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 شكر وتقدير

ًَّ َوَعهَى َوانَِديَّ َوأَْن أَْعَمَم َصانًِحا  َربِّ أَْوِسْعىًِ أَْن أَْشُكزَ ﴿: ىالقاؿ تع    وِْعَمتََك انَّتًِ أَْوَعْمَت َعهَ

انِِحيه  هف سكرة الىهؿ. 19اآلية   ﴾تَْزَضايُ َوأَْدِخْهىًِ بَِزْحَمتَِك فًِ ِعبَاِدَك انصَّ

ك ك الصبر أحهد ا عز كجؿ الذم كفقىي في إتهاـ ٌذي الدراسة، ك الذم ألٍهىي العزيهة 

 ا عمى ىعهً التي ال تعد ك ال تحصى.صرار ، فالحهد  حهدا كثيرن إلا

الدكتكر عباس عبد هٍدم  ستاذهف أشرؼ عمى رسالتي، األ إلىأتقدـ بجزيؿ الشكر ك التقدير 

 ثرائً.إ، عمى كؿ ها قدهً لي هف تكجيٍات ك ىصح ك إرشاد إلىجاز ٌذا العهؿ ك حفظً ا  الشريفي

تقديرم لألساتذة الكراـ أعضاء لجىة الهىاقشة الهكقرة عمى تفضمٍـ بقبكؿ ك أقدـ خالص شكرم ك 

في  أساتذتي في كمية العمكـ التربكية، إلى كها أتقدـ بجزيؿ الشكر ك العرفافهىاقشة ٌذي الرسالة. 

ك ال  كؿ هف قدـ لي الدعـ ك العكف ك الهساعدة إلتهاـ ٌذا العهؿ. إلى ك جاهعة الشرؽ األكسط ،

ف أشكر هديرتي الفاضمة السيدة هجيدة السرحاف لكؿ ها قدهتً لي هف دعـ ىفسي ك هعىكم يفكتىي أ

 فكاىت كاألـ الحىكف التي تسعى لتسٍيؿ الطريؽ أهاهي التهاـ دراستي.
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 داءـــــــــــاإلٌ

 إلى هف قاؿ فيٍها عزكجؿ:بعد حهد ا ك شكري أٌدم ٌذا اإلىجاز 
بِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَاوًِ َصِغيًزاَواْخفِْض نَهَُما جَ  ﴿ ْحَمِة َوقُم رَّ لِّ ِمَه انزَّ هف سكرة  24اآلية   ﴾ىَاَح انذُّ

 التكبة.

 ك العطاء إلى هف زرع في ىفسي كؿ هعاىي الحب ك الكفاءإلى قدكتي األكلى...
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 إلى الغالية كالدتي حفظٍا ا

 

 لهى حفظٍا ا...إلى أختي...إلى حبيبتي ...إلى هف عمهتىي القكة ك العزيهة


 الهحبة التي ال تىضب...إلى هف شاركتٍـ حياتي إلى
 كفقٍـ ا ك سدد خطاٌـ  كسيـ، أىس، إخكتي أشرؼسىدم ك قكتي ...إلى  إلى

 

 الغربةحياة حبا ك كراهة...إلى هف تحهؿ  ةأشعؿ شهكع التضحي هف إلى شريؾ حياتي ...إلى
 الغالي زكجي حفظً ا إلى

 

 تكليف غاليتي ك ،جاد، كرد، كسيـ أحبابي...إلى أكالدملى إ
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هحافظة عهان  في الجاهعات األردىية الخاصة في األكاديهية سة رؤساء األقسام ر درجة هها

ألعااء ٌيةة التدريس  األكاديهية الحرية جة ههارسة بدر وعالقتٍا الحوكهة التربوية  لهبادئ

 ٌمر ظهن وجٍة ى

 إعداد

 ربى سهير هحهود هحهود 

 إشراف

 الدكتور عباس عبد هٍدي الشريفي ستاذاأل

 الهمخص

في الجاهعات األردىية  األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر درجة ههاٌتعرؼ  إلىٌدفت ٌذي الدراسة  

 األكاديهيةالحرية بدرجة ههارسة كعالقتٍا الحككهة التربكية  ئالخاصة في هحافظة عهاف لهباد

 ( عضك ٌيئة تدريس242ٌـ ، كقد تككىت عيىة الدراسة هف )ر ظهف كجٍة ىألعضاء ٌيئة التدريس 

األكلى هف كال الجىسيف. ك استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي اإلرتباطي. ك تـ تطكير استباىتيف:

، كالثاىية لقياس درجة الحرية لرؤساء األقساـ األكاديهية ككهة التربكيةلقياس درجة ههارسة هبادئ الح

 أعضاء ٌيئة التدريس، كأظٍرت ىتائج الدراسة ها يأتي:التي يهارسٍا األكاديهية 

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف  األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر درجة ههاأف  -

 .ة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعةهف كجٍ الحككهة التربكية لهبادئ

 في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهافأعضاء ٌيئة التدريس درجة ههارسة أف  -

 كاىت هرتفعة. ٌـر ظهف كجٍة ى األكاديهيةحرية لم



 ن
 

سة ر درجة هها( بيف α≤0.0. ذات داللة احصائية عىد هستكل) إيجابية عالقة ارتباطية ٌىاؾ -

أعضاء ٌيئة التدريس درجة ههارسة  ك الحككهة التربكية لهبادئ ألكاديهيةا رؤساء األقساـ

 .في هحافظة عهاف ت األردىية الخاصةفي الجاهعا األكاديهيةحرية لم

سة رؤساء األقساـ ر درجة ههافي  (α≤0.5.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل) -

ردىية الخاصة في هحافظة عهاف تعزل في الجاهعات األ الحككهة التربكية لهبادئاألكاديهية 

 الجىس ك الرتبة األكاديهية ك الخبرة ك التخصص. اتلهتغير 

أعضاء ٌيئة درجة ههارسة ( في α≤0.5.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل) -

 اتتعزل لهتغير  األكاديهيةحرية لم في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهافالتدريس 

بيىها كجدت فركؽ دالة إحصائيا عىد  رتبة األكاديهية ك التخصص.الجىس ك ال

( تعزل لهتغير الخيرة ك لصالح فئة )هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر α≤0.5.هستكل)

 سىكات( ك )عشر سىكات فأكثر(
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Abstract 

  This study aimed at finding out the degree of practicing educational 

governance principles by the academic department heads in the Jordanian 

private universities in Amman Governorate and its relation to the degree of 

practicing the academic freedom of the faculty staff members from their point 

of view. The sample of the study consisted of (242) male and female faculty 

staff members. The researcher used the correlational descriptive 

methodology.Two questionnaires were developed: The first was to measure 

educational governance principles. The second was to measure the degree of 

practicing the academic freedom of the faculty staff members. The findings of 

the study were as the following: 

- The degree of practicing educational governance principles by the 

academic department heads in the Jordanian private universities in 

Amman governorate was high, from the faculty staff members point of 

View. 

- The degree of practicing the academic freedom of the faculty staff 

members in the Jordanian private universities in Amman governorate 

was high, from their point of view. 

- There was a positive significant correlational relationship at (α≤0.01) 

between the degree of practicing educational governance principles by 

the academic department heads in the Jordanian private universities in 

Amman governorate and the degree of practicing the academic 

freedom of the faculty staff members. 

- There were no significant differences at ( .0.5≥α ) in the degree of 

practicing educational governance principles by the academic 



 ع
 

department heads in the Jordanian private universities in Amman 

governorate attributed to sex, academic rank, experience, and 

specialization variables. 

- There were no significant differences at ( .0.5≥α ) in the degree of 

practicing the academic freedom of the faculty staff members in the 

Jordanian private universities in Amman governorate to sex, academic 

rank, and specialization variables. While there was a significant 

difference at ( .0.5≥α ) attributed to experience, in favor of (from five 

years to less than ten years) and (from ten years and above) categories. 

 

Keywords: Educational Governance, Academic freedom, Private Jordanian 
Universites, Faculty staff members. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأٌهيتٍا

 مقدمة

عمى تقدـ البمداف  ارئيس اعد التعميـ العالي ركيزة أساسية في الهىظكهة التعميهية كهؤشرن يي    

 أٌـ هؤسسات التعميـ العالي التي تؤدم رسالة خالدة كيقع عمى عاتقٍا إحدلتعد  ةالجاهعف. كالشعكب

يالعبء األكبر في ىشر ثقافة الهجتهع ك تحقيؽ آهالً كتطمعاتً الهستقبمية  عمهية تستهد  هؤسسة ، ٌك

 ،البحث العمهيك التعميـ ،  ههثمة فيالهجتهع هف خالؿ الكظائؼ التي تؤديٍا  ٌكيتٍا كشرعيتٍا في

  .ب. لذا أصبحت اآلهاؿ هعمقة عمى الجاهعات لتحقيؽ هستكل أفضؿ لمشعك الهجتهعخدهة ك 

تكسعت هىظكهة التعميـ العالي في الكطف العربي، كازدادت هعٍا التحديات التي تكاجٍٍا لقد    

الجاهعات العربية. كقد تجمت تمؾ التحديات في الفجكة بيف هخرجات التعميـ العالي كهتطمبات سكؽ 

تطكرات التقىية قدرة عمى هكاكبة الالهخريجيف، كضعؼ البحث العمهي، كعدـ العهؿ، كاىتشار بطالة ال

ا التىهكية بكفاءة  بةالهتسارعة. كأصبحت الجاهعات العربية هطال أكثر هف ذم قبؿ بتىفيذ أدكاٌر

ا هف ك لهكاجٍة تمؾ التحديات  .كفاعمية ليس بيف الجاهعات هىافسة ال كعكلهة التعميـ العالي، ك غيٌر

هف الضركرم التعاهؿ هع  ي،أصبحبؿ عمى الصعيديف االقميهي كالدكلفي اإلطار الكطىي فحسب، 

التغيير كالتكٌيؼ كالتقٌدـ عبر  إلىيدفع الهؤسسة الجاهعية  اإطارن  يهثؿالذم ، التربكية  هفٍكـ الحككهة

هىاقشتٍا، كفي هراقبة  الجاهعة كذكم العالقة في صياغة التكصيات كالقرارات ك هجتهعهشاركة 
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بٍدؼ ،  اإلدارةلضهاف جكدة التعميـ ك  ديهقراطيةالهكازىات، كفي التقييـ كالهحاسبة، كفي تعزيز قيـ ال

 .(2015)حهداف،لحياة أفضؿ الطمبةإحداث تقٌدـ في الهعرفة كخدهة الهجتهع كتأٌيؿ 

الحديثة ك التي  ( هف الهكضكعاتEducational Governance)التربكيةتعد الحككهة 

. فٍي داخؿ الجاهعة كتحسيىً لعهمية التعميهيةا في أداء جهيع األطراؼ الهشاركةتطكير  إلى تٍدؼ

ٌداؼ الجاهعة في هجاؿ التعميـ أة هها يحقؽ اإلداريلسياسات التعميهية ك األساليب عادة رسـ اتعىي إ

في التىهية االقتصادية ك االجتهاعية ك الثقافية ك السياسية في  اإلسٍاـالعالي ك البحث العمهي ك 

تعميـ عاؿ في الهستكل ك الهضهكف   إلىكؿ يهكف الكص التربكية الهجتهع. ك هف خالؿ الحككهة

يتهيز بالشفافية في العهؿ ك الهساءلة عف األداء ك الىتائج ك الهشاركة لجهيع االطراؼ كفقا لمهرجعية 

  (.2016)قهبر، التشريعية في الجاهعة

يهية كالتي يهكف لمهؤسسة التعم هجهكعة هف الهبادئ ، إلى التربكية يستىد هفٍكـ الحككهة          

ي كها  ا الزبكف )هف خاللٍا تحقيؽ أٌدافٍا ٌك اىفتاح الهؤسسة  يعىي ٌكك  الشفافيةهبدأ  (2013ذكٌر

الهعمكهات بصكرة كافية  ك إتاحة  الهٍتهيف بٍا بصكرة هباشرة ك عمى جهيع الهتعاهميف هعٍا التعميهية

 الهساءلة ك هبدأ .حقيؽك التخمي عف الغهكض ك السرية ك التضميؿ ك جعؿ كؿ شيء قابال لمت لمجهيع

ذلؾ عمى  كتطبيؽبضركرة تفعيؿ دكر القكاىيف كالقرارات كهالحقة كؿ هف يخالفٍا،  ٌذا الهبدأيرتبط ك 

السمبية، بغرض تحقيؽ  بعيدنا عف بإيجابيةأ جهيع العاهميف فيٍا دكف تهييز، عمى أف يهارس ٌذا الهبد

جيد، كبالتالي تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة التعميهية التعميـ ال إلىهخرجات التعمـ، كجكدة العهؿ كصكالن 

بالتعاكف كالهشاركة الفاعمة بيف  الذم يٍتـ لهشاركةا ك أخيرا هبدأ ستراتيجي البعيد.عمى الهستكل اال

ذا  هؤسسات الهجتهع الهدىي، ك الهؤسسة التعميهية  إذ أف العالقة بيىٍها عالقة تشاركية تكاهمية، ٌك
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ة حكيهة، فبدكف هشاركة هجتهعية كاسعة ال تتحقؽ أٌداؼ الهؤسسة رؤية استراتيجي إلىيحتاج 

كالمقاءات ككرش  اإلستراتيجيكيتـ ذلؾ هف خالؿ الهشاركة في التخطيط   التعميهية بصكرة سميهة.

 .العهؿ

كجكد رؤية استراتيجية كاضحة في  (  أف هبادئ حككهة الجاهعات تتهثؿ2013ذكر الفرا ) ك 

التكزيع الهتكازف لمهسؤكليات بيف االدارات هها الداخمية ك الخارجية لٍا، ك  البيئة لمجاهعات تراعي

داء الجاهعة الهالي ك غير الشفافية ك االفصاح الكافي عف أهف الكفاءة ك الفاعمية في األداء، ك يض

أىظهة ك سياسات هع تطبيقً عمى جهيع هتخذم القرار ، ك ىظاـ هتكاهؿ لمهحاسبة ك الهساءلة الهالي، ك 

  اجراءات هطبقة هها يضهف التجاكب السريع ك التفاعؿ هع قضايا الهجتهع ذات العالقة بالجاهعة.ك 

ال بد هف تكفير حتى تتهكف الجاهعات هف تحقيؽ كظائفٍا ك أٌدافٍا التي تسعى إليٍا ، ك    

يعد  إذ ، الهتىكعة هتهيزة عمى قدر عاؿ هف األفكار ك الثقافة العمهية يةتدريسٌيئة كادر أكاديهي ك 

يعكسً هف أثر في الجاهعات  لها  التعميهية عضك ٌيئة التدريس أحد أٌـ هقكهات العهمية التربكية

 ٍاعطائتستهر الٍيئة التدريسية في  . كلكياألكاديهية كاضح عمى الكفاءة الداخمية ك الخارجية لمبراهج 

 .(Academic Freedom) األكاديهية الحرية  تكفيربد هف  كاف الالهتهيز 
حؽ الهعمـ أك الهتعمـ أك الباحث في استقصاء هجاالت الهعرفة ك  إلى األكاديهية تشير الحرية    

تتكافأ هع حرية الكمهة ك حرية الصحافة  األكاديهية التعبير عف الرأم دكف تدخؿ أك قيد ، فالحرية 

ي الصفة التي تتهيز بٍا الهجتهعات الديهقراطية  (.2003)شقير، ٌك

 يةرلحا ءاطعإ فه دب ال  فلكك ، رلخأ لىإ جاهعة فه في ههارستٍا يهيةدألكاا يةرلحا ؼتمتخك      

يقكـ بتدريسٍا ك  لتيا كادلها ؼصك في ؽلحا ائًطعإ ؿخال فه التدريس ٌيئة كلعض يهيةدألكاا
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 سسةؤه في ءعضاأ ـٌ ؿب ففيكظلها فه كاليس التدريس ٌيئة ءفأعضا. يراٌا هىاسبة لتيا بالطريقة

الديهقراطية ك التطكر ك الثكرة  رعص في ساسياأ ييعد ـلٍ يهيةدألكاا يةرلحا رفيكت ، كتربكية

 ٌيئة كعض عمى ـحكيي  أف ك ، هيسر كليتهكىكا هف البحث عف الحقيقة بشكؿ كاسع  الهعمكهاتية

 لعاهةا هةدلخكا العمهي ثلبحكا بعهمية التدريس ـلقياا عمى تًدرهقك  كفايتً هف خالؿ التدريس

 (.2000تهع)الراشداف،لمهج

عميً هف  يفرضالجاهعي ليككف هشاركا ك هىتجا ك ليس هطبقا لها  ستاذتأٌيؿ األ ال بد هفك    

ضركرة تعزيز هفٍكـ الحرية  فضال عفأساس العهمية التعميهية.  بكصفًخطط ك هادة دراسية 

كذلؾ هف خالؿ االستقالؿ ك تطكيري هف خالؿ التشريعات ك األىظهة  ك الحهاية الحككهية  األكاديهية 

 لمجاهعات. اإلدارمالهالي ك 

عدد هف التكصيات  إلىفي تكىس  الهىعقد (2015)األكاديهية خمص الهؤتهر السادس لمحريات  ك   

العاهة ، الحريات  هفجزءان هتهيزان  بكصفٍااألكاديهية العهؿ عمى ترسيخ ثقافة الحريات  هف بيىٍا

 كف(.اإلدارية كالطمبة ك ستاذ)األ كاديهييحتاج إليٍا الهجتهع األ

ك  ،ك هركزية القرارات اإلدارمإف ههارسة هبادئ الحككهة التربكية لهكاجٍة الفساد ك االستبداد   

ا في تعزيز الحرية  هطمبا أساسيا لطبيعة  ييعدألعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات  األكاديهية دكٌر

كذلؾ  حكـ القاىكف ك الهساءلة، ك تعزيز الديهقراطية ك العهؿ الجاهعي في ضكء هؤشرات جكدة التعميـ

 لتكفير خدهات تعميهية جيدة لمىٍكض بالعمـ ك  بالهجتهع.

في الجاهعات  األكاديهية  األقساـسة رؤساء ر درجة هها إلىلمتعرؼ  لقد جاءت ٌذي الدراسة   
 األكاديهية الحرية  ههارسة ةبدرجكعالقتٍا الحككهة التربكية  األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ

 .ٌـر ظهف كجٍة ىألعضاء ٌيئة التدريس 
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 هشكمة الدراسة

هف  هف عددتزاؿ تعاىي  التعميـ إال أىٍا ال إلصالحتهارس الجاهعات العربية دكرا حيكيا     

ا   فاعمية التعميـ العالي، ك الهتهثمة في التضخـ البيركقراطي، كاىخفاض فيالهشكالت التي تؤثر بدكٌر

قمة االٌتهاـ بالبحث العمهي، كاىخفاض هستكل الجكدة  فضال عفالعاهميف فيٍا،  الرضا الكظيفي لدل 

 .(2004)الخطيب،الىكعية لمتعميـ العالي

تطكير القكاىيف كالمكائح الداخمٌية في الجاهعات ل تهثؿ الحككهة التربكية في الجاهعات ضركرة    

 في شفافيةاالفصاح ك الكاعد ك الهبادئ الالزهة لضهاف عهؿ عمى كضع القكال ، ردىية الخاصةاأل

ك الحرص عمى تطبيؽ االىظهة ك هساءلة هف يخالفٍا ك االخذ بعيف االعتبار الهشاركة  العهؿ

 التكاهمية الهجتهعية لتحقيؽ االٌداؼ االستراتيجية.

اء ٌيئة التدريس ألعض األكاديهية الحرية  تكفير إلىههارسة هبادئ الحككهة التربكية  ك تقكد   

بٍـ ك ها فٍـ أساس العهمية التعميهية في الجاهعات، ك ىٍكض الجاهعات ال يككف إال  ،ألداء عهمٍـ

   البحكث العمهية ك اختيار الهادة التعميهية ك تدريسٍا ك الخدهات الهجتهعية. إجراء هف يقكهكف بً

تراجع الجاهعة في  إلىيؤدم  في الجاهعات األكاديهية ف غياب الحرية إك هها ال شؾ فيً    

تراجع دكر الجاهعات في  إلىهها يؤدم  هختمؼ ىشاطاتٍا ك هخرجاتٍا هف الىاحيتيف الكهية ك الىكعية

 الهجتهع بصكرة عاهة كهكاف إلعداد الككادر البشرية التي تخدـ عهميات التىهية الشاهمة في الهجتهع

(Kayrooz, & Prtestou, 2002).  

ع الباحثة عمى الدراسات السابقة التي اجريت في هجاؿ الحككهة التربكية ك هف خالؿ اطال   

في ٌذا لبحث ا، كجدت ضركرة ٌيئة التدريس ءألعضا األكاديهية عمى هستكل الجاهعات ك الحرية 
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بضركرة ( 2013دراسة حالكة ك طً) فقد أكصت، صت بً ٌذي الدراساتالهكضكع فضال عف ها أك 

حة ،كاعتهاد هفاٌيـ الحككهة ،كخاصة فيها يتعمؽ بالشفافية كالهساءلة إصدار أىظهة كقكاىيف كاض

القكاىيف هتابعة تطبيؽ كؿ األىظهة ك  ككهدل تطبيقٍا  ٍاكهفاٌيههراجعة أىظهة الحككهة ك  ،كالكضكح

 .الهتفؽ عميٍا بدكف تحيز

اٌيـ ك بتكعية جهيع الفئات ذات الصمة بالتعميـ الجاهعي بالهف (2013ك أكصى هطر ك ىكر)   

قهبر دراسة أكصت ك  هف خالؿ الهحاضرات ك كرش العهؿ.  الهبادئ التي تقكـ عميٍا الحككهة

 بالسياسات كتؤهف تٍاراراق هسؤكلية كتتحهؿ بالحككهة تؤهف جديدة قيادية أىهاط تبىي( ب2016)

 طمبة هف العالقة ذات األطراؼ جهيع تكعية فضال عف،  كالهشاركة بالشفافية تتسـ التي كالههارسات

 .كأبعادٌا الجاهعية الحككهة بأٌهية الميبية الحككهية الجاهعات في كعاهميف تدريس ٌيئة كأعضاء

( بضركرة هىح أعضاء 2007الطراكىة ) ، فقد أكصت دراسةاألكاديهيةك فيها يتعمؽ بالحرية   

عية كالعهؿ عمى ازالة حاليا ك اشراكٍـ بالقرارات الجاه يًعمٌي ٌيئة التدريس حرية أكاديهية أفضؿ هها 

ضركرة اعطاء أعضاء ب( 2008حهداف ) أكصت دراسةك  الهعكقات التي تحكؿ دكف ههارستٍـ لٍا.

 يزيد هف كالئٍـ ك عطائٍـ لمجاهعة.  األكاديهية هف الحرية  هزيداٌيئة التدريس 

عضك ٌيئة التدريس الحرية في اختيار  بهىح( دراسة أكصت فيٍا 2013أجرت الدكسرم) ك  

ك هىاقشة السياسات العاهة في الجاهعة  األكاديهية الهادة التي يدرسٍا ك هشاركتً في اختيار القيادات 

 البحكث العمهية.  إلجراءىكم تقديـ الدعـ الهادم ك الهع ك

 تتهثؿ هشكمة الدراسة الحالية في التساؤؿ اآلتي:ك في ضكء ها تقدـ 
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 في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ األكاديهية  األقساـسة رؤساء ر درجة ههاها  

هف كجٍة ألعضاء ٌيئة التدريس  األكاديهية الحرية  ههارسة بدرجةعالقتٍا ها  كالحككهة التربكية 

 ؟ٌـر ظى

 ٌدف الدراسة وأسةمتٍا

في الجاهعات  األكاديهية  األقساـسة رؤساء ر درجة هها إلى تعرؼال إلىٌذي الدراسة  ٌدفت 

الحرية ههارسة بدرجة كعالقتٍا الحككهة التربكية  ىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئاألرد

 عف األسئمة اآلتية:هف خالؿ االجابة ،  ٌـر ظهف كجٍة ىألعضاء ٌيئة التدريس  األكاديهية 

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف األكاديهية  األقساـسة رؤساء ر هها درجةها  .1

 ؟ أعضاء ٌيئة التدريس كجٍة ىظر هف كهة التربكيةالحك  لهبادئ

محرية لالجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف في  أعضاء ٌيئة التدريسههارسة  درجةها  .2

 ؟ ٌـر ظهف كجٍة ىاألكاديهية 

سة رؤساء ر هها درجةبيف   (α ≤ 0.05)لة إحصائية عىد هستكل الؿ ٌىاؾ عالقة ذات دٌ .3

 الحككهة التربكية لجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئفي ااألكاديهية  األقساـ

 ؟األكاديهية محرية ههارسة أعضاء ٌيئة التدريس ل كدرجة

 األقساـسة رؤساء ر هها درجة في (α ≤ 0.05)لة إحصائية عىد هستكل الٌؿ ٌىاؾ فركؽ ذات د .4

تيعزل  الحككهة التربكية في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئاألكاديهية 

 ؟ك التخصصكالخبرة األكاديهية الرتبة ك  الجىس لهتغيرات
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األكاديهية الحرية  درجة في (α ≤ 0.05)لة إحصائية عىد هستكل الٌؿ ٌىاؾ فركؽ ذات د .5

تيعزل  الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاففي  أعضاء ٌيئة التدريسالتي يهارسٍا 

 ؟ك التخصصالخبرة ك  األكاديهية ة الرتبك الجىس لهتغيرات 

 أٌهية الدراسة

التعميـ العالي تىاكلٍا لهكضكعيف لٍها دكر كاضح في اصالح  هفالدراسة  أٌهية تىبع    

 .األكاديهيةك تطكيري بها يتىاسب هع هتطمبات الهجتهع ك يتهثالف بالحككهة التربكية ك الحرية 

 :يأتيأٌهية الدراسة بها  تحديدكيهكف 

أٌهية  إلىفي التعرؼ  الخاصةالجاهعات  دارييف فيالقادة اإل أف تفيد ىتائج ٌذي الدراسة ييؤهؿ -

 .األكاديهيةتكافر الحرية  ضركرة التربكية ك ههارسة هبادئ الحككهة

في  الخاصة االردىية في الجاهعاتاألكاديهية  رؤساء األقساـ الدراسة ييؤهؿ أف تفيد ىتائج ٌذي -

 .التربكية ٍـ لهبادئ الحككهةههارست درجة إلىعرؼ الت

بالهادة التعميهية ك  ها يتعمؽفي التعميـ العاليسٍـ ٌذي الدراسة في رفع كفاءة أف ت يتكقع -

 .البحث العمهي ك خدهة الهجتهع

الحرية التربكية ك  هبادئ الحككهةلمبحث في هكضكع  هىطمقاٌذي الدراسة يهكف أف تككف  -

 التأكد هف صدقٍها كثباتٍها. تـراسات سابقة كأداتيف بها تكفري هف أدب ىظرم كداألكاديهية 

  األردىية بشكؿ خاص. الهكتبةلمهكتبة العربية بشكؿ عاـ ك  عمهية ٌذي الدراسة إضافة تشكؿ -
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 هصطمحات الدراسة

جرائيان عمى الىحك ياشتهمت ٌذي الدراسة عمى عدد هف الهصطمحات التي تـ تعريفٍا هفاٌيه ان كا 

 اآلتي:

  (Educational Governanceربوية )الحوكهة الت

 يحقؽ بها ،التربكية الهؤسسات أداء تحكـ التي التهيز جكدة كلم ىظـالك  هعاييرال تطبيؽ ٌي  

 كالهشاركة كالهساءلة الشفافية تحقيؽ يضهف كبها ،السمكؾ كىزاٌة التصرفات كصحة التكجٍات، سالهة

 تطكير إلى يؤدم هها  الفردية، هصالحال عمى الهؤسسة هصمحة كتغميب األطراؼ، جهيع قبؿ هف

التربكية  بالهؤسسة الهباشرة كغير الهباشرة العالقة ذات األطراؼ جهيع هصالح كحهاية الهؤسسي األداء

 .(2013)السر،

عميٍا أفراد العيىة هف خالؿ  حصؿالتي  العالهة إجرائيا بأىٍا التربكية ك تعرؼ الحككهة   

ا  تـالتي  التربكية ككهةالح إستباىةإجاباتٍـ عف فقرات   في ٌذي الدراسة. ك اعتهادٌاتطكيٌر

 ( (Academic Freedom  األكاديهية الحرية 

التعميهية ك األطر القيادية ك الطالب ك الهؤسسة  ستاذ( باىٍا حرية األ2009عرفٍا سكيمـ )   

القمؽ أك الخكؼ حساس بهة، ك التعبير، ك التفكير دكف اإلدارية ك ٌي تشهؿ حؽ حهاية الكمك اإل

 هف االىتقاـ، ك ٌي حرية الرأم ك الضهير،  ك حرية البحث عف الهعرفة ك اكتشافٍا.

عميٍا أفراد العيىة هف خالؿ  حصؿالتي  العالهة إجرائيا بأىٍا األكاديهية الحرية ك تعرؼ    

ا ك اعالتي  األكاديهية الحرية  إستباىةإجاباتٍـ عف فقرات   الدراسة. تهادٌا في ٌذيتـ تطكيٌر
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 حدود الدراسة 

 هحافظة عهافالخاصة في االردىية أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات ٌذي الدراسة عمى  إقتصرت 

 .2017/2018لمعاـ الدراسي 

 هحددات الدراسة

العمهية راسة كثباتٍها كأهاىة الهستجيبيف ىتائج ٌذي الدراسة بدرجة صدؽ أداتي الد تحددت 

هىً عيىة الدراسة كالهجتهعات  سحبتعمى الهجتهع الذم  ائج ال يتـ إالالىتكهكضكعيتٍـ، كأف تعهيـ 

 الههاثمة.



 

 

 

 

 

 الفصل الثاىي

 ذات الصمة األدب الىظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاىي

 ذات الصمة األدب الىظري والدراسات السابقة

هبادئ الحككهة التربكية ك اسة: الدر  بهتغيرمٌذا الفصؿ عمى األدب الىظرم ذم العالقة  اشتهؿ

األحدث  إلىعرضٍا هف األقدـ  تـ، فضالن عف الدراسات السابقة ذات الصمة كالتي األكاديهية الحرية 

ا  عمى الىحك اآلتي:، هف حيث سىة ىشٌر

 أوًل: األدب الىظري:

ا بالحككهة التربكية ك تعريفٍا كىشأتٍا ك أسباب ظٍدب الىظرم هكضكعات تتعمؽ األ تضهف كٌر

ا ك أٌدافٍا ك ىظرياتٍا ك   الهعكقاتك أٌهيتٍا ك طرؽ تفعيمٍا ك  الهبادئ التي تقكـ عميٍاك عىاصٌر

ك تعريفٍا ك ىشأتٍا كأٌدافٍا ك هجاالتٍا ك األكاديهية الحرية  تضهفتطبيقٍا. كها  دكفالتي تحكؿ 

ا كضك ك الهبادئ التي تستىد إليٍا أبعادٌا   ، كها يأتي:ابطٍاكهتطمباتٍا ك كظائفٍا كعىاصٌر

 الحوكهة .2

ـي لكـ كالكريـ أىً  القرآفهف صفات  ـي أم الحاًك ًكي ـي الذم ال ك، أك ٌك الهيحٍ  عميكـ الٌذٍكري الحى
ىىٍعتي  كٍَّهتي بهعىى هى كىٍهتي كأىٍحكىٍهتي كحى كهف ٌذا قيؿ لمحاكـ بيف الىاس  ،اختالؼ فيً. كالعرب تقكؿ: حى

ـي ظمـحاًكـه، ألىً يىٍهىىعي الظالـ هف ال ٍك ـى  هصدر: . كالحي كى ـي  بيىٍـ حى رم أم يىٍحكي ـي : قضى، ك قاؿ األٌز ٍك  الحي

 .(2004) ابف هىظكر،بالعدؿ القضاء
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كالسيطرة بكضع القكاعد كالضكابط التي تحكـ  االىضباط ك االلتزاـالحكـ كها يتطمبً هف ك  

كها يقتضيً هف كجكد  تكاـاالحك  السمكؾ، كبصكرة تضهف إدارة كقيادة قكية كرقابة هىضبطة حازهة.

دارية كثقافية يتـ الرجكع إليٍاهرجعيات قاىكىية كأخالقية ك   (.2017)صالح،ا 

تداخمً في العديد هف األهكر  إلىال يكجد تعريؼ هكحد لهصطمح الحككهة، ك يرجع ذلؾ  

بأىٍا  انحىكمة (IFC,2012هؤسسة التهكيؿ الدكلية ) قد عرفتف .التىظيهية ك الهالية ك االجتهاعية

الىظاـ الذم يتـ هف خاللً ادارة الشركات ك التحكـ في أعهالٍا. ك عرفتٍا هىظهة التعاكف االقتصادم 

( بأىٍا هجهكعة هف العالقات التي تربط بيف القائهيف عمى إدارة الشركة ك 2001OECD,ك التىهية )

ـ هف   صحاب الهصالح.أهجمس اإلدارة ك حهمة األسٍـ ك غيٌر

أعضاء هجمس  تحكـ العالقات بيف االطراؼ االساسية الهختمفة في الشركة ) الحككهة أىظهةف 

ـ ك دارة التىفيذية، ارة ك اإلداإل هشاركيف( بٍدؼ تحقيؽ الشفافية كالعدالة الهف  كثيرالهساٌهيف ك غيٌر

عطاءكهكافحة الفساد   حؽ هساءلة إدارة الشركة لرعاية الهساٌهيف كالتأكد هف أف الشركة تعهؿ عمى كا 

 .تحقيؽ أٌدافٍا كاستراتيجياتٍا الطكيمة عمى الهدل البعيد

  ىشأة الحوكهة

شٍد العقد األخير هف القرف الهاضي البدايات الحقيقية لمحديث عف الحككهة،كذلؾ بعد تفجر 

فيٍا التجاكزات اإلدارية كالهالية، كقد كشفت ٌذي األزهات كاالىٍيارات  تهف القضايا التي ظٍر  كثير

كهف أخطر تمؾ القضايا األزهة الهالية الخاىقة التي عصفت ، ف الفساد الهالي كاإلدارم عف أىهاط ه

 ،التي شٍدتٍا عدد هف دكؿ شرؽ آسيا كأهريكا الالتيىية كركسياهع هىتصؼ تسعيىيات القرف الهاضي 

هتبادلة تمؾ األزهة التي كشفت عف كثير هف التجاكزات الهالية كاإلدارية الهتهثمة في عالقات كهصالح 
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خفاء تمؾ الديكف عف العهالء  إلىبيف الهكظفيف كأقاربٍـ كلجكء الشركات الكبرل  استداىة أهكاؿ طائمة كا 

كحهمة األسٍـ هها كاف يشكؿ في حيىً أزهة ثقة بيف إدارات تمؾ الشركات كالهتعاهميف هعٍا هف 

ة بىؾ التجارة كاالعتهاد عرؼ في حيىً بأزه ايضا ها كهف القضايا الكبرل . العهالء كحهمة األسٍـ

ً ٌذا االىٍيار هف شكؿ اىٍيار ٌذا البىؾ صدهة عىيفة لألكساط الهالية كالهصرفية بها هثمٌ  إذ، الدكلي

 .(2013هركز أبك ظبي لمحككهة،) أزهة ثقة كهصداقية

الفت  استخداـكبداية القرف الكاحد كالعشريف  شاع في العقد األخير هف القرف العشريف ك        

ارتبط هفٍكهٍا بالدرجة األكلى بقكاعد العدالة كالشفافية  إذالرشيدة  اإلدارةهصطمح الحككهة أك ل

. كاستعهؿ ٌذا الهصطمح ألكؿ هرة هف قبؿ البىؾ الدكلي ةكالهشاركة كاستثهار الهكارد البشرية كالهادي

كيدي عمى أف أزهة استعهاؿ البىؾ الدكلي آىذاؾ لهفٍكـ الحككهة في إطار تأ ككاف. 1989في العاـ 

كقد .فساد الىظـ السياسيةك بالدرجة األكلى بسبب ضعؼ التخطيط  حككهةزهة أ التىهية في إفريقيا ٌي

ي كؿت العديد هف الدراسات التي قاـ بٍا صأك  التعميـ لتقييـ  ئةهف البىؾ الدكلي، كهىظهة اليكىيسكك، ٌك

األلفية الثالثة، بضركرة  في زهفهعرفة ال في عصر اقتصادالدكؿ الىاهية في هجاؿ التعميـ  تجارب

أداء هؤسسات التعميـ في ظؿ  في تطكيرالاألخذ بعدد هف التكجٍات كالسياسات اإلصالحية لتحقيؽ 

 .(2013تىاهي الطمب الهجتهعي عمى التعميـ)الزبكف ، 

قى ك هع أف االٌتهاـ بالحككهة في الدكؿ الىاهية جاء هتأخرا، إال أف ٌذا الهكضكع بدأ يم   

بدأت جٍات رقابية ك  إذاٌتهاها هتزايدا هف الهؤسسات العاهمة في القطاع الخاص ك القطاع العاـ، 

 اشرافية في تمؾ الهؤسسات بإصدار هبادئ رئيسة لمحككهة هع أسس ك اجراءات تطبيقٍا عهميا.
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 أسباب ظٍور الحوكهة:

ٌرة العكلهة التي أدت في ظا تهثمتظٍكر الحككهة  إلىٌىاؾ العديد هف الظكاٌر التي أدت 

ا، كها تزايد دكر ك  ٌاأفكار ك  ٍااقتصادياتك آليات السكؽ عكلهة القيـ كحقكؽ االىساف ك  إلى اىتشاٌر

كظاٌرة  ،الهؤسسات غير الحككهية عمى الهستكل الدكلي ك الكطىي ك زيادة هعدالت التشابً بيىٍا

في استعهاؿ  أيضا ٌذي الظاٌرةتهثمت ك ؿ الهاؿ العاـ استغالالفساد ك الرشكة كالهحسكبية كالهحاباة ك 

ياب هبادئ الهحاسبة كالهساءلة السمطة العاهة هف أجؿ تحقيؽ أغراض ذات هصمحة خاصة ىتيجة لغ

ا ك  تغير طبيعة الدكلة  ييعدالشفافية في تسيير أهكر الدكلة. كها ك  هف أٌـ أسباب ظٍكر الحككهة دكٌر

حهاية سمـ كالحفاظ عمى الىظاـ العاـ ك تحقيؽ الا ك ية احتياجات هكاطىيٍفقد عجزت الحككهات عف تمب

الهجتهع أك اىعداـ العالقة بيف الحككهة ك ضعؼ  فضال عفالههتمكات العاهة بالهستكل الهطمكب، 

كلمحككهة سهات .ذلؾ الهجتهع الهدىي فيبهعىى غياب التكاهؿ بيف العىاصر الهككىة لمحككهة بها 

ظاـ الحككهة تتككف هف الهخرجات. فهدخالت ىيات ك العهمعىاصر الىظاـ هف حيث الهدخالت ك ك 

اقتصادية.  ـ تشريعية أـ ادارية أـكاىت قاىكىية أأهتطمبات تحتاج اليٍا الحككهة سكاء هستمزهات ك 

كؿ الجٍات الرقابية ك  فضال عف،  هشرفة عمى ٌذا التطبيؽطبيؽ الحككهة ٌىاؾ جٍات هسؤكلة ك لتك 

ا. في تىفيذ الحككهة ك يشجع عمى االلتزاـ بٍا يسٍـكياف ادارم داخؿ الهىظهة أك خارجٍا   ك تطكيٌر

ليٍا إأٌداؼ يسعى ت ٌدفا بؿ كسيمة لتحقيؽ ىتائج ك ، فٍي ليسيمي ذلؾ هخرجات ىظاـ الحككهة 

الحفاظ عمى حقكؽ هف ثـ اىيف الهىظهة ك القك هجهكعة هف الهعايير كالقكاعد ك  التي تتهثؿ فيالجهيع ك 

 (. 2015فافية )عقالف،تحقيؽ الشأصحاب الهصالح ك 
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   كهةولحا دافٌأ

 (2008)الغالبي ك العاهرم، :يأتي بها أٌداؼ الحككهة ؿتتهث

 ةػػػػػطبأىش ةػػػػػلهتعمقا تاػػػػػهكلهعما ةػػػػػقد ػػػػػؽيطر ػػػػػفع فيػػػػػلهعىيا الحػػػػػلهص ةػػػػػحهاي ػػػػػؽتحقي .1

 ـٍػػيس اػػهه اػػعميٍ بىاء القرار ذاػػتخا ػػفه ػػةهعىيلا االطراؼ تتهكف ىػػحت فافيتٍاػػشك ةػػػػػهظلهىا

 ظػػـى ػػؿتفعي ػػؽيطر ػػففع ية.الػػلها أك ةداريإلا اػػهجاالتٍ ػػؼبهختم ةػػهظلهىا استهرارية يػػف

 رغي ك التجاكزات ءاطألخا ؿتق كهةكلحا دعكاق ؿتفعيك يةدارإلاك  لهاليةا ةػػقابرلا

 .  عةركلهشا

 كاذالستحا فه تهكيىٍاك لهىافسةا عمى كهةكلحا رهعايي ؽبطت لتيا تسساؤلها درةهق دةياز .2

 ا.تٍطىشا ؿهجا في كؽلسا فه فههك درق ركبأ  عمى

 ؿلعهكا فىيكالقا ك احتراـ لةءلهساا بىكالج ٌازيزتع ؿخال فه ؿلمعه صحية بيئة رفيكت .3

 .  صحيح ؿبشك لعمياا دارةإلا داءأ ـتقيي عمى

 ليةؤكلهسا ؽتحقيالحككهة تتهثؿ في ( أف أٌداؼ 2004ك أضافت الٍىيىي )

 ؾتم تاطلىشا  هىاسبة ك اجراءات تسياسا ريطكت ؽيطر فع سسةؤلمه الجتهاعيةا

     ، ك ايجاد ٌيكؿ ادارم كفؤ داخؿ الهؤسسة ك كضكح هسؤكلياتً، ك حهاية سسةؤلها

 فه حالة هةداستا ، ككملهعىكا دملهاا ردكدلها في أـ القرار صىاعة رصف في كاءس كؽلحقا

       .لهجتهعا في عيةرلشا
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 كهةولحا تياظرى 

 يػف لٍاػداكت ػـت يػلتا تياظرلىا ػػػػػػفه ػػػػػددعكر ٍظ ىػػػػػػلإ ةػػػػػكهكلحا ػػػػػػكؿح يػػػػػفرلهعا أدل التراكـ

 .(Waduge،2011) :ك ٌي ةػكهكلحا ؿاػهج

 بحيث دارةإلك ا فالكيػػػلها بيف مبيةػػػس العالقة أف ةػػػكالكلا ىظرية ػػػرضتفت: الوكالة ةـــيظرى  

 داػػيجإ ػػؽيطر ػػفع ـائػػلقا الصراع ػػفه ػػؼلتخفيا ىػػلإ ػػدؼتٍ ؾلػػذل ـفٍػػداٌأ رباػػػتتض

 . فييذتىفي رغي هديركف ٌاريدي ك التكجيً ـلمحك آلية ك  ئحػػكالما ػػفه ةػػعكهجه

 ك  باألهاىة كففػػػػيتص الهديريف أف افتراض ىػػػػعم ةػػػػيظرلىا يػػػػذٌ تقكـ: الهمكية ــــوقحق ىظرية

 فأل دارةإلا لتكجيً ةػػحاج تكجد ك ال افعػػلهىا ـيظػتع ىػػعم ػػدرةلهقا ـيٍػػدلك اإليجابية العالقات

. ففيطػرلا بيف ةػلدلهتباا ةػلثقا ػـعد ىػعم يةظرلىا دكؤت ؾلذل فلهالكيا هع ؽتتف ـهصالحٍ

   كالة.كلا يةظرى هع ؽفكاتت ال بأىٍا االستىتاج ػفيهكك

 عف كؿ دارةإلا ػػسهجم لةءاػػهس ىػػعم ةػػيظرلىا يػػذٌ تقكـ :ن)الهعىيين(أــلشا أصحاب ىظرية 

 أف ػبيج اػه ةػهظهى أف ةػيظرلىا يذٌ رضتفتك ،هة ظلهىا داؼٌأ لىإ كؿصكبال عالقة لً فه

 يػف فاػٌرلا ذخأ في رددت ـيٍدل كفسيك فلشأا بصحاأ فأل ر؛لمتغيي قابمةك ىةره كفتك

 .  ؿلفشكا ؽإلخفاا لىإ ؤدمت أف ؿلهحتها الهىظهات

 يػػػف ػػػذتأخك االجتهاعية البىية ى ػػػعم ػػػزكرت اػػػىٍبأ ةػػػيظرلىا يػػػذٌ تتهيز: يةـــسسؤلها ةـــيظرلىا 

ك ، ك القكاعد  تاططػػػلهخا هىةػػػهتض تجعؿ البىية االجتهاعية يػػػلتا العهميات االعتبار

 ةػػلكيفيا ىػػتتقَّص كأىٍا اعيػػالجتها كؾمػػلمس اػػبٍ ػػكؽثكه تاػػتعميهك ك األهكر الركتيىية رالهعايي

 ف.هازلك ا عبر الهكاف تكييفٍاك تبىيٍاك ٌارىش ـت ؼكيك  رلعىاصا ػػؾتم بٍا ػػدتجك يػػلتا



19 
 

 الحوكهة التربوية

كالشركات الحككهة الهؤسسية أك حككهةهف هفٍكـ  التربكبةالحككهة استهد هفٍـك   الذم ، ٌك

هجهكعة هف العالقات بيف إدارة الهىظهة كهجمس إدارتٍا كحهمة األسٍـ بٍا كغير ذلؾ هف يعبر عف 

الهؤسسية الٍيكؿ الذم يتـ هف خاللً كضع أٌداؼ الهىظهة  الحككهةتحدد  ك ،أصحاب الهصالح

ة لإلدارة لتحقيؽ األٌداؼ كطرؽ تحديد تمؾ األٌداؼ كالرقابة عمى األداء كيجب أف تقدـ حكافز هىاسب

ا صالح  .(OCED,2002)الهىظهة كحهمة األسٍـ كتسٍيؿ الرقابة التي تحقؽ بدكٌر

 كاألىظهة القكاىيف هف هجهكعة بأىٍا التربكية الحككهة (2009عرؼ خكرشيد ك يكسؼ)   

 تراتيجياتاإلس ختيارا طريؽ عف األداء في كالتهيز الشاهمة الجكدة تحقيؽ إلى تٍدؼ التي كالتعميهات

ي اإلستراتيجية كأٌدافٍا الجاهعة غايات لتحقيؽ كالفعالة الهىاسبة  تحكـ التي الحكـ ىظـ تعىي بذلؾ ٌك

 الهدل عمى الجاهعة تقكية هقكهات تشهؿ كها األداء في تؤثر التي األساسية األطراؼ بيف العالقات

 .كالهسؤكلية  الهسؤكؿ كتحدد البعيد

 ػػدؼتٍ  ك التكجيً ػػـلمحك ةػػليآ اػػبأىٍ اليػػلعا التعميـ تاػػسسؤه يػػف يةبالحككهة التربك  ػػديقص ك   

 تفاػػرتص تفعيؿ ػػؽيطر ػػفع ةػػسسؤلها ةػػفاعميك داءألا ػػكدةج فهػػتضكفافية ػػلشكا ةػػلدالعا ػػؽتحقي ىػػلإ

 ةػػههكى افعػػهى ػػؿفضأ ػػؽيحق اػػبه يٍاػػدل ةػػلهتاحا ػػكاردلمه ػػؿألهثا باالستثهار ػػؽيتعم اػػفيه ةػػسسؤلها إدارة

 .(2011ؿ) الهميجي،كك لمهجتهعك لهصمحةا ذكم األطراؼ لجهيع

 ؿائػػسكلا اختيار اػػخاللٍ ػػفه يتـ يػلتا ةػػلكيفيا ىػػلإ تاػػلجاهعا يػف التربكية ةػػكهكلحا ريػتشك    

 الكميات يػػػػف هاتػػػػلهٍا تكزيعك  كةراػػػػبالهش االٌتهاـ خالؿ ػػػػفه لتحقيؽ أٌدافٍا الهىاسبة باليػػألسكا
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 جهيع عػػضكك ػػؿلعها ريػػس ةػػهتابعك اهائػػق االتصاؿ ءاػػبقإ عػػه ةػػلجاهعا ػػؿخدا اإلداراتك  كاألقساـ

 (.2012بالبيئة )برقعاف ك القرشي، عالقتٍا ك تفعيؿ هسؤكليتٍـ ـاػػهأ األطراؼ

 تٍيئة ىػػعم داعػػتس يػػلتا ك اآلليات اإلجراءات ػػفه ةػػعكهجهفي  ك تتهثؿ الحككهة التربكية   

 البيئة ػػػفه الحككهة التربكية ػػػكفتتكك. بقانػػػهس ػػػددةلهحا فٍاػػػداألٌ التربكية  تاػػسسؤلها لتشغيؿ عػػضكلا

 ففيػػػػكظهك فليػػػػؤكهس ػػػػفه ةػػػػلجاهعا اػػػػهىٍ ػػػػكفتتك يػػػػلتا تاػػػػلفئا عػػػػبجهيػػػؿ تتهثك ةػػػلمجاهع ةػػػخميدالا

 خميػػدالا طيػػلمهح ةػػلهكهما البيئة يػػٌك ةػػلمجاهع ةػجيرلخاا ك البيئة ،ة ػػػػمبكط سيػػػػدرت ٌيئة أعضاءك 

 التىظيهاتك  األساتذة تاػػػػػىقابك االقتصاديةك  االجتهاعية ةػػلهختمفا بالهجاالت ػػؿتتهثك بً رأثػػتتك رثػػؤت

 .(2015ـ )حساـ الديف،قٍػػػػػكحق ػػػػػفع عفادػػػػػلم الطالبية

الحككهة أف  إلى (Marginson & Cosidine, 2000هكرجيىسكف ك ككسايديىي ) أشارك    

كتخصيص الهكارد كهٍهتٍا  القراراتتٍتـ بتحديد القيـ داخؿ الجاهعات كأىظهة اتخاذ الجاهعية  التربكية

الحككهية كقطاع ك  األكاديهية الجاهعات بالجٍات  كأٌدافٍا كىهاذج السمطة كالتفكيض كعالقة ٌذي

 .األعهاؿ كالهجتهع

 ككمياتٍا العمهية أقساهٍا دارةالجاهعة ك إ أىشطة تكجيً خاللٍا هف يتـ طريقة التربكية فالحككهة  

يكمٍا إدارتٍا ىظـ كتطكير العاهة، كتكجٍاتٍا اإلستراتيجية خطتٍا تىفيذ كهتابعة  ، ٍاتقييه كأساليب ، ٌك

 .(2016الجاهعي )قهبر، القرار اتخاذ هتابعة أساليبك 

ضركرة  بكصفٍاجكدة التعميـ  إلىٌك عصر الجكدة ك الىكعية ، يىظر الحالي ك  العصرك في    

ذلؾ بجاىب الكفيمة بضبطٍا، كحسف ادارتٍا ك همحة تتطمب تكفير شركط ضهاىٍا ، ك كضع الخطط 

أدكات القياس الهىاسبة لتقكيـ االىجازات الهحققة فيٍا ير ك لتىفيذ ٌذي الخطط هع الهعاي اآلليات الالزهة
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هها يحقؽ االرتقاء بجكدة الهخرج التعميهي ك العهمية التعميهية بشكؿ عاـ )الهيهي ك هخمكؼ ك فريد ، 

2004.) 

 ليسايت قد ذكر ك ، األٌهيػػةغاية في أصػػبحت الحككهػػة التربكيػػة  عميً فقدك    

(Leisyte,2007 ) اآلتية الىقاطفي الجاهعات بٍػػا  اٌتهاـأسػػباب أٌػػـ: 

  فػي ىهػك أٌهيػة العمػـ كالتكىكلكجيػا كأحػد العىاصػر  أسٍهت الهتسارعة التيالتغيػرات العالهيػة

فػي  أسٍـاقتصػاد الهعرفػة الػذم  إلىالهؤثرة في تحقيؽ التىهية في ظؿ االىتقاؿ ك الهٍهػػة 

هف دكؿ العػػػالـ هػػف خػػالؿ التىػػكع غيػػر الهسػػبكؽ كثير ػػات فػػي لمجاهع تكسػيع الػدكر البحثػي

ياكمٍا األكاديهية كاإلدارية   .فػػي هؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ٌك

 هاها ي كتػػدكيؿ أىشػػطتٍعكلهػػة التعمػػيـ كالبحػػث العمهػػ فػػي الىهػػك االقتصػػادم  ك أثٌر

كاىتقػاؿ الىهػاذج اإلداريػة  ٍـ،كتقػده بي عمػى رفاٌيػة األفػرادكاالجتهػػاعي كاىعكاسػٍها اإليجػا

ىهػاذج أكثػر حداثة عمى الهستكل الدكلي كزيادة أٌهية صػىع القػرار فػي األهػكر  إلىالتقميديػة 

 .اإلداريػة كاألكاديهيػة كأٌهيػة الهيػزة التىافسية

 لخدهػة التىهيػػة اىعكػػس هباشػرة فػػي زيػػادة  تراجػع دكر الجاهعػػات فػػي إىتػاج العمػػـ كالهعرفػػة

هؤسسػة  إلىتحػكؿ الجاهعػة  إلىالهتقدهػة ههػا أدل الدكؿ  الفجػػكة العمهية بػيف الػدكؿ الىاهيػة ك

دكر الجاىب  تٍهيشتسػيطر عميٍػا سمسػمة هف القكاىيف كالمكائح كالتي تسٍـ بشكؿ كبير في 

 .األكاديهي

    اإلصػالحية القائهػة حاليػان كهػف أبػرز هظػاٌري  لمهشركعاتتٍديد  أقكليعد الفساد األكاديهي ك

الهتػاجرة بالسػمطة األكاديهيػة لالىتفػاع الشخصػي كتراجػع العديػد هػف القػيـ فػي الهحػيط الجػاهعي 
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بػيف عػادة تقميديػة  إلى؛ فػاالحتراـ تحػكؿ هػف قيهػة  البحثػي كخاصػة عمػى الهسػتكل العمهػي ك

أصػبحت اإلضػافة العمهيػة  األفػراد كاىتشػرت السػرقة العمهية في البحكث كغيػاب تقػدير اإلبػداع ك

 .قػدـ قػدران هحػدكدان هػف التجديػد كأزهة الثقة بيف الهجتهع كالجاهعة كخاصة في الدكؿ الىاهيةتي 

    كزيادة الهىافسة بشكؿ كبير األكاديهية ،ك زيادة أٌهية آليات صىع القرار في األهكر اإلدارية 

   ًثكرة اإلبداع كاإلىتاج الهعرفي كتكسع ىظـ التعميـ الجاهعي كظٍكر أىهاط جديدة ل . 

    إعػػػادة التفكيػػر  إلىاألسػػػاليب الحديثػػػة لػػػإلدارة كهػػػدخؿ تىظيهػػػي جديػػد لمقطػػػاع العػػػاـ تػػػدعك

 .فػػػي الحككهة

 ة:هبادئ الحوكهة التربوي

ا الهميجي) الهبادئبعدد هف  التربكية كهةكلحا زتتهي  :اآلتيعمى الىحك  (2011ذكٌر

 القرار صىع تعهميا في يةكبرلتا سسةؤلها في فلعاهميا دكر فع رتعبك: كةرلهشاا. 

 يةدلهاكا يةرلبشا لهتاحةا كاردلمه ؿألهثاالستثهار ا ؿخال فه: ءةلكفاا . 

 ىٍاكهضهك بالقرارات فيرلهتأثا لألشخاص ضحةككا رةفاك هت تهاكلهعما أف تعىيك: لشفافيةا. 

 عمى ػػؿتعهك عػػلهجتها تاػػباحتياج ـتػػتٍ يػػلتا ػػداؼألٌا ػػؽتحقي ىػػلإ ةػػكهكلحا ػػؤدمت:  ةػػلفاعميا 

 .  يجابيإلا رلتأثيا داثحإ ؽيطر فع تىهيتً

 ءاػػػعضأ ػػػؿقب ػػفه تباكعػػػص أك ػػػكدقي دكف ةػػػفرلهعكا ةػػلحقيقا عػػػتتب:  ةػػػيهيدألكاا ةػػيرلحا 

 لهجتهع.ا ـقي ك الجرأة ك هراعاة ك األهاىة دؽلصا ٌهٍاأ دئهبا فضه ىٍاالتدريس كأ ةػػػٌيئ

 أطػر فهػض فاهميػلعا األشخاص تاػمبطهت عػه كباػلتجا ـتػي ةػكهكلحا خالؿ ففه: التجاكب 

 . لةكهعقك ددةهح هىيةز
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 كفلقاىا دةسيا فضهاك لمجهيع تحقيقٍا ؿخال فه: العدالة. 

 اعتهاد أربعة هبادئ أساسية لمحككهة التربكية في الجاهعات ك ٌي:ك تـ في ٌذي الدراسة 

 الستقاللية -

ذا الهختمفة، الدكلة هؤسسات عف الجاهعة استقاللية تعىي   الجاهعة حرية يتضهف ستقالؿاإل ٌك

 يتضهف ك اإلدارم،ك  األكاديهي ؿبالعه يتعمؽ فيها الداخمية، بشؤكىٍا الهتعمقة القرارات اتخاذ في

 شؤكىٍا إدارة في الحرية لمجاهعة ككفت أف ك يقصد بً لمجاهعة، الهالي االستقالؿ أيضا

هراقبة  لمدكلة يتيح كالذم كالشفافية، الهساءلة هبدأ هع يتعارض ال بها أكلكياتٍا كتحديد الهالية،

كيفية  في التدخؿ في الحؽ ٍال يككف أف كجكد تجاكزات دكف حاؿ في كالهحاسبة الهيزاىية

 (.2007التعاهؿ هع تمؾ الهيزاىية)صابر،

 الجاهعة عمى حصكؿ في  يكتهؿ إال ال الجاهعة استقالؿ أف (2010ك أضاؼ ٌادم)  

 الخاصة الدراسية هىاٌجٍا تحديد في الجاهعة حؽ ٌذا يتضهفالعمهي ك  ألدائٍا الذاتية اإلدارة

 هف احتياجاتٍا كتحديد العمهي، كالبحث ٌيئة التدريسألعضاء األكاديهية  الحرية كفي بٍا

 في حاؿ كجكدك  كالتفرغ العمهي ، العمهية الترقيات هف بٍـ يتعمؽ كها أعضاء ٌيئة التدريس

 فرةاالهتك  العمهي البحث كقيادات األساتذة أحسف جذب تستطيع الجاهعة فعمي، هالي استقالؿ

 خصصات البحث العمهي.هالعالية ك  الركاتب بتكفير كذلؾ ،العالـ في

ذا يعىي أف استقالؿ   داريا ك أكاديهيا، ك  ٌك عدـ كجكد ها الجاهعة يعىي استقاللٍا هاليا كا 

يعد هف الهقكهات استقاللية الجاهعة ي يجب أف تكجً لتحقيؽ أٌدافٍا، ك التقراراتٍا ك  فييؤثر 
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ية في ظؿ الهساءلة ىة عالهرك بكظائفٍا بشكؿ اكبر ك  هف القياـة التي تهكف الجاهعة الرئيس

 الشفافية هف الجٍات الهشرفة عمى التعميـ العالي.ك 

 الشفافية -

 الهعمكهات، تبايف عمى كالقضاء األفراد لجهيعذاتٍا  الهعمكهات تكفر الشفافية تعىي  

الشفافية ك الثقة أكبر ضهاف  ، كتعد إليٍا الكصكؿ يستطيع ال لهف هتهاثمة هعمكهات بتكفير كذلؾ

جراءات ركز أيضا عمى ضركرة كضكح اإلهة الرشيدة في الهؤسسات كالهىظهات ك ؽ الحككلتطبي

 .(Olson,2009) تكافر الهعمكهات الضركرية ألصحاب الهصالحك 

ا فٍهٍا كسٍكلة التشريعات كضكح في الشفافية تتهثؿك      بعضٍا هع كاىسجاهٍا كاستقراٌر

ا لغتٍا ككضكح كهكضكعيتٍا  فضال عف ،كاالجتهاعي قتصادماال تبعا لمىهك كهركىتٍا كتطكٌر

 هتاحة تككف بحيث الكصكؿ اليٍا كسٍكلة عىٍا كاإلفصاح الهعمكهات كىشر االجراءات تبسيط

ر إلى تدعك الشفافية أف (2005أبك كريـ ) ك أضاؼ(. 1997لمجهيع )خرابشة،  يرتبط كاحد جٌك

 كالهشاركة. ،كالكضكح ، كاإلفصاح،  الهصداقية: ٌي كمهات بأربع

 الجاهعة كحؽ الهعرفة حؽ بيف التكازف إيجاد عمى الشفافية ههارسة تعهؿ أفيجب   

ا عمى بالحفاظ  بالشفافة الجاهعة ليس لٍا ىٍاية لكصؼ هعمكهات تكفير تعىي ال فالشفافية ،أسراٌر

 أللحقت الضرر بٍا، عىٍا اإلفصاح تـ لك التي الهعمكهات هف كثير فٍىاؾ تعاهالتٍا، في

 إدارم أساسيقكـ عمى  أف يجب اإلدارية الهستكيات جهيع في السرية درجة ءإضفا فإف كبالهقابؿ

كذلؾ  بفاعمية عهاؿاأل سير عائقا أهاـ يهثؿ هها الهعمكهات تأخر كصكؿ في تتسبب ال حتى هىظـ

  .(2011الىعداـ الشفافية)حرب،
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ي داخمية شفافية هستكياف: كلمشفافية    الفعاليةب الهتسهة االتصاؿ لسمكؾ طبيعي ىتاج ٌك

 عمى الحصكؿ في العاهمكف ٍايلا كصؿ التي الدرجة الجاهعة، كتعكس داخؿ لمهعمكهات كتدفؽ

الجاهعات  في الخارجية الشفافية . أها(2009)أبك كريـ،  بهسؤكلياتٍـ لمقياـ الضركرية الهعمكهات

 ٍـاحتياجات تمبي هعمكهات هف تقدهً كها ك الهؤسسات، بالهجتهع أساسي بشكؿ فٍي ترتبط

 .(2012)الحربي،كتطمعاتٍـ

 الهساءلة -

 أك إجابات تقديـ كعف عهمً ىتائج عف هسؤكؿ الهستخدـ أف إلى الهساءلة هفٍكـ يشير  

 بيف العالقة كتككف تسألً، إشرافية أك إدارية جٍة ٌىاؾ كأف إىتاجات، هف يقدهً عها تفسيرات

 عهمية تحكـ هعايير كجكدعميٍا، ك  هتفؽ كاضحة أٌداؼ تحديد عمى هبىية عالقة الطرفيف

 عميٍا يترتب قد هحاسبة ٌىاؾ أف الهفٍـك كيتضهف ، الشخص أداء لقياس تستخدـ الهساءلة،

 (.2010 الحسف،) ترقية أك هكافأة هف حرهاف أك عقكبة ايقاع أك ترقية، أك كهكافأة هساءلة،

ك  الهىتجاتك  األفعاؿ عف بالهسؤكلية عتراؼاإل ٌي الهساءلة بأف( 2013ك أضاؼ الدكيؾ)

 الىاجهة. العكاقب كتحهؿ كالسياسات ، القرارات

ا خارجي أم اىٍا تأتي :ٌهاك لمهساءلة ىكعاف    خالؿ هف هساءلة خارجية يككف هصدٌر

 تجاي الالزهة اإلجراءات كتتخذ االىحراؼ، تكشؼ األجٍزة فٍذي بالرقابة، الهعىية األجٍزة

ا ف. أها الهساءلة الداخمية الهعىية الجٍات إلى إحالتً أك الهىحرؼ الشخص يككف هصدٌر

ككف تهرؤكسيً، ك قد  كيحاسب الىظاـ يىفذ أف يستطيع إذالهباشر  ، أم هف الرئيسداخمي 

 الهباشر. الرئيس فضال عف الرقابة عهمية هتخصصة تتكلى هحددة داخمية رقابية ٌىاؾ جٍات
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 هف الهساءلة هف الىكع ذاٌ كيىبع، ذاتيا ك يهكف اضافة ىكع ثالث لمهساءلة ك يككف هصدري

 الحد في الفاعمية لٍا يككف فٍي تهثؿ رقابة ذاتية بٍا، كيعهؿ القيـ التي يؤهف بٍا الفرد خالؿ

 (.2001الفساد)صالح، هف

  الهشاركة -

 الحديثة، اإلدارة كفقا لهفاٌيـ هىظهة ألم كالهقكهات الخصائص أٌـ هف الهشاركة تعد

 أٌهية كلٍا القرارات، اتخاذ في الهىظهة داخؿ ألطراؼا جهيع هشاركة أٌهية عمى تؤكد التي

 كطمبة كهكظفيف تدريس ٌيئة أعضاء هف كافة األطراؼ إشراؾ أف ذلؾ الجاهعة في كبيرة

ـ  حمكؿ يجادك إ أفضؿ قرار صىاعة إلىالقرارات يؤدم  اتخاذ في فعالة هشاركة كغيٌر

ك رفع هعىكياتٍـ ك  ك الهىظهةأ الجهاعة يساعد عمى تكحيد شتراؾ فيًأف االك  ،لمهشكالت

 الهىظهة) الحاج بأٌداؼ الفرد أٌداؼ كربط بتىفيذي، لتزاـتعزيز الفكر اإلبداعي لديٍـ ك اإل

 (.1988، خميؿ  ك الحاج إلياس

قة هف طمبة ك أعضاء ك لتفعيؿ الحككهة التربكية ال بد هف تكعية جهيع األطراؼ ذات العال

القكاىيف ك كضع هجهكعة هف  ،بأٌهية الحككهة التربكية ك أبعادٌا في الجاهعاتإدارييف  ٌيئة تدريس ك

بالحككهة، ك تبىي أىهاط قيادية جديدة تؤهف بالحككهة ك تتحهؿ  لتزاـاالك األىظهة التي تعزز 

ة، ك كذلؾ كضع ك تؤهف بالسياسات ك الههارسات التي تتسـ بالشفافية ك الهشارك اهسؤكليات قراراتٍ

 .(2016) قهبر،أك تحيز تهييزدارية ك تطبيقٍا عمى الجهيع بحيادية دكف آليات لمهساءلة اإل
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الهرحمػة ففي  ، ( خهس هراحؿ لتفعيؿ الحككهة في الجاهعات2012اقترح ىاصر الديف ) لقد

التػػي يػتـ هػف خاللٍػا تكضػيح أبعاد  الرئيسةىشػر ثقافػة الحككهػة إذ تعػد أحػد الهػداخؿ  يتـ األكلػى

ك يتـ في   .كاىبٍا كأدكاتٍا كالهفاٌيـ الخاصة بٍا ك هجاالتٍا لتككيف الرأم العاـ الهؤيد لٍاالحككهة كج

العهػػؿ عمػػى إيجػػاد بىيػػة أساسػػية بحيػػث تكػػكف قػػادرة عمػػى التكيػػؼ هػػع الهتغيػػرات  الهرحمػػة الثاىيػػة

ػي بىيػة هركبػة كهتشػعبة كههتػدة تتك ػكف هػف بىيػة أساسػية فكقيػة لمحككهػة، كتشػهؿ كالتفاعػؿ هعٍػا، ٌك

،كبىيػػة أساسػية تحتيػػة  الجاهعة، ك الجٍػػات التػي تشػرؼ عمػى تفعيمٍػػا عمػى هسػػتكل الحككهةهجػالس 

 هاتىظـ األعهاؿ كالهٍتي  الهرحمة الثالثةك في  ي.لمحككهة تحتكم األساس القاعدم كالقيهي كاألخالق

بشػػكؿ دقيػػؽ هػػع  الهرحمػػة الرابعػػة فيػػتـ تطبيقٍاأها في  .إجرائية لمحككهةعف طريؽ إيجاد خطط 

 جهيعالتطػػكير كالهراجعػػة الهرحميػػة لكػػؿ خطكة ك هف خاللٍا يتـ االختبار الكاقعي كقياس هدل استعداد 

 بعة الحككهةالعهؿ عمى هتا يبدأ الهرحمة الخاهسةك أخيرا في  .لتطبيؽ الحككهة ك رغبتٍـ األطراؼ

بحيث يتـ فيٍا التأكػد هػف حسػف تىفيػذ جهيػع الهراحؿ السابقة؛ إذ تعد الرقابة كالهتابعة الكسيمة  ٌاكتطكير 

ػي رقابػة ذات طبيعػة اشػتقاقية  الحككهةأجػؿ حسػف تىفيػذ هف الرئيسػة التػي تقػكـ الجاهعػة باسػتخداهٍا  ٌك

 .ابتكاريةكقائية  ة كالثاىيةعالجيػ األكلػى :تكاهميػة لٍػا كظيفتػاف
عدة  إلىقد تحكؿ دكف تطبيؽ الحككهة التربكية في الجاهعات ترجع  التي الهعكقاتٌىاؾ ك 

أسباب هىٍا ىقص االلتزاـ ، ك هركزية السمطة ك بيركقراطية اتخاذ القرارات، ك التهكيؿ غير الكافي 

مهي ك الهكضكعي، ك  الهىظكهة القاىكىية لتىفيذ القرارات ، ك ٌيهىة الجاىب السياسي عمى الجاىب الع

الجاهدة ، ك زيادة حدة التىافس الىاجـ عف العكلهة، ك ضعؼ القيـ العمهية ك األخالقية عمى هستكل 
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كافية ك الهعىكيات الهىخفضة، ك غياب ٌيئة هتخصصة الالجاهعة ك الهجتهع، ك الهكافآػت غير 

 (.2015بالتخطيط االستراتيجي الجاهعي)عقالف،

 : األكاديهية لحرية ا .1

ال  .هف عميٍاأف يرث ا األرض ك  إلىفهىذ بدء الخميقة  ،ارتبط هفٍكـ الحرية بحياة اإلىساف  

ىكعا هف أىكاع الحريات األكاديهية الحرية  تعدهف حقكقً ك  حقالإلىساف، بؿ  اتزاؿ الحرية ك العدالة ٌدف

 هع.التي يجب أف تهارس داخؿ الهؤسسات التعميهية في الهجت

لذكاء الختيار ها يراي اقدرة عمى التهييز ك هالحرية هع طبيعة اإلىساف ك فطرتً، فمديً التتفؽ ك   

إلىساف الذم كرهً ا هف الجدير بٍذا ا. ك هىاسبا ك األسمكب الذم يرايأالتعبير عىً بالطريقة هىاسبا، ك 

جبار هف أم إيفعؿ دكف ضغط أك  رادتً فيهاإخٌيرىيي دكف اكراي حتى في ديىً، أف يىطمؽ هف عز ك جؿ ك 

ؽ ك األهاىة ك الفضيمة كالصدؽ الصد بآدابجٍة. كلكف ٌذا اإلىساف الهكـر يجب أف يمتـز  

 (.2006)الجىيدم، قكاعدٌاك  الهسؤكليةك 

. فالحرية لٍا هعافو عديدة هىٍا: أىٍا األكاديهيةٌها الحرية ك  هف كمهتيفاألكاديهية الحرية تتككف ك      

ا الهختمفة هف آلة اجتها هف ىاحية فمسفية فاإلىساف ال إجتهاعية كاقتصادية كتربكية ، ك عية لٍا هظاٌٌر

أها بالىسبة لكمهة  ال هعىى لكجكد اإلىساف هف دكف حرية.ؾ ذاتً اال هف خالؿ اختياراتً، ك يدر 

ؤسسة ليكىاىي أفالطكف هفقد ظٍرت ألكؿ هرة عىد اإلغريؽ كذلؾ عىدها أسس الفيمسكؼ ااألكاديهية 

الهبادئ الىظرية، أها راسات التي تٍتـ بعالـ األفكار ك ٌي تعىي الدعميٍا أكاديهيا، ك  قد أطمؽلمتعميـ ك 

الهعرفة دكف قيكد أك فتعىي حرية الجاهعة كاألساتذة كالطمبة في هدل تتبع الحقيقة ك األكاديهية الحرية 

 (. 1997صعكبات)الجعىيىي،
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ىساف فٍي حرية البحث كالتقصي كالتفكير لحريات العاهة لإلجزءا هف ااألكاديهية ك تشكؿ الحرية 

 (.2000يدم،بالرأم ك التعبير ك البحث عف الحقيقة ك الدفاع عىٍا)الز ك 

 حديث هصطمح أىٍا إال ،الجاهعي الَسط في الهألَفة الهصطمحات هواألكاديهية  الحرية ك  

 الحضارة إلىيرجع  الهفٍَن ٌذا رل أفي هو فٍىاك ىًَهكا ىشأتً زهاو تحديد في أيختمؼ قدين لهفٍَن

 (.2001)سكراف، الغربية الحضارة إلى يرجعً هو ٌَىاك ،اإلسالهية 

ظٍرت بأبسط صكرة في جاهعات األكاديهية ( أف الحرية 1984كيالىي ك عدس)القد ذكر ل   

اللية عف أكركبا في القركف الكسطى، إذ أف أعضاء ٌيئة التدريس في تمؾ الجاهعات قد تهتعكا باستق

تأثير القكل الخارجية في الهجتهع ك أىٍـ كاىكا يهتمككف قكة سياسية كبيرة تدعهٍـ فيٍا السمطة الديىية ك 

ا تكفر لٍـ الحهاية ك الدعـ. السياسية التي كاىت  ك لكف ٌذي الحرية في حقيقتٍا كاىت هقيدة، إذ بدكٌر

ـ ك هعتقداتٍـ التي ال تتهاشى هع  أف أعضاء ٌيئة التدريس كاىكا غير قادريف عمى التعبير عف أفكاٌر

ـ، ك ٌذا ها كاف سائدا في الجاهعات االىجميزية ك الفرىسية ك  الهبادئ السياسية أك الديىية في عصٌر

لمهفٍكـ الحديث  هٍهاثـ جاءت بعد ذلؾ الجاهعات األلهاىية ، ك أضافت بعدا أساسيا ك  اإليطالية.

أف جهيع أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األلهاىية في القرف هف  عمى الرغـ. ك األكاديهيةلمحرية 

 : األكاديهيةهكظفيف هدىييف، إال أىٍـ تهتعكا بىكعيف هف الحرية  ييعدكفالتاسع عشر كاىكا 

لعضك ٌيئة التدريس في تعمـ الهعرفة ك البحث عىٍا دكف أم تدخؿ  ةك ٌي ضهاى :حرية التعمم

 اإلدارة الجاهعية. هف
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: ك ٌي الحرية التي تضهف لعضك ٌيئة التدريس إتباع األساليب الهىاسبة في ميمحرية التع

التدريس ك البحث لطمبتً. ك في الحقيقة لـ يكف عضك ٌيئة التدريس هتهتعا بٍذي الحرية خارج 

 ىطاؽ عهمً الجاهعي. 

اـ لعضك ٌيئة التدريس في الجاهعات القياألكاديهية أها في أهريكا  فقد ضهىت الحرية    

عقاب، ك كذلؾ البحث ك ىشر ىتائج البحكث الهتعمقة  ألمبالتدريس ك هىاقشة أفكاري دكف التعرض 

بهكضكع اختصاصً، ك إف عمى عضك ٌيئة التدريس الحذر هف اقحاـ ىفسً في هكضكعات ليس لٍا 

هكاطف يعهؿ ضهف هؤسسة ىً عالقة بهكضكع تخصصً الذم يدرسً. ك عميً أيضا أف يدرؾ بأ

هٍىية، ك أىً قائد تربكم، ك بالتالي فٍك عىدها يتحدث أك يكتب كهكاطف فإف لً الحؽ في أف تعميهية 

   (.,1967Joughin)يتحرر هف ككىً عضكا في هؤسسة تعميهية عميا 

في الكاليات الهتحدة االهريكية  األكاديهية ( بأف جذكر الحرية Mathew,2007كذكر هاثيك )        

 تـ ىقمٍا ك اقتباسٍا. إذلهاىية الجاهعات األ إلىترجع 

بعكس ها كاف أف الهجتهع االسالهي لـ يشٍد اضطٍادنا لمعمهاء  كد( أ1975)هرسي لكف 

كاف الخمفاء الراشدكف كاألهكيكف فعىدها  الهجتهع األكركبي في العصكر الكسطى. يحدث في

يعقدكف الهجالس لمهىاظرة كالعباسيكف يجادلكف الخكارج كالىصارل كاليٍكد كالهجكس بالتي ٌي أحسف ك 

فضؿ  بيافعمى  يتجرأ فهف كافا في الهجتهعات االكركبية ٍـ أبكاب العمـ، كاف األهر هختمفكيفتحكف ل

كاف الشيخ في العصر اإلسالهي يتهتع بيىها  يىٍاؿ عميً الهككمكف ضربنا بالسياط، كيعاقب العقؿ 
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ـ بالرعاية كالتقدير كحرية التدريس كاختيار هىٍج التدري س كطرقً، ككاف الطالب أحرارنا في اختياٌر

 .ٌـستاذأل

يهكف الكقكؼ عىدي دكف أم األكاديهية ك هف الىاحية القاىكىية فاىً ال يكجد تعريؼ دقيؽ لمحرية 

تجاكز قابؿ لمىقاش أك االختالؼ أك التفسير أك التأكيؿ. ك لكف يبقى الٍدؼ فيها تحققً الحرية 

التدريسية ك التربكية ك الههارسة العمهية ك  لمهٍهاتتقدهً هف دعـ فعاؿ هف فائدة، ك فيها األكاديهية 

ـ بشكؿ جيد ٌك الهكسب الرئيسي لمهؤسسة التعميهية  البحثية ألعضاء ٌيئة التدريس، لمقياـ بأدكاٌر

 .(Fuchs,1963العميا)

تحديد  ىإل، فقد تـ عقد العديد هف الهؤتهرات التي سعت األكاديهيةهكضكع الحرية  ألٌهيةك   

الذم تىاكؿ تحديدا شاهال األكاديهية ، ك هف أٌهٍا إعالف "ليها" لمحريات األكاديهيةهفٍكـ الحرية 

، ك استقالؿ هؤسسات التعميـ األكاديهيةعالف "عهاف" لمحريات إ . فضال عفاألكاديهيةلهفٍكـ الحرية 

التعبير عف الرأم ، كحؽ  لحؽاألكاديهية ىص عمى شهكؿ الحرية  الذمك ، العالي ك البحث العمهي 

ٌي األكاديهية ك أكد إعالف "ليها" ك إعالف "عهاف" بأف الحرية ، ىشر الهعمكهات، ك الهعارؼ ك تبادلٍا

ا ك تحميمٍا ك ذلؾ هف  حرية أعضاء الهجتهع األكاديهي فردينا ك جهاعينا في هتابعة الهعرفة ك تطكيٌر

لتدريس ك القاء الهحاضرات ك الكتابة. ك قد عرؼ خالؿ البحث ك الدراسة ك التكثيؽ ك االىتاج ك ا

الهجتهع األكاديهي بأىً جهيع الذيف يقكهكف بالتدريس ك الدراسة ك البحث ك العهؿ في هؤسسة التعميـ 

 (.2015حقكؽ اإلىساف،لدراسات  العالي )هركز عهاف
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 هفٍوم الحرية األكاديهية

حؽ عضك ٌيئة التدريس في ههارسة ىشاطاتً  بأىٍااألكاديهية الحرية  (2012الغريب)عرؼ     

ك التعبير عف آرائً ك فمسفتً ك فكري دكف أم ضغكط خارجية  ،التدريسية ك البحثية ك خدهة الهجتهع

ٌي حؽ لألكاديهييف في العهؿ دكف سيطرة أك ضغكط األكاديهية تهارس عميً، ك بالتالي فإف الحرية 

      خارجية.

( بأىٍا حرية عضك ٌيئة التدريس في أف يبحث عف 1984) كيالىي ك عدسالعرفٍا  ك   

ا في ىطاؽ هعرفتً  بالشكؿ الذم يراي األكاديهية الحقيقة، ك أف يىشر ها يتكصؿ إليً هىٍا، ك أف يفسٌر

، ك يداف تخصصً دكف التعرض ألم ضغكطهىاسبا، ك كذلؾ حرية اعطاء أفكاري ك هعمكهاتً في ه

في الهجتهع الهحمي، ك حرية االسٍاـ في الىشاطات ك الخدهات  حرية التعبير عف أفكاري ك آرائً

التطكعية في الهجتهع الهحمي ك ىقد البراهج التعميهية ك السياسات ك اإلجراءات ك إبداء الرأم في 

 التعييىات اإلدارية ك الجاهعية، ك إيصاؿ اقتراحاتً هف خالؿ القىكات الهىاسبة لإلدارة الجاهعية.

ر الحرية  إلى( Altbach,2001) ك أشار ألتباج    يتضهف اعطاء الحؽ األكاديهية أف جٌك

حرية الفكر التي  فضال عفألعضاء ٌيئة التدريس في التدريس ك البحث هف دكف سيطرة أك قيكد، 

 . األكاديهيةتهثؿ هقكها أساسيا لمحرية 

عمى أىٍا هف ضهف ، يتضح اتفاقٍا األكاديهيةك هف خالؿ التعريفات السابقة لهفٍكـ الحرية    

ىتاج الهعرفة ك تبادلٍا بحرية تاهة ك إحقكؽ أعضاء ٌيئة التدريس ك الطمبة ك البيئة الجاهعية في 
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الحكار هف خالؿ عهميات التدريس، ك الىشرات العمهية ك حرية ابداء الرأم في حدكد القكاىيف ك 

 التعميهات الهىظهة. 

خدهة ك البحث العمهي، ك ئفٍا الثالث ك ٌي: التعميـ، بالجاهعة بكظااألكاديهية تقترف الحرية ك    

لضهاف تحقيؽ ٌذي الحرية هف أجؿ  الهختمفةالهجتهع. ك بٍذا يقع عمى الجاهعة هسؤكلية تكفير السبؿ 

التفاعؿ الهثهر لتحقيؽ كظائؼ الجاهعة في هجاالت التعميـ ك البحث العمهي ك خدهة الهجتهع. ك 

ا  األكاديهية يتضح بٍذا أف الحرية ليست غاية في ذاتٍا بؿ كسيمة لتىهية العهمية التعميهية بعىاصٌر

ثراء تكافؤ الفرص في الىهك الهعرفي، ك الثالثة: األساتذة ك البراهج التدريسية ك الطمبة هف خالؿ تكفير  ا 

ؾ هف خالؿ تكفير حرية يتحقؽ ذللجاهعية هف خالؿ اىجازات العمـ كالتراث الحضارم. ك الهىاٌج ا

 (.1997التعبير عف اآلراء)الجعىيىي،كالتفكير ك االختيار 

تتعمؽ باتخاذ القرار األكاديهي األكاديهية  ( بأف الحرية2009كأكضح خكرشيد ك يكسؼ )

ـ تعميهً؟ ككيؼ يككف التعميـ؟ هف الذم يىبغي أف يقدالذم يىبغي تعميهً؟ ك  تتهثؿ بها الهتعمؽ بقضايا

يقكـ بذلؾ  كيؼ؟ ك األكاديهيةالسياسات خطيط األكاديهي ك الذم يقكـ بالت هفكهف الذم يجب تعميهً؟ ك 

هتصؿ بالبراهج األكاديهية ٌذا يعىي أف هحتكل الحرية ك  ؟األكاديهيةكيؼ يهكف تكزيع التهكيالت ؟ ك 

، ك استراتيجيات التقكيـ ك هعايير القبكؿ، ك هتطمبات الدرجة  ك تىظيهٍا )طبيعة الهقرراتاألكاديهية 

البحث ) هجاالت ك  ،ك سبؿ التقكيـ( ،) الهحتكل، ك طرائؽ التدريس ا الهقرراتكقضاي ، الههىكحة(

) التعييف، كالتقكيـ،  ذاتٍاقضايا أعضاء الٍيئة التدريسية عمى الهىح(، ك  البحث العمهي ك الحصكؿ

 التثبيت(.كالترقية، ك 
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 :األكاديهيةأٌداف الحرية  

 تتهثؿ باآلتي: األكاديهيةأف أٌداؼ الحرية  إلى (1992)أشار هرسي 

 تٍيئة الفرصة لمطمبة لتكجيً األسئمة -

 ك حمكؿ لمهشكالت التي يكاجٍٍا الطمبة في الهادة العمهية.أجابات إتقديـ  -

 الكشؼ عف ىقاط الضعؼ لدل الطمبة. -

 الهساعدة عمى تككيف عالقات كدية ك تقارب بيف األساتذة ك الطمبة. -

 ك التفكير الهىطقي ك استخداـ المغة السميهة. تٍيئة الفرصة لمطمبة لمتدرب عمى الىقد البىاء -

 :األكاديهيةهجالت الحرية 

(  ك 2017( ك صالح )1992عدة هجاالت أشار اليٍا هرسي)األكاديهية تتضهف الحرية 

 :يأتيها  ؿيشتهيتهثؿ الهجاؿ األكؿ بهجاؿ حرية الجاهعة ك 

 االستقالؿ اإلدارم:  -

ة في كضع الٍياكؿ ىٍا ، ك أف تككف لٍا حريلمجاهعة حرية في كضع قكاىي تككف       

،  ، كالتىظيـ دارية ك تككف قابمة لمتعديؿ ك تقكـ بكظائؼ التخطيطالتىظيهية ك اإل

 كالرقابة كيككف سير العهؿ بطريقة ديهقراطية.  ، ، كالتىفيذ كاإلشراؼ

 االستقالؿ األكاديهي: -

جٍا ك هىاٌجٍا ك طرائؽ تدريسٍا ك ٌي تعىي حرية الجاهعة في اختيار ىظاهٍا ك براه      

ك أعضاء الٍيئة التدريسية ك سبؿ التقكيـ الهىاسبة ك الهالئهة لمطمبة ك أعضاء ٌيئة 

 التدريس.
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 االستقالؿ الهالي: -

أم عىدها تتعدد هصادر التهكيؿ ، تزداد استقاللية الجاهعة ك تككف قادرة عمى تأدية       

 لمتهكيؿ تزداد تبعيتٍا لمجٍة الههكلة.كظائفٍا ك كمها اعتهدت عمى هصدر كاحد 

يتهثؿ بحرية أعضاء ٌيئة التدريس، ك يقصد بٍا حرية عضك ٌيئة التدريس في فإىً أها الهجاؿ الثاىي 

اختيار الهكضكعات التي يدرسٍا، ك حريتً في تقييـ طمبتً بالطريقة التي يراٌا هىاسبة، ك حريتً في 

 ة الجاهعية ك حريتً في الهشاركات التطكعية.هىاقشة االجراءات ك التعميهات السياسي

عف رأيً في  حريتً بالتعبير هف خالؿك يتهثؿ الهجاؿ األخير في حرية الطالب الجاهعي، كذلؾ 

 ك حريتً بالبحث ك الهشاركة ك التطكير ك االبداع. الهكضكعات جهيعٍا

 األكاديهيةأبعاد الحرية 

حرية البحث العمهي في كؿ ها يٍـ أعضاء ٌيئة هتىكعة فٍي تشهؿ أبعاد  األكاديهية لمحرية 

كلً أف   هعكقاتالتدريس، ك حرية االعتقاد التي تتيح لمفرد الجاهعي أف يعيش حرا في عقائدي دكف 

 لطمبتً،يهارسٍا ضهف فمسفة الهجتهع ك قكاىيىً ،ك حرية االختيار بيف عدد هف البدائؿ فيها يراي هىاسبا 

 (.Boland,2003ر عىً في هختمؼ جكاىب القضايا التي يعيشٍا )حرية الرأم ك التعبي فضال عف

 ٌي: األكاديهية ( أبعادنا أخرل لمحرية 1997ك أضاؼ الجعىيىي )

ك فيٍا يعبر الفرد عف آرائً ك أفكاري بكؿ األكاديهية حرية التفكير كتعد أساسا في الحرية  -

 إخالص ك كضكح.

 عقكليتٍا.درجة أفعاؿ اإلىساف ك يقصد بٍا ضركريتٍا ك ه -

 القرار. كضعحرية الهشاركة في  -
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 :األكاديهية عىاصر الحرية 

ا بيتس ) عىاصر أربعةفي  األكاديهية تتهثؿ الحرية       (:Betts,2007كها ذكٌر

االستقالؿ الداخمي لمهؤسسات الجاهعية ك البحثية، ك يقصد بً االستقالؿ االكاديهي ك  -

الخارجي هف أم سمطة ديىية أك سياسية أك ك ٌذا يعىي عدـ التدخؿ  اإلدارمالهالي ك 

 اجتهاعية في الشؤكف الداخمية لمجاهعات.

البحكث األساسية ك  تهكيؿ تعدد هصادر تهكيؿ ٌذي الهؤسسات ك الذم يتضهف -

 التطبيقية، ككمها تعددت ك زادت هصادر التهكيؿ زادت استقاللية الجاهعة.

االستقرار الكظيفي بهثابة العهكد ، إذ يعد فاألهف الكظيفي لمباحثيف ك األكاديهيي -

 .األكاديهية الفقرم لمحرية 

لمدفاع عف هصالحٍـ  فكجكد جهعية أك هىظهة تقكـ بتهثيؿ الباحثيف ك األكاديهيي -

 بشكؿ فردم أك جهاعي.

 :األكاديهيةهبادئ الحرية 

ـ تمؾ فتمؾ اإلرادة قائهة عمى هبادئ كاضحة، ك هف أٌها يحرؾ سمككً  أٌـاالىساف  إرادةتعد 

ألعضاء ٌيئة التدريس االلتزاـ باألخالؽ ك القيـ ك األفكار ك األكاديهية الهبادئ التي تضبط الحرية 

الرياء، فال يككف ٌىاؾ تىاقض بيف ها يصدر هف عضك ٌيئة التدريس هف رأم أك فكر أك البعد عف 

ك بالتالي يككف أقدر عهؿ هع السمكؾ ك الههارسة ليككف ٌذا العهؿ ترجهة لكؿ ها يتبىاي هف هبادئ 

 (. 1999بشكؿ هسؤكؿ )الطكيؿ، األكاديهية عمى ههارسة الحرية 
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 (1997)الجعىيىي، ك هف تمؾ الهبادئ التي يجب أف يتبىاٌا عضك ٌيئة التدريس ها يأتي:

ك ٌي تعىي الحرص عمى أداء الكاجب كاهال، فيقـك عضك ٌيئة التدريس بذلؾ هف  األهاىة -

 التي تقكـ عمى الهكدة ك االحتراـ طمبتًخالؿ عالقتً هع 

 ك القياـ بٍا عمى أكهؿ كجً. هٍهاتك تعىي االلتزاـ بكؿ ها ككؿ بً هف  الهسؤولية -

الكقت بكؿ ها يعكد عمى عضك ٌيئة التدريس ك هجتهعً بالخير  باستثهاركذلؾ  الفايمة -

 .ك الصالح

 ( ك الذم قصد بٍها ها يأتي:1992فضال عف الجرأة ك هراعاة قيـ الهجتهع المذيف أضافٍها أبك ليؿ )

ٌي صفة اىساىية هحببة ك تعىي قكؿ الحؽ ك الدفاع عىً دكف خكؼ ، ك تىبع تمؾ  الجرأة -

 .دراكً لألهكرإحساس عضك ٌيئة التدريس بالثقة بالىفس ك الكعي ك إالجرأة هف 

 أثىاء في عضك ٌيئة التدريس أف يىشط ك يتعاهؿ هع هجتهعً فعمى هراعاة قيم الهجتهع -

 .األكاديهيةههارستً لحريتً 

يحتـر عضك ٌيئة  أفعىي يك  الًحٍمـٌك  سادسا( فقد أضاؼ هبدأ  1989أها )هصطفى،

التدريس هف يعمـ، ك ال تككف ههارستً لحريتً ههارسة الهتغطرس فيغمب جٍمً حمهً، ك بٍذا فإف 

ير ك التدبير ك ة في التفكههارسة عضك ٌيئة التدريس لحريتً يجب أف تتسـ بالههارسة الكاعية الهتهثم

ا.  االعتبار ك غيٌر

 األكاديهيةهتطمبات الحرية 

عمى الىحك ( 2001فر بعض الهتطمبات كها ذكرتٍا قهبر)اال بد هف تك األكاديهية لتحقيؽ الحرية 

 :اآلتي
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مة لمعهؿ الجاهعي  هسؤوليات الجاهعة - تتجمى هسؤكلياتٍا في تعييف أحسف العىاصر الهٌؤ

درجة الدكتكراي بتهيز، ك الكؼ عف االشتغاؿ بالسياسة الحزبية أك هف الحاصميف عمى 

الدعكية داخؿ الجاهعة؛ هىعا لحدكث صراعات فكرية أك عقائدية أك ذات طبيعة ثقافية، ك 

االلتزاـ بآداب الهٍىة الجاهعية ك التي تجعؿ هف عضك ٌيئة التدريس أٌال لحهؿ رسالة 

 .مبتًطىهكذجا يقتدم بً أالعمـ ك التىكير ك 

هف الركائز األساسية لتأدية العهؿ هف خالؿ األخذ برقابة  تعدك ٌي  صالحيات وظيفية -

ذاتية داخمة في سمطة اإلدارة ك ٌي رقابة تتكزع عمى هستكيات العهؿ داخؿ الجاهعة، ك 

اختصاص الجاهعات بتشكيؿ هجالس التأديب لمىظر في الهخالفات التي تىتٍؾ لكائح 

دارة الىشاط إ، ك احتراـ هشاركة الطمبة بىكعيات صالحة لتهثمٍـ في العهؿ ك آداب الهٍىة 

 ك الحياة الجاهعية.

ك تعد هف األهكر األساسية لمعهؿ الجاد لرفعة العهؿ الهؤسسي داخؿ اهاىات ُهْرِاَية  -

 الحـر الجاهعي ك يتـ ذلؾ هف خالؿ اآلتي:

  ك الحقكؽ. يحدد الهفٍكـ ك الكاجباتاألكاديهية كضع تشريع خاص بالحرية 

  تكسيع اختصاصات الهجمس األعمى لمجاهعات كأعمى ٌيئة حاكهة ك تىكيع شاهؿ

 لمعىاصر الهشاركة فيً.

 ٍاك تىكيع تعزيز الهكارد الهالية الخاصة بالجاهعة. 
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فإىٍا ليس غاية في ذاتٍا بهجرد الحصكؿ عميٍا ك األكاديهية ك هع التأكيد عمى أٌهية الحرية 

 .رتقاء بهستكل التعميـخاللٍا اإلهف  فلكىٍا كسيمة يهك

 :األكاديهيةاوابط الحرية 

فكضى تٍدد الهؤسسات التعميهية ، ك هف ٌذي  إلىالحرية التي ال ضكابط لٍا قد تؤدم 

 :ها يأتي( 2006الضكابط كها حددٌا البغدادم)

 تعاكضكلها هىاقشة في ؼلصا فةرغ في يةربح كفٌمؤه التدريسية الٍيئة ءعضاأ  . 

 رةفت ءىقضاا دبعٌـ ل يهىح ؽح ٌي التدريسية الٍيئة ءعضاأبٍا  يتهتع لتيا يهيةدألكاا يةرلحا 

 تأٌيمية. يبيةرتج

 تعاكضكلها فضه لىتائجا رىشك ثلبحا في تاهة يةربح كفٌمؤه التدريسية الٍيئة ءعضاأ 
 يهي.دألكاا ـجبٍكا ألداء الهالئهة
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  :الدراسات السابقة ذات الصمةثاىيًا:  

هبادئ الدراسة كالتي تتعمؽ ببعض الدراسات العربية كاألجىبية التي تىاكلت هكضكع  تـ عرض

حسب سىة  األحدث إلى، حسب التسمسؿ الزهىي هف األقدـ األكاديهية التربكية ك الحرية  الحككهة

ا  :اآلتيعمى الىحك  ىشٌر

 :التربوية بالحوكهةالسابقة ذات الصمة  دراساتال .2

ٌيكمػة الهجمػس التربكم  إلىالتعرؼ  إلى (Casey-Cooper,2005ر )ككبكاسي ٌدفت دراسة    

لمحككهػة التربكية فػي إحػدل هىػػاطؽ جىػػكب كاليفكرىيػا كقػػد تككىػػت عيىػػة الدراسػػة هػػػف جهيػػع أعضػػاء 

هختصػيف فػي أداة تحميػؿ ىػكعي هقترحػة هػف قبػؿ ال تخدهػتي هجمػػس الحككهػػة التربكية فػي الهقاطعػة كاسٍ 

ػي  تضهىتالقيػاس  ىهػػكذج الهقارىػة، كتحميػؿ السالسػػؿ الزهىيػة ، كهػدل التغيػر أثػالث اسػتراتيجيات ٌك

ىتػائج كػاف هػف بيىٍػا أف ٌػذي الٍيكميػة ىجحػت فػي تطبيػؽ  إلى الدراسةعبػر الكقػت، كقػد تكصػمت 

تحصيمٍـ ك جمػس الحككهػة رٌكػز عمػى احتياجػات الطمبػة الحككهػة التربكية فػي ٌػذي الهىطقػة كأف قيػادة ه

 .الدراسي

عهميػة الحككهػة فػي  كاقع إلىالتعرؼ  إلى ,Hudsone) 2007)ٌيدسكفٌػدفت دراسػة ك        

ىيكيػػكرؾ  كاليةالجاهعػات الخاصػػة كلغػػرض تحقيػػؽ ٌػػذا الٍػػدؼ تػػـ اختيػار جػػاهعتيف خاصػػتيف فػػي 

أف  إلىعضػك ٌيئػػة تػدريس، كتكصػػمت الدراسػة (30)ـ أسػمكب دلفػام لجهػػع الهعمكهػات كهقابمػة كاسػػتخد

 .دكر هجمس الحككهة كاف فعاالن ك أف العالقات بيف أعضاء الهجمس كاىت جيدة
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تحكػػـ الحككهػػة  هدل إلىالتعرؼ  إلىٌدفت بدراسػػة ,Yang, & Li) .0.0)ياىج ك لي  قػػاـك   

ك ،  عمى جاهعة الصيف الشرقيةالدراسة  ك طبقت، الصػيىي فػي التعمػيـ الجػاهعيػزب الشػػيكعي كالحػ

كعالقتٍػا كاألقسػاـ التىظيهيػة  القكاىيفاسػتقاللية الجاهعػة هػف خػالؿ دراسػة  لجهع الهعمكهات تهت دراسة

تـ ك جهػع البياىػات، ل اعضاء هختاريف هف تخصصات هختمفة خهسةعمى  سػتباىةكزعت ا كبالدكلػة 

أف  إلىالدراسػة  . كتكصػػمتأعضاء ٌيئة التدريسهف رؤساء االقساـ ك  ا( شخص15هقابمة هع ) إجراء

اإلبػداع كاالبتكػار كالهقػدرة عمػى  إلىأدل  (كالهسػػاءلة ،كالهشػػاركة ،تطبيػؽ الحككهػة بهبادئٍػا )الشػػفافية

 . ذلػؾ عمػى جػكدة هخرجػات الجاهعة كبشكؿ إيجابيالدكلػة، كاىعكػس  الجاهعػة كباالرتقػاء 
راىي )ك  الرشيدة في  الحككهةكاقع تطبيؽ  إلىالتعرؼ  إلى( بدراسة ٌدفت 2012قاهت الٌز

درجات الرضا  إلىك التعرؼ  ،أعضاء ٌيئة التدريس فيٍا الجاهعات األٌمية السعكدية هف كجٍة ىظر

ريس في الجاهعات األٌمية السعكدية. ك الكشؼ عف الكظيفي كالكالء التىظيهي ألعضاء ٌيئة التد

هدة ك الهسهى الكظيفي، ك ، األكاديهية الرتبة ك الجىس، ك العالقة بيف هتغيرات الدراسة )التخصص، 

درجة الرضا الكظيفي، ك  في الجاهعات األٌمية السعكدية،  الحككهةالخدهة العهمية( ككاقع تطبيؽ 

هع الدراسة عمى جهيع أعضاء ٌيئة التدريس في الكميات هجت اشتهؿدرجة الكالء التىظيهي(. ك ك 

خدـ استبياف كاقع تطبيؽ الحككهة استي ك ( عضك. 300كالجاهعات األٌمية السعكدية. كبمغت العيىة )

ستبياف الرضا الكظيفي، ك إستبياف الكالء التىظيهي.  أف الجاهعات  إلى تكصمت الدراسةك الرشيدة، كا 

بيف  ذات داللة احصائيةالرشيدة بدرجة كبيرة. ك تكجد فركؽ هعىكية  حككهةالاألٌمية السعكدية تهارس 

في الجاهعات األٌمية السعكدية تعزل لهتغيرات الرتبة  الحككهةآراء أفراد العيىة حكؿ كاقع تطبيؽ 

 .الهسهى الكظيفيك  األكاديهية 
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ككهة الجاهعية التحقؽ هف استخداـ أساليب الح إلى (2013حالكة ك طً ) ٌدفت دراسةك     

هعت جي  ك كذلؾ لمحصكؿ عمى أغراض الجكدة في هخرجات التعميـ العالي ،في جاهعة القدس

ك  .كاديهييفيف ك األاإلداريجاهعة هف هكظفي الفرد  (100)كزعت عمى   إستباىةالبياىات هف خالؿ 

بشفافية دكف  دكف تهييز كذلؾ الطمبةأف الجاهعة تعهؿ عمى تطبيؽ الىظاـ بيف  إلىخمصت الدراسة 

القيـ السمبية هثؿ ك إف تطبيؽ الحككهة بشكؿ كبير ، فيالهحسكبية ال تؤثر ك أف المجكء لمغهكض، 

 في تطبيؽ أىظهة الحككهة. الهشكالتالعادات ك التقاليد البالية ٌي جذكر 

درجة تطبيؽ هبادئ  إلىالتعرؼ  إلىدراسة ٌدفت  (2014ل أبك كريـ ك الثكيىي)ك أجر      

هة في كميات التربية في جاهعة حائؿ ك جاهعة الهمؾ سعكد هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة الحكك

(عضكا. 750) عددٌـ ( عضكا هف كاهؿ هجتهع الدراسة البالغ179شهمت عيىة الدراسة )ك التدريس.

 استخدهت االستباىة لجهع البياىات. كأظٍرت الىتائج أف درجة تطبيؽ هبادئ الحككهة كاف هتكسطا.ك 

تقييـ هدل تطابؽ أداء إدارات الجاهعات الفمسطيىية  إلى( 2015ىصار) ٌدفت دراسةك      

بقطاع غزة هع هبادئ الحككهة كبعض هعايير التهيز هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ، كتـ 

( عضك ٌيئة 292( فقرة عمى عيىة الدراسة الهككىة هف عدد )31تطبيؽ استباىة هككىة هف )

ـ  ر، تدريس، تـ اختياٌر  اإلسالهية، كك بطريقة طبقية عشكائية ىسبية هف جاهعات )األٌز

كقد كشفت الىتائج أف هكافقة عيىة الدراسة عمى كاقع التهيز بإدارة التعميـ الجاهعي  .األقصى(

(، بدرجة كبيرة، 3.73) تالفمسطيىي في ضكء تطبيؽ هبادئ الحككهة في جاهعات غزة ككؿ بمغ

الثالثة  الرتبةالثاىية جاء هجاؿ الشفافية ، كفي  الرتبةاألكلى ، كفي  بالرتبةكجاء هجاؿ الهشاركة 
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 الرتبة، كفي  الرشيد الرابعة جاء هجاؿ صىع القرار الرتبةجاء هجاؿ الفعالية كالكفاءة ، كفي 

  .جدت فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لهتغير سىكات الخبرةكي  ك، األخيرة جاء هجاؿ التىافسية

 ههارسة لتطكير استراتيجية اقتراح إلى( Abo alola,2017)أبك العال دراسة   ٌدفت ك       

 أعضاء جهيع الدراسة هجتهع شهؿ كقد. ةالرشيد ةكهك الح خالؿ هف الطائؼ جاهعة في القيادة

 عضك(321)هف تككىت عشكائية عيىة عمى إستباىة طيبقت ك .الطائؼ جاهعة في التدريس ٌيئة

 ةكهك الح ههارسة درجة إلى يىظركف كاىكا التدريس ٌيئة أعضاء أف ائجالىت كأظٍرت. تدريس ٌيئة

 درجة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الىتائج أظٍرت كها. هعتدلةبأىٍا  عهكها ةالرشيد

 إحصائية داللة ذات فركؽ ٌىاؾ ككاىت. ةالرشيد ةكهك الح خالؿ هف القيادة ههارسة كدرجة األٌهية

 لههارسة اآلتية الثالثة األبعاد في فقط العميا األكاديهية  الرتبة لصالح األكاديهية  الرتبة حسب

 . كالهساءلة الفعالة كالهشاركة الشفافية: ةالرشيد ةكهك الح خالؿ هف القيادة

 كهبادئٍا الجاهعية الحككهة هفٍكـ إلى التعرؼ إلى (2017خميفة) دراسة ٌدفتك       

ا، كأخالقياتٍا  في الهؤثرة كالعكاهؿ كأبعادي كعىاصري كأٌهيتً الكظيفي الرضا هفٍكـ ككذلؾ كهعاييٌر

 الرضا بيف العالقة عف كالكشؼ الجاهعية الهؤسسات في الهٍىي األداء هفٍكـ فضال عف هستكاي،

 تككفك . الرشيد كاألداء الحككهة تطبيقات كبيف اليرهكؾ جاهعة في التدريس ٌيئة ألعضاء الكظيفي

 ،عضكا (1077)البالغ عددٌـ  اليرهكؾ جاهعة في يسيةالتدر  ٍيئةال أعضاء هف الدراسة هجتهع

 (110) عدد أفرادٌا بمغ عشكائية عيىة عمى تكزيعٍا ك استباىة تصهيـ تـ الدراسة أٌداؼ كلتحقيؽ

 كالهشاركة بالشفافية الكظيفي الرضا عالقة سؤاؿ في الدراسة عيىة آراءأف  الىتائج أظٍرت كقد .عضكا

قرة تقدـ الجاهعة فالحككهة ، فقد احتمت  هعايير تطبيؽ في كدكري كالفاعمية كالهساكاة كالهساءلة الفاعمة
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كفر الجاهعة دكرات تدريبية األكلى بيىا احتمت فقرة تي  الرتبةالهعىكم ألبحاث التدريسييف الدعـ الهادم ك 

 كبدرجة هتكسطة. األخيرة الرتبة

التربكية ههارسة القادة األكاديهيف لمحككهة ( إلى التعرؼ إلى درجة 2017ٌدفت دراسة الزبف)ك   

بمغ عدد كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس،  ك عالقتٍا بتفكيض السمطة هف في الجاهعات األردىية ك 

ـ بالطريقة الطبقية العشكائية، ك استخدهت استباىتيف 261أفراد العيىة ) ( عضك ٌيئة تدريس تـ اخياٌر

درجة ههارسة القادة األكاديهييف لمحككهة التربكية في الجاهعات أف لجهع الهعمكهات، ك أظٍرت الىتائج 

 ر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هتكسطة.األردىية هف كجٍة ىظ

هفٍكـ الحككهة لدل كؿ  إلى تعرؼال إلىدراسة ٌدفت ب فقد قاها (2017) هٍدم ك القيسي أها  

، الجاهعة الليةاستق)دلء الحككهة ٍا في جاهعة بغداد كفؽ هبايالعمهية كتدريسي األقساـهف رؤساء 

 إلىكالتعرؼ  (، كالهشاركة في صىع القرار الجاهعياإلداريةفصاح كالشفافية، كالرقابة كالهساءلة اإلك 

الكظيفة ، ) حصائية في استجابات عيىة الدراسة لهفٍـك الحككهة بحسب هتغيرمإلا الداللةالفركؽ ذات 

بع كميات هف جاهعة أر العمهية في  األقساـىة الدراسة رؤساء عي ك شهمت، العيىة فراد(ألكالمقب العمهي

 إستباىة تخداهك قد استي  (رئيس قسـ 16هىٍـ  يفتدريسي 107)ـ تمؾ الكميات عددٌ يبغداد كتدريسي

في ك عالية جدا لدل العيىة ككؿ  بأٌهيةف هفٍكـ الحككهة جاء أظٍرت الىتائج أك ،  ابىد 30هككىة هف 

 .األربعة  الهجاالت

 :األكاديهية السابقة ذات الصمة بالحرية  دراساتال

ضاء ٌيئة لدل أعاألكاديهية هفٍكـ الحرية  إلىالتعرؼ  إلى (Keith,1997ٌدفت دراسة كيث)  

(عضك ٌيئة تدريس في خهس جاهعات 89ك شهمت الدراسة ) أٌـ هحدداتٍا. إلىالتدريس ك التعرؼ 
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األكاديهية فكا الحرية أىٍـ عرٌ  إلىخمصت الىتائج ابمة. ك هع البياىات عف طريؽ الهقفي كاليفكرىيا كتـ ج

يار طرائؽ التدريس، تخيقة ك حريتٍـ باالبحكث دكىها تدخؿ اك هضاباىٍا حرية التدريس ك اجراء 

 ختالؼ التخصص أك الكمية.ال تبعاات باختمفت االجاك  يشعركف بأف حريتٍـ هحدكدة ك هقيدة. لكىٍـك 

     

الههارسات هف هدل حرية التعبير ك  إلىالتعرؼ  إلىبدراسة ٌدفت   (Neave,2002)ىييؼكقاـ   

ريكية. يات الهتحدة االهفمكريدا في الكال كاليةالحككهية في  بؿ الهدرسيف في الهؤسسات التربكيةق

اىات. يهدرسا هف الكميات الجاهعية ك اعتهد اسمكب دراسة الحالة لجهع الب 131شهمت الدراسة ك 

في  ـريتٌٍهية الحهاية الهسؤكلة عف حأكدكف ؤ عضاء ٌيئة التدرس يأ فأ لىإتكصمت الدراسة ك 

 هكر الدراسية الهرتبطة بذلؾ.التعبير، فيها يتعمؽ باأل

دارية التحفيزية، تقكيـ إستخداـ األساليب اإل إلىٌدفت   دراسة (Adam,2004) آدـأجرل ك   

لدل  األكاديهية طالؽ الحرية ريكية في هجاؿ إهتغيرات الثقافية في الجاهعات األهلتعاهؿ هع الاككيفية 

تـ استخداـ الهقابمة ك ( عضك ٌيئة تدريس ك 120دراسة هف )عضك ٌيئة التدريس ك تككىت عيىة ال

ألعضاء ٌيئة التدريس فهف دكىٍا ال األكاديهية ف ٌىاؾ حاجة التاحة الحرية أ إلىتكصمت الدراسة 

 تستطيع الجاهعة تحقيؽ أٌدافٍا ك كظائفٍا.

في  األكاديهية درجة ههارسة الحرية  إلىالتعرؼ  إلى( بدراسة ٌدفت 2007قاـ الطراكىة)و  

أعضاء الٍيئة التدريسية في  ىظرهعكقاتٍا هف كجٍة ات االردىية الحككهية ك الخاصة ك الجاهع

استخدهت ك ، (عضكا 520شهمت عيىة الدراسة )، ك (عضك2600عددٌـ ) البالغالجاهعات االردىية 

األكاديهية أظٍرت ىتائج الٌدراسة أٌف الحرية ك  ( فقرة كيٌزعت عمى هجاالت الدراسة66ىة هككىة هف )استبا
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كقد حصمت . التدريسية تهارس بدرجة هتكسطةه  في الجاهعات األردىية هف كجٍة ىظر أعضاء الٍيئة

ات حرية األكلى في الجاهعات الحككهية، في حيف حصمت هعكق الرتبةهعٌكقات حرية الٌتدريس عمى 

  األكلى في الجاهعات الخاصة. الرتبةالبحث العمهي عمى 

دفت دراسة الكالء التىظيهي ك  األكاديهية العالقة بيف الحرية  إلىالتعرؼ  إلى (2008حهداف) ٌك

الرتبة الجىس ك  كفقا الختالؼبياف العالقة ية ك عضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات الفمسطيىكها يراٌا أ

ف هجتهع الدراسة هف جهيع أعضاء الٍيئة التدريسية في جاهعة الىجاح تككٌ ك ك الكمية.  العمهية ك الخبرة

تيرت عيىة طبقية عشكائية بمغ اخجاهعة بيرزيت ، ك جاهعة القدس، كالجاهعة العربية، ك الكطىية ، ك 

 كأخرل لقياس األكاديهية استباىة لقياس الحرية  تاستخدهتدريس. ك  ٌيئة ( عضك300)فرادٌااعدد 

لدل  األكاديهية أف درجة كاقع الحرية  الدراسة هف أٌـ الىتائج التي تكصمت اليٍاالكالء التىظيهي. ك 

 الجاهعات الفمسطيىية كاىت هتكسطة.أعضاء الٍيئة التدريسية  في 

ألعضاء ٌيئة األكاديهية درجة تكافر الحرية  إلىالتعرؼ  إلى (2013الدكسرم)ٌدفت دراسة ك 

لىلقرل ك أـ االتدريس بجاهعة  ع في أداء بدادرجة اإلك األكاديهية العالقة بيف الحرية  إلىالتعرؼ  ا 

ىاث استجاب هىٍـ لالستباىة اإل( عضك هف الذككر ك 300يىة هف )تككىت العأعضاء ٌيئة التدريس. ك 

ىً أكاىت هتكسطة ك األكاديهية الحرية  هف الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة أف درجة تكافرك ( 246)

 بداع لدل أعضاء الٍيئة التدريسية. اإلك درجة األكاديهية يجابية بيف درجة الحرية إعالقة  تكجد

هستكل ههارسة الحرية  إلىالتعرؼ  إلىدراسة ٌدفت  (Al-Madi, 2013الهاضي )أجرت ك 

هف قبؿ أعضاء ٌيئة التدريس في جاهعة آؿ البيت. شهؿ هجتهع الدراسة جهيع أعضاء  األكاديهية 

(عضكا. كلتحقيؽ ٌدؼ 250(عضكا ، ك اختيرت عيىة عشكائية  شهمت )297) ريس عددٌـٌيئة التد
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( فقرة هكزعة عمى أربعة هجاالت: التدريس، كحرية 43الدراسة، تـ استخداـ استباىة هككىة هف )

أف هستكل ههارسة الحرية  إلىالتعبير، كصىع القرار، ك البحث العمهي. كأشارت ىتائج الدراسة 

هف قبؿ أعضاء ٌيئة التدريس في جاهعة آؿ البيت كاف هتكسطا. كجاء التدريس أكال ثـ األكاديهية 

خيرا اتخاذ القرار. ككاىت ٌىاؾ فركؽ ذات داللة احصائية لدرجة أك حرية التعبير، كالبحث العمهي، 

لصالح الذككر.ككاىت ٌىاؾ فركؽ ذات داللة تعزل لهتغير الجىس ك  األكاديهية ههارسة الحرية 

 الهشارؾ. أستاذلصالح رتبة ك  األكاديهية ية تعزل لهتغير الرتبة إحصائ

درجة ههارسة أعضاء ٌيئة  إلىالتعرؼ  إلىبدراسة ٌدفت  (2014األسكد ك عساؼ )قاـ ك 

ـ. ك  األكاديهية التدريس بكميات التربية في الجاهعات الفمسطيىية لمحرية   تاستخدههف كجٍة ىظٌر

حرية ك حرية التعبير، ك هكزعة عمى أربعة هجاالت ٌي: )حرية التدريس، ( فقرة ، 40استباىة هككىة هف )

( عضكا هف أعضاء ٌيئة التدريس بكميات 91حرية البحث العمهي( ك شهمت العيىة )ك اتخاذ القرار، 

كاىت هتكسطة،  األكاديهية أف الحرية  إلىالتربية في الجاهعات بهحافظات غزة. ك خمصت الدراسة 

هجاؿ حرية التعبير كأخيرا هجاؿ  ثـهجاؿ حرية التدريس  أعقبًلقرار الهركز األكؿ فاحتؿ هجاؿ اتخاذ ا

تعزل  األكاديهية ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هتكسطات درجة الحرية البحث العمهي.ك 

 التخصص. ىس كالدرجة العمهية ك لهتغيرات الج

في  األكاديهية قع الحرية هعرفة كا إلى( دراسة ٌدفت 2015الزبكف ك البرجس ) أجرلك 

تككف هجتهع الدراسة هف أعضاء ٌيئة التدريس ك قد الهستكل الجاهعي في الههمكة العربية السعكدية. 

استباىة لتحقيؽ اٌداؼ  ت( عضكا، كاستخده296) عيىة الدراسة بمغ عدد أفرادٌااهعات الشهاؿ ك في ج
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كاىت ٌىاؾ فركؽ سطة ك جاء بدرجة هتك ديهية األكاكاقع الحرية  أظٍرت ىتائج الدراسة أفراسة . ك الد

 .عزل لهتغير الجىس ك لصالح االىاثت األكاديهية حصائية لدرجة ههارسة الحرية ذات داللة إ

دفت دراسة العجمكىي)  لدل  األكاديهية درجة ههارسة الحرية  إلىالتعرؼ  إلى( 2016ٌك

 بمقاء التطبيقية في هحافظات شهاؿلاعضاء ٌيئة التدريس في الكميات الجاهعية التابعة لجاهعة ا

( عضك ٌيئة 170) كزعت عمى عيىة طبقية عشكائية بمغ عدد أفرادٌااستباىة  تخدهالههمكة. كاستي 

أف درجة ههارسة الحرية  إلىتكصمت الدراسة ( عضكا. ك 373هع الدراسة البالغ )تدريس هف هجت

 الرتبةاؿ الهشاركة في صىع القرار عمى ألعضاء الٍيئة التدريسية كاف هتكسطا، فحصؿ هجاألكاديهية 

كاىت ٌىاؾ فركؽ العمهي ك أخيرا هجاؿ التدريس. ك  األكلى يميً هجاؿ خدهة الهجتهع يميً هجاؿ البحث

 تعزل لهتغير الجىس ك لصالح الذككر.  األكاديهية ذات داللة احصائية لدرجة ههارسة الحرية 

د في الجاهعات رؼ درجة الهىاخ األخالقي السائتع إلىٌدفت  فقد( 2017صالح ) أها دراسة      

ـ.األكاديهية عالقتً بدرجة الحرية األردىية الخاصة ك  قد ك  ألعضاء ٌيئة التدريس هف كجٍة ىظٌر

ال س، في الجاهعات األردىية الخاصة هف ك( عضك ٌيئة تدري265تككىت عيىة الدراسة هف )

الجاهعات االردىية الخاصة القي السائد في ياس درجة الهىاخ االخاستباىة لق تاستخدهالجىسيف.ك 

أف درجة  إلىتكصمت الىتائج لدل أعضاء ٌيئة التدريس. ك األكاديهية كأخرل لقياس درجة الحرية 

كاىت ٌىاؾ فركؽ ذات داللة احصائية لدرجة ك  ألعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعة.األكاديهية الحرية 

لصالح الفئة هف لجىس كلصالح االىاث كلهتغير الخبرة ك تعزل لهتغير ا األكاديهية ههارسة الحرية 

 . أقؿ هف عشر سىكات إلىخهس سىكات 
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  همخص الدراسات السابقة هوقع الدراسة الحالية هىٍا: .1

ستعراض الدراسات السابقة ذات الصمة بهتغيرات الدراسة الحالية، يتضح بأىٍا اهف خالؿ  

ختالؼ البيئة ا عمى الرغـ هفاألكاديهية بكية كالحرية التر  هبادئ الحككهة ههارسةعمى أٌهية  إتفقت

تفؽ كاضحا ألٌهية الدراسة الحالية، كاكالهتغيرات التي تىاكلٍا الباحثكف فيٍا اإل أىٍا قد شكمت تصكرا 

ي الجىس ك  الكسيطةعمى الهتغيرات  بعضٍا كسىكات األكاديهية الرتبة التي تىاكلتٍا ٌذي الدراسة ٌك

لها لٍا هف تأثير  (2013) الدكسرمكدراسة   (2014)األسكد كعساؼ اسةكدر  التخصصك  الخبرة

 .األكاديهية الحرية  درجة ههارسة هبادئ الحككهة التربكية ك فيكاضح 

في  األكاديهية  األقساـدرجة ههارسة رؤساء  إلىالتعرؼ  إلى فقد ٌدفتأها الدراسة الحالية 

الحرية  ههارسة ادئ الحككهة التربكية كعالقتٍا بدرجةالجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهب

ـ. األكاديهية   ألعضاء ٌيئة التدريس هف كجٍة ىظٌر

درجة ههارسة هبادئ يتعمؽ ب لقد تبايىت أحجاـ العيىات في الدراسات السابقة ذات الصمة فيها       

 عضك ٌيئة تدريس (30)يف تراكحت أحجاـ العيىات في الدراسات السابقة ذات الصمة، هاب إذ الحككهة

 أبك العالكها جاء في دراسة  عضكا (321)إلى,Hudsone) 2..0)سكفدٌي  كها جاء في دراسة

(Abo alola,20170) 

كها جاء في عضك ٌيئة تدريس ( 91)هف اتأحجاـ العيى تراكحت فقد، األكاديهية محرية أها بالىسبة ل

 (.2007)دراسة الطراكىةكها جاء في يس عضك ٌيئة تدر (520)إلى (2014)األسكد ك عساؼدراسة 

عضك ٌيئة تدريس هف ثالث  (242فقد بمغ )أها بالىسبة لحجـ العيىة في ٌذي الدراسة،    

 . جاهعات خاصة
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 بعضستخدـ اة لجهع البياىات كها ككسيم ستباىةاإل فيٍا هتخدً ستي ا السابقة هعظـ الدراساتإف    

 ,Keithك دراسة كيث ) (Adam,2004)آدـدراسة هثؿ ة هف الدراسات السابقة ذات الصمة الهقابم

 .,Hudsone) 2007) ٌيدسكفك دراسة  (1997

األكلى تتعمؽ  ستباىةاإل كاىتىتيف لجهع الهعمكهات، إستخداـ إستبا فتـأها بالىسبة لٍذي الدراسة    

 عهاف لهبادئفي الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة  األكاديهية  األقساـسة رؤساء ر درجة ههاب

ألعضاء  األكاديهية الحرية  ههارسة بدرجة فتعمقتالثاىية  ستباىةأها بالىسبة لإل ك الحككهة التربكية

  . ٌـر ظهف كجٍة ىٌيئة التدريس 

ستفادت الباحثة هف الدراسات السابقة ذات الصمة هف خالؿ تكسيع هجاؿ اإلطالع كالهعرفة اك    

كضكعي الدراسة كفي إغىاء هيقدهة الدراسة كهشكمتٍا كاألدب الىظرم، هف الىاحية الىظرية فيها يتعمؽ به

، ككيفية إختيار العيىة كأم هف الطرؽ اإلحصائية تطبيقٍااإلستباىة كطريقة  تطكيرفضالن عف كيفية 

 ٌي األىسب.

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة اإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة اإلجراءات
ا لهىٍج الٌدراسة الهستخدـ، كهجتهعٍا كعٌيىتٍا كأداتيٍا، كصدؽ تٌضهف ٌذا الفص ؿ عرضن

جراءات الٌدراسة كذلؾ عمى الٌىحك اآلتي:  األداتيف كثباتٍها، فضالن عف الهعالجة اإلحصائٌية لمبياىات كا 

 :الُهستخدم هىٍج الدراسة

بكصفً الهىٍج الهالئـ في ٌذي الدراسة،  ياإلرتباطستخداـ الهىٍج الكصفي با ةالباحث قاهت      

 كسيمة لجهع البياىات. ستباىةإستخداـ اإل تـلمدراسة الحالية، كها 

 :هجتهع الدراسة

في هحافظة أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة هف هجتهع الدراسة  تٌككف

ت التعميـ عتهاد لهؤسساكفقا إلحصائيات ٌيئة اإل ضاء هكزعيفعأ(  1634عهاف ، كالبالغ عددٌـ )

 ( يكضح تكزيع أفراد هجتهع الدراسة.1ك الجدكؿ ) (،2017/2018العالي لمعاـ الدراسي)
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 (2الجدول )

توزيع أفراد هجتهع الدراسة هن أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىّية الخاّصة في هحافظة 
 حسب الجىس.العاصهة عّهان 

 الجاهعة
 الجىس

 الهجهوع
 إىاث ذكور

اف العربيةعهٌ   89 23 112 

 169 51 118 الشرؽ األكسط

 256 88 168 عٌهاف األٌمية

 254 57 197 العمـك التطبيقية

 223 42 181 اإلسراء

 227 70 157 البترا

 255 60 195 الزيتكىة األردىٌية

 98 13 85 األهيرة سهية لمتكىكلكجيا

 40 12 28 الجاهعة العربية الهفتكحة

 1634 416 1218 الهجهوع
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 عيىة الدراسة:

عشكائية تككىت هف ثالث عيىة عىقكدية  األكلى اختيرت عمى هرحمتيف: الدراسة عيىة اختيارتـ 

، كقد بمغ عدد أفراد األردىية ، كجاهعة الزيتكىة جاهعات ك ٌي: جاهعة الشرؽ األكسط، كجاهعة البترا

 عيىة طبقية عشكائية ىسبيةتـ اختيار . ك في الهرحمة الثاىية ( عضك ٌيئة تدريس651الهجتهع )

عضك ٌيئة تدريس هف كال الجىسيف،  242 أفرادٌا حسب الجىس هف الجاهعات الثالث، بمغ عددٌا

سي كهكرجاف جتحديد حجـ العيىة هف حجـ الهجتهع الذم أعدي كري جدكؿ إلىكذلؾ بالرجكع 

(1970،Krejcie & Morgan). ( يبيف ذلؾ.2ك الجدكؿ ) 

 (1الجدول )

 حسب الجىس الخاصة الثالث األردىية عيىة الدراسة في الجاهعاتأفراد  توزع

 الجىس الجاهعة
حجم 
 حجم العيىة  الهجتهع

 جاهعة الشرؽ األكسط
 44 118 ذككر
 19 51 إىاث

 63 169 الهجهكع

 جاهعة البترا 
 58 157 ذككر
 26 70 إىاث

 84 227 الهجهكع

 األردىية جاهعة الزيتكىة
 73 195 ذككر
 22 60 إىاث

 95 255 الهجهكع

 الهجهوع
 175 470 هجهكع الذككر
 67 181 هجهكع اإلىاث

 242 651 الكميالهجهكع 
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 :الدراسة أداتا

بدرجة ههارسة هبادئ الحككهة  تعمقتاألكلى  ستباىةاإلإستباىتيف لجهع البياىات،  استخداـ تـ      

الثاىية  ستباىةكاإل .هحافظة عهاففي عات األردىية الخاصة في الجاه األقساـرؤساء لدل  التربكية

 المتيف قاهت، ك األكاديهية أعضاء ٌيئة التدريس في ٌذي الجاهعات لمحرية بدرجة ههارسة تعمقت

 ا.هبتطكيٌر ةالباحث

 الحوكهة التربوية":هبادئ األداة األولى" إستباىة 

في األكاديهية ساء األقساـ رؤ بتطكير إستباىة لقياس درجة ههارسة  ةالباحث تقاه

دراسة  إلىكذلؾ بالرجكع ، لهبادئ الحككهة التربكية في هحافظة عهاف الجاهعات األردىية الخاصة

كقد تككىت اإلستباىة  . (2013هطر ك ىكر)، ك دراسة (2013دراسة حالكة ك طً)ك ،  (2017الزبف)

 ي كاآلتي:، ٌك ( فقرة هكزعة عمى أربعة هجاالت37بصيغتٍا األكلية هف )

 (.9-1)ٌي هف  ،تسع فقراتهف  ، كقد تككفالشفافيةجاؿ ه

 (.17-10)ٌي هف  ، تككف هف ثهاىي فقرات، كقد الهشاركةهجاؿ 

 (.28-18)ٌي هف ،  إحدل عشرة فقرةهف تككف ، كقد الهساءلةهجاؿ 

 (37-29) ٌي هف ، تسع فقراتهف تككف كقد  اإلستقالليةهجاؿ 

( الخهاسي، Likertإلستباىة كزف هتدرج كفؽ سيمـ ليكرت )كقد تـ إعطاء جهيع فقرات ا

أعمى  (دائهان )ككاىت أبداؿ اإلجابة كاآلتي: دائهان، غالبان، أحياىان، ىادران، أبدان. كقد تـ إعطاء البديؿ 
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ي خهس درجات كالبديؿ   (ىادران )ثالث درجات، كالبديؿ  (أحياىان )أربع درجات، كالبديؿ  (غالبان )درجة ٌك

 ( يبيف االستباىة بصيغتٍا األكلية.1ك الهمحؽ ) درجة كاحدة. (أبدان )كالبديؿ  درجتيف،

 :"التربوية هبادئ الحوكهةإستباىة " أداة الّدراسة األولىصدق 

اإلستباىة بصكرتٍا ، إذ تـ عرض اإلستباىةلمتأكد هف صدؽ  الصدؽ الظاٌرم ستخدـأي 

لعاهميف في الجاهعة األردىية كجاهعة الشرؽ أعضاء ٌيئة التدريس احكهيف هف هي  تسعةعمى األكلية 

( ييبيف 2كالهمحؽ )دارة األعهاؿ إ ؽ التدريس كائالهىاٌج ك طر  كاألكسط في تخصص اإلدارة التربكية 

، كهدل كضعت تحتٍاكـ عمى هدل إىتهاء الفقرات لمهجاالت التي ، كذلؾ لمحي أسهاء الهحكهيف

ؿ ٌي بحاجة   حصمتلتعديؿ الهقترح، إذ تـ إختيار الفقرات التي كا ؟تعديؿ إلىصالحية الفقرات ٌك

 التعديالت الهقترحة هف ًقبؿ الهحكهيفإجراء  كتـ%( هف الهحكهيف أك أكثر، 80عمى هكافقة بىسبة )

( هف هجاؿ الهساءلة. كعميً 25ك ) (24( ك )23تـ حذؼ الفقرات ) ك قدبعض الفقرات، عمى 

كالهمحؽ ( فقرة، كبذلؾ عيدت اإلستباىة صادقة، 34عمى )تشتهؿ أصبحت اإلستباىة بصكرتٍا الىٍائية 

 ييبيف اإلستباىة بصيغتٍا الىٍائية.( 3)

 :"الحوكهة التربوية إستباىة هبادئ" ثبات أداة الّدراسة األولى

ـٌ التٌأٌكد هف ثبات أداة الٌدراسة األكلى،   خالؿ اإلجراءات اآلتية: هف ت

عادة الخت  :  (test-retest) بار(أّوًل: طريقة ) الختبار وا 

ـٌ تطبيؽ االستباىة عمى عٌيىة هكٌكىة هف ) ( عضك ٌيئة تدريس هف خارج عٌيىة الٌدراسة، 25ت

كبعد هركر أسبكعيف عمى الٌتطبيؽ األٌكؿ جرل إعادة تطبيؽ االستباىة عمى أفراد العٌيىة أىفسٍـ هٌرة 
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ي باستخداـ هعاهؿ ارتباط بيف الٌتطبيقيف األٌكؿ كالثٌاى اإلرتباطأخرل، كحيسب هعاهؿ 

لمهجاالت  اإلرتباطكتراكحت قيـ هعاهؿ ( 0.89فبمغت قيهة هعاهؿ االرتباط )،  (Pearson)بيرسكف

في ضكء قيـ  ( كقد عٌدت ٌذي القيـ هىاسبة ألغراض ٌذي الٌدراسة 0.85( ك)0.82ها بيف )  األربعة

 ( يبٌيف ٌذي القيـ.3، كالجدكؿ )القةهعاهالت الثبات التي تكصمت إليٍا الدراسات السابقة ذات الع

 (3الجدول )

و لألداة ككل بطريقة  الحوكهة التربويةاستباىة لهجالت هعاهالت الثّبات قيم 
 باستخدام هعاهل ارتباط بيرسون(   test-retestالختبار و اعادة الختبار )

 

 

 

 

 

 :ثاىًيا: طريقة الّتساق الّداخميّ 

( إليجاد هعاهؿ االتساؽ الداخمي إلستباىة Cronbach-Alpha)ألفا -استخداـ هعادلة كركىباختـ 

( 0.85االستباىة ها بيف ) االتلهجكقد تراكحت قيـ هعاهؿ االٌتساؽ الٌداخمٌي الحككهة التربكية، 

هعاهؿ اإلتساؽ الداخمي ، استىادا إلى قيـ كقد عٌدت ٌذي القيـ هىاسبة ألغراض ٌذي الٌدراسة ،( 0.90ك)

 ( يبٌيف ذلؾ.4كالجدكؿ ) الدراسات السابقة ذات الصمة، التي تكصمت إليٍا

 هعاهل ارتباط بيرسون الهجال التسمسل

 0.85 االستقاللية 1

 0.84 الشفافية 2

 0.83 الهشاركة 3

 0.82 الهساءلة 4

 0.89 الدرجة الكمية  لألداة 
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 (4الجدول )
باستخدام  التربويةالحوكهة  استباىة لهجالتقيم هعاهل الّتساق الّداخمّي 

 ألفا-هعادلة كروىباخ
 

 

 

 

 :"األكاديهيةإستباىة الحرية "  األداة الثاىية

لتدريس في الجاهعات أعضاء ٌيئة ابتطكير إستباىة لقياس درجة ههارسة  ةالباحث تقاه

صالح دراسة  إلىكذلؾ بالرجكع ، األكاديهية لمحرية  في هحافظة العاصهة عهاف األردىية الخاصة

كقد تككىت اإلستباىة بصيغتٍا ( 2008( ك دراسة حهداف )2016( ك دراسة العجمكىي )2017)

ي كاآلتي: ة( فقرة هكزعة عمى خهس27األكلية هف )  هجاالت، ٌك

 (.5-1)هف  ،خهس فقراتهف  ، كقد تككفف الرأمالتعبير عجاؿ ه

 (.10-6)هف  ،  خهس فقراتهف  ، كقد تككفصىع القرار عهمية الهشاركة فيهجاؿ 

 (.15-11)هف ،  خهس فقراتهف  ، كقد تككفالبحث العمهيهجاؿ 

 (22-16) هف فقرات، سبعهف كقد تككف  الهحتكل التدريسي ك طرائؽ التدريسهجاؿ 

 (27-23) هف ، خهس فقراتهف  كقد تككفع هجاؿ خدهة الهجته

 هعاهل الّتساق الداخمي الهجال الّتسمسل

 0.87 االستقاللية 1

 0.90 الشفافية 2

 0.85 الهشاركة 3

 0.86 الهساءلة 4
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( الخهاسي، ككاىت Likertكقد تـ إعطاء جهيع فقرات اإلستباىة كزف هتدرج كفؽ سيمـ ليكرت )     

أبداؿ اإلجابة كاآلتي: دائهان، غالبان، أحياىان، ىادران، أبدان. كقد تـ إعطاء البديؿ )دائهان( خهس درجات 

البديؿ )أحياىان( ثالث درجات، كالبديؿ )ىادران( درجتيف، كالبديؿ )أبدان( كالبديؿ )غالبان( أربع درجات، ك 

 بصيغتٍا األكلية.األكاديهية ( يبيف استباىة الحرية 1كالهمحؽ )، درجة كاحدة

 :"األكاديهية الحرية إستباىة " الثاىيةأداة الّدراسة صدق 

 تسعة عمى داةألا رضع ؿخال فه ،الظاٌرم الصدؽ اعتهاد ـت داةألا دؽص فه دلمتأك       

الجاهعة األردىية  فيك إدارة االعهاؿ  يةكبرلتا كـلعما تكميا في رةلخبكا اإلختصاصذكم  فه فهحكهي

ؿ ٌي  ،الفقرات  صالحية  دله  فه  دلمتأك  ؾلكذ كجاهعة الشرؽ األكسط  أك  ؿيدتع لىإ ة بحاج ٌك

  تـ إختيار  ك قد  .ذؼح

التعديالت %( هف الهحكهيف أك أكثر، كتـ إجراء 80ة )التي حصمت عمى هكافقة بىسب الفقرات

( 27حذؼ أم فقرة. كعميً بقيت اإلستباىة بصكرتٍا الىٍائية عمى ) بدكفبعض الفقرات،  عمىالهقترحة 

 ( ييبيف اإلستباىة بصيغتٍا الىٍائية.3فقرة، كبذلؾ عيدت اإلستباىة صادقة، كالهمحؽ )

  :"األكاديهية الحرية  إستباىة" الثاىيةأداة الّدراسة ثبات 

ـٌ التٌأٌكد هف ثبات أداة الٌدراسة الثٌاىية هف خالؿ اإلجراءات اآلتية:   ت

عادة الختبار(   :   (test-retest)أّوًل: طريقة )الختبار وا 

( عضك ٌيئة 25هكٌكىة هف )( عمى عيىة test-retestعادة االختبار )إار ك يطبقت طريقة االخت

كبعد هركر أسبكعيف جرل إعادة  العيىة ، إذ طبٌقت االستباىة عمى أفرادالٌدراسةتدريس هف خارج عٌيىة 
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بيف الٌتطبيقيف األٌكؿ كالثٌاىي  اإلرتباط عمى أفراد العٌيىة أىفسٍـ، كتـٌ حساب هعاهؿ  لالستباىة تطبيؽال

كحت قيـ ، كترا(0.88كقد بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط لالداة ككؿ ) باستخداـ هعاهؿ ارتباط بيرسكف

كقد عٌدت ٌذي القيـ هىاسبة ألغراض ٌذي (، 0.80( ك )0.86ها بيف ) لمهجاالتاإلرتباط هعاهؿ 

( 5، كالجدكؿ)بىاء عمى ها تكصمت إليً الدراسات السابقة ذات الصمة هف قيـ هعاهالت الثبات الٌدراسة

 يبيف ذلؾ.

 (5الجدول )

األكاديهية الحرية تباىة اس لهجالتألداة الدراسة ككل و  قيم هعاهالت الثّبات
باستخدام هعاهل اتباط ( test-retestبطريقة الختبار و إعادة الختبار )

 بيرسون
 هعاهل ارتباط بيرسون الهجال الّتسمسل

 0.80 الهحتكل التدريسي كطرائؽ التدريس 1

 0.83 التعبير عف الرأم 2

 0.83 خدهة الهجتهع 3

 0.86 البحث العمهي 4

 0.85 عهمية صىع القرار الهشاركة في 5

 0.88 الٌدرجة الكمٌية
 الّتساق الّداخمّي:ثاىًيا: طريقة 
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خمي إلستباىة ( إليجاد هعاهؿ االتساؽ الداCronbach-Alpha)ألفا -هعادلة كركىباخ تستخدهأي 

كقد  (،0.84( ك)0.90تراكحت  قيـ هعاهؿ االٌتساؽ الٌداخمٌي لالستباىة  ها بيف )كقد األكاديهية الحرية 

 ( يبيف ذلؾ. 6كالجدكؿ) ،  هىاسبة ألغراض ٌذي الٌدراسة عٌدت ٌذي القيـ

 (6الجدول )
باستخدام هعادلة األكاديهية الحرية استباىة لهجالت قيم هعاهل الّتساق الّداخمّي 

 (Cronbach-Alpha)ألفا-كروىباخ

 

 

 

 

 

 هتغيرات الدراسة:

 :الهتغيرات ىكعيف هف اشتهمت الدراسة عمى

 : الكسيطة الهستقمةالهتغيرات   -

o ذكر ك أىثى :ك لً فئتاف :الجىس 

o  ك لٍا ثالثة هستكيات: :يةاألكاديهالرتبة  

 .هساعد أستاذهشارؾ،   أستاذ، أستاذ

 هعاهل الّتساق الداخميّ  الهجال الّتسمسل

 0.85 ؽ التدريسالهحتكل التدريسي كطرائ 1

 0.86 التعبير عف الرأم 2

 0.88 خدهة الهجتهع 3

 0.84 البحث العمهي 4

 0.90 الهشاركة في عهمية صىع القرار 5
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o ك لٍا ثالثة هستكيات:  الخبرة 

o  أقؿ هف خهس سىكات – 1هف 
o  أقؿ هف عشر سىكات إلىسىكات  5هف 
o عشر سىكات فأكثر 

o ك لً هستكياف التخصص: 

 عمهي ، إىساىي

 :الهتغيرات التابعة   -

o .درجة ههارسة هبادئ الحككهة التربكية 

o األكاديهيةة ههارسة الحرية درج. 

 الهعالجات اإلحصاةية:

 ستخداـ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية:با ةالباحث قاهت

 إستخداـ الهتكسطات الحسابية كاإلىحرافات الهعيارية كالرتب تـ السؤاليف األكؿ كالثاىي عف لإلجابة .2

 .ك الدرجة

كالجداكؿ اإلحصائية لهعرفة الداللة بيرسكف إرتباط إستخداـ هعاهؿ تـ لإلجابة عف السؤاؿ الثالث  .1

 .اإلرتباط الهعىكية لقيهة هعاهؿ 

لعيىتيف ( t-testبإستخداـ اإلختبار التائي ) ةالباحث قاهتلإلجابة عف السؤاليف الرابع كالخاهس  .3

، كتحميؿ التبايف األحادم فيها يتعمؽ بهتغيرم ك التخصص فيها يتعمؽ بهتغير الجىسهستقمتيف 

  .األكاديهيةالرتبة الخبرة ك 
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( إليجاد هعاهؿ اإلتساؽ الداخمي لألداتيف، Cronbach-Alphaتـ إستخداـ هعادلة كركىباخ ألفا ) .4

بطريقة اإلختبار ك إعادة  ستخداـ هعاهؿ إرتباط بيرسكف لمتحقؽ هف ثبات أداتي الدراسةأي  ك

 .اإلختبار

 

 

 إجراءات الدراسة:

  :باإلجراءات اآلتيةالباحثة  طكير األداتيف قاهتبعد تحديد هجتهع الدراسة ك اختيار عيىتٍا ك ت

  ًالتعميـ كزارة  إلىالحصكؿ عمى كتاب تسٍيؿ هٍهة هف جاهعة الشرؽ األكسط هكج

ك البحث العمهي، لتسٍيؿ هٍهة الباحثة في تطبيؽ دراستٍا عمى بعض  العالي

 ( يبيف ذلؾ.4الجاهعات األردىية الخاصة ك الهمحؽ)

  لتطبيؽ  ك البحث العمهي التعميـ العاليهٍهة هف كزارة الحصكؿ عمى كتاب تسٍيؿ

 .( يبيف ذلؾ5ك الهمحؽ)جاهعة الزيتكىة األردىية الدراسة في 

  لتطبيؽ  التعميـ العالي ك البحث العمهيالحصكؿ عمى كتاب تسٍيؿ هٍهة هف كزارة

 .( يبيف ذلؾ6ك الهمحؽ)جاهعة البترا الدراسة في 

  جاهعة الشرؽ األكسط ،  د العيىة في الجاهعات الثالثعمى أفرا تكزيع اإلستباىتيفتـ (

 (جاهعة الزيتكىة األردىية، ك جاهعة البترا ك

  جهع اإلستباىات كرصد البياىات في جداكؿ خاصة. تـ 

  إحصائيان.ك هعالجتٍا تحميؿ البياىات تـ 
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 الىتائج كهىاقشتٍا. استخالص تـ 

 .)كتابة التقرير )تقرير الرسالة 

 

 صحيح:إجراءات الت

 كفقا لمهعادلة اآلتية: لهبادئ الحككهة التربكية األكاديهية  األقساـههارسة رؤساء تحديد درجة  تـ

     
 

 
 
   

 
 

القيهة العميا لمبديؿ القيهة الدىيا لمبديؿ
عدد الهستكيات

 

 ( 2.33 - 1)لدرجة الهىخفضة هف تككف ا: كبذلؾ 

 ( 3.67 - 2.34)تككف الدرجة الهتكسطة هف   

  ( 3.68-5 ) ة هفػػػػػػتككف الدرجة الهرتفع

ههارسة أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية تطبيؽ الهعادلة ذاتٍا لتحديد درجة  ك تـ

 . األكاديهيةالخاصة لمحرية 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 ىتاةج الدراسة
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 الفصل الرابع
 ىتاةج الدراسة

ائج الدراسة التي تـ التكصؿ إليٍا هف خالؿ اإلجابة عف أسئمتٍا، كعمى تىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضان لىت  

 الىحك اآلتي:

في األكاديهية ههارسة رؤساء األقسام  درجةها الىتاةج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال األول: أول:

أعااء هن وجٍة ىظر  الحوكهة التربوية الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ 

 ؟ة التدريس ٌية

لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالرتب لدرجة 

 الحككهة التربكية هبادئ  لهجاالت في الجاهعات األردىية الخاصةاألكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ 

 ( ييبيف ذلؾ.7هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ، كالجدكؿ )

 (7الجدول )

األكاديهية لهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب لدرجة ههارسة رؤساء األقسام ا
هن وجٍة ىظر و لألداة ككل الحوكهة التربوية  لهجالت هبادئفي الجاهعات األردىية الخاصة 

 أعااء ٌيةة التدريس هرتبة تىازليًا.

 الدرجة ةالرتب الهعياري الىحراف الحسابي الهتوسط الهجال الرقم

 هرتفعة 1 0.56 4.07 االستقاللية 4
 هرتفعة 2 0.59 3.80 الشفافية 3
 هتكسطة 3 0.62 3.66 الهشاركة 2
 هتكسطة 4 0.63 3.63 الهساءلة 1
 هرتفعة 0.49 3.80 الدرجة الكمية 
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في األكاديهية ( أٌف الهتكٌسط الحسابٌي لدرجة ههارسة رؤساء األقساـ 7ييالحظ هف الجدكؿ )

في  الدرجة ريس جاء عضاء ٌيئة التدأجاهعات األردىية الخاصة لمحككهة التربكية هف كجٍة ىظر ال

(، كها جاءت 0.49( باىحراؼ هعيارٌم )3.80لمٌدرجة الكمٌية ) الهرتفعة، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابيٌ 

(، 3.63 -4.07في الدرجتيف الهرتفعة كالهتكسطة كتراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف ) الهجاالت

( 0.56(، كاىحراؼ هعيارٌم )4.07"االستقاللية" بهتكٌسط حسابٌي ) هجاؿكجاء في الٌرتبة األكلى 

(، كبدرجة 0.59( كاىحراؼ هعيارٌم )3.80"الشفافية" بهتكٌسط حسابٌي ) هجاؿكبدرجة هرتفعة، يميً 

( كاىحراؼ هعيارم 3.66)"الهشاركة" بهتكسط حسابي  هجاؿهرتفعة، كجاء في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة 

( كاىحراؼ 3.63"الهساءلة" بهتكٌسط حسابٌي ) هجاؿ( كبدرجة هتكسطة، كجاء في الٌرتبة األخيرة 0.62)

 ( كبدرجة هتكسطة.0.63هعيارٌم )

 فكاىت الٌىتائج عمى الٌىحك اآلتي: هجاؿأٌها بالٌىسبة لفقرات كٌؿ 

 "الستقاللية" : هجال .2

ـٌ إيجاد الهتكٌسطات          ، "االستقاللية" هجاؿلفقرات لدرجة كاالحسابٌية كاالىحرافات الهعيارٌية كالٌرتب  ت

 ( ييبٌيف ذلؾ.8كالجدكؿ )عضاء ٌيئة التدريس، أهف كجٍة ىظر 
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 (8الجدول)

"الستقاللية" هن  هجالالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب والدرجة لفقرات 
عهان هرتبة  هحافظةريس في الجاهعات األردىية الخاصة في وجٍة ىظر أعااء ٌيةة التد

 تىازليًا.

 الفقرات الرقم
 الهتوسط
 الحسابي

 الىحراف
 الهعياري

 الدرجة الرتبة

27 
تىتىهتع ادارة الجاهعة باالستقاللية في إدارة شؤكىٍا 

 الهالية.
 هرتفعة 1 0.74 4.20

30 
 تيحدد ادارة الجاهعة احتياجاتٍا هف أعضاء ٌيئة

 التدريس في ضكء الخطة الهعتهدة.
 هرتفعة 2 0.75 4.19

26 
تيراعي االستقاللية صىاعة القرارات الجاهعية 

 .اإلدارمالهتعمقة بالعهؿ 
 هرتفعة 3 0.71 4.05

28 
تيهىٌكف هيىاخات االستقاللية ادارة الجاهعة هف 

 استقطاب أعضاء ٌيئة تدريس أكفياء.
 هرتفعة 4 0.82 4.04

33 
رة الجاهعة الهخصصات الهالية الالزهة تيكفر ادا

 لمبحث العمهي.
 هرتفعة 5 0.90 4.03

32 
تىعتهد ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا لركاتب 

 أعضاء ٌيئة التدريس.
 هرتفعة 6 0.82 4.02

29 
تيراعي االستقاللية صىاعة القرارات الجاهعية 

 الهتعمقة بالهىاٌج الدراسية.
 هرتفعة 7 0.75 4.01

31 
بع ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا لمترقيات تىتٌ 

 العمهية.
 هرتفعة 8 0.89 4.00

 هرتفعة 0.56 4.07 الدرجة الكمية
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في الجاهعات األردىية األكاديهية ( أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ 8يتبٌيف هف الجدكؿ )

، إذ بمغ الهتكٌسط "االستقاللية" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعةهجاؿ الخاصة ل

، الدرجة الهرتفعةفي  الهجاؿ(، كجاءت جهيع فقرات ٌذا 0.56( باىحراؼ هعيارٌم )4.07الحسابٌي )

( التي 27(، كجاءت في الٌرتبة األكلى الفقرة )4.00-4.20فقد تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

( 4.20كىٍا الهالية. " بهتكٌسط حسابٌي )" تىتىهتع ادارة الجاهعة باالستقاللية في إدارة شؤ تىٌص عمى 

( التي تىٌص عمى تيحدد ادارة الجاهعة 30(، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )0.74كاىحراؼ هعيارم )

( كاىحراؼ 4.19احتياجاتٍا هف أعضاء ٌيئة التدريس في ضكء الخطة الهعتهدة." بهتكٌسط حسابٌي )

تيراعي االستقاللية ( التي تىٌص عمى " 29قبؿ األخيرة الفقرة )(، كجاءت في الٌرتبة ها 0.75هعيارٌم )

( كاىحراؼ هعيارٌم 4.01" بهتكٌسط حسابٌي )صىاعة القرارات الجاهعية الهتعمقة بالهىاٌج الدراسية

تىتٌبع ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا ( التي تىٌص عمى " 31(، كفي الٌرتبة األخيرة جاءت الفقرة )0.75)

 (.0.89( كاىحراؼ هعيارم )4.00" بهتكٌسط حسابٌي )لمترقيات العمهية. 

 " الشفافية" هجال  .1

ـٌ إيجاد الهتكٌسطات الحسابٌية كاالىحرافات الهعيارٌية كالٌرتب           ، "الشفافية" هجاؿلفقرات لدرجة كات

 ( ييبٌيف ذلؾ.9لجدكؿ )كاٌيئة التدريس،  أعضاء هف كجٍة ىظر
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 (  9الجدول) 

"الشفافية" هن وجٍة  هجالالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب والدرجة لفقرات 

 عهان هرتبة تىازليًا. هحافظةىظر أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في 

 الفقرات الرقم
 الهتوسط

 الحسابي

 الىحراف

 الهعياري
 الدرجة الرتبة

9 
تيطىٌبؽ اإلجراءات ذات العالقة بالعاهميف بكضكح 

 )الترقية، التعييف، التقاعد...الخ(
 هرتفعة 1 0.79 4.02

ا. 8  هرتفعة 2 0.61 3.91 تيقٌكـ الجاهعة براهجٍا باستهرار هف أجؿ تطكيٌر

ٌدد السياسة الهالية لمجاهعة بكضكح. 7  هرتفعة 3 0.79 3.84 تيحى

6 
ؤساء األقساـ هبدأ تبادؿ الهعمكهات بيف يدعـ ر 

 العاهميف.
 هرتفعة 4 0.84 3.83

 هرتفعة 5 0.81 3.77 تىتىسـ التعميهات الهطبقة في الجاهعة بالكضكح 2

3 
ييحدد دكر هجمس الحككهة بكضكح في أىظهة 

 الجاهعة
 هرتفعة 6 0.92 3.76

4 
يىعي أعضاء ٌيئة التدريس األدكار الهىىيكطة بٍـ 

 الحككهة. لتحقيؽ
 هرتفعة 7 0.85 3.73

 هتكسطة 8 0.84 3.67 تيطبؽ التعميهات عمى جهيع العاهميف دكف تهييز. 5

1 
ييشٌكؿ هجمس الحككهة في الجاهعة بطريقة 

 ديهقراطية. 
 هتكسطة 9 0.89 3.65

 هرتفعة 0.59 3.80 الدرجة الكمية
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في الجاهعات األردىية اديهية األك( أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ 9يتبٌيف هف الجدكؿ )

"الشفافية" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعة، إذ بمغ الهتكٌسط  لهجاؿالخاصة 

في الدرجتيف  الهرتفعة  الهجاؿ(، كجاءت فقرات ٌذا 0.59( باىحراؼ هعيارٌم )3.80الحسابٌي )

(، كجاءت في الٌرتبة األكلى 3.65-4.02كالهتكسطة، ، إذ تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

( التي تىٌص عمى " تيطىٌبؽ اإلجراءات ذات العالقة بالعاهميف بكضكح )الترقية، التعييف،...الخ(" 9الفقرة )

(، كبدرجة هرتفعة، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة 0.79( كاىحراؼ هعيارم )4.02بهتكٌسط حسابٌي )

ا." بهتكٌسط حسابٌي ) ( التي تىٌص عمى " تيقٌكـ الجاهعة8) ( 3.91براهجٍا باستهرار هف أجؿ تطكيٌر

( التي تىٌص عمى 5( كبدرجة هرتفعة، كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة الفقرة )0.61كاىحراؼ هعيارٌم )

( كاىحراؼ هعيارٌم 3.67"تيطبؽ التعميهات عمى جهيع العاهميف دكف تهييز."، بهتكٌسط حسابٌي )

( التي تىٌص عمى "ييشٌكؿ هجمس 1طة، كفي الٌرتبة األخيرة جاءت الفقرة )( كبدرجة هتكس0.84)

( كبدرجة 0.89( كاىحراؼ هعيارم )3.65الحككهة في الجاهعة بطريقة ديهقراطية" بهتكٌسط حسابٌي )

 هتكسطة.

 "الهشاركة"  هجال   .3

ـٌ إيجاد الهتكٌسطات الحسابٌية كاالىحرافات الهعيارٌية كالٌرتب           ، "الهشاركة" هجاؿلفقرات رجة لدكات

 ( ييبٌيف ذلؾ.10كالجدكؿ )ٌيئة التدريس،  أعضاءهف كجٍة ىظر 
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 (20الجدول) 
"الهشاركة" هن  هجالالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب والدرجة لفقرات 
رتبة عهان ه هحافظةوجٍة ىظر أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في 

 .تىازلياً 

 الفقرات الرقم
 الهتوسط
 الحسابي

 الىحراف
 الهعياري

 الدرجة الرتبة

10 
يتـ اإلفادة هف كجٍات ىظر أعضاء ٌيئة التدريس فيها 

 يتعمؽ بالقضايا التي تشكؿ اٌتهاها هباشرا لمجاهعة.
 هرتفعة 1 0.78 3.77

17 
تتكافر الفرص لهشاركة أعضاء ٌيئة التدريس في تصهيـ 

 ت هىٍجية لمطمبةىشاطا
 هرتفعة 2 0.82 3.76

11 
يشارؾ أعضاء ٌيئة التدريس في ابداء آرائٍـ بها يؤدم 

 الى تطكير العهؿ الجاهعي
 هرتفعة 3 0.83 3.71

12 
تحتـر الجاهعة رأم األغمبية عىد اتخاذٌا لمقرارات ذات 

 العالقة بتطكير الجاهعة.
 هرتفعة 4 0.74 3.69

13 
خات العهؿ التشاركي بيف تحرص الجاهعة عمى هيىا

 أعضاء ٌيئة التدريس ك الكحدات الهختمفة في الجاهعة.
 هرتفعة 5 0.70 3.68

14 
تحرص الجاهعة عمى هشاركة هيىتسبيٍا في تقديـ هقترحات 

 لخدهة صالح الجاهعة.
 هتكسطة 6 0.79 3.64

15 
تتكافر في الجاهعة الفرص لهشاركة جهيع العاهميف 

 التي تٍهٍـ.لتطكير شؤكف الجاهعة 
 هتكسطة 7 0.75 3.53

16 
تتكافر الفرص لهشاركة أعضاء ٌيئة التدريس في كضع 

 الخطة االستراتيجية لمجاهعة
 هتكسطة 8 0.91 3.48

 هتوسطة 0.62 3.66 الدرجة الكمية

في الجاهعات األردىية األكاديهية ( أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ 10يتبٌيف هف الجدكؿ )

شاركة" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هتكسطة، إذ بمغ الهتكٌسط "اله ؿلهجاالخاصة 
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في الدرجتيف الهرتفعة  الهجاؿ(، كجاءت فقرات ٌذا 0.62( باىحراؼ هعيارٌم )3.66الحسابٌي )

(، كجاءت في الٌرتبة األكلى الفقرة 3.48-3.77كالهتكسطة، إذ تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

لتي تىٌص عمى " يتـ اإلفادة هف كجٍات ىظر أعضاء ٌيئة التدريس فيها يتعمؽ بالقضايا التي ( ا10)

( كبدرجة هرتفعة، 0.78( كاىحراؼ هعيارم )3.77بهتكٌسط حسابٌي ) تشكؿ اٌتهاها هباشرا لمجاهعة"،

ئة التدريس ( التي تىٌص عمى " تتكافر الفرص لهشاركة أعضاء ٌي17كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )

( كبدرجة 0.82( كاىحراؼ هعيارٌم )3.76في تصهيـ ىشاطات هىٍجية لمطمبة " بهتكٌسط حسابٌي )

( التي تىٌص عمى " تتكافر في الجاهعة الفرص 15هرتفعة، كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة الفقرة )

( كاىحراؼ هعيارٌم 3.53)لهشاركة جهيع العاهميف لتطكير شؤكف الجاهعة التي تٍهٍـ" بهتكٌسط حسابٌي 

( التي تىٌص عمى " تتكافر الفرص 16( كبدرجة هتكسطة، كفي الٌرتبة األخيرة جاءت الفقرة )0.75)

( 3.48لهشاركة أعضاء ٌيئة التدريس في كضع الخطة االستراتيجية لمجاهعة " بهتكٌسط حسابٌي )

 ( كبدرجة هتكسطة.0.91كاىحراؼ هعيارم )

 " الهساءلة" هجال  .4

ـٌ إيجاد الهتكٌسطات الحسابٌية كاالىحرافات الهعيارٌية كالٌرتب           ، "الهساءلة" هجاؿلفقرات لدرجة كات

 ( ييبٌيف ذلؾ.11كالجدكؿ )هف كجٍة ىظر اعضاء ٌيئة التدريس، 
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 (22الجدول)

ىظر  "الهساءلة" هن وجٍة هجالالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب والدرجة لفقرات 

 عهان هرتبة تىازليًا. هحافظةأعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في 

 الفقرات الرقم
 الهتوسط

 الحسابي

 الىحراف

 الهعياري
 الدرجة الرتبة

ؿ اإلدارم 25  هرتفعة 1 0.82 3.95 .تيعىٌزز هيىاخات الهساءلة هف ضبط التٌر

 هرتفعة 2 0.78 3.76 .ةتىٍعزيز الهىطقية في القرارات اإلداري 23

22 
تيطىٌبؽ قكاعد الهساءلة عمى الهستكييف "الفردم ك 

 "الجهاعي
 هرتفعة 3 0.79 3.74

 هرتفعة 4 0.80 3.72 .تيستخدـ الهساءلة لتحفيز الهكظؼ عمى عهمً 21

24 
تيؤكد الجاهعة عمى حؽ الهجتهع الهحمي في هراقبة 

 .االداء
 هتكسطة 5 0.78 3.59

20 
اءلة الهعهكؿ بٍا في تحديد حاجات تيسٍـ الهس

 .الجاهعة
 هتكسطة 6 0.86 3.57

 هتكسطة 7 0.94 3.51 .تيؤكد الهساءلة عمى الهكضكعية في األداء 19

18 
يشارؾ ههثمكف هف أعضاء ٌيئة التدريس في كضع 

 .قكاعد الهساءلة
 هتكسطة 8 0.89 3.19

 هتوسطة 0.62 3.63 الدرجة الكمية

في الجاهعات األردىية األكاديهية ( أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ 11يتبٌيف هف الجدكؿ )

"الهساءلة" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هتكسطة، إذ بمغ الهتكٌسط  لهجاؿالخاصة 
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في الدرجتيف الهرتفعة  الهجاؿ(، كجاءت فقرات ٌذا 0.62( باىحراؼ هعيارٌم )3.63الحسابٌي )

(، كجاءت في الٌرتبة األكلى الفقرة 3.19-3.95هتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )كالهتكسطة، إذ تراكحت ال

ؿ اإلدارم( التي تىٌص عمى "25) (، 3.95" بهتكٌسط حسابٌي ).تيعىٌزز هيىاخات الهساءلة هف ضبط التٌر

زٌزَتع ( التي تىٌص عمى "23( كبدرجة هرتفعة، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )0.82كاىحراؼ هعيارم )

اإلدارٌة القرارات فً ( كبدرجة هرتفعة، 0.78( كاىحراؼ هعيارٌم )3.76"، بهتكٌسط حسابٌي )المنطقٌة

تيؤكد الهساءلة عمى الهكضكعية في ( التي تىٌص عمى " 19كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة الفقرة )

، كفي الٌرتبة األخيرة ( كبدرجة هتكسطة0.94( كاىحراؼ هعيارٌم )3.51" بهتكٌسط حسابٌي ).األداء

يشارؾ ههثمكف هف أعضاء ٌيئة التدريس في كضع قكاعد ( التي تىٌص عمى "18جاءت الفقرة )

 ( كبدرجة هتكسطة.0.89( كاىحراؼ هعيارم )3.19" بهتكٌسط حسابٌي ).الهساءلة

 

يس في أعااء ٌيةة التدر ها درجة ههارسة : الثاىيالىتاةج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال ثاىيا: 

م األكاديهية الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لمحرية   ؟هن وجٍة ىظٌر

لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالرتب لدرجة 

هف األكاديهية ههارسة أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لمحرية 

ـ كج  ( ييبيف ذلؾ.  12كالجدكؿ) ٍة ىظٌر
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 (21الجدول)
أعااء ٌيةة التدريس في ههارسة لدرجة الهعيارية والرتب  والىحرافاتالهتوسطات الحسابية 

م هرتبة تىازلياً األكاديهية الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لمحرية   .هن وجٍة ىظٌر

 الهتوسط الهجال الرقم
 الحسابي

 افالىحر 
 الدرجة الرتبة الهعياري

 هرتفعة 1 0.61 4.23 الهحتكل التدريسي كطرائؽ التدريس 4

 هرتفعة 2 0.64 4.07 التعبير عف الرأم 2

 هرتفعة 3 0.65 3.90 خدهة الهجتهع 5

 هرتفعة 4 0.80 3.71 البحث العمهي 3

 هتكسطة 5 0.64 3.60 الهشاركة في عهمية صىع القرار 1

 هرتفعة 0.48 3.93 الكمية الدرجة

درجة ههارسة أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية ( أف  12ييالحظ هف الجدكؿ) 

ـاألكاديهية الخاصة في هحافظة عهاف لمحرية  كاىت هرتفعة، إذ بمغ الهتكسط الحسابي  هف كجٍة ىظٌر

بالدرجة الهرتفعة  االستباىة هجاالت(، كجاءت جهيع 0.48( باىحراؼ هعيارم )3.93لمدرجة الكمية )

 – 4.23ها بيف )الحسابية كاحد جاء في الدرجة الهتكسطة، إذ تراكحت الهتكسطات  هجاؿباستثىاء 

" الهحتكل التدريسي كطرائؽ التدريس " بهتكسط حسابي  هجاؿ(، كجاء في الرتبة األكلى 3.60

 ف الرأم" بهتكسط"التعبير ع هجاؿ(، كفي الرتبة الثاىية جاء 0.61( كاىحراؼ هعيارم )4.23)

"الهشاركة في عهمية صىع  هجاؿ( ، كجاء في الرتبة األخيرة 0.64( كاىحراؼ هعيارم )4.07حسابي)

 (. 0.64( كاىحراؼ هعيارم )3.60القرار" بهتكسط حسابي )

 ، فكاىت الىتائج عمى الىحك اآلتي:هجاؿأها بالىسبة لفقرات كؿ 
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 الهحتوى التدريسي وطراةق التدريس"" هجال  .1

 هجاؿالدرجة لفقرات حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كتحديد الرتب ك  تـ

أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية هف كجٍة ىظر  "الهحتكل التدريسي كطرائؽ التدريس"،

 ييبيف ذلؾ.( 13كالجدكؿ) الخاصة،

 (23جدول)ال
 و درجة ههارسة أعااء ٌيةة التدريس الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب

في  " في الجاهعات األردىية الخاصةالهحتوى التدريسي وطراةق التدريس " هجاللفقرات 
م هحافظة عهان  هرتبة تىازليًا. هن وجٍة ىظٌر

الهتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

الىحراف 
 الدرجة الرتبة الهعياري

17 
الدراسية بحرية ييىىاًقش عضك ٌيئة التدريس الهكضكعات 

 هع طمبتً.
 هرتفعة 1 0.69 4.37

ييسهح لعضك ٌيئة التدريس اختيار الهكضكعات التي  16
 يدرسٍا في هجاؿ تخصصً.

 هرتفعة 2 0.65 4.35

18 
تيتاح الفرصة لعضك ٌيئة التدريس في اختيار الهراجع 

 الهىاسبة لمهادة التي يدرسٍا.
 هرتفعة 3 0.73 4.31

21 
لتدريس اعتهاد طريقة هىاسبة في يىحؽ لعضك ٌيئة ا

 التدريس لها يراي هىاسبنا.
 هرتفعة 4 0.82 4.23

20 
يىتهكف عضك ٌيئة التدريس هف كضع خططً الدراسية 

 هرتفعة 5 0.80 4.16 بحرية.

19 
ييتاح لعضك ٌيئة التدريس اختيار سيبؿ التقكيـ الهىاسبة 

 لطمبتً
 هرتفعة 6 0.80 4.13

22 
مزهات الهتعمقة باستخداـ طرائؽ تيكفر الجاهعة الهست
 التدريس الهختمفة.

 هرتفعة 7 0.71 4.07

 هرتفعة 0.61 4.23 الدرجة الكمية
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في الجاهعات األردىية الخاصة  أعضاء ٌيئة التدريسههارسة درجة ( أٌف 13يتبٌيف هف الجدكؿ )

ـ" هف كجٍة الهحتكل التدريسي كطرائؽ التدريس" لهجاؿ  مغ الهتكٌسط الحسابيٌ ، إذ بهرتفعة تكاى ىظٌر

 إذ الدرجة الهرتفعة،في  الهجاؿ(، كجاءت فقرات ٌذا 0.61( باىحراؼ هعيارٌم )4.23) لمدرجة الكمية

( التي تىٌص 17(، كجاءت في الٌرتبة األكلى الفقرة )4.07-4.37تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

( 4.37بهتكٌسط حسابٌي )" بحرية هع طمبتً ييىىاًقش عضك ٌيئة التدريس الهكضكعات الدراسية عمى "

ييسهح لعضك ٌيئة ( التي تىٌص عمى "16(، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )0.69كاىحراؼ هعيارم )

( كاىحراؼ 4.35بهتكٌسط حسابٌي )" التدريس اختيار الهكضكعات التي يدرسٍا في هجاؿ تخصصً

ييتاح لعضك ٌيئة  ( التي تىٌص عمى "19خيرة الفقرة )(، كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األ0.65هعيارٌم )

 ( كاىحراؼ هعيارٌم 4.13" بهتكٌسط حسابٌي )التدريس اختيار سيبؿ التقكيـ الهىاسبة لطمبتً

تيكفر الجاهعة الهستمزهات الهتعمقة  ( التي تىٌص عمى "22(، كفي الٌرتبة األخيرة جاءت الفقرة )0.80)

 .(0.71( كاىحراؼ هعيارم )4.07" بهتكٌسط حسابٌي )مفة.باستخداـ طرائؽ التدريس الهخت

 "التعبير عن الرأي" هجال . 1

" التعبير  هجاؿتـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كتحديد الرتب كالدرجة لفقرات 

بيف ( يي 14عف الرأم" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة، كالجدكؿ )

 ذلؾ.
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 (24الجدول )
لفقرات أعااء ٌيةة التدريس  و درجة ههارسة الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب

مفي هحافظة عهان  "التعبير عن الرأي" في الجاهعات األردىية الخاصة هجال هرتبة  هن وجٍة ىظٌر
 تىازليًا.

 الفقرات الرقم
الهتوسط 
 الحسابي

الىحراف 
 الدرجة الرتبة الهعياري

ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً  في اجتهاعات القسـ  2
 االكاديهي بحرية.

 هرتفعة 1 800. 4.20

1 
ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً داخؿ القاعة الدراسية 

 بحرية.
 هرتفعة 2 700. 4.15

 رتفعةه 3 0.81 4.08 يىًحؽ لعضك ٌيئة التدريس ههارسة حؽ الدفاع عف قىاعاتً. 3

4 
تتكفر هيىاخات تسهح بتىظيـ حكارات عمهية بيف أعضاء ٌيئة 

 التدريس.
 هرتفعة 4 0.80 3.96

 هرتفعة 5 750. 3.93 يحتـر عضك ٌيئة التدريس الىقد البىاء آلرائً. 5
 هرتفعة 0.64 4.07 الدرجة الكمية

عات األردىية الخاصة في الجاه أعضاء ٌيئة التدريس ههارسة درجة ( أٌف 14يتبٌيف هف الجدكؿ )

 ، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابيٌ هرتفعة تكاىأعضاء ٌيئة التدريس " هف كجٍة ىظر التعبير عف الرأم" لهجاؿ

 إذ الدرجة الهرتفعة،في  الهجاؿكجاءت فقرات ٌذا (، 0.64( باىحراؼ هعيارٌم )4.07)لمدرجة الكمية 

( التي تىٌص 2ءت في الٌرتبة األكلى الفقرة )(، كجا3.93-4.20تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

بهتكٌسط حسابٌي  " ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً  في اجتهاعات القسـ االكاديهي بحرية " عمى

ييعٌبر عضك  ( التي تىٌص عمى "1(، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )0.80( كاىحراؼ هعيارم )4.20)

( كاىحراؼ هعيارٌم 4.15بهتكٌسط حسابٌي )"  عة الدراسية بحريةٌيئة التدريس عف رأيً داخؿ القا

تتكفر هيىاخات تسهح بتىظيـ  ( التي تىٌص عمى "4كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة الفقرة ) ،(0.70)
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، كفي  (0.80( كاىحراؼ هعيارٌم )3.96" بهتكٌسط حسابٌي )حكارات عمهية بيف أعضاء ٌيئة التدريس

" بهتكٌسط يحتـر عضك ٌيئة التدريس الىقد البىاء آلرائً. "( التي تىٌص عمى 5اءت الفقرة )الٌرتبة األخيرة ج

 .(0.75( كاىحراؼ هعيارم )3.93حسابٌي )

 "خدهة الهجتهع" هجال  .3

خدهة تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كتحديد الرتب كالدرجة لفقرات هجاؿ " 

( ييبيف 15أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة، كالجدكؿ )" هف كجٍة ىظر  الهجتهع

 ذلؾ.

 (25الجدول )
لفقرات أعااء ٌيةة التدريس  و درجة ههارسةالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب 

م في هحافظة عهان "خدهة الهجتهع" في الجاهعات األردىية الخاصة هجال هرتبة  هن وجٍة ىظٌر
 ىازليًا.ت

الهتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

 الدرجة الرتبة

ييسهح لعضك ٌيئة التدريس باالىتظاـ في جهعيات عمهية تتىاسب  26
 هع هجاؿ تخصصً.

 هرتفعة 2 0.78 4.08

 هرتفعة 1 0.84 3.98 ييتاح لعضك ٌيئة التدريس حرية العهؿ التطكعي لخدهة الهجتهع. 23

25 
ب عضك ٌيئة التدريس هع دعكات الهؤسسات االجتهاعية يتجاك 

 هرتفعة 3 0.74 3.90 الهتعمقة بتخصصً األكاديهي.

24 
ييشارؾ عضك ٌيئة التدريس أعضاء الهجتهع الهحمي في 

 األىشطة التي يقدهٍا.
 هرتفعة 4 0.81 3.84

27 
يحرص عضك ٌيئة التدريس عمى الهشاركة في تطكير أبداؿ حؿ 

 لهجتهع الهحمي.الهشكالت في ا
 هرتفعة 5 0.79 3.68

 هرتفعة 0.65 3.90 الدرجة الكمية
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في الجاهعات األردىية الخاصة  أعضاء ٌيئة التدريسههارسة درجة ( أٌف 15يتبٌيف هف الجدكؿ )

لمدرجة الكمية ، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابٌي هرتفعة تكاىٌـ " هف كجٍة ىظر خدهة الهجتهع" لهجاؿ

تراكحت  إذ الدرجة الهرتفعة،في  الهجاؿكجاءت فقرات ٌذا (، 0.65يارٌم )( باىحراؼ هع3.90)

 " ( التي تىٌص عمى26(، كجاءت في الٌرتبة األكلى الفقرة )3.68-4.08الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

بهتكٌسط   ييسهح لعضك ٌيئة التدريس باالىتظاـ في جهعيات عمهية تتىاسب هع هجاؿ تخصصً"

 ( التي تىٌص عمى "23، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة ) (0.78اىحراؼ هعيارم )( ك 4.08حسابٌي )

( كاىحراؼ 3.98بهتكٌسط حسابٌي )"  ييتاح لعضك ٌيئة التدريس حرية العهؿ التطكعي لخدهة الهجتهع.

ئة ييشارؾ عضك ٌي ( التي تىٌص عمى "24(، كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة الفقرة )0.84هعيارٌم )

( كاىحراؼ 3.84" بهتكٌسط حسابٌي )التدريس أعضاء الهجتهع الهحمي في األىشطة التي يقدهٍا.

يحرص عضك ٌيئة التدريس  "( التي تىٌص عمى 27كفي الٌرتبة األخيرة جاءت الفقرة ) (0.81هعيارٌم )

( 3.68" بهتكٌسط حسابٌي )عمى الهشاركة في تطكير أبداؿ حؿ الهشكالت في الهجتهع الهحمي

 (.0.79كاىحراؼ هعيارم )

 
 "البحث العمهي".   هجال  .4

البحث  " هجاؿتـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كتحديد الرتب كالدرجة لفقرات 

( ييبيف 16العمهي" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة، كالجدكؿ )

 ذلؾ.
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 (26الجدول )

لفقرات  أعااء ٌيةة التدريس و درجة ههارسةطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والرتب الهتوس
م في هحافظة عهان لبحث العمهي" في الجاهعات األردىية الخاصةا"  هجال هرتبة  هن وجٍة ىظٌر

 تىازليًا.

 الفقرات الرقم
الهتوسط 
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

 الدرجة الرتبة

التدريس هف ىشر بحكثً في الهجالت  يتهكف عضك ٌيئة 15
ٌكهة.  العمهية الهيحى

 هرتفعة 1 670. 4.23

11 
تسهح الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس باختيار هكضكعات 

 بحكثً العمهية في هيداف تخصصً.
 هرتفعة 2 0.95 3.94

 هتكسطة 3 970. 3.56 تتكفر في الجاهعة هعايير عادلة لمترقيات العمهية. 14

12 
هعة عضك ٌيئة التدريس هاليا لمسفر هف أجؿ تدعـ الجا

 بحكثً العمهية.
 هتكسطة 4 1.06 3.49

13 
تكفر الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس ها يحتاجً هف 

 هستمزهات البحث العمهي.
 هتكسطة 5 1.06 3.31

 هرتفعة 0.80 3.71 الدرجة الكمية

الجاهعات األردىية  في ههارسة أعضاء ٌيئة التدريسدرجة ( أٌف 16يتبٌيف هف الجدكؿ )

 لمدرجة الكمية ، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابيٌ هرتفعة تكاىٌـ " هف كجٍة ىظر البحث العمهي" لهجاؿالخاصة 

 إذ الدرجتيف الهرتفعة كالهتكسطة،في  الهجاؿكجاءت فقرات ٌذا (، 0.80( باىحراؼ هعيارٌم )3.71)

( التي 15في الٌرتبة األكلى الفقرة )(، كجاءت 3.31-4.23تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف )

ٌكهة " تىٌص عمى بهتكٌسط  " يتهكف عضك ٌيئة التدريس هف ىشر بحكثً في الهجالت العمهية الهيحى

( التي 11، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )كبدرجة هرتفعة (0.67( كاىحراؼ هعيارم )4.23حسابٌي )
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س باختيار هكضكعات بحكثً العمهية في هيداف تسهح الجاهعة لعضك ٌيئة التدري تىٌص عمى "

، كجاءت في الٌرتبة ها كبدرجة هرتفعة (0.95( كاىحراؼ هعيارٌم )3.94بهتكٌسط حسابٌي )" تخصصً

تدعـ الجاهعة عضك ٌيئة التدريس هاليا لمسفر هف أجؿ  ( التي تىٌص عمى "12قبؿ األخيرة الفقرة )

، كفي الٌرتبة كبدرجة هتكسطة (1.06ىحراؼ هعيارٌم )( كا3.49" بهتكٌسط حسابٌي )بحكثً العمهية

تكفر الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس ها يحتاجً هف  "( التي تىٌص عمى 13األخيرة جاءت الفقرة )

 كبدرجة هتكسطة. (1.06( كاىحراؼ هعيارم )3.31" بهتكٌسط حسابٌي )هستمزهات البحث العمهي

 "صىع القرارعهمية الهشاركة في " هجال .5

 هجاؿالدرجة لفقرات حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كتحديد الرتب ك  تـ

أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية هف كجٍة ىظر  "،صىع القرارعهمية الهشاركة في "

 ييبيف ذلؾ.( 17كالجدكؿ) الخاصة،
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 (27جدول)ال

لفقرات  و درجة ههارسة أعااء ٌيةة التدريسرتب الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية وال

هن  في هحافظة عهان " في الجاهعات األردىية الخاصةصىع القرارعهمية الهشاركة في  هجال "

م  هرتبة تىازليًا. وجٍة ىظٌر

 الفقرات التسمسل
الهتوسط 
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

 الدرجة الرتبة

6 
قرار ضهف يحؽ لعضك ٌيئة التدريس حرية اتخاذ ال

 .ة لمجاهعةاإلداريالتعميهات 
 هرتفعة 1 0.73 3.96

10 
يحؽ لعضك ٌيئة التدريس هىاقشة الهكضكعات 

 .الهطركحة في اجتهاعات هجمس القسـ
 هرتفعة 2 0.85 3.76

7 
تحرص ادارة الجاهعة عمى هشاركة أعضاء ٌيئة 

 .التدريس في عهمية صىع القرار الجاهعي
 هتكسطة 3 0.76 3.64

8 
ارؾ عضك ٌيئة التدريس في عهمية اختيار يش

 .اعضاء ٌيئة التدريس الجدد
 هتكسطة 4 0.95 3.43

9 
يشارؾ عضك ٌيئة التدريس في صياغة التعميهات 

 .ة لمجاهعةاإلداري
 هتكسطة 5 0.99 3.17

 هتوسطة 0.64 3.60 الدرجة الكمية

ي الجاهعات األردىية الخاصة ف أعضاء ٌيئة التدريسههارسة درجة ( أٌف 17 يتبٌيف هف الجدكؿ )

ـ" هف كجٍة صىع القرار عهمية الهشاركة في" لهجاؿ  ، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابيٌ هتكسطة تكاى ىظٌر

 الهرتفعة تيفالدرجفي  الهجاؿ(، كجاءت فقرات ٌذا 0.64( باىحراؼ هعيارٌم )3.60) لمدرجة الكمية
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(، كجاءت في الٌرتبة األكلى الفقرة 3.17-3.96تراكحت الهتكٌسطات الحسابٌية ها بيف ) إذ ،كالهتكسطة

 ."لمجاهعة ةاإلداري التعميهات ضهف القرار اتخاذ حرية التدريس ٌيئة لعضك يحؽ ( التي تىٌص عمى "6)

( التي تىٌص 10(، كفي الٌرتبة الثٌاىية جاءت الفقرة )0.73( كاىحراؼ هعيارم )3.96) بهتكٌسط حسابي

بهتكٌسط " .القسـ هجمس اجتهاعات في الهطركحة الهكضكعات اقشةهى التدريس ٌيئة لعضك يحؽعمى "

( التي تىٌص عمى 8(، كجاءت في الٌرتبة ها قبؿ األخيرة الفقرة )0.85( كاىحراؼ هعيارٌم )3.76حسابٌي )

( 3.43" بهتكٌسط حسابٌي ).الجدد التدريس ٌيئة اعضاء اختيار عهمية في التدريس ٌيئة عضك يشارؾ "

 ٌيئة عضك يشارؾ ( التي تىٌص عمى "9(، كفي الٌرتبة األخيرة جاءت الفقرة )0.95) كاىحراؼ هعيارمٌ 

 .(0.99( كاىحراؼ هعيارم )3.17" بهتكٌسط حسابٌي )لمجاهعة ةاإلداري التعميهات صياغة في التدريس

 

ية عىد ٌل ٌىاك عالقة ارتباطيً ذات دللة إحصاة: الثالثالىتاةج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال ثالثا:

في الجاهعات األردىية األكاديهية األقسام  ( ، بين درجة ههارسة رؤساءα 0.05 ≥هستوى ) 

ودرجة ههارسة أعااء ٌيةة التدريس لمحرية  الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربوية 

 الكاديهية؟ 

الستباىة )الحككهة  لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ ايجاد هعاهؿ ارتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية

 ( ييبيف ذلؾ:18، كالجدكؿ )ك هجاالتٍا، كالدرجة الكمية الستباىة )الحرية االكاديهية( كهجاالتٍاالتربكية( 
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 (28لجدول)ا 

في األكاديهية األقسام  ههارسة رؤساءبين درجة   (Pearson)بيرسون  ارتباطقيم هعاهالت 

ودرجة ههارسة أعااء  لهبادئ الحوكهة التربوية الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان 

 ٌيةة التدريس لمحرية الكاديهية

 الحوكهة التربوية 
 
 

 الحرية الكاديهية
 الستقاللية الهساءلة الهشاركة الشفافية

الدرجة الكمية 
 لستباىة

 الحوكهة التربوية

 **0.65 **0.42 **0.58 **0.43 **0.48 التعبير عن الرأي

صىع عهمية ي الهشاركة ف
 القرار

0.43** 0.53** 0.45** 0.46** 0.61** 

 **0.63 **0.41 **0.41 **0.43 **0.58 البحث العمهي

الهحتوى التدريسي وطراةق 
 التدريس

0.46** 0.54** 0.49** 0.38** 0.58** 

 **0.58 **0.39 **0.40 **0.45 **0.45 الهجتهع خدهة

الدرجة الكمية لستباىة 
 ديهيةالحرية الكا

0.57** 0.59** 0.57** 0.47** 0.74** 

 (α≤ 0.01** دالة عىد )
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( كجكد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عىد هستكل 18يتبٌيف هف الجدكؿ )

(0.01≥α بيف الدرجة الكمية الستباىة "الحككهة التربكية" كالدرجة الكمية الستباىة "الحرية )األكاديهية "

(، كها كجدت عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عىد 0.74) اإلرتباط اهؿ إذ بمغت قيهة هع

استباىة " الحرية جهيع هجاالت  التربكية" ك استباىة "الحككهة هجاالتبيف جهيع  (α≤ 0.01)هستكل 

 (.0.58( ك)0.38ها بيف ) اإلرتباط كاديهية"، إذ تراكحت قيـ هعاهالت األ

 

: ٌل ٌىاك فروق ذات دللة إحصاةية عىد هستوى ة باإلجابة عن السؤال الرابعالىتاةج الهتعمقرابعا:

 (α ≤ 0.05 في درجة ههارسة رؤساء األقسام ، ) في الجاهعات األردىية الخاصة في األكاديهية

هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربوية تعزى لهتغيرات الجىس، والرتبة األكاديهية، والخبرة 

 والتخصص؟ 

 اجبة  ن  ذاا اسؤاا  فقاب  سمتيراات  فنى  اسحوف اتآت:  تمت اإل

 هتغير الجىس:   .2

في األكاديهية درجة ههارسة رؤساء األقساـ تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ل

تبعان لهتغير جىس عضك ٌيئة  الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية

 ( ييبيف ذلؾ.19( لعيىتيف هستقمتيف كالجدكؿ )t-testس، كها تـ استخداـ االختبار التائي )التدري
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 (29لجدول )ا

درجة ههارسة لالتاةي لعيىتين هستقمتين  ختباراإل الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية و

هبادئ الحوكهة في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لاألكاديهية رؤساء األقسام 

 .تبعًا لهتغير جىس عاو ٌيةة التدريس التربوية

الهتوسط  العدد الجىس الهجال
 الحسابي

الىحراف 
هستوى  قيهة ت الهعياري

 الدللة

 الشفافية
 0.60 3.81 175 ذكور

0.991 0.323 
 0.59 3.73 67 اىاث

 الهشاركة
 0.66 3.66 175 ذكور

0.304 0.761 
 0.52 3.63 67 اىاث

 الهساءلة
 0.64 3.61 175 ذكور

0.391- 0.696 
 0.58 3.65 67 اىاث

 الستقاللية
 0.56 4.05 175 ذكور

0.570- 0.569 
 0.56 4.10 67 اىاث

الدرجة 
 الكمية

 0.05 3.39 175 ذكور
0.395 0.693 

 5.44 3.35 67 اىاث

ة إحصائية عىد هستكل       ( عدـ كجكد فركؽ ذات دالل 19أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )  

( 0.05≤ αبيف الهتكسطات الحسابية  لدرجة )  في الجاهعات األكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ

تيعزل لهتغير جىس عضك ٌيئة التدريس  األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية
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(، كلـ تكف القيـ التائية ذات α ≥0.693( كبهستكل ) 0.395إذ بمغت القيهة التائية لمدرجة الكمية )

( كبهستكل 0.991داللة إحصائية لجهيع الهجاالت إذ بمغت القيهة التائية لهجاؿ "الشفافية" )

(0.323≤ α ،)ك ( "0.761( كبهستكل )0.304"الهشاركة≤ α ك لهجاؿ الهساءلة بمغت القيهة ،)

( -0.570لية بمغت القيهة التائية )(، ك لهجاؿ االستقالα ≥0.696( كبهستكل )-0.391التائية )

 ( .α ≥0.569كبهستكل )

 هتغير الرتبة األكاديهية:  .1

في األكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ  لدرجةتـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية 

كاديهية األتبعان لهتغير الرتبة  الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية

 ( ييبيف ذلؾ.20لعضك ٌيئة التدريس، كالجدكؿ )
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 (10الجدول )
في الجاهعات األكاديهية درجة ههارسة رؤساء األقسام لالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية 

لعاو األكاديهية تبعًا لهتغير الرتبة  األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربوية
 .يسٌيةة التدر 

 الىحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد األكاديهيةالرتبة  الهجال

 الشفافية

 0.60 3.79 108 أستاذ هساعد

 0.58 3.82 104 أستاذ هشارؾ

 0.64 3.69 30 أستاذ

 الهشاركة

 0.70 3.55 108 أستاذ هساعد

 0.54 3.78 104 أستاذ هشارؾ

 0.54 3.56 30 أستاذ

 الهساءلة

 0.66 3.59 108 ساعدأستاذ ه

 0.60 3.65 104 أستاذ هشارؾ

 0.64 3.65 30 أستاذ

 الستقاللية

 0.64 4.02 108 أستاذ هساعد

 0.50 4.10 104 أستاذ هشارؾ

 0.48 4.11 30 أستاذ

الدرجة 

 الكمية

 0.54 3.75 108 أستاذ هساعد

 0.45 3.85 104 أستاذ هشارؾ

 0.48 3.76 30 أستاذ
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درجة ههارسة رؤساء األقساـ ل( كجكد فركؽ ظاٌرٌية بيف الهتكٌسطات 20الجدكؿ ) ييالحظ هف

تبعان لهتغير  في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكيةاألكاديهية 

 التلمهجااالستباىة كالٌدرجة الكٌمية  هجاالتهف  هجاؿ، في كٌؿ  لعضك ٌيئة التدريساألكاديهية الرتبة 

 .(3.85( عمى أعمى هتكٌسط حسابٌي بمغ )أستاذ هشارؾ)األكاديهية  الرتبةهجتهعة، إذ حصؿ أصحاب 

ثـ أستاذ هساعد  (،3.76إذ بمغ هتكٌسطٍـ الحسابٌي ) )أستاذ(األكاديهية الرتبة يميٍـ أصحاب فئة 

ذات داللة  كلتحديد فيها إذا كاىت الفركؽ بيف الهتكٌسطات الحسابٌية (،3.75بهتكسط حسابي )

ـٌ تطبيؽ تحميؿ التٌبايف األحادٌم α≤0.05إحصائٌية عىد هستكل )  (One - Way ANOVA)( ت

 (.21كجاءت الٌىتائج كها في الجدكؿ )
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 (12الجدول )

درجة ههارسة رؤساء األقسام لبين الهتوّسطات الحسابّية  إليجاد دللة الفروقتحميل الّتباين األحادّي 
تبعًا لهتغير  األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربوية في الجاهعاتاألكاديهية 

 لعاو ٌيةة التدريساألكاديهية الرتبة 

هجهوع  هصدر الّتباين
 الهرّبعات

درجة 
 الحرّية

هتوّسط 
هستوى  ف الهرّبعات

 الّدللة

 الشفافية

 5.562 0.577 0.206 2 0.412 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات

85.335 239 0.357   

    241 85.747 الهجهكع

 الهشاركة

 5.013 4.388 1.652 2 3.305 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات

89.993 239 0.377   

    241 93.298 الهجهكع

 الهساءلة

 5.752 0.285 0.113 2 0.225 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات

94.460 239 .395   

    241 94.685 الهجهكع

 االستقاللية

 5.543 0.612 0.195 2 0.390 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات

76.108 239 .318   

    241 76.498 الهجهكع

الٌدرجة 
 الكٌمية

 5.310 1.176 0.289 2 0.578 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات

58.753 239 0.246   

    241 59.331 الهجهكع
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( α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل ) عدـ( 21أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ األكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ في درجة  

لمدرجة  ، إذ بمغت القيهة الفائٌية لعضك ٌيئة التدريساألكاديهية تبعان لهتغير الرتبة  الحككهة التربكية

" إذ بمغت الهشاركة" هجاؿككاىت الفركؽ داٌلة إحصائيًّا في  (α≤0.310هستكل )( كب1.176)الكمية 

كلـ تكف الفركؽ ذات داللة إحصائية     (،α≤0.013( كبهستكل )4.388) الهجاؿالقيهة الفائٌية لٍذا 

ك (، α≤0.562كبهستكل ) ( 0.577لمهجاالت الهتبقية فقد بمغت القيهة الفائية لهجاؿ "الشفافية" )

بمغت ك لهجاؿ "االستقاللية"  (،α≤0.752( كبهستكل )0.285بمغت القيهة الفائٌية )الهساءلة" " ؿلهجا

ـٌ استخداـ لهجاؿ "الهشاركة  كلهعرفة عائدٌية الفركؽ (،α≤0.543( كبهستكل )0.612القيهة الفائٌية ) ت

 ( ييبٌيف ذلؾ. 22لمهقارىات البعدٌية، كالجدكؿ ) (Scheffe)اختبار شيفيً 

 (11ل )الجدو
تبعًا لفةات  "الهشاركة"  لهجالىتاةج اختبار شيفيً لمهقارىات البعدّية بين الهتوّسطات الحسابّية 

 لعاو ٌيةة التدريساألكاديهية هتغير الرتبة 

الهتوّسط  األكاديهيةهستويات هتغّير الرتبة  الهجال
 أستاذ أستاذ هشارك أستاذ هساعد الحسابيّ 

 الهشاركة
 0.01 -0.23* - 3.55 أستاذ هساعد

 0.22  - 3.78 أستاذ هشارؾ
    3.56 أستاذ

في الجاهعات األكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ  درجة ( أٌف الفركؽ في22يالحظ هف الجدكؿ )       

لعضك األكاديهية تبعان لفئات هتغير الرتبة  األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية

 )أستاذ هشارؾ(.األكاديهية الرتبة ذكم فئة لتعزل  يسٌيئة التدر 
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 :هتغير الخبرة .3
في األكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لدرجة 

تبعان لفئات هتغير الخبرة   الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية

 ( ييبيف ذلؾ.23لتدريس، كالجدكؿ )لعضك ٌيئة ا

 (13الجدول )
في الجاهعات األكاديهية ههارسة رؤساء األقسام الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية لدرجة 

تبعًا لفةات هتغير الخبرة  لعاو ٌيةة  األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربوية
 التدريس

هتوسط ال العدد الخبرة الهجال
 الىحراف الهعياري الحسابي

 الشفافية
 0.61 3.72 62 أقؿ هف خهس سىكات

 0.52 3.80 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
 0.67 3.84 84 عشر سىكات فأكثر

 الهشاركة
 0.68 3.49 62 أقؿ هف خهس سىكات

 0.50 3.73 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
 0.69 3.67 84 ثرعشر سىكات فأك

 الهساءلة
 0.67 3.63 62 أقؿ هف خهس سىكات

 0.48 3.62 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
 0.74 3.62 84 عشر سىكات فأكثر

 الستقاللية
 0.65 3.90 62 أقؿ هف خهس سىكات

 0.51 4.17 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
 0.53 4.07 84 عشر سىكات فأكثر

الدرجة 
 الكمية

 0.54 3.69 62 أقؿ هف خهس سىكات
 0.38 3.84 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات

 0.57 3.81 84 عشر سىكات فأكثر 
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ههارسة رؤساء لدرجة ( كجكد فركؽ ظاٌرٌية بيف الهتكٌسطات الحسابٌية 23الحظ هف الجدكؿ )يي 

تبعان  اصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكيةفي الجاهعات األردىية الخاألكاديهية األقساـ 

االستباىة كالٌدرجة الكٌمية  هجاالتهف  هجاؿفي كٌؿ  ،لفئات هتغير الخبرة  لعضك ٌيئة التدريس

( عمى هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكاتهجتهعة، إذ حصؿ أصحاب فئة الخبرة ) لمهجاالت

( إذ بمغ هتكٌسطٍـ عشر سىكات فأكثرصحاب فئة الخبرة )(. يميٍـ أ3.84أعمى هتكٌسط حسابٌي بمغ )

األخيرة بهتكٌسط بالرتبة  سىكات( خهس(، في حيف جاء أصحاب فئة الخبرة )أقٌؿ هف 3.81الحسابٌي )

(، كلتحديد فيها إذا كاىت الفركؽ بيف الهتكٌسطات الحسابٌية ذات داللة إحصائٌية عىد 3.69حسابٌي )

ـٌ تطبيؽ α≤0.05هستكل ) كجاءت الٌىتائج كها  (One - Way ANOVA)تحميؿ التٌبايف األحادٌم ( ت

 (.24في الجدكؿ )
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 (14الجدول )
ههارسة رؤساء األقسام لدرجة بين الهتوّسطات الحسابّية  إليجاد دللة الفروقتحميل الّتباين األحادّي 

لفةات  تبعاً  ئ الحوكهة التربويةفي الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهباداألكاديهية 
 الخبرة  لعاو ٌيةة التدريس هتغير

 هصدر الّتباين
هجهوع 

 الهرّبعات
 درجة الحرّية

هتوّسط 

 الهرّبعات
 ف

هستوى 

 الّدللة

 الشفافية

 0.509 0.677 0.241 2 0.483 بيف الهجهكعات

   0.357 239 85.265 داخؿ الهجهكعات

    241 85.747 الهجهكع

 ركةالهشا

 0.047 3.103 1.181 2 2.361 بيف الهجهكعات

 0.380 239 90.937 داخؿ الهجهكعات
 

 

  241 93.298 الهجهكع
 

 

 الهساءلة

 0.990 0.009 0.004 2 0.007 بيف الهجهكعات

   0.396 239 94.678 داخؿ الهجهكعات

    241 94.685 الهجهكع

 االستقاللية

 0.014 4.362 1.347 2 2.694 بيف الهجهكعات

   0.309 239 73.804 داخؿ الهجهكعات

    241 76.498 الهجهكع

 الٌدرجة الكٌمية

 0.179 1.734 0.424 2 0.849 بيف الهجهكعات

   0.245 239 58.483 داخؿ الهجهكعات

    241 59.331 الهجهكع
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( α≤0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل عدـ ( 24أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ األكاديهية ههارسة رؤساء األقساـ في درجة  

لمدرجة الكمية  ، إذ بمغت القيهة الفائٌية تبعان لهتغير الخبرة  لعضك ٌيئة التدريس الحككهة التربكية

" إذ بمغت القيهة الهشاركة" اؿهجككاىت الفركؽ داٌلة إحصائيًّا في  (α≤0.179( كبهستكل )1.734)

إذ بمغت القيهة الفائٌية " اإلستقاللية" ك لهجاؿ (،α≤0.047( كبهستكل )3.103) الهجاؿالفائٌية لٍذا 

كلـ تكف الفركؽ ذات داللة إحصائية لمهجاالت  (،α≤0.014( كبهستكل )4.362) الهجاؿلٍذا 

 لهجاؿك (، α≤0.509كبهستكل ) ( 0.677الهتبقية فقد بمغت القيهة الفائية لهجاؿ "الشفافية" )

 يلهجال كلهعرفة عائدٌية الفركؽ α≤0.990)( كبهستكل )0.009بمغت القيهة الفائٌية )" الهساءلة"

ـٌ استخداـ اختبار شيفيً "الهشاركة"  ك "االستقاللية"  ( 25لمهقارىات البعدٌية، كالجدكؿ ) (Scheffe)ت

 ييبٌيف ذلؾ. 

 (15الجدول )
تبعا لفةات  لهجال "الستقاللية"شيفيً لمهقارىات البعدّية بين الهتوّسطات الحسابّية ىتاةج اختبار 

 هتغير الخبرة

 الخبرة فئات الهجاؿ
الهتكٌسط 
 الحسابيٌ 
 

أقٌؿ هف 
خهس 
 سىكات

هف خهس 
سىكات إلى أقؿ 
 هف عشر سىكات

عشر 
سىكات 
 فأكثر

 االستقاللية
-0.27 - 3.90 أقؿ هف خهس سىكات  *-0.17 

 0.10 - - 4.17 هس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكاتهف خ
    4.07 عشر سىكات فأكثر

 الهشاركة
-0.24 - 3.49 أقؿ هف خهس سىكات  * 0.18-* 

 0.06 - - 3.73 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
    3.67 عشر سىكات فأكثر
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 مى هجاؿ "االستقاللية" ع( أٌف الفركؽ بيف الهتكٌسطات الحسابٌية 25يالحظ هف الجدكؿ )  

عشر )، كؿ هف عشر سىكات(ذكم فئة الخبرة )هف خهس سىكات إلى أقٌ  ألعضاء ٌيئة التدريستعزل 

ؿ )هف خهس سىكات إلى أقٌ "الهشاركة"، فإف الفركؽ تعزل لذكم فئة الخبرة  هجاؿ(، كعمى سىكات فأكثر

 .، ك)اقؿ هف خهس سىكات(هف عشر سىكات(

 هتغير التخصص .4

في األكاديهية درجة ههارسة رؤساء األقساـ لهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لتـ حساب ا

تبعان لهتغير التخصص لعضك  الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية

 بيف ذلؾ.( يي 26( لعيىتيف هستقمتيف كالجدكؿ )t-testٌيئة التدريس، كها تـ استخداـ االختبار التائي )
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 (16لجدول )ا

درجة ههارسة لالتاةي لعيىتين هستقمتين  ختبارالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية واإل

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة األكاديهية رؤساء األقسام 

 .تبعًا لهتغير التخصص لعاو ٌيةة التدريس التربوية

الهتوسط  عددال التخصص الهجال
هستوى  قيهة ت الىحراف الهعياري الحسابي

 الدللة

 الشفافية
 57. 3.66 102 عمهي

3.013- 0.003 
 60. 3.89 140 اىساىي

 الهشاركة
 61. 3.51 102 عمهي

3.050- 0.002 
 61. 3.75 140 اىساىي

 الهساءلة
 0.002 -3.021 59. 3.48 102 عمهي
 63. 3.72 140 اىساىي

 لستقالليةا
 0.119 -1.563 60. 4.00 102 عمهي
 53. 4.11 140 اىساىي

الدرجة 
 الكمية

 44. 3.85 102 عمهي
1.964- 0.051 

 51. 3.97 140 اىساىي

( α ≥0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل )عدـ ( 26أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )

في الجاهعات األردىية الخاصة في األكاديهية ساء األقساـ ههارسة رؤ بيف الهتكسطات الحسابية لدرجة 

عضك ٌيئة التدريس إذ بمغت القيهة  تخصصهحافظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية تبعنا لهتغير 

ككاىت القيـ التائية ذات داللة إحصائية ، ( α ≥0.051( كبهستكل ) -1.964التائية لمدرجة الكمية )

(، كلصالح ذكم α ≥0.003( كبهستكل )-3.013القيهة التائية  )لهجاؿ "الشفافية" إذ بمغت 
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(، α ≥0.002( كبهستكل )-3.050التخصصات اإلىساىية، كبمغت القيهة التائية لهجاؿ "الهشاركة" )

( كبهستكل -3.021كلصالح ذكم التخصصات اإلىساىية، كلهجاؿ "الهساءلة" بمغت القيهة التائية )

(0.002≤ αكلصالح ذكم الت  ،) خصصات اإلىساىية، كلـ تكف القيهة التائية دالة احصائيان لهجاؿ

 ( .α ≥0.119(  كبهستكل )-1.563"االستقاللية" إذ بمغت )

 

: ٌل ٌىاك فروق ذات دللة إحصاةية عىد الخاهسالىتاةج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال خاهسا:

ا أعااء ٌيةة التدريس في التي يهارسٍاألكاديهية الحرية ( ، في درجة α ≤ 0.05هستوى ) 

تعزى لهتغيرات الجىس، والرتبة األكاديهية، والخبرة  عهان الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة

 والتخصص؟  

 تمت اإلاجبة  ن  ذاا اسؤاا  فقاب  سمتيراات  فنى  اسحوف اتآت:  

 متغير الجنس:  .2

التي يهارسٍا األكاديهية الحرية  درجةلتـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية 

أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعان لهتغير جىس عضك ٌيئة 

 ( ييبيف ذلؾ.27( لعيىتيف هستقمتيف كالجدكؿ )t-testالتدريس، كها تـ استخداـ االختبار التائي )
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 (17لجدول )ا

الحرية درجة لالتاةي لعيىتين هستقمتين  الهعيارية والختبار الهتوسطات الحسابية والىحرافات
 عهان التي يهارسٍا أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظةاألكاديهية 

 .تبًعا لهتغير جىس عاو ٌيةة التدريس

 العدد الجىس الهجال
الهتوسط 
 الحسابي

الىحراف 
 قيهة ت الهعياري

هستوى 
 الدللة

 تعبير عن الرأيال
 0.66 4.04 175 ذكور

0.654- 0.514 
 0.59 4.10 67 اىاث

 عهمية الهشاركة في
 صىع القرار

 0.65 3.59 175 ذكور
0.023 0.982 

 0.63 3.59 67 اىاث

 البحث العمهي
 0.83 3.78 175 ذكور

2.653 0.009 
 0.66 3.48 67 اىاث

الهحتوى التدريسي 
 وطراةق التدريس

 0.59 4.21 175 ذكور
0.708- 0.479 

 0.65 4.28 67 اىاث

 خدهة الهجتهع
 0.66 3.89 175 ذكور

0.068- 0.946 
 0.63 3.90 67 اىاث

 0.50 3.93 175 ذكور الدرجة الكمية
0.395 0.693 

 0.44 3.90 67 اىاث 

ل   ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستك 27أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )

(0.05≤ α بيف الهتكسطات )التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس األكاديهية الحرية درجة الحسابية  ل
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إذ بمغت  في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لهتغير جىس عضك ٌيئة التدريس

لتائية ذات داللة (، ٌذا كلـ تكف القيـ اα ≥0.693( كبهستكل ) 0.395القيهة التائية لمدرجة الكمية )

(، كبمغت القيهة α ≥0.514( كبهستكل )-0.654إحصائية لهجاؿ "التعبير عف الرأم" إذ بمغت )

(، كلهجاؿ "الهحتكل α ≥0.982( كبهستكل )0.023صىع القرار" )عهمية التائية لهجاؿ "الهشاركة في 

(، كلهجاؿ "خدهة α ≥0.479( كبهستكل )-0.708التدريس" بمغت القيهة التائية ) التدريسي كطرائؽ

(، بيىها كاىت الفركؽ دالة احصائينا α ≥0.946( كبهستكل )-0.068الهجتهع" بمغت القيهة التائية )

 (، كلصالح الذككر.α ≥0.009( كبهستكل )2.653"البحث العمهي"، إذ  بمغت القيهة التائية ) لهجاؿ

 هتغير الرتبة األكاديهية: .1

التي يهارسٍا األكاديهية الحرية درجة لالىحرافات الهعيارية تـ حساب الهتكسطات الحسابية كا

األكاديهية الرتبة  تبعنا لهتغيرعهاف أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة 

 ( ييبيف ذلؾ.28لعضك ٌيئة التدريس، كالجدكؿ )
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 (18الجدول )

التي يهارسٍا أعااء ٌيةة األكاديهية رية الحدرجة لالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية 

لعاو ٌيةة األكاديهية التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان تبًعا لهتغير الرتبة 

 .التدريس

الرتبة  الهجال
الهتوسط  العدد األكاديهية

 الحسابي
الىحراف 
 الهعياري

 التعبير عن الرأي
 0.71 4.05 108 أستاذ هساعد

 0.57 4.09 104 هشارؾ أستاذ
 0.62 3.97 30 أستاذ

 الهشاركة في عهمية صىع القرار
 0.74 3.60 108 أستاذ هساعد
 0.54 3.61 104 أستاذ هشارؾ

 0.62 3.51 30 أستاذ

 البحث العمهي
 0.75 3.73 108 أستاذ هساعد
 0.87 3.66 104 أستاذ هشارؾ

 0.71 3.69 30 أستاذ

 راةق التدريسالهحتوى التدريسي وط
 0.62 4.23 108 أستاذ هساعد
 0.58 4.28 104 أستاذ هشارؾ

 0.66 4.05 30 أستاذ

 خدهة الهجتهع
 0.68 3.83 108 أستاذ هساعد
 0.57 3.98 104 أستاذ هشارؾ

 0.78 3.79 30 أستاذ
 0.51 3.91 108 أستاذ هساعد 

 0.45 3.95 104 أستاذ هشارؾ الدرجة الكمية
 0.53 3.82 30 أستاذ 

األكاديهية الحرية درجة ل الحسابية ( كجكد فركؽ ظاٌرٌية بيف الهتكٌسطات28ييالحظ هف الجدكؿ )

تبعنا لهتغير  عهاف التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة
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 لمهجاالتة كالٌدرجة الكٌمية االستباى هجاالتهف  هجاؿ، في كٌؿ  لعضك ٌيئة التدريساألكاديهية الرتبة 

 .(3.95( عمى أعمى هتكٌسط حسابٌي بمغ )أستاذ هشارؾ)األكاديهية  الرتبةهجتهعة، إذ حصؿ أصحاب 

 (، كفي الرتبة3.91)إذ بمغ هتكٌسطٍـ الحسابٌي  )أستاذ هساعد(األكاديهية الرتبة يميٍـ أصحاب فئة 

(، كلتحديد فيها إذا 3.82مغ هتكٌسطٍـ الحسابٌي )إذ ب)أستاذ( األكاديهية جاء أصحاب الرتبة  األخيرة

ـٌ تطبيؽ تحميؿ α≤0.05كاىت الفركؽ بيف الهتكٌسطات الحسابٌية ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل ) ( ت

 (.29كجاءت الٌىتائج كها في الجدكؿ ) (One - Way ANOVA)التٌبايف األحادٌم 
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 (19الجدول )
التي األكاديهية الحرية درجة لبين الهتوّسطات الحسابّية  الفروق إليجاد دللةتحميل الّتباين األحادّي 

ا لهتغير الرتبة ردىية الخاصة في هحافظة عهان تبعيهارسٍا أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األ 
 لعاو ٌيةة التدريساألكاديهية 

 هصدر الّتباين
هجهوع 
 الهرّبعات

درجة 
 الحرّية

هتوّسط 
 ف الهرّبعات

هستوى 
 الّدللة

التعبير عف 
 الرأم

 0.619 0.480 0.199 2 0.397 بيف الهجهكعات

   0.414 239 98.873 داخؿ الهجهكعات

    241 99.270 الهجهكع

 الهشاركة في
صىع   عهمية

 القرار

 0.725 0.322 0.134 2 0.268 بيف الهجهكعات
   0.417 239 99.678 داخؿ الهجهكعات

    241 99.947 الهجهكع

 العمهي البحث

 0.824 0.193 0.124 2 0.248 بيف الهجهكعات

   0.642 239 153.446 داخؿ الهجهكعات

    241 153.694 الهجهكع

الهحتكل 
التدريسي 
كطرائؽ 
 التدريس

 0.179 1.732 0.637 2 1.275 بيف الهجهكعات

   0.368 239 87.980 داخؿ الهجهكعات

    241 89.255 الهجهكع

 خدهة الهجتهع
 0.145 1.949 0.822 2 1.645 بيف الهجهكعات
   0.422 239 100.835 داخؿ الهجهكعات

    241 102.480 الهجهكع

 الٌدرجة الكٌمية
 0.398 0.924 0.219 2 0.437 بيف الهجهكعات
   0.237 239 56.547 داخؿ الهجهكعات

    241 56.984 الهجهكع
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( α≤0.05كؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل )كجكد فر عدـ ( 29أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في األكاديهية الحرية درجة في 

لمدرجة الكمية  إذ بمغت القيهة الفائٌية  ،لعضك ٌيئة التدريساألكاديهية هحافظة عهاف تبعنا لهتغير الرتبة 

 لجهيع الهجاالت، فقد بمغت القيهة الفركؽ داٌلة إحصائيًّا  ، كلـ تكف(α≤0.398( كبهستكل )0.924)

كبمغت القيهة الفائية لهجاؿ   (،α≤0.619( كبهستكل )0.480" )التعبير عف الرأم"لهجاؿ الفائٌية 

بمغت البحث العمهي" " كلهجاؿ(، α≤0.725كبهستكل ) ( 0.322صىع القرار" )عهمية "الهشاركة في 

بمغت كلهجاؿ "الهحتكل التدريسي كطرائؽ التدريس"   (،α≤0.824( كبهستكل )0.193) القيهة الفائٌية

بمغت القيهة الفائٌية كلهجاؿ "خدهة الهجتهع"  (،α≤0.179( كبهستكل )1.732القيهة الفائٌية )

   .(α≤0.145( كبهستكل )1.949)

 :هتغير الخبرة .3

التي يهارسٍا األكاديهية الحرية  جةتـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لدر 

لفئات هتغير الخبرة   أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا

 ( ييبيف ذلؾ.30لعضك ٌيئة التدريس، كالجدكؿ )

 

 

 

 



107 
 

 
 (30الجدول )
سٍا أعااء ٌيةة التي يهار األكاديهية الحرية  الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية لدرجة

التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان تبًعا لفةات هتغير الخبرة  لعاو ٌيةة 
 التدريس

 العدد الخبرة الهجال
الهتوسط 
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

 التعبير عف الرأم
 0.73 3.93 62 أقؿ هف خهس سىكات

 0.53 4.11 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
 0.68 4.10 84 عشر سىكات فأكثر

عهمية الهشاركة في 
 صىع القرار

 0.73 3.45 62 أقؿ هف خهس سىكات
 0.54 3.75 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات

 0.66 3.51 84 عشر سىكات فأكثر

 البحث العمهي
 0.71 3.66 62 أقؿ هف خهس سىكات

 0.74 3.46 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات
 0.84 3.99 84 عشر سىكات فأكثر

الهحتكل التدريسي 
 كطرائؽ التدريس

 0.77 4.09 62 أقؿ هف خهس سىكات
 0.48 4.22 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات

 0.59 4.35 84 عشر سىكات فأكثر

 خدهة الهجتهع
 0.75 3.66 62 أقؿ هف خهس سىكات
 0.56 3.96 96 عشر سىكات هف خهس سىكات إلى أقؿ هف

 0.64 3.98 84 عشر سىكات فأكثر 

 0.57 3.78 62 أقؿ هف خهس سىكات الدرجة الكمية

 0.37 3.92 96 هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات 

 0.52 4.01 84 عشر سىكات فأكثر 
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األكاديهية ية الحر  لدرجة( كجكد فركؽ ظاٌرٌية بيف الهتكٌسطات الحسابٌية 30ييالحظ هف الجدكؿ )

التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لفئات 

 لمهجاالتاالستباىة كالٌدرجة الكٌمية  هجاالتهف  هجاؿفي كٌؿ  هتغير الخبرة  لعضك ٌيئة التدريس

(. 4.01حسابٌي بمغ ) ( عمى أعمى هتكٌسطعشر سىكات فأكثرهجتهعة، إذ حصؿ أصحاب فئة الخبرة )

( إذ بمغ هتكٌسطٍـ الحسابٌي هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكاتيميٍـ أصحاب فئة الخبرة )

األخيرة بهتكٌسط حسابٌي بالرتبة  سىكات( خهس)أقٌؿ هف  (، في حيف جاء أصحاب فئة الخبرة3.92)

داللة إحصائٌية عىد هستكل  (، كلتحديد فيها إذا كاىت الفركؽ بيف الهتكٌسطات الحسابٌية ذات3.78)

(α≤0.05 ـٌ تطبيؽ تحميؿ التٌبايف األحادٌم كجاءت الٌىتائج كها في  (One - Way ANOVA)( ت

 (.31الجدكؿ )
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 (32الجدول )
التي األكاديهية الحرية  لدرجةبين الهتوّسطات الحسابّية  إليجاد دللة الفروقتحميل الّتباين األحادّي 

ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان تبًعا لفةات هتغير يهارسٍا أعااء 
 الخبرة  لعاو ٌيةة التدريس

هجهوع  هصدر الّتباين
 الهرّبعات

درجة 
 الحرّية

هتوّسط 
 الهرّبعات

هستوى  ف
 الّدللة

 التعبير عف الرأم
 0.169 1.789 0.732 2 1.464 بيف الهجهكعات

   0.409 239 97.806 داخؿ الهجهكعات

    241 99.270 الهجهكع

 الهشاركة في
 صىع القرار عهمية

 0.005 5.388 2.155 2 4.311 بيف الهجهكعات
   0.400 239 95.636 داخؿ الهجهكعات

    241 99.947 الهجهكع

 البحث العمهي
 0.000 10.720 6.325 2 12.651 بيف الهجهكعات
   0.590 239 141.043 داخؿ الهجهكعات

    241 153.694 الهجهكع

الهحتكل التدريسي 
 كطرائؽ التدريس

 0.044 3.168 1.153 2 2.306 بيف الهجهكعات

   0.364 239 86.949 داخؿ الهجهكعات

    241 89.255 الهجهكع

 خدهة الهجتهع
 0.006 5.238 2.153 2 4.305 بيف الهجهكعات

   0.411 239 98.175 داخؿ الهجهكعات
    241 102.480 الهجهكع

 الٌدرجة الكٌمية
 0.019 4.034 0.930 2 1.861 بيف الهجهكعات
   0.231 239 55.124 داخؿ الهجهكعات

    241 56.984 الهجهكع
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في ( α≤0.05( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٌية عىد هستكل )31أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في التي يهارسٍا أعضااألكاديهية الحرية  درجة

لمدرجة الكمية  ، إذ بمغت القيهة الفائٌية هحافظة عهاف تبعنا لفئات هتغير الخبرة  لعضك ٌيئة التدريس

" إذ التعبير عف الرأم" هجاؿالفركؽ داٌلة إحصائيًّا في ، كلـ تكف  (α≤0.019( كبهستكل )4.034)

ككاىت الفركؽ دالة احصائيان لجهيع  (،α≤0.169كبهستكل ) (1.789الفائٌية  ) القيهة بمغت 

  (5.388صىع القرار" ) عهمية الهجاالت األخرل فقد بمغت القيهة الفائية لهجاؿ "الهشاركة في

( كبهستكل 10.720بمغت القيهة الفائٌية )البحث العمهي" " كلهجاؿ(، α≤0.005كبهستكل )

(α≤0.000،)   ( كبهستكل 3.168بمغت القيهة الفائٌية )يسي كطرائؽ التدريس" كلهجاؿ "الهحتكل التدر

(α≤0.044،)  "كلهجاؿ "خدهة الهجتهع( ( كبهستكل )5.238بمغت القيهة الفائٌيةα≤0.006) ،

ـٌ استخداـ اختبار شيفيً كلهعرفة عائدية الفركؽ  ( ييبٌيف 32لمهقارىات البعدٌية، كالجدكؿ ) (Scheffe)ت

 ذلؾ. 
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 (31دول )الج
التي األكاديهية الحرية  لدرجةىتاةج اختبار شيفيً لمهقارىات البعدّية بين الهتوّسطات الحسابّية 

يهارسٍا أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان تبًعا لفةات هتغير 
 الخبرة  لعاو ٌيةة التدريس

الهتوّسط  هستويات هتغّير الخبرة الهجال
 سابيّ الح

أقّل هن 
خهس 
 سىوات

هن خهس 
سىوات إلى 
أقل هن 
عشر 
 سىوات

عشر 
سىوات 
 فأكثر

 عهمية الهشاركة في
 صىع القرار

 *0.35 *-0.30 - 3.45 أقؿ هف خهس سىكات
هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر 

 سىكات
3.75 - - 0.30 

    3.51 عشر سىكات فأكثر

 البحث العمهي

 *-0.31 *0.21  3.66 أقؿ هف خهس سىكات
هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر 

 سىكات
3.46   0.52-* 

    3.99 عشر سىكات فأكثر

الهحتكل التدريسي 
 كطرائؽ التدريس

 *-0.26 -0.04  4.09 أقؿ هف خهس سىكات
هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر 

 -0.12   4.22 سىكات

    4.35 عشر سىكات فأكثر

 خدهة الهجتهع

 *-0.31 *-0.28  3.66 سىكاتأقؿ هف خهس 
هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر 

 سىكات
3.96   0.03- 

    3.98 عشر سىكات فأكثر

 الٌدرجة الكٌمية

 *-0.23 *-0.14  3.78 أقؿ هف خهس سىكات
هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر 

 سىكات
3.92   0.09- 

    4.01 عشر سىكات فأكثر
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التي األكاديهية لدرجة الحرية الفركؽ بيف الهتكٌسطات الحسابٌية ( أٌف 32يالحظ هف الجدكؿ )

يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لفئات هتغير 

عمى الدرجة الكمية تعزل لذكم فئة الخبرة )هف خهس سىكات إلى أقؿ هف  ،الخبرة  لعضك ٌيئة التدريس

صىع القرار" كاىت الفركؽ  عهمية ر سىكات فأكثر(، كعمى هجاؿ "الهشاركة فيعشر سىكات( ك )عش

)هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات(،  كعمى هجاؿ "البحث العمهي" كاىت الفركؽ لذكم الخبرة 

( ك )عشر سىكات فأكثر(، كعمى هجاؿ "الهحتكل أقؿ هف خهس سىكاتلصالح ذكم فئة الخبرة )

ريس" كاىت الفركؽ لذكم فئة الخبرة )عشر سىكات فأكثر(، ك لهجاؿ "خدهة التدريسي كطرائؽ التد

الهجتهع" كاىت الفركؽ لصالح ذكم فئة الخبرة هف خهس سىكات إلى اقؿ هف عشر سىكات( ك )عشر 

 سىكات فأكثر(.

 هتغير التخصص .4

هارسٍا التي ياألكاديهية الحرية تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لدرجة 

أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لفئات هتغير التخصص  

( ييبيف 33( لعيىتيف هستقمتيف كالجدكؿ )t-testكها تـ استخداـ االختبار التائي ) لعضك ٌيئة التدريس،

 ذلؾ.

 
 
 
 
 



113 
 

 (33لجدول )ا
لدرجة الحرية التاةي لعيىتين هستقمتين  لختبارالهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية وا

التي يهارسٍا أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان األكاديهية 

 تبًعا لهتغير التخصص  لعاو ٌيةة التدريس

 العدد التخصص الهجال
الهتوسط 
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

 هستوى الدللة قيهة ت

 الرأم التعبير عف
 61. 3.95 102 عمهي

2.313- 0.024 
 65. 4.14 140 اىساىي

 عهمية الهشاركة في
 صىع القرار

 64. 3.59 102 عمهي
0.089- 0.929 

 65. 3.60 140 اىساىي

 البحث العمهي
 69. 3.53 102 عمهي

2.861- 0.003 
 85. 3.82 140 اىساىي

الهحتكل التدريسي 
 كطرائؽ التدريس

 59. 4.18 102 عمهي
0.989- 0.311 

 62. 4.26 140 اىساىي

 خدهة الهجتهع
 72. 3.85 102 عمهي

0.772- 0.441 
 60. 3.92 140 اىساىي

 الدرجة الكمية
 44. 3.85 102 عمهي

1.964- 0.051 
 51. 3.97 140 اىساىي

( بيف α ≥0.05كل )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستعدـ ( 33أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )

التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األكاديهية الحرية  لدرجةالهتكسطات الحسابية 

إذ بمغت القيهة التائية  األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لهتغير التخصص لعضك ٌيئة التدريس

ئية ذات داللة إحصائية لهجاؿ التا ة( ككاىت القيهα ≥0.051( كبهستكل ) -1.964لمدرجة الكمية )
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(، كلصالح ذكم التخصصات α ≥0.024( كبهستكل )-2.313عف الرأم" إذ بمغت ) "التعبير

(، كلصالح α ≥0.003كبهستكل ) (-2.861كبمغت القيهة التائية لهجاؿ "البحث العمهي" )  اإلىساىية،

صىع عهمية "الهشاركة في  ذكم التخصصات اإلىساىية، كلـ تكف الفركؽ ذات داللة إحصائية لهجاؿ

(،  كلهجاؿ "الهحتكل التدريسي α ≥0.929( كبهستكل )-0.089القرار" إذ بمغت القيهة التائية )

خدهة  لهجاؿ " (، كα ≥0.311( كبهستكل )-0.989كطرائؽ التدريس" إذ بمغت القيهة التائية )

 (،α ≥0.441(  كبهستكل )-0.772" إذ بمغت القيهة التائية ) الهجتهع

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 و التوصيات مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس

 و التوصيات مناقشة النتائج

تضهف ٌذا الفصؿ هىاقشة لىتائج الدراسة التي خمصت إليٍا كفقاي ألسئمتٍا، فضالن عف 

:التكصيات التي خرجت بٍا الدراسة، كعمى الىحك اآلتي

 أوًل: هىاقشة الىتاةج:

في الجاهعات األكاديهية ها درجة ههارسة رؤساء األقسام تاةج التي تتعمق بالسؤال األول:هىاقشة الى

 ؟هن وجٍة ىظر أعااء ٌيةة التدريس األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربوية

في األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر هها درجة( إلى أف 7أشارت الىتائج في الجدكؿ )

أعضاء ٌيئة هف كجٍة ىظر  الحككهة التربكية ردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئالجاهعات األ

ىحراؼ هعيارم)3.80، كاىت هرتفعة، بهتكسط حسابي )التدريس  (. كجاءت هجاالت 0.49( كا 

( 4.07( ك )3.63اإلستباىة في الدرجتيف الهرتفعة كالهتكسطة، إذ تراكحت الهتكسطات الحسابية بيف)

ة األكلى هجاؿ "اإلستقاللية" كفي الرتبة األخيرة جاء هجاؿ "الهساءلة" كقد تىسب ٌذي كجاء في الرتب

األكاديهية الىتيجة الى أف أفراد عيىة الدراسة هف أعضاء ٌيئة التدريس يركف أف رؤساء االقساـ 

ية" يهارسكف هبادئ الحككهة كفقا لدرجتيف إحداٌها هرتفعة كها في هجالي " االستقاللية" ك "الشفاف

 هجالي "الهشاركة " ك "الهساءلة". كاألخرل هتكسطة كها جاء في

ك هقدرتٍـ هف تطبيؽ هبادئ الحككهة ك ربها عكست إجاباتٍـ هدل قىاعتٍـ برؤساء أقساهٍـ 

 بالشكؿ الهطمكب ك بها يحقؽ أٌداؼ األقساـ األكاديهية ك أعضاء ٌيئة التدريس عمى حد سكاء.
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راىي)ك تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها تكص التي أظٍرت ىتائجٍا أف  (2012مت إليً دراسة الٌز

( التي تكصمت ىتائجٍا الى 2015ىصار) دراسةك الجاهعات السعكدية تهارس الحككهة بدرجة هرتفعة، 

 بفمسطيف تهارس بدرجة هرتفعة.أف هبادئ الحككهة في جاهعات غزة 

أف الحككهة  تائجٍا إلىالتي أشارت ى (2011دراسة حالكة ك طً)هع ٌذي الىتيجة  كاختمفت

( 2014هكجكدة في جاهعة القدس ك لكىٍا ليست بالهستكل الهطمكب ك دراسة أبك كريـ ك الكثيىي)

التي تكصمت إلى أف درجة تطبيؽ هبادئ الحككهة لكميات التربية بجاهعة حائؿ ك جاهعة الهمؾ سعكد 

( التي تكصمت إلى أف 2017دراسة الزبف)كها يراٌا أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هتكسطة ك كذلؾ 

 هتكسطة. في الجاهعات األردىية الخاصة كاىت التربكية ههارسة هبادئ الحككهة

 ك فيها يأتي عرض لهىاقشة الىتائج الخاصة بكؿ هجاؿ هف هجاالت الحككهة التربكية:

 :الستقالليةهجال  . أ

في الجاهعات هية األكاديأٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ ( 8) أظٍرت الىتائج في الجدكؿ  

"االستقاللية" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعة، إذ بمغ هجاؿ األردىية الخاصة ل

ادارة الجاهعة  ة الىتيجة الى أفذكقد تعكد ٌ(، 0.56( باىحراؼ هعيارٌم )4.07الهتكٌسط الحسابٌي )

 اعتهادا عمىتدريس أكفياء  يئةٌ ارة شؤكىٍا، ك بالتالي فٍي تستقطب أعضاءإدتتهتع باستقاللية في 

. كها يهكف أف تىسب ٌذي الىتيجة لها تكفري الجاهعة هف هخصصات هالية لمخطة الهعتهدة كفقاحاجتٍا 

الزهة لمبحث العمهي، كها يهكف اف تعكس ٌذي الىتيجة اتباع ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا لمترقيات 

 العمهية. 

 :الشفافيةهجال  . ب
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في الجاهعات األكاديهية أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ  (9ي الجدكؿ )هف الىتائج ف يتبيف

" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعة، إذ بمغ الهتكٌسط الشفافية"هجاؿ األردىية الخاصة ل

ف االجراءات الهتعمقة أالى عزل ٌذي الىتيجة كقد تي (، 0.59( باىحراؼ هعيارٌم )3.80الحسابٌي )

ا تيطٌبؽ بكضكح ، كها يهكف أف تعزل إلى أف التكالتعييف ك بالترقية  عميهات الجاهعية تتسـ غيٌر

لى حرص ركؤساء األقساـ ك دعهٍـ لتبادؿ الهعمكهات بيف العاهميف إقد تىسب ٌذي الىتيجة بالكضكح. ك 

 األدكار الهككمة اليٍـ.ك  ف كعي أعضاء ٌيئة التدريس بالهٍهاتفيٍا، فضال ع

 :هجال الهشاركة .ج

في األكاديهية أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ إلى ( 10أشارت الىتائج في الجدكؿ )

، إذ هتكسطة" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت الهشاركة"هجاؿ الجاهعات األردىية الخاصة ل

 حرص ادارةلى الىتيجة إ ىسب ٌذيكقد تي (، 0.62( باىحراؼ هعيارٌم )3.66بمغ الهتكٌسط الحسابٌي )

أعضاء ٌيئة التدريس في كضع الخطة االستراتيجية ك اإلفادة هف هقترحاتٍـ عمى هشاركة الجاهعة 

إلى ها تسعى ادارة أيضا لتطكير الجاهعة كخدهة هصالحٍا، ك قد تعزل ٌذي الىتيجة التي تسعى 

 فة.الجاهعة لتحقيقً هف العهؿ التشاركي بيف أعضاء ٌيئة التدريس ك الكحدات ك األقساـ الهختم

 . هجال الهساءلةد

في الجاهعات األكاديهية أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ  (11أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )

، إذ بمغ هتكسطة" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت الهساءلة"هجاؿ األردىية الخاصة ل

حؽ الهجتهع  إلى ةجكقد تيعزل ٌذي الىتي (، 0.63( باىحراؼ هعيارٌم )3.63الهتكٌسط الحسابٌي )

هكاىية هشاركة أعضاء ٌييئة التدريس في كضع قكاعد هراقبة أداء الجاهعات ك الهحمي في  ا 
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فضال عف تحديد  لمهساءلة.كها يهكف أف تىسب ٌذي الىتيجة إلى الهكضكعية ك عدـ التحيز في األداء

  حاجات الجاهعة الهختمفة.

 : تعمق بالسؤال الثاىيهىاقشة الىتاةج التي ت

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لمحرية  أعااء ٌيةة التدريسا درجة ههارسة ه

 ؟ٌم ر ظهن وجٍة ىاألكاديهية 

في الجاهعات  أعضاء ٌيئة التدريسدرجة ههارسة ( أف 12أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )  

هرتفعة، بهتكسط  ، كاىتٌـ ر ظهف كجٍة ىاألكاديهية األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لمحرية 

ىحراؼ هعيارم)3.93حسابي ) ك جاءت جهيع هجاالت اإلستباىة في الدرجة الهرتفعة  (.0.48( كا 

 ك (4.23الدرجة الهتكسطة، إذ تراكحت الهتكسطات الحسابية بيف )في باستثىاء هجاؿ كاحد جاء 

 يميً في الرتبة الثاىية إذ جاء في الرتبة األكلى هجاؿ "الهحتكل التدريسي ك طرائؽ التدريس" ، (3.60)

األخيرة ها قبؿ كفي الرتبة ، ثـ يميً في الرتبة الثالثة هجاؿ "خدهة الهجتهع" "التعبير عف الرأم"هجاؿ 

كقد  ، أها في الرتبة األخيرة فجاء هجاؿ"الهشاركة في عهمية صىع القرار""البحث العمهيجاء هجاؿ "

أف درجة ههارستٍـ ف أعضاء ٌيئة التدريس يركف تىسب ٌذي الىتيجة الى أف أفراد عيىة الدراسة ه

عهمية ء هجاؿ" الهشاركة في باستثىااألكاديهية لجهيع هجاالت الحرية كفقا  هرتفعةاألكاديهية لمحرية 

ك األكاديهية صىع القرار"، ك يستدؿ هف ٌذي الىتيجة أف أعضاء ٌيئة التدريس يهارسكف ىشاطاتٍـ 

لتزاـ بٍا ، تتعمؽ أية شركط يجب اإلقيكد تفرضٍا الجاهعة أك  غير هفالهجتهعية ك التدريسية بحرية، 

بالىشاط البحثي أك الههارسات التدريسية داخؿ القاعات أك األسمكب الهتبع هع الطمبة ك كذلؾ الخدهة 
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التي يقدهٍا لمهجتهع. كها يتضح هف ٌذي الىتيجة أف أعضاء ٌيئة التدريس يتهتعكف بقدر هىاسب هف 

 ـ في عهمية صىع القرار.عف الرأم، فضال عف هشاركتٍ حرية التعبير

جٍا أف درجة ( التي أظٍرت ىتائ2017تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها تكصمت إليً دراسة صالح)ك   

 ضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة كاىت هرتفعة.الحرية األكاديهية ألع

(، 2008( ،ك دراسة حهداف)2007لطراكىة)ٌذي الىتيجة هع ها تكصمت إليً دراسة ا اختمفتك    

سكد ك عساؼ) كاىت األكاديهية ( التي أشارت ىتائجٍا إلى أف درجة الحرية 2008ك دراسة األو

 .ةطهتكس

 ك فيها يأتي عرض لهىاقشة الىتائج الخاصة بكؿ هجاؿ هف هجاالت الحرية األكاديهية:

 :الهحتوى التدريسي و طراةق التدريسهجال  . أ

في الجاهعات األكاديهية أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ ( 13) ئج في الجدكؿأظٍرت الىتا  

" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس  الهحتكل التدريسي ك طرائؽ التدريس "هجاؿ األردىية الخاصة ل

ة الىتيجة الى ذكقد تعكد ٌ(، 0.61( باىحراؼ هعيارٌم )4.23كاىت هرتفعة، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابٌي )

تحديد الهراجع التي ك  هكاىية عضك ٌيئة التدريس هف اختيار الهادة التي يدرسٍا في ضكء تخصصًا

اهعة هراجع هعيىة تمزهً بتدريسٍا، كها يتهتع عضك ٌيئة التدريس يراٌا هىاسبة دكف أف تفرض الج

بة عميٍا بها باعداد خططً الدراسية لمهادة أك الهكاد التي يدرسٍا ك يحؽ لً اجراء التعديالت الهىاس

فضال عف السهاح  ك االقتصادية. العمهية ك االجتهاعية ك السياسية يراي هىاسبا في ضكء الهستجدات

اتباع سبؿ التقكيـ بحرية التعبير هع طمبتً عف الهادة العمهية التي يدرسٍا ك لعضك ٌيئة التدريس 

هعة هف هستمزهات هتعمقة بطرائؽ إلى ها تكفري الجاكها يهكف أف تىسب ٌذي الىتيجة  ،ٍـ الهىاسبة هع
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تترؾ لعضك ٌيئة التدريس إختيار طريقة التدريس التي يراٌا هىاسبة، ك اختيار ك  .الهتىكعةالتدريس 

  الهستمزهات الضركرية الهالئهة لمطريقة الهختارة.

 :التعبير عن الرأيهجال  . ب

في الجاهعات كاديهية األأٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ ( 14هف الىتائج في الجدكؿ ) يتبيف

" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت هرتفعة، إذ  التعبير عف الرأم "هجاؿ األردىية الخاصة ل

ة الفرصة اتاحالى عزل ٌذي الىتيجة كقد تي (، 0.64( باىحراؼ هعيارٌم )4.07بمغ الهتكٌسط الحسابٌي )

، كذلؾ فيها اجتهاعات القسـ األكاديهيبحرية عف رأيً ك قىاعاتً في  لمتعبيرلعضك ٌيئة التدريس 

يتعمؽ بالهكضكعات العمهية أك اإلدارية التي تتـ هىاقشتٍا في ٌذي االجتهاعات، ك ٌذا يؤدم إلى 

ك ٌيئة تهكف عضلى تىسب ٌذي الىتيجة إ هف الههكف أفك  االرتقاء بهستكل القسـ عمهيا ك اداريا. 

ذات العالقة األكاديهية اسة ك بخاصة في القضايا ً داخؿ قاعات الدر التدريس هف التعبير عف رأي

لىقد ا ك يتقبؿ ـفإف عضك ٌيئة التدريس يحتر األكاديهية بالهقابؿ لٍذي الحرية ك بالهادة التي يدرسٍا، 

التطكير ك لٍا األثر االيجابي عميً ك  ٌكهف اآلخريف ك يدرؾ أف الغاية هف عهمية الىقد البىاء  البىاء

عكد ٌذي الىتيجة أيضا الى أف ادارة الجاهعة تىظـ حكارات فكرية بيف أعضاء تعمى الجاهعة. ك قد 

ـ ك آرائٍـ  ٌيئة التدريس ضهف التخصص الكاحد كالتي تعهؿ عمى تشجيع األعضاء عمى تقديـ أفكاٌر

 تجاي هكضكعات الحكار التي تدكر بيىٍـ.

 :خدهة الهجتهعهجال  ج.

في األكاديهية ة ههارسة رؤساء األقساـ أٌف درجإلى ( 15أشارت الىتائج في الجدكؿ )

" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس كاىت  خدهة الهجتهع "هجاؿ الجاهعات األردىية الخاصة ل
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لى إ ك تعزل ٌذي الىتيجة(، 0.65( باىحراؼ هعيارٌم )3.90، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابٌي )هرتفعة

ك  لخدهة الهجتهع تيقدـي األىشطة التي أعضاء الهجتهع الهحمي فهشاركة أعضاء ٌيئة التدريس 

، ك قد قترحة لحؿ هشكالت الهجتهع الهحميلها األبداؿإلى تطكير التي تسعى  الهقترحاتاإلفادة هف 

تجاكب أعضاء ٌيئة التدريس هع الدعكات الهقدهة هف هؤسسات الهجتهع تعزل أيضا ٌذي الىتيجة إلى 

آخريف هف ذكم  ةعف قياهٍـ بالتىسيؽ هع أساتذ، فضال ـتخصصٍ تالهحمي ك التي تتعمؽ بهجاال

 لالىتظاـ في جهعيات عمهية ضهف الهجتهع الهحمي. ذاتًاالختصاص 

 البحث العمهيهجال د. 

في الجاهعات األكاديهية أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ  (16أظٍرت الىتائج في الجدكؿ )

، إذ بمغ هرتفعةعضاء ٌيئة التدريس كاىت " هف كجٍة ىظر أ البحث العمهي "هجاؿ األردىية الخاصة ل

إهكاىية عضك ٌيئة إلى  ةكقد تيعزل ٌذي الىتيج (، 0.80( باىحراؼ هعيارٌم )3.71الهتكٌسط الحسابٌي )

ا في الهجالت العمهية الهختمفة كها يهكف أف تىسب  .التدريس هف اختيار هكضكعات بحكثً ك ىشٌر

عضك يير عادلة لمترقيات العمهية ك تكفير كؿ ها يحتاجً إلى ها تكفري الجاهعة هف هعاٌذي الىتيجة 

، ك أحياىا قد تتحهؿ الجاهعة ىفقات سفر أعضاء ٌيئة هف هستمزهات البحث العمهي ٌيئة التدريس 

 .التدريس لحضكر الهؤتهرات أك ها يمـز التهاـ البحكث العمهية 

 الهشاركة في عهمية صىع القراره. هجال 

في الجاهعات األكاديهية أٌف درجة ههارسة رؤساء األقساـ ( 17لجدكؿ )هف الىتائج في ا يتبيف

" هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس  الهشاركة في عهمية صىع القرار "هجاؿ األردىية الخاصة ل

عزل ٌذي الىتيجة كقد تي (، 0.64( باىحراؼ هعيارٌم )3.60، إذ بمغ الهتكٌسط الحسابٌي )هتكسطةكاىت 
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صىاعة القرار ترتبط بضكابط ك تعميهات إدارية ك قاىكىية اعتهدتٍا ادارة  عهمية في أف الهشاركة لىإ

الجاهعة، يتـ العهؿ بهكجبٍا. ك قد تعزل ٌذي الىتيجة إلى أف عضك ٌيئة التدريس يحؽ لً التهتع 

ة لمجاهعة. كها يحؽ لً هىاقشة الهكضكعات اإلداريىظهة بحرية اتخاذ القرار ضهف التعميهات ك األ

. كها يهكف في اجتهاعات القسـ هها يؤدم الى الكصكؿ إلى قرارات أكثر رشدا ك عقالىية لهطركحةا

 كهشاركة أعضاء ٌيئة التدريس في صياغة التعميهات الجاهعية  هدل أف يككف السبب في ٌذي الىتيجة

 عضاء ٌيئة تدريس جدد.أهشاركتٍـ في اختيار 

 ث:هىاقشة الىتاةج التي تتعمق بالسؤال الثال

ههارسة رؤساء األقسام  بين درجة  (α ≤ 0.05ٌل ٌىاك عالقة ذات دللة إحصاةية عىد هستوى )

ودرجة  في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ الحوكهة التربويةاألكاديهية 

 ؟األكاديهية ههارسة أعااء ٌيةة التدريس لمحرية 

( كجكد عالقة ارتباطية إيجابية ذات 18الجدكؿ ) فًؤالالثالثأظهرتالنتائجالمتعلقةبالس

في الجاهعات األردىية الخاصة األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر هها درجة " هتغيرمداللة إحصائية بيف 

حرية لمأعضاء ٌيئة التدريس درجة ههارسة " ك " الحككهة التربكية في هحافظة عهاف لهبادئ

ك يهكف أف تعزل ٌذي الىتيجة إلى أف ههارسة هبادئ  (0.74هؿ اإلرتباط  )هعا،فقد كاف األكاديهية" 

ألعضاء ٌيئة التدريس، كها يهكف أف األكاديهية الحككهة التربكية لٍا دكر فاعؿ في ههارسة الحرية 

لهبادئ األكاديهية  يعزل ذلؾ إلى أف أعضاء ٌيئة التدريس يركف أف في ههارسة رؤساء األقساـ

واالافٌه كيةالحككهة الترب للفساد مواجهة اإلداريستبداد القرارت، التًمنخاللهاومركزٌة و
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مجتمعالارتقاءونهوضالتعلٌمإلىألعضاءهٌئةالتدرٌسمماٌؤدياألكادٌمٌةٌمكنتفعٌلالحرٌة

 .وتحقٌقمتطلباته

 هىاقشة الىتاةج التي تتعمق بالسؤال الرابع:

سة رؤساء األقسام ر هها درجة في (α ≤ 0.05)حصاةية عىد هستوى ٌل ٌىاك فروق ذات دللة إ

ُتعزى  الحوكهة التربوية في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان لهبادئاألكاديهية 

 والخبرة و التخصص؟األكاديهية لهتغيرات الجىس والرتبة 

 :اآلتيتهت هىاقشة ٌذا السؤاؿ كفقا لهتغيراتً ك عمى الىحك 

 الىتاةج الهتعمقة بهتغير الجىس:هىاقشة  .2

عىد  كجكد فركؽ ذات داللة احصائيةعدـ ( 19يتبيف هف ىتيجة االختبار التائي في الجدكؿ )     

في الجاهعات األردىية الخاصة في األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر هها درجة في( α ≤ 0.05)هستكل 

ذا (0.395) جىس، إذ بمغت القيهة التائيةهتغير التبعا ل الحككهة التربكية هحافظة عهاف لهبادئ ، ٌك

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف األكاديهية رؤساء األقساـ يعىي أف درجة ههارسة 

ذا قد  هف كجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ال تختمؼ باختالؼ الجىس. الحككهة التربكية لهبادئ ٌك

في استجابات أفراد العيىة فيها يتعمؽ بدرجة ههارسة رؤساء يشير إلى أف الجىس هتغير ال يحدث تأثيرا 

 األقساـ األكاديهية لهبادئ الحككهة التربكية.

( 2017دراسة أبك العال)( ك 2015دراسة ىصار) ها تكصمت إليً ىتيجة ٌذي الدراسة هع اتفقتك   

 .إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى هتغير الجىس اأشارت المتيف

 :ىاقشة الىتاةج الهتعمقة بهتغير الرتبة األكاديهيةه .1
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 إلى (21( في الجدكؿ )One Way ANOVAك تشير ىتائج تحميؿ التبايف األحادم)         

ههارسة رؤساء األقساـ  ( في درجةα ≤ 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل )

ظة عهاف لهبادئ الحككهة التربكية تبعا لهتغير في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافاألكاديهية 

كاىت ك (، 1.176، إذ بمغت القيهة الفائية لمدرجة الكمية )لعضك ٌيئة التدريساألكاديهية الرتبة 

(. كتـ استخداـ 4.388الفركؽ دالة احصائيا في هجاؿ "الهشاركة" فقط إذ بمغت قيهتٍا الفائية )

ههارسة  ( أف الفركؽ في درجة22الىتائج في الجدكؿ)ٍرت أظبار شيفيً لمهقارىات البعدية ، ك اخت

في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ الحككهة األكاديهية رؤساء األقساـ 

)أستاذ األكاديهية تعزل لذكم الرتبة  ٌيئة التدريس لعضكاألكاديهية التربكية تبعا لهتغير الرتبة 

   هشارؾ(.

الدراية يس هف ٌذي الرتبة لديً الهعرفة ك ي الىتيجة إلى أف عضك ٌيئة التدر كقد تعزل ٌذ        

الالزهتيف بهبادئ الحككهة األربعة) الشفافية، كالهشاركة، كالهساءلة، كاإلستقاللية( ك إدراكً بأٌهية 

ربها يعكد ذلؾ إلى رغبة األساتذة الهشاركة في إظٍار ادئ في العهؿ اإلدارم التربكم. ك ٌذذ الهب

قدرتٍـ ك تهكىٍـ هف اإللهاـ بالحككهة التربكية بشكؿ أكثر هف رغبة األساتذة اآلخريف هف ه

 الرتبتيف األخرييف.

راىي)كاختمفت ٌذي الىتيجة هع ها تكص       (.2017أبك العال )( ك 2012مت إليً دراستا الٌز

 هىاقشة الىتاةج الهتعمقة بهتغير الخبرة: .3

( إلى عدـ كجكد 24( في الجدكؿ )One Way ANOVAألحادم)أشارت ىتائج تحميؿ التبايف ا    

في األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر هها في درجة ( α ≤ 0.05)فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل 
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الحككهة التربكية تعزل لهتغير الخبرة لعضك  الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف لهبادئ

" الهساءلة " ، ككاىت الفركؽ ذات دالة احصائيان في هجالي " كفي هجالي"الشفافية ٌيئة التدريس

تـ استخداـ اختبار   "الهساءلةلهجالي " الشفافية" ك" لهعرفة عائدية الفركؽ" ك"الهشاركة". ك االستقاللية 

"االستقاللية" تعزل ألعضاء  هجاؿعمى  بأف الفركؽ (25الذم أظٍرت ىتائجً في الجدكؿ )ك  شيفيً

)عشر سىكات فأكثر(، ذكم فئة الخبرة ) هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات(، ك ٌيئة التدريس 

ذكم الفئة هف) هف خهس سىكات إلى أقؿ هف  كعمى هجاؿ "الهشاركة " تعزل ألعضاء ٌيئة التدريس

 ) أقؿ هف خهس سىكات(. عشر سىكات(، ك 

ير الخبرة لـ يكف هف الهتغيرات دالة إحصائيا بشكؿ عاـ، أف هتغال غيركقد تىسب ٌذي الىتيجة     

ة إحصائيا في هجاؿ االستقاللية التي قد تحدث أثرا في استجابات أفراد العيىة. لكف الفركؽ الدال

الهشاركة، فقد يبدك أف أعضاء ٌيئة التدريس يتبايىكف في االستجابة لٍها، ك قد يعكد ذلؾ إلى ك 

هتكسطي الخبرة ضاء ٌيئة التدريس حديثي ك سبة ألعال سيها بالىآلراء بصدد كؿ هجاؿ، ك اختالؼ ا

 الهعارؼ الالزهة لمتعاهؿ هع ٌذيف الهجاليف. الذيف لـ يكتسبكا بعد الهٍارات ك 

( التي تكصمت الى كجكد فركؽ ذات داللة 2015ٌذي الىتيجة هع دراسة ىصار) اختمفتك    

 سىة فأكثر. 11احصائية تعزل لهتغير الخبرة ك لصالح فئة 

 

 التخصص:اةج الهتعمقة بهتغير هىاقشة الىت .4

 كجكد فركؽ ذات داللة احصائيةعدـ ( 26يتبيف هف ىتيجة االختبار التائي في الجدكؿ )           

في الجاهعات األردىية الخاصة األكاديهية سة رؤساء األقساـ ر هها درجة في( α ≤ 0.05)عىد هستكل 
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، إذ بمغت التخصص لعضك ٌيئة التدريس هتغيرلتبعا  الحككهة التربكية في هحافظة عهاف لهبادئ

كاىت القيـ التائية لجهيع الهجاالت ذات داللة احصائية ك ، (-1.964)لمدرجة الكمية  القيهة التائية

  .لصالح ذكم التخصصات االىساىية باستثىاء هجاؿ االستقاللية

إلى أف التخصص  التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةكقد تعكد ٌذي الىتيجة     

رؤساء ضاء ٌيئة التدريس الهتعمقة بتعرؼ درجة عسكاء أكاف عمهيا أـ إىساىيا ال يؤثر في استجابات أ

 األقساـ األكاديهية لهبادئ الحككهة التربكية.

 (كالهساءلة ،كالهشاركة ،الشفافية)حصائيا في الهجاالت الثالث األخرل إكقد تعزل الفركؽ الدالة    

لهاهإلىساىية قد يككىكا أكثر هعرفة ك ب التخصصات اإلى أف أصحا ا بهجاالت الشفافية كالهشاركة ا 

 صطالحية هقارىة بأقراىٍـ أصحاب التخصصات العمهية.الهساءلة سكاء هف الىاحية المغكية أـ اإلك 
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 هىاقشة الىتاةج الهتعمقة بالسؤال الخاهس الذي يىص عمى:

التي األكاديهية الحرية  درجة في (α ≤ 0.0.عىد هستوى )لة إحصاةية ل ٌل ٌىاك فروق ذات د

ُتعزى لهتغيرات  يهارسٍا أعااء ٌيةة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهان

 والخبرة و التخصص؟ األكاديهية الجىس والرتبة 

 :اآلتيتهت هىاقشة ٌذا السؤاؿ كفقا لهتغيراتً ك عمى الىحك 

 عمقة بهتغير الجىس:هىاقشة الىتاةج الهت .2

 عىد كجكد فركؽ ذات داللة احصائيةعدـ ( 27يتبيف هف ىتيجة االختبار التائي في الجدكؿ )     

التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة األكاديهية الحرية درجة الحسابية  لبيف الهتكسطات ( α ≤ 0.05)هستكل 

، إذ  ير جىس عضك ٌيئة التدريسالتدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لهتغ

لهجاالت باستثىاء ع ايلجه ة احصائيةلٌذا كلـ تكف القيـ التائية ذات دال ،(0.395) بمغت القيهة التائية

 .(، لصالح الذككرα ≥0.009)ك بهستكل  (2.653هجاؿ "البحث العمهي" فقد بمغت القيهة التائية )

ٌيئة التدريس ليس هف الهتغيرات التي قد تحدث ك ربها تىسب ٌذي الىتيجة إلى أف جىس أعضاء   

اختالفا في إجاباتٍـ عف فقرات استباىة الحرية األكاديهية الهطبقة في ٌذي الدراسة. أها االختالؼ في 

قد يككف رسة تشكؿ ٌدفا رئيسيا لمجاهعة. ك هجاؿ البحث العمهي، فقد يعزل إلى أف البحث العمهي هها

 الحٍـ أكثر اٌتهاها ك رغبة ك استعدادا لمبحث العمهي هقارىة باإلىاث.الذككر الذيف جاءت الىتيجة لص

ألسكد ادراسة ك  (2008)حهدافدراسة ( ك 2007)الطراكىة ٌذي الدراسة هع دراسة ىتيجة اتفقتك    

 التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى هتغير الجىس.ك  (2014ك عساؼ)
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دراسة ( ك 2015ا دراسة الزبكف كالبرجس)هع الىتائج التي تكصمت إليٍ ٌذي الىتيجة اختمفتك   

 أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى هتغير الجىس. المتيف أشارتا( 2017صالح)

 :هىاقشة الىتاةج الهتعمقة بهتغير الرتبة األكاديهية .1

( إلى عدـ كجكد 29الجدكؿ )( في One Way ANOVAىتائج تحميؿ التبايف األحادم)أشارت       

التي يهارسٍا األكاديهية ( في درجة الحرية α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل )

 ،ضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعا لهتغير الرتبة األكاديهيةعأ

إلى  (. ك قد تعزل ٌذي الىتيجةα ≤ 0.398)ك بهستكل  (0.924إذ بمغت القيهة الفائية لمدرجة الكمية)

ك أٌيهتٍا ك كيفية ههارستٍا داخؿ الجاهعة بغض األكاديهية أف أعضاء ٌيئة التدريس يدرككف الحرية 

التي يحهمكىٍا، هها قد يشير إلى أف هتغير الرتبة األكاديهية ال يحدث أم األكاديهية الىظر عف الرتبة 

 ء ٌيئة التدريس فيها يتعمؽ بتصكراتٍـ إزاء الحرية األكاديهية.اختالؼ أك تأثير في استجابات أعضا

ألسكد ك ا( ك 2008( ك حهداف)2007الطراكىة) اتهع ىتائج دراس ك اتفقت ٌذي الىتيجة 

الرتبة هتغير ل( ك التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل 2014عساؼ)

 األكاديهية.

 صالح ك (2013الهاضي) دراستا عف الىتيجة التي تكصمت اليٍاٌذي الىتيجة  اختمفتك       

  .إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرتبة األكاديهية المتيف تكصمتا( 2017)

 هىاقشة الىتاةج الهتعمقة بهتغير الخبرة: .3

( إلى كجكد 31( في الجدكؿ )One Way ANOVAأشارت ىتائج تحميؿ التبايف األحادم)    

التي يهارسٍا األكاديهية الحرية  درجةفي  ( α ≤ 0.05)داللة احصائية عىد هستكل فركؽ ذات 
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أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لفئات هتغير الخبرة  

ا ، ك كاىت الفركؽ دالة احصائي( 4.034)لمدرجة الكمية  ، إذ بمغت القيهة الفائٌية لعضك ٌيئة التدريس

 لمهقارىات البعدية تـ استخداـ اختبار شيفيً. ك قـ لجهيع الهجاالت باستثىاء  هجاؿ "التعبير عف الرأم" 

كاف ك هجالي " خدهة الهجتهع"  أف الفرؽ في الدرجة الكمية  (32ك الذم أظٍرت ىتائجً في الجدكؿ )

لهجاؿ"الهشاركة في ، ك  )هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات( ك )عشر سىكات فأكثر( تيلفئ

ك عمى هجاؿ عهمية صىع القرار" كاف الفرؽ لصالح )هف خهس سىكات إلى أقؿ هف عشر سىكات(، 

ك لهجاؿ "البحث العمهي" كاف الفرؽ لصالح)أقؿ هف خهس سىكات(، ك )عشر سىكات فأكثر(، 

 "الهحتكل التدريسي ك طرائؽ التدريس" كاف الفرؽ لصالح)عشر سىكات فأكثر(.

يتضح هف ٌذي الىتيجة أىً كمها كاىت الخبرة أكثر كمها كاف لٍا تأثير أكبر في ادراؾ ك       

 التي يتهتع بٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية الخاصة.األكاديهية الحرية 

 ، لكىٍا اختمفت هع ها(2017دراسة صالح) ها تكصمت إلية ك تتفؽ ىتيجة ٌذي الدراسة هع  

( ك دراسة الزبكف ك البرجس 2014( ك دراسة األسكد ك عساؼ )2008ة حهداف)ساتكصمت اليً در 

 ىً ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لهتغير الخبرة.أ( في 2015)

 التخصص:هىاقشة الىتاةج الهتعمقة بهتغير  .4

 ئيةكجكد فركؽ ذات داللة احصاعدـ ( 33يتبيف هف ىتيجة االختبار التائي في الجدكؿ )           

التي يهارسٍا أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األكاديهية الحرية  لدرجة( α ≤ 0.05)عىد هستكل 

، إذ بمغت القيهة لعضك ٌيئة التدريساألردىية الخاصة في هحافظة عهاف تبعنا لهتغير التخصص 

 ائيتافالقيهتاف التك كاىت ، (α ≤ 0.051ك بهستكل داللة ) (-1.964)لمدرجة الكمية  التائية
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داللة احصائية لصالح ذكم التخصصات االىساىية  لٍها لهجالي"التعبير عف الرأم" ك "البحث العمهي"

صىع القرار" ك "الهحتكل  عهمية .ك لـ تكف الفركؽ ذات داللة احصائية لهجاالت "الهشاركة في

 .التدريسي ك طرائؽ التدريس" ك"خدهة الهجتهع"

إلى أف هتغير التخصص ال يؤثر في إحداث فركؽ في  كقد تعزل ٌذي الىتيجة بشكؿ عاـ  

استجابات أعضاء ٌيئة التدريس، إال في هجالي "التعبير عف الرأم" ك " البحث العمهي". ك حيث أف 

الىتيجة كاىت لصالح أصحاب التخصصات اإلىساىية، فقد يككف أعضاء ٌيئة التدريس هف ٌذي 

 . ليف هقارىة بالهجاالت الثالثة األخرلالتخصصات أكثر دراية ك اٌتهاها بٍذيف الهجا

( ك دراسة 2014( ك دراسة األسكد ك عساؼ)2008ٌذي الىتيجة هع دراسة حهداف ) اتفقتك   

 .(2016العجمكىي)
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 ثاىيا: التوصيات:

 في ضكء الىتائج التي تـ التكصؿ إليٍا ، يهكف تقديـ التكصيات اآلتية:

ههارسة هبادئ الحككهة التربكية لرؤساء األقساـ  ةجأف در كؿألا ؤاؿلسا ىتائج رتٍأظ -

 تكاىٌيئة التدريس  ءعضاأ ظرى جٍةك فه لخاصةا ىيةردألا األكاديهية في الجاهعات

 هف خالؿ اإلستهرار في تىظيـالهرتفعة،  جةدرلا يذٌ عمى ظبالحفا صىكي ذلل تفعةره

ا الهختمفة ك بياف أٌهية الدكرات التدريبية التي تكضح هفٍكـ الحككهة التربكية بهجاالتٍ

تحقيؽ هتطمبات  ك تحسيىٍايجابي في تطكير هخرجات التعميـ هف أثرا  ههارستٍا لها لٍا 

   .الهجتهع

 تلجاهعاا فيألعضاء ٌيئة التدريس  يهيةدألكاا يةرلحا جةأف در لثاىيا ؤاؿلسا ىتائج رتٍأظ -

 ظبالحفا صىكي ذلل تفعةره تكاى التدريس ٌيئة ءعضاأ ظرى جٍةك  فه لخاصةا ىيةردألا

الالزهة ألعضاء ٌيئة  التسٍيالت ـيدتق ؿخال فه ٌاز يزتعكي الدرجة الهرتفعة ذٌ عمى

ـ هف خالؿ فضال عف التدريس،  ىجازاتٍـإعمى  ك الهعىكيةية دلهاا الهكافآت تقديـ  تحفيٌز

 .يهيةدألكاا

 بالىتائج ىتائجٍا ىةرهقاك األردىية الرسهيةالجاهعات  عمى لحاليةا لمدراسة ههاثمة سةراد إجراء -

 . لحاليةا سةدارلا ليٍاإ تصمكت لتيا

ك يهية دألكاا يةرلحا ك بيف ،ك هتغيرات أخرل الحككهة التربكية فبي يةطتباار تساادر  إجراء  -

 .لحاليةا سةدارلا لٍاكتتىا ـل رلخأ هتغيرات
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 الهراجع

 الهراجع العربية

(  يركت: دار صادر.، ب 3.طلسان العرب(.2004ابف هىظكر، هحهد بف هكـر

هفٍوم الشفافية لدى اإلدارة العميا وعالقتً بالتصال اإلداري.  (.2005أبك كريـ، أحهد فتحي)

 الجاهعة االردىية،عهاف،األردف. )أطركحة دكتكراي غير هىشكرة(،

(."درجة تطبيؽ هبادئ الحككهة بكميات التربية 2014ك الثكيىي، طارؽ هحهد)، أبك كريـ، أحهد فتحي

هجمة العموم التربوية و  ة حائؿ ك جاهعة الهمؾ سعكد كها يراٌا أعضاء ٌيئة التدريس"،بجاهع

 .93-55(،3،)25الىفسية، 

.  2000ان ػى عػة حتػ(. الحاجة إلى ٌيئة تدريس هؤٌميو في الجاهعات العربي1992أهيو)ؿ، أبَ لي

 .380-369(،28) هجمة اتحاد الجاهعات  العربية

لدل أعضاء ٌيئة  األكاديهية (. "الحرية 2014اؼ، هحهكد عبد الهجيد)األسكد، فايز عمي، ك عس

هجمة جاهعة  التدريس بكميات التربية في  الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة ك سبؿ تفعيمٍا"،

ر  .94-63،(1)،16،األٌز

ا في هكاجٍة التحديات"(.2012) كالقرشي،عبد ا برقعاف، أحهد، ث بح ،"حككهة الجاهعات ك دكٌر

كاىون  27-25لمفترة هن دارة في عصر الهعرفةى الهؤتهر العمهي الدولي عولهة اإلإلهقدم 

 .، لبىانطرابمساألول، جاهعة الجىان، 
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، عهاف:هركز عهاف 1. طو اإلبداعاألكاديهية الحريات (. 2006البغدادم، عبد السالـ إبراٌيـ)

 لدراسات حقكؽ االىساف.

 ، عهاف: الجاهعة األردىية.1.طالجاهعةالتدريس في قَاعد (. 1997، ىعيـ )الجعىيىي

لدل طالب الجاهعة ك دكر اإلدارة الجاهعية في األكاديهية هعكقات الحرية "(.2006الجىيدم، عادؿ)

 22-10(، 1)16، جاهعة االسكىدرية، هجمة كمية التربية، "تفعيمٍا

 .حاهد لمىشردار ال .عهاف:هحاارات في ىظرية الحوكهة(.2015ضباف)غحساـ الديف،

، 1. طالسموك الىساىي في اإلدارة التربوية(. 1988الحاج ، إلياس طً ، كالحاج، خميؿ هحهد. )

 عهاف: الدار العربية لمتكزيع ك الىشر.

واقع الشفافية اإلدارية وهتطمبات تطبيقٍا في الجاهعات الفمسطيىية ( 2011حرب ، ىعيهة هحهد )

 رة(، الجاهعة اإلسالهية، غزة، فمسطيف..)رسالة هاجستير غير هىشك بقطاع غزة

درجة االلتزاـ بههارسة الشفافية اإلدارية لدل األقساـ األكاديهية في كمية " (.2012الحربي، هحهد )

  (.6)2الهجمة الدولية التربوية الهتخصصة ، "،التربية بجاهعة الهمؾ سعكد

تربوية والعالقة بيىٍها لدى هديري دارية الدرجتا الهساءلة والفاعمية اإل(.2010الحسف، هي هحهد)

الهدارس الحكوهية الثاىوية وهديراتٍا في هحافظات الافة الغربية هن وجٍة ىظر العاهمين في 

.)رسالة هاجستير غير هىشكرة(، جاهعة الىجاح الكطىية، ىابمس، هديريات التربية والتعميم

 فمسطيف.
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،جاهعة داةرة العموم التىهويةي جاهعة القدس".(. "كاقع الحككهة ف2013حالكة، جهاؿ ،ك طً، ىداء.)

 القدس،أبك ديس،فمسطيف.

و الولء التىظيهي كها يراٌا أعااء  األكاديهية العالقة بين الحرية (.2008حهداف، داىا لطفي)

.)رسالة هاجستير غير هىشكرة(،جاهعة الىجاح  الٍيةة التدريسية في الهجتهعات الفمسطيىية

 الكطىية،ىابمس،فمسطيف

(."الطريؽ ىحك الجاهعات البحثية عالهية الهستكل دراسة شهكلية في 2015حهداف،عالـ هحهد)

 .102-66(،13،)4، هجمة عهران لمدراسات الجتهاعية و الىساىية ،الجاهعات العربية"

، األسبوع العمهي األردىي (. "الشفافية في الخدهة الهدىية )تجربة ديكاف الهحاسبة("1997خرابشة، عبد)

 لخاهس،الجهعية العمهية الهمكية، عهان، األردن.ا

 الرياض:دار الخريجي.التعميم العالي قاايا و رؤى. (.2004الخطيب، هحهد)

(. "العالقة بيف الرضا الكظيفي لمعاهميف في الهؤسسات الجاهعية ك هعايير 2017خميفة، عالء الديف) 

-22، لمفترة هن ؤسسات التعميم العاليالهؤتهر الدولي لمحوكهة في ه."حككهة ك األداء الرشيدال

 هارس، جاهعة الشرق األوسط، عهان ، األردن. 23

حوكهة الجاهعات وتعزيز قدرات هىظوهة التعميم العالي  (.2009خكرشيد، هعتز، ك يكسؼ، هحسف)

 اإلسكىدرية: هكتبة األسكىدرية لمىشر ك التكزيع.. والبحث العمهي في هصر

ألعااء ٌيةة التدريس بجاهعة أم القرى و  األكاديهية الحرية (.2013الدكسرم، أشكاؽ هحهد )

)رسالة هاجستير غير هىشكرة(، جاهعة أـ القرل،هكة الكرهة، الههمكة العربية عالقتٍا باإلبداع.

 السعكدية.
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األساليب الحديثة الهستخدهة في الهؤسسات التعميهية (.2013الدكيؾ،عبد الغفار بف عبد الصادؽ)

. إدارة التخطيط كتطكير الهىاٌج، جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك زاٌة وهكافحة الفسادفي حهاية الى

  ، الرياض، الههمكة العربية السعكدية.األهىية

هؤتهر جاهعة (."اإلحباط ك الٍدر التربكم في التعميـ العالي في األردف"، 2000الراشداف،هحهكد)

 يع.، عهاف:دار الفرقاف لمىشر ك التكز الزرقاء األٌمية

درجة ههارسة القادة األكاديهين لمحوكهة التربوية في الجاهعات األردىية (.2017الزبف، ٌديؿ ىكاؼ)

)رسالة هاجستير غير و عالقتٍا بتفويض السمطة هن وجٍة ىظر أعااء ٌيةة التدريس.

 هىشكرة(، جاهعة الشرؽ األكسط، عهاف، األردف.

عمى  5/12/2017، تـ استرجاعً في عميهيةالحوكهة في الهؤسسات الت (.2013الزبكف، حهداف)

 https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=309129الرابط: 

 في األكاديهية (. "كاقع الحرية 2015الزبكف، هحهد سميـ، كالبرجس، عبد الرحهف بف هفضي)

الهجمة العربية لاهان جودة التعميم  الهستكل الجاهعي في الههمكة العربية السعكدية"،

 .99-73(،21)8الجاهعي،

ىهكذجان، األكاديهية " التعميـ الجاهعي ك هشكالت البحث العمهي، الحرية  (.2000الزبيدم، هفيد )

لمفترة هن  الزرقاء األٌمية،بحوث هؤتهر جاهعة  التعميـ العالي في األردف بيف الكاقع ك الطهكح".

 الزرقاء،األردن. آيار، 26-28

https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=309129


137 
 

راىي، خديجة هقبكؿ) واقع تطبيق الحوكهة الرشيدة في الجاهعات األٌمية السعودية (.2012الٌز

طركحة دكتكراي غير ا.)وعالقتٍا بالراا الوظيفي والولء التىظيهي ألعااء ٌيةة التدريس فيً

  السعكدية.الههمكة العربية هة، هىشكرة(،جاهعة أـ القرل،هكة الهكر 

(."عكائؽ تطبيؽ الحككهة في هؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف كسبؿ 2013السر، خالد خهيس )

، غزة، وزارة التربية و التعميم ،ورشة عهل حوكهة هؤسسات التعميم العاليالتغمب عميٍا"، 

 فمسطيف.

الثقافة لمىشر  دار .القاٌرة: الهصريةفي الجاهعات  األكاديهيةالحرية .(2001سكراف ،هحهد ) 

 .كالتكزيع

    .، عهاف: هركز دراسات عهاففي الجاهعات العربية األكاديهية الحريات (. 2009سكيمـ، هجيد )

(، 325، )هجمة الفيصلفي الجاهعات األجىبية السعكدية"، األكاديهية (. "الحرية 2003شقير، هحهد )

41-49. 

 .القاٌرة:دراسات حقكؽ اإلىساف.الجاهعاتاستقالل (.2007صابر، خمكد)

ة اإلداريهىظوهة الهساءلة عن األداء و الهٍىية كوسيمة لدعم الىزاٌة (.2001)أحهد صالح،

 ، القاٌرة: الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية.1ط  التىظيهية.

عالقتً الهىاخ األخالقي الساةد في الجاهعات األردىية الخاصة و (. 2017صالح، رجاء أحهد )

م األكاديهيةبالحرية  .)رسالة هاجستير غير ألعااء ٌيةة التدريس هن وجٍة ىظٌر

 هىشكرة(،جاهعة الشرؽ األكسط ، عهاف، األردف.
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عمى الرابط:  7/12/2017تـ استرجاعً في  ."هاٌي الحوكهة"(. 2017صالح، رزاف)
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7

%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9  

في الجاهعات األردىية الحكوهية     األكاديهية درجة ههارسة الحرية  (.2007الطراكىة، خميؿ قاسـ)

.)رسالة هاجستير غير هىشكرة(، الٍيةة التدريسية والخاصة وهعوقاتٍا هن وجٍة ىظر أعااء

 الكرؾ، األردف.

ة ػلمطباعػؿ دار َائ.عهاف:  اقـاإلدارة التعميهية هفاٌين َآف( 1999ٌاىي عبد الرحهو)ؿ، الطَي

 .َالىشر

لدل أعضاء ٌيئة التدريس في الكميات الجاهعية  األكاديهية (. "الحرية 2016العجمكىي، هحهكد حسف)

، الهجمة األردىية في العموم التربويةاهعة البمقاء التطبيقية في هحافظات شهاؿ األردف"، التابعة لج

12،(4)،479-494. 

.كمية العمكـ التربكية، واقع أوليات الحوكهة األكاديهية في كمية التربية(.2015عقالف، أفراح هحهد )

 ، تعز، اليهف.جاهعة تعز

.عهاف:دار هسؤولية الجتهاعية و أخالقيات األعهالال(.2008الغالبي، طاٌر، ك العاهرم، صالح)

 كائؿ لمىشر.

، جاهعة هجمة كمية التربيةفي الهكاثيؽ الدكلية"،  األكاديهية (، "الحرية 2012الغريب،شبؿ بدراف)

 .95-23(، 1)22االسكىدرية،

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
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تهر الهؤ  (."تحديات الحككهة في هؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف"،2013الفرا، هاجد هحهد )

 ،عهان،األردن.، جاهعة الزيتوىةالعربي الدولي الثالث لاهان جودة التعميم العالي

 (." كاقع تطبيؽ الحاكهية الجاهعية في التعميـ الجاهعي الحككهي الميبي"،2016قهبر، جهيمة سعيد)

 .799-787(،2)43ة،اإلداريدراسات ، العموم 

الظركؼ الهالئهة الستقرار ٌيئة التدريس في (. 1984كيالىي، عبد ا ، ك عدس، عبد الرحهف)ال

 دهشق، سوريا ،الهىظهة العربية لمتربية و الثقافة و العمومالجاهعات العربية. 

 .عالـ الكتب:.القاٌرة تطور الفكر التربوي(.1975هرسي، سعد )

سمسمة الىشرات أبك ظبي: ،أساسيات الحوكهة:هصطمحات و هفاٌيم(.2013هركز أبك ظبي لمحككهة)

 .لتثقيفية لهركز أبك ظبي لمحككهةا

استقاللية الجاهعات في الهرحمة االىتقالية: تكىس "  (.2015) هركز عهاف لدراسات حقكؽ االىساف

 27-26لمفترة هن ، في الجاهعات العربية األكاديهية ، الهؤتهر السادس لمحريات "ىهكذجان 

 ن.تشرين األول،هركز عهان لدراسات حقوق اإلىسان، عهان،األرد

 هطابع التعمين العالي..بغداد: الحرية الجاهعية قصص هو َاقع الحياة (. 1989 )عبد ا، هصطفى

ية في تحسيف جكد هخرجات التعميـ الجاهعي ه(."دكر الحاك2013هطر، هحهد، كىكر، عبد الىاصر)

تعميم ، الهؤتهر العربي الدولي الثالث لاهان جود الجاهعة الشرؽ األكسط أىهكذجا"-في األردف

 العالي، جاهعة الزيتوىة، عهان، األردن.

)آليات التحقيق اهان الجودة  جودة و اعتهاد الهؤسسات التعميهية(.2011الهميجي، رضا إبراٌيـ)

 .القاٌرة:هؤسسة طيبة لمىشر ك التكزيع.و الحوكهة الهؤسسية(



140 
 

العمهية في جاهعة  قساـاأل(."هفٍكـ الحككهة لدل رؤساء 2017هٍدم، ابتساـ ،ك القيسي، عبد الغفار)

، الهؤتهر الدولي لمحوكهة في هؤسسات التعميم الدولي،هجمس حوكهة ٍا"بغداد ك تدريسيي

 هارس،جاهعة الشرق األوسط، عهان ، األردن 23-22الجاهعات، لمفترة هن 

  (."الجكدة في الجاهعات الفمسطيىية:اإلجراءات2004هرة، فريد ) هخمكؼ، شادية، ك الهيهي، أساهة، ك

 الفمسطيىي، رام اهلل ،فمسطين.هؤتهر الىوعية في التعميم الجاهعي ك الههارسات" 

كاقع تطبيؽ الحاكهية في جاهعة الشرؽ األكسط هف كجٍة ىظر "(.2012ىاصر الديف،يعقكب عادؿ)

بحث هقدم لجاهعة الشرق األوسط، "،أعضاء الٍيئتيف التدريسية ك االدارية العاهميف فيٍا

 عهان،األردن.

 هع غزة بقطاع الفمسطيىية لجاهعاتا إدارات أداء تطابؽ هدل تقييـ"(.2015ار، أىكر شحادة)ىص

 ىشر و لمعموم العربية الهجمة"،هيداىية دراسة -التهيز هعايير كبعض الحككهة هبادئ

 .60-42(،1،)3األبحاث،

 بغداد: لية.اإلستقال  -األكاديهية الحرية -التطور و الجاهعات:الىشأة(.2010عزيز) رياض ٌادم،

 .الهستهر التطكير ك التعميـ لهركز جاهعية ثقافية سمسمة

تطوير ىظام الحاكهية الهؤسسية في الشركات الهساٌهة العاهة األردىية (.2004الٍىيىي، إيهاف )

جاهعة عهاف العربية  هىشكرة(. ر)أطركحة دكتكراي غي .لتعزيز استقاللية هدقق الحسابات القاىوىي

 ،عهاف، األردف.لمدراسات العميا

تـ  ،ىبذة عن قطاع التعميم العالي في األردن.(2017كزارة التعميـ العالي ك البحث العمهي )
 عمى الرابط:   11/11/2017استرجاعً في 

http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/BriefMohe1.aspx 

http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/BriefMohe1.aspx
http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/BriefMohe1.aspx
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 (2همحق )

 تحكيم اإلستباىتين

 ا األوليةهبصيغتٍ" األكاديهية الحرية  إستباىتا "الحوكهة التربوية" و"

طسكألا رؽلشا جاهعة  
يةكبرلتا كـلعما كمية  
لهىاٌجكا دارةإلا ـقس  

 . ـرلهحتا..............................كركتدلا ؿلفاضا ذألستاا 

في الجاهعات األردىية األكاديهية سة رؤساء األقسام ر درجة هها:" دراسة بعىكاف بإجراء لباحثةا كـتق  
 األكاديهية الحرية بدرجة ههارسة وعالقتٍا الحوكهة التربوية  الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ

 تمباطلهت ؿهكه زءكجتيف "، ك تتطمب الدراسة استخداـ أداٌمر ظهن وجٍة ىألعااء ٌيةة التدريس 
 رؽلشا جاهعة في التربكية كـلعما كمية في يةكبرلتا دةلقياا ك دارةإلا في رلهاجستيا جةدر عمى كؿلحصا
 فبي تضع أف لباحثةا ريسالعمهي،  ثلبحا ؿهجا في ك دراية رةخب فه ـفيك ىعٍدي لها ظران ىك. طسكالا
 : ٌهاك فالستباىتيا فاتيق ـيكديأ
األكاديهية درجة ههارسة رؤساء األقساـ  سلقيا هبادئ الحككهة التربكية تباىةسا :لىوألا لستباىةا

 .فيٍا الرأم ك إبداء قتٍاكد صحتٍا فه دلتأككا لخاصةا تلجاهعاا في لهبادئ الحككهة التربكية
 تلجاهعاا في أعضاء ٌيئة التدريس درجة ههارسة سلقيا يهيةدألكاا يةرلحا ستباىةا: لثاىيةا لستباىةا
 .فيٍا الرأم ك إبداء قتٍاكد صحتٍا فه دلتأككااألكاديهية لمحرية  ةلخاصا
بقراءة  ـرلتكا ـهىك كجرى ،لقيهةا هالحظاتكـ فه ك االستفادة ـئكار آب االسترشاد عمى لباحثةا فه صانرحك

 .ضركرية ىٍاركت هالحظة أم أك اهفقراتٍ صالحية ثحي فه بٍها ـئكار آ ك إبداء فالستباىتيافقرات 
 

 .مىكوتعا نحس مكل رةشاك
 لباحثةا

 ربى سهير هحهود
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 بصيغتٍا األولية هبادئ الحوكهة التربوية ستباىةأول: إ

 الفقرات ت

إىتهاء 
 الفقرة

صالحية 
جة  الفقرة

بحا
 إلى

ديؿ
تع

 

ترح
لهق
ؿ ا

عدي
الت

هية 
هىت

هية 
هىت
ير 

غ
 

سبة
هىا

سبة 
هىا
ير 

غ
 

 الهجـــــــــال األول: الشفافية 
        .كهة في الجاهعة بطريقة ديهقراطيةؿ هجمس الحك شكٌ يي  2
       سـ القكاىيف الهطبقة في الجاهعة بالكضكحتى تى  1
       حدد دكر هجمس الحككهة بكضكح في أىظهة الجاهعةيي  3
       .عي أعضاء ٌيئة التدريس األدكار الهىكطة بٍـ لتحقيؽ الحككهةيى  4
       .تهييزدكف  العاهميفطبؽ القكاىيف عمى جهيع تي  5
       بيف العاهميف.هبدأ شفافية تبادؿ الهعمكهات األكاديهية دعـ القيادات تى  6
       .بكضكحلمجاهعة د السياسة الهالية دٌ حى تي  7
ا هف أجؿالجاهعة براهجٍا باستهرار  تيقٌكـ 8        .تطكيٌر

9 
يف، تىفذ االجراءات ذات العالقة بالعاهميف بكضكح )الترقية، التعي

       التقاعد...الخ(

 الهجـــــــــال الثاىي:الهشاركة 

20 
يتـ األخذ بكجٍات ىظر أعضاء ٌيئة التدريس فيها يتعمؽ بالقضايا 

       .لمجاهعةالتي تشكؿ اٌتهاها هباشرا 

22 
تطكير  إلىيشارؾ أعضاء ٌيئة التدريس في ابداء آرائٍـ فيها يؤدم 

       العهؿ الجاهعي

       برأم األغمبية. اتخاذ القرارات ذات العالقة بالجاهعةيتـ  21

تسٍيؿ العهؿ التعاكىي بيف أعضاء ٌيئة التدريس ك الكحدات  23
       الهختمفة في الجاهعة

       يحؽ لهىتسبي الجاهعة تقديـ هقترحات هف خالؿ ىظاـ خاص. 24

اؼ ذات يتـ كضع خطط التطكير في الجاهعة بهشاركة جهيع األطر  25
       العالقة
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       يشارؾ أعضاء ٌيئة التدريس في كضع الخطة االستراتيجية لمجاهعة 26

يشارؾ أعضاء ٌيئة التدريس في تخطيط الىشاطات الهىٍجية  27
       لمطمبة.

 الهجـــــــــال الثالث:الهساءلة 
       .يشارؾ ههثمكف هف أعضاء ٌيئة التدريس في كضع قكاعد الهساءلة 28
       .الهكضكعية في األداء عمى الهساءلة تؤكد 29
       .الهساءلة في تحديد حاجات الجاهعة تسٍـ 10
       .عهمً عمىستخدـ الهساءلة لتحفيز الهكظؼ تي  12
       ؽ قكاعد الهساءلة عمى الهستكييف الفردم ك الجهاعيبٌ طى تي  11
       .لهاؿتساعد الهساءلة في التقميؿ هف ٌدر ا 13
       الكقت. تساعد الهساءلة في التقميؿ هف ٌدر 14
       .ستخدـ الهساءلة لتحسيف أداء العاهميفتي  15
       .ة أكثر هىطقيةاإلداريكف القرارات كي تى  16
       ف الجاهعة بحؽ الهجتهع الهحمي في هراقبة االداء.هً ؤٍ تي  17
ؿ ادارمكؿ كجكد الهساءلة دكف حدكث حي يى  18        .تٌر
 الهجـــــــال الرابع:الستقاللية 
       .اإلدارمخذ الجاهعة القرارات الهتعمقة بالعهؿ األكاديهي ك تٌ تى  19
         في ادارة شؤكىٍا الهالية. كافية حريةبلجاهعة تىتىهتع ادارة ا 30
       األكفياء.االساتذة  هف استقطاب الجاهعة تىتىهكف ادارة 32
       الجاهعة الهىاٌج الدراسية الخاصة بٍا.ادارة حدد تي  31

33 
أعضاء ٌيئة التدريس في ضكء الجاهعة احتياجاتٍا هف ادارة حدد تي 

       الخطة الهعتهدة.

       تىٌتبع ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا لمترقيات العمهية.  34
       ب أعضاء ٌيئة التدريس.تىٌتبع ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا لركات 35
       تيكفر ادارة الجاهعة الهخصصات الهالية الالزهة لمبحث العمهي. 36
       تضع ادارة الجاهعة هيثاقأ أخالقينا خاصا بٍا. 37
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 بصيغتٍا األوليةاألكاديهية ثاىيا: استباىة الحرية 
 

 الفقرات ت

إىتهاء 
 الفقرة

صالحية 
جة  الفقرة

بحا
 إلى

ديؿ
تع

 

ترح
لهق
ؿ ا

عدي
الت

 

هية
هىت

هية 
هىت
ير 

غ
 

سبة
هىا

سبة 
هىا
ير 

غ
 

 الهجـــــــــال األول: التعبير عن الرأي 
       ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً داخؿ القاعة الدراسية بحرية. 2

ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً  في اجتهاعات القسـ االكاديهي  1
       بحرية. 

       عضك ٌيئة التدريس حؽ الدفاع عف قىاعاتً. ييهارس 3
       السهاح بتىظيـ حكارات عمهية بيف أعضاء ٌيئة التدريس. 4
       يىتقبؿ عضك ٌيئة التدريس الىقد البىاء آلرائً. 5

 القرار عهمية صىعالهجـــــــــال الثاىي: الهشاركة في 

6 
ضهف التشريعات  يحؽ لعضك ٌيئة التدريس حرية اتخاذ القرار

       ة لمجاهعة.اإلداري

تحرص ادارة الجاهعة عمى هشاركة أعضاء ٌيئة التدريس في عهمية  7
       صىع القرار الجاهعي.

       يشارؾ عضك ٌيئة التدريس في اختيار اعضاء ٌيئة التدريس الجدد. 8

ة اإلدارييشارؾ عضك ٌيئة التدريس في صياغة التشريعات  9
       .الجاهعية

20 
يحؽ لعضك ٌيئة التدريس هىاقشة الهكضكعات الهطركحة في 

       اجتهاعات هجمس القسـ.

 الهجـــــــــال الثالث:البحث العمهي

22 
تسهح الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس باختيار هكضكعات بحكثً 

       العمهية في هيداف تخصصً.
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21 
هف أجؿ بحكثً العمهية تسهح الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس بالسفر 

       عمى ىفقتٍا.

تكفر الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس ها يحتاجً هف هستمزهات البحث  23
       العمهي.

       تتكفر في الجاهعة هعايير عادلة لمترقيات العمهية. 24

25 
يتهكف عضك ٌيئة التدريس هف ىشر أبحاثً في الهجالت العمهية 

       الهختمفة.

 ــــــــال الرابع:الهحتوى التدريسي و طراةق التدريسالهجـ
       ييسهح لعضك ٌيئة التدريس اختيار الهكضكعات التي يدرسٍا. 26

27 
ييتاح لعضك ٌيئة التدريس هىاقشة الهكضكعات الدراسية بحرية هع 

       طمبتً.

28 
تيتاح الفرصة لعضك ٌيئة التدريس في اختيار الهراجع التي يريدٌا 

       لمهادة التي يدرسٍا.

       ييتاح لعضك ٌيئة التدريس اختيار التقكيـ الهىاسب لطمبتً 29
       يىتهكف عضك ٌيئة التدريس هف كضع خططً الدراسية بحرية تاهة. 10

12 
يىحؽ لعضك ٌيئة التدريس تغيير الطريقة في التدريس تبعا لها يراي 

       هىاسبا.

لهستمزهات الهتعمقة باستخداـ طرائؽ التدريس تيكفر الجاهعة ا 11
       الهختمفة.

 خدهة الهجتهع:الخاهسالهجـــــــال 
       ييتاح لعضك ٌيئة التدريس حرية العهؿ التطكعي لخدهة الهجتهع. 13

ييشارؾ عضك ٌيئة التدريس أعضاء الهجتهع الهحمي في األىشطة  14
       التي يقدهٍا.

ئة التدريس دعكات الهؤسسات االجتهاعية الهتعمقة ييمبي عضك ٌي 15
       بتخصصً االكاديهي.

16 
ييسهح لعضك ٌيئة التدريس باالىتهاء لجهعيات عمهية تتىاسب هع 

       هجاؿ تخصصً.

       يتهكف عضك ٌيئة التدريس هف حؿ الهشكالت في الهجتهع الهحمي. 17
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 (1الهمحق )

 أسهاء الهحكهين
 

 الجاهعة التخصص لسما التسمسل

 جاهعة الشرؽ األكسط الهىاٌج كطرائؽ التدريس هٍدم جكاد ابتساـ د.أ. 1

 جاهعة الشرؽ األكسط اإلدارة التربكية أ.د. أحهد أبك كريـ 2

 الجاهعة األردىية اإلدارة التربكية أ.د. أحهد بطاح 3

 الجاهعة األردىية اإلدارة التربكية أىهار الكيالىيأ.د.  4

 الجاهعة األردىية اإلدارة التربكية أ.د. راتب السعكد 5

 جاهعة الشرؽ األكسط الهىاٌج كطرائؽ التدريس هحهكد الحديدمأ.د.  6

 الجاهعة األردىية اإلدارة التربكية أ.د. ٌاىي الطكيؿ 7

 جاهعة الشرؽ األكسط األعهاؿإدارة  أحهد الصالح د. 8

 جاهعة الشرؽ األكسط ةاإلدارة التربكي أهجد الدرادكةد.  9
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 (3الهمحق )

 " بصيغتٍها الىٍاةيةاألكاديهيةإستباىتا "الحوكهة التربوية" و"الحرية 
 

 

 حضرة الدكتكر الفاضؿ/الدكتكرة الفاضمة

 السالـ عميكـ ك رحهة ا ك بركاتً ك بعد:

في الجاهعات األردىية ية األكاديهدرجة ههارسة رؤساء األقسام :" دراسة بعىكاف بإجراء لباحثةا كـتق  
 األكاديهية الحرية بدرجة ههارسة وعالقتٍا الحوكهة التربوية  الخاصة في هحافظة عهان لهبادئ

مهن وجٍة ألعااء ٌيةة التدريس   ".ىظٌر

ك ذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصكؿ عمى درجة الهاجستير في اإلدارة ك القيادة التربكية هف جاهعة 
عدت الباحثة استباىتيف األكلى عف هبادئ الحككهة التربكية ك الثاىية عف الحرية الشرؽ األكسط ،لذلؾ أ

، راجية التكـر بإبداء كجٍة ىظركـ هف خالؿ قراءة فقرات االستباىتيف ك االجابة عىٍها بكضع األكاديهية 
بهىتٍى ( هقابؿ كؿ فقرة ، عمها بأف اجابتكـ ستستخدـ ألغراض البحث العمهي فقط ك ستعاهؿ Xاشارة )
  السرية.

 
 .ـىككتعا فحس ـلك رةشاك

 

 لباحثةا

 ربى سهير هحهكد
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 هعموهات عاهة:القسم األول: 

 ( في الهربع الهىاسب:  Xضع اشارة )

   الجىس. 2

  أىثى        ذكر               

  التخصص. 1

   اىساىي        عمهي                

  األكاديهيةالرتبة . 3

  أستاذ         هشارؾ أستاذ هساعد أستاذ       

  الخبرة. 4

 عشر سىكات فأكثر أقؿ هف عشر سىكات إلىسىكات  خهس أقؿ هف خهس سىكات  
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 القسم الثاىي :

 : هبادئ الحككهة التربكيةالستباىة األولى

ا فقراتال ت  أبدنا ىادرنا أحياىنا غالبنا دائهن
 الهجـــــــــال األول: الشفافية

       .ؿ هجمس الحككهة في الجاهعة بطريقة ديهقراطيةشكٌ يي  2
      الهطبقة في الجاهعة بالكضكح التعميهاتسـ تى تى  1
      حدد دكر هجمس الحككهة بكضكح في أىظهة الجاهعةيي  3

4 
كطة بٍـ لتحقيؽ ىي التدريس األدكار الهى  عي أعضاء ٌيئةيى 

      .الحككهة

      .دكف تهييز العاهميفعمى جهيع  التعميهاتطبؽ تي  5
      بيف العاهميف.هبدأ تبادؿ الهعمكهات  يدعـ رؤساء األقساـ 6
      .بكضكحلمجاهعة د السياسة الهالية دٌ حى تي  7
ا هف أجؿالجاهعة براهجٍا باستهرار  تيقٌكـ 8       .تطكيٌر

9 
جراءات ذات العالقة بالعاهميف بكضكح )الترقية، تيطىٌبؽ اإل

      التعييف، التقاعد...الخ(

 الهجـــــــــال الثاىي: الهشاركة

20 
كجٍات ىظر أعضاء ٌيئة التدريس فيها يتعمؽ اإلفادة هف يتـ 

      .لمجاهعةبالقضايا التي تشكؿ اٌتهاها هباشرا 

 إلىيؤدم  بهااء ٌيئة التدريس في ابداء آرائٍـ يشارؾ أعض 22
      تطكير العهؿ الجاهعي

21 
مقرارات ذات العالقة ٌا لاتخاذ عىد رأم األغمبيةتحتـر الجاهعة 

      الجاهعة.بتطكير 

23 
بيف أعضاء  تحرص الجاهعة عمى هيىاخات العهؿ التشاركي
      .ٌيئة التدريس ك الكحدات الهختمفة في الجاهعة

تحرص الجاهعة عمى هشاركة هيىتسبيٍا في تقديـ هقترحات  24
      لخدهة صالح الجاهعة.

تتكافر في الجاهعة الفرص لهشاركة جهيع العاهميف لتطكير  25
      شؤكف الجاهعة التي تٍهٍـ.
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26 
أعضاء ٌيئة التدريس في كضع الخطة  تتكافر الفرص لهشاركة
      االستراتيجية لمجاهعة

 تصهيـأعضاء ٌيئة التدريس في  تتكافر الفرص لهشاركة 27
      لمطمبة. ىشاطات هىٍجية

 الهجـــــــــال الثالث: الهساءلة

28 
يشارؾ ههثمكف هف أعضاء ٌيئة التدريس في كضع قكاعد 

      .الهساءلة

      .الهكضكعية في األداء عمى الهساءلة تيؤكد 29
      .في تحديد حاجات الجاهعة الهعهكؿ بٍاالهساءلة  تيسٍـ 10
      .عهمً عمىستخدـ الهساءلة لتحفيز الهكظؼ تي  12
      "الفردم ك الجهاعيؽ قكاعد الهساءلة عمى الهستكييف "بٌ طى تي  11
      تىٍعزيز الهىطقية في القرارات اإلدارية. 23
      حؽ الهجتهع الهحمي في هراقبة االداء.عمى الجاهعة  كدؤ تي  24
ؿ 25       اإلدارم. تيعىٌزز هيىاخات الهساءلة هف ضبط التٌر

 الستقاللية الهجـــــــال الرابع:

26 
الهتعمقة بالعهؿ االستقاللية صىاعة القرارات الجاهعية  تيراعي
      .اإلدارم

      دارة شؤكىٍا الهالية.إفي  باالستقالليةلجاهعة تىتىهتع ادارة ا 27

28 
ت االستقاللية ادارة الجاهعة هف استقطاب أعضاء تيهىٌكف هيىاخا

      ٌيئة تدريس أكفياء.

بالهىاٌج الهتعمقة االستقاللية صىاعة القرارات الجاهعية  تيراعي 29
      .الدراسية

أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعة احتياجاتٍا هف ادارة حدد تي  30
      ضكء الخطة الهعتهدة.

      عة ىظاها خاصا بٍا لمترقيات العمهية. تىٌتبع ادارة الجاه 31

32 
تىعتهد ادارة الجاهعة ىظاها خاصا بٍا لركاتب أعضاء ٌيئة 

      التدريس.

      تيكفر ادارة الجاهعة الهخصصات الهالية الالزهة لمبحث العمهي. 33
ىىة  أخالقية خاصة بٍا. 34 ٍدكى       تعتهد الجاهعة هى
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عضاء ٌيئة التدريسألاألكاديهية حرية ال :لستباىة الثاىيةا

 أبداً  ىادراً  أحياىاً  غالباً  داةهاً  الفقرات ت
 الهجـــــــــال األول: التعبير عن الرأي 

ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً داخؿ القاعة الدراسية  2
      بحرية.

1 
ييعٌبر عضك ٌيئة التدريس عف رأيً  في اجتهاعات القسـ 

      حرية. االكاديهي ب

3 
يىًحؽ لعضك ٌيئة التدريس ههارسة حؽ الدفاع عف 

      قىاعاتً.

تتكفر هيىاخات تسهح بتىظيـ حكارات عمهية بيف أعضاء  4
      ٌيئة التدريس.

      يحتـر عضك ٌيئة التدريس الىقد البىاء آلرائً. 5
 الهجـــــــــال الثاىي: الهشاركة في عهمية صىع القرار

لعضك ٌيئة التدريس حرية اتخاذ القرار ضهف  يحؽ 6
      ة لمجاهعة.اإلداريالتعميهات 

تحرص ادارة الجاهعة عمى هشاركة أعضاء ٌيئة التدريس  7
      في عهمية صىع القرار الجاهعي.

8 
يشارؾ عضك ٌيئة التدريس في عهمية اختيار اعضاء 

      ٌيئة التدريس الجدد.

9 
يس في صياغة التعميهات يشارؾ عضك ٌيئة التدر 

      ة لمجاهعة.اإلداري

يحؽ لعضك ٌيئة التدريس هىاقشة الهكضكعات  20
      الهطركحة في اجتهاعات هجمس القسـ.

 الهجـــــــــال الثالث:البحث العمهي

22 
تسهح الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس باختيار هكضكعات 

      بحكثً العمهية في هيداف تخصصً.

21 
ـ الجاهعة عضك ٌيئة التدريس هاليا لمسفر هف أجؿ تدع

      بحكثً العمهية.

23 
تكفر الجاهعة لعضك ٌيئة التدريس ها يحتاجً هف 

      هستمزهات البحث العمهي.
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      تتكفر في الجاهعة هعايير عادلة لمترقيات العمهية. 24

25 
يتهكف عضك ٌيئة التدريس هف ىشر بحكثً في الهجالت 

ٌكهة.العمهي       ة الهيحى

 الهجـــــــــال الرابع: الهحتوى التدريسي و طراةق التدريس

26 
ييسهح لعضك ٌيئة التدريس اختيار الهكضكعات التي 

      يدرسٍا في هجاؿ تخصصً.

ييىىاًقش عضك ٌيئة التدريس الهكضكعات الدراسية بحرية  27
      هع طمبتً.

28 
يس في اختيار الهراجع تيتاح الفرصة لعضك ٌيئة التدر 
      الهىاسبة لمهادة التي يدرسٍا.

29 
ييتاح لعضك ٌيئة التدريس اختيار سيبؿ التقكيـ الهىاسبة 

      لطمبتً

يىتهكف عضك ٌيئة التدريس هف كضع خططً الدراسية  10
      بحرية.

12 
يىحؽ لعضك ٌيئة التدريس اعتهاد طريقة هىاسبة في 

      بنا.التدريس لها يراي هىاس

11 
تيكفر الجاهعة الهستمزهات الهتعمقة باستخداـ طرائؽ 

      التدريس الهختمفة.

 خدهة الهجتهع :الخاهسالهجـــــــال 

13 
ييتاح لعضك ٌيئة التدريس حرية العهؿ التطكعي لخدهة 

      الهجتهع.

ييشارؾ عضك ٌيئة التدريس أعضاء الهجتهع الهحمي في  14
      دهٍا.األىشطة التي يق

15 
يتجاكب عضك ٌيئة التدريس هع دعكات الهؤسسات 

      االجتهاعية الهتعمقة بتخصصً االكاديهي.

16 
ييسهح لعضك ٌيئة التدريس باالىتظاـ في جهعيات عمهية 

      تتىاسب هع هجاؿ تخصصً.

يحرص عضك ٌيئة التدريس عمى الهشاركة في تطكير  17
      ع الهحمي.أبداؿ حؿ الهشكالت في الهجته
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 (4الهمحق )

وزارة التعميم العالي و البحث العمهي إلىكتاب تسٍيل هٍهة هن جاهعة الشرق األوسط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 (5الهمحق )
 جاهعة الزيتوىةرةيس  إلىهوجً كتاب تسٍيل هٍهة هن وزارة التعميم العالي و البحث العمهي

األردىيةا
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 (6الهمحق )
 البتراجاهعة رةيس  إلىهوجً كتاب تسٍيل هٍهة هن وزارة التعميم العالي و البحث العمهي

 


