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ملخص الدراسة :
تتنـاول الدراسـة مسـتقبل التعليـم العـايل اخلليجـي يف ضـوء الثـورة الصناعيـة
الرابعـة ،وتعالـج مـدى قـدرة هـذا التعليـم على التجـاوب مـع متطلبـات املسـتقبل
يف معترك الثـورة الصناعيـة الرابعـة .وتعتمـد عىل منهـج البحث الوصفـي الكيفي،
وتسـتجوب ع ِّينـة من اخلرباء والباحثني وأسـاتذة اجلامعـات يف دول جملس التعاون
اخلليجـي .وتنطلـق الدراسـة مـن عـدة أسـئلة منهج َّيـة أبرزها :

وتتكـون الدراسـة مـن جانبين أساسـيني :أحدمهـا نظـري ،يبحـث يف خمتلـف
جوانـب العالقـة بني التعليم العايل ومعطيات املسـتقبل والسـيام احتامالت التفاعل
بين أنظمـة التعليم العايل وبني معطيـات الثورة الصناعية الرابعـة .وثانيهام :ميداين،
يتـم فيـه اسـتعراض آراء ع ِّينـة مـن املفكريـن واخلبراء وأسـاتذة اجلامعـات حـول
الكيفيـات التـي يمكـن فيهـا للتعليـم العـايل يف دول اخلليـج العـريب أن يسـتجيب
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مؤهلـة ملواجهـة
ـ هـل تُعـدُّ جامعاتنـا اخلليجيـة بوضعياهتـا األكاديميـة احلاليـة َّ
حتديـات الثـورة الصناعية الرابعة؟ ـ هل هناك ثمة تغيري يف هيكليات هذه اجلامعات
وإستراتيجياهتا ملواكبـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟ ـ هـل تقـوم السياسـات الرتبوية
يف البلـدان اخلليجيـة بوضـع إستراتيجيات ف َّعالـة للتعليـم اجلامعـي يف مواجهـة
حتديـات املرحلـة القادمـة؟ ـ هـل تقـوم هـذه اجلامعـات بتزويـد الطلاب باملهـارات
املطلوبـة هلـذه املرحلـة وإعدادهم للمشـاركة الوظيفية يف معرتكاهتـا القادمة؟ ـ وهل
تؤهـل هـذه اجلامعـات طالهبـا للعيـش يف العصر اجلديـد؟  -كيـف يمكـن للتعليم
ِّ
العـايل يف دول اخلليـج أن يواكـب املوجـة الصناعية الرابعة؟  -ومـا أولويات التغيري
املطلوبة؟

للتطـورات احلادثـة يف جمـال الثـورات العلميـة املشـكِّلة للثـورة الصناعيـة الرابعـة.
وتعتمـد الدراسـة يف معاجلتهـا هلذه املسـألة منظومـة متكاملة من املـؤرشات العلمية
واألكاديميـة لبحـث طبيعـة العالقـة اجلدليـة بين التعليـم العـايل ومعطيـات الثـورة
الصناعيـة مثـل :االبتـكار ،واإلنفـاق على البحـث العلمـي ،وبـراءات االختراع،
واحلريـات األكاديميـة ،واسـتقالل اجلامعـات ،ومتويـل البحـث العلمـي.
وقـد ب َّينـت الدراسـة بصـورة واضحـة القصور الكبير يف أنظمـة التعليـم العايل،
وعـدم قدرتـه بأوضاعـه احلاليـة على التجـاوب مـع معطيـات الثـورة الصناعيـة
الرابعـة .وبنـا ًء على هـذه التصـورات اسـتطاعت الدراسـة أن ختـرج بعـدد مـن
التوصيـات واملقرتحـات التـي جـاءت مـن خلال التفاعـل مـع الدراسـات وآراء
اخلبراء والباحثين والتـي يمكـن يف حـال اعتامدهـا النهـوض بالتعليـم العـايل إىل
مسـتوى القـدرة على التجـاوب الف َّعال والنشـط مـع املسـتقبل الذي تفرضـه الثورة
الصناعيـة الرابعـة.
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تُنـذر الثـورة الصناعيـة الرابعـة بتغيرات عاصفـة مل يشـهد هلـا التاريـخ اإلنسـاين
مثيلا مـن قبـل ،إهنـا عاصفـة شـديدة الوطـأة بـكل ما عرفتـه اإلنسـانية مـن خربات
مروع لكل األنظمـة الفكرية واالجتامعية
وجتـارب وأنظمـة وأفكار وقيم ،وسـقوط ِّ
َّ
.وتتجلى هـذه
واالقتصاديـة التقليديـة التـي عرفتهـا اإلنسـانية عبر تارخيهـا املديـد
الثـورة يف صـورة اندمـاج شـامل بين أنسـاق متدافعـة مـن الثـورات العلميـة يف
خمتلـف مظاهـر احليـاة اإلنسـانية واملعرفيـة ،لتأخـذ مشـهدً ا تتقاطـع فيـه الثـورات
املعرفيـة والعلميـة بالطفـرات التكنولوجيـة ولتشـكل يف الوقـت نفسـه هيئـة نظـام
كـوين مع َّقـد فائـق الـذكاء يفـوق كل مـا أبدعتـه اإلنسـانية مـن حكايـات وأسـاطري
وأوهـام .إنـه نظـام يقـوم على حالـة مـن التـزاوج الكامـل بين الـذكاء البشري
والـذكاء اآليل بطريقـة عبقريـة ليـس هلا مثيل أو نظير .ويمكن القول على نحو آخر
بـأن هـذه الثـورة ترتكـز على مبـدإِ االندمـاج النـووي بين خمتلـف الثـورات العلمية
والتكنولوجيـة املتعاظمـة التي تعتمد عىل إنرتنيت األشـياء كأرومـة تفاعل واندماج
بين خمتلـف مكونـات الوجود اإلبداعـي لإلنسـانية بعنارصه الالحمـدودة.ويف عمق
هـذه الثـورة تسـقط احلواجز بني األشـياء ،فتنصهر الفيزيـاء واملادة بالـروح واملعرفة
على صـورة تواصـل بين الروح واجلسـد ،أي بين فيزيـاء الوجـود واملعرفـة القائمة
أيضـا بني املـادة والوعـي ،بني
فيـه ،ويف هـذا االحتـاد أيضـا تسـقط احلـدود الفاصلـة ً
الـروح واجلسـد ،بين النظريـة والتطبيق ،بين احليس واملجـرد ،بني اخليـال والواقع،
يف دورة ختاصـب بين أطـراف الوجـود اإلنسـاين وحماضنـه الفيزيائيـة بال حـدود أو
قيود.

يرى شـوابكالوس شـواب (( ،((())Klaus Martin Schwabيف هذا السـياق،
تغير جذر ًّيـا الطريقـة التـي
أننـا نقـف على حافـة ثـورة تكنولوجيـة مـن شـأهنا أن ِّ
نعيـش ونعمـل هبـا ،ونرتابـط ونتواصـل مـع بعضنـا بعضـا .إننـا النعرف حتـى اآلن
َّ
ستتكشـف هبـا هـذه الثـورة ،لكن هنالك شـيئ ًا واحـد ًا واضحـا يتم َّثل
الكيفيـة التـي
يف أن االسـتجابة إليهـا جيـب أن تكـون متكاملـة وشـاملة ،متضمنـ ًة وحمتويـة مجيـع
أصحـاب املصلحـة يف النظـام السـيايس العاملـي ،مـن القطاعين :العـام واخلاص إىل
األوسـاط األكاديميـة واملجتمـع املـدين.١

فنحــن نعيــش اليــوم يف عــامل متفجــر بالــذكاء االصطناعــي الــذي يشــكِّل
الفضــاء الرقمــي ( )Digital spaceالــذي يغمرنــا وحييــط بنــا يف كل مــكان ويف
كل حلظــة مــن حلظــات وجودنــا ،ويتم َّثــل هــذا الــذكاء االصطناعــي يف تد ُّفــق هائــل
مــن املخرتعــات الذكيــة يف عــامل افــرايض مل يســبق لــه مثيــل أو نظــر ،مثــل :أجهــزة
حتديــد املواقــع ( )GPSوبراجمــه ،والســيارات ذاتيــة القيــادة ،والطائــرات املسـ َّـرة
(بــدون طيــار) ،وبرجميــات الرتمجــة ،واحلاســبات الذكيــة ،والروبوتــات املذهلــة،
والطابعــات ثالثيــة األبعــاد ،وإنرتنيــت األشــياء ،والنانــو تكنولوجــي ،والطباعــة
الرقم َّيــة باحلاســبات الذكيــة ،والتكنولوجيــا احليويــة ،واملحامــاة الربجميــة ،ووســائل
التواصــل االجتامعــي املذهلــة ،والفضــاء الســيرباين ،واملكتبــات الرقميــة ،والســفر
االفــرايض يف دائــرة الزمــان ،واملحــاكاة االفرتاضيــة يف كل األشــياء.
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إن كوكبنـا يتجـه قدمـا ليصبـح كوكبـا عبقر ًّيـا سـيربان ًّيا فائق الـذكاء ،فعىل امتـداد هذا
الكوكـب تتشـابك األدمغـة وتتخاصب العقـول ،وتتفاعـل اإلرادات البرشيـة ،وتتضافر
يبش اليـوم بوالدة وعـي إنسـاين إبداعي فارق
اخلبرات واملعـارف اإلنسـانية ،وهـذا كلـه ِّ
يف التاريـخ ،إنـه شـكل مـن أشـكال الوعـي اجلمعـي املتشـكل مـن مجـاع األدمغـة ومـن
َّ
ليتجلى يف النهايـة على صورة
تضافـر العقـول والعبقريـات مجيعهـا فـوق هـذا الكوكـب،
عبقريـة إنسـانية خارقـة ،ليـس هلـا مثيل ولـن يكون هلـا نظير يف التاريخ اإلنسـاين برمته».
 -1كالوس شــواب ( )Klaus Martin Schwabمهنــدس واقتصــادي أملــاين ،املؤســس والرئيــس التنفيــذي للمنتــدى
االقتصــادي العاملــي «دافــوس» ،وهــي منظمــة دوليــة غــر ربحيــة مســتقلة منوطــة بتطويــر العــامل عــن طريــق تشــجيع األعــال
والسياســات والنواحــي العلميــة .أســس مــع زوجتــه ،هيلــدي ،مؤسســة شــواب لريــادة األعــال االجتامعيــة.
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إنـه ملـن الصعـب متاما عىل اإلنسـان املعارص أن يـدرك اجتاهات التغير ومعدالته
يف عـامل تتخطفـه وتائـر التغير التكنولوجـي املتسـارع الناتـج عـن تقنيـات الثـورة
الصناعيـة الرابعـة التـي بـدأت تغير الطريقـة التـي نعيـش ونعمـل هبـا .فالعـامل يثور
َّ
تتجـذر يف نسـيج الوجود اإلنسـاين على صورة
رقم ًّيـا بأبعـاد تكنولوجيـة والرقم َّيـة
رقميـات ومصفوفـات وخوارزميـات مذهلة ال حدود هلـا .إذ مل يعد نقل املعلومات
هـو املجـال الوحيـد ملؤسسـات التعليـم العـايل ،فاملعلومـات تتدفـق كالسـيل يف كل
مـكان مـن الكوكـب يف األثير واألرض والفضـاء ويف صفائـح الكمبيوتـر وبرامـج
اهلواتـف اللوحيـة ويف فضـاء املنـازل والشـوارع وحمطـات القطـارات .وإذا كانـت
اجلامعـات سـابقا تعمـل على تزويـد الطلاب بالبيانـات واملعلومـات فهـي اليـوم
مطالبـة بمعاجلـة البيانـات الضخمـة التـي تـزن ماليين األطنـان مـن املعلومـات يف
اجتاهـات حتويلهـا إىل طاقـة معرفيـة تتسـم بالـذكاء.

ويع ِّلمنـا التاريـخ أن العالقة بين الثورات الصناعية املتتابعة وبين أنظمة التعليم
العـايل كانـت ومـا زالـت تأخذ صورة تفاعل مسـتمر شـديد الوطأة يتصـف بالعمق
تعبريا عـن إرادة التغيري
والشـمول .وممـا ال شـك فيـه أن التعليـم العايل جـاء تارخي ًّيـا ً
نتاجـا لفاعل َّية التغيري يف خمتلف
يف املجتمـع وذلـك يف الوقـت الذي كان فيه وما زال ً
مراحـل تطور املجتمعات اإلنسـانية احلديثة.
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وكما هـي فـرص الثورة الصناعيـة الرابعة فهناك حتديات جسـام ،وال تعـدو أن تكون
الصـورة التـي قدمناهـا أكثر من الوجـه اجلميل هلذه الثورةٍّ ،
فلكل ثـورة ،كام لكل يشء يف
الوجـود جانبين :أحدمهـا يومـض بالضيـاء وآخر ينكمـش يف الظل والعتمة ،وال تشـكِّل
الثـورة الرابعـة اسـتثناء إذ حتمـل يف ثناياهـا كثيرا مـن الويلات ويف طواياهـا كثيرا مـن
اإلكراهات التي لن تروق لكثري من بني البرش .ويف هذا الوجه املظلم تكمن إشـكاليات
العطالـة عـن العمل ،واالغرتاب اإلنسـاين أو ما يسـمى بتشـيؤ اإلنسـان ،وقضايا الضياع
وفقـدان اإلنسـان لذاتـه يف مواجهـة حتديـات الـذكاء االصطناعـي ،واالنقسـام الطبقـي
احلـاد ،واحلـروب االقتصاديـة ،واألزمـات اخلطرية يف احليـاة واملجتمع.

ومـن املؤكَّـد أنـه كيان نشـط يتحـرك يف فضـاء التغيري والتغير ودورته املسـتمرة،
للتغير االجتامعـي ويف الوقـت الـذي يكـون فيهـا هـو نفسـه فاعلا فيه.
إذ هـو نتـاج
ُّ
وقـد خضـع التعليـم العـايل واجلامعـي عبر تارخيـه الطويـل لصيرورات اجتامعيـة
التغيرات اجلاريـة يف املجتمعـات اإلنسـانية ،وكان
وعلميـة وثيقـة الصلـة بحركـة
ُّ
على التعليـم العـايل يف سـياق حركتـه التارخييـة أن يكـون فاعلا ومنفعلا يف بوتقـة
هـذه الصيرورات ،وأن يتغير ويغير يف معادلـة التجـاوب واالسـتجابة ملعطياهتـا.

لقـد كانـت اجلامعـات ومـا زالـت مصـدر اإلبداعـات العلميـة التـي مـا فتئـت
تتحـول إىل قـوة حضاريـة تنهـض بمجتمعاهتـا وتعمل على تغيريهـا .و ُيمكن القول
بلا مواربـة بأن تقدُّ م اإلنسـانية كان جوهر ًّيـا نتاجا ملنظومة مسـتمرة من اإلبداعات
العلميـة التـي نشـأت يف أحضـان اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العـايل والبحـث
العلمـي .فأغلـب االكتشـافات العلميـة كانـت وما زالـت يف جوهرها نتاجـا طبيع ًّيا
لتطور التفكري العلمي يف اجلامعات التي شـكلت تارخييا مهام زاد التطور احلضاري
وبوتقـة التطـور املعـريف .و ُيمكـن القول بال تـر ُّدد إن اجلامعات قد شـكَّلت قاطرات
للتغيرات العلميـة ومـع املتغيرات
التاريـخ احلضـاري لإلنسـانية اسـتجابة وجتاوبـا
ُّ
أيضا أن تشـكِّل التغريات واملتغيرات احلادثة يف املجتمع
املجتمعيـة .ومـن الطبيعي ً
النوابـض التارخييـة لتقـدم اجلامعـات وتطورهـا ،وذلـك مـن منطلـق أن العالقـة
القائمـة بين اجلامعـات واملجتمـع هـي عالقـة صميميـة وجوديـة تقـوم على الفعـل
واالنفعـال والتجـاوب واالسـتجابة الدائريـة املسـتمرة عبر الزمـان واملكان.
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وممـا ال شـك فيـه َّ
أن الثـورات الصناعيـة الكبرى يف التاريـخ كانـت تعبيرا
نتاجـا
ح ًّيـا
ومبـارشا عـن االكتشـافات العلميـة ،فالثـورة الصناعيـة األوىل كانـت ً
ً
تعبيرا عن اكتشـاف
لالكتشـاف العلمـي يف جمـال الطاقـة البخاريـة ،وكانـت الثانيـة
ً
نتاجـا لثورة احلاسـوب وطفراتـه الرقم َّية ،وتأيت
الطاقـة الكهربائيـة ،والثالثـة كانـت ً
الرابعـة عـن متن اكتشـافات علمية متدفقـة ومتكاملة يف خمتلف املجـاالت العلمية.
ويتضـح وبـدون مواربـة أن هـذه الثـورات الصناعيـة كانـت يف جوهرهـا ثـورات
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علميـة جتلـت يف اكتشـافات علميـة مهولـة ليس هلا مثيـل يف التاريخ اإلنسـاين .ومن
ثـم أحدثـت هـذه االكتشـافات ثـورات هائلـة يف املجتمـع يف االقتصـاد والسياسـة
واإلعلام والعالقـات االجتامعيـة بين النـاس واملؤسسـات وأفـراد املجتمـع .ومـع
أن هـذه الثـورات خرجـت مـن رحـم االكتشـافات العلميـة يف اجلامعـات فإهنـا قـد
ارتـدَّ ت إليهـا وغيرت يف مسـاراهتا وقدراهتـا وفرضـت على اجلامعـات ،يف مسـار
املوجـات التـي أحدثتهـا ،أن تتغير جوهر ًّيـا وأن تواكـب هـذه الثـورات للتشـكُّل
والتجـدد ضمـن مـا ُيمكن أن نسـميه جدلية التغيير والتغري بني اجلامعـة واملجتمع.

وتأسيســا عــى مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن الثــورة الصناعيــة الرابعــة تش ـكِّل
ً
نتاج ـ ًا طبيع ًّيــا لتطــور املعرفــة اإلنســانية عــى مــدى العصــور ،كــا مت ِّثــل يف الوقــت
نفســه فرصــة تارخييــة متفــردة تتســم بطابــع اإلثــارة واجلــدل ،وهــي بذلــك تشـكِّل
منصــة هائلــة لتطويــر املجتمعــات اإلنســانية نحــو آفــاق جديــدة .ويــرى كثــر مــن
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وعلى هـذا النحـو يمكـن القـول :إن تطـور احلضـارة اإلنسـانية قـد انطلـق مـن
منصـات التفاعـل بين الثـورات الصناعيـة املتعاقبـة وبين االبتـكارات العلمية التي
نشـأت يف أحضـان املؤسسـات العلميـة املعرفيـة اجلامعيـة ،ولـذا فـإن أكثـر أشـكال
َّ
يتجلى يف عالقـات التخاصـب والتفاعـل
التفاعـل احلضـاري حيويـة وأمهيـة كان
بين اجلامعـات واملؤسسـات العلميـة األكاديميـة من جهـة وبني الثـورات الصناعية
املتعاقبـة بـدءا مـن الثـورة الصناعيـة األوىل وانتهـاء بالثـورة الصناعيـة الرابعـة مـن
جهـة أخـرى .ومـن يتتبـع سير هـذه العالقـة اجلدليـة بين التعليـم العـايل والتطـور
الصناعـي سيرى بـأن حصـاد احلضـارة اإلنسـانية املعـارصة يعـود يف أكثـر وجوهـه
خصوبـة إىل هـذا التفاعـل َّ
اخللاق بين اإلبداعـات العلميـة للجامعـات والثـورات
الصناعيـة املسـتمرة منـذ الثـورة الصناعيـة األوىل يف القـرن الثامـن عرش حتـى يومنا
هـذا .وممـا ال شـك فيـه أن جدليـة العالقـة بني مؤسسـات التعليـم العـايل والثورات
الصناعيـة املتتاليـة تأخـذ خ ًّطـا متصاعـدً ا عرب الزمان واملـكان وهذا اخلـط يميل دائام
إىل النهـوض والصعـود املسـتمر كلما تقدمنـا يف دائـرة الزمـان واملـكان.

املفكريــن أن هــذه الثــورة الصناعيــة املعــززة بقــوة الــذكاء االصطناعــي ســتعمل
عــى تغيــر وجــه التاريــخ ،وســيكون تأثريهــا اهلائــل صاعقــا يف جمــال التعليــم بعامــة
والتعليــم العــايل عــى وجــه اخلصــوص .كــا يــرى معظــم اخلــراء أن هــذه الثــورة
ســتؤدي إىل تغيــر جوهــري يف طبيعــة األشــياء ويف طبيعــة اإلنســان نفســه .وعــى
هــذا النحــو تبــن التوقعــات أن معظــم الظواهــر التــي نشــاهدها اليــوم لــن تكــون
موجــودة البتــة بعــد مخســة عقــود كاملــة مــن الزمــن (.2)Marwala et al.,2006

لقـد أحدثـت الثورة الصناعيـة الرابعة تطـورات هائلة يف جمال احليـاة االجتامعية
والعلميـة ،وأدى ذلـك أيضـا إىل تطويـر املنصـات العلميـة والفكريـة والثقافيـة يف
املجتمعـات اإلنسـانية بصـورة عامـة ،واقتضـت هـذه الوضعيـة إعـادة النظـر على
نحـو جـذري يف األنظمـة الرتبويـة والتعليميـة ويف اجلامعـات والسـيام يف الكليـات
العلميـة :كاهلندسـة والعلـوم الرياضيـة والفيزيائيـة وهـذا األمر ال يسـتثني الكليات
اإلنسـانية واالجتامعيـة يف خمتلـف تنوعاهتـا وجتلياهتـا ،ومـن الواضح واملؤكـد اليوم
أن الثـورة الصناعيـة الرابعـة ستشـكِّل منصـة كبرى النطلاق ثـورات متتابعـة يف
أنظمـة التعليـم والتعليـم العـايل على األخص.
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وفرضـت هـذه الوضعيـات الثوريـة العاصفـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة على
تغييرا جوهر ًّيا يف براجمها
اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العايل يف البلـدان املتقدمة
ً
َّ
تتخلى مكرهـة عـن وظائفهـا
ووظائفهـا وإستراتيجياهتا .وبـدأت هـذه اجلامعـات
التقليديـة ،والسـيام هـذه التـي تقـوم بإنتـاج خرجيين قادريـن على شـغل الوظائـف
التقليديـة املتاحـة يف سـوق العمـل .فسـوق العمـل يشـهد تغييرات جذريـة مذهلـة
كبيرا يف الوظائـف التقليديـة ووالدة وظائف جديدة خمتلفـة يف مهاراهتا
أقلهـا غيا ًبـا ً
ومتطلباهتـا .فالثـورة الصناعيـة الرابعـة تتطلـب نوعا مـن اخلرجيني الذيـن يمتلكون
الطاقـة اإلبداعيـة ويتميـزون بقدرهتم عىل حل املشـكالت املعقدة وممارسـة التفكري
النقـدي املطلـوب يف سـوق العمـل واحلياة يف املسـتقبل القريـب .ويتضح من خالل
البحـوث العلميـة اجلاريـة أن هذه القدرات واملهـارات اجلديدة قـد أصبحت مطل ًبا
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حيو ًّيا يفرضـه املسـتقبل الوظيفـي للخرجيين ،ومـن هـذا املنطلـق ،وعلى مسـار
االسـتجابة هلـذا املطالـب احلضاريـة يتوجـب اليـوم على اجلامعـات أن تعمـل وفقـا
عما عرفنـاه وعهدنـاه يف
إلستراتيجيات جديـدة متطـورة وخمتلفـة إىل حـد كبير مـا َّ
املراحـل التارخيية السـابقة.
فالوظائــف يف العــامل اجلديــد تنــزع إىل االختفــاء والــركات متيــل إىل االندثــار،
ويف هــذا العــامل اجلديــد مــن املتوقــع أن هتيمــن الوظائــف اجلديــدة املســتقبلية للثــورة
الرابعــة يف العقــود القليلــة القادمــة والســيام يف جمــاالت :الــذكاء االصطناعــي،
وصناعــة الروبوتــات  ،Roboticsوتكنولوجيــا النانــو ،Nanotechnology
والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،وعلــم الوراثــة ،والتكنولوجيــا احليويــة .ويتوقــع
أصحــاب العمــل والصناعــات احلصــول عــى مهــارات تربويــة تتم َّثــل يف القــدرة
عــى اإلقنــاع ،والــذكاء العاطفــي ،والقــدرة عــى تعليــم اآلخريــن وتأهيلهــم إنســان ًّيا
وأخالق ًّيــا لقــد أدرك أربــاب العمــل بالفعــل قــوة الفنــون احلــرة يف حتفيــز ريــادة
األعــال وتطويــر «املهــارات الفرديــة» واالســتجابة ملتطلبــات الســامة يف عمليــة
اإلنتــاج والتوزيــع.3

ويف املجـال الرتبـوي ،فإنـه ملـن الواجب عىل األنظمـة الرتبوية يف العـامل أن تطور
إستراتيجيات جديـدة ملواجهـة خمتلـف التحديـات النامجـة عـن الثـورة الصناعيـة
الرابعـة ،والسـيام حتديـات اختفـاء الوظائـف والعمـل على تأهيـل الناشـئة تأهيلا
مسـتقبل ًّيا يعتمـد على احتامالت الـذكاء االصطناعـي ،ومتكني الناشـئة من اخلربات
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ويف مواجهـة هـذا العامل املتدفق بالـذكاء االصطناعي ،فإن املجتمعات اإلنسـانية
مطالبـة اليـوم بوضـع إستراتيجيات ف َّعالـة متقنة ونشـطة وذكية ملواجهـة التحديات
القادمـة .وهـي معنيـة ضمـن هـذه اإلستراجتيات اجلديـدة أن تقدم جوانـب مضيئة
يف جمـال احتـواء خمتلـف التحديـات والسـيام مسـألة االغتراب الرقمـي وتنامـي
احلضـور املكثـف للـذكاء االصطناعـي وذلـك حلاميـة اإلنسـان مـن اآلثـار السـلبية
للثـورة الصناعيـة الرابعة.

واملهـارات واملعـارف التـي يمكنها أن تواكـب حركة التطـور التكنولوجي اهلائل يف
العقـود القادمـة مـن القـرن احلـادي والعرشين.

وضمــن هــذه الصــرورة فــإن التعليــم العــايل مطالــب اليــوم بإحــداث
تغيــرات جوهريــة يف أنظمتــه ومناهجــه واســراتيجياته يف ضــوء االنتشــار اهلائــل
للتكنولوجيــا اجلديــدة مثــل :اهلواتــف اللوحيــة أو األجهــزة املحمولــة ،وثــورة
اإلنرتنيــت يف نســخته املرعبــة ( )5Gوانتشــار احلوســبة الســحابية ،وإنرتنيــت
األشــياء ،والطابعــة الثالثيــة األبعــاد ،وتقنيــات الواقــع االفــرايض ،واملحــاكاة
الثالثيــة األبعــاد والقائمــة متتــد ومتتــد وتطــول .وهــذه املخرتعــات جيــب أن توظــف
اليــوم يف تقديــم التعليــم يف أرسع وقــت وأكثــر كفــاءة وأن تســاعد عــى تطويــر
مهــارات الطــاب للقــرن احلــادي والعرشيــن ،وتأهيلهــم لســوق العمــل اجلديــد
بأفضــل املنهجيــات وأنســب الطــرق ،وتشــجيع االبتــكار العلمــي بزيــادة الدعــم
املــايل وشــحذ احلوافز.وهــذا كلــه يتطلــب تعاو ًنــا وتنســي ًقا اجتامع ًّيا واسـ ًعا وشــامال
بــن خمتلــف قطاعــات املجتمــع ومؤسســاته العلميــة واالقتصاديــة واإلداريــة.
املؤسســات أو املناطــق أو املناطــق أو البلــد بأكملــه بطريقــة سلســة وف َّعالــة.4
ويمكننـا القـول يف هـذا السـياق بـأن اجلامعـات يف العـامل املتقـدم تسـتجيب هلـذه
الثـورة وفـق ثالثة مسـتويات:
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أوال  -تقـوم اجلامعـات بالتجـاوب مـع هـذه الثـورات باالسـتفادة مـن معطياهتـا
الرتبويـة كإدخـال التكنولوجيـا اجلديـدة يف مناهـج التعليم وتوظيـف اإلنرتنيت
وتقنياتـه يف عمليـة البحـث والتدريس وكذلك احلال يف االسـتفادة من معطيات
التعليـم االفترايض يف تطويـر العمليـة التعليمية.
ثانيـا – تقـوم اجلامعـة بتنميـة وعـي الطلاب بمنجـزات الثـورة الصناعيـة وحتدياهتـا
وفرصهـا وتقـدم هلـم تصـورات عـن الكيفيـة التـي يمكـن فيهـا للفـرد واملجتمع
التجـاوب والتفاعـل العقلاين مـع معطياهتـا.
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ثالثـا – تواكـب اجلامعـة خمتلـف التطـورات املسـتقبلية للثـورة الصناعيـة الرابعـة
وتعمـل على تطوير تكويناهتـا وهيكلياهتا وإستراتيجياهتا ملواكبـة إنجازات هذه
الثـورة الفائقة .والسـيام فيما يتعلق بتأهيل الطالب لوظائف املسـتقبل ومتكينهم
مـن القابليـات واملهـارات التـي جتعلهـم قادريـن على مواكبة العصر اجلديد.

رابعا –ال تقف اجلامعة عند حدود التك ُّيف بل تنتقل إىل مسـتويات املشـاركة يف اإلبداع
العلمـي والتكنولوجـي ،حيث تتحـول مصدرا لإلبداع واإلهلام مشـاركة يف صناعة
مصير الثـورة الصناعية نفسـها وتطويرها ومـن ثم العمل عىل توجيهها إنسـان ًّيا عرب
تتحـول اجلامعـة من حالة
البحـوث والدراسـات واالكتشـافات .ويف هـذه املرحلـة
َّ
التك ُّيـف واملواكبـة إىل حالـة صنـع املصير واملشـاركة يف العمليات اإلبداعيـة للثورة
نفسـها ومـن ثـم العمـل على توجيههـا إنسـان ًّيا وأخالق ًّيـا ومنعهـا مـن االنحرافـات
ذات الطابـع التجاري والرأسمايل أي أنسـنة احلضـارة اجلديدة.

ويف معـرض اإلشـارة إىل موقـع جامعاتنـا يف السـياق التارخيـي جتدر اإلشـارة إىل
أن اجلامعـات الغربيـة العريقـة قـد اسـتجابت تارخي ًّيـا ملعطيـات الثـورات الصناعيـة
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ويف مواجهـة حتديـات هذه الثـورة املنفتحة عىل وعود وخماطر كثرية ،فإن أسـئلة كثرية
تثـور حـول جدليـات التفاعـل بين التعليـم العـايل اخلليجـي وحتديـات الثـورة الصناعيـة
الرابعـة ومـن أهـم هـذه األسـئلة :هـل تسـتطيع اجلامعـات العربيـة ببناهـا وتشـكيالهتا
األكاديميـة احلاليـة أن تواجـه حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟ وكيـف يمكـن هلـذه
اجلامعـات أن تواجـه هـذه التحديـات؟ وكيـف يمكـن ملجتمعاتنـا عبر منصـات التعليـم
التغير اهلائـل يف معطيـات احليـاة والوجود
العـايل أن تواجـه املشـكالت النامجـة عـن هـذا ُّ
التـي تعتري املجتمـع اإلنسـاين املعـارص؟ ومـا اإلستراتيجيات األكاديميـة اجلديـدة
واملناهـج املتجـددة التـي يمكـن توظيفهـا يف مواجهـة هـذا املـدّ األسـطوري للتغيير
التكنولوجـي واالجتامعـي القـادم؟ ومجـاع هـذه األسـئلة يتمثـل يف سـؤال واحـد شـامل
قوامـه :أيـن جامعاتنـا يف سـيناريو التفاعـل مـع الثـورة الصناعيـة الرابعة ويف أي مسـتوى
مـن املسـتويات األربعـة التـي أرشنـا إليهـا أعلاه تقـف هـذه اجلامعـات وتفعـل فعلهـا؟

الثالثـة املاضيـة وتفاعلـت مـع كل مسـتجداهتا ،وهـي تتأهـب اليـوم وتتفاعـل مـع
معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة يف خمتلـف االجتاهـات واملسـتويات .وباملقارنـة
مـع اجلامعـات الغربيـة يمكـن القـول بـأن اجلامعـات العربيـة حديثـة العهـد وقـد
أسسـت يف معظمهـا مـع بداية الثـورة الصناعيـة الثالثة ومل تعـارص أو تتفاعل مع أي
مـن الثـورات السـابقة على اإلطلاق ال يف جمـال اإلبـداع أو االبتـكار أو التجديـد.
ويف هـذا يقـول سـعيد إسماعيل علي:

« اجلامعــات العربيــة حديثــة العــود مل تنجــح بعــد يف بلــورة تقاليدهــا األكاديميــة،
ودورهــا مــا زال غامضــا بالنســبة للعامــة واحلكومــات» .5وتشــر بعــض الدراســات
أن ثالثــة أربــاع اجلامعــات العربيــة أنشــئت يف الربــع األخــر مــن القــرن العرشيــن،
وال يتعــدى عمــر غالبيتهــا ( )%57اخلمســة عــر عامــ ًا .6ومــن املعــروف تارخي ًّيــا أن
اجلامعــات يف مراحــل نشــأهتا ونموهــا حتتــاج إىل فــرة زمنيــة طويلــة كــي تؤصــل تقاليدها
وترســخ جذورهــا وتصــل إىل مرحلــة نضجهــا املعــريف وترقــى إىل الــدور اإلبداعــي يف
ِّ
عمليــة البحــث العلمــي ،ولكــي تكــون قــادرة يف الوقــت ذاتــه عــى إنتــاج أجيــال مــن
العلــاء واملفكريــن واخلــراء املبدعــن يف خمتلــف املجــاالت العلمية7.ومــن الواضــح أن
دور هــذه اجلامعــات قــد متحــور بصــورة أساســية حــول عمليــة ختريــج املوظفــن وتلبيــة
احتياجــات الدولــة مــن األيــدي املاهــرة العاملــة يف خمتلــف املياديــن وبقــي البحــث
العلمــي يف أدنــى مســتوياته يف داخــل هــذه اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل عــى
نحــو أشــمل.
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وضمـن هـذا الواقـع تبدو مهمـة اجلامعـات العربية صعبـة ومعقـدة عندما يدور
احلديـث حـول قدرهتـا على التفاعـل والتجـاوب مـع معطيـات العرص والسـيام مع
إنجـازات الثـورة الصناعيـة الرابعة .

 2ـ إشكالية الدراسة وأسئلتها:
تشــكل الثــورة الصناعيــة الرابعــة بمعطياهتــا احلضاريــة اجلديــدة حتديــا إنســان ًّيا
مل يســبق لــه مثيــل يف التاريــخ اإلنســاين وذلــك ملــا تنطــوي عليــه مــن عنــارص اجلــدة
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واإلثــارة والقــدرة عــى تغيــر طبيعــة األشــياء ،إهنــا ثــورة يف كل يشء وعــى كل
يشء يــدور يف فلــك املجتمعــات اإلنســانية .ويمكــن القــول يف هــذا الســياق :إن
مؤسســات التعليــم العــايل تواجــه عامل ـ ًا غــرت فيــه التكنولوجيــا طبائــع األشــياء
حيــث تتقاطــر إبداعــات اإلنســانية لتتجســد يف ثــورة اإلنرتنيــت ،واحلوســبة
الســحابية ،والطباعــة الثالثيــة ،وإنرتنيــت األشــياء ،وثــورة النانــو تكنولوجــي،
والثــورة البيولوجيــة يف عــامل األحيــاء ،وصــوال إىل ابتــكار وســائل التواصــل
فرصــا
االجتامعــي ،ومتثــل هــذه املعطيــات الثوريــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة ً
وحتديــات خمتلفــة لألنظمــة التعليميــة الرســمية واخلاصــة والســيام يف جمــال التعليــم
العــايل.8
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فالــذكاء االصطناعــي اخلــارق بمظاهــره املتنوعــة املتفــردة الــذي يشــكِّل
أحــد عنــارص هــذه الثــورة ،يوجــب عــى اإلنســانية أن تطــرح عــد ًدا هائــا مــن
األســئلة الوجوديــة حــول مســتقبل التعليــم والتعليــم العــايل ومــا ينتظــره مــن
تغــرات جوهريــة يف ظــل ثــورة الــذكاء االصطناعــي العاصف.فالتطبيــع الرقمــي
لألشــياء ،وهيمنــة الواقــع االفــرايض ،واحلضــور املكثــف للــذكاء االصطناعــي،
وثــورة امليديــا واإلنرتنيــت ،واالنفجــار املعلومــايت الرقمــي ،تش ـكِّل يف جمموعهــا
قــوى اندماجيــة هائلــة هتــدد بنيــة األنظمــة التعليميــة ووظائفهــا التقليديــة برمتهــا.
فاملهــارات والقــدرات التــي يتطلبهــا جمتمــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة خمتلفــة
كل ًّيــا عــن هــذه التــي عرفناهــا يف ظــل الثــورات الســابقة ،فالوظائــف اجلديــدة يف
العــر القــادم تتطلــب مهــارات جديــدة ،وقــدرات نوعيــة خمتلفــة عــن هــذه التــي
نعرفهــا اليــوم ،أو هــذه التــي تقــوم اجلامعــات بإعــداد الطــاب لشــغلها.فالذكاء
االصطناعــي بربجمياتــه الفارقــة بــدأ يغــزو التعليــم ويفــرض عــى الطــاب مجيعهــم
نوعــا مــن التعلــم اآليل الذكــي الــذي يتصــف بطابــع الشــمولية والذاتيــة ،وهــذا
يشــكِّل أكــر وأهــم التحديــات التــي تواجــه تصوراتنــا ومعرفنــا حــول مفاهيــم
«املعرفــة»  .knowledgeأو «املهــارة» skillوالرتبيــة والتعليــم .هــذه التغــرات
املوعــودة غــر املســبوقة يف املعرفــة والتكنولوجيــا ســترضب بقــوة أنظمــة التعليــم

العــايل والبحــث العلمــي ،والســيام فيــا يتعلــق بوظيفــة هــذا التعليــم ومــررات
وجــوده االجتامعيــة واملعرفية.فالوظائــف التــي يعــد هلــا التعليــم العــايل اليــوم يف
وضعيتــه احلاليــة ســيختفي معظمهــا .وســيفرض هــذا التحــدي الكبــر نفســه عــى
وظيفــة التعليــم العــايل وإســراتيجياته وفلســفاته عــى نحــو كيل يف خمتلــف مكوناتــه
يف مســتويات املناهــج العلميــة واملعرفيــة ويف مســتوى األداء املعــريف.
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وإزاء هـذا التد ُّفـق يف االندفاعـات اخلاطفـة املتسـارعة للثـورات العلميـة
والتكنولوجيـة يف زمـن الثـورة الصناعية الرابعة ،يقف العلماء والباحثون  -يف كثري
األحيـان  -عاجزيـن عـن تقديـم تصـورات واضحـة عن الوظيفـة اجلديـدة للتعليم
العـايل ودوره يف احلضـارة اجلديـدة أي يف زمـن الثـورة الصناعية الرابعـة .وإزاء هذا
التسـونامي الثـوري يف عـامل املعرفـة واحلضارة واإلنسـان ثمة أسـئلة جوهرية تطرح
نفسـها بقـوة على املفكريـن والباحثين ،ومنهـا :كيـف للتعليـم العـايل أن يواكـب
هـذا التد ُّفـق األسـطوري يف معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة بما تنطـوي عليـه
مـن تدفـق الثـورات يف خمتلـف مياديـن احليـاة والوجـود اإلنسـاين؟ وكيـف لـه أن
يتك َّيـف مـع هـذه الطفـرات اهلائلـة يف ميـدان التكنولوجيـة الرقم َّيـة واالندفاعـات
َّ
تتجلى يف كل أرجاء املـكان وتعينـات الزمان؟ هذه
الثوريـة للمعرفـة والعلـوم التـي
األسـئلة اإلستراتيجية – وغريهـا كثري  -تشـغل اليـوم العلامء واملفكريـن والباحثني
والـدول واحلكومـات واملؤسسـات العامليـة .وممـا ال شـك فيـه أن عـددا كبيرا مـن
الباحثين ينصرف اليـوم إىل العمـل على تشـكيل نماذج مسـتقبل َّية وافرتاضـات
حـول التشـكيالت اجلديـدة للتعليـم العـايل يف ظـل هـذه املوجـات التسـونامية
للتغيير يف معـامل األشـياء.فاجلامعات اليـوم مطالبـة بمواجهـة التوقعـات املتعلقـة
بطبيعـة التحديـات املسـتقبلية بشـكل خطري وجدي ،والسـيام احلاجـة الواضحة إىل
تغييرات جذريـة يف االستراتيجيات واألهـداف التعليميـة.
فالتحديـات املصرييـة تفـرض متوجـات مـن االسـتجابات احلضاريـة وهـذا مـا
يـراه املـؤرخ الكبير أرنولـد توينبـي يف نظريتـه للتطـور واحلركـة اجلدليـة للتاريـخ
والنهـوض احلضـاري لألمـم ،فالتحديـات تفرض نوعـا من االسـتجابات احليوية،
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وهـذه االسـتجابات متثـل النسـيج الف َّعـال للبنـاء احلضـاري ،ولـذا فـإن احلضـارة
اإلنسـانية ال تكـون إال حركـة جدليـة بني التحدي واالسـتجابة ،وتلك هـي املعادلة
التـي تفسر لنـا نشـوء احلضـارات وانحسـارها .وضمـن هذا السـياق يمكـن القول
بـأن الثـورة الصناعيـة الرابعـة متثـل اليوم نسـقا مـن التحديـات العظام التـي تفرض
نفسـها يف جمـال التعليـم بعامـة والتعليـم العـايل بخاصـة .ومع األسـف الشـديد فإن
هـذه املعادلـة غائبـة كل ًّيـا يف نسـيج احليـاة العلميـة العربيـة حيـث ال يوجـد شـعور
بالتحديـات القائمـة التـي تفرضهـا هـذه الثـورة كنتيجـة طبيعيـة لإلحسـاس بالدور
اهلامشي يف جمـال العلـم واملعرفـة العلميـة .وهـذا يعنـي مـن وجهـة نظـر موضوعيـة
غيـاب االستشـعار بضرورة احلاجـة إىل تطويـر البحـث العلمـي وانتظـار إنجازات
الـدول املتقدمـة يف هـذا امليـدان حيث تكون املعادلـة دائام غيـاب يف التحديات يتلوه
غيـاب يف االسـتجابات ،وهـذا يعني غياب املعادلـة احلضارية برمتها يف نسـق تطور
املجتمعـات العربيـة والسـيام يف مسـتويات التعليـم اجلامعـي والعـايل .وإذا جـاز
القـول فإننـا نقـول بـأن التحديـات قائمة ولكن الشـعور هبـا غائب إىل درجـة كبرية،
فاألمـة يف حالـة سـبات عميقة وشـاملة ومع غياب الشـعور بالتحـدي احلضاري ال
يمكننـا أبـدً ا أن نتحـدث عـن اسـتجابات حضارية.

واليـوم كما يف األمـس فـإن التحديـات التـي تفرضهـا الثـورة الرابعـة تتصـف
بدرجـة كبيرة مـن التنوع والكثافـة والتعقيد ونأمـل أن ينتبه العرب ويسـتجيبون هلا
وأال يفوتـوا هـذه الفرصـة مـن جديد حيـث تأخذ هـذه التحديـات يف التعليم العايل
عـدة مسـتويات ،يمكـن أن نرسـمها على الصـورة التالية:
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ويف ظــل هــذا الغيــاب يف جدليــة العالقــة بــن التحديــات واالســتجابة فـ َّـوت
العــرب عــر الثــورة الصناعيــة األوىل والثانيــة والثالثــة « ،ومــا زالــوا يســتوردون
أكثــر مــن  %90مــن حاجاهتــم مــن اخلــارج ،كــا فاهتــم عــر الــذرة الــذي دخلتــه
دول ال تزيــد عــن الــدول العربيــة قــدرة أو مكانــة ،كــا فــات الــدول العربيــة عــر
الفضــاء ،وهــا هــو قطــار عــر املعلومــات هيــدد بــرك حمطتــه يف العــامل العــريب إذا مل
تلحقــه الشــعوب العربيــة رسيعــا».9

حتديــات تكنولوجيــة :فالثــورة الرابعــة ســتقتحم أنظمــة التعليــم العــايل فيــا
يتعلــق بالتكنولوجيــا الذكيــة التــي تفــرض نفســها يف عمليــة التدريــس واإلعــداد
والتعليــم .فالــذكاء االصطناعــي ســيقتحم التعليــم العــايل بتكنولوجيــا تربويــة جديــدة
مذهلــة وفارقــة .ومنهــا وســائل التعليــم وبرجمياتــه والســيام التعليــم بوســائط الــذكاء
االصطناعـ�ي أو بطريقـ�ة التعليـ�م عـبر الواقع االفـترايض املعـ�ز ز �Education through
 enhanced Virtual realityالــذي يشــكل ثــورة تربويــة يف حــدِّ ذاهتــا .و ُيضــاف إىل
ذلــك وســائط وتكنولوجيــا التعليــم اجلديــدة التــي تفــوق كل التصــورات فيــا يتعلــق
بكفاءاهتــا وقدراهتــا .و ُيضــاف إىل ذلــك عــى ســبيل املثــال وليــس احلــر الــدورات
التدريبيــة املفتوحــة عــى اإلنرتنــت [(]MOOCs( massive open online courses
التــي تشـكِّل اليــوم أحــد معــامل الثــورة الرتبويــة يف التعليــم العــايل حيــث يتمكــن الطالب
مــن التحــرر كل ًّيــا مــن قيــود الزمــان واملــكان التقليديــن .وهــذه االبتــكارات ســتؤدي
إىل تغييــب كامــل ألســاليب التدريــس التقليديــة التــي أصبحــت اليــوم مــن املــايض.
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تغييرا جوهر ًّيـا فيما يتعلـق بالوظيفـة
حتديـات وظيفيـة :تفـرض الثـورة الرابعـة
ً
الرتبويـة القائمـة على نقـل املعلومـات للطلاب ،حيـث يتطلـب الواقـع اجلديـد
نو ًعـا مـن التعليـم الـذي يركـز على عمليـة إنتـاج املعرفـة ،وعلى مـا يسـمى بتنميـة
الـذكاء الفـارق أو اخلـارق .ومثـل هـذا الذكاء يتعـارض كل ًّيا مـع الوظيفـة التقليدية
للمؤسسـات التعليميـة .فالطلاب يف العقـود القادمـة سـيزودون بمستشـعرات
بيو-إليكرتوينـة ذكيـة الكتسـاب املعرفـة وإنتاجهـا ،وهـي أجهـزة دقيقـة خارقـة
تغـرس يف اجلسـد ويف الدمـاغ؛ فتجعـل الطلاب قادريـن على التفكير بدرجـات
عاليـة مـن الـذكاء واالبـداع .ومـا هـو مؤكـد أن املؤسسـات التعليميـة سـتعتمد عىل
تزويـد الطلاب بما يسـمى “األلبسـة الذكيـة” التـي تتيح هلـم التواصل عبر إنرتنيت
األشـياء مـع خمتلـف مصـادر املعرفـة .ومـا هـو أهـم وأخطـر أن التواصـل بين
الطلاب سـيكون عرب وسـائط تقنيـة جديدة تتيح هلـم التواصل املسـحي أي بعملية
تبـادل كميـات هائلـة مـن املعلومـات واألفكار ليس عـن طريق اللغة بـل عن طريق
الضـخ الرقمـي لكميـات ضخمـة من املعلومـات يف أجزاء من الثانية وعىل مسـتوى
واسـع يشـمل مجاعـات متباعـدة يف الزمـان واملـكان.
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سـتغي
حتديـات البحـث العلمـي :وهـي نمـط مـن التحديـات اجلديـدة التـي
ِّ
أسـاليب البحث العلمي برمته .فالثورة الرابعة سـتو ِّفر وسـائط تكنولوجية هائلة يف
جمـال معاجلـة املعلومـات الضخمـة ،واحلصول عليها واالسـتفادة منهـا عرب برجميات
تفـوق بقدرهتـا حـدود التصور اإلنسـاين ،وسـيؤدي ذلـك إىل تطوير البحـث العلمي
أضعافـا مضاعفـة وبوتائـر غير مسـبوقة .ويف هـذا املسـتوى سـيكون التفاعـل بين
اجلامعـات واملؤسسـات العلميـة رسي ًعا وشـامال ومفيدً ا .فعىل سـبيل املثال يمكن أن
تتعـاون عشرات اجلامعات بتوسـط هذه الربجميـات يف تطويـر تكنولوجيات جديدة
وإحـداث ثـورات علميـة جديـدة فائقة.

حتديـات سـوق العمـل والتوظيـف :كام نعلـم ويعلـم اجلميع سـوق العمل يتغري
وهنـاك دراسـات كثيرة جـدًّ ا تؤكـد أن  %70مـن الوظائـف احلالية سـتختفي قريبا.
وهـذا يعنـي أن  %70مـن الوظائـف التـي تقـوم اجلامعـات بإعـداد الطلاب هلـا لـن
تكـون موجـودة يف املسـتقبل القريب وهذا يطرح إشـكالية كربى غري مسـبوقة كل ًّيا.
وهـذا يشـمل املهـارات التـي تقـوم اجلامعـة بتهيئة الطلاب هلـا فاملهـارات التقليدية
سـتختفي ولـن تكـون مقبولة وهـذه املهارات تتغري باسـتمرار .وتبني الدراسـات يف
هـذا السـياق أن املهـارات اجلديـدة املطلوبـة غالبـا مـا تقـوم على أمهيـة تنميـة الذكاء
الفـارق يف جمتمـع خـارق ومنهـا التفكير النقـدي وحـل املشـكالت واملعضلات
وتنميـة اإلبـداع وهـي مهـارات غري تقليديـة وخمتلفة عن هـذه التي تقـوم اجلامعات
واملؤسسـات التعليميـة باإلعـداد هلا.

يف ضـوء هـذه التحديـات الكبيرة الداخليـة واخلارجيـة التـي تفرضهـا الثـورة
الصناعيـة الرابعـة التـي يفترض أهنـا سـتعمل على تغيير املؤسسـات واملجتمـع
واألفـراد بصـورة جذريـة عاصفـة يتشـكَّل السـؤال الرئيـس هلـذه الدراسـة وهـو:
هـل تسـتطيع اجلامعـات اخلليجية ومؤسسـات التعليم العـايل يف دول اخلليج العريب
ُ
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 3ـ أسئلة الدراسة:

مواجهـة التحديـات الكبرى املتوقعة التي تفرضهـا هذه الثـورة الصناعية الكربى؟
ويالمـس هـذا السـؤال خمتلـف جوانـب التعليم العـايل يف اخلليـج العريب فيما يتعلق
بإستراتيجياته املعتمـدة ،ومسـتوى اإلنتـاج العلمـي ،ودرجـة ممارسـة احلريـات
األكاديميـة ،ومـدى االسـتقالل الـذايت هلـذه اجلامعـات وغريهـا مـن العوامـل
األكاديميـة .وينبثـق عـن هـذه الفرضيـة منظومـة مـن األسـئلة احليويـة ذات الطابـع
اإلجرائـي التـي تشـكِّل نوابـض اختبـار الفرضيـة إجرائ ًّيـا وهـي:
مؤهلـة ملواجهـة
 -1هـل تُعـدُّ جامعاتنـا اخلليجيـة بوضعياهتـا األكاديميـة احلاليـة َّ
حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟
 -2هـل هنـاك ثمة تغيري يف هيكليـات هذه اجلامعات وإستراتيجياهتا ملواكبة الثورة
الصناعية الرابعة؟
-3هـل تقـوم السياسـات الرتبويـة يف البلـدان اخلليجيـة بوضع إستراتيجيات ف َّعالة
للتعليـم اجلامعـي يف مواجهـة حتديات املرحلـة القادمة؟
 -4هـل تقـوم هـذه اجلامعـات بتزويـد الطلاب باملهـارات املطلوبـة هلـذه املرحلـة
وإعدادهـم للمشـاركة الوظيفيـة يف معرتكاهتـا القادمـة ؟
-5وهل تؤهل هذه اجلامعات طالهبا للعيش يف العرص اجلديد؟

 -6كيف يمكن للتعليم العايل يف دول اخلليج أن يواكب املوجة الصناعية الرابعة؟
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 -7وما أولويات التغيري املطلوبة؟

هـذه الفرضيـة بتشـعباهتا مـن األسـئلة اإلجرائيـة ستشـكِّل املنطلـق املنهجـي
للدراسـة احلاليـة وستشـكِّل اإلجابة عنهـا موجهات العمل يف هـذا املرشوع البحثي
نحو اختبار الفرضية األساسـية واإلجابة عن األسـئلة املحورية .وستعتمد الدراسة
على هـذه األسـئلة يف اسـتجواب آراء نخبـة مـن املفكريـن والباحثين واألكاديميني
الذيـن يشـكِّلون العينـة املنتخبـة هلـذه الدراسـة املتواضعة.
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 4ـ منهجية البحث:
ينتمــي هــذا البحــث إىل البحــوث النوعيــة التــي تعتمــد عــى حتليــل النصــوص
وتفكيــك مضامينهــا ضمــن توجهــات بحثيــة افرتاضيــة تعتمــد عىل منهجيــة البحث
الوصفــي بصــورة عامــة وعــى معطيــات املنهــج التحليــي النقــدي بصــورة خاصــة،
ويعــد املنهــج مناســبا لطبيعيــة الدراســة ويمكنــه يف الوقــت ذاتــه أن يغطــي أبعــاد
القضيــة املدروســة عــى نحــو تكامــي .وتركــز الدراســة عــى فعاليــة حتليــل مضمون
النصــوص التــي حصلنــا عليهــا مــن عينــة مــن األكاديميــن اخلليجيــن العاملــن
يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل وتفككيهــا والكشــف عــن مضامينهــا
الفكريــة والعمليــة .وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول :إن الدراســة تســتجيب لطبيعــة
املنهــج النقــدي التفكيكــي ومســاراته التحليليــة ،10ونعنــي بــه العمــل النقــدي عــى
املوضــوع مــن أجــل الكشــف عــن املعطيــات اخلفيــة ومواطــن الضعــف يف بنيــة
اجلامعــات املدروســة ووظيفتهــا العلميــة واالجتامعيــة .)11
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وجتـدر اإلشـارة يف هـذ السـياق إىل حماذير التعميم ألن الدراسـة تغطي سـت دول
مرتاميـة األطـراف .وعلى الرغـم من التجانـس الكبري يف بنيـة هذه الدول وسياسـاهتا
ومصـادر إنتاجهـا وتكويناهتـا االجتامعية والتارخيية ،فإن بعـض النتائج قد تنطبق عىل
دولـة دون األخـرى أو عىل جامعة دون اجلامعـات األخرى .ومن أجل أن نكون عىل
قـدر أكبر مـن املوضوعيـة حاولنـا جاهديـن احلصول على آراء أكاديميين من خمتلف
دول جملـس التعـاون اخلليجـي كـي تكون نتائج الدراسـة أقـرب إىل املوضوعية وأكثر
قابليـة للتعميـم الـذي جيـب أن يكـون معتـدال وحـذرا يف كثير مـن األحيـان .ومـن
أجـل هـذه الغايـة حاولنـا ضمـن منهجيتنـا أن نقـارب احلقيقـة مـن مصادرهـا احليـة
األساسـية ،ونعنـي بذلـك األكاديميين النشـطني العاملين يف اجلامعـات اخلليجيـة
الذيـن يمتلكـون جتربـة علميـة واسـعة ،وأغلب أفـراد عينتنـا يف هذه الدراسـة هم من
األكاديميين املتمرسين يف الشـأن األكاديمـي اخلليجـي والعـريب ،وعـدد كبير منهـم
دورا قياد ًّيـا يف داخـل هـذه اجلامعات ومؤسسـاهتا.
مـارس ً

أهداف البحث:
هيـدف بحثنـا احلـايل بصـورة أساسـية إىل استكشـاف ديناميـات التفاعـل بين
أنظمـة التعليـم اجلامعـي يف دول اخلليـج العـريب مـن جهـة وبين معطيـات الثـورة
الصناعيـة الرابعـة مـن جهـة أخرى ،ومـن صلب هذا اهلـدف يمكن حتديـد جمموعة
مـن األهـداف الفرعيـة املتكاملـة ،وأمههـا :

 -1دراسـة منظومـة املتغيرات السوسـيولوجية للتكوينـات اجلامعيـة يف سـياق
جدليـة التفاعـل مـع متغيرات الثـورة الصناعيـة يف املسـتقبل .
 -2حتليـل واقـع التعليـم العـايل واجلامعـي يف دول اخلليـج للوقـوف على جوانـب
القـوة ومكامـن الضعـف فيـه.
 -3التعـرف على احتماالت التغري يف املجـاالت العلميـة والتكنولوجية ودورها يف
التأثير عىل وظيفـة التعليم العـايل وبنيته.

 -4اقتراح جمموعـة مـن التوصيـات العلميـة يف جمـال التحضير الشـامل لتحديات
الثـورة الصناعيـة يف مسـتويات التعليـم العايل.
 -5اإلطار النظري للدراسة:
-1-5يف مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وجتلياتها:
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ف «الثـورة» بأهنا منظومة شـاملة من التغييرات النوعيـة اجلوهرية
ُعـر ُ
غالبـا مـا ت ََّ
التـي حتـدث يف بنيـة ماديـة أو اجتامعيـة أو فكريـة فتغير هويتهـا وتنسـف كياهنـا
َّ
ويتجلى مفهوم الثـورة غالبا يف حوادث الطبيعة كثـورة الرباكني والزالزل،
جذر ًّيـا،
وقـد يتجسـد يف املجال السـيايس واالجتامعـي كالثورة الفرنسـية ،أو يف جمال العلوم
والتكنولوجيـا كالثورة الصناعيـة األوىل والثانية والثالثة.وغالبا ما يسـتخدم مفهوم
الثـورة الصناعيـة بمعنـى االنقلاب اجلـذري الـذي حيدثـه اإلبـداع التكنولوجـي يف
بنيـة املجتمـع اقتصاد ًّيـا وسياسـ ًّيا واجتامع ًّيا.
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لقـد أحدثـت الثـورة الصناعيـة األوىل تغييرات هائلـة يف خمتلـف جوانـب احلياة
االجتامعيـة والثقافيـة والسياسـية يف وجت َّلـت هـذه التغيرات يف التعليـم ويف العمـل
ويف الذهنيـات والعقليـات ،وشـمل ذلـك وسـائل اإلنتـاج وقـواه وأنامطـه ،وتـرك
َّ
وجتلى هـذا التغير الشـامل يف
بصمتـه يف األنسـاق الفكريـة والثقافيـة يف املجتمـع،
سـلوكيات النـاس وأفكارهـم كما مسـتويات تعليمهـم وفلسـفاهتم ونظرهتـم إىل
األشـياء ،وقـد أثـر هـذا التغيير يف منظومـات الفنـون والعلـوم وخمتلـف أشـكال
االنتـاج الفكـري والثقـايف يف املجتمـع .ويتم َّثـل هـذا التغير يف انتقـال اإلنسـان مـن
االعتماد على القـوى الطبيعيـة يف عملية اإلنتـاج إىل اإلنتـاج الصناعي الـذي ينطلق
مـن قـوة اآلالت والتقنيـات اجلديدة التي أ َّدت فعل ًّيا إىل متكني اإلنسـان من االعتامد
على الرسعـة وامليكنـة واختصـار اجلهـد والوقـت والكلفـة يف عمليـة إنتـاج احليـاة.
بــدأت الثــورة الصناعيــة الرابعــة رســم ًّيا مــع بدايــة األلفيــة اجلديــدة ،وإذا كانــت
الثــورة األوىل قــد انطلقــت بدفــع الطاقــة البخاريــة ،والثانيــة قــد هبــت عواصفهــا
بتأثــر الطاقــة الكهربــاء ،والثالثــة قــد انطلقــت عــى ســكة احلوســبة واملعلوماتيــة،
فــإن الثــورة الصناعيــة الرابعــة قــد انطلقــت مــن منصــة االندمــاج الثــوري ملجموعة
هائلــة مــن االكتشــافات العبقريــة يف خمتلــف جمــاالت العلــوم واملعرفــة اإلنســانية
والســيام يف جمــايل :التكنولوجيــا الرقم َّيــة اهلائلــة والــذكاء االصطناعــي حيــث
« تندمــج التقنيــات الذكيــة عــى نحــو تتالشــى فيــه اخلطــوط الفاصلــة واحلــدود
القائمــة بــن مــا هــو رقمــي وتكنولوجــي وفيزيائــي وبيولوجــي.12 .
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وقـد اسـتخدم مفهـوم الثـورة الصناعيـة الرابعـة ألول مـرة يف جمـال الصناعـة
التحويليـة يف أملانيـا يف أوائـل العقـد األول مـن القـرن العرشيـن ،وكانـت أملانيـا
الوطـن الـذي شـهد أول ابتـكار عمليـات األمتتـة الذاتيـة الشـاملة يف اآلالت ويف
عمليـة اإلنتـاج .واسـتطاعت هـذه الثـورة الحقـا أن تعمـل على زيـادة القـدرة
احلاسـوبية لتخزيـن كميـات هائلـة مـن البيانـات باألطنـان وأ َّدى ذلـك إىل تطويـر
مـا يسـمى بالنظـم الفيزيائيـة اإلليكرتونية التـي انطلقت يف أحضان مؤسسـة العلوم
الوطنيـة األمريكيـة عـام 2006

ويعــد كالوس شــواب (- )Klaus Schwabرئيــس املنتــدى االقتصــادي
العاملــي( )World Economic Forumومؤسســه-أول مــن اســتخدم مفهــوم
أصلــه يف املنتديــات العامليــة
«الثــورة الصناعيــة الرابعــة» بصــورة علميــة وأول مــن َّ
ووظفــه يف مراكــز البحــث العلميــة .لقــد طــرح كالوس شــواب «الثــورة الصناعيــة
الرابعــة» موضوعــا وعنوانــا للمنتــدى االقتصــادي العاملــي الــذي عقــد يف دافــوس
توســم هــذا املفهــوم
( )Davosيف دورتــه السادســة واألربعــن ،عــام 2016وقــد َّ
أيضــا كتابــه املثــر للجــدل بعنــوان
ً
« الثــورة الصناعيــة الرابعــة » ( 13)The FourthIndustrial Revolutionالــذي
نــرت طبعتــه األوىل يف العــام نفســه.ويرى كالوس أن الثــورة الرابعــة تنطلــق مــن
وتؤســس عليهــا عــى نحــو فــارق َط َفــري ،وهــي
معطيــات “الثــورة الصناعيــة الثالثــة” ِّ
ثــورة احلوســبة الرقميــة ،التــي انطلقــت يف مخســينات القــرن املــايض ،ووصلــت إىل
ذروهتــا وتطبيقاهتــا يف الــذكاء الصناعــي الرقمــي والتكنولوجيــا احليويــة وتلــك املاثلــة يف
عبقريــة تكنولوجيــا التواصــل االجتامعــي .ويــرى كالوس شــواب أن هــذه الثــورة مت ِّثــل
احللقــة األخــرة مــن سلســلة الثــورات الصناعيــة املتعاقبــة .ويصفهــا شــواب بقولــه:
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«إننــا نقــف اليــوم عــى أعتــاب الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي
ســتغي جذر ًّيــا الطريقــة التــي نحيــا هبــا ونعمــل .وسيشــمل هــذا
ِّ
التحـ ُّـول اجلبــار مجيــع مناحــي حياتنــا ،وســيكون فريــد ًا مــن نوعــه يف
تاريــخ البرشيــة ،ســواء مــن ناحيــة حجــم التغيــر أو تعقيــده .واحلقيقة
أننــا النعــرف بالضبــط كيفيــة هــذا التحــول ألننــا نعيــش زمخــه العــارم
حلظ ـ ًة بلحظــة ،لكننــا نعــرف عــى وجــه اليقــن أنــه لكــي ننجــح يف
مواكبــة الــدول املتقدمــة فــإن اســتجابتنا هلــذه التغــرات جيــب أن
تكــون شــاملة ومتكاملــة وتضــم مجيــع األطيــاف التــي مت ِّثــل أركان
املجتمــع املــدين والقطاعــات الوظيفيــة العامــة واخلاصــة واملجتمعــات
األكاديميــة واملؤسســات املجتمعيــة».14
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وعلى غرار شـواب يرى كثير من الباحثني املسـتقبليني أن هذه الثورة سـتُحدث
تغيير ًا جوهر ًّيـا يف طريقـة عيـش البشر وعملهـم وعالقتهـم بعضهـم ببعـض
ٍ
وروح جديـدة يف
وتصوراهتـم وأنماط وجودهـم ،وهـي تبشر ببدايـة فصـل جديـد
تاريـخ اإلنسـانية.
ويف مواجهــة هــذا التحــدي الكبــر يــرى شــواب أيضــا « أن هــذه الثــورة ،برسعة
إيقاعهــا واتســاع نطاقهــا وعمــق حدودهــا ،تدفعنــا إىل إعــادة التفكــر يف الكيفيــة
التــي تتطــور هبــا بلداننــا ،والطــرق التــي يتوجــب علينــا اعتامدهــا يف مواجهــة
حتدياهتــا وخلــق فــرص جديــدة للتنميــة االقتصاديــة ،وهــذا يتوقــف يف هنايــة األمــر
عــى إمكانــات الــدول ومــا تتمتــع بــه مــن بنــى تكنولوجيــة ،ومقــدرة عــى تطويــر
نُظمهــا التعليميــة وتوظيفهــا ،وتعزيــز مهــارات موظفيهــا وإكســاهبم اخلــرات التــي
تســاعدهم عــى التعامــل مــع هــذه التطــورات».15

وقـد وصـف املشـاركون يف املنتدى العاملي يف «دافوس» «الثـورة الصناعية» الرابعة
بأهنـا «تسـونامي جبـار» وهو مـن هذا النمـط الذي سـيعصف باملجتمعات اإلنسـانية،
ليحـدث انقال ًبـا جذر ًّيـا يف خمتلـف مظاهـر ومعـامل وتفاصيـل احليـاة اإلنسـانية برمتها.
وقـد عبر بعـض املشـاركني عـن خماوفهـم إزاء هـذه الثـورة والسـيام فيما يتعلـق بـدور
اإلنسـان ومصيره االغترايب يف دائـرة التفاعـل الرقمـي داخل الفضاء السـيرباين.
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وعــى غــرار شــواب يؤكِّــد بيــل جيتــس ( )William Henry Gatesاألمهيــة
ـتحول
الكبــرة ملســتقبل املعلوماتيــة يف الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،ويبــن لنــا كيف سـ ُّ
التكنولوجيــات البازغــة للعــر الرقمــي حياتنــا كلهــا ،ويبــر يف الوقــت نفســه
بثــورة جديــدة شــاملة إذ يقــول « :فنحــن نقــف اآلن عــى أبــواب ثــورة جديــدة،
ونجتــاز يف الوقــت الراهــن عتبــة تكنولوجيــا ســوف تغــر إىل األبــد الطريقــة التــي
هبــا نعمــل ،ونتعلــم ،ونشــري ،ويتصــل هبــا كل منــا باآلخــر « .ومتامــا مثلــا طـ َّـور
الكمبيوتــر الطريقــة التــي نعمــل هبــا ،فســوف تغــر أدوات عــر املعلومــات
الطريقــة التــي نصنــع هبــا خياراتنــا فيــا يتعلــق بــكل يشء يف حياتنــا .16

وتتمثــل الثــورة الصناعيــة الرابعة يف منظور لوتشــيانو فلوريــدي ()Luciano Floridi
 كــا يصفهــا يف كتابــه الشــهري (الثــورة الرابعــة :كيــف يعيــد الغــاف املعلومــايت تشــكيلالواقــع اإلنســاين) -17بمنظومــة مــن املخرتعــات العبقريــة ،واالبتــكارات التكنولوجيــة
الفائقـ�ة مثـ�ل :الثـ�ورة الرقم َّيـ�ة( ( ،)Digital revolutionوالــذكاء االصطناعــي (Artifi
 )cial intelligenceeوتكنولوجيــا النانــو  ،Nanotechnologyوإنرتنت األشــياء (�Inter
 ،)net of Thingsواهلندســة احليويــة ( )Biotechnologiesواإلصــدار الثــاين لتقنيــات
الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة ويــب ( ،)web02والويــب ذي الــدالالت اللفظيــة )الويــب
الذكــي  ،)Semantic Webواحلوســبة الســحابية ( ،)Cloud Computingواأللعــاب
املعتمــدة عــى التقــاط احلركــة ( ،)Motion-CapturingGamesوتطبيقــات اهلواتــف
الذكيــة ( )Smartphone Appsواحلواســب اللوحيــة( ،)Tabletsوالشاشــات اللمســية
( )TouchScreensونظــام حتديــد املواقــع (،)GPS-Global Positioning System
والرفقــاء االصطناعيــن ،)ArtificialCompanions ( ،والرجــال اآلليــن ()Robots
ووســائط اإلعــام االجتامعــي ( )Social Mediaواحلــرب الســيربانية ()Cyberwar
وأخــرا اإلنرتنيــت الفائــق بنســخته الرهيبــة (.18 )G5

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وغالبــا مــا تعــرف الثــورة الصناعيــة الرابعــة بوصفهــا نتاجــا للتكامــل
واالنصهــار الرقمــي بــن خمتلــف الثــورات العلميــة والتكنولوجيــة اهلائلــة يف
الفضــاء الســيرباين.ومن األمثلــة عــى هــذا التفاعــل يمكــن اإلشــارة إىل التخصيــب
اجلينــي للحمــض النــووي الــذي يتــم بتوســط احلاســبات اإلليكرتونيــة البيولوجيــة
وهــي نتــاج للتخاصــب بــن الثــورة «النانويــة» املذهلــة وبــن اهلندســة الوراثيــة
ومعاجلــة األمــراض املســتعصية .ويف هــذا الســياق يقــول إريــك شــميت وجاريــد
كوهــن يف كتاهبــا املشــهور(العرص الرقمــي اجلديــد وإعــادة صياغــة مســتقبل
الشــعوب) 19يف وصفهــا للثــورة الصناعيــة الرابعــة :إنــه بفضــل القــوة اهلائلــة
للتكنولوجيــا الرقميــة ،ســقطت احلواجــز الصـ َّـاء التــي كانــت تفصــل بــن البــر،
كالبعــد اجلغــرايف واختــاف اللغــات واالفتقــار املزمــن للمعلومــات ،وحتــررت
القــدرات اإلبداعيــة الكامنــة لإلنســانية عــى شــكل موجــة هــادرة جديــدة تــزداد
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قــوة مــن دون انقطــاع ،وأصبحــت هــذه القــدرات الضخمــة حتــت تــرف كل
ّ
البــر وباتــوا قادريــن عــى حتريرهــا بلمســات أصابعهــم »20.
ويف هـذا السـياق يمكـن القـول إن الثـورة الصناعيـة الرابعـة تتناغـم مـع نموذج
جديـد فـارق للحضارة اإلنسـانية خيتفي فيه خمتلـف عنارص الصناعـة التقليدية التي
عرفناهـا إبـان الثـورات الصناعية الثالث السـابقة .كام سـتختفي معـه معظم مظاهر
احليـاة االجتامعيـة والعلميـة التـي عرفتها اإلنسـانية يف مراحلها التارخيية السـابقة.

وتتميــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة بثالثــة عوامــل رئيســة متيزهــا عن ســابقاهتا من
الثــورات ،وهــي :الرسعــة( ،)Rapidityوالتعقيــد ( ،)Complexityوالشــمول
( .)Inclusivenessفالثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تتميــز بالرسعــة والتعقيــد
وتتميــز بشــموهلا ملختلــف مظاهــر احليــاة اإلنســانية ستشـكِّل يف هنايــة األمــر القــوة
التــي تــؤدي إىل إحــداث تغيــر جــذري يف العالقــات بــن الــدول والــركات
واملجتمعــات يف كل منهــا وفيــا بينهــا.

 -2-5التعليم العالي يف سياق الثورات الصناعية:
مـن أجـل التعـرف على طبيعـة التفاعـل احليـوي بين مسـتقبل التعليـم العـايل
والثـورة الصناعيـة الرابعـة يتوجـب علينـا أن نقدم صـورة واضحة لطبيعيـة العالقة
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ومـن أهـم ميـزات وسمات الثـورة الصناعيـة الرابعـة أهنـا تقـوم على أسـاس الرقمنـة
الشـاملة العموديـة واألفقيـة للظواهـر املرئيـة واخلفية.وتعتمـد هـذا املنهـج كمنطلـق
َّ
ويتجل ذلك الدمج الرقمي -األفقي والعمودي-
إستراتيجي يف عملية التغيري الشـاملة،
يف خمتلـف مظاهـر احليـاة والوجـود .وبـكل بسـاطةَّ ،
فـإن الثـورة الصناعيـة الرابعـة تـدور
يف الزمـن الـذي يتحـول فيـه االقتصـاد مـن نمـوذج اإلنتـاج “املركـزي” إىل نمـوذج االنتاج
“الالمركزي”.وهـذا يعنـي أن الرقمنـة الشـاملة تـؤدي إىل الربـط بين مجيـع الوحـدات
اإلنتاجيـة يف االقتصـاد يف خمتلـف االجتاهـات عمود ًّيـا وأفق ًّيـا داخل ًّيـا وخارج ًّيـا حيـث
تشـكِّل عمليـة تالحـم ال يفصم عراها بين خمتلف مظاهر احليـاة :االقتصادية واالجتامعية.

بين التعليـم العـايل والثـورات الصناعيـة الثالثـة األوىل كنمـوذج فكـري حضـاري
ُيمكِّننـا مـن فهـم جدليـات التفاعـل بني الثـورة الصناعيـة الرابعـة القادمـة والتعليم
العـايل .فالصـورة التارخييـة الواضحـة لطبيعـة العالقة بين التعليم العـايل والثورات
نموذجـا حتليل ًّيـا يمكننا مـن فهم عميـق لطبيعة
الصناعيـة املتابعـة يف املـايض تشـكل
ً
هـذا التفاعـل وإشـكالياته وحتدياتـه يف مسـتقبل التعليـم العـايل ودوره يف مسـتقبل
احلضـارة اإلنسـانية القادمـة ،ويمكننـا هـذا التصـور يف الوقـت نفسـه مـن فهـم
املسـارات واالجتاهـات املسـتقبلية هلـذه التفاعلات يف مضمار العالقـة بين التعليـم
العـايل والثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي مـا زالـت يف باكورهتـا األوىل .ويقينـا بـأن
إغفـال النماذج التارخييـة لعالقـة التفاعـل والتخاصـب بين الثـورات الصناعيـة
كبريا يف قدرتنـا عىل فهم طبيعة هـذا التأثري
السـابقة والتعليـم العـايل سيشـكِّل ً
نقصا ً
يف املسـتقبل ويف األزمنـة القادمـة .فاآلليـات واإلشـكاليات والتطـورات التارخييـة
احلادثـة بين الظاهرتين – أي بين التعليـم العـايل وبين الثـورات الصناعيـة السـابقة
نموذجـا معرف ًّيـا  -مـن اخلـوض اآلمـن يف فهـم وتفسير
 سـتمكننا – أي بوصفهـاً
التطـورات القادمـة املسـتقبلية يف جـدل العالقـة بين الثـورة الصناعيـة الرابعـة
والتعليـم العـايل .ومـن هنـا تأيت أمهيـة املراجعـة التارخيية هلـذه العالقة بين الثورات
الصناعيـة الثلاث والتعليـم العـايل والسـيام يف البلـدان الغربيـة الصناعيـة.
 -3-5التعليم العالي يف فضاء الثورتني الصناعيتني األولى والثانية:
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انطلقــت الثــورة الصناعيــة األوىل مــع اكتشــافات نيوتــن العبقريــة يف جمــال
قوانــن احلركــة يف الفيزيــاء الكونيــة التــي أسســت بدورهــا لثــورة املحــركات
البخاريــة ومكنــت اإلنســانية مــن الســيطرة عــى الصناعــة وتطويرها عــى منطلقات
امليكانيــك اجلديــد التــي طوعــت األشــياء التــي كان يؤدهيــا البــر؛ فأصبحــت
تنجــز عــى نحــو آيل أتوماتيكــي .وقــد فرضــت هــذه الثــورة الصناعيــة نوعــا مــن
الــرؤى والتصــورات اجلديــدة يف جمــال املناهــج والربامــج الرتبويــة التــي يمكنهــا
أن تتناغــم مــع إيقاعــات التحــوالت اجلديــدة يف البنــى التحتيــة يف املجتمــع .وقــد
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أطلــق رئيــس جامعــة هارفــارد تشــارلز دبليــو ( )Charles L. Eliotإليــوت عــى
هــذا النــوع مــن التعليــم تســمية «التعليــم اجلديــد»  21وعرضــت بعضــا مــن هــذه
التحــوالت اجلذريــة التعليــم الكالســيكي املهيمــن بوضــوح يف تقريــر جامعــة ييــل
( )Yale Universityلعــام .22 1828

وقــد تأسســت الثــورة الصناعيــة الثانيــة عــى إنجــازات كل مــن فــاراداي
وماكســويل ( )Faraday and Maxwellاللذيــن وحــدا القــوى املغناطيســية
والكهربائيــة ممَّــا أ َّدى إىل توليــد الكهربــاء وتشــغيل املحــركات الكهربائيــة الــذي
كان لــه دور أســايس يف تشــكيل خطــوط التجميــع التــي أصبحــت هتيمــن عــى
العديــد مــن الصناعــات يف خمتلــف البلــدان الصناعيــة .ويــرى بعــض املؤرخــن أن
الثــورة الصناعيــة الثانيــة أخــذت جمراهــا يف الفــرة التارخييــة مــا بــن عامــي 1870
إىل 1969وقــد شــهدت هــذه املرحلــة نمــوا كبــرا يف الصناعــات التكنولوجيــة
اجلديــدة املرتكــزة عــى طاقــة الكهربــاء .وقــد ترافــق ذلــك بتغــرات كبــرة يف
خمتلــف املســتويات وقــد ســميت هــذه التغــرات مــن قبــل البعــض بـ«االقتصــاد
اجلديــد» (.)New Economy
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وشــهدت هــذه املرحلــة توســعا كبــرا يف التعليــم العــايل ونشــأة عــدد كبــر
مــن أنــاط التعليــم اجلامعــي يف الواليــات املتحــدة ويف أوروبــا .وقــد أ َّدى هــذا
التوســع واالمتــداد إىل موجــة مــن االكتشــافات العلميــة يف خمتلــف املياديــن كــا
ســاعد عــى تعزيــز وترسيــع وتائــر النمــو االقتصــادي احلــادث بتأثــر االكتشــافات
التكنولوجيــا اجلديــدة .وأ َّدى ذلــك يف هنايــة األمــر إىل حصــاد كبــر يف نمــو
املؤسســات العلميــة والرتبويــة يف املســتوى العمومــي احلكومــي كــا يف مســتوى
القطاعــات اخلاصــة .ومــع بدايــة الثــورة الصناعيــة الثانيــة ويف منتصــف احلــرب
ـم إقــرار قانــون موريــل لعــام 1862الــذي أقــر قانــون تكافــؤ الفــرص
األهليــة تـ ّ
التعليميــة ملختلــف أبنــاء الطبقــات االجتامعيــة والســيام الطبقــات العامليــة الكادحــة
منهــا حيــث أصبــح التعليــم العــايل يف متنــاول اجلميــع دون اســتثناء .23واحتــاج
بنــاء هــذه املؤسســات العلميــة واكتامهلــا إىل عقــود مــن الزمــن يف خمتلــف الواليــات،

وقــد جهــزت مــن أجــل تشــكيل طبقــة مــن املهندســن والتقنيــن املؤهلــن للعمــل
يف خمتلــف القطاعــات املهنيــة املطلوبــة يف املجتمــع الصناعــي والســيام يف حقــل
الزراعــة كــا يف جمــال الفنــون الصناعيــة امليكانيكيــة.24

وقــد وظفــت األربــاح اهلائلــة النامجــة عــن الصناعــات اجلديــدة مثــل :الســكك
احلديديــة والزيــت والصلــب ،يف تعزيــز مســرة األعــال اخلرييــة اخلاصــة وأفــى ذلك
إىل تأسـ�يس مؤسسـ�ات علميـ�ة وبحثيـ�ة مهمـ�ة مثل :جامعـ�ة سـ�تانفورد( (�StanfordUn
 )iversity1885وجامعــة شــيكاغو ( .)University of Chicago 1890كــا تــم
إنشــاء العديــد مــن الكليــات الصغــرة مثــل كليــة بومونــا (،)PomonaCollege1887
وجامعــة جنــوب كاليفورنيــا ( .)University of SouthernCalifornia1880وقــد
شــيدت هــذه املؤسســات العلميــة يف جمــال التعليــم العــايل خــال عــدة عقــود بعــد بداية
الثــورة الصناعيــة الثانيــة ،وجــاءت هــذه املبــادرات العلميــة لتتجــاوب مــع التغــرات
االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي حدثــت متســارعة حتــى هنايــة القــرن التاســع عــر.
وقــد عــرف عــن هــذه املؤسســات اجلديــدة يف التعليــم العــايل واجلامعــي أنــه كانــت
خمتلطــة خــال الثــورة الصناعيــة الثانيــة وهــي بذلــك ســاعدت عــى تعزيــز دور متزايــد
للنســاء يف األوســاط الصناعيــة واألكاديميــة .25
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مـن املهـم أن نالحظ أن التغيريات احلادثة يف املجتمـع والتعليم خالل الثورتني:
الصناعيتين األوىل والثانيـة ال يمكنهـا أن تنفصل عن صيرورة العوامل االجتامعية
واالقتصاديـة مثـل :الـدورات االقتصاديـة ،وغريهـا مـن التحـوالت اجليوسياسـية
العمالقـة التـي حدثـت يف بريطانيـا والواليـات املتحـدة ويف عـدد آخـر مـن الـدول
الصناعيـة األخـرى كما يف اليابـان وأملانيا .ومـن املالحظ يف هذا السـياق أن احلربني
العامليتين األوىل والثانيـة قـد أحدثتـا فـوىض كبرية يف االقتصـاد العاملـي ولكنهام مع
ذلـك كان هلما أثـر كبير يف عملية تطويـر العلـوم والتكنولوجيا.

بـين التحليـ�ل االقتصـ�ادي أن الناتـ�ج املحـلي اإلمجـ�ايل( (�grossdomes
لقـ�د َّ

 ) - ticproductGDPقــد بلــغ ذروتــه يف الفــرة مــا بــن  1875-1850كــا
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يف الفــرة مــا بــن  1895ـ  1913وهــذا االرتفــاع يتوافــق مــع بدايــة هنايــة الثــورة
الصناعيــة األوىل وبدايــة الثــورة الصناعيــة الثانيــة .وقــد الحــظ االقتصاديــون يف
هــذا املســار أن التكنولوجيــات اجلديــدة يف االقتصــاد حتتــاج إىل وقت كبــر للتكيف
مــع عمليــة اإلنتــاج واالســتثامر .وتتميــز هــذه الفجــوة بــن االبتــكار التكنولوجــي
ونمــو اإلنتاجيــة بالتناقــص يف اإلنتاجيــة .وينســب ذلــك التناقــص إىل الوقــت
الــذي يســتغرقه التدريــب والتجريــب مــع التكنولوجيــا اجلديــدة لنرشهــا عــى
نطــاق واســع يف مجيــع أنحــاء املجتمــع .ويســتفاد مــن هــذه املالحظــات أن انعــكاس
التغــرات التكنولوجيــة يف البنــى الفوقيــة يف املجتمــع والســيام يف جمــال التعليــم
حتتــاج إىل فــرات زمنيــة قــد تطــول أو تقــر لتعطــي حصادهــا .وهــذا مــا يالحظــه
اخلــراء حيــث اســتغرقت التغــرات النوعيــة يف املجتمعــات الصناعيــة والســيام يف
التعليــم عــدة عقــود مــن الزمــن بعــد بدايــة كل مــن الثورتــن الصناعيتــن :األوىل
والثانيــة .26
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لقــد حقــق التوســع يف إنشــاء مؤسســات التعليــم العــايل واملناهــج اجلديــدة يف بدايــة
كل مــن الثورتــن الصناعيتــن األوىل والثانيــة تطــورا كبــرا يف جمــال العاملــة والتقنيــة
واإلدارة االقتصاديــة وهــذا التطــور ظهــر آثــاره واضحــة إبــان القــرن التاســع عــر .ومن
ثــم يالحــظ أن التحــوالت اهلائلــة يف جمــال التعليــم العــايل قــد أ َّدت إىل مزيــد مــن التقــدم
يف التغيــرات االجتامعيــة يف الواليــات املتحــدة بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة والتــي أمكــن
حتقيقهــا مــن خــال الثورتــن الصناعيــن األوليــن .وشــملت هــذه التغيــرات االلتــزام
بتمثيــل أوســع للمحاربــن القدامــى يف الكليــات العلميــة وإنشــاء كليــات املجتمــع يف
عــام  ،1947و ُيضــاف إىل ذلــك التوســع الكبــر يف جمــال البحــث يف اجلامعــات مــن
خــال التمويــل الفيــدرايل .وجــاء هــذا التوســع يف األبحــاث العلميــة اجلامعيــة بعــد نــر
التقريــر الــذي أقــره الرئيــس ترومــان ( )President Trumanبعنــوان «العلــوم :احلــدود
الالهنائيــة»“ 27 ،” ,Science: The Endless Frontierومــن ثــم إنشــاء مؤسســة
العلــوم الوطنيــة ( )National Science Foundationيف عــام  ،1950ممــا أ َّدى إىل زيــادة
كبــرة يف املــوارد املتاحــة للعلــاء يف اجلامعــات واملؤسســات البحثيــة ومــن ثــم االســتفادة

منهــا وتوظيفهــا يف عمليــة تغيــر البنــى واملناهــج الدراســية يف إطــار التعليــم العــايل يف
الواليــات املتحــدة والــذي اســتمر عــى مــدى عقــود عديــدة الحقــا .28
 -4-5التعليم العالي يف فضاء الثورة الصناعية الثالثة :
ومــن ثــم انطلقــت الثــورة الصناعيــة الثالثــة باكتشــاف الرتانزســتور الــذي أ َّدى
إىل اكتشــاف العــر اإللكــروين الــذي أعطانــا أجهــزة الكمبيوتــر واإلنرتنــت .29
ـؤرخ للثــورة الصناعيــة الثالثــة مــع بدايــة  1969ومــع انطــاق الثــورة يف جمــال
ويـ َّ
احلاســبات اإلليكرتونيــة واملعلوماتيــة التــي بلغــت أوج تطورهــا يف الثامنينيــات
والتســعينيات مــن القــرن املــايض .وكان هلــذه الثــورة تأثــر كبــر يف خمتلــف مناحــي
احليــاة االجتامعيــة والرتبويــة حيــث توســعت اجلامعــات وارتفعــت نســب القبــول
فيهــا لتشــمل أعــدادا متزايــدة مــن خمتلــف أبنــاء الطبقــات االجتامعيــة ،عــاوة عــن
التقــدم اهلائــل يف جمــال البحــث العلمــي واجلامعــي الــذي جتـ َّـى يف مــا أطلــق عليــه
عوملــة البحــث األكاديمــي عــر تقنيــات اإلنرتنــت والتواصــل اإلليكــروين .أ َّدى
االلتــزام املكثــف بالتعليــم العــايل عــى نطــاق واســع يف مجيــع أنحــاء العــامل إىل زيــادة
معــدالت املشــاركة يف التعليــم العــايل يف اهلنــد والصــن والواليــات املتحــدة .عــى
ســبيل املثــال :ارتفعــت نســبة املنتســبني إىل التعليــم العــايل واجلامعــي يف الواليــات
املتحــدة ،مــن ٪4فيعــام1900إىل مــا يقــرب مــن٪70يف عــام.30 2000

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وقــد ش ـكَّل اكتشــاف اإلنرتنيــت وتوظيفــه يف التعليــم موجــة ثوريــة هائلــة يف
عمــق الثــورة الصناعيــة الثالثــة .وقــد جت َّلــت هــذه املوجــة يف االنتقــال الواســع نحــو
التعليــم والتعلــم عــر الشــبكة العنكبوتيــة الــذي بلــغ ذروتــه يف عــام  .2012مــن
املتوقــع أن يــؤدي هــذا التعليــم اجلديــد إىل تراجــع كامــل للتعليــم التقليــدي يف جمال
التعليــم العــايل واجلامعــي ،حيــث أصبــح التعليــم اجلامعــي عــر اإلنرتنيــت متاحــا
ملاليــن الطــاب مــن خمتلــف أنحــاء العــامل .ومــا تــزال ثــورة التعليــم العــايل القائمــة
عــى اســتخدام اإلنرتنيــت يف تقديــم املحــارضات والــدروس والــدورات التعليميــة
40
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عــن طريــق الشــبكة مســتمرة وآخــذة يف التصاعــد ،ومــن املرجــح أن تــؤدي
إىل تكامــل بيئــات التعلــم العاليــة اجلــودة واملتزامنــة مــع الربجميــات الذكيــة عــر
اإلنرتنــت لتمكــن الطــاب مــن بنــاء مهاراهتــم ومعارفهــم بشــكل أرسع وأكثــر
فعاليــة .وقــد أتاحــت الشــبكة للطــاب ممارســة أنشــطتهم العلميــة واإلبداعيــة عــر
اإلنرتنيــت مثــل :البحــث العلمــي والرتمجــة والتواصــل واالستكشــاف والوصــول
إىل بنــوك املعلومــات وغريهــا مــن األنشــطة العلميــة بســهولة .وقــد أصبحــت
اليــوم هــذه التجربــة التعليميــة العلميــة عــر اإلنرتنيــت حــارضة يف كل حلظــات
احليــاة اليوميــة والعلميــة للطــاب والناشــئة يف خمتلــف أنحــاء العــامل .و ُيضــاف إىل
ذلــك أن التعليــم عــر اإلنرتنــت املعــزز بالتكنولوجيــا أتــاح للجامعــات إمكانيــة
الوصــول إىل قاعــدة واســعة مــن الطــاب مــن خمتلــف الطبقــات واخللفيــات
االجتامعيــة بطريقــة ف َّعالــة وأ َّدى إىل انفتــاح كبــر بــن الطــاب واملعرفــة يف خمتلــف
أنحــاء العــامل .31
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لقــد هيــأت الثــورة الصناعيــة الثالثــة للطــاب واملعلمــن بيئــة علميــة عاليــة اخلصوبــة
يتمكــن فيهــا الطــاب واملعلمــون مــن الوصــول إىل املعلومــات واملعــارف العلميــة عــى نحــو
فــوري وجمــاين .وأ َّدى هــذا األمــر بــدوره إىل توليــد أســاليب جديــدة يف التعلــم والتعليــم
تعتمــد منهجيــة التعلــم النشــط يف بيئــة علميــة جديــدة تركــز عــى منهجيــات التعلــم القائمــة
عــى التعــاون يف إطــار املرشوعــات اجلامعيــة العلميــة .وقــد فرضــت هــذه الثــورة أيضــا عــددا
مــن اإلصالحــات فيــت عليــم العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرياضيــات يف الســنوات
األخــرة ،وجــرى الرتكيــز يف ســياق هــذه اإلصالحــات الرتكيــز عــى الفنــون املهنيــة احلــرة
واملهــارات الشــخصية التــي تنــدرج ضمــن مناهــج دراســية متعــددة التخصصــات .كــا أ َّدت
التطــورات اجلديــدة إىل إنشــاء مؤسســات علميــة جديــدة تعتمــد عــى املزيــد مــن املناهــج
الدراســية العامليــة املتخصصــة وإىل زيــادة يف التعــاون الكبــر بــن الطــاب مــن خمتلــف أنحــاء
العــامل .ومــن األمثلــة عــى ذلــك قيــام جامعــة ييــل( )Yale Universityوجامعــة ســنغافورة
الوطنيــة ( )National University of Singaporeبتأســيس كليــة للفنــون احلــرة يف مســتوى
القــارة اآلســيوية .ويف هــذا الســياق تقــدم كليــة  )Yale-NUS(Yale-NUS Collegeيف

منهجــا تربو ًّيــا متعــدد التخصصــات يشــمل :األدب والفلســفة مــن كل الثقافــات
ســنغافورة ً
الرشقيــة والغربيــة ،كــا تقــدم جمموعــة مــن الــدورات العلميــة متعــددة التخصصــات يف
خمتلــف املجــاالت ،ويشــمل ذلــك دروســا وحمــارضات يف الفكــر االجتامعــي احلديــث
والتحليــل االجتامعــي املقــارن .ويــراد ملثــل هــذه الــدروس والــدورات العلميــة الرتبويــة أن
متكــن الطــاب مــن التعــاون والتفاعــل فيــا بينهــم وتكويــن نزعــات التســامح والصداقــة
والســام ،ورفــض التعصــب والعنــف والعدوانيــة ،وتتنــاول هــذه املناهــج خمتلــف القضايــا
اجلوهريــة التــي تتعلــق باهلويــة واألرسة واملســؤولية االجتامعيــة يف العــامل املعــارص .32
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لقـد تركـت الثـورة الصناعيـة الثالثـة بصمتهما يف الطابـع اإلنسـاين للتعليـم،
ويمكـن تنـاول هـذا اجلانـب حتـت مظلـة ما يمكـن أن نسـميه عوملـة التعليـم ،حيث
بـدأ التأكيـد على الطابـع العاملـي للرتبيـة .ويمكـن أن نرصـد مثـل هـذا التوجـه يف
أسسـت
بعـض املناهـج الدراسـ َّية التـي أكَّـدت على الطابـع العاملـي للتعليـم .لقـد َّ
جامعـة سـوكا يف كاليفورنيـا األمريكيـة منهجـا دراسـ ًّيا هيـدف إىل ترسـيخ فكـرة
املواطنـة العامليـة عنـد الطلاب عبر دراسـة مكثفـة للغـات األجنبيـة ومـن خلال
تضمن هـذا الربنامج
متكين الطلاب مـن الدراسـة يف اخلـارج بلغـات أجنبية .وقـد َّ
أيضـا دورات ودروس أساسـية واسـعة النطـاق تبحـث يف األسـئلة الوجوديـة
للبرشيـة يف حماولـة لتقديـم إجابـات مؤنسـنة هلـذه األسـئلة يف سـياق اجتامعـي،
وهـي إجابـات مسـتوحاة يف الغالب من األعامل الفلسـفية الكالسـيكية للفالسـفة:
الصينيين واهلنـود واليونانيين واملنظريـن االجتامعيين األوروبيين ويشـمل ذلـك
النظريـات املعرفيـة احلديثـة السـائدة يف القـرن احلـادي والعرشيـن يف كل مـن
تعـزز قـدرة الطلاب على املناقشـة واحلـوار
السـياقات األمريكيـة واآلسـيوية التـي ّ
والرتابـط ضمـن سـياق دويل.

ويـرى بعـض اخلبراء يف جمـال املسـتقبل أن مـا ينظـر إليـه اليـوم على أنه مسـتقبل
بعيـد ،يمكـن أن يصبـح حقيقـة واقعـة بعـد مخسـة أو عرشة أعـوام عىل أبعـد تقدير،
إذ سـتكون هنـاك زيـادة متسـارعة يف وتيرة االرتبـاط الشـبكي بني خمتلـف األجهزة
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اإللكرتونيـة والذكيـة ،وصـوالً إىل ربـط كل جهـاز قـادر على االتصـال الشـبكي،
هبـدف أمتتـة مجيـع تفاصيـل احليـاة اإلنسـانية ،ويقـدر اخلبراء أنـه خلال الفترات
القادمـة ،وهـي على األبواب ،سـيصل عـدد األجهزة املرتبطـة فيام بينهـا إىل أكثر من
 80مليـار حاسـوب وجهـاز كمبيوتـر.

ومــن أكثــر التقنيــات شــيو ًعا الزيــادة اهلائلــة يف طاقــة الكمبيوتر وتقليــل تكاليف
ختزيــن املعلومــات والبيانــات ،وختضــع هــذه الزيــادة يف رسعــة الكمبيوتــر للعالقــة
اهلندســية املعروفــة باســم قانــون مــور( ،)Moore’s Lawويمكــن املالحظــة يف
ـهرا ،وقــد
دائــرة هــذه العالقــة تضاعــف طاقــة املعالــج للكمبيوتــر كل  24-18شـ ً
أ َّدى ذلــك إىل ابتــكار حاســبات عمالقــة جديــدة للوصــول إىل رسعــة حســابية
حققهــا احلاســوب العمــاق املعــروف باســم  ،MilkyWay2الــذي اســتطاع
أن حيقــق زيــادة يف الرسعــة بلغــت أكثــر عــن  300.000كوادريليــون يف الثانيــة
ســجل هــذا التطــور املتســارع خــال عقديــن
( ،)Quadrillion- FLOPSوقــد َّ
مــن الزمــن فقــط .وهنــا عندمــا يتــم اجلمــع بــن هــذه التقنيــات الرقميــة األســية
والتكنولوجيــات األخــرى املتقاربــة مثــل :التكنولوجيــا احليويــة ،وتكنولوجيــا
النانــو ،والــذكاء االصطناعــي ،فــإن ذلــك يضاعــف وتــرة التغيــر .وقــد وصــف
البعــض تقــارب هــذه التقنيــات املتســارعة عــى أهنــا ســتوفر منافــع ال توصــف
لإلنســانية .33
 -5-5التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة:
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ومـن ثـم بـدأ زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي انطلقـت مـن حزمـة متكاملـة
مـن الثـورات يف خمتلـف جمـاالت الوجـود .وهـي ثـورة رقميـة تعتمـد رقمنـة
الفعاليـات والعمليـات رأسـ ًّيا وأفق ًّيـا يف مجيـع مظاهـر احليـاة والوجـود ،ويف ظـل
هـذه الثـورة تـم الدمـج أفق ًّيـا وعمود ًّيا بني مجيـع العمليـات الداخليـة واخلارجية يف
التحـول مـن نموذج اإلنتاج “املركـزي” إىل نمط
اإلنتـاج الصناعـي ،وأ َّدى ذلـك إىل
ُّ

اإلنتـاج “الالمركـزي” .وبعبـارة أخـرى ،فـإن فكـرة الرقمنـة تعمـل على الربـط بني
مجيـع الوحـدات اإلنتاجية يف االقتصـاد يف خمتلف االجتاهات عمود ًّيـا وأفق ًّيا داخل ًّيا
وخارج ًّيـا حيـث تشـكِّل عمليـة تالحـم ال ينفصـم عراهـا بين خمتلف مظاهـر احلياة
االقتصاديـة واالجتامعيـة.

ففـي املراحـل السـابقة للثـورة الصناعيـة الرابعـة كانـت الشركات الصناعيـة
حتقـق مكاسـبها وتطـور نفسـها غال ًبـا مـن خلال حتسين درجـة األمتتة ،ولكـن هذه
األمتتـة أصبحـت أمتتـة ثوريـة ذكية تتميـز بقدرهتا اهلائلـة عىل التك ُّيف وفقـا ملعطيات
التقـدُّ م يف الـذكاء االصطناعـي .فاملصانـع اليـوم تقـوم بعمليـات اإلنتـاج النظامـي
الـذايت يمكنـه أن يتكيـف ذات ًّيـا وإبداع ًّيـا مـع مطالـب العملاء الفرديـة مـن خلال
القـدرة على التعلـم الذايت .فالشركات الصناعية البـارزة تو ِّفر بالفعـل أنظمة رقمية
تقـوم بعمليـة معاجلـة اخللـل يف اإلنتـاج واألنظمـة وابتكار احللـول إذ يمكـن تزويد
املصانـع والشركات ومراكـز التسـويق بأنظمـة قـادرة على التفاعـل مـع العملاء
بمرونـة وذكاء ،مثـل :اإلنتـاج على الطلـب؛ واإلنتـاج يف املوقـع على املقيـاس،
ودراسـة سـيكولوجية املسـتهلك ،ورسـم التوقعات يف سـواق .وهكذا سـيتم إجياد
أنـواع جديـدة مـن طرق اإلنتـاج القائم عىل الـذكاء االصطناعي حيث يقـوم الذكاء
االصطناعـي بتوليـد إيـرادات رقميـة إضافيـة وحتسين جتربـة العملاء مـن حيـث
التفاعـل والوصـول.
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ومــن املؤ َّكــد أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة تشـكِّل نتاجـ ًا طبيع ًّيــا لتطــور املعرفــة
اإلنســانية عــى مــدى العصــور ،وهــي يف الوقــت نفســه مت ِّثــل فرصــة تارخييــة
لإلنســانية تتســم بطابــع التعقيــد واإلثــارة واجلــدل ومهــا يكــن أمرهــا فإهنــا تشـكِّل
منصــة حقيقــة لتطويــر املجتمعــات اإلنســانية نحــو آفــاق جديــدة .وممَّــا ال شــك فيــه
ـتغي وجــه التاريــخ
أن هــذه الثــورة الصناعيــة املعــززة بقــوة الــذكاء االصطناعــي سـ ِّ
وســيكون تأثريهــا اهلائــل صاعقــا يف جمــال التعليــم بعامــة والتعليــم العــايل عــى وجه
اخلصــوص .ويــرى معظــم اخلــراء أن هــذه الثــورة ســتؤدي إىل تغيــر جوهــري يف
طبيعــة األشــياء ويف طبيعــة اإلنســان نفســه .وتبــن التوقعــات أن معظــم الظواهــر
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التــي نشــاهدها اليــوم لــن تكــون موجــودة البتــة بعــد مخســة عقــود كاملــة مــن
الزمــن (.34)Marwala et al.,2006

ويلـوح يف األفـق اليـوم أن هـذه الثـورة الصناعيـة الرابعـة تفـرض نوعـا مـن
التغيير اجلـذري يف بنيـة التعليـم العايل وإستراتيجياته يف خمتلف املسـتويات البنيوية
واملنهجيـة والوظيفيـة ،وعلى ذلـك يرتتـب ذلـك ظهـور جامعـات جديـدة خمتلفـة
عما عهدناهـا وعرفناهـا يف التاريـخ اإلنسـاين ،وسـتتميز هـذه اجلامعـات بالطابـع
االفترايض املتنـوع حيـث سـتقوم بعمليـات التدريـس والبحـث العلمـي واخلدمـة
على نحـو افترايض ،ضمـن سـياق التعـدد يف االختصاصـات العلميـة اجلديـدة،
والرتكيـز على الطابـع االفترايض لعمليـة التدريـس ،حيـث سـتكون الفصـول
واملختبرات والقاعـات واملكتبـات واملدرسين حمـض فعاليـات افرتاضيـة تعتمـد
الواقـع االفترايض يف املنهجيـة والتطبيـق ،وسـتنطلق جامعـات املسـتقبل مـن
هـذا الواقـع لتمارس دورهـا َّ
اخللاق يف خمتلـف نواحـي وجوانـب املعرفـة العلميـة
األكاديميـة .ويتضـح مـن خلال التوقعـات أن هـذه اجلامعـات اجلديـدة لـن تكـون
قـادرة على التك ُّيـف مـع معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة فحسـب بـل سـتكون
قـادرة على املشـاركة يف حتقيقهـا وتوجيـه مسـاراهتا إبدا ًعـا وجتديـدً ا.

وكــا يقــول بيــر مايكلــز(« :)Peters, Michaelنحــن اليــوم إزاء نظــام تقنــي
كوكبــي متفــرد تتمكــن فيــه األســواق العامليــة النطــاق مــن «إجــراء مئــات اآلالف
مــن املعامــات وتبــادل املعلومــات يف رسعــة الضــوء يف داخــل حيــز صغــر مــن
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تصـورا دقي ًقـا عـن تأثير الثـورة الصناعيـة
مـن املبكـر جـدًّ ا القـول بأننـا نملـك
ُّ
الرابعـة يف املجتمعـات اإلنسـانية على امتداد الكوكـب.وكل ما نعرفـه اليوم أن هذه
الثـورة سـتحدث تغيرات جوهريـة غير مسـبوقة .وهنـا يتوجـب علينـا أن ننظـر يف
الكيفيـة التـي يسـتجيب مـن خالهلا التعليـم العايل واجلامعـي ملعطيات هـذه الثورة،
كما يتطلـب األمـر مـن املفكريـن التأمـل يف التغيرات التي سـتحدثها هـذه الثورة يف
بنيـة التعليـم العـايل ومناهجـه وطرائـق عمله واشـتغاله.

الثانيــة ( .35»)Microsecondويمكــن ملثــل هــذه الرسعــات اهلائلــة أن تــؤدي إىل
حــدوث تقلبــات وفــوىض ومشــكالت يف األنظمــة املاليــة ،ويمكــن ملثــل هــذه
املشــكالت أن حتــدث يف خمتلــف األنظمــة املعقــدة املرتابطــة كــا هــو احلــال يف
جمــاالت اإليكولوجيــا البحريــة ،وأنظمــة املحافظــة عــى البيئــة والغابــات ،واملنــاخ
العاملــي ،واملحيــط احليــوي ،ويف مجيــع هــذه األنظمــة ،يمكــن للرسعــة اهلائلــة يف
جتــاوب الشــبكات التقنيــة املرتابطــة أن تــؤدي إىل مشــكالت نامجــة عــن اســتجابات
متضاربــة نتيجــة لبعــض األخطــاء واالضطرابــات التقنيــة الصغــرة التــي قــد حتدث
نتائــج كارثيــة .ويف هــذه املنطقــة احلرجــة مــن احتــاالت الفــوىض يتطلــب األمــر
بنــاء منهــج تربــوي ف َّعــال ومع َّقــد لتمكــن الطــاب مــن التعــرف هــذه املشــكالت
وهتيئتهــم ملعرفــة هــذه األنظمــة الدقيقــة املع َّقــدة وتأهيلهــم ملواجهــة املشــكالت
الكبــرة التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذا التســارع الكبــر ومتكينهــم يف هنايــة األمــر
مــن إدارة األزمــات املتعلقــة بــكل االحتــاالت والتوقعــات.
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وهـذا التطـور اهلائـل يف جمـال الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة الـذي يـؤدي إىل
تغيير خمتلـف مظاهـر الوجـود يفـرض علينـا أن نطـرح تسـاؤالت جوهريـة حـول
موقـع التعليـم العـايل واجلامعي ومصريه يف خضـم التحوالت اهلائلـة التي يفرضها
التغري املرتقب ،ويف هذا السـياق يمكن أن نطرح األسـئلة املنهجية التالية :أوالمها:
كيـف سـيكون تأثير هـذه الثـورة يف بنيـة التعليـم العـايل واجلامعـي؟ وكيف سـتغري
هـذه الثـورة يف التكوينـات اهليكليـة والبنيويـة هلـذا التعليـم؟ وكيـف يمكـن هلـذا
التعليـم أن يتجـاوب مـع معطيـات هـذه الثـورة؟ وكيـف يمكنـه أن يؤثـر يف حركـة
تطورها؟
ممـا ال شـك فيـه أن التعليـم العـايل سـيكون املنصة األساسـية للتفكير يف عواقب
هـذه الثورة ومالبسـاهتا ،ألن املؤسسـات العلمية والبحثية هـي املعنية أوال بالتفكري
والتأمـل يف مسـتقبل املجتمعات اإلنسـانية ووضع اإلستراتيجيات ملواجهة خمتلف
التحديـات النامجـة عـن هـذه الثـورة .وعلينـا أن نعلـم هنـا أن قطاعـات البحـوث
والدراسـات تشـكِّل يف الوقـت نفسـه املحرك األسـايس هلـذه الثـورة ـ فالعدد األكرب
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مـن االخرتاعـات واالبتـكارات التكنولوجية ينتج يف املؤسسـات العلميـة والبحثية
للجامعـات واملؤسسـات العلميـة اجلامعيـة يف التعليـم العـايل .وإذا كان العلماء
والباحثـون يف كل مرحلـة مـن مراحـل التطـور يتقدمـون لإلجابـة عـن األسـئلة
احليويـة والتحديـات الكبرى التـي تواجـه املجتمعات اإلنسـانية فإن هـؤالء العلامء
واملفكريـن هـم غالبـا ينتسـبون إىل هـذه اجلامعـات .وعلى هـذا النحـو ينظـر إىل
اجلامعـات بوصفهـا منبـع التغيير العلمـي ومصـدر اإلبـداع واالبتـكار اإلنسـاين،
وهـذا األمـر يؤهلهـا فعل ًّيـا لتقديـم إجابـات حيويـة على خمتلـف التحديـات التـي
تواجـه املجتمـع اإلنسـاين.
وهــذا يعنــي أن اجلامعــات تتغــر حتــت مطــارق الثــورة الصناعيــة الرابعــة وهــي
ثــورة علميــة ،ومــن ثــم فإنــه يتوجــب عليهــا أن تتغــر وتغــر يف ذاهتــا وتبــدع يف بنــاء
اإلســراتيجيات الف َّعالــة ملواجهــة عواقــب هــذه الثــورة وحتدياهتــا الكبــرة .ويتضح
لنــا هنــا أن هنــاك حاجــة ماســة اليــوم إلدخــال تغيــرات جوهريــة يف مناهــج
اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة والســيام يف مناهــج العلــوم والتكنولوجيــا
التــي ُيمكــن أن تطــور وتعــدل لتمكــن الطــاب مــن تطويــر قدراهتــم وذكائهــم يف
املجــاالت العلميــة احليويــة الناشــئة التــي تتعلــم علم اجلينــوم والــذكاء االصطناعي
والروبوتــات والتكنولوجيــا النانويــة .36
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وهــذا التغيــر يتطلــب جوهر ًّيــا إعــادة النظــر يف املناهــج الدراســية يف العلــوم
«األساســية» التقليديــة والســيام يف علــوم البيولوجيــا والكيميــاء والفيزيــاء ،وهــذا يتطلــب
درجــة أكــر مــن االهتــام بعلــوم الكمبيوتــر والتقنيــة التــي تتصــل بقضايــا الثــورة الصناعية
الرابعــة ومتطلباهتــا .ويــرى بعــض الباحثــن أن املناهــج اجلديــدة جيب أن تتضمــن مقررات
يف االختصاصــات اجلديــدة الناشــئة مثــل البيولوجيــا البنيويــة ،والتصميــم اجلزيئــي ،ويف
علــم األحيــاء اهلندســية وغريهــا مــن العلــوم التــي تتصــل باهلندســة البيولوجيــة والــذكاء
االصطناعــي والتكنولوجيــا النانونيــة ( ،)Nano technologyوإدارة البيئــة ،والعقــول
اإللكرتونيــة ،وهندســة الروبوتــات ،وغريهــا مــن العلــوم الفتيــة التــي فرضــت حضورهــا
يف الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ويمكــن مالحظــة تباشــر هــذا التغيــر ضمــن املناهــج الدراســية يف جامعــة
سـ�تانفورد حيـ�ث تـ�م إنشـ�اء ختصـ�ص علمـ�ي جديد بعنـ�وان اهلندسـ�ة احليويـ�ة( (�Bio
يؤهــل الطــاب للخــوض يف علــوم
 ،),engineeringوهــو اختصــاص جديــد ِّ
احليــاة واهلندســة ويقــوم هــذا االختصــاص عــى دمــج اخلــرات املتنوعــة يف أقســام
الطــب والبيولوجيــا واهلندســة .وتشــمل هــذه املناهــج برامــج واســعة يف الكيميــاء
اخلــراء( )Green Chemistryالتــي متــزج بــن الكيميــاء والبيولوجيــا والعلــوم
البيئيــة وذلــك لتمكــن الطــاب مــن مواجهــة مشــاكل بيئيــة حقيقيــة مثــل :الوقــود
االصطناعــي ( )synthetic fuelsوالبيوبالســتيك( )Bioplasticsومباحــث
الســموم ( ،)Toxicologyوتدريبهــم عــى إجيــاد تقنيــات خلفــض درجــات التلــوث
واالحتبــاس احلــراري .37

ويف ظـل البدايـات األوىل للثـورة الصناعيـة الرابعـة يتوجـب على اجلامعـات
تدريـب الطلاب وتأهيلهـم ومتكينهـم مـن تصميـم وبنـاء اآلالت املوسـيقية
األصليـة ،وابتـكار أدوات التفكيـك والتشـفري والرتميـز وغريهـا مـن االبتـكارات
املمكنـة .ومثـل هـذه االسـتجابة االبتكاريـة تتطلـب إعـادة هيكلـة املؤسسـات
ومراجعـة الربامـج واملناهـج ،وبنـاء أقسـام علمية جديـدة ومتخصصة تشـتمل عىل
املجـاالت العلميـة الناشـئة املتعـددة االختصاصـات وال سـيام الـذكاء االصطناعـي
والتكنولوجيـا احليويـة والتكنولوجيـا النانونيـة ،وذلك لزيادة الكفـاءات واخلربات
العلميـة يف القطاعـات الناشـئة التـي يمكنهـا أن تسـاعد على تعزيـز كل أشـكال
التكنولوجيـا اجلديـدة وترسيعهـا وتطويرهـا بدرجـة كبيرة وغير مسـبوقة.
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ومــن املهــم جــدًّ ا يف هــذا الســياق االعــراف بــأن أي خطــة تربويــة تعليميــة
جديــدة جيــب أن تنطلــق وتؤســس مبنيــة عــى نتائــج الثــورة الصناعيــة الثالثــة وبــا
قدمتــه هــذه الثــورة مــن تطويــر للتعليــم عــر ثــورة اإلنرتنيــت واألنفوميديــا .كــا
جيــب عــى هــذه اخلطــط اجلديــدة أن حتقــق التكامــل الف َّعــال والتناغــم بــن خمتلــف
معطيــات هــذه الثــورة والثــورة اجلديــدة يف عقدهــا الرابــع .ومــن هــذا املنطلــق
ســيحقق التعليــم قدراتــه الفائقــة يف أن جيعــل بيئــات التعلــم أكثــر كفــاءة وأكثــر
48
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قــدرة عــى إعــداد الطــاب للتكيــف مــع املراحــل التكنولوجيــة اجلديــدة يف مــدارات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة .ونجــد تأكيــدا هلــذه التصــورات يف تقريــر مســتقبل التعليــم
يف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ()Future of Education Report atMIT
الــذي يؤكِّــد عــى أمهيــة تشــكيل بيئــات تعليميــة جديــدة مــن خــال الــدورات
الدراســية عــر اإلنرتنــت لتعزيــز التعليــم الفائــق للطــاب اجلامعيــن .38

ويمكــن تقديــم بعــض األمثلــة الرائــدة يف هــذا املجــال حيــث تقــدم جامعــة
هارفــارد ( )Har-vardاليــوم عــددا مــن الربامــج التدريســية يف جمــال اهلندســة
الكهربائيــة التمهيديــة بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،حيــث يتــم تســليم املواد
الدراســية بشــكل كامــل عــر اإلنرتنــت وتر ِّكــز هــذه الــدروس عــى متكــن الطــاب
مــن تصميــم وبنــاء الروبوتــات التجريبيــة ،وهنــاك برامــج أخــرى متميــزة يف جمــاالت
اإللكرتونيــات والعلــوم البيولوجيــة واهلندســة احليويــة والتــي تــم تقديمهــا للطــاب
عــر اإلنرتنــت ،وتبــن النتائــج أن الطــاب وجــدوا أن هــذه الربامــج تتميــز بأهنــا
أســهل وأقــل إجهــادا وأكثــر فاعليــة وأعظــم جــدوى مــن الربامــج التقليديــة .39

 -6-5اختصاصات جديدة يف الثورة الصناعية الرابعة التكامل والتخصص:
إن «املتأمــل يف التسلســل الزمنــي للجامعــات ،وال ســيام يف اخلــارج يــرى كيــف
بــدأت بالعلــوم األساســية ثــم تفرعــت عنهــا الكثــر مــن العلــوم وأصبــح هنــاك
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وباختصـار يمكـن القـول بـأن دور اجلامعـة يف زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعة ال
يقـف عنـد حـدود تقديم معرفـة أو ثقافة إنسـانية عامة وشـاملة وتلقني هـذه املعرفة
ونقلهـا ،بـل أصبـح هـذا الـدور معن ًّيـا بـأداء مهمات حضاريـة جديـدة تسـتجيب
حلاجـات التطـور ومتطلباتـه اهلائلـة املتجـددة والسـيام العمـل على تزويـد اإلنسـان
باخلصائـص احلضاريـة التـي متكنـه أن يتجـاوب مـع معطيـات مرحلـة تتسـم هبيمنة
واسـعة لـكل أشـكال الـذكاء الرقمـي .وهـذا يعنـي أن املهمـة األساسـية للجامعـة
واملؤسسـات املدرسـية األخـرى تتمحور حول بناء اإلنسـان َّ
اخللق الذي يسـتطيع
أن يتجـاوب مـع معطيـات احلضـارة وقيمهـا املتجـدِّ دة.

فــروع ختصصيــة دقيقــة ،وظهــرت مؤخــرا وألول مــرة عــدد مــن التخصصــات
اجلديــدة عــى ســبيل املثــال :تكنولوجيــا النانــو ،الــذكاء االصطناعــي ،الشــبكات
العصبيــة ،والتقنيــة احليويــة ،وغريهــا».40إال أن هــذا االجتــاه مل يعــد كاف ًيــا اليــوم،
فاألمــور تبــدو خمتلفــة جــدًّ ا ،حيــث «متكــن العديــد مــن العلــاء واملهندســن
ورواد األعــال ممــن آمنــوا بــأن االبتــكار يتطلــب اجلمــع بــن التعمــق يف ختصــص
واحــد وبــن املعرفــة والدرايــة بعــدة علــوم أخــرى ،مــن اكتســاب مهــارات علميــة
وهندســية وإداريــة متنوعــة مكنتهــم مــن ابتــكار حلــول ملشــكالت يواجههــا العــامل
ليكونــوا روادا يف العلــوم العابــرة للتخصصــات ،األمــر الــذي يتناقــض متا ًمــا مــع
هيــاكل العــامل األكاديمــي الــذي اعتــاد عــى نمطيــة معينــة يف تعليمــه وهيكلتــه
اإلداريــة وجمالســه البحثيــة ،وال تــزال اجلامعــات اليــوم مليئــة باخلــراء الذيــن
تصبــح جمــاالت خربهتــم أضيــق وأضيــق مــن أي وقــت مــى».41
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إذا أردنــا أن يواكــب التعليــم اجلامعــي ختصصــات وعلــوم هــذا القــرن وخدمــة
املجتمــع عــر صناعــات ووظائــف املســتقبل فــا ينبغــي أن نقتــر عــى فتــح
التخصصــات التقنيــة وتعليمهــا فحســب ،وأال نخطــئ بالفصــل بــن العلــوم
اإلنســانية والتقنيــة عــى ســبيل املثــال ،بــل علينــا أن نؤمــن بــأن التقنيــة وســيلة
لتحســن احليــاة مــن حولنــا يف مجيــع التخصصــات ،وليســت هد ًفــا يف حــدِّ ذاهتــا،
وأن نفهــم طبيعــة العالقــة بــن التقنيــة وبــن االســتخدامات والتطبيقــات املختلفــة
للتقنيــة ،لذلــك فــإن أي تركيــز ضيــق عــى ختصصــات املســتقبل والنظــر إليهــا
بشــكل منفصــل ومنعــزل عــن تطبيقاهتــا واســتخداماهتا ســيجعلنا ضحيــة لنفــس
املشــكلة بالتأكيــد يف هنايــة املطــاف ،كــا جيــب أال هنمــل أمهيــة التعليــم والتدريــب
عــى مهــارات التفكــر اإلبداعــي وحــل املشــكالت وثقافــة العمــل اجلامعــي
والتعامــل مــع اآلخريــن».42
ويف هنايــة األمــر «ال بــد مــن إدخــال مقــررات االقتصــاد املعــريف يف املؤسســات
التعليميــة واألكاديميــة يف دول جملــس التعــاون ،وربــط خمرجــات التعليــم والتدريــب
بحاجــة ســوق العمــل ،واســتحداث مناهــج وطــرق تعليــم عرصيــة ومتقدمــة تتضمن
50

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

تنميــة املهــارات املعرفيــة والســلوكية والتنظيميــة ،وتزويــد اجلامعــات ومراكــز
البحــوث العلميــة بحاجتهــا مــن مصــادر املعرفــة واألجهــزة التقنيــة املطــورة » .43
 -7-5حتديات الثورة الصناعية الرابعة وفرصها:
حــدد املنتــدى االقتصــادي العاملــي جمموعــة مــن التصــورات املســتقبلية
األساســية التــي تشـكِّل منطلــق الثــورة التكنولوجيــة الرابعــة حتــو االنتشــار الواســع
الــذي يكفــي إلحــداث تغيــرات اجتامعيــة هائلــة ،والســيام يف جمــال التوظيــف
والتعليــم .ومــن أجــل املزيــد مــن التفاصيــل يمكــن اإلشــارة إىل دراســة اســتقصائية
أجريــت عــى 800مــن اخلــراء والتنفيذيــن يف جمــال التكنولوجيــا العاليــة لتحديــد
بعــض التواريــخ التــي يتوقــع أن تكــون حاســمة يف جمــال التغيــر النوعــي يف
املجتمــع .وب َّينــت الدراســة وفقــا آلراء اخلــراء املســتفتني يف هــذه الدراســة أن
اهلواتــف اخللويــة القابلــة للزراعــة ســتبدأ بحلــول عــام  ،2025وبحلــول عــام
2023ســتبلغ نســبة املشــاركني يف وســائل التواصــل االجتامعــي إىل  ،%80وســتبلغ
نســبة اســتخدام نظــارات القــراءة املتصلــة باإلنرتنــت إىل  .%10كــا ســتبلغ نســبة
الذيــن يرتــدون ألبســة متصلــة باإلنرتنيــت إىل  %10أيضــا .44
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وب َّينــت الدراســة أيضــا أنــه  %90مــن ســكان العــامل ســيمتلكون القــدرة عــى
اســتخدام اإلنرتنــت بحلــول عــام  ،2022ويف عــام  2024ســيتمكن  %90مــن
البــر مــن اســتخدام اهلواتــف الذكيــة ،ويف عــام 2023ســيكون هنــاك تريليــون
مستشــعر متصــل باإلنرتنــت .ويف عــام  %202250مــن النــاس ســيوظفون إنرتنــت
األشــياء الســتخدام األجهــزة يف املنــازل .وبحلــول عــام 2026يتوقــع الباحثــون أن
تعمــل  ٪10مــن الســيارات يف الواليــات املتحــدة بــدون ســائق .45ومــن الســات
املهمــة للثــورة الرابعــة التحـ ُّـول إىل الطاقــة النظيفــة املتجــددة يف خمتلــف املجــاالت
احليويــة واســتخدام الروبورتــات والطابعــات ثالثيــة األبعــاد ودخــول مرحلــة
اإلنســان اآليل كصيغــة متطــورة للــذكاء االصطناعــي .46
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ويف الســنوات القادمــة ســيتطلب تزايــد عــدد الســكان وفقــدان األرايض
الصاحلــة للزراعــة بســبب تغــر املنــاخ العاملــي والعمــل عــى زيــادة اإلنتــاج الغذائــي
باالعتــاد عــى الصناعــات احليويــة ( )biotechnologyبنســبة %50بحلــول عــام
 .2050وهــذا بــدوره يتطلــب حتميــة ابتــكار مصــادر بيوتيكنولوجيــة جديــدة
إلنتــاج الغــذاء وتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية املتزايــدة بتزايــد عــدد الســكان.
وهــذا يتطلــب عمل ًّيــا اســتخدام الكيميــاء احليويــة واهلندســة الوراثيــة البيولوجيــة
لتوفــر جمموعــة واســعة مــن املــواد الكيميائيــة واملكونــات الغذائيــة التــي ســتكون
أحــد املشــاهد املتقدمــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة .ويتوقــع يف هــذا اخلصــوص
ابتــكار أنــواع مــن الكائنــات اإلحيائيــة وتوليــد خمزونــات هائلــة مــن املــواد الغذائيــة
القابلــة للتكاثــر التــي قــد تشــمل الســليلوز واملــواد احل َّيــة والســكريات البســيطة
وذلــك إلحــداث نــوع مــن اإلنتــاج الضخــم ملجموعــة متنوعــة مــن أنــواع الوقــود
احليــوي واملســتحرضات الصيدالنيــة واملنتجــات الغذائيــة بكميــات كبــرة للغايــة
تســمح بتخفيــض اســتخدام الوقــود األحفــوري يف العقــود القادمــة .ويمكــن
أيضــا للتخفيــف البيئــي عــن طريــق إزالــة
اســتخدام هــذه الكائنــات احليويــة ً
املركبــات املختلفــة مــن البيئــة مثــل املعــادن الســامة داخــل األرايض .ويتوقــع أن
تقــوم الــركات املتقدمــة بتصميــم كائنــات حيــة جديــدة باســتخدام تقنيــة ألــو-
لينــج ،وهــي تقنيــة بيولوجيــة تركيبيــة موحــدة ،لتطويــر الدوائــر واحلواســيب
البيولوجيــة ،وحتــى يف مــواد البنــاء التــي يمكــن زراعتهــا باســتخدام مــواد حيــة
تعــرف باســم «الطــوب احليــوي» .47وهــذا كلــه يعنــي أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة
قــد تعــزز احللــول التكنوبيولوجيــة للتهديــدات البيئيــة الناشــئة عــن تراكــم ثــاين
أكســيد الكربــون وغــره مــن الغــازات الدافئــة مــن املصانــع الضخمــة الناجتــة عــن
الثورتــن الصناعيتــن :األوىل والثانيــة .48
ويــرى كثــر مــن الباحثــن بــأن االحتبــاس احلــراري العاملــي يمكــن أن جيعــل األرض
غــر صاحلــة للســكن مــع زيــادة  10درجــات مئويــة يف حــرارة األرض ،وهــذا ســيؤدي
إىل تراجــع كبــر يف املحاصيــل الزراعيــة ،وســيتعرض عــدد كبــر مــن النــاس -مــع زيــادة
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احلــر  -لإلجهــاد احلــراري واملــوت املحتمــل .وســوف تــؤدي الزيــادات املتوقعــة يف درجــة
احلــرارة إىل خفــض اإلنتاجيــة الزراعيــة بشــكل ملحــوظ بنســبة تصــل إىل  %15لــكل درجــة
زائــدة مــن درجــات احلــرارة .وهنــا يــأيت دور التكنولوجيــات اجلديــدة التــي يتوجــب عليهــا
أن ختفــف مــن عواقــب االحتبــاس احلــراري العاملــي ( )Global warmingعــن طريــق
امتصــاص ثــاين أكســيد الكربــون الزائــد باســتخدام كل مــن اهلندســة احليويــة واملــواد
اجلديــدة داخــل املبــاين اخلــراء .49

ويالحــظ اخلــراء أن نظــام التصنيــع اجلديــد قــد أبــدع مــا يســمى بإنرتنــت
األشــياء ( ،))Internet of Things (IoTوهــي تقن َّيــة عبقريــة تســمح بتصميــم
وتصنيــع كل االحتياجــات اإلنســانية الصناعيــة عــر الكمبيوتــر ثــم طباعتهــا عــى
طابعــات ثالثيــة األبعــاد حيــث متكــن هــذه التقنيــة مــن تصنيــع عــدد ال حيــى
مــن املــواد والكائنــات الصناعيــة أو حتــى األنســجة البيولوجيــة .هــذه الطباعــة
ستســمح للبــر بتحويــل البيانــات إىل أشــياء واألشــياء إىل بيانــات .يمكــن أن
تــراوح مــواد الطباعــة ثالثيــة األبعــاد مــن البالســتيك احلــراري املألــوف املوجــود
يف الطابعــات ثالثيــة األبعــاد التقليديــة إىل مــواد البنــاء عــى نطــاق واســع .و ُيمكــن
مــع تقنيــة إنرتنيــت األشــياء املدمــج بالطابعــات الثالثيــة مــن تشــييد مبــاين كاملــة،
وتصميــم هيــاكل جمهريــة دقيقــة تفــوق حــدود التصــور والتصديــق كــا يمكــن هلــذه
الصناعــة إنشــاء هيــاكل وتكوينــات بيولوجيــة نســيجية متكــن مــن زراعــة أعضــاء
برشيــة بيولوجيــة بأكملهــا .50
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تُعـرف هـذه األجهـزة أكثـر باسـم «آالت الطباعـة ثالثيـة األبعـاد» ومـن املنتظـر
أن جتعـل إنتـاج السـلع املصنّعة مهنـة الناس العاديين بدالً من املصانـع املتخصصة.
وغالبـ ًا مـا تتألـف املـواد األوليـة يف هـذه احلالـة مـن البالسـتيك السـائل أو املـواد
القابلـة لالنصهـار عنـد درجـات احلـرارة املرتفعـة والعـودة إىل احلالـة الصلبـة عنـد
درجـات احلـرارة العاديـة .ومـن املنتظـر أن يـؤدي تطويـر هـذه التكنولوجيـا إىل
ثـورة صناعيـة جديـدة نظـر ًا لرسعتهـا يف اإلنجـاز وعـدم احتياجها لأليـدي العاملة
وتوفريهـا للبواقـي والفضلات مـن املـواد األوليـة.

ومثـل هـذه التطـورات اهلائلـة يف مياديـن املعرفـة العلميـة والثـورة التكنولوجيـة
املسـتمرة يصبـح من الرضورة بمكان دراسـة واقـع التعليم العـايل واجلامعي ومدى
قدرتـه على التفاعـل والتجـاوب مـع هـذه املعطيـات بفرصهـا وحتدياتـه .ومـن هذا
املنطلـق املنهجـي سـنقوم يف هـذا البحـث بدراسـة العالقـة التارخييـة بين الثـورات
الصناعيـة الثلاث والتعليـم العـايل وذلك من أجل تفهم ودراسـة مسـتقبليات هذه
العالقـة وطبيعتهـا يف معترك الثـورة الصناعيـة الرابعـة ،وهـذا يعنـي بنـاء نمـوذج
ذهنـي ومنهجـي للتفكير يف مسـتقبل العالقـة بين التعليم العـايل والثـورة الصناعية
الرابعـة التـي ما تـزال يف باكورهتـا األوىل.
وليسـت حتديـات التكنولوجيـة الذكيـة وحدهـا هـي التـي تواجـه املجتمعـات
اإلنسـانية يف املسـتقبل القريـب فهنـاك باإلضافـة إىل ذلـك نسـق مـن التحديـات
اإلنسـانية واالجتامعيـة املبـارشة واملتنوعـة جـدًّ ا التـي تبـدأ مـن إشـكالية محايـة البيئة
إىل حتقيـق املسـاواة بين البشر وإنجـاز الرفاهيـة اإلنسـانية ،وهـذا كلـه يفـرض على
ٍ
املجتمـع اإلنسـاين تطويـر قدراتـه العبقريـة على إبـداع ٍ
متنـاه مـن األفـكار
نسـق ال
اإلبداعيـة اجلديـدة التـي يمكـن اعتامدهـا يف إجيـاد احللـول ومواجهـة تسـعى مجيـع
التحديـات التـي تواجـه خمتلـف جوانـب الوجـود اإلنسـاين.

 -8-5مناهج التدريس يف اجلامعات إبان الثورة الصناعية الرابعة.
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يمثـل التعليـم العـايل املنطقة األكثر تفاعلا مع الثورة الصناعيـة الرابعة بأبعادها
املختلفـة ،إذ يتوجـب على التعليـم أن حيتضـن معطيـات هـذه الثـورة األكثـر تقدمـا
وأن يتفاعـل معهـا بجدليـات إنتاجهـا والتجـاوب مـع معطياهتـا التقنيـة .فالتعليـم
العـايل ليـس جمـرد مـكان حيتضـن الثـورة الصناعيـة ويتأثـر هبـا بـل هـو نتـاج هلـذه
الثـورة يف سـياق التفاعـل واالنفعـال فالتعليـم العـايل يسـاهم يف انتاجهـا وحيـاول
أن يتجـاوب مـع معطياهتـا اهلائلـة .فـكل التغيرات التـي حتدثهـا الثـورة الصناعيـة
الرابعـة سـتجد صداهـا يف التعليـم العايل ،كام أن الثـورات الرقمية والعلمية سـتجد
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حاضنهـا وفاعلهـا أيضـا يف التعليـم العـايل .ولـو نظرنـا إىل تفاعلات هـذا التعليـم
لوجدنـا أنامطـا مـن التفاعـل الذي تـم فيه للتعليـم العـايل التفاعل العميق والشـامل
مـع اإلنرتنيـت ،ومـع الثـورة الرقميـة ،كما مـع وسـائل التواصـل االجتامعـي .ومن
يراقـب عـن كثـب سـيجد بـأن التعليـم العـايل  -وأشـدد على التعليـم يف البلـدان
املتقدمـة  -قـد انغمـس بشـكل كبير يف الثـورة الصناعيـة الثالثـة وقـد بـدأ رحلتـه
يف احتضـان وتوظيـف معطيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة والوعـود القادمـة كبيرة
حيـث سـيتحول التعليـم العـايل إىل بوتقة تنصهر فيهـا معطيات الثـورة التكنولوجية
العاصفـة بـكل أبعادهـا املعرفيـة.

ويمكــن اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل التوظيــف املهــول لوســائط حمــاكاة الواقــع
االفــرايض الــذي أحــدث فعل ًّيــا ثــورة ج َّبــارة يف ميــدان التعليــم والتدريــب يف
خمتلــف مســتويات التعليــم حيــث تــؤدي هــذه املنظومــة الرقميــة اجلديــدة إىل حتليــل
النظــم املاديــة والفيزيائيــة يف العــامل احلقيقــي بطــرق تفــوق إمكانيــات التحيــل مــن
ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

55

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وقــد أدركنــا نحــن كيــف تــم توظيــف اإلنرتنيــت يف التعليــم العــايل والبحــوث
وكيــف اســتخدم حمــركات البحــوث العلميــة والتطبيقــات العلميــة اإلليكرتونيــة
عــى أوســع نطــاق ويف أكمــل وجــه واليــوم ننتظــر الكثــر والكثــر عــى دروب
الثــورة الصناعيــة اجلديــدة الناهضــة .ويف هــذا الســياق يمكــن اإلشــارة إىل عمليــة
توظيــف األجهــزة اإلليكرتونيــة القابلــة لالرتــداء يف عمليــة التعلــم والتعليــم يف
اجلامعــات واملؤسســات العلميــة ضمــن نطــاق مــا يســمى بإنرتنيــت األشــياء،
فمالبــس الطــاب ســتتحول يف القريــب العاجــل إىل وســائل تربويــة علميــة ،متكــن
الطــاب االندمــاج كل ًّيــا يف عــامل افــرايض يبتلــع األحيــاء واألمــوات عــى حــد
ســواء .فالتعليــم والتدريــب ســيعتمدان قري ًبــا جــدًّ ا عــى أجهــزة يمكــن ارتداؤهــا
وهــذا يشــكل طفــرة جديــدة يف جمــال ديالكتيــك العالقــة بــن الثــورة الصناعيــة
الرابعــة والتعليــم العــايل وهــذا اجلــدل اخلـ َّـاق ســيؤدي وممــا ال شــك فيــه إىل ثــورة
حقيق َّيــة يف عــامل الرتبيــة والتعليــم وهــي ثــورة ليــس هلــا مثيــل يف تاريــخ اإلنســانية
القديــم أو احلديــث .51

حيــث الرسعــة والقــدرة عــى تفكيــك الظواهــر واألشــياء فعــى ســبيل املثــال يمكــن
اليــوم للتلميــذ أن يرتحــل داخــل الشــعريات الدمويــة للجســد عــر مــا يســمى بالنانــو
تكنولوجــي يف العــامل االفــرايض ،ويمكنــه أن يــزور قيعــان البحــار وأن يتجــول بــن
النجــوم وأن يتوغــل يف العصــور القديمــة ويتعــرف عليهــا بحيويــة العــامل ثالثــي
األبعــاد واحلضــور يف الواقــع االفــرايض املعــزز (.)Augmented reality (AR
ومثــل هــذه التصــورات تتحــول إىل وقائــع تربويــة وعلميــة ومنهــا مــا حيــدث مــن
معجــزات افرتاضيــة يف الصــن فاألخبــار اليوميــة تؤ ِّكــد حصــول هــذه املدهشــات يف
العــامل االفــرايض الــذي ينــزع أن يكــون اليــوم واعيــا .لقــد كشــفت صحيفــة (ديــي
ميــل) الربيطانيــة عــن صــور مدهشــة ملتنــزه الواقــع االفــرايض املعــروف باســم
“وادي الــرق للعلــوم واخليــال” الــذي تــم بنــاؤه يف جنــوب غــرب الصــن ،وهــو
أحــد أهــم املعــامل اخلياليــة الســياحية يف العــامل إذ يمكــن لــزوار هــذا الــوادي عيــش
جتــارب خياليــة مثــل الســفر إىل املســتقبل ،وخــوض معركــة مــع تنــن أو ديناصــور،
أو والطــران عــر الفضــاء ،أو العيــش مــع الكائنــات الفضائيــة وذلــك جتــارب
افرتاضيــة ممكنــة ،وهــذه التجربــة اإلنســانية الفريــدة تلقــي الضــوء عــى مــا ينتظــر
املجتمــع اإلنســاين يف املســتقبل مــن عجائــب ومدهشــات تتعلــق بالتعليــم االفــرايض
وتعطــي صــورة مبتكــرة عــا ســيكون عليــه شــكل احليــاة يف املســتقبل.
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ومــن أبــرز معطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة يف التعليــم توظيــف منهــج حتليــل
العنــارص املحــددة [ ((( ])Finite Element Analysis (FEAو ُيعــدُّ هــذا املنهــج التحليــي
تــم ممارســتها يف العديــد مــن املجــاالت
( )FEAتقنيــة متعــددة االســتخدامات َّ
ويتــم اســتخدام هــذه املنهج َّيــة
اهلندســية مثــل حتليــل املبــاين واهلندســة املع َّقــدة،
ُّ
احلديثــة بمســاعدة برامــج الواقــع االفــرايض عــر أجهــزة الكمبيوتــر .وباعتــاد هــذه
املنهجيــة اجلديــدة ُيمكــن للطــاب فهــم القضايــا املعقــدة وإدراك املفاهيــم األساســية
بشــكل رسيــع جــدًّ ا ويف منتهــى الســهولة ،كــا ُيم ِّكــن املهندســن مــن إجــراء النمذجة
 -2منهــج حتليــل العنــارص املحــددة ( )FEAهــو حمــاكاة ألي ظاهــرة فيزيائيــة معينــة باســتخدام التقنيــة العدديــة التــي
تســمى طريقــة العنــارص املحــددة ( .)FEMيســتخدمه املهندســون لتقليــل عــدد النــاذج األوليــة والتجــارب املاديــة وحتســن
املكونــات يف مرحلــة التصميــم لتطويــر منتجــات أفضــل وأرسع.
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املعقــدة وتفســر النتائــج بســهولة .ومــع تقــدم بعــض التقنيــات القابلــة لالرتــداء
وتوظيفهــا ضمــن إطــار الواقــع املعــزز ( ،) Augmented reality (ARإذ يمكــن
تطويــر إحســاس املســتخدم وتفاعلــه مــع العــامل املــادي عــر املختــرات املتخصصــة
يف توليــد الواقــع االفــرايض ( .52) Virtual reality
 - 1-8-5زراعة املواهب اإلبداعية:

يف مثـل النمـط مـن التعليـم ُيمكـن اسـتخدام عمليـة التدريـس والتقييـم بشـكل
مبـارش لتطويـر القـدرات التحليليـة وقـدرات حـل املشـكالت املتعلقـة باملسـائل
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تفتقــر معظــم البلــدان الناميــة إىل املواهــب اإلبداعيــة و ُيمكــن هلــذه البلــدان
أن تغتنــم موجــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة وفرصهــا يف عمليــة بنــاء املواهــب
والقــدرات اإلبداعيــة عنــد الطــاب .وهــذا يعنــي أنــه ال ينبغــي لنظــام التعليــم
العــايل يف أي بلــد الرتكيــز فقــط عــى تدريــب املهــارات املعرفيــة فحســب بــل جيــب
أن يكــون الرتكيــز األكــر عــى عمليــة بنــاء املواهــب اإلبداعيــة املبتكــرة إلجيــاد
نخبــة مــن العلــاء والتقنيــن املبدعــن .ولــذا ومــن أجــل هــذه الغايــة جيــب تدريــب
هــؤالء العلــاء يف بيئــة متعــددة التخصصــات تشــمل العلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة
عــى حــد ســواء مــن أجــل تنميــة الوعــي الشــمويل هلــؤالء العلــاء يف خمتلــف
جوانــب املعرفــة وجتلياهتــا اإلنســانية والعلميــة .وهــذا النــوع مــن التعليــم املتعــدد
االجتاهــات والتخصصــات يمثــل مرشو ًعــا حيو ًّيــا يف التعليــم الصناعــي الرابــع
عــى نحــو شــمويل يتجــاوز فيــه املتعلــم جزئيــات التعليــم لينتقــل إىل إدراك شــامل
ـح هــذا املنهــج عــى الســمة الشــمولية التكامليــة للمعرفــة العلميــة حيث
لكلياتــه .يلـ ُّ
يتمحــور هــدف التعليــم عــى حتقــق التكامــل بــن مكونــات املعرفــة ووظائفهــا يف
نظــام معــريف واحــد يتســم بطابــع الشــمول والتكامــل يف خمتلــف املياديــن املعرفيــة.
وهنــا يــأيت دور البيئــات االفرتاضيــة واملناهــج اإلليكرتونيــة التــي مت ِّكــن املتعلــم مــن
اإلحاطــة الشــمولية التكامليــة بعنــارص املعرفــة املختلفــة للقضايــا املعرفيــة .53

الرياضيـة .و ُيمكـن أن تتحقـق عمليـة التفاعـل بين املدرسين والطلاب من خالل
تبـادل التصـورات واآلراء حـول فعالية املعـارف واملعلومات املـراد تأصيلها .وهذا
يسـمح أيضـا بتقييـم وتعزيـز فهم املشـكالت واملفاهيـم املحددة من خلال متثيالت
الرسـوم البيانيـة عبر اإلنرتنـت وأسـئلة االختبـارات املتعـددة الفوريـة التي تسـمح
للطلاب بمراجعـة نتائجهـم على الفـور .وهنـا يتوجـب على اجلامعـات تبنـي هـذه
التقنيـات اجلديـدة وأنماط التدريـس املرتبطـة هبـا بـدالً مـن حماربتهـا ،حيـث حتتـاج
أنظمـة التعليـم العـايل إىل استكشـاف الكيفيـات التـي ُيمكـن من خالهلـا حتويل بيئة
التعليـم والتعلـم إىل بيئـة ف َّعالـة لتحقيـق التفاعـل َّ
اخللاق بين الطلاب واملدرسين
والعاملين يف املجـال األكاديمـي على وجـه اإلطلاق.

يصــف آلفــن توفلــر مســتقبل احليــاة املســتقبلية القادمــة ،أي مرحلــة مــا بعــد التصنيــع،
بــأن اإلنســان ســينرصف إىل معاجلــة األفــكار ،ويتزايــد بالتــايل أداء املاكينــات للمهــام
ـطحي التعليــم املســتعدين
الروتينيــة .إن تكنولوجيــا الغــد ال حتتــاج إىل ماليــن الرجــال سـ ِّ
للعمــل املتســاوق يف أعــال ال هنائيــة التكــرار ،وال تتطلــب رجــاال يتلقــون األوامــر دون
طرفــة عــن (…) بــل تتطلــب رجــاال قادريــن عــى إصــدار أحــكام حاســمة ،رجــاال
يســتطيعون أن يشــقوا طريقهــم وســط البيئــات اجلديــدة ،ويســتطيعون أن حيــددوا موقــع
العالقــات اجلديــدة يف الواقــع الرسيــع التغــر ،إهنــا تتطلــب رجــاال مــن ذلــك النــوع
الــذي وصفــه س.ب.ســنو بأهنــم حيملــون املســتقبل يف عظامهــم  .54ويبنــى عــى ذلــك
أن اهلــدف األول للتعليــم ينبغــي أن يكــون رفــع قــدرة التك ُّيــف لــدى الفــرد أي حتقيــق
الرسعــة واالقتصــاد يف القــوى التــي يســتطيع هبــا أن يتكيــف مــع التغــر املســتمر .55
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-9-5الثــورة الصناعيــة الرابعــة وإشــكالية املهــارات الوظيفيــة يف
مخرجــات التعليــم العالــي:
ـح الباحثــون املســتقبليون ويؤكــدون بصــورة مســتمرة ودون توقــف عــى أن
يلـ ُّ
حممــا بدرجــة عاليــة مــن البطالــة بــن
مســتقبل الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســيكون َّ
الســكان والســيام بــن أصحــاب الكفــاءات والقــدرات املهنيــة ،وهــذا هــو األمــر
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الــذي يؤ ِّكــده كل مــن هافــس بيــر مارتــن ،هارلــد شــومان يف كتاهبــا املشــهور (فــخ
العوملــة ) « :فالتطــور الــذي حتدثــه العوملــة ســيؤدي ،كــا يقــدر االقتصاديــون ،إىل
إبعــاد  %80مــن قــوة الســكان إىل البطالــة وخــارج ســوق العمــل ،وذلــك ألن %20
مــن القــوة العاملــة املؤهلــة إليكرتون ًّيــا ســتغطي وبصــورة مثاليــة خمتلــف متطلبــات
العمــل واإلنتــاج يف املســتقبل .وهــذا يعنــي أن  %80مــن الســكان ســيخرسون
ليــس عملهــم فحســب بــل جوهرهــم اإلنســاين انطالقــا مــن أن العمــل نفســه يمثــل
جوهــر اإلنســان وقيمتــه».56

وباإلضافـة إىل التحديـات التـي تفرضهـا معطيـات الثـورة الرابعـة فـإن رسعـة
التغيير تتطلـب تطويـر مهـارات جديدة ومتكني الطلاب من تطوير ما اكتسـبوه من
مهـارات وتكييفهـا بصـورة مسـتمرة مـع املسـتجدات احلادثـة بعـد مرحلـة التخرج
ملحـة إىل تعليـم الطلاب ومـن ثـم إعـادة
مـن اجلامعـة .وسـتكون هنـاك حاجـة َّ
تأهيلهـم بصـورة دائمـة للمسـاعدة يف تطويـر واسـتخدام التقنيـات األكثـر رسعـة
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وضمـن هـذه الصيرورة الثوريـة التـي يشـهدها العصر تشـكِّل مسـألة عاملـة
اخلرجيين وتوظيفهـم التحدي األكرب الذي تواجهه اجلامعـات احلديثة ،فالعمل بعد
التخـرج يم ِّثـل القضيـة احليويـة ملاليين اخلرجيين يف العـامل ألن العمـل يم ِّثـل رشيان
احليـاة والوجـود بالنسـبة لـكل كائـن يعيـش يف هـذا العصر ،ولـذا فـإن فاجلامعـات
سـتواجه أسـئلة حيويـة حـول مصري الطلاب ومكاهنم يف عـامل احلياة بعـد التخرج.
لقـد بـدا واضحـا حتـى اليـوم إىل حـد اليقين بـأن التقنيـة اجلديـدة التـي تعتمـد على
الذكاء االصطناعي واألمتتة السيربانية ستؤدي إىل انقالب جذري يف مفهوم العمل
والوظيفـة والتشـغيل .ويتضـح عرب خمتلف املؤرشات أن سـوق العمل يتطلب اليوم
مهـارات خمتلفـة عـن هـذه التـي عرفتهـا اإلنسـانية يف الثـورة الصناعيـة الثالثة حيث
كانـت تكنولوجيـا املعلومـات هـي املحـرك الرئيـس .هـذا وتشير الدراسـات اليوم
إىل أن املهـارات اجلديـدة املطلوبـة يف عصر الثـورة الصناعيـة الرابعـة تتمحور حول
مهـارات التفكير النقـدي ،وإدارة األفراد ،والـذكاء العاطفي ،والقـدرة عىل إصدار
األحـكام ،والقـدرة على التفـاوض ،واملرونـة املعرفيـة ،وكذلك املعرفـة اإلبداعية.

يف الوقـت احلـايل .ويتوقـع هنـا أن تكـون هنـاك دورات تأهيليـة متكِّـن املتخرجين
مـن االلتحـاق جمـددا بمعاهدهـم ومؤسسـاهتم التعليميـة مـن أجل جتديـد معارفهم
وخرباهتـم ومسـتويات تأهيلهـم .وقـد يكـون هـذا اإلجـراء رضور ًّيـا وحتم ًّيـا
مـن أجـل جتديـد وتطويـر املهـارات واخلبرات الفنيـة والعلميـة للشـباب يف ضـوء
التغيرات املتسـارعة.

و ُيمكــن اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل جتربــة جامعــة ســتانفورد ()Stanford2025
وهــو مــروع تعليــم يمثــل إحــدى املبــادرات املبتكــرة التــي ُيمكنهــا أن ترصــد
اإليقاعــات اجلديــدة للتعليــم العــايل يف العــر الرقمي اجلديــد .ينطلق مرشوع ســتانفورد
مــن تطويــر عــدة آليــات وبرجميــات مت ِّكــن الطــاب مــن توســيع نطــاق تعليمهم عــى مدى
األطــر الزمنيــة الطويلــة .وهــذا املــروع ُيمكــن أن يطلــق عليــه تســمية «جامعــة مفتوحــة»
يمنــح الطــاب املنتســبني إليــه جتربــة تع ُّلــم تســتمر ســت ســنوات مــن التعليــم العــايل
طــوال حياهتــم املهنيــة الكاملــة ،ويســمح هلــم هــذا التعليــم بمــزج معطيــات هــذا التعليــم
األكاديمــي مــع جتربــة احليــاة العمليــة واملهنيــة ،ويؤهلهــم هــذا التأهيــل يف هنايــة املطــاف
للعــودة إىل احلــرم اجلامعــي كمتخصصــن خــراء عــى مــدى عــدة فصــول حيــث يقومــون
بمســاعدة الطــاب عــى حتديــث مهاراهتــم وختصيبهــا بتجارهبــم وخرباهتــم املهنيــة .57
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و ُيالحــظ يف هــذا الســياق أن النمــو املتســارع والتغيــر املســتمر الــذي ُيسـ َّـمى
الثــورة الصناعيــة الرابعــة يفــرض عــى املناهــج العلميــة والرتبويــة أن تعمــل عــى
حتديــث ذاهتــا ومضامينهــا بشــكل متســارع أيضــا وبصــورة مل يســبق لــه مثيــل،
وذلــك لتواكــب اإليقاعــات املتســارعة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي املتضاعفــة
كثــرا عــى تطويــر
عــر الزمــن .ومثــل هــذه املناهــج الدراســية املتطــورة تركِّــز
ً
أعضــاء هيئــة التدريــس وجتديــد املناهــج الدراســية بصــورة مســتمرة ،وتعمــل
عــى تطويــر قــدرات الطــاب ومواهبهــم التــي تؤهلهــم يف هنايــة املطــاف للعمــل
عــى إعــداد أنفســهم للتكيــف والتفاعــل مــع العــامل املتغــر الــذي ينتظرهــم .ومــن
أجــل متكــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن احلفــاظ عــى خرباهتــم وجتديدهــا املســتمر
عــى إيقاعــات أحــدث االكتشــافات والتقنيــات واملخرتعــات اجلديــدة ســتكون
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أيضــا إىل املزيــد مــن النــاذج اإلبداعيــة واملبتكــرة لتطويــر خرباهتــم
هنــاك حاجــة ً
ومهاراهتــم يف العــامل اجلديــد .58

يعترف اخلبراء عـادة بوجـود تناقضـات بين هيكليـات اجلامعـات والوظائـف
تركيـزا على
التـي تؤدهيـا .ففـي الوقـت الـذي يف حين أصبحـت اجلامعـات أكثـر
ً
األعمال التجاريـة وأكثر قدرة عىل اسـتيعاب خمتلف جوانب اإلجراءات التشـغيلية
املشتركة بين قطاعـي الشركات والصناعـة مع مـرور الوقـت ،إال أن التعليم العايل
حافـظ على تقاليـد أكاديميـة تقليديـة مناقضـة متامـا لوظيفتـه التشـغيلية .ويالحـظ
يف هـذا السـياق أن معظـم الطلاب يغـادرون اجلامعـة وينتقلـون خـارج األوسـاط
األكاديميـة إىل أنماط خمتلفـة متا ًمـا مـن العمـل واحليـاة املهنيـة .فاجلامعـات اليـوم
مطالبـة بمواجهـة التوقعـات املتعلقـة بطبيعـة التحديـات املسـتقبلية بشـكل خطير
وجـدي ،والسـيام احلاجـة الواضحـة إىل تغييرات جذريـة يف اإلستراتيجيات
واألهـداف التعليميـة.
لقـد أصبـح واضحـا اليـوم أن النظـم التعليميـة القائمـة على أسـاس الثـورة
الصناعيـة الثالثـة مل تعـد قـادرة عمل ًّيـا على متكين األفـراد مـن الفـرص املهنيـة التـي
تقدمهـا اخرتاقـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة .وهنـا تبرز احلاجـة باألصالـة إىل
مواجهـة هـذه احلقيقـة والتفكير اجلـدي يف استكشـاف مسـارات جديـدة متكِّـن
النظـام الرتبـوي مـن االسـتجابة ملتطلبـات التغير والتغيير.

ومــن الواضــح أن الفجــوة يف املهــارات ،أي :بــن قدراتنــا احلاليــة وبــن
تلــك التــي ســنحتاج إليهــا ملواجهــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،ســتؤثر بقــوة عــى
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فالتطـورات التكنولوجيـة احلادثـة تفـوق قدرتنا على قياس فعاليتهـا وتأثريها يف
النظـام الرتبـوي برمتـه ،ومن هـذه الزاوية بـدأت تظهر نماذج تربويـة جديدة هتدف
إىل ردم الفجـوة الكبيرة بين التعليـم الكالسـيكي وبني التطـورات اجلديـدة للثورة
الصناعيـة الرابعـة وذلـك لتحقيـق أعلى درجـة مـن املشـاركة الفعالـة بين التعليـم
العـايل والتطـورات اجلديـدة احلادثـة يف ميـدان الثـورة الرقمية.

خمتلــف مناحــي تطــور التعليــم العــايل واجلامعــي .وتبــن كثــر مــن التوقعــات
أن املســتقبل املهنــي ســيكون خمتل ًفــا عـ َّـا هــو عليــه اليــوم ،إذ يتوجــب أن يتق َّلــب
املهنيــون املســتقبليون يف أكثــر مــن عرشيــن وظيفــة مهنيــة خمتلفــة خــال حياهتــم
املهنيــة .ويف مواجهــة هــذا الســيناريو اجلديــد للقضايــا املهنيــة اجلديــدة يف مســتوى
التعليــم العــايل واجلامعــي ،حتــدِّ د ســوزان فورتيــر( ،)Suzanne Fortierرئيســة
جامعــة ماكجيــل( ،)McGill Universityجمموعــة مــن التحديــات التــي جيــب
مواجهتهــا يف التعليــم العــايل ،أمههــا:

• إعـداد الطلاب ليكونـوا قادريـن عمل ًّيـا على جتديد مهاراهتـم املهنيـة يف كل ثالث
سـنوات وعلى األكثـر يف كل مخـس سـنوات متعاقبة.
• إعـداد الطلاب ليكونـوا قادريـن على املشـاركة يف سـوق العمـل على نحـو فوري
قصير املدى.
• إعداد الطالب ليكونوا مستعدين للمستقبل وما يطرأ فيه عىل نحو بعيد املدى.

ومـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـة يتوجـب على اجلامعـات تصميـم إستراتيجيات
فرصـا أكبر للنجـاح وهـي إستراتيجيات تأخـذ بعين
جديـدة يمكنهـا أن حتقـق ً
َّ
اخللاق بين الطلاب واملدرسين واآلبـاء
االعتبـار أمهيـة التكامـل والتعـاون
والباحثين والشركات واحلكومـة ،حيـث حيتـاج أصحـاب املصالـح واملؤسسـات
التعليميـة إىل توحيـد اجلهـود لبنـاء حتالفـات ختـدم األهـداف املشتركة يف مسـتقبل
العمـل واحليـاة.
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ويف هــذا املســار عينــه تقــرح آن مــاري ميتلــر(( )Ann Marie Mettlerرئيســة
جلنــة اإلســراتيجية السياســية للمفوضيــة األوروبيــة) ،أنــه جيــب علينــا مــن أجــل
مواجهــة حتديــات املســتقبل أن يكــون هاجســنا بالتعليــم الرســمي أقــل وأن
نركــز بــدال مــن ذلــك عــى تربيــة املهــارات وتكويــن القــدرات املطلوبــة ملســتقبل
هوســا بالتعليــم
احليــاة املهنيــة عنــد الطــاب ،وبعبــارة أدق «جيــب أن نصبــح أقــل ً
الرســمي وأن نر ِّكــز أكثــر عــى املهــارات» .وهــذا األمــر الــذي تقرتحــه ميتلــر ُيمكن
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أن يســاعد عــى ترسيــع اإلســراتيجيات التــي تعتمــد يف ســد الفجــوة القائمــة بــن
عمليتــي :التعلــم والتعليــم وفــق معادلــة :التجريــب واالبتــكار.

ويقــرح أدفــاين آشــيش( )AsheeshAdvaniرئيــس منظمــة ()Junior Achievement
املكرســة لتعليــم الشــباب يف جمــال
وهــي إحــدى أكــر املنظــات غــر احلكوميــة يف العــامل َّ
الثقافــة املاليــة وريــادة األعــال واالســتعداد للمشــاركة يف القــوة العاملــة ،أن الطــاب
الذيــن يواجهــون الثــورة الصناعيــة الرابعــة ( )4IRجيــب أن يتمتعــوا بعقليــة تتميــز بطابــع
اإلبــداع واملغامــرة ومــن أجــل هــذه الغايــة حيتــاج هــؤالء إىل امتــاك املهــارات األساســية
التــي متكِّنهــم مــن العيــش يف املســتقبل وأمههــا :
مهـارة القيـادة التـي متكِّنهـم من السـيطرة عىل التع ُّلـم وحتديد املجـال املهني الذي
يناسبهم.
الثقة يف قدرهتم عىل التع ُّلم والتعليم املستمر مدى احلياة.

املرونة والفعالية الذاتية الرضورية من أجل بناء عقلية االبتكار واإلبداع.

و ُيمكـن القـول يف هـذا السـياق أن املهـارات والكفـاءات التـي يتطلبهـا سـوق
العمـل تتغير وتتغايـر بصـورة مسـتمرة وفـق حركـة السـوق واإلنجـازات العلميـة
وترصـد الدراسـات اجلاريـة حركـة تغير واسـعة يف منسـوب الطلـب على هـذه
الكفايـات واملهـارات العلميـة .وعندمـا نأخـذ بعين االعتبـار التطـور العلمـي
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ويعلـن أدفـاين رئيـس هـذه املنظمـة الشـبابية-التي تنتشر مراكزهـا يف أكثـر مـن
 100دولـة – أن الشـخصية التـي حيتاجهـا الشـباب يف املسـتقبل هـي الشـخصية
املتطـورة التـي تقـوم على مركزيـة التغير واالسـتقالل املهنـي طـوال احليـاة املهنيـة.
ويف هـذه «املهـن الطويلـة» ،قـد يتعثـر الشـباب مـرات عديـدة ولكنهـم يسـتطيعون
الوقـوف مـن جديـد وإعـادة جتديـد أنفسـهم وابتـكار ذواهتـم والتحكـم يف رحلـة
التعلـم اخلاصـة هبـم واملامرسـة املهنيـة التـي يؤدوهنـا على مـدى احليـاة .ولـذا فـإن
التعليـم «جيـب أن يعتمـد مفهـوم التع ُّلـم مـدى احليـاة الـذي يمكِّـن الطلاب مـن
االستكشـاف املسـتمر لقدراهتـم وإمكانياهتـم».

والتارخيـي الـذي غطـى الفترة الزمنيـة القصيرة بين الثورتين الصناعيـة :الثالثـة
والرابعـة ،حيـث تـآزر رأس املـال ورجـال األعمال مـع التكنولوجيـات اجلديـدة يف
توجيـه هـذه املرحلـة ُيمكننـا وبنـاء على هـذه اخلبرات الرتاكميـة أن نقـوم بتحديـد
توقعـات االحتياجـات املسـتقبلية .وهنـاك اليـوم منظمات عامليـة بنشر تقاريـر
مفصلـة حـول توقعـات للمسـتقبل وذلـك لدعم عمليـات جتاريـة ف َّعالة
وحتليلات َّ
ومسـتقرة ووضـع إستراتيجيات واسـعة لالزدهـار واالسـتدامة.

ففــي تقريــر نــره املنتــدى االقتصــادي العاملــي ()World EconomicForum’s
يف عــام  2016حــول مســتقبل الوظائــف بعنــوان« :إســراتيجية التوظيــف واملهــارات
ـم اســتعراض أفضــل عــر مهــارات
والقــوى العاملــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة تـ َّ
للتوظيــف بحلــول عــام  .2020ويوضــح اجلــدول ( )1منســوب التغــر يف الطلــب
عــى املهــارات العــر األوىل يف ســوق العمــل مــا بــن  2015و.2020
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اجلدول ()1
جدول مقارن بني أولوية عشر مهارات معرفية بني عامي 2015:و2020
أهم عرش مهارات لعام 2015

حل املسائل املركبة
()ComplexProblemSolving
التعاون مع اآلخرين
()Coordination withOthers

()59

أهم عرش مهارات لعام 2020

حل املسائل املركبة
1
()ComplexProblemSolving

 2التفكري النقدي ()CriticalThinking

إدارة األفراد()People Management

 3اإلبداع ()Creativity

التفكري النقدي ()CriticalThinking

 4إدارة األفراد()People Management

التفاوض ()Negotiation
مراقبة اجلودة ()QualityContro

توجيه وإدارة اخلدمات
()Service Orientation

التعاون مع اآلخرين
5
()Coordination withOthers

 6الذكاء العاطفي()Emotional Intelligence
احلكم واختاذ القرارات
7
()Judgement and DecisionMaking

توجيه وإدارة اخلدمات
احلكم واختاذ القرارات
8
()Service Orientation
()Judgement and DecisionMaking
االستامع النشط ()Active listening

 9التفاوض ()Negotiation

اإلبداع ()Creativity

 10املرونة املعرفية()Cognitive Flexibility
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ويتضـح مـن اجلـدول زيـادة الطلب عىل املهـارات التـي تتطلب التفكير النقدي
واإلبـداع وحـل املشـكالت املع َّقـدة .فالتعقيـد واإلبـداع والـذكاء الفـارق هـي
املهـارات األكثـر تطلبـا يف األعوام القادمـة .و ُيالحظ يف هذا السـياق حتوالت كبرية
يف الطلـب على املهـارات بني عامـي 2015 :و ، 2020ففي الوقـت الذي حافظت
فيهـا مهـارة حـل املشـكالت املع َّقـدة على املرتبـة األوىل لعامـي 2015 :و،20120

انتقلـت مهـارة اإلبـداع مـن املرتبـة العـارشة يف عـام  2015إىل املرتبـة الثالثـة يف
تصنيفـات عـام  .2020وقـد ظهرت مهـارة جديدة يف عـام  2020مل تكن موجودة
يف تصنيـف  2015وهـي مهـارة الـذكاء العاطفـي التـي احتلـت املرتبـة السادسـة.
وكذلـك ظهـرت مهـارة املرونـة املعرفية يف تصنيـف  2020وكلتا املهارتين (الذكاء
العاطفـي واملرونـة املعرفيـة ) جاءتـا لتحلا حمـل مهـاريت :االسـتامع النشـط ومراقبة
اجلـودة يف تصنيـف .2015
ويدلنــا اجلــدول بوضــوح عــى أن املهــارات العقليــة العليــا والنقديــة واإلبداعيــة
وكذلــك مهــارة الــذكاء العاطفــي هــي املهــارات األكثــر أمهيــة وحضــورا يف جمــال
الثــورة الصناعيــة الرابعــة وقــد تظهــر هنــاك تصنيفــات جديــدة خمتلفــة يف املســتقبل
القريــب .ولكــن مــا يســتنتج مــن هــذه املقارنــة أن املهــارات الذكيــة واإلبداعيــة هــي
املهــارات املطلوبــة يف عــر الــذكاء االصطناعــي .60
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سـيغي معـامل احليـاة اإلنسـانية ،وهـذا مـا
فالتكنولوجيـا تشـهد تطـورا هائلا
ِّ
تؤكـده الدراسـات املسـتقبلية التـي حتاول أن ترسـم لنـا الدور احليـوي للتكنولوجيا
يف املسـتقبل ،فالتكنولوجيـا اجلديـدة  -وفقـا هلـذه التوقعـات  -سـتؤدي يف الواقـع
إىل تغييـب اإلنسـان يف كثير مـن النشـاطات احليويـة التـي شـغلها يف املـايض ،وهـذا
ببسـاطة هـو الواقـع الصـارخ الذي سـيتعني فيه على املتخصصين أن يتصاحلوا معه
وهـي حقيقـة مع َّقدة تتعلـق باحلاجة إىل االسـتفادة من القـدرات الفائقة لآلالت إىل
احلـدِّ الـذي لـن يكـون فيه لإلبداع اإلنسـاين رضورة كبيرة خالل العقـود املقبلة من
الزمـن ،وهـذا يعنـي أن اإلبـداع اآليل سـيكون هـو العامـل احلاسـم يف تطويـر احلياة
اإلنسـانية مستقبال.
ومهما تكـن احلاجـة إىل املهـارات املسـتقبلية رضوريـة وحيويـة ،فهنـاك اتفـاق
عـام يف معظـم التحليلات على أن املسـتقبل القـادم سـيكون خمتلفا جـدًّ ا عن صورة
املسـتقبل الـذي سـبق للخبراء توقعـه يف املـايض مـن تاريـخ اإلنسـانية .فعىل عكس
العصـور السـابقة  -التـي اسـتطاع خالهلـا اإلنسـان أن يسـيطر على حركـة التقـدم
اإلنسـاين وأن يكـون أكثـر فاعليـة يف توجيـه مسـاراته  -هنـاك شـعور متعاظـم بـأن
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وحضـورا وأن هذا املسـتقبل
املسـتقبل اجلديـد سـيكون فيـه دور اإلنسـان أقل أمهية
ً
يفسر هـذا التشـاؤم والشـعور باالهنزامية
سـيأخذ أشـكاال متنوعـة ومتعـددة .وقـد ِّ
سـبب زيـادة الرتكيـز عىل التفكير النقدي وحل املشـكالت فمثل هـذه املهارات قد
تكـون رضوريـة جـدًّ ا ملواجهـة التحديات اإلنسـانية.
-10-5التعليم العالي والذكاء االصطناعي:
بـدأت احليـاة املعـارصة تعتمـد بشـكل جوهـري على الـذكاء االصطناعـي
والتقنيـات الذكيـة التـي تتمثـل يف نسـق مـن االخرتاعـات الفارقـة يف التاريـخ مثل:
الروبوتـات الذكيـة ،وإنرتنيـت األشـياء ،وطائـرات الـدرون املسيرة بـدون طيـار،
والسـيارات الذكيـة ذاتيـة القيـادة ،الطباعـة ثالثيـة األبعـاد ،وأجهـزة االستشـعار
الذكيـة ،والبيولوجيـا التخلقيـة ،وثـورة العلـوم اجلينيـة ،والتقنيـات احليويـة .ومـن
الواضـح كل ًّيـا أن هـذه املنظومـات الذكيـة للثـورة الصناعيـة تؤ ِّثـر يف الطريقـة التـي
نعمـل هبـا ونتع َّلـم ونعيـش كما أهنـا تتحـول إىل قـوة حاسـمة للقـدرة التنافسـية
االقتصاديـة والتنميـة االجتامعية بني األفراد والشركات والبلدان .ويف مهب التأثري
الـذي متارسـه هـذه املنظومـات الثوريـة التـي ختترق جوهـر األشـياء نجـد أنفسـنا
ننزلـق تدرجي ًّيـا يف خضـم الثـورة الصناعيـة الرابعـة املدججـة بالـذكاء االصطناعي.
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ب َّينــت بعــض الدراســات التنبؤ َّيــة املبنيــة عــى اســتقصاءات واســعة النطــاق آلراء
الباحثــن يف جمــال التع ُّلــم اآليل أن التكنولوجيــا اجلديــدة ســتتفوق عــى البــر يف معظــم
الفعاليــات واألنشــطة خــال الســنوات العــر املقبلــة .وتوقعــت هــذه الدراســات أن
الــذكاء االصطناعــي ســيتفوق عــى البــر يف معظــم املهــام إن مل يكــن أمجعهــا خــال 45
أيضــا أن تتــم عمليــة أمتتــة مجيــع الوظائــف البرشيــة يف
عا ًمــا ،وتوقعــت هــذه الدراســات ً
 120ســنة « غريــس وآخــرون .)2017( .Grace et al 61)2017( .ويتضــح مــن خــال
أيضــا أن الــذكاء اآليل ســيتفوق عــى الــذكاء البــري ،ومــن املحتمــل
هــذه االســتقصاءات ً
أن يتفــوق اإلبــداع اآليل عــى اإلبــداع البيولوجــي .وكل هــذه املعطيــات تقتــي إعــادة النظــر
كل ًّيــا يف النــاذج الرتبويــة املعتمــدة يف املــدارس واملؤسســات التعليميــة بصــورة شــاملة.

والواقــع أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتؤدي إىل انخفــاض كبــر يف بعــض
األدوار إذ تصبــح زائــدة عــن احلاجــة أو تــؤدى بطريقــة آليــة .ووف ًقــا ملــا ورد
يف 62
تقريــرا مســتقبل الوظائــف  ،2018مــن املتوقــع أن يتــم إلغــاء  75مليونًــا
ً
رئيســا .ويف الوقــت نفســه ،يمكــن
وظيفــة بحلــول عــام  2022يف  20اقتصــا ًدا ً
أيضــا أن توجــد  133مليــون دور
للتطــورات التكنولوجيــة وطــرق العمــل اجلديــدة ً
جديــد ،مدفوعــة يف ذلــك بالنمــو الكبــر يف املنتجــات واخلدمــات اجلديــدة التــي
ســتتيح للنــاس اســتخدام اآلالت واخلوارزميــات لتلبيــة متطلبــات التحــوالت
الديموغرافيــة والتغــرات االقتصاديــة.
الشكل رقم ()1
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املصدر :استبيان مستقبل الوظائف  ،2018املنتدى االقتصادي العاملي 63

 -11-5التكنولوجيا والبحث العلمي:
تتجـدد التكنولوجيـا مـرة كل عقديـن مـن الزمـن يف عصر الثـورة الصناعيـة
الرابعـة وهنـاك مـن يـرى بأن هـذا التجدد يتسـارع ليصل إىل سـنوات قليلـة ،وغالبا
مـا حيمـل هـذا التجدد يف أحشـائه تكنولوجيـا إبداعية جديدة مؤثرة تـؤدي إىل تغيري
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جـذري يف املفاهيـم واإلستراتيجيات التـي تعتمدها خمتلف القطاعـات االقتصادية
واالجتامعية.

يتم َّثـل االبتـكار املفتـوح يف عمليـة التوليـف بين قـدرات البشر وأجهـزة
الكمبيوتـر لتكويـن أنظمـة فعالـة قـادرة على إنجـاز مهـام علميـة وبحثيـة مبتكـرة
وف َّعالـة .و ُيمكـن توظيف هذه االبتكارات اجلديدة يف عملية تصميم وحل املشـاكل
املع َّقـدة النامجـة عـن تقاطعـات النظـم االقتصاديـة والبيئيـة واالجتامعية والسياسـية
يف البيئـة الرتبويـة .ومـن أجـل بنـاء نظـم بيئية متخصصـة يف حل املشـكالتُ ،يمكن
للباحـث بعـد ذلـك اجلمـع بين املعاجلـة املعرفيـة للعديد مـن املسـامهني العاديني مع
احلوسـبة القائمـة على اآللـة إلنشـاء نماذج ف َّعالـة لألنظمـة املع َّقـدة واملرتابطـة التـي
تشـكِّل أسـاس املهـام األكثـر تطل ًبـا يف العـامل.
غال ًبـا مـا ينظـر إىل التطـورات التكنولوجيـة اجلديـدة بوصفها قـوة دافعة للبحث
َّ
ويتجلى البحـث العلمـي القائـم على التكنولوجيـا بأشـكال عديـدة
والتطويـر.
ومظاهـر متعـددة أبرزهـا توظيـف أفضـل الوسـائل التكنولوجيـة يف احلصـول على
أعلى درجـة مـن دقـة البيانـات ومرونتهـا؛ وتوظيـف املناهـج اإلليكرتونيـة يف جمـال
التحاليـل الضخمـة وفقـا للمناهـج اإلحصائيـة املتقدمـة ،ومـن ثـم تسـخري تقنيـات
الـذكاء االصطناعـي إلعـادة جتهيـز البحـث عـن املعلومـات ومجعهـا وتنظيمهـا
واكتشـافها .و ُيمكـن القـول باختصـارَّ :
إن التقنيات املتقدمة توظـف اليوم يف عملية
تطويـر البحـث العلمـي وتقدمـه بصـورة مسـتمرة.

لنأخـذ على سـبيل املثال تكنولوجيـا الطباعة ثالثية األبعاد أو مـا يمكن أن نطلق
عليـه الطباعـة الذكيـة ،إذ ُيمكن اسـتخدام هـذه التقنيـة اجلديدة لتقليـل تكلفة إنتاج
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باختصـارُ ،يمكـن القـولَّ :
إن التقنيـات املتقدمـة حتقـق فوائـد كبيرة للبحـث
والتطويـر يف التعليـم أبرزهـا ختفيـض التكلفـة واجلـدول الزمنـي وزيـادة الرسعـة
والفاعليـة يف عمليـة البحـث والتطويـر واألهـم مـن ذلك ،ابتـكار اجتاهـات جديدة
يف جمـال البحـث العلمـي والتأسـيس ألفـكار ونظريـات جديـدة.

النماذج األوليـة التـي تسـتغرق عـادة وقتًـا طوي ً
لا ومـاال أكثـر ،والتـي تتصـف بأهنا
غير ف َّعالـة نظـرا لتكلفتها املاديـة والزمنيـة .فمثل هذا االبتـكار يولد كفـاءات مهيبة
معتبرة يف عمليـة اإلنتـاج واالبتـكار وتشـكيل املخططـات التجريبيـة املرنـة ،وهـذا
بـدوره يـؤدي إىل توظيـف التكنولوجيـا بطريقـة إبداعيـة ومثمـرة يف جمـال البحـث
العلمـي والتطويـر التكنولوجي.

فالرسعـة التـي توفرهـا التكنولوجيـا اجلديـدة متكِّـن مؤسسـات التعليـم العـايل مـن
التعـرف على خمتلـف االجتاهـات اجلديـدة يف البحـث العلمـي ،وحت ّثهـا على مواكبـة
هـذه التطـورات واللحـاق بركـب املنافسـة .فالتباطـؤ يف عمليـة االبتـكار يشـكِّل العقبة
األساسـية أمـا مؤسسـات التعليم العـايل وذلك مقارنـة بمراكز البحـوث التجارية التي
تعمـل وفقـا ملبـادئ الرسعة واآلنيـة والتفوق .وهنا يتوقـع دائام أن تسـاعد التكنولوجيا
اجلديـدة ،والسـيام الرقم َّيـة والربجميـات احلاسـوبية اجلديـدة ،على تعزيـز عمليـات
العصـف الذهنـي ،وتشـكيل املفاهيـم اجلديـدة ،كما يمكنهـا أن تسـاعد على تصميـم
النماذج اإلبداعيـة ،ومتكـن العاملين األكاديميين مـن اختبـار الفرضيـات ،وإجـراء
التجـارب ،وإبـداع النماذج األولية ،وتصميـم االختبـارات ،وحتليل النتائـج وتقديمها
وذلـك ضمـن فـرق علميـة أكاديميـة تعمل عن كثب مـع قادة املجموعـات لإلرساع يف
االسـتجابة ألهـم التطـورات واإلنجازات اجلاريـة يف جمال االبتكار العلمـي والبحثي.
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وكما أرشنـا سـاب ًقا فـإن كبـار املخرتعين والباحثين البارزيـن اعتمـدوا الرسعـة
والدقـة يف عمليـة البحـث العلمـي وعملـوا على اسـتقالل التكنولوجيـا املتقدمـة
الستكشـاف الفـرص البحثيـة واغتنامهـا .ومـن هنـا جيـب على أي مؤسسـة للتعليم
العـايل تفكـر يف التجـاوب مـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة أن حتـدد أوالً :أيـن توجـد
فجواهتـا ونقـاط ضعفها؟ وأن تضـع خطة ملعاجلة تلك القضايا وسـدّ هذه الفجوات
وذلـك مـن أجـل البحـث عـن قـوة جديـدة يف جمـال البحـث واالبتـكار العلمـي.

مـن أجـل جمـاراة الثـورة الصناعيـة الرابعـة يتوجـب على أنظمـة التعليم العـايل  -يف
أي بلـد كان  -أن يضـع االبتـكار التطـوري الثـوري عىل رأس جـدول أعامله .وبصورة
عامـة يطلـق على االبتـكارات القائمـة على التقنيـات احلاليـة باالبتـكارات التطورية يف
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حين يركـز النـوع الثـوري مـن االبتـكارات على التقنيـات اجلديـدة .و ُيمكـن اجلمـع
املهجـن الـذي يم ِّثـل إستراتيجية
بين املنهجين االبتكاريين حتـت تسـمية االبتـكار
َّ
سـليمة ولكـن صعبـة يف ميـدان التنفيـذ .لقـد نجـح الباحثـون البـارزون منذ زمـن بعيد
يف استكشـاف جمـاالت بحثيـة جديـدة يمكـن أن تـؤدي إىل نمـو تدرجيـي يف خمرجـات
البحـوث .وقـد حـذا الباحثون اجلدد حذو أسلافهم يف جمـال البحوث التي تشـتد فيها
املنافسـة والتـي يتـم نرشهـا يف شـكل بـراءات اختراع أو دوريـات.
هـذا وتفـرض الوتائـر املتسـارعة للثـورة الصناعيـة الرابعة بنـاء أنـواع خمتلفة من
الروابـط املؤسسـية يف املسـتويات املحليـة والعامليـة وذلـك مـن أجلـل تقديـم برامج
على درجـة عاليـة مـن التنـوع واخلصوبـة يف مسـتوى القـدرات واملؤهلات .ويف
هـذا املجـال تبرز أمهيـة برامـج التوأمـة بين مؤسسـات التعليـم املحليـة واألجنبيـة
التـي ُتكِّـن مـن تطويـر اخلبرات وتبـادل املؤهلات واإلمكانيـات بين املؤسسـات
التوأمية.
-12-5كيف ميكن للجامعات أن تواكب الثورة الصناعية الرابعة:

ويبـدو أن التفاعـل األحـادي االجتـاه بين التعليم العايل والثـورة الصناعيـة الرابعة قد
فقـد قدرتـه على املنـاورة ،ألن التسـارع اهلائـل يف معطيـات التغير وحركتـه يفـرض على
التعليـم العـايل أن يتجـاوب بإيقاعـات خمتلفـة مـن حيث التسـارع والـذكاء والفطنة.
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غال ًبـا مـا تأخـذ العالقـة بين التعليـم واملجتمـع يف املجتمعـات التقليديـة اجتاهـا
وحيـد الطـرف إذ يتوقـع دائما أن يتوافـق التعليـم مـع االجتاهـات االقتصاديـة
والسياسـية السـائدة ويعبر عنهـا بـدالً مـن معارضتهـا ونقدهـا أو املشـاركة يف
صنعهـا .و ُيمكـن هلـذا التصـور التقليـدي أن يسـاعدنا يف فهم جوهـري للعالقة بني
التعليـم العـايل بمكوناته وعنـارصه وبني احليـاة االجتامعية واالقتصاديـة بعنارصها
ومكوناهتـا السوسـيولوجية ،كما يمكـن أن يسـاعدنا على تشـكيل توقعـات حـول
املسـتقبل.
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فالتعليـم العـايل يف خضـم هـذه الثـورة جيـد نفسـه مكرهـا على جمـاراة الثـورة
الصناعيـة الرابعـة يف عمليـة تفاعـل جـديل باجتاهـات متعددة .فلـم يعد كافيـا للتعليم
أن يتجـاوب مـع معطيـات الثـورة بمتغرياهتـا بل عليـه أن يتفاعل مـع موجباهتا إبداعا
وفاعليـة ،وهـذا يعنـي أنـه يتوجـب على التعليـم أن يشـارك يف بنـاء هـذه الثـورة وأن
يكـون فاعلا يف إبداعهـا مـن خلال االبتـكار واالبـداع يف جمـال البحـوث العلميـة
واملعرفيـة مشـاركة ف َّعالـة .وبعبـارة أخـرى جيـب على العالقـة أن تكـون تواتريـة يف
جمـال التفاعـل عبر سـياقات العـرض والطلـب .وهـذا يقضي بـأال تقـف اجلامعـات
عنـد حـدود االسـتجابة السـلبية ملعطيـات الثـورة الصناعيـة بـل يتوجـب عليهـا
املشـاركة الفعاليـة يف الفعاليـة احلضارية للثـورة الصناعية الرابعة عبر اإلنتاج العلمي
واالبتـكار واملشـاركة احليـة يف معطيـات التقـدم احلضـاري الشـامل عبر مناهجهـا
وبراجمهـا وبحوثهـا وابتكاراهتـا وإبداعاهتـا .وبعبـارة أدق جيـب أن حيـدث تـوازن
بين يف معادلـة العـرض والطلـب وأن تنتقل اجلامعـات من معادلـة الطلب إىل
جديـد ِّ
معادلـة العـرض وهـذا يعنـي أن حتقـق السـبق على ما جيـري يف الواقـع العملي للثورة
مـن حتـوالت وتغيرات .ويمكـن ترمجـة هـذه املسـألة بالقـول أنـه ُيمكـن للجامعـات
بـل جيـب عليهـا أن متتلـك ناصيـة التجديـد وأن حت ِّقـق سـبقها يف امليـدان التكنولوجي
والعلمـي على مـا جيـري يف واقـع احليـاة العمليـة .وهذا يقيض بـأن تتحـول اجلامعات
إىل منصـات التجديـد واإلبـداع وأن تكـون سـ َّباقة لوتائـر التغير التي حتـدث يف دائرة
احليـاة االبتكاريـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة .وتأسيسـا على هـذه الوضعيـة يتوجـب
على اجلامعـات أن ت ِّطـور ذاهتـا وأن تبـدع طر ًقـا جديـدة للتدريـس تعتمد على الفطنة
واحلكمـة والنقـد واإلبـداع وعليهـا أن تقـوم باستكشـاف الكيفيـات التـي يمكـن من
خالهلـا حتويـل بيئـة التعليم والتعلـم إىل بيئة فعالـة لتحقيق التفاعـل اإلبداعي َّ
اخللق
بين الطلاب واملدرسين والعاملين يف املجـال األكاديمـي على وجـه اإلطلاق.

تشـكِّل جتـارب املجتمعـات املتقدمـة يف جمـال التعليـم العـايل نموذجـا ميدان ًّيـا
ومعرف ًّيـا لطبيعـة العالقـة بين اجلامعـات والتغيير االجتامعي.لقد لعبـت اجلامعات
كبيرا يف توجيـه مسـارات الثـورة الصناعيـة األوىل والثانيـة والثالثـة
الغريبـة ً
دورا ً
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وهـي اآلن تنجـز دورهـا الفاعـل يف توجيـه الثـورة الصناعيـة الرابعـة .ومـن يتأمـل
يف مسـارات التقـدم احلـادث يف العلـوم واملعرفـة سيرى أن دور هـذه اجلامعـات مل
يتوقـف عنـد حـدود االسـتجابة لشروط الثـورات الصناعيـة والعلميـة بـل كانـت
منتجـة هلـا وفاعلـة يف حركتهـا ودينامياهتـا عبر البحـث العلمـي واملشـاركة احليويـة
يف تطويـر العلـوم والفنـون والتكنولوجيـا .إن التحـدي الـذي يواجـه اجلامعـات
الغربيـة ليـس يف أي حـال مـن األحوال االسـتجابة للثـورة الصناعيـة الرابعة بل هو
الكيفيـة التـي تسـهم هبـا هـذه اجلامعـات يف إنتاجهـا معرف ًّيـا وتكنولوج ًّيـا .فاإلنتاج
املعـريف للجامعـات الغربيـة ودوره يف تغيري العـامل واالنتقال بـه إىل فضاءات جديدة
متجـددة يشـكِّل اهلاجـس احلضـاري واملعـريف هلـذه اجلامعـات.

وغنـي عـن البيـان بـأن هـذه اجلامعـات متتلـك يف ذاهتـا القـدرة على املشـاركة بام
متتلـك عليـه مـن سمات وخصائـص وهيكليـات وفلسـفات وممارسـات أكاديميـة
متميـزة ومتكاملـة تسـمح هلا بأداء وظيفتها التارخيية يف مسـتوى النهوض احلضاري
بمجتمعاهتا.وممـاال ال شـك فيـه أن هـذه اجلامعـات تتميـز بمنظومـة مـن السمات
واخلصائـص العلميـة التـي متنحهـا القـدرة عىل املشـاركة يف بنـاء احلضارة اإلنسـانية
وإبـداع مسـاراهتا العلميـة ،ومنها:
أوال – حتظـى هـذه اجلامعات باسـتقالهلا الكامل إدار ًّيا وعلم ًّيـا ومال ًّيا وأكاديم ًّيا
وال توجـد أي سـلطة خارجيـة يمكنها أن تؤثر يف حركتها ونشـاطها .

ثالثـا -متتلـك هـذه اجلامعـات فلسـفات علميـة واضحـة تركـز على نشر املعرفة
واالبتـكار واإلبـداع العلمـي .

رابعـا – متتلـك هـذه اجلامعات تفاعال مسـتمرا ودائام مع الوسـط االقتصادي واملعريف
واإلنتاجـي يف املجتمعـات التـي حتتضنهـا إذغالبا مـا تكون رشيكا فاعلا يف عملية تطوير
املجتمـع واملشـاركة يف عملية اإلنتاج االجتامعـي والثقايف واالقتصادي.
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ثانيـا – تتمتـع هـذه اجلامعات باحلريـات األكاديميـة الكاملـة ألعضائها وطالهبا
وتتميـز بحياة حـرة ديمقراطية واسـعة.

خامسـا -غالبـا مـا ترتبـط هـذه اجلامعـات باملرشوعـات ،الوطنيـة للتنميـة
االقتصاديـة االجتامعيـة بصـورة دائمـة ومسـتمرة.

سادسـا -تسـعى هـذه اجلامعـات إىل تصفيـة كل أشـكال التعصـب والعنرصيـة
واألمـراض االجتامعيـة وتعمـل على ختريـج أجيـال مـن املفكريـن املبدعين يف كل
ميـدان ويف كل حقـل علمـي.

سـابعا – اسـتطاعت هـذه اجلامعـات أن تنتقـل كل ًّيـا مـن وظيفتهـا املعلوماتيـة إىل
وظيفتهـا املعرفيـة حيـث تركِّـز على إنتـاج املعرفـة وليـس على نقلهـا وتوزيعها .
ثامنـا – مـن أجـل حتقيـق الفاعليـة الكبرة فـإن هـذه اجلامعـات تعتمـد أنظمـة
داخليـة ف َّعالـة ودقيقـة تعتمد على تطوير املناهج واألسـاتذة والبنـى اهليكيلة وجتعل
املهمـة األساسـية للجامعـة يف عمليـة بنـاء املعرفـة وتطويـر البحـث العلمـي.

تاسـعا – كل يشء يف هـذه اجلامعـات خيـدم البحـث العلمـي واإلنتـاج املعـريف
الـذي يشـكِّل غايـة الغايـات ومنتهـى كل فعاليـة يف هـذه اجلامعـات وختصـص
للبحـث العلمـي ميزانيـات كبيرة جـدًّ ا بـكل املقاييـس.

عـارشا – تركِّـز هـذه اجلامعات على الرشاكات املجتمعيـة وتعتمد مبـدأ التنافس
العلمـي مـع اجلامعـات املناظرة مـن أجل حتقيق التقـدم العلمـي يف كل ميدان.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

هـذه هـي العنـارص األساسـية التـي جعلـت مـن هـذه اجلامعـات رافعـات
حضاريـة منتجـة للعلـم واملعرفـة وتلـك هـي املـؤرشات التـي ُيمكـن أن نعتمدهـا
يف حتديـد فعاليـة جامعاتنـا العربيـة واخلليجية.والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه إىل أي
حـد اسـتطاعت فيـه جامعاتنـا العربيـة واخلليجيـة أن حتقـق هذه الشروط احلضارية
للفعاليـة األكاديميـة التـي نشـهدها يف املجتمعـات املتقدمـة؟!
 -13-5أنسنة التعليم ضرورة أخالقية يف فضاء الثورة الرابعة:
ال خيفــى عــى العارفــن أن الثــورة الرابعــة بــا تنطــوي عليــه مــن خماطــر وتعقيدات
حتتــاج إىل درجــات كبــرة مــن الوعــي والتفكــر النقــدي والقــدرة عــى التعلــم الــذايت
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قـادرا على التجـاوب مـع معـدالت التغير الكبيرة والتعقيـدات
عمل ًّيـا ليكـون
ً
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والوفــاء بمتطلبــات التفكــر مــا بعــد املعــريف بــكل متطلبــات التحليــل والتفكيــك
والنقــد والتأمــل واالســتقالل األخالقــي يضــع قســط عــى التكيــف والتعلــم
والتفكــر الــذايت .ويالحــظ اليــوم أن مــدة صالحيــة أي مهــارة أو خــرة قــد أصبحــت
قصــرة بمقاييــس التطــور والتغــر احلادثــن يف زمــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة،
وهــذا التغــر يتطلــب مــن أصحــاب املهــارات العليــا والدنيــا حتديــث مهاراهتــم
وخرباهتــم باســتمرار واالطــاع عــى آخــر مســتجدات العلــوم واملعــارف واخلــرات
والتقنيــات والصناعــات اجلديــدة التــي تظهــر بعــد انتهــاء مرحلــة التدريــب التــي
قضوهــا يف التعلــم .وينبــه الرتبويــون إىل األمهيــة الكبــرة للتفكــر النقــدي األخالقــي
والتفاعــل اإلنســاين بــن الثقافــات وذلــك مــن أجــل االســتخدام املســتنري واآلمــن
للتكنولوجيــات النوعيــة اآلخــذة بالتطــور املســتمر .فالتطــور التكنولوجــي املذهــل
الــذي تشــهده اإلنســانية يف مضــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتكون آثــاره خميفــة
ومدمــرة عــى األفــراد واملجتمــع إذا مل يرتافــق بثقافــة أخالقيــة تضمن ســامة املجتمع.
وهــذا يعنــي أنــه جيــب عــى اجلامعــات واملؤسســات الرتبويــة يف التعليــم والســيام يف
التعليــم العــايل أن تقــوم بصقــل الطــاب أخالق ًّيــا وإعدادهــم ليكونــوا قادريــن عــى
توجيــه أنفســهم وجمتمعهــم بحكمــة ومهــارة يف عــامل الغــد املغمــور باملفاجــآت ،كــا
جيــب إعدادهــم ليكونــوا قادريــن عــى بنــاء مســتقبل آمــن وخـ َّـاق يمكننــا وأحفادنــا
مــن العيــش فيــه بأمــان وســام .فالتكنولوجيــا اهلائلــة قــد تنطــوي عــى جوانــب
تطبيقيــة ســلبية يف املجتمــع ومــن أجــل ذلــك جيــب تأهيــل الطــاب وتوجيههــم
نحــو ممارســات أخالقيــة تنتــزع رشور هــذا العــامل وتكــرس فيــه كل القيــم اإلنســانية
َّ
اخللقــة .فالتعليــم العــايل يف هنايــة األمــر معنــي ببنــاء عــامل جديــد قائــم عــى أســس
ـادرا عــى توجيــه التكنولوجيــا واكتشــافاهتا للنهــوض إنســان ًّيا
أخالقيــة وأن يكــون قـ ً
وأخالق ًّيــا بمجتمعاتنــا يف املســتقبل الــذي نرجــوه ،وأن يعمــل عــى بنــاء ثقافــة إنســانية
يمكنهــا املشــاركة يف حتقيــق جمتمــع أخالقــي يتميــز بطابــع األصالــة واالســتدامة .64
وضمـن هـذه التوجهـات اإلنسـانية فـإن التعليـم املهنـي والتقنـي جيـب أن َِّ
يطور

املتزايـدة للتطـور التكنولوجـي ،كما جيـب تأهيـل الطلاب يف القطـاع التعليمـي ملـا
حيـدث يف عـامل التوظيـف مـن تقلبـات تتمثـل يف اختفـاء عـدد كبير مـن الوظائـف
التقليديـة وظهـور عـدد جديـد مـن املهـن اجلديـدة التـي تتواكـب مع مسيرة التطور
الثـوري يف خمتلـف جمـاالت احليـاة يف فضـاء الثـورة الرابعـة .وهنـا سـوف حتتـاج
الربامـج التعليميـة يف هـذا التعليم ويف غريه أيضاإىل جمانبة املهـام الروتينية واالنتقال
إىل التفكير يف املهـام الذكيـة التي أصبحت مـن متطلبات الثـورة القادمة وهذا يعني
تطور يف عادات العقـل والقدرة عىل اإلبـداع واالبتكار يف
أنـه جيـب على املناهـج أن ِّ
جمـال الدراسـة والعمـل يف خمتلـف املسـتويات .وعلى هـذا النحـو جيـب الرتكيز عىل
جوانـب مهنيـة تكنولوجيـة جديـدة تتم َّثـل يف تكوين املهـارات الرقم َّيـة مثل املالحة
اإلليكرتونيـة ،وترسـيخ أخالقيـات العمـل ،وتأصيـل نـوازع اإلبـداع واالبتـكار،
تؤهـل الطلاب للعيش
والتمكين للعمـل التعـاوين اجلامعـي ،وهـي كلهـا مهـارات ِّ
الف َّعـال اآلمـن يف أحضـان الثـورة الصناعيـة الرابعـة.

ويؤ ِّكــد تــري إيغلتــون أمهيــة العلــوم اإلنســانية التــي عمــدت رئيســة الــوزراء
الربيطانيــة الســابقة مارغريــت تاتــر إىل إضعافهــا ،ويقــول» :إذا اختفــى التاريــخ
والفلســفة وغريمهــا مــن احليــاة األكاديميــة ،فــا يتبقــى لدينــا هــو جمــرد مــكان
للتدريــب التقنــي أو معهــد بحــوث .لكنهــا لــن تكــون جامعــة باملعنــى الكالســيكي
للمصطلــح65.
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تفيـض بيئـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة بالتكنولوجيـا الذكيـة مثـل :التكنولوجيـا
احليويـة والـذكاء االصطناعـي ومثـل هـذه التكنولوجيـا تضعنـا على حمـك التأمـل
يف اجلوانـب اإلنسـانية لعالقـة اإلنسـان باإلنسـان وعالقتـه بالبيئـة التـي يعيـش
فيهـا كما يف عالقتـه بمنظومـة التغيرات التكنولوجيـة .والسـؤال كيـف تسـتجيب
الفنـون احلـرة هلـذا الشرط البشري اجلديـد؟ وهـذا يوجـب اإلشـارة إىل أن عـد ًدا
كبيرا مـن القضايـا االجتامعيـة احليويـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة سـتجد صداها يف
ً
برامـج ومناهـج الفنـون احلرة .فالثـورة الصناعية اجلديـدة سـتكون مصحوبة بنمط
جديـد مـن االضطرابـات االجتامعيـة التـي تتعلـق بالعمـل وخمتلـف مظاهـر احليـاة
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اجلديـدة وبالتـايل فـإن مسـؤولية مواجهـة هـذه التحديـات اجلديـدة بطريقـة واعيـة
وخالقـة تقـع على عاتـق العلوم اإلنسـانية ويتطلـب هذا األمـر تطويـرا يف مناهجها
وأسـاليب عملهـا ،وذلـك ملواجهة العالقات اإلشـكالية بني زيـادة أرباح الرشكات
وانخفـاض األجـور واختفـاء بعـض الوظائـف كنتيجـة طبيع َّيـة للتوظيـف الواسـع
للروبورتـات والتقنيـات الذكيـة يف داخـل الشركات التي بـدأت ُّ
حتل مـكان العاملة
البرشية.
وهــذه األنــاط اجلديــدة مــن التوظيــف للــذكاءات اآلليــة واإلليكرتونيــة
ســتفرض نوعــا مــن التغيــر يف املناهــج الدراسـ َّية كنــوع مــن االســتجابة للتوتــرات
السياســية واالجتامعيــة التــي ســتصاحب وتــرة التغــر التكنولوجــي املتســارع،
واالســتجابة ملفارقــات التكنولوجيــات التــي تــؤ ِّدي إىل تعزيــز الديمقراطيــة
االجتامعيــة مــن جهــة ويف الوقــت نفســه إىل تركيــز الثــروة والســلطة لصالــح
الــركات التكنولوجيــة العمالقــة مــن جهــة أخــرى .فــإن اآلثار السياســية للتوســع
والتقــارب مــا بــن املظاهــر املاديــة والرقم َّيــة والبيولوجيــة ســتكون عميقة وشــاملة.
ومــن املتوقــع أن هــذا التطــور ســيمكن املواطنــن مــن التعامــل الديمقراطــي مــع
احلكومــات ،والتعبــر عــن آرائهــم ومواقفهــم ،وتنســيق جهودهــم ،إىل درجــة
كبــرة ويف الوقــت نفســه ســيمكن احلكومــات مــن امتــاك قــوى تكنولوجيــة
جديــدة لزيــادة ســيطرهتا عــى مواطنيهــا .66
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ومــع تطــور التعليــم عــر اإلنرتنيــت والتوســع يف توظيفاتــه يف جمــال الــذكاء
االصطناعــي تولــد احلاجــة إىل نــوع مــن التنظــر الرتبــوي يف جمــال البيداغوجيــا
الرقم َّيــة .لقــد أطلــق البعــض عــى النــاذج القديمــة للتعليــم صفــة «املركزيــة
اإلنســانوية» ( )anthropocentrichumanismكــا أطلقــوا عــى التعليــم الرقمــي
اجلديــد «مــا بعــد اإلنســانوية»( .)Critical post-humanismوتشــدد هــذه
املقاربــات الرتبويــة عــى أن التعليــم الرقمــي هــو أكثــر مــن اهتــام تكنولوجــي أو
تقن َّيــات متقدمــة فاملســألة تتعلــق بقــدرة هــذه التقن َّيــات اجلديــدة عــى إحــداث
تغــرات هائلــة يف املجتمــع .وهــذا األمــر يتطلــب جوهر ًّيــا العمــل عــى بنــاء

منهج َّيــات تربويــة جديــدة تتجــاوز حــدود مفاهيمنــا الســابقة حــول التفاعــل
الثقــايف االجتامعــي ،وتعمــل يف الوقــت نفســه عــى بنــاء اجتاهــات جديــدة يف النظــرة
إىل الطابــع اإلنســاين املشــرك ملختلــف املجتمعــات اإلنســانية بغــض النظــر عــن
احلــدود اجلغرافيــة واالنتــاءات العرق َّيــة  .67و ُيمكــن ملثــل هــذه املنهج َّيــات الرتبويــة
أن تســاعد الطــاب عــى التعامــل مــع القضايــا املع َّقــدة مــن خــال الفضــاء
وتلمــس األبعــاد الفلســفية للــذكاءات االصطناعيــة التــي
اإللكــروين لإلنرتنــت ُّ
قــد تقــرب أو حتــى تتفــوق عــى الــذكاء البــري.
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وممَّــا ال شــك فيــه أن هــذه الثــورة ســتحدث نوعــا مــن القطيعــة بــن الطبيعــة
والثقافــة ،بــن العــام واخلــاص ،كــا بــن مــا هــو إنســاين ومــا هــو غــر إنســاين،
ومثــل هــذه القضايــا ال ُيمكــن أن تنفصــل عــن حركــة التقــدم العلمــي والتقنــي.
وهنــا يــأيت دور املناهــج الرتبويــة اجلديــدة يف العــر «الســيرباين» ملعاجلــة هــذه
االنقســامات وردم هــذه الفجــوات والســيام هــذه التــي ُيمكــن أن تفــرض
نفســها بــن خمتلــف العلــوم اإلنســانية وذلــك مــن أجــل بنــاء نظــام معــريف يتميــز
بأنــه أكثــر اكتــاال وتفاعــا باملقارنــة مــع التعليــم الكالســيكي يف مرحلــة الثــورة
الصناعيــة الثالثــة .وضمــن هــذه الصــرورة يرتتــب عــى املناهــج الرتبويــة املنتظــرة
أن تعالــج منظومــات املفاهيــم التــي تتعلــق :باهلويــة ،واالنتــاء ،واإلرادة احلــرة،
والديمقراطيــة ،وحقــوق اإلنســان ،واحلتميــة اجلينيــة ،والقوانــن االجتامعيــة ،وأن
تتناوهلــا بالدراســة والتحليــل يف ســياق منهجــي متكامــل لتمكــن الناشــئة مــن
الضلــوع بمســؤولياهتم األخالقيــة واالجتامعيــة يف عــر جديــد هتتــز فيــه كثــر
مــن القيــم اإلنســانية وتتســاقط فيــه أنســاق املعايــر األخالقيــة التقليديــة .ومثــل
هــذه املناهــج ســتأخذ بعــن االعتبــار الطبيعــة املتغــرة للعالقــات االجتامعيــة
والتفاعــات اإلنســانية ،وســتتناول تأثــر وســائل التواصــل االجتامعــي،
وااللتزامــات األخالقيــة جتــاه اجلامعــات اإلنســانية األخــرى ،وخمتلــف قضايــا
املجتمــع ،واألمــة ،والعــامل ،وســيكون تنــاول هــذه القضايــا حمور ًّيــا يف املناهــج
الدراســية يف تضاعيــف الثــورة الرابعــة .68
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وجيـري التقديـر اليـوم بـان يتوجـب على التعليـم اجلامعـي أال يقف عنـد حدود
حتليـل ومواجهـة مشـكالته الداخليـة التقنيـة والعلميـة بـل جيـب عليـه أن يتنـاول
القضايـا احليويـة يف املجتمـع وأن يؤكِّد يف الوقت ذاته عىل تناول املشـكالت املحلية
والعامليـة وأن يعـزز الصلـة والعالقـات املتبادلـة بين الظواهـر العلميـة الفيزيائيـة
والكيميائيـة بين مـا هـو معنـوي ومـادي وأن يـدرس خمتلـف األبعـاد :البيولوجيـة
والنفسـية والتقنيـة واالقتصاديـة ألي مـن املشـكالت والتحديـات التـي يواجههـا.
6ـ املؤشرات األساسية لفعالية التعليم العالي واجلامعي يف دول اخلليج العربي:

وسـنعمل يف هـذا املسـتوى على تفكيـك البنيـة الوظيفيـة للجامعـات اخلليجيـة:
داخل ًّيـا وخارج ًّيـا عبر منظومـة مـن املـؤرشات الكبرى دون أن نخـوض يف كثير
يف مجيـع التفاصيـل الصغـرى هلـذه املـؤرشات .ومـن املـؤرشات التـي اعتمدناهـا:
اسـتقاللية اجلامعـة ،واحلريـات األكاديميـة ،والبحـث العلمـي ،تسـييس اجلامعات
ُ
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يوجـد منهج ًّيـا نسـق كبير مـن املتغيرات واملـؤرشات البنيويـة التـي ُيمكـن أن
تعتمـد يف حتليـل املؤسسـات األكاديميـة وفهـم مكوناهتـا ودراسـة فاعليتهـا .وغالبا
مـا يعـول على هـذه املـؤرشات يف فهـم آليـات اشـتغال اجلامعـة ومـدى فعاليتهـا
الوظيفيـة وقدرهتـا على األداء األكاديمـي يف جمتمعاهتـا .وغالبـا ما يعتمـد الباحثون
على منظومتين أساسـيتني يف تفحـص األداء اجلامعـي ُيطلـق على األول الكفـاءة
الداخليـة وعىل الثـاين الكفاءة اخلارجية للمؤسسـات األكاديميـة .ويقصد بالكفاءة
مكوناهتا( :األسـتاذ،
الداخليـة منظومـة الفعاليـات التـي تتم يف داخـل اجلامعة وبني ِّ
الطالـب ،املناهـج ،البنيـة التحتيـة ،اإلدارة ـ اإلستراتيجيات ،والبحـث العلمـي )،
ويقصـد بالكفـاءة اخلارجيـة للجامعة قـدرة اجلامعة عىل التأثري يف وسـطها اخلارجي
يف جمـال السـوق والعمـل واإلبـداع واالبتـكار ونوعيـة اخلرجيين وفاعليتهـم .وممـا
ال شـك فيـه أن الفاعليـة اخلارجيـة تعتمـد بالضرورة على الفاعليـة الداخليـة التـي
تتم َّثـل يف مفهـوم جـودة التعليـم.

اخلليجيـة ،والفسـاد اجلامعـي ومـن ثـم متغير خمرجـات اجلامعـات اخلليجيـة التـي
يـؤرش على الكفـاءة اخلارجية للجامعـة .ونحن بالطبـع نعتمد هنا املنهـج التفكيكي
إذ نقـوم بتفكيـك مكونـات العمـل اجلامعـي بنيو ًّيـا وذلـك مـن أجـل فهـم آليـات
اشـتغاله والكشـف عـن مسـتوى األداء الوظيفـي والعلمـي للجامعـة يف مسـتوى
اإلانتـاج العلمـي والوظيفـي.
و ُيمكـن الرتكيـز يف هـذا السـياق على ثالثـة مؤرشات أساسـ َّية لفحص مسـتوى
فاعليـة هـذه اجلامعـات وهـي :اسـتقاللية اجلامعـة وحرياهتـا األكاديميـة أوال ثـم
الوظيفـة العلميـة واملعرفيـة ثان ًيا ،وأخيرا خمرجـات اجلامعة ومدى أهليتهـم لتغطية
احلاجـات األساسـية يف املجتمـع.

وال بـدَّ لنـا يف هـذا السـياق تقديم مـؤرشات لفعال َّية هذه اجلامعات باإلشـارة إىل
ثالثـة مـؤرشات قـد ختفـى عـن أصحـاب اخلبرة يف قيـاس مـدى فاعليـة اجلامعـات
اخلليج َّيـة يف جمتمعاهتـا ومـدى قدرهتـا على مواكبة التحـوالت احلضاريـة اجلارية يف
العـامل اليوم.
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اجلامعـات التـي تتصـف باملرونـة والقدرة ليسـت هي التـي حتتـل املراتب األوىل
يف التصنيفـات العامليـة بـل هـي اجلامعة التـي تتميز بكفاءهتـا :الداخليـة واخلارجية،
فقـوة نظـام جامعـي يف دولـة مـا تتمثـل يف قدرتـه على اسـتيعاب مجيـع الطلاب
املؤهلين والراغبين بمتابعـة حتصيلهـم العلمـي العـايل يف اجلامعـات واملؤسسـات
التعليميـة ونعنـي بذلك حتقيق ما يسـمى بتكافـؤ الفرص التعليميـة يف التعليم العايل
وحتقيـق نسـب عليـا يف اسـتيعاب الطلاب وضمان تعليمهم إىل احلـد األقىص الذي
يرغبـون فيهـا دون متييـز بين اجلنسين أو االنتماءات االجتامعيـة.
-1 -6بنية النظام اجلامعي واملؤسسات األكادميية يف دول اخلليج:
إذا كان الســؤال األســايس لدراســتنا يتمثــل يف الكشــف عــن قــدرة اجلامعــات
العربيــة واخلليجيــة عــى مواجهــة التحديــات التارخييــة القادمــة يف معــرك الثــورة
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الصناعيــة الرابعــة ،فإنــه يتوجــب علينــا أن نلقــي نظــرة خاطفــة عــى الســات
واخلصائــص التــي تتمتــع هبــا جامعاتنــا اخلليجيــة أو العربيــة .فعندمــا يــراد للتعليــم
العــايل أن يســتجيب فعل ًّيــا ملواجهــة حتديــات احلــارض واملســتقبل جيــب أن تتوفــر
فيــه ســات حيويــة قــادرة عــى ضــان قدرتــه يف معــرك املواجهــة والتحــدي.
تصــورا
وال بــد قبــل أن نتحــرك يف مداخــل هــذه اإلشــكالية جيــدر بنــا أن نقــدم
ُّ
عا ًّمــا وخاطفــا عــن حــدود وأبعــاد وخصائــص هــذه اجلامعات.تتســم مؤسســات
التعليــم العــايل واجلامعــي يف العــامل العــريب بحداثــة العهــد ،وتبــن الوقائــع التارخييــة
أن ثالثــة أربـــاع اجلامعـــات العربيــة أنشــئت يف الربــع األخــر مــن القــرن العرشيــن
وتبــن اإلحصائيــات اجلاريــة أن  %57مــن اجلامعــات العربيــة ال يتعــدى عمرهــا
عــى اخلمســة عــر عامــ ًا .69ومثــل هــذه احلداثــة تشــكل مــؤرشا قو ًّيــا عــى أن
اجلامعــات العربيــة مل تتبلــور بعــد كمؤسســات علميــة عريقــة قــادرة عــى جمــاراة
الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،ألن هــذه اجلامعــات احلديثــة حتتــاج إىل وقــت طويــل
ترســخ بنيتهــا املؤســـسية وجتــ ِّـود دورهـــا املعــريف لتح ِّقــق مــا هــو منتظــر منهــا
لكــي ِّ
مــن إنجــازات علميــة ملجتمعاهتــا.
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وإذا كانــت اجلامعــات العربيــة تتميــز بحداثتهــا بصــورة عاملــة فــإن اجلامعــات
اخلليجيــة هــي األكثــر حداثــة وغضاضة إذ تم إنشــاؤها حديثا يف عقدي :الســبعينيات
والثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،وتعــد جامعــة امللــك ســعود أقــدم هــذه اجلامعــات
ـم تأسيســها عــام  ،1957تلتهــا اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة التــي
حيــث تـ ّ
ـم تأسيســها يف عــام  ،1960وبعــد ثــاث ســنوات تــم تأســيس جامعــة البــرول
تـ ّ
واملعــادن بالظهــران يف عــام  ،1963ومــن ثــم تقاطــرت اجلامعــات الســعودية إذ تــم
الحقــا تأســيس جامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة عــام  ،1966وعــى التــوايل وجامعة
امللــك فيصــل بالدمــام عــام  ،1974وجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود االســامية يف
الريــاض عــام  ،1974وجامعــة أم القــرى يف مكــة املكرمــة عــام  71 .1981 70وتعــد
جامعــة الكويــت رابــع أقــدم جامعــة يف اخلليــج التــي تأسســت عــام  ،72 1966تلتهــا
جامعتــا :قطــر  73واإلمــارات العربيــة 74عــام  ،1977ثــم الكليــة اجلامعيــة للعلــوم

واآلداب والرتبيــة يف البحريــن  75عــام  ،1978ثــم جامعتــي البحريــن وجامعــة
الســلطان قابــوس عــام .1986

ومــن الطبيعــي أن يتقاطــر إنشــاء اجلامعــات األخــرى عــر الزمــن خــال العقود
الثالثــة املاضيــة ليصبــح عــدد اجلامعــات والكليــات ومؤسســات التعليــم العــايل
يف الــدول الســت  111جامعــة يف عــام 2009كــا تبـ ِّـن اإلحصائيــات املتوفــرة يف
األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون اخلليجــي (76انظــر اجلــدول.)1
اجلدول ()1
تطــور عــدد اجلامعــات والكليــات ومؤسســات التعليــم العالــي يف دول مجلــس
التعــاون بــن عامــي 2007 :و.*2009
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*املصــدر :جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ،األمانــة العامــة ،قطــاع شــئون املعلومــات ،إدارة االحصــاء ،النــرة
اإلحصائيــة ،العــدد 203 ،21
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تبـ ِّـن اإلحصائيــات احلديثــة أن عــدد اجلامعــات والكليــات ومؤسســات التعليم
يف دول جملــس التعــاون قــد ارتفــع مــن  73مؤسســة يف العــام اجلامعــي -2007
 2008إىل  245مؤسســة يف العــام اجلامعــي  ،2015 -2014منهــا  33مؤسســة
حكوميــة ،و 212مؤسســة خاصــة .77وقــد ارتفــع هــذا العــدد إىل  261جامعــة يف
إحصائيــات العــام الــدرايس  .2018 -2017ويوضــح اجلــدول ( )2توزيــع هــذه
اجلامعــات وفقــا لــدول جملــس التعــاون الســنة.
اجلدول ()2
عدد اجلامعات يف دول مجلس التعاون للعام الدراسي  2017ـ 2018
الدولة
عدد اجلامعات

السعودية اإلمارات
78

76

ُعامن
63

البحرين الكويت
15

14

قطر

املجموع

15

261

ويتَّضــح أن إحصائيــات اجلــدول األول والثــاين قــد شــملت :الكليــات
واجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل ،ولــذا ومــن أجــل تقديــم صــورة أكثــر
وضوحــا حــول عــدد اجلامعــات (مؤسســات التعليــم العــايل ) جلأنــا إىل إحصائيــات
ً
78
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي (تقريــر املعرفــة العــريب لعــام  )2014الــذي يقــدم
تفصيــات دقيقــة حــول عــدد الطــاب واجلامعــات يف عــام  2011وقمنــا بإعــداد
ومفصلــة لواقــع التعليــم العــايل
اجلــدول رقــم ()3الــذي يقــدم صــورة واضحــة
َّ
اجلامعــي اخلليجــي بأعــداد الطــاب وعــدد أعضــاء اهليئــة التدريســية يف عــام .2011
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يتحــدث الدكتــور ســامل بــن عــي ســامل القحطــاين أســتاذ املناهــج وطــرق
التدريــس يف كليــة الرتبيــة ووكيــل جامعــة امللــك خالد يف اململكــة العربية الســعودية
عــن «تطــور كمــي كبــر» شــهده التعليــم العــايل يف دول اخلليــج حيــث تضاعفــت
أعــداد الطــاب والطالبــات ،ويشــر يف الوقــت نفســه إىل «صعوبــة إجيــاد املوازنــة
الدقيقــة بــن التوســع الكمــي واجلــودة النوعيــة للربامــج واملخرجــات التعليميــة،
ممــا أحــدث بعــض املشــكالت التــي اصطدمــت بمتطلبــات التنميــة واحتياجــات
ســوق العمــل»..79

اجلدول ()3
عدد اجلامعات يف دول مجلس التعاون للعام الدراسي 2011
الدولة
البحرين

نسبة أعضاء اهليئة
عدد أعضاء
عدد
حكومي خاص جمموع
الطالب اهليئة التدريسية التدريسية إىل عدد الطالب
2

8

1

7

اإلمارات

2

الكويت

1

عامن

4

5

السعودية

23

جمموع

30

53

قطر

8

80000

4100

20

19

21

8

1

10

35848

3100

12

7

59333

34560

1861

1705

32

20

667000 31

21320

31

892241 83

33186

27

7

15500

1100

14

املصــدر :برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي ،تقريــر املعرفــة العــريب للعــام  ،2014الشــباب وتوطــن املعرفــة ،مؤسســة حممــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،دار الغديــر للطباعــة والنــر ،ديب2014 ،
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ويف الوقــت الــذي تظهــر فيــه اإلحصائيــات االرتفــاع املطــرد يف عــدد امللتحقــن
يف مؤسســات التعليــم العــايل يف البلــدان العربيــة مــع االرتفــاع امللحــوظ يف نســبة
اإلنــاث ،فــإن هــذه اإلحصائيــات تظهــر أيض ـ ًا أن نســبة قليلــة مــن الطــاب قــد
التحقــوا بالتخصصــات العلميــة أي :يف العلــوم األساســية (اهلندســة والطــب
واملــواد العلميـــة األخــرى) وهــذا يعــد مــؤرش ًا ســلب ًّيا يف إطــار الســعي لبنــاء قــدرة
برشيــة متوازنــة فـــي جمـــال العلـــم والتكنولوجيــا 80.

وعــى هــذا النحــو تعــاين اجلامعــات اخلليجيــة مــن التضخــم الكبــر يف عــدد
الطــاب يف االختصاصــات اإلنســانية عــى حســاب االختصاصــات العلميــة ،ويف
هــذا الصــدد يشــر حممــد عبــد اهلل املنيــع يف دراســة لــه حــول بنيــة التعليــم اجلامعــي
اخلليجــي إىل أن «الضغــوط الكبــرة عــى مؤسســات التعليــم العــايل أ َّدت إىل قبــول
أعــداد كبــرة يف التخصصــات النظريــة التــي ال حتتــاج إىل جتهيــزات كثــرة ،ممَّــا أ َّدى
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إىل اختــال التــوازن بــن التخصصــات النظريــة والعلميــة ،ممَّــا نتــج عنــه زيــادة يف
أعــداد اخلرجيــن مــن هــذه الكليــات بدرجــة تفــوق حاجــة ســوق العمــل».81

وهــذه الظاهــرة تنســحب عــى أغلــب اجلامعــات اخلليجيــة بصــورة عامــة .ولــو
أخذنــا الســعودية عــى ســبيل املثــال لوجدنــا بــأن الكثافــة الطالبيــة يف «التخصصــات
ـم اإلشــكاليات التــي تعانيهــا العالقــة بــن اجلامعات
النظريــة» تشـكِّل واحــدة مــن أهـ ِّ
وســوق العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وتبـ ِّـن اإلحصائيــات اجلاريــة أن عــدد
خرجيــي اجلامعــات يف العــام الــدرايس 1422/1421هـــ قــد وصــل إىل 64519
خرجيــ ًا وخرجيــة ،وبلغــت نســبة خرجيــي املجــاالت النظريــة مــن هــذا العــدد إىل
 ،%86.82يف حــن مل تتجــاوز نســبة خرجيــي املجــاالت العلميــة ،%10.67
وانخفضــت النســبة يف خرجيــي التخصصــات الطبيــة إىل  %2.5فقــط .82

وعندمــا ننظــر يف مدخــات اجلامعــة نجــد أن الطــاب يتكدَّ ســون يف الفــروع
النظريــة عــى حســاب الفــروع العلميــة ،وهــذا يــؤ ِّدي إىل البطالــة بأنواعهــا :املقنَّعــة
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وتؤكِّــد إحصائيــات وزارة التعليــم العــايل أن توزيــع التخصصــات املختلفــة
يســر يف اجتــاه معاكــس للتوقعــات ،إذ أن النمــو يف ختصــص العلــوم االجتامعيــة
واإلنســانية يتســارع بنســبة أكــر مــن باقــي التخصصــات ،يف الوقــت الــذي تــزداد
فيــه أمهيــة العلــوم والتكنولوجيــا ،حيــث ازدادت نســبة الطــاب يف الدراســات
اإلنســانية واالجتامعيــة مــن  %59.2يف عــام 1405هـــ إىل  %77.3يف عــام
1416هـــ ،وانخفضــت نســبة الطــاب يف العلــوم اهلندســية مــن  %11.8إىل
 ،%4.6ونســبة الطــاب يف العلــوم الطبيــة مــن  %9.4إىل  ،%2.7وكذلــك
انخفضــت نســبة الطــاب يف العلــوم الطبيعيــة مــن  %8.2إىل  ،%6.5ويف العلــوم
الزراعيــة مــن  %3إىل  83 .%1.4وهــذه الظاهــرة تؤكِّدهــا اإلحصائيــات اجلاريــة يف
جامعــة الكويــت ويف تبلــغ نســبة خرجيــي اجلامعــة يف فــروع اإلنســانيات %74مــن
جممــوع اخلرجيــن ،بينــا تبلــغ نســبة خرجيــي العلــوم الطبيعيــة  %26فقــط كــا تبلــغ
نســبة اخلرجيــات  %67مــن جممــوع خرجيــي مؤسســات التعليــم العــايل .84

واملكشــوفة .فعــى ســبيل املثــال تقــدر نســبة التوجيــه الدينــي يف الســعودية بنحــو
 %40-30مــن خمتلــف مســتويات التعليــم العــام واجلامعــي .ويقــدر أن  %42مــن
اخلرجيــن يف الســعودية حيملــون شــهادات يف العلــوم االجتامعيــة والدراســات
اإلســامية  .85وهــذا يعنــي أن هنــاك ســوء توزيــع يف عمليــات االنتســاب إىل
اجلامعــة حيــث ُّ
تقــل أعــداد الطــاب يف الكليــات العلميــة ،وتــزداد عــى نحــو
مذهــل يف االختصاصــات األدبيــة واالجتامعيــة.
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ويف الكويـت قمنـا بإجـراء دراسـة إحصائيـة حـول تـوزع الطلاب بين
االختصاصـات العلميـة الدقيقـة( :طب ،هندسـة ،علوم طبية ،صيدلـة ،رياضيات،
تبين لنـا مـن واقـع إحصائيـات
علـوم ،فيزيـاء ) واالختصاصـات اإلنسـانية .وقـد َّ
عـدد الطلاب املقبولين أن  %65.5مـن الطلاب سـجلوا يف الفـروع اإلنسـانية
مقابـل  34.5يف العلـوم التطبيقيـة ،وذلـك يف العـام الـدرايس .2014/2013
وتبين لنـا أن نسـبة املسـجلني يف االختصاصـات اإلنسـانية ارتفعـت مـن %58.4
َّ
يف العـام الـدرايس  2001/200إىل  65.5يف العـام الـدرايس ،2014/2013
املسـجلني يف العلـوم التطبيقيـة مـن  %41.6يف العام
ويقابـل ذلـك انخفـاض نسـبة
َّ
الـدرايس  2001/2000إىل  %34.5يف العـام الـدرايس  .2014/2013ومـن
املالحـظ هنـا َّ
أن عـدد املسـجلني يف كليـة الرشيعـة تضاعـف بنسـبة  %256,9بين
هاتين الفرتتين ،إذ بلـغ عـدد الطلاب املسـجلني يف كليـة الرشيعـة  331يف العـام
الـدرايس  2001/200يف حين بلـغ عـدد الطلاب املسـجلني يف الكليـة نفسـها
 1181طالبـا وطالبـة يف العام الـدرايس  .2014 -2013وتأيت هذه املالحظات يف
الوقـت الـذي ُيعـاين فيـه املجتمـع الكويتـي واجلامعة نفسـها من نقـص خطري وكبري
يف خمتلـف االختصاصـات العلميـة.
ويــرى وفيــق قانصــوه :أن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه مناهــج التعليــم
العــايل «االعتــاد يف تنفيــذ املناهــج عــى أســاليب تقليديــة وعــدم التكامــل بــن
التعليــم العــام الثانــوي وبرامــج التعليــم العــايل ممــا أوجــد فجــوة بــن املرحلتــن
والقصــور يف املواءمــة بــن برامــج التعليــم العــايل ومتطلبــات ســوق العمــل» .86
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ويلفــت قانصــوه النظــر إىل «خطــورة تنفيــذ مناهــج التعليــم العــايل باســتخدام
األســاليب والطــرق التدريســية والنشــاطات التعليميــة التقليديــة التــي ال تســتجيب
حلاجــات الطــاب» ،ويشــر أيضــا إىل « غيــاب اإلســراتيجية الواضحــة املســتقبلية
لربامــج وخطــط التعليــم العــايل ممَّــا ســبب يف بقــاء هــذه الربامــج التعليميــة يف وضــع
ال يواكــب أو يســتجيب لتغــرات املجتمــع ومتطلبــات ســوق العمــل وضعــف
التواصــل بــن مؤسســات التعليــم العــايل واملجتمــع ممَّــا أحــدث فجــوة بــن تلبيــة
احتياجــات ســوق العمــل».87

ويف الكويــت ب َّينــت إحصائيــة حديثــة ملركــز نظــم املعلومــات بــوزارة التعليــم
العــايل ،منظومــة الديــرة اإللكرتونيــة ،يف عــام 2016أن إمجــايل الطلبــة الدارســن
يف اخلــارج مــن املبتعثــن مــن الــوزارة أو الطلبــة اخلاصــن أو مبتعثــي اجلهــات
ُ
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ويعــاين التعليــم العــايل اخلليجــي بصــورة عامــة مــن التضخــم الكبــر يف أعــداد
املبتعثــن إىل اخلــارج ومــع أمهيــة االبتعــاث ورضورتــه إال أن األعــداد الضخمــة من
املبتعثــن تشــر إىل ضعــف كبــر يف قــدرة املؤسســات التعليميــة العليــا عــى الوفــاء
بمتطلبــات القبــول للطــاب يف هــذه اجلامعــات .ويتجـ َّـى هــذا الواقــع يف ترصيــح
لوزيــر التعليــم الســعودي أمحــد بــن حممــد العيســى يعلــن فيهــا أن عــدد املبتعثــن يف
الوقـ ِ
ـات نســبة
ـت احلــارض يصــل إىل  114.7ألــف طالــب وطالبــة يمثـ ُـل الطالبـ ُ
 88.%31ويؤكــد امللحــق الثقــايف الســعودي يف أمــركا الدكتــور حممــد العيســى
عــى وجــود هــذه اإلشــكالية إذ يعلــن بوجــود 80ألــف طالــب ســعودي موزعــن
عــى  51واليــة يف اجلامعــات األمريكيــة ،مثــل« :هارفــارد» و«ســتانفورد» وغريهــا
مــن اجلامعــات .ولــو نظرنــا إىل هــذه األعــداد اهلائلــة مــن املبتعثــن فإننــا بتقديراتنــا
األوليــة نقــولَّ :
إن عــدد الطــاب املوفديــن مــن الســعودية يعــادل الكفــاءة
االســتيعابية لـــ  15جامعــة وطنيــة .وهــذا ليــس مــؤرشا إجياب ًّيــا لنظــام التعليــم
العــايل يف الســعودية الــذي يفــرض بــه أن يكــون قــادرا عــى اســتيعاب هــذه الكتلــة
البرشيــة مــن الطــاب املبتعثــن للدراســة يف اخلــارج.

األخــرى يبلــغ  32843طالبــ ًا وطالبــة ،وقــد بلــغ عــدد الدارســن يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة  11649طالبــ ًا وطالبــة ،منهــم  9824مــن مبتعثــي التعليــم
العــايل و 1051مــن الطلبــة اخلاصــن ،أي الدارســن عــى حســاهبم اخلــاص،
و 239طالبـ ًا مبتعثـ ًا مــن ديــوان اخلدمــة املدنيــة و 294مبتعثـ ًا مــن جامعــة الكويــت
و 23مــن اهليئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب ،والبقيــة موزعــون عــى
جهــات ابتعــاث أخــرى 89.وهــذا العــدد يكافــئ الطاقــة االســتيعابية جلامعــة
الكويــت احلكوميــة ،و ُيمكــن أن يشــكِّل باملقاييــس العامليــة الطاقــة االســتيعابية
لثـ ِ
ـاث جامعــات إذ كان املعيــار املعتمــد عامل ًّيــا 10000طالـ ٍ
ـب وطالبــة يف اجلامعــة
الواحــدة.
وتشــر اإلحصائيــات األرقــام الرســم ّيةُ ،يتو َّقــع أن الكويــت ســتنفق 3.6مليــار
دينــار كويتــي (يعــادل بليــون دوالر)  -عــى أقــل تقديــر -لتغطيــة نفقــات الطلبــة
املبتعثــن يف اخلــارج خــال عــر ســنوات مقبلــة .وهــو رقــم مهــول يقــول فيــه
املراقبــون :إنــه يكفــي لبنــاء ثــاث جامعــات مناظــرة جلامعــة «هارفــارد» األمريكيــة
والعوائــد االقتصاديــة «حمبطــة»!90.
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والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا :مـا اجلـدوى االقتصاد َّيـة هلـذه التوظيفـات
اهلائلـة يف جمـال االبتعـاث يف الكويـت والسـعودية ويف سـائر دول جملـس التعـاون؟
ففـي الـدول املتقدمـة ترتبـط خمرجـات التعليـم باخلطـط االقتصاديـة والتنموية التي
تضعهـا تلـك الـدول مـن أجـل تطورهـا وتقدمهـا تكنولوج ًّيـا واقتصاد ًّيـا ومال ًّيـا،
غير أن حجـم اإلنفـاق السـنوي على التعليم ليس مـن الضروري أن يرتبط بحجم
العائـد االقتصـادي والتنمـوي ،وهـو مـا حيـدث واقعـ ًا يف الكويـت.

ومـن املؤكَّـد أن حجـم االبتعـاث ونفقاتـه يف كل مـن :الكويـت والسـعودية
تنطبـق على سـائر دول اخلليـج .وهـو مـؤرش سـلبي على فعالية نظـام التعليـم العايل
يف بلـدان توفـد للدراسـة عـددا هائلا من الطلاب يتجـاوز يف احلالـة الكويتية قدرة
ٍ
طالـب وطالبـة ) أو قـدرة ثلاث جامعـات نشـطة يف
جامعـة الكويـت (30000
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التعليـم العـايل .وهـذا يعنـي مـن وجهة نظـر أخرى أن هـذه البلدان مـا زالت تعتمد
بدرجـة كبيرة على أنظمة التعليـم يف اخلارج وهي ليسـت ظاهرة صح َّيـة رغم أمهية
اإليفـاد اخلارجـي ورضورة االبتعـاث مـن أجـل حتقيـق أعلى درجة مـن التخاصب
والفعاليـة العلمية.

ويف هذا السـياق أيضا جتدر اإلشـارة إىل وجود نسـب عالية لألسـاتذة األجانب
والوافديـن يف كثير من اجلامعات اخلليجية ،ومع أنه ال تتوفر لدينا اآلن إحصائيات
دقيقـة فإنـه يمكـن القول بأن نسـبة األسـاتذة األجانب قـد تصل يف بعـض الكليات
العلميـة يف السـعودية ويف قطـر ويف الكويت إىل أكثر من  .%50وقد ذكرت صحيفة
«الوطـن» أن نحـو  %42مـن جممـوع أعضـاء هيئـة التدريس يف اجلامعـات احلكومية
السـعودية أجانب.ونقلـت الصحيفـة عـن بيانـات احصائيـة لـوزارة التعليـم ،أن
جممـوع أعضـاء هيئـة التدريـس يف اجلامعات احلكومية السـعودية يبلـغ نحو 63.4
ألـف عضو مـن بينهـم  36.9ألف عضو سـعودي.
 -2-6دميقراطية التعليم العالي:
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تتم َّثــل أزمــة القبــول اجلامعــي يف عــدم قــدرة اجلامعــات احلكوميــة عــى توفــر
التعليــم جلميــع الطــاب .وليــس ُّ
أدل عــى ذلــك مــن االنتشــار اهلائــل للجامعــات
اخلاصــة يف دول اخلليــج .تلــك اجلامعــات التــي تنمــو بصــورة رسطانيــة يف خمتلــف
الــدول اخلليجيــة والســيام يف قطــر واإلمــارات والكويــت .و ُيالحــظ أن اجلامعــات
احلكوميــة أصبحــت غــر قــادرة عــى احتــواء تد ُّفــق الراغبــن يف االنتســاب إىل
التعليــم العــايل .ومت ِّثــل دولــة الكويــت أنموذجــا ح ًّيــا عــى التضخــم يف أعــداد
الطــاب حيــث تضاعــف عــدد املســجلني منهــم يف جامعــة الكويــت نحــو %70
خــال الســنوات العــر املنرصمــة دون أن تتغــر الطاقــة االســتيعابية للجامعــة.
وقــد بينــت إحــدى الدراســات أن معــدالت االلتحــاق بالتعليــم العــايل يف الكويــت
بلغــت  %27يف ( 2007مقارنــة بــــ %84يف كوريــا) .91ومثــل هــذه النســبة متدنيــة

يضطــر القســم
جــدًّ ا يف التعليــم اجلامعــي احلكومــي يف دول جملــس التعــاون ،إذ
ّ
األكــر مــن الطــاب خرجيــي املرحلــة الثانويــة للتســجيل يف اجلامعــات اخلاصــة
األجنبيــة ويف خــارج البــاد .ومــن الغريــب أن هــذه الــدول متلــك الوفــرة املاليــة
لالســتثامر يف رأس املــال البــري.
ويتضــح هــذا الضعــف الكبــر عندمــا ننظــر يف الوضــع التعليمــي يف الســعودية
حيــث عــدد اجلامعــات الســعودية ( )28جامعــة حكوميــة ،وعــدد اجلامعــات
األهليــة ( )10جامعــات ،وهــذه ال تغطــي ســكان يصــل تعدادهــم ( )31مليــون
نســمة وبلــد يتطلــع إىل التحـ ُّـول الوطنــي  2020ويســعى إىل حتقيــق رؤيــة ،2030
فــا بــد مــن التحــرك لزيــادة عــدد اجلامعــات ،والســاح بفتــح فــروع للجامعــات
العامليــة ،والتفكــر ببيــع اخلدمــة األكاديميــة يف بعــض التخصصــات لغــر
الســعوديني92.

وهنـاك أمـر آخـر يف منتهـى اخلطـورة يتم َّثـل يف ضآلـة نسـبة امللتحقين يف التعليم
العـايل واجلامعـي مـن السـكان يف عمـر التحصيـل اجلامعـي حيـث ال تتجـاوز هـذه
النسـبة أكثـر مـن ( %10والرقـم غير دقيـق) ولكن هذه النسـبة تصل إىل مـا بني 40
إىل  % 50يف الـدول املتقدمـة وهـذا مؤكـد.
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ومــن املهـ ِم يف هــذا الســياق اإلشــارة إىل حالــة العجــز الكبــرة يف مســتوى األداء
الوظيفــي لكثــر مــن اجلامعــات اخلليجيــة الــذي يتم َّثــل يف غيــاب كبــر لربامــج
الدراســات العليــا ،والســيام بــراج الدكتــورة التــي تعــد أحــد أهــم املــؤرشات عــى
فاعليــة اجلامعــات واملؤسســات األكاديميــة .ومما يؤســف لــه أن هذا العجــز يتمركز
يف بعــض اجلامعــات الكــرى التــي تأسســت مــع بدايــة العقــد الســادس مــن القــرن
املــايض .و ُيمكــن أن نــرب مثــاال عــى ذلــك عــدم وجــود برامــج للدكتــوراه يف
عــدد كبــر مــن التخصصــات يف جامعــة الكويــت وهــي ثــاين أقــدم جامعــة بعــد
ـم تأسيســها يف عــام  ،1962وجامعــة الكويــت هــي
جامعــة امللــك ســعود التــي تـ َّ
اجلامعــة احلكوميــة الوحيــدة يف دولــة الكويــت وهنــاك مــن يــرى بــأن الكويــت
ـتحق أن يكــون فيهــا عــدة جامعــات حكوميــة .ويتَّضــح هــذا األمــر عــى ســبيل
تسـ ُّ
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املثــال يف كليــة الرتبيــة التــي تشــكِّل أكــر الكليــات يف اجلامعــة مــن حيــث عــدد
ـارضا ومــا زالــت هــذه
األســاتذة الذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر مــن  140أســتا ًذا وحمـ ً
الكليــة عاجــزة عــن الوفــاء بمتطلبــات برنامــج للدكتــوراه يف العلــوم الرتبويــة ،ويف
عــدد آخــر مــن الكليــات اإلنســانية مثــل :كليــات احلقــوق و العلــوم االجتامعيــة
والعلــوم اإلداريــة وغريهــا مــن الكليــات العلميــة .ونجــد تأكيــدا هلــذه الصــورة
وتربيــرا مــن قبــل عميــد كلية الرتبيــة بجامعــة الكويت الــذي رصح جلريــدة اجلريدة
بتاريــخ  2017-10-24بــأن كليــة الرتبيــة غــر مؤهلــة لتغطيــة برنامــج الدكتــوراه
بســبب كثافــة طالهبــا» .93وهــذا الترصيــح حيمــل داللتــن :تتم َّثــل الداللــة األوىل
يف ضعــف الكليــة وعجزهــا عــن تبنِّــي مــروع برنامــج دكتــوراه يف أقــدم جامعــة
بعــد جامعــة امللــك ســعود يف اخلليــج العــريب والتــي مــى عــى تأسيســها حــوايل
 60عامــا ،وتتم َّثــل الداللــة الثانيــة يف اإلحســاس بالعجــز عــن تطويــر كليــة الرتبيــة
يف جامعــة الكويــت يف دولــة هــي مــن أكثــر الــدول إنفاقــا عــى التعليــم يف العــامل،
وهــي الدولــة التــي تنفــق عــى التعليــم يف اخلــارج أي عــى املبتعثــن مــا يكفــي لبنــاء
ثــاث جامعــات مثــل جامعــة كمــردج .إنــه ملــن املــؤمل جــدًّ ا أال تســتطيع جامعــات
عريقــة يف اخلليــج الوفــاء بمتطلبــات برامــج املاســر والدكتــوراه وهو اجلانــب الذي
يم ِّثــل الطاقــة العلميــة احلقيقــة ألي جامعــة مــن اجلامعــات .وســؤالنا أال ُيمكــن
للجامعــة أن تتعاقــد مــع أســاتذة مــن داخــل الكويــت وخارجهــا؟ وللعلــم يوجــد
يف الكويــت عــدد كبــر مــن محلــة الدكتــوراه يف الرتبيــة وهــم ال جيــدون أي فرصــة
للتدريــس يف اجلامعــة ،فلــم إذن ال يتــم اســتقطاهبم للتدريــس ودعــوة النخبــة مــن
أســاتذة اجلامعــة لــإرشاف عــى برامــج الدكتــوراه؟ وباملناســبة إن اإلرشاف عــى
طروحــات الدكتــوراه ال ُيعــدُّ مــن النصيــب التدريــي ألســتاذ اجلامعــة إذ يتقــاىض
مكافــأة رمزيــة عــن إرشافــه واإلرشاف ُيمكــن أن ينظــر إليــه مــن زاويــة األداء
العلمــي والبحثــي ألســتاذ اجلامعــة.

بنيو ًّيـا على مواجهـة التحديـات الكبرى القادمـة يف زمن الثـورة الصناعيـة القادمة.
أيضـا أن اجلامعـات اخلليجيـة مطالبـة جوهر ًّيـا وإستراتيج ًّيا بالعمـل على
ويتَّضـح ً
تطويـر بناهـا التكوينيـة وتطويـر طرائق عملها والتوسـع يف قدراهتا عىل االسـتيعاب
والعمـل والفاعليـة كـي تسـتطيع حتقيق التفاعـل احلضاري مـع املرحلـة القادمة من
التغييرات اهلائلـة يف زمـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
-3-6بنية البحث العلمي ومؤشراته احليوية :
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يمثــل اإلنتــاج العلمــي الوظيفــة املركزيــة األساســية للجامعــات ومؤسســات
التعليــم العــايل ،فاجلامعــات هــي قاطــرات التاريــخ والرافعــات احلضاريــة لألمــم
والشــعوب ،وتُقــاس فعاليــة أي جامعــة بمــدى قدرهتــا عــى املســامهة يف اإلنتــاج
املعــريف والعلمــي وبمــدى قدرهتــا التنافســية يف هــذا املجال.وضمــن هــذا املســار
تعمــل اجلامعــات ومؤسســات البحــث والتطويــر ،يف أغلــب الــدول املتقدمــة ،عــى
تعزيــز أنشــطة البحــث العلمــي ،وتطويــر مســتوياته ،كــا تكـ ِّـرس اجلهــود مــن أجــل
حتقيــق أعــى املعــدالت يف جمــال اإلبــداع العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي ،ومــن ثــم
تعمــل عــى حتويــل هــذه اإلبداعــات إىل طاقــة إنتاجيــة ف َّعالــة يف مياديــن االقتصــاد
واإلنتــاج الصناعــي .وهــذا يعنــي أن هــذه الــدول حتـ ِّـول املعرفــة إىل قــوة إنتاجيــة
ســمى باقتصــاد املعرفــة مــن حيــث اســتثامر املعرفــة يف التنميــة
وتعتمــد عــى مــا ُي ِّ
واالقتصــاد واالبتــكار .و ُيمكــن قيــاس الفعاليــة العلميــة يف جمتمــع مــا مــن خــال
مــؤرشات عديــدة أمههــا «نســبة اإلنفــاق عــى برامــج البحــث العلمــي والتطويــر مــن
الناتــج القومــي ،ومنســوب النــر العلمــي والتنُّــوع يف املجــاالت البحثيــة ،ومــدى
التقــدم يف جمــال إنتــاج بــراءات االخــراع ،وإعــداد العاملــن بالبحــث العلمــي،
وإعــداد دورات تدريبيــة ودورات تعليميــة (تعلــم نقــل املعرفــة التكنولوجيــة)94..
لقــد أحدثــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة كــا أســلفنا حتـ ُّـوالت كبــرة وخطــرة
يف خمتلــف اجلوانــب االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة ،ويتجــى تأثريهــا يف
حتويــل االقتصاديــات العامليــة إىل اقتصاديــات تقــوم عــى املعرفــة واإلبــداع العلمــي
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والتكنولوجــي .ومثــل هــذا التطــور يفــرض عــى التعليــم اجلامعــي رضورة إعــادة
النظــر يف أهدافــه وإســراتيجياته ،فلقــد «كان التعليــم اجلامعــي الكالســيكي
ومــازال حتــى اليــوم يرفــع شــعار «الطلــب يســبق العــرض» وهــذا مــا جعــل
املخططــن وواضعــي سياســته يربطــون عمليــات اإلعــداد املهنــي« :كـ ًّـا ونو ًعــا»
توجــب عــى
باحتياجــات ســوق العمــل .ولكــن ويف ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة َّ
رأســا عــى عقــب ليكــون «العــرض خيلــق الطلــب»،
التعليــم أن يقلــب هــذا الشــعار ً
وهــذا يفــرض عــى اجلامعــات أن تكــون بوتقــة لإلبــداع يف الفكــر والتكنولوجيــا
ـدرا لــكل أشــكال التجديــد واالبتــكار يف خمتلــف مياديــن العمــل واالقتصــاد
ومصـ ً
وضمــن هــذا التوجــه اجلديــد يرتتــب عــى اجلامعــات أن تقــوم بتشــكيل رؤيــة
بعيــدة املــدى عــن املســتقبل اإلنســاين بأبعــاده االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة
كــي تكــون قــادرة عــى التجــاوب مــع متطلبــات املســتقبل اإلبداعيــة واحتياجاتــه
املتجــددة .95
ومـن املؤسـف ح ًّقـا َّ
أن العـامل العـريب مـا زال يعـاين وضعيـة مأسـاوية فيما يتعلق
باإلنتـاج العلمـي واملعـريف يف خمتلـف املسـتويات واألصعـدة ويف خمتلـف املجاالت
الفكريـة .ومـع أمهيـة اإلنتـاج الفكـري يف جمـاالت :الفنـون واألدب واملسرح،
السـينام ،املوسـيقى ،الفنـون التشـكيلية ،فإنـه حجـم هـذا اإلنتـاج ال يتناسـب مــع
احلجــم العربــي بإمكاناتــه الطبيعيــة والبرشية.

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

93

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

فالعــامل العــريب يم ِّثــل  ٪5.8يف املئــة مــن ســكان العــامل وينتــج  ٪4.5مــن إمجــايل
الناتــج املحــي العاملــيّ ،إل ّ
أن عــدد جامعاتــه التــي تدخــل ضمــن تصنيــف شــنغهاي
ألكــر املؤسســات التعليميــة اخلمــس مئــة يف العــامل ال تتعــدى الـــ  .%0.08وتعتــر
النتائــج الســلبية لبلــد كبــر مثــل مــر ،والتــي هــي الدولــة اخلامســة عــرة األكثــر
اكتظا ًظــا بالســكان يف العــامل ،الفتــة للنظــر يف تناقضهــا مــع األداء الرائــع لبلــد صغــر
مثــل هولنــدا ،والــذي دخلــت أربــع مــن جامعاتــه قائمــة شــنغهاي ألكــر املؤسســات
التعليميــة املئــة يف العــامل .بــل يفــوق بلــد صغــر مثــل هونــج كونــج الــدول العربيــة
جمموعــة معــا بعــدد جامعاتــه التــي دخلــت ضمــن ترتيــب شــنغهاي96 .

وتبــن اإلحصائيــات اجلاريــة أن البلــدان العربيــة تنتــج مــن  %1.1مــن
ِّ
وتبي
اإلنتـــاج املعــريف العاملــي مــع أن العـــرب يشكِّلـــون %5.8مــن ســكان العــاملِّ .
املتابعــات اإلحصائيــة أنــه وعــى الرغــم مــن أن عــدد ســكان العــامل العــريب قــد بلــغ
( )362مليــون نســمة يف عــام  ،2018فــإن النســخ املطبوعــة مــن أي روايــة أو
جمموعــة قـــصص قـــصرية ال تتجــاوز ( )3000نســخة ،كــا أن املبدعــن العــرب
يواجهــون قلــة عــدد القــراء الرتفــاع معــدالت األميـــة وضـــعف القـــدرة الرشائيــة،
أمــا النــارشون العــرب فيجــدون صعوبــة بالغــة يف توزيــع الكتــب الصــادرة مــن
بلــد عــريب إىل بقيــة البلــدان العربيــة ألســباب متعــددة منهــا :الرقابــة ،العــزوف عــن
القــراءة ،القــوة الرشائيــة ،البنيــة األساســية لتوزيــع الكتــب ،القرصنــة واالعتــداء
عــى حقــوق امللكيــة الفكريــة 97.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

يقــول عــامل الــذرة األمريكــي منــر نايفــة((( املرشــح لنيــل جائــزة نوبــل يف
تناولــه ملســألة البحــث العلمــي يف العــامل العــريب« :أرى أن البحــث العلمــي يف
العــامل العــريب واإلســامي مــا زال يف مرحلــة الطفولــة ،كــا أنــه يعــاين مــن ضعــف
اإلنفــاق العلمــي ،يف حــن حتتــل الــدول العربيــة املراكــز األوىل يف جمــال اإلنفــاق
عــى األســلحة .ففــي الوقــت الــذي ينفــق فيــه العــرب نحــو ســتمئة مليــار دوالر
عــى األســلحة وف ًقــا لعــدة إحصائيــات ،فــإن حجــم اإلنفــاق عــى البحــث العلمــي
ال يتجــاوز ســتني مليــون دوالر يف كل الوطــن العــريب .وعــى ســبيل املثــال فــإن
تكلفــة مــا رصفتــه اجلامعــات العربيــة عــى البحــث العلمــي طيلــة مخســن ســنة هــو
 2.5مليــار دوالر ،بينــا رصفــت جامعــة إلينــوي عــى البحــث العلمــي خــال عــام
واحــد  1.5مليــار دوالر».98
ويرجــع حممــد فــاوي تدهــور الوضعيــة العربيــة والســيام يف جمــال البحــث
العلمــي إىل عوامــل منهــا فســاد األوضــاع السياســية ،وغيــاب احلريــات األكاديميــة
وشــيوع املحســوبيات ،بــا يف ذلــك تفضيــل أهــل الثقــة عــى أهــل اخلــرة ،وتدهــور
 -3منــر نايفــة عــامل ذرة فلســطيني األصــل أمريكــي اجلنســية ،بروفيســور الفيزيــاء يف جامعــة إلينــوي األمريكيــة احلاصــل عــى
 23بــراءة اخــراع يف صنــع جزيئات النانو ســيليكون ،واملرشــح الســابق جلائــزة نوبــل .
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مســتوى التعليــم بالرتكيــز عــى الكــم ال الكيــف ،ضعــف اإلنفــاق عــى البحــث
العلمــي ،إذ ال تزيــد نســبة اإلنفــاق عــى البحــث العلمــي يف العــامل العــريب عــا
يعــادل  %0.5مــن قيمــة الناتــج املحــي اإلمجــايل ،يف الوقــت الــذي يتعــدى فيــه
اإلنفــاق عــى آليــات قمــع املواطنــن يف بعــض البلــدان هــذه النســبة بكثــر ،كــا
ُيشــار إىل غيــاب إســراتيجية عامــة للبحــث العلمــي يف العــامل العــريب ،وتفــي
البريوقراطيــة والفســاد املــايل يف املؤسســات البحثيــة وهيمنــة قيــادات مرتهلــة
عليهــا ،إمهــال التدريــب املســتمر للباحثــن وهتميــش الكفــاءات العلميــة».99 .
 -3-6استقالل اجلامعات اخلليجية:
يؤكِّـد معظـم املهتمني بشـأن اجلامعـات العربية عىل أن اسـتقالل اجلامعة يشـكِّل
املنطلـق األسـايس للفعاليـة األكاديميـة ومـن غير هـذا االسـتقالل فـإن اجلامعـة
تفقـد جدواهـا وجوهرهـا األسـايس .ويؤكـد اخلبراء بلا انقطـاع أن االسـتقالل
األكاديمـي للجامعـات ُيشـكِّل مبتـدأ الفعـل األكاديمي وخربه ومن غريه يسـتحيل
أن نتحـدث عـن جامعـات حقيقيـة بـل عن مـدارس كبرية ال متـت بصلـة إىل وظيفة
العلـم واملعرفـة العلمية.
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يقــول جــون ديكنســون يف هــذا الســياق »:إن االســتقاللية الداخليــة للجامعــة
هــي العنــر األول مــن عنــارص احلريــة األكاديمية».100ويــردف حممــد جــواد
رضــا بالقــول« :ال تســتطيع اجلامعــة أن تضمــن اســتقالهلا وحريتهــا يف طلــب
احلقيقــة ،ونرشهــا مــا مل تتمتــع بتأييــد واضــح مــن القــوى االجتامعيــة خــارج
جدراهنــا ،وبعبــارة أخــرى ،جيــب عــى اجلامعــة أن جتعــل أحــد أهدافهــا الرئيســة
تربيــة األجيــال املتالحقــة مــن خرجييهــا عــى تثمــن مفاهيــم احلريــة األكاديميــة
ليكونــوا عوهنــا الفكــري والبــري إذا أزفــت األزمــة حاقــت باجلامعــة قــوى الــردة
احلضاريــة تريــد مصــادرة حقهــا يف طلــب احلقيقــة ،وإشــاعتها بــن النــاس.101
وعــى هــذا اإليقــاع املعــريف يقــول أنــور الــرواس« :إن أزمــة التعليــم العــايل يف
منطقتنــا ال ترجــع إىل قلــة أو كثــرة اجلامعــات ،لكــن ترجــع باألســاس إىل عــدم

اســتقاللية تلــك اجلامعــات ،فهــي ليســت حــرة بالقــدر الــذي يســمح هلــا بــأن تبــدع
يف إطــار علمــي متكامــل ،وبالتــايل تبقــى أســرة للمعطيــات السياســية التــي تنخــر
اجلــدران األكاديميــة بصــورة دراماتيكيــة نتيجــة للتدخــل املســتمر يف العمليــة
التعليميــة .إن األزمــة باعتقــادي هــي أزمــة ثقــة بــن الساســة واألكاديميــن ،ومــن
هــذا املنطلــق فــإن تطــور التعليــم العــايل يف اخلليــج -كــا يزعــم الكثــرون -هــو
تطــور زائــف مغلــف بثقافــة اخلــوف مــن املجهــول ،وبالتــايل فــإن الناتــج ال يعــدو
أن يكــون فوج ـ ًا مــن اخلرجيــن ال يملكــون مهــارات التعليــم املعــريف والتطبيقــي
املبنــي أساس ـ ًا عــى حريــة اإلبــداع والتفكــر»102

كبــرا مــن
وينبــئ واقــع احلــال أن أغلــب اجلامعــات العربيــة ال متتلــك ح ًّظــا
ً
أيضــا حــال اجلامعــات اخلليجيــة
االســتقالل بــأي معنــى مــن املعــاين .وهــذا هــو ً
احلكوميــة التــي تفتقــر إىل اســتقالهلا :اإلداري أو املــايل أو العلمــي« ،فهــي يف أغلــب
الظــن مؤسســات تابعــة لــوزارات التعليــم العــايل ختضــع لرشوطهــا وقوانينهــا وال
متتلــك أي اســتقاللية ذاتيــة باملعنــى الدقيــق للكلمــة .وختضــع هــذه اجلامعــات
لسياســات الدولــة وحكوماهتــا وتتميــز بمركزيــة شــديدة ،فالوزيــر هــو الــذي
يعـ ِّـن رؤســاء اجلامعــات وجمالســها ورؤســاء اجلامعــات يعينــون عمــداء الكليــات
والعمــداء يعينــون رؤســاء األقســام» 103.وليــس للجامعــات أي صالحيــة يف اختــاذ
قــرارات إســراتيجية تتعلــق باألنظمــة أو التغيــرات أو اإلســراتيجيات.
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ويصــف هاشــم املــدين هــذه احلالــة يف اجلامعــات اخلليجيــة بقولــه « :إن قــرارات
تعيــن رؤســاء اجلامعــة تصــدر مــن اجلهــات العليــا ،ومــا إن يعــن الرئيــس حتــى
هتفــو عينــه إىل الــوزارة .ومــا دون الرئيــس مــن تعيينــات يكتنفهــا كثــر مــن
الغمــوض ،وتــكاد تكــون جمافيــة للشــفافية .ولعــل مــن أهــم الســات التــي ترفــع
وختفــض مــن حــظ املرشــحني ملثــل تلــك التعيينــات اجلامعيــة تكمــن يف توجهــات
املرشــح السياســية ،والفكريــة ،ومــدى قدرتــه يف تضخيــم اإلجيابيــات للمســؤول
والتغافــل عــن الســلبيات ،دونــا اعتبــار عــادل لكفــاءة املرشــح .والــكالم عــى
وجــه العمــوم ال الشــمول الــكيل104.
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ومــن الواضــح أن اجلامعــات اخلليجيــة مل َ
حتــظ فعل ًّيــا باســتقالهلا ومل تســاعد
احلكومــات املتعاقبــة يف إعطــاء هــذا األمــر أمهيــة كبــرة ،وهــذا مــا يؤكــده الدكتــور
خالــد بــن دهيــش (الســعودية) يف شــهادة لــه يــروي فيهــا :أنــه يف عــام 2004هـ كان
عضــو ًا يف جلنــة إعــادة هيكلــة التعليــم يف اململكــة ترتبــط باللجنــة الوزاريــة إلعــادة
هيكلــة قطاعــات الدولــة برئاســة األمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز رمحــه اهلل .ثــم
يقــول« :خرجنــا بالعديــد مــن التوصيــات ()...وكان منهــا منــح اجلامعــات الثــاين
يف ذلــك الوقــت اســتقاللية شــبه كاملــة ،وذلــك بعــد دراســة مقارنــة عــن واقــع
اجلامعــات يف جمموعــة مــن دول العــامل ،وقــد اعــرض عــى تلــك التوصيــة ممثــل
وزارة التعليــم العــايل ،و بعــد 14عا ًمــا ،وبعــد أن أصبــح عددهــا  28جامعــة يف
عامنــا هــذا اليــزال الوضــع كــا هــو بالرغــم مــن أن هنــاك ترصحيــات مــن الوزيــر
الســابق واحلــايل للتعليــم بوجــود دراســة الســتقاللية اجلامعــات105.
ويف هــذا الســياق يقــول الدكتــور خالــد احلارثــي داع ًيــا إىل اســتقالل اجلامعــات
اخلليجيــةَّ :
«إن اســتقالل اجلامعــات الســعودية مال ًّيــا وإدار ًّيــا يف مســتوى امليزانيــة
وجملــس اإلدارة عــن ســلطة احلكوميــة يلبــي الكثــر مــن االحتياجــات لدعــم
اجلامعــات يف إعــادة الوضــع يف املجتمــع بمفهــوم اندماجــي يعــوض عــن غيــاب
اجلامعــات عــن جمتمعاتنــا ســبعة قــرون باملقارنــة عــن املجتمــع األورويب»106 .

ويؤكِّــد الدكتــور خالــد الرديعــان عــى « َّ
أن اســتقالل اجلامعــات اخلليجيــة
ـم ورضوري النتشــاهلا مــن الرتهــل والفســاد ،عــى أن يكــون هلــا جملــس
مطلــب مهـ ٌّ
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ويــرى الدكتــور رامــي أبــو شــهاب أســتاذ النقــد األديب يف جامعــة قطــر أن
اجلامعــات يف الوطــن العــريب ترهتــن للدولــة ،يف الوقــت الــذي جيــب أن تنهــض
اجلامعــات بالدولــة .ويقــول« :نجــد العكــس يف الــدول العربيــة ،فاجلامعــات تنتظــر
الدولــة كــي تنهــض هبــا ،رغــم أن اجلامعــات يف بعــض األحيــان كانــت تســبق
نضــوج النظــم السياســية» ،مشــرا إىل وقــوع املعرفــة يف الوطــن العــريب يف كثــر مــن
األحيــان أســرة للمــوروث الثقــايف107 .

أعــى مســتقل يف قراراتــه يديــره نخبــة مــن األكاديميــن الضليعــن مــن خمتلــف
التخصصــات بحيــث يكــون لــكل ختصــص ممثــل يف هــذا املجلــس يغنــي عــن
وزارة التعليــم ،ويضطلــع بمهمــة حتديــد امليزانيــة املناســبة لــكل جامعــة رشيطــة
أن تربــط خمصصــات امليزانيــة بمعايــر اإلنجــاز والنــر وبــراءات االخــراع
وخدمــة املجتمــع املحــي .108.ويشــدد الرديعــان مــرة أخــرى عــى أمهيــة اســتقالل
اجلامعــات الســعودية بقولــه « :إن اســتقالل هــذه اجلامعــات هــو مفتــاح نجاحهــا،
وهــو بوابــة اخلــروج مــن رتابــة الروتــن احلكومــي ،عــى أن يكــون ُّ
تدخــل احلكومــة
هبــا حمــدو ًدا للغايــة وبغــرض الرقابــة لتعزيــز الشــفافية .صحيــح َّ
أن احلكومــة تدفــع
للجامعــات لكــن خلــق مصــادر متويــل ذاتيــة لــكل جامعــة ســوف جيعلهــا تســتغني
عــن التمويــل احلكومــي شــيئا فشــيئا 109.ويتابــع الرديعــان قولــهَّ :
«إن اســتقالل
اجلامعــات ســيمكِّنها مــن عقــد رشاكات مبــارشة مــع القطــاع اخلــاص وبذلــك
تتخلــص مــن البريوقراطيــة احلكوميــة التــي تك ِّبلهــا ..هــذا األمــر ســوف ينعكــس
إجيابــا عــى تقــدم البحــوث التطبيقيــة ومتويلهــا مــن ِق َبـ ِ
ـل القطــاع اخلــاص ومــن ثــم
ربــط البحــوث بالســوق لكــي ال تكــون دراســات نظريــة توضــع عــى الرفــوف110.
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ويصــف الدكتــور عبــد اخلالــق عبد اهلل أســتاذ علــم االجتــاع يف جامعــة اإلمارات
وضعيــة جامعــة اإلمــارات وتراجــع مســتوى اســتقالهلا بالقــول »:إن جامعــة
اإلمــارات ،و ربــا معظــم اجلامعــات اخلليجيــة األخــرى ،هــي جامعــات يف طــور
التشــكيل و الصــرورة ،و هــي أقــرب إىل « الظاهــرة اجلامعية».111لقــد أصبحــت
جامعــة اإلمــارات تكــرر جتربــة العديــد مــن املؤسســات اجلامعيــة العربيــة املرتبطــة
بالوظيفــة احلكوميــة ،و التــي مل تعــد أكثــر مــن مؤسســات لتخــرج املوظفــن ،الذيــن،
كــا يقــول الدكتــور حســن اإلبراهيــم ال يســتطيعون ســوى التنفيــذ ال التفكــر .112

ويتابــع عبــد اخلالــق عبــد اهلل قولــهَّ :
«إن جامعــة اإلمــارات التــي تتمتــع بمعظــم
مظاهــر االســتقاللية الداخليــة ،هــي مــن املؤسســات اجلامعيــة التــي بــدأت تعــاين
أشــد املعانــاة مــن التســلط اإلداري الداخــي املعيــق للعمــل األكاديمــي ،و الــذي
ربــا يــوازي يف أثــاره التدخــات اخلارجيــة يف الشــؤون اجلامعيــة الداخليــة ».113
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ويصــف أوضــاع اجلامعــات اخلليجيــة بقولــه « :لقــد أصبــح التضخــم اإلداري
البريوقراطــي ســمة مــن الســات املالزمــة للجامعــات اخلليجيــة ككل .و أخــذ هــذا
التضخــم اإلداري يزحــف إىل األقســام العلميــة و ينهــك أعضــاء هيئــة التدريــس يف
العمــل الورقــي اليومــي و الروتينــي و البعيــد كل البعــد عــن االهتــام األكاديمــي
و البحثــي املبارش».114ويتابــع الدكتــور عبــد اخلالــق عبــد اهلل يف وصفــه للتصلــب
اإلداري فيقــول:

اإلدارة يف جامعــة اإلمــارات متيــل إىل معاملــة أعضــاء هيئــة التدريــس معاملــة
صارمــة و مقيــدة ،األمــر الــذي يولــد الشــعور بعــدم االســتقرار والقلــق ،ويــؤ ِّدي
إىل االنــزواء والتذبــذب الفكــري .115وقــد أ َّدت املامرســات الفوقيــة لــإدارة
اجلامعيــة إىل انكــاش أعضــاء هيئــة التدريــس عــى وظيفــة التدريــس ،و جلوئهــم
إىل األســلوب التلقينــي و امللتــزم بالكتــاب اجلامعــي 116.كــا أ َّدت هــذه املامرســات
التقييديــة إىل تفــي الرقابــة الذاتيــة ،التــي تتنــاىف مــع حريــة األســتاذ اجلامعــي
يف تدريســه وبحثــه والتعبــر عــن آرائــه و نظرياتــه و قناعاتــه ،و هــي مجي ًعــا مــن
مســلامت احلريــة األكاديميــة .لذلــك ،فــإن جامعــة اإلمــارات ،التــي تتمتــع
أمــس احلاجــة اآلن للتحــرر مــن القيــود
باالســتقالل الداخــي النســبي ،هــي يف ِّ
اإلداريــة .و ربــا كان املطلــوب بالنســبة هلــذه اجلامعــة و اجلامعــات األخــرى يف
الوطــن العــريب عمومــا إحــداث ثــورة ديموقراطيــة .117
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وفـــــي هــذا الســياق تؤ ِّكــد الدراســات امليدانيــة اجلاريــة يف الســعودية إىل ضعف
االســتقالل الــذايت للجامعـــات الـــسعودية وهــذا مــا تبديــه دراســة نــدى أبــو محيــد
( 118)2007ودراســة مهــا الرشيــف ( .119 )2015وتشــر هــذه الدراســات إىل
أيضــا يف االعتــاد الكبري
القيــود الكبــرة املفروضــة عــى اإلدارات اجلامعيــة ويتجـ َّـى ً
عــى ميزانيــة الدولــة ،و ضـــعف حريـــة اجلامعـــة يف املناقلــة بــن أبــواب امليزانيـــة،
وحقهـــا فـــي االســـتفادة مـــن فـــائض امليزانيـــة السنوية التي تقررها الدولة ،كذلك
ضـــعف حريـــة اجلامعـــة فـــي وضـــع سياســـاهتا باســتقالل تــام ومراجعتهــا نظامهــا
بصفــة دوريــة ،و ُيالحــظ غيــاب احلريــات األكاديميــة حيــث ال حيـ ُّـق ألعضــاء هيئـــة

التـــدريس والطـــاب اختيـــار قياداهتــم األكاديميــة .وال يتمتــع القـــائمون علـــى
إدارة اجلامعـــة بالـــسلطات الالزمـــة لتحديـــد طبيعـــة الــراكات األكاديميـــة مـــع
املؤســـسات اخلارجيـــة املنـاظرة التـي تـــرتبط معهـا .120

وبنـا ًء على ما تقـدَّ م ُيمكن القول بأن اجلامعات اخلليجيـة وحاهلا حال اجلامعات
العربيـة تعاين من إشـكالية االسـتقاللية وهي ضمن مسـارات احلصـار الوزاري لن
تكـون قادرة فعل ًّيا عىل املشـاركة الفعالية يف تطويـر ذاهتا وجمتمعاهتا.

ويف هــذا الصــدد يقــول أنــور الــرواس« :إن أزمــة التعليــم العــايل يف منطقتنــا ال
ترجــع إىل قلــة أو كثــرة اجلامعــات ،لكــن ترجــع باألســاس إىل عــدم اســتقاللية تلــك
اجلامعــات ،فهــي ليســت حــرة بالقــدر الــذي يســمح هلــا بــأن تبــدع يف إطــار علمــي
متكامــل ،وبالتــايل تبقــى أســرة للمعطيــات السياســية التــي تنخــر اجلــدران األكاديميــة
بصــورة دراماتيكيــة نتيجــة للتدخــل املســتمر يف العمليــة التعليميــة» .121

إن األزمــة يف اعتقــادي والــكالم أيضــا للــرواس« :هــي أزمــة ثقــة بــن الساســة
واألكاديميــن ،ومــن هــذا املنطلــق فــإن تطــور التعليــم العــايل يف اخلليــج -كــا
يزعــم الكثــرون -هــو تطــور زائــف مغلــف بثقافــة اخلــوف مــن املجهــول ،وبالتــايل
فــإن الناتــج ال يعــدو أن يكــون فوجـ ًا مــن اخلرجيــن ال يملكــون مهــارات التعليــم
املعــريف والتطبيقــي املبنــي أساس ـ ًا عــى حريــة اإلبــداع والتفكــر»122.
-4-6احلريات األكادميية:
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مفهـوم احلريـة األكاديميـة هـو أملـاين املولـد ،ويعـود تارخيـه إىل املرحلـة التـي
نشـأت فيهـا جامعـة برلين :عـام  ،1811ومن ثـم دخل هـذا املفهـوم إىل اجلامعات
األمريكيـة .ويميـز األملـان بني نوعني من احلريـة األكاديمية ،واحد خيص األسـاتذة
ويعكـس مـا يسـمى بحرية التعليم ،واآلخـر خيص الطالب ،ويمـس بحرية التعلم،
وحريـة األسـتاذ تعنـي حريـة البحـث عـن احلقيقـة وتعلمهـا ونرشهـا ،وهنـاك
اتفاقـات ظهـرت هـي ،االتفـاق األول :حرية التعلم(الطلاب) ال ُيمكن أن تتحقق
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مـامل تكـن هنـاك حريـة التعليـم أي أن حريـة التلميـذ رهينـة بحريـة التعليـم رهينـة
بحريـة األسـتاذ يف التعليـم وحين تتمـدد حريـة األسـتاذ يف تعليـم احلقيقة كما يراها
صحيحـا.
فـإن حريـة التلميـذ تُلغـى على حين أن العكـس ليـس
ً

ويعــود مفهــوم احلريــة يف اجلامعــات الغربيــة إىل العصــور الوســطى .وكان
يعنــي أمريــن مهــا :اعــراف الســلطة الدينيــة أو املدنيــة باالســتقالل الــذايت (اإلدارة
الذاتيــة  )Autonomyللجامعــة و باالمتيــازات اخلاصــة التــي يتمتــع هبــا األســاتذة
والطلبــة والعاملــون فيهــا« ،مثــل حريــة الســفر والتنقــل بأمــان ،و حماكمــة كل
مــن خيــرج عــى قوانــن اجلامعــة وأنظمتهــا مــن ِق َب ِ
ــل حماكــم خاصــة هبــا ،وحــق
اجلامعــة يف وقــف التدريــس فيهــا أو نقــل مكاهنــا عنــد تعرضهــا للخطــر ،وحــق
خرجييهــا يف التدريــس حيثــا أرادوا ،وإعفــاء ممتلــكات األســاتذة و الطلبــة مــن
الرضائــب وإعفائهــم مــن اخلدمــة العســكرية .وبموجــب هــذا االســتقالل الــذايت
متتعــت اجلامعــة بحريــة تنظيــم كلياهتــا وإداراهتــا وحتديــد رشوط العضويــة يف
هيئتهــا التدريســية .وكانــت املراســيم البابويــة واملواثيــق امللكيــة يف أوروبــا تؤ ِّكــد
هــذا االســتقالل الــذايت للجامعــات التابعــة للكنائــس و األديــرة واملاملــك» .123
وبإنشــاء جامعــة برلــن ســنة  ،1811حتــت رئاســة الفيلســوف األملــاين الشــهري
يوهــان غوتليــب فيختــه  ،Fichte Gottlieb Johanأصبحــت احلريــة األكاديميــة
تعنــي حريــة التعليــم و التعلــم .124
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فاجلامعـات العربيـة كما أرشنا أعلاه تتميـز بمركزيتها الشـديدة إدار ًّيا وسياسـ ًّيا
وتفتقـر إىل اسـتقالهلا ،وتـؤدي هـذه املركزيـة إىل تغييـب احلريـات األكاديميـة ،ألن
احلريـات األكاديميـة مرتبطـة باسـتقالل اجلامعـات وحريتهـا يف إدارة نفسـها عبر
جمالسـها املنتخبـة .فاحلـق األول يف انتخـاب القيـادات اجلامعيـة غائـب وينبني عليه
غيـاب مجيـع احلريـات األكاديميـة يف التأليـف والرتمجة والنشر .فاألسـتاذ اجلامعي
ضمـن هـذا السـياق ال يعـدو أن يكـون موظفـا يف اجلامعـة يقـوم بالتدريـس وهـو
منفصـل عـن مهمتـه العلميـة املتعلقـة باإلنتـاج العلمي.

لقد اشترط أحد رؤسـاء اجلامعات العربية عىل عضو اهليئة التدريسـية أن يتقدَّ م
بطلـب ليحصـل فيـه على موافقـة رئيـس اجلامعـة يف كل مرة يريـد فيهـا أن يكتب يف
صحيفـة أو أن يتحـدث عبر وسـائل االتصـال اإلعالميـة الراديـو والتلفزيون .ويف
بعـض اجلامعـات العربيـة يوضـع أعضـاء اهليئـة التدريسـية يف قفـص اهتـام دائـم ،إذ
يعيشـون حتـت ضغـط احلصـار واملراقبـة بشـكل من َّظـم مـن ِق َب ِ
ـل األجهـزة األمنيـة
املتعـددة التـي تراقـب كل حركـة يف املسـتويات األكاديميـة يف مسـتوى السـلوك
والعمـل داخـل اجلامعـة وخارجهـا.

ويف سـياق ذلـك كلـه يرتتـب على أعضـاء اهليئـة التدريسـية أن يعلنـوا يف
كل مناسـبة سياسـية أو وطنيـة عـن والئهـم املطلـق لألنظمـة السياسـية القائمـة
يف الوطـن العـريب ،وجيـب على هـذا الـوالء أن يأخـذ صيغـا رصحيـة واضحـة
(خطابـات -نـدوات -لقـاءات) ال بـل أن ذلـك قـد أصبـح تقليـدا يندفـع إليـه عدد
كبير مـن أعضـاء اهليئـة التدريسـية طلبـا للسـلطة أو النقـود أو التواصل معهـا .فهم
يسـجلون يف الصحـف ووسـائل اإلعلام ويشـكلون يف النـدوات العلميـة منظومـة
واحلـق ُيقـالَّ :
إن الصيغـة االنتهازيـة بلغـت
مـن املامرسـات التلفزيونيـة االنتهازيـة.
ُّ
أوجههـا عنـد أعضـاء اهليئة التدريسـية ،وأصبحت ظاهرة مريبـة وخميفةبني صفوف
املدرسين وأسـاتذة اجلامعـة يف بعـض اجلامعـات العربيـة.
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يقــول حممــد جــواد رضــا مثمنًــا أمهيــة احلريــات األكاديميــة يف اجلامعــة « :ال
تســتطيع اجلامعــة أنتضمــن اســتقالهلا وحريتهــا يف طلــب احلقيقــة ،ونرشهــا مــا مل
تتمتــع بتأييــد واضــح مــن القــوى االجتامعيــة خــارج جدراهنــا وبعبــارة أخــرى،
جيــب عــى اجلامعــة أن جتعــل أحــد أهدافهــا الرئيســة تربيــة األجيــال املتالحقــة
مــن خرجييهــا عــى تثمــن مفاهيــم احلريــة األكاديميــة ليكونــوا عوهنــا الفكــري
والبــري إذا أزفــت األزمــة وحاقــت باجلامعــة قــوى الــردة احلضاريــة التــي تريــد
مصــادرة حقهــا يف طلــب احلقيقــة ،وإشــاعتها بــن النــاس .125
عــى الرغــم مــن وجــود نــاذج خليجيــة متميــزة يف ســتينات القــرن املــايض يف
جمــال احلريــات األكاديميــة والســيام يف دولــة الكويــت « فــإن هــذا الوضــع قــد تغـ َّـر

102

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

وأصبــح األنمــوذج القــدوة مفتقــدا يف دول اخلليــج ،بــل إننــا شــهدنا يف العقديــن
األخرييــن نزوعــا متزايــدا لتقويــض احلريــات األكاديميــة واســتقالل اجلامعــات،
اســتند إىل أن املشــهد اخلليجــي مشــهد خمتلــف يعــج باملتغــرات واملوروثــات
الثقافيــة والدينيــة واملتناقضــات االجتامعيــة ،بــل والرصاعــات األيديولوجيــة التــي
حيتوهيــا” 126.
ومـن الواضـح أن اجلامعـات العربيـة واخلليجيـة تعمـل اليـوم على تضييـق
احلريـات األكاديميـة وحمـارصة أعضاء اهليئات التدريسـية بقيود الرقابـة إىل الدرجة
التـي ال يسـتطيع فيهـا األسـتاذ اجلامعي التعبري عـن آرائه بحرية ،فاألسـتاذ اجلامعي
مروضـا على قبـول الواقـع بـروح
أصبـح اليـوم خيـاف مـن النقـد وخيشـاه وأصبـح
ً
اسـتالبية اغرتابيـة وأصبـح غير قـادر وال جيـرؤ على نقـد السـلبيات االجتامعيـة
تـم ترويضـه على القبـول الصاغـر لـكل
واالقتصاديـة والفسـاد السـيايس ،بعـد أن ّ
سـلبيات احليـاة االجتامعيـة.

ويف هـذا السـياق يمكننـا القـول بـأن اجلامعـات اخلاصـة يف اخلليـج وهـي يف
أكثرهـا جامعـات ربحية بامتياز ،وتشـكِّل نم ًطا من االسـتثامر املـايل الربحي املتطور
يف هـذه البلـدان ،وهـي ال متلـك اسـتقالليتها إذ ختضـع لسـلطات الدولـة مـن جهـة
ولسـلطات مموليهـا مـن جهـة أخـرى .يندر أن نـرى حالة يتـم فيها اختيـار القيادات
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إن العلــة الرئيســة التــي تعرقــل انعتــاق اجلامعــات –كــا يقــول الدكتــور خالــد
الدخيــل هــي غيــاب :حريــة الفكــر ،والبحــث العلمــي ،وتداخــل املنهــج العلمــي
الرصــن والفكــر الدينــي الــذي يفاقــم مشــكلة غيــاب حريــة الفكــر والبحــث.
ومــن املعــروف أنــه مــن دون هــذه احلريــة ال ُيمكــن للجامعــات أن تصبــح كذلــك،
وأن تنهــض بالــدور املتوقــع منهــا .وعندمــا تفقــد اجلامعــة اســتقالهلا وتصبــح جمــرد
مؤسســة بريوقراطيــةُ ،يضــاف إىل ذلــك غيــاب حريــة الفكــر والبحــث ،وحريــة
احلصــول عــى املعلومــة ،ال تنتظــر مــن اجلامعــة أكثــر ممــا هــي عليــه ،حتــى ولــو
حتســن وضعهــا املــايل»127.

اجلامعيـة بنـاء على انتخابـات حـرة ذاتيـة تـدور يف اجلامعـة وقـد ال نبالـغ يف القـول
بأنـه ال يوجـد رئيـس جامعـة يتـم انتخابـه ديمقراط ًّيـا وأكاديم ًّيا يف اجلامعـة .أما عن
احلريـات األكاديميـة فحـدث وال حـرج فهنـاك غيـاب كبير للحريـات األكاديميـة
املتعلقـة بالبحـث العلمي وال يسـتطيع األسـتاذ اجلامعي أن خيـوض يف قضايا علمية
متعلقـة بالقضايـا السياسـية واالجتامعيـة الكربى.

وال توجـد يف هـذه اجلامعـات حصانـة لألكاديميني العاملني فيهـا ،فهم عرضة
للمسـاءلة االجتامعيـة مـن جهـة والسياسـية من جهة أخـرى ،ويمكـن التأكيد عىل
هـذه الظاهـرة حيـث ال ُيمكـن لألسـتاذ اجلامعي أن يقترب من اخلطـوط احلمراء
للحيـاة السياسـية واالجتامعيـة ويعيـش كما هـو حـال زمالئـه يف العـامل العـريب
حالـة مـن احلذر الشـديد واخلـوف من العـادات والتقاليـد وأنظمة القيـم واملعايري
االجتامعيـة مـن جهـة واألنظمـة األمنيـة القويـة السـائدة يف اجلامعـة واملجتمـع.
ونظـرا لذلـك غالبـا مـا نجـد أن الباحثين يتجنبوا اخلـوض يف القضايـا االجتامعية
والسياسـية اهلامـة ويكرسـون أبحاثهـم يف قضايـا غالبـا ال تشـكِّل أولويـة يف
املجتمع.
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ويتحــدث عبــد اهلــادي نــارص العجمــي عــن احلريــات األكاديميــة يف اخلليــج
العــريب فيقــول« :لقــد شــهدنا يف العقديــن األخرييــن نزو ًعــا متزايــدً ا لتقويــض
احلريــات األكاديميــة واســتقالل اجلامعــات وتقييدهــا ،فاملشــهد اخلليجــي مشــهد
خمتلــف يعجــب املتغــرات واملوروثــات الثقافية والدينيــة واملتناقضــات االجتامعية،
بــل والرصاعــات األيديولوجيــة التــي حيتوهيــا» 128ثــم يتابــع قولــه «:يف أنموذجنــا
اخلليجــي تعمــل احلريــات األكاديميــة حتــت ضغــط صــور خمتلفــة منــا لتضييــق
والتعســف ،بــد ًءا مــن الرقابــة والقيــود اإلداريــة والقانونيــة وعــدم التعــاون مــن
طــرف الســلطات ،وصـ ً
ـول إىل عمليــات القمــع وربــا االعتقــال التــي مــن املمكــن
أن ُيلجــأ إليهــا يف بعــض األحيــان جتــاه أعضــاء هيئــات التدريــس إن رأت بعــض
اجلهــات األمنيــة رضورة لذلــك ،أو وق ًفــا الســتمرار سياســة تراهــا هــذه اجلهات ال
تتوافــق مــع تصوراهتــا وال ختــدم مصاحلهــا» .129
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ومـن الطبيعـي القولَّ :
إن غيـاب احلريات األكاديمية وعدم اسـتقالل اجلامعات
خطـرا عىل وظيفة هذه اجلامعات ودورها احلضـاري ،ومن الطبيعي القول:
يشـكِّل
ً
إنـه ال ُيمكننـا أن نعتمـد يف عمليـة التجديـد والتطويـر واملواكبة لتحديات املسـتقبل
على جامعات ال اسـتقالل هلا وال حريات أكاديميـة فيها ،فاإلبداع العلمي مرشوط
تارخي ًّيـا باحلريـات األكاديميـة من جهة واسـتقالل اجلامعات من جهـة أخرى ،ومن
غير ذلـك ال ُيمكننـا أن نتحـدث عـن جمتمـع معـريف أو اقتصاديـات معرفيـة يف دول
اخلليـج العريب.

وعلى الرغـم مـن بـؤس الواقـع األكاديمـي وحالتـه املتواضعة يف جمـال احلريات
األكاديميـة فـإن بارقـة أمـل ممكنـة تبـدأ مـع تأسـيس اجلامعـات احلديثة التي شـهدنا
والدهتـا يف السـعودية وقطـر واإلمـارات ،وهـي جامعـات يفترض أن تسـتويف
ُ
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ويف هــذا الســياق يوجــه كثــر مــن األكاديميــن يف اخلليــج نقدهــم الواســع
ملظاهــر املركزيــة يف إدارة اجلامعــات ومنــع هــذه اجلامعــات مــن احلصــول عــى
اســتقالهلا احلقيقــي ،ونجــد مثــل هــذا النقــد العنيــف لــدى عبيــد ســعد العبــديل
الــذي يقــول »:يف نقــده للجامعــات الســعودية عــى وجــه التحديــد « :عــن أي
جامعــات نتحــدث وهــي ُمكبلــة بقــرارات مركزيــة مــن الريــاض»( .ويقصــد وزارة
التعليــم العــايل يف عاصمــة اململكــة العربيــة الســعودية الريــاض) .ويتابــع العبــديل
قولــه :إن دعــوة حمــارض إللقــاء حمــارضة حتتــاج موافقــات مــن خــارج أســوار
اجلامعــة؟ وكذلــك اختيــار كتــاب وغريهــا! جامعاتنــا حماطــة بأســوار وبقوانــن
متنــع تفاعلهــا مــع جمتمعاهتــا! جامعاتنــا غــر حمــددة أهدافهــا! ثــم يتســاءل العبــديل
بقــول :هــل لدينــا جامعــات بحث َّيــة؟ وجامعــات تدريســية؟ وجامعــات مناطــق؟
وجامعــات حمافظــات؟ جامعاتنــا ثانويــات كبــرة يقودهــا موظفــن يطبقــون مــا
صحيحــا ،اجلامعــات اجليــدة تُديرهــا أقســامها األكاديميــة .عندمــا
يعتقدونــه
ً
يكــون قــرار القســم األكاديمــي أقــوى مــن قــرار مديــر اجلامعــة ،هنــا نقــول  :هــذه
اجلامعــات الصحيحــة؟130

رشوط االسـتقالل واحلريـات األكاديميـة ويف هـذا الصـدد جاء يف ترصيـح هليومن
رايتـس ووتـش يف نيويـورك تايمـز ،يف  23سـبتمرب/أيلول 2009مـا يفيـد َّ
بـأن
افتتـاح جامعـة امللـك عبـد اهلل للعلـوم والتكنولوجيا(كاوسـت) يف اململكـة العربيـة
السـعودية ،سـيكون بمثابة اختبار ملعرفة ما إذا كانت اململكة عىل اسـتعداد لتوسـيع
احلريـات األكاديميـة وحقـوق املرأة .ويف هـذا الصدد قال جو سـتورك ،نائب املدير
التنفيذي لقسـم الرشق األوسـط وشمال أفريقيا يف هيومنرايتسـووتش :السؤال هو
مـا إذا كانـت جامعـة امللك عبـد اهلل للعلـوم والتكنولوجيا سـتفي بالتزاماهتا باحلرية
واملسـاواة بني اجلنسين .وسـوف نرى إذا كانت اجلامعة سـتصبح جزيرة للحرية يف
بحـر مـن القمـع ،أم أن بوسـعها املسـاعدة على نشر احلريـات إىل أجـزاء أخـرى من
اململكـة» ..وهـذا مـا نأمـل أن حيـدث يف السـنوات والعقـود القادمة.
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كثريا من املتفائلين بنهضة التعليـم العايل يف اخلليج
و ُيالحـظ يف هـذا السـياق أن ً
غالبـا مـا يعولـون على بعـض اجلامعـات التـي تتميـز بسـجل حافـل باإلنجـازات
العلميـة أو بسـجل مميـز يف التصنيفـات العامليـة للجامعـات .ومـن اجلميـل واجليـد
دائم الـذي جيب أن نطرحـه ماذا لو تفوقـت عدد من
لنـا أن نتفـاءل ،ولكـن السـؤال ً
اجلامعـات وختلفـت بقيتهـا؟ هـل يعنـي تفـوق جامعـة واحـدة أو ثالثة أننـا أصبحنا
يف مصـاف الـدول املتقدمـة علم ًّيـا؟ هـل يمكن جلامعة واحـدة متميـزة أو عدد قليل
منهـا  -مـن بين عـدد هائل مـن اجلامعـات الوطنية املرتهلـة واملنكفئة على ذاهتا-أن
قادرا على مواصلة املسيرة وحتقيق
تكـون مـؤرشا على أن التعليـم العـايل قد أصبـح ً
النهضـة؟ أسـئلة أخـرى منهـا :مـا التغيير الـذي أحدثتـه هـذه اجلامعـات املصنفة يف
الواقـع؟ هـل أحدثـت فر ًقـا يف احليـاة العلميـة والفكريـة؟ هـل حققـت إنجـازات
علميـة ارتبطـت بالعمليـة التنمويـة يف هذه البلـدان؟ وإذا كان من حقنـا اإلجابة فإن
هـذه اجلامعـات ليسـت جامعـات متأصلـة يف بيئتنـا وليس هلـا تأثري يذكـر يف النهضة
التنمويـة .إهنـا جامعات أجنبية بأسـاتذهتا ومناهجها ومبانيها وإستراتيجياهتا وهي
تغـرد يف مـكان ليـس بمكاهنـا وزمـان ليس بزماهنـا .وبعبـارة أخرى هـذه اجلامعات
ِّ
مل تكـن وليـدة تطـور أصيـل طبيعـي يف التعليـم العـايل ،ومل تؤصل فيه حتـى إهنا نوع
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مـن االسـتجالب احلضـاري الذي نعتمده .إهنا شـكل من أشـكال املوضـة والرتف
العلمـي الـذي ال يرتبـط بواقعنـا وال ينتمـي إليـه تنمو ًّيـا أو بنيو ًّيـا .مـا نريـد قولـه:
َّ
إن هـذه اجلامعـات املصنفـة ليسـت نبتـا أصيلا يف تربـة التعليـم العـايل يف البلـدان
اخلليجية إنه اسـترياد خارجي وحاهلا حال أي سـلعة مسـتوردة لالسـتهالك املحيل.

ونحـن ال نعـرف ح ًّقـا كيـف نتحـدث عـن تطـور يف التعليـم العـايل ال يكـون
يعـم خمتلـف اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العـايل .التطـور ال يكـون
شـامال ُّ
بجامعـة مصنفـة بـل بعمليـة صميم ّيـة بنيويـة تشـمل خمتلـف تكوينـات التعليـم
العـايل وأجهزتـه .إن وجـود جامعـة أو عـدة جامعـات متقدمـة بأكاديميين جلهـم
مـن األجانـب وبأنظمـة ليسـت وثيقـة الصلـة بنظامنـا التعليمـي أمـر جيـد فيما لـو
اسـتطعنا االسـتفادة منـه كنمـوذج لتطويـر تعليمنـا العـايل .ولكـن مهما تكـن صورة
هـذا التعليـم فإنـه ال يشـكِّل يف رأينـا أكثـر مـن مظهـر مـن مظاهـر الزينة التـي اعتدنا
عليـه يف جمتمعاتنـا .فكفانـا تبجحـا بوجـود هـذه اجلامعـات التـي ال تسـمح أنظمتها
حتـى لألسـاتذة اجلامعيين اخلليجين أو العـرب العمـل فيهـا .إهنـا أنظمـة جامعيـة
منفصلـة عـن نظامنـا القائـم ال جتانسـه يف أي مـن مكوناهتـا .

إن الرتكيـز على وجـود جامعـة مصنفة وتكثيـف اجلهود للوصـول إىل تصنيفات
عاليـة متالزمـة هـوس أكاديمـي لـذر الرماد يف العيـون .فالعمل جيـب أن يكون عىل
التطويـر والتعمير والتنميـة وخلـق أنظمـة جامعيـة ف َّعالـة علم ًّيـا ومعرف ًّيـا وليـس
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لقـد عـرف عـن املسـؤولني يف بعض الـدول العربية هاجسـهم املتعلـق باألولوية
إذ نجـد الصراع واملنافسـة يف كل يشء يف تصنيـف اجلامعـات وأوليـات العلـم
واإلنتـاج ،وال أحـد يمكنـه أن يعيـب علينا هذا اهلاجس والولع بالسـبق يف كل يشء
حتـى فيما نسـتهلك ونقـدم .ولكـن الولـع باألولوية والسـبق جيب أن يكـون بنيويا،
ويف حالـة التعليـم العـايل جيـب أن ينطلـق من قـوة النظـام التعليمي وقدرتـه البنيوية
على املشـاركة يف النهضـة ،ومثل هذا االهتمام جيب أن يكون عاما وشـامال وجذر ًّيا
وأن يركِّـز على مـا هو حيوي وأسـايس وجوهـري يف احليـاة السياسـية واالقتصادية
والتنموية.

على تصنيـف هـذه اجلامعـة أو تلـك ألن هـذه التصنيفـات وقتيـة وعابـرة ،وال تعبر
عـن التقـدم العلمـي الـذي ننشـده .علينـا أن نفتخـر ونفاخـر إذا اسـتطعنا أن نجعل
قـادرا على النهـوض بمجتمعـه ،فاعلا يف عمليـة
مـن نظامنـا التعليمـي اجلامعـي ً
ومؤثـرا يف مواجهة
قـادرا عىل حتقيـق اإلنجـازات التنموية ،فاعال
ً
اإلبـداع العلمـيً ،
حيـق لنـا أن نفخـر ونتفاخـر بإنجازاتنـا يف هـذا امليـدان.
التحديـات القادمـة ،عندئـذ ُّ
الفخـر احلضاري يكون يف املنسـوب العام للتقـدم احلضاري يف كل اجلامعات وعىل
ٍ
رافعـة حقيقيـة يف
كل املسـتويات ويف كل املناطـق بحيـث يتحـول التعليـم العـايل إىل
جمـال التنميـة والتطويـر والتعمير ،وكل فخـر واعتـزاز واعتـداد بغري ذلـك هو فخر
زائـف واعتـداد هالمـي واعتـزاز ال يسـمن وال يغنـي مـن جوع.
-5-6تسيس اجلامعات اخلليجية وأدجلتها:
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قـد ال تكـون هنـاك مبالغـة يف القـول بـأن جامعاتنـا العربيـة قد نشـأت وتطورت
تـم بقرارات سياسـية من أجل
بتأثير الفعل السـيايس ،فاسـتحداث هـذه اجلامعات َّ
غايـات سياسـية أبرزهـا إرضـاء الـرأي العـام ،وحشـد التأييـد اجلامهيري للنظـام
السـيايس القائـم ،ويرتتـب على ذلـك توظيـف هـذه اجلامعـات يف عمليـة ترسـيخ
أيديولوجيـا النظـام السـيايس القائـم وتعزيـز هيمنتـه وسـطوته أيـا كانـت توجهاتـه
السياسـية واأليديولوجيـة ،وهـذا يعنـي أن اجلامعـات العربيـة توظـف توظيفـا
سياسـ ًّيا أيديولوج َّيـا هيـدف إىل ترويض الشـباب فكر ًّيـا وأيديولوج ًّيـا ضمن أألطر
السياسـية املطلوبـة .وهـي مـن هـذا املنظـور ،ال تعدو أن تكـون أكثر من مؤسسـات
حكوميـة بالدرجـة األوىل ،ينطبـق عليهـا مـا ينطبق عىل مؤسسـات النظام السـيايس
اإلداريـة والسياسـية .ومن هـذا املنطلق ُيمكن القـولَّ :
إن اجلامعات العربية تُشـكِّل
البعـد السـيايس واأليديولوجـي لألنظمـة السياسـية القائمة تعمـل يف ظلها ومتارس
دورهـا التغريبـي فكر ًّيـا وأيديولوج ًّيـا ،فالسياسـة هـي التـي حتـدِّ د أبعـاد وحـدود
واجتاهـات ومضامين هـذه اجلامعـات ،وذلـك غالبـا مـا يتـم ذلـك بطريقـة خمططـة
ومنظمـة وهادفـة إىل تفريـغ اجلامعة مـن مضامينهـا األكاديمية الفكريـة واألخالقية
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بصـورة مسـتمرة ومـن ثـم حتويلهـا إىل مؤسسـات للتطويـع والتدجين وحمـارصة
العقـل والعقالنية يف صفوف الشـباب والناشـئة من رواد هـذه اجلامعات ومريدهيا.

لقـد حتولـت اجلامعـات العربيـة ربام إىل مؤسسـات سياسـية تعكـس إىل حد كبري
يف إطـار نشـاطاهتا مـا حيـدث يف عـامل السياسـة ،وبدقـة أكبر فهـي تعكـس الرؤيـة
السياسـية لألنظمـة السياسـية ،فتعمـل (يف إطـار السـيطرة السياسـية) دعـم وتعزيـز
النشـاط السـيايس لألنظمـة احلاكمـة .و ُيضـاف إىل ذلـك أن اجلامعـات العربيـة قـد
حتولـت أيضـا إىل مؤسسـات إعالميـة تعزز الرأي العام السـيايس وتصنعـه بالطريقة
حتولت إىل قوة سياسـية حليفة بالرضورة لألنظمة
التي ُيدِّ دها رجال السياسـة ،كام َّ
السياسـية القائمـة ويتجلى جانـب من هـذا األمـر يف خمتلف الطقـوس واملهرجانات
السياسـية التـي متارسـها بصورة مسـتمرة.

يــرى فرجــاين أن تســيس اجلامعــة يشــكِّل أحــد األســباب الرئيســة لتدهــور
التعليــم العــايل وقصــور مســامهته يف التنميــة وأن عــدم االســتقالل يــؤدي إىل
التضييــق عــى احلريــة األكاديميــة « .فاحلكومــات توفــر الســلع العامــة ،ومنهــا
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لقــد جــاءت عمليــة تســيس اجلامعــات العربيــة كجــزء مــن املــد االنقــايب
العســكري الــذي اجتــاح الوطــن العــريب منــذ عــام  1952وخاصــم هــذا املــد
منطــق األشــياء ،وضمــن هــذه التوجهــات اجلديــدة يــرى حممــد جــواد رضــا أن
هــذا التســيس أوجــد احلــدود الفاصلــة بــن الثقافــة والعلــم وفصــل بــن مــا هــو
أكاديمــي ومــا هــو معــريف « واســتجلب معــه فيــا اســتجلب توجســا مــن اجلامعيــن
وعمــل عــى احتــواء اجلامعــات وتفريغهــا عــر ممارســة الرتهيــب والتحجــر
حتولــت إىل مؤسســات بريوقراطيــة ختــاف احلريــة،
والتضييــق املــايل عليهــا حتــى َّ
وختشــى التجديــد وتتطــر منــه ،ثــم ســلطوا عليهــا اجلنــود املجنــدة لألحــزاب
السياســية مــن الطــاب؛ فأفســدوا براءهتــم ودجمــوا احتــادات الطــاب باألجهــزة
الداخليــة لألحــزاب احلاكمــة وأرســلوها وراء جمتمــع العلــاء إلرهاهبــم وختويفهــم
فجردوهــم مــن ســلطتهم العلميــة واألخالقيــة .131
َّ

التعليــم ،وفــق مقتضيــات هيــكل القــوة القائــم .وهيــكل القــوة القائــم يف البلــدان
العربيــة قهــري ،ال يعــر عــن مصالــح جممــوع النــاس ،وال ُيعــى مــن قيــم العلــم
واملعرفــة .وليــس غريب ـ ًا ،واحلــال كذلــك ،أن يتدهــور التعليــم العــايل ،خاصــة يف
مياديــن الفكــر وتطويــر املعرفــة ،رغــم انتشــاره الرسيــع نســب ًّيا .ويؤ ِّكــد فرجــاين عىل
أن التعليــم العــايل ســيبقى هامشـ ًّيا مــا بقيــت الدولــة هتيمــن عــى مؤسســاته ودافعها
دائــا» إعــادة إنتــاج األيديولوجيــا املهيمنــة ،وضبــط الــدور العــام للجامعــات،
وخلرجيهــا ،يف احللبــة السياســية132 .

ومل يكــن هــذا التســيس خف ًّيــا يف تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة ( 133)2003إذ
يشــر التقريــر أن التعليــم العــايل يف الوطــن العــريب مســيس وغــارق يف مســتنقعات
األيديولوجيــا ،وقــد جــاء يف التقريــر أن تأثــر التعليــم العــايل يف البلــدان العربيــة بعوامــل
كثــرة مــن أمههــا :عــدم وضــوح الرؤيــة ،وغيــاب سياســات واضحــة حتكــم العمليــة
التعليميــة .وعــدم اســتقالل معظــم اجلامعــات العربيــة ووقوعهــا حتــت ضغــوط
حتولــت إىل
احلكومــات العربيــة وأشــار التقريــر رصاحــة أن بعــض اجلامعــات العربيــة َّ
ســاحة للــراع الســيايس والعقائــدي ،وأكــد التقريــر عىل أن بعــض احلكومــات العربية
تقــوم بتشــجيع تيــارات سياســية بعينهــا عندمــا تــرى فـــي ذلـــك خدمـــة ألغراضهــا وهو
األمــر الــذي أثــر ســلبا عــى احلريــات األكاديميــة وأصــاب اجلامعــات العربيــة يف مقتــل
يف خمتلــف املســتويات والســيام يف جمــال البحــث العلمــي 134.
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وهــذه الرؤيــة التــي يقدمهــا تقريــر التنميــة اإلنســانية ينســحب عــى املؤسســات
األكاديميــة يف دول اخلليــج العــريب ،وهــذا مــا يشــدد عليه املفكــر اإلمارايت عبــد اخلالق
عبــد اهلل ويؤكــد عــى الطابــع الســيايس لتشــكيل اجلامعــات اخلليجيــة إذ يقــولَّ :
«إن
الدافــع الســيايس هــو ربــا القاســم املشــرك لتأســيس كل اجلامعــات اخلليجيــة .بيــد
أن التأكيــد عــى الدافــع الســيايس وراء إنشــاء اجلامعــة ليــس رشا كلــه .بــل ربــا كان
الدافــع الســيايس خــرا إذا اكتشــفت الســلطة السياســية بالوقــوف بجانــب اجلامعــة و
رعايتهــا مــن أجــل حتقيــق غايتهــا العلميــة و املجتمع َّيــة العليــا» .135
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هـذا وتُشـكِّل عمليـة تسـيس التعليم العـايل وأدجلته إحـدى الكوارث التـي ابت ُِل
تم حتويل املؤسسـات اجلامعية إىل
هبـا املجتمـع والرتبيـة يف العامل العـريب بعامة حيث َّ
منصـات سياسـية تقـوم بخدمـة أيديولوجيا األنظمة السياسـية القائمـة .ويف اخلليج
حتولـت اجلامعـات إىل سـاح للصراع بين التيـارات السياسـية املختلفـة:
العـريب َّ
الليرباليـة منهـا واألصولية .ويرتكِّـز هذا الرصاع عىل املناهج والسياسـات الرتبوية.
وال مـراء يف َّ
أن هـذا التسـيس قـد أفـرغ العمليـة الرتبويـة مـن حمتواهـا يف خمتلـف
مسـتويات التعليـم يف العـامل العـريب كام هو احلـال يف بعض الدول اخلليجية والسـيام
يف مسـتويات التعليـم اجلامعـي .وضمـن هـذه الوضعيـة مل تسـتطع أي وزارة أن
تـؤدي دورهـا يف تطويـر النظـام الرتبـوي؛ ألن أي تغيري أو تطوير وطنـي كان يواجه
مـن ِق َب ِ
ـل التيـارات السياسـية ،فـكان أن بقـي اإلصلاح الرتبـوي التنمـوي يف حالـة
تأرجـح ،وبقيـت الرتبيـة على منـوال مـا عرفـت بـه مـن رضـوخ واستسلام لواقـع
القـوى والتيـارات السياسـية املصاحبة.

وتتعـرض األنظمـة الرتبويـة ومـا تزال ألنماط مكثفة مـن اهليمنـة األيديولوجية
على مضمـون التعليـم واجتاهاتـه الفكريـة .وأصبـح النظـام التعليمـي رهـن رؤى
وتصـورات أيديولوجية خمتلفة ُّ
فكل ت َّيار سـيايس يريـد أن يفرض أفكاره وتصوراته
ورمزياتـه وأيديولوجيتـه يف التعليـم بمختلـف مسـتوياته مـن الروضـة إىل التعليـم
العـايل .وتكمـن خطـورة هـذه اهليمنـة األيديولوجيـة يف أهنـا مـن نصيـب التيـارات
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ويتنــاول باقــر النجــار (أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة البحريــن) مســألة
«حتولــت وزارات
التوظيــف الســيايس للرتبيــة والتعليــم يف دول اخلليــج فيقــولَّ :
التعليــم مــن بدايــة الثامنينــات إىل حمم َّيــات حزبيــة تتصــارع عليهــا التيــارات
السياســية بأطيافهــا املتنوعــة( :قوميــة ـ إســامية ـ ليرباليــة) ،وســيطرة البعــض
وفرضــه اهليمنــة الثقافيــة عــى حمتــوى املناهــج وهويتهــا الرتبويــة» .136و ُيالحــظ
الباحثــون َّ
ـرا مــن الــوزراء الذيــن مــروا عــى وزارت الرتبيــة والتعليــم ممــن
أن كثـ ً
ملكــوا رغبــة وتصــور ًا حقيق ًّيــا عــن مســتقبل التعليــم كانــوا خيفقــون رسيعـ ًا كنتيجــة
طبيعيــة للرصاعــات األيديولوجيــة يف خمتلــف املســتويات الرتبويــة .137

التقليديـة ،وقـد أفـرغ هـذا الطابـع األيديولوجـي التعليـم مـن مضمونـه ،ود ّمـر كل
مقوماتـه الرتبويـة ،وجعلـه ًّ
هشـا ضعي ًفـا غير قـادر على مواكبـة العمليـة التنموية.
ِّ
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ـرا عن
وممــا ال شــك فيــه أن تســيس اجلامعــات اخلليجيــة – وحاهلــا ال خيتلــف كثـ ً
حــال اجلامعــات العربيــة -قــد لعــب دورا كبــرا يف إفــراغ اجلامعــة مــن احلريــات
األكاديميــة التــي جيــب أن تتمتــع هبــا وأن تنطلــق مــن مظلتهــا يف حتقيــق رســالتها
العلميــة .ويتضــح جل ًّيــا عــر الرصــد السوســيولوجي أن اجلامعــات اخلليجيــة
مسيســة جــدًّ ا وهــذا يعنــي أهنــا خاضعــة للتدخــل الســيايس ،أو أهنــا مصدومــة بقــوة
التيــارات السياســية التــي جعلــت مــن اجلامعة ســاحا للرصاع بــن القوى السياســية
مــن أجــل الســيطرة عــى اجلامعــة وحتويلهــا إىل مصــادر للدعــم الســيايس أو إىل
مــوارد سياســية للتيــارات والقــوى السياســية .و ُيمكــن مالحظــة نشــاط التيــارات
السياســية املبطنــة اخلفيــة املتكتمــة حتــت تســميات مدنيــة كالتجمعــات والنقابــات
والتيــارات واملؤسســات اخلرييــة التــي تُشــكِّل أذرع هــذه القــوى السياســية يف
وإداريــا وأســاتذهتا.
الســيطرة واهليمنــة عــى اجلامعــات بطالهبــا وموظفيهــا
ِّ
ـرب أوصــال هــذه اجلامعــات ويصيبهــا يف
فتســيس اجلامعــات مــرض عضــال يـ
ُ
وحيوهلــا إىل أشــاء ركاميــة خاويــة مــن املعنــى والداللــة .ويف هــذا
مقتــل علمــيِّ ،
األمــر يقــول رئيــس جامعــة فيالدلفيــا الدكتــور مــروان كــال يف هــذا الســياقمؤكدا
عــى خطــورة تســيس اجلامعــات« :إن تطويــر اجلامعــات يبــدأ مــن عــدم تسيســها
واســتقاللية إدارهتــا وأمنهــااجلامع ـي ،ودعــا إىل إبعــاد السياســيني عــن اجلامعــات
وعــدم تدخلهــميف التعليــم ،حيــث إن اجلامعــات التــي ُتــدار مــن داخلهــا ومــن
إدارهتــا األكاديميــة هــي اجلامعــات التــي ُيمكنهــا أن حتقــق نجاحهــا املعــريف
والعلمــي»138.

وضمــن هــذه الصــرورة يشــر الدكتــور عبــد اخلالــق عبــد اهلل إىل كارثيــة هــذا
التســيس ويــرى جامعــة اإلمــارات العربيــة وربــا معظــم اجلامعــات اخلليجيــة
األخــرى ،هــي جامعــات يف طــور التشــكيل والصــرورة ،و هــي أقــرب إىل
«الظاهــرة اجلامعيــة» 139منهــا إىل جامعــات علميــة معرفيــة وأكاديميــة .ويؤكِّــد
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الكاتــب عــى َّ
أن جامعــة اإلمــارات تكـ ِّـرر جتربــة العديــد مــن املؤسســات اجلامعيــة
العربيــة املرتبطــة بالوظيفــة احلكوميــة ،و التــي مل تعــد أكثــر مــن مؤسســات لتخــرج
املوظفــن ،الذيــن ،كــا يقــول الدكتــور حســن اإلبراهيــم « :ال يســتطيعون ســوى
التنفيــذ ال التفكــر» .140

ويشــر باقــر النجــار (أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة البحريــن ) يف مســار
آخــر إىل «ارتفــاع درجــة تدخــل الدولــة يف مؤسســات التعليــم اجلامعــي الــذي قــد
يصــل إىل درجــة التوجيــه الدقيــق للربامــج والســياقات ،وهــو تدخــل رغــم إدراكنــا
لرضورتــه يف مرحلــة التأســيس» إال أنــه أصبــح عبئــا عــى املســرة األكاديميــة
للجامعــات اخلليجيــة ،ويضيــف النجــار قائــا« :إال أنــه ُيمكــن أن يم ِّثــل أحــد
مصــادر العطــل يف العمليــة التعليميــة العليــا التــي ال ُيمكــن أن تتطـ َّـور مــن دون
فســحة فكريــة ودعــم ســيايس ،رغــم مــا قــد يســببه هــذا مــن بعــض الضيــق.
فاجلامعــات الغربيــة النمــوذج مل يكــن بإمكاهنــا أن حتتــل هــذه املكانــة والســمعة مــن
دون هــذه الفســحة الفكريــة واالســتقاللية العاليــة اللتــن حظيــت هبــا».141
ويـديل املفكـر السـعودي تركـي احلمـد بدلـوه يف مسـألة تسـيس اجلامعـات
وأدجلتهـا يف السـعودية فيحدثنـا عـن املرحلـة التي سـادت فيها الصحوة اإلسلامية
لتضـع بصمتهـا على اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العـايل يف تسـعينيات القـرن
املـايض يقـول احلمـد:
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«خــال الفــرة التــي ذهبــت فيهــا للدراســة يف أمــركا (فــرة الثامنينيــات) ،كان
مــا ُيسـ َّـمى بالصحــوة اإلســامية قــد اختطفــت اجلامعــة ()...فغــاب ذاك التنــوع
الثقــايف والنشــاط الفكــري الــذي كان ســائدً ا أيــام كنــت طال ًبــا ومعيــدً ا فيهــا ،مل يعــد
هنــاك إال خــط واحــد ال خـ َّ
ـم بالزندقــة العلامنيــة وأمور
ـط غــره؛ َمـ ْن َينحـ ْ
ـرف ُي َ
وصـ ْ
مل نكــن نعرفهــا يف األيــام الذهبيــة للجامعــةَ .ه ْي َم ـ َن اإلســاميون عــى كل مرافــق
اجلامعــة وإدارهتــا ومناهجهــا ،وحــددوا مــا جيــوز ومــا ال جيــوز تدريســه بحيــث
حتولــت اجلامعــة ،ومــن ضمنهــا الكليــة بطبيعــة احلــال ،إىل حاضنــة لفكــر واحــد
َّ

تطرفــه ،ومل يعــد هنالــك مــن نشــاط ثقــايف إال مــن خــال رعــاة هــذا الفكــر
مغــال يف ُّ
الــذي تغلغــل يف مســام اجلامعــة التــي حتولــت إىل جمــرد منشــور ُيبـ ِّـر بفكــر هــؤالء.
إضافــة إىل االنحــدار الثقــايف الــذي آلــت إليــه اجلامعــة ،فقــدت اســتقالليتها بعــد أن
فتحولــت بدورهــا إىل مؤسســة بريوقراطيــة بعــد
أصبحــت تابعــة لــوزارة حكوميــة،
َّ
أن كانــت مؤسســة أكاديميــة حقيقيــة142.

ويتابــع احلمــد وصفــه لوضعيــة املناهــج واحلريــات األكاديميــة فيقــول «حتــى
املقــرر ،أصبــح
املناهــج ،وبعــد أن كان األســتاذ خيتــار مــا يدرســه ضمــن املنهــج َّ
املرجــع خاض ًعــا للتمحيــص والتدقيــق وفــق معيــار مــا جيــوز ومــا ال جيــوز .مل تعــد
هــذه هــي اجلامعــة التــي أعــرف ،إن كان هلــا أن تُسـ َّـمى جامعــة .يف مثــل هــذا اجلــو،
كثــرا ،حاولــت أن أقــاوم حتــى أكمــل عرشيــن عا ًمــا مــن
الــذي حوربــت فيــه
ً
التدريــس كــي أحصــل عــى تقاعــد مبكــر ،ولــذا مــا إن حـ َّـل عــام 1990م ،حتــى
طلبــت إحالتــي إىل التقاعــد املبكــر ،فغــادرت حمبوبتــي التــي كانــت غري آســف»143.
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ويف هــذا اخلصــوص يؤ ِّكــد الكاتــب الكويتــي طــال الســعيد احلضــور املكثــف
للتســيس يف جامعــة الكويــت إذ يقــول« :اجلميــع يعلــم َّ
أن جامعــة الكويــت ومــع
األســف الشــديد يف تراجــع مســتمر يف نشــاطها الطــايب واملجتمعــي واخرتقتهــا
واضحــا للجميــع ،بــد ًءا مــن انتخابــات
األحــزاب والتكتــات بشــكل أصبــح
ً
احتــادات الطلبــة وهنايــة باســتغالل بعــض الدكاتــرة ملواقعهــم لصالــح احلــزب أو
الطائفــة أو القبيلــة للوصــول إىل جملــس االمــة ،ومل يعــد هــذا األمــر خاف ًيــا عــى
أحــد ،فقــد أصبــح عــى رؤوس األشــهاد ،فانحــر دور اجلامعــة املجتمعــي،
واختفــت مجيــع األنشــطة التــي كانــت اجلامعــة تتميــز هبــا يف عرصهــا الذهبــي قبــل
ســيطرة األحــزاب عليهــا144.
ويعــزي الدكتــور عــي الطــراح أســتاذ علــم االجتــاع يف جامعــة الكويــت يف
لقــاء معــه تراجــع تصنيــف جامعــة الكويــت إىل التســيس احلــادث فيهــا فيقــول:
َّ
«إن جامعــة الكويــت كانــت يف الســابق منــارة للعلــم وكانــت تتصــدر اجلامعــات
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اخلليجيــة ،ولكــن تســيس العمليــة التعليميــة ()...أ َّدى إىل تراجــع جامعــة الكويــت
يف التصنيفــات العامليــة145.

وننتهـي هنـا إىل القـول َّ
بـأن التسـيس األكاديمـي للجامعـات يضعـف مـن قـدرة
أي
هـذه اجلامعـات على تطوير نفسـها وممارسـة دورها احلضـاري .وال ُيمكـن لنا يف ِّ
حـال أن نتصـور أن جامعـات مسيسـة سـتكون قادرة يف يـوم من األيام على مواجهة
مصريهـا ومصير جمتمعاهتا .وهذا التسـيس الـذي الحظناه من خلال آراء املفكرين
ومالحظاتنـا األكاديميـة ُيوحـي بأن اجلامعات اخلليجيـة ال ُيمكنها عىل هذه الصورة
مـن ممارسـة دورهـا املطلوب يف زمـن الثـورة الصناعية بتحدياهتـا الفائقة.
-6-6مخرجات اجلامعات وسوق العمل يف اجلامعات اخلليجية:
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وضمـن هـذه الصيرورة الثوريـة التـي يشـهدها العصر ،تُشـكِّل مسـألة عاملـة
اخلرجيين وتوظيفهـم التحدي األكرب الذي تواجهه اجلامعـات احلديثة ،فالعمل بعد
التخـرج يمثـل القضيـة احليويـة ملاليين اخلرجيين يف العـامل ألن العمـل يمثـل رشيان
احليـاة والوجـود بالنسـبة لـكل كائـن يعيـش يف هـذا العصر ،ولـذا فـإن اجلامعـات
تواجـه وسـتواجه أيضـا أسـئلة حيوية حـول مصري الطلاب ومكاهنم يف عـامل احلياة
بعـد التخـرج .لقـد بـدا واضحـا حتـى اليوم إىل حـد اليقني َّ
بـأن التقنية اجلديـدة التي
تعتمـد على الـذكاء االصطناعـي واألمتتـة السـيربانية سـتؤ ِّدي إىل انقلاب جـذري
يف مفهـوم العمـل والوظيفـة والتشـغيل .ويتضـح عبر خمتلـف املـؤرشات أن سـوق
العمـل يتطلـب اليـوم مهـارات خمتلفـة عـن هـذه التـي عرفتهـا اإلنسـانية يف الثـورة
الصناعيـة الثالثـة حيـث كانـت تكنولوجيـا املعلومـات هـي املحـرك الرئيـس للحياة
االقتصادية .هذا وتشير الدراسـات اليوم إىل أن املهارات اجلديدة املطلوبة يف عرص
الثـورة الصناعيـة الرابعـة تتمحور حـول مهارات التفكير النقـدي ،وإدارة األفراد،
والـذكاء العاطفـي ،والقـدرة على إصـدار األحـكام ،والقـدرة على التفـاوض،
واملرونـة املعرفيـة ،وكذلـك املعرفـة اإلبداعية.

إذا كانـت الوظيفـة املعرفيـة للجامعـة حتتـل مركـز الصـدارة يف األداء األكاديمي
للجامعـة ،فـإن تلبيـة احتياجـات املجتمـع مـن العاملـة واخلبرات العلميـة والفنيـة
والتكنولوجيـة مت ِّثـل الوظيفـة الثانيـة املوازيـة من حيـث األمهية واخلطـورة .فخرجيو
اجلامعـات ُيشـكِّلون الدمـاء التـي تضخهـا اجلامعـات يف املجتمـع وإذا كان هـذا
التد ُّفـق فاسـدً ا فسـد املجتمـع برمتـه .فاجلامعـات تقـوم بإعـداد اخلبراء واملفكريـن
واإلداريين واملهنيين والكـوادر العلميـة التـي حيتاجهـا املجتمـع وهـم يشـكِّلون
النوابـض احلقيقـة أليـة هنضـة علميـة ومعرفيـة يريدهـا املجتمـع .وقـد لعبـت
دائما تُغطـي احلاجـات
اجلامعـات يف الـدول املتقدمـة هـذا الـدور تارخي ًّيـا وكانـت ً
املتناميـة للمجتمعـات اإلنسـانية إىل اخلبرات واملهـارات والقـدرات التـي حيتاجهـا
االقتصـاد وتتطلبهـا احليـاة االجتامعيـة واالقتصاديـة القائمـة.
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و ُيالحـظ تارخي ًّيـا َّ
أن اجلامعـات املتقدمـة مل تقـف عنـد حـدود االسـتجابة ملطالـب
دورا فاعلا يف رسـم سياسـات واجتاهـات
السـوق االقتصاديـة بـل كانـت تلعـب ً
احليـاة االقتصاديـة بوصفهـا رشيـكًا فاعلا يف جتديـد وابتـكار خمتلـف أشـكال التقـدُّ م
االقتصـادي واالجتامعـي .وهـذا يعنـي أنـه يتوجـب على اجلامعـات أال تكـون جمـرد
ناقـل سـاذج للمعرفـة ومـزود هلـا بـل جيـب أن تكـون رشيـكا يف عمليـة تغيير املجتمع
وابتـكار حركتـه واملشـاركة يف هنضتـه .وهـذا يعنـي أنـه جيـب أال تكـون اسـتجاباهتا
سـلبية رهنًـا حلركة األسـواق وإيقاعات املطالـب عىل القوى البرشيـة املؤهلة .وأقل ما
ُيمكـن للجامعـات النشـطة أن تتن َّبأ على األقل باملسـارات اجلديدة للحيـاة االقتصادية
واالجتامعيـة وأن تكـون على أهبة االسـتعداد للتجـاوب جتاوبا فاعال نشـطا مع حركة
السـوق االقتصاديـة واالحتياجـات العلميـة والوظيفيـة لسـوق العمـل.

أيضـا ويف هـذا السـياق أن معادلـة العـرض والطلـب قـد تصبـح
و ُيمكـن املالحظـة ً
مبتكـرا
عرضـا
غير مناسـبة فيما يتعلـق بالوظائـف ،إذ جيـب على اجلامعـات أن تُشـكِّل ً
ً
يسـبق الطلـب يف أسـواق العمـل واحتياجاتـه ،وهـذا يعنـي أنـه جيـب على اجلامعـة أن
تكـون مبـادرة يف تكييف السـوق واسـتباقه وفرض رشوطهـا األكاديميـة الوظيفية فيه.
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معظـم الدراسـات أن خمرجـات اجلامعـات اخلليجيـة ال تتوافـق مـع
تبين
ُ
ِّ
متطلبـات سـوق العمـل من حيث التأهيـل املطلوب ،وال مـع االحتياجات احلقيقية
للمجتمـع .فاجلامعـات يف اخلليـج كما هـي يف العـامل العريب أشـبه باملـدارس الثانوية
الكبرى :تفتـح أبواهبـا يف الصبـاح ،وتغلقهـا عنـد املسـاء ،وتغيـب فيهـا خمتلـف
األنشـطة العلميـة والبحثيـةُّ ،
وتقـل مراكز البحوث والدراسـات واألنشـطة الثقافية
واألدبيـة والعلميـة.

وتكفـي نظـرة خاطفـة على مؤسسـاتنا وجامعاتنـا اخلليجيـة والعربيـة أن نـدرك
حجـم املأسـاة التـي تتعلـق بقـدرة اجلامعـات على التفاعـل مـع سـوق العمـل
واالسـتجابة ملتطلباتـه احليويـة .فاجلامعـات اخلليجيـة تدفـع بأعـداد هائلـة مـن
خرجييهـا غير املؤهلين إىل سـوق العمـل بطريقـة اعتباطيـة فوضويـة ال تقـوم على
ختـرج أعـدا ًدا كبيرة مـن اخلرجيين الذيـن
ختطيـط مسـبق وممنهـج .فهـذه اجلامعـات ِّ
تنقصهـم املهـارات احلقيقيـة املطلوبـة يف سـوق العمـل ،كام أهنـا تطرح أعـدادا كبرية
مـن خرجييهـا يف جمـاالت تعـاين مـن فائـض خميـف يف سـوق الوظائـف والعمـل.
وضمـن هـذه الصيرورة تلعـب هـذه اجلامعـات دورا سـلب ًّيا يف احليـاة االجتامعيـة،
وتو ِّلـد مشـكالت هائلـة يف املسـتويات االجتامعيـة أخطرهـا البطالـة الكبيرة يف
أسـواق العمـل ،ويضـاف إىل ذلـك البطالـة املقنعـة التي تـؤدي بدورهـا إىل كم كبري
مـن املشـكالت االجتامعيـة والسياسـية .وهـذا التدفـق للخرجيين غير املن َّظـم وغري
املؤهـل يكـون دائما على حسـاب مـوارد هـذه البلـدان واقتصادياهتـا.
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وتكفـي نظـرة خاطفـة أخـرى إىل هـذه اجلامعات لنجـد تضخام مريعـا يف العلوم
اإلنسـانية على حسـاب العلـوم الدقيقـة والتطبيقيـة يف جمـاالت :الطـب واهلندسـة
والعلـوم احلديثـة .ففـي الوقـت الـذي تكـون أسـواق العمـل يف البلـدان اخلليجيـة
متخمـة بالشـهادات العلميـة يف جمـال اإلنسـانيات ،تعـاين فيـه مـن نقـص خميـف يف
اخلبرات والكفاءات ضمن قطاعات اقتصادية واسـعة والسـيام القطاعات العلمية
واملعرفيـة ،وهـذا يـؤدي الح ًقـا إىل إشـكالية اسـتقطاب اخلبرات األجنبيـة بشـكل

أساسـا لنـوع مـن البطالـة املخيفـة يف
واسـع يف قطاعـات اقتصاديـة واسـعة و ُيشـكِّل ً
صفـوف اخلرجيين الشـباب.

واملسـألة األخطـر التـي نناقشـها يف هـذا البحث هـو اختفـاء الوظائـف التقليدية
وظهـور وظائـف علميـة مـن نـوع جديـد وهنـا تكمـن اإلشـكالية الكبرى ملسـألة
التكيـف مـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة .ولننظـر اآلن إىل بعـض الشـهادات احل َّيـة
لألكاديميين واخلبراء التـي تتناول مسـالة عـدم املواءمة بني سـوق العمل وخرجيي
اجلامعـات اخلليجيـة وضعـف كفـاءة اخلرجيين يف خمتلـف املياديـن العلميـة.
يتنــاول الدكتــور عــي الطــراح (الكويــت) هــذه القضيــة فيقــولَّ :
«إن جامعــة
الكويــت متــدُّ ســوق العمــل باخلرجيــن دون أن هتتــم بجودهتــا ،ودون ان تنظــر
لوضعهــا املرتاجــع خليج ًّيــا وعامل ًّيــا ،متســائال :هــل يعقــل أن َّ
يتدخــل جملــس األمــة
يف نســب القبــول يف اجلامعــة؟! داع ًيــا إىل وقــف التدخــات السياســية للجامعــة
حتــى تتجــه اجلامعــة نحــو األفضــل».146
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ويقــول الدكتــور عــارف الصحــاف (الســعودية)« :تبــن املقارنــة الرسيعــة
ـب
بــن الــدول الصناعيــة والــدول الناميــة أن خمرجــات اجلامعــات يف األوىل تصـ ُّ
يف صميــم احتياجــات مصانعهــا ،بينــا يف األخــرة ليســت كذلــك ،لعــدم وجــود
املصانــع أصــاً! وهــذا مــن شــأنه تكريــس املشــكلة أكثــر .فعــى ســبيل املثــال
أفــرزت اجلامعــات الســعودية يف العقــود املاضيــة الكثــر مــن اخلرجيــن يف شــتى
التخصصــات بــدون أدنــى فكــرة عــن متطلبــات ســوق العمــل !» .147ويتابــع
الصحــاف شــهادته بالقــول« :يف هنايــة األمــر تأخــذ مشــكلة عــدم مواءمــة خمرجــات
اجلامعــات ملتطلبــات الســوق أبعــا ًدا كثــرة ،وال يمكــن حرصهــا يف اجلامعــات
فقــط وإنــا تشــرك معهــا يف اإلخفــاق وزارة التخطيــط واملعاهــد املهنيــة واملراكــز
البحثيــة مثــل مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ووزارة اخلدمــة املدنيــة
وغريهــا كمنظومــة واحــدة إلعــادة الســفينة إىل مســارها الصحيــح148.
وهــذا مــا يؤ ِّكــده عبــد اهلل بــن صالــح احلمــود (الســعودية) يف إشــارة منــه إىل
ضعــف املواءمــة مــا بــن احتياجــات ســوق العمــل وخرجيــي اجلامعــات الســعودية
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إذ يقــول« :إن دور اجلامعــات املفــرض اإلتيــان بــه عامــة ،ال ُيمكــن أن يقتــر عــى
ختريــج دفعــات متتاليــة مــن الطلبــة ودفعهــم إىل ســوق العمــل دون الرتكيــز إىل مــا
تتطلبــه هــذه الســوق مــن احتياجــات فعليــة»149 .

يف مقالــة لــه بعنــوان هــل هنــاك فســاد يف التعليــم يف مملكــة البحريــن؟ يــروي
لنــا خالــد قمــر أنــه يف أواخــر الســبعينات ...ويف مقابلــة خاصــة مــع وزيــر التعليــم
الصهيــوين ...رصح األخــر بــأن اجلامعــات يف إرسائيــل ختــرج ســنويا يف املتوســط
متخصصــا ،فاســتصغر ُمقــدِّ م الربنامــج هــذا الرقــم،
 80عاملــا أو فن ًّيــا أكاديم ًّيــا
ً
ـرا باملقاييــس العلميــة العامليــة
فطمأنــه الوزيــر الصهيــوين بــأن هــذا الرقــم ُيعــدُّ كبـ ً
املتخصصــة التــي تعتمــد عــى الكيــف ...وليــس عــى الكــم! «ومــن بــاب التهكــم
عــى وضــع التعليــم يف الــدول العربيــة أفــاد الوزيــر الصهيــوين بــأن جامعــات
العــامل العــريب بكاملهــا ...يتخــرج منهــا مــا يقــارب مليــون خريـ ٍ
ـج! عــى رغــم مــن
هــذا التهكــم الصــارخ ،فإنــه اليــوم يعكــس حقيقــة مــرة يف عاملنــا العــريب الكبــر!
أيضــا مؤســفة! فالشــهادات اجلامعيــة
ومازالــت صدمــة خمرجــات التعليــم اجلامعــي ً
اليــوم أصبحــت جمــرد تــرف اجتامعــي ،واحلصــول عــى املراتــب العليــا كشــهادات
الدكتــوراه أصبحــت زخرفــة جوفــاء ...والشــهادات اجلامعيــة :البكالوريــوس
واملاجســتري وحتــى الدكتــوراه أصبحــت جمــرد ســلعة تُبــاع وتُشــرى يف ســوق
النخاســة واجلهــل املنتــرة حتــت غطــاء اجلامعــات اخلاصــة والعامــة أيضــا!»150
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ويشــر أرشف ســعد العيســوي يف مقالــة لــه حــول :الفجــوة بــن خمرجــات
التعليــم العــايل وعمليــة التنميــة يف دول جملــس التعــاون ،إىل خطــورة عــدم املواءمــة
والتنســيق بــن كفــاءة خمرجــات التعليــم وســوق العمــل اخلليجــي ويعــزي ذلــك
إىل ضعــف العالقــة بــن مؤسســات التعليــم العــايل ومؤسســات املجتمــع األخــرى،
وهــو األمــر الــذي يرتتــب عليــه انتفــاء العالقــة بــن خمرجــات العمليــة التعليميــة
ومتطلبــات ســوق العمــل ،وهــذا بــدوره ينعكــس ســل ًبا عــى عمليــة التنميــة
االقتصاديــة والبرشيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي 151.وهــذا بــدوره يؤســس
إىل عجــز التعليــم العــايل والفنــي (الصناعــي والتجــاري) الدائــم عــن توفــر العاملــة

يف بعــض القطاعــات ،ممَّــا دفعهــا إىل االعتــاد بشــكل أســايس عــى العاملــة املاهــرة
والفنيــن الذيــن تســتقدمهم مــن بعــض الــدول األجنبيــة وخصوصـ ًا دول جنــوب
رشق آســيا واهلنــد وباكســتان ،حيــث تــراوح أعــداد العاملــة الوافــدة يف دول
املجلــس مــا بــن  70 -60يف املائــة مــن جممــوع القــوى العاملــة»152.
الرغــم مــن اجلهــود احلكوم َّية
ويف هــذا الســياق تــرى ســامية اجلبــايل« :أ َّنــه وعــى َّ
لتطويــر قطــاع التعليــم وحرصهــا عــى تقديــم تعليــم ُيضاهــي املســتويات العامليــة
وينافــس البلــدان املتقدِّ مــة جــودةً ،فـ َّ
ـإن مؤسســات التعليــم العــايل يف دول جملــس
الســوق املحليــة بالكفــاءات وهــو
التعــاون اخلليجــي ماتــزال عاجــزة عــن تزويــد ّ
مــا يضطرهــا إىل ابتعــاث َّ
طلهبــا إىل اخلــارج أو جلــب ال ّطاقــات البرشيــة األجنبيــة
لتأمــن احتياجاهتــا مــن الكفــاءات»153.
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ويؤكِّــد الدكتــور طــارق باشــا عــاد يف مقالــة لــه بعنــوان( :هــل ســتلتحق
جامعاتنــا بركــب اجلامعــات العامليــة يف القــرن الواحــد والعرشيــن ؟) خطــورة
زيــادة عــدد اخلرجيــن دون ختطيــط واضــح يف اجلامعــات العربيــة ويــرى أن هــذا
خطــرا عــى احليــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة
التد ُّفــق يف أعــداد اخلرجيــن شــكَّل
ً
فيقــول« :لقــد كرهــت ســاع األرقــام التــي تؤ ِّكــد زيــادة عــدد اجلامعــات والكليــات
واألقســام والطلبــة واخلرجيــن ألهنــا ال تعنــي إال مزيــدً ا مــن اإلرهــاق لالقتصــاد
الوطنــي بتوفــر اعــداد هائلــة مــن اخلرجيــن لشــغل وظائــف دولــة ال حاجــة للبــاد
ملزيــد منهــا ،وبذلــك فالدولــة تُســاهم يف خلــق مشــكلة البطالــة لرشحيــة واســعة
مــن اخلرجيــن ،تــرف مــوارد كبــرة عــى تعليمهــم اجلامعــي ،دون أن تســتطيع
توفــر وظائــف مناســبة هلــذه األعــداد الكبــرة مــن اخلرجيــن الذيــن تزيــد أعدادهــم
عــن حاجــة البــاد 154».ويســتطرد عــاد يف قولــه« :فعــدد اخلرجيــن ليــس باملــؤرش
الــكايف لتأكيــد فعاليــة اجلامعــة يف توفــر حاجــات املجتمــع مــن القــوى العاملــة.
واالرقــام بالتأكيــد ال تـ ُّ
ـدل عــى الرقــي فعــى ســبيل املثــال يف دراســة لليونســكو عــام
 2007ظهــر َّ
أن عــدد اخلرجيــن يف  19دولــة ناميــة يفــوق بكثــر عــدد اخلرجيــن يف
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة التــي تظــم  30دولــة صناعيــة متطــورة،
120
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ويتخــرج يف اهلنــد أكثــر مــن  200.000مهنــدس يف حــن ال يزيــد عــدد اخلرجيــن
يف بلــدان االحتــاد األوريب عــن  20.000ســنو ًّيا .155وهــذا كلــه يؤ ِّكــد عــى أمهيــة
النوعيــة والتخطيــط والتنســيق ومســتوى التأهيــل يف عالقــة اخلرجيني بســوق العمل
واحليــاة االقتصاديــة .ففــي الغــرب إذا مل حيصــل اخلريــج عــى عمــل يف الصناعــة ويف
ـدرا لألمــوال ومضيعــة
املواقــع اإلنتاجيــة أو اخلدميــة ذات العالقــة يعتــر ذلــك هـ ً
جلهــود التدريســيني .وهنــا يتســاءل طــارق باشــا عــاد قائــا :ملــاذا نســتمر يف ختريــج
هــذا العــدد اهلائــل مــن كــوادر ليــس هلــا طلــب يف ســوق العمــل؟ ملــاذا نســتمر يف
اإلنفــاق طاملــا ال نســتطيع إنتــاج نوعيــة عاليــة ومتميــزة حيتاجهــا ســوق العمــل
الداخــي واخلارجــي؟156
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ومــن التحديــات الكــرى التــي تتعلــق باملواءمــة بــن خمرجــات اجلامعات وســوق
العمــل إشــكالية وجــود خلــل كبــر وخميــف يف توزيــع الطــاب يف اجلامعــات مــا
بــن العلــوم اإلنســانية والعلــوم الدقيقــة .ففــي الســعودية عــى ســبيل املثــال وليــس
احلــر يمثــل التضخــم يف «التخصصــات النظريــة» املتكاثــرة يف اجلامعات الســعودية
ـم اإلشــكاليات التــي تعانيهــا العالقــة بــن اجلامعــات وســوق العمــل.
واحــدة مــن أهـ ِّ
لقــد بلغــت نســبة خرجيــي املجــاالت النظريــة مــن هــذا العــدد إىل  ،%86.82يف
حــن مل تتجــاوز نســبة خرجيــي املجــاالت العلميــة  ،%10.67وانخفضــت النســبة يف
خرجيــي التخصصــات الطبيــة إىل  %2.5فقــط .وتؤ ِّكــد إحصائيــات وزارة التعليــم
العــايل أن توزيــع التخصصــات املختلفــة يســر يف اجتــاه معاكــس للتوقعــات ،إذ أن
النمــو يف ختصــص العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية يتســارع بنســبة أكــر مــن باقــي
التخصصــات ،يف الوقــت الــذي تــزداد فيــه أمهيــة العلــوم والتكنولوجيــا ،حيــث
ازدادت نســبة الطــاب يف الدراســات اإلنســانية واالجتامعيــة مــن  %59.2يف عــام
1405هـــ إىل  %77.3يف عــام 1416هـــ ،وانخفضــت نســبة الطــاب يف العلــوم
اهلندســية مــن  %11.8إىل  ،%4.6ونســبة الطــاب يف العلــوم الطبيــة مــن %9.4
إىل  ،%2.7وكذلــك انخفضــت نســبة الطــاب يف العلــوم الطبيعيــة مــن  %8.2إىل
 ،%6.5ويف العلــوم الزراعيــة مــن  %3إىل 157 .%1.4

ويؤكِّــد األســتاذ الدكتــور حممــد عبــداهلل املنيــع يف دراســة لــه« :أن الضغــوط
الكبــرة عــى مؤسســات التعليم العــايل أ َّدت إىل قبــول أعداد كبــرة يف التخصصات
النظريــة التــي ال حتتــاج إىل جتهيــزات كثــرة ،ممَّــا أ َّدى إىل اختــال التــوازن بــن
التخصصــات النظريــة والعلميــة ،ممَّــا نتــج عنــه زيــادة يف أعــداد اخلرجيــن مــن هــذه
الكليــات بدرجــة تفــوق حاجــة ســوق العمــل»158.
ويشــر املنيــع ،يف دراســته هــذه ،إىل أن هــذه الضغــوط أنتجــت أيضـ ًا انخفاضـ ًا
يف الكفــاءة :الداخليــة واخلارجيــة ،ويتم َّثــل ذلــك يف زيــادة عــدد الســنوات التــي
يتخــرج ،وانتهــى األمــر أخــر ًا إىل «عــدم
يقضيهــا الطالــب يف اجلامعــة قبــل أن
َّ
االنســجام بــن مؤهــات اخلرجيــن واخلرجيــات يف بعــض التخصصــات وتلــك
التــي حيتــاج إليهــا ســوق العمــل»159.
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ويف هـذا السـياق حـول إشـكالية املواءمـة بين خمرجـات التعليـم العـايل وسـوق
العمـل يف دول اخلليـج العربيـة يقـول أسـتاذ إدارة اجلامعات وختطيـط واقتصاديات
التعليـم العـايل يف جامعـة امللـك سـعود الدكتـور عبد الرمحـن بن أمحد حممـد صائغ:
«إنـه لكـي يتحقـق ملؤسسـات التعليـم العـايل اخلليجية مسـتويات عالية مـن الكفاءة
اخلارجيـة البـدَّ من أن تسـارع إىل مواءمة نواجتها مع متطلبات سـوق العمل .ولكي
تصـل سـوق العمـل اخلليجيـة إىل الوضـع األمثـل مـن التـوازن واالسـتقرار فإهنـا
يف حاجـة إىل توظيـف نواتـج التعليـم العـايل القـادرة على اإلنتـاج ،إذ أن اسـتمرار
مصدرا لنشـوء حال من عدم االسـتقرار أو
االعتماد على العاملـة الوافدة قد ُيشـكِّل
ً
التـوازن مـن منظـور إستراتيجي لسـوق العمـل ،إضافـة إىل ما يسـببه مـن ارتفاع يف
معـدالت البطالـة بني خرجيـي مؤسسـات التعليـم العايل».

وتوضــح األرقــام أن نســبة املقيديــن يف التخصصــات الطبيــة مل تتجــاوز
ِّ
 %2.74مــن بــن جممــوع الطــاب والطالبــات املقيديــن يف اجلامعــات الســعودية
عــام 1422/1421هـــ حســب إحصائيــات وزارة التعليــم العــايل .ويقابــل ذلــك
واضــح يف الوظائــف الطبيــة الســعودية يف املؤسســات الصحيــة احلكوميــة
شــح
ٌ
ٌّ
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واخلاصــة .إذ ال مت ِّثــل نســبة األطبــاء الســعوديني فيهــا أمهيــة تُذكــر قياســ ًا بغــر
الســعوديني ،وهــو مــا يعنــي أن البــاد ســتكون يف حاجــة -وعــى نطــاق واســع-
إىل الكــوادر الطبيــة الوافــدة إىل مــدى غــر منظــور160.

ويشــر الدكتــور أرشف العيســوي إىل النقــص احلــاد التــي تواجهــه دول
املجلــس يف القــوى العاملــة الفنيــة الوطنيــة يف ظــل عجــز التعليــم العــايل والفنــي
(الصناعــي والتجــاري) الدائــم عــن توفــر العاملــة يف بعــض القطاعــات ،ممَّــا دفعهــا
إىل االعتــاد بشــكل أســايس عــى العاملــة املاهــرة والفنيــن الذيــن تســتقدمهم مــن
بعــض الــدول األجنبيــة وخصوص ـ ًا دول جنــوب رشق آســيا واهلنــد وباكســتان،
حيــث تــراوح أعــداد العاملــة الوافــدة يف دول املجلــس مــا بــن 70 -60يف املائــة
161
مــن جممــوع القــوى العاملــة.
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فقضيــة عالقــة التعليــم اجلامعــي يف اخلليــج بســوق العمــل ذات أبعــاد
متعــددة ومتشــعبة ،ولــذا فهــي قضيــة مركبــة ،وهــي إحــدى اإلشــكاليات التــي
تعانيهــا أغلــب الــدول العربيــة واخلليجيــة« .ومهــا كثــر اجلــدل فيهــا أو قـ َّـل؛ فــإن
تلــح عــى القائمــن عــى التعليــم العــايل بــأن يضعــوا أيدهيــم
رضورات التنميــة ُّ
بأيــدي مؤسســات اإلنتــاج يف وضــع اخلطــط األكاديميــة للجامعــات ،ورســم
إســراتيجياهتا املســتقبلية .فمــن بــن أهــم األســباب الرئيســة يف وجــود الفجــوة
بــن خمرجــات التعليــم العــايل وســوق العمــل؛ عــدم وجــود التواصــل الطبيعــي
بــن اجلامعــات ومؤسســات اإلنتــاج ،األمــر الــذي يفــرز جمموعــة مــن املشــاكل؛
ـت لتخصصاهتــم بصلــة
ربــا مــن أمههــا شــغل كثــر مــن اخلرجيــن لوظائــف ال متـ ُّ
وبالتــايل ظهــور البطالــة املقنعــة ،وهــذا مــا حيــدث حال ًّيــا يف املجتمعــات العربيــة
بشــكل عــام» 162.ومــن أخطــر مظاهــر هــذا اخللل االنتشــار الواســع لبطالــة خرجيي
وخرجيــات اجلامعــات يف دول اخلليــج« ،وهــذه البطالــة بــدأت تـ ُّ
ـدق ناقــوس اخلطــر
بشــكل جــدي ،وحتــذر مــن عواقــب املســتقبل التــي ال ُيمكــن الســيطرة عليهــا مــا
مل يتنبــه املســئولون إىل مــا يــدور يف العــامل ،ومــا حتتاجــه املجتمعــات مــن منجــزات،
ليــس عــى مســتوى االســتهالك فحســب ،وإنــا عــى مســتوى اإلنتــاج أيض ـ ًا»163.

وتؤكِّــد وثيقــة رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ()2030وجــود فجــوة
كبــرة بــن خمرجــات التعليــم العــايل واحتياجــات ســوق العمــل ولذلــك جــاء
مــن ضمــن أهــداف رؤيــة اململكــة  2030اخلاصــة بالتعليــم التــايل« :العمــل
عــى ســد الفجــوة بــن التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل» .وجــاء مــن أهدافهــا
توجــه
ً
أيضــا« :توجيــه الطــاب نحــو اخليــارات الوظيفيــة واملهنيــة املناســبة»..وهو ُّ
يؤ ِّكــد رضورة ربــط برامــج التعليــم اجلامعيــة بالوظائــف املتاحــة يف ســوق العمــل
وفــق االحتياجــات املتغــرة .بــل ذهبــت الرؤيــة الوطنيــة إىل أبعــد مــن هــذا حــن
اســتهدفت تطويــر املعايــر الوظيفيــة اخلاصــة بــكل مســار تعليمــي .وهــو مــا يقــود
إىل ربــط وثيــق بــن الربنامــج التعليمــي للطالــب وبــن وظيفتــه املســتقبلية عقــب
خترجــه .164.وممــا يؤســف لــه أن هــذه الوثيقــة بقيــت خــارج اإلطــار التنفيــذي ومل
ترتجــم إىل برامــج عمــل للجامعــات واملؤسســات التعليميــة اليف الســعودية وال يف
بلــدان اخلليــج العــريب األخــرى التــي متتلــك وثائــق مماثلــة .

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ونخلـص يف هـذه املداولـة العلميـة أن اجلامعـات اخلليجيـة ليسـت على وفـاق
مـع سـوق العمـل واحتياجاتـه الطبيعية العادية واآلنية .والسـؤال كيـف يمكن هلذه
تبشر بتغيريات
اجلامعـات أن تتجـاوب مـع مطالـب الثـورة الصناعيـة الرابعـة التي ِّ
أسـطورية يف ميـدان العمـل؟ وإذا كانـت هـذه اجلامعـات مل تسـتجب حتـى اآلن
ملطالـب املـايض واحلـارض يف جمـال سـوق العمـل فكيـف يتسـنَّى هلـا أن تتجـاوب
مـع متطلبـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة بتحدياهتـا اهلائلـة والسـيام يف جمـال العمـل
والعاملـة؟ أي يف مرحلـة قريبـة سـتختفي فيها أكثر من  %70مـن الوظائف التقليدية
املرشـحة لالنقـراض التـي مـا تـزال جامعاتنـا منهمكـة يف إعـداد الطلاب هلـا؟
وتصـورات ووقائـع يتوجب علينـا القول
وتأسيسـا على مـا تقـدم من مناقشـات
ُّ
ً
أنـه جيـب على دول اخلليـج العمـل على مواجهـة حتديـات العالقـة بين خمرجـات
التعليـم العـايل وربطهـا بعمليـة التنميـة االقتصاديـة والبرشية عىل نحو فعلي ومن َّظم
وإستراتيجي ،كما يتوجـب عليها أن تنتهج سياسـات تربوية نشـطة هتـدف إىل هدم
الفجـوة بين التعليـم وسـوق العمـل وإىل متكين التعليـم العـايل مـن التجـاوب مـع
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حتديـات املرحلـة القادمـة واالسـتجابة ملتطلبـات التنميـة والتنميـة املسـتدامة وهـذا
التفاعـل بين اجلامعـات وسـوق العمـل يشـكِّل منطل ًقـا لـكل سياسـة تربويـة تريـد
النهـوض باملجتمـع ومواجهـة التحديـات احلضاريـة .وهـذا يعني يف هنايـة األمر أنه
يرتتـب على اجلامعـات اخلليجية أن تأخذ مسـارا هنضويا متطورا يواكـب املتطلبات
احليويـة االقتصاديـة واالجتامعيـة التـي تفرضهـا الثـورة الصناعيـة الرابعة.
-7-6إشكالية التلقني يف اجلامعات:

والتلقين ليـس جمـرد طريقـة يف التعليـم فحسـب ،بـل هـو منهـج تربـوي يتم َّيـز
بطابـع التعقيـد والشـمول ،إذ ينطـوي على عـدد كبير مـن املامرسـات التـي تأخـذ
طاب ًعـا اسـتالب ًّيا .فالتلقين منهج تروييض هيـدف إىل اإلخضاع االجتامعي السـيايس
ُ
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يقــول حممــد رؤوف حامــد فتــح اهلل الشــيخ يف مقالــة لــه حــول معانــاة العقــل
العــريب« :نحــن ال نعــاين مــن طريقــة بعينهــا يســلكها العقــل العــريب ،ولكننــا نعــاين
مــن ال عقالنيــة هــذا العقــل ،هــذه الالعقالنيــة متتــد مــن املدرســة إىل اجلامعــة،
حيــث طــرق التدريــس حملــك رس ،وحيــث االمتحــان هــو الســلطان ،واحلفــظ
واالســتظهار والتكــرار هــو األســلوب ،ذلــك كلــه يف غيبــة املنهــج ،ويف غيبــة
الشــكل العلمــي ..وهكــذا دواليــك تســر األمــور يف اجلامعــة حتــى أن اجلامعــات
العربيــة استنســخت مــن كثــر مــن أبنائهــا أســاتذة بعيديــن عــن األســلوب العلمــي
يف التفكــر وعــن االلتــزام باملنطــق ومشــاكل الوطــن وكذلــك بعيديــن عــن شــجاعة
املامرســة حلياهتــم كأســاتذة» .165ويقـ ُّـر شــبل بــدران بــدوره بــأن اجلامعــات العربيــة
ـم
تنهــج طريقــة التدريــس التقليديــة التــي اعتدنــا أن نســميها «بالتلقــن» وفيهــا يتـ ُّ
التعليــم يف اجتــاه واحــد« ،مــن املعلــم إىل املتعلــم وينحــر دور األخــر يف تلقــي
املعلومــات واحلقائــق دون أن تتــاح لــه فرصــة مناقشــتها أو فهمهــا فهــا صحيحــا،
ويتخــذ التعليــم يف اجلامعــة شــكل املحــارضة التــي جتســد هــذه الطريقــة أعظــم
التجســيد» .166

لألفـراد يف املجتمـع ،إنـه أكثـر من ظاهـرة تربوية ،بل هـو ظاهرة سياسـية واجتامعية
بامتيـاز هتـدف إىل تطويـع املجتمـع برمتـه وترويضـه سياسـ ًّيا وطبق ًّيـا للخضـوع
الطبقـي السـيايس الـذي يسـتهدف اجلامهير الواسـعة يف املجتمـع .فالتلقين ليـس
التمـرد واملقاومـة والنقد عند
واسـتظهارا بـل هـو عمليـة ُيراد هبـا كسر روح
حف ًظـا
ُّ
ً
أفـراد املجتمـع ،كما يعمـل عىل تفريـغ العقل من طاقته اإلنسـانية َّ
اخللقـة املتمثلة يف
القـدرة على اإلبداع واالبتكار واملشـاركة .و ُيمكـن القول وبثقةَّ :
إن التلقني ُيشـكِّل
سـلطة خفيـة هتـدف إىل تدمير إنسـانية اإلنسـان ،وكسر إرادة األجيـال ،وتعطيـل
العقـل الناقـد ،ودفـع أبنـاء املجتمـع إىل حالـة مـن اجلمـود واالنكسـار األخالقـي
واالنغلاق الذهنـي يف خمتلف مظاهر احلياة والوجود .وال خيرج التلقني يف أي حال
مـن األحـوال عـن كونـه منهـج سـيايس اغترايب قبـل أن يكـون منهجـا تربو ًّيـا هدفه
ترويـض النـاس على القبـول الصاغـر لـكل املامرسـات التسـلطية والديكتاتورية يف
املجتمـع .وبعبـارة أخـرى ُيعـدُّ التلقين يف أفضل أحوالـه فعالية سـيكولوجية تؤ ِّدي
إىل تدمير العقـل وترسـيخ قيـم ال َّطاعة واسـتالب اإلنسـان.

يصــف فيليــب كومــز يف كتابــه (أزمــة التعليــم يف عاملنــا املعــارص) بقولــهَّ :
«إن
أزمــة املناهــج يف البلــدان الناميــة تكمــن يف اســتمرار هــذه البلــدان يف مواجهــة
مشــكالهتا الرتبويــة بالذهنيــة القديمــة واألســاليب القديمــة»  167وتتمثــل هــذه
الذهنيــة يف إشــكالية التلقــن واحلفــظ واالســتظهار وهــي الطريقــة التــي مــا زلنــا
ننتهجهــا يف مؤسســاتنا التعليميــة.
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وحيمــل كومــز مســؤولية التخلــف الثقــايف يف البلــدان الناميــة إىل النظــام التعليمــي
ِّ
املتشــبع بالتلقــن فيقــولَّ :
أساســا عــى أســلوب
«إن طــرق التدريــس املتبعــة تعتمــد ً
التلقــن مــن ِق َبـ ِ
ـل املعلــم وإن شــيوع مثــل هــذه الطريقــة يم ِّثــل إحــدى األســباب التــي
يفضــل مثــل هــذه الطريقــة ومت ِّثــل
أ َّدت إىل التخ ُّلــف الثقــايف للــدول الناميــة فاملعلــم ِّ
يفضلهــا املعلم
إحــدى األســباب التــي أ ََّدت إىل التخ ُّلــف الثقــايف للــدول الناميــة ،كــا ِّ
يفضــل مثــل
؛ ألهنــا تبــدو أكثــر ســهولة وأكثــر ضب ًطــا للصفــوف يف حــن أن الطالــب ِّ
أيضــا ألهنــا ختفــف عنــه أعبــاء البحــث والتعلــم الــذايت» .168
هــذه الطريقــة ً
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ومــا يــرده كومــز ينطبــق إىل حــدٍّ كبــر عــى األنظمــة التعليميــة العربيــة يف
اعتامدهــا عــى املنهــج التلقينــي ،وهــذا مــا يؤ ِّكــده حممــود مــريس إذ يــرى أن مناهــج
التعليــم العربيــة غارقــة يف التلقــن إذ يقــولَّ :
«إن مناهــج الــدول الناميــة بعامــة
والوطــن العــريب بخاصــة ،مناهــج جامــدة غــر مرنــة وال تعطــي فرصــة للتفاعــل
احلقيقــي بــن املعلــم واملتعلــم ،فتعتمــد بشــكل رئيــس عــى املعلومــات النظريــة
ودور الكتــاب املــدريس يف نقــل هــذه املعلومــات ،وقــد اختــذت املناهج واألســاليب
الدراســية هدفــا واحــدا هــو النمــو املتزايد للنمــط األكاديمــي النظــري»  .169ويتابع
مــريس وصفــه بالقــول َّ
»:إن املناهــج يف الوطــن العــريب تركــز عــى املعلومــات وليس
عــى طريقــة التفكــر والبحــث العلمــي وتسلســل األفــكار والفهــم الصحيــح،
واخللــل األســايس يف املناهــج املتبعــة هــو احلفــظ ألن إنتــاج الطالــب حيــدِّ د بــا حيفــظ
صممــت لتعلــم الطالــب كيــف
وليــس بــا يســتطيع أن خيلــق ويبتكــر ،فاملناهــج قــد ِّ
يصممــون وليــس كيــف جيــب أن يعمــل ويصمــم هــو
يعمــل اآلخــرون وكيــف ِّ
نفســه ،والنتيجــة «معلومــات عامــة جتعــل صاحبهــا يثــق يف منتجــات اآلخريــن ويف
مقدرهتــم وبالتــايل االعتــاد عليهــا ،ال هتــدف بــأي حــال مــن األحــوال إىل غــرس
ملكــة االبتــكار واالعتــاد عــى النفــس».170

ـرا عـ َّـا جيــري يف مســتويات التعليــم
وال خيتلــف احلــال يف جامعاتنــا العربيــة كثـ ً
مــا قبــل اجلامعــي ،بــل قــد يكــون املــر أكثــر حــدَّ ة وجتـ ُّـذ ًرا ،وهــذا مــا يؤ ِّكــده معظــم
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ويصــف فريــد حممــد أمعضشـــو التعليــم يف الــدول العربيــة واإلســامية بقولــه:
«ومــازال التعليــم – بجميــع أنواعــه ويف مجيــع أســاكه -يف ِّ
جــل املجتمعــات
اإلســامية متخل ًفــا يف مناهجــه وإســراتيجياته وجتهيزاتــه وأهدافــه البيداغوجيــة،
ـت إىل
بح ْشـــو أدمغــة التالميــذ والطــاب بمعــارف نظرية ال متـ ُُّ
كــا أنــه مــا فتــئ هيتم َ
ٍ
وغريهــا جتعــل مــن الصعــب االعتــاد
واقعهــم املعــاش بصلــة ( )..وهــذه األمــور
ُ
عــى تعليمنــا يف ُصنــع التقــدم واإلقــاع املنشــودين والتنميــة احلقيقيــة ا ُملبتغــاة ،أو
يف صناعــة حضــارة قويــة تواكــب عرصهــا وتستَــ ْعيص عىل الغــزو والتغريــب» .171
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الباحثــن واملفكريــن العــرب ويف طليعتهــم شــبل بــدران الــذي يــرى َّ
أن املامرســات
حتولــت إىل ممارســات مدرســية هلــا مــا
األكاديميــة يف اجلامعــات العربيــة قــد َّ
لألخــرة مــن خصائــص مشــهورة ومؤكــدة :تلقــن ،اســتظهار آيل للمعلومــات،
حفــظ ،ســلبية تامــة مــن جانــب املتعلمــن يف عمليــة التعلــم ،حمتــوى درايس
متخ ِّلــف ،جتاهــل الواقــع واالكتفــاء بالكتــاب اجلامعــي أو املذكــرات  .172ويســتند
اإلعــداد اجلامعــي يف بالدنــا كــا يــرى شــبل بــدران إىل طريقــة التدريــس التقليديــة
ـم التعليــم يف اجتــاه واحــد ،مــن املعلــم
التــي اعتدنــا أن نســميها «بالتلقــن» وفيهــا يتـ ُّ
إىل املتعلــم وينحــر دور األخــر يف تلقــي املعلومــات واحلقائــق دون أن تتــاح
لــه فرصــة مناقشــتها أو فهمهــا فهــا صحيحــا ،ويتخــذ التعليــم يف اجلامعــة شــكل
املحــارضة التــي جتســد هــذه الطريقــة أعظــم التجســيد» .173يقــول بــدران يف هــذا
الســياق ُ « :يمكننــا أن نؤكــد بدرجــة عاليــة مــن الثقــة ،مــن أن تعليمنــا اجلامعــي
ويكرســها ويدعمهــا ،وتلــك الثقافــة تعتمــد بالدرجــة
يعيــش يف ثقافــة الذاكــرة
ِّ
األوىل عــى مفاهيــم مغلوطــة عــن الــذكاء والقــدرات العقليــة ،وختتــزل التعليــم يف
عمليــات التذكــر واالســتذكار ،وتلــك العمليــات ترتبــط بالدرجــة األوىل بنمــط
وأســلوب مــن التدريــس هــو التلقــن ،وكل مــن ثقافــة الذاكــرة وتقنيــة التلقــن يف
غــرس املعــارف والعلــوم يف عقــول شــبابنا تكـ ِّـرس نم ًطــا مــن التعليــم اجلامعــي
ال يســعى وال يعــرف طريــق تغيــر الواقــع أو االســتجابة ملســتجدات العــر عــى
الصعيــد الســيايس أو االقتصــادي أو االجتامعــي أو الثقــايف» .174فاملامرســات
اجلامعيــة يف بالدنــا تتحـ َّـول تدرجي ًّيــا إىل «ممارســات مدرس ـ َّية هلــا مــا لألخــرة مــن
خصائــص مشــهورة ومؤكــدة :تلقــن ،اســتظهار آيل للمعلومــات ،حفــظ ،ســلبية
تامــة مــن جانــب املتعلمــن يف عمليــة التعلــم ،حمتــوى درايس متخ ِّلــف ،جتاهــل
الواقــع واالكتفــاء بالكتــاب اجلامعــي أو املذكــرات».175
ويؤ ِّكــد نــادر فرجــاين هــذه الصــورة الســلبية للتلقــن التــي آلــت إليــه اجلامعــات
العربيــة فيقــول« :وكان أن ســاد التلقــن يف اجلامعــة التــي يفــرض أن مهمتهــا
األساســية هــي تطويــر الفكــر الناقــد؛ وتدهــورت املكتبــات ،واســتعامهلا ،إىل حــدِّ
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الغيــاب املطلــق أحيانـ ًا؛ وتــر َّدت أســاليب البحــث ،إن وجــدت ،إىل صيغــة «القص
واللصــق» عــى أقــى تقديــر؛ وغــاب التأصيــل النظــري الرصــن؛ بــل انتــرت يف
أوســاط أكاديميــة الــدروس اخلصوصيــة وحتــي رسقــة املنتجــات العلميــة»176 .

ويؤ ِّكــد الكاتــب الكويتــي خليفــة الوقيــان ،مذهــب شــبل بــدران يف هــذه القضية
فيقــول »:تتَّجــه املناهــج احلاليــة القائمــة حال ًّيــا يف بلداننــا إىل تغييــب العقــل والتأمــل
واعتــاد أســلوب التلقــن .وهــو مــا حي ِّبــذه األصوليــون املتغلغلــون يف املفاصــل
مؤسســات موازيــة للمــدارس
التعليميــة .خصوص ـ ًا يف ظــل قدرهتــم عــى إنشــاء َّ
تســهم يف صياغــة عقــل الناشــئة».177ومع األســف الشــديد مــا زال التلقــن ،هييمــن
عــى املامرســة الرتبويــة يف املؤسســات الرتبويــة العربيــة مــن الروضــة إىل اجلامعــات
ـري
ومعاهــد التعليــم العــايل .وهــذا يعنــي أن هــذا التعليــم يأخــذ صــورة عمــل تدمـ ٍّ
ممنهــج الســتالب اإلنســان ووضعــه يف دائــرة االغــراب حتّــى يكــون يف هنايــة
املطــاف ،مواطنــا طيعــا مســاملا خاضعــا قطع ًّيــا ال يســتطيع أن يــرى أبعــد مــن أنفــه
الســبل ،وتع َّطلــت لديــه القــدرة عــى التأمــل والبحــث والنظــر.
إذ تقطعــت بــه ُّ
ويقــول الكاتــب الكويتــي حممــد الرميحــي يف هــذا الســياقُ « :يشــحن أبناؤنــا يف
مجيــع مراحــل الدارســة بحفــظ وتســميع ،وعندهــا يصبحــون إنــا ًء فار ًغــا ،يســتطيع
أن يقودهــم ()...كالقطيــع مــن يمــأ اإلنــاء بخرافــات ،وحيتوهيــم أوال بمعســول
الــكالم ،مــن هنــا نجــد تلــك التيــارات السياســية التــي تنقــاد واضعــة عقوهلــا يف
اســراحة طويلــة ،وهــي تلهــث خلــف أفــكار إمــا طوباو َّيــة أو خراف َّيــة أو خارجــة
عــن التاريــخ ،دون إعــال للعقــل».178
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يميـل كثير مـن الباحثين والدارسين إىل وصـف اجلامعـات العربيـة واخلليجيـة
منهـا بأهنـا مـدارس ثانويـة كبرى تقـوم بوظائـف التدريـس والتعليـم وال يتعـدَّ ى
دورهـا أداء مهمـة نقـل املعرفة إىل التالميذ عرب وسـائل احلقن الدماغـي باملعلومات
الصماء العميـاء التـي ال تسـمن وال تغني مـن جوع .ولكـي ال تكون رؤيتنـا أحادية
االجتـاه يمكننـا أن نركـن إىل آراء أهـل امليـدان مـن أكاديميين ومفكريـن وأسـاتذة
جامعـات يف اخلليـج العـريب.

وفيما يتعلـق بأسـلوب التعليـم يـرى الدكتـور بـدر ملـك (الكويـت)أن « النمـط
التعليمـي السـائد يف جامعاتنـا اخلليجيـة ال يؤمـن بالفكـر النقـدي ،فاختباراتنـا
وأنشـطتنا التدريسـ َّية ُتيمـن عليهـا نمطيـة احلفـظ ،يف حين ُيقـدِّ ر العـامل املتحضر
اإلبـداع وتنـوع األفهـام واسـتثامر التنـوع ،ولكـن مـع األسـف بعـض املدرسين
اجلامعيين مـا زالـوا يعتمـدون :اجلمـع والنسـخ وسـطوة الفكـر السـائد .بالتأكيـد
مقـررات دراسـ َّية تأخـذ بيـد املتعلمني نحـو ميادين فلسـفية رحبـة وتطبيقات
هنـاك َّ
ً
تأصيلا وتطبي ًقـا
تقنيـة متقدمـة يف آن واحـد وال منـاص مـن تعزيـز هـذا االجتـاه
وتطويـرا».
ً
ويقــول الدكتــور خالــد الدخيــل (الســعودية) َّ :
«إن مهــام اجلامعــة الرئيســة هي:
املحــارضات ،والبحــث العلمــي ،واملؤمتــرات العلميــة ،والنــر العلمــي .ولكــن
اجلامعــات الســعودية ال تلتــزم يف الغالــب إال باجلوانــب الشــكلية هلــذه املهــام.
وأســباب ذلــك متعــدِّ دة طبعــا أبرزهــا البريوقراطيــة التــي جعلــت مــن اجلامعــات
جمــرد دوائــر حكوميــة ختضــع للبيئــة البريوقراطيــة وبالتــايل فــإن هــذه اجلامعــات
فقــدت اســتقالليتها املاليــة واإلداريــة .179
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ويصــف الدكتــور خالــد بــن دهيــش (الســعودية)بقوله« :اجلامعــات يف الغالــب
هــي جامعــات للتدريــس فقــط ممَّــا أ َّدى إىل إمهــال الوظائــف األخــرى للجامعــات:
كالبحــث العلمــي وخدمــة القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعيــة واالخــراع والتميــز
واإلبــداع» .ويــرى أن هنــاك نســبة كبــرة مــن خمرجــات اجلامعــة تفتقــد لعــدم
مواءمتهــا مــع متطلبــات ســوق العمــل (ماعــدا بعــض التخصصــات كالطبيــة
والتعليميــة واهلندســية)» 180 .وجيــد هــذا الــرأي نظــره يف موقــف الدكتــور عبــد
الســام الوايــل الــذي يقــولَّ :
«إن للجامعــات ثــاث رســائل رئيســة هــي :التعليــم
والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع .واإلســهام املجتمعــي األبــرز للجامعــة
يف الســعودية يتمحــور بشــكل رئيــس حــول رســالة التعليم.فجامعاتنــا ظ َّلــت
مؤسســات تعليميــة عــى الــدوام 181.وهــذا املوقــف جيــد صــداه يف موقــف الدكتــور
عبــد اهلل بــن صالــح احلمــود الــذي يقــولَّ « :
إن اجلامعــات الســعودية مل تصــل بعــد
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إىل طمــوح املجتمــع ،والســبب أن غالبيــة مناشــطها التعليميــة تعــدُّ سياســة تعليميــة
مل تـ َ
ـرق إىل املفهــوم املتكامــل للمنهج َّيــة األكاديميــة التــي يفــرض أن يكــون هنــاك
فــرق كبــر بينهــا وبــن مؤسســات التعليــم العــام.182.

وتتضــح هــذه الصــورة يف دراســة الدكتــورة نــورة خليفــة تركــي الســبيعي (نائبــة
مديــر جامعــة قطــر) حــول «البحــث العلمــي يف اخلليــج» حيــث تبـ َّـن َّ
أن جامعــات
الــدول املتقدِّ مــة تــويل أمهيــة خاصــة للبحــث العلمــي مــن خــال متويــل مشــاريعه
وتوفــر مــوارده البرشيــة والفنيــة ،فيــا هتتــم اجلامعــات العربيــة بعمليــة التدريــس
والتــي تــأيت يف املرتبــة األوىل كوظيفة أساســية .واستشــهدت بدراســات وإحصاءات
تؤ ِّكــد أن أعضــاء هيئــة التدريــس يف معظــم اجلامعــات العربيــة يولــون نحــو مخســة
يف املئــة مــن أعبائهــم الوظيفيــة للبحــث العلمــي ،فيــا يــويل نظراؤهــم يف جامعــات
الــدول املتقدمــة نحــو  33يف املئــة مــن تلــك األعبــاء للبحــث العلمــي.183.
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ويف هــذا املضــار يتنــاول الدكتــور عبدالرمحــن اهلدلــق نظــام االنتســاب يف بعض
اجلامعــات اخلليجيــة فبلغــت أعــداد املنتســبني بــاآلالف يف عــدد مــن اجلامعــات
فيقــول« :يســجل الطــاب يف هــذه اجلامعــة ويأتــون يف ألداء االختبــارات اخلاصــة
هبــم يف فــرة مــا بعــد العــر ويف مــدارس التعليــم العــام .والكتــب طبعــ ًا لــكل
مــادة عبــارة عــن مذكــرات يتــم احلصــول عليهــا مــن مكتبــات خدمــات الطالــب،
وهــي عبــارة عــن ملخصــات ال تتجــاوز األربعــن صفحــة ،ومرفــق معهــا أســئلة
وحلــول اختبــارات األعــوام املاضيــة ،وهــي عبــارة عــن أســئلة موضوعيــة أي
اخــر اإلجابــة الصحيحــة أو صــح وخطــأ .والطالــب عــادة يذاكــر كل مــادة صبــاح
ذلــك اليــوم .ونســبة النجــاح هلــؤالء املنتســبني مرتفعــة .وللعلــم أغلــب املنتســبني
هــم مــن موظفــي الدولــة ليرتقــوا هبــا وكذلــك ممــن مل يســتطيعوا الســر يف التعليــم
اجلامعــي املنتظــم .والســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا نــوع املخرجــات التــي نتوقعهــا
مــن هــذا النظــام التعليمــي املبنــي عــى االنتســاب؟ 184وإن صــح قــول اهلدلــق-
وهــو يقينًــا صحيــح  -فــإن هــذه اجلامعــات التلقينيــة ُتــارس دور التدمــر واهلــدم
يف بنيــة املجتمــع وتكوينــه وحتولــه إىل قــوة تدمرييــة يف املجتمــع.

ويــرى نــارص املطــري َّ
أن وضعيــة اجلامعــات اخلليجيــة ترتقــي إىل مســتوى
األزمــة كنتــاج النعــدام الفاعليــة العلميــة واإلبداعيــة هلــذه اجلامعــات وعــدم
قدرهتــا عــى اإلنتــاج املعــريف ،إذ يقــول« :بالفعــل هــي أزمــة أن نجــد اجلامعــات
الكــرى يف اخلليــج والــدول العربيــة أصبحــت ال تنتــج املعرفــة بــل هــي فقــط
تســوق املعرفــة بمعنــى أن األســتاذ اجلامعــي أصبــح دوره يقتــر عــى تســويق
ّ
ِّ
وختــى الكثــر منهــم إال مــا نــدر عــن مهمــة
العلــم بتكــرار تلقينــه للطــاب
اإلنتــاج املعــريف مــن خــال البحــث العلمــي الــذي يســاهم يف التنميــة واقتصــاد
املعرفــة» .185ويتابــع نــارص املطــري رؤيتــه النقديــة فيصــف جوانــب الضعــف يف
التعليــم العــايل اخلليجــي بقولــه « :ومــن املفارقــة أنــه عــى كثــرة اجلامعــات لدينــا
أن العلــاء قليلــون جــدًّ ا .فليــس ُّ
إال َّ
كل أســتاذ جامعــي عــامل ،ألن العــامل مهمتــه
إنتــاج العلــم واالبتــكار واإلبــداع ،وهــذا مــا أصبــح مفقــو ًدا تقري ًبــا يف كثــر مــن
اجلامعــات اخلليجيــة ســواء كانــت احلكوميــة أو اخلاصــة ،بــل َّ
ـرا مــن رســائل
إن كثـ ً
وبحــوث الدكتــوراه واملاجســتري تفتقــد لإلنتــاج املعــريف اجلديــد ،وأغلبهــا بــا
إضافــة علميــة ،إذ تعتمــد يف الغالــب عــى النقــل واالقتبــاس واالستنســاخ ،لذلــك
أصبحــت كل تلــك الشــهادات العلميــة العليــا ال تســاهم قيــد أنملــة برفــع وتقــدم
هتتــم بالشــهادة واملؤهــل
دولنــا وجمتمعاتنــا ،عــى خــاف دول الغــرب التــي ال
ُّ
العلمــي العــايل بقــدر اهتاممهــا باخلــرة والعمــل واإلنتــاج الفكــري والعلمــي
اجلديــد الــذي يرفــض التنميــة و ُيســاهم يف تطــور الدولــة .186
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و ُيمكــن هلــذه الصــوة أن تصبــح قامتــة أكثــر عندمــا ننظــر إىل وضعيــة األســتاذ
اجلامعــي يف هــذه اجلامعــات هــو الــذي يفــرض بــه أن يكــون منــر للتنويــر والعطاء
واإلبــداع العلمــي وأن ُيش ـكِّل طاقــة حيويــة لألمــة يف مســار هنضتهــا .فاألســتاذ
اجلامعــي ضمــن هــذا اجلــو املشــحون بالبريوقراطيــة والفســاد األكاديمــي وغيــاب
القيــم الديمقراطيــة واحلريــات األكاديميــة حتــول إىل جمــرد موظــف حكومــي عادي
يقــوم بأعبائــه التدريســية الثقيلــة عــى مضــض بعيــدً ا عــن كل مواطــن اإلبــداع
واإلنتــاج العلمــي واملشــاركة يف تطويــر املجتمــع وهنضتــه .ويف هــذا األمــر يقــول
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خالــد الدخيــل « :لقــد أصبــح األســتاذ اجلامعــي موظفــا ليــس مطلو ًبــا منــه إال أداء
دور وظيفــي روتينــي مثــل أي موظــف حكومــي آخــر .واملخيــف يف جامعاتنــا أن
منتجــا علم ًّيــا أو ال»  .187وهذا يعني
األســتاذ اجلامعــي حيتفــظ بوظيفتــه ســواء أكان ً
أن ممارســة األســتاذ اجلامعــي لوظيفتــه يف دول اخلليــج ال ترتبــط بإنتاجــه العلمــي
أو نشــاطه الفكــري ألنــه موظــف يــرث وظيفتــه الدائمــة وال يمكــن أن تنتــزع منــه
منــذ اللحظــة التــي يتــم فيهــا تعيينــه يف اجلامعــة .وهلــذا وألســباب أخــرى يــر َّدى
مســتوى األســتاذ اجلامعــي وترتاجــع مســتوياته األكاديميــة ويعمــل خــارج الســياق
العلمــي اإلبداعــي واملعــريف الــذي يفــرض أن يؤديــه يف مؤسســته العلميــة .ويذكــر
«أن املســتوى العلمــي واللغــوي لألســتاذ اجلامعــي متـ ٍ
الدخيــل يف هــذا الســياقَّ :
ـدن
بشــكل ملحــوظ .وهــذا ناجــم عــن دورة بريوقراطيــة فاســدة» ســمحت بتعيــن
معيديــن مســتواهم يعكــس مســتوى أســاتذهتم.ومع الوقــت أصبــح هــذا النمــط
يعيــد إنتــاج نفســه بشــكل مســتمر .مثــا يالحــظ تفــي تقليــد مدمــر ،وهــو أن
طــاب الدراســات العليــا يف التخصصــات النظريــة ال جيــوز رســوهبم وال منحهــم
تقديــرا متدنيــا ألن هــذا كــا ُيقــال حيرمهــم مــن فرصتهــم الوظيفيــة ،وهنــا مــرة
أخــرى تتجــى فكــرة اهليمنــة الوظيفيــة»188.
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كثيرا مـن األسـاتذة اجلـدد خترجـوا مـن
ويمكننـا القـول مـع املطيري ً
أيضـا أن ً
جامعـات متهالكـة ودرسـوا بمناهـج وطرائق القـرون الوسـطى ،وتكوينهم املعريف
يتم َّيـز باهلشاشـة والسـطحية األكاديميـة ،ويقتصر دورهـم على تقديـم معـارف
مغلقـة جامـدة بعيـدة عـن روح العصر وال تل ِّبـي نـداء احلـارض وليـس فيهـا صـدى
ملتطلبـات املسـتقبل ،هـذا إذا مل تكـن املعلومـات التـي يقدموهنـا لطالهبـم خاطئـة،
وهـذا مـؤرش خطير هيـدد املؤسسـات اجلامعيـة ويقلـل مـن دورهـا وقدرهتـا على
كثيرا مـن
مواجهـة املصير احلضـاري لألمـة .وجتـدر اإلشـارة يف هـذا السـياق أن ً
الدراسـات والبحـوث تشير إىل عـدم قـدرة اجلامعات العربيـة ومنهـا اخلليجية عىل
ممارسـة دورهـا العلمـي واملعريف نظرا النخفـاض الكفاءة الداخليـة واخلارجية هلذه
اجلامعـات.

ُّ
وأقـل مـا ُيمكـن قولـه يف هـذا السـياقَّ :
«إن التعليـم الـذي متارسـه اجلامعـات
العربيـة تعليـم تقليـدي يقـوم على نقـل املعلومـات واملعـارف دون النظـر إىل
اعتبـارات تنميـة الـذكاء والفهـم املعـريف وبنـاء شـخصيات إنسـانية مفعمـة بالقدرة
على املشـاركة واإلبـداع».
فجامعاتنـا اخلليجيـة – وحاهلا كالعربيـة  -تكرس ثقافة االجرتار واحلفظ والتلقني
التـي تتم َّثـل يف نقـل املعـارف اجلامـدة املعلبـة والقيم واملفاهيـم القديمـة املتصلبة دون
تعزز قيـم التعصب وكراهية
فكـر ناقـد أو وعي ثاقـب .ومثل هذه الثقافـة االجرتارية ِّ
اآلخـر وترسـخ النرجسـية الثقافيـة ومتكنها عىل أسـس أيديولوجية أو دينيـة متصلبة.
هـذه اجلامعـات مـع األسـف ال تعير التفكير احلـر النقـدي أي اهتمام وتنظـر إليـه
باملقابـل بوصفـه معـول هدم وجمـارف تدمري للقيم واألخلاق والدين .وهـذه الرؤية
تفرضهـا احلكومـات والسياسـات الرتبويـة وهـي رؤيـة ترنـو إىل اجلامعـة بوصفهـا
يتـم فيهـا ترويـض األجيـال وتطويعهم وأدجلتهـم عىل طاعة الدولـة واخلضوع
بوتقـة ُّ
أليديولوجيتهـا السياسـية ،وقلما ينظر إليها كوسـيلة من وسـائل بناء العقل وتشـكيل
الوعـي النقـدي والفكـر احلـر .إهنـا يف منظورهـم ال تعـدو أن تكون أكثر من مؤسسـة
ملنـح الشـهادات وترويـض الشـباب على القبـول الصاغـر لنمطيـة القيـم التي ترسـخ
قيـم اهليمنـة والسـيطرة واخلضوع لألنظمـة السياسـية القائمة.
-8-6الفساد األكادميي:
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يعـدُّ ملف الفسـاد األكاديمي يف اجلامعات العربيـة واخلليجية من أخطر امللفات
على اإلطلاق .إذ تطالعنـا مئـات الدراسـات والبحوث بأن منسـوب الفسـاد يصل
إىل درجاتـه العليـا يف اجلامعـات العربيـة كام هو احلـال اجلامعـات اخلليجية .و ُيمكن
املـزورة وللجامعات
اإلشـارة يف هـذا السـياق إىل امللـف اخلطير الكبير للشـهادات َّ
الومهيـة التـي شـغلت األفـراد واحلكومات يف اخلليـج العريب ويف البلـدان العربية يف
العقديـن األخرييـن مـن الزمـن .فالدراسـات تؤكِّد وجـود آالف الشـهادات املز َّيفة
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واملزورة وآالف أخرى من الشهادات االفرتاضية التي ال وجود هلا يف حقيقة األمر
َّ
كنتـاج طبيعـي لصدورهـا عـن جامعـات ومهية .ومن املؤسـف لـه أن احلكومات يف
اخلليـج مل تتمكـن حتـى اليـوم مـن اجتثـاث هـذه الظاهـرة التـي اسـترشت يف جسـد
احليـاة األكاديميـة واالجتامعيـة يف جامعاتنـا اخلليجيـة والعربيـة .وهنـاك باإلضافـة
إىل ذلـك ملفـات الرسقـات العلميـة التـي تتكاثـف وتتكاثر وتنترش بطريقـة خميفة يف
خمتلـف اجلامعـات العربيـة ومنهـا اجلامعـات اخلليجية .وهنـاك أيضا ملفـات تتعلق
والتعصب وغريهـا كثري جدًّ ا.
والتحـرش
بالتسـيس والرشـاوى
ُّ
ُّ

ـزورة نــرت صحيفــة  SpokesmanReviewاألمريكية
وفيــا يتعلــق بالشــهادات املـ َّ
يف تقريــر هلــا قائمــة بأســاء عــرة آالف شــخص حصلــوا عــى شــهادة الدكتــوراه عــن
طريــق رشائهــا باملــال ،وأوضحــت الصحيفــة أن هــؤالء أنفقــوا 7.3ماليــن دوالر
ـزورة مــن أحــد املراكــز اخلاصــة بالعاصمــة األمريكيــة
للحصــول عــى شــهادات علميــة مـ َّ
واشــنطن ،وهــو مــا جعــل وزارة العــدل األمريكيــة تضعهــم ضمــن قائمتهــا الســوداء،
ـخصا مــن
بــل ومالحقتهــم أمن ًّيــا .وذكــر التقريــر أن القائمــة تضـ ّـم أكثــر مــن  180شـ ً
دول جملــس التعــاون اخلليجــي ( )....وفقــا للقائمــة الكاملــة التــي نرشهتــا الصحيفــة
والتــي تظهــر اســم الشــخص وبلــده ونــوع الشــهادة احلاصــل عليهــا .189
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ـزورة
وتشــر إحــدى الدراســات عــن الســوق الرائجــة للشــهادات الومه َّيــة واملـ َّ
إىل «أن أمــركا لوحدهــا يوجــد هبــا أكثــر مــن  3000جهــة تدعــي بأهنــا كليــات أو
جامعــات تقــدم شــهادات لطلبــة غالبيتهــم مــن الــدول الناميــة ،فالتعليــات من هذه
اجلهــات تشــجع الطلبــة [عــى] احلصــول عــى الشــهادات الومهيــة ألن املتطلبــات
ســهلة ،فليــس هنــاك رشط للحضــور وال توجــد قاعــات دروس أو مدرســون أو
حتــى مناهــج ،ومــا هــو مطلــوب كلــه املعرفــة بقائمــة املقــررات ودفــع الرســوم ثــم
االنتظــار حلــن إرســال الشــهادات الومهيــة بالتخــرج بعــد عــام أو عامــن!».190
تــم ضبطهــا مــن ِق َب ِ
ــل
وهنــاك حــاالت كثــرة مــن هــذه الشــهادات الومهيــة َّ
اجلهــات املســؤولة ،والســيام املكاتــب الثقافيــة اخلليجيــة وينــادي كثري مــن الباحثني

بتخصيــص جهــة حمــدَّ دة تتـ َّ
ـول هــذه املشــكالت وتعاجلهــا ،وتعمــل مــن أجــل وقاية
الشــباب مــن االبتــزاز والنصــب وســوق التجــارة التعليميــة!َّ .191
إن ظاهــرة كهــذه
تـ ُّ
ـرس اخلطــر ،والســيام عندمــا يلجــأ الكثــر مــن الشــباب الذيــن يملكــون
ـدق جـ َ
املــال الســتثامره يف احلصــول عــى الشــهادات الومهيــة يف مســتويات البكالوريــوس
واملاجســتري وحتــى الدكتــوراه .192

بعضــا من مظاهــر الفســاد العلمــي يف جامعاتنا
يصــف الدكتــور عبدالرمحــن اهلدلــق ً
اخلليجيــة بقولــه« :لدينــا مــأزق يف البحــث العلمــي خاصــة عــى مســتوى الدراســات
ال ُعليــا وكتابــة الرســائل .رأيــت بعــض الطلبــة خيتــارون الدكتــور الــذي ال يتابــع معهــم
أثنــاء مراحــل الكتابــة حتــى يتمكنــوا مــن تكليــف أحــد بكتابــة الرســالة نيابــة عنهــم…
وهنــاك مصطلحــات متعــارف عليها يف ســوق كتابة الرســائل ملــن يســتعينون باآلخرين
لكتابــة رســائلهم مثــل تســليم عظــم ،أو تســليم مفتــاح واألخــرة ،تعنــي تســلم لــك
أرشف عــى
الرســالة كاملــة كــا تســلم لــك (الفيــا) باملفتــاح جاهــزة .وهلــذا عندمــا
ُ
رســالة أطلــب مــن الطالــب اجللــوس معــي بصفــة مســتمرة ملناقشــته وعندئــذ أفــرق
بــن :اجلــا ِّد واملتالعــب .بــل بعــض الطلبــة عندمــا يكتشــف جد َّيــة املــرف يطالــب
ـم املوافقــة عــى طلبــه .لــذا ال غرابــة أن تعــاين
اجلامعــة بتغيــر املــرف ولألســف تتـ ُّ
خمرجــات تعليمنــا اجلامعــي مــن الضعــف يف جمــال البحــث العلمــي193.
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ومــن اجلديــر بالذكــر يف هــذا الســياق إىل نتائــج البحــث الســعودي اجلــريء
املشــرك لألســتاذتني :الدكتــورة ســارة بنــت صالــح عيــادة اخلمــي والدكتــورة
هيفــاء بنــت عبدالرمحــن صالــح بــن شــلهوب حــول مظاهــر الفســاد األكاديمــي
يف اجلامعــات واملــؤرشات التخطيطيــة للحــدِّ منهــا .وقــد ب َّينــت هــذه الدراســة
بوضــوح وجــرأة مظاهــر الفســاد يف اجلامعــات الســعودية ،وتوصلــت الدراســة إىل
عــدة نتائــج منهــا :وجــود الفســاد األكاديمــي يف اجلامعــات الســعودية يف مســتوى
البحــث العلمــي ،ويتم َّثــل هــذا الفســاد يف دفــع مبالــغ ماليــة للنــر العلمــي دون
حتكيــم ،وكانــت أبــرز مظاهــر الفســاد يف جانب خدمــة املجتمع :الظهــور اإلعالمي
خلدمــة األغــراض الشــخصية مــن ِق َبـ ِ
ـل أعضــاء هيئــة التدريــس ،واالرتبــاط بعمــل

136

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

يف مؤسســات أخــرى دون موافقــة اجلامعــة ،وكانــت أبــرز مظاهــر الفســاد املتعلقــة
بمحــور اجلانــب التعليمــي احتــكار بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مقــررات معينــة
لتدريســها ،وأخــر ًا توصلــت الدراســة إىل مــؤرشات ختطيطيــة للحــدِّ مــن مشــكلة
الفســاد األكاديمــي وتعزيــز قيــم النزاهــة يف اململكــة العربيــة الســعودية194.
املهمــة التــي أجراهــا
و ُيمكــن اإلشــارة يف هــذا الســياق ً
أيضــا إىل الدراســة َّ
ســعد العجمــي يف عــام  2008حــول الفســاد األكاديمــي يف الوســط األكاديمــي يف
وســبل التغلــب عليهــا .وهــو ينبــه إىل قضايــا الفســاد اإلداري
اجلامعــات اخلليجيــة ُ
195
والرسقــات العلميــة والتجــاوزات اإلداريــة وغــر ذلــك مــن هــذه املظاهــر .

يتجل يف املظاهر التالية198:
ويرى الكواري أن هذا الفساد األكاديمي َّ

ـ انتشار ظاهرة الرشوة بني الطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس.

ـ الشللية يف انتقاء واختيار أعضاء هيئة التدريس العرب واألجانب للتدريس يف اجلامعات.
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يصــف ربيعــة الكــواري (أســتاذ اإلعــام بجامعــة قطــر ) الفســاد يف اجلامعــات
اخلليجيــة وص َفــا خمي ًفــا يف مقالــة لــه نــرت عــى الشــبكة ضمــن منتديــات شــبكة
األســهم القطريــة يف عــام  ،2009ولســنا عــن هــذا التاريــخ ببعيديــن جــدًّ ا .يقــول:
انتشــار الفســاد اإلداري واملــايل يف اجلامعــات اخلليجيــة كان ومــا زال موجــو ًدا حتى
اليــوم ،وهــو يتطلــب مــن أصحــاب القــرار يف هــذه الــدول التعــاون معــه بــيء
مــن احلــزم والرصامــة مــن خــال كشــف التجــاوزات واالختالســات ،وســيطرة
أيضــا عــدم الســكوت عــى عــدم إحــال
األجانــب عــى مقدراتنــا ..وجيــب ً
املواطــن مــكان األجنبــي يف مجيــع املناصــب اإلداريــة واملاليــة والتدريســية حتــى
وقتنــا احلــارض»196 .ويتابــع الكــواري وصفــه هلــذه الظاهــرة اخلطــرة بالقــول:
« املؤسســات األكاديميــة واجلامعــات يف منطقــة اخلليــج هــي مــن أكثــر األماكــن
واملؤسســات انتشــارا يف تفــي الفســاد وتعاطــي الرشــوة ..وهذه الظاهــرة موجودة
منــذ عــرات الســنني وال يمكــن إنكارهــا ..ورغــم أن عمــر التعليــم اجلامعــي يف
املنطقــة مــا زال قصــرا إذا مــا قيــس بجامعــات العــامل األخــرى»197.

ـ تزويــر بعــض الشــهادات والدرجــات العلميــة والتالعــب يف الســرة الذاتيــة
ـزورة وكاذبــة هبدف
ألعضــاء هيئــة التدريــس وتضخيمهــا وإعطــاء معلومــات مـ َّ
االلتحــاق بجامعــات اخلليــج .199

ـ الفســاد املــايل يف أغلــب جامعــات اخلليــج وهــي ظاهــرة قديمــة ولكنهــا مــا
زالــت موجــودة يف «الكتــاب الــذي يــدَّ رس للمقــررات الدراســية» حيــث يقــوم
مؤلــف الكتــاب بفرضــه عــى الطلبــة والســبب أنــه صاحــب املــادة التــي يدرســها—
مــا حيدث-الفســاد اإلداري أن رئيــس القســم ُيؤتــى بــه مــن الطائــرة إىل الكــريس
عــن طريــق ترشــيح ُيقــوم عــى املصالــح الشــخصية وقــد يكــون هــذا الرتشــيح
مدفــوع الثمــن «برشــوة ماليــة» ال تعــرف عنهــا اجلامعــة أي يشء .200
وهنـاك فيـض متد ِّفـق مـن الدراسـات واملقـاالت الصحفيـة التـي نشرت خالل
ِّ
املتجـذر يف اجلامعات العربية واجلامعـات اخلليجية.
العقديـن املاضيين عن الفسـاد
وهذا املوضوع واسـع وشـائك جدًّ ا وملفاته كثرية وما أوردناه يأيت يف سـياق التأكيد
على أن الفسـاد األكاديمـي يفـرغ اجلامعـات اخلليجيـة مـن مضموهنـا وجيعلهـا غير
قـادرة على مواكبـة احلضـارة واملسـتقبل والسـيام مسـتقبل الثـورة الصناعيـة الرابعة
التـي هـي موضـوع بحثنـا واهتاممنا يف هذه الدراسـة.
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تبين الدراسـات اجلاريـة أن اجلامعـات اخلليجيـة احلكوميـة
وباختصـار شـديد ِّ
واخلاصة ال متتلك خاصية االسـتقالل ،وهناك غياب واضح للحريات األكاديمية،
وال ختصـص ميزانيـات وافيـة للبحـث العلمـي ،وال يوجـد فيهـا إستراتيجيات
متفاعلـة مـع املرشوعـات التنمويـة يف املجتمـع .ومـن يتأ َّمـل يف وضعيـة اجلامعـات
اخلليجيـة سـيجد أن هـذه اجلامعـات ال متتلـك هـذه الشروط املوضوعيـة التـي
متكنهـا مـن القـدرة على مواجهـة حتديـات املرحلـة القادمـة .ومـن أجل اختبـار هذه
الفرضيـات كان علينـا أن نسـتجوب ع ِّينـة من األكاديميني حـول وضعية اجلامعات
اخلليجيـة ومـدى قدرهتـا على مواكبـة املسـتقبل وحتديـات الثـورة الصناعيـة.
ونحـن نؤكِّـد بأن هناك أطنان من احلكايات والروايـات واألحاديث والكتابات
التـي تؤكِّـد أننا نعوم يف مسـتنقعات الفسـاد األكاديمـي يف العامل العـريب واخلليجي،
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ومـا ذكرنـاه ليـس سـوى غيـض مـن فيـض مـن املـؤرشات الرهيبـة التـي تتم َّثـل يف
الرسقـات العلميـة والوسـاطة واملحسـوبية والفسـاد اإلداري والفسـاد األخالقـي.
وهـذا الفسـاد هـو تعبري عن الفسـاد االجتامعي والسـيايس السـائد يف املنطقة العربية
بشـكل عـام وهـو يشـكِّل لعنـة تارخييـة اجتامعيـة ال حتـول وال تـزول ألن أسـباهبا
ومتغرياهتـا عديـدة ومتشـابكة وراسـخة يف جمتمعاتنـا العربية.

وتعــدُّ شــهادة املفكــر الكويتــي املعــروف الدكتــور عثــان عبــد امللــك الصالــح
(عميــد كليــة احلقــوق ســاب ًقا واخلبــر الدســتوري األســبق يف جملــس األمــة
الكويتــي وهــو باحــث معــروف ومفكــر ذائــع الصيــت يف الكويــت ويطلــق عليــه
أبــو الدســتور الكويتي)التــي أدىل هبــا يف عــام  1993ونــرت يف جريــدة القبــس
عنوهنــا « قــرار حممــول عــى أســبابه» ،201وهــي وثيقــة تارخييــة يــرح فيهــا أســباب
عــدم ترشــحه لرئاســة جامعــة الكويــت ويعــدِّ د فيهــا معضــات التعليــم اجلامعــي
يف جامعــة الكويــت .يف هــذه الوثيقــة يصــف عثــان عبــد امللــك الصالــح التحديــات
واملعضــات التــي تواجههــا اجلامعــة وحيدِّ دهــا يف ثــاين معضــات:
أوهلـا :أن اجلامعـة تعـاين مـن شـللية مقيتـة متكالبـة عىل شـغل املناصـب متناحرة
تتطهـر منهـا وتدفـع رشها.
حوهلـا وبسـببها ،واجلامعـة يف أشـد احلاجـة إىل أن َّ

وثانيهـا :أن اجلامعـة تعـاين مـن وجود فئة مـن أعضاء هيئة التدريس ثبت فشـلها
يف جمـال العمـل األكاديمـي حتى أن البعض مـن أفراد هذه الفئة قد فـات عىل تعيينه
يف اجلامعـة السـنون الطـوال دون أن ينرش بح ًثا واحـدً ا يف جمال ختصصه.
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وثالثهـا :أن اجلامعـة تعـاين مـن وجـود فئـة أخـرى مـن أعضـاء هيئـة التدريـس
فيهـا ،مههـا إثـارة الشـغب وحماولـة فـرض رغباهتـا وحتقيـق مصاحلهـا الشـخصية،
دون مراعـاة اللوائـح والقوانين واألعـراف اجلامعيـة وإخالهلـا وإثـارة القالقـل
جسـيم بالواجـب العـام ،وتسـببها يف عرقلـة شـؤون
يف اجلامعة .وإخالهلـا إخلاال
ً
مصـدرا إلثـارة القالقـل يف
القسـم أو الكليـة أو اجلامعـة عـن طريـق اهلـوى وكوهنـا
ً
اجلامعـة.

ورابعهـا :أن اجلامعـة تعـاين مـن وجـود فئـة ثالثـة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس
ومركـزا اجتامع ًّيـا تتأنـق بـه ،دون
فيهـا ،تتخـذ مـن مهنـة التدريـس يف اجلامعـة ميـزة
ً
أن يكـون لدهيـا االسـتعداد لتحمـل مسـؤوليات هـذا املركز بـأداء وظيفتها املقدَّ سـة
وواجباهتـا األكاديميـة على أكمـل وجـه ..وهـي الفئـة التـي سماها البعـض «ملـوكًا
دون عـروش» ،تسـودهم بطالـة مقنَّعـة داخل اجلامعـة وينرصف جهدهـم اىل أعامل
خاصـة خارجـة عـن اإلطـار األكاديمـي.

وخامسـها :أن اجلامعـة تعـاين مـن روح  -تسـود بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس
فيهـا  -مشـبعة بالرغبـة اجلاحمـة اىل رفـض أن َّ
حتـل مشـاكل اجلامعـة داخـل حرمهـا،
وتسـعى إىل إجيـاد حلـول للمشـاكل صغرت أم كبرت خارج أسـوار اجلامعة ،وجتد
هلـا آذانًـا صاغيـة مـن جهات مسـؤولة وغري مسـؤولة .وهذا أمر خطير يف حاجة إىل
وقفـة جادة.

وسادسـها :أن مهمـة اجلامعـة يف تطبيـق مبـدأ املرشوعيـة أصبحت بالغـة الصعوبة
والتعقيـد ،وذلـك بسـبب غياب األطـر القانونيـة املنضبطة املالئمـة .فاجلامعة حيكمها
حتـى اليـوم قانـون مضى على إصـداره أكثـر مـن سـبع وعرشيـن سـنة ..ولوائـح
متضاربـة متناقضـة جتعـل مهمـة تطبيـق مبـدا املرشوعيـة بالغـة الصعوبـة و التعقيـد.

وسـابعها :أن اجلامعـة تعـاين مـن تيـارات سياسـية خارجـة عن إطارهـا يريد كل
منهـا أن يفـرض سـلطان عليهـا ويضمهـا حتـت جناحـه ويسـخرها خلدمـة أهدافـه
وغاياتـه بشـتى الوسـائل ..وهـذا مـا يسـتلزم أخـذ احليطـة واحلـذر الشـديدين.
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وثامنهـا :أن اجلامعـة تعـاين مـن إهـدار السـتقالليتها بتدخلات خارجـة عنهـا
وعلى رأسـها تلـك املشـاريع بقوانين التـي تقـدَّ م هبـا بعـض أعضـاء جملـس األمـة
والتـي ليسـت يف مؤداهـا وحقيقتهـا إال تدخلا يف شـؤون اجلامعـة ُيملي بـه عليهـا
خاصـا مـن األوامـر والنواهي هـي بمثابة اغتصـاب الختصاصاهتا وسـلطاهتا
نو ًعـا ًّ
وإهـدار ملـا جيـب أن تتمتـع به من حرية واسـتقالل الزمين ألدائها للمهمة املقدسـة
التـي تقـع على عاتقهـا مسـؤولية حتمـل القيـام هبا.
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هـذه هـي أهـم املعضلات املزمنـة والعقبـات التـي تقـوم يف طريـق اجلامعة وهي
متجهـة نحـو حتقيـق أهدافهـا فتعيـق تقدمهـا ..وواضـح أهنـا تتطلـب وقفـة جـادة
تطهـر اجلامعـة منهـا .وتصحـح مسـارها نحـو الغـد
وقـرارات حازمـة حاسـمة ِّ
تصحيحـا جذر ًّيـا ويرقـى هبـا إىل حمـط آمـال الشـعب هبـا ..ويف تقديرنـا
األفضـل
ً
وقناعتنـا الراسـخة َّ
أن الظـروف البيئـة السياسـية واالجتامعيـة املحيطـة بالوضـع
الراهـن للجامعـة ..بالغـة الصعوبـة والتعقيد والظـروف القائمـة وبـدون أن تتغير
سـتذهب سـدى كل اجلهـود التـي تبـذل لإلصلاح مهما سـمت».
وتُعــدُّ هــذه الشــهادة مــن أهــم الشــهادات التارخييــة التــي تصــف مــا آلــت
درة
إليــه أوضــاع اجلامعــات العربيــة .فجامعــة الكويــت كانــت يف ذلــك الوقــت َّ
اجلامعــات العربيــة .وإذا كانــت جامعــة الكويــت تعــاين عــى هــذه الصــورة فإننــا
نقــدِّ ر بــأن الوضــع كان ومــا زال مأســاو ًّيا يف مثيالهتــا يف العــامل العــريب .ويف
هــذا الســياق ُيمكــن القــول بـ َّ
ـأن الشــهادة التارخييــة للدكتــور عثــان عبــد امللــك
مجــد بــأداء
الصالــح تُش ـكِّل بذاهتــا وثيقــة دامغــة ضــد اخلطــاب الرســمي الــذي ُي ِّ
ـرا مــن التســاؤالت
اجلامعــات العربيــة بصــورة عامــة .وهــذه الشــهادة تطــرح كثـ ً
حــول وضعيــة اجلامعــة ومنهــا :هــل حتســنت هــذه الصــورة منــذ عــام  1993أن
أهنــا ازدادت ســو ًءا وحتجـ ًـرا؟ واألرجــح كــا تبـ ِّـن الوقائــع أن صــورة اجلامعــة مــا
ـرا مــن مالمــح الوصــف الــذي قدمــه عثــان عبــد امللــك الصالــح
زالــت حتمــل كثـ ً
يف القــرن املــايض!202

اجلزائـري «مالـك بـن نبـي»« :إن اليابـان وقفـت مـن احلضـارة
يقـول املفكـر
ّ
الغربيـة موقـف التلميـذ ووقفنـا نحـن العـرب واملسـلمني موقـف الزبـون ،لقـد
اسـتوردت اليابـان مـن احلضـارة الغربيـة املعـارف بوجـه خـاص ،واسـتوردنا نحـن
منهـا البضائـع االسـتهالكية .وهـذا املوقـف االسـتهالكي قـد تعمم ووصـل إىل حدِّ
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 -9-6استنساخ النماذج اجلامعية  -حضارة االستهالك:

اسـتهالك النماذج التنمويـة واخلطـط واإلستراتيجيات الرتبويـة وخمططـات املـدن
وتصميمات املبـاين .ووقفنـا موقفـا معاد ًيـا لإلنتـاج أو إبـداع أي أمـر يتعلـق بحياتنا
ووجودنـا».

لقــد فشــلت خطــط التنميــة يف العــامل العــريب– اإلســامي ،ال لــيء إال ألهنــا
قامــت عــى اســترياد :اخلطــط ،والربامــج ،واخلــراء ،ألن تلــك اخلطــط ،إنــا نبتــت
وتكاملــت مــن خــال الظــروف اخلاصــة باملجتمعــات األخــرى ،وجــاءت ثمــرة
ملعادلــة اإلنســان النفســية ،واالجتامعيــة يف تلــك املجتمعــات بعيــدً ا عــن ظــروف
وحاجــات املجتمعــات اإلســامية احلقيقيــة».203
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َّ
إن قصــور مفهومنــا للتنميــة والنظــر إليهــا مــن منظــور تقنــي فحســب؛ جعــل
الكثــر مــن الــدول تتدافــع ،ال بــل تتهافــت ،القتنــاء آخــر مــا توصلــت إليــه
احلضــارة الغربيــة مــن منجــزات العلــم ،دون االلتفــات إىل أن النهضــة تنطلــق مــن
الــذات وتســتنبت حمل ًّيــا وتصنَّــع ذات ًّيــا وال تســتورد أو تســتعار مــن اخلــارج .وكان
مــن نتيجــة ذلــك أن اختزلــت معركــة التنميــة إىل معركة نمــو (مظاهر ومــؤرشات)،
واختــر مــروع النهضــة إىل مــروع احلداثــة ،ممَّــا جعلــه يصــول وجيــول يف دائــرة
وعمقــت اهلـ َّـوة بيننــا وبــن البلــدان املتقدمــة».204
مفرغــة ،راكمــت مشــكالتناَّ ،
ـج لنهضــة وال لتقــدُّ م ،فــإن إمعـ ِ
وإذا كان فعــل االســترياد عقيـ ًـا غــر منتـ ٍ
ـان النَّظر
يفــي إىل القــول بـ ّ
ـأن الســبيل القويمــة إلدراك تلــك النَّهضــة املنشــودة إ َّنــا يكــون
َ
«حتريــك ســواكن املجتمــع ،وهتيئتــه نفســ ًّيا ،واســتئصال مــا يكبلــه مــن
مبدؤهــا
ُ
قيــود تعيــق حركتــه باجتــاه تفعيــل دوره يف إنضــاج فعــل النهضــة ،ألن التحديـ َ
ـث..
( )...يتجــاوز االنشــغال باملظاهــر باجتــاه الرتكيــز عــى املضامــن».205

عــى أ َّنــه مــن األمه َّيــة بمــكان التَّنبيــه إىل َّ
أن التَّنميــة ،كــا يقــول حممــد حمفــوظ ،هــي:
«صــرورة تارخي َّيــة اجتامع َّيــة ،تالمــس بالدرجــة األوىل البنــى األساســية واجلوهر َّيــة يف
العمليــة االجتامعيــة بأرسهــا ،فأســس التحديــث املجتمعــي ال تســتورد مــن اخلــارج
ـاري ،وإ َّنــا تنبثـ ُـق انبثا ًقــا مــن الــذات والواقــع املجتمعــي».206
ـايف واحلضـ ِّ
الثقـ ِّ
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وليـس ُّ
أدل على اإلخفاقـات الكبيرة يف جمـال التخطيـط والتطويـر مـن عمليـة
استنسـاخ التجـارب الرتبويـة القادمـة حتديـدً ا مـن الغـرب ،مثـل :املدارس املسـتقلة،
ومـدارس الغـد ،ومـدارس املسـتقبل واالعتماد األكاديمـي .ويف هـذا االستنسـاخ
والنقـل ٌ
قاطـع على إخفـاق فاضـح يف التنميـة املجتمعيـة واإلنسـانية ،وفيـه
دليـل
ٌ
كذلـك ٌ
دليـل على العجـز والضعـف عـن إنتـاج جتربـة عربيـة خليجيـة يف امليـدان
واضـح على حضـارة االسـتهالك :فنحن نسـتهلك
الرتبـوي .ويف هـذا وذاك برهـان
ٌ
ِّ
النماذج كما نسـتهلك البضائـع مثـل :أدوات النقـل والطعـام واألجهـزة الكهربائية.
الضرر بالعمليـة الرتبو َّيـة؛
ومـن يتأمـل مل ًّيـا يف هـذه التجـارب سـيجدُ أهنـا أحلقـت َّ
تصمـم على مقاييـس احلاجـات يف
ألهنـا مل ختصـب يف البيئـة العربيـة ومل تو َّطـن أو َّ
الواقـع العـريب اخلليجـي ،وهـي ليسـت مناسـبة لألوضـاع االجتامعيـة والرتبويـة
العربيـة إطال ًقـا .وتكشـف يف أفضـل أحواهلـا عـن اسـتمرار عقليـة التقليـد للغـرب
واإلعجـاب بمنجزاتـه الرتبويـة .فام الفائدة من نقـل اجلامعات األجنبيـة بكاملها كام
هـي إىل بيئتنـا دون أن ُيسـمح ألبنـاء املنطقـة حتـى بالتدريـس يف هـذه اجلامعـات كما
هـو احلـال يف قطر (املدينـة التعليمية) ويف اإلمارات يف خمتلـف اجلامعات األجنبية؟!

إن اســترياد النــاذج الغربيــة للجامعــات العريقــة أو استنســاخها عــى هــذا
النحــو قــد دفــع الرشائــح املختلفــة يف املجتمــع إىل االندفــاع نحــو هــذه اجلامعـ ِ
ـات
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وتكمــن املشــكلة احلقيقيــة كــا يــرى أغلــب اخلــراء والباحثــن يف استنســاخ
النمــط الغــريب واعتــاده يف عمليــة إنشــاء اجلامعــات العربيــة .فقــد قامــت
اجلامعــات العربيــة عــى غــرار نمــوذج اجلامعــات البحثيــة الغربيــة العريقــة ،التــي
كانــت مهمتهــا التنظــر والبحــث ،واالنشــغال بقضايــا الفكــر الكــرى .وقــد
قلــدَّ ت اجلامعــات العربيــة أحـ َ
ـدث النــاذج التــي ســبقتها .واكتســب هــذا النمــوذج
الشــمويل النظــري وجاهــة اجتامعيــة عظيمــة وبســب اســترياد النــاذج مــن دول
عــا هــو موجــود فعــا
أخــرى خيتلــف ســياقها االجتامعــي والثقــايف والســيايس َّ
يف الوطــن العــريب ،تد َّنــى مســتوى الكفــاءة واألداء ،وانتهــى األمــر إىل نــوع مــن
االعتــاد الثقــايف عــى الــدول التــي تــم اســترياد نامذجهــا 207.
َّ
ِّ

ذات الدراســة الطويلــة األجــل مــن أجــل احلصـــول عــى شــهادات :الليســانس
أو البكالوريــوس ،واملاجســتري والدكتــوراه .وقــد أ َّدى هــذا  -يف نفــس الوقــت
 إىل إمهــال الدراســة يف املعاهــد الفنيــة ذات الســنتني أو الثــاث ســنوات بعــدالدراســة الثانويــة ،التــي تُعــدُّ خرجييهــا لســوق العمــل يف احلــرف واملهــن التــي
يتطلبهــا ؛ فقـ َّـل شــأهنا ،وتدهــور مســتواها ،ومل يلجــأ إليهــا إال مــن ضاقــت بــه ُســبل
الوصــول إىل اجلامعــات ذات الشــهادات» 208 .وقــد أ َّدى االعتــاد عــى نظريــات
ومنهجيــات غريبــة وجاهــزة إىل عــدم بـ ِ
ـفي
ـذل اجلهــد يف عمــل تكويــن فكـ ٍّ
ـري فلسـ ٍّ
ويقيــم عــى
يســتوعب الواقــع العــريب وخصائصــه وآمالــه املســتقبلية،
تنظــري
ُ
ٍّ
ُ
أساســه بنيــة جامع َّيــة ،تتكامـ ُـل فيهــا العوامــل الفلســف َّية والثقاف َّيــة واالجتامع َّيــة مــع
العوامــل التارخي َّيــة واجلغراف َّيــة واالقتصاد َّيــة ،ويتعانـ ُـق فيهــا املــايض مــع احلــارض
واملســتقبل209.
يقــول حممــد جــواد رضــا يف هــذا الســياق« :ليــس بيننــا مــن يــاري بـ َّ
ـأن اجلامعــة
العربيــة املعــارصة  -أيــة جامعــة -هــي اســتعار ٌة ثقاف َّيــة مــن الغــرب ،وقــد صيغــت
عــى غــرار جامعــات الغــرب بــد ًءا مــن املناهــج الدراســ َّية وطرائــق البحــث
والتدريــس وانتهــاء بالطيلســان (الــروب) والقبعــة والوشــاح ،ومــن ههنــا كان
ِ
األزمــات املزمنــة يف احليــاة اجلامع َّيــة العربيــة مطالبتهــا بتكييــف
أحــد مصــادر
210
نفســها للخصائــص الثقافيــة املوروثــة يف املجتمــع العــريب .
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وقــد أورد برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي يف تقريــره لعــام َّ 2003
أن
البلــدان العربيــة مل حت ِّقــق أي نجــاح يف ِ
نقــل وتوطــن التكنولوجيــا واملعرفــة و
النهضــة التكنولوج َّيــة املرجــوة ،ومل حت ِّقــق أيض ـ ًا عائــد ًا اســتثامر ًّيا جمزي ـ ًا ،فاســترياد
التكنولوجيــا مل يــؤ ِّد إىل توطينهــا ثــم تطويرهــا ،وهنــاك أســباب عــدة لذلــك منهــا:
االعتقــاد اخلاطــئ بإمكانيــة بنــاء جمتمـــع املعرفــ ِـة مــن خــال اســترياد نتائــج العلــم
َ
دون االســتثامر يف إنتــاج املعرفــة حمل ًّيــا واالعتمـــاد فـــي تكـــوين الكــوادر العلم َّيــة
عــى التعــاون مــع اجلامعــات ومراكــز البحــث يف البلــدان املتقدمـــة معرف ًّيــ ًا دون
خلــق التقاليــد العلميــة املؤيــدة الكتســاب املعرفــة عرب ًّيــا .211
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ومــن املؤ َّكــد كــا يقــول عبــد اهلل بــو بطانــةَّ :
«إن حمتــوى مناهــج املســتخدمة حال ًّيــا
ـم اقتبــاس
يف اجلامعــات العربيــة يــؤدي إىل تعزيــز االغــراب الثقــايف وذلــك ألنــه تـ َّ
هــذه املناهــج مــن نظــم أجنب َّيــة ال متــت بصلــة إىل اإلنســان العــريب وتطلعاتــه ،وهــي
يف الوقــت نفسـ ِـه تُشـكِّل أداة رئيســة لدعــم عمليــات الغــزو الثقــايف التــي تتعــرض هلــا
األمــة العربيــة َّ .212
إن املعضلــة يف التعليــم العــايل يف منطقــة اخلليــج كــا يــرى أمحد بن
حممــد الــرواس « ليســت يف إدخــال برامــج جديــدة أو تطويــر املناهــج احلال َّيــة ،لكــن
املعضلــة تكمــن فيمــن خيطــط بعقليــة اآلخريــن ،ويفــرض نظـ ًا أكاديم َّيــة ختتلــف يف
الشــكل واملضمــون عــن البيئــة اخلليج َّيــة ،كأن اخلليــج وجامعاتــه مــا زاال يعيشــان
حالــة التخلــف» .ويتابــع الــرواس متســائال  « :ملــاذا ال نبــدأ مــن الداخــل ونعمل عىل
تأســيس إســراتيجية تعليميــة حمليــة تنطلــق مــن اهلويــة الوطنيــة ،وتأخــذ بالسياســات
التعليميــة العامليــة التــي تتوافــق مــع البيئــة والعمــل عــى تطبيقهــا تدرجي ًّيــا؟ وملــاذا
الســعي وراء تطبيــق نظــم أكاديم َّيــة عامليــة تنطلــق مــن وعــي جمتمعاهتــا لتفــرض عــى
جمتمعــات لدهيــا تقاليــد :سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة خمتلفــة؟  .213واحلكمــة كــا
يقــول الــرواس« :تتطلــب قــراءة متعمقــة وتقيي ـ ًا منهج ًّيــا خيــد ُم املســرة التعليميــة
ـوي
احلاليــة ،واالبتعــاد عــن التشــكيك يف قــدرة تلــك اجلامعــات عــى بنــاء إنســان سـ ٍّ
لــه عالقــة بعــره وخيــدم مســرة التنميــة الشــاملة التــي سـ ِّ
ـخرت لإلنســان ،ويطلــق
العنــان للحريــة واإلبــداع يف الدراسـ ِ
ـات البحث َّيــة التــي تعتمــدُ عــى الفهــم الواضــح
للقضايــا العالقــة ،ومــن ضمنهــا مشــكلة التعليــم العــايل التــي ال تـ ُ
عمــن
ـزال تبحــث َّ
ِ
متطــور
اجلــدل والنقــاش إىل رحــاب الســمو العلمــي يف عــامل
خيرجهــا مــن دائــرة
ِّ
يؤمــن باإلنســان دونــا ســواه يف عمليــة البنــاء والنــاء»214.

محــل الكاتــب الســعودي إبراهيــم البليهــي (عضــو جملــس الشــورى الســعودي)
َّ
ـع جريــدة القبــس الكويتيــة ،نظــام التعليــم العــام والعــايل يف
يف حــوار مطـ َّـول لــه مـ َ
الوطــن العــريب مســؤولية التخلــف الــذي وصلــت إليــه األمــة العربيــة ،وقــالَّ :
«إن
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 -10-6أزمــة الــدور الثقــايف التنمــوي للتعليــم العالــي :إنتــاج وإعــادة
إنتــاج الثقافــة التقليديــة.

ـج العقل
ـر بالعــرب يف االجتــاه املعاكــس للتنميــة ،إذ إهنا تربمـ ُ
العمليــة التعليميــة تسـ ُ
العــريب عــى الرفــض العنيــد الســاذج ألفــكار العــر ،وتدفعــه إىل حماربــة مقومــات
حمــذرا مــن َّ
التنميــة والنهــوضِّ ،
أن «مواصلــة التعليــم العــريب ألســلوبه احلــايل
215
يكــرس الثقافــة
ســتبقينا متخلفــن كــا نحــن»  .يقــول البليهــي« :إن التعليــم ِّ
الســائدة ويربمــج الدارســن عــى مــا يتنــاىف مــع متطلبــات التنميــةَّ .
إن كل جيــل
ـع قــرن يف التعليــم ،هــذا إذا اكتفــى باملرحلــة اجلامعيــة،
عــريب ُيمــي مــن حياتــه ربـ َ
نتائــج التعليــم
ومــع هــذا اإلهــدار اهلائــل يف األعــار واألمــوال واجلهــود ،فــإن
َ
ـع العــرب يف االجتــاه املعاكــس للتنميــة؛ أي
مازالــت هزيلــة بــل ربــا أنـــها تســر مـ َ
ـج العقــل العــريب عــى الرفـ ِ
ـض العنيــد الســاذج ألفــكار العــر وتدفعــه
أنـَّــها تربمـ ُ
إىل حماربــة مقومــات التنميــة .216

فالطاقـة احليويـة للرتبيـة تكمـ ُن يف العمليـة التنويريـة التـي تتعلـق ببنـاء ثقافـة
متكِّـن أبنـاء املجتمـع مـن احلضـور الفاعـل يف العمليـة الرتبو َّيـة والنهضـة احلضارية
أمـر مسـتحيل دون ثقافـة تنمويـة َّ
خلقـة تعتمـدُ على أنسـاق
ملجتمعاهتـم .فالتنميـة ٌ
متفاعلـة مـن القيم الثقافية التـي تتعلق بالعمل واجلهد واإلتقـان واملغامرة واإلبداع
واإليمان بالعلـم والعقـل واملعرفـة ورفـض اخلرافـات واألوهام واألسـاطري والقيم
َ
العقـل والقيمة اإلنسـان َّية لإلنسـان.
التقليديـة االتكاليـة املاضويـة التـي تد ِّمـر
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تفيـض بقيـم ثقاف َّيـة
فاملجتمعـات اخلليجيـة ،كغريهـا مـن املجتمعـات العربيـةُ ،
والطائفـي ،وغلبـة
القبلي
والتعصـب
مضـا ّدة للتنميـة مثـل :التـواكل واالتكاليـة
ّ
ّ
ّ
وحـب املظاهـر والعـادات والتقاليـد
النـوازع العاطفيـة على العقليـة ،واالسـتهالك
ّ
والنظـرة الدونيـة إىل املـرأة ،واالفتخـار والفخر باألجمـاد القبلية وقيـم املايض ،وقيم
الثـأر ،واالعتـداد بعالقـات القربى والدم يف ِّ
كل املناسـبات بام فيها الشـؤون العا َّمة،
ورفـض املسـتقبل ،والنزعـة إىل املحافظـة ،وأبويـة النظـام االجتامعـي ،واخلرافـات،
واألسـاطري .وهنـاك عـد ٌد هائل من القيم الثقاف َّية التي تُشـكِّل جمتمعـ ًة ثقافة تقليدية
مضـادة لـكل أشـكال :التنميـة والتقـدم والتنوير.
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ومــن نافلــة القــول التذكــر بـ َّ
ـم معرقلــة للتقــدُّ م
ـأن القيــم املذكــورة آنفــا ،هــي قيـ ٌ
بــن فوســر  Foster Georgeيف أبحاثــه حــول الثقافــات
والنُّهــوض .وقــد َّ
التقليديــة وصدمــة التغــر التكنولوجــي واحلداثــي أن القيــم واالجتاهــات الثقافيــة
التقليديــة مثــل :الكربيــاء والكرامــة والتمركــز حــول الــذات ،تُشــكِّل أخطــر
املعوقــات يف وجــه النــاء احلضــاري هلــذه املجتمعــات  .217والثقافــة اخلليجيــة
تنطــوي عــى جمموعــة مــن القيــم واملعايــر والبنــى الذهنيــة التــي تناهــض عمليــة
التنميــة ومنهــا :رفــض العمــل اليــدوي واحلــريف وال ســيام أعــال املخابــز واملتاجــر
وخدمــة اآلليــات وأعــال النظافــة وغريهــا .218

وقــد تن َّبــه الباحــث عبــد اهلل غلــوم إىل الواقــع االجتامعــي اخلليجــي ومــا يتم َّيــز
بــه مــن تص ُّلــب ثقــايف أعيــا َّ
كل اجلهــود الرتبو َّيــة ،فوصفــه بقولــه« :رغــم مــا حتققــه
الرتبيــة يف املــدارس واجلامعــات مــن جهــود فــإن هنــاك اســتمرارا ملنظومــة املــايض
التقليــدي يف الــراث ،والســيام الرواســب الثقاف َّيــة اجلامــدة التــي جتعــل لقيــم
الســلطة الدائمــة والغلبــة املســتمرة عــى احلــارض ،وإذا أدركنــا أن
املــايض ومعايــره ُّ
هــذا املــايض التقليــدي يتم َّثــل يف بنيــة النظــام االجتامعــي لــدول املنطقــة عــر القيــم
تكــرس وجــوده واســتمراريته ،يمكننــا أن نــدرك إىل أي مــدى
والتقاليــد التــي ِّ
ِ
تكــون الرتبيــة عاجــزة عــن أداء مهمتهــا يف عقلنــة املجتمــع ومواجهــة قيــم ذلــك
املــايض بقيــم احلــارض اجلديــدة .219

ال يبـدو َّ
أن املدرسـة اخلليجيـة قـد نجحـت يف تأديـة هـذه املهمة بل على العكس
عملت هذه املدرسـة على ترسـيخ الثقافـة التقليدية وإعـادة إنتاجها
ممَّـا هـو متوقـع،
ْ
ويتـم ذلـك بطـرق خمتلفـة تبـدأ مـن املضامين
يف أكثـر جوانبهـا ختل ًفـا وسـوداو َّية.
ُّ
التقليديـة يف املنهـج وصـوال إىل املناهـج اخلفيـة والرسـائل الصامتـة.
ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

147

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

َ
تعمـل على حتطيـم هـذه القيـم وتدمريهـا أوال ،ثـم
جيـب على الرتبيـة أن
وهنـا ُ
ِ
بالعقـل والتسـامح والعلـم
العمـل على بنـاء منظومـات ثقافيـة تنويريـة تؤمـن
واإلنسـان والعقالنيـة والقيـم الليرباليـة احلـرة .فهـل اسـتطاعت املدرسـة اخلليجيـة
أن تـؤدي هـذه الوظيفـة التارخييـة للمدرسـة والتعليـم؟

 -11-6التخطيط التربوي وبناء السياسيات واإلستراتيجيات:
ٍ
تنـاول إشـكايل للرتبيـة يف دول
ُيشـكِّل التخطيـط الرتبـوي نقطـة البدايـة يف أي

اخلليـج العـريب؛ َّ
ألن بنيـة نظـام التعليـم ووظيفتـه وأهدافـه ترتسـم بدايـة يف عمليـة
التخطيـط التـي تصـوغ لنـا األهـداف الرتبويـة ،وحتـدِّ د لنـا وظيفـة التعليـم وبنيتـه.
ترتسـم صـورة املدرسـة ودورهـا يف بنيـة اخلطـط واإلستراتيجيات
وبعبـارة أخـرى
ُ
التـي توضـع هلـا .ومـن البداهـة َّ
أن التخطيـط الرتبـوي وحتديـد األهـداف جيـب أن
ِ
وغاياته ومـن صورة اإلنسـان الذي يرغب
مسـتوحى مـن حاجات املجتمـع
يكـون
ً
املجتمـع يف بنائـه .ولـو تأملنـا وضعيـة التخطيـط الرتبـوي يف األنظمـة التعليميـة
ٍ
عـدد كبير مـن املالحظـات ،ومـن أمههـا:
اخلليج َّيـة ،ألمكننـا تسـجيل
 غيـاب أي تنسـيق أو تنظيـم أو تكامـل واضـح املعـامل بني اخلطـط الرتبو َّية وخططتعبر عـن أوجـاع التنميـة
التنميـة ،ومعظـم اخلطـط هـي بنـاءات خطابيـة ال ِّ
ومهومهـا.
ِ
 ضعـف كبير يفأجهـزة التخطيـط والعاملين يف هـذا امليـدان .إذ عـادة مـا تُعـدُّ
وكثيرا مـا يقـوم بإعدادهـا :موظفـون أو
اخلطـط الرتبو َّيـة يف أروقـة الـوزارات،
ً
تربويـون غير متخصصين يف التخطيـط الرتبـوي.
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يتـم بطريقـة االرجتـال واالستنسـاخ
 غيـاب منهج َّيـة التخطيـط ،فإعـداد اخلطـط ُّوال يعتمـدُ على الفعاليات املجتمع َّيـة أو عىل البحوث واالسـتقصاءات العلم َّية.
األهـداف بطريقـة التدبيـج َ
دون أن يكـون
تصمـم
َ
فهنـاك جمموعـة مـن املوظفين ِّ
فعلي يراعـي متطلبـات الواقـع واحتياجـات املجتمـع.
هنـاك أي ختطيـط ٍّ

 غيـاب الفلسـفة الرتبويـة يف عمليـة التخطيـط ،فلا توجـد هنـاك فلسـفة واضحـةِ
أي انسـجام فلسـفي واضح .إذ
بـل مزيـج متضـارب مـن
األفـكار التي ال متتلـك َّ
ال ُيمكـن احلديـث عـن فلسـفة برغامتيـة أو وجوديـة أو ليرباليـة واضحـة املعـامل
متامسـكة األطـراف.
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 7ـ اإلطار امليداني للدراسة :آراء وشهادات اخلبراء وأساتذة اجلامعة .
-1-7أداة الدراسة وعينتها:
تتعلـق بمسـألة املواجهـة
تناولنـا يف اجلانـب النظـري أغلـب القضايـا التـي
ُ
ِ
جامعـات اخلليج العـريب وقدرهتا عىل
احلضاريـة بين األداء اجلامعـي األكاديمـي يف
مواجهـة التحديـات احلضاريـة القادمة للثورة الصناعية الرابعة .واسـتطعنا ْ
أن نقدِّ م
ِ
خلال آراء كتـاب
رؤيـة واضحـة إىل حـدٍّ كبير ألوضـاع اجلامعـات اخلليجيـة مـن
ٍ
خمتلفـة ،وقمنا بمناقشـة هذه القضايا مناقشـ ًة عميقة،
وباحثين ودراسـات وبحوث
وحللناهـا حتليلا واسـ ًعا ورشـي ًقا .ولكننـا آثرنـا يف دراسـتنا هـذه بوصفهـا دراسـة
ِ
آلراء
بر فرضياتنـا وأسـئلتنا مـن خلال االسـتقصاء امليـداين
سوسـيولوجية أن نخت َ
ِ
ٍ
احلصـول
نخـب مـن أسـاتذة اجلامعـات العاملين يف اخلليـج العـريب ،ومـن خلال
ِ
ميـدان الظاهـرة .وهـذه املعرفة
على معرفـة ح َّيـة أصيلـة واقعيـة ميدانية مبـارشة من
ِ
التـي أردناهـا هـي مـا نطلـق عليه يف علـم االجتماع باملعرفة احل َّيـة باملعرفـة التي تعرب
عـن الواقـع إهنـا نـوع مـن املعرفـة املبـارشة امليدانيـة التـي تصـدر عـن هـؤالء الذيـن
يعيشـون احلقيقـة السوسـيولوجية ويبارشوهنـا يف حياهتـم اليوميـة .وهـذا النـوع
وتعبيرا
هـو أكثـر املعـارف خصوبـ ًة وحيويـة وصد ًقـا
مـن املعرفـة السوسـيولوجيية َ
ً
عـن الواقـع وهـي املعـارف التـي ُيمكـن أن تعتمـد بشـكل موضوعـي يف اختبـار
الفرضيـات واإلجابـة عـن األسـئلة احليـة.

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

149

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

تصميــم اســتبانة مقابلــة خمصصــة لعينــة مــن
تــم
ُ
ومــن أجــل هــذه الغايــة َّ
صممــت هــذه االســتبانة
األكاديميــن العــرب واخلليجيــن عــى حــدٍّ ســواء .وقــد ِّ
ٍ
وزعــت عــى زمالئنــا يف اجلامعــة بصــورة عامة،
بطريقتــن :إحدامهــا بصيغــة ورقيــة ِّ
والثانيــة :بصيغــة إليكرتونيــة وقــد وزعــت عــر وســائط التواصــل االجتامعــي
«الفيــس بــوك» و« املاســنجر» و« الوتــس آب» و« التويرت» وعرب الربيــد اإلليكرتوين
ـم تصميــم اســتبانة شــبك َّية ()On lineعــر اإلنرتنيــت وذلــك
وعــر اهلاتــف .وتـ َّ
مــن أجــل احلصــول عــى ع ِّينــة واســعة بقــدر اإلمــكان.

تم التواصل
ومـن خلال هذه الوسـائل ومن أجل احلصـول عىل إجابات وافيـة َّ
ٍ
عـدد كبير مـن األكاديميين اخلليجيين والعـرب واسـتطعنا احلصول على ع ِّينة
مـع
بلـغ عددهـا  170أكاديم ًّيـا عرب ًّيـا مـن خمتلـف البلـدان العربيـة ،اصطفينـا منهـم
األكاديميين اخلليجين والعاملين يف مؤسسـات التعليـم العـايل يف اخلليـج العـريب
الذيـن بلـغ عددهـم  74أسـتا ًذا وأسـتاذة جامع َّيـة .و ُيمكـن االطلاع على توزيـع
أفـراد الع ِّينـة حسـب اجلنـس والدولـة يف اجلـدول (.)1
عينة الدراسة :
ِّ -2-7
اجلدول ()1
توزيع أفراد الع ِّينة من األكادمييني وفقا ملتغيري اجلنس والدولة
اجلنس
ذكور
إناث
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جمموع

الدولة

جمموع

الكويت

السعودية

اإلمارات

العدد

39

13

11

63

%

61.9

20.6

17.5

100

العدد

8

1

2

11

%

72.7

9.1

18.2

100.

العدد

47

14

13

74

%

63.5

18.9

17.6

100

%
%85
%15
100

و ُيالحـظ مـن اجلـدول َّ
أن جممـوع أفـراد الع ِّينـة بلـغ  74أكاديم ًّيـا خليج ًّيـا أو
مـن األكاديميين العاملين يف اخلليـج ،وأن أغلـب أفـراد الع ِّينـة ينتسـبون إىل دولـة
الكويـت بنسـبة  %63يليهـا السـعودية حيـث بلـغ عـدد أفـراد الع ِّينـة  %18.9ثـم
اإلمـارات حيـث بلـغ عـدد أفـراد الع ِّينـة  .%17.6و ُيالحـظ َّ
أن الذكـور يم ِّثلـون
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 %80مـن أفـراد الع ِّينـة مقابـل  %15لإلنـاث وتبـدو هـذه الع ِّينـة مناسـبة جـدًّ ا ،إذا
أخذنـا بعين االعتبـار َّ
أيضا:
أن الدراسـة جتري على أرض الكويت .و ُيمكـن القول ً
َّ
إن الع َّينـة متميـزة عندمـا نأخـذ بعين االعتبـار أن اإلجابـة عن األسـئلة املطروحة يف
الدراسـة حتتـاج إىل ثقافـة عاليـة مـن ِق َب ِ
فكثير منهـم ال يملكون
ـل أسـاتذة اجلامعـة،
ٌ
القـدرة على تنـاول هـذه القضيـة اجلديـدة التي حتتـاج إىل ثقافـة أكاديميـة عالية وإىل
رغبـة يف املشـاركة .ولـذا كان تركيزنـا يف الع ِّينـة على األسـاتذة ذوي الثقافـة العاليـة
والثقـايف ،وجتـدر اإلشـار ُة يف هـذا السـياق َّ
أن
الفكـري
واملشـهود هلـم يف امليـدان
ِّ
ِّ
أغلـب أفـراد الع ِّينـة التـي اصطفيناها هم مـن األكاديميني القياديين الذين عملوا يف
مراكـز قياد َّيـة يف اجلامعـة :عمداء ورؤسـاء أقسـام ومـدراء إدارات وبعضهم شـغل
مناصـب مثـل نائـب مديـر جامعـة .ومن أجـل التعرف على أفـراد الع ِّينة املشـاركني
يرجـى مشـاهدة امللحـق رقـم( )1الـذي يتضمـن قائمـة بأسماء أسـاتذة اجلامعـة
املشـاركني يف هـذا االسـتفتاء.
ونذكـر يف هـذا املقـام َّ
حتـت مظلـة
أن الدراسـة تعتمـدُ املنهـج النقـدي التحليلي َ
ُ
املنهـج الوصفـي وطريقـة حتليـل املضمـون الـذي يعتمـدُ على مالحظـة الظاهـرة
ِ
والبيانـات واختبـار فرضيـات
ثـم مجـع املعلومـات
وتشـكيل أسـئلة حوهلـا ومـن َّ
الدراسـة أو اإلجابـة عـن اسـئلتها .وكذلـك اعتمدنـا منهـج حتليـل املضمـون مـن
ِ
أجـل تفكيـك آراء أفـراد الع ِّينـة مـن أعضـاء اهليئـة التدريسـ َّية يف اجلامعـة.

مؤهلـة ملواجهـة
 -1هـل تعـدُّ جامعاتنـا اخلليجيـة بوضعياهتـا األكاديميـة احلاليـة َّ
حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟
-2هـل هنـاك ثمـة تغيير يف هيكليـات هـذه اجلامعـات وإستراتيجياهتا ملواكبة هذه
املوجـة الصناعيـة الرابعة؟
ُ
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وقد تضمنت اسـتبانة الرأي سـتة أسـئلة أساسـية مفتوحة تغطي خمتلف جوانب
ِ
العالقـة بين التعليـم العـايل اخلليجـي وبين مسـتقبل الثـورة الصناعيـة الرابعة.وقدْ
تضمنت االسـتبان ُة األسـئلة املفتوحـة التَّالية:

 -3هـل تقـوم السياسـات الرتبويـة يف البلـدان اخلليجية بوضع إستراتيجيات ف َّعالة
للتعليـم اجلامعـي يف مواجهـة حتديات املرحلـة القادمة؟
ِ
الطلاب باملهـارات املطلوبـة هلـذه املرحلـة
-4هـل تقـو ُم هـذه اجلامعـات بتزويـد
تؤهـل هـذه
وإعدادهـم للمشـاركة الوظيفيـة يف معرتكاهتـا القادمـة؟ وهـل ِّ
ِ
اجلديـد؟
اجلامعـات طالهبـا للعيـش يف العصر

 -5برأيكـم كيـف يمكـن للتعليـم العـايل واجلامعـي يف جمتمعنـا ْ
أن يواكـب املوجـة
الصناعيـة الرابعـة؟
 -6وما أولويات التغيري املطلوبة؟

-3-7نتائج الدراسة امليدانية:

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

بين اجلامعـات اخلليج َّيـة
هنجـت دراسـتنا النقديـة يف تناوهلـا قضيـة التفاعـل َ
هنجـا أمبريق ًّيـا ميدان ًّيـا اعتمدنـا فيـه على التواصـل
وحتديـات الثـورة الصناعيـة ً
ٍ
نخبـة مـن أسـاتذة اجلامعـات والفاعلين يف املؤسسـات
مـع
الفكـري النقـدي َ
تـم هـذا التواصـل ،كما أسـلفنا ،بـأداة مقابلـة طلبنـا فيه
األكاديميـة اخلليجيـة .وقـد َّ
ِ
مـن األسـاتذة املعنيين باالسرتسـال يف اإلجابـة عـن سـبعة أسـئلة حيويـة تتعلـق
بمـدى قـدرة اجلامعـات اخلليجيـة على الوفـاء بمتطلبـات الثـورة الصناعيـة .وألن
األسـئلة اخلمسـة األوىل قـد هيـأت باإلضافـة إىل طابعها املفتـوح إمكانيـة التصنيف
اإلحصائـي بنعـم أو ال لتقديـم فكـرة كمية عامـة إحصائية عن نتائج الدراسـة ،وقد
تـم توزيـع إجابـات أفـراد الع ِّينة من أسـاتذة اجلامعات عن األسـئلة اخلمسـة األوىل
َّ
يف اجلـدول (.)2
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اجلدول ()2
إجابات أفراد الع ِّينة من األكادمييني عن أسئلة الدراسة اخلمسة (ن=)74
أسئلة الدراسة
هل تعدُّ جامعاتنا اخلليجية بوضعياهتا األكاديمية احلالية
1
مؤهلة ملواجهة حتديات الثورة الصناعية الرابعة؟
َّ
2

هل هناك ثمة تغيري يف هيكليات هذه اجلامعات
وإسرتاتيجياهتا ملواكبة هذه املوجة الصناعية الرابعة؟

هل تقوم السياسات الرتبوية يف البلدان اخلليجية بوضع
 3إسرتاتيجيات ف َّعالة للتعليم اجلامعي يف مواجهة حتديات
املرحلة القادمة؟
هل تقوم اجلامعات اخلليجية بتزويد الطالب باملهارات
 4املطلوبة ملرحلة الثورة الصناعية وإعدادهم للمشاركة
الوظيفية يف معرتكاهتا القادمة؟

تؤهل اجلامعات اخلليجية طالهبا للعيش يف العرص اجلديد؟
 5وهل ِّ

نعم
%

ال
%

جمموع

%5

%95

100

%7

%93

100

%4

%96

100

%8

%92

100

%6

%94

100
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ويتَّضـح مـن اجلـدول ( )2ضعـف املـؤرشات على فعاليـة اجلامعـات اخلليجيـة
يف مواجهـة التحديـات املسـتقبلية .فأفـراد الع ِّينـة يؤكِّـدون على نحـو سـلبي بـأن
مؤهلـة ملواجهـة حتديـات الثـورة الصناعيـة (،)%95
اجلامعـات اخلليجيـة غير َّ
ويؤكِّـد  %93منهـم أنـه ال يوجـد تغيري يف هيكليـات هذه اجلامعات وإستراتيجياهتا
يسـاعد على مواكبـة هـذه املوجـة الصناعيـة الرابعـة .ويـرى  %96مـن أفـراد الع ِّينـة
أن السياسـات الرتبويـة للتعليـم اجلامعـي غير ف َّعالـة يف مواجهـة حتديـات املرحلـة
القادمـة .ويـرى %92أن اجلامعـات اخلليجيـة مـا زالـت بعيـدة عـن تزويـد الطالب
باملهـارات املطلوبـة ملرحلـة الثـورة الصناعيـة وإعدادهـم للمشـاركة الوظيفيـة يف
تؤهل طالهبا
معرتكاهتـا القادمـة .وباختصار يـرى  %94منهم أن هذه اجلامعـات ال ِّ
للعيـش يف العصر اجلديـد أي يف املسـتقبل.

-1-3-7الســؤال األول :هــل تعـ ُّـد جامعاتنــا اخلليجيــة بوضعياتهــا األكادمييــة
مؤهلــة ملواجهــة حتديــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة؟
احلاليــة َّ
ُيالمـس هـذا السـؤال انطباعـات السـيدات والسـادة أعضـاء اهليئـة التدريسـية
حـول الواقـع الراهـن للجامعـات اخلليجيـة ومـدى اسـتعدادها ملواجهـة املسـتقبل
املتم ِّثـل يف الثـورة الصناعيـة الرابعـة .ويتَّضـح من اجلـدول ( )2أن  %95من أعضاء
اهليئـة التدريسـية البالـغ عددهـم  74أكاديم ًّيـا يـرون أن اجلامعـات اخلليجيـة غير
مؤهلـة بوضعهـا احلـايل ملواجهـة حتديات الثـورة الصناعيـة الرابعة .وال يقـف أفراد
َّ
الع ِّينـة عنـد حـدود املوافقـة والنفـي وإنما يقدمـون رأيـا يع ِّللـون فيـه رأهيـم هـذا.
فاجلامعـات تعـاين نسـ ًقا مـن اإلشـكاليات يف بناها التحتيـة والفوقية ويف مسـتويات
إنتاجهـا العلمـي واملعـريف بما جيعلهـا غير قـادرة على مواجهـة التحديـات القادمـة
للثـورة الصناعيـة الرابعـة.
اجلسـار  -عضو جملس األمة الكويتي السـابق ،أسـتاذة
تصف الدكتورة سـلوى َّ
يف كليـة الرتبيـة بجامعـة الكويت-واقـع اجلامعـات اخلليجيـة ومـدى قدرهتـا على
مواجهـة حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة مؤكِّـدة أمهيـة التحديات التـي تواجهها
مؤسسـات التعليم العايل يف اخلليج والعامل العريب ،وتؤكِّد عىل نسـق من التحديات
التـي تواجـه التعليـم العايل يف اخلليـج ،فتقول:

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

“التعلـم اجلامعـي يف اجلامعـات اخلليجيـة يواجـه اآلن العديـد
مـن التحديـات والصعوبـات التـي ال يمكنهـا أن تصـل إىل املسـتوى
املتقـدِّ م مـن التعليـم والتأهيـل لتحديـات الثـورة الصناعيـة ،الزالـت
اإلصالحـات والتجديـدات التـي تقـدَّ م خجولـة وقـدرات وإمكانيـة
البرشيـة ال تعمـل على اسـتيعاب هـذه التحديـات وحتويـل األهـداف
إىل برامـج عمـل واضحـة املسـار ،إضافـة إىل التحديـات السياسـية
مفصـل يف
واالجتامعيـة التـي تسـيطر على احلـراك املجتمعـي بشـكل َّ
التدخـل يف اإلدارة غير املهنيـة يف بعـض اجلامعيـات اخلليجيـة ،رغـم
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حجـم اإلنفـاق املـادي الـذي يقـدَّ م إلدارة بعـض اجلامعـات ،ممثلا يف
البحـث العلمـي ،وتطويـر اهليئـة األكاديمية وارتفاع أعـداد الطلبة ،يف
عقبـات ال يطلبهـا سـوق العمل بشـكل احرتازي ،وعـدم تأهل بعض
ٍ
مسـارات جديـدة للبدء يف
اجلامعـات ،فقـد أخـذت اجلامعـات تضـع
مواكبـة هـذه الثـورة”.

يقـول الدكتـور جيلايل بـو محامـة األسـتاذ يف كليـة الرتبيـة بجامعـة الكويـت يف
مؤهلـ ًة ملواجهـة حتديـات الثـورة
مسـامهته النقديـة« :اجلامعـات اخلليجيـة ليسـت َّ
ُ
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ويف هـذا السـياق يطالعنـا الدكتـور هاين فـرج (أسـتاذ بجامعة اإلسـكندرية حال ًّيا
أسـتاذ سـابق يف جامعـة الكويـت) بقولـه املثير لالهتمام واجلدل حـول مسـألة أهلية
اجلامعـات العربيـة واخلليجية ملواجهة حتديات الثورة الصناعية “ :أخشـى ما أخشـاه
أن كثير ًا مـن جامعاتنـا العربيـة ال تعـرف دالالت الثـورة الرابعـة ،ومقتضياهتـا!
املفهـوم غائـم على أفضـل تقديـر! واحلديـث عنـه ،وفيـه ،يم ِّثـل شـك ً
ال مـن أشـكال
اللغـو املفـرط يف ثقافتنـا الرتبوية (كالم عن الكالم)!” .وهذا فعلا ما وجدناه ،فعدد
كبير مـن أسـاتذة اجلامعـات الذيـن اسـتفتيناهم وخاطبناهـم أعلنـوا برصاحـة بأهنـم
ال يعرفـون شـي ًئا عـن هـذه الثـورة وبعضهـم استشـاط غض ًبـا ألننـا نسـتخدم مفهو ًما
ُيصنَّـف يف غرائـب األلفـاظ ،وبعضهـم أعلـن جهلـه للموضـوع باسـتحياء ،وكثير
أي ثقافة تتعلق بمفهـوم الثورة
نظرا لعـدم وجـود ِّ
منهـم جتاهـل اإلجابـة عن أسـئلتنا ً
الصناعيـة ومشـتقاته العلميـة .وقـد أدركنـا هـذا األمـر منـذ البدايـة وقمنـا بتوضيـح
معنـى وداللـة مفهـوم الثـورة الصناعيـة الرابعـة كـي نحصل على إجابـات واضحة.
فـإذا كان أسـاتذة اجلامعـة جيهلـون املفهـوم “مفهـوم الثـورة الصناعيـة الرابعـة” كل ًّيـا
مـؤش كبير على عدميـة اجلامعـات التـي حتتضنهـم وضعفهـا وترهلهـا وعـدم
فهـذا ِّ
قدرهتـا على مواكبـة احلـارض ،فكيـف عـداك عـن املسـتقبل؟ ومـن الطبيعـي أن نجد
نخبـة من املفكريـن األكاديميني الذي عرفـوا بقدراهتم وإنتاجهـم الفكري وثقافتهم
العاليـة والذيـن أكرمونـا بمسـامهتهم يف مناقشـة هـذه القضية واسـتجالئها.

الصناعيـة الرابعـة القائمـة على التكنولوجيـات اجلديـدة يف الـذكاء االصطناعـي
والروبوتـات وغريهـا والتـي تقتضي االسـتعداد اجليـد السـتيعاب ومواجهـة
يؤهلهـا
بـأي دور ِّ
متطلبـات هـذه الثـورة غير املسـبوقة ،وهـي بعيـدة عـن القيـام ِّ
ملواكبـة التطـورات التكنولوجيـة واملعلوماتيـة املتسـارعة”.

وتؤكِّـد الدكتـورة العنـود الرشـيدي (جامعـة الكويت)حالـة الضعـف التـي
تعانيهـا اجلامعـات اخلليجية وعدم قدرهتـا عىل مواجهة التحديـات القادمة بالقول:
“بحـدود جامعـة الكويـت ،ومـن خالل ا ِّطالعي عىل سياسـات عدد مـن اجلامعات
مؤهلة ملواجهة التحديات املسـتقبلية
اخلليجيـة وفلسـفاهتا .ف ُيمكـن القول بأهنا غير َّ
املتم ِّثلـة يف متطلبـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة» .وتتابع الرشـيدي قوهلـاُّ :
كل يشء
حيدث يف اجلامعات اخلليجية إال التفكري يف املسـتقبل ..مل أسـمع أو أشـاهد مسـؤول
َ
خالل السـنوات القادمة ..وفيام
جامعـي يتحـدَّ ث عن مسـتقبل اجلامعـات اخلليجية
فكثير مـن الدراسـات هنـا
الكـم يغلـب الكيـف،
يتعلـق باألبحـاث العلميـة فـإن
َّ
ٌ
كثيرا
وهنـاك ولكـن بلا فائـدة وال قيمـة علميـة ..أمـا املدرسـون فهـم ال خيتلفـون ً
عـن مـدريس املدارس لألسـف الشـديد.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ويـرى الدكتـور عبـد اهلل الربيـدي (أسـتاذ يف جامعـة القصيـم وكاتب سـعودي)
مؤهلة عمل ًّيا عىل خـط املواجهة إذ يقـول« :أكثريتها املطلقة
أن هـذه اجلامعـات غير َّ
غير قـادرة على املواجهـة لألسـف .ليس ذلـك فحسـب ،إذ إن عد ًدا غير قليل منها
معنـي أصلا بمثل هـذه الثورة وغري مسـتوعب ألبعادهـا يف األنشـطة :البحثية
غير
ٍّ
والتعليميـة واخلدماتيـة .وربما جيـوز لنـا القـول :أكثـر جامعاتنـا اخلليجيـة تعيـش
ثورهتـا البريوقراطيـة الرابعة!».
ويف هـذا السـياق يقـول يوسـف املحيميـد مـن جامعـة الكويـت« :إن اجلامعـات
اخلليجيـة والعربيـة بعامـة ال تشـارك يف إضافـة حمتـوى ذي قيمـة إىل منظومـة العلوم
واملعـارف ،فأسـاتذهتا منهمكـون يف األعباء التدريسـية اهلائلة امللقاة على عواتقهم،
وميزانياهتـا للبحـث العلمـي حمـدودة جـدًّ ا ،واملناهـج ال تُوضـع بصـورة علميـة،
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إذ يكثـر اعتماد األسـاتذة على كتـب أعدوهـا بأنفسـهم لكسـب الربـح « .ويضيـف
«إن اجلامعـات اخلليجية منشـغلة بتخريج محلة الشـهادات ً
قائلاَّ :
بـدل من الباحثني
والعلماء املتمكنين مـن جمـاالت ختصصاهتم».

وعلى هذا املنوال يرى الدكتور أسـامة املنشـار (جامعة الكويـت)َّ :
«أن جامعاتنا
أساسـا مل تسـتطع
يؤهلهـا ملواجهـة التحديـات املسـتقبلية ألهنـا
ليسـت يف وضـع ِّ
ً
مواجهـة التحديـات احلارضة يف سـوق العمل ،وهي قارصة يف جمـال اإلبداع ،وهي
وحتض
تغي ِّ
إذا كانت مل تسـتطع مواجهة حتديات املايض فإهنا منطق ًّيا ال تسـتطيع أن ِّ
نفسـها للمسـتقبل» .و ُيضيـف الدكتور حسـن طنطاوي َّفراج إبراهيـم (جامعة حفر
البطـن -السـعودية) أن جامعاتنـا اخلليجية تفتقـر إىل اإلمكانيات العلميـة واملعرفية
والسـيام يف جمـال تدريـب العنصر البشرى ملواجهـة الثـورة املعرفية القادمـة ،كام أن
البحـث الرتبـوي مل يتجـاوز نطـاق البعـد املحلى ومـازال يناقـش تراث ومشـكالت
وقضايـا تقليد َّية».
و ُيـديل الدكتـور حممـد صالـح بنـي هاين(أسـتاذ مشـارك يف اجلامعـة العربيـة
كبيرا يف املسـتوى بين
املفتوحـة) بشـهادة يقـول فيهـا« :أعتقـد أن هنـاك تفاوتًـا
ً
اجلامعـات العربيـة ،ولكـن بشـكل عـا ٍّم وبنا ًء على ا ِّطالعي املحـدود نو ًعا مـا أعتقد
أن اجلامعـات العربيـة غير قـادرة عىل مواجهـة التحديات املسـتقبلية وأمههـا الثورة
ِّ
الكثير مـن اجلامعـات العربيـة تتعامـل مـع
احلـظ ال زال
الصناعيـة الرابعـة .لسـوء
ُ
تطـور منهجياهتـا يف العمـل ملواجهـة املسـتقبل».
املسـتقبل بلغـة املـايض ومل ِّ

وتؤكِّـد الدكتـورة مهـا أبو ر َّية(أسـتاذ مسـاعد بجامعـه عجامن):يف شـهادهتا عىل
رسديـة زمالئهـا فتقـول« :يمكـن أن ندَّ عـي ذلـك إطال ًقـا ،فهنـاك جامعـات لدهيـا
ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

157

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

أمـا الدكتـور أمحـد نصحـي البـاز (أسـتاذ التخطيـط الرتبـوي يف جملـس التعليـم
العايل بوزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين) فريى أن « اجلامعـات العربيـة غري
مؤهلـة ماد ًّيـا وبرش ًّيـا ملواجهـة حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة إضافة لعـدم ترابط
َّ
السياسـات الرتبويـة احلاليـة وتناقضهـا مـع التحـوالت التكنولوجيـة واالجتامعيـة».

املتطلبـات التكنولوجيـة ملواجهـة تلـك التحديات ولكنهـا تفتقد للقـدرات البرشية
للتعامـل معهـا ،حيـث تواجـه ضيـق أفـق منبعـث مـن أعضـاء اهليئـة التدريسـية
والطلاب الذيـن يتعاملـون مـع التكنولوجيـا بما حيتاجـه سير العمـل فقـط ،.على
صعيـد آخـر توجـد جامعـات هبا مـن القوى البرشيـة من ُيمكنـه التعامـل معها لكن
قـدرات اجلامعـة التكنولوجيـة تكـون دون املسـتوى وغال ًبـا مـا يكـون ذلـك لنـدرة
املـوارد املاليـة التـي هـي مطلـب أول لتحقيـق تلـك الثـورة التكنولوجيـة».

وجيدف الدكتور أكرم عبدالرزاق املشـهداين (استشـاري قانوين بمركز الدراسات
القانونيـة والقضائيـة يف قطـر) ببعـض مـن اإلجيابيـة يف هـذا السـياق فيقول:يصعـب
إعطـاء إجابـة قاطعـة شـاملة تشـمل وتغطـي مجيـع جامعاتنـا اخلليجية ،فهنـاك فوارق
واضحـة بين خمتلـف اجلامعـات بوضعياهتـا األكاديميـة والتقنيـة ومسـتوى مـا حتظى
بـه مـن دعـم ورعايـة مـن حكوماهتـا ودوهلـا ،وهنـاك مسـاع تبذهلـا جامعاتنـا للحـاق
التطـور العلمـي الرقمـي ومواجهـة حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة مثـل:
بركـب
ُّ
الـذكاء الصناعـي واحلوسـبة الكميـة وتكنولوجيا النانو وغريهـا .وال ُيمكن إنكار أن
جهـو ًدا تبـذل يف عـدد مـن الـدول وبخاصـة يف منطقـة اخلليج العـريب يف هـذا املجال.
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ويـرى الدكتـور إبراهيـم حممد كرم (عميد سـابق بجامعة الكويـت)« :أن الواقع
احلـايل يعرقـل مواجهـة التحديـات ،فهناك تـر ِّدي يف خمتلـف املسـتويات واإلدارات
تتغي منذ فترة طويلة ،وهلذا
احلكوميـة واجلامعيـة وغريهـا ،فالقوانني األكاديميـة مل َّ
نحـن يف حاجـة إىل تغيير الواقـع احلـايل ملواجهـة التحديـات ،ويقينًـا أن املشـكلة
تكمـ ُن يف أن العقليـات اإلداريـة يف اجلامعـة حتتـاج إىل التغيير والتصحيـح حتـى
مؤهلـة ملواجهـة التحديـات القادمة».
تكـون َّ
وال تتر َّدد الدكتـورة ليلى اخل َّيـاط (جامعـة الكويـت) يف اإلعلان عـن قصـور
اجلامعـات اخلليجيـة وعـدم قدرهتـا على مواجهـة التحديـات ،فتقـول« :ال طب ًعـا
عـدد الطلبـة يف القاعـة مرتفـع ممَّـا يقلـل قـدرة املـدرس على قيـاس مسـتوى الطلبـة
وتنميـة مهاراهتـم ،وألن التخصصـات املطروحـة غير متناسـبة مع املسـتقبل ،وهي
غير متناسـبة مـع حاجـة امليـدان واملهـن املعرفيـة املطلوبـة يف أرض الواقـع .وألن
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فكـرا تقليد ًّيـا يف التدريـس ،وكذلـك يتبنَّـى أغلـب املدرسين
املدرسين حيملـون ً
املنهـج السـلوكي املبنـي على الثـواب والعقاب ،وال يعتمـد عىل اإلبـداع والتفوق».

وترسـم الدكتـورة سـارة محـود النفيشـان مالحظاهتـا النقديـة إزاء اجلامعـات
اخلليجيـة مب ِّينـة ضعـف إستراتيجياهتا وعـدم قدرهتـا عىل إنتـاج جيل جديـد َّ
خلق
ومبـدع ،بقوهلـا« :إن أكبر ٍ
حتـد نواجهـه اآلن كمجتمعـات متشـبثة بإستراتيجيات
تعليميـة تقليديـة ،هـو الرتاجـع العـام يف األنظمـة التعليميـة العربيـة ومؤسسـاهتا،
التـي ال متكِّـن مـن إنشـاء جيل مبـدع ،ناقد ،ومـرن يف التعامل والتفكير اإلبداعي».

ويقـدم الدكتـور حممـد ترتوري (جامعة امللك سـعود) جان ًبا من مشـهد الضعف
التطـور إذ يقول:
الـذي تعانيـه اجلامعـات اخلليجية واص ًفـا إ َّياها بالعجـز عن جماراة
ُّ
«اجلامعـات اخلليجيـة مـا زالت بعيدة عـن التأثري احلضـاري يف جمتمعاهتا ،وما زالت
التغير االجتامعـي .أي أن املشـكلة تكمـن يف حمدودية
تلعـب أدوار ًا ثانويـة يف قيـادة
ُّ
التغير االجتامعـي والثقـايف املطلـوب ملواجهـة
قـدرة هـذه اجلامعـات على إحـداث
ُّ
الثـورة الصناعيـة ،رغـم أن اجلامعـات اخلليجيـة تقوم بتحسين خمرجاهتا وبتحسين
عملياهتـا األكاديميـة واإلدارية بشـكل مسـتمر ودائم».
ِّ
ويلخــص الدكتــور يوســف عيــد الوضــع املتــأزم هلــذه اجلامعــات بالقــول« :إذا
ٍ
نظرنــا إىل احلالــة احلــارضة جلامعاتنــا ،فإننــا نجدهــا تعــاين مــن نواحــي ضعــف كثرية
جتعلهــا غــر مهيــأة بوضعهــا احلــايل للتعامــل مــع التحديــات الســابق اإلشــارة إليها،
ومــن أهــم جوانــب الضعــف كــا يرصدهــا العديــد مــن الدراســات والتقاريــر
احلكوميــة وأخرهــا اخلطــة اإلســراتيجية لتطويــر التعليــم نذكــر مــا يــى»220 :
 -2ازدياد املسافة اتسا ًعا بني اجلامعات وسياق التطور االجتامعي واالقتصادي والسيايس.

-3هبطـت وظيفـة اجلامعـة مـن التفكير والتنظير للمجتمـع ،إىل إمـداد الصفـوة
احلاكمـة باملوظفين مـن األسـاتذة ،والذيـن مل يعـودوا قـادة ،بـل خبراء يؤخـذ
برأهيـم أحيانًـا ،وال يؤخـذ بـه يف أحيـان أخـرى.
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 -1عدم وجود فلسفة عامة وإسرتاتيجية مستقبلية حمددة.

 -4انخفـاض مسـتوى العمليـة التعليمية يف جامعاتنا ،ممَّا يسـتدعى رضورة البحث
عن ُسـبل حتقيـق جودهتا.

 -5كــا نعانــى مــن تناقــض يف تعليمنــا اجلامعــي ،حيــث تســتوعب كلياتنــا أكثر من
طاقتهــا ،وىف نفــس الوقــت فــإن نســب االلتحــاق بالتعليــم اجلامعــي متدنِّيــة باملقارنــة
لنســبة االلتحــاق يف العديــد مــن دول العــامل ،مثــل كنــدا  ،%64وأمريــكا  %63وفنلنــدا
ـم فاألمــر بــات
 %62واليابــان  ،%53وإرسائيــل  ،40بينــا يف مــر  ،%19.5ومــن ثـ َّ
يتطلــب البحــث عــن صيــغ غــر تقليديــة للتعليــم اجلامعــي ،بحيــث تتيــح أكــر فرصــة
لاللتحــاق ،مــع عــدم إثقــال كاهــل الدولــة بمزيــد اإلنفــاق عليــه .221

ويبقـى القـول الفصـل للدكتـور صالـح هويـدي الـذي يؤكِّـد البعـد االسـتاليب
للجامعـات العربيـة بشـكل عـا ٍّم إذ يقـول« :جامعاتنـا العربيـة غائبـة عـن دورهـا
مؤهلـة ملواجهـة
احلضـاري وهـي غير قـادرة على أداء دورهـا املعـريف ،وغير َّ
املـر الـذي نشـهده
التحديـات احلضاريـة القادمـة ».وهـذا هـو احلصـاد الطبيعـي ُّ
السـلم العاملـي للتقييـم» .ومـن
عندمـا نقـارن بين جامعاتنـا واجلامعـات العامليـة يف ُّ
حتـرك حقيقيـة مـن ِق َب ِ
ـل هـذه اجلامعـات
ثـم يتسـاءل هويـدي :ملـاذا ال نـرى بـادرة ُّ
َّ
َّ
وكأن األمـر ال يعنيهـم ،وكأهنـم يعتقـدون
واملسـؤولني عـن سياسـة التعليـم العـايل
أن مسـألة النهضـة والتقـدُّ م العلمـي هـي مـن حصـة العـامل املتقـدِّ م؟ أ َّمـا دورنـا كما
يبـدو هلـم ال يتعـدَّ ى االسـتهالك ورشاء العلـم وبيـع منتجنـا الريعـي الـذي وهبتنـا
إ َّيـاه الطبيعـة وحتـى اسـتخراجه ال يتـم بأيدينـا».
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وكما نُالحـظ يف هـذا السـياق ،ال يكتفـي السـادة األسـاتذة أفـراد الع ِّينـة بالتأكيد
على عـدم قـدرة اجلامعـات اخلليجيـة على مواكبـة التحديـات القادمـة بـل يع ِّللـون
رأهيـم باألوضـاع املرتديـة هلـذه اجلامعات التي تشـمل خمتلف مكونـات اجلامعة من
االسـتقالل واحلريـات األكاديميـة وميزانيـات البحـث العلمي والتخلـف اإلداري
وغيـاب البعـد الديمقراطـي وانتشـار الفسـاد األكاديمـي يف داخل هـذه اجلامعات.
ينص
وال يتسـع املـكان لعـرض أكثـر من سـبعني شـهادة تؤكِّد هذا السـيناريو الـذي ُّ
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على ضعـف فعاليـة اجلامعـات اخلليجيـة وعـدم قدرهتـا على مواجهـة التحديـات
الكُبرى التـي تواجـه املجتمعـات اخلليجيـة يف العقـود القليلة.
-2-3-7الســؤال الثانــي  -هــل هنــاك ثمــة تغييــر يف هيكليات هــذه اجلامعات
وإســتراتيجياتها ملواكبــة هــذه املوجة الصناعيــة الرابعة؟
إذا مل يكـن يف مقـدور اجلامعات اخلليجية بوضعها الراهن التجاوب مع حتديات
املرحلـة القادمـة فهـل هناك تغيير ما يف هيكيليات هـذه اجلامعات أو إستراتيجياهتا
يبين اجلـرد اإلحصائـي الـذي أجرينـاه يف اسـتفتائنا آلراء
ملواكبـة املوجـة القادمـة؟ ِّ
أعضـاء اهليئـة التدريسـية أن  % 93مـن أفـراد الع ِّينـة قـد أعلنـوا أن هـذه اجلامعـات
مل تقـم بـأي تغيير يف هيكلياهتـا أو إستراتيجياهتا ملواجهـة املوجـة الصناعيـة الرابعـة
(انظـر اجلـدول  .)2وهـذا يعنـي أن اجلامعـات العربيـة مل تستشـعر اخلطـر أو حتـى
ربما مل تستشـعر وجـود الثـورة الصناعيـة الرابعـة كما أفـاد الدكتـور هـاين فـرج منـذ
قليـل .وهـذا مـا تؤكِّـده أغلـب الدراسـات ،فاجلامعـات العربيـة مل تتعلـم الـدرس
ومل تسـتجب ملطالـب احلـارض حتـى وال املـايض ،فكيـف تسـتجيب اليـوم ملتطلبات
املسـتقبل وحتدياتـه الفارقة؟!

«ال شـك كان هنـاك تغيرات المسـت هيكلية اجلامعـات اخلليجية
وإستراتيجياهتا خلال العقـود الثالثـة املنرصمـة ،والدليـل على ذلك
أن معظـم اجلامعـات اخلليجيـة تبنَّـت النمـوذج األمريكـي القائـم عىل
نظام السـاعات الدراسـية بدال من النظام السـنوي املعمول به سـاب ًقا،
إضافـ ًة إىل اعتامدهـا التقسـيامت اإلداريـة األكثـر حداثـة مـن حيـث
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دعنـا نبـدأ باإلجابـة عـن هـذا السـؤال من خلال إضـاءة الدكتور حممد املسـيليم
وهـو أحـد اخلبراء الرتبويين املم َّيزيـن يف جامعـة الكويـت مـن هـؤالء الذيـن
يمتلكـون جتربـة غنيـة جـدًّ ا يف املامرسـة اإلداريـة واملعرفيـة ويف التجربـة األكاديمية.
يقـول املسـيليم:

طـورت
الفصـل بين اإلدارة األكاديميـة واإلدارة التنفيذيـة ،كما أهنـا َّ
أيضـا التخصصـات بما يقـارب االحتياجـات العملية ،إال أن املشـكلة
ً
أتصـور َّ
أن اجلامعـات اخلليجيـة مل تتمكَّـن من تطويـر مقدرهتا عىل
كما
َّ
تطويـع البحـث جتاه احتياجـات املجتمع ،ومل تتمكَّن مـن توفري موارد
ماليـة إضافيـة جتعلهـا قـادرة على اخلـروج مـن االعتماد الكامـل على
الدولـة ماد ًّيـا ،ممَّـا يق ِّلـل فرصـة االسـتقالل اإلداري املنشـود لنمـو
وتطـور اجلامعة».
ُّ

ويتَّضـح لنـا هنـا أن الدكتـور املسـيليم يركِّـز على مسـألة اسـتقالل اجلامعـة ويـرى
أمهيتهـا الكبيرة يف جمال متكني اجلامعة من ممارسـة دورها احليوي يف مواجهة املسـتقبل.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ويقـر الدكتـور بـدر حممـد ملـك (الكويـت) بوجـود حمـاوالت فرديـة ولكنهـا
ُّ
متعثـرة وال ترقـى إىل املسـتوى املنشـود يف زمن افترايض رسيع اخلطـى ،فيقول“ :ال
َّ
شـك أن هنـاك حمـاوالت فردية متفرقة مو َّفقة ،لكنها ال ترتقي إىل الطموح املنشـود.
فهنـاك مقـررات جديـدة وحمـاوالت سـديدة لتجديـد املناهـج الدراسـية وطـرق
التدريـس والسياسـات املتبعـة يف ترقيـات أعضـاء هيئـة التدريـس والتدريـب يف
املؤسسـات التعليميـة ،إال أهنـا مازالـت يف مراحلها األوىل .ونحـن يف زمن افرتايض
يتَّسـم بالرسعـة والقـرارات الذكية واإلدارة الواعيـة وهذه اعتبـارات تتعارض كل ًّيا
مـع النمطيـة السـائدة يف كلياتنـا وهنا مكمـن اخلطورة “ .ثم يقـدِّ م الدكتور بدر ملك
واملتغيات السياسـية التي متنع
ويفسر لنا العوامـل
رؤيتـه الفكريـة يف هـذا اجلانب،
ِّ
ِّ
التحـوالت املطلوبة يف اجلامعات بقوله“ :لألسـف الشـديد مجيـع اجلهود املبذولة يف
هـذا الصـدد أقـل بكثري مـن حجم احلـدث املتضخـم يوم ًّيـا ،ولعل العجز السـيايس
عرب ًّيـا والتخ ُّلـف الثقـايف وغيـاب املسـارات النهضويـة مـن أسـباب هـذا الركـود
والتاجـع .فرغـم وجود إستراتيجيات مسـتقبلية لعـدد من الـدول العربية تتضمن
َّ
مرئيـات طموحـة ملواكبـة العصر بجناحـي :األصالـة واملعـارصة؛ فـإن انعكاسـاهتا
على السياسـات املرئيـة ال زالـت غير واضحـة املعـامل” .لقـد “انتبـه بيتر دراكـر يف
كتابـه جمتمـع ما بعد الرأسمالية إىل أن األمم التي مل تسـتوعب ثـورة الطباعة ووقفت
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يكرر التاريخ نفسـه؟ األمل حيملنا عىل
ضدهـا تراجعـت مؤسسـاهتا التعليمية ،فهل ِّ
التفاؤل يف القادم ،فالطاقات الفكرية العربية ال خيار لدهيا سـوى اسـتئناف مسيرة
النهـوض وحتقيـق األفضـل بعـد قـرون مـن التخ ُّلـف احلضـاري ال سـيام أن التقنيـات
الرقم َّيـة تعيـد تشـكيلة املجتمعـات كلهـا ،فالبدَّ من قـراءة اخلريطة الفكريـة احلالية يف
إطـار منهج َّيـة إصالح َّيـة جديـدة داخـل جامعاتنـا وخارجهـا” .وكأين بالدكتـور بـدر
ملـك ين ِّبـه إىل خطـورة تغافـل وإمهـال الثـورة الصناعيـة الرابعـة حيث سـتكون نتيجة
هـذا اإلمهـال وخيمـة جـدًّ ا على أنظمتنـا االجتامعيـة واألكاديمية بصـورة عامة.

واضحـا لوجـود
وتعلـن الدكتـورة زهـاء الصويلان مـن جهتهـا نف ًيـا
ً
اإلستراتيجيات األكاديميـة يف مواجهـة التحديـات القادمـة فتقـول :ليـس هنـاك
تغيري يف هيكلية هذه اجلامعات وال يف إستراتيجياهتا املسـتقبلية بسـبب عدم وضوح
الرؤيـة وعـدم إعـادة النظـر يف أهدافهـا .حتى إهنا مل تسـتطع إجياد احللول ملشـكالهتا
احلال َّيـة ،وهـذا يعنـي أهنا حتى اآلن غري مسـتعدة ،ومل تسـتطع التفكري يف املشـكالت
التـي تواجهنـا ،فكيـف تسـتطيع التحضير ملواجهـة التحديـات املسـتقبلية»؟!

وال يتر َّدد الدكتـور أمحـد معجـب العتيبـي (كليـة الرشيعـة جامعـة الكويـت) يف
هـذا السـياق بالقـول« :إن اجلامعـات اخلليجيـة يف وضعيتهـا األكاديميـة احلاليـة غري
مؤهلـة ملواجهـة حتديات الثورة الصناعية الرابعة بسـبب تع ُّثرها يف وضع السياسـات
َّ
التعليميـة .ففـي الوقـت الـذي تنشـغل فيـه جامعاتنـا يف ِّ
حـل مشـاكلها ويف تصحيـح
أنظمتهـا التعليميـة؛ يسـتعد العـامل املتقـدِّ م ملواجهة الثـورة الصناعيـة الرابعة».
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ويف هـذا املسـار تقـول الدكتـورة سـارة محـود النفيشـان (جامعـة الكويـت):
«بالـكاد أرى نظريـات وخطـط مكتوبـة وإن كانـت فهـي حبيسـة «احلبر والـورق»،
وال ترتقـي إىل عـامل التطبيـق!» .ويقـول أحـد األكاديميني الكويتيني املشـاركني« :ال
أي تغيير يف األفـق القريـب ملواكبـة املوجـة الصناعيـة الرابعـة ،فربامـج هـذه
يوجـد ُّ
اجلامعـات حمـدودة وغير متَّسـقة املسـتوى ،فنجـد جامعـة لدهيـا برامـج دكتـوراه
وأخـرى ليـس لدهيـا إىل اآلن برنامـج واحـد للدكتـوراه» .وتتأكَّـد هـذه الصـورة يف

شـهادة الدكتـور حممـد صالح بنـي هـاين (اجلامعـة املفتوحة-الكويت)الـذي يقول:
أنـا مل َأر هـذا التغيير ،بـل الحظـت أن بعض اجلامعـات تقرتب من املـايض أكثر من
علم بأهنا تدَّ عـي العكس «.
املسـتقبل بدكتاتوريـة وعـدم احترام للدكتور والطالـب ً
ومـن جهتـه يؤكِّـد الدكتور عبد الرمحن األمحـد (جامعة الكويت – عميد سـابق)
هـذا التصـور بقولـه« :أعلـم َّ
بأن معظـم اجلامعـات اخلليجية لدهيا خطه إستراتيجية
لتطويـر برامـج فيهـا إال َّ
وأيضا ال
أن تفاعلهـا مـع احتياجات سـوق العمل ضعيـف ً
يوجـد هنـاك تقـدُّ م تكنولوجـي ملحـوظ ،إذ ال يوجـد مصانـع كاملصانـع يف الـدول
املتقدِّ مـة التـي تعمل على تطويـر برامج اجلامعـة وقدراهتا».

و ُيعلـن الدكتـور جياليل بو محامة غياب هذه اإلستراتيجيات بقوله« :ال يبدو أن
هنـاك حمـاوالت جـادة لتغيير هيكليات اجلامعـات وتطوير البنيـة التحتية اسـتعدا ًدا
ملواجهـة الثـورة الصناعيـة القادمـة .وهنـاك غيـاب كبير يف وضـع إستراتيجيات
ف َّعالـة ملواكبـة التغيرات التكنولوجيـة احلديثـة القائمـة على منظومـة مـن العوامـل
املاديـة والرقم َّيـة والبيولوجيـة يف آن واحـد».
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وتُعلـن الدكتـورة ليلى اخل َّيـاط (جامعـة الكويـت) رأهيـا النقدي يف هـذه القضية
يتـم ربـط الرسـالة والرؤيـة يف أهـداف حقيقيـة ،فتبقى
فتقـول« :يف أرض الواقـع ال ُّ
كديكـور ال يشـبه الواقـع ،مدارسـنا وجامعاتنـا مؤسسـات تقليديـة وال تعطـي
أن َّ
اإلبداعيـة أمهيـة ،وال هتتـم بالـذكاءات املتعـددة رغـم َّ
كل مـا سـبق قـد يكـون
يتـم تدريـس املـواد اهلامـة املتع ِّلقـة بالتكنولوجيا
مذكـورا بشـكل نظـري ،كما أنـه ال ُّ
ً
تتـم هتيئـة املعلمين لتدريـس التكنولوجيـا
والعلـوم واهلندسـة والرياضيـات ،وال ُّ
واهلندسـة ،وهـذه التخصصـات غير موجـودة يف كليـة الرتبيـة أو وزارة الرتبيـة».

تتغير
هـذا و ُيعلـن الدكتـور إبراهيـم حممـد كـرم يف هـذا املسـار بـأن اجلامعـات «مل َّ
قـر كرم
كثيرا ألهنـا جامعـات حكوميـة ومرتبطـة كل ًّيـا وإدار ًّيـا ومال ًّيـا باحلكومة» .و ُي ُّ
ً
بوجـود تغيير طفيـف بالرغـم مـن أن التغيير موجـود يف عقـول األكاديميين ،إال أن
هنـاك عقبـات تتم َّثـل يف عـدم رغبـة الـدول املعنيـة يف التغيير ،وهـذا يعيـق التنمية من
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جانـب ،و ُيع ِّطـل قـدرة هـذه اجلامعـات على مواكبـة التحديـات القادمـة مـن جانـب
آخـر .ومـا هـو ملفـت للنظـر أن الغالبيـة مـن خرجيـي اجلامعـة األجنبيـة ينصهرون يف
الكـم اهلائـل من الواقـع املتخ ِّلف؛ فريجعون كما كانوا قبل خترجهـم يف اجلامعة.
هـذا
ِّ

َّ
«بـأن أكثـر اجلامعـات
و ُيمكـن القـول مـع األسـتاذ الدكتـور عبـد اهلل الربيـدي:
اخلليجيـة ال ختضـع سياسـتها للمراجعـة والتطويـر ،وهـي إن فعلـت ال تقـوم بذلك
إال إذا كان ثمـة طلـب بريوقراطي حكومي إلجراء هذا التعديل أو ذاك» .باختصار
نصوصـا ترمـز إىل غيـاب التخطيـط اإلستراتيجي
معظـم أفـراد الع ِّينـة د َّبجـوا
ً
للجامعـات اخلليجيـة يف مواجهـة حتديـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
ويؤكـد الدكتـور أكـرم عبـد الرزاق املشـهداين بـدوره عىل أمهيـة التغيير يف البنى
والتكوينات األساسية هلذه اجلامعات إذ يقول « :جيـب أن حيـدث تغيير يف
هيكليـات جامعاتنـا العربيـة وإستراتيجياهتا ملواجهـة ومواكبـة حتديـات ومتطلبات
ُسـهم يف حتسين خططه وبراجمه
املوجـة الصناعيـة الرابعـة وانتهاج سياسـات تعليم ت ُ
والربـط بين خمرجـات التعليـم ومتطلبـات سـوق العمـل إال َّ
أن احلاصـل يف عمومه
مـا زال دون مسـتوى الطمـوح واملأمـول ومـا جيـب أن يكـون».

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

165

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وتُركِّـز الدكتـور العنـود الرشـيدي بأسـلوهبا النقـدي املعـروف على املظاهـر
كبريا من مسـؤولية
السـلبية للسياسـات الرتبوية يف الدول اخلليجيةِّ ،
وحتملها جان ًبا ً
التحجـر واالنغلاق واالنقطـاع عـن مواكبـة التحديـات الكبرى القادمـة فتقـول:
ُّ
«السياسـات يف الـدول اخلليجيـة ال تـزال تنتهـج النهـج التقليـدي يف إدارة بلداهنـا،
ومل تسـتطع أن تـدرك حتـى اآلن طبيعـة العصر ،ودور التعليـم اجلامعـي يف عمليـة
النهـوض احلضـاري لألمـم ،وأرى أن هـذه السياسـات ال تنطلـق مـن عمليـة وعي
وا ِّطلاع ٍ
كاف على مـا حيـدث يف العـامل املتقـدِّ م .ويقينًـا فـإن التغيري إن حـدث ،جيب
أن يبـدأ مـن السياسـات ال ُعليـا يف ِّ
كل دولـة ،أي :ممَّـن يمسـك زمام األمـور يف إدارة
قـادرا عىل احلل والربط ،ومـن املؤكَّد أن السياسـة التقليدية
البلـد وهـو الـذي يكون ً
القديمـة السـائدة سـتصطدم بحركـة التطـور املتسـارعة وعندهـا لـن ينفـع الندم».

ونختتـم جولتنـا يف هـذا اجلانـب مـن الدراسـة مـع الـرأي النقـدي للدكتـورة
ٍ
ٍ
العنـود الرشـيدي التـي ال تتردد يف اإلعلان عـن ٍّ
شـامل يف
وتغيير
جـذري
حـل
ٍّ
داخـل هـذه اجلامعـات إذ تقـول« :حتتـاج هـذه اجلامعـات إىل تغيري جـذري كامل يف
البنيـة التحتيـة وتأهيـل وتدريب مك َّثـف للعنارص البرشية فيهـا لتعريفهم بمتطلبات
الثـورة الصناعيـة الرابعـة .يف رأيـي أن األمـر حيتـاج إىل عرشات السـنني لنضع أول
مركـب لنـا على هـذه املوجة».
-3-3-7الســؤال الثالــث :هــل تقــوم السياســات التربويــة يف البلــدان
فعالــة للتعليــم اجلامعــي يف مواجهــة
اخلليجيــة بوضــع إســتراتيجيات َّ
حتديــات املرحلــة القادمــة؟
يـأيت السـؤال الثالـث حـول السياسـات الرتبويـة يف التعليـم اجلامعـي اسـتئنا ًفا
طبيع ًّيـا للسـؤال الثـاين .ففـي السـؤال الثـاين حاولنـا أن نعـرف مـا إذا كانـت هنـاك
تغيرات إستراتيجية يف التعليـم اجلامعي بصورة واقعية ،ويف السـؤال الثالث حيث
نريـدُ أن نعـرف هل هناك سياسـات متوقعـة أو جارية لوضع إستراتيجيات جديدة
وف َّعالـة يف جمـال التعليـم العـايل ألغـراض املسـتقبل ومواجهـة حتديـات املرحلـة
القادمة؟
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واضحـا
ويتَّضـح مـن اجلـدول رقـم ( )2أن  % 96مـن أفـراد الع ِّينـة يـرون غيا ًبـا
ً
ملثـل هـذه السياسـات املعن َّيـة بوضـع اإلستراتيجيات واخلطـط املسـتقبلية املناسـبة.
و ُيمكـن أن نسـتعرض بعـض الشـهادات لبعـض الزملاء املسـتفتني يف هـذا األمـر.
يتنـاول الدكتـور حممـد املسـيليم (رئيـس جلنـة التأليـف والتعريـب والنشر بجامعـة
الكويـت) هـذه القضيـة برؤيـة نقديـة مثيرة للجـدل ويضـع اليـد على اجلـرح إذ
يقـول« :أعتقـد أن هـذه مشـكلة حقيق َّيـة ،مـن املسـؤول عـن وضـع إستراتيجيات
التعليـم اجلامعـي؟ مـن الذي يضع هـذه اإلستراتيجيات؟ هل اجلامعـات اخلليجية
حـرة بما فيـه الكفايـة يف بلـورة وصياغـة إستراتيجياهتا التعليميـة؟ أم َّ
أن هنـاك
َّ
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عوامـل متداخلـة تـأيت مـن خارجهـا لتعيق هـذه اإلستراتيجيات؟ ُيمكـن أن تكون
دائما طر ًفـا مؤ ِّثـرا يف عـدم قـدرة اجلامعـات
السياسـات الرتبويـة غير املحسـومة ً
اخلليجيـة على تطويـر إستراتيجياهتا التعليميـة بالفاعليـة املطلوبـة .وهنـاك هالم َّيـة
واضحـة يف عـدم حسـم وظيفـة اجلامعـة اخلليجيـة مـن ِق َب ِ
ـل جمتمعهـا ،وهـذا ال
مؤهلـة ملواجهة
مبـارشا أو معو ًقـا
شـك ُيشـكِّل سـب ًبا
مبـارشا قد جيعـل اجلامعة غير ِّ
ً
ً
حتديـات املرحلـة احلاليـة واملسـتقبلية».

وممَّـا ال َّ
قلما يعرفهـا
شـك فيـه أن رؤيـة الدكتـور املسـيليم تُشـكِّل إضـاءة نـادرة َّ
يتـم
الباحثـون والقائمـون على األمـر .مـن الـذي خي ِّطـط للجامعـات؟ وكيـف ُّ
ٍ
يعب عن إرادة املجتمع اخلليجي؟
التخطيـط؟
ِّ
يتم هذا التخطيط؟ هـل ِّ
وبـأي صورة ُّ
تثير الشـكوك احلقيقـة يف السياسـيات اجلامعيـة والرتبويـة برمتهـا.
هـذه األسـئلة ُ
ونحـن نميـل إىل القـول بـأن هـذه اجلامعات ليسـت معن َّيـة بالتخطيـط وأن القائمني
عليهـا ال توجـد لدهيـم سياسـة واضحـة أو فلسـفة تربويـة ُتكِّن هـذه اجلامعات من
االنطلاق للتجـاوب مـع املسـتقبل أو حتـى أبجديـات احلـارض.
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ونجـد لـدى الدكتـور كرم رؤيـة نقدية ال ُّ
تقـل أمه َّية وخطورة عـن رؤية الدكتور
املسـيليم ُ
حيث يقول الدكتـور إبراهيم كرم :إستراتيجيات التعليم اجلامعي مرتبطة
كل ًّيـا بإستراتيجيات احلكومـات ،وإذا كان لـدى الدولـة رؤيـة مسـتقبلية متمثلـة يف
اخلطـة العرشيـة أو العرشين َّيـة أو اخلمسـين َّية؛ فقد يكـون للجامعة نصيـب من ذلك،
ُّ
أشـك
ولكـن مـا مـدى إيمان احلكومـات اخلليجيـة بالتعليـم واالسـتثامر فيـه؟ أنـا
يف وجـود إستراتيجيات للتعليـم اجلامعـي ،والدليـل على ذلـك تـر ِّدي خمرجـات
التعليـم العـام ،والقبول العشـوائي للطالب هلم دون أي إرشـاد تربـوي أو وظيفي.
أي إستراتيجية جامعيـة جيـب أن تتنـاول موضـوع املدخلات واملخرجـات
إن َّ
والتطـرق إىل كيفية إعداد
والطلـب عىل سـوق العمـل واحلاجة إىل األيـدي العاملة،
ُّ
املدخلات واالسـتعداد الوظيفـي وحقيقـة أنـا مل أ َّطلـع على إستراتيجيات التعليـم
اجلامعـي واحلكومـي يف الكويـت أو يف الـدول األخـرى ولكننـي وبوصفـي عميـدً ا
سـاب ًقا للكليـة أرى أن اخلطـة السـنوية اجلامعيـة كانـت ضيقة.

وهنـا نجـد أن الدكتـور كـرم يقـدِّ م رؤيـة شـمولية ملفهـوم التخطيـط ،فاخلطـط
اجلامعيـة ال تنفصـل عـن خطـط الدولـة ولكـن مـع األسـف الدولـة غير معن َّيـة
بالتعليـم وال تـراه يف منظـور تنمـوي اسـتثامري .فالتعليـم كما تـراه الدولـة عب ًئا عىل
االقتصـاد وامليزانيـة ،وهـذا مـن شـأنه أن يـؤ ِّدي إىل تدمير القـدرة اإلستراتيجية
للجامعـات يف أن تكـون جامعـات فاعلـة يف جمتمعهـا منتجـة للمعرفـة قـادرة على
مواجهـة املسـتقبل .وعلى هـذا النحـو تكـون اجلامعـات مراكـز لتفريـخ الشـهادات
العلميـة التـي ال تسـمن وال تغنـي مـن جـوع.
ويف هـذا السـياق نفسـه يقـول املفكـر السـعودي الدكتـور عبـد اهلل الربيـدي:
«ال أرى أن هنالـك سياسـات ُيمكـن وصفهـا بأهنـا ِ
موجهـة للتفكير
ملهمـة أو ِّ
اإلستراتيجي يف مسـار هـذه التحديـات احلضاريـة والعلميـة الكبرى».

اجلسـار (عضـو جملـس أمـة سـابق) بدلوهـا يف هـذه
وتُـديل الدكتـورة سـلوى َّ
القضيـة فتقـول مؤكِّـدة أمهيـة التغيرات التـي شـهدها النظـام التعليمـي العـايل
وتلمـح يف الوقـت ذاتـه إىل خصوصيـات كل دولـة يف مسـار
واجلامعـي يف اخلليـج ِّ
والتغير:
التحـول
ُّ
ُّ
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“ شـهدت السياسـات الرتبويـة العديـد مـن التغيرات التـي
سـامهت يف عمليـة التطـور االقتصـادي والتقـدم املـدين يف البنـاء
املجتمعـي ممَّـا انعكـس إىل أمهيـة إعـادة النظـر يف السياسـات الرتبويـة
يف دول اخلليـج ويف مؤسسـات التعليـم اجلامعـي ،رغـم أن هنـاك
قواسـم مشتركة بين اجلامعـات اخلليجيـة تتَّفـق عليهـا ولكـن ختتلف
فيما بينهـا بحسـب توجهـات كل دولـة ،فقـد شـهدت دول اخلليـج
تطـورات يف السياسـات الرتبويـة ،ولكـن هـل السياسـات الرتبويـة
ُّ
تعمـل علي وضـع علاج وبرامـج إصالحيـة ملكامـن اخللـل؟ فاألمـر
يتط َّلـب إعـادة النظـر يف ربط السياسـات العامـة بإستراتيجيات ف َّعالة
تواكـب املسـتجدات واملتغيرات ،فلا زالـت بعض حمتويـات وهيكلة
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اإلستراتيجيات تواجـه صعوبـة يف التطبيـق مثـل :جـودة التدريـب،
والتنـوع يف مسـارات اجلامعـات العلميـة ،وكفـاءة اهليئـة التدريسـية،
ُّ
التطـور
ومعايير القبـول ،ومـؤرشات التَّقويـم والقيـاس ،ومواجهـة
ُّ
الكمـي إلعـداد املقبولين ،وتقديم نامذج مـن التدريس وربـط التعليم
وتنـوع مصـادر التمويـل اجلامعـي ،وإنشـاء مراكـز
اجلامعـي بامليـدانُّ ،
التمييـز البحثـي والتدريسي ،وكذلك مـا تواجهه اجلامعـات اخلليجية
هـو االنفراديـة يف صناعـة القـرارات التـي تن ِّفـذ السياسـات الرتبويـة
وبعدهـا عـن ميـدان سـوق العمـل ومتطلبـات عـامل الوظائـف واملهـن”.

و ُيالحـظ يف هـذا السـياق أن أغلـب املشـاركني يف الـرأي يأخـذون بوجـود
سياسـات وإستراتيجيات معلنة ولكنها مع وقف التنفيذ ألهنا غري مف َّعلة يف الواقع
أو منفصلـة عـن الواقـع أو خـارج دائـرة التَّنفيـذ أو أهنـا جمـرد ديكـورات جتميليـة أو
التوجـه أغلـب
ويعبر عـن هـذا
حبر على ورق كما تقـول الدكتـورة ليلى اخل َّيـاط.
ُّ
َّ
أفـراد الع ِّينـة وهـذا مـا ُيعلـن عنـه الدكتـور هـاين عبـد السـتار حممـد فـرج إذ يقـول:
نعـم ملسـتوى وضـع السياسـات ،وتبقـي املشـكلة يف تنفيـذ السياسـات ،ومتابعتهـا،
وتقويمهـا !!! وهنـا مكمـن املشـكلة !!» وهـذا الـرأي جيـد سـنده يف قـول الدكتـور
حممـد فكـري فتحـي صـادق« :توجـد خطط ولكنهـا منفصلة عـن الواقـع وال تن َّفذ،
ويرجـع ذلـك ألسـباب منهـا :املـوارد املاليـة وعـدم الرغبـة يف التطويـر والتحديـث
مـن جانـب بعـض الكـوادر األكاديميـة أو مـن الفئـات املعاونـة».

ويف قـول الدكتـور حسين احلـاج علي« :لـو وجـدت سياسـات ف َّعالـة يف التعليـم
اجلامعـي العـريب؛ لـكان جلامعاتنـا تصنيفـات متقدِّ مـة بني جامعـات العامل أو لكنا ملسـنا
وتطـورا يف أعـداد البحـوث العلميـة املنشـورة حمل ًّيـا أو دول ًّيـا» .وخيتـم األسـتاذ
زيـادة
ً
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فـراج إبراهيـم (جامعـة حفـر الباطـن
ويف قـول الدكتـور حسـن طنطـاوي َّ
السـعودية)« :معظـم هـذه اإلستراتيجيات تقليديـة يف إطارهـا املحلى وغير مرنـة
وأعتقـد أهنـا تفتقـد إىل اجلانـب الواقعـي ممَّـا يؤثـر على سـيناريوهات مسـتقبلها يف
الوسـط الرتبـوي».

الدكتـور سـمري عبد الرمحن الشـمريي بالقـول« :ال توجد إستراتيجيات ف َّعالة للتعليم
اجلامعـي» .وننتهـي نحـن إىل القـول :بأن التخطيـط اإلستراتيجي الف َّعال غائـب متا ًما،
وأن اجلامعـات اخلليجيـة تعيـش حالـة غيـاب كامـل عـن التحديـات املسـتقبلية التـي
تواجـه املنطقـة بالكامـل .ويتَّضـح مـن خلال هـذه الشـهادات وغريهـا الكثيرَّ ،
إن
التخطيـط اإلستراتيجي غائـب بصـورة كبيرة وإن وجـد فهـو ليـس أكثـر مـن حرب عىل
ورق أو كراسـات يف أدراج منسـ َّية.
ويعـرج الدكتـور أمحـد معجـب العتيبـي مـن كليـة الرشيعـة إىل مسـألة التغيير
ِّ
واحتامالتـه فيقـولَّ :
«إن التغيير يف هيكليـات معظـم جامعاتنـا ال يتعـدى اإلطـار
الشـكيل لتنظيـم اإلدارات والتنسـيق بين األعمال والتخصصـات املوجـودة يف
األقسـام املتنوعـة ،فهـو تغيير لتحسين املواقـع أكثـر منـه لإلعـداد للمسـتقبل ،وقـد
يكـون السـبب لعدم استشـعار القائمني على عمليه التخطيط وبناء اإلستراتيجيات
بخطـورة الثـورة التكنولوجية التي قد تكتسـح سـوق العمـل واجلامعات ُّ
وحتل حمل
العاملـة البرشيـة يف العديـد من الوظائف التي تسـتخدم خللق فـرص وظيفية جديدة
حتتـاج إىل مهـارات وإىل ختصصـات حديثـة».

وتُبـدي الدكتـورة زهـاء الصويلان (جامعـة الكويـت) قلقهـا الواضـح إزاء
السياسـات اجلامعيـة وتـرى أنـه «ليـس هنـاك أي سياسـات تربويـة واضحة بشـكل
عـا ٍّم وال يوجـد هنـاك ختطيـط للحـارض عداك عـن املسـتقبل ،فاجلامعـات اخلليجية
لتعطـي صورة
ال تنظـر إىل املسـتقبل إال مـن زاويـة ختريـج أكبر دفعـة مـن اخلرجيين
َ
إجيابيـة للمجتمـع ،دون أن تعـرف حتـى حاجـة املجتمـع إىل هـذه التخصصـات».
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وختلـص الصويلان إىل القـول :بـأن اجلامعـات اخلليجيـة يف وضعهـا الراهـن
منهمكـة يف ِّ
حـل املشـكالت اآلنيـة والسـيام هـذه التـي تتعلـق بالوظائـف خلرجييهـا
دون أن تنظـر إىل التحديـات املسـتقبلية التـي تتعلـق بالثـورة الصناعيـة الرابعـة.
ويشـدِّ د الدكتـور علي عبـد الرسـول حسين على ضعـف بنيـة اجلامعـات اخلليجيـة
وعـدم قدرهتـا على مواكبـة املسـتقبل فيقـول »:ال أعتقـد أن اجلامعـات اخلليجيـة
مؤهلـة ملواجهـه حتديـات الثـورة الصناعيـة».
بشـكل عـام َّ
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وتلـك هـي النتيجـة التـي ينتهـي إليهـا الدكتـور حممـد السـبوق (أسـتاذ يف املعهد
العـايل للفنـون املرسحيـة يف الكويـت) إذ يـرى عـدم أهليـة هـذه اجلامعـات فيقـول:
مؤهلـة ملواجهـة الثـورة الصناعيـة
«ال أعتقـد أهنـا (ويقصـد اجلامعـات اخلليجيـة) َّ
الرابعـة ،فمـع األسـف مـا زالـت بعيـدة جـدًّ ا عـن هـذه القـدرة ،فلا املناهـج ،وال
مؤهلـون ملواجهة هـذه التحديـات .والبحث العلمـي يف جامعاتنا مازال
املدرسـون َّ
حمصـورا يف جانـب الرتقيـة العلميـة فقـط لألسـف».
ً
ويقـول أحـد األكاديميين الكويتيين »:ال توجـد سياسـة مط َّبقـة يف جامعـة
الكويـت ،وإن كانـت على ورق فهـي غير مط َّبقـة ،والدليـل العقلي املنطقـي هـو
حمدوديـة براجمهـا األكاديميـة ،والسـيام الرتبيـة التـي الزالـت يف حـدود املاجسـتري،
فاملرحلـة القادمـة حتتـاج باحثني عىل مسـتوى ٍ
عال مثل الدكتـوراه ،وإىل اآلن يقترص
التعليـم اجلامعـي بتخريـج باحـث ماجسـتري فقـط».

ويتَّضـح مـن خلال هـذه الشـهادات املتواتـرة أنـه ال يوجـد تغيير حقيقـي يف
هيكليـات وإستراتيجيات اجلامعات اخلليجيـة يف اجتاه احتـواء التحديات املحتملة
للثـورة الصناعيـة الرابعـة .وأنـه قـد أزفـت السـاعة التي يتوجـب فيها على القائمني
باألمـر التفكير جد ًّيـا يف تطويـر التعليـم العـايل وإستراتيجياته وهيكلياتـه يف اجتـاه
النهـوض احلضـاري باملجتمعـات اخلليجيـة.
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و ُيمكـن أن نختتـم هذا اجلانـب بكلمة الدكتـور أكرم عبد الرزاق املشـهداين(قطر)
الـذي يؤكِّـد على رضورة إحـداث التغيير املطلـوب يف مواجهـة التحديـات ويف هـذا
يقـول املشـهداينَّ :
«إن أسـواق العمـل العربيـة البـدَّ أن تعمـل على إصلاح سياسـاهتا
وإجراءاهتـا ملواجهـة حتديـات السـوق وتكـدِّ س خمرجـات التعليـم ،والرتكيـز على
املتطور ،مع األخذ بعني االعتبار ما نشـهده
القطاعـات الواعـدة ذات املحتـوى املعريف
ُّ
مـن ثـورة صناعيـة رابعـة وخمرجاهتـا مـن أنماط العمـل اجلديـدة ،والعمل على مالءمة
التحول
خمرجـات التعليـم الحتياجـات قطاعـات اإلنتـاج احلديثـة مـع التأكيد على أن
ُّ
ملحـة السـتيعاب الداخلين اجلـدد يف سـوق العمـل.
االقتصـادي أصبـح رضورة َّ

-4-3-7الســؤال الرابــع :هــل تقــوم اجلامعــات اخلليجيــة بتزويــد الطــاب
باملهــارات املطلوبــة ملرحلــة الثــورة الصناعيــة وإعدادهــم للمشــاركة الوظيفيــة
تؤهلهــم للعيــش يف العصــر اجلديــد ؟
يف معتركاتهــا القادمــة؟ وهــل ِّ
لنترك اإلستراتيجيات والسياسـات جان ًبـا ولنبحـث يف مـدى تأهيـل اجلامعات
اخلليجيـة لطالهبـا والسـؤال الـذي يقتحـم العقـل هـو :هـل تقـوم هـذه اجلامعـات
بتزويـد الطلاب باملهـارات الرضوريـة للحيـاة يف العصر القـادم ،أي يف معترك
الثـورة الصناعيـة الرابعـة؟ لقـد ب َّينـا يف مقدماتنـا أن احليـاة يف العصر القـادم حتتـاج
عما نشـاهده اليـوم ،وقـد ب َّينت دراسـات عديـدة أن %70
إىل مهـارات خمتلفـة متا ًمـا َّ
كثريا وسـتظهر وظائف جديدة
مـن الوظائـف احلالية سـتختفي وبعضها سـيتضاءل ً
تتطلـب مهـارات جديـدة .والسـؤال مـن جديـد هـل تقـوم جامعاتنـا اخلليجيـة
بالتحضير هلـذه املرحلـة واقع ًّيـا؟ وإذا كان ذلـك ال يـرد يف اخلطـط اإلستراتيجية،
فهـل نجـد خط ًطـا جامعيـة مص َّغـرة أو اهتمام مـن ِق َب ِ
ـل إدارات اجلامعـة بأمهيـة هـذا
اجلانـب مـن الثـورة الصناعيـة القادمـة؟
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ومـن أجـل اإلجابـة البـدَّ لنـا مـن اسـتفتاء أهـل امليـدان األكاديميين مـن أفـراد
الع ِّينـة املسـتفتاة للتعـرف على جوانـب هـذه القضيـة عمل ًّيـا وواقع ًّيـا .لقـد أعلـن
 %92مـن أفـراد الع ِّينـة أن اجلامعات اخلليجيـة ال تزود طالهبا باملهـارات الرضورية
تؤهل
ثـم أبدى  %94منهـم أن هذه اجلامعـات ال ِّ
املطلوبـة يف املرحلـة القادمـة ومـن َّ
طالهبـا للعيـش يف العصر اجلديـد .و ُيمكـ ُن القـول أن جوهـر السـؤالني هـو واحـد
مـع اختلاف الصيغـة بينهام.

جيـدد الدكتـور حممـد مسـيليم طرحنـا اإلشـكايل هلـذه القضيـة بصـورة أكثـر
ومترسـا يف إجابتـه عـن السـؤال الرابع حـول املهـارات ،فيقـول« :اجلواب
وضوحـا
ً
ً
بالضرورة جيـب أن تسـاهم اجلامعـات يف تزويـد طالهبـا يف املهـارات املطلوبـة يف
سـوق العمـل حليـاة ما بعد مرحلـة اجلامعة ،لكن إىل أي مدى اسـتطاعت اجلامعات
يف دول اخلليـج أن حتقـق ذلـك؟ أو إىل أي حـدٍّ اسـتطاعت أن حت ِّقق هـذا التوافق بني
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نوعيـه املهـارات التـي تقدمهـا لطالهبـا وبين االحتياجـات الفعليـة لسـوق العمل؟
يبـدو أن هـذه إحـدى املشـكالت التـي حتتـاج إىل إعـادة النظـر يف حمتـوى مـا تقدمـه
اجلامعـات مـن ختصصـات ومناهـج وأنشـطة .الزالـت معظـم اجلامعـات تعتقد أن
سـوق العمـل هـو الوظيفـة احلكوميـة التـي مـا عـادت تتط َّلب مهـارات خاصـة .إن
هـذا األمـر ال َّ
شـك مقلـق على املـدى املتوسـط والبعيـد وإن الوقت قد حـان للربط
بين العمـل املنتـج واملهـارات التي حيتاجهـا ،إن ذلك سـوف يسـاهم يف ارتفاع قيمة
وتطـوره «.
العمـل اجلامعـي ويف زيـادة قدرتـه على تنميـة املجتمع
ُّ
ويعـزز الدكتـور غانـم النجـار (أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة الكويـت) هذه
الرؤيـة فيرى أن املهـارات التـي تعتمدها اجلامعـات اخلليجية هي مهـارات وظيفية
بمعنى أن اجلامعة تعدُّ طالهبا لتسـنم وتسـ ُّلم الوظائف والسـيام احلكومية فحسـب
دون الرتكيـز على مهـارات العصر اجلديد .يقـول الدكتور غانـم« :بالتأكيد هناك يف
يتم التزويد هبـا ،إال أهنـا يف أغلبها مهارات
العديـد مـن اجلامعـات العربيـة مهـارات ُّ
جتهـز طالهبا للعيش يف العصر اجلديد.
تأخـذ يف اعتبارهـا التوظيـف وال يبـدو أهنـا ِّ

اجلسـار (جامعـة الكويـت) عـن إخفـاق
ومـن جهتهـا تُعلـن الدكتـورة سـلوى َّ
وتوجـه أصابـع
اجلامعـات اخلليجيـة يف إعـداد طالهبـا ملواجهـة حتديـات املسـتقبل.
ِّ
االهتـام إىل سياسـات احلكومـات اخلليجيـة ،فتقـول:
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« هـل التعليـم اجلامعـي هـو مـن أولويات سياسـات الـدول (ليس
فقـط ماد ًّيـا) فنحـن يف اخلليـج األعلى يف العـامل إنفاقـ ًا على التعليـم
اجلامعـي ،ولكـن هـل يصـل العائـد العلمي واملهنـي واملهـاري للطلبة
إىل مسـتوى اجلـودة والتميـز؟ مـع األسـف ال يـزال ينظـر إىل التعليـم
اجلامعـي بأسـلوب تفكيري مسـتهلك ونظـري يعتمد على املحارضة
والتلقين واسـتخدام أنظمـة االختبـارات التحريريـة ويـكاد خيلـو مـن
وهيتـم بإعداد
يعزز مهـارات اإلبـداع والتفكري
التعليـم املفتـوح الـذي ِّ
ُّ
ومؤهل لعـامل الوظيفة.
الطلبـة إىل متطلبـات احليـاة كمواطن مسـؤول
َّ

كما أن صنـاع قـرارات مسـارات التعليـم متم ِّثلـة بـإدارة الكليـات
اجلامعيـة التـي مـا زالـت تركـز على التخصصـات النظرية واإلنسـانية
وقلـة املسـارات العلميـة التـي ختـدم متطلبـات العصر اجلديـد .إن
التعليـم اجلامعـي يف دول اخلليـج ال يـويل أمهيـة كبيرة إىل رأس املـال
مهمـة يف الربامـج
البشري كاسـتثامر حقيقـي ،الـذي يم ِّثـل ركيـزة َّ
التنمويـة ،لذلـك نجـد أن خمرجـات التعليـم اجلامعـي غير قـادرة عىل
املشـاركة الف َّعالـة يف خطـط التنميـة وبرامـج التنميـة املسـتدامة ،لذلك
فـإن موضـوع تأهيـل اجلامعـات لطلبتهـا حيتـاج إىل مرافـق شـاملة
وفـق رؤيـة متكاملـة األبعـاد للسياسـات الرتبويـة واخلطـط التعليمية،
والعمـل مـن خلال مبـدإ املسـؤولية املشتركة مـع مكونـات املجتمـع
واألرسة واملجتمـع املـدين ،ألن التعليـم اجلامعـي هـو ليـس احلصـول
مؤهـل هبـدف الوظيفـة وإنما عمليـة متواصلـة مـدى احليـاة ،وأن
على ِّ
التعليـم اجليـد هـو التعليـم هبـدف العيـش الكريـم الـذي يعـدُّ املواطن
ليسـهم يف تنميـة وريـادة املجتمـع».
الصالـح
َ
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ويفنِّـد األسـتاذ الدكتـور عبـد الرمحن األمحد (أسـتاذ الرتبيـة وعميد كليـة الرتبية
يف جامعـة الكويـت سـاب ًقا) هـذه الرؤيـة وحي ِّلـل هذه القضية بأسـباهبا مؤكِّـدا غياب
تـزود
التخطيـط ملثـل هـذه املهـارات فيقـول « :ال أعتقـد أن اجلامعـات اخلليجيـة ِّ
طالهبـا باملهـارات املطلوبـة للثـورة الصناعيـة الرابعة».ويقـدِّ م الدكتـور األمحـد أدلة
منطق َّيـة على غيـاب هـذه املهـارات ويف قولـه ُيكمن القـول الفصل يف هـذه القضية؛
فيحـدِّ د مـؤرشات غيـاب هـذه املهـارات كالتايل:
أوال  -نـدرة عقـد لقـاءات أو نـدوات حـول الثـورة الصناعيـة يف برامـج اجلامعـات
ونوعيـة املخرجات.
ثانيـا -غيـاب الـدول اخلليجيـة والعربيـة عـن هـذه الثـورة والدليـل على ذلـك عدم
وجودهـا أو ترمجتهـا ضمـن اخلطـط اإلستراتيجية.
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تتبين الـدول اخلليجيـة مفهـوم الرعايـة األبويـة يف التوظيف حتـى أصبحتثالثـا
َّ
ح ًّقـا مكتسـ ًبا وهـذا بـدوره أبعـد املنافسـة وأقصاهـا عـن احليـاة العلميـة وجعـل
احليـاة اجلامعيـة نمطيـة ال حركـة فيهـا وال إبـداع.
رابعـا  -مـن النـادر أن اجلامعـة اخلليجيـة أنشـأت ختصصـات أو أقسـام يف جمـال
الثـورة الصناعيـة الرابعـة.

و ُيمكـن القـول تعقي ًبـا أن الدكتـور عبـد الرمحـن األمحـد قـد وضـع حتليلا عمي ًقا
وشـامال للعالقـة الغائبـة بني اجلامعـات اخلليجية والثورة الصناعيـة وأن تفنيده هلذا
برا ولـه أمهيـة كبيرة ملـن أراد أن يـدرك
الغيـاب ُيشـكِّل حتليلا منهج ًّيـا نشـ ًطا ومعت ً
أبعـاد مـا جيـري يف السـاحة األكاديميـة مـن حيـث االسـتعداد للثـورة الصناعيـة
الرابعة.

وال تتوقـف الدكتـورة سـارة محود النفيشـان عند حـدود غياب التأهيـل ملهارات
الغـد بـل تؤكـد اسـتحالة ذلـك األمـر ألن هـذه اجلامعـات يف بنيتهـا األكاديميـة ويف
مسـار اشـتغاالهتا غير قادرة على ذلك ،إذ تقـول« :أحتدث هنا عـن جامعة الكويت
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وتتنـاول الزميلـة الدكتـور العنـود الرشـيدي هـذه القضيـة تنـاوال نقد ًّيـا ال خيلـو
مـن التهكُّـم فتقـول« :إذا كان القائمـون على هـذه اجلامعـات ال يمتلكـون تلـك
حتم ال .اجلامعات اخلليجية
املهـارات ،فهل سـيقومون بتعليمها لطالهبم؟ اجلـواب ً
ِ
تؤهلهم لدخول
بشـكل عـام تُعـدُّ الطلبـة ألداء االختبـارات واحلصول على شـهادة ِّ
سـوق العمـل .ال نـزال نسـتخدم املناهـج وطـرق التدريـس القديمـة والتقليديـة يف
ممارسـاتنا» .ومـن املؤكَّـد أن الدكتـورة العنـود قـد أصابـت احلقيقـة بطريقـة منهج َّية
رشـيقة تفيـد بـأن جامعاتنا مل تتطـور بشـكل ٍ
كاف ملواجهة التحديـات وأهنا ما زالت
َّ
جمـرد مؤسسـات تقليديـة ال تتعـدَّ ى وظيفتهـا القـدرة على منـح شـهادات جامعيـة
لغايـة احلصـول على وظيفـة تقليديـة ،وربام حكومية يف سـوق العمـل وهي وظائف
حتما مـن سـوق العمـل خلال العقـود القادمـة وهنـا تكمـ ُن الكارثـة
سـتختفي ً
الوظيفيـة واالقتصاديـة هلـذا األداء اجلامعـي املتخ ِّلـف عـن ركـب احلضـارة.

كـوين أحـد موظفيهـا ،هنـاك تشـتت عـام وضعـف واضـح وجلي يف إستراتيجية
التخطيـط ملسـتقبل صناعـي جديـد ،مهما قامـت اجلامعـة بمحـاوالت مسـتميتة
لتزويـد طالهبـا بمهـارات جديـدة ،فهنـاك حاجز قوي وهـو طرق التعليـم التقليدية
املتبعـة ،واألدهـى واألمـر مـن هـذه الطـرق هـي طـرق التفكير التقليديـة املتبعة من
أعضـاء هيئـة التدريس أنفسـهم .قد حياول الدكتـور تدريس طلبتـه نظريات جديدة
ولكـن يف قالـب تقليـدي ليكـون الوضـع كما نقـول باللهجـة الكويتيـة «ال طبنـا وال
غـدا الشر»!! عـدا عـن ذلـك ،عند ختـرج الطلبـة يزج هبـم يف وظائف ال متـت بصلة
إىل ختصصاهتـم العلميـة ،األمـر الـذي مـن شـأنه أن يقتـل اإلبـداع يف نفـوس طلبتنـا
مهـب الريح!».
وبامتيـاز ،لتضيـع حمـاوالت غـرس اإلبـداع يف
ِّ
ويؤكِّـد الدكتـور أمحـد معجـب العتيبـي بـدوره على غيـاب التأهيـل للمرحلـة
القادمـة بقولـه« :مـن خلال النظـر إىل األوضـاع احلاليـة والسـيام انتشـار البطالـة،
نـرى أن اجلامعـات اخلليجيـة مازالت تعاين من قصور يف إعداد الطالب للمشـاركة
الوظيفيـة والدخـول يف معترك سـوق العمل ،وهـذا يعكس عدم اسـتعدادهم للغد
الـذي يتطلـب مهـارات التكنولوجيـا يف جمـال الصناعـات .جامعاتنـا تتَّبـع نمـط
التعليـم التقليـدي الـذي قـد يعيـق الطلاب ويعرقـل مـدى تأهيلهـم للتعايـش مـع
إعصـار الثـورة الصناعيـة الرابعـة «.
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و ُيعلـن الدكتـور نـزار عيـون السـود وبصـورة قطعيـة أن اجلامعـات اخلليجيـة ال
تزود
تـزود طالهبـا باملهـارات الرضوريـة للمرحلـة القادمـة إذ يقـول« :جامعاتنـا ال ِّ
الطلاب باملهـارات املطلوبـة هلـذه املرحلـة وال ت ُِعدَّ هـم للمشـاركة الوظيفيـة يف
تؤهلهـم للعيـش يف العصر اجلديـد «.
معرتكهـا ،وال ِّ
ونجـد مـا يامثـل هـذا املوقف لـدى الدكتور جياليل بـو محامة الـذي ُيعلن بوجود
تقصير كبير يف جمال إعـداد املهارات والكفايـات لدى خرجيي اجلامعـات اخلليجية
فيقـول« :هنـاك قصـور واضـح يف تدريـب الطلاب على مهـارات الثـورة الصناعية
التـي سـيعتمد عليهـا اجليل املقبـل يف العمل ومن ثـم هنـاك رضورة لتعزيز مهارات
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الطلاب وإكسـاهبم اخلربات التي تسـاعدهم على التعامل مع التطـورات ،وبطبيعة
احلـال فـإن هـذا األمـر يقتضي تطويـر النظـم التعليميـة القائمـة على تعليـم التفكير
النقـدي و مهـارات التحليـل وغريهـا من املهـارات تطلبها املرحلـة القادمة».

ونجـد شـف ًعا هلـذا الـرأي لـدى الدكتـور إبراهيـم كـرم الـذي ينـادي بضرورة
حتديـد املهـارات املطلوبـة للتعليـم العـايل اجلامعـي بعـد إعالنـه عـن غياهبـا يف دول
جملـس التعـاون اخلليجـي ،فيقـول« :جيـب حتديـد املهـارات املطلوبـة لسـوق العمل
تبقـى للمجـال الـدرايس عمو ًمـا .وأرى أن إخفـاق التعليـم العـام يف جمـال القيـام
بواجباتـه الرتبويـة مـن إرشـاد تربـوي أو وظيفي ومهنـي ُيلقي عىل عاتـق اجلامعات
يف جمـال إعـداد املتعلـم لسـوق العمـل».
تلـح الدكتـورة منيرة خالد اهليلـم عىل أمهية مهـارات التفكير ال ُعليا
وعلى األثـر ُّ
يف مرحلـة الثـورة الصناعيـة ورضورهتـا فتقـول« :ال زالـت بعـض املناهـج وطـرق
التدريـس ليسـت باملسـتوى املطلوب وال تواكـب متطلبات التطـور احلضاري .ويف
نظـري أرى أن أهـم املهـارات التـي يعـاين منهـا الطلاب هي مهـارة التفكير الناقد،
ومهـارات التفكير ال ُعليـا و ُيالحـظ هـذا األمر منـذ املراحل األساسـية ،وهـذا يعني
أن التلقين واحلفـظ يسـود يف املـدارس واملؤسسـات اجلامعيـة وهـذا بـدوره يـؤدي
إىل خلـل وظيفـي يف مسـتوى تشـكيل املهـارات والقـدرات والكفـاءات الرضوريـة
للطلاب يف العصر القادم».

وال يفـوت الدكتـورة ليلى اخل َّيـاط األمهية الكبرى ملهـارات التفكير ال ُعليا لدى
الطلاب حيث تركِّز مؤسسـاتنا التعليمية عىل التلقني واحلفظ واالسـتظهار فتقول:
«هنـاك نقـص كبير يف املهارات التـي حيتاجها الطلاب يف القرن احلـادي والعرشين
ُ
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تأسيسـا على هـذه الـرؤى والتصـورات أن اجلامعـات اخلليجيـة ال
ونخلـص
ً
تؤهـل طالهبـا مهن ًّيـا وال ت ُِعدُّ هـم للعيـش يف العصر اجلديـد .وهـذا األمـر ُيشـكِّل
ِّ
ٍ
تطـور املجتمعـات اخلليجيـة
قضيـة إشـكالية كبرى وحتـد كبير وخطير يف مسـار ُّ
بصـورة عامـة».

والسـيام مهـارات التعلـم الـذايت ومهـارات العمـل التعـاوين ضمن الفريـق وغريها
مـن مهـارات .واألهـم أن مهـارة التفكير الناقد تنقصهم بشـكل كبير ،وهم ضحية
تعليـم تقليدي يعتمـد عىل احلفظ واالسـتظهار».

ويف معـرض إجابتـه عـن سـؤال الكفايـات يـرى الدكتـور أمحـد منير النجـار
(جامعـة الكويـت كليـة العلـوم اإلداريـة) َّ
أن اجلامعـات اخلليجيـة ال تقـدِّ م تأهيلا
كاف ًيـا فيما يتعلـق باملهـارات املطلوبـة يف املسـتقبل «والدليـل على ذلـك العاملـة
األجنبيـة الفنيـة ذات املهـارة العاليـة يف سـوق العمـل اخلليجـي .وبـكل أسـف – كام
يقـول  -بعـض اجلامعـات اخلليجيـة موجـودة كأحد متطلبـات وجود الدولـة بعيدً ا
الكـم دون
عـن مواكبـة متطلبـات املوجـة الثوريـة الرابعـة حيـث هنـاك الرتكيـز عىل
ِّ
كثير اهتمام بتنـوع املخرجـات املعرفيـة املعـارصة».
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ويعبر أحـد األكاديميين املسـتفتني عـن شـعوره بـاألمل ألن بعـض اجلامعـات
اخلليجيـة العريقـة ،كجامعـة الكويـت مل تسـتحدث برامـج دكتـوراه حتـى اآلن ،مع
مـرور قرابـة ثامنين عا ًمـا على تأسيسـها ،وهـو يتسـاءل كيـف ملثـل هـذه اجلامعـات
أن تل ِّبـي احتياجـات الطلاب مـن املهـارات الرضوريـة للعصر القـادم ،ثـم يقـول:
تؤهـل هـذه اجلامعـات الطلاب باملهـارات
“أكاديمـي كويتـي :يتسـاءل“ :كيـف ِّ
املطلوبـة وهـي ليـس لدهيـا أصلا برامـج أكاديميـة عاليـة املسـتوى مثـل دكتـوراه
تـزود باملهـارات املطلوبـة وال العيـش يف العرص اجلديـد الذي يتطلب
الرتبيـة ،إ ًذا ال ّ
مسـتوى برامج دكتوراه ،فعىل سـبيل املثال ال احلرص جامعة الكويت ذات مسـتوى
ماجسـتري تربيـة فقـط دون برامـج دكتـوراه يف الرتبيـة”.
تأسيسـا على خمتلـف وجهـات النظـر أن اجلامعـات اخلليجيـة ال
و ُيمكـن القـول
ً
تـزود طالهبـا باملهـارات واخلبرات والكفـاءات الرضوريـة للحيـاة يف عصر الثورة
ِّ
انعكاسـا لضعـف الربامـج الرتبويـة كما هو
الصناعيـة الرابعـة .ويـأيت هـذا القصـور
ً
حـال السياسـات واإلمكانيـات والتوجهـات األكاديميـة السـائدة يف هـذا املسـتوى
مـن عمليـة اإلنتـاج املعريف.
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-5-3-7الســؤال اخلامــس :يف رأيكــم كيــف ُيكــن للتعليــم العالــي واجلامعــي يف
مجتمعنــا أن يواكــب املوجــة الصناعيــة الرابعــة؟ وما أولويــات التغييــر املطلوبة؟
إذا كانـت جامعاتنـا خارج السـياق التارخيـي لدورها احلضاري غير مهيأة وغري
قـادرة على النهـوض احلضـاري كما أفـاد معظم أفـراد الع ِّينة ،فـإن السـؤال الطبيعي
الـذي يفـرض نفسـه بنا ًء عىل هذه الرؤيـة :هو كيف ُيمكن هلـذه اجلامعات أن تؤ ِّدي
التغير
دورهـا املطلـوب يف عمليـة النهـوض احلضـاري؟ وكيـف ُيمكنهـا أن حتـدث
ُّ
املرغـوب واملطلـوب ملواجهـة حتديـات القـادم مـن السـنني؟ ومـن أجـل الكشـف
عـن مناحـي هـذا التغيير املطلوب توجهنـا إىل أسـاتذتنا من جديد نسـتجوب رأهيم
السـديد يف هـذا املقام.
ين ِّبه الدكتور حممد كامل الرشيف (السعودية) إىل أمـر يف غايـة األمهيـة يتَّصـل
بعمليـة التواصـل واالنقطـاع بين الثـورات الصناعيـة ويفيـد بأننـا حتـى اآلن مل
ندخـل حتـى يف أعتـاب الثـورة الصناعيـة الثالثـة ،فكيـف لنـا أن ننطلـق إىل رحـاب
الثـورة الصناعيـة الرابعـة دون أن ننجـز مـا هـو مطلـوب منـا يف املراحـل السـابقة؟
يقـول الدكتـور الرشيف »:الثـورة الصناعية الرابعـة تعتمد عىل الثـورة الرقم َّية ،وال
ُيمكـن دخـول الثـورة الصناعيـة الرابعـة قبـل إتقان الثـورة الثالثـة الرقم َّيـة ،وأعتقد
أننـا مل نبلـغ هـذه املرحلـة حتى اآلن ،فنحن مـا نزال نخطو خطواتنـا األوىل يف الثورة
الصناعيـة الثالثـة ونحتـاج إىل إتقـان مهارات هـذه الثورة للتمكًّن مـن دخول الثورة
الصناعيـة الرابعة».

ويف هـذا املنظـور يؤكِّـد الدكتـور حممـد حبـش على أمهيـة اسـتقالل اجلامعـات
كمنطلـق لعمليـة التغيري والنهوض باملؤسسـات اجلامعية فيقول« :نحتاج اسـتقالال
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ويؤكِّـد يوسـف حممـد املحميـد عمليـة اإلصلاح على أمهيـة إعـادة بنـاء الربامج
التعليميـة يف اجلامعـات بنـا ًء على نظريـة نقديـة تـرى أن املجهـود العلمـي جيـب أن
ينصـب عىل مواجهة املشـكالت ال أداء الوظائف ،وتطويـر آليات القياس والتقويم
َّ
لتتناسـب مـع مهـارات القـرن احلـادي والعرشين.
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حقيق ًّيـا للمؤسسـة األكاديميـة ،ومنهج َّية صارمة يف سياسـيات التعيين والرتقيات،
وحتتـاج املؤسسـات األكاديميـة بدورهـا إىل دعـم حقيقـي مـن ِق َب ِ
ـل الدولـة عبر
سياسـات تنمويـة حقيقيـة وذلـك مـن أجـل االنطلاق يف عمليـة النهـوض بالتعليم
العـايل يف جمتمعاتنـا اخلليجيـة» .أمـا إبراهيـم مرعـي العتيقـي فيرى بضرورة»
وضـع إستراتيجيات تنطلـق مـن الواقـع ومصاغـة بشـكل علمي حمترف وال تتغري
بتغير الـوزراء واملسـئولني أي تكـون إستراتيجيات دول وليسـت إستراتيجيات
وزارات» .وعلى األثـر ُينـادي الدكتـور سـمري عبـد الرمحـن الشـمريي (عـدن) عىل
اسـتقالل اجلامعـة فيؤكِّـد أن أولويـة التغيير تكمـ ُن يف احترام املؤسسـة األكاديميـة
وعـدم التسـيس احلـا ِّد للجامعـة وااللتـزام باألنظمة والقوانين األكاديميـة .فجودة
املؤسسـة األكاديميـة مرهـون بجـودة الرأسمال البشري وبالبيئـة األكاديميـة
السـليمة .البيئـة األكاديميـة املحبطـة ال تسـاعد على هنضـة العقـل وتطويـر امللكات
فـراج إبراهيم (السـعودية) عىل
العلميـة» .وبـدوره يؤكِّـد الدكتور حسـن طنطـاوى َّ
أمهيـة املهـارات؛ فيرى أنـه جيـب أن يقـوم اإلصلاح يف هيكلـة اجلامعـات بصـورة
تتلاءم مـع القضايـا والتحديـات التـى تواجـه التعليـم العـاىل وذلـك مـن خلال
االهتمام باملهـارات املسـتقبلية للوظائـف املسـتقبلية وليـس حلاجـات سـوق العمـل
ثـم اعتماد نمـوذج جامعـي متقـدِّ م يسرتشـد بـه يف هـذه املرحلـة» .ويف
اآلنيـة ومـن َّ
هـذا السـياق يؤكِّـد الدكتـور أمحـد نصحـي البـاز (البحريـن) على أن التغيير ُيمكـن
ويلـح على أمهيـة
يتـم مـن خلال تشـجيع االبتـكار وترسـيخ املهـارات اجلديـدة
ُّ
أن َّ
تنافـس اجلامعـات على إنشـاء مراكـز البحـث يف تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة،
يتـم تطويـر البنيـة
وإقامـة احلضانـات التكنولوجيـة ومراكـز تشـجيع االبتـكار ،وأن َّ
الترشيعيـة املحبـذة لتلـك التطـورات وتوفير التمويـل املناسـب ،وأن نغـرس بين
الشـباب أمهيـة االنفتـاح على ثقافة الثـورة الصناعيـة الرابعـة والتكنولوجيـا الرقم َّية
وقيـم االبتـكار واإلبـداع».
وضمـن هـذا السـياق مـن التفاعـل مـع الع ِّينـة النخبـة يقـدِّ م املفكـر السـعودي
الدكتـور عبـد اهلل الربيـدي رؤيـة نقديـة إستراتيجية للوضـع القائـم وحيـدِّ د الطريقة
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املثلى لعمليـة االنتقـال احلضـاري للجامعـات يف سـياق اجتامعـي يقـول الربيـدي:
كثيرا ،ومـن أجـل أن تكـون شاسـ ًعا؛ فيجـب
كبيرا فالبـد أن تفكِّـر ً
«لكـي تكـون ً
عليـك أن متلـك رافعـات حضاريـة» .ولتحقيـق ذلـك أرى حتقيـق أربعـة أركان:
-1أن تتبنَّى الدول اخلليجية مرشو ًعا حضار ًّيا عىل املستويات الوطنية واجلامعية.
-2أن تثق احلكومات اخلليجية يف اجلامعات املحلية وتعدها «رافعات تنموية».

 -3متكين اجلامعـات بشـكل حقيقـي بمنحهـا اسـتقاللية ماليـة وإداريـة تامتين يف
ظـل حوكمـة حمكمـة.
 -4منح اجلامعات حريات إدارية وعلمية وبحثية».

ونحـن نعتقـد مـع الربيـدي بأن املنهجيـة التكاملية بين املجتمـع واجلامعة ضمن
ألي
أطـر جمتمعيـة سياسـية ومـن خلال مشروع حضـاري هـو املنصـة احلقيقـة ِّ
هنـوض يف التعليـم العـايل ألن التعليـم العـايل ُيشـكِّل منظومـة مصغـرة ضمـن نظـام
يتم إال يف هذا السـياق
جمتمعـي شـامل ومتكامـل وإن َّ
أي تغيير حقيقي ال ُيمكن أن َّ
املجتمعـي بأبعـاده احلضاريـة.

تصورا شـمول ًّيا متكامال
وعلى غـرار الربيدي تقـدِّ م الدكتـورة العنود الرشـيدي
ً
لعمليـة التحـول املطلوبـة وحتدِّ د سـتة حماور أساسـية هلذا التغيير فتقول:

ثانيـا -نحتـاج إىل ربـط التكنولوجيـا بجميع ممارسـاتنا التعليمية واإلداريـة حتى أنه
يتوجـب عـدم قبـول أي ممارسـة مـا مل تكـن قائمـة على التكنولوجيـا من وسـائل
تواصـل ومراسلات وتدريس واختبـارات ومشـاريع وغريها..
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أوال -وقبـل كل يشء الرتكيـز على العنصر البشري مـن خلال إجبـار األسـاتذة
تؤهلهـم
واملسـؤولني عـن إدارة اجلامعـة على إظهـار مهاراهتـم وقدراهتـم التـي ِّ
ليكونـوا قـوا ًدا فاعلين ومؤثريـن يف تأهيـل جيـل الثـورة الصناعيـة الرابعـة..
ومـن ال يملـك املهـارات فعليـه اكتسـاهبا من خلال التدريب والتعليـم والتنمية
املهنية.

ثالثـا -تكثيـف اجلوانـب امليدانيـة والعمليـة يف املقـررات الدراسـية ،والرتكيـز على
مهـارات التواصـل اإللكتروين واسـتخدامتطبيقـات الكمبيوتـر واهلواتـف الذكيـة.
رابعـا -حتويـل الكتـب الورقيـة إىل كتـب إلكرتونيـة تفاعليـة وتشـجيع الطالب عىل
تصميـم التكاليـف والواجبات باسـتخدام التطبيقـات الذكية.

خامسـا -وليـس آخـرا اسـتحداث مقـررات دراسـية وختصصـات دراسـية جديـدة
تواكـب هـذا التطور.
ومـن جانبهـا ركَّـزت الدكتورة العنـود عىل اجلوانـب الداخلية يف آليات اشـتغال
املؤسسـات اجلامعيـة ويـأيت هـذا الطـرح متكاملا مـع طـرح الربيـدي مـن جهـة
التكامـل بين العـام واخلـاص بين املجتمعـي واألكاديمي بين الداخلي واخلارجي.
تتـم يف إطـار سـياق
ونعتقـد أن املنصـات التـي حدَّ دهتـا الدكتـورة العنـود جيـب أن َّ
تـم حتديـده مـن ِق َب ِ
ـل املفكـر السـعودي عبـد اهلل الربيـدي.
جمتمعـي شـامل َّ
وقـد تكاملـت الـرؤى والتصـورات التـي قدمها أفـراد الع ِّينة ضمن هذا السـياق
وجيـدر بنـا تثبيت بعض النصـوص اهلامة التي تؤكِّـد منظومة من التغريات
املتكامـل
ُ
أو التغييرات الواجبـة ضمـن املنظومـة التدريسـية يف اجلامعـات واألكاديميـات
اخلليجيـة مـن أجـل جتـاوز الواقع واالنطلاق نحو املسـتقبل.

يؤكِّـد الدكتـور حممـد املسـيليم على أولويـات التغيير املطلوبـة فيقـول :مـن أهم
أولويـات التغيير مـا ييل:
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أوال-اختيـار الكفـاءات التدريسـية واسـتقطاب الكفـاءات التدريسـية املتميـزة
دون النظـر إىل الفـروق اجلنسـية والبلـد واجلنـس والنـوع وغريهـا.
ثانيـا -جعـل اجلامعات احلكومية مؤسسـات مسـتقلة مال ًّيا وإدار ًّيـا ورفع هيمنة
الدولة على خيارات هـذه اجلامعات.

ثالثـا -تطويـر آليات البحث العلمي وربط اسـتمرار األسـتاذ اجلامعي التدرييس
بإنجازاته البحثية.
182

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

ويؤكِّـد الدكتـور عبـد الرمحـن األمحـد على اجلوانـب االقتصاديـة وسـوق العمل
تصـورا متكاملا لعمليـة النهـوض احلضـاري للجامعـة فيقـول :ينبغـي على
فيقـدِّ م
ً
اجلامعـة إذا مـا أرادت مواكبـة املوجـة الصناعيـة الرابعـة أن تعطـي مـن احلكومـات
اخلليجيـة مـا ييل:
أوال -االستقاللية االقتصادية واملالية والبحثية.

ثانيا-ربـط اجلامعـات بشـكل جـذري باملصانع وسـوق العمل والسـ َّيام مـن الناحية
البحثية.

ثالثا -توأمة هذه اجلامعات مع جامعات متقدمة عامل ًّيا.

رابعا  -تبادل األساتذة مع اجلامعات األجنبية املتقدمة علم ًّيا.

خامسـا -احلـزم يف متابعـه أعضـاء هيئـه التدريـس مـن حيـث تدريسـهم وإنتاجهـم
العلمـي وخدمتهـم للمجتمـع.
سادسا -عمل رشاكات بني اجلامعات اخلليجية واملصانع واملؤسسات االقتصادية املالية.

بدلـوه مؤكِّـدا حموريـة اإلنسـان والتعليـم وأمهيتـه
و ُيـديل الدكتـور إبراهيـم كـرم ِّ
نغير يف كثير مـن القضايـا املحليـة ملواكبـة التحديات املسـتقبلية:
فيقـول« :جيـب أن ِّ

أوال  -إعطاء التعليم األولوية القصوى يف الربنامج احلكومي.
ثانيا  -بناء اخلطة عىل أساس أن املحور األسايس هو التعليم.

رابعـا  -تطبيـق الفكـر الديمقراطـي يف مجيـع جمـاالت احليـاة املدنيـة والسياسـية
واالقتصاديـة واالجتامعيـة.

وتؤكِّـد منيرة خالـد اهليلـم من جديد على أمهية تزويـد املجتمع باملهـارات وعىل
اجلوانـب الثقافيـة والتكنولوجيـة ،فتقـول« :جيـب علينـا إذا أردنـا الوفـاء بمتطلبات
نوجـه جامعاتنـا على األخـذ بام ييل:
املسـتقبل أن ِّ
ُ
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أي عمل جيب أن يكون من منطلق أن اإلنسان هو حمور التنمية.
ثالثا -انطالق ِّ

أوال -تغليب اجلانب العميل عىل النظري إن أمكن.

ثانيا-تنمية مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد وحل املشكالت.
ثالثا -تنويع طرق التدريس وتنويع الفعاليات.

رابعا  -االنفتاح عىل املجتمع املحيل واجلامعات األخرى.

خامسا -حتقيق التنوع الثقايف.

سادسا -مواكبه التطور التكنولوجي.

سابعا -االهتامم بالناحية البحثية للطالب واملدرسني.

وتفيـض آراء السـادة أعضـاء اهليئـة األكاديميـة بعـدد مـن اآلراء التـي تتميـز
بخصوبتهـا وحيويتها.وجتـدر اإلشـارة يف هـذا السـياق إىل رأي األسـتاذ طـه حسين
مـن اإلمـارات (مديـر حتريـر جملـة شـؤون اجتامعيـة) الـذي ينـادي بتأهيـل األسـاتذة
والطلاب بشـكل كامـل ملواجهـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة ويقرتح تكليف املدرسين
واألسـاتذة بالعمـل لسـنة كاملـة يف إحدى اجلامعـات التي تعتمد مناهجهـا عىل الثورة
الصناعيـة الرابعـة ،ومتكين الطلاب مـن يدرسـوا سـنة كاملـة يف إحـدى اجلامعـات،
واعتماد املـواد التـي درسـها ضمن مقرراهتـم تأهيل البنية التحتية بشـكل كامـل للثورة
الصناعيـة الرابعة».ويبـدو لنـا أن هـذا االقتراح وجيـه إىل حـدٍّ كبير ولكنـه ربما حيتاج
إىل إمكانيـات ماديـة وميزانيـات قـد ال تكـون متوفـرة يف هـذه اجلامعـات.
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ويقرتح الدكتور حممد السبوق  :فتـح ختصصـات جديـدة تسـاير هـذه التطـورات
وكذلـك االهتمام مـن الدولـة بمحاولـة خلـق بيئـة قـادرة على مواجهـة هـذه املوجـة
الصناعيـة .ويـرى الدكتـور وصفـي بولـس رضورة العمـل على تأصيـل الفكـر النقدي
لـدى الطلاب مـن خلال املقـررات واألنشـطة التعليميـة وأسـاليب التقويـم حتـى
يمكنهـم امتلاك أسـس التعامـل مـع معطيـات املوجـة الصناعيـة الرابعـة.
ويقـدِّ م الدكتـور صالـح هويـدي عنـارص إستراتيجية متكاملـة للخـروج مـن
الوضعيـة املأزقيـة للجامعـات اخلليجيـة فينـادي بما يلي:
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-1إعـداد ورش متخصصـة بأطـر أجنبيـة وعربيـة لشرح فلسـفة العصر اجلديـد
وأبـرز اجتاهاتـه.
-2ابتعـاث األسـاتذة األكاديميين ملـدد حمـدودة لالطلاع على جتـارب ومنهجيات
عمـل اجلامعـات الغربية.
-2دعـم حركـة الباحثين األكاديميين يف اجلامعـات وتقديـم احلوافـز املختلفـة
لتشـجيعهم .

ِّ
-4حـث الشركات واملؤسسـات الوطنيـة الكبرى على أن تكـون رشيـك ًا داع ً
ما
للجامعـة ومراكـز األبحـاث فيهـا.

-5ختصيـص ميزانيـات جـادة وحقيقيـة حلركـة البحـث العلمـي وال سـيام داخـل
واملعوقة.
اجلامعـات أسـوة بتجـارب العـامل املتقـدِّ م بـدالًمن امليزانيـات العربيـة اهلزيلـة
ِّ
-6إطالق حرية الرأي واملعتقد للباحثني وصوهنا بترشيعات قانونية ال ُيمكن انتهاكها.

-7إعـادة النظر يف فلسـفة التعليـم اجلامعي ومناهجه ،بالرتكيز عىل أسـلوب التعلم
الـذايت والتشـجيع عليـه منـذ املراحـل الدراسـية األوىل ونقـل الطالـب مـن دور
املسـتمع السـلبي إىل الـدور الفاعـل الناقد.

وتتـواىل الـرؤى والتصـورات حـول العنـارص الرضوريـة لتمكين اجلامعـات
مـن أداء دورهـا التارخيـي يف النهـوض احلضـاري للمجتمعـات اخلليجيـة يف اجتـاه
مواجهـة التحديات املسـتقبلية والسـيام حتديات الثـورة الصناعية الرابعـة .و ُيطالعنا
الدكتـور حممـد فكري فتحي صادق من السـعودية برؤيته وحيدِّ د نسـ ًقا من العوامل
الرضوريـة للنهـوض باجلامعـات أمههـا:
-عقد الورش العلمية واألكاديمية لكافة العنارص البرشية داخل اجلامعة.

 -زيادة املخصصات املالية للبحث العلمي.

-االهتامم بالبنية التحية للجامعات .

حتفيز الطالب عىل املشاركة يف التغيري احلادث.ُ
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-نرش ثقافة التغيري إلدارة أصول املعرفة باجلامعات وتوظيفها خلدمة املجتمع.

ويركِّز الدكتور حسن طنطاوي َّفراج إبراهيم مـن السـعودية على منظومة من
العوامـل املتكاملـة للخـروج مـن وضعيـة القصور اجلامعـي ،أمهها:

-1توحيـد الرؤية والرسـالة السياسـة والرتبويـة وأن تكون اخلطـوط واضحة املعامل
والقسمات وحتديد األدوار .
-2مشاركة املجتمع يف قضايا التعليم .

-3إعادة النظر يف أهداف التعليم العام وسياساته وإسرتاتيجياته.

 -4مشـاركة مجاعـات املصالـح والضغط يف التطوير ألهنم قوة ال ُيسـتهان هبا سـواء
يف اإلصلاح وقضايا التعلم .
َ
ليكون دليال
-5حماولـة اسـتخدام نمـوذج علمـي وعاملي يتوافـق وظروف املجتمـع
للتطـور يف سياسـة تكويـن املعلـم اجلامعي وجلان الرتقيـات وغريها .
ُّ
-6جتنُّـب الرصاعـات الفئوية يف اجلامعات واعتبارها مـن «التابو» داخل اجلامعات
مع احترام الرأي املوضوعي بدون شـخصنة املواقف.
تنص عىل العنارص التَّالية:
ويقدِّ م الدكتور حممد صالح بني هاين رؤيته التي ُّ

ربا عىل ورق.
 -البحث عن أطر تربوية حديثة والسري هبا وقبوهلا وأال تبقى ح ً
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 مشـاركة أعضـاء هيئـة التدريـس بالتغيير بشـكل نظامـي والعمـل على جعـلالعصـف الذهنـي من مهمات اجلامعة السـتخالص املعرفة الضمنيـة من الطالب
واألسـاتذة وتوظيـف هـذه املعرفـة يف بنـاء أطـر جديـدة للعمـل احلقيقـي واجلـاد.

 جيـب ختفيـض سـاعات العمـل لألسـاتذة وإعطائهـم وقتًـا كاف ًيـا للبحـث العلميورفـع رواتبهـم لكـي ال يضطـروا لألعمال اإلضافيـة على حسـاب عملهـم
وتواصلهـم مـع الطلاب.

 يف اعتقـادي أن األسـس الديمقراطيـة يف العمـل هـي التـي تقودنـا إىل فهـم مـانحـن بحاجـة لـه؛ لكـي يسـاعدنا على اكتسـاب ثقافـة الكمبيوتـر وغيره .وخيتم
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الدكتـور رؤيتـه بالقـول« :نحـن قفزنا وفاتتنـا :الزراعة والصناعـة واملعرفة وعىل
أبـواب أن تفوتنـا الثـورة الصناعيـة الرابعـة».

ويتحفنـا الدكتـور حسين احلـاج عيل من الكويت برأي سـديد فيقـول“ :يف رأيي
األول ح ًّقا جلميـع م ْن يرغب حسـب اإلمكانيات
جيـب أن يكـون التعليـم اجلامعـي َّ
وامليـول وأن يكـون هنـاك اختبـارات قبـول للطلبـة والطالبـات يف اجلامعـة حسـب
التخصصـات العلميـة األكثـر رغبة.كما ُيمكـن تصنيـف التعليـم اجلامعـي ضمـن
تصنيفين :األول تعليـم جامعـي تطبيقـي بمعنـى أنه يعطـي املجال للطالـب املقبول
فيـه بالدراسـة اجلامعيـة النظريـة والعمليـة مـع الرتكيـز أكثـر على املجـال العميل من
خلال القاعـات واملخابـر والـورش الفنيـة التابعة للكليـة أو املعهد ويكـون اخلريج
حاملا إلجـازة (بكالوريـوس) يف اختصاصه.
والثـاين تعليـم جامعـي أكاديمـي يكـون القبـول فيـه للطلبـة األكثـر متيـزا وميلا
يتـم فيـه التعمـق باالتصـال املـدروس بشـكل
للدراسـة النظريـة والبحـث العلمـي ُّ
أكثـر مدرسـ ًّيا بحيـث يكونـون نـواة البحـث العلمـي احلقيقـي الـذي تطمـح إليـه
اجلامعـة أو الكليـة أو املعهـد .

وال يضـ ُّن علينـا الدكتـور يوسـف سـلامن أمحـد الريمـي بتقديـم رؤيـة جديـرة
باالهتمام إذ يـرى بضرورة النظـر يف االعتبـارات التاليـة:
-1إعـادة هيكلـة اجلامعات وإستراتيجياهتا لتكون قادرة على مواجهة ومواكبة
الثورة الصناعية.

 -3حتليـل سـوق العمل احلايل واملسـتقبيل وتطوير الربامـج التعليمية لتكون قادرة
على تزويـد الطلبـة باملهارات واملعـارف والقيم الالزمة ملواكبة املتغريات واملنافسـة يف
سـوق العمل احلايل واملسـتقبيل وملواجهة التغريات االقتصادية املتسـارعة.
ُ
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-2تطوير السياسـات الرتبوية والتعليمية يف البلدان العربية ووضع إسرتاتيجيات
ف َّعالـة للتعليـم العـايل واجلامعـي لتكون قادرة على مواجهة ومواكبة الثـورة الصناعية
الرابعة.

يفـوت الدكتـورة ليلى اخل َّيـاط أن تنظـر برؤيـة إستراتيجية للقضية مـن مبدأ
وال
ُ
التأسـيس العلمـي لألطفـال والتالمـذة بد ًءا من املراحل األساسـية حتـى اجلامعة إذ
تقول:

أوال -جيــب تدريــس األطفــال منهــج ()Stemالــذي يتكــون مــن :الرياضيــات
والعلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة يف مراحــل مبكــرة مــن التعليــم ،وإدخــال
لغــة الربجمــة يف التعليــم املبكِّــر يف الــدول املتقدِّ مــة يعنــي تركيــز منــذ ريــاض
األطفــال عــى تدريــس مــا يســمى بالرتميــز بلغــة تتناســب مــع الطفولــة املبكــرة.
ثانيـا -جيـب التأكيـد يف التعليـم بصـورة عامـة على العوامـل الذاتيـة وعلى الطرائق
احلديثـة يف التعليـم مثـل :التعلـم باملحاولـة واخلطـأ والتعلم النقدي مـع االهتامم
بتوفير املـوارد واملختبرات املطلوبة.

ثالثـا -االهتمام بتنميـة املهـارات والكفايـات املتناسـبة مع املوجـة الصناعيـة الرابعة
والتعـاون وغريهـا مـن املهن.

وتبـادر الدكتـور سـارة محـود النفيشـان إىل التأكيـد على أمهيـة بنـاء منظومـة
أخالقيـة ،وقيميـة ،وثقافيـة تتناسـب مـع الواقـع احلضـاري املسـتقبيل ،والعمل عىل
تعليـم اجليـل املقبـل عدة أمـور أمههـا :إستراتيجية التفكير اإلبداعي ،وتق ُّبـل النقد
والتفكير النقـدي ،والثقـة بالنفـس ،واحترام الوقـت واإلدارة املناسـبة للوقـت،
والعمـل على هتيئـة الطلبـة واملعلمين نفسـ ًّيا وأخالق ًّيـا .واألهـم مـن ذلـك ،العمـل
على تغيير وإعـادة هندسـة ثقافـة العمـل حتـى ال نجـد أنفسـنا خـارج السـوق!
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ثـم تقليـل االعتماد على النفـط كمصـدر وحيـد ،والعمـل على ِّ
حـث
ومـن َّ
الشـباب واعتبارهـم طاقـة قيمتهـا تُضاهـي «النفط» بل أفضل! وإال سـنجد أنفسـنا
أمـام حتديـات جديـدة تُضـاف إىل القائمـة احلاليـة وسـنواجه املزيـد مـن الصراع».
ويؤكِّـد األكاديمـي يوسـف حممـد املحميد مـن جهته عىل أمهيـة إعادة بنـاء الربامج
التعليميـة يف اجلامعـات بنـا ًء على نظريـة نقديـة تـرى َّ
أن املجهـود العلمـي جيـب أن
ينصـب على مواجهـة املشـكالت ال أداء الوظائـف ،وتطوير آليـات القيـاس والتقويم
َّ
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لتتناسـب مـع مهـارات القـرن احلـادي والعرشيـن .ويشـدِّ د الدكتـور حممـد حبش عىل
أمهيـة االسـتقالل اإلداري والسـيايس واملـايل للجامعـة فيقـول« :نحتـاج اسـتقالال
حقيق ًّيـا للمؤسسـة األكاديميـة ومنهج َّيـة صارمـة يف سياسـيات التعيين والرتقيـات،
وحتتـاج املؤسسـات األكاديميـة إىل دعـم حقيقـي مـن الدولـة عبر سياسـات تنمويـة
يؤسـس لعملية إخـراج اجلامعات مـن النفق املظلم الـذي تعيش فيه.
حقيقيـة» .وهـذا ِّ

و ُيمكـن االسـتئناس بـرأي املفكـر اإلسلامي الدكتـور حممـد حبـش (جامعـة أبـو
ظبي)الـذي يؤكِّـد على عنصر االسـتقالل احلقيقـي للجامعـات اخلليجيـة إذ يقـول:
«نحتـاج اسـتقالال حقيق ًّيـا للمؤسسـة األكاديميـة ومنهج َّيـة صارمـة يف سياسـيات
التعيين والرتقيـات ،وحتتـاج املؤسسـات األكاديميـة إىل دعـم حقيقـي مـن الدولـة عبر
سياسـات تنمويـة حقيقية».ثم يسـتطر ُد يف القول« :كلام حققت هـذه اجلامعات حيادها
ورصامتهـا األكاديميـة ؛ نالـت مزيـدً ا من االحترام وامتلكت مزيدً ا مـن التأثري ..وكلام
َّ
اضمحـل تأثريهـا ودورهـا».
ارهتنـت للمال السـيايس أو للتدخـل االسـتبدادي؛

اجلسـار (جامعـة الكويـت) منظومـة مـن التصـورات
وتقـدِّ م الدكتـورة سـلوى َّ
التـي تتعلـق بإستراتيجيات التغيير نوجزهـا فيما يلي:
ُ
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يقـر الدكتور بـدر حممد
وضمـن هـذا املسـار مـن التفاعـل الفكـري مع األسـاتذة ُّ
أمحـد حممـد ملـك أمهيـة احلاجـة املاسـة إىل تطويـر اجلامعـة وجعلهـا امتـدا ًدا للتعليم
العـام وفـق فلسـفة تشـهد اتصـاال وتكاملا ،وهـذا يف رأيـه يتط َّلـب حتديـث فلسـفة
التعليـم واملناهـج وطرق التقييـم والتدريس ضمن مفهوم جـودة التعليم ومتطلباته
يف عـامل يشـهد نمـوا هائلا للعمـل املؤسسي يف ظـل اسـتثامر التقنيـة الرقم َّيـة .يقـول
الدكتـور بـدر ملـك »:ويف هـذا السـياق الواسـع املتنامـي البـدَّ من تشـجيع املواهب
واإلبداعـات واالجتهـاد احلـر للمعلمني واملتعلمني .وهذه هي الركائز التي تُشـكِّل
أولويـات املرحلـة يف شـتى املياديـن ،مـع رضورة تفعيـل كافـة مؤسسـات املجتمـع،
ِّ
لبـث العلـوم والفنـون والثقافـة التقنيـة يف ظـل النزعة اإلنسـانية املؤمنـة باحلرية ويف
مسـارات االجتهـاد واملحافظـة على حريـة الفـرد باعتبارهـا ركيزة لنماء املجتمع».

أوال  -إعـادة تقييـم مسـارات التعليـم يف كليـات اجلامعـة لتواكـب متطلبات سـوق
العمـل وفـق رؤى بعيـدة املـدى مـع مراعـاة األحـداث االجتامعيـة واالقتصادية
وأثرهـا يف تراجـع االلتحـاق يف بعـض التخصصـات مثـل :الطـب ،وفـروع
اهلندسـة احلديثـة.
ثانيا-الرتكيـز على معايير اإلدارة الرشـيدة من خالل (الشـفافية ،الرقابة ،املسـاءلة،
اإلدارة الديمقراطيـة ،تطبيق اجلودة الشـاملة).

ثالثـا – تطبيـق معايـر اجلـودة الشـاملة مـع التوسـع يف تطبيـق التخصصـات الدقيقـة
والبـدء يف التحـول مـن املخرجـات الكميـة إىل املخرجـات النوعيـة.
رابعا-تطويـر األنظمـة التعليمية اجلامعية لتأسـيس تعليم جديـد يعتمد عىل اإلبداع
واالبتـكار واسـترشاف املسـتقبل مـن خلال حتديـث اإلمكانـات واملخرجـات
واسـتخدام العلـوم التطبيقيـة واملعلوماتية.

خامسـا -تعزيـز دور اجلامعـات يف مواكبـة املوجـه الثوريـة الرابعـة :يف مسـتوى
املناهـج ،واملدرسين ،واإلستراتيجيات ،والبحـث العلمـي ،وخدمـة املجتمـع.
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سادسـا -على مسـتوى املناهـج التعليمية الزلنا نطبـق منها الطـرق التقليدية بكتاب
جامعـي أحـادي ،ولكـن جيب تشـجيع اسـتخدام املواقـع اإللكرتونيـة واملصادر
اجلامعية هبدف التنويع ومتابعة كل جديد يف عامل التخصص إضافة إىل أسـاليب
التعليـم والتدريـس ال زالـت تقـدِّ م يف أسـاليب نظريـة ممَّـا انعكـس على العالقـة
بين األسـاتذة والطلبـة عالقـة أحاديـة ختلـو مـن التفاعـل والتواصـل املهنـي ،ال
زال هنـاك البعـض منهـم يعتمـد على مصادر حمـدودة وليس لدى البعـض قناعة
بـأن التعليـم اجلامعـي يكـون مـن خلال خـارج األسـوار بحيـث ربـط التعلـم
بمتطلبـات السـوق والوظائـف وأن اسـتخدام نماذج التدريـب املبكـر ودراسـة
احلالـة واخلرائـط املهنيـة ،والتدريـس املصغـر ،والتنويـع يف أسـاليب التدريـس
التـي تعتمـد على الطالب وليس األسـتاذ فقط هـو املحرك اهلام يف إعـادة صياغة
دور اجلامعـات.
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مهما وأساسـ ًّيا يف مؤسسـات
سـابعا-االهتامم بالبحـث العلمـي ال ُيشـكِّل
حمـورا ًّ
ً
التعليـم اجلامعـي حيـث قلـة الدعـم املـادي وعـدم وجـود الكـوادر املتخصصـة
ملسـاعدة األسـاتذة يف احلصـول على قواعـد بيانـات معتمـدة كما أن البحـث
حمورا أساسـ ًّيا يف صناعة القرارات حلل املشـكالت ،لألسـف
العلمي ال ُيشـكِّل ً
اجلامعـات تعـاين مـن فجـوة :أكاديميـة واجتامعيـة واقتصاديـة مـع مؤسسـات
املجتمـع.

وممَّـا ال شـك فيـه أن املقرتحات التي قدَّ مهـا أعضاء اهليئة التدريسـية تصلح لبناء
إستراتيجية تربويـة جديـدة يف جمـال التعليـم العـايل ُيمكنهـا أن تعتمـد يف النهـوض
بعمليـة التعليـم اجلامعـي والعـايل وحتفيـزه للمشـاركة يف مواكبـة الثـورة الصناعيـة
الرابعـة التـي تـدق األبواب.
الفلسفة التربوية الغائبة:
 8ـ اخلروج من املأزق احلضاري-الثورة التربوية.
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يقـول أينشـتاين« :ال نسـتطيع َّ
حـل املشـاكل املسـتعصية بنفـس العقليـة التـي
أوجدهتـا» وهـذا يعنـي أنـه ال ُيمكـن ُّ
حـل أي مشـكلة مـن املشـاكل التـي تواجهنـا
بنفـس املسـتوى مـن الوعـي الـذي كنا عليه عند تشـكُّلها .لقـد أكَّد اإلعلان العاملي
حـول التعليـم العـايل للقـرن احلـادي والعرشيـن ( )1998أن هـذا التعليـم يواجـه
كبيرا من التحديـات املصريية يف خمتلف املسـتويات الدوليـة والوطنية.
اليـوم عـد ًدا ً
وهـذه التحديـات التـي يفرضهـا التطـور والتغير توجـب علينـا أن نتعلـم كيـف
نسـتجيب هلا بوعي خمتلف ومتطور يناسـب مسـتوى التطور اجلديد واالحتياجات
أيضـا أن ننظـر إىل العـامل بطريقـة جديـدة وفلسـفة
اجلديـدة ،وهـذا يوجـب علينـا ً
خمتلفـة .لقـد مـارس التعليـم العـايل دوره احلاسـم يف املـايض لتغيير املجتمـع ودفعه
إىل وضعيـات التقـدُّ م والتغيير ومـا زال دوره مرشو ًعـا اليـوم ،بل يعدُّ عام ً
ال رئيسـ ًا
يف تثقيـف األجيـال اجلديـدة لبنـاء املسـتقبل ومواجهـة حتدياتـه ،وهـذا يتطلـب مـن

التعليـم العـايل نفسـه أن يعيـد تنظيم نفسـه ويغير من تقنياتـه ومنهجياتـه وأدواته يف
مواجهـة حتديـات املصير.

فالتعليـم العـايل حيتـاج يف عصر الثـورة الصناعيـة الرابعـة إىل إجـراء إصالحات
جوهريـة داخليـة متكِّنـه مـن كسر مجيـع احلواجـز التـي حتـول دون االبتـكار .ومـن
هـذه العوامـل ُيشـار إىل ضعـف املخصصـات وامليزانيـات املالية الرضوريـة لتمويل
املشـاريع البحثيـة ،التـي تُعـدُّ رضوريـة يف عمليـة إبـداع االبتـكارات التكنولوجيـة
املهمـة للتصنيـع وإعـادة التجديـد يف عمليـة التصنيـع نفسـها .وهنـاك عـدد كبري من
َّ
العقبـات والتحديـات التـي تتطلـب نو ًعـا مـن املواجهـة اإلستراتيجية مـن أجـل
االنتقـال بالتعليـم إىل املسـتويات املطلوبـة يف جمـال االبتـكار العلمـي والصناعـي.
ومـن أجـل مواجهـة هـذه التحديـات حيتـاج ممارسـو التعليـم العـايل وسـدنته إىل
منظـور عاملـي ملفهـوم التغير والتجديـد واالبتـكار يف صـورة إستراتيجية مبتكـرة
ُتكِّـن مـن حسـاب معـدالت التطويـر واجتاهاتـه التكنولوجيـة يف املسـتوى العاملـي
كما تدفـع إىل العمـل على وضـع اخلطـط اإلجرائيـة املناسـبة لـه.
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يقــول عــي مدكــور« :إن التقنيــة الفائقــة ،وثــورة االتصــاالت ،وتد ُّفــق
املعلومــات ،قــد جعــل املــدارس واجلامعــات احلاليــة يف وطننــا العــريب أشــبه
باخليــول واجلــال واحلمــر التــي تســتخدم يف املواصــات يف زمــن الســيارات
الفارهــة ،والقطــارات الفائقــة الرسعــة ،والطائــرات واألقــار الصناعيــة! إننــا
يف حاجــة إىل إعــادة النظــر يف نظمنــا التعليميــة بصفــة عامــة ،ويف تعليمنــا العــايل
ومــرورا باخلطــط
وجامعاتنــا بصفــة خاصــة ،ابتــداء بالفلســفات والسياســات،
ً
واإلســراتيجيات ،وانتهــاء بالتنفيــذ والتطويــر واملتابعــات»« 222.إن التعليــم العــايل
احلــايل ال حيتــاج فقــط إىل تعديــل وتطويــر ،بــل إن فلســفته وسياســاته ،وهياكلــه
وتنظيامتــه ،وإداراتــه ومتويالتــه ،ووســائطه ومنهجياتــهُّ ،
كل هــذا البــدَّ أن يتغــر
متا ًمــا بحيــث يكــون هنــاك يشء جديــد».223

و ُيمكـن القـول يف هـذا السـياق َّ
أن ما أورده السـادة املشـاركني يف هذا االسـتفتاء
ُيشـكِّل عنـارص إستراتيجية متكاملـة إلخـراج اجلامعـات اخلليجيـة مـن وضعيتهـا
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املأزقيـة و ُيمكننـا بالتأسـيس على مـا قدمـوه أن نركـز على العنـارص التاليـة من أجل
عنـارص إستراتيجية ف َّعالـة لتطويـر اجلامعـات اخلليجيـة وتأهيلهـا ملامرسـة دورهـا
َّ
اخللاق يف مواجهـة التحديـات املسـتقبلية:

-1أن تتبنـى الـدول اخلليجيـة مرشو ًعـا حضار ًّيـا ينطلـق مـن التأكيـد على دور
اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العـايل ومراكـز البحـث العلمـي.
-2أن تثق احلكومات اخلليجية يف اجلامعات املحلية وتعدها «رافعات تنموية».

-3منـح اجلامعـات اسـتقالهلا الكامـل :مال ًّيـا وإدار ًّيـا وأكاديم ًّيـا وجيـب أن يكـون
اسـتقالال حقيق ًّيـا ال انتقـاص فيـه.
-4منـح اجلامعـات حريـات أكاديميـة وإداريـة وعلميـة وبحثيـة بصـورة واسـعة
وغير منقوصـة ،والرتكيـز على إطالق حريـة الـرأي واملعتقد للباحثين وصوهنا
بترشيعـات قانونيـة ال ُيمكـن انتهاكهـا.

-5التأكيـد على أمهيـة التكنولوجيـا والثـورة الرقم َّيـة وربـط التكنولوجيـا بجميع ممارسـاتنا
التعليميـة واإلداريـة حتـى إنـه يتوجـب عـدم قبـول أي ممارسـة مـا مل تكـن قائمـة على
التكنولوجيـا مـن وسـائل تواصـل ومراسلات وتدريـس واختبـارات ومشـاريع وغريهـا.

-6اسـتحداث مقـررات دراسـية وختصصـات دراسـية جديـدة متخصصـة يف جمـال
الثـورة الصناعيـة الرابعـة تكـون قـادرة على مواكبة املرحلـة القادمة من مسـتقبل
الثـورة الصناعيـة القادمة.

-8ربط اجلامعات بشكل جذري باملصانع وسوق العمل والسيام من الناحية البحثية.
-10توأمة هذه اجلامعات مع جامعات متقدِّ مة عامل ًّيا

-9تبادل األساتذة مع اجلامعات األجنبية املتقدمة علم ًّيا.
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-7تطويـر آليـات البحـث العلمـي وربـط اسـتمرار األسـتاذ اجلامعـي التدريسي
بإنجازاتـه البحثيـة.

-10عمـل رشاكات بين اجلامعـات اخلليجيـة واملصانـع واملؤسسـات االقتصاديـة
املالية.
-11تنميـة مهـارات التفكير ال ُعليـا والتفكري الناقـد وحل املشـكالت وتنويع طرق
التدريس والفعاليـات األكاديمية.

-12ابتعـاث األسـاتذة األكاديميين ملدد حمـدودة لالطالع عىل جتـارب ومنهجيات
عمل اجلامعـات الغربية.
-13دعـم البحـث العلمـي وتعزيـز قـدرات الباحثين األكاديميين يف اجلامعـات
وتقديـم احلوافـز املختلفـة لتشـجيعهم.
-14حـث الشركات واملؤسسـات الوطنيـة الكبرى على أن تكـون رشيـك ًا داع ً
ما
للجامعـة ومراكـز األبحاث فيها .وإرشاك املجتمـع ومجاعات املصالح والضغط
يف التطويـر ألهنـم قـوة ال ُيسـتهان هبا سـواء يف اإلصلاح وقضايـا التعلم.
-15ختصيـص ميزانيـات جـادة وحقيقيـة حلركـة البحـث العلمـي والسـيام داخـل
اجلامعـات أسـوة بتجـارب العـامل املتقـدِّ م بـدالً مـن امليزانيـات العربيـة اهلزيلـة
واملعوقـة .واإلنفـاق عىل البحوث العلمية بسـخاء ورفع مسـتويات هذا اإلنفاق
إىل النسـب العامليـة العاليـة.
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 -16إعـادة النظـر يف فلسـفة التعليـم اجلامعـي ومناهجـه ،وإعـادة النظـر يف أهداف
التعليـم العـام وسياسـاته وإستراتيجياته والرتكيـز على أسـلوب التعلـم الـذايت
والتشـجيع عليـه منـذ املراحـل الدراسـية األوىل ونقـل الطالب من دور املسـتمع
السـلبي إىل الـدور الفاعـل الناقد.

-17حماولـة اسـتخدام نمـوذج علمـي وعاملـي يتوافـق وظـروف املجتمـع ليكـون
للتطـور يف سياسـة تكويـن املعلـم اجلامعـي وجلـان الرتقيـات وغريهـا .
دليلا
ُّ

-18جتنُّـب الرصاعـات الفئويـة والتعصبيـة يف اجلامعـات ومنعهـا بقـوة القانـون
التابـو داخـل اجلامعـات مـع احترام الـرأي املوضوعـي بـدون شـخصنة املواقـف.
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-19مشـاركة أعضـاء هيئـة التدريـس التغيير بشـكل نظامـي والعمـل على جعـل
العصـف الذهنـي من أمهيات اجلامعة السـتخالص املعرفـة الضمنية من الطالب
واألسـاتذة وتوظيـف هـذه املعرفـة يف بنـاء أطـر جديـدة للعمـل احلقيقـي واجلـاد.
-20ختفيـض سـاعات العمـل لألسـاتذة وإعطائهـم وقتًـا كاف ًيـا للبحـث العلمـي
ورفـع رواتبهـم لكـي ال يضطـروا لألعمال اإلضافيـة على حسـاب عملهـم
وتواصلهـم مـع الطلاب.
-21أن يكـون التعليـم اجلامعـي األول ح ًّقـا جلميـع من يرغب حسـب اإلمكانيات
وامليول .
َ
لتكـون قـادرة عىل مواجهـة ومواكبة
-22إعـادة هيكلـة اجلامعـات وإستراتيجياهتا
الثـورة الصناعية.
-23تطوير السياسـات الرتبوية والتعليمية يف البلدان العربية ووضع إسرتاتيجيات
َ
لتكـون قـادرة على مواجهـة ومواكبـة الثـورة
ف َّعالـة للتعليـم العـايل واجلامعـي
الصناعيـة الرابعة.
َ
لتكـون
-24حتليـل سـوق العمـل احلـايل واملسـتقبيل وتطويـر الربامـج التعليميـة
قـادرة على تزويد الطلبـة باملهـارات واملعارف والقيـم الالزمة ملواكبـة املتغريات
واملنافسـة يف سـوق العمـل احلـايل واملسـتقبيل وملواجهـة التغيرات االقتصاديـة
املتسـارعة.

 -26ربـط املناقصـات احلكوميـة بمـدى التـزام املصانـع واملؤسسـات االقتصاديـة
بالتعـاون مـع اجلامعـات لالرتقـاء بمسـتوى املخرجـات بما يتامشـى مـع املعرفـة
والثـورة الصناعيـة الرابعـة.
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-25وضـع خطـط بعيـدة املـدى للتوظيـف مبن َّيـة على أسـاس احلاجـات الفعليـة
لسـوق العمـل وتبنِّـي عروض التوظيف ليس تسـعري الشـهادات كما هو حادث
اآلن.

أي قيـادي بمسـتوى مـن مديـر جامعـة ،عميـد ،مسـاعد ،نائـب
-27عـدم تعيين ِّ
عميـد ،رئيـس إال إذا تقـدَّ م بصـور لرؤيتـه املسـتمرة حـول تنفيـذ اخلطـط
اإلستراتيجية واالسـتجابة للثـورة الصناعيـة.
التطـورات يف جمـال العلـم
-28وضـع إستراتيجيات شـاملة ومتناغمـة مـع
ُّ
والتكنولوجيـا.

-29تعديـل املناهـج ليـس وفـق سـوق العمـل ولكـن ضمـن مسـارات جديـدة مل
دائم مـع تغيري
توجـد بعـد ،ويكـون هدفهـا متكين الطالب عىل اسـتقبال اجلديـد ً
املقـررات كل ثلاث سـنوات مـع إضافـة نتائـج األبحـاث العلميـة يف املقـررات.
-٣التأكيـد على أمهيـة البحث العلمـي ،وهناك من يقرتح إنشـاء جامعـات متكاملة
متخصصـة يف البحـث العلمـي يف خمتلـف االختصاصـات واملياديـن املعرفيـة،
وهـذا يتط َّلـب زيـادة كبيرة يف ميزانيـات البحـث العلمـي هلـذه اجلامعات.
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يف اخلتـام نقـول كل زميـل مـن زمالئنـا يف الع ِّينـة وضـع يـده على جـرح نـازف يف
التعليـم العـايل واجلامعي يف اخلليـج .و ُيمكن القول كل النقـاط والقضايا التي أثريت
وملحة
التحـول والتغيير وهي مجيعها رضوريـة
ونوقشـت ترتبـط جوهر ًّيا بإشـكالية
َّ
ُّ
وأساسـية يف بنـاء أي إستراتيجية هنضوية أو إصالحية ،وجيـب أن تؤخذ مجيعها بعني
يتـم تنظيمهـا وحتقيـق تكاملهـا ،لرسـم إستراتيجيات هنضويـة ف َّعالـة
االعتبـار ،وأن َّ
متكِّـن اجلامعـات اخلليجيـة مـن النهـوض بمجتمعاهتـا وتسـنم دورهـا التارخيـي يف
مواجهـة التحديـات القادمـة .يف رأينا هذه النقاط املسـتخلصة من آراء السـادة اخلرباء
يف ميـدان الرتبيـة والتعليـم تُشـكِّل العنـارص األساسـية إلستراتيجية ف َّعالـة لتمكين
اجلامعـات مـن أداء دورهـا احلضـاري يف مسـتقبل الثـورة الصناعيـة الرابعة.
 -9خامتة البحثٌ :
ومض يف آخر النفق ـ حتمية النهوض

عــى أثــر اهلزيمــة التــي حلقــت بأملانيــا أمــام نابليــون يف معركــة (يينــا) عــام 1806
نــادى الشــاعر األملــاين فيختــه بإصــاح التعليــم والرتبيــة إلنقــاذ البــاد ،واســتجاب
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ـم إنشــاء جامعــة برلــن يف عــام  1810التــي
األملــان لدعــوة شــاعرهم الكبــر فتـ َّ
شـكَّلت املنصــة التــي انطلــق منهــا الفالســفة والشــعراء األملــان يبــرون يف اجلامعــة
نفســها بــأن أملانيــا فــوق اجلميــع رغــم االحتــال الفرنــي ألراضيهــا ،وقــد ُع ـنِّ
رئيســا للجامعــة وبــدأ
الفيلســوف الثائــر نيتشــه ()Friedrich Nietzsche
ً
جيــوب البــاد ويلقــي اخلطــب احلامســية داع ًيــا إىل بنــاء اجلامعــات وحتريــر أملانيــا
مــن االحتــال الفرنــي .ويف عــام  1870عندمــا هزمــت فرنســا وانتــرت أملانيــا
أعلــن الكاتــب املشــهور الفرنــي أرنســت رينــان(»:)Ernest Renanإن اجلامعات
األملانيــة هــي التــي انتــرت .224
استطاعت الثورات الصناعية الثالث األوىل أن ِ
حتد ْ
ث تغيريات بنيوية عميقة يف
املجتمـع واالقتصـاد والتعليـم ،ووفـرت هذه التغيرات عنارص التجديـد واالبتكار
يف املناهـج الرتبويـة والتعليميـة وأ َّدت إىل نشـأة أنامط جديدة من مؤسسـات التعليم
العـايل واجلامعـي .و ُيمكننـا مـن خلال هـذه التجـارب التارخييـة لإلنسـانية عبر
ثوراهتـا الثالثـة أن نسـتلهم سـيناريوهات التحـوالت اجلوهريـة والعميقـة التـي
ُيمكـن أن حتـدث يف النظـام الرتبـوي يف ظـل الثـورة التكنولوجيـة الرابعـة.
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وعلى خلاف الثـورات الصناعية السـابقة فـإن الثـورة الرابعة تتم َّيـز بخصائص
التطور
اسـتثنائية تتم َّثـل يف عـدد هائل مـن االبتكارات التي تشترك مجيعها يف سـمة
ُّ
املتسـارع واملسـتمر يف خمتلـف مكوناهتـا وآثارهـا .ومثل هـذا التسـارع التكنولوجي
اهلائـل يتط َّلـب اسـتجابة مماثلـة يف قـدرات وخصائـص األنظمـة التعليميـة ،كما يف
التطـور االجتامعـي .وهـذا يعنـي أن األنظمـة التعليميـة مطالبـة
خمتلـف مسـتويات
ُّ
بتحقيـق ثـورة يف ذاهتـا وإمكانياهتـا ملجـاراة التطـور التكنولوجـي اهلائـل الذي يرتك
بصامتـه يف خمتلـف جوانـب احليـاة والوجـود اإلنسـاين .ومـن هـذا املنظـور فـإن
التكنولوجيـا اجلديـدة سـتفرض إعـادة النظـر بشـكل جـذري يف املناهـج الدراسـية
يف التعليـم العـايل لتمكين الطلاب من فهم التقنيـات وامتالك املهـارات الرضورية
التـي متكِّنهـم مـن القـدرة على حتليـل املعطيـات اجلديـدة وتطويـر نشـاطاهتم ضمن
سـياقات األنظمـة الشـبكية لإلنرتنـت ،كما يتوقع هلـا أن متكِّنهم مـن التفاعل الذكي

املبـدع مـع خمتلـف أنظمـة التكنولوجيـا والبيئـة والنظـم االجتامعيـة والسياسـية.
ويتوقـع يف سـياق ذلـك أن يـؤ ِّدي التفاعـل الدينامي للطلاب مع األنظمة الشـبكية
املع َّقـدة إىل توليـد فعاليـات التغذيـة الراجعـة التـي تـؤدي بدورهـا إىل تعزيـز مسيرة
التقـدم وترسيـع التغير ضمـن منـاخ عاملـي ال يعـرف إال التغير والتبـدل.

ومن املتوقع أن املناهج الدراسـية املسـتقبلية ستركِّز عىل التقنيات الناشـئة ،مثل:
الروبوتـات ،الـذكاء االصطناعـي ،إنرتنـت األشـياء ،األورام النانويـة ،اجلينوميات
والتكنولوجيـا احليويـة ،وذلـك لتوفير قـوة برشيـة علميـة عاملـة ال متتلـك القـدرة
أيضـا
على تطويـر تطبيقـات علميـة ومنتجـات جديـدة فحسـب ،بـل تكـون قـادرة ً
أيضا
على تفسير تأثيرات هذه التقنيـات والتكنولوجيا الرهيبة يف املجتمـع ،وقادرة ً
على هتيئـة األسـس األخالقية ملسيرة العلـم والتكنولوجيـا اجلديدة .وهـذا يعني أن
املناهـج اجلديـدة سـتحتاج إىل مضامين جديـدة تو َّظـف يف مسـاعدة الطلاب على
تطويـر القـدرة على التفكير يف املجـاالت األخالقية واإلنسـانية ،ومتكينهـم من بناء
الوعـي النقـدي بالتأثيرات االجتامعيـة والبرشيـة للتكنولوجيـا اجلديـدة يف فضـاء
أيضـا التأكيـد على أمهيـة بنـاء الوعـي عند الطلاب عىل
الثـورة الرابعـة .وجيـب هنـا ً
فهـم التأثيرات املحتملـة للتكنولوجيـا اجلديـدة يف حيـاة النـاس ووجودهـم .وهذا
يعنـي أن هـذه املناهـج ليسـت معن َّيـة بتمكين الطلاب مـن تطويـر الرخـاء املـادي
وترسـيخه يف املجتمـع بقـدر مـا تُعنـى بعمليـة البنـاء األخالقـي واإلنسـاين حلاميـة
النسـيج االجتامعـي بما ينطـوي عليـه مـن قيـم وأخالقيات.
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مـن الناحيـة االقتصاديـة الرصفـة ،سـتعمل املناهـج على متكين الطلاب مـن
القـدرة على إبـداع األفـكار ،وحتقيـق التعـاون يف فرق وجمموعـات متنوعـة ،وتفهم
االختالفـات الثقافيـة العامليـة ،وسـتؤكِّد عىل مهـارات التأويل للمعلومـات املتغرية
برسعـة ،وامتلاك القـدرة على العمـل مـع اخلبراء وأصحـاب املصلحـة مـن أجـل
الفهـم املشترك ملصـادر التنميـة املسـتدامة.
ففـي الوقـت الـذي أعطت فيه الثـورات الصناعية املبكـرة األولوية لزيـادة املواد
اخلـام واملـوارد الطبيعيـة الالزمـة لتغذيـة مصانعهـا أو مدهنـا – األمـر الـذي أ َّدى
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إىل زيـادة رأس املـال على حسـاب املـوارد املاديـة مثـل :األرض ،والطاقـة املائيـة،
والفحـم ،والنفـط ،واخلشـب -فـإن الثـورة الرابعـة وعلى خالف ذلك سـتؤكِّد عىل
القيمـة الكبيرة للمعرفـة البرشيـة ورأس املـال الثقـايف واإلنسـاين ،كما سـتؤكِّد على
أمهيـة التفاعـل اإلنسـاين ضمـن سـياقات ثقافيـة وإنسـانية بصـورة مسـتمرة .ولـذا
سـيتم تدريـب الطلاب القادريـن على التعلـم يف البيئـات الطبيعيـة لوجودهـم،
َّ
وسـتنمى مهاراهتـم بالتعـاون والتنسـيق مـع جمموعـات العمـل واملعرفـة مـن أجـل
َّ
إجيـاد احللـول للمشـكالت القائمـة وتذليـل الصعوبـات .وسـيكون للجامعـات
والكليـات العلميـة أمهيـة كبيرة يف عمليـة التطويـر وحتقيـق التنميـة املسـتدامة ،كما
كثيرا
سـيكون املسـتقبل رهـن النشـاطات العلميـة واإلبداعيـة للطلاب
َّ
وسـيعول ً
على اخلرجيين الذيـن يمتلكـون القدرة على توجيه املسـتقبل والعيش فيـه .ومن هنا
تطور أشـكاال تفاعلية جديـدة وف َّعالة يف خمتلف
سـيرتتب على املناهـج التعليميـة أن ُّ
املسـتويات الرتبويـة ،وعليهـا أن تركِّـز على اجلوانـب الثقافيـة واألخالقيـة.
وتفـرض الوتائـر املتسـارعة للثـورة الصناعيـة الرابعـة بنـاء أنـواع خمتلفـة مـن
الروابـط املؤسسـية يف املسـتويات املحليـة والعامليـة وذلـك مـن أجـل تقديـم برامـج
على درجـة عاليـة مـن التنـوع واخلصوبـة يف مسـتوى القـدرات واملؤهلات .ويف
هـذا املجـال تبرز أمهيـة برامـج التوأمـة بين مؤسسـات التعليـم املحليـة واألجنبيـة
التـي متكِّـن مـن تطويـر اخلبرات وتبـادل املؤهلات واإلمكانيـات بين املؤسسـات
التوأميـة.
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يمكـن القـول بـأن تباشير هـذا التغيير قـد بـدأت يف بعض
ويف املسـتوى التقنـي ُ
البلـدان املتقدمـة ،حيـث بـدأت بعـض الكليـات واملؤسسـات العلميـة اجلامعيـة
يف الواليـات املتحـدة ويف بعـض بلـدان آسـيا بتقديـم نماذج تربويـة يف مناهـج
التكنولوجيـا املبكِّـرة وهـي مـن هـذا النمـط الـذي يتناسـب مـع فضـاءات الثـورة
الرابعـة .ومـع إدخال هذه التكنولوجيـا الرائدة يف جمال املناهـج التعليمية تربز أمهية
العمـل على إجيـاد الوسـائل الرتبوية التـي تضمن عمليـة التك ُّيف مع هذه األشـكال
اجلديـدة مـن التكنولوجيـا املتقدِّ مـة وذلـك مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة يف

جمـايل :البيئـة واالقتصـاد .وباختصـار ُيمكـن القول بـأن التغييرات املطلوبة يف جمال
التعليـم والتعليـم العـايل عىل حدٍّ سـواء سـتمكِّن الطلاب واملعلمني وأعضـاء هيئة
التدريـس يف اجلامعـات لتسـنم أدوار قياديـة يف عـامل يتغير بإيقاعـات ضوئيـة .وهنـا
البـدَّ للمناهـج الدراسـية أن تعمـل يف هناية األمر عىل إجياد مسـارات تأسيسـية لبناء
الوعـي الطلايب العميق باملسـؤولية األخالقية جتـاه احلالة اإلنسـانية يف فضاء الثورة
الصناعيـة الرابعـة يف القـرن احلـادي والعرشيـن.

ُّ
تـدل املالحظـات املنهجيـة أن أسـاليب التعليـم القائمـة على التلقين مل تتغير
منـذ زمـن أفالطـون ،فما زال الطلاب اليـوم يتجمعـون يف وقـت ومـكان حمدديـن
لالسـتامع إىل حكمـة العلماء والوعـاظ مـن املدرسين .ولكـن هـذه الوضعيـة لـن
تسـتقيم اليـوم مـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي تـؤ ِّدي بدورهـا إىل ثـورة يف بنيـة
تبشر اليـوم بصيغ جديـدة من
التعليـم والتعليـم العـايل على حـدٍّ سـواء وهـي ثـورة ِّ
اجلامعـات الناشـئة التـي تقـوم بالتدريـس والبحـث واخلدمـة بطريقـة خمتلفـة نوع ًّيـا
وكل ًّيـا عما عهدنـاه وألفنـاه يف غابـر األيام حيث سـنجد أنفسـنا قري ًبا أمـام جامعات
متعـددة التخصصـات متكاملـة املنهجيـات تتم َّثـل يف تد ُّفـق افترايض قوامـه فصول
دراسـية وخمتبرات افرتاضيـة ،ومكتبـات افرتاضيـة وربما مدرسين افرتاضيين.
إنـه عـامل حيكمـه الـذكاء االصطناعـي ويتحـرك ذات ًّيـا ضمـن إستراتيجيات إبداعيـة
مذهلـة وخميفـة يف آن واحـد.
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أيضـا أن التعليـم العـايل حيتاج يف عصر الثـورة الصناعية
ومـن اجلديـر باإلشـارة ً
الرابعـة إىل إجـراء إصالحـات جوهريـة داخليـة متكِّنـه مـن كرس مجيـع احلواجز التي
حتـول دون االبتـكار .ومـن هذه العوامل ُيشـار إىل ضعف املخصصـات وامليزانيات
املاليـة الرضوريـة لتمويـل املشـاريع البحثيـة ،التـي تعـدُّ رضوريـة يف عمليـة إبـداع
املهمـة للتصنيـع وإعـادة التصنيـع والتجديـد يف عمليـة
االبتـكارات التكنولوجيـة َّ
التصنيـع نفسـها .وهنـاك عـدد كبير مـن العقبـات والتحديـات التـي تتط َّلـب نو ًعـا
مـن املواجهـة اإلستراتيجية مـن أجـل االنتقـال بالتعليـم إىل املسـتويات املطلوبـة
يف جمـال االبتـكار العلمـي والصناعـي .ومـن أجـل مواجهـة هـذه التحديـات حيتاج
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ممارسـو التعليـم العايل وسـدنته إىل منظور عاملـي ملفهوم التغير والتجديد واالبتكار
يف صـورة إستراتيجية مبتكـرة متكِّـن مـن حسـاب معـدالت التطويـر واجتاهاتـه
التكنولوجيـة يف املسـتوى العاملـي كما تدفـع إىل العمـل عىل وضع اخلطـط اإلجرائية
املناسـبة له.
فالثـورة يف التعليـم ،وليـس جمـرد التطويـر أو التغيير هـو سـبيلنا لدخـول الثورة
الصناعيـة الرابعـة ،ونحـن قـادرون على إحـداث تلـك الثـورة يف تعليمنـا إذا ختلينـا
عـن نمطيتنـا يف التفكير للتخطيـط التعليمـي ،والنظـر الحتياجاتنـا مـن التعليـم يف
املسـتقبل بحياديـة بعيـدً ا عـن العاطفـة والثوابـت غير احلقيقيـة التي أعاقـت تقدمنا
لسـنوات طويلـة؛ عىل أن يشـمل التغري املناهج أوال ورفع كفـاءة املعلم ثان ًيا ،وتغيري
طـرق التدريـس التقليديـة جذر ًّيـا ،وحتسين بيئـة التعليـم وتطويـر أنظمتـه؛ هـذا يف
جانـب التعليـم العـام – مـا مل حتدث الثـورة يف التعليم؛ فـإن الثورة الصناعيـة الرابعة
سـتلتهم ثقافتنـا واقتصادنـا ،واحلديـث عن تطوير وحتسين وإصلاح التعليم مل يعد
جمد ًيـا ،بـل ثبـت فشـله يف السـنوات السـابقة ،واملليـارات التـي أنفقـت على حتسين
تغير فيـه سـوى الشـكل أ َّمـا املضمـون فإنـه مل يتغري..
التعليـم مل ِّ

فاجلامعـات اخلليجيـة وحاهلـا ال خيتلـف أبـدً ا عـن حالـة أخواهتـا اجلامعـات
العربيـة التـي تعـاين من البطالـة الداخلية املزمنـة وهي يف حالة أزمة متواترة راسـخة
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عندمـا نقـارن اليـوم بين جامعاتنـا املختنقـة بأزماهتـا ،واجلامعـات املنطلقة نحو
فضـاءات املسـتقبل ُيصـاب املـرء بالصدمـة والشـعور باإلحبـاط الشـديد ،إذن كـم
هـو الفـرق كبير بين جامعـات تريـدُ أن تواكـب الثـورات العلميـة وبين جامعـات
ُ
تلهـث وراء التغير وتنهمـك يف عـراك مسـتمر
منتجـة للثـورة العلميـة ،فجامعاتنـا
مـع املشـكالت البنيويـة واحليويـة يف الوقـت الـذي تنهمـك فيـه اجلامعـات املتقدِّ مـة
يف صناعـة املسـتقبل وحتديـد املصير .والفـرق كبير بين جامعـات تريـدُ أن تواكـب
ُ
تلهـث وراء
الثـورات العلميـة وبين جامعـات منتجـة للثـورة العلميـة ،فجامعاتنـا
التغير بينما تقـوم اجلامعـات املتقدِّ مـة بصناعـة التغير واملشـاركة فيـه .

مـر زمن ميضء
عبر الزمـن ،وهـذه األزمـة تتوالـد وتشـتدُّ وتتعاظـم باسـتمرار .لقد َّ
على هـذه اجلامعـات كان فيـه بعضهـا متأل ًقـا بين اجلامعـات كجامعة الكويـت التي
شـهدت عرصهـا الذهبـي يف سـتينيات القـرن املـايض ثـم بـدأت رحلـة الرتاجـع مع
واسـتمر هذا الرتاجع حتى يومنا هذا ؛ أصبحت جامعة الكويت
هناية التسـعينيات
َّ
وترهل مسـتمر؛ َف َخ َفت
التـي كانـت درة جامعـات اخلليج يف حالـة تراجع وضعف ُّ
تألقهـا وفتر ازدهارهـا حتـى أصبحـت اليوم خـارج التصنيفـات العامليـة والعربية.
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جامعاتنـا مل تسـتطع أبـدً ا التأثير يف جمتمعاهتا بل خضعـت لقانونية إنتـاج وإعادة
إنتـاج التخ ُّلـف االجتامعـي حسـب تعبير بيير بورديـو ،ألن اجلامعة يتوجـب عليها
أن تؤثـر يف جمتمعهـا؛ فـإن مل تسـتطع سـيتمكَّن املجتمـع مـن التأثير فيهـا وحتويلهـا
كثيرا مـن هـذه اجلامعـات فسـدت
إىل قاعـدة وأداة إلعـادة إنتـاج نفسـه .ولـذا فـإن ً
بفسـاد جمتمعهـا إذ تأثـرت بسـلبيات املجتمـع بدال مـن التأثير فيها وحماربتهـا .ولذا
أصبحـت هـذه اجلامعـات منتجـة ألشـكال خف َّية مـن التخلـف االجتامعـي؛ فانترش
فيهـا الفسـاد األكاديمـي والتعصب والتحزب والوسـاطات واملحسـوبيات وبدأت
ختسر نفسـها .وجامعاتنـا اليـوم َ
قبـل أن تؤثـر يف جمتمعاهتـا مطالبـة اليـوم أن حتـدث
نو ًعـا مـن التغيير يف ذاهتـا وإصلاح الفسـاد الـذي ينخـر يف عظامهـا ،وهـذا يعنـي
َّ
أن عليهـا إعـادة االعتبـار لذاهتـا وأن تتخ َّلـص مـن أمراضهـا الداخليـة وأن تتجاوز
أزماهتـا البنيويـة كـي تسـتطيع ممارسـة دورهـا يف النقلـة احلضاريـة يف املجتمـع .إهنـا
ثـم أن حتدث ثورة يف وسـطها
باختصـار مطالبـة أن حتـدث ثـورة يف ذاهتـا أوال ومـن َّ
أمـس احلاجـة إىل ثـورة إبيسـتيمولوجية أكاديمية تسـتطيع
االجتامعـي ثان ًيـا ،إهنـا يف ِّ
مـن خالهلـا أن تنهـض بقـوة ملامرسـة دورهـا احلضـاري واإلنسـاين يف املجتمع.

ومـن أجـل هذا التغري علينا أن نبحث يف أسـباب تراجـع وخت ُّلف هذه اجلامعات
عـن دورهـا احلضـاري ،علينـا أن نحلـل ونفـكك العوامـل واملتغيرات التـي أ َّدت
ثـم
إىل تعطيـل الفاعليـة التارخييـة للجامعـات العريقـة يف دول اخلليـج العـريب ومـن َّ
علينـا أن نضـع هـذه اجلامعـات مـن جديـد عىل مسـارات االنطلاق نحـو النهوض
احلضـاري بمجتمعاهتا.
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تنبئنـا الدراسـات املسـتقبلية بـأن اجلامعـات التقليديـة لـن يكـون هلـا وجـود أو
تتغير من حيث
حضـور يف معركـة املسـتقبل ويف زمـن الثـورة الصناعيـة .اجلامعـات َّ
الشـكل واملضمـون حيـث البنيـة والوظيفـة ،وهنـاك أشـكال جديـدة للجامعـات
املسـتقبلية ختتلـف جوهر ًّيـا عـن الصيغـة والـدور والوظيفـة للجامعـات التقليديـة.
وتنبـئ هـذه الدراسـات بأن اجلامعات التي ال تتغري مل تسـتطع االسـتمرار يف الوجود
تغير كي تبقـى يف الوجود .ومن هنا يرتتب على جامعاتنا أن تبحث
والشـعار القـادم َّ
عـن صيـغ جديـدة لوجودها .هـذه اجلامعات التـي أصبحت مدارس كبرى للتعليم
لـن تنفـع يف املسـتقبل فالتكنولوجيـا القادمـة سـتجرف كل هـذه الصيـغ والعالمـات
واهليئـات التـي نعرفهـا عن اجلامعـات التقليدية ومن هنا جيب أن حتتسـب للمسـتقل
تغير أو تفنى.
تتغير بمعنـى َّ
وإيقاعاتـه املتسـارعة حتـت إيقـاع غير أو َّ
إذا كانـت جامعاتنـا خارج السـياق التارخيـي لدورها احلضاري غير مهيأة وغري
قـادرة على النهـوض احلضـاري ،فـإن السـؤال الطبيعـي الـذي يفـرض نفسـه بنـا ًء
على هـذه الرؤيـة هـو  :كيـف ُيمكـن هلـذه اجلامعـات أن تـؤدي دورهـا املطلـوب يف
عمليـة النهـوض احلضـاري؟ وكيـف ُيمكنهـا أن حتـدث التغري املرغـوب واملطلوب
ملواجهـة حتديـات القـادم من السـنني؟
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مـن املؤكَّـد أن جامعاتنـا اخلليجيـة حتتـاج إىل إصالحـات كبرى جوهر َّيـة ،وقـد
حـان الوقـت لعمليـة جراحيـة كبرى إلصلاح جـذري يمنـح هـذه اجلامعـات
اسـتقالهلا املفقـود وقدراهتـا املسـتلبة ،حـان الوقـت لتحريـر هـذه اجلامعـات مـن
أغالهلـا وتكسير أصفادهـا وحتطيـم قيودهـا ،حـان الوقـت لرتسـيخ احلريـات
األكاديميـة التـي مت ِّثـل الـروح احلقيقة ألي مؤسسـة أكاديمية ،حـان الوقت لتحويل
وأخيرا ،حـان
هـذه اجلامعـات إىل مؤسسـات بحث َّيـة معن َّيـة باإلنتـاج العلمـي أوال
ً
الوقـت لتحويـل هـذه اجلامعـات مـن مدارس كبرى تعليميـة إىل مؤسسـات علمية
فاعلـة منتجـة للعلـم واملعرفـة ،قـد أزف الوقـت لالنتقـال هبـا مـن كوهنا مؤسسـات
لنقـل املعرفـة إىل مؤسسـات إلنتاجهـا وتوظيفهـا ،وهـذا يعنـي أنـه جيـب عليهـا أن
تتحـول مـن مرحلـة نقـل املعلومـات واكتسـاهبا إىل مرحلـة االقتصـاد املعـريف ،حان
َّ

تتحـول هـذه اجلامعـات إىل مؤسسـات إبداعيـة خت ِّطـط للمسـتقبل
الوقـت لكـي
َّ
تتحول إىل مؤسسـات فاعلة
وترسـم حـدوده وتشـارك يف إنتاجـه ،حان الوقت كـي َّ
يف جمتمعهـا والتحـرر مـن حالـة االنفعـال بسـلبياهتا والتداعـي حتـت وقـع أزماهتـا.
ومـن الطبيعـي أن هـذه اجلامعـات لـن تقـوى أبـدً ا على مواجهـة مصريهـا
احلضـاري دون إرادة جمتمعيـة َّ
خلقـة فاعلـة ونشـطة ،إذ البـدَّ مـن مشروع سـيايس
اجتامعـي هائـل يسـتطيع أن يضـع هـذه اجلامعـات يف مسـاراهتا احلضاريـة وأن
يتحـرك هبـا إىل منصـات االنطلاق التارخيي نحـو النهوض احلضـاري بمجتمعاهتا.
ويرتتـب عليـه أن أيـة حماولـة للنهـوض بالتعليـم العـايل واجلامعـات جيـب أن تكون
شـاملة عامـة وعميقـة وتشـمل كل اجلامعات واملؤسسـات دون االقتصـار عىل هذه
أو تلـك مـن اجلامعـات كام حيـدث اليوم ،إن دخـول جامعة مـا أو جامعتني أو مخس
يف التصنيـف العاملـي للجامعـات ال يعنـي إطال ًقـا أننـا حققنـا تقدُّ مـا يف النهـوض
بالتعليـم ،بـل يكـون النهـوض بعمـل حقيقـي هـادئ صامـت مسـتمر خـارج إطـار
التصنيفـات العلميـة بدون ضجـة أو ضجيج أو صخب إعالمـي ،عمل يبدأ بوضع
تتحول
إستراتيجيات حقيقيـة ليسـت كهـذه التـي ترتسـم عىل الـورق بل تلك التـي ُّ
إىل قـوة حيـة وحيويـة يف عمـق مؤسسـاتنا التعليميـة .وعندهـا نسـتطيع أن نقول بأن
التعليـم العـايل بـدأ يتجـه نحو مسـاراته النهضوية وأن يسـتجمع يف ذاتـه القدرة عىل
أيضـا.
النهـوض للمشـاركة يف املسـتقبل وصناعتـه ً
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(رسـالة ماجسـتري غري منشورة ) .الرياض جامعة امللك سعود.2007 ،
 - 119مهـا الرشيـف ،مهـا ،االسـتقالل الذايت مدخل لتطويـر اإلدارة اجلامعية من
وجهــة نظـر القيـادات األكاديميـة يف اجلامعات السـعودية (رسـالة دكتوراه غري
منــشورة ) جامعـة أم القـرى ،مكة املكرمـة :اململكة العربية السـعودية.2015 ،
ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

219

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 -117عبـد اخلالـق عبـد اهلل :حالـة جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة املرجـع
السـابق ،ص.104

 - 120مها الرشيف ،مها ،االستقالل الذايت املرجع السابق.

 - 121أنـور بـن حممـد الـرواس ،التعليـم العـايل ..بين املنهـج التقليـدي وحريـة
اإلبـداع ،آراء حـول اخلليـج ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H5o

 - 122أنـور بـن حممـد الـرواس ،التعليـم العـايل ..بين املنهـج التقليـدي وحريـة
اإلبـداع ،املرجـع السـابق.
 - 123علي حمافظـة ،احلريـة األكاديميـة يف اجلامعـات األردنيـة ،ضمـن احلريـة
األكاديميـة يف اجلامعـات العربيـة ،بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي
عقدهـا منتدى الفكر العريب 28-27 ،سـبتمرب أيلـول عامن( ،1994 ،ص-23
 )38ص .24

 - 124علي حمافظـة ،احلريـة األكاديميـة يف اجلامعـات األردنيـة ،املرجـع السـابق،
ص .24
-125حممـد جـواد رضـا :اجلامعـات العربيـة مـن الغربـة إىل االغتراب ،املسـتقبل
العـريب ،عـدد  ،182نيسـان/إبريل ،1994 ،ص ،16-4ص.8

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 - 126عبـد اهلـادي نـارص العجمي ،احلريات األكاديمية وجمتمـع التعلم والتفاعل
داخـل املؤسسـات التعليميـة :التعليـم يف اخلليـج بين احلريـة واملحظـورات -
الدراسـات التارخييـة أنموذجـا .ضمن جمموعة مؤلفني ،قضايـا التعليم وحتدياته
يف دول جملـس التعـاون لـدول اخلليج العـريب ،الدوحة :املركـز العريب لألبحاث
ودراسـة السياسـيات ( 2016ص  )111-83ص .84
 - 127خالد الدخيل ،اجلامعات السعودية بني املطرقة والسندان ،مرجع سابق.

 - 128عبـد اهلـادي نارص العجمي ،احلريـات األكاديمية وجمتمع التعليم والتفاعل
داخـل املؤسسـات التعليميـة :التعليـم يف اخلليـج بين احلريـة واملحظـورات -
الدراسـات التارخييـة أنموذجـا ،بحـوث الـدورة الثانيـة ملنتدى دراسـات اخلليج
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واجلزيـرة العربيـة :قضايـا التعليـم ،وحتدياتـه يف دول جملـس التعـاون لـدول
اخلليـج العربيـة ،الدوحـة :املركـز العـريب لدراسـة السياسـات .2015 ،ص .83

 - 129عبـد اهلـادي نارص العجمي ،احلريـات األكاديمية وجمتمع التعليم والتفاعل
داخل املؤسسـات التعليمية ،املرجع السابق ص .89

 - 130عبيـد سـعد اهلل العبـديل ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،
اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيـران/
يونيو.2017
 - 131حممـد جـواد رضـا ،اجلامعـات العربيـة مـن الغربـة إىل االغتراب ،املسـتقبل
العـريب ،عـدد  ،182نيسـان/إبريل ،1994 ،ص.25

 - 132نـادر فرجـاين ،مسـامهة التعليـم العـايل يف التنميـة بالبلـدان العربيـة ،ضمن:
جمموعـة مؤلفين ،الرتبيـة والتنويـر يف املجتمـع العـريب ،بريوت :مركز دراسـات
الوحدة العربية ،سلسـلة كتب املسـتقبل ،العدد  ،2005 ،39ص ،141-105
ص .126

 - 133برنامـج األمـم املتحـدة ،تقرير التنمية اإلنسـانية العربية لعـام  ،2003نحو إقامة
جمتمـع املعرفـة ،عامن :املكتـب اإلقليمي للدول العربية ،املطبعـة الوطنية.2003 ،

 - 134برنامـج األمـم املتحـدة ،تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة لعـام 2003م،
املرجـع السـابق.

 - 136حممـد جزائـري ،هـل قـاد التعليـم املجتمـع اخلليجـي أم العكـس؟ 24
جريـدة الشرق األوسـط ،الثالثـاء  27سـبتمرب  2005العـدد  .9800شـوهد
بتاريـخ  2020/6/8يف:

http://bitly.ws/8IMb
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- 135عبـد اخلالـق عبـد اهلل :حالـة جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،مرجـع
سـابق ،ص.102

 - 137حممـد جزائـري ،هـل قـاد التعليـم املجتمـع اخلليجـي أم العكـس؟ املرجـع
السابق.
 - 138مـروان كمال ،تطويـر اجلامعـات يبـدأ من عدم تسيسـها واسـتقاللية إدارهتا
وأمنهـا اجلامعـي ،وكالة الوقائـع االخبارية ،األربعـاء | :2-04-2012

http://www.alwakaai.com

 -139عبـد اخلالـق عبـد اهلل :حالـة جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،مرجـع
سـابق ،ص.101
 -140عبـد اخلالـق عبـد اهلل :حالـة جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،مرجـع
سـابق ،ص.102
 - 141باقـر النجـار ،إصلاح التعليـم اجلامعـي يف اخلليـج العـريب ،آراء حـول
اخلليـج ،العـدد  - 62نوفمبر  .2009ص  .22-21ص ،12

 - 142تركـي احلمـد ،جامعتـي التـي كانـت ..وإىل أيـن آلـت؟ جملـة الفيصـل:
العـددان  1 ،510-509مـارس  .2019شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:
https://www.alfaisalmag.com/?p=15065

 - 143تركي احلمد ،جامعتي التي كانت ..وإىل أين؟ املرجع السابق.

 - 144طلال السـعيد ،تسـيس جامعـة الكويـت ،السياسـة الكويتيـة ،اخلميـس 4
ديسـمرب (كانـون األول )  ،2014العـدد .16566
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 - 145ناجـح بلال ،أكاديميون لـ»السياسـة» :التدخالت السياسـية هوت بجامعة
الكويـت 10 ،مارس  ،2019شـوهد بتاريخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8Haj

 - 146ناجح بالل ،أكاديميون للسياسة ،املرجع السابق .

 - 147عـارف الصحـاف ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع ،اجلامعـات
السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيران/يونيـو.2017
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 - 148عارف الصحاف ملتقى أسبار احلواري :قضية األسبوع ،املرجع السابق.

 - 149عبـد اهلل بـن صالـح احلمـود ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،
اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 .حزيران/يونيـو.2017
 - 150خالـد قمبر ،هـل هنـاك فسـاد يف التعليـم ...يف مملكـة البحريـن؟ الوسـيط،
العـدد  - 2022األربعـاء  19مـارس .2008
 - 151أرشف سـعد العيسـوي ،الفجـوة بين خمرجـات التعليـم العـايل وعمليـة
التنميـة يف دول جملـس التعـاون ،آراء حـول اخلليـج ،العـدد .2014 ،139
 - 152أرشف سـعد العيسـوي ،الفجـوة بين خمرجـات التعليـم العـايل وعمليـة
التنميـة يف دول جملـس التعـاون ،املرجـع السـابق .
 - 153سـامية اجلبـايل ،التعليـم يف دول اخلليج :طفرة «اجلـودة» وتواضع «املنتوج»
البيـت اخلليجي16 ،أبريل :2019

/https://gulfhouse.org/posts/3601

 - 154طـارق باشـا عماد ،هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب اجلامعـات العامليـة يف
القـرن الواحـد والعرشيـن؟ موقـع حكومة اقليـم كوردسـتان.2008/1/10 ،
شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H5c

 - 156طـارق باشـا عماد ،هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب اجلامعـات العامليـة،
املرجـع السـابق.
 - 157هيئـة حتريـر القافلـة ،ملـف حـول التعليـم اجلامعي وسـوق العمل ،جملة
القافلـة ،بـدون تاريخ شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H8H
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 - 155طـارق باشـا عماد ،هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب اجلامعـات العاملية يف
القـرن الواحـد والعرشيـن؟ ،املرجع السـابق .

 - 158هيئـة حتريـر القافلـة ،ملـف حـول التعليـم اجلامعي وسـوق العمـل ،املرجع
السابق .
 - 159هيئـة حتريـر القافلـة ،ملـف حـول التعليـم اجلامعي وسـوق العمـل ،املرجع
السابق.
 - 160هيئة حترير القافلة ،ملف حول التعليم اجلامعي وسوق العمل ،املرجع السابق .

 - 161أرشف سـعد العيسـوي ،الفجـوة بين خمرجـات التعليـم العـايل وعمليـة
التنميـة يف دول جملـس التعـاون ،مرجـع السـابق.
 - 162فريق حترير القافلة ،حتقيق حول التعليم اجلامعي وسوق العمل ،مرجع سابق .

 - 163فريـق حتريـر القافلـة ،حتقيـق حـول التعليـم اجلامعي وسـوق العمل ،مرجع
سابق .
 - 164نـوف الغامـدي ،ضمن ملتقى أسـبار احلواري :قضية األسـبوع ،اجلامعات
السـعودية بني املطرقة والسـندان ،أسـبار ،األحد 04 ,حزيران/يونيو.2017

 - 165حممـد رؤوف حامـد فتـح اهلل الشـيخ ،املعاناة اليومية للعقـل العريب ،املعرفة
السـورية ،السـنة  ،22العدد  ،258آب /أغسطس ،1883 ،ص .125-92
 - 166شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999
ص(.24 ،)27-20
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 - 167انظـر :فيليـب كومـز ،أزمـة التعليـم يف عاملنـا املعـارص ،ترمجـة أمحـد خيري
كاظـم وخالـد عبـد احلميـد ،القاهـرة ،دار النهضـة.1971 ،
 - 168انظر فيليب كومز :أزمة التعليم يف عاملنا املعارص ،املرجع السابق .

 - 169حممـود أمحـد مـريس ،دور التعليـم العـايل يف إعـداد الكفـاءات مـن القـوى
العاملـة ،جملـة العلـوم االجتامعيـة ،املجلـد ،13العـدد ،4شـتاء ،1985
ص( ،)153-129ص.143
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 - 170حممـود أمحـد مـريس ،دور التعليـم العـايل يف إعـداد الكفـاءات مـن القـوى
العاملـة ،املرجـع السـابق ،ص.142
 - 171فريد حممد أمعضشــو ،التغــريب ..مفهوما ِ
وواق ًعا ،جملة الوعي اإلسالمي:
ُ
ً
وزارة الشـؤون األوقـاف والشـؤون اإلسلامية ،العـدد  ،553الكويـت،
أغسـطس .2011
 - 172شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999
ص(.21 ،)27-20
 - 173شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999
ص(.24 ،)27-20
 - 174شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999
ص(.24 ،)27-20
 - 175شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999
ص(.21 ،)27-20

 - 176نـادر فرجـاين ،مسـامهة التعليم العـايل يف التنمية بالبلـدان العربية ،ضمن :جمموعة
مؤلفين ،الرتبيـة والتنوير يف املجتمع العريب ،بريوت :مركز دراسـات الوحدة العربية،
سلسلة كتب املستقبل ،العدد  ،2005 ،39ص  ،141-105ص .115
 - 177حممد جزائري ،هل قاد التعليم املجتمع اخلليجي أم العكس؟ املرجع السابق.

http://bitly.ws/8IMp

 - 179خالـد الدخيـل ،ضمن ملتقى أسـبار احلـواري :قضية األسـبوع ،اجلامعات
السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ،حزيران/يونيـو،2017
مرجع سـابق.
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 - 178حممـد الرميحـي ،التعليـم ومسـتقبله ،مسـودة ورقـة ملؤمتـر التطـور
الديمغرايف يف دول اخلليج ،الصفحة الشـخصية.2013/3/7 ،شـوهد بتاريخ
 2014/4/5يف:

 - 180خالـد بـن دهيـش ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،
اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ،حزيـران/
يونيـو ،2017مرجـع سـابق.
 - 181عبدالسلام الوايـل ،ضمـن ملتقى أسـبار احلـواري :قضية األسـبوع ،اجلامعات
السـعودية بني املطرقة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيران/يونيو.2017

 - 182عبد اهلل بن صالح احلمود ،ضمن ملتقى أسـبار احلواري :قضية األسـبوع،
اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيـران/
يونيو.2017

 - 183وفيـق قانصـوه ،التعليم العايل اخلليجي :مشـكالت يف التوازن بني النوع والكيف
 ...فهـل تكـون اجلامعات اخلاصة حلاً؟ جريدة احلياة 24 ،مارس.2004 ،

http://www.alhayat.com/article/1200634

 - 184عبـد الرمحـن اهلدلـق ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،
اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيـران/
يونيـو ،2017مرجـع سـابق.
 - 185نـارص املطيري ،خـارج التغطيـة -اجلامعـات وأزمة اإلنتـاج العلمي ،اآلن،
مـارس .11:53 ،2018 ،18

https://www.alaan.cc/article/304358

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 - 186نـارص املطيري ،خارج التغطية -اجلامعات وأزمـة اإلنتاج العلمي ،املرجع
السابق.
 - 187خالـد الدخيـل ،ضمن ملتقى أسـبار احلـواري :قضية األسـبوع ،اجلامعات
السـعودية بني املطرقة والسـندان ،أسـبار ،األحد 04 ,حزيران/يونيو.2017
 - 188خالـد الدخيـل ،ضمن ملتقى أسـبار احلـواري :قضية األسـبوع ،اجلامعات
السـعودية بني املطرقة والسـندان ،املرجع السـابق .
226

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

 - 189سـعد العجمـي ،قائمـة سـوداء أمريكيـة بأسماء  10آالف «د ».مزيفـة..
تتضمـن  68سـعودي ًا ،صحيفـة الريـاض اليوميـة ـ النسـخة اإللكرتونيـة:

http://www.alriyadh.com/369758

 - 190يعقـوب أمحد الرشاح ،شـهادات ومهيـة ،جريدة الراي ،19 ،يناير،2010 ،
العدد .11159
- 191يعقوب أمحد الرشاح ،شهادات ومهية ،املرجع السابق.

 - 192يعقوب أمحد الرشاح ،شهادات ومهية ،املرجع السابق .

 - 193عبـد الرمحـن اهلدلـق ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،
اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيـران/
يونيـو ،2017مرجـع سـابق.

 - 194سـاره بنـت صالـح عيـادة اخلمشي و هيفـاء بنـت عبدالرمحـن صالـح بـن
شـلهوب ،مظاهـر الفسـاد االكاديمي يف اجلامعـات واملـؤرشات التخطيطية للحد
منهـا( ،الريـاض :جامعـة االميرة نـوره بنـت عبدالرمحـن1438 ،هــ 2016 /م).
 - 195سـعد حممـد العجمـي ،تصـورات أعضـاء هيئة التدريس ألسـباب ومظاهر
الفسـاد يف الوسـط األكاديمي يف جامعات دولة الكويت وسـبل التغلب عليها،
رسـالة دكتـوراه ،غري منشـورة ( ،إربد :جامعـة الريموك.)2008 ،

 - 196ربيعـة الكـواري ،حـول الفسـاد يف اجلامعـات اخلليجيـة ،منديـات شـبكة
األسـهم القطريـة .15-09-2009 ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H53

 - 199تقريـر ملوقع نون بوسـت ،فسـاد اجلامعات السـعودية  ..علماء للبيع! ،نون
بوست 9 ،ديسمرب ،2014

http://www.noonpost.com/content/4630

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

227

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 - 197ربيعة الكواري ،حول الفساد يف اجلامعات اخلليجية ،املرجع السابق .
 - 198ربيعة الكواري ،حول الفساد يف اجلامعات اخلليجية املرجع السابق

 - 200انظـر أيضـا  -ربيعـة بـن صبـاح الكـواري ،رسـالة مـن أسـتاذ جامعـي
موجهـة إىل جامعـة قطـر ،األحـد  :2018/10/02:3907 -شـوهد بتاريـخ
:2020/6/3

http://bitly.ws/8H59

 - 201عثمان عبـد امللـك الصالـح ،قـرار حممـول على أسـبابه ،جريدة القبـس ،يوم
الثالثـاء ،تاريـخ  25مايـو  . 1993وقـد أعيـد نشره يف أركان لالستشـارات
القانونيـة.
 - 202عثامن عبد امللك الصالح ،قرار حممول عىل أسبابه ،املرجع السابق.

 - 203عمـر عبيـد حسـنة :املشـاكلة الثقافيـة (مسـامهة يف إعـادة البنـاء) ،املكتـب
اإلسلامي ،بيروت ،ط ،1993 ،1ص98

 - 204سـلطان بلغيـث ،مرتكـزات النهوض التنموي يف العـامل العريب ،النبأ ،العدد
 ،85ابريل .2007 ،شوهد بتاريخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H5t

 - 205سـلطان بلغيـث ،مرتكـزات النهـوض التنمـوي يف العـامل العـريب ،املرجـع
السـابق.
 - 206حممـد حمفـوظ ،مفهـوم احلداثـة قـراءة تارخييـة ،جملـة الكلمـة ،عـدد ،15
منتـدى الكلمـة للدراسـات واألبحـاث ،بيروت ،ربيـع ،1997ص.53
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 - 207علي بـن أمحـد مدكـور ،تطويـر التعليـم العـايل يف الوطن العـريب :الطريق إىل
املسـتقبل ،حوليـة كليـة املعلمين يف أهبـا العـدد رقـم  ،6فربايـر .2014 ،شـوهد
بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H5z

 - 208علي بـن أمحـد مدكـور ،تطويـر التعليـم العـايل يف الوطـن العـريب ،املرجـع
السـابق.
228

ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

 - 209علي بـن أمحـد مدكـور ،تطويـر التعليـم العـايل يف الوطـن العـريب ،املرجـع
السـابق .
 - 210حممـد جـواد رضـا ،الثقافـة الثالثـة :اجلامعـات العربيـة وحتـدي العبـور مـن
بـرزخ الثقافتين ،ضمـن :جمموعـة مؤلفين ،الرتبيـة والتنوير يف املجتمـع العريب،
بيروت :مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،سلسـلة كتب املسـتقبل ،العـدد ،39
 ،2005ص  ،65-41ص .103

 - 211برنامـج األمـم املتحـدة ،تقرير التنمية اإلنسـانية العربية لعـام 2003م ،نحو إقامة
جمتمـع املعرفة ،عمان :املكتب اإلقليمي للـدول العربية ،املطبعـة الوطنية.2003 ،

- 212عبـد اهلل بوبطانـة :اجلامعـات وحتديـات املسـتقبل مـع الرتكيـز على املنطقـة
العربيـة ،عـامل الفكـر ،عـدد ،2سـبتمرب ،1988ص( ،)111-93ص.111
 - 213أنـور بـن حممـد الـرواس ،التعليـم العـايل ..بين املنهـج التقليـدي وحريـة
اإلبـداع ،املرجـع السـابق.
 - 214أنـور بـن حممـد الـرواس ،التعليـم العـايل ..بين املنهـج التقليـدي وحريـة
اإلبـداع ،املرجـع السـابق .
- 215عبـد احلـي يوسـف ،مقابلة مع املفكر السـعودي إبراهيـم البليهي :االنغالق
الثقـايف واالسـتبداد السـيايس ..سـببا ختلفنـا ،القبـس ،الثالثـاء 30 ،سـبتمرب
 - 2014العـدد .14848

�217 - Foster George M.,Traditional culture and the impact of techno
logicalchang, Harper Rowpublisher , New York , 1962 , pp 25-31.

 - 218انظـر :علي عبـد اهلل خليفـة :التراث الشـعبي والتغيرات االجتامعيـة الرسيعـة يف
اخلليـج ،ضمـن حمـارضات املوسـم الثقـايف الثـاين  ،1986/85املجمـع الثقـايف ،أبـو ظبـي.
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 - 216عبـد احلـي يوسـف ،مقابلـة مـع املفكـر السـعودي إبراهيم البليهـي ،املرجع
السابق.

 - 219إبراهيـم عبـد اهلل غلـوم :الثقافـة وإشـكالية التواصـل يف جمتمعـات اخلليـج
العـريب ،نيقوسـيا ،قبرص :دملـون للنشر.1991 ،
- 220يوسـف سـيد حممـود عيـد ،اجتاهـات حديثـة لتطويـر التعليـم اجلامعـي،
القاهـرة ،جامعـة القاهـرة.2002 ،
 - 221يوسـف سـيد حممـود عيـد ،اجتاهـات حديثـة لتطويـر التعليـم اجلامعـي،
املرجـع السـابق.
 - 222علي بـن أمحـد مدكـور ،تطويـر التعليـم العـايل يف الوطـن العـريب ،مرجـع
سـابق .
 - 223علي بـن أمحـد مدكـور ،تطويـر التعليـم العـايل يف الوطـن العـريب ،مرجـع
سـابق .
 - 224إليـاس الزيـن :اجلامعـة اللبنانيـة وإعـادة بنـاء لبنـان وتطويـره ،دراسـات
عربيـة ،عـدد ،2كانـون األول  ،1977ص.45
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قائمة املراجع
أوالً ـ املراجـــع العربية.
ثاني ًا ـ املراجع األجنبية.
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ً
أوال ـ املراجـــع العربية.
 ابتسـام بنـت عبـد اهلل عمـر بـا سـعيد ،اسـتقاللية اجلامعـات احلكوميـة يف اململكـةالعربيـة السـعودية :دراسـة اسـترشافية ،رسـالة دكتـوراه يف اإلدارة الرتبويـة،
الريـاض :جامعـة امللك سـعود عامدة الدراسـات العليا كلية الرتبية قسـم اإلدارة
الرتبويـة ،العـام اجلامعـي .1918-1971
 إبراهيـم عبـد اهلل غلـوم :الثقافة وإشـكالية التواصل يف جمتمعـات اخلليج العريب،نيقوسـيا ،قربص :دملـون للنرش.1991 ،
 أرشف سـعد العيسـوي ،الفجـوة بين خمرجات التعليـم العايل وعمليـة التنمية يفدول جملـس التعـاون ،آراء حـول اخلليج ،العـدد .2014 ،139

 ألفين توفلـر :صدمـة املسـتقبل أو املتغيرات يف عـامل الغـد ،ترمجـة حممـد عليناصيـف ،هنضـة مصر ،القاهـرة .1990

 إليـاس الزيـن ،اجلامعـة اللبنانيـة وإعـادة بنـاء لبنـان وتطويـره ،دراسـات عربيـة،عـدد ،2كانـون األول .1977
 آمنـة خليفـة ،التعليـم العـايل والتنميـة يف دولـة االمـارات العربيـة املتحـدة ،ورقـةمقدمـة إىل منتـدى التنميـة :التعليـم العـايل يف دول جملـس التعاون لـدول اخلليج
ُ
مستقبل التعليم العايل اخلليجي يف ضوء ال َّثورة الصناع َّية الرابعة قراءة نقدية يف إشكالية الصريورة واملصري

233

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 املضحكـي ،جواهـر ،ضمان اجلـودة يف قطـاع التعليـم العـايل يف دول جملـسالتعـاون اخلليجـي :الواقـع ،التحديـات ،واألولويـات ،ورقـة مقدمـة إىل املؤمتـر
الثالـث حـول« :إدارة وحتسين اجلودة يف التعليم العايل» ،برعاية الشـبكة العامنية
للجـودة يف التعليـم العـايل ،مسـقط  25-24فربايـر /شـباط.2017 ،

العربيـة يف املنامـة – البحريـن ،جمموعـة أوراق اللقـاء السـنوي الثـاين والثالثين،
خلال الفترة مـن  11 - 10فربايـر .2011

 أميرة بـن طـرف ،التعليـم العـايل :الدارسـون يف اخلـارج  32ألفـ ًا ..معظمهـم يفأميركا ،جريـدة القبـس 7 ،فربايـر ،2016 ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

https://ajialq8.com/?p=38934

 أنـور الزيـادات ،أكاديميـون :اجلامعـات العربيـة حتتضر وتنتـج املوظفين الاملعرفـة ،العـريب 24 ،يوليـو .2019 ،شـوهد بتاريـخ  .2020/1/2شـوهد
بتاريـخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H9j

 أنـور بـن حممـد الـرواس ،التعليـم العايل ..بين املنهـج التقليدي وحريـة اإلبداع،آراء حـول اخلليج ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H5o

 أنـور بـن حممـد الـرواس ،التعليـم العايل ..بين املنهـج التقليدي وحريـة اإلبداع،آراء حـول اخلليج ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H5o
 إينـاس عبـد اهلل ،اقتصـاد املعرفـة :أربعـة حمفـزات خليجيـة لتطويـر االقتصـادالرقمـي ،املسـتقبل للبحـث العلمـي ،االثنين  /2فربايـر  .2015 /شـوهد
بتاريـخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H4M
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 باقـر النجـار ،إصلاح التعليـم اجلامعـي يف اخلليـج العـريب ،آراء حـول اخلليـج،العـدد  - 62نوفمبر  .2009ص .22-21
 باقـر النجـار ،التعليـم اجلامعـي يف البحريـن ،ورقـة مقدمـة إىل منتـدى التنميـة:التعليـم العـايل يف دول جملـس التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ،جمموعـة أوراق
اللقـاء السـنوي الثـاين والثالثين ،املنامـة يف 11 - 10فربايـر .2011
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 برنامـج األمـم املتحـدة االنامئـي ،تقريـر املعرفـة العـريب للعـام  ،2014الشـبابوتوطين املعرفـة ،مؤسسـة حممـد بـن راشـد آل مكتـوم ،دار الغديـر للطباعـة
والنشر ،ديب.2014 ،
 برنامـج األمـم املتحـدة ،تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة لعـام  ،2003نحـوإقامـة جمتمـع املعرفـة ،عامن :املكتـب اإلقليمي للـدول العربية ،املطبعـة الوطنية،
.2003

 بيـل جيتـس ،املعلوماتيـة بعـد اإلنرتنـت :طريـق املسـتقبل ،ترمجـة عبـد السلامعطـوان ،الكويـت :عـامل املعرفـة العـدد.1998 ،231 ،
 تركـي احلمـد ،جامعتـي التـي كانـت ..وإىل أيـن آلـت؟ جملـة الفيصـل :العـددان 1 ،510-509مـارس  .2019شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

https://www.alfaisalmag.com/?p=15065

 تقريـر ملوقـع نـون بوسـت ،فسـاد اجلامعـات السـعودية  ..علماء للبيـع! نـونبوسـت 9 ،ديسـمرب ،2014
http://www.noonpost.com/content/4630

 مجيـل سـليمي ،التعليـم العـايل يف العـامل العـريب :مـن مـاض جميـد إىل مسـتقبلمبهـم؟ مؤسسـة قطـر 29 ،أكتوبـر  .2015شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H9c

 خالـد الدخيـل ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع ،اجلامعـاتالسـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد  04حزيران/يونيـو.2017

 خالـد الرديعـان ،اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،ضمـن ملتقـىأسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع ،أسـبار ،األحـد  04حزيران/يونيـو:2017
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 جـون ديكنسـون :العلـم واملشـتغلون بالبحـث العلمـي يف املجتمـع احلديـث،سلسـلة كتـب عـامل املعرفـة ،112 ،الكويـت  ،1987ص .189

 خالـد بـن دهيـش ،اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،ضمـن ملتقـىأسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع ،أسـبار ،األحـد  04حزيران/يونيـو.2017

 خالـد قمبر ،هـل هنـاك فسـاد يف التعليـم ...يف مملكـة البحرين؟ الوسـيط ،العدد - 2022األربعـاء  19مـارس .2008

 ربيعـة الكـواري ،حـول الفسـاد يف اجلامعـات اخلليجية ،منديات شـبكة األسـهمالقطرية .15-09-2009 ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H53

 ربيعـة بـن صبـاح الكـواري ،رسـالة مـن أسـتاذ جامعـي موجهة إىل جامعـة قطر،األحـد  :2018/10/07 02:39 -شـوهد بتاريـخ :2020/6/3
http://bitly.ws/8H59
 سـاره بنـت صالـح عيـادة اخلمشي وهيفاء بنـت عبدالرمحن صالح بن شـلهوب،مظاهـر الفسـاد االكاديمـي يف اجلامعـات واملـؤرشات التخطيطيـة للحـد منهـا،
(الريـاض :جامعـة االميرة نـوره بنـت عبدالرمحـن 1438 ،ھ.)2016 /
 سـامية اجلبـايل ،التعليـم يف دول اخلليـج :طفـرة «اجلـودة» وتواضـع «املنتـوج»البيـت اخلليجـي 16 ،أبريـل :2019

https://gulfhouse.org/posts/3601

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 سـعد العجمـي ،قائمـة سـوداء أمريكيـة بأسماء  10آالف «د ».مزيفـة ..تتضمـن 68سـعود ًّيا ،صحيفـة الريـاض اليوميـة – النسـخة اإللكرتونيـة:
http://www.alriyadh.com/369758
 سـعد عبـد اهلل بـردي الزهـراين ،مواءمـة التعليـم العـايل السـعودي الحتياجـاتالتنميـة الوطنيـة ،ورقـة مقدمـة إىل منتـدى التنميـة :التعليم العـايل يف دول جملس
التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة يف املنامـة – البحريـن ،جمموعـة أوراق اللقـاء
السـنوي الثـاين والثالثين ،خلال الفترة مـن  11 - 10فربايـر .2011
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 سـعد حممد العجمي ،تصورات أعضاء هيئة التدريس ألسـباب ومظاهر الفسـاديف الوسـط األكاديمـي يف جامعـات دولة الكويت وسـبل التغلب عليها ،رسـالة
دكتوراه ،غري منشـورة( ،إربد :جامعـة الريموك.)2008 ،

 سـعيد إسماعيل علي :اجلامعـات العربيـة :أهدافهـا وأزمتهـا ،الوحـدة ،املجلـسالقومـي للثقافـة العربيـة ،عـدد ،72أيلـول  ،1990ص(.)22-14

 سـعيد بـن حممـد املليص ،التعليـم العايل يف دول اخلليج العربية  -واقعه ومشـكالته،رسـالة اخلليج العريب ،السـنة  ،22العدد ( ( ،2001. )81ص .) 94-77
 سلام أمحـد العبلاين ،وعـود الثـورة الصناعيـة الرابعـة منعطـف هائـل يف تاريـخالبرشيـة( ،االفتتاحيـة) جملـة التقـدم العلمـي ،جملـة علميـة فصليـة تصـدر عـن
مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي العـدد - 103أكتوبـر ،2018

 سـلطان بلغيـث ،مرتكـزات النهوض التنمـوي يف العامل العريب ،النبـأ ،العدد ،85ابريل .2007 ،شـوهد بتاريخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H5t

 شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999ص(.24،)27-20
 شـبل بـدران ،التعليـم اجلامعـي وحتديـات املسـتقبل ،اهللال ،ينايـر،1999ص(.21،)27-20

http://bitly.ws/8H5c

 طالل السـعيد ،تسـيس جامعة الكويت ،السياسـة الكويتية ،اخلميس  4ديسـمرب(كانـون األول )  ،2014العدد .16566
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 طـارق باشـا عماد ،هـل سـتلتحق جامعاتنـا بركـب اجلامعـات العامليـة يف القـرنالواحـد والعرشيـن؟ موقع حكومة اقليم كوردسـتان .2008/1/10 ،شـوهد
بتاريـخ  2020/6/3يف:

 عـارف الصحـاف ملتقى أسـبار احلواري :قضية األسـبوع ،اجلامعات السـعوديةبني املطرقة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيران/يونيو.2017

 عبـد احلـي يوسـف ،مقابلـة مـع املفكـر السـعودي إبراهيـم البليهـي :االنغلاقالثقـايف واالسـتبداد السـيايس ..سـببا ختلفنـا ،القبـس ،الثالثـاء 30 ،سـبتمرب
 - 2014العـدد .14848
 عبـد اخلالـق عبـد اهلل ،حالـة جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،ضمـن احلريـةاألكاديميـة يف اجلامعـات العربيـة ،بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي
عقدهـا منتـدى الفكـر العـريب 28-27 ،سـبتمرب أيلـول عمان( ،1994 ،ص
.)112-93
 عبـد الرمحـن اهلدلـق ،ضمن ملتقى أسـبار احلـواري :قضية األسـبوع ،اجلامعاتالسـعودية بني املطرقة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيران/يونيو،2017
 عبـد العـايل حـويض ،البحـث العلمـي ،حـوار تلفزيـوين ،لقنـاة اجلزيـرة أجـرىاحلـوار أمحـد بشـتو .اجلزيـرة نـت :شـوهد يف  2020/6/2يف:
http://bitly.ws/8GLG

 عبـد العزيـز اجلـار اهلل ،زيـادة عـدد اجلامعـات ،اجلزيرة كـوم ،االربعـاء  15فرباير .2017شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:

http://bitly.ws/8H92

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 عبـد اهلل بـدران ،الثـورة الصناعيـة الرابعـة الشـغف باملسـتقبل الغامـض ،جملـةالتقـدم العلمـي ،جملـة علميـة فصليـة تصـدر عـن مؤسسـة الكويـت للتقـدم
العلمـي العـدد ،103أكتوبـر .2018

 عبـد اهلل بـن صالـح احلمـود ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيـران/
يونيـو.2017
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 عبـد اهلل بـن صالـح احلمـود ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضيـة األسـبوع،اجلامعـات السـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيـران/
يونيـو.2017

 عبـد اهلل بوبطانـة ،اجلامعـات وحتديات املسـتقبل مع الرتكيز على املنطقة العربية،عامل الفكر ،عدد ،2سـبتمرب ،1988ص(.)111-93
 عبـد اهلـادي نـارص العجمـي ،احلريـات األكاديميـة وجمتمـع التعلـم والتفاعـلداخـل املؤسسـات التعليميـة :التعليـم يف اخلليـج بين احلريـة واملحظـورات -
الدراسـات التارخييـة أنموذجـا .ضمن جمموعة مؤلفني ،قضايـا التعليم وحتدياته
يف دول جملـس التعـاون لـدول اخلليج العـريب ،الدوحة :املركـز العريب لألبحاث
ودراسـة السياسـيات ( 2016ص .)111-83

 عبـد اهلـادي نـارص العجمـي ،احلريـات األكاديميـة وجمتمـع التعليـم والتفاعـلداخـل املؤسسـات التعليميـة :التعليـم يف اخلليـج بين احلريـة واملحظـورات -
الدراسـات التارخييـة أنموذجـا ،بحـوث الـدورة الثانيـة ملنتدى دراسـات اخلليج
واجلزيـرة العربيـة :قضايـا التعليـم ،وحتدياتـه يف دول جملـس التعـاون لـدول
اخلليـج العربيـة ،الدوحـة :املركـز العـريب لدراسـة السياسـات.2015 ،

 عبدالسلام الوايـل ،ضمـن ملتقـى أسـبار احلـواري :قضية األسـبوع ،اجلامعاتالسـعودية بين املطرقـة والسـندان ،أسـبار ،األحـد 04 ,حزيران/يونيو.2017

 عبيد سعد اهلل العبديل ،ضمن ملتقى أسبار احلواري :قضية األسبوع ،اجلامعاتالسعودية بني املطرقة والسندان ،أسبار ،األحد 04 ,حزيران/يونيو.2017
 عثمان عبـد امللـك الصالـح ،قـرار حممـول على أسـبابه ،جريـدة القبـس ،يـومُ
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 عبـداهلل مجعـه الكبيسي :عـرض وحتليـل بعـض اجلوانـب التارخييـة جلامعـة قطـر .- 93 / 1994 - 73 / 1974جملـة كليـة الرتبيـة العـدد (( )11جـزء )3
جامعـة عين شـمس .1997

الثالثـاء ،تاريـخ  25مايـو  .1993وقـد أعيـد نشره يف أركان لالستشـارات
القانونيـة.

 عدنـان عضيمـة ،العصر الرقمي اجلديد» ...وإعادة صياغة مسـتقبل الشـعوب،االحتـاد 4 ،فربايـر  .2014شـوهد بتاريخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H8g

 علي أمحـد الطـراح ،التعليـم العـايل والتنميـة وحتديـات املسـتقبل :الكويـتنموذجـا ،ورقـة مقدمـة إىل منتـدى التنمية :التعليم العـايل يف دول جملس التعاون
لـدول اخلليـج العربيـة يف املنامـة – البحريـن ،جمموعـة أوراق اللقـاء السـنوي
الثـاين والثالثين ،خلال الفترة مـن  11 - 10فربايـر .2011

 علي بـن أمحـد مدكـور ،تطويـر التعليـم العـايل يف الوطـن العـريب :الطريـق إىلاملسـتقبل ،حوليـة كليـة املعلمين يف أهبـا العـدد رقـم  ،6فربايـر .2014 ،شـوهد
بتاريـخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H5z
 علي حـرب ،حـوار الثقافـات واخلروج من املـأزق :مترس يف سياسـة معرفية جديدة،املنطلـق اجلديـد ،العدد الثالث ،صيف -خريـف  ،2001ص .118-103
 علي عبـد اهلل خليفـة :الرتاث الشـعبي والتغريات االجتامعيـة الرسيعة يف اخلليج،ضمـن حمارضات املوسـم الثقايف الثـاين  ،1986/85املجمع الثقـايف ،أبو ظبي.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 علي حمافظـة ،احلريـة األكاديميـة يف اجلامعـات األردنية ،ضمن احلريـة األكاديميةيف اجلامعـات العربيـة ،بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التي عقدهـا منتدى
الفكـر العـريب 28-27 ،سـبتمرب أيلول عمان( ،1994 ،ص.)38 -23

 عمر عبيد حسـنة ،املشـاكلة الثقافية (مسامهة يف إعادة البناء) ،املكتب اإلسالمي،بريوت ،ط.1993 ،1
 فريد حممد أمعضشــو ،التغــريب ..مفهوما ِوواق ًعا ،جملة الوعي اإلسلامي :وزارة
ُ
ً
األوقاف والشـؤون اإلسلامية ،العدد  ،553الكويت ،أغسـطس .2011
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 فريـق حتريـر القافلـة ،حتقيـق حول التعليم اجلامعي وسـوق العمل ،جملـة القافلة،شـوهد بتاريخ  2020/1/2يف:
http://bitly.ws/8H8H

 فـواز سـعد ،اجلامعـات والثـورة الصناعيـة الرابعـة ،صحيفـة مكـة ،اخلميـس 7يونيـو .2018 ،شـوهد بتاريـخ  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H4G

 فيصـل املتعـب ،العمر لـ اجلريـدة :كلية الرتبية غري مؤهلة لطرح برامج الدكتوراهحالي ًا ،اجلريدة .2017 /10/24 ،شوهد يف  2020/6/3يف:
http://bitly.ws/8H9a

 فيليـب كومـز ،أزمـة التعليـم يف عاملنـا املعـارص ،ترمجـة أمحد خريي كاظـم وخالدعبـد احلميـد ،القاهـرة ،دار النهضة.1971 ،
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