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امللخص
انطفاااا اإلنتاجطااة اتوحألطااة هدئااال دطيااة اتتااادةطة طلااطة تلحاجااة ت ا

ج اةال ادةاسااا

ستعاداد  ،تكلف اتعااسل اتتي ساوو داذا اخنطفاااا ااتادةاساة اتحاتطاة تئاطف تداذا اهاد سان
طاااهل داااادمدا اتستسألااال ماااي تحادطااااد تةاااا اة أدئاااال دطياااة اتتاااادةطة حاااال ادةجاااة حاااةطتدم
اهكاادطسطة ،اوحا اتعهقاة واطن اتحةطاة اهكاادطسطاة ااإلنتاجطاة اتوحألطاة ،اذتاا واساتطادام وطاناا
سااان جاسعاااة أم اتقاااة

اقااااد اساااتطادس اتادةاساااة اتساااند اتاةااافي ،اتاااذ طعواااة دااان ات اااادة

اتسادةاسة تعوط اةً كسطاً اكطفطاً اتكان سجتسع اتادةاسة سن جسطع أدئاال دطياة اتتاادةطة اتاذكاة
اتذطن طعسلان ماي كلطاا اتجاسعاة وسادطناة سكاة اتسكةساة ادااداددم ٜٔٔٓا اطتطاة ساندم دطناة
أادا اتادةاساة ااساتوانة دل

دئاا ،اتجساع اتوطاناا ازدا
يوقطة دلاايطة ولغ حجسدا ٕٜٓ
ً
أدئال دطية اتتاادةطة واتعااداد اتسيلاا  ،اأ داة اتنتااي أن تةاا اة أدئاال دطياة اتتاادةطة
تادةجاااة حاااةطتدم اهكاادطسطاااة جاااال ستاساااية اSD=0.83

 ، M=3.35,اواتسألااال كانااا

اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطياة اتتاادةطة ستاساية ا M=5.97اكلاف اتنتااي دان دهقاة
اةتوايطاة واطن تةااا اة أدئاال دطياة اتتااادةطة تادةجاة حاةطتدم اهكاادطسطااة ،باانتااجطتدم اتوحألطااة

ا ، r=0.507كسا ادت اتنتاي دل اجااد دهقة طجاوطة وطن سجسال اتستيطا اة

اتلكلاف دان

اتفاااةات نتطجاااة وعاااا اتستيطااا اة سألااال اتجنساااطة انااااد اتكلطاااة ااتةتواااة اهكاادطسطاااة ،تااام جاااةال
اخطتوااا اة اتسناسااوة ،خ أن اتنتاااي تاام تساافة داان مااةات ذا ادختااة حةااايطة مااي اسااتجاوا
اوناالا دلا اتنتااي طاةاي اتواحا
أمةااد اتادةاساة طسكان أن تُعاز تا أ ٍ سان داذ اتستيطا اة
ً
وائع قاانطن اتاايح سعلنة تحسي اتحةطة اهكاادطسطة هدئال دطية اتتادةطة ،اتسادم ماي اددام
اإلواااداد اسنااع تاقااف اتنسااا اتسعةماايا كسااا طمكاااد دلاا أدسطااة تاحااة اتفةةااة هدئااال دطيااة
اتتادةطة تلسلاةكة مي ةنع اتق اة اة اتجاسعطة ،اانتطا اتقطاادا اهكاادطسطة

اتكلسا

اتسفتاحطاة :اتحةطاة اهكاادطسطاةا اإلنتاجطاة اتوحألطاةا دئاا دطياة اتتاادةطةا جاسعاة أم
اتقة
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Abstract
Purpose: Decreased research productivity of university faculty
indicates a need for multiple studies to detect the factors that have caused
this lack of productivity. This study adds to this literature by questioning
the perceptions of faculty members about the degree of their academic
freedom. Also, the author examines the relationship between academic
freedom and research productivity using data from the Umm Al-Qura
University. Methodology and procedures: The study used a descriptive
method which expresses the phenomenon quantitatively and qualitatively.
The study population consisted of 1091 male faculty members who work
in all Colleges of the university which are located at Makkah city. The
sample selected stratified randomly and its size was 290. To collect data,
the study tool (survey) was distributed to the faculty members in
accordance to the required number. Results: The findings indicate that the
perceptions of faculty members to the degree of their academic freedom
was average (M=3.35, SD=0.83). Also, the research productivity of faculty
members was average (M=5.97). The results revealed a correlation
between the perceptions of faculty members and their research
productivity (r=0.507). In addition, the findings indicate a positive overall
relationship among all the variables. We need a more detailed analysis to
reveal how the the effects of difference some variables such as nationality,
type of college and academic rank on academic freedom. However, the
results haven’t reached significant differences in the responses of the study
population members that can be attributable to all previous variables.
Conclusion: This study recommends to set clear rules that contribute to
protecting the academic freedom of faculty members and supports
creativity and prevent the stop of cognitive growth. In addition, providing
an opportunity for faculty members to participate in university decisionsmaking , and the election of academic leaders.
Keywords: Academic freedom; Research productivity; Faculty
members; UQU
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مكدمة
ادتةف اتسفكةان وأن اتعلم دا اتاسطلة اتناجعة تتحةطة اإلنسان سان كاماة قطاااد اتيوطعاة
اتسفةائاة دلطااا ااتعااةا  ، ٜٜٖٔ ،غطاة أن اتتجةوااة مااي اتعةااة اتحااتي أألوتا أن اتعلاام قاااد
ططادم اتحةطة كسا أنا قااد طحاةاةدا اطقئاي دلطدااا مقااد تاماد وعاا اخكتلااما اتعلسطاة تا
تحكم سن طستلكدا مي ةااد سن طفقاددا اطتئح ذتاا سان طاهل اتكألطاة سان اتسفاائاا اتحاااد
امةا اتعادطاد سن اتقطااد ااتقاانطن ااتسعادادا اتعاتسطة اتتي نسسع وداا طاساا تلاا ا طاة ااتتاي
أاد مي وعا اهحطان ت تعيطل دجلة اتوح بااطقامدا مي وعا اتسجاخ اتعلسطة

تااذا ادتس ا جاسعااا اتااادال اتستقادسااة وقئااطة اتحةطااة اهكاادطسطااة ،حط ا تعاااددا اخستااادااد

اتيوطعااي تسواااادو حقااات اإلنسااان ساان جدااة ،اسفتاااه تقااادسدا اندئااتدا ساان جدااة أطااة

اتاام

تقتةة س ادة اخدتسام واتحةطة اهكاادطسطة دل اهاساي اتجاسعطاة محسا  ،وال داة وعاا
اتسن سا اتتي أات دذ اتسساأتة حطا ازً كوطا اةً سان ادتساساتداا ،سألال سن ساة اتطادساة اتجاسعطاة

اتعاتسطة اتتاي أطاذ دلا داتقداا سدساة اتنئاال ماي ساوطل اتحةطاة اهكاادطسطاة ،اتُعااد سن ساة
اداتطة غطة حكاسطة تدا تجان اينطة مي سطتلف اتقا اة اتعن وسكامحاة كال تاادطل ماي حةطاة
اتتااادةطة ،اةوااي اتجاسعااة وقئاااطا اتسجتسااع اقاااد كاناا اةال دااهن تطسااا اتااذ ةااادة داااام
ٜٔٛٛم تلحةطة اهكاادطسطة ااستقهل سمسسا اتتعلطم اتعاتي اااسلطلٜٜٔٗ ،
اتلطة اتادةاسا

ت ان اتجاسعا اهتسانطة سوق غطةدا سان جاسعاا اتعااتم ماي تيوطات

سفادطم اأسة اتحةطة اهكاادطسطاة ،حطا كانا اتواداطاة سان جاسعاة واةتطن ٓٔ ٔٙدناادسا أقاة
حةطة اتوح اتعلسي ااتتادةطة ادان قطااد أا تادطه طاةجطة اسحام اة ٜٜٔٗ ،اقااد انيلات
داتسطا دوة اتعادطااد سان اإلدهناا ااتنااداا ااتسامتس اة
اتتأسطة ااخدتسام واتحةطة اهكاادطسطة
ً
اتتي دقاد مي أنحال سطتلفة سان اتعااتم سناذ واداطاة دقااد اتألسانطناا ا أساا دلا سساتا اتعااتم
اتعةوااي ملاام طكاان دناااا جدااااد اائااحة مااي دااذا اتلااأن قواال نااادا اتحةطااا اهكاادطسطااة مااي
اتجاسعااا اتعةوطااة اتتااي ن سدااا سنتاااد اتفكااة اتعةوااي واتتعاااان سااع سمسسااة مةطااادةطا اطوااة
ٗ ٜٜٔمي اهةادن ،حط تُعاد أال جداد دةواي سان م نااقم سفداام اأدسطاة اتحةطاة اهكاادطسطاة
ائةاة حساطتدا اتلسل اتحةطاة اهكاادطسطاة حةطاة اتسمسساة ،احةطاة اهماةاادا غطاة أن حةطاة
دئاااا دطياااة اتتاااادةطة تسألااال أدااام سكاناااا اتحةطاااة اهكاادطسطاااة اتتاااي ططااات

وداااا اتسجتساااع

ااالا دلااا أادااة
اهكااااادطسي مداااا اتستعاسااال اتاااةيطة ساااع اتسعةماااة اتعلسطاااة ااتسنااات تداااا اونا ً
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اتستعاداد  ،كان خواد سن سن اتقاانطن ااهن سة ااتتلةطعا اتتي تكفل حةطتا ،اتمسن تاا اتوطياة

اتساِقاد تإلواداد وكل ألقة ااقتاداة ،ماتحةطة اهكاادطسطة تتحقات دنااد تااامة اتوطياة
اتعلسطة ،ااتسناخ ُ
اه كاادطسطااة اتادطسقةايطااة اتتااي طتحااةة دئااا دطيااة اتتااادةطة مطداا ساان اتئااياي كامااة سطاسااطة،
اجتسادطة ،اقتةاادطة ،األقامطة ااتةاا ٜٜٕٔ ،
ن قطام دئا دطية اتتادةطة وسدام دسلا قاد طقاااد تا اماات دلسطاة جادطااد طةاع ماي
وعا اهاقا يةحدا اسناقلتدا مي ل غطاا حةطتاا اهكاادطسطاة سفداسااً اتيوطقااً ،اماي ال
مةا اختجا اتااحاد دل أنا اتحقطقة اتسيلقة ادذا وااداة طسألال حجاة دألاة ماي يةطات اتعلام

ااتسعةمة ،اهسة اتذ قاد طاجا اتجدااد اتعلسطة امت تاجداا سعطناة تناأ وعطااداً دان اتحقطقاة،

واال تعساااد تا تزططفدااا تااذا ممنااا ساان اهدسطااة وسكااان يااةه اسناقلااة قئااطة اتحةطااة اهكاادطسطااة
دلا كاماة اهةاعاد اتعلسطاة ،ااتسااعي تا تحةطاة اتعقلطاة اهكاادطسطااة ماي جاسعاتناا سان اتقطاااد
اتتاي قااد تكااان ااقعااً سساةسااً ،اقاااد تكاان أاداسااً سهزسااة نتجا دان تةسااوا ألقامطاة ستااةألااة

دوة اهجطال

كسااا ن داااة حاااخ ساان و اااادة اتتااادطل مااي اتعساال اهكاااادطسي ساان جدااا طاةجطااة،
ااتاااددا ت ا تاجطااا و اةاس اتجاسعااا ااتوح ا اتعلسااي نحااا اتجادااا سحاااداد ودااادف تحقطاات
تيلعااا سعطنااة ،أا سعاتجااة سلااكه سعاةااة اسألاال ،اتوياتااة ،دااادم تااماات سطةجااا اتتعلااطم
اتعاتي سع سات اتعسل تُعاد سملا اة ااقعطاة تساا ساطأتي خ حقااً سان اتاادطال ماي نفات اتتَوعطاة
اةجاد اتجاسعا ت اتاةال وعاد أن قيع لاياً خواأة واا دلا يةطات اخساتقهتطة ن تلاا

ااادةة ،اسااا دااي اتيةطقااة اتتااي طااتم
اتتاجدااا ساااف تُسلااي دل ا اتجاسعااا ساااذا طج ا أن ُط ّْ
اتتادةطة ودا ،ول قاد طتعاد اهسة ذتا ت تكوطل اتوح اتعلسي اتقططاد سان طاهل قاةاة طياي
وحألطااة سحاااداد  ،اادداام اتساطاال اتوحااا مااي سجاااخ سعطنااة ،اتقااادطم اتتساادطه تلواااحألطن مطدااا
ادان غطةداا سسا طماد

ت تعيطل جاان أطة قااد خ تقال أدسطاة اداذا وااداة ةوساا طقاااد تا

تةاجع اتوح اتعلسي ولكل دام ان اةً تسا يا أة ماي ا اناة اهططاة سان ادتساام اتاجاا حكاساة

اتسسلكة اتعةوطة اتسعاادطة تا اددام اتوحا اتعلساي ماي اتجاسعاا  ،مامن ذتاا طساتاددي اتتعاةف
دل اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة مي اتجاسعا اتسعاادطة سن جدة ،ادهقاة ذتاا
سع تةاةاتدم تلحةطة اهكاادطسطة سن جدة أطة

ٜٛ

الحرية األكاديمية وعالقتها باإلنتاجية البحثية لعضو هيئة التدريس – دراسة ميدانية بجامعة أم القرى .

مشللة الدراسة
ن تقططاااد اتحةطااة اهكاادطسطااة تعئااا دطيااة اتتااادةطة مااي أ سجتسااع ساان اتسجتسعااا دااا
واداطة تطلف اتفكة ،اانحةاف اتسجتسع دان جاااد اتتقاادم ااتتيااة تا اتتاةاد ااتئاعفا ادلا
سستا اتجاسعا اتسعاادطة توةز وعا اتتحادطا اتتي تحاد سان اساتقهتدا ،اتعطات حةطاة مكاة
سنساوطدا ،اسندا اتتادطه اتطاةجطة ااتطئاد تحاجا سات اتعسل ،ئامة ت

داة نسااذ

جادطاد سن اتتعلطم اتعاوة تلحادااد ااتقةني ٕٓٔٓ ،كسا تعاني اتجاسعاا اتحكاسطاة سان غطاا
سفدااام اخسااتقهتطة اطاةااة مطسااا طتعلاات واتجاانا اتساتطااة ااتتعاساال سااع اتسطزانطااة ،مئاهً داان
تأسطن اتسستا اتسيلا سن اتحةطة تعئا دطية اتتادةطة مطدا اأوا حطساد ٕٓٓٚ ،ادا ساا

أكااااد اتسعلساااي إٓٔٓ واستعةائاااا تاااوعا حااااخ اسملااا اة داااادم تااااامة سنااااخ اتحةطاااة
بااذا حااتناااا اخياااهد دلااا ااقاااع اإلنتاجطاااة
اهكاادطسطاااة واتقاااادة اتسناسااا ماااي تلاااا اتجاسعاااا
اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة مي اتجاسعا اتسعاادطة ،مامن اتادةاساا تلاطة تا انطفااا
سسااتاادا سقاةنااة وجاسعااا أطااة قاااد تكااان أقاال دةاقااة سندااا ااتعواااداتليطف ٕٓٓٛ ،اتعاال
اتاداة اتذ طئيلع وا دئا دطياة اتتاادةطة ،اساا طلاداد اقتناا اتحااتي سان تيطا اة ستهحقاة
استساااةدة مااي اتجاسعااا اتسااعاادطة ،باادااااد تةتط ا هاةاقدااا ،ااتتاجااا اتعااام نحااا اسااتقهتطة
اتجاسعااا  ،اادداام اتوحاا اتعلسااي ،ااتتنااامة اإلوتكاااة مااي سطتلااف اتسجاااخ تتحقطاات سطااز
تنامسطة داتسطة ،اتحسطن سستاطا تةنطف اتجاسعا ا كل ذتا اغطاة طقتئاي ادةاساة اتحةطاة
اهكاادطسطااة تعئااا دطيااة اتتااادةطة مااي اتجاسعااا اتسااعاادطة ،ومدتواةدااا حاااد ستيلوااا اتسناااخ
اتعلسااي اتااادادم تإلنتاجطااة ااإلواااداد تااذا جااال دااذ اتادةاسااة تتقةااي تةااا اة أدئااال دطيااة
اتتااادةطة مااي جاسعااة أم اتقااة داان اتحةطااة اهكاادطسطااة اتستاحااة تداام ،ادهقااة تلااا اتتةااا اة
ومنتاجطتدم اتوحألطة

يدف الدراسة وأسئلتًا
دادم اتادةاسة اتحاتطة اتتعةف دل تةا اة أدئال دطية اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة
دن اتحةطة اهكاادطسطة اتستاحة تدم ،ادهقة تلا اتتةا اة

ومنتاجطتدم اتوحألطة اتم تحقطت

دادف اتادةاسة سن طه ل اإلجاوة دن اهسيلة اتتاتطة
 -1سا تةا اة أدئال دطية اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة تادةجة حةطتدم اهكاادطسطة؟
 -2سا حجم اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة ؟
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حةايطا ا α≥0.05وطن تةا اة
 -3دل تاجاد دهقة اةتوايطة اداتة
ً
اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة تحةطتدم اهكاادطسطة ،باانتاجطتدم اتوحألطة؟

أدئال دطية

 -4دل تاجاد مةات ذا ادختة حةايطة ا α≥0.05مي تةا اة أدئال دطية اتتادةطة مي
جاسعة أم اتقة
اهكاادطسطة؟

اتجنسطة ،ناد اتكلطة ،اتةتوة

تادةجة حةطتدم اهكاادطسطة تُعز تستيط اة

أينية الدراسة
تزاسن دذ اتادةاسة سع ادتسام حكاسة اتسسلكة اتعةوطة اتسعاادطة وتيااطة اتتعلاطم اتعااتي،
ااددم اتوح اتعلسي ،اسنح اتحاامز اتسطتلفة تتنسطة اخوتكاة اتلجطع اتحااة ،باامسااه اتسجاال
أسام اتا أة ا طاة ئاامة تا تاجاا اتجاسعاا اتساعاادطة نحاا اتلاةاكة ااتتاأساة ساع جاسعاا

داتسطااة تتااايطن اإلواااداد بااذكااال ل اةاة اتسنامسااة اتوحألطااة ادااذا واااداة طتيل ا ت ااامة اتحةطااة
اهكاادطسطاااة تعئاااا دطياااة اتتاااادةطة ،اطلااات سنااااخ أكااااادطسي سهيااام تجاااذ اتعقاااال اتسوادداااة
ااتسحام ة دلطدا اتحفطز جدااددا تتحقطت اتنسا اتسعةمي اتسأسال
تااذا ُطمساال أن تس ادم نتاااي اتادةاسااة مااي تف ا أن اااة اتسس اماتطن داان اتتعلااطم اتعاااتي مااي
اتسسلكااة اتعةوطااة اتسااعاادطة نحااا ائااع اتتلااةطعا اتقانانطااة اتتااي تائااح اتحةطااة اهكاادطسطااة
تعئا دطية اتتادةطة ،اتحسطدا وسا طلجع اتوح اتعلسي اتحة ااإلمةااه دان اتحقطقاة ،اداادم
اتتةاداد مي دهندا اسلاةكتدا ،اطادمع وعجلة اتوح اتعلسي ت سوة أغااة وحألطاة جادطااد تزطااد
ساان مادلطااة اتجاسعااا اتنسااي ةاه اإلواااداد ااخوتكاااة تاااد أدئااال دطيااة اتتااادةطة وسااا طحقاات
تيلعا اتاداتة ااتسجتسع نحا ونال اقتةااد سعةمي سزاددة اسستادام

التعريفات اإلجرائية
- 0احلرية األكادميية Academic Freedom
دي حت سلاةكة أدئال دطية اتتادةطة مي اتق اة اة
مي أادال سدام ا ايفدم ادان اتتعةا ه

سئاطقا

اهكاادطسطة اتتي تطةدم ،احةطتدم

تسل

حقاقدم أا تعةقل جدااددم مي

اتوح دن اتحقطقة اتعلسطة ،اسلاةكتدا ،باادهندا ،مي ل دادم اخنتفاد سن دذ اتحةطة
كسنوة تتحقطت سآة لطةطة ،أا أداداف أطادطاتاجطا أا سطاسطةا اتقاة واتادةجة اتتي
طحةل دلطدا اتسستجط

دل

سقطاة اتحةطة اهكاادطسطة اتذ

اتادةاسة
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 - 8اإلنتاجية البحجية Research Productivity
دااي كسطااة انادطااة اهدسااال اتوحألطااة اتعلسطااة اتتااي طنجزدااا أدئااال دطيااة اتتااادةطة طااهل متااة
سحاداد ا اطقاة حجسدا مي دذ اتادةاسة سن طهل اتسجساد اتكلي تعاداد اتوحا اتسنلاة ماي
سجااه أا ساامتس اة دلسطااة ُسحكسااة ،واإلئااامة تا داااداد اتكتا  ،امةااال اتكتا  ،ااتسةاجعااا

اتسحكسة ،اتتي تم نجازدا طهل متة دسلدم مي جاسعة أم اتقة
ُ

حدود الدراسة
اقتةة اتادةاسة دل تحادطاد ادةجة اتحةطة اهكاادطسطة هدئال دطية اتتادةطة ماي جاسعاة
أم اتقااة  ،ادهقتدااا ومنتاااجطتدم اتوحألطااة ،ات ااةاف اتتيوطاات مقاااد اقتةااة أطئااً دلا أدئااال
دطياة اتتااادةطة اتااذكاة اتااذطن داام دلا ةأة اتعساال مااي سا دلااة كلطااة تقااع مااي سادطنااة سكااة

اتسكةسة طهل اتعام اتجاسعي ٕٖٖٖٗٔٔٗ/

مهًج الدراسة وإجراءاتًا
مهًج الدراسة
كسطاا
ًا
اتوع اتادةاسة اتحاتطاة اتساند اتاةافي ،اتاذ ُطعواة دان ات اادة اتسادةاساة
تعوطاة ً
اطعساااد ت ا تحلطلدااا اكلااف اتعهقااا وااطن أوعااددااا اتفسااطةدا ساان طااهل اإلجاوااة داان
اكطفطاااَ ،
ً
مق ا اة أادا اتادةاسااة اتتااي تاام تةااسطسدا تلاةااال تاا اسااتنتاجا داسااة تساادم مااي تحسااطن
اتااقع ،اتحقطت غةا اتادةاسة

دلتنع وعيهة الدراسة
تكان سجتسع اتادةاسة سن جسطع أدئال دطية اتتادةطة اتذكاة اتاذطن طعسلاان ماي كلطاا
اتجاسعة مي سادطنة سكة اتسكةسة اداداددم ٔ ،ٜٔٓحسا

حةاايطا دسااادا اتكلطاا اتسعنطاة

واتادةاسة اداداددا س دلة كلطة دي اتتةوطة ،اتلةطعة ااتادةاسا اإلسهسطة ،اتااددا اأةاال
اتاادطن ،اتحاسا ا تااي ان اام اتسعلاسااا  ،اتدنادسااة ااتعساااة اإلسااهسطة ،اتيا  ،يا اهساانان،
اتةااطادتة ،اتعلااام اتيوطاااة اتتيوطقطااة ،اتعلااام اتةاااحطة تلونااطن ،اتليااة اتعةوطاااة ،اتعلااام ،اتعلاااام
اخجتسادطااة ،اتسجتسااع ،اتعلااام اإلاداةطااة ااتسااطاحطة ،اتكلطااة اتجاسعطااة اادتساااد اتواحاا دلاا
جااداال تحادطااد حجام دطناة اتادةاساة ا ، Krejcie & Morgan, 1970حطا اطتطاة دطناة
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يوقطااة دل ااايطة ولااغ حجسدااا ٓ ٕٜسف اةاد  ،اونسااوة تزطاااد داان  %ٕٙساان سجتسااع اتادةاسااة
ااتجادال أ طوطن تازطع أمةااد اتعطنة امت ستيط اة اتادةاسة
رذول ( )1تىصَغ ػُُت انذساعت صغب انًتغُشاث انذًَىغشافُت
انتكشاس
انفئبث
انًتغُش
انتكشاس %
انفئبث
انًتغُش
81
ػهًُت
41.6 171
عؼىدٌ
انكهُت
انزُغُت
181
َظشَت
غُش عؼىدٌ .1.4 111
 5أبضبث فألم 117
11.6 ..
أعتبر
أعتبر
71
13-4
 .3اإلَتبرُت
17
انشتبت
يشبسن
انبضخُت
األكبدًَُت
 11بضخب ً
أعتبر
.1
51.4 173
فأكخش
يغبػذ

%
...1
44.1
46.5
16.5
11

أداة الدراسة
تتحقطااات أدااااداف اتادةاسااااة ،تااام تةاااسطم أادا ااسااااتوانة واخدتساااااد دلااا اهاد اتن ااااة
ااتادةاسااا اتساااوقة اتسةتويااة اقاااد الااتسل دل ا سقادسااة تعةطفطااة ،اوعااا اتوطانااا اهاتطااة
تلسسااتجط واإلئااامة ت ا سقطاااة اتحةطااة اهكاادطسطااة اتااذ تااأتف ساان  ٕٛمقااة سازدااة دل ا
أةوعاااة سجااااخ داااي اتطااااذ اتقااا اة اة أ ، ٙ-اتتعوطاااة دااان اتااا أة ا ، ٖٔ-ٚاتوحااا اتعلساااي
اٗٔ ، ٕٔ-اتتادةطة إٕ ٕٛ-ا اتتحادطااد ساامقاة اتسساتجط دلا مقا اة اتسقطااة اساتطادم
اتواحااا سقطااااة تطكاااة ا Likertاتطساساااي ساامااات تساسااااًا٘ ادةجاااا  ،ساامااات اٗ

ادةجااا  ،سحاطاااد اٖ ادةجااا  ،غطااة سااماات إ ادةجتااان ،غطااة سااماات تساسااً أ ادةجااة ااحاااد

مقي اتتعةف ادةجة اتحةطاة اهكاادطسطاة اتةانطف اتستاسايا اتحسااوطة ،تام تحااطة اتسقطااة

سن طساسي ت

ألهألي واستطادام اتعهقة ا تطة

[اداداد ميا اتتادة اتطساسي – ٔ ÷ داداد ميا اتتادة اتألهألي] = [ا٘] ٖ ÷ ٔ-
= ٗ ÷ ٖ = ٖٖ ٔ
ادلطاااااااااااااااااااااااااااااااا ،مااااااااااااااااااااااااااااااامن ادةجاااااااااااااااااااااااااااااااة اتتقاااااااااااااااااااااااااااااااادطة اتندايطاااااااااااااااااااااااااااااااة
تلستاساايا اتحساااوطة ُحاااداد اماات اتجااادال إ أسااا اإلنتاجطااة اتوحألطااة مقاااد تاام قطاساادا
سن طهل داداد اتوحا اتسنلاة ماي سجاه أا سامتس اة دلسطاة ُسحكساة ،واإلئاامة تا دااداد
اتكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،امةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال اتكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،ااتسةاجعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اتسحكسة طهل متة دسلدم مي جاسعة أم اتقة
ُ

أله ميا امت اتجادال

(.)3
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رذول ().
فئبث يمُبط اإلَتبرُت انبضخُت
دسرت انتمذَش
انفئت
يشتفؼت
 11بضخبً فأكخش
يتىعطت
13-4
يُخفضت
 5أبضبث فألم

رذول ()1
فئبث يمُبط انضشَت األكبدًَُت
دسرت انتمذَش
انفئت
يشتفؼت
5.333 – ..441
يتىعطت
..443 – 1...1
يُخفضت
1...3 – 1.333

صدق وثبات أداة الدراسة
تلتحقاات ساان ةااادت اهادا تاام دةئاادا دل ا سجسادااة ساان اتسحكسااطن ساان ذا اتكفااال
ااتطوة ااتتطة

 ،اذتا تهستفااد سن سهح اتدم ااةايدم حال ةاطاغة اتعواا اة اائااحدا

اسناسوة كل دواة تلسجال اتذ اةاد مطا امي ئال اتسهح اا اتاااةاد سان اتسحكساطن ،تام
جاااةال اتتعاااادطه اتهزساااة تاااوعا دواااا اة اخساااتوانة احاااذف وعئااادا ،بااداااااد ةاااطاغة اهادا
تتةوح جادز تلتيوطت
كسااا تاام حسااا سعاساال كةانواااخ – أتفااا  Cronbach's Alphaهادا اتادةاسااة خطتواااة
سعااااسه اتألواااا ااتةاااادت اجاااادال ٗ  ،حطااا تةااحااا واااطن ا ، ٓ ٛٗ – ٓ ٚٛا– ٓ ٜٛ
ٖ ٓ ٜدلا اتتاااتي اوليا اتقطساة اتكلطاة تسعاساال اتألواا ا ٓ ٜٛا ماي حاطن وليا تسعاساال
حةايطا سسا طلطة ت أن اهادا تقطة سا أدااد
اتةادت اٗ ٓ ٜاجسطعدا قطم سقواتة ااداتة
ً
سن أجلا
رذول ( )6يؼبيالث انخببث وانصذق
كشوَببط – أنفب Cronbach's
Alpha
انًتغُشاث
يؼبيم
يؼبيم كشوَببط-أنفب
انصذق*
3.18
3.718
اتخبر انمشاساث
3.81
3.116
انتؼبُش ػٍ انشأٌ
3.8.
3.146
انبضج انؼهًٍ
انضشَت األكبدًَُت
3.81
3.164
انتذسَظ
3.86
3.18.
انذسرت انكهُت
* يؼبيم انصذق = انززس انتشبُؼٍ انًىرب نًؼبيم كشوَببط – أنفب.
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األساليب اإلحصائية
تام تفةطاغ اتحلطال اتوطاناا

واساتطادام وةنااس اتحازم اإلحةاايطة  ،SPSSاتإلجاواة دان

أسيلة اتادةاسة ااطتواة أاداتدا ،تم استطادام ا تي:
 اتتك اة اة  ،ااتستاسيا اتحساوطة ،ااخنحةاما اتسعطاةطة
 سعاسل اةتوااي وطةساان  Pearson’s correlation coefficientتتحادطااد قاا ااتجاا
اتعهقة وطن تةا اة اهدئال تلحةطة اهكاادطسطة ،باانتاجطتدم اتوحألطة
 سعاسل كةانواخ  -أتفا  Cronbach's Alphaتقطاة ألوا اةادت أادا اتادةاسة
 اطتوااة

 ،T-Testااطتوااة تحلطال اتتوااطن اهحاااد  One-Way ANOVAتلكلاف

دن اتفاةات اإلحةاايطة واطن ستاسايا تقاادط اة أدئاال دطياة اتتاادةطة حاال تةااةاتدم
تلحةطة اهكاادطسطة امت ستيط اة اتادةاسة

املراجعة األدبية
أوالً :احلرية األكادميية Academic Freedom
ةغم تااةل اتسياتوا واتحةطة اهكاادطسطة ،ا داةداا كسفداام وساطي خطكاااد ططتلاف دلطاا
ألنان ،خ أنا تم طتم اختفات دل تعةطاف سحااداد تداا اطمكااد ذتاا ونكاامة  Pincoffsواجداة
ن ة ادي أ خ طاجاد تعةطف اائح اسقوال دل نيات ااسع أا سواةة تلحةطاة اهكاادطسطاة،
كسا انا تطة دناا حساوا ادقطقة طسكان تقططسداا تلسياتواا اتتاي تااددي انتداكدااا إ طاجااد
لااكاا سساأللااة وادتةامااا اتجسطااع مطسااا طتعلاات وتعةطفااا حةطااا ادسااتاةطة ةاسااطة سألاال حةطااة
اتتعوطة ،ااتحت مي اتطةاةطة اتلطةطة اBarendt, 2010

ن دذا اخطتهف قااد طكاان

سنلأ دادم ائاه حادااد اتحةطاة اهكاادطسطاة ،اتااداطلدا ساع سفاادطم حةطاا أطاة سألال حةطاة
اتفكة ،حةطة اتتعوطة ،أا اتحةطة اتعلسطة اتتي داي حات تلياه اجسطاع اتسنطاةيطن ماي أدساال
دلسطااة ،اتكاان نياقدااا أئااطت ساان اتحةطااة اهكاادطسطااة اتتااي دااي حاات طااا

تلعاااسلطن مقااي مااي

سجال اتتادةطة ،ااتوح اتعلسي مي اتجاسعا ااتسمسسا اتسساأللة اBarendt, 2010
اولااااكل دااااام دةماااا اتساسااااادة اتاداتطااااة تلعلااااام اإلجتسادطااااة ا
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اتسناااخ
 Encyclopedia of Social Sciencesاتحةطااة اهكاادطسطااة دلا أندااا تااامطة ُ

اتحااة تكاال ساان أ اهساااتذ تلكتاوااة ااتحااادط داان اتحقطقااة ااإلمةاااه دندااا كسااا طةاندااا
وهقط ااادا إ اتجاسعااة تسساةسااة اداةدااا ولااكل ساان اهسااتقهتطة ادان تااادطل أا تقططاااد ساان أ
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سمسساااة أا اكاتاااة طاةجطاااة ا Sills, 1972أساااا داااهن تطساااا ولاااأن اتحةطاااة اهكاادطسطاااة
ااستقهل سمسسا اتتعلطم اتعاتي ،معةف اتحةطة اهكاادطسطة دل أنداا تعناي حةطاة اهدئاال
اهكاااادطسططن ،مةادط ااً أا جسادط ااً ،مااي ستاوعااة اتسعةمااة اتياطةدااا اتحاطلدااا ،ساان طااهل اتوح ا

اتطلت ااتتادةطة بااتقال اتسحائا اة ااتكتاواة ااتسن ساة
ااتادةاسة ااتسناقلة ااتتاألطت ااإلنتا ا َ
ٖ كسااا ُدةم ا اتحةطااة اهكاادطسطااة وأندااا حةطااة
اتعاتسطااة تلطااادسا اتجاسعطااة،ٜٔٛٛ ،
أدئال اتسجتسع اهكاادطسي إلنجاز سداسدم ادان تعةئادم ه سئااطقا سان زسهيدام أا سان

اتيلوة اتسنطةيطن مي اتنلاي اتسطاسي ااتذطن قاد طساةسان ئياياً ت اتحاد اتذ طاماد اتا

دةقلة اتتادةطة ااتوح ااتسدام اهطاة اتستعلقاة واتعسال اتجااسعي ا Lepawsky, 1965,

 P.1562امي ألناطا ادةاستا تئااوي اتحةطاة اهكاادطسطاة اسنيلقاتداا اتقانانطاة ،ألااة اتقةناي
ا ٕ ،ٕٜٓٓت ا أن سفدااام اتحةطااة اه كاادطسطااة طتسألاال مااي اسااتقهل اتكلطااا ااتجاسعااا
اداةطاً ،اساتطاً تِتتسكن سن تةةطف لماندا ادان تادطل طاةجي ،كساا تعناي تستاع اهسااتذ مطداا
وحةطة اتتادةطة ،ااتوح  ،بااوادال ات أة  ،ااتسلااةكة ماي اتطااذ اتقا اة اة اهكاادطسطاة ذا اتعهقاة
وتطةةاتدم
ن اتحةطة اهكاادطسطة قئطة قادطسة حادطألة ،مقاد ادتس جاسعا اتاادال اتستقادساة سناذ متاة
تطسا واتقةاطة وداا ،وادتواةدااا اخستاادااد اتيوطعاي تسوااادو حقااات اإلنساان سان جداة ،اسفتاااه
تقادسدا اندئتدا سن جدة أطة اتعل ِ
اتنادالا اتعاجلة اتساجدة تلحكاساا تإلتتازام وسااألطات
حقات اإلنساان اتتاي ائاعتدا اهسام اتستحااد جعلا سفداام اتحةطاة اهكاادطسطاة ااتسياتواة وداا
أكألة لطاداً ،ول طسطة جنواً ت جن سع تلاا اتناادالا اSangster & Zeleza, 1994

تقاد ُاتاد اتحةطة اهكاادطسطة سن ةةادا قاسطة اكفااه ياطال ،واادأ ماي اتسائاي اخ طازال أوعااد
سااا طكااان داان اتنداطااة ،حطا أن تااتاااد أساايلة خ تتياااوت سااع اهطااادطاتاجطا اتساااياد سسااتسة،
ااتعلاام تااطة تااا حااادااد ادل ا اتااةغم ساان انيااهت جد اااد اتااادماد داان اتحةطااا اهكاادطسطااة مااي

اتادال اتستقادسة سوك اةً اقيع لاياً خ وأة وا ماي تلاةطع اهن ساة ااتقااانطن ،خ أنداا تام تكان

وسناأ اسعازل داان كألطاة ساان اإلنتداكاا ااتسطاااية اتتاي تَحاااد مطداا حكاسااا اتاادال حةطااا
اهكاااادطسططن تقاااد وااادأ تلااا اتتااادطه سنااذ اتحااة اتعاتسطااة اهاتا  ،ااةاااخً ت ا اخنتداكااا
اتسعاةة تلحةطا اهكاادطسطة نتطجاة أحاادا اتحاااد دلاة سان ساوتسوة ٕٔٔٓ ،حطا دسلا

اتاكااااخ اتحكاسطاااة اجساداااا اتااااددا ااتسةااااتح اتطاةاااة دلااا

طئااااد سمسساااا اتتعلاااطم

اتعااااتي تونطاااة تحتطاااة ستيااااة ادلااا نحاااا ستزاطااااد سااان اتسةاقواااة ،ااتتاااادطل ،ااتساااطية دلطدااااا
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اأةوح اتجاسعا ااتكلطا أكألة دةئة سان أ اقا سئا تتاادطل قاا خ تعااد اخ تحةا ،
تيات ومدااد تلكطل سلداد اإلنتا اتفكة وساا ططاادم سةااتحدا ا Doumani, 2006اتام
تقتةااة اتتااادطه دل ا اتحكاسااا ااتجدااا اتةسااسطة ،واال أنلااي وعااا اتسمسسااا اتسادنطااة
اتتي استيل اتفةةة تلةقاوة دل اتنلاي اهكاادطسي ،اتحقطت سآةودا اتطاةاة سألال سمسساة
كاااسوة ااتاام

 Campus watchاتتااي َن ا َذة جدااددااا تلةقاوااة دل ا اهادال اهكاااادطسي

تسةاتح مياطة طاةة ااتقةنيٕٜٓٓ ،

اتسسااالم واااا أن قئاااطة اتحةطاااة اهكاادطسطاااة تااازادااد داااا اةً دنساااا تتعاااةا تسطااااية
اسااان ُ

اتسةاادة ااتنقاد ااتتدادطاد ااتتقططاد ،مدي كسا طقال ت دة أطنساا اطتفا  ،اتطتفاي أطنساا داة
ُ
ال كانااا سطاساااطة أا
اولاااكل داااام مااامن اتحةطاااة اهكاادطسطاااة قااااد تُقطااااد وكألطاااة سااان اتعااسااال ساااا ً
اجتسادطااة أا ادطنطااة ، ،اقاااد طكااان اتسااو اةال تقططاااددا يوطعااة وعااا اتسساةسااا اتعسلطااة
اتتااي طنطااةي مطدااا اهكاااادطسطان أنفساادم اتمكاااد ذتااا سااتاةا ا Stark, 1997وقاتدااا ن
اتحةطة اهكاادطسطة لايل ساا ،خ طسكان أن نستلكاة نحان اهكااادطسطان ذا نحان دسلناا سان أجال
اتةنادة ،احاة اتوحا ماي داذا اتساطاتا ذا نحان دسلناا تلسستلافطا ادان اجاااد ساادطااد
سحاداد تتنسطة أكاادطسطةا ذا نحان دسلناا تلحكاساةا أا كوااحألطن سساتقلطنا أا طئاع اتوحاا
تعقاااد سحاااداد اسةاااتح طاةااة اتلااطة ةاسااطن ا Rostan, 2010تا أنااا طااهل اتعقاااد
اتقلطلاااة اتسائاااطة تئاااامة دااااد دااسااال أألاااة وااااداةدا دلااا اتحةطاااة اهكاادطسطاااة اأ

دااااة

سمسسااا تعلااطم دااااتي ذا ادتواةطااة سساااتقلة تسجاااد اتعاازز اداة اتساااا فطن اإلاداةطااطن دلااا
حسااا اتسجتسااع اهكاااادطسيا ا

تحااال قطااااد اتحكاسااا ساان اتتااادطل واتتاجطااا اتوعطاااد ،ت ا

اتتقطااطم ااتسسااالتة اتئااسنطة اهقااا تسمسسااا اتتعلااطم اتعاااتي ،ااهكاااادطسططنا اجااا اتيلوااا
اتستزاطاد  ،ااتئياي اتستااةلة دل اهكاادطسططن ،ااتتعلطم اتعاتي سان قوال اخقتةاااد ،ااتسجتساع
تاددم اتتنسطة اخقتةاادطة ،ااخوتكاة ،ااتتقادم اخجتسادي
اتاسطسااً دلا سااا سااوت ،ماامن اتحةطااة اهكاادطسطااة خ تازال سألاااة جااادل اةاةاد وااطن يةمااي

يةف طنائل وجدااد مكةطاة ستفااتاا ساا واطن اداهن اخحتجاجاا  ،بااقاساة اتسامتس اة ماي
نزادا
ٌ
سااوطل ادداام اةااطاغة أن سااة اق ااانطن تائااح اتحةطااة اهكاادطسطااة ،اتحسطدااا ساان أ انتداكااا ،
وادتواةدا أحاد أسالحة سمسساا اتتعلاطم اتعااتي ،ااتسجتساع اهكااادطسي تلياا

ماي وحااة اتعلام

ايةف طستدادف اتفكة اتسساتقل تسمسساا اتتعلاطم اتعااتي ،ااتسجتساع
اتحقطت اتنسا اتسعةمي،
ٌ
اهكاادطسي تسةاتح طاةة ،وذةطعة أنا خ واد سن تقططاد اتحةطاة اةقاواة اتسجتساع اتجااسعي حتا
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خ تستطادم تلا اتحةطة ماي غطاة سحلداا ااتااقاع ندام طتجاادلان أن اتحةطاة اهكاادطسطاة تحسال
سسماتطا أطهقطة ستاامقة سع اتسعي اةال اتسعةمة ،كسا أن اتسعي اهطهقي تلسعةماة طنياا
دل اتنزادة مي اتعهقا  ،اكذتا تحسل اتسسماتطة تجا اتسجتسع اStark, 1997
نااا ساان اتوااادطدي أن اتحةطااة اهكاادطسطااة هدئااال دطيااة اتتااادةطة تفااةا دلااطدم تتزاسااا
أطهقطة سألل احتاةام اتسعااططة ااتتقاتطااد اتسدنطاة ،حتاةام قاادااد اتسالاا اةاه اتفةطات ،اختتازام
واتسدنطااة اأطهقطااا اتعساال اتجاااسعي ،سةادااا اهن سااة ،اخحت اةام اتستواااادل سااع كامااة أدئااال
اتسجتساع ،سةاداا اتتقاتطاااد ااإلتتازام وااتقطم اتجاسعطااة اطمكااد تلااا اإلتتزاساا ساا تاام تحادطااد ساان
ئاااوي احاادااد تلحةطاا

اهكاادطسطاة ،اسنداا داهن اتجسعطاة اهسةطكطاة هسااتذ اتجاسعاا

) (AAUPأن تلا اتئااوي تتئسن أ اتحةطة اهكاادطسطاة حات طسانح تاساتاذ اتجااسعي وعااد
نقئال متة اتتجةواة اتتأدطلطاةا إ اهسااتذ سمدلاان وحةطاة تاساة ماي اتوحا انلاة اتنتااي
ئاااسن اتسائاااادا اتسهيساااة تتأادطاااة ااجاااودم اهكااااادطسيا اٖ اهسااااتذ سمدلاااان ماااي غةماااة
اتةف تسناقلة اتسائاادا دلا أن طةاداي اتساادةة طاهل أاداياا داادم اتطااا ماي اتقئااطا
اتطهمطااةا اٗ طااتم سحاسااوة اهساااتذ اتااذطن داام ساان أدئااال اتسجسادااة اتتعلطسطااة واةاافدم
ساااااينطن دتطااااادططن دناااادسا طتكلساااان أا طتفاداااان وااااقاال طااااة نياااات سدااااسدم اوياااادااد ،
ٕٓٓٙ

ثانياً :اإلنتاجية البحجية Research Productivity
طلااطة سةااايلح اإلنتاجطااة وةااافة داساااة تاا نساااوة اتسطةجااا

تااا اتساااادطه  ،خ أن

سفدام اإلنتاجطة قاد ططتلاف وااطتهف نادطاة اتنلااي ،اتكناا ط ال ادايسااً دلا دهقاة وقطساة أا

كسطة سحاداد اقاد ُدةم اإلنتاجطاة اتوحألطاة وأنداا سجسال اهوحاا اتتاي طقاام وداا اهكااادطسططن
مي اتجاسعا ااتسطاقا ذا اتةالة طاهل متاة زسنطاة سعطناة اPrint & Hattie, 1997
اتسألل اإلنتاجطة اتوحألطة أحااد اتسكاناا اتةيطساة تا طفاة اتجاسعاة ماي جسطاع أنحاال اتعااتم ،وال
وناالا
نا مي أغل اتجاسعا اتعاتسطة اتستقادسة طكان تا طف اتألوطا أدئاال دطياة اتتاادةطة ً

دل طوةاتدم اتوحألطة ،اسدااةاتدم إلنتاا اتسعةماة ا Farber, Powers, & Thompson,
 1984اطعاااد تقطااطم سسااادسا أدئااال دطيااة اتتااادةطة مااي ونااال قاداااد اتسعةمااة ساان طااهل
نتااجدم اتوحألاي ،اهسالا اهكألاة اساتطاداساً تتقطاطم قاا انجااه اتجاسعاا ا & Kellough

 Pitts, 2005امي ذا اتسطات طلطة جلفة ازسهيا ا Glover, Prawitt, & Wood,
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 2006مي ألناطاا ادةاساتدم تا أن نتاجطاة أدئاال دطياة اتتاادةطة اتوحألطاة كألطا اة ساا تساتطادم
ماي اهقساام اتعلسطااة كاأاداا ناجعااة ماي أ تةتطا سسااتا اتواةاس ا إ تحادطاااد ِسانح واةاس
اتادكتا اة ا اٖ تحادطاد ِسنح اهمةاادا اطئطف كاطن ااطاةان ا Coyne et al., 2010وعاا
اخسااتطاداسا اهطااة سألاال اٗ تحفطااز اتألوط ا اتةقطااة أدئااال دطيااة اتتااادةطةا ا٘ ق ا اة اة
اخحتفا وةياسة اهستاذطة
ادل اتةغم سن أن اإلنتاجطة اتوحألطة تتأألة وطةاي
سسااتا اتسمسسااا ا Keith, Layne,

دل سساتا اهماةااد ،اأطاة دلا

;Bellas & Toutkoushian, 1999

 ، Babchuck, & Johnson, 2002خ أنا خ تاجاد ن ةطة ااحاد طسكن أن تحااداد ولاكل
ادقطااات اتعهقاااة واااطن اإلنتاجطاااة اتوحألطاااة ااتعااسااال اتسةتوياااة وداااا ،أا تحااااداد تنواااما ساألاقاااة
تإلنتاجطة مدناا اتعادطااد سان اتعقواا اتتاي تحاال ادان تيااطة نسااذ ساحااد طسكان اساتطاداسا
تلةه سستاطا ستفااتة سن نتاجطة اتواح اWood, 1990
تقاااد أ دااة ن ةطااة ساساالا أن اتحةطااة تعاااد ااحاااد ساان أداام اتعااساال اتقاااادة دل ا تحفطااز
اتساا فطن ماي سكاان اتعسال ا Maslow, 1987اقااد واذت سحاااخ ستعااداد سان اتادةاساا
ااتتجاة اتوحألطة تكلف وعا اتعااسل اتسمألة ماي اإلنتاجطاة اتوحألطاة ،خ أناا تام طاتم اتتاةال
تا

تفااات وااطن اتواااحألطن حااال يوطعااة دهقااة كألطااة ساان اتستيط ا اة واإلنتاجطااة اتوحألطااة ،معل ا

سوطل اتسألال اتعهقاة واطن اتتاادةطة ااتوحا  ،دنااا سان طاة أن ندسااا دئاا دطياة اتتاادةطة
ماي أدساال اتتاادةطة طامألة سالوطاً دلا

نتاجطتاا اتوحألطاة ا Bellas & Toutkoushian,

 1999; Fox, 1992اطمكااد ذتاا قاال اتاوعا أن اتاقا اتاذ طقئاطا ماي اتوحا ُطواطن
اجاااد دهقاة طجاوطاة ساع اإلنتاجطاة اتوحألطاة ا Teodorescu, 2000اماي اتسقاوال جااادل

وعاا اتسامتفطن واأن اتعكاة داا اتةاحطح ا ;Wanner, Lewis, & Gregorio, 1981
 ، Ramsden & Moses, 1992; Fairweather, 2002حطا طاةان أن أدئاال
دطية اتتادةطة اتسنتجطن وحألطاً ،سن اتسةجح أن أادايدم ماي جانا اتتاادةطة أمئال سان غطاةدم،
هندم طجلوان أوحاألدم ت اتفةال اتادةاسطة ،اسن اهدسطاة داادم مةال اتوحا دان اتتاادةطة،

هن كاال سندسااا ُطعاازز ا طااة ،ادكااذا ،اتتفاااني مااي اتتااادةطة ،امعاتطتااا قاااد تُكساال مااي اتااقااع
اإل نتاجطة اتوحألطة
تقااد وطنا اهادوطاا أن اإلنتاجطاة اتوحألطاة تعئااا دطياة اتتاادةطة تُاادمع وكألطاة سان اتعااساال
اسااان وطنداااا تااااامة اتحةطاااة اهكاادطسطاااة اداااااد ساااا طاااتم قطاسااادا واساااتطادام دادطااااد سااان اتياااةت
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ااهساااتط  ،اساان وطندااا داااداد اتسنلااا اة اتعلسطااة اتسحكسااة تعئااا دطيااة اتتااادةطة ااتوحااا ،
اتكتا  ،اتسامتس اة  ،مةاال اتكتا

ا Allen, 1997; Fox, 2005اطسكان قطاسادا أطئااً

ساان طااهل داااداد اهستلاادااد ساان تلااا اتسنلااا اة ا Betsey, 2007اقاااد تع ا سفدااام
اداة خ طسكاان تجادلااا مااي اتحكاام دل ا اهادال اتوحألااي ،كسااا تواطن ا اهاداا
اتج اااد ااتنادطااة ًا
اتسسااتطادسة مااي قطاااة اإلنتاجطااة ،غطااة أن دناااا كألطااة ساان اتتاااداوطة تئااسان نادطااة اإلنتاجطااة
سألل تقططم جااد اتسجلة اتتي تم اتنلة مطدا اRunyan, 2008

ثالجاً :دراسات سابكة Previous Studies
مطسااا طااأتي طعااةا اتواح ا ادةاسااا ساااوقة دةوطااة اأجنوطااة تناات ا اتحةطااة اهكاادطسطااة،
ااإلنتاجطة اتوحألطة تعئا دطية اتتادةطة ،واإلئامة ت تعقط دلا داذ اتادةاساا  ،حطا قاادم
سااكةان اٖ ٜٔٛادةاسااة وعن ااان اتحةطااة اهكاادطسطااة مااي ئااال ا ااايف اتتعلااطم اتجاااسعي مااي
سةااة  ،اتُعاااد ساان أااياال اتادةاسااا دل ا اتسسااتا اتعةوااي اقاااد ادتساااد اتواح ا دل ا اتسااند
اتاةفي اتسكتوي ،سن طهل ادةاستا تسفدام اتحةطاة اهكاادطسطاة سان حطا اتنلاأ ااتتيااة ،ألام
تناال قئطة اتحةطا ااإلتتزاسا ااتئاسانا ا اأماةاد اتادةاساة مةاهً سساتقهً تقئاطة اإلئاةاة

واتحةطااة اهكاادطسطااة كسااا ادتساااد اتادةاسااة أطئ ااً دل ا اتسااند اتسسااحي اتسطاااداني ،اطةج ا
وسقتةه تاألطقة أاتطة تلحةطة اهكاادطسطة طسكن اخستفااد سندا مي اتجاسعا اتسةةطة

اجال ادةاساة اتكطهناي ،اداادة اٗ ٜٔٛوعنااان ات اةاف اتسهيساة خساتقةاة أدئاال
دطيااة اتتااادةطة مااي اتجاسعااا اتعةوطااة ا اقاااد ةكااز دل ا تقةااي وعااا اتقئاااطا ذا اتعهقااة
واخحتفا واهستاذ اتجاسعي مي اتجاسعا اتعةوطة ااتحاد سان دجاة اتعقاال ،اسان وطنداا قئااطا
تسااة اتحةطااة اهكاادطسطااة ،ااتحقااات اتسطتلفااة تعئااا دطيااة اتتااادةطة اوطناا أن سااا نسااوتا
٘ %ٚسن اتكلطا اتعةوطة تتاامة مطدا اتحةطاة اهكاادطسطاة اتسيلاواة ،اتكنداا تام تحااداد سجااخ
دااذ اتحةطااة اسااع ذتااا مقاااد ألاااة اتادةاسااة تاا أن دااذ اتحةطااة تُعاااد حةطااة غطااة سكتسلااة
اطةاة ااً دناااد نلااة باادااه ن وعااا اهوحااا اتتااي تتعاااةا سااع ألقامااة اتسجتسااع أا سطاسااة

اتاداتة

أسا ادةاسة حسااد ا ٜٜٔٛمقاد دادم

ت تقة اتحةطة اهكاادطسطة ماي جاسعاة اتكاطا ،

اوطان أدسطتدا تلتعلطم اأواةز س اادة تاامةداا اسطااية غطاوداا اسااد حاجاة اتحةطاة اهكاادطسطاة
تلئوي اقاداستطادم اتواح اتساند اتاةافي ،اسان طاهل اساتوانة ازدا دلا أدئاال دطياة
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اتتاااادةطة تاةااال تااا سجساداااة سااان اتنتااااي تمكااااد دلااا أدسطاااة اتحةطاااة اهكاادطسطاااة تاساااتاذ
اتجاسعي ااداةدا مي نسا اتفكة باايهت اإلواداد ،كسا وطن اتنتاي انطفااا اتحةطاة اهكاادطسطاة
ماااي وعاااا اتجاانااا سألااال سلااااةكة دئاااا دطياااة اتتاااادةطة ماااي اطتطااااة اتقطااااادا اهكاادطسطاااة
ااتيه  ،اواتسألل حةطة اتتعوطة دن ات أة
اأجة سنول اٗ ٜٜٔادةاسة دادم

ت تعةف ادةجة سلااةكة دئاا دطياة اتتاادةطة ماي

ةنع اتقةاة اتجاسعي ،اوطان أدم اتعااسل اتتي تقف طلاف داادم اتسلااةكة ااساتطادس اتواحألاة
اتسند اتاةفي مي ةاةتا اتسسحطة ،حط ازدا اساتوانة دلا أدئاال دطياة اتتاادةطة ماي
جاسعااة أم اتقااة

اطلة ا اتادةاسااة ت ا أن سلاااةكة اهدئااال تتةكااز مااي حااال اتس ااااد اتتااي

طقاسااان وتادةطساادا ساان حط ا اطتطاااة اتس ااااد ااتسف اةادا ايةاياات اتتااادةطة امااي اتسقاواال تقاال
سلاةكتدم مي اتق اة اة اتستعلقة واتجاان اإلاداةطة ااتساتطة
امااي ادةاساااة اةااافطة أجةادااا سحام اااة ا ٜٜٔٛداااادم

تاا استكلااااف سفداااام اتحةطاااة

اهكاادطسطااة احااادااد سساةسااتدا تاااد أدئااال دطيااة اتتااادةطة مااي جاسعااة سمتااا ،تاةاال

تاا

طجاوطاة سفااادطم اتحةطااة تااد اهدئااال ،خ أن حةطااة وااادال اتا أة اسناقلااة اتسائااادا غطااة
اتسةتوياااة واتاااادةة ماااي قاداااة اتسحائااا اة كانااا سااالوطة كساااا أائاااح اتنتااااي أن اهن ساااة
ااتتلةطعا خ تحسي اتحةطة اهكاادطسطة ااجااد قطااد دل سساةستدا
اأجة يا ا Taha, 2001ادةاسة دادم

ت تقةاي اتحةطاة اهكاادطسطاة ماي اتجاسعاا

اتعةوطااة ساان حطا اتسفدااام ااتسساةسااة ااسااتطادم اتواحا اتسااند اتتاااةططي اأساالا اتسقاولااة
تعاااداد ساان طواةال اتتعلااطم اتعاااتي مااي وعااا اتجاسعااا اتعةوطااة اطلةا اتادةاسااة تا أن دناااا
مدسااا تسئاااسطن اتحةطااة اهكاادطسطااة وااطن أدئااال دطيااة اتتااادةطة ،غطااة ن سسااتاادا تاام طعاااد
ً
واتسسااتا اتسناس ا  ،اوااادأ طنحةااة دوااة اتتاااةط نتطجااة تااادطل اهن سااة اتحكاسطااة مااي ةساام
سطاسة اتتعلطم اتلكطلا مي اتجاسعا وسا ططادم أدادامدا
أسااا ادةاسااة ونااي د ااااد إٕٓٓ مقاااد دااادم

ت ا تعااةف ساااد تااامطة اتجاسعااا اهةادنطااة

اتحةطااة اهكاادطسطااة تعئااا دطيااة اتتااادةطة ،حطا اسااتطادس اتواحألااة اتسااند اتاةاافي ايوقا
استوانة اتادةاسة دل ةمسال اهقسام اتعلسطة اتاةال سان طاهل ادةاساتدا تا تااامة اتحةطاة
اهكاادطسطااة مااي سجاااتي اتتااادةطة ااتتعوطااة داان ات ا أة  ،اانطفائاادا مااي سجاااتي اتوح ا اتعلسااي
ااتسلاةكة مي اتطاذ اتقةاة
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اأجااة واخناااد ا Boland, 2005ادةاسااة داان اتحةطااة اهكاادطسطااة ااتة اةاد ساان أجاال
تيوطقدا مي اتتعوطاة دان اتا أة

ااساتطادس اتواحألاة اتساند اتاةافي اأسالا اتسقاولاة تعااداد

ساان أدئااال اتتااادةطة مااي سمسسااا اتتعلااطم اتعاااتي اهسةطكطااة اطلةا اتادةاسااة تا نتطجااة
سفااددا تزاطاد اتتادطه اتطاةجطة مي سدام اأادااة سمسسا اتتعلاطم اأن ذتاا أألاة واه لاا دلا
اتحةطة اهكاادطسطة اأاجاد ةاة األكال ستعاداد سن انتداكدا
كسااأجة سساي ازسطلتطاا اCeci, Williams & Mueller-Johnson, 2006

ادةاسة ِ
دنان وسمال ةياطة داا دال اتتألوطا ماي اتعسال سواةة؟ ادةاساة تجةطوطاة سان سعتقاادا
أدئااال دطيااة اتتااادةطة حااال اتتألوط ا مااي اتعساال ااتتحفطااز ااتحةطااة اهكاادطسطااة استعةئ ا

اتادةاساااة اتتاااااةط اتياطااال ،ااتجااااادل اتااااداية حااااال اتحةطاااة اهكاادطسطااااة ااتتألوطااا مااااي اتعساااال،
ااستكلاااف سعنادااا دوااة اتسجاااخ اتسطتلفااة ،ادل ا اتسمسسااا ااتةت ا اتسطتلفااةا اقاااد قااام
اتواحألان وسسح تجةطوي تعطنة دلااايطة سان أدئاال دطياة اتتاادةطة ،حطا تام تقةاي يةطقاة
ةادااددم دنادسا طااجداان سعئاه تادةطساطة أا وحألطاة اولاكل داام طاة اتجسطاع أن ا طاةطن
أكألة مةةة تسساةسة اتحةطة اهكاادطسطة سن أنفسدم ،كساا كانا سملا اة اتنتااي تاادل دلا أن
اتعاداادا تسساةساة اتحةطااة اهكاادطسطااة سساان داام مااي اتسةاتا
اهسااتذ مااي اتسةاتا اتعلطااا أكألااة اسا ً
اتسفل  ،أا غطاة اتسألوتاطن اتاذطن طلاعةان أندام سكسساطن تطاامدم سان داادم اتتألوطا اأ داة
اتنتاي وعاا اخطتهماا ذا اتةالة وستيطاة اتجانة انااد اتسمسساة ،اتام ت داة اطتهماا
مطسا طتعلت واتتطة
كسااا أائااح ةاونااا اتاااة ا Roepnack & Lewis, 2007مااي ادةاسااتدسا حااال
اتجاسعااة ااإلدااهم ،أن اتحةطااة اهكاادطسطااة ااتا طفااة اهكاادطسطااة اتةسااسطة تزاطاااد تساالطي اتئااال
دلطدسا سن اسايل اإلدهم وسو اتسطااف سن سال استطادام اتحةطة اهكاادطسطة ،ماي اتاقا
اتاااذ طسااااد اتتألوطااا دلااا ا اااايف ةساااسطة وااااهسن اتاااا طفي تقلاااة سطتااااة سااان أدئاااال دطياااة
اتتااادةطة اقاااد قااادس اتادةاسااة نوااذ تاةطططااة داان اتسمسسااتطن سااع تحلطاال خحاات ،كسااا وحأل ا
اتادةاسااة اتجاسعااة ساان طااهل دادسااتطن اأ دادسااة اتسااات اخقتةاااادطةا ا

دادسااة اتسجتسااع،

حط ا تااامة اجدااا ن ااة ستناقئااة تلجاسعااة ،اتساااداد دل ا لااةه اجدااا ن ااة سطتلفااة ساان
اتحةطااة اهكاادطسطااة ااتا ااايف اتةسااسطة اطقتااةه اتسمتفااان أن طسااتطادم أدئااال دطيااة اتتااادةطة
اتنساذ اخقتةااد تزطااد مةةدم مي اتسحام ة دل ا ايف ةسسطة ماي اتجاسعاة دان يةطات
ند اهدسال
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اأجة أوا حطسااد ا 2007ادةاساة وعنااان اتحةطاة اهكاادطسطاة ماي اتجاسعاا اتساعاادطة ،
حط ا تاام تيوطاات اتادةاسااة دل ا ألااه جاسعااا سااعاادطة ودااادف تقةااي اتائااع ات اةادن تلحةطااة
اهكاادطسطااة مااي اتجاسعااا اتسااعاادطة ،ااتتعااةف دلا سجاختدااا ،اأداام اتعااساال اتتااي تحاااد سندااا
ااسااتطادس اتواحألااة اتسااند اتاةاافي اتاةاال اتادةاسااة ت ا أن اتائااع ات اةادن تلحةطااة
اهكاادطسطااة مااي اتجاسعااا اتسااعاادطة ستاسااي ولااكل دااام ،كسااا تاةاال اتادةاسااة ت ا أن أكألااة
امة مااي اتجاسعااا اتسااعاادطة دااا حةطااة اطتطاااة
س ااادة حةطااة دئااا دطيااة اتتااادةطة ت اا ًا
تسائادا أوحاألاا اتعلسطاة اتتاي طجةطاا ،احقاا ماي نلاة نتااي تلاا اتوحاا  ،كاذتا حقاا ماي
اطتطااة يةطقاة اتتاادةطة اتتاي طةاداا سهيساة اسلااةكتا ماي سناقلاة اتواةاس اتعلسطاة اتطاةاة
وقساسا ،احقاا ماي اإلسادام ماي اتنلاايا

ااتطاادسا

اتتيادطاة اداطال اتسجتساع .اسان أقال

امة سلاةكتا مي اطتطاة دسطاد اتكلطة اةيطة اتقسم اتذ
س ادة حةطة دئا دطية اتتادةطة تا ًا
طنتسي تطدسا
اتقانانطاة
اتحةطاة اهكاادطسطاة -اتسنيلقاا
امي ادةاساة أجةاداا اتقةناي ا ٕٜٓٓوعنااان
ّ
ّ
ااتئاااااوي ااساااتدادم تحادطااااد سفداااام اتحةطاااة اهكاادطسطاااة ماااي اتجاسعاااا  ،ااتتعاااةف دلااا
سنيلقاتدااا اتقانانطااة ائ اااويدا اتتحقطاات ذتااا اسااتطادم اتواح ا اتسااند اتاةاافي اتسكتوااي
اوطن ا اتادةاسااة أن سفدااام اتحةطااة اهكاادطسطااة طتسألاال مااي اسااتقهل اتكلطااا ااتجاسعااا

اداةط ااً،

اساتطاً  ،كسا طعني تستع اهساتذ مطدا وحةطة اتتادةطة ،ااتوحا  ،بااواادال اتا أة  ،ااتسلااةكة ماي
اتطاااذ اتق ا اة اة اهكاادطسطااة ذا اتعهقااة وتطةةاااتدما كسااا كلااف اتادةاسااة داان داااد تحااادطا
تااجا اتجاسعا اتتقلطادطة سن أدسدا ادطال اتجاسعا اتطاةة تلسجاال ،ااتتعااان ااتتمساة واطن
اتجاسعاااا ا كساااا وطنااا اتادةاساااة أن اتحةطاااة اهكاادطسطاااة تحكسداااا قااا اة اة اقااااانطن ةاااادة سااان
اتسن سا اتاداتطة ،ائااوي سدنطة طج اإلتتزام ودا ،اادد مي اتاق نفسا ت ئاةاة سان
أن سة اائحة اسحاداد تلحةطة اهكاادطسطة دل سستا جاسعا اتادال اتعةوطة ،ااتعسل ودا
اأجااة وااااا ا Bawa, 2009ادةاسااة وعن ااان اتحةطااة اهكاادطسطااة ااتجاسعااا اتوحألطااة
اتنالااية  ،حط ا تناااال اتواح ا ساان طااهل ادةاسااتا اتسكتوطااة ،اتتعلااطم اتعاااتي وادتواااة اتعنةااة
اهداام مااي اسااتةاتجطا اتتنسطااة تلااادال اخقتةاااادطة ااتنالااية دل ا اتس ااالا كسااا تناااال اتواح ا
اتلةاي اهساسطة تنلال اتجاسعا اتوحألطة ،اتاةل ت أن تاامة اتحةطاة اهكاادطسطاة طعااد سان
أداام اتئااةاةطا وعاااد اجاااد اهساااتذ اتستسطااز اساان طااهل تحلطاال سجساال ات ااةاف اخجتسادطااة
اتسحطيااة واتحةطااة اهكاادطسطااة ،ااسااتعةاا وعااا اتتجاااة حااال اتعاااتم ،تاةاال اتادةاسااة ت ا
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نتطجة سفااددا أن اتحةطة اهكاادطسطة ةوسا تطلت دهقا ستاتة وطن تحاادطا اتتنسطاة ااإلنتاجطاة
غطة اتسقطاد تلسعاةف اتجادطاد  ،اتكندا مي نداطة اتسياف ساف تكان سألسة
اسن اتادةاسا اتساوقة حال اإلنتاجطة اتوحألطة تعئا دطية اتتادةطة ،ادةاساة تاات ازاداة
ا ٜٜٔٛوعناان اإلنتاجطة اتعلسطاة هدئاال دطياة اتتاادةطة وجاسعاا اتطلاط اتعةواي  ،حطا
دادم ت تحادطاد ادةجة اإلنتاجطة اتعلسطة ،اتَعاةف أساوا انطفائادا ماي اتجاسعاا اتطلطجطاة
اتاةل اتادةاسة ت داد نتااي سان أدسداا انطفااا اإلنتاجطاة اتعلسطاة ولاكل داام ،اأن سان
أدام أساوا دااذا اخنطفااا اتحاجااة تا تطيااطي سطاساا اتوحا اتعلساي تااطة دلا سسااتا
اتجاسعا محس ول دل سستا اتاداتة كسا أكاد اتادةاساة دلا ئاةاة اخدتساام واتحةطاا
اهساسااطة ،ااخدتسااام وحئاااة اتساامتس اة ااتسلاااةكا اتعلسطااة اتعةوطااة ااتاداتطااة ،ااتعسال دلا
تحسطن ةاف اتعسل اتتعااني ااتتطفطف سن اتع ل اتتادةطسي اتكوطة ااهدسال اإلاداةطاة اتتاي
طكلف ودا دئا دطية اتتادةطة ،اتطةط

جزل ألاو سن اقتا تلوح ااإلنتا اتعلسي

اأجاااة اتزدةاناااي ا ٜٜٔٙادةاساااة وعنااااان اإلنتاجطاااة اتعلسطاااة هدئاااال دطياااة اتتاااادةطة
اتسااعاادططن وجاسعااة أم اتقااة ااقعدااا اأوااةز دااسلدااا اقاااد دااادم
اإلنتااا اتعلساااي هدئاااال دطيااة اتتاااادةطة ،اوطاااان سعاقاااا

ت ا تقةااي أسااوا ئااعف

جااةال اتوحاااا اتعلسطاااة اةاااعاوة

نلةدا اطلة اتادةاسة ت أن ائع أدئال دطية اتتادةطة ماي جاسعاة أم اتقاة خ ططتلاف
كألطااا اةً دااان غطاااةدم سااان اهدئاااال ماااي اتجاسعاااا اتعةوطاااة ،سااان حطااا ئاااعف اإلنتاااا اتعلساااي
ااتعااياات اتتااي تقااف مااي يااةطقدم نحااا اإلنجاااز اتعلسااي كسااا ألاااة اتادةاسااة ت ا أن اتوح ا

اتعلسي خ طحتل سةك ازً ستقادساً مي سلم اهاتاطا اخجتسادطة ،اطفتقاة تا تااامة اتااددم اتسااتي،
ااتسناخ اتعلسي اتسحفز تإلواداد ااخوتكاة

كسا قام وةن ادااتي ا Print & Hattie, 1997وادةاساة دناانداا قطااة اتجاااد ماي
اتجاسعااا

ند ا تتااةجطح اإلنتاجطااة اتوحألطااة  ،حط ا دااادم اتادةاسااة ت ا اسااتطادام اإلنئااواي

اتتعلطسااي كاامجةال تتحادطاااد اازن اهدسطااة تعاااد سملا اة سطتلفااة تسااتطادم مااي قطاااة اإلنتاجطااة
اتوحألطااةا ااتتااي أةااوح واااداةدا تسألاال دنة ا اةً سدس ااً مااي اتحكاام دل ا اتج اااد وااطن اتجاسعااا
ااداطلدااا ،واإلئااامة ت ا أدسطتدااا مااي دناااد اتطاااذ ق ا اة اة ولااأن اإلنتاجطااة اتوحألطااة اتاةاال

اتادةاسة ت تةنطف سمل اة تقططم اإلنتاجطة اتوحألطة ت ألاه مياا أ سملا اة ذا قطساة
داتطة اتلسل ،سقاخ دلسطة مي سجه سحكسة ،ااتكت اتسحكسة ،ااتسنح اتتنامساطة اتكوطاة ا
إ سملااا اة ذا قطساااة أقااال اتلاااسل ،مةاااال اتكتااا  ،ااتتقااااةطة اتةيطساااطة ،ااتسااانح اتوحألطاااة
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اتيفطفااااة ،ااتسقاااااخ اتوحألطااااةا اٖ سملاااا اة ذا قطسااااة داتطااااة اتلااااسل ،أدسااااال اتسناااااد
ااتنةا

اتجاسعطة ،اتعةاا ااتسمتسة ،اسقاخ ماي سجاه غطاة سحكساة ،اأدساال اتياه

اتوحألطةا اطلة اتادةاسة ت اتتاكطاد دل أدسطة اتتحكطم مي تحادطاد نادطة اإلنتاجطة اتوحألطة
اقام ادطنادة اتاة ا Dundar & Lewis, 1998وادةاسة دناانداا سحاادادا اإلنتاجطاة
اتوحألطااة مااي اتتعلااطم اتعاااتي  ،اقاااد دااادم اتادةاسااة ت ا مح ا

اتعهقااة وااطن اإلنتاجطااة اتوحألطااة

ااتعااساال اتسمسسااطة ،ساان طااهل اتوطانااا اتحادطألااة تلسجلااة اتااايني تلوحااا دل ا جاسعااا
اهوحا مي اتاخطا اتستحاد اهسةطكطة اوةاسجدا ،اذتا مي أةوعة سجااخ سان اتعلاام لاسل
اتعلام اتوطاتاجطة ،ااتدنادسة ،اتعلام اتساادطة ااتةطائطا  ،ااتعلاام اخجتسادطاة ااتسالاكطة اقااد
تاةل اتادةاسة ت داد نتاي سن أوةزدا أ اإلنتاجطاة اتوحألطاة تاةتوي طجاوطااً اولاكل األطات
سااع حجاام اتوةناااس  ،اداااداد أدئااال دطيااة اتتااادةطة اتسنتسااطن تطاااا إ اتسطاسااا اتجاسعطااة
اتسحفز هدئال دطية اتتادةطة دلا اإلنتاجطاة تساادم واادان لاا ماي ةماع نتااجطتدم ،اسنداا
متح اتسجال اح أدئال دطية اتتاادةطة نحاا يلا سزطااد سان اتسانح ااتعقاااد طااة اتجاسعاة،
اسااتداداف تنسطااة اتس اااةاد اتوحألطااة اتةيطسااطة مااي اتجاسعااة ،اكااذتا تفعطاال اداة يلوااة اتادةاسااا
اتعلطا
اقااادس اتساااانع إٕٓٓ ادةاساااة وعنااااان اتوحااا اتعلسااي تااااد أدئاااال دطياااة اتتاااادةطة
اإلنا مي جاسعة اتسلا سعااد  ،اتاةل اتادةاسة تا انطفااا نساوة اإلنتاجطاة اتعلسطاة تااد
أدئااال دطيااة اتتااادةطة اإلنااا اأن أكوااة سااا طحفاازدن تلوح ا اتعلسااي دااا اتةغوااة مااي اتنسااا
اتعلساايا كسااا حاااداد اتادةاسااة وعااا سعاقااا اتوح ا اتعلسااي ااتتااي تسألاال أغلودااا مااي اهن سااة
اتجاسعطاااة اتتاااي تئاااطت ماااة

اتوحااا اتعلساااي دلااا اتعنةاااة اتنساااايي ،واإلئاااامة تااا قلاااة

اتتسدطه اتهزسة إلنجاز اتوحاا اتعلسطاة ،ازطاااد اهدواال اتتادةطساطة ااإلاداةطاة ،اداادم تاامة
اتسناااخ اتعلسااي اتسلاااجع دلاا اتوحااا

اأجااة أةناتاااد ا Arnold, 2008ادةاسااة وعنااااان

سسااتا اتسقااةة ااتعهقااة وااطن اإلنتاجطااة اتوحألطااة ،امعاتطااة اتتااادةطة  ،حطاا تناااال اتواحاا
اتعهقة وطن اإلنتاجطة اتوحألطة امعاتطة اتتادةطة ،سع اهطذ وعاطن اخدتوااة اداة سساتا اتسقاةة
اتذ طادةة مطساا ذا كاان تيلواة اتوكااتاةطاة أا اتادةاساا اتعلطاا اتاةال اتواحا سان طاهل
اتنتاي

ت اجااد دهقة طجاوطة وطن سجسل اتستيط اة

غطة أن اتتحلطل اهكألة تفةاطهً طكلاف

أن اتعهقااة ساالوطة مااي اتعاااسطن اهاتااطن ساان واةاس اتوكاااتاةطاة ،اساان ألاام طةااوح اطجاوطااً مااي
اق ا خحاات اواتتااأتي تمكاااد اتنتاااي أن تحادطاااد نادطااة اتعهقااة ساالوطة أا طجاوطااة طعتساااد دل ا
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سساااتا اتااااداة كساااا أن تاااادةطة سقاااة اة دلااا سساااتا اتادةاساااا اتعلطاااا طااامألة طجاوطااااً ماااي

اإلنتاجطة اتوحألطة وفعل اجااد داسل اتتحااد اتفكاة ااإلألااة ماي واةاس اتادةاساا اتعلطاا ،اطاة

اتواح أن ذتا طاددم اتحكسة اتتقلطادطة اتتي تقال أن اتتهقح وطن اتتاادةطة ااتوحا داا ساسة
داساة سان ساسا اتتعلااطم اهكااادطسي  ،حتا باان كاان ذتااا طواادا سحةاا اةً ماي ادا اة اتسسااتا
اتعلا
اسان طااهل اسااتعةاا اتادةاسااا اتساااوقة اتستعلقااة وستيطااة اتحةطااة اهكاادطسطااة ،طتوااطن أن
وعا دذ اتادةاساا اسألالBawa, 2009 ،ا ساكةانٜٖٔٛ ،ا اتقةناي ٕٜٓٓ ،ةكاز دلا
تأساااطة ونطاااة سعةمطاااة تسفداااام اتحةطاااة اهكاادطسطاااة اأدسطتداااا ماااي اتتعلاااطم اتجااااسعي ،اوطاااان
سنيلقاتدا اتقانانطة اسحاداداتدا ائااويدا مي حطن دادم ادةاسا أطاة اسألالBoland, ،
2005ا Ceci, Williams & Mueller-Johnson, 2006ا & Roepnack
Lewis, 2007ا  Taha, 2001ا ونااي د ااااد ٕٕٓٓ ،ا حسااااد  ٜٜٔٛ ،ا أوااا حطساااد،
 ٕٜٓٓا اتكطهنااي ادااادةٜٔٛٗ ،ا سحام ااة ٜٜٔٛ ،تعااةف سسااتا ت ااامة أوعااااد اتحةطااة
اهكاادطسطااة ،أا تقةا اتةاةاد ساان أجلدااا ،ان ااة اهدئااال أنفساادم تدااا اكااذتا ن ااة اتيااةف
ا طة حاتدا سسن دم طاة اتجاسعا
أسا اتادةاسا اتستعلقة وستيطة اإلنتاجطة اتوحألطة تعئاا دطياة اتتاادةطة ،مطتواطن أن وعاا
دذ اتادةاسا دادف ت قطاة اإلنتاجطة اتوحألطة ااتتعةف دل اهسوا اتسمادطاة تئاعفدا سألال
ادةاسااااة اتزدةانااااي ا ، ٜٜٔٙاادةاسااااة تااااات ازادااااةا ٜٜٔٛادناااااا ادةاسااااا أطااااة اسألاااال،
Arnold, 2008ا  Dundar & Lewis, 1998ةكاز دلا سحاادادا اإلنتاجطاة سااال
اتسمسسطة أا سا طتعلت واهمةااد اكلف اتعهقة سع وعا اتستيط اة
أطة دادم

ت مح

امي اتسقاول نجاد ادةاساا

قطسة اتسمل اة اتسستطادسة تقطاة اإلنتاجطة اتحادطاد أدسطة كل سملاة

واتنسوة تلجاسعا مي سعةمة اإلنتاجطة دناد اتةغواة ماي اتطااذ قا اة اة ستعلقاة واذتا سألال ادةاساة
وةن ادط ا Print & Hattie, 1997اتتفت اتادةاسة اتحاتطة سع اتادةاسا اتسااوقة اتتاي
تناات ستيطة اتحةطة اهكاادطسطة سن جدة ااتادةاسا اتتي تناات ستيطة اإلنتاجطة اتوحألطاة سان
جدة أطة اولكل سنفةل ،خ أنا تطتلف دندا مي ادةاستدا تلعهقاة واطن اتستيطاةطن ،اداا ساا
تم تدادف تا أا تتنااتا تلاا اتادةاساا واساتألنال ادةاساة تاات ازاداةا ٜٜٔٛاتتاي ألااة ماي
سدساا تةماع اإل نتاجطاة اتوحألطاة تاذا ُط َمسال أن تئاطف
سعةئدا ت أن اتحةطة اهكاادطسطة
ً
سيلواا ً
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اتادةاسااة اتحاتطااة تسجاتدااا ساان طااهل اتكلااف داان اتعهقااة اإلةتوايطااة وااطن اتحةطااة اهكاادطسطااة
ااإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة

نتائج الدراسة
اتنتاي اتستعلقة واتسمال اهال سا تةا اة أدئال دطياة اتتاادةطة ماي جاسعاة أم اتقاة
تادةجة حةطتدم اهكاادطسطة؟
اتإلجاوااة داان دااذا اتس امال تاام اسااتط اة اتستاساايا اتحساااوطة ،ااخنحةامااا اتسعطاةطااة
خستجاوا أدئال دطية اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة دن كل مقة سن مقا اة سقطااة اتحةطاة
اهكاادطسطاااة ،اسجااااخ اتسقطااااة ولاااكل داااام اطواااطن اتجاااادال ا٘ اتستاسااايا اتحسااااوطة،
ااخنحةاماا اتسعطاةطاة تسجااخ اتحةطااة اهكاادطسطاة اهةوعاة ،واإلئااامة تا اتستاساي اتحساااوي
اتعام ااخنحةاف اتسعطاة اتكلي
رذول ( :)5انًتىعطبث انضغببُت واالَضشافبث انًؼُبسَت نذسرت انضشَت األكبدًَُت
داداد اتفقةا
دسرت
األهًُت
انًتىعظ االَضشاف
انًزبالث
انشتبت
انتمذَش
انُغبُت
انضغببٍ انًؼُبسٌ
7
مرتفعة
% 6336
0.91
3.68
التدريس
1
7
متوسطة
% 6636
0.79
3.39
التعبير عن الرأي
2
8
متوسطة
% 6636
0.82
3.38
البحث العلمي
3
6
متوسطة
% 5.36
0.97
2.98
اتخاذ القرارات
4
28
متوسطة
0.83
3.35
انضشَت األكبدًَُت ككم

طتوااطن ساان اتجااادال ا٘ أن تةااا اة أدئااال دطيااة اتتااادةطة تحااةطتدم اهكاادطسطااة جااال
وادةجة ستاسية مي سجسلدا ،حطا ولاغ اتستاساي اتحسااوي اتعاام اٖ٘ ٖ  ،اوامنحةاف سعطااة
قادة اٖ ٓ ٛأسا دل سستا سجاخ اتحةطة اهكاادطسطة ،مقاد كانا تةاا اة أدئاال دطياة
اتتادةطة ستواطنة ت ٍ
حاد ساا ،حطا جاال اتحةطاة اهكاادطسطاة ماي سجاال اتتاادةطة ماي اتسةتواة
اهاتا وادةجاة سةتفعااة ،تاه سجاااتي اتتعوطاة داان اتا أة  ،ااتوحا اتعلساي مااي اتساةتوتطن اتألانطااة
ااتألاتألة دل اتتااتي اوادةجة ستاسية ،أساا سجاال اتطااذ اتقا اة اة مقااد كاان أقال اتسجااخ امقًاا

تتةااا اة أدئااال دطيااة اتتااادةطة ،حط ا جااال مااي اتسةتوااة اهططااة اوادةجااة ستاسااية كااذتا

اتسااتعةا اتادةاسااة تةااا اة أدئااال دطيااة اتتااادةطة حااال كاال سجااال ساان سجاااخ اتحةطااة
اهكاادطسطة اهةوعة ولكل سفةل مطسا طأتي
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أوالً :دلال اختاذ الكرارات
تم استط اة اتستاساي اتحسااوي ،ااخنحاةاف اتسعطااة خساتجاوا أدئاال دطياة اتتاادةطة
دل ا كاال دواااة ساان اتعوااا اة اتس ا اتتااي تقااطة مااي سجسلدااا تةاااةاتدم حااال ادةجااة اتحةطااة
اتستاحة تدم مي سجال اتطاذ اتق اة اة كأحااد سجااخ اتحةطاة اهكاادطسطاة تعئاا دطياة اتتاادةطة
كسا تم اساتط اة اتستاساي اتعاام ،ااخنحاةاف اتسعطااة اتكلاي تجسطاع دواا اة اتسجاال ،كساا داا
سائح مي اتجادال اٙ
رذول ( )4انًتىعطبث انضغببُت واالَضشافبث انًؼُبسَت نًزبل اتخبر انمشاساث
انًتىعظ االَضشاف
سلى
انفمشة
انضغببٍ انًؼُبسٌ
انفمشة
َشبسن أػضبء هُئت انتذسَظ فٍ يُبلشت وصُبغت
1.01
3.65
4
لشاساث يزبنظ األلغبو.
َتبس ألػضبء هُئت انتذسَظ صك انًشبسكت فٍ
0.97
3.27
6
تؼُُُبث أػضبء هُئت انتذسَظ انزذد.
تطشس انزبيؼت خططهب وعُبعبتهب انؼبيت ػهً
0.85
3.12
1
أػضبء هُئت انتذسَظ نًُبلشتهب.
تغًش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ بضشَت إلبيت
3.88
3.10
5
اتصبالث يغ َظشائهى صىل انؼبنى.
تشبسن انزبيؼت أػضبء هُئت انتذسَظ فٍ صُبغت
1.11
2.44
1
انمشاساث انًتؼهمت بهى.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت انًشبسكت
0.89
2.32
 .فٍ تششُش يٍ َشوَه يُبعبب ً ػُذ إرشاء انتؼُُُبث
اإلداسَت.
0.97
2.98
انًزبل ككم

دسرت
انتمذَش
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يُخفضت
يتىعطت

اطتوااطن اتجااادال ا ٙأن حةطااة اتطاااذ اتق ا اة اة قاااد جااال وستاسااي حساااوي ت اةااه وااطن
إٖ ٕ – ٘ ، ٖ ٙاولغ اتستاسي اتعام تعوا اة دذا اتسجال ا ، ٕ ٜٛاومنحةاف سعطاة قاادة
ا ٓ ٜٚا اامق ااً تلسحااا اتسعتساااد مااي اتادةاسااة ،ماامن حةطااة أدئااال دطيااة اتتااادةطة مااي سجااال
اتطاااذ اتق ا اة اة ستاسااية كسااا طهح ا أن جسط اع اتعوااا اة جااال وادةجااة ستاسااية ،واسااتألنال
اتعواة اتألاتألاة ماي اتسقطااة ااتتاي تان

دلا

تتاطح اتجاسعاة هدئاال دطياة اتتاادةطة حةطاة

اتسلاةكة مي تةلطح سن طةانا سناسواً دناد جاةال اتتعططناا اإلاداةطاة  ،مقااد أطاذ أقال تقاادطة،
حط جال وادةجة سنطفئة ،اوستاسي حساوي ولغ إٖ ٕ
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ثانياً :دلال التعبري عو الرأي
تم استط اة اتستاساي اتحسااوي ،ااخنحاةاف اتسعطااة خساتجاوا أدئاال دطياة اتتاادةطة
دل كل دواة سن اتعوا اة اتتي تقطة مي سجسلدا ادةجة اتحةطة اهكاادطسطة ماي سجاال اتتعوطاة
دن ات أة

كسا تم استط اة اتستاسي اتعام ،ااخنحةاف اتسعطاة اتكلي تجسطع دواا اة اتسجاال،

كسا دا سائح مي اتجادال اٚ
رذول ( )7انًتىعطبث انضغببُت واالَضشافبث انًؼُبسَت نًزبل انتؼبُش ػٍ انشأٌ
انًتىعظ االَضشاف
سلى
انفمشة
انضغببٍ انًؼُبسٌ
انفمشة
تغًش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ ببنُمذ انبُبء
0.84
3.73
13
نكم يب َتؼهك بًهبو وظبئفهى.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ يًبسعت صمهى
3.81
3.65
 1.فٍ انتؼبُش ػٍ آسائهى دوٌ أٌ تًُُض فئىٌ ( دٍَُ،
ارتًبػٍ ،وظُفٍ ،تخصصٍ).
تًُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت إبذاء
1.34
3.39
 11انشأٌ فًُب َغتزذ يٍ اتزبهبث وظىاهش (ارتًبػُت،
التصبدَت ،حمبفُت ،عُبعُت).
تشزغ انزبيؼت انهمبءاث انضىاسَت انفكشَت انبُبءة بٍُ
0.78
3.36
7
أػضبء هُئت انتذسَظ.
َُؼبش أػضبء هُئت انتذسَظ ػٍ آسائهى وأفكبسهى بكم
3.86
3.25
11
شفبفُت وبذوٌ تشدد.
تىفش انزبيؼت لُىاث يتؼذدة تغبػذ أػضبء هُئت
1.36
3.24
1
انتذسَظ فٍ انتؼبُش ػٍ آسائهى.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت انتؼبُش
0.83
3.10
8
ػٍ أفكبسهى يٍ خالل أَشطتهب انشعًُت.
0.79
3.39
انًزبل ككم

دسرت
انتمذَش
يشتفؼت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت

اطتوااطن ساان اتجااادال ا ٚأن حةطااة اتتعوطااة داان اتا أة قاااد جااال وستاسااي حساااوي ت اةااه
وااطن اٖ ، ٖ ٔٓ – ٖ ٚاولااغ اتستاسااي اتعااام تعوااا اة اتسجااال ا ، ٖ ٖٜاواامنحةاف سعطاااة
قادة ا ٓ ٜٚا اامقًا تلسحاا اتسعتسااد تلحكام ،مامن ادةجاة اتحةطاة اهكاادطسطاة ماي سجاال اتتعوطاة
دن ات أة ستاسية اطهح أن جسطع اتعوا اة أطذ تقادط اة ستاسايةا واساتألنال اتعوااة ةقام

آٔ اتتي تن

دل

تسسح اتجاسعاة هدئاال دطياة اتتاادةطة واتنقااد اتوناال تكال ساا طتعلات

وسدام ا ايفدم  ،مقاد أطذ أدل تقادطة وادةجة سةتفعة ،اوستاسي حساوي اٖٖ ٚ
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ثالجاً :دلال البحح العلني
تم استط اة اتستاسيا اتحساوطة ،ااخنحةاما اتسعطاةطة تجسطع اتعوا اة اتتي تقاطة ماي
سجسلداااا اتحةطاااة اهكاادطسطاااة ماااي سجاااال اتوحااا اتعلسااايا كساااا تااام اساااتط اة اتستاساااي اتعاااام،
ااخنحةاف اتسعطاة اتكلي كسا دا سائح مي اتجادال اٛ
رذول ( )1انًتىعطبث انضغببُت واالَضشافبث انًؼُبسَت نًزبل انبضج انؼهًٍ
انًتىعظ االَضشاف
سلى
انفمشة
انضغببٍ انًؼُبسٌ
انفمشة
تىفش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ االصتُبربث
0.79
3.65
 16انالصيت إلرشاء بضىحهى (يشارغ ،يصبدس ،دوسَبث،
لىاػذ انبُبَبث ،يؼبيم).
تُطبك انزبيؼت يؼبَُش ػبدنت ويىضىػُت نتشلُت
0.83
3.64
17
أػضبء هُئت انتذسَظ.
تذػى انزبيؼت اإلَتبد انؼهًٍ ألػضبء هُئت
0.77
3.62
11
انتذسَظ بكم ػذانت ويىضىػُت.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت إرشاء
1.05
3.48
15
انبضىث انتٍ َشوَهب يُبعبت.
تغهم انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ إرشاءاث
0.86
3.27
13
تطبُك بضىحهى انتٍ تغتهذف انزبيؼت.
تشزغ انزبيؼت انتؼبوٌ بٍُ أػضبء هُئت انتذسَظ
0.91
3.23
14
فٍ إرشاء انًشبسَغ انبضخُت.
َىرذ نذي انزبيؼت يزالث ػهًُت يتخصصت فٍ
1.08
3.10
11
كبفت يزبالث انًؼشفت.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت َشش
0.95
3.07
18
بضىحهى انؼهًُت دوٌ لُىد.
0.82
3.38
انًزبل ككم

دسرت
انتمذَش
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت

اطتوااطن ساان اتجااادال ا ٛأن حةطااة اتوح ا اتعلسااي جااال وستاسااي حساااوي ت اةااه وااطن
ا٘ ، ٖ ٓٚ – ٖ ٙاولااغ اتستاسااي اتعااام تعوااا اة دااذا اتسجااال ا ، 3.38اوااانحةاف سعطاااة
إ ، ٓ ٛاامق ااً تلسحااا اتسعتساااد مااي اتادةاسااة ماامن تةااا اة أدئااال دطيااة اتتااادةطة تلحةطااة

اهكاادطسطااة مااي سجااال اتوحا اتعلسااي ستاسااية ولا ٍ
اكل دااام ،اواتسألاال ماامن جسطااع اتعوااا اة اتتااي
تقطة دذا اتسجال جال وادةجة ستاسي

رابعاً :دلال التدريس
تم استط اة اتستاساي اتحسااوي ،ااخنحاةاف اتسعطااة خساتجاوا أدئاال دطياة اتتاادةطة
دل ا جسطااع اتعوااا اة اتتااي تقااطة مااي سجسلدااا ادةجااة اتحةطااة مااي سجااال اتتااادةطة كسااا تاام
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استط اة اتستاسي اتعاام ،ااخنحاةاف اتسعطااة اتكلاي تجسطاع دواا اة اتسجاال ،كساا داا سائاح
مي اتجادال اٜ
رذول ( )8انًتىعطبث انضغببُت واالَضشافبث انًؼُبسَت نًزبل انتذسَظ
انًتىعظ االَضشاف
سلى
انفمشة
انضغببٍ انًؼُبسٌ
انفمشة
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت اختُبس
0.84
4.13
11
انطشَمت انًُبعبت فٍ تذسَغهى.
تىفش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ انىعبئم
3.81
4.06
15
وانتمُُبث انالصيت نتضمُك أهذافهى انتؼهًُُت.
تتُش انزبيؼت نألػضبء صشَت اختُبس يشارغ انًىاد
1.34
3.69
11
انتٍ َذسعىَهب.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت اختُبس
0.78
3.58
 1.يضتىي انًمشساث انتٍ َذسعىَهب ضًٍ األطش
انؼبيت نهًُهذ انًمشس يٍ انمغى.
تتُش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ صشَت طشس
3.86
3.57
 17لضبَب يشتبطت بًفشداث انًىاد انتٍ َذسعىَهب
ويُبلشتهب يغ طهبتهى داخم لبػت انًضبضشة.
تتُش انزبيؼت نألػضبء صشَت تمُُى طهبتهى
1.36
3.46
16
ببنطشَمت انتٍ َشوَهب يُبعبت.
تغًش انزبيؼت ألػضبء هُئت انتذسَظ بتُغُك
0.83
 14يىاػُذ يضبضشاتهى يغ طهبتهى بًب َشوَه يُبعببً 3.29
نهى رًُ ًؼب.
0.91
3.68
انًزبل ككم

دسرت
انتمذَش
يشتفؼت
يشتفؼت
يشتفؼت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يشتفؼت

اطتوطن سن اتجادال ا ٜأن حةطة اتتادةطة قاد جال وستاسي حساوي تةااه واطن اٖ ٕٜ
– ٖٔ ٗ  ،اولغ اتستاساي اتعاام تعواا اة داذا اتسجاال ا ، ٖ ٙٛاواانحةاف سعطااة أ، ٓ ٜ
اامقاً تلسحا اتسعتساد مي اتادةاسة ممن حةطة أدئال دطية اتتادةطة مي دذا اتسجال سةتفعة

اتنتاي اتستعلقة واتسمال اتألاني سا حجم اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة مي جاسعاة
أم اتقة ؟
تإلجاوااة دااان داااذا اتسااامال تااام اسااتط اة اتستاسااايا اتحسااااوطة إلنتاجطاااة أدئاااال دطياااة
اتتااادةطة اتوحألطااة  ،ااتستسأللااة مااي داااداد اتوحااا اتسنلاااة مااي سجااه أا ساامتس اة دلسطااة
اتسحكسااة اطوااطن اتجااادال
ُسحكسااة ،واإلئااامة ت ا داااداد اتكت ا  ،امةااال اتكت ا  ،ااتسةاجعااا
ُ

آٔ اتستاسيا اتحساوطة اتقادط اة اإلنتاجطة اتوحألطة امت ستيط اة اتادةاسة
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رذول ( )13انًتىعطبث انضغببُت نإلَتبرُت انبضخُت صغب يتغُشاث انذساعت
اإلَتبرُت انبضخُت صغب انًتغُش
أفشاد انؼُُت صغب انفئت
انًتغُش
انًتىعظ
انتكشاس
انؼذد انًزًىع
انفئت
5.5
818
171
عؼىدٌ
183
انزُغُت
4.4
76.
غُش عؼىدٌ 111
7.7
751
81
ػهًُت
183
انكهُت
5.1
876
181
َظشَت
16.1
645
..
أعتبر
انشتبت
4.8
581
183
17
أعتبر يشبسن
األكبدًَُت
..8
448
أعتبر يغبػذ 173
5.87
17.1
اإلَتبرُت انبضخُت انكهُت

دسرت
انتمذَش
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يتىعطت
يشتفؼت
يتىعطت
يُخفضت
يتىعطت

طتوطن سن اتجادال آٔ أن اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة قاد جال
تقادطة ستاسية ،حط

ولي

وادةجة

قطسة اتستاسي اتعام تدا ا ، ٘ ٜٚادا سا طعاادل ا٘ٔٓ -

أدسال وحألطة تكل دئا امقًا تلسحا اإلحةايي اتسستطادم
أسا حس

ستيط اة

اتادةاسة مقاد كان

اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة

اتسعاادطان ستاسية ،اتكندا أقل سن نتاجطة غطة اتسعاادططن حط
ا٘ ٘ ٙ ٙ ،دل اتتااتيا مي حطن كان
مي اتكلطا

اتن ةطة ،حط

ولي

ولي

اإلنتاجطة اتوحألطة مي اتكلطا

قطسة اتستاسيان
اتعلسطة أدل سندا

اتقطسة تلستاسيطن اتحساوططن ا ٘ ٔ ،ٚ ٚدل اتتااتي

أسا واتنسوة تستيطة اتةتوة اهكاادطسطة مقاد كان

تاد

سندم دل ةتوة أستاذ أدل سندا تاد

سندم دل ةتوة أستاذ سلاةا أا أستاذ سساداد اوستاسيا

حساوطة ولي

قطسدا أ ٗٔ،

 ٖ ٜ ،ٙ ٜدل اتتااتي
حةايطا ا α≥0.05وطن
اتنتاي اتستعلقة واتسمال اتألات دل تاجاد دهقة اةتوايطة اداتة
ً
تةا اة أدئال دطية اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة تحةطتدم اهكاادطسطة ،باانتاجطتدم اتوحألطة؟
تإلجاوة دن دذا اتسمال تم استطادام سعاسل اةتواي وطةسان Pearson’s

 correlation coefficientتلكلف دن اتعهقة وطن تةا اة
تادةجة حةطتدم اهكاادطسطة ،باانتاجطتدم اتوحألطة
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ااتجادال أٔ

أدئال دطية اتتادةطة
طلط

أدم اتنتاي

الحرية األكاديمية وعالقتها باإلنتاجية البحثية لعضو هيئة التدريس – دراسة ميدانية بجامعة أم القرى .
رذول ( )11يؼبيالث استببط بُشعىٌ( )Rنهؼاللت بٍُ انضشَت األكبدًَُت بًزبالتهب األسبؼت
واإلَتبرُت انبضخُت
يؼبيم االستببط ()R
انًزبل
* 0.503
اتخبر انمشاساث
* 0.486
انتؼبُش ػٍ انشأٌ
* 0.572
انبضج انؼهًٍ
* 0.395
انتذسَظ
* 0.507
انضشَت األكبدًَُت ككم
* يغتىي انذالنت = 0.0001

طتوطن سن اتجادال أٔ أن سستا اتادختة تسعاسه اخةتواي ا 0.0001ادا أقل سان
سستا اتادختة اتسعتساد مي اتادةاسة ا ، α ≥ 0.05ادذا ادتطل دل اجااد دهقة اةتوايطاة واطن
تةا اة أدئال دطياة اتتاادةطة ماي جاسعاة أم اتقاة

تادةجاة حاةطتدم اهكاادطسطاة ،باانتااجطتدم

اتوحألطة اطتئح أنداا دهقاة ستاساية يةادطاة ،حطا وليا قطساة سعاسال اخةتوااي واطن اتحةطاة
اهكاادطسطااة اتكلطااة ،ااإلنتاجطااة اتوحألطااة ا 0.507أسااا واتنسااوة تسجاااخ اتحةطااة ،مقاااد جااال

دذ اتعهقة أطئااً ستاساية ايةادطاة واطن سجااتي ااتوحا اتعلساي ،اتطااذ اتقا اة اة  ،ااإلنتاجطاة

اتوحألطةا اوسعاسه اةتواي وليا ا 0.503, 0.572دلا اتتاااتي ،ماي حاطن كانا أقال سان
اتستاسي وقلطل تسجال اتتعوطة دن ات أة ااإلنتاجطة اتوحألطة ،حط ولي

قطساة سعاسال اخةتوااي

ا 0.486أسااا اتعهقااة وااطن سجااال اتتااادةطة ااإلنتاجطااة اتوحألطااة مكانا ئااعطفة اتكندااا كااذتا
ساجوة ،حط ولي قطسة سعاسل اخةتواي ا0.395
اتنتاااي اتستعلقااة واتس امال اتةاوااع داال تاجاااد مااةات ذا ادختااة حةااايطة ا  α ≥ 0.05مااي
تةاااا اة أدئاااال دطياااة اتتاااادةطة ماااي جاسعاااة أم اتقاااة
تستيط اة

اتجنسطة ،ناد اتكلطة ،اتةتوة اهكاادطسطة؟

تإلجاوة دن دذا اتسمال ،تم استطادام اطتواة

تادةجاااة حاااةطتدم اهكاادطسطاااة تُعاااز

ا T-testتلكلف دن اتفاةات اتستعلقاة

وستيطاة اتجنساطة ،ااتكلطاةا كساا تام اساتطادام اطتوااة تحلطال اتتوااطن اهحاااد ا One-Way
 ANOVAواتنسوة تستيطة اتةتوة اهكاادطسطة ااتجاداخن إٔ  ،أٖ طائحان ذتا
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رذول (َ )11تبئذ اختببس ث ()T- Test
نهفشوق بٍُ تصىساث أفشاد ػُُت انذساعت صىل انضشَت األكبدًَُت وفمبً نًتغُشٌ انزُغُت،
وَىع انكهُت
االَضشا
انًتى
دسرب
انخطأ
لًُت يغتىي
ف
عظ
انًتغُش
ث
انًؼُبس
انًتغُش انًغتمم
انذالنت
(ث)
انضغبب انًؼُبس
انتببغ
انضشَت
ٌ
ٌ
ٌ
3.35 3.78
عؼىدٌ
..68
1
1
3.45 3.6.
انزُ
156
1
7
3.1. 3.48
عُت غُش عؼىدٌ
..61
انضشَت
6
6
األكبدًَ
3.38 3.74
ػهًُت
َت
..65
.
5
3.71 3.11
151
انكهُت
1
.
3.35 3.71
َظشَت
..67
7
7
رذول (َ )1.تبئذ اختببس تضهُم انتببٍَ األصبدٌ ()One-Way ANOVA
نهفشوق بٍُ تصىساث أفشاد ػُُت انذساعت صىل انضشَت األكبدًَُت وفمبً نًتغُش انشتبت
األكبدًَُت
لًُت يغتىي
يتىعظ
دسرت
يزًىع
يصذس انتببٍَ
انًتغُش انتببغ
انضشَت انًشبؼبث ( ف ) انذالنت
انًشبؼبث
3.16.
1
1.417
بٍُ انًزًىػبث
3.1. 1.64
انضشَت
داخم انًزًىػبث 3.576 153 16..583
1
1
األكبدًَُت
151 165.174
انًزًىع انكهٍّ

اطتوطن سن اتجااداتطن إٔ  ،أٖ داادم اجاااد ماةات ذا ادختاة حةاايطة دنااد سساتا
اتادختااة ا  α ≥ 0.05وااطن ستاساايا اسااتجاوا أدئااال دطيااة اتتااادةطة حااال تقااادطةاتدم
تادةجة اتحةطة اهكاادطسطة مي جاسعة أم اتقة تُعاز تجسطاع ستيطا اة اتادةاساة اتتاي تام اطتواةداا
ااتجنسطة ،ناد اتكلطة ،اتةتوة اهكاادطسطة
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مهاقشة الهتائج والتوصيات
مهاقشة الهتائج
تاةل اتادةاسة ت سجسادة سن اتنتاي  ،امطسا طلي تلطط

اسناقلة هدسدا

ٔ وطنا نتاااي اتادةاسااة أن ادةجااة اتحةطااة اهكاادطسطااة هدئااال دطيااة اتتااادةطة مااي جاسعااة أم
اتقااة ستاسااية كسااا طةادااا أدئااال دطيااة اتتااادةطة واتجاسعااة ،اةوسااا طعااز دااذا اتلااعاة
اتستسألاال مااي دااادم حةاااتدم دلا اتسسااتا اتسيلااا ساان اتحةطااة اهكاادطسطااة تا أسااوا
ااقعطااة كئااعف سلاااةكة اهدئااال مااي كألطااة ساان اتقا اة اة اداطاال اتجاسعااة اطاةااة اتساتطااة
ااإلاداةطة ادا سا أكادتاا نتااي اتادةاساا اتعلسطاة سألال ادةاساة سانول اٗ ٜٜٔاادةاساة أواا
حطساااد ا ٕٓٓٚا كااذتا ةوسااا طلعاا

اداة مااي
ادةاا اهدئااال تسفدااام اتحةطااة اهكاادطسطااة ًا

ةنع تةاةاتدم نحا تاامةدا ،اطاةة دناادسا طن اةان تطداا دلا أنداا حةطاة سيلقاة ادان
ال اتوحألطااة أا اتتادةطسااطةا ادااذا واااداة
قط اااد أا حااادااد هنلااية دئااا دطيااة اتتااادةطة س اا ً
طتعاةا سع سا أكادتا األطقة سامتسة اتطانساكا اتعااتسي ااتتعلاطم اتعااتي ماي اتقاةن اتحاااد
ااتعلااةطن – اتةمطااة ااتعساال ساان حط ا سساةسااة اتحةطااة اهكاادطسطااة ئااسن أيااة احااادااد
اائااحة ادااااد  ٕٓٔٓ ،اولااكل دااام ماامن اتنتطجااة اتتااي تاةاال تدااا اتادةاسااة اتحاتطااة

تتفاات سااع نت ااي وعااا اتادةاسااا اتساااوقة اسألاال ،اتكطهنااي ادااادةٜٔٛٗ ،ا أوااا حطساااد،
 ٕٓٓٚااتتااي أ دااة سسااتا ستاسااي ساان اتحةطااة اهكاادطسطااة مااي داااداد ساان اتجاسعااا
اتسعاادطة اطهةة اتقال ن حال جاسعة أم اتقة كحال غطةدا سان اتجاسعاا اتساعاادطة،
حط تحكسدا سطاسا سستساد سن سطاسة اتتعلاطم اتعااتي اتاايحاا اتتن طسطاة احتا باان
كان دناا سساحة خ وأة ودا سن اتحةطة اهكاادطسطاة تعئاا دطياة اتتاادةطة ،مامن سطاساة

اخوتعااااد داان ادةاسااة اسناقلااة سائااادا غطااة تقلطادطااة ططلاا أن تاتاااد سلااكه سااع
اهن سااة اتحكاسطااة أا حت ا ستطااذ اتق اةاة اداطاال اتجاسعااة ةوسااا تسااطية دل ا مكااة أدئااال
دطية اتتادةطة مئهً دن سساةساتدم ،اتكان اتسو اةال لعاةدم وأن اتحةطاة اهكاادطسطاة
أسا سجاخ اتحةطة اهكاادطسطاة مقااد كانا ستواطناة

اتستاحة تدم تطس واتسستا اتسيلا
ت ٍ
حاد سا ،حط جال اتحةطة اهكاادطسطة مي سجاال اتتاادةطة ماي اتسةتواة اهاتا وادةجاة
سةتفعة ،ادذ اتنتطجة سنيقطة وادتواة أن اتتادةطة طسألل اتا طفاة اهاتا تلجاسعاة ،اطتااه
تعئااا دطيااة اتتااادةطة مةةااة اتسلاااةكة مااي تاةااطف اتس ااااد اتستعلقااة وتطةةااا اتعطااطن
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اتكت تكل ساااد ااساتطادام يةايات اأسااتط اتتاادةطة ااتتقااطم اتتاي طةاداا سناساوة اداةا
اهمكاة ااخساتنتاجا أساام اتيلواة ادان تاادطل أا ةقاواة اتقططااد اواتنساوة تسجااتي اتتعوطاة
داان اتا أة  ،ااتوحا اتعلسااي مقاااد جااال كاال سندسااا وادةجااة ستاسااية ،اةوسااا ُطعااز ذتااا تا
اتلعاة اتساياد مي اتاسي اهكااادطسي واتسساياتطة ائاةاة اخوتعاااد دان كال ساا سان لاأنا
ألاااة ات ا أة اتعااام ،أا سعاةئااة اتسطاسااا اتسعسااال ودااا س ااال دل ا سسااتا اتجاسعااة أا
اتاداتة ،دل اتةغم سن تاسع حةطاة اتا أة ماي اتسجتساع الاطاد سواادأ اتحاااة ااتااددا تطاا
ااتسعي ت تأةطلا مي اهاساي اتتعلطسطة دوة كألطة سن اتفعاتطا اتةسسطة اتسةتكز دلا
سطاسا دلطا امي اتسقاول ممن سجال اتطااذ اتقا اة اة قااد جاال ماي اتسةتواة اهططاة وادةجاة
ستاسية كذتا ،اةوسا تُعز دذ اتنتطجة ت دادم سلاةكة اهدئال مي اطتطااة اتقطااادا ،
ااخدتسااااد مااي ذتااا دلا اتتعطااطن ساان اتقطااااد اتعلطااا ،واإلئااامة تا ئااعف اتسلاااةكة مااي
كألطاااة سااان اتقااا اة اة اتجاسعطاااة اتتاااي تاااتم طااااة اهقساااام اهكاادطسطاااة اوااااتن ة تااا تةتطااا
سجاخ اتحةطاة اهكاادطسطاة سان حطا ادةجاة اتسساةساة ااتتااامة ماي اتادةاساة اتحاتطاة ممنداا
تتفاات تاا حاااد كوطااة سااع سع اام اتادةاسااا اتساااوقة اسألاال ،ونااي دااااادٕٕٓٓ ،ا حسااااد ،
ٜٜٔٛا ساانولٜٜٔٗ ،ا اتكطهنااي ادااادة ، ٜٔٛٗ ،بااتا حا ٍااد سااا تتفاات سااع ادةاسااة أوااا
حطسااد ا ٕٓٓٚاتتاي حةال مطداا سجاال اتوحا اتعلساي دلا اتسةتواة اهاتا اتاه سجااال
اتتادةطة
ٕ وطنا نتاااي اتادةاسااة أن اإلنتاجطااة اتوحألطااة هدئااال دطيااة اتتااادةطة مااي جاسعااة أم اتقااة
ستاسااية ،اتطتلااف دااذ اتنتطجااة سااع نتطجااة ادةاسااة كاال ساان ااتزدةاناائٜٜٙ ،ا اتسااانع،
ٕٕٓٓ  ،حط تاةه ت أن اإلنتاجطة اتوحألطة سنطفئة اتكندا تتفت سع نتطجاة ادةاساة
اتااات ازادااة ، ٜٜٔٛ ،غطااة ن ستاسااي اإلنتاجطااة مااي اتادةاسااة اتحاتطااة أدل ا سنااا مااي
ادةاساااتدسا ،اةوساااا ُطعاااز ذتاااا تااا أن ادةاساااتدسا كانااا دلااا سااااد طساااة ساااناا مقاااي
ااتادةاساااة اتحاتطاااة لاااسل كاسااال اتطادساااة ماااي اتجاسعاااة اولاااكل داااام طسكااان دااازا داااذ
اتسساااتاطا غطاااة اتسةئاااطة سااان اإلنتاجطاااة اتوحألطاااة تااا دااااد أساااوا سنداااا ساااا طتعلااات
واتجاسعااا  ،حطاا أن سطاساااا اتجاسعااا تااام تتيطااة كألطااا اةً مطسااا ططااا

اتوحاا اتعلساااي

اتدطيااة اتسناااخ اتسحفااز تااا ،معلا اتااةغم ساان اةتفاااد سعااادخ اتاااددم اتحكاااسي دسااا كان ا
دلطااا مااي اتساااوت ،خ أنااا طوااادا دااادم اسااتألساة اتجاسعااا تااذتا اتاااددم ساان طااهل جد اااد
دلسطة سطيية تلندااا واتوحا اتعلسايا كاذتا دنااا أساوا تتعلات واهدئاال أنفسادم،
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حط ا أن دااادمدم اهال ساان اتوح ا دااا اتتةقطااة ،اغاتو ااً ساان نااة تةاطااي أا تاقااف دئااا

دطيااة اتتااادةطة داان اتوح ا وسج اةاد حةاااتا دل ا اتتةقطااة ،واإلئااامة ت ا دااادم تطةااط

اق ا سحاااداد تلوح ا اتعلسااي مااي سجساال اقتااا ،اانلاايال كألطااة ساان اهدئااال وسدااام أطااة
طةان أندا أكألة أدسطة ،اذا سةادااد اقتةااد أمئل سن اخنليال واتوح اتعلسي
ٖ كلف اتادةاسة دن اجاااد دهقاة اةتوايطاة ساجواة استاساية واطن تةاا اة أدئاال دطياة
اتتادةطة مي جاسعة أم اتقة

تادةجة حةطتدم اهكاادطسطة ،باانتااجطتدم اتوحألطاةا ئاامة تا

اجااد دهقة اةتوايطة ستاساية واطن كال سجاال سان سجااخ اتحةطاة اهكاادطسطاة ااإلنتاجطاة
اتوحألطة اقاد كان سجال حةطة اتوحا اتعلساي أقاا اتسجااخ اةتوايااً واإلنتاجطاة اتوحألطاة،
ادذا أسة سنيقي اسوةة حط أن لعاة دئاا دطياة اتتاادةطة وحةطاة سةتفعاة ماي اتوحا

اتعلسي ساف طسدم وكل تأكطاد ماي داادم تاةاداد اتطاماا سان ياةت سجااخ وحألطاة جادطااد ،
باادهن نتاي أوحاألا ،انلةدا اسناقلاتدا ساع زسهيااا واإلئاامة تا تحةطاة اتواحا سان
قطااد مَةئ دلطا اجتاةاة سائاادا اسلاكه سساتدلكة وعطااد دان اإلوااداد ااتتسطاز ماي
أدساتا اتوحألطة ن دذ اتحةطة ةوسا تحةا اتسطا اتةاكاد اتاادمع تا سساتاطا داتطاة سان

اإلنتاجطة اتوحألطة هدئال دطية اتتادةطة
ٗ تم تسفة نتاي اتادةاسة دن اجااد مةات ذا ادختة حةاايطة ا α ≥ 0.05ماي تةاا اة
أدئال دطية اتتادةطة تادةجة حاةطتدم اهكاادطسطاة تُعاز تستيطا اة اتادةاساة ااتجنساطة ،نااد
اتكلطاة ،اتةتواة اهكاادطسطاة  ،اداذا ادتطال دلا تقااة تةاا اة جسطاع مياا اتعطناة ،اتلاااوا
سفدااام اتحةطااة اهكاادطسطااة تااادطدم ،اتتياااوت دااذ اتنتطجااة سااع نتطجااة ادةاسااة اأوااا حطساااد،
 ٕٓٓٚمطسا طتعلت وستيطة ناد اتكلطة ااتةتوة اهكاادطسطةا مطسا تطتلف سع نتطجاة ادةاساة
سسااي ازسطلتطااا ا Ceci, Williams & Mueller-Johnson, 2006اادةاسااة
سحام ااة ا ٜٜٔٛاتتااي كلااف داان مااةات مااي تةااا اة اتحةطااة اهكاادطسطااة ،اسساةسااتدا
حس ستيطة اتةتوة اهكاادطسطة هدئال دطية اتتادةطة
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التوصيات
مي ئال اتنتاي طاةي اتواح وسا طلي
ٔ تئااسطن أن سااة اتتعلااطم اتعاااتي تااايح اقااانطن تااامة لااةدطة سعلنااة تلحةطااة اهكاادطسطااة وسااا
طااااددم اإلوااااداد اداااادم تاقاااف اتنساااا اتسعةماااي ،اطائاااح حاااادااد اتحةطاااة اهكاادطسطاااة تتهماااي
استطاداسدا مي غطة سقاةاددا
ٕ

جاااةال ادةاساااة سساأللاااة تتقطاااطم نادطاااة اإلنتاجطاااة اتوحألطاااة هدئاااال دطياااة اتتاااادةطة ماااي
اتجاسعا  ،ساع اتتةكطاز دلا حةاة اتةانطف أادطاة اتنلاة اتسساتطادسة ،اسعاادخ اتنلاة
مي كل سنفذ

ٖ تلجطع اتادةاسا حال اتحةطة اهكاادطسطة تعئاا دطياة اتتاادةطة ماي اتجاسعاا اتساعاادطة،
ادهقتدااا وستيطا اة أطااة سألاال اإلواااداد اتوحألااي ،اتحةااال دلا تةتطا ستقااادم مااي أن سااة
اتتةاااانطف اتعاتسطااااة تلجاسعااااا  ،اسااااتقيا اتكفااااالا اهكاادطسطااااة ،اخحتفااااا واتكفااااالا
اتستسطز  ،تاجدا اتجاسعا اتاداتطة خمتتاه مةاد مي اتسسلكة اتعةوطة اتسعاادطة
ٗ ساانح أدئااال دطيااة اتتااادةطة سزطاااد ساان اتسلاااةكة مااي اتطاااذ اتقا اة اة  ،اطاةااة سااا طتعلاات
وانتطا اتقطاادا اهكاادطسطة
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مراجع الدراسة

أوا حطساد ،ناد ا ٕٓٓٚاتحةطة اهكاادطسطة مي اتجاسعا اتسعاادطة ةساتة ساجستطة غطة سنلااة ،
جاسعة اتسلا سعااد ،اتسسلكة اتعةوطة اتسعاادطة

أاسلطل ،دلي اٗ ٜٜٔاتحةطة اهكاادطسطة مي اتجاسعا اتعةوطة دسان سنتاد اتفكة اتعةوي.

ويااادااد  ،دواداتسااهم ا ٕٓٓٚاتحةطااة اهكاادطسطااة ااإلواااداد دسااان سةكااز دسااان تادةاسااا حقااات
اإلنسان.

ونااي د ااااد ،ةطسااا إٕٓٓ ساااد تااامطة اتجاسعااا اهةادنطااة تلحةطااا اهكاادطسطااة كسااا طةادااا ةمسااال
اهقسام اأدئال دطية اتتادةطة أنفسدم ةساتة ساجستطة غطة سنلاة  ،جاسعاة اتطةسااا ،اةوااد،

اهةادن

تات ،سحي اتادطن ازادة ،ئطال اتادطن ا ٜٜٔٛاإلنتاجطة اتعلسطة هدئال دطية اتتاادةطة وجاسعاا
اتطلط اتعةوي اتةطاا سكت اتتةوطة اتعةوطة تادال اتطلط .

حساااااد  ،دواداتسحسااان ا ٜٜٔٛادةاساااة سطادانطاااة تلحةطاااة اهكاادطسطاااة ماااي جاسعاااة اتكاطااا
اتتةواطة ٕٔ ،اٜٕ-ٖ٘ ، ٙ

اتسجلاااة

اتزدةانااي ،سااعاد ا ٜٜٔٙاإلنتاجطااة اتعلسطااة هدئااال دطيااة اتتااادةطة اتسااعاادطة وجاسعااة أم اتقااة

ااقعدااااااا اأوااااااةز داايقدااااااا  .سجلااااااة جاسعااااااة اتسلااااااا سااااااعااد اتعلااااااام اتتةواطااااااة ااتادةاسااااااا
اإلسهسطة ا، ٜأ ٛٗ-ٖٖ ،

ساكةان ،سحساااد اٖ ٜٔٛاتحةطااة اهكاادطسطااة مااي اتجاسعااا اتسةااةطة ةساااتة ادكتااا اة غطااة سنلاااة ،
جاسعة دطن لسة ،سةة

سنول  ،مايقة دواة اٗ ٜٜٔسلااةكة دئاا دطياة اتتاادةطة ماي ةانع اتقاةاة اتجااسعي وجاسعاة أم
اتقة

ةساتة ساجستطة غطة سنلاة  ،جاسعة أم اتقة  ،اتسسلكة اتعةوطة اتسعاادطة

اتةاا  ،سحساد إ ٜٜٔاتحةطة اهكاادطسطة ااتعااسل اتسةتوية ودا سع اإللااة تلجاسعاا اتسةاةطة
ااتطلطجطة جاسعة قية سةكز اتوحا اتتةواطة

اتعواد اتليطف ،تيطفة ا ٕٓٓٛسعاقا اتوح اتعلسي اتتي تااجا دئاا دطياة اتتاادةطة اسان ماي
حكسدان وجاسعاة اتسلاا ساعااد اجاسعااة اإلساام سحسااد وان سااعااد اإلساهسطة ماي اتةطااا سةكااز

وحا كلطة ا ادا .

اتعةا  ،دواداهلل اٖ ٜٜٔسفدام اتحةطة وطةا

اتسةكز اتألقامي اتعةوي

اتقانانطاااة ااتئاااااوي سااامتسة اخدتساااااد
اتحةطاااة اهكاادطسطاااة  -اتسنيلقاااا
اتقةناااي ،دلاااي إٜٓٓ
ّ
ّ
اهكااااااادطسي تكلطاااااا اتتةوطاااااة وااااااتاين اتعةواااااي  -ةم اتجااااااة ماااااي اتفتاااااة سااااان إٓ-ٔٛ
ساطا ٕٜٓٓجاسعة يطوة اتسادطنة اتسناة
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اتكطهني ،دواداهلل ادادة ،دواداتةحسن اٗ ٜٔٛات اةاف اتسهيساة خساتقةاة أدئاال دطياة اتتاادةطة
مي اتجاسعا اتعةوطة ادسلت اتسةكز اتعةوي توحا اتتعلطم اتعاتي

اتسانع ،دزطز ا ،ٜٜٜٔنامسوة  .اتوح اتعلسي تاد أدئال دطية اتتادةطة اإلنا مي جاسعة اتسلاا
سعااد ،اةقة سقادسة مي نادا تياطة دئا دطية اتتادةطة ،جاسعة اتسلا سعااد ،اتةطاا.

سحام ة ،دلي اٗ ٜٜٔاتحةطا اخكاادطسطة مي اتجاسعاا اخةادنطاة .سجلاة اتسساتقول اتعةواي سةكاز
ادةاسا اتاحاد اتعةوطةٖٔٛ-ٜٛ ،ٜٔٓ ،

سحام اة ،سااسح ا ،ٜٜٔٛنااامسوة سفداام اتحةطااة اهكاادطسطاة احااادااد سساةساتدا دناااد أدئاال دطيااة
اتتادةطة مي جاسعة سمتة ،سمتسة اتوح اتتةوا مي اتاين اتعةوي ت أطن ؟ ،دسان ،اهةادن

اتسعلسي ،دواداهلل إٓٔٓ ،طانطا ٗ اتحةطة اهكاادطسطة مي اتجاسعا

ةحطفة اتسادطنة،

ٔ

اتسن ساااة اتعاتسطاااة تلطاااادسا اتجاسعطاااة ا ٜٔٛٛاداااه ن تطساااا ولاااأن اتحةطاااة اخكاادطسطاااة ااساااتقهل
سمسسا اتتعلطم اتعاتي ااتسن سة اتعةوطة تحقات اإلنسان ،ستةجم اتقادة اتسن ساة اتعةوطاة

تحقات اإلنسان

دااااد  ،ةطاااا إٓٔٓ اتجاسعااا

اتنلااأ ااتتياااة -اتحةطااة اهكاادطسطااة – اإلسااتقهتطة  ،سلساالة

ألقامطة جاسعطة ،جاسعة ويادااد سةكز اتتياطة ااتتعلطم اتسستسةٕ ،إ ٕٛ-ٔ ،
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