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  للحرية األكاديمية من وجهة نظرهم األردنيةدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 

 هازار نايف العساف
 *سالمه طناشد. أ.

 ملخص:
ضعاا  هيةة التدري  في الجامعة تعرف درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألإلى هدفت الدراسة 

بلغت ضعينة  حيث اسُتخدم المنهج الوصفي المسحي،و  ،من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  األردنية
( من مجتمع الدراسة للعام الدراسي %41( أنثى، وبنسبة )044( ذكرًا، و)444الدراسة )

( فقرة موزضعة 41نة مكونة من)م. ولتحقيق هدف الدراسة تم بنا  أداة الدراسة وهي استبا9102/9102
( خمسة مجاالت هي )حرية التدري ، حرية التعبير ضعن الرأي، حرية المشاركة في ضعملية 4ضعلى)

أن درجة ممارسة صنع القرارات، حرية البحث العلمي، خدمة المجتمع(. أظهرت نتائج الدراسة 
 هة نظر أضعاا  هيةة التدري من وج األردنيةالحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 

 ضعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ضعند مستوى الداللة، و جا ت متوسطة ضعلى جميع مجاالت أداة 
(1014 ≥ α)  األردنية درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعةفي 

ديمية ألضعاا  الهيةة التدريسية في درجة ممارسة الحرية األكا ووجود فروق  لمتغير الجن ،تعزى 
( من أستاذ مساضعد) ومن رتبتهم، ( من ناحيةأستاذ مشارك)و )أستاذ( في الجامعة بين من رتبتهم

 .(أستاذ مشارك)و ولصالح من رتبتهم)أستاذ( ،ناحية أخرى 
  األردنيةالحرية األكاديمية، أضعاا  هيةة التدري ، الجامعة  الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 

                                                
 كلية العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردن0*

 10/1/9102تاريخ قبول البحث                        4/9/9102تاريخ استالم البحث 
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Practicing Academic Freedom by the Faculty Members at the 

University of Jordan from the Point of View of the Faculty Members 

Hazar Nayef Alassaf  
* Salameh Yousef Tanash. Prof 

Abstract: 

This study aimed at identifying the degree of practicing academic 

freedom by the faculty members at the University of Jordan from their point 

of view. The descriptive survey approach was used. The study sample 

consisted of (445) males and (155) females in 50% of study community for 

the year 2017/2018. 

To achieve the objective of the study, a study tool  was constructed in 

form of questionnaire consisting of (50) items distributed over (5) areas : 

freedom of teaching, freedom of expression, freedom of participating in 

making decisions, freedom of scientific research and  community service. 

The results of the study showed that practicing academic freedom by the 

faculty members at the University of Jordan from their point of their was 

medium. Also, it was revealed that there were no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05 ≥α ) attributed to the gender 

variable.  In addition, there were statistically significant differences in 

exercising the academic freedom by the faculty members at the University 

between (professor) and (associate professor) on one hand, and (assistant 

professor) on the other hand in favor of the highest rank. 

Keywords: Academic Freedom, the Faculty Members, the University of 

Jordan. 
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 المقدمة: 
تعد الجامعة من المؤسسات التربوية وأكثرها اتصااًل بالمجتمع، فهو يعلق آماله وطموحاته 

لخدمة أبنائه وتحقيق رؤاهم المستقبلية. ويشهد العالم اليوم أحداثًا متسارضعة ومتجددة ويترتب  ضعليها
ضعلى هذه األحداث كثيرًا من التطورات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماضعية والتربوية، خاصة 

في الممارسات المتبعة ما يواجهه العالم من ثورة معرفية وتكنولوجية واتصاالتية، مما أدى إلى تغيير 
ولتصل الجامعة  ،في مجال إدارة المؤسسات التعليمية من حيث التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات

إلى ما تصبو إليه، ال بد أن تولي إدارات الجامعات اهتمامًا مستمرًا إلضعداد ضعاو هيةة التدري  
من خالل توفير الحرية األكاديمية  إاّل  وتطويره، وتلبية حاجاته ومتطلباته، والتي ال يمكن إشباضعها

 له.
ولكي تستطيع الجامعة أن تؤدي دورًا قياديًا في المجتمع، ال بد من االضعتماد ضعلى الهيةات 

التعّلمية. فنجاح وتقدم  –التدريسية باضعتبارهم الركن األساس، والعنصر الفعال في العملية التعليمية 
يتوفر لديها من أضعاا  هيةة تدري  ذات كفا ة ضعالية، ُيعتمد  الجامعة يعتمد بالدرجة األولى ضعلى ما

  (.Alhelo,2003) ضعليهم في نشر العلم وتطبيقه ضعلى أرض الواقع بكفا ة وإتقان
وتعد الجامعة المشغل األول واألهم إلنتاج األفكار وتطويرها، والبيةة الوحيدة المفالة لحرية 

اقلها ومناقشتها في أجوا  تحفها الشفافية والحرية واالنفتاح، التعبير ضعن اآلرا  واألفكار وتبادلها وتن
وبافتقارها إلى تلك األجوا  الهادئة فإنها تخسر حقيقة دورها اإلبداضعي، وتغدو مجرد ورشة متهالكة 

  (.Suliaman,2006) تقوم بإضعادة انتاج أفكار قديمة بالية ومتحجرة
ب ساٍم يتفق والقيم اإلنسانية المختلفة إن تطبيق مبدأ الديمقراطية بشكلها الصحيح مطل

كالحرية، والعدل، والمساواة، والمشاركة، فالحرية هي من أوصلت الدول الصناضعية األولى في العالم 
كما أن تطور  ،للتقدم في كافة المجاالت االقتصادية، واالجتماضعية، والثقافية، والتربوية، والعلمية

اطًا وثيقًا بتطبيق الحرية والديمقراطية، فتصبح أسلوب حياة وتقدم المجتمعات البشرية مرتبط ارتب
 المجتمعات كافة، وهذا ال يتم إال في المجتمعات المدنية القائمة ضعلى الحرية والديمقراطية والمؤسسية

(Jea'nini,1997 .)     
ر يترتب ضعلى الحرية األكاديمية أموراً  مهمة منها حرية الهيةة التدريسية في تغيير وتطوي

المناهج حسب الحاجة، وتطوير أساليب التدري ، وإجرا  البحوث المختلفة مع مراضعاة مبادئ الحرية 
الفكرية والبحث العلمي وأخالقياته دون أي تدخل، وأن تمتلك الاو  األخار للقيام باألنشطة 
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ذه المعرفة المهنية دون ضعوائق لتحفز وتعزز مهاراتهم المهنية التي تمكنهم في النهاية من تطبيق ه
 (. Jackson, 2005وتحقيق األهداف لخدمة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته )

تعبر الحرية األكاديمية ضعن حرية األستاذ الجامعي في تدريسه وبحثه والتعبير ضعن آرائه 
كما  ،ونظرياته تعبيرًا حرًا دون أن يكون ضعرضة لالضطهاد بسبب اآلرا  التي يأخذ بها أو يدرسها

رية الجامعة في إدارة شؤونها وال يمكن أن تؤدي المؤسسات التربوية بشكل ضعام ومؤسسات تشمل ح
التعليم العالي بشكل خاص وظائفها بكفاية وإتقان في البحث، أو التعليم، أو الخدمة العامة في مناخ 

ن خالل تنعدم فيه الحرية األكاديمية، كما أن وظيفتها في بنا  مواطن صالح منفتح ال تتحقق إال م
الحرية األكاديمية، أي أن أية جامعة ال تسود فيها الحرية األكاديمية لن تكون مقتدرة ضعلى إجرا  

 (. Bani Awwad,2002) بحوث ضعلمية لها قيمة وفائدة
 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يعاني األستاذ األكاديمي من غياب الحرية والقيود المفروضة ضعليه لاللتزام بالمناهج المقررة 
التي غالبًا ما تكون ذات اتجاه محدد وضيق، ومن الرقابة المختلفة التي جعلته يعيش في بعض 
البلدان مرضعوبًا، إضافة إلى المعوقات المتعلقة باألنظمة الجامعية اإلدارية كالتعيين والدوام واإلجازات 

ز في كثير من والمرض والترقيات والتفرغ العلمي والتي تحد من إبداضعه، فااًل ضعن ضعف الحواف
 األحيان. 

إن المناداة بالحرية األكاديمية ليست ترفًا فكريًا، بل حقيقة واجبة تامن للجامعة وجميع 
ضعناصرها التوافق العلمي واالجتماضعي وتيّسـر حرية اتخاذ القرار، واالستقالل الفكري والنقد البّنـا  

معة والمجتمع، ومن هذا المنطلق وفتح باب الحوار والنقاش الهادف، فيصبح ذلك من طقوس الجا
ودراسة  Albarjas,2013)) فإنه ال يوجد جامعة دون حرية أكاديمية. وهذا ما أكدته دراسة

(Almadi,2014 .) لذا فإن الجامعات بحاجة إلى حرية أكاديمية بدرجة ضعالية وباوابط أخالقية
هيةة التدري  في  مية ألضعاا األكاديضعالية. وتكمن مشكلة الدراسة في قياس درجة ممارسة الحرية 

 وتسعى الدراسة لإلجابة ضعن األسةلة التالية: ،من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  األردنيةالجامعة 
 األردنيةما درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة  السؤال األول:

 وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري ؟ من
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( بين α≤ 0...حصائية ضعند مستوى الداللة )إفروق ذات داللة  وجدهل ت السؤال الثاني:
 األردنية المتوسطات الحسابية لممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعة

 تعزى لمتغيرات )الجن ، والرتبة األكاديمية(؟
 هدف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
من  األردنيةالحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة  ممارسة درجة التعرف إلى -

 .وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري 
ممارسة درجة في  (α ≤ 0...داللة إحصائية ضعند مستوى الداللة ) التعرف إلى وجود فروق ذات -

)الجن ، والرتبة  تعزى لمتغيرات األردنيةالحرية األكاديمية ألضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعة 
 .األكاديمية(
 أهمية الدراسة
قياس درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى  تكمن

، وضعليه يؤمل أن يستفيد من من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  األردنيةهيةة التدري  في الجامعة 
 نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية: 

ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة  وذلك بمعرفة درجة ،األردنيةالتعليم العالي وزارة  .1
 .األردنيةالتدري  في الجامعة 

بمعرفة درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا   ، وذلكاألردنيةأصحاب القرار في الجامعة  .2
 .هيةة التدري 

ة نواة لدراسات أخرى مشابهة واستخدامها الباحثون التربويون، إذ من المؤمل أن تكون هذه الدراس .3
 مرجعًا لهم.

 مصطلحات الدراسة
لهذه المصطلحات  من المصطلحات، وفيما يلي تعريف اشتملت هذه الدراسة ضعلى مجموضعة
 مفاهيميًا وإجرائيًا، وضعلى النحو اآلتي:

فة هي حق المعلم أو المتعلم أو الباحث في استقصا  مجاالت المعر الحرية األكاديمية: 
والتعبير ضعن رأيه دون خوف من التدخل القسري أو القيود أو الطرد، فالحرية األكاديمية تتساوى مع 
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 حرية الكلمة وحرية الصحافة وحرية العبادة كصفة جوهرية يتميز بها المجتمع الديمقراطي
(Shuqair,2003 .) 

حث العلمي في الجامعة ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأنها: ممارسة ضعاو هيةة التدري  أو البا
للوصول إلى مصادر البيانات والمعلومات، وتبادل األفكار واآلرا ، ونشرها دون قيود،  األردنية

 وتقاس من خالل األداة التي أضعدت لهذا الغرض.
 :حدود الدراسة

( 393، والبالغ ضعددهم )األردنيةاقتصرت الدراسة ضعلى أضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 
( إناثًا وممن هم برتبة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساضعد، وذلك للعام الدراسي 3.3ذكورًا و)
2.12/2.13. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
هذا الجز  ضعرضًا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة،  تامن

 وذلك ضعلى النحو اآلتي: 
 اإلطار النظري 

 األدب التربوي المتعلق بالحرية األكاديمية، وذلك ضعلى النحو اآلتي:اشتمل هذا الجز  ضعلى 
 مفهوم الحرية األكاديمية:

أن موضوع الحرية األكاديمية في الجامعات والتعليم العالي  (Alqarni,2009) القرني حوض
موضوع قديم حديث في آن واحد، إذ يعد من األضعراف التي انتقلت ضعبر الزمن من جيل إلى جيل 

والتي يعمل بها كثير من جامعات العالم. وتعني تمتع ضعاو هيةة التدري  في الجامعة بحرية  آخر
البحث، وإبدا  الرأي، والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات األكاديمية ذات العالقة، وللطالب الحق 

 في حرية االختيار، والتعلم والتعليم.
األكاديمي باحثًا ومدرسًا في ممارسة ما ( بأنها: حق الفرد Arthure, 1980) آرثرويعرفها 

     يقع في مجال تخصصه، وحقه بالمطالبة بالحماية ممن هم خارج الجامعة.     
 نشأة الحرية األكاديمية وتطورها:

أن مفهوم الحرية األكاديمية ظهر بدايًة في جامعات أوروبا  (Tanash,1993) طناشأشار 
ةة التدري  في الجامعات باستقاللية ضعن تأثير القوى في القرون الوسطى، إذ تمتع أضعاا  هي

الخارجية في المجتمع، إال أنها كانت مقيدة بقيود سياسية ودينية، ثم جا ت بعد ذلك الجامعات 
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بالرغم من أن جميع  ،األلمانية، وأضافت ُبعدًا أساسيًا ومهمًا للمفهوم الحديث للحرية األكاديمية
ن، و عتبرون موظفون مدنيات األلمانية في القرن التاسع ضعشر كانوا يُ أضعاا  هيةة التدري  في الجامع

فإنهم تمتعوا بنوضعين من الحرية األكاديمية: حرية التعلم، وحرية التعليم، وتم فيما بعد تطوير النموذج 
األلماني في بريطانيا إلى أن أصبح مفهوم الحرية األكاديمية منقوصًا في نظرهم، فيما لو قامت 

أو المسؤولون في المؤسسات التعليمية العليا بمنع، أو تحريم نشر المعرفة أو نقلها، بما الجامعة 
وفي اليابان فإن مفهوم الحرية األكاديمية لم يؤخذ به إال  ،يتفق مع غايات وأهداف اإلدارة الجامعية

اسع ضعشر بعد الحرب العالمية الثانية، ضعندما بدأت الجامعات اليابانية تتبنى نموذج القرن الت
وفي الواليات المتحدة األمريكية فإن موضوع الحرية األكاديمية قد أخذ اهتمامًا  ،للجامعات األلمانية

وذلك مع نهاية النصف الثاني  ،وبدأ يدخل دائرة الجدل وضمن المفهوم األلماني للحرية األكاديمية
 من القرن التاسع ضعشر.  

ميالديين فقد جا  ضعصر النهاة واإلصالح أما في القرنين الخام  ضعشر والسادس ضعشر ال
الديني، فبث روحًا جديدة شملت ميادين الحياة المختلفة من: ضعلم وفكر وفن واجتماع، وشملت 

فتغير مفهوم  ،مختلف نواحي التعليم النظرية منها والعملية، وتنمية الحريات، ورفع مكانة اإلنسان
نية مستقلة ضعن السلطة الدينية، وغدا الخطر الحرية األكاديمية، وأصبحت الجامعات مؤسسات وط

ومنذ ذلك الوقت، بدأت تظهر للعيان حركات وبوادر  ،الذي يهدد استقاللها الذاتي خطرًا سياسيًا فقط
تعمل ضعلى ترسيخ مفهوم الحرية األكاديمية، وتعزيز ممارستها داخل الجامعات، ومنها كتابات لوك 

(Locke(  وهوب )Hobsاللذان طالبا ب ) فتح اآلفاق أمام البحث العلمي وترك الحرية للباحثين
 (.Saltmarsh, 1991بممارسة أضعمالهم دون التدخل من أحد )

د م( حرية .111مفهوم الحرية األكاديمية ألماني النشأة، حيث منحت جامعة برلين ضعام ) ويعُّ
معة غوتنجن ضعام م(، ثم جا1191البحث والتدري  دون قيود خارجية، ثم تلتها جامعة هال ضعام )

وقد أخذ بعد ذلك مفهوم الحرية االكاديمية يتبلور ويتطور شيةًا فشيةًا  (.Alzaidi,2000) م(1232)
من خالل ماامينها وممارساتها حيث نظر الجامعيون األلمان إلى أن للحرية األكاديمية وجهان: 

يخص الطلبة ويسمى حرية  (، والثاني:Tehrfreiheit: يخص األساتذة، ويسمى حرية التعليم )األول
( Arther( وآرثر )Dewy( غير أن ِحرص المربين األمريكيين أمثال ديوي )Ternfreiheitالتعلم )
(، ضعلى تأكيد الشق األول، أدى إلى نسيان الشق الثاني المتعلق بحرية التعلم، ولكن Harfyوهارفي )
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لمانيا وفي غيرها من البلدان بسبب سرضعان ما ضعاد الشق الثاني من هذه الحرية يظهر من جديد في أ
 (.Rada,1999)االضطرابات الطالبية التي سادت في الغرب

أن الجامعات العربية األولى التي أنشةت في  (Mahafza,1994) وضعلى الصعيد العربي، يرى 
النصف األول من القرن العشرين تأثرت بالنموذج األوروبي الذي أضعطى ألضعاا  هيةة التدري  

إدارة الجامعة والتدري  والبحث العلمي، مع بقا  مجل  الجامعة بحية واسعتين نسبيًا حرية وصال
والذي ُيعّد من أهم الهيةات اإلدارية، همزة الوصل بين الجامعة والمجتمع للتنسيق بين األنشطة 

وفي السبعينيات من القرن الماضي شهدت بعض الجامعات تحواًل نحو  ،العلمية والمهنية والثقافية
النموذج األمريكي الذي يعطي صالحيات لرئي  الجامعة المعين من قبل مجل  األمنا  أو من 
السلطة الرسمية، ويعطي مجل  العمدا  سلطات واسعة في اإلشراف األكاديمي ضعلى نشاطات 

 الجامعة، وال سيما مجاالتها الرئيسة الثالثة: التدري  والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 
 األكاديميةأهمية الحرية 
أن الحريات األكاديمية لها تأثيرها المباشر وأهميتها لكل  (Alrubai'I,2008) ذكر الربيعي    

 من األستاذ، والطالب، والمؤسسة التعليمية، وضعلى النحو اآلتي:
وتعني حقوق األساتذة في الجامعات األكاديمية بممارسة العمل الحرية األكاديمية لألستاذ: 

ي الكالم والتعبير والتفكير والمناقشة والمجادلة، والحرية في التدري  والنقد واالبداع الحر بالحرية ف
 وإجرا  البحوث ونشرها، بدون تدخل أو منع أو رقابة من اآلخرين.

تعني حق الطالب بالحرية في الكالم والتعبير والتفكير والمناقشة  الحرية األكاديمية للطالب:
عليم والتعلم والنقد واإلبداع، والمشاركة واختيار المواد التي يدرسونها والمحاورة، وله الحق في الت

 وإجرا  التقارير والتدريبات البحثية وحرية تبادل األفكار مع الطلبة.
للجامعات الحرية الكاملة في وضع سياساتها التعليمية الحرية األكاديمية للمؤسسة التعليمية: 

والشروط التي يتم ضعلى أساسها اختيار أضعاا  هيةة التدري  واإلدارية والمالية، ووضع السياسات 
ومساضعديهم، ووضع شروط قبول الطلبة فيها، واختيار موظفيها واإلداريين، والحرية األكاديمية 

 تامن المصداقية والثقة المتبادلة بين الطالب واألستاذ والجامعة والمجتمع.
 الدراسات السابقة

مرتبة حسب  الدراسة،قة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع للدراسات الساب فيما يلي ضعرض  
 التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث، وذلك ضعلى النحو اآلتي:
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هدفت إلى توضيح ضعالقة الحرية األكاديمية بمفهوم  (Boland, 2005) دراسة أجرت بوالند
ة في دراستها منهج المقابلة الرسمية، واتبعت الباحث األمريكية،التعبير ضعن الرأي في الواليات المتحدة 

وطرح مجموضعة من األسةلة حول موضوع الحرية األكاديمية وضعالقتها في مجال حرية التعبير ضعن 
وخلصت الدراسة إلى أن التدخالت الخارجية في مؤسسات  ،الرأي، وانعكاس ذلك ضعلى المنهاج

سية التي أدت إلى إضعاف الحرية التعليم أصبحت كثيرة في اآلونة األخيرة بسبب الظروف السيا
 األكاديمية.

والتي هدفت إلى دراسة معاني ومحتوى وتحديات الحرية  (Taiwo, 2012دراسة تايو )
واستخدمت الدراسة أسلوب المنهج  ،األكاديمية، واستقالل مؤسسات التعليم العالي في نيجيريا
أظهرت نتائج الدراسة أن الحرية و دراسة. التحليلي باستخدام الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع ال

األكاديمية لم يخصص لها بند في قوانين التعليم العالي النيجيري، ولكن تم استخالصها من القوانين 
 األخرى التي طالبت بأن يكون هناك سيطرة محدودة للجامعات الحكومية.

ض األحداث هدفت إلى ضعر  ( والتيOrubit & Abrham, 2013دراسة أوربت وابراهام )
إلى الوقت  .199التاريخية فيما يتصل باستقالل الجامعات والحرية األكاديمية في نيجيريا من 

وذلك من خالل جمع الدراسات السابقة ضعن  ،واستخدمت الدراسة أسلوب المنهج التحليلي ،الحالي
وحتى ضعام  .190الموضوع في نيجيريا. وأظهرت نتائج الدراسة أن الحرية األكاديمية منذ ضعام 

كانت معدومة حيث كان ضعلى الطالب والمعلمين االلتزام بالقوانين والسياسات التي تسّنها  .192
الجامعة، وقامت العديد من المظاهرات ضد هذه القوانين، وقدم مجموضعة من المعلمين استقالتهم، 

ر إلى البنية تعرضت الجامعات للعديد من األزمات منها: االفتقا 1999وحتى ضعام  1929وفي ضعام 
األساسية، وانتهاك لإلجرا ات القانونية وقمع للحرية األكاديمية، إلى أن تم االضعتراف بالحرية 

 األكاديمية بشكل رسمي ضمن قوانين الجامعات. 
والتي هدفت إلى تعّرف واقع الحرية األكاديمية في  Albarjas,2013)) البرج  دراسة

ة من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري ، وبنا  أس  تربوية المستوى الجامعي في الجامعات السعودي
استخدم الباحث المنهج التطويري التحليلي، و  ،للحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في السعودية

أظهرت نتائج الدراسة أن واقع الحرية األكاديمية و  ،( ضعاو هيةة تدري .00بلغت ضعينة الدراسة )
دية كان متوسطًا، وضعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في في المستوى الجامعي في السعو 

 ممارسة الحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في السعودية تعزى لمتغيرات الدراسة.
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والتي هدفت إلى الكشف ضعن مفهوم الحرية األكاديمية لدى  (Ennab,2014) دراسة ضعناب
ل في األردن، وبيان أثر مجموضعة من أضعاا  هيةة التدري  في ثالث جامعات في إقليم الشما

المتغيرات الوسيطة ضعلى الحرية األكاديمية، والكشف ضعن المشكالت التي تواجه أضعاا  هيةة 
استخدمت الباحثة المنهج و  ،التدري  ضعند ممارستها، وتعّرف أهم المقترحات لتعزيز الحرية األكاديمية

أظهرت نتائج و  ،أضعاا  هيةة التدري ( من 233بلغت ضعينة الدراسة )حيث الوصفي التحليلي، 
ووجود فروق ذات  ،الدراسة أن أفراد ضعينة الدراسة يدركون مفهوم الحرية األكاديمية بدرجة متوسطة

ووجود فروق ذات داللة  ،داللة إحصائية لمتغير الجن ، ولصالح أضعاا  هيةة التدري  الذكور
ا  هيةة التدري ، ألكاديمية ضعند أضعاإحصائية تعزى لمتغير نوع الجامعة ضعلى مفهوم الحرية ا

ن. وضعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجامعة التي تخرج ين الحكوميتيولصالح الجامعت
منها أضعاا  هيةة التدري . ووجود مشكالت تواجه ضعاو هيةة التدري  ضعند ممارستهم للحرية 

ية، والروتين، وضعدم وجود لوائح لحماية األكاديمية، ومنها: )ضعف االمكانات المادية، والبيروقراط
 الحرية األكاديمية(.  
دراسة هدفت إلى تعّرف مستوى الحرية األكاديمية لدى  (Almadi,2014) وأجرى الماضي

بلغت حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و  ،أضعاا  هيةة التدري  في جامعة آل البيت
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة الحرية و  ،( ضعاو هيةة تدري 100ضعينة الدراسة )

األكاديمية لدى أضعاا  هيةة في جامعة آل البيت كان متوسطًا، ووجود فروق ذات داللة تعزى 
لمتغير الجن  ولصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بسبب تأثير الرتبة األكاديمية، 

 ثير العمل.وضعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نتيجة لتأ
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتاح أن موضوع الحرية األكاديمية في الجامعات من 
المواضيع الهامة، حيث حاول الباحثون بيان أهميته، كما أفادت هذه الدراسات في تكوين اإلطار 

كذلك االستفادة  الدراسات،ضعة المستخدمة في هذه وذلك إلى المراجع المتنو  ،النظري للدراسة الحالية
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ضعدة  ،من هذه الدراسات في بنا  أداة الدراسة الحالية

الممارسة األخالقية للحرية درجة  تعرف إلى إلىث الهدف، هدفت الدراسة الحالية مواضيع، فمن حي
من وجهة نظر أضعاا   األردنيةري  في الجامعات الحكومية والخاصة األكاديمية ألضعاا  هيةة التد

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها تناولت دراسة الموضوع من حيث و ،هيةة التدري 
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 كدراسةالسابقة (. والتي تتفق مع بعض الدراسات الجن ، والرتبة األكاديميةمتغيرات )
((Albarjas,2013 لى تعرف واقع الحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في والتي هدفت إ

الجامعات السعودية من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري ، وبنا  أس  تربوية للحرية األكاديمية في 
والتي هدفت دراسة معاني ومحتوى ( Taiwo, 2012) تايوودراسة  المستوى الجامعي في السعودية.
 قالل مؤسسات التعليم العالي في نيجيريا. وتحديات الحرية األكاديمية واست

 إن استعراض الدراسات السابقة قادت الباحثين إلى استنتاج ما يلي:
 تباين تلك الدراسات في أهدافها وذلك تبعًا الختالف وجهات نظر الباحثين إلى مشكلة البحث. -
األداة وكيفية بنائها تشابهت الدراسات السابقة في اجرا اتها من حيث العينة وطريقة اختيارها، و  -

 وصدقها وثباتها.
اضعتماد معظم الدراسات السابقة ضعلى االستبانة والمقابلة كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب  -

 لطبيعة بحث الدراسة.
من الدراسات السابقة، إذ أضعطت للباحثين رؤية واقعية  استفاد الباحثان في الدراسة الحاليةد قو 

كاديمية في الجامعات، واالطالع ضعلى أدوات متنوضعة في البحث في مثل لدرجة ممارسة الحرية األ
هذا الموضوع، باإلضافة إلى تعّرف المنهجية العلمية المستخدمة في هذه الدراسات، وكيفية ضعرض 

 النتائج، والوسائل اإلحصائية المستخدمة.
 المنهجية واإلجراءات

 المسحي، لمناسبة هذا النوع من الدراسات. هذه الدراسة المنهج الوصفي  اضعتمدت: الدراسةمنهج 
، والبالغ األردنيةمجتمع الدراسة من أضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعة  تكون  :الدراسة مجتمع
( أنثى، وذلك حسب إحصائيات 3.3)( ذكر، و393و هيةة تدري ، منهم )ضعا (12.1ضعددهم )

 م. 2.12/2.13وزارة التعليم العالي لعام 
 وزع مجتمع الدراسة حسب الجنس والرتبة األكاديميةت (1الجدول )

 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ المجموع الرتبة األكاديمية الجنس
 393 133 3.0 1.0 ذكر
 3.3 111 112 .0 أنثى
 12.1 321 122 100 المجموع

( ذكر، 110ضعددهم ) تم اختيار أفراد ضعينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، وبلغ عينة الدراسة:
 ( يبين ذلك.2( من مجتمع الدراسة، والجدول )%.0( أنثى، وبنسبة )100و)
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 توزع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها (2الجدول )
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ المجموع الرتبة األكاديمية الجنس
 110 .9 100 ..2 ذكر
 100 .2 .1 20 أنثى
 ..1 .11 210 220 المجموع

 أداة الدراسة: 
ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة قام الباحثان ببنا  أداة الدراسة، وذلك لقياس درجة 

، وتم استخدام ( فقرة.0( مجاالت، و )0، واشتملت االستبانة ضعلى )األردنيةالتدري  في الجامعة 
ا  كل فقرة من فقراته درجة واحدة من ( لتصحيح أداة الدراسة، بإضعطLikertسلم ليكرت الخماسي )

بين درجاته الخم  )بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة 
( ضعلى الترتيب، وتم تصنيف )تقدير( الفقرات وترتيبها 1، 2، 3، 1، 0جدا(، وهي تمثل رقميًا )

 باضعتماد المعايير وفق المعادلة التالية: 
       1.33=    1  -  0=     الحد األدنى  –ضعلى الحد األ

              3                     3   
 ( درجة تطبيق متدنية.2333 – 1المتوسطات الحسابية ) -
 ( درجة تطبيق متوسطة.3،12 -2331المتوسطات الحسابية أكبر ) -
 ( درجة تطبيق مرتفعة. 0 – 3313المتوسطات الحسابية أكبر من) -

 اة الدراسة: صدق أد
( .1تم التحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة من خالل ضعرضها ضعلى محكمين وضعددهم )

، وجامعة البلقا  التطبيقية( والمتخصصين األردنيةمحكمين من أضعاا  هيةة التدري  في )الجامعة 
ة االستبانة في القياس والتقويم واإلدارة التربوية، وذلك إلبدا  رأيهم في كل فقرة، ومن ثم صياغ

( من موافقة المحكمين، وبذلك %.3بصورتها النهائية، وبعد أن تم اإلبقا  ضعلى الفقرات التي نالت )
( مجاالت رئيسة، وضعلى النحو 0( فقرة، وتم توزيعها ضعلى ).0أمست أداة الدراسة بصيغتها النهائية )

 اآلتي: 
 ( فقرة.13حرية التدري : ) -
 قرة.( ف12حرية التعبير ضعن الرأي: ) -
 ( فقرات..1حرية المشاركة في ضعملية صنع القرارات: ) -
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 ( فقرات..1حرية البحث العلمي: ) -
 ( فقرات.0خدمة المجتمع: ) -

  ثبات أداة الدراسة:
من ثبات أداة الدراسة تم إيجاد معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  للتحقق

(Cronbach Alphaلمجاالت أداة الدراسة، والجدول رق )( يبين ذلك.3م ) 
 (. قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة 3الجدول)  

 معامل الثبات )كرونباخ ألفا( المجال
 .9.. حرية التدري 

 91.. حرية التعبير ضعن الرأي
 33.. حرية المشاركة في ضعملية صنع القرارات

 39.. حرية البحث العلمي
 32.. خدمة المجتمع

 ( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض هذه الدارسة.3من الجدول ) يتبين
 لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان باإلجرا ات اآلتية: إجراءات الدراسة:

 تحديد مجتمع الدراسة وأفراد ضعينتها. -
 بنا  أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها. -
 الدراسة. توزيع أداة الدراسة ضعلى أفراد ضعينة -
التحليالت اإلحصائية المناسبة باستخدام البرنامج  ابات ضعينة الدراسة، وإجرا تفريغ استج -

 (.SPSSاإلحصائي )
 اشتملت الدراسة ضعلى المتغيرات التالية: متغيرات الدراسة:

  المتغيرات المستقلة: .1
 الجن : وله فةتان: )ذكر، أنثى(. -
 ستاذ مساضعد، أستاذ مشارك، أستاذ(. الرتبة األكاديمية: وله ثالث مستويات: )أ -

 .للحرية األكاديمية األردنيةدرجة ممارسة أضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعة المتغير التابع:  .2
 المعالجات اإلحصائية:  

(، وتم استخراج SPSSبعد إدخال البيانات تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج )
المعيارية لمجاالت الدراسة وفقراتها، وتم استخدام األساليب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 اإلحصائية التالية: 
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الحرية السؤال األول: 
من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  بشكل  األردنيةاألكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 

 مجال من مجاالت أداة الدراسة.ضعام ولكل 
لدرجــة ممارســة الحريــة األكاديميــة ألضعاــا  تــم حســاب المتوســطات الحســابية السؤؤؤال الثؤؤاني: 

اســتخدام تحليــل التبــاين  وتــم ،كاديميــةتبعــًا للجــن  والرتبــة األ األردنيــة الهيةــة التدريســية فــي الجامعــة
 .للمقارنات البعدية Scheffeتم استخدام اختبار شافيه و ، (Tow Way ANOVAالثنائي )

 نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات:
 تامن هذا الجز  ضعرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل اإلجابة ضعن أسةلتها:

ما درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة  السؤال األول: نتائج
 ة التدريس؟وجهة نظر أعضاء هيئ من األردنية

تـــم حســــاب المتوســـطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريـــة لدرجــــة ممارســـة الحريــــة األكاديميــــة 
بشـكل ضعـام ولكـل  وجهـة نظـر أضعاـا  هيةـة التـدري  مـن األردنيةألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 

 ( يبين ذلك:1مجال من مجاالت أداة الدراسة، والجدول )
ئة واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء هي المتوسطات الحسابية( 4الجدول )

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةالتدريس في الجامعة 
رقم 
 المتوسط المجاالت المجال

 الحسابي
 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 متوسطة 1 59. 3.51 حرية المشاركة في ضعملية صنع القرارات 3
 متوسطة 2 59. 3.50 خدمة المجتمع 0
 متوسطة 3 60. 3.44 حرية التدري  1
 متوسطة 1 55. 3.43 حرية البحث العلمي 1
 متوسطة 0 72. 3.38 حرية التعبير ضعن الرأي 2

 متوسطة - 57. 3.44 الكلي
امعـة درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التـدري  فـي الج ( أن1من الجدول ) يتبين
ضعلـى جميـع مجـاالت األداة جـا ت متوسـطة، بمتوسـط  من وجهة نظر أضعاـا  هيةـة التـدري  األردنية

(، واحتل مجال )حرية المشـاركة فـي ضعمليـة صـنع 02..(، وانحراف معياري بلغ )3.11حسابي بلغ )
( وانحــــراف معيـــــاري 3.01القــــرارات( المرتبــــة األولــــى وبدرجـــــة متوســــطة، وبمتوســــط حســـــابي بلــــغ )

ــد 09..) ــة المشــاركة فــي ضعمليــة صــنع القــرارات، وضــرورة اســتقرا  اآلرا  ضعن (، ويعــزى ذلــك إلــى أهمي
ضعملية صنع القـرارات لمـا فـي ذلـك مـن أهميـة الوصـول إلـى القـرار الصـائب الـذي يـوفر الوقـت والجهـد 
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)حريـة في حين احتـل مجـال  ،والتكلفة، والتي من شأنها أن تعود ضعلى الجامعة بالنفع والفائدة العظيمة
( وانحـراف معيـاري 3.33خيرة وبدرجة متوسطة، وبمتوسط حسـابي )التعبير ضعن الرأي( في المرتبة األ

قد يعزى ذلك إلى أن ضعاو هيةة التدري  ال يتمتع بحرية ضعالية فـي التعبيـر ضعـن رأيـه فـي و (، 22..)
بابًا تخشى مـن جميع األوقات وفي جميع المواضيع، وذلك ألن الجامعة ال تحب أن تفتح ضعلى نفسها 

واتفقـــــت نتــــائج هـــــذه الدراســــة مـــــع نتــــائج دراســـــة  ،ضعواقبــــه وكثـــــرة مشــــاكله التـــــي قــــد تكلفهـــــم الكثيــــر
((Albarjas,2013 ودراســـة ،(Ennab,2014،)  ،ـــرات كـــل مجـــال ـــي ضعـــرض تفصـــيلي لفق وفيمـــا يل

 كاآلتي:
 حرية المشاركة في عملية صنع القرارات: مجال  .1

رافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد ضعينــة الدراســة ضعلــى تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنح
 ( يبين ذلك:0، والجدول )المشاركة في ضعملية صنع القرارات فقرات مجال حرية

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حرية المشاركة في عملية صنع القرارات 5الجدول )
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي

 نحرافاال 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 96. 3.69 يحق لعاو هيةة التدري  المشاركة في لجان الجامعة. 1
 متوسطة 2 98. 3.56 يشارك ضعاو هيةة التدري  في صناضعة القرارات المالية المتعلقة بالعملية األكاديمية. 0
ال شعوره بعدم يحق لعاو هيةة التدري  مناقشة إدارة الجامعة في ح 2

 متوسطة 2 90. 3.56 تطبيق مبدأ العدالة بين أضعاا  هيةة التدري .
 متوسطة 1 98. 3.54 يشجع الطلبة ضعلى اتخاذ القرارات ضعلى المستويين )الشخصي واألكاديمي(. 1
 متوسطة 0 93. 3.51 يتحمل المسؤولية في اتخاذ أي قرار أسهم في تطبيقه. 9
 متوسطة 1 97. 3.49   السياسة العامة للجامعة التي يعمل فيها بحرية تامة.يناقش ضعاو هيةة التدري 3
 متوسطة 2 98. 3.45 يناقش ضعاو هيةة التدري  إدارة الجامعة في القرارات الصادرة بحقه بكل حرية. 2
 متوسطة 2 96. 3.45 يشارك ضعاو هيةة التدري  في مناقشة قرارات القسم. 3
 متوسطة 9 96. 3.44 في ضعملية صناضعة القرارات واتخاذها. يتبع المنهجية العلمية .1
 متوسطة .1 97. 3.42 يشارك ضعاو هيةة التدري  في ضعملية صنع القرارات في الجامعة دائمًا. 1

 متوسطة -- 59. 3.51 الكلي
( أن درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 0يتبين من الجدول )

المشاركة في ضعملية صنع  حريةجميع فقرات مجال "وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  ل من يةاألردن
.(. وجا ت 09( وبانحراف معياري )3.01" جا ت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )القرارات
( قد احتلت يحق لعاو هيةة التدري  المشاركة في لجان الجامعة( والتي تنص ضعلى )1الفقرة )

قد يعزى و (، 91..( وانحراف معياري )3.19وبدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي )ولى المرتبة األ
ذلك إلى تمتع أضعاا  هيةة التدري  بحرية كاملة في المشاركة في لجان الجامعة المختلفة، وهذا 
واضح في واقع الجامعة وذلك بوجود أنشطة متنوضعة وفعاليات كثيرة لكل لجان الجامعة ضعلى شكل 
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لكل ضعاو تكون ومن الطبيعي أن  ،سيات مختلفة تكاد تكون أسبوضعيًا وشهريًا أو يومياً احتفاالت وأم
 ،هيةة تدري  توجه معين نحو لجنة معينة منها الثقافية والدينية والعلمية وغيرها من اللجان الكثيرة

ي يشارك ضعاو هيةة التدري  في ضعملية صنع القرارات ف) والتي تنص ضعلى (1بينما احتلت الفقرة )
( وانحراف معياري 3.12المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي ) الجامعة دائمًا(

قد يعزى ذلك إلى أن المشاركة في ضعملية صنع القرارات في الجامعة يتحكم فيها فريق و  ،(92..)
إداري متخصص ومتفرغ لصنع القرارات في الجامعة، ومشاركة أضعاا  هيةة التدري  في صنع 

 ات تكاد تكون محدودة ومتعلقة بالناحية األكاديمية ولي  جميع القرارات في الجامعة.القرار 
 خدمة المجتمعمجال  .2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ضعينة الدراسة ضعلى 
 ( يبين ذلك:1فقرات مجال خدمة المجتمع، والجدول )

 واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال خدمة المجتمع( المتوسطات الحسابية 6الجدول )
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
يمتلك ضعاو هيةة التدري  الحق في االنامام إلى هيةات العمل التطوضعي  2

 متوسطة 1 95. 3.61 خارج الحرم الجامعي.
 متوسطة 2 89. 3.54 ير أبدال حلول لمشكالت المجتمع المحلي.يسهم ضعاو هيةة التدري  في توف 0
يتواصل ضعاو هيةة التدري  مع المؤسسات االجتماضعية ذات العالقة  1

 متوسطة 3 87. 3.52 بتخصصه األكاديمي.
 متوسطة 1 97. 3.43 يلبي ضعاو هيةة التدري  دضعوات المجتمع المحلي لإلفادة من خبرته العلمية. 3
معة ألضعاا  هيةة التدري  الفرصة في المشاركة االجتماضعية من تتيح الجا 1

 متوسطة 0 96. 3.39 الدينية والوطنية(.)خالل تمثيل الجامعة في المناسبات 
 متوسطة -- 59. 3.50 الكلي

( أن درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 1من الجدول ) يتبين
خدمة المجتمع" جا ت بدرجة متوسطة، ة التدري  لفقرات مجال "ظر أضعاا  هيةوجهة ن من األردنية

( والتي تنص ضعلى )يمتلك 2وأن الفقرة رقم ) ،.(09( وبانحراف معياري ).3.0وبمتوسط حسابي )
 الجامعي( قدضعاو هيةة التدري  الحق في االنامام إلى هيةات العمل التطوضعي خارج الحرم 

قد و  ،(90..( وانحراف معياري )3.11درجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )وباحتلت المرتبة األولى 
يعزى ذلك إلى تمتع أضعاا  هيةة التدري  بحرية االنامام إلى هيةات العمل التطوضعي خارج الحرم 

مما يؤدي انتشار المودة والمحبة بين أضعاا  هيةة التدري  في الجامعة والمجتمع المحلي  ،الجامعي
ا بينهم، وزيادة مساحة العمل التطوضعي في المجتمع، وذلك نتيجة مشاركة أضعاا  وتوطيد العالقة فيم

تتيح الجامعة ألضعاا  هيةة والتي تنص ضعلى ) (1هيةة التدري  المستمرة. بينما احتلت الفقرة )
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الدينية والوطنية( )التدري  الفرصة في المشاركة االجتماضعية من خالل تمثيل الجامعة في المناسبات 
(. قد يعزى ذلك 91..( وانحراف معياري )3.39ة األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )المرتب

إلى أن الجامعة ال تتيح الفرصة بدرجة ضعالية ألضعاا  هيةة التدري  في المشاركة االجتماضعية 
وخاصة في المناسبات الدينية والوطنية وذلك النشغال الجامعة وأضعاا  هيةة التدري  فيها بالناحية 
األكاديمية بالدرجة األولى، وجّل وقتهم في تدري  الطلبة، مما يؤدي إلى ضعدم امتالك أضعاا  هيةة 

 التدري  الوقت الكافي للمشاركة االجتماضعية وتمثيل الجامعة في المناسبات الدينية والوطنية.  
 حرية التدريس: مجال  .3

ت أفراد ضعينة الدراسة ضعلى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا
 ( يبين ذلك:2فقرات مجال حرية التدري ، والجدول )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حرية التدريس7الجدول )
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 ةمرتفع 1 95. 3.73 .أثنا  المحاضرة بكل رحابة صدر أقوم بتبادل األدوار مع طلبتي في 3
 متوسطة 2 96. 3.65 أشجع لغة الحوار مع طلبتي. 1
 متوسطة 3 96. 3.55 أمتلك الحرية في تدري  الطلبة باألسلوب الذي أراه مناسبًا. 1
 متوسطة 1 97. 3.53 أقوم باختيار طرق تقويم الطلبة بالطريقة التي أراها مناسبة. .1
 متوسطة 0 97. 3.52 أختار مراجع المقرر الذي أقوم بتدريسه للطلبة دون تدخل الجامعة. 2
 متوسطة 1 98. 3.45 أراضعي الفروق الفردية بين طلبتي. 2
 متوسطة 2 98. 3.42 أستخدم في تدريسي تكنولوجيا المعلومات مشجعًا طلبتي ضعلى استخدامها. 0
 متوسطة 3 95. 3.40 الجامعة دون تأثير ذلك ضعلى ضعالقتي معهم.في  من الزمال أتقبل النقد الهادف  9
 متوسطة 9 98. 3.37 أتمتع بقدر مناسب من الحرية في اختيار المادة التعليمية للمساقات التي أدرسها. 1
 متوسطة 9 95. 3.37 أنبذ التعصب بكل ألوانه منميًا هذه المشاضعر لدى طلبتي. 3
 متوسطة 11 93. 3.35 لتدري  الوسائل التقنية الالزمة التي تمكنه من ممارسة ضعمله.توفر الجامعة لعاو هيةة ا 11
 متوسطة 12 92. 3.22 أشارك طلبتي نشاطاتهم المختلفة. 13
 متوسطة 13 98. 3.17 امتلك قدرًا مناسبًا من الحرية لتصميم خططي الدراسية. 12

 متوسطة -- 60. 3.44 الكلي
درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة ( أن 2من الجدول ) يتبين
حرية التدري ( جا ت بدرجة متوسطة، ضعاا  هيةة التدري  لفقرات مجال )من وجهة نظر أ  األردنية

( والتي تنص ضعلى )أقوم 3.(. وأن الفقرة ).1( وبانحراف معياري )3.11وبمتوسط حسابي بلغ )
وبدرجة ولى رحابة صدر( قد احتلت المرتبة األ أثنا  المحاضرة بكل بتبادل األدوار مع طلبتي في

قد يعزى ذلك إلى أن هناك و  .(90..( وانحراف معياري )3.23مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ )
مساحة من الحرية في التعامل ما بين أضعاا  هيةة التدري  والطلبة في أثنا  المحاضرة، لدرجة أن 

وذلك من  ،رصة لطلبته بتبادل الدور والسماح لهم بشرح المحاضرةضعاو هيةة التدري  يعطي الف
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خالل وقوف الطالب مكانه والتفاضعل مع الطلبة اآلخرين، وهذا من شأنه أن يزيد من احترام الطلبة 
لعاو هيةة التدري  وحبه من قبل طلبته، وأياا كسر حاجز خوف الطالب من الوقوف أمام الطلبة 

جميع المواقف، وتهيةتهم لميدان العمل والتحدث بطالقة دون تردد أو وتعويدهم ضعلى الجرأة في 
امتلك قدرًا مناسبًا من الحرية لتصميم خططي والتي تنص ضعلى ) (2خوف. بينما احتلت الفقرة )

قد و (. 93..( وانحراف معياري )3.12الدراسية( المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )
معة ال تعطي الحرية الكاملة ألضعاا  هيةة التدري  لتصميم الخطط يعزى ذلك إلى أن الجا

الدراسية، وهذا مؤشر إلى أن الجامعة لديها رؤية خاصة ضعند تصميم الخطط الدراسية وال بد من 
تدخلها في ذلك التصميم المتعلق بالخطط الدراسية حتى تكون هذه الخطط مراضعية مصلحة الطالب 

 خريج جيل واٍع ومفكر ومبدع ومنتٍم لوطنه وأمته.أكاديميًا ومهنيًا وذلك لت
 حرية البحث العلمي:مجال   .4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ضعينة الدراسة ضعلى 
 ( يبين ذلك:3فقرات مجال حرية البحث العلمي، والجدول )

 لفقرات مجال حرية البحث العلمي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8الجدول )
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
تقدم الجامعة التسهيالت الالزمة )الفنية والتقنية( ليتمكن أضعاا  هيةة التدري   1

 متوسطة 1 97. 3.64 من إجرا  بحوثهم.
 متوسطة 2 96. 3.55 المميزة التي أريدها.أتمتع بحرية في نشر بحوثي في المجالت  2
 متوسطة 3 96. 3.53 توفر الجامعة الدضعم المالي لعاو هيةة التدري  إلجرا  بحوثه العلمية. 3
 متوسطة 1 98. 3.52 أختار موضوضعات بحوثي العلمية بحرية مع مراضعاة صالح الجامعة. 1
 متوسطة 1 96. 3.52 يات األكاديمية.أقوم بإجرا  بحوثي العلمية سعيًا للحصول ضعلى الترق 3
 متوسطة 1 86. 3.43 أشرك الطلبة المتميزين في بحوثي العلمية. 0
 متوسطة 2 96. 3.41 أضعطي طلبتي قدرًا من الحرية في اختيار مواضيع البحوث التي يقومون بها. 1
 متوسطة 3 95. 3.40 تخاع ضعملية تحكيم بحوث أضعاا  هيةة التدري  لمعايير واضحة محددة. 2
 متوسطة 9 93. 3.20 أمتلك حرية االفصاح ضعن القناضعات التي أتوصل إليها من خالل بحوثي العلمية. 9
 متوسطة .1 93. 3.15 يطلع ضعاو هيةة التدري  ضعلى نتاج زمالئه العلمي بحرية. .1

 متوسطة -- 55. 3.43 الكلي
ة ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة ( أن درجة ممارسة الحرية األكاديمي3يتبين من الجدول )

من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  لفقرات مجال )حرية البحث العلمي( جا ت بدرجة  األردنية
( والتي تنص ضعلى 1.(. وأن الفقرة ).1( وبانحراف معياري )3.11متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

 ن أضعاا  هيةة التدري  من إجرا  بحوثهم(تقدم الجامعة التسهيالت الالزمة )الفنية والتقنية( ليتمك)
(. قد 92..( وانحراف معياري)3.11وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )قد احتلت المرتبة االولى 
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يعزى ذلك إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وترجمة نتائج هذه األبحاث ضعلى أرض الواقع والتي 
ألن تقدم الجامعة التسهيالت الالزمة )الفنية  من شأنها أن تعود بالنفع ضعلى الجامعة، وهذا مبرر

والتقنية(، حتى تزيد دافعية أضعاا  هيةة التدري  إلجرا  المزيد من األبحاث العلمية والتفكير في 
ضعناوين ومواضيع مهمة ألبحاثهم وذات جدوى وفعالية ومردود وفائدة للجامعة التي ينتمون إليها. 

يطلع ضعاو هيةة التدري  ضعلى نتاج زمالئه العلمي ضعلى ) والتي تنص (.1بينما احتلت الفقرة )
(. قد 93..( وانحراف معياري )3.10بحرية( المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )

يعزى ذلك إلى أن بعاًا من أضعاا  هيةة التدري  في الجامعة يحتكرون نتائج بحوثهم وال يحبون 
ضعلى أرض الواقع، قد يعزى ذلك إلى انشغال ضعاو هيةة  أن يطلع ضعليها أحد حتى تترجم نتائجها

 التدري  في ضعمل أبحاثه التي تأخذ منه وقتًا ال يتيح له اإلطالع ضعلى نتاج زمالئه العلمي. 
 مجال حرية التعبير عن الرأي:  .5

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ضعينة الدراسة ضعلى  تم   
 ( يبين ذلك:9جال حرية التعبير ضعن الرأي، والجدول )فقرات م

 حرية التعبير عن الرأي لفقرات مجال (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات 9الجدول )
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 93. 3.69 ير واضحة.يلتزم ضعاو هيةة التدري  في التعبير ضعن رأيه بأخالقية غ .1
تتيح الجامعة الفرصة ألضعاا  هيةة التدري  المشاركة في المؤتمرات والندوات  1

 متوسطة 2 97. 3.47 داخل الجامعة وخارجها.
 متوسطة 3 98. 3.43 تسمح الجامعة ألضعاا  هيةة التدري  التعبير ضعن رأيهم بقرارات الجامعة بحرية تامة. 0
 متوسطة 1 95. 3.41 ة التدري  ضعن رأيه بكل حرية إزا  ما يحدث في المجتمع.يعبر ضعاو هية 3
 متوسطة 0 93. 3.40 يمارس ضعاو هيةة التدري  التعبير ضعن آرائه دون النظر لالنتما ات الدينية التي ينتمي إليها. 3
توفر الجامعة سبل إيصال مقترحات ضعاو هيةة التدري  من خالل القنوات  1

 متوسطة 0 97. 3.40 ى إدارة الجامعة.المناسبة إل
 متوسطة 0 94. 3.40 أحترم آرا  الطلبة المخالفين لي في وجهات النظر برحابة صدر. 2
يحق لعاو هيةة التدري  أن ينتمي للتيار الفكري الذي يعبر ضعن توجهاته السياسية  9

 متوسطة 3 96. 3.37 بحرية تامة دون التأثير ضعلى أدائه في التدري .
 متوسطة 3 99. 3.37 يحق لعاو هيةة التدري  التعبير ضعن رأيه بغض النظر ضعن رتبته األكاديمية. 11
 متوسطة .1 97. 3.27 تتيح الجامعة لعاو هيةة التدري  فرصًا كثيرة لإلبداع. 12
 متوسطة 11 94. 3.21 أمارس حرية التعبير ضعن رأيي مع التقيد بقوانين وأنظمة الجامعة. 1
 متوسطة 12 95. 3.14 الجامعة ضعقد الحوارات الفكرية بين أضعاا  هيةة التدري .تتيح  2

 متوسطة -- 72. 3.38 الكلي
( درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة 9يتبين من الجدول )

بدرجة  من وجهة نظر أضعاا  هيةة التدري  لفقرات مجال )حرية البحث العلمي( جا ت األردنية
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( والتي تنص ضعلى 3وأن الفقرة ) ،.(22( وبانحراف معياري )3.33) متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ
وبدرجة مرتفعة احتلت المرتبة االولى  بأخالقية( قد)يلتزم ضعاو هيةة التدري  في التعبير ضعن رأيه 

تدري  ( ويعزى ذلك إلى أن أضعاا  هيةة ال93..( وانحراف معياري )3.19وبمتوسط حسابي )
يعبرون ضعن آرائهم بموضوضعية ضعالية ومصداقية، فهم أصحاب العلم والشهادات العالية والقدوة 

تتيح ) ضعلىوالتي تنص  (2الحسنة في ضعلمهم وتعاملهم وضعملهم وأخالقهم. بينما احتلت الفقرة )
ة وبمتوسط الجامعة ضعقد الحوارات الفكرية بين أضعاا  هيةة التدري ( المرتبة األخيرة وبدرجة متوسط

قد يعزى ذلك إلى تركيز الجامعة ضعلى أضعاا  هيةة و (. 90..( وانحراف معياري )3.11حسابي )
التدري  بمتابعة الناحية األكاديمية في تدري  الطلبة المساقات المقررة من الجامعة، قد أن الجامعة 

عه الجامعة من أمور قد ال ترغب كثيرًا في ضعقد الحوارات الفكرية بين أضعاا  هيةة التدري  لما تتوق
ال تحمد ضعقباها من اختالف اآلرا  الفكرية بين أضعاا  هيةة التدري ، وفتح باب ضعليها من جرا  

 هذه الحوارات الفكرية، وقد ال تستطيع الجامعة مجابهة هذه اآلرا  الفكرية المتنوضعة.
( α≤ 5...لة )حصائية عند مستوى الدال إهل توجد فروق ذات داللة  نتائج السؤال الثاني:

 بين المتوسطات الحسابية لممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
 تعزى لمتغيرات )الجنس، والرتبة األكاديمية( والتفاعل بينهما؟ األردنية

لدرجة ممارسة الحرية األكاديمية لإلجابة ضعن السؤال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية 
( يبين .1تبعًا للجن  والرتبة االكاديمية والجدول ) األردنية لهيةة التدريسية في الجامعةألضعاا  ا

 ذلك:
(. المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية في .1الجدول )

 تبعًا للجنس والرتبة األكاديمية األردنية الجامعة
 العدد االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة الجنس

 ذكر
 162 64988. 3.4201 أستاذ

 156 55483. 3.3114 أستاذ مشارك
 127 39773. 3.5846 أستاذ مساضعد

 أنثى
 33 68528. 3.4156 أستاذ

 59 59554. 3.4353 أستاذ مشارك
 63 39058. 3.7491 أستاذ مساضعد

ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  في درجة ( وجود فروق ظاهرية .1يالحظ من الجدول )
ولمعرفة داللة تلك الفروق تم استخدام تحليل التباين الثنائي  ،األردنيةالهيةة التدريسية في الجامعة 

(Tow Way ANOVA( كما في الجدول )11 :) 
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( لداللة الفروق في درجة ممارسة الحرية Tow Way ANOVA(. تحليل التباين الثنائي )11الجدول )
 تبعًا للجنس والرتبة األكاديمية األردنيةاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األك

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة)ف( المربعات

 083. 3.009 964. 1 964. الجن 
 000. 9.508 3.045 2 6.089 الرتبة األكاديمية

 397. 926. 297. 2 593. التفاضعل بين الجن  والرتبة
   320. 594 190.212 الخطأ

    599 198.681 الكلي المصحح
 ≤ 0...( ضعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ضعند مستوى الداللة )11يالحظ من الجدول )

α)  لمتغير تعزى  األردنيةفي درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعة
قد يعزى ذلك إلى اتفاق رأي أضعاا  هيةة التدري  و (. 9...3ث كانت قيمة )ف(=)الجن ، حي

)ذكورًا وإناثًا( في درجة ممارستهم للحرية األكاديمية في الجامعة األكاديمية بأنها متوسطة، وهذا 
واضح في نتائج السؤال األول في إجابة ضعينة الدراسة ضعلى أداة الدراسة. بينما يالحظ وجود فروق 

للرتبة تعزى  األردنيةدرجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  الهيةة التدريسية في الجامعة في 
(، ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شافيه 9.0.3األكاديمية حيث كانت قيمة )ف(=)

Scheffe ( يبين ذلك:12للمقارنات البعدية والجدول ) 
للمقارنات البعدية التجاه الفروق في درجة ممارسة الحرية  Scheffe(. نتائج اختبار شافيه 12الجدول )

 األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تبعًا للرتبة األكاديمية
 الداللة متوسط الفروق  الرتبة )ب( الرتبة )أ(
 397. 07345. أستاذ مشارك أستاذ

 003. *19966.- أستاذ مساضعد
 000. *27310.- أستاذ مساضعد أستاذ مشارك

 (α≤...1)الداللة دالة ضعند مستوى **
درجة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  الهيةة ( أن الفروق في 12يتبين من الجدول )
بين من رتبتهم )أستاذ( و)وأستاذ مشارك( من ناحية، ومن رتبتهم )أستاذ  التدريسية في الجامعة

 أي لصالح الرتبة األضعلى. ( و)أستاذ مشارك(،مساضعد( من ناحية أخرى، ولصالح من رتبتهم )أستاذ
نوضعًا ما في الجامعة  وضعملية( طويلةقد يعزى ذلك إلى أن الرتبة األضعلى تتمتع بخبرة )ضعلمية 

أكثر من رتبة أستاذ مساضعد، فالرتبة األضعلى بحكم خبرتها األكثر تتمتع نوضعًا ما بممارسة الحرية 
 بة أستاذ مساضعد.  األكاديمية في الجامعة أكثر بقليل من رت
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 :التوصيات
 ب:في ضو  نتائج الدراسة يوصي الباحثان 

 األردنيةضرورة العمل ضعلى زيادة ممارسة الحرية األكاديمية ألضعاا  هيةة التدري  في الجامعة  -
 وخاصة في مجالي )حرية التعبير ضعن الرأي والبحث العلمي(.

ة أستاذ مساضعد ومساواتهم في ممارسة ضرورة االهتمام أكثر بعاو هيةة التدري  ممن هم برتب -
 الحرية األكاديمية بمن هم برتبة أستاذ وأستاذ مشارك.
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