما إن
 برأك شيء متكامل إلى بفعالية الخام الموارد تحويل على قدرتهم هو
 عدد ضيخفت نحو سيتجهون همأن في متزايد احتمال وهناك .قيمة

 الخارجية األطراف معالتعاقد  إلى نوؤويلج ،بدوام كامل الموظفين
 هذه ياسق ويتم .الرئيسية المهام بعض لتنفيذ كفاءةأعلى  تظهر التي

 ،مّ امهال تلك إنجاز في األطراف لهذه السابقة التجربة خالل من الكفاءة
 إلى حاجةب ناسال إن .الكفاءة تلك تثبت التي الوثائق على بناء وليس
 أن وّقعنت أن اآلن يعقل وال ،مهاراتهم تنمية إلىو شكل مستمر،ب التعلّم

 دىم على مردود له يكون سوف التعليم في مباشرا ضخما استثمارا
مح ان بسرعة ال تسغّيريت اأصبح والتكنولوجيا االقتصاد إن .الحياة

 دالفر ايتعلّمه التي الحاسوب لغة أن ذلك من: معها الطالب تكّيفب
 أربع بعد تخّرجه عند قديمة تصبح قد جامعية شهادة برامج ضمن
 مهاراتهم لتحسين استعداد على يكونوا أن الشباب وعلى .سنوات
 .الحياة مدى شكل مستمرب أنفسهم وتطوير

 

                                                           
78 Bronner 2013 
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  أهّمية تزداد المنطقة أو المدينة مع العالقات .2.2

 إحدى هي University College London - UCL لندنب ةيجامعال كليةال
 .طالب 32,111 من أكثر بها يدرسو ،الرائدة البريطانية الجامعات

 رابعةبة الـالمرت بين مافي تقع فإنها ،المعتمد يالعالم التصنيف حسببو
 من بعض اضطر األخيرة، اآلونة في .ياعالم عشرينالـالمرتبة و

 لهمالاحت إنهاء إلى ،قانونية إجراءات باّتخاذ تهديد تحت لكلية،ا بطال
 بيرك جزء بنقل تقضي خطة على االحتجاج كان وقد .مبانيها لبعض
 رياناك" منطقة من بالقرب لندنمدينة  شرق إلى الكلّية أنشطة من

 .Olympic Park األولمبية والحديقة Canary Wharf "وورف
 

 إنف الحاليين، بالطال بعض إلى بالنسبة مالئمة غير نهاأ احتمال ومع
 ديد،والتج التوسع إلى ترمي فهي .رؤيةال بعيدة برتعت الكلّية خطة

 London داريةم اإلنيوه منطقة في الحاصلين والتنمية النمو وتالحظ

Borough of Newham، منطقة بظهور بدأ توّجه وهو Canary 

Wharf  األلعاب مع واستمر ،الماضي القرن من الثمانينات خالل 
 اسيةاألس البنية في ضخمة اتتحسين أدخلت التي ،3103 لعام األولمبية
 ّززيعو يقوي أن نيوهم عمدة يريدو .المنطقة في البشرية والتنمية
 جودو أن - وزمالئه ريشار فلوريد عمل على بناء - يرى حيث المنطقة
 المدى على كبيرا فرقا يحدث أن يمكنفي المنطقة  ممتازة جامعة
 عالقات إقامة إمكانية الخطةتلك  في الجامعة ترى حين في ،الطويل
 تحسن فإن ذلك، جانب إلى .خضراء بحقول محاطا اوموقع ،جديدة
 ألصليا  Bloomsburyبريزبلوم موقع بين الرابطة المواصالت جودة

 ميجيري االجتماعي والمصلح للفيلسوف المحّنطة الجّثة يأوي الذي)
 المشروع يجعل المقترح الجديد والموقع ،Jeremy Bentham) بنثام
 .تنفيذلل قابال
 
 عالمال في لجامعاتى الإ بالنسبة أساسية نقطة توضح القصة هذه إن

 رأكث ةالمحلّي الجامعة تأصبح العولمة، امتّدت ماكلّ  أنه وهي الحديث،
 أن على ،لندنب ةيجامعال كلّيةال وتراهن .أهمية أقل توليس ،أهمية
 االمزاي من كبيرة مجموعة لها يتيح سوف لندن شرقيّ  ديدالج دورها
 طالبل أفضل عرض تقديم من وتمّكنها ،البحثية قدراتها ستعزز التي
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 عم ،الحالي الوقت في تتعامل، أن عليها كان وإن حتى المستقبل،
  .ةالحالي المجموعة نّظمهات التي االحتجاجات

 
 الجامعات ألن ،من الجامعات أيضا هي تستفيد والمناطق المدنإن 

 أربابمّثل ت باعتبارها واإلقليمي حليالم االقتصاد في كبير بقدر تساهم
 .مواهبلل ينستقطبم شيء، كل قبل وربما ن،يوباحث نيمبتكرو عمل،

 79مؤخرا   Milkenميلكين معهد أجراها دراسة ،النقطة هذه عّززمما يو
 لىإ بالنسبة العالي التعليم في االستثمار لائدات" أن إلى تشير

 ."مضى وقت أي في ليهل كانت مما أكبر هي األمريكية لمجتمعاتا
 سبةبالن متزايدة أهمية اذ يكون سوف البرنامج بهذا االهتمام فإن لذلك
 .الجامعات إنقاذ إلى
 
 الجّيدة، للجامعة الفاضلة القواعد وإرساء ،المدن مع عالقات بناء إن

ومع  العامة، والسلطات التجارية الشركات مع الروابط وتوثيق
 البحث مجال في والتعاون اشئة،الن والشركات العرضيةالشركات 
 ماكنأ وتطوير الموهوبين، والمدّرسين الطالب واستقطاب والتطوير،

 والخدمات ةوالراح الترفيه سبل فيها تتوّفر) فيها العيش يطيب" جّذابة"
 أن ينبغي ذلك كل والمدينة، الجامعة تطوير في التوّسع ثم ،(الجيدة
 يمكن دور وهذا .تقليدية ةجامع ألي ساسيةاأل هتماماتاال من يصبح
 عةالجام به تضطلع أن يمكن وال ،يةتقليدال الجامعة به تضطلع أن

 .MOOCs المكّثفة المفتوحة اإللكترونية المساقات أو االفتراضية
 

 إلىلشهادات، تحتاج الجامعات منح ال هامع انهيار احتكار .3.8

 ر في قيمتها الحقيقية تفكيال

تكون مؤسسات إقليمية أو وطنية، ل ،بصفة عامة ،ّسست الجامعاتاُ 

لكنها تجد نفسها اآلن تعمل ضمن سوق عالمية، وذلك بفضل حركية 

منح الشهادات  ةحيالصإن . ووجود التكنولوجيا في كل مكان ،المواهب

لتي االقيود فإن ، منح من قبل الدولة أو الحكومات الوطنية، ولحّد اآلنتُ 

 لكن. من حماية موقعها الجامعاتمّكنت  ،ةحيالالصهذه  خضعت لها

                                                           
79 DeVol et al 2013 
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بعد أن أصبح الطالب  ى،وربما تتالش ،هذه الحماية بدأت تضعف

على صعيد عالمي، وأصبحت الشهادات متوفّرة على نطاق  سوقونيت

نترنت ويمكن الحصول عليها من أي بلد، وأصبحت واسع عبر اإل

 .ةحيالالصالمنظمات التجارية تسعى هي أيضا للحصول على تلك 

 

 ،دمهتقسوف ما تفّكر فيالجامعات أن  إن على، فذه العواملهلونتيجة 

، رشاد والتجربة الواسعةبما في ذلك المناهج الدراسية، والتدريس، واإل

 ،هاجوهرفي التأّكد من أن لهذه المكونات قيمة حقيقية  إلى ىوأن تسع

 .للعمل والحياة والمواطنةالطالب إعداد ك

 

كلفة ع التاارتف إلىفإن ضغوطا أدت  ،المقالةوكما رأينا سابقا في هذه 

يكون هذا االرتفاع  أالحتمل يو، واألسعار خالل العقدين الماضيين

 لعديد من الجامعات في العالمإلى ابالنسبة أو التحمل  دامةقابال لالست

 وتحصل على هباتلجامعات التي لها أوقاف يمكن لوفي حين  .الجديد

 (تربط رسوم القبول باحتياجاتها الأالقدرة على لديها وبالتالي )هاّمة 

 .إن جامعات أخرى سوف تواجه صعوباتفتظل آمنة،  أن

 

 إن المنطق المعوّج الذي يربط األسعار بالجودة يجب أن ُيكسر، وعلى

ي ف الجامعات أن تبحث عن سبل لخفض التكاليف مع االرتقاء بالجودة

حاليا ومستقبال، من المهمّ جّدا أن تتأكد من أن عمالءها، و، نفس الوقت

 .ون ذلكدركي

 

، هذا BYU-Idaho فرع آيداهويونغ عندما واجهت جامعة بريغهام 

 المباشرفقامت بمزج التعليم  ،80كسر القواعد إلى عمدتالسؤال، 

بالتعلم عبر اإلنترنت، ورّكزت على المواد الرئيسية، وألغت عطلة 

سنة، نظام التدريس على مدار ال إلىالصيف الطويلة، وانتقلت 

                                                           
80 Christensen and Eyring 2011: 351-352 
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 ،يكون لها كلية للدراسات العليا، أو ألعاب قوى تنافسية أالواختارت 

 .كما ألغت االنتقائية في القبول أيضا أو بحوث بتمويل خارجي،

 

وليس  لجميع،مناسبا لوال يتوّقع أن يكون المزيج الذي اختارته الجامعة 

المقصود هو أن الجامعة قامت بتغيير النموذج ف. المقصودهو هذا 

 ،غييرا جذريا استجابة لمتطلبات العالم الحديث، واستمّرت في التغييرت

لكن كما أشار كريستنسن، فإن عدد الجامعات  .وقد نجحت في ذلك

التي اختارت أن تكون بهذه الجرأة قليل، والشيء نفسه  األمريكية

ن اعتماد ، فإاالنهيار الجليديمع اقتراب و. ينطبق على الصعيد العالمي

 .ية جريئة وعاجلة لمواجهته يبدو أمرا مستحسنااستراتيج

 

ر مجموعة من االحتماالت اعتبارا لهذه العوامل، يمكن للمرء أن يتصوّ 

 .ناجحوحيد لن يكون هناك نموذج . الجامعات في المستقبل لتطّور

وكما هو  .على العكس من ذلك، فإن التنوع سوف يكون هو األساس

تحصل في قطاعات االقتصاد  لتحوالت التيإلى االشأن بالنسبة 

وكما  .األخرى، فإن رؤساء الجامعات سوف يتحّملون بعض المخاطر

لكن . وغيرهم سوف يحلّق ،فإن بعضهم سوف يفشل ،هو معروف

هي خيار االنتظار وهناك استراتيجية واحدة محكوم عليها بالفشل، 

 .األمر نهايةفي  االنهيار الجليدييأتي  أالواألمل في 

 

أن  إلىقّدم الخطوط الكبرى لنماذج التغيير، تجدر اإلشارة قبل أن ن

في ف .أيضا باستمرار يتغير هت ،الجامعات اضمنهي تعمل ذال اتالبيئ

ع وم. نماذج مختلفة من التمّيز وبحكم التعريف، توجدسوق مجزأة، 

إن ف ،غيراتأن أساتذة الجامعات غالبا ما يكونون على بينة من هذه الت

قد ال يكونون كذلك، وهو ما قادة والالخريجين الب والموظفين، والط

 .عيبةاستراتيجية مَ  إلى االرتباك أو إلىقد يؤدي 
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  جديدةنماذج 

، مع اعترافنا بأننا لسنا تنشأ أن مكني جامعيةخمسة نماذج  هنانقدم 
حالة أي في  ،ن الجوابذلك، فإ إلى باإلضافة .متأّكدين من أي منها

د ستبعتال  فهييكون مزيجا من هذه الخيارات، أن  يمكن ،من الحاالت
والمقصود هو الحّث على التفكير والتحريض على . بعضها بعضا

 .العمل

 جامعة النخبة: األولالنموذج 

 مويلتتمّتع بعالمة تجارية عالمية ويعدد قليل من الجامعات المتمّيزة  
عدة قرون، ورصيد  إلىقوي، وسجل حافل بالتجارب، وتاريخ يرجع 

ستمّر في استقطاب ألمع األسماء يمن الخريجين ذوي الشهرة، سوف 
ومن  ،القّيمةفي العالم األكاديمي، وجلب نصيب األسد من منح البحث 

 .الطالب األكثر موهبة في العالم
 

علم فالتعليم والت ،التغّير إلىوهذا ال يعني أن هذه الجامعات لن تضطر 
ية أن تصبح جزءا من عمل إلىجة لوجيا بحاالتكّيف، والتكنو إلىبحاجة 
 ىإل، وكل من مدارسها وكلّياتها بحاجة من أي وقت مضى رثالتعلم أك

تسأل  أن إلىو ،مواصلة قياس نفسها بنظيراتها على المستوى العالمي
وعن كيفية الحفاظ على موقعها في  ،نفسها عن مصدر قيادتها العالمية

 .الصدارة
 

الشراكة مع الجامعات األخرى على وسوف تبقى القرارات المتعلّقة ب
هّمة مومع المؤسسات أو الشركات التجارية الكبرى  ،المستوى العالمي

أي مؤسسة عالمية كبرى،  إلى وكما هو الشأن بالنسبة .حّد كبير إلى
 .فإن جودة القيادة واإلدارة سوف تبقى حاسمة

 

من خالل إرساء شراكات مع  ،سع هذه الجامعات عالمياووسوف تت

وإنشاء فروع بعيدة لها تسعى جاهدة لتقديم خبرة  ،ؤسسات محليةم

 ومن األمثلة البارزة على. م في الحرم األصليدّ بنفس الجودة التي تق

في سنغافورة بالتعاون مع جامعة  Yale توسع جامعة ييل ،ذلك

 وما تلّقي .سنغافورة الوطنية، ومجّمع جامعة نيويورك في أبو ظبي
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 021 لشغلطلب للتسجيل  02,111كثر من أل يظب في أبوهذا المجّمع 

الطلب الذي سيتولّد حجم إال مؤشر على  ،3106مقعدا للسنة الدراسية 

 81.ا التوسعهذمثل عن 

 

ن التأكد م إلىسوف تحتاج  النخبةجامعات ذلك، فإن  إلىباإلضافة 

 .أنها تقّدم تطويرا فردًيا لكل طالب من طالبها إلعداده للقيادة والنفوذ

قيقية الحمن التجارب  فعالة خلق بيئة إلى ما أنها سوف تحتاج أيضاك

لطالب ا التي يمكن أن يتعلم ، وهيالمحتضنة والخارجة عن المنهج

فإن  ،النخبوية هاوللحفاظ على مكانت. القيادةفيها مهارات  ونيمارسو

أن تضمن لطالبها تواصال عالي الجودة مع أقرانهم ى هذه الجامعات عل

 Gillianوكما تذّكرنا . في العالم الكوادرطاب أفضل وألمع استق عبر

Tett الع االضط، وهي معلّقة بارزة في صحيفة فايننشال تايمز، فإن

لنخبة، ى الإالتي تقوم بها الجامعات، وخاصة بالنسبة  وظيفة التوفيقب

كما أن توفير . ستظل مهّمة حتى مع انتشار الخيارات اإللكترونية

أن الطالب سوف  إلى نظرا، سوف يكون حاسما أيضااإلرشاد للطالب 

أكثر فأكثر أن تشّكل هذه التفاعالت الشخصية بدرجة عالية  ينتظرون

ال مناص من و .يعني تخصيص موارد كبيرة ، مماجزءا من تكوينهم

 إذا كانت هذه الجامعات سوف تخّرج طالبا عالمّيي المستوى ،ذلك

 .نخبويوتحافظ على طابعها ال وتبقى ذات صلة

 

 ذلك، فقد تزيد هذه الجامعات من انتشارها ونفوذها، من خالل إلى
، بأن تصبح "ورونالد تأثير"ومن خالل  ،المساقات اإللكترونية

يرها من غى لإالمصدر الرئيسي للمحتويات والمناهج الدراسية بالنسبة 
ويمكن أن يتجاوز انتشارها النخبة . الجامعات في جميع أنحاء العالم

  .لمية الصغيرة من الطالب الذين تقوم بتكوينهم بشكل مباشرالعا
 

 جامعة الجماهير : النموذج الثاني

                                                           
81 New York University Abou Dhabi )جامعة نيويورك بأبوظبي( 
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 الءملتت وتكييفها ،عالميا الُمطّورة المحتويات من االستفادة خالل من
 عليمت توفير من الجماهير جامعات تتمّكن سوف طالبها، احتياجات مع
 الذين (ولغيرهم) ،سريعا مّوان تشهد التي العالمية الوسطى للطبقة جّيد

 لوظائف رعبووثيقة  لتوفير كاف   غير الثانوي التعليم بأن يعترفون
 .المستقبل

 
 الغالب في ممزوجة أو إلكترونية مناهج الجامعات هذه تستخدم وسوف

 وتلّبي ،(محترمة مؤسسات مع تقليدي بتعاون توفيرها يتمّ  قد)
 يالحظ وسوف .واحد وقت في الطالب من اآلالف مئات احتياجات
 اووقت ماليا مردودا تقّدم المؤسسات هذه أن فأكثر أكثر الطالب هؤالء
 ةمنخفض أو ةمتوسط جامعة في الدراسة تتيحه بما مقارنة ،أكثر
 عةالمتنو التعلم وفرص المساقات مجموعة تتجاوز وسوف .مستوىال
 ببناء بالللط يسمحس مما التقليدية بكثير، المادية الكليات في يقدم ما

 بهمناسزمني ي مدى علىو ،الشخصية وميولهم لمصالحهم وفقا تعلمهم
 بتوسيع ،أيضا الجماهيرية الجامعة تقوم وسوف .أفضل بشكل

 الحقيقي، العالم في العمل مهارات متزايد بشكل لتشمل عروضها
 مالاألع مجال من ممارسين لديها ينالعامل التدريس هيئة إلى وتضيف
 هيبةو احترام مصدر الجامعة مع العالقة في ونير الذين ،وغيره
 .الجّيد أيضا التكوين ذات المواهب إلى ومنفذا

 

 سريع توحيد هناك يكون فسوف الصناعة، هذه طبيعةإلى  ونظرا
 ،On-line Providersية عبر االنترنت اإللكترونالخدمات  لمزّودي
 العديد فإن نفسه، الوقت وفي .منهم األقوياء إال صامدا يبقى لن بحيث
 حلّ  على ُتجبر سوف المستوى منخفضة أو متوّسطة الجامعات من

 .وجودها يبّرر ما هناك يكون لن ألنه ،فالتكيّ  أو نفسها
 

 القرن جامعات بين من الجماهيرية الجامعات بعض تبرز وسوف
 االنتقالو الماّدية أبوابها غلق مع المتقدم، العالم في التقليدية عشرينالـ

 .حفوالص الجرائد مع يحدث هرأينا كما كامل، بشكل كترونياإل للعمل
 البرازيل في ربما ،حديثا المتقدم العالم في أخرى جامعات تبرزسو

 لحاصلةا التطورات في الطليعة مكانة تبّوأت التي المثال، سبيل على
 هذه بعض يكون وسوف .االنترنت عبر العالي التعليم مجال في
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 اً متخصص سيكون وبعضها ذلك، عكس لىع وأخرى ،للربح الجامعات
 .مالً اش سيكون اآلخر والبعض الغالب، في مهنًيا

 

 (جامعة المحراب) المتخصصة الجامعة: الثالث النموذج

 ا،هيفتعربحكم  ،تكون سوف متخصصة جامعة كل فإن، الحال بطبيعة
 من العديد وهناك .األخرى المتخصصة الجامعات عن مختلفة

 الواليات فيلآلداب والعلوم اإلنسانية  التقليدية اتيالكلّ ف ت،االحتماال
 كلّية أو  Oberlinأوبرلين كلّية أو ،Williams وليامز كلّية مثل المتحدة،
 فالبلدة شّك، بدون مستقبل لها ، Lewis and Clarkوكالرك لويس

 روالشعو الجودة، عالي والتعليم الجميل، الجامعي والحرم الصغيرة،
 وجود األمر يتطلّب وال الطالب، لبعض مغرية واملع هي ،باالنتماء
 .اتكلّيال هذه تزدهر لكي منهم الكثير

 
 يف جديدة ربحية خاصة جامعة وهي اإلنسانية، للعلوم الجديدة الجامعة
 .لندن وسط في التجربة هذه لتكرار ما بطريقة تسعى المتحدة، المملكة

 ،كامل وامبد للتدريس الموهوبين األساتذة بعض استقطبت فقد
 Niallمثل العالميين النجوم من صغيرة ومجموعة

Ferguson، رضهاتف التي تلك ضعف تقريبا تضاهي ارسومفرضت و 
 بـ مقارنة إسترليني جنيه 09,111) انجلترا في الحكومية الجامعات

م داب والعلولآل أشمل منهج" بتقديم ووعدت ،(إسترليني جنيه 9,111
 الوريوسالبك شهادة في ُيقّدم مّما بكثير رأكث محتوى يتضّمن اإلنسانية
 رأكث شخصية تعلّمّية تجربة" بتوفير أيضا وعدت كما .العادية"

 في الطالب بمساعدة ملتزمين" موظفين على اعتمادا" خصوصية
 جامعةال هذه تزال الو ."والشخصية والمهنية األكاديمية إمكاناته تحقيق
 نجحست بأنها القول ألوانه السابق فمن لذلك العمل، من األول عامها في
 يرالجد ومن .ناجح متخصص مشروع إلى فعال تتحول قد لكنها ال، أم

 التكنولوجيا على قليال إال يعتمد ال المفهوم هذا أن ،أيضا بالذكر
 ةكلي هو المتحدة المملكة في العهد حديث آخر مشروع هناك .الحديثة
 بيعها تم نلك الشهادات، حمن صالحيات تقليديا لها كان التي الحقوق،
 لتحقيق إمكانية هناك أن بوضوح ترى خاصة أسهم شركة إلى مؤخرا
  .المتخصص العالي التعليم مجال في أرباح
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 محاولة فتمثل فرانسيسكو، سان ومقرها ،Minerva مينيرفا جامعةأما 

 .نترنتاإل عبر لكن للنخبة، متخصصة سوق احتياجات لتلبية جريئة
 نوارزب أساتذة يقّدمه الجودة عالي تعليم توفير إلىجامعة هذه ال وتهدف
 عبر اتالمحاضر وُتقّدم .التقليدية المدارس تطلبه الذي السعر وبنصف
 بإشراف ونقاشات بحوارات مدّعمة ،دول سبع في للطالب الفيديو
 توىالمس رفيعي الطالب المتخصصة الجامعة هذه وتستهدف .األساتذة

 لنخبةا مؤسسات في الدراسة يستطيعون ال الذين ،الناشئة األسواق في
 .بالتأشيرة أو بالتكلفة تتعلّق قضايا بسبب

 

 الجامعة المحلية : الرابعنموذج ال

دور ب تضطلعفي جميع أنحاء العالم العديد من الجامعات التي  يوجد
ن خالل م ،في التجديد المستمر لالقتصاد المحلي أو اإلقليمي رئيسي

حوث بقيامها بالو ةملاقوى العالها لتطوير مهارات الفرص التي توفر
 .التطبيقية
 

 Institute of Businessاألعمال تصريفمعهد  ،مثاالن من باكستان

Management ومعهد إدارة األعمال Institute of Business 

Administration،  مستوى في ال رفيعيقّدما معا العديد من المهنيين
يقودون قطاعات الشركات والخدمات في  الذينوهم  ،مجال األعمال

في  ة هذين المعهدينإن مساهم .االقتصادي للبالد المركزكراتشي، 
 .فيها، وسوف تبقى حيوية في المستقبل جدالال  باكستاناقتصاد 

 
 India Institutes of معاهد الهند للتكنولوجيا ضطلعتفي الهند، و

Technology، بعث هذه المعاهد في عام وقد تم  .وظيفة محلّية مماثلةب
لى إلدعم االقتصاد الهندي وال تزال على صلة وثيقة بالحكومة  0960

82.اليوم، حيث يضطلع رئيس الهند بالدور الرئيسي في بنيتها اإلدارية
 

وعلى الرغم من أن هذه المعاهد معترف بها عالميا من قبل أرباب 
ت مؤسسامن بر إنها ال تعتفباعتبارها كليات هندسة راقية،  ،العمل

تصنيفات النخبة على الصعيد العالمي، ومعظمها ال يظهر في 

                                                           
82 Indian Institute of Technology Madras )المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس(  
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الطبيعة  إلى ،يعود هذا، في جزء منهو .الجامعات على هذا الصعيد
المحلية لهذه الكلّيات التي تستقطب كامل مجتمع المرحلة الجامعية 
األولى تقريبا من الطالب الهنود، ويجب أن يكون جميع األساتذة فيها 

، ومع ذلك فال يمكن ألحد أن يشك في تأثير هذه اً طنين هنودموا
 .الهندالمعاهد، فهي من المؤسسات األكثر أهّمية واعتبارا في 

 
أو  ،قد يكون الجزء األوفر من المحتويات الدراسيةفي سياق مماثل، 

صادرا عن عدد قليل من جامعات النخبة  ،إسناد الشهادات في المستقبل
ب الالطوتنّظم تجربة قدم عات المحلية هي التي تالكبرى، لكن الجام

كما أن الجامعات التي تدّرس الموضوعات التي تتطلب  .ينالمحليّ 
وسوف تبقى كلّيات  .ممارسة وتدريبا شخصًيا سوف تبقى مهّمة أيضا

الطّب ضرورية دائما لتدريب األطباء، وسوف تواصل معاهد التدريب 
المثال،  على سبيل .لصناعةفائدة ال والمهندسينيين المهني تدريب الفنّ 

 وسط، في Wolverhampton فإن جامعات مثل جامعة وولفرهامبتون
 .دور حيوّي في االقتصاديات المحلية واإلقليميةب تضطلع، ابريطاني

 
 

 آلية التعلم مدى الحياة: الخامسنموذج ال

، وهو أحد مؤسسي شركة  Nandan Nilekaniناندان نيليكاني
مشروعا  عاتقه على أخذح، االنجباهرة الهندية   Infosysإنفوسيس

 إلى ويهدف هذا المشروع. للحكومة الهندية تترتب عليه آثار هائلة
مليار  0,3تسجيل أكبر عدد ممكن من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 

وقد تّم  ،Cloud الحوسبة السحابيةضمن قاعدة بيانات في نظام  ،نسمة
تخّيل اآلن أن يكون بإمكان . مليون نسمة 211حوالي  بالفعل تسجيل

مليون أن يضيفوا إنجازاتهم التعليمية والمهنّية  211 هؤالء الـ
وتخّيل أيضا أن بعضا منهم يسّجل في  .قاعدة البيانات إلى ومؤهالتهم

وتخيل أن . برنامج إرشادي مع منظمة متخصصة كلّيا في هذا المجال
ت المقّدمة في مختلف مجموعة أخرى تلتحق بسلسلة من الوحدا

المؤسسات األكاديمية في جميع أنحاء الهند والعالم، ويجدون مؤسسة 
أكاديمية أخرى العتماد تلك المجموعة من المساقات باعتبارها شهادة، 

يا أفضل تكنولوج ها، مستخدمة فيتقييمربما ألن مؤسسة أخرى قّدمت 
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يختبر أيضا  ، بللعب الكمبيوتر، ال يختبر التعلم العميق للمحتوى فقط
 .أو االستعدادات/مهارات حل المشاكل والقيادة و

 
في هذه الحالة سوف يكون لدينا أناس أكملوا بنجاح تعليمهم العالي 

مجموعة من الخدمات  إلى دون أن يلتحقوا أبدا بجامعة، أناس التجأوا
 لىإسيناريو معقول، مشهد أو هذا . التي ال يتوّفر معظمها في الجامعة

الجامعات في  تمنح ،على مدى عقود. سيناريوهات أخرى جانب
مختلف أنحاء العالم شهادات دكتوراه فخرية لألداء االستثنائي في 

أّنه باإلمكان  نفّكرومن المعقول أن . مجموعة متنّوعة من المجاالت
على  .توسيع هذه الفكرة لتشمل أيضا شهادتي البكالوريوس والماجستير

ديد من أصحاب المشاريع التجارية الناجحة أثبتوا سبيل المثال، فإن الع
في العالم الحقيقي، واكتسبوا معرفة أكثر أهمية من تلك التي  قدرتهم

 .تمنحها شهادة تقليدية في مجال األعمال
 
التي نشرت   Natalie Warneيناتالي وارنعلى سبيل المثال،  خذ

لت قا 3103.83صحيفة نيويورك تايمز قّصتها في شهر نوفمبر 
 : الصحيفة إن ناتالي هي

 
خرجت لن  .مدينة شيكاغو من ،لاما 33لمرها  ،مّتزن شخص“

 الجامعة بعد التخّرج من المدرسة الثانوية إلى المسار المؤّدي
بالد ها التنّقل في اليلإكان يعني بالنسبة  وهو ما ،تعليمها" تخترقل"

ها ي مزقتلالحتجاج للى األلمال الوحشية التي تجري في أوغندا الت
توّقفت ناتالي خاللها لن الدراسة  ،لمدة سنةبالتدريب ت بدأ. الحرب

 Invisibleبعد المدرسة الثانوية، ضمن مؤسسة خيرية تسّمى 

Children  في مخاطبة الجماهير، وتنسيق  تجربةحيث اكتسبت
امج نفي بر أخيراوقد ظهرت )وتحرير األفالم  ،التظاهرات

 ،ولّما كانت هذه التجربة مرضّية لها .(التلفزيوني  Oprahأوبراه
 مروأثناء حديث لها في مؤت. قامت بتمديدها لسنة ثانية ثم لسنة ثالثة

ناتالي ، التقت Technology, Entertainment, Designة مجمولل
، مؤسس مجمولة Dale J. Stephensستيفنز  جي ديل

 من "مغزى أكثر"بدائل  تناصر مجمولة وهي ، UnCollegeتسمى

                                                           
83 Williams 2012 
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وليس لديها خطط لاللتحاق بالجامعة في الوقت الراهن، . لجامعةا
التجربة معلمة أفضل بكثير من في حياتي أن  تبّينلقد  :حيث قالت

  ".علمّ أي كتاب أو فصل دراسي أو م
 
كان حتماً  فإنه ،مازال حياً   Maxim Gorkyيمكسيم غوركلو أن و

خرى هناك عدد ال يحصى من قصص النجاح األو .سيفخر بها
لمتسربين من الجامعة، من مثل ريتشارد برانسون، وستيف جوبز، 
ومارك زوكربيرج، الذين لم ُيكمل أّي منهم برنامجا جامعيا، لكنهم 

 المقاولهذه قام ولكن في كل مثال من أمثلة النجاح . غّيروا العالم
 .هام في التعلم مدى الحياة باستثمار

 
ة يفتح العديد من الخيارات الممكن إن إمكانية تفكيك الجامعة التقليدية

هناك العديد من التجارب على  سيكون .هاعناصرتجميع  إلعادة
بعض هذه التجارب سيفشل، وبعضها . المستوى العالمي دون شك

وفي النهاية، . دومثّم يتوقف، وتجارب أخرى سوف تيتألّق سوف 
 ةاتخاذ خيارات صعب إلىسوف يضطّر األولياء والشباب والحكومات 

كيفية تخصيص الموارد لضمان التنمية والنمو والتعلم الذي يؤدي  بشأن
  .خلق قيم للفرد والمجتمع إلى
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 اآلثار خامسا:

 

 يكونوف س القرن هذا منتصف بحلولف .واضحة الكبرى الصورةإن  
 نم أكبر نسبة أن إلى ونظرا .الكوكب هذا على نسمة مليارات 9 هناك
 وأن أفضل، صّحة في ستكون مالعال سكان من مضى وقت أي

 عاليال التعليم على الطلب فإن له،تحوّ  سيواصل العالمي االقتصاد
 القادمة نوخمسالـ السنوات تشهد أن ويمكن .االرتفاع في يستمر سوف
 يتعلمون الذين الناس من المزيد مع العالي، للتعليم ذهبيا عصرا
 يأ من أعلى مستويات لتحقيق الموضوعات من تنّوعا أكبر مجموعة

 تطلّبهات التي التعقيد عالية االجتماعية المهارات وتطوير مضى، وقت
 .التنوعب حساساإلو القيادة

 
 بشكل اعتمدنا إذا ، في رأينا،تتحقق أن يمكن ال اإلمكانات هذه إن

 ك،ذل من العكس على .التقليدية عشرينالـ القرن جامعة على جماعي
 وىمست على المعتمدة راتيجيةاالست في النظر نعيد أنعلينا  فإن

 مع جذريّ  بشكل ،ككل العالمي الجامعي والقطاع الدولة،و ،الجامعة
 .االنهيار الجليدي قدوم

 

 هااألطراف التي ل كللدى  تثير االبتكار وإعادة التعطيل احتماالت إن
 راإلطا هذا في وإننا .هامة العالي تساؤالت التعليم نظام في مصلحة
 وند ذه األطراف،ه كلى لإ بالنسبة الرئيسية األسئلة بعض نطرح
 .اإلجابات كل لدينا بأن اّدعاء
 

 الحكومة. 0.1

 ثالبح أنشطة من لكل العالي، للتعليم مموال بوصفها الدولة دور إن
 من سبةكن ملحوظ بشكل يتقلّص أن رجحيُ  لكن. وقائما يبقى والطالب،
 العامة المالية على المفروضة للضغوط نظرا وذلك ،التمويل إجمالي

 .العالم أنحاء جميع في
 
 دعم يف تتمّثل الحكومي إلنفاقى الإ بالنسبة المحتملة األولويات إن

 والهندسة والتكنولوجيا العلوم مثل مجاالت في الموهوبين الطالب
 ائقاع العائلية الخلفية تكون أال ضمان أو) المساواة وفي والرياضيات،
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 المجاالت من متنوعة مجموعة في العلمي والبحث ،(الوصول أمام
 لحكوماتا فإن متزايد، نحو وعلى. البالد اقتصاد إلى بالنسبة الحيوّية
 للسوق يمكن ال التي التغييرات تسهيل أو لتحفيز التمويل تستخدم سوف
 سبيل على أستراليا، في .النفسه تُترك يه إن الكافية بالسرعة إحداثها
 الجامعات بين التعاون لتحفيز بحوثال تمويل الحكومة تستخدم المثال،
 يف ضاعفتي العلماء كبير دور فإن إسرائيل في أما األعمال، وقطاع
 .التجارية المشاريع في امستثمرباعتباره  الواقع،

 
 ومبرس المتعلّق اإلطار بقيتُ  الحكومات جميع فإن الوقت، ذات وفي
 Browneبراون مراجعة أن تبّين وقد .المراجعة قيد الطالب ودعم

 Review 84 3101 لعام المتحدة المملكة في العالي التعليم لتمويل 

 اإلطار لكن .كبير حدّ  إلى للجدل مثيرة كانت (مايكل فيها شارك والتي)
 ىإل للطالب المخّصص التمويل قّسم الذي المراجعة لهذه التحليلي
 كسبال وتمويل( الطالب دعم) المعيشة وتمويل ،(رسوم) التعلم تمويل

 .مستنير قرار اتخاذ من آنذاك الحكومة مّكن ،(السداد ترتيبات) لدفعوا
 من تتمّكن فبينما: متوّفرا يكن لم رقما أيضا ه المراجعةهذ تكشف كما

 على ةقدر أقل تكان اإّنهف الطالب، نظر وجهة من العالي التعليم تبرير
 توفّر لعدم وذلك معّينة، جامعات من معّينة لشهادات قيمة إسناد

 بشكل العولمة سرعة توقعت لم انهأ لىضافة إإ .الالزمة لمعلوماتا
 .آثار من ذلك على يترّتب أن يمكن مالم تدرك و ،كامل
 

 كان فقد الحكومية، للقوانين أوسع تحديا يثير أن هذا شأن ومن
 حياتصال وإعطاء التشريعات سنّ  في رئيسي دور ،تقليديا ،للحكومة

 على أيضا، الحكومات سعت كما .المؤسسات لبعض الشهادات منح
 مراجعة في أّما .هاضمان أو الجودة تنظيم إلى سنة، 11 إلى 21 مدى

 نظربال ةجعار الجودة جعل في تتمّثل ةاألساسي المقاربة فإن براون،
 لضمان طالبي ضغط إحداث إلى تهدف وكانت .والجامعة الطالب إلى
 الطالب بين شرةمبا تمويل عالقة إحداث خالل منوذلك  ،أعلى جودة

 .للعموم وأفضل أكثر معلومات توفير من والتأّكد ،والجامعة
 

                                                           
84 Browne 201 
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 ثيرت العولمة وتيرة لكن ،ه المقاربةهذ يةفاعل على األدلة بعض هناك
 أن أو الجودة تضمن أن للحكومة يمكن كيف :جوهرية أكثر تساؤالت
 عةجام من ،لكترونيةاإل المساقات من مساقا أو، شهادة تعتمد أو تعترف

 على الحكومة تكون أن ينبغي وهل ؟آخر بلد في هامقرّ  افتراضية
 هذه مثلل الطالب يدفعها التي الرسوم من حصة لدفع استعداد

 فلماذا؟ كذلك، األمر كان إذا ؟الطالب دعم من حصة أو المساقات؟
 ال؟ فل مَ  كذلك، األمر يكن لم نوإ
 
 تكون أن ضمان في مصلحة لها وطنية حكومة أي أن الواضح من

 دعم في أيضا مصلحة لها هل لكن دا،جيّ  تأهيال مؤّهلة العاملة قوتها
 كذلك، األمر كان نإ أخرى؟ أماكن في الموجودة تلك من بدال جامعاتها
 من إعانات تقديم عن هذا يختلف فكيف بسهولة، ذلك تبرير ويمكن
 قطاعات في العالمية، التجارة منظمة قواعد مع تتعارض أن شأنها
 االقتصاد؟ من ىأخر
 

 الجامعات . 3.1

على ينطبق على الجامعات و المقالةجزء كبير مما ورد في هذه 
الموضوع اإلضافي الوحيد الذي يجب أن . المعضالت التي تواجهها

لتعليم لأن تقّدم مبّررات مجتمعة هو أن على الجامعات  ،يطرح هنا
تنامية من المجموعة الم إلى وبالنظر. العالي على اختالف أنواعه

ة منع المنافسلالسعي  إلىنزعة أي نقابة  إلىو ،المؤسسات واألنشطة
جماعات  إلىمن الظهور، فإن المناصرة الجماعية غالبا ما تنقسم 

، والحكومات، العمل أربابلذلك فرّبما كان على  .مصالح قطاعية
أن  ،الشاملة والطالب واألكاديميين األفراد، وليس على المنظمات

ومما ال شّك فيه، في حقبة تمّيزت . العالي لتعليما هم بمناصرةيقوموا 
 لىإ هناك حاجة فإنل االقتصادي، وبالتحوّ  ،بشّدة القيود على الموارد

م هذا التبرير بصوت يعلو على الصخب  .أن ُيقد 
 

يمكن أن تّتبع الجامعات نفسها نظاما جديدا للتصنيفات يعطي ثقال أكبر 
ورغم مخاطره المحتملة،  .ال أقل للمدخالتللمخرجات والنتائج وثق

طبيعة الجدل ليجعله يرّكز على تأثير  يغّيرفإن هذا التوّجه من شأنه أن 
واضح بشكل  دتتزايالتي بعيدا عن التكاليف  ،المجتمع فيالتعليم العالي 
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وضوحا  أكثر الشاملةالقضية هذه وهذا من شأنه أن يجعل  .مستمرّ و
  .مما هي عليه في الوقت الحاضر عامة الناسى لإبالنسبة 

 
هناك أثر آخر لعصر يتمّيز بحّرية النفاذ، وهو أن العالمة التجارية لها 

في و. ر من أهّمية الشهادة المعتمدة نفسهابأهّميتها، وقد تكون أحيانا أك
 رّشحينلماعند مقارنة أحكاما مفاجئة  أرباب العملعالم ُيصدر فيه 

كل ميزة ليحّققوا النجاح،  إلىحتاجون ، فإن الطالب سوف يللوظيفة
حددها ت وبالتالي، فسوف يتبّين أن القوة البارزة للشهادة الجامعية، كما

 .لطالبى الإقوة عالمتها التجارية، تكتسي قيمة كبيرة بالنسبة 
 
 

 نظماتالشركات والم. 2.1

بالمعنى التقليدي للكلمة، فإن الشركات والمنظمات الكبيرة األخرى 
وكما الحظنا سابقا،  .العمالء الرئيسيين لمؤسسات التعليم العاليتشّكل 

لكن  .فإن هذه الشركات والمنظمات مستاءة للغاية في الوقت الحاضر
المقصود أيضا هو أنه ال يمكنها االستمرار في عدم المباالة وفي 

ر وعليها أن تشارك بأكث. االكتفاء بالتذّمر من عدم تلبية احتياجاتها
التعبير للقطاع عن متطلباتها الدقيقة، بدءا بتطوير المساقات  فاعلية في
 الوهناك العديد من الشركات التي . تشكيل السياسات إلى ووصوال

ويأتي هذا  .يتعلق األمر بالتوظيف عندما إالتتعامل مع الجامعات 
أن يكون  وينبغي. يكون له أي تأثير حقيقيفال التعامل متأّخرا كثيرا 

 نإ ،ة بما يتعلّمه الطالب منذ يومهم األول في الجامعةللشركات عالق
 .كانت تريد أن تتفادى خيبة األمل لفقدان المهارات لدى المتخّرجين

 
أو  ،تقوم الشركات بتوظيف الطالب فقط لبرامج التدريب الصيفية

وكلّما ابتعدنا عن البرامج التقليدية ذات . لفرص العمل بدوام كامل
صبح هذا أبنا من نماذج تعلّمية أكثر مرونة، واقتر ،األربع سنوات

هناك ثالثة نماذج واضحة يمكن  .التوظيف في حاجة للتغيير أيضا
 :استخدامها هنا

 
حيث يعمل الطالب في شركات  :لبعض الوقتالعمل فرص  .0

 .التعلم بدوام كاملحقيقية مع 
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ث ُيعتبر العمل حي :جامعيةال Credits األرصدة العمل لتحصيل .3
 .التعلم ويسهم في االعتراف بالشهادة الجامعية من اجزءً 

حيث يمكن للطالب أن ينقطع عن  :والدراسةالمزج بين العمل  .2
يعود و ،الدراسة لمدة فصل دراسي أو أكثر للعمل في شركة

 .بعد ذلك في البرنامج من دون تعبلالندماج 
 

يل وتشك تكوين إلى بدأت بعض الهيئات التجارية والمهنية تسعى
وبشكل خاص، فإن الفجوة بين العمل  .ين الذين تحتاج إليهمالموظف

والمهارات في الشرق األوسط أحدثت مجموعة متنّوعة من الشراكات، 
 Technical andوالمهنيمثل المؤسسة العامة للتدريب التقني 

Vocational Training Corporation   التي تعنى بتكوين المديرين
و وتضّم شركة تي كي ،ية السعوديةوالسائقين لشركة السكك الحديد

في و .التابعة لشركة بيرسون TQ Holdings Ltd القابضة المحدودة
 الواليات المتحدة، قامت منظومة والية كارولينا الشمالية لكليات

 تطويع محتويات لمن أجبإرساء شراكة مع اّتحاد التصنيع  ،المجتمع
ي الشركات األعضاء فومناهج للشهادات التي تمنحها لتلبية احتياجات 

 إلى حّد بعيد إلى التي تستجيب ،وتضّم المسالك والشهادات 85.االّتحاد
تّمت و ،احتياجات الزبون، برامج تدريب مهني لدى الشركاء المحلّيين

ة، وبطريقة مماثل .اإلشادة بالمنظومة على أنها مثال للتعاون الناجح جّدا
ا باكستان، من قبل رجل تأسست جامعة الهور للعلوم اإلدارية، ومقره

  86.أعمال بارز أراد أن ينتج مواهب إدارية
 

ن، يواحدة من أكبر التكتالت في الفلبّ  وهي ،Ayalaوتدرس شركة أياال 
 ،كيفية إحداث جامعات منخفضة التكلفة إلنتاج خريجين أعلى جودة

ومراكز الخدمات  ،ينليشغلوا وظائف في قطاع الخدمات في الفلبّ 
ة وقامت أياال بوضع برنامج للطلب. ي تستعين بها الشركةالتالخارجية 

برنامج "المحلية يحمل اسم   José Rizalفي جامعة خوسيه ريزال
".  PEP: Professional Employment Programmeالمهنيالتوظيف 

ات الدرجال يتّم اختيار الطالب لاللتحاق بهذا البرنامج على أساس و

                                                           
85 Manufacturing Education in North Carolina 2011: 16 تعليم الصناعة( 
 التحويلية في كاروالينا الشمالية( 
86 LUMS 2012 )جامعة الهور لعلوم التصّرف( 
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فع التي يتّم تحديدها في مقابلة مع ، بل على أساس الدواوالمعدالت
 كتبتوجد ، وال لمنح الدرجاتوليس هناك طريقة تقليدية  .الطالب

 هذا البرنامجيحظى و. م من خالل الممارسةتعلّ  مدرسية، بل هناك فقط
، حيث يتم تعليمهم كيفية التفكير بشكل لطالبلدى اشديد بإعجاب 
المخاطرة بالقيام وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم و ،استباقي

إن هذه المساقات التي تقدم مهارات . بأخطاء، طالما أنهم يتعلّمون منها
مهنية عملية يحتمل أن تزداد شعبية بما أنها ترفع من قابلية الطالب 

 . للتوظيف
 

ذلك، هناك ارتفاع في عدد برامج التدريب داخل  إلىباإلضافة 
 ا التدريبي السنويلها برنامجه ماكينزي فشركة. الشركات الكبرى

 Engagementلتدريب المديرين الجدد  في كامبريدجالذي ينّظم 

Manager Collegeشركة جنرال إلكتريكل، وGeneral Electric  

 Rationalاإلدارة العقالنية برنامجها الشهير المعروف باسم برنامج 

Management Programme  . األلماني، فقد قام البنك سابقاوكما ذكر 
Deutsche Bank كبرعاية مساق حول األسواق المالية بجامعة ديو، 

 متاجرةلعبة  يفي ذات الوقت الذي قّدمت فيه مؤسسة مورغان ستانل
 .وهمية

 
هو أن عليها أن تأخذ مسألة توظيف  ،لجامعاتإلى ااألثر اآلخر بالنسبة 

لدى زيارة قام بها مؤخرا . خريجيها بجدية أكبر مما فعلت في الماضي
 Employability، أُعجب مايكل بمركز التشغيلية إكستر جامعة ىإل

Center والذي يقع، بصورة رمزية، في قلب  ،التابع لهذه الجامعة
ال  نأ، بحيث ال يمكن ألي طالب رائعالحرم الجامعي في مبنى جديد 

على عكس مركز المهن ذي الهندسة الكالسيكية للقرن )يالحظه 
في مكان غير جّذاب من الجامعة وال شيء  ّس بعيداالذي دُ عشرين الـ

وأّي طالب يتم قبوله في جامعة إكستر يتلقى  (.فيه يدّل على مكانته
جدوال زمنيا للمراحل الرئيسية لتحقيق التشغيلية لدى تخّرجه، وذلك 

جامعة إكستر  ىوعالوة على ذلك، فإن لد .حتى قبل أن يبدأ الدراسة
، وتوجد إدارة هذا لتراجبإنأنجح برنامج تطّوعي في أي جامعة 

لقد أدركت الجامعة أن برنامج شهادة  .البرنامج في مركز التشغيلية
 .ببساطة ليضمن بمفرده التوظيف بعد التخرج ال يكفيالبكالوريوس 
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 :، نوعان من العوامل الهامة الممّيزة للشركات، همابشكل متزايد يوجد
يفهم والحفاظ أي األشخاص الذين يمكن للشركات توظ)المواهب 

وكالهما قابل للتعزيز من خالل شراكات قوية مع  .، واالبتكار(عليهم
 .مؤسسات التعليم العالي

 

 المقاولون. 2.1

 تشكيل بإعادة المقاولون قام ا،مغيرهو الحوسبة إلى الموسيقى من 
 أماكن في الحظنا وكما أعوام، بضعة غضون في بأكملها صناعات
 على اآلن اهتمامهم يرّكزون منهم العديد فإن العمل، هذا من كثيرة
 المستقبل، وفي .واعدة نتائج عن ويسفر حاسم التركيز هذا .التعليم

 ،لعاليا التعليم تحديات تعالج المقاولة العقول ألمع جعل يكونوف س
  .حاسما أمرا ،الصحيح والتوجيه بالدعما دهيوتزو
 

 ركيزهمت تحويل ىعل األخرى الصناعات في المبدعين نشّجع أن يمكننا
 إن .العالي التعليم لفائدة ومعارفهم منتجاتهم تقّدمه أن يمكن ما إلى

ة. دهشمال المبتكرة الحلول بعض إلى يفضي أن يمكن األفكار تالقح
 كيفيةال على األبعاد ثالثية الطباعة آثار مثال،فما هي، على سبيل ال

 الجامعات؟ في الميكانيكية الهندسة بها تدّرس التي
 

 البحث في التفكير إلى الحاجة هو ،لمقاولينى الإ بالنسبة اآلخر األثر
 .ومحددة واضحة أصبحت اآلن التي الفضلى والممارسات والتعليم
 تأتي قد كاراابت األكثر الحلولف ،فّكروا بطريقة تقليديةي أنعليهم  وليس
 كني لم وما كان ما وفهم معرفة المهمّ  من لكن .تماما التقاليد يتحدّ  من

 مع شراكات خالل من ذلك يتم أن ويمكن الماضي، في فاعال
 إنشاء على تساعد عندما نفسها الجامعات خالل من أو ،الجامعات
 نالذي لمقاولينى الإ بالنسبة وخاصة الجديدة، للمشاريع حاضنات
 فةالتكل عن الناجمة الضغوط أن وكما .المجتمع في التأثير يريدون
 قدف لجامعات،ا إلى بالنسبة كبير بشكل تازداد والتشغيل والقيمة
 لسوقا احتياجات ويلّبوا يتدّخلواكي ل أيضا للمقاولين الفرص ازدادت
 .التقليدية النماذج تجاهلتها التي
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 الطالب .1.1

ينبغي و التعليمي، المسار في ةسلبيّ  أطرافا" الطالب" كان الماضي، في
 ستعدادا وعلى ،ننشطيوأن يكونوا  ذاتية،لهم دوافع  كونت أن مستقبال
 كما ،وعليهم .مهاراتهم وتنمية بهم الخاص همتعلّم مسؤولية لتحمل
حصول ال أجل من القيم ُصنع كيفية وافهمي ، أنوهوفمان كسنوتشا أشار
 رألتاتش جاي قال وكما .المهنّية لحياتهم كمنّظمين والتصّرف ،يهاعل

Jay Altucher ناسال فإن شئة،النا بالمشاريع مهتمّ  آخر بارز رمفكّ  وهو 
 رتطوي للى والقدرة الفشل، للى القدرة" لديهم يكون أن إلى بحاجة
 ّروايستم وأن بتنفيذها، ويقوموا األفكار، هذه واسّوقي لكي األفكار،

 مغامرةال إلى ينتقلوا وأن يفشلون، وهم حتى يتعلّمون بحيث ذلك في
 اهدوش ما، لشخص شخص، أليّ  قيمة، أيّ  ما، قيمة بتقديم قم .التالية
 87."مهنة إلى لتتحّول تتضالف القيمة تلك
 

 المهارات عن يبحثوا أن الطالب على ينبغي ذلك، إلى باإلضافة
 وعليهم .ويمارسوها المهارات هذه يتعلّموا وأن ،باالبتكار المرتبطة

 تكرة،المب المنظمات إلىو ،المبتكرة الفرق إلى االنضمام إلى يسعوا أن
 هي األماكن هذه أن باعتبار المبتكر، لمجتمعا من جزءا يكونوا وأن
 ليكونوا الالزمة المهارات فيها ويطّورون فيها ينمون سوف التي

 العمل إطار ويشير .العالمي الصعيد على المنافسة على قادرين
 Oceans of مقالتنا من مأخوذ وهو ،التالي الشكل في الموضح

Innovation (محيطات االبتكار) ،وطريقة ألساسية،ا الخصائص إلى 
 ونحن .حقا مبتكرا المرء ليكون الضرورية الرسالة ووجهة العمل،
 نسانيةاإل لإلمكانات العنان إطالق من انيمّكن والتعلّم التعليم أن نعتقد
 لىإ بالنسبة الشأن هو وكما .عشرينالـالواحد و القرن تحديات لرفع
 تكوين في دورا أيضا للجامعات فإن (K -12) االبتدائي التعليم أنظمة

  .العالمية القيادات

 

                                                           
87 Altucher 2013 
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 بداعار واإل: إطار لمل االبتك1الشكل 
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   وبعد سادسا:

 

 بالطال المستهلك إلى النظر) التسويق بين الجمع إن الختام، في 
 لىإ بالنسبة الجامعات خارج خيارات وجود جانب إلى كا،ل  مَ  باعتباره

 تكون وضع إلى ييؤدوف س والعولمة( أيضا الموهوبين لطالبا
 خضوعا وأكثر ،الوطنية األنظمة ضمن احتواء أقل فيه الجامعات
 ناتعاو ،المعرفي االقتصاد نمو في ابارز وطرفا ،عالميال للقياس
 في علّمالمت يكون سوف ،الجديد العالم وفي .الوقت نفس في ،وتنافسا

 فقد ،لمؤسساتى الإ وبالنسبة .القيمضمان  على حريصا السائق، وقعم
 وحيدال السبيل هو الجديد العالم هذا إلى باالنضمام القرار أن يتبّين
  .القادم جليديالاالنهيار  لتجنب

 
 غّيرست القادمة التغيرات فإن الجبل، جسدي جليديالاالنهيار  أن وكما
 .جذريا تغييرا الجامعات مشهد
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