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الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية 
  ردناء التطبيقية في محافظات شمال األالتابعة لجامعة البلق

  
 العجلوني حسن محمود

*  

  
 30/8/2016 تاريخ قبوله     18/4/2016 تاريخ تسلم البحث  

ى أعضاء لد درجة ممارسة الحرية األكاديمية،إلى تعرف الهدفت الدراسة  :ملخص
تطبيقيـة فـي محافظـات    هيئة التدريس في الكليات الجامعية التابعـة لجامعـة البلقـاء ال   

 .ع الباحـث المـنهج الوصـفي المسـحي    ولتحقيق أهداف الدراسـة اتبـ   .المملكة يشمال
ن مجتمـع  تكـو . التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا     جـرى  أداة الدراسـة فـي اسـتبانة    تمثلـت 

وتم اختيار عينة طبقية عشوائية  ،يئة التدريسيةمن أعضاء اله) 373(الدراسة من 
لنتـائج أن المتوسـط الحسـابي    تبـين مـن تحليـل ا    .عضو هيئة تـدريس ) 170(بلغت 
لــدرجات ممارســة الحريــة األكاديميــة لـدى أعضــاء هيئــة التــدريس فــي كليــات     العـام 

حيــث بلــغ المتوســط   ،بدرجــة متوســطة جــاء جامعــة البلقــاء فــي محافظــات الشــمال 
وجــاء مجــال ممارســة الحريــة  ). 1.13(بــانحراف معيــاري  ،)2.67(لهــا  الحســابي

ــة األولــى بمتوســط حســابي           ــة بمجــال المشــاركة فــي صــنع القــرار بالمرتب األكاديمي
) 2.75(بدرجة متوسـطة، تـاله مجـال خدمـة المجتمـع بمتوسـط حسـابي         ،)2.85(

) 2.73(وبدرجـة متوســطة ثــم مجـال البحــث العلمــي حيـث بلــغ متوســطه الحســابي     
ــرًا. ةبدرجــة متوســط  ــدريس بمجــال       ،وأخي ــة الت جــاء مجــال ممارســات أعضــاء هيئ

كمـا تبـين   . وبدرجـة متوسـطة  ) 2.59(التدريس بالترتيب األخير بمتوسط حسـابي  
بين متوسطات ) = 0.05(وجود فروق ذات دالّلة إحصائية عند مستوى الداللة 

واألداة ككل  ،ميع المجاالتاستجابات افراد العينة وفقًا للجنس لصالح الذكور في ج
بينمـا ال توجــد فـروق بـين المتوســطات حـول ممارســة     . عـدا مجـال البحــث العلمـي   

الحريــة األكاديميــة فــي جميــع المجــاالت واألداة ككــل تبعــا لمتغيــري الكليــة والرتبــة     
   .األكاديمية

  ).ضاء هيئة التدريس، جامعة البلقاءالحرية األكاديمية، أع: الكلمات المفتاحیة(

  

  
الجامعـات  و ،بشـكل عـام   التعلـيم العـالي   تعد مؤسسات :مقدمة

وذلك لدورها البارز في  ؛بشكل خاص من أهم المؤسسات المجتمعية
وقـد   .إعداد القوى البشرية ذات الكفاءة في مختلف ميـادين المعرفـة  

ــات  ــت الجامعـ ــة      حظيـ ــق التنميـ ــي تحقيـ ــادي فـ ــدور قيـ ــأتها بـ ــذ نشـ منـ
وســد احتياجــات ســوق العمــل   ،اعيوتحقيــق الرفــاه االجتمــ ،الشــاملة

عــات يتســم دور الجامو .باعتبارهــا قمــة النظــام التعليمــي  ،بشــكل عــام
ــة   ؛والخصوصــية بمزيــد مــن األهميــة  فالجامعــة هــي المؤسســة القيادي

كمـا أنهـا تعـد منبعـا للنمـو       التي تتولى قيادة المجتمـع فكريـا وثقافيـا،   
  .لموضوعي الهادفومصدرا للحوار والنقاش ا ،المعرفي واألخالقي

  
 
  
  

  
_________________________  

ــة   * ــة إكليــة  ، قســم العلــوم التربوي ــاء التطبيقيــة   ،ربــد الجامعي ، إربــد،  جامعــة البلق
  .األردن

  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
 

 The Academic Freedom for Faculty Members at Al-Balqa 
University Collegies in North Jordan  

 
 

Mahmoud H. Al-Ajlouni,  Department of Educational Sciences, 
Irbid University College, Balqa Applied University, Irbid, Jordan.  

 
Abstract: The study aimed to identify the degree of academic freedom 
for faculty members in north jordan at Al-Balqa University Collegies. 
To achieve the objectives of this study, a questionnaire was used after 
determining its validity and reliability. The study population consisted 
of (373) faculty members, out of which (170) members were selected 
in a relatively equal stratified random sample manner. The analysis of 
the data, showed that the general arithmetic mean of the degrees of 
academic freedom by the faculty members was moderate, where the 
mean was (2.67) with a standard deviation of (1.13). The practice of 
academic freedom in the domain of decision making participation was 
on the top with a mean of (2.85), followed by the field of society 
service with a moderate mean of (2.75), then the field of scientific 
research with a moderate mean of (2.73), and finally the field of 
teaching with a moderate mean of (2.59). It was also found that there 
were statistically significant differences, in the sample responses ( 
=0.05), with respect to gender in favor of males. No significant 
differences were found on the total degree of academic freedom and in 
its domains according to the college and academic rank variables. 
(Keywords: Academic Freedom, Faculty Members, Al Balqa 
University). 

  
  

ا في رسم المسارات المستقبلية وتلعب الجامعات دورًا رئيس
وازدادت أهميتها في ظل ما تطرحه العولمة من  ،للدول والمجتمعات
ألنظمة االتصال  تعززها التطورات المتسارعة ،مفاهيم وتطبيقات

باتجاه التكيف مع  قد نجم عن ذلك تحوالت محوريةو. والمعلوماتية
وانتقل التنافس  .ت والمعرفة العالميما يسمى بمجتمع المعلوما

الذي تشهده األسواق العالمية بين الشركات إلى مؤسسات التعليم 
باعتباره العالي، تنافس من نوع جديد محوره اإلبداع والتطوير 

وتشير الدراسات  .للحصول على أعلى المردودات المادية وسيلة
إدارة مؤسسات  واألدبيات السابقة إلى أهمية ذلك الدور الذي تلعبه

التعليم : منها ،خالل الوظائف التي تقوم بها منإعداد المعلمين 
وتنمية البحوث  ،ونشر المعارف، وإعداد الكوادر التعليمية المدربة

الخطيب، ( التربوية، وخدمة المجتمع في العديد من المجاالت
  ).2011 براهيم،إ ؛2003
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يحتم  يم العاليفي طبيعة مؤسسات التعل إن مثل هذا التحول
على أي جامعة ترغب بالنجاح محليا والتنافس عالميا، إعادة النظر 

وكل ما من شأنه التأثير على  ،في عملها ومناخها التنظيمي ورؤيتها
وال يمكن . لتتمكن من الدخول إلى المنافسة العالمية ؛قدراتها

 إال ،وال يمكن أن تكون فعالة ،للجامعات أن تؤدي وظائفها المهمة
إذا توفرت لها أجواء من الحرية في إدارة نشاطاتها العلمية 

. أو في إطار إدارتها ،في إطار تأسيسها ماإ ؛واألكاديمية والبحثية
توفر  ولكي تكون هذه المؤسسات مستجيبة لحاجات الناس، عليها أن
كي  ،الدرجة العالية من الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس فيها

وي اشطن( عمهم التدريسية والبحثية وخدمة المجتميمارسوا مها
  .)2011 ،يعةاومع

 هيئة عضو قيام ،فيما تتضمنه األكاديمية الحرية وتتضمن
 أفكار ومناقشة ،الجامعةفي  المطروحة بتدريس المساقات التدريس

البحثية التي تخدم الجامعة  بالنشاطات قيامه إلى باإلضافة غيره،
حيث يعد الفكر الحر صفة رئيسة من ، )2003شقير، ( والمجتمع

صفات عضو هيئة التدريس الجامعي، ويتيح هذا الجو من الحرية 
  ).1992 وي،االص(بداع إعضو هيئة التدريس بمهامة بتميز وقيام 

إلى أن حرية الفكر تمثل مقوما ) Neave, 2000( وأشار نيفي
رد على وتتمثل في قدرة الف ،أساسيا من مقومات الحرية األكاديمية

بأمانة وإخالص وصدق دون  –بصوت مسموع  –التعبير عن أفكاره 
تعد الحرية األكاديمية من ركائز ممارسة النشاط البحثي  ،لذا .قيود

يحاءات من العديد شكال الضغوط واإلأبعيدا عن كل  ،والتدريسي
. خرىأجهة  أي أم ،الزمالء أم ،سواء السلطة الرسمية ،طرافمن األ

 ينجيو ،)Philip & Altbach, 2005(التيباش ويرى فيليب و
)Yingjie, 2001(  أن جوهر الحرية األكاديمية يتضمن الحق

وصقل أنفسهم، من  ،التدريس في التدريس والبحث هيئة ألعضاء
   .دون السيطرة أو القيود من المؤسسات التي توظفهم

سا الحرية األكاديمية لعضو هيئة التدريس مرتكزا رئي تعدكما 
ضحت معيارا مهما لتطور المجتمعات أظم الديمقراطية التي للن

والدفاع عن  ،ليتمكن من البحث عن الحقيقة، وإبداء اآلراء؛ وتقدمها
 وفق إطار األنظمة الجامعية، والعرف المجتمعي ،وجهات النظر

وقد أصبحت الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة  ).2000الزيدي، (
في  ،يات الجامعات وأهدافهااقيق غالتدريس متطلبًا قبليًا لتح

تحسين مخرجاتها وسعيها نحو االعتماد األكاديمي، وتحقيق الميزة 
ويين المحلي والدولي، حيث إن الحرية تالتنافسية على المس
مجال التدريس في عضو هيئة التدريس لاألكاديمية الممارسة 

يير أساسية اعم تعدوخدمة المجتمع والبحث العلمي،  ،الجامعي
  .لتصنيف الجامعات واعتمادها محليًاومرتكزات 

عقد العديد  جرىفقد  ،وألهمية موضوع الحرية األكاديمية
التي سعت إلى تحديد مفهوم الحرية األكاديمية،  ،من المؤتمرات

ول االذي تن ،للحريات األكاديمية) 1988( "ليما"ومن أهمها إعالن 
إضافة ). 2007 لذيفاني،ا(تحديدا شامًلا لمفهوم الحرية األكاديمية 

مركز عمان لدراسات حقوق ( األكاديميةللحريات  )عمان(عالن إإلى 

، واستقالل مؤسسات التعليم العالي، ةتديمأ) 2016 ،نساناإل
 ،)2016 ،مركز عمان لدراسات حقوق االنسان(والبحث العلمي 

 ،وقد نص على شمول الحرية األكاديمية لحق التعبير عن الرأي
  ). 2006بغدادي، ( لمعلومات، والمعارف وتبادلهاوحق نشر ا

 إلىمنها ما يشير  ،فت الحرية األكاديمية تعريفات عديدةعرو
 ،أنها حق عضو هيئة التدريس في ممارسة نشاطاته التدريسية

رائه وفلسفته وفكره آوالتعبير عن  ،والبحثية وخدمة المجتمع
. جهة كانت أيمعرفته دون أي ضغوط خارجية تمارس عليه من و

فالحرية األكاديمية حق األكاديميين في العمل دون سيطرة  ،وبالتالي
  .)2012 ،الغريب(أو ضغوط خارجية 

الفرصة المتاحة أمام المعلم " بأنها كما تعرف الحرية األكاديمية
والطالب للدراسة والتدريس، دون إكراه أو أي صورة من صور 

بمعنى حرية المعلمين  ؛يةالتدخل الذي يفرض قيودا على تلك الحر
في التدريس بالطريقة التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم المهنية، 

خرين، مع واحترام رأي اآل ،التعبير والتساؤلوحرية الطالب في 
حوالة، ( "مراعاة أن الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة

2012: 20 .(  

) 71 ،1997(وتعرف الموسوعة العالمية للتعليم العالي 
هيئة التدريس والطلبة  أعضاءحرية " بأنها مفهوم الحرية األكاديمية

ضغوط من  أيوبعيدا عن  ،في ممارسة االنشطة الجامعية بكل حرية
فهي تتضمن توفير الحرية لألساتذة للحفاظ على كرامة  ."نوع أي

ألن ضمان هذه الحرية  ؛والبحث العلمي في الجامعة ،مهنة التدريس
وعلى الجامعة  از العمل الوظيفي على أكمل وجه،يفضي إلى إنج

وذلك  ؛لية توفير السبل المختلفة لضمان تحقيق هذه الحريةؤومس
لتحقيق وظائف الجامعة في إطار فلسفة المجتمع وتطلعاته، كما 

رائهم وأفكارهم، آالحرية في التعبير عن  الطلبةتعني منح أو إعطاء 
ضمن ما تحدده  ،لجامعيةوالمشاركة في كل ما يتعلق بشؤونهم ا

  .األنظمة والتعليمات واللوائح الجامعية

الحرية األكاديمية هي  أنب "عمان" وإعالن "ليما"وأكد إعالن 
حرية أعضاء المجتمع األكاديمي فرديا وجماعيا في متابعة المعرفة 
وتطويرها وتحليلها، من خالل البحث والدراسة والتوثيق واإلنتاج 

ويعرف هذا اإلعالن المجتمع  .المحاضرات والكتابةوالتدريس وإلقاء 
األكاديمي بأنه جميع الذين يقومون بالتدريس والدراسة والبحث 

، اإلنسان لحقوق عمان مركز(والعمل في مؤسسة التعليم العالي 
2016.(  

 1915وقد أقرت الجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات عام 
الجامعة بوضع أي قيود قيام  تعريًفا للحرية األكاديمية يتضمن عدم

قيامه بنشاطاته التدريسية أو  الجامعي في ستاذعلى عمل األ
أو فيما يحد من حريته في نشر نتاجه البحثي والمعرفي  ،البحثية

في  مأ ،داخل الصفوف لطلبتهسواء  ،ساليبألبشتى الطرق وا
النشر في المطبوعات من خالل  م، أمحاضراته وندواته الخارجية

 ,Mathew) ماثيو ؤكدوي). 1992 ،وياالص(الجامعة خارج 
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جذور الحرية األكاديمية في  أن من جامعة كورنيل األمريكية (2007
 ،تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر ،يات المتحدة األمريكيةالوال

  . نقلها واقتباسها من الجامعات األلمانية جرىحيث 

يتبين  ،ألكاديميةمن خالل التعريفات السابقة لمفهوم الحرية ا
هيئة  ألعضاءاتفاقها على أنها من ضمن الحقوق التي تتحصل 

نتاج المعرفة وتبادلها بحرية إفي  ،التدريس والطلبة ومجتمع الجامعة
وحرية  ،والنشر العلمي ،من خالل عمليات التدريس والحوار، تامة

  . بداء الرأي في حدود القوانين والتعليمات المنظمةإ

يؤدي إلى  ،الجامعات في األكاديمية الحريات ابغي أن شك وال
 :نشطتها ومخرجاتها من الناحيتينأتراجع الجامعة في مختلف 

مما يؤدي إلى تراجع دور الجامعات في المجتمع  ؛الكمية والنوعية
عداد الكوادر البشرية التي تخدم عمليات إلبصورة عامة كمكان 

  . Prtestou, &(Kayrooz 200(2 التنمية الشاملة

بداع في الوطن إلن انخفاض مستويات اأ"ويعتقد البعض 
 ،العربي مرده غياب الحريات األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي

ونشر المعرفة وتوجيهها وجهات معينة  ،وتقييد حرية البحث العلمي
لفين أ( "من خالل ممارسة الضغوط الخارجية على العلماء والباحثين

  .)16 :2008(يدي اوه

ساسي لتعزيز كشف أال شك أن الحرية األكاديمية متطلب و
ن توفر الجامعات مستوى أالحقائق والتوصل اليها، مما يستدعي 

وفي الوقت نفسه ترتب الحرية األكاديمية  ،من الحرية يًاعال
  ).(Scot, 1999المجتمع الجامعي  أعضاءمسؤوليات كبيرة على 

 ،نسان وفطرتهأن الحرية تتفق مع طبيعة اإل ويرى البعض
والتعبير  ،الختيار ما يراه مناسبا ذكاءوالالقدرة على التمييز  هلديف

نسان الذي ومن الجدير بهذا اإل .سلوب الذي يراهألعنه بالطريقة وا
ن ينطلق من أكراه حتى في دينه، إكرمه الله عز وجل وخيره دون 

ولكن هذا  .جبار من أي جهةإرادته فيما يفعل دون ضغط أو إ
مانة داب وقواعد الصدق واألآن يلتزم أنسان المكرم يجب اإل

   .)2006، الجندي(والصدق والمسؤولية  والفضيلة

حرية البحث العلمي متنوعة تشمل  لحرية األكاديمية أبعادلو
. يا التي يرى أعضاء هيئة التدريس ضرورة بحثهاافي مختلف القض

حرية  ،لجامعيالتي تتيح لعضو المجتمع ا كما تشمل حرية االعتقاد
، وحرية االختيار فيما وفلسفته طار معتقدات المجتمعإاالعتقاد في 

 ضافة إلى حريةإ ،ساليب ومعارف يراها مناسبة لطلبتهأيراه من 
الجعنيني والتل ( يشهاايا التي يعاالتعبير عن الرأي في مختلف القض

  .,Boland) 2003 ؛1997

األكاديمية في من الدراسات موضوع الحرية  عدد ولاوقد تن
 إلىالتعرف  )Keith , 1997(هدفت دراسة كيث  فقد .الجامعات

 أهم إلى والتعرف ،التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية مفهوم الحرية
 أفراد استجابات بين فروق وجود مدى على مع الكشف، محدداتها

 المعهدو األكاديمي، التخصص باختالف األكاديمية الحرية حول العينة

 اعتمدت .يتولونها التي والمناصب إليها، ينتمون التي لمؤسسةاأو 
 من عضوا )89( مقابلة جرى حيث الشخصية، المقابلة على الدراسة
 .كاليفورنيا يةخمس جامعات في وال في هيئة التدريس أعضاء

 أوضحت النتائج أن أعضاء الهيئة التدريسية عرفوا الحرية األكاديمية
يقة، اجراء البحوث دونما تدخل ومضس، وإبأنها حرية التدري

ر طرائقهم وحريتهم في اختيار نصوصهم التي يريدونها، واختيا
بين أنهم يشعرون أن الحرية األكاديمية تكما  .الخاصة بالتدريس

محدودة، ومقيدة بأنظمة المعرفة األكاديمية، وبالمسؤولية المهنية، 
التدريس  هيئةاء أن أعض تبينكما  .يذاء اآلخرينإوبالرغبة في عدم 

بل  ،ال يرون خطرًا كبيرًا وتهديدًا للحرية األكاديمية في جامعاتهم
وتبين  .ية جيدةاكانوا يشعرون أن حرياتهم األكاديمية خاضعة لحم

 التخصص متغير باختالف الدراسة عينة أفراد إجابات بين فروق دوجو
  .ولونهايت التي والمناصب إليها، ينتمون التي المؤسسةواألكاديمي، 

 حرية مدى إلىالتعرف  Rich, 2002)(ريتش  هدفت دراسةو
 التربوية المؤسسات في المدرسين قبل من والممارسات التعبير

األمريكية حسب  المتحدة ياتالوال في فلوريدا منطقة في الحكومية
 الكليات من مدرسًا )131( الدراسة شملت .الحرية األكاديمية

 أما .الدراسة هذه حول تصور واضح لديهم يكون بحيث ،الجامعية
اسلوب دراسة  على اعتمدت فقد السلوب جمع البيانات بالنسبة
 من والممارسة األكاديمية الحرية أن إلى الدراسة توصلت .الحالة

 أن كما بها، المرتبطة الموضوعات نقاش من خالل كانت المدرسين
 ضمن لكن ،في التعبير لحريته المسؤولة يةاالحم مدى يدرك المدرس
 خالل من الدراسية لألمور تعزيز هناك يكون بحيث ،المسؤولية حدود

  .ذلك

 توفير مدى تعرف إلى هدفت دراسة )2002(عواد  بني وأجرت
 هيئة أعضاء لدى األكاديمية للحريات الجامعات األردنية إدارات

 هيئة وأعضاء ،وناألقسام األكاديمي رؤساء يراها كما ،التدريس
تكون مجتمع الدراسة من  .الحكومية األردنية لجامعاتا في التدريس

والجامعة األردنية،  ،عضو هيئة تدريس من جامعة مؤتة) 3320(
و هيئة عض) 398(وجامعة اليرموك، واشتملت عينة الدراسة على 

حيث  ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي .تدريس من الجامعات الثالث
الدراسة  خلصت .فقرة )58( من استبانة تكونت استخدمت الباحثة

 ،األولى المرتبة احتل إذ التدريس، في مجال األكاديمية الحرية رتوف إلى
عدم  إلى النتائج كما أشارت .الرأي عن التعبير حرية مجال تاله ثم

 رؤساء األقسام نظر وجهة بين إحصائية داللة ذات فروقوجود 
م وجود وإلى عد التدريس، هيئة أعضاء نظر ووجهة ،األكاديميين

عدم  إلى إضافة والخبرة، الجنس لمتغيري ُتعزى دالة إحصائيًا فروق
 عن التعبير مجال في التخصص لمتغير إحصائياً ُتعزى دالة فروق وجود
  .الرأي

واقع ممارسة  إلىالتعرف ) 2003(وهدفت دراسة بدران 
 في الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية

 في الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتمثل مجتمع . دنراأل
عضو هيئة تدريس من كليات التربية الرياضية، بواقع ) 200(
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أستاذًا أخذت ) 30(وأستاذًا مساعدًا، ) 50(ومدرسًا، ) 120(
تمثلت  .اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وجرى ،ويابالتس

إعداد استبانة والشخصية،  المقابالت وسائل جمع البيانات في
واقع ممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس  إلىللتعرف 

وقد جاء واقع ممارسة الحرية األكاديمية . بكليات التربية الرياضية
كما  .ضعيًفا ،لدى أعضاء هيئة تدريس بكليات التربية الرياضية
لمتغير الجنس أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا تبعا 

   .لصالح الذكور

دراسة هدفت إلى تقويم  (Brown, 2004)ون اكما أجرى بر
 التغيرات مع التعامل التحفيزية، وكيفية اإلدارية األساليب استخدام
 إطالق مجال في ،األمريكية الجامعات في الحاصلة واإلدارية الثقافية

 تكونت .وآرائه أفكاره عن التعبير في المدرس لدى الحرية األكاديمية
توصلت . المقابلةاستخدم ب ،َامدرس )120( من الدراسة عينة

 الكافية لكي األكاديمية الحرية إتاحة إلى حاجة هناكالدراسة إلى أن 
 الجامعي، األستاذو المؤسسة بين الثقافية الهوة تجسير على تعمل
 التدريس، هيئة أعضاء لدى األكاديمية للحرية هناك احترام يكون بحيث

  .من دونها ال تستطيع الجامعة تحقيق أهدافها ووظائفها الرئيسةو

الوضع  إلىدراسة هدفت التعرف ) 2007(وأجرت أبو حيمد 
معرفة كذلك و الراهن للحرية األكاديمية في الجامعات السعودية،

جابات أفراد الدراسة حول إمدى وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
  ،التخصص العلميو ،ير الجامعةالحرية األكاديمية باختالف متغ

ولتحقيق أهداف  .الجنسوطبيعة العمل الحالي، و ،العلمية ةالرتبو
الدراسة استخدم المنهج الوصفي، واعتمدت االستبانة كأداة 

عضوًا من  )491(تطبيق االستبانة على  جرىحيث  ،للدراسة
أعضاء هيئة التدريس و العمداء والوكالء ورؤساء األقسام

إناثًا من جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد و ذكورًا السعوديين
بينت نتائج الدراسة  .ك فهد للبترول والمعادنجامعة الملو ،العزيز

أن الوضع الراهن للحرية األكاديمية في الجامعات السعودية كان 
متوسطًا بشكل عام، كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة 

فراد الدراسة تبعًا لمتغير التخصص أ استجاباتإحصائيا بين 
  .ومتغير الرتبة العلمية، ومتغير الجنس العلمي،

 إلىلتعرف ادراسة هدفت ) 2008(وكذلك أجرى حمدان 
كما يراها أعضاء  ،العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي

الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، باختالف الجنس، والرتبة 
كون مجتمع ت .المنهج االرتباطي باستخداممية، والخبرة، والكلية، العل

الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح 
، والجامعة )أبو ديس(الوطنية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس 

عضو هيئة تدريس، ) 1498(العربية األمريكية، الذين بلغ عددهم 
وائية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها وقد اختيرت عينة طبقية عش

 جرىولتحقيق أهداف الدراسة  .عضو هيئة تدريس )300(
األولى لقياس الحرية األكاديمية، والثانية لقياس  ،استخدام استبانتين

أن درجة الحرية  تبين .الوالء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية
معات الفلسطينية األكاديمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجا

كانت متوسطة، كما تبين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 .الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية

إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من الحرية 
ة األكاديمية والوالء التنظيمي لدى األعضاء تبعا لمتغيرات الرتب

   .العلمية، ونوع الكلية، والجنس، والخبرة

دراسة هدفت إلى ) 2008(كما أجرى سلمان وأبو حشيش 
تقويم درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أساتذة الجامعات 
الفلسطينية بمحافظة غزة، ومعرفة مدى توافر الحريات األكاديمية 

لها،  لدى األساتذة في الجامعات الفلسطينية، ودرجة ممارستهم
واإلشارة إلى الفروق بين أساتذة الجامعات في درجة ممارسة الحرية 

بلغت عينة  .والجامعة، والخبرة ،الجنس اتاألكاديمية، تبعا لمتغير
في محافظات  ةأستاًذا جامعيا من حملة الدكتورا) 186(الدراسة 

أظهرت النتائج  .فقرة) 50(استخدام استبانة تكونت من  جرى .غزة
جود وبدرجة متوسطة، وجاءت ممارسة الحرية األكاديمية  درجة أن

والجنس على تقديرات  ،الخبرةوأثر لكل من متغير الجامعة، 
  . األساتذة لممارسة الحرية األكاديمية

دراسة هدفت إلى تعرف ) 2009(وأجرى الشبول والزيود 
درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في 

فروق كشف الات األردنية الرسمية والخاصة، كما هدفت إلى الجامع
حصائية في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اإلداللة الذات 

بالجامعات األردنية الرسمية والخاصة للحرية األكاديمية باختالف 
استخدم  .الجنس، والخبرة، والرتبة األكاديمية، ونوع الجامعة

) 4123(مجتمع الدراسة من  وتكون ،الباحثان المنهج الوصفي
اختيار عينة  جرى .عضوًا في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة

 .عضو هيئة تدريس) 632(الدراسة بطريقة عشوائية بلغت 
 .فقرة) 47(بناء استبانة مكونة من  جرىولتحقيق أهداف الدراسة 

توصلت الدراسة إلى أن تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لدرجة 
سة الحرية األكاديمية جاءت متوسطة، كما أظهرت النتائج ممار

تعزى للجنس في مجال اتخاذ  إحصائية وجود فروق ذات داللة
القرار لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في 

 أظهرت فيماالجامعات األردنية الرسمية والخاصة، لصالح الذكور، 
إحصائية تعزى للجنس في  عدم وجود فروق ذات داللةالنتائج 

إضافة إلى وجود . والتدريس ،والبحث العلمي ،مجاالت حرية التعبير
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للرتبة األكاديمية في مجال البحث 
العلمي والتدريس لصالح رتبة األستاذ، ووجود فروق ذات داللة 

امعات إحصائية تعزى لمتغير الجامعة في جميع المجاالت، لصالح الج
   .الخاصة

هدفت إلى  )2011(وفي دراسة أجراها الكندري وشاهين 
وأسس الحرية األكاديمية التي يتمتع بها عضو  الكشف عن مظاهر

والتدريب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي هيئة التدريس في كليات
استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وقد اختيرت عينة  .بدولة الكويت

 .عضو هيئة تدريس) 257(ة عشوائية وبلغ قوامها الدراسة بطريق
همية الحرية أن درجة أوتبين  ،اناستخدام استبانة بناها الباحث جرى
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سس أهمية وألوعدم وجود فروق في تقدير درجة ا ،األكاديمية كبيرة
من  على الرغم ،ومظاهر الحرية األكاديمية تعزى إلى متغير الجنسية

ور الدراسة لصالح اتي تعكس محفضيل لبعض العبارات الوجود ت
ينت استجابات أفراد اويتيين مقابل الوافدين، بينما تبالمواطنين الك

كلية التي يعمل بها العينة تبعا لمتغير الدرجة العلمية، ومتغير ال
ور الدراسة الثالثة، وهي محور األسس والقيم التي االعضو حول مح

بيات الحرية األكاديمية، يجاإومحور  ،تشكل مفهوم الحرية األكاديمية
  . ومحور النظم واللوائح اإلدارية

دراسة هدفت ) 2011(ونة وعساف ويعقوب اكما أجرى الطر
اعتمدت  .واقع الحريات األكاديمية في الجامعات األردنيةإلى التعرف 

لجمع  استبانةالدراسة المنهج الوصفي، حيث استخدم الفريق 
 ،تبعا لمتغيرات الجنس ،ألكاديميةالبيانات عن الوضع الراهن للحرية ا

 نوع عقد العمل،والدرجة األكاديمية، و ،الخبرةو ،الكليةو ،التخصصو

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة . نوع المهمة اإلداريةو
وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة،  ،التدريسية في الجامعة األردنية

أسلوب العينة  احثونالبواستخدم  ،عضوا) 2582( البالغ عددهم
أظهرت  .افرد )607( الطبقية العشوائية، حيث بلغ عدد أفراد العينة

النتائج أن مستوى الحرية األكاديمية لدى أفراد العينة عموما، جاء 
كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بدرجة قليلة،

  .كاديميةالحرية األكاديمية تبعا للجنس والكلية والرتبة األ لمستوى

 إلىفقد سعت التعرف ) 2011(والسعود  ةيباأما دراسة خط
تصورات أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية لدرجة 

استخدم الباحثان  .حريتهم األكاديمية، وعالقة ذلك بإنجازهم البحثي
تكون مجتمع الدراسة  .رتباطيالفي هذه الدراسة المنهج المسحي ا

هيئات التدريسية في الجامعات األردنية، والبالغ من جميع أعضاء ال
أعضاء، ) 510(، وبلغت عينة الدراسة عضوا )4789(عددهم 

 ؛يات جمع البياناتاولغ. اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية جرى
تطوير استبانة لتعرف تصورات أعضاء الهيئات التدريسية  جرى

اسة أن تصورات أظهرت نتائج الدر .لدرجة حريتهم األكاديمية
أعضاء الهيئات التدريسية لدرجة حريتهم األكاديمية، وكذلك 

كما أشارت النتائج إلى . جاءت بدرجة متوسطة إنجازهم البحثي
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات أعضاء الهيئات 

لصالح  ،التدريسية لدرجة حريتهم األكاديمية، تعزى لنوع الكلية
أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغيري  يماف .الكليات اإلنسانية

، وقد جاءت الحرية األكاديمية في الرتبة األكاديمية، وجامعة التخرج
، في حين )3.46(مجال التدريس بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 

البحث العلمي بالمرتبة الثالثة  جاءت الحرية األكاديمية في مجال
  ).3.35( واألخيرة بمتوسط حسابي

 (Hogan, Trotter, 2013)تروتر و فت دراسة هوجانهدو
مقارنتها و ،األكاديمية في الجامعات الكندية واقع الحريةإلى التعرف 

استخدام المنهج  جرىفي كل من مقاطعتي كولومبيا وأونتاريو، وقد 
 ،الشعور باألمن الوظيفيعلى ية وقد تركزت مظاهر الحر .التاريخي

وقدرة عضو هيئة التدريس على  ية من الفصل التعسفي،اوالحم

، والمشاركة في عملية القرارات، وركزت الدراسة طلبتهالتأثير في 
 )مقاطعة كولومبيا(في  أنه حيث تبين ،المقارنة بين المقاطعتين على

كبر من الحرية في المشاركة أيتم إعطاء أعضاء هيئة التدريس درجة 
رغم من أن السلطة بالشؤون األكاديمية للكلية أو المعهد، على ال

فإن السلطة بيد  ،)أونتاريو(بينما في  .األساسية بقيت بيد المجالس
بالرغم من وجود الهياكل  ،وخاصة المالية واألكاديمية ،اإلدارة العليا

   .التنظيمية من مجالس األقسام والكليات

درجة ممارسة إلى تعرف ال) 2015(هدفت دراسة العامري و
أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الباحة، كما الحرية األكاديمية لدى 

الفروق اإلحصائية بين استجابات أفراد  هدفت إلى الكشف عن داللة
 متغيرات العينة حول ممارسة الحرية األكاديمية التي تعزى إلى

ولتحقيق أهداف ). الرتبة األكاديمية، الجنس، الجنسية، نوع الكلية(
أداة  تمثلت. صفي المسحيالباحثة المنهج الو اتبعت ،الدراسة

تكون مجتمع  .التأكد من صدقها وثباتها جرى الدراسة في استبانة
اختيار  وجرى ،ن أعضاء الهيئة التدريسيةم) 985(الدراسة من 

وتبين من تحليل  .الطبقية العشوائيةبأسلوب العينة  عضوًا) 350(
النتائج أن المتوسط الحسابي العام لدرجات ممارسة الحرية 

حيث  ،اديمية لدى أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطةاألك
كما ). 0.75(بانحراف معياري ) 3.13( بلغ المتوسط الحسابي لها

متوسطات استجابات بين ة إحصائية ين وجود فروق ذات داللتب
حول درجات الحرية  جامعة الباحة أعضاء هيئة التدريس في كليات

بينما ال توجد . لصالح الذكوروأبعادها وفقًا للجنس  ،األكاديمية
فروق بين المتوسطات حول ممارسة الحرية األكاديمية في بعد 

الكلية  فروق حول درجات الحرية األكاديمية ووجود. خدمة المجتمع
وفقًا للجنسية لصالح ) البحث العلمي، خدمة المجتمع(على بعدي 
عادها وأب ،وتوجد فروق حول درجات الحرية األكاديمية. السعوديين

وكذلك تبين وجود . وفقًا للكلية الجامعية لصالح الكليات العلمية
التدريس، البحث العلمي، (فروق على الدرجة الكلية وبأبعاد 

ُتعزى إلى متغير الرتبة األكاديمية لصالح ) المشاركة بصناعة القرار
  .عضو هيئة التدريس من رتبة األستاذ

 إال ،العربية الجامعات هتلعب الذي الحيوي الدور من الرغم وعلى
 فعالية على بدورها تؤثر من المشكالت، التي عددا تعاني تزالال  أنها

 الرضا البيروقراطي، وانخفاض التضخم في والمتمثلة العالي، التعليم
 العلمي، بالبحث االهتمام قلة إلى باإلضافة العاملين، لدى الوظيفي

  ).2004الخطيب، ( ليالعا للتعليم النوعية الجودة وانخفاض مستوى

كما تشير بعض الدراسات إلى وجود انتهاكات للحرية 
 األكاديمية، ووجود بعض األخطار التي تهددها في بعض الجامعات

مما أدى إلى خلق مناخ  ؛تسبيهادون توافر أنظمة تشريعية تحمي من
أكاديمي غير مالئم للنمو المعرفي المبدع، ونتج عن ذلك عدم 

قة، وعدم البحث الحر عنها، وربما كان ذلك اإلفصاح عن الحقي
السبب الكامن وراء هجرة عقول عربية مبدعة إلى جامعات أجنبية 

وتحتفل  ،تحترم العقل، وتقدر العلماء، وتثني على جهودهم
  ). 1432القرني، (بإنجازاتهم العلمية والفكرية 
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إلى ما تعانيه معظم ) 2012(يشير ماضي  نفسه وفي السياق
: ومنها ،لتقييد الحرية األكاديمية ،العربية من صور مختلفة الجامعات

ذة والباحثين، وتسلط والبحثي لكثير من األسات نغالق الفكرياال
والمديرين في أمور التعيين والترقية والتدريس ونشر  بعض الرؤساء

التي يتعرض لها بعض  المعلومات، وكذلك بعض صور التمييز
وار الجامعة، وانتهاء بما يعرف في داخل أس والطلبة األكاديميين

عضاء هيئة بعض أدبيات منظمات حقوق اإلنسان بالرقابة الذاتية  أل
نثناء الذاتي للباحثين، وأساتذة الجامعة عن التدريس، وهي تعني اال

الخوض في األمور التي تعترض عليها الحكومات، أو بعض الهيئات 
ا للسالمة، أو حفاًظا على يثارإخوًفا من البطش والتنكيل، و ؛الدينية

  .المنصب اإلداري

 في اتفاوت هناك بأن للدراسات السابق العرض من يتبين
 الجامعات في التدريس هيئة ألعضاء األكاديمية الحرية مستوى
 السياسية الحريات مستوى تفاوت إلى الباحث يعزوه وقد، العربية

 الواقع على تنعكس ما غالبا التي العربية البلدان في واالجتماعية
إلى  ضاأي قد يعود هذا التفاوتو .الجامعات في واإلداري األكاديمي

 ،التفاوت في مستوى وجود ونشاط مؤسسات المجتمع المدني
  .والمنظمات الحقوقية في هذه البلدان

في وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
وفي بناء  ،ديميةحول الحرية األكا تسليط الضوء على األدب النظري

ومناقشة نتائجها، واختلفت عن الدراسات السابقة في  ،أداة الدراسة
بحثها عن مستوى الحرية األكاديمية في بعض الكليات الجامعية التي 

والتي تختلف طبيعة عالقتها مع هذه الكليات  ،تتبع جامعة البلقاء
بية البعيدة عن مركزها الرئيسي بخالف الجامعات األردنية والعر

 .األخرى التي تقع كلياتها داخل حرمها في غالب األحيان

ردنية الحديثة ألجامعة البلقاء التطبيقية من الجامعات ا وتعد
 كلية) 13(حيث تشرف على  ،طرافألجامعة مترامية اهي و ،نسبيا

ومن . البالد إلى جنوبها يمن الكليات الجامعية المنتشرة من شمال
دارتها المركزية في إالتي تطغى على عة خالل الواقع الحالي للجام

وفي ظل تدني عدد األبحاث  .دارة هذه الكليات من مركز الجامعةإ
وخلوها من الجمعيات العلمية والمجالت، باإلضافة إلى  ،المدعومة

أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع،  إسهامعدم وضوح مدى 
يشة الباحث اومشاركتهم بصناعة واتخاذ القرارات، ومن خالل مع
 عددداريا في إلواقع الجامعة من خالل عمله عضو هيئة تدريس و

تولد اإلحساس لديه  ،حدى الكليات التابعة للجامعةإمن المواقع في 
دراسة واقع ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء الهيئة  بضرورة

  . التدريسية فيها

  مشكلة الدراسة

عن درجة ممارسة  تتحدد مشكلة الدراسة في سعيها للكشف
الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية 

كما  .المملكة يالتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في محافظات شمال
أثر بعض المتغيرات على درجة تقدير الحرية  إلىالتعرف  تهدف

  . األكاديمية

  الدراسة  سؤاال
   :يناآلتي لسؤاليناالدراسة الحالية لإلجابة عن  سعت

ما درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس  -1
في  ،في الكليات الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية

 المملكة من وجهة نظرهم؟ يمحافظات شمال

) 0.05α =(هل هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -2
عينة الدراسة حول درجة بين متوسطات استجابات أفراد 

ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس من 
 ،الكلية الجامعيةو ،وجهة نظرهم، ُتعزى إلى متغيرات الجنس

  الرتبة األكاديمية؟و

  أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى ممارسة الحرية 

امعية التابعة األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات الج
مدى وجود فروق  إلىكما هدفت التعرف . لجامعة البلقاء التطبيقية

في استجابات أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات تبعا لبعض 
  .المتغيرات الديموغرافية

 أهمية الدراسة
  : ةتكمن أهمية الدراسة في اآلتي

 يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة المسؤولون باإلدارة العليا
من خالل ما توفره هذه الدراسة  ،وعمادات الكليات ،لجامعة البلقاء

قرار في الجامعة فيما يتصل من تغذية راجعة تساعد متخذي ال
كما . ودرجة ممارسة الحرية األكاديمية في الكليات التابعة لها بواقع

ى في هذا ودراسات أخر تكون هذه الدراسة مرجعا ألبحاث يؤمل أن
الدراسات المحلية  لقلة نظرا ؛والمهتمين الباحثين المجال إلفادة

حول الحرية األكاديمية، وبالتالي قد تفتح المجال أمام المزيد من 
  . الدراسات بهذا المجال

 حدود الدراسة 
  :تتمثل حدود الدراسة الحالية باآلتي

تتحدد موضوعات الدراسة الحالية في : الحدود الموضوعية .1
ية لدى أعضاء هيئة التدريس في ممارسة الحرية األكاديم

في  ،الكليات الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية
المملكة التي تتحدد في مجاالت التدريس،  يمحافظات شمال

 . المشاركة في صنع القرارو خدمة المجتمع،والبحث العلمي، و
 ،ربدإهذه الدراسة على كليات  اقتصرت :الحدود المكانية .2

 .ن التابعة لجامعة البلقاء التطبيقيةوعجلو ،والحصن
اقتصرت هذه الدراسة على عينة  :الحدود البشرية والزمانية .3

 ،وعجلون ،والحصن ،ربدإمن أعضاء هيئة التدريس في كليات 
وجميعها كليات جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، للفصل 

 .م2015/2016الدراسي األول من العام الجامعي 
يتوقف تعميم نتائج الدراسة على  :رائيةالحدود اإلج .4

  .ألداتها) الصدق، والثبات(الخصائص السيكومترية 
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   التعريفات اإلجرائية

  :وهي ،فيما يأتي تعريف لمصطلحات الدراسة الرئيسة

هي حرية األستاذ الجامعي في تدريسه، ": الحرية األكاديمية
را دون أن عبيرا حوفي بحثه، وفي التعبير عن آرائه، ونظرياته ت

 .تي يأخذ بها، أو يدرسهاضطهاد بسبب اآلراء اليكون عرضة لال
وهي حرية عضو هيئة التدريس في سعيه للمعرفة، والتطور العلمي، 
وتبادل المعلومات من خالل البحث العلمي المنظم، والدراسات، 
والمناقشات، والتوثيق، واإلنتاج والتأليف، والترجمة، والخلق، 

 :2009الشبول والزيود، ( "تعليم، والمحاضراتواإلبداع، وال
288 .( 

درجة ممارسة  وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنها
التي يسجلها المستجيب على األداة التي أعدها  الحرية األكاديمية

الباحث، لقياس درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة 
عة البلقاء التطبيقية في التدريس في الكليات الجامعية التابعة لجام

البحث والتي تتحدد في مجاالت التدريس، المملكة  يمحافظات شمال
  . المشاركة في صنع القرارو خدمة المجتمع،والعلمي، 

عضو هيئة التدريس في هذه ويقصد ب: عضو هيئة التدريس
كل من يقوم بالتدريس، أو العمل البحثي، ويعمل أستاًذا،  الدراسة

أو مدرسا، في جامعة البلقاء  ،رًكا، أو أستاًذا مساعداأو أستاًذا مشا
  .2016 /2015التطبيقية للعام الجامعي 

 الدراسة هذه في بها ويقصد: التطبيقية البلقاء جامعة
 في المجتمع كليات على باإلشراف للقيام نشاؤهاإ جرى التي الجامعة
 لياتك إلى معظمها تحويل جرى والتي ،الهاشمية ردنيةاأل المملكة
  .السلط مدينة في مركزها ويقع، جامعية

 الشمالية المنطقة الدراسة هذه في بها ويقصد: ردناأل شمال
  .وجرش وعجلون إربد محافظات تضم التي األردن من

   منهجية الدراسة

لمالءمته  ؛بصورته المسحية استخدام المنهج الوصفي جرى
  .وحدودها ،وأسئلتها ،وطبيعة الدراسة، وأهدافها

 مع الدراسةمجت

أعضاء هيئة التدريس في  تكون مجتمع الدراسة من جميع
الكليات الجامعية الثالث التي شملتها الدراسة للعام الجامعي 

) 134(منهم  ،)373( والبالغ عددهم اإلجمالي 2015/2016
عضوا في كلية ) 101(و ،%) 36( عضوًا في كلية اربد بنسبة

ي كلية الحصن بنسبة عضوا ف) 138(و ،%)27(عجلون بنسبة 
وقد بلغ عدد األعضاء الذكور في مجتمع الدراسة  .%)37(
) 107(في حين بلغ عدد اإلناث  ،%)71(بنسبة  عضوا )266(

وفقًا  توزع مجتمع الدراسة) 1(جدول الويبين %). 29(بنسبة 
  :لمتغيراتها المستقلة

   قلةمجتمع الدراسة وفقًا لمتغيراتها المست أفرادتوزع ): 1(جدول 

  الكلية 

 الرتبة األكاديمية
  المجموع الكلي  كلية عجلون كلية الحصن ربدإكلية 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 18 71  6  19 7 30 5 22 أستاذ مشارك فاعلى

 26 76  9  20 10 29 7 27 ستاذ مساعدأ
 63 119  18  29 6 56 39 34 مدرس

 107 266  33  68 23 115 51 83 المجموع 
 373  101 138  134 اإلجمالي

  

  عينة الدراسة
 اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت جرى

وقد . مع الكليمن المجت% 48تمثل ما نسبته  ً،عضوا )180(

ويبين  .ستبانة صالحة لعملية التحليلا) 170(استعادة  جرى
 ،يةتوزع أفراد العينة النهائية حسب متغيرات الكل) 2(الجدول 
  . األكاديمية والرتبة ،والجنس

  عينة الدراسة وفقًا لمتغيراتها المستقلة أفراد توزع): 2(جدول 

  الكلية 

 الرتبة األكاديمية
  المجموع الكلي  كلية عجلون كلية الحصن ربدإكلية 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 9 32  3  8 3 14 3 10 علىأأستاذ مشارك ف
 12 34  4  9 5 13 3 12 استاذ مساعد

 29 54  9  13 3 26 17 15 مدرس
 50 120  16  30 11 53 23 37 المجموع 
 170  46 64  60 اإلجمالي
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أن النسب المئوية ألعضاء هيئة ) 3(جدول المن  يتبين
   .لة ومقاربة لتوزيعهم في العينةالتدريس في مجتمع الدراسة مماث

  )االستبانة( أداة الدراسة

ى نتائج األبحاث والرسائل العلمية والدراسات بعد الرجوع إل
 دراسة مثل ،السابقة ذات الصلة بموضوع الحريات األكاديمية

 وعساف ونةوالطرا ،)2011( والسعود يبةوخطا ،)2015( العامري
بناء أداة  جرى )2009( والزيود الشبولو ،)2011( ويعقوب

 جرىو .فقرة) 32(تكونت بصورتها النهائية من  الدراسة التي
استخدام المعيار اآلتي للحكم على درجة ممارسة الحريات األكاديمية 
للفقرة أو المجال، وذلك بتحديد مدى الدرجات بحساب الفرق بين 

) 5(ثم قسمة الناتج على  ،)1(وأدنى قيمة ) 5(أعلى قيمة 
 جرىوعليه  .وهي طول الفئة ،)0.80(القسمة  مستويات فكان ناتج
  :المعيار اآلتيتفسير النتائج وفق 

  .درجة قليلة جدا     1.8أقل من 

  .درجة قليلة   2.6إلى أقل من  1.8من 

  .درجة متوسطة   3.4إلى اقل من  2.6من 

  .درجة كبيرة   4.2إلى اقل من  3.4من 

  .درجة كبيرة جدا     فأكثر 4.2من 

  وثباتها أداة الدراسة صدق

التأكد من الصدق  جرىللتأكد من صدق أداة الدراسة 
من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس  عشرةبعرضها على  ،اهريالظ

كد من صدق البناء من خالل أالت جرىكما . ردنيةألفي الجامعات ا
عضو هيئة تدريس ) 30(تطبيق األداة على عينة استطالعية قوامها 
حساب معامل  وجرى ،من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها

. لمجال الذي تنتمي له الفقرةاالرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة ا
حساب معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة  جرىكما 

كد من ثبات األداة بحساب معامل أالت جرىكما . داةألالكلية ل
بعد تطبيق األداة مرتين على ) ثبات االستقرار(االرتباط بيرسون 

حساب  جرىكما . سبوعانأنة االستطالعية بفارق زمني مدته العي
وكانت جميع . )لفاأكرونباخ (التساق الداخلي عن طريق معامل ا

مما يجعل الباحث ؛ حصائيا ومرتفعةإمعامالت االرتباط السابقة دالة 
  .وثباتها لصدق األداة ًامطمئن

  متغيرات الدراسة

  :الدراسة على المتغيرات اآلتية اشتملت

 : وهي كاَالتي ،المتغيرات المستقلة: أوًال

على، أأستاذ مشارك ف(وله ثالث فئات  األكاديمية متغير الرتبة -
  ).أستاذ مساعد، مدرس

  ).ذكر، أنثى( انوله فئت ،متغير الجنس -

ربد، كلية الحصن، كلية إكلية (وله ثالث فئات  ،متغير الكلية -
  ).عجلون

درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء  :المتغير التابع: ثانيًا
  .جامعة البلقاء في محافظات الشمال في كليات هيئة التدريس

   المعالجات اإلحصائية

من األساليب والمعالجات اإلحصائية  عدداستخدام  جرى
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

معامل ارتباط  استخدام جرىحيث  ،)SPSS( للعلوم االجتماعية
المتوسطات الحسابية و ،)ألفا كرونباخ( معاملو ،)بيرسون(

لعينتين  )ت(استخدام اختبار  جرىكما  .واالنحرافات المعيارية
 One-way)ين أحادي البعد ا، واختبار تحليل التبمستقلتين

ANOVA).  

  نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

الدراسة، وذلك على  سؤاليعرض النتائج وفقًا لتسلسل  جرى
  : النحو اآلتي

  

  ل ومناقشتهنتائج السؤال األو

ما درجة توفر الحرية األكاديمية "نص السؤال األول على 
جامعة البلقاء في محافظات  لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات

   .الشمال من وجهة نظرهم؟

حساب المتوسطات الحسابية  جرىلإلجابة عن السؤال األول 
ن وكانت كما يبي ،الستجابات أفراد العينة واالنحرافات المعيارية

   .)3(جدول ال

  .تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت األداة مرتبة): 3(جدول 

  الدرجة  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مجال الحرية األكاديمية  م

  متوسطة  1 99. 2.85  .المشاركة في صنع القرار  4
 متوسطة  2 98. 2.75  .خدمة المجتمع  3
 متوسطة  3 1.03 2.73  .البحث العلمي  2
 متوسطة  4 1.19 2.59  .التدريس  1

 متوسطة  1.13 2.67  الدرجة الكلية لممارسة الحرية األكاديمية 
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أن المتوسط الحسابي العام لدرجات ) 3(جدول اليتبين من 
 ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات

بدرجة متوسطة، حيث بلغ  جاء جامعة البلقاء في محافظات الشمال
وتدل  .)1.13(بانحراف معياري ) 2.67( المتوسط الحسابي لها

راء أعضاء هيئة آين اهذه القيمة لالنحراف المعياري على تب
في تقديرهم  جامعة البلقاء في محافظات الشمال التدريس في كليات

   .لتوفر الحرية األكاديمية

سة الحرية األكاديمية، فقد مجاالت ممار بترتيب فيما يتعلقو
ممارسات الحرية األكاديمية بمجال المشاركة في صنع  مجال تصدر

وبانحراف  بدرجة متوسطة، جاءو ،)2.85(القرار بمتوسط حسابي 
ممارسات الحرية األكاديمية بمجال  مجال هاتبع ،)0.99( معياري

 ، وبدرجة متوسطة)2.75(خدمة المجتمع بمتوسط حسابي 
ممارسات  مجال ها بالرتبة الثالثة، ثم تبع)0.98(وبانحراف معياري 

 حيث بلغ متوسطه ،الحرية األكاديمية بمجال البحث العلمي
وأخيرًا  .بدرجة متوسطة وجاء) 1.03(، بانحراف معياري )2.73(

مجال ممارسات أعضاء هيئة للحرية بمجال التدريس بالترتيب  حًل
، )1.19(وبانحراف معياري ، )2.59(بمتوسط حسابي  األخير

   ة متوسطةبدرجو

يعزو الباحث هذه الدرجة المتوسطة لممارسة الحرية و
 ،األكاديمية في الكليات إلى المركزية السائدة في الجامعة بشكل عام

وسطوة التعليمات واللوائح التي تقيد ممارسات أعضاء هيئة 
ذ إ ؛غياب ثقافة الجامعة األكاديميةو ،تاالفي مختلف المج ،التدريس

الكليات الجامعية تعاني من ثقافة كليات المجتمع التقليدية  تزال ما
وغياب الخيارات التي تتصف بها  ،القائمة على نمط البرامج التقليدية

 كلها فنمط الدوام والمناخ والثقافة السائدة تفتقر. المرحلة الجامعية
عات من االنفتاح وحرية اختيار ن تتمتع به الجامأإلى ما يجب 

والتعبير عن الرأي  ،ساليب التدريس وخدمة المجتمعأالمصادر و
يفسر  وقد .بحرية تامة ودون تدخل وتوجيه ،طر البحثيةألواختيار ا

إلى حقيقة  ،المشاركة بصناعة القرار في المرتبة األولى يءالباحث مج
كثر وضوحا ألا طار المشاركةإوهي  ،قسام متكررةألاأن اجتماعات 

ن كانت إو ،لدى أعضاء هيئة التدريس في عملية صناعة القرارات
وقرارات االبتعاث  يناتيفالتع ،هذه المشاركة شكلية وغير كافية

 ،دارات العلياإلغالبا ما تتم من ا ،يااوالمؤتمرات وغيرها من القض
ن تكون أالتي يفترض  ،قسام األكاديميةألدون مشاركة حقيقة ل

 يءولعل مج .ساسية التي تنطلق منها مثل تلك القراراتألا الوحدات
 ،خيرةة في مجال التدريس في المرتبة األمجال الحرية األكاديمي

يعكس ضيق خيارات أعضاء هيئة التدريس في الحرية باختيار 
 األمورفجميع هذه  .المساقات التي يدرسونها والمراجع والمصادر

لمساق ال ل المقرر تى الكتابح ،مقررة سلفا لعضو هيئة التدريس
ناهيك عن القيود التي تحد من  ،خيار فيه لعضو هيئة التدريس

  .بداء الرأي بهذه المساقاتإقدرته على 

 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من وقد

ودراسة  ،)2011( يبة والسعوداودراسة خط ،)2015(العامري 
ودراسة  ،)2009( لزيودودراسة الشبول وا ،)2008( حمدان

حيث  ،)2007( ودراسة أبو حيمد ،)2008( سلمان وأبو حشيش
 جاء مستوى ممارسة الحرية األكاديمية بالدراسات السابقة

   .متوسًطا

حالية مع نتائج دراسة كل من بينما اختلفت نتائج الدراسة ال
حيث جاء مستوى ممارسة الحرية  ،)2011( نيوآخر ةوناالطر

حيث جاء واقع ممارسة  ،)2003( ودراسة بدران ،تدنيااألكاديمية م
 الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة تدريس بكليات التربية الرياضية

التي خلصت ) 1994( كما اختلفت مع نتائج دراسة عبيد. ضعيًفا
  .إلى أن واقع الحريات األكاديمية في مصر قد تقلص وتضاءل

لحالية مع نتائج الدراسات أما من خالل مقارنة نتائج الدراسة ا
استعراضها بالسابق من حيث ترتيب أبعاد  جرىالسابقة التي 

ع نتائج الدراسة م اختلفت جزئيا ممارسات الحرية األكاديمية، فقد
التي تصدر فيها مجال ) 2011( يبة والسعودانتائج دراسة خط

، بينما اتفقت معها )3.46( التدريس الرتبة األولى بمتوسط حسابي
 مجال البحث العلمي بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي يءي مجف
التي جاء ) 2008( ، كما اختلفت مع نتائج دراسة حمدان)3.35(

، في %)75.8(بالمرتبة األولى بنسبة مئوية  )بعد التدريس( فيها
مجال البحث العلمي بالمرتبة الثالثة  يءحين اتفقت معها في مج

المشاركة في  ختلفت معها في مجالا فيما، %)66.6(بنسبة مئوية 
 الذي جاء في المرتبة الرابعة بنسبة مئوية بلغت اتخاذ القرار

)58 .(%  

الحالية مع نتائج دراسة الشبول  ةكما اختلفت نتائج الدراس
حيث تصدر مجال التدريس مجاالت الحرية  ،)2009( والزيود

لمي ، في حين جاء البحث الع)3.63(األكاديمية بمتوسط حسابي 
، بينما جاء مجال )3.23(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

 المشاركة في صنع القرار في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي
 عواد بني نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة كما اختلفت ،)2.93(
التدريس  في مجال األكاديمية الحرية التي جاءت بها) 2002(

  .األولى بالمرتبة

الحرية األكاديمية  ما يتعلق بكل مجال من مجاالتأما بالنسبة ل
  : على النحو اآلتي فكانت

   مجال التدريس: المجال األول .1

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جرى

  ). 4(جدول اللفقرات مجال التدريس، وكانت النتائج كما في 
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  لفقرات مجال التدريس مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 4(جدول 

  الدرجة  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارات  م
 متوسطة  1 1.28 2.93  .راه مناسبًاأتوزيع مفردات المساقات التي أدرسها بالشكل الذي   3
 متوسطة  2 1.30 2.69  .دحأدون ضغوط من لهم  العالمات الحقيقية تقييم طلبتي ووضع  6
 متوسطة  3 1.36 2.64  .أدرسهاالتحدث في الموضوعات ذات العالقة بموضوع المادة التي   1
 متوسطة  3 1.39 2.64  .قوم بتدريسهاأتحديد المصادر العلمية للمادة التي   2
 متوسطة  5 1.35 2.61  .سلوب التدريس المناسب للمقررات التي أدرسهاأار ياخت  5
 متوسطة  6 1.38 2.56  .المساقات التي أدرسها بحرية تامة اختيار  4
 متوسطة  6 1.40 2.56  .تفسير الحقائق العلمية للطلبة في نطاق معرفتي المتخصصة  7

  متوسطة  1.19 2.59  الكلي

  

الحسابي العام لدرجات  المتوسط أن) 4(جدول اليتبين من 
 ،جال التدريسممارسات أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية بم

وقد  .)1.19(وبانحراف معياري متوسطة بدرجة ) 2.59(بلغ 
وحت اوتر ،رات هذا المجال بدرجة متوسطةجاءت جميع فق
وتعكس االنحرافات المعيارية  ،)2.56إلى  2.93(متوسطاتها بين 

فراد العينة أراء آين االواحد صحيح لجميع الفقرات تب علىالتي تزيد 
وجاء في المرتبة األولى الفقرة التي . تحول مضمون هذه الفقرا

تتحدث عن حرية أعضاء هيئة التدريس في توزيع مفردات المساقات 
بالشكل الذي يرونه مناسبا بمتوسط حسابي  ،التي يدرسونها

 ؛يبدو ذلك منطقيا وقد). 1.28( وانحراف معياري) 2.93(
مكنه يولكن ال  ،خير مفردات المساقأفالمدرس يمكنه تقديم وت

للتان ابينما جاءت الفقرتان . تغيير أو تحديد هذه المفردات
وتفسير  ،تتحدثان عن اختيار المساقات التي يدرسونها بحرية تامة

في المرتبة  الحقائق العلمية للطلبة في نطاق المعرفة التخصصية
 .لكليهما) 02.56(بمتوسط حسابي االخيرة 

س كتاب أو عادة يتم إلزام عضو هيئة التدريس بتدريفي الو
دراسة  وهذا يختلف مع نتائج .محدد في خطة المساق مرجع معين
التي أشارت إلى أن حق عضو هيئة التدريس في ) 2007(أبو حيمد 

 تاركته في وضع محتوى المساقات جاءاختيار طريقة التدريس ومش
 ،)2008(كما تختلف مع ما جاء في دراسة حمدان  بدرجة كبيرة،

وتختلف أيضًا مع  ات بدرجة كبيرة جدًا،حيث جاءت هذه الممارس
 حيث جاءت هذه الفقرات ،)2009(نتائج دراسة الشبول والزيود 

   .بدرجة كبيرة

العامري  دراسة وتتفق نتائج هذه الفقرات جزئيا مع نتائج
حيث جاءت الفقرة التي  ،)2007(دراسة أبو حيمد و ،)2015(

لدراسية تتحدث عن حق عضو هيئة التدريس في وضع الخطط ا
  . للمواد التي يدرسها متوسطًا

  مجال البحث العلمي: المجال الثاني .2

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جرى

  ). 5( وكانت النتائج كما في الجدول ،لفقرات هذا المجال

  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البحث العلمي مرتبة ): 5(جدول 

  الدرجة  الرتبة  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارات  م
  متوسطة  1 1.15 2.88  .اختيار موضوعات البحوث التي أجريها  8

 متوسطة  1 1.29 2.88  .حضور المؤتمرات المحلية داخل المملكة  13
 متوسطة  3 1.27 2.87  .تشكيل فرق البحث مع زمالئي داخل الجامعة  11
 متوسطة  4 1.23 2.84  .حضور المؤتمرات الدولية خارج المملكة  15
 متوسطة  4 1.30 2.84  .نتاجي البحثيإالتقدم للترقية العلمية في ضوء   16
 متوسطة  6 1.32 2.82  .يات البحث العلمياالحرية في السفر خارج البالد لغ  14
 متوسطة  7 1.25 2.73  .خاصة إلجراء البحوث ية أوالحصول على الدعم المالي من جهات حكوم   10

 متوسطة  8 1.32 2.70  .جريهاأاختيار المجالت والدوريات وأوعية النشر للبحوث التي   9
 متوسطة  9 1.36 2.65  .مشاركة باحثين في مشروعات بحثية خارج الجامعة  12

 متوسطة  99. 2.85  الدرجة الكلية

  

فقرات هذا المجال جاءت جميع أن ) 5(جدول اليتبين من 
 ،)2.65ـــ  2.88(وحت متوسطاتها بين اتر حيث ،بدرجة متوسطة

مما  ؛واحد صحيح علىوجميعها جاءت بانحرافات معيارية تزيد 

وقد جاءت الفقرة التي . يدل على اختالف المستجيبين في تقديرها
 ،تتحدث عن حرية عضو هيئة التدريس باختيار موضوع بحثه

وانحراف معياري  ،)2.88(لى بمتوسط حسابي بالمرتبة األو
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ن أتعود إلى حقيقة  قدن هذه النتيجة أويعتقد الباحث  .)1.15(
الجامعة ال تتدخل في اختيار الموضوعات البحثية التي تحكمها 

بحاث أعضاء هيئة التدريس ذات أن معظم أخصوصا  ،التخصصية
في ظل  ال تستلزم موافقة الجامعة المسبقة عليها ،طابع شخصي

يتها ابحاث غأبحاث ألومعظم هذه ا ،بحاثألعدم دعم الجامعة لهذه ا
واتفقت نتيجة هذه الفقرة تحديدًا مع نتيجة دراسة أبو  .ةالترقي

التي تبين فيها أن من أكثر مظاهر مجال حرية ) 2007(حيمد 
حرية اختياره  ،عضو هيئة التدريس توفرًا في الجامعات السعودية

وتختلف مع نتائج دراسة  .العلمية التي يجريهاضوعات بحوثه لمو
خيرة الفقرة التي وجاءت بالمرتبة األ .)2009(الشبول والزيود 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمشروعات بحثية خارج  تشير إلى
حيث  ،)1.36(وانحراف معياري ) 2.65(الجامعة بمتوسط حسابي 

قرات بدرجة جميع الف يءويفسر الباحث مج .جاءت بدرجة متوسطة
اختيار المجالت والدوريات وأوعية  نأيعود إلى  قد بأنه متوسطة

وفق  يكون ،النشر للبحوث التي يجريها أعضاء هيئة التدريس
اهتمامات المجالت العلمية نفسها، وباالعتماد على السرعة في 

 ،ن تكون المجالت محكمةأالجامعة  ما يهم نأالنشر العلمي، و
. أو مراكز بحثية ذات سمعة طيبة ،ةوتصدر عن جهات جامعي

باإلضافة إلى أنه بالرجوع إلى اللوائح والتنظيمات المنظمة لترقيات 
 فظات الشمالجامعة البلقاء في محا أعضاء هيئة التدريس في كليات

   .ال تشترط مجالت بعينها

يعود قد  ،الحريات األكاديمية تدنيويعتقد الباحث أن سبب 
 ،يراداتن الجامعات التي تعاني من شح اإلم كون جامعة البلقاء إلى

هم قد يسالتي قد ال تسمح بالتوسع بالنفقات على البحث العلمي، و
الموارد المالية، باإلضافة  قلةفي  غياب الدعم المؤسسي الخارجي

إلى أن معظم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وظيفتهم األساسية 
التدريس للبحث العلمي  وربما سفر أعضاء هيئة ،تتعلق بالتدريس

وعدم التغيب  ،واجبهم األساسي، وهو إعطاء المحاضرات يعوققد 
عنها، باإلضافة إلى غياب تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة 

وخاصة بالجهات التي تتطلب تكاليف السفر  ،بالمؤتمرات العالمية
  . وغيرها ،وتذاكر السفر ،واإلقامة ،العالية من حيث اإلعاشة

) 2007(اتفقت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة أبو حيمد و
التي توصلت إلى أنه من أهم العوامل التي تحد من الحرية 

عدم توافر المتطلبات األساسية  ،األكاديمية في الجامعات السعودية
بينما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  .الالزمة للبحث العلمي

تدعم الجامعة "ت الفقرتان حيث جاء ،)2009( الشبول والزيود
تسمح الجامعة بالحصول على "و ،"اإلنتاج العلمي الذي أقوم به

بدرجة  "الدعم المالي من جهات حكومية وخاصة إلجراء البحوث
  .متوسطة

حساب  جرى: مجال خدمة المجتمع: المجال الثالث .3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا 

  ). 6(جدول الكما في  نتائجوكانت ال ،المجال

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال خدمة المجتمع مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية): 6(جدول 

  العبارات  م
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

  درجة

  الممارسة

 متوسطة  1 1.17 2.87  .لجامعياالنضمام إلى هيئات العمل التطوعي خارج الحرم ا  20
 متوسطة  2 1.25 2.82  .المشاركة في الندوات وورش العمل في المجتمع المحلي  22
 متوسطة  3 1.23 2.79  .نشاء جمعيات خدمية مجتمعيةإالمشاركة في   18
 متوسطة  4 1.32 2.78  .نشطة العمل التطوعي داخل الحرم الجامعيأممارسة   17
 متوسطة  5 1.26 2.68  .في ميدان تخصصي الذي أعمل بهتأسيس جمعيات علمية   24
 متوسطة  6 1.28 2.66  .المشاركة في عضوية مؤسسات المجتمع المحلي  23
 متوسطة  7 1.29 2.64  .التواصل مع المؤسسات االجتماعية ذات العالقة بتخصصي األكاديمي  19
 يلةقل  7 1.28 2.55  .تقديم االستشارات والخبرات للمجتمع المحلي  21

  متوسطة  1.03 2.73  المجال ككل
  

متلك الحرية في ممارسة أ"أن الفقرة  )6( جدولاليتبين من 
جاءت بالمرتبة األولى " أنشطة العمل التطوعي داخل الحرم الجامعي

وانحراف  )2.87(من بين فقرات هذا المجال بمتوسط حسابي 
عمل وقد يفسر ذلك بتشجيع الجامعة أنشطة ال .)1.17(معياري 
، وحرص أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في مثل هذه التطوعي
 .دارتهاإونين مع الجامعة وامما يظهرهم متفاعلين ومتع ،االنشطة

حيث جاءت  ،)2007(حيمد  وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أبو
حق عضو هيئة التدريس في االسهام في "الممارسة التي تنص على 

 ،، بدرجة كبيرة"ية داخل المجتمعالنشاطات والخدمات التطوع
في ميدان  ،لدي الحرية في تأسيس جمعيات علمية"وجاءت الفقرة 

وانحراف  )2.66( بمتوسط حسابي" تخصصي الذي أعمل به
سيس مثل هذه أت بأنويفسر الباحث سبب ذلك  .)1.26(معياري 

قلما توجد في  كلذل ،خرى خارج الجامعةأنظمة أالجمعيات تحكمه 
ن الخشية أردنية بصورة عامة مثل هذه الجمعيات، كما ألت االجامعا

 ،دارات هذه الجامعاتإلدى  ةس هذه الجمعيات موجوديمن تسي

 . لذلك ال تشجع قيامها
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بدرجة متوسطة حيث  وجاءت بقية الفقرات في هذا المجال
وجاء في  .)2.55-2.87(وحت متوسطاتها الحسابية بين اتر

 ،هيئة التدريس وبمشاركة عض تشير إلىتي خيرة الفقرة الألالمرتبة ا
وبدرجة ) 2.55(في تقديم االستشارات للمجتمع بمتوسط حسابي 

نشطة أبعض القيود على  وقد تعزى هذه النتائج إلى. قليلة
 دارة الجامعةإكاشتراط موافقة  ،ومشاركات أعضاء هيئة التدريس

يجة مع وتختلف هذه النت مجلسي القسم والكلية، على توصية بناًء
حق عضو هيئة " الفقرةحيث جاءت  ،)2007( دراسة أبو حيمد

التدريس في المشاركة في تقديم االستشارات للجهات الخاصة داخل 
   .بدرجة متوسطة "المجتمع

 جرى: مجال المشاركة في صناعة القرار: المجال الرابع .4
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

وكانت النتائج كما في  ،كة في صناعة القرارمجال المشار
 ). 7(جدول ال

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المشاركة بصناعة القرار مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية ): 7(جدول 

  الفقرة  م
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

  درجة

  الممارسة
 كبيرة  1 1.11 4.16  .في القرارات الخاصة بقبول الطلبة في القسم المشاركة  30
 متوسطة  2 1.14 2.83  .المشاركة في بناء الخطة االستراتيجية للجامعة  27
 متوسطة  3 1.09 2.79  .التعبير عن رأيي في مجلس القسم بحرية  25
 متوسطة  4 1.14 2.75  . المشاركة في صنع القرارات الخاصة بتعيين أعضاء جدد في القسم  26
 متوسطة  5 1.26 2.72  . رسم سياسة سياسة القسم الذي أعمل به  28
 متوسطة  5 1.36 2.72  .في صنع القرارات الخاصة بأنشطة القسم المختلفة المشاركة  32
 متوسطة  7 1.36 2.64  .المشاركة في قرار فتح برامج جديدة في القسم  29
 متوسطة  8 1.38 2.61  .بتعديل الخطط الدراسيةالمشاركة في صنع القرارات الخاصة   31

  متوسطة  98. 2.75  المجال ككل
  

في القرارات  المشاركة"أن الفقرة ) 7(جدول اليتبين من 
جاءت في المرتبة األولى بمتوسط " الخاصة بقبول الطلبة في القسم

وبدرجة  ،)1.11(وانحراف معياري  ،)4.16(حسابي على التوالي 
ي الترتيب الفقرة الخاصة بالمشاركة في بناء الخطة تالها ف. كبيرة

وانحراف معياري  ،)2.83(االستراتيجية للجامعة بمتوسط حسابي 
خيرة الفقرة التي ألوجاء في المرتبة ا. وبدرجة متوسطة ،)1.14(

في صنع القرارات الخاصة  ،مشاركة أعضاء هيئة التدريس تشير إلى
ة ، وجاءت بقي)2.61(ي بتعديل الخطط الدراسية بمتوسط حساب

في صنع  المشاركة يءوقد يفسر مج. الفقرات بدرجة متوسطة
القسم بدرجة كبيرة إلى حرص  القرارات الخاصة بقبول الطلبة في

وحضور  ،الجامعة على مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس
نظمة وتعليمات تفرض على أالتي تحكمها اجتماعات مجلس القسم، 

عداد التي يتم قبولها في ألتي غالبا ما توصي باوال ،الجميع الحضور
كما أن كل عضو هيئة تدريس هو عضو في  ،التخصصات في القسم

ويشارك مشاركة فعالة في اتخاذ  ،مجلس القسم الذي ينتمي إليه
وفق  -باإلضافة إلى أن عليهم القرارات التي تصدر عن القسم،

على مستوى  ،راتمسؤولية مشتركة لمناقشة واتخاذ القرا -القانون
وتتفق هذه  .قسمهم األكاديمي، مما جعل هذه الحرية بدرجة عالية

جاءت مشاركة عضو  حيث ،)2007(النتيجة مع دراسة أبو حيمد 
بينما تختلف  هيئة التدريس في صنع القرار الجامعي بدرجة كبيرة،

 ،)2009( نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الشبول والزيود
تمتع األقسام بصالحية "التي تنص على  ممارسةوتحديدا في ال

 .حيث جاءت بدرجة كبيرة"رسم الخطط الدراسية للقسم وتعديلها 

 ،ينات في القسميالتع أن تعزى هذه النتائج إلى قضاياويمكن 
الغالب يتم تشكيل لجنة ُثالثية أو  وفي .وتعديل الخطط الدراسية

م التدريس بالقس القسم المعني من أساتذة أعضاء هيئة من أكثر
وغالبًا ما يتم اختيارهم من الرتب  ،يااالمعني لمثل هذه القض

 ،أو من أصحاب الخبرات الطويلة بالقسم المعني ،األكاديمية العالية
لذلك قد ال يشترك  .وربما ال تشمل حديثي العمل باألقسام المعنية

الجميع في تعديل الخطط أو تطوير البرامج المستحدثة، أو لجان 
وتتفق هذه النتيجة  .التعيين واالختيار والمفاضلة للمرشحين للتعيين

حيث جاءت ممارسة عضو هيئة  ،)2007( مع دراسة أبو حيمد
داخل الجامعة  ،في تقديم مقترحاته للقنوات اإلداريةحقه التدريس 

من  ؛بد من فتح مجال أوسع لألعضاء ولذلك ال بدرجة متوسطة،
أحد أهم  يعدحيث  ،هم إلدارة الجامعةرائآيصال مقترحاتهم وإأجل 

مظاهر الحرية األكاديمية لعضو هيئة التدريس، كما أنه يسهم في 
وإحساسهم بأنهم أعضاء فاعلون في  ،رفع الروح المعنوية لألعضاء

 ،)2007( المجتمع األكاديمي، وهذا ما أكدته دراسة أبو حيمد
من أكثر هذا المظهر  اعدحيث ، )Keith , 1997(كيث ودراسة 

  .يجابية لدى أعضاء هيئة التدريسإمفاهيم الحرية األكاديمية 

  نتائج السؤال الثاني ومناقشته

هل هناك فروق دالة إحصائيًا عند "نص السؤال الثاني 
بين متوسطات استجابات أفراد عينة ) 0.05α=(مستوى الداللة 

األكاديمية لدى أعضاء هيئة الدراسة حول درجة ممارسة الحرية 
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من وجهة  ء في محافظات الشمالجامعة البلقا لتدريس في كلياتا
 ؟"األكاديمية والرتبة ،نوع الكليةو نظرهم ُتعزى إلى الجنس،

لإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية 
جامعة  للفروق بين متوسطات تقدير أعضاء هيئة التدريس في كليات

جات الحرية األكاديمية حول در البلقاء في محافظات الشمال
والرتبة نوع الكلية، والجنس، (بمجاالتها وفقًا لمتغيرات الدراسة 

وتحليل  ،لعينتين مستقلتين )ت(استخدام اختبار  جرى ،)األكاديمية
   :وكانت النتائج كاالتي ،األحاديين االتب

  لجنسا متغير). 1

للمقارنة بين متوسطين مستقلين ) ت(استخدام اختبار  جرى
  ).8(جدول في التبين النتائج  كما

  للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقًا للجنس) ت(نتائج اختبار : )8(جدول 

  العدد  الجنس  أبعاد الحرية األكاديمية
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجات

  الحرية
  )ت(قيمة 

  مستوى

  *الداللة

  التدريس
 1.12413 3.0400  120  ذكر

168  3.191 .002 
 1.18581 2.4125  50 أنثى

  البحث العلمي
 98670. 3.0300  120  ذكر

168 1.476 .142 
 99523. 2.7833  50 أنثى

  خدمة المجتمع
 99160. 3.0800  120  ذكر

168 2.883 .004 
 1.02421 2.5875  50 أنثى

  المشاركة في صناعة القرار
 87371. 3.1300  120  ذكر

168 3.264 .001 
 98922. 2.6042  50 أنثى

 الدرجة الكلية لممارسة الحرية األكاديمية
 1.08722 3.0400  120  ذكر

 1.12887 2.5292  50 أنثى 007. 2.717 168
)*0.05 =(  

ة إحصائية عند وجود فروق ذات دالل) 8(دول الج يتبين من
بين متوسطات استجابات أعضاء ) = 0.05(مستوى الداللة 

حول  ،جامعة البلقاء في محافظات الشمال لتدريس في كلياتهيئة ا
ت االوفقًا للجنس في جميع مج ،درجات الحرية األكاديمية الكلية

األداة واألداة ككل عدا مجال البحث العلمي، وقد كانت الفروق 
، الذي بلغ المتوسط الحسابي )أعضاء هيئة التدريس(لصالح الذكور 

عضوات هيئة (مقابل اإلناث ) 3.04(ة لممارستهم للحرية األكاديمي
  ). 2.52(، الذي بلغ متوسطهن الحسابي )التدريس

ناث في إلوقد يعزى ذلك إلى أن عدد الذكور أعلى من ا
قد ال  لديها الوقت وضيق ،طبيعة ظروف عمل المرأةلو ،الجامعات
 مأ ،نشطةألسواء في ا ،الكثير من المشاركات والممارسات اييسر له

ضحت ممارسة هذه الحريات أحتى  ،اللجانفي  مأ ،البحثفي 
ذلك  مؤشرات ومن .ناث في الجامعةإلوتقييدها ثقافة سائدة بين ا

 .الكليات هذهفي  االداري الهرم رأس على واحدة عميدة وجود ندرة
ن الثقافة السائدة بالمجتمع من حصر كثير من المشاركات في أكما 

 .ينعكس على مجتمع الجامعة جعلت ذلك ؛عملية صنع القرار بالذكور
 على ينعكس المجتمع في عام بشكل المرأة حرية واقع أن كما

  .الجامعي المجتمع داخل بالحرية شعورها

واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة سلمان وأبو 
كما التي كانت الحريات األكاديمية لصالح الذكور، ) 2008(حشيش 

الشبول  مع ما توصلت اليه دراسة اتفقت نتائج الدراسة جزئيا
تعزى  إحصائية حيث تبين وجود فروق ذات داللة ،)2009(والزيود 

للجنس في مجال اتخاذ القرار لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 

للحرية األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة، وجاءت 
لحالية مع نتيجة كما اتفقت نتيجة الدراسة ا. الفروق لصالح الذكور

التي تبين فيها ارتفاع ممارسة الحرية ) 2003(دراسة بدران 
األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس من الذكور بكليات التربية الرياضية 

  %.  39.2عن اإلناث، وقد حصلن على نسبة %  44.1 بنسبة

من نتائج  عددمع نتائج الدراسة الحالية بينما اختلفت 
التي لم يتبين فيها ) 2011(كندري وشاهين الدراسات كدراسة ال

واختلفت مع نتائج  .وفقًا للجنس إحصائية وجود فروق ذات داللة
التي تبين فيها عدم وجود فروق ذات داللة ) 2008(دراسة حمدان 

واختلفت  .إحصائية في الحرية األكاديمية لدى األعضاء تبعا للجنس
التي أشارت إلى  )2007(نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة أبو حيمد 

جابات أفراد الدراسة تبعًا إحصائيًا بين إفروق دالة  عدم وجود
التي توصلت إلى عدم ) 2002( عواد بني مع دراسةولمتغير الجنس، 

ونة امع دراسة الطرو الجنس، لمتغير ُتعزى دالة إحصائيًا فروق وجود
التي تبين فيها عدم وجود فروق ذات داللة ) 2011( نيخرآو
  .حصائية بين إجابات أفراد الدراسة تبعًا لمتغير الجنسإ

  لكليةا متغير). 2
للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات تقدير 

 جامعة البلقاء في محافظات الشمال أعضاء هيئة التدريس في كليات
 جرى حول درجات الحرية األكاديمية بمجاالتها وفقًا للكلية،

ين للفروق بين استجابات أفراد العينة ايل التباستخدام اختبار تحل
  ).9(جدول في الكما تبين النتائج  ،)تبعا لمتغير الكلية
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  ين للفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير الكليةانتائج اختبار تحليل التب ):9( جدول

  الداللة  المعنوية مستوى  قيمة ف  المربعات متوسط  الحرية درجات  المربعات مجموع  ينامصدر التب  المجال

  التدريس
 27.556 2 55.112  بين المجموعات

 1.126 167 188.037  داخل المجموعات  حصائياإغير دال  14. 24.473
  169 243.149  الكلي

  البحث العلمي
 8.425 2 16.849  بين المجموعات

 903. 167 150.870  داخل المجموعات حصائياإغير دال  095. 9.325
  169 167.719  الكلي

  خدمة المجتمع
 17.766 2 35.532  بين المجموعات

 874. 167 146.040  داخل المجموعات حصائياإغير دال  062. 20.316
  169 181.572  الكلي

  المشاركة في القرار
 12.922 2 25.843  بين المجموعات

 825. 167 137.768  داخل المجموعات حصائياإغير دال  071. 15.663
  169 163.612  الكلي

  الكلي
 22.452 2 44.904  بين المجموعات

 1.041 167 173.874  داخل المجموعات حصائياإغير دال  013. 21.565
  169 218.778  الكلي

  )= 0.05(دال عند مستوى *

حصائيا في إعدم وجود فروق دالة ) 9(يتبين من الجدول 
أفراد العينة تبعا لمتغير الكلية سواء على أي من مجاالت استجابات 

وقد يعزى ذلك إلى تشابه الظروف في كليات . األداة ككل أواألداة 
القوانين كما أن المملكة،  يجامعة البلقاء في محافظات شمال

والقرارات واللوائح جميعها للكليات الثالث تصدر من المركز لجامعة 
فمن الطبيعي ، ياسات على الكليات الثالثوتطبق نفس الس ،البلقاء

  .ن تكون الحريات المتاحة للجميع هي نفسها في الكليات الثالثأ

داللة اإلحصائية للفروق للكشف عن ال :الرتبة األكاديمية متغيرــ  4
جامعة  أعضاء هيئة التدريس في كلياتطات تقدير بين متوس

األكاديمية حول درجات الحرية  البلقاء في محافظات الشمال
استخدام اختبار  جرىفقد  بمجاالتها وفقًا للرتبة األكاديمية،

ين للفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير اتحليل التب
  ).10(جدول في الكما تبين النتائج  ،الرتبة األكاديمية

  لمتغير الرتبة األكاديمية نتائج اختبار تحليل التبأين للفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا ):10( جدول

  ينامصدر التب  المجال
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  قيمة ف

  مستوى

  المعنوية
  مالحظة

  التدريس
 21.121 2 42.242  بين المجموعات

17.556 
 1.203 167 200.906  داخل المجموعات  حصائياإغير دال  17. 

  169 243.149  الكلي

  علميالبحث ال
 10.437 2 20.873  بين المجموعات

11.869 
 879. 167 146.846  داخل المجموعات  حصائياإغير دال  090. 

  169 167.719  الكلي

  خدمة المجتمع
 18.167 2 36.333  بين المجموعات

20.889 
 870. 167 145.239  داخل المجموعات حصائياإغير دال  055. 

  169 181.572  الكلي

المشاركة في 
  القرار

 13.000 2 26.000  بين المجموعات
15.777 

 824. 167 137.611  داخل المجموعات حصائياإغير دال  091. 
  169 163.612  الكلي

  الدرجة الكلية
 19.278 2 38.556  بين المجموعات

 1.079 167 180.222  داخل المجموعات حصائياإغير دال  016. 17.864
  169 218.778  الكلي

  )= 0.05(دال عند مستوى *
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حصائيا في إعدم وجود فروق دالة ) 10(يتبين من الجدول 
استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية سواء على أي 

وقد يعزى ذلك إلى أن الحريات . األداة ككل أممن مجاالت األداة 
وتطبق على الجميع  ،س التعليماتاألكاديمية لجميع الرتب تنظمها نف

 يفي كليات جامعة البلقاء في محافظات شمال بغض النظر عن رتبهم
في  سواًء ،القوانين والقرارات واللوائح جميعهاأن  اكم المملكة،

صناعة  مأ ،خدمة المجتمع مأ ،البحث العلمي مأ ،مجال التدريس
ان تقدير لذلك ك ،القرارات تطبق على جميع أعضاء هيئة التدريس

دون فروق ستوى الحرية األكاديمية متقاربا أعضاء هيئة التدريس لم
  . حصائياإدالة 

يبة اخطسة كل من وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج درا
 ،)2011( ونة وعساف ويعقوباودراسة الطر ،)2011(والسعود 

وجميعها  ،)2007( حيمدودراسة أبو  ،)2008(ودراسة حمدان 
بينما . حصائيا تبعا لمتغير الرتبة األكاديميةإدالة لم تجد فروقا 

) 2015(اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العامري 
التي توصلت إلى وجود فروق تعزى لمتغير الرتبة العلمية لصالح 

 تختلف جزئيا مع نتائج دراسة الشبول والزيود كرتبة أستاذ، وكذل
 حصائيا الستجابات أفراد العينةإفروقا دالة  توجد التي ،)2009(

  .على مجالي البحث العلمي والتدريس ولصالح رتبة أستاذ

  التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث باآلتية

  ضرورة منح الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كليات
 خصوصا ردن وتنميتها،ألا يجامعة البلقاء في محافظات شمال

لممارسة هذه الحرية  تهيئة الظروفو ،العلمي حثالب مجال في
 ،تدريسهممن خالل تشجيع أعضاء هيئة التدريس عليها في 

المجتمعية لتنمية المجتمع  موخدماته ،البحثية واهتماماتهم
 . المحلي

 البحث مجال في التدريس هيئة ألعضاء األكاديمية الحرية تعزيز 
 .العلمي

 من التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية الحرية ممارسة تشجيع 
 .ناثاإل

  تنظيم ندوات حول تعزيز وممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء
دارة الجامعة وأعضاء هيئة إهيئة التدريس يشارك بها 

  .التدريس
 درسها  تعزيز الحرية في مجالالخطط الدراسية للمقررات التي ي

عضو هيئة التدريس، وامتالك الحق في اختيار المساقات 
 . بحرية، حيث ظهرت تلك الممارسات بدرجة متوسطة

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على االنتساب للجمعيات العلمية
 .في مجال تخصصاتهم

 ء هيئة التدريس في بناء الخطة ضرورة إشراك جميع أعضا
 . ستراتيجية للجامعةاال

 زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية صناعة القرارات. 
 م في ضاء هيئة التدريس على زيادة مشاركتهتشجيع أع

 . زالة القيود التي تعيق ذلكإو ،االستشارات وخدمة المجتمع

  المراجع
مدى ممارسة األستاذ الجامعي ألدواره  ).2011( .إبراهيم، ليث

مجلة  .وخدمة المجتمع بصورة شاملة التربوية والبحثية
  .220-193، 30، البحوث التربوية والنفسية

الحرية األكاديمية في الجامعات  ).2007( .د، ندىأبو حيم
كلية  .)رسالة ماجستير منشورة(. دراسة ميدانية: السعودية

الرياض، المملكة العربية  التربية، جامعة الملك سعود،
  . السعودية
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مجلة كلية التربية  .هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية
  . 190- 163،  )1(2 جامعة المنصورة ،الرياضية

مركز . الحريات األكاديمية واإلبداع ).2006( .بغدادي، عبد السالم
   .عمان :عمان لدراسات حقوق االنسان
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 ،ربدإ اليرموك، جامعة ).غير منشورة ماجستير رسالة( .أنفسهم
 .األردن
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