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  :ملخص
 الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة لحریةا واقع على التعرف إلى الدراسة ھدفت

 في المقترحة والحلول ،حریتھ تواجھ التي التحدیات عن الكشف ثم ومن السعودیة، الحكومیة
 تاستخدم الدراسة أھداف ولتحقیق التدریس، ھیئة أعضاء نظر وجھة من ٢٠٣٠ رؤیة ضوء

) ٢٠ (على الدراسة وطبقت معلومات،ال علجم أداًةك المقابلة على اعتمدت كما ،الوصفي المنھج
 وخلصت فیصل، والملك عبدالعزیز الملكو سعود الملك :جامعات من تدریس ھیئة عضو

 لكل كإجابة مفاھیم أربعة بواقع )Themes( مفھومًا عشر اثني في تمثلت نتائج إلى الدراسة
 األكادیمیة لحریةل المنخفض العام المستوى النتائج وكشفت ،الثالث الدراسة تساؤالت من تساؤل

 عن والتعبیر ،القرار واتخاذ ،العلمي البحث: الثالث المجاالت في األكادیمیة الجامعي ألستاذل
 المجتمع طبیعة أن النتائج بینت كما التدریس، مجال في لھ مرتفع مستوى أظھرت بینما الرأي،

 لألستاذ تحدیًا تمثل والدعم ةوالبیروقراطی األكادیمیة البیئة داخل السائد والجو المحافظ السعودي
 تلك جھةموا شأنھا من ممارسات أربع أن النتائج وأظھرت عملھ، في حریتھ ممارسة في الجامعي
 حریتھ، مستوى ورفع الجامعي األستاذ لحریة الجامعة دعم :وھي علیھا والتغلب التحدیات

 تبین أخالقیة مدونة ووجود الحریة، من أكبر مساحة توفیر في الجامعة استقالل دور أوضحتو
 األستاذ فیھم بما للجمیع حمایة من علیھ یترتب وما الجامعي األستاذ بحقوق یتعلق ما كل

 والبرامج الندوات طریق عن األكادیمیة الحریة بأھمیة الوعي ونشر تكثیف وأخیرًا الجامعي،
  . المختلفة المؤسسات مع المشترك والتعاون والمؤتمرات

 التعلیم في قضایا – التدریس ھیئة أعضاء – العالي التعلیم - األكادیمیة یةالحر :مفتاحیة كلمات
  .الجامعي

The Reality of Academic Freedom of Professors at Saudi 
Government  Universities: Challenges and Solutions in View of 

Vision 2030 
Abstruct: 

The purpose of this study was to investigate the degree of Academic 
Freedom in Saudi government universities. It identified the challenges 
facing the academic freedom, and then proposed solutions to overcome 
them in view of vision 2030 goals from the point of view of faculty 
members. The study was carried out using a descriptive research design. 
Interviewing was adopted as the instrument for this study. A cohort of 20 
professors from three universities - King Saud University, King Abdulaziz 
University, and King Faisal University- participated in the study. The 
results of the study revealed that the degree of academic freedom was low 
in three fields: research, decision-making, and expressing opinions. 
However, the degree of academic freedom was high in terms of teaching. 
Regarding challenges, the results revealed four factors that obstructed 
professors' freedom. These included the conservative nature of the Saudi 
society, the nature of academic environment, bureaucracy, and financial 
support. The study contained some effective solutions to overcome 
challenges that obstructed academic freedom. Recommendations for 
academic freedom at universities involved autonomy to universities, 
issuance of code of ethics, raising awareness on the need for academic 
freedom by way of organizing conferences, seminars, programs, and 
collaboration with other institutions. 
Key Words: Academic Freedom – National Transformation Program – 
Higher Education – Faculty Members – Issues in Education. 
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  :مقدمة
 ،السعودي والمجتمع للدولة جدیدة حمالم ٢٠٣٠ رؤیة بإطالق السعودیة الحكومة رسمت

 الدولة مؤسسات امتالك ولعل ،وأفراده المجتمع لمؤسسات مختلفًا نمطًا ملتقد الرؤیة ھذه انطلقتو
 ضمان على الدولة حرص منطلق ومن ،تحقیقھ المراد السمات أھم أحد ھو ومنتجة مؤھلة كوادر
 سعیًا ٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج أطلقت فقد ؤیة،الر أھداف تحقیق على المؤسسات تلك قدرة
 تواجھھا التي والتحدیات الصعوبات لمستوى وإدراكًا الرؤیة أھداف لتحقیق المؤسسات دعم نحو

 ص ،٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج (الرؤیة تجاه الجدید دورھا أداء في مھمتھا تعیق قد والتي
 تحقیق مةمھ عاتقھا على ھمؤسسات تحمل التي طاعاتالق تلك أحد ھو العالي التعلیم قطاعو ،)١٠
 نحو تحركھا یعیق ما كل من تتخلص أن السعودیة الجامعات على لزامًا كان ولھذا األھداف، تلك

 ،ناحیة من الرؤیة أھداف لتحقیق الزمةال المقومات وامتالك العالي، التعلیم مجال في الریادة
  . أخرى ناحیة من واإلقلیمي العالمي حضورھا لھا نیكو أن تطمح كمؤسسات أیضًا ھي أھدافھاو

 ومرتكز ،والتمیز دةیاالر تنشد التي الجامعات سمات من سمة األكادیمیة الحریة أن وبما
 ظل في خصوصًا العالي التعلیم مجال في جدید منعطف أمام أیضًا أننا وبما ،سیاساتھا علیھا تقوم

 ومصادر المالیة مواردھا على مؤسسة كل واعتماد الجامعات استقالل دعم نحو الجدید التوجھ
 األستاذ فحریة الجامعي؛ ألستاذل ملحة ضرورة األكادیمیة الحریة باتت فقد ،بھا ةالخاص دخلھا

 لجامعةوا الجامعات، بین تفردھا ةودرج الجامعة نھوض مستوى في مؤثرًا عامًال تعتبر الجامعي
  .الریادیة دافھاأھ تحقق علیھا صعبی كادیمیةألا حریتھ الجامعي األستاذ فیھا فتقدی تيال

 واألبحاث الدراسات من العدید تناولت فقد الجامعیة البیئة في األكادیمیة الحریة وألھمیة
 للخط وتحدیدًا ألبعادھا، وفھمًا ھال واضحًا شكًال تقدم أن وحاولت المفھوم ھذا والمؤتمرات

 للحریة الخاطئ الفھم أن) ٢٠١٢ (عبداهللا أوضح وقد وااللتزام، المسؤولیة نوبی بینھا الفاصل
 األوساط في الكثیر لدى والخالف الجدل من العدید خلف یقف الدقیق غیر والتصور األكادیمیة
 ال وھي والتسامح، االجتماعیة والقیم اللیاقة حدود تحفظ االكادیمیة فالحریة وغیرھا، األكادیمیة

 التدریس ھیئة عضاءأل السماح وإنما القیود، یعجم من التحرر – البعض یعتقد كما – تعني
 ,Russell) راسیل یربط ولھذا دیمقراطي، جٍو في والفكریة الشخصیة الصفات رلتطوی والطلبة
 ینادي من كل على أنھ إلى ویشیر االلتزام، وبین بینھا األكادیمیة الحریة لمفھوم تناولھ في (1993

 یجب األكادیمیین لىع متبادلة واجبات وجود یفرض األكادیمیة الحریة مبدأ بأن یقر أن ھاب
 الحریة أن من ) Walsh-Manning ,2004( والش مانینق أیضًا یؤكده ما وھذا ،بھا االلتزام

 األخالقیة بالمبادئ المسؤولیة استشعار مع ینسجم نتائجھا ونشر الدراسات إجراء في األكادیمیة
   .الدراسة بإجراءات یتعلق فیما میةالحكو واإلرشادات واألنظمة
 المؤسسیة األكادیمیة الحریة أولھما: األكادیمیة للحریة مفھومینل) ٢٠١٢ (القرني أشارو

)Institutional Academic Freedom(، لدیھم ممن المنفذین من الجامعات حمایة وتعني 
 اختیار في حریتھا وكذلك المختلفة، جوانبھا في وتوجھاتھا قراراتھا على التأثیر على القدرة

 دائھأ في أو مواقفھ في التدخل من وحمایتھ الجامعي األستاذ حریة وثانیھما ومقرراتھا، أساتذتھا
 الجامعیین لألساتذة األمریكیة الجمعیة حددت كما ،البحث أو التدریس مستوى على

(ِAmerican (Association of University Professors في األكادیمیة لحریةل مفھومًا 
 بالحریة یتمتع وأن نتائجھا، ونشر بحاثھأ أداء في الكاملة بالحریة ألستاذا یتمتع أن: الثث نقاط

 المؤسسة لرقابة یخضع اّلأو ،حدوده تجاوز دون موضوع أي مناقشة في القاعة داخل الكاملة
)AAUP(، وآخرون وودز أوضح السابق التعریف على تعلیقھم وفي) Woods et al, 2016 (

 البرامج خالل من األكادیمیة الحریة من المقصود يالحقیق المعنى توضیح ھو بمطلو ھو ما أن
     .األكادیمیة الحریة مفھوم مع تتنافى التي السلوكیات عن والبعد والنقاشات التعلیمیة

 حریة لھ تتیح لإلنسان، العامة المشروعة ریةالح أشكال من شكٌل األكادیمیة الحریة وتعد
 والتوجس الخوف عن بعیدًا شرط، أو قید دون النظر وجھة وابداء حثوالب والتقصي التفكیر
 اءتھا،كف وزیادة الجامعات تفعیل في أساسي ھادور أن كما ،)٢٠٩ص ،٢٠٠٠الزیدي، (والقلق

 أو سیاسي لضغط الخضوع من قوانینھا وسالمة باستقاللھا تتباھى العالم في الجامعات وكبرى
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 القیود من المختلفة وتوجھاتھا ومكتسباتھا منسوبیھا حریة مایةح أجل من افحكت إنھا بل اجتماعي،
 الحریة حول لیما إعالن أكد العالمي المستوى فعلى ).١٤ ص ،٢٠١٢ القرني، (والوصایة
 العالمیة المنظمة قبل من ١٩٨٨ عام المنعقد العالي التعلیم مؤسسات واستقالل األكادیمیة

 األكادیمیة، للحریة مضامین ثالثة على )World University Service (ةیالجامع لخدماتل
 في واإلداریة الخدمیة والوظائف والبحث للتعلیم أولي شرط األكادیمیة الحریة اعتبار: أولھا

 باحترامھا ملزمة الوالیات جمیع أن: ھاثانیو األخرى، العالي التعلیم ومؤسسات الجامعات
 ھو كما والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة وقبالحق الجمیع تحلي أن وضمان

 األكادیمیة البیئة في العمل إن وثالثھما اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مواثیق في علیھ منصوص
  .)The Lima Declaration, 2017 (بالتساويو للجمیع حقًا یكون أن یجب

 التقصي تعني األنھ مھمة األكادیمیة ریةالح أن إلى) Williams, 2016 (ولیامز تشیرو 
 المستفزة الحریة من مستوى بدون تتقدم ال فالمعرفة ،قیود دون المعرفة ونقل والبحث

 ,Hudson (ھادسون وتؤكد األكادیمیة، الحریة دون العالي التعلیم من جدوى فال والمزعجة،
 الجمعیة شددت كما ،عنھ الدفاع من بد ال مبدٌا األكادیمیة الحریة أن وترى ،موقفال نفس) 2016
 الفرد تلزم ال األكادیمیة الحریة أن على ٢٠١١ عام الصادر بیانھا في الجامعات ألساتذة الكندیة

 المؤسسات منسوبي وجمیع وااللتزام، والنقد الفكریة النقاشات في الحق تعطیھ أنھا كما الحیادیة،
 أن لإلدارة یحق ال كما أذى، أو قمع أي عن دبعی وظائفھم ممارسة في الحق كامل لھم االكادیمیة

  ).CAUT, 2011 (ألعضائھا األكادیمیة الحریة ضد تقف
 البحثیة الجامعات تطویر عن تحلیلیة دراسة في) Wanbing, 2013 (وانبینق بین كما

 األكادیمیة الحریة تدعم أن علیھا والتطور، التنمیة ھدف تحقق كي الجامعات أن إلى الصین، في
 & McCluskey (وینتر و كالسكي ماك توصل كما  ،للعالمیة والتوجھ العلیا راساتوالد

Winter, 2014 (سیاسات وأن العصر، ھذا في كبیر تغیر بمرحلة تمر األكادیمیة الحریة أن إلى 
 سیاسة في النظر تعید أن وعلیھا الحاصلة، التغییر ومتطلبات تنسجم ال ومفاھیمھا الجامعات

 للجمیع منشورًا بیانًا الجامعات لدى یكون أن یجب كما ،التقنیة الثورة ضوء في میةاألكادی الحریة
   .مؤسستھا داخل  األكادیمیة بالحریة یتعلق ما كل یوضح

 في علیھ ھو مما أقل العربي العالم في األكادیمیة الحریة بموضوع االھتمام أن ورغم
 مؤتمر "خرج عّمان ففي ،األكادیمیة الحریة تناولت عربیة جھود ھناك أن الإ العالم، دول

 حقوق لدراسات عمان مركز من بدعوة والمنعقد" العربیة الجامعات في األكادیمیة الحریات
 العلمي المجتمع استقالل باحترام العمومیة السلطات التزام: منھا بنتائج ٢٠٠٤ عام اإلنسان

 الرأي عن التعبیر حق ألكادیمیةا الحریة وشمول وإداریین، وطلبة أساتذة من الثالث بمكوناتھ
 إدارة في األكادیمي المجتمع وحق وتبادلھا، والمعارف المعلومات نشر وحق الضمیر وحریة

 مجاالت في المتاحة الفرص في الجمیع حق على أكد كما المناسبة، القرارات واتخاذ بنفسھ نفسھ
 في الدراسات من عدیدال أجریت وقد ،)٧٧ ص ،٢٠١٢ الغریب،( تمییز دون العالي التعلیم

 الدرجة زادت كلما نھأو عالیة، الحریة درجة أن بینت التي) ٢٠١٦ (سعید دراسة منھا األردن
 التدریس مجال في الحریة تزید بینما العلمي، البحث مجال في األكادیمیة الحریة زادت العلمیة
 في متوسط لحریةا مستوى أن )٢٠١٦ (الخزاعلة دراسة أظھرت كما ،المساعد األستاذ لدرجة
 سلیمان ویرى ،القرار وصنع اإلداریة المشاركة ةحری مجال في منخفضو مجاالتھ، معظم

 وتتعرض منخفضة ینایر ثورة قبل المصریة الجامعات في األكادیمیة الحریة نأ )٢٠١٥(
 الجامعات في األكادیمیة الحریة إشكالیات من مجموعة وحدد االنتھاكات، من مختلفة ألشكال

 من الجامعیة الحیاة في األمن وتدخل االنتھاكیة، والقوانین الحكومیة السیاسات منھا ریةالمص
 أشارو ،الجامعة في مطلقة شبھ سلطة وممارسة والمدرسین، المعیدین تعیینات في التدخل خالل

 كان الدولیة واألعراف المواثیقب العربي الخلیج في الجامعات اھتمام أن إلى) ٢٠١٥ (العجمي
  .  اضعیًف

 والتناول الطرح قلیلة الموضوعات من السعودیة الجامعات في األكادیمیة الحریة تعدو
 الحریة مستوى أن القول یمكن العالقة ذات األدبیات في وبالنظر والدارسین، الباحثین قبل من

 الحریة من مرتفع لمستوى الدراسات بعض إظھار مع المستوى متوسطة مجملھا في األكادیمیة
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 الجامعات في األكادیمیة الحریة ولح )٢٠٠٧( حیمد ألبو دراسة ففي الجامعات؛ بعض بھ تحظى
 تدریسھ في الجامعي لألستاذ األكادیمیة للحریة المتوسط المستوى عن الدراسة كشفت السعودیة،

 الجامعات في اإلداریة األنظمة إلى السبب وأرجعت القرار، اتخاذ في ومشاركتھ وبحثھ
 األكادیمیة الحریة ممارسة مستوى عن) ٢٠٠٨ (لبلعاسيا دراسة نتائج اشارتو والبیروقراطیة،

 حریة أنو متوسطة، المجمل في الحریة درجة نأ إلى السعودیة، بالجامعات التربیة كلیات في
 والبحث التدریس وأسلوب دراسيال المحتوى اختیار في المستوى متوسطة الجامعي تاذاألس

 دراسة أن غیر المجتمع، وخدمة الرأي عن والتعبیر القرار صنع في والمشاركة العلمي والنشر
 مستوى أن أكدت حیث السابقة، الدراسة من للحریة أفضل مستوى أظھرت) ٢٠٠٨ (لسرحانيا

 كلیات في والتدریس التعبیر وحریة القرار ذواتخا العلمي البحث من كل في األكادیمیة الحریة
 كما التدریس، ھیئة وأعضاء أنفسھم اداتالقی علیھ أجمع ما وھو عالیة، تعد الشمال بمنطقة التربیة

 في متوسًطا كان الجامعي ذلألستا األكادیمیة لحریةا ىمستو أن) ٢٠١٤ (العامري دراسة بینت
 خدمة وجاءت الحریة درجة في األعلى المستوىب التدریس مجال وحظي وعملھ، مھامھ مجاالت
  .متوسط مستوى في القرار وصنع العلمي البحث ةحری ءتجا بینما انخفاضًا، األكثر المجتمع

 في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة مستوى أن )٢٠١٥ (الرویلي دراسة بینتو
 وخدمة البحث مجال في ومتوسط فقط، التدریس مجال في عال الناشئة السعودیة الجامعات
 أسباب أھم أحد والمركزیة والمیزانیة اإلداریة اللوائح أن الدراسة وتؤكد القرار، واتخاذ المجتمع

 واقع أن من ،)٢٠١٥ (والبرجس الزبون دراسة أیضًا ھظھرتأ ما وھذا األساتذة، حریات من الحد
 درویش دراسة أظھرت بینما متوسطة، بدرجة ُتمارس السعودیة الجامعات في االكادیمیة الحریة

 سلمان األمیر (عبدالعزیز بن سطام یراألم جامعة في األكادیمیة الحریة مستوى ارتفاع )٢٠١٥(
 وكشفت والتدریس، أيالر عن والتعبیر المجتمع وخدمة القرار واتخاذ العلمي البحث في )سابقًا

 توزیع في كالمشاركة مسائلب الجامعي األستاذ معرفة مستوى ضاانخف) ٢٠١٥ (الذبیاني دراسة
 تدریس ھیئة عضو اقتراحو القسم، مجلس خالل من سالتدری ھیئة أعضاء على المحاضرات

 اإلبداعیة واألنشطة واالبتكارات االختراعات احتسابو القسم، في للعمل بارزة شخصیة أو زائر
 بینما البحوث، إجراء في والمحاضرین والمعیدین العلیا الدراسات طالب إشراكو الترقیة، في

 واختیار تدریسال جالبم یتعلق ما بكل كالمعرفة رىأخ مسائل في عال المعرفة مستوى یعتبر
  .المالیة والنواحي الترقیة بأنظمة المعرفةو منھج،ال عناصر
  :والتساؤالت الدراسة مشكلة

 رؤیة إطالق بعد السعودیة العربیة المملكة مؤسسات بھا تمر التي التغیرات على بناًء
 جدیدة لةمرح على مقبلة -  بالتغییر المعنیة المؤسسات كأحد – السعودیة الجامعات فإن ٢٠٣٠

 مصدرًا - المرحلة ھذه ظل في – أصبح الجامعي واألستاذ تحدیاتھا، أحد والتنافسیة االستقالل یعد
 من ینتھجھ وبما وأفكار، ومبادرات أبحاث من یقدمھ بما للجامعة، والریادة الدخل مصادر من

 تحقیق نحو جامعتھ عجلة دفع في ھام دوره یصبح وبذلك وتدریسھ، دراساتھ في وآلیة طرق
 جمیع في واسع بشكل العطاء لھ تضمن التي الكافیة الحریة یمتلك لم ما ھذا یكون ولن أھدافھا،
   .واھتماماتھ لھعم مجاالت

 الدولة مؤسسات مھام جعل وتطلعات، أھداف من تحملھ وما ٢٠٣٠ رؤیة إطالق إن
 أھداف تحقیق في دورھا أداء تعیق قد تحدیات من المؤسسات من كثیر تواجھھ ما بسبب صعبة

 البنیة وتأسیس الحكومي العمل تطویر بھدف الوطني التحول برنامج اطلق فقد ولھذا الرؤیة،
 وقد وتطلعاتھا، طموحاتھا واستیعاب الرؤیة أھداف تحقیق على قادرة لتصبح الالزمة التحتیة

 كةالمشتر األھداف تحدید خالل من المشترك العمل نحو المؤسسات دفع في البرنامج ساھم
 من كغیرھا الجامعاتو ).١٠ ص ،٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج (لتحقیقھا بینھا فیما والتعاون

 العمل مرحلة ھي للتحدیات، ومواجھة وتغییر إصالح بمرحلة الحالیة الفترة في تمر المؤسسات
 قبل ما مرحلة ھي ماضیة مرحلة من االنتقال بھدف الوطني، التحول برنامج أھداف تحقیق على

 المقومات فیھا تمتلك مرحلة ،٢٠٢٠ بعد ما مرحلة وھي أال مختلفة، جدیدة مرحلة إلى ٢٠١٦
 الرؤیة تطلعات تحقیق في بدورھا والقیام ،العالي التعلیم مجال في والتمیز للریادة الالزمة
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 ٢٠٠ أفضل ضمن – األقل على – سعودیة جامعات خمس تصبح أن أھمھا من والتي ،التعلمیة
  .)٢٠١٧ ،٢٠٣٠ رؤیة( العالم في جامعة

 على یحتم جدیدة تعلیمیة وأھداف جدیدة رؤیة الدولة فیھا تقدم مرحلة إلى االنتقال إن 
 والتدریس البحث مستوى على مھامھا جوانب جمیع في التقدم دواتأ امتالكھا ضرورة الجامعات

 ھو الجامعي واألستاذ ،ووظائف مجاالت من وغیرھا المجتمع وخدمة والمخرجات البرامجو
 ضرورةو ھامًا مطلبًا یعد واإلبداع التمیز ألدوات امتالكھف ولذا العملیة، ھذه في األھم العنصر

 اإلنتاجیة نحو الجامعي باألستاذ تدفع التي العوامل أھم أحد ھي األكادیمیة الحریة ألنو أكادیمیة،
 الحریة واقع ما :تاليال التساؤل عن اإلجابة في تمثلت الدراسة ھذه مشكلة فإن والتفرد،

 حریتھ تواجھ التي تحدیاتال ماو السعودیة الحكومیة الجامعات في الجامعي ألستاذل األكادیمیة
  ؟التدریس ھیئة أعضاء نظر وجھة من ٢٠٣٠ رؤیة ضوء في لھا المقترحة الحلولو األكادیمیة

  :التالیة األسئلة عنھ ویتفرع
 وجھة من السعودیة لحكومیةا الجامعات في امعيالج لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع ما -

  ؟التدریس ھیئة أعضاء نظر
 الحكومیة الجامعات في الجامعي ألستاذل األكادیمیة حریةال تواجھ التي التحدیات ما -

  ؟التدریس ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة
 في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات لتجاوز المقترحة الحلول ما -

 ھیئة أعضاء نظر وجھة من ٢٠٣٠ رؤیة ضوء في السعودیة الحكومیة الجامعات
  التدریس؟

  :الدراسة أھداف
  :اآلتیة األھداف تحقیق إلى الدراسة ھدفت  

 السعودیة الحكومیة الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع على التعرف -
  لتدریس؟ا ھیئة أعضاء نظر وجھة من

 الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات على التعرف -
  التدریس؟ ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة الحكومیة

 لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات لتجاوز المقترحة الحلول على التعرف -
  التدریس؟ ھیئة أعضاء نظر وجھة من یةالسعود الحكومیة الجامعات في الجامعي

  :الدراسة مصطلحات
 الحریة الجامعیین لألساتذة األمریكیة الجمعیة عن الصادر ١٩٤٠ بیان دحد :األكادیمیة الحریة

 نتائجھا، ونشر حاثھأب أداء في ملةالكا بالحریة األستاذ تمتعی أن: نقاط ثالث في األكادیمیة
 دون موضوع أي مناقشة في القاعة داخل الكاملة ریةبالح الجامعي األستاذ تمتعی وأن

 یخضع ال أن وثالثًا وغیرھا، الدین كقضیة حساسة قضایا مناقشة خالل من حدوده تجاوز
 األول االكادیمیة، للحریة مفھومین ھناك بریطانیا وفي ،)AAUP (المؤسسة لرقابة
 من نفسھا المؤسسة حریة یعني والثاني المؤسسة، داخل الجامعي األستاذ حریة یعني

 األكادیمیة حریةلل اإلجرائي التعریف أما ).٢٣ ص ،٢٠١٢ عبداهللا، (الخارجیة التأثیرات
 المحاضرات وإلقاء والتدریس البحث في امعيالج األستاذ حریة فھي الدراسة ھذه في

  . بالمسئولیة التزامھ مع الرأي وإبداء القرار اتخاذ في والمشاركة العامة
 استاذ أو ذأستا درجة یحمل منم السعودیة معاتبالجا التدریس ھیئة عضو :معيالجا األستاذ

  .مساعد أستاذ أو مشارك
 الشؤون مجلس قبل من ٢٠١٦ عام یولیو شھر في عنھا اإلعالن تم التي الرؤیة :٢٠٣٠ رؤیة

 ثالث على أھدافھا ترتكز والتي السعودیة، العربیة المملكة في والتنمیة االقتصادیة
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 الجغرافي والموقع االستثماریة، والقوة واإلسالمي، العربي العمق ھي أساسیة محاور
  ).٢٠١٧ الرؤیة،(

  :الدراسة أھمیة
 األكادیمیة الحریة تستمد النظري المستوى فعلى أمور، عدة من الدراسة أھمیة تنبع

 حیاتھ في للفرد المشروعة الحریة أشكال من شكل فھي نفسھا، القضیة أھمیة من ضرورتھا
 أم االستراتیجیة الجامعة أھداف تحقیق في دورًا تلعب الحریة ھذه كانت إن النظر بغض العملیة

 یفتقد التي الجامعاتف العالي، التعلیم بمؤسسات لالرتقاء ضروري مطلب فھي ذلك ومع ال،
 إنتاج مجال في حضور لھا یكون أن یمكن ال المختلفة، مھامھم ممارسة في لحریتھم أساتذتھا

 العربیة المملكة في األكادیمیة الحریة تناولت التي الدراسات معظم إن ،ونشرھا رفةالمع
 أمامھا یكن لم الرؤیة، إطالق قبل ما مرحلة في والجامعات الرؤیة، اطالق قبل كان السعودیة،

  دوره وعززت الجامعي األستاذ لجھد حاجتھا ضاعفت التي الحالیة والمتطلبات التحدیات تلك
 التي األكادیمیة الحریة فإن ، القادمة المرحلة متطلبات على وبناء حریتھ، أھمیة من وزادت
  .السابقة الدراسات علیھا أكدت التي تلك عن مختلفة الجامعي األستاذ یحتاجھا

 للحریة حاجتھا الجامعات على تحتم الجدیدة المرحلة فإن التطبیقي المستوى وعلى
 یعمل والتعلیمي البحثي المستوى على ومنتجة محفزة تعلیمیة بیئة بتوفیر مطالبة فھي األكادیمیة،

 تستطیع ولن مبرر، غیر تقیید أو مضایقات أو لضغوط التعرض دون وینتج الجامعي االستاذ افیھ
 في حریتھ اأھمھو التمیز أدوات امعيالج األستاذ یمتلك مالم الرؤیة أھداف تحقیق الجامعات

  .والتدریس البحثو والتساؤل والفحص والنقد التفكیر
  :الدراسة حدود

 ضوء في اومتطلباتھ الحالي واقعھا الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة الدراسة تناولت  
 جامعات ثالث في التدریس ھیئة أعضاء على الدراسة واقتصرت ،٢٠٣٠رؤیة وتطلعات أھداف

 العلمیة الدرجات بأصحا من) فیصل والملك عبدالعزیز، الملكو سعود، الملك (سعودیة حكومیة
 وعریقة قدیمة جامعات لكونھا الجامعات ھذه اختیار وتم وإناثًا، ذكورًا فوق فما مساعد أستاذ

 عالیة، وبخبرات متنوعة مجاالت في األساتذة من كبیر عدد على حتوائھاال وأیضًا ،)ناشئة غیر(
 بحلول یصبح أن في مثلالمت الرؤیة ھدف تحقیق مقومات تملك التي الجامعات من أیضًا ولكونھا
 خالل الدراسة طبقت قدو ،العالم في جامعة ٢٠٠ أفضل ضمن األقل على جامعات أربع ٢٠٣٠
  .ھـ١٤٣٨/١٤٣٩ الجامعي العام من األول الدراسي الفصل

  :الدراسة منھجیة
 من الحالیة للظواھر وصفًا یقدم الذي التحلیلي الوصفي المنھج على الدراسة اعتمدت  

 عناصرھا بین العالقة وتحدید وتحلیھا تفسیرھا ثم ومن بھا، خاصة بیانات من معھج تم ما خالل
 یقدم المنھج ھذا أن إلى )٢٠١٥ (وآخرون عباس ویشیر ،)٢٦٩ ص ،٢٠١٠ والعتور، المنیزل(

 أو عناصرھا حوتوضی الظاھرة بوصف یھتم الذي النوعي بشكلھ كان سواء للواقع دقیقًا وصفًا
 الباحث اعتمد قد ،)٧٤ص ،٢٠١٥ (رقمیة صورة في وحجمھا الظاھرة مقدار یوضح كمي بشكل
 فیھ عتمدا نظري وآخر العینة، أفراد آلراء المیداني المسح خالل من میداني نھج نھجین، على
  . السعودیة الجامعات في االكادیمیة بالحریة العالقة ذات األدبیات وتفسیر مراجعة على
  :الدراسة أداة

 مستقبل حول وشاملة دقیقة معلومات على الحصول وأھمیة لدراسةا طبیعة منطلق من  
 الدراسة، ھذه في المعلومات لجمع أداةك المقابلة استخدام إلى الباحث عمد فقد األكادیمیة، الحریة

 ,Stewart) معینة قضیة حیال النظر ووجھات واألفكار اآلراء لمعرفة ُتستخدم أداة المقابلةو
Treasure, Chadwick, & Gill, 2008)، على الحصول ثالباح یستطیع خاللھا من 

 وما) Susan, 2011( قضیتھ حیال ورؤیتھ آرائھ تطویر من الباحث تمكن واضحة نظر وجھات
 ,Babbie (یجیب اآلخرو یسأل أحدھما شخصین بین المباشر اللقاء على تعتمد أنھا یمیزھا

2004, p. 263(، أسئلة ولیس عامة أسئلة السائل فیھا یطرح يتفاعل جو في تحدث أنھا كما 
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 دماستخو الدراسة، أھداف لتحقیق األدوات أنسب المقابلة كانت فقد علیھ وبناء .ودقیقة محددة
 بحضور كان المقابلة فإجراء ،ومتأنیة دقیقة معلومات على الحصول على حرصًا المقابلة الباحث
  .ذھنھ تشتت أو المستجیب إجابة على تؤثر قد عوامل أي نع وبعید ئھاد جو فيو الباحث
 :الدراسة مجتمع

 غیر (قدیمة جامعات: تكون بحیث سعودیة جامعات ثالث اختیار إلى الباحث عمد  
 التدریس ھیئة أعضاء من الدراسة مجتمع تكون فقد وعلیھ متفرقة، مناطق وفي ،)ناشئة

 عبد الملك وجامعة ،بالریاض ودسع الملك جامعة من كل يف – واإلناث الذكور – السعودیین
 في المجتمع أفراد أعداد یوضح) ١  (رقم والجدول ،باألحساء فیصل الملك وجامعة بجدة العزیز

  :جامعة كل
  جامعة كل في المجتمع أفراد توزیع یبین) ١  (رقم جدول

 المجموع اإلناث الذكور الجامعة
 ٣٧٩٥ ٧١٢ ٣٠٨٣ سعود الملك جامعة

 ١٨٦٢ ٨٥٥ ٩٨٩ العزیز عبد الملك جامعة
 ٢٧٨ ٦١ ٢١٧ فیصل الملك جامعة

 ٥٩٣٥ ١٦٢٨ ٤٣٠٧ المجموع
 في متفرقین عضوًا ٥٩٣٥ ھو الدراسة مجتمع أفراد عدد أن) ١ (رقم الجدول من یتضح

 بین األعلى النسبة یشكلون سعود الملك جامعة أفراد أن الجدول یوضح كما الثالث، الجامعات
 مثل حیث العزیز عبد الملك جامعة بعدھا یأتي ،) %٦٤ (نسبتھ ما وھو المجتمع أفراد جملم

 یتعلق وفیما ، %)٥ (بنسبة ثالثًا فیصل الملك جامعة أفراد وجاء ، %)٣١ (نسبتھ ما أفرادھا
 عدد مجمل شكل حیث الثالث، الجامعات في اإلناث عدد من أكبر الذكور عدد جاء فقد بالجنس
  . المجتمع أفراد مجموع من%) ٢٧٫٥ (نسبتھ ما اإلناث مثل بینما ، %)٧٢٫٥ (الذكور األفراد

  الدراسة مجتمع أفراد توزیع یبین) ٢  (رقم جدول

 أستاذ أستاذ
 الجامعة مساعد أستاذ مشارك

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 مجموع
 الذكور

 مجموع
 المجموع اإلناث

 الملك جامعة ٣٧٩٥ ٧١٢ ٣٠٨٣
 %٦٤ %١٩ %٨١ ٥٣٦ ١٨١٦ ١٣٤ ٦٩٦ ٤٢ ٥٧١ سعود

 لملكا جامعة ١٨٦٢ ٨٥٥ ١٠٠٧
 %٣١ %٤٦ %٥٤ ٥٧٥ ٥٢٢ ٢٠٣ ٢٣٢ ٧٧ ٢٥٣ العزیز عبد

 لملكا جامعة ٢٧٨ ٦١ ٢١٧
 %٥ %٢٢ %٧٨ ٥٢ ١٠٩ ٨ ٦٥ ١ ٤٣ فیصل

 ٥٩٣٥ ١٦٢٨ ٤٣٠٧ ١١٦٣ ٢٤٤٧ ٣٤٥ ٩٩٣ ١٢٠ ٨٦٧ المجموع
 أكثر سعود الملك جامعة في التدریس ھیئة أعضاء عدد أن) ٢ (رقم الجدول من یتضح

 والمك العزیز عبد الملك بجامعتي مقارنة عددھم مثل حیث األخریین، الجامعتین في عددھم من
 والدرجة الجنس مختلفي أفراد رةعش مع المقابلة أجریت فقد علیھ وبناء ، %٦٤ نسبتھ ما فیصل

 المجتمع، أفراد مجموع من% ٣١  نسبتھ ما العینة مثلت العزیز، عبد الملك جامعة وفي العلمیة،
 شارك كما العلمیة، والدرجة الجنس مختلفي العینة من أفراد ستة على الدراسة طبقت علیھ وبناء

 أفراد عدد بمجموع مقارنة عددھم قاربی ما وھو فیصل الملك جامعة من أفراد أربعة المقابلة في
  .الدراسة مجتمع
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  :الدراسة عینة
 صفات واختالف المؤسسات الختالف ونظرًا عضوًا،) ٢٠ (على الدراسة شملت  

 العینة، أفراد اختیار عند التباین ھذا االعتبار عین في ُأخذ فقد الواحدة، الجامعة داخل المستجیبین
 الجامعة داخل والدرجة سالجن تحدید مع جامعة كل اءأعض ونسبة عدد) ٢ (الجدول ویوضح
  .الواحدة

  :جامعة كل من العینة افراد أعداد) ٣ (رقم الجدول ویوضح
  العالمیة والدرجة جامعة كل من العینة افراد أعداد یبین) ٣  (رقم جدول
 أستاذ أستاذ اناث ذكور الجامعة

 مشارك
 أستاذ
 المجموع مساعد

سعود الملك جامعة  ١٠ ٥ ٦ ٧ ٢ ٨ 
العزیز عبد الملك جامعة  ٦ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ 

 ٤_ _ ١  ١ ٣ فیصل الملك جامعة
 ٢٠    ٦ ١٤ المجموع

) ٨ (الذكور من سعود الملك جامعة من المشاركین عدد أن) ٣ (رقم الجدول من ویتضح  
 عدد كان كما المجتمع، توزیع بحسب لإلناث% ١٩ و للذكور% ٨١ بنسبة) ٢ (اإلناث ومن

 وكان لإلناث،% ٤٦و لذكور% ٥٤ بنسبة جنس لكل) ٣ (عبدالعزیز الملك جامعة من نالمشاركی
 لصالح% ٢٢ و% ٧٨ بنسبة أنثى) ١(و ذكور) ٣ (فیصل الملك جامعة من المشاركین عدد

  .الذكور األعضاء
 اعتبار إلى الباحث عمد فقد العلمیة، الدرجة باختالف العینة أفراد باختالف یتعلق فیما أما  

 العلمیة الدرجات ذي لألعضاء األكبر العدد أن بمعنى العدد، من بدًال األعلى العلمیة ةالدرج
 ومعرفة أكبر، وتجربة خبرة من - عادة – األعلى الدرجة صاحب یملكھ لما وذلك األعلى،
 إثراء في دور لھا والتي دونھ، ھو ممن أكثر واإلداریة والبحثیة والتدریسیة األكادیمیة بالشؤون

 أجریت فقد علیھ وبناء ، دقیقة وإجابات مستقبلیة نظرة من یقدمھ بما أھدافھا وتحقیق سةالدرا
 وفي مساعدین، واستاذین مشاركین أساتذة وثالثة أساتذة خمسة مع سعود الملك جامعة في المقابلة
 ًا،مساعد وأستاذًا مشاركین واستاذین  أساتذة ثالثة مع المقابلة أجریت العزیز عبد الملك جامعة

 ویوضح مساعدًا، وأستاذًا مشاركین وأستاذین أستاذًا المقابلة في فشارك فیصل الملك جامعة أما
  :العلمیة درجاتھم وفق العینة أفراد عدد) ٤ (رقم الجدول

  العلمیة درجاتھم وفق العینة أفراد عدد یبین) ٤  (رقم جدول
 أستاذ أستاذ الجامعة

 مشارك
 المجموع مساعد أستاذ

 ١٠ ٢ ٣ ٥ سعود ملكال جامعة
 ٦ ١ ٢ ٣ العزیز عبد الملك جامعة

 ٤ ١ ٢ ١ فیصل الملك جامعة
 ٢٠ ٤ ٧ ٩ المجموع
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  :الدراسة إجراءات
 األسئلة طرح طریق عن المباشرة المقابلة طریقة الباحث اعتمد الدراسة بیانات لجمع  

 حول رؤیتھ تطویر من الباحث تمكن والتي) Semi-Structured interview (المنظمة شبھ
 للمقابلة ولإلعداد ،)Bogdan & Biklen, 2011 (للظاھرة المشاركین تصور خالل من الفكرة

 الدراسة بتساؤالت مرتبطة رئیسیة أسئلة ثالث في تمثلت األسئلة من مجموعة الباحث أعد فقد
 ومھامھ الجامعي األستاذ بوظائف مرتبطة أخرى فرعیة أسئلة األول السؤال وتبع الثالثة،

 إلى إضافة األكادیمیة، الجامعي االستاذ حریة واقع حول الدراسة تساؤالت على لإلجابة وأنشطتھ
 للوصول سعیًا والحلول بالتحدیات نیالمتعلق األخیران السؤالین عن تفرعت أخرى فرعیة أسئلة

 عن جونت المقترحة، والحلول األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات عن دقة أكثر إجابات إلى
  :كالتالي ھي العینة ألفراد سئلت رئیسیة، أسئلة ثالثة عدادإ ذلك

 بوظائفھ المتعلقة المجاالت في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع تصف كیف -
  واھتماماتھ؟ وأنشطتھ ومھامھ

 وأنشطتھ مھامھ أداء في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ تحدیات یوجد -
  نظرك؟ في ماھي الحكومیة؟ السعودیة الجامعات في ھواھتمامات

 لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات على للتغلب حلول من تقترح ماذا -
 الحكومیة؟ السعودیة الجامعات في واھتماماتھ وأنشطتھ مھامھ أداء في الجامعي

 ُاعتمدت األولى الخطوة في ،)Coding (الفھرسة الباحث استخدم البیانات ولتحلیل  
 دون المدونة االجابات جمیع فیھا تقرأ خطوة وھي) Open Coding (المفتوحة الفھرسة
 عن النظر بغض المشاركین، لجمیع النظر ووجھات األفكار جمیع وتصاغ تحدد ثم ومن استثناء،

 Focused (المركزة أو المحددة الفھرسة ذلك بعد ثم أھمیتھا، اختالف أو تنوعھا أو تباینھا مدى
Coding (ذات الھامة واألفكار المحاور فیھا حددت التي الخطوة وھي ، الثانیة الخطوة في 
  ).Emerson, Fretzm & Shaw, 2011 (الدراسة بھدف المباشر االرتباط
 - ٢. المسجلة المقابالت تدوین - ١: التالیة السبع الخطوات الباحث اتبع ذلك لتحقیق 
. التحلیلي) البنیة (االطار تطویر -٤. تدوینھ تم ما فھرست -٣. المدونة النصوص جمیع مراجعة

 وأخیرًا - ٧. مصفوفات في المدونة المعلومات وضع - ٦. التحلیلي) البنیة (اإلطار تطبیق -٥
 ,Gale, Heath, Cameron, Rashid, & Redwood (المصفوفات تلك وتفسیر استعراض

: الدراسة لتساؤالت كإجابات) Themes (مفھومًا عشر اثنا إلى الدراسة وتوصلت). 2013
 وطبیعة الرأي، عن التعبیر وحریة القرار، اتخاذ وحریة العلمي، البحث وحریة التدریس، حریة

 األكادیمیة، الحریة وتعزیز المالي، والدعم والبیروقراطیة، األكادیمیة، والبیئة السعودي، المجتمع
 .الثقافیة التوعویة نشطةواأل األخالقیة، والمدونة الجامعات، واستقالل

  :الدراسة نتائج
 المرتبط األول بالسؤال یتعلق فیما وصًاخص ،متقاربة عام الدراسة عینة إجابات جاءت  

 الحریة واقع حول األعضاء إجابات جاءت وقد ،الجامعي لألستاذ األكادیمیة ریةحال بواقع
 األكادیمیة الحریة بأن ظمھممع رأى حیث متشابھة، كبیر بشكل الجامعي لألستاذ األكادیمیة

 بشكل كانت فقد التدریس مجال في الحریة عدا منخفضة، اآلن حتى مجملھا في الجامعي لألستاذ
 علیھ ھي عما المجاالت جمیع في الحریة مستوى رفع أھمیة على الغالبیة أكد كما مرتفعة، عام

  .جامعتھ في االیجابي الجامعي ستاذاأل دور لدعم حالیًا
 ریةالح تحقق دون تحول التي التحدیات حول بسیطة اختالفات اإلجابات اختلفتو
 مفھومًا عشر إثني في تمثلت نتائج إلى لدراسةا توصلتو لذلك، المناسبة والحلول األكادیمیة

)themes (حریة: ھيو تساؤل، لكل مفاھیم أربعة بواقع الثالثة الدراسة ؤالتبتسا مرتبطًا 
 المجتمع وطبیعة ،الرأي عن التعبیر حریة القرار، اتخاذ حریة ،العلمي البحث حریة التدریس،
 واستقالل األكادیمیة، الحریة تعزیز المالي، والدعم والبیروقراطیة، األكادیمیة، البیئةو السعودي،
 حریة "مفاھیم عكست وقد والثقافیة، التوعویة األنشطة وأخیرًا ،األخالقیة والمدونة الجامعات،
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 على المشاركین إجابات" الرأي عن التعبیر"و" القرار اتخاذ"و" العلمي البحث"و" التدریس
" البروقراطیة"و" األكادیمیة والبیئة" السعودي المجتمع طبیعة" مفاھیم عكستو ،األول ؤلالتسا

 الحریة تعزیز "مفاھیم وجاءت ،الثاني التساؤل على المشاركین باتإجا" المالي الدعم"و
 كإجابات "والثقافیة التوعویة األنشطة"و" األخالقیة المدونة"و" لجامعاتا استقالل"و "األكادیمیة

  . الثالث للتساؤل
 كبیر بشكل معيالجا لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع حول عینةال أفراد إجابات جاءت  
 ،منخفضة اآلن حتى مجملھا في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة بأن ىأر مفمعظمھ متشابھة،

 واتخاذ العلمي البحث بمجال قیاسًا ،مرتفعة عام بشكل كانت فقد التدریس مجال في حریةال عدا
 دور لھا خارجیة وأخرى داخلیة تحدیات وجود اإلجابات أظھرتو ،الرأي عن والتعبیر القرار

 ضمنھا من والتي المقترحة للحلول بالنسبة األمر كوكذل الجامعي، االستاذ حریة من الحد في
 دوره أداء على قادرًا الجامعي االستاذ لیصبح المجاالت جمیع في الحریة مستوى رفع ضرورة

  .أفضل بشكل
 الحكومیة الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع ما: األول التساؤل إجابة

  التدریس؟ ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة
 لألستاذ األكادیمیة الحریة قعوا وصفت مفاھیم أربعة العینة أفراد إجابات أظھرت  
  :كاآلتي وكانت ،السعودیة الجامعات في الجامعي

  :التدریس حریة
 األكادیمیة حریتھم درجة أن على العینة أفراد معظم تفقا التدریس مجالب یتعلق مافی  

 التدریس أسلوب ستخداموا الموضوعات واختیار القاعة إدارة في الحریة یمتلكون حیث عالیة،
 بالحضور یتعلق فیما الطالب مع والتعامل المالئمة، والتقنیات الوسائل استخدامو ،المناسب
 من تدخل دون النھائي، التقییم ووضع وتصحیحھا والواجبات االختبار أسئلة واختیار والغیاب،

 والمحتوى المقرر كتاب اختیار في العالیة حریتھم على وأكدوا الجامعة، أو الكلیة أو القسم إدارة
 یتطلب المقرر الكتاب اعتماد أن ومع المقرر، أھداف لتحقیق مراجع وإضافة موضوعاتھ زیعوتو

 أفراد أحد أشار وقد بالموافقة، تنتھي ما عادة تنظیمیة إجراءات أنھا إال لمعنیة،ا المجالس موافقة
 في أعمل وأنا عامًا عشر الثمانیة یقارب ما لي: "بقولھ المرتفعة التدریس حریة مستوى إلى العینة

 یفرض أو الخطأ، بالطریقة درسأ أنني یقول من فیھ جاءني واحد یوم علي یمر ولم الجامعة، ھذه
  ".أرغبھ ال أمرًا

 الجامعي ستاذاأل حریة درجة أن إلى أشاروا العینة أفراد من أقلیة فھناك ذلك ومع
 حریتھم أن اأكدو حیث المقرر، اختیار حریة وھو أال التدریس جوانب من جانب في متوسطة

 الكتاب اختیار في حریتھم تقید حدود ھناك وأن المقرر، الكتاب إقرار في مطلقة وغیر مقیدة
 أن أكد حین األعضاء أحد األمر ھذا أوضح وقد وسیاسیة، أیدیولوجیة حدود معظمھا المناسب

 ومع ،المقررات بعض في ةالمقرر بالكت بعض عن بدیًال كونت أن ُیفترض جدًا مفیدة كتب ھناك
 طبیعة مع تتعارض موضوعات تثیر كتب بأنھا الرفض مبررًا القسم، رفض بسبب تقرر لم ذلك

  .المحافظ المجتمع
  :العلمي البحث حریة

 المستوى على العینة أفراد إجابات معظم أكدت العلمي، البحث بحریة یتعلق فیما
 بمختلف العینة أفراد البیةغ وأوضح العملي، حثالب محال في األكادیمي األستاذ لحریة المنخفض
 الحقائق عن للبحث الكافیة الحریة یمتلك ال الجامعي االستاذ أن وتخصصاتھم ودرجاتھم أجناسھم

 عن بعیدة موضوعات في یبحث ما كثیرًا ستاذاأل أن اإلجابات أكدت كما تخصصھ، مجال في
 اإلجابات أوضحت دوق یرغب، فیما البحث من تمنعھ معینة قیود بسبب ورغبتھ اھتمامھ مجال

 للبحث، بالنسبة تمامًا مختلف األمر أن إال جیدة، الجامعات في التدریس حریة كانت وإن بأنھ
 المتبعة الطریقةف التعلیمیة، العملیةب تضر لدرجة موضوعاتھ اختیار في مقید الجامعي فاألستاذ

 علیھا، المتعارف وعاتالموض اختیار في تتمثل العلمیة األبحاث كتابة في الكثیر لدى  حالیًا
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 ھمتفرغ أو ترقیاتھم دون تحول تعقیدات في الوقوع تجنبل للجدل، مثیر أو جدید ھو عما والبعد
  .المؤتمرات حضور أو المالي الدعم أو العلمي

 مجال في الجامعي االستاذ حریة أن إلى العینة أفراد من جدًا قلیل عدد أشار المقابل في
 وفكریة وطنیة العتبارات أرجعوھا ألسباب عالیة لیست وھي ،منخفضة ولیست متوسطة البحث

 البحث، في األستاذ لحریة تقیید یوجد ال: "المشاركین أحد قال وعقالنیة، منطقیة أنھا نظرھم في
  ".للحریة تقیید فیھ البحث رفض یعني وال طبیعي وھذا الوطن، أو الدین تعالیم یخالف ھو فیما إال

  :القرار اتخاذ حریة
 الجامعي االستاذ حریة مستوى في كبیرًا انخفاضًا العینة أفراد إجابات أظھرت عام شكلب   

 اتخاذ في الحق یملك ال الجامعي االستاذ أن المشاركین نصف حوالي أكد فقد ،رارالق اتخاذ في
 األمور، أبسط في حتى أخرى جھات بید القرار ویبقى مقترح رفع ھو یملكھ ما وكل القرار،

 طالبھ مع فقط ھي القرار اتخاذ في الجامعي لألستاذ الوحیدة الحریة أن إلى اآلخر صفالن أشارو
 المقرر، متطلبات إطار خارج طالبھ مع حتى كبیر بشكل مقیدة فحریتھ خارجھا أما ،القاعة داخل

 سبیل على – الجامعي االستاذ الغربیة الجامعات في: "بقولھ نظره وجھة المشاركین أحد شرحو
 والقرار ألحد، العودة دون الطالب على مقرر إعفاء أو فرض في النھائي القرار یمتلك -  المثال

 العودة دون الطالب ظرف مع تجاوبًا نظامًا المطلوب الحد عن الدراسیة الساعات بتقلیل النھائي
 ابینم جھة، أو لمسؤول العودة دون مباشرة الجامعي االستاذ یتخذھا لقرارات كثیرة وأمثلة ألحد،

  ".الصالحیات ھذه االستاذ یملك ال الدین
 كلیاتھم في اإلداریة القرارات من كثیرًا أن إلى المشاركین ثلثي یقارب ما أشار كما

 امقساأل ورؤساء الوكالءو العمداء تكلیف اتقرارك رأیھم، أخذ أو علمھم دون ُتصدر ھمموأقسا
 تقدیم مستوى على بمشاركتھم الباقي لثالث أقر بینما أعضائھا، وتكلیف واللجان الوحدات إنشاءو

 لم تلك مشاركتھم أن أكدواو النھائي، القرار اتخاذ في الفعلیة المشاركة دون فقط والمشورة الرأي
 تجمع عالقة على وإنما التدریس، ھیئة أعضاء آراء استقصاء ھدفھ معین تنظیم على مبنیة تكن

 أو إداریة مھمة بسبب غیره أو أعلى مسؤوًال أو عمیدًا أو كان لقسم رئیسًا القرار بصاحب العضو
  .بھ تجمعھ غیرھا
  :الرأي عن التعبیر حریة

 متوسطة، مجموعھا في رأیھ عن التعبیر في ألكادیميا االستاذ حریة درجة اعتبار یمكن
 مجال وھي منخفضة الحریة درجة فیھا تعتبر مجاالت ثالثة أن العینة أفراد إجابات أظھرتو

 من عالیة درجة المشاركین أظھر بینما ،مرافقھا أحد أو نفسھا الجامعة ونقد والسیاسة الدین
 وغیرھا، والطبیة العلمیة وكذلك واالجتماعیة الثقافیة المجاالت في آرائھم عن التعبیر في الحریة

 انتقاد أي تمامًا ترفض الجامعة": بقولھ الحریة لدرجة المشاركین أحد أشار المثال، سبیل فعلى
 تجاه رأیي عن عبرتو برامج في ظھرت وأن حصل اإلعالمیة، القنوات عبر لیھاإ یوجھ

 بل القبول، حتى أو بالترحیب رحيط یقابل لم وحقیقة بالجامعة، خاصة وسیاسات قرارات
  "الزمالء بعض وبین بیني الجفوة من شيء وحصل ذكرت مما امتعاضھم أظھروا

 مع وثقافیة فكریة صراعات في وھو واتسن منذ أنھ العینة أفراد أحد ذكر المقابل في
  .شابھھ ما أو یفعل عما التوقف طلب قصدب غیرھا أو جامعتھ تدخلت أن أبدًا یحصل ولم آخرین،

 لألستاذ العالیة الحریة درجة أن على األغلبیة شدد فقد طالب،ال مع یةحرالب یتعلق ما أما
 جرح أو مساس بعدم مقیدة العالیة ةالحری ھذه أن األغلبیة أوضح كما ، القاعة داخل الجامعي
 انخفاض على كدتأ قلیلة نظر وجھات المقابل وفي وانتماءاتھم، خصوصیاتھم في اآلخرین

 تعیق واألعضاء الطالب ھافی یشترك وقناعات أفكار شیوع والسبب القاعة، داخل حتى الحریة
 الطالب یحفز الشیوع ھذا العلیا، الدراسات بطال لدى خصوصًا یخالفھا ما لسماع الطالب قابلیة

 وھذا المخالف، الرأي صاحب الجامعي االستاذ ضد -  ودي بشكل عادة – القسم لدى للشكوى
 أفكاره جمیع طرح في الجامعي االستاذ حریة الوقت مع یعیق – اإلجابات أظھرت كما – بدوره
    .فیھا وزمالئھ القسم إدارة مع تصادمات في للدخول تجنبًا
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 الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات ما: الثاني لالتساؤ إجابة
  التدریس؟ ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة الحكومیة
 الحریة تواجھ التي التحدیات أھم حددت مفاھیم أربعة المشاركین إجابات ظھرتأ  

  :كالتالي وھي األكادیمیة،
  :السعودي لمجتمعا طبیعة

 وثقافیًا ایدیولوجیًا محافظ مجتمع السعودي المجتمع أن على اإلجابات جمیع أكدت
 الجامعي األستاذ حریة تقیید في - بآخر أو بشكل - كبیرًا دورًا تلعب الصفة ھذه ،واجتماعیًا
 معین حد عند تقف الجامعي االستاذ حریة المثال سبیل فعلى المجاالت، من كثیر في األكادیمیة

 ثوابت مع تنافىی ما طرح على قادر وغیر حریةال مقید فھو الدینیة، القضایا تناول مجال في
 المشاركین من العظمى الغالبیة أجمعت فقد ،االجتماعیة لألعراف بالنسبة نفسھ مرواأل ،المجتمع

 االساتذة مع خصوصًا األكادیمیة االستاذ حریة أمام عائقًا تقف االجتماعیة األعراف أن على
 حین عائلتھا بموقف ةاالجتماعی التحدیات عن إجابتھا في المشاركات ىإحد ذكرت وقد االناث،

 واالشكالیات الجنسیة التوعیة نحو ومؤلفاتي أبحاثي توجیھ في كبیرة رغبة لدي كان"  :قالت كان
 الرفض موجة بسبب عستطأ لم ذلك ومع – تخصصي طبیعة على بناء -  الجانب ذابھ المرتبطة

 ھذا عن النظر غضي في فعًال سببت ما وھو ،عني الناس كالم خشیة اربيوأق عائلتي قبل من
   ."الموضوع

 ستاذاأل أن بمعنى نفسیًا، قیدًا یكون أحیانًا القید أن إلى المشاركین نصف حوالي وأشار
 ھو ولكن مجتمعھ، ثقافة حدود المتجاوزة حریتھ جراء لضرر یتعرض لن بأنھ یعلم قد الجامعي

 مشاركون وأوضح الثقافة، تلك ظل في عاشھا عمره من طویلة سنین نتیجة بنفسھ نفسھ یقید
 الموضوع يف لیست الجامعي ستاذاأل حریة تقیید خلف تقف التي افیةالثق األسباب أن آخرون

 األمر وشرح المجتمع، طبیعة مع تصطدم قد التي – مثًال – بحثھ في ھایلإ صلی التي النتائج وإنما
 ال السعودي المجتمع في األعراق موضوعل الباحثین حدأ تناول بأن فیھ ذكر بمثال المشاركین أحد
 من وقللت عرق شأن من -  بآخر وأ بشكل – أعلت إذا نتائجال كشف جدًا یصعب لكن ،مشكلة یعد

      . أصلھ من الموضوع تجنب إلى الباحث یذھب ولذلك ،آخر عرق شأن
  :األكادیمیة البیئة

 حریة تقیید في دور لھا األكادیمیة العمل بیئة أن على كدتأ اإلجابات نصف من أكثر
 ضغط من تسببھ وما والمسؤولین الزمالء تعامل طریقة خالل من األكادیمیة الجامعي األستاذ

 في قناعاتھ طرح في الكافیة الحریة نفسھ یعطي وال نفسھ یقید قد الجامعي االستاذ أن بمعنى ،علیھ
 یشوب قد ما بسبب ،)الخ ... البحث، التدریس، (وغیرھا ذكورةالم المختلفة المجاالت من أي

 الشعور أو العزلة إلى بھ یؤدي فتور من والكلیة القسم في ومسؤولیھ زمالئھ مع ذلك بعد عالقتھ
 الجامعي االستاذ تجاوز حال الرسمیة للمساءلة وجود ال أنھ النصف حوالي أكد أیضًا ،بالوحدة

 من مختلف لتعامل تعرضھ ھو یحصل ما لكن مثًال، جامعتھ انتقد أو یًاثقاف أو أیدیولوجیا وفالمأل
 استبعاده إلى یصل وقد ُطرح، مما وغضبھم رفضھم مدى یعكس المباشرین ورؤسائھ زمالئھ قبل
 خارج الحریة مستوى أن أكدوا أیضًا والفعالیات، األنشطة أو اللجان بعض في المشاركة من

 خارج معینة قضیة في رأیھ عن الجامعي االستاذ یعبر قد بمعنى ،داخلھ مستواه من أعلى الجامعة
 المعاكسة عملھ بیئة فعل بردة ویتفاجأ مؤسساتھ، بمختلف المجتمع قبول محل وتكون الجامعة،

  . خارجھا األمر علیھ ھو لما تمامًا
  :البیروقراطیة

 االستاذ حریة من الحد دور لھا البیروقراطیة أن األعضاء أرباع ثالثة من كثرأ أكد  
 أو باتجاھات یتقید تجعلھ الجامعي االستاذ طلب بھا یمر التي القنوات كثرة أن حیث الجامعي،

 حوالي وأرجع الموافقة، على حصولھ من ممكن قدر أكبر لضمان منھ محاولة موضوعات
 شراكإ یعني وھذا ،اللجان كثرة سبب الجامعي األستاذ حریة أمام عائقًا البیروقراطیة أن نصفال

 أو مشاركًة أو بحثًا (المقدم الطلب أبعاد یدركون وال التخصص مجال عن تمامًا بعیدین أعضاء



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع دد الالع                                      التربیةفي العلميمجلة البحث        

 
٦٧٢ 

 أھمیة تفاصیل تدرك ال شمولیة بنظرة للطلب ینظرون یجعلھم مما القرار، اتخاذ في) غیرھا
 األمر یجعل مما االعتذار أو للتوضیح الطلب یعیدون یجعلھم أحیانًا وھذا الطلب، وضرورة

 ال زاویة في متطلباتھم حصر إلى األساتذة بعض یضطر ولذلك الموافقة، على للحصول طولی
 أحد أشار وقد المعاملة، سیر یسرع وھذا اللجان لدى مألوفة أنھا یعلمون أنھم غیر یریدونھا

 والتي الموافقة على الحصول تأخر بسبب مؤتمر حضور عن لالعتذار اضطر أنھ إلى المشاركین
  .المؤتمر انعقاد موعد یتجاوز الوقت وھذا المعنیة، والمجالس جانلال على لتمر وقتًا تأخذ

 كثیرین بأفراد تمر المعامالت تجعل البیروقراطیة أن المشاركین من مجموعة أوضحو
 لما مخالفة قناعة أو لفكر ینتمي من موافقة رھن یجعلھا مما واالتجاھات، التیارات في مختلفین
 سوف أنھا یعلم فیما خیاراتھ یقید أن الحقًا االستاذ فیضطر علیھ، الموافقة ىیر فال الطلب یتضمنھ

 القسم رغب برنامجًا القسم في لدیھم أن إلى المشاركین أحد أوضح وقد الموافقة، بھا ویحصل تمر
 مع صالحیتھما لعدم الدراسیة وخطتھ البرنامج اسم تغییر في رغبوا كما أخرى، مرة تفعیلھ في

 اضطروا البرنامج مسمى تغییر یحتاجھا التي الطویلة االجراءات بسبب ولكن الجدیدة، المتغیرات
 ورفع القدیم، على واالستمرار – نظرھم وجھة من – صالحیتھ عدم رغم القدیم المسمى إلبقاء

   . طویًال وقتًا سیأخذ األمر ان حیث ُتعتمد، حتى وانتظارھا المسمى لتغییر جدیدة معاملة
  :المالي الدعم

 وجاء المادي، بالجانب الجامعي االستاذ حریة ربط إلى المشاركین إجابات معظم اتجھت  
 الدعم توفر ومدى مقدار سببب العلمي، البحث في بحریتھ المشاركین غالبیة لدى الربط ھذا

 كان ما كثیرًا المالي الجانب أن جاباتاإل معظم دتأك فقد لألبحاث، الجامعة قبل من المقدم المالي
 بعض أن إلى اإلجابات أشارت كما .ومنھجیتھ بحثھ لموضوع الجامعي االستاذ اختیار أمام ائقًاع

 اختیار عن لتخليل الباحث یضطر ھنا ومن ، محدودال الجامعة دعم مع یتناسب ال مكلفة، األبحاث
 يباق الباحث لتحمل تجنبًا ،أھمیة أقل بأبحاث اواستبدالھ ،ھامة كانت وإن المكلفة األبحاث
 إلى تحتاج أبحاث ھناك أیضًا المقرر، المبلغ عن زادت حال تحملھا یستطیع ال قد التي التكالیف

 األبحاث تجنب إلى یضطر أیضًا فإنھ للباحث، السفر تذاكر توفر ال قد والجامعة – مثًال – سفر
 یتطلب ال انجازھا أن إال قیمة أقل كانت وإن أبحاثب واستبدالھا االحتیاجات ھذه مثل لھا التي

  .المدینة خارج السفر
 األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات لتجاوز المقترحة الحلول ما: الثالث التساؤل إجابة

  التدریس؟ ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة الحكومیة الجامعات في الجامعي لألستاذ
 الحریة اتتحدی على للتغلب مقترحة كحلول مفاھیم أربع المشاركین إجابات أظھرت

      :كالتالي ھي األكادیمیة،
  :األكادیمیة الحریة تعزیز

 األكادیمیة الحریة وتعزیز الجامعة تدخل أھمیة على المشاركین إجابات معظم اتفقت
 وحمایتھا، حریتھ مستوى رفع شأنھا من سیاسات خلق ضرورة على وشددت الجامعي، لألستاذ

 الوقت في األكادیمیة الحریة مستوى انخفاض لمشكلة المناسب الحل أن إلى اإلجابات أشارت كما
 مستوى على المتاحة صالحیاتھا استخدام خالل من رفعھا نحو الجامعات اتجاه في ھو الراھن،
: قسمین إلى اإلجابات انقسمت فقد التدریس، مجال في بحریتھ یتعلق وفیما والقوانین، األنظمة

 مطلقة حریة الجامعي األستاذ امتالك ضرورة في یتمثل الحل أن على أكد -  الغالبیة مثَّل - قسم
 دون دوره یؤدي أن الجامعي االستاذ على یستحیل أنھ إلى وأشاروا كامل، بشكل دوره لیؤدي
 والتعامل وتقییمھم الطالب لتدریس المناسبة والطریقة كتبھ اختیار في المطلقة الحریة امتالك
 المشاركین من مجموعة بین وقد ونجاحھا، جامعتھ قدملت تأخیرًا یعد الحریة ھذه وتقیید معھم،

 امتدت الخبرات على واالطالع والمعرفة العلم من مرحلة وصل الجامعي االستاذ بأن موقفھم
 لتلك تجاھل ھو حریتھ تقیید ولذلك واالجتماعیة، والوطنیة المھنیة واجباتھ یدرك یجعلھ ما سنینًا،

 ضیاعھا من بدًال والجامعة الطالب من كل منھا فیدیست أن یفترض التي والخبرات السنوات
 أقلیة، ھمو المقیدة، األكادیمي االستاذ حریة أھمیة على أكد آخر وقسم ،منطقیة غیر ألسباب
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 -  األغلبیة مثل – قسم: قسمین إلى تبریراتھم في وانقسموا مقیدة، تكون أن یجب الحریة أن ورأوا
 ھي عما زیادتھا شأنھا من حلول لفرض حاجة ھناك لیسو كافیة الحالیة التدریس حریة أن رأى

 المقرر، الكتاب اختیار في فقط یكون أن یجب االستاذ حریة تقیید أن إلى وأشاروا علیھ،
 وثقافتھ المجتمع طبیعة تراعي عامة وطنیة بمعاییر التزام ھو إنما التقیید ھذا أن وأوضحوا
 ومثل – آخر وقسم التعلیمیة، بالعملیة الضرر حاقإل شأنھ من اعتباطیًا تقییدًا ولیس وسیاستھ،

 أسئلة باختیار یتعلق فیما إال الجامعي لألستاذ الكاملة التدریس حریة مع أنھم أوضحوا – األقلیة
 األسئلة، نوع وكذلك بھا التي والمرحلة الطالب طبیعة یراعي أن یجب فالتقییم والتقییم، االختبار

 یراه الذي التقییم وضع في حر الجامعي االستاذ" : بقولھ لنقطةا ھذه المشاركین أحد أوضح وقد
 البحث على مثًال الدرجات توزیع في األعلى الدرجة وضع استاذًا أن افترضنا لو ولكن مناسبًا،
 الشھریة االختبارات على جدًا قلیلة ودرجات البكالوریوس، مرحلة بطالب خاص لمقرر العلمي

 المرحلة، ھذه في طالب وتقییم تتناسب ال بطریقة حریتھ استخدم معيالجا االستاذ ھنا والنھائیة،
 االختبار أسئلة ومعظم الدكتوراه أو الماجستیر برنامج في طالبھ یختبر أستاذًا وجدنا لو أیضًا

  ". التدخل ویجب تنفع وال تضر حریتھ فھنا متعدد، من واختیار وخطأ صح عن عبارة موضوعیة
 إلى الجامعي األستاذ حریة المشاركون قسم فقد العلمي، ثالبح بحریة یتعلق ما أما

 أكد لألولى بالنسبة البحث، بموضوع حریتھ واألخرى البحث، بمنھجیة یتعلق فیما حریتھ: نوعین
 الخطوات باتباع ملزم وأنھ أراد، كیفما بحثھ كتابة في حرًا لیس الباحث أن المشاركین جمیع

 المعروفة، العلمي البحث منھجیات إلحدى وفقًا البحث كونی وأن األبحاث، كتابة في المنھجیة
 الكاملة الجامعي االستاذ حریة على أجمع الجمیع أن إلى إضافة علمیًا، بحثُا تصنیفھ یمكن ال وإال
  .دقیقھ لنتائج وتقوده بحثھ لموضوع مناسبة یراھا التي للمنھجیة اختیاره في

 ضرورة إلى المشاركین أغلب مال قدف الموضوع، اختیار في بحریتھ یتعلق ما أما
 في الباحث صفات أھم أحد ھذا وأن بحثھ، موضوع اختیار في المطلقة الحریة الباحث امتالك

 ھذا المشاركین أحد برر وقد الحریة، ھذه من تمكینھ في ھو فالحل وعلیھ المتقدمة، الجامعات
 الحریة أعطوا أشخاص من اءتج وغیرھا والفكریة والتقنیة الصناعیة الثورات: "بقولھ الرأي

 الیوم، فیھ نعیش ما ھي والنتیجة الحقائق، عن والتنقیب والكشف البحث أجل من قید، دون الكاملة
 المتقدة الجامعات أصبحت ولما الیوم، إلیھ وصل ما إلى العالم وصل ما قیدت حریاتھم أن ولو

 الحریة سوى حل فال الرؤیة ھدافأ تحقیق في صادقین كنا وإذا العالم، مستوى على رائدة الیوم
 لألساتذة الحریة تطلق وأال البحث، موضوعات تقیید المشاركین من أقلیة أید المقابل في ،"الكاملة

 ودینیة ثقافیة حدود وجود منطلق من الرأي ھذا جاء أبحاثھم، موضوعات اختیار في قید دون
 أشارت كما لھ، بالنسبة البحث أھمیة تمثلت مھما تجاوزھا عدم باحث أي على ویجب وسیاسیة

 ھي دینیة مسألة -  المثال سبیل على – مناقشة ھدفھ بحث إجراء من فائدة ال بأنھ اإلجابات تلك
 أھداف ضمن ألن الرؤیة، سیر عجلة یعطل لن ھذا في الحریة وتقیید الثوابت، من باإلجماع

 إلیھ تتطلع لما مخالف طریق في یمضي الدین ثوابت في والتشكیك إسالمیة، أھداف الرؤیة
  . الرؤیة

 إلى المشاركین إجابات وفق الحریة قسمت فقد القرار، اتخاذ في بحریتھ یتعلق ما أما
 فیھا یعمل التي بالجھة المتعلقة القرارات اتخاذ في حریتھ: أساسیتین حریتین

 األولى للحریة ةفبالنسب طالبھ، بحالة المتعلقة القرارات اتخاذ في وحریتھ ،...)إدارة/عمادة/قسم(
 في ومشاركتھ القرارات اتخاذ في عالیة بحریة تمتعھ ضرورة على المشاركین غالبیة أید فقد

 لتقیید اتجھت اإلجابات فمعظم طالبھ، مع بالتعامل یتعلق ما أما لھا، المنتمي الجھة قرارات جمیع
 ألي تجنبًا القسم رافاش تحت ولكن القرارات اتخاذ في الحریة االستاذ یمتلك بحیث الحریة ھذه

 مثل مثلھا الكاملة الحریة االستاذ یمتلك أن قلة وھم آخرون رأى بینما الطالب، على یقع قد ضرر
  . قسمھ قرارات في حریتھ

 أمرین، النتائج فأظھرت الرأي، عن التعبیر مجال في الجامعي األستاذ لحریة بالنسبة أما
 عن سلبي بشكل رأي إبداء في االستاذ حریة دتقیی على المشاركین جمیع إجماع األول األمر

 الرأي إبداء حال االعتبار عین في واألخذ وقناعاتھم، وعاداتھم وثقافاتھم المجتمع أفراد معتقدات
 دون بما فیتعلق اآلخر األمر أما االحترام، دائرة عن یخرج ال نقدي موضوعي بشكل یكون أن
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 شددت حیث خارجھا، وحریتھ القاعة داخل ھحریت نوعین، إلى اإلجابات انقسمت وھنا ذلك،
 المسائل في خصوصًا القاعة داخل الجامعي االستاذ حریة تقیید أفضلیة على اإلجابات معظم

 الجامعة أو القاعة خارج أما الطالب، وتخصص تخصصھ مجال في كانت إن إال للجدل المثیرة
 بحریة رأیھ عن التعبیر في امعيالج لألستاذ الكاملة الحریة دعم نحو اتجھت اإلجابات فمعظم
 دون وخارجھا القاعة داخل سواء العالیة حریتھ أیدت قلیلة إجابات المقابل في قیود، دون عالیة
 یفقد ال بشكل الرد في أیضًا الحریة لھم المقابل وفي الحریة، ھذه یتفھموا أن الطالب وعلى تقیید،

  .واالحترام الود الطرفین فیھ
  :الجامعات استقالل
 وارتفاع الجامعات استقالل بین ما الطردي اإلیجابي االرتباط إلى اإلجابات معظم أكدت  
 إلى بالضرورة یقود سوف الجامعات قاللاست أن أوضحت حیث فیھا، األكادیمیة الحریة مستوى

 السیاسات ووضع القرار اتخاذ في الجامعي االستاذ كإشراك األكادیمیة الحریة تدعم عدیدة أمور
 الخطط بناء في والمشاركة الجامعة في األكادیمیة الھیاكل وإدارة والتمویل والتخطیط العامة

 سیطرأ الذي التغیر على اإلجابات شددت كما .وتوجھاتھا الجامعة الستراتیجیة المالئمة والبرامج
 أكبر اھتمامًا یعني االستقالل أن اإلجابات تلك أفادت حیث والتدریس، العلمي البحث مجال على

 البحثي للعمل الجامعات دعم سیعزز بدوره وھذا ونشرھا، وإنتاجھا وصناعتھا لمعرفةبا
  .الریادة نحو المنافسة كسب في منھا محاولة والتدریسي

 أھم على كبیر وبشكل تلتفت سیجعلھا التفرد إلى الجامعة حاجة أن إلى اإلجابات وتضیف  
 وحریة أكبر صالحیات وستمنحھ الجامعي، اذاالست وھو أال أھدافھا تحقیق في ودعائمھا ركائزھا

 والبحث التدریس عملھ مجاالت جمیع في قدر بأعلى وجھده خبراتھ من االستفادة في رغبة أعلى
 المشاركین أحد اشار وقد الجامعة، ومستقبل حاضر صناعة في والمشاركة النظر وجھات وتقدیم
 ھو االستقالل نجاح عوامل وأحد ھا،استقالل ھو الغربیة الجامعات نجاح عوامل أحد: "بقولھ
 إال – لحكوماتھا حاجة غیر في جعلھا مما ،فیھا الجامعي لألستاذ الممنوحة العالیة الحریة درجة

 والمستثمرین والداعمین للدارسین جذب عامل من االستاذ یقدمھ ما بفضل -  محدودة جوانب في
  ."دقیقة وأبحاث دراسات عن والباحثین
 والكلیات األقسام استقالل یلعبھ سوف الذي اإلیجابي الدور على اتاإلجاب أكدت كما  

 تصبح بحیث األكادیمیة، الجامعي األستاذ حریة تحدیات بعض تجاوز في نفسھا الجامعة داخل
 تأثیر یخف وبذلك ،الجامعة إدارة من بدًال الكلیة أو القسم صالحیات من القرارات من كثیرًا

   .الجامعي االستاذ حریة درجة على وغیرھا الیةالم والمشكالت البیروقراطیة
  :خالقیةاأل مدونةال

 سوف الجامعي بالعمل خاصة أخالقیة نةمدو صیاغة أن المشاركین من مجموعة رأى  
 مدونة من االستفادة أن اإلجابات وبینت الجامعي، لألستاذ األكادیمیة الحریة حمایة في یسھم

 مدونة وصیاغة الوزراء مجلس من الصادرة العامة یفةالوظ وأخالقیات الوظیفي السلوك قواعد
 .الجامعات داخل األكادیمیة البیئة على إیجابي أثر لھ یكون سوف الجامعیة البیئة یعةوطب تتناسب

 على بناء حدودھا وتبین األكادیمیة الحریة مفھوم توضح مدونة وجود أن اباتاإلج أكدت كما
 المضایقات من كثیر من الجامعیین األساتذة تحمي سوف الوطنیة والمبادئ العامة المصلحة

 .تعطیلھا إلى یسعى من وتعاقب خارجھ أو العمل بیئة داخل لھا یتعرضون التي والمشكالت
 قد التي المطلقة والحریة السلطة استخدام سوء من الحد في تسھم سوف المدونة أن الغالبیة وبرأي
 دعم على والتأكید بحقوقھم الطالب توعیة اللخ من الطالب، ضد األساتذة بعض قبل من تستغل

  .والجمیع للطالب والحقوقیة الضبطیة اإلجراءات
   :والثقافیة التوعویة األنشطة
 ترفع سوف والثقافیة التوعویة األنشطة تفعیل أن إلى الدراسة عینة أفراد إجابات بینت  
 ،الجامعي باألستاذ المحیطة یئاتوالب األكادیمیة البیئة تحسین خالل من األكادیمیة الحریة مستوى

 في تسھم سوف الجامعي األستاذ حریة بأھمیة التوعویة األنشطة أن إلى اإلجابات أشارت حیث
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 وتقدم المعرفة إنتاج في ودورھا الحریة بأھمیة وتنویرھم ومؤسسات أفرادًا المجتمع تثقیف
 السلبیة واألوھام األفكار من كثیرًا تزیل سوف األنشطة ھذه مثل أن إلى أشارت كما المجتمعات،

 حریة أن للناس تبین سوف التوعویة األنشطة أن أیضًا تأوضحو الجامعي، األستاذ حریة عن
 كما ولیس والبحث، والتساؤل واالستكشاف التفكیر في أكثر یبحر أن تعني األكادیمي األستاذ

 وحین ة،یوالسیاس ةالوطنیو الدینیة الحدود تعدي في الحق االستاذ امتالك بأنھا البعض یعتقد
 الغالبیة شددت أیضًا أعضائھا، لحریة دعمًا المؤسسات لأو الجامعات تصبح سوف الرؤیة تتضح

 توعیة في وغیرھا والدینیة واالجتماعیة والتربویة اإلعالمیة األخرى المؤسسات دور یةأھم على
   . نفسھا الجامعات على الجھد یقتصر وأال ،ومؤسساتھ المجتمع أفراد

 الجامعات تنظم أن المھم من أن اإلجابات أوضحت فقد الثقافیة، باألنشطة یتعلق وفیما  
 ویطرح آرائھ، عن الجامعي االستاذ خاللھا من یعبر كقنوات واللقاءات والمؤتمرات الندوات
 والمبادئ باآلداب التزامھ مع مضایقة، ودون الجامعة في جھة أي تدخل دون حریة بكل أفكاره

 البیئة تقبل مستوى الوقت مع ترفع سوف األنشطة ھذه مثل تفعیل أن على الغالبیة أكد وقد العامة،
 من عالي مستوى نفسھا الجامعة تمنح وسوف للمعتاد، المخالفة أو الجدیدة لألطروحات األكادیمیة

  .األطراف جمیع من المقبولة المنظمة الحریة
  :والتوصیات النتائج مناقشة

 في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع معرفة في الرئیسي الدراسة تساؤل تمثل
 وقد ،٢٠٣٠ رؤیة وتطلعات أھداف ضوء في والحلول وتحدیاتھ السعودیة الحكومیة الجامعات

 لألستاذ األكادیمیة الحریة بواقع صیخت تساؤل فرعیة، أسئلة ثالثة الرئیسي السؤال عن تفرع
 الذي الثالث والتساؤل الجامعي، ألستاذل یةرلحا تواجھ لتيا التحدیات حول وثانیًا ،الجامعي
  .التحدیات لمواجھة المقترحة الحلولب یختص

 الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة واقع ھو ما :األول بالتساؤل یتعلق ففیما
 العلمي البحث وحریة التدریس حریة ھي مفاھیم أربعة عن الدراسة نتائج كشفت لقد السعودیة؟

 دراسات نتائج الدراسة ھذه نتائج خالفت قدو القرار، اتخاذ وحریة الرأي عن التعبیر وحریة
 أظھرت السابقة الدراسات نتائج أن حیث السعودیة، الجامعات في األكادیمیة الحریة حول سابقة

 حریة أن سةالدرا ھذه كشفت بینما عالیة، أو متوسطة إما األربعة المحاور في األكادیمیة الحریة
 االستاذ حریة أن الدراسة ھذه أظھرت لقد التدریس، حریة عدا منخفضة فیھا عيالجام االستاذ

 مثل الدراسات نتائج من عدد مع اختلف ما وھو عالیة، عام بشكل التدریس مجال في الجامعي
 جنتائ وافقت بینما ،)٢٠١٥ (والبرجس والزبون) ٢٠٠٨ (والبلعاسي )٢٠٠٧ (حیمد أبو دراسة

) ٢٠١٥ (والرویلي) ٢٠١٤ (والعامري) ٢٠٠٨ (السرحاني دراسة مثل أخرى دراسات
 األستاذ بھا یتمتع التي الحریة من العالي المستوى تعكس الدراسة ھذه ونتیجة ،)٢٠١٥ (ودرویش
 العملیة أھداف لتحقیق األكادیمي الكادر حریة بأھمیة الجامعة إدارة وعي یعكس كما الجامعي،
  .التدریس مجال في صوصًاخ التعلیمیة

 القرار اتخاذ حریةو العلمي البحث حریة وھي األخرى ةالثالث بالمفاھیم یتعلق ما أما
 ،السعودیة العربیة المملكة في السابقة الدراسة نتائج تمامًا خالفت فقد الرأي، عن التعبیر حریةو
 توافق لم النتیجة وھذه ،ھافی الجامعي لألستاذ المنخفض المستوى الدراسة ھذه نتائج أظھرت قدف

 ھذا تفسیر ویمكن وعال، متوسط بین ما تكان والتي ،األخرى الدراسات نتائج من نتیجة أي
 محیط خارج أخرى مؤسسات أثره یتجاوز قد الثالث المحاور ھذه في االستاذ حریة أن إلى األمر

 مع خالف في  للوقوع تجنبًا حذرًا أكثر تكون أحیانًا الجامعة یجعل قد وھذا التعلیمیة، المؤسسات
 حریة لتقیید یضطرھا مما ذلك، إلى ما أو نظر وجھة أو بحث نتائج بسبب أخرى مؤسسات

  .ھاتذأسات
 في الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات ھي ما :الثاني للتساؤل وبالنسبة
 الدور الدراسة أظھرت فقد ریس؟التد ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة الحكومیة الجامعات

 ثالث عن الدراسة كشفت حیث الجامعي، االستاذ حریة أمام یًادتح تمثل عدیدة عوامل تلعبھ الذي
 تجعلھا والتي السعودي للمجتمع المحافظة الطبیعة مفھوم ھي ،مفاھیم أربعة مثلت أساسیة تتحدیا
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 نفسھا األكادیمیة البیئة مفھومو تقدون،یع ما تخالف أفكار بروز من خوفًا الحریة تحارب أحیانًا
 تجنبًا االستاذ حریة كبح في أحیانًا یتسبب وامتعاض واختالفات صراعات من یعتریھا قد وما

 من یعتریھما وما ةالمالی الصعوباتو اإلداري النظام مفھومي وكذلك لمضایقات، للتعرض
 االستاذ یضطر مما المالحظات بداءوإ فیھا النظر وكثرة المعامالت تأخیر في تتسبب بیروقراطیة

 تحدي الثالث التحدي جاء وقد ،معاملتھ تتأخر أو تتعطل ال حتى معتاد ھو بما نفسھ یقید أن مثًال
 األنظمة لطبیعة السبب أرجعت التي) ٢٠٠٧ (حیمد أبو دراسة نتیجة مع متفقًا البیروقراطیة

 اإلداریة اللوائح أن على أكدت التي) ٢٠١٥ (الرویلي دراسة وكذلك والبیروقراطیة، اإلداریة
 األخرى الدراسات خالفت بینما األساتذة، حریات من الحد أسباب أھم أحد والمركزیة والمیزانیة

  .التحدیات ضمن المالي الدعم وتوفر األكادیمیة والبیئة المحافظ المجتمع طبیعة اعتبار في
 الحریة تواجھ التي التحدیات لتجاوز المقترحة الحلول ھي ما :الثالث بالتساؤل یتعلق ما أما

 ھیئة أعضاء نظر وجھة من السعودیة الحكومیة الجامعات في الجامعي لألستاذ األكادیمیة
 من التي المناسبة الحلول من مجموعة عن الدراسة كشفت التحدیات ھذه ولمواجھة التدریس؟

 مثلت وقد األكادیمي، ألستاذا ومتطلبات یتفق بما مستواھا ورفع األكادیمیة الحریة دعم شأنھا
 ھذا نتائج أظھرت حیث األكادیمیة، للحریة الجامعة ودعم تعزیز مفھوم أولھا مفاھیم، أربعة

 على وأن المختلفة، المجاالت في ینتج كي للحریة االستاذ حاجة اشباع في یكمن الحل أن الدراسة
 ھذه تؤذي أال شریطة عالیة، ةبدرج لتصبح حریتھ مستوى من وترفع األمر ھذا تدعم أن الجامعة
 حاجة مدى تعكس النتائج وھذا والقوانین، األنظمة تنتھك وال وانتماءاتھم الطالب مشاعر الحریة
 جامعتھ نجاح في الفاعلة المشاركة أدوات یمتلك كي حریتھ بأھمیة وإدراكھ الجامعي االستاذ

 سوف االستقالل أن النتائج أوضحت وقد ،الجامعة استقالل مفھوم ثانیًا متقدم، مراتب وتحقیقھا
 كامل الجامعة امتالك بفضل الجامعي االستاذ حریة ضد تقف التي الحواجز من العدید یذیب

 كحل الجامعة داخل واألقسام الكلیات استقالل أھمیة أیضًا أظھرت كما والقرارات، الصالحیات
 الدراسات دون الدراسة ذهھ أظھرتھ ما وھو مثًال، كالبیروقراطیة اإلداریة التحدیات لبعض

 أخالقیة مدونة وجود أھمیة وھو التساؤل لھذا الثالث المفھوم عن الدراسة كشفت كما األخرى،
 عملھ بیئة في وحقوقھ الجامعي االستاذ لحریة حمایة بمثابة لتصبح والواجبات الحقوق فیھا تحدد
 والثقافیة التوعویة األنشطة تفعیل في والمتمثل الرابع المفھوم مع بالتزامن یأتي وھذا دیمي،األكا
 الحریة بدور خاص بشكل األكادیمي والمجتمع عام بشكل المجتمع في الوعي مستوى لرفع

 الدراسات نتائج مع متوافقة تأت لم الحلول وھذه الجدید، واكتشاف المعرفة إنتاج في األكادیمیة
  .السعودیة في األكادیمیة الحریة تناولت التي

  :باآلتي الباحث یوصي الدراسة إلیھا توصلت التي تائجالن على وبناء
  :إجرائیة تطبیقات
 من أكثر – عاتقھا على تحمل التي الجامعات وھي ،القدیمة السعودیة لجامعاتل بالنظر  

 جامعة عبدالعزیز، الملك جامعة: ھاجمیع أن نجد ،٢٠٣٠ رؤیة ھدف تحقیق مھمة – غیرھا
 تخلوا اإلمام، وجامعة القرى، أم جامعة والمعادن، رولللبت فھد الملك جامعة فیصل، الملك

 األكادیمیة العملیة صلب ھي التي األكادیمیة الحریة التأكید من وقیمھا وأھدافھا ورؤیتھا رسالتھا
 الحریة على قیمھا أحد تصن حیث سعود الملك جامعة عدا عي،الجام النجاح مرتكزات وأحد

 بال سعود الملك جامعة فیھا بما الجامعات جمیع تبقى ولكن ،)والقیم والرسالة الرؤیة (األكادیمیة
 جمیع یدرك بشكل وتضبطھا الجامعي االستاذ حریة تحمي مدونة سیاسة أو واضح نظام

  .وحدودھا ھامھامو حقوقھا األطراف
 بین ما الثانوي بعد وما عالي تعلیم مؤسسة ١٣١ من أكثر السعودیة العربیة المملكة تضم  
 نحو سعیًا األكادیمیة أھدافھا تحقیق في أساتذتھا على كبیر وبشكل تعتمد ھاجمیع ات،وكلی جامعات

 واضح قانون بحاجة األستاذ یبقى جمیعھا وفي المجتمع، ینفع ما وتقدیم متمیزة مخرجات تحقیق
 داراتوإ منسوبي جمیع وفقھا یمضي طریق خارطة للمؤسسة بالنسبة وتكون تحمیھ بینة وسیاسة

  :باآلتي الباحث یوصي علیھ وبناء األخرى، المؤسساتو الجامعات
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 أھداف یحقق بما الحریة ھذه وتضبط الجامعي االستاذ حریة تحمي وأنظمة لوائح وضع -
 .الوطنیة المتطلبات مع وینسجم التعلیمیة العملیة

 لألستاذ األكادیمیة الحریة تعطل التي واإلجراءات الحالیة األنظمة بعض في النظر إعادة -
 .وتقیدھا الجامعي

 .واإلداریة المالیة شؤونھا جمیع في تامة استقاللیة الجامعات منح -
 المتعلقة القرارات اتخاذ في االستقاللیة من مزیدًا الجامعات داخل واألقسام الكلیات منح -

  .ووظائفھا بمھامھا
 األكادیمیة الحریة على الضوء تسلیط بھدف ومؤتمرات وندوات عمل ورش عقد -

 .وجوانبھا وأبعادھا ماھیتھا وضیحوت
 بأھمیة وتثقیفھم المجتمع توعیة أجل من األخرى المجتمع مؤسسات من معاتالجا تعاون -

 .المجتمعو الجامعات لتقدم وضرورتھا ةاألكادیمی الحریة
 داخل وحمایتھا األكادیمیة بالحریة والتثقیف بالتوعیة المھتمة الجمعیات ودعم إنشاء -

  . رجھاوخا الجامعات
  :بحثیة تطبیقات
  :تتضمن األكادیمیة الحریة عن ساتدرا بإجراء یوصي الباحث فإن الدراسة نتائج خالل من

 .الجامعي لألستاذ األكادیمیة الحریة تواجھ التي التحدیات من مزید على للتعرف دراسات -
 .علیمیةالت ٢٠٣٠ رؤیة أھداف تحقیق في األكادیمیة الحریة دور على للتعرف دراسات -
  :عن مستقلة دراسات -

 .التدریس مجال في الجامعي االستاذ حریة -
 .العلمي البحث مجال في الجامعي االستاذ حریة -
 .القرار اتخاذ مجال في الجامعي االستاذ حریة -
 .الرأي عن التعبیر مجال في الجامعي االستاذ حریة -
 .المجتمع خدمة مجال في الجامعي االستاذ حریة -
 .ومھامھا الجامعة بوظائف ترتبط أخرى مجاالت في الجامعي االستاذ ریةح -

  .متطلباتھا وأھم العالمیة الریادة لتحقیق الجامعات احتیاجات عن دراسات -
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  العربیة المراجع
 دراسة: السعودیة الجامعات في األكادیمیة الحریة ).٢٠٠٧. (عبدالرحمن ندى حیمد، أبو .١

  . الریاض. سعود الملك جامعة. منشورة غیر ماجستیر ةرسال .میدانیة
 :من مسترجع). ٢٠١٧، نوفمبر ٢١. (٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج .٢

pdf.ar_NTP/files/default/sites/sa.gov.2030vision://http   
 االكادیمیین لدى االكادیمیة الحریة مارسةم درجة ).٢٠٠٨. (مسیر بن سعود البلعاسي، .٣

 غیر دكتوراه رسالة. السعودیة العربیة بالمملكة الرسمیة الجامعات في التربیة كلیات في
  . عمان األردنیة، امعةالج منشورة،

 سالتدری ھیئة أعضاء لدى األكادیمیة الحریة ممارسة واقع). ٢٠١٦. (محمد الخزاعلة، .٤
 واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم. نظرھم وجھة من ممارستھا ومعیقات الزرقاء جامعة في

  .١٦٨- ١٣١ ،)٦(٣١ ،األردن والدراسات، للبحوث مؤتة
 في السعودیة الجامعات في األكادیمیة الحریة محددات). ٢٠١٥. (عودة محمد الذبیاني، .٥

 وزارة ،العالي للتعلیم السعودیة المجلة .مسحیة تحلیلیة دراسة: العالي التعلیم لوائح ضوء
 :من مسترجع ،٤٤-١١ ،)١٣ (، التعلیم

670172/Record/com.mandumah.search://http  
 : من مسترجع). ٢٠١٧، نوفمبر ٢١. (الرؤیة .٦

http://vision2030.gov.sa/ar/node/132  
: من مسترجع. مثمرة فرصھ مزدھر اقتصاد). ٢٠١٧، نوفمبر ٢٤. (٢٠٣٠رؤیة .٧

77/node/ar/sa.gov.2030vision://http  
 جامعة من ،٢٠١٨ فبرایر، ٢٢ االسترداد تاریخ). تاریخ بال (والقیم واألھداف الرسالة .٨

  vision-mission/ksu-about/ar/sa.edu.ksu://http: سعود الملك
 أساتذة یراھا كما السعودیة الجامعات في األكادیمیة الحریة). ٢٠١٥. (سعود الرویلي، .٩

 ٨٠١ ،)١٦٣(٣ ،األزھر جامعة التربیة، واالھلیة، الحكومیة الناشئة السعودیة الجامعات
   Record/com.mandumah.search://http/705539:  من مسترجع ٨٣٨ –

 سلمان جامعة في األكادیمیة الحریة توفر درجة). ٢٠١٥. (عواد زینب رویش،د .١٠
 جامعة التربیة، كلیة مجلة .أنفسھم التدریس ھیئة أعضاء نظر وجھة من عبدالعزیز بن

: من مسترجع ،٣٧٣-٣٤٢ ،)٥٨( العدد ،طنطا
740671/Record/com.mandumah.search://http  

 الحریة واقع). ٢٠١٥ (مفضي عبدالرحمن والبرجس، ،سلیم محمد الزبون، .١١
 لضمان العربیة المجلة .السعودیة العربیة المملكة في يالجامع المستوى في األكادیمیة

 ،٩٩-٧٣ ،)٢١(٨ الیمن، والتكنولوجیا، العلوم جامعة الجامعي، التعلیم في الجودة
  Record/com.mandumah.search://http/670415  :من مسترجع

 الحریة العلمي البحث ومشكالت الجامعي التعلیم). ٢٠٠٠. (مفید الزیدي، .١٢
 ،والطموح الواقع بین ردناأل في العالي التعلیم مؤتمر في مقدمة بحث. نموذجًا األكادیمیة

  .٢٢٠- ٢٠٧ مایو، ١٨- ١٦ األردن، األھلیة، الزرقاء جامعة
، ینایر ٢٠ االسترداد تاریخ). ٢٠١٦، اغسطس ١٣. (الحكومیة الجامعات .١٣

 : التعلیم وزارة من ،٢٠١٨
https://www.moe.gov.sa/ar/HighEducation/Government-
Universities/Pages/default.asp 
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 ٢٠ االسترداد اریخت). ٢٠١٦، أغسطس ١٣. (األھلیة والكلیات الجامعات .١٤
 : التعلیم وزارة من ،٢٠١٨، ینایر

https://departments.moe.gov.sa/PHE/UnivAndCollageList/Pages/defa
ult.aspx 

 الحربة توفیر في ادیمیةاالك القیادات دور). ٢٠٠٨. (طارق السرحاني، .١٥
 وجھة من السعودیة العربیة المملكة في الشمالیة المنطقة في التربیة كلیات في االكادیمیة

 اربد، الیرموك، جامعة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة. التدریس ھیئة واعضاء نظرھم
  . األردن

 لشما جامعات فى األكادیمیة الحریة ممارسة درجة). ٢٠١٦. (ھبة سعید، .١٦
 جامعة. منشورة غیر توراهدك رسالة. تحسینھا وسبل والخاصة الحكومیة األردن

  . األردن اربد، الیرموك،
 في التدریس ھیئة أعضاء یراھا كما األكادیمیة الحریة). ٢٠١٥. (ظالم سلیمان، .١٧

 واجتماعیة، تربویة دراسات. ینایر من والعشرین-  الخامس ثورة بعد حلوان جامعة
   .١٥٢-١٠٧ ،)٤(٢١ مصر،

 التدریس ھیئة أعضاء لدى األكادیمیة حریة. )٢٠١٤. (علي فاطمة العامري، .١٨
  .الباحة جامعة. منشورة غیر ماجستیر رسالة. نظرھم وجھة من الباحة بجامعة

. فریال عواد، وأبو محمد، والعبسي، محمد، ونوفل، خلیل، محمد عباس، .١٩
: األردن عمان،). ٦ المجلد (النفس وعلم ةالتربی في البحث مناھج غلى مدخل). ٢٠١٥(

  .والطباعة والتوزیع للنشر المسیرة دار
 في االكادیمیة والحریات اإلنسان حقوق). ٢٠١٢. (كاظم الدین عالء عبداهللا، .٢٠

  .غیداء دار: عمان. العالي التعلیم
 والتفاعل التعلیم ومجتمع األكادیمیة الحریات). ٢٠١٥. (عبدالھادي العجمي، .٢١

 الدراسات والمحظورات الحریة بین الخلیج في التعلیم: التعلیمیة المؤسسات داخل
 العربیة والجزیرة الخلیج دراسات لمنتدى الثانیة الدورة بحوث. أنموذجًا التاریخیة

 لعربيا المركز العربیة، الخلیج لدول التعاون لسمج دول في وتحدیاتھ التعلیم قضایا:
 -  ٨٣ السیاسات، ودراسة بحاثلأل العربي المركز: الدوحة السیاسات، ودراسة لألبحاث

١٠٩.  
 تم. المفتوحة البیانات). ٢٠١٧، نوفمبر ٨. (اإللكترونیة التعامالت عمادة .٢٢

  http://etc.ksu.edu.sa/ar/open-source: سعود الملك جامعة من االسترداد
 مجلة. الدولیة ثیقالموا في االكادیمیة الحریة). ٢٠١٢. (شبل بدران الغریب، .٢٣

  .٩٥-٢٣). ١(٢٢ ،االسكندریة التربیة، كلیة
: والضوابط القانونیة المنطلقات: األكادیمیة الحریة). ٢٠١٢. (سعد علي القرني، .٢٤

 بالوطن التربیة لكلیات األكادیمي االعتماد لمؤتمر مقدم بحث .معمقة قدیةن تحلیلیة دراسة
 جمادي ٢٥-٢٣ المنورة، المدینة طیبة، امعةج التربیة، كلیة ،"وتجارب رؤى "العربي
  . األولى

 من ،٢٠١٨، ینایر ٢٠ االسترداد تاریخ). تاریخ بال. (بنات التقنیة الكلیات .٢٥
 : والمھني التقني للتدریب العامة المؤسسة

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/TrainingUnits/Pages/GirlsColleges.aspx 
 من ،٢٠١٨، ینایر ٢٠ االسترداد تاریخ). تاریخ بال. (بنین التقنیة الكلیات .٢٦

: والمھني التقني للتدریب العامة المؤسسة
http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/TrainingUnits/Pages/colboys.aspx  
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 تاریخ. العالي التعلیم إحصاءات). ٢٠١٦-٢٠١٥. (التعلیم إحصاءات مركز .٢٧
 : التعلیم وزارة من ،٢٠١٧، دیسمبر ٢٥ االسترداد

https://departments.moe.gov.sa/PLANNINGINFORMATION/RELAT
EDDEPARTMENTS/EDUCATIONSTATISTICSCENTER/EDUCATIONDETAI
LEDREPORTS/Pages/default.aspx 

 التربویة العلوم في البحث مناھج). ٢٠١٠. (عدنان والعتور، عبداهللا، المنیزل، .٢٨
  .والتوزیع للنشر ءإثرا: األردن عمان، . والنفسیة

 المؤتمر. والعمل الرؤیة: والعشرین الحادي القرن في التعلیم). ١٩٩٨ (الیونسكو .٢٩
    .أكتوبر ٩- ٥ . باریس. العالي للتعلیم العالمي

 تطور أجل من والبحث العالي للتعلیم الجدیدة الدینامیات). ٢٠٠٩ (الیونسكو .٣٠
  .یولیو ٨-٥ . باریس. العالي للتعلیم العالمي المؤتمر. والتنمیة المجتمع
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