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البحــــــــــوث

-  أخالقيات البحــث العلمي لدى طالب 
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جامعة الملك سعود.
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األردنيــة معايير االعتمــاد األكاديمي 
من وجهة نظــر القــادة األكاديميين 

فيها.

علــى  المعاصــرة  التقنيــات  مخاطــر   -
األمــن الفكــري لــدى طلبــة جامعة 

البلقاء التطبيقية-دراسة ميدانية.

المشروعات البحثية

-  الســجل الوطني للتعليم العالي في 
المملكة العربية السعودية.

كتب ورسائل علمية
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قواعد النشر في المجلة

قواعد عامة :
ي�ض����رط يف �ملو�ض����وعات �ملقدم����ة للمجل����ة �أن تك����ون يف جم����ال   .1

�لتعليم �لعايل وق�ضاياه و�أ�ضاليب تطويره .
2.    تن�ض����ر �ملجلة �لأبحاث و�لدر��ضات �لأكادميية باللغتني �لعربية 
و�لإجنليزية ، كما تن�ض����ر مر�جعات وعرو�ض �لكتب وملخ�ضات 

�لر�ضائل �لعلمية .
تن�ضر �ملجلة �لبحوث �لتي تتو�فر فيها �لأ�ضالة و�لبتكار، و�تباع   .3
�ملنهجية �ل�ض����ليمة، و�لتوثي����ق �لعلمي، مع �ض����امة �لفكر و�للغة 

و�لأ�ضلوب ، و�أل يكون �لبحث م�ضتًا من ر�ضالة �أو كتاب.
ينبغي �أن يرفق بالعمل �ملر�د ن�ض����ره خطاب من �ض����احبه يطلب   . 4
فيه ن�ض����ر �لعمل، و�أن ي�ض����تمل عل����ى تعريف خمت�ض����ر بالباحث 
م����ن حي����ث موؤهل����ة ، وتخ�ض�ض����ه ، وعمل����ه ، وعنو�ن����ه �لربيدي 

و�لإلكروين .
يل����زم �إقر�ر �لباحث �خلط����ي عند تقدمي بحث����ه للمجلة باأنه مل   .5
ي�ضبق له ن�ضره، ول يجوز له عند قبول بحثه للن�ضر �أن ين�ضره يف 

وعاء �آخر.
تر�ض����ل �لبحوث �ملقدم����ة ملحكمني متخ�ض�ض����ني تختارهم هيئة   .6
�لتحرير ب�ضكل �ض����ري ، وللمجلة �أن تطلب �إجر�ء تعديات على 

�لبحث ح�ضب ر�أي �ملحكمني قبل �عتماد �لبحث للن�ضر .
يبّلغ �لباحث بقبول �لن�ض����ر �أو رف�ض����ه، ول ترد �أ�ض����ول �ملو�د �إىل   .7

�أ�ضحابها �ضو�ء  قبلت �أم مل تقبل .
8.  ل يجوز �إعادة ن�ضر �أبحاث �ملجلة يف �أي مطبوعة �أخرى �إل باإذن 

كتابي من رئي�ض �لتحرير .
9.  يف حالة ن�ضر �لبحث مينح �لباحث ) 5 ( ن�ضخ جمانية من �ملجلة 

�لتي مت ن�ضر بحثه فيها .

القواعد الفنية :
ير�ع����ى �أل يزيد عدد �ض����فحات �لبح����ث عن ) 30 ( �ض����فحة من �لقطع   .1
�ملتو�ض����ط ) A4( با�ض����تخد�م �خلط )Traditional Arabic( مقا�ض 
)16(، و�أن تك����ون مر�جع����ات �لكتب و�لر�ض����ائل �لعلمي����ة يف حدود ) 5 ( 

�ضفحات .
ينبغي �أن تكون �جلد�ول و�لر�ضومات و�لأ�ضكال منا�ضبة للم�ضاحة �ملتاحة   .2

يف �ضفحات �ملجلة ) x 12 18 �ضم ( .
تق����دم كافة �لأعم����ال �ملطلوب ن�ض����رها على و�ض����ائط رقمية با�ض����تخد�م   .3

بر�مج )ويندوز(.
ي�ض����ار �إىل �ملر�جع يف �ملنت بذكر ��ضم �ملوؤلف �لأخري ، ثم �ضنة �لن�ضر بني   .4
قو�ض����ني مثل: )�أبو حطب، 1412ه����� ( . �أو : ويرى �أبو حطب )1412ه� ( 
�أن... ويف حالة �لقتبا�ض يذكر رقم �ل�ضفحة بعد �ضنة �لن�ضر هكذ�:)�أبو 
حطب ، 1412ه� : 79(، و�إذ� كان هناك �أكرث من موؤلفني للم�ضدر في�ضار 

�إليهم هكذ�: ) �أبو حطب و�آخرون ، 1412ه� ( .
ترتب �ملر�جع يف نهاية �لبحث ترتيبًا هجائيًا ح�ضب ��ضم �لعائلة، وتكتب   .5
كافة �ملر�جع �لتي ��ض����تند عليها �لبحث . و�إذ� كان �ملرجع كتابًا فيتبع يف 

كتابته �لآتي:
��ض����م �لعائلة للموؤلف، �ل�ض����م �لأول . )�ض����نة �لن�ض����ر (، عنو�ن �لكتاب ، 

�لطبعة ، مكان �لن�ضر ، د�ر �لن�ضر . 
مثال : �لقا�ض����ي ، يو�ض����ف . ) 1401ه� (، �ضيا�ض����ة �لتعليم و�لتنمية يف 

�ململكة ، ط2 ، �لريا�ض ، د�ر �ملريخ .
�أما �إذ� كان �ملرجع بحثًا فيتبع يف كتابته �لآتي :

��ض����م �لعائلة للموؤلف، �ل�ضم �لأول. )�ضنة �لن�ضر( ، عنو�ن �لبحث، ��ضم 
�ملجلة، �لعدد ، �ضفحات �لن�ضر .

مثال : �لعبد�لقادر، علي. ) 1413ه�(، �لتعليم �لأهلي ��ضتثمار و�إ�ضهام 
يف تنمية �ملو�رد �لب�ضرية، جملة �لقت�ضاد، �لعدد 234، من �ض 7 -20.0 

6 . ل يتم ترقيم �ملر�جع.
7. ي�ضتح�ضن �خت�ضار �لهو�م�ض �إىل �أق�ضى ح�����د، ويف حالة ��ضتخد�مها 
تكون لتزويد �لقارئ مبعلومات تو�ض����يحية وي�ض����ار �إليها باأرقام مت�ضل�ضلة 

�ضمن �لبحث ، وو�ضعها مرقمة ح�ضب �لت�ضل�ضل يف نهايته
8. تكون �ملاحق يف نهاية �لبحث بعد �ملر�جع .

تر�سل املواد اإلكرتونيًا على برنامج وورد )word( على العنوان التايل:
 E-mail: hej@mohe.gov.sa



المجلة السعودية للتعليم العالي

جملة علمية متخ�س�سة حمكمة ن�سف �سنوية
ت�سدر عن مركز البحوث والدرا�سات - وزارة التعليم العايل 

اململكة العربية ال�سعودية



املواد واالأفكار الواردة يف املجلة تعرب عن اأراء اأ�سحابها وال تعرب باأي حال عن توجه اأو تو�سية من الوزارة

وزارة التعليم العايل، مركز البحوث والدرا�سات، 1433هـ

جميع حقوق  الطبع حمفوظة ، وال ي�سمح باإعادة طباعة اأي جزء من 
املجلة اأو ن�سخه باأي �سكل وباأي و�سيلة كانت اإليكرتونية اأو ورقية اإال 
باإذن م�سبق من رئي�س حترير املجلة، فيما عدا اال�ستخدام االأكادميي  

امل�سروع غري التجاري .

رقم االإيداع :1424/47 بتاريــخ 1424/1/2هـ
الرقم الدويل املعياري )ردمد(: 1658-1113

ح



المشرف العام

د . خالد بن محمد العنقري
وزيــــــر التعليــــم العـــــالــــــي

نائب المشرف العام

د .  عبدالحليم بن عبدالعزيز مازي
مديـر مركـز البحــوث والدرا�سـات

رئيس التحرير:

أ . د .  عبدالرحمن بن أحمد صائغ
جــامـــعـــــــــــــة امللـــك �ســـــعـــــــــــــود

أعضاء هيئة التحرير

أ . د .  محمد بن معجب الحامــد
جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

أ . د .  محروس بن أحمد الغبـــــان
جامعــــــــة طيـــــبــــــــــــــــة

أ . د .  صالح بن عبدالعزيز النصـــار
جــامـــعـــــــــــــة امللـــك �ســـــعـــــــــــــود

أ . د .  أمل بنت سالمة الشـــامـــان
جــامـــعـــــــــــــة امللـــك �ســـــعـــــــــــــود

أ . د .  فاطمة بنت محمد العبودي
جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن

د.  عبــداللــه بــن حمـد الخــلف

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

مديرة التحرير
د .  ماجدة بنت إبراهيم الجارودي

جــامـــعـــــــــــــة امللـــك �ســـــعـــــــــــــود

�سكرترية التحرير
أ . أروى بنت صالح الرحيمي

املحرر اللغوي
أ . حمود بن عبداهلل السالمة

االإخراج الفني
م . جمال السعيد مشالي

تقـــــديـــــــم
قضية العدد : 

التجارب  ضوء  في  السعودية  التجربة   : البحثية  الكراسي 
الدولية.

د. ناصر بن محمد العقيلي – أ.د ستيفن همفريز.

البحوث: 
اإلنسانية:  الكليات  طالب  لدى  العلمي  البحث  أخالقيات  	•

شواهد من جامعة الملك سعود
د. عبدالرحمن بن محمد الحبيب

د. أحمد بن فتحي أبو كريم 
درجة تطبيق الجامعات الحكومية األردنية معايير االعتماد  	•

األكاديمي من وجهة نظر القادة األكاديميين فيها
أ.د  عدنان بن بدري اإلبراهيم 

طلبة  لدى  الفكري  األمن  على  المعاصرة  التقنيات  مخاطر  	•

جامعة البلقاء التطبيقية-دراسة ميدانية
د.أحمد بن عارف الكفارنة

المشروعات البحثية لمركز البحوث والدراسات:
العربية  المملكة  في  العالي  للتعليم  الوطني  السجل  	•

السعودية
د. عبدالحليم بن عبدالعزيز مازي وآخرون 

كتب ورسائل علمية 
والتأثير  والمنهجية،  النظرية،  األسس  الجامعات:  تصنيف  	•

على التعليم العالي العالمي
د. إقبال بنت زين العابدين درندري

رسائل علمية  	•

الفهرس
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تقـــــديـــــم

و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  و�لتغري�ت  �ملت�ضارعة،  و�لتقنية  �لعلمية  �لتطور�ت  متثل           
�أجمع يف  �لعامل  و�ضعوب  دول  تو�جه  �لتي  �لتحدي  معادلة  �ملتاحقة، قطبي  و�لجتماعية 
ع�ضر �لعوملة. ويتعاظم دور موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل يف �لإ�ضهام بتحقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة 
�لهتمام  يف  وتاأخذ  و�مل�ضتقبلية،  �لع�ضر�حلا�ضرة  م�ضتجد�ت  جتاري  �لتي  و�ملتو�زنة، 
�أفر�ده  �إعد�د وتهيئة  و�لثقافية لكل جمتمع، و�لعمل على  �لهوية �حل�ضارية  �حلفاظ على 

ملو�جهة �لآثار �جلانبية �مل�ضاحبة. 
          من هذ� �ملنطلق، فاإن �ملجلة �ل�ضعودية للتعليم �لعايل � بو�ضفها �إحدى �أدو�ت �لبحث 
و�لن�ضر �لعلمي � ُمطالبة �أكرث من �أي وقت م�ضى مبو�كبة �مل�ضتجد�ت �لتي ي�ضهدها نظام 
�لتعليم �لعايل على كافة �لأ�ضعدة �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، من خال ت�ضليط �ل�ضوء � 
باأ�ضلوب علمي متميز � على �أبرز �لق�ضايا و�لتجارب، وتعميق �ل�ضر�كة �لعلمية فيما بينها 
وبني �ملجات �لعاملية �لر�ئدة �ملتخ�ض�ضة يف جمال �لتعليم �لعايل. تلك �ل�ضر�كه �حلقيقة 
�لتي ينبغي �أن متتد لت�ضمل تفعيل �أو��ضر �لرو�بط �ملهنية و�لحر�فية مع �ملجات �لعلمية 
مو�كبة  �لتحديد  وجه  وعلى  و�لريادة،  �لتميز  م�ضرية  يف  جتاربها  من  و�لإفادة  �ملماثلة، 
متطلبات �لع�ضر، و�لتو��ضل �لعلمي مع �أبرز �لباحثني و�أ�ضاتذة �جلامعات �ملتعاونني معها. 
        ولعل نظرة فاح�ضة �إىل �أهم ما ت�ضمنه هذ� �لعدد من مو�ضوعات، تو�ضح �ل�ضلة �لوثيقة 
بني �هتمامات �ملجلة وجمريات �لتطور �لذي ت�ضهده �جلامعات وموؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل، 
و�أهمية  �لبعد و�مل�ضهد �لعلمي و�لثقايف، حيث ركزت ق�ضية �لعدد على �لكر��ضي �لبحثية 
�لأكادميي،  �لعتماد  ناق�ضت  بالتنوع؛ حيث  �ت�ضمت  فقد  �لعدد  بحوث  �أما  يف �جلامعات، 
و�لبحث �لعلمي، و�لتقنيات �ملعا�ضرة وعاقتها بالأمن �لفكري يف �لبيئة �جلامعية، �إ�ضافة 
�إىل ��ضتعر��ض موجز مل�ضروع �ل�ضجل �لوطني للتعليم �لعايل يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية. 

�لعايل  للتعليم  �ل�ضعودية  للمجلة  �مل�ضتمر  و�لتطور  �لعطاء  من  مزيًد�  �أمتنى  �خلتام،  ويف 
ولاإخوة �لكر�م �لقائمني عليها؛ لتحقيق �أهد�فها �ملن�ضودة بكل جد�رة و�قتد�ر، و�أعرّب عن 

�ضروري و�عتز�زي بنخبة �لعلماء و�لأكادمييني �لذين �أثرو� ملفات هذ� �لعدد. 
و�ل�ضام عليكم ورحمة �هلل وبركاته .

 وزير التعليم العالي

والمشرف العام على المجلة

د. خالد بن محمد العنقري 





قضية العدد :
الكراسي البحثية والتجربة السعودية
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التجربة  الــبــحــث:  كــراســي 
ـــة فــــي ضـــوء  ـــســـعـــودي ال
الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة

د. نا�سر بن حممد العقيلي
عميد البحث العلمي

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
الظهران، اململكة العربية ال�سعودية

naqeeli@kfupm.edu.sa

اأ.د. �ستيفن همفريز
اأ�ستاذ باحث يف ق�سم التاريخ

جامعة كاليفورنياـ �سانتا باربرا
الواليات املتحدة االأمريكية

humphreys@history.ucsb.edu

املقدمة

تخدم �جلامعات يف �ملجتمع �ملعا�ضر عدة �أهد�ف، منها: تدريب �لطاب على �ملهار�ت �لتقنية �ملتقدمة، وتو�ضيع   
�ملجال  وفتح  للطاب،  �ملتقدمة  �لتقنية  �ملهار�ت  وتدري�ض  �ملجالت،  �ضتى  يف  ون�ضرها  �حلالية  و�لإدر�ك  �ملعرفة  نطاق 
لتد�ر�ض �لقيم �لجتماعية و�لأخاقية و�لدينية. و�أحد �أهم �لأهد�ف �جلوهرية للجامعات هو رعاية �لبحوث �ملبدعة، ومن 
ثم �كت�ضاف معارف جديدة وطرق جديدة لإدر�ك �لعلوم يف كل �ملجالت �لتطبيقية مثل �لطب و�لتقنية و�إد�رة �لأعمال، 

ويف �ملجالت ذ�ت �لتوجه �لنظري �أو �ملبنية على �لقيمة مثل �لريا�ضيات و�لعلوم و�لعلوم �لجتماعية و�لعلوم �لن�ضانية. 

وتو�جه �جلامعات م�ضكلة تنظيم مهمتها �لبحثية على �أكمل وجه، وتوجيه م�ضادرها �ملحدودة من �لوقت و�لقوى �لب�ضرية 
و�ملادية باأف�ضل �لطرق �لإنتاجية.

اجلزء االأول: كرا�سي البحث يف اجلامعة من منظور تاريخي:

�ضتى،  ل بطرق  �أ�ضكاًل عدة ومتوَّ وتاأخذ  �ل�ضياق  و�أهد�ف متباينة، وحتتل مكانتها يف هذ�  لأ�ضباب  �لبحث  ُتن�ضاأ كر��ضي 
ومن �ملهم من خال هذه �لق�ضية �لتفريق بني كر��ضي �لأ�ضتاذية �لتي كثرًي� ما تهدف ب�ضفة عامة �إىل م�ضاندة �أ�ضتاذ 
ا و�ضمان رو�تبه، وبني كر��ضي �لبحث �لتي تركز على حقل معريف حمدد. وحتى  � يف حقل معريف معني ماديًّ متميز جدًّ
يف هذ� �لنوع �لأخري، كان هدف عدد من كر��ضي �لبحث �ضمان �لتدري�ض يف جماٍل ما �أكرث من م�ضاندة ودعم �لبحث 
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فيه. وينبغي ماحظة �أن بع�ض كر��ضي �لبحث يف �لوليات 
�ملتحدة مل ت�ضتهدف �لبحث �لعلمي بدًل من �لتدري�ض �إل 
كر�ضي  ف  ُنعرِّ �أن  ميكننا  لذ�  �ملا�ضية،  �لقليلة  �لعقود  يف 
�لبحث ب�ضكل عام باأنه و�ضع �أكادميي يوفر لاأ�ضتاذ دعًما 
ماليًّا طويل �لأجل مل�ضاندة بحثه )عادة ما يكون ذلك �إىل 

جانب �لتدري�ض( يف جمال حمدد من �ملعرفة.

�ضمان  هو  �لبحث  كر��ضي  �آلية  ور�ء  �ملحدد  �لهدف  �إن 
قيمة خا�ضة؛  ذ�ت  على جمالت  �لكافية  �مل�ضادر  تركيز 
تعالج  لأنها  �أو  �لدر��ضة،  من  ر��ضخ  جمال  �أ�ضا�ض  لكونها 
جديدة  نطاقات  متثل  لأنها  �أو  ا،  ُملحًّ ا  �جتماعيًّ مطلًبا 

ومبدعة من �ملعرفة تفتقر لبنية حتتية متطورة.

جمال  �لبحث  ميول  �لذي  )�لر�عي(  �ملتربع  ويحدد 
ا  �ضخ�ضً يكون  )قد  �لبحث  كر�ضي  يدعمه  �لذي  �لدر��ضة 
و�لأمر  حكومة(.  �أو  �أعمال  رجل  �أو  عائلة  �أو   � جدًّ ثريًّا 
ُيوؤ�ض�ض  �لبحث  كر�ضي  �أن  هو  تذكره  يجب  �لذي  �لرئي�ض 
لاأبد، و�إن مل يكن فهو ُيوؤ�ض�ض لفرة طويلة �لأمد ول ينفق 
�لعتماد  من  و�إمنا  للجامعة،  �لإجمايل  �لدخل  من  عليه 

�ملايل �ملخ�ض�ض له.

ما  �لبحث  كر��ضي  �أن  يت�ضح  �ملوجز،  �لتعريف  وبعد هذ� 
كر�ضي  ي�ضّهل  قد  جهة  فمن  وم�ضكات.  ُفر�ض  �إل  هي 
�لبحث متابعة در��ضة جمالت على قدٍر عاٍل من �لأهمية، 
�مل�ضادر،  لقلة  ُتهمل  قد  �جتماعية  م�ضكات  متابعة  �أو 
� م�ضدر قوة  �أف�ضل حالته  � يف  وقد يكون كر�ضي �لبحث 
�إمكانات جديدة من خال �جلامعة. ومن  م�ضاعًد� يوفر 
خا�ضة  جهة  كان  )�ضو�ء  �ملتربع  يرغب  قد  �أخرى  جهة 
�أو  �لبحث،  من   � جدًّ �ضيق  جمال  دعم  يف  حكومية(  �أو 
�لقريب.  �مل�ضتقبل  يف  �لزو�ل  �إىل  م�ضريه  �ضيوؤول  جمال 
وباملثل فاإن كر�ضي �لبحث �ملدعوم دعًما عالًيا يف موؤ�ض�ضة 
ب�ضكل  �ملوؤ�ض�ضة  تلك  ر�ضالة  ف  ُيحرِّ قد  �لدخل  متو��ضعة 
خطري. و�لأ�ضو�أ من ذلك هو م�ضاألة هيمنة �ملتربع �أو حتكمه 

يف �إد�رة كر�ضي �لبحث، وي�ضمل ذلك �خلاف حول كيفية 
تعيني رئي�ض �لكر�ضي ومدى �لإ�ضر�ف �لذي يجب �أن يتمتع 
به �ملتربع على بحث وتدري�ض رئي�ض �لكر�ضي. وتظهر هذه 
تتمتع  �لتي  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  حتى  �مل�ضائل 

.� �جلامعات فيها بامتياز�ت وبا�ضتقالية كبرية جدًّ

وقد تكون �لكر��ضي قدمية قدم �جلامعات من حيث �لتاأكد 
�ملجالت  على  ي�ضرفون  بارزين  قد�مى  مثقفني  �أن  من 
�إن�ضاء كر��ضي �لبحث يف  �حليوية، فلقد كان �لغر�ض من 
تدري�ض  �ضمان  �لغربية،  �جلامعات  يف  �لو�ضطى  �لع�ضور 
كان  �أنه  �إل  فيها،  �لبحث  دعم  من  �أكرث  �حليوية  �ملو�د 
ينبغي على �لأ�ضاتذة �أن يكتبو� ويبحثو� حتى ي�ضتطيعو� �أن 

يدر�ضو�. 

�رتباًطا  مرتبطة  �لع�ضور  تلك  يف  �جلامعات  كانت  لقد 
وثيًقا بالكني�ضة، و��ضتمر هذ� �لرتباط �إىل �لقرن �لثامن 
)�ل�ضوربون(  جامعة  كانت  �ملثال،  �ضبيل  فعلى  ع�ضر، 
بالطبع  كان  �لذي  باري�ض  �أ�ضقف  �ضلطة  حتت  فرن�ضا  يف 
علم  جمال  يف  و�لتدري�ض  للتوظيف  ا  خا�ضًّ �هتماًما  يويل 
�لاهوت و�لقانون �لكن�ضي بدًل من علوم �لطب �أو �لقانون 
�لروماين، وكان ي�ضتطيع �لتدخل يف �أي وقت ي�ضعر فيه باأن 
هيمنة �لكني�ضة يف خطر. ومبرور �لوقت ��ضتطاعت كليات 
كر��ضي  �أن  �إل  �أو�ضع،  جمالت  يف  تتحكم  �أن  �جلامعات 
يومنا  تز�ل حتى  ما  �لكاثوليكي  �لاهوت  �لبحث يف علم 
هذ� حتت �ضلطة �لأ�ضقف �لذي ميكنه �أن يطالب باللتز�م 
مثل  �لدنيوية  �جلامعات  يف  )حتى  �لر�ضمية  باملذ�هب 

تيوبنجن وبالطبع �ملوؤ�ض�ضات �لكاثوليكية(.

و�أخذت �لعاقة بني �جلامعة و�لكني�ضة يف بريطانيا �ضكًا 
ما يز�ل قائًما، قام فيه �أ�ضخا�ض ذوو مو�رد مالية وفرية 
باإن�ضاء �ضناديق خريية لي�ض لدعم كر��ضي بحث فقط بل 
لدعم كليات كثرية، �إل �أنهم مل يطلبو� �ضلطة مهيمنة على 
كبري  لود(  )وليام  خ�ض�ض  �ملجال  هذ�  ويف  �لكر��ضي. 
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�أ�ضاقفة )كانتربي( �ضناديق مالية لكر�ضي در��ضة �لعربية 
وذلك يف �لثاثينيات من �لقرن �ل�ضاد�ض ع�ضر، و��ضتمر 
كر�ضيه حتى يومنا هذ�، ويعد �أعلى �لكر��ضي �ملخ�ض�ضة 
�ل�ضخرية  )ومن  �لعامل  يف  منزلة  �لعربي  �لأدب  لدر��ضة 
مبكان �أنه مل ير�أ�ض �لكر�ضي عربي قط، على �لأقل ح�ضب 
�لإكلرييكيني  غري  باإمكان  كان  وقد  �لكاتب(.  معلومات 
ا، وقد  �أي�ضً )�لعلمانيني( �أن يهبو� وقًفا للكر��ضي �لعلمية 
�لكر��ضي يف �جلامعات �لقدمية يف بريطانيا  �أتت معظم 
من مثل هوؤلء �ملتربعني، وعليه فقد �أ�ض�ض �ل�ضري )توما�ض 
ه  )تر�أ�ضَّ )كامربدج(  يف  �لعربية  �للغة  كر�ضي  �آد�مز( 

عربي ملرة و�حدة على �لأقل(. 

�مللك  �أن�ضاأ  فقد  بالطبع،  ��ضتثناء�ت  هناك  وكانت 
يف  �حلديث"  للتاريخ  �مللكي  "�لكر�ضي  �لثالث(  )جورج 
)�أك�ضفورد(، وما يز�ل �لتعيني لهذ� �لكر�ضي ميزة ملكية 

حتى �لآن، حيث يتم عن طريق مكتب رئي�ض �لوزر�ء.

�جلارية  �ملمار�ضات  مع  هذ�  كل  مقارنة  �ملفيد  من  �إن 
جامعات  فيه  ُتن�َضاأ  مل  �لذي  �لقدمي  �لإ�ضامي  �لعامل  يف 
تقدم  تعليمية  موؤ�ض�ضات  )�أي  للكلمة  �حلديث  باملعنى 
بناٍء  �ضقف  �ملتقدمة يف جمالت عديدة حتت  �لدر��ضات 
عدًد�  �لإ�ضامية  �لدول  �أن�ضاأت  فقد  ذلك  ومع  و�حد(، 
� من �لكليات �أو �ملد�ر�ض مدعومة من �لأوقاف  كبرًي� جدًّ
وكانت  ع�ضر.  �حلادي  �لقرن  من  �بتد�ء  وذلك  �خلريية 
�لعن�ضر  هي  و�إعالته  �لأ�ضتاذ  ر�تب  توؤمن  �لتي   �ملنح 
�ملدر�ضة  كانت  فقد  وبالتايل  �لأوقاف،  هذه  ملثل  �لأ�ضا�ض 
وفرت  وقد  �لبحث،  لكر�ضي  �أولًيا  �ضكًا  تاأخذ  موؤ�ض�ضة 
�ملدر�ضة لقرون عدة يف كل �أنحاء �لعامل �لإ�ضامي نظاًما 

قويًّا ومرًنا ب�ضكل ملحوظ من �لتعليم �ملتقدم.

�لفقه  تدري�ض  على  �لقدمي  �ضكلها  يف  �ملدر�ضة  وركزت 
نظريات  �ض  ُتدرِّ كانت  �لتقليدية  فاملدر�ضة  و�ل�ضريعة، 
�لتي  �ملد�ر�ض  وبع�ض  �ملذ�هب،  �أحد  و�أ�ضول  �لقانون 

حتى  �أو  مذهبني  ُتدر�ض  كانت   ، بالر��ضدة  ُتعرف  كانت 
ُتدر�ض  كانت  �لتي  �ملعتادة  �ملدر�ضة  ويف  �ملذ�هب.  كل 
بع�ض  يعاونه  و�حد  �أ�ضتاذ  بالتدري�ض  يقوم  و�حًد�  مذهًبا 
به �ملتقدمني يف �لدر��ضة، وقد يوظف �أ�ضاتذة �آخرين  طاَّ
لتدري�ض مو�د �أ�ضا�ضية لدر��ضة �لفقه مثل �لقر�آن و�حلديث 
�لريا�ضيات.  جمالت  وبع�ض  و�لباغة  �لعربية  و�لقو�عد 
لذ� فاإن منهج �لدر��ضة مل يكن �ضيًقا باأي حال من �لأحو�ل، 
رغم �أنه يف نهاية �لأمر كان يتمحور حول �لفقه. ومن �ملهم 
معرفة �أن هذ� �ل�ضكل من �ملد�ر�ض مل يكن مينح درجات 
ق على �إكمال منهج معني، و�إمنا يقوم �لأ�ضتاذ  علمية ُت�ضدِّ
ا ما مبنحه �ضهادة )�إجازة( ت�ضهد �أنه  �ض �ضخ�ضً �لذي درَّ
و�أنه  �لأ�ضتاذ،  �ضها هذ�  �لتي درَّ �لن�ضو�ض �ملعينة  برع يف 
بنف�ضه. وكان على  �لن�ضو�ض  تلك  لتدري�ض  �أ�ضبح موؤهًا 
ة من مدر�ضني  �إجاز�ت )�ضهاد�ت( عدَّ �أن يجمع  �لطالب 
ه �أ�ضتاًذ�  خمتلفني من �أماكن ومو�د خمتلفة حتى ميكن عدُّ

موؤهًا بحد ذ�ته.

�إن �لعامل �لرئي�ض لنظام �ملدر�ضة وهو �لوقف � كما لوحظ 
�أوًل  فالوقف  �أوروبا.  يف  �خلريية  �ل�ضناديق  يعادل   � �آنًفا 
باأي  يلتزم  ول  �لأ�ضتاذ  و�إعالة  لرو�تب  خم�ض�ض  و�آخًر� 
مثل  ثانوية  حالت  يف  �إل  �ملتقدم  للتعليم  �أخرى  تكاليف 
منح �لزمالة �أو �لع�ضوية للطاب �أو تدري�ض مو�د م�ضاندة 
للتدري�ض )و�لذي عادة ما  �أو بناء و�ضيانة مبنى منا�ضب 
يحوي م�ضجد(. ومع مرور �لوقت جنحت بع�ض �ملد�ر�ض 
يف �حل�ضول على �أوقاف �إ�ضافية، �إل �أنه كان على معظمها 
�لعمل ح�ضب �لتز�ماتها �لأ�ضا�ضية، و�إذ� �متنعت �أو ف�ضلت 

فاإن �ملدر�ضة ذ�تها تف�ضل. 

فا   ،� جدًّ مكلًفا  عمًا  كان  مدر�ضة  و�ضيانة  تاأ�ضي�ض  �إن 
�أو  �حلكام  �أ�ض�ضه  وجاهة  و�لأكرث  �لأكرب  �لعدد  �أن  عجب 
رجال  وكبار  و�لن�ضاء  �لذكور  من  �حلاكمة  �لأ�ضرة  �أفر�د 
�جلي�ض و�ملوظفني. وقد بقي نظام �ملدر�ضة �لتقليدية فّعاًل 
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وناجًحا حتى منت�ضف �لقرن �لتا�ضع ع�ضر، ومرَّ بعد ذلك 
بفرة من �ملحن ب�ضبب �إعادة ت�ضكيل �حلكومات وخا�ضة 
�إد�رة  تويل  يف  �لعثمانية  �لإمرب�طورية  ورغبة  م�ضر،  يف 
عية �أن �ملد�ر�ض  �لأوقاف مبا�ضرة وت�ضليمها للوز�ر�ت، مدَّ
 � �ملد�ر�ض  بع�ض  �أ�ضبحت  وبذ�  �أف�ضل.  بطريقة  �ضتد�ر 
�حلكومة،  �إد�رة  حتت   � �لتحول  هذ�  بعد  �ضمدت  �لتي 
كان منهج  �آخر،  وعلى �ضعيد  �ضيا�ضاتها.  تتبع  �أن  وعليها 
ليفي  ت�ضكيله  �إعادة  ميكن  ول  �ضارم  �لتقليدية  �ملدر�ضة 
مبتطلبات �لع�ضر �حلديث �لذي تهيمن عليه �أوروبا. ومع 
�لتقنية و�لأكادمييات  �إن�ضاء معاهد جديدة مثل �ملد�ر�ض 
�لتقليدية  �ملد�ر�ض  �أ�ضبحت  �ملعلمني،  ومعاهد  �لع�ضكرية 
خمتلف  ل�ضيء  حتولت  �أو  �لنهاية   يف  و�ختفت  �ضة،  مهمَّ
متاًما. ففي جمال �لتعليم �لعايل خبت �ملدر�ضة �لتقليدية 
جامعات  و�أ�ضطنبول  �لقاهرة  يف  وُ�ن�ضئت  �ل�ضاحة،  من 

ذ�ت طابع �أوروبي يف بد�ية �لقرن �لع�ضرين.

ع�ضر  �لتا�ضع  �لقرن  ا يف  �أي�ضً �أدت �حلكومات  �أوروبا  ويف 
دوًر� مبا�ضًر� يف �لإ�ضر�ف �ملايل و�لإد�ري على �جلامعات 
�لقدمية مثل )هايدلربغ( �أو )توبنجن( وعلى �جلامعات 
�حلديثة مثل )برلني(. ورغم ذلك �حرمت عدة حكومات 
ول�ضتقالية  �لأكادميية  للحرية  �لأ�ضا�ضية  �ملبادئ 
�جلامعات يف �أمورها �لد�خلية )وبالطبع مل تلتزم بذلك 
يف  �أدت  �لأوروبية  �حلكومات  �أن  �إل  �لأحو�ل(،  بع�ض  يف 
كر��ضي  وترخي�ض  متويل  يف  جوهريًّا  دوًر�  �لأحو�ل  كل 
�أ�ضحاب  يكون  �أن  د�ئًما  �ملفر�ض  من  وكان  �لأ�ضتاذية. 
معظم  يكر�ضو�  و�أن  �لبارزين،  �ملثقفني  من  �لكر��ضي 
�أوقاتهم يف �لبحث و�لكتابة، �إل �أن م�ضوؤولياتهم �لر�ضمية 
كلَّفو�  لو  حتى  مو�دهم  على  و�لإ�ضر�ف  �لتدري�ض  كانت 
ت  تغريَّ وقد  لهم.  �لتابعني  و�ملحا�ضرين  �ملعيدين  بذلك 
و�أ�ضبح  وهولند�،  وفرن�ضا  �ملانيا  ما يف  نوًعا  م�ضوؤولياتهم 
�ملوؤ�ض�ضة  مدير  �لو�قع  يف  هو  �لأ�ضتاذية  كر�ضي  �ضاحب 

ا. �لبحثية، وقد ر�أينا هذ� �لنمط حديًثا يف كند� �أي�ضً

�لعتماد  يف  هذ�  يومنا  �إىل  �لربيطاين  �لنمط  و��ضتمر 
�لأثرياء،  من  يكونون  ما  وعادة  �خلا�ضني  �ملتربعني  على 
وما يز�ل �لقائمون على �لكر��ضي مكلَّفني مب�ضوؤولية �ملنهج 
و�ختبار�ت �لدرجة �لعلمية بدًل من �إد�رة بحث �لأ�ضاتذة 
بالنمط  �ملتحدة  �لوليات  تلتزم  �أن  عجب  ول  �لآخرين، 
متويل  يعتمد  �أن  عامة:  ب�ضفة  يعني  �لذي  �لربيطاين 
�أو  �أو موؤ�ض�ضات  �لكر��ضي على متربعني خا�ضني )�أفر�ًد� 
تاأ�ضي�ض كلية )هارفارد(  �ضركات( متاًما مثلما كان منذ 

يف 1636م.  

باربر�(  )�ضانتا  يف  )كاليفورنيا(  جامعة  �أ�ضبحت  لقد 
جامعيًّا  حرًما   � �ملثال  �ضبيل  على  حديثة  جامعة  وهي   �
رت  وطوَّ فقط،  1958م  منذ  �لأكادميية  للممار�ضات 
�لنماذج  عن  جو�نبه  بع�ض  يف  يختلف  متميًز�  �أمنوذًجا 
�ملذكورة �أعاه. ويوجد �لآن )52( كر�ضي بحث باملقارنة ب� 
)12( يف 1990م، وميول كًا منها متربعون خا�ضون، �إما 
�أ�ضخا�ض  بني  مايل  �حتاد  و�أحياًنا  ثري  �ضخ�ض  �أو  عائلة 
من نف�ض �لر�أي و�لتفكري )ير�وح مبلغ �لتمويل عادة بني 
وتتخ�ض�ض  دولر(.   1.000.000 و  دولر   500.000
�لعلوم  مثل  �لعلمية  �ملعرفة  �لكر��ضي يف فروع  تلك  �أغلب 
 )STEM( ت�ضمى �لتي  و�لريا�ضيات  و�لهند�ضة  و�لتقنية 
فروع  حظيت  وقد  فرع،  لكل  �لأوىل  للحروف  �خت�ضاًر� 

ا. �لعلوم �لجتماعية و�لإن�ضانية بدعم ملحوظ �أي�ضً

وتعد بع�ض �لكر��ضي تعبرًي� عفويًّا عن �لهتمام �ل�ضخ�ضي 
للدر��ضات  �لبحث  كر��ضي  مثل  ما،  مبو�ضوٍع  للمتربع 
�جلامعات  يف  �لتطوير  م�ضوؤولو  �أما  و�لبوذية،  �لإ�ضامية 
وقد  �آخرين،  متربعني  توفري  �إىل  جاهدين  ي�ضعون  فهم 
هذه  ومعظم  �ضنو�ت.  �أو  �أ�ضهر  عدة  جمهودهم  ي�ضتغرق 
�لكر��ضي موجهة لدعم �لبحث وللتدري�ض يف جمال حمدد 
�ل�ضيخ،  وديانة  �لهند�ضية  و�لأنظمة  �لبيئة  در��ضات  مثل 
�لكليات.  و�لقليل منها يهتم مب�ضاندة عماد�ت عديد من 
�لكر�ضي  رئي�ض  رو�تب  بدفع  �جلامعة  تقوم  حالة  كل  ويف 
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من �ملو�رد �ملالية �لتي تتلقاها من �لهيئة �لت�ضريعية للباد 
�ضنويًّا، ول ترتبط رو�تبه بالكر�ضي �لذي ير�أ�ضه بل بدرجته 
عن  تنتج  �لتي  �ملالية  �ملو�رد  فاإن  �ل�ضبب  ولهذ�  �لعلمية، 
�لكر��ضي ل تخ�ض�ض لدفع �لرو�تب بل تخ�ض�ض مبا�ضرة 
ت�ضنيف  ميكن  وبذ�  �لد�ر�ض.  ومل�ضاعدة  �لأبحاث  لدعم 
كر��ضي �لبحث يف جامعة )كاليفورنيا( يف )�ضانتا باربر�( 

على �أنها خليط من �لتمويل �حلكومي و�ل�ضخ�ضي.

منوذجية  طريقة  توجد  ل  �أنه  �أعاه  ُذكر  مما  يت�ضح 
�أن  �إىل  ذلك  ويرجع  �لبحث،  كر��ضي  �أولويات  لتحديد 
مثل هذه �لكر��ضي لها �أهد�ف كثرية متباينة. وتقوم عدة 
يف  لاأولويات  ال  فعَّ برنامج  بو�ضع  كلها،  ولي�ض  جامعات 
بالبحث  تبد�أ  ثم  خا�ض،  ب�ضكل  بتطويرها  تهتم  جمالت 
وعادة  �ملجالت،  هذه  يف  �لإ�ضهام  ميكنهم  متربعني  عن 
ما تكون دون مقابل �ضوى �إطاق �ل�ضم على بناية �أو على 
تعك�ض  �لأولويات  هذه  مثل  �إن  بحث.  كر�ضي  على  �لأقل 
�أحياًنا روؤية و�أهد�ف �ضخ�ض مرموق يف �جلامعة )رئي�ض 
�أع�ضاء  من  تاأتي  ما  غالًبا  �أنها  �إل  عميد(،  �أو  �جلامعة 
هيئة �لتدري�ض �لذين يتوجب عليهم �إقناع �ملديرين بتبني 
ياأتي متربع ما بفكرته  �أخرى، قد  م�ضروعهم. من ناحية 
�خلا�ضة، ويف هذه �حلالة يكون على �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض 
و�ملديرين حتديد ما �إذ� كان �لأمر ي�ضتحق �لدر��ضة. ويتم 
حتديد هذه �لأولويات للكر��ضي و�لرب�مج �لتي يتم تبنيها 
من خال خليط من �لتخطيط و�لرجتال �لد�ئم �لتغيري، 
�ملرونة  فاإن  �أمورعدة  �مل�ضادرعلى  توزيع  م�ضاوئ  ورغم 
و�حتمالية خلق فر�ض جديدة غري متوقعة تعو�ض عن تلك 

�مل�ضاوئ. 

ويف �أوروبا توؤدي �ملركزية دوًر� ملمو�ًضا، كما هو متوقع يف 
وت�ضطلع  �لهرم  قمة  من  فيها  �لقر�ر�ت  تاأتي  جمتمعات 
تعد  ول  �جلامعة،  متويل  يف  كبري  بدوٍر  �حلكومات  فيها 
�لثقافات.  تلك  يف  جوهريًّا  عن�ضًر�  �خلا�ضة  �مل�ضاهمات 
�إل �أن ذلك ليعني �أن مقرحات كر��ضي �لبحث ُت�ضاغ يف 

�إقناع  يتعني على �جلامعات  �أنه  يعني  بل  �لدولة،  وز�ر�ت 
يف  �لبحثية  مقرحاتهم  �إدر�ج  بجدوى  �ملخت�ضة  �لوز�رة 
�أوروبا  يف  �لأولويات  حتديد  �أن  مبعنى  ميز�نيتها.  خطط 
�لبحث،  وب�ضيا�ضة  �لعايل  بالتعليم  يتعلق  �أمر  بو�ضوح  هو 

وذلك عك�ض ما هو عليه يف �لوليات �ملتحدة.

االأهداف  البحث:  كرا�سي  متويل  الثاين:  اجلزء 
وامل�سادر واال�ستمرارية:

حتتاج كر��ضي �لبحث �إىل متويل د�ئم �أو طويل �لأمد على 
�لأقل، حيث �إن من �ملتوقع �أن ي�ضمم كر�ضي �لبحث وينفذ 
عدًد� من �مل�ضاريع �ملهمة �لتي �ضتحدث فرًقا يف جمالت 
 � �حلالت  �أف�ضل  يف  حتى   � �ملمكن  غري  ومن  در��ضتها. 
ت�ضميم م�ضروع و�إيجاد وتدريب �ملوظفني وتنفيذ برنامج 
فمن  �ضنو�ت،  خم�ض  من  �أقل  يف  ون�ضره  وتقدميه  بحث 
�لطبيعي �أن ي�ضتغرق �أكرث من ذلك. �أما �إذ� كان من �ملتوقع 
�أن ي�ضرف كر�ضي �لبحث على برنامج بحثي م�ضتمر فينبغي 
�أن ُيوؤخذ يف �حل�ضبان ��ضتمر�ره عقوًد� ولي�ض �ضنو�ت. لذ� 
فاإن �إن�ضاء كر�ضي بحث هو �أخطر�لتز�م ميكن لأي جامعة 
�لتعهد به؛ حيث �إن �مل�ضادر �ملخ�ض�ضة لذلك �لكر�ضي لن 

تتاح لأي �أهد�ف �أخرى للجامعة مهما كانت عاجلة.

�إًذ� هناك ثاث م�ضائل مهمة:

�أهد�ف  �لتمويل طويل �لأمد �ملطلوب لتحقيق  تعريف   .1
كر�ضي �لبحث.

حتديد م�ضادر �لتمويل �لقادرة على توفري �ملو�رد على   .2
هذ� �مل�ضتوى.

وزيادته  وجتديده  �لتمويل  م�ضتوى  ��ضتمر�رية  �ضمان   .3
على فر�ت بعيدة.

وتلقي �مل�ضاألة �لثالثة �ل�ضوء على م�ضوؤولية رئي�ض �لكر�ضي 
يف �ملحافظة على �لتمويل ودعمه من خال �ملنح �خلارجية 

و�لهد�يا �لتي ميكن مناق�ضتها يف مو�ضع �آخر.

وهناك ب�ضفة عامة طريقتان ل�ضتحد�ث �لتمويل �مل�ضتمر، 
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�أولهما �لوقف �لد�ئم �لذي ميكن �أن يوفره �ضخ�ض ثري 
و�لأخرى  حكومية،  هيئة  �أو  �أعمال  رجل  �أو  موؤ�ض�ضة  �أو 
�للتز�م �ملايل طويل �لأمد بربنامج بحث معني له تاريخ 
�نتهاء حمدد ينبغي جتديده بعد ذلك �لتاريخ �أو �إغاقه. 
ورجال  للحكومات  ماءمة  �أكرث  �لأخرية  و�لطريقة 
من  عالية  بدرجة  �لتحلي  عليهم  ينبغي  حيث  �لأعمال؛ 
�ملرونة ملو�جهة �لظروف �لقت�ضادية �ملتغرية و�ملتطلبات 
�لجتماعية. وميكن للمرء �أن ي�ضتفيد ��ضتفادة ق�ضوى من 
�لتمويل �حلايل �لذي يوجه بكامله مل�ضاندة �لبحث، مبعنى 
دولر  مليون  ت�ضاوي  �ل�ضنوي  �لتمويل  دولر من  مليون  �أن 

من �لأبحاث.

و"وديعة  �ل�ضام   يف  "وقف"  )�مل�ضمى  �لد�ئم  و�لوقف 
��ضتمر�ر  �ضمان  يف  جلية  مز�يا  له  �لغرب(  يف  خريية" 
�للتز�م مبجال حمدد من �لدر��ضة، وبالفعل د�مت بع�ض 
�أخرى،  جهة  ومن  قرون.  عدة  �لغرب  يف  �لبحث  كر��ضي 
�لبحث  مب�ضاندة  يتعلق  فيما  الة  فعَّ غري  �لأوقاف  تعد 
ما  وقٍف  لتمويل  �ملعطاة  دولر  �ملليون  �إن  حيث  �حلايل؛ 
�ضتغطي )45.000( دولر �ضنويًّا من م�ضروفات �لبحث. 
ل�ضوء  عر�ضة  تكون  ما  فعادة  �لد�ئمة،  �لأوقاف  وباملثل 
�لإد�رة و�لف�ضاد و�لف�ضل يف �لبقاء على م�ضتوى �لتكاليف 
�لتي  �ل�ضخية  �ملنحة  فاإن  �ملثال،  �ضبيل  فعلى  �لفعلية. 
مقد�رها )500.000( دولر �لتي كانت كافية منذ �أربعني 
عاًما لدفع رو�تب �لأ�ضتاذ �لدكتور يف �لوليات �ملتحدة – 
على �ضبيل �ملثال، مل تعد �ليوم كافية لتغطية �مل�ضروفات 
م�ضروفات  عن  ف�ضًا  �لأ�ضتاذ،  مل�ضاعد  �لدر��ضية 
�لإعا�ضة.  و�أخرًي�، فاإن مثل هذه �لأوقاف قد ت�ضبح عتيقة 
�إذ� ما كانت مكر�ضة لدر��ضة جمال معني مل يعد ذ� �أهمية 

�أو ي�ضتحق �لدر��ضة.

�أكان وقًفا  � �ضو�ء  �إن �حل�ضول على دعم لكر�ضي �لبحث 
�إل باإقتناع  � لن يتاأتى  �أم �لتز�ًما ماليًّا طويل �لأمد  د�ئًما 
�ملتربعني بالأهمية �لق�ضوى لربنامج �لبحث، �ضو�ًء �أكان 

ا �أو ثقافيًّا.  ا �أو �ضيا�ضيًّ ا �أو علميًّ ا �أو �قت�ضاديًّ بحًثا �جتماعيًّ
�أن ي�ضتميل �لربنامج �ملتربَع مبا يجعله يخ�ض�ض  فا بد 
مبالغ كبرية ميكنه �أن ينفقها يف �أوجه �أخرى. ولي�ض من 
� يف معظم �لأحو�ل  �ل�ضعب �حل�ضول على دعم  �ضخي جدًّ
و�لهند�ضة  لتبني كر��ضي بحث جديدة يف جمالت �لطب 
�ضهدته  �لذي  و�لعظيم  �ل�ضريع  �لتطور  ع�ضر  يف  و�لعلوم 
تلك �ملجالت. ورغم �أن جمال �لبحث يف �لقت�ضاد �ضيق 
كته  �ل�ضديد �لذي حرَّ �ل�ضيا�ضي  �أن �لهتمام  �إل  نوًعا ما، 
�لأعمال  ومناذج  �لبيئة  و�ضغوط  �لقت�ضادية  �لأزمات 
�أن  يعني  �لتطوير،  دعم  �إىل  و�حلاجة  �ملتغرية  �ل�ضريعة 
ا،  �أي�ضً �لدعم  �ضتلقى  �ملجال  هذ�  يف  �لبحث  كر��ضي 
�لذين د�ئًما  �لعامة  �أنه جمال �هتمام �ضديد من  ول�ضما 

ما يطالبون بحلول عاجلة للم�ضائل �ملتعلقة به.

�أما جمالت �لثقافة و�ملجالت �لإن�ضانية )�لأدب و�لفل�ضفة 
نوًعا  بعيدة  �لعك�ض من ذلك، فهي  فتبدو على  و�لتاريخ( 
دوًما  كانت  �أنها  رغم  �لنا�ض،  معظم  �هتمامات  عن  ما 
�أ�ضا�ًضا يف مناهج �جلامعة، وقد يكون �ل�ضتثناء  عن�ضًر� 
�لأعظم هو جمال علوم �لدين، لي�ض فقط بالن�ضبة للدول 
�لإ�ضامية، بل بالقدر نف�ضه يف �لوليات �ملتحدة �ملعا�ضرة، 
و�إن يكن يف �ضكل خمتلف. وحيث �إن عامة �لنا�ض ل تنظر 
ُيتوقع  �أهمية عاجلة، فا  �أنها جمال ذو  �إىل �لثقافة على 
�أن ت�ضخ حكومة ما �أو رجل �أعمال �لأمو�ل لدعم كر��ضي 
كر��ضي  بع�ض  ُ�ن�ضئت  ذلك  ومع  �ملجال.  هذ�  يف  �لبحث 
ا ثريًّا �ضعر �أن  �أو �ضخ�ضً �لبحث �جلديدة لأن عائلة ثرية 
�أو�لأخاق،  �ليونانية  �حل�ضارة  تر�ث  �إحياء  و�جبه  من 
�لثقافة د�ئًما  �أن كر��ضي �لبحث يف جمال  �إىل  بالإ�ضافة 
ما ُتن�ضاأ عرب �لأوقاف �لد�ئمة؛ لأنها تنطوي على �لرغبة 
يف �ضمان �أن مظهًر� موقًر� من �لثقافة و�لفكر �لإن�ضاين 

�ضينتقل للم�ضتقبل �إىل �لأبد. 

ولكن  �أحياًنا،  عفوية  بطريقة  للجامعة  �لهبات  وتاأتي 
خللق  كبرًي�  جهًد�  �جلامعة  تكر�ض  �لأحيان  معظم  يف 
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ل�ضنو�ت  ورعايتها  �ملحتملني  �ملتربعني  مع  �لرو�بط 
عديدة، وهذ� �لإجر�ء يتطلب �أن يكون لدى �جلامعة ح�ضٌّ 
و��ضح مبهامها و�لقيم �لتي متثلها و�لأهد�ف �لتي ت�ضبو 
�إىل حتقيقها، فالأ�ضخا�ض لن ي�ضلمو� ثرو�تهم ملوؤ�ض�ضات ل 

د �لقيم �لتي يعتزون بها.  جُت�ضِّ

يف  تتج�ضد  �أكرب  م�ضاألة  �إىل  �لأخرية  �لنقطة  وتنقلنا 
يتوقع  �لتي  �لإجناز�ت  م�ضتوى  ما  �لتايل:  �ل�ضوؤ�ل 
�أن حتققها كر��ضي   � ا  �أو قطاًعا خا�ضًّ � حكومة  �ملتربعون 
توقع  يف  �حلق  ولهم  �إن�ضائها؟  يف  �أ�ضهمو�  �لتي  �لبحث 
�أي  �لكثري بالنظر �إىل �ملبالغ �لتي �لتزمو� بدفعها. ولكن 
هذ�  عن  �لإجابة  تختلف  يتوقعون؟  �لإجناز�ت  من  �ضكل 
مقايي�ضه  جمال  فلكل  �لكر�ضي،  طبيعة  باختاف  �ل�ضوؤ�ل 
ينتج  �أن   � �ملثال  �ضبيل  على   � �حلقيقي  فمن  به،  �خلا�ضة 
ومن�ضور�ت  �أبحاًثا  �لطبيعية  �لعلوم  جمال  يف  �لباحثون 
ذلك  ومع  و�لأدب،  �لتاريخ  جمال  يف  نظر�ئهم  من  �أكرث 
لكل كر�ضي بحث جمموعة طاب  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  تنبغي 
حتى  �لكر�ضي  ر�ضالة  تنفيذ  يف  لا�ضتمر�ر  ��ضتعد�د  على 
لعلم  �ملخ�ض�ض  �لبحث  فكر�ضي  يليهم.  �لذي  �جليل 
�لأور�م يجب �أن ينتج باحثني يف جمال �ل�ضرطان قادرين 
مع مرور �لوقت على �إن�ضاء موؤ�ض�ضات بحثية خا�ضة بهم، 
ب  يدرِّ �أن  يجب  �لقدمي  �لعربي  �لأدب  �لبحث يف  وكر�ضي 
طاًبا قادرين لي�ض فقط على نقل �لر�ث بل على �كت�ضافه 
بع�ض  ويف  �لإن�ضانية،  �لتعبريية  للقدرة  ة  حيَّ �أد�ة  بو�ضفه 
�حلالت � ولي�ض كلها � تكون هذه �ملهمة �لتدريبية هي يف 
 � � �لو�قع �أكرث مظاهر كر�ضي �لبحث قيمًة. ومن �ملهم جدًّ
دون �أدنى �ضك � �أن يكون رئي�ض كر�ضي بحث يف �لدر��ضات 
�لإ�ضامية قد �أجنز بالفعل �ضتة كتب مهمة يف جماله، و�أن 
ب ع�ضرين عاملًا جديًد� �ضبق لهم �لتدري�ض يف  يكون قد درَّ

هذ� �ملجال يف جامعاتهم.

و�ملخت�ضر �لنهائي هو �أن الدور احلقيقي لكر�سي �لبحث 
�أو  �لكر�ضي  وقيادة  ميثله  �لذي  �ملجال  روؤية  تو�ضيح  هو 

�لبحث  كر�ضي  �أن  مبعنى   ، نف�ضه  �ملجال  �ضمن  �إد�رته 
يويل نطاًقا حمدًد� من �لبحث �أهمية خا�ضة يف �جلامعة 
ويخدم �ملجتمع باأ�ضره. و�لقيادة ل تعني بال�ضرورة �إنتاج 
�أكرب عدد من �لأبحاث، فهذ� �أمر ل ميكن �لتنبوؤ به، و�إمنا 
تقدم  يف  ت�ضهم  �جلودة  عالية  �أبحاث  �إنتاج  د�ئًما  تعني 
�لتدريب  توفري  �إىل  بالإ�ضافة  �لدر��ضة،  من  معني  جمال 
�ملنا�ضب للجيل �لقادم؛ للتاأكد من �أن جمال �لبحث �ضيظل 

ن�ضًطا وحيويًّا يف �مل�ضتقبل.

وبع�ض  خمتلفة  دول  جتارب  الثالث:  اجلزء 
املالحظات:

كما �ضبق �أن ر�أينا يف �لأجز�ء �لأوىل من هذ� �لق�ضية، مل 
تظهر فكرة ومفهوم كر��ضي �لبحث �ملخ�ض�ضة ملو�ضوعات 
ت �لتجربة باأ�ضكال  معينة يف دول حمددة من فر�غ، بل مرَّ
�ملناق�ضة  ول�ضتكمال  متباينة.  ومناذج خمتلفة وجناحات 
�ملختلفة  �لتجارب  على  �لقادم  �جلزء  يف  �ل�ضوء  �ضنلقي 
�ل�ضوء  ن�ضلط  حيث  خمتلفتني،  قارتني  من  لدولتني 
بيان  مع  وماليزيا  كند�  يف  �لبحث  كر��ضي  جتارب  على 

�لفروقات بينهما.

للتقدم  فائدة  تكن ذ�ت  �لكر��ضي مل  باأن  �لقول  و ميكن   
��ضتمر�ر  من  للتاأكد  و�إمنا  حمددة،  جمالت  يف  و�لبحث 
ن�ضاطات معينة، ويختلف هذ� �ختاًفا جذريًّا عن مفهوم 

كر��ضي �لبحث �لتي ُعرفت فيما بعد.

�نت�ضرت  �لبحث  كر��ضي  �أن  �لقول  �أخرى ميكن  من جهة 
ح�ضار�ت  �أو  قار�ت  على  ِحكًر�  تكن  ومل  �لدول  بع�ض  يف 
جامعة  يف  لوكا�ض(  )هرني  كر��ضي  كانت  فقد  معينة، 
)كمربدج( � على �ضبيل �ملثال � �إحدى �أ�ضهر �لكر��ضي �لتي 
لت �أكرث من )17( عاملًا مبا فيهم )�إ�ضحق نيوتن( يف  موَّ

�أو�خر �لقرن �ل�ضابع ع�ضر.

دول  يف  �حلالية  �لبحث  كر��ضي  بتجربة  يتعلق  فيما  �أما 
فيها  بد�أ  �لتي  �لكندية  بالتجربة  �لبدء  فيمكننا  خمتلفة، 



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثامن - محرم   1434هـ18

�لربنامج �ضنة 2000م وذلك جزًء� من جهود �لدولة لتمويل 
للتطوير  �مل�ضتوى  رفيعة  �إجناز�ت  و�ضمان  �أكرث  �أبحاث 
و�لنمو. وقد و�ضل عدد �لكر��ضي حتى �لآن �إىل )2000( 
ما  �حلكومة  خ�ض�ضت  وقد  )�ملرجع1(  تقريًبا.  كر�ضي 
�لعلماء  لت�ضجيع  ا  �ضنويًّ دولر  مليون   )300( على  يزيد 
و�ضل  وقد  �لبحثية.  ن�ضاطاتهم  لتمويل  �لكايف  بالقدر 
مبلغ �لإنفاق على كر��ضي �لبحث منذ ��ضتهال �لربنامج 
حو�يل )1.7( ملي��ار دولر حتى �ض�������نة 2007م. )�ملرجع 
2، 3 ( ، وهذ� �لربنامج مل يكن لجتذ�ب �لأ�ضاتذة  د�خل 
حدود كند� فقط ، و�إمنا لجتذ�ب �لعلماء من خارج كند� 

لان�ضمام �إىل �جلامعة و�لإقامة فيها لفر�ت طويلة. 

ويوجد يف �لتجربة �لكندية نظام ذو �ضقني لتمويل كر��ضي 
�لعامل يف  �لبحوث يف  لقياديي  �أولهما خم�ض�ض  �لبحث، 
 )200( �إىل  ي�ضل  متويل  مببلغ  حمددة  علمية  جمالت 
ا ملدة �ضبع �ضنو�ت، بينما يخت�ض �ل�ضق  دولر كندي �ضنويًّ
�لقيادة  �لقدرة على  لديهم  �لذين  �لعلماء  �لثاين ب�ضغار 
يف جمال تخ�ض�ضهم، ويتم متويلهم مببلغ )100( دولر 

كندي �ضنويًّا.

�حلكومة  و�ضعت  �آنًفا،  �ملذكورة  للرب�مج  وبالن�ضبة 
للكر�ضي  �مل�ضت�ضيفة  للجامعات  و�لأنظمة  �لأ�ض�ض  بع�ض 
�جلودة،  عالية  خمرجات  ل�ضمان  �لكر�ضي؛  ول�ضكرتارية 
�للتز�مات  مبر�جعة  �لأمر  يتعلق  �مل�ضتمرعندما  وللتقدم 
�لرب�مج  لتلك  �لأخرية  �لإح�ضاء�ت  يف  جاء  وقد  �ملالية. 
�أُنفق )%26.6(  �أنه  �لكندية(  )نقًا عن كر��ضي �لبحث 
من  �ل�ضتقطاب  على  �لبحث  كر��ضي  خم�ض�ضات  من 
وهذ�   )3 )�ملرجع  من�ضًبا(.   359 )حو�يل  كند�  خارج 
�جلامعات  جتارب  �إثر�ء  يف  �لكر��ضي  هذه  دور  يو�ضح 
�لعامليني  �لبحوث  قياديي  ��ضتقطاب  �ضلطة  و�إعطائها 
وتوفري �مل�ضادر لهم، مما يوؤدي �إىل �لنجاح لكون �لتمويل 
للقلق  لهم جماًل  �لبحوث ل يرك  �ختيار  �لثابت وحرية 
�ل�ضتقر�ر  توفري  �إىل  بالإ�ضافة  بحوثهم،  ��ضتقر�ر  على 

�ملايل لتخطيط  طويل �لأمد لرب�مج �لبحوث.

�لبحث  كر��ضي  �لكندية يف  �لتجربة  در��ضة عن  وجاء يف 
 RA Malatest( و�آخرون  �آر(  )مالتي�ضت،  �أجر�ها 
يف  �رتفاًعا  هناك   �أن    )4 )�ملرجع   )  & Associates

خمرجات كر��ضي �لبحث منذ �إن�ضائها بن�ضبة )%59.9(، 
عاقة  لها  �خر�ع  بر�ءة   )112( ت�ضجيل  �إىل  بالإ�ضافة 
�حلق  لهم  لي�ض  و224   ( �ل�ضناعي  بالن�ضاط  مبا�ضرة 
من  �أنو�ع   )108( �كت�ضاف  عن  ف�ضا  �لرب�ء�ت(،  يف 
�لعاجات �جلديدة، وح�ضول )14( خمرًعا على جو�ئز 
عاملية، عاوة على تدريب طاب ما بعد مرحلة �لدكتور�ة 
�لتعاون  على  ا  �أي�ضً �لتقرير  ركز  وقد  �لإد�ريني.  وتدريب 

�لذي حدث بني �جلامعات وخمتلف �ل�ضناعات.

كما �أن دوًل مثل �ل�ضني وكوريا �جلنوبية وماليزيا وغريها 
�ضنو�ت؛  ة  عدَّ منذ  مماثلة  �أبحاث  كر��ضي  بر�مج  �أن�ضاأت 
�لبحث  يف  �حلديثة  بالتطور�ت  �للحاق  بغر�ض  وذلك 
�قت�ضادية  لكفاء�ت  �ملتز�يدة  �حلاجات  وتلبية  �لعلمي 
�جلزم  ميكننا  �لتجارب  هذه  كل  �إىل  وبالنظر  �أعلى. 
�لأكرث  وهي  موؤ�ض�ضية  جتربة  كانت  �لكندية  �لتجربة  باأن 
ر�ضوًخا وتنظيًما وطموًحا، حيث �إنها ��ضتهدفت جعل كند� 
يف م�ضاف �أعلى خم�ض دول يف �لبحث و�لإبد�ع بنهاية �ضنة 
2010م. يف حني �أن كر��ضي �لبحث يف �لوليات �ملتحدة مل 
تكن يوًما جزًء� من جمهود�ت �حلكومة مل�ضاندة �لبحث، 
وكانت  مبا�ضرًة،  وتنفذها  ُتديرها  كانت �جلامعات  ولكن 
�ملوؤ�ض�ضات  على  تقع  لاأبحاث  متويل  �إيجاد  م�ضوؤولية 
ا �أن حتافظ على عاقاتها مع  �لعلمية �لتي كان عليها �أي�ضً
�أ�ضاليب مماثلة،  و�ملانيا  بريطانيا  �تبعت  وقد  �ملتربعني. 
باإجر�ء  �لكندية  �لتجربة  بعد  فرن�ضا  �ن�ضغلت  حني  يف 

تغيري�ت جذرية على برنامج كر��ضي �لبحث.

وحيث �إننا ب�ضدد ��ضتعر��ض �لتجربة �ملاليزية يف كر��ضي 
�لبحث، فاإنه ينبغي �إلقاء �ل�ضوء على �لت�ضنيفات �ملختلفة 
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لكر��ضي �لبحث؛ حيث وزعت �أعد�د �لكر��ضي يف ماليزيا 
بني �أربع فئات: 

كر��ضي �لبحث �لد�ئمة: وهي �لتي توؤ�ض�ضها �جلامعات   .1
�ضنو�ت  ع�ضر  من  �أكرث  وت�ضتمر  �لتعليمية  و�ملوؤ�ض�ضات 
�أمثلة  هناك  كانت  وقد  �لكر�ضي.  ممول  ��ضم  وحتمل 
مرموقة  جامعات  يف  �لكر��ضي  هذه  ملثل  عديدة 
يف  لوكا�ض(  )هرني  بحث  كر��ضي  �أ�ضهرها  و�أحد 
عاًما   340 �إىل  تاأريخها  يرجع  �لتي  )كامربيدج( 

م�ضت.

ل  ملا  ت�ضتمر  �لتي  وهي  �ملوؤقتة:  �لبحث/�ملنح  كر��ضي   .2
يقل عن ثاث �ضنو�ت ومُتول باأكرث من )500.000( 
�لبحث  كر��ضي  معظم  وتدخل  �ضنويًّا،  �ضعودي  ريال 
�لت�ضنيف.  هذ�  �ضمن  �ل�ضعودية  �جلامعات  يف 
تتقيد  �لكر��ضي  هذه  فاإن  �لتعريف  من  يت�ضح  وكما 
�لتمويل،  نفاذ  بعد  �لنتهاء  وميكنها  �لتمويل  ة  مبدَّ
و�ضن�ضتعر�ض بالتفا�ضيل هذه �لأنو�ع من �لكر��ضي يف 

�جلزء �ملخ�ض�ض للتجربة �ل�ضعودية.

�ملنح  باأمو�ل  �لكر��ضي  هذه  وترتبط  �ملنح:  كر��ضي   .3
حدود  يف  �ضنوي  عائد  ولديها  �ل�ضتثمار�ت  �أو 
تتوقف  �أنها  كما  �ضنويًّا،  �ضعودي  ريال   )500.000(
و�ضروط  م�ضبًقا  �ملنحة  حتددها  �لتي  �ل�ضروط  على 
�ملمول. وجتدر �لإ�ضارة �إىل �أن �مل�ضلمني كانو� �أول من 

م هذ� �لنوع من �لكر��ضي. قدَّ

�لكر��ضي �لفخرية: وهذ� �لنوع من �لكر��ضي عادة ما   .4
هيئة  ع�ضو  تكرمي  يف  ترغب  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات  تقدمه 
جديدة،  �كت�ضافات  �أو  �إجناز�ت  له  متميز  تدري�ض 
وعادة ما تعد هذه �لكر��ضي تعبرًي� من �جلامعة على 
�أن  بال�ضرورة  ولي�ض  �لتدري�ض.  هيئة  لع�ضو  تقديرها 
�أن  ميكن  بل  لاأكادمييني،  �لكر��ضي  هذه  تخ�ض�ض 

الة يف �ملجتمع. مُتنح لأنا�ض لهم �إ�ضهامات فعَّ

و�لآن وقد تعرفنا على ت�ضنيفات كر��ضي �لبحث، ميكننا 
منح  فيها  ُوزعت  �لتي  �ملاليزية  �لتجربة  على  ُنعلِّق  �أن 
�أعاه.  �ملذكورة  �لت�ضنيفات  ح�ضب  �لبحثية  �لكر��ضي 
ثمانية  )�ضار�و�ك(  جامعة  �أن�ضاأت  فقد   . )�ملرجع5( 
كر��ضي بحث متميزة مببلغ متويل يفوق )17.000.000( 
علوم  من  متباينة  بحث  ملو��ضيع  �ضعودي خ�ض�ضت  ريال 
و�لطبيعة. وعاوة  للكيمياء  �لأجنا�ض  �إىل علوم  �حلا�ضب 
موؤقتة  بحث  كر��ضي  نف�ضها  �جلامعة  �أن�ضاأت  ذلك  على 
ُتغطي �أكرث من )30( مو�ضوًعا ذ� �أهمية للمجتمع �ملحلي 
�لكر��ضي  من  �أعد�د  �أمثلة  �إىل  �لنظر  وميكننا  و�لعلمي. 
�أننا �ضرنكز على  �إل  �أخرى،  موؤ�ض�ضات علمية  �لبحثية يف 

كر��ضي �لبحث �ملاليزية و�لدرو�ض �مل�ضتفادة منها. 

�جلامعات  يف  �لد�ئمة  �لبحث  كر��ضي  �أن  لوحظ  لقد 
�ملاليزية ل تتعدى )20( كر�ضيًّا، بينما يفوق عدد كر��ضي 
�لبحث �ملوؤقتة )100( كر�ضي، ويرجع �ل�ضبب يف ذلك �إىل 
�أن �ملدة �لزمنية لكر��ضي �لبحث �لد�ئمة مفتوحة، وحتى 
يف حال �ن�ضحاب رئي�ض �لكر�ضي فاإن �لكر�ضي ي�ضتمر حتت 
��ضم رئي�ض �آخر. وتقوم وز�رة �لتعليم �لعايل بتمويل معظم 
كر��ضي �لبحث، وي�ضهم �لقطاع �خلا�ض بن�ضبة قليلة من 
� � ول�ضيما  �لتمويل. وحيث �إن كر��ضي �لبحث متطلبة جدًّ
فاإن   � �لكر�ضي  رئي�ض  وباختيار  بتوقعاتها  يتعلق  فيما 
لاإ�ضر�ف  وقته  كل  ويكر�ض  �أعمال  �أي  ُيعفى من  �لرئي�ض 
على ن�ضاطات �لكر�ضي. �أما فيما يتعلق بالتقييم فاإن هذه 
تقريًر�  للكر�ضي  �مل�ضيفة  لإد�رة �جلامعة  تقدم  �لكر��ضي 
ربع �ضنوي عن تطور �أعمالها ُير�ضل لوز�رة �لتعليم �لعايل 
لتقييمه. ورغم �أن فرة �لثاثة �أ�ضهر تعد ق�ضرية ن�ضبيًّا 
لكتابة تقرير �أو حتى لتحقيق �أي تطور، فاإنها تو�ضح مدى 

�لتدقيق وكرثة �ملطالب �ملفرو�ضة على هذه �لكر��ضي.

هذه  تو�جه  �لتي  �لتحدي  نقاط  �أن  هنا  �لقول  وميكننا 
�لكر��ضي تتمثل يف حمدودية �لتمويل مقارنة بالتطلعات، 
�إ�ضافة �إىل م�ضائل �أخرى تتعلق بالتقييم و�ل�ضلطة. وينبغي 
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�لبحث هو دعم  �لرئي�ض لإن�ضاء كر��ضي  �ل�ضبب  �أن  تذكر 
من  فاإن  لذ�  �ملحدد،  �لهدف  ذ�ت  �لبحثية  �لن�ضاطات 
خا�ضة  �ملو�ضوعات،  لبع�ض  متويل  �إيجاد  �أحياًنا  �ل�ضعب 
عندما ل يكون لها تاأثري ملمو�ض. �إ�ضافة �إىل ذلك تتعدى 
�لتمويل   � �لأحو�ل  معظم  يف   � �لبحث  كر��ضي  تطلعات 
عنا�ضر  كانت  �إذ�  ول�ضيما  لها،  �ملخ�ض�ض  �ملحدود 
�ملجازفة يف �لبحث تركز على و�ضع �أو حالة ما، وقد �أدى 
من  �أخرى متكن  و�ضائل  تبني  �إىل  �لكر��ضي  ببع�ض  ذلك 
�إيجاد متويل �إ�ضايف �أو �لعمل على �أ�ضا�ض ربحي، وهذ� من 
�لتقليل من فائدة وتاأثري تلك �لكر��ضي. ويف جميع  �ضاأنه 
باأهمية  �لبحث  كر��ضي  تثقيف من ميول  ينبغي  �لأحو�ل، 
بال�ضرب  يتحلى  �أن  عليه  ويجب  �لبحث،  كر�ضي  وتاأثري 

طو�ل مدة تنفيذ بر�مج �لكر�ضي.

وفيما يتعلق بال�ضلطة على كر��ضي �لبحث، تبنَّت �لكر��ضي 
بع�ض مناذج �ل�ضلطة، ويبدو �أن �أكرث �لكر��ضي فاعلية هي 
�ملنحة،  �إد�رة  يف  �أكرب  ومرونة  بحرية  متتعت  �لتي  تلك 
�لأبحاث.  خمرجات  عن  تامة  م�ضوؤولية  م�ضوؤولة  وكانت 
�لذي  �ملنا�ضب  �لتقييم  وجود  يف  ذلك  حتقيق  وميكن 
�أطول  فر�ت  على  دورية  تقارير  �لكر��ضي  تقدم  مبوجبه 
عن ن�ضاطاتها، وُيجرى بعدها تقييم متكامل. وهناك حتدٍّ 
�آخر يتمثل يف �ضياغة �أهد�ف �لكر�ضي؛ حيث �إنها يجب �أن 
تكون و��ضحة من �لبد�ية لكل من رئي�ض �لكر�ضي و�ملمول 

�للذين يجب �أن يتو�ضا �إىل �إتفاق م�ضرك عليها.

وبالنظر �إىل �لتجارب �ملختلفة للدول يف كر��ضي �لبحث، 
يت�ضح �أنه ل يوجد �أمنوذج و�حد �ضحيح لإد�رة �لكر�ضي، 
تتوقف على هدف ونطاق كل كر�ضي.  �مل�ضاألة  �أن هذه  �إل 
تختلف  معقدة  بحث  بر�مج  على  ت�ضرف  �لتي  فالكر��ضي 
و�لأبحاث،  للتدري�ض  �ملخ�ض�ضة  �لكر��ضي  عن  متاًما 
ف�ضًا عن �أن كر��ضي بحث �لعلوم �لإن�ضانية تعمل بطريقة 

تختلف متاًما عن مثيلتها يف علوم �لهند�ضة.

اجلزء الرابع: التجربة ال�سعودية:

منت�ضف  يف  �ملنطقة  يف  �لبحث  بكر��ضي  �لهتمام  بد�أ 
�لثمانينيات، ورغم �أنه مل تكن هناك كر��ضي بحث يف �أي 
من�ضاأة �ضعودية، فقد ��ضتخدمت �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 
�حل�ضار�ت  مع  �حلو�ر  �ضيا�ضة  لإطاق  �لبحث  كر��ضي 
و�لثقافات �لأخرى، ولت�ضليط �ل�ضوء على مبادئ �لإ�ضام 
�إىل �ل�ضام و�لوئام. لذ� رعى �مللك فهد هذ�  �لتي تدعو 
�مل�ضعى يف �إن�ضاء كر��ضي بحث، وكان من �أو�ئل �لكر��ضي 
�ضانتا   � )كاليفورنيا  جامعة  يف  �لعزيز  عبد  �مللك  كر�ضي 
باربر�( �لذي �أن�ضئ �ضنة 1984م وتر�أ�ضه �لأ�ضتاذ �لدكتور 
�لق�ضية(.  هذ�  كتابة  يف  )�مل�ضارك  همفريز(  )�ضتيفن 
جامعة  يف  فهد  �مللك  كر�ضي  �لأخرى  �لكر��ضي  وت�ضمل 
جامعة  يف  فهد  �مللك  وكر�ضي  )1993م(،  )هارفارد( 
جامعة  يف  نايف  �لأمري  وكر�ضي  )1995م(،  )لندن( 
�لهتمام  تز�يد  )مو�ضكو( )1996م(. ومنذ ذلك �حلني 
 )%3( �إىل  حاليًّا  و�ضل  حتى  �لبحث  كر��ضي  بتمويل 
�إ�ضافية  �أمو�ل  ُخ�ض�ضت  فقد  وبالتايل  �مليز�نية،  من 
ذلك  ورغم  �لبحثية.  ن�ضاطاتها  يف  مل�ضاعدتها  للجامعات 
يف  �لبحث  كر��ضي  لتمويل  ر�ضمي  برنامج  هناك  يكن  مل 
�عتمد  بل  �لكندية،  للتجربة  �ل�ضعودية مماثلة  �جلامعات 
�لتمويل ب�ضكل �أ�ضا�ض على م�ضادر خا�ضة مبا فيها �لقادة 

�ل�ضعوديون ورجال �لأعمال وكبار �ضخ�ضيات �ملجتمع.

كر�ضي   )50( �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  لدى  كان  لقد 
بحث يف �ضنة 2007م، و�زد�د �لعدد تدريجيًّا حتى و�ضل 
وجتدر�لإ�ضارة  2011م،  �ضنة  يف  كر�ضي   )250( �إىل 
�ضخ�ضية  جمهود�ت  نتاج  هي  �لإح�ضاء�ت  هذه  �أن  �إىل 
د �لأعد�د  ُجمعت من �جلامعات و�ملو�قع، وينبغي �أن حُتدَّ
بطريقة ر�ضمية. وح�ضب �ملعلومات �ملتو�فرة لدى �ملوؤلفني 
فهد  �مللك  جامعة  يف  �لبحث  كر��ضي  �أول  تاأ�ض�ض  فقد 
للبرول و�ملعادن، يف جمال �لت�ضالت يف ق�ضم �لهند�ضة 

�لكهربائية منذ عام 1996 حتى �لآن.
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�ل�ضعودية؛  �جلامعات  يف  �لبحث  كر��ضي  توزيع  ويتباين 
حكومية  جامعة   )24( منها  جامعة،   )32( توجد  حيث 
و)8( جامعات خا�ضة. وحتظى جامعة �مللك �ضعود باأكرب 
يف  كر�ضيًّا   )124( �إىل  و�ضل  �لبحث  كر��ضي  من  عدد 
مو�ضوعات خمتلفة، ثم جامعة �لإمام حممد بن �ضعود يف 
�ملرتبة �لثانية ب� )41( كر�ضيًّا، ثم جامعة �مللك عبد �لعزيز 
ب�  و�ملعادن  للبرول  فهد  �مللك  وجامعة  كر�ضيًّا،   )28( ب� 
عدد  يتعدى  فا  �لأخرى  �جلامعات  �أما  كر�ضيًّا.   )25(
لكل  كر��ضي   )6  –  2( من  �أكرث  فيها  �لبحث  كر��ضي 
�ملن�ضاأة  �جلامعات  بع�ض  �أن  �إىل  بالإ�ضافة  هذ�  جامعة، 
حديًثا �لتي �أبدت �هتماًما ملحوًظا بكر��ضي �لبحث، وقد 
حاولت �إيجاد متربعني لتمويل كر��ضي �لبحث فيها، منها 
ح�ضب  بحث  كر��ضي  �ضتة  فيها  يوجد  �لتي  حائل  جامعة 
�إذ�  �لعدد جيًد�  ويعد هذ�  �ملن�ضورة،  �لتقارير  ما جاء يف 
لت  ُموِّ وقد  �لق�ضري،  �جلامعة  ن�ضاأة  تاريخ  �إىل  نظرنا  ما 

جميعها من �ضخ�ضيات من �ملنطقة ذ�تها.

وبنظرة �ضريعة �إىل �لتخ�ض�ضات �ملختلفة لكر��ضي �لبحث 
يف �ملن�ضاآت �لعلمية �ل�ضعودية يت�ضح �أنها تندرج حتت �أربع 
و�لإن�ضانيات،  و�لطب،  �لعلوم،  �أ�ضا�ضيات  هي:  فئات، 
على  و�حدة  جامعة  يف  تركيز  يوجد  ول  و�لهند�ضة. 
بني  �لبحث  لكر��ضي  توزيع  هناك  بل  بعينه،  تخ�ض�ض 

معظم �لتخ�ض�ضات. 

يف  ت�ضنيفها  فيمكن  �لتمويل  مب�ضادر  يتعلق  فيما  �أما 
�أوقاف  �لتحديد:  وجه  على  هي  خمتلفة  م�ضادر  �أربعة 
و�لدعم  و�لهبات،  �لعايل،  �لتعليم  ووز�رة  �جلامعات، 
�لذ�تي �لذي حتدثه كر��ضي �لبحث نف�ضها. وتاأتي معظم 
هذه �مل�ضادر من كبار �ل�ضخ�ضيات يف �ملجتمع �أكرث منها 
يف  �ل�ضخ�ضيات  تلك  رغبة  يثبت  ما  وهو  �ل�ضركات،  من 
ل م�ضوؤوليتها، وهو �ضعور  �لقيام بدورها �لجتماعي وحتمُّ

ذ�تي دون �أية �لتز�مات ر�ضمية.

�إن مثل هذ� �لتحليل يثري ت�ضاوؤًل حول �مل�ضاركة �ملتوقعة من 
�ل�ضركات؛ حيث �إنها ت�ضارك بن�ضيب كبري يف �قت�ضاديات 
ل هذه �ل�ضركات  �لباد، ولذ� فاإن من �ملتوقع فعًا �أن متوِّ
ب�ضخاء يف  ت�ضهم  و�أن  �ملختلفة يف �جلامعات،  �لن�ضاطات 
�هتماماتهم  ل�ضالح  ذلك  �أكان  �ضو�ء  �لبحث،  كر��ضي 

�خلا�ضة �أم حلل م�ضاألة �جتماعية مهمة.

وتتعلق �إحدى م�ضائل فعالية وتنفيذ كر��ضي �لبحث بنموذج 
�لأد�ء و�ختيار �ملنرب �ملنا�ضب لتقدمي ن�ضاطاتها، وبالرجوع 
�إىل �ملعلومات �ملتاحة لدينا عن كر��ضي �لبحث يت�ضح �أنه 
هناك  �إن  حيث  خاله؛  من  تعمل  و�حد  �أمنوذج  يوجد  ل 
نطاقات ون�ضاطات متغرية يحكمها �لدعم و�لتمويل. وقد 
ة منا�ضبات ويف �أماكن خمتلفة تركيز �ل�ضوء على  مت يف عدَّ
يف  �آخرها  كان  �لأد�ء،  منوذج  وعلى  �ل�ضعودية  �لتجربة 
ور�ضة عمل عن كر��ضي �لبحث ��ضت�ضافتها جامعة �لإمام 
دونَّها  �لتي  �ملاحظات  وح�ضب  2012م.  مايو  �ضهر  يف 
�ض �لن�ضاطات وتت�ضع لت�ضمل ن�ضاطات  ُتكرَّ كاتبا �لق�ضية، 
رئي�ض �لكر�ضي �لتي ُخ�ض�ض لها �لتمويل، وتدعو لتقدمي 
�ملقرحات يف جمال كر�ضي �لبحث. وقد لوحظ مثل هذ� 
�أخرى يف �ملوؤ�ض�ضة �لعلمية نف�ضها، كما  �لتنوع يف كر��ضي 
�أ�ضاتذة لإد�رة  توجد كر��ضي �أخرى ُتعنيِّ فيها �جلامعات 
ن�ضاطات �لكر�ضي، وتعاقدت مع علماء مرموقني للم�ضاركة 
بن�ضف  معهم  �لتعاقد  مت  �لبحث،  كر��ضي  ن�ضاطات  يف 
�خلا�ضة  �لبحث  ن�ضاطات  يف  �جلزئية  للم�ضاركة  دو�م 
هذ�  �ل�ضعودية  �لعلمية  �ملوؤ�ض�ضات  بع�ض  وتتبع  بالكر�ضي. 
�لرو�تب  م�ضكلة  تخطي  ت�ضتطيع  حتى  �لأخري  �لأمنوذج 
من  �لتي  ا  عامليًّ �ملرموقني  لاأ�ضاتذة  ُتدفع  �لتي  �لعالية 

�ضاأنها �أن ت�ضتنفذ مو�رد �لكر�ضي بكل �ضهولة.

وكما �أُ�ضري �آنًفا، ت�ضتطيع م�ضادر �لتمويل �ملتاحة حتديد 
�لتمويل، مما  قيود على  وو�ضع  �لبحث،  �جتاهات كر�ضي 
�لو�ضع  هو  وهذ�  �لكر�ضي،  فائدة  من  �حلّد  �إىل  يوؤدي 
حتت  وت�ضعه  بحث  كر�ضي  �ضعودية  جامعة  متول  عندما 
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كر��ضي  بخاف  كامل،  بدو�م  �لكر�ضي  رئي�ض  �إ�ضر�ف 
كل  ويف  غربية.  جامعات  يف  �ملمولة  �ل�ضعودية  �لبحث 
�حلالت، ينبغي على �لقيادة يف �جلامعة �مل�ضيفة لكر�ضي 
�لبحث حتديد �ختيار�ت حيوية تتعلق بنماذج �أد�ء كر�ضي 
للكر�ضي  �ملتوقع  �لأد�ء  بني  تو�زن  وجود  و�ضمان  �لبحث، 
م�ضوؤوليات  �أن  نوؤمن  ونحن  �ملتربع.  �ملتو�فرة من  و�ملنحة 
مر�قبة �أد�ء كر��ضي �لبحث و�لتاأكد من �إحر�زها �لتقدم 

�لازم لتحقيق ما ُ�ن�ضئت له، تقع على عاتق �جلامعات.

على  �ل�ضوء  نلقي  �أن  �لق�ضية  هذ�  �إنهاء  قبل  �ملفيد  ومن 
�ل�ضعودية  �جلامعات  يف  �لبحث  كر��ضي  بر�مج  �إجناز�ت 
فقد  �لتجربة.  هذه  من  �مل�ضتفادة  �لدرو�ض  ون�ضتخل�ض 
�لعلمية  �ملوؤ�ض�ضات  بني  و��ضًحا  تد�خًا  هناك  �أن  لوحظ 
�لأهد�ف  تخدم  �لتي  �لبحث  كر��ضي  بتمويل  يتعلق  فيما 
بني  �لتن�ضيق  من  نوع  وجود  �ضرورة  نرى  لذ�  نف�ضها، 
ندعو  ل  ونحن  �لبحث.  بكر��ضي  يتعلق  فيما  �جلامعات 
�أي  يف  مموًل  يكون  مو�ضوع  �أي  متويل  عن  �لتوقف  �إىل 
موؤ�ض�ضة علمية، بل نوؤكد على �ضرورة جتنب �لزدو�جية، 

و�ضرورة �إن�ضاء قاعدة بيانات حتوي معلومات عن كر��ضي 
�لبحث �ملوجودة يف �جلامعات �ل�ضعودية وبع�ض �ملعلومات 
�لعلمية  �ملوؤ�ض�ضات  بني  لقاء�ت  عقد  �أن  كما  �أد�ئها.  عن 
ر�ئعة  طريقة  هي  بع�ض  جتارب  من  بع�ضها  ل�ضتفادة 
�إنها  لتبادل �خلرب�ت و�إيجاد تقييم عادل للتجربة؛ حيث 

مل تبد�أ �إل يف �لت�ضعينيات.

وعلى �لرغم من �أن للجامعات �ل�ضعودية جتربة يف كر��ضي 
�لبحث �أطول من جتربة �ملوؤ�ض�ضات �لعلمية يف كند�، فاإنه 
لوحظ  فقد  �ملخرجات:  �ختاف  ب�ضهولة ماحظة  ميكن 
ولعل هذ� ما  موؤ�ض�ضية،  �أكرث  �لكندية  �أن عمل �جلامعات 
�أنه  �لهتمام  يف  �لأخذ  ويجب  جتربتنا.  يف  �إليه  نفتقر 
بل  �جتماعية،  م�ضوؤولية  �لبحث  كر��ضي  جعل  ينبغي  ل 
تطور  على  ملحوظ  تاأثري  لها  يكون  قد  �قت�ضادية  �إ�ضافة 
خمتلف  توفر  �أن  ينبغي  فاإنه  وبالطبع  عام.  ب�ضكل  �لأمة 
�أدنى  ا  � معياريًّ و�أن ت�ضع حدًّ �لتعلم،  �جلامعات قدًر� من 
�أطر�ٍف  م�ضاركة  ول�ضمان  �لربنامج،  ��ضتمر�رية  ل�ضمان 

خمتلفة على نطاٍق �أو�ضع. 
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�لدر��ض���ة من جميع �أع�ض���اء هيئة �لتدري�ض من حملة �لدكتور�ه يف �لكليات �لإن�ضانية )�لربية، �للغات و�لرجمة، �لآد�ب، 
�لعلوم �لإد�رية( يف جامعة �مللك �ض���عود للف�ض���ل �لدر��ض���ي �لثاين للعام �لدر��ضي 1432/1431 ه� و�لبالغ عددهم )250( 
فرد�. بعد توزيع �أد�ة �لدر��ض���ة على جميع �أفر�د �لدر��ض���ة، مت �حل�ضول على ) 124 ( ��ضتجابة بن�ضبة حو�يل )50% ( من 
كامل �أفر�د �لدر��ض���ة، لاإجابة على �أ�ض���ئلة �لدر��ضة مت ��ضتخد�م �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات  
�أفر�د عينة �لدر��ضة على كل جمال من جمالت �لدر��ضة، كذلك مت ��ضتخد�م �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
وحتلي���ل �لتباي���ن �لأحادي للتع���رف على دللت �لفروق بني متو�ض���طات �إجابات �أفر�د عينة �لدر��ض���ة عل���ى  جمالت �أد�ة 

�لدر��ضة تبعا ملتغري�تها .
       �أظهرت نتائج �لدر��ض���ة لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على �لأد�ة �لكلية يقابل �لتقدير بدرجة متو�ض���طة، �إذ بلغ �ملتو�ضط 
�حل�ض���ابي )2.48(، كما كان حال جميع جمالت �لدر��ض���ة �لتقدير بدرجة متو�ض���طة. �أما بالن�ضبة للفقر�ت فقد �أظهرت 
نتائج �لدر��ض���ة وجود خم�ض���ة فقر�ت �ض���من �لتقدير بدرجة متدنية. كذلك �أظهرت نتائج �لدر��ضة عدم وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�ض���ائية على �لأد�ة �لكلية للدر��ض���ة تعزى ملتغري�ت �جلن�ض و�لرتبة �لكادميية. يف �ض���وء ما تو�ضلت �إليه �لدر��ضة 

الكلمات املفتاحية: �خاقيات ،�لبحث �لعلمي.
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من نتائج، �أو�ض���ى �لباحثان بجملة من �لتو�ضيات �أهمها: 
�ض���رورة �لتاأكي���د عل���ى وج���ود مق���رر �و ج���زء م���ن مقرر 
يتعلق باأخاقي���ات �لبحث �لعلم���ي يف �لرب�مج �لكادميية 
لاأق�ض���ام، �ياء �أهمية كبرية  للباحث �لعلمي، وب�ضرورة 
�لهتم���ام به من خال �ختياره و�عد�ده وتدريبه  وتاأهيله، 
و�ض���رورة �إن�ض���اء �ض���ندوق لدع���م �لباحث���ني م���ن �لطلبة 
�ملتميزي���ن يف كل كلي���ة وجامع���ة دعمًا لل�ض���باب وحتفيز� 
لقدر�تهم على �لبحث �لعلمي، كذلك �ض���رورة قيام وز�رة 
�لربي���ة وموؤ�ض�ض���ة �لتعليم �لعايل بتطوي���ر مناهج �لتعليم 
و�أ�ض���اليب �لتدري�ض بحي���ث تعنى بتنمية �لثقاف���ة �لبحثية 
لدى �لطلبة، و�إيجاد دورية علمية لن�ضر �لوعي باأخاقيات 

�لبحث �لعلمي.

مقدمة:
�إن �لتعلي���م ه���و �أحد �لوظائف �لأ�ضا�ض���ية ملوؤ�ض�ض���ات 
�لتعلي���م �لع���ايل، بالإ�ض���افة �إىل �إجر�ء �لبح���وث �لعلمية 
وخدمة �ملجتمع. و�جلامعة هي و�حدة من �أبرز �ملوؤ�ض�ضات 
�لجتماعية �لتي حتمل لو�ء معركة �لقيم من خال دورها 
يف �لنق���د �لجتماع���ي و�لأخاق���ي. ومن هنا تاأت���ي �أهمية 
�لتفك���ري بنوعية هذه �لنخ���ب �لقيادية و�لعو�مل �ملوؤثرة يف 
�أد�ئه���ا، وذل���ك من خال �إعادة �ض���ياغة �ض���ورة �لطالب 
�جلامعي �مل�ض���تقبلية. فالربية يف جوهرها عملية قيمية، 
و�ملوؤ�ض�ض���ة �لربوية ب�ضكل عام ت�ض���عى �إىل �ضقل �ضخ�ضية 
�لف���رد يف جمي���ع جو�نب �ضخ�ض���يته �ض���من �إط���ار قيمي، 
وموؤ�ض�ض���ات �لتعليم �لعايل ت�ض���عى ب�ض���كل د�ئم �إىل تقييم 
عائدها �لربوي على �مل�ض���تويني �لكمي و�لكيفي؛ حيث �إن 
�ملعرفة �خلاوية من �لقيم هي �أ�ض���و�أ من �جلهل ذ�ته. كما 
ي�ض���ري �لعبا����ض )2007م(، �ل �أن �ملعرفة �أ�ض���بحت �أهم 
مظاهر �لقوة؛ لأنها �لأ�ض���لوب �لأمثل للحاق بركب �لتقدم 
�لعلم���ي، وه���ذ� يدعو �إىل مزي���د من �ل�ض���تثمار يف جمال 
�لتعلي���م، و�لبح���ث �لعلم���ي وب���ر�ء�ت �لخ���ر�ع، وحماية 
�ملتفوقني، و�إ�ضر�تيجيات بناء �لقدر�ت �لب�ضرية، و�إعد�د 
�لباحثني و�خلرب�ء، وت�ضجيع �لبتكار. وي�ضتخدم �لفا�ضفة 

�ملعا�ضرون م�ضطلحي )Ethics( و )Morality( مبعنى 
�لبح���ث فيم���ا هو �ض���حيح �أو خط���اأ من �ض���لوك �لإن�ض���ان 
)Donaldson، 1986(. ويعرف نا�ض���ر )2004م( علم 
�لأخاق باأنه  »�لعلم �لذي يبحث يف �لأحكام �لقيمية �لتي 
تن�ض���ب على �لأفعال �لإن�ض���انية » من حيث كونها خرًي� �أم 

�، �ضو�ًبا �أم خطاأ. �ضرًّ
وت���رى �لغف���ار �مل�ض���ار �إليه���ا يف �لأ�ض���تاذ )2004م( 
�أن تربي���ة �لطاب لي�ض���ت جم���رد تزويده���م باملعرفة، بل 
بالدرجة �لأوىل هي ن�ضق من �لقيم ي�ضهم يف ت�ضكيل �لو�زع 
�لذي ي�ضبط �ل�ضلوك، فتقرن �ملعرفة �لنظرية باملمار�ضة 
و�لعم���ل، وترجم �ملفاهيم �إىل �ض���لوكات وقي���م. و�لبحث 
�لعلم���ي مل يعد ترًف���ا متار�ض���ه بع����ض �لأمم �ملتقدمة، بل 
�أ�ض���بح و�جًبا يحتم على �جلامعة �أن تنه�ض به، و�ض���رورة 
حتتاجه���ا �لباد �لنامي���ة كما حتتاجها �لب���اد �ملتقدمة؛ 
بغي���ة �لو�ض���ول �إىل حلول منا�ض���بة مل�ض���كاتها. و�جلامعة 
معنية ب�ض���كل كب���ري يف تطوير �لبحث �لعلم���ي لدى طلبتها 

)�ضنقر، 1983م(. 
�إن �ل�ض���لوك عملي���ة �إدر�كي���ة تتاأت���ى من �لأحا�ض���ي�ض 
و�ل�ض���فات  لاأ�ض���ياء  �ملختلف���ة  و�لت�ض���ور�ت  �ملبا�ض���رة 
�لتفاع���ل  �لوقائ���ع �لجتماعي���ة، ومق���د�ر  �أو  و�لعاق���ات 
ب���ني بيئ���ة �لعمل )�ملو�ق���ف �لتي جتاب���ه �لف���رد( و�إدر�كه 
وتفكريه و�جتاهاته نحوها، ويكت�ض���ب �لإن�ضان بع�ض �لقيم 
و�لجتاهات و�ل�ض���لوكيات م���ن �ملجتمع �ل���ذي يعي�ض فيه، 
ويتم �لتعامل مع �لوقائع من منطلق �لقيم �لفطرية و�لقيم 
�ملكت�ض���بة على ح���د �ض���و�ء، )عب���د �هلل، 1989م(. ويرى 
ياجل���ن )1977م( �أن مب���ادئ �لأخ���اق وقو�عده���ا م���ن 
�أهم ركائز �حلياة، وهي ترتبط بالعملية �لربوية �رتباطا 
وثيًق���ا. فالأخ���اق �لفا�ض���لة، هي �لدعام���ة �لأوىل حلفظ 
�ملجتمع؛ لأن �إن�ضانية �لإن�ضان تتحقق من خالها. و�لأخاق 
طرٌف �أ�ض���ا�ض يف �لتفاعل �لإن�ضاين بني �ملعلم و�ملتعلم من 
خال غر�ض قيم �لنظام، و�ملثابرة، و�لإخا�ض يف �لعمل، 
و�لأمانة، و�لتعاون. و�لتعليم �جلامعي م�ض���وؤول عن �إعد�د 
�لقي���اد�ت �لفكرية و�لعلمية و�لأدبي���ة، و�ملهنية يف خمتلف 
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موؤ�ض�ض���ات  وجلمي���ع  م�ض���توياتها،  وجلمي���ع  م�ض���توياتها، 
�ملجتم���ع ومر�فقه )�ل�ض���يد، 1987م(. و�لبيئ���ة �لتعليمية 
�لتي تت�ض���ف بالبعد �لإن�ض���اين هي �لبيئة �لتي توفر �ملناخ 
�خللق���ي و�لإيجاب���ي �لذي يع���زز ��ض���تمر�رية �لطاب يف 
متابعة بر�جمهم �لدر��ضية �جلامعية، وتطورهم �خللقي، 
حي���ث تتاأث���ر �جتاه���ات منو �لط���اب باملو�ق���ف �لفكرية، 
 Robie & Kidwell، ( و�لجتماعية للموؤ�ض�ضة �جلامعية

 .)2003
وي���رى طنا����ض )1995م( �أن �جلامع���ات ه���ي مر�كز 
فكري���ة وملتقيات ح�ض���ارية وعلمية للمفكري���ن و�لباحثني 
و�لعلماء من �أبناء �ملجتم���ع. ويوؤمل من �جلامعة �أن حتقق 
�أهد�ًف���ا تتمثل يف تعليم �أبناء �ملجتمع و�إك�ض���ابهم �ملعارف 
و�مله���ار�ت و�لقيم و�لجتاهات و�ل�ض���لوكات �لت���ي توؤهلهم 
ا مر�كز بحثية  للقيام باأدو�ر رئي�ض���ة يف �ملجتمع. وهي �أي�ضً
تعمل على در��ضة �مل�ضكات �لفاعلة يف �ملجتمع و�ملحتملة؛ 
بغي���ة �إيج���اد �حلل���ول �لعلمية �ل�ض���حيحة. كذل���ك تتوىل 
�جلامعة �لتعلي���م �لعايل وتربية �ملو�طن���ني، من �أجل بناء 
�ملو�طنة �ل�ضاحلة يف نفو�ضهم، و�إيقاظ �لوعي �حل�ضاري 
���ا موؤ�ض�ض���ة تق���وم بالبح���ث �لعلمي. وهي  فيهم، وهي �أي�ضً
يف ه���ذ� �إمن���ا تن�ض���د �حلقيقة وخدم���ة �ملجتمع، وتو�ض���يع 
نطاق �ملعرفة �لإن�ض���انية )�لأ�ضقر، 2003م(. �إن �جلامعة 
و�حل�ض���ارة رفيقا درب ل يفرق���ان؛ فاجلامعة متثل عقل 
�لأمة و�ضمريها و�ضاعدها �ضد �جلهل و�لتخلف )�ل�ضمرة، 

1988م(.
وتزد�د �أهمية �لتم�ضك باأخاقيات �لبحث وقيمه لدى 
طاب �لدر��ضات �لعليا يف مرحلتي �ملاج�ضتري و�لدكتور�ه 
�أكرث من طاب مرحلة �لبكالوريو�ض؛ من منطلق �أن طاب 
�لدر��ض���ات �لعلي���ا ميثلون �جلماع���ة �لربوية �ل�ض���اعدة 
���ا ذ� قوة تاأثريية  يف �ملجتم���ع، حيث يقدم���ون �إنتاًجا تربويًّ
جمتمعية، و ميثل هذ� �لإنتاج يف جممله �خلطاب �لربوي 
ل���دى �لربويني �جل���دد، �لذي يعرب عن جملة �لت�ض���ور�ت 
و�ملفهوم���ات و�لقر�حات لديهم حول �لو�ق���ع �لربوي �أو 

حول �أحد جو�نب �ملجتمع )�لأ�ضتاذ، 2004م(.

ويعرف طلبة )1973م( �لبحث �لعلمي باأنه »�لأ�ضلوب 
�ملتبع للح�ض���ول على �ملعلوم���ات و�إثبات �ض���حتها وربطها 
مبعلومات �أخرى �ض���بق معرفتها، ثم �ض���ياغتها يف قاعدة 
�أو قان���ون عام. ويبد�أ هذ� �لأ�ض���لوب باملاحظة �أو �لقتناع 
بفك���رة معين���ة، ث���م �إج���ر�ء �لتجربة ور�ض���د �مل�ض���اهد�ت 
و��ض���تخا�ض �لنتائج، ثم ربط ه���ذه �لنتائج بنتائج �أخرى 
معروف���ة يف �ض���يغة قانون علم���ي �أو قاع���دة علمية«. ويرى 
�آخرون �أن �لبحث �لعلمي هو »�لفح�ض و�لتق�ض���ي �ملنظم 
ملادة �أي مو�ض���وع من �أجل �إ�ض���افة �ملعلوم���ات �لناجتة �إىل 
�ملعرف���ة �لإن�ض���انية و�ملعرف���ة �ل�ضخ�ض���ية«. )�خلطي���ب، 
���ا باأن���ه »تق�ضٍّ �أو  1975م(. ويع���رف �لبح���ث �لعلمي �أي�ضً
فح�ض دقيق لكت�ض���اف معلومات �أو عاقات جديدة ومنو 
�ملعرفة �حلالي���ة و�لتحقيق منها«. )�ل�ض���ريف، 1996م(. 
فهو حماولة �لإن�ض���ان �لباحث �كت�ض���اف �ملعرفة و�لتنقيب 
عنها، وفح�ضها و�لتحقق منها عن طريق �لتق�ضي و�لنقد 
و�لتحليل، ثم عر�ض مثل تلك �ملعرفة ب�ضكل و�ٍف ومتكامل 
لت�ض���هم يف �إ�ض���افة جديدة يف �ملعارف �لب�ض���رية، وت�ضهم 
�إ�ض���هاًما حيًّا وفاعًا يف م�ض���رية �لإن�ض���ان �حل�ضارية عن 
طريق �لتحري �لو�يف، و�لتنقي���ب و�لتفتي�ض عن �ملعلومات 
�ملطلوب���ة، و�لتجريب بغر�ض �كت�ض���اف حقائ���ق ومعلومات 
ومتغري�ت جديدة قد تظهر للباحث )�لأ�ضقر، 2003م(. 

�أما م�ضتلزمات �لبحث �لعلمي فتقت�ضي تو�فر �ملعايري 
�لتي تكفل �لو�ضول باأخاقيات �لبحث �لعلمي �إىل �مل�ضتوى 
�لذي ت�ض���بح فيه �ملو�طنة �ل�ض���احلة هي �أ�ض���ا�ض �لعمل، 

ومن هذه �مل�ضتلزمات: 
- توفري �ملعلومات �ملنا�ضبة و�لدقيقة �لتي تخ�ض �مل�ضكلة 
�لت���ي يق�ض���دها �لباحث من توف���ري �مل�ض���ادر �لورقية 

و�مل�ضادر �ملحو�ضبة �لإلكرونية. 
- �لعتماد على �لآر�ء و�ملعلومات �لأ�ضلية �مل�ضندة؛ حيث 

يجب تو�فر �لدقة يف �عتماد �ملعلومة. 
- �ل�ض���تناد و�لأمان���ة �لعلمي���ة؛ ملا لهذ� �لأم���ر من �أهمية 
كب���رية يف �لبحث �لعلم���ي، وتركز �لأمان���ة يف جانبني 
�لأول: �لتاأك���د م���ن ع���دم ت�ض���ويه �لأف���كار و�لآر�ء �لتي 
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نقلها �لباحث، و�لثاين: �لتاأكد من �لإ�ضارة �إىل م�ضدر 
�ملعلومات �لذي ��ضتقى �لباحث �أفكاره منه. 

- مدى �إ�ضهام �لبحث و�إ�ضافته �إىل �ملعرفة؛ فالباحث 
�جليد هو �لذي يعرف كيف يبد�أ من حيث �نتهى �لآخرون 
بفر�ض �إكمال �ل�ضل�ض���لة و�إ�ضافة �ض���يء جديد لها، يغنيها 

ويعزز م�ضريتها )قندجلي، 1999م(.
ويرى حمد�ن )1989م( �أن ف�ضاد �أخاقيات �لباحث 
وع���دم �أمانت���ه يف �أد�ء �لبح���ث وحتلي���ل وتف�ض���ري نتائجه 
وتبنيه �ملناورة خال ذلك للح�ض���ول على ما يريد �أ�ض���ًا 
� بالتغا�ض���ي عم���ا تفرزه فع���ًا عينات و�إج���ر�ء�ت �لبحث 
� ي�ض���كل �أخط���ر �لتهدي���د�ت �لت���ي تو�جه �لبح���ث �لعلمي 
عل���ى �لإطاق؛ حيث ق���د ل ميتنع �لفرد هن���ا من �ختاق 
ا �أو جزئيًّا، و�لنتيجة زيف �أو �ض���ر�ب يف  بح���ث جتريبي كليًّ
�لفكر �لإن�ض���اين �ملحلي، وخر�ب �أو تعرث مل�ضتقبل �لإن�ضان 
و�ملجتم���ع.  كذلك ي�ض���ري �حلل���و )1997م( �إىل �أن تو�فر 
�لأمان���ة �لعلمية، و�لتمتع باملو�ض���وعية و�لبعد عن �لتحيز، 
و�ض���عة �لط���اع و�لأف���ق، وعدم �ملغ���الة يف �لقتبا�ض���ات، 
و�ملي���ل �إىل �لت���و�زن و�لتز�ن هي من خ�ض���ائ�ض �لباحث 
�جليد.  وترى كل من خليل، جنوى و طه، هند )2002م( 
�أن �ملكان���ة �لعلمي���ة للبحوث تتوقف �إىل ح���د بعيد على ما 
يت�ض���م به �لعلماء و�لباحثون من جترد ومو�ضوعية ونز�هة 
وحياد، بالإ�ض���افة �إىل �لبتعاد عن �نتهاك معايري وقو�عد 
�لأخاقيات يف �إجر�ء �لبحوث. ويوؤكد مبارك )1992م( 
على بعدين �أ�ضا�ضيني  يف �ضخ�ضية �لباحث هما ��ضتعد�ده 
م���ن جهة و�إع���د�ده م���ن جهة �أخ���رى، بو�ض���فهما عاملني 
�أ�ضا�ض���ني يف بن���اء �لباح���ث، وفيم���ا يتعل���ق با�ض���تعد�د�ت 
�لباح���ث يذكر �أن حب �لط���اع و�لعلم، و�ض���فاء �لذهن، 
و�ل�ض���رب و�ملثاب���رة، و�لق���درة عل���ى �لتخم���ني، و�خلي���ال 
و�لإلهام �لفكري �ض���مات �ض���رورية للباحث ميكن �أن تنمى 
بالربية و�لتعليم. �أما ما يتعلق مبجال �إعد�د �لباحث فاإن 
�لق���ر�ءة �لو�عي���ة، و�لإملام بقو�عد �لعل���م، و�للغة، وتقليب 
�لأم���ور وتدبره���ا، وتنمية �لف�ض���ول �لعلمي من �لق�ض���ايا 
�مللحة ل���كل باحث. ويذك���ر يعق���وب )1986م( �أن هناك 
�ض���روًطا نف�ض���ية و�أخاقي���ة وعلمي���ة يج���ب �أن تتو�ف���ر يف 

�لباحث من مث���ل توفر �لرغبة �جلادة يف �لعمل، مع وجود 
�ل�ضرب و�ل�ضمود و�ضعة �ل�ضدر، و�لتمتع باملعرفة و�لثقافة 
�لتي ت�ض���اعد على �لنق���د و�لتحليل، عل���ى �أن يتم كل ذلك 
يف �إطار روح علمية تت�ضم بالإن�ضاف، و�لأمانة، و�لنز�هة، 

و�ملو�ضوعية، و�لقدرة �لتنظيمية، و�جلر�أة.
م�سكلة الدرا�سة:

�أ�ض���بح �لعل���م �لعام���ل �حلا�ض���م يف ��ض���تقر�ر �لأمم 
وتعاونها يف بناء �حل�ضارة �لإن�ضانية، ولتحقيق هذه �لغاية 
لبد من �لو�ض���ول �إىل �ملعرفة �لدقيقة �مل�ضتمدة من نتائج 
�لبح���وث �لعلمي���ة �لتي ت�ض���من �لتفوق يف �إط���ار �لتناف�ض 
�حل�ض���اري،  فثم���ة �هتم���ام متز�ي���د بدر��ض���ة �أخاقيات 
�لبح���ث �لعلمي يف �جلامع���ات؛ ملا لها م���ن تاأثري فاعل يف 
�إح���د�ث �لنقلة �لنوعية يف خمرجات هذه �ملوؤ�ض�ض���ات. �إن 
و�قع �لتقيد باأخاقي���ات �لبحث �لعلمي ما ز�ل يحتاج �إىل 
مزيد من �لبحوث و�لدر��ض���ات؛ للتعرف على �ثر �للتز�م 
به���ذه �لأخاقيات عل���ى جميع �لأط���ر�ف ذ�ت �لعاقة يف 
�لعمل �ملوؤ�ض�ض���ي، فعملية رقابة تقي���د �لطاب باأخاقيات 
�لبحث �لعلمي عملية لي�ض���ت �ض���هلة، وحتت���اج �إىل قياد�ت 
و�عية تاأخذ بح�ض���بانها جميع �ملتغري�ت و�مل�ضتجد�ت �لتي 
حتدث يف �لعامل وقد ت�ض���هل للباحث �لتج���اوز�ت �ملختلفة 

توؤثر على نوعية خمرجات �جلامعة.
وقد �أ�ضارت عديد من نتائج �ملوؤمتر�ت، و�أور�ق �لعمل، 
و�لدر��ض���ات على وجود م�ضكات تتعلق باجلو�نب �لبحثية 
لدى �لطاب. ففي در��ض���ة علي )2011م( �أ�ضار �لباحث 
�إىل جملة من �ملعوقات �لتي تو�ض���لت �إليها در��ض���ته، منها 
�أن »ع���دم معرفة �لطالب باآلي���ة �أو هيكلية )كيفية( �إجر�ء 
�لبح���وث �أدى �إىل خل���ل يف تنظيم وترتي���ب تقرير �لبحث، 
و�ض���عف �لثقة بالنف�ض لدى بع����ض �لطاب �أدى �إىل تنمية 
�لروح �لتكالي���ة و�لعتماد �لكلي على �مل�ض���رف يف �إجر�ء 
�لبحث وكتاب���ة تقرير �لبحث، و�لت�ض���ييع �ملفرط من قبل 
�لطالب للوقت يف �أمور ل تخدم م�ضاره �لتعليمي و�لبحثي، 
كذل���ك وج���ود م�ض���كلة يف م�ض���اريع بحوث �لتخ���رج«. ويف 
در��ض���ة عبد �حلي )2008م( �أكد �لباحث على �ض���رورة 
�لهتم���ام بالباحث من خ���ال �ختياره و�إع���د�ده وتدريبه 
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وتاأهيل���ه، كم���ا يرى �لباحث �أن���ه بقدر م���ا يتو�فر للباحث 
�لعلمي من خ�ض���ائ�ض وق���در�ت يتطلبها �إع���د�د �لبحوث 
�لعلمية وبقدر ما ميتلكه �لباحث من مهار�ت علمية بحثية 
���ا. �أما تقرير �لتنمية �لإن�ض���انية  يك���ون جناحه باحًثا علميًّ
�لعربي���ة )2003م( فق���د �أكد �أن �لن�ض���اط �لبحثي �لعربي 
م���ا ز�ل بعيًد� عن �لبتكار بو�ض���فه �ض���مة ذ�ت بعد قيمي، 
���ا �إىل قلة �لقتبا�ضات �ملرجعية يف  كما ي�ضري �لتقرير �أي�ضً
���ا من �جلودة.  هذه �لبحوث، مما يعك�ض م�ض���توى منخف�ضً
ويف ورق���ة �لعم���ل �ملقدم���ة م���ن �آل مقب���ل )2011م(  �أكد 
�لباحث على �أهمية �ملمار�ض���ة �لبحثية، و�أو�ض���ى ب�ضرورة 
تفعي���ل وتوثي���ق �لعاقة بني جمي���ع �ملوؤ�ض�ض���ات �لتعليمية، 
وعق���د �ل���دور�ت و�مل�ض���ابقات يف جم���ال �لبح���ث �لعلمي، 
وتكرمي �ملميزين، وم�ض���اركة �ملوؤ�ض�ضات يف تفعيل �لرب�مج 
و�لدور�ت �لتي ت�ض���اعد يف خدمة �لبحث �لعلمي، و�إن�ض���اء 
وح���د�ت خا�ض���ة يف �جلامع���ات تعن���ى باإر�ض���اد �لط���اب 

وتقدمي �مل�ضاعد�ت �ملعنوية و�ملادية عند عمل �أبحاثهم.
و�أو�ض���حت )Reskin، 1979( �مل�ض���ار لها يف طنا�ض 
)1995م( �إىل �أهمي���ة توف���ري بر�مج دكت���ور�ه قادرة على 
تدريب �لط���اب على �لبحث �لعلمي، حي���ث ينعك�ض ذلك 
م�ضتقبًا على �أد�ء هوؤلء �لطاب عند �لعمل يف موؤ�ض�ضات 
�لتعليم �لعايل، وه���ذ� يعتمد بالدرجة �لأول على ما يوفره 
�لق�ض���م �لأكادميي من م�ض���اعد�ت مادية، وم���ا يوفره من 
م���و�رد بحثية خمتلف���ة. و�لبحوث �لعلمي���ة �لتي جترى يف 
�جلامعات �ضو�ء �أكانت من �لأ�ضاتذة �لعلماء �أم من طاب 
�لدر��ضات �لعليا ت�ضيف �إىل ر�ضيد �ملجتمع لعمل �لوظائف 
�جلامعية، وهي بذلك ت�ض���هم يف دف���ع �ملجتمع �إىل �لأمام 
نحو �لتق���دم و�لزده���ار، ومو�جه���ة �لتغري�ت �لع�ض���رية 
باختاف جمالته���ا )ر��ض���د، 1988م(. فالبحث �لعلمي 
عن�ضر �أ�ضا�ض من عنا�ض���ر �لتعليم �جلامعي، فهو �لعامل 
�حلا�ض���م يف رف���ع م�ض���توى �أع�ض���اء �لهيئة �لتدري�ض���ية يف 
جمالت تخ�ض�ضهم ويف �إجناح عملية �لتدري�ض، عد� �أثره 
يف �لط���اب و�ملجتمع )حمافظ���ة، 2000م(. ويعد �لبحث 
�لعلم���ي �إ�ض���ر�تيجية للتغي���ري �لجتماع���ي و�لقت�ض���ادي 
و�لثق���ايف و�لفك���ري؛ فهو يهتم بالأفر�د و�ملجتمع حا�ض���ًر� 

وم�ض���تقبًا. لهذ� ت���ويل �جلامعات �أهمية كب���رية لعمليات 
�لبحث �لعلم���ي. �إن �لبحث �لعلمي مه���م لتطوير �جلامعة 
نف�ض���ها، و�لعمليات �لتدري�ض���ية، و�إعادة تنظيمها، لإعطاء 
حياة متجددة للدر��ضات �لعليا، ولتجديد �لتعليم �لفكري، 
و�إعط���اء روح جديدة للجامعات. ونظ���ًر� �إىل هذه �لأهمية 
تعمل عديد من �جلامعات على تقومي �لبحث �لعلمي لديها 

.)kogan ، 1989( ب�ضكل م�ضتمر
ومن �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ض���احية �لبحث �لعلمي 
�أهلي���ة �لباحث �لعلمية للقي���ام بالبحث �لعلم���ي، ويرتبط 
بهذ� �لعام���ل كفاية معرفته �لنظري���ة و�لتطبيقية ملفاهيم 
ومب���ادئ وطرق و�أدو�ت وتخطي���ط وتنفيذ �لبحث �لعلمي، 
وميوله و�أخاقياته �لعامة نح���و �لبحث عموًما و�ملحافظة 
عل���ى دقة نتائجه بوجه خا�ض؛ حيث �إن �مليول �ل�ضخ�ض���ية 
ا يهدد �ضدق  �لتي يحملها �لباحث �لعلمي متثل حتدًيا مهمًّ
نتائ���ج �لبحث �لعلمي، �إذ تتاأثر �ض���لًبا �أو �إيجاًبا بذلك فيما 
ي�ض���ار �إليه عادة باأثر �لهال���ة )hala effect(، )حمد�ن، 
1989م(.كما ت�ض���ري �ملو�ثيق �لأخاقية للجمعية �لنف�ضية 
�لأمريكي���ة،) APA 1992( �إىل م�ض���وؤولية �لباحث���ني عن 
�لأد�ء �لأخاق���ي يف بحوثه���م �أو تل���ك �لت���ي جت���رى حتت 
�إ�ضر�فهم، كما �أنه ل ي�ضمح للباحثني �لقيام باأعمال بحثية 
مل يتدرب���و� عليه���ا �أو مل يعدو� له���ا �إعد�ًد� جي���ًد�. ويوؤكد 
ا يف �لأخاقيات  حج���ازي )1995م( �أن هناك تدنًي���ا عامًّ
�ملهني���ة، ويرك���ز على بع�ض �ض���ور هذ� �لتده���ور يف جمال 
�لعل���وم �لإن�ض���انية من بح���ث وكتاب���ة وتدري�ض ون�ض���ر...، 
م���ع غي���اب �لإتقان وممار�ض���ة �لنتح���ال �لعلمي و�إ�ض���اءة 

��ضتخد�م �لبحث �لعلمي.
وي���رى كث���ري م���ن �لأكادميي���ني يف �لتعليم �لع���ايل �أن 
�متاك طاب �لدر��ضات �لعليا منظومة �أخاقية وقيمية 
ب�ض���كل عام و�إك�ض���ابهم ب�ض���كل خا�ض �أخاقي���ات �لبحث 
يع���د مقيا�ًض���ا يوؤخذ ب���ه يف جمال ج���ودة �لتعليم �جلامعي 
)�لأ�ض���تاذ، 2004م(. كذلك �أ�ض���ار ح�ضني )1995م( �إىل 
�أن �لأخاقيات �لأكادميية تتاأثر ب�ضورة و��ضحة مبنظومة 
�لقو�عد �لأخاقية �ل�ض���ائدة يف �ملجتمع  وما ي�ضود فيه من 
عو�مل ت�ض���يب �أو جدية يف �لتعامل م���ع �لقو�عد و�لقو�نني 



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثامن - محرم   1434هـ32

�لع���ر�ف  �أن  )1995م(  فرح���ات  و�أك���د  �لأخاقي���ة. 
مب�ضروعية �ل�ضو�بط �لأخاقية للبحث �لعلمي �لجتماعي 
�أمر لزم لزوم �لأخاق ل�ض���بط �ل�ضلوك �لإن�ضاين برمته. 
�أما �ض���الح )1995م( فريى ق�ض���ية �ل�ض���رية و�لعلنية يف 
�لبحث �لعلم���ي �لجتماعي بو�ض���فها مو�ض���وًعا �أخاقيًّا. 
ويوؤك���د �لقي�ض���ي، و�آخ���رون )2001م( �أن م�ض���توى وع���ي 
�ملبحوثني باأخاقيات �لبحث �لعلمي �لجتماعية مل ي�ض���ل 
بع���د �إىل م���د�ه �ملطلوب، وعلى �ض���عيد �ملوق���ف �لأخاقي 
للباح���ث من �لق�ض���ايا �ملنهجية للبحث ك�ض���فت �لدر��ض���ة 
عن تدين م�ض���توى وع���ي و�إدر�ك �ملبحوثني له���ذ� �ملجال. 
�أما )�ضترين و �إليوت( )Stern and Elliot،1995( فقد 
�أو�ض���يا ب�ض���رورة تطوير منهاج خا�ض لتدري�ض �أخاقيات 
�لبحث �لأكادميي ليقوم �أع�ض���اء هيئة �لتدري�ض بتدري�ضه. 
ويعر����ض �ض���ويف )1995م( �إىل �مل�ض���وؤولية �لأخاقي���ة 
للباح���ث م���ن ز�وية عاقته���ا بالناحي���ة �لفنية لت�ض���ميم 
�لأبحاث كاختيار �مل�ض���كلة، و عينات �لدر��ض���ة، و�لباحثني 
�مل�ض���اعدين، وكفاءة �لأد�ة وم�ض���توى ماءمتها، و�أ�ض���باب 
�لتحليل، م�ضرًي� �إىل �أن �لنحر�فات،  و�خلروقات �لكثرية 
�لت���ي ترتكب بوع���ي، �أو بدون���ه متثل مظهًر� م���ن مظاهر 

�خلروج على قو�عد �أخاقيات �لبحث �لعلمي.
يف �ض���وء ما مت ��ضتعر��ض���ه من �لأدبي���ات �لتي تتعلق 
بهذ� �ملو�ضوع، تتحدد م�ضكلة �لدر��ضة يف تعرف �أخاقيات 
�لبح���ث �لعلمي ل���دى طاب �لكليات �لإن�ض���انية يف جامعة 

�مللك �ضعود.

هدف الدرا�سة: 
هدفت �لدر��ض���ة �إىل تعرف �أخاقيات �لبحث �لعلمي 
لدى طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود، وقد  
حددتها �أد�ة �لدر��ضة بخم�ض���ة جمالت هي: �لأخاقيات 
�ملتعلق���ة باختيار �ملو�ض���وع و�إعد�د �خلط���ة، و�لأخاقيات 
�ملتعلق���ة باإع���د�د �لإطار �لنظري و�لدر��ض���ات �ل�ض���ابقة، 
و�لأخاقي���ات �ملتعلق���ة باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ض���ة وجمع 
�لبيان���ات  مبعاجل���ة  �ملتعلق���ة  و�لأخاقي���ات  �لبيان���ات، 
و�ملعلوم���ات �لبحثية، و�لأخاقيات �ملتعلقة بعر�ض �لنتائج 

وحتليلها ومناق�ضتها. 

اأ�سئلة الدرا�سة:
�ضعت �لدر��ضة بالتحديد �إىل �لإجابة عن �ل�ضوؤ�لني 

�لتاليني: 
ما درجة �لتز�م طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة . 1

�مللك �ضعود باأخاقيات �لبحث �لعلمي من وجهة 
نظر �أ�ضاتذتهم؟ 

هل تختلف درجة �للتز�م باأخاقيات �لبحث �لعلمي . 2
لدى طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود 

باختاف كل من: 
�لنوع �لجتماعي )ذكر، �أنثى(.•	
�لرتبة �لأكادميية �لتي يحملها ع�ضو هيئة �لتدري�ض.•	

اأهمية الدرا�سة:
ت�ض���تمد هذه �لدر��ض���ة  �أهميتها من �أهمية �ملو�ض���وع 
�لذي تتناوله. فبالإ�ضافة �إىل ما ذكر يف مقدمة �لدر��ضة، 
تتناول هذه �لدر��ض���ة مو�ض���وع �أخاقي���ات �لبحث �لعلمي 
بطريق���ة تعتمد �خلط���و�ت �لأ�ضا�ض���ية و�لأخاقية لإعد�د 
�لبح���ث، م���روًر� بجميع مر�حل���ه �ملتعارف عليه���ا يف هذ� 
�جلان���ب، ويوؤمل �أن ت�ض���هم نتائج هذه �لدر��ض���ة يف توجيه 
�إىل  �ل�ض���عودية  �لكلي���ات يف �جلامع���ات  �إد�ر�ت  �هتم���ام 
�لتع���رف عل���ى �لو�ق���ع �حلايل مل���دى حاجة �لط���اب �إىل 
�مل�ض���اعدة يف تطوي���ر ذو�ته���م عل���ى �ل�ض���عيدين �لبحثي 
و�لأخاق���ي فيما يتعل���ق بكتابة �لبحوث. كم���ا تفتح نتائج 
هذه �لدر��ضة �ملجال لطرح ت�ضاوؤلت علمية يف هذ� �ل�ضدد 
تبنى عليها ركائز بحوث ودر��ضات �أخرى، كذلك يوؤمل �أن 
ت�ض���هم هذه �لدر��ض���ة يف �إلقاء �ل�ض���وء على نق���اط �لقوة 
و�ل�ض���عف يف جمال �لبحث �لعلمي يف �لكليات �ملق�ضودة، 
وط���رح �ملقرحات �ل�ض���رورية لدع���م وتنمي���ة �أخاقيات 
�لبح���ث �لعلمي لدى �لطاب؛ �لأمر �لذي ميكن �أ�ض���حاب 
�لقر�ر من �ملر�جعة �لدورية لتلك �ملمار�ض���ات، كما �ضتمثل 

تغذية ر�جعة لهم عن تلك �لكليات.
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منهج الدرا�سة:
�نتهج���ت �لدر��ض���ة منه���ج �لبحث �لو�ض���في لتحقيق 
هدفه���ا  �ملتمث���ل يف تعرف �أخاقيات �لبح���ث �لعلمي لدى 

طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود.
حدود الدرا�سة: 

�قت�ض���رت �لدر��ضة على درجة �لتز�م طاب �لكليات 
�لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود باأخاقيات �لبحث �لعلمي 
من وجهة نظر �أ�ض���اتذتهم )�أع�ض���اء هيئ���ة �لتدري�ض( يف 
�لف�ضل �لدر��ضي �لثاين للعام �لدر��ضي 1432/1431 ه�، 

وما حددتها �أد�ة �لدر��ضة.

م�سطلحات الدرا�سة:
�أخاقي���ات �لبح���ث �لعلمي: يع���رف �لباحث���ان �أخاقيات 
�لبحث �لعلمي باأنها جمموعة �ل�ض���روط و�لحكام �لقيمية 
و�ملب���ادئ و�لآد�ب �لت���ي حتك���م �ض���لوك �لطال���ب �لباحث 
يف �جلامع���ة �أثن���اء �إع���د�ده م�ض���روع �لتخرج �أو �لر�ض���الة 
�أو �لأطروح���ة يف جمي���ع مر�ح���ل بحث���ه، وت�ض���تمل عل���ى 
�ملجالت �لأخاقية �لتالية )كما حددتها �أد�ة �لدر��ض���ة(: 
�لأخاقي���ات �ملتعلق���ة باختيار �ملو�ض���وع و�إع���د�د �خلطة، 
و�لأخاقيات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار �لنظري و�لدر��ض���ات 
�ل�ضابقة، و�لأخاقيات �ملتعلقة باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ضة 
وجم���ع �لبيانات، و�لأخاقيات �ملتعلق���ة مبعاجلة �لبيانات 
و�ملعلوم���ات �لبحثية، و�لأخاقيات �ملتعلقة بعر�ض �لنتائج 

وحتليلها ومناق�ضتها. 
تعريف �إجر�ئي للبحث �لعلمي: »هو ن�ضاط حلل �مل�ضكات، 
بحي���ث يوؤدي �إىل معرفة جديدة با�ض���تخد�م طرق �لبحث« 

.)Helmsladter,1970(

االإطار النظري:
تطوي���ر  يف  �لعلم���ي  �لبح���ث  باأهمي���ة  �لت�ض���ليم  �إن 
ا باأهمية �لباحث  �ملجتمعات وتقدمها يقت�ضي �لت�ضليم �أي�ضً
�لعلم���ي، وب�ض���رورة �لهتم���ام بح�ض���ن �ختي���اره و�إعد�ده 
وتدريب���ه وتاأهيل���ه؛ لأن �لباحث �لعلمي ه���و �لأد�ة لتحقيق 
�أهد�ف �لبحث �لعلمي، و�ملنفذ ل�ضيا�ض���ات و�إ�ضر�تيجيات 

وخطط وم�ضروعات وبر�مج هذ� �لبحث، وبقدر ما يتو�فر 
للباحث �لعلمي من خ�ض���ائ�ض و�ض���فات وق���در�ت عقلية 
و�نفعالي���ة ومز�جية و�جتماعية وخلقي���ة يتطلبها �لعلم يف 
جمال �لبحث �لعلمي، وبقدر ما ميتلكه من مهار�ت علمية 
بحثية، وم���ا يتمتع به من وعي و�إملام بحاجات وم�ض���كات 
�أمت���ه وجمتمعه يكون جناحه باحًثا علميًّا، ويكون م�ض���توى 
ونوعي���ة �أبحاثه، وتكون �لثق���ة يف معطياتها ونتائجها. وملا 
كان �لبح���ث �لعلمي م���ن �لأولويات �لتي وج���دت �جلامعة 
من �أجله���ا كان لبد من متابعته وتق�ض���ي جميع �جلو�نب 
�ملتعلقة به وعلى ر�أ�ض���ها �لأخاقيات �لت���ي ينبغي للباحث 
�لتقيد بها �أثناء �إعد�د در��ض���ته. ويرى �خلويل )1996م( 

�أن �أهم  �ملعايري �لأخاقية للبحث �لعلمي تتمثل يف: 
�لثقة بالعلم و�لبحث �لعلمي، وهي �لثقة باأهمية �لعلم 
يف �إيج���اد �حللول للم�ض���كات �لت���ي تو�جه �لف���رد؛ حيث 
تنظ���م �لأولوي���ات عن طريق ��ض���تخد�م �لأ�ض���لوب �لعلمي 
ويتم �إيجاد �حللول لها، فالعلم و�ض���يلة �لإن�ض���ان للو�ض���ول 

�إىل �حلقائق. 
حب �ل�ضتطاع و�لرغبة �مل�ضتمرة يف �لتعلم. . 1
�ت�ضاع �لأفق �لعقلي. . 2
توخي �لدقة يف �ض���ياغة �لظو�هر وماحظتها وكفاية . 3

�لأدلة للو�ضول �إىل �لقر�ر�ت و�لأحكام. 
�لبعد عن �جلدل. . 4
تقب���ل �حلقائ���ق و�لبح���ث ور�ء �مل�ض���ببات �حلقيقي���ة . 5

لاأحد�ث و�لظو�هر. 
�لقدرة على �لركيز وقوة �ملاحظة. . 6
�لتحّلي بالتو��ضع. . 7
�لقدرة على �ل�ضرب و�لتحمل.. 8
�لأمانة �لعلمية.. 9

�أما �مل�ض���وؤولية �لأخاقي���ة �ملتعلقة بالكف���اءة �لعلمية 
للباحث كما ير�ها )�ضويف،1995م( فهي: 

- �ختيار �مل�ضكلة مو�ضوع �لبحث: على �لباحث حني يختار 
م�ض���كلته �أن يك���ون على بّين���ة من قيمته���ا ومعناها؛ بحيث 
يقدم �أف�ض���ل ��ض���تثمار ممكن لوقته وجهده وما ينفقه من 
�أم���و�ل، و�أل ميلي عليه �أحد ما ينبغ���ي له �أن يختار للبحث 
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وما ل ينبغي له �أن يختار. 
- ت�ض���ميم �لبحث: وه���و �لتخطيط للبحث، وي�ض���مل هذ� 

�لتخطيط ما يلي: 
•		�تخاذ قر�ر ب�ضاأن نوع �لبحث �لذي �ضوف يجريه 

�لباحث. 
•		�ختي���ار عينات �لبحث )حجم �لعينة، وعاقتها 

بامل�ضكلة، ومنا�ضبتها ملو�ضوع �لدر��ضة(. 
•		�ل�ضتقر�ر على نوع �لأد�ة �لتي �ضوف ي�ضتخدمها 
�لباحث يف جمع م�ضاهد�ته، �أو بياناته، من حيث 

كفاءة هذه �لأد�ة وماءمتها. 
•		�ختي���ار� طرق �لتحليل �لتي �ض���وف ي�ض���تخدمها 

ل�ضتخا�ض �لنتائج. 
- تف�ض���ري �لنتائج و�لتعليق عليها: وي�ضمل ثر�ء �لتف�ضري �أو 
�لتعليق و�لقدرة �ل�ض���تيعابية للتف�ض���ري، و�لبعد �لأخاقي 

للتف�ضري �أو �لتعليق. 
- كتاب���ة �لتقري���ر �لعلمي ون�ض���ره، ويتعلق بحق���وق �مللكية 
لاأفر�د و�ملوؤ�ض�ضات ممن �ضاركو� يف �أجر�ء �لبحث باجلهد 
�أو باملال �أو بالرعاية، وحق �ضرية معلومات �ملتطوعني، وما 

يجوز وما ل يجوز ن�ضره حول �أدو�ت �لبحث.
وفيما يتعلق ب�ض���فات �لباحث يرى و�ضفي )2003م(   
�أن �ض���فات �لباح���ث �جلي���د هي ح���ب �لط���اع، و�لعلم، 
و�ض���فاء �لذه���ن، و�ل�ض���رب و�ملثاب���رة، و�لأمان���ة �لعلمية، 
Bar- )��لتخم���ني و�خليال. وقد حدد )بارب���ر و مارتان( 
ber and Mertan، 1962( ع���دة قي���م ثقافي���ة عام���ة 
تف�ض���ي �إىل �جتاه���ات علمي���ة �إيجابية وه���ذه �لقيم هي: 
قيم���ة �لعقانية، وقيم���ة �ملنفعية، وقيم���ة �لفردية، وقيمة 
فق���د   )Lipsey، 1972( )ليب�ض���ي(  �أم���ا  �لتح�ض���ينية. 
حدد ع���دًد� من �لقيم �ملعرفية �لعلمية وهي: �ملو�ض���وعية، 
و�لأخذ بالإمربيقية، و�لتحقق، و�لأخذ بالطريقة �لعلمية، 
وعدم �لتم�ض���ك باخلطاأ، و�لت�ض���امح �لعلمي، و�ملعار�ض���ة. 
كذلك قيم���ة �لرغبة �مللحة يف �ملعرف���ة و�لفهم، قيمة حب 
�ل�ضتطاع، قيمة �لبحث عن �ملادة �لعلمية ومعناها، قيمة 
�لرغب���ة يف �لإثبات و�لتحقق، قيم���ة �حر�م �ملنطق، قيمة 
تد�ر����ض �ملقدم���ات بعناية، قيم���ة تد�ر�ض �لنتائ���ج بعناية 

)Thelen Leverne، Kozlow James، 1976(. �أم���ا 
�لف�ض���لي )1992م( فريى �أن �أهم �ض���فات �لباحث �جليد 

هي: 
�ملوهبة: وهي �ل�ضتعد�د �لفطري للقيام بعمل ما. . 1
�لذهني���ة �لعلمي���ة: وهي �لقدرة عل���ى �لتفكري تفكرًي� . 2

علميًّا. 
�ملنهجية: وهي �ملعرفة يف �أ�ض���ول �ملنهج �لعلمي �لعام . 3

وقو�عده، و�لقدرة على هند�ض���ة �لبح���ث وفق قو�نني 
�ملنهج. 

�ملعرفة �ل�ضليمة: وهي �لتخ�ض�ض يف مو�ضوع �لبحث، . 4
�أو �لإملام به �إملاًما كافًيا. 

�لأمان���ة يف �لنق���ل: وه���ي �لأمانة يف نقل �لن�ض���و�ض . 5
و�لتوثيق. 

�ل�ضدق يف كل ما يذكر يف �لبحث. . 6
�ل�ض���ر�حة يف �لر�أي، �إذ �إن �لباحث نا�ض���د للحقيقة، . 7

و�حلقيقة ل تقبل �ل�ضبابية �أو �لتظليل. 
�لذ�تي���ة . 8 �لأم���ور  م���ن  �لتح���رر  وه���ي  �ملو�ض���وعية: 

�ل�ضخ�ضية، وعدم  تاأثري �لعو�طف على �لدر��ضة. 
�لو�ضوح: وهو �لبتعاد عن �لغمو�ض وجتنب �لنغاق.. 9

�لأ�ضلوبية: وهي ��ضتخد�م �لأ�ضلوب �لعلمي يف �لبحث. . 10
 �لأخاقية: وهي حتّلي �لباحث مبا يلي: 11. 

�إن على �لباحث م�ض���وؤولية تتطلب  •		�ل�ض���رب، حيث 
�لتحمل، و�لتحمل يتطلب �ل�ضرب. 

�آر�ء �لآخرين مهما �ضوؤلت �أو عظمت.  •		�حر�م 
�لبحث مهما كانت �لعو�ئق  •		�ملثابرة على مو��ضلة 

و�ل�ضعوبات. 
�لهاك.  مطية  �لغرور  �إن  حيث  •		�لتو��ضع، 

ويدمج �ض���يني )1994م( م�ضوؤوليات كل من �لباحث   
و�مل�ضرف يف �لدر��ض���ات �لعليا يف �إعد�د ر�ضالة �ملاج�ضتري 
و�أطروح���ة �لدكت���ور�ه مبا يل���ي: �جتن���اب �لتعميمات �لتي 
ل ت�ض���ندها �أدل���ة كافي���ة، و�جتناب �لتحيز عن���د �ملقارنة، 
و�جتناب �ملبالغات يف ت�ض���وير �ل�ض���لبيات �أو �لإيجابيات، 
و�جتن���اب �لتكر�ر �ململ، وو�ض���وح �ملعايري �مل�ض���تخدمة يف 
عملية ت�ض���نيف �ملادة، وعدم �خلروج عن جوهر �ملو�ضوع 
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بالإ�ضهاب يف مو�ضوعات ثانوية، و�جتناب �حل�ضو يف �ملنت 
بالن�ض���و�ض �ملقتب�ض���ة غري �ل�ضرورية، وو�ض���وح مدلولت 
�مل�ضطلحات وم�ض���د�قيتها و�ضيا�ض���تها، و�لوفاء باخلطة 
من حيث �ملنهج و�مل�ض���مون، و�إير�د �لأدلة �لازمة ملقولت 
�لباح���ث، وتر�بط �لأفكار و�لفق���ر�ت، و�لطر�د يف عملية 
�لتوثي���ق من حي���ث �لرتيب �أو ��ض���تمالها عل���ى �ملعلومات 
�لأ�ضا�ضية و�ضهولة �لعودة �إىل �ملر�جع يف �لقائمة �خلا�ضة 
به���ا، و�ن�ض���باط م�ض���مون فق���ر�ت �ل�ض���تنتاج و�مللخ�ض 
و�لتو�ض���يات مع �لقو�عد �ل�ضليمة لأ�ض���ول �لبحث �لعلمي، 
ودقة �لقتبا�ض �ملبا�ضر و�لأمانة يف �لنقل مبطابقة �ملنقول 
لاأ�ض���ل وجتنب �لت�ض���ويه بتجري���د �لقتبا�ض من �ض���ياقه، 
ودرج���ة م�ض���د�قية �لقتبا�ض���ات، ودرجة عمق وتف�ض���يل 
�ملادة �لعلمية �ملقتب�ضة و�ضلتها بتخ�ض�ض مو�ضوع �لبحث، 
وقوة �لأدلة �لعقلية و�لتقليدية �ضو�ء �أكانت ��ضت�ضهاد�ت �أم 
�أمثل���ة، و�ض���امة �لبحث من �لأخط���اء يف �حلقائق �لعامة 

�لتي حتتاج �إىل �لتوثيق.
ويتطل���ب من ع�ض���و هيئ���ة �لتدري����ض �أن يقدم من نف�ض���ه 
���ا و�إن�ض���انيًّا و�ض���لوكيًّا يف �آن و�ح���د عل���ى  منوذًج���ا معرفيًّ
�ل�ضعيد �لعلمي و�ل�ضلوكي و�لتنويري، و�أن يجعل من نف�ضه 
ق���دوة للطاب يف �لتنظي���م و�لتخطي���ط و�ملثابرة وتطوير 
�ل���ذ�ت و�ملو�ض���وعية و�لأمان���ة و�لعدل وغري ذل���ك. وعليه 
�أن يحثه���م عل���ى �لنخر�ط يف �لن�ض���اطات غ���ري �ملنهجية 
وم�ضاركتهم فيها، كح�ض���ور �لندو�ت و�مل�ضابقات، وبذلك 
ا من  ي�ض���تطيع �أن يك�ض���ب ثقتهم، مما ي�ض���كل حاف���ًز� مهمًّ
حو�فز ��ض���تفادتهم منه و�إقبالهم على م���ا يعلمه لهم. �أما 
تعامله مع طاب �لدر��ض���ات �لعليا ف���اإن ذلك يتطلب منه 
�إر�ضادهم �إىل �ملو�ضوعات �لعلمية �لتي يدر�ضونها ويعّدون 
ر�ضائلهم فيها، كما ير�ضدهم �إىل مقالت ودر��ضات وكتب 
تنا�ض���ب �هتماماتهم ومو�ضوعات ر�ض���ائلهم، وي�ضاعدهم 
على �لت�ضال باأ�ضاتذة ومتخ�ض�ضني يف جمال �هتمامات 
�لطال���ب ودر��ض���ته، وعلي���ه �أن يظهر ثقته به���م ويبادلهم 
�لر�أي يف ق�ض���ايا علمية وغري علمي���ة، و�أن يحاورهم فيما 
ينفعهم �أو ي�ض���رهم في�ضجعهم على ما ير�ه يف م�ضلحتهم 
ويقنعهم بتجنب ما ي�ضرهم. ويف هذ� �ل�ضياق فاإنه ين�ضح 

باأن تنظم �لكلية لقاء�ت عامة دورية بني طاب �لدر��ضات 
�لعلي���ا و�أ�ض���اتذة �لكلية للبحث فيم���ا يو�جهه �لطاب من 
م�ض���كات وم���ا يقدمون���ه من مقرح���ات لتطوي���ر بر�مج 

�لدر��ضات �لعليا )جر�ر، 2005م(.
و�لبح���ث �لعلمي � مهما �ختلف���ت �أهد�فه وجمالته 
�لأكادميي���ة �أو �لجتماعية �أو �ل�ض���لوكية � يبقى عموًما من 
حيث �لعلم و�ملمار�ضة و�لنتيجة �أحد �ضيغ �لقيا�ض و�لتقومي 
ا يتاأثر  و�لبحث �لعلمي، ول يخرج عن كونه �ض���لوًكا �إن�ض���انيًّ
باملعطيات �ل�ضخ�ض���ية و�لبيئية �ملنتجة له عادة، كما يوؤثر 
بنتائجه �لهادف���ة على �لبيئة �ملعنية به. ومن �لعو�مل �لتي 
توؤثر على �ض���احية �لبحث �لعلمي وفعالي���ة نتائجه �أهلية 
�لبحث �لعلمية للقيام بالبح���ث، و�أهلية �لبيئة �لتي يجرى 
فيه���ا �أو بو��ض���طتها �لبح���ث، )حم���د�ن، 1989م(. ويعد 
�لعمل �لبحثي جهًد� علميًّا يحمل م�ض���امني معينة ور�ضالة 
معينة توؤهله لأن ي�ض���مى خطاًبا، ويق�ض���د باخلطاب �للغة 
�ملعربة عن جملة �لروؤى و�لت�ض���ور�ت حول �لو�قع �لربوي 
و�ض���ًفا وحتليًا ونق���ًد� و��ضت�ض���ر�ًفا مل�ض���تقبله، و�خلطاب 
�لبحثي يوؤمل منه �أن يت�ض���م مبعايري �أخاقية معروفة، و�أن 
يت�ض���م �لباحث باأخاقي���ات �لبحث �لعلم���ي يف كل مرحلة 
من مر�حل عمله، مما ي�ض���كل منظومة قيمية بحثية توؤكد 
�ض���دق �لنتائج �لتي مت �لتو�ض���ل �إليها، و�ضدق �لغاية �لتي 
م���ن �أجلها �أجري �لبحث، حيث يرى كثري من �لأكادمييني 
يف �لتعلي���م �لع���ايل �أن �متاك ط���اب �لدر��ض���ات �لعليا 
منظوم���ة �أخاقية وقيمية ب�ض���كل عام و�إك�ض���ابهم ب�ض���كل 
خا����ض �أخاقيات �لبحث يعد مقيا�ًض���ا يوؤخذ به يف جمال 

جودة �لتعليم �جلامعي )�لأ�ضتاذ، 2004م(.
وي���رى �جلمي���ل )2005م( يف ق���ر�ءة مل���ا ج���اء يف 
�لتقريرين �لأول �خلا�ض بالتنمية �لإن�ضانية للدول �لعربية 
للعام 2002م و�لثاين حول �ل�ض���تثمار �لأجنبي يف �لتعليم 
�لعايل �أن �حلاجة و��ضحة بجاء �إىل حترير نظم �لتعليم 
�لعايل و�خلروج من حالة �لبوؤ�ض �لتي يعي�ضها هذ� �لقطاع؛ 
حيث تكمن �مل�ضكلة يف عمليات حتديث �لتعليم �لعايل �لتي 
م���ن �ملفر����ض �أن تو�كب �لتغري�ت و�لتط���ور�ت يف �لعامل، 
فاجلامعة هي �إحدى �ملوؤ�ض�ضات �لر�ئدة يف �ملجتمع، وهذ� 
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يعني �أن تكون �جلامعة هي �حل�ض���ان �لذي ي�ضحب �لعربة 
ولي�ض �لعك�ض، وذلك من خال �لإ�ض���عاع �لفكري و�لعلمي 

لها فيه.   
يف  الطـــاب  يواجههـــا  التـــي  امل�ســـكات  اأهـــم  اأمـــا 
الدرا�ســـات العليا، وكذلك الكليـــات واالأق�سام فيما يتعلق 

بهذه الدرا�سة فيتمثل فيما يلي:  

نق�ض عدد �مل�ض���رفني على طاب �لدر��ض���ات �لعليا؛ . 1
حيث �إن بع�ض �لأق�ضام تعاين من هذه �مل�ضكلة خا�ضة 

مع زيادة �لإقبال على بر�مج �لدر��ضات �لعليا.  
�ض���عف ق���درة بع�ض ط���اب �لدر��ض���ات �لعلي���ا على . 2

��ضتخد�م �لو�ض���ائل �حلديثة �لتي تعينهم على �إجناز 
ر�ضائلهم �لعلمية مثل �حلا�ضب و�لإنرنت.

تكر�ر بع�ض �ملو�ضوعات مع بع�ض �لتعديات �ل�ضكلية . 3
�لعن���و�ن يف كث���ري م���ن �لر�ض���ائل و�لأطروح���ات  يف 

�جلامعية.
ع���دم تفرغ �لطال���ب تفرًغ���ا كامًا ولو ل�ض���نة و�حدة . 4

�نخر�ط���ه  دون  يح���ول  مم���ا  �جلامعي���ة؛  لدر��ض���ته 
�أو ��ض���تغر�قه يف �حلي���اة �جلامعي���ة در��ض���ة وبحًث���ا 
وتو��ض���ًا؛ نتيج���ة ع���دم حتقي���ق �جلامعة �ل�ض���روط 

�ملادية و�لعملية.
وظيفية �ملعرفة �لتي ت�ض���ل �لطاب لي�ض���ت و��ض���حة . 5

لدى �جلامعة؛ مما ي�ض���ري �إىل هام�ض���ية �لعاقة بني 
�جلامع���ة و�حتياج���ات �ملجتم���ع، وحتديًد� م���ا يتعلق 

بخطط �لتنمية فيه.
�فتقار �إ�ض���ر�تيجيات �لتدري�ض �جلامعي �إىل �لبحث . 6

�لعلمي بو�ضفه �أ�ض���لوًبا فعاًل يف تدري�ض �ملو�د �ملقررة 
من �أجل �كت�ضاب �ملعرفة و�إنتاجها و��ضتثمارها.

�فتقار �لرب�مج �لدر��ضية �إىل �لتكاملية و�لتو�زنية يف . 7
بنائها وتنفيذها وتقوميها؛ مما قد يحول دون حتقيق 

�لأهد�ف �لكبرية �أو �لعامة للرب�مج.
�إعادة �لنظر يف بر�مج �لدر��ضات �لعليا ويف �خلطط . 8

�لدر��ض���ية لتك���ون �أك���رث �رتباًطا و��ض���تجابة خلطط 
�لتنمية على �ختافها )جر�ر، 2005م(.  

�لباح���ث  �أن خ�ض���ائ�ض  رم���زون )2004م(  وي���رى   
�جلي���د تتمثل يف: و�ض���ف خطو�ت �لبحث ب�ض���كل �ض���ليم، 
ومطابق���ة نتائج �لدر��ض���ة م���ع �حلقائق �ملعروف���ة، و�تباع 
خط���و�ت معروف���ة يف عملية جم���ع �ملعلوم���ات، و�لدقة يف 
�ض���ياغة عنو�ن �لدر��ضة، وو�ض���وح فكرة �لدر��ضة يف ذهن 
�لباح���ث، وقدرة �لباحث �ملالية و�لزمنية و�جل�ض���دية على 
عملي���ة جمع �ملعلوم���ات �مليد�نية، وكف���اءة �لباحث ومتتعه 
باخل���رب�ت �لبحثية، و�لتفرغ وتوفري �لوقت �لازم لإجر�ء 
�لبح���ث، و�لأمان���ة �لعلمي���ة وت�ض���مل �لأ�ض���لوب �ل���و�يف يف 
�لكتاب���ة و��ضتق�ض���اء �ملعلومة من �لبحوث مبا�ض���رة ولي�ض 
م���ن ط���رف �آخ���ر، و�لتوثي���ق �ل�ض���ليم مل�ض���ادر �ملعلومات 
برد �لقول ل�ض���احبه �لأ�ض���لي، وت�ضل�ض���ل وتر�بط �لبحث، 
و�ختي���ار م�ض���كلة �لبح���ث �لت���ي مل تبح���ث م���ن قب���ل. �أما 
حاف���ظ )2004م( ف���ريى �أن �ض���فات �لباح���ث �لعلمي �أو 
طالب �لدر��ض���ات �لعليا هي: �لقدرة على حتمل �لغمو�ض، 
و�لتفك���ري �لناق���د، وم�ض���توى �لطم���وح، وحتقي���ق �لذ�ت. 

و�ل�ضفات �خللقية للباحث تت�ضمن: 
�ل���روح �لنقدية: وه���ي مناق�ض���ة ونقد وتنفي���ذ �لآر�ء . 1

و�لنظريات و�لقو�نني. 
�لنز�هة: وهي �لتجرد م���ن �لذ�تية يف �لعمل �لعلمي، . 2

وط���رح �مل�ض���الح و�ملي���ول و�لجتاه���ات �ل�ضخ�ض���ية 
جانًبا. 

�حلي���اد: وهي �لوقوف م���ن �لآر�ء و�لأف���كار �ملتباينة . 3
و�ملفاهي���م �ملتع���ددة و�لنظري���ات و�لقو�ن���ني موق���ف 
�ملق���ارن �ملو�زن وع���دم �لنحياز �إىل �أحده���ا �إل بناء 

على تقدير مو�ضوعي بحت. 
�لثقاف���ة �لو��ض���عة و�لتخ�ض�ض���ية: وهي �لتخ�ض����ض . 4

�لدقي���ق بهدف �لتعم���ق يف د�ئرة �ملجال �ملخ�ض����ض 
للباحث. 

�ملو�ضوعية: وهي �لتجرد من �لذ�تية و�لأفكار �مل�ضبقة . 5
و�لآر�ء �خلا�ضة و�لتحيز�ت �لذ�تية. 

      وي�ض���ري فرج���اين )1995م( �إىل �ض���عوبة �لت�ض���ور يف 
�أن يتبن���ى �لباحثون �أخاقيات حمي���دة يف جمتمع ل تقوم 
�حلي���اة �جلامعي���ة و�لبحثية فيه على ن�ض���ق �أخاقي بوجه 
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ع���ام. ويف �لجت���اه ذ�ته ي�ض���ري ح�ض���ني )1995م( �إىل �أن 
�لأخاقيات �لأكادميية تتاأثر ب�ض���ورة و��ض���حة مبنظومة 
�لقو�عد �لأخاقية �ل�ضائدة يف �ملجتمع، وما ي�ضود فيه من 
عو�مل ت�ض���يب �أو جدية يف �لتعامل م���ع �لقو�عد و�لقو�نني 
�لأخاقية. وي�ض���ري فرح���ات )1995م( �إىل �أن �لعر�ف 
مب�ضروعية �ل�ضو�بط �لأخاقية للبحث �لعلمي �لجتماعي 
�أمر لزم لزوم �لأخاق ل�ض���بط �ل�ضلوك �لإن�ضاين برمته. 
�لأخاقي���ة  �مل�ض���وؤولية  �إىل  )1995م(  �ض���ويف  ويعر����ض 
للباح���ث م���ن ز�وية عاقته���ا بالناحي���ة �لفنية لت�ض���ميم 
�لأبحاث كاختيار �مل�ض���كلة، و عينات �لدر��ض���ة، و�لباحثني 
�مل�ض���اعدين وكفاءة �لأد�ة وم�ض���توى ماءمتها، و�أ�ض���باب 
�لتحليل، م�ضرًي� �إىل �أن �لنحر�فات،  و�خلروقات �لكثرية 
�لت���ي ُترتكب بوع���ي، �أو بدون���ه متثل مظهًر� م���ن مظاهر 
�خل���روج على قو�عد �أخاقيات �لبح���ث �لعلمي،  وتناولت 
�ض���الح )1995م( ق�ض���ية �ل�ض���رية و�لعلني���ة يف �لبح���ث 
�لعلم���ي �لجتماع���ي باعتبارها مو�ض���وعا �أخاقيا ما ز�ل 
يحظى باهتم���ام �ملعنيني بالعل���م �لجتماعي �نطاقا من 
�أن عاني���ة �لبحث ون�ض���ر �ملعرفة �لعلمي���ة وتبادل �خلربة 

ونتائج �لبحوث و�لنقد �لعلمي.
وي���رى كث���ريون �أن �لبح���ث �لعلم���ي يف �جلامع���ات 
يو�جه جمموعة من �ل�ضعوبات و�لتحديات ميكن �إجمالها 

فيما يلي: 
•			عدم قناعة �ض���انعي �لقر�ر و�أ�ضحاب �لقطاعات 
�لإنتاجية بالبحث �لعلمي وموؤ�ض�ضاته )�لبطيخي 

و�لعك�ضة، 2000م(.
للجامع���������ات  �ملتاحة  �ملالية  �ملو�رد  •			حم�����دودية 
لأغر�����ض �لبح���ث �لعلم���ي، �ض���و�ء �أكان���ت من 
�أخ���رى  م�ض���ادر  م���ن  �أم  �لذ�تي���ة  م�ض���ادرها 

خمتلفة. 
•		�ض���عف �لدع���م �ل���ذي تقدم���ه موؤ�ض�ض���ات �لعم���ل 
و�لإنتاج يف قطاعات �لقت�ض���اد �ملختلفة للبحث 

�لعلمي. 
�ملوؤهلني  و�لخت�ضا�ض���يني  �لعلم���اء  •		نق����ض عدد 

لإجر�ء �لبحوث �لعلمية. 

بالتدريب  �ملتعلقة  �ملهام  •		تركي���ز �جلامعات على 
على ح�ض���اب �لبح���ث �لعلمي. �رتب���اط �لبحوث 
�لعلمية يف �جلامعات �إىل درجة كبرية بال�ض���عي 
�إىل �حل�ضول على �لرقيات �لأكادميية لأع�ضاء 
�لرتب���اط  �ض���عف  وبالت���ايل  �لتدري����ض،  هيئ���ة 
باملتطلبات �لتنموية وحاج���ات قطاعات �لإنتاج 

و�لعمل )�مل�ضري و�آخرون 2000م(.
•			حد�ثة �لبحث �لعلمي؛ حيث �إن �لأ�ض����ض �لبحثية 
تتغري من باحث �إىل �آخر ومن جامعة �إىل �أخرى. 
•		نق����ض �ملر�جع �لعلمية �ملتخ�ض�ض���ة، مع �رتفاع 
�أثمانها و�حلاجة �إىل جتديدها ب�ض���كل م�ض���تمر، 

مع �ضعف يف توفري �ملر�جع �لأجنبية �ملتقنة. 
•		�لنظ���رة غري �لو�عي���ة �إىل �أهمية �لبحث �لعلمي 
يف �ملحي���ط �لجتماع���ي؛ حي���ث ينظ���ر للبح���ث 

�لعلمي على �أنه م�ضيعة للوقت و�جلهد و�ملال. 
�ملادية و�لإد�رية �لتي  �أو غياب �حلو�ف���ز  •		نق����ض 
ت�ض���جع وحتف���ز �لنخب���ة �لعلمي���ة عل���ى �لعط���اء 

و�لبتكار )عليمات، وعا�ضور، 2000م(. 
•		عدم �إ�ضهام عملية �لتن�ضئة �لأكادميية يف �أق�ضام 
�جلامعات يف تنمية �ملهار�ت �لبحثية و�لتحليلية 
للط���اب وط���اب �لدر��ض���ات �لعليا بخا�ض���ة. 
كذل���ك فق���ر �ملكتب���ات �جلامعي���ة �إىل حد كبري 

)�حل�ضيني، 1995م(.

الدرا�سات ال�سابقة:
�ض���يتم فيم���ا يلي عر����ض بع����ض �لدر��ض���ات �لعربية 
تناول���ت مو�ض���وع  �لت���ي  �ملوؤمت���ر�ت  ونتائ���ج  و�لأجنبي���ة، 

�لدر��ضة، مرتبة ح�ضب �لت�ضل�ضل �لزمني بدًء� بالأحدث:

الدرا�سات العربية:
يف رح���اب جامعة �لريم���وك خال �لف���رة )28-30 �آذ�ر 
2011(، عقدت �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية بالتعاون 
م���ع جامع���ة �لريم���وك �ملوؤمتر �لعرب���ي �لأول حتت �ض���عار 
»�لروؤي���ة �مل�ض���تقبلية للنهو����ض بالبحث �لعلم���ي يف �لوطن 
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�لعرب���ي«، وخل����ض �مل�ض���اركون يف �ملوؤمت���ر م���ن �لباحثني 
و�لأكادميي���ني و�خل���رب�ء يف حق���ول �ملعرف���ة �ملختلفة من 
�ثنتي ع�ضرة دولة عربية، ومن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
و�ململك���ة �ملتحدة، �إىل �أن هناك فج���وة معرفية بني �لعامل 
�ملتقدم و�لوطن �لعربي �نعك�ض���ت على م�ض���توى �حلياة يف 
كاف���ة مناحيه���ا، وخا�ض���ة حمدودي���ة �لإفادة م���ن �لتطور 
�لتقن���ي �ل���ذي ينعم ب���ه �لغ���رب، وحمدودية �ل���دور �لذي 
ي�ض���طلع به �لبحث �لعلم���ي وتطبيقات���ه �ملختلفة يف تنمية 
�ملنطق���ة �لعربي���ة ويف مقدمته���ا �ل�ض���تثمار يف �لعن�ض���ر 
�لب�ضري، مبا يف ذلك �لولوج �إىل �قت�ضاد �ملعرفة يف �لقرن 
�حل���ادي و�لع�ض���رين، وتو��ض���ع �لبحث �لعلم���ي يف �لوطن 
�لعرب���ي وغياب���ه يف �لأولوية �لوطني���ة يف �لأقطار �لعربية. 
كم���ا دع���ا �مل�ض���اركون �إىل �أن يحاك���ي �لبح���ث �لعلمي يف 
�لأقط���ار �لعربية حاجات �ملجتمع���ات �لعربية، و�أن ينطلق 
م���ن �لبيئة �لعربية، ويف ذ�ت �لوقت يعظم �ل�ض���تفادة من 
جتارب �لآخرين من �لدول �ل�ض���ناعية �ملتقدمة. كما �أكد 
�مل�ض���اركون على �ض���رورة بناء �ض���ر�كات بني علم���اء �لأمة 
وباحثيها وموؤ�ض�ض���ات �ل�ضناعة و�لت�ضنيع؛ حتقيًقا لتنمية 
�قت�ض���ادية و�جتماعية م�ض���تد�مة. وقد �نتهى �مل�ض���اركون 
�إىل عدة تو�ض���يات منها: �إن�ض���اء �ض���ندوق لدع���م ومتويل 
�لبحث �لعلمي يف �لوطن �لعربي، و�ضرورة �إن�ضاء �ضندوق 
لدع���م �لباحث���ني م���ن �لط���اب �ملتميزي���ن يف كل جامعة 
دعًم���ا لل�ض���باب وحتفي���ًز� لقدر�تهم على �لبح���ث �لعلمي، 
وقيام وز�ر�ت �لربية وموؤ�ض�ض���ات �لتعليم �لعايل يف �لدول 
�لعربية بتطوير مناهج �لتعليم و�أ�ض���اليب �لتدري�ض بحيث 
تعن���ى بتنمية �لثقاف���ة �لبحثية لدى �لطاب، �إ�ض���افة �إىل 
���ل �لدول �لعربي���ة بحرية �لبحث �لعلم���ي فيها، مبا يف  تكفُّ
ذل���ك �إز�لة �أية عقبات يف وجه �إجر�ء بحوث م�ض���ركة مع 

باحثني وموؤ�ض�ضات بحث عاملية مرموقة.
ويف �ملوؤمتر �ل�ضابق ذكره، هدفت ورقة �لعمل �ملقدمة 
من �آل مقبل )2011م( �إىل �لوقوف على �أهمية �ملمار�ضة 
�لبحثي���ة للطال���ب �جلامع���ي م���ن خ���ال �لط���اع عل���ى 
�لأدبي���ات للتعرف على �أهمية �لبحث �لعلمي وممار�ض���ته، 
و�لوق���وف على بع�ض �لدر��ض���ات �ل�ض���ابقة �لتي تبحث يف 

مدى ممار�ضة �لطالب �جلامعي �ملهارة �لبحثية، و�لتعرف 
عل���ى �ملعوقات ومن ثم �لو�ض���ول �إىل �حلل���ول. وقد خل�ض 

�لباحث �إىل �لنتائج �لتالية: 
•		تفعي���ل وتوثي���ق �لعاق���ة ب���ني جميع �ملوؤ�ض�ض���ات 
�لتعليمي���ة �بتد�ء م���ن موؤ�ض�ض���ات �لتعليم �لعام 

و�نتهاء مبوؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل.
و�مل�ض���ابقات يف جم���ال �لبح���ث  �ل���دور�ت  •		عق���د 

�لعلمي وتكرمي �ملميزين.
يف تفعي���ل �لرب�م���ج  �ملجتم���ع  رم���وز  م�ض���اركة  	 	•
و�لدور�ت �لتي ت�ضاعد يف خدمة �لبحث �لعلمي.

•			�إن�ضاء وحد�ت خا�ضة يف �جلامعات تعنى باإر�ضاد 
�لط���اب وتقدمي �مل�ض���اعد�ت �ملعنوي���ة و�ملادية 

عند عمل �لأبحاث.
بالورقة �حلالية �إىل  �لعمل  �لباحث بتطوير  •		قيام 
عمل در��ضة بحثية ميد�نية للتعرف على �لو�قع، 

ومن ثم و�ضع �ملقرحات بعد ذلك. 
ويف در��ض���ة علي )2011م( ُعّرف �لبحث باأنه كل ما 
يكلف به �لطالب يف �ملرحلة �ملنتهية من �لدر��ضة �جلامعية، 
وي�ض���مى م�ض���اريع �لبحوث. وتكمن �أهميتها لكونها و�حدة 
من �مل�ض���تلزمات �لأ�ضا�ضية لنيل �ض���هادة �لتخرج. ويق�ضد 
من م�ض���اريع �لبحوث تدري���ب �لطالب عل���ى كيفية �إعد�د 
�لبح���وث متهيًد� لإع���د�د بح���وث �ملاج�ض���تري و�لدكتور�ه، 
وتعويد �لطالب على �لتنقيب عن �حلقائق و�كت�ض���اف �آفاق 
جديدة من �ملعرفة، و�لتعبري عن �آر�ئه بحرية و�ض���ر�حة، 
وقد ��ض���تخدمت �لباحثة �ل�ض���تبانة �أد�ة للدر��ض���ة؛ حيث 
�ض���ممت يف �ض���وء معطيات �لأدبيات �لربوية وموؤ�ض���ر�ت 
�مليد�ن، وت�ض���منت )39( فقرة، توزعت على ثاثة حماور 

هي: 
جمال معوقات م�ض���درها �ضخ�ضية �لطالب وم�ضتو�ه . 1

�لعلمي.
جم���ال معوق���ات م�ض���درها �إد�رة �لق�ض���م و�جلامعة . 2

و�لدو�ئر �حلكومية.
جمال معوقات يف �ضخ�ض���ية �مل�ض���رف و�أع�ضاء جلنة . 3

�ملناق�ضة.
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وق���د �أ�ض���فرت �لدر��ض���ة ع���ن تاأكي���د �أع�ض���اء هيئ���ة 
�لتدري�ض على وجود جمموعة من �ملعوقات �لتي حتول دون 
حتقيق م�ضاريع بحوث �لتخرج �أهد�فها، وخا�ضة �ملعوقات 
�لإد�ري���ة و�ملعوق���ات �لت���ي م�ض���درها �ضخ�ض���ية �لطالب 
وم�ض���تو�ه �لعلمي. وم���ن �أبرز �ملعوقات �لتي تو�ض���لت �إليها 

�لدر��ضة: 
عدم معرف���ة �لطالب باآلية �أو هيكلية )كيفية( �إجر�ء . 1

�لبح���وث؛ مما �أدى �إىل خلل يف تنظيم وترتيب تقرير 
�لبحث.

�ض���عف �لثقة بالنف�ض لدى بع����ض �لطاب؛ مما �أدى . 2
�إىل تنمي���ة �ل���روح �لتكالي���ة و�لعتم���اد �لكل���ي على 

�مل�ضرف يف �إجر�ء �لبحث وكتابة تقريره.
�لت�ض���ييع �ملف���رط للوق���ت يف �أم���ور ل تخدم �مل�ض���ار . 3

�لتعليمي و�لبحثي للطالب.
بقاء م�ض���اريع بحوث �لتخ���رج يف �أدر�ج مكتبة �لكلية . 4

دون �ل�ض���تفادة منها، عل���ى �لرغم من �جلهد �لكبري 
�ملبذول يف �إجر�ئها.

 �إلز�م �لتدري�ض���يني بالإ�ض���ر�ف على �أكرث من م�ضروع 5. 
بحثي و�حد.

ويف در��ض���ة عبد �حل���ي )2008م( �لت���ي هدفت �إىل 
�لتع���رف عل���ى �أخاقيات �لبح���ث �لعلمي �مل���ر�د �تباعها، 
وموق���ف �لباحث �لعلمي يف �لوطن �لعربي منها، خل�ض���ت 
�لدر��ض���ة �إىل �أن هن���اك �أهمي���ة كبرية  للباح���ث �لعلمي، 
و�ض���رورة �لهتمام به من خال �ختياره و�إعد�ده وتدريبه 
وتاأهيل���ه. كم���ا يرى �لباحث �أن���ه بقدر م���ا يتو�فر للباحث 
�لعلمي من خ�ض���ائ�ض وق���در�ت يتطلبها �إع���د�د �لبحوث 
�لعلمية وبقدر ما ميتلكه �لباحث من مهار�ت علمية بحثية 
يكون جناحه باحًثا علميًّا. كذلك خرجت �لدر��ضة �إىل �أن 
م���ن �أهم �لعو�مل �ملوؤث���رة  على �ض���احية �لبحث وفعالية 
نتائج���ه �أهلية �لباح���ث �لعلمي���ة للقيام بالبح���ث، و�أهلية 
�لبيئ���ة �لتي يج���رى فيها �لبح���ث، وعلى �لباح���ث �لعربي 
�إن يتفاعل م���ع �لظروف و�لأو�ض���اع �لجتماعية و�لثقافية 
و�لقت�ضادية و�ل�ضيا�ض���ية و�لأمنية ويتاأثر ويوؤثر فيها. ويف 
در��ض���ة )لب���ن( و�آخري���ن )lapin et al،2003( هدفت 

�إىل بن���اء �أمنوذج جلعل مادة �لبح���ث �لعلمي �أكرث فاعلية 
جلعل هذ� �لأمنوذج مادة تدري�ض���ية يف �ملنهاج �لأ�ضا�ض���ي 
للمد�ر�ض، وقد طبقت �لدر��ض���ة على �لأكادميية �لرو�ضية 
للعل���وم، ومعه���د علم �لجتماع يف مو�ض���كو، و�ض���مل طاًبا 
متدربني وخريجني. و�أ�ض���ارت نتائج �لدر��ضة �إىل �إمكانات 
�لطاب ومدى �إ�ضهامهم يف �مل�ضروع، كما �أظهرت �لنتائج 
�مل�ض���اركة �ملكثف���ة للطاب وتو�فر �حلافز و�لف�ض���ول لدى 
بع�ض���هم للح�ض���ول عل���ى �ملعلومة، وه���و ما حقق �لر�ض���ا 

لديهم عن �أنف�ضهم وهو د�فعهم للبحث. 
وي�ضري تقرير �لتنمية �لإن�ضانية �لعربية )2003م( �إىل 
�أن���ه رغم �لزيادة يف عدد �لبحوث �لعربية �إل �أن �لن�ض���اط 
�لبحثي �لعربي ما ز�ل بعيًد� عن �لبتكار ليكون �ضمة ذ�ت 
���ا �إىل قلة �لقتبا�ضات  بعد قيمي، كما ي�ض���ري �لتقرير �أي�ضً
ا من  �ملرجعية يف هذه �لبحوث مما يعك�ض م�ضتوى منخف�ضً
�جلودة. وتو�ض���ل �لتقرير �إىل �أن �أهم �مل�ضوؤوليات و�ملبادئ 
و�لقو�عد �لأخاقية �لتي تت�ض���منها �ملو�ثيق �لأخاقية يف 

جمال �لبحث �لعلمي هي ما يلي: 
و�لأف���ر�د . 1 �جلامع���ات  جت���اه  �لعام���ة  �مل�ض���وؤوليات 

و�ل�ض���امة  )�خل�ضو�ض���ية،  للدر��ض���ة  �خلا�ض���عني 
و�لرعاي���ة، وحفظ �حلق���وق( وجتاه �جلمه���ور �لعام 
)�حل�ض �ل�ضيا�ض���ي و�لجتماعي، وتر�ض���يد �ل�ضيا�ض���ة 
�لعام���ة، و�لنز�هة و�لإن�ض���اف(، وجتاه �لتخ�ض����ض 
)�لأمانة وعدم �لتحيز(، وجتاه �أ�ضحاب �مل�ضروعات 
و�لهيئات �مل�ضرفة على �لبحوث )�لأمانة، وعدم قبول 
�ل�ض���روط �لت���ي تتعار�ض م���ع �لأخاقي���ات �ملهنية(، 
وجتاه �حلكومات )�لأمانة، و�ل�ض���دق، وعدم �لتنازل 

عن �لأخاقيات(. 
يف . 2 للتعام���ل  �ل�ض���بل  و�أف�ض���ل  �لأ�ضا�ض���ية  �لقو�ع���د 

�ملو�قف �خلا�ض���ة بعاقاته���م باملبحوث���ني و�لزماء 
و�مل�ض���تخدمني و�لعم���اء و�ل�ض���لطات �لعام���ة. وم���ن 
�أب���رز �لقو�ع���د: �ملو�ض���وعية و�لنز�ه���ة يف ممار�ض���ة 
�لبحث، ومر�عاة حقوق جمتمع �لبحث، ون�ضر و�تباع 
تعاليم �ملنهج �لعلمي يف �لبحث، وتو�ضيح �للتز�مات 

و�لأدو�ر و�حلقوق. 



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثامن - محرم   1434هـ40

�ملت�ض���منة، . 3 �لأخاقي���ة  و�ملب���ادئ  �ل�ض���لوك  قو�ع���د 
و�لكف���اءة يف �لعم���ل، وحماي���ة م�ض���الح م���ن يعلمون 
معه���م، و�لنز�ه���ة يف جم���الت �لتطبي���ق، و�ح���ر�م 
حقوق وكر�مة �لأفر�د، و�لهتمام مب�ضالح �لآخرين، 
ومر�عاة �مل�ض���وؤولية نحو �ملجتم���ع، و�لتزويد باخلربة 
�لتحي���ز،  وع���دم  �ملهني���ة،  �لكف���اءة  م�ض���توى  ورف���ع 
و�حلفاظ على �خل�ضو�ض���يات و�ل�ض���رية، و�حل�ضول 
عل���ى مو�فقة �ملوؤ�ض�ض���ة قب���ل �إجر�ء �لبح���ث، وتقدمي 
معلوم���ات دقيقة عن خطة �لبحث، و�للتز�م باخلطة 

بعد �ملو�فقة عليها. 
�لأخاقي���ات �ملهنية �ملنظمة لعمل �لبحث، ول�ض���يما . 4

مر�عاة �مل�ضوؤولية �ملهنية، و�مل�ضاعدة يف حماية حقوق 
�لإن�ضان، و�مل�ضوؤولية جتاه �لتخ�ض�ض �لعلمي بالبحث 
عن �ملعرف���ة، و�لجته���اد �لنقدي، وحت�ض���ني �لكفاءة 
�لعلمية، وتعزيز �ل�ضلوك �لأكادميي �لنزيه، ومر�عاة 
حقوق �ملجتمع و�للتز�م نحو �ملو�طن، وحرية �لبحث 

�لعلمي، ومر�عاة مناهج �لبحث. 
وت���رى كل م���ن خلي���ل، وط���ه )2002م( يف حتلي���ل 
�أخاقي���ات �لبحث �لعلم���ي �لجتماعي �لأبعاد و�لق�ض���ايا 
�لأ�ضا�ض���ية � من خال �ملركز �لقومي للبحوث �لجتماعية 
و�جلنائي���ة يف ق�ض���م بحوث وقيا�ض���ات �ل���ر�أي �لع���ام � �أن 
قو�ع���د ومعايري �لبحث �لعلمي تت�ض���من مبادئ �ملمار�ض���ة 
و�لباحث���ني  �مل�ض���تجيبني  �إز�ء  وم�ض���وؤوليات  �لأخاقي���ة 
�مليد�ني���ني وفريق �لعمل �لبحثي، ومر�عاة مبد�أ �ملناف�ض���ة 
�لعادل���ة مع �لزماء و�لكفاءة، و�حلفاظ على �ض���رية كافة 
�ملعلوم���ات �لت���ي من �ض���اأنها �أن حت���دد هوية �مل�ض���تجيبني 
ومر�ع���اة  و�ملنهجي���ة،  �لدق���ة  ومر�ع���اة  و��ض���تجاباتهم، 
�لأمانة و�ملو�ضوعية يف �ل�ضتطاعات. ويف در��ضة �أجر�ها 
�لقي�ض���ي، و�آخ���رون )2001م( بعن���و�ن »م�ض���توى �لوعي 
باأخاقيات �لبحث �لعلمي: در��ض���ة ميد�نية لأع�ضاء هيئة 
�لتدري�ض يف كليت���ي �لآد�ب و�لربية �� عدن«، تكون جمتمع 
�لدر��ض���ة فيها من جميع �أع�ض���اء هيئة �لتدري�ض يف كليتي 
�لربية � عدن و�لآد�ب من حملة �ضهادة �ملاج�ضتري و�للقب 
�لعلمي )�أ�ضتاذ م�ضاعد( فما فوق، �أ�ضارت نتائج �لدر��ضة 

�إىل �أن م�ض���توى وعي �ملبحوثني باأخاقيات �لبحث �لعلمي 
�لجتماعية مل ي�ض���ل بعد �إىل مد�ه �ملطلوب. وعلى �ضعيد 
�ملوق���ف �لأخاق���ي للباحث من �لق�ض���ايا �ملنهجية للبحث 
ك�ض���فت �لدر��ضة عن تدين م�ضتوى وعي و�إدر�ك �ملبحوثني 
له���ذ� �ملجال، �أما حمور �خل�ض���ائ�ض �لأخاقية للباحثني 
يف �لعل���وم �لجتماعي���ة فق���د مثلت حال���ة �أف�ض���ل مقارنة 
بال�ضتجابة يف حموري �ملوقف �لأخاقي من ق�ضايا �لفرد 
و�ملجتمع، و�ملوقف �لأخاقي من �لق�ض���ايا �ملنهجية؛ حيث 
�أ�ض���ارت نتائج �لدر��ض���ة �إىل �أن �لجتاه �لع���ام للمبحوثني 
مييل نحو �لتاأكيد على �خل�ض���ائ�ض �لأخاقية �لتي ينبغي 
�أن يتمتع بها �لباحث �لعلمي. كما �أ�ض���ارت نتائج �لدر��ض���ة 
�إىل ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ض���ائية بني م�ض���توى 
وع���ي �ملبحوثني باأخاقيات �لبح���ث �لعلمي وفًقا ملتغري�ت 

�لكلية، و�جلن�ض، و�للقب �لعلمي، و�ملوؤهل �لعلمي.  

الدرا�سات االأجنبية:
�أج���رى )زوبوفا( )Zubova( و�آخ���رون )2009م( 
در��ض���ة بعنو�ن “طاب �لكلية �خلريج���ون: توجهات نحو 
�لبحث �لعلمي(. وهدفت �لدر��ض���ة �إىل �لتعرف على �آر�ء 
�لطاب �لرو�ض نحو رغبتهم يف �إجر�ء ومز�ولة ن�ض���اطات 
�لبح���ث �لعلمي بعد �لنتهاء من �لدر��ض���ة �جلامعية. وقد 
�أبدى �أكرث من ن�ضف �لعينة �لتي �ضملتها �لدر��ضة رغبتهم 
وحبهم ملو��ض���لة در��ض���تهم �أو �أن لديه���م خطة للجمع بني 
مو��ض���لة �لدر��ض���ة و�لعمل، و�أكد هوؤلء رغبتهم يف �لعمل 
يف �لبح���ث �لعلم���ي ون�ض���اطات �لبح���وث مقارن���ة باأولئك 
�لذي���ن �أر�دو� �لعم���ل يف ن�ض���اطات �أخ���رى. �أم���ا در��ض���ة 
)Pečiuliauskienė, 2008( بعن���و�ن »ق���در�ت �ملعلمني 
يف جم���ال �لبح���وث وت�ض���يري �لن�ض���اط �لبحث���ي: در��ض���ة 
مقارن���ة« لتحديد موقف جامع���ة )فيلنيو����ض( يف ليتو�نيا 
نحو �لن�ضاط �لبحثي �ضمن ممار�ضة �لتدري�ض يف �ملد�ر�ض 
�ل�ضاملة، فقد �أظهرت متيز �لن�ضاطات �لبحثية باجتاهني، 
�لأول ه���و وج���ود عاقة مبا�ض���رة بعملية �لبح���ث �لعلمي، 
و�رتب���اط �لآخ���ر بنتائج �ملمار�ض���ات �لتعليمي���ة. وقد �أتيح 
للمعلمني �مل�ض���اركة يف �إجر�ء �لبحوث �لعلمية، كما ُدعمت 
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�مل�ضاريع �لقائمة على �أ�ضا�ض �لبحث �لعلمي وعلى �مل�ضتوى 
�لوطني، ف�ض���ًا عن �إجر�ء در��ض���ات وظيفية متخ�ض�ضة 
للح�ض���ول على درجة علمية. ومت �لك�ض���ف عن �لن�ضاطات 
�لبحثي���ة للمعلم���ني يف �ملمار�ض���ات �لتعليمية �لت���ي تعك�ض 
�لتجربة وتو�ض���يعها من خال جعلهم ي�ضتخدمون تقنيات 
تعليم مبتكرة. كما �أظهرت نتائج �لدر��ض���ة وجود �ض���عف 
يف ن�ض���اطات بحوث �ملعلمني، �إل �أنهم يوظفون �ملمار�ضات 
�لبحثي���ة يف تدري�ض���هم، وي�ض���اركون يف عمليات ن�ض���اطات 
�لبحوث، �إ�ضافة �إىل �لإ�ضر�ف على �مل�ضاريع �لبحثية �لتي 
يق���وم بها �لطاب يف �ملدر�ض���ة �ل�ض���املة. وكانت �لن�ض���بة 
�ملئوية لهوؤلء �ملعلمني هي �أربعة �أخما�ض �مل�ضتطلعني �لذين 
ي�ض���اركون يف �لبحوث �لربوية. و�أظهرت �لدر��ض���ة كذلك 
�أن مه���ار�ت �لط���اب جي���دة يف جم���ال �لبح���وث )تنفيذ 
وكتابة �لتقارير �لبحثية(، ومع ذلك �أ�ض���ارت �لدر��ضة �إىل 
�أن ثلثه���م مل تن�ض���ر نتائ���ج �أبحاثهم �لدر��ض���ية. ومبقارنة 
مو�قف �مل�ض���تطلعني نحو �لبحوث، �أظهرت �لدر��ض���ة فيما 
يتعلق بالكفاء�ت وتنفيذ منهجية �لبحث �لعلمي �إح�ضائيًّا 
�ختافات كبرية يف جميع �حلالت، ويعزى هذ� �لختاف 
�إىل �أن و�ق���ع �لط���اب فيما يتعلق بقدر�تهم يف ممار�ض���ة 
�لبحوث �أكرث �إيجابية من جمرد �لقيام بتعليمهم �لن�ضاط 
 )Anderson،1998( )�أندر�ض���ون(  و�أج���رى  �لبحث���ي. 
در��ض���ة بعنو�ن »مو�ض���وعات �أخاقي���ة و�أ�ضا�ض���ها �لفرد: 
در��ض���ة مقارنة« هدفت �إىل تعّرف �مل�ض���اكل �لأخاقية يف 
جمال �لبحث مبا يف ذلك فهم �لذ�ت. وناق�ض���ت �لدر��ضة 
بع����ض �مل�ض���اكل �لأخاقي���ة �ملتعلق���ة بالباح���ث وحتدي���د 
عدد من �ملعاي���ري �لأخاقية يف كتابة �لبحوث، و�مل�ض���اكل 
 yea( )لت���ي يو�جهه���ا �لباح���ث. �أم���ا در��ض���ة )ي���اورث�
worth،1997( فقد هدف���ت �إىل �لتعرف على �أخاقيات 
ومب���ادئ �لبح���ث يف �لإد�رة �لأكادميي���ة، حي���ث تو�ض���لت 
�لدر��ض���ة �إىل بع����ض وجه���ات �لنظ���ر ح���ول مو�ض���وعات 
خمتلف���ة من مث���ل كيفية �ض���ياغة �لقر�ر�ت وف���ق �ملعايري 
و�ملب���ادئ �لأخاقية كالعدل و�لإخا�ض يف �لعمل و�لإميان 

ب���ه، وبع����ض �جلو�نب �مل�ض���لكية للبحث �لرب���وي. و�أجرى 
)�ض���ترين و �إليوت( )Stern and Elliot,1995( در��ضة 
هدفت �إىل تطوير منهاج خا�ض لتدري�ض �أخاقيات �لبحث 
�لأكادميي ليقوم �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض بتدري�ضه. و�أو�ضت 
�لدر��ض���ة بوجوب �لعمل على تطوير و��ض���تخد�م �لو�ضائل 
�ل�ض���رورية لأخاقي���ات �لبح���ث، وتدري�ض �أع�ض���اء هيئة 
�لتدري����ض �أخاقيات �لبحث قبل تدري�ض���هم �إياه، وتدري�ض 
�أخاقي���ات �لبح���ث �لرب���وي باجتاهني علمي وفل�ض���في، 
و�لعم���ل ب�ض���ورة جماعية، وحتليل وتف�ض���ري �ملو�ض���وعات 
�لنظرية. وق���ام )�أوليفري( )Olivier, 1992( بدر��ض���ة 
بعن���و�ن »مقايي�ض �لأخاق يف �جلمعي���ة �لأمريكية للبحث 
�لربوي« هدفت �إىل تقييم مقايي�ض �أخاقية معتمدة لدى 
�جلمعية وتطبيقها يف �لتعليم �لعايل. و�أ�ض���فرت �لدر��ض���ة 
عن تطوير مبادئ �إر�ض���ادية للبح���ث �لربوي وتطبيقها يف 

�لتعليم �لعايل ومن هذه �ملبادئ: 
م�ضوؤوليات �لبحث �لربوي. . 1
�ملوؤ�ض�ضة ودورها يف �لبحث �لربوي. . 2
�لتفتح و�لفهم �لذهني. . 3
�لتحرير و�ملر�جعة. . 4
مدى �لإفادة من نتائج �لدر��ضات �لأخرى.. 5

اإجراءات الدرا�سة:
جمتمع الدرا�سة وعينتها: 

يتك���ون جمتم���ع �لدر��ض���ة م���ن جمي���ع �أع�ض���اء هيئة 
�لتدري�ض من حملة �ضهادة �لدكتور�ه يف �لكليات �لإن�ضانية 
)�لربي���ة، �للغ���ات و�لرجم���ة، �لآد�ب، �إد�رة �لأعم���ال( 
م���ن �لذي���ن ي�ض���رفون عل���ى �لر�ض���ائل �لعلمي���ة يف جامعة 
�مللك �ض���عود يف �لف�ض���ل �لدر��ض���ي �لثاين للعام �لدر��ضي 
1432/1431 ه� �لبالغ عددهم )291( ع�ضًو�. وبعد توزيع 
�أد�ة �لدر��ضة على جميع �أفر�د �لدر��ضة، مت �حل�ضول على 
)124( ��ض���تجابة بن�ض���بة )43%( تقريًبا من جميع �أفر�د 
�لدر��ض���ة، ويبني �جلدول )1( توزع �أفر�د عينة �لدر��ض���ة 
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وفًقا ملتغري�ت �لنوع �لجتماعي، و�لرتبة �لأكادميية:
جدول )1 (

توزع اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغرياتها

�لن�ضبة �ملئوية�لعدد�مل�ضتويات �لت�ضنيفية�ملتغري

�لنوع �لجتماعي

54%67ذكر

46%57�أنثى

100%124�ملجموع

�لرتبة �لأكادميية

16%20�أ�ضتاذ

45%56�أ�ضتاذ م�ضارك

39%48�أ�ضتاذ م�ضاعد

100%124�ملجموع

اأداة الدرا�سة:
من �أجل حتقيق �أهد�ف �لدر��ض���ة طّور �لباحثان �أد�ة �لدر��ض���ة لتكون و�ضيلة للح�ضول على �ملعلومات �ملتعلقة بق�ضية 
�لبحث بالعتماد على �لأدب �لنظري �ملت�ض���ل بالدر��ض���ة من خال مر�جعة �لدر��ض���ات و�لأبحاث �ل�ض���ابقة و�أور�ق �لعمل 
و�لدوريات و�ملوؤمتر�ت. وكان عدد فقر�ت �ل�ض���تبانة )60( فقرة، وتكونت من خم�ض���ة جم���الت هي: �لأخاقيات �ملتعلقة 
باختيار �ملو�ض���وع و�إعد�د �خلطة، و�لأخاقيات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار �لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة، و�لأخاقيات �ملتعلقة 
باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ض���ة وجم���ع �لبيانات، و�لأخاقيات �ملتعلق���ة مبعاجلة �لبيانات و�ملعلوم���ات �لبحثية، و�لأخاقيات 
�ملتعلق���ة بعر����ض �لنتائ���ج وحتليلها ومناق�ض���تها. ويبني �جل���دول )2( جمالت �ل�ض���تبانة وعدد فقر�تها و�أرق���ام �لفقر�ت 

ب�ضورتها �لنهائية:
جدول )2(

جماالت اال�ستبانة وعدد فقراتها ب�سورتها النهائية

�أرقام �لفقر�تعدد �لفقر�ت�ملجال�لرقم

1-1010�لأخاقيات �ملتعلقة باختيار �ملو�ضوع و�إعد�د �خلطة.1

11-2030�لأخاقيات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار �لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة.2

31-1545�لأخاقيات �ملتعلقة باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ضة وجمع �لبيانات.3

46-752�لأخاقيات �ملتعلقة مبعاجلة �لبيانات و�ملعلومات �لبحثية.4

53-860�لأخاقيات �ملتعلقة بعر�ض �لنتائج وحتليلها ومناق�ضتها5

وقد ��ضُتخدم �ضلم )ليكرت( �خلما�ضي يف �لإجابة عن فقر�ت �لأد�ة �مل�ضتخدمة وح�ضب �لأوز�ن �ملبينة �إز�ء كل �إجابة 
.)1 :� �: 5، عالية: 4، متو�ضطة: 3، متدنية: 2، متدنية جدًّ )عالية جدًّ
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اإجراءات ت�سحيح اأداة الدرا�سة:
���م و�قع �أخاقيات �لبحث �لعلمي لدى طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود لدى �أفر�د جمتمع �لدر��ضة  ُق�ضِّ
�إىل ثاثة م�ضتويات: )مرتفع، متو�ضط، متدين(؛ وذلك ��ضتناد� �إىل �ضلم )ليكرت( �خلما�ضي، حيث �أعطي �لبديل )عالية 
�( خم�ض درج���ات، و�لبديل )عالية( �أربع درجات، و�لبديل )متو�ض���طة( ثاث درجات، و�لبدي���ل )متدنية( درجتني،  ج���دًّ

�( درجة و�حدة. و�لبديل )متدنية جدًّ
وقد حدد طول �لفئة باملعادلة �لتالية:

طول �لفئة = �لقيمة �لعليا – �لقيمة �لدنيا / عدد �مل�ضتويات
             = )5 – 1( / 3 = 4 / 3 =1.33   وعليه فاإن:

مدى �لفئة �ملتدنية  من 1 – 2.33
مدى �لفئة �ملتو�ضطة من 2.34 –3.66   

مدى �لفئة �لعالية من 3.67 -   5

�سدق االأداة:
    للتاأكد من �ضدق �لأد�ة ُعر�ضت �ل�ضتبانة على عدد من �ملحكمني من �أ�ضاتذة �جلامعات؛ حيث طلب من �ملحكمني در��ضة 
حمتو�ها وبيان �آر�ئهم حول و�ض���وح ودقة �ض���ياغة �جلمل و�لبنود، ومدى �ضمول حمتوى �ل�ضتبانة �أخاقيات مهنة �لربية 
و�لتعليم، و�ل�ض���دق يف �لتعبري عنها، ومدى �ض���مول ومنا�ضبة �لفقر�ت للمجال �لذي تتبعه، ومدى �رتباط �لفقر�ت باملجال 
�ملندرجة حتته، و�أي �قر�حات �أو �إ�ض���افات للمجالت �أو �لفقر�ت �لتي يرى �ملحكم �ض���رورة وجودها. وقد �أ�ض���فر هذ� عن 

بع�ض �ملاحظات �لتي ُعمل بها لزيادة دقة �ل�ضتبانة يف قيا�ض متغري�ت �لبحث.

ثبات االأداة:
للتاأك���د من ثبات �أد�ة �لدر��ض���ة �حُت�ض���ب معامل �لت�ض���اق �لد�خلي با�ض���تخد�م معام���ل )كرونباخ �ألف���ا( لاأد�ة ككل 

وملجالتها �خلم�ضة، ويبني �جلدول )3( معامات �لت�ضاق �لد�خلي لأد�ة �لدر��ضة، �إذ تر�وحت بني )0.89 – 0.98(:
جدول )3(

معامل االت�ساق الداخلي )كرونباخ األفا( الأداة الدرا�سة

قيمة )كرونباخ �ألفا(�ملجالرقم �ملجال

0،88�لأخاقيات �ملتعلقة باختيار �ملو�ضوع و�إعد�د �خلطة.1

0،94�لأخاقيات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار �لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة.2

0،96�لأخاقيات �ملتعلقة باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ضة وجمع �لبيانات.3

0،95�لأخاقيات �ملتعلقة مبعاجلة �لبيانات و�ملعلومات �لبحثية.4

0،98�لأخاقيات �ملتعلقة بعر�ض �لنتائج وحتليلها ومناق�ضتها.5

0،97�لت�ضاق �لكلي ملجالت �لدر��ضة
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متغريات الدرا�سة:
لقد �ضملت �لدر��ضة متغريين م�ضتقلني ومتغرًي� تابًعا و�حًد�.

�ملتغري�ت �مل�ضتقلة وهي م�ضتويان:. 1
�أ   -  �لنوع �لجتماعي )ذكر، �أنثى(.

ب - �لرتبة �لأكادميية )�أ�ضتاذ، �أ�ضتاذ م�ضارك، �أ�ضتاذ م�ضاعد(.
�ملتغري �لتابع:. 2

       درجة �لتز�م طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود باأخاقيات �لبحث �لعلمي من وجهة نظر �أ�ضاتذتهم. 

املعاجلة االإح�سائية:
لاإجابة عن �أ�ضئلة �لدر��ضة ��ضُتخدمت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 
على كل جمال من جمالت �لدر��ضة، كما ��ضُتخدمت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية وحتليل �لتباين �لأحادي 
للتعرف على دللت �لفروق بني متو�ض���طات �إجابات �أفر�د عينة �لدر��ض���ة على  جمالت �أد�ة �لدر��ضة وفًقا ملتغري�ت �لنوع 

�لجتماعي و�لرتبة �لعلمية. 

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
ُجمعت �لبيانات بو��ضطة �أد�ة �لدر��ضة، و�ضيتم عر�ضها وفًقا لأ�ضئلة �لدر��ضة.

اأواًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: ما درجة �لتز�م طاب �لكليات �لإن�ضانية يف جامعة �مللك �ضعود باأخاقيات 
�لبحث �لعلمي من وجهة نظر �أ�ضاتذتهم ؟

ولاإجابة عن هذ� �ل�ضوؤ�ل �حُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على جمالت 
�لدر��ضة و�لأد�ة �لكلية، حيث كانت كما هي مو�ضحة يف �جلدول )4(:

جدول )4(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على جماالت الدرا�سة واالأداة الكلية

�مل�ضتوى
 ترتيب �ملجال
 ح�ضب �لقوة

)�لرتبة(

 �لنحر�ف
�ملعياري

 �ملتو�ضط
�حل�ضابي �ملجال رقم �ملجال

متو�ضط 1 0.57 2.62 �لأخاقيات �ملتعلقة باختيار �ملو�ضوع و�إعد�د �خلطة. 1

متو�ضط 2 0.59 2.48  �لأخاقيات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار �لنظري
و�لدر��ضات �ل�ضابقة. 2

متو�ضط 3 0.69 2.46  �لأخاقيات �ملتعلقة باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ضة وجمع
�لبيانات. 3

متو�ضط 5 0.68 2.40  �لأخاقيات �ملتعلقة مبعاجلة �لبيانات و�ملعلومات
�لبحثية. 4

متو�ضط 4 0.70 2.43  �لأخاقيات �ملتعلقة بعر�ض �لنتائج وحتليلها
ومناق�ضتها. 5

متو�ضط 0.59 2.48 �لأد�ة �لكلية
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يبني �جلدول �ل�ضابق �أن �ملجال �لأول “�لأخاقيات �ملتعلقة 
باختيار �ملو�ض���وع و�إعد�د �خلطة” قد �حتل �ملرتبة �لأوىل 
مبتو�ضط ح�ض���ابي )2.62( و�نحر�ف معياري )0.57(، 
وجاء �ملجال �لثاين “�لأخاقي���ات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار 
�لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة” يف �ملرتبة �لثانية مبتو�ضط 
ح�ض���ابي )2.48( و�نح���ر�ف معي���اري )0.59(، وج���اء 
�ملج���ال �لثالث “�لأخاقي���ات �ملتعلقة باإج���ر�ء�ت تطبيق 
�لدر��ض���ة وجم���ع �لبيان���ات” فق���د �حت���ل �ملرتب���ة �لثالثة 
مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.46( و�نحر�ف معياري )0.69( 
�أما �ملجال �لر�بع “�لأخاقيات �ملتعلقة مبعاجلة �لبيانات 
و�ملعلومات �لبحثية” فقد �حتل �ملرتبة �خلام�ضة مبتو�ضط 
ح�ضابي )2.40( و�نحر�ف معياري )0.68(، و�أما �ملجال 
�خلام����ض “�لأخاقيات �ملتعلقة بعر����ض �لنتائج وحتليلها 
ومناق�ض���تها” فقد �حتل �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي 
)2.43( و�نحر�ف معياري )0.70(. وقد بلغت تقدير�ت 
�أفر�د �لعينة على �لأد�ة �لكلية )2.48( بانحر�ف معياري 
)0.59(، وه���و يقابل �لتقدير بدرجة متو�ض���طة، كما كان 

حال جميع جمالت �لدر��ضة.
تعقيًب���ا عل���ى هذه �لنتائ���ج، ياحظ من �جل���دول )4( �أن 
متو�ض���طات �ملجالت كلها جاءت يف مدى �لفئة �ملتو�ض���طة 
وتر�وحت بني )2،62- 2،43(، كما ياحظ �أن متو�ضطات 
�ملج���الت �ملتعلق���ة بالدر��ض���ة �مليد�ني���ة وه���ي �ملج���الت 
)�لثال���ث، و�لر�ب���ع، و�خلام�ض(، جاءت متو�ض���طاتها �أقل 
م���ن غريها م���ن �ملجالت، وقد يف�ض���ر ذلك ب���اأن �لأعمال 
�لبحثي���ة �ملتعلقة بهذه �ملجالت �لثاث���ة هي جوهر �لعمل 
�لبحثي، وبذلك تعد �ملح���ك �لرئي�ض لالتز�م باأخاقيات 
�لبحث �لعلمي، وهذ� يقودنا �إىل ماحظة �فتقار مقرر�ت 
�لأق�ض���ام �لأكادميية يف �لبحث �لعلم���ي �إىل وجود حمتوى 
متخ�ض����ض يف �أخاقيات �لبحث �لعلمي. وهذ� ي�ضري �إىل 

�أن �ض���احية �لبحث وفعالي���ة نتائجه تعتمد عل���ى �لأهلية 
�لعلمي���ة للباح���ث لإج���ر�ء �لبح���ث، و�أهلي���ة �لبيئ���ة �لت���ي 
يج���ري فيها �لبح���ث. وهذ� م���ا �أكده حم���د�ن )1989م( 
م���ن حيث كفاي���ة �لباح���ث ومعرفته �لنظري���ة و�لتطبيقية 
ملفاهي���م ومبادئ وط���رق و�أدو�ت وتخطيط وتنفيذ �لبحث 
�لعلم���ي، وميول���ه و�أخاقياته �لعامة نح���و �لبحث عموًما، 
و�ملحافظة عل���ى دقة نتائجه بوجه خا����ض. و�تفقت نتائج 
�لدر��ض���ة م���ع كثري من نتائج �لدر��ض���ات �ل�ض���ابقة ونتائج 
�ملوؤمت���ر�ت و�أور�ق �لعم���ل مثل در��ضة)�لقي�ض���ي و�آخرين، 
2001م(، ودر��ضة )فرجاين، 1995م(، ودر��ضة )ح�ضني، 
1995م(، ودر��ض���ة )فرح���ات،1995م( �لت���ي �أكدت على 
���ا  �أهمي���ة �ل�ض���و�بط �لأخاقية للبحث �لعلمي. وهذ� �أي�ضً
ما �أكدته در��ض���ة �ض���ويف )1995م( من حيث �مل�ض���وؤولية 
�لأخاقي���ة للباح���ث من ز�وي���ة عاقتها بالناحي���ة �لفنية 
لت�ضميم �لأبحاث و�خلروقات �لكثرية �لتي ترتكب بوعي، 
�أو بدونه مما ميثل مظهًر� من مظاهر �خلروج على قو�عد 

�أخاقيات �لبحث �لعلمي.

النتائـــج املتعلقة بدرجة التـــزام طاب الكليات االإن�سانية 
يف جامعـــة امللـــك �سعـــود باأخاقيـــات البحـــث العلمي من 

وجهة نظر اأ�ساتذتهم بح�سب جماالت الدرا�سة:
لاإجابة عن هذ� �ل�ض���وؤ�ل �حُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية 
و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت 

جمالت �لدر��ضة حيث جاءت على �لنحو �لتايل:
�أ- �ملج���ال �لأول: �لأخاقي���ات �ملتعلقة باختيار �ملو�ض���وع 

و�إعد�د �خلطة:
�ملعياري���ة  و�لنحر�ف���ات  �حل�ض���ابية  �ملتو�ض���طات  كان���ت 
لتقدي���ر�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت ه���ذ� �ملجال كما هي 

مو�ضحة يف �جلدول )5(:
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جدول )5(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على فقرات جمال االأخاقيات املتعلقة باختيار 

املو�سوع واإعداد اخلطة

�مل�ضتوى

ترتيب 
�لفقرة 

ح�ضب �لقوة 
)�لرتبة(

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�ضط 
�حل�ضابي �لفقرة رقم �لفقرة

متو�ضط 5 0.92 2.70 يختار �لطاب مو�ضوعات در��ضتهم بناء على 
قيمتها �لعلمية.

متو�ضط 9 0.75 2.35 ي�ضري �لطاب �إىل �لدر��ضات �لتي �ضبقتهم يف 
در��ضة �مل�ضكلة نف�ضها.

متو�ضط 4 0.89 2.76 يختار �لطاب مو�ضوعات تكررت در��ضتها 
لوجود فائدة �ضخ�ضية تربر ذلك.

متو�ضط 3 0.90 2.78 يعد �لطاب خطط در��ضتهم بعد �لطاع �لكايف 
على جو�نب �ملو�ضوع �ملتعلقة بالدر��ضة.

متو�ضط 8 0.88 2.51 يلتزم �لطاب يف �إعد�دهم خطة در��ضتهم 
مبعايري �ملنهج �لعلمي و�إجر�ء�ته.

متو�ضط 1 0.57 2.85 يعتمد �لطاب على جهدهم �لذ�تي يف �إعد�د خطة �لدر��ضة بدًل من 
ا �أو جزئيًّا على خطط بحوث م�ضابهة �ضابقة. �لعتماد كليًّ

متو�ضط 10 0.75 2.34
يلتزم �لطاب بخطة �لدر��ضة �ملعتمدة ر�ضميًّا 
ما مل يتم �إجر�ء تعديل مبحتو�ها من قبل جهة 

�لإ�ضر�ف �لر�ضمية.

متو�ضط 7 0.71 2.52

ي�ضري �لطاب �إىل �لتعديات �لتي ي�ضطرون 
لإجر�ئها على �خلطة �لأ�ضلية بناء على 

�لإجر�ء�ت �لإ�ضر�فية �ملعتمدة باملوؤ�ض�ضة 
�لتعليمية.

متو�ضط 2 0.87 2.84 يختار �لطاب مو�ضوعات بحثية ر�ئدة.

متو�ضط 6 0.94 2.61 يقدم �لطاب خطط بحث متكاملة. 1 .10

متو�ضط 1 0.57 2.62 �ملجال كله

يب���ني �جلدول �ل�ض���ابق �أن �لفقرة )6( ون�ض���ها: “يعتمد �لطاب عل���ى جهدهم �لذ�تي يف �إعد�د خطة �لدر��ض���ة بدًل من 
ا �أو جزئيًّا على خطط بحوث م�ض���ابهة �ض���ابقة” قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي )2.85( و�نحر�ف  �لعتماد كليًّ
معياري )0.57( ومب�ض���توى متو�ض���ط، وجاءت �لفقرة )9( ون�ض���ها: “يختار �لطاب مو�ض���وعات بحثية ر�ئدة” باملرتبة 
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���ا، و�حتلت �لفقرة )7( ون�ضها:  �لثانية مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.84( و�نحر�ف معياري )0.87( ومب�ض���توى متو�ضط �أي�ضً
“يلتزم �لطاب بخطة �لدر��ض���ة �ملعتمدة ر�ض���ميًّا ما مل يتم �إجر�ء تعديل مبحتو�ها من قبل جهة �لإ�ض���ر�ف �لر�ض���مية” 
ا، وقد بلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي  �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )2.34( و�نحر�ف معياري )0.87( مب�ضتوى متو�ضط �أي�ضً

لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على هذ� �ملجال كله )2.62( و�نحر�ف معياري )0.57(، وهو يقابل �لتقدير بدرجة متو�ضطة.
تعقيًبا على نتائج هذ� �ملجال، كما هو ماحظ يف �جلدول )5( جميع �لفقر�ت وقعت قيم متو�ضطاتها يف مدى فئة �لدرجة 
�ملتو�ض���طة، بل �إنها وقعت يف �مل�ض���توى �ملنخف�ض يف هذ� �ملدى؛ حيث مل تتجاوز قيمة �أعلى متو�ض���ط للفقر�ت عن )2،85(، 
و�لأكرث �أهمية �أن �لفقرة �لتي ن�ض���ها: “يلتزم �لطاب بخطة �لدر��ض���ة �ملعتمدة ر�ض���ميًّا ما مل يتم �إجر�ء تعديل مبحتو�ها 
ر ذلك باأن بع�ض طاب  من قبل جهة �لإ�ضر�ف �لر�ضمية “ جاءت يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )2.34(، وقد يف�ضَّ
�لدر��ض���ات �لعلي���ا ينجزون خططهم �لبحثية دون بلورة م�ض���بقة ملنهجية �لبحث؛ وذلك حت���ى يتمكن من �إقر�ر �خلطة بعد 
�جتيازه �لختبار �ل�ض���امل، ولذلك قد يجري �لطاب تعديات على �خلطة دون �إجر�ء�ت ر�ض���مية قد تعيقهم. �أما �لفقرة 
�لتي ن�ض���ها: “ي�ض���ري �لطاب �إىل �لدر��ض���ات �لتي �ضبقتهم يف در��ضة �مل�ضكلة نف�ض���ها” فقد جاءت يف �ملرتبة قبل �لأخرية 
مبتو�ض���ط )2.35(، وقد يف�ض���ر هذ� باأن بع�ض �لطاب قد ل ي�ضريون �إىل �لدر��ضات �ل�ضابقة للم�ضكلة نف�ضها؛ حتى ل يّرد 
مو�ض���وعه �لذي �ختاره، وقد يختار عدم �لإ�ض���ارة �إىل �لدر��ضات �ل�ضابقة للم�ضكلة نف�ض���ها حتى ي�ضهل على نف�ضه �لتجربة 
�لبحثي���ة فيم���ا يتعل���ق بالإطار �لنظري و�ملنهجي���ة و�لتحليل. كذلك قد يلج���اأ بع�ض �لطاب �ىل �ختيار مو�ض���وعات بحثية 
تتطلب مر�جع غري متو�فرة �أو م�ض���كات بحثية تتعلق باجتاهات �مل�ض���رفني عليهم؛ مما ي�ض���هم يف جعل �لطالب غري قادر 
عل���ى �لإيف���اء مبتطلبات �خلطة. ويف �ملقاب���ل قد ينظر كثري من �لطاب �إىل �لق�ض���ية �لبحثية بو�ض���فها مهمة مرحلية يف 
در��ض���ته وعليه �أن ينهيها باأق�ض���ر �لطرق و�أقلها تكلفة عليه؛ مما ي�ض���هم يف �إخال �لطالب بالتم�ضك بالقو�عد �لبحثية يف 

�إجناز خطته. 
 ب- �ملجال �لثاين: �لأخاقيات �ملتعلقة باإعد�د �لإطار �لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة:

كانت �ملتو�ض���طات �حل�ض���ابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت هذ� �ملجال كما هي مو�ض���حة يف 
�جلدول )6(:

جدول )6(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على فقرات جمال االأخاقيات املتعلقة باإعداد 

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

�مل�ضتوى ترتيب �لفقرة 
ح�ضب �لقوة

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�ضط 
�حل�ضابي �لفقرة رقم 

�لفقرة

متو�ضط 16 0.82 2.38 و�لدر��ضات  �لعلمية  �ملادة  وحتليل  بجمع  �لطاب  يقوم 
�ل�ضابقة بناء على درجة �ضلتها مبو�ضوع �لدر��ضة.

متو�ضط 10 0.82 2.49
�لنظري  �لإطار  يف  �ملقتب�ضة  �لن�ضو�ض  �لطاب  ي�ضّمن 
مو�ضوع  وبني  بينها  عاقة  �إيجاد  بق�ضد  منهم  تعديل  دون 

�لدر��ضة.
متو�ضط 4 0.89 2.76 يقتب�ض �لطاب �لن�ضو�ض بح�ضب �حلاجة �إليها.
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�مل�ضتوى ترتيب �لفقرة 
ح�ضب �لقوة

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�ضط 
�حل�ضابي �لفقرة رقم 

�لفقرة

متو�ضط 14 0.81 2.45 فر�ضيات  مع  تتفق  �لتي  باملعلومات  �لطاب  ي�ضت�ضهد 
در��ضتهم و�ملخالفة لها على حد �ضو�ء.

متو�ضط 12 0.83 2.46 �ملو�فقة  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  بنتائج  �لطاب  ي�ضت�ضهد 
لفر�ضيات بحثهم، و�ملخالفة لها على حد �ضو�ء.

متو�ضط 6 0.83 2.59
ليتمكنو�  وت�ضنيفها  �ملعلومات  بتحليل  �لطاب  يقوم 
�لعلمية  �ملنهجية  وفق  ونتائجه  �لبحث  ب�ضياق  ربطها  من 

�مل�ضتخدمة.
متو�ضط 3 0.86 2.72 يلتزم �لطاب �حلياد يف عر�ضهم لاأفكار �ملتباينة.

متو�ضط 1 0.84 2.82 لاآر�ء  عر�ضهم  عند  �ملخالف  �لر�أي  �لطاب  ين�ضف 
�ملخالفة لر�أيهم.

متدنية 20 0.81 2.02 �أو  �ل�ضخرية  طابع  حتمل  �لتي  �لعبار�ت  �لطاب  يتجنب 
�لتهكم جتاه �آر�ء �لآخرين.

متو�ضط 8 0.69 2.52 يلتزم �لطاب �لدقة يف جمع وحتليل مادة �لإطار �لنظري 
و�لدر��ضات �ل�ضابقة.

متو�ضط 9 0.88 2.50 در��ضة  يف  �ضبقوهم  �لذين  �لآخرين  عن  ينقلونه  ما  كل  �لطاب  يوثق 
�ملو�ضوع.

متو�ضط 7 0.84 2.56 يتاأكد �لطاب من م�ضادر �ملعلومات �لتي ينقلون منها.

متو�ضط 11 0.97 2.48 يبتعد �لطاب عن �نتحال �أعمال �لآخرين و�آر�ئهم ون�ضبتها 
لأنف�ضهم.

متو�ضط 13 0.88 2.46 يتجنب �لطاب �لتعديل يف فحوى وحمتوى ما ينقلونه عن 
�لآخرين.

متدنية 19 0.93 2.30 يبتعد �لطاب عن تزوير �أعمال �لآخرين �أو ت�ضويه �أفكارهم 
باأية و�ضيلة كانت.

متو�ضط 17 0.84 2.38
�مل�ضادر  تنقل عن  �لتي  �لثانوية  �إىل مل�ضادر  �لطاب  يلجاأ 
�لأ�ضا�ضية فقط، عندما ل يتمكنون من �لو�ضول �إىل �مل�ضادر 

�لأ�ضا�ضية.

متو�ضط 18 0.96 2.34 يبتعد �لطاب عن حماولة �ضرقة �أجز�ء من بحوث �آخرين 
و��ضتخد�مها يف مو�ضوع بحثهم.

متو�ضط 2 0.84 2.77 على  �حل�ضول  يف  و�ملثابرة  �لطاع  حب  �لطاب  يلتزم 
�ملعلومات �جلديدة يف مو�ضوع �لدر��ضة.

متو�ضط 4 0.87 2.65 يحر�ض �لطاب على تنويع م�ضادر �ملعلومات �لتي يجمعونها 
لاإطار �لنظري وحتديثها.

متو�ضط 15 0.89 2.39 يوثق �لطاب �مل�ضادر �لتي رجعو� �إليها فقط.

متو�ضط 2 0.59 2.48 �ملجال كله
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يب���ني �جل���دول �ل�ض���ابق �أن �لفق���رة )18( �لت���ي ن�ض���ها: 
�لر�أي �ملخالف عند عر�ض���هم لاآر�ء  “ين�ض���ف �لطاب 
�ملخالف���ة لر�أيه���م” ق���د �حتل���ت �ملرتبة �لأوىل مبتو�ض���ط 
ح�ض���ابي )2.82( و�نح���ر�ف معياري )0.84( وم�ض���توى 
متو�ض���ط، وج���اءت �لفق���رة )28( �لت���ي ن�ض���ها: “يلتزم 
�لطاب حب �لطاع و�ملثابرة يف �حل�ضول على �ملعلومات 
�جلديدة يف مو�ضوع �لدر��ضة” يف �ملرتبة �لثانية مبتو�ضط 
ح�ض���ابي )2.77( و�نح���ر�ف معياري )0.84( وم�ض���توى 
ا، و�حتلت �لفقرة )25( �لتي ن�ضها: “يبتعد  متو�ضط �أي�ضً
�لطاب ع���ن تزوير �أعم���ال �لآخرين �أو ت�ض���ويه �أفكارهم 
باأية و�ض���يلة كانت” �ملرتبة قبل �لأخرية مبتو�ض���ط ح�ضابي 
 ، )2.30( و�نح���ر�ف معي���اري )0.93( وم�ض���توى متدنٍّ
و�حتل���ت �لفق���رة )19( �لتي ن�ض���ها: “يتجن���ب �لطاب 
�لعب���ار�ت �لتي حتمل طابع �ل�ض���خرية �أو �لتهكم جتاه �آر�ء 
�لآخري���ن” �ملرتب���ة �لأخرية مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.02( 
ا. وقد بلغ  و�نحر�ف معياري )0.81( وم�ضتوى متدنٍّ �أي�ضً
�ملتو�ضط �حل�ضابي لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على هذ� �ملجال 
)2.48( و�نح���ر�ف معياري )0.59( وهو يقابل �لتقدير 

بدرجة متو�ضطة.
وتعقيًبا على نتائج هذ� �ملجال، ياحظ من قيم �ملتو�ضطات 
للمجال �أنها و�إن كانت يف مدى فئة �لدرجة �ملتو�ض���طة، �إل 
�أنه���ا وقعت يف �مل�ض���توى �ملنخف�ض يف ه���ذ� �ملدى، وجاءت 
�آخ���ر �لفق���ر�ت ترتيًب���ا يف هذ� �ملج���ال �لفقرت���ان )19( 
و)20(، وبح�ض���ب ه���ذ� �ملج���ال ج���اءت قيم متو�ض���طاتها 
يف �مل�ض���توى �ملت���دين، و�حتلت �لفقرة )19( �لتي ن�ض���ها: 
“يتجن���ب �لطاب �لعب���ار�ت �لتي حتمل طابع �ل�ض���خرية 
�أو �لتهك���م جتاه �آر�ء �لآخرين” �ملرتبة �لأخرية مبتو�ض���ط 
ح�ض���ابي )2.02(، وقد تف�ض���ر هذه �لنتيجة على �أن بع�ض 
�لطاب مييل �إىل �لتقليل من �ض���اأن �أعمال و�آر�ء �لآخرين 
ا منهم على �إعطاء  يف مو�ض���وع �لبحث نف�ضه؛ وذلك حر�ضً
قيمة �أكرب لأعمالهم و�آر�ئهم �خلا�ض���ة ودعًما ملا تو�ض���لو� 
�إلي���ه من نتائج، وه���ذ� �إخال باأخاقي���ات �لبحث �لعلمي 
مثل �حر�م �آر�ء �لآخرين و�إن�ض���افهم و�لعر�ف باحلق 
و�إن كان �ض���د ما يذه���ب �إليه �لباحث. �أم���ا �لفقرة )25( 

فقد �حتلت �ملرتبة قبل �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )2.30( 
ومب�ض���توى مت���دن ون�ض���ها: “يبتع���د �لطاب ع���ن تزوير 
�أعم���ال �لآخرين �أو ت�ض���ويه �أفكارهم باأية و�ض���يلة كانت”، 
وهذه �لفقرة ذ�ت عاقة بالفقرة )19( وتتعلق باإن�ض���اف 
�أعم���ال �لآخري���ن و�إظهاره���ا و�إظه���ار م���ا فيه���ا من حق. 
� م���ن مدى فئة �لدرجة  وج���اءت بع�ض �لفقر�ت قريبة جدًّ
�ملتدني���ة، و�إن كان���ت تقع يف م���دى فئة �لدرجة �ملتو�ض���طة 
مثل �لفقرة )27( �لتي جاءت يف �لرتيب )18( بناء على 
قيم �ملتو�ضطات �حل�ض���ابية، ون�ضها: “يبتعد �لطاب عن 
حماولة �ض���رقة �أجز�ء من بحوث �آخرين و��ض���تخد�مها يف 
مو�ض���وع بحثهم”، وهذ� موؤ�ض���ر على �لفتقار �إىل �لأمانة 
�لعلمي���ة يف �لتعامل مع �أعمال �لآخرين وعدم ن�ض���بتها �إىل 
�أ�ضحابها بق�ض���د �أو غري ق�ضد. كما جاءت �لفقرة )11( 
وترتيبه���ا )16( يف ه���ذ� �ملجال ون�ض���ها: “يقوم �لطاب 
بجمع وحتليل �ملادة �لعلمية و�لدر��ضات �ل�ضابقة بناء على 
درجة �ضلتها مبو�ضوع �لدر��ضة”، وقد تف�ضر هذه �لنتيجة 
باأن بع�ض �لطاب ل يبذل �جلهد �ملطلوب يف �إعد�د �ملادة 
�لعلمية و�لطاع على �لدر��ض���ات �ل�ض���ابقة ذ�ت �لرتباط 
�ملبا�ضر مبو�ضوع �لدر��ضة، و�إمنا يكتفي مبا يقع حتت يديه 
و�إن كان �رتباطه مبو�ض���وع �لدر��ض���ة �ضعيف، وقد ل يكون 
هن���اك �رتباط �إل بال�ض���م، وقد تف�ض���ر كذلك ب���اأن بع�ض 
�لطاب يكون مدفوًعا �إىل مثل هذ� �لت�ض���رف برغبته يف 
�إظهار �لكم �لكبري �لذي متكن من جمعه بغ�ض �لنظر عن 

قيمته بالن�ضبة ملو�ضوع �لدر��ضة.
���ا، ياح���ظ �أن بع�ض  وتعقيًب���ا على نتائج هذ� �ملجال �أي�ضً
�لطاب ق���د يقع يف ماآزق �أخاقية تت�ض���ل بالقتبا�ض من 
�لآخرين، فالأمانة �لعلمية تقت�ض���ي من �لباحث �أن ي�ض���ري 
�إىل �مل�ضادر �لتي �قتب�ض منها، �ضو�ء �أكان ذلك �لقتبا�ض 
���ا لفكرة، فالأمان���ة �لعلمية ُتعد من  ا �أم كان تلخي�ضً حرفيًّ
�أولويات �لف�ض���ائل �لتي يجب �أن يتحلى بها �لعامل و�ملفكر، 
و�أن �لباح���ث �ض���تكون ل���ه �ض���معة علمية عندما ي�ض���تخدم 
�مل�ض���ادر �لتي ��ض���تعان بها يف بحثه ��ض���تخد�ًما �ضحيًحا 
بعيًد� عن �لت�ض���ويه وم�ض���خ �أعمال �لآخرين. ولعل �ل�ض���بب 
���ا قد يعود �إىل عدم تو�فر �لوقت �لكايف لدى �لطاب  �أي�ضً
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لب���ذل �جلهد �لازم للتحقق من �ملعلومات �ملتو�فرة لديهم، �أو �لبحث عن م�ض���ادر �أخ���رى ملر�جعهم، وكذلك جهل بع�ض 
�لطاب باأهمية �لبيانات و�ملعلومات �لتي ح�ضلو� عليها،  و�ضعف حتري بع�ض �لطاب �لدقة يف �لنقل �أو توظيف �لبيانات 

ب�ضكل مائم. 
ج- �ملجال �لثالث: جمال �لأخاقيات �ملتعلقة باإجر�ء�ت تطبيق �لدر��ضة وجمع �لبيانات:

كانت �ملتو�ض���طات �حل�ض���ابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت هذ� �ملجال كما هي مو�ض���حة يف 
�جلدول )7(:

جدول )7(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على فقرات جمال االأخاقيات املتعلقة باإجراءات 

تطبيق الدرا�سة وجمع البيانات

المستوى ترتيب الفقرة حسب القوة )الرتبة( االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي الفقرة رقم 

الفقرة

متو�ضط 14 0.78 2.37
�لدر��ضة  منهجية  �لطاب  يختار 
�لتي  �لدر��ضات  لطبيعة  �ملنا�ضبة 

يقومون بها.

متو�ضط 6 0.80 2.52

تكون  �أن  على  �لطاب  يحر�ض 
غري  �لدر��ضة  تطبيق  �إجر�ء�ت 
على  �إيجاًبا  �أو  �ضلًبا  موؤثرة 

��ضتجابات �أفر�د �لدر��ضة.

متو�ضط 7 0.86 2.52 يلتزم �لطاب بالدقة عند �ختيار 
وبناء �أدو�ت �لدر��ضة.

متو�ضط 2 0.96 2.61
�ملبا�ضر  بالإ�ضر�ف  �لطاب  يلتزم 
على من يتعاونون معهم يف تطبيق 

�لدر��ضة.

متو�ضط 12 0.82 2.42
بناء  عند  �لطاب  ي�ضتخدم 
�لعبار�ت  و�ملقابات  �ل�ضتبانات 

�حليادية.

متو�ضط 1 0.96 3.06

حاجتهم  عند   � �لطاب  يلتزم 
 � �ضابق  بحث  �أد�ة  ��ضتعارة  �إىل 
م�ضبق  خطي  �إذن  على  باحل�ضول 

من �ضاحب �لأد�ة.

متو�ضط 8 0.70 2.51

�لدر��ضة  جمتمع  �لطاب  يختار 
�حلقيقي  �مل�ضدر  ميثلون  لأنهم 
م�ضدر  لأنهم  ولي�ض  للمعلومات 

بيانات تو�فق وجهة نظره.
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المستوى ترتيب الفقرة حسب القوة )الرتبة( االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي الفقرة رقم 

الفقرة

متو�ضط 4 0.89 2.76
تكون  �أن  على  �لطاب  يحر�ض 
و�ل�ضفهية  �ملكتوبة  �إر�ضاد�تهم 

لأفر�د �لدر��ضة حيادية.

متو�ضط 9 0.87 2.47

طريقة  يف  �لطاب  يحافظ 
على  �لدر��ضة  لأدو�ت  تطبيقهم 
�ضرية �ملعلومات وخ�ضو�ضية �أفر�د 

�لدر��ضة.

متدين 15 0.99 2.29
�ملو�فقات  على  �لطاب  يح�ضل 
�لر�ضمية �لازمة من �جلهات �لتي 

�ضتطبق فيها �لدر��ضة.

متو�ضط 13 0.84 2.38 �لدر��ضة  لأفر�د  �لطاب  يبنّي 
مو�ضوع �لدر��ضة و�أهد�فها

متو�ضط 11 0.98 2.43
�لدر��ضة  عينة  �لطاب  يختار 
للبحث  �ملنهجية  �ل�ضو�بط  ح�ضب 

�لعلمي.

متو�ضط 10 0.83 2.44 �لدر��ضة  �أفر�د  �لطاب  يعطي 
�لفر�ضة �لكافية لا�ضتجابة.

متو�ضط 5 0.89 2.55

�ل�ضدق  �لطاب �ختبار�ت  يجري 
�لدر��ضة  لأد�ة  �لازمة  و�لثبات 
�لتي  �لدر��ضة  منهجية  وفق 

�عتمدوها.

متو�ضط 4 0.98 2.57
ذوي  من  حمكمني  �لطاب  يختار 
�لقدر�ت �لعلمية و�خلرب�ت �لعملية 

�ملتخ�ض�ضة مبو�ضوع �لدر��ضة.

متو�ضط 3 0.69 2.46 �ملجال كله
      

يبني �جلدول �ل�ضابق �أن �لفقرة )36( �لتي ن�ضها: »يلتزم �لطاب �� عند حاجتهم �إىل ��ضتعارة �أد�ة بحث �ضابق �� باحل�ضول 
على �إذن خطي م�ضبق من �ضاحب �لأد�ة« قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي )3.06( و�نحر�ف معياري  )0.96( 
وم�ضتوى متو�ضط، وهذه �لفقرة و�إن جاءت يف مدى فئة �لدرجة �ملتو�ضطة �إل �أنها تدلل على وجود �إخال كبري يف �أخاقيات 
�لبحث �لعلمي، لأن هناك من �لطاب من ي�ض���تخدم  �أد�ة بحث �آخر دون �حل�ض���ول على �إذن م�ض���بق من �لباحث. وجاءت 
�لفقرة )34( �لتي ن�ض���ها: “يلتزم �لطاب بالإ�ض���ر�ف �ملبا�ض���ر على من يتعاونون معهم يف تطبيق �لدر��ض���ة” يف �ملرتبة 
ا، وهذه �لنتيجة ت�ضري �إىل �أن بع�ض  �لثانية مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.61( و�نحر�ف معياري )0.96( وم�ضتوى متو�ضط �أي�ضً
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�لطاب قد يطلب ممن يتعاون معه �أن يوزع �أد�ة �لدر��ضة على �ملبحوثني دون �إ�ضر�ف مبا�ضر من �لباحث نف�ضه، وهذ� قد 
يوؤثر �ض���لًبا على طريقة �إجابة �أفر�د �لدر��ض���ة على �لأد�ة ومن ثم �لإخال بالنتائج من حيث دقتها وم�ضد�قيتها. و�حتلت 
�لفقرة )40( �لتي ن�ض���ها: “يح�ض���ل �لطاب على �ملو�فقات �لر�ض���مية �لازمة من �جلهات �لتي �ضتطبق فيها �لدر��ضة” 
�ملرتبة �لأخرية مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.29( و�نحر�ف معياري )0.99( وم�ض���توى متدن، وقد تف�ض���ر هذه �لنتيجة برغبة 
بع����ض �لط���اب يف تخطي �لعقب���ات �لبريوقر�طية �لتي قد توؤخر �أو تعطل تطبيق �أد�ة �لدر��ض���ة، لكن هذ� �لت�ض���رف يعد 
���ا �إخال باأخاقيات �لبحث �لعلمي؛ لأنه من حق �ملوؤ�ض�ض���ة �لتي تطبَّق فيها �لدر��ض���ة �أن تكون على علم بذلك، وهذ�  �أي�ضً
يقودن���ا عموًما �إىل �أن هناك �ض���عًفا يف �لكفاية �ملعرفية و�لنظرية و�لتطبيقية لدى بع����ض �لطاب ملفاهيم ومبادئ وطرق 
و�أدو�ت وتخطيط وتنفيذ �لبحث �لعلمي، كذلك قد يكون مرده �إىل عدم توفري جو من �حلرية و�لطماأنينة للطالب �لباحث 
بوجود �ملعوقات �لإد�رية و�لبريوقر�طية. وقد بلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على هذ� �ملجال كله )2.46( 

و�نحر�ف معياري )0.69( وم�ضتوى متو�ضطة.
د- �ملجال �لر�بع: �لأخاقيات �ملتعلقة مبعاجلة �لبيانات و�ملعلومات �لبحثية:

كانت �ملتو�ض���طات �حل�ض���ابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت هذ� �ملجال كما هي مو�ض���حة يف 
�جلدول )8(:

جدول )8(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على فقرات جمال االأخاقيات املتعلقة مبعاجلة 

البيانات واملعلومات البحثية

�مل�ضتوى
ترتيب �لفقرة 
ح�ضب �لقوة 

)�لرتبة(

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�ضط 
�حل�ضابي �لفقرة رقم 

�لفقرة

متو�ضط 6 0.85 2.41 يقت�ضر �لطاب على توثيق �أ�ضماء �ملحكمني �لذين �أخذو� باآر�ئهم 
يف تطوير �أد�ة �لدر��ضة.

متدنية 7 0.83 2.11 من  �لدر��ضة  �أفر�د  به  �أدىل  ما  �ضرية  على  �لطاب  يحافظ 
معلومات.

متو�ضط 4 0.88 2.47 يتجنب �لطاب �إجر�ء �أي تعديل �أو حذف �أو �إ�ضافة ملا مت جمعه 
من بيانات حتتاجها �لدر��ضة.

متو�ضط 1 0.93 2.68 �لبيانات  حمتوى  يف  �ل�ضعيفة  �جلو�نب  �إخفاء  �لطاب  يتجنب 
و�ملعلومات بق�ضد �لتاعب بنتائج �لدر��ضة.

متو�ضط 5 0.93 2.46 لأهد�ف  �ملنا�ضبة  �لعلمية  �لإح�ضائية  �ملعاجلات  �لطاب  يختار 
در��ضتهم.

متو�ضط 3 0.79 2.47 يفح�ض �لطاب ��ضتجابات �أفر�د �لدر��ضة قبل �إدخال �لبيانات يف 
�حلا�ضوب ل�ضتبعاد �ل�ضتبانات �لتي ثبت عدم �ضاحيتها.

متو�ضط 2 0.73 2.50 بطريقة  عليها  ح�ضلو�  �لتي  و�ملعلومات  �لبيانات  �لطاب  يعر�ض 
متكن �لقارئ من �لطاع عليها وعلى �أ�ضلوب معاجلتها.

متو�ضط 5 0.68 2.40 �ملجال كله

يب���ني �جل���دول �ل�ض���ابق �أن �لفقرة )49( �لتي ن�ض���ها: “يتجن���ب �لطاب �إخفاء �جلو�نب �ل�ض���عيفة يف حمت���وى �لبيانات 
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و�ملعلوم���ات بق�ض���د �لتاعب بنتائج �لدر��ض���ة” ق���د �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.68( و�نحر�ف معياري 
)0.93( وم�ض���توى متو�ض���ط، ومرد ذلك �إىل �أن بع�ض �لطاب ل يدرك �أهمية عر�ض �لنتائج كما هي، و�أن هذه �لنتائج ل 
توؤثر يف علمية �لدر��ض���ة �إذ� بّينها �لطالب وقام بتحليل �لعو�مل �لتي �أدت �إىل هذ� �ل�ض���عف يف �أجز�ء من نتائج �لدر��ض���ة. 
وج���اءت �لفقرة )52( �لتي ن�ض���ها: “يعر�ض �لطاب �لبيانات و�ملعلومات �لتي ح�ض���لو� عليه���ا بطريقة متكن �لقارئ من 
�لطاع عليها وعلى �أ�ضلوب معاجلتها” يف �ملرتبة �لثانية مبتو�ضط ح�ضابي )2.50( و�نحر�ف معياري )0.73( وم�ضتوى 
ا، وهي مرتبطة بالفقرة �ل�ض���ابقة. و�حتلت �لفقرة )47( �لتي ن�ضها: “يحافظ �لطاب على �ضرية ما �أدىل  متو�ض���ط �أي�ضً
به �أفر�د �لدر��ض���ة من معلومات” �ملرتبة �لأخرية مبتو�ض���ط ح�ضابي )2.11( و�نحر�ف معياري )0.83( وم�ضتوى متدن، 
وتاأت���ي ه���ذه �لنتيجة غالًبا لت�ض���اهل �لباح���ث يف تكليفه �آخري���ن بتوزيع وجمع �أدو�ت �لدر��ض���ة �أو توزيعها وجمعها ب�ض���كل 
مك�ضوف، ويف كل �لأحو�ل فاإن هذ� يوؤدي �إىل ت�ضريب ما �أدىل به �ملبحوثون من معلومات قد تكون ذ�ت طابع ح�ضا�ض ي�ضهم 
ا لبد  يف �إثارة �مل�ض���اكل د�خل �ملوؤ�ض�ض���ة، وهذ� �جلانب بالغ �لأهمية حني �حلديث عن �أخاقيات �لبحث �لعلمي، وهنا �أي�ضً
من �لإ�ض���ارة �إىل �أن �لطالب �لباحث قد يقع يف ماأزق �أخاقي �آخر عندما يجد �أن �لنتائج �لتي ح�ض���ل عليها بعد معاجلته 
�لبيانات تربز عدم �ضحة وجهة �لنظر �لتي يتبناها �لبحث، �ضو�ء �أكان �لتبني �ضريًحا �أم �ضمنيًّا، فقد يلجاأ �لباحث يف مثل 
نه من �حل�ضول على نتائج تدعم وجهة �لنظر �ملتبناة يف �لبحث،  هذه �حلالت �إىل �إجر�ء تعديات يف �لبيانات �خلام متكِّ
وهذ�  ميثل �إخاًل بالأمانة �لعلمية يعربِّ عن فهم منقو�ض لطبيعة �لبحث �لعلمي، فالنتيجة �لبحثية �ض���و�ء �أكانت �إيجابيه 
�أم �ض���لبيه �أم �ض���فريه تعرب عن �إ�ضهام علمي بقدر �تباع �لباحث �أ�ض�ض و�إجر�ء�ت �لبحث �لعلمي، وحماولة �إجر�ء تعديات 
يف �لبيانات هي ق�ضية ت�ضري �إىل ميول و�أخاقيات �لباحث نحو �لبحث عموًما و�ملحافظة على دقة نتائجه بوجه خا�ض. وقد 
بلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على هذ� �ملجال كله )2.40( و�نحر�ف معياري )0.68( ودرجة متو�ضطة.

هـ- �ملجال �خلام�ض: �لأخاقيات �ملتعلقة بعر�ض �لنتائج وحتليلها ومناق�ضتها:
كانت �ملتو�ض���طات �حل�ض���ابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت هذ� �ملجال كما هي مو�ض���حة يف 

�جلدول )9(:
جدول )9(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على فقرات جمال االأخاقيات املتعلقة بعر�س 
النتائج وحتليلها ومناق�ستها

�مل�ضتوى
ترتيب �لفقرة 
ح�ضب �لقوة 

)�لرتبة(

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�ضط 
�حل�ضابي �لفقرة رقم 

�لفقرة

متدين 8 0.84 2.23 لإجر�ء�ت  وفًقا  در��ضتهم  نتائج  �لطاب  يعر�ض 
منهجية �لبحث.

متو�ضط 6 0.81 2.38 يعك�ض  باأ�ضلوب  در��ضتهم  نتائج  �لطاب  يناق�ض 
تو��ضعهم.

متو�ضط 3 0.82 2.46 يحر�ض �لطاب على �أن يكونو� حمددين وو��ضحني 
يف عر�ضهم نتائج در��ضتهم.

متو�ضط 7 0.82 2.35 يعر�ض �لطاب ما تو�ضلت �إليه �لدر��ضة من نتائج 
ميد�نية بحيادية وثقة.
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�مل�ضتوى
ترتيب �لفقرة 
ح�ضب �لقوة 

)�لرتبة(

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�ضط 
�حل�ضابي �لفقرة رقم 

�لفقرة

متو�ضط 1 0.88 2.73
نتائج  يف  ظهرت  �لتي  �لأخطاء  �لطاب  يو�ضح 
�لعلمية  م�ضد�قيتهم  يف  تاأثريها  ومدى  در��ضتهم 

و�ضلتها باملنهجية.

متو�ضط 2 0.92 2.55 �لدر��ضات  بنتائج  در��ضتهم  نتائج  �لطاب  يقارن 
�مل�ضابهة فعًا لدر��ضتهم.

متو�ضط 5 0.87 2.44
تف�ضري�تهم  تكون  �أن  على  �لطاب  يحر�ض 
�لدر��ضة  لأهد�ف  طبًقا  منطقية  در��ضتهم  لنتائج 

و�إجر�ء�ت تطبيقها.

متو�ضط 4 0.89 2.44 �لدر��ضة  عنه  �أ�ضفرت  ما  �ضوء  يف  تو�ضياتهم  �لطاب  ي�ضتل 
من نتائج.

متو�ضط 4 0.70 2.43 �ملجال كله

يب���ني �جلدول �ل�ض���ابق �أن �لفقرة )57( �لتي ن�ض���ها: “يو�ض���ح �لطاب �لأخط���اء �لتي ظهرت يف نتائج در��ض���تهم ومدى 
تاأثريها يف م�ضد�قيتهم �لعلمية و�ضلتها باملنهجية” قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي )2.73( و�نحر�ف معياري 
)0.88( وم�ض���توى متو�ض���ط، وه���ذه �لفقرة و�إن جاءت يف مدى فئة �لدرجة �ملتو�ض���طة �إل �أنها تدل���ل على وجود �إخال يف 
�أخاقي���ات �لبح���ث �لعلمي، وقد يك���ون مردُّ ذلك �إىل �عتقاد �لطاب ب���اأن عدم �إخفائهم هذه �لأخطاء قد يوؤثر ب�ض���كل �أو 
�آخر على نتائجهم �لنهائية، كما �أن هناك فئة من �لطاب ممن يلجوؤون �إىل �أ�ض���خا�ض �أو مكتبات معينة لتحليل در��ض���تهم 
دون متابعة منهم ومعرفة لاأخطاء �لتي من �ملمكن �أن يقع فيها �ملحلل من معاجلات �إح�ض���ائية وتو�ض���يح للنتائج. وجاءت 
�لفقرة )58( �لتي ن�ضها: “يقارن �لطاب نتائج در��ضتهم بنتائج �لدر��ضات �مل�ضابهة فعًا لدر��ضتهم” يف �ملرتبة �لثانية 
ا ، �إذ قد يلجاأ �لطاب �إىل �أق�ضر  مبتو�ضط ح�ضابي )2.55( و�نحر�ف معياري )0.92(، وهذه �لنتيجة غري مر�ضية �أي�ضً
�لطرق و�أ�ض���هلها من حيث �لبحث عن �لدر��ض���ات �مل�ضابهة لدر��ضتهم، فيختارون كل ما يقع حتت �أيديهم  بغ�ض �لنظر عن 
درجة �لت�ض���ابه بني در��ضتهم و�لدر��ض���ات �لتي قارنوها بدر��ضتهم، مع �لعلم �أنه ومع هذ� �لتقدم �لهائل يف �لتقنية وتو�فر 
م�ض���ادر �ملعرف���ة يف �جلامعة م���ا ز�ل بع�ض �لطاب يلج���وؤون �إىل �لنقل �حل���ريف �أحياًنا من ر�ض���ائل �أو �أطروحات طاب 
�آخري���ن. و�حتلت �لفقرة )53( �لتي ن�ض���ها: “يعر�ض �لطاب نتائج در��ض���تهم وفًقا لإج���ر�ء�ت منهجية �لبحث” �ملرتبة 
، وقد تف�ض���ر هذه �لنتيجة باأن �لطاب ل  �لأخرية مبتو�ض���ط ح�ض���ابي )2.23( و�نحر�ف معياري )0.84( وم�ضتوى متدنٍّ
يتمتعون باملعرفة و�خلربة لكافية ملثل هذه �لإجر�ء�ت، وعليه فاإنهم قد يلجوؤون �إىل �لع�ضو�ئية  يف عر�ض نتائج در��ضتهم يف 
حماولة يائ�ضة منهم لإنهاء �لبحث يف وقت ق�ضري ك�ضًبا للوقت. كما �أنه وب�ضبب �ل�ضحالة �لعلمية قد ي�ضطر بع�ض �لباحثني 
من �لطاب �إىل �إ�ضد�ر �أحكام وجد�لت علمية قد ل متّكنهم من �ل�ضيطرة على �أطر�ف مو�ضوع �لدر��ضة، ومن ثم �لو�ضول 
ا ميثل حتدًيا يهدد �ض���دق نتائج  �إىل �لنتائ���ج �ملرج���وة. كما توؤدي �مليول �ل�ضخ�ض���ية �لتي يحملها �لباحث �لعلمي دوًر� مهمًّ
�لبح���ث، وم���ن �لأهمية مب���كان �أن نذكر �أن هناك بع�ض �ل�ض���عوبات �لتي ق���د يو�جهها �لطالب �لباحث يف �حل�ض���ول على 
�حلقائق �لازمة لتكوين �لدليل �لكايف �لذي يوؤدي بدوره �إىل �لنتائج �ل�ض���ليمة، وكثرًي� ما يرتكب �لطاب �أخطاء ج�ض���يمة 
عندم���ا يبن���ون نتائجهم على �لدلي���ل �ملبتور �لناق�ض، نتيجة قلة �خلربة �لتي بدورها ت�ض���هم يف �خلروق���ات �لبحثية. وقد 
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بلغ �ملتو�ض���ط �حل�ض���ابي لتقدير�ت �أف���ر�د �لعينة على هذ� 
�ملج���ال كله )2.43( و�نح���ر�ف معياري )0.70( ودرجة 

متو�ضطة.
     وتعقيًب���ا عل���ى نتائ���ج �لدر��ض���ة �ملتعلقة بال�ض���وؤ�ل �لأول 
وب�ض���كل عام على �ملجالت كلها، يرى �لباحثان وتف�ض���رًي� 
لظاهرة �ل�ضعف يف م�ضتوى �أخاقيات �لبحث �لعلمي لدى 
�لط���اب ميكن �لقول باأنها مرتبطة مبنظومة متكاملة من 
�لعو�مل، من �أهمها: قلة جتربة و�عتياد �لطالب ممار�ض���ة 
�لبح���ث �لعلم���ي، وجهل���ه باملو�ثي���ق �لأخاقي���ة للبح���ث 
�لعلم���ي. كما يرتب���ط هذ� �ل�ض���عف بدرجة توف���ري �لبيئة 
�لأكادميي���ة �ملحيطة بالط���اب، وتاأثر كث���ري من �لطاب 
ب���اآر�ء �مل�ض���رفني عليهم يف �ختيار مو�ض���وعاتهم �لبحثية. 
���ا �أن �لأخاقيات �لأكادميي���ة تتاأثر  وي���رى �لباحث���ان �أي�ضً
ب�ض���ورة و��ض���حة مبنظومة �لقو�عد �لأخاقية �ل�ض���ائدة 
يف �ملجتمع، وما ي�ض���ود فيه من عو�مل ت�ض���يب �أو جدية يف 
�لتعامل م���ع �لقو�عد و�لقو�نني �لأخاقي���ة �لبحثية. ولعل 
من �أ�ض���باب تفاقم هذه �مل�ض���كلة �لته���اون يف تقييم وقبول 
�أبحاث �لطاب، وقد يكون مرد هذ� �لأمر �إىل عدم تو�فر 
معاي���ري مدرو�ض���ة للحكم على �ض���احية �أبحاث �لطاب، 
و�أحياًن���ا قد يكون مرده �إىل نق�ض �ملتخ�ض�ض���ني �ملوؤهلني 
للقيام بهذ� �حلكم، �أو تدخل �ملعايري و�لأهو�ء �ل�ضخ�ضية. 
ول يفوتنا �أن نذكر قل���ة تقدير �لبحث �لعلمي، وقلة تقدير 
معطياته على �مل�ض���توى �لعام للمجتم���ع؛ مما �نعك�ض على 
�أهميت���ه عند �لطاب. ولكننا يف �لنهاي���ة �أمام �أمر مفاده 
�أن هناك خروقات ل ميكن �لتغا�ض���ي عنها دون �إجر�ء�ت 
ر�ضمية من �ضانعي �لقر�ر�ت يف موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل؛ 
حيث ت�ضكل خروقات �لطاب بق�ضد �أو بغري ق�ضد ق�ضوًر� 
و��ضًحا يف �إعد�د �لطالب على �مل�ضتويني �ملعريف و�لقيمي، 
ويظهر ذلك جليًّا يف تقدير�ت �أفر�د �لدر��ض���ة من �أع�ضاء 
ون �لأقرب من �لطالب و�لأقدر  هيئة �لتدري�ض �لذين ُيع���دَّ
عل���ى �حلكم عل���ى �أد�ئه، ولي�ض ه���ذ� بجديد �أو مقت�ض���ر 
ا �أنها  على جمتمع هذه �لدر��ض���ة بالذ�ت؛ حيث يب���دو جليًّ
مع�ض���لة على �مل�ض���توى �لعام للوطن �لعرب���ي، وهو ما �أّكده 
�أح���دث موؤمتر يف ه���ذ� �جلانب وهو �ملوؤمت���ر �لعربي �لأول 

�لذي عقدته �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية عام 2011م 
بالتعاون مع جامعة �لريموك حتت �ضعار “�لروؤية �مل�ضتقبلية 
للنهو�ض بالبحث �لعلم���ي يف �لوطن �لعربي”، فقد خل�ض 
�مل�ضاركون يف �ملوؤمتر من �لباحثني و�لأكادمييني و�خلرب�ء 
�إىل �أن �لباحث �لعلمي يو�جه جملة من �مل�ضكات، و�أو�ضى 
�ملوؤمتر فيما يتعلق بالطاب ب�ضرورة �إن�ضاء �ضندوق لدعم 
�لباحث���ني من �لطاب �ملتميزين يف كل جامعة؛ دعًما لهم 
وحتفي���ًز� لقدر�تهم على �لبح���ث �لعلمي، وقي���ام وز�ر�ت 
�لربي���ة وموؤ�ض�ض���ات �لتعلي���م �لع���ايل يف �ل���دول �لعربي���ة 
بتطوير مناه���ج �لتعليم و�أ�ض���اليب �لتدري����ض بحيث تعنى 
بتنمي���ة �لثقاف���ة �لبحثية لدى �لطاب. وق���د �أكد �آل مقبل 
)2011م( عل���ى �أهمي���ة �لوق���وف على �ملمار�ض���ة �لبحثية 
للطال���ب �جلامعي بالط���اع على �لأدبي���ات للتعرف على 
�أهمي���ة �لبح���ث �لعلمي وممار�ض���ته، و�لوق���وف على بع�ض 
�لدر��ضات �ل�ض���ابقة �لتي تبحث يف مدى ممار�ضة �لطالب 
�جلامع���ي �ملهارة �لبحثي���ة، و�لتعرف عل���ى �ملعوقات ومن 
ثم �لو�ض���ول �إىل �حللول، و�أو�ض���ى �لباحث ب�ضرورة �إن�ضاء 
وح���د�ت خا�ض���ة يف �جلامع���ات تعن���ى باإر�ض���اد �لط���اب 
وتقدمي �مل�ض���اعد�ت �ملعنوية و�ملادية عن���د عمل �أبحاثهم، 
�إ�ض���افة �إىل عقد �ل���دور�ت و�مل�ض���ابقات يف جمال �لبحث 

�لعلمي وتكرمي �ملميزين.
ويف هذ� �ل�ضدد لبد من �لإ�ضارة �إىل �أهمية �إياء �لباحث 
�لعلمي �لأهمية �لق�ضوى، وب�ضرورة �لهتمام به من خال 
�ختي���اره و�إع���د�ده وتدريب���ه وتاأهيله، �إذ تو�ج���ه �لطاب 
جمل���ة من �ملعوقات من مثل عدم معرف���ة �لطالب باآلية �أو 
هيكلي���ة �إج���ر�ء �لبحوث وه���و ما �أدى �إىل خل���ل يف تنظيم 
وترتيب تقرير �لبحث، و�ض���عف �لثق���ة بالنف�ض لدى بع�ض 
�لط���اب �ل���ذي �أدى �إىل تنمية �ل���روح �لتكالية و�لعتماد 
�لكلي على �مل�ضرف يف �إجر�ء �لبحث وكتابة تقرير �لبحث، 
و�لت�ض���ييع �ملف���رط م���ن للوقت يف �أم���ور ل تخدم �مل�ض���ار 
�لتعليم���ي و�لبحث���ي. وه���ذ� ما �تفق���ت فيه هذه �لدر��ض���ة 
ودر��ضات �أخرى مثل در��ضة علي )2011م(، ودر��ضة عبد 
 lapin et( و�آخري���ن )حل���ي )2008م(، ودر��ض���ة )لبن�
al,2003(. وكذلك وجوب �لهتم���ام باجلانب �لأخاقي 
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.)Stern and Elliot,1995( للباحث، وهو ما �تفق فيه مع نتائج در��ضة
ثالًثـــا: النتائـــج املتعلقـــة بال�ســـوؤال الثالـــث: ه���ل تختلف درج���ة �للتز�م باأخاقي���ات �لبحث �لعلمي لدى ط���اب �لكليات 
�لإن�ض���انية يف جامعة �مللك �ض���عود باختاف  متغري �لنوع �لجتماعي )ذكر، �أنثى(، ومتغري �ملرتبة �لعلمية )�أ�ضتاذ، �أ�ضتاذ 

م�ضارك، �أ�ضتاذ م�ضاعد(؟
  ولاإجابة عن هذ� �ل�ضوؤ�ل �حُت�ضبت �لتكر�ر�ت، و�ملتو�ضطات �حل�ضابية، و�ختبار )ت( وحتليل �لتباين �لأحادي، كما يبني 

ذلك �جلدول )10(:
جدول )10(

�لتكر�ر�ت و�ملتو�ض���طات �حل�ض���ابية و�ختبار )ت( ونتائ���ج حتليل �لتباين االأحـــادي لدرجة االلتـــزام باأخاقيات البحث 
العلمي لدى طاب الكليات االإن�سانية يف جامعة امللك �سعود باختاف متغري النوع االجتماعي، ومتغري املرتبة العلمية

قيمة املتو�سطات احل�سابيةامل�ستويات الت�سنيفيةاملتغري
)ت(

قيمة 
م�ستوى الداللة)ف(

ذكر )67(�لنوع �لجتماعي
�أنثى )57(

2.48
2.460.35_0.55

�لرتبة �لأكادميية
�أ�ضتاذ )20(

�أ�ضتاذ م�ضارك )56(
�أ�ضتاذ م�ضاعد )48(

2.39
2.54
2.41

_0.830.44

يبني �جلدول �ل�ض���ابق عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ض���ائية عند م�ض���توى �لدللة )µ = 0.05( على �لأد�ة �لكلية 
للدر��ضة تعزى ملتغري�ت �جلن�ض و�لرتبة �لأكادميية، وقد يكون مرد هذ� �لأمر �إىل �أن �أفر�د عينة �لدر��ضة هم من �أع�ضاء 
� ومتفقة؛ مما يدلل على �تفاق عام  هيئ���ة �لتدري����ض وهم �لأعرف و�لأقدر على تقييم طلبتهم. وجاءت �لنتائج متقاربة جدًّ
على �أن �أخاقيات �لبحث �لعلمي لدى �لطاب بحاجة �إىل مر�جعة وو�ضع حلول لها. و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتائج در��ضة 
�لقي�ض���ي و�آخرين )2001م( �لتي �أ�ض���ارت نتائجها �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ض���ائية بني م�ضتوى وعي �ملبحوثني 

باأخاقيات �لبحث �لعلمي وفًقا ملتغري�ت �لكلية، و�جلن�ض، و�للقب �لعلمي، و�ملوؤهل �لعلمي.
التو�سيات:

- �ضرورة �لتاأكيد على وجود مقرر �أو جزء من مقرر يخت�ض باأخاقيات �لبحث �لعلمي يف �لرب�مج �لأكادميية لاأق�ضام.
- �إياء �لطالب �أهمية كبرية؛ من حيث �ختياره و�إعد�ده وتدريبه وتاأهيله يف �لبحث �لعمي.

- �ضرورة �إن�ضاء �ضندوق لدعم �لباحثني من �لطاب �ملتميزين يف كل  كلية وجامعة.
- �ضرورة تطوير مناهج �لتعليم و�أ�ضاليب �لتدري�ض؛ بحيث تعنى بتنمية �لثقافة �لبحثية لدى �لطاب.

- �إيجاد دوريات علمية لن�ضر �لوعي باأخاقيات �لبحث �لعلمي. 
- �ضياغة ميثاق �أخاقي للباحث �لعلمي. 

- زيادة �لرقابة �لعلمية على �لبحوث. 
- زيادة حرية �لبحث �لعلمي. 

- تو�ضيع �لهتمام بق�ضية �أخاقيات �لبحث �لعلمي من خال و�ضائل �لإعام. 
- عقد موؤمتر خا�ض باأخاقيات �لبحث �لعلمي لدى �لطاب ملناق�ضة �لأمور �ملهمة. 
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ــات  ــع ــام ــج ـــــة تــطــبــيــق ال درج
معايير  األردنـــيـــة  الحكومية 
وجهة  من  األكاديمي  االعتماد 
فيها األكاديميين  القادة  نظر 

اأ.د عدنان بدري رزق االإبراهيم
جامعة �لريموك – كلية �لربية 

ق�ضم �لإد�رة و�أ�ضول �لربية
adnanbadri1@hotmail.com 

الكلمات املفتاحية : �لعتماد �لأكادميي، معايري، �جلامعات �حلكومية.

م�ستخل�ض:
هدفت �لدر��ض���ة �إىل قيا�ض درجة تطبيق مبادئ �لعتماد �لأكادمي���ي يف �جلامعات �حلكومية �لأردنية من وجهة   
نظ���ر �لقادة �لأكادمييني فيها، ولتحقيق هدف �لدر��ض���ة ��ض���تخدم �لباحث �ملنهج �لو�ض���في �لتحليلي من خال ت�ض���ميم 
��ض���تبانة مّت �لتاأك���د م���ن �ض���دقها وثباتها، ووزعت على عينة �لدر��ض���ة �لتي تكونت م���ن )741( قائ���ًد� �أكادمييًّا من ثاث 
جامعات �أردنية هي: �جلامعة �لأردنية وجامعة �لريموك وجامعة موؤتة. و�أظهرت نتائج �لدر��ض���ة: �أّن درجة تطبيق مبادئ 
�لعتم���اد �لأكادميي يف �جلامعات �حلكومي���ة �لأردنية من وجهة نظر �لقادة �لأكادمييني فيها جاءت �ض���من درجة تطبيق 
عالي���ة، ووج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�ض���ائية عند م�ض���توى �لدلل���ة )α≤ 50.0(، على جمايل �لقي���ادة و�لتنظيم �لإد�ري 
و�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض تعزى ملتغري �جلن�ض، وجاءت �لفروق ل�ضالح �لذكور، و�أظهرت �لنتائج كذلك عدم وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�ض���ائية عند م�ض���توى �لدللة )α≤ 50.0( تعزى ملتغري �جلامعة، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى 

�لدللة )α≤ 50.0( على كل جمال من جمالت �لأد�ة تعزى ملتغري �لرتبة �لأكادميية.
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مقدمة:
�لعربي  �لوطن  يف  �لعايل  بالتعليم  �لنهو�ض  �إّن 
ب�ضكل عام و�لأردن ب�ضكل خا�ض ي�ضتوجب علينا �أن نتبنى 
ق�ضية  بل  خدمات  ق�ضية  يعد  مل  �لتعليم  �أّن  ترى  فل�ضفة 
�ضناعة  هي  و�لربية  �لب�ضر.  يف  و��ضتثمار  جمتمع  �أمن 
على  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  عائد�تها  تزيد  مربحة 
تكاليفها، و�أّن م�ضري �لأمم و�ل�ضعوب رهن بتنمية �لقوى 
مو�هبها  وتطوير  �لازمة  باملهار�ت  وتزويدها  �لب�ضرية 
لاإ�ضهام يف بناء �لقت�ضاد يف ظل ع�ضر يتميز بالإيقاع 
�ل�ضريع و�لنفجار �ملعريف و�ملعلوماتي. فالتعليم �لعايل له 
�لتعامل  �أجل  من  و�لبتكار  �لإبد�ع  حتقيق  يف  رئي�ض  دور 
مع �مل�ضكات و�لعو�ئق �لتي تو�جه م�ضرية �لنمو و�لتطور 
يف �ملجتمع، فهو �ل�ضبيل �إىل تلبية �حتياجات �ضوق �لعمل، 
�حللول  لبتكار  �ملوجه  �لعلمي  �لبحث  خال  من  وذلك 

�لعلمية �ملنا�ضبة لتذليل تلك �لعو�ئق و�مل�ضكات.
من  و�لتاأكد  �جلودة  بتحقيق  �لهتمام  �إثر  وعلى 
�ضبطها ظهر نظام �لعتماد �لأكادميي ملوؤ�ض�ضات �لتعليم 
�لوليات  يف  ظهر  ما  �أول  وكان  م�ضتوياتها،  مبختلف 
نظام  وهو  �لع�ضرين.  �لقرن  بد�ية  يف  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ختياري غري حكومي يهدف �إىل �لرتقاء بنوعية �لتعليم 
�أد�ئها.  و�لكليات و�جلامعات، و�ضمان جودة  �ملد�ر�ض  يف 
موؤ�ض�ضات  هي  �لعتماد  موؤ�ض�ضات  �أّن  من  �لرغم  وعلى 
وز�رة  تعرف  �أن  يتعني  �أنه  �لإ  حكومية،  غري  م�ضتقلة 
باملنظمات  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لربية 
�لعتماد  �لربية  وز�رة  متنح  ول  �لعتماد.  متنح  �لتي 
لكنها  �لأكادميية،  �لرب�مج  �أو  �لتعليمة  للموؤ�ض�ضات 
خال  من  ن�ضاطها  مبمار�ضة  �لعتماد  ملنظمات  ت�ضرح 
 (National Advisory �لوطنية  �ل�ضت�ضارية  �للجنة 
(Committee �خلا�ضة ب�ضمان نز�هة عمليات �ملر�جعة 
وزير  يقرر  �للجنة  تقرره هذه  �أ�ضا�ض ما  و�لتدقيق، وعلى 
�ضلطة  �لعتماد  متنح  �لتي  �ملنظمة  كانت  �إذ�  ما  �لربية 
�لتدريب وجودته. �أو  �لتعليم  بنوعية  يتعلق  بها فيما  ُيعتد 

)�لنجار، 2007م(.

�ملتحدة  �ململكة  يف  �لأكادميي  �لعتماد  نظام  وظهر 
عام 1992م؛ حيث �أ�ضندت م�ضوؤوليته �إىل جمال�ض متويل 
 (Funding Councilsلتعليم �لعايل يف �إجنلت�ر� وويلز�
 For England and Wales Higher Education)
 ، وتقوم هذه �ملجال�ض بتقييم نوعية �لتعليم يف موؤ�ض�ضات 
�لتعليم �لعايل �لتي متولها.  ويف عام 1995م �أعيد �لنظر 
يف �لطريقة �ملتبعة يف �لتقييم؛ بحيث حتقق ثاثة  �أغر��ض 
معلومات  وتوفري  و�لتطوير،  �لتح�ضني  ت�ضجيع  �ضملت: 
على  بناء  �لعايل  �لتعليم  نوعية  حول  فاعلة  للجمهور 
و�ضمان  موؤ�ض�ضة،  حتددها  كل  كما  و�لأغر��ض  �لأهد�ف 
�حل�ضول على مردود ذي قيمة للمال �لعام �لذي  ي�ضتثمر 
يف �لتعليم �لعايل. ويف عام 1997م �نتقلت هذه �مل�ضوؤولية 
 (Quality Assurance إىل وكالة  �ضمان جودة �لتعليم�
ثقة  وتعزيز  غر�ض  �إىل  هيئة  تهدف  وهى   ، Agency)
�جلمهور يف جودة موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل، وتبد�أ  �لعملية 
من د�خل كل موؤ�ض�ضة؛ حيث تقوم بعمل تقييم ذ�تي تتبعه 
ميد�نية  زيارة  ثم  �لذ�تي،  �أوىل  للتقييم  تقييم  عملية 
كل  موؤ�ض�ضة  ولدى  �لنهائي،  �لتقرير  �إعد�د  ثم  للموؤ�ض�ضة 
بتن�ضيق  ويقوم  �جلودة(،  �ضمان  )مكتب  ي�ضم�ى  مكتب 

.)Davis & Ringsted, 2006( جهود �لتقييم  فيها

مفهوم االعتماد االأكادميي:
 David( )أ�ضار )ديفيد و هارولد و ديفيز و رينج�ضتد�
 )& Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006

�إىل �لعتماد يف �لتعليم باأنه:
	 )Program( هو �لعر�ف باأّن برناجًما تعليميًّا معيًنا

مل�ضتوى  و�ضل   )Institution( تعليمية  موؤ�ض�ضة  �أو 
.)Certain Standard( معياري حمدد

	.هو حافز لارتقاء بالعملية �لتعليمية
	 )Ranking( ترتيب  �أو  ت�ضنيف  �إىل  يهدف  ل 

�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية.
	 كت�ضاب� على  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضة  وت�ضجيع  تاأكيد  هو 

معايري  منظومة  على  بناًء  مميزة  وهوية  �ضخ�ضية 
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ا  �أ�ضا�ضية )Basic Standards( ت�ضمن قدًر� متفًقً
عليه من �جلودة، ولي�ض طم�ًضا للهوية �خلا�ضة بها.

	 ل يهتم فقط باملنتج �لنهائي للعملية �لتعليمية، ولكنه
�ملوؤ�ض�ضة  ومقومات  جو�نب  بكل  نف�ضه  �لقدر  يهتم 

�لتعليمية.

مقومات االعتماد االأكادميي:
بالتقدم  جديرة  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضة  تكون  حتى 
تتو�فر  �أن  ي�ضرط  �لأكادميي  �لعتماد  على  للح�ضول 

لديها �ملقومات �لأ�ضا�ضية لاعتماد �لأكادميي وت�ضمل:
بو�ضفها . 1 مل�ضتو�ها  منا�ضبة  موؤ�ض�ضية  ر�ضالة  وجود   

موؤ�ض�ضة تعليمة، و�أن تكون لديها �أهد�ف تعليمية تتفق 
مع ر�ضالتها.

�لر�ضالة . 2 لتحقيق  منا�ضبة  ومو�رد  م�ضادر  �متاك   
و�لأهد�ف �لتعليمية.

�ملرتبطة . 3 �لطاب  �أعمال  لتوثيق  نظام  وجود   
�ملوؤ�ض�ضة حتقق  �أّن  �لتعليمية، ودلئل على  بالأهد�ف 

�أهد�فها.
�إمكانية . 4 على  مقدرتها  توؤكد  �ضمانات  وجود 

��ضتمر�رها يف حتقيق ر�ضالتها و�أهد�فها.
تقييم  عمل  �جلودة  من  �لتحقق  عمليات  وتتطلب 
ثم  �لذ�تي،  بالتقييم  يعرف  �لتعليمية  للموؤ�ض�ضة  د�خلي 
م�ضتقلة،  وطنية  هيئة  بو��ضطة  �خلارجي  �لتقييم  �إجر�ء 
مر�عاة  مع  حمددة،  وم�ضتويات  معايري  �ضوء  ويف 
�ملعايري  لتلك  و�لوطني  و�لإقليمي  �ملوؤ�ض�ضي  �ل�ضياق 
 National Quality Assurance and( و�مل�ضتويات 

.)Accreditation, 2004

مهام االعتماد االأكادميي:
�لعتماد  خال  من  تتم  �لتي  �ملهام  من  عديد  هناك 
�لأكادميي �لعام و�خلا�ض، ومن �ضمن هذه �ملهام ما يلي 

  :)Cizas, 1997(

معايري . 1 يحقق  �لربنامج  �أو  �ملوؤ�ض�ضة  �أّن  من  �لتحّقق 
�جلودة �ملحددة. 

باملوؤ�ض�ضات . 2 م�ضاعدة �لطاب �لر�غبني يف �للتحاق 
بها  �ملعرف  �ملوؤ�ض�ضات  على  �لّتعّرف  يف  �لتعليمية 

�لتي حتقق معايري �جلودة.
�ملقرر�ت . 3 حتديد  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  م�ضاعدة 

�لتي ميكن معادلتها بني �ملوؤ�ض�ضات.
�لتعليمية . 4 �ملوؤ�ض�ضات  على  �لتعّرف  يف  �مل�ضاعدة 

و�لرب�مج �لتخ�ض�ضية �لتي ميكن �ل�ضتثمار فيها.
د�خلية . 5 �ضغوط  �أية  من  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  حماية 

�أوخارجية ميكن �أن ت�ضر بها.
�ل�ضعيفة، . 6 للرب�مج  �لذ�تي  �لتطوير  �أهد�ف  حتديد 

ورفع م�ضتوى �ملعايري للموؤ�ض�ضات �لتعليمية.
�إ�ضر�ك �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض و�ملوظفني ب�ضكل �ضامل . 7

يف عمليات �لتقييم �خلا�ض باملوؤ�ض�ضة و�لتخطيط لها.
�ملهنية، . 8 و�لإجاز�ت  �لرخي�ض  ملنح  معايري  تطوير 

وتطوير مناهج هذه �لتخ�ض�ضات.
توفري معلومات و�فية عن �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية ميكن . 9

�أ�ضا�ًضا ملنح �مل�ضاعد�ت �حلكومية لتلك  �أن ت�ضتخدم 
�ملوؤ�ض�ضات.

االعتماد االأكادميي اأداة للتطوير امل�ستمر:
على  �ملبني  �لأكادميي  �لعتماد  على  �حل�ضول  �إّن 
�لعتماد  على  و�ملحافظة  بها،  و�للتز�م  �ملعايري  حتقيق 
خال  من  وذلك  �مل�ضتمر  للتطوير  �أد�ة  ميثل  �لأكادميي، 

)�لنجار، 2007م(: 
	.ضمان �إعد�د �أهد�ف بر�مج و��ضحة�
	 لتنفيذ �لازمة  و�لتجهيز�ت  �لتمويل  تو�فر  �ضمان 

�لرب�مج.
	.تقدمي �لأدلة على حتقيق �أهد�ف �لرب�مج
	 تقدمي �أدلة توؤكد �أن �ملوؤ�ض�ضة قادرة على �ل�ضتمر�ر يف

حتقيق �أهد�فها، وعلى �لتح�ضن �مل�ضتمر.
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يف  للجودة  االأكادميي  االعتماد  حتقيق  �سمانات 
التعليم:
	 لعتماد� ن�ضاطات  يف  �لطاب  تعلم  حمورية 

�أن  �ملعلم  �إعد�د  موؤ�ض�ضة  من  ويتطلب  �لأكادميي: 
قيمها  �إحدى  بو�ضفها  �لأكادميية  �جلودة  تتبنى 
�لرئي�ضة، وتبني كيف �ضتحقق ر�ضالتها �ملت�ضلة بتعلم 

�لطاب.
	 إعد�د� موؤ�ض�ضة  من  ويتطلب  �لطاب:  تعلم  توثيق 

خال  �لطاب  تعلم  لتوثيق  �أ�ضلوًبا  تطور  �أن  �ملعلم 
هذ�  و�أن  �لعلمية،  �لدرجة  على  للح�ضول  در��ضتهم 
يف  �لأكادميي  �لأد�ء  معايري  مع  يت�ضق  �لأ�ضلوب 

�ملوؤ�ض�ضة، وميكن �أن يتم ذلك من خال: 
�ملحتوى  حتدد  و��ضحة  تعلم  خمرجات  و�ضع   -

وم�ضتوى �لتح�ضيل.
- جمع �أدلة على حتقيق �لأهد�ف با�ضتخد�م �أدو�ت 

تقييم منا�ضبة.
- �إ�ضد�ر حكم �إجمايل حول معنى �لأدلة وفائدتها. 
 National Quality Assurance and(

)Accreditation, 2004

هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل يف االأردن:
ُو�ضعت معايري �لعتماد �لعام ومعايري �لعتماد 
قانون  ن�ض  حيث  �لأهلية؛  �جلامعات  ن�ضاأة  مع  �خلا�ض 
�جلامعات �لأهلية �ملوؤقت لعام 1989م على ما يلي: »يتوىل 
حتقيق  من  �لتاأكد  �لعايل(  �لتعليم  )جمل�ض  �ملجل�ض 
�لغر�ض  لذلك  وي�ضدر  لأهد�فها،  �لأهلية  �جلامعات 
تعليمات للرخي�ض و�لعتماد«. وعمًا بهذه �ملادة �ضدرت 
ل�ضنة  �لأهلية  للجامعات  و�لعتماد  �لرخي�ض  تعليمات 

1989م.
وعلى �إثر �إلغاء وز�رة �لتعليم �لعايل عام 1998م 
قانون  خال  من  �لأوىل  للمرة  �لعتماد  جمل�ض  �أن�ضئ 
�لقانون على  �ملادة )6( من  �لعايل؛ حيث ن�ضت  �لتعليم 
�عتماد  )جمل�ض  ي�ضمى  جمل�ض  �ململكة  يف  »ين�ضاأ  �لتايل: 

وكفاءة  م�ضتوى  رفع  �إىل  يهدف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات 
�لتعليم يف �لأردن(«.

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  �عتماد  هيئة  وتتمتع 
ولها  و�إد�ري،  مايل  ��ضتقال  ذ�ت  �عتبارية  ب�ضخ�ضية 
بهذه �ل�ضفة متلُّك �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة، و�لقيام 
بجميع �لت�ضرفات �لقانونية �لازمة لتحقيق �أهد�فها، مبا 
يف ذلك �إبر�م �لعقود وقبول �مل�ضاعد�ت و�لتربعات و�ملنح 
و�لهبات و�لو�ضايا، ولها حق �لتقا�ضي و�أن تنيب عنها يف 
�ملدين)�لده�ضان،  �لعام  �ملحامي  �لق�ضائية  �لإجر�ء�ت 

2007م(.

التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  ملجل�س  الكربى  االأهداف 
العايل االأردين: 

	 و�ضع �أ�ض�ض ومعايري �عتماد موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل
وتعديلها وتطويرها يف �ضوء �ل�ضيا�ضة �لعامة للتعليم 

�لعايل. 
	 لأردن� يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  �أد�ء  مر�قبة 

ومعرفة مدى �لتز�مها بالأ�ض�ض و�ملعايري �ملعتمدة. 
	 ت�ضكل �للجان �ملتخ�ض�ضة للقيام باأي مهام يقت�ضيها

عمله وتقدمي تو�ضياتها ب�ضاأن ذلك.
	 لتاأكد من حتقيق موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل لأهد�فها�

باتخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�ضبة لتقييم بر�جمها ونو�جتها 
باأدو�ت �لقيا�ض �ملختلفة. 

	 لعاقة� ذ�ت  �ملجل�ض  عن  �ل�ضادرة  �لقر�ر�ت  ن�ضر 
)�لدهان،  �ملختلفة  �لإعام  و�ضائل  يف  بالعتماد 

2007م(.

م�سكلة الدرا�سة:
�إّن �ملتتبع لأد�ء موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل يف �لآونة 
�لأخرية �ضوف يلحظ تدهوًر� مطرًد� يف جودة �خلدمات 
�لق�ضور  هو  �لتدهور  هذ�  يوؤكد  ما  ولعل  تقدمها،  �لتي 
بني  �لفجوة  و�ت�ضاع  للخريجني،  �لأ�ضا�ضية  �ملهار�ت  يف 
مما  �خلريجني،  هوؤلء  وقدر�ت  �لعمل  �ضوق  متطلبات 
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�إد�رية  �إيجاد فل�ضفة  �أو  ��ضتدعى �ضرورة �لبحث عن حل 
�لنهو�ض  على  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  ت�ضاعد  �أن  ميكن 
�ملوجود  �لتدهور  حالة  ومعاجلة  �ل�ضعوبات  وتخطي هذه 
يف �أد�ئها. وتعد �إد�رة �جلودة �ل�ضاملة فل�ضفة �إد�رية تعتمد 
�ضامل  ب�ضكل  �ملوؤ�ض�ضة  �إىل  وتنظر  �لنظم،  مفهوم  على 
لإحد�ث تغيري�ت �إيجابية مرغوبة، وذلك بتناول كل جزء 
�إىل  للو�ضول  �ملرغوب  بال�ضكل  وتطويره  �ملوؤ�ض�ضة  د�خل 
�ملتمثلة يف  �لدر��ضة  م�ضكلة  برزت  �أف�ضل. من هنا  جودة 
�حلكومية  �جلامعات  تطبيق  درجة  على  �لوقوف  حماولة 
�لأردنية ملعايري �لعتماد �لأكادميي من وجهة نظر �لقادة 

�لأكادمييني.

اأهمية الدرا�سة:
تتمثل �أهمية �لدر��ضة �حلالية يف عدة حماور هي:

�حلاجة �إىل ن�ضر ثقافة �جلودة و�لعتماد �لأكادميي . 1
يف �جلامعات �حلكومية �لأردنية.

حد�ثة �ملو�ضوع �لذي تتناوله هذه �لدر��ضة، �لذي يعد . 2
عامًا فاعًا يف عملية �لتنمية.

تت�ضمن . 3 بقائمة  �جلامعات  يف  �لقر�ر  �ضانعي  تزويد 
�أهم �ملعايري �ملقرحة لاعتماد �لأكادميي.

يف . 4 و�لأكادميي  �لإد�ري  �لعمل  وتطوير  �ضبط 
�جلامعات من �أجل �لوفاء مبتطلبات �ملجتمع.

تقدمها . 5 �لتي  �لتعليمية  �خلدمات  بنوعية  �لرتقاء 
حيث  للم�ضتفيدين؛  �لأردنية  �حلكومية  �جلامعات 
وخف�ض  �لإنتاج،  زيادة  على  �جلودة  تطبيق  ي�ضاعد 
�لتكلفة، ورفع م�ضتوى �لعاملني يف �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية، 

ور�ضا �لعميل.
تطبيق نظام �جلودة يف �جلامعات �حلكومية �لأردنية . 6

ي�ضاعد على حتقيق �لتميز �لد�خلي لهذه �جلامعات؛ 
متهيًد� لاعر�ف �خلارجي باملوؤ�ض�ضة �لتعليمية.

هدف الدرا�سة واأ�سئلتها:
تطبيق  درجة  بيان  �إىل  �لدر��ضة  هدفت    

�جلامعات �حلكومية �لأردنية معايري �لعتماد �لأكادميي 
من وجهة نظر �لقادة �لأكادمييني فيها، وذلك من خال 

�لإجابة عن �ل�ضوؤ�لني �لآتيني:
�حلكومية  �جلامعات  تطبيق  درجة  ما  االأول:  ال�سوؤال 
�لأردنية معايري �لعتماد �لأكادميي من وجهة نظر �لقادة 

�لأكادمييني فيها؟
�إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  هنالك  هل  الثاين:  ال�سوؤال 
عند م�ضتوى �لدللة )α ≤ 0.05( يف ��ضتجابات عينة 
�لرتبة  �جلامعة،  �جلن�ض،  ملتغري�ت:  تعزى  �لدر��ضة 

�لأكادميية؟

م�سطلحات الدرا�سة:
�لعر�ف  �إىل  ي�ضري   :)Accreditation( االعتماد: 
�لهيئة    )NQAAA( متنحه  �لذي   )Recognition(
�لقومية ل�ضمان �جلودة و�لعتماد ملوؤ�ض�ضة ما، ويو�ضح �أن 
و�ملقبولة  �ملحددة  للمعايري  مطابقة  �لأكادميية  بر�جمها 
ت�ضمن  فعالة  �أنظمة  �أو  نظام  ولديها  �لعتماد،  هيئة  من 
�جلودة و�لتح�ضني �مل�ضتمر للن�ضاطات �لأكادميية مبا يتفق 
�لقومية  )NQAAA(.)�للجنة  من  �ملن�ضودة  �ملعايري  مع 

ل�ضمان �جلودة و�لعتماد، 2007م(.
ملوؤ�ض�ضة  مينح   )status( و�ضع  هو  اجلامعي:  االعتماد 
�لتعليم.  جلودة  حمددة  معايري  توؤّمن  عاٍل  تعليم 

)�ضركي�ض:2004م(.
هيئة  و�ضعته  �لذي  �ملتوقع  بامل�ضتوى  بيان  هو  املعيار: 
ير�د  معني  هدف  �أو  درجة  ب�ضاأن  بها  معرف  �أو  م�ضوؤولة 
�لتميز  �أو  �إليه ويحقق قدًر� من�ضوًد� من �جلودة  �لو�ضول 

.)National Quality Assurance:2004(
االأكادميي  االعتماد  معايري  تعريف  وميكن 
و�ل�ضروط  �ملو��ضفات  جمموعة  باأنها:  �إجر�ئيًّا  للجامعة 
�لتي يجب �أن تتو�فر يف عنا�ضر وتفاعات �جلامعة: روؤية 
�جلامعات ور�ضالتها و�أهد�فها، �لنظام �لإد�ري، ت�ضميم 
)�ملباين،  �لتحتية  �لبنية  �لإنرنت،  عرب  �جلامعة  موقع 
و�آلية  و�لت�ضجيل  �لقبول  نظام  �لعامة(،  �ملر�فق  �ملعامل، 
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�لإ�ضر�ف  �لدر��ضة،  نظام  �مل�ضرف،  بالأ�ضتاذ  �لت�ضال 
�ملناهج )�لتقليدية  �لتدري�ض(،  �لأكادميي )�أع�ضاء هيئة 
و�لإلكرونية(، �لإعام و�لدعاية، فعالية �جلامعة، خطة 
�حتياجات  تلبية  على  تعمل  بحيث  �جلامعة(؛  متويل 
�مل�ضتفيدين من هذ� �لنظام، وتوؤدي �إىل خمرجات تت�ضف 
�لعاملية.  �لجتاهات  �ضوء  يف  �جلودة  من  عال  مب�ضتوى 
م�ضاعدة  �إىل  هنا  نقدمه  �لذي  �ملعايري  و�ضف  ويهدف 
جمال  يف  �جلامعات  يف  و�لأكادميية  �لإد�رية  �جلهات 
�جلودة.  حت�ضني  و�ضيا�ضات  �لذ�ت،  ومر�جعة  �لتخطيط، 
متعارف  معايري  �إىل  �جلامعة  يف  �جلودة  تقومي  وي�ضتند 

عليها للممار�ضة �جليدة. 

حدود الدرا�سة:
تطبيق  درجة  بيان  على  �لدر��ضة  �قت�ضرت 
�حلكومية  �جلامعات  يف  �لأكادميي  �لعتماد  معايري 
�لأردنية من وجهة نظر �لقادة �لأكادمييني فيها من خال 
تطبيق �أد�ة �لدر��ضة �ملكونة من )28( فقرة موزعة على 
و�أهد�ف  ور�ضالة  روؤية  �لأول:  �ملحور  وهي  حماور،  ثاثة 
�لإد�ري،  و�لتنظيم  �لقيادة  �لثاين:  و�ملحور  �جلامعة، 
�لعام  يف  وذلك  �لتدري�ض،  هيئة  �أع�ضاء  �لثالث:  و�ملحور 
2009-2010م. و�قت�ضر تعميم نتائج �لدر��ضة على �أفر�د 

عينة �لدر��ضة و�ملجتمعات �ملماثلة لها.

الدرا�سات ال�سابقة:
تناول �لباحث يف هذ� �لق�ضم �لدر��ضات �ل�ضابقة 
�لعربية منها و�لأجنبية �ملتعلقة مبو�ضوع �لدر��ضة �لقدمي 
منها و�حلديث، مرتبة ح�ضب �لت�ضل�ضل �لزمني من �لقدمي 

�إىل �حلديث:
     اأجرى كل من )Kanji & Tambly, 1999( در��ضة 
�جلودة  �إد�رة  مبادئ  تطبيق  قيا�ض  �إمكانية  لختبار 
�لتعليم  بيئة  مظاهر  خمتلف  �ضمن  �لرئي�ضة  و�ملفاهيم 
�لعايل يف �ململكة �ملتحدة، و قد ��ضتعان �لباحثان بالنموذج 
»متيز �لعمل« �لذي طوره )كاجني( عام 1996م؛ للك�ضف 

�لعايل.  �لتعليم  بيئة  م�ضح  يف  منه  �ل�ضتفادة  مدى  عن 
�ل�ضاملة  قيا�ضات مبادئ �جلودة  �أّن  �لنتائج  �أظهرت  وقد 
ومفاهيمها هي عو�مل �لنجاح �حلا�ضمة �لتي تعك�ض �أد�ء 
�حلا�ضم  �لنجاح  عو�مل  �أد�ء  يف  تغيري  �أي  و�أّن  �ملوؤ�ض�ضة، 
�لدر��ضة  وفرت  كذلك  للموؤ�ض�ضة،  �ملتميز  �لأد�ء  يف  يوؤثر 
�مل�ضاف  �لوقت  عن  للموؤ�ض�ضات  �لعليا  للقيادة  معلومات 
�أخرى، وكذلك  �إىل موؤ�ض�ضاتهم ومقارنة ذلك مبوؤ�ض�ضات 
�ضبط  بو��ضطة  ��ضتخد�مه  ميكن  �لذي  �لقيا�ض  �أ�ضلوب 
�لتعليم.  موؤ�ض�ضات  جودة  لنجاح  بريطانيا  يف  �جلودة 
يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  �أّن  �إىل  �لباحثان  و�أ�ضار 
مقارنة  �جلودة  مبادئ  تطبيق  من  ��ضتفادت  بريطانيا 

مبثياتها يف �أمريكا.  
�إىل  هدفت  بدر��ضة  احلويل )2004م(  وقام 
و�لإملام  �لفل�ضطيني،  �لتعليم �جلامعي  و�قع  �لتعرف على 
جودة  لتح�ضني  ت�ضور  و�قر�ح  �لتعليم،  جودة  مبفهوم 
�لدر��ضة  �أد�ة  وكانت  �لفل�ضطيني.  �جلامعي  �لتعليم 
�لتعليم  جودة  حت�ضني  �إىل  للو�ضول  مقرحة  ��ضتبانة 
�جلامعي �لفل�ضطيني، ُعر�ضت على �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض 
و�لقياد�ت �لأكادميية يف جامعة �لقد�ض �ملفتوحة، �ضملت 
جامعة  كل  يف  للجودة  وحدة  �إن�ضاء  هي:  حماور  �ضبعة 
فل�ضطينية، �إن�ضاء �ملركز �لوطني لتطوير �لتعليم �جلامعي، 
�إن�ضاء  �لفل�ضطينية،  �جلامعات  يف  �لعلمي  �لبحث  تعزيز 
من  كل  فعاليات  بني  و�لتن�ضيق  للتعاون  م�ضركة  هيئة 
�ملعا�ضرة يف  �لعايل، حتقيق مفهوم  و�لتعليم  �لعمل  �ضوق 
�لقبول  ن�ضبة  رفع  �ملقدمة،  �لرب�مج  و�لوظيفة يف  �لتعليم 
يف �جلامعات �إىل )65%(، �إن�ضاء مركز لاإر�ضاد �لنف�ضي 
و�لجتماعي يف كل جامعة. و�ضملت عينة �لدر��ضة �أع�ضاء 
جنني  منطقة  يف  �لأكادميية  و�لقياد�ت  �لتدري�ض  هيئة 
نتائج  �إىل عدة  �لدر��ضة  وتو�ضلت  فل�ضطني.  �لتعليمية يف 

من �أهمها ما يلي:
	 ،حتديد جو�نب ق�ضور �لتعليم �جلامعي �لفل�ضطيني

ومنها: �رتفاع تكاليف �لتعليم �لعايل، و�ضعوبة �ل�ضفر 
و�لتنقل ب�ضبب معوقات �لحتال �ليهودي. 
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	 :وهي �لتعليمية  تقييم جودة �خلدمة  معايري  حتديد 
�أ�ضلوب  �لتدري�ض،  هيئة  �أع�ضاء  �ملرجع،  �ملنهج، 

�لتقييم، �لنظام �لإد�ري، �لت�ضهيات �ملادية.
واأجرى املاح )2005م( در��ضة هدفت �إىل معرفة 
درجة حتقيق معايري �إد�رة �جلودة �ل�ضاملة يف �جلامعات 
ودرجة  �لتدري�ض،  هيئة  �أع�ضاء  ير�ها  كما  �لفل�ضطينية 
تاأثرها باملتغري�ت �مل�ضتقلة. وكانت �أد�ة �لدر��ضة ��ضتبانة 
�لدر��ضة  جمالت  على  موزعة  فقرة   )73( من  تكونت 
�جلودة  لإد�رة  �لتنظيمية  �لثقافة  جمال  وهي:  �لأربعة 
�ل�ضاملة، و�ملجال �لأكادميي، وجمال �لنمو �ملهني، وجمال 
�ضدق  من  �لتاأكد  ومّت  �ملحلي.  باملجتمع  �جلامعة  عاقة 
�ملنا�ضبة،  و�لربوية  �لإح�ضائية  بالطرق  وثباتها  �لأد�ة 
حيث بلغت قيمة معامل �لثبات للدرجة �لكلية وفق معادلة 
�. وحللت  )كرونباخ �ألفا( )0.98(، وهي قيمة عالية جدًّ
�لرزمة  با�ضتخد�م  �لآيل  �حلا�ضب  بو��ضطة  �لبيانات 
�لإح�ضائية للعلوم �لجتماعية )SPSS(. و��ضتملت عينة 
�لدر��ضة على )346( ع�ضو هيئة تدري�ض �ختريو� بطريقة 
ن�ضبته  ما  �لعينة  هذه  �ضكلت  بحيث  طبقية؛  ع�ضو�ئية 
�لتدري�ضية.  �لهيئة  لأع�ضاء  �لكلي  �ملجموع  من   )%32(

وتو�ضلت هذه �لدر��ضة �إىل �لنتائج �لآتية:
	 أن درجة حتقيق معايري �إد�رة �جلودة يف �جلامعات� 

�لفل�ضطينية متو�ضطة بن�ضبة )%65(. 
	 وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية بني جمالت حتقيق

�إد�رة �جلودة �ل�ضاملة، وعدم وجود فروق ذ�ت دللة 
�ل�ضاملة  �جلودة  معايري  حتقيق  درجة  يف  �إح�ضائية 

ُتعزى ملتغريي �لنوع �لجتماعي، و�لعمر.
	 وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية ُتعزى ملتغري �لكلية

باملجتمع  �جلامعة  وعاقة  �لأكادميي،  �ملجالني  يف 
�لنمو  جمايل  يف  �لعلمي  �ملوؤهل  وملتغري  �ملحلي، 
جمال  يف  �خلربة  وملتغري  �لكلية،  و�لدرجة  �ملهني، 
�لثقافة �لتنظيمية، وملتغري �لرتبة �لعلمية يف جمالت 
�جلامعة  وعاقة  �ملهني  و�لنمو  �لتنظيمية  �لثقافة 
جمال  يف  �لوظيفي  �ملركز  وملتغري  �ملحلي،  باملجتمع 

�لثقافة �لتنظيمية، وملتغري �جلامعة يف جمال �لثقافة 
�لتنظيمية.

وقام )درندري و هوك( )2007م( بدر��ضة  تعر�ض 
توكيد �جلودة  �ل�ضعودية يف جمال  �لعربية  �ململكة  جتربة 
و�لعتماد �لأكادميي ملوؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل للبناء عليها 
�لأكادميي  و�لعتماد  �جلودة  لتوكيد  نظام  �إن�ضاء  عند 
تطبيق  و�قع  على  �لتعرف  �إىل  وتهدف  �لعام.  �لتعليم  يف 
يف  �جلودة  وتوكيد  بالتقومي  �خلا�ضة  �لأولية  �لإجر�ء�ت 
�لقائمني  �آر�ء  ��ضتطاع  خال  من  �ل�ضعودية  �جلامعات 
�لتعرف  �إىل  تهدف  كما  فيها.  و�مل�ضاركني  �لعملية  بهذه 
�جلودة  توكيد  بعمليات  للقيام  �لازمة  �لحتياجات  على 
�لتي  و�ل�ضعوبات  �ل�ضعودية،  �لعايل  �لتعليم  يف موؤ�ض�ضات 
تو�جهها يف هذ� �ملجال، وتقدمي بع�ض �حللول �ملمكنة لها، 
وذلك على م�ضتوى �لأفر�د، و�ملوؤ�ض�ضات، و�لأنظمة عامة. 
عمدية  عينة  على  ��ضتبانة  بتطبيق  �لباحثتان  قامت  وقد 
وتوكيد  �لتقومي  عمليات  على  و�مل�ضرفني  �لقائمني  من 
كما  �ل�ضعودية،  و�لكليات  و�ملهتمني يف �جلامعات  �جلودة 
م�ضتوى  على  �لتعرف  بهدف  �ملقابات  بع�ض  �أجريت 
�لأفر�د و�لرب�مج و�جلامعات من حيث ممار�ضات �لتقومي 
و�أهم معوقاته لديهم. و�أو�ضحت �لنتائج �ختاف م�ضتوى 
�لتقومي  و�أدو�ت  ن�ضاطات  تطبيق  حيث  من  �جلامعات 
تر�وحت  حيث  �لأكادميي،  و�لعتماد  للجودة  �لازمة 
�إىل  �لأ�ضا�ضية  �لن�ضاطات  جميع  تطبق  موؤ�ض�ضات  من 
موؤ�ض�ضات ل تكاد تطبق �ضيًئا منها. و�ت�ضح �أّن �أهم عو�ئق 
�لتطبيق هي عدم �ملعرفة وعدم �لتدريب �لكايف يف جمال 
و�أو�ضت  �جلودة.  لتحقيق  �لازمة  �لتف�ضيلية  �خلطو�ت 
 capacity( لباحثتان ب�ضرورة تبني منوذج لبناء �لقدرة�
 building(؛ بحيث تقوم من خاله �حتياجات �لتدريب 
�خلا�ضة بكل جامعة �أو كلية على م�ضتوى �لأفر�د و�لرب�مج 
مف�ضل  تدريبي  برنامج  منها  لكل  وي�ضمم  و�ملوؤ�ض�ضات، 

وممرحل، ُينفذ ويتابع يف مو�قع �ملوؤ�ض�ضات نف�ضها. 
	 بدر��ضة �أ�ضار فيها �إىل )tillar 2007( يف حني قام

�لتعليم  �لدر��ضة يف  لرب�مج  �مل�ضتمر  �لتز�يد  مع  �أنه 
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�لعايل يف �إندوني�ضيا، يتحمل جمل�ض �لعتماد �لوطني 
�جلودة.  لتحقيق  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �عتماد  عبء 
وخال م�ضرية ثاثني عاًما من عمر �ملجل�ض ��ضتطاع 
�أن ينجح يف �عتماد ما يقرب من )50%( من �لرب�مج 
�لدر��ضية يف �لباد. ويكمن �لتحدي �لرئي�ض يف عدد 
و�ملناطق  �عتماد،  �إىل  حتتاج  �لتي  �لدر��ضة  بر�مج 
بر�مج  ت�ضملها  �أن  �إىل  حتتاج  �لتي  �جلغر�فية 
�لعتماد، ويحتاج مثل هذ� �لتحكم �ملتمركز و�لإد�رة 
�إىل مر�جعة �أ�ضا�ضية و�إىل تطور �أدو�ره. وتك�ضف هذه 
�لدر��ضة عن �لتطور�ت يف �عتماد �جلودة يف �لتعليم 
�لعايل يف �إندوني�ضيا، وتو�ضي بتاأ�ضي�ض وكالت �عتماد 
�لأقاليم  يف  �لعتماد  جمال�ض  مهام  تتحمل  �إقليمية 

�ملختلفة يف �لباد.
�لعر�ق  يف  بدر��ضة  )2008م(  وكرمي  عبيد  وقام 
حتولت  �ضهدت  �لعايل  �لتعليم  بيئة  �أّن  �إىل  فيها  �أ�ضار� 
نتيجة  خمتلفة  وحتولت  �ملعرفة،  ع�ضر  يف  مت�ضارعة 
للعوملة و�لنفتاح �لقت�ضادي و�لإجناز�ت �لهائلة يف تقنية 
�لت�ضالت، �لذي �أدى بدوره �إىل تنامي وتاأثري �ملناف�ضة يف 
تطوير تقنيات و�إ�ضر�تيجيات جديدة مثل �لتعليم �ملفتوح 
و�لتعليم عن بعد، كما �أّن �لعوملة �ملعرفية �ألزمت موؤ�ض�ضات 
�لتعليم �لعايل باإعادة هند�ضة قدر�تها �لتناف�ضية لانتقال 
�لأكادميي  �لعتماد  مبعايري  و�للتز�م  �لتعليم  بجودة 
�جلودة  حتقيق  �أجل  من  لاعتماد؛  �لعاملية  �ملعايري  وفق 
وهدفت  وخمرجاتها.  وعملياتها  مدخاتها  يف  �ل�ضاملة 
�جلامعي  �لأد�ء  هند�ضة  �إعادة  دور  حتليل  �إىل  �لدر��ضة 
تنفيذ  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  قدرة  و�إ�ضناد  تدعيم  يف 
متطلبات �لعتماد على م�ضتوى �ملوؤ�ض�ضة ككل �أو بر�جمها 
�لعتماد  حتقيق  �أّن  �لدر��ضة  نتائج  و�أكدت  �لتعليمية. 
يتطلب  و�لرب�جمي  �ملوؤ�ض�ضي  �مل�ضتويني  على  �لأكادميي 
�مل�ضتويني  على  �حلايل  �جلامعي  �لأد�ء  هند�ضة  �إعادة 

�لإ�ضر�تيجي و�لت�ضغيلي. 
�ململكة  يف  در��ضة  )2009م(  الثقفي  واأجرى 
هدفت �إىل حماولة و�ضع قائمة  �ل�ضعودية  �لعربية 

مبعايري �لعتماد �لأكادميي و�ضمان �جلودة لأق�ضام 
�لريا�ضيات يف كليات �لعلوم يف �جلامعات �ل�ضعودية من 
)�لربنامج �لتعليمي، و�لبيئة �لتعليمية، و�لهيئة  حيث: 
�لتدري�ضية(، و�لتعرف على مدى منا�ضبة وتو�فر هذه 
�ملعايري. و�تبعت �لدر��ضة �ملنهج �لو�ضفي، وتكونت عينتها 
�لنهائية من )77( ع�ضًو� من �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف 
طاب ق�ضم  من  طالًبا  و)138(  �أق�ضام �لريا�ضيات، 
�لريا�ضيات من �مل�ضتويني �ل�ضابع و�لثامن، و��ضتخدمت 
�ل�ضتبانة �أد�ة جلمع �لبيانات �لازمة لاإجابة عن �أ�ضئلة 
�لدر��ضة. وتو�ضلت �لدر��ضة �إىل �أّن جميع معايري �لعتماد 
�لأكادميي و�ضمان �جلودة للربنامج �لتعليمي و�لبيئة 
�لتعليمية منا�ضبة، وعدم وجود فروق د�لة �إح�ضائيًّا بني 
متو�ضطات ��ضتجابات �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض حول منا�ضبة 
�لأكادميي و�ضمان �جلودة للربنامج  معايري �لعتماد 
�لتعليمي و�لبيئة �لتعليمية لأق�ضام �لريا�ضيات تعزى ملتغري 
ووجود فروق د�لة �إح�ضائيًّا بني متو�ضطات  �جلامعة، 
��ضتجابات �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف تو�فر معظم معايري 
�لعتماد �لأكادميي و�ضمان �جلودة للربنامج �لتعليمي يف 

�أق�ضام �لريا�ضيات تعزى ملتغري �جلامعة.
ياحظ  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  مر�جعة  خال  من 
�لباحث �أّن �لدر��ضات �ل�ضابقة ركزت على جانب معني من 
� يف حدود  جو�نب �لعتماد �لأكادميي، ومل يعرث �لباحث 
علمه �  على در��ضة تناولت درجة تطبيق معايري �لعتماد 
�لأكادميي �لأمر �لذي دفعه �إىل �إجر�ء �لدر��ضة �حلالية. 

جمتمع الدرا�سة:
�لقادة  جميع  من  �لدر��ضة  جمتمع  تكون 
وروؤ�ضاء  وم�ضاعديهم  ونو�بهم  عمد�ء  من  �لأكادمييني 

�لأق�ضام �لعاملني يف �جلامعات �حلكومية �لأردنية.

عينة الدرا�سة:
�ختار �لباحث عينة �لدر��ضة بطريقة ع�ضو�ئية 
من جمتمع �لدر��ضة بعد ��ضتبعاد عينة �لثبات �لتي بلغت 
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)35(؛ وذلك لتمثيل �ملجتمع �لأ�ضلي متثيًا علميًّا دقيًقا؛ حيث بلغت عينة �لدر��ضة من �لقادة �لأكادمييني من عمد�ء 
ونو�بهم وم�ضاعديهم وروؤ�ضاء �لأق�ضام �لعاملني يف �جلامعة �لأردنية وجامعة �لريموك وجامعة موؤتة )147(، و�جلدول 

)1( يو�ضح توزيع �أفر�د �لعينة ح�ضب متغري�ت �لدر��ضة:

جدول )1(
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�س والرتبة واجلامعة

�لعدد�مل�ضتوى�ملتغري

�جلن�ض
123ذكر

24�أنثى

�لرتبة �لأكادميية

71�أ�ضتاذ

63�أ�ضتاذ م�ضارك

13�أ�ضتاذ م�ضاعد

�جلامعة

48�لأردنية

57�لريموك

42موؤتة

147�ملجموع

اأداة الدرا�سة:
لتحقيق �أهد�ف �لدر��ضة، �ضمم �لباحث ��ضتبانة لتكون �أد�ة للدر��ضة؛ وذلك من خال مر�جعة �لأدب �ل�ضابق، 
)�لثقفي،  ودر��ضة  2007م(،  )�لنجار،  در��ضة  ومنها  �لدر��ضة،  مبو�ضوع  �ل�ضلة  ذ�ت  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  و��ضتعر��ض 
2009م( و��ضتملت �أد�ة �لدر��ضة، ب�ضورتها �لنهائية على )28( فقرة. و�عتمد �لباحث مقيا�ض )ليكرت( �خلما�ضي، حيث 

كان توزيع �لفقر�ت على �ل�ضكل �لآتي:
	 �ملحور �لأول: روؤية ور�ضالة و�أهد�ف �جلامعة، وتكون من )7( فقر�ت.•
	 �ملحور �لثاين: �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري، وتكون من )11( فقرة.•
	 �ملحور �لثالث: �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض، وتكون من )10( فقر�ت.•

�سدق االأداة:
للتحقق من �ل�ضدق �لظاهري لأد�ة �لدر��ضة، قام �لباحث بعر�ضها على ع�ضرة حمكمني من ذوي �لخت�ضا�ض 
و�خلربة يف �لإد�رة �جلامعية، و�لقيا�ض و�لتقومي يف جامعات �لريموك و�لها�ضمية و�لأردنية؛ لتحكيمها من حيث ماءمة 
�أو  �إ�ضافة  �أو  �ملحكمني من حذف  �آر�ء  بجميع  �لأُخذ  ومّت  للفقر�ت،  �للغوية  �ل�ضحة  ومدى  �لدر��ضة،  لأغر��ض  �لفقر�ت 
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تعديل، وحدد لكّل فقرة تدريج خما�ضي. ويف �ضوء �قر�حات �ملحكمني �ملخت�ضني �أ�ضبحت �أد�ة �لدر��ضة مكونة من )28( 
فقرة، وكانت قبل �لتحكيم )31( فقرة؛ حيث ُحذفت خم�ض فقر�ت لعدم ماءمتها للمو�ضوع، و�أ�ضيفت فقرتان ُوزعتا على 

�أربعة جمالت.

ثبات االأداة:
ا باأ�ضلوب  للتاأكد من ثبات �لأد�ة، قام �لباحث بتطبيقها على عينة ��ضتطاعية مكّونة من )35( قائًد� �أكادمييًّ
لاأد�ة  �لد�خلي  �لت�ضاق  ثبات  من  �لتاأكد  ومّت  و�إعادته.  �لأول  �لتطبيق  بني  �أ�ضبوعني  بفا�ضل  �لتطبيق  و�إعادة  �لتطبيق 

با�ضتخد�م معامل )كرونباخ �ألفا(، وكان معامل ثبات �لأد�ة ككل )0.89( وهي قيمة عالية ومنا�ضبة لإغر��ض �لدر��ضة.

اإجراءات الدرا�سة:
ر�جع �لباحث �لأدب �لنظري و�لدر��ضات �ل�ضابقة ذ�ت �لعاقة مبو�ضوع �لدر��ضة، و�عتمد على �لأدب �لنظري . 1

و�لدر��ضات �ل�ضابقة يف �إعد�د �أد�ة �لدر��ضة يف �ضورتها �لأولية، ومن ثّم �لتحقق من دللت �ضدق �أد�ة �لدر��ضة 
مني �ملخت�ضني يف جامعات �لريموك و�لأردنية و�لها�ضمية.  وثباتها من خال عر�ضها على جمموعة من �ملحكِّ

ومن ثّم �لأخذ باآر�ئهم ومقرحاتهم.
قام �لباحث بالتاأكد من ثبات �أد�ة �لدر��ضة من خال تطبيقها على عينة ع�ضو�ئية من خارج نطاق عينة �لدر��ضة . 2

نة من )35( قائًد� �أكادمييًّا، ومن ثم ح�ضاب معامل )كرونباخ �ألفا( لات�ضاق �لد�خلي، وبعد �لتحقق و�لتاأكد  مكوَّ
�لعاملني يف  �لأكادمييني  �لقادة  �لدر��ضة من  �لباحث بتطبيقها على عينة  �لبحث وثباتها، قام  �أد�ة  من �ضدق 
�جلامعة �لأردنية، وجامعة �لريموك، وجامعة موؤتة؛ بحيث متثل كل جامعة �إقليًما من �لأقاليم �لثاثة يف �لأردن.

قام �لباحث بعد جمع �ل�ضتبانات من خال م�ضاعدة بع�ض �لزماء بتفريغ �لبيانات حا�ضوبيًّا، ومن ثّم �إجر�ء . 3
�لتحليات �لإح�ضائية �ملنا�ضبة.

متغريات الدرا�سة:
�ملتغري�ت �مل�ضتقلة:

	.)جلن�ض، وله فئتان )ذكر، �أنثى�
	.)لرتبة �لأكادميية، ولها ثاثة م�ضتويات )�أ�ضتاذ، �أ�ضتاذ م�ضارك، �أ�ضتاذ م�ضاعد�
	 .)جلامعة، ولها ثاثة م�ضتويات )�جلامعة �لأردنية، جامعة �لريموك، جامعة موؤتة�

�ملتغري �لتابع: درجة تطبيق �جلامعات �حلكومية �لأردنية معايري �لعتماد �لأكادميي من وجهة نظر �لقادة �لأكادمييني 
فيها �ملعرب عنه با�ضتجابة �أفر�د عينة �لدر��ضة على فقر�ت �ل�ضتبانة.

منهج الدرا�سة:
��ضتخدم �لباحث �ملنهج �لو�ضفي ملاءمته طبيعة �لدر��ضة.  
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املعاجلات االإح�سائية:
لاإجابة عن �أ�ضئلة �لدر��ضة، ��ضتخرج �لباحث �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية لاإجابة عن �ل�ضوؤ�ل   
�لأكادميية(  �لرتبة  �جلامعة،  )�جلن�ض،  �إىل  تعزى  �لتي  �لفروق  ملعرفة  �لثاثي  �لتباين  �ختبار حتليل  و��ضتخدم  �لأول، 

لاإجابة عن �ل�ضوؤ�ل �لثاين.

نتائج الدرا�سة:
1 . النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول:

�لعتماد  معايري  �لأردنية  �حلكومية  �جلامعات  تطبيق  درجة  ما  �لتايل:  �لنحو  على  �لأول  �ل�ضوؤ�ل  ن�ض  جاء   
�لأكادميي من وجهة نظر �لقادة �لأكادمييني فيها؟

لاإجابة عن هذ� �ل�ضوؤ�ل �حُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة 
من �لقادة �لأكادمييني على فقر�ت جمالت �لأد�ة، و�جلدول )2( يبني ذلك:

جدول )2(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التطبيق على جماالت االأداة واالأداة كلها

رقم 
�ملجال

رتبة 
�ملتو�ضط م�ضمون �ملجال�ملجال

�حل�ضابي
�لنحر�ف 

�ملعياري
درجة 
�لتطبيق

عالية3.710.74�لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري21

متو�ضطة3.480.93�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض32

متو�ضطة3.431.05روؤية ور�ضالة و�أهد�ف �جلامعة13

عالية3.541.01�لأد�ة كلها

�أد�ة �لدر��ضة  يبني �جلدول �ل�ضابق �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ودرجة �لتطبيق على جمالت   
و�لأد�ة ككل، حيث جاءت درجة تطبيق مبادئ �لعتماد �لأكادميي من وجهة �لقادة �لأكادمييني عينة �لدر��ضة �ضمن درجة 
تطبيق عالية ومبتو�ضط ح�ضابي )3.54(، و�نحر�ف معياري )1.01(. و�حتل جمال �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري �ملرتبة 
�لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي )3.71(، و�نحر�ف معياري )0.74(، وبدرجة تطبيق متو�ضطة. تاه يف �ملرتبة �لثانية جمال 
�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض مبتو�ضط ح�ضابي )3.48(، و�نحر�ف معياري )0.93(، وبدرجة تطبيق متو�ضطة، و�أما جمال روؤية 

ور�ضالة و�أهد�ف �جلامعة فقد جاء يف �ملرتبة �لثالثة و�لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )3.43(، و�نحر�ف معياري )1.05(.

املحور االأول: روؤية ور�سالة واأهداف اجلامعة:
لقد �حُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة من �لقادة �لأكادمييني 

على فقر�ت جمال روؤية ور�ضالة و�أهد�ف �جلامعة، و�جلدول )4( يو�ضح ذلك:
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جدول )4(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التطبيق ال�ستجابات القادة االأكادمييني على جمال روؤية ور�سالة 

واأهداف اجلامعة

رقم 
�ملتو�ضط �لرتبةن�ض �لفقرة�لفقرة

درجة �لتطبيق�لنحر�ف �ملعياري�حل�ضابي

3

تتاأكد �جلامعة من �أن ن�ض �لر�ضالة 
و�لأهد�ف و��ضحة و�ضاملة ومن�ضورة 

ومعلنة ومعروفة للمجتمع و�أع�ضاء هيئة 
�لتدري�ض و�لإد�ريني و�لطاب.

عالية13.761.08

6
توفر �جلامعة وثيقة و��ضحة تعرب عن 

روؤية �ملوؤ�ض�ضة و�أهد�فها �لربوية �لعامة 
و�خلا�ضة.

عالية23.651.19

5
تر�جع �جلامعة ر�ضالتها و�هد�فها ب�ضورة 

منتظمة وتنقحها من �أجل �لتح�ضني 
و�لتطوير.

عالية33.521.15

تتاأكد �جلامعة من �أن �لأهد�ف مت�ضمنة 4
متو�ضطة43.481.06�لنتائج �ملتوقعة من �خلريجني.

1
حتر�ض �جلامعة على �أن يكون هيكلها 
�لتنظيمي مرًنا ل�ضتيعاب �ملتغري�ت 

�ملحتملة.
متو�ضطة53.331.13

2

حتر�ض �جلامعة على �إ�ضر�ك �أع�ضاء 
هيئة �لتدري�ض وروؤ�ضاء �لوحد�ت و�لدو�ئر 

يف �إعد�د   �خلطط �لإ�ضر�تيجية 
و�ل�ضنوية.

متو�ضطة63.211.18

7
تو�ضح �جلامعة يف ر�ضالتها �أ�ضكال 

�لعاقة بينها و�ملوؤ�ض�ضات �ملناظرة �ملحلية 
و�لعاملية.

متو�ضطة73.121،13

متو�ضطة3.431.09درجة �لتطبيق

يبني �جلدول �ل�ضابق �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ودرجة �لتطبيق ل�ضتجابات �لقادة �لأكادمييني    
عينة �لدر��ضة على جمال روؤية ور�ضالة و�أهد�ف �جلامعة؛ حيث بلغ �ملتو�ضط �لعام لفقر�ت هذ� �ملجال )3.43(، و�نحر�ف 
معياري )1.05(، ودرجة تطبيق متو�ضطة. ويبني �جلدول كذلك �أّن �لفقرة )3( ون�ضها: )تتاأكد �جلامعة من �أن ن�ض 
�لر�ضالة و�لأهد�ف و��ضحة و�ضاملة ومن�ضورة ومعلنة ومعروفة للمجتمع، و�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض، و�لإد�ريني، و�لطاب( 
جاءت يف �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي )3.76(، و�نحر�ف معياري )1.08(، ودرجة تطبيق عالية. تلتها �لفقرة )6( 
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�لثانية  �ملرتبة  و�خلا�ضة( يف  �لعامة  �لربوية  و�أهد�فها  �ملوؤ�ض�ضة  روؤية  تعرب عن  و��ضحة  وثيقة  ون�ضها: )توفر �جلامعة 
مبتو�ضط ح�ضابي )3.65(، و�نحر�ف معياري )1.19(، ودرجة تطبيق عالية. يف حني �أّن �لفقرة )7( ون�ضها: )تو�ضح 
�جلامعة يف ر�ضالتها �أ�ضكال �لعاقة بينها و�ملوؤ�ض�ضات �ملناظرة �ملحلية و�لعاملية( ح�ضلت على �أدنى �ملتو�ضطات حيث بلغ 

)3.12(، و�نحر�ف معياري )1.13(، ودرجة تطبيق متو�ضطة.

املحور الثاين: القيادة والتنظيم االإداري:
لقد �حُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة من �لقادة �لأكادمييني 

على فقر�ت جمال �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري، و�جلدول )4( يو�ضح ذلك:

جدول )4(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التطبيق ال�ستجابات القادة االأكادمييني على جمال القيادة 

والتنظيم االإداري

رقم 
�ملتو�ضط �لرتبةن�ض �لفقرة�لفقرة

�حل�ضابي
�لنحر�ف 

�ملعياري
درجة 
�لتطبيق

�لو�ضوح 11 ت�ضمن  و�إجر�ء�تها  �ضيا�ضتها  �أن  من  �جلامعة  تتاأكد 
عالية13.980.88و�ل�ضفافية يف عملية �تخاذ �لقر�ر.

14
�ملرونة  درجة من  به  �لتنظيمي  �لهيكل  �أن  تتاأكد �جلامعة من 
ملتطلبات  وفًقا  �ل�ضيا�ضات  ومر�جعة  �لأولويات  بتغيري  ت�ضمح 

�ملوؤ�ض�ضة.
عالية23.820.99

توفر �جلامعة و�ضًفا دقيًقا للهيكل �لتنظيمي، وتعريًفا و��ضًحا 13
عالية33.780.95للو�جبات �لأكادميية و�مل�ضوؤولية.

16
�أو  منفردة  ب�ضورة  �ضكاو�هم  تقدمي  للطاب  �جلامعة  تتيح 
وتقدمي  و�ل�ضرية  �خل�ضو�ضية  �حر�م  �ضمان  مع  جماعية 

�حللول يف وقت منا�ضب دون تاأخري.
عالية43.740.91

10
توفر �جلامعة �لإجر�ء�ت �ملعتمدة يف �لتعيني للمنا�ضب �لإد�رية 
و�ضو�بط  �لأق�ضام(  روؤ�ضاء  �لعميد،  نائب  )�لعميد،  �لعليا 

�لتعيني، ومدة �لتعيني.
عالية53.640.90

تعمل �جلامعة على تاأمني وجود عاقة فعالة بني �لإد�رة �لعليا 9
عالية63.600.88)رئي�ض �جلامعة، �لعميد( و�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض.

من 12 عالية  بدرجة  و�ملادية  �لب�ضرية  �ملو�رد  �جلامعة  ت�ضتخدم 
عالية73.581.02�لفاعلية و�لكفاءة و�لإنتاجية.



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثامن - محرم   1434هـ74

و�لطاب 8 و�لعاملني  �لتدري�ض  هيئة  لأع�ضاء  �جلامعة  تتيح 
عالية83.570.96�لإ�ضهام يف �ضنع �لقر�ر.

15
حت�ضني  يف  �لآليات  فاعلية  مدى  دوري  ب�ضكل  �جلامعة  تقيم 
و�لبحثية و�خلدمات  �لتعليمية  و�ملقرر�ت  �لأكادميية  �لرب�مج 
�لطابية و�ملكتبة و�خلدمات �مل�ضاندة للتعلم  وخدمة �ملجتمع.

عالية93.520.87

17
تعتمد �جلامعة �ملقايي�ض �لعلمية و�لأدو�ت �ملو�ضوعية لقيا�ض 
مدى �لتحقق من تعلم �لطاب وحتديد جودة عمليات �لتعليم 

و�إجر�ء �لتغري�ت �ملطلوبة لتح�ضني خمرجات تعلم �لطاب.
عالية103.510.93

تفو�ض �جلامعة �ل�ضاحيات �لإد�رية لعمد�ء �لكليات وروؤ�ضاء 18
متو�ضطة113.470.86�لأق�ضام وفق �للو�ئح و�ل�ضو�بط للعمل على هيئة فريق و�حد.

عالية3.710.74�ملتو�ضط �حل�ضابي �لعام

يبني �جلدول �ل�ضابق �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ودرجة �لتطبيق ل�ضتجابات �لقادة �لأكادمييني   
عينة �لدر��ضة على جمال �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري؛ حيث بلغ �ملتو�ضط �لعام لفقر�ت هذ� �ملجال )3.71(، و�نحر�ف 
معياري )0.74(، ودرجة تطبيق عالية. ويبني �جلدول كذلك �أّن �لفقرة )11( ون�ضها: )تتاأكد �جلامعة من �أن �ضيا�ضتها 
 ،)3.98( ح�ضابي  مبتو�ضط  �لأوىل  �ملرتبة  يف  جاءت  �لقر�ر(  �تخاذ  عملية  يف  و�ل�ضفافية  �لو�ضوح  ت�ضمن  و�إجر�ء�تها 
و�نحر�ف معياري )0.88(، ودرجة تطبيق عالية. وجاءت �لفقرة )14( ون�ضها: )تتاأكد �جلامعة من �أن �لهيكل �لتنظيمي 
�لثانية مبتو�ضط  �ملرتبة  �ملوؤ�ض�ضة( يف  ملتطلبات  وفًقا  �ل�ضيا�ضات  ومر�جعة  �لأولويات  بتغيري  ت�ضمح  �ملرونة  من  درجة  به 
)تفو�ض  ون�ضها:   �لفقرة )18(  �أّن  عالية. يف حني  تطبيق  ودرجة  معياري )0.99(،  و�نحر�ف  بلغ )3.82(،  ح�ضابي 
و�حد(  فريق  هيئة  للعمل على  و�ل�ضو�بط  �للو�ئح  وفق  �لأق�ضام  وروؤ�ضاء  �لكليات  لعمد�ء  �لإد�رية  �ل�ضاحيات  �جلامعة 

ح�ضلت على �أدنى �ملتو�ضطات حيث بلغ )3.47(، و�نحر�ف معياري )0.86(، ودرجة تطبيق متو�ضطة.

املحور الثالث: اأع�ساء هيئة التدري�ض:
لقد �أحُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة من �لقادة �لأكادمييني 

على فقر�ت جمال �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض، و�جلدول )5( يو�ضح ذلك:
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جدول )5(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التطبيق ال�ستجابات القادة االأكادمييني 

على جمال اأع�ساء هيئة التدري�س

رقم 
�لفقرة

�لرتبةن�ض �لفقرة
�ملتو�ضط 
�حل�ضابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�لتطبيق

21
ت�ضع �جلامعة �لتعليمات �ملحددة ل�ضاعات �لتدري�ض لأع�ضاء 

هيئة �لتدري�ض وفق �لدرجات �لعلمية.
عالية13.701.01

19
تخ�ض�ض �جلامعة �ملكافاآت �لت�ضجيعية للمبدعني يف جمال 

�لتدري�ض و�لبحث �لعلمي �ملتميز مبا يتو�فق مع روؤية �جلامعة 
ور�ضالتها.

عالية23.590.99

23
توفر �جلامعة �لت�ضريعات �لازمة ل�ضروط �لتوظيف �لعامة يف 

�ملوؤ�ض�ضة.
عالية33.751.04

24
تهيئ �جلامعة للجان �لتوظيف �لو�ضائل �حلديثة �مل�ضتخدمة 
لفرز �ملر�ضحني وتقومي موؤهاتهم من �أجل �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ملنا�ضبة.
عالية43.500.94

25
تعد �جلامعة �لإح�ضاء�ت حول �أعد�د �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض، 
و�لهيئة �ملعاونة موزعة ح�ضب �ملوؤهات �لأكادميية، و�لدرجات 

�لعلمية، و�خلربة.
عالية43.500.92

27
تدقق �جلامعة يف مدى كفاية �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض 

ومو��ضفاتهم من �أجل حتقيق ر�ضالة �ملوؤ�ض�ضة و�أهد�فها.
متو�ضطة63.460.95

28
توفر �جلامعة بر�مج �لتطوير �ملهني و�لتعليم �مل�ضتمر لأع�ضاء 

هيئة �لتدري�ض فيها.
متو�ضطة73.400.99

27
توفر �جلامعة �ضيا�ضة و�آليات �لتنمية �ملهنية لهيئة �لتدري�ض، 

وتوفر �لرب�مج �لتدريبية، وحتدد فاعلية �لأ�ضاليب، مبا 
يتما�ضى مع �خلطط �مل�ضتقبلية.

متو�ضطة83.381.09

متو�ضطة93.330.88توفر �جلامعة �إجاز�ت �لتفرغ �لعلمي لأع�ضاء هيئة �لتدري�ض.20

22
توفر �جلامعة �لعدد �لكايف من �لأ�ضاتذة و�أع�ضاء هيئة 

ا �أو جزئيًّا. �لتدري�ض �ملوؤهلني و�ملتفرغني للعمل كليًّ
متو�ضطة103.291.03

متو�ضطة3.481.05�ملتو�ضط �حل�ضابي �لعام
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يبني �جلدول �ل�ضابق �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ودرجة �لتطبيق ل�ضتجابات �لقادة �لأكادمييني   
�ملجال  هذ�  لفقر�ت  �لعام  �ملتو�ضط  بلغ  حيث  �لتدري�ض،  هيئة  باأع�ضاء  �ملتعلقة  �لإجر�ء�ت  جمال  على  �لدر��ضة  عينة 
)3.48(، و�نحر�ف معياري )1.05(، ودرجة تطبيق متو�ضطة. ويبني �جلدول كذلك �أّن �لفقرة )21( ون�ضها: )ت�ضع 
�لأوىل  �ملرتبة  �لعلمية( جاءت يف  �لدرجات  �لتدري�ض وفق  �لتدري�ض لأع�ضاء هيئة  ل�ضاعات  �لتعليمات �ملحددة  �جلامعة 
مبتو�ضط ح�ضابي )3.70(، و�نحر�ف معياري )1.03(، ودرجة تطبيق عالية. وجاءت �لفقرة )19( ون�ضها: )تخ�ض�ض 
�جلامعة �ملكافاآت �لت�ضجيعية للمبدعني يف جمال �لتدري�ض و�لبحث �لعلمي �ملتميز مبا يتو�فق مع روؤية �جلامعة ور�ضالتها( 
يف �ملرتبة �لثانية مبتو�ضط ح�ضابي )3.59(، و�نحر�ف معياري )0.99(، ودرجة تطبيق عالية. يف حني �أّن �لفقرة )22( 
�أو جزئيًّا(  ا  كليًّ للعمل  و�ملتفرغني  �ملوؤهلني  �لتدري�ض  هيئة  و�أع�ضاء  �لأ�ضاتذة  �لكايف من  �لعدد  )توفر �جلامعة  ون�ضها: 

ح�ضلت على �أدنى �ملتو�ضطات حيث بلغ )3.29(، و�نحر�ف معياري )1.03(، ودرجة تطبيق متو�ضطة.

2 . النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:
 )0.05 ≥α( جاء ن�ض �ل�ضوؤ�ل �لثاين على �لنحو �لتايل: هل هنالك فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة

يف ��ضتجابات �أفر�د عينة �لدر��ضة تعزى ملتغري�ت: �جلن�ض، �جلامعة، �لرتبة �لأكادميية؟
 Three-way( �ملتعدد  �لثاثي  �لتباين  حتليل  ��ضتخدم  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  كانت  �إذ�  ما  وملعرفة 

Anova(. وهذ� ما يبينه �جلدول )6(:

جدول )6(
نتائج حتليل التباين املتعدد ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب املجاالت الرئي�سة على متغريات: اجلن�س، 

اجلامعة، الرتبة

�ملجالت�ملتغري�ت
جمموع 
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�ضط 
�ملربعات

قيمة 
)ف(

م�ضتوى 
�لدللة

�جلن�ض
ويلك�ض=0.749

ح=0.000

0.018910.01890.0020.963روؤية و�أهد�ف �جلامعة

6.5070.011*99.8199.8�لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري

5.5690.019*1.77611.776�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض
�جلامعة

ويلك�ض=0.883
ح=0.054

0.19220.0960.2810.755روؤية و�أهد�ف �جلامعة

0.03420.0170.0530.949�لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري

0.84620.4231.1170.329�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض

�لرتبة �لأكادميية
ويلك�ض=0.890

ح=0.003

5.100.002*137.03245.67روؤية و�أهد�ف �جلامعة

4.430.005*126.57242.19�لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري

8.380.001*264.64288.21�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض
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�ملجالت�ملتغري�ت
جمموع 
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�ضط 
�ملربعات

قيمة 
)ف(

م�ضتوى 
�لدللة

�خلطاأ

65.2641620.402روؤية و�أهد�ف �جلامعة

60.9171620.376�لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري

72.3501620.446�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض

�لكلي

68.702167روؤية و�أهد�ف �جلامعة

64.780167�لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري

76.091167�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض

يظهر �جلدول �ل�ضابق ما يلي:
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة )α≤ 0.05( على جمايل �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري و�أع�ضاء . 1

هيئة �لتدري�ض تعزى ملتغري �جلن�ض، وجاءت �لفروق ل�ضالح �لقادة �لأكادمييني من �لذكور.
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة )α≤ 0.05( تعزى ملتغري �جلامعة.. 2
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة )α≤ 0.05( على كل جمال من جمالت �لأد�ة تعزى ملتغري . 3

�لرتبة �لأكادميية.
للمقارنات  )�ضيفيه(  �ختبار  �لباحث  ��ضتخدم  �لأكادميية  �لرتبة  ملتغري  تعزى  �لتي  �لفروق  م�ضادر  ولتحديد 

�لبعدية، وظهر ما يلي:
و�أهد�ف �جلامعة ل�ضالح . 1 روؤية  �أخرى على جمال  وجود فروق بني )�أ�ضتاذ م�ضارك( من جهة و)�أ�ضتاذ( من جهة 

�لقادة �لأكادمييني ممن هم يف رتبة )�أ�ضتاذ(.
وجود فروق بني )�أ�ضتاذ م�ضاعد( من جهة و)�أ�ضتاذ( من جهة �أخرى على جمال �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري ل�ضالح . 2

�لقادة �لأكادمييني ممن هم يف رتبة )�أ�ضتاذ(.
وجود فروق بني )�أ�ضتاذ م�ضاعد( من جهة و)�أ�ضتاذ( من جهة �أخرى على جمال �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض ل�ضالح �لقادة . 3

�لأكادمييني ممن هم يف رتبة )�أ�ضتاذ م�ضاعد(.

مناق�سة النتائج:
اأواًلـ  مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: ما درجة تطبيق مبادئ �لعتماد �لأكادميي يف �جلامعات �حلكومية �لأردنية 

من وجهة نظر �لقادة �لأكادمييني فيها؟
�لأكادمييني جاءت �ضمن  �لقادة  نظر  وجهة  �لأكادميي من  �لعتماد  مبادئ  تطبيق  درجة  �أّن  �لنتائج  �أظهرت    
�حلكومية  �جلامعات  �أّن  على  يدل  وهذ�   ،)1.01( معياري  و�نحر�ف   ،)3.54( ح�ضابي  مبتو�ضط  عالية  تطبيق  درجة 
�لأردنية ت�ضعى من �أجل �لعتماد �لأكادميي، وذلك من خال ما ر�آه �لباحث � بحكم عمله ع�ضو هيئة تدري�ض � من حماولة 
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و�ل�ضفافية  �لو�ضوح  �لأردنية �ضمان  �جلامعات �حلكومية 
ودقيقة  و��ضحة  معلومات  وتوفري  �لأكادميية،  للرب�مج 
للرب�مج  ودقيقة  و��ضحة  �أهد�ف  وحتديد  للطاب، 
تو�فر  من  و�لتحقق  �جلامعات،  تقدمها  �لتي  �لدر��ضية 
و�أنها  بفاعلية،  �لأهد�ف  هذه  لتحقيق  �لازمة  �ل�ضروط 
�ضمعة  وتعزيز  �مل�ضتوى،  هذ�  على  �ملحافظة  يف  �ضت�ضتمر 
�لرب�مج �ملقيمة و�ملعتمدة لدى �ملجتمع �لذي يثق بعمليتي 

�لتقومي �خلارجي و�لعتماد �لأكادميي.
�ملاح  در��ضة  نتيجة  مع  �لنتيجة  هذه  وتختلف 
)2009م(. �لثقفي  در��ضة  نتيجة  مع  وتتفق  )2005م(، 
�لأوىل  �ملرتبة  �لإد�ري  و�لتنظيم  �لقيادة  جمال  و�حتل 
تطبيق  �أّن درجة  يعني  مبتو�ضط ح�ضابي )3.71(، وهذ� 
�حلكومية  �جلامعات  يف  �لأكادميي  �لعتماد  مبادئ 
�لأردنية يف جمال �لقيادة و�لتنظيم �لإد�ري جاء بدرجة 
�أّن �جلامعات �حلكومية  �إىل  �لنتيجة  وتعزى هذه  عالية، 
�لأردنية تهتم يف جمال �لقيادة و�لإد�رة �جلامعية مبختلف 
نحو  �جلامعي  �لعمل  م�ضي  يف  ل�ضرورتها  م�ضتوياتها؛ 
تدرك  فاإّن �جلامعات  �أخرى  ومن جهة  �لأمام من جهة، 
�إىل  ت�ضعى  فهي  لذلك  و�لقيادي،  �لإد�ري  �لنظام  �أهمية 
�إد�رية  كفاءة  ذوي  �أكادمييني  وقادة  �إد�ريني  قادة  توفري 

ومعرفية عالية.
هيئة  �أع�ضاء  جمال  �لثانية  �ملرتبة  يف  وجاء 
تطبيق  ودرجة   ،)3.48( ح�ضابي  مبتو�ضط  �لتدري�ض 
ب�ضكل  �لعربية  �أن �جلامعات  �إىل  �لأمر  ويعزى  متو�ضطة، 
هيئة  �أع�ضاء  �إىل  تفتقر  خا�ض  ب�ضكل  و�لأردنية  عام 
�عتمادهم  منها  خمتلفة،  لأ�ضباب  كاٍف  ب�ضكل  �لتدري�ض 
�لتي  �لتدريبية  �لدور�ت  وقلة  �لتعليم،  يف  �لتلقني  على 
يخ�ضع لها �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف �جلامعات �حلكومية 

�لأردنية، �إن وجدت.
و�أما جمال روؤية ور�ضالة و�أهد�ف �جلامعة فقد 
جاء يف �ملرتبة �لثالثة مبتو�ضط ح�ضابي )3.43(، ودرجة 
تطبيق متو�ضطة، وتعزى هذه �لنتيجة �إىل �أّن روؤية ور�ضالة 

هيئة  �أع�ضاء  من  لكثري  متو�فرة  غري  �جلامعة  و�أهد�ف 
�لتدري�ض و�لطاب؛ بحيث ل ميكن �لطاع عليها ب�ضكل 

مبا�ضر �إل من خال موقع �جلامعة عرب )�لإنرنت(.
هل  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ـ  ثانًيا 
�لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  هنالك 
�لدر��ضة تعزى  �أفر�د عينة  ��ضتجابات  )α≤ 0.05( يف 

ملتغري�ت: �جلن�ض، �جلامعة، �لرتبة �لأكادميية؟
عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  �أظهرت 
�لقيادة  جمايل  على   )0.05  ≥α( �لدللة  م�ضتوى 
ملتغري  تعزى  �لتدري�ض  هيئة  و�أع�ضاء  �لإد�ري  و�لتنظيم 
من  �لأكادمييني  �لقادة  ل�ضالح  �لفروق  وجاءت  �جلن�ض، 
�لذكور، وتعزى هذه �لنتيجة �إىل وعي �لقادة �لأكادمييني 
�لذي  �لأمر  بينهم،  �لتناف�ض  �ضمة  ووجود  �لذكور،  من 
�لقيادة  جمال  يف  جديد  كل  عن  �لبحث  �ىل  يدفعهم 
و�لتنظيم �لإد�ري. وتختلف هذه �لنتيجة مع نتيجة در��ضة 

�ملاح )2005م(.
ذ�ت  فروق  وجود  عدم  كذلك  �لنتائج  و�أظهرت 
دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة  )α≤ 0.05( تعزى 
ملتغري �جلامعة، ورمبا تعزى هذه �لنتيجة �إىل وعي و�تفاق 
�لأكادميي و�ضرورته من  �لعتماد  �أهمية  �جلامعات على 
مب�ضتوى  و�لرتقاء  وخدماتهما،  باجلامعة  �لرتقاء  �أجل 
باأهمية  تام  وعي  على  يجعلها  �لذي  �لأمر  فيها،  �لتعليم 
�لعتماد �لأكادميي. وتتفق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��ضة 

�ملاح )2005م(.
دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  و�أظهرت 
كل  على   )0.05  ≥α( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية 
جمال من جمالت �لأد�ة تعزى ملتغري �لرتبة �لأكادميية، 
ورمبا تعزى هذه �لنتيجة �إىل �خلربة �لتي يكت�ضبها �لقادة 
�أكادميية  رتًبا  و�كت�ضابهم  �لوقت،  مرور  مع  �لأكادمييون 
وتتفق  و�لتجديد.  و�لتطوير  �لبحث  �إىل  تدفعهم  جديدة 
هذه �لنتيجة مع نتيجة در��ضة �ملاح )2005م(، وتختلف 

مع نتيجة در��ضة �لثقفي )2009م(.
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التو�سيات واملقرتحات:
فاإنه  �لباحث  �إليها  تو�ضل  �لتي  �لنتائج  على  بناء 

يو�ضي مبا يلي:
	 خريجو فيها  يعمل  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات  باآر�ء  �ل�ضتعانة 

لهم،  دورية  ��ضت�ضافة  عمل  خال  من  �جلامعة 
�خلريجني؛  لهوؤلء  وتقييمهم  �آر�ئهم  على  و�لطاع 
بهدف حت�ضني جودة �خلدمة �لتعليمية �لتي تقدمها 

�جلامعة.
	 إجر�ء �لتقومي �مل�ضتمر جلميع �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض�

�ملوؤ�ض�ضات  يف  و�لعاملني  و�مل�ضرفني  و�لإد�ريني 
�لتعليمية.

	 لدر��ضية� و�لرب�مج  �لعلمية  �لن�ضاطات  �أّن  �ضمان 
وتتفق  �لأكادميي،  �لعتماد  متطلبات  تلبي  �ملعتمدة 
ومتطلبات  �لعايل،  �لتعليم  يف  �لعاملية  �ملعايري  مع 
وكذلك  �ملختلفة،  �لتعليم  جمالت  يف  �لتخ�ض�ض 

حاجات �جلامعة و�لطاب و�لدولة و�ملجتمع.
	 إن�ضاء هيئة م�ضتقلة لاعتماد �لأكادميي تتوىل تقومي�

و�ضبط �جلودة و�لنوعية يف �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية، مبا 
يتما�ضى مع �ملعايري �لدولية.          

املراجــــــــــــع 

منا�ضبة  مدى  )2009م(،  علي.  �ضامل  بن  �أحمد  �لثقفي، 
وتو�فر بع�ض معايري �لعتماد �لأكادميي و�ضمان �جلودة 
�جلامعات  يف  �لعلوم  كليات  يف  �لريا�ضيات  �أق�ضام  يف 
�ل�ضعودية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض و�لطاب، 
�أم  جامعة  �ل�ضعودية،  من�ضورة،  غري  ماج�ضتري  ر�ضالة 

�لقرى.
�لعايل  �لتعليم  �إعادة تنظيم  �جل�ضر، �ضمري. )2004م(، 
�أقامتها  �لتي  �لعمل  ور�ضة  ورقة عمل قدمت يف  �خلا�ض، 
�لعامة  �ملديرية  بريوت،  �لعايل،   و�لتعليم  �لربية  وز�رة 

للتعليم �لعايل. 
در��ضة  )2007م(،  طاهر.  وهوك،  �إقبال  درندري، 
��ضتطاعية لآر�ء بع�ض �مل�ضوؤولني و�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض 
�جلودة يف  وتوكيد  �لتقومي  عمليات  تطبيق  �إجر�ء�ت  عن 
�لر�بع  �ل�ضنوي  للقاء  مقدم  بحث  �ل�ضعودية،  �جلامعات 
و�لنف�ضية  �لربوية  للعلوم  �ل�ضعودية  للجمعية  ع�ضر 

)ج�ضنت(، �لق�ضيم، 28-29 / 4 / 1428ه�.
�لأكادميي:  �لعتماد   ،)2007( علي.  جمال  �لده�ضان، 
�ملعرفة  د�ر  �مل�ضرية،  و�لتجربة  �لأجنبية  �خلربة 

�جلامعية.

�لتعليم  يف  �لعتماد  هيئات  )2004م(،  فرح.  �ضركي�ض، 
�أقامتها  �لتي  �لعمل  ور�ضة  يف  قدمت  عمل  ورقة  �لعايل، 
�لعامة  �ملديرية  بريوت،  �لعايل،  و�لتعليم  �لربية  وز�رة 

للتعليم �لعايل.
عبا�ض.  فا�ضل  وكرمي،  �إبر�هيم،  �ل�ضام  عبد  عبيد، 
وفق  على  �جلامعي  �لأد�ء  هند�ضة  �إعادة  )2008م(، 
�لأكادميي: در��ضة حتليلية يف �ملعاهد  متطلبات �لعتماد 

�لتقنية، بحث مقدم �إىل �ملوؤمتر �لعلمي جلامعة �لكوفة. 
مازن، ح�ضام حممد. )2005م(، �جلامعات �لفر��ضية 
و�آفاق �لتعليم عن بعد لبناء جمتمع �ملعرفة و�لتكنولوجيا 
�ملوؤمتر  للتعليم،  �لعربي طبًقا مل�ضتويات معيارية مقرحة 
وطرق  للمناهج  �مل�ضرية  للجمعية  ع�ضر  �ل�ضابع  �لعلمي 
�لتدري�ض )مناهج �لتعليم و�مل�ضتويات �ملعيارية يف 27-26 

يوليو، د�ر �ل�ضيافة، جامعة عني �ضم�ض.
معايري  حتقيق  درجة  )2005م(،  �أحمد.  منتهى  �ملاح، 
يف  �لفل�ضطينية  �جلامعات  يف  �ل�ضاملة  �جلودة  �إد�رة 
هيئة  �أع�ضاء  ير�ها  كما  �لغربية  �ل�ضفة  حمافظات 
�لربية،  من�ضورة، كلية  غري  ماج�ضتري  ر�ضالة  �لتدري�ض، 

جامعة �لقد�ض.
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الكلمات املفتاحية: �لتقنيات �ملعا�ضرة، �لأمن �لفكري.

م�ستخل�ض:

هدفت هذه �لدر��ضة  �إىل �لك�ضف عن خماطر �لتقنيات �ملعا�ضرة على �لأمن �لفكري، وذلك من خال ��ضتطاع 
وجهة نظر عينة من طلبة جامعة �لبلقاء يف حمافظات �ل�ضمال بلغت )250( طالًبا. وقد �أظهرت �لنتائج �أن درجة �ملخاطر 
�ملجال  يف  متو�ضطة  �ملخاطر  كانت  حني  يف  و�لثقافية،  �لفكرية  و�لتبعية  و�ل�ضيا�ضي،  �لأخاقي  �ملجالني  يف  عالية  كانت 
�لنف�ضي. كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية يف جمالت �لأد�ة تعزى ملتغريي �لتخ�ض�ض، و�ل�ضنة 

�لدر��ضية. وخل�ض �لبحث �إىل �قر�ح جمموعة من �لتو�ضيات.
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خلفية الدرا�سة وم�سكلتها:
�لع�ضر �حلايل تقدًما هائًا يف جمالت  ي�ضهد 
فر�ض  �لذي  �لأمر  �لت�ضالت،  وتقنيات  �لتعليم  تقنيات 
�ملتعددة  مبجالتها  �لنظم  على   �لتحديات  من  عدًد� 
�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لتعليمية و�لجتماعية و�لربوية، 
خال  من  �لتغري�ت  من  عديد  ��ضتحد�ث  ��ضتدعى  مما 
يف  �إمكاناتها  و��ضتثمار  �لتقنية  �مل�ضتحدثات  ��ضتخد�م 
�لأ�ضا�ضية  �لأو�ضاط  وت�ضهد  �حلياة.  ميادين  خمتلف 
بتقنية  متز�يًد�  �هتماًما  وعامليًّا  حمليًّا  و�لجتماعية 
�لتعليم وتقنية �ملعلومات و�لت�ضالت، وكيفية ��ضتخد�مها 
لتلك  �ل�ضلبية  �لتد�عيات  مر�عاة  مع  �لأمثل،  �ل�ضتخد�م 

�لتقنيات.
تعدد  �إىل  �لتقنية �حلديثة  و�ضائل  ظهور  و�أدى 
�ل�ضباب،  وبخا�ضة  �ملتلقني  لدى  �ملعلومات  تلقي  م�ضادر 
�ضريحة  على  �لتاأثري  يف  �لتقنيات  تلك  �أ�ضهمت  بحيث 
�أ�ضبحت  جتري ور�ء كل جديد من  �ملجتمع  �أفر�د  من 
�ضاأنه تقريبها من �لعامل �ملتطور، كما �أكدت هذه �لتقنية 
�ملتميزة-بظهور مقاهي �لإنرنت و�ملكتبات �لإلكرونية 
وغريها من مظاهر �لتقنية �حلديثة- �أثرها خا�ضة 
�ل�ضباب  لاطاع و�كت�ضاف كل جديد)هارون،  على فئة 

2005م(.
�لت�ضال  تقنيات  �أن  )2007م(  �ملجايل  ويوؤكد 
ا يف بناء  ونقل �ملعلومات �أ�ضبحت ر�فًد� �أ�ضا�ضيًّا وركًنا مهمًّ
و�ل�ضيا�ضية  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �لإن�ضان  منظومة 
هذ�  �ملعرفية يف  و�لتطور�ت  �لتحولت  و�لثقافية، يف ظل 
�لع�ضر. ومن �ملعلوم �أنَّ �لع�ضور �ضهدت تطور�ت متعددة 
ثم  �لزر�عية،  منها  �لأوىل  عدة،  طفر�ت  خال  من 
�ل�ضناعية، و�لآن �ملعلوماتية، �أو ما يو�ضف بع�ضر �ملجتمع 
ما بعد �ل�ضناعي )The Post Industrial Society(؛ 
�لأخري  �لعقد  خال  �لإن�ضانية  �ملجتمعات  �ضهدت  حيث 
لتقنية  ومتاحقة  مت�ضارعة  تطور�ت  �ملا�ضي،  �لقرن  من 
�إمكانية  ت�ضهيل  يف  �أ�ضهم  مما  و�ملعلومات،  �لت�ضالت 
�لتو��ضل �لإن�ضاين و�حل�ضاري، وتتمثل �أهم هذه �لتطور�ت 

يف �ضبكة �ملعلومات �لعاملية )�لإنرنت( �لتي ُتعد �أبرز ما 
تو�ضل �إليه �لعلم �حلديث، وتعد كذلك من �أهم �لإجناز�ت 

�لب�ضرية يف ع�ضر �ملعلوماتية.
خطورة  �أن  �إىل  2005م(  )�لق�ضيعان،  وي�ضري 
�أكرث  هم  �ل�ضباب  �أن  يف  تكمن  �ملعا�ضرة  �لتقنيات 
ثم  ��ضتخد�مها؛ ومن  ي�ضيء  �أكرث من  م�ضتخدميها، وهم 
�لآثار  ببع�ض  �ضوء �ل�ضتخد�م  �أن يرتبط  �ملمكن  فاإن من 
�لفئة  لهذه  مغرية  �أمور  فهناك  و�لنف�ضية.  �لجتماعية 
تدفعها �إىل ق�ضاء �ل�ضاعات �لطويلة �أمام جهاز �حلا�ضب 
يوؤثر  �أن  �ملمكن  من  �لذي  �لإنرنت،  م�ضتخدمة  �لآيل 
هذه  فاإن  ولذلك  �حلقيقية.  �لجتماعية  �لعاقات  على 
�لفئة �لعمرية هي �لفئة �ملعنية بت�ضليط �ل�ضوء على �أحد 

�لتاأثري�ت �لجتماعية ل�ضتخد�م �ل�ضبكة. 
)نظمي،  �لدر��ضات  من  عديد  حاولت  وقد 
2007م؛ �لزيدي، 2003م؛ �أبو د��ض، 2004م؛ �لك�ضا�ضبة، 
على  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  خماطر  �أبرز  حتديد  2001م( 

�ل�ضباب، حيث �أ�ضارت �إىل �ملخاطر �لتية:
�أن �لتقنيات �ملعا�ضرة -ومن �أبرزها مو�قع �لتو��ضل . 1

متعددة  مو�قع  على  تنطوي  و�لإنرنت-   �لجتماعي 
ثقافتهم  يف  �ل�ضباب  ت�ضكك  كثرية  ومو�ضوعات 
متخ�ض�ضة  حو�رية  مو�قع  هناك  �أن  كما  �لوطنية، 
و�لثقافة  و�ملعتقد  �لإميان  حول  �ل�ضبهات  �إثارة  يف 
يف  �ضيئ  �أثر  ذ�ت  عو�قب  له  �لأمر  وهذ�  و�لقيم، 
غياب  ظل  يف  ول�ضيما  �ل�ضباب،  من  كثري  نفو�ض 
�لتي  �ملو�قع  بتلك  �لتاأثر  من  حتميهم  �لتي  �لرب�مج 

ت�ضكك يف �ملعتقد وتثري حوله �ل�ضبهات.
�ضلوك . 2 �ضاأنها هدم  من  �لتي  �لإباحية  �ملو�قع  �نت�ضار 

�ل�ضباب، و�لرويج لاإباحية، و�خلروج على �لعاد�ت 
و�لقيم �لوطنية �لأ�ضيلة.

�لإنرنت، . 3 جر�ئم  مرتكبي  هوية  حتديد  �ضعوبة 
�لإرهابي،  �لفكر  لن�ضر  �لإنرنت  و��ضتخد�م 
عديًد�  �إن  حتى  و�لعنف،  �لتطرف  على  و�لتحري�ض 
من �جلماعات �لإرهابية �ضممت لها �ضفحات خا�ضة 
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و�لوعيد  �لتهديد  تر�ضل  �أن  ميكن  �لإنرنت  على 
للخ�ضوم.

�لربيد �لإلكروين �لذي ي�ضكل مناًخا خ�ضًبا ي�ضتغله . 4
و�لرويح  �أفكارهم  ن�ضر  يف  و�ملنحرفون  �ملتطرفون 
لها، و�ل�ضعي �إىل تكثري �لأتباع و�ملتعاطفني معهم عرب 

�ملر��ضات �لإلكرونية.
) Keltner, 1998  ( قد حذر  وكان )كلترن( 
من خطورة �لبيانات و�ملعلومات �ملتاحة على �ل�ضبكة، من 
حيث تاأثري�تها �ل�ضلبية على �ملنظومة �لفكرية و�لجتماعية 
�لناجمة  �لنف�ضية �لجتماعية  �لآثار  حيث  ومن  لاأفر�د، 
عن �لتفاعل بني �لأفر�د من جهة، �أو �لناجمة عن �لتفاعل 

بينهم و�ملعلومات من جهة �أخرى.
�أن  ويف هذ� �ل�ضدد يوؤكد �لع�ضيمي )2004م( 
هناك زيادة م�ضتمرة و�إقباًل مرتفًعا يف �أعد�د م�ضتخدمي 
�لتقنيات �حلديثة من خمتلف فئات �ملجتمع �مل�ضتخدمني 
��ضتخد�مهم  ي�ضل  قد  �ل�ضباب،  فئة  وبخا�ضة  لاإنرنت، 
�إىل درجة �لإدمان، مما قد يوؤثر على �ل�ضلوك �لإن�ضاين، 
�لتعامل  �لتفكري يف  �لعاقات �لجتماعية، وطرق  و�ضبكة 
مع متغري�ت �حلياة، �لذي من �ضاأنه تعزيز �لقيم �لفردية 
بدًل من �لقيم �لجتماعية، وقيم �لعمل �جلماعي �مل�ضرك 

ا يف ثقافة �ملجتمع. �لذي ميثل عن�ضًر� مهمًّ
وي�ضكل �لأمن �لفكري ركيزة �أ�ضا�ضية يف حماية 
�أهم �ملكت�ضبات و�أعظم �ل�ضروريات وهي هوية �لأمة، �لتي 
و�ملميز�ت  �خل�ضائ�ض  »جمموعة  عبارة  �أوجز  يف  هي 
من  �ضعب  بها  ينفرد  �لتي  و�لرمزية  و�لثقافية  �لعقدية 
�ل�ضعوب و�أمة من �لأمم«، وهي من �أكرث �ملفاهيم عر�ضة 
لانحر�ف يف ظل �لتطور �لتقني و�ضيوع و�ضائل �لت�ضال 

�لجتماعي )بكارة، 2003م(.
�جلانب  هذ�  من  �ملجتمع  حماية  فاإن  وبالتايل 
�ضرورة كربى وهي حماية لوجوده، لذ� فاإن �لأمن �لفكري 
»�إذ  و�ضخ�ضيتها،  �لأمة  هوية  على  �ملحافظة  و�ضيلة  هو 
عليها  تبنى  �لتي  �لقاعدة  متثل  ثو�بت  �أمة  كل  حياة  يف 
بني  يربط  �لذي  �لر�بط  لأنها  �لأعد�ء؛  ويهاجمها  �لأمة، 

�أفر�دها،  �ضلوك  وحتدد  ت�ضبغ  �لتي  و�ل�ضبغة  �أفر�دها، 
وتكيف ردود �أفعالهم جتاه �لأحد�ث، ولأنها هي �لتي جتعل 
لاأمة ��ضتقالها ومتيزها، وت�ضمن بقاءها وعدم فنائها 
م�ضتقلة،  لاأمة هوية  يكن  �إن مل  فاإنه  �لأخرى،  �لأمم  يف 
فاإنها تذوب يف �لأمم �لقوية �لغالبة، ولأن هوية �لأمة هي 
)�للويحق،  بالآخرين«  �لأمة  �أفر�د  عاقات  حتدد  �لتي 

2002م(.
هم  �جلامعات  طلبة  �أن  �إىل  �ملاحظة  وجتدر 
�لإح�ضاء�ت  ت�ضري  �إذ  لاإنرنت،  ��ضتخد�ًما  �لأكرث 
ي�ضتخدمون  �جلامعة  طلبة  من   )%72( �أن  �ملتو�فرة 
خدمة  يف  منهم   )%87( حو�يل  وي�ضرك  �لإنرنت، 
�لإنرنت. ولذ� فاإن طلبة �جلامعة �أكرث عر�ضة للم�ضكات 
�ل�ضتخد�م  ول�ضيما  �لإنرنت  با�ضتخد�م  �ملرتبطة 
�ملفرط له. وثمة عو�مل عديدة تكمن ور�ء تز�يد �حتمال 
فرط  �أو  �لإنرنت  على  �لعتماد  مل�ضكات  �لطلبة  تعر�ض 
و�لق�ضعان  �لكندري  در��ضة  �أكدته  ما  وهذ�  ��ضتخد�مه، 
)2001م( �لتي �أظهرت �أن �لتاأثري�ت �لجتماعية �ملرتبة 
�لإنرنت  ا  وخ�ضو�ضً �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  على 
وهو  �ل�ضباب.  لدى  �لجتماعية  �لعزلة  تعزيز  يف  ت�ضهم 
 Sanders; Field,; و�آخرون  )�ضاندرز(  ا  �أي�ضً �أكده  ما 
 )Diego& Kaplan,2000 (؛ حيث �أ�ضارو� �إىل عاقة 
�لجتماعية.  و�لعزلة  بالكتئاب  �لإنرنت  ��ضتخد�م 
و�إ�ضافة �إىل وجود هذه �لعاقة �لطردية، فاإن م�ضتخدمي 
ا يف �لتفاعل  �لإنرنت ��ضتخد�ًما متز�يًد� �ضجلو� �نخفا�ضً
مع �لو�لدين، �ضو�ء كان �لأب �أو �لأم، وهذ� يعك�ض نوًعا من 
�أنو�ع �لعتال يف �لعاقات �لفردية د�خل نطاق �لأ�ضرة 

�لو�حدة.
�لإنرنت  �ضبكة  ��ضتخد�م  ظاهرة  كانت  وملا 
ومو�قع �لتو��ضل �لجتماعي ظاهرة حديثة �إىل حد كبري 
�أفر�د جمتمع �لدر��ضة �حلالية، ومل حتظ بالهتمام  بني 
بني  ا  خ�ضو�ضً �مل�ضطرد،  و�نت�ضارها  يتنا�ضب  مبا  �لكايف 
��ضتخد�ًما  �لأكرث  ُيعّدون  �لذين  �جلامعي،  �ل�ضباب  فئات 
على  �ل�ضوء  لإلقاء  �لبحث  هذ�  جاء  فقد  �ملو�قع،  لتلك 
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خماطر �لتقنيات �ملعا�ضرة على �لأمن �لفكري.
م�سكلة الدرا�سة:

�إن �ملر�قب لاأو�ضاع �لجتماعية �ل�ضائدة يدرك 
�أن ��ضتخد�م و�ضائل �لت�ضال �حلديثة عرب �ضبكة �ملعلومات 
)�لإنرنت(  وغريها من مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي بد�أ 
على  للتاأثري  طريقه  يف  يتجه  وبد�أ  ا،  خا�ضًّ منحنًيا  ياأخذ 
ب�ضكل  �لإن�ضانية  للمجتمعات  و�لفكري  �لجتماعي  �لبناء 
عام. ولعل �ملجتمع �لأردين هو �أحد هذه �ملجتمعات �لتي 
�لتقنية  وهذه  �لثقايف  �لعن�ضر  هذ�  و��ضتعارت  ��ضتمدت 
�حلديثة خال �لعقد �حلايل، وبد�أت با�ضتخد�مها ب�ضكل 
�أبو�بها  �أو�ضع  من  �لتقنية  هذه  فدخلت  ومطرد.  متز�يد 
�لتاأثري�ت  من  ا  بع�ضً معها  حاملة  �ملحلية  �ملجتمعات  يف 
فر�ضتها  حمتمة  نتيجة  بو�ضفها  و�لنف�ضية  �لجتماعية 
لذ�  و�لتقنية.  �لجتماعي  �ل�ضلوك  بني  �لتفاعل  عملية 
فاإن م�ضكلة هذ� �لبحث تتحدد يف �لجابة عن �لت�ضاوؤلت 

�لتية: 
�لفكري . 1 �لأمن  على  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  خماطر  ما 

لدى عينة �لدر��ضة؟
هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية بني حماور �أد�ة . 2

�لدر��ضة تعزى �إىل متغري�ت خ�ضائ�ض عينة �لبحث 
)�لتخ�ض�ض- �ل�ضنة �لدر��ضية(؟

اأهمية الدرا�سة:
�لّناحية  من  كبرية  �أهمية  �لبحث  يكت�ضب    

�لّنظرية و�لّتطبيقية، وذلك على �لنحو �لآتي:
يف -  �أ�ضهمت  كثرية  �أبحاث  توجد  �لّنظرية:  �لأهمية 

�إبر�ز مز�يا و�آثار تقنيات �ملعلومات، غري �أّنها عاجلت 
هذ� �ملو�ضوع من حيث كيفية �ل�ضتفادة �لق�ضوى من 
�لتقنية بغ�ض �لنظر عن �جلو�نب �لثقافية، كما وجد 
�لك�ضف  حاولت  متعددة  �أبحاث  �لأردنية  �لبيئة  يف 
عن �جتاهات ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة )در��ضة 
تلك  �أن  2003م(، غري  عريقات،  2007م؛  �ملجايل، 

�لدر��ضات مل تتطرق ملو�ضوع �لأمن �لفكري.

�أّما من حيث �لأهمية �لّتطبيقية فاإّن �لبحث �حلايل - 
يهدف �إىل �إبر�ز نوعية �لأثر �لذي نتج عن ��ضتخد�م 
�لتاأثري  ومدى  �لّطلبة،  فكر  على  �ملعا�ضرة  �لتقنيات 
�لتقنيات �ملعا�ضرة على مفهوم �لأمن  �أحدثته  �لذي 

�لفكري لديهم.

اأهداف الدرا�سة:
يهدف هذ� �لبحث �إىل حتقيق ما يلي:

على . 1 �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  خماطر  حتليل 
�ملرتبة  �ملختلفة  �لتاأثري�ت  و�إبر�ز  �لفكري،  �لأمن 
على ��ضتخد�مها على فئة �ل�ضباب �جلامعي من وجهة 

نظر عينة �لدر��ضة، وباأ�ضلوب �لدر��ضة �مليد�نية.
�لتعرف على �أهم �لفروق �لإح�ضائية يف �أثر ��ضتخد�م . 2

�لتقنيات �ملعا�ضرة  على �لأمن �لفكري، ح�ضب بع�ض 
�خل�ضائ�ض �لنوعية لإفر�د عينة �لدر��ضة.

بيئات . 3 يف  �أخرى  در��ضات  �إجر�ء  �أمام  �لطريق  فتح 
م�ضابهه للبيئة �لأردنية.

التعريفات اال�سطالحية واالإجرائية:
)�لنف�ضية  �ل�ضلبية  �لآثار  جمموعة  هي  املخاطر:   -
و�لنف�ضية(  و�لأخاقية  و�لجتماعية  و�لثقافية  و�ملعرفية 
)قدي�ضات،  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يخلفها  �لتي 
باأنها  �لدر��ضة  هذه  لغايات  �ملخاطر  وتعرف  2010م(. 
»هي كل تغري �ضلبي يحدث للفرد �ضو�ء على �ضعيد �لبنية 
عنه  وينتج  �لأخاقية،  �أو  �لنف�ضية  �أو  و�ملعرفية  �لعقلية 
�أ�ضر�ر مادية �أو معنوية، وتقا�ض �ملخاطر يف هذ� �لبحث 
من خال ��ضتجابات �أفر�د �لعينة على فقر�ت �ل�ضتبانة 

�لتي �أعدت لهذ� �لغر�ض«.
�لتعليم  يف  ظهر  حديث  منط  هي  املعا�سرة:  التقنيات   -
على  يعتمد  �حلا�ضوب  و�نت�ضار  �لتقني  �لتطور  نتيجة 
وو�ضائل  وجمات  كتب  من  �ملنوعة  �لتعليمية  �مل�ضادر 
�حلا�ضوب  على  خا�ض  تاأكيد  مع  وب�ضرية،  �ضمعية 
�لباحث  ويعرفها   .)14 )حمدي،2001م:  و�لإنرنت، 
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�إجر�ئيًّا لغايات �لبحث باأنها »و�ضائل تقنية متنوعة تربط 
�لنا�ض و�ملعلومات، من خال �أجهزة �لكمبيوتر و�لأجهزة 
و�آخر،  �ضخ�ض  بني  بالت�ضال  ت�ضمح  بحيث  �لرقمية، 

وت�ضمح با�ضرجاع هذه �ملعلومات«.
و�لتد�بري  �لن�ضاطات  جمموعة  الفكري:   االأمن   -
�مل�ضركة بني �لدولة و�ملجتمع لتجنيب �لأفر�د و�جلماعات 
يف  �ضبًبا  تكون  �لتي  �لنف�ضية  �أو  �لفكرية  �لنحر�فات 
�نحر�ف �ل�ضلوك و�لأفكار و�لأخاق عن جادة �ل�ضو�ب، 
وتوؤدي �ىل �إحلاق �أ�ضر�ر بالغة بالفرد و�ملجتمع )ن�ضري، 
1995م: 12(. ويعرفها �لباحث لغايات هذ� �لبحث باأنها 
على  �لأنظمة  تعمل  �لتي  و�لو�ضائل  �لأفكار  »جمموعة 
�لعقول من  �لأفر�د؛ بهدف حماية تلك  غر�ضها يف عقول 
�ملجتمع  يتعار�ض مع قيم  فكر �ضائب ومعتقد خاطئ  كل 
�ملتنوعة، ويوؤدي �إىل �نحر�ف يف  و�أنظمته  �ل�ضائدة 

�ل�ضلوك«.

حدود الدرا�سة:
�قت�ضر �لبحث �حلايل على:

للعام . 1 �لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  طالبات  من  عينة 
2011م بلغت )250( طالبة.

�ل�ضتبانة �لتي �أعدها �لباحث لهذ� �لغر�ض.. 2
�لثاثة . 3 �ملجالت  يف  �ملتمثلة  �لفكري  �لأمن  جمالت 

�لأخاقي  و�لثقافية،  �لفكرية  �لتبعية  )�لنف�ضي، 
و�ل�ضيا�ضي(.

الدرا�سات ذات ال�سلة:
قو�عد  �إىل  رجوعه  خال  من  �لباحث  يعرث  مل 
�لبحث  مو�ضوع  تناولت  در��ضات  على  �لعاملية  �لبيانات 
�حلايل، وقد لحظ �لباحث �أن �أغلب �لدر��ضات �ل�ضابقة 
وجهه  على  �لإنرنت  ��ضتخد�مات  مو�ضوع  على  ركزت 
تلك  �أبرز  ومن   ذلك،  حول  و�لجتاهات  �خل�ضو�ض، 

�لدر��ضات:
در��ضة قدي�ضات )2010م( �لتي هدفت �إىل �لك�ضف . 1

�ملعلومات  تقنية  ل�ضتخد�م  �ل�ضلبية  �لآثار  عن 
من  �لدر��ضة  عينة  تكونت  وقد  �ل�ضباب.  جيل  على 
و�حل�ضن.  عجلون  كليتي  من  وطالبة  طالًبا   )190(
بعد  �ملعلومات  جلمع  �أد�ة  �ل�ضتبانة  و��ضتخدمت 
�أن  �لنتائج  وك�ضفت  وثباتها.  �ضدقها  من  �لتاأكد 
يف  عالية  كانت  �ملعلومات  لتقنية  �ل�ضلبية  �لآثار 
جميع جمالت �ل�ضتبانة، بينما مل تظهر فروق ذ�ت 
و��ضتخد�م  �لدر��ضة  ملتغري�ت  تعزى  �إح�ضائية  دللة 

�لتقنية.
�لتعرف . 2 �إىل  هدفت  �لتي  )2007م(  �ملجايل  در��ضة 

على �أثر ��ضتخد�م �لإنرنت على �لعاقات �لجتماعية 
لدى �ل�ضباب �جلامعي يف �ملجتمع �لأردين، من خال 
��ضتطاع �آر�ء عينة من طلبة جامعة موؤتة بلغ تعد�دها 
)325( طالًبا وطالبة �ختريو� بطريقة ع�ضو�ئية. وقد 
�لإنرنت  ��ضتخد�م  �أثر  �أن  �لدر��ضة  نتائج  �أظهرت 
على �لعاقات �لجتماعية يزد�د يف حالة ��ضتخد�م 
�لطلبة لاإنرنت مبفردهم، وكلما ز�د عدد �ضاعات 
�أكرث  �أن  �لنتائج  �أظهرت  كما  �ليومي،  �ل�ضتخد�م 
وبحثية،  علمية  لغايات  هي  �لإنرنت  ��ضتخد�مات 
و�أ�ضارت  �جلامعي.  �حلرم  د�خل  معظمها  يجري 
��ضتخد�م  لآثر  عاقة  وجود  �إىل  كذلك  �لنتائج 
�لإنرنت على �لعاقات �لجتماعية وبع�ض �ملتغري�ت 
و�مل�ضتوى  �لكلي�ة،  ونوع  و�لعمر،  كاجلن�ض،  �لنوعية، 
�ملبحوثني.  لأ�ضر  �ل�ضهري  و�ل�دخ�ل  �لدر��ض�ي، 
وخل�ضت �لدر��ضة �إىل و�ضع جمموعة من �لتو�ضيات.

بعنو�ن: . 3 جاءت  �لتي  )2006م(  �ليو�ضف  در��ضة 
“�لتقنيات �حلديثة فو�ئد و�أ�ضر�ر: در��ضة للتاأثري�ت 
�ل�ضلبية على �ضحة �لفرد”. وقد �أ�ضارت �لدر��ضة �إىل 
�ضهولة  حيث  من  �حلديثة  للتقنيات  �لإيجابية  �لآثار 
بينت  كما  �إر�ضالها،  و�ضرعة  �ملعلومات  �إىل  �لو�ضول 
على  �ل�ضيطرة  فقد�ن  حيث  من  لها  �ل�ضلبية  �لآثار 
�لنف�ض، و�إهمال �لو�ضع �ل�ضخ�ضي، و�ضعف �لعاقات 
�لدر��ضة  و�أكدت  �لجتماعي،  �ملحيط  يف  و�لتو��ضل 
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�لنا�ض  بني  يزد�د  �لإنرنت  �إدمان  خطر  �أن  على 
طلبة  كحالة  لدخوله،  جماين  بحق  يتمتعون  �لذين 

�جلامعات. 
در��ضة �ضاري )2005م( �لتي جاءت بعنو�ن: “ثقافة . 4

ومتتاز  �لجتماعي”.  �لتو��ضل  يف  در��ضة  �لإنرنت: 
ب�ضموليتها وتو�ضعها يف �ملجال �ملعريف  �لدر��ضة  هذه 
�لناحية  من  �ضو�ء  �ملعلومات،  تقنية  يخ�ض  فيما 
�لإيجابية  �لآثار  وتناولت  �لتطبيقية،  �أو  �لنظرية 
�لدر��ضة على  �أجريت  وقد  �ضو�ء.  و�ل�ضلبية على حد 
كا  من  �لدوحة  مدينة  يف  قطر  �ضباب  من  عينة 
ومن  وطالبة.  طالًبا   )472( حجمها  بلغ  �جلن�ضني 
�أهم �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليها �لدر��ضة فيما يخ�ض 
مو�ضوع �لدر��ضة م�ضكلة �لعزلة �لنف�ضية و�لجتماعية 
�لناجمة عن �لإدمان على ��ضتخد�م �ضبكة �لإنرنت، 
ومن �أهم �أعر��ضها: �نت�ضار �لقلق و�لتوتر و�لإحباط، 
وتذمر �أ�ضر �ل�ضباب ب�ضبب �ن�ضغال �أبنائهم بالإنرنت، 
�ل�ضباب �لجتماعية بعائاتهم من  وخلخلة عاقات 

حيث تذمر �ل�ضباب من زيار�ت �لأقارب.
“دو�فع . 5 وعنو�نها:  )2004م(  من�ضور  در��ضة 

جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  �لإنرنت  ��ضتخد�م 
 )330( من  �لدر��ضة  عينة  تكونت  وقد  �لبحرين”. 
طالًبا وطالبة. وتو�ضلت �لدر��ضة �إىل عدد من �لنتائج 
ي�ضتخدمون  �ملبحوثني  من   )%84.3( �أن  �أهمها 
�لأوىل، يف حني  �ملرتبة  �لإلكروين يف  �لربيد  خدمة 
جمموعتني:  يف  �لإنرنت  ��ضتخد�م  دو�فع  �نتظمت 
جمموعة �لدو�فع �ملهمة، وجمموعة �لدو�فع متو�ضطة 
�لأهمية، ومل تظهر جمموعة �لدو�فع قليلة �لأهمية. 
تعزى  �ل�ضتخد�م  دو�فع  يف  فروق  هناك  تظهر  ومل 
يف  د�لة  فروق  هناك  كانت  حني  يف  �جلن�ض،  ملتغري 
جمال �ملعلومات تعزى ملتغري �لكلية ل�ضالح طلبة كلية 
�لجتماعي  �لندماج  د�لة يف جمال  وفروق  �لربية، 
ل�ضالح  �لإنرنت  ��ضتخد�م  مدة  ملتغري  تعزى 
كما  �ضنو�ت.  ثاث  من  �أكرث  �لإنرنت  م�ضتخدمي 

ك�ضفت �لدر��ضة �أن )85%( من م�ضتخدمي �لإنرنت 
ر��ضون عن نتائج ��ضتخد�مهم.

“تاأثري . 6 وعنو�نها:  )2003م(  عبد�لغني  در��ضة 
��ضتخد�م �لإنرنت على �لقيم و�لجتاهات �لأخاقية 
وقد طبقت �لدر��ضة على عينة  لل�ضباب �جلامعي”. 
�لقاهرة  جامعات  يف  وطالبة  طالب   )400( �ضملت 
و�ملن�ضورة و�لأزهر و�جلامعة �لأمريكية يف �لقاهرة. 
من   )%74( حو�يل  �أن  �لدر��ضة  عنه  ك�ضفت  ومما 
�ل�ضباب يرون �أن هناك خماطر �أخاقية لاإنرنت، 
حد  �إىل  �ضلبي  �لتقنية  لهذه  �ل�ضباب  ��ضتخد�م  و�أن 
وحتميل  و�ملحادثة،  �لإباحية،  �ملو�قع  )دخول  كبري 
عاملية  جماعات  �إىل  و�لن�ضمام  و�لنغمات،  �لأغاين 
�ملو�ضوعات  ر�أ�ض  على  �لرفيه  جاء  وقد  م�ضبوهة(، 
ثم  �لإنرنت،  على  مو�قعه  �ل�ضباب  يت�ضفح  �لتي 
�لثقافة، ثم �لريا�ضة. ومع �أن �لدر��ضة تعر�ضت لبحث 
�جتاهات �ل�ضباب نحو �لتاأثري �لأخاقي لاإنرنت �إل 
ب�ضورة  لدر��ضتها  �لت�ضدي  يحاول  مل  �لباحث  �أن 

مقارنة بني �جلن�ضني.
در��ضة �خلليفي )2002( وعنو�نها: “تاأثري �لإنرنت . 7

�ضبكة  فو�ئد  تق�ضي  �إىل  وهدفت  �ملجتمع”،  يف 
�أفر�د  معظم  �أن  �إىل  وتو�ضلت  و�ضلبياتها.  �لإنرنت 
جمتمع �لدر��ضة )91.7%( لديهم رغبة يف ��ضتخد�م 
�ل�ضتفادة  ��ضتخد�ماتها يف  �أهم  �لإنرنت، وتركزت 
وتبادل  �لت�ضال،  �أغر��ض  يف  �ل�ضبكة  هذه  من 
�ملعلومات،  عن  و�لبحث  �لآخرين،  مع  �ملعلومات 
و�لرفيه و�لت�ضلية. ور�أى �ملبحوثون �أن �ضلبيات �ضبكة 
�لثقايف،  �لغزو  على  ت�ضاعد  �أنها  يف  متثلت  �لإنرنت 
وم�ضكات  و�أخاقية،  �جتماعية  م�ضكات  وت�ضبب 

�ضحية ب�ضبب كرثة ��ضتخد�مها.
يف . 8 �لإنرنت  ��ضتخد�م  عن  )2000م(  طايع  در��ضة 

�لعامل �لعربي، وقد طبقت �لدر��ضة على عينة ت�ضم 
و�ل�ضعودية  م�ضر  يف  �جلامعة  طلبة  من   )5000(
�لنتائج  ك�ضفت  وقد  و�لكويت.  و�لبحرين  و�لإمار�ت 
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�لإنرنت.  ي�ضتخدمون  �لعينة  من   )%72.6( �أن 
ا للمعلومات لدى غالبية  وتعد �لإنرنت م�ضدًر� مهمًّ
و�ضغل  �لت�ضلية  وكانت   ،)%91.5( �مل�ضتخدمني 
�لإنرنت  ل�ضتخد�م  �لثاين  �ملجال  هي  �لفر�غ  وقت 
�لربيد  باآخرين من خال  �أما �لت�ضال   ،)%88.7(
بن�ضبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  جاء  فقد  �لإلكروين 
يف  �جلن�ضني  بني  د�لة  فروق  تظهر  ومل   .)%59.3(

خمتلف جمالت �ل�ضتخد�م.
تناولت . 9 �لتي  )1998م(  حاجى(  و  )لريى  در��ضة 

و�ل�ضحية  و�لنف�ضية  �لجتماعية  �مل�ضكات  بع�ض 
�أن  �إىل  �لباحثان  خل�ض  وقد  �لإنرنت.  مل�ضتخدمي 
�أغلبيه �ملرددين على �ملقاهي هم من �لفئات �ل�ضنية 
 )30  –  16( بني  �أعمارهم  تر�وح  �لتي  �ل�ضغرية 
�لأكرث  �لفئة  هم  �ملتزوجني  وغري  �لذكور  و�أن  �ضنة، 
هناك  و�أن  �جلدد،  �لأ�ضدقاء  مع  للتعارف  تردًد� 
ا �ضحية م�ضرة تتعلق بكرثة �أعد�د �ملدخنني  �أعر��ضً
عاقة  هناك  �أن  �إىل  �إ�ضافة  �ملنبهات،  و��ضتخد�م 
تفاعلية خا�ضة بني �مل�ضتخدم وجهاز �حلا�ضوب؛ حيث 
يتولد نوع من �لن�ضغال �لذهني من قبل �مل�ضتخدمني. 
�أفر�د  من  كثرًي�  �أن  �إىل  ا  �أي�ضً �لدر��ضة  �أ�ضارت  وقد 
و�أ�ضبح  �لأ�ضرية،  م�ضكاتهم  بزيادة  متيزو�  �لعينة 
�إىل  �إ�ضافة  �ل�ضرب.  قليل  �لتوتر  كثري  منهم  كثري 
من  �لعني  على  �لتاأثري�ت  بع�ض  ا  �أي�ضً فهناك  ذلك، 

�لإجهاد وغريه ب�ضبب كرثة ��ضتخد�م �لإنرنت.
در��ضة �للجنة �لعليا ل�ضتكمال تطبيق �أحكام �ل�ضريعة . 10

�إىل  هدفت  �لتي  )1997م(،  �لكويت  يف  �لإ�ضامية 
�ملعلومات،  تقنية  ��ضتخد�م  وم�ضار  فو�ئد  حتديد 
عام.  ب�ضكل  �ل�ضلوكية  و�لعو�قب  �لإيجابيات  و�إبر�ز 
 )27( �آر�ء  على  �لتعرف  على  �لدر��ضة  و�عتمدت 
به.  و�ملتعلقني  �لكمبيوتر  بعلوم  �ملهتمني  ا من  �ضخ�ضً
جمال  يف  �ملهتمني  تاأكيد  �إىل  �لدر��ضة  �أ�ضارت  وقد 
فو�ئد  له  �لإنرنت  ��ضتخد�م  �أن  على  �لكمبيوتر 
�ملعرفة  تقدم  و�أدبية  عملية  و�ضيلة  فهو  متعددة، 

من   )%73.1( ور�أى  �مل�ضتفيد.  �ل�ضخ�ض  وت�ضاعد 
قد  و�مل�ضوؤولني  �لقر�ر  متخذي  �أن  �لعينة  �أفر�د 
و�أن  عملهم،  جمال  يف  �لإنرنت  من  ي�ضتفيدون 
وتطرح  و�ل�ضعوب،  �لأفر�د  تنمية  ت�ضهم يف  �لإنرنت 
غالبيه  يرى  كما  وعاملية.  وطنيه  مهمة  ق�ضايا 
يف  ي�ضهم  �ل�ضبكة  هذه  ��ضتخد�م  �أن  �مل�ضتجيبني 
��ضتثمارها  وميكن  �لإ�ضامي،  �لديني  �لوعي  تنميه 
يف توعيه �ملجتمع �لكويتي. ويف �ملقابل، فاإن لاإنرنت 
بع�ض �مل�ضار و�جلو�نب �ل�ضلبية �ملتعلقة بها، ول�ضيما 
توؤثر يف  قد  �لتي  �لأخاقية  باجلو�نب غري  يتعلق  ما 
عليهم.  �لغربية  �لثقافة  ب�ضبب  �ل�ضباب  �نحر�ف 
�إ�ضافة �إىل ذلك، فقد ر�أى كثري من �أفر�د �لعينة �أن 
�أن ي�ضيع كثرًي� من حقوق  ��ضتخد�م �لإنرنت ميكن 
�مللكية �لأدبية و�لعينية. ور�أت غالبيه �لعينة �ضرورة 
�ضغار  من  �مل�ضتفيدين  على  و�لقو�نني  �لقيود  و�ضع 

�ل�ضن.

الدرا�سات االجنبية:
 Kraut et.( وزماوؤه  )كر�وت(  �أجرى  
لدى  �لإنرنت  ��ضتخد�مات  عن  در��ضة   )  al,;1998

)بيت�ضربج(  مدينة  يف  �أ�ضرة   )73( من  فرًد�   )169(
�لتاأثري�ت  بع�ض  �لباحثون  خالها  من  و�ضح  �لأمريكية، 
�لجتماعية و�لنف�ضية مل�ضتخدمي هذه �لتقنية خال �ل�ضنة 
�لأوىل و�لثانية من �ل�ضتخد�م. وحاولت �لدر��ضة ت�ضليط 
�ل�ضوء على تاأثري ��ضتخد�م �لإنرنت على مفهوم �مل�ضاركة 
و�ضحت  كما  للفرد.  �لنف�ضية  و�ل�ضحة  �لجتماعية 
�لدر��ضة �أن ��ضتخد�م �لإنرنت �ملطرد يرتبط بانخفا�ض 
�لت�ضال بامل�ضاركة مع �أفر�د �لأ�ضرة د�خل �ملنزل، وي�ضهم 
يف �لتقليل من حجم �لد�ئرة �لجتماعية �لتي ينتمون لها، 
وق�ضاء  �لإنرنت  ��ضتخد�م  كرثة  بني  عاقة  هناك  و�أن 
�ضاعات طويلة يف ��ضتخد�م �حلا�ضب �لآيل من جهة وزيادة 
معدل �لكتئاب و�ل�ضعور بالوحدة لدى �ل�ضخ�ض من جهة 
�ضاعات طويلة  وق�ضاء  �لإنرنت  ��ضتخد�م  �أخرى؛ فكرثة 
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�لجتماعية،  و�لوحدة  بالكتئاب  �رتبطت  �جلهاز  �أمام 
يوؤثر�ن  نف�ضيني مهمني  يعد�ن جانبني �جتماعيني  �للذين 

على �ل�ضحة �خلا�ضة بالفرد.
 Sanders et. Al, در��ضة )�ضاندرز( وزمائه 
بالكتئاب  �لإنرنت  ��ضتخد�م  عاقة  حول   )2000) 
و�لعزلة �لجتماعية. وقد �أكدت �لدر��ضة على وجود هذه 
�ملتز�يد  �ل�ضتخد�م  �أن  �إىل  �إ�ضافة  �لطردية،  �لعاقة 
مع  �لتفاعل  يف  �نخفا�ض  ت�ضجيل  �إىل  �أدى  لاإنرنت 
�أم �لأم. وهذ� يعك�ض نوًعا من  �أكان �لأب  �لو�لدين �ضو�ء 
�أنو�ع �لعتال يف �لعاقات �لفردية د�خل نطاق �لأ�ضرة 

�لو�حدة.
 Nie and( و�ربنج(  )ناي  در��ضة 
وقد �أ�ضار�  Erbing,2000( حول “�لإنرنت و�ملجتمع”. 

زيادة  و�أن  �رتفع،  قد  �لإنرنت  ��ضتخد�م  �أن  �إىل  فيها 
متو�ضط عدد �ضاعات �ل�ضتخد�م �أدى �إىل �ضعف �لتو��ضل 
و�لعاقات �لجتماعية �ملبا�ضرة بني �لأقارب و�لأ�ضدقاء.

�لوليات  يف   )Call, 2004( )كوول(  در��ضة 
�لعاقة  عن  �لك�ضف  �إىل  هدفت  �لتي  �لأمريكية  �ملتحدة 
بني تقنيات �لتعليم وحتقيق �لأمن �لفكري لطاب �لكليات 
وقد  �حلديثة.  �لتعلم  تقنيات  با�ضتخد�م  �لدر��ضة  �أثناء 
��ضتجابو�  �لدر��ضة من )99( طالًبا وطالبة  تكونت عينة 
ملقيا�ض مكون من )40( �ضوؤ�ًل مفتوًحا حول دور �لتقنيات 
جمع  وبعد  �لفكرية.  �ملخاطر  من  �حلماية  يف  �حلديثة 
�لبيانات وحتليلها �أظهرت �لدر��ضة �أن �لتقنيات �حلديثة 
مفهوم  على  توؤثر  �أن  ميكن  ل  و�ملو�ضوعات  �لإنرنت  مثل 
�لأمن �لفكري للطالب و�لعنا�ضر �ل�ضرورية لإيجاده، كما 
�لعلمية  و�خللفية  �ملعرفة  �ملكانة  تعزز  �لتقنيات  هذه  �أن 
�أن  ميكن  �لتي  �ملخاطر  جمموعة  حول  للطالب  �لثقافية 

توؤدي بالطالب �إىل �لنحر�ف فكريًّا وحت�ضنه منها.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
يتبني من خال ��ضتعر��ض �لدر��ضات �ل�ضابقة، 
هذه  يف  �مل�ضتخدمة  �ملناهج  بع�ض  ��ضتقر�ء  خال  ومن 

�لدر��ضات وبع�ض �أهد�فها ونتائجها مايلي:
�لآثار . 1 حول  نتائجها  يف  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  تباينت 

�ملختلفة ل�ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة.
يف . 2 �ل�ضابقة  �لدر��ضات  من  �حلايل  �لبحث  ��ضتفاد 

بناء �إطار نظري، ويف بناء �أدو�ت �لدر��ضة �حلالية.
�أنه . 3 �ل�ضابقة يف  �لدر��ضات  �لبحث �حلايل عن  متيز 

�ملعا�ضرة  �لتقنيات  خماطر  عن   �لك�ضف  يحاول  
�ل�ضابقة  �لدر��ضات  �أن  �لفكري، يف حني  �لأمن  على 
�قت�ضرت على �لك�ضف عن �لجتاهات حول �لتقنيات 
و�لإيجابية  �ل�ضلبية  �لآثار  بع�ض  عن  �أو  �حلديثة 

للتقنيات �حلديثة.

اإجراءات الدرا�سة:
ملنهج  و�ضًفا  �لبحث  من  �جلزء  هذ�  يت�ضمن 
�لدر��ضة �مليد�نية، وعينتها وجمتمعها، و�لأد�ة �مل�ضتخدمة 
و�ضدقها وثباتها، وت�ضحيح �لأد�ة ومتغري�تها و�إجر�ء�تها، 

وفيما يلي عر�ض لذلك:
منهج الدرا�سة امليدانية:

ويق�ضد  �لتحليلي،  �لو�ضفي  �ملنهج  �لبحث  �تبع 
�أو  يدر�ض ظاهرة  �لذي  �ملنهج  �لتحليلي  �لو�ضفي  باملنهج 
حدًثا، �أو ق�ضية موجودة حاليًّا، ميكن �حل�ضول منها على 
�لباحث  تدخل  دون  �لدر��ضة  �أ�ضئلة  عن  جتيب  معلومات 

فيها.
جمتمع الدرا�سة امليدانية وعينتها:

طلبة  من  ع�ضو�ئيًّا  �لبحث  عينة  �ختريت 
للعام  �ل�ضمال  حمافظات  يف  �لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة 
ن�ضبته  ما  �ضكلت  طالًبا،   )250( وبلغت  2012/2011م، 
)15%( من جمتمع �لدر��ضة �لبالغ )1670( طالًبا، وذلك 
و�جلدول  �جلامعة.  عن  �ل�ضادرة  �لإح�ضاء�ت  ح�ضب 

�لتايل يبني خ�ضائ�ض �أفر�د �لعينة.   
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جدول )1(
التكرارات والن�سب املئوية ح�سب متغريات الدرا�سة

�لن�ضبة %�لتكر�ر�لفئات

9036علمية�لكلية

11044�أدبية

5020�أخرى

11546�أوىل�ل�ضنة �لدر��ضية

8433.6ثانية

5120.4ثالثة  فاأعلى

250100.0�ملجموع

اأداة الدرا�سة: 
بعد �لطاع على �لأدب �لربوي، و�لدر��ضات �ل�ضابقة �ملتعلقة مبو�ضوع �ل�ضتبانة )قدي�ضات، 2010م؛ �ملجايل، 

2007م، �خلليفي، 2002م؛ Call, 2004( بنى �لباحث �أد�ة �لدر��ضة وفق �خلطو�ت �لتالية:
حتديد �ملجالت �لرئي�ضة لا�ضتبانة، وقد تكونت من ثاثة جمالت هي: )�ملجال �لنف�ضي، وجمال �لتبعية �لفكرية . 1

و�لثقافية، و�ملجال �لأخاقي و�ل�ضيا�ضي(.
�ضياغة فقر�ت �ل�ضتبانة، كل فقرة ح�ضب �نتمائها للمجال.. 2
�إعد�د �ل�ضتبانة ب�ضورتها �لأولية، ومن ثم عر�ضها على �ملحكمني.. 3

اخل�سائ�ض ال�سيكرومرتية لال�ستبانة:
اأواًل:  �سدق اأداة الدرا�سة )�سدق املحكمني(:

يف  �ملتخ�ض�ضني  من  �لأردنية  �جلامعات  يف  حمكمني   )10( على  بعر�ضها  �لدر��ضة  �أد�ة  �ضدق  من  �لتاأكد  مت 
�لعلوم �ل�ضيا�ضية، وعلم �لجتماع، وعلم �لنف�ض، و�لقيا�ض و�لتقومي، حيث ُطلب �إليهم �لنظر يف فقر�ت �ل�ضتبانة من حيث 
جمالتها، ومدى �نتماء �لفقر�ت لكل جمال، و�ضاحية �أد�ة �لدر��ضة لقيا�ض ما و�ضعت لقيا�ضه، وقد عدلت �ل�ضتبانة وفق 

ما �قرحه �ملحكمون.
ثبات اأداة الدرا�سة: 

للتاأكد من ثبات �لأد�ة، �حُت�ضب �لت�ضاق �لد�خلي على عينة ��ضتطاعية من خارج عينة �لدر��ضة عددها )25(   
ت هذه �لن�ضب منا�ضبة لغايات هذه �لدر��ضة. طالبة ح�ضب معادلة )كرونباخ �ألفا(، و�جلدول �أدناه يبني هذه �ملعامات، وُعدَّ
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جدول )2(
معامل االت�ساق الداخلي )كرونباخ الفا(

�لت�ضاق �لد�خلي�ملجالت

0.66�لنف�ضي.

0.72�لتبعية �لفكرية و�لثقافية.

0.73�لأخاقي و�ل�ضيا�ضي.

0.83جميع �ملخاطر.

ت�سحيح اأداة الدرا�سة:
�( خم�ض درجات،  �لدر��ضة، بحيث تعطى �لإجابة )كبرية جدًّ �أد�ة  �عُتمد �ضلم )ليكرت( �خلما�ضي لت�ضحيح 
 )� و�لإجابة )كبرية( �أربع درجات، و�لإجابة )متو�ضطة( ثاث درجات، و�لإجابة )قليلة( درجتني، و�لإجابة )قليلة جدًّ

درجة و�حدة.
و�عتمد �لباحث معيار �حلكم على �لدرجات كالآتي:      

�أقل من )2.5(: درجة �ضعيفة. 1
من )2.5( �ىل �أقل )3.5(: درجة متو�ضطة. . 2

)3.5( فاأكرث: درجة عالية.3. 
متغريات الدرا�سة:

ت�ضمنت �لدر��ضة  �ملتغري�ت �لتالية:
اأواًل: املتغريات امل�ستقلة، وتتكون مما يلي:

متغري �لكلية، وله ثاثة م�ضتويات: علمية -�أدبية - �أخرى. 1
متغري �ل�ضنة �لدر��ضية، وله ثاثة م�ضتويات: �أوىل - ثانية - ثالثة  فاأعلى. 2

ثانًيا: املتغريات التابعة:
- خماطر �لتقنيات �ملعا�ضرة.

اإجراءات الدرا�سة:
�عتمد �لباحث �خلطو�ت �لتالية جلمع �لبيانات من عينة �لدر��ضة:

حتديد جمتمع �لدر��ضة وعينتها من طالبات جامعة �لبلقاء �لتطبيقية يف حمافظات �ل�ضمال.. 1
�حل�ضول على �ملو�فقة �لر�ضمية لتطبيق �لدر��ضة.. 2
بناء �أد�ة �لدر��ضة و�لتاأكد من �ضدقها وثباتها.. 3
تطبيق �لأد�ة على �أفر�د �لعينة.. 4
��ضتخا�ض �لنتائج وعر�ضها متهيًد� ملناق�ضتها و�خلروج بالتو�ضيات �ملنا�ضبة.. 5
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املعاجلات االإح�سائية:
لاإجابة عن �أ�ضئلة �لبحث ��ضُتخدمت �لختبار�ت �لإح�ضائية �ملنا�ضبة، وذلك على �لنحو �لآتي:

لاإجابة عن �ل�ضوؤ�ل �لأول ��ضُتخرجت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية.. 1
لاإجابة عن �ل�ضوؤ�ل �لثاين ��ضُتخدم حتليل �لتباين �لأحادي للك�ضف عن �لفروقات بني متو�ضطات وجهة نظر . 2

�أفر�د �لعينة.

نتائج الدرا�سة:
نتائج ال�سوؤال االأول: ما خماطر التقنيات املعا�سرة على االأمن الفكري لدى عينة الدرا�سة؟

لاإجابة عن هذ� �ل�ضوؤ�ل ��ضُتخرجت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ملخاطر �لتقنيات �ملعا�ضرة على 
�لأمن �لفكري، و�جلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

جدول )3(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملخاطر التقنيات املعا�سرة على االأمن الفكري مرتبة تنازليًّا ح�سب 

املتو�سطات احل�سابية

�ملتو�ضط �ملجال�لرقم�لرتبة
�حل�ضابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

م�ضتوى 
�ملخاطر

عايل3.68.51�لأخاقي و�ل�ضيا�ضي.13

عايل3.52.66�لتبعية �لفكرية و�لثقافية.22

متو�ضط3.08.71�لنف�ضي.31

متو�ضط3.49.48جميع �ملخاطر

 
�أن �ملتو�ضطات �حل�ضابية تر�وحت بني )3.08-3.68(، حيث جاء �لبعد �لأخاقي و�ل�ضيا�ضي يف  يبني �جلدول �ل�ضابق 
�لبعد �لفكري و�ملعريف مبتو�ضط ح�ضابي بلغ  �لثانية  باأعلى متو�ضط ح�ضابي بلغ )3.68(، تاه يف �ملرتبة  �ملرتبة �لأوىل 
)3.52(، وجاء �لبعد �لنف�ضي يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )3.08(، وبلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي للمخاطر كلها 

 .)3.49(
وقد �حُت�ضبت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��ضة على فقر�ت كل بعد 

على حدة، حيث كانت على �لنحو �لتايل:
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1. املجال النف�سي:

جدول )4(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات البعد النف�سي مرتبة تنازليًّا ح�سب املتو�سطات احل�سابية

�ملتو�ضط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�ضابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

م�ضتوى 
�ملخاطر

يوؤدي �ل�ضتخد�م �ملفرط للتقنيات �حلديثة �إىل �لإدمان، 16
عايل4.37.79ومن ثم فقد�ن �لتفاعل �لجتماعي.

يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �حلديثة �إىل كثري من �مل�ضكات 23
متو�ضط3.211.23�لنف�ضية )�ل�ضلوك �لعدو�ين، �لقلق، �لكتئاب...(.

ظاهرة 34 �ضيوع  �إىل  �حلديثة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
متو�ضط2.871.42�لغربة �لجتماعية لدى �لأفر�د.

لآر�ء 41 �لنقياد  �إىل  �حلديثة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
متو�ضط2.821.16�لآخرين وت�ضور�تهم.

�إنتاج 55 على  و�لإنرنت  �ملعلومات  تقنية  ��ضتخد�م  ي�ضاعد 
متو�ضط2.681.02وتوليد �لعنف.

�لإعجاب 92 زيادة  �إىل  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
متو�ضط2.551.27بالآخرين، ومن ثم زعزعة �لثقة بالنف�ض.

متو�ضط3.08.71�ملجال �لنف�ضي كله

يبني �جلدول �ل�ضابق �أن �ملتو�ضطات �حل�ضابية تر�وحت بني )2.55- 4.37(، حيث جاءت �لفقرة )6( ون�ضها:   
»يوؤدي �ل�ضتخد�م �ملفرط للتقنيات �حلديثة �إىل �لإدمان، ومن ثم فقد�ن �لتفاعل �لجتماعي« يف �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط 
ح�ضابي بلغ )4.37(، وجاءت �لفقرة )2( ون�ضها: »يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة �إىل زيادة �لإعجاب بالآخرين، 
ومن ثم زعزعة �لثقة بالنف�ض« يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )2.55(. وبلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي للبعد �لنف�ضي 

كله )3.08(.
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2. جمال التبعية الفكرية والثقافية:
جدول )5(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال التبعية الفكرية والثقافية 
مرتبة تنازليًّا ح�سب املتو�سطات احل�سابية

�لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�ملتو�ضط 
�حل�ضابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

م�ضتوى 
�ملخاطر

عايل4.001.07تعد �لتقنيات �ملعا�ضرة مدخًا للغزو �لثقايف لاأمة.111

212
طريق  عن  �ملتاأتية  للمعرفة  �لو��ضع  �لنت�ضار  يوؤدي 
�لتقنيات �حلديثة �إىل �نعد�م �ملو�ضوعية و�لتقييم �لعلمي 

�ل�ضليم لها.
عايل3.63.82

37
�لثقافات  �ضر�ع  ن�ضوء  يف  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ت�ضهم 

و�حل�ضار�ت بني �ل�ضعوب.
عايل3.551.11

49
ت�ضكيل  �إعادة  �إىل  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
�إعادة ت�ضكيل �لعقل وفق قيم  �لثقافات �ملحلية، ومن ثم 

م�ضتوردة.
3.451.13

510
ت�ضجع �ضهولة �حل�ضول على �ملعرفة عن طريق �لتقنيات 

�حلديثة على �لك�ضل و�خلمول وقتل �لإبد�ع.
متو�ضط3.421.08

613
على   �لتاأثري  �إىل  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 

�ل�ضتقال �لفكري و�لثقايف لاأفر�د.
متو�ضط3.391.03

78

�ضياغة  �إىل  �ملعا�ضرة   �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
وقيمها،  ومعتقد�تها،  ذ�تها،  �لإن�ضانية  �ل�ضخ�ضية 
ب�ضكل  �حلياة  �ضوؤون  خمتلف  �إىل  ونظرتها  ومفهوماتها، 

�ضلبي.

متو�ضط3.181.23

عايل3.52.66�ملجال كله

يبني �جلدول �ل�ضابق �أن �ملتو�ضطات �حل�ضابية تر�وحت بني )3.18- 4.00(، حيث جاءت �لفقرة )11( ون�ضها:   
»تعد �لتقنيات �ملعا�ضرة مدخًا للغزو �لثقايف لاأمة« يف �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )4.00(، وجاءت �لفقرة )8( 
ون�ضها: »يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة �إىل �ضياغة �ل�ضخ�ضية �لإن�ضانية ذ�تها، ومعتقد�تها، وقيمها، ومفهوماتها، 
ونظرتها �إىل خمتلف �ضوؤون �حلياة ب�ضكل �ضلبي« يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )3.18(. وبلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي 

للمجال كله )3.52(.
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3. املجال االأخالقي وال�سيا�سي:

جدول )6(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات البعد االأخاقي وال�سيا�سي مرتبة تنازليًّا ح�سب املتو�سطات 

احل�سابية

�ملتو�ضط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�ضابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

م�ضتوى 
�ملخاطر

يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة  �إىل ظهور �نق�ضامات 114
عايل4.63.63عرقية وطائفية وقومية يف �ملجتمع.

يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة  �إىل تاأثر جيل �ل�ضباب 215
عايل4.26.79بالأفكار و�لقيم وعاد�ت �لغرب و�أفكارهم.

�جتاهات 318 خلق  �إىل  �ملعا�ضرة   �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
عايل4.081.00وقيم دولية جديدة.

�جتاهات 420 خلق  �إىل  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
عايل3.95.84وقيم عاملية جديدة.

ت�ضريع 525 �إىل  و�لإنرنت  �ملعلومات  تقنية  ��ضتخد�م  يوؤدي 
عايل3.82.95�لتحولت �ل�ضيا�ضية يف �لأنظمة �ل�ضيا�ضية.

�لقيم 617 ت�ضويق  �إىل  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
عايل3.791.07�ل�ضتهاكية �ملخالفة لقيمنا و�أخاقياتنا وعاد�تنا.

ت�ضاعد �أدو�ت �لتقنيات �ملعا�ضرة بقوة على ن�ضر �لإباحية 719
عايل3.66.97و�لف�ضاد يف بادنا.

816
هوية  �ضياع  �إىل  �ملعا�ضرة   �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
�لأمة و�لوطن يف ظل �لدعاية �لقوية �لتي تروح لها �أدو�ت 

�ملعلوماتية.
متو�ضط3.451.08

قيم 922 ترويج  �إىل  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  ��ضتخد�م  يوؤدي 
متو�ضط3.161.17و�أعر�ف تت�ضادم مع �لأخاق �لإ�ضامية.

يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة  �إىل تعقيد �لعاقات 1023
متو�ضط3.131.28�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لجتماعية.

تعميق 1024 �إىل  و�لإنرنت  �ملعلومات  تقنية  ��ضتخد�م  يوؤدي 
متو�ضط3.131.04�لنق�ضام �ل�ضيا�ضي بني �ل�ضعوب.

زعزعة 1221 �إىل  و�لإنرنت  �ملعلومات  تقنية  ��ضتخد�م  يوؤدي 
متو�ضط3.111.06�لأ�ض�ض �لرئي�ضة للثقافة �لوطنية.

متو�ضط3.68.51�ملجال �لأخاقي و�ل�ضيا�ضي كله
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 )14( �لفقرة  جاءت  حيث   ،)4.63  -3.11( بني  تر�وحت  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات  �أن  �ل�ضابق  �جلدول  يبني   
ون�ضها: »يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة �إىل خلق �جتاهات وقيم عاملية جديدة« يف �ملرتبة �لأوىل مبتو�ضط ح�ضابي 
�لرئي�ضة  �لأ�ض�ض  �إىل زعزعة  و�لإنرنت  �ملعلومات  تقنية  ��ضتخد�م  »يوؤدي  ون�ضها:  �لفقرة )21(  بلغ )4.63(، وجاءت 
للثقافة �لوطنية« يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )3.11(. وبلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي للبعد �لأخاقي و�ل�ضيا�ضي كله 

.)3.68(
اأداة الدرا�سة تعزى اإىل متغريات خ�سائ�س  نتائج ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني حماور 

عينة البحث: )التخ�س�س- ال�سنة الدرا�سية(؟
�ملعا�ضرة  �لتقنيات  �ملعيارية ملخاطر  �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات  ��ضُتخرجت  �ل�ضوؤ�ل  لاإجابة عن هذ�   

على �لأمن �لفكري تعزى ملتغريي �لتخ�ض�ض، و�جلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

جدول )7(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملخاطر التقنيات املعا�سرة على االأمن الفكري ح�سب متغري التخ�س�س

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�ضط �حل�ضابي�لعدد�لفئات�لبعد

902.70.54علمية�لنف�ضي

1103.23.80�أدبية

503.19.54�أخرى

2503.08.71�ملجموع

903.30.57علمية�لتبعية �لفكرية و�لثقافية

1103.65.71�أدبية

503.46.63�أخرى

2503.52.66�ملجموع

903.60.31علمية�لأخاقي و�ل�ضيا�ضي

1103.72.62�أدبيةو�ل�ضيا�ضي

503.68.43�أخرى

2503.68.51�ملجموع

903.30.32علمية�ملخاطر كلها

1103.58.57�أدبية

503.50.34�أخرى

2503.49.48�ملجموع
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يو�ضح �جلدول �ل�ضابق تبايًنا ظاهريًّا يف �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ملخاطر �لتقنيات �ملعا�ضرة   
على �لأمن �لفكري ح�ضب متغري �لتخ�ض�ض؛ ب�ضبب �ختاف فئات متغري �لتخ�ض�ض )علمي، �أدبي(، ولبيان دللة �لفروق 

�لإح�ضائية بني �ملتو�ضطات �حل�ضابية ��ضُتخدم حتليل �لتباين �لأحادي ح�ضب �جلدول )8(.

جدول )8(
حتليل التباين االأحادي الأثر التخ�س�س على خماطر التقنيات املعا�سرة على االأمن الفكري

جمموع �مل�ضدر�لبعد
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�ضط 
�لدللة قيمة ف�ملربعات

�لإح�ضائية

�لنف�ضي

2.00621.0032.081.140بني �ملجموعات

16.86935.482د�خل �ملجوعات

18.87537�لكلي

�لتبعية �لفكرية 
و�لثقافية

8472.423.972.388.بني �ملجموعات

15.25235.436د�خل �ملجوعات

16.09937�لكلي

�لأخاقي و�ل�ضيا�ضي

0972.049.181.835.بني �ملجموعات

9.39635.268د�خل �ملجوعات

9.49337�لكلي

�ملخاطر كلها

5382.2691.185.318.بني �ملجموعات

7.95135.227د�خل �ملجوعات

8.48937�لكلي

تعزى   )0.05=α( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �ل�ضابق  �جلدول  من  يتبني   
للتخ�ض�ض يف جميع �لأبعاد ويف �ملخاطر كلها.

اخلا�سة والتو�سيات:
هدف هذ� �لبحث �إىل �لك�ضف عن خماطر �لتقنيات �ملعا�ضرة على �لأمن �لفكري  لدى طالبات جامعة �لبلقاء 
�لتطبيقية للعام �لدر��ضي )2012/2011م(، و��ضُتخدمت �ل�ضتبانة �أد�ة جلمع �لبيانات �لتي ُعوجلت با�ضتخد�م برنامج 

.)SPSS( لرزمة �لإح�ضائية للعلوم �لجتماعية�
وكانت �أبرز نتائج �لبحث على �لنحو �لآتي:  

�أن تقدير�ت �أفرد �لعينة لكل من �ملجال �لأخاقي و�ل�ضيا�ضي، وجمال �لتبعية �لفكرية  و�لثقافية كانت عالية، بينما . 1
كانت �لتقدير�ت للمجال �لنف�ضي متو�ضطة، كما �أن درجة �ملخاطر كلها كانت متو�ضطة. ولعل �لنتيجة �ل�ضابقة تدل 
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على وجود وعي لدى �لطلبة من حيث حتديد درجة 
وكذلك  متو�ضطة(،  )عالية،  ناحية  من  �ملخاطر 
)ترتيب  �أخرى  ناحية  من  �ملخاطر  طبيعة  حتديد 
مع  من�ضجمة  تبدو  �ل�ضابقة  و�لنتيجة  �ملجالت(. 
حيث  من  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  �إليه  تو�ضلت  ما  �أغلب 
)در��ضة  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  على  �ملرتبة  �لآثار 

قدي�ضات،2010م؛ در��ضة �ملجايل،2007م(. 
ن�ضها:  �لتي  �لفقرة  جاءت  �لنف�ضي  �ملجال  ويف 
�إىل  �حلديثة  للتقنيات  �ملفرط  �ل�ضتخد�م  “يوؤدي 
�لجتماعي”  �لتفاعل  فقد�ن  ثم  ومن  �لإدمان 
“يوؤدي  �لفقرة  جاءت  حني  يف  �لأوىل،  �ملرتبة  يف 
��ضتخد�م �لتقنيات �حلديثة �إىل كثري من �مل�ضكات 
�لقلق، �لكتئاب(” يف  �لعدو�ين،  �لنف�ضية )�ل�ضلوك 
من  عديد  تعززها  �ل�ضابقة  و�لنتيجة  لحقة.  مرتبة 
�لدر��ضات �لتي �أجريت حول �لآثار �لنف�ضية للتقنيات 
�لتي  )2006م(  �ليو�ضف  در��ضة  مثل  �حلديثة، 
بينت �أن �أبرز �ضلبيات �لتقنيات �حلديثة هي فقد�ن 
)2005م(   �ضاري  ودر��ضة  �لنف�ض،  على  �ل�ضيطرة 
للتقنيات  �لنف�ضية  �لآثار  من  عديًد�  �أظهرت  �لتي 
�حلديثة مثل �نت�ضار �لقلق و�لتوتر و�لإحباط، وتذمر 
بالإنرنت،  �أبنائهم  �ن�ضغال  ب�ضبب  �ل�ضباب  �أ�ضر 
�ل�ضباب �لجتماعية بعائاتهم من  وخلخلة عاقات 

حيث تذمر �ل�ضباب من زيار�ت �لأقارب.
جاءت  و�لثقافية  �لفكرية  �لتبعية  جمال  ويف 
�لفقرة �لتي ن�ضها: »تعد �لتقنيات �ملعا�ضرة مدخًا 
وجاءت  �لأوىل،  �ملرتبة  يف  لاأمة«  �لثقايف  للغزو 
�لتقنيات  ��ضتخد�م  »يوؤدي  ون�ضها:   )8( �لفقرة 
ذ�تها،  �لإن�ضانية  �ل�ضخ�ضية  �ضياغة  �إىل  �ملعا�ضرة  
ومعتقد�تها، وقيمها، ومفهوم، ونظرتها �إىل خمتلف 
�ضوؤون �حلياة ب�ضكل �ضلبي« يف �ملرتبة �لأخرية، ورمبا 
�أن �لتقنيات �حلديثة ت�ضهم يف ن�ضر  يعزى ذلك �إىل 
�لثقافة �لعاملية ب�ضكل كبري، مع ماحظة �أن �ملحتوى 
�لثقايف �لذي تعر�ضه �لتقنيات �حلديثة يكون خليًطا 

من �لأفكار �ل�ضحيحة و�خلاطئة �لإيجابية و�ل�ضلبية، 
ثقافات  حول  مو�ضوعات  من  ُيعر�ض  ما  �أن  مبعنى 
ثم  ومن  �أخاقية،  �أو  علمية  ملعايري  يخ�ضع  ل  �لأمم 
�إحد�ث  �إىل حد ما يف  ي�ضهم  �أن  �ضاأن ذلك  فاإن من 
على  �ضلبي  ب�ضكل  يوؤثر  مما  �لأفر�د؛  عقول  يف  بلبلة 
مع  �ل�ضابقة  �لنتيجة  وتن�ضجم  �لوطنية.  ثقافتهم 
در��ضة  مثل  �لدر��ضات  من  عديد  �إليه  تو�ضلت  ما 
�ضبكة  �ضلبيات  �أن  �أظهرت  �لتي  )2002م(  �خلليفي 
�لثقايف،  �لغزو  على  م�ضاعدتها  يف  تتمثل  �لإنرنت 
و�ضحية  و�أخاقية،  �جتماعية  م�ضاكل  يف  و�لت�ضبب 
�ل�ضابقة  �لنتيجة  نتيجة كرثة ��ضتخد�مها. كما تتفق 
ل�ضتكمال  �لعليا  �للجنة  در��ضة  �إلية  تو�ضلت  ما  مع 
�لتي  )1997م(  �لإ�ضامية  �ل�ضريعة  �أحكام  تطبيق 
ك�ضفت عن �جلو�نب غري �لأخاقية �لتي قد توؤثر يف 

�نحر�ف �ل�ضباب وتاأثري �لثقافة �لغربية عليهم.
�لفقرة  جاءت  و�ل�ضيا�ضي  �لأخاقي  �ملجال  ويف 
�لتي ن�ضها: »يوؤدي ��ضتخد�م �لتقنيات �ملعا�ضرة �إىل 
خلق �جتاهات وقيم عاملية جديدة« يف �ملرتبة �لأوىل 
�لفقرة  وجاءت   ،)4.63( بلغ  ح�ضابي  مبتو�ضط 
�ملعلومات  تقنية  ��ضتخد�م  »يوؤدي  ون�ضها:   )21(
للثقافة  �لرئي�ضة  �لأ�ض�ض  زعزعة  �إىل  و�لإنرنت 
�لوطنية« يف �ملرتبة �لأخرية، وتبدو �لنتيجة �ل�ضابقة 
على  �لكربى  �لدول  د�أبت  فقد  ما،  حد  �إىل  منطقية 
��ضتثمار �لتقنيات �حلديثة للتاأثري على دول �أخرى �أو 
�حلديثة  �لتقنيات  �أ�ضبحت  فقد  وبالتايل  �إ�ضعافها، 
�أد�ة من �لأدو�ت �ل�ضيا�ضية �ملهمة للتاأثري على �لدول. 
�لدر��ضات مثل  توؤكدها عديد من  �ل�ضابقة  و�لنتيجة 
�أن هناك  �أظهرت  �لتي  در��ضة عبد�لغني )2003م( 
�ل�ضباب  ��ضتخد�م  و�أن  لاإنرنت،  عديدة  خماطر 
�ملو�قع  كدخول  كبري،  حد  �إىل  �ضلبي  �لتقنية  لهذه 

�لإباحية، و�لن�ضمام �إىل جماعات عاملية م�ضبوهة. 
�أن �لتقنيات �ملعا�ضرة توؤدي دوًر� فعاًل يف �لتاأثري 
على �لأمن �لفكري لاأفر�د، �ضو�ء من �لناحية �ل�ضيا�ضية 
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)خلق �جتاهات وقيم عاملية جديدة، �لنق�ضامات �لعرقية 
و�لثقافية  �لفكرية  �لتبعية  ناحية  من  �أو  �ملجتمع(  د�خل 
)�عتبار�ت �ملعا�ضرة مدخًا للغزو �لثقايف لاأمة(. وتتفق 
�خلليفي  در��ضة  �إليه  تو�ضلت  ما  مع  �ل�ضابقة  �لنتيجة 
�لإنرنت  �ضبكة  �ضلبيات  �أن  �إىل  �أ�ضارت  �لتي  )2002م( 
يف  و�لت�ضبب  �لثقايف،  �لغزو  على  م�ضاعدتها  يف  تتمثل 
كرثة  ب�ضبب  و�ضحية  و�أخاقية،  �جتماعية  م�ضاكل 
��ضتخد�مها. وتختلف �لنتيجة �ل�ضابقة مع ما تو�ضلت �إليه 
�حلديثة  التقنيات  �أن  من   )Call، 2004( كوول  در��ضة  
مفهوم  على  توؤثر  �أن  ميكن  ل  و�ملو�ضوعات  �لإنرنت  مثل 
�لأمن �لفكري للطالب و�لعنا�ضر �ل�ضرورية لإيجاده، كما 
�لعلمية  و�خللفية  �ملعرفة  �ملكانة  تعزز  �لتقنيات  هذه  �أن 
�أن  ميكن  �لتي  �ملخاطر  جمموعة  حول  للطالب  �لثقافية 
منها.  وحت�ضنه  فكريًّا  �لنحر�ف  �إىل  بالطالب  توؤدي 
ورمبا يعزى هذ� �لختاف �إىل طبيعة �لنظرة �إىل �لأمن 
و�ملجتمعات  �لإ�ضامية  �لعربية  �ملجتمعات  بني  �لفكري 
دون  �لفكر  بحرية  �ملجتمعات  تلك  تتمتع  حيث  �لغربية؛ 
�لإ�ضامية  �لعربية  �ملجتمعات  بخاف  �ضو�بط،  �أو  قيود 
�لتي يحظى مو�ضوع �لأمن �لفكري فيها باهتمام بالغ، كما 
�أن هناك �ضو�بط معينة ل ميكن جتاوزها، مع مر�عاة �أن 
تلك �ل�ضو�بط من�ضجمة مع روح �ل�ضريعة و�لثقافة �لوطنية 

لاأمة.
�أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية . 2

تعزى ملتغريي �لتخ�ض�ض �أو �ل�ضنة �لدر��ضة يف جميع 
�ل�ضابقة  �لنتيجة  تعود  ورمبا  �لبحث،  �أد�ة  جمالت 
ت�ضمنتها  �لتي  �ملعا�ضرة  �لتقنيات  خماطر  �أن  �إىل 
�لعينة،  �أفر�د  لدى  تو�فق  حمل  كانت  �لبحث  �أد�ة 
�إ�ضافة �إىل �أن هناك وعًيا لدى �أفر�د �لعينة باملخاطر 
تظهر  مل  ثم  ومن  �حلديثة،  �لتقنيات  عن  �لناجمة 

من�ضجمة  �ل�ضابقة  و�لنتيجة  �إح�ضائيًّا.  د�لة  فروق 
)2010م(،  قدي�ضات  در��ضة  �إليه  تو�ضلت  ما  مع 
�ملجايل  در��ضة  �إليه  تو�ضلت  ما  مع  تختلف  �أنها  �إل 
)2007م( �لتي ك�ضفت عن وجود فروق تعزى ملتغري 
در��ضة  �أن  �لختاف  هذ�  و�ضبب  �لدر��ضة،  �ل�ضنة 
�ملجايل �قت�ضرت على �لآثار �لجتماعية لاإنرنت، 
�لناجمة عن  �ملخاطر  �لبحث �حلايل  تناول  يف حني 
ثاثة  من  �لفكري  �لأمن  على  �ملعا�ضرة  �لتقنيات 
�أبعاد )�لنف�ضي، �لتبعية �لفكرية و�لثقافية، �لأخاقي 

و�ل�ضيا�ضي(.

التو�سيات:
يف �ضوء �لنتائج �ل�ضابقة فاإن �لباحث يو�ضي بالآتي:

	 على • �ملرتبة  بالآثار  �ملجتمع  �أفر�د  توعية  �ضرورة 
على  �ملعا�ضرة  للتقنيات  �ل�ضليم  غري  �ل�ضتخد�م 
�لإعام،  و�ضائل  خال  من  و�ملجتمعات  �لأفر�د 

وتوزيع �لن�ضر�ت �لعلمية، وعقد �لندو�ت و�للقاء�ت.
	 �إقر�ر م�ضاقات جامعية تعنى بالأمن �لفكري للطاب •

�ملوؤثر�ت  من  وحمايتهم  حت�ضينهم  على  تعمل 
ا �لتقنية �حلديثة. �خلارجية وخ�ضو�ضً

	 و�لربية • �لجتماعية  �لتن�ضئة  موؤ�ض�ضات  تفعيل 
�ملق�ضودة على �مل�ضتوى �لوطني ملو�جهة غاة �لفكر 
خال  من  خ�ضبة  بيئة  له  يجد  �لذي  و�لتطرف 
�لف�ضائيات و�ملو�قع �لإلكرونية و�لأ�ضرطة، وتر�ضيخ 
مبد�أ �لإح�ضا�ض بامل�ضوؤولية جتاه �أمن �لوطن و�حلفاظ 

على مقدر�ته ومكت�ضباته.
	 �إجر�ء مزيد من �لدر��ضات حول فئات عمرية �أخرى •

للك�ضف عن خماطر �لتقنيات �ملعا�ضرة على �لأفر�د 
و�ملجتمعات.
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ــبــحــثــيــة الـــمـــشـــروعـــات ال
ــدراســات وال البحوث  لمركز 
في  العالي  التعليم  لـــوزارة 
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للتعليم  الــوطــنــي  الــســجــل 
ــة  ــك ــل ــم ــم ــــي ال الـــعـــالـــي ف
ـــة ـــودي ـــع ـــس الــــعــــربــــيــــة ال

فريق البحث :
الباحث الرئي�ض د. عبداحلليم بن عبدالعزيز مازي  

 د. �سالح بن عبدالرحمن ال�سحيباين
د. عبدالعزيز بن حممد الدوي�ض

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم الوا�سل

وتنوع  �أحد�ثها،  لتتابع  بامللحمة؛  و�ضفها  ميكن  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لعايل  �لتعليم  م�ضرية  �إن   
ا وكيًفا، على حد �ضو�ء، يف تتابع مت�ضل؛ حيث يجد �ملتاأمل �أن �أحد�ث هذه �مللحمة مل  ف�ضولها، وغز�رة �إنتاجها كمًّ

تنف�ضل �أو تتوقف �أو تناأى يوًما ما عن �لتقومي، و�لتحديث، و�لتطوير. 

و�أمناطها  �لرئي�ضة،  وخطوطها  �لعامة،  جو�نبها  لت�ضمل  و�ت�ضعت  وتنامت  �مل�ضرية  هذه  ر�ضد  فكرة  جاءت  لقد 
وم�ضتجد�تها، وطرق �لأد�ء فيها، و�آليات حتقيق �أهد�فها؛ �ضو�ء �أكان ذلك على �مل�ضتوى �ملحلي، وهو مرتكز �لأد�ء 
وحمطات �لعمل �لرئي�ضة، �أو على �مل�ضتوى �خلارجي �لذي بد�أ مبكًر�، و�أخذ بالنمو �إىل �أن �أ�ضبح ي�ضري وفق بر�مج 

حمددة، و�آليات مقننة، يف �لتخ�ض�ضات، و�لأماكن، و�ملدد، و�لدرجات �لعلمية.

ومل تلبث فكرة �لر�ضد طويًا حتى حتولت �إىل برنامج عمل، ُعهد �إىل "مركز �لبحوث و�لدر��ضات" يف وز�رة �لتعليم 
َعه مو�ضع �لتنفيذ؛ بحيث تتج�ضد هذه �لغاية يف هيئة خارطة و��ضحة �ملعامل، وتوثق ما بذل من جهود، وما  �لعايل و�ضْ

�ضّخر من �إمكانات ب�ضرية ومالية، وما و�ضع من بر�مج، وما �أثمرته تلك �جلهود من خمرجات. 

يف  �لعايل  للتعليم  �لوطني  "�ل�ضجل  ى  ُي�ضمَّ �أن  �ملنا�ضب  من  �أن  ُرئي  �ل�ضجل،  هذ�  ملحتوى  م�ضتفي�ضة  در��ضات  وبعد 
�ململكة �لعربية �ل�ضعودية"، لينطبق ��ضمه على حمتو�ه، فهو �ضجل وقائع و�أحد�ث، وق�ضة بذل وجهد وعطاء على مدى 
ما يزيد على �ضبعني عاًما منذ بدء �ملمار�ضة �لعملية وبذر �لثمار، وما يقارب ت�ضعني عاًما منذ �لبدء بو�ضع �خلطط، 
و�لتهيئة، و�لتنظيم. �إنه يحكي ق�ضة �لبد�ية، وف�ضول �مل�ضاهد، و�لرّقي وفق �لإمكانات و�لقدر�ت، وتقومي �ملنجز، 
ور�ضم خارطة �مل�ضتقبل، و�لتو�ضع �ملدرو�ض، ثم �لنت�ضار و�لنطاق �إىل �آفاق و��ضعة يف كمها، متعددة يف تخ�ض�ضاتها، 
موؤطرة يف جودتها، �ضو�ء للمدخات �أو �ملخرجات. �إنها حماولة لر�ضد �لو�قع، و��ضتقر�ء �لروؤى �مل�ضتقبلية من �أجل 
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�لعايل  �لتعليم  ر  ي�ضخَّ بحيث  �ملدى؛  طويلة  خطط  بناء 
خلدمة هذه �لباد �ملباركة، و�لإ�ضهام يف تنفيذ خططها 
باإذن  وعطاًء  خرًي�  �أكرث  م�ضرق  م�ضتقبل  لبناء  �لطموحة 

�هلل.

�لأدلة،  يف  متفرًقا  كان  ما  جمع  �لذي  �ل�ضجل  هذ�  �إن 
من  وغريها  و�لدورية،  �ل�ضنوية،  و�لتقارير  و�لن�ضر�ت، 
مبا�ضيه  �لعايل  �لتعليم  قطاع  ي�ضور  �ملعلومات،  �أوعية 
وحا�ضره، و��ضت�ضر�ف م�ضتقبله. وميكن و�ضفه باأنه وعاء 
تاريخي ير�ضد �أحد�ث �لتعليم �لعايل منذ بد�ياته، مروًر� 
من  و�نت�ضاره   �ت�ضاعه  ثم  ومن  وتطوره،  يه  ترقِّ مبر�حل 
و�إحد�ث  �لعمل،  �ضوق  و�ضد حاجة  و�لتنوع،  �لنطاق  حيث 
نقلة نوعية يف �حلركة �لعلمية، و�لثقافة �لعامة، و�لتفكري 

�ملجتمعي.

وو�ضع  فكرته،  و�إبر�ز  �ل�ضجل،  هذ�  �أهد�ف  ولتحقيق 
�لعربية  �ململكة  لتاريخ  و�ملتتبع  �لقارئ  �أمام  �أحد�ثه 
وممار�ضتها  خا�ضة،  �لتعليمية  وحركتها  عامة،  �ل�ضعودية 
ر�ضمت  �أخ�ض،  ب�ضورة  �لعايل  �لتعليم  ن�ضر  يف  �لعملية 
خطة كتابته و�إخر�جه، مت�ضمنة تقدمًيا هو مبثابة �ملدخل 
لهذ� �مل�ضروع، ومقدمة تبني فكرته، و�أهد�فه �لد�فعة �إىل 

كتابته.

و�ضفية  در��ضة  يحوي  متهيًد�  �ل�ضجل  خطة  ت�ضمنت  كما 
وحتليلية لاأ�ض�ض �لتي قام عليها �لتعليم يف �ململكة �لعربية 
�ل�ضيا�ضات  ر�ضم  يف  �أثرها  لها  �أ�ض�ض  وهي  �ل�ضعودية، 
ثو�بت حمددة، وجمريات  �لتعليمية وفق  وتوجيه �حلركة 
مقننة. �إ�ضافة �إىل هذ�، فاإن �لتمهيد يهتم باأهد�ف �لتعليم 
ل �أن يحققه من نتائج توؤدي �إىل  �لعايل، وفل�ضفته، وما ُيوؤمَّ

�لرتقاء بهذ� �لتعليم دينيًّا، و�جتماعيًّا، و�قت�ضاديًّا.

ا تق�ضيم حمتوياته وم�ضامينه  وت�ضمنت خطة �ل�ضجل �أي�ضً
�أربعة جملد�ت �خت�ض  �أربعة ع�ضر باًبا، موزعة على  �إىل 

مو�ضوع  �أو   �إطار،  �أو  منط،  �أو  مبرحلة،  منها  باب  كل 
�لأخذ  مع  مت�ضابهة،  �أو  متناظرة  �أو   متماثلة،  حدود  ذي 
من  حوته  وما  �لأبو�ب،  مو�ضوعات  ت�ضل�ضل  �حل�ضبان  يف 
كبري؛  حد  �إىل  ا  تاريخيًّ ت�ضل�ضًا  تق�ضيمات  �أو   ف�ضول، 
�أبو�ب  وقد جاءت  �ل�ضجل.  هذ�  عنو�ن  مفهوم  مع  مت�ضًيا 

�ل�ضجل على �لنحو �لتايل:

1 ـ الباب االأول:وركز على مرحلة �لن�ضاأة و�لبناء منذ 
�لعربية  �ململكة  تاأ�ضي�ض  �ملتز�منة مع مرحلة  بد�ياتها 
عندما  )1975م(،  1395ه  عام  حتى  �ل�ضعودية 
�لعايل.  �لتعليم  وز�رة  هو  م�ضتقل  جهاز  له  خ�ض�ض 
ويتطرق �حلديث يف هذ� �لباب �إىل �لأ�ضول �لتاريخية 
من  له،  �حلديثة  و�لن�ضاأة  �لتعليم،  من  �لنمط  لهذ� 
من  �إليه  وُيتطلَّع  ل  ُيوؤمَّ وما  و�لأ�ضباب،  �لدو�فع  حيث 

نتائج مثمرة لهذه �جلهود.

كما يتطرق هذ� �لباب �إىل �جلهات �مل�ضرفة على �لتعليم 
�لعايل خال �لفرة �مل�ضار �إليها )منذ �لبد�يات حتى 
�نبثق عن تلك �جلهات  عام 1395ه /1975م(، وما 
من موؤ�ض�ضات مار�ضت مهمة �لتعليم �لعايل خال هذه 
متخ�ض�ضة  ُكّون من جمال�ض  وما  �لتاريخية،  �ملرحلة 
�أو�ضاعه  ومتابعة  �ضيا�ضاته،  ور�ضم  م�ضريته،  بتوجيه 
عندما  1414ه/1993م(  عام  حتى  بد�ياته  )منذ 
وُكّون  �لعايل و�جلامعات،  �لتعليم  �ضدر نظام جمل�ض 
و�ضدرت  �حلديثة،  ب�ضياغته  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض 
عملية  وممار�ضات  جمرياته،  ملجمل  �ملنظمة  �للو�ئح 
و�خت�ضا�ضاتها  �ملتنوعة،  باأبعادها  �لعايل،  �لتعليم 

�ملتعددة.

2 ـ الباب الثاين:وتناول تبلوُّر هذ� �لنوع من �لتعليم 
نوعيًّا، وجهات مبا�ضرته حتى عام 1424ه )2003م(؛ 
عندما �أ�ضن��د �لإ�ضر�ف على ج��ميع موؤ�ض�ض��ات �لتعليم 
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�إىل  و�لتقني-  �لع�ضكري،  �لتعليم  عد�  ما   - �لعايل 
وز�رة �لتعليم �لعايل.

وقد تكون هذ� �لباب من ق�ضمني، �لأول منهما خا�ض 
و�نطاقها،  ن�ضاأتها،  حيث  من  �لعايل  �لتعليم  بوز�رة 
قيادتها،  تولو�  �لذين  و�لوزر�ء  مبهماتها،  وقيامها 
حتى  )1975م(  1395ه  من  �لفرة  خال  وذلك 
1414ه )1993م(. ثم �لوز�رة فيما بني عام 1414ه 
�إىل  و�نتقاًل  )2003م(،  1424ه   وعام  )1993م( 
)2003م(  1424ه  عام  بني  فيما  �لو�قعة  �ملرحلة 
نقات  من  فيها  حتقق  وما  )2010م(  1431ه  وعام 
متاحقة، وقفز�ت مت�ضارعة، ت�ضاعفت فيها �ملعطيات 
كما  �ضابقة.  عليه يف فر�ت  كانت  مر�ت عديدة عما 
يت�ضمن �حلديث يف هذ� �لق�ضم تاريخ ن�ضاأة �لوز�رة، 
وم�ضتويات  �إد�ر�تها،  تكوين  يف  و�لتدرج  وهيكلها، 
�لتحديث  من  تباًعا  عليها   طر�أ  وما  فيها،  �لوظائف 
من  مرحلة  كل  ومنجز�ت  �ضمات  و�أهم  و�لتطوير، 
�أثر يف م�ضرية  له  �إليها، مما  �مل�ضار  �لثاث  مر�حلها 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي.

�جلهات  عن  للحديث  خ�ض�ض  فقد  الثاين  الق�سم  �أما 
�ضو�ء  �لعايل،  �لتعليم  من  �أنو�ًعا  با�ضرت  �لتي 
ذلك  يف  مبا  �ملوؤ�ض�ضات،   �أم  �لوز�ر�ت،  بع�ض  �أكانت 
هذه  يف  �لتعليم  من  �لنمط  هذ�  وجود  �أ�ضباب  بيان 
�جلهات، وموؤ�ض�ضاته، �أو وحد�ته من كليات، �أو معاهد 

متخ�ض�ضة.

يف  �لنقلة  مرحلة  �إىل  و�جته  الثالث:  الباب  ـ   3
�لإ�ضر�ف، ور�ضم �ل�ضيا�ضات، و�أبرز مظاهرها تكوين 
)1993م(  1414ه  عام  منذ  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض 
�لإ�ضارة  �لباب  هذ�  يف  �حلديث  وت�ضمن  �لآن.  حتى 
�إىل �ملنجز�ت �ل�ضابقة، وما و�ضع من �أ�ض�ض بني عليها 

ما بعدها. ثم جاء �حلديث عن جمل�ض �لتعليم �لعايل 
ن�ضاأته، وهيكله، و�أهد�فه، وما له من �أثر يف �لنهو�ض 
�لف�ضل  يف  ذلك  وكان  وكيًفا،  ا،  كمًّ �لعايل  بالتعليم 
وخ�ض�ض  �لأربعة.  �لباب  هذ�  ف�ضول  من  �لأول 
�لتعليم  جمل�ض  )نظام  عن  للحديث  �لثاين  �لف�ضل 
من  مامح  يف  حتليلية  بنظرة  و�جلامعات(  �لعايل 
وتوحيد  �لعايل،  للتعليم  وخدمته  ون�ضو�ضه،  مو�ده 
خدمة  يف  �إ�ضر�تيجي  ُبعد  من  لذلك  وما  �إجر�ء�ته، 

�لتميز يف هذ� �لنمط من �لتعليم، و�لإبد�ع فيه.

�لتعليم �لعايل  الف�سل الثالث فيعر�ض ملوؤ�ض�ضات  �أما 
يف ظل نظام هذ� �ملجل�ض و�جلامعات، �ضو�ء من حيث 
�لعملي  �لنمط  يف  �خل�ضو�ضية  �أو  �لإد�رية،  �لهيكلة 
لإد�رة �ضوؤون �جلامعات، �أو �ملجال�ض و�للجان �لنوعية 
ا مبخرجات  يف �جلامعات. وجاء �لف�ضل �لر�بع مهتمًّ
يف  �لعمل  بتنظيم  �خلا�ضة  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض 
�لعام  و�لعلمي  �لإد�ري  �مل�ضار  وتوجيه  �جلامعات، 
لو�ئح  هيئة  على  �ملخرجات  هذه  �أكانت  �ضو�ء  فيها، 
منظمة لكل فرع من فروع �لعملية �لتعليمية �أو �لإد�رية 
قر�ر�ت  هيئة  على  كانت  �أم  �لطابية،  �أو  �ملالية  �أو 
تفرعاتها  بجميع  �لتعليمية  �لعملية  خدمت  متنوعة، 
وت�ضعباتها، وما لها من تاأثري ظاهر على تلك �لعملية 

�لتعليمية.

4 ـ الباب الرابع: وعر�ض ملوؤ�ض�ضات �لتعليم �جلامعي 
�أق�ضام  ثاثة  وت�ضمن  �ملتعددة،  و�أمناطه  ومر�حله 
مبوؤ�ض�ضات  منها  �لأول  �لق�ضم  �خت�ض  رئي�ضة، 
�لتعليم �جلامعي يف ثاثة ف�ضول، �لف�ضل �لأول عن 
�جلامعات �حلكومية، و�لف�ضل �لثاين  عن �جلامعات  
و�ضور  ولو�ئحها،  ن�ضاأتها،  �لأهلية من حيث  و�لكليات 
فيها  ��ضتحدث  وما  وموؤ�ض�ضاتها،  لها،  �حلكومة  دعم 
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من بر�مج، وتخ�ض�ضات، ودرجات علمية. �أما �لف�ضل 
�لق�ضم  و�خت�ض  فهو عن �جلامعات �خلا�ضة.  �لثالث 
�لتعليم �جلامعي، حيث  مر�حل  باحلديث عن  �لثاين 
و�خت�ض  فيه.  تتو�فر  �لتي  �ملختلفة  �ملر�حل  ذكرت 
�لق�ضم �لثالث باحلديث عن �أمناط �لتعليم �جلامعي، 
مبا يف ذلك �لتعليم �ملنتظم، و�لنت�ضاب، و�لتعليم عن 

بعد و�لتعليم �لإليكروين، و�لتعليم  �ملو�زي.

ا على  ـ الباب اخلام�ض:  وكان �حلديث فيه من�ضبًّ  5
قبول �لطاب، و�لقدرة �ل�ضتيعابية ملخرجات �لتعليم 
يف  �ملتطورة  و�لأ�ضاليب  �لطابية،  و�خلدمات  �لعام، 
كما  �لعايل.  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  بني  و�لتن�ضيق  �لقبول، 
�ضوؤون  وعماد�ت  �لنمو،  موؤ�ضر�ت  عن  حديًثا  ت�ضمن 
�لطاب، وما تقدمه من خدمات للطاب �لد�ر�ضني يف 
موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل، وما للطاب من م�ضاركات 

متنوعة.

�إىل  متجًها  فيه  �حلديث  وكان  ال�ساد�ض:  الباب  ـ   6
و�لكفاء�ت  �جلامعات،  يف  �لتدري�ض  هيئة  �أع�ضاء 
�لتطور  موؤ�ضر�ت  ذلك  يف  مبا  و�لفنية،  �لإد�رية، 
و�لتفرغ  �ملوؤمتر�ت،  وح�ضور  و�حلو�فز،  و�لإبد�ع، 
�لإد�رية  و�لوظائف  ونحوها.  و�ل�ضت�ضار�ت،  �لعلمي، 

و�لفنية يف موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل.

يف  �جلودة  �ضمان  لأطر  وتطرق  ال�سابع:  الباب  ـ   7
�أولهما  ق�ضمني:  �لباب  هذ�  وحوى  �لعايل،  �لتعليم 
ُتعنى  �لتي  �لنوعية،  و�مل�ضروعات  باملر�كز  خا�ض 
�لق�ضم  وخ�ض�ض  و�لتميز.  �لإبد�ع  وتنمية  باجلودة، 
يف  �جلودة  و�ضمان  �لأد�ء،  حت�ضني  لرب�مج  �لثاين 

موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل.

�لبحث  عن  فيه  �حلديث  وكان  الثامن:  الباب  ـ   8

�لعلمي، و��ضتمل على ��ضتعر��ض ملر�كز �لبحث �لعلمي 
يف �جلامعات، وتطورها، وتنظيمها، و�إد�رتها، و�إنتاج 
وم�ضاركتهم  �جلامعات،  يف  �لتدري�ض  هيئة  �أع�ضاء 
�لعلمي  و�لن�ضر  و�ملوؤمتر�ت،  و�لندو�ت،  �لبحوث،  يف 
�حلديث  ��ضتمل  كما  �لعايل.  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  يف 
و�ملر�كز  للمعاهد،  ��ضتعر��ض  على  �لباب  هذ�  يف 
�ل�ضت�ضارية  �لبحوث  ومعاهد  �ملتخ�ض�ضة،  �لبحثية 
وتطوير  فيها،  �لبحثي  �لتميز  ومر�كز  �جلامعات،  يف 
�لنوعية،  �لبحثية  و�مل�ضروعات  �لعلمية،  �جلمعيات 
و�لكر��ضي �لعلمية �لبحثية، وبر�مج ��ضتقطاب �لعلماء، 
�جلامعات،  يف  للعمل  و�لباحثني  و�ملتخ�ض�ضني، 
�جلامعات  �إ�ضهامات  بيان  على  كذلك  و��ضتمل 
بع�ض  �إجناز  يف  و�أهلية  حكومية  موؤ�ض�ضات  مب�ضاركة 

�مل�ضروعات �لبحثية.

9 ـ الباب التا�سع: وكان �حلديث فيه متجًها �إىل �لنظر 
�لغالب- وهو  �حلكومي-  �ضو�ء  �لتمويل،  م�ضادر  يف 

ذلك  يف  مبا  �لأخرى،  �مل�ضادر  بع�ض  �أو  �لأهلي،  �أو 
و�لكر��ضي  �لأوقاف،  وبر�مج  �لعايل،  �لتعليم  �ضندوق 
�لباب  هذ�  ت�ضمن  كما  ذلك.  ونحو  �لبحثية،  �لعلمية 
حديًثا عن �قت�ضاديات �لتعليم، وتر�ضيد �لإنفاق عليه، 

مع �حلفاظ على م�ضتوى �جلودة.

�لتعليم  ��ضُتعر�ضت خدمة  10 - الباب العا�سر: وفيه 
�لقطاعات  ومتطلبات  �لتنمية،  وخطط  �لعمل،  ل�ضوق 
�لرب�مج مبا  بع�ض  �إعادة هيكلة  وما مت من  �ملتنوعة، 
يلبي تلك �حلاجة، وتوجيه �لبحوث و�لدر��ضات خلدمة 

�لتنمية �ل�ضاملة يف �لقطاعني �حلكومي و�لأهلي.

�إىل  فيه  �حلديث  و�جته  ع�سر:  احلادي  الباب  ـ   11
�لبعثات، و�لبتعاث، و�مللحقيات �لثقافية �لقائمة على 
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ذلك  يف  مبا  �خلارج،  يف  و�لد�ر�ضني  �ملبتعثني  خدمة 
بر�مج �لبتعاث �ملتنوعة، وما تقوم به تلك �مللحقيات 

من خدمة للطاب.

للعاقة  ��ضتعر��ض  وفيه  ع�سر:  الثاين  الباب  ـ   21
و�ملنظمات  مبوؤ�ض�ضاته  �لعايل  �لتعليم  بني  �لقائمة 
من  مت  وما  و�لدولية،  �لإقليمية  �لعلمية  و�ملوؤ�ض�ضات 
وتلك  �جلامعات  بني  �أو  �لوز�رة،  مع  �ضو�ء  �تفاقيات، 
�ملوؤ�ض�ضات، وما نتج عنها من زيار�ت متبادلة، وبر�مج 

منظمة.

عن  للحديث  وخ�ض�ض  ع�سر:  الثالث  الباب  ـ   31
من  قر�ءته  ميكن  وما  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ضر�ت 
�حلر�ك �لعلمي و�لبحثي �ملتاحق خال ثمانني عاًما 

من تاريخ هذ� �لتعليم.

�ل�ضجل،  هذ�  به  و�ختتم  ع�سر:  الرابع  الباب  ـ   41
وقد �خت�ض بعر�ض �لروؤية �مل�ضتقبلية للتعليم �لعايل، 

معطيات،  من  تو�فر  ما  على  بناء  �مل�ضتقبل  وقر�ءة 

و�أ�ضاليب مو�جهة  �لت�ضخي�ض، و�حللول،  مبا يف ذلك 

�ل�ضعوبات، من خال خطة م�ضتقبلية للتعليم �لعايل، 

خططها  م�ضروعات  يف  �جلامعات  و�إ�ضر�تيجية 

�مل�ضتقبلية.

تلك �أبرز مامح م�ضامني »�ل�ضجل �لوطني للتعليم �لعايل 

�ضياق  �أن  ماحظة  مع  �ل�ضعودية«،  �لعربية  �ململكة  يف 

و�لعامة  �لرئي�ضة  �ملو�ضوعات  على  ركز  �مل�ضامني  هذه 

ودقائق  �لتف�ضيات  �أما  �ل�ضجل،  هذ�  �أبو�ب  حوته  فيما 

�هلل  باإذن   - للمطلع  ظاهًر�  �ضيكون  ما  فهي  �ملعلومات 

تعاىل- يف ثنايا هذ� �ل�ضجل، ومفرد�ته.

وتقوم �للجنة �لتنفيذية حاليًّا باملر�جعة �لنهائية لطباعة 

�لإ�ضد�ر �لثاين من �ل�ضجل.
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كتب ورسائل علمية 
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د. اإقبال بنت زين العابدين درندري 
�أ�ضتاذ علم �لنف�ض �مل�ضارك

كلية �لربية- جامعة �مللك �ضعود

دراسة لكتاب: 
تصنيف الجامعات: األسس 

النظرية، والمنهجية، والتأثير على 
التعليم العالي العالمي

مقدمة:
و�لطر�ئق  و�لنظريات  وت�ضنيفاتها،  �جلامعات  ترتيب  ملو�ضوع  �ضامًا  فهًما  للقارئ  ليقدم  �لكتاب  هذ�  ��ف  �أُلِّ لقد      
ت�ضد هذه  توجد مر�جع  ل  فاإنه  �لكتاب،  تو�ضح مقدمة  وكما  �ملجتمع.  على  كل ذلك  و�آثار  بذلك،  �ملتعلقة  و�ملو�ضوعات 
�حلاجة وتعالج هذ� �ملو�ضوعات بدقة، وتقابل �لنقد �ملقدم من �ضناع �لقر�ر�ت ومن و�ضائل �لإعام للجامعات بناء على 
 )Benchmarks(   رتبها وت�ضنيفاتها. وقد درج كثري من روؤ�ضاء �ملوؤ�ض�ضات على �تخاذ هذه �لت�ضنيفات مر�جع مقاي�ضة

لروؤ�هم ولتخطيطاتهم للجامعات. 
ورغم ذلك، فاإن �لأكادمييني ل يثقون كثرًي� يف هذه �لت�ضنيفات؛ لأنهم يوؤمنون باأنها قد �ضللت موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل، 
تت�ضلر(  و)�ألري�ض   توتكو�ضيان(،  و)روبرت ك.  �ضيول �ضني(،  �ملحررون )يوجن  وي�ضعى  و�ضلبياٍت عديدة.  لها عيوًبا  و�أن 
�لعاملي" �إىل  �لعايل  �لتعليم  وتاأثريها على  و�ملنهجية،  �لنظرية،  �لأ�ض�ض  "ترتيب �جلامعات وت�ضنيفها:  �لكتاب  يف هذ� 
وتوقعاتهم  �لأكادمييني  ففهم  �لت�ضنيفات؛  لهذه  تختلف يف فهمها  �لتي  �ملختلفة  للقطاعات  �لت�ضنيفات  تو�ضيح معاين 
من ت�ضنيف �جلامعات يختلف عن فهم وتوقعات �لطاب وذويهم و�ضائر قطاعات �ملجتمع. ولهذ� فقد �ضرعت جمموعة 
بالتاأثري�ت  نف�ضها  بالدرجة  تهتم  �أنها مل  �لربوية رغم  �ملوؤ�ض�ضات  �أد�ء  لقيا�ض  �إيجاد طرق موجزة  �لأكادمييني يف  من 

�لجتماعية.
ويحتوي �لكتاب على ثاثة ع�ضر ف�ضًا موزعة على ثاثة �أق�ضام رئي�ضة. حيث يبد�أ بف�ضل تقدميي، ويليه �لق�ضم �لأول 
�لذي   )Organizational effectiveness، quality، and ranking( و�لت�ضنيفات و�جلودة  �ملوؤ�ض�ضية  �لفعالية  عن 
ير�جع �لأ�ض�ض �لنظرية و�لعملية لرتيب وت�ضنيف �جلامعات، ويتكون من ثاثة ف�ضول )�لثاين، و�لثالث، و�لر�بع(، ثم 
 )Methodological issues of university rankings( ياأتي �لق�ضم �لثاين عن ق�ضايا منهجية يف ت�ضنيف �جلامعات
�لذي يركز على �لطرق �مل�ضتخدمة ل�ضتحد�ث �لت�ضنيفات، ويتكون من خم�ضة ف�ضول )من �لف�ضل �خلام�ض �إىل �لتا�ضع(؛ 
 )Social impacts of university rankings( أما �لق�ضم �لثالث فهو عن �لتاأثري�ت �لجتماعية لت�ضنيف �جلامعات�

ويناق�ض �لآثار �لجتماعية لهذه �لت�ضنيفات، ويتكون من �أربعة ف�ضول )من �لف�ضل �لعا�ضر �إىل �لثالث ع�ضر(. 
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ما�سي وحا�سر وم�ستقبل ت�سنيف اجلامعات:
فكرة  �ضني(  )ي��وجن  �ملدخلي  �لأول  �لف�ضل  موؤلف  يقدم 
�إع��د�ده��ا  يف  �أ�ضهم  �لتي  �لكتاب  مو�ضوعات  عن  عامة 
عدد من �ملوؤلفني. وي�ضكل هذ� �لف�ضل ر�بًطا بني ف�ضول 
مبتابعة  وي�ضتهله  و�لعملي.  �لنظري  �جلانبني  من  �لكتاب 
و��ضتهاره  وت�ضنيفها،  �جلامعات  ترتيب  وتطور  تاريخ 
منت�ضف  منذ  �جلامعات  وق��ي��اد�ت  �ل��ق��ر�ر  �ضناع  ل��دى 
�لطاب  حلاجة  نظًر�  )1990s(؛  �مليادية  �لت�ضعينيات 
�ملختلفة،  �لدول  �لتعليمية يف  �ملوؤ�ض�ضات  بني  �ملقارنة  �إىل 
�لتحررية  و�حلركات  و�ل�ضيا�ضية  �لجتماعية  و�ل�ضياقات 
�ملتقدمني  للطاب  �لكبرية  بالأعد�د  و�رتباطه  �جلديدة، 
بالت�ضويق  و�لهتمام   ،)Massification( للجامعات 
يف   )globalization( و�لعاملية   )Marketization(
�لتعليم �لعايل، كما �أ�ضار لذلك كل من )�ضني( و)هارمان( 

.)Shin and Harman، 2009(
عليه  بنيت  �لذي  �لنظري  �لأ�ضا�ض  بالتو�ضيح  تناول  كما 
�لت�ضنيفات، و�أن �لت�ضنيفات هي يف �لأ�ضا�ض �أد�ة لقيا�ض 
 )Organizational effectiveness( لفعالية �ملوؤ�ض�ضية�
�جلامعات  ب��اأن  �لعتقاد  �ضاد  حيث  �لعايل.  �لتعليم  يف 
حيث  غريها،  من  �إنتاجية  �أكرث  هي  ترتيبها  يف  �ملتقدمة 
و�خلدمات  و�لتدري�ض  �لأب��ح��اث  ج��ودة  يف  غريها  تفوق 
�ملجتمعية، رغم �أن �لو�قع ي�ضري �إىل �أن �جلامعة قد تتميز 
�لأخ��رى.  �لأب��ع��اد  وتنخف�ض يف  �لأب��ع��اد  ُبعد من ه��ذه  يف 
على  �جلامعة  مقدرة  لاإنتاجية  �لنظري  �لإط��ار  وي�ضمل 
�ملالية،  �مل�ضادر  )مثل    )Inputs( �ملدخات  ��ضتثمار 
�لطاب  حت�ضيل  وم�ضتوى  للجامعة،  �خلريجني  ومنح 
ون���و�جت  خم��رج��ات  �أف�����ض��ل  ع��ل��ى  للح�ضول  �مل��ق��ب��ول��ني( 
�ل��ت��خ��رج،  م��ع��دل  )م��ث��ل   )Outputs-Outcomes(
و�ل�ضتبقاء، وتقييم �لربنامج من �لزماء(. ولكن بع�ض 
جهات ت�ضنيف �جلامعات تركز على بع�ض هذه �جلو�نب 

دون �لأخرى. 

كيفيُة  �لف�ضل  ه��ذ�  ناق�ضها  �ل��ت��ي  �لق�ضايا  �أه���م  وم��ن 
ق��ي��ا���ض ج���ودة �ل��ت��دري�����ض و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث �ضاع 
للمقرر�ت،  �لطاب  تقومي  مثل  كمية  مقايي�ض  ��ضتخد�م 
رغم  �لبحثي  �لتمويل  ومقد�ر  �ملن�ضورة،  �لأبحاث  وعدد 
لقيا�ض  �مل�ضتخدمة  �لطر�ئق  وي�ضتعر�ض  حمدوديتها. 
�أبعاد ت�ضنيف �جلامعات،  تناول  �ملوؤ�ض�ضية. كما  �لفعالية 
�لبحث،  )م��ث��ل  �جل��ام��ع��ة   �أد�ء  على  ع���ادة  تعتمد  �ل��ت��ي 
و�لتدري�ض، وخدمة �ملجتمع(، و�ملو��ضفات �ملوؤ�ض�ضية )مثل 
و�نتقد  �جل��غ��ر�يف(.  و�ملوقع  و�حلجم،  �ملوؤ�ض�ضة،  ر�ضالة 
)�ضني( �لت�ضنيفات باأنها تعتمد ب�ضكل عام على مقايي�ض 
�أنها تتجاهل  جودة �لبحث �أكرث من جودة �لتدري�ض، كما 
حتديدها  �ل�ضعب  م��ن  لأن  �ملجتمع؛  خدمة  �لغالب  يف 

وقيا�ضها. 
و�إ�ضافة �إىل ذلك، فقد �ضمل �لف�ضل �لتاأثري�ت �لجتماعية 
�لتغيري�ت  )���ض��ني(  ناق�ض  حيث  �جل��ام��ع��ات،  لت�ضنيف 
عديد  لدى  وموؤ�ض�ضاته  �لعايل  �لتعليم  �أنظمة  يف  �حلالية 
من �لدول �لتي �أ�ضبحت تدمج �لبحث مع �لتعليم، وتنظر 
�إىل �جلامعات على �أنها بحثية بالدرجة �لأوىل، مما �أدى 
يف  �لأبحاث  بن�ضر  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  �هتمام  �إىل 
�أع�ضاء  �لت�ضنيف، وتعيني  توؤثر يف  �لتي  �لعاملية  �ملجات 
�لبحثية  �جلامعة  �ضمعة  يرفعون  �لذين  �لتدري�ض  هيئة 
�أثر ذلك يف قر�ر�ت �لطاب، حيث  وترتيبها عامليًّا. كما 
�ختيار  عند  لديهم  رئي�ًضا  ا  حمكًّ �جلامعة  ترتيب  �أ�ضبح 
من  كل  وحتتل  �لأجانب.  �لطاب  لدى  وخا�ضة  �جلامعة 
و�أ�ضر�ليا  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات  �ملتحدة،  �ململكة 
�ل�ضد�رة يف هذ� �ملجال من حيث عدد �لطاب �لأجانب 

عامليًّا.
وقد خل�ض ما ذكره )ديل( )Dill, 2009( من �لتاأثري�ت 
�ل�ضلبية لت�ضنيف �جلامعات �ملتمثلة يف تاأثر �ضناع �لقر�ر 
�لت�ضنيف  م��وؤ���ض��ر�ت  جعلت  �لتي  �جل��ام��ع��ات  وق��ي��اد�ت 
�لبحث؛  و�لركيز على جو�نب  للجامعات،  رئي�ضة  �أهد�ًفا 
مما �أفقد بع�ض �جلامعات �لركيز على ر�ضالتها �لأ�ضا�ضية 
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يف �لتدري�ض وخدمة �ملجتمع. وقد و�ضف )ديل( �لت�ضنيف 
باأنه "لعبة"، و�أنه ل ير�عي �لفروق بني �لتخ�ض�ضات، حيث 
�حليوية  و�لطبية  �لتطبيقية  �لتخ�ض�ضات  منه  ت�ضتفيد 
�لأخ���رى؛  �لتخ�ض�ضات  م��ن  �أك��رث  �لتجريدية  و�ل��ع��ل��وم  
وذلك ل�ضهولة �لإنتاج �لبحثي يف هذه �لتخ�ض�ضات �أكرث 
من غريها. و�أ�ضاف باأن �أكرب م�ضار لعبة �لت�ضنيف  هي 
معظم  تعلم  ل  حيث  للجامعات،  �لرتيب  حتديد  عملية 
�جلامعات كيف ت�ضتخدم �لبيانات �خلام �لتي يقدمومنها 

للم�ضنفني يف �ضنع �لت�ضنيفات.
و�ختتم )�ضني( �لف�ضل بتقدمي نظرة م�ضتقبلية لتح�ضني 
من  لكل  مفيدة  ت��ك��ون  �أن  ميكن  ونظمها  �لت�ضنيفات 
حيث  و�مل�ضتفيدين،  �لعايل  �لتعليم  وموؤ�ض�ضات  فني  �مل�ضنِّ
مقارنة  يف  و�ل�ضدق  و�لرتباط،  �ل�ضفافية،  بتوفر  طالب 
�لبيانات. كما طالب باأن تعك�ض نظم �لت�ضنيف �جلو�نب 
�ملتعددة لنظم �جلامعات مثل ر�ضالة �جلامعة، و�حلجم، 
حول  متمركزة  �لت�ضنيفات  تكون  و�أن  وغريها،  و�ملوقع 
�حتياجاته  وتلبي   )Customer-centered( �مل�ضتفيد 
وثقافة،  لغة  من  �ملنطقة  مو��ضفات  تعك�ض  و�أن  �ملختلفة، 
يعك�ض  ب�ضكل  �لتخ�ض�ض  على  تعتمد  نظًما  تكون  و�أن 

�لفروق بني �لتخ�ض�ضات. 
وناق�ض �إمكانية دمج �أنظمة قيا�ض �لفعالية �ملوؤ�ض�ضية، مثل 
 )Quality Assurance( مقايي�ض قيا�ض �ضمان �جلودة
�مل�ضاءلة  وم��ق��اي��ي�����ض  �جل����ودة،  وك����الت  و�ضعتها  �ل��ت��ي 
مع  �حل��ك��وم��ات،  و�ضعتها  �لتي   )Accountability(
�أ�ضا�ًضا  و�ضعتها  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات  ت�ضنيف  نظم  مقايي�ض 
موؤ�ضر�ت  �ختاف  �ضعوبة  تخطي  مع  �لإع���ام،  و�ضائل 
�ملوؤ�ض�ضية  �لفعالية  تقا�ض  باأن  و�أو�ضى  منها.  كل  وبيانات 
�ملوؤ�ض�ضي  �لأد�ء  حت�ضني  يف  ت�ضاعد  و�أن  زو�ي��ا،  عدة  من 
�لكافية  �مل��ع��ل��وم��ات  فيه  ت��ق��دم  �ل���ذي  نف�ضه  �ل��وق��ت  يف 
�جلامعات  لت�ضنيف  جديًد�  منوذًجا  وقدم  للم�ضتفيدين، 

يدمج هذه �لعنا�ضر.

الق�سم االأول: �لفعالية �ملوؤ�ض�ضية و�جلودة و�لت�ضنيفات:
و�لر�بع(،  و�لثالث،  )�لثاين،  ف�ضول  ثاثة  من  ويتكون 
ويركز على عاقة �لت�ضنيفات بكل من �لفعالية �ملوؤ�ض�ضية 
وتو�بعها  لها  �لجتماعية  و�ل�ضياقات  و�مل�ضاءلة  و�جل��ودة 

على �جلامعات.
الفعالية املوؤ�س�سية وت�سنيف اجلامعات:

 Yung( )يتناول موؤلف �لف�ضل �لثاين )يوجن �ضيول �ضني
�لفعالية  نظر  وجهة  م��ن  �لت�ضنيفات   )Cheol Shin

�لت�ضنيفات  لأعد�د  �ملتز�يد  �لنمو  �إىل  وي�ضري  �ملوؤ�ض�ضية، 
�إىل  �لتعليمية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  يف  �ل��ق��ر�ر  ���ض��ن��اع  و�جت����اه 
قياد�ت  �أد�ء  لتقومي  �لت�ضنيفات  تقارير  على  �لعتماد 
�ملوؤ�ض�ضة  لو�ضع  حت�ضينهم  على  بناًء  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات 
�لتنظيمية  �لأبحاث  حتول  يناق�ض  ثم  �لت�ضنيفات.  على 
)Organizational research( ملناق�ضة جودة �ملوؤ�ض�ضة 
�أهم  وبو�ضفه  �ملوؤ�ض�ضية  �لفعالية  على  موؤ�ضًر�  بو�ضفه 
نو�جتها، ويخل�ض �إىل �أن �أهم ق�ضية يف �جلودة �أو �لفعالية 
�ل�ضمعة"  "ت�ضنيفات  و�أن  قيا�ضها.  كيفية  هي  �ملوؤ�ض�ضية 
للفعالية  ع��ام  تقييم  ه��ي   )Reputation ranking(
 Cameron( )و�أورد منوذج )كامرون و وينت �ملوؤ�ض�ضية. 
جو�نب  �ضبعة  فيه   حدد�  �لذي   )and Whetten، 178

لقيا�ض �لفعالية �ملوؤ�ض�ضية وهي: �لإطار �لزمني، وم�ضتوى 
وغر�ض  �لن�ضاط،  وجم���ال  �ل��ع��ام،  و�لت�����ض��اق  �لتحليل، 
وق��ام  �حل��ك��م.  و�ملرجعية يف  �ل��ب��ي��ان��ات،  ون���وع  �ل��ت��ق��ومي، 
�ضمان  �آليات  مع  �جلامعات  ت�ضنيفات  �آليات  مبقارنة 
�جلودة، حيث �إن �لأخرية هي على �لنقي�ض من �لأوىل يف 

حت�ضينها للجودة.
�إىل  تهدف  باأنها  تدعي  �لت�ضنيفات  من  عديًد�  باأن  ونوه 
�أنها  �إل  للجمهور،  �ملوؤ�ض�ضة  ج��ودة  عن  معلومات  تقدمي 
�أن  ومبا  �ملعلن.  هدفها  خاف  على  موؤ�ضر�ت  ت�ضتخدم 
�لت�ضنيفات هي قيا�ض للفعالية �ملوؤ�ض�ضية، فقد قاده ذلك 
�لت�ضنيفات  مقايي�ض  ترتبط  "هل  مثل:  مهمة  �أ�ضئلة  �إىل 
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تعك�ض  وه��ل  �ملوؤ�ض�ضية؟  �لفعالية  �و  �جل���ودة  مبقايي�ض 
�أبعادها؟". ومن ثم قام مبقارنة �لأبعاد �ل�ضبعة �ملعروفة 
 Kwan( )للفعالية �ملوؤ�ض�ضية-�ملعدلة من منوذج )كامرون
�ضو�ء  �لت�ضنيفات  موؤ�ضر�ت  and Walker, 2003(-مع 

�أكانت عاملية �أم حملية، وهي:
 Student( 1� ر�ضا �لطاب �لتعليمي و�لتطوير �ل�ضخ�ضي 
 educational satisfaction and personal

 ،)development

 Student academic( للطاب  �لأكادميي  �لتطوير   �2
،)development

 Student career( للطاب  �لوظيفي  �لتطوير   �3  
 ،)development

 Faculty( �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل���ت���دري�������ض  ه��ي��ئ��ة  ر����ض���ا   �4
،(employment satisfaction

�ملوؤ�ض�ضة  وق��درة  �لتدري�ض  لهيئة  �لوظيفي  �لتطوير   �5  
 Faculty professional( �مل�����ض��ادر  ت��وف��ري  على 
 development and institutional ability to

،)acquire resources

،)System openness( 6� �نفتاح �لنظام 
 .)Community services( 7� خدمات �ملجتمع 

�إىل  مقيمة  �لأب��ع��اد  ه��ذه  من  خم�ضة  وج��ود  �إىل  وتو�ضل 
� يف معظم  �ملوؤ�ضر�ت  و�إن كان بعدد حمدود من   � حد ما 
غري  منها  �ثنني  ع��د�  ما  و�ملحلية،  �لعاملية  �لت�ضنيفات 
�ملجتمع.  وخدمات  �لوظيفي،  �لر�ضا  وهما  موجودين، 
ويطرح هنا ت�ضاوؤلت مهمة وهي: "ملاذ� ل يهتم �مل�ضنفون 
�لوظيفي  بالر�ضا   � �لإع��ام  يقودهم  �لذين   � �لتجاريون 
بكيفية  يهتمون  م��ا  ب��ق��در  �لأك��ادمي��ي��ة،  �حل��ي��اة  وج���ودة 
بيع  طريق  عن  �لفو�ئد  على  وباحل�ضول  �جلمهور  جذب 

�لت�ضنيفات؟"
و��ضتعر�ض �لدر��ضات �لتي در�ضت تاأثري �لت�ضنيفات على 
ما  هناك  لي�ض  �أنه  �إىل  منها  وخل�ض  �ملوؤ�ض�ضية،  �لفعالية 

ن جودة �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية يف �لتدري�ض  يدل على �أنها حت�ضِّ
�أو �لبحث �أو �خلدمات، بينما من �لو��ضح �أن لها كثرًي� من 
وذلك  �لعايل.  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  على  �ل�ضلبية  �لتاأثري�ت 
�أثبتت  �لتي  و�مل�ضاءلة  �جل��ودة  �ضمان  من  �لنفي�ض  على 
كل  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  جودة  على  �إيجابية  تاأثري�ت 
و�أن  لديها.  �لتي  �لآليات  ��ضتخدمتها ح�ضب  �لتي  �لبلد�ن 
نهتم  �أن  وينبغي  �لكتاب  يدر�ضها  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �لق�ضية 
بها  هي "كيف نقلل من �مل�ضكات �لتي جتلبها �لت�ضنيفات 
وقدم  �إليها؟".  بحاجة  زلنا  ما  كنا  �إذ�  �لعايل،  للتعليم 
مقرًحا مفاده �أن �لت�ضنيفات ميكن �أن ت�ضهم مثل �إ�ضهام 
�أك��رث  بيانات  تقدم  بحيث  ط���ورت،  �إذ�  �جل���ودة  �ضمان 
و�إذ�  �لقر�ر،  و�ضناع  �لطاب  من  لكل  و�ضمولية  موثوقية 
�ضملت موؤ�ضر�ت كمية وكيفية، بحيث تت�ضمن ر�ضا �لعميل 
دمج  ميكن  ب��اأن��ه  وتنباأ  ب��ل  حكمها.  يف  �خل���رب�ء  وت��ق��ومي 
�ضمان �جلودة مع �لت�ضنيفات يف �آلية و�حدة لوجود نقاط 
ت�ضابه بينهما، بحيث يتقا�ضمان جمع �لبيانات و�ملوؤ�ضر�ت 
و�لإجر�ء�ت، ويختلفان يف �حلكم ح�ضب هدف كل منهما. 
و�ختتم �لف�ضل بدعوة قوية لدر��ضة �جلانب �لقت�ضادي 
�لعام،  وو�ضائط  �مل�ضنفني  على  وعائدها  للت�ضنيفات 

و�أكد �أن تلك �لق�ضية مل تاأخذ حقها من �لدر��ضة.
متناف�سو الت�سنيفات: اجتاهات حديثة يف �سمان 

اجلودة وامل�ساءلة: 
ه��ارم��ان(  )ج��ر�ن��ت  موؤلفه  يو�ضح  �لثالث،  �لف�ضل  يف 
�جل��ودة  �ضمان  �أنظمة  تطور   )Grant Harman(
وق���د رك��ز  م��ن��ذ ع���ام 1985م.  و�مل�����ض��اءل��ة �حل��دي��ث��ة 
ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور�ت يف �ل�����ض��ن��و�ت �مل��ا���ض��ي��ة م��ن��ذ ع��ام 
�حلكومات  قادتها  �لتي  �حلديثة  و�لتغري�ت  2003م، 
�جل��ودة  �ضمان  م�ضوؤولية  كانت  حيث  و�مل�ضتفيدون، 
و�ملعايري على �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية و�لإ�ضر�ف عليها من 
جهات غري حكومية. وخال �لقرنني �ملا�ضيني �أ�ضبح 
�ضيا�ضات  �أج��ن��دة  يف  رئي�ًضا   حم��وًر�  �جل��ودة  �ضمان 
�لتخطيط  كيفية  على  و�أث���ر  عامليًّا،  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
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ت�ضنيف  �أنظمة  ظهور  وم��ع  للجامعات.  �مل�ضتقبلي 
نظم  �إىل  �لدول  �جلامعات حديًثا، حتولت عديد من 
هناك  و�أ�ضبحت  �ملكونات،  متعددة  �جل��ودة  �ضمان 
جودة  وخا�ضة  �جلودة  عن  �حلكومات  لدى  ت�ضاوؤلت 

 .)Salmi, 2008( خلريجني وخمرجات �لبحث�
وي�ضري �إىل �أنه بينما كانت وكالت �ضمان �جلودة يف �لدول 
�لت�ضنيف وت�ضكك يف منهجياتها، وت�ضفها  �أنظمة  تنتقد 
�ل�ضفافية  و�ن��ع��د�م  موؤ�ضر�تها،  �ختيار  يف  بالع�ضو�ئية 
لديها، و�لتحيز جتاه �ملوؤ�ض�ضات �لكبرية �لبحثية و�لناطقة 
بالإجنليزية، كانت �لت�ضنيفات تاقي مزيًد� من �لقبول 
موؤثًر�  جعلها  مما  للمعلومات،  �جلمهور  حاجة  لإر�ضائها 
فاعًا يف  �ختيار �لطاب للجامعات. ودعمت �لت�ضنيفات 
موؤ�ض�ضات  �أ�ضبحت  حيث  �لعاملية،  �جلامعات  �ضوق  فكرة 
�لتعليم �لعايل تقا�ض ح�ضب موقعها على �ملقيا�ض �لعاملي. 
�لركيز  من  ملزيد  دع��ت  حيث  �حلكومات،  دور  و�زد�د 
 Student( على �ملعايري �لأكادميية ونو�جت تعلم �لطاب
outcomes( بدًل من عمليات �إد�رة �جلودة باملوؤ�ض�ضات 

على  تركيز  هناك  و�أ�ضبح  �ضائدة.  كانت  �لتي  �لتعليمية 
بناًء  �لبحث  جودة  لتقييم  �أنظمة  وطورت  �لبحث،  جودة 
بالإ�ضافة   )Metrics( قيا�ض  وموؤ�ضر�ت  منهجيات  على 

ملر�جعة �لزماء. 
درج��ات  على  و�لع��ت��م��اد  �لأدل���ة  تقدمي  �ضهولة  وب�ضبب 
�لعاملي  �لت�ضنيف  لقي  كمية وجد�ول لرتيب �جلامعات، 
جلودة و�ضمعة �جلامعات قبوًل وحما�ًضا، خا�ضة من قبل 
�حلكومات لتعزيز و�ضع جامعاتها عامليًّا، كما هو �حلال يف 
�أوروبا و�أ�ضر�ليا، و�زد�د عدد �جلهات �مل�ضاركة يف �إ�ضد�ر 

�لت�ضنيفات �لإقليمية و�لعاملية كما �زد�د تناف�ضها.
ال�سياقات املجتمعية والتوابع املنتظمة لت�سنيف 
Meta- التحليالت  حتليل  درا�ــســة  اجلــامــعــات: 

Analysis الأدبيات الت�سنيفات.

 Ulrich( تت�ضلر(  )�ألري�ض  �لر�بع  �لف�ضل  موؤلف  يبد�أ 
و�ضتنز�كر(  )كييم  كتاب  با�ضتعر��ض  ف�ضله   )Tichler

)Kehm and Stensaker، 2009(،  فالفروق �لر�أ�ضية 
�جلامعات  م��ن  ع��دد  ب��ني   )Vertical differences(
�لأوربية مل تكن كبرية بحيث توؤثر على مدى �لتحاق �لطاب 
بها )كما يف �أملانيا وهولند�(، ول على متخذي �لقر�ر�ت 
�أو �جلهات �لتي ت�ضتخدم �خلريجني. �أما يف بع�ض �لأقطار 
�لأوربية �لتي توؤثر فيها هذه �لفروق �لر�أ�ضية )مثل �ململكة 
�ملتحدة وفرن�ضا( �ملتمثلة يف �لدر��ضات �لعليا )يف فرن�ضا 
بني  �لبحثي  �لتعاون  )مثل  �أخرى  �أغر��ض  �أو يف  خا�ضة( 
يف  �أك��ادمي��ي��ة(  لوظيفة  �لتعيني  �أو  و�ل�ضناعة  �جلامعة 
فاإن  �جلامعة،  �ضمعة  ح�ضب  بالطبقية  تعرف  ل  �أقطار 
لتخاذ  كافًيا  كان  �خلافات  بهذه  �لر�ضمي  غري  �لإمل��ام 
�لقر�ر�ت �ل�ضائبة �أو �ملائمة. ويف حتليلهما لتطور نظم 
�لتعليم �لعايل وجد �لباحثان �أن �لفروق �لر�أ�ضية للجودة 
دوًر�  ت��وؤدي  �أ�ضبحت  و�لأق�ضام  �جلامعات  بني  و�ل�ضمعة 
من  �مليادية  �لثمانينيات  منذ  �أوروب��ا  يف  وخا�ضة  ا  مهمًّ

�لقرن �ملا�ضي و�زد�دت خال �لت�ضعينيات.
و�أو�ضح �ملوؤلف �أن �نت�ضار �لت�ضنيفات قد ل يرتبط بجودتها 
�أو طبيعتها بل قد يكون �لعك�ض هو �ل�ضحيح. و�أنه ل ميكننا 
متييز �لتو�بع �ملق�ضودة وغري�ملق�ضودة للت�ضنيفات، و�أنها 
�رتبطت بفكرة نظام �لتعليم �لعايل �ملعتمد على �لت�ضنيف 
�لر�أ�ضي. ويرى �أن تاأثري �لت�ضنيفات �أقوى على دول �ضرق 
و�لتناف�ضية  �لت�ضنيفات  تدعم  حيث  �ليابان،  مثل  �آ�ضيا 
فرد  يحاول كل  �إذ   )Effortism( "ملجهود� "بذل  ثقافة 

حت�ضيل ما ي�ضتطيعه.
ثم ناق�ض �ملوؤلف ق�ضية �متد�د تاأثري �لت�ضنيفات �إىل �أبعد 
�لعايل  �لتعليم  نظم  تغريت  وكيف  �ملعلنة،  �أهد�فها  من 
جمال  يف  �لدر��ضات  �أن  �أو�ضح  كما  للت�ضنيفات.  نتيجة 
بالت�ضنيفات،  مت�ضلة  مفاهيم  ناق�ضت  قد  �لت�ضنيفات 
�لتحليل  ومنهجية  �لت�ضنيف،  و�أيديولوجيات  ومنطق 
غري   وكيف  �لبيانات،  وجودة  و�ضدق  و�لقيا�ض  وحمّكاته، 
�لت�ضنيف من بع�ض نظم �لتعليم �لعايل.  و�ضنف �ملوؤلف 

�لأدبيات يف جمال �لت�ضنيف �إىل ثاثة �أنو�ع:
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�لذين  �لت�ضنيف"  "حركة  موؤيدو  بها  قام  �لتي  تلك   �1  
ينظرون �إىل �لنقد �ملوجه ملنهجية �لت�ضنيف على �أنه 

لي�ض �ضوى حتديات تتطلب �لتح�ضني،
مت�ضككون يف  تقليديون  نقاد  بها  قام  �لتي  �لدر��ضات   �2  
�لتاأثري�ت  ذك��رو�  وقد  �جلامعات،  ت�ضنيفات  جدوى 
و�ملنهجية  �لبيانات  للت�ضنيفات دون مناق�ضة  �ل�ضلبية 

ول معطياتها، 
�لتعليم  جم��ال  يف  باحثون  بها  ق��ام  �لتي  �ل��در����ض��ات   �3
و�ل��ذي��ن  جمموعة  لأي  �ملتحيزين  غ��ري  م��ن  �ل��ع��ايل 
�لأفكار  بتحليل  ويقومون  بالبيانات  نقا�ضهم  يدعمون 
على  �لأمثلة  وم��ن  و�آث��اره��ا،  و�ملعلومات  و�لأ�ضاليب 
ذلك در��ضة )ديل( )Dill, 2009(، و)هازيلكورن( 
و)م��ارج��ي��ن�����ض��ون(   ،)Hazelkorn, 2008(
و�ضافينو(   و)�أو����ض���ر   ،)Marginson, 2009(

،)Usher and Savino, 2006(
ثم عر�ض �ملوؤلف للخلفية �لفكرية للت�ضنيفات، و�أو�ضح �أن 
موؤيدي �لت�ضنيفات بينما يدعون �أنها ت�ضهم يف �ل�ضفافية 
ويف و�ضع �ملوؤ�ض�ضات و�لأق�ضام على خارطة �لتعليم �لعايل 
ذوي  وم��ك��اف��اأة  �ل�ضحي  �لتناف�ض  ودع��م  ع���ادل،  ب�ضكل 
ما  على  وعرج  �أهد�ًفا خفية.  لهم  �أن  �إل  �لأف�ضل،  �لأد�ء 
 Hidden( �خلفية"  �لأيدولوجيات  �أو  "�لأجندة  �أ�ضماه 
مثل  �لت�ضنيفات،  لو��ضعي   agendas or ideologies

ولي�ض  �ملوؤ�ض�ضات  ب��ني  �ل��ر�أ���ض��ي��ة  �ل��ف��روق  على  �لركيز 
�لأكادميية  �جلودة  بني  و�لربط  �لنظام  وطبقية  �لأفقية، 
و�قت�ضاد �ملعرفة )Knowledge economy(. و�أو�ضح 
للمتحدثني  تتحيز  باأنها  باأن ت�ضنيفات �جلامعات متهمة 
باللغة �لإجنليزية، و�ملوؤ�ض�ضات �لبحثية �لكبرية �لتي تتميز 
خربة  لديها  �لتي  �لبلد�ن  يف  �لطبيعية،  �لعلوم  جمال  يف 
خل�ض  جانبية  عناوين  �أف��رد  ثم  �لت�ضنيف.  يف  طويلة 
ت�ضنيف  �أنظمة  بها  تنقد  �ضعف  جو�نب  ت�ضعة  �أهم  فيها 
و�لتحطيم  �لت�ضويه  من  �ملغر�ضة  �لد�ئرة   �1 �جلامعات: 
�لتفاق  عدم   �3 و�ملوؤ�ضر�ت،  �لبيانات  �ضعف   �2 �ملتز�يد، 
على مفهوم �جلودة، 4� �لإمربيالية من خال �لت�ضنيف، 

على  �لع��ت��م��اد   �6 �لت�ضنيفات،  يف  �ملنتظم  �لتحيز   �5
�لتقدير�ت �جلماعية، 7� �لركيز على �مل�ضادر، 8� تعزيز 
�جلد�رة  �ضاأن  من  �لتقليل   �9 �حل��ادة،  �لطبقية  �لأنظمة 

.)meritocracy(
�حل��ايل  �لت�ضنيف  �أن  �لف�ضل  ه��ذ�  ل��ه  تعر�ض  ومم��ا 
جامعات  �ضاأن  من  يرفع  �لقائم  بنظامه  للجامعات 
�أقطار خا�ضة ويجعلها منوذجية لغريها من �لأقطار، 
عن  بالإعان  �ل�ضني  يف  �لرتيب  �هتمام  ذلك  ومن 
�أنه  على  يفهم  لأن ذلك عندهم  �لأبحاث؛  �لتفوق يف 
جناح يف �لتعلم و�لتعليم �ضمًنا. كذلك �إجبار �لأقطار 
�لتي لها نظام تعليم عاٍل وطني خا�ض بها على تقليد 
�لتعليم  يف  �لرتيب  نظام  �أن�ضاأت  �لتي  �لباد  نظم 
�إ�ضافة   .)Zhao, 2007( )ز�وو(  ذكر  كما  �لعايل 
�أو  يتجاهل  حيث  �حل��ايل،  �لرتيب  عد�لة  ع��دم  �إىل 
لها  �لتي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  ���ض��اأن  م��ن  يقلل 
�لتي  �جلامعات  �هتمامات  ع��ن  تختلف  �هتمامات 
�لأفقي  بالتنوع  يهتم  ل  �أنه  كما  �لأبحاث.  على  تركز 
للجامعات ومدى ماءمتها  �لأخرى  �لر�ضالت  ويهمل 
�لتو�زن  �أجلها، ول يحقق  �أن�ضاأت من  �لتي  لاأغر��ض 
بني �لتدري�ض و�لبحث، ولكنه يوحي باأن �لبحث �جليد 
�لتدري�ض  مدخات  و�أن  �جليد.  �لتدري�ض  �إىل  ي��وؤدي 
 )processes( عمليات  �إىل  ت��وؤدي  �جليدة  و�لبحث 
�أن  )ز�وو(  وي�ضيف  ج��ي��دة.  ن���و�جت  ث��م  وم��ن  ج��ي��دة 
�لناجحة  �ملوؤ�ض�ضات  "�أغلب  �أن  �أو�ضحت  �لتجارب قد 

قد ل تكون هي �لأف�ضل يف �ملمار�ضات".
مناه�ضو  ينتقد  ح��ني  يف  ب��اأن��ه  ف�ضله  �مل��وؤل��ف  و�خ��ت��ت��م 
�ضيئة،  تاأثري�ت  �إىل  توؤدي  �ضعفها  نقاط  �أن  �لت�ضنيفات 
يّدعي �ملد�فعون عن �لت�ضنيفات �أن نقاط �ل�ضعف تركز 
�لت�ضنيف  تهدد  ل  و�أنها  تافيها،  ميكن  ول  �ملنهجية  يف 
وميكن حت�ضينها. و�ضاغ �ملوؤلف �ضكوكه يف �آخر فقرة من 
�لف�ضل على �ضورة ت�ضاوؤلت مهمة عن "مدى قوة �لتاأثري�ت 
�ل�ضيئة لت�ضنيفات �جلامعات، وهل يخدم جمتمع �ملعرفة 
و"هل  �ملعرفة؟"،  قاعدة  يف  �لتو�ضيع  �أم  �حلادة  �لطبقية 
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"�جلد�رة،  على  كبري  ب�ضكل  �لعتماد  نحو  متجهون  نحن 
و"هل  منها؟"،  متو�ضط  بقدر  نكتفي  �أن  ينبغي  �أن��ه  �أم 
��ضتخد�م  ل�ضوء  متز�يدة  قوة  مع  لوجه  وجًها  نقف  نحن 
�ملعلومات )Information manipulation( �أو �ضحبها، 
�لمتياز�ت  على  �حل�ضول  على  حتر�ض  ج��دي��دة  وبيئة 

وحفظها؟".  
الق�سم الثاين: ق�ضايا منهجية يف ت�ضنيف �جلامعات:

�لق�ضم  ه���ذ�  يف  ف�����ض��ول  خم�ضة  �مل��وؤل��ف��ون  يخ�ض�ض 
�ملتعلقة  �لق�ضايا  ملناق�ضة  �ل��ت��ا���ض��ع(  �إىل  )�خل��ام�����ض 
من  وترتيبها  �جلامعات  لت�ضنيف  �مل�ضتخدمة  باملنهجية 
حيث �ضدق وثبات و�ت�ضاق موؤ�ضر�ت �لقيا�ض وطرق قيا�ض 

�لأد�ء �لبحثي و�لتدري�ضي. 
موؤ�سرات الت�سنيفات واأوزانها:

ل��ون��ق��دن(  )ب���رن���ارد  �ل��ف�����ض��ل �خل��ام�����ض  م��وؤل��ف  يفتتح 
من  ك��ل  ب��ق��ول  بال�ضت�ضهاد   )Bernard Longden(
 Stella and Woodhouse،( هاو�ض(  و)وود  )�ضتا( 
�مل�ضتخدمة  �ملعروفة  �لت�ضويق  �أ�ضاليب  "�أن   :)2006

�أن  ن�ضتطيع  هل  هو:  �ضوؤ�ل  �إىل  تقودنا  �لبيانات  جمع  يف 
�حليو�نات،  �أطعمة  مع  ��ضتخد�مه  ميكن  ما  �أن  نفر�ض 
و�ضركات �لعطور، و�ملبيد�ت �حل�ضرية ن�ضتطيع ��ضتخد�مه 
للتعليم")�ض: 10(.   ويبدوؤه بت�ضاوؤم كبري حول �لت�ضنيفات 
و�آر�ء من قالو� باأنها ت�ضيء متثيل عمل �جلامعات و�لكليات 

ل�ضالح �ل�ضحف �لإخبارية �لتي تدر �لأرباح. 
ويقودنا بعد ذلك يف رحلة عرب �لفكر و�لفر��ضات �لتي 
مطلًقا  ج��دل،  حمل  هي  �لتي  �لت�ضنيفات  عليها  قامت 
 ،)the black box( "عليها م�ضطلح "�ل�ضندوق �لأ�ضود
مبو�ضوع  �ملت�ضلة  �ملختلفة  �لعنا�ضر  �أ�ضر�ر  يحوي  �لذي 
ت�ضنيف �جلامعات، و��ضًفا و��ضعي ت�ضنيفات �جلامعات 
باأنهم يعتمدون على �فر��ض �أننا ل نفتح هذ� "�ل�ضندوق 
وكيفية  �أج��ز�ئ��ه  ب��ني  �لعاقة  ع��ن  نت�ضاءل  ول  �لأ�ضود" 
له.  �لنهائية  �ملقايي�ض  حت�ضيل  مت  وكيف  مكوناته،  بناء 
و�أوز�نها،  �ملوؤ�ضر�ت،  �ختيار  ق�ضايا  ف�ضله  يف  �ضمل  وقد 

�لبيانات  مع  �لتعامل  وكيفية  بينها،  �لإح�ضائية  و�لفروق 
و�لطرق  �لقت�ضادية  �لأبعاد  در��ضة  و�ضرورة  �ملفقودة 

�ملثلى ملوؤ�ضر�ت �لت�ضنيف. 
ها �أ�ضا�ضية يف ت�ضميم �لرتيبات،  و�أورد ت�ضع م�ضكات عدَّ
�لأه����د�ف  م��ن  ج����زًء�  �إل  تغطي  ل  �أن��ه��ا  �أه��م��ه��ا  وم���ن 
و�أنها  �جلامعات،  بني  �لفروق  تغطي  ول  و�مل�ضتفيدين، 
تعتمد على �ل�ضمعة، وت�ضدر �أحكاًما خارج �ل�ضياق، وتقلل 
يف  �إب��د�ع��ه��ا  وم��ن  �جلامعات  يف  �حلا�ضل  �لتطوير  م��ن 

�لإ�ضر�تيجية و�ملنهج و�لبحث.
كما ق�ضم �لت�ضنيفات �إىل نوعني، �لنوع �لأول: يركز على 
خم�ضة  وي�ضمل   �لتدري�ض  حيث  م��ن  �جلامعية  �خل��ربة 
 ،)US News( �ملتحدة  �لوليات  �أخبار  هي:  ت�ضنيفات 
�ل��ولي��ات  م��ن   )World Report( �ل��ع��امل��ي  و�ل��ت��ق��ري��ر 
�ملتحدة �لأمريكية، و)ماكلينز( )Maclean's( من كند�، 
 The( و)�لتاميز(   ،)The Guardian( و)�جلارديان( 
times( من �ململكة �ملتحدة، حيث ت�ضتهدف جميعها �ضوق 

طاب �جلامعة، وت�ضتخدم مقايي�ض تت�ضل ب�ضكل مبا�ضر 
�أو غري مبا�ضر  باخلربة يف �لتعليم. وهي مرتبطة ببلد�نها 
يف  حتى  للمقايي�ض  موحد  تعريف  وج��ود  لعدم  مبا�ضرة 
�لبلد �لو�حد. وتعتمد ب�ضكل عام على ن�ضبة �لطاب �إىل 
�لطاب.  ور�ضا  �لطالب،  على  �لإنفاق  ومعدل  �لأ�ضاتذة، 
�جلامعية  ف��وق  �لأب��ح��اث  على  فريكز  �ل��ث��اين:  �لنوع  �أم��ا 
جياو  )�ضنغهاي  جامعة  ت�ضنيف  هما:  ت�ضنيفان  وحتته 
 Shanghai Jiao( �لعاملية  للجامعات  �لأكادميي  تونغ( 
 Tong University Academic Ranking of

وت�ضنيف   ،)World Universities- SJTU ARWU

 The Times( �إ���ض(  )كيو  �لعايل   للتعليم  )�لتاميز( 
 Higher Education -Quacquarelli Symonds

ركز�  حيث   ،)Ltd- World University Rankings

م�ضادر  جمهور  و��ضتهدفا  �لأب��ح��اث،  على  كبري  ب�ضكل 
و�ضملت  �ملتميزين.  �لأك��ادمي��ي��ني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �لتمويل 
وع��دد  بها،  و�مل�ضت�ضهد  �ملن�ضورة،  �لأب��ح��اث  �مل��وؤ���ض��ر�ت 
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�أبحاث �لطاب، و�جلو�ئز �ملرموقة لاأبحاث... وهكذ�.
�ملوؤ�ضر�ت  لختاف  يكرثو�  مل  لأنهم  �مل�ضنفني  و�نتقد 
�ملبا�ضر،  ب�ضكلها  �لبيانات  تقدم  ل  و�أن��ه��ا  بع�ضها،  عن 
�لثاثة  �لأن��و�ع  بتمييز  �هتم  قليًا منهم فقط  و�أن عدًد� 
 )Performance indicators( �لأد�ء  موؤ�ضر�ت  من 
 )processes( و�لعمليات )inputs( خلا�ضة باملدخات�
و�ملخرجات )outputs(  )Richardson، 2008(، و�أن 
�جلامعات  قبل  من  للتغيري  معر�ضة  �مل��وؤ���ض��ر�ت  بيانات 
�لعام  �ملوؤ�ضر  و�ن  �لأخ��رى،  و�جلهات  بالبيانات  �مل��زودة 
للرتيب يجمع عدة مقايي�ض مع بع�ضها على مقيا�ض و�حد 
دون توحيد وحدة �لقيا�ض �أو تقنينها، ودون �تفاق حول وزن 
�لتذبذب  �إىل  �إ�ضافة  �أهميته. هذ�  كل منها ب�ضكل يعك�ض 
�إىل  �ضنة  من  �جلامعات  من  لعديد  �لرتيبات  يف  �لكبري 
�أخرى، وعدم �نعكا�ض تطورها يف هذه �لرتيبات. و�ختتم 
�إىل  جامعة  نخت�ضر  �أن  ميكن  "كيف  مت�ضائًا:  �لف�ضل 

مقيا�ض ذي معنى؟".  

قيا�ض اإنتاج اأع�ساء هيئة التدري�ض:
 Karen( وي��رب(  )ك��ارن  �ل�ضاد�ض  �لف�ضل  موؤلف  يذكر 
Webber( �أن مو�ضوع قيا�ض �إنتاج �ع�ضاء هيئة �لتدري�ض 

�لقت�ضادية  �ل���دور�ت  ب�ضبب  للغاية؛  ا  مهمًّ �أ�ضبح  ق��د 
�لتمويل،  خف�ض  �قت�ضت  �لتي   )Economic cycles(
�إ�ضافة �إىل �لهتمام �ملتز�يد بت�ضنيف وترتيب �ملوؤ�ض�ضات 
و�لبحث عن �ملكانة �ملرموقة. و�أورد بع�ض �لأبحاث �ملهمة 
 Baird،( )بايرد(  من:  كل  �أبحاث  مثل  �ملجال  هذ�  يف 
 Bellas and( توتكو�ضيان(  و  و)ب��ي��ا���ض    ،)1986

 Creswell،( و)كري�ضويل(   ،)Toutkoushian، 1999

 Dunder and Lewis،( لولوي�ض(  و  و)دن��در   ،)1985

هيئة  �أع�����ض��اء  �إنتاجية  �أن  و�أو���ض��ح  وغ��ريه��م.   )1998

و�لأق�ضام  �ملوؤ�ض�ضات  ترتيب  يف  تدرج  �أ�ضبحت  �لتدري�ض 
�لتعليمية. 

هيئة  �أع�ضاء  لإنتاج   كيفية  مقايي�ض  �إىل  �حلاجة  ورغم 

�لتدري�ض، �إل �أن �ل�ضعوبة يف ��ضتخد�مها �أدت �إىل �لعتماد 
ب�ضكل كبري على �ملقايي�ض �لكمية. فامل�ضكات �لتي تو�جه 
بالتدري�ض  �ملت�ضلة  �ملهمات  ت�ضمل  �لتدري�ض  �أع�ضاء هيئة 
)كالتعليم �ملبا�ضر �أو �لتعليم عن بعد( و�لإر�ضاد، و�لإد�رة 
و�لأعمال �لأخرى للجان. وتقا�ض �أغلب هذه �ملهمات بعدد 
�لطاب �لذين يدر�ضون �أو �جلمعية �لتي يخدمونها، رغم 
�أ�ضلوب  و�ضع  يف  يبذل  �ل��ذي  و�ملجهود  �لكلي  �لزمن  �أن 
نوعية  تقي�ض  ول  كميًّا  حتديدها  ميكن  ل  جديد  تدري�ض 
�ملجهود �أبًد�. و�إ�ضافة �إىل ذلك فقد يختلف �لزمن �لذي 
عملية  يف  ما  موؤ�ض�ضة  يف  �لتدري�ض  هيئة  ع�ضو  يق�ضيه 
�لتدري�ض مقابل �لن�ضاطات �لأكادميية �لأخرى. فكثرًي� ما 
ينال ع�ضو هيئة �لتدري�ض يف جمال �إد�رة �لأعمال متويًا 
�أقل ويق�ضي وقًتا �أقل يف �لأبحاث �لتقليدية مقارنة بع�ضو 
كما  �ملثال.  �ضبيل  على  �لأح��ي��اء،  علم  يف  �لتدري�ض  هيئة 
�أع�ضاء  �إنتاجية  مقايي�ض  يو�ضح  لنموذج  �ملوؤلف  عر�ض 
�ضاملة  و�لتخ�ض�ض،  �ل�ضياق  على  بناًء  �لتدري�ض  هيئة 
�لبحث و�لتدري�ض و�خلدمات و�ملهنة. وذكر �أن �جلامعات 
و�أن  �لرقية،  �أ�ضا�ًضا يف  �لأبحاث وجتعلها  تدعم  �لبحثية 
�لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضة  ر�ضالة  مع  �ملتو�فقة  �لأبحاث  ��ضتثمار 
�لفرد  �إنتاجية  قيا�ض  م�ضكلة  �إىل  ونّوه  للغاية.  ا  مهمًّ يعّد 
�لبحثية �أو عامل �لتاأثري )Impact factor( دون �للتفات 

�إىل تاأثرها بالتخ�ض�ض �أكرث من تاأثرها بجودة �لبحث.

فوق  التعليم  ملوؤ�س�سات  البحثي  االأداء  قيا�ض 
الثانوي:

و  توتكو�ضيان  )روب���رت  �ل�ضابع  �لف�ضل  موؤلفا  يتناول 
 Robert Toutkoushian and Karen( ويرب(  كارين 
�لبحثي  ب���الأد�ء  �ملتز�يد  �لهتمام  �أ�ضباب   )Webber

للكليات وموؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل، وي�ضري�ن �إىل �لهتمام 
 Research( �لبحثية  �لإن��ت��اج��ي��ة  مبقايي�ض  �مل��ت��ز�ي��د 
productivity(، �لتي ما تز�ل بد�ئية بالرغم من �لتقدم 

�أولها �ضعوبة �حل�ضول على  �أ�ضباب:  �لتقني؛ وذلك لعدة 
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�لبيانات، وثانيها �ضعوبة �لتمييز بني جودة وكمية �لأبحاث 
�ملنتجة، وثالثها �ضعوبة جمع بيانات �إنتاجية �لأبحاث عرب 

�لتخ�ض�ضات. 
�لإنتاجية  قيا�ض   فيه  ظهر  �ل��ذي  �ل�ضياق  خل�ضا  وق��د 
�لبحثية، وطرق قيا�ضها عامليًّا، وميز�ت وعيوب كل طريقة 
�أمثلة  ذكر عدة  مع  بالقيا�ض،  تقوم  �لتي  و�جلهات  منها، 
��ضتخد�م  ب�ضاأن  م�ضتقبلية  تو�ضيات  قدما  كما  عليها. 
�جلامعات،  ت�ضنيف  لأغر��ض  �لبحثي  �لإنتاج  مقايي�ض 
�لإنتاجية  مقايي�ض  تقنني  �ضرورة  تو�ضياتهما:  �أهم  ومن 
�لبحثية، و�لركيز على مكونات �لبحث، وتربير �لطريقة 
�لقيا�ض  �ضمولية  و���ض��رورة  �ل��رت��ي��ب،  يف  �مل�ضتخدمة 
�إىل  بالإ�ضافة  �ملجتمعية،  و�خل��دم��ة  �لتدري�ض  جلو�نب 
�أكد�  كما  �لقيا�ض.  عمليات  يف  �لتقنية  ��ضتخد�م  �أهمية 
�ملدى،  طويلة  بالنو�جت  �لبحثي  �لإنتاج  ربط  �ضرورة  على 
لتطوير منتجات  �مل�ضانع  ��ضتخد�م  دليل على  مثل وجود 
لتوظيف  وحت�ضينها  �ملجتمع،  تفيد  وخ��دم��ات  ج��دي��دة، 

�لطاب. 

املراجع:  قيا�ض  وموؤ�سرات  القرناء  مراجعات 
االحتماالت وامل�سكالت:

)لوتز  �لثامن  �لف�ضل  موؤلف  يتناول  �لعنو�ن،  هذ�  حتت 
�لتي  �لقليلة  �لدر��ضات   )Lutz Bornman( بورمنان( 
مو�ضًحا  للجامعات،  �لعاملية  �لت�ضنيفات  على  �أجريت 
 bibliometric( أنها تعتمد على موؤ�ضر�ت قيا�ض �ملر�جع�
مر�جعة  على  منها  ع��دد  يعتمد  حيث   ،)indicators

�لزماء )Peer review( وعدد �ل�ضت�ضهاد�ت بالأبحاث 
)Citations(. كما عر�ض للدر��ضات �لتي تناولت تقييم 
من  كثري  ت�ضوبه  �ل��زم��اء  حكم  ب���اأن  و�أف����ادت  �ل��زم��اء 
ما  على  �ملقي�ّمني  بني  �لت��ف��اق  ع��دم  مثل  من  �ل�ضو�ئب، 
عدم  و�إمكانية  و�لتحيز،  ثباته،  و�ضعف  ين�ضر  �أن  ينبغي 
من  �ل�ضخ�ضية  �لعو�مل  من  �لأع��م��ال  على  �حلكم  خلو 
 Predictive( كره و��ضتح�ضان، و�ضعف �ل�ضدق �لتنبوؤي

ع��دد  م��وؤ���ض��ر  ع��ل��ى  �لن���ت���ق���اد�ت   و�أورد   .)validity

مثل  فيها  توؤثر  �لتي  و�لعو�مل  بالأبحاث   �ل�ضت�ضهاد�ت 
جمال �لدر��ضة، ونوع �ملجلة، وطول �ملقال، وعدد موؤلفيه، 
وكون �ملقالة متاحة يف )�لإنرنت(. و�أورد نظريات تف�ضر 
�ضلوك �ل�ضت�ضهاد باملقالت. كما خل�ض �لف�ضل مو��ضيع 
متعددة متعلقة بهذ� �جلانب، وخل�ض �إىل �أن حكم �لزماء 
يف جمال �لعلوم �أمر غري خال من �لنقد، ولكنه ل منا�ض 
�ملنا�ضب  يكون من  فقد  لذ�  �ضوًء�.  �لطرق  �أقل  و�أنه  منه، 
�ل�ضت�ضهاد�ت  وعدد  �لزماء  مر�جعة  من  كل  ��ضتخد�م 

بالأبحاث عند تقييم تاأثري �لأبحاث. 

قيا�ض االأداء التدري�سي:
)كيث  �لتا�ضع  �لف�ضل  موؤلف  يعالج  �لعنو�ن،  هذ�  حتت 
�لتدري�ض  ج��ودة  ق�ضية   )Kith Trigwell( تريقويل( 
ب��د�أ  ح��ي��ث  ب��ه��ا،  �ل��ع��امل��ي��ة  �لت�ضنيفات  �ه��ت��م��ام  وم���دى 
با�ضتعر��ض �لأنظمة �لعاملية و�لوطنية لرتيب �جلامعات. 
�أهم  و�أو�ضح  و�لتدري�ض،  �لأبحاث  �لعاقة بني  ناق�ض  كما 
�مل�ضكلة  �أن  و�أو�ضح  وعّرفها.  �جليد  �لتدري�ض  مقايي�ض 
ك��اٍف  ب�ضكل  �لتدري�ض  ب��ج��ودة  �لهتمام  ع��دم  يف  تكمن 
�مل��وؤ���ض��ر�ت  بع�ض  ع��د�  فيما  �جل��ام��ع��ات،  ت�ضنيف  عند 
و�أن  �لأ�ضتاذ.   �إىل  �لطالب  ن�ضبة  مثل  �لب�ضيطة،  �لكمية 
من  وم��ر�ج��ع��ة  م��وؤ���ض��ر�ت  و���ض��ع  �إىل  بحاجة  �ل��ت��دري�����ض 
�ملحلية  �لنظم  بع�ض  �لزماء جلودته، كما هو �حلال يف 
�لتي ت�ضع منًحا جلودة �لتدري�ض و��ضتبانات لقيا�ض خربة 
��ضتخد�م  �إمكانية  يف  �ضّكك  ولكنه  �لطاب.  لدى  �لتعلم 
مثل هذه �ملوؤ�ضر�ت، حتى و�إن و�ضعت، و�أنها لن ت�ضتخدم 
موؤ�ضر�ت  هي  �لت�ضنيفات  يف  �مل�ضتخدمة  �ملوؤ�ضر�ت  لأن 
مب�ضطة ول تعك�ض جودة �لتدري�ض و�لتعلم، وقد يكون ذلك 
ل�ضعوبة قيا�ضها. و�أورد مثاًل على نظام تقييم متّيز �لأد�ء 
�لزماء  بناء على موؤ�ضر�ت ومر�جعة  و�لتعلم  �لتعليم  يف 
و�لقيمة �مل�ضافة، �لذي بد�أ يف �أ�ضر�ليا منذ عام 2008م، 
و�ضمل عدة مقايي�ض للتعلم معّدلة �إح�ضائيًّا ح�ضب �ختاف 
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�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية، ومقايي�ض مقنّنة، مثل ��ضتبانة خربة 
نظام  �إد�رة  ل�ضعوبة  نظًر�  ولكن  �ملقرر�ت.  يف  �لطاب 
�ملقارنة هذ�، و�خلافات حوله، مت �إيقافه عام 2010م.    

لت�ضنيف  �لجتماعية  �ل��ت��اأث��ري�ت  الــثــالــث:  الق�سم 
�جلامعات:

�لثالث  �إىل  )�لعا�ضر  �لف�ضول  ه��ذه  يف  �ملوؤلفون  يعالج 
ع�ضر( ق�ضية مف�ضلية هي �لتاأثري�ت �لجتماعية لت�ضنيف 
�جلامعات على �جلامعات و�ملجتمع، ونتائج �لدر��ضات يف 
�لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �أفعال  ردود  مو�ضحني  �ملجال،  هذ� 
للت�ضنيفات �لت�ضويقية، وكيف �أثرت على �لعاقات د�خل 
�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية، وثقافات �ملنظمات، و�أ�ضاليب �لإد�رة 

بها وكيفية �لتعامل معها.

حماوالت رفع ترتيب جامعتك:
حتت هذ� �لعنو�ن، يعالج موؤلفا �لف�ضل �لعا�ضر )كري�ضتوفر 
 Christopher( ���ض��و�ن�����ض��ون(  كري�ضتوفر  و  م��ورف��ي��و 
�لدرو�ض   )Morphew and Christopher Swanson

�مل�ضتفادة لرفع ترتيب �جلامعة يف �لت�ضنيفات. ويفتتحان 
مثل  �لعايل  للتعليم  �لت�ضنيفات  "�إن  بقولهما:  �لف�ضل 
��ضتخد�مات  ذ�ت  و�حدة  �أد�ة  فهي  �ل�ضوي�ضرية،  �ل�ضّكني 
�أو  �جلامعة  متّيز  لقيا�ض  بع�ٌض  في�ضتخدمها  متعددة"، 
بع�ض  وت��ويل  �مل��رم��وق.  و�ضعها  �أو  جودتها،  �أو  �لكلية، 
�جلامعات لها �أهمية عند تخطيطها �لإ�ضر�تيجي لتثبت 
للم�ضوؤولني �لد�خليني حتقيقها لأهد�فها، كما ي�ضتخدمها 
لتعزيز  �ل��ط��اب  م��ن  �خلارجيني  للم�ضتفيدين  �آخ���رون 
مكانتها، حيث ي�ضعون �لرتيب على �ل�ضفحات �لأوىل يف 

�ملو�قع �لإلكرونية.  
وي�ضيف �ملوؤلفان �أن بع�ض �لت�ضنيفات مثل �لذي ت�ضدره 
على  تعتمد  �ملتحدة(  �ل��ولي��ات  )�أخ��ب��ار  �أو  )�ل��ت��امي��ز( 
�ملمار�ضات �لناجحة لدى جامعات �لنخبة، مثل )هارفرد( 
و)�أك�ضفورد(، وت�ضعها خارطة طريق وقاعدة لغريها من 

موؤ�ضر�تها،  عليها  وتبني  بها،  وتقا�ض  لتتبعها  �جلامعات 
ها جيدة.  تعدُّ �لتي  �ملو��ضفات  لهذه  �أوز�ًنا كبرية  وتعطي 
�لرتيب،  بالتح�ضن على  �لتح�ضن �حلقيقي  ُي�ضتبدل  وبذ� 
�جلامعات  لدى  �لتقليد  �ضلوك  زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي  قد  مما 
�إىل  ي��وؤدي  كما  �ل�ضتك�ضاف،  عن  ا  عو�ضً لبع�ض  بع�ضها 
�نت�ضار ثقافة �لقطيع �ملدّمرة ملجالت تخ�ض�ضاتها. كما 
�لبحثي  �لدعم  على  توؤثر  �لت�ضنيفات  باأن  يفيد  ما  �أورد 
و�ملنظمات،  و�مل�����ض��ان��ع،  �حل��ك��وم��ات،  م��ن  و�ل��ت��ط��وي��ري 
�مل�ضتويات  لديهم  ترتبط  حيث  �خل��ري��ج��ني،  وت��ربع��ات 

�ملتقدمة على �لت�ضنيفات بالنجاح و��ضتحقاق �لدعم. 
و�لت�ضنيفات  �لعاملي  �لتناف�ض  �جلامعات  دخول  ومبجرد 
فاإنها جتد نف�ضها �أمام مناف�ضة حول �مل�ضادر �لتي قد ل 
تكون يف �ضاحلها، وقد ل تكون عادلة، مما قد يقود �إىل 
بع�ض �لت�ضرفات غري �ملقبولة من �جلامعات )مثل �لتحايل 
يف تزييف �لبيانات مبا يرفعها يف �لرتيب، كزيادة ن�ضبة 
من يرف�ضون من �لطاب، و�لتقليد للجامعات �ملتقدمة، 
ل�ضعف  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل  ذوي  �ل��ط��اب  ق��ب��ول  و�ضعف 
على  بالت�ضديد  �لف�ضل  و�ختتم  ومعدلتهم(.  قدر�تهم 
ق�ضايا �مل�ضاو�ة، وذكر باأن �ضمعة �جلامعة ميكن �أن ُتبنى 
تطوير  و  �ملجتمع  مع  �لتو��ضل  مثل  مهمة  متغري�ت  على 

�لقت�ضاد �ملحلي و�للتز�م بر�ضالة �جلامعة.

موؤ�س�ساتية:  عملية  اجلامعية  الت�سنيفات  جعل 
اإدارة القلق ب�ساأن الرتتيب يف البيئة الت�سويقية 

التناف�سية:
 )William Locke( ل��وك(  )وي��ل��ي��ام  �مل��وؤل��ف  يناق�ض 
�لت�ضنيفات  تاأثري  م�ضتويات  ع�ضر  �حل��ادي  �لف�ضل  يف 
من  �أ�ضبح  قد  �أنه  ويذكر  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  على 
و�ملوؤ�ض�ضية،  �لوطنية  �ل�ضيا�ضات  ت�ضتخدمها  �لتي  �لأدو�ت 
�عتماده  بقدر  �مل��دى  طويل  �لتقومي  على  يعتمد  ل  و�أن��ه 
 .)snapshots( �ملحدودة  �لفرة  ذ�ت  �لتقوميات  على 
و�أو�ضح �أن هذ� �لف�ضل هو جزء من در��ضات لفهم ردود 
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وكيف  �لت�ضويقية  للت�ضنيفات  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �أفعال 
�أثرت على �لعاقات د�خل �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية، وثقافات 
عدة  �أو�ضحت  كما  فيها  �لإد�رة  و�أ�ضاليب  �ملنظمات، 
در��ضات . وقد �أو�ضحت در��ضات �أخرى قام بها �لباحث 
�حل��الت  در����ض��ات  وبع�ض  �آخ��ري��ن  باحثني  مع  بالتعاون 
)case studies( �أن �لتعليم �لعايل يف �ململكة �ملتحدة قد 
تاأثر بالت�ضنيفات من حيث �ضنع �لقر�ر�ت �لإ�ضر�تيجية 
كل من  �ختيار  �أثرت على  كما  �ملعتادة،  �لإد�رة  وعمليات 
وعلى  �لعمل  وفر�ض  للجامعات  و�لأك��ادمي��ي��ني  �لطاب 
ي�ضري  �لت�ضنيفات  ج��د�ول  حتليل  و�أن  �لتوظيف،  جهات 
�إىل �أنها تعك�ض �ضمعة وم�ضادر �جلامعة �أكرث من م�ضتوى 
 Locke and Botas،( جودة �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمة �أو �أد�ئها
Locke,  2010 ;2009(. وقدم در��ضة ل�ضت حالت من 

موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل يف �ململكة �ملتحدة �أو�ضحت تاأثري 
كان  �لذين  و�لأفر�د  �ملوؤ�ض�ضات  على  �ل�ضلبي  �لت�ضنيفات 
  Locke et al.،( م�ضتو�هم دون �ملتو�ضط يف �لت�ضنيفات
بالت�ضويق  �لت�ضنيفات  �رتباط  �أن  �إىل  وخل�ض   .)2008

بع�ض  حم����اولت  ف�ضل  ويف�ضر  �ل��ق��وي  ت��اأث��ريه��ا  يف�ضر 
مرتبطة  �لت�ضنيفات  �إن  حيث  مقاطعتها؛  يف  �جلامعات 
ل  �لتي  و�ملجتمع  �لقت�ضاد  يف  وم��وؤث��رة  كبرية  بتغري�ت 

ميكن رف�ضها. 

اإنتاج  االأكادميية:  الت�سنيفات  على  الفعل  ردود 
من  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اإنتاجية  املعرفة، 

منظور عاملي:
�أرميوتو(  )�أك��ري�  �ملوؤلف  تناول  ع�ضر  �لثاين  �لف�ضل  يف 
 Knowledge( �ملعرفة"  "�إنتاج   )Akira Arimoto(
production( وعاقته باجلامعات ودور ذلك يف �إ�ضاح 

�ملناهج وتطورها.  وبد�أ بعر�ض يو�ضح �لتحول يف �لنموذج 
�لأول"  �لأكادميي  "�لنموذج  من   )Paradigm shift(
�ل�ضناعة،  جمتمعات  �ضاحب  �ل��ذي   )Academia-1(
 )Academia-2( �لثاين"  �لأك��ادمي��ي  "�لنموذج  �إىل 

حيث  و�ملعلوماتية؛  �مل��ع��رف��ة  جمتمعات  �ضاحب  �ل���ذي 
�أورده )در�كر(  �ملعلومات، م�ضت�ضهد� مبا  ��ضتثمار  �نت�ضر 
)جيبونز(  ق��دم��ه  م��ا  وخل�����ض   .)Drucker، 1993(
وزماوؤه ) Gibbones et al، 1994( من ظهور �لتحول 
 )Mode-1(  "1 "�لنمط  من  �ملعرفة"  بناء  "�إعادة  يف 
للمعرفة  �جلامعات  ودعم   )Mode-2( "2 "�لنمط  �إىل 

ل ملجتمع �ملعرفة فقط، ولاأكادميية �ملهنية. 
�ملرحلة  يف  �لت�ضنيفات  �رتبطت  بينما  �أن��ه  على  و�أك���د 
�لأكادميي  و�ملجتمع  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  �لأوىل 
بها م�ضّكلة ردود �أفعالهم لها، �أ�ضبحت �لت�ضنيفات عاملية 
�أث��رت  حيث  2003م؛  ع��ام  من  ب��دًء�  �لثانية  �ملرحلة  يف 
باختاف  �ختلفت  �لتي  �أفعالهم  وردود  �لعامل  جميع  يف 
�أول  ب���د�أ  وق��د  وتخ�ض�ضاتهم.   وثقافاتهم  �أنظمتهم 
ت�ضنيف عام 1925م يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ثم 
�أ�ضبح موؤ�ّض�ضيًّا، ليعك�ض �آليات �لت�ضويق و�لتناف�ض و�لإنتاج 
�جلامعات  يف  �أ�ضبح  �ملناف�ضة،  �ضغط  وحتت  �لأكادميي. 
�لهتمام  وب��د�  )�أ���ض��ت��اذ(  �إىل  )زم��ال��ة(  م��ن  عليا  رت��ٌب 
�لأمريكان  وح��ذ�  �لبحثية.  ووظيفتها  �لعليا  بالدر��ضات 
�لبحثي  بالتوجه  �ه��ت��م  �ل���ذي  �لأمل����اين  �ل��ن��م��وذج  ح��ذو 
�أن جامعات مثل  �ملوؤلف كيف  و�أو�ضح  �لعليا.  و�لدر��ضات 
�نتقلت  قد   )Yale( و)ييل(   )Harvard( )ه��ارف��ارد( 
من نظام �لتدري�ض �ملتاأّثر بالع�ضور �لو�ضطى �إىل �لنظام 
بتعيني  تهتم  �أ�ضبحت  للجامعات �حلديثة، وكيف  �لبحثي 
عاملية.   �إنتاجية  لديهم  ممن  �جلامعة  خارج  من  باحثني 
من  �لت�ضنيفات،  نحو  �ل��دول  �أهم  �أفعال  ردود  تناول  ثم 
�إىل  وخل�ض  و�ل��رنوي��ج،  و�ل�ضني  و�إيطاليا  �ليابان  مثل 
م�ضتوى  من  موؤخًر�  �لت�ضنيفات  يف  �ل�ضباق  م�ضاألة  تعّدي 
عديدة  دول  دخلت  حيث  �ل��دول،  م�ضتوى  �إىل  �جلامعات 
يف �ل�ضباق، مثل كوريا �جلنوبية و�ل�ضني و�لهند ورو�ضيا.  
و�هتمت بع�ض �لدول، مثل كوريا �جلنوبية، بال�ضمود يف 
�لرتيبات موؤخًر� عن طريق و�ضع م�ضاريع لت�ضجيع �لبحث 

�لعلمي.
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و�خ��ت��ت��م �ل��ف�����ض��ل ب��ن��ق��اط م��ن �أه��م��ه��ا �أن���ه ي��وؤخ��ذ على 
تتحيز  حيث  �مل�ضاءلة؛  حتت  موثوقيتها  �أن  �لت�ضنيفات 
جامعاتها  تاأخذ  �لتي  �لغرب  لدول  موؤ�ضر�تها  من  عديد 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مثل  عليها،  عالًيا  تقديًر� 
يف  �جل��دي��دة  لل�ضيا�ضات  ن��ظ��ًر�  و�أن���ه  �ملتحدة.  و�ململكة 
�ملا�ضية ظهرت  �ضنة  ع�ضر  �لعايل خال �خلم�ض  �لتعليم 
�لت�ضنيف  و�أ�ضبح  و�لتدري�ض،  �لبحث  بني  فجوة  هناك 

يعتمد ب�ضكل �أكرب على �لبحث بدًل من �لتدري�ض. 

م�ستقبل ت�سنيف وترتيب اجلامعات:
ويف هذ� �لف�ضل �خلتامي للكتاب، يقدم )�أولري�ض تيت�ضر( 
روؤيته �مل�ضتقبلية لت�ضنيف وترتيب �جلامعات؛ حيث ي�ضري 
�إىل �أن نتائج حتليل در��ضات �لتقومي لت�ضنيف �جلامعات 
و�لتحليات  �لنقا�ضات  من  كبرًي�  قدًر�  هناك  �أن  تو�ضح 
يف  �ملحتملة  و�لتاأثري�ت  و�لنتائج  و�ملنهجيات  للمفاهيم 

�ملجال.
يكن  مل  بالت�ضنيفات  �لكبري  �لهتمام  �أن  �إىل  �أ�ضار  ثم 
يف  �ل�ضعف  ب��ني  جت��م��ع  لأن��ه��ا  ب��ل  ل��ه��ا،  �ح����ر�م  نتيجة 
تدعم  �لتي  �ل�ضيا�ضية  و�لقوة  جهة  من  و�ملنهجية  �ملفهوم 
من  �لعايل  "خارطة" �لتعليم  لتغيري  �لهادفة  �لن�ضاطات 
�أن �لدر��ضات يف �ملجال مل تركز على  �أخرى. ور�أى  جهة 
�ت�ضفت  ولكنها  دقتها،  لعدم  نظًر�  �لت�ضنيفات  تعريف 

بثاث خ�ضائ�ض عامة:
وقو�ئم  ومقايي�ض  �لر�أ�ضي،  �لت�ضنيف  على  �لركيز   �1
"جامعة  مثل  م�ضطلحات  ت�ضتخدم  حيث  �لت�ضنيف 
)high quality(،"جامعة  عالية"  ج���ودة  ذ�ت 
متميزة" )excellent(، "جامعة ذ�ت م�ضتوى عاملي" 
،)renowned( "جامعة م�ضهورة" ،)world class(
�لأق�ضام  ملقارنة  �لد�خلية،  �ملوؤ�ض�ضية  �ملقارنات  �إجر�ء   �2
�لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  بني  �أو  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضة  د�خل 

د�خل �لبلد �لو�حد �أو �ملنطقة �أو �لعامل،
حمدودة  كمية  مقايي�ض  با�ضتخد�م  �ملعلومات  تقدمي    �3

للمقارنات و�لرتيب.
وذكر �ملوؤلف بعد ذلك ثاثة �أ�ضباب مهمة لظهور و�نت�ضار 

�لت�ضنيفات وهي:
�لتعليم  �أعد�د كبرية من �لطاب يف  1� �لهتمام بقبول   

�لعايل.
 2� تز�يد �ملناف�ضة.

 3� عوملة �لتعليم �لعايل.
ث��م �أث����ار جم��م��وع��ة م��ن �لأ���ض��ئ��ل��ة �مل��ه��م��ة م��ث��ل: ه��ل تعد 
بني  �لأفقي  �لتنوع  �أهمية  من  للتقليل  �أدو�ت  �لت�ضنيفات 
�ملقايي�ض  تلك  مثل  ت�ضتخدم  ومل���اذ�  كيف  �جل��ام��ع��ات؟ 
�جل��و�ن��ب  وت��ق��ي��ي��م  ت�ضنيف  يف  و�لب�ضيطة  �ل��غ��ام�����ض��ة 
�لأكادميية �ملعقدة و�ملتقدمة يف طبيعتها؟ هل هناك �أ�ضياء 
�ملعلومات يف  �أنظمة  بد�ئية  ور�ء  �أو غري ظاهرة  خمتفية 
يوؤمن  هل  �لت�ضنيفات؟  عليها  تعتمد  �لتي  �لعايل  �لتعليم 
�خلربة  ذ�ت  بال�ضفوة  �خلا�ضة  �ملعرفة  مبجتمع  �ملجتمع 
بني  �ملنت�ضر  �ملعرفة  مبجتمع  يوؤمن  �أو  �لعالية  �لأكادميية 

قاعدة عري�ضة من �لأفر�د؟
ثم �أورد �ضبع نقاط جدلية حول �لت�ضنيفات و�آثارها، كان 
بالقيمة  �هتمامها  ومدى  م�ضد�قيتها،  مدى  �ضمنها  من 
�مل�ضافة )value added( للموؤ�ض�ضة �لتعليمية، و�حتمالية 
وتقليلها  �لعايل  �لتعليم  نظام  وت�ضويهها حلقيقة  حتّيزها 
�لطرق غري  ت�ضجيع  وعدم  �لأفقي بني �جلامعات،  �لتنوع 
�ملعروفة للبحث و�لتدري�ض، و�لركيز �لعايل للم�ضادر يف 
موؤّدية  �لقوية،  �جلامعات  م�ضتوى  ورفع  حم��دودة،  مو�قع 
�جلامعات  و�إ�ضعاف  متعددة،  �أخرى  �أماكن  يف  للخ�ضارة 
�أنه  �خل��رب�ء  ويرى  �لتح�ضني.  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملتو�ضطة 
�ملعلومات  حتريف  �إع��ادة  يف  ��ضتمر�ًر�  هناك  �أن  طاملا 

و�لتعود على ذلك فاإن م�ضتوى ت�ضويه �ملعلومات �ضيزيد.  
ويختتم �ملوؤلف �لف�ضل بنظرة م�ضتقبلية للت�ضنيفات وما 
�ضيناريوهات حمتملة،  �ضكل   على  �ضاغها  ور�ءها، حيث 
تر�وحت بني �إمكانية �زدياد �نت�ضار �لت�ضنيفات و�لفروق 
�لت�ضنيف  م�ضكات  تفاقم  �أو  �جلامعات،  بني  �لر�أ�ضية 
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لاهتمام  نتيجة  �لتعليم  م�ضتوى  و�نخفا�ض  وحتيز�تها، 
حركة  قيام  �إىل  ي���وؤدي  ق��د  مم��ا  فقط؛  �لبحث  مب�ضتوى 
�ملعلومات  نظام  تطوير  �أو  �ملعلومات،  لنظام  �إ�ضاحية 
و�ل�ضفافية  و�ل�ضمولية،  فيه  �لتو�زن  حتقيق  �إىل  و�ل�ضعي 
بناًء  �لإ�ضر�تيجية  �ل��ق��ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �لتحيز،  وع��دم 

عليها. وهذ� �ل�ضيناريو هو ما يرجحه �ملوؤلف. 

التعليق واملناق�سة:
وترتيب  ت�ضنيف  جو�نب  لكل  �ضامل  جممله  يف  �لكتاب 
�أكرث من )15( موؤلًفا  تاأليفه  �جلامعات، وقد ��ضرك يف 
جو�نب  كل  تغطية  يف  جنحو�  وق��د  خمتلفة.  �أق��ط��ار  من 
وكانو�  وتطبيقيًّا.  نظريًّا  �جلامعات  وترتيب  ت�ضنيف 
حمايدين يف طرحهم للق�ضايا وب�ضكل كبري، حيث طرحو� 
وعلمي،  وم��و���ض��وع��ي  ومف�ضل  دق��ي��ق  ب�ضكل  ق�ضية  ك��ل 
علمية  باأدلة  لها  و�لإيجابية  �ل�ضلبية  �جلو�نب  حني  مو�ضّ

قاطعة، دون �إبد�ء �أي حتيز يذكر.
وجعلوه  عامة،  �جلمهور  �أو  �لقارئ  بيد  �أخ��ذو�  وباملقابل 
�لكاملة  باملعرفة  وزودوه  تهمه،  �لتي  �لق�ضايا  يف  يفكر 
حولها وحول جذورها وخفاياها، وطلبو� منه �أن يفكر و�أن 
يتخذ موقًفا جتاه ما يهم �جلامعات و�لتعليم �لعايل ب�ضكل 
عام. كما �أنهم طرحو� حلوًل حديثة للق�ضية ميكن �لأخذ 

بها، وو�ضعو� ت�ضّور�ت م�ضتقبلية ميكن تطبيقها. 
�لأ�ضا�ضية  �لق�ضايا  تق�ضيم  �لكتاب يف  �أجاد حمررو  وقد   
�ضامل،  ق�ضم  منها يف  وجْمع كل جمموعة  �لف�ضول،  على 
و�لت�ضنيفات  و�جل��ودة  �ملوؤ�ض�ضية  �لفعالية  تناولو�  حيث 
و�لأ�ض�ض �لنظرية و�لعملية لرتيب وت�ضنيف �جلامعات يف 
�ملنهجية  ق�ضايا  تناولو�  �لثاين  �لق�ضم  ويف  �لأول،  �لق�ضم 
ل�ضتحد�ث  �مل�ضتخدمة  و�لطرق  �جلامعات  ت�ضنيف  يف 
للتاأثري�ت  فخ�ض�ضوه  �لثالث  �لق�ضم  و�أم��ا  �لت�ضنيفات، 
�لجتماعية لت�ضنيف �جلامعات و�لآثار �لجتماعية لهذه 

�لت�ضنيفات. 

لكل  عنه  غنى  ل  �ملو�ضوع  يف  ا  مهمًّ مرجًعا  �لكتاب  ويعد 
�مل�ضوؤولني و�مل�ضتفيدين يف جمال �لتعليم �لعايل ولكل باحٍث 
و�أكادميي يف هذ� �ملجال. كما �أنهم �أح�ضنو� يف �ختيار هذ� 
�لدر��ضات  فيه  تقل  �لذي  عامليًّا،  و�ملهم  �ملو�ضوع �حليوي 
و�ضمل  �ملتحيزة.  وغري  و�ل�ضمولية  �ملتخ�ض�ضة  و�لكتابات 
�ملوؤلفون  �ختارها  �ملو�ضوع  يف  مهمة  مر�جع  عدة  �لكتاب 

بعناية كبرية.  
ماحظات  عدة  للباحثة  فاإن  ذلك،  كل  من  �لرغم  وعلى 
�لفنية،  بال�ضكل و�جلو�نب  ما يخت�ض  �لكتاب، منها  على 
يخت�ض  ففيما  �ملحتوى.  �أو  بامل�ضمون  يخت�ض  ما  ومنها 
ثاثة  من  يتاألف  �لكتاب  فاإن  �لفنية،  و�جلو�نب  بال�ضكل 
كل  حجم  حيث  من  كبرًي�  �ختاًفا  تختلف  ف�ضًا  ع�ضر 
بني  �لف�ضول  معظم  �ضفحات  عدد  ت��رو�ح  فبينما  منها، 
�ضت ع�ضرة وع�ضرين �ضفحة، كان عدد �ضفحات  �لف�ضول 
ثاثني  ح��دود  يف  ع�ضر  و�لثاين  ع�ضر  و�حل��ادي  �خلام�ض 
�ضفحة، وجاء عدد �ضفحات �لف�ضل �لأخري �ضبع �ضفحات 

فقط.  
حمرري  �أن  �لو��ضح  من  فاإن  باملحتوى  يخت�ض  فيما  �أما 
موؤلفي  بني  �لتن�ضيق  يف  كافًيا  وقًتا  ي��اأخ��ذو�  مل  �لكتاب 
�لف�ضول، حيث ل يوجد تنا�ضق عام بني �لف�ضول من حيث 
�ملعلومات  وتتكرر  �لأفكار  تتد�خل  ما  فكثرًي�  حمتو�ها، 
�جلهد  من  بقليل  ذلك  تفادي  ميكن  وكان  �لف�ضول،  بني 
حيث  م��ن  ع��ام  تن�ضيق  هناك  يكن  مل  كما  و�مل��اح��ظ��ة. 
تناولها كل منهم بح�ضب  �ملو�ضوعات، فقد  تناول  طريقة 
�أو هدف و�حد ظاهر  طريقته، ومل يكن هناك خط عام 
ليبذل  �ل��ق��ارئ  ُت��رك  ب��ل  ��ضتخا�ضه،  ي�ضهل  للف�ضول 
جمهوًد� يف �لقر�ءة و��ضتخا�ض �لأفكار. كما كان هناك 
للمو�ضوعات؛  �لكتاب  تناول  م�ضتوى  يف  و��ضح  �ختاف 
على  وبع�ضهم  �حلالة،  در��ضة  على  بع�ضهم  �عتمد  حيث 
وقد  �لو�ضفي.  �لأ�ضلوب  على  وبع�ضهم  �لكمي،  �لأ�ضلوب 
�أن ذلك جعل �لكتاب  �إىل حد ما، غري  ًر�  يكون ذلك مربَّ
يختلف من ف�ضل �إىل �آخر، حيث جند �أن بع�ض �لف�ضول 
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�لتو�ضيحية خمتلفة يف طريقة  و�لأ�ضكال  بالر�ضوم  يكتظ 
�لكتابة.  ي�ضهب يف  وبع�ضها  �آخر،  �إىل  عر�ضها من ف�ضل 
من  بعديد  �خلام�ض  �لف�ضل  �كتظ  �مل��ث��ال،  �ضبيل  فعلى 
�لأ�ضكال و�لر�ضوم �لتو�ضيحية وبع�ض �جلد�ول �لتي كانت 

تو�ضع �أعلى �ل�ضفحة، خاف بع�ض �لف�ضول �لأخرى.  
�لت�ضنيفات  يف  يف�ضل  مل  �أن��ه  �لكتاب  على  يوؤخذ  ومما 
�لعاملية وموؤ�ضر�تها، ومل ي�ضع در��ضة مقارنة حولها تعطي 
�لقارئ فكرة كاملة عن تفا�ضيلها، رغم وجود عديد من 
ما  بذكر  �كتفى  �مل��و���ض��وع، حيث  ذل��ك  ح��ول  �ل��در����ض��ات 
��ضتهر منها، وكان �لأوىل تف�ضيل �أهم �لت�ضنيفات ح�ضب 
�لبلد�ن و�لتخ�ض�ض وتو�ضيح كل �أنو�عها يف جد�ول. وكما 
تختلف   )Ranking( �لت�ضنيف  جهات  فاإن  معروف  هو 
و��ضًحا  ذلك  يكن  ومل   ،)Rating( �لتقييم  جهات  عن 
يجب  عما  خا�ضات  يف  �لقارئ  ي�ضاَعد  ومل  �لكتاب،  يف 
�أن ذلك هو هدف �لكتاب كما  عمله حلماية نف�ضه، رغم 
كتب حمرره )�ضني(.  ومما يجدر ذكره �أن هناك بد�ئل 
لذلك،  �ُضّكلت  وجماعات  للت�ضنيفات  ا  عامليًّ مطروحة 
موؤمتر�ت،  عدة  يف  هذه  �لت�ضنيفات  ق�ضية  نوق�ضت  كما 
وبالذ�ت يف �أوربا، ولكن �لكتاب مل يتعر�ض لذلك، و�كتفى 
جمات  يف  �ملن�ضورة  و�لأبحاث  �لدر��ضات  �إىل  بالرجوع 
ميد�نية  در��ضة  �أي  باإجر�ء  يقم  مل  �أنه  كما  كبري.  ب�ضكل 
موؤخًر�  �تخذتها  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  ومرئياتها،  للجامعات 
لتح�ضني و�ضعها يف �لت�ضنيفات �أو �لتعامل معها �أو تو�ضيح 
كما  �لو�قع.  عن  قليًا  �لكتاب  �أبعد  مما   عليها،  �آثارها 
لبناء  وم�ضروعه  �لإ�ضامي  �لعامل  جلهود  يتعر�ض  مل  �أنه 
ت�ضنيف للجامعات �لإ�ضامية، رغم �أن ذلك قد بد�أ منذ 

�أكرث من ثاث �ضنو�ت قبل �ضدور هذ� �لكتاب. 
 � جدًّ قيم  �لكتاب  ف��اإن  �لي�ضرية،  �ملاحظات  هذه  ورغ��م 
وجديد يف مو�ضوعه وطريقة طرحه، ويعّد مرجًعا رئي�ًضا 
�أثار ق�ضية  وقد  �ملجال.   �ل�ضتغناء عنه يف هذ�  ل ميكن 
مهمة يف عاملنا �لعربي؛ حيث �إن �لت�ضابق على �لت�ضنيفات 
طالت  �لأخ��رية  �ل�ضنو�ت  يف  ظاهرة  �أ�ضبح  قد  �لعاملية 

منها  �لكبرية  و�خلا�ضة  �حلكومية  و�لكليات  �جلامعات 
و�ل�ضغرية. وقد ت�ضمن �لكتاب يف ثناياه مناق�ضات �ضريعة 
�لقر�ر  متخذي  من  و�ح��د  �أي  ي�ضتطيع  و��ضحة  و�أف��ك��اًر� 
كما  منها.  و�ل�ضتفادة  قر�ءتها  �جلامعات  يف  و�مل�ضوؤولني 
�لتعليم �لعايل يف  �أهمية خا�ضة ملجتمع  �لكتاب ي�ضّكل  �أن 
جامعاتها  بع�ض  �ضهدت  �لتي  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة 
نقات كبرية يف ترتيبها على عدة ت�ضنيفات عاملية، باذلة 
ظل  يف  م�ضادرها  ومي�ّضرة  ذل��ك،  يف  جهدها  ق�ضارى 

�لطفرة �لقت�ضادية �لر�هنة.
وحتديات  وق�سايا  ت�ساوؤالت  عدة  الكتاب  ويثري 
فيما  الباحثة  تلخ�سها  طرحها،  ينبغي  حمليـّة 

يلي:
 )cost-effectiveness( �لتكلفة  ف��ع��ال��ي��ة  م��ا   .1
� على وجه �خل�ضو�ض  للجامعات �لعربية و�ل�ضعودية 
وما  �ل��ع��امل��ي��ة؟  �لت�ضنيفات  يف  و�ضعها  لتح�ضني   �
�ملكا�ضب �ملنتظرة من هذه �لت�ضنيفات؟ وما �لعو�ئد 
منها؟ وهل هي جذب مزيد من �لطاب �لعامليني، �أو 
��ضتثمار�ت �مل�ضانع، �أو جهات �لتمويل، كما هو �حلال 
هذه  تت�ضدر  �لتي  �ملتقدمة  �لعاملية  �جلامعات  يف 
�لت�ضنيفات؟ وما �ملنافع �ملنتظرة منها؟ وكم �لتكلفة 
هذه  تعادل  وه��ل  �مل��ب��ذول؟  للجهد  �ل�ضنوية  �لفعلية 
�جلامعات  على  تعود  �لتي  �ملنافع  �أو  �لعو�ئد  �لتكلفة 
�أ�ضئلة  هذه  كل  خا�ضة؟  و�ل�ضعودي  �لعربي  و�ملجتمع 
ينبغي �لإجابة عنها قبل �لدخول �أو �لتعمق يف �ضباق 

�أو لعبة �لت�ضنيفات �لعاملية )كما �أ�ضماها �لكتاب(.
وذ�ت  و�لنا�ضئة  �ل�ضغرية  �جل��ام��ع��ات  م��وق��ف  م��ا   .2
�مل�����ض��ادر �مل���ح���دودة م��ن ك��ل ذل���ك؟ و�مل��اح��ظ �أن 
معرفة  دون  �لق�ضية  هذه  يف  يدخل  ب��د�أ  منها  ع��دًد� 
حتتاج  بالفعل  هل  ولكن  وتكلفتها،  بتو�بعها  عميقة 
�أن  ول�ضيما  �لت�ضنيفات،  تلك  �إىل  �جلامعات  تلك 
�لتعليم  هي  �لنا�ضئة  للجامعات  �لأ�ضا�ضية  �لر�ضالة 
�ألي�ض من �لأوىل  بها �لركيز على  وخدمة �ملجتمع؟ 
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�ضمان �جلودة وحتقيقها وخدمة �حتياجات �ملجتمع 
و�ضّد  لهما،  �لازمة  �لتخ�ض�ضات  وتوفري  و�ملنطقة، 
مو�ضوع  يف  �لدخول  قبل  �ملحلّية  �لعمل  �ضوق  حاجة 

�لت�ضنيفات �لعاملية؟ 
و�لكليات  �جلامعات  توجيه  يف  �لقر�ر  �ضّناع  دور  ما   .3
و�ملحلّي  �لعربي  �لعامل  يف  �لعايل  �لتعليم  وموؤ�ض�ضات 
يف هذه �لق�ضية خا�ضة ويف كل ما يتعلق بكوننا �ضوًقا 
�لعايل،  �لتعليم  جمال  يف  �لعاملية  للتجارة  مفتوحة 
تاأ�ضي�ض  �أو  �لعتماد  �أو  �لت�ضنيفات  حيث  من  �ضو�ًء 
�ملهم  م��ن  �إن  غ��ريه��ا؟  �أو  ب��ر�ق��ة  باأ�ضماء  جامعات 
روؤى  �مل�ضتويات  كل  على  �لقر�ر  �ضناع  لدى  يكون  �أن 
وتوجهات و��ضحة و�إملام كامل بجذور هذه �مل�ضكات 
تلبيتها  وكيفية  �لفعلية،  �لوطن  و�حتياجات  و�آثارها، 
باملنفعة.  يعود  ل  �ضيء  يف  و�جلهود  �مل��ال  ب��ذل  دون 
وقد �آن �لأو�ن لو�ضع �ضيا�ضات وخطط تر�ضد جمتمع 
�ملثلى  �لطرق  �إىل  و�جلامعات  كله  �لعايل  �لتعليم 

للجودة و�لتميز عامليًّا. 
� �أن تقود �ململكة �لعربية  ترى �لباحثة �أن من �ملهم جدًّ  .4
�إن  حيث  �ملجال؛  هذ�  يف  �ملطلوبة  �جلهود  �ل�ضعودية 
�جلامعات تتوجه �إىل موؤ�ضر�ت وحمّكات عاملية لإثبات 
متيزها، رمبا لقلة )�أو عدم( وجود حمكات حملية �أو 
عربية موثوق بها. لذ� فاإن من �ملهم تاأ�ضي�ض موؤ�ضر�ت 
ومقايي�ض م�ضركة ومتفق عليها وعالية �جلودة، و�أن 
ترتبط مبا هو مّتبع عامليًّا، و�أن تق�ّضم بحيث تخ�ض�ض 
جمموعة منها لقيا�ض �لتمّيز �لبحثي، و�أخرى لقيا�ض 
�ملجتمع،  خلدمة  و�أخرى  و�لتعلم،  �لتعليم  يف  �لتميز 
على �أن ترتبط مبدى �لتاأثري لي�ض على �جلامعة فقط، 
و�لإقليمي  �لوطني  لاقت�ضاد  تطويرها  مب��دى  ب��ل 
�ملوؤ�ضر�ت  هذه  توجه  بحيث  و�ملجتمع؛  �لفرد  وتنمية 
جهود �جلامعات �إىل �لو�ضول للتميز و�ل�ضمعة �لعاملية 

يف  و�ل��دخ��ول  �لهوية  ف��ق��د�ن  دون  م��درو���ض،   ب�ضكل 
مغامر�ت غري حم�ضوبة.

يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ل���وز�رة  جهود  وج��ود  �إىل  ن��ظ��ًر�   .5
خمت�ضة  جهات  ووج��ود  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة 
بها ُتعنى باإح�ضاء�ت �جلامعات، وتطويرها وجودتها 
ومتيزها؛ ونظًر� �إىل وجود �إطار قوي ل�ضمان �جلودة 
و�لعتماد  �لتقومي  هيئة  و�ضعته  �لذي  �لعايل  للتعليم 
دّربت  �لتي  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �لأكادميي 
عديًد� من �لكفاء�ت على موؤ�ضر�ت �جلودة �ملطلوبة؛ 
�لتعليم  يف  �ملخت�ضني  من  عديد  وج��ود  �إىل  ون��ظ��ًر� 
�ل��ع��ايل ويف جم���ال �جل����ودة يف �جل��ام��ع��ات، ممن 
ي�ضتطيعون �لتمييز بني �لأطر �ملختلفة ل�ضمان �جلودة 
�ملوؤ�ض�ضية  و�لفعالية  �لعاليمة  و�لت�ضنيفات  من جهة، 
من جهة �أخرى � �لتي يركز عليها موؤلفو �لكتاب � فاإن 
من �ملمكن ت�ضكيل هيئة ��ضت�ضارية وجمموعات تقوم 
باإعد�د م�ضروع وطني متكامل ي�ضع �آليات وموؤ�ضر�ت 
ت�ضاعد موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل و�أق�ضامه و�لأفر�د يف 
قيا�ض جودتها من جهة، ومتيزها �لبحثي �أو �لتعليمي 
من جهة �أخرى، ويرتبط باملوؤ�ضر�ت �لوطنية و�لعاملية 

لاإنتاجية.  
جمموعة  �أو  هيئة  ت�ضكيل  �خلتام  يف  �لباحثة  تقرح   .6
�جلامعية  �لت�ضنيفات  مب��و���ض��وع  خ��ا���ض��ة  ع��رب��ي��ة 
�لقريبة  �أهد�فها  حتقق  بحيث  و�أه��د�ف��ه؛  وطر�ئقه 
تعي�ضها،  �لتي  م�ضكاتها �حلقيقية  وتعالج  و�لبعيدة، 
ومن  �لأخ���رى.  �ل��دول  وخ��رب�ت  بتجارب  م�ضر�ضدة 
حملية  موؤ�ضر�ت  لو�ضع  م�ضروعات  يف  �مل�ضي  �ملهم 
�لإ�ضامي  �لت�ضنيف  م�ضروع  مثل  وعاملية،  وعربية 
يخدم  ول  �لأع�ضاء،  �لدول  يخدم  ب�ضكل  للجامعات، 
�جلامعات  من  فقط  �ل�ضفوة  �أو  �ملنتفعني  م�ضالح 

�لغربية. 
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العلمية  ــام  ــس االأقــ� روؤ�ـــســـاء  الــتــزام  ـــة  درج  .1
مب�ستوى  وعالقتها  االإداري  العمل  باأخالقيات 
التدري�ض  هيئة  الأعــ�ــســاء  املعنوية  ـــروح  ال
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  كليات  يف 
والتدريب يف دولة الكويت كما يراها االأع�ساء 

اأنف�سهم.
الباحث: فوزيه عبا�ض يو�ضف بو عبا�ض. 

امل�سرف على البحث: �أ.د. عبد �جلبار توفيق �لبياتي.
ال�سنة: 2012م.

الدرجة العلمية: �ملاج�ضتري.
اجلهة: جامعة �ل�ضرق �لأو�ضط.

درجة  تعرف  �إىل  �لدر��ضة  هذه  هدفت  �لبحث:  ملخ�ض 
�لتز�م روؤ�ضاء �لأق�ضام �لعلمية باأخاقيات �لعمل �لإد�ري 
�لتدري�ض  لأع�ضاء هيئة  �ملعنوية  �لروح  وعاقتها مب�ضتوى 
يف كليات �لهيئة �لعامة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب يف دولة 
�لدر��ضة  وطبقت  �أنف�ضهم.  �لأع�ضاء  ير�ها  كما  �لكويت 
�أفر�دها )355( ع�ضو هيئة  على عينة ع�ضو�ئية بلغ عدد 
�أفر�ده )1074(  تدري�ض من جمتمع �لدر��ضة �لبالغ عدد 
على  موزعني   )%33( ن�ضبته  ما  �أي  تدري�ض،  هيئة  ع�ضو 
و��ضتخدمت  �لكويت.  حمافظات  جميع  يف  �لهيئة  كليات  
و�لأخ��رى  �لباحثة،  َبَنْتها  �لأوىل  ��ضتبانتان  �لدر��ضة  يف 
�لتدري�ض.  هيئة  لأع�ضاء  �ملعنوية  للروح  مقيا�ًضا  ُطبقت 
�ملعياري،  و�لنحر�ف  �حل�ضابية،  �ملتو�ضطات  و��ضتخدمت 
ومعامل �رتباط )بري�ضون(، و )T-test( �لختبار �لتائي، 
وحتليل �لتباين �لأحادي. وجاءت نتائج �لبحث على �لنحو 

�لتايل:
باأخاقيات  �لعلمية  �لأق�ضام  روؤ�ضاء  �لتز�م  درجة  �أن   .1

للتعليم  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ك��ل��ي��ات  يف  �لإد�ري  �ل��ع��م��ل 
�لتطبيقي و�لتدريب يف دولة �لكويت كما ير�ها �أع�ضاء 

هيئة �لتدري�ض كانت مرتفعة جلميع �ملجالت.
�لتدري�ض  هيئة  لأع�ضاء  �ملعنوية  �ل��روح  م�ضتوى  �أن   .2
و�لتدريب  �لتطبيقي  للتعليم  �لعامة  �لهيئة  كليات  يف 
كان  �أنف�ضهم  �لأع�ضاء  ير�ها  كما  �لكويت  دول��ة  يف 

متو�ضًطا.
م�ضتوى  ع��ن��د  �إح�����ض��ائ��ي��ة  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  وج���ود   .3
�لعلمية يف  �لأق�ضام  روؤ�ضاء  �لتز�م  )0.05( يف درجة 
جمال �لعاقة مع �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض تعزى ملتغري 

�جلن�ض.
م�ضتوى  يف  �إح�ضائية  دلل��ة  ذ�ت  ف��روق  وج��ود  ع��دم   .4
ملتغريي  تعزى  �لتدري�ض  هيئة  لأع�ضاء  �ملعنوية  �لروح 

�خلربة �لعملية و�ملوؤهل �لعلمي.
اأما اأهم التو�سيات فقد جاءت على النحو التايل:

�لعاملة  �لتدري�ضية  �لهيئة  �أو���ض��اع  تفقد  على  �لعمل   .1
�للقاء�ت  �إج��ر�ء  خ��ال  من  وذل��ك  �لهيئة،  كليات  يف 
�لرئي�ضة  �حتياجاتهم  على  و�لتعرف  معهم  �مل�ضتمرة 

مبا يعزز روحهم �ملعنوية جتاه �لعمل.
زيادة �لتز�م روؤ�ضاء �لأق�ضام بامل�ضوؤولية جتاه �ملجتمع   .2
حمو  يف  لاإ�ضهام  وذلك  �لجتماعي،  �لتفاعل  وزيادة 

�لأمية وتعليم �لكبار.
2. تطبيق املحا�سبية يف اإدارة جامعة امللك �سعود: 

ت�سور مقرتح.
الباحث: خولة بنت عبد�هلل بن حممد �ملفيز.

بن  عبد�للطيف  ب��ن  ع��ب��د�هلل  البحث:  على  امل�سرف 
عبد�هلل �جلرب.

ية
علم

ئل 
ــــا

ر�سـ

الرســـــائل العلمية
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ال�سنة: 1433ه�.
الدرجة العلمية: �لدكتور�ة.

اجلهة: جامعة �مللك �ضعود.
ملخ�ض البحث: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل �لتعرف على 
�ضعود،  �مللك  �إد�رة جامعة  �ملحا�ضبية يف  تطبيق  و�قع 
وحتديد معوقات تطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�رة �جلامعة، 
للمحا�ضبية  �لتطبيقية  �لنماذج  �أه��م  على  و�لتعرف 
ت�ضور  و�إع��د�د  �لعاملية،  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  يف 
مقرح لتطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�رة جامعة �مللك �ضعود 
�إىل  �لدر��ضة  �ضعت  وق��د  �لدر��ضة.  نتائج  على  بناء 

�لإجابة عن �لأ�ضئلة �لتالية:
ما و�قع تطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�رة جامعة �مللك �ضعود؟  .1

�مللك  جامعة  �إد�رة  يف  �ملحا�ضبية  تطبيق  معوقات  ما   .2
�ضعود ؟

ما مناذج تطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�ر�ت بع�ض �جلامعات   .3
�لعاملية �ملتميزة؟

�ملنهج  �لباحثة  ��ضتخدمت  �لدر��ضة  �أه��د�ف  �ضوء  ويف 
جز�أين  من  تكونت  ��ضتبانة  لت�ضميم  �مل�ضحي  �لو�ضفي 
يتعلق �لأول منهما باملتغري�ت �مل�ضتقلة للدر��ضة، �أما �لثاين 
فيتكون من حمورين هما: و�قع تطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�رة 
و�ضوؤ�ل  عبارة،   )46( من  ويتكون  �ضعود،  �مللك  جامعة 
مفتوح. ومعوقات تطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�رة جامعة �مللك 

�ضعود، ويتكون من )25( عبارة، و�ضوؤ�ل مفتوح.
و�ضملت عينة �لدر��ضة جميع �أفر�د جمتمع �لدر��ضة �لبالغ 
و�لإد�رية  �لأكادميية  �لقياد�ت  فرًد� من  عددهم )328( 

يف جامعة �مللك �ضعود. 
ومعاجلة  وثباتها،  �لدر��ضة  �أد�ة  �ضدق  من  �لتاأكد  ومت 
�لأ�ضاليب  با�ضتخد�م   ،)SPSS( برنامج  وفق  �لبيانات 
�لإح�ضائية �لتالية: �لتكر�ر�ت، و�لن�ضب �ملئوية، و�ملتو�ضط 
وتو�ضلت  و�ل��رت��ب.  �مل��ع��ي��اري،  و�لن���ح���ر�ف  �حل�����ض��اب��ي، 

�لدر��ضة �إىل �لنتائج �لتالية:

و�قع تطبيق �ملحا�ضبية يف �إد�رة جامعة �مللك �ضعود:  .1
	 يف • �لإد�ري  �لتنظيم  عنا�ضر  تو�فر  درج��ة  ج��اءت 

�إد�رة جامعة �مللك �ضعود متو�ضطة ح�ضب �آر�ء �أفر�د 
�لدر��ضة، مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )2.80( من )4(. 

	 �إد�رة • يف  �ملحا�ضبية  �أنظمة  ت��و�ف��ر  درج��ة  ج��اءت 
بلغ  �مللك �ضعود متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي  جامعة 

)2.65( من )4(.
	 �لأد�ء • ومر�جعة  تقومي  عمليات  تو�فر  درجة  جاءت 

مبتو�ضط  متو�ضطة،  �ضعود  �مللك  جامعة  �إد�رة  يف 
ح�ضابي بلغ )2.73( من )4(.

	 و�لت�ضالت • �ملعلومات  نظم  تو�فر  درج��ة  ج��اءت 
مبتو�ضط  متو�ضطة،  �ضعود  �مللك  جامعة  �إد�رة  يف 

ح�ضابي بلغ )2.97( من )4(.
	 �إد�رة • يف  و�لنز�هة  �ل�ضفافية  تو�فر  درج��ة  ج��اءت 

بلغ  �مللك �ضعود متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي  جامعة 
)2.62( من )4(.

�مللك  جامعة  �إد�رة  يف  �ملحا�ضبية  تطبيق  معوقات   .2
�ضعود:

على  متو�ضطة  بدرجة  �لدر��ضة  �أف��ر�د  مو�فقة  ج��اءت   -
�إد�رة  �ملحا�ضبية يف  �لتي حتد من تطبيق  �ملعوقات  وجود 
من   )2.98( بلغ  ح�ضابي  مبتو�ضط  �ضعود،  �مللك  جامعة 
)4(. وكانت �أبرز �ملعوقات �لتي حتد من تطبيق �ملحا�ضبية 

يف �إد�رة جامعة �مللك �ضعود ما يلي:
	 �لت�ضريعات و�لقو�نني �لتي ي�ضتند • �إىل �ضّن  �حلاجة 

�إليها نظام �ملحا�ضبية.
	 غياب نظام و��ضح وفّعال للعقوبات، يحقق �لعد�لة، •

ويعزز �ل�ضعور بامل�ضوؤولية جتاه �لعمل.
	 �لإد�ر�ت • يف  �لتنظيمية  �للو�ئح  على  �لزمن  تقادم 

�جلامعية.
	 نظام • �إليها  ي�ضتند  فعالة  تقومي  �آليات  وج��ود  عدم 

�ملحا�ضبية.
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جامعة  �إد�رة  يف  �ملحا�ضبية  لتطبيق  �ملقرح  �لت�ضور   .3
�مللك �ضعود:

�لنظام  يف  �لنظر  �إع��ادة  �ملقرح  �لت�ضور  تطبيق  يتطلب 
بتفوي�ض  وذل���ك  �ل�����ض��ع��ودي،  �ل��ع��ايل  للتعليم  �مل��رك��زي 
�جلامعات �ضاحيات تتنا�ضب مع �مل�ضوؤوليات �ملنوطة بها، 
بحيث يعاد تو�ضيف �أدو�ر كل من: جمل�ض �لتعليم �لعايل، 
وجمل�ض �جلامعة، و�ملجل�ض �لعلمي، وت�ضكيل جمل�ض �أمناء 
لكل جامعة يتوىل �لإ�ضر�ف على �جلامعة، و�إقر�ر �لأنظمة 
و�لت�ضريعات �لتي ي�ضتند �إليها نظام �ملحا�ضبية، وتاأ�ضي�ض 
فّعالة،  تقومي  �آل��ي��ات  وو���ض��ع  �لد�خلية،  للرقابة  �إد�رة 
بالإ�ضافة �إىل تو�ضيع ع�ضوية جمل�ض �لكلية لي�ضمل ممثلني 
عن �ملجتمع �مل�ضتفيد من �أجل حتقيق �مل�ضاركة و�ملحا�ضبية 

�ملجتمعية.

3. العالقة بني اأمناط ال�سلوك القيادي واأمناط 
االت�سال لدى االإداريني االأكادمييني من وجهة 
اجلامعات  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  نظر 

الفل�سطينية.
الباحث: ر�ئف �ضحادة نايف �ضحادة.

امل�سرف على البحث: غ�ضان ح�ضني �حللو.
ال�سنة: 2008م.

الدرجة العلمية: �ملاج�ضتري.
اجلهة: جامعة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ض، فل�ضطني.

�إي��ج��اد  �إىل  �ل��در����ض��ة  ه��ذه  ه��دف��ت  البحث:  ملخ�ض 
�لت�ضال  و�أمن��اط  �لقيادي  �ل�ضلوك  �أمن��اط  بني  �لعاقة 
هيئة  �أع�ضاء  نظر  وجهة  من  �لأكادمييني  �لإد�ري��ني  لدى 
خال  من  وذل��ك  �لفل�ضطينية.  �جلامعات  يف  �لتدري�ض 

�لإجابة عن �لت�ضاوؤلت �لآتية:
�لإد�ري��ني  لدى  �ل�ضائدة  �لقيادي  �ل�ضلوك  �أمن��اط  ما   .1
�لأكادمييني من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف 

�جلامعات �لفل�ضطينية؟

ما �أمناط �لت�ضال �ل�ضائدة لدى �لإد�ريني �لأكادمييني   .2
�جلامعات  يف  �لتدري�ض  هيئة  �أع�ضاء  نظر  وجهة  من 

�لفل�ضطينية؟
�ل��ق��ي��ادي و�أمن���اط  �أمن���اط �ل�ضلوك  ب��ني  �ل��ع��اق��ة  م��ا   .3
نظر  وجهة  من  �لأكادمييني  �لإد�ري��ني  لدى  �لت�ضال 

�أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف �جلامعات �لفل�ضطينية؟
وكذلك من خال فح�س الفر�سيات ال�سفرية التالية:

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى �لدللة   .1
�لإد�ري��ني  لدى  �لقيادي  �ل�ضلوك  �أمناط  يف   )0.05(
�لأكادمييني من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف 
�ملوؤهل  �لفل�ضطينية تعزى ملتغري )�جلن�ض،  �جلامعات 

�لعلمي، �خلربة �لعملية، و�جلامعة(.
م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دلل��ة  ذ�ت  ف��روق  توجد  ل   .2
�لإد�ري��ني  لدى  �لت�ضال  �أمن��اط  �لدللة )0.05( يف 
�لأكادمييني من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض يف 
�ملوؤهل  �لفل�ضطينية تعزى ملتغري )�جلن�ض،  �جلامعات 

�لعلمي، �خلربة �لعملية، و�جلامعة(.
�لع�ضو�ئية  �لطبقية  بالطريقة  �لدر��ضة  عينة  و�ختريت 
من  ع�ضو   )400( من  وتكونت  �لدر��ضة  ملجتمع  ممثلة 
�أع�ضاء �لهيئة �لتدري�ضية يف �جلامعات �لفل�ضطينية متثل 
ن�ضبتها )26.4%( من جمتمع �لدر��ضة من �أع�ضاء هيئة 
زيت،  بري  وجامعة  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �لتدري�ض 
�خلليل،  وجامعة  �لقد�ض،  وجامعة  حل��م،  بيت  وجامعة 

و�جلامعة �لعربية �لأمريكية.
�أمن��اط  لقيا�ض  �إحد�هما  ��ضتبانتني  �لباحث  و��ضتخدم 
�لنمط  هي:  �أمن��اط  ثاثة  على  موزعة  �لقيادي  �ل�ضلوك 
�لت�ضيبي.  و�لنمط  �لدميقر�طي،  و�لنمط  �لديكتاتوري 
على  موزعة  �لت�ضال  �أمن��اط  لقيا�ض  �لثانية  و�ل�ضتبانة 
�أرب��ع��ة جم���الت ه���ي: من��ط �لت�����ض��ال �ل��ك��ت��اب��ي، ومن��ط 
�جتاهاته  على  بناء  �لت�ضال  ومنط  �ل�ضفهي،  �لت�ضال 
و�حلركات  �لرموز  خال  من  �لت�ضال  ومنط  )طرقه(، 

و�لتعبري�ت.
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�أن �لنمط �لدميقر�طي هو �لنمط  وقد دلت �لنتائج على 
يف  �لأك��ادمي��ي��ني  �لإد�ري���ني  ل��دى  �ضيوًعا  �لأك��رث  �لقيادي 
�جلامعات �لفل�ضطينية حيث ح�ضل على )57.2 %(، يليه 
�لنمط �لديكتاتوري ون�ضبته )55 %(، ثم �لنمط �لت�ضيبي 
فاإن  �لت�ضال  لأمناط  بالن�ضبة  و�أما   .)%53.2( ون�ضبته 
منط �لت�ضال من خال �لرموز و�حلركات و�لتعبري�ت هو 
منط �لت�ضال �لأكرث �ضيوًعا لدى �لت�ضال �ل�ضفهي حيث 
ح�ضل على )58%( ثم منط �لت�ضال �لكتابي وح�ضل على 
)54%(، وجاء منط �لت�ضال بناء على �جتاهاته )طرقه( 

وبني �أمناط �لت�ضال وح�ضل على )%52،2(. 
دلل��ة  ذ�ت  ف���روق  ت��وج��د  ل  �أن���ه  على  �لنتائج  دل��ت  كما 
من  ك��ل  يف   )0،05( �ل��دلل��ة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائية 
�لإد�ريني  لدى  �لت�ضال  و�أمناط  �لقيادي  �ل�ضلوك  �أمناط 
ملتغري�ت  تعزى  �لفل�ضطينية  �جلامعات  يف  �لأكادمييني 
بينما  �لعملية(،  و�خل���ربة  �لعلمي،  و�مل��وؤه��ل  )�جلن�ض، 
�إح�ضائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  �أنه  على  �لنتائج  دلت 
�ل�ضلوك  �أمناط  من  كل  يف   )0،05( �لدللة  م�ضتوى  عند 
�لأكادمييني يف  �لإد�ريني  لدى  �لت�ضال  و�أمناط  �لقيادي 

�جلامعات �لفل�ضطينية تعزى ملتغري �جلامعة.
د�لة  �رتباطيه  عاقة  وجود  �لدر��ضة  نتائج  �أظهرت  كما 
�لت�ضال  و�أمناط  �لقيادي  �ل�ضلوك  �أمناط  بني  �إح�ضائيًّا 
�لفل�ضطينية،  �جلامعات  يف  �لأكادمييني  �لإد�ري��ني  لدى 
وكان �لنمط �لدميقر�طي هو �لنمط �لأعلى �رتباًطا بني 

�لأمناط �لقيادية.
تعزيز  �أهمها:  �لتو�ضيات  بعدد من  �لدر��ضة  وقد خرجت 
ت�ضجيع  خال  من  �ل�ضفهية  �لت�ضال  باأمناط  �لهتمام 
حرية �لت�ضال يف جميع �لجتاهات، ومن خال �لأن�ضطة 
و�لرحات  و�لثقافية  �لعلمية  �لندو�ت  مثل  �ملنهجية  غري 
�لرفيهية. كما �أو�ضت �لدر��ضة باإجر�ء در��ضات و�أبحاث 
يف �ملو�ضوع نف�ضه ت�ضتهدف عينات مثل �لنو�ب �لأكادمييني 
و�إج��ر�ء  �لكلية،  متغري  مر�عاة  مع  �جلامعات،  ورئا�ضة 

در��ضة للعاقة بني �أمناط �لت�ضال و�لر�ضا �لوظيفي.

بالر�سا  املــرتــبــطــة  ــة  ــي ــادمي االأك الــعــوامــل   .4
ميدانية  درا�سة  اجلامعة:  الأ�ستاذ  الوظيفي 

على كليات الرتبية.
الباحث: �ضناء �أحمد كمال عبد �ل�ضام.

امل�سرف على البحث: �أ.د. على �ل�ضيد �ل�ضخيبي، 
                                       د. �إيهاب �ل�ضيد �إمام.

ال�سنة: 2007م.
الدرجة العلمية: �ملاج�ضتري.

اجلهة: جامعة عني �ضم�ض، م�ضر.
يف  �لبحث  �إىل  �لدر��ضة  هذه  هدفت  البحث:  ملخ�ض 
�لعاقة بني �لعو�مل �لأكادميية �ملمثلة يف كل من �لتدري�ض 
�لأكادميية  و�حلرية  �لعلمي  و�لن�ضاط  �لعلمي  و�لإن��ت��اج 
وقد  �لربوي.  لأ�ضتاذ �جلامعة  �لوظيفي  �لر�ضا  وم�ضتوى 
و�لآخ��ر  نظري  �أحدهما  جانبني  �لدر��ضة  ه��ذه  ت�ضمنت 
ميد�ين. وقد ��ضتمل �جلانب �لنظري على حتليل �ملفاهيم 
�ل�ضابقة  و�لدر��ضات  بها  �ملرتبطة  و�لنظريات  �لرئي�ضة 
�لر�ضا  ملفهوم  �لدر��ضة  تعر�ضت  حيث  بها،  �ل�ضلة  ذ�ت 
�لوظيفي ومفهوم �ضغط �لعمل ومفهوم �لحر�ق �لنف�ضي، 
وم�ضوؤولياته  �إع��د�ده  حيث  من  �لربوي  �جلامعة  و�أ�ضتاذ 
وتنميته �ملهنية وخ�ضائ�ضه وحقوقه وو�جباته وم�ضكاته، 
�لعلمي  و�لن�ضاط  �لعلمي  و�لإنتاج  �لتدري�ض  مفاهيم  ثم 
ت�ضمن  فقد  �مليد�ين  �جلانب  �أم��ا  �لأكادميية.  و�حلرية 
�ملمثلة  �لرئي�ضية  ومتغري�تها  �مليد�نية  �لدر��ضة  �أه��د�ف 
يف �لنوع )ذكور-�إناث(  و�مل�ضتوى �لعلمي )�أ�ضتاذ-�أ�ضتاذ 
�لدر��ضة قامت  �أهد�ف هذه  ولتحقيق  م�ضاعد-مدر�ض(. 
�ملرتبطة  �لأك��ادمي��ي��ة  �لعو�مل  "مقيا�ض  ببناء  �لباحثة 
مب�ضتوى �لر�ضا �لوظيفي لأ�ضتاذ �جلامعة �لربوي"، وبعد 
�لتاأكد من �ضدق وثبات �ملقيا�ض مت تطبيقه على عينه بلغ 
كليات  يف  تربوي  تدري�ض  هيئة  ع�ضو   )190( جمموعها 
نفت وفًقا للنوع  �لربية �لتابعة ل� )13( جامعة م�ضرية �ضُ
)140 ذكور + 50 �إناث( و�مل�ضتوى �لعلمي )105مدر�ضني 
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+ 44 �أ�ضتاًذ� م�ضاعًد� + 41 �أ�ضتاًذ�(، وبعد جمع �لبيانات 
من  ع��دد  �إىل  �لدر��ضة  تو�ضلت  �إح�ضائيًّا،  ومعاجلتها 

�لنتائج منها:
�أن حمور �لتدري�ض ياأتي يف �ملرتبة �لأوىل بني �ملحاور   .1
لأع�ضاء  �لوظيفي  �لر�ضا  �لأربعة يف عاقته مب�ضتوى 
هيئات �لتدري�ض �لربويني، يليه حمور �لإنتاج �لعلمي 
ثم حمور �لن�ضاط �لعلمي، و�أخرًي� �حلرية �لأكادميية.

�لر�ضا  وم�ضتوى  �لأربعة  �ملحاور  هذه  بني  �لعاقة  �أن   .2
عند   �أعلى  �لربوي  �لتدري�ض  هيئة  لع�ضو  �لوظيفي 
عند  منها  �لأ�ضاتذة  وعند  �لذكور،  عند  منها  �لإن��اث 

�لأ�ضاتذة �مل�ضاعدين و�ملدر�ضني.
ح��دود  يف  ع��ام  ب��وج��ه  �لوظيفي  �لر�ضا  م�ضتوى  �أن   .3

�ملتو�ضط بالن�ضبة للعينة كلها.
بعنو�ن  مقرح  ت�ضور  و�ضع  �إىل  �ل��در����ض��ة  �نتهت  وق��د 
"تفعيل �لعو�مل �لأكادميية لرفع م�ضتوى �لر�ضا �لوظيفي 
�لتدري�ض �لربوي"، وذلك من خال حتديد  لع�ضو هيئة 

�أهد�فه و�آليات تفعيلها.

5. اأثر امل�ساءلة االإدارية على فاعلية اجلامعات 
ال�سعودية:  العربية  اململكة  يف  احلكومية 
درا�سة تطبيقية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�ض يف جامعة امللك �سعود.
الباحث: ر��ضد بن غازي �لعتيبي.

امل�سرف على البحث: �أ.د. ن�ضال �حلو�مدة.
ال�سنة: 2008م.

الدرجة العلمية: �لدكتور�ة.
اجلهة: جامعة موؤتة.

معرفة  �إىل  �ل��در����ض��ة  ه��ذه  ه��دف��ت  البحث:  ملخ�ض 
�حلكومية  �جلامعات  فاعلية  على  �لإد�ري��ة  �مل�ضاءلة  �أثر 
�لدر��ضة  عينة  وتكونت  �ل�ضعودية.  �لعربية  �ململكة  يف 

�ضعود.  �مللك  جامعة  يف  تدري�ض  هيئة  ع�ضو   )276( من 
�ملنا�ضبة  �لإح�ضائية  �لأ�ضاليب  �لدر��ضة  و��ضتخدمت 

لاإجابة عن �أ�ضئلة �لدر��ضة و�ختبار فر�ضياتها.
وتو�ضلت �لدر��ضة �إىل �لنتائج �لتالية:

�حلكومية  �جلامعات  يف  �لإد�ري��ة  �مل�ضاءلة  درجة  �أن   .1
�ل�ضعودية مرتفعة.

�ل�ضعودية  �حلكومية  �جلامعات  فاعلية  م�ضتوى  �أن   .2
مرتفع.

�لإد�ري���ة  للم�ضاءلة  �إح�ضائية  دلل��ة  ذ�  �أث��ر  وج��ود   .3
�أخاقيات  و�لإجن���از،  �لعمل  �لوظيفي،  )�لن�ضباط 
�حلكومية  �جلامعات  فاعلية  يف  �لعامة(  �لوظيفة 

�ل�ضعودية.
وقدمت �لدر��ضة جمموعة من �لتو�ضيات �أهمها:

�لأ�ضاليب �حلديثة  للم�ضاءلة كا�ضتخد�م  �آليات  �إيجاد   .1
يف �لتدري�ض كونها مرتفعة.

�إيجاد �آليات جديدة حلفز �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض على   .2
زيادة عطاءهم و�إنتاجهم �لعلمي لتعزيز �أكرث لفاعلية 

�جلامعة.

6. اإدارة اخلدمات الطالبية يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل عن ُبعد من وجهة نظر خرباء االإدارة 
احتياجات  لتلبية  مقرتح  منوذج  الرتبوية: 

طالب اجلامعة العربية املفتوحة.
الباحث: حممد بن فالح مربوك �جلهني.

امل�سرف على البحث:
   د. �ضلطان بن �ضعيد مق�ضود بخاري.

ال�سنة: 1430ه�.
الدرجة العلمية: �لدكتور�ة.

اجلهة: جامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة.
�ق��ر�ح  �إىل  �ل��در����ض��ة  ه��ذه  هدفت  البحث:  ملخ�ض 
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�لعربية  �جلامعة  يف  �لطابية  �خلدمات  لإد�رة  من��وذج 
�ملفتوحة، بو�ضفها موؤ�ض�ضة للتعليم �لعايل عن بُعد، مبني 
على �حتياجات طابها  من تلك �خلدمات. وقد �أجريت 

�لدر��ضة يف ثاث مر�حل متتالية وفق �لت�ضل�ضل �لتايل:
�حتياجات  على  �لتعرف  ��ضتهدفت  �لأوىل:  �ملرحلة   .1
ط���اب �جل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ف��ت��وح��ة م��ن �خل��دم��ات 
�إل��ك��روين  ��ضتطاع  ط��ري��ق  ع��ن  ومت��ت   . �لطابية 
للطاب، جرى تنفيذه من خال مت�ضفح خا�ض على 
�ضبكة  على  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  طاب  منتدى 
�لإنرنت، ثم جرى حتليل حمتو�ه كيفيًّا ومر�جعته يف 
�ضوء �لأدبيات �ل�ضابقة و��ضت�ضارة بع�ض �ملتخ�ض�ضني 
�لدر��ضة  و�أنتجت هذه �ملرحلة من  و�لتعليم.  بالربية 
قائمة م�ضنفة باخلدمات �لطابية �لتي قد يحتاجها 
طاًبا  بو�ضفهم  �ملفتوحة  �لعربية   �جلامعة  ط��اب 

متعلمني عن ُبعد )21 جمموعة خدمات طابية(.
طاب  تقدير�ت  قيا�ض  ��ضتهدفت  �لثانية:   �ملرحلة   .2
�جلامعة �لعربية �ملفتوحة لحتياجاتهم من جمموعات 
من  �ل�ضابقة  �ملرحلة  يف  �ملحددة  �لطابية  �خلدمات 
تلك  على  �لطاب  متغري�ت  بع�ض  وتاأثري  �لدر��ضة، 
�لدر��ضة  م��ن  �ملرحلة  ه��ذه  و�نتهجت   . �لتقدير�ت 
�مل��ن��ه��ج �ل��و���ض��ف��ي/ �مل�����ض��ح��ي، ت��ط��ب��ي��ًق��ا ع��ل��ى عينة 
�لعربية  �جلامعة  فرع  طاب  من  طبقية  ع�ضو�ئية/ 
وُجمعت  �ل�����ض��ع��ودي��ة.  �لعربية  �ململكة  يف  �ملفتوحة 
�لبيانات بو��ضطة ��ضتبانة ت�ضمنت قائمة مبجموعات 
�خلدمات �لطابية �لتي �نتهت �إليها �ملرحلة �ل�ضابقة 
درجة  لتقدير  مزودة مبقيا�ض خما�ضي  �لدر��ضة،  من 
��ضتُخدمت  ثم  �لطاب.  متغري�ت  وبع�ض  �لحتياج 
�مل�ضتقلة  للعينات  و�ختبار)ت(  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات 
وحتليل �لتباين �لأحادي لتحليل بيانات هذه  �ملرحلة.  
تقدير�ت  �أن  �لدر��ضة  من  �ملرحلة  هذه  نتائج  وكانت 
�لطاب لحتياجاتهم من كل جمموعة من جمموعات 

�خلدمات �لطابية �ملعرو�ضة عليهم كالتايل:

	 وباجلامعة • ب��ُع��د  ع��ن  بالتعليم  �لتعريف  خ��دم��ات 
)عال(. 

	 �خلدمات �ملتعلقة بالتخ�ض�ضات �لدر��ضية)عال(.•
	 خدمات �لقبول )عال(.•
	 �خلدمات �ملتعلقة بالر�ضوم �لدر��ضية )عال(.•
	 خدمات �لتح�ضري للدر��ضة )عال(.•
	 خدمات ��ضتقبال �مل�ضتجدين )عال(.•
	 خدمات �لت�ضجيل )عال(.•
	 خدمات �لإر�ضاد �لطابي )عال(.•
	 �لتعليميني • بامل�ضرفني  �ملتعلقة  �لطابية  �خلدمات 

)عال(.
	 خدمات دعم �لتعلم )عال(.•
	 خدمات م�ضادر �لتعلم )عال(.•
	 خدمات �لتقومي �لربوي )عال(.•
	 �خلدمات �لتدريبية )عال(.•
	 خدمات �لنظم �جلامعية )عال(.•
	 خدمات حل م�ضكات �لطالب �ملختلفة )عال(.•
	 خدمات �لعاقات �لعامة و�لإعام )عال(.•
	 خدمات �لتنمية �لجتماعية للطاب )عال(.•
	 خدمات �ملباين �جلامعية )عال(.•
	 خدمات �لتخرج ومنح �ل�ضهادة )عال(.•
	 •.)� خدمات �لدعم �ملهني للخريجني )عال جدًّ
	 •.)� خدمات �لدعم �لأكادميي للخريجني )عال جدًّ

ومن �لنتائج �لإح�ضائية  لهذه �ملرحلة �أن تقدير �حلاجة 
مبتغري�ت  تاأثر  قد  �أع��اه  �ملجموعات  من  جمموعة  لكل 
هذه  ت  ُع��دَّ �لإح�ضائية  �لنتائج  ه��ذه  على  وبناء  معينة؛ 
و�ل�ضرورية  �ملهمة  �لطابية  �خلدمات  من  �ملجموعات 
�إد�ري  لهم من خال عمل  تقدميها  بد من  ول  للطاب، 

ي�ضمن �لوفاء باحتياجات �لطاب لكل منها.
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وجهات  على  �لتعرف  و��ضتهدفت  �لثالثة:   �ملرحلة   .3
نظر جمموعة من خرب�ء �لإد�رة �لربوية حول �إد�رة 
�خلدمات �لطابية، بعد �طاعهم على نتائج �ملرحلة 
�ل�ضابقة.  و�نتهجت �ملنهج �لو�ضفي/ �مل�ضحي، تطبيًقا 
على جمتمع خرب�ء مكون من �أع�ضاء هيئات تدري�ض يف 
�لإد�رة  متنوعة يف  �ل�ضعودية ذوي خرب�ت  �جلامعات 
�لربوية وعاقة مبو�ضوع �لدر��ضة. وُجمعت �لبيانات 
باجلامعة  تعريف  على  �ح��ت��وت  ��ضتبانة  بو��ضطة 
وُطلب  �ل�ضابقتني،  �ملرحلتني  ونتائج  �ملفتوحة  �لعربية 
�ملجموعات من حيث:  �خل��رب�ء �حلكم على هذه  من 
و�إد�رة  �لت�����ض��ال،  وو���ض��ائ��ل  و�لتنظيم،  �لتخطيط، 
وتعميم  و�ل��ت��ق��ومي،  و�ل��ت��وج��ي��ه،  �ل��ط��اب،  معلومات 
�ختبار  و��ضُتخدم  �لطابية،  �خل��دم��ات  تف�ضيل  �أو 
هذه  بيانات  لتحليل  �ملطابقة  حل�ضن  )ك��اي(  مربع 
�ملرحلة، حيث ُقورنت �لتكر�ر�ت �مللحوظة بالتكر�ر�ت 
��ضتبانة  ف��ق��ر�ت  م��ن  ف��ق��رة  لكل  �ملتوقعة  �لنظرية 
�خلرب�ء. و�أنتجت هذه �ملرحلة من �لدر��ضة جمموعة 
ر�ضم  يف  عليها  �عُتمد  �لتي  �لإح�ضائية  �لنتائج  من 
�لنموذج �ملقرح؛ ومن تلك �لنتائج ما ميكن �خت�ضاره 

يف �لتايل:
	 يكون • �أن  �لطابية يجب  ملعظم �خلدمات  �لتخطيط 

خدمات  جمموعة   11( �جل��ام��ع��ة  ف���روع  مب�ضاركة 
 3( �ملحلية  �لتعلم  م��ر�ك��ز  ومب�����ض��ارك��ة  ط��اب��ي��ة( 
�لتخطيط  يكون  بينما  طابية(  خدمات  جمموعات 
بقية  يف  للجامعة  �لعليا  �لإد�رة  قبل  م��ن  مركزيًّا 

�ملجموعات ) 7 جمموعات خدمات طابية(.
	 يتعامل �لطاب �أثناء تعلمهم مع خمت�ضني موجودين •

�لطاب  �إن��ه��اء  وع��ن��د  �ملحلية،  �لتعلم  م��ر�ك��ز  يف 
�آخرين  خمت�ضني  مع  يتعاملون  �لتخرج  متطلبات 

يوجدون يف �إد�ر�ت فروع �جلامعة.
	 �لإنرنت وتطبيقاتها �ملختلفة( ويب، بريد �إلكروين، •

�لأن�ضب  �لو�ضيلة  هي   منتديات(  �لتعلم،  �إد�رة  نُظم 
ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة جم��م��وع��ات �خل���دم���ات �ل��ط��اب��ي��ة، 
وت�ضرك معها و�ضيلة �لت�ضال وجًها لوجه  يف معظم 
جمموعات �خلدمات �لطابية( 14جمموعة خدمات 

طابية(.
	 حُتفظ �ملعلومات �خلا�ضة بكل طالب يف مركز �لتعلم •

و�لإد�رة  �لفروع  �إد�ر�ت  وُتطلع  يتبعه،  �لذي  �ملحلي 
�لعليا للجامعة على �ملعلومات �خلا�ضة بكل طالب من 

خال �ضبكة )�إك�ضر�نت( تزود بها �جلامعة.
	 ت��وج��د  ق���ي���اد�ت ت��رب��وي��ة ل��ل��خ��دم��ات �ل��ط��اب��ي��ة يف •

�مل�ضتويات �لإد�رية �لثاث للجامعة )�لإد�رة �لعليا- 
�إد�ر�ت �لفروع- �إد�ر�ت مر�كز �لتعلم �ملحلية( تتمثل 
�جلامعة  مركز  يف  �لطابية  للخدمات  ع��م��ادة  يف 
�لفروع،  يف  �لطابية  للخدمات  و�إد�ر�ت  �لرئي�ض، 
ووحد�ت للخدمات �لطابية يف مر�كز �لتعلم �ملحلية.

	 ي�ضارك �لطاب يف تقومي �خلدمات �لطابية، حيث •
يقيمونها وفق معيار ر�ضاهم  عنها، ويعاد ��ضتطاع 
�لطابية  �خلدمات  من  �حتياجاتهم  حول  �لطاب 
�ملقدمة  �لطابية  للخدمات  تقييمهم  �نخفا�ض  عند 
من  �لطابية  �خلدمات  �إد�رة  ت�ضميم  ليعاد  لهم، 

جديد يف حالة �نخفا�ض م�ضتوى �لر�ضا.
	 تعمم �خلدمات �لطابية على جميع �لطاب بالقدر •

�خلدمات  بع�ض  عد�  فيما  نف�ضها،  و�لطريقة  نف�ضه 
�لتي تقت�ضي �لتف�ضيل، كخدمات �لر�ضوم �لدر��ضية 
در��ضة  متويل  م�ضدر  ح�ضب  تف�ضل  �أن  يجب  �لتي 

�لطالب/�لطالبة.
وجاءت �أهم تو�ضيات �لدر��ضة على �لنحو �لتايل:

تطبيق �لنموذج �ملقرح يف �جلامعة �لعربية �ملفتوحة،   .1
ويف �جلامعات �ملفتوحة �مل�ضابهة لها يف طبيعة �لطاب 

و�لبنية �لتنظيمية.
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�لتعليم  موؤ�ض�ضات  لينا�ضب  �ملقرح  �لنموذج  تكييف   .2
�لعايل عن ُبعد باختاف �أمناطها.

7. اإدارة االأزمات يف اجلامعات ال�سعودية: ت�سور 
مقرتح.

الباحث: �إبر�هيم بن عبد �لرحمن �لربيعة.
امل�سرف على البحث: د. عبد �لرحمن �حلبيب.

ال�سنة: 1433ه.
الدرجة العلمية: �لدكتور�ة.

اجلهة: جامعة �مللك �ضعود.
ملخ�ض البحث: هدفت هذه �لدر��ضة �إىل تقدمي ت�ضور 
�إد�رة  على  �ل�ضعودية  �جلامعات  ق��درة  من  يعزز  مقرح 
�لأزمات. ومن �أجل حتقيق هذه �لهدف �ضعت �لدر��ضة �إىل 
�لتعرف على �لأزمات �لتي و�جهتها �جلامعات �ل�ضعودية 
خال �لفرة من �ضنة 1410ه� �إىل �ضنة 1430ه� و�لطر�ئق 
�لتي �تبعت يف مو�جهة تلك �لأزمات، وكذلك �لتعرف على 
موؤ�ض�ضات  يف  �لأزم��ات  �إد�رة  جمال  يف  �لعاملية  �لتجارب 
�لوقوع  حمتملة  �لأزم��ات  على  و�لتعرف  �لعايل،  �لتعليم 
�لدر��ضة،  �أف��ر�د  نظر  وجهة  من  �ل�ضعودية  �جلامعات  يف 
ودرجة تو�فر �ملقومات �لازمة لإد�رة �لأزمات، و�لفروق 
-�إن وجدت- يف ��ضتجابات �أفر�د �لدر��ضة �لتي تعزى �إىل 
�ملتغري�ت �لتالية: )�لنوع، و�جلامعة، و�لوظيفة، و�ضنو�ت 

�خلدمة، و�لندو�ت، و�لدور�ت �لتدريبية(.
و�ملنهج  �مل�ضحي  �لو�ضفي  �ملنهج  �ل��ب��اح��ث  و����ض��ت��خ��دم 
بلغ  ع�ضو�ئية  عينة  على  �لتطبيق  ومت  �ملكتبي،  �لنظري 
حجمها )737( فرًد� من �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض و�ملوظفني 
فهد  �مللك  وجامعة  �ضعود،  �مللك  جامعة  يف  �لإد�ري����ني 

للبرول و�ملعادن، وجامعة �مللك عبد �لعزيز.
��ضتمارة  يف  متثلت  للبحث  �أدو�ت  ث��اث  و��ضتخدمت 
 Focus( �لركيز  وجمموعة  و�ل�ضتبانة  �لبيانات  جلمع 
�إد�رة  مبجال  و�ملهتمني  �خل��رب�ء  من  ملجموعة   )Group

نتائج  من  �لدر��ضة  �إليه  خل�ضت  ما  ملناق�ضة  �لأزم���ات 

و��ضتعر��ض �لت�ضور �ملقرح.
و��ضتخدمت �لدر��ضة عدة �أ�ضاليب �إح�ضائية كالتكر�ر�ت، 
و�لن�ضب  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �حل�ضابية،  و�ملتو�ضطات 
�ملئوية، ومعامل �رتباط )بري�ضون(، و�ختبار )ت( للعينات 
�مل�ضتقلة، و�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي، و�ختبار )توكي 

- كر�مريز(.
وقد تو�ضلت �لدر��ضة �إىل نتائج كان �أهمها: 

�أن �جلامعات �ل�ضعودية �لثاث حمل �لدر��ضة و�جهت   .1
�ضنة  �ضنة 1410ه��� �ىل  �مل��دة من  �أزم��ة خال   )34(

1430ه�.
�لأزم��ات  من  عدد  باأكرب  ��ضتاأثر  �لب�ضري  �ملجال  �أن   .2
�لطاقة  جم��الت:  تليه   ،)%23.5 بن�ضبة  �أزم��ات،   8(
و�لإد�ري  �مل��ايل  و�ملجال  و�ل�ض�امة  و�لأم��ن  و�لتقنية 
�ملرتبة  ويف   ،)%14.7 بن�ضبة  منها،  لكل  �أزم��ات   5(
�لثالثة جاءت �أزمات �لطاب و�ملباين )�أربع �أزمات يف 
كل جمال، بن�ضبة 11.8%(، ويف �ملرتبة �لأخرية ظهر 

جمال �لأزمات �لأخرى )3 �أزمات، بن�ضبة %8.8(.
عالية  بدرجة  فاعلة  تكن  �لوقائية مل  �لحتياطات  �أن   .3
يف جميع �لأزمات �لتي مرت بها �جلامعات �ل�ضعودية 
�لتيار  �نقطاع  هي  و�ح��دة  �أزم��ة  با�ضتثناء  �ل��ث��اث، 

�لكهربائي عن �جلامعة.
بدرجة  بالكفاءة  تت�ضم  كانت  �لأزم���ات  معاجلة  �أن   .4
و�لأم���ن  �مل��ب��اين،  ه��ي:  ث��اث��ة  متو�ضطة يف جم���الت 
و�ل�ضامة، و�ملجال �ملايل و�لإد�ري. و�ت�ضمت �ملعاجلة 

يف بقية �ملجالت باأنها منخف�ضة.
�أف��ر�د  يتوقع  �أزم���ة   )23( هناك  �أن  �لنتائج  بينت   .5
�أخرى بدرجة متو�ضطة وت�ضكل  �لدر��ضة حدوثها مرة 
�ضبق  �لتي  �لأزمات  �إجمايل  ن�ضبته )67.5%( من  ما 
يتوقع حدوثها  �أزم��ات  ثماين  بينما هناك  �أن حدثت، 
من   )%23،5( ن�ضبته  ما  وت�ضكل  منخف�ضة،  بدرجة 
�ملتوقع حدوثها  �أزم��ات من  �لأزم��ات، وثاث  �إجمايل 
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�إجمايل  من   )%9( ن�ضبته  ما  وت�ضكل  عالية،  بدرجة 
�لأزمات. 

�لب�ضرية تعد  تو�فر جميع عنا�ضر �ملقومات  �أن درجة   .6
�أم  �لنوعية  �أم  �لكمية  �لناحية  من  �ضو�ء  منخف�ضة 

�لتخ�ض�ضية. 
�أن خم�ضة من عنا�ضر �ملقومات �ملادية تتو�فر بدرجة   .7
�لأخرى  �ل�ضتة  �لعنا�ضر  تو�فر  متو�ضطة، وكان تقدير 

ا من وجهة نظر �أفر�د �لدر��ضة. منخف�ضً
متو�فرة  غري  �لتنظيمية  �ملقومات  عنا�ضر  جميع  �أن   .8
درجة  �أن  �لدر��ضة  �أف��ر�د  ي��رى  �إذ  �ملطلوب،  بالقدر 

تو�فرها ُتعد منخف�ضة.
قدرة  لتعزيز  ت�ضوًر�  �لدر��ضة  قدمت  �لنتائج  �ضوء  ويف 
�جلامعات �ل�ضعودية على �لوقاية من �لأزمات، ورفع كفاءة 
معاجلتها حال حدوثها، ويتكون �لت�ضور �ملقرح من ثاثة 
عنا�ضر، هي: �ملنطلقات و�لأ�ض�ض )4(، و�لأهد�ف )6(، 

و�لآليات )36(، موزعة على �ضتة جمالت.

لتطوير  مقرتحة  اإ�سرتاتيجية  الــعــنــوان:   .8
ــي يف املــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــع ــام الــتــعــلــيــم اجل

ال�سعودية.
الباحث: �ضعود بن عبد�هلل بن برد �لرويلي.

امل�سرف على البحث: �أ.د. فهد بن �إبر�هيم �حلبيب.
ال�سنة: 1428ه�. 

الدرجة العلمية: �لدكتور�ة. 
اجلهة: جامعة �مللك �ضعود.

�مل�ضحية  �ل��در����ض��ة  ه���ذه  ه��دف��ت  الــبــحــث:  ملخ�ض 
لتطوير  مقرحة  �إ�ضر�تيجية  تقدمي  �إىل  �لتطويرية 
�لتعليم �جلامعي يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية، وتفرع 
من �ضوؤ�لها �لرئي�ض عدة �أ�ضئلة فرعية عن و�قع �لتعليم 
و�لتحديات  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �جلامعي 
يف  �جلامعي  �لتعليم  تو�جه  �لتي  �لعاملية  و�ملتغري�ت 

�ملطروحة  و�خل��ي��ار�ت  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة 
�ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �جلامعي  �لتعليم  �أمام 
�مل�ضتقلة  �لدر��ضة  متغري�ت  عن  �أ�ضئلة  �إىل  بالإ�ضافة 
�لأك��ادمي��ي(.  �لعمل  ون��وع  �لعمل،  وطبيعة  )�جل��ه��ة، 
�ل�ضتبانة  و��ضتخدم  �لو�ضفي،  �ملنهج  �لباحث  و�نتهج 
و�ملقابلة �أدو�ت للدر��ضة، وحدد عينة من �لأكادمييني 
�ضعود،  �مل��ل��ك  جامعة  يف  �ل��دك��ت��ور�ة  درج���ة  حاملي 
وجامعة  �لإ�ضامية،  �ضعود  بن  حممد  �لإمام  وجامعة 
�مللك فهد للبرول و�ملعادن، ، و�أع�ضاء جمل�ض �لإد�رة 
يف �لغرف �لتجارية �ل�ضناعية �ل�ضعودية. وبعد تطبيق 
�أدو�ت �لدر��ضة ُعر�ضت �لنتائج و�لتو�ضيات، وكان من 

�أهم نتائجها:
�جلامعات  ق��درة  ع��دم  �ل�ضعودية:  �جلامعات  و�ق��ع   .1
وعدم  �لطاب،  من  مزيد  ��ضتيعاب  على  �ل�ضعودية 
وج����ود ت��ع��اون ب��ح��ث��ي ب��ني �جل��ام��ع��ات و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 
وع��دم  �لتخ�ض�ضية  �ل��رب�م��ج  وق�����ض��ور  �حلكومية، 
وعدم  �ملختلفة  �ملهن  يف  �لعاملني  لحتياجات  تلبيتها 

مرونتها.
�جلامعات،  من  �لكايف  �لعدد  تو�فر  عدم  �لتحديات:   .2
وق�ضور  �لعلمية،  و�لتخ�ض�ضات  �ملالية  �مل��و�رد  وقلة 
�إد�رة �جلودة ل�ضبط  يف تنوع �لرب�مج، وعدم تطبيق 

نوعية خمرجاتها.
و�ضائل  �أم���ام  �حل���دود  تا�ضي  �ل��ع��امل��ي��ة:  �مل��ت��غ��ري�ت   .3
�جلامعات  وظهور  �ملعريف،  �لنمو  وتر�كم  �لت�ضال، 
�ملتخ�ض�ضة، وزيادة �لهوة �ملعرفية بني �لأمم، و�لعوملة 

ومنظمة �لتجارة �لعاملية.
م�ضادر  تنويع  معها:  �لتفاعل  �ل��و�ج��ب  �خل��ي��ار�ت   .4
و�ل��ت��ق��ومي  �مل��ال��ي��ة،  �ملخ�ض�ضات  وزي����ادة  �ل��ت��م��وي��ل 
�مل�ضتمر، وتوثيق �ل�ضر�كات، وتطبيق معايري �لعتماد 
وتطوير  �لأك��ادمي��ي��ة،  �خلطط  وتطوير  �لأك��ادمي��ي، 

مهار�ت �لطاب.
�لإ�ضر�تيجية  بتطوير  �لنتائج  �ضوء  يف  �لباحث  قام  ثم 
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يف  عليها  �عتمد  �أنه  ر�أى  �لتي  �لأ�ض�ض  مو�ضًحا  �ملقرحة 
من  �ملق�ضود،  �ملحتوى  ناق�ضت  �لتي  و�جل��و�ن��ب  بنائها، 
حيث: �لطاقة �ل�ضتيعابية، و�لكفاءة �لد�خلية و�خلارجية، 
�جلامعية،  و�لتخ�ض�ضات  �لعلمي،  و�لبحث  و�لتمويل 

و�لتدري�ض، وخدمة �ملجتمع.

�سوء  يف  الــ�ــســعــوديــة  ــات  ــع ــام اجل وظــائــف   .9
التحديات املعا�سرة.

الباحث: فاح بن خلف �لعجريف �لعتيبي.
امل�سرف على  البحث:

               �أ.د. عبد �لرحمن بن �أحمد �ل�ضائغ.
ال�سنة: 1430 ه�.

الدرجة العلمية: �لدكتور�ة. 
اجلهة: جامعة �مللك �ضعود. 

و�ضع  �إىل  �ل��در����ض��ة  ه���ذه  ه��دف��ت  البحث:  ملخ�ض 
مقرحات تطويرية لتطوير وظائف �جلامعات �ل�ضعودية، 
و�قع  ح��ول:  �لأ�ضئلة  من  جملة  عن  �لإج��اب��ة  �إىل  و�ضعت 
ووظ���ائ���ف �جل���ام���ع���ات، و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا، 
�جل��ام��ع��ات،  وظ��ائ��ف  لتطوير  �لتطويرية  و�مل��ق��رح��ات 
بالإ�ضافة �إىل �أ�ضئلة عن متغري�ت �لدر��ضة �مل�ضتقلة )جهة 

�لعمل، و�لوظيفة �حلالية، و�لتخ�ض�ض �لأكادميي(.
و��ضتخدم �لباحث �ملنهج �لو�ضفي، وحدد جمتمع �لدر��ضة 
�لتعليم  وز�رة  وم�ضت�ضاري  ق��ي��اد�ت  جميع  من  وعينتها 
�لنتائج  ُعر�ضت  �لدر��ضة  �أدو�ت  تطبيق  وبعد  �ل��ع��ايل. 

و�لتو�ضيات، وكان من �أهم نتائجها:
�أظهرت  �لتدري�ض �جلامعي:  بو�قع وظيفة  يتعلق  فيما   .1
�لو�ضف  ذلك  على  �ملبحوثني  مو�فقة  �لدر��ضة  نتائج 
ووظيفة  �لعلمي  �لبحث  وظيفة  �أما  متو�ضطة،  بدرجة 

خدمة �ملجتمع فقد جاءت بدرجة منخف�ضة.
�لتدري�ض  وظيفة  تو�جه  �لتي  بالتحديات  يتعلق  وفيما   .2

يف  �ملجتمع  وخدمة  �لعلمي  �لبحث  ووظيفة  �جلامعي 
�لدر��ضة مو�فقة  نتائج  �أظهرت  �ل�ضعودية:  �جلامعات 
�أوردها  �لتي  �لتحديات  على  عالية  بدرجة  �ملبحوثني 

�لباحث يف �أد�ة �لدر��ضة.
كذلك �أظهرت نتائج �لدر��ضة فيما يتعلق باملقرحات   .3
وخدمة  �لعلمي  و�لبحث  �لتدري�ض  لوظيفة  �لتطويرية 
�ملجتمع يف �جلامعات �ل�ضعودية �لتي �قرحها �لباحث 

مو�فقة بدرجة عالية من قبل �ملبحوثني. 

اجلامعات  يف  التحويلية  القيادات  ــداد  اإع  .10
ال�سعودية: برنامج تدريبي مقرتح.
الباحث: ماجده بنت �إبر�هيم �جلارودي. 

امل�سرف على البحث: �أ.د. فهد بن �إبر�هيم �حلبيب.
ال�سنة: 1427ه�.

الدرجة العلمية: �لدكتور�ة.
اجلهة: جامعة �مللك �ضعود. 

ت�ضميم  �إىل  �لدر��ضة  ه��ذه  هدفت  البحث:  ملخ�ض 
و�لإد�ري��ة  �لأكادميية  �لقياد�ت  لإع��د�د  تدريبي  برنامج 
�ملهار�ت  �كت�ضاب  من  لتمكينهم  �ل�ضعودية  �جلامعات  يف 
يف  �لتحويلية  �لقيادة  لتطبيق  �جلامعي  للقائد  �لازمة 
بيئة عمل مليئة بالتحديات. ومن �أجل حتقيق هذ� �لهدف 

�ضعت �لدر��ضة �إىل �لإجابة عن �لأ�ضئلة �لتالية:
ما �جتاهات �لقياد�ت �حلالية يف �جلامعات �ل�ضعودية   .1
نحو �أهمية تدريبهم على �أ�ضاليب �لقيادة �لتحويلية يف 

�جلامعات �ل�ضعودية؟
للتدريب على  �جل��ام��ع��ات  �ل��ق��ي��اد�ت يف  ح��اج��ات  م��ا   .2

�لقيادة �لتحويلية من وجهة نظرهم؟
�أف���ر�د  ب��ني  �إح�ضائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  ه��ن��اك  ه��ل   .3
�ل��ت��دري��ب على  �أه��م��ي��ة  �ل��در����ض��ة يف �جت��اه��ه��م نحو 
ممار�ضة �لقيادة �لتحويلية، و�أهم �حلاجات �لتدريبية 
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بناء على متغري�ت:)�جلن�ض، �لتدريب، �ملوؤهل �لعلمي، 
�لتخ�ض�ض، �ضنو�ت �خلربة يف �لإد�رة(؟

ما �خلطة �لتدريبية �ملقرحة لبناء �لربنامج �لتدريبي   .4
�لقيادة  تطبيق  نحو  �جلامعية  �ل��ق��ي��اد�ت  لتاأهيل 

�لتحويلية يف �جلامعات؟
�جلامعية  �ل��ق��ي��اد�ت  لإك�ضاب  �مل��ق��رح  �لربنامج  م��ا   .5
�حل��اج��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  �لتحويلية  �ل��ق��ي��ادة  م��ه��ار�ت 

�لتدريبية لأفر�د �لد�ر�ضة؟
و��ضتخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�ضفي �مل�ضحي معتمدة على 
جامعتي  من  �لدر��ضة  عينة  على  ُطبقت  �لتي  �ل�ضتبانة 
جدة  يف  �لعزيز  عبد  و�مل��ل��ك  �ل��ري��ا���ض  يف  �ضعود  �مل��ل��ك 
 )203( منهم  ��ضتجاب  قائًد�.   )315( عددها  بلغ  �لتي 
من  ع��دد  ��ضُتخدمت  �لدر��ضة  نتائج  ولتحليل  ق��ي��اد�ت. 
�ملئوية،  و�لن�ضب  �لتكر�ر�ت،  وهي:  �لإح�ضائية  �لأ�ضاليب 
و�ملتو�ضط �حل�ضابي، و�لنحر�ف �ملعياري، ومعامل �رتباط 
�لتباين  وحتليل  كرونباخ(،  )�ألفا  ومعامل  )بري�ضون(، 

�لأحادي، و�ختبار )ت(.
وكانت �لنتائج �لتي تو�ضلت لها هذه �لدر��ضة على �لنحو 

�لتايل:
جاءت درجة �جتاه عينة �لدر��ضة نحو �أهمية �لتدريب   .1
 ،� جدًّ كبرية  بدرجة  �لتحويلية  �لقيادة  مهار�ت  على 
فقد بلغ �ملتو�ضط �لعام )4.5( من )0.5(  بانحر�ف 
�لقياد�ت  كافة  تاأييد  يعني  مم��ا   ،)0.6( معياري 
م��و���ض��وع �ل��در����ض��ة لأه��م��ي��ة �ل��ت��دري��ب على م��ه��ار�ت 

باأنها �ضت�ضهم يف  �لتام  �لقيادة �لتحويلية، و�قتناعهم 
رفع مهار�تهم �لقيادية يف جمال عملهم.

��ضتخد�م  على  �لدر��ضة  عينة  مو�فقة  درج��ة  ج��اءت   .2
�لقيادية  �أ�ضاليبهم  يف  �لتحويلية  �لقيادة  عنا�ضر 
�، فقد بلغ  و�إد�رتهم للعاملني معهم بدرجة كبرية جدًّ
�ملتو�ضط �لعام )4.5( من )0.5(  بانحر�ف معياري 
عنا�ضر  كافة  ��ضتخد�م  تاأييدهم  يعني  )0.6(، مما 

�لقيادة �لتحويلية يف �إد�رتهم للعاملني معهم.
م�ضتوى  عند  �إح�ضائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  ُوج���دت   .3
معنوية )0.05( ل�ضالح �لإناث يف �لجتاه نحو �أهمية 
�لتدريب على مهار�ت �لقيادة �لتحويلية يف �جلامعات. 
كما وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية ل�ضالح �لأفر�د 

�لذين �أخذو� دور�ت تدريبية بعد �لوظيفة.
يف حني ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى 
�حتياج  م��دى  يف  �لد�ر�ضة  �أف���ر�د  بني   )0.05( معنوية 
�لقيادة  م��ه��ار�ت  على  للتدريب  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لربنامج  لإع��د�د  �لازمة  �لفنية  �لعنا�ضر  �لتحويلية- 
�لدر��ضة  �أفر�د  �جتاهات  �لتحويلية-  للقياد�ت  �لتدريبي 
�لتحويلية  �لقيادة  مهار�ت  �لتدريب على  لأهمية  بالن�ضبة 

باختاف تخ�ض�ضاتهم- و�ضنو�ت خربتهم يف �لإد�رة.
لها  تو�فرت  �لتي  �ملعطيات  على  بناًء  �لباحثة  قامت  وقد 
تدريبي  برنامج  بت�ضميم  �لدر��ضة  �أفر�د  ��ضتجابات  من 
متكامل �ضمنته كل ما يحتاجه �لقادة للتمكن من ممار�ضة 

�لقيادة �لتحويلية يف حميط عملهم.
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   The rapid educational and technical developments as well as the 
incessant political, economic and social changes are equally important 
in the challenge that faces all world countries in the era of globalization. 
The role of higher education institutions is growing in the contribution 
of achieving sustained and balanced development which addresses 
recent matters of the present and the future, taking into consideration the 
preservation of cultural identity of each society and prepare its individuals 
to face the accompanying effects. 
   From this perspective, The Saudi Magazine for Higher Education, 
being one of the most important tools for scientific research, is required 
more than ever to keep up with all aspects of recent developments in 
Higher Education locally, regionally and internationally. This can be 
done by highlighting the main issues and experiments in a distinctive 
and scientific method, and strengthening (scientific partnership) with 
pioneer international magazines that are specialized in higher education. 
This real partnership should include strengthening professional ties with 
equal scientific magazines and learning from their leading experiences 
especially in keeping up with today's demands, as well as connecting with 
distinctive researchers and university professors who participate with the 
magazine. 
   An extensive look at the most important issues tackled by this edition 
shows the close relationship between the magazine its interests and the 
current development of universities and higher education institutions 
as well as the importance of cultural and scientific dimensions. This 
edition focused on developing university education in engineering 
from a comprehensive perspective. On the other hand, studies in this 
edition are greatly diverse as they discusses academic accreditation, 
scientific research and the relationship between modern technologies and 
intellectual security in the university; in addition to reviewing a summary 
of the Higher Education National Record Project in the Kingdom of Saudi 
Arabia. 
   In conclusion, I wish continuous success for the magazine and those 
who are working on it in achieving its desired goals and I would like 
to express my pleasure and pride of the researchers and professors who 
enriched this edition. 

dr. Khalid M. Al-Anqari 
The Minister of Higher 

Education and the 
Magazine's General 

Supervisor 
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 Universities serve many purposes in contemporary society: they train students in 

advanced technical skills, transmit the existing state of knowledge and understanding across 

a wide spectrum of fields, and provide an arena for the examination of social, ethical, and 

religious values.  One of their core purposes, however, is the sponsorship of original research-

and hence the discovery of new knowledge and new ways of understanding-both in practical 

fields (e.g., medicine, technology, business administration, urban planning) and in the theory-

oriented or value-based fields that underlie these (science and mathematics, social sciences, 

the humanities).  The problem is how best to organize the university’s research function, 

how to direct often severely limited resources of time, personnel, and money in the most 

productive way.

Part I: The Role of Research chairs in the university: Historical Perspective

 It is within this context that research chairs have their place.  Such chairs take many 

forms, are funded in different ways, and are established for very disparate reasons and 

RESEARcH cHAIRS: THE 
SAudI EXPERIEncE In THE 
LIGHT oF InTERnATIonAL 
PRAcTIcES

Prof. R. Stephen Humphreys
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History, university of california 

Santa-Barbara, uSA

Prof. nasser Al-Aqeeli

Dean of Scientific Research, King Fahd 
university of Petroleum & Minerals 
(KFuPM), dhahran, Saudi Arabia



12

purposes.  In the context of this paper, 

it is important to distinguish between 

professorial chairs in general, which are 

often intended simply to underwrite salary 

or general support for a highly distinguished 

scholar, whatever his or her field, from 

chairs that are focus on a defined field of 

inquiry.  Even in the latter case, many chairs 

are aimed more at ensuring teaching in that 

field than at supporting and underwriting 

research.  In this regard, it is important to 

note that only in recent decades have some 

chairs in the United States been targeted 

primarily at research rather than teaching.  

On the most general level, then, we can 

define a research chair as an academic 

position that provides a professor with a 

long-term, dedicated stream of funding to 

support his or her research (usually along 

with graduate teaching) in a specified field 

of inquiry.  

The underlying purpose of this mechanism 

is to ensure that adequate resources are 

focused on areas of especially high value, 

either because these areas are foundational 

within a well-established field of study, 

or because they address an urgent social 

need, or because they represent new, 

innovative areas of inquiry which lack a 

well-developed infrastructure.  The field of 

study to be supported by a research chair 

will be specified by the donor (who may be 

a wealthy individual or family, a business 

enterprise, or a government) that provides 

the funding.  The key point to remember 

is that a research chair is established in 

perpetuity, or at least for the long term, 

and that it draws on a dedicated source of 

funding, not the general revenues of the 

university. 

 Even with this capsule definition, 

it is apparent that research chairs present 

both opportunities and problems.  On the 

one hand, a research chair may make it 

possible to pursue critically important (or 

at least fascinating) areas of study or social 

problems that would otherwise be neglected 

due to lack of resources.  At its best, a 

research chair can be a catalyst, a source of 

energy, which opens up new possibilities 

across the university.  On the other hand, 

a donor (whether private or governmental) 

may want to support an excessively 

narrow field of inquiry, or one that may 

well become obsolete in the near future.  

Likewise, a richly supported research chair 

in an otherwise poorly funded institution 

may seriously distort the overall mission of 

that institution.  Most vexing, however, are 

the issues of donor control over governance 

and administration of the chair, including 

conflicts on how the chairholder should 

be appointed and how much oversight the 

donor should have over the chairholder’s 

research and teaching.  These issues arise 

even in the United States, where universities 
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are exceedingly jealous of their autonomy 

and prerogatives.

 Chairs are probably as old as 

universities, as a device to ensure that 

critical fields would be supervised by 

eminent senior scholars.   In the medieval 

Western university, chairs were established 

primarily to ensure the teaching of these 

subjects rather than to support research, but 

of course scholars had to write in order to 

teach.  In medieval times, universities were 

intimately connected with the Church, and 

that connection remained close until at least 

the eighteenth century.  For example, the 

University of Paris (Sorbonne) was subject 

to the authority of the Bishop of Paris.  He 

would of course pay particular attention 

to appointments and teaching in theology 

and canon law, rather less to medicine or 

Roman law, but he could intervene at any 

moment that he detected a threat to the 

overarching authority of the Church.  Over 

time, university faculties carved out a larger 

and larger domain of self-government, 

but it remains true today that chairs in 

Catholic theology (even in otherwise secular 

universities like Tübingen, and of course 

in Catholic institutions) are commonly 

subject to the authority of a bishop, who can 

demand adherence to official doctrine.  

In England, the relationship between 

church and university took a form that still 

exists, in which persons of great means 

established charitable trusts to support 

not only chairs but also whole colleges.  

But in so doing they did not necessarily 

claim direct governing authority over that 

chair.  Thus in the 1630s, the Archbishop 

of Canterbury, William Laud, provided the 

funds to establish a chair in Arabic, and 

the Laudian Chair remains today one of 

the most prestigious appointments in the 

world for the study of Arabic literature.  

(Ironically, it has never been held by a 

native speaker of Arabic, at least to the 

authors’ knowledge.)  But laymen could 

endow chairs as well, and most chairs at the 

ancient universities in Great Britain have 

come from such private donors.  Thus Sir 

Thomas Adams established the chair of 

Arabic at Cambridge (which has been held 

by at least one Arab).  There are exceptions, 

of course: King George III created the 

Regius Chair in Modern History at Oxford, 

and appointment to this latter remains even 

now a royal prerogative, conducted via the 

prime minister’s office.

It is useful to compare all this to the 

practices of the pre-modern Islamic 

world.  The Islamic world did not develop 

universities in anything like the modern 

sense of the word—that is, institutions 

which gathered together many fields of 

advanced study within a single overarching 
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structure.  However, from the eleventh 

century on, Islamic countries did create 

a vast array of colleges or madrasas, 

supported by charitable trusts (Awqaf).  

The core element in such a waqf was an 

endowment underwriting the salary and 

maintenance of a professor (mudarris).  In 

this manner, the madrasa was an institution 

built around an early form of the research 

chair.   For many centuries, the madrasa 

provided a remarkably flexible, durable, 

and almost universally available system of 

advanced instruction throughout the Islamic 

world.  

In its pre-modern form, the madrasa 

focused particularly on the teaching of 

fiqh and shari’a.   In a typical madrasa, 

the legal theories and doctrines of a single 

madhhab were taught, though a few did 

provide instruction in two or even all four 

of the madhhabs commonly recognized as 

“orthodox.”  The ordinary single-madhhab 

madrasa would have one professor of 

fiqh, though he was of course aided by 

his more advanced students.  In addition, 

other scholars might be appointed to 

teach subjects essential to the study of 

fiqh—Qur’an, hadith, Arabic grammar and 

rhetoric, some aspects of mathematics, 

etc.  So the curriculum was not a narrow 

one by any means, but in the final analysis 

it was focused on fiqh.  It is crucial to 

recognize that madrasas as such did not 

give degrees certifying the completion of a 

set curriculum.  Rather, certificates (ijazas) 

were given by the individual professors with 

whom one studied, and these ijazas simply 

stated that a given student had mastered 

the particular texts taught by the professor, 

and was now qualified to transmit and 

teach those texts himself.  A student had to 

gather up a lot of ijazas from many different 

professors in many different places before 

he could be considered a qualified scholar in 

his own right.

As noted above, the key element of the 

madrasa system was the waqf, equivalent 

to the European charitable trust.  A 

waqf first and foremost paid the salary 

and maintenance of a professor; only 

secondarily did it underwrite other costs 

of advanced education: fellowships for 

students, instruction in auxiliary subjects, 

the construction and maintenance of a 

suitable building (which would always 

include a mosque).  Some madrasas were 

able to attract additional awqaf as time went 

on, but most had to function on the basis 

of their initial endowments, and if those 

declined or failed, so would the madrasa 

itself.  Founding and maintaining a madrasa 

was a very expensive enterprise, so it is 

not surprising that the larger and more 

prestigious ones were established by rulers 
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or members of the ruling family (both male 

and female) and by high officials and senior 

military commanders. 

The traditional madrasa system remained 

intact and effective into the mid-nineteenth 

century, but thereafter it fell into a period of 

crisis.  Reforming governments, especially 

in Egypt and the Ottoman Empire, wanted to 

take direct control of awqaf and turned them 

over to government ministries, claiming 

that they would be better managed there.  

In this way those madrasas that survived 

this transformation were brought under 

government control and made subject to its 

policies.  On another level, the curriculum 

of the traditional madrasa was rigid and 

could not be remolded to fit the demands 

of a new, European-dominated age.  As 

new institutions were created—technical 

schools, military academies, teachers’ 

institutes, etc.—the traditional madrasas 

were marginalized and ultimately either 

disappeared or were transformed into 

something entirely different.  In the realm of 

higher education, universities of a European 

type were established in Cairo and Istanbul 

in the early twentieth century, and the 

traditional madrasa finally faded from the 

scene.

 In the nineteenth century, 

Europe also saw governments take an 

increasingly direct role in the financing and 

administrative oversight of both ancient 

universities like Heidelberg or Tübingen 

and new universities like Berlin.   In spite 

of this level of control, many governments 

respected the core principles of academic 

freedom and university autonomy in 

internal affairs.  (Sometimes, of course, 

they did not.)  In either case, however, 

European governments took a central 

role in authorizing and funding any new 

professorial chairs.  The chairholders were 

always expected to be eminent scholars and 

to devote much of their time to research 

and writing, but their formal responsibility 

was to oversee and direct teaching in their 

subjects, even if most actual instruction 

was assigned to the various assistants and 

lecturers under their authority.  In Germany, 

the Netherlands, and France today, 

however, their responsibilities have changed 

somewhat, and the holder of a professorial 

chair is in effect the director of a research 

institute.   In recent years, we have seen 

this pattern in Canada as well. The British 

model continued to rely chiefly on private 

donors, typically wealthy individuals, 

and continues to do so today; even now 

chairholders as such are charged with 

responsibility for curriculum and degree 

examinations rather with directing the 

research of other faculty and staff members.   

Not surprisingly, the United States adheres 

generally to the British model: chairs there 
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are almost always funded by private donors 

(individuals, foundations, or corporations), 

as they have been since Harvard College 

was founded in 1636. 

For instance, the University of California 

at Santa Barbara (is a young one) became 

a doctoral campus only in 1958—and it 

has developed a quite distinctive profile 

that differs in certain respects from any 

of the models sketched above.  There 

are now fifty-two chairs, as opposed to 

twelve in 1990.  Every one of these is 

funded (typically at amounts ranging 

from $500,000 to $1,000,000) by private 

donors—sometimes a wealthy individual 

or family, occasionally a consortium of 

like-minded people.  The majority are in 

the so-called STEM disciplines (sciences, 

technology, engineering, mathematics), 

but the humanities and social sciences 

have received considerable support as 

well.  Some chairs represent a spontaneous 

expression of interest by a donor who has 

a special interest of his or her own, as 

in the chairs for Tibetan Buddhism and 

Islamic Studies.  Other donors have been 

assiduously courted for months or years by 

university development officers.  Most of 

these chairs are intended to support both 

research and teaching in a particular field—

the Sikh religion, systems engineering, 

environmental studies, etc.  A few support 

the deanships of the various colleges.  In 

every case, however, the chairholder’s 

normal salary is paid by the university 

from the regular operating funds it receives 

annually from the state legislature.  A 

chairholder’s salary is not tied to the chair 

he holds, but rather to his professorial rank.  

For this reason, the funds generated by the 

chairs do not pay salary, but rather provide 

direct support for research, graduate student 

aid, etc.   At UC-Santa Barbara, then, 

research chairs are a kind of hybrid between 

public (governmental) and private funding.

It is clear from what we have said above 

that there is no standard way of determining 

priorities for research chairs, simply 

because such chairs have so many disparate 

purposes.   Many universities, but not all, 

establish an active (not to say aggressive) 

program of priorities, of fields that they are 

especially interested in developing, and then 

go looking for donors who can be induced to 

contribute to these fields—usually in return 

for nothing more than the honor of having 

a building, or at least a chair, named after 

them.  Such priorities sometimes reflect the 

vision and purposes of a senior university 

official (a chancellor or dean), but often they 

bubble up from members of the faculty, who 

must then persuade senior administrators to 

buy into their project.  However, sometimes 

a donor just shows up with an idea of his 



17

own, and then the faculty and administrators 

have to decide whether that idea is one 

they want to pursue.  In the United States, 

in short, priorities for chairs and the 

programs they support are determined 

by an ever-changing mixture of planning 

and improvisation.  The disadvantages of 

diffuseness, of spreading resources too thin, 

are felt to be offset by flexibility and the 

possibility of seizing new or unexpected 

opportunities.

Continental Europe has a more top-down, 

centralized approach, as one would expect 

in societies where governments play such a 

large part in university funding, and where 

private giving is not a major element of the 

culture.  This does not mean that proposals 

for new research chairs are originally 

framed in government ministries, but it does 

mean that universities have to persuade 

the relevant ministries to include their 

proposals in their budgetary planning.  In 

short, the business of prioritization is much 

more explicitly a matter of national higher-

education and research policy than in the 

United States.

Part II: Funding Research Chairs: 

Purposes, Sources, Sustainability

 Research chairs require funding on 

a permanent or at least long-term basis, 

because they are expected to design and 

carry out major projects that will make a real 

difference within their respective fields of 

study.  In the most favorable circumstances 

it is hardly possible to design a project, 

gather and train personnel, conduct a serious 

concrete research program, and interpret and 

publish the results in less than five years.  

Normally it takes much longer than that.  If 

a research chair is expected to develop and 

supervise a continuing research program, 

one must often think in terms of decades.  

For this reason, the establishment of a 

research chair represents one of the most 

serious commitments that any university 

can make, because the resources committed 

to that chair will not be available for other 

university purposes, no matter how urgent.

There are thus three key issues:

(1) defining the level of long-term funding 

needed for a research chair to achieve its 

purposes

(2) identifying funding sources that are 

capable of providing resources at that 

level

(3) ensuring that the needed level of funding 

can actually be sustained, renewed, and 

even increased over a long period of 

time.  However, the third point brings up 

the issue of chairholder’s responsibility 

to maintain and enhance funding through 
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outside grants and new gifts, which can 

be discussed in a different venue.  

 There are, broadly speaking, two 

ways of generating durable funding.  The 

first is a permanent endowment, which 

may be provided by a wealthy individual, 

a foundation or business, or even a 

government agency.  The second is a long-

term commitment to a given research 

program, but one that has a termination date 

after which it must be renewed or closed 

down.  The latter arrangement is of course 

more typical of businesses and governments, 

since they must retain a high degree of 

flexibility in order to address changing 

economic conditions or social needs.  One 

can also make full use of current funding, all 

of which goes directly to support research: 

a million dollars in annual funding yields a 

million dollars of research.  

The permanent endowment (characterized 

by the Islamic waqf and the Western 

charitable trust) had obvious advantages in 

ensuring an ongoing, unlimited commitment 

to a field of study, and some chairs in the 

West have indeed endured for centuries.  

On the other hand, endowments are highly 

inefficient in terms of current research 

support—i.e., a million dollars given to an 

endowment fund will yield only $45,000 

in annual research expenditures.  Likewise, 

permanent endowments are subject to 

mismanagement, decay, and a failure to 

keep up with real costs.  A munificent gift 

of $500,000 forty years ago—easily enough 

to pay the salary of a full professor in the 

United States, for instance—will today not 

even pay the tuition and fees of a graduate 

assistant, let alone a living stipend.  Finally, 

such endowments can become obsolete; they 

can be dedicated to fields of study that no 

longer seem interesting or worthwhile. 

Whether the funding for a research chair 

comes from a long-term grant commitment 

or a permanent endowment, however, it can 

only happen when donors are persuaded 

of the extraordinary importance—whether 

scientific, cultural, social, political, or 

economic—of a research program.  It 

must be something that induces a donor 

to commit very large sums of money that 

might easily be used for some other purpose.  

In an age of rapid development and real 

excitement in medicine, engineering, and the 

sciences, it is not difficult to find support, 

often very generous support, for new 

research chairs in those fields.  The economy 

is a much more troubled domain, obviously, 

but the critical political concerns prompted 

by rapidly changing business models, 

financial crises, environmental pressures, 

the need for sustainable and equitable 

development, etc., mean that research chairs 

in these areas will also find support.  In all 
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these areas we are dealing with areas of 

acute public concern, areas in which people 

are urgently demanding solutions.   

In contrast, the arenas of culture and human 

expression (literature, philosophy, history) 

seem rather more remote to most people, 

even though they have always been a core 

element within university curricula.  The 

great exception in this domain might be 

religion—not only in Muslim countries 

but equally (albeit in a different form) in 

the contemporary United States.  Because 

culture is usually not seen as an urgent 

public concern, we should not expect 

business or government to channel much 

money toward research chairs in this area.  

Typically, new research chairs are created 

because a wealthy family or individual feels 

a personal commitment to the heritage of 

Greek civilization or ethics.  Moreover, 

research chairs in the cultural arena are 

almost always established via permanent 

endowments, because they embody a desire 

to ensure that a cherished aspect of human 

thought and culture will be carried forward 

into the future in perpetuity.  Sometimes 

such gifts happen spontaneously, but more 

often because a university has devoted a 

lot of effort to cultivating ties with possible 

donors over many years.  This process 

absolutely requires that a university have 

a very clear sense of its mission, of the 

values it represents, of the goals it hopes 

to achieve.  People will not turn over their 

personal fortunes to institutions that do not 

seem to embody the values they hold dear.

This last point takes us to a larger issue: 

what level of achievement should donors 

(governmental or private sector) expect from 

the research chairs they have established?  

Given the level of funding that they have 

committed, they surely have the right to 

expect a good deal—but in what form?  

The answer differs somewhat according 

to the nature of the chair.  Each field will 

develop its own set of metrics, and it is 

simply a fact of life that researchers in 

the natural sciences produce many more 

publications than their counterparts in 

history or literature.   It is fair to say, 

however, that every research chair should 

produce students who are ready to carry 

on its mission into the next generation.  A 

research chair devoted to oncology should 

produce a body of cancer researchers who 

are at the cutting edge of that field, and 

who are able over time to establish research 

institutes of their own.  A chair in Classical 

Arabic literature should train students who 

are fully equipped not only to transmit the 

turath but to explore it as a living vehicle of 

human expression.  In some cases (though 

not all), this training mission may actually 

be the most valuable aspect of its work.  It 

is undoubtedly important that a chairholder 

in Islamic Studies might have produced 

six substantial books.  It is surely no less 

important that  the chairholder has trained 
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twenty new scholars who have gone on to 

teach this field in their own universities.

In the final analysis, the real role of a 

research chair is to provide visibility for 

the field it represents, and leadership within 

that field.  A research chair singles out a 

given area of inquiry as one of particular 

importance within the university, and more 

broadly for society as a whole.  Leadership 

does not necessarily mean producing 

the most research or even the very best 

research—that is always unpredictable.  It 

does mean always producing research of 

high quality that moves a field forward, and 

providing training for the next generation to 

ensure that a field remains vital and active.

Part III: experiences of different 

countries and some reflections

As it has been shown in the previous 

sections of this article, the idea and concept 

of research chairs that are dedicated for 

specific topics was not developed in specific 

countries with complete isolation. The 

experience has taken different forms and 

models and the achieved success was also 

varying. In the upcoming part we will shed 

some light on the different experiences 

that took place in 2 countries belonging to 

different continents for the completeness of 

the argument. The experiences of research 

chairs in Canada and Malaysia will be 

highlighted and major differences will be 

articulated. 

It can be stated that research chairs has 

spread in multiple countries and were not 

keyed to specific continents or civilizations. 

For instance, one of the most famous 

research chairs is “Henry Lucas” in 

Cambridge University which funded more 

than 17 scientists including “Isaac Newton” 

in the late seventeenth century.

 As for the current research chairs’ 

experience in different countries we 

may start with the Canadian experience 

in which the program was initiated in 

the year 2000 as part of a governmental 

effort to fund more research and secure 

achievements of higher levels for greater 

developments and growth. The number of 

research chairs has reached so far around 

2000 chairs [Ref 1] and the government 

has devoted over 300 Million dollars per 

year to attract distinguished scientists and 

keep adequate amount of support to fund 

their research activities. Currently, the 

declared amount that was spent on research 

chairs since the inception of the program 

is around 1.7 billion dollars up to the year 

2007 [Ref 2, Ref 3]. The attraction for 

this program is not only for professors 

within the boundaries of Canada, but it was 

primarily to attract foreign scientists to join 

a Canadian university and be retained for 

longer periods. In the Canadian experience, 

there exist two tier systems to fund research 

chairs, where Tier 1 is dedicated to world-

leaders in specific scientific fields who can 
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be funded for 7 years for around 200K$/

year, whereas Tier 2 is for younger scientists 

who have a potential for leadership in their 

fields and they are funded for 5 years for an 

amount of 100K$/year. 

For the aforementioned programs, the 

government has laid down some rules 

and foundations on both the universities 

hosting the chairs and the chairs secretariats 

which assure higher quality outcomes 

and smoother progress when it comes to 

financial obligations and review. According 

to the latest statistics of these chair program 

(offered by Canada Research Chairs), it 

was declared that 26.6% of the research 

chairs (around 359 positions) were awarded 

for recruits from outside Canada [Ref 3]. 

This certainly highlights the role of these 

chairs in enriching the experiences of 

universities and giving them leverages to 

recruit world-class leaders with dedicated 

resources; which is a recipe for success 

when the steady fund is availed for top 

scientists to choose their projects and work 

without worrying about the stability of their 

research. It can also provide them with the 

financial stability to have longer plans for 

their research programs. 

There has been a study on the Canadian 

experience in research chairs done by “RA 

Malatest & Associates” [Ref 4], which 

indicated that since the introduction of the 

program there was an increase of 59.9% 

in the research outcomes in addition to 

registering 112 patents that has direct 

relation to industry (and 224 disclaimers). 

Moreover, around 108 new medications 

were discovered in addition to 14 patents 

that were awarded international prizes. 

This is in addition to the training of 

students, post-docs and even administrators. 

The report also highlighted the attained 

collaboration between universities and 

different industries. 

Many years ago, many other countries, like 

China, India, South Korea and Malaysia 

have established similar research chairs 

program in order to catch up with the recent 

advancements in research and fulfill the 

growing demands for higher economical 

competency. However, by looking into 

all experiences it can be declared that 

the Canadian experience was the most 

impactful/institutionalized and more 

organized and ambitious as the target was 

to bring on Canada to be amongst the 

top 5 world-leading countries in research 

and innovation by the end of 2010. 

Whereas in the United States the research 

chairs programs was never part of the 

governmental efforts to support research but 

rather it was directly run and administered 

by universities in which institutions are 

responsible for raising their own funds and 

maintaining the relationship with donors. 

Similar modes of operation were followed in 

England and Germany whereas France has 
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embarked on introducing a dramatic change 

in their research chairs program after the 

Canadian experience. 

 As we are starting the highlights 

on the Malaysian experience in research 

chairs, it is important to shed some light of 

the different classification of research chairs 

as there has been some distribution in the 

numbers of research chairs in Malaysia. The 

classification of research chairs follows 4 

different categories: 

1- Permanent research chairs: those are 

chairs that span over more than 10 years 

and are established in universities and 

institutions carrying the name of the 

person who is funding the chair. There 

have been many examples in reputable 

universities and one of the most famous 

chairs in Henry Lucas in Cambridge 

which is over 340 years old.

2- Temporary research chairs/grants: which 

span over 3 years minimum and the 

y are generally funded for more than 

500,000 SR/year. Most research chairs 

in Saudi universities are this type and by 

definition these chairs are bound by the 

funding time and they could finish after 

the expiration/depletion of funding. We’ll 

be giving more reflections on these kinds 

of chairs in our discussion in the Saudi 

experience of research chairs. 

3- Endowed chairs: these chairs are 

connected to endowed assets or 

investments and they have an annual 

return in the vicinity of 500,000 SR/

year. These chairs are usually subject 

to the conditions placed upfront by the 

endowment itself and the person who 

is funding. It is worth mentioning that 

Muslims were the first to introduce these 

kinds of chairs.

4- Honorary chairs: These kinds of chairs 

are usually established in institutions 

to honor an exceptional faculty who 

had ground-breaking achievements and 

it is usually considered as a testament 

on the value of the faculty from the 

university side. These chairs could be 

established for people who had effective 

contributions in the community or 

society, so it doesn’t necessary go to 

academic personal only. 

Now, since we have established the 

previous classification, we can reflect on 

the Malaysian experience in which the 

funding for research chairs was distributed 

amongst the previous categories [Ref 5]. In 

Malaysia, the University of Sarawak has 

established around 8 preeminent chairs with 

a total fund of more than 17 million riyals 

and their topics were extremely varying 

between anthropology to computer science 

to chemistry and nature. Furthermore, the 

same university has established temporary 

chairs in around 30 topics of interest to the 
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local and scientific community. Moreover, 

the numbers of research chairs in other 

Malaysian institutions can be looked at and 

more examples can be given, but we’ll focus 

on the common issues of Malaysian chairs 

and what lessons can be taken from them. 

It was noted that the permanent chairs in 

all Malaysian universities don’t go beyond 

20 chairs, whereas the temporary chairs 

have reached hundreds. The reason for such 

selectivity in the research chairs is for the 

period of the research chair which is quite 

open and even if the chair person decides 

to leave the chair, the chair will remain 

with another chair holder. The majority of 

funding in research chairs comes from the 

ministry of higher education, and small 

contribution is coming from private sector. 

These chairs are very demanding when it 

comes to their expectations and the selection 

of the chair holder, thus, the chair holder is 

complexly exempted from any other duty 

and his time is totally devoted to oversee 

the chair’s activities. As for the assessment, 

these chairs do submit a 3 months report on 

their progress to university administration 

in which they are hosted which is usually 

sent to the ministry of higher education 

for evaluation and assessment. Despite the 

fact that such 3-months period seem to be 

very short for writing a progress or even 

materializing a progress, it shows how much 

scrutiny and demand these chairs are placed 

at.   

It is safe to mention at this stage that the 

key challenges that are faced by research 

chairs are probably limited funding versus 

ambitious goals in addition to other issues 

related to governance and assessment. The 

main reason for establishing a chair is to 

provide support to very focused research 

activities with specific goals in mind. In 

some fields, it would be quite difficult to 

secure funding on certain topics, especially 

if they don’t have direct impact that can be 

seen soon. Additionally, in most cases the 

ambitions of research chairs go beyond the 

limited funding especially if the risk factors 

in research are placed into the situation. 

This has led some chairs to adopt other 

modalities where they can generate funding 

or operate on profitability basis which might 

limit the usefulness and impact of these 

chairs. In all cases, whoever is providing 

funding for the research chairs need to be 

educated about the possible impact of the 

chair and some patience need to be shown 

during the execution of the chair programs. 

As for the governance of research chairs, 

some governance models were adopted 

and it appears that the most impactful 

chairs are those who are given freedom and 

flexibility to run the fund and be responsible 

about the outcomes. Of course, this can be 
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granted with proper assessment in which 

the chairs can provide periodical reports 

about their activities and at longer periods, 

more profound evaluation can be carried 

out. Another vital challenge is the proper 

articulation of the goals of the chair as these 

have to be clear from the beginning for both 

the chair holder and sponsor and mutual 

agreement need to be reached. 

By looking into the different experiences of 

countries in the endeavor of research chairs, 

it appears there is no one right model for 

chair operation. However, in general such 

issue depends heavily on the purpose and 

specific context of each chair.  Chairs that 

oversee complex research programs are very 

different from chairs devoted to advanced 

instruction as well as research. Moreover, 

engineering and humanities chairs really 

operate very differently. 

Part IV: the Saudi experience  

The interest in research chairs in the region 

has started since the mid 80’s, despite the 

fact that no research chairs were established 

then at any Saudi institution. The kingdom 

of Saudi Arabia has used these research 

chairs to trigger interests and dialogue 

with other cultures and civilizations and 

highlight the principles of Islam that calls 

for peace and affection. For those reasons, 

King Fahd supported this endeavor of 

establishing different chairs dedicated 

for the aforementioned reasons, and one 

of the first chairs that were established is 

King Abdulaziz Chair in the University of 

California Santa-Barbara (established in 

1984 and held by Prof. Stephen Humphries, 

who is co-authoring this article). Additional 

chairs include: King Fahd Chair in Harvard 

University (1993), King Fahd Chair in 

University of London (1995) and Prince 

Naif Chair in University of Moscow (1996).  

Since then, the kingdom’s interest in 

funding research has increased and currently 

it amounts to around 3% of its budget, 

thus, there has been more funding given to 

universities to help their research activities. 

Nevertheless, there hasn’t been a formal 

program to fund research chairs at Saudi 

universities (analogous to the Canadian 

experience) and the primary sources of 

funding for research chairs in the Saudi 

universities come from private sources, 

including Saudi leaders, businessmen and 

society personalities.   

In the kingdom of Saudi Arabia, we have 

had around 50 research chairs in the year 

2007 and this number has grown steadily 

till it has reached over 250 by the end of 

the year 2011. However, it is important 

to mention that these numbers were taken 

from personal searches in universities 

and websites and an official number 

need to be identified. According to the 
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authors’ knowledge, the first chair that 

was introduced in the Saudi universities 

belongs to king Fahd university of 

petroleum & Minerals (KFUPM) in the 

department of Electrical Engineering (in 

the field of communication) from the year 

1996 till today. However, the distribution 

of research chairs in Saudi universities is 

very variable as there are 32 universities 

in the kingdom in which 24 of them are 

government institutions and 8 are private. 

Amongst all Saudi universities, King 

Saud University has the largest number of 

research chairs in which they have reached 

around 124 chairs in different topics. 

Then comes Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University which has around 41 

chairs, then King Abdulaziz University of 

around 28, then King Fahd University of 

Petroleum & Minerals of 25 chairs. All the 

aforementioned institutions have significant 

number of chairs and other universities have 

way lower numbers in which chairs do not 

exceed 26- in each university. This is in 

addition to some of the newly established 

universities in Saudi Arabia that showed 

significant interest in securing research 

chairs and looked after some donors to fund 

their research activities. Of the published 

data, it seems Hail University has around 

6 research chairs which is a good number 

by looking into the short history of the 

university, and interestingly enough most 

of these chairs were funded by personalities 

from the same region.

A quick analysis into the different specialties 

offered by the research chairs into the Saudi 

institutions, it is evident that specialties fall 

under 4 main categories: basic sciences, 

medical, humanities, and engineering. Of 

course, no focus was found in a single 

university over a specific type of research 

chairs but rather there is a distribution 

of chairs over most of specialties. As for 

the different sources of funding, it can be 

classified into 4 different sources, namely: 

universities’ endowments, Ministry of 

Higher Education fund for chairs, gifts and 

the self-sustaining fund generated by the 

chair itself. However, by looking carefully 

into the different funding provided for 

chairs, it is evident that the majority of 

funding comes from society personalities 

rather than companies. This certainly 

highlights that such personalities wanted to 

fulfill their social obligations/responsibilities 

(internal motivation as there is no formal 

obligation on them). Such analysis 

certainly poses a question on the expected 

contribution of companies who are having 

a great share in the Saudi economy as it is 

really expected to fund different activities 

at universities and try to give generous 

contributions through research chairs (be it 

in their specific operations and interest or as 
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contributions to solving community issues). 

One of the major issues related to the 

operation and efficiency of research chairs 

is their operational model and the proper 

platform at which their activities can 

be offered. By looking on the available 

information on the research chairs, it seems 

there is no unique model at which they 

operate as there have been variable actions 

and dimensionalities for their funding and 

support of activities. The experience and 

operational models of Saudi research chairs 

was highlighted in multiple occasions and 

in different venues, one of the latest is 

the May 2012 workshop hosted by Imam 

University on research chairs. According 

to the authors’ observations, the activities 

span over complete dedication of resources 

towards the chairholder’s activities to 

offering funds and calling for proposals in 

the field of the research chair. This variation 

was also observed in chairs operating at 

the same institution. There are also some 

chairs where universities appoint professors 

who manage the chair’s activities and 

some eminent scientists are being hired to 

participate in the different research activities 

related to the chairs; in other words, they 

are being hired on part-time basis in order 

to participate “partially” in the research 

activities carried out by the chair. This later 

model is being followed in some Saudi 

institutions in order to go over the very 

competitive salaries that are being offered to 

world-class chair professors, which can very 

easily deplete the resources of the chair. As 

stated earlier, the available resources can 

very much determine the directions of the 

chair and the limitation in funding can very 

much limit its usefulness. This scenario 

is especially true when the funding for a 

research chair is provided under the full 

employment of the chairholder by the Saudi 

university; compared to the earlier stories 

of some Saudi research chairs being funded 

in western institutions. In any case, the 

leadership of the hosting Saudi university 

has to make some vital choices when it 

comes to the operational model of the chair 

and ensuring that there is a balance between 

the chair’s anticipated performance and 

the available gift by the donor. We believe 

the universities have great responsibilities 

toward monitoring the performance of 

research chairs and ensuring they are 

progressing towards satisfactory fulfillment 

of their mandates. 

It would be interesting towards the end 

of this article to shed some light on the 

achievements of the chairs’ program in 

the Saudi universities and extract the best 

lessons learned from this experience. 

The authors believe it is important to 

establish some sort of coordination between 

universities with respect to the chairs’ 

program as it has been observed that 
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clear overlap existed between different 

institutions by funding research chairs that 

serve somewhat similar purposes. Of course, 

we are not calling for abandoning funding 

any topic when it is already funded in an 

institutions (whether fully or partially) but 

it is important to avoid duplication. It is 

equally important to establish a database 

that brings together information about all 

available chairs in the Saudi universities and 

provide some insights in their performance. 

Meetings to share experience are also 

excellent mean for institutions to learn from 

each other and provide a fair assessment 

of the experience since it is been there 

since the 90’s. It is believed that despite 

the fact that Saudi universities have longer 

experience compared to the Canadian 

institutions one can very easily observe the 

different outcomes. The work in Canadian 

universities is more institutionalized 

and perhaps this is what is needed in our 

experience. It is important to remember that 

research chairs are not looked at as social 

responsibility but rather as an economical 

addition that can have a remarkable impact 

on the overall development of the nation. 

There has to be some learning that is 

provided to different universities and some 

minimum standards need to be deployed in 

order to ensure continuity of the program 

and ensure wider participation from 

different parties. 
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Abstract

     The study aimed to identify Ethics of scientific research among students in the college 
of Humanities at King Saud University. The study population consisted of all members of 
the faculty of PhDs in these colleges (Education, Languages and Translation, Arts, Business 
Administration) in King Saud University for the second semester of the academic year 14311432/ 
and the e›s (250) individuals. After the distribution of the study tool to all members of the study, 
the obtained responses are (124). The percentage was approximately (50%) of the full members 
of the study. To answer the questions of the study, a descriptive analysis approach was used. 
Averages, standard deviations and variance analysis have been used to process the data.

      The results of the study were: The overall appreciation of the tool was moderately, as the 
arithmetic average (2.48), the same was the case with all areas of study. As for the paragraphs 
of the results of the study showed the presence of five vertebrae in the appreciation of low 
degree. The study also found no statistically significant differences on the overall utility of the 
study due to the variables of gender and academic rank. In light of the findings of the study, 
researchers mentioned a number of recommendations including: the need to emphasize the 
existence of a courses or part of the courses regarding the ethics of scientific research in the 
academic programs, to attach great importance to the graduate student as a scientific researcher, 
and the need of more attention to him through his preparation, training and rehabilitation, and 
the need to create a fund to support researchers from outstanding students in all colleges and 
universities to stimulate their abilities on scientific research, as well as the need for the Ministry 
of Education and Higher Education to develop curricula and teaching methods concerned with 
the development of research culture among students, and to establish a scientific journal to raise 
awareness of the ethics of scientific research.

Keywords: ethics, Scientific Research
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Abstract

This study aimed to measure the degree of application of the principles of academic accreditation 

in public universities of Jordan from the viewpoint of academic leaders in which, and to achieve 

the goal of the study, the researcher used the descriptive analytical method by designing a 

questionnaire to ensure validity and reliability, have been distributed to a sample study, which 

consisted of (147) commander of academics from three universities Jordanian is the University 

of Jordan and Yarmouk University and the University of Mutah, and the results showed that 

the degree of application of the principles of academic accreditation from the standpoint 

of academic leaders came within the degree of implementation is high, and the presence of 

statistically significant differences at the significance level (α ≥ 0.05), on the areas of leadership 

and administrative and faculty members due to the variable sex, and were the differences for 

the benefit of academic leaders of the male and results also showed no statistically significant 

differences at the significance level (α ≥ 0.05), due to the variable of the university, and the 

presence of statistically significant differences at the significance level (α ≥ 0.05), for each area 

of the tool due to the variable academic rank, and building on the results, the study recommended 

a set of recommendations.

Key words: Accreditation, standards, public universities.
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Abstract

This research aimed to identify the risks of modern technology to the intellectual security, by 

polling a sample of Al-Balqa University Students of (250) students in the districts of south. 

Results showed that risks was high in the areas of (ethical & political & intellectual and cultural 

subjection), whereas the other risks were at the medium level in the psychological area. The 

results also showed no differences have statistical indications in the fields of management, this 

is attributed to the tow specializations changes, the academic year, then the research has come 

to setting some of recommendations. 

Key Words:  Modern Technology, Intellectual Security
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Abstract

The development of higher education in the Kingdom of Saudi Arabia can be described as an 

epic situation.  To follow the sequence of events and diversity of processes, both quantitative 

and qualitative measures, the scholar finds that the events of this epic phenomenon is ever 

evolving throughout decades. The idea to monitor this process has grown and expanded to 

include general details, the main lines, patterns of development, and methods of performance 

and mechanisms to achieve its objectives.

The development of higher education  worth to be well documented in a record to be come 

as a major reference about the higher education Saudi Arabia. The process of preparing the 

record has turned into an action plan, under the supervision of the «Center for Higher Education 

Research and Studies (CHERS)», Ministry of Higher Education. The implementation of such 

efforts has been made possible by utilizing the potential human and financial resources reserved 

for the project.

After extensive studies of the content of this record that included  exploring facts, events, and 

efforts over more than seventy years, it was appropriate to call the title «The National Record of 

Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia», to match the name to its content.

The record is an attempt to explore history, describe the current situation, and monitor indicators 

R
es

ea
rc

h 
pr

oj
ec

ts



33

and visions for the future in order to build long-term plans. The record references were sporadic 

including evidences, journals, annual reports, periodicals, and other information sources. 

The introduction of the record is meant to highlight the objectives, ideas of this record, the 

development of events of the history of Saudi Arabia in general, education movement in 

particular, and practice the process in the dissemination of higher education more specifically.

The preface of the record contains descriptive analysis of education policies in Saudi Arabia, 

which are the foundations of the educational development. Furthermore, the preface includes 

the goals and philosophy of a higher education in Saudi Arabia.

The contents of the record are presented in fourteen chapters, contained in four volumes, singled 

out by each section of which: stage, pattern, framework, subject, sequence of topics. The first 

volume included establishment and emergence of higher education, Qualitative growth of higher 

education and the council of higher education and its role in supervision and policy planning. 

The second volume included higher education institutions, development stages and patterns, 

admission and accessibility, student’s affair and faculty staff, administrative and technical 

support. Volume three contains quality assurance frameworks in higher education, scientific 

research, higher education finance, higher education and the labor market. Subjects such 

scholarships and cultural missions, higher education relations with regional and international 

associations and universities, Statistical data and indicators of higher education and future 

vision of higher education presented in volume four.




