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واء هيئة الحس ضيؽ بالجامٔات اليمنية واٟٕ الحطيات ألا٤ازيمية أٓل

اتها  ومٟٔى

 حمىز محمس ؿٚط

 ملخص الدراسة:

ماتهــــسٚ السضاػــــة ب ــــ  ال٥ـــــٝ ٓــــ  
ُ
 ضػــــة ؤٓوــــاء هيئــــة الحــــسضيؽ  ــــ الىاٟــــٕ الــــطاه  إلا

ٔـــطن لالسضاػـــة  ٟـــسمد، ألا٤ازيميـــة للحطيـــات (الح٦ىميـــة والةاكـــة)الجامٔـــات اليمنيـــة 

ٜهـى  الحطيـة ألا٤ازيميــة، و مٔـد السضاػـة بـحن مننجــحن اإلاـننل الىكـٜ  الحح ي ــ  نِـط  إلا

ســـحي ٓينـــة مـــٕ النيانـــات باػـــحذسا  نػـــح يان مـــ  دـــ ٨ ثـــ   حيـــ  واإلاـــننل اإلا٠ـــاضن، 

وثىكـ د السضاػـة ب ـ  ٓــسز ة مـ  ٓمـساء ال٦ يـات واإلاطا٣ـع ونـىاره  وضئػـاء ألاٟؼـا ، ًن٠يـ

ؤٓوـــاء هيئـــة الحـــسضيؽ.  يىا ههـــامـــ  ؤلاؿـــ٦اليات ال ـــ   ٓـــسزؤن هنـــا٢ مـــ  النحـــاثا ؤهمهـــا  

اثٝ الجامٔـة، وثنـسضض هـم  ٟوـايا الحطيـة ألا٤ازيميـة منها ، ما يطثنٍ ب٠وايا ثحٔ ١ بُى

، ؤهــ  اؿــ٦اليات مماضػــة الحطيــة ألا٤ازيميــةالحٔ يميــة مــ   ؤن ن٠ــم ؤلام٦انــات والىػــاث 

ــس ثخؼــّ ي لهــ  حطيــة الحٔنحــم، ال٥احــم مــ  ؤلاؿــ٦اليات ؤرنــاء ٓم هــ  ؤلازاض . ٣مــا ؤؿــاضت  ٟو

وهـــــى مـــــا  مماضػـــــة ؤٓوـــــاء هيئـــــة الحـــــسضيؽ لحـــــطي ه  ألا٤ازيميـــــة مماضػـــــة هـــــٔيٜةب ـــــ  ؤن 

 ين٥ٔؽ ٓ   الٔم ية والحٔ يمية والنح  الٔ م .

 الحٔ ي  الجامع ، ؤٓواء هيئة الحسضيؽ. حطية ألا٤ازيمية، ال مفتاحية:كلمات 

 مدخل عام:     

ٔس الحطية ألا٤ازيمية )  
ُ
ؤو يجي ؤن ، ؤحس الح٠ٞى ال   ُيٜتمن ( Academic Freedomج

وثطثنٍ الحطية ألا٤ازيمية ب٠وية مهمة ، يحمّحٕ رها ٓوى هيئة الحسضيؽ    الجامٔة

. ، ػىاًء ٓ   اإلاؼحىي اإلااػس   ٦٣ ، ة الجامٔةل ٘اية. وه  اػح٠ لي
ً
 وماليا

ً
 وبزاضيا

ً
ٓ ميا

، لححم٥  م  ثلطيٝ ؿاونها زون ؤ  ثسد  م  داضض الجامٔة. ؤو ٓ   اإلاؼحىي الٜطز 

الص  يجي ؤن يحمّحٕ بحطية ثامة    اإلاـاض٣ة    اثذاش ، اإلاحما     ٓوى هيئة الحسضيؽ

                                                 
  امٔة جٔع -ؤػحاش ٓ   ا حماْ التمبية اإلاـاض٢ ٟؼ  ٓ   ن حماْ ٤ ية آلازاب . 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 3 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

وبحطية الحٔنحم ، والنح  الٔ م ، والحسضيس  ، يم ال٠طاضات شات الٔ ٟة بالـإن ألا٤از

ابة م  ؤّية  هة ٤اند، ٓ  ضؤيه ٛيما يسوض زاد  الجامٔة ؤو    اإلاجحمٕ ، زون ٟيىز ؤو ٟض

 (105،  2000، ػىاًء م  زاد  الجامٔة ؤو م  داض ها. )العيس 

واء هيئة الحسضيؽ ٔس الحطية ألا٤ازيمية أٓل
ُ
    ٓلط ؤك، ٣ما ج

ً
 ؤػاػيا

ً
نحد ؤمطا

 ل٠ياغ مسي ثٌىض اإلاجحمٕ وث٠سمه، ٛيه السيم٠طاًية
ً
 ُمهما

ً
وشل٧ ليحم٥نىا م  ، مٔياضا

اثٜه  اإلأطوٛة  اثٝ الجامٔة -ال٠يا  بُى نٕ ، هم  ُو
ّ
يٜة النح  والحخ وداكة ُو

ة زون ٟيس ؤو ؿطي ؤو دٚى م  ، والحٔام  مٔها، الحط واإلاؼاو٨ ٓ  الح٠ي٠ة واإلأٛط

 ( 23، 1990، هما ٤اند زاد  ؤو داضض الجامٔة. )نٛى م، ػ ٌة ؤو ؤّية  هة ؤدطي 

الةاّكة ب٠ىاث  ثطثيي الجامٔات    الٔال  ٤ ه، ، ل٥  م  ُيحابٕ الح٠اضيط السولية   

  -وبسون ؿ٧  –ػُيٜا إ 
ً
، بحسن  وهٔية وم٦انة ؤو ثطثيي الجامٔات الٔطبية ٓمىما

لجامٔات. وبشا جؼاءلنا ٓ  واليمنية ٓ   و ه الةلىق. بش ث٠ٕ    ؤزنى ثطثيي ٟىاث  ا

وث٥م     ؤن هنا٢ ٓىام  ٓسيسة مؼئىلة ٓ  ثٌىض ، ألاػناب. ٛاإل ابة مٔطوٛة

ٕ ؤية  الجامٔات ؤو ثإدطها ؤو ثطثيبها، وبالحا   ٛهنا٢ مٔايحم ٓاإلاية ُي٠اغ ٓ   ؤػاػها مٟى

طوٛة ومؼحىي ثٌىضها وثطثيبها هم  الجامٔات    هصا الٔال ، وه  مٔ،  امٔة ؤو ثطثيبها

هحمحن بسضاػة نـىء الجامٔات وثٌىضها. و٣صا لسي اإلاهحمحن بما ؤكنح 
ُ
لسي الناحاحن واإلا

حماز ألا٤ازيم ". م  شل٧ ٓ   ػ ي  اإلااا٨ ال الحلط مسي ، ئٚط بـ"الجىزة وٓن

، وثلطيٝ ؿاونها الٔ مية وؤلازاضية واإلاالية، اػح٠ لية الجامٔات    ضػ  دٌٌها

 ٓ  ؤّية ثسد ت
ً
م   هات ػىاًء م  زاد  الجامٔة ؤو م  داض ها، وم٠ساض  بٔيسا

ؤٓ ن ها  مجاالتها ال  للحطيات ألا٤ازيمية    مذح ٝ ، ُمماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ٛيها

شات ، وثىا٠ٛد ٓ يها ُ   اإلاىاري١ والىراث١ وؤلٓا نات واإلااثمطات السولية اإلاذح ٜة

وال يعا٨ يحِى باهحما  ؤٓواء ، ازيمية ٤انٛمىهْى الحطيات ألا٤الٔ ٟة رهصه اإلاؼإلة. 

ٔس الحطيات ألا٤ازيمية م  ؤه  ، هيئة الحسضيؽ والناحاحن    ؤٗ ي  امٔات الٔال 
ُ
بش ج

آ ية الٔم  ألا٤ازيم  والنحث     الجامٔات وظيازة ؤزائها و٣ٜاءتها ، ؿطوي نمى ٛو

ٔس ؤحس ؤه  مٔعظات الجىزة
ُ
ؤكنح ئٚط  ومنح ما، الساد ية والةاض ية، ٣ما ج

حماز ألا٤ازيم  ٛه  ثسٓ  مؼإلة ثجىيس الٔم ية الحٔ يمية ؤو ألا٤ازيمية والنحاية ، باآل
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يمها، وؤزائها. ٣ما ؤن لها ؤهمي ها لحح٠ي١ ؤهساٛها ،    النهىن بطئية الجامٔة وضػال ها ٟو

حمها. ) ال٠طن ,، م  حي  النناء اإلااػس  ،    الىاٟٕ اإلأاؾ  ( 5 ،1430وبناء ال٠سضات ٗو

ل٥  وضٗ  السوض الحيى  الص  ث ٔنه الحطية ألا٤ازيمية    ثٌىيط ألازاء والٔم         

ي٘ ي ٓ يها ، الجامٔات. ٛةنه ال ثعا٨ هنا٢ ال٥احم م  الجامٔات ال   ثح٥مها بزاضات

ٜة ِ
ّ
حذ 

ُ
  رها ٟىي ث٠ يسية، ًابٕ الؼيٌطة اإلاط٣عية والنحموٟطاًية اإلا

ّ
ٟس ثنِط ب   ، وثحح٥

نئة ٓم  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ٛيها ، ة ب٦  م٦ىناتها ووُاثٜها    اإلاجحمٕالجامٔ  -ًو

ط ٓ   مجطيات الٔم  ألا٤ازيم  ،-ٓ   و ه الةلىق ِ
ّ
 زونية. وهصا م  ؿإنه ؤن ُيار

ً
نِطة

وُئٟط ه. حي  يح  بناًء ٓ   هصه النِطة الّحٔاُم  مٕ الجامٔة م  ٟن  ما  هصه ننِمة 

ما ها ، والنِط بليها بآحناضها ُمجطز ماّػؼة دسمية، ن حمآيةؤو الؼ ٌات ؤو ال٠ىي 

ٔام  بنٜؽ آلاليات
ُ
م وج ؼحَّ

ُ
ال   ، ما  ؤّية ماّػؼة ؤدطي    اإلاجحمٕ. وبالحا   ٛ  بس ؤن ج

ٔام  رها ب٠ية ماػؼات اإلاجحمٕ. وهصا ما هى حاك  ٓ   ؤضن وواٟٕ اإلاماضػة. ألامط 
ُ
ج

   ٤  اإلاجاالت الحٔ يمية واإلاالية وؤلازاضية. وم   ،الص  يحس م  اػح٠ لية الجامٔة

ب   مىهْى الحطية ألا٤ازيمية بش  ء ، الٌنيع  ؤن ثنِط ما  هصه ألانِمة ؤو الؼ ٌات

ؽ والطينة س ثحّٔمس ؤلاؿاضة بليه بش  ء م  ال٘مىن    مذح ٝ الخـطئات ، م  الحى ُّ ٟو

نِمة ل ٔم  ألا٤ازيم     الجامٔات. ٛه 
ُ
ثطي ؤن م  مللح ها الحٜاَ ٓ    وال ىاثح اإلا

واء هيئة الحسضيؽ ، الىهٕ الطاه     اإلاجحمٕ س جٔحبم ُمماضػة الحطية ألا٤ازيمية أٓل ٟو

    ال٠ي  واإلاٜاهي  لسي ؤٛطاز اإلاجحمٕ ،    مذح ٝ مجاالتها
ً
وػي ة نا ٔة إلحساذ ج٘يحما

ي٦ىن    كالحها    وؤٛطاز اإلاجحمٕ بلٜة ٓامة. وهصا ٟس ال ، الٌ ب  وألا٤ازيم  داكة

وثيد م  ٟىة وبـ ى الىػاث  ب   ث٠ يم 
ُ
٣احم م  نحيان. وبالحا   جؼع  ب٦  ما ؤ

اثٝ ؤٓواء هيئة الحسضيؽ، هامف الحطية ألا٤ازيمية ط بـ٦ٍ  ملحَى ٓ   ُو
ّ
، الص  ُيار

اثٝ الجامٔة.    ححن جؼحسع  مماضػة الحطية ألا٤ازيمية   -٣ما نٔ    -وبالحا   ُو

ط ؤلازاضة الصاثية للجامٔةهطوضة ثى 
ُّ
وثح٠ي١ منسؤ اػح٠ لي ها    ضػ  ػياػاتها ، ٛ

بآحناض شل٧ م  الومانات الطثيؼية ألزاء ٓوى هيئة ، الٔ مية وؤلازاضية واإلاالية

اثٜه اإلاذح ٜة اثٝ ، وبالحا   مماضػحه للحطية ألا٤ازيمية، الحسضيؽ لُى وثح٠ي١ ُو

ط ٟي  مٔينة    ٤  مجاالتها بحطية ثامة.، الجامٔة
ُّ
٠٣ي  ال٠ٔ نية ، وهصا يؼحسع  ثٛى
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وننٜحاح ور٠اٛة الّحٔسز وندح ٚ والسيم٠طاًية. م  هنا ن مؽ ؤهمية النح  الص  

واء هيئة الحسضيؽ     ن٠ى  به حى٨ مىهْى واٟٕ مماضػة الحطية ألا٤ازيمية أٓل

 الجامٔات اليمنية. 

 هساٛه ؤهمية النح     مىهْى الحطيات ألا٤ازيمية وؤ

ثننٕ ؤهمية هصا النح  م  ؤهمية مىهْى الحطية ألا٤ازيمية. ٛاإلاحابٕ ل هحما      

ه ال ث٦از ثن٠ٔس ؤّية ٛٔالية ، يل  ب   نخيجة مٜازها، النحث  حى٨ هصا اإلاىهْى
ّ
ؤن

 ؤو نسوة ؤو وضؿة ٓم  ؤو ٗحمها، ٓ مية
ً
 ، حى٨ الحٔ ي  الجامع ، ػىاًء ٤اند ماثمطا

ّ
بال

 وب٠ىةوي٦ىن مىهْى ا
ً
٣إه  محاوض ؤو ، لحطيات ومنه الحطية ألا٤ازيمية حاهطا

 بإهمية ُمماضػة 
ً
 وبزضا٤ا

ً
يا  ٓ   ؤن هنا٢ ٓو

ً
ات ث ٧ الٜٔاليات. وهصا ُئس ماؿطا مىهٓى

 لٔوى ، ٓوى هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ازيمية
ً
 ؤػاػيا

ً
ٔس مٌ نا

ُ
ٛالحطية ألا٤ازيمية ج

د الحاهط، ح والنا عوالٔم  ألا٤ازيم  الناج، هيئة الحسضيؽ اإلأطوٚ ، وداّكة    الٟى

ة انخـاضها، بٔلط الحطيات والسيم٠طاًية والاىضة اإلأ ىماثية زة بؼٓط حمّحِ
ُ
وهيمنة ، اإلا

ة ٓ   الٜواء ال٦ىن . ومٕ ٤  ما ػن١ جٔاُ  السوض ن حماع  لٔوى  اٟحلاز اإلأٛط

اثٝ. ، هيئة الحسضيؽ    الجامٔات   وما ي٠ى  به م  ُو

ٔس ؤحس نض٤ان ألاػاػية ال   ي٠ى  ٓ يها الحٔ ي  الجامع ، ة ألا٤ازيميةٛالحطي
ُ
، ج

وشل٧ لومان اػحمطاضه وال٠يا  بطػالحه    اإلاجحمٕ ٓ   الى ه اإلاٌ ىب. بهاٛة ب   ؤن 

وبرطاء ، ُمماضػة ٓوى هيئة الحسضيؽ للحطية ن٤ازيمية ثذ ١ بيئة جؼآسه ٓ   ؤلابساْ

وجؼآسه ٓ   نػخاماض ألاما  ل٠سضاثه وبراضة ، ودسمة اإلاجحمٕالٔم  ألا٤ازيم  والنحث  

ات ؤو ، ن٦ٛاض الجسيسة واػح٠ ٨ آضاثه وال٠يا  بمؼاولياثه ٤ام ة زون آّية هً٘ى

اثٝ الجامٔة ونمىها وثٌىضها. وثاز  ب   ظيازة ، مواي٠ات ؤو مارطات جٔٞى ثح٠ي١ ُو

يٜ  لسيه  20، 2002ابى حميس,وبالحا   ظيازة انحا يحه.)، الطها الُى
ً
ا (. ٣ما جٔس ؿًط

 
ً
حم مناخ ٥ٛط  مناػي ل ح٠س  الٔ م ، ؤػاػيا

ّ
الص  جٔحمس ٓ يه الحنمية بمٜهىمها ، لحٛى

 ل مناخ ن حماع  بمٔناه الٔا  الص  ُيحيٍ بالجامٔة، الـام 
ً
 مهما

ً
 ، وماؿطا

ً
وداّكة

 إلاسي ث٠نُّ  اإلاجحمٕ إلنحا ية ٓ ماثه وم٥ٜ، السيم٠طاً 
ً
وألا٦ٛاض  آلاضاءطيه م  وماؿطا

، ومسي ث٠ن ه لحطية الطؤ  والح٘يحم والحٌىض.   وبناًء ٓ   ما ػن١، الجسيسة والجطيئة
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ال   ، وبٔس ُمطا ٔة ل نحىذ والسضاػات، حي  ُيم٥  ال٠ى٨ بنه، ثحضح ؤهمية النح 

ضح ؤنه ؤو٨ محاولة بحاي، ثّمد حى٨ مىهْى الحطيات ألا٤ازيمية    اإلاجحمٕ اليمن 
ّ
، ةاث

جطي ٓ   ، تهح  بمؼإلة الحطية ألا٤ازيمية، ثنٌ ١ م  و هة نِط ػىػيىلى ية
ُ
وث

ؤٓواء هيئة الحسضيؽ. وشل٧ م  و هة نِط ٓينة م  ٓمساء ال٦ يات واإلاطا٣ع النحاية 

ما ن ٤  م  الجامٔات الح٦ىمية ، وضئػاء نٟؼا  الٔ مية     امٔححن، ونىاره 
ُ
ث

ون٠لس ؤٓواء هيئة ، م  ؤهمية الٜئة اإلاؼ هسٛة،  والةاكة. لصل٧ ثبمظ ؤهمية النح

وما ي٠ىمىن به ، م  م٦انة ٓ مية    اإلاجحمٕ، وشل٧ إلاا ُيٜتمن ؤن يحمحٔىا به، الحسضيؽ

اثٝ الجامٔة اإلأطوٛة اثٝ    اًاض ُو ال   ثّلي    ندحم    دسمة اإلاجحمٕ. ، م  ُو

ى ؤهمية النح  م  ًطي٠ة الحناو٨ 
ّ
ال٠يا  رها    مٔالجة هصا ال   ننى  ، ٣ما ثحإج

، حي  ػُنحاو٨ م  د لها ليؽ الىكٝ لنٔى اإلااؿطات نحلاثية ٠ٍٛ، اإلاىهْى

ب  ػنُٔمس ب   ؿطح وثح ي  ؤػنارها وؤبٔازها ن حمآية باإلأنى الـام . وهصا م  ؿإنه 

ذح ٜ
ُ
ـ٥ ت نِا  الحٔ ي  الجامع  اإلا

ُ
، ةؤن ُيحّى٨ِ نهحما  ب   الٌنئة الح٠ي٠ية إلا

٠اضبة
ُ
  ٓنها ٓنس ال٠يا  بنٔى السضاػات ؤو النحىذ، وما  هصه اإلا

ُّ
، ٓازة ما يح  الح٘اٛ

م٣حز ، ٓناضة ٓ  اػحٌ ٓات ل طؤ  -   حاالت ٣احمة  -ال   ث٦ىن 
ّ
س ثنحى بٔوها ب   الت ٟو

ذح ٜة وداكة ، ٓ   الجىاني ال٥مية ٠ٍٛ    ُم٠اضباتها ل ِاهطة
ُ
وبالحا   ُتهم  زالالتها اإلا

ِ  بهاٛة ٓنس براضة ؤّية ٟوية ثذم نِا  الحٔ ي . ، لؼىػيىلى يةا
ّ
ما

ُ
 ال   ٟس ث

ُٛيم٥  ب مالها    محاولة الّحٔٚط ٓ   الىاٟٕ ، ؤما بالنؼنة ب   ؤهساٚ النح      

ماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ
ُ
،    ٤  م  الجامٔات الح٦ىمية والةاكة، الطاه  إلا

ٔ ١ بٔسة مؼاث   منها مؼإلة مـاض٣ ه     اثذاش ال٠طاض لحطياته  ألا٤ازيمية    مجاالت ثح

، ومؼإلة النح  الٔ م ، ومؼإلة الحسضيؽ، اإلاحٔ ١ بالـإن ألا٤ازيم     الجامٔة

حٔ ٠ة بحطية الحٔنحم    الجامٔة
ُ
بهاٛة ب   محاولة الحٔٚط ٓ   بٔى ، واإلاؼإلة اإلا

واء هيئة الحسضيؽ ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية أٓل م  و هة نِط الٜئة  ،ُمٟٔى

. و٤  ما ػن١ ػىاء ٓ   مؼحىي ؤهمية النح  ؤو ؤهساٛه
ً
ؼ هسٛة اإلاـاض بليها آنٜا

ُ
ٟس ، اإلا

زٛٔنا إلراضة مىهْى واٟٕ ُمماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ازيمية    
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اتهاا ٣ةؿ٦الية جؼحسع  الح٠ص ّ  والسضاػة والنح . ٜٛيما ، لجامٔات اليمنية وُمٟٔى

 
ّ
 هصه نؿ٦الية؟ ثحما

 اؿ٦الية النح  وجؼائالثه       

ـطيٕ له      
ّ
حخنٕ لنـإة نِا  الحٔ ي  الجامع     اإلاجحمٕ اليمن  والخ

ُ
و٣صا ، ُي حّ اإلا

د ٓ يه حٔ ٠ة بـاون ؤٓواء هيئة الحسضيؽ، السضاػات والنحىذ ال   ثمَّ
ُ
ؤن ، وداّكة اإلا

 ل  يُ ، مىهْى الحطية ألا٤ازيمية ب٦  مجاالتها
ً
 ُمهما

ً
ِ  ٓنىانا

ّ
ال ٓ   مؼحىي نهحما  ، ـ٦

نِمة ل ٔم  ألا٤ازيم ، الّطػم 
ُ
ذح ٜة اإلا

ُ
     النلىق والخـطئات ال٠انىنية اإلا

ّ
حما

ُ
، اإلا

 ة     هىز بٔى الناحاحن
ّ
حما

ُ
الصي  ثناولىا نِا  ، وال ٓ   مؼحىي اإلاحاوالت النحاية اإلا

ؤ٣ثم م  ؤضبٔة ٠ٓىز ٓ   نـإة  امٔ    الحٔ ي  الجامع  بالسضاػة والنح . ٛٗط  مطوض 

سن والجامٔات ، وؤ٣ثم م  ٠ٓسي  ٓ   نـإة ب٠ية الجامٔات الح٦ىمية، كنٔاء ٓو

ة، الةاكة ، وبـ٦ٍ  ٗحم ُمذٌٍ له وُماحم ل نخناه، ال   انخـطت وثعايست ؤٓسازها بؼٓط

داّكة    ُ  ما ُيـاْ بخنٔية ؤٗ ي هصه الجامٔات ألحعاب وثى هات ػياػية 

ةوؤ ، ال ؤو ألصحاب ضئوغ ؤمىا٨ وُمؼخامطي ، يسيىلى ية وث٠ يسية ُمحناينة وُمحلآض

ىن مٔنى الٔم  ألا نئة الٔم     ، ٤ازيم  وُمحٌ ناثهئٛط س ال يجيسون ؤبجسيات ًو ٟو

 ، الجامٔة... ٗض  ٤  شل٧
ً
حم ، ٛةن ثناو٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية ما ظا٨ ُمهمـا ٗو

 ، وبن و س اهحما  بحث ، لنحث ُم حٜد بليه ٓ   اإلاؼحىي ا
ً
 ومحىاهٔاٛينسو هٔيٜا

حاوالت الٜطزية لنٔى الناحاحن ٠ٍٛ، ل ٘اية
ُ
وبالحا   ل  يحّ ، ٓو   مؼحىي اإلا

 م  حي  السضاػة والنح  بالـ٦  اإلاٌ ىب. هصا م   هة. ، باالهحما 

حما ة     هات ؤلاؿطاٚ ٓ   نِا  الحٔ ي، وم   هة رانية
ُ
  ينسو ؤن الؼ ٌة اإلا

، والجهات الخـطئية، وبٔى الىظاضات شات الٔ ٟة بٔم  الجامٔات، الجامع 

ذح ٜة
ُ
ماضغ ال٥احم م  ، ٟس ماضػد، وألاحعاب الؼياػية والى اهات اإلا

ُ
وال ثعا٨ ث

٣حسد ها    جٔيحن ال٥احم م  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ، نن ها٤ات إلاؼإلة الحطية ألا٤ازيمية

اثٝ ألا٤ازيمية وؤلاز يٜة ؤو    الُى اضية. وداّكة مم  ال ثنٌن١ ٓ يه  ؿطوي ؿ٘  الُى

س ال ي٦ىنىا ألا سض بـ٘ ها. وؤيوا ُي حّ جّٔمسها    ٓس  بيجاز ؤػاغ ، بٔوها ٟو
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واء هيئة الحسضيؽ بالجامٔات، جـطيع  ؤو ٟانىن  كطيح ، ُياّػؽ للحطية ألا٤ازيمية أٓل

. ٣ما  ي حّ ؤن الىظاضات حي  ي٘يي النم الىاضح واللطيح حى٨ هصا اإلاىهْى

ٟس جّٔمست ايجاز نِا  بحموٟطاً  وضوثين  ، اإلاذح ٜة ال   لها ٓ ٟة بٔم  الجامٔات

  ِ
ّ
     ٤  ٟوايا ؤٓواء هيئة الحسضيؽ م  جٔيينات -بن  اظ الحٔنحم -ُمحضة

ّ
، يحح٥

، وهصا النِا  يحٔاضن ومنسؤ اػح٠ لية الجامٔة، وم  ٓم  بزاض  وؿاون مالية

و٤  ، ٟط  ؤية ا طاءات ثحٔ ١ ب٠وايا ته  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ وُمٔام ته وبالحا   ُئ

ٔي١ ُمماضػة الحطية ألا٤ازيمية    الجامٔة. وػن١ 
ُ
ٟٔط  وج

ُ
شل٧ ُئس م  نن ها٤ات ال   ج

واء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات له ، وؤؿطنا ب   ؤن ث٠ يم هامف الحطية ألا٤ازيمية أٓل

ؼنسة بليه ؤ٣بم ألارط    انذٜان ال
ُ
اثٝ اإلا و   ، ساٛٔية لسيه  ب   ننجاظ    الُى

ٟس ُياّز  ب   د ١ مناٍخ ، انذٜان  ىزة الحٔ ي . ٣ما ؤن الحس م  الحطية ألا٤ازيمية

نسْ
ُ
وينحا ٓ  ، وبناء الا٠ة لٔوى هيئة الحسضيؽ، ؤ٤ازيم  ٗحم ُم ث  ل نمى اإلأط   اإلا

س ُياّز  ؤ، شل٧ ٓس  ٟسضثه ٓ   ؤلاٛلاح ٓ  الح٠اث١ و النح  الحط ٓنها و٣ـٜها. ٟو

يٜ   ب   انذٜان الطها الُى
ً
وثىليس ؤلاحناي  لسي ؤٓواء هيئة الحسضيؽ. و٤  ، ؤيوا

ط ٓ   نهىن الجامٔة وثٌىضها وبالحا   ثطثيبها هم   امٔات الٔال . ولٔ     
ّ
شل٧ ُيار

حمها م   6-2، 1430ز الجامٔات    الٔال  الٔطب . ) ال٠طن ,ط ٓس  ثمحّ هصا ما ُيّٜؼِ  ( ٗو

ااضة    ا عاء ، ؤلاؿ٦اليات ال   ػنحٔطن لها
ُ
د ٨ ث٠سمنا    زضاػة وبح  ؤلاؿ٦الية اإلا

 هصا النح .

ما الىاٟٕ الطاه  ، وبناًء ٓ   شل٧ ثنٌ ١ بؿ٦الية النح  م  جؼائ٨ مط٣ع  مٜازه           

ماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ   
ُ
 الةاكة للحطياتالجامٔات اليمنية الح٦ىمية و  إلا

 ألا٤ازيمية؟ وم  هصا الخؼائ٨ ثحْٜط ٓسة جؼائالت منها آلاج  

ـاض٣ة     -  
ُ
ما واٟٕ ُمماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ لحطي ه  ألا٤ازيمية    مجاالت  اإلا

 وحطية الحٔنحم    الجامٔة؟، والنح  الٔ م ، والحسضيؽ ، اثذاش ال٠طاض

ات ُمماضػة ؤٓواء ه - يئة الحسضيؽ لحطي ه  ألا٤ازيمية    ٤  ث ٧ ما ه  ؤه  ُمٟٔى

 اإلاجاالت؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 9 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ماضػة -      
ُ
، بحن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الح٦ىمية، ه  هنا٢ ٛطوٞ    هصه اإلا

وظم ئه     الجامٔات الةاكة؟ وه  ثذح ٝ هصه اإلاماضػة حؼي نْى الحذلم 

 والنْى ن حماع ؟ ، الٔ م 

  اهيم  ونِط  ل نح  محاولة لححسيس بًاض مٜ      

واء هيئة الحسضيؽ            ؤن هصا ، ٓ   الٗط  م  ؤهمية مىهْى الحطية ألا٤ازيمية أٓل
ّ
بال

س يذح ٍ ب٘حمه م  اإلاىهىٓات الةاّكة بالحطيات ال٠طينة ، اإلاىهْى ٗحم واضح اإلأال  ٟو

طية النح      صوض نهحما  بمىهْى الح، منه. لصل٧ ػنحاو٨    ال٠ٜطات الحالية

. وشل٧ ، وُم٠اضبة اإلاٜهى ، ألا٤ازيمية وم  رّ  محاولة ثحسيس بًاض نِط  ل مىهْى

تما٣     هصا اإلاجا٨. 
ُ
حماز ٓ   العاز النِط  اإلا  باآل

: جذور الاهتمام بموضوع الحزية ألاكاديمية:      
ً
 أوال

ـحم ؤٗ ي السضاػات والنحىذ ال   ثناولد ٟوايا وبؿ٦اليات الحطية ألا       
ُ
٤ازيمية ج

واء هيئة الحسضيؽ )دٌابية والؼٔىز, . 2010، وهاز ، 2002، وؤبى حميس، 2011أٓل

حمه ( ٟس بسؤت مٕ ثإػيؽ  امٔة اليسن ، ب   ؤن بىازض نهحما  رهصا اإلاىهْى، ٗو

Leiden هىلنسا    ، 
ً
 م  الحطية. وؤو٨ م  وهٕ ؤػؼا

ً
حي  ُمنح ألاػاثصة والٌ نة ؿيئا

٤اند الجامٔات ، ثصة    الحسضيؽ والنح  الٔ م  زون ٟيىزومنح حطية لألػا، لصل٧

نإلاانية. ل٥نها ُهطت ٠٣وية وُملٌلح    مٌ ٕ ال٠طن الٔـطي . حي  اهحمد بٔى 

، ب٠وية الحطية ألا٤ازيمية -بما شل٧ ث ٧ الحابٔة لألم  اإلاححسة  -اإلانِمات السولية 

والن٠س ، م  اإلاذاًطوداّكة ٓنسما جٔطهد حطية ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ل ٔسيس 

والؼ ٌة ، ٤الؼ ٌة السينية ؤو ػ ٌة ال٥نيؼة، م  ٟن  بٔى الؼ ٌات، وال هسيس

 ة    ؤ هعة السولة اإلاذح ٜة. وداكة    بٔى الن سان ال   ػازت رها ، الؼياػية
ّ
حما

ُ
اإلا

ية"، بٔى ؤنِمة ؿمىلية ٚط بـ"مناهوة الـيٓى ُٓ هىض ما  وما ، ود ٨ الحطب الناضزة ُو

ٝ هصا نهحما  مٕ بساية ح٠نة الامانينيات م  ضا٠ٛها 
ّ
م  حم ت ٟمٕ وم ح٠ات. وث٥ا

اض ُيم٥  ؤلاؿاضة ب   بٔى ؤه  اإلاحٌات ال   مطت رها ٟوية ، ال٠طن الٜاثد. و   هصا ًن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ى ع ؤهمها    آلاج      ، الحطية ن٤ازيمية وبؿ٦الياتها
ُ
٠س ؤو٨ 1925وال   ُيم٥  ؤن ن ُٓ

ؤٟطت اليىنؼ٦ى  ٤1966ازيمية    الىاليات اإلاححسة نمطي٥ية. و   ماثمط ٓ  الحطيات ألا

د ، ثمّحٕ مهنة الحسضيؽ    اإلاساضغ بالحطية بإن الحطية ألا٤ازيمية ه   1984ر  آتٛم

٠ٛس ٠ٓست الطابٌة السولية  1982امحياظ داق ألػاثصة الجامٔات والناحاحن رها. ؤما    

 كسض ٓنه "ميااٞ ح٠ٞى ووا نات ألػاثصة وُمحاهط  الجامٔات    اػنا
ً
نيا ماثمطا

كسض "مـطوْ ؤو   لإلٓ ن ٓ  الحطية ألا٤ازيمية" ٓ   1984الحطية ألا٤ازيمية" و   

٠ٓست الجامٔات ألاوضوبية  1988الجمٔية الٔمىمية للةسمة الجامٔية الٔاإلاية. و   

ِ  للجامٔات ألاوضوبية. و   شات ى ٓنه " اإلايااٞ ألٓا  ثمذَّ
ُ
٠س ا حماْ  ماثمطا ُٓ الٔا  

وكسض ٓنها "بٓ ن ليما" الـهحم الص  ُئس ؤ٣ثم ، ل هيئة الجامٔية الٔاإلاية    النحمو

 
ً
 وؿمىال

ً
كسض بٓ نان  1990و   حى٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية. ، ؤلٓا نات زٟة

طػا للحطية ألا٤ازيمية. ٓو   اإلاؼحىي الٔطب  نِ  منحسي ال٥ٜط الٔطب  
ُ
 1994ؤٛطي٠يان ٣

حمها م    ٓ  الحطيات ألا٤ازيمية    الجامٔات الٔطبية    ٓمان باألضزن. ٗو
ً
ماثمطا

واء  ى ٓنها بٓ نات ؤو ثىكيات حى٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية أٓل
ّ
اإلااثمطات ال   ثمذ

ـط
ُ
س ٓ   منسؤ ٓا  يحٔ ١ بوطوضة ، هيئة الحسضيؽ. وُ  ها مما ؤؿطنا بليه ؤو ل  ن

ّ
ا٣

ُ
ث

ٓو  ؤية ماػؼات ؤدطي ، اإلااػؼات ألا٤ازيمية ٓ  السولة اػح٠ ٨ الجامٔات ؤو 

،    ضػ  ػياػاتها الحٔ يمية والنحاية وؤلازاضية واإلاالية، ح٦ىمية ٤اند ؤو ٗحم ح٦ىمية

س ثلّسض مىهْى  -بٌنئة الحا٨  -وؤن ثخنٕ ألاػ ىب السيم٠طاً     بزاضة ؿاونها. ٟو

واء هيئة الحسضيؽ     مجاالتها الطحنة ٤  شل٧. )ٓس   مماضػة الحطية ألا٤ازيمية أٓل

1995، 14  
ً
( ل٥  الؼاا٨ الص  يٌطح نٜؼه ه  ثمذى ٓ  ٤  ما ػن١ مٜاهيَ  وؤًطا

نِطية حى٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية؟ وما ه ؟ هصا ما ػٚى نحاو٨ الحٔٚط ٓ يه    

 آلاج . 

  ُم٠اضبات       
ً
  حى٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية مٜاهيميةرانيا

 يُ      
ً
وثحسيس مٔانيه ، ٛيما يحٔ ١ بحاضير ُهىضه، احم مٜهى  الحطية ألا٤ازيمية  سال

 
ً
 وػه 

ً
ا حٔسزة. ٛاإلاٜهى  وبن بسا مإلٛى

ُ
د. وما ، اإلا     شات الٟى

ً
بال ؤن جٔطيٜه ينسو كٔنا

ة، ُيا٣س ٓ   شل٧ ال   ػنحاو٨ ؤلاؿاضة ب   ، لححسيسه وجٔطيٜه، اإلاحاوالت ال٥احمة واإلاحنٓى



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 11 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ُي حّ ؤن النٔى يؼحذس  مٜهى   " الحطيات ألا٤ازيمية"    ، ن  النسء بصل٧بٔوها. ٟو

ححن يؼحذس  آدطون مٜهى  "الحطية ألا٤ازيمية" ٛاإلانِمة الٔاإلاية ل تمبية والا٠اٛة 

حمها م  اإلانِمات ؤلاٟ يمية، والٔ ى  "اليىنؼ٦ى" ثمي  ب   اػحذسا  ملٌلح ؤو ، ٗو

وبٔى ، ن يمي  بٔى ال٥ّحاب    الٔال  الٔطب    حح، مٜهى  "الحطية ألا٤ازيمية"

ب   اػحذسا  ملٌلح ؤو مٜهى  "الحطيات ، اإلاجحمٔات الؼاثطة    ًطي١ النمى

ألا٤ازيمية". ٛه  يطون ؤن هصا ألادحم ؤ٣ثم م ثمة. بآحناض ؤنه  ي٠ٜىن ؤما  حطيات 

ًء آحمسنا وبالحا   ٛ يؼد حطية ؤ٤ازيمية واحسة ٠ٍٛ. وػىا، ُمحٔسزة    مجحمٔاته 

ٓ   ملٌلح ؤو مٜهى  "حطية" ؤو "حطيات" ٛ يؼد هنا٢ مـ٦ ة بالنؼنة ب   هصه 

، ليؼد    اإلالٌلح ؤو اإلاٜهى  -٣ما ي٠ى٨ ؤحس الناحاحن  -اإلاحاولة النحاية. ٛالٔبمة 

مومىنه ومححىياثه. وػٚى نط٣ع ٓ   ملٌلح الحطية  وبنما    محاولة ثحسيس

ٔحمس
ُ
  ألا٤ازيمية بآحناضه اإلا

ً
وم  ٟن     اإلانِمات السولية اإلاهحمة بالـإن ، ٓاإلايا

ة. )، ألا٤ازيم   (        29، 2010، ضيان هاز وبآحناض ما يـحم  ٓ يه م  موامحن وؤبٔاز محنٓى

٠ٛــس و ــسنا ال٥احــم ، ونخيجــة للــٔىبات جٔطيـٝـ ملــٌلح ومٜهــى  الحطيــة ألا٤ازيميــة        

الحطيـة ألا٤ازيميـة وثحسيـسها. وهـصه الحٔطيٜـات م  ن  هازات  ـ  محاولـة ثلـنيٝ مٔـان  

هــ  ، ئحبــم الحطيــة ألا٤ازيميــة، انٌ ــ١ بٔوــها مــ  ؤػــاغ مىػــىع   ــ  الحٔطيــٝ باإلالــٌلح

وـــاء هيئـــة الحـــسضيؽ حم اإلانـــاخ الحـــط أٓل ل ٥حابـــة والحـــسي  ٓـــ  الح٠ي٠ـــة ٣مـــا ، الؼـــع  لحـــٛى

 ٓــ  ح٠هــ   ــ  ، ابــ  ٟيــىز مــ  بزاضة الجامٔــة ؤو الؼــ ٌة الؼياػــية ؤو ٗحمهــ، يطونهــا
ً
ٛوــ 

حم الحمايـــــة لهـــــ  مـــــ  الوـــــ٘ىي الساد يـــــة ؤو الةاض يـــــة  ـــــّطاء ، ال ـــــ  ٟـــــس ث٠ـــــٕ ٓ ـــــيه ، ثـــــٛى

. وؤدـــــــطي ٓـــــــٚط ؤصـــــــحارها الحطيـــــــة 
ً
اٛلـــــــاحه  ٓـــــــ  نحـــــــاثا ؤبحـــــــاذ ؤو ٓـــــــ  آضائهـــــــ  ٓمىمـــــــا

حمــــاز ٓ ــــ  نلــــىق ؤلٓا نــــات السوليــــة اإلاذح ٜــــة حىلهــــا، ألا٤ازيميــــة وجٔحبمهــــا حطيــــة ، باآل

  -ألا٤ازيم   ؤٓواء اإلاجحمٕ
ً
 ؤو  مآيـا

ً
ـة وثٌىيطهـا وثحىي هـا -ٛطزيـا مـ  ،  ـ  محابٔـة اإلأٛط

د ٨ النح  والسضاػة واإلاناٟـة والحىري١ وؤلانحاض والحسضيؽ وبل٠اء اإلاحاهـطات وثـإليٝ 

يــــة وُيط٣ــــع ٓ ــــ  ، ال٥حــــي. وهنــــا٢ مــــ  آحمــــس  ــــ  جٔطيٜــــه ٓ ــــ  ؤػــــاغ ٟيمــــة الحطيــــة اإلأٛط

ـــــ بال  ــــ  مجحمــــٕ حـــــط. ٛهــــ  منــــسؤ ايــــسيىلى   وليبما ـــــ . ، ٕ رهــــاآحناضهــــا ٟيمــــة ال يم٥ــــ  الحمحُّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ناكـــط الحطيـــة ألا٤ازيميـــة ويـــطي ماـــ  هـــاالء ، وجٔطيٜـــات ؤدـــطي ثّمـــد ٓ ـــ  ؤػـــاغ ث٦ـــىي  ٓو

ػــىاء مــ  ، مهــامه  زون جٔطهــه  أليـة موــاي٠ات إلنجــاظ ؤنهـا حطيــة ؤٓوــاء هيئــة الحـسضيؽ 

حن  ـــــ  الٔمـــــ  الحعبـــــ والـــــصي  ٟــــــس ،   والؼياســـــ  ظم ئهـــــ  ؤو مـــــ  الٌ نـــــة وداكـــــة اإلانذـــــًط

حمهــا. وؤدــطي ثّمــد ٓ ــ  ؤػــاغ موــامحن الحطيــة  ئٟط ــىن مهــامه   ــ  الحــسضيؽ والنحــ  ٗو

وماــــــ  هــــــصه يــــــطي ؤصــــــحارها ؤن الحطيــــــة ثحوــــــّم  حطيــــــة الحــــــسضيؽ والح٠صــــــ ّ  ، ألا٤ازيميــــــة

طثنٌـة بحـ١ نثلـا٨، والحٔنحـم والنــط ، والنح 
ُ
وحـ١ الىلـىض ب ـ  ، و٤ـ  ؤنـىاْ الحطيـات اإلا

ــة ٓبــم الىػــاث  ، وحــ١ الحٔنحــم ٓــ  آلاضاء بحطيــة، ىمــات والحلــى٨ ٓ يهــااإلأ  وثٜؼــحم اإلأٛط

يـة ثــطي ؤن ، اإلاذح ٜـة زادـ  ودــاضض الجامٔـة. وجٔطيٜــات آحمـس ؤصــحارها ٓ ـ  ؤػــؽ ح٠ٟى

 ح٠ـة
ُ
ـة زون دـٚى مـ  اإلا وزون الحميحـز ، الحطية ألا٤ازيمية جٔن  حـ١ الحلـى٨ ٓ ـ  اإلأٛط

حمهـا مـ  الحٔطيٜـات ال٥احـمة ال ـ  ُيم٥ـ  جٔـسازها، اهٓ   ؤػاغ الة ٜية ؤو نثجـ وال ـ  ، ٗو

 ؤن ؤٗ ـي ث ـ٧ الحٔطيٜـات 
ً
ؼٕ اإلا٠ا  الػحٔطاهها    ما  هصه اإلاحاولـة النحايـة. ٓ مـا

ّ
ال يخ

 وؿمىلية ٣ما ػن١ وؤؿطنا.، 8811ٟس آحمست ٓ   بٓ ن ليما 
ً
 الص  ئس ؤ٣ثمها زٟة

ـــــ  جٔـــــسز محـــــاوالت، وممـــــا ػـــــن١  ثحسيـــــس مٜهـــــى  الحطيـــــة ألا٤ازيميـــــة  ُي حـــــّ ؤنـــــه ٗض

وــاء هيئــة الحــسضيؽ وؤنــه مٜهــى  يذوــٕ ل ٔسيــس ، بال ؤنــه ال ُيى ــس مٜهــى  ُمحٜــ١ ٓ يــه، أٓل

ـإً لـه وشلـ٧ ، م  ن  هازات والحإوي ت ؤو الحٜؼحمات. وبالحا   ال يى س جٔطيـٝ محـسز ٟو

٨ مٔنــــى الحطيــــة ومــــ  مجحمــــٕ  دــــط. وبالحــــا   ال يــــعا، مــــ  ظمــــ   دــــط، الدــــح ٚ النِــــط بليــــه

 
ً
حــــم ُمحــــسز بـــــ٦  ٓ مــــ ، ألا٤ازيميــــة  ــــ  الجامٔــــات ٗاموــــا مــــ  حيــــ   ــــىهط مىهــــْى ، ٗو

وؿـــــــــطوي ثٌني٠هــــــــــا ٓو ٟ هـــــــــا باإلاؼــــــــــاولية ، وحــــــــــسوزها وهـــــــــىابٌها، الحطيـــــــــة ألا٤ازيميـــــــــة

 ، ألا٤ازيميــة
ً
حــم محــسزة بسٟــة مٜاهيميــا وين٠ــى ، وح ــى مــسي ؤهمي هــا ال ثــعا٨ ٗحــم مٔطوٛــة ٗو

 ل  
ً
 هـــازات واإلاحـــاوالت الٜطزيـــة ؤو الصاثيـــة مـــ  ٟنـــ  هـــصا الناحـــ  ؤو شا٢. اإلاىهـــْى مجـــاال

ــس ئـــىز شلـــ٧ ب ـــ  حسارـــة نهحمـــا  بمىهــْى الحطيـــة ألا٤ازيميـــة ؤهـــٝ ب ـــ  شلـــ٧ ٗيـــاب ، ٟو

 ٓ ـــ  اإلاىهــْى
ً
وداّكـــة  ـــ  ٣احـــم مـــ  الجامٔـــات ، الخـــطئات وال٠ـــىانحن ال ـــ  ثـــنم كـــطاحة

 
ً
نــــٕ مذح ــــٝ واليمنيــــة ٓ ــــ  و ــــه الةلــــىق. ل، الٔطبيــــة ٓمىمــــا

ّ
٥ــــ  شلــــ٧ ال ئٜينــــا مــــ  ثخ

حٔ ٠ة بالحطية ألا٤ازيمية. وهى ما ػنن٥ي ٓ يه ٛيما ي  .
ُ
 اإلاحاوالت النِطية اإلا

      



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 13 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  ُم٠اضبات نِطية حى٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية 
ً
 رالاا

            
ً
ب   ؤنه ثى س زضاػات ٣احمة حى٨ مىهْى الحطية ألا٤ازيمية ، ثجسض ؤلاؿاضة بساية

و ى س ، اء هيئة الحسضيؽأٓل
ُ
. وضٗ  شل٧ ال ث ثطا٣مد منص بسء نهحما  رهصا اإلاىهْى

حٔاٚض ٓ يه    نِطيات ٓ   ن حماْ ومساضػه ؤو م٠اضباثه 
ُ
م٠ىالت نِطية باإلأنى اإلا

حٔسزة واإلاذح ٜة
ُ
ط مىهْى الحطية ألا٤ازيمية، اإلا

ّ
ًا

ُ
هم  هصه النِطيات ؤو اإلا٠اضبات. ، ث

الص  ، ؤو الحٔطيٝ ال٠انىن ، ؤلاًاض ي٘ ي ٓ يه الٌابٕ اإلاٜاهيم  وؤٗ ي ما نجسه    هصا

ال   كسض ؤٗ بها ٓ  منِمات ٗحم ، ينسضض هم  بٔى اإلاىاري١ وؤلٓا نات السولية

وه  مىاري١ ئحبمها النٔى بإنها ال ثسد  هم  مِ ة ال٠انىن السو  . ولصل٧ ، ح٦ىمية

 م  الناحاحن الصي  ثناولىا بؿ٦
ً
واء هيئة نجس ؤن ٣احما الية الحطية ألا٤ازيمية أٓل

ٟس حاولىا الحإًحم النِط  ، بالسضاػة والنح  والحح ي ، الحسضيؽ    الجامٔات

، حي  كّنٜىها ب   زضاػات نِطية، ل مىهْى ٓ  ًطي١ اػحٔطان زضاػات ػاب٠ة

اض نجس بٔى اإلاحاوالت ال 575، 2011,والؼٔىز دٌابيةوزضاػات ميسانية. )    ( و   هصا ؤلًا

اػؽ إلاا ُيم٥  آحناضه، ُيم٥  ال٠ى٨ 
ُ
١ بالحطية ألا٤ازيمية. ، بنها ٟس ث

ّ
م٠ىالت نِطية ثحٔ 

، ( بإن الحطية ألا٤ازيمية ليؼد حطية مٌ ٠ةSusan ،1985منها ما ؤؿاضت بليه ػىظان )

ماضغ ٓ يها ث٦ىن ؤٟ  م  ٗحمها
ُ
ألن ًنئة نؿياء    ، ٛه  ثحمّحز ب٦ىن الو٘ىي ال   ث

ؼ  بالنِطيات الٔامةالجامٔة ث
ّ
، وثطي الناحاة ؤن ؤ٣بم دٌط ٓ   الحطية ألا٤ازيمية، خ

داكة بشا ؤػائوا اػحذسامها. ي٦ىن شل٧ ، ٟس يإج  م  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ؤنٜؼه 

. و٣صل٧ ما اؿاض بليه 
ً
ؽ ٓ   اإلاطا٣ع ؤلازاضية واإلاناكي ألا٤ازيمية ما 

ُ
   حالة الحناٛ

ح ؤن ٓوى هيئة الحسضيؽ ،(Glicksman,1986الناح    ي٥ؼمان )  ، الص  حاو٨ ؤن ُيىّضِ

 وضاء حطيحه ألا٤ازيمية. ، ٟس ُئبم ٓ  آضاء مناهوة لٜ ؼٜة الجامٔة وينح٠سها
ً
ما ِ

ّ
ُمخؼت

 ٓ   السولة واإلاجحمٕ
ً
 ومٔنىيا

ً
ٟس جٔس هصا ننح٠از ، والجامٔة بح٥  آحمازها ماليا

 رها
ً
س يهع كىضتها    اإلاجحمٕ، ُموطا يحى   ننٜاٞ ٓ يها. ويطي ؤن الحطية  الص ، ٟو

ماضغ م  ٟن  ٓوى هيئة الحسضيؽ الص  يحتم  مهنحه والح٠ي٠ة 
ُ
ألا٤ازيمية يجي ؤن ث

 يؼح٘  هصا الح١ ٣مسد  لحح٠ي١ مأضب شةلية ؤو ؤيسيىلى ية ؤو 
ّ
والٔ  . وؤال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ىا ه الح (Strom ،1986ػياػية. و   هصا نثجاه يطي ػتمو  )
ُ
طيات ؤن ألادٌاض ال   ث

ى م  الوىابٍ الح٦ىمية لهصه الحطية، ألا٤ازيمية
ّ
وم  الحٔيحن الٔـىاج  ، ٟس ثحإج

واء هيئة الحسضيؽ وم  الح٠اضيط ، والوٍ٘ ٓ   الجامٔة لحٔيحن ؤشةاق ُمٔينحن، أٓل

حمه ٥حي ٓ  ؤزائه     الحسضيؽ ٗو
ُ
وال   ثجٔ  النٔى منه  يذش ى ، السوضية ال   ث

ٟط ة ؤية ب طاءات ؤو ، ذاٛىن م  ال٠ٔاب والٜل وضبما ي، ٗوي بزاضة الجامٔة ٓو

ية ألا٤ازيمية ي ٓ يها م  ؤرط ما  ، مٔام ت يىمية تهمه . ٤الح٠س  ل تٟم
ّ
حمها ، وما يتمث ٗو

ال   ، وال ُيِهطون آضاءه ، م  اإلأام ت ؤلازاضية ؤو اإلاالية. و٤  شل٧ ٟس يجٔ ه  ُمؼاإلاحن

 مؼحىياتها. ٟس ال ثطض ى ٓنها بزاضة الجامٔة بمذح ٝ 

          .
ً
ٓو   اإلاؼحىي الٔطب  نجس ٓسة محاوالت لحإًحم مىهْى الحطية ألا٤ازيمية نِطيا

، الص  لجإ ب   اػحذسا  ما ؤػماه، ما ٟا  به الناح  العيس ، م  شل٧ ٓ   ػ ي  اإلااا٨

 ال   يؼميها ٤امنة وضاء ؤظمة الحطية ألا٤ازيمية. ود م، مننل الحح ي  لألػناب والٔ  

 م  الح٠ٞى اإلاـطوٓة ل ناح ، ب   ؤن الحطية ألا٤ازيمية
ً
ٔس ح٠ا

ُ
ؼه  به م  ، ج

ُ
إلاا ج

ة والحٔ ي  والنح  ٓ  الح٠ي٠ة والن٠س النناء والحٔنحم ال٥ٜط   بآحناض ، ظيازة اإلأٛط

 ل ٥ٜط الحط ل٦  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ
ً
والح٠ص ّ  والنح  والحىاض ، الجامٔة منبما

يىز ، والسٛاْ ٓ  و هات النِط  ٓ  ها ؽ الةٚى وال٠ ١ الناً  والِاهط ٟو
ً
بٔيسا

ٛحمبٍ بحن الحطية ، ؤما الناح  ٓنس الةال١ ٓنس هللا(. 2000، العيس الؼ ٌة. ) 

وه  ، ويطي ٛيها كىضة م  هاثحن الحطيححن، والحطية ال٥ٜطية والحطية الٔ مية، ألا٤ازيمية

ة ون  ػحٔ  . ٛه  بالحا   حطية م٥م ة ثطثنٍ بحطية ندح ٚ وندحياض وحطية اإلأٛط

للحطيات ألاكي ة الىاضزة    ؤلٓا ن الٔالم  لح٠ٞى ؤلانؼان والىراث١ السولية الةاكة 

ثنسؤ ، بالح٠ٞى والحطيات اإلاسنية والؼياػية لإلنؼان. ويطي ؤن الحطية ألا٤ازيمية

ة ًو، وحطية النح  ٓ  الح٠ي٠ة، بالحإ٣يس ٓ   حطية الٔ   والح٥ٜحم الٔ م   ي اإلأٛط

، هللآنها وؤلٓا ن الحط ٓ  نحاثا النحىذ وندتمآات الٔ مية )ٓنس ، وحطية الحٔنحم

123  ،1994 .) 

              
ً
ط اإلاىهْى نِطيا ِ

ّ
ُمحسزات الحطية ، هم  ما ؤػماه، وهنا٢ م  حاو٨ ؤن ُيًا

حماز ٓ   ٟطاءة ما وضز    بٔى اإلاىاري١ ؤو ٓن  نات السولية. وما ألا٤ازيمية. وشل٧ باآل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 15 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

. ٛما  هاالء ُيـحمون ب   ؤنه ٗض  ، ُيـحم بليه  م  الحإًحم النِط  ل مىهْى
ً
ُئس ؿيئا

ٕ ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بالحطية  آتماٚ هصه اإلاىاري١ وثإ٣يسها ٓ   هطوضة ثمحُّ

 
ً
ـحم ب   ؤن شل٧، ألا٤ازيمية. بال ؤنها جؼحسض٢ زاثما

ُ
 ال ئن  مماضػ ه  لها زون ؤًطٍ ، وج

ويجىظ ؤن ، وؤنه ال بس ؤن ث٠تمن بىا نات ومؼاوليات، وهىابٍ ومٔايحم وحسوز واضحة

 ل٠يىز مٔينة
ً
ٔس هطوضية لحماية ح٠ٞى آلادطي ، ث٦ىن داهٔة

ُ
ٓو   ؤن ي٦ىن ، ال   ج

حمها اثٜه     مجا٨ الحسضيؽ والنح  ٗو    ، مماضػة ؤٓواء اإلاجحمٕ ألا٤ازيم  لُى

حسزةثىا١ٛ ثا  مٕ اإلأايحم اإلاهني
ُ
و   اػحجابة ل مـ٥ ت ال   ثىا ه اإلاجحمٕ. ، ة اإلا

ال   ثا٣س ٓ   ؤن الحطية ، ونٜؽ اإلاصهي شهند بليه اليىنؼ٦ى (.46، 2010، هاز  ضيان)

 
ً
 مٌ ٠ا

ً
ال   ، ٛهنا٢ بٔى ال٠يىز ٓ   نـاًات النح  والنـط، ألا٤ازيمية ليؼد ح٠ا

 
ّ
حي  ، يه ٓ   اإلاؼحىي الٔطب تهسٚ ب   حماية ح٠ٞى ننؼان. ونٜؽ اإلان١ٌ ث  ثنن

ط ال   يننغ  م  د لها ُمماضػة الحطية ، نجس بٓ ن ٓمان ُيـحم ب   الحسوز وألًا

ألا٤ازيمية. ويطي ؤن    م٠سم ها هطوضة التزا  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بال٠ي  ننؼانية 

ية وهطوضة ٓس  اػح٘ ٨ الحط ، وبىهٕ الحٔ ي  والنح     دسمة اإلاجحمٕ، وألاد ٟية

طان ثحٔاضن مٕ ٗايات الٔم ية الحٔ يمية، ألا٤ازيمية وؤال ثذ  بمنازت  ح٠ٞى ، أٗل

س ئ ب   ثح٠ي١ ألا ، ؤلانؼان
ُ
ٞ  لسضاػات ٓمان مط٣ع)هساٚ وال٠ي  ؤلانؼانية. ؤو ج ، ؤلانؼان ح٠ى

هنال٧ التزامات ، وُيا٣س آدطون ٓ   ؤنه    م٠اب  الح٠ٞى والحطيات ألا٤ازيمية (.3، 2004

ما  اإلأايحم والح٠اليس اإلاهنية، واحتما  ، ٓ   ؤٓواء هيئة الحسضيؽ احتمامهاؤد ٟية 

ومطآاة ؤنِمة ، ٟىآس الؼ ى٢ وضوح الٜطي١ ونلتزا  بإد ٟيات الٔم  الجامع 

ونلتزا  بالح٠اليس وبال٠ي  الجامٔية ، الجامٔة ونحتما  اإلاحناز٨ بحن العم ء والٌ نة

  (199، 1998، )ٓمط والـير وآدطون اإلاحٔاٚض ٓ يها بـ٦  ٓا .
ً
وبالحا   ٛةن هنا٢ حسوزا

 
ً
     مماضػ ها ،    مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ازيمية، وؤيوا ٟيىزا

ّ
ثحما

ٟس ث٦ىن    ، و   نٌاٞ ال٠ىانحن وألانِمة والحٔ يمات الناٛصة. وهصه ال٠يىز، بمؼاولية

ما  النح  ، ات ألا٤ازيم  نٜؼه بظاء ٟواياثطثنٍ بمؼاولي، بٔى الحاالت ٟيىز شاثية

 
ً
 اػاػيا

ً
حمها. وهنا ي ٔي الجاني ألاد ق  زوضا ن  ٗو    ، ونلتزا  اإلانه  وألاد ق  والًى

هصه الحسوز ؤو ال٠يىز. ٛالسٛاْ ٓ  ح١ ٓوى هيئة الحسضيؽ    حطية الحسضيؽ ؤو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

حمها، النح  ونػح٠لاء ونػحنحاض ٔن  ؤن يذطض ٓ  مومىن ال ي، ؤو حطية الحٔنحم ٗو

 
ً
ا  ماٟض

ً
 دطو ا

ً
ٓ   اإلأح٠سات  -٣ما ي٠ى٨ ؤحس الناحاحن  -ال٠ي  اإلاحٔاٚض ٓ يها مجحمٔيا

  ؤػاغ النناء ن حماع . ) ضيان 
ّ
ـ٦

ُ
 نـحم ب    87 ،1995,ٟاػ والح٠اليس ال   ج

ً
(  وؤدحما

 ومؼاوليات ومٔايحم
ً
٣ما  -احتمامها ٓ   اإلانحٜٔحن رها ، ؤن للحطية ألا٤ازيمية حسوزا

، هى بآتماٛه  بح ٧ الحسوز، وؤن يسض٤ىا بإن ملساٟي ه     هصا اإلاجا٨ -ي٠ى٨ ضيخـاض 

واءاتها الطحنة ٕ بالحطية ٛو ال يمنٕ م  وهٕ هىابٍ ٓامة لها ثحميها م  ، وؤن الحمحُّ

    (Richard,2007,401)الٜىض ى. 

واء هي        ل  ثحّٔطن إلاذاًط ، ئة الحسضيؽ٤  شل٧ ال ئن  ؤن الحطية ن٤ازيمية أٓل

ألن مماضػ ها ٟس يوط بملالح  -٣ما ي٠ى٨ النٔى  -وان ها٤ات. ٠ٛس ٤اند حطية ٟ ٠ة 

وال٠ىي الؼياػية وبٔى ال٠ىي ن حمآية ، بٔى ال٠ىي ن حمآية ٤ال٠ىي السينية

ٟس و ، شات الى اهة والنٜىش والؼ ٌة. لصا ٟس ثحّٔطن الحطية ل٥احم م  الن٠س والح٠ييس

وهمانات ، ألا٤ازيميةيل  ألامط ب   ؤلال٘اء. لصا هنا٢ م  ُيحسز ػن  لحماية الحطية 

واحتما  الحطيات الٔامة. ، ػيازة منسؤ السيم٠طاًية، منها ٓ   ػ ي  اإلااا٨، إلاماضػ ها

ما  حطية ، ٛالحطية ألا٤ازيمية ه  امحساز للحطيات الٔامة    اإلاجحمٕ    كىضتها اإلاهنية

حمها. ٣ما ؤن هصه الومانات ثحوّم  اضبٔة محاوض. محىض الطؤ  والٔ ٠يسة والحٔ ي  ٗو

وألامانة الٔ مية    الجامٔة ، زاد   وماػس   يحما     مطآاة الجزاهة ألا٤ازيمية

ئم  ٓ   بنـاء ن٠ابات مهنية لحماية ؤٓواء ، ومطا٣عها النحاية. ومحىض ن٠اب  منه 

ٔم     بًاض اإلااػؼات الخـطئية. ومحىض ي،  هيئة الحسضيؽ والناحاحن. ومحىض جـطيع

     مـاض٣ة، ػياس   ٓا 
ّ
يازة ٟىي اإلاجحمٕ ألادطي    اإلاٌالنة بؼيازة ، يحما ب  ٟو

 (25، 2007، ؿٔنانمٜهى  اإلاىاًنة وح٥  ال٠انىن    اإلاجحمٕ. ) 

 زضاػات ػاب٠ة ٓ  الحطية ألا٤ازيمية       

هــْى مماضػــة ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ للحطيــات ػــن١ وؤؿــطنا ب ــ  ؤهميــة النحــ   ــ  مى      

 لهــصه ألاهميــة
ً
 مــ  ٟنــ  الٔسيــس ، ألا٤ازيميــة  ــ  الجامٔــة. ونِــطا

ً
 ٣نحــما

ً
٠ٛــس و ــسنا اهحمامــا

حـــــم الح٦ىميـــــة، مـــــ  اإلانِمـــــات السوليـــــة الح٦ىميـــــة و٣ـــــصا مـــــ  ٟنـــــ  ال٥احـــــم مـــــ  ال٥حـــــاب ، ٗو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 17 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  اإلاؼـحىي الٔـالم . هـصا ؤو ٓ ـ، ػىاًء ٓ   مؼحىي الٔال  الٔطب ، والناحاحن رهصا اإلاىهْى

٠ــــست  ُٓ نهحمــــا  ظاز بـــــ٦  ملحــــَى مــــٕ ح٠نــــة الامانينيــــات مــــ  ال٠ــــطن اإلانلــــط . حيــــ  

ححاليــة
ُ
ال ــ  كــسض ٓنهــا الٔسيــس مــ  ؤلٓا نــات الةاّكــة ، الٔسيــس مــ  اإلاــاثمطات والنــسوات اإلا

واء هيئة الحـسضيؽ ٤ـ   ـ  ، وؤهميـة مماضػـ ها بحطيـة ثاّمـة، بمىهْى الحطية ألا٤ازيمية أٓل

  ، مــ  ؤ ـــ  ثٌــىيط الٔمـــ  ألا٤ــازيم  داكـــة، اإلاجــاالت اإلأطوٛـــة  ــ  الجامٔـــات
ّ
ح ــى ثـــحم٥

 (.12-9، 1994، الجامٔــــة مــــ  ثلــــطيٝ ؿــــاونها زون ثــــسدُّ  دــــاض   بلــــٜة ٓامــــة. ) اوم يــــ 

جمـــــٕ 
ُ
  -و٤ـــــ  ث ـــــ٧ ؤلٓا نـــــات ؤو السضاػـــــات ث

ً
ٓ ـــــ  هـــــطوضة ُمماضػـــــة ؤٓوـــــاء هيئـــــة  -ث٠طينـــــا

ٌالــــي بوــــطوضة اػــــح٠ لية الجامٔــــات  ــــ  ٤ــــ  مجــــاالت ، ميــــةالحــــسضيؽ لحطيــــاته  ألا٤ازي
ُ
وث

ٓم هــا. ؤمــا ٓ ــ  مؼــحىي السضاػــات ٛنجــس ال٥احــم مــ  شلــ٧ ٓ ــ  ػــ ي  اإلااــا٨ زضاػــات ٤ــ  

وزضاػـــات وؤبحـــاذ نـــسوة )منحـــسي ، (1984، و)ضظٞ، (1984، و)ًنـــاؾ، (1989، مـــ  ) حمـــازة

ٗحمها م  السضاػات الٔسيـسة و ، (2006، و)ب٘ساز ، (2005، و) ك٠ط، (1994، ال٥ٜط الٔطب 

ـاض. وماـ  هـصه ؤلٓا نـات والسضاػـات ػـن١ وؤؿـطنا ب ـ  بٔـى منهـا  ـ   واإلاتما٣مة    هـصه ؤلًا

وهـ  زضاػـات اػـحٜسنا منهـا  ـ  ، بًاض م٠اضبة اإلاٜاهي  ؤو م  دـ ٨ محاولـة الحـإًحم النِـط  

 ؤٗ ي دٌىات ومطاح  النح .        

ـ١ بحـسوز هـ، ل٥ 
ّ
مـ  ناحيـة اإلاؼـاحة ، صا النحـ  الـص  ن٠ـى  بـهول٘اية مننجيـة ثحٔ 

 ل٥ثـــــمة السضاػـــــات 
ً
مـــــة. ونِـــــطا

َّ
ح٥

ُ
ال ـــــ  جٌٔـــــى إلاا ـــــه ارنـــــاء النــــــط  ـــــ  الـــــسوضيات واإلاجـــــ ت اإلا

وال ــــ  ثن٠ــــى مـــــطوًة بــــاإلاحيٍ ن حمــــاع  الــــص  ؤ طيــــد  ــــ  ، الؼـــاب٠ة ال ــــ  اً ٔنــــا ٓ يهــــا

ذح ٜــة ل حجــاضب ال ــ  ثناول هــا، بًــاضه
ُ
يــات ألايسيىلى يــة ال ــ  انٌ ــ١ وبالة ٜ، وبــالِطوٚ اإلا

ٛةننـا ػن٠حلـط ٓ ـ  اػـحٔطان السضاػـات ال ـ  ، منها الناحاىن الصي  ٟامىا رها. لصل٧ ٤ ـه

ـــعت ٓ ـــ  مىهـــْى الحطيـــة ألا٤ازيميـــة
ّ
ـــة مـــسي ، ض٣  ـــ  بًـــاض اإلاجحمـــٕ ألا٤ـــازيم  اليمنـــ . إلأٛط

ضه  اإلأنيــحن بآحنــا، وبؿــ٦الية الحطيــة ألا٤ازيميــة، اهحمــا  ألا٤ــازيميحن ؤنٜؼــه  بمىهــْى

، رهـــــصه ؤلاؿـــــ٦الية. ومـــــ  دـــــ ٨ شلـــــ٧ ػـــــُنحاو٨ النحـــــ   ـــــ  ُمنٌ ٠اتهـــــا النِطيـــــة واإلاننجيـــــة

نئة النحاثا ال   ثىّك د بليها ٠اضنـة مٔهـا. وشلـ٧ بالنحـ   ـ  ن٠ـاي نثٜـاٞ ، ًو
ُ
وم  رّ  اإلا

ومـــا لـــ  ثسض٣ـــه ، وبيـــان مـــسي ؤلاٛـــازة منهـــا، وبحانـــا الحـــا  ، وندـــح ٚ بـــحن هـــصه السضاػـــات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

. مـ  هـصه ، نحاو٨ بزضا٣ـهل
ً
  سيـسا

ً
ـة ؿـيئا وبالحـا   ثجـاوظ الح٥ـطاض الـص  ال يوـيٝ ب ـ  اإلأٛط

 السضاػات آلاج  

( " ث٠يـــي  مؼـــحىي مماضػــــة الحطيـــة ألا٤ازيميـــة  ـــ   امٔــــة 2013، اإلانلـــىبزضاػـــة ) -1

ذح ٜـــة، بب" هـــسٛد السضاػـــة ب ـــ  جٔطيـــٝ مٜهـــى  الحطيـــة ألا٤ازيميـــة
ُ
، وثحسيـــس مجاالتهـــا اإلا

حمــاز ٓ ــ  ، حــسوزها ومــساها وبيــان وال٥ـــٝ ٓــ  مؼــحىي مماضػــ ها  ــ  الىاٟــٕ. وشلــ٧ باآل

لــد ب ــ  الحإ٣يــس 
ُ
بيانــات ُ ِمٔــد مــ  ٓينــة مــ  ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ  ــ   امٔــة بب. ود 

 
ً
حـــم واضـــح لـــسي ال٥احـــم مـــ  ؤٓوـــاء ، ٓ ـــ  ؤن مٜهـــى  الحطيـــة ن٤ازيميـــة ال يـــعا٨ ٗاموـــا ٗو

ٛـ  بـس ،  ـ  هـطوضة مماضػـ ه  لهـا. وح ـى ُيم٥ـ  شلـ٣٧ما ؤ٣ست السضاػـة ٓ، هيئة الحسضيؽ

ط مناخ ػياس   وزيم٠طاً  يخّؼ  بالـٜاٛية واإلاؼاواة واحتما  الحطيات الٔامة. 
ُّ
 م  ثٛى

( "مـــــسي مماضػـــــة ؤٓوـــــاء هيئـــــة الحـــــسضيؽ للحطيـــــة 2006، زضاػـــــة ) ـــــ ٨ ػـــــيٝ -2

١ بمسي مماضػـة ألا٤ازيمية    الجامٔات اليمنية"  انٌ ١ الناح  م  ٓسة جؼائالت ثحٔ
ّ
 

 
ً
ؤٓواء هيئة الحـسضيؽ للحطيـة ألا٤ازيميـة. ود لـد ب ـ  ؤن هـصه اإلاماضػـة ٟـس ؤدـصت ٟيمـا

وث٦ـــىي  ، وحطيـــة الـــطؤ  والحٔنحـــم والنــــط، والحـــسضيؽ، ايجابيـــة  ـــ  مجـــاالت النحـــ  الٔ مـــ 

 ػــــ نية  ــــ  مجــــا٨ اإلاـــــاض٣ة  ــــ  
ً
الجمٔيــــات الٔ ميــــة والن٠ابــــات اإلاهنيــــة. بينمــــا ؤدــــصت ٟيمــــا

٠س اإلااثمطات والنسوات الٔ مية واإلاـاض٣ة ٛيها.  ، ؿاون ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بزاضة  ٓو

 الّح٠ٔيي ٓ   السضاػات الؼاب٠ة  -     

ٟ ـــة اهحمـــا  النـــاحاحن مـــ  ؤٓوـــاء ، ُي حـــّ مـــ  اػـــحٔطان السضاػـــات الؼـــاب٠ة        

بٔــس بحــ   -بمىهــْى الحطيــة ألا٤ازيميــة  ــ  الجامٔــات اليمنيــة. ٛ ــ  نجــس ، هيئــة الحــسضيؽ

ٓ ـــ  ُمماضػـــة ؤٓوـــاء هيئـــة ، ض٣ـــعت ٤ حاهمـــا، ػـــىي زضاػـــححن ٠ٛـــٍ، -واػح٠لـــاء ًىيـــ  

الحــسضيؽ  ــ  بٔــى مجاالتهــا. احــساهما ض٣ــعت نهحمــا  ٓ ــ  اإلاىهــْى مــ  و هــة نِــط ٓ ــى  

ـِسمد ٣طػـالة ما ؼـححم ، وألادطي م  و هة نِط ٓ ى  التمبيـة، الؼياػة وال٠انىن 
ُ
حيـ  ٟ

 ٓ ـ  ج٘اضـ   ٣احـم مـ  النـاحاحن   اكـى٨ التمبيـة. وهـصا 
ً
 مهمـا

ً
و ـ  الٔسيـس مـ  ، ُئـس ماؿـطا

ات وبراضتهــــا، الحذللــــات بآحناضهــــا بؿــــ٦الية ، وثّجنــــبه  الةــــىن  ــــ  ماــــ  هــــصه اإلاىهــــٓى

بن هـــصا ، تهـــ  ٤ـــ  ؤٓوـــاء اإلاجحمـــٕ ألا٤ـــازيم . ومهمـــا ٤ـــان ألامـــط ٛةنـــه ُيم٥ـــ  ال٠ـــى٨ ، بحايـــة

و ـــ  ، حـــ   ـــ  مىهـــْى الحطيـــة ألا٤ازيميـــةالنحـــ  يّحٜـــ١ مـــٕ ٤ حـــا السضاػـــححن  ـــ  ؤهميـــة الن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 19 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ؼـ هسٚ. ٠ٛـس آرطنـا ؤن ، ويذح ٝ مٔهما م  حي  ظاوية النِط، بٔى مجاالتها
ُ
والٜئـات اإلا

احـــم اإلاىهـــْى مـــ  و هـــة نِـــط ػىػـــيىلى ية
ُ
ومـــا يخنٔهـــا مـــ  التـــزا  وكـــطامة  ـــ  اإلاننجيـــة ، ن

ؼــ هسٛة
ُ
حىدــاة. ؤمــا الٜئــة اإلا

ُ
ــٕ ندحيــاض ٓ ــ  ٓينــة مــ  ٓمــ، اإلا ساء ال٦ يــات واإلاطا٣ــع ٠ٛــس ٟو

٠اضنـــة ، النحايـــة وضئػـــاء ألاٟؼـــا  الٔ ميـــة  ـــ  ٤ـــ  مـــ  الجامٔـــات الح٦ىميـــة والةاّكـــة
ُ
واإلا

بهــاٛة ب ــ  ؤن النحــ  ػــُحم٣ع نهحمــا  ٓ ــ  ، بينهمــا ٛيمــا يذــم واٟــٕ الحطيــات ألا٤ازيميــة

  ــ  ال٠وــايا شات الٔ ٟــة، مجــا٨ مـــاض٣ة ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ  ــ  مؼــإلة اثذــاش ال٠ــطاض

ـــــاض ، بالـــــإن ألا٤ــــازيم  والنحثــــ 
ُ
وهــــى مجــــا٨ لــــ  يــــح  الحٌــــٞط بليــــه  ــــ  ٤ حــــا السضاػــــححن اإلا

ـزت بمننجيـة واضـحة وثىّكـ د ب ـ  نحـاثا من٠ٌيـة ، بليهما. وبشا ٤اند السضاػة ألاو   ٟس ثمحَّ

حىدـــــاة رهـــــا
ُ
ثنا ثىكـــــياتها وم٠تمحاتهـــــا، وشات ٟيمـــــة ٓ ميـــــة، ثحـــــىاء  واإلاننجيـــــة اإلا  ـــــ  ، بلـــــطَّ

ه. ٛـــةن السضاػــــة الاانيـــةالححسيـــس ا ٟــــس ٗـــاب ٓنهــــا ، لنهـــاج  لٔنــــىان بحانـــا الحــــا   ومىهـــٓى

طوحـات الجامٔيـة ، ال٥احـم مـ  بنـىز اإلاننجيـة الٔ ميـة اإلأطوٛـة  ـ  مننجيـات الطػـاث  وألًا

والٜطهــيات ، ٗابــد ٛيهــا ألاهــساٚ مــ  النحــ   ــ  اإلاىهــْى، ٛٔ ــ  ػــ ي  اإلااــا٨ ال الحلــط

حمهـــــا مـــــ، وثحسيـــــس اإلاننجيـــــة بسٟـــــة   اإلا٦ىنـــــات اإلاننجيـــــة الىا ـــــي ثىاٛطهـــــا  ـــــ  الطػـــــاث  ٗو

طوحــات الجامٔيــة. ولــ  يبــمض الناحــ  ػــ ي شلــ٧ ، وهــ  بنــىز ومطاحــ  مننجيــة ُمهمــة، وألًا

ووري٠ــة اللــ ة  ــ  اضثناًهــا بةؿــ٦الية ، يجــي ؤن ث٦ــىن حاهــطة وواضــحة وزٟي٠ــة وُمحــسزة

حـسزي  ل ناحـ ، النح 
ُ
د والجهس اإلا اب ة ل حح٠ي١    هىء الٟى ـة  ،ٟو ؼـآس ٓ ـ  مٔٛط

ُ
وج

ي ال٘ـــطن منــه ؤ  ال. وبالحــا   بـــست الطػــالة محـــسوزة ل ٘ايــة  ـــ   مــا بشا ٤ــان النحـــ  ٟــس ؤزَّ

اياتها اإلاننجية ّك  بليها. ، ؤًطها النِطية ٗو حىَّ
ُ
 وبالحا      نحاثجها اإلا

 منهجية البحث: ألادوات وإلاجزاءات - 

ٛينــسو ؤن اإلاــننل الىكــٜ  ، جؼــائالتٟــس انٌ ــ١ مــ  بؿــ٦الية و ، بمــا ؤن هــصا النحــ         

بآحنـــــاض ؤنـــــه ي٠ـــــى  ٓ ـــــ  اػح٠لـــــاء اإلأ ىمـــــات ، هـــــى اإلاناػـــــي  ـــــ  هـــــصه الحالـــــة، الحح ي ـــــ 

٠ـــة بالِـــاهطة اإلاسضوػـــة
ّ
حٔ 

ُ
طهـــها ٓـــ  ًطيـــ١ ، ٣مـــا هـــ  ٓ ـــ  ؤضن الىاٟـــٕ، والنيانـــات اإلا ٓو

وبٔـــــــى اإلا٠ـــــــاييؽ ، وشلـــــــ٧ ٓـــــــ  ًطيـــــــ١ احخؼـــــــاب النؼـــــــي اإلائىيـــــــة، الىكـــــــٝ ؤلاحلـــــــاج 

بـ  ػـنٔمس ب ـ  زضاػـة هـصه اإلأٌيــات ؤو ، ثية الىكـٜية. ولـ  ن٠ـٝ ٓنـس هـصا الحـسؤلاحلـا

ط٣ـــــــــع ٓ ـــــــــ  اػـــــــــحنناي النحـــــــــاثا، النيانـــــــــات
ُ
 ثح ي يـــــــــه ث

ً
وُمحاولـــــــــة ثٜؼـــــــــحم ؤبٔازهـــــــــا ، زضاػـــــــــة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

نــــــه بٔــــــى ، الؼىػــــــيىلى ية ّ٘يِ
ُ
وزضاػــــــة الٔ ٟــــــات ال ــــــ  ثــــــطبٍ بــــــحن مح٘حماتهــــــا. وهــــــى مــــــا ج

ذٜـ  ججـ  مإػـاة ، ة وكٜية ٠ٍٛال   جؼحذس  ُماؿطات احلاثي، السضاػات
ُ
وال   ٟس ث

ال جؼــحذس  الحــّؽ الٔـــا  ؤو ، وهــٔٝ مماضػــة الحطيــة ن٤ازيميـــة. ٛماــ  هــصه السضاػـــات

 حِــــة اإلاننجيــــة اليىميــــة ؤو 
ُ
اــــاضة، نرنى طاٛيــــةاإلا

ُ
٠ــــس  ؤلاؿــــ٦الية اإلا

ُ
٣مــــا هــــ  ٓ ــــ  ، ال ــــ  ث

حـ  ٟـس ؿـم د ؤٓوـاء هيئـة والنح     زالالتها اإلاذح ٜة. وبما ؤن ٓينـة الن، ؤضن الىاٟٕ

 ، ثـــسضيؽ مـــ   امٔـــات داّكــــة
ً
ل م٠اضنـــة بـــحن واٟــــٕ ، ٛؼـــٚى ي٦ـــىن اإلاـــننل اإلا٠ــــاضن حاهـــطا

ونِــطائه   ــ  ، مماضػــة ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ للحطيــة ألا٤ازيميــة  ــ  الجامٔــات الح٦ىميــة

 الجامٔات الةاكة. 

ذح ـــٝ اإلأ ىمـــات ؤو لجمـــٕ م، ٠ٛـــس آحمـــس النحـــ  ٓ ـــ  نػـــح يان، ؤمـــا ؤزوات النحـــ           

ـــ١ ، النيانــات. الـــص  اححـــىي ٓ ـــ  م٠سمـــة ثىهـــيحية ٓــ  ٗايـــات النحـــ 
ّ
ـــسة ٠ٛـــطات ثحٔ  ٓو

ال ــ  ثــ  ثحسيــسها  ــ  هــىء ، ومجــاالت الحطيــة ألا٤ازيميــة، بالنيانــات الٔامــة ٓــ  اإلانحــىرحن

ـــــات  ـــــاثٝ الجامٔـــــة اإلأطوٛـــــة. بهـــــاٛة ب ـــــ  محـــــىض اححـــــىي ٓ ـــــ  ثحسيـــــس ٓـــــسز مـــــ  مٟٔى ُو

ـــح  بؼـــاا٨ مماضػـــة ؤٓوـــاء هي
ُ
 ؤن نػـــح يان ٟـــس د

ً
ئـــة الحـــسضيؽ للحطيـــة ألا٤ازيميـــة. ٓ مـــا

ــم ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ ؤو  ٓــ  آضائهــ  بحطيــة ثامــة وبـــ٦  مٜلــ   اإلانحــىرحنمٜحــىح لُئّبِ

 ٛيما ل  يص٣ط    ؤػئ ة نػح يان اإلا٘ ٠ة. 

طي٠ــــة ادحياضهــــا         د مــــ  مٜــــطزة. ث٦ىنــــ ٠ٛ51ــــس ب ٘ــــد ، وبالنؼــــنة ب ــــ  ججــــ  الٔينــــة ًو

 ـ  ٤ـ  مـ   امٔـة بب ، ٓمساء ال٦ يات واإلاطا٣ع النحاية ونـىاره  وضئػـاء نٟؼـا  الٔ ميـة

و امٔـــــــة الجعيـــــــطة بآحناضهـــــــا  امٔـــــــة داكـــــــة. وهـــــــ  ٓينـــــــة ، بآحناضهـــــــا  امٔـــــــة ح٦ىميـــــــة

حي  ثـّ  ادحيـاض ٓـسز مـ  ٓمـساء  بٔـى ال٦ يـات واإلاطا٣ـع ونـىاره  ،  Stratified Sampleًن٠ية

 ـ  الجـامٔححن. الجـسيط بالـص٣ط ، ٤  م  الحذللات الٔ مية والنِطية وضئػاء ألاٟؼا    

ؤن مجحمٕ النح  نك       امٔة بب يح٦ىن م  رمان ٤ يات وػـنٔة مطا٣ـع بحايـة. ومـا 

ُي٠اضب م  رمانحن ٓوى هيئة الحسضيؽ الصي  يـ٘ ىن منلي ناثي ٓميـس ؤو ضثـيؽ ٟؼـ  

ؼ ، ٓ م  ؤو وحسة بحاية
ُ
هسٛة. وشلـ٧ حؼـي آدـط احلـاثية ثذـم و٤ ه  هم  الٔينة اإلا

ُٛيى ـس ، (. ؤما  امٔة الجعيـطة2016,1، ألا٤ازيمية ناو الـؤٓواء هيئة الحسضيؽ. )زاثطة 

ـــــسز مـــــ  اإلاط٣ـــــع بهـــــاٛة ب ـــــ  رمانيـــــة ؤٟؼـــــا  ٓ ميـــــة. وشلـــــ٧ حؼـــــي ، رهـــــا دمـــــؽ ٤ يـــــات ٓو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 21 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  ٤ هــ  (. حيــ  ثــ  ادحيــاضه2016، احلــاثية بزاضة اإلاــىاضز ال ـــطية )بزاضة اإلاــىاضز ال ـــطية

ؼ هسٛة مـ  
ُ
س ُػ مد اػحماضة اػح يان ل٦  ؤٛطاز الٔينة اإلا ٣ٔينة للجامٔات الةاّكة. ٟو

ؼتم ٔة 
ُ
. 72 -بٔس حـصٚ ٗحـم اللـالح منهـا  -النح . وب ٘د نؼنة نػحماضات اإلا

ً
% ث٠طينـا

ؼآس ٓ   الىكى٨ ب   نحاثا ٓ مية م٠نىلة، وه  نؼنة م٠نىلة
ُ
ـ  اإلاجحمـٕ ألاكـ  ، وج ِ

ّ
ما

ُ
وث

.ل نح
ً
   الحا   ب   حس م٠نى٨ مننجيا

بٔـــس محاولـــة ، وشلـــ٧ لٔـــسة مـــطات، ٠ٛـــس ثّمـــد ظيـــاضة الجـــامٔححن، ؤمـــا ب ـــطاءات النحـــ   

ثذـــم ، ظيـــاضة ب٠يـــة الجامٔـــات الةاكـــة. وشلـــ٧ ٟلـــس الحلـــى٨ ٓ ـــ  بيانـــات وبحلـــاثيات

ٓمـــــساء ال٦ يـــــات واإلاطا٣ـــــع النحايـــــة وضئػـــــاء ألاٟؼـــــا  الٔ ميـــــة. ؤمـــــا ُمبـــــمضات هـــــصا ندحيـــــاض 

، ب ــ  مسينــة بب، ٠ٛــس ٛطهــه واٟــٕ الجــزوح ن نــاض  لنــا مــ  مسينــة جٔــع، هــاثحن الجــامٔححنل

حىا ـسة  ـ  نٜـؽ ،  طاء الحطب هنـا٢
ُ
بهـاٛة ب ـ  ٓـس  ثجـاوب ب٠يـة الجامٔـات الةاّكـة اإلا

اإلاسينــة بالـــ٦  اإلاٌ ــىب. وبٔــس الحلــى٨ ٓ ــ  النيانــات ال ظمــة إل ــطاء النحــ . ثــّ  بٓــساز 

ــــــْ  ٓ ــــــ  زضاػــــــات ػــــــاب٠ة اػــــــحماضة اػــــــح يان بٔــــــس وثح٥يمــــــه ومطا ٔــــــة مٔ ىماثــــــه ، ًن

ذحـــــاضة. وبٔـــــس جٔنئـــــة نػـــــح يان ثـــــ  ثطمحـــــزه 
ُ
ـــــّ  ثـــــ  ثىظئـــــه ٓ ـــــ  الٔينـــــة اإلا

ُ
٠طاثـــــه. ومـــــ  ر ٛو

 بالبمنـــــــــاما ، وبزدـــــــــا٨ النيانـــــــــات ومٔالج هـــــــــا بحلـــــــــاثيا بالحاػـــــــــىب، ومطا ٔحـــــــــه
ً
وثحسيـــــــــسا

(. الجــسيط spssٔ ــى  ن حمآيــة" )ؤلاحلــاج  اإلأــطوٚ بـــ"الحع  ؤلاحلــاثية ل سضاػــات  ــ  ال

بالــص٣ط ؤنــه ٟــس وا هحنــا ال٥احــم مــ  اللــٔىبات والٔطاٟيــ  دــ ٨ مطح ــة  مــٕ النيانــات مــ  

ؼ هسٛة. 
ُ
 الٜئة اإلا

ــاض بليهــا ، وماـ  هــصه اللـٔىبات ػــن١ وؤن ؿـ٦ى منهــا      
ُ
الناحـ  اإلانلــىب  ـ  زضاػــحه اإلا

 
ً
وداّكـــة ٓنــسما ي٦ــىن ؤٓوـــاء ، لناحــ الــص  بـــّحن مــسي اللــٔىبات ال ـــ  ُيىا ههــا ا، ػــاب٠ا

ـس 205، 2013هيئة الحسضيؽ ٓينة ووحسة ل سضاػـة والنحـ . ) اإلانلـىب,
ّ
(. وهـى بـصل٧ ُيا٣

حــى٨ كــٔىبات ب ــطاء ، ٓ ــ  الـــ٦ىي الٔامــة ال ــ  ثح٥ــطض  ــ  ٣احــم مــ  السضاػــات والنحــىذ

ا وداكــة الٔطبيــة. مــ  شلــ٧ مــ، بحــ  ؤو زضاػــة ٓ ــ  ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ  ــ  الجامٔــات

، 2003و)ؤبـــــى ػـــــمطة وآدـــــطون,، (307، 2003، زضاػـــــات ٤ـــــ  مـــــ  )الٔمـــــايطة، ؤؿـــــاضت بليـــــه

حمهــــــا مــــــ  السضاػــــــات ال ــــــ  يـــــــ٦ى ؤصــــــحارها، 16)، 2016، ( و)ؿــــــٚط الــــــسي 251 مــــــ  ، ٗو

وداكـــة ٓنــــسما ، أليــــة محاولـــة بحايــــة، هـــٔٝ ثٜآـــ  واػــــحجابة ؤٓوـــاء هيئــــة الحـــسضيؽ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ؤو ٗحمهـــا مـــ  ، يـــ١ اػـــحماضة نػـــح يانث٦ـــىن ٟاثمـــة ٓ ـــ   مـــٕ مٔ ىمـــات ؤو بيانـــات ٓـــ  ًط 

 ؤزوات النح  وؤنىآه. 

ىا ـــه ، ٛـــةن كــٔىبات ال حلـــط لهــا، ٛناإلهـــاٛة ب ــ  شلــ٧، و ــ  حالــة اإلاجحمـــٕ اليمنــ        
ُ
ث

 
ً
وداكــــــة ٓنــــــسما ث٦ــــــىن ٓ ــــــ  ؿــــــطيحة ، الناحــــــ  ٓنــــــس ب ــــــطاء ؤ  زضاػــــــة ؤو بحــــــ  ٓمىمــــــا

ـــــىز واإلاىآيـــــس لحٔنئـــــة اػـــــحم ـــــ  اإلاحابٔـــــة ، اضة نػـــــح يانألا٤ـــــازيميحن. حيـــــ  ثح٥ـــــطض الٓى ٗض

 ، الحاياة لهـ 
ً
 ووٓيـا

ً
حاحـة. ٠ٛـس و ـسنا ٟ ـة مـنه  ابـسوا اهحمامـا

ُ
وبــ ى وػـاث  الحىاكـ  اإلا

 بمىهْى النح 
ً
  ـ  نلتـزا  باإلاىآيـس.  ـ  حـحن ؤن ألا٣ثميـة ثـطززوا ولـ  ، محمحزا

ً
و٤ـانىا ماـاال

  ــ  جٔنئــة، ي٥تمرــىا بإهميــة اإلاىهــْى
ً
نػــح يان وبض آــه. وضبمــا ث٦ــىن  وبالحــا   مــاً ىا ٣احــما

يـــــة مـــــ  ٓـــــس  الـــــىع  بإهميـــــة النحـــــ  الٔ مـــــ   ـــــ  اإلاجحمـــــٕ
ّ
، ُمِٔـــــ  هـــــصه اللـــــٔىبات محإث

حنام  ل٦  ُماػؼات اإلاجحمـٕ بــ٦ٍ  ٓـا 
ُ
ولنِـا  الحٔ ـي  وللحـط  الجـامع  ، والخؼييؽ اإلا

ــي الؼياســ   والحعبــ  ل٦ــ ، الــص  ؤكــنحد محزثــه ألاػاػــية، بـــ٦ٍ  دــاق  اؿــحساز الحٔلُّ

ٜحن ، اإلاحسد حن ٛيه  وبؼـ ي ؤلازاضيـحنمـ  ً نـة وؤٓوـاء هيئـة ثـسضيؽ وح ـى اإلاـُى
ً
. وحاليـا

ثٜاٟمـــد ماـــ  هـــصه ؤلاؿـــ٦اليات. و٤ـــان مـــ  ؤهـــ  نحـــاثا شلـــ٧ ؤن ، ُـــطوٚ الحـــطب الٌاحنـــة

نٜٔـ . ومـا ضاٛـ١ 
ُ
ـي اإلاـصهن  واإلانـا٠ً  اإلا٠يـد واإلا ُهط نـْى مـ  الةٌـاب الٔنلـط  والحٔلُّ

وانخــــاض واػـــٕ لِـــاهطة الٔنـــٝ ،  ـــٝ ٛئـــات وؿـــطاثح اإلاجحمـــٕشلــ٧ مـــ  ػـــىء ٛهـــ  بـــحن مذح

هــــىض ٗحـــم مؼــــنٞى لـــــٔاضات ٗطينـــة، ب٦ـــ  ؤؿــــ٦اله وداكــــة الٔنـــٝ ال ِٜــــ  لــــ  يإلٜهــــا ، ُو

و٣ــصل٧ ال٥احــم مــ  ؤٛــطاز اإلاجحمــٕ. ألامــط الــص  ينــسو ؤنــه د ــ١ ، ال٥احــم  ــ  الىػــٍ ألا٤ــازيم 

٠ـة
ّ
 م  الـ٧ والطينة وانٔسا  الا

ً
ا يـاب ثـا  لـطوح، نٓى نـالٙ ٛيـه، الحٔـاون  ٗو

ُ
ّ اإلا ُّٜ ، والـحح

ؤنــــه ال ، لــــسي ال٥احــــم مــــ  ؤٛــــطاز وؤٓوــــاء اإلاجحمــــٕ ألا٤ــــازيم .. وُيم٥ــــ  ؤن نوــــيٝ ب ــــ  شلــــ٧

تهــــح  ب٠وــــايا ؤٓوــــاء هيئــــة الحــــسضيؽ ، ثى ــــس زضاػــــات وؤبحــــاذ شات من ــــ  ػىػــــيىلى  

 
ً
واء هيئة الحسضيؽ بلٜة داكة، ٓمىما ازة يم٥ـ  ؤلاٛـ، وبمىهْى الحطية ألا٤ازيمية أٓل

٠اضنة مٔها ؤو ثجاوظها.، منها
ُ
   ؤو اإلا

، ٓـطن وثح يـ  بيانــات النحـ  اإلايــسان   ٟنـ  الةــىن  ـ  ثٜاكــي  النحـ  اإلايــسان  -       

ؼ هسٛة ال   يىضحها الجسو٨ الحا  .    
ُ
ـحم ب   دلاثم الٔينة اإلا

ُ
 ن

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 23 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ( دلاثم ؤٛطاز الٔينة8 سو٨ )

 النؼنة% الٔسز اإلاح٘حم

 الجامٔة
 80.9 55 ح٦ىمية

 19.1 13 داكة

 الحذلم ألا٤ازيم 
 41.2 28 ٓ م 

 68.8 40 نِط  

 السض ة الٔ مية

 7.4 5 اػحاش

 26.5 18 اػحاش مـاض٢

 60.3 41 اػحاش مؼآس

 5.9 4 مسضغ ومٔيس

يٜة  الُى

 20.6 14 ٓميس ٤ ية ؤو مط٣ع

 32.4 22 ناثي ٓميس

 47.1 32 ضثيؽ ٟؼ 

 النْى ن حماع 
 83.8 57 ش٣ط

 16.2 11 ؤنثى

ـــح الجـــسو٨ )  ويّحضـــح ، ( النيانـــات الٔامـــة ألٛـــطاز الٔينـــة اإلاؼـــ هسٛة مـــ  النحـــ 1ُيىّضِ

وثـسن  نؼـنة ؤٓوـاء هيئـة الحـسضيؽ ، منها ثسن  نؼنة مــاض٣ة ؤلانـاذ  ـ  اإلاناكـي ؤلازاضيـة

ؤنـــه ُوِ ـــس ضئػــــاء ، وؤهـــ  م حِـــة ُيم٥ـــ  بيطازهــــا هنـــا، مـــ  حم ـــة ألال٠ـــاب الٔ ميـــة الٔ يــــا

وداكـة ، ٟؼا  ٓ ميـة مـ  حم ـة ؿـهازة اإلاا ؼـححم والن٦ـالىضيىغ  ـ  الجامٔـات الةاكـةؤ

 ــ  اإلاطا٣ــع وال٦ يــات اإلاحىػــٌة. ٣مــا ال حِنــا ؤن ٓوــى هيئــة الحــسضيؽ ٟــس يـــ٘  منلــي 

حم  ــ  ، وُيــسيط ؤ٣ثــم مــ  ٟؼــ  ٓ مــ   ــ  هــصه الجامٔــات، ٓميــس وينــسو ؤن شلــ٧ مــ  ؤ ــ  الحــٛى

ٌ نة    بٔـى هـصه ألاٟؼـا  ٟ ي ـة. وبالحـا   بةم٦ـان ٓوـى وضبما ألن ؤٓساز ال، اإلالطوٛات

هيئة الحسضيؽ ؤلاؿطاٚ ٓ ـ  ؤ٣ثـم مـ  ٟؼـ . الجـسيط بالـص٣ط ؤن هـصا النـْى مـ  الحٔ ـي  ٟـس 

نـــاء نخيجــة ٓــس  ٟــسضة السولــة ٓ ــ  ث نيــة ُمجمــ  الٌ ــي ن حمــاع  الـــٔن  ٓ ــ  الحٔ ــي  

ـ  النمـى ال٥مـ  اإلالحـَى وبالحا   ال يعا٨ ُئـان  مـ  بؿـ٦اليات ٓسيـ، الجامع  سة ثىا هـه. ٗض



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ،    ٓسز ماػؼاثه
ً
ـزا محُّ

َ
ـ١ ث  حح٠حن به  ـ  مذح ـٝ الحذللـات، بال ؤنـه لـ  ُيح٠ِّ

ُ
وؤٓساز اإلا

حذط ىن م  ماػؼـاثه يم٥ـ  ال٠ـى٨ 
ُ
اثٝ الجامٔة اإلأطوٛة، واإلا     ٤  ُو

ً
 مـهىزا

ً
ٓ ميا

يـــٝ اإلاذح ٜـــة.   ٓ ـــ  ؤ هـــعة الحُى
ً
 اهـــاٛيا

ً
 لٔـــس  الحىاٛـــ١ بـــحن ؤنهـــ  ٟـــس ؤهـــاٛىا ٓنئـــا

ً
نِـــطا

واححيا ــــــات ، ًنئــــــة الح٦ــــــىي  ؤو الحإهيــــــ  الٔ مــــــ  واإلأط ــــــ  واإلانهــــــ  الــــــص  حلــــــ ىا ٓ يــــــه

ؼحسا . 
ُ
 اإلاجحمٕ لبمامجه الحنمىية بمٜهىمها الـام  واإلا

  واٟٕ مماضػة الحطية ألا٤ازيمية الطاه     الجامٔات اليمنية. -     

 ، حطيــة ألا٤ازيميــةب ــ  ؤن مٜهــى  ال، ثجــسض ؤلاؿــاضة هنــا     
ً
ال ، لــ  يــح  الــّنم ٓ يــه كــطاحة

مــة لٔمـ  الجامٔــات اليمنيــة،  ـ  مــىاز السػـحىض اليمنــ  ِِ ن
ُ
، وال  ــ  ال٠ـىانحن والخـــطئات اإلا

ٔــس مــ  الحطيــات الٔامــة ال ــ  ، يــطي الناحــ  اإلانلــىب ؤن الحطيــة ألا٤ازيميــة، وضٗــ  شلــ٧
ُ
ج

ـــ  ٓـــس  الـــنم ٓ يهـــا، ٣ٜ هـــا السػـــحىض  ِٚ لوـــمان ، ٠ى٨ وُيؼـــحسض٢ بـــال، ٗض بن هـــصا ٗحـــم ٤ـــا

ٓـــــس  الحوــــــيي١ ٓ ــــــ  مماضػــــــة ؤٓوــــــاء هيئـــــة الحــــــسضيؽ للحطيــــــات ألا٤ازيميــــــة. ٦ٛــــــ  ث ــــــ٧ 

ـــ١ بـــإن ؤّيـــة مماضػـــة للحطيـــة -بمـــا ٛيهـــا السػـــحىض  -النلـــىق 
ّ
 ، ثحوـــمَّ  اػـــح ناءات ثحٔ 

ً
ؤيـــا

هــا  ثحٔــاضن مــٕ حــسوز السػــحىض ؤو ال٠ــىانحن الناٛــصة. وهــصا ُئــس ث٠ييــ، ٤ــان نٓى
ّ
 يجــي ؤال

ً
سا

ؤو ٗحمهـــا مـــ  الحطيـــات. وبالحـــا   يححـــاض ألامـــط ب ـــ  نـــم واضـــح ، إلاماضػـــة للحطيـــة ألا٤ازيميـــة

 ٓ ـ  ؤ  ثإويـ  ؤو ثٜؼـحم دـاً ، وكطيح
ً
١ ٓ ـ  ، ال يتم٢ اإلاجـا٨ مٜحىحـا مـ  ؿـإنه ؤن ُيوـّيِ

، ومماضػــــ ه  للحطيــــة ألا٤ازيميــــة  ــــ  ٤ــــ  مجاالتهــــا. )اإلانلــــىب، ؤٓوــــاء اإلاجحمــــٕ ألا٤ــــازيم 

يمـــــــا ي ــــــــ  ػــــــــنحاو٨ الحٔـــــــٚط ٓ ــــــــ  واٟــــــــٕ مماضػـــــــة ؤٓوــــــــاء هيئــــــــة 175 -174، 2013 (. ٛو

 ــــــ  ٤ــــــ  مــــــ  الجامٔــــــات ، للحطيــــــة ألا٤ازيميــــــة  ــــــ  اإلاجــــــاالت ال ــــــ  ثــــــّ  ثحسيــــــسها، الحــــــسضيؽ

حماز ٓ   مٌٔيات النح  اإلايسان .   الح٦ىمية والجامٔات الةاكة. وشل٧ باآل

   اإلايسان  واٟٕ الحطية ألا٤ازيمية م  د ٨ وكٝ نحاثا النح -      1

   ـــــ  مجـــــا٨ اثذـــــاش ال٠ـــــطاض. ثوـــــم  هـــــصا اإلاجـــــا٨ ٓــــــط ٠ٛـــــطات        
ً
ثحـــــاو٨ ٟيـــــاغ مـــــسي ، ؤوال

بآحنـاض شلـ٧ مـ  ؤهـ  ، مـاض٣ة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ  ـ  مؼـإلة اثذـاش ال٠ـطاض  ـ  الجامٔـة

 مجاالت الحطية ألا٤ازيمية. والجسو٨ الحا   يىّضح شل٧.

 حؼي ضؤ   ( مـاض٣ة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ2 سو٨ )
ً
   مجا٨ اثذاش ال٠طاض مطثنة ثناظليا

 اإلانحىرحن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 25 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ال٠ٜطة

ٓسز 

اٛطاز 

 الٔينة

النؼنة 

% 

اإلاحىػٍ 

الحؼاب  

 اإلاطجح

ننحطاٚ 

 اإلأياض  

الساللة 

 ال ِٜية

يـاض٢ ٓوى هيئة الحسضيؽ    ضػ  ػياػة 

الجامٔة اإلاالية بٔيسا ٓ  ؤ  ثسد ت م  

 ها. هات ػىاء م  زاد  الجامٔة ؤو م  داض 

 مىا١ٛ 80. 2.41 80.33 68

يـاض٢ ٓوى هيئة الحسضيؽ    ضػ  ػياػة 

الجامٔة ؤلازاضية بٔيسا ٓ  ؤ  ثسد ت م  

  هات ػىاء م  زاد  الجامٔة ؤو م  داض ها.

68 77.67 2.33 .73 
مىا١ٛ ا   

 حس ما

يـاض٢ ٓوى هيئة الحسضيؽ    وهٕ هيا٤  

 الجامٔة ؤلازاضية والحنِيمية اإلانِمة ل ٔم 

 ألا٤ازيم .

68 75.67 2.27 .72 
مىا١ٛ ا   

 حس ما

ثوم  الجامٔة حطية ن٤ازيميحن    اثذاش 

ال٠طاض ات الةاكة بحٔيحن ضئػاء نٟؼا  

 والٔمساء.

68 75.67 2.27 .70 
مىا١ٛ ا   

 حس ما

جـط٢ الجامٔة ألا٤ازيميحن    وهٕ ال ىاثح 

 و   ال٠طاضات ال   ثلسض ٓنها.، اإلاحٔ ٠ة ره 
68 74.33 2.23 .67 

مىا١ٛ ا   

 حس ما

يـاض٢ ألا٤ازيم     ضػ  ػياػة الجامٔة 

الٔ مية بٔيسا ٓ  ؤ  ثسد ت م   هات 

 ػىاء م  زاد  الجامٔة ؤو م  داض ها.

68 73.67 2.21 .74 
مىا١ٛ ا   

 حس ما

ث٠ى  الجامٔة بحٔيحن ن٤ازيميحن بحطية وزون 

د ػىاء ٤ان، ثسد  ؤ   هة م  داضض الجامٔة

حعبية ؤو م  اصحاب الى اهة والنٜىش    

 اإلاجحمٕ.

68 71.67 2.15 .72 
مىا١ٛ ا   

 حس ما

ال يح١ لأل٤ازيم  الحمحٕ ال٦ام  بالحطية 

ألا٤ازيمية بال بٔس ان٠واء ٛتمة الٔم  ثحد 

 الحجطبة.

68 69.67 2.09 .75 
مىا١ٛ ا   

 حس ما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

يحمحٕ ألا٤ازيميحن ٓ   مؼحىي نٟؼا  

حمه ا بالحطية الحامة    اثذاش الٔ مية ٗو

ال٠طاضات اإلاحٔ ٠ة ره  وبالٔم ية ألا٤ازيمية 

 زون ثسد  م  ؤ   هة.

68 69.00 2.07 .74 
مىا١ٛ ا   

 حس ما

يخؼ  اإلاناخ ألا٤ازيم  زاد  الجامٔة بالحطية 

 ألا٤ازيمية    ٤  مجاالتها اإلأطوٛة.
68 67.33 2.02 .67 

مىا١ٛ ا   

 حس ما

 2.21 ٔا اإلاحىػٍ الحؼاب  ال

( ؤن اإلاحىػٍ الحؼاب  ال٥   إلاـاض٣ة ؤٓواء هيئة 2ُي حّ م  الجسو٨ )        

(. (2.21ب ٙ ، الحسضيؽ    مجا٨ اثذاش ال٠طاض بىكٜه ؤحس ؤه  مجاالت الحطية ألا٤ازيمية

(. وزاللة 2.02( و)2.41لٔناضات هصا اإلاجا٨ ما بحن )، وثطاوحد اإلاحىػٌات الحؼابية

ـحم ب   ؤن زض ة مـاض٣ة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    هصا ، ال ِٜيةشل٧ ؤلاحلاثية و 
ُ
ج

اإلاجا٨ ٤اند ُمحىّػٌة. يحضح شل٧ م  د ٨ ب ابات ؤ٣ثمية ؤٛطاز الٔينة الصي  ؤ ابىا 

ؤو ٗحم ضاهحن ٓ  نؼنة مـاض٣ ه     هصا ، بـ" مىا١ٛ ب   حس ما" وه  بالحا   محايسون 

ـحم بليه بيانات الجسو٨. ، سياإلاجا٨. ٣ما يحضح شل٧ م  د ٨ احخؼاب اإلا
ُ
الص  ج

ح ى وبن ، ٛسض ة مـاض٣ ه     مجا٨ اثذاش ال٠طاض     الجامٔة ه  ُمـاض٣ة ُمحىاهٔة

وهنا ُيم٥  ، بست نؼنة مـاض٣ ه     بٔى اإلاجاالت مطثٜٔة وداكة    ال٠ٜطة ألاو  

 
ً
  ٛه  ٟس وبالحا ، ثٜؼحم النخيجة ب٦ىن ؤٛطاز الٔينة ه  مم  يـ٘ ىن مناكي حاليا

يـاض٤ىا    بٔى ألاحيان    ُمناٟـة بٔى ال٠وايا ال   ته  الٔم  ألا٤ازيم     

طػ 
ُ
   زواوي  بٔى الىظاضات شات الٔ ٟة ، الجامٔة. ٛما  هصه ال٠طاضات ؤكنحد ث

، وال   ثحّى   بكساض النلىق الخـطئية الةاكة بالجامٔات، بٔم  الجامٔات

 م  الٔ
ً
اكمة. وشل٧ ٗض  النم اللطيح    ٟىانحن الجامٔات وؤلاؿطاٚ ٓ يها مط٣عيا

 ولىاثحها ٓ   مؼإلة اػح٠ لية الجامٔات    ضػ  دٌٌها اإلاذح ٜة وثنٜيصها.                    

   ــــ  مجــــا٨ الحــــسضيؽ  ثوــــم  هــــصا اإلاجــــا٨ ٓـــــط ٠ٛــــطات ثحــــاو٨ ٟيــــاغ مــــسي مماضػــــة     
ً
رانيــــا

ؤرنــــاء ٟيــــامه  بمهــــا  الحــــسضيؽ. والجــــسو٨ ؤٓوــــاء اإلاجحمــــٕ ألا٤ــــازيم  لحــــطي ه  ألا٤ازيميــــة 

 الحا   يىضح شل٧.

 حؼي ضؤ  اإلانحىرحن 
ً
3( الحطية ألا٤ازيمية    مجا٨ الحسضيؽ مطثنة ثناظليا   سو٨ ) 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 27 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ال٠ٜطة

 

ٓسز 

اٛطاز 

 النؼنة% الٔينة

اإلاحىػٍ 

الحؼاب  

 اإلاطجح

ننحطاٚ 

 اإلأياض  

الساللة 

 ال ِٜية

 

ط الجامٔة لأل٤ازيم  اإلاؼح عمات الوطوضية لح٠سي   ثٛى

 محاهطاثه بٌٞط ثسضيؽ حسياة.
68 72.67 2.18 .75 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ة  يح١ لطثيؽ ال٠ؼ  نػحٔانة بٌ نة زاد  ال٠آات إلأٛط

وه  يذىن    ٟوايا د ٛية ، ٣يٝ ي٠س  ن٤ازيم  محاهطاثه

 ال ٓ ٟة لها بمىهْى اإلاحاهطة.

68 68.67 2.06 .73 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

٤ازيم  وهٕ الةٌٍ  السضاػية ل م٠طضات ال   يسضػها يح١ لأل

 زون الط ْى ب   مج ؽ ال٠ؼ .
68 68.67 2.06 .83 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ات يماضػها بٔى العم ء وبٔى الٌ نة ، هنا٢ هً٘ى

حن    الٔم  الحعب  والؼياس   جٟٔط  احيانا ٓم ية  اإلانذًط

 والحطية ألا٤ازيمية. ، الحسضيؽ

68 61.33 1.84 .77 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ثوم  الجامٔة لأل٤ازيم  حطية ثامة    ادحياض ًٞط الحسضيؽ 

 ل م٠طضات ال   ي٠ى  بحسضيؼها.
68 56.00 1.68 .68 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ي٠ى  ألا٤ازيم  بح٠سي  محاهطاثه بٔيسا ٓ  ها ؽ اإلاطاٟنة 

 والةٚى م  الؼ ٌة ؤو العم ء.
68 56.00 1.68 .66 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بحطية  ادحياض اػ ىب ال٠ياغ 

 والح٠ىي  الص  يطاه مناػنا ل ٌ نة.
68 56.00 1.68 .74 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ٗمىن مٔن  الحطية ن٤ازيمية ياز  ب   ػىء مماضػ ها 

حمها.  واػح٘ لها بـ٦  س  ء    ٟوايا الحسضيؽ ٗو
68 53.33 1.60 .63 

ٗحم 

 مىا١ٛ

لأل٤ازيم  بحطية  ادحياض اػ ىب ال٠ياغ جؼمح الجامٔة 

 والح٠ىي  الص  يطاه مناػنا ل ٌ نة.
68 51.00 1.53 .61 

ٗحم 

 مىا١ٛ

جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بادحياض اإلاطا ٕ اإلاناػنة ل م٠طضات 

 السضاػية زون ثسد  م  ؤ   هة.
68 51.00 1.53 .63 

ٗحم 

 مىا١ٛ

 1.62 اإلاحىػٍ الحؼاب  الٔا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ، ( ؤن اإلاحىػٍ الحؼاب  ال٥  3الجسو٨ ) ُي حّ م     
ُ
إلا

س ثطاوحد ٟي  (1.62ٟس ب ٙ ، للحطية ألا٤ازيمية د ٨ ثإزي ه  لىا ناته  الحسضيؼية (. ٟو

(. وهصا ئن  ؤن زض ة 1.53( و)2.18اإلاحىػٌات الحؼابية لٔناضات هصا اإلاجا٨ ما بحن )

هصا اإلاجا٨ ٤اند محىػٌة ب   هٔيٜة. وزاللة شل٧  ُمـاض٣ة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ   

ـحم ب   ؤن ُ   ؤٛطاز الٔينة ٗحم مىا٠ٛحن ٓ   مؼحىي مماضػ ه  ، ؤلاحلاثية وال ِٜية
ُ
ج

حم ضاهحن ٓنها. ُي حّ شل٧ م  د ٨ ٟي  ، للحطية ألا٤ازيمية    هصا اإلاجا٨ ٗو

، ن "اإلاىا٠ٛة ب   حس ما"اإلاحىػٌات الحؼابية أٗل ي ٠ٛطات هصا اإلاجا٨ ال   ثطاوحد بح

 -و"ٗحم اإلاىا١ٛ" لن٠ية ٠ٛطات هصا اإلاجا٨. وي٥ٜ  ؤلاؿاضة هنا ، ل ا ذ ٠ٛطات ألاو  

حم اإلاؼح عمات ، ب   ؤن بزاضة الجامٔة -وحؼي مٌٔيات النح  اإلايسان   ال ث٠ى  بحٛى

ات ٣احمة ثماضغ ٓ    الوطوضية لح٠سي  محاهطات بٌٞط ثسضيؽ حسياة. وؤن هً٘ى

حن    الٔم  ، يم     ٣احم م  نحيان م  ٟن  بٔى العم ءألا٤از نذًط
ُ
وبٔى الٌ نة اإلا

الصي  ٟس ُيؼحٔان ره     مطاٟنة ما يحسذ زاد  ال٠آات السضاػية ، الحعب  والؼياس  

حى٨ ما يسوض    ، ب٘طن مطاٟنة آضاء ٓوى هيئة الحسضيؽ، ؤو ٟآات اإلاحاهطات

ٟٔط  ٓم ية ، ٔمى . وما  هصه ألامىض واإلاجحمٕ ٓ   و ه ال، الجامٔة داكة
ُ
ٟس ج

اثٝ الجامٔة اإلأطوٛة، الحسضيؽ ٔي١ مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ، و٤  ُو
ُ
وبالحا   ج

 للحطية ألا٤ازيمية.  

حـــاو٨ ٟيـــاغ مـــسي ، رالاـــا   ـــ  مجـــا٨ النحـــ  الٔ مـــ    ثوـــم  هـــصا اإلاجـــا٨ ٓــــط ٠ٛـــطات       
ُ
ث

يٜـة ، زيمية    بًاض النح  الٔ م مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ا بآحناضه ُو

 مهمة لأل٤ازيم . والجسو٨ الحا   ُيىّضح شل٧.

 حؼي ضؤ  اإلانحىرحن4 سو٨ )
ً
 (   الحطية ألا٤ازيمية    مجا٨ النح  الٔ م  مطثنة ثناظليا

 ال٠ٜطة

ٓسز 

اٛطاز 

 الٔينة

 النؼنة%

اإلاحىػٍ 

الحؼاب  

 اإلاطجح

ننجطاٚ 

 اإلأياض  
 التمثيي

، الجامٔة لأل٤ازيم  ال٥حي والسوضيات اإلاحذللةثىٛط 

ْ  ٓ يها بؼهىلة ويؼط.  74. 2.31 77.00 68 وثخيح له ًن

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 29 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

حم السٓ  اإلااز  لأل٤ازيم  إل طاء  ث٠ى   الجامٔة بحٛى

وجؼآسه ٓ   نـط نحاثجها بحطية ثامة.، ؤبحاره  68 74.67 2.24 .73 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ة لأل٤ازيم  ٟآسة النيانات نل٥تمونية ثىٛط الجامٔ

 83. 2.22 74.00 68 ال ظمة إل طاء النحىذ    مجا٨ ثذلله.

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ْ  ٓ   ألابحاذ ط ، جصجٕ الجامٔة ألا٤ازيم  ًن وثٛى

 72. 2.19 73.00 68 ٛطق الحلى٨ ٓ يها    زاد  وداضض الن ز.

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

٤ازيم  ٓ   ثلاضيح م  جـتمي الجامٔة حلى٨ ألا

إل طاء السضاػات ، زاد  الجامٔة ؤو م   هات داض ها

 وثٌني١ ؤزواتها ونـط نحاثجها.

68 69.00 2.07 .71 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ثخيح الجامٔة لأل٤ازيم  اإلاـاض٣ة    الحذٌيٍ ل نحىذ 

 71. 1.93 64.33 68 والسضاػات ال   ثجطي    الجامٔة.

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

الجامٔة لأل٤ازيم  الحطية ال٦ام ة    ب طاء بحىذ جٌٔ  

ات حؼاػة زون ثسد   ح ى وبن ٤اند هم  مىهٓى

 م  ؤ   هة زاد  ؤو داضض الجامٔة.

68 61.33 1.84 .68 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بالحلى٨ ٓ   زٓ  ألبحاره 

وجؼمح بحٔسز ملازض ، م  ؤ   هات داضض الجامٔة

ذ.ثمىي  نبحا  

68 60.33 1.81 .68 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ية ن٤ازيم  وجؼه   ثوٕ الجامٔة مٔايحم ٓازلة لتٟم

 67. 1.77 59.00 68 ا طاءات ما يتمثي ٓ يها م  ؤرط ما   ووُيٜ .

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

، ثوم  الجامٔة لأل٤ازيم  حطية ادحياض مىهْى النح 

والنح  ٓ  الح٠اث١ وثٜؼحمها    نٌاٞ ثذلله 

ـ٦  الص  يطاه مناػنا.بال  

68 57.00 1.71 .69 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

 2.01 اإلاحىػٍ الحؼاب  الٔا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

إلاماضػـــــــة ؤٓوـــــــاء هيئـــــــة ، ( ؤن اإلاحىػـــــــٍ الحؼـــــــاب  ال٥ ـــــــ 4ُي حـــــــّ مـــــــ  الجـــــــسو٨ )

(. وثطاوحـــــد ٟـــــي  (2.01ٟـــــس ب ـــــٙ ، الحـــــسضيؽ للحطيـــــة ألا٤ازيميـــــة  ـــــ  مجـــــا٨ النحـــــ  الٔ مـــــ 

ـــحم1.75( و)2.31ا اإلاجــا٨ مــا بــحن )لٔنــاضات هــص، اإلاحىػــٌات الحؼــابية
ُ
، (. وهــصه ال٠ــي  ج

٤انـــد ، للحطيـــة ألا٤ازيميـــة  ـــ  هـــصا اإلاجـــا٨، ب ـــ  ؤن زض ـــة مماضػـــة ؤٓوـــاء هيئـــة الحـــسضيؽ

ــــحم ب ـــ  ؤن ُ ـــ  ؤٛـــطاز الٔينـــة ، محىػــٌة ب ـــ  هـــٔيٜة. وزاللـــة شلـــ٧ ؤلاحلـــاثية وال ِٜيــة
ُ
ج

٨ ٟـي  اإلاحىػـٌات الحؼـابية ٗحم ضاهحن ٓ  مؼحىي هـصه اإلاماضػـة. ُي حـّ شلـ٧ مـ  دـ 

و ـ  بًـاض "مىاٛـ١ ، ال   ٤اند ٤ ها محايـسة، إل اباته  ٓ  ٤  ٠ٛطة م  ٠ٛطات هصا اإلاجا٨

ب ـ  ؤن بزاضة الجامٔـة  -وحؼي مٌٔيات النح  اإلايـسان   -ب   حس ما". وي٥ٜ  ؤلاؿاضة هنا 

ط لأل٤ازيم  ؤو الناحـ 
ّ
٣مـا ال ُيى ـس زٓـ  ، هاإلاطا ـٕ اإلاذح ٜـة وال ظمـة إل ـطاء ؤبحارـ، ال ثٛى

  ـــ  هـــصا 
ً
 ػـــ نيا

ً
ـــس لٔـــي نِـــا  الحٜـــٖط الٔ مـــ  الحـــا   زوضا مـــاز  ُيـــص٣ط  ـــ  هـــصا الجانـــي. ٟو

 ، اإلاجـــــا٨
ً
 ُم حٜـــــة ؤحيانـــــا

ً
مـــــ  ؤ ـــــ  ، ٓ ـــــ  ٓوـــــى هيئـــــة الحـــــسضيؽ، الـــــص  يٜـــــطن ؿـــــطوًا

، لعيــاضة بٔــى الجامٔــات، الحلــى٨ ٓ ــ  مىا٠ٛــة ل ؼــٜط ب ــ  الةــاضض ؤرنــاء ػــنىات الحٜــٖط

بـــمات مـــٕ نِـــطائه   ـــ  ث ـــ٧ الجامٔـــات. ناهيـــ٧ ٓـــ  ٓـــس  ضكـــس زٓـــ  مـــاز   ـــ  وثنـــاز٨ الة

والـــــص  بن ُضكــــــس ؤرنــــــاء مناٟـــــــة هـــــصه اإلاىاظنــــــات  ــــــ  مج ــــــؽ ، مىاظنـــــات الجامٔــــــات لــــــصل٧

حـــــمه مـــــ  اإلااػؼـــــات الطػـــــمية، النـــــىاب ـــــس ثِـــــ  هـــــصه ، ٛـــــةن نؼـــــ حه هـــــ ي ة ل ٘ايـــــة، ٗو ٟو

ٍٞ اإلاىاظنـــــات ؤو الـــــسٓ  اإلاطكـــــىز ل نحـــــ  الٔ مـــــ  ٓنـــــاضة ٓـــــ  حبـــــ حـــــم شلـــــ٧ مـــــ  ، ٍم ٓ ـــــ  وض ٗو

ٔيـــ١ مماضػـــة الحطيـــة ألا٤ازيميـــة. وػـــيح  ؤلاؿـــاضة بليهـــا  ـــ  مىهـــٕ ، ألامـــىض 
ُ
ـــ  ؤو ج ال ـــ  جٟٔط

 الح١.

ثحــاو٨ ٟيــاغ مــسي حطيـــة ، رالاــا   ــ  مجــا٨ حطيــة الحٔنحـــم  ثوــم  هــصا اإلاجــا٨ ٓـــط ٠ٛـــطات    

ٓ ـــ  ، ؤو داض هــاؤٓوــاء هيئــة الحـــسضيؽ  ــ  الحٔنحـــم ٓــ  ؤضائهـــ  ٛيمــا يـــسوض زادــ  الجامٔـــة 

 مؼحىي اإلاجحمٕ. والجسو٨ الحا   يىضح شل٧.

 حؼي ضؤ  اإلانحىرحن5 سو٨ )  
ً
 ( الحطية ألا٤ازيمية    مجا٨ حطية الحٔنحم مطثنة ثناظليا

 

 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 31 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ال٠ٜطة

 ٓسز 

اٛطاز 

 الٔينة

 النؼنة%

اإلاحىػٍ 

الحؼاب  

 اإلاطجح

ننحطاٚ 

 اإلأياض  

الساللة 

 ال ِٜية

، ن بحطية ال ٠اءات ال٥ٜطيةجؼمح الجامٔة لأل٤ازيميح

وبح٦ىي  ٟنآات داكة ره .، وبةٟامة حىاضات  68 67.00 2.01 .72 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بحطية الحِاهط زاد  الحط  

 76. 2.01 67.00 68 الجامع .وال جؼمح أل   هة ٤اند بمواي٠حه.

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ن٠س إلاا يجط  زاد  جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بحطية ال

د.، الجامٔة وث٠ن  ما ي٠سمه    ٤  ٟو  68 66.67 2.00 .77 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بحطية    الحٔنحم ٓ  ضؤيه زون 

ؤو ثذلله.، النِط ب   زض حه ألا٤ازيمية  68 64.67 1.94 .67 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

حم ٓ  جؼمح الجامٔة لأل٤ازيم  بحطية مٌ ٠ة    الحٔن

ضؤيه زون النِط ب   انحماثه الحعب  ؤو مٔح٠سه ؤو وهٔه 

 ن حماع .

68 63.67 1.91 .77 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ثوم  بزاضة الجامٔة حماية ألا٤ازيم  م  الخؼ ٍ ٓ   

 73. 1.91 63.67 68 ٥ٛطه وؤزاثه الحسضيس   والنحث .

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

ثوٍ٘ ٓ يه  ال ثواي١ بزاضة الجامٔة ألا٤ازيم  ؤو    

 72. 1.81 60.33 68 بؼ ي آضاثه الؼياػية وألايسيىلى ية ؤو ال٥ٜطية.

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

الحىا س ألامن     ال٦ يات ي٠ٝ ججط ٓثمة ؤما  حطية 

ومماضػة الحطية ألا٤ازيمية.، الحٔنحم  68 57.00 1.74 .72 

مىا١ٛ 

ا   حس 

 ما

مىا١ٛ  68. 1.69 56.33 68ٓامة ثمحٕ ألا٤ازيم  بالحطية ال يمنٕ م  وهٕ هىابٍ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ا   حس  ثحاّٛ ٓ يها وثحميها م  الٜىض ى.

 ما

جؼمح بزاضة الجامٔة لأل٤ازيم  بحطية ننحماء الحعب  

نية ٓامة.  والؼياس   بآحناض شل٧ مؼاولية ًو
68 55.33 1.66 .64 

ٗحم 

 مىا١ٛ

 1.88 اإلاحىػٍ الحؼاب  الٔا 

الحؼـــاب  ال٥ ـــ  إلاماضػـــة ؤٓوـــاء هيئـــة الحـــسضيؽ ؤن اإلاحىػـــٍ ، (5ُي حـــّ مـــ  الجـــسو٨ )   

ـس ثطاوحـد ٟـي  اإلاحىػـٌات 1.88ٟـس ب ـٙ )، لحطي ه  ألا٤ازيمية    مجا٨ حطية الحٔنحم (. ٟو

(. وهـــــــصا ئنـــــــ  ؤن زض ـــــــة 1.66(      و)2.01مـــــــا بـــــــحن )، لٔنـــــــاضات هـــــــصا اإلاجـــــــا٨، الحؼـــــــابية

يٜة. وزاللــة شلــ٧ مـــاض٣ة ؤٓوــاء هيئــة الحــسضيؽ  ــ  هــصا اإلاجــا٨ ٤انــد محىػــٌة ب ــ  هــٔ

ـــــحم بليهــــا اػــــحجابات ؤٛــــطاز الٔينــــة ٓ ــــ  ٠ٛــــطات نػــــح يان، ؤلاحلــــاثية وال ِٜيــــة
ُ
ال ــــ  ، ج

ثطاوحــد بــحن " مىاٛــ١ ب ــ  حــس مــا" و"ٗحــم مىاٛــ١" ٓ ــ  مؼــحىي مـــاض٣ ه   ــ  مجــا٨ حطيــة 

الحٔنحـــم. وبالحـــا   ٛإٗ ـــي ؤٛـــطاز الٔينـــة ٗحـــم ضاهـــحن ٓنهـــا. وهـــصه اإلأٌيـــات ؤو النحـــاثا ثنــــسو 

الـص  ػـاز  ـ  ؤوػـاي ، داكة    ُ  الحٜحح الؼياس   والسيم٠طاً ، ينة بٔى الش  ءٗط 

ب٦ـــــىن ؤٗ ـــــي ؤٛـــــطاز ، اإلاجحمـــــٕ اليمنـــــ   ـــــ  الؼـــــنىات ألادحـــــمة. وُيم٥ـــــ  ثٜؼـــــحم هـــــصه النخيجـــــة

ـــي الةـــىن  ـــ  بٔـــى ال٠وـــايا شات ، الٔينـــة مـــ  ؤٓوـــاء هيئـــة الحـــسضيؽ يمي ـــىن ب ـــ  ثجنُّ

 مناكــــــي ٟيازيــــــة  ــــــ  الجامٔــــــة الٔ ٟــــــة بحطيــــــة الحٔنحــــــم. وب٦ــــــىنه  ممــــــ 
ً
، يـــــــ٘ ىن حاليــــــا

حـم الٔازيـة مـ  حيـاة اإلاجحمـٕ اليمنـ ، وداكة    هصه الٜتمة اللـٔنة وبالحـا   يحـاولىن ، ٗو

ـس مــ٥ ت مـٕ بزاضة الجامٔـة الٔ يـا
ّ
ؤو ، نبحٔاز ٟسض ؤلام٦ان ٓ  ؤ  ػ ى٢ ٟـس ُياحـم ؤو ُيىل

. وػنحاو٨ النح     زاللة ٤ 
ً
 ما ػن١ د ٨ مناٟـة النحاثا.  الؼ ٌة ال٠اثمة ٓمىما

 ومناقشتها، ثحليل نتائج البحث امليداني -2

١ ، وشل٧ باػحٔطاهها بادحلاض، حاولنا ٛيما ػن١ وكٝ نحاثا النح  اإلايسان  ٛو

حماز ٓ   اإلاحىػٍ الحؼاب  بىكٜه ، ماؿطات بحلاثية وكٜية باألػاغ. حي  ث َّ ٓن

 
ً
 وكٜيا

ً
٠طات مجاالت مماضػة الحطية ل٠ياغ الىظن النؼن  لٔنا، ماؿطا ضات ٛو

يما ي   ػنحاو٨ ثح ي  هصه النحاثا، ألا٤ازيمية م  د ٨ ، ٣ما كّطح رها ؤٛطاز الٔينة. ٛو

ااضة    هنا
ُ
ال   ، ثح ي  ب ابات ؤٛطاز ٓينة النح  ٓ  بٔى جؼائالت ؤلاؿ٦الية اإلا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 33 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ة ما بشا ٤اند هنا٢ ٛطوٞ بينه  ٔعي لنٔى ُم ، حاولنا م  د لها مٔٛط
ُ
ح٘حمات النح  ج

حماز ٓ   بٔى اإلااؿطات ؤلاحلاثية  ما   الجامٔة والحذلم والجنؽ. وشل٧ باآل

 ٣ـ"ندحناض الحاج " الص  ي٠يؽ الٔ ٟة بحن مح٘حمي  ؤو محىػٌحن. ٓ   النحى آلاج  

الٜطوٞ بحن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    مؼحىي مماضػة الحطية ألا٤ازيمية حؼي مح٘حم  -ؤ

س ث  اػحذطاض النحاثا باػحذسا  ندحناض الحاج   -ىمية نْى الجامٔة )ح٦ داكة(. ٟو

 .آلاج لٔينححن مؼح٠ ححن، و٤اند النحاثا ٣ما ه  مىضحة    

الحطية ن٤ازيمية ؤٓواء هيئة الحسضيؽ نحاثا الخؼائ٨ الةاق بمماضػة ( 6 سو٨ )

 داكة( -حؼي مح٘حم الجامٔة )ح٦ىمية 

 الجامٔة اإلاجا٨

 ٓسز

ؤٛطاز 

 الٔينة

 اإلاحىػٍ

 الحؼاب  

 ننحطاٚ

 اإلأياض  

 ٟيمة

 ت

 زض ة

 الحطية
 الساللة

زاللة 

 الٜطوٞ

 اثذاش ال٠طاض
 3.8366 9.0545 55 ح٦ىمية

 ٗحم زالة 138. 66 3.516
 2.5166 6.0000 13 داكة

 الحسضيؽ
 95099. 0545. 55 ح٦ىمية

 ٗحم زالة 581. 66 994.
 83205. 2308. 13 داكة

  م  النح  الٔ
 86262. 1818. 55 ح٦ىمية

 ٗحم زالة 274. 66 300.
 1.18754 0769. 13 داكة

 حطية الحٔنحم
 77936. 2000. 55 ح٦ىمية

 ٗحم زالة 658. 66 528.
 63043. 3077. 13 داكة

ات الحطية ألا٤ازيمية  مٟٔى
 71398. 1636. 55 ح٦ىمية

 ٗحم زالة 639. 66 429.
 64051. 0769. 13 داكة

 ال٥  

 0.2857 1.7127 55 ح٦ىمية

3.538 66 0.088 

زالة 

ٓنس 

(...8) 
 1.1674 1.4936 13 داكة

    مؼحىي مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ 6يحّضح م  الجسو٨ )
ً
( ؤن هنا٢ ٛطوٟا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

داكة(، بش ب ٘د ال٠يمة الحاثية  -للحطية ألا٤ازيمية حؼي مح٘حم نْى الجامٔة )ح٦ىمية 

نس النِط ب   اإلاحىػٌات نجس ؤن 8...ه  زالة ٓنس مؼحىي زاللة )و  (3.538) (، ٓو

( ؤ٣بم م  1.7127)محىػٍ زض ات ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الح٦ىمية النالٙ 

، وهصا (1.4936محىػٍ زض ات ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الةاكة النالٙ )

، مية ُيماضػىن حطي ه  ن٤ازيميةؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الح٦ى ئن  ؤن 

ؤ٣ثم م  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الةاكة،    ححن ل  ثحضح ث ٧ الٜطوٞ    

حما ة بـ )اثذاش ال٠طاض
ُ
وحطية ، والنح  الٔ م ، والحسضيؽ، مجاالت الحطية ن٤ازيمية اإلا

ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية ( لسي ؤٓواء هيئة الحسض ، الحٔنحم يؽ بالجامٔححن ومٟٔى

ٔعي لهصا اإلاح٘حم، بش ب ٘د ٟيمها الحاثية ٓ   الحىا    
ُ
(، 0.300(، )994.0(، )3.516)ج

. وُيم٥  ثٜؼحم هصه النخيجة (0.429(، )0.528)
ً
 ؤو بحلاثيا

ً
. وهصه ال٠ي  ٗحم زالة مٔنىيا

ب٦ىن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الح٦ىمية يماضػىن حطي ه  ألا٤ازيمية زون 

، ٛه  مٔينىن بـ٦ٍ  ضػم  هم  ال٦ازض ؤلازاض  ل سولة، يىز ؤو دٚى م  ؤحسٟ

يٜ  النؼن ، ويـٔطون بنْى م  الحماية ال٠انىنية ويحِىن ، ونػح٠طاض الُى

وبالحا   ٛنم٠سوضه  الحٔنحم ٓ  آضائه  بحطية    هصا الجاني. ، باػح٠ لية نؼ ية ؤ٣بم

حم ، ٛه  ئم ىن ٛيها ب٠ٔىز مىػمية، اكةؤما ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الجامٔات الة ٗو

حن ل ٔم  ٤  ٟو ه  لسي هصه الجامٔات وبٔوه  ُينِط بليه  م  ٟن  اإلاؼخامطي  ، ُمحٜٗط

حيحن ٜحن ٟو  غ  ٠ٓىز الٔم  ، اإلاال٥حن لهصه الجامٔات بآحناضه  مجطز مُى
ُ
يم٥  ؤن ث

حم ، مٔه  زون ػاب١ بنصاض  إلاجطز ؿ٦ىي م  ًالي ٛاؿ  ٗو
ً
  از. وؤحيانا

الٜطوٞ بحن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    مؼحىي مماضػة الحطية ألا٤ازيمية حؼي مح٘حم  -بـ

س ثّ  اػحذطاض النحاثا باػحذسا  ندحناض الحاج   -الحذلم الٔ م  )ٓ م   نِط (. ٟو

  آلاج لٔينححن مؼح٠ ححن، و٤اند النحاثا ٣ماه  مىّضحة    الجسو٨ 

اضػــة الحطيــة ن٤ازيميـــة حؼــي مح٘حــم الحذلـــم نحــاثا الخؼــائ٨ الةـــاق بمم( 7 ــسو٨ )

 نِط ( -الٔ م  ) ٓ م  

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 35 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 الحذلم اإلاجا٨

 ٓسز

ؤٛطاز 

 الٔينة

 اإلاحىػٍ

 الحؼاب 

 ننحطاٚ

 اإلأياض  
 ت ٟيمة

 زض ة

 الحطية
 الساللة

الساللة 

 ال ِٜية

 اثذاش ال٠طاض
 2.19999 3.8929 28 ٓ م 

 ٗحم زالة 368. 66 1.203
 2.43782 4.5750 40 نِط  

 الحسضيؽ
 94491. 3214. 28 ٓ م 

 ٗحم زالة 399. 66 2.433
 86194. 2250. 40 نِط  

 النح  الٔ م  
 98333. 1786. 28 ٓ م 

 ٗحم زالة 780. 66 122.
 89299. 1500. 40 نِط  

 حطية الحٔنحم
 55872. 3571. 28 ٓ م 

 ٗحم  زالة 295. 66 1.355
 85297. 1250. 40 نِط  

ات  مٟٔى

الحطية 

 ألا٤ازيمية

 57620. 0357. 28 ٓ م 

 ٗحم زالة 072. 66 1.161-
 76753. 2250. 40 نِط  

 ال٥  
 1.0526 0.6000 28 ٓ م 

 ٗحم زالة 581. 66 1.081
 0.9920 0.86 40 نِط  

ح نحاثا ندحناض الحاج     الجسو٨  ىّضِ
ُ
ٓس  و ىز ٛطوٞ زالة بحلاثيا ٓنس ، ((7ث

ٔعي إلاح٘حم ، للحطية ألا٤ازيمية، (    زض ة مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ0,05حىي )مؼ
ُ
ج

حما ة بـ) ، بـ٦  ٓا ، نِط ( -الحذلم الٔ م  )ٓ م 
ُ
و٣صل٧    مذح ٝ مجاالتها اإلا

ات مماضػة الحطية ، وحطية الحٔنحم، والنح  الٔ م ، والحسضيؽ، اثذاش ال٠طاض ومٟٔى

 إلاح٘حم الحذلم. بش ، الحسضيؽ بجامٔ   بب والجعيطة ألا٤ازيمية( لسي ؤٓواء هيئة
ً
ثنٔا

(. 1.161)، (1.355(، )0.122(، )2.433(، )1.203 ب ٘د ٟيمها الحاثية ٓ   الحىا    )

  مِٔ و 
ً
ة بحلاثيا

ّ
مما ئن  ٓس  و ىز ادح ٚ    مماضػة وواٟٕ ، هصه ال٠ي  ٗحم زال

ٔححن بادح ٚ مح٘حم الحذلم الحطية ألا٤ازيمية لسي ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بالجام

 نِط (.   -الٔ م  )ٓ م 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 36 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

إلاماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ، وبشا نِطنا ب   اإلاحىػٌات الحؼابية

ٔعي له، حؼي هصا اإلاح٘حم، ألا٤ازيمية
ُ
نجس ، ومحاولة النح     الٜطوٞ الِاهطية ال   ج

 ، نِطيةؤن اإلاحىػٍ الحؼاب  ألٛطاز الٔينة الصي  ينحمىن ل حذللات ال
ً
سج  ٟيما

سج  لسي ظم ئه     الحذللات الٔ مية، ؤ٣بم
ُ
   مجا٨ ، م  اإلاحىػٍ الحؼاب  اإلا

 ؤٟ     ب٠ية اإلاجاالت. وهصا ئن  ؤن ث ٧ 
ً
ات الحطية ألا٤ازيمية.    ححن سج  ٟيما مٟٔى

الٜطوٞ ٤اند للالح ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    الحذللات النِطية. وُيم٥  ثٜؼحم هصه 

نحمحن لحذللات نِطية ،النخيجة
ُ
يـٔطون ؤ٣ثم ، ب٦ىن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ اإلا

ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية. وضبما ي٦ىن شل٧ محإٍت م  ًنئة الةٌٍ ؤو  بمٟٔى

وال   ثسد  هم  جّٔسز النِطيات ؤو ، ال   ُيسّضِػىنها، اإلا٠طضات ؤو اإلاؼاٟات السضاػية

وبالحا   ٛه  ثححم  ال٥احم م  و هات ، ٔان ( وآلاضاء واإلا Paradigms"البمازي٠مات" ) 

اب ة لحٔسز آلاضاء وؤلاؿ٦اليات.    ححن ؤن ظم ءه     ، ون  هازات، النِط ٟو

ال ثذوٕ ل٥ثمة ، ودٌٌه  السضاػية، ٟس ال يـٔطون بصل٧، الحذللات الٔ مية

ذ    مىهْى ٤الحطية ألا٤ازيمية م  ٟن  ، ن  هازات وآلاضاء واإلأان . ٣ما ؤن الححسُّ

ٟس ال ث٦ىن ، اإلانحمحن ب   الحذللات الٔ مية ؤرناء اإلاحاهطات، ؤٓواء هيئة الحسضيؽ

ص٣ط ٓ   ًنئة اإلا٠طضات ؤو اإلاازة الٔ مية ال   يسضػىنها.    ححن 
ُ
له ؤية ثإرحمات ػ نية ث

وداّكة ث ٧ ، حي  ُيٌطح اإلاىهْى    بًاض الحذللات النِطية، نجس ٥ٓؽ شل٧

حمها ال٠طينة م  ٓ ى  وال   ثخناو٨ بٌنٔ ها ٟوايا  سلية ، الؼياػة ٓو   ن حماْ ٗو

ات ؤرناء اإلاحاهطات، ود ٛية ط ٓ   ًنئة ، وبالحا   ٛةن براضة ما  هصه اإلاىهٓى
ّ
ٟس ُيار

ي ال٥احم م  ؤلاضبا٢ وال٠ ١ ، اإلا٠طضات ؤو اإلاازة الٔ مية ال   يسضػىنها. وبالحا   ٟس ُيؼّ ِ

.، ذح ٝ مؼحىياتهالسي بزاضات الجامٔة بم
ً
  وضبما لسي الؼ ٌة ٓمىما

الٜطوٞ بحن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    مؼحىي مماضػة الحطية ألا٤ازيمية حؼي  - ـ

 ؤنثى(.  -مح٘حم الجنؽ )ش٣ط 

نحـــــاثا الخؼـــــائ٨ الةـــــاق بمماضػـــــة الحطيـــــة ألا٤ازيميـــــة حؼـــــي مح٘حـــــم ( 8 ـــــسو٨ )

 انثى(  -النْى ن حماع )ش٣ط 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 37 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 اإلاجا٨
 النْى

طاز ؤٛ ٓسز

 الٔينة

 اإلاحىػٍ

 الحؼاب 

 ننحطاٚ

 اإلأياض  
 ت ٟيمة

 زض ة

 الحطية
 الساللة

الساللة 

 ال ِٜية

 اثذاش ال٠طاض
 2.33731 4.2982 57 ش٣ط

 ٗحم زالة 835. 66 031.
 2.53341 4.2727 11 ؤنثى

 الحسضيؽ
 93525. 0175. 57 ش٣ط

 ٗحم زالة 947. 66 349.
 94388. 0909. 11 ؤنثى

نح  ال

 الٔ م 

 88357. 0702. 57 ش٣ط
 ٗحم زالة 327. 66 1.711

 1.02691 6364. 11 انثى

 حطية الحٔنحم
 76622. 1930. 57 ش٣ط

 ٗحم زالة 993. 66 751.
 67420. 3636. 11 انثى

ات  مٟٔى

الحطية 

 ألا٤ازيمية

 69909. 1053. 57 ش٣ط

 ٗحم زالة 432. 66 1.157
 67420. 3636. 11 انثى

 ال٥  
 1.1243 7824. 57 ش٣ط

 ٗحم زالة 728. 66 676.
 1.1705 0.6 11 انثى

ح نحاثا ندحناض الحاج     الجسو٨ ) ىّضِ
ُ
 ٓنس ، (8ث

ً
ٓس  و ىز ٛطوٞ زالة بحلاثيا

ٔعي إلاح٘حم النْى ) ش٤ىض 0,05مؼحىي )
ُ
، بناذ( -(    زض ة مماضػة الحطية ألا٤ازيمية ج

والنح  ، والحسضيؽ، بـ) اإلاـاض٣ة    اثذاش ال٠طاض مجاالتها اإلاحما ٓا . و٣صل٧    بـ٦  

ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية( لسي ؤٓواء هيئة ، وحطية الحٔنحم، الٔ م  ومٟٔى

. بش ب ٘د ٟيمها الحاثية ٓ   الحىا    ، الحسضيؽ بجامٔ   بب والجعيطة ٔعي إلاح٘حم النْى
ُ
ج

(0.031( ،)0349( ،)1.751( ،)0.751) ،(1.157 
ً
ة بحلاثيا

ّ
، (. ومِٔ  هصه ال٠ي  ٗحم زال

مما ئن  ٓس  و ىز ادح ٚ    نِطة ومماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بالجامٔححن 

  بناذ(. -لحطي ه  ألا٤ازيمية    مذح ٝ مجاالتها بادح ٚ مح٘حم النْى ن حماع  ) ش٤ىض 

والنح     ، ناذوبالنِط ب   اإلاحىػٌات الحؼابية ل٦ٍ  م  الص٤ىض وؤلا ، ومٕ شل٧

ٔعي لهصا اإلاحّ٘حم
ُ
 ؤٟ  م  ، نجس ؤن اإلاحىػٍ الحؼاب  ل ص٤ىض ، الٜطوٞ ال   ج

ً
سج  ٟيما

سج  لسي ؤلاناذ. وشل٧    مجا   حطية الحٔنحم، اإلاحىػٍ الحؼاب 
ُ
ات ، اإلا ومٟٔى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

مماضػة الحطية ن٤ازيمية لسي ؤٓواء هيئة الحسضيؽ. وهصا ئن  ؤن ث ٧ الٜطوٞ ثمي  

و٣صا الـٔىض بحسة ، ألامط الص  يس٨ ٓ   ؤن مماضػة حطية ال٥ٜط، ناذللالح ؤلا 

ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية لسي ؤلاناذ ؤٓ   منها لسي الص٤ىض.    مٟٔى

حىاهٔة
ُ
   ٓوىية هيئة ، وُيم٥  ثٜؼحم هصه النخيجة ب٦ىن نؼنة ثماي  ؤلاناذ اإلا

جٔ ه  يم   ب   الحٔنحم ٓ  آضائه  ث، و   الٔم  ؤلازاض  ؤو ال٠ياز  بالجامٔات، الحسضيؽ

ه  اإلاٌطوحة ، حى٨ ما يسوض    الجامٔة بحطية وباػحمطاض. وشل٧ م  ؤ   انتزاْ ح٠ٟى

وبسٓ  م  منِمات اإلاجحمٕ اإلاسن  اإلاح ية ، ب٠ىة    بًاض بٔى ماػؼات اإلاجحمٕ

 جة. هصه النخي -ٓ   ما ينسو  -وهصا ما ُيّٜؼط ، ال   ثنـٍ    هصا الجاني، والسولية

م الجسو٨ آلاج  - ِ
ّ
حى٨ واٟٕ ، ؤه  نحاثا محاولحنا النحاية، ؤه  نحاثا النح   ُيلة

مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ازيمية    الجامٔات اليمنية. وهصه النحاثا 

ِ  ٓينة ٠ٍٛ م  مناخ وواٟٕ الحطية ألا٤ازيمية    الجامٔات اليمنية.
ّ
ما

ُ
 ث

 الحطية ألا٤ازيمية حؼي اإلاجاالت ؤه  نحاثا مماضػة (9 سو٨ )

 اإلاجاالت التمثيي

زض ة محىػٍ 

مماضػة الحطية 

 ن٤ازيمية

النؼنة اإلائىية 

% 

مماضػة زض ة 

الحطية 

 ن٤ازيمية

 التمثيي

 1 محىػٌة 66.60 2.21 مجا٨ اثذاش ال٠طاض 1

 4 هٔيٜة 59.47 1.62 مجا٨ الحسضيؽ 4

مجا٨ النح   3

 الٔ م 

2.o1 59.50 هٔيٜة 
3 

مجا٨ حطية  2

 الحٔنحم

 محىػٌة 62.02 1.88
2 

 ( يم٥  الةطوض بالنحاثا آلاثية 9م  د ٨ ٟطاءة بيانات الجسو٨ )       

ه  مـاض٣ة ، ؤن واٟٕ مـاض٣ة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ    اثذاش ال٠طاض ب ماال  -1 

 
ً
 ،ُمحىّػٌة. و٣صل٧ الـإن بالنؼنة ب   حطية الحٔنحم    الـإن ألا٤ازيم  دلىكا

.
ً
 واإلاجحمع  ٓمىما

   مجا٨ الحسضيؽ ه  ، ؤن زض ة مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ لحطي ه  ألا٤ازيمية -2



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 39 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

و٣صل٧ الـإن بالنؼنة ب   مماضػ ه  لحطي ه  ألا٤ازيمية    مجا٨  .مماضػة هٔيٜة

ٔس ماؿطات ُمهّمة
ُ
ٓ   الـٔىض ، النح  الٔ م . وهصه النحاثا شات ال٠ي  اإلاحىػٌة ج

ي ؤ  ػ ى٢ م  ؿإنه ، يؼىز    ؤوػاي ال٥احم م  ألا٤ازيميحن الٔا  الص  بوطوضة ثجنُّ

ؤو ٟس ُيؼّ ي له  بؿ٦اليات ه     ٗنى ، ؤو ؤية  هات ؤدطي ، ؤن ياحم حٜيِة الؼ ٌة

ٓنها. وداكة    ُ  الِطوٚ الحالية واللٔنة ال   ئيـها اإلاجحمٕ اليمن   طاء 

 الحطب.

    مؼحىي مماضػة آواء هيئة الحسضيؽ ثىّك د نحاثا النح  ب   ؤن هنا -3
ُ
٢ ٛطوٟا

داكة(، اش ب ٘د ال٠يمة الحاثية  -للحطية ألا٤ازيمية حؼي مح٘حم نْى الجامٔة )ح٦ىمية 

ة ٓنس مؼحىي زاللة ) (3.538)
ّ
(. وهصه الٜطوٞ ثمي  للالح ؤٓواء هيئة 8...وه  زال

 الحسضيؽ بالجامٔات الح٦ىمية.

(    مجاالت الحطية ألا٤ازيمية 0.05يا ٓنس مؼحىي )ٓس  و ىز ٛطوٞ زالة بحلاث - 4

، والنح  الٔ م ، والحسضيؽ، و٣صل٧    مجاالتها اإلاحما ة بـ )اثذاش ال٠طاض، بـ٦ٍ  ٓا 

ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية ( لسي ؤٓواء هيئة الحسضيؽ، وحطية الحٔنحم ٔعي ، ومٟٔى
ُ
ج

 ، نِط ( -إلاح٘حمات  الحذلم الٔ م  )ٓ م 
ً
 بناذ(. -إلاح٘حم الجنؽ ) ش٤ىض ؤو ثنٔا

 ، ؤن مماضػة ؤٓواء هيئة السضيؽ للحطية ألا٤ازيمية بمجاالتها الطحنة -5
ّ
ى بال

ّ
ل  يحإج

،    ٤  مجاالت ٓم ها، بشا ثح١٠ ؿطي اػح٠ لية الجامٔات ٓ   مؼحىي واٟٕ اإلاماضػة

 ألا٤ازيمية وؤلازاضية واإلاالية.

ـــات الحطيـــة ن٤ازيميـــة  ثوـــّم  هـــصا -  ثحـــاو٨ الحٔـــٚط ، اإلاجـــا٨ بحـــسي ٓــــطة ٠ٛـــطة مٟٔى

ـــــات مماضػــــــة ؤٓوـــــاء هيئـــــة الحـــــسضيؽ للحطيــــــة ألا٤ازيميـــــة  ـــــ  الجامٔــــــات  ٓ ـــــ  ؤهـــــ  مٟٔى

 اليمنية. والجسو٨ الحا   ُيىّضح شل٧.

 حؼــــــــي ضؤ  10 ــــــــسو٨ )
ً
ــــــــات مماضػــــــــة الحطيــــــــة ن٤ازيميــــــــة مطثنــــــــة ثناظليــــــــا ( بٔــــــــى مٟٔى

 اإلانحىرحن

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.الٜــ٠ـــطة  

ٓسز 

اٛطاز 

 الٔينة

لنؼنة%ا  

اإلاحىػٍ 

الحؼاب  

 اإلاطجح

ننحطاٚ 

 اإلأياض  
 التمثيي

ثٜطن الجامٔة آضاءها    ال٠وايا ألا٤ازيمية اإلاحٔ ٠ة 

 باأل٤ازيميحن زون الط ْى اليه .
68 52.00 1.56 ..70 

ٗحم 

 مىا١ٛ

ات وثسد ت م  داضض الجامٔة جٟٔط   هنا٢ هً٘ى

 مماضػة الحطية ن٤ازيمية.
68 51.00 1.53 .68 

حم ٗ

 مىا١ٛ

الحسد  م  ٟن  الؼ ٌة ؤو الحعب    جٔيحن ن٤ازيميحن 

 ئٞى مماضػة الحطية ألا٤ازيمية    الجامٔة.
68 50.67 1.52 .72 

ٗحم 

 مىا١ٛ

، ثمط٣ع ػ ٌة اثذاش ال٠طاض    الجامٔة    ؤلازاضات الٔ يا

وهٔٝ ثٜىيوها ٓ   مؼحىي مجالؽ نٟؼا  

 وال٦ يات.

68 49.00 1.47 .58 
ٗحم 

 مىا١ٛ

ٓس  وهىح منازت الحطية ألا٤ازيمية    ٟانىن الجامٔات 

 اليمنية ئٞى مماضػة للحطيات ن٤ازيمية.
68 48.00 1.44 .63 

ٗحم 

 مىا١ٛ

ل٥نها ، هنا٢ حطيات نؼ ية يماضػها ٓوى هيئة الحسضيؽ

١ ا  هازات ٛطزية.  ثح  ٛو
68 47.00 1.41 .60 

ٗحم 

 مىا١ٛ

حماز ٓ   السولة ٣ملسض ض  ثيس   ووحيس    ثمىي  ٓن

 الٔم  ألا٤ازيم  والنحث .
68 46.33 1.39 .69 

ٗحم 

 مىا١ٛ

حماز ٓ   نِا  الحٔيحن ل٠يازات الجامٔة ٟس ال ي٦ىنىا  ٓن

 ألا سض بـ٘ ها بسال م  ننحذاب.
68 44.00 1.32 .56 

ٗحم 

 مىا١ٛ

ٓس  و ىز ؤًط ن٠ابية ٟىية ومحايسة ثسإٛ ٓ  

ات الحطية ألا٤ازيمية.ئس م  ؤه  مٔ، ألا٤ازيم  ٟى  
68 43.00 1.29 .52 

ٗحم 

 مىا١ٛ

نِا  الطوثحن ؤلازاض  والنحموٟطاًية اإلأحمس    بزاضة  

ات الحطية ن٤ازيمية.  الجامٔة م  ؤه  مٟٔى
68 42.67 1.28 .54 

ٗحم 

 مىا١ٛ

هٔٝ الا٠اٛة ال٠انىنية لسي ال٥احم م  ألا٤ازيميحن 

ٔوه .بالجامٔة. وهٔٝ اإلاؼحىي الٔ م  لن  
68 40.33 1.21 .44 

ٗحم 

 مىا١ٛ

 1.29 اإلاحىػٍ الحؼاب  الٔا 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 41 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ض ؤٓواء هيئة ، ؤن اإلاحىػٍ الحؼاب  ال٥  ، (10ُي حّ م  الجسو٨ )          لحلىُّ

ات الحطية ألا٤ازيمية . وثطاوحد ٟي  اإلاحىػٌات الحؼابية 1.29ٟس ب ٙ ، الحسضيؽ إلأٟى

 1.21( و)1.56لٔناضات هصا اإلاجا٨ ما بحن )
ً
 ولِٜيا

ً
ـحم ب   ، ( وزاللة هصه ال٠ي  بحلاثيا

ُ
ج

ات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية ٤اند ، ؤن ثلّىض ؤٓواء هيئة الحسضيؽ لنٔى مٟٔى

ات. ، هٔيٜة. وشل٧ ئن  ؤن ُ   ؤٛطاز الٔينة ِة ب   هصه اإلأٟى ِ
ّٜ ينِطون بٌٞط ُمحح

، ٠ٛطات هصا اإلاجا٨ي حّ شل٧ م  د ٨ ٟي  اإلاحىػٌات الحؼابية الػحجاباته  ٓ   

ات ما ثٜطهه بزاضة الجامٔة الٔ يا ٓ    ض هصه اإلأٟى س ثلسَّ ال   ٤اند "ٗحم مىا١ٛ". ٟو

وداكة ، زون الط ْى بليه ، م  آضاء    ال٠وايا اإلاحٔ ٠ة باأل٤ازيميحن، ال٦ يات

ات والحسد ت ال   ثإج  م  داضض الجامٔة    حاالت جٔيحن بٔى اإلأيسي  ؤو  الوً٘ى

ط  ٠طبحن م  حعب الؼ ٌة ؤو م  ؤصحاب ألًا
ُ
حمه  م  شو  الىاػٌة ؤو اإلا الحسضيؼية ٗو

حم شل٧، الى اهة الصي  ٟس ال ثنٌن١ ٓ يه  الـطوي ٟٔط     ٣احم م  ، ٗو
ُ
وال   ج

ات ُمماضػة الحطية ألا٤ازيمية. وثنسو ب ابات ؤٛطاز الٔينة م٠نىلة ب   حس ما ، نٟو

س ينِطون ب   ٓناضات هصا اإلاجا٨ بش  ء م  بآحناض ؤنه  مم  يـ٘ ىن مناكي بز اضية. ٟو

د ُمم٥  ّ. وشل٧ م  ؤ   ب٠اء النٔى منه     ث ٧ اإلاناكي ؤ٣بم ٟو ُّٜ وداكة ، الحح

 بن ٤انىا مم  ُيماضغ النـاي الحعب  ؤو الؼياس   ؤو نيسيىلى  .  

 خاثمة ومناقشة النتائج:  -

عنا د ٨ كٜحات النح 
ّ
واء هيئة الحسضيؽٓ   زضاػة الحطية ألا، ض٣ ، ٤ازيمية أٓل

، والنح  الٔ م ، والحسضيؽ،    مجاالت  اإلاـاض٣ة    اثذاش ال٠طاض الةاق بالجامٔة

ات الحطية ألا٤ازيمية. و   هصا ؤلاًاض ٠ٛس ، وحطية الحٔنحم ومحاولة الحٔٚط ٓ   مٟٔى

ـاض ب   ؤهمها ؤٓ ه
ُ
ها    وال   ػنحاو٨ مناٟـ ، دطض النح  بٔسٍز م  النحاثا اإلا

 الؼٌىض آلاثية    

 ،    مجا٨ اإلاـاض٣ة    اثذاش ال٠طاض -       
ً
بنه ٗض  الحٌىض اإلالحَى ، ُيم٥  ال٠ى٨ بساية

و٣صا ثٌىض وثنام  ٓسز ؤٓواء ،    نمى ٓسز الجامٔات الح٦ىمية والةاكة، وال٥نحم

الىاػٕ  والٌ نة اإلا حح٠حن رهصه الجامٔات. وضٗ  ننٜحاح السيم٠طاً ، هيئة الحسضيؽ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع الحزيات ألاكاديمية ألعضاء هيئة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ 42 ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

نحنل مٕ بساية جؼٔينيات ال٠طن اإلانلط 
ُ
بال ؤن هنا٢ الٔسيس م  ؤلاؿ٦اليات ، الص  ا

ما يطثنٍ ب٠وايا ثحٔ ١ ، ال   يىا هها ؤٓواء هيئة الحسضيؽ. م  هصه ؤلاؿ٦اليات

اثٝ الجامٔة    مذح ٝ مجاالتها. ، وثنسضض هم  ٟوايا الحطية ألا٤ازيمية، بُى

رحم د 
ُ
ُٛيم٥  ال٠ى٨ بن مـاض٣ة ،    بًاض هصا اإلاىهْى، ٨ هصا النح وبالنؼنة ب   ما ؤ

ُئس م  ؤه  ماؿطات ،    مؼإلة اثذاش ال٠طاض    الجامٔة، ؤٓواء هيئة الحسضيؽ

ِ ة    اػح٠ لها    ضػ  ػياػ ها الٔ مية وؤلازاضية واإلاالية، اػح٠ لية الجامٔة
ّ
حما

ُ
، واإلا

، ه     اإلاـاض٣ة    بزاضة ؤمىا٨ الجامٔةوح٠، وح٠ها    جٔيحن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ

حسزة    ٟانىن الجامٔات
ُ
١ ال ىاثح وألانِمة والحٔ يمات اإلا وم  ، وشل٧ بحطية ثاّمة، ٛو

ُيـحم ب   ، ػياػية ٤اند ؤو زينية ؤو ا حمآية. ل٥  واٟٕ الحا٨، زون ثسد  ؤ  ػ ٌة

٠ٍٛ. ؤما ٓ   مؼحىي ل  يحجاوظ مؼحىي النم ال٠انىن  ، ؤن منسؤ اػح٠ لية الجامٔة

، ٛ  و ىز ألية اػح٠ لية شات ؿإن. ٛؼياػات الجامٔة وجـطئاتها ودٌٌها، اإلاماضػة

طػ  وثنٜص بناًء ٓ   جٔ يمات م  مطا٣ع اثذاش ال٠طاض ، وداكة اإلاالية وؤلازاضية
ُ
ؤكنحد ث

ؿحم -اإلاط٣ع  بالٔاكمة 
ُ
و٣صا ، . ٣ما ؤن جٔيحن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ-٣ما ػن١ وؤ

 بنىاب الٔمساء والٔمساء، ازات الجامٔة بسًءا م  ضئػاء ألاٟؼا ٟي
ً
ونىاب ضثيؽ ، مطوضا

 ما ي٦ىن ، وليؽ باالنحذابات، وضئػاء الجامٔات. ٤ ها ثح  بالحٔيحن، الجامٔة
ً
النا ٗو

ؤو لنٔى ، ؤو الحعب الحا٣ ، ٓ   ؤػاغ الىالء ل ؼ ٌة، الحٔيحن أٗل ي هاالء

ٓىن ننخؼاب لحى هات ،    ٛ ٥ها ال   جؼحم ، الحى هات الؼياػية  م  الصي  يسَّ
ً
وؤحيانا

ػياػية وؤيسيىلى ية مٔينة وم٠طبة م  الؼ ٌة. وهصا مجّطز ماا٨ ٓ   مؼإلة 

ومسي مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ لحطي ه     مجا٨ اإلاـاض٣ة    ، اػح٠ لية الجامٔة

ات   ٓ  الؼ ٌة الؼياػية ومذح ٝ الوً٘ى
ً
اإلاجحمٔية. بش بن اثذاش ال٠طاض بٔيسا

وننلياْ لحى هاتها وثبميط ػياػ ها. لصل٧ ، الؼ ٌة ل  ثطض ى بإ  بسي  ٓ  الىالء الّحا 

ات ؤما  ثنٜيص الجامٔات لؼياػاتها اإلاذح ٜة. ومٔطوٚ ؤن  ثحاو٨ بيجاز ال٥احم م  اإلأٟى

ط للجامٔة ، و٣صا مماضػة الحطية ألا٤ازيمية، اػح٠ لية الجامٔة
ّ
يؼح ع  ؤن ثحٛى

اػح٠ لية    ثلطيٝ ٤  ؿاونها. وؤن ي٠ى  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بادحياض ٟيازاته  

 
ً
والحا ة ، وؤن يح  جٔيحن ٓوى هيئة الحسضيؽ ٓ   ؤػاغ ال٥ٜاءة الٔ مية، زيم٠طاًيا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العزبية لعلم الاجتماع  3122 ينايز( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 43 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

لحة ب   الحذلم
ُ
ح ى يم٥ننا ال٠ى٨ بن هنا٢ مماضػة للحطية ألا٤ازيمية    ، اإلا

 الجامٔة. 

ّك  بليها بشا، و   مجا٨ الحسضيؽ حىَّ
ُ
ٛةنه يم٥  ، ما حاولنا النح     زالالت النحاثا اإلا

ال   ثحس م  ، يىاّ ه ال٥احم م  اللٔىبات والٔطاٟي ، ال٠ى٨ بن ٓوى هيئة الحسضيؽ

   مجا٨ الحسضيؽ. ٛناإلهاٛة ب   ٓس  ك حية ال٥احم م  ال٠آات ، الحطية ألا٤ازيمية

لح٠سي  السضوغ ، حجهحزات اإلاٌ ىبة وال ظمةهنا٢ ن٠م ٛازح    ال، السضاػية ل حسضيؽ

آ ة. وهى ما كّطح به ُ   ؤٛطاز الٔينة    ب اباته  ٓ  ، ؤو اإلاحاهطات ٍٞ حسياة ٛو بٌط

م  ؤه  اؿ٦اليات مماضػة الحطية ألا٤ازيمية. حي  ؤؿاض ، بآحناض شل٧، الؼاا٨ اإلاٜحىح

طة. ووػاث  الحس، ب   ؤن الخؼهي ت -وهى واٟٕ الحا٨  -النٔى  ضيؽ اإلاناػنة ٗحم محٛى

سز ، ويم٥  ؤن نويٝ ب   شل٧ ادح ٨ ثىظيٕ ؤٓساز الٌ نة    الحذللات اإلاذح ٜة ٓو

ؼنس لٔوى هيئة الحسضيؽ
ُ
وال   ثحجاوظ    حاالت ٣احمة ، اإلاىاز ؤو اإلا٠طضات ال   ج

طاع  الحذّلم السٟي١ له، النلاب اإلا٠ٔى٨ 
ُ
 ٟس ال ث

ً
ي٠ى     ادحياض اإلاىاز ال   ، وؤحيانا

حمها م  ؤلاؿ٦اليات، بحسضيؼها ؼٕ اإلاجا٨ الػحٔطاهها. ليؽ هصا ٛحؼي، ٗو
ّ
، ال   ال يخ

ال٥احم م  اإلاواي٠ات ؤرناء ث٠سي  محاهطاته . ، ب  يجس بٔى ؤٓواء هيئة الحسضيؽ

بؼ ي انخـاض ؤٓىان ألام  بؼ حه  وظيه  الطػم     ػاحات ال٦ يات وزاد  ؤضوٟ ها. 

حمه  م  وهصا ٓ   ػ ي  اإلااا٨  ال الحلط. وهنا٢ م  ضئػاء ألاٟؼا  والٔمساء ٗو

٣ـ"مذبمي " ؤو "٣حاب ، ٓ   بٔى الٌ نة -   بٔى الحاالت  -م  ئحمس ، اإلاؼاولحن

ى ما  هاالء الٌ نة ، ث٠اضيط" الصي   -لن٠  ما يسوض زاد  ٟآات اإلاحاهطات. بش ُيمنَّ

 ٓ   ؤٓواء هيئة لي٦ىنى ، بخؼهي ت وزض ات -ي٠ن ىن لٔي ما  هصا السوض 
ً
ا ٓيىنا

حي  ٟس ُينِط ب   ما  هاالء ، وبذاكة مم  له  نـاًات ػياػية وحعبية، الحسضيؽ

نيحن". و   بٔى الجامٔات  نجس ؤن ٓمازات بٔى  -ما   امٔة جٔع  -ٓ   ؤنه  "ٗحم ًو

ٜحن ٝ ؤحس اإلاُى
ّ
 ٦

ُ
، بحي  ي٦ىن لسيه ٣ـٝ بإػماء ؤٓواء هيئة الحسضيؽ، ال٦ يات ث

 ي٠ى  بٜحح باب ال٠آة ؤرناء ، يمط ؤما  ال٠آات، س اإلاحاهطاتمٕ مىآي
ً
وؤحيانا

ط ٓ   ال٥ـٝ ليسج  حوىض ٓوى هيئة الحسضيؽ. وشل٧ بٌطي٠ة ٛيها ، اإلاحاهطة
ّ

وُياؿ
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م  و هة نِط  هات ؤلاؿطاٚ  -بم٦انة ألا٤ازيم . وشل٧ ، ال٥احم م  نػحٜعاظ والسةطية

س  الح٘ي - ي ٓ  اإلاحاهطات. ٥ٛيٝ يم٥  الحسي  ٓ  يح  ب٘طن مطاٟنة السوا  ٓو

 حطية ؤ٤ازيمية مٕ ما  هصه اإلاماضػات؟ و   ُ  الىهٔية لِطوٚ الٔم     الجامٔات؟

ـحم نحاثا النح ، ؤما    مجا٨ النح  الٔ م 
ُ
ب   ؤن مماضػة ؤٓواء هيئة ، ٛخ

ؤن  ه  مماضػة هٔيٜة.     ححن ُيٜتمن، الحسضيؽ لحطي ه  ألا٤ازيمية    هصا اإلاجا٨

ي٦ىن النح  الٔ م     الجامٔة هى ال٠آسة ألاػاػية ال   ثنٌ ١ منها بطاما الحنمية 

 
ً
 ُمهما

ً
لح٠س  الجامٔات واإلاجحمٔات. ل٥  ما ن حِه ، بمٜهىمها الـام . ٛهى ُئس م٠ياػا

وما يعا٨ زون اإلاؼحىي ، يٜح٠ط ب   ػياػات ٓامة، ؤن النح  الٔ م ،     امٔاثنا

اثٝ الجامٔةاإلاٌ ىب م  ؤ   ث وثح٠ي١ الحنمية ، وبالحا   دسمة اإلاجحمٕ، ح٠ي١ ُو

ُئان  م  مـ٥ ت ٓسيسة. لٔ  م  ؤهمها  ، الـام ة. ٛالنح  الٔ م      امٔاثنا

ويٜح٠ط ب   ، وداّكة د ٨ مطح ة السضاػات الٔ يا، ال٠لىض    ؤٓساز الناحاحن

، ؤٓواء هيئة الحسضيؽ وباحاحن وُئان  اإلاـح٘ ىن به م ، الحجهحزات اإلااّػة والوطوضية

ذّلله السولة    ، م  كٔىبات الحلى٨ ٓ   اإلأ ىمات. وألاه  م  شل٧
ُ
ؤن ما ث

ا . وبالحا   ال ننالٙ بن ٟ نا ؤن النح  ، مىاظناتها ل نح  الٔ م  ال ي٦از يص٣ط ب ٘ة ألاٟض

حم ُمهح  به. ٓو   ػ ي  اإلااا٨ ال الحلط لح، الٔ م      امٔاثنا ُمهَمف الة النح  ٗو

ٟس ، ي٥ٜ  ؤن نـحم ا   ؤن ؤ٣ثم اإلاطا٣ع النحاية اإلانـإة    الجامٔات اليمنية، الٔ م 

حم  مد بإػاليي ث٠ يسية ٗو ِ
ّ
ِ

ُ
ايات ٓامة وواضحة. وؤن ؤٗ بها ن نـإت بسون ؤهساٚ ٗو

١    بح  وزضاػة 
ّ
ٛى

ُ
نا ٔة. لصا ُ د وال ثعا٨ ٓا عة ٓ  مماضػة مهامها النحاية. ول  ث

 ٌٍ
ُ
ات. وُيم٥ننا ال٠ى٨ ؤن هصه ، له    بطاما نـإتهاما د وما ٓطهد له م  مىهٓى

يٝ الٔمالة العاثسة م  حم ة الـهازات الٔ يا ؤو إلانح ، اإلاطا٣ع ٟس ثحّىلد ب   مطا٣ع لحُى

مناكي ؿ٦ ية لنٔى ؤٓواء هيئة الحسضيؽ الصي  ل  يحم٥نىا م  ثنىء مناكي 

، وحلىله  ٓ   ضواثي ؿهطية ل ٔيف ،ب٘طن اػخئاره  ٠ٍٛ، ٟيازية    الجامٔات

وزون نهحما  بالجاني النحث . وضبما هصا ما ُيّٜؼط ثسن   -بن و ست  -وبٔى اإلا٦اٛأت 

مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ لحطي ه  ألا٤ازيمية    مجا٨ النح  الٔ م     الجامٔات 

 اليمنية.
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يمـــا يذـــم مجـــا٨ حطيـــة الحٔنحـــم  ال ـــ  دـــطض رهـــا النحـــ   ،ٛطبمـــا ث٦ـــىن النخيجـــة الٔامـــة، ٛو

ـــس ، هــ  ممــ  يـــ٘ ىن مناكـــي بزاضيــة  ــ  الجامٔــة، بآحنــاض ؤن ٓينــة النحـــ ، من٠ٌيــة ٟو

ــــ  ؤن واٟــــٕ ، ثخؼــــّ ي لهــــ  حطيــــة الحٔنحــــم ال٥احــــم مــــ  ؤلاؿــــ٦اليات ؤرنــــاء ٓم هــــ  ؤلازاض . ٗض

 مــ  حطيـــة الحٔنحــم ُبٔيــس ثح٠يــ١ الىحـــسة ، ُيـــحم ب ــ  ؤن اإلاجحمــٕ اليمنـــ ، الحــا٨
ً
ــا ٓــٚط نٓى

ة    ثاضيذه. بش  اءت بٔس ٛتـمات مـ  ال٥نـد الؼياسـ  ال الـص  لـ  ي٥ـ  ، يمنية ٗحم مؼنٟى

ٛيـــه مجـــا٨ ل ححـــسذ والحٔنحـــم ٓـــ  الـــطؤ  بحطيـــة ثامـــة. ل٥ـــ  ٓو ـــ  مـــا ينـــسو ؤن حطيـــة ٓوـــى 

وبذاكـة  ـ  ُـ  الحا ـة والٔـىظ ، ثِ  محسوزة ل ٘اية، هيئة الحسضيؽ    الحٔنحم ٓ  ضؤيه

ثٜطهه الؼـ ٌة مـ  ٟيـىز  ـ  الجىانـي اإلااليـة والنحموٟطاًيـة  و   ُ  ما، لسي ال٥احم منه 

وشات الٔ ٟة بإمىضه . وضبما هصا ما يٜؼـط حلـى٨ ، ؤو ؤلازاضية اإلانِمة لٔم  الجامٔات

، هــــصا اإلاجــــا٨ ٓ ــــ  زض ــــات محىػــــٌة ب ــــ  هــــٔيٜة  ــــ  اػــــحجابات ؤٓوــــاء هيئــــة الحــــسضيؽ

 ة.وواٟٕ مماضػ ه  لحطية الحٔنحم ٣ماؿط للحطية ألا٤ازيمي

        
ً
يما يذم ضؤ  ٓينة النح ، وادحما ات مماضػة الحطية  ،ٛو حى٨ ؤه  مٟٔى

ات، ألا٤ازيمية ال   ؤؿاض بليها ؤٛطاز الٔينة. ومنها ، ٛيم٥ننا ؤلاؿاضة ب   بٔى ث ٧ اإلأٟى

، ثٜطن آضاءها    ال٠وايا اإلاحٔ ٠ة باأل٤ازيميحن زون الط ْى اليه ، ؤن بزاضة الجامٔة

ا حم الحا٣  م  وؤن هنا٢ هً٘ى ت وثسد ت م  ٟن  الؼ ٌة ؤو الحعب الحا٣  ٗو

ع ػ ٌة ،    جٔيحن ألا٤ازيميحن، ومذح ٝ الى اهات اإلاجحمٔية، ألاحعاب ال٥نحمة
ُّ
وثمط٣

وهٔٝ ثٜىيوها ٓ   مؼحىي مجالؽ ، بثذاش ال٠طاض    الجامٔة    ؤلازاضات الٔ يا

حماز ٓ   السولة ٣ملسض ضثي، ألاٟؼا  وال٦ يات س   ووحيس    ثمىي  الٔم  وٓن

س  و ىز ؤًط ن٠ابية ٟىية وُمحايسة، ألا٤ازيم  والنحث  ثسإٛ ٓ  ح٠ٞى ألا٤ازيم  ، ٓو

ٟٔط  مماضػة الحطية ألا٤ازيمية. 
ُ
ات ال   ج حمها م  اإلأٟى  ٗو

ات الؼياػية والخـطئية وؤلازاضية ونٟحلازية      ، وما ػن١ يٌطح ال٥احم م  اإلأٟى

م  مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ لحطياته  ن٤ازيمية. ٛٔ   اإلاؼحىي  ال   جٔٞى وثحس

 إلاا ثطاه، نجس الؼ ٌة ثحاو٨ ؤن ثجٔ  الجامٔة داهٔة لؼياػ ها، الؼياس  
ً
، وو٠ٛا

وليؽ إلاحٌ نات الٔم ية ألا٤ازيمية. ، بحي  ي٦ىن والء ٤  م  ٛيها ل ؼياػة ال   ثنحنجها
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ٓ  ًطي١ ٛطن ٟيازات حعبية ، الحٔ ميةوجؼع  بـ ى الؼن  ب   جؼييؽ اإلاؼإلة 

     ٤  ؿاون الجامٔة، ومىالية لها
ّ
بما    شل٧ انحذابات الن٠ابات واثحازات ، والحسد

ال ثطاع  ػىي ، ٛنجس ؤن النلىق ال   جؼنها، الٌ نة. ؤما ٓ   اإلاؼحىي الخـطيع 

٠يس، مللح ها
ُ
بـ٦  واضح  وما و ىز نػح ناءات ٛيها بال زلي  ٓ   شل٧. بش نجسها ث

ة مماضػة ح٠ي٠ية للحطيات ب٦  ؤؿ٦الها بما    شل٧ الحطية ألا٤ازيمية. ٛما  هصه ، ؤيَّ

س لسي ألاٛطاز اإلاذاٚو وث٠ح  الساٛٔية لسيه 
ّ
ىل

ُ
ٟس ، نحى ؤ  نـاي ؤو ٓم ، ال٠يىز ث

 ُياّزِ  ب   ثجطي  ؤو مٔاٟنة م  ي٠ى  به.

ات ؤلازاضية واإلاالية   ؤن ن٠ى٨ ال٥احم. ل٥  ول٘اية ٛيم٥، ؤما ٓ   مؼحىي اإلأٟى

ات. ٛاإل طاءات النحموٟطاًية ؤو  مننجية ػن٥حٜ  باإلؿاضة ب   بٔى م  ث ٧ اإلأٟى

اإلاحٔنة    بزاضة ؿاون ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بسًءا م  جٔيينه  ألو٨ ، ؤلازاضية ؤو اإلاالية

يٜ ، مطة يه  اإلانه  والُى  بتٟم
ً
حم شل٧، ومطوضا  ، ومـاض٤اته  الٔ مية ٗو

ُ
ٔس م  ؤه  ج

ات مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ازيمية. وداّكة    ُ  انخـاض  مٟٔى

والطؿىة واإلاحؼىبية وندح غ ، الٜؼاز اإلاؼخـط     ٤  مٜاك  السولة وزواوينها

حمها م  ند ٟيات ال   انخـطت    آلاونة ، ونهي اإلاا٨ الٔا  بٌٞط الححاي  اإلاذح ٜة ٗو

ات الةحمة    ٤  مج االت الحياة ن حمآية...ال   يم٥  ال٠ى٨ ؤنها ثنسضض هم  مٟٔى

وه  ، والٔم     الجامٔة بـ٦  ٓا ، مماضػة ؤٓواء هيئة الحسضيؽ للحطية ألا٤ازيمية

٥ّطِغ ثذ ٝ اإلاجحمٕ    ٤  نىاح  حياثه ن حمآية. ٓو   اإلاؼحىي اإلاا  
ُ
ٛ  ، بصل٧ ث

ات مماضػة  اػح٠ ٨ الجامٔة. ، الحطية ألا٤ازيمية ننالٙ بن ٟ نا بنه ؤه  مٟٔى
ً
وؤيوا

ح ى وبن ضكست للجامٔات ، ٛجهات ؤلاؿطاٚ الٔ يا    بٔى الىظاضات شات الٔ ٟة

طاٟي  ل حّلٚط رها، مىاظنات مالية  ٓو
ً
بـ٦  يحٔاضن ومنسؤ ، ٛةنها ثوٕ ؿطوًا

وه  ثنٔية ، تويجٔ ها بالحا      حالة ثنٔية زاثمة إلاا  هصه الجها، اػح٠ لية الجامٔة

ل ؼ ٌة. ولهصا ال نؼح٘طب بن دؤد مؼإلة اثذاش ال٠طاض    ٤  مجاالت الٔم     

 
ً
 ٤ يا

ً
ا ، للجهات ال   ثمىلها. ويعزاز ألامط ػىًءا    الجامٔات الةاكة، الجامٔات دوٓى

 بطها  هات الحمىي  اإلاا   لهصه الجامٔات ومىا٠ٛ ها. حي  
ً
ال   ي٦ىن ال٠طاض ٛيها مطهىنا

ؤو ، ػىاًء الصي  يحىلىن مؼاولية بزاضة هصه الجامٔات، ح ؤٓواء هيئة الحسضيؽُيلن
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ٜحن لسي ؤصحاب هصه ، الصي  ي٠ىمىن بالحسضيؽ رها ه  ٓناضة ٓ  مجطز مُى

ال٘طن منه بٌٓاء الـ٦  ألا٤ازيم  للجامٔة. و   ، وو ىزه   ؿ٥  ، الجامٔات

ٜحن الجامٔات الح٦ىمية نجس ؤن ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ايوا  ٟس ثحىلىا ب   مجطز مُى

ٝ    ؤ هعة السولة. وداكة مٕ ثٌني١ ، يذؤىن ل٦  ن طاءات ال   يمط رها ؤ  مُى

ٚط بـ" اػتماثيجية ألا ىض" لسض ة ؤن ٓوى هيئة الحسضيؽ ُٓ ي    اإلاـاض٣ة    ، ما  بشا ٗض

لٔ  ، ٛ  بس له م  الحلى٨ ٓ   مىا٠ٛة م   هات ٓسيسة، ماثمط ٓ م  داضض الن ز

     ، ؤهمها وظاضة اإلاالية
َّ
وؤحيانا ٟس ثل  ب   ضثاػة الىظضاء. وهنا٢ بؿ٦الية ؤدطي ثحما

يٜطن هيمنحه ، ؤو اإلاؼخامط الةاق، الص  يجٔ  السولة، ؤحازية ثمىي  الجامٔات

، وضٟابحه ٓ   ٤  ما يسوض زاد  الجامٔة. وبالحا   ٛةنه ٤ ما ٤ان الحمىي  واحس ووحيس

٨ الةاق. ؤهٝ ب   ظازت ثنٔية الجامٔة  مّىِ
ُ
للجهة اإلامىلة ػىاًء ٤اند الؼ ٌة ؤو اإلا

س  ٣ٜايحه ل ٔيف آلام  س  ، شل٧ ثسن  الطاثي الص  يح٠اهاه ٓوى هيئة الحسضيؽ ٓو ٓو

ص٣ط
ُ
جصّجٔه ٓ   الٔم  الجاز وؤلابساْ. ٤  شل٧ يجٔ ه    حالة ، و ىز حىاٛع مازية ث

ب٦  الؼن  ب   ، يلجإ مٔها ب   الؼع م  ٓس  نػح٠طاض النٜس   واإلأيش  . بحي  ٟس 

١ ٤ان، الحلى٨ ٓ   ٛطق ٓم  بهاٛية     امٔات داكة ؤو النجطة ب   ، ؤو    ؤ  مٛط

داضض الن ز    بًاض ما ئٚط بـ" هجطة ال٠ٔى٨ ؤو ال٥ٜاءات" ٟلس ثحؼحن مؼحىي 

   والحإمحن م  الةٚى وال٠ٜط اإلانخـط ، لؼس حا ات ؤػطثه، السد  اإلااز  اإلاحسهىض 

ؤوػاي ؤ٣ثم ٛئات وؿطاثح اإلاجحمٕ اليمن . ٛٔ  ؤية حطية يم٥ننا الحسي  ٓنها؟ وؤية 

ماضغ    ُ  هصه الِطوٚ ؤو ن طاءات؟  
ُ
 حطية ؤ٤ازيمية يم٥  ؤن ث

   ، وداكة الح٦ىمية، بن النِا  اإلأمى٨ به    الجامٔات اليمنية، وخالصة القول  

واء هيئة الحسضيؽ ، ٓحماز اإلاذللات اإلاالية للجامٔة وثسنيهاو٣يٜية ا، الحٔيحن أٓل

حمهما. بهاٛة ب   الطوثحن وؤلا طاءات  وداكة لننس ألا ىض والنح  الٔ م  ٗو

حمها ّحنٔة    الـاون الةاكة بإٓواء هيئة الحسضيؽ ٗو
ُ
ه  م  ؤه  ، النحموٟطاًية اإلا

ات ٓم  ؤٓواء هيئة الحسضيؽ ييس    الجامٔة وث٠سمه  الٔ م . ٠ٛس ثّ  ث٠، مٟٔى

اإلانلىق ٓ يها    مذح ٝ النلىق ، الجامٔات وال٠واء الحا  ٓ   منسؤ اػح٠ لي ها
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وال ىاثح اإلانِمة لٔم ها. بش ث٠ لد ك حية ألاٟؼا  الٔ مية وال٦ يات والجامٔة 

ة بماػؼات داضض الجامٔة. ومٕ هصه الىهٔية ُيم٥ننا  ومىاظناتها. وؤكنحد ألامىض منًى

وؤكنحد بماابة امحساز إلااػؼات الحٔ ي  ، ٌية وث٠ يسيةال٠ى٨ بن الجامٔات ٗست نم

ج٘يي ٛيها منازت الحطية ألا٤ازيمية الح٠ي٠ية. وبالحا   ال نؼح٘طب بن ل  يـح٘  ، الٔا 

ٛه  ل  يجسوا النيئة السآمة ، ؤٗ ي ؤٓواء هيئة الحسضيؽ بحٜان وب٦ام  ًاٟاته 

ٔس، واإلاصجٔة ٓ   ؤلابساْ والٌٔاء ال محسوز
ُ
 الحطية ألا٤ازيمية ؤحس ؿطوًه.      الص  ج
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