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ملخص
نُرش "التصنيف األكادميي الدويل للجامعات" األول يف عام  2003عىل موقع جامعة جياو تونغ يف
ريا عىل املستويني األكادميي واإلعالمي ما فتئ يتأكد ويتع ّزز
شانغهاي .وحقق هذا التصنيف نجا ً
حا كب ً
منذ ذلك الحني ،سواء بالنظر إىل التنظيم الداخيل للجامعات ،أو بالنظر إىل سمعتها الدولية واستقطابها
للطالب ،أو من قبل واضعي السياسات العمومية للرتويج ملشاريع اإلصالح ،أو بني البلدان املتنافسة يف
تحول
ً
ما ،شهد تصنيف شانغهاي لعام 2019
سياقات التقسيم الدويل للمعرفة .وبعد
ميض خمسة عرش عا ً
ّ
مهم من جهة أنه أصبح يشمل أفضل ألف جامعة يف العامل ،عوضً ا عن أفضل خمسمئة جامعة يف الدورات
ً
الخمس عرشة املاضية .ويطرح هذا األمر ،عىل الرغم من ولوج عد ٍد من الجامعات العربية مجال التصنيف،
أسئل ً
ة مركّبة بالنسبة إىل املنظومة الجامعية العربية يف سياقات العوملة املتزايدة والتقسيم الدويل
وتحليل.
ً
درسا
الجديد للمعرفة ،تستعرض هذه الدراسة بعض جوانبها
ً

مقدمة
ٍ
اقتصادات ومجتمعات معوملة عىل نح ٍ
و متزايد وقامئة أكرث فأكرث عىل األصول غري امللموسة ،وال سيام
يف
املعرفة واالبتكار والبحث والتطوير ،أصبح يُنظر إىل مسألة املكانة التي تحتلها الجامعات يف السياق الدويل
للبحث والتطوير بوصفها ضامنًا للجودة و"االمتياز" .وتأيت يف هذا الصدد التصنيفات الدولية للجامعات لتلبي
احتياجات متعددة تتعلق بالتنظيم الداخيل للجامعات ،وسمعتها وقدرتها عىل استقطاب الطالب ،وبأسس
وضع السياسات العمومية يف مجال التعليم العايل والبحث والتطوير ،وأيضً ا لتلبي طل ًبا متزايدًا من لدن
الدول املتنافسة يف سياق التقسيم الدويل للمعرفة(((.
لقد أصبح مجال التعليم العايل تدريجيًا سوقًا عاملية ،وأصبح يُنظر إىل الجامعات عىل أنها "رشكات" تتنافس
عىل نطاق عاملي((( .ويف هذه املنافسة ،ويف نظر واضعي السياسات (الذين يغلب عليهم التوجه
حاسم يف توحيد معايري تقييم "االمتياز" عىل نطاق عاملي،
النيوليربايل) ،تؤدي هذه التصنيفات الدولية دو ًرا
ً
(((
هوسا لدى وسائل اإلعالم  ،وأصبح املسؤولون عن كربى الجامعات الدولية ينفقون
فضل عن أنها أصبحت
ً
ً
ريا من املوارد ومن الجهود إلدراج (أو الحفاظ) عىل مؤسساتهم ضمن فئة أفضل مئة جامعة يف
قد ًرا كب ً
التصنيف العاملي  ،World Class Universityأو حتى ضمن فئة أفضل خمسمئة جامعة .وأفرزت هذه التقييامت
تأثريات عميقة يف مؤسسات التعليم العايل؛ فهي تعدل كيفية توزيع التمويل (لصالح األقسام التي من
املحتمل أن تنتج تصنيفات أفضل) ،وتعدل اسرتاتيجيات التوظيف (استهداف الفائزين بجوائز ،أو املدرجني ضمن
قوائم الباحثني األكرث استشهادًا) ،وتحفز االندماج يف الجامعات  ...إلخ((( .ويتم دعم هذه االسرتاتيجيات أيضً ا
(أو تطبيقها) عىل املستويات الوطنية ،من قبل الحكومات التي تعترب أن سمعة بلدها مبنية – عىل األقل
جزئيًا – عىل جودة التعليم العايل والبحث والتطوير(((.
محل التقسيم الدويل للعمل ،يُنظر :مراد دياين" ،تقديم" كتاب الجامعات والبحث العلمي يف العامل
ّ
يحل
ّ
 1للمزيد بشأن التقسيم الدويل للمعرفة ،الذي أضحى
العريب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .31-17
2 Simon Marginson, "Global University Rankings: Implications in general and for Australia," Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 29, no.
2 (2007), pp. 131 - 142.
3 Robert A. Rhoads, Shuai Li & Lauren Ilano, "The Global Quest to Build World‐Class Universities: Toward a Social Justice Agenda," New Directions for Higher
Education, no. 168 (Winter 2014), pp. 27 - 39.
4 Wendy Nelson Espeland & Michael Sauder, Engines of anxiety: Academic Rankings, Reputation, and Accountability (New York: Russell Sage Foundation,
2016).
5 Philippe Aghion et al., "The Governance and Performance of Universities: Evidence from Europe and the US," Economic Policy, vol. 25, no. 61 (January
2010), pp. 7-59.
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ويأيت اإلعالن عن التصنيف األكادميي للجامعات العاملية (أو تصنيف شانغهاي) لعام  ،2019الذي شهد دخول
َ
مجال التصنيف ،أول مرة ،من بينها عدة جامعات ودول عربية ،ليعيد طرح
عدد من الجامعات وعدد من الدول
املكانة الدولية للجامعات العربية ،وجودة مخرجات التعليم العايل والبحث العلمي التي تقدمها ،ومدى
اتساقها مع منظور التحول نحو اقتصادات قامئة عىل املعرفة واألصول الالمرئية ،وهو ما ستحاول هذه
الدراسة النظر فيه.

أول :تصنيف شانغهاي للجامعات العاملية ونظراؤه
ً
متلك الصني قدم السبق يف وضع أول وأهم تصنيف دويل للجامعات الدولية يف فجر األلفية الثالثة ،يف
إطار سعيها للعودة إىل الساحة الدولية اقتصاديًا وسياسيًا .فبعد أن ع ّزز انضاممها إىل منظمة التجارة
العاملية يف عام  2001تكاملها االقتصادي الدويل ،اعتزم قادتها ،عىل املستوى الجيوسيايس ،اتباع
اسرتاتيجية مؤثرة ،باالعتامد ،من بني أمور أخرى ،عىل النظام التعليمي ومنظومة البحث والتطوير .وقد كان
الرئيس جيانغ زميني قد حدّد ،منذ عام  ،1998هدف الصني يف امتالك العديد من الجامعات العاملية((( .ومن
تأت "مرشوع  "985الذي يهدف إىل دعم  39جامعة يف البالد ذات أفضل الفرص لتأكيد نفسها
ّ
هذه النوايا،
عىل املستوى العاملي .ويف عام  ،2002دعم "مرشوع  "211جهود أكرب مئة جامعة يف الصني يف القرن
ظل تحديد املؤرشات لتقييم االمتثال لهذه األهداف املحددة.
الحادي والعرشين((( .وبتأكيدها لهذا الطموحّ ،
ويف هذا الصدد ،جاءت النسخة األوىل من تصنيف شانغهاي عام  2003تحت إرشاف نيان تساي لو من جامعة
جياو تونغ .وقد كان الهدف الذي جرى اإلعالن عنه هو مقارنة الجامعات الصينية بأفضل املؤسسات الجامعية
العاملية(((.
ينبغي ،إذًا ،وضع هذا التصنيف ضمن إطاره الصحيح ،وهو تحوالت التقسيم الدويل للعمل الذي هو بصدد أن
خصوصا) دو ًرا متزايدًا يف
تقسيم دوليًا للمعرفة ،وحيث أصبحت تؤدي بعض الدول الناشئة (الصني والهند
يصبح
ً
ً
األلفية الثالثة .بيد أنه إن كان ظهور تصنيف شانغهاي قد جاء ليل ّبي باألساس أهدافًا سياسية وجيوسياسية،
ن تأثريه رسعان ما سيتجاوز الحدود املحلية واإلقليمية ليصبح من بني أهم مؤرشات الرؤية األكادميية ألكرب
فإ ّ
املؤسسات الجامعية الدولية ،وتنظيم التعليم العايل والبحث العلمي يف جميع أنحاء العامل ،وبشكل أعم
ليؤثر يف كيفية إنشاء املعرفة وتوزيعها(((.
نُرش تصنيف شانغهاي أول مرة يف حزيران /يونيو  2003من قبل مركز الجامعات العاملية  CWCUبجامعة
كل سن ٍ
ة بفضل مؤسسة
جياو تونغ بشانغهاي ،وتم تحديثه عىل أساس سنوي .ومنذ عام  ،2009أصبح يُنرش ّ
 ،Shanghai Ranking Consultancyوهي مؤسسة مستقلة وغري خاضعة قانون ًيا ألي جامعة أو هيئة
أي متويل معني لتحقيق التصنيف ،وأنهم يسرتشدون
حكومية( ،((1يؤكّد القامئون عليها أنهم ال يتلقون
ّ
باالعتبارات األكادميية فحسب(.((1
6 Li Lixu, "China's Higher Education Reform 1998-2003: A Summary," Asia Pacific Education Review, vol. 5, no. 1 (2004), pp. 14 - 22.
7 Ibid., pp. 17 - 18.
8 The Academic Ranking of World Universities (ARWU), "About Academic Ranking of World Universities," accessed on 20/8/2019, at: https://bit.ly/2vIOfmH
9 Cf. Philippe Aghion et al., "Why Reform Europe's Universities?" Bruegel Policy Briefs, no. 4 (September 2007); Ellen Hazelkorn, "The Impact of Global
Rankings on Higher Education Research and the Production of Knowledge," UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge Occasional
Paper no. 16 (2009); Ellen Hazelkorn, Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence, 2nd ed. (London: Palgrave
Macmillan, 2015).
10 "About Academic Ranking of World Universities".
11 Nian Cai Liu & Ying Cheng, "The Academic Ranking of World Universities," Higher Education in Europe, vol. 30, no. 2 (2005), pp. 127 - 136.
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ويستخدم مؤرش شانغهاي ستة مؤرشات لتصنيف جامعات العامل ،تشمل عدد الخريجني والحاصلني عىل
جوائز نوبل وميدالية فيلدز( ،((1وعدد الباحثني ذوي االستشهادات العالية الذين تم اختيارهم من قبل رشكة
)(13
وعدد Science،و  Natureوعدد املقاالت املنشورة يف مجلتَي  Clarivate Analytics،كالريفيت أناليتيكس
املوسع يف العلوم
" Science Citation Index Expanded،املقاالت املفهرسة يف "مؤرش االستشهاد
ّ
واألداء الفردي للجامعة" Social Sciences Citation Index، .و"مؤرش االستشهاد يف العلوم االجتامعية
.ويوضح الجدول ( )1املقاييس التي يعتمد عليها مؤرش شانغهاي ووزنها النسبي
الجدول ()1
مقاييس مؤرش شانغهاي
700-601

الجامعة األمريكية يف بريوت

املعيار

املؤرش

جودة التعليم

الخريجون الحاصلون عىل جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز

Alumni

10

الحائزون من بني هيئة التدريس عىل جائزة نوبل أو
ميدالية فيلدز

Award

20

جودة هيئة التدريس

اإلنتاج العلمي

اإلنتاجية العلمية

األساتذة الباحثون من بني هيئة التدريس ضمن قامئة
"الباحثون ذوو االستشهادات العالية"(((1

HiCi

20

املقاالت املنشورة يف مجلتَي  NatureوScience

N&S

20

مجموع املقاالت املنشورة يفScience Citation :
Index Expanded & Social Sciences Citation Index

PUB

20

إجاميل املعايري الخمسة السابقة نسب ً
ة إىل عدد
األساتذة بدوام كامل

PCP

10

املجموع

100

Felipe Martínez Rizo, "University Rankings: a Critical View," Revista de la Educación Superior, vol. XL (1), no. 157 (2011), p. 82.

كل أربعة أعوام ألربعة من علامء الرياضيات الشباب الذين مل يتجاوزوا من
 12تعادل ميدالية فيلدز  Fields Medalجائزة نوبل يف حقل الرياضيات ،وهي متنح مرة ّ
ما.
العمر أربعني عا ً
 13كالريفيت أناليتيكس  Clarivate Analyticsهي رشكة تدير مجموعة واسعة من الخدمات القامئة عىل االشرتاك يف البحث العلمي واألكادميي ،وتحليل براءات
االخرتاع ،واملعايري التنظيمية ،وحامية العالمات التجارية ،واالستخبارات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ،وإدارة امللكية الفكرية .وحتى عام  ،2016كانت كالريفيت
أناليتيكس متثّل قسم امللكية الفكرية والعلوم يف رشكة طومسون رويرتز  ،Thomson Reutersقبل أن يجري بيعها يف العام نفسه ملجموعة Onex-Baring
بقيمة  3.55مليارات دوالر أمرييك ،وهي املجموعة التي متلك ،من بني ما متلكه ،ويب أوف ساينس  .Web of Scienceوبذلك ،أصبحت كالريفيت أناليتيكس تدير قواعد
بيانات املجالت العلمية املحكمة ،وإصدار معامل تأثري  Impact Factorواعتامد املجالت ،وغريها من الخدمات.
 14قامئة "الباحثون ذوو االستشهادات العالية"  Highly Cited Researchersهي قامئة سنوية تعدّها رشكة كالريفيت أناليتيكس للتعرف إىل الباحثني املؤثرين
يف العلوم والعلوم االجتامعية من جميع أنحاء العامل .وتحتوي قامئة  2018عىل نحو  4000من الباحثني ذوي الدرجات العالية يف  21مجالً من العلوم والعلوم
االجتامعية ،ونحو ألفَي باحث من ذوي الدرجات العالية الذين تم تحديدهم بوصفهم يتمتعون بأداء استثنايئ عرب مجاالت متعددة ،ينظر:
"Highly Cited Researchers: Purpose and Methodology," Web of Science Group/ Clarivate Analytics, accessed on 20/8/2019, at: https://bit.ly/2P7y6VE
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من عام  2003إىل عام  ،2018كان مؤرش شانغهاي يص ّنف أفضل خمسمئة جامعة يف العامل .ومنذ دورة
ألف مؤسسة جامعية ،يجري تصنيف أفضل مئة مؤسسة منها مرتّب ً
ة
هذه السنة ( ،)2019أصبح التصنيف يشمل َ
كل عىل حدة( ،((1ثم يتم تصنيف املئة الثانية وفق فئة خمسني (حتى املرتبة  ،)201ثم وفق فئة مئة(.((1
ً
ما فتئ تصنيف شانغهاي ،منذ إنشائه يف عام  2003وحتى اليوم ،يع ّد التصنيف الدويل املقارن الرئيس
للجامعات ،بيد أنه ليس الوحيد؛ إذ توجد العديد من التصنيفات الدولية األخرى للجامعات ،من أشهرها تصنيف
الجامعات العاملية  World University Rankings Theملجلة تاميز للتعليم العايل ،((1( Times Higher Education
وتصنيف الجامعات العاملي كيو إس  QS World University Rankingsلرشكة كواكوارييل سيموندس Quacquarelli
 ،((1(Symondsوتصنيف ويبوميرتكس العاملي للجامعات .((1(Webometrics Ranking of World Universities
حدين حني صدرا أول مرة يف عام  2004قبل أن ينفصال.
بالنسبة إىل تصنيفَي التاميز وكيو إس ،فإنهام كانا مو ّ
مي  2004و ،2009نرشت املجلة الربيطانية تاميز للتعليم العايل بالتعاون مع رشكة كواكوارييل
فام بني عا َ
سيموندس تصنيف الجامعات العاملية  -تصنيف الجامعات العاملي كيو إس Times Higher Education–QS
 .World University Rankingsوقد ص ّنفت مجلة تاميز للتعليم العايل أفضل مئتَي جامعة ،يف حني نرشت
رشكة كواكوارييل سيموندس عىل اإلنرتنت تصنيف نحو أفضل خمسمئة جامعة .ويف ترشين األول /أكتوبر
 ،2009انفصلت مجلة تاميز للتعليم العايل عن رشكة كواكوارييل سيموندس وانضمت إىل مؤسسة
طومسون رويرتز  Thomson Reutersلتقديم تصنيف جديد للجامعات العاملية ،يسمى تصنيف الجامعات
العاملية ملجلة تاميز للتعليم العايل .Times Higher Education World University Rankingsوقد ص ّنفت آخر
دورة من املؤرش لعام  2019أزيد من  1250جامعة ،نجد من بينها اثنتني وخمسني جامعة عربية تتوزّع عىل
وست جامعات من كل من اململكة العربية السعودية والجزائر،
النحو التايل :تسع عرشة جامعة من مرص،
ّ
وأربع جامعات من كل من املغرب واألردن واإلمارات العربية املتحدة ،وثالث جامعات من تونس ،وجامعتان
من لبنان ،وجامعة واحدة من كل من قطر والعراق والكويت وعامن( .((2وإضاف ً
ة إىل التصنيف العاملي ،يضم
املؤرش الحايل تصنيفات فرعية بحسب املوضوع والسمعة ،وكذلك تصنيفات إقليمية.
من جهتها ،بدأت رشكة كواكوارييل سيموندس يف نرش تصنيفها الجامعي الخاص بها منذ عام ،2009
وقد أصبح يسمى تصنيف الجامعات العاملي كيو إس ،عىل أساس االستمرار يف استخدام املنهجية
فضل عن تصنيفات فرعية
ً
املوجودة من قبل .وتوسع مؤرش كيو إس ليشتمل عىل التصنيف العاملي العام
عا مختلفًا) ،إىل جانب تصنيف عاملي ألفضل املدن
(أفضل الجامعات يف العامل لدراسة مثانية وأربعني موضو ً
الطالبية  ،((2(QS Best Student Citiesوخمسة جداول إقليمية مستقلة( ،((2أحدثها تصنيف خاص بالدول العربية؛
إذ يصنف أفضل مئة وعرشين جامعة عربية(.((2
 15من أجل تفصيل املتغريات املستخدمة بالنسبة إىل أفضل مئة جامعة يف تصنيف شانغهاي لعام ( 2017الرتتيب ،النتيجة ،عدد الطالب ،امليزانية السنوية،
الرسوم الدراسية ،دخل اآلباء) ،يُنظر امللحق.
"16 "About Academic Ranking of World Universities.
ن الجامعات املص ّنفة وفق فئة خمسني جامعة (من  101إىل  )200أو وفق فئة مئة جامعة (من  201إىل  )1000تحتل املرتبة نفسها ،ويجري تصنيفها فقط بحسب
مبعنى أ ّ
.الرتتيب األبجدي
17

يُنظرhttps://bit.ly/2qIxomr :

18

يُنظرhttps://www.qs.com/rankings :

19

يُنظرhttp://www.webometrics.info/en :

20

يُنظرhttps://bit.ly/2Pxz0HW :

21

يُنظرhttps://bit.ly/2Tr0AYS:

 22هذه التصنيفات مستقلة عن التصنيف العام ،وتتوصل إىل استنتاجات مختلفة عن التصنيفات العاملية ،بسبب االختالفات يف املنهجية واملعايري املستخدمة.
23

يُنظرhttps://bit.ly/30tQo4H :
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كام تجدر اإلشارة إىل تصنيف ويبوميرتكس العاملي للجامعات الذي يصدره منذ عام  2004مخترب Cybermetrics
 Labالتابع للمؤسسة العمومية الرئيسة للبحث العلمي يف إسبانيا ،املجلس الوطني للبحوث  .CSICوهو
يعتمد عىل مؤرش مركب يأخذ يف االعتبار حجم محتويات الجامعة عىل شبكة اإلنرتنت (عدد صفحات الويب
وامللفات) ،ومدى رؤية هذه املنشورات وتأثريها يف شبكة اإلنرتنت وفقًا لعدد الروابط الخارجية (استشهادات
املواقع) .ويهدف التصنيف إىل تحسني وجود املؤسسات األكادميية والبحثية عىل شبكة اإلنرتنت ،وتعزيز
النرش املفتوح لنتائج البحث العلمي .وهو يوفر اليوم تصنيفًا عىل شبكة اإلنرتنت ألكرث من اثنتَي عرشة جامعة
يف جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك أكرث من ألف جامعة عربية.

ن هذه املؤرشات وسواها مل تستطع أن تبلغ املكانة والتأثري اللذين يتميّز بهام تصنيف شانغهاي.
بيد أ ّ
رشا مبثل هذه األهمية االسرتاتيجية يتأىت من دولة من
فأغلبها قد نجم عن "صدمة" دول املركز من أ ّ
ن مؤ ً
ٍ
د بسبب اعتامدها املفرط عىل
وتظل هذه املؤرشات موضع
ّ
خارج منظومة املركزية اإلثنية الغربية.
نقد حا ٍّ

املؤرشات الشخصية واستطالعات الرأي بشأن السمعة ،والتي تشمل درجة من الذاتية واملزاجية ومتيل إىل
ً
التقلب عىل م ّر السنني،
فضل عن أنها تكافئ جهود التسويق عوضً ا عن جهود الباحثني يف هذه املؤسسات(.((2

جس أيضً ا بشأن االتساق والتكامل العامليني للبيانات املستخدمة إلنشاء نتائج هذه التصنيفات.
كام يوجد تو ّ

يظل مؤرش جاذبية الجامعات وإقبال الطالب عىل الجامعة أيضً ا عرضة للتدليس؛
ّ
وبالنسبة إىل مؤرش كيو إس،
إذ تفتح العديد من الجامعات قبول طلبات االنتساب حتى لو مل تقبل هذه الطلبات أثناء التسجيل النهايئ.

رضا فيها بقوة.
ّ
ريا،
وأخ ً
يظل الجانب التجاري حا ً

انيا :تصنيف شانغهاي :قراءة نقدية
ث ً
عىل نح ٍ
يظل مؤرش شانغهاي ،من بني جميع املؤرشات "الغربية" األخرى ،املؤرش الذي يحظى
ّ
و عام،
باملوثوقية األكرب وبالتأثري األكرب ،أيضً ا ،يف املؤسسات الجامعية والبحثية الدولية ويف السياسات العامة

يف مجال التعليم العايل والبحث العلمي ،عىل الرغم من أنه بدوره ال يسلم من أوجه القصور والنقد التي
أشارت إليها العديد من الدراسات واألبحاث التي أبرزت بعض حدوده املنهجية( ،((2أو تلك التي أشارت إىل
عدم أخذه يف االعتبار جودة التعليم( .((2كام أنه ،عىل غرار مختلف التصنيفات العاملية األخرى ،يعتمد عىل
معلومات قابلة للمقارنة دوليًا ،بيد أنها تنطوي عىل اختالفات كربى وفقًا للسياقات ،وتتباين يف دقة البيانات
ن مؤسسات التصنيف ال تقوم مبراجعتها .ففي دراسة حول تصنيف كليات
واملوثوقية ،وتعريفات البيانات ،غري أ ّ

ن هذه املؤسسات تعدّل سلوكياتها حتى تتكيف مع
الحقوق األمريكية ،وجد ويندي إسبالند ومايكل سودر أ ّ
املعايري املستخدمة يف هذه التصنيفات( .((2ومن ثم ،فهي ال تعمل كقياسات حقيقية ،ولكنها تؤكد ببساطة
التوقعات مبا ميكن اعتباره "نبوءات ذاتية التحقق"  ،Self-fulfilling propheciesكام صاغها روبرت مريتون(.((2
24 Simon Marginsoni & Marijk van der Wendei, "Globalisation and Higher Education," OECD Education Working Papers, no. 8, OECD Publishing (2007).
25 Cf. Liu & Cheng; Jean-Charles Billaut, Denis Bouyssou & Philippe Vincke, "Should you believe in the Shanghai ranking?" Scientometrics, vol. 84, no. 1
(2010), pp. 237 - 263.
26 Liu & Cheng; Billaut, Bouyssou & Vincke.
27 Wendy Nelson Espeland & Michael Sauder, "Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds," American Journal of Sociology, vol.
113, no. 1 (July 2007), pp. 1 - 40.
28 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (New York: The Free Press, 1968).
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و جهت إىل مؤرش شانغهاي ،ربطه بني جودة التعليم وخريجي
ومن بني أهم االنتقادات األخرى التي ُ
املؤسسة الذين حصلوا عىل متييز مثل جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز .فبمنحه حرصيًا البعد األكادميي أهميةً،
يحجب التصنيف املساهمة االقتصادية أو االجتامعية للخريجني ولهيئة التدريس يف الجامعات .ومن هذه
ن املؤرش يعتمد كل ًيا عىل الخيارات التي اتخذتها مؤسسة طومسون العلمية Thomson
االنتقادات ،أيضً ا ،أ ّ
حا من قبل هذه املؤسسة (ينظر الجدول )2
ً
Scientific؛ إذ يظل تقسيم العلوم إىل واحد وعرشين
مجال مقرت ً
موضع نقاش(.((2
الجدول ()2
تقسيم مؤسسة طومسون العلمية للعلوم
العلوم الزراعية

البيئة /اإليكولوجيا

علوم األعصاب والسلوك

علم األحياء والكيمياء الحيوية

علوم األرض

علم الصيدلة وعلم السموم

علوم املناعة

الكيمياء

الفيزياء

الطب الرسيري

علوم املواد

علم النبات والحيوان

علوم الكمبيوتر

الرياضيات

الطب النفيس /علم النفس

االقتصاد وإدارة األعامل

علم األحياء املجهرية

العلوم االجتامعية

الهندسة

البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة

علوم الفضاء

عبور التخصصات
Web of Science Group, "Highly Cited Researchers: Highly Cited Researchers 2018," accessed on 202019/8/, at:
https://bit.ly/2Q0eu60

جح بوضوح كفّة مجاالت
ً
يف ضوء هذا التقسيم ،يبدو أنّ اختيار الواحد والعرشين
يل وأنه ير ّ
مجال اختزا ٌّ

الطب والبيولوجيا .وهذا بالتأكيد خيار معقول بالنسبة إىل رشكة تجارية مثل مؤسسة طومسون العلمية،
عىل اعتبار أنّ هذه الحقول تولّد الكثري من األوراق حول املوضوعات الحساسة واإلعالمية ،وتوجد خلفها

صناعات ومصالح اقتصادية كربى .بيد أنّ مدى مالءمة هذا الخيار لتقييم الجامعات وأدائها وأدوارها
يستحق املناقشة.

كام تربز بالنسبة إىل مؤرش شانغهاي مسألة األهمية القصوى التي مينحها املؤرش ملجلتَي  Natureو

 ،Scienceوالتي تطرح إشكاالت منهجية كربى تضاف إليها إشكالية أخرى يف هذا املعيار ،بالنسبة إىل
ن هذه هي القاعدة العامة
طريقة ترجيح املؤلف عندما تكون املقاالت مشرتكة بني أكرث من باحث (مع العلم أ ّ

يف العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية والرياضيات)؛ إذ يجري احتساب نسبة  100يف املئة بالنسبة إىل

مؤسسة انتامء املؤلف املراسل ،ويجري احتساب نسبة  50يف املئة بالنسبة إىل املؤلف األول إذا مل يكن
هو املؤلف املراسل ،ونسبة  25يف املئة النتامء املؤلف املوايل ،ونسبة  10يف املئة النتامءات املؤلفني

ن املقاالت التي يوقّعها العديد من املؤلفني لها وزن أكرب من
اآلخرين .وهذا ما يجعل من الواضح جدًا أ ّ
املقاالت التي يوقّعها مؤلف واحد ،وهو ما يطرح إشكالً حقيق ًيا حني نعلم طريقة إجراء البحوث ،سواء يف

ما جامعية.
العلوم الطبيعية أو غريها ،والتي هي دو ً

29 Anthony van Raan, "Fatal attraction: Ranking of Universities by Bibliometric Methods," Scientometrics, vol. 62, no. 1 (2005), pp. 133 - 145.
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جه إىل مؤرش شانغهاي أنه يعزز "تأثري القديس متّى"  The Matthew Effectالذي
ّ
ويظل أهم انتقاد يو ّ
(((3
غنى ،ويجعل الفقري أكرث فق ًرا ؛ مبعنى أنه يعزز التفاوتات االجتامعية داخل املجتمع ،وبني
يجعل الغني أكرث
ً
األجيال ،وبني الدول الغنية والدول األقل غنى ،وبني دول الجنوب والشامل ،من خالل ربطه مكانة املؤسسات
الجامعية برثائها ومبا راكمته يف املايض .عىل هذا النحو ،ميكن اعتبار املستوى العاملي World Class
مبنزلة تعزيز للهيجيمونية ،يف املجال العلمي ،كام يف املجاالت االقتصادية والفكرية والسياسية( .((3ولذا،
ن الجامعات األعىل مرتب ً
ة يف تصنيف شانغهاي تع ّد أيضً ا األغىل من حيث الرسوم الدراسية
ال غرو أن نجد أ ّ
(ينظر الشكل .)1
الشكل ()1
متوسط الرسوم الدراسية يف أفضل مئة جامعة يف تصنيف شانغهاي

الرسوم الدراسية (بآالف الدوالرات األمريكية)

املجموعة ضمن تصنيف شانغهاي
Olivier Berne, “What does the Shanghai Ranking really measure?” Working paper, CNRS and University of
Toulouse (2018), p. 12.

 30ندين بالتعريف بدينامية "تأثري القدّيس متّى" يف مجال البحث العلمي ،ويف جميع املجاالت القامئة عىل الرتاكم ،إىل عامل االجتامع األمرييك روبرت مريتون،
ريا يف بداية حياته العلمية ويراكم سمع ً
ة علمية محرتمة
الذي درس هذه الظاهرة يف ستينيات القرن املايض يف مجال النرش العلمي؛ إذ يستفيد َ
من ينرش كث ً
ورأسام ٍ
رش علمي ،ومنحٍ ،وجوائز .وأسمى مريتون هذه الدينامية "تأثري
ل رمزيًا
مهم من "ريع" ذلك ،و"يُراكم" االمتيازات العلمية طيلة مساره األكادميي؛ من ن ٍ
ً
ه فَال َِّذي ِ
خ ُذ ِ
القدّيس متّى" يف إشار ٍ
م ْنهُ" (متّى ،األصحاح  .)29 :25ينظر يف ذلك:
ة إىل اآلية "ألَ َّ
ؤ َ
س لَ ُ
ن لَ ُ
عطَى فَ َي ْزدَا ُ
م ْ
م ْ
ع ْندَهُ يُ ْ
ه يُ ْ
د َ
و َ
ن ك َُّل َ
ن لَ ْي َ
Robert K. Merton, "The Matthew Effect," Science, vol. 159, no. 3810 (1968), pp. 56 - 63.
31 Amsler & Bolsmann.
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ن هذه التصنيفات تع ّزز إعادة إنتاج النخب عىل نطاق عاملي(.((3
لقد أبرز العديد من تحليالت العلوم االجتامعية أ ّ

ن أعىل الجامعات رتب ً
ة يف تصنيف شانغهاي هي أيضً ا حيث يوجد معظم
ففي حالة الجامعات األمريكية ،نجد أ ّ

أبناء األرس الغنية (ينظر الشكل .)2

الشكل ()2
دخل أولياء أمور الطالب يف الجامعات األمريكية ضمن أفضل مئة جامعة
يف تصنيف شانغهاي

دخل الوالدين (بآالف الدوالرات األمريكية يف السنة)

املجموعة ضمن تصنيف شانغهاي
Ibid., p. 13.

نخلص إىل ما ييل :يك يكون ترتيب الجامعة جيدًا يف تصنيف شانغهاي ،ينبغي أن تكون إحدى الجامعات
ة مع مرور الزمن
األنكلوسكسونية ،والغنية ،واملكلّفة التي ترحب بالطالب األثرياء .ويزداد هذا التفاوت ح ّد ً

بفعل "تأثري القديس متّى" ،من حيث الطبيعة الرتاكمية لهذه األفضليات.

32 Cf. Sarah S. Amsler & Chris Bolsmann, "University ranking as social exclusion," British Journal of Sociology of Education, vol. 33, no. 2 (2012), pp. 283 - 301.
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ثالثًا :الجامعات العربية يف ضوء تصنيف شانغهاي للجامعات العاملية 
عام 2019

يتمثل الجديد الذي أىت به التصنيف األكادميي لجامعات العامل يف عام  ،2019كام أرشنا ،بتوسيعه ليشمل
خص ،منذ إنشائه يف عام  ،2003أفضل خمسمئة جامعة يف العامل.
أفضل ألف جامعة يف العامل ،بعد أن
ّ
وقد كان لهذا التوسيع عدة نتائج ،منها زيادة عدد البلدان املص ّنفة .فبعد أن كان  44بلدًا يف آخر تصنيف لعام
املوسع؛ إذ أصبحت
 ،2018أصبح  64بلدًا مص ّنفًا .واألمر ذاته بالنسبة إىل البلدان العربية ضمن هذا التصنيف
ّ

م بلدين فقط يف
ستة بلدان (السعودية ،ومرص ،ولبنان ،واإلمارات ،وسلطنة عامن ،وتونس) بعد أن كان يض ّ

السابق (السعودية ومرص) .ويستحق هذا املستج ّد الوقوف عنده ومناقشته عىل مستويَني متاميزين:

ول خمسمئة جامعة مص ّنفة يف املؤرش ،ومستوى فئة الخمسمئة جامعة املصنفة ما بني
مستوى فئة أ ّ

منا عىل نح ٍ
و خاص يف هذه الدراسة ،عىل أساس فرضية بحثية مركزية ،هو
الرتبتني  501و ،1000والذي يه ّ

ن وضع الجامعات العربية الذايت واملوضوعي وتبعيتها للمسار  Path dependencyيضعان أمامها تحيّزات
أ ّ

ن املستوى الثاين للتصنيف هو ما ميثّل
طاردة عن املستوى األول للتصنيف يف األمد القصري واملتوسط ،وأ ّ
بالنسبة إليها الهدف املعقول والالزم.

تظل املالحظة
ّ
بالنسبة إىل املستوى األول للتصنيف ،أي مستوى الخمسمئة أفضل جامعة يف العامل،
يقل عن
ّ
األساسية أنّ الواليات املتحدة األمريكية تستأثر بالحصة الكربى يف هذا التصنيف؛ إذ يوجد ما ال
 206جامعات أمريكية ضمن األلف األوىل يف العامل ،أي ما نسبته  20.6يف املئة .وتزداد هذه النسبة
يف فئة الخمسمئة أفضل جامعة يف العامل؛ إذ يوجد من بينها  137جامعة أمريكية ،أي ما نسبته
 27.5يف املئة .وتزداد هذه النسبة يف فئة أفضل مئة جامعة يف العامل لتصل إىل  45يف املئة،
أي  45جامعة أمريكية .لتصبح فج ً
ست
ة يف فئة أفضل  20جامعة يف العامل بنسبة  80يف املئة ،أي
ّ
عرشة جامعة أمريكية (تشرتك معها يف هذه الفئة الضيقة ثالث جامعات بريطانية هي كامربيدج،
وأكسفورد ،ولندن كوليج ،وجامعة سويرسية واحدة هي املعهد الفيدرايل للتكنولوجيا بزوريخ) ،كام
يظهر يف الجدول (.)3
ولها
ّ
ما الجامعات األنكلوسكسونية هي املهيمنة عىل هذا التصنيف .وأسباب ذلك عديدة ،أ ّ
وتظل عمو ً
ءا من "بوابة
أنّ لغة البحث العلمي والنرش العلمي هي اإلنكليزية ،وهو أم ٌر يرجح كفّة هذه الجامعات بد ً

(((3
ء من نظرياتها يف باقي
االنطالق" (مبفهوم رونالد دوركني)  .وت ُع ّد الجامعات األنكلوسكسونية أكرث ثرا ً

العامل؛ فحتى إن كان ذلك ال يعكس بالرضورة جودة التعليم ،مثة ترابط وثيق بني نسبة ثراء الجامعة
(مبعنى امليزانية بالنسبة إىل كل طالب) واملرتبة التي تحتلها الجامعة يف تصنيف شانغهاي ،كام يربز
ذلك الشكل (.)3

33 Cf. Ronald Dworkin, "What is Equality?" Philosophy and Public Affairs, vol. 10, no. 4, (1981), pp. 185-246, 283 - 345.
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الجدول ()3
أول عرشين جامعة يف تصنيف شانغهاي 2019
الدولة

الرتبة العاملية

املؤسسة

1

جامعة هارفارد

2

جامعة ستانفورد

3

جامعة كامربيدج

4

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

5

جامعة كاليفورنيا ،بريكيل

6

جامعة برينستون

7

جامعة أكسفورد

8

جامعة كولومبيا

9

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

10

جامعة شيكاغو

11

جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس

12

جامعة ييل

13

جامعة كورنيل

14

جامعة واشنطن

15

جامعة كلية لندن

16

جامعة جونز هوبكنز

17

جامعة بنسلفانيا

18

جامعة كاليفورنيا ،سان دييغو

19

املعهد الفيدرايل للتكنولوجيا بزوريخ

20

جامعة كاليفورنيا ،سان فرانسيسكو
”The Academic Ranking of World Universities (ARWU), “Academic Ranking of World Universities 2019,
accessed on 202019/8/, at: https://bit.ly/2yYF2cH
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املجموعة ضمن تصنيف شانغهاي

امليزانية بالنسبة إىل كل طالب (بآالف الدوالرات األمريكية يف السنة)

الشكل ()3
متوسط امليزانية بالنسبة إىل كل طالب يف أفضل مئة جامعة يف تصنيف شانغهاي

26 26

Berne, p. 11.

ن التاميز األكرب يظل يف النسبة املرصودة للبحث والتطوير التي تظل أعىل بكثري من نظرياتها يف العامل.
بيد أ ّ
ما بوصفنا عربًا أن نتوقف عندها يف هذا املستوى ،أي مستوى أول
النقطة األخرى التي ينبغي لنا لزا ً
ست جامعات
يقل عن
ّ
خمسمئة جامعة يف تصنيف شانغهاي ،هي الحضور اإلرسائييل القوي؛ إذ نجد ما ال
ّ
تقل ساكنته عن  2يف املئة من ساكنة العامل العريب (ينظر الجدول .)4
ّ
ريا
إرسائيلية متثّل كيانًا صغ ً

من بني الجامعات اإلرسائيلية السبع ضمن تصنيف شانغهاي  ،2019تأيت الجامعات الست األوىل من بينها
ضمن الخمسمئة جامعة األوىل يف العامل ،وهو ما يعني أنها كانت توجد سابقًا ضمن التصنيف الذي كان
ينحرص يف أفضل خمسمئة جامعة يف العامل ،وانضافت إليها جامعة واحدة فقط هي جامعة حيفا.
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الجدول ()4
الجامعات اإلرسائيلية ضمن تصنيف شانغهاي 2019
الرتبة العاملية
85
150-101
150-101
200-151
500-401
500-401
700-601

املؤسسة
التخنيون – املعهد اإلرسائييل للتكنولوجيا
الجامعة العربية يف القدس
معهد وايزمان للعلوم
جامعة تل أبيب
جامعة بار إيالن
جامعة بن غوريون يف النقب
جامعة حيفا
:
""Academic Ranking of World Universities 2019.

منا
وصول إىل املستوى الثاين للمؤرش ،الذي
ً
ّ
يخص الجامعات التي تقع ما بني املرتبة  501و ،1000والذي يه ّ

و خاص ،نلحظ بداي ً
هنا عىل نح ٍ
توسع تصنيف شانغهاي لخمسمئة جامعة إضافية قد استفاد منه عدد من
ن
ةأ ّ
ّ

الجامعات وعدد من البلدان .ومن بينها البلدان العربية التي كانت ممثل ً
ة يف هذا التصنيف حتى عام 2018
ببلدين عربيني فقط ،هام السعودية ومرص ،بأربع جامعات لألوىل وجامعة واحدة للثانية ،مبا مجموعه خمس
ست دول ،هي السعودية
جامعات (الجدول  .)5وقد أصبحت البلدان العربية ضمن مؤرش شانغهاي لعام 2019
ّ

(أربع جامعات) ،ومرص (خمس جامعات) ،ولبنان (جامعة واحدة) ،واإلمارات (جامعة واحدة) ،وسلطنة عامن

(جامعة واحدة) ،وتونس (جامعة واحدة) ،مبا مجموعه ثالث عرشة جامعة عربية (ينظر الجدول .)6
الجدول ()5
الجامعات العربية يف تصنيف شانغهاي 2018
الرتبة العاملية

املؤسسة

150-101

جامعة امللك عبد العزيز

150-101

جامعة امللك سعود

300-201

الدولة

جامعة امللك عبد الله للعلوم
والتقنية

400-301

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

500-401

جامعة القاهرة
:

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), "Academic Ranking of World Universities 2018," accessed on
202019/8/, at: https://bit.ly/2MqbFZo
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الجدول ()6
الجامعات العربية يف تصنيف شانغهاي 2019
الرتبة العاملية

املؤسسة

150-101

جامعة امللك عبد العزيز

200-151

جامعة امللك سعود

300-201

الدولة

جامعة امللك عبد الله للعلوم
والتقنية

400-301

جامعة القاهرة

500-401

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

700-601

الجامعة األمريكية يف بريوت

800-701

جامعة عني شمس

800-701

جامعة اإلسكندرية

800-701

جامعة خليفة

900-801

جامعة املنصورة

900-801

جامعة السلطان قابوس

900-801

جامعة تونس املنار

1000-901

جامعة الزقازيق

""Academic Ranking of World Universities 2019.

يظل من الصعبجدًا ،بل إنه يكاد يكون من املستحيل،
ّ
تقوم الفرضية البحثية األساسية لهذا البحث عىل فكرة أنه
ن املعضلة العلمية
يف السياقات املعارصة ،إدراج جامعات عربية يف النصف األول من التصنيف ( ،)500-1وأ ّ
العربية ينبغي مناقشتها ضمن النصف الثاين من التصنيف ( .)1000-501فقبل توسيع املؤرش ليشمل ألف
جامعة عوضً ا عن خمسمئة فقط ،ظلّت الجامعات السعودية هي املمثلة للحضور العريب يف هذا التصنيف،
ن حضور الجامعات السعودية هو يف الواقع مج ّرد وهم برصي ،يستحق أن
إىل جانب جامعة القاهرة .بيد أ ّ

ن هذه الجامعات ظلّت غائب ً
جلت أول جامعة
ً
نتوقف عنده
قليل ،ذلك أ ّ
ة عن هذا التصنيف حتى عام 2008؛ إذ س ّ
(جامعة امللك سعود) دخولها إىل التصنيف يف عام  ،2009قبل أن تنضاف إليها جامعة امللك فهد للبرتول

ريا جامعة امللك عبد الله للعلوم
واملعادن يف عام  ،2010وجامعة امللك عبد العزيز يف عام  ،2012وأخ ً
والتقنية يف عام .2013

ويف سعيها الحثيث للدخول إىل التصنيفات العاملية للجامعات وتحسني ترتيبها فيها ،سلكت الجامعات
السعودية طرقًا غري أخالقية لبلوغ هذه الغاية؛ وذلك عرب "رشاء" هذه املرتبة ،عوضً ا عن "كسبها" عن جدار ٍ
ة

واستحقاق .وكان أهم الدراسات التي أبرزت االحتيال والتدليس اللذَين متارسهام الجامعات السعودية يف
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العلن ،دراسة يودجيت بهاتاشارجي يف عام  ،((3(2011التي أصبحت دراسة مرجعية يف هذا املوضوع ،من

خالل تسليطها الضوء عىل هذه املامرسات غري األخالقية(.((3

وعقب نرش هذه املقالة ،ظهرت العديد من املقاالت األكادميية والصحفية األخرى التي ب ّينت حاالت كثرية
مامثلة( ،((3وكشفت بعض الوسائل التي تعمد إليها الجامعات السعودية الستقطاب باحثني من ذوي
ريا من الحاصلني عىل جوائز نوبل أو من فئة الباحثني
االستشهادات العالية .ال غرو ،إذًا ،أن نجد عددًا كب ً
من ذوي االستشهادات العالية يلحقون اسم الجامعات السعودية يف منشوراتهم ،وهو ما أظهرته
جل ًيا دراسة لوتز بورمنان ويوهان باور عن عدد الباحثني الذين هم من أصحاب االستشهادات العالية جدًا
يف املؤسسات الجامعية( .((3فحني درس هذان الباحثان املؤسسات الرئيسة التي ينتمي إليها الباحثون
كل املؤسسات التي يدرجها
ضمن هذه الفئة ،كانت النتائج اعتيادية (ينظر الجدول  .)7بيد أنهام حني أدرجا ّ
تبي أنّ جامعة امللك عبد العزيز تأيت يف املرتبة الثانية عامليًا ،مبا قدره  160باحثًا
الباحثون أثناء النرش،
ّ
ضمن فئة الباحثني من ذوي االستشهادات العالية جدًا ،قبل جامعات كربى مثل جامعة هارفارد وستانفورد
وإم آي يت (ينظر الجدول .)8
الجدول ()8
كل املؤسسات التي ينتمي إليها
ّ
الباحثون ذوو االستشهادات العالية
العدد
198
160
146
97

جميع املؤسسات املسمة من لدُن
ّ
الباحث يف انتامئه

جامعة كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة 
العربية السعودية

جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة
املعاهد الوطنية للصحة ،الواليات

الجدول ()7
املؤسسات الرئيسة التي ينتمي إليها
الباحثون ذوو االستشهادات العالية

الرتتيب

العدد

مؤسسة انتامء الباحث الرئيسة

الرتتيب

1

179

جامعة كاليفورنيا ،الواليات املتحدة

1

2

107

جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة

2

3

91

املعاهد الوطنية للصحة ،الواليات
املتحدة

3

4

56

جامعة ستانفورد ،الواليات املتحدة

4

60

جامعة ستانفورد ،الواليات املتحدة

5

52

معهد ماكس بالنك ،أملانيا

5

57

معهد ماكس بالنك ،أملانيا

6

46

األكادميية الصينية للعلوم ،الصني

6

48

األكادميية الصينية للعلوم ،الصني

7

43

جامعة تكساس ،الواليات املتحدة

7

املتحدة

34 Yudhijit Bhattacharjee, "Saudi Universities Offer Cash in Exchange for Academic Prestige," Science, vol. 334, no. 6061 (December 9, 2011), pp. 1344 - 1345.
 35من بني الحاالت التي يذكرها املقال ،حالة خالد الرشيد ،مدير "برنامج زمالة عامل"  Distinguished Scientist Fellowship Programبجامعة امللك سعود ،الذي
كان ينرش منذ بدء عمله أستاذًا يف الجامعة يف عام  1992ما متوسطه أربعة مقاالت يف السنة ،أغلبها يف مجالت رشق-أوسطية محلية ،والذي بدأ ينرش ،منذ عام
مقال يف السنة يف كربيات املجالت العاملية؛ وذلك مع مشاركة التوقيع عىل بعض املقاالت مع حائز عىل جائزة نوبل أو باحث من كبار الباحثني
ً
 ،2008نحو خمسني
العامليني ،ممن جرى استقطابهم لهذا الربنامج.
36 Cf. Megan Messerly, "Citations for sale: Saudi university boosts rankings by aggressively recruiting world's top researchers," The Daily Californian
;)(December 5, 2014); Tariq A. Al Maeena, "Universities' unethical race to the top," Gulf News (January 15, 2012
.خالد الشايع" ،أكادمييون وهميون يف السعودية" ،العريب الجديد26/2/2015 ،
37 Lutz Bornmann & Johann Bauer, "Which of the world's institutions employ the most highly cited researchers? An analysis of the data from highlycited.
com," Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 66, no. 10 (October 2015), p. 2147.
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44

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،

26 26

8

33

جامعة أكسفورد ،اململكة املتحدة

8

44

جامعة تكساس ،الواليات املتحدة

9

32

جامعة ديوك ،الواليات املتحدة

8

37

جامعة أكسفورد ،اململكة املتحدة

9

32

35

جامعة لندن ،اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
الواليات املتحدة

10

11

31

جامعة ميشيغان ،الواليات املتحدة

11

12

30

جامعة لندن ،اململكة املتحدة

11

34

معهد برود ،الواليات املتحدة

12

30

32

جامعة ديوك ،الواليات املتحدة

14

28

32

جامعة ميشيغان ،الواليات املتحدة

14

28

35

31
31
30
30

29

معهد ويلكوم ترست سانجر،
اململكة املتحدة

املخترب األورويب للبيولوجيا

الجزيئية ،اململكة املتحدة  -أملانيا
جامعة واشنطن ،الواليات املتحدة
جامعة جونز هوبكنز ،الواليات
املتحدة

جامعة نورث وسرتن ،الواليات
املتحدة

جامعة برينستون ،الواليات املتحدة

معهد ويلكوم ترست سانجر ،اململكة
املتحدة

معهد برود ،الواليات املتحدة
املخترب األورويب للبيولوجيا الجزيئية،
اململكة املتحدة  -أملانيا

13
14
14

14

28

جامعة نورث وسرتن ،الواليات املتحدة

16

17

27

جامعة برينستون ،الواليات املتحدة

16

17

27

جامعة واشنطن ،الواليات املتحدة

18

19

26

مستشفى بريغهام ،الواليات املتحدة

18

19

26

جامعة جونز هوبكنز ،الواليات املتحدة

20

Lutz Bornmann & Johann Bauer, "Which of the world's institutions employ the most highly cited researchers? An
analysis of the data from highlycited.com," Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 66, no.
10 (October 2015), p. 2147.

يظل
ّ
ن وجود الجامعات السعودية ضمن تصنيف أفضل خمسمئة جامعة يف العامل
ذلك يعني ،يف الحصيلة ،أ ّ
ٍ
أساس بحثي أو تعليمي جدّي .ومبعنى آخر ،يظل أمر وجود الجامعات العربية
أي
اصطناع ًيا ،وال ينطوي عىل ّ
ما جدًا؛ إذا استثنينا جامعة القاهرة ،وهو أم ٌر طبيعي
ضمن هذه الفئة لالمتياز العلمي ،أي فئة ( )500-1منعد ً
بالنظر إىل الوضع التعليمي والعلمي يف البلدان العربية ما بعد الكولونيالية .وليست بالتأكيد مسألة غياب
ن كان
أغلب الجامعات العربية عن هذا التصنيف املتعلق بأفضل خمسمئة جامعة يف العامل مسألة حجم .فإ ْ
ربر بهدف
غال ًبا ما يت ّ
ريا ،يُ ّ
م تربير دمج الجامعات يف ما بينها ،خالل السنوات األخرية ،لتصبح قط ًبا جامع ًيا كب ً
ن متوسط حجم أكرب مئة
تحقيق بروز دويل أكرب يضمن تصنيفًا أفضل يف تصنيف شانغهاي ،ينبغي العلم أ ّ
جامعة يف تصنيف شانغهاي يبلغ نحو  30ألف طالب فحسب (ينظر الشكل .)4
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الشكل ()4
عدد الطالب يف أفضل مئة جامعة يف تصنيف شانغهاي

التعداد

عدد الطالب
Berne, p. 6.

تظل بنيوية ومركّبة ومرتبطة ،باألساس ،مبعضلة اإلنفاق يف
ّ
إنّ العوائق الكربى أمام الجامعات العربية

ظل غياب رؤي ٍ
ة و/أو
ّ
الحل يف
ّ
البحث العلمي والتطوير ،وهي معضلة قامئة ومستدامة وعصية عىل
إرادة سياسية(((.
وينبغي يف هذا الصدد العودة إىل مؤرشات اقتصاد املعرفة ،ومن أهمها املؤرش املركزي املتمثل
لتبي
بـ «اإلنفاق املحيل اإلجاميل يف البحث والتطوير بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل» GERD/GDP؛
ّ
أحد أهم األسباب الكامنة وراء وهن نظام التعليم العايل ومنظومة البحث العلمي العربيني ،وغيابهام عن

هذه التصنيفات الدولية (ينظر الشكل .)5

 1يُنظر يف ذلك أعامل الدورة الرابعة ملؤمتر العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية الذي عقده املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف مراكش يف الفرتة 21 - 19
آذار /مارس  ،2015والتي صدرت يف كتاب الجامعات والبحث العلمي يف العامل العريب.
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الشكل ()5
«اإلنفاق املحيل اإلجاميل يف البحث والتطوير بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل» يف 
البلدان العربية

Unesco, Unesco Science Report: Towards 2030 (Paris: 2015), p. 439.
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ن نسبة  0.3يف املئة فقط من الناتج املحيل
من خالل هذا املؤرش،
يتبي جليًا الوهن العلمي العريب؛ إذ إ ّ
ّ
(((3
مخصصة للبحث والتطوير ؛
أصل بفعل النظام الرتاكمي الريعي) هي
ً
اإلجاميل للدول العربية (امل ُنتَقَص
ّ
ما يجعل العامل العريب ال يساهم إال بنسبة  1يف املئة من اإلنفاق اإلجاميل العاملي يف البحث والتطوير،
ع ال يكاد يبلغ إال  15مليار دوالر أمرييك عام  ،((3(2013من دون أن نغفل التحليل الكيفي الذي يُظهر
مبجمو ٍ
أساسا بشكلٍ مبارش يف رواتب األساتذة الباحثني عىل نحو غري
سوء تخصيص هذه املوارد الضئيلة التي ترصف
ً
مرتبط بإنتاجهم العلمي ،أي من دون أدائها الدور التحفيزي املنوط بها.
تظل
ّ
ن البلدان العربية
ال غرو إذًا أن تحتل الجامعات العربية مراتب متأخرة يف التصنيفات الدولية ،بالنظر إىل أ ّ
كل البعد عن أعىل املعدالت العاملية التي يتقدمها الكيان الصهيوين ،بل إنها تظل بعيدة حتى عن
ة ّ
بعيد ً
متوسط الدول املتقدمة املنضوية تحت لواء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDالـ  ،36وهو ما
يربزه الشكل (.)6

الشكل ()6
تطور نسبة «اإلنفاق املحيل اإلجاميل يف البحث والتطوير بالنسبة إىل الناتج املحيل
اإلجاميل» يف بعض البلدان املتقدمة ()2013-2006

Ibid., p. 410.

إضاف ً
يتجل أيضً ا من خالل العديد من مؤرشات اقتصاد املعرفة األخرى ضُ عف مدخالت العملية
ّ
ة إىل ذلك،
التعليمية والعلمية العربية Inputs؛ فعىل سبيل املثال ،مل يتجاوز عدد الباحثني عام  2013عتبة  149ألف باحث
38 Unesco, Unesco Science Report: Towards 2030 (Paris: 2015), p. 27.
39 Ibid., p. 26.
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لكل
أقل من  2يف املئة من مجموع الباحثني يف العامل( ،((4بنسبة  417باحثًا ّ
يف مجموع الدول العربية( ،((4أي ّ
لكل مليون نسمة ،ومعدل الدول املتقدمة
ّ
مليون نسمة فقط ،يف حني يبلغ املعدل العاملي  1080باحثًا
لكل مليون نسمة(.((4
املنضوية إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  3542باحثًا ّ
ن اإلنتاج العلمي واملعريف  Outputاملرتتب عىل هذه القدرات واالستثامرات يف الحقل
م ،فإ ّ
ومن ث ّ
مثل ،حجم املنشورات العلمية (البحوث املنشورة يف املجالت العلمية
املعريف غري ذي بالٍ .وهذا ما يربزهً ،
ن العامل العريب مل ينتج أكرث من  2.4يف املئة من اإلنتاج العلمي العاملي يف عام
املحكَّمة)؛ إذ نجد أ ّ
 .((4(2014كام ت ُربزه مؤرشات براءات االخرتاع؛ فمن أصل  277832براءة اخرتاع يف العامل عام  2013مسجلة لدى
مته سوى  492براءة اخرتاع ،أي ما نسبته  0.17يف املئة فقط(.((4
جل العامل العريب بر ّ
منظمة الوايبو ،مل يس ّ
وتضمحل هذه املساهمة أكرث بالنسبة إىل براءات االخرتاع األكرث توليدًا للقيمة ،وهي براءات االخرتاع USPTO
وبراءات االخرتاع الثالثية(.((4
وإىل جانب هذا البيان لوضع منظومة التعليم العايل والبحث والتطوير يف العامل العريب يف مدخالتها
لنتبي عىل نح ٍ
و
ة إقليمية مقارنة
ومخرجاتها  Outputsعىل املستوى الدويل ،من املهم أيضً ا أن نلقي نظر ً
ّ
أجىل ،وبشكلٍ مقارن ،الوضع الجامعي والعلمي العريب ،وهو ما يُفيدنا عىل نح ٍ
و خاص لتجلية ضعف هذه
املنظومات بالرتكيز عىل الفئة الثانية من تصنيف شانغهاي ( .)1000-501واملثاالن الصارخان هنا هام إيران
وتركيا.
يقل عن ثالث عرشة جامعة
ّ
ة مهمة يف مؤرش شانغهاي لعام  2019من خالل إدراج ما ال
فإيران قد حققت قفز ً
من جامعاتها يف هذا املؤرش (ينظر الجدول  ،)10بعد أن كانت لها جامعتان فقط يف التصنيف األخري لعام
 2018يف املؤرش نفسه (ينظر الجدول .)9
الجدول ()9
الجامعات اإليرانية يف تصنيف شانغهاي 2018
400-301

جامعة طهران

500-401

جامعة أمريكابري للتكنولوجيا

""Academic Ranking of World Universities 2018.

40 Ibid., p. 32.
 41يف حني تبلغ الساكنة العربية نسب ً
ة إىل الساكنة العاملية  5.5يف املئة.
42 Unesco Science Report: Towards 2030, p. 33.
43 Ibid., p. 36.
44 Ibid., p. 38.
 45براءات االخرتاع  USPTOهي الرباءات التي تسجل لدى املكتب األمرييك لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية ،وبراءات االخرتاع الثالثية هي التي تسجل يف الوقت
نفسه لدى االتحاد األورويب واليابان ،إضاف ً
ة إىل املكتب األمرييك.

19

ياهغناش فينصت ءوض

يف ةيبرعلا تاعماجلااجلا

الجدول ()10
الجامعات اإليرانية يف تصنيف شانغهاي 2019
400-301

جامعة طهران

500-401

جامعة الرشيف للتكنولوجيا

500-401

جامعة طهران للعلوم الطبية

600-501

جامعة أمريكابري للتكنولوجيا

600-501

جامعة تربيت مدرس

700-601

جامعة الفردويس يف مشهد

800-701

جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية

900-801

جامعة بابل نوشريفاين للتكنولوجيا

900-801

جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا

900-801

جامعة أصفهان للتكنولوجيا

1000-901

جامعة شهيد بهشتي

1000-901

جامعة شرياز

1000-901

جامعة تربيز
""Academic Ranking of World Universities 2019.

ة فقط يف التصنيفات السابقة
األمر نفسه تقري ًبا ميكن قوله بالنسبة إىل تركيا التي كانت متتلك جامعة واحد ً
يقل عن اثنتَي عرشة
ّ
للمؤرش التي كانت تشكل خمسمئة جامعة (ينظر الجدول  ،)11والتي استطاعت إدراج ما ال
جامعة من جامعاتها يف تصنيف شانغهاي ( 2019ينظر الجدول .)12
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الجدول ()11
الجامعات الرتكية يف تصنيف شانغهاي 2018
500-401

جامعة إسطنبول
""Academic Ranking of World Universities 2018.

الجدول ()12
الجامعات الرتكية يف تصنيف شانغهاي 2019
500-401

جامعة إسطنبول

800-701

جامعة أكدنيز

800-701

جامعة بيلكنت

800-701

جامعة دوكوز أيلول

800-701

جامعة إرجييس

800-701

جامعة هاسيتيب

800-701

جامعة الرشق األوسط التقنية

900-801

جامعة أنقرة

900-801

جامعة غازي

900-801

جامعة إسطنبول التقنية

1000-901

جامعة إيجة

1000-901

جامعة الفرات
""Academic Ranking of World Universities 2019.

ملؤش شانغهاي
يظل ،بالتأكيد ،هذا "االخرتاق" الذي حققته الجامعات اإليرانية والرتكية ضمن فئة ()1000-501
ّ
ّ
ٍ
أسس صلبة ومتينة ،وليس عىل شاكلة "االخرتاق" الوهمي الذي حققته جامعات سعودية يف
قامئًا عىل
كل من العامل العريب ،وتركيا ،وإيران الزيادة نفسها ،وقدرها إحدى عرشة جامعة
جل ٌّ
فئة ( .)500-1ولنئ س ّ
ألف أفضل جامعة يف العامل عوضً ا عن أفضل خمسمئة
دخلت تصنيف شانغهاي بعد أن جرى توسيعه ليشمل َ
تظل ضعيف ً
ة جدًا بالنسبة إىل عامل عريب يشمل اثنتَني وعرشين دولة بساكنة قدرها
ّ
ن هذه الزيادة
جامعة ،فإ ّ
 430مليون نسمة ،مقارن ً
ة ببلدين من املنطقة نفسها تبلغ ساكنتهام كالهام عىل حدة  83مليون نسمة(((4؛
ن
ن إيران متلك جامعة يف تصنيف شانغهاي بالنسبة إىل ّ
كل  6.38ماليني نسمة ،وأ ّ
ما يعني بشكلٍ نسبي أ ّ
كل  6.91ماليني نسمة ،يف حني ميلك العامل العريب
تركيا متلك جامعة يف تصنيف شانغهاي بالنسبة إىل ّ
جامع ً
ن أردنا أن نكون
ة يف تصنيف شانغهاي بالنسبة إىل ّ
كل  33مليون نسمة .وبعملية حسابية بسيطة؛ إ ْ
يف مستوى الجامعات اإليرانية والرتكية ،باعتبار دميوغرافية البلدين ،ينبغي أن يكون لدينا يف تصنيف
يقل عن  65جامعة.
ّ
شانغهاي ما ال
46 Worldometers, "Countries in the world by population (2019)," accessed on 27/8/2019, at: https://bit.ly/2v65eA9
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ناجم عن فراغ ،بل عن إرادات سياسية قوية ،واستثامرات مهمة يف مدخالت
وبالطبع ليس هذا االخرتاق
ً
فمثل ،شهد
ً
التعليم العايل والبحث والتطوير ،وهو ما يُرتجم أيضً ا عىل مستوى مخرجات املنظومة العلمية.
ة هائلة خالل العقدين األخريين ،مقارن ً
ة
ة بدول ذات وزنٍ دميوغرايف مامثل ،ما ّر ً
النرش العلمي يف إيران قفز ً
من  4676منشو ًرا علم ًيا يف عام  ،2005إىل  25588منشو ًرا يف عام ( 2014ينظر الشكل .)7

الشكل ()7
اتجاهات النرش العلمي ()2014-2005

Unesco Science Report, p. 390.

ٍ
مجاالت دقيق ً
مثل تصنيف إيران يف املرتبة
ة وحيوية مثل تكنولوجيا النانو؛ إذ جرى ً
تخص
ن تلك املنشورات
ثم إ ّ
ّ
السابعة عامليًا بالنسبة إىل األوراق املتعلقة بتكنولوجيا النانو يف عام ( 2014ينظر الشكل .)8
ن التصنيفات الدولية للجامعات ،وإن كانت تشوبها بعض الشوائب وأوجه
إن ذلك يعني ،يف الحصيلة ،أ ّ
ً
القصور ،والتي ينبغي السعي
مستقبل لدرئها( ،((4تسمح بقراءة جيدة للخريطة العلمية واملعرفية بالنسبة
م توجيه الفاعلني السياسيني إىل االهتامم
إىل مختلف البلدان ،يف مدخالتها ويف مخرجاتها ،وتتيح من ث ّ
بهذه القطاعات ،ورفع املوارد الالزمة للنهوض بها ،وإرساء سياسات عمومية وحكامة رشيدة للجامعات
واملؤسسات البحثية ،من شأنها أن تع ّزز نجاعتها ،وتأديتها الدور املنوط بها يف االقتصادات الجديدة القامئة
عىل املعرفة واألصول الالمرئية.
47 Cf. Rigas Arvanitis & Sari Hanafi, "Ranking Arab Universities: A Farce," tadween publishing (April 20, 2015), accessed on 30/11/2019, at: https://bit.
ly/2ODQNhD
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الشكل ()8
رشا بالنسبة إىل حجم األوراق املتعلقة بتكنولوجيا النانو ()2014
الخمس والعرشون دولة األكرث ن ً

Ibid., p. 404.

خامتة
ّ
يدل النجاح امللحوظ الذي حققته بعض الدول «الصغرية» يف تصنيف شانغهاي (الدمنارك وسويرسا وإرسائيل
ن املسألة ال تتعلق بـ «الحجم» بقدر ما تتعلق بالقدرة عىل تركيز البحوث ،ومتويل
وسنغافورة) بوضوح عىل أ ّ
التعليم ،وإنشاء النظم اإليكولوجية للبحث العلمي واالبتكار .فإذا كنا نريد أن نفهم مفاتيح النجاح الجامعي
والعلمي يف القرن الحادي والعرشين ،علينا أن ننظر إىل هذه النامذج أكرث من النظر إىل كربيات الجامعات
(خصوصا تركيا وإيران) يلزمنا أن نضع نصب
ن النظر إىل بلدان املنطقة
العاملية وإمكاناتها الالمحدودة .كام أ ّ
ً
أعيننا هدف وضع خمسني جامعة إضافية عىل األقل يف النصف الثاين من تصنيف شانغهاي (،)1000-501
قبل النظر إىل نصفه األول ،يف سبيل رفع تحديات بناء اقتصادات عربية قامئة عىل املعرفة ،واندماجها يف
عوملة املعرفة ،وتحقيقها وضعيات إنتاجية وتنافسية يف االقتصاد الالمريئ الناشئ.
وليست "الفجوة املعرفية" و"تأثري القديس متّى" ،اللذان أرشنا إليهام أعاله ،قد ًرا حتم ًيا عىل الدول العربية،
ولَّد آمالً مرشوعة متعلقة باملالءمة بني أسس
وال سيّام أ ّ
ن الحراك العريب يف موجاته الحالية والقادمة قد َ
البيئة االقتصادية الحاضنة وطبقات البيئة املعرفية املسبقة ورشوط بناء اقتصادات قامئة عىل املعرفة
ٍ
انتقاالت دميقراطية حقيقية .فقد أوضحت تجارب عديدة يف العقدين األخريين ،يف مقدمتها
ظل
ّ
يف
ن
تجارب مجموعة دول الربيكس ،من دون أن ننىس تجارب النمور اآلسيوية من قبل ،وتجارب أمريكا الجنوبية ،أ ّ
فرص تتطلب بدورها
فرصا متعددة تسنح ملن يُحسن اغتنامها بحسب قدراته عىل التعلم واالستيعاب ،وهي
ٌ
ً
استثامرات مكثفة وتراكامت كمية وتاريخية مهمة.
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