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 شكر وتقدیر

أشكر اهللا تعالى وأحمده فهو المتفضل قبل كل شيء ، وفتح لي أبواب العلم وأمدني   
  بالصبر واإلرادة.

وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشریفي على حسن           

تعاونه وعلى ما بذله من جهد في إشرافه على هذه الرسالة، والذي قام بتوجیهي طیلة فقرة إعداد 

كما أتوجه هذه الدراسة، وما قدمه لي من معلومات وتوجیهات لتحقیق الهدف من هذه الرسالة، 

عطاء أرائهم بالشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء هیئة التدریس بتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة و  إ

مة وال یوفتني أیضًا التوجه بالشكر لكل من قدم لي ید العون وأسهم في تقدیم  ،ومالحظاتهم القیّ

ت و في وزارة من أعضاء هیئة التدریس والعاملین في الجامعا، تمام هذا العملالمعلومات الالزمة إل

  التعلیم العالي والبحث العلمي.

  

  

  

  

  الباحثة : رجاء صالح
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  اإلهداء

  

إلى قدوتي األولى ونبراسي الذي ینیر دربي، إلى من علمني أن أصمد أمام العقبات إلى من 

أعطاني ولم یزل یعطیني بال حدود، إلى من رفعت رأسي عالیًا افتخارًا به، إلیك یا من أفدیك 

  ..... إلى والدي الحبیب بروحي

  

إلى من صنعت مني إنسانة طموحة وتعشق التحدیات كما عشقتها هي، لتلك التي منها تعرفت 

  على القوة والثقة بالنفس، ومن رضاها التوفیق، أطال اهللا في عمرها بالصحة والعافیة ،

  إلى جنتي....... إلى أمي الحبیبة

  

  ركما بالصحة والعافیةأهدي هذا الجهد إلیكما أطال اهللا في عم
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هیئة المناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة وعالقته بالحریة األكادیمیة ألعضاء 

  التدریس من وجهة نظرهم

  إعداد

  رجاء أحمد ذیب صالح

  إشراف

  األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشریفي

  الملخص

لجامعات األردنیة الخاصة هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة المناخ االخالقي السائد في ا

الدراسة تكون عینة وقد  بدرجة الحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهم. وعالقته

. واستخدمت لجنسینفي الجامعات األردنیة الخاصة من كال ا، ) عضو هیئة تدریس265من(

خالقي : األولى لقیاس درجة المناخ األن. وتم تطویر استبانتیالوصفي االرتباطيمنهج الالباحثة 

التي یتمتع بها  والثانیة لقیاس درجة الحریة األكادیمیة، ائد في الجامعات األردنیة الخاصةالس

  وأظهرت النتائج ما یأتي : .دق األداتین وثباتهماأعضاء هیئة التدریس. وقد تم إیجاد ص

ان درجة المناخ االخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة  -

  .التدریس كانت مرتفعة 

جامعات األردنیة الخاصة من وجهة ان درجة الحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس في ال -

  نظرهم كانت مرتفعة .
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بین درجة المناخ  ) α≥ 0.01( هنالك عالقة ارتباطیة ایجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

  االخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة ودرجة الحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس . 

ائد ) في درجة المناخ االخالقي السα≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

لمتغیري الجنس . من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تعزى في الجامعات األردنیة الخاصة

للخبرة ) تعزى  α≥ 0.05. بینما وجدت فروق دالة إحصائیا عند مستوى ( لعلميوالمؤهل ا

  ن خمس سنوات إلى اقل من عشر سنوات "ولصالح فئة "م

) في درجة الحریة األكادیمیة ألعضاء α≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (  -

هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة تعزى لمتغیر الجنس ولصالح اإلناث و ولمتغیر 

. بینما ال توجد فروق دالة "خمس سنوات إلى اقل من عشر سنواتالخبرة ولصالح الفئة "من 

  . المؤهل العلمي) تعزى لمتغیر   α≥ 0.05إحصائیا عند مستوى ( 
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Abstract 
This study aimed at finding out the degree of the prevailing ethical climate 
in Jordanian private universities, and its relation  to the degree of academic 
freedom of faculty staff members, from their poin of view. The saple of the 
study consisted of  )265  ( male and female faculty staff members in private 
Jordanian universities: The researcher used the correlational descriptive 
methodlogy. Two istruments were developed: the first was to measure the 
degree of the pervailing ethical climate in private Jordanian universities, 
while the second was to measure the degree of the academic freedom of 
faculty staff members. Validity and reliability of the two instruments were 
assured. The findings of the study were as the following: 
− The degree of the prevailing ethical climate in private Jordanian 
universities was high, from faculty staff members point of view: 
− The degree of the academic freedom of faculty staff members was high, 
from their point of view. 
− There was a positive significant correlational relationship at  )0.01 ≤α(  
 between the degree of the prevailing ethical climate in private Jordanian 
universities and the degree of the academic freedom of faculty staff 
members. 
− There were no significant differences at  )0.05 ≤α( in the degree of the 
prevailing ethical climate in private Jordanian universities, from faculty 
staff members poinf of view attributed to sex and academic qualification 
variables. While there was significant difference at  )0.05 ≤α (  attributed to 
experience, in favor of from five years to less than ten years category. 
− There were significant differences at   )0.05 ≤α( in the degree of the 
academic freedom of faculty staff members in the private Jordanian 
universities attributed to sex, in favor of the females, and to experience, in 
favor of from five years to less than ten years category, but there was no 
significant difference  )0.05 ≤α ( attributed to academic qualification 
varible. 
__________________________________________________________ 
keywords: Ethical climate, Academic freedom, Private Jordanian 
universities, Faculty staff members. 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

 :مةدمق

 قالمنظمات لتحقی لیهع عتمدالذي ت اإلنتاجالعنصر البشري الجزء األهم من عناصر یعد  

تعد الجامعة و  .وتحسین المناخ ،األفراد العاملینب یحیطالبد من تفهم المناخ الذي  إذ ،هدافهاأ

 لوصولتسعى ل ،عالیة أخالقیة ومبادئوأساسیة على أسس علمیة رصینة مًا صرحا علمیا قائ

فما دامت األخالق ال تخرج عن  ،وأن التربیة واألخالق شيء واحد ،الطلبة والعاملین منتسبیها منب

  .وهي األمور التي تبحثها التربیة وتسعى إلیها ،نحو األفضلباستمرار والمعرفة كونها انتقال الخبرة 

في المواقف المختلفة  عملبمجموعة قواعد لكیفیة ال إلى اإللتزام، یهدف األخالق هي علمو  

ئدة في المجتمع ودون االعرف الس أوأو العادات والتقالید  المبادئالقوانین أو  دون مخالفة القواعد أو

ن كاأالذي یقوم به األفراد سواء  على الفعلتصدر واألخالق هي األحكام التي  .مخالفة للضمیر

 ). 1982خیرًا أم شرًا ( بدوي، 

سلوك  فيتؤثر التي والمناخ هو الخصائص التي تتمیز بها البیئة الداخلیة للعمل،   

جراءاتوهو مجموعة قواعد وسیاسات  .العاملین واتجاهاتهم وأدائهم تحدد كیفیة سیر  أسسو  وإ

یة أداء لعامدى ف فيالعمل في المؤسسة أو المنظمة بصورة متواصلة دون تعدیالت وتؤثر 

والحوافز والمفاهیم اإلدراكیة والعوامل  التنظیميكنمط القیادة وطبیعة الهیكل  وسلوكهمالعاملین، 

  ).2005عبد المجید، و واألبعاد التي تؤثر في سلوك العاملین داخل العمل ( فیلیه، 
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مجموعة من القواعد األخالقیة والقیم التي تحكم سلوك الفرد  نهالمناخ األخالقي بأویعرف  

لما هو جید  مطلوبةتسهم في تحدید المعاییر الو ، من التصرفات طأبشأن الصحیح والخوالجماعة 

  . Hellriegel & Slocum, 1996)  (دت واألفعال التي یقوم بها األفراوسیئ من التصرفا

تأكید حقیقة أن اإلنسان إذ أراد أن یعیش ال بد له أن  إلىوقد أدى تقدم العلوم الطبیعیة  

قدرته واستعداداته العقلیة مثر سلوك اإلنسان حسب ویتأ .یتعامل ویتعاون مع اآلخرینیفهم كیف 

عبد و فیلیه، ( بالبیئة المحیطة بهفضالً عن تأثره ، واالقتصادیة االجتماعیةكما یتأثر بظروفه 

  .)2005 المجید،

منه من خالل ما  الذي یعد المناخ األخالقي نمطاً  ،لقد تطورت دراسات المناخ التنظیمي 

 رئیسة ویتمیز المناخ األخالقي بمعاییر .بیئتهمباألفراد  شعوركیفیة  نتوصل إلیه علم النفس ع

 من ،مع األخذ في االعتبار النتائج المحتملة الضارة باآلخرین ،اإلنسانیةتتعلق باإلیفاء بالعقود 

 وتشجیع ،وتخصیص الموارد ،ومكافأة األعمال المسؤولة بشكل مقصود ،خالل حل المشكلة

تطور مفهوم كما  .)Vidaver-Cohen , 1995( ةقات بین العاملین داخل المنظماالحترام والعال

وتعد االستجابات التي تصدر من الفرد  ،منه المناخ االخالقي جزءاً  یعدالسلوك التنظیمي الذي 

  .) 2004 ( نشوان،أو اتصاله ببیئته الخارجیة. تواصلهنتیجة ل

عدمفهوم المناخ األخالقي ومن المفاهیم التي یجب مراعاتها في المنظمات    بأنه الذي یُ

التوقعات ویؤثر في سلوك العاملین ویعكس  ،ةیمثل وظیفة أساسیة للعملیات التنظیمی ،دخیلمتغیر 

  ).Cohen, 1993( اإلداریة

داء أفیما بینهم للمشاركة في  عاونونتتكون المنظمات من جماعات من العاملین الذین یت 

من  جاءتالمناخ األخالقي عن لتقدیم فكرة  فضلوان المحاولة األ ،أهدافهاالمنظمة وتحقیق  رؤیة
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 للمنظمةاألخالقي المناخ  أنوالتي تضمنت  ،)Vidaver- Cohen, 1998كوهن ( -فیدافیر

  بدرجة أكثر أو أقل.مقبول  سلوك أخالقي إلىیؤدي  أنیمكن 

معیاریة  بدالأ ین المنظمات من خالل توفیریستند إلیه للتمییز بإن المناخ األخالقي معیار  

أخالقي  وتعمل على إیجاد مناخ ،نوع المنظمات والقیم التنظیمیة عاملینتبین لل ،وصفات معینة

 ،الصرایرةو  ،الشریفي( لى القیام بأداء األشیاء الصحیحةیؤثر في دافعیة العاملین ومقدرتهم ع

  ). 2013 ،خاطرو 

تختلف الجامعات من حیث و ، ة یتأثر بالبیئة المحیطة بالفردأن سلوك األفراد في المنظمو  

فالجامعات تختلف من  إلى جامعة، وقد یقل.الف من جامعة بعض الجوانب وقد یزید هذا االخت

حیث لغة التدریس و المواد والمستوى االجتماعي ومن حیث المستوى االقتصادي، وتختلف طبیعة 

المناخ األخالقي هو عبارة و  ).1994تصرف أعضاء هیئة التدریس من شخص ألخر( ربیحات، 

بتحدید ما  المبادئوتقوم هذه  .ومعاییر تحكم سلوك األفراد أو الجماعات مبادئعن مجموعة 

بتركه  ها، وما الخطأ الذي ینصح العاملوناألعمال الصواب التي یجب على العاملین العمل ب

 ).1985بتعاد عنه.( كنعان، واال

ا وأصبح اإلنسان، بحیاة الحریة مفهوم  ارتبط  ، وشيء أساسي في المطلوبة حقوقه من حقً

والمصیر  االجتماعیةو   السیاسیةو  الدینیة االتجاهات في  واإلرادة الختیارا لها كونیل حیاة اإلنسان،

 جبی التيحریات ال من نوًعا األكادیمیة الحریة عدتو  الیومي. والتعامل الحیاتیة والعالقات يلالمستقب

  .الحریة فیها تتوفر التي المجتمعات في المؤسسات التربویة داخل لممارستها توافرها

إلغاء الوصایة السیاسیة واألبویة عن المجتمع   على ضرورة تعمل األكادیمیةن الحریة وإ   

  واالبتعاد عن أیة   لتزام النظم السیاسیة باحترام استقاللیة الجامعة والمجتمع العلمي،وإ  األكادیمي
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  ). 2006 بغدادي،الضغوط سیاسیة تمس حریة الهیئات األكادیمیة (

باعتمادها العشرین األولى في القرن العربیة  الجامعات بهتأثرت  كمفهوموالحریة األكادیمیة   

الجامعة  إدارةفي ة واسعة یاألوروبي الذي یعطي ألعضاء هیئة التدریس حریة وصالح األنموذج

  ). 2009 ،عكروشوفي عملیتي التدریس والبحث العلمي (

مهنیَا في البحث عن المؤهلین  األشخاصبأنها: حریة  األكادیمیةالحریة قد عرفت ل   

 ،(حنوش سلطة ةسیطرة أو أیوهي ال تخضع ألیة  ،ها كما یرونهاالحقیقة واكتشافها ونشرها وتعلیم

2005( .  

ولكن ال بد من أخرى،  إلىجامعة  حیث الممارسة من الحریة األكادیمیة من تختلفو   

 وصف المواد التيالحق في إعطائه لعضو هیئة التدریس من خالل  األكادیمیةالحریة  إعطاء

 التدریس فأعضاء هیئة .أفكارهوحریته في عرض  ،وتدریسها بالطریقة التي یراها مناسبة ،یدرسها

 سبباً  أصبح لهم األكادیمیةر الحریة ین توفإ و  ،تربویةموظفین بل هم أعضاء في مؤسسة من اللیسوا 

لیتمكنوا من  ،لتطویر المجتمعات وتقدمها مهماً  اً في عصر أصبحت فیه الدیمقراطیة معیار  أساسیا

قدرة على النقد مال ویقوي عندهم ،إلیهاوییسر لهم سبل الوصول ، وسعبشكل أالبحث عن الحقیقة 

من منطلق أفكاره  على عضو هیئة التدریس في الجامعة یحكم وأّال  ،للعلم البناء لكل ما هو مناٍف 

 ،والخدمة العامة (الراشدان القیام بالتدریس والبحثدرته على قمبل من منطلق كفایته و  ،ومعتقداته

2000 .(  

جاه نحو األنموذج االتفي  غیراً ات شهدت بعض الجامعات العربیة تیومنذ مطلع السبعین  

صالحیات  ،من السلطة الرسمیةالمعین من مجلس األمناء أو  ،رئیس الجامعة منحالذي ی األمریكي

 اإلشرافلمجلس األكادیمي) سلطات واسعة في ویعطي مجلس العمداء ( ا ،لیات أوسعومسؤو 
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 ،والبحث العلمي ،التدریس( ما في مجاالتها الثالثة:یوال س ،على نشاطات الجامعة األكادیمي

 كدبالمجتمع ویؤ یصل الجامعة  لجامعة یقوم بدوره التقلیدي كجسروظل مجلس ا وخدمة المجتمع).

  ).1994 ،محافظة(د من التفاعل المتبادل بینهم یمز ب

 المعلوماتوحق نشر  ،وحریة الضمیر ،عن الرأيوتتضمن الحریة األكادیمیة حق التعبیر   

 واتخاذ ،نفسه بنفسهوتكوین  إدارةدیمي في اكما تشمل حق المجتمع األك ،والمعارف وتبادلها

 واإلجراءات ووضع ما یناسبه من اللوائح واألنظمة ،شؤونه وتسییر أعماله بإدارةالقرارات الخاصة 

االعتراف بتوفیر  ومن جانب أخر تشتمل على ،التي تساعد على تحقیق أهدافه التعلیمیة والبحثیة

ووفق  ،والبحث العلمي ئة لجمیع الطلبة واألساتذة لاللتحاق بمؤسسات التعلیم العاليففرص متكا

  ،(عكروشوالسیاسیة . أهمیة لالنتماءات الفرعیة أیة أخذ مبدأ الكفاءة والمواطنة والنزاهة دون

2009 ( .  

 والطالب والمؤسسة التعلیمیة واألطر القیادیة األستاذهي حریة  األكادیمیةالحریة  وتعد  

 خوف من مالحقة أواإلحساس بالوالتفكیر دون  ،والتعبیر ،وهي تشمل حق حمایة الكلمة ،واإلداریة

، والعمل وتبادلها ،وتصمیمها ،والمعرفة في اكتشافها ،وهي حریة الرأي والضمیر ،أو انتقام عتاب

  .) 2009 ،لیها(سویلمإعلى البحث عن الوسائل الفعالة للوصول  والمقدرة ،بها

 من االتفاقعالیة التي تحظى بدرجة  األمورتعد الحریة األكادیمیة للحیاة الجامعیة من كما   

ألهمیتها بالنسبة لممارسات  وال غنى عنها ،ة للحیاة الجامعیةالضروریط من الشرو  أنهاو  ،علیها

فهي التي تساعد الجامعیین كأفراد  ،هیئات ومؤسسات ،وجماعات اً أفراد ،أعضاء المجتمع الجامعي

ثارة ،قدراتهممعلى االستثمار األمثل ل  إصداروالموضوعیة في  ،آرائهم واستقاللیة ،أفكارهم وإ

  ). 2009 ،(عكروش النتائج بأنفسهمب العملو  ،كامهمأح
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وأن  ،واألفكاروالقیم  باألخالقهو االلتزام  ،األكادیمیةمن أهم المبادئ التي تضبط الحریة و   

وأن  ،یئة التدریس من رأي وفكرهأعضاء بین ما یصدر عن  عاكسال یكون هناك أي تناقض أو ت

  ).       1999 ،(الطویل ،ذلك على القول بل یمتد إلى العمل والسلوك یعتمدال 

 ،والمعاصرراسخة في التاریخ الجامعي الحدیث واحدة من أهم التقالید ال األكادیمیة ةالحریو   

المؤشر األهم  ةالحری د هذهوتع ،فیها األكادیمیة ةوتعتز الجامعات بافتخارها بمدى ترسخ الحری

نظر و  ،وتطورها واألساسي على استقاللیة الجامعة وتقدمها ذ یُ أهم قالع البحث بأنها الجامعة  إلىإ

  ).2009 ،العلمي  (سویلم

 ،واالجتماعيلنجاح الجامعة في دورها العلمي  األساسيالمقیاس  األكادیمیة ةوتشكل الحری  

إذ إن المجتمع  ،أهمیتهااقتصاد المعرفة الذي یزید من  وخصوصا في عصر الثورة المعلوماتیة و

  :) 2009(عكروش،  بطریقتین األكادیمیة ةیستفید من الحری

وتربیة قادة  ،یب الكوادر التقنیةوتدر  ،صالحأولهما مباشرة وعاجلة عن طریق تأثیرات وم -  

  المستقبل.

ومنع  ،بالحفاظ على نواتج المعرفةبعید والثانیة بصورة غیر مباشرة على المدى ال -  

  .أو تشویهها ،تخریبها

للجامعة  واالجتماعیةدیمومة القیم الثقافیة لسس األاألكادیمیة توفر  ةوهذا یعني أن الحری  

ن المزودین بالعلم والقادرین على وتخریج المواطنی ،وتبادل اآلراء ،للنقاش الحر كاناً م بوصفها

المناخ  إلىللتعرف الدراسة هذه فقد جاءت  ،في ضوء ما تقدمو والبحث بصورة مستقلة.  التفكیر

عضاء هیئة التدریس األكادیمیة ألبالحریة  هاألردنیة الخاصة وعالقت األخالقي السائد في الجامعات

  .من وجهة نظرهم
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  مشكلة الدراسة

 الذي یؤثر في سلوك في الجامعات ألنه العامل الرئیس ان المناخ االخالقي له قیمة كبیرة  

 كبیر بشكلتؤثر أعضاء هیئة التدریس  یمارسهاالتي األكادیمیة  ةأعضاء هیئة التدریس، وان الحری

  وبدونها یصعب على الجامعة أن تحقق رسالتها.لدیهم ، وتعمل على نمو الفكر فیهم

 تبعا لنوعیة القادة ،كثیرةوتتخذ أشكاال  ،السائدة في الجامعات األخالقیةتتباین المناخات و   

 األكادیمیة وتعد الحریة ،)2013 ،وآخرونهذه المؤسسات (الشریفي  إدارةعن  لینؤو المس اإلداریین

 تعد ،التعلیم بشكلها الصحیح في مجاالت األكادیمیةوان ممارسة الحریة  ،اإلنسانمن حقوق  اً حق

في  وبخاصة ،وتحسینها ربویةالعملیة الت التي تسهم في تطویر واألساسیة ضروریةال األمورمن 

  ).2009 ،عكروشمجتمع ( أيالتعلیم العالي والبحث العلمي في قطاع 

 الشریفيمثل دراسة  األخالقيعن المناخ  دراسات بإجراءبعض الدراسات  أوصتقد ل  

 أوصتما ك ).2014( القواسميو  دروزهودراسة  ،)2014( خزاعلةالودراسة  ،)2013( وآخرون

دراسات جدیدة عن الحریة  بإجراء ،)2005( والزیوددراسة الشبول ، و )2004دراسة خطایبة (

  . أخرىبمتغیرات  اوعالقته األكادیمیة

الحریة  إلىوالحاجة  ،وضرورة توافره في الجامعات األخالقيالمناخ  ألهمیة اً ونظر   

 الجامعاتالسائد في  األخالقيالمناخ  درجة في تعرفمشكلة الدراسة  فقد تبلورت ،األكادیمیة

  نظرهم ؟ضاء هیئة التدریس من وجهة ألع األكادیمیةبالحریة  الخاصة وعالقته األردنیة
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  :الدراسة وأسئلتهاهدف 

 األردنیةالسائد في الجامعات  األخالقيالمناخ  درجة إلىالتعرف  إلىهذه الدراسة  تهدف  

 وذلك من خالل ،عضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهمأل األكادیمیةبالحریة  الخاصة وعالقته

  : اآلتیةعن األسئلة  اإلجابة

الخاصة من وجهة نظر  األردنیة. ما درجة المناخ األخالقي السائد في الجامعات 1  

  ؟ أعضاء هیئة التدریس

األردنیة في الجامعات للحریة األكادیمیة أعضاء هیئة التدریس ممارسة . ما درجة 2  

  ؟من وجهة نظرهمالخاصة 

بین درجة المناخ  )≥0,05αعند مستوى ( إحصائیة. هل هناك عالقة ذات داللة 3  

عضاء هیئة أل األكادیمیةلحریة ا ممارسةودرجة  ،السائد في الجامعات األردنیة الخاصة األخالقي

  ؟التدریس 

المناخ  درجةفي ) ≥0,05α( عند مستوى إحصائیة. هل هناك فروق ذات داللة 4  

  ؟والخبرة ، العلمي والمؤهل ،تعزى لمتغیرات الجنسفي الجامعات األردنیة الخاصة  السائد األخالقي

 ممارسةفي درجة ) ≥0,05αعند مستوى ( إحصائیة. هل هناك فروق ذات داللة 5  

 ،تعزى لمتغیرات الجنس ،بالحریة األكادیمیة األردنیة الخاصةتدریس في الجامعات ال هیئة أعضاء

 ؟والخبرة  ،والمؤهل العلمي
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  أهمیة الدراسة :

 في العملیة اإلداریة التربویة لهما دور واضح وضوعینملتناولها من الدراسة  أهمیةتتبع   

  :اآلتیةبالنقاط  األهمیةویمكن تحدید هذه  ،األكادیمیةوالحریة  ،األخالقيفي المناخ  یتمثالن

الخاصة  األردنیةهیئة التدریس في الجامعات  أعضاء الدراسة هذه یؤمل ان تفید نتائج -  

لیكون منبهًا للتمسك بالمبادئ والقیم  ،السائد في جامعاتهم األخالقيالمناخ  درجة تعرفهمعند 

  األخالقیة، وصمام أمان للشعور بالطمأنینة واالستقرار النفسي والوظیفي.

من  القادة اإلداریین في الجامعات األردنیة الخاصةهذه الدراسة نتائج تفید  أن یؤمل -  

 اإلجراءاتتخاذ ال ،األكادیمیةوالحریة  ،جامعاتهمالسائد في  األخالقيالمناخ درجة  خالل تعرفهم

  الجامعات. سبة لما فیه صالح هذهالمنا

 في الجامعات تطویر أعضاء هیئة التدریس هذه الدراسة مراكز نتائج یؤمل أن تفید  -  

المناسبة، سواء فیما یتعلق بالمناخ األخالقي أم الحریة  التدریبیةإلعداد الدورات األردنیة الخاصة 

  األكادیمیة.

ودراسات اسات أخرى بما توفره من أدب نظري یمكن أن تكون هذه الدراسة منطلقًا لدر  -  

  تم التحقق من صدقهما وثباتهما. وأداتینذات عالقة  سابقة

والمكتبة  ،كتبة العربیة بشكل عامسة إضافة معرفیة نوعیة للمایؤمل أن تشكل هذه الدر  -  

  بشكل خاص. األردنیة

التي تطبق على الجامعات  -حسب علم الباحثة -الدراسة االولى من نوعها  تعد هذه -  

  األردنیة الخاصة، والتي تجمع بین المتغیرین .
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  مصطلحات الدراسة :

جرائیًا  ،عریفها مفاهیمیاً تاشتملت هذه الدراسة على عدد من المصطلحات التي تم    على  وإ

  :األتيالنحو 

  ):(Ethical Climate األخالقيالمناخ 

و مجموعة من االدراكات واالستنتاجات  فهم مشتركأبأنه: ) ,Sims 1992عرفه سیمز(  

  .األخالقیةالقضایا  فيتؤثر یح وكیف عن السلوك الصح

 فقراتعن  إلجاباتهمعینة الدراسة  أفرادحصل علیها بأنه: العالمة التي  إجرائیاویعرف   

  لدراسة.هذه افي المعتمدة  ،األخالقيالمناخ  استبانة

  ):Academic freedom( األكادیمیةالحریة 

اء هیئة : حق أعضابأنه الحریة األكادیمیة,Oberleitner)  1996(أوبرالتنر عرف  

مین المادة اختیار مضا وحریة ،واألفكاروجهات النظر  التعبیر عنالتدریس والطلبة في حریة 

وحریة  ،ةالنشاطات االجتماعیة والسیاسی وحریة المشاركة في ،البحث موضوعاتوحریة  ،الدراسیة

  تدخل خارجي. أي دونالمشاركة في صنع القرار 

 التي حصل علیها أفراد عینة الدراسة من أعضاء هیئة العالمة: ابأنه إجرائیاعرف تو   

  في هذه الدراسة. معتمدةال ،األكادیمیةالحریة  استبانةعن فقرات  إجاباتهمالتدریس من خالل 

  الدراسة:حدود 

 الخاصة للعام األردنیةالدراسة على أعضاء هیئة التدریس في الجامعات  هذه اقتصرت  

  . 2016/2017 الدراسي
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  :محددات الدراسة

  هذه الدراسة على المجتمع الذي سحبت منه العینة، والمجتمعات المماثلة.نتائج یكون تعمیم  -

  نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما. تتحدد -

  نتائج هذه الدراسة بموضوعیة المستجیبین وأمانتهم العلمیة. تتحدد -
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  الفصل الثاني

  النظري و الدراسات السابقة ذات الصلة األدب
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  الفصل الثاني

  األدب النظري و الدراسات السابقة ذات الصلة

 األكادیمیةمتعلق بالمناخ األخالقي و الحریة ضًا لألدب النظري العر تضمن هذا الفصل   

وعلى النحو  ،الدراسةات السابقة ذات الصلة بموضوع هذه و كذلك الدراس ،حیث مفهومهمامن 

  اآلتي:

:   النظري: األدبأوًال

واتجاهاتها، ، وأهمیتها، ومصادرها، مفهوم األخالقتم التطرق في األدب النظري إلى   

مفهومه، وعوامله، وأبعاده، وأنواعه، ومبادئه، ومدوناته األخالقیة،  المناخ األخالقيو  ومعاییرها،

، وأهمیتها، وأهدافها، ومبادئها وضوابطها، وخصائصها، الحریة األكادیمیةو  ومكوناته، ومستویاته.

  -اآلتي :حو على النوأبعادها، وممارساتها، ومتطلباتها، وعناصرها، ومجاالتها، 

  مفهوم األخالق :

، والمبادئتعد األخالق هي المعرفة التي تساعد األفراد على معرفة المعتقدات، والقیم،   

والصعوبات التعامل مع المشكالت تعلم الناس كیفیة وتعلم الصواب والخطأ وحل المشكالت، و 

  وحلها ومراعاة الحقوق والواجبات والمسؤولیات.

تعریفات عدیدة لألخالق، فمفرد أخالق خلق وهو الدین، وهو الطبع والسجیة (ابن  هناكو   

لتمییز مابین )، واألخالق اصطالحًا هي القوى الراسخة التي تقود اإلنسان إلى ا1986منظور، 

  ).1990 (الجزائري،االختیاریة السیئة والحسنة  األفعالوشرعًا هي )، 2004 الخیر والشر (جواد،
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تقدیم و بر الوالدین، و حسنًا فیسمى الخلق الحسن مثل (الصدق،  اإلنسان یكون عملعندما و   

وأن األخالق مصدر مهم في  ،السیئسیئًا یسمى الخلق  عملكان ال إذااإلیثار) بینما و  المساعدة،

  ). ,Nagarazan 2006( توجیه األفراد والجماعات لاللتزام بالسلوك األخالقي والمصلحة العامة

التي ترتكز على قاعدة والقیم  والمبادئبأنها مجموعة من القواعد أیضًا وعرفت األخالق   

  ) 1996 بطاح،سعود و العقلیة أو دینیة وهي عنصر مشترك بین مختلف المهن ( 

  األخالق أهمیة

ا، وأعالها وأشرفها العلوم عظمأ من ألنها كبیرة أهمیة لألخالق    العلماء بعض أطلقو  قدرً

كلیل و  العلوم تاج تسمیة علیها  وهو الشر و الخیر لتكشف األخالق تساعد العلوم ألن ذلك العلوم،إ

 في عملت ألنها األخالق بدراسة مالالهتم تدعو أسباب وهنالك )،2009 السكارنة،( األخالق أساس

 الموارد واستثمار المتكافئة الفرص توفیر وتعمل على الظالمة، المعامالت وتراجع المجتمع، تحسین

 المعامالت لعدالة كنتیجة المختلفة الفئات بین االجتماعي الرضا في تسهم كما ، بالنفع یأتي بما

  ). 2004 (العفیفي،بالتكافؤ المهمات وتوزیع والتعامل

ا تؤدي األخالق أن إلى )1995(ر التلوع وأشا    أهمیتها وتظهر ، الفرد حیاة افي مهمً  دورً

  :فیمایأتي

  .للخالفات مناسبة حلول إیجاد -

  .القبول و الرفض حیث من واألفعال لسلوكل األخالق تقیم -

  .ألمم بینا للتفاضل وسیلة إنها - 

  للسلوك. محددات األخالق تعد -
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  : األخالقمصادر 

  : ) 2002 (الغامدي،و  ) 2004 ( العفیفي،مصادر كثیرة منها من  األخالقتستمد   

لألخالق، واآلیات التي تضمنَّت الدعوة إلى مكارم األخالق فالقرآن الكریم هو المصدر األول  -

ى  ﴿ :والنهي عن مساوئها كثیرة، منها قوله تعالى بَ رْ إِیتَاء ِذي اْلُق اِإلْحَساِن وَ ْدِل وَ رُ ِباْلعَ ْأمُ َه یَ نَّ الّل ِإ

لَُّكمْ تََذكَّرُ  عَ ُكمْ َل ِعُظ ْغِي یَ بَ اْل نَكِر وَ اْلمُ ْحَشاء وَ ْنَهى َعِن اْلَف یَ   ).90النحل: (  ﴾وَن وَ

والمراد من السنة ما أضیف إلى النبي صلى اهللا علیه  هو المصدر الثاني لألخالق، السنة النبویة -

ا َنَهاُكمْ َعْنُه َفانتَُهوا  ﴿  :یقول اهللا تعالىمن أقوال وأفعال،  وسلم مَ اُكمُ الرَُّسوُل َفُخُذوهُ وَ ا آتَ مَ وَ

وا اللَّهَ  اتَُّق   )7الحشر:  (﴾وَ

في سلوك أفراده،  ؤثرهو ما یمتلكه المجتمع من قیم دینیة واجتماعیة، والتي ت مصدر اجتماعي : -

براز أهمیة البیئة االجتماعیة ودورها في تشكیل التصرفات والممارسات اإلداریة،  مصادر البیئة و وإ

. المؤثرة في األخالقیات الجماعات المرجعیة)و مؤسسات التعلیم، و الثقافة االجتماعیة، و (األسرة، 

، والدور الرئیس لمؤسسات التعلیم هو وأولویتهامن الواجب إدراك أن المجتمعات تتباین في ثقافاتها و 

مستویات السلوك المرغوب والحد من السلوك غیر المرغوب، والجماعات المرجعیة یختلف تحسین 

  .ألدبیة والقبلیةتأثیرها باختالف نوعها ومنها الجماعة السیاسیة والدینیة وا

تي تو باألخالق، من تأثره  أكثریتأثر الفرد بالفلسفة  مصدر فلسفي : -  وضحبیان العلوم النظریة اّل

مهتمة بتحدید طریقة الحیاة،  أصبحتوهي الفلسفة التي ، خصائص الوجود الكلیة باألسلوب العقلي

على المعرفة والتي یجب  أساسبأنها بعض الفالسفة ها دیعو یجب ممارسته  اً عملی شیئاً  دویع

.   الجمیع إتقانها وفهمها جیدًا
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كان  إذ، فراداألیعكس تصرف  هذا المصدر قتصادیة فإنفقًا للظروف االو  مصدر اقتصادي: -

فیتوقع منه أن یلتزم بعمله وبالقواعد والقوانین  المستوى االقتصادي الذي یعیش فیه الفرد عالٍ 

ذ كان یعیشو واألنظمة،  الفرد بعمله وال بقوانین  فیتوقع أن ال یلتزم بمستوى اقتصادي متدنٍ  الفرد إ

  .العمل

  اتجاهات األخالق 

 ة، (خلیفات،رئیس اتجاهاتنحو ثالثة تتجه الكتابات الحدیثة في موضوع األخالق   

2004.(  

ینبغي وهي ما العملیة،  األخالقهي و والتقالید  والعادات وهي أخالق العرف األخالق المعیاریة : -

التي یتبعونها، وأن یلتزم وأنماط سلوكیة، وهي العادات والتقالید  أن یفعل من ممارسات وأعمال

دوك والعمل باألخالق داخل المنظمة، بالسلاألفراد  والقیم األخالقیة التي ال  المبادئمن  وعدم التجرّ

  تخضع للتجربة.

عن ما هو تتحدث و  ،بالفعل األفراد یعتنقهاتقوم بوصف للعقائد الخلقیة التي  األخالق الوصفیة : -

األفراد من العمل مع بعضهم  ویتعلمها بهاكائن بالفعل من ممارسات وسلوك خلقي التي یكتس

  .اً بعض

األفراد، وهو علم  یمارسهالتحلیلیة التي وهي األخالق النظریة والفلسفیة وا : المنطقیة األخالق -

الفضیلة، و الشر، و األخالق مثل (الخیر،  أساسیاتبحث في یقائم بذاته وهو تفكیر إنساني صحیح، 

  هدف إلى تكوین معرفة لدى اإلنسان.ی، و الرذیلة)و 
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  - المعاییر األخالقیة :

) وهي 2004(حتى یتم ضبط السلوك الخلقي توجد عدة معاییر أخالقیة  ذكرها  ناصر  

  كمایأتي :

التي أمر بها اهللا سبحانه وتعالى في كتبه هي مجموعة األوامر والنواهي  الشریعة السماویة: -

وهي غایة أساسیة مركزها تحقیق السعادة لإلنسان في الدنیا وتحقیق مصالح الناس في  السماویة،

الدنیا واآلخرة وهي كل ما ینفع الناس وتعمل على صالحهم وسعادتهم وراحتهم وتجنب األذى 

  والضرر ودفع الفساد عنهم.

االجتماعیة وتعمل على تنظیم السلوك اإلنساني  عاداتقواعد لضبط ال هي مجموعة القوانین : -

وتحدد ما الصواب وما الخطأ وما یجب على اإلنسان عمله وما یجب ان یبتعد عنه، والتي تحكم 

  سلوك األفراد داخل المجتمع أو العمل وهي أي حقوق والتزامات من قبل رئیس العمل.

وهي التي تمنع الجرائم بتحریم  السلوك اإلنساني، ضبطریة تهي قواعد معیا القواعد الخلقیة : -

وتشمل عالقات اإلنسان مع غیره من األفراد، وال تكتفي بالحكم على أعمال  اآلخریناالعتداء على 

  األفراد بظاهر سلوكهم.

وما یعتاد علیه الناس  تقر في النفوس اإلنسانیة وهو نمط انتقل عبر األجیال،سهو ما ا العرف : -

األفراد في  یتبعهاقواعد غیر مكتوبة  وحتى یتولد لدیهم االعتقاد بأنه ملزم، وه أو عمل من سلوك

  .سلوكهم ألجیال متتالیة
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  مفهوم المناخ األخالقي:

المنظمات من جماعات من العاملین الذین یتفاعلون فیما بینهم للمشاركة في أداء  تتكون       

أن  إلى )،Cullen & Victor, 1988فیكتور وكولین ( أشارو رسالة المنظمة وتحقیق أهدافها، 

  المناخ األخالقي یعد جزءًا من المناخ التنظیمي .

 بیئة تحسین أجل من تُغیر و تُدار أن یمكن التي ةالوظیفی المتغیرات هو األخالقي والمناخ  

  المنظمة داخلعاملین لل المختلفة والثقافات ،تصوراتالو  تصرفات،ال عن ناشئ العمل فمناخ، العمل

) 1995 ,Olson( .  

في العمل  في نجاح أي منظمة و استمرارها على التقدم  رئیساً ركنًا یعد المناخ األخالقي و   

 ظ على مناخها األخالقي سلیماً دارة المنظمة الناجحة هي التي تحافإو تحقیق أهدافها، و أن 

والمناخ األخالقي هو تصورات العاملین تجاه األفعال األخالقیة المناسبة و ، )2009(السعود، 

  .,Schwepker) 1997داخل مكان العمل، ( كشفهاالسیاسات التي تم 

عرف المناخ األخالقي بأنه نوع أو جزء من المناخ التنظیمي داخل المنظمة، وهو مجموعة   

التنظیمیة، والسیاسات والممارسات داخل المنظمة في التي تعكس اإلجراءات والقوانین من األنظمة 

لتركیبات  مماثالً مفهوم المناخ األخالقي ، إذ یعد ) Martin &Cullen , 2006سیاق أخالقي، (

الجوانب  أكثر تركیزًا على التنظیمیة ولكن الثقافةو أوسع مثل المناخ التنظیمي، 

األخالقي إلى الكیفیة التي یدرك بها أعضاء ویعزى مناخ العمل  .) ,2008Shaferاألخالقیة،(

جراءاتها لصلة بسیاسات المنظمةویصفون النوایا األخالقیة، والنتائج ذات ا ،المنظمة  وإ

)2003Cullen, Parboteeach& Victor,. (  
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 ) المناخ األخالقي بأنهSchneider & Reitsch, 1991ریتشك ( قد عرف شنایدر و ل   

 األخالقیة.مجموعة من التفاهمات المشتركة حول السلوك الصحیح وكیف تم التعامل مع القضایا 

یزید من درجة التأثیر یؤثر و  ) إلى أن المناخ األخالقي  De Cremer, 2009وأشار دیكریمر( 

  في العمل ویحسن السلوك األخالقي وسیاسة العمل.

معرفة للمبادئ األخالقیة التي تلتزم بها المناخ األخالقي في الحرم الجامعي  یتضمنو   

الجامعة، والقیم واألهداف التي تحاول تلبیتها، والطرق التي یمكن ان تستخدمها لتحقیق هذه القیم 

واألهداف، وان معرفة هذا النوع من المناخ تمكن الجامعة من وضع السیاسات والممارسات التي 

  ).Banning, 1997تشجع السلوك األخالقي بین العاملین (

 تستند التي الحقیقیة والدعامة ، اإلنتاج عناصر من األهم الجزء هو البشري العنصر یعد و  

نأهدافها لتحقیق المنظمات إلیها عاملین والعمل على بال یحیط الذي المناخ فهممن الضروري  . وإ

 تدفع التي اإلیجابیة الظروف توافرت ما إذا خاصة والتطویر الفكر مصدر هم ألفراد اإن إذ ،تحسینه

  ) .2001، عبدالباقي( العطاء و العمل إلى الموظف

  عوامل مناخ العمل األخالقي

للمنظمة، یمكن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على تهیئة مناخ عمل أخالقي   

  تحدیدها بعاملین أساسیین هما:

 األفراد سلوك توجه التي األخالقیة المعاییر صنع في مهماً  القیادة دور یعد : القیادة دور -

 و اإلجراءات و القواعد مع األفراد یتفاعل سلوك وعندما للقرارات، اتخاذهم في تؤثر و العاملین

في  اً كبیر  اً تأثیر التي تؤثر  ةالوظیفی الثقافة من هذا السلوك جزءاً  صبحی عام بشكل الوظیفیة العملیة

   ).Harvery & Brown, 2005( العمل
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 مع یتكیف و الموظف خاللها من یتّعلم التي العملیة تلك بها یقصد التي  :االجتماعیة التنشئة  -

 یدركوها أن القدامى و الجدد عاملینال على یتعینإذ  المنظمة، في الموجودة واألعراف القیم منظومة

 آرائهم بإبداءلعاملین ل خاللها من تسمح خطط و برامج بوضع تقوم أن المنظمة علىو . ویمارسوها

  ).,Dose 1997( ودون أي تأثیرات خارجیة ومصداقیة شفافیة بكل

  -أبعاد المناخ العمل األخالقي:

  - :على النحو األتي أبعاد المناخ األخالقي )  1993القریوتي (و  )  2001( الطویلحدد   

  التدریب والتطویر في العمل. -

  اتخاذ القرارات. -

  والمكافآت والرواتب. المكافأة في تحدید العالوات -

  المعنویة العالیة، واالنفتاح على البیئة الخارجیة. -

  نظام.بناء المهمة في ال -

  .اإلنجاز في العمل -

  المرونة والمقدرة على التكیف. -

  .لمكانة والدعم والتقدیر في العملا-

  األهمیة التي یعطیها اإلداریون للكفاءات الممیزة والمبدعة. -

  االدارة في التعامل مع األفراد.أسلوب  -

  .االنجاز في العمل -
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  -أنواع المناخ األخالقي :

 و,Victor& Cullen)  1988( فیكتور و كولینأنواع المناخ االخالقي كما حددها  صنف  

  -:إلى ستة أنواع هي  ,Marten&Cullen ) 2006(مارتن و كولین

  )  Instrumental Climateالمناخ األداتي   (  -

یعمل األفراد في ظل هذا المناخ على تلبیة مصالحهم الذاتیة، إذ تكون مصلحة األفراد هي   

الشخصیة، ویعتقد األفراد أن القرارات  المصلحة الفضلى وأن كل فرد یعمل بما یراه مناسبًا لمصلحته

 األفراد تحیز كبیر للصفاتلدى ح العمل ولیس لتحقیق فوائد شخصیة، ویكون تتخذ لخدمة مصال

همالهم للعمل لعوامل خارجیة  التي تخدم المصلحة الذاتیة، وینسبون نجاحهم إلى عوامل شخصیة وإ

  .وتقدیرها أو ظرفیة، ویستخدم األفراد هذه المصلحة في تعزیز الذات لدیهم

  ) Efficiency Climateمناخ الكفاءة ( -

فهم أو ال ومحدد، وهقدرة على إنجاز جزء معین من العمل عند مستوى مالموهبة وال ووه  

طریقة  األفرادیكون لدى یتم تعلمها أو اكتسابها من األفراد اآلخرین، و  التي معرفةالقدرة أو مال

هم عن بقیة اتختلف مهمتمستوى، وتكون ممیزة، و  أعلىهم حتى تكون في مهمات نجازإلمحددة 

  .بالشكل الصحیح، وتكون الطریقة التي یتبعونها هي األنسب للعمل األفراد في العمل

  ) Law Climateالمناخ القانوني ( -

البعد التصوري  إلىأصحاب هذا المناخ  ألخالقي، وینسبهعلى المبدأ اهذا المناخ یعتمد   

وهو أساس العمل ویعمل على واإلدراكي، ویلتزمون باألنظمة والقوانین والمعاییر الموضوعة لهم 

  كون له عقوبة.تتحدید حقوق أي شخص والتزاماته، وكل من یخالف هذه القوانین 
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  ) Independent Climate( المناخ المستقل -

مجموعة من تقداتهم األخالقیة ویتصرفون وفق األشخاص في هذا المناخ وفقًا لمع یعمل  

لى كاملة لالستناد إلى مبادئه األخالقیة الذاتیة ، ویمنح الموظف حریةالمبادئ المدروسة جیداً  ، وإ

  القیم التي یتعامل بها مع األفراد وهو المسؤول عن أعماله.

  ) Caring Climateمناخ الرعایة ( -

كانوا أأصحاب هذا المناخ إلى الخیر والعطاء، ویقومون باالهتمام باألفراد سواء  سعىی  

القوانین واألنظمة ب بااللتزام، ویقوم األفراد بعضهم بعضاً خارجها، ویهتمون بسعادة  مداخل المنظمة أ

  .ویهتمون بعدم إیقاع الضرر باألفراد

  ) Rules Climateمناخ القواعد (  -

، بل األفراد المسؤولین في المؤسسةالقواعد التي یتم تحدیدها من ق یؤكد هذا المناخ على  

تباع القرارات والتعلیمات اإلداریة في المنظمة مثل قواعد السلوكوالتي تتعلق بجوانب العمل  ، وإ

  .التي حددتها االدارة

  المناخ األخالقي مبادئ

  المناخ األخالقي بما یأتي : مبادئ)،  Kaushal, 2006كوشال( حدد   

  الصبر لتحقیق األهداف -

  تحقیقه.المثابرة إذ توجد معوقات یجب تجاوزها والوصول إلى الهدف المراد -

  .االفتخار بالنفس -

  الغرض من الموضوع والهدف منه.-
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  -:على النحو اآلتي ) مبادئ المناخ األخالقي 2009(سكارنة الوصنف   

یعمل األفراد على تقدیم الخدمات والنصیحة بغض النظر عن معتقداتهم السیاسیة  . الحیادیة:1

كان، واتخاذ موقف وسط من ألفراد معینین ألي سبب  االنحیاز، والتوسط وعدم المختلفة بین األفراد

  .قضیة ما بین أي طرفین

خضوع األفراد للقواعد القانونیة للعمل وفقًا للقوانین واألنظمة والتعلیمات الصادرة  . احترام القانون:2

، وااللتزام بالقوانین والعمل بها، وتعمل على ضمان حقوق األفراد من قبل المسؤول عن العمل

  .وتحقیق أهدافهم واقتناعهم بأن االلتزام بالقوانین والتمسك بها یعمل على تحقیق العمل بكفاءة عالیة

، والعمل مع األفراد بكل ونیل ثقتهم ة وأن یخدموا أفراد العملأن یتحلى األفراد بقیم عالی . النزاهة:3

الشبهات والمعصیة، وهي وترك رشوة الو صدق وأمانة واالستقامة في العمل، والبعد عن السوء 

نها، و ظاهرة إنسانیة تحكمها قوانین اإلنسان وقیمه أوسع من مصطلح األمانة واألخالق ألنها  إ

  .تشمل قیم الكفاءة واالحترام والحفاظ على االلتزامات

إلى أن عواقب المناخ األخالقي  ),Eser 2007(أسیرو  ),Ozyer 2010أوزیر( نظر   

  : تتمثل في ) ,Mumcu & Doven 2015( ودوفن موكو والمشار إلیهما في

تأثیر المناخ األخالقي في السلوك والمواقف والتي یمكن أن تكون أخالقیة أو غیر أخالقیة،  -

والمناخ األخالقي هو واحد من أكثر األدوات فاعلیة یمكن استخدامها في تحسین المواقف والسلوك 

  األخالقي للعاملین.

غیر أخالقیة للعاملین، ویجب أن تعزز لمصالح  أنماط سلوكیةإن المناخ األخالقي له تأثیر في  -

  اآلخرین ولیس لخداعهم أو الستغاللهم.
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  - : األخالقیةالمدونات 

ألنماط ذات عالقة بما هو مرغوب وما هو غیر مرغوب من ا ومبادئهي مجموعة قیم   

فیشر و )   ,2003Litwak( لیتوككما ذكرها  األخالقیةالمدونات  مبادئمن و السلوكیة في العمل 

  :ما یأتي ) Young,& Fisher 1997( و یونج

 ذه القواعد على اإلجماع البشري أمهي العمل وفقًا لمتطلبات القانون، سواًء ارتكزت ه العدالة : -

نادي به جمی .على المعاییر االجتماعیة وتطمح لتحقیقه نظرًا  ع الشعوبوالعدالة مفهوم واسع تُ

  . األفرادمن المساواة بین مختلف  إیجاد حالةفي  ألهمیته

مهني، ویسعى إلى تحقیق أهداف األفراد المجتمع التظهر المدونة كأنها أعضاء في  المهنة: بناء -

  بناء أي مهنة یحتاجونها للعمل بها.في 

سبب وحمایتهم من باآلخرین مهما كان الیطلب من األفراد أن ال یلحقوا الضرر  عدم اإلساءة : -

  أي أذى یلحق بهم، والعمل على مساعدتهم.

، على ما هي علیه، والعمل قیل عن الحكمة أنها: العلم بحقائق األمور أو األشیاء الحكمة : -

قتضى هذا العلم، فالحكمة لیست مجرد معرفة الحق أو الحقیقة، بل تشمل كالً من العلم والعمل  بمُ

  .علمبهذا ال

ظمة وطریقة على اكتساب ثقة الناس ألنها تعكس استقامة المن العملیجب  س عامة :ثقة النا -

  العمل فیها.

، ویكون أفراد العمل رغبتهم في العمل، وااللتزام بالمواقف الخلقیة األفراد إظهار االستقامة : -

  .یعملون بطریقة صادقة دون غش أو خداع
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في جمیع مواقف  ا اآلخرین، وأن یساعدو في ضبط مواقفهم الحیاتیة اآلخرینمساعدة  : اإلحسان -

  .بأقصى ما یستطیعونالحیاة والعمل 

، وأن تكون طریقة عالقة حمیمة في التعامل مع بعضهم  األفرادان تكون بین  المودة : - بعضًا

  .همعایتر  و ة اآلخرینمودة ورحمة ومساعدتعاملهم ب

وتقدیره لها دون االستهزاء بآراء اآلخرین واحترامه  اآلخرینجهات نظر الفرد لو تقبل  االحترام : -

  .وأفكارهم

موجبها هي عوامل أخالقیة ومعاییر تعكس سلوك األفراد داخل المنظمة للعمل ب التأهیل المهني : -

  .عند التعامل مع اآلخرین

  - مكونات أخالقیات األعمال :

مكونات أخالقیات األعمال ان ) 2011( جراداتو الصالح، و عریقات، و المعاني،  أوضح  

  :تتكون من 

دون تمییز، وعدم  هي االستقامة، والمعاملة العادلة بین الجمیععكس الظلم، و  . العدالة :1

یعملوا بالقوانین واألنظمة بعدالة  الذین یجب أناالنحیاز ألي أمر وتحقیق التوازن بین جمیع األفراد 

لم تتحقق العدالة  م، وقد حرم اهللا عز وجل الظلم فإذابل بالظلال یق اإلسالم، وأن وصدق ومساواة

  .وجرائم مشكالتبشكل سلبي، ویؤدي لحدوث  األفرادفیفي العمل فإن الظلم سیؤثر 

لألخالق، وهي  األساسیةالنفس وزوال الخوف، وهي واحدة من الركائز  ةینطمأنهي  : األمانة. 2

 اإذفقیم علیا وخلق رفیع یتحلى بها الناس، وأكد النبي علیه الصالة والسالم على خلق األمانة، 

. ویصبح سلوك األفراد خاطئاً  فقدت األمانة تكثر الخیانة   و سیئًا
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هي حفاظ الموظف على سریة المعلومات التي یطلع علیها بحكم موقعه الوظیفي،  . السریة :3

العمل بسریة في ، والعمل على حل المشكالت التي تحصل الذي یزید من ثقة رؤسائه به األمر

  .علیة العملاتامة مما یزید من ف

  -مستویات أخالقیات العمل :

في  المشار إلیه ),Halici 2000( ذكرها هیلسي مستویات ةالعمل خمس ألخالقیاتوجد ت  

  وهي : ),Mumcu & Doven 2015(مومكو و دوفن 

عن العمل  هو كل سلوك إنساني یقوم به الفرد داخل المنظمة ویكون مسؤوالً  المستوى الفردي : -

وأن للعمل قیمة جوهریة یجب احترامها واإلصرار على تنمیتها، وتقبل اآلخرین  الذي یؤدیه،

  .والتعامل مع المواقف بقبولها أو رفضها

نظم القیم المختلفة في السلوك واألخالقیات  یقوم المستوى التنظیمي على المستوى التنظیمي : -

قدرات األفراد متنسیق جهود و العمل على ، یمكن من خالله من قبل األفراد التي یتم العمل بموجبها

  .والجماعات نحو غایة مشتركة لضمان تحقیق األهداف المطلوبة

القیم والقواعد األخالقیة التي تنطبق على عمل األفراد وتطوره  هو اعتماد المستوى المهني : -

  بیئة العمل.وتطبیق القواعد التي توجد داخل وتقدمه 

القیم والقوانین والعادات والتقالید التي تختلف من مجتمع إلى آخر،  وه اعي :المستوى االجتم -

  ؤخذ في عین االعتبار.ومن شخص آلخر، وت

وجد فیه عناصر ثقافیة وسیاسیة تتعلق بالدین المستوى األخیر الذي ت هو المستوى الدولي : -

ن هذا المستوى یواجه صعوبات في حل التحدیات األخالقیة واألعمال التجاریة الدولیة   .للعولمة، وإ
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  -:األكادیمیةالحریة 

رائه والتعبیر عن آ الحریة األكادیمیة هي حریة األستاذ الجامعي في تدریسه، وبحثه،ب یقصد  

الموضوعات  بسبب اآلراء التي یأخذ بها أو مساءلةلل ته تعبیرًا حرًا دون أن یكون عرضةونظریا

یدرسها، كما تشمل حریة الجامعة في إدارة شؤونها الداخلیة واختیار أفراد هیئتها التدریسیة  التي

  ).1968(عقراوي، 

مجمل نشاط الهیئة األكادیمیة في أي بلد وكل ما یحیط بهذه  وتمثل الحریة األكادیمیة  

النشاطات من أمور ثانویة بوصفها جزءًا أساسیًا من حقوق اإلنسان العالمیة. كما أن مفهوم الحریة 

یر عن األكادیمیة یشیر إلى حق المعلم أو المتعلم أو الباحث في استقصاء مجاالت المعرفة والتعب

طرد، فالحریة األكادیمیة تتساوى مع حریة الكلمة وحریة أو قیود أو  رأیه دون خوف أو تدخل

من الحریة األكادیمیة، وبیئة  لجامعة بأنها تعمل على مستوى عاٍل وتعد ا .الصحافة وحریة العبارة

( شقیر،  ئة التدریس دون خوف من أي مخاطرةمفتوحة لتبادل األفكار بین الطلبة وأعضاء هی

2003 .(  

  الكون ظواهر في التدبر و التأمل و والعمل  ، الفكر و العقل حریة على اإلسالم حث ولقد  

 العقل لحریة السبل هیأ مما ، للیقین الفرد یصل حتىفي األمور  باإلمعان وطالب العقل، خاطب إذ

  ).1983 سكران،  (اإلسالمیة الحضارة و الثقافة وازدهار للبناء فرصة وأتاح

أن على أعضاء هیئة التدریس ممارسة أعمالهم بحریة مثل ) إلى 1997وأشار الجعنیني (  

باستمرار وااللتزام الكامل بالمواعید واالنضباط،  اوتطویره ونهاي یدرستالات تحضیر الموضوع

والموضوعیة لطرح وجهة النظر، وتحقیق مبدأ العدل فال تحیز بینهم بسبب مرجعیات عشائریة أو 
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أو سیاسیة أو كونهم ذكورًا أو إناثا، وأن یكون أستاذ الجامعة مصدرًا نقیًا ینهل منه العلم إقلیمیة 

قتدى به في تعامله مع اآلخرین   .والمعرفة ویُ

الجامعة في اتخاذ  حق یعني مما ،واستقاللها الجامعة حریة بأنها األكادیمیة لحریةا عرفت  

ها، وتحدید المستویات تدریسها أو حذف ترید التي األكادیمیة الموضوعات بتحدید المتعلقة القرارات

والطرق التي یتم الوصول بها إلى تحقیق أهدافها مع تحدید  إلیها، الوصول ترید التي التعلیمیة

  ). 1983 ، (سكران،وأعدادهم الجامعةب في الدراسةالراغبین  الطلبة نوعیة

ستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الجدیدة لتقدیم التعلم ال الحریة األكادیمیة تهدفو   

یتم حمایة الحریة األكادیمیة من عن بعد من خالل التعاون الوطني المشترك ، وهو ما یعني أن 

  )Terence, 2007(أي أضرار

في وتحدیات مشكالتألردنیة الرسمیة والخاصة في الجامعات اتواجه أعضاء هیئة التدریس   

مع أعضاء  التفاعل واالتصال حریتهم، ویالحظ هذا الشعور من خالل حد منتعملهم األكادیمي 

الهیئة التدریسیة، وأن معظم أعضاء هیئة التدریس یمارسون الحریة األكادیمیة وفقًا الجتهادهم 

كما یجب أن یتمتع أعضاء هیئة التدریس سواء بصورة فردیة أم جماعیة بالحریة  ،الشخصي

وتطویر  األبحاث الخبرة والعمل على نشر من خالل وتطویرها المعرفة تحسین الالزمة من أجل 

  ).1994.( عبد اهللا، التعلیم والمناقشة

  :نشأة الحریة األكادیمیة في الحضارة الیونانیة  -

اللغة والنظم التعلیمیة  فيهي الفترة الكالسیكیة من التاریخ الیوناني وكان لها تأثیر كبیر   

علم  أنه ، إذبأنه تعلیم حر الحضارة الیونانیة تطورامتاز التعلیم في أثینا في أیام والعلوم والفنون، و 

ین، فالحریـة ، ولم تكن هناك سیاسة عامة تحكم التعلیم وتضع له القوانومتمیز متخصص محترف
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نما هي حریة طبیعیة في  التعلیم لقادرین على لمجتمع الاألكادیمیة لم یكن لها وجود قانوني، وإ

والتعلُّم، وأن حریة التعلیم كانت ألعضاء الهیئة التدریسیة وطالبهم، وواجه مجتمع أثینا معوقات 

  ).2001 ( قمبر،الحریة األكادیمیة  أمامكبیرة وقفت 

  :األكادیمیة في الحضارة اإلسالمیةنشأة الحریة  -

حركـة الترجمـة  تطورتأصول الحریة األكادیمیة إلى جذور إسالمیة،وذلك عندما  یرجع  

شهد الفكر اإلسالمي في  بیة وتفسیرها والتعلیق علیها، إذللغة العر  یینألعمـال الفالسفة الیونان

العدید من اإلنجـازات العلمیـة مـن  العصر العباسي األول نهضة علمیة وفكریة، تحققت من خاللها

جراء الب نشاء مكتبات، وإ بنـاء الحضارة  على عملحوث في مختلف الموضوعات، ممـا ترجمة وإ

اإلسالمیة التي لم یكتب لها االزدهار إال ألنها تحمل فكرًا قویًا عمیقًا هو نتاج عرف حریة البحث 

، وكان ذلك یعود إلى الدین اإلسالمي والسنة النبویة التي تؤكد على ها قوًال وعمالً تارسموالعلم وم

، سكران( حق من حقوقه عنه أبعاددون منعه أو الذي أمرنا اهللا بها والتمتع بحقوقه  اإلنسانحریة 

2001(.  

  : نشأة الحریة األكادیمیة في الحضارة الغربیة -

 ر وبدایة القرن الثـامن عـشر، إذالسابع عشواتسع نطاق الحریة األكادیمیة مع نهایة القرن   

أضافت الجامعات األلمانیة بعدًا أساسیًا للحریة األكادیمیة، وكان یتمتـع أعـضاء هیئـة التدریس في 

الجامعات األلمانیة بنوعین من الحریة األكادیمیة هي، حریة التعلُّم، وهي ضمان لعضو هیئة 

ا دون أي تـدخل مـن اإلدارة الجامعیـة، وحریة التعلیم، وهي التدریس في تعلُّم المعرفة والبحث عنه

( اسـبة فـي التدریس والبحث لطلبتهاألسالیب المن إتباعالحریة التي تضمن لعضو هیئة التدریس 

اش،    ).1994طنّ
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   : أهمیة الحریة األكادیمیة

األكادیمي مستوى ال أمللفرد األكادیمي  المستوىیتها سواء على للحریة األكادیمیة أهم  

الحریة األكادیمیة أحد األركان  تعد : بما یأتيبشكل عام والتي یمكن إیجازها أو المجتمـع  للمؤسسة

التي تقوم علیها الجامعـة وشـرطًا أساسیًا الستمرارها ونموها من أجل الوفاء المهمة األساسیة 

معـة شخـصیتها ن أن تكون للجاعلى أكمـل وجـه، فبـدون الحریة األكادیمیة ال یمك ورؤیتها برسالتها

 واالتجاهات المجتمع، قضایا عن ینفصل ال اً جزء الجامعة أستاذیعد )، و 1987ي، المـستقلة (القاض

ا الدیمقراطیة فیه أصبحت وقت فيه فی السائدة االجتماعیة  وتقدمها، لتطور المجتمعات مهما معیارً

 إلى المیله فی ویعزز أفضل، بشكل الحقیقة عن البحث من یمكنه لألستاذ الحریة توفیر فإن لذلك

 أو خارجیة جهة أي من تدخل دون بحریة العمل في وحقه ،للعلم مناٍف  ماهو لكل البناء النقد

 وحقه تدخل دون الطلبة أمام استنتاجاته و أفكاره فرض في وحریته القانون، حدود في ولكن داخلیة،

 خالل الجامعة أستاذ على الحكم یجوز فال األبحاث، تلك نتائج و أبحاثه نشر و العلمي البحث في

  .) 2006 أبومغلي،( بوظائفه القیامِ  على قدرتهمو  كفایته زاویة من نماإ و  معتقداته، و أفكاره

  أهداف الحریة األكادیمیة :

  -إلى أن أهداف الحریة األكادیمیة تتمثل بما یأتي : )1992( مرسي أشار  

  .األسئلةتهیئة الفرصة للطلبة لتوجیه  -

  وحلول للمشكالت التي یواجهها الطلبة في المادة العلمیة. إجاباتتقدیم  -

  كشف عن نقاط الضعف لدى الطلبة .ال -

  والطلبة. األساتذةوتقارب بین  على تكوین عالقات ودیة ةساعدالم -

  لیمة.على النقد البناء والتفكیر المنطقي واستخدام اللغة الس الفرصة للطلبة للتدرب ةتهیئ -
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  -:و ضوابطها  األكادیمیةالحریة  مبادئ

  :)2001 طعیمات،الهي (  مبادئعدة  األكادیمیة للحریة  

كون ، وان یأو عمل سلوك أوعن الكذب والنفاق من قول والبعد  باألخالقااللتزام وهو  الصدق : -

استقامة أعضاء حقائق وقواعد موجودة دون خداعهم ، وأنه من ضروریات ب اآلخرین مع التحدث

.   هیئة التدریس بالجامعة، ویعمل على تماسكهم مع بعضهم بعضًا

 معلى عالقتهأعضاء الهیئة التدریسیة  افیهحافظ یأن الواجب كامالً و  أداءالقیام بوهي  : األمانة -

، وأن تكون العالقة بینهم فیها مودة واحترام، وأن یقوم بتدریس المادة بدون نقصان مع الطلبة

عطاء   المطلوب كما ینبغي بكل صدق وأمانة. وإ

والقیام بالمهمات على أكمل وجه، وأن یقوم  ستاذلألتوكل  مةااللتزام بكل مههي  المسؤولیة : -

  التدریس نفسه بهذه المهمات ال أن یعطیها ألفراد آخرین.عضو هیئة 

علیه وعلى مجتمعه بالخیر، واالبتعاد عن وقته فیما یعود  اإلنسان تثمران یسوهي  الفضیلة : -

األعمال، وهي الحكمة والعفة والشجاعة الحرام واالقتراب من ما یرضي اهللا تعالى في جمیع 

  والعدالة، وهي األفعال المطابقة للخیر.

  من قول الحقیقة. اإلنسانقول الحق والدفاع عنه، وان ال یخاف وهي  الجرأة والشجاعة : -

  :األكادیمیة وكما یأتي للحریة  مبادئ) عدة 1997(التل  وذكر  

مع الفرد ویتوافق ما یتناسب ب، بدالقدرة على االختیار من بین األمهي ال حریة االختیار: -

مكانیاتهواحتیاجاته  أي أطراف  أومن أي احد  الفرد أموره دون أي إجبارومیوله، واختیار  وإ

  خارجیة. 
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الكالم أو خالل ن مبأمانة وصدق،  آرائهمالتعبیر عن  على األفرادقدرة مهي  حریة التفكیر : -

  الكتابة بدون رقابة أو قیود بشرط أن ال یتجاوز حدود القوانین الموجودة .

ي النقد البناء دون تعصب أو تحیز إلى رأي معین وتقبل الرأي ف األفرادحق هي  حریة البحث : -

  التي یدرسها والعمل بها .یقوم بالبحث عن الموضوعات األخر، وأن 

  :على النحو اآلتي )2006كما حددها البغدادي ( أما ضوابط الحریة األكادیمیة فهيو 

  أعضاء الهیئة التدریسیة مؤهلون بحریة في غرفة الصف في مناقشة الموضوعات. -

قضاء فترة الحریة األكادیمیة التي یتمتع بها أعضاء الهیئة التدریسیة هي حق یمنح لألستاذ بعد ان -

  تجریبیة تأهیلیة له.

األساتذة مؤهلون بحریة تامة في البحث ونشر النتائج ضمن الموضوعات المالئمة لتأدیة واجبهم  -

  األكادیمي.

  -: األكادیمیةخصائص الحریة 

 )1997أبو مغلي(و  )2001(سكران  األكادیمیة كما أشار إلیهاخصائص الحریة  أهممن   

  ما یأتي:

  بالتمتع بغض النظر عن دینهم ومعتقداتهم وسلوكهم في الحیاة. األفرادحق  -

  لممارسة العمل الجامعي. األكادیمیةحق المطالبة بالحریة  -

  .باتخاذهاالقرارات دون االنفراد  صنعفي المشاركة في  وأعضاء الهیئة التدریسیةحق الباحثین  -

وجماعات یتمیزون بها عن  أفراداً حریة خاصة بأعضاء المجتمع الجامعي،  األكادیمیةان الحریة  -

  ن بحكم طبیعة عملهم.یسائر المواطن
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 في البحث والتدریس في مجال التخصص داخل الجامعة حق الباحثین وأعضاء الهیئة التدریسیة -

  .وخارجها

  حق أعضاء هیئة التدریس في البحث عن الحقائق، ونشرها وتعلیمها . -

  الحصول على االستقاللیة الداخلیة والخارجیة. فيحق الجامعات  -

  حق العلم والبحث العلمي  -

  ) إلى أن أبعاد الحریة األكادیمیة تتحدد بما یأتي :2001وأشار الطویل(  

  الحریة األكادیمیة قمة في االلتزام . -

  الحریة األكادیمیة لألستاذ في التدریس والبحث . -

  األكادیمیة لیس مضمونا خالیًا من الضوابط.الحریة  -

  موضوعیة عضو هیئة التدریس في تعامله مع طلبته.هي الحریة األكادیمیة  -

  احترام عضو هیئة التدریس لزمالئه والعمل معهم.هي الحریة األكادیمیة  -

  الحریة األكادیمیة هي الدیمقراطیة والشورى . -

  هیئة التدریس للقوانین واألنظمة والتعلیمات .احترام عضو هي الحریة األكادیمیة  -

  ) ثالثة أبعاد للحریة األكادیمیة هي:1997(مغلي  أبوذكر    

 بأمانة وصدق دون قیود، ویصل إلى آرائهحریة التفكیر وهو ان یعبر الفرد عن  ول :البعد األ -

  درجة عالیة من الرقي والكمال، دون إلحاق الضرر باآلخرین.

  قدرة على االختیار ضمن الخیارات المتاحة له .مال لفردان یكون لحریة االختیار و  : البعد الثاني -



35 
 

 
 

إثبات الفرضیات و  األفكاروطرح  قدرة الفرد على المناقشةم البعد الثالث : حریة البحث وهو -

یجاد الحلول للمشكالت.   وإ

  -: األكادیمیةممارسات الحریة 

  : بما یأتي )1994( ذكرها اوملیلكما ، تتجسد ممارسة الحریة األكادیمیة  

الشروط ان یكون عضو هیئة التدریس  أهمتحضیر الموضوع الذي یدرسه ویطوره باستمرار:من  -

األكادیمیة، وان یضیف معلومات جدیدة ، وان یثري معرفته اً جید إعداداً دروسه ل اً ومعد وقادراً  اً جاهز 

  . للطلبة معرفة كبیرة وزیادة في األفكارصبح تغیر المعلومات الموجودة بالمادة حتى قیمة 

لبة باحترام هیئة التدریس مهم جدا، وان یعمل على تزوید الط أعضاءالتزام  دقة المواعید : -

تأخذ حقها في المحاضرة دون  بحیث، وأن یعطي المادة بالوقت المطلوب هاوااللتزام بالمواعید 

  في الوقت أو زیادته .تقلیل 

التي  واآلراء األفكارعلى عضو هیئة التدریس التزام الموضوعیة في تدریسه وفي  الموضوعیة : -

  .یطرحها، وفي المحتوى الدراسي

األفراد والعمل على المساواة ان یحرص عضو هیئة التدریس على عدم التمییز بین  أي العدل : -

  بینهم، وعدم التفرقة بینهم .

لحریات ل) مضامین 1988منعقد في بیرو سنة (ال األكادیمیةلیما للحریات  إعالنوتناول   

  : )1994 فرحان،ال( أهمها ما یأتيوكان  األكادیمیة

  .، واختیار مناهجها، ونشر نتائجهابحوثهم إجراءین في حق الباحث -

  حق طلبة الدراسات العلیا في الدراسة والبحث واختیار موضوعات دراستهم. -
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  االجتماعیة، والثقافیة.و السیاسیة ، و هیئة التدریس في احترام حقوقهم المدنیة،  أعضاءحق  -

  ، وتأمین حقهم في التعبیر.إدارتهاالتزام مؤسسات التعلیم العالي بإشراك الطلبة في  -

  والنقابات . إنشاءاألندیةهیئة التدریس في  أعضاءحق  -

   :متطلبات الحریة األكادیمیة

 ) 2001، (قمبر :ما یأتي جملة من المتطلبات أهمهاللحریة األكادیمیة   

في سیر العملیـة  واألساسیة تعد مسؤولیات الجامعة من الضرورات المهمة :مسؤولیات الجامعة  .1

  : بما یأتياألكادیمیـة وتتجلـى مسؤولیاتها 

   .العناصر المؤهلة للعمل الجامعي من الحاصلین علـى درجـة الـدكتوراه بتمیز تعیین أفضل -

داخل الجامعة عن االشتغال بالسیاسة الحزبیة أو الدعوة إلى مذهبیة دینیـة منعـًا لحدوث  توقفال -

  ، واإللتزام بأداب المهنة.صراعات فكریة أو عقائدیة أو ذات طبیعة طائفیة أو ثقافیة

الصالحیات الوظیفیة للجامعة من الركائز األساسیة ورافدًا رئیسًا لتأدیة  تعد :وظیفیةصالحیات . 2

  :اآلتيالعمـل من خالل 

ة في سلطة اإلدارة، وهي رقابة تتوزع على مسـتویات العمـل الرتبیة یاألخذ برقابة ذاتیة داخل - 

   .داخل الجامعة

التـي تنتهـك لـوائح العمل والتجاوزات الفات للنظر في المخ یةمجالس التأدیبالجامعات لل تأسیس -

  .وآداب المهنة

  .احترام مشاركة الطلبة بنوعیات صالحة لتمثلهم في إدارة النشاط والحیاة الجامعیة  - 
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رئیسة للعمـل الجـاد تعد الضمانات المرضیة للجامعة من األمور ال :ضمانات مرضیة .3

  : الجامعي ویتم ذلك من خالل اآلتيداخل الحرم وتقدمه العمـل المؤسسي لرفعـة

مع التأكید على أهمیة الحریة  ،وتطویرها وتنویعها الموارد المالیة الخاصة بالجامعة تعزیز -  

وتحل المعجزات  قیتحقب في ذاتها بمجـرد الحصـول علیها سوف تقوم اً هدفاألكادیمیة فإنها لیست 

خاص بالحریة األكادیمیة یحدد المفهوم   وضع قانون، الت التـي تعـاني منهـا الجامعاتالمشك

  .والواجبات والحقوق

  : عناصر الحریة األكادیمیة 

  ة ما یأتي:أن من عناصر الحریة األكادیمی) 1994( ذكر محافظة  

االستقالل األكادیمي والمالي واإلداري للجامعات، ویعني عدم تـدخل أي سـلطة سیاسیة أو دینیة   -

الموظفین في  مالداخلیة للجامعات سواء بتعیین أعـضاء هیئة التدریس أأو اجتماعیة في الشؤون 

جازاتهم مالجامعة أ   .ترقیاتهم وإ

الكلیات واألقسام والمعاهـد والمراكـز العلمیـة، وفـتح التخصصات  تأسیسحق الجامعة في  -

ریبیة وتعدیلها برامج البحـث والمنـاهج الدراسیة والتدعمل األكادیمیة وعقد الدورات التدریبیة و 

  .اوتطویره

العمل بحریة دون تدخل أو منع أو رقابة من  تطبیقحق األساتذة في الجامعات واألكادیمیات ب -

أي سلطة خارج الجامعة، وحقهم في التدریس والتعلیم والتعلُّم والنقـد واإلبداع، وحقهم في التعبیر عن 

جرائهاأفكارهم ومناقشتها وحریتهم في اختیار البحوث    ونشر نتائجها. وإ

 قدراتهم، وحقهم في اختیارمفي اختیار تخصصاتهم التي تتناسب مع میولهم و  حق الطلبة -

  أساتذتهم والمواد التي یدرسونها.
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  من عناصر الحریة األكادیمیة منها :عددًا ) 1994 ( أضاف عبد اهللاو   

إنه  إذتعدد مصادر التمویل الجامعي، بما في ذلك تعـدد تمویـل البحـوث األساسـیة والتطبیقیة،  -

  .مصادر التمویل زادت اسـتقاللیة الجامعـة كلما زادت

االستقرار الوظیفي بمثابة العمود الفقري للحریة  إذ یعداألمن الوظیفي للباحثین واألكادیمیین،  -

  .األكادیمیة

  تمثیل البـاحثین واألكـادیمیین وتـدافع عـن مصالحهم.أو جمعیة مهنیة تهتم ب وجود هیئة -

حماده و  )2000 (صالح، اآلتیةفي الجوانب  فإنها تتمثل حریة عضو هیئة التدریسأما   

)1989( :  

حریته في وضع تفصیالت خططه األكادیمیة، فاألستاذ ال یحتاج أن یراجعه أحد في خططه  - 

  .البحثیةالدراسیة أو 

جرائهاحریته في اختیار البحوث  -    ونشر نتائجها بدون حذف أو تعـدیل .وإ

في وضع محتوى المقررات التي تدرس في القسم ضمن مجال  مشاركة عضو هیئة التدریس -

   .تخصصه

  مقررات التـي یدرسها.حریة عضو هیئة التدریس في اختیار مراجع ال -

  مجاالت الحریة األكادیمیة

و صالح  )1992( مرسيأشار إلیها كل من تتضمن الحریة األكادیمیة عدة مجاالت   

)2000: (  
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  حریة الجامعة :مجال . 1

كون لها حریة في وضع تاالستقالل اإلداري : یكون للجامعة حریة في وضع قوانینها، وأن  -

التنظیم، و التخطیط، ( ة للتعدیل وتقوم بالوظائف اآلتیةالهیاكل التنظیمیة واإلداریة وتكون قابل

  .راطیة الرقابة)، ویكون سیر عمل الجامعة بطریقة دیمقو التنفیذ، و ، اإلشرافو 

ق تدریسها ائ: حریة الجامعة في اختیار نظامها وبرامجها ومناهجها وطر  األكادیمياالستقالل  -

الجامعة  إمكاناتوجد قیود في تحدید أعداد الطلبة التي تتناسب مع تتدریسیة وال الهیئة الوأعضاء 

  هیئة التدریس. وأعضاءللطلبة  والمالئمة تدریس والتقویم المناسبةالق ائواختیار طر 

قادرة على  كوناالستقالل المالي : أي عندما تتعدد مصادر التمویل تزداد استقاللیة الجامعة وت -

  مولة.تبعیتها للجهة المتأدیة وظائفها وكلما اعتمدت على مصدر واحد للتمویل تزداد 

  حریة أعضاء هیئة التدریس :مجال . 2

تدریس المناسبة، واختیار الموضوعات التي الاختیار طریقة في أي حریة عضو هیئة التدریس 

، وحریته في مناقشة ومالئمة یدرسها، و حریته في تقییم طلبته بالطریقة التي یراها مناسبة

  .المشاركات التطوعیةة، وحریته في السیاسیة الجامعیوالتعلیمات اإلجراءات 

  حریة الطالب الجامعي :مجال . 3

  جمیعها وحریته بالبحث والمشاركة والتطویر واإلبداع. ضوعاتحریته في التعبیر عن رأیه في المو 
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  :الدراسات السابقة ذات الصلة

المناخ موضوعي  جنبیة التي تناولتالعربیة واألالسابقة أتي عرض لبعض الدراسات فیما ی  

األقدم إلى ي من نوفق محورین منفصلین حسب التسلسل الزم ،والحریة األكادیمیة األخالقي

  ي:توكما یأ ،األحدث

  المحور األول: الدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت المناخ األخالقي:

 ،ووصفهاتشخیص أنماط مناخ العمل األخالقي  في) Jones, 2001بحثت دراسة جونز(  

 استخدمتوقد  ،اإلداریون في إحدى كلیات المجتمع بمنطقة نورثهارس مونتكمريیدركها  كما

 عن العوامل) وأسئلة Victor & Cullen, 1988( ینوكولالمناخ األخالقي لفیكتور  استبانة

الدراسة إلى توفر  وأشارت ،) إداریاً 128على مجتمع الدراسة المكون من ( طبقتوقد  الدیموغرافیة

 ینفي مستویات عمل اإلداري أنالدیموغرافیة وأظهرت البیانات  ،الخیر والمبدئيمناخ نمطي ال

  األخالقي.للمناخ  نت لدیهم إدراكات مختلفةكا متباینة

 كلیةاألخالقي في ) إلى تعرف طبیعة المناخ Acharya, 2005دراسة اتشاریا ( وهدفت  

 ،وطلبتهاهیئتها التدریسیة  أعضاءجامعیة خاصة لتعلیم طب األسنان في الهند من وجهة نظر 

التدریسوالطلبة عض المتغیرات الخاصة بأعضاء هیئة إلى الكشف عن أثر ب أیضاوهدفت الدراسة 

تدریس  عضو هیئة)  28وتكونت عینة الدراسة من ( ،للمناخ األخالقي في كلیتهم إدراكهمفي 

أفراد عینة  آراءتباین في نتائج الدراسة وجود  وأظهرت ،خیرة) طالبًا في السنة األ 47و ( ،متفرغ

ن الضغوط النفسیة ،مالدراسة حول المناخ األخالقي لكلیته تؤدي دورًا مهمًا  األكادیمیةوالخبرة  ،وإ

تشیر إلىأهمیة عمل المنظمة بصورة  ،القیات السائدة في كلیتهمفي تشكیل تصوراتهم حول األخ
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وعیأعضائها بالسیاسات األخالقیة تدریب لتحسین مستوى الو  االتصالسالیب التعلیمیة على تطویر أ

  .األخالقيوبالتزامها  ،المعتمدة فیها

إلى تعرف فقد هدفت  ,Luo, Huang& Najjar) 2007دراسة لیو وهونج ونجار( أما  

وتم  ،صینیةال إحدى المدارس طلبة فياألخالقي للمدرسة واألداء المدرسي لل العالقة بین المناخ

عالت تفا أبعادالمدرسي القائم على  األخالقيتصورات المناخ یإستخدام أداة  على البیاناتالحصول 

) 754طبقت على ( ،والعالقات في المدرسة ،وتفاعالت الطالب مع الطالب ،الطالب مع المعلم

ارتبطت بالتحصیل  ارسهمفي مد األخالقيالنتائج أن تصورات الطلبة للمناخ  وأظهرت ،طالباً 

والقیادة ة الطلبة في النشاطات الالمنهجیة ولم ترتبط بمشارك ،ومستوى الصف والجنس األكادیمي

  الطالبیة.

المناخ  تعرف العالقة بین هو) Heather, 2011دراسة هیذر ( وكان الهدف من  

في الوالیات  سات التعلیم العاليفي مؤس ألعضاء هیئة التدریس التنظیميااللتزام  واألخالقي 

هیئة  عضو )594( وتكونت العینة من ،جامعات إقلیمیةأربع في الدراسة وشاركت  ،المتحدة

االلتزام بین الجنسین في مستوى  أن االختالفات إلىتشیر  نتائج هذه الدراسة كانتو ،تدریس

  .وأظهرت النتائج أنه توجد فروق في اإللتزام التنظیمي تعزى لصالح اإلناث ،مهمأنه أمر التنظیمي 

المناخ األخالقي  أنماطالعالقة بین تعرف ) إلى 2011( العسل أبو دراسةوهدفت   

 ،األردنفي  وااللتزام التنظیمي لدى رؤساء األقسام في مدیریات التربیة والتعلیم النفسي واالحتراق

السائد لدراسة ان مستوى المناخ األخالقي نتائج ا وأظهرت ،) رئیس قسم400من ( وتكونت العینة

 االحتراقوان درجة  ،اً التربیة والتعلیم من وجهة نظر رؤساء األقسام كان متوسط مدیریاتفي 



42 
 

 
 

رؤساء األقسام وأن درجة اإللتزام لدى  ،نت عالیةرؤساء األقسام من وجهة نظرهم كا النفسي لدى

  كانت متوسطة.نظرهم  من وجهة

إلى تحدید ما ینظر إلى أنواع المناخات  ,Al- Omari) 2013العمري (دراسة  هدفتو    

عضو )256(نت عینة الدراسة من و كتفي الجامعة الهاشمیة ألعضاء الهیئة التدریسیة، و ألخالقیة ا

ال توجد  هالنتائج أن أظهرتالمناخ األخالقي، و  إستبانة باستخدامفي الجامعة الهاشمیة،  تدریسهیئة 

  فروق ذات داللة إحصائیة بین أعضاء هیئة التدریس، فیما یتعلق بجنسهم والرتبة األكادیمیة.

 السائد في) إلى معرفة المناخ األخالقي  2013( خاطرالصرایرة و وهدفت دراسة الشریفي و   

حكومیتین هما:جامعة ت الدراسة جامعتین واعتمد ،الجامعات األردنیة من وجهة نظر العاملین فیها

وجامعة  ،الشرق األوسط عن جامعتین خاصتین هما: جامعة وجامعة الطفیلة التقنیة فضالً  ،مؤتة

 )Victor& Cullen,1993(فكتور وكولینالمناخ األخالقي التي أعدها  واستخدمت استبانة ،ءالبترا

ان  وأظهرت النتائج ،إداریاً ) 245) فقرة وزعت على أفراد العینة البالغ عددهم (36وتكونت من (

فروق  ووجود ،متوسطاً ردنیة من وجهة نظر العاملین كان المناخ األخالقي السائد في الجامعات األ

  تبعًا لمتغیر الجنس.قي السائد في الجامعات األردنیة ذات داللة إحصائیة في المناخ األخال

 األخالقي المناخ تأثیر درجة تعرفهو ) 2014( والقواسمي دروزهدراسة  هدف منوكان ال  

 والشعور بالتشاؤم، والشعور ،الوظیفي باالغتراب الشعور في )المنظمي والجانب الفردي، الجانب(

ن  األردن، في العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة في الرضا وعدم واالنعزالیة، بالعجز، مجتمع وتكوّ

 علىتوزیع اإلستبانة تم  ) موظف، إذ200عددهم (والبالغ  ،الوزارةالموظفین في ة من جمیع الدراس

 في أخالقي عمل مناخ وجود حول المبحوثین تصورات إننتائج الدراسة  وأظهرت ،جمیع الموظفین

  .مرتفع  بمستوى جاءت الوزارة
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 المدارسناخ األخالقي السائد في ممستوى التعرف ) إلى  2014( الخزاعلةوهدفت دراسة   

عینة  وتم اختیار ،وعالقته بدرجة تمكین المعلمین من وجهة نظرهم عمانالثانویة في محافظة 

في  معلمات )108و ( ) معلماً  77بواقع ( معلمًا ومعلمة)  361طبقیة عشوائیة مكونة من (

ان النتائج  وأظهرت ،المدارس الخاصة في معلمات)104()معلمًا و72و( ،المدارس الحكومیة

متوسطًا من وجهة  كانالمدارس الثانویة في محافظة عمان السائد في  األخالقيمستوى المناخ 

هناك عالقة  ن، وأظهرت النتائج أن درجة التمكین في المدارس كانت متوسطة، وأننظر المعلمی

تمكین ة في محافظة عمان ودرجة ایجابیة بین مستوى المناخ األخالقي السائد في المدارس الثانوی

  المعلمین.

  :األكادیمیةالمحور الثاني: الدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت الحریة 

 لدى أعضاءمفهوم الحریة األكادیمیة  إلى التعرف إلى)  1994محافظة ( هدفت دراسة   

لى معرفة آرائهم في بعض ال ة بجامع األكادیمیةمظاهر المرتبطة بممارستهم للحریة هیئة التدریس، وإ

واستخدمت اإلستبانة كأداة للدراسة،  ،هیئة تدریس عضو) 126لدراسة من (عینة اوتكونت  ة.مؤت

هیئة التدریس  أعضاءات مفاهیم الحریة األكادیمیة عند جمیع مستوی نتائج الدراسة أن أظهرتو 

 حریة إیصال المقترحاتو ـن الحقیقة، البحـث ع حریـة: (المفاهیم هي  كانت إیجابیـة، ومن أهم هذه

میة في األمور األكادی حریة إبداء الرأيو الجامعة،  یا فـيالعلل القنوات المناسبة إلى اإلدارة من خال

ت العالقة حریة التحدث في الموضوعات ذاو االمتیازات،  الوظیفة أوعامـة دون الخـوف مـن فقـدان 

قیقة العلمیـة ضـمن حریة تفسیر الحو داخل قاعة المحاضرة ،  التي یدرسونهابموضوع المادة العلمیة 

طوعیة ضـمن المجتمع المشاركة في النشاطات والخدمات الت حریةو األكادیمیة، نطاق معرفتهم 

  النـشاطات والخـدمات ضـمن مجتمـع). المـشاركة فـيحریة و المحلي، 
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 من والممارسة التعبیر حریة على التركیز إلى هدفتفقد  )Rich, 2002دراسة رتش (أما   

 الحریة وفقًا لمفهوم األمریكیة الحكومیة التربویة المؤسسات لدى هیئة التدریسأعضاء  قبل

 من الكلیات والجامعات الحكومیة الدراسة على عدد من أعضاء هیئة التدریس واشتملت ،األكادیمیة

إلى ان الحریة الدراسة وتوصلت  ،اً ) فرد131(في والیة فلوریدا، وتكونت عینة الدراسة من 

داخل  كانت تظهرمن خالل نقاش الموضوعات الممارسة من قبل أعضاء هیئة التدریس،كادیمیة األ

في التعبیر ضمن حدود  یة لحریتهیدرك مدى الحما كما ان عضو هیئة التدریس ،الغرف الصفیة

  المسؤولیة.

 األكادیمیة الحریة عالقة مدى بیانهو ) ,Boland 2003(ددراسة بوالن هدف منوكان ال  

 )250مجتمع الدراسة من ( وتكون ،األمریكیةفي المؤسسات التعلیمیة  الرأي عن التعبیر بمفهوم

 الحریة موضوع حول سئلةأللعدد من ا طرح هناك كان بحیث المقابلة طریقةمت واستخد ،فرداً 

 ذلك وانعكاس األمریكیة، التعلیمیة المؤسسات لدى الرأي عن التعبیر حریة مجال في األكادیمیة

 أن إلى الدراسة نتائج وأشارت، األكادیمیة المؤسسات تلك في ىالمتبن الدراسي المنهج على

 السیاسیة الظروف بسبب األخیرة اآلونة في كثیرة أصبحت التعلیم مؤسسات في الخارجیة التدخالت

  .األكادیمیة الحریة إضعاف أو تعزیز على عملت التي

مدى ممارسة الحریة األكادیمیة لدى  إلىالتعرف  إلى) 2004هدفت دراسة خطایبة (و   

 اختالفمدى ، وبیان أنفسهملبة الدراسات العلیا في جامعة الیرموك من وجهة نظر الطلبة ط

من الدراسة  عینة تتكونوقد الجنس، ومستوى البرنامج، والكلیة، تبعًا الختالف ممارسات الطلبة 

توجد فروق ذات داللة أنه نتائج ال أظهرت، و الدراسات العلیا في جامعة الیرموك بًا فيالط )،398(

لمتغیر الجنس في مجال حریة التعبیر للحریة األكادیمیة  إحصائیة في مدى ممارسة أفراد العینة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مدى ، و اخل قاعة التدریس، ولصالح اإلناثعن الرأي د
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توجد ، و ككللى جمیع مجاالت الدراسة واألداة ممارسة أفراد العینة تعزى لمتغیر مستوى البرنامج ع

على  ةفروق ذات داللة إحصائیة في مدى ممارسة أفراد العینة إلى متغیر الكلیة ولصالح كلیة التربی

  جمیع مجاالت الدراسة، وكلیة الشریعة في مجال حریة التعبیر عن الرأي داخل قاعة التدریس.

الحریة األكادیمیة لدى تعرف درجة  هو) 2005( والزیودشبول الدراسة  وكان الهدف من  

 من جمیعاسة الدر مجتمع وتكون  ،والخاصةالتدریس في الجامعات األردنیة الرسمیة  أعضاء هیئة

 الجامعاتفي  مشارك وأستاذ مساعدوأستاذ الذین یحملون رتبة أستاذ  أعضاء الهیئة التدریسیة

هیئة  ) عضو632ئة التدریس (هی أعضاءمن  إذ بلغ حجم العینة ،األردنیة الرسمیة والخاصة

اتخاذ القرار على  تعزى للجنس في مجال إحصائیةوجود فروق ذات داللة النتائج  وأظهرت ،تدریس

لخاصة الرسمیة وا األردنیةفي الجامعات  األكادیمیةمارسة أعضاء هیئة التدریس للحریة درجة م

للجنس في مجاالت  تعزى إحصائیةفروق ذات داللة عدم وجود ، و وجاءت الفروق لصالح الذكور

في  األكادیمیةالتدریس للحریة  لدرجة ممارسة أعضاء هیئةالتعبیر والبحث العلمي والتدریس  حریة

في  األكادیمیةتعزى للرتبة  إحصائیة وجود فروق ذات داللة، والخاصةالرسمیة  األردنیةالجامعات 

في  األكادیمیةهیئة التدریس للحریة  ة ممارسة أعضاءوالتدریس على درجمجال البحث العلمي 

تعزى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة  ،األستاذالرسمیة والخاصة ولصالح رتبة  األردنیةالجامعات 

 األكادیمیةممارسة أعضاء هیئة التدریس للحریة  درجةیر الجامعة في جمیع المجاالت على لمتغ

  والخاصة.الرسمیة  األردنیةفي الجامعات 

 األكادیمیةدرجة ممارسة الحریة  إلى التعرف إلىدراسة هدفت  ) 2007الطراونة ( وأجرى  

هیئة التدریس، وهم  أعضاءالحكومیة والخاصة ومعوقاتها من وجهة نظر  األردنیةفي الجامعات 

اشتملت  ة فقدعینة الدراس أما)، 2600وبلغ عددهم (أستاذ مساعد، مشارك،  أستاذبرتبة أستاذ، 

) فقرة 66، تم اختیارهم بطریقة عشوائیة عنقودیة، وتكونت االستبانة من (اً ) عضو 520على (
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الحكومیة  األردنیة الجامعات في األكادیمیة الحریة النتائج أن وأظهرتمجاالت  عدة وزعت على

 ذات فروق وجود وعدم، ةمتوسطٌ  بدرجة تمارس التدریسیة الهیئة أعضاء نظر وجهة من والخاصة

 وقد ،األكادیمیة الحریة ممارسة لدرجة الدراسة عینة أفراد تقدیرات متوسطات بین إحصائیة داللة

تدریس حریة عوقاتم حصلت  حصلت حین في الحكومیة، الجامعات في األولى الرتبة على اّل

  .الخاصة الجامعات في األولى رتبةال على العلمي البحث حریة معوقات

نظیمي تلعالقة بین الحریة األكادیمیة والوالء الاتعرف إلى  )2008(حمدان هدفت دراسة و   

نوقد  ،هیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة أعضاءلدى   أعضاء جمیع من الدراسة مجتمع تكوّ

 والجامعة ،)دیسأبو ( القدس وجامعة بیرزیت، وجامعة الوطنیة، النجاح جامعة في التدریسیة الهیئة

 طبقیة عینة اختیرت وقد تدریس، هیئة عضو )1498( عددهم نبلغ والذي األمریكیة، العربیة

 الدراسة هدف ولتحقیق .تدریس هیئة عضو) 300( حجمها بلغ الدراسة مجتمع من عشوائیة

 األكادیمیة الحریة واقع درجة نتائج الدراسة إن وأظهرت، لجمع البیانات االستبانة كأداة استخدمت

  متوسطة . كانت الفلسطینیة الجامعات في التدریسیة الهیئة أعضاء لدى

)، تعرف درجة ممارسة األكادیمیین في كلیات 2008وكان الهدف من دراسة البلعاسي(   

التربیة في الجامعات الرسمیة بالمملكة العربیة السعودیة للحریة األكادیمیة، وقد تكون مجتمع 

 أظهرتعینة من مجتمع الدراسة بالطریقة الطبقیة العشوائیة و  اختیار) عضوًا وتم 734الدراسة من (

نتائج هذه الدراسة : عدم وجود فروق بین متغیرات الجنس والرتبة األكادیمیة والموقع الوظیفي 

  .فروق تعزى لمتغیر المنطقة الموجودة فیها الجامعةوجدت وسنوات الخبرة، بینما 

مارسة أعضاء هیئة إلى درجة مفت إلى تعرف فقد هد ) 2012( عسافو دراسة األسود  أما  

المنهج الوصفي، م خدوقد است ،ات الفلسطینیة للحریة األكادیمیةفي الجامع التربیةالتدریس بكلیات 
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حریة التدریس،    ربعة مجاالت هي:) فقرة والموزعة على أ40المكونة من ( أداة الدراسةبتطبیق 

) عضوا 91(قوامها    على عینة عشوائیة ،البحث العلمي حریةو حریة اتخاذ القرار، و  حریة التعبیر،و 

أظهرت النتائج جامعات بمحافظات غزة. وقد كلیات التربیة في الفي أعضاء هیئة التدریس  من

إحصائیة  فروق ذات داللةال توجد و  ،درجة تقدیر أفراد العینة لحریتهم األكادیمیة جاءت متوسطة أن

الدرجة و  الجنس،لمتغیرات د العینة للحریة األكادیمیة تعزى بین متوسطات درجات تقدیر أفرا

  التخصص.و العلمیة، 

  ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها:

 قبلدراستها من  تدد المتغیرات التي تمفقد تبین تع ،من خالل استعراض الدراسات السابقة  

  والحریة األكادیمیة. ،المناخ األخالقي: الباحثین إال أنها اشتركت بموضوعین أساسیین وهما

من  ،لقد تنوعت الدراسات التي تناولت المناخ األخالقي في الجامعات والكلیات والمدارس  

مناخ العمل األخالقي في إحدى كلیات  أنماطبعضها إلى تشخیص  هدفحیث الهدف، فقد 

والتعرف إلى العوامل  ،الجامعیةالمناخ األخالقي في إحدى الكلیات  والتعرف إلى طبیعة ،المجتمع

) ,Acharya 2005ودراسة اتشاریا( ،),Jones 2001جونز(دراسة ك ،األخالقي المؤثرة في المناخ

 ،),2011Heather(هیذر ودراسة ، ,Lue&Huang &Najjar)2007( وهونج ونجار لیو دراسةو 

 وآخرونالشریفي ودراسة  ،) ,2013AL Omariودراسة العمري(  ،)2011العسل( أبوودراسة 

  .)2014( الخزاعلة ودراسة ،)2014(القواسميو  دروزهو دراسة  ،)2013(

ف هدف بعض فقد  أما الحریة األكادیمیة    عناصر الحریة األكادیمیةالدراسات إلى تعرّ

ودراسة  ،)Rich,2002ودراسة رتش( ،)1994محافظة( دراسةكودرجة ممارستها 

ودراسة  ،)2005والزیود ( ودراسة الشبول )،2004ودراسة خطایبة ( ،),2003Boland(دبوالن
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ودراسة األسود وعساف  )، 2008ودراسة البلعاسي ( ،)2008(حمدان ودراسة )،2007الطراونة (

)2012(.  

ف العالقة بین المناخ األخالقي السائد في الجامعات أما    الدراسة الحالیة فقد هدفت إلى تعرّ

  وعالقته بالحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهم.األردنیة الخاصة 

) 28وتراوحت من ( المتعلقة بالمناخ األخالقي ،وقد تباینت أحجام عینات الدراسة السابقة  

) عضو هیئة تدریس 594إلى ( ،)Acharya, 2005(في دراسة اتشاریا عضو هیئة تدریس كما 

فقد  المتعلقة بالحریة األكادیمیةأما حجم العینات  ،)Heather, 2011هیذر( دراسةكما في 

) 632إلى ( ،)1994كما في دراسة محافظة ( تدریس عضو هیئة )126(في  مابینتراوحت 

  .)2005( عضو هیئة تدریس كما في دراسة الشبول والزیود

الجامعات  في عضو هیئة تدریس )265أما الدراسة الحالیة فقد بلغ عدد أفراد عینتها (  

  األردنیة الخاصة.

مقابلة الم بعضها ، واستخدلجمع البیانات أداةواستخدمت معظم الدراسة السابقة االستبانة   

  .),Boland 2003وسیلة لجمع البیانات كما في دراسة بوالند(

االستبانة وسیلة  استخداممع معظم الدراسات السابقة في  اتفقتأما الدراسة الحالیة فقد   

  لجمع البیانات.

بأسلوب  مشكلة الدراسة الحالیة وصیاغتها من الدراسات السابقة في تطویر االستفادةتم لقد   

 لمعالجة اإلحصائیة واإلجراءاتواختیار عینة الدراسة  ،وكیفیة تطویر أداتي الدراسة الحالیة علمي

  .ومناقشة النتائج ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة  ،البیانات
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  الفصل الثالث

  واإلجراءاتالطریقة 
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

ألداتي  ووصفاً  ،وعینتها ،تمعهاومج ،لمنهج الدراسة المستخدم تضمن هذا الفصل عرضاً   

جراءات ،ومتغیرات الدراسة ،صدقهما وثباتهما إیجادوكیفیة  ،الدراسة ة، والمعالجة الدراس وإ

  التي استخدمت في تحلیل البیانات. اإلحصائیة

  منهج الدراسة المستخدم:أوًال : 

دراسة للتعرف إلى درجة المناخ االخالقي لفي هذه ا الرتباطيااستخدام المنهج الوصفي تم   

ألعضاء هیئة التدریس من وجهة  األكادیمیةبالحریة  الخاصة وعالقته األردنیةالسائد في الجامعات 

  استبانتین لجمع البیانات .كما تم استخدام  ،للدراسة الحالیة المالئمبوصفه المنهج  نظرهم

  مجتمع الدراسة:ثانیًا : 

 ،الخاصة األردنیةهیئة التدریس في الجامعات  أعضاءجمیع من مجتمع الدراسة  تكون  

إلحصائیات  موزعین وفقاً  أعضاء)  3403( ، والبالغ عددهم)2017/  2016( الدراسي للعام

) یوضح 1، والجدول () 2016/ 2015(للعام الدراسي  لمؤسسات التعلیم العالي هیئة االعتماد

  توزیع أفراد مجتمع الدراسة .
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  )1الجدول (

  الجامعات األردنیة الخاصةیس في توزیع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هیئة التدر 

  المجموع  إناث  ذكور  الجامعة  اإلقلیم  التسلسل
  156  25  131  جامعة جدارا  شمالال  1
  191  32  159  جامعة جرش  شمالال  2
  75  10  65  الوطنیة جامعة عجلون  شمالال  3
  96  14  82  األهلیة الخاصة جامعة اربد  شمالال  4
  309  110  199  الخاصة جامعة فیالدلفیا  الشمال  5
  19  10  9  كلیة عمون الجامعیة التطبیقیة  الشمال  6
  35  12  23  كلیة العلوم التربویة واآلداب/ األنوروا  الوسط  7
  181  44  137  جامعة الشرق االوسط  وسطال  8
  112  23  89  جامعة عمان العربیة  وسطال  9

  328  108  220  جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة  الوسط  10
  281  98  183  العلوم التطبیقیة الخاصةجامعة   الوسط  11
  309  82  227  جامعة الزرقاء  الوسط  12
  289  111  178  جامعة البتراء  الوسط  13
  228  54  174  جامعة اإلسراء  الوسط  14
  125  21  104  جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا  الوسط  15
  4  0  4  األكادیمیة األردنیة للموسیقى  الوسط  16
  256  88  168  عمان األهلیة الخاصةجامعة   الوسط   17
  109  19  90  الجامعة األمریكیة  الوسط  18
  226  46  180  اإلسالمیة العلوم الجامعة  الوسط  19
  54  17  37  الجامعة العربیة المفتوحة  الوسط  20
  20  2  18  جامعة العقبة للتكنولوجیا  الجنوب  21

  3403  926  2477  المجموع
  

  عینة الدراسة :

عینة عنقودیة عشوائیة  اختیارى مرحلتین: تم بالمرحلة األولى عینة الدراسة علاختیار تم   

إقلیم الوسط والرابعة من إقلیم الشمال وهي: جامعة  منتكونت من أربع جامعات، ثالث منها 
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وفي المرحلة الثانیة تم  الشرق األوسط، وجامعة عمان العربیة، وجامعة اإلسراء، وجامعة فیالدلفیا.

 265حسب الجنس من الجامعات األربع، بلغ عدد أفرادها نسبیة ینة طبقیة عشوائیة ع اختیار

جدول تحدید حجم العینة من حجم  إلىعضو هیئة تدریس من كال الجنسین، وذلك بالرجوع 

  ) بین ذلك.2). والجدول (Krejcie & Morgan, 1970المجتمع الذي أعده كریجسي ومورجان (

  )2الجدول(

  العینة حسب الجنستوزع عدد أفراد 

  المجموع  إناث  ذكور  اإلقلیم  الجامعات
  58  14  44  الوسط  جامعة الشرق االوسط
  35  7  28  الوسط جامعة عمان العربیة

  73  17  56  الوسط  اإلسراءجامعة 
  99  35  64  الشمال  جامعة فیالدلفیا الخاصة

  265  73  192  المجموع
  

  أداتا الدراسةرابعًا : 

تتعلق بالمناخ االخالقي السائد في الجامعات  األولى ،لجمع البیاناتتم استخدام أداتین   

  ألعضاء هیئة التدریس في فكانت تتعلق بالحریة األكادیمیة األداة الثانیة  أما ،الخاصة األردنیة

  الخاصة من وجهة نظرهم وفیما یأتي عرض لهاتین األداتین: األردنیةالجامعات 

  األولى : استبانة المناخ األخالقي األداة

خزاعلة ( ال قامت الباحثة بتطویر استبانة المناخ األخالقي وذلك بالرجوع إلى دراسة  

) 30من ( ةوقد تكونت االستبانة في صورتها األولی )،2014دروزة والقواسمي ( ودراسة )،2014

  األولیة.اخ األخالقي بصورتها ) یبین استبانة المن 1فقرة، والملحق ( 
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) الخماسي، وكانت  Likertوقد أعطى لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم لیكرت ( 

، وقد أعطى البدیل دائمًا خمس درجات، و  اإلجابة إبدال ، أبدًا ، نادرًا ، أحیانًا ، غالبًا هي: دائمًا

جتین، والبدیل أبدًا درجة ر البدیل غالبًا أربع درجات، والبدیل أحیانًا ثالث درجات، والبدیل نادرًا د

  واحدة.

  صدق األداة األولى : استبانة المناخ األخالقي

، من خالل عرض األداة على صدق المحتوىللتأكد من صدق األداة األولى تم استخدام   

 اآلتیةعشرة محكمین من ذوي االختصاص والخبرة في كلیات العلوم التربویة من الجامعات األردنیة 

)، وذلك 2ة عمان العربیة، كما في الملحق (، وجامعاألردنیة: جامعة الشرق االوسط، والجامعة 

ذامن مدى صالحیة الفقرات،  للتأكد حذف أو تعدیل، وتم اختیار الفقرات التي إلى كانت بحاجة  وإ

بصورتها النهائیة  وأصبحت االستبانة) من المحكمین أو أكثر، %80حصلت على موافقة بنسبة (

  )، وبذلك عدت االستبانة صادقة . 3كما في الملحق ( ) فقرة26( مكونة من 

  نة المناخ االخالقي استبا داة األولى:األثبات 

المناخ األخالقي) من خالل إیجاد  جرى التأكد من ثبات أداة الدراسة األولى، وهي (استبانة  

وتعد هذه القیمة )، 0.85( قیمته ألفا، وقد بلغت-االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخمعامل 

  .ألغراض الدراسة الحالیة مقبولة

  الثانیة : استبانة الحریة األكادیمیة :  األداة

ودراسة  ،)2004خطایبة ( دراسة إلىكادیمیة وذلك بالرجوع تم تطویر استبانة الحریة األ  

) 39الستبانة في صورتها األولیة من (وقد تكونت ا)، 2008)، ودراسة البلعاسي (2007طراونة (ال

  مجاالت هي: ةعلى ستفقرة موزعة 
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  ) . 6( القرار وعدد فقراتهشاركة في صنع الم -

  ) .8( وعدد فقراتهالتعبیر عن الرأي  -

  ) .7(  البحث والنشر العلمي وعدد فقراته -

  ) . 5( وعدد فقراته المحتوى التدریسي -

  ) .7( أسالیب التدریس وعدد فقراته -

  ) .6(وعدد فقراته  خدمة المجتمع  -

  .األولیةبصورتها  األكادیمیة) یبین استبانة الحریة  1والملحق ( 

)  Likertوقد أعطى لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم لیكرت (   

، وقد أعطى البدیل دائمًا  أبدال اإلجابة الخماسي، وكانت  ، أبدًا ، نادرًا ، أحیانًا ، غالبًا هي: دائمًا

رجتین، البدیل نادرًا دخمس درجات، و البدیل غالبًا أربع درجات، والبدیل أحیانًا ثالث درجات، و 

  .معكوسة  وأعطیت الفقرة السلبیة درجةوالبدیل أبدًا درجة واحدة، 

  صدق األداة الثانیة : استبانة الحریة األكادیمیة .

، من صدق المحتوى تطبیقتم " استبانة الحریة األكادیمیة " للتأكد من صدق األداة الثانیة   

خالل عرض األداة على عشرة محكمین من ذوي االختصاص والخبرة في كلیات العلوم التربویة 

، وجامعة عمان العربیة، كما األردنیة: جامعة الشرق االوسط، والجامعة  اآلتیةالجامعات األردنیة ب

ذا)، وذلك للتأكد من مدى صالحیة الفقرات،  2في الملحق (  تعدیل،  حذف أوإلى كانت بحاجة  وإ

أصبحت و  ) من المحكمین أو أكثر%80وتم اختیار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة (



55 
 

 
 

)، وبذلك عدت االستبانة  3) فقرة كما في الملحق (34(  مكونة من بصورتها النهائیة االستبانة

  صادقة .

  األكادیمیةاستبانة الحریة  داة الثانیة:األثبات 

بإیجاد معامل  الحریة األكادیمیة) استبانة الدراسة الثانیة، وهي (تم التأكد من ثبات أداة   

، وقد تراوحت قیم معامل االتساق الداخلي ألفا - باستخدام معادلة كرونباخالداخلي  االتساق

  ) یبین ذلك.3) والجدول (0.89إلى  0.80لمجاالت االستبانة ما بین (

  )3الجدول (

بإستخدام معادلة كرونباخ  األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریسالحریة إلستبانةقیم معامالت الثبات 
  ألفا

  

  متغیرات الدراسةخامسًا : 

  اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة:  

  المتغیرات المستقلة الوسیطة : -

ناث .   * الجنس، وله فئتان: ذكور وإ

  معامل االتساق الداخلي  المجال  التسلسل
 0.86  المشاركة في صنع القرار  1
  0.82  التعبیر عن الرأي  2
  0.84  البحث العلمي  3
  0.80  المحتوى التدریسي  4
  0.89  أسالیب التدریس  5
  0.83  خدمة المجتمع  6
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  لمؤهل العلمي وله مستویان : ماجستیر، دكتوراه.* ا

 عشر أقل منسنوات إلى  خمسسنوات، من  خمس: أقل من ولها ثالثة مستویات * سنوات الخبرة 

  سنوات فأكثر. عشرمن سنوات، 

  المتغیرات التابعة: -

  لمناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة .ا. درجة 1

  . درجة الحریة األكادیمیة السائدة في الجامعات األردنیة الخاصة.2

  سادسًا : إجراءات الدراسة:

یجادالدراسة  أداتيبتطویر  قامت الباحثةبعد أن    باإلجراءات صدقهما وثباتهما تم القیام  وإ

  اآلتیة :

 .تحدید مجتمع الدراسة وحجم العینة 

 وزارة التعلیم العالي  الحصول على كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى

 ) یبین ذلك.4والبحث العلمي والملحق ( 

  موجه إلى الحصول على كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 ) یبین ذلك. 5جامعة فیالدلفیا الخاصة والملحق (

  الحصول على كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي موجه إلى

 ) یبین ذلك. 6جامعة اإلسراء والملحق (

  الحصول على كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي موجه إلى

 ) یبین ذلك. 7یة والملحق (جامعة عمان العرب

 توزیع اإلستبانة على أفراد عینة الدراسة. 
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 .تحلیل البیانات إحصائیا 

  اآلتیةالمعادلة  استخداملتحدید درجة المناخ األخالقي ودرجة الحریة األكادیمیة تم:  

	القیمة	الدنیا	للبدیل القیمة	العلیا	للبدیل
المستویاتعدد	

   =	    =   =1.33   

  2.33 -1تكون الدرجة المنخفضة من  وعلیه

  3.67 - 2.34والدرجة المتوسطة من         

 5 - 3.68والدرجة المرتفعة من         

 .استخالص النتائج ومناقشتها 

 تابة التقریر النهائي للدراسة.ك  

  :اإلحصائیةالمعالجة :  سابعاً 

  :اآلتیة اإلحصائیةتم استخدام الوسائل   

 المعیاریة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  استخدام األول والثاني تمة عن السؤالین لإلجاب

  والرتب.

 لتعرف رتباط بیرسون والجداول اإلحصائیة استخدام معامل ا لإلجابة عن السؤال الثالث تم

 .االرتباطداللة قیمة معامل 

 لعینتین مستقلتین فیما  يئاتال اربتم استخدام االختبة عن السؤالین الرابع والخامس لإلجا
لمقارنات ل (Scheffe)تم استخدام اختبار ،والخبرة والمؤهل العلمي ،یتعلق بمتغیر الجنس

  الفروق. عائدیةدیة لتعرف البع
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

إلیها من خالل اإلجابة عن  تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل  

 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

ما درجة المناخ األخالقي السائد في اوًال النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: 

 ؟ات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریسالجامع

واالنحرافات المعیاریة والرتب لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة   

المناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر  والدرجة لفقرات استبانة

بین ذلك.4أعضاء هیئة التدریس، والجدول (   ) یُ

  )4الجدول (

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات استبانة المناخ األخالقي
.   السائد في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیًا

  الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 الدرجة الرتبة المعیاري

3.  
یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة القیام بالعمل الذي 

  یحقق مصلحة الجامعة.
 مرتفعة 1 0.67 4.47

2.  
من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة االمتثال یتوقع 

 مرتفعة 2 0.69 4.46  لمعتقداتهم األخالقیة.

 مرتفعة  3 0.66 4.45  یعمل أعضاء هیئة التدریس وفقًا للتعلیمات الجامعیة.  .11
 مرتفعة  4 0.62 4.44  یسترشد أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بأخالقیات المهنة.  .14
 مرتفعة  5 0.66 4.42  أعضاء هیئة التدریس االلتزام بالتعلیمات الجامعیة.یتوقع من جمیع   .10
 مرتفعة  5 0.66 4.42  یمتثل أعضاء هیئة التدریس في الجامعة لسیاسات الجامعة.  .16
 مرتفعة  7 0.71 4.31  یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة العمل بفاعلیة.  .17
عد إتباع التعلیمات بدقة   .5 ُ .ی  مرتفعة  8 0.69 4.29  ألعضاء هیئة التدریس مهم جدًا
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26.  
یعكس أعضاء هیئة التدریس في الجامعة أخالقهم الشخصیة 

  على عملهم.
 مرتفعة  9 0.94 4.27

12.  
توقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إتباع معاییر  ُ ی

  الجودة المعتمدة.
 مرتفعة  10 0.76 4.25

 مرتفعة  11 0.65 4.23  للمهنة في الجامعة باهتمام كبیر. یحظى المیثاق األخالقي  .15

1.  
تعد المسؤولیة الرئیسة ألعضاء هیئة التدریس في الجامعة هي 

 مرتفعة 12 0.86 4.18  اعتبار الكفاءة أوًال.

9.  
یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة االمتثال للمعاییر 

.   المهنیة أوًال
 مرتفعة  13 0.77 4.17

18.  
یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة العمل بما هو 

  أنسب للمستفیدین من الجامعة.
 مرتفعة  13 0.83 4.17

 مرتفعة  13 0.84 4.17  یؤكد العاملون في الجامعة على البعد اإلیجابي لآلخرین.  .25

19.  
ینظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إلى مفهوم روح الفریق 

  مهما.بوصفه مفهومًا 
 مرتفعة  16 0.79 4.14

22.  
یتوقع من كل عضو هیئة تدریس العمل على االهتمام 

 مرتفعة  17 0.77 4.12  بالقرارات التي یتخذها.

21.  
یهتم أعضاء هیئة التدریس بمصلحة المستفیدین من الجامعة 

  بشكل فعال.
 مرتفعة  18 0.73 4.09

24.  
الرئیس لدى العاملین یكون للمیثاق األخالقي للمهنة االعتبار 

  في الجامعة.
 مرتفعة  18 0.79 4.09

20.  
لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إحساس بالمسؤولیة 

 مرتفعة  20 0.67 4.00  المجتمعیة.

23.  
یبحث أعضاء هیئة التدریس في الجامعة عن حلول فعالة 

 مرتفعة  20 0.85 4.00  للمشكالت.

4.  
الجامعة بما فیه مصلحة یهتم أعضاء هیئة التدریس في 

 مرتفعة 22 0.74 3.99  اآلخرین.

13.  
یولي أعضاء هیئة التدریس في الجامعة اهتمامًا أكثر لما فیه 

 مرتفعة  23 0.82 3.88  المصلحة العامة.

یقرر كل عضو من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة لنفسه ما   .6
 مرتفعة  24 0.92 3.74  الصواب وما الخطأ.

عد   .8 ُ  متوسطة  25 1.10 3.54  تحقیق مصلحة العاملین في الجامعة من أكثر القضایا أهمیة.ی

7.  
یعمل أعضاء هیئة التدریس في الجامعة على حمایة مصالحهم 

 متوسطة  26 1.05 3.45  بغض النظر عن االعتبارات األخرى.

 مرتفعة 0.32 4.14 الدرجة الكلیة
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) أن درجة المناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة 4یتبیّن من الجدول (  

، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ) بانحراف 4.14من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس كان مرتفعًا

فقط  )8،7بإستثناء الفقرتین ( المرتفعةة فقرات هذه االستبانة بالدرج)، وجاءت 0.32معیاري (

)، وجاءت في الرتبة 3.45-4.47تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (متوسطة، فقد جاءتا بدرجة 

) التي تنص على "یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة القیام بالعمل الذي 3األولى الفقرة (

) وبدرجة مرتفعة،  0.67) وانحراف معیاري (4.47یحقق مصلحة الجامعة." بمتوسط حسابي (

) التي تنص على "یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة 2رة (وفي الرتبة الثانیة جاءت الفق

) وبدرجة مرتفعة، 0.69ف معیاري () وانحرا4.46االمتثال لمعتقداتهم األخالقیة" بمتوسط حسابي (

عد تحقیق مصلحة العاملین في ) التي تنص على "8وجاءت الفقرة ( الجامعة من أكثر القضایا یُ

) وبدرجة متوسطة،  1.10) وانحراف معیاري (3.54رة بمتوسط حسابي (خیألأهمیة" بالرتبة قبل ا

) التي تنص على "یعمل أعضاء هیئة التدریس في الجامعة 7وفي الرتبة األخیرة جاءت الفقرة (

) وانحراف 3.45على حمایة مصالحهم بغض النظر عن االعتبارات األخرى" بمتوسط حسابي (

  ) وبدرجة متوسطة.1.05معیاري (

للحریة أعضاء هیئة التدریس  ممارسة سؤال الثاني والذي نصه: ما درجةالج اإلجابة عن نتائ

  ؟األردنیة الخاصة من وجهة نظرهم في الجامعاتاألكادیمیة 

 لمعیاریة والرتبلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا

الحریة األكادیمیة في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء  لمجاالت إستبانةوالدرجة 

بین ذلك.  5هیئة التدریس، والجدول(    ) یُ

  



62 
 

 
 

  )5الجدول(

 ةاألكادیمی الحریة  استبانة لمجاالت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة
. التدریس من وجهة نظر أعضاء هیئةفي الجامعات األردنیة الخاصة    مرتبة تنازلیًا

 الدرجة الرتبة االنحرافالمعیاري المتوسطالحسابي المجال رقمال
 مرتفعة 1 0.60 4.28 المحتوى التدریسي 4
.0 4.06 البحث العلمي 3 96  مرتفعة 2 
 مرتفعة  3 0.71 3.79 خدمة المجتمع  6
 مرتفعة 4 0.77 3.71 التعبیر عن الرأي 2
 متوسطة  5 0.56 3.61 أسالیب التدریس  5
المشاركة في صنع  1

  القرار
 متوسطة 6 0.90 3.23

 مرتفعة           0.52 3.77 الكلیة الدرجة

التدریس التي یتمتع بها أعضاء هیئة  األكادیمیة) أن درجة الحریة  5یُالحظ من الجدول(   

) 3.77مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( كانتفي الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظرهم 

، وجاءت مجاالت االستبانة بالدرجتین المرتفعة والمتوسطة، للدرجة الكلیة )0.52بانحراف معیاري (

)، وجاء في الرتبة األولى مجال "المحتوى 3.23 – 4.28بین (المتوسطات الحسابیة إذ تراوحت 

) وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة 0.60ي () وانحراف معیار 4.28التدریسي" بمتوسط حسابي (

) وبدرجة مرتفعة، 0.69) وانحراف معیاري (4.06" بمتوسط حسابي (البحث العلميجاء مجال "

) وانحراف معیاري ( 3.61مجال "أسالیب التدریس" بمتوسط حسابي (جاء  األخیرةقبل وفي الرتبة 

بمتوسط  "المشاركة في صنع القرار" مجال جاء األخیرة وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة  )0.56

  ) وبدرجة متوسطة. 0.90) وانحراف معیاري (3.23حسابي (

  أما بالنسبة لفقرات كل مجال، فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 مجال المحتوى التدریسي: -1
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تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب والدرجة لفقرات مجال   

"المحتوى التدریسي"، من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، 

بین ذلك.6والجدول(   ) یُ

  )6الجدول(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات مجال المحتوى 
.من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة  التدریسي   مرتبة تنازلیًا

  الدرجة  الرتبة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفقرات  رقمال
یختار عضو هیئة التدریس مراجع المادة التي   21

  1 0.67 4.37  یدرسها .
 مرتفعة

22  
  

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس بمناقشة 
  الموضوعات التي یدرسها بحریة مع طلبته.

4.36 0.75 2  
 مرتفعة

ُسمح لعضو هیئة التدریس التحدث بموضوعات   23 ی
  لها صلة بالمادة التي یدرسها.

4.33 0.83 3  
 مرتفعة

ُسمح لعضو هیئة التدریس اختیار الموضوعات   24 ی
  التي یدرسها بحریة.

4.19 0.86 4  
 مرتفعة

توفر الجامعة الحریة لعضو هیئة التدریس في   20
  مرتفعة  5 0.93 4.16  لطلبته.  ةاختیار أسالیب التقویم المناسب

  مرتفعة           0.60  4.28  الدرجة الكلیة
) أن مجال "المحتوى التدریسي" من وجهة نظر أعضاء هیئة 6یُالحظ من الجدول (  

بلغ المتوسط الحسابي اصة جاء في الدرجة المرتفعة، إذ التدریس في الجامعات األردنیة الخ

، وجاءت جمیع فقرات هذا المجال في الدرجة للدرجة الكلیة )0.60) بانحراف معیاري (4.28(

)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 4.16-4.37المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

)، التي تنص على "یختار عضو هیئة التدریس مراجع المادة التي یدرسها" بمتوسط حسابي 21(

) التي تنص على"تسمح 22الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ()، وفي 0.67) وانحراف معیاري (4.37(

إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس بمناقشة الموضوعات التي یدرسها بحریة مع طلبته" بمتوسط 
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) التي تنص 24الفقرة ( األخیرةوجاءت في الرتبة قبل )، 0.75) وانحراف معیاري (4.36حسابي (

 الموضوعات التي یدرسها بحریة" بمتوسط حسابي اختیارعلى " یُسمح لعضو هیئة التدریس 

) والتي تنص على 20الفقرة ( األخیرةوجاءت في الرتبة )، 0.86) وانحراف معیاري ( 4.19(

لطلبته "، بمتوسط  ة"توفر الجامعة الحریة لعضو هیئة التدریس في اختیار أسالیب التقویم المناسب

  ).0.93) وانحراف معیاري (4.16حسابي (

 لبحث العلمي.مجال ا -2

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب والدرجة لفقرات مجال 

"البحث العلمي" من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، والجدول 

بین ذلك.7(     ) یُ

  )7الجدول (

في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات مجال البحث العلمي 
.الجامعات األردنیة الخاصة    من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

 مرتفعة 1 1.12 4.57  لمعاییر عادلة.تخضع الترقیات العلمیة في الجامعة   16
یتمتع عضو هیئة التدریس بحریة في نشر البحوث التي   14

عدها في أي مجلة یریدها.  ُ   ی
 مرتفعة 2 0.73 4.52

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس باختیار   17
 مرتفعة 3 0.96 4.24  موضوعات بحوثه العلمیة في میدان تخصصه.

هیئة التدریس مجالت متخصصة في حقول تتوفر ألعضاء   15
 مرتفعة 4 0.82 4.08  اختصاصاتهم.

تسمح الجامعة لعضو هیئة التدریس بالسفر لغایات البحث   18
 متوسطة  5 1.31 3.50  العلمي. 

 متوسطة  6 1.28 3.46  توفر الجامعة مستلزمات البحث العلمي ألعضاء هیئة التدریس.  19
 مرتفعة 0.69 4.06 الدرجة الكلیة
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لبحث العلمي" من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ا) أن مجال "7یُالحظ من الجدول (  

) 4.06في الجامعات األردنیة الخاصة، جاء في الدرجة المرتفعة، إذ  بلغ المتوسط الحسابي (

، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتین المرتفعة للدرجة الكلیة )0.69بانحراف معیاري (

)، وجاءت في الرتبة األولى 3.46- 4.57والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

"، بمتوسط تخضع الترقیات العلمیة في الجامعة لمعاییر عادلة.)، التي تنص على "16الفقرة (

)، وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة 1.12) وانحراف معیاري (4.57حسابي (

عدها في أي تنص على ") التي 14( یتمتع عضو هیئة التدریس بحریة في نشر البحوث التي یُ

وفي الرتبة  ) وبدرجة مرتفعة،0.73) وانحراف معیاري (4.52"، بمتوسط حسابي (مجلة یریدها

) التي تنص على" تسمح الجامعة لعضو هیئة التدریس بالسفر 18قبل األخیرة جاءت الفقرة (

 ) وبدرجة متوسطة،1.31) وانحراف معیاري (3.50متوسط حسابي( لغایات البحث العلمي"، ب

توفر الجامعة مستلزمات البحث ) والتي تنص على "19وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (

) وبدرجة 1.28) وانحراف معیاري (3.46، بمتوسط حسابي (العلمي ألعضاء هیئة التدریس."

  متوسطة.

 مجال خدمة المجتمع -3

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب والدرجة لفقرات مجال تم حساب 

"خدمة المجتمع"  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، 

بین ذلك.8والجدول( ُ   ) ی
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  )8(الجدول

في الجامعات  خدمة المجتمع المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة لفقرات مجال
.األردنیة الخاصة    من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیًا

 الفقرات رقمال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

ترك لعضو هیئة التدریس حریة العمل التطوعي   30 ُ ی
  مرتفعة 1 0.80 4.11  داخل الجامعة.

دعوات المؤسسات  یلبي عضو هیئة التدریس  32
 2 0.85 3.98  االجتماعیة ذات العالقة بتخصصه األكادیمي.

 مرتفعة

ُسمح لعضو هیئة التدریس المشاركة في حل   31 ی
 3 1.05 3.83  مشكالت المجتمع المحلي.

 مرتفعة

یشارك عضو هیئة التدریس في األنشطة التي یقدمها   34
  المجتمع المحلي.

  متوسطة  4 1.09 3.53

لعضو هیئة التدریس المشاركة في تأسیس یسمح   33
  جمعیات علمیة في مجال تخصصه.

 متوسطة 5 1.24 3.52

 مرتفعة          0.71 3.79 الدرجة الكلیة

) أن مجال خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في 8یُالحظ من الجدول (  

) بانحراف 3.79الخاصة جاء في الدرجة المرتفعة، إذ  بلغ المتوسط الحسابي ( األردنیةالجامعات 

، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ للدرجة الكلیة )0.71معیاري (

)، التي 30)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (3.52-4.11تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

تركتنص على " "، بمتوسط حسابي لعضو هیئة التدریس حریة العمل التطوعي داخل الجامعة. یُ

) التي 32)، وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (0.80) وانحراف معیاري (4.11(

یلبي عضو هیئة التدریس دعوات المؤسسات االجتماعیة ذات العالقة بتخصصه تنص على "

وبدرجة مرتفعة، وفي الرتیة قبل  )،0.85) وانحراف معیاري (3.98"، بمتوسط حسابي (األكادیمي.

) التي تنص على" یشارك عضو هیئة التدریس في األنشطة التي یقدمها 34جاءت الفقرة ( األخیرة

وجاءت  ) وبدرجة متوسطة،1.09راف معیاري () وانح3.53لمحلي" بمتوسط حسابي (المجتمع ا
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یسمح لعضو هیئة التدریس المشاركة في تأسیس تي تنص على ") وال33في الرتبة االخیرة الفقرة (

) وبدرجة 1.24) وانحراف معیاري (3.52"، بمتوسط حسابي (جمعیات علمیة في مجال تخصصه.

  متوسطة.

  مجال التعبیر عن الرأي. -4

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب والدرجة لفقرات مجال 

الرأي" من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة،  "التعبیر عن

بین ذلك9والجدول( ُ   ) ی

  )9جدول(ال

في  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات مجال التعبیر عن الرأي
 من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیًا . الجامعات األردنیة الخاصة

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 الدرجة الرتبة

یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه بكل حریة في اجتماعات القسم   8
  ألكادیمي.

 مرتفعة 1 0.94 4.20

 مرتفعة 2 0.91 3.92  یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه بصراحة داخل القاعة الدراسیة.   7

یحق لعضو هیئة التدریس التعبیر عن رأیه بغض النظر عن رتبته   12
  ألكادیمیة. ا

 مرتفعة  3 0.97 3.82

 مرتفعة  4 0.97 3.80  یتقبل عضو هیئة التدریس النقد البناء آلرائه.   11
 متوسطة 5 1.06 3.60  تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس بالدفاع عن قناعاته.   10
 متوسطة 6 1.30 3.38  تنظم إدارة الجامعة حوارات فكریة بین أعضاء هیئة التدریس.  9
 متوسطة  7 1.16 3.24  یفرض عضو هیئة التدریس رأیه في الموضوعات التي یطرحها.  13

 مرتفعة           0.77 3.71 الدرجة الكلیة
) أن مجال "التعبیر عن الرأي" من وجهة نظر أعضاء هیئة 9یُالحظ من الجدول (  

التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة جاء في الدرجة المرتفعة، إذ  بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتین للدرجة الكلیة )0.77) بانحراف معیاري (3.71(
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)، وجاءت في الرتبة 3.24- 4.20المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه بكل حریة في )، التي تنص على "8األولى الفقرة (

)، وبدرجة 0.94) وانحراف معیاري (4.20"، بمتوسط حسابي (اجتماعات القسم األكادیمي.

یعبر عضو هیئة التدریس عن ) التي تنص على "7انیة جاءت الفقرة (مرتفعة وفي الرتبة الث

) 0.91) وانحراف معیاري (3.92"، بمتوسط حسابي (رأیه بصراحة داخل القاعة الدراسیة. 

) التي تنص على " تنظم إدارة الجامعة 9وفي الرتبة قبل األخیرة جاءت الفقرة( وبدرجة مرتفعة،

)، 1.30() وانحراف معیاري3.38ط حسابي (تدریس" بمتوسحوارات فكریة بین أعضاء هیئة ال

یفرض عضو هیئة ) والتي تنص على "13وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة ( وبدرجة متوسطة،

) وانحراف معیاري 3.24"، بمتوسط حسابي (التدریس رأیه في الموضوعات التي یطرحها.

)1.16.(  

  مجال أسالیب التدریس -5

بیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب والدرجة لفقرات مجال تم حساب المتوسطات الحسا

"أسالیب التدریس"، من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، 

بین ذلك.10والجدول(   ) یُ
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  )10الجدول(

في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات مجال أسالیب التدریس 
.الجامعات األردنیة الخاصة    من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیًا

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

أسلوبه في التدریس وفقًا لما یراه یحق لعضو هیئة التدریس ان یغیر   26
  مناسبًا.

4.33 0.79 1 
 مرتفعة

 مرتفعة 2 0.83 4.17  یتمتع عضو هیئة التدریس بحریة كافیة في وضع خططه الدراسیة.   25
یتقبل عضو هیئة التدریس النقد البناء لطرائق التدریس التي   29

  یستخدمها.
 مرتفعة  3 0.82 3.71

 الحدیثة الطرائق باستخدام المستلزمات المتعلقة الجامعة إدارة توفر  28
  التدریس. في

63.3  متوسطة 4 1.05 

تفرض إدارة الجامعة على عضو هیئة التدریس إتباع أسلوب محدد   27
 منخفضة 5 1.34 2.21  في التدریس.

 0.56 3.61 الدرجة الكلیة
         

 متوسطة
من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس  التدریس أسالیب) أن مجال 10یُالحظ من الجدول (  

) 3.61في الجامعات األردنیة الخاصة جاء في الدرجة المتوسطة، إذ  بلغ المتوسط الحسابي (

، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجات المرتفعة للدرجة الكلیة )0.56بانحراف معیاري (

)، وجاءت في 2.21-4.33، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (المنخفضةوالمتوسطة و 

یحق لعضو هیئة التدریس أن یغیر أسلوبه في )، التي تنص على "26الرتبة األولى الفقرة (

. )، وبدرجة 0.79) وانحراف معیاري (4.33"، بمتوسط حسابي (التدریس وفقًا لما یراه مناسبًا

دریس یتمتع عضو هیئة الت) التي تنص على "25مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (

) وانحراف معیاري 4.17"، بمتوسط حسابي (بحریة كافیة  في وضع خططه الدراسیة. 

) التي تنص على " توفر 28وفي الرتبة قبل األخیرة جاءت الفقرة ( ) وبدرجة مرتفعة،0.83(

إدارة الجامعة المستلزمات المتعلقة باستخدام الطرائق الحدیثة في التدریس، بمتوسط حسابي 
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) 27الفقرة ( األخیرةوجاءت في الرتبة )، وبدرجة متوسطة، 1.05اف معیاري() وانحر 3.63(

تفرض إدارة الجامعة على عضو هیئة التدریس إتباع أسلوب محدد في والتي تنص على "

  ) وبدرجة منخفضة.1.34) وانحراف معیاري (2.21، بمتوسط حسابي (التدریس."

 مجال المشاركة في صنع القرار. -6

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب والدرجة لفقرات مجال تم حساب 

"المشاركة في صنع القرار" من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، 

بین ذلك.11والجدول ( ُ   ) ی

  )11الجدول (

ت مجال المشاركة في صنع المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرا
. في الجامعات األردنیة الخاصة القرار   من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعیاري

یحق لعضو هیئة التدریس حریة اتخاذ القرار المؤطر بأنظمة   1
 1 1.16 3.79  الجامعة وقوانینها .

 مرتفعة

 مرتفعة  2 0.98 3.75  یحق لعضو هیئة التدریس مناقشة قرارات القسم األكادیمي.  5
تحرص إدارة الجامعة على مشاركة عضو هیئة التدریس في   2

  عملیة صنع القرار الجامعي.
 متوسطة 3 1.23 3.31

یشارك عضو هیئة التدریس في اختیار أعضاء هیئة التدریس   4
  الجدد.

 متوسطة 4 1.13 3.22

یشارك عضو هیئة التدریس في صیاغة التشریعات اإلداریة   3
  الجامعیة.

 متوسطة 5 1.22 3.00

 منخفضة  6 1.28 2.30  یحق لعضو هیئة التدریس المشاركة في صنع القرارات المالیة.  6
 متوسطة          0.90 3.23 الدرجة الكلیة

) أن مجال "المشاركة في صنع القرار " من وجهة نظر أعضاء 11یُالحظ من الجدول (  

هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة جاء في الدرجة المتوسطة، إذ  بلغ المتوسط 
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، وجاءت فقرات هذا المجال في للدرجة الكلیة )0.90) بانحراف معیاري (3.23الحسابي (

-3.79اوحت المتوسطات الحسابیة بین (ة، إذ تر لمنخفضالدرجات المرتفعة والمتوسطة وا

یحق لعضو هیئة التدریس )، التي تنص على "1)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (2.30

) وانحراف 3.79"، بمتوسط حسابي (حریة اتخاذ القرار المؤطر بأنظمة الجامعة وقوانینها

یحق التي تنص على ") 5) وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (1.16معیاري (

) وانحراف 3.75"، بمتوسط حسابي (لعضو هیئة التدریس مناقشة قرارات القسم األكادیمي

) التي تنص على " 3وفي الرتبة قبل األخیرة جاءت الفقرة() وبدرجة مرتفعة، 0.98معیاري (

یشارك عضو هیئة التدریس في صیاغة التشریعات االداریة الجامعیة" بمتوسط حسابي 

) 6وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة () وبدرجة متوسطة، 1.22) وانحراف معیاري (3.00(

، بمتوسط یحق لعضو هیئة التدریس المشاركة في صنع القرارات المالیة."والتي تنص على "

  .منخفضة) وبدرجة 1.28) وانحراف معیاري (2.30حسابي (

 : هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند  هل نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه:ثالثًا

) بین درجة المناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة، ودرجة α≥ 0.05مستوى (

  عضاء هیئة التدریس ؟أل ممارسة الحریة األكادیمیة 

معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة الستبانة المناخ األخالقي  إیجادلإلجابة عن هذا السؤال تم 

بین ذلك:12والدرجة الكلیة الستبانة الحریة األكادیمیة ومجاالتها، والجدول (   ) یُ
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  )12الجدول(

ارتباط بیرسون بین درجة المناخ األخالقي السائد في الجامعة األردنیة الخاصة مالت قیم معا
  األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس في هذه الجامعات من وجهة نظرهم.ودرجة الحریة 

  
  األكادیمیةالحریة 

  
  المناخ األخالقي 

  السائد

المشاركة في 
  صنع القرار

التعبیر 
  عن الرأي

البحث 
 العلمي

المحتوى 
 التدریسي

أسالیب 
  التدریس

خدمة 
 المجتمع

الدرجة 
الكلیة 
  الستبانة
الحریة 
  األكادیمیة

0.384 **0.344 **0.362 **0.268  الدرجة الكلیة 
** 

0.389
** 

0.347
** 

0.464** 

  )α≥ 0.01(مستوى ** دالة عند 

إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ارتباطیة) وجود عالقة 12یتبیّن من الجدول (  

)0.01≤αالخاصة األردنیةفي الجامعات  ) بین الدرجة الكلیة الستبانة المناخ األخالقي السائد 

)، كما وجدت 0.464والدرجة الكلیة الستبانة الحریة األكادیمیة إذ بلغت قیمة معامل االرتباط (

الدرجة الكیة الستبانة  بین )α≥ 0.01(عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

قیم معامالت االرتباط ما  ، إذ تراوحتوجمیع مجاالت استبانة الحریة األكادیمیةالمناخ األخالقي 

  ).0.389) و(0.268بین (

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصه: السؤال الرابع: 

 في الجامعات األردنیة الخاصة المناخ األخالقي السائددرجة ) في α≥0.05  عند مستوى (

  ؟ والخبرة والمؤهل العلميتعزى لمتغیرات الجنس 

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغیراته وعلى النحو اآلتي: 
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 متغیر الجنس:   - أ

 تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة المناخ األخالقي  

من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات  السائد في الجامعات األردنیة الخاصة

) لعینتین t-testلمتغیر الجنس ، كما تم استخدام االختبار التائي (األردنیة الخاصة تبعًا 

بین ذلك.13مستقلتین والجدول (   ) یُ

  )13الجدول (

المناخ المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واالختبار التائي لعینتین مستقلتین لدرجة 
من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعًا في الجامعات األردنیة الخاصة  األخالقي السائد

  جنس.اللمتغیر 

  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد الجنس 

 الدرجة الكلیة
 0.304 4.15 192  ذكور

0.012 0.990 
 0.346 4.13 73  إناث

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 13أظهرت النتائج في الجدول (  

)0.05≤α(  بین المتوسطات الحسابیة "للمناخ األخالقي" السائد في الجامعات األردنیة الخاصةمن

) وبمستوى  0.012وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تُعزى لمتغیر الجنس إذ بلغت القیمة التائیة(

)0.990≤α( .  

  المؤهل العلمي : -ب

السائد في الجامعات  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة المناخ األخالقيتم حساب 

األردنیة الخاصة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، كما تم استخدام 

بین ذلك.14) لعینتین مستقلتین والجدول (t-testاالختبار التائي (   ) یُ
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  )14الجدول (

سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واالختبار التائي لعینتین مستقلتین لدرجة"المناخ المتو 
األخالقي" السائد في الجامعة األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعًا لمتغیر 

  المؤهل العلمي

  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد الجنسالمجال                                 

 الدرجة الكلیة
 0.274 4.05 21  ماجستیر

1.484 -  0.139 
 0.318 4.15 244  دكتوراه

) α ≥0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (14أظهرت النتائج في الجدول (

الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة "المناخ األخالقي" السائد في 

) -1.484نظر أعضاء هیئة التدریس تُعزى لمتغیر المؤهل العلمي إذ بلغت القیمة التائیة (

  ). α ≥ 0.139وبمستوى  ( 

  :_ متغیر الخبرةج

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة المناخ األخالقي السائد في 

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعًا لمتغیر الخبرة لعضو هیئة الجامعات األردنیة 

بین ذلك.15التدریس، والجدول (   ) یُ

  )15الجدول(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة المناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة 
  برة.الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعا لمتغیر الخ

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  مستویات متغیر الخبرة  

المناخ 
األخالقي 

  السائد

 0.38 4.15 100  سنوات خمسأقل من 
 عشرسنوات إلى أقل من  خمسمن 

  سنوات
82 4.23 0.22 

 0.28 4.06 83  سنوات فأكثر عشر
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الحسابیة لدرجة "المناخ ) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات 15یُالحظ من الجدول (

األخالقي" السائد في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعا لمتغیر 

الخبرة، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة (من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات) على أعلى 

رتبة الثانیة إذ بلغ )، تاله أصحاب فئة الخبرة (أقل من خمس سنوات) بال4.23متوسط حسابي بلغ (

ة الثالثة ). بینما جاء أصحاب فئة الخبرة (عشر سنوات فأكثر) بالرتب4.15متوسطهم الحسابي (

بیة ذات )، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات الحسا4.06(واألخیرة بمتوسط حسابي

  One Way ANOVA)( تم تطبیق تحلیل التباین األحادي )α≥0.05(داللة إحصائیة عند مستوى

  ) .16وجاءت النتائج كما في الجدول (

  )16الجدول (

تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة المناخ األخالقي السائد في 
  الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعًا لمتغیر الخبرة.

مجموع  مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مستوى   ف
  الداللة

الدرجة الكلیة 
الستبانة  المناخ 

  األخالقي 

 0.002 6.551 0.627 2 1.253 بین المجموعات

   0.096 262 25.057 داخل المجموعات

    264 26.310 المجموع
) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 16النتائج في الجدول ( أظهرت

)0.05≤α(  في درجة المناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر

) α≥0.002) وبمستوى (6.551أعضاء هیئة التدریس، إذ بلغت قیمة "ف" للدرجة الكلیة (

للمقارنات  (Scheffe)الفروق ذات الداللة اإلحصائیة تم استخدام اختبار شیفیه ولمعرفة عائدیة 

بیّن ذلك.17البعدیة، والجدول (   ) یُ
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  )17الجدول(

نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة "المناخ األخالقي" السائد 
  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة تبعا لمتغیر الخبرة

  المتغیر
  مستویات متغیر الخبرة 

أقل من خمس   المتوسط الحسابي
  سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

  سنوات

عشر سنوات 
  فأكثر

  المناخ األخالقي

   0.09   0.08  - 4.15  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل 

  من عشر سنوات
4.23 

    0.17*  

  -  -   4.06  عشر سنوات فأكثر

الدرجة الكلیة "للمناخ ) أن الفروق بین المتوسطات الحسابیة في 17یُالحظ من الجدول (        

األخالقي" السائد في الجامعة األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تُعزى لذوي 

  الخبرة (من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات).

 : روق ذات داللة إحصائیة عن السؤال الخامس، الذي نصه: هل هناك ف نتائج اإلجابةخامسًا

أعضاء هیئة الحریة األكادیمیة التي یتمتع بها ممارسة في درجة  )α≥0.05(عند مستوى

  ؟والخبرة  والمؤهل العلمي، تعزى لمتغیرات الجنس ریس في الجامعات األردنیة الخاصةتدال

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغیراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغیر الجنس:   - أ

" في األكادیمیةلحریة لدرجة "اتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   

، تبعًا لمتغیر الجنس، كما تم من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس الجامعات األردنیة الخاصة

بین ذلك.18) لعینتین مستقلتین والجدول (t-testاستخدام االختبار التائي (   ) یُ

  



77 
 

 
 

  )18الجدول(

التائي لعینتین مستقلتین لدرجة الحریة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واالختبار
تبعًا لمتغیر  أعضاء هیئة التدریس من وجهة نظراألكادیمیة في الجامعات األردنیة الخاصة 

  .الجنس

 المجال
المتوسط   العدد الجنس

  الحسابي
  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري

المشاركة في صنع 
 القرار

 0.94 3.14 192 ذكور
2.685-  0.008 

 0.75 3.47 73 إناث

 التعبیر عن الرأي
-1.701 0.82 3.66 192 ذكور  0.090 
 0.58 3.84 73 إناث

 البحث العلمي
 0.73 4.05 192 ذكور

0.342-  0.55 4.08 73 إناث 0.732 

 المحتوى التدریسي
 0.60 4.28 192 ذكور

 0.60 4.28 73  اناث 0.962 0.047

 أسالیب التدریس
 0.55 3.52 192  ذكور

4.377-  0.000 
 0.51 3.84 73  اناث

 0.74 3.75 192  ذكور  خدمة المجتمع
1.756-  0.080 

 0.62 3.92 73  اناث  
-2.419 0.55 3.72 192  ذكور  الدرجة الكلیة  0.016 

   0.44 3.89 73  اناث  
) α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( )18(النتائج في الجدولأظهرت        

ریس في الجامعات األردنیة في الدرجة الكلیة "للحریة األكادیمیة" التي یتمتع بها أعضاء هیئة التد

ولصالح اإلناث، كما ,) α≥0.016)، عند مستوى (- 2.419، إذ بلغت القیمة التائیة (الخاصة

) - 2.685القیمة التائیة (بلغت إذ في مجال "المشاركة في صنع القرار" إحصائیاوجدت فروق دالة 

) ولصالح اإلناث، ولمجال "أسالیب التدریس" إذ بلغت القیمة التائیة α≥0.008(وبمستوى

لتعبیر عن لمجال "ا إحصائیافروق دالة هناك )، هذا ولم تكن α≥0.000) وبمستوى (-4.377(

)، ولمجال البحث العلمیإذ بلغت α≥0.090) وبمستوى (-1.701الرأي" إذ بلغت القیمة التائیة(
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)، ولمجال "المحتوى التدریسي" إذ بلغت القیمة α≥0.732) وبمستوى (- 0.342القیمة التائیة (

التائیة )، ولمجال "خدمة المجتمع " إذ بلغت القیمة α≥0.962) وبمستوى (0.047التائیة (

  .)α≥0.080) وبمستوى (-1.756(

  : متغیر المؤهل العلمي -ب

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة "الحریة األكادیمیة" في الجامعات 

األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، كما تم 

بین ذلك.19) لعینتین مستقلتین والجدول (t-testاستخدام االختبار التائي (   ) یُ

  )19الجدول(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واالختبارالتائي لعینتین مستقلتین لدرجة الحریة 
األكادیمیة في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تبعًا لمتغیر 

  المؤهل العلمي.

 المجال
المؤهل 
 االكادیمي

  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد

المشاركة في صنع 
 القرار

رماجستی  21 3.33 0.76 
0.518 0.605 

 0.91 3.22 244 دكتوراه

 التعبیر عن الرأي
رماجستی  21 3.72 0.60 

0.079 0.937 
 0.78 3.71 244 دكتوراه

 البحث العلمي
رماجستی  21 3.87 0.63 

1.364-  0.69 4.08 244 دكتوراه 0.174 

 المحتوى التدریسي
رماجستی  21 3.97 0.78 

2.506-  0.57 4.31 244 دكتوراه 0.013 

 أسالیب التدریس
رماجستی  21 3.76 0.62 

1.318 0.189 
 0.55 3.59 244 دكتوراه

رماجستی  خدمة المجتمع  21 3.70 0.74 
0.599-  0.550 

 0.71 3.80 244 دكتوراه  
رماجستی  الدرجة الكلیة  21 3.72 0.50 0.462-  0.645 

   0.53 3.77 244 دكتوراه  
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) في α≥0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى(19أظهرت النتائج في الجدول (

وجهة نظر أعضاء هیئة الدرجة الكلیة "للحریة األكادیمیة" في الجامعات األردنیة الخاصة من 

)، عند مستوى 0.462بلغت القیمة التائیة ( التدریس، تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، إذ

)0.645≤α إال أنه وجدت فروق دالة احصائیا في مجال "المحتوى التدریسي" فقط إذ بلغت ،(

ه، أما ) ولصالح حملة المؤهل العلمي دكتوراα≥0.013) عند مستوى (-2.506القیمة التائیة (

، فبالنسبة لمجال "المشاركة في صنع  بالنسبة لبقیة المجاالت فلم تكن هناك فروق دالة احصائیًا

)، ولمجال "التعبیر عن الرأي" بلغت α≥0.605) وبمستوى (0.518القرار" بلغت القیمة التائیة (

التائیة  )، ولمجال "البحث العلمي"  بلغت القیمةα≥0.937) وبمستوى (0.079القیمة التائیة(

) 1.318)، ولمجال "أسالیب التدریس"  بلغت القیمة التائیة(α≥0.174وبمستوى (-)1.364(

) وبمستوى -  0.599)،ولمجال "خدمة المجتمع" بلغت القیمة التائیة (α≥0189وبمستوى (

)0.550≤α(.  

  الخبرة:   متغیر_ ج

"الحریة األكادیمیة" من وجهة نظر تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، تبعًا لمتغیرالخبرة لعضو هیئة التدریس، 

بین ذلك.20والجدول ( ُ   ) ی
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  )20الجدول (

في الجامعات األردنیة الخاصة من  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للحریة األكادیمیة
  أعضاء هیئة التدریس تبعًا لمتغیر الخبرة. وجهة نظر

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  مستویات متغیر الخبرة  المجال

 المشاركة في صنع
 القرار

 

 1.11 3.27 100  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

  سنوات
82 3.33 0.69 

 0.79 3.07 83  عشر سنوات فأكثر

 
 عن الرأيالتعبیر 

 1.04 3.57 100  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

  سنوات
82 3.88 0.60 

 0.41 3.71 83  عشر سنوات فأكثر

 البحث العلمي

 0.71 4.06 100  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

  سنوات
82 4.16 0.66 

 0.68 3.96 83  عشر سنوات فأكثر

  
  التدریسيالمحتوى 

 0.54 4.26 100  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

  سنوات
82 4.38 0.61 

 0.65 4.22 83  عشر سنوات فأكثر

 أسالیب التدریس

 0.55 3.60 100  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 0.53 3.79 82  سنوات

 0.56 3.44 83  عشر سنوات فأكثر

  المجتمعخدمة 
 0.74 3.80 100  أقل من خمس سنوات

 0.76 4.01 82  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 0.54 3.57 83  عشر سنوات فأكثر

  
  الدرجة الكلیة

 0.61 3.74 100  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

  سنوات
82 3.91 0.48 

 0.40 3.66 83  عشر سنوات فأكثر
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) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة 20من الجدول(یُالحظ   

، من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة"الحریة األكادیمیة"  الستبانة

ا لمتغیر الخبرة،  الخبرة (من خمس سنوات إلى أقل من عشر  وجاء بالرتبة األولى ذو  إذتبعً

الخبرة (أقل من خمس سنوات) بمتوسط حسابي  وو)، یلیه ذ3.91سابي بلغ (سنوات)، بمتوسط ح

)، 3.66الخبرة (عشر سنوات فأكثر) بمتوسط حسابي ( وذو  جاء )، وفي الرتبة األخیرة3.74(

ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات الحسابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

)0.05≤αن األحادي ) تم تطبیق تحلیل التبای(One Way ANOVA)  وجاءت النتائج كما في

  ).21الجدول (

  )21الجدول(

تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة "الحریة األكادیمیة" في 
ا لمتغیر الخبرة. الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریسالجامعات األردنیة    تبعً

 مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  ف  المربعات

مستوى 
  الداللة

المشاركة في 
 صنع القرار

 0.142 1.967 1.583 2 3.165 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
210.821 262 0.805   

    264 213.986 المجموع

التعبیر عن 
 الرأي

 0.020 3.968 2.272 2 4.544 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
149.998 262 0.573   

    264 154.542 المجموع

 البحث العلمي

 0.191 1.665 0.782 2 1.563 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
123.034 262 0.470   

    264 124.597 المجموع
 0.215 .1 0.551 2 1.103 بین المجموعاتالمحتوى 
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 التدریسي
 
 
 

547 
داخل 

 المجموعات
93.384 262 0.356  

  

     264 94.487 المجموع
  

  أسالیب التدریس
 0.000 8.602 2.553 2 5.106 بین المجموعات

داخل 
759.77 المجموعات  262 0.297   

    264 82.865 المجموع

 خدمة المجتمع

 0.000 8.396 4.016 2 8.032 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
125.318 262 0.478   

    264 133.350 المجموع
.2 بین المجموعات   815  2 1.408 5.277 0.006 

داخل  الدرجة الكلیة
 المجموعات

69.892 262 0.267   

    264 72.707 المجموع 
  

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 21أظهرت النتائج في الجدول (  

)0.05≤α ات األردنیة الجامع" في األكادیمیة) بین المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة "للحریة

) 5.277الخبرة، إذ بلغت قیمة ف (تبعًا لمتغیر من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس الخاصة 

لمجال "التعبیر عن الرأي"، إذ  إحصائیا) كما كانت هناك فروق دالة α ≥ 0.006وبمستوى  (

في  مجال  إحصائیا)، كما وجدت فروق دالة α ≥0.020) عند مستوى (3.968بلغت قیمة ف (

خدمة ) ، ولمجال" α ≥0.000وبمستوى ( )8.602("أسالیب التدریس"، إذا بلغت قیمة ف 

)، أما بالنسبة لبقیة المجاالت  فلم α ≥ 0.000) وبمستوى  (8.396بلغت قیمة ف ( "المجتمع

)، لمجال "المشاركة α ≥ 0.142() وبمستوى 1.967إذ بلغت قیمة ف (إحصائیاتكن الفروق دالة 

 وأخیرا)، لمجال "البحث العلمي"، α ≥0.191() وبمستوى 1.665و بلغت (في صنع القرار"، 
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ف إلى α ≥0.215 ) وبمستوى  (1.547بلغت قیمة ف ( )، لمجال "المحتوى التدریسي".وللتعرّ

تم استخدام  إحصائیاالفروق بالنسبة للمجاالت التي كانت الفروق بین متوسطاتها دالة  عائدیه

بیّن ذلك.22عدیة، والجدول (للمقارنات الب (Scheffe)اختبار شیفیه  ُ   ) ی

  )22الجدول(

" في األكادیمیةبین المتوسطات الحسابیة لدرجة "الحریة  مقارنات البعدیةنتائج اختبار شیفیه لل
  تبعًا لمتغیر الخبرة. من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس الجامعات األردنیة الخاصة

  مستویات متغیر  المجال
  الخبرة

المتوسط 
  الحسابي

  

أقل من خمس 
  سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

  سنوات

عشر سنوات 
  فأكثر

التعبیر عن 
  الرأي

  *- 0.46  - 0.07  -   3.15  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من 

  عشر سنوات
3.22  

    0.39 -  

       3.61  عشر سنوات فأكثر

  
أسالیب 
  التدریس

  0.16  - 0.19  -  3.60  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
  عشر سنوات

3.79     0.35*  

       3.44  عشر سنوات فأكثر

  مجال
خدمة 
  المجتمع

  
  0.23  - 0.21  -  3.80  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
  * 0.43     4.01  عشر سنوات

       3.57  عشر سنوات فأكثر

الدرجة 
  الكلیة

  0.08  -  0.17  -  3.74  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
  عشر سنوات

3.91     0.25*  

       3.66  عشر سنوات فأكثر
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) أن الفروق في المتوسطات الحسابیة لدرجة "الحریة األكادیمیة " 22یالحظ من الجدول (  

الدرجة الكلیة وفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس،  األردنیة الخاصة في الجامعات

المجاالت: "التعبیر عن الرأي"، و"أسالیب التدریس"، و"خدمة المجتمع"،  تُعزى لذوي الخبرة (من 

" كانت الفروق لصالح ذوي التعبیر عن الرأيخمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات)، وفي مجال "

  ).فأكثرالخبرة(عشر سنوات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصیات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصیات

، لتي قدمتهاالدراسةتوصیات االو  ،تضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء أسئلتها

  :وكما یأتي 

 : ما درجة المناخ األخالقي السائد لقة بالسؤال األول الذي ینص على " مناقشة النتائج المتعأوًال

  ؟ "في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

قي السائد في الجامعات ) إلى أن درجة المناخ األخال4أشارت النتائج في الجدول (  

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط األردنیة  

). ویستدل من هذه النتیجة أن المناخ األخالقي في هذه 0.32معیاري ( بانحراف) 4.14الحسابي(

الجامعة یعد إیجابیًا وتتوافر مكوناته بدرجة مرتفعة. وقد یعزى ذلك إلى أن المتوقع من أعضاء 

قدیم المصلحة العامة على مصالحهم الشخصیة، األمر الذي یؤدي إلى سیادة هیئة التدریس هو ت

بینهم،  االجتماعیةصفة اإلیثار بین أعضاء هیئة التدریس وتأثیر ذلك على طبیعة العالقات 

ذلك بالتحصیل األكادیمي للطلبة. وربما عكست هذه  ارتباطوانعكاسها على التعامل مع الطلبة و 

أعضاء هیئة التدریس للمعتقدات األخالقیة التي یؤمنون بها، والتزامهم النتیجة درجة امتثال 

بالتعلیمات التي تصدرها الجامعة والتقیید بمضمونها حرصًا منهم على المصلحة العامة ومصلحة 

الطلبة. وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن أعضاء هیئة التدریس غالبًا ما یسترشدون باألخالقیات 

بوصفها دلیل عمل لهم، یتقیدون بها وال یخالفونها، وربما جاءت هذه  إلیهان المهنیة التي ینظرو 

إیمانًا منهم  لسیاسات التربویة التي تتبناها الجامعة،لالمتثال أعضاء هیئة التدریس  انعكاساً النتیجة 

توقع من أعضاء هی ُ ئة بأنها دلیل لسیر العمل الجامعي وتحقیق ألهداف الجامعة. وفي هذا االلتزام ی
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مكاناتهمالتدریس أن یبذلوا طاقاتهم  بمستوى الجامعة والطلبة. وقد تعود هذه  االرتقاءمن أجل  وإ

وتعاملهم  أدائهمالنتیجة إلى أن أعضاء هیئة التدریس یتمتعون بأخالق رفیعة تنعكس إیجابیًا على 

الملقاة على  للمسؤولیةهذه النتیجة إلى تحمّل أعضاء هیئة التدریس تعود . وربما اآلخرینمع 

عواتقهم، والعمل على اإلیفاء بمتطلباتهم لتحقیق األهداف المطلوبة. أو أنهم یمتثلون للمعاییر 

، وأنهم یؤكدون على أداؤهالعمل وفقًا لما ینبغي  أداءالمهنیة ویلتزمون بمضامینها حرصًا منهم على 

داریینمن زمالء  اآلخرینالجانب اإلیجابي للعاملین  هذه النتیجة إلى أن أعضاء هیئة . وقد تعزى وإ

من مفهوم  انطالقاالتدریس یؤكدون أهمیة العمل الجماعي التعاوني في أداء المهمات المكلفین بها، 

العمل بروح الفریق بوصفه مفهومًا مهمًا تقتضیه متطلبات العمل في المنظمات بشكل عام 

عتبار اإلئة التدریس یأخذون في والجامعات بشكل خاص. أو تعزى هذه النتیجة إلى أن أعضاء هی

المیثاق األخالقي للجامعة التي یعملون فیها، ویمتثلون لبنوده ومضامینه. فضًال عن إحساسهم 

المجتمعیة إزاء القضایا والمشكالت المجتمعیة والعمل على إیجاد حلول فاعلة لها من  بالمسؤولیة

عتبار المصلحة العامة لجمیع األفراد أجل تحقیق أهداف الجامعة والعاملین فیها، أخذین في اال

المنتسبین إلى الجامعة. وربما جاءت هذه النتیجة ألن أعضاء هیئة التدریس وصلوا إلى مستوى من 

 نالوعي والنضج واإلدراك یؤهلهم لتقریر ما الصواب وما الخطأ في السلوك والممارسات التي یقومو 

 ادیمیة.واألكأثناء أدائهم لمهماتهم التربویة  يبها ف

اختلفت هذه النتیجة مع )، و 2014اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة دروزة والقواسمي (و 

)، ودراسة الخزاعلة 2013(وآخرونالشریفي  )، و دراسة2011أبو العسل ( ما توصلت إلیه دراسة

.أشارت نتائجه تي) ال2014( ا إلى أن مستوى المناخ األخالقي كان متوسطًا  
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: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ینص على " ما درجة  هیئة  أعضاء ممارسةثانیًا

 في الجامعات األردنیة الخاصة من وجهة نظرهم؟للحریة األكادیمیة التدریس 

) ان درجة تمتع أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة 5أظهرت النتائج في الجدول(  

)  3.77من وجهة نظرهم كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي( كادیمیةاألالخاصة بالحریة 

). ویستدل من هذه النتیجة ان أعضاء الهیئة التدریسیة یمارسون نشاطاتهم 0.52بانحراف معیاري (

األكادیمیة والمجتمعیة والتدریسیة بحریة، من غیر أن تكون هناك قیود تفرضها الجامعة، أو أن 

علیهم اإللتزام بها، تتعلق بالنشاط البحثي الذي یقدمونه أو الممارسات  تضع شروطًا ینبغي

التدریسیة التي تحدث داخل قاعات الدرس، أو األسلوب الذي یتعامل به عضو هیئة التدریس مع 

الطلبة وأعضاء المجتمع المحلي، وكذلك الخدمة التي یقدمها للمجتمع. ویتضح من هذه النتیجة أن 

دریسیة یتمتعون بقدر مناسب من حریة التعبیر عن الرأي، داخل الحرم الجامعي، أعضاء الهیئة الت

مشاركته في  لعلمیة المكلف بتدریسها، فضًال عنالتدریس المناسب للمادة ا أسلوب اختیاروحریة 

بها یتمتع  التيمن الحریة األكادیمیة مقبولة عملیة صنع القرار. وتشیر هذه الممارسات إلى درجة 

  هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة.عضو 

)، 2008، ودراسة حمدان()2007دراسة الطراونة ( واختلفت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه

ة الحریة األكادیمیة كان ا إلى أن درجأشارت نتائجه لتيا )2008ودراسة األسود وعساف(

 متوسطة.

دیمیة المتضمنة في اإلستبانة المستخدمة في هذه وفیما یأتي مناقشة للمجاالت المكونة للحریة األكا

  : الدراسة لجمع البیانات المتعلقة بالحریة األكادیمیة

  . مجال المحور التدریسي1
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) إلى أن مجال" المحور التدریسي" من وجهة نظر أعضاء هیئة 6أشارت النتائج في الجدول(

) 4.28التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة جاء في الدرجة المرتفعة، بمتوسط حسابي(

 اختیار). وقد تعزى هذه النتیجة إلى حریة عضو هیئة التدریس في 0.60وانحراف معیاري (

لمادة التي یقوم بتدریسها، دون أن تفرض الجامعة مراجع معینة تلزمه بتدریسها، المراجع العلمیة ل

فضالً عن قیام الجامعة بمنح األستاذ الجامعي الحریة الالزمة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة 

بالمادة العلمیة التي یدرسها مع الطلبة، الذین بدورهم یتمتعون بحریة مناقشة مثل هذه الموضوعات، 

عن حریة التحدث في القاعة الصفیة عن الموضوعات المتعلقة بالمادة العلمیة، مما یعني  فضالً 

إتاحة الفرصة لألستاذ للتعبیر عن الجانب العلمي الذي یتعلق بالمادة التي یقوم بتدریسها. وربما 

تي موضوعات المادة ال اختیارلعضو هیئة التدریس في جاءت هذه النتیجة بسبب الحریة الممنوحة 

ختیار أسالیب التقویم المناسبة للطلبة في ضوء ما یراه مناسبًا مع طبیعة المادة العلمیة  یدرسها، وإ

مكانات الطلبة ومقدراتهم، وبشكل عام، فإن عضو هیئة التدریس یمارس قدرًا من الحریة  وإ

الحریة  األكادیمیة التي تعطي انطباعًا إیجابیًا عن سیاسة الجامعة ونظرتها الموضوعیة لهذه

دارتها   ألهمیتها في العملیة التربویة الجامعیة. وإ

  . مجال البحث العلمي:2

جاء في الدرجة المرتفعة إذ بلغ العلمي ) أن مجال البحث 7أظهرت النتائج في الجدول(  

). وقد تعود هذه النتیجة إلى أن نظام الترقیات 0.69) بانحراف معیاري(4.06المتوسط الحسابي(

مما یجعل عضو هیئة جامعات األردنیة الخاصة یخضع لمعاییر تتسم بالعدالة، العلمیة في ال

التدریس في وضع مطمئن عندما یتقدم للترقیة العلمیة. وربما تنسب هذه النتیجة إلى أن عضو 

، اختصاصههیئة التدریس یتمتع بحریة النشر ألبحاثه في أیة مجلة علمیة یراها مناسبة وضمن 

أبحاثه باللغة  بإعدادسواء أكانت داخل األردن أم خارجه، فضًال عن السماح لعضو هیئة التدریس 
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العربیة أو اللغة األجنبیة وكذلك نشرها في المجلة العلمیة التي یختارها وباللغة التي كتب بها بحثه 

الموضوعات التي  راختیاأو أبحاثه. وقد تعزى هذه النتیجة أیضًا إلى حریة األستاذ الجامعي في 

یرید إجراء بحوث فیها ضمن إطار تخصصه من غیر قید أو شرط من الجامعة التي یعمل فیها. 

ومما یساعد عضو هیئة التدریس في إجراء أبحاثه وتمتعه بالحریة األكادیمیة وجود عدد من 

اره وباللغة بعدة لغات، یُسمح له بالكتابة في أي موضوع یخت اختصاصهالمجالت العلمیة في مجال 

التي یختارها. وربما تنسب هذه النتیجة إلى أن الجامعة تسمح لألساتذة لحضور المؤتمرات العلمیة 

ودراساتهم، وأحیانًا تدعمهم لحضور هذه المؤتمرات  بأبحاثهمداخل البلد وخارجه والمشاركة فیها 

 إجراءتوفیر متطلبات  بتحمل نفقات السفر واإلقامة، فضالً عنوبخاصة التي تنعقد خارج الوطن 

البحوث العلمیة ومستلزماتها. وهذا من شأنه العمل على تحفیز أعضاء هیئة التدریس للقیام بانجاز 

الموضوعات التي یبحثون فیها،  اختیارفي  ةالبحوث من جهة وشعورهم بقدر من الحریة األكادیمی

  ة.وبأیة لغة یریدونها وفقًا لمقدراتهم اللغویة وتخصصاتهم العلمی

  . مجال خدمة المجتمع:3

) أن مجال خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في 8یتبین من الجدول(  

) بانحراف 3.79الجامعات األردنیة الخاصة جاء في الدرجة المرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (

ة في العمل ). وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن عضو هیئة التدریس لدیه الحری0.71معیاري(

، وأنه یعمل على تلبیة الدعوات التي توّجه الیه من أم خارجها التطوعي سواء أكان داخل الجامعة

مؤسسات المجتمع ذات الصلة بتخصصه. وربما جاءت هذه النتیجة ألن األستاذ الجامعي یسهم 

طة المتنوعة في حل المشكالت التي قد یعاني منها المجتمع المحلي، فضالً عن مشاركته في األنش

. وهذا یمكن أن یضف قدرًا من التحرك اختصاصه معالتي یقدمها المجتمع المحلي وبما یتناسب 

إیجابیة على الطرفین من جهة،  أثارواألكادیمي، بین الجامعة ومجتمعها، قد تكون له  االجتماعي
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من  هذا الحراكفي كونه طرفًا  االرتیاحوقد یؤدي ذلك إلى شعور عضو هیئة التدریس بنوع من 

. وقد تعود هذه النتیجة إلى أن عضو الهیئة التدریسیة یسمح له بالتنسیق مع أساتذة جهة أخرى

في االختصاص ذاته، أن یؤسسوا جمعیة علمیة ضمن مجال المجتمع المحلي، تنعكس  آخرین

  ونموه وعلى الجامعة التي یعمل فیها وسمعتها. األستاذإیجابیًا على أداء 

  : تعبیر عن الرأي. مجال ال4

) ان هذا المجال جاء في الدرجة المرتفعة إذ بلغ متوسطه 9أظهرت النتائج في الجدول(  

ن عضو هیئة التدریس أ). وقد تعزى هذه النتیجة إلى 0.77) بانحراف معیاري (3.71الحسابي(

في الجامعات األردنیة الخاصة، یتمتع بحریة التعبیر عن رأیه في إجتماعات القسم األكادیمي، 

، وهذا من االجتماعاتوذلك فیما یتعلق بالموضوعات العلمیة أو اإلداریة التي تتم مناقشتها في هذه 

، و یؤدي إلى تحف على إبداء رأیه في  األستاذیز شأنه اإلرتقاء بمستوى القسم علمیًا و إداریًا

ها. وربما عكست فالموضوعات المختلفة لخدمة القسم العلمي والكلیة ومن ثم الجامعة التي یعمل 

هذه النتیجة تمكن عضو هیئة التدریس من التعبیر عن رأیه بصراحة داخل قاعات الدرس، 

إزاء  اآلراءوربما یوضح لهم بأن وبخاصة في القضایا األكادیمیة ذات العالقة بالمادة التي یدرسها، 

أو رفضها. وأن  اآلراءیث القبول بتلك لیس بالضرورة أن تكون متفقة من حالموضوع الواحد 

عبر عنه بالرأي والرأي  اآلراء اختالف ، األخرال یفسد للود قضیة. وهذا االختالف في الرأي كما یُ

الموضوع أو  نتائج مثمرة بصددربما الوصول إلى ، و واألفكار اآلراء قد یؤدي إلى تطویر

الموضوعات التي یتم طرحها ومناقشتها. وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن عضو هیئة التدریس یتمتع 

بحق التعبیر عن رأیه وحریته في ذلك ال ترتبط بالدرجة العلمیة التي یحملها وال بالرتبة األكادیمیة، 

في إبداء الرأي والمناقشة والتعبیر من غیر قیود فما دام عضوًا في هذه الجامعة أو تلك له الحریة 

 االختصاصتفرض علیه، أو تمنعه من التحدث أو التحرك أو ممارسة أي نشاط ضمن إطار 
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ل النقد البناء من  األكادیمي له. وبالمقابل لهذه الحریة األكادیمیة، فان عضو هیئة التدریس یتقبّ

سواء علیه أم على  ةبنائیة تطویریة لها أثار إیجابی ویدرك أن الغایة من عملیة النقد هذه اآلخرین

الكلیة التي ینتسب إلیها. فضًال عن ذلك فان إدارة الجامعة تعمل على إتاحة  القسم العلمي أم

ثبات  الفرصة لعضو هیئة التدریس للدفاع عن قناعاته إزاء الموضوعات أو القضایا المطروحة، وإ

ما طرحه من  تصعفوالبرهان، أو تتولد لدیه قناعة الدلیل  إلىأن هذه القناعات صحیحة وتستند 

إلى ما یثبت صحتها. وقد تعود هذه النتیجة  الفتقارها فكارأفكار قد تؤدي إلى التخلي عن تلك األ

العلیا تعمل على تنظیم حوارات فكریة بین أعضاء هیئة التدریس  بإدارتهاإلى أن الجامعة ممثلة 

جیع األعضاء على تقدیم ضمن التخصص الواحد، والتخصصات المتقاربة، والتي تعمل على تش

إزاء الموضوعات التي یدور الحوار حولها. وعلى الرغم من أن هذه الحوارات  أفكارهم وآرائهم

ألساتذة إلى المستوى المطلوب، إال أنها خطوة إیجابیة في استجابات امن خالل الفكریة لم ترق 

  طریق الحریة األكادیمیة.

  . مجال أسالیب التدریس:5

) إلى أن مجال" أسالیب التدریس" من وجهة نظر أعضاء هیئة 10أشارت النتائج في الجدول (

ط التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة جاء في الدرجة المتوسطة، إذ بلغ المتوس

). ویستدل من هذه النتیجة أن عضو هیئة التدریس یحق 0.56) بانحراف معیاري (3.61(الحسابي

غیر طریقة تدریسه والوسائل التي یستخدمها في عملیة التدریس وبما یتناسب مع موضوع  له أن یُ

الدراسة. وهذا الحق المكفول في معظم بل جمیع الجامعات األردنیة یؤدي إلى تطویر األستاذ 

ویمنحه الثقة بنفسه ویزید من مقدرته وجدارته في أداء عمله. كما أن تمتع عضو  باالرتیاحیشعره و 

واد مهیئة التدریس بالحریة األكادیمیة التي یتاح له من خاللها إعداد خططه الدراسیة للمادة أو ال

جراء التعدیالت المناسبة علیها في ضأهذه إلغاء التي یقوم بتدریسها، ویحق له  وء المستجدات وإ
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لتقبل عضو هیئة  انعكاساً . و ربما جاءت هذه النتیجة واالقتصادیةوالسیاسیة  واالجتماعیةالعلمیة 

التدریس للنقد البناء لطرائق التدریس التي یستخدمها، وما قد یحدثه ذلك النقد من تأثیرات إیجابیة 

في العملیة التدریسیة، إذ من خاللها قد یّغیر أو یعّدل أو یطور في الطرائق التي یستخدمها، أو أن 

ت المرموقة المحلیة اأساتذة الجامعیثبت بأن هذه الطریقة أو الطرائق هي التي یأخذ بها أكثر 

والعربیة واألجنبیة، وقد تعود هذه النتیجة إلى إدراك الجامعة ألهمیة الطریقة التدریسیة وضرورة 

التربویة، فضًال عن تشجیع الجامعة  هدافاألفي تحقیق  إلنجاحها المستلزمات األساسیةتوفیر 

لتبني مثل  لألستاذجراءات تّشكل حافزًا قویًا الطرائق الحدیثة في التدریس، وهذه اإل استخدامعلى 

في التدریس. وربما جاءت هذه النتیجة ألن الجامعة ال تفرض على أعضاء  واعتمادهاهذه الطرائق 

نفسه، ضمن إطار  لألستاذإتباع طریقة أو أسلوب تدریس معین، بل تترك ذلك  سهیئة التدری

العینة لهذه الفقرة التي تنص على " تفرض إدارة  أفراد استجابةالحریة األكادیمیة. ولهذا جاءت 

الجامعة على عضو هیئة التدریس إتباع أسلوب محدد في التدریس" بدرجة منخفضة، تشیر إلى أن 

اختیار األسلوب التدریسي حق لألستاذ الجامعي یمارسه وفقًا لما یراه مناسبًا في خدمة العملیة 

  التربویة وتحقیق أهدافها.

  في صنع القرار: ة ارك. مجال المش6

) أن مجال " المشاركة في صنع القرار" جاء في الدرجة المتوسطة، 11أظهرت النتائج في الجدول(

ان ). وقد یستدل من هذه النتیجة 0.90) بانحراف معیاري(3.23إذ بلغ المتوسط الحسابي(

إدارة الجامعة، یتم  اعتمدتهاالمشاركة في صناعة القرار ترتبط بضوابط وتعلیمات إداریة وقانونیة 

العمل بموجبها. وأن النمط اإلداري الذي تتبناه إدارة الجامعة وتمارسه في إجراءاتها اإلداریة 

ركة في صنع القرار. فهي الهیئة الحریة الكافیة في المشا واألكادیمیة قد یحول دون منع أعضاء

 اتخاذالتدریس یحق له التمتع بحریة مشاركة مشروطة. وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن عضو هیئة 
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مناقشة القرارات التي  لهالقرار ضمن إطار األنظمة والتعلیمات والقوانین الجامعیة. كما یحق  

، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى الوصول إلى قرار اجتماعاتهانعقاد  أثناءیصدرها القسم األكادیمي في 

وب. وربما عكست هذه النتیجة حرص إدارة الجامعة أكثر رشدًا وعقالنیة، وربما یحقق الهدف المطل

على مشاركة أعضاء هیئة التدریس في صنع القرار الجامعي، إال أن هذا الحرص لم یرق إلى 

المستوى المطلوب، فالدرجة المتوسطة قد یستنتج منها أن بعض أعضاء هیئة التدریس ال یتفقون 

ى مشاركتهم في صنع القرارات. ربما أن هناك مع ما تذهب إلیه إدارة الجامعة من أنها تحرص عل

والمستوى اإلداري، فإن عضو هیئة التدریس قد یحق له المشاركة في مراكز لصنع القرارات تتناسب 

صنع قرارات القسم األكادیمي أو اللجان األكادیمیة واإلداریة التي هو عضو فیها، وال یجوز 

إداري. وقد تعكس هذه النتیجة الدور الذي یؤدیه المشاركة له في صناعة القرارات في أي مستوى 

أعضاء هیئة تدریس جدد، ومع أن هذه  اختیارعضو هیئة التدریس عندما یكون عضوًا في لجنة 

لمناسبة، إال أنها تعد مؤشرًا إیجابیًا یشجع عضو هیئة التدریس على االممارسة لم تصل إلى الدرجة 

للقسم األكادیمي. فضالً عن ذلك فإن عضو هیئة  یارهاختإبداء الرأي بالعضو الجدید المطلوب 

التدریس قد یشارك في صیاغة التشریعات اإلداریة وهذا قد یتوقف على خبرته اإلداریة والفترة 

الزمنیة واالختصاص الذي یحمله ومدى عالقته بتلك التشریعات. وبالمقابل فان الفقرة التي تنص 

في الدرجة  ة في صنع القرارات المالیة" جاءتكعلى " یحق لعضو هیئة التدریس المشار 

في  االختصاصالمنخفضة. ذلك أن قرارات من هذا النوع ال یشارك في صنعها إال أصحاب 

 ةذلك أن القرارات المالی متقدمة من ذوي العالقة، إداریةالجانب المالي، والقادة الذین یشغلون مواقع 

المالیة للجامعة وال یشترك في صناعتها إال وبخاصة في الجامعات الخاصة ترتبط بالسیاسة 

  الجامعة وسیاستها. إدارةالمختصون واإلداریون المسؤولون عن 
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هل هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند ینص "مناقشة نتائج السؤال الثالث الذي  ثالثًا :

األخالقي السائد في الجامعات األردنیة الخاصة، ودرجة المناخ ) بین درجة α≥50.0مستوى (

  ؟ "عضاء هیئة التدریس ممارسة الحریة األكادیمیة أل

إرتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند ) وجود عالقة 12تبین من النتائج في الجدول (ی  

الجامعات األردنیة المناخ األخالقي السائد في الستبانة  الكلیة درجةال) بین α≥ 0.01مستوى (

 ،)0.464(إذ بلغت قیمة معامل إرتباط بیرسونالكلیة الستبانة الحریة األكادیمیة، درجة الالخاصة و 

 درجةال) بین α≥ 0.01فضالً عن وجود عالقة إرتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

إذ تراوحت قیم األكادیمیة، وجمیع مجاالت استبانة الحریة  المناخ األخالقي  الكلیة الستبانة

) لمجال أسالیب 0.389(لمجال المشاركة في صنع القرار و )0.268معامالت االرتباط ما بین (

في تمتع أعضاء هیئة تدل من هذه النتیجة ان المناخ األخالقي عامل مهم سالتدریس. وقد ی

ظیمي للجامعة وتوافر هذا التدریس بالحریة األكادیمیة. فالمناخ األخالقي هو جزء من المناخ التن

درجة  ارتفعتالمناخ له تأثیرات إیجابیة عدیدة على إجراءات الجامعة وسیاستها وقراراتها. وكلما 

درجة الحریة األكادیمیة بمعنى أن هناك عالقة  ارتفاعالمناخ األخالقي في الجامعة أدى ذلك إلى 

اظ على درجة مناسبة من المناخ طردیة بین المتغیرین. وفد تعزى هذه النتیجة إلى أن الحف

داریًا وأكادیمیًا بین أعضاء هیئة التدریس  األخالقي الذي یبدو في التفاعل والتعامل إجتماعیًا وإ

هیئة التدریس،  ألعضاءیؤدي إلى درجة مقبولة من الحریة األكادیمیة التي تعد مطلبًا مشروعًا 

، ونشر األفضلالتدریسیة التي یرونها  األسالیبواستخدام  آرائهمیتمكنوا من خاللها التعبیر عن 

 األكادیمیةأبحاثهم. وفقًا الهتمامتهم وتخصصاتهم. فالعالقة االیجابیة بین المناخ االخالقي والحریة 

تبدو منطقیة، الن كال المتغیرین یحمل خصائص إیجابیة تهدف إلى اإلرتقاء بالمؤسسة الجامعیة 

ًا بوصفها أساس باألخالقیجة إیمان أعضاء هیئة التدریس تالنوالعاملین فیها. وربما عكست هذه 
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في المؤسسات التربویة، وقناعتهم بأهمیة المناخ األخالقي وسیادته للتعامالت اإلنسانیة وبخاصة 

والمعامالت والممارسات بین الجمیع، كما تعكس  اإلجراءاتالجامعة من خالل إرجاء في جمیع 

 لیتمكنوا من تقدیم أفكارهم وآرائهم األكادیمیةالتدریس للحریة هذه النتیجة حاجة أعضاء هیئة 

ونتائجها لطلبتهم وللمهتمین بها سواء أكانوا داخل الجامعة أم خارجها، مما قد یؤثر  أبحاثهموعرض 

  إیجابیًا في روحهم المعنویة ودافعیتهم نحو العمل ومن ثم تحقیق األهداف التربویة المنشودة.

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند تائج السؤال الرابع الذي ینص على:"مناقشة ن رابعًا :

تعزى في الجامعات األردنیة الخاصة المناخ األخالقي السائد  درجة في )α≥ 0.05( مستوى

  ؟ والخبرة "المؤهل العلمي لمتغیرات الجنس و 

:كما یأتيتمت مناقشة نتائج هذا السؤال وفقًا لمتغیراته و   

الجنس : تغیرأ. م  

عند ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 13في الجدول ( التائي االختبار أظهرت نتائج  

) بین المتوسطات الحسابیة للمناخ األخالقي السائد في الجامعات األردنیة α≥ 0.05مستوى(

) 0.012"ت" (الخاصة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تُعزى لمتغیر الجنس إذ بلغت القیمة 

أن أعضاء هیئة التدریس من كال الجنسین  إلىوقد تعزى هذه النتیجة  .) 0.990(وبمستوى داللة 

متفقون على وصف المناخ االخالقي السائد في جامعاتهم، مما یشیر إلى أن متغیر الجنس لیس 

العینة. وقد یعود ذلك إلى أن المناخ  أفرادفي استجابات  اختالفامن المتغیرات التي تحدث 

 إنسانیة تدعو ومبادئتضمن خصائص أخالقیة وممارسات سلوكیة ایجابیة، ویرتبط بقیم یخالقي األ

. وقد ینسب ذلك إلى الثقافة العامة التي تربّى فیها بها قوًال وفعالً  واالهتداءتأییدها  إلىالجمیع 

لى عملیة التنشئة االجتماعیة التي تمت تربیتهم بموجبها فتعل موا قیم أعضاء هیئة التدریس وإ



97 
 

 
 

المجتمع وعاداته وتقالیده ومبادئه والتزموا بالجوانب االیجابیة. وحیث أن عملیة التربیة واحدة لكال 

، في ظل ثقافة ذات طابع أخالقي یتمسكون بها. وبذلك ُعّد  ناثًا الجنسین، لذلك ینشأ األفراد ذكورًا وإ

تدریس واستجاباتهم للفقرات متغیر الجنس غیر مؤثر في إحداث اختالف في سلوك أعضاء هیئة ال

  المتعلقة بالمناخ االخالقي السائد في جامعاتهم.

 )، واختلفت هذه  ,Al -Omari 2012( واتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة العمري

  .)2013( وآخرونالنتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة الشریفي 

  المؤهل العلمي : - ب

) وبمستوى داللة -  1.484() أن قیمة االختبارالتائي بلغت 14أظهرت النتائج في الجدول (

) مما تشیر إلى عدم وجود α≥ 0.05) وهي لیست ذات داللة إحصائیة عند مستوى (- 0.139(

فروق في استجابات أعضاء هیئة التدریس دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر المؤهل العلمي. وقد تعني 

النتیجة أن أعضاء هیئة التدریس سواء أكانوا من حملة شهادة الماجستیر أم من حملة شهادة هذه 

الدكتوراه ال یختلفون في وصف المناخ األخالقي السائد في مدارسهم. وهذا یدل على أن متغیر 

المؤهل العلمي غیر مؤثر في إحداث فروق في استجابات أفراد العینة. ذلك أن األخالق 

األخالقیة وانعكاساتها على المناخ العام للمؤسسة یمكن أن یدركه ویصفه أعضاء هیئة  والممارسات

التدریس من حملة الماجستیر وحملة الدكتوراه على حد سواء. ألن مثل هذه الممارسات واضحة 

فها ال سیما وأنها ترتبط بمبادئ وقیم یعتز بها جمیع المنتمین للجامعات األردنیة العامة  یسهل تعرّ

.و    الخاصة معًا
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  . متغیر الخبرة :ج

) وبمستوى 6.551) ان القیمة الفائیة بلغت (16أظهرت النتائج في الجدول (  

) في α≥ 0.05(عند مستوى  إحصائیة) والتي تشیر إلى وجود فروق ذات داللة 0.002داللة(

هیئة التدریس وجهة نظر أعضاء الخاصة من  األردنیةدرجة المناخ االخالقي السائد في الجامعات 

ان الفرق كان لصالح فئة  إلى )17لمتغیر الخبرة. وأشارت نتائج اختبار شیفیه في الجدول ( تعزى

سنوات). ویستدل من هذه النتیجة أن الخبرة متغیر  عشرأقل من سنوات إلى  خمسالخبرة (من 

في جامعاتهم. عضاء هیئة التدریس في وصف المناخ االخالقي السائد أمؤثر یحدث اختالفًا بین 

سنوات  خمس(من وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن أعضاء هیئة التدریس من ذوي الخبرة المتوسطة

الفئتین  أصحاببوصف المناخ االخالقي من  اهتماماً  أكثر واسنوات) قد یكونعشر من إلى أقل 

ما  وأنهملجامعة معرفة والمامًا بما یجري داخل ا أكسبتهم. وربما یعود ذلك إلى أن الخبرة اآلخرین

الفئة الثالثة  وأصحابسنوات)،  خمسالفئة األولى (أقل من  بأصحابزالوا في قمة نشاطهم مقارنة 

، وان قلیالً عن ما یجري في الجامعةإالحدیثة الخبرة لم تعرف  األولى) فالفئة فأكثرسنوات  عشر(

 مغادرة الجامعة أویكونوا على وشك التقاعد أصحابها الفئة الثالثة فبعضوأماعرفت فقد ال تهتم له. 

اعتادوا على ذلك المناخ وألفوا الحیاة  أنهمربما  أولذلك فهم قد ال یعیرون اهتماما یذكر لما یجري، 

 إثباتمستمرین في العمل ویریدون  مازالواالثانیة الذین  للفئةفیه والتكیف معه. فكان االهتمام 

  .لآلخرینذواتهم ومقدراتهم 

إحصائیة هل هناك فروق ذات داللة ":ینص علىالسؤال الخامس، الذي مناقشة نتائج خامسًا :

الحریة األكادیمیة التي یتمتع بها أعضاء هیئة  ممارسة في درجة ) α≥ 0.05عند مستوى ( 

  ؟" والخبرة والمؤهل العلميتعزى لمتغیرات الجنس  یس في الجامعات األردنیة الخاصة،التدر 
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الجنسأ. متغیر   

  α≥ 0.05عند مستوى(  إحصائیة) وجود فروق ذات داللة 18أظهرت النتائج في الجدول(  

الخاصة تعزى  األردنیة) في الدرجة الكلیة للحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات 

 ).α≥ 0.016وبمستوى داللة( )-2.419لمتغیر الجنس ولصالح اإلناث، إذ بلغت القیمة التائیة(

) في مجال "المشاركة في صنع α≥ 0.05عن مستوى (  إحصائیةكما وجدت فروق ذات داللة 

 أسالیب، وفي مجال" )α≥ 0.008) وبمستوى داللة( -2.685القرار" إذ بلغت القیمة التائیة (

). وكان الفرق لصالح  α≥ 0.000) وبمستوى داللة ( - 4.377التدریس" إذ بلغت قیمة "ت" (

العینة  أفراداستجابات في فرق  إحداثاإلناث، ویستدل من هذه النتیجة أن الجنس متغیر مؤثر في 

جزء من الحریة العامة وقد  األكادیمیةأن الحریة  إلى. وقد ینسب ذلك األكادیمیةفیما یتعلق بالحریة 

وذلك بسبب العرف والتقالید والعادات من تمتع النساء  أكثریتمتع الرجال بالحریة العامة بشكل 

لحریة األكادیمیة. فالمرأة التي ال تتمتع بالحریة اذلك على  سوالثقافة العامة للمجتمع. وقد ینعك

 وأعطتهاماهیة هذه الحریة  أدركتتعویضًا لها لذلك فهي  األكادیمیةالعامة قد ترى في الحریة 

دت في هذه الحریة تعویضًا لها عن الحریة العامة التي من الرجل، وربما وج أكثراهتمامًا وانتباهًا 

حرمت من بعضها بسبب عوامل اجتماعیة وثقافیة. كما أن النساء اختلفن في وصف سلوك الحریة 

أن المرأة ضمن  إلىفي مجال " المشاركة في صنع القرار" عن الرجال، وقد یعود ذلك  األكادیمیة

تقالیده ال یمنح المرأة الحریة أو المكانة في المشاركة في المجتمع العام وفي ضوء عاداته و  إطار

فتجد المرأة ضالتها في المشاركة هذه على المستوى  أي قرار یتخذ على المستوى االجتماعي

الجامعي، فتلتفت جیدًا إلى تلك األنماط السلوكیة التي ترتبط بعملیة المشاركة هذه، بشكل أكثر مما 

لما كان االختیار جزءًا من الحریة، وان هذا بالنسبة ألسالیب التدریس. و وكذلك الرجل.  ایلتفت إلیه

االختیار ال یُسمح به للمرأة على مستوى المجتمع، لكن ذلك قد یحدث فیما یتعلق باختیار الطریقة 
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التدریسیة وهنا یدخل عامالن أحدهما شخصي یتمثل في حریة االختیار لألسلوب التدریسي 

  دیمي یعكس أهمیة هذا األسلوب وضرورة استخدامه لیحقق النتائج المطلوبة.المناسب، واألخر أكا

)، و دراسة الشبول و 2004ما توصلت إلیه دراسة خطایبة (اتفقت هذه النتیجة مع و 

شبول و الدراسة ) في مجال اتخاذ القرار، واختلفت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه 2005الزیود(

)، ودراسة 2012ساف(ودراسة األسود وع) في مجال حریة التعبیر والبحث العلمي، 2005زیود(ال

   ).2008بلعاسي (

  المؤهل العلمي : - ب

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة 19أشارت نتائج االختبار التائي في الجدول (

معات األردنیة والخاصة من وجهة الحریة األكادیمیة التي یتمتع بها أعضاء هیئة التدریس في الجا

). 0.605) وبمستوى داللة  (0.518نظرهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، إذ بلغت القیمة التائیة (

وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن أعضاء هیئة التدریس یدركون الحریة األكادیمیة وأهمیتها وكیفیة 

لذي یحملونه، بمعنى أن أعضاء هیئة ممارستها داخل الجامعة بغض النظر عن المؤهل العلمي ا

التدریس سواء أكانوا من حملة الماجستیر أم من حملة الدكتوراه ال یختلفون في وصف ممارسات 

الحریة األكادیمیة. لكونها واضحة وال تحتاج إلى تفسیر. ولذلك جاءت النتیجة باتفاق حملة 

ن بها من الحریة األكادیمیة في الماجستیر وحملة الدكتوراه على تقدیر الدرجة التي یتمتعو 

  جامعاتهم.

  ).2012واتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة األسود وعساف (
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  متغیر الخبرة: - ج

عند  إحصائیةوجود فروق ذات داللة  )21من نتائج تحلیل التباین في الجدول( تضحی  

) وبمستوى 5.277بلغت قیمة "ف" ( األكادیمیةإذ) في الدرجة الكلیة للحریة  α≥ 0.05مستوى ( 

ت هي " التعبیر عن الرأي" و في ثالثة مجاال إحصائیةة ). ووجدت فروق ذات دالل0.006اللة (د

نتائج اختبار شیفیه بأن الفرق في الدرجة الكلیة  وأشارت" أسالیب التدریس" و" خدمة المجتمع" 

سنوات إلى أقل من خمس لخبرة ( من التدریس" و  خدمة المجتمع" كان لفئة ا أسالیبومجالي " 

) فأكثرت اسنو  عشركان الفرق لصالح فئة الخبرة ( يسنوات) ولمجال التعبیر عن الرأ عشر

التي  األكادیمیةالحریة  إدراكفي  تأثیركان لها  أكثریستدل من هذه النتیجة كلما كانت الخبرة و 

ان الخبرة متغیر مؤثر في  إلىیشیر  وهذا األردنیةهیئة التدریس في الجامعات  أعضاءیتمتع بها 

سنوات)  عشراقل من  إلىسنوات  خمسالفئة الثانیة ( من  فأصحابفرق في االستجابة.  إحداث

من خاللها  أدركوا) لدیهم سنوات عمل لیست بالقصیرة فأكثرسنوات عشر (  ةالفئة الثالث وأصحاب

معرفته ومعلوماته  إیصالتمكن من یوضرورتها لعضو هیئة التدریس حتى  األكادیمیةماهیة الحریة 

  .اآلخرین إلىوما یؤمن به من أفكار 

المتغیرات المؤثرة في استجابات  نیبدو ان متغیر الخبرة لیس ماألخرىفالمجاالت الثالثة  أما  

ثلت هذه المجاالت في " . وتمةاألكادیمیةبالحری جاءت استجاباتهم متفقة فیما یتعلق إذافرد العینة، 

المشاركة في صنع القرار، و" البحث العلمي" و" المحتوى التدریسي" التي على ما یبدو ال تحتاج 

فقراتها. فالخبرة طالت أو قصرت ال یختلف أصحابها في وصف ما تعنیه الحریة  إلدراكخبرة 

  میة في ضوء هذه المجاالت.یكاداأل

).2008الكلیة مع ما توصلت إلیه دراسة البلعاسي (واختلفت هذه النتیجة في الدرجة   
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 تالتوصیا

الخاصة من  األردنیةنتائج السؤال األول أن درجة المناخ االخالقي السائد في الجامعات  أظهرت -
وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس كانت مرتفعة لذى یوصى بالحفاظ على هذه الدرجة المرتفعة، من 

 خالل تقدیم الدعم المادي والمعنوي ألعضاء هیئة التدریس.

هیئة التدریس في الجامعات  ألعضاء األكادیمیةأظهرت نتائج السؤال الثاني أن درجة الحریة  -
جهة نظر أعضاء هیئة التدریس كانت مرتفعة لذى یوصى بالحفاظ على هذا الخاصة من و  األردنیة

هیئة التدریس فضًال عن تقدیم  ألعضاءالمستوى وتعزیزه من خالل تقدیم التسهیالت الالزمة 
 .األكادیمیةالمكافأت المادیة والمعنویة على انجازاتهم 

بالنتائج التي  اة الخاصة ومقارنة نتائجهس الثانویار للدراسة الحالیة على المددراسة مماثلة  إجراء -
 الدراسة الحالیة. إلیهاتوصلت 

ومتغیرات  األكادیمیة، وبین الحریة أخرىدراسات ارتباطیة بین المناخ االخالقي ومتغیرات  إجراء -
 لم تتناولها الدراسة الحالیة. أخرى
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  )1الملحق (

  بصورتهما األولیة أداتا الدراسة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  جامعة الشرق األوسط

  كلیة العلوم التربویة

  قسم اإلدارة والمناهج

   ./الدكتور........................................................المحترماألستاذ الفاضل 

 جامعات األردنیة الخاصة وعالقتهتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:" المناخ األخالقي السائد في ال
وتتطلب الدراسة استخدام أداتین  ،بالحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهم "

زء مكمل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة والقیادة التربویة في كلیة العلوم كج
   .التربویة في جامعة الشرق االوسط

ضع بین أیدیكم یسر الباحثة أن ت ،ونظرًا لما نعهده فیكم من خبرة ودرایة في مجال البحث العلمي
   :وهما ،هاتین االستبانتین

استبانة المناخ االخالقي لقیاس مستوى المناخ االخالقي السائد في الجامعات : االستبانة األولى
بداء الرأي فیها   .الخاصة والتأكد من صحتها ودقتها وإ

: استبانة الحریة األكادیمیة لقیاس مستوى الحریة األكادیمیة السائد في الجامعات االستبانة الثانیة
بداء الر    أي فیها.الخاصة والتأكد من صحتها ودقتها وإ

نرجو منكم التكرم  ،وحرصًا من الباحثة على االسترشاد بآرائكم واالستفادة من مالحظاتكم القیمة
بداء آرائكم بها من حیث صالحیة فقراتها أو أي مالحظة ترونها  ،بقراءة فقرات االستبانتین وإ

  ضروریة.

  شاكرة لكم حسن تعاونكم.

  الباحثة

 رجاء أحمد صالح
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  لمناخ االخالقياألولى : استبانة ا

  
  ت
  

  
  الفقرات    

بحاجة إلى   صالحیة الفقرة
  تعدیل

  التعدیل المقترح
غیر   صالحة

  صالحة
المسؤولیة الرئیسة ألعضاء هیئة التدریس في الجامعة   .1

.   هي اعتبار الكفاءة أوًال
        

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة االمتثال   .2
  لمعتقداتهم األخالقیة.

        

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة القیام بأي   .3
  عمل یحقق مصالح الجامعة.

        

یهتم أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بما فیه مصلحة   .4
  اآلخرین.

        

من المهم جدًا ألعضاء هیئة التدریس إتباع التعلیمات   .5
  بدقة.

        

عد العمل مضرًا بمصالح الجامعة إذا   .6 ُ كان أقل من ی
  المستوى المطلوب.

        

یقرر كل عضو من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة   .7
  لنفسه ما الصواب وما الخطأ.

        

یعمل أعضاء هیئة التدریس في الجامعة على حمایة   8
  مصالحهم بغض النظر عن االعتبارات األخرى.

        

إحساس كل عضو من أعضاء هیئة التدریس بالصواب   .9
  والخطأ یعد االعتقاد األكثر أهمیة في الجامعة.

        

تحقیق الفائدة لجمیع العاملین في الجامعة من أكثر   .10
  القضایا أهمیة.

        

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة االمتثال   . 11
  للمعاییر المهنیة بغض النظر عن االعتبارات األخرى.

        

هیئة التدریس االلتزام یتوقع من جمیع أعضاء   .12
  بالتعلیمات الجامعیة.

        

یهتم أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بمصالحهم   .13
  الشخصیة فقط.

        

یعمل أعضاء هیئة التدریس الناجحون ووفقًا للتعلیمات   .14
  الجامعیة.

        

إتباع الطریقة الصحیحة في العمل هو األسلوب األكثر   .15
  فاعلیة في الجامعة.

        

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إتباع   .16
  المعاییر المعتمدة في ضمان الجودة بدقة .
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یولي أعضاء هیئة التدریس في الجامعة اهتمامًا أكثر   .17
  لما فیه مصلحة الجمیع.

        

یسترشد أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بأخالقهم   .18
  الشخصیة.

        

المیثاق األخالقي للمهنة في الجامعة باهتمام یحظى   .19
  كبیر.

        

أعضاء هیئة التدریس الناجحون في الجامعة یمتثلون   .20
  تمامًا لسیاسات الجامعة.

        

یتوقع من كل عضو هیئة تدریس في الجامعة أن یعمل   .21
  بفاعلیة.

        

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة ان یعملوا   .22
  صحیح للمستفیدین في الجامعة. ما هو

        

ینظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إلى مفهوم   .23
  روح الفریق بوصفه مفهومًا مهما.

        

لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إحساس   .24
  بالمسؤولیة المجتمعیة.

        

یهتم أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بمصلحة   .25
  الجامعة بشكل فعال.المستفیدین في 

        

امعة االهتمام بما یتخذ من یتوقع من كل فرد في الج  .26
  قرار.

        

27.  
  

یبحث أعضاء هیئة التدریس في الجامعة عن الحلول 
  الفعالة للمشكالت.

        

یكون للمیثاق األخالقي للمهنة االعتبار الرئیس لدى   .28
  العاملین في الجامعة.

        

          في الجامعة إلى إیجابیات اآلخرین. ینظر العاملون  .29

یعكس أعضاء هیئة التدریس في هذه الجامعة أخالقهم   .30
  الشخصیة على عملهم.

        

  

  

  

  



118 
 

 
 

  الثانیة : استبانة الحریة األكادیمیة

بحاجة إلى   صالحیة الفقرة  انتماء الفقرة للمجال  الفقرات  ت
  تعدیل

  التعدیل المقترح
غیر   صالحة  غیر منتمیة  منتمیة

  صالحة
  المجال األول: المشاركة في صنع القرار     
یحق لعضو هیئة التدریس حریة اتخاذ   1

القرار ضمن صالحیاته دون العودة 
  إلدارة الجامعة.

            

تعمل الجامعة على مشاركة عضو   2
هیئة التدریس في عملیة صنع القرار 

  الجامعي.

            

في وضع یشارك عضو هیئة التدریس   3
  التشریعات اإلداریة الجامعیة.

              

یشارك عضو هیئة التدریس في اختیار   4
  أعضاء هیئة التدریس الجدد.

            

یحق لعضو هیئة التدریس مناقشة   5
  قرارات القسم.

            

یحق لعضو هیئة التدریس المشاركة في   6
  صنع القرارات المالیة.

            

  عن الرأيالمجال الثاني: التعبیر     
یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه   7

  بصراحة داخل قاعة التدریس. 
            

یمارس عضو هیئة التدریس التعبیر   8
عن آرائه بغض النظر عن الطائفة 

  الدینیة التي ینتمي إلیها.

            

یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه بكل   9
  حریة.  

            

بین تنظم الجامعة عقد حوارات فكریة   10
  أعضاء هیئة التدریس.

  

            

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة   11
  التدریس بالدفاع عن قناعاته بحریة. 

            

یتقبل عضو هیئة التدریس النقد البناء   12
  ألرائه. 
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یحق لعضو هیئة التدریس التعبیر عن   13
  رأیه بغض النظر عن رتبته األكادیمیة. 

            

یفرض عضو هیئة التدریس رأیه في   14
  الموضوعات التي یطرحها. 

            

  المجال الثالث : البحث والنشر العلمي    

یتمتع عضو هیئة التدریس بحریة في   15
نشر البحوث التي یعده في أي مجلة 

  یریدها. 

            

تمنح الجامعة الدعم المالي لعضو هیئة   16
  التدریس إلجراء بحوثه العلمیة.

              

تتوفر ألعضاء هیئة التدریس  مجالت   17
  متخصصة في حقول إختصاصاتهمم.

              

تخضع الترقیات العلمیة في الجامعة   18
  لمعاییر عادلة.

              

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة   19
التدریس باختیار مواضیع أبحاثه 

العلمیة في میدان تخصصه دون العودة 
  لهم.

              

تسمح الجامعة لعضو هیئة التدریس   20
  بالسفر لغایات البحث العلمي. 

            

توفر الجامعة مستلزمات البحث العلمي   21
  ألعضاء هیئة التدریس.

            

  المجال الرابع : المحتوى التدریسي    
توفر الجامعة الحریة لعضو هیئة   22

التدریس في اختیار التقویم المناسب 
  لطلبته. 

            

یختار عضو هیئة التدریس مراجع   23
  المادة التي یدرسها بنفسه.

            

24  
  
  

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة 
التدریس بمناقشة الموضوعات التي 

  یدرسها بحریة مع طلبته.

            

تسمح الجامعة لعضو هیئة التدریس في   25
التطرق إلى موضوعات غیر مرتبطة 

  بالمادة العلمیة التي یدرسها.
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یمارس أعضاء هیئة التدریس الحریة   26
  األكادیمیة وفقًا إلجتهادتهم الشخصیة.

            

  المجال الخامس : أسالیب التدریس    
یحق لعضو هیئة التدریس الحریة في   27

  وضع خططه الدراسیة. 
            

یحق لعضو هیئة التدریس ان یغیر أسلوبه   28
.   في التعلیم وفقًا لما یراه مناسبًا

            

توفر الجامعة لعضو هیئة التدریس جمیع   29
  التقنیات التي تمكنه في ممارسة عمله. 

            

تفرض إدارة الجامعة على عضو هیئة   30
  التدریس إتباع أسلوب محدد في التدریس.

            

دارةالجامعةالمستلزمات  31  توفرإ
  التدریس. المتعلقةباستخدامالطرائقالحدیثةفي

            

یتقبل عضو هیئة التدریس النقد لبناء   32
  لطرائق تدریسه .

            

یسمح لعضو هیئة التدریس التحدث   33
بموضوعات لها صلة بالمادة التي یدرسها 

.  

            

  المجال السادس : خدمة المجتمع    
 یسهم عضو هیئة التدریس إلى االنضمام  34

  في العمل التطوعي داخل الجامعة.
            

یسمح لعضو هیئة التدریس ان یسهم في   35
  حل مشكالت المجتمع المحلي. 

  

            

یحق لعضو هیئة التدریس المشاركة في   36
  إنشاء جمعیات خیریة.

            

یلبي عضو هیئة التدریس دعوات   37
المؤسسات اإلجتماعیة ذات العالقة 

  بتخصصه األكادیمي.

            

یسمح لعضو هیئة التدریس تأسیس   38
  جمعیات علمیة في مجال تخصصه.

            

یشارك عضو هیئة التدریس في الدورات   39
  التدریبیة التي یقیمها المجتمع المحلي.

            

 



121 
 

 
 

) 2الملحق (  

أسماء المحكمین بقائمة   

 الرقم االسم التخصص الجامعة
 1 األستاذ الدكتور أنمار الكیالني إدارة تربویة الجامعة األردنیة

االوسط جامعة الشرق  2 األستاذ الدكتور عبد الجبار البیاتي إدارة تربویة 
 3 األستاذ الدكتور غازي خلیفة مناهج وطرق تدریس جامعة الشرق االوسط
 4 األستاذ الدكتور محمود الحدیدي مناهج وطرق تدریس جامعة الشرق االوسط

القضاة أمین األستاذ الدكتور محمد أصول التربیة الجامعة األردنیة  5 
ستاذ الدكتور هاني الطویل األ إدارة تربویة الجامعة األردنیة  6 

 7 الدكتور أسامة حسونة إدارة تربویة جامعة عمان العربیة
 8 الدكتورة تغرید المومني مناهج وطرق تدریس جامعة الشرق االوسط

 9 الدكتور خالد السرحان إدارة تربویة الجامعة األردنیة
 10 الدكتورة لینا محارمة تربیة خاصة جامعة عمان العربیة
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  )3الملحق (

  بصورتهما النهائیة أداتا الدراسة

  حضرة عضو هیئة التدریس المحترم.

  تحیة طیبة وبعد :

لجامعات األردنیة الخاصة المناخ األخالقي السائد في اتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:" 

كمتطلب أساسي  ،"بالحریة األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهم  وعالقته

، االوسطفي جامعة الشرق  للحصول على درجة الماجستیر في  تخصص اإلدارة والقیادة التربویة

ونظرًا لكونكم أحد أعضاء الهیئة التدریسیة ولدیكم معرفة بما یحدث من تفاعالت بین العاملین 

  وهما:  ،ینتیرجى التفضل بملء االستبانتین المرفق ،داخل الجامعة

  استبانة المناخ االخالقي. - 1

  استبانة الحریة األكادیمیة. - 2

علمًا بأن اإلجابات  ،شاكرة لكم تعاونكم ،) في المكان المناسب  لكل فقرة √یرجى وضع إشارة ( 

  حث العلمي.ولن تستخدم إال ألغراض الب ،التي سوف تقدمونها ستعامل بسریة تامة

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام .

  

  رجاء أحمد صالح :الباحثة
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  ) في المربع المناسب : √أوًال : معلومات عامة: ضع إشارة (  

 أنثى                      الجنس :   ذكر  - 1

  

  ماجستیر المؤهل العلمي : - 2

  دكتوراه

  

  سنوات الخبرة : اقل من خمس سنوات   - 3

  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات  

  عشر سنوات فأكثر       
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  االستبانة األولى: استبانة المناخ االخالقي

  
  ت
  

  
  الفقرات    

  
  دائماً 

  
  غالباً 

  
  أحیاناً 

  
  نادراً 

  
  أبداً 

تعد المسؤولیة الرئیسة ألعضاء هیئة التدریس في   .1
  الجامعة هي اعتبار الكفاءة أوًال.

            

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة   .2
  االمتثال لمعتقداتهم األخالقیة.

          

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة القیام   .3
  بالعمل الذي یحقق مصلحة الجامعة.

          

یهتم أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بما فیه   .4
  مصلحة اآلخرین.

          

عد إتباع التعلیمات  .5 ُ بدقة ألعضاء هیئة التدریس  ی
  مهم جدًا.

          

یقرر كل عضو من أعضاء هیئة التدریس في   .6
  الجامعة لنفسه ما الصواب وما الخطأ.

          

یعمل أعضاء هیئة التدریس في الجامعة على   .7
حمایة مصالحهم بغض النظر عن االعتبارات 

  األخرى.

          

عد تحقیق  مصلحة العاملین في   .8 ُ الجامعة من أكثر ی
  القضایا أهمیة.

          

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة   . 9
.   االمتثال للمعاییر المهنیة أوًال

          

یتوقع من جمیع أعضاء هیئة التدریس االلتزام   .10
  بالتعلیمات الجامعیة.

          

یعمل أعضاء هیئة التدریس وفقًا للتعلیمات   .11
  الجامعیة.

          

توقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إتباع   .12 ُ ی
  معاییر الجودة المعتمدة. 

          

یولي أعضاء هیئة التدریس في الجامعة اهتمامًا   .13
  أكثر لما فیه المصلحة العامة.

          

            یسترشد أعضاء هیئة التدریس في الجامعة بأخالقیات المهنة.  .14

            للمهنة في الجامعة باهتمام كبیر.یحظى المیثاق األخالقي   .15
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یمتثل أعضاء هیئة التدریس في الجامعة  لسیاسات   .16
  الجامعة.

          

یتوقع من أعضاء هیئة تدریس في الجامعة العمل   .17
  بفاعلیة.

          

یتوقع من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة العمل   .18
  بما هو أنسب للمستفیدین من الجامعة.

          

ینظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إلى مفهوم   .19
  روح الفریق بوصفه مفهومًا مهما.

          

لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعة إحساس   .20
  بالمسؤولیة المجتمعیة.

          

یهتم أعضاء هیئة التدریس بمصلحة المستفیدین   .21
  من الجامعة بشكل فعال.

          

االهتمام یتوقع من كل عضو هیئة تدریس العمل   .22
  بالقرارات التي یتخذها.

          

23.  
  

یبحث أعضاء هیئة التدریس في الجامعة عن 
  حلول فعالة للمشكالت.

          

یكون للمیثاق األخالقي للمهنة االعتبار الرئیس   .24
  لدى العاملین في الجامعة.

          

البعد اإلیجابي یؤكد العاملون في الجامعة على   .25
  لآلخرین .

          

یعكس أعضاء هیئة التدریس في  الجامعة أخالقهم   .26
  الشخصیة على عملهم.
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  االستبانة الثانیة: استبانة الحریة األكادیمیة

  نادراً   أحیانا  غالباً   دائماً   الفقرات  ت
  

  أبدا  

  المجال األول: المشاركة في صنع القرار     
هیئة التدریس حریة اتخاذ القرار یحق لعضو   1

  المؤطر بأنظمة الجامعة وقوانینها .
          

تحرص إدارة الجامعة على مشاركة عضو هیئة   2
  التدریس في عملیة صنع القرار الجامعي.

          

یشارك عضو هیئة التدریس في صیاغة التشریعات   3
  اإلداریة الجامعیة.

            

اختیار أعضاء یشارك عضو هیئة التدریس في   4
  هیئة التدریس الجدد.

          

یحق لعضو هیئة التدریس مناقشة قرارات القسم   5
  األكادیمي.

          

یحق لعضو هیئة التدریس المشاركة في صنع   6
  القرارات المالیة.

          

  المجال الثاني: التعبیر عن الرأي    
یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه بصراحة داخل   7

  القاعة الدراسیة. 
          

یعبر عضو هیئة التدریس عن رأیه بكل حریة في   8
  اجتماعات القسم األكادیمي.

          

تنظم إدارة الجامعة حوارات فكریة بین أعضاء هیئة   9
  التدریس.

          

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس بالدفاع   10
  عن قناعاته . 

          

            یتقبل عضو هیئة التدریس النقد البناء آلرائه.   11

یحق لعضو هیئة التدریس التعبیر عن رأیه بغض   12
  النظر عن رتبته األكادیمیة. 

          

یفرض عضو هیئة التدریس رأیه في الموضوعات التي   13
  یطرحها.

          

  المجال الثالث : البحث العلمي    
یتمتع عضو هیئة التدریس بحریة في نشر البحوث التي   14

عدها في أي مجلة یریدها.  ُ   ی
          

تتوفر ألعضاء هیئة التدریس  مجالت متخصصة في   15
  حقول إختصاصاتهم.
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  .لعلمیة في الجامعة لمعاییر عادلةتخضع الترقیات ا  16
  

            

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس باختیار   17
  موضوعات بحوثه العلمیة في میدان تخصصه .

            

تسمح الجامعة لعضو هیئة التدریس بالسفر لغایات   18
  البحث العلمي. 

          

توفر الجامعة مستلزمات البحث العلمي ألعضاء هیئة   19
  التدریس.

          

  المجال الرابع : المحتوى التدریسي    
توفر الجامعة الحریة لعضو هیئة التدریس في اختیار   20

  أسالیب التقویم المناسب لطلبته. 
          

            یختار عضو هیئة التدریس مراجع المادة التي یدرسها .  21

22  
  

تسمح إدارة الجامعة لعضو هیئة التدریس بمناقشة 
  بحریة مع طلبته. الموضوعات التي یدرسها

          

ُسمح لعضو هیئة التدریس التحدث بموضوعات لها   23 ی
  صلة بالمادة التي یدرسها.

          

ُسمح لعضو هیئة التدریس اختیار الموضوعات التي   24 ی
  یدرسها بحریة.

          

  المجال الخامس : أسالیب التدریس    
یتمتع عضو هیئة التدریس بحریة كافیة  في وضع   25

  خططه الدراسیة. 
          

یحق لعضو هیئة التدریس ان یغیر أسلوبه في التدریس   26
  وفقًا لما یراه مناسبًا.

          

تفرض إدارة الجامعة على عضو هیئة التدریس إتباع   27
  أسلوب محدد في التدریس.

          

دارةالجامعةالمستلزمات  28  توفرإ
  التدریس. المتعلقةباستخدامالطرائقالحدیثةفي

          

یتقبل عضو هیئة التدریس النقد البناء لطرائق التدریس   29
  التي یستخدمها.

          

  المجال السادس : خدمة المجتمع    
ترك لعضو هیئة التدریس حریة العمل التطوعي داخل   30 ُ ی

  الجامعة.
          

ُسمح لعضو هیئة التدریس   31 المشاركة في حل مشكالت ی
  المجتمع المحلي.

          

یلبي عضو هیئة التدریس دعوات المؤسسات   32
  االجتماعیة ذات العالقة بتخصصه األكادیمي.

          

یسمح لعضو هیئة التدریس المشاركة في تأسیس   33
  جمعیات علمیة في مجال تخصصه.

          

یقدمها یشارك عضو هیئة التدریس في األنشطة التي   34
  المجتمع المحلي.
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)4الملحق (  

 كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
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)5الملحق (  

یالدلفیا رئیس جامعة ف موجه إلىكتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 الخاصة
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)6الملحق (  

سراء كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي موجه إلى رئیس جامعة اإل  
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)7الملحق (  

ان العربیةكتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي موجه إلى رئیس جامعة عم  

 


