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اإلهـــــداء
إلى من قدمت لي الحب دعو ٍ
ات صادقة ،وتعهدتني بالرعاية واالهتمام  ......والدتي منيرة النهار
إلى من جعل من أحالمي حقيقة أراها ،وكان خلف كل نجاح أحققه  ....والدي
دوما يغمرني بحبه وعطائه ،يذلل الصعاب أمامي ويدفعني لتحقيق ما أنا عليه
إلى من كان بجانبي ً
إلى رفيق قلبي ودربي  .....دغيمان الصعنوني
إلى قطعة مني ،تسكن مهجتي  .....صغيري فهد
إلى من غمروني بدفء مشاعرهم ،وشاركوني لحظات السعادة والحزن  .....إخوتي
إلى من شاركتني هموم الدراسة والبحث ،وقاسمتني لحظات الفرحة واإلنجاز ...صديقتي أسيل
إلى كل من لهج قلبه قبل لسانه بالدعاء لي بالتوفيق والسداد
إلى كل طالب علم سينتفع بما قدمت ....
خالصا لوجهه الكريم .
أهدي لكم هذا الجهد المتواضع
ً

الباحثة

د

الشكر والتقدير
الحمد هللا رب العالمين والصالة والـسالم علـى أشـرف خلـق هللا ،سـيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
إعماال بقول هللا سبحانه وتعإلى ":ولئن شكرتم ألزيدنكم" ،فإني أشكر هللا العلي القدير أن وفقني إلكمال
ً
هذه الدراسة.
وبقول الرسول صلى هللا عليه وسلم":من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"
فإني أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى جامعة الملك سعود ومسئوليها وأساتذتها ،التي فتحت المجال
ثال
لطلبة الدراسات العليا لينهلوا من منابع العلم ،ويسرت لهم سبل المعرفة ،وإلى قسم اإلدارة التربوية متم ً
في أعضائه والكادر اإلداري على ما قدموه لي من تسهيالت وتيسير لألمور األكاديمية ،وأخص بالشكر
الدكتور عبدهللا المانع على ما قدمه لي من مساندة في بداية دراستي في هذا البرنامج ،وللدكتورة :منيرة
العيد وللدكتورة :هيا اإلبراهيم لعظيم األثر الذي تركنه في شخصيتي.
وأتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى المـشرفة علـى هـذه الد ارسـة الدكتورة /ماجدة الجارودي ،لما
بذلت من جهد ،وما قدمت من نصح وتوجيـه ومتابعة فجزاها هللا عني خير الجزاء.
كما وأقدم الشكر الجزيل على من استقطعوا لي من وقتهم الثمين لتحكيم أداة البحث ،شكري لألساتذة
المحكمين من جامعـة الملك سعود قسم اإلدارة التربوية ،الدكتور :خالد السبيعي ،د :لينا الخليوي ،ود:
طارق الثويني ،لِما أبدوه من مالحظات وتوجيهات قيمة.
وكل الشكر والعرفان لمن ساعدني في نشر االستبانة وجمعها في وقت قياسي.
كما ال يفوتني أن أشكر زميالت الدراسة دفعة 1436_1435هـ على ما قدمنه لي من تعاون وعطاء
فكن خير سند ومعين لي خالل مسيرتي الدراسية.
ولكل من قدم الدعم المعنوي وأخذ بيدي ألنهي هذه الدراسة بالشكل المطلوب.

ه

مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة

التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود .ومعرفة أثر كل من النوع وسنوات الخبرة والدرجة العلمية
على العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة

الملك سعود .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي ،واالستبانة كأداة
للدراسة والتي تم توزيعها على ( )53عضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب.
توصلت الدراسة للنتائج التالية:

 -1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  0.05بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي وبلغ
معامل االرتباط ( )0.262ومستوى الداللة ( )0.043أي أقل من  0.05لذلك توجد عالقة طردية

ما بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك

سعود.

 -2يوجد فروقات ذات داللة احصائية حول فقرات الدراسة باختالف الجنس ألفراد الدراسة لصالح الذكور
حيث مستوي الداللة هي ( )0.013وقيمة ( )Tوهي (.)3.57

 -3يوجد فروقات ذات داللة احصائية حول فقرات الدراسة باختالف الرتبة االكاديمية ألفراد الدراسة

لصالح المعيد حيث مستوي الداللة هي ( )0.00وقيمة (ف) وهي (.)6.101

 -4يوجد فروقات ذات داللة احصائية حول فقرات الدراسة باختالف سنوات الخدمة في التعليم ألفراد

الدراسة لصالح من رتبتهم أقل من  5سنوات حيث مستوي الداللة هي ( )0.378وقيمة (ف) وهي

(.)1.03

بناء على نتائج الدراسة قامت الباحثة باقتراح بعض التوصيات التي ستحسن من مستوى الحرية
ً

األكاديمية الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس لتزيد من والءهم التنظيمي للجامعة.

و

ABSTRACT

The study aimed to identify the relationship between academic freedom and organizational
loyalty among faculty members in the Faculty of Arts at King Saud University. Also
knowledge of the impact of each type and years of experience and degree on the
relationship between academic freedom and organizational loyalty to members of the
faculty of the Faculty of Arts, King Saud University. To achieve the objectives of the
study, the researcher used descriptive method, and questionnaire as a tool for study, which
was distributed on (53) members of the faculty members of the Faculty of Arts.
The Study lead for the Following Results :
1-There is a statistically significant relationship at 0.05 level between academic freedom
and organizational loyalty. The coefficient of correlation (0.262) and the level of
significance (0.043) is less than 0.05. Therefore there is a direct correlation between
academic freedom and organizational loyalty among faculty members in the Faculty of
Arts.,
2-There are differences of statistical significance on the subjects of the study by sex for
the study members in favor of males, where the level of significance is (0.013) and the
value of (T) (3.57).
3-There are differences of statistical significance on the paragraphs of the study according
to the academic rank of the members of the study for the benefit of the teacher where the
level of significance is (0.00) and the value (P), which is (6.101).
4-There are differences of statistical significance on the paragraphs of the study according
to different years of service in education for members of the study for the benefit of their
rank less than 5 years where the level of significance is (0.378) and the value of (P).
Based on the results , the researcher has been suggested some recommendations that will
improve the level of academic freedom granted to faculty members to increase their
organizational loyalty to the university.
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اإلطار العام للدراسة
 المقدمة:إن التميز في الجامعات والتطوير الدائم المستمر لها يسعى لرفع كفاءة وفاعلية أداء أعضاء هيئة
التدريس ألنهم ركن اساسي في الجامعة ،ولهذا فإن توفير الظروف المالئمة للنمو المهني لعضو هيئة
التدريس تجعله أكثر انتاجا وأكثر كفاءة ،واستقرارا .وبالنظر إلى مسؤوليات عضو هيئة التدريس نجد
أنها متصلة بالطالب ،الجامعة التي يعمل بها ،واستمرار تطوره المهني في ميدان تخصصه .أما فيما
يتعلق بمسؤولياته وواجباته تجاه الجامعة التي يعمل بها فيتضمن ذلك االبتعاد عن التصرفات االكاديمية
أو المهنية التي تؤدي إلى االساءة لسمعة الجامعة ،أو ضياع أموالها ،وأن يعطي الدعم المناسب لألعمال
والنشاطات التي تقوم بها الجامعة ،واللجان التي تعمد إلى تشكيلها.
وأهمية عضو هيئة التدريس وارتفاع سمعته العلمية تظهر من خالل محاوالته الجادة في تطوير
ذاته مهنيا ،فإن من أولى واجباته في هذا الصدد أن يظل على اتصال بكل جديد في ميدان تخصصه
وذلك عن طريق االطالع المباشر على المؤلفات والدوريات المتخصصة ،والمشاركة في الجمعيات
العلمية ،وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة.
نفجار معر ًفيا ،وتدفًقا للمعلومات في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعرفة،
يشهد العصر الحالي إ ًا

وتنوعا في أساليب التربية والتعليم ،لذا تقع على عاتق عضو هيئة التدريس مسؤولية مستمرة لإلسهام في
ً
تقدم المعرفة في ميدان تخصصه عن طريق قيامه باألبحاث ،وتقديم أوراق البحث في المؤتمرات والحلقات

الدراسية المتخصصة .وعالوة على ما يقدمه من إنتاج علمي يساهم في حل المشكالت المجتمعية كما
يسهم في عمليات التطوير والتنمية الشاملة.
وحتى تتحقق مثل هذه األمور البد من إدارات الجامعات أن تولي جل اهتمامها باستمرار لتطوير
عضو هيئة التدريس وإعداده اإلعداد الصحيح ،بما فيه تحقيق حاجاته ومتطلباته وهي حاجات ال يمكن
إشباعها إال من خالل الحرية األكاديمية على اعتبار أن الحرية األكاديمية هي قيام عضو هيئة التدريس
بتدريس المقررات المطروحة بالجامعة ومناقشة أفكار غيره ،باإلضافة إلى قيامه بالنشاطات البحثية.

3

مكانا لإلبداع والتميز واالكتشاف والتفرد البد أن تتوفر في أجوائها الحرية األكاديمية.
وحتى تكون الجامعة ً
ومن هنا برز االهتمام بالحرية األكاديمية في العصر الحديث ،والتي تعد عنصر ال غنى عنه في

الجامعات العريقة وحق مطالب به في الجامعات الناشئة ،فالحرية األكاديمية هي شكل متميز من
امتدادا لحرية العقيدة والرأي ،فهي باختصار حرية ممارسة البحث والتدريس
الحريات وهي ليست بالضرورة
ً
ضمن أسس وقواعد التقصي عن المعرفة دون تدخل أو عقوبة من الدولة أو من يمثلها.

وتتضح أهمية الحرية األكاديمية في تحقيق التطور المجتمعي وتحقيق الجودة النوعية بالجامعات فقد
ضمنت بعض الدول ذلك الحق في الدستور ،ففي فنلندا على سبيل المثال ،يحمي الدستور والتشريعات
ونظام الحكم الحرية األكاديمية ،ويضمن ألعضاء هيئة التدريس أن يكون لهم صوت األغلبية في اتخاذ
الق اررات المؤسسية وحماية المناصب األكاديمية (أبو سيف واأللفي.)294 ،2014 ،
ومن بين المفاهيم التي تظهر عند الحديث عن الحرية األكاديمية واهتمامات عضو هيئة التدريس
في الجامعة مفهوم الوالء التنظيمي .ويتكون الوالء التنظيمي من عدة عوامل :مثل قبول العضو بأهداف
الجامعة وقيمها واستعداده لبذل الجهود من أجلها ،والرغبة في بقائه فيها ويتجسد ذلك في أربع مستويات:
االلتزام تجاه الجامعة ،وتجاه العمل ،وتجاه المهنة وااللتزام نحو الزمالء.

 مشكلة الدراسة:الحرية األكاديمية ليست ترف بل غاية يجب أن تسعى لها الجامعات وتوفرها ألعضاء هيئتها
التدريسية ،ولها من األسس التي تجعلها ضرورة حتمية ويجب أن نعلم أن قدرة الجامعة على تنمية روح
الوالء واالخالص والكفاءة عند أعضاء هيئة التدريس والمناخ التنظيمي المناسب سيؤدي حتماً إلى
نجاحها.
وبالنظر إلى فرص العمل فعندما تكون محدودة والحريات األكاديمية ضيقة النطاق فال يشكل الوالء
تهديدا على الجامعات لكن مع تزايد فرص العمل والتوسع في منح الحريات األكاديمية في
التنظيمي
ً

المؤسسات التعليمية األخرى فإن تدني الحرية األكاديمية الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس سوف يؤدي

إلى غموض في تحديد درجة الوالء التنظيمي لهم .كما أوصت العديد من الدراسات ومنها دراسة (خطايبة
والمسعود )2011بتشجيع إجراء دراسات حول الحرية األكاديمية في الجامعات العربية ،وأبرز نتائجها
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اتفاق رؤى الهيئة التدريسية على أهمية ممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس على اختالف
رتبهم العلمية .
لذلك تسعى الدراسة الحالية للتعرف على العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة
التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود.

 أهداف الدراسة:تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 -1التعرف إلى درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة
الملك سعود
 -2التعرف إلى درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك
سعود.
 -3التعرف إلى العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية
اآلداب في جامعة الملك سعود.
 -4التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي
تبعا للمتغيرات التالية( :النوع
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود ً
 -سنوات الخبرة  -والدرجة العلمية).

 أهمية الدراسة:تأمل الباحثة أن تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على الجامعة في معرفة واقع أعضاء هيئة
التدريس والكشف عن مستوى العالقة بين الحرية األكاديمية الممنوحة لهم والوالء التنظيمي لديهم
والتعرف على العوامل التي تؤثر وتحد من درجة ممارسة الحرية األكاديمية ودرجة الوالء التنظيمي
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب وبالتالي التوصل إلى حلول تسهم في رفع درجة الحرية
األكاديمية وزيادة الوالء التنظيمي.
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 أسئلة الدراسة:تسعى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك
سعود؟
 -2ما درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود؟
 -3هل توجد عالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب
في جامعة الملك سعود؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0,05في درجة ممارسة الحرية
األكاديمية والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود
تعزى للمتغيرات التالية( :النوع  -سنوات الخبرة  -الدرجة العلمية)؟

 حدود الدراسة: الحدود الموضوعية :اقتصرت الحدود الموضوعية للدراسة الحالية في التعرف على عالقة الحريةتبعا
األكاديمية بالوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود ً

لمتغيرات اللوائح واألنظمة – التدريس – خدمة المجتمع والبحث العلمي.

 الحدود المكانية :اقتصرت الحدود المكانية للدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس بكليةاآلداب في جامعة الملك سعود.
 الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي -14371438هـ.
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 مصطلحات الدراسة: الحرية األكاديمية:تعبير
ًا
تعرف بأنها " حرية األستاذ الجامعي في تدريسه وبحثه وفي التعبير عن أراءه ونظرياته
حر دون أن يكون عرضة لالضطهاد بسبب اآلراء التي يأخذ بها ،أو يدرسها وهي حرية عضو هيئة
ًا
التدريس في سعيه للمعرفة والتطور العلمي وتبادل المعلومات من خالل البحث العلمي المنظم والدراسات

والنقاشات والتوثيق واإلنتاج والتليف والترجمة واألبداع والتعليم والمحاضرات
(الغريب.)282،2015،
التعريف اإلجرائي:
تعرفها الباحثة بأنها :حق أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود في التعبير
عن وجهات نظرهم واألفكار وحرية اختيار مضمون المواد الدراسية والمحاضرات والمناقشات وحرية
البحث العلمي والنشر دون أي تدخل خارجي من أي جهة ،يتوفر ذلك في مناخ من الحرية المسؤولة
المنضبطة بقوانين ولوائح خاصة بالجامعة تتيح لألستاذ االعتراض على الق اررات اإلدارية.
 الوالء التنظيمي:هو عبارة عن المشاعر التي يطورها الفرد الذي يعيش في المجتمع نحو األفراد والمنظمات والقيم
والمبادئ واألفكار ،وهذه المشاعر تمثل رغبة الفرد واستعداده لتقديم التضحية لزمالئه ومنظمته في العمل
(موسى اللوزي2003 ،م ،ص )121
التعريف اإلجرائي:
تعرفه الباحثة بأنه :اتجاه عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود نحو الجامعة
وانتمائه لها وتمثله بأهدافها وقيمها وحرصه على البقاء فيها لتحقيق أهدافه وطموحاته.
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الفصل الثاني
أدبيات الدراسة

اإلطار النظري:
 الحرية األكاديمية الوالء التنظيميالدراسات السابقة
 الدراسات العربية الدراسات األجنبيةالتعليق على الدراسات السابقة
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تستعرض الباحثة في هذا الفصل كل ما يتعلق بأدبيات الدراسة في جزأين األول ويتكون من
اإلطار النظري والذي يتكون من مبحثين األول الحرية األكاديمية والثاني الوالء التنظيمي .وفي الجزء
الثاني سيتم استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بهذه الدراسة.

المبحث األول
أواال :الحرية األكاديمية
أ) مفهوم الحرية

األكاديمية:

تعرف الحرية األكاديمية في االصطالح اللغوي بأنها " :حق األكاديميين في العمل دون سيطرة،
أو ضغوط"(في الغريب ،2015،ص.)287
وقد عرفت الحرية األكاديمية في إعالن ليما الصادر عام 1988م بأنها "حرية أعضاء المجتمع األكاديمي
فرديا أو اجتماعيا في متابعة المعرفة ،وتطويرها ،وتحويلها من خالل البحث ،والدراسة ،والمناقشة،
والتوثيق ،واإلنتاج ،واالبتكار ،والتدريس ،وإلقاء المحاضرات ،والكتابة" (أومليل.)12 ،1994 ،
وعرفها (الغريب )2012،بأنها " :حق األكاديميين في التدريس ،ومواصلة األبحاث ،ونشر نتائجها دون
قيود أو ضغوط أكاديمية أو سياسية أو إدارية " كما عرفها أيضا بأنها " حرية التدريس ،والبحث ،والنشر،
والكالم دون عقاب من أي سلطة من السلطات الجامعية أو المجتمعية "(في :العلجوني ،2016،ص
.)480
وعرفتها دائرة المعارف بـ" :أنها تعني حق األستاذ في التعليم ،وحق الطلبة في التعلم ،بدون أي
كبح أو تدخل غير عقالني ،مما يجعلها (أي الحرية األكاديمية) واحدة من صفات المجتمع الديمقراطي
الذي يتمتع اقراده بالكثير من الحريات ،كحرية الكالم ،وحرية التعبير وحرية الصحافة ،باإلضافة إلى
الحرية الدينية" (في :عبد الرزاق.)80، 2005 ،
وتعرف الباحثة الحرية األكاديمية على أنها :حق أعضاء هيئة التدريس في التعبير عن وجهات نظرهم
واألفكار وحرية اختيار مضمون المواد الدراسية والمحاضرات والمناقشات وحرية البحث العلمي والنشر
دون أي تدخل خارجي من أي جهة ،يتوفر ذلك في مناخ من الحرية المسؤولة المنضبطة بقوانين ولوائح
خاصة بالجامعة تتيح لألستاذ االعتراض على الق اررات اإلدارية.
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الفرق بين الحرية األكاديمية وحرية الفكر:
تعتبر الحرية األكاديمية جزء من الحرية العامة ،وهي حرية الفكر ،والتي تعني حق الفرد في
اعتناق اآلراء ،واألفكار ،ووجهات النظر الخاصة به ،كما تعرف أيضا بأنها حق الفرد في االحتفاظ
بأفكاره الخاصة به بغض النظر عن أفكار اآلخرين وحرية العقيدة.
لذلك فهناك تقارب ،وتشابه واضح ،وجوهري بين مفهوم الحرية األكاديمية وحرية الفكر ،إال أن هناك
فروقا دقيقة بينهما تتمثل فيما يلي:
أ -حرية الفكر تتميز بالعموم ،حيث تغطي قطاعات العمل العقلي المختلفة في كافة ميادين المعرفة
اإلنسانية ،ومن ثم فإن ممارسي حرية الفكر هم ممارس الفكر بوجه عام في اآلداب ،والفنون،
والسياسة ،والفوم ،والثقافة ،واالجتماع ،والفلسفة.
ب -الحرية األكاديمية تتميز بالخصوص ،فيه تقتصر على العمل الفكري الخاص بالمشتغلين بالتعليم
العالي ومراكز البحث العلمي ،ومن ثم فإن ممارسي الحرية األكاديمية هم مجتمع الجامعات،
والمعاهد العليا ،ومركز البحوث ،وهم أفراد محدودون من حيث المستوى والدرجة العلمية ،وبذلك
يمكن القول بأن حرية الفكر هي المظلة األوسع ،أو الحرية األم ،والحرية األكاديمية جزء منها
(الغريب.)282، 2015 ،
التصور العام للحرية األكاديمية:
ان يمارس أعضاء هيئة التدريس والطلبة معا حريتهم األكاديمية ،فكالهما له حرية التساؤل،
والنشر ،والبحث ،وحرية القول وحرية الفعل كل حسب دوره وإمكانياته في مجتمع حر ،على أن يوضع
في االعتبار أن هذه الحرية في حاجة إلى القدر الذي يشكل ،وينظم ممارستها ،وحمايتها حيث يشتق
البناء األساسي لهذا التصور من نظرية المجتمع وعالقة الفرد به.
لذلك فإن دائرة هذا التصور لم تقصر نفسها على حريات معينة داخل الحرم الجامعي دون اعتبار لما
إذا كانت مقبولة في المجتمع ككل أم ال ،وإنما افترض هذا التصور أن حرية الفكر يجب ان تكون
مكفولة في المجتمع ككل ،وتصبح معيا ار أكاديميا تفهم من خالله تلك الحرية وتنضبط داخل الحرم
الجامعي ،وما دام المجتمع ح ار فهذا يعني أنه ليس من حق الدولة أن تتدخل مستخدمة العقوبات
األكاديمية كسالح ،وليس من حق الجامعة أن تسمح لآلخرين مهما كانوا بأن يتدخلوا مستخدمين عقوبات
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غير أكاديمية طالما أن ممارسة هذه الحريات تتم داخل نظام الحرم الجامعي وفي إطار الحريات العامة
التي يكفلها القانون والدستور( .الغريب)281، 2015 ،
ب) لمحة تاريخية عن بدايات الحرية األكاديمية والمرجعية القانونية لها:
يعتبر الحق في التعليم أهم مرجعية قانونية للحرية األكاديمية ،وكذلك عدد من الحقوق المتفرقة
في المواثيق الدولية ،خصوصا تلك التي تتضمن الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات
واالجتماع والتجمع الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية،
إال أنه ليس هناك إلى األن وثيقة للحرية األكاديمية تدخل تحت مظلة القانون الدولي وال أية إلية إلعمالها،
ولكن نجد أن هناك اهتمام ظهر أوائل الثمانينيات من كثير من المنظمات غير الحكومية ،ومنظمات
األمم المتحدة بموضوع الحريات األكاديمية:
 ففي عام  1982م عقدت الرابطة الدولية أساتذة ومحاضري الجامعات مؤتم ار في سسنا أسفرعن ميثاق حقوق وواجبات الحرية األكاديمية.
 وفي عام  1988م عقد في بولونيا في إيطاليا مؤتمر الجامعات ورؤسائها وصدر عنه الميثاقاألعظم للجامعات األوروبية.
 وفي عام 1988م صدر إعالن ليما للحريات األكاديمية في اجتماع الهية العامة الجامعيةالعالمية المنعقد في اكبيرو في سبتمبر 1988م.
 وفي عام  1990م إعالن دار السالم صادر عن مؤتمر رابطي موظفي مؤسسات التعليم فيتنزانيا.
 وفي عام  1990صدر إعالن كمباال عن ندوة الحرية األكاديمية والمسئولية االجتماعية للمثقفينللمركز الدولي للمؤتمرات بكمباال في اوغندا.
 وفي عام  1993نظم مركز حقوق اإلنسان البولندي مؤتم ار في مدينة يوزنان صدر عنه إعالنللحريات األكاديمية وقدم المشروع للندوة الدولية للتربية عن حقوق اإلنسان في مونتريال مارس
 1993إال أن المجتمعين أروا ضرورة تطوير وتحسين اإلعالن.
 وفي عام  1988مؤتمر "اليونسكو" بيروت. وفي عام  2004إعالن عمان للحريات األكاديمية في الجامعات العربية ،نظمه مركز عمانلدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع شبكة علماء تحت الخطر وشبكة "التعليم والحقوق
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األكاديمية" وجامعة األمم المتحدة /معهد القيادة الدولية ،وبحضور  17سبعة عشر دولة عربية
وأجنبية ،وخلص إلى إنشاء الجمعية العربية للحريات األكاديمية( .الغريب)276، 2015 ،
 شاركت المملكة العربية السعودية في عضوية هذه الجمعية ،وقد أكدت المملكة في خطة التنميةالعاشرة على إعطاء الجامعات الحكومية االستقاللية اإلدارية والمالية ،والعمل على إقرار نظام
الجامعات الجديد ،والتي تعتبر إحدى المتطلبات الرئيسة لتوفر الحرية األكاديمية في الجامعات.
-

وترى الباحثة بأن جامعة الملك سعود قد أولت اهتمامها بالحرية األكاديمية وجعلتها إحدى القيم
الستة التي تتبناها في خطة الجامعة االستراتيجية ،ووصفتها بأنها طريق نحو االستكشاف الفكري
المنضبط والصادق وهي جوهر تقاليدها األكاديمية التي تظهر جلياً في جميع جوانب األنشطة
العلمية والدراسية للجامعة .ويعتبر تبني جامعة الملك سعود لهذه الرسالة إدراكا منها لمدى أهمية
الحرية األكاديمية وإسهامها في منافستها العالمية أكاديميا و تحقيقها لنتاج علمي متميز.

ثانيا :أهمية الحرية األكاديمية:
ا

تظهر أهمية الحرية األكاديمية في تحقيق التطور المجتمعي وتحقيق الجودة النوعية بالجامعات

فقد ضمنت بعض الدول ذلك الحق في الدستور ،ففي فنلندا على سبيل المثال ،يحمي الدستور والتشريعات
ونظام الحكم الحرية األكاديمية ،ويضمن ألعضاء هيئة التدريس أن يكون لهم صوت األغلبية في اتخاذ

الق اررات المؤسسية وحماية المناصب األكاديمية (أبو سيف واأللفي.)294 ،2014 ،
فتبرز أهمية تحقيق الحريات األكاديمية في الجامعات في (أبو حيمد:)2007 ،
 -1تعتبر أحد األركان التي تقوم عليها الجامعة وشرطاً أساسيا الستمرارها ونموها فبدونها ال تكون
للجامعة شخصيتها المستقلة.
 -2تساعد األفراد الجامعيين على االستثمار األمثل لقدراتهم وأفكارهم واستقاللية آراءهم وموضوعية
أحكامهم.
 -3التطوير والتغيير ومالحقة المستجدات السريعة ،حيث تسمح للجامعات بأن تكون أكثر مرونة.
 -4شرط هام لتكوين المناخ الفكري للبحث العلمي من ناحية إنجاز البحوث دون ضغوط أو مؤثرات
تعيق نموها.
 -5التواصل العالمي مع المؤسسات الجامعية األخرى حيث تمتد فائدتها من أجل حل المشكالت
العالمية المماثلة وتبادل اآلراء والخبرات.
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ثال اثا :مقومات الحرية األكاديمية:
إن للحرية األكاديمية مقومات متعددة ،ويوردها البعض بالحقوق أو الحريات التي تتضمنها
الحرية األكاديمية والتي من أهمها (الرزقي )2013،و(حمدان )2008،و(الغريب:)2015 ،
 -1حرية التفكير ،وهي ركن أساسي من أركان الحرية األكاديمية ،وتتمثل في قدرة الفرد علـى التعبير
عن آرائه بأمانة وإخالص دون قيود للوصول إلى نتـائج يمكـن االعتمـاد عليهـا
 -2حرية االختيار ،هي قدرة الفرد وتمتعه بدرجة عالية من االستقاللية فـي االختيـار مـن االمكانات
والبدائل التي يتوصل إليها ،والتي تتاح له عبر سيرة حياته ممـا يناسـب ميولـه وامكاناته وفلسفته
في الحياة مع وعيه وانفتاحه على المعايير الشخصـية وتحقيـق اإلبـداع.
 -3حرية التعبير عن الرأي ،فال تمنعهم المؤسسة من ممارسة حقهم فيها والدفاع عنها ضمن فلسفة
المجتمـع وهويته ،ونظمه ،وقوانينه ،ولكن ال يعني االنقالب على األطر والضوابط والقيم
 -4حرية البحث العلمي ،قدرة الفرد على إطالق قواه الخالّقة المبدعة ،وحقه في المناقشة ،والنقد
البناء دون تعصب أو تحيز مع مراعاة الموضوعية واإلخالص للحقيقية.
 -5حرية النشر العلمي ،سواء كانت أبحاث أو أوراق علمية أو كتب كذلك تضمن لهم حق المشاركة
في المؤتمرات العلمية
 -6حرية المشاركة في اتخاذ القرار.
 -7حرية االنضمام للجماعات.
ابعا :مبادئ الحرية األكاديمية وضوابطها:
را
هناك عدة مبادئ وضوابط للحرية األكاديمية تتمثل في (الذيفاني)2007 ،؛ (هادي)2010،؛
(الرزقي:)2013،
 -1األمانة :وتعني الحرص على أداء الواجب كامالً ،فهي بالنسـبة لعضـو هيئـة التـدريس أن يحرص
على أداء واجبه كامالً أي األمانة العلمية المتصلة بتقديم المعرفة والصدق العلمي ،ومنها أن يحافظ
على عالقته مع طلبته والتي يجـب أن تقـوم على المودة واالحترام.
 -2المسؤولية وتتطلب االلتزام بما يوكل للفرد من مهام ،والقيام بها على أكمل وجه.
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 -3الموضوعية والشجاعة في إصدار األحكام ،وتكون نابعة مـن اإلحسـاس بالثقـة بالنفس ،والوعي
واإلدراك لألمور.
 -4االنضباط الذاتي ،فممارسة عضو هيئة التدريس لحريته تتسم بالممارسة الواعية المسؤولة ،فاالنضباط
الذاتي متطلب أساسـي لعضو هيئة التدريس أثنـاء ممارسته للحرية األكاديمية.
 -5مراعاة قيم المجتمع فكل من الطالب واألستاذ الجامعي يتعامل مع مجتمع له قيم يجب أخذها في
الحسبان أثناء ممارسة الحرية األكاديمية ،فعضو هيئة التدريس يتعامل مـع المجتمع ،فإن من
المناسب أن يراعي عضو قيم المجتمع وتقاليده أثناء ممارسـته لحريتـه األكاديمية في التعليم.
 -6التزام أخالقيات العمل الجامعي.
لذا البد من التأكيد بأن إعطاء الحرية األكاديمية مكانتها وتحديد بعض مالمحها ال يعني أبدا أنها نظير
الفوضى والعبث بحيث تقود من هب ودب إلى المساس بحرمة المعتقد الديني أو األساس الثقافي الذي
يبنى عليه المجتمع ،أو بما يؤدي إلى نعرات قبلية أو طائفية بما يصدع وحدة الجماعة الوطنية أو أمنها
واستقرارها (بغدادي.)36 ،2006 ،
خامسا :مكونات الحرية األكاديمية:
ا
تتنوع الحريات لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمؤسسة الجامعية ككل ،بحسب األدوار
المنوطة بكل منهم ،وتعد تلك األنواع بمجملها مكونات رئيسة للحرية األكاديمية إذا غاب أحدها صارت
الحرية منقوصة ،وهذه المكونات هي (بدران( )133-129، 2009 ،الصاوي:)23 ،1990 ،
-1

الحرية األكاديمية للمؤسسة الجامعية:
إن الحرية المتاحة إلدارة الجامعات تختلف من جامعة إلى أخرى ،ولكن ال بد من التأكيد على

أهمية إعطاء اإلدارة الجامعية حرية التصرف في اتخاذ ما تراه من ق اررات مالئمة تتعلـق بوظائفها ،إذا
ما أريد لها أن تكون ناجحة وفعالة في أدائهـا ألهـدافها ،وأال تشـكل القيـود المفروضة عليها أي عائق
أمام الحرية األكاديمية ما لم تعارض فلسفة المجتمع وقيمه (الجعنيني وآخرون)1997 ،
ويمكن أن يطلق عليها (استقالل الجامعة) ،والذي بموجبه يجب أن تتمتع المؤسسات الجامعية بكامل
الحرية في صنع سياستها التعليمية ،واإلدارية ،والمالية ويتضمن حقها فيما يلي:
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أ -وضوع قواعد قبول طالبها.
ب -وضع الشروط التي يتم من خاللها تعيين أعضاء هيئة التدريس بها
ت -اختيار موظفيها اإلداريين.
ث -اإلعالم الحر عن نتائج البحوث التي تقوم بها.
ج -وضع القواعد المالية الخاصة بها.
ح -التصرف في الميزانية المعتمدة لها.
خ -وضع نظم وأساليب الدراسة بها.
د -تحديد محتويات المواد الدراسية وطرق التدريس المناسبة.
ذ -اختيار أساليب التقويم المناسبة.
أ -تحديد مجاالت البحث العلمي وتوجيهها.
مدلول استقال لية الجامعات:
إن استقاللية الجامعات ال تعني انشاء دول داخل الدولة ولكنها استقاللية أكاديمية تعني تمكين
الجامعة من وضع البرامج والمناهج والمقررات التعليمية وتطويرها باستمرار وفق التغيرات العليمة والتقنية
واحتياجات المجتمع وبق اررات من إدارة الجامعة فقط دون تدخل سلطات أخرى من خارجها.
وكذلك تمكين الجامعة من صياغة سياسة القبول بها وتحديد أعداد ومستويات الطالب المقبولين بما
يتفق مع السياسة المعلنة للجامعة وبدون تدخل سلطات خارجية ،واعطاء الجامعة السلطة واإلمكانات
الضرورية لتمكينها من تطوير وإعادة تشكيل هياكل أعضاء هيئة التدريس بها وممن ال يرقون إلى
المستويات األكاديمية التي تطمح إليها واستقطاب من ترغب بهم من البارزين
أما االستقاللية المالية فهي تعني إعطاء الحق في البحث عن موارد خالل المشاركة المجتمعية ،وهذا ال
يعني عدم حصول الجامعات على تمويل من الدولة ،بل على العكس فإن مقدار التمويل الحكومي يعتمد
على مدى التزام الجامعة بتنفيذ استراتيجية الدولة (بدران.)126، 2009 ،
 -2الحرية األكاديمية لألساتذة وأعضاء هيئة التدريس والبحث:
إن الحرية األكاديمية لعضو هيئة التدريس من خالل حقه فـي وصـف المـواد التـي يدرسها،
وتدريس هذه المواد بالطريقة التي يراها مناسبة ،وحريته في عرض أفكاره واستنتاجاته أمام طلبته دون
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أي تدخل أو قيد من الخارج ،وحقه في نشر أبحاثه والنتائج التي توصـل إليهـا أمام طلبته (محافظة،
. (1994وتتضمن ما يلي:
أ -ممارسة التدريس والبحث والنقد واإلبداع بحرية دون تدخل أو منع.
ب -عرض نتائج أبحاثه على طالبه.
ت -نشر نتائج أبحاثه بحيث يستفيد زمالؤه منها وينقدونها.
ث -اختيار الكتب المقررة للمواد التي يقوم بتدريسها.
ج -اختيار طريقة التدريس التي يراها مناسبة.
ح -المشاركة في اتخاذ الق اررات التي تتعلق باألمور األكاديمية في مجال التخصص.
خ -الحق في توجيه االنتقادات للبرامج التعليمية ،والتنظيمات اإلدارية ،والسياسات
واإلجراءات الجامعية ،واقتراح التعديالت التي يراها مناسبة.
د -المشاركة في اتخاذ الق ار ارت المتعلقة باختيار القيادات على مستوى الكلية ،وعلى مستوى
الجامعة.
ذ -التواصل العلمي مع زمالئه داخل وخارج المجتمع.
ر -حرية التنقل والسفر خارج البالد ،والعودة إليها دون قيود أو إجراءات معوقة.
ز -حصانة أساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية ضد الفصل أو النقل التعسفي بسبب
نشاطهم الجامعي.
س-االنضمام إلى الجمعيات المعنية بمشكالت التعليم الجامعي ،والمدافعة عن حقوقه.
كذلك أكد على :
أ -حريته في إبداء رأيه في التعيينات اإلدارية األكاديمية.
ب -حريته في إبداء رأيه باألمور األكاديميـة دون الخـوف مـن فقـدان الوظيفـة أو االمتيازات الجامعية.
ت -حريته في إيصال اقتراحاته من خالل القنوات المناسبة إلى اإلدارة العليا بالجامعة.
ث -حريته في مناقشة البرامج التعليمية في الجامعة.
ج -حريته في مناقشة اإلجراءات والسياسات الجامعية.
ح -حريته في المشاركة في النشاطات والخدمات التطوعية ضمن المجتمع المحلي.
خ -حريته في المشاركة في النشاطات والخدمات التطوعية ضمن مجتمع الجامعة.
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د -حريته في االنضمام إلى الجمعيات واالتحادات في مجـال تخصـصه (محافظـه،1998 ،
ص.)173
ساد اسا :العوامل المؤثرة على الحرية األكاديمية:
يؤثر على تباين درجات تحقق الحرية األكاديمية من مكان آلخر عدة عوامل تبرز في:
 -1العامل السياسي:
ترتبط الجامعات والمؤسسات األكاديمية في أي مجتمع أشد االرتباط بالنظام السياسي ،حيث
تتشكل وتتلون بلون هذا النظام (بدران ،2000،ص. ( 150
ويعتبر العامل السياسي من أقوى العوامل المؤثرة على الحرية األكاديمية ،حيث يمتد تأثير هذا
العامل سلباً أو إيجاباً على موقف الدولة من حرية الرأي والفكر ،فالدولـة التـي تـوفر للباحث حرية
إبداء الرأي وتدعم أسلوب الدعم االنتقادي ،غالباً ما يؤدي ذلك إلى نشر العلـم والحقائق واإلفادة
منها ،وعلى العكس من ذلك الدولة التي تعتمد على أسلوب التخويف والتقييد وتعطيل الفكر العلمي
وتصنع الحواجز أمام الحرية األكاديمية فهي تعطل تقدم المجتمع وتقف حاج اًز أمام التخطيط المتوازن
للتنمية المتكاملة ( الصاوي، 1999 ،ص .(294
 -2العامل االجتماعي:
يؤثر العامل االجتماعي على حركة الفكر والوعي العلمي ،وذلك أن سياسات التعليم في
المؤسسات الثقافية ومدى اهتمام الدولة بالمؤتمرات العلمية ومـدى تقـدم البحوث العلمية فيها ،من األمور
التي تؤثر تأثي اًر واضحاً في توجيه حركة الفكـر وانتعـاش الحرية الجامعية ونمو الحركة األكاديمية .
وللجامعة دورها األكبر في إثارة الوعي الثقافي والتفتح الحضاري في نفوس طالبها بمختلف الوسائل،
باإلضافة إلى إحساسها بهذه المشكلة وبحثها بحثاً علمياً ومجابهتها بكل وعي) الصاوي،1999 ،
ص.)303
 -3العامل االقتصادي:
تؤثر عوامل االقتصاد بشكل واضح على حركة الفكر والحريـة األكاديميـة فـي المجتمع ،فحتى
يتقدم البحث العلمي يحتاج إلى إمكانات ،قد ال تستطيع توفيرها دولـة يعـاني نظامها االقتصادي من
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األزمات الشديدة ،وهذه اإلمكانات إذا تـوفرت تـساعد علـى تـوفير األجهزة واألدوات الالزمة للبحث العلمي
ونشر البحوث ودعم المؤتمرات العلمية ،كمـا أنهـا تساعد على التخطيط السليم لـه وإرسال البعثات العلمية،
والتوسع فـ ي مؤسـسات البحـث العلمي ،وتوفير الحياة الكريمة ألساتذة الجامعة ورجال البحث العلمي
(الصاوي ،مرجع سابق ،ص( .300
 -4العامل الديني:
ويعتبر من العوامل التي أثرت وال زالت تؤثر في الحرية األكاديمية ،فالعالقة بين تسيس الدين
في المجتمع وانتهاك الحريات األكاديمية عالقة طردية ،ويقصد بتسيس الدين ،إما اتخاذ الدين كمرجعية
سياسية ،أو تبني جماعات أيديولوجية سياسية تتخـذ مـن الـدين مرجعيتهـا األساسية ،ويتضح ذلك في
معظم الديانات (عدلي ،1995 ،ص.)152
بعا :معوقات الحرية األكاديمية:
سا ا
تواجه عملية تحقيق الحريات األكاديمية مجموعة من المعوقات منها (الذيفاني:)2007 ،
 -1تقويض استقالل الجامعات األكاديمي والمالي واإلداري.
 -2التدخالت والضغوط السياسية من قبل السلطات وصناع القرار.
 -3الضغوط االجتماعية من قبل مراكز القوة في المجتمع ومؤسساته.
 -4غياب المعايير والقواعد الثابتة لتعيين أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم.
ويضيف الصاوي ( ،)1990قيود أخرى تعترض الحرية األكاديمية ومنها:
 -1ضعف التكوين الثقافي والعلمي لخريجي الجامعات الذين قد يصبحوا من مدخالتها.
 -2االعتبارات الشخصية وتأثيرها على إجازة األبحاث العلمية وقبولها للنشر من عدمه.
 -3طرق التدريس التقليدية ،التي تخلو من االبتكار واالبداع ،وتغيب عنها نظرات النقد ووالتحليل.
 -4غياب المدرسة الفكرية ،وسيطرة األستاذية ،فنرى أستاذ يرغب أن يحمل طالبه فكره وال يحيدوا
عنه ،وآخر يمنع باحث من اختيار موضوع علمي أو ال يرغب في ينحو طالبه التجاه فكري
معين فيصاب البعض بالخوف ويرفعوا شعار (الحياد العلمي).
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 -5الروتين والبيروقراطية المتخلفة ،فاألستاذ في نهاية األمر موظف وعليه االنصياع ألوامر
وتعليمات الرقابة اإلدارية في الجامعة دون اعتراض ،وهنا تكون البيروقراطية غاية في حد ذاتها.
ثامانا :سبل النهوض بالحرية األكاديمية:
تتعدد سبل النهوض بالحرية األكاديمية في الجامعات ومن أهمها (الصاوي:)1990 ،
 -1إيجاد جو ديمقراطي يحقق االستقاللية والحرية األكاديمية للجامعة.
 -2تمكين الجامعة من وضع قوانين ولوائح وتقاليد نابعة من المحيط الجامعي نفسه.
 -3تكوين هيئة قضائية علمية من أساتذة الجامعات الحقوقيين لفض االشتباك بين األكاديميين
والسلطة ،والفصل في القضايا األخالقية وقضايا النشر والسرقات العلمية وغيرها.
 -4ضرورة وجود نوع من الحصانة األكاديمية ألساتذة الجامعة.
 -5عدم فرض كتاب معين يلزم به أستاذ الجامعة للقيام بتدريسه.
 -6تمكين أستاذ الجامعة من حقه في اختيار رئيس القسم وعميد الكلية ومدير الجامعة ،وإبداء الرأي
في القضايا التنظيمية التي تمس الشؤون الدراسية وحقوق أعضاء هيئة التدريس.
 -7حرية أساتذة الجامعة في اختيار أساليب التقويم المختلفة.
 -8تكوين نقابة ألعضاء هيئة التدريس ،يمارس من خاللها نشاطه الفكري وحريته األكاديمية في
الدفاع عن حقه.
 -9أال يكون هناك نوع من فرض الرأي والتبعية الفكرية الجامدة عند اإلشراف على البحوث والرسائل
العلمية.

المبحث الثاني
 الوالء التنظيمييتسم العصر الذي نعيشه بسيطرة التنظيمات وشمولها في كافة أوجه الحياة ،وينظر األفراد إليها
حيويا يتعاملون معها ،وأن لكل تنظيم هدف يسعى لتحقيقه أفراد مؤهلون وقادرون يقدمون
نظاما ً
بوصفها ً
على تقديم والئهم للمنظمة التي يعملون بها ،ويحصلون على احتياجاتهم المادية والمعنوية منها (عبد

الرحمن ،2011،ص.)104
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كما أن العالقة بين الفرد ومنظمته قد مرت (منذ قيام الثورة الصناعية) بالعديد من الدراسات ،فهناك
اإلدارة العلمية وبعدها مدرسة العالقات اإلنسانية ،ودراسات ماسلو وغيرها من الدراسات التي تناولت
دافعية الفرد في وتوجيهه نحو عمله كذلك دور الفرد في تحقيق أهداف المنظمة من قبل عدة من الباحثين،
هذا ويمكن عزو االهتمام بالوالء التنظيمي إلى وثاقة ارتباطه بعدد من الظواهر السلوكية ذات العالقة
باتجاه الموظف وسلوكياته سواء كان ما يخص الفرد أو منظمته أو مجتمعه.
اصطالحا مطلًقا غير محسوس في
ملموسا ،بل يمثل
اقعا
ً
فالوالء كأي متغير سلوكي آخر ال يمثل و ً
ً
ذاته ،ويستدل عليه من خالل الظواهر أو اآلثار المرتبطة به ،ألنه نتيجة لتفاعالت العديد من العوامل
والمتغيرات (سليمان وآخرون ،2011،ص.)148
أواال :مفهوم الوالء التنظيمي:
يقصد به انجذاب األفراد العاملين وتعلقهم بأهداف المنظمة وقيمها بغض النظر عما تقدمه لهم
من قيم مادية ،كذلك تعني الشعور بالتأييد أو الواجب أو الصداقة تجاه شخص ما (عبد الرحمن،2011 ،
ص.)105
كما عرفه كوك ،وول على أنه ":يتمثل في رد الفعل لدى الموظف تجاه خصائص المنظمة التي ينتمي
إليها ،كما يعني إحساس الموظف بارتباطه بأهداف وقيم المنظمة ،والدور الذي يقوم به لتحقيق هذه
األهداف وااللتزام بالقيم الوظيفية من أجل المنظمة وليس من أجل مصالحه الخاصة
(.(Brian & Jeryl,2002,370

ويعرف على أنه :حالة يتمثل فيها الفرد بقيم وأهداف المنظمة ،ويرغب الفرد في المحافظة على عضويته
فيها لتسهيل تحقيق أهدافه (الطجم ،2011،ص .)30
وهو عبارة عن المشاعر التي يطورها الفرد الذي يعيش في المجتمع نحو األفراد والمنظمات والقيم
والمبادئ واألفكار ،وهذه المشاعر تمثل رغبة الفرد واستعداده لتقديم التضحية لزمالئه ومنظمته في العمل
(موسى اللوزي2003 ،م ،ص )121
وتعرفه الباحثة بأنه :اتجاه عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود نحو الجامعة
وانتمائه لها وتمثله بأهدافها وقيمها وحرصه على البقاء فيها لتحقيق أهدافه وطموحاته.
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ثانيا_ أبعاد الوالء التنظيمي :
ا
يذكر علماء االجتماع أن للوالء التنظيمي ثالثة أبعاد كما يؤكد ذلك (آلن ومايير (Meyer
) and Allenعلى النحو التالي (الشواورة 2009 ،م ،ص : ( 7- 6
 :1الوالء العاطفي (المؤثر) :وهو يعكس عالقة العامل وارتباطه الودي مع المنظمة التي يعمل فيها،
ويتمثل ذلك في مشاعر وأحاسيس المودة والوفاء واإلخالص التي يكنها العامل لمنظمته ،وينتج عن ذلك
الشعور انخفاض معدالت الغياب ودوران العمالة وارتفاع مستوى األداء واإلنجاز ،وهو يتأثر بمدى إدراك
العامل لخصائص عمله من استقاللية وتنوع في المهارات والقدرات وطبيعة عالقته برؤسائه ومرؤوسيه
وزمالئه في العمل وهو يتمثل كذلك بسلوك العامل المؤدي إلى تقوية اإلحساس بتماسك وتالحم أفراد
وزمالء العمل .
 :2الوالء المستمر :وهو يعكس مدى رغبة العامل في االستمرار بالعمل مع المنظمة ،وهو يتوقف على
مدى رضى العامل عن النتيجة المترتبة على استم اررية وجوده في المنظمة ،فإذا كانت النتيجة إيجابية
مقارنة مع ما هو متاح من فرص أخرى فيكون ق ارره الطبيعي هو االستمرار في العمل والعطاء ،والعكس
صحيح .وهو كذلك يرتبط بمدى وعي العامل للمكاسب والخسائر المعنوية والمادية المترتبة عن استم ارره
في العمل في منظمته ،وربما يكون هذا الوالء عن طريق تخصيص العامل لحياته من أجل بقاء جماعة
العمل واستمرارها ومن أجل بقاء جماعة العمل واستمرارها ومن خالل تضحيته الشخصية من أجل فريق
العمل.
 :3الوالء األخالقي (المعياري) :وهو التزام يعبر عنه الفرد عن درجة إحساسه الداخلي بمدى توافق
وانسجام القيم والمبادئ التي يؤمن بها مع القيم والمبادئ التي تؤمن وتعمل بموجبها المنظمة المنتمي
إليها .فكلما كانت هذه القيم والمبادئ منسجمة ومتوافقة بين العامل والمنظمة كلما زاد هذا االلتزام من
طرف العامل تجاه منظمته واالستمرار في البقاء فيها والتزامه بأنظمتها وتعليماتها والعكس صحيح) في
السقاف ،2015،ص .)84
ثال اثا_ المقومات األساسية للوالء التنظيمي :
يمكن استخالص المقومات األساسية للوالء التنظيمي حسب اآلتي (موسى اللوزي ،2003 ،ص
)120-119
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 قبول قيم وأهداف المنظمة التي ينتمي إليها الفرد .
 المساهمة بفاعلية من قبل األفراد لتحقيق أهداف المنظمة
 توفر مستوى عال من الوالء التنظيمي تجاه المنظمة التي يعمل فيها الفرد.
 الرغبة الشديدة والكبيرة من قبل الفرد للبقاء واالستمرار في المنظمة
 اإلخالص والرغبة في العمل في المنظمة بصورة إيجابية.
 الميل لتقويم المنظمة
تقويما إيجابياً
ً
من الواضح أن كل هذه المقومات ضرورية تماما لنجاح المنظمة واستم ارريتها
كما يوضح (سايمون) كيفية اكتساب والء الفرد لالنتماء والوالء للمنظمة بقوله:
"ويكتسب الشخص االنتماء والوالء للمنظمة التي تتضمن تلقائياً مواءمة ق اررنا الشخصي ألهداف المنظمة
وانطالقاً من ذلك يكتسب االنتماء أو الوالء للمنظمة دون الحاجة إلى محرك خارجي يضمن مالئمة
ق ارراته ألهداف المنظمة"(سايمون ،2003 ،ص . (405
ابعا :خصائص الوالء التنظيمي:
را
يتصف األفراد الذين لديهم والء تنظيمي عال بوجود إيمـان قـوي وقبـول بأهداف المنظمة،
واالستعداد لبذل جهد كبير لتحقيق أهدافها ،وبوجود رغبـة قويـة للبقاء في المنظمة كمـا يتـصفون بوجود
مستوى ٍ
عال من االنخراط في التنظيم والوالء له ،وبوجـود الميـل لتقـويم التنظيم اإليجابي.
ولقد أورد (بطاح )2006 ،بعض خصائص الوالء التنظيمي ومنها :
 الوالء التنظيمي حالة يتعرف عليها من بعض الظواهر والسلوكيات الخاصة بالعاملين .
 الوالء التنظيمي ينتج من مجموعة من العوامـل اإلنـسانية ،التنظيميـة ،واإلدارية.
 الوالء التنظيمي ال يمكن أن يصل إلى مستوى الثبات ،إال إن درجة التغيير التي يمكن أن يحصل
عليها الوالء تكون أقل من درجـة التغيـرات التـي تحصل في الظواهر اإلدارية األخرى
امسا :أهمية الوالء التنظيمي:
خ ا
وقد أشـار العديد من علماء اإلدارة والباحثين إلى أهمية الوالء التنظيمي على مستوى الفرد أو
اإلدارة ،نظ اًر الرتباط الوالء التنظيمي بعوامل عدة ذات أثر كبيـر علـى األفـراد والمنظمة على حد سواء؛
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فالوالء التنظيمي مرتبط بسلوك الفرد ونشاطاته ،كالتحول الوظيفي ،والغياب ،والفاعلية في العمل ،كما
إنه ذو عالقة وثيقة بالرضا الـوظيفي لألفراد والتوتر الوظيفي ،واالستقاللية ،وتحمل المسؤولية فـي العمـل،
وصـراع األدوار.
وهناك عدة أسباب قد أدت إلى االهتمام المتزايد بهذا المفهـوم ،وأهمهـا أن الوالء التنظيمي يمثل
أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ بعديد من النـواحي الـسلوكية وخاصة معدل دوران العمل؛ فمن المفترض
أن األفراد الملتزمين سيكونون أطـول بقاء في المنظمة ،وأكثر عمال نحو تحقيق أهداف المنظمة.
إن أهمية الوالء التنظيمي تكمن في التوفيق بين أهداف العاملين وقيمهم ،وأهداف التنظيم ،وقيمه
بحيث يسود العالقة جو من التعاون واأللفة والتكامل بدالً من التنافس والتنافر ،كما يساعد الوالء في
التنبؤ بسلوكيات المـوظفين ،فكلمـا 13ازداد الوالء التنظيمي عند العاملين قل معدل دوران العمل مما
يساعد في انخفـاض نسبة الغياب ،والحد من مشكلة التأخير عن الدوام ،ويعزز األداء الوظيفي ،باإلضافة
إلى تأثيره بشكل كبير على العاملين خارج العمل (الحمداني ،2009،ص .)11
سادسا :تأثير الوالء التنظيمي على الفرد:
ا
سلبيا؛ فمن الناحية
قد يأخذ تأثير الوالء التنظيمي على الفرد خارج العمـل ش ً
ـكال إيجابيـًا أو ً
اإليجابية ،يقوي االنتماء التنظيمي رغبة الفرد في االستمرار في العمل في المنظمة ،كما يجعله يستمتع
عند أدائه لعمله ،األمر الذي يـنعكس علـى رضاه الوظيفي ،ورضا الفرد الوظيفي يجعله يتبنى أهداف
المنظمة ويعتبرها أهدافه ،وبالتالي يعمل جاهدا لتحقيق هذه األهداف ،وهذا الشعور بالمتعة والرضا
واإلنجـاز في العمل ينعكس على حياة الفرد الخاصة ،ويضفي عليها نوعا من المتعة والرضـا والسعادة،
وبالتالي على عائلته وأصدقائه ومن ثم على المجتمع.
أما مـن الناحيـة السلبية ،فاالنتماء التنظيمي يجعل الفرد يوجه ويستثمر جميع طاقاته للعمل ،وال
يترك أي وقت للنشاطات خارج العمل ،هذا بدوره يجعل الفرد يعـيش فـي عزلـة عـن اآلخرين ،إضافة إلى
أن العمل وهمومه يسيطر على تفكيره خارج العمل ،وبالتالي يصبح دائم التفكير في عمله (عطاري،
.(2006
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سابعا :تأثير الوالء التنظيمي على المنظمة :
ا
يؤثر االنتماء التنظيمي على فاعلية وكفاءة المنظمات لما له من تأثير على أداء العاملين؛ فقد
تبين أن العاملين المنتمين هم أكثر استعدادا لتحقيق أهداف المنظمة مقارنة بالعاملين غير المنتمين
(عطاري.)2006 ،
كما أن للـوالء التنظيمـي تـأثي ار إيجابيا في زيادة االنتاجية وقلة الغياب وقلة ترك العمل كما أشارت
الدراسات إلى أهمية الوالء التنظيمي باعتباره أحد المتغيـرات المهمـة التي يمكن االعتماد عليها كمؤشر
للتنبؤ بمستويات معدل االسـتنكاف عـن العمـل وتغيب العاملين ،وإلى أن ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي
ينـتج عنـه انخفـاض مستويات مجموعة من الظواهر السلبية في مقدمتها الغياب والتهرب عـن العمـل
فالمنظمة الناجحة هي التي تستطيع أن تحافظ علـى موظفيهـا ،وتزيد من تمسكهم بها عن طريق تنمية
الوالء لها من خالل توفير االمتيازات التـي تجعل الموظفين يتمسكون بها ،ويعملون جاهدين من أجل
نجاحها ،فتـنخفض بـذلك كثير من الظواهر السلبية مثل الغياب والتهرب واالستنكاف عـن العمـل ،وتكـون
النتيجة تحقيق المزيد من المكاسب للمنظمة (الحجري.(2002 ،
ثامانا_ العوامـل المـؤثرة فـي تكوين الوالء التنظيمي:
إن األدب التربوي غني بالنماذج التي تعاملت مع العوامـل المـؤثرة فـي تكوين الوالء التنظيمي
لدى األفراد ،ومن أهمها نموذج (سـتيرز ،)1977 ،حيث أشـار ستيرز إلى ثالث عوامل رئيسية تؤثر في
تكوين الوالء التنظيمي لدى الفرد ،وهي :صفات الفرد ،وصفات العمل ،والخبرة أثناء العمل .وهي تتفاعل
معا كمدخالت لينتج عنها ميل الفرد لالندماج بمنظمته ،والمشاركة الفعالة فيها ،واعتقاده الراسخ بأهدافها
وقيمها ،وبالتالي قبول تلك األهداف والقيم.
 -1الصفات الشخصية (المتغيرات الديموغرافية) :
ويقصد بها الصفات الشخصية التي تميز فردا عن غيره ،وهذه المتغيرات قـد يكون مصدرها
الفرد أو تكون مرتبطة بعمل الفرد في المنظمة .ومن هذه الصفات :العمر ،مدة الخدمة ،التأهيل العلمي،
النوع ،الجنسية ،الحالة االجتماعيـة ،والمركـز الوظيفي.
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 -2صفات العمل (خصائص الوظيفة):
لقد أكدت كثير من دراسات الوالء التنظيمي أن صفات العمل وخصائصه لهـا تأثير على والء
الفرد التنظيمي ،فوجد ستاو( ) Staw 1982أن الوالء التنظيمي يتأثر بخصائص الوظيفـة التالية :درجـة
مسؤولية الشخص عن العمل الذي يقوم به ،ودرجة إحساس الموظف بأهمية نتـائج العمل نفسه ،ومعرفة
الموظف بمسئوليته المباشرة عن تلك النتائج ،أن الوالء التنظيمي للفرد يرتفع بزيادة درجة استقالليته،
وحريته فـي أداء العمل من غير ضغط أو إجبار ،وذلك كلما شعر بأهمية العمل الذي يؤديه ،وأحـس
بالتحدي في العمل ،وكلما اختلط باآلخرين بشكل تعـاوني.
 -3الخبرة في العمل:
إن الفرد عندما يلتحق بمنظمات ويعمل فيها ،فإن ذلك يكـسبه خبـرات مـن األعمال التي يقوم بها
داخل هذه المنظمات ،وبالتالي فإن ذلك يـؤثر فـي والئـه التنظيمي؛ فالفرد عندما يلتحق بمنظمات العمل
بخبرات وقدرات متفاوتة ورغبـات وأهداف محددة ،يعمل على تحقيقها وتنميتها في عمله ،ويتوقع فـي
المقابـل مـن المنظمة أن تساهم بفاعلية في تحقيق ذلك .فقرار االنضمام للمنظمة ينطـوي علـى توقعات
معينة تتمثل في مكان عمل مالئم يساعد على استثمار ما يملكون من طاقات وإشباع رغباتهم وتحقيق
أهدافهم ،فإذا تجاوبت المنظمة مع تلك الجهـود أدى ذلـك إلى زيادة الوالء التنظيمي ،وإذا كان العكس
حيث فشلت المنظمة في إيجاد الفرص والتسهيالت المناسبة ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على انتمـاء الفـرد
ووالئـه لمنظمتـه (الرواشدة.)2007،
تاسعا_ أسباب ضعف الوالء التنظيمي:
ا
اهتم كثير من الباحثين بدراسة الوالء التنظيمي في المؤسسات لما له مـن أهمية كبيرة للفرد
والمنظمة على حد سواء ،وذلك أنه يؤدي إلى تقريب الفجوة التي قد تحصل بينهما ،كما يؤدي إلى مزيد
من تمسك الفرد بالمنظمة ،وبالتالي يـسعى جاهداً لتحقيق مزيد من المكاسب لها ،فتزيد بذلك االنتاجية
نتيجة تحقيق األهـداف .ولكن قد تحدث بعض األمور التي تؤدي إلى ضعف الوالء نتيجة حدوث التقـصير
في بعض الجوانب ،وهذه األسباب كما ذكرها الحجري هي على النحو التالي (الحجري:)2002 ،
 -1تعالي القيادة اإلدارية للمنظمة وابتعادها عن العاملين.
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 -2تقصير اإلدارة في فهم مدى اقتناع العاملين بأهمية أعمالهم وكونهم أعضاء نافعين في هذه
المنظمة .
 -3عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،حيث إن عدم وضع الفـرد في العمل الذي
يناسب قدراته وميوله واتجاهاته ومؤهالتـه يـنعكس علـى درجة والئه.
 -4الشعور بالقلق وعدم االستقرار ،حيث إن شعور الفرد بأن منظمته ال توليـه اهتمامها ،وال تعمل
على رعايته ،يوجد عنده شعور بعدم االطمئنان والقلق .
 -5فرص الترقي والتقدم ،حيث يعتبر وقوف اإلدارة أمام ترقية الفرد ،وعـدم إتاحة الفرص بصورة
عادلة عامل من شأنه إحداث اإلحباط وتحطيم الروح المعنوية لديه .
 -6إذا كانت األجور ال تتناسب وقيمة العمل والخبرة التي لدى الفرد فإن العامل يتباطأ في عمله،
أو يهرب منه باإلعراض أو التغيب.
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ثانيا :الدراسات السابقة
ا
يتم التقديم للدراسات السابقة العربية واألجنبية بشكل تنازلي من األحدث لألقدم وبعده يتم التعليق
على هذه الدراسات ودرجة ارتباطها بالدراسة الحالية لتبيان درجة الحاجة للدراسة.
أواال :الدراسات العربية:
 )1دراسة غنيم ( )2012بعنوان :العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة
التدريس في جامعة النجاح الوطنية.
هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة
التدريس في جامعة النجاح الوطنية وأثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ،الرتبة األكاديمية ،الكلية،
الخبرة ،العمر على العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
المسحي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )144من أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح ،واستخدم
الباحث أداة االستبانة.
تفعا لدى أعضاء هيئة
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي كان مر ً

التدريس في جامعة النجاح الوطنية.

 )2دراسة حسونة ( )2011بعنوان :مستوى الوالء التنظيمي لدى رؤساء األقسام األكاديمية وأعضاء
هيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم.
هدفت الدراسة التعرف على مستوى الوالء التنظيمي لدى رؤساء األقسام األكاديمية وأعضاء
هيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي كما
استخدم أداة االستبانة وتم توزيعها على عينة عشوائية من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية ،وذلك باستخدام العينة العنقودية وتكونت العينة من ( )440ما بين رؤوساء األقسام
وأعضاء هيئة التدريس.
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وقد أظهرت النتائج أن درجة الوالء التنظيمي لدى رؤساء األقسام في الجامعات االردنية كانت
متوسطة في حين كانت لدى أعضاء هيئة التدريس مرتفعة وقد أوصى الباحث بما يلي :أن تقوم إدارة
الجامعات بتوفير المناخ التنظيمي المناسب لرؤساء األقسام.
 )3دراسة خطايبة والسعود ( )2011بعنوان :تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية
لدرجة حريتهم األكاديمية وعالقتها بإنجازهم البحثي.
هدفت الدراسة التعرف على تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية لدرجة
حريتهم األكاديمية وعالقتها بإنجازهم البحثي ،باستخدام المنهج المسحي االرتباطي ،ولتحقيق هدف
الدراسة تم تطوير استبانة لتعرف على تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية لدرجة
عضوا تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية،
حريتهم األكاديمية ،وتكونت العينة من ()510
ً
وأظهرت النتائج تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية لدرجة حريتهم
األكاديمية وعالقتها بإنجازهم البحثي جاءت بدرجة متوسطة ،وأن ليس هناك عالقة ارتباطية بين الحرية
إحصائيا في تصورات أعضاء الهيئة التدريسية
األكاديمية واإلنجاز البحثي .كما أشارت إلى فروق دالة
ً
في الجامعات األردنية لدرجة حريتهم األكاديمية ،تعزى لنوع الكلية وجاءت لصالح الكليات اإلنسانية،
كما أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغيري الرتبة األكاديمية والجامعة التخرج ،وقد جاءت الحرية
األكاديمية في مجال التدريس بالمرتبة األولى في حين جاءت الحرية األكاديمية في مجال البحث العلمي
بالمرتبة الثالثة واألخيرة.
 )4دراسة رعفيت ( )2010بعنوان :درجة توفر الحرية األكاديمية في جامعتي اليرموك والسلطان
قابوس :دراسة مقارنة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في
جامعتي اليرموك والسلطان قابوس كما يراها أعضاء هيئة التدريس ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث
باستخدام االستبانة كأداة لدراسته ،واستخدم المنهج المقارن ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )331عضو
هيئة التدريس من الجامعتين تم اختيارهم بطريقة عشوائية.
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أظهرت النتائج أن درجة ممارسة الحرية األكاديمية في الجامعتين جاءت متوسطة ،كما أن
ممارسة الحرية األكاديمية في الجامعتين كانت بدرجة كبيرة في مجالي التدريس والبحث العلمي ،وبدرجة
متوسطة في مجالي الرأي والتعبير وخدمة المجتمع.

الدراسات األجنبية:
 )1دارسة هوجان وتروتر ( )Hogan & Trott ,2013بعنوان :الحرية األكاديمية في التعليم العالي
الكندي :ليست متساوية في الجامعات والكليات والمعاهد.
Academic Freedom in Canadian Higher Education: Universities, Colleges, and Institutes
were not Created Equal.

هدفت الدراسة الكشف عن الوضع الراهن للحرية األكاديمية في التعليم العالي الكندي وأنها غير
متساوية في الجامعات والكليات والمعاهد .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن
بين كليات الفنون التطبيقية والتكنولوجيا في مقاطعتي أونتاريو و كولومبيا البريطانية ( British

 ،)Columbia, Ontarioوقدمت الدراسة التطور التاريخي لممارسات أعضاء هيئة التدريس للحريات
األكاديمية ،ومدى مشاركتهم بتحقيق ما يعرف بحكومة الجامعات.
توصلت الدراسة إلى أنه هناك فرًقا في مظاهر الحرية بين أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم إلجراء
البحوث ،وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم للتدريس ،كما تركزت مظاهر الحرية بالشعور باألمن
الوظيفي ،والحماية من الفصل التعسفي وقدرته على التأثير في طالبه ،وخدمة المجتمع المحلي ،كما
بينت النتائج أن الحريات تختلف باختالف أهداف المؤسسات التعليمية ،وأكدت على أن الحريات
األكاديمية تتحدد في ضوء متطلبات نوع التعليم.
 )2دراسة عرفان و محمد ( )Irfan &Muhmmad,2011بعنوان :قياس درجة الوالء التنظيمي بين
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في مدينة بيشاور.
Measurement of the Degree of Organizational Commitment among the Faculty Members
of Private Sector Universities in Peshawar City.
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هدفت الدراسة إلى قياس درجة الوالء التنظيمي وااللتزام لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الخاصة في مدينة بيشاور .وقد تكونت عينة البحث من ( )115عضو هيئة التدريس ممن يعملون في
جامعات خاصة في مدينة بيشاور .واعتمدت أداة االستبيان في هذه الدراسة.
طا لدى أعضاء هيئة
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوالء التنظيمي وااللتزام بالعمل كان متوس ً
التدريس.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تتشابه هذه الدراسة مع دراسة غنيم ( ،)2012ودراسة خطايبة ( ،)2011وحسونة ( ،)2011وعرفان
ومحمد ( ،)2011و رعفيت ( )2010و هوجان ( )2013في:
في أداة الدراسة حيث استخدمت جميع الدراسات أداة االستبانة لتحقيق أهدافها ،وكذلك تشابهت معهم في
عينة الدراسة حيث طبقت على أعضاء هيئة التدريس في جميع الدراسات ،ماعدا دراسة حسونة (،)2011
حيث أضاف رؤوساء األقسام مع أعضاء هيئة التدريس.
كذلك تشابهت هذه الدراسة مع دراسة غنيم ( ،)2012ودراسة خطايبة ( ،)2011وحسونة (،)2011
وعرفان ومحمد ( :)2011في منهج الباحث في دراسته فاستخدم المنهج الوصفي االرتباطي ،الوصفي
المسحي ،المسحي االرتباطي ،الوصفي التحليلي.
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة رعفيت ( )2010و هوجان ( )2013حيث استخدما المنهج التحليلي
المقارن.

الحاجة للدراسة الحالية:
تدرس الدراسة الحالية عالقة الحرية األكاديمية بالوالء التنظيمي بكلية اآلداب بجامعة الملك
سعود وهذا ما لم تتعرض له الدراسات السابقة عدا دراسة حمدان والتي تمت في الجامعات الفلسطينية.
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الفصل الثالث
اإلجراءات المنهجية للدراسة
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وصفا لمنهج البحث وإجراءاته ،ويتضمن تحديد المنهج المتبع في الدراسة،
يتناول هذا الفصل
ً
وتحديد مجتمع البحث وعينته ،وأدواته من حيث بنائها واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها،
والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج ،وذلك على النحو التالي:
 منهج البحث:تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي األرتباطي والذي يعرف بأنه مجموعة اإلجراءات البحثية
التي يقوم بها الباحث بشكل متكامل لوصف الظاهرة المبحوثة معتمداً على جمع الحقائق والبيانات
وتصنيفها ،ومعالجتها وتحليلها تحليالً دقيقاً الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن
الظاهرة ،أو الموضوع محل البحث ،وقد تتعدى البحوث الوصفية الوصف إلى التفسير في حدود
اإلجراءات المنهجية المتبعة ،وقدرة الباحث على التفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة محددة وتصويرها
تصوي اًر كمياً من خالل جمع البيانات والمعلومات المقننة عن الظاهرة ،وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها
للدراسة الدقيقة.
 مجتمع الدراسة:تكون مجتمع الدارسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب من جميع أقسام الكلية وعددهم
( )278عضو في العام الدراسي 1438 -1437ه ـ.
 عينة الدراسة:تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )53من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في العام
الدراسي  1438 -1437ه ـ.
 خصائص عينة الدراسة:المعلومات الشخصية :وفيما يلي عرض البيانات األولية لعينة الدراسة التي تختص بالمعلومات الشخصية
لعينة الدراسة ( )53وتم تصنيفهم على النحو التالي:
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-1

النوع:
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع
النوع

التكرار

النسبة

ذكر

26

49.1

انثى

27

50.9

المجموع

53

100

شكل رقم ()1

النوع
ذكر
%49

انثى
%51

يبين الجدول والشكل أعاله توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع ،حيث إن ( )26من عينة
الدراسة وما نسبتهم ( )49%كانوا من الذكور ،في حين أن ( )27وما نسبتهم ( )50%كانوا من األناث.
-2

الرتبة االكاديمية:
جدول رقم ()2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة االكاديمية
الرتبة االكاديمية

التكرار

النسبة

معيد

10

18.9

محاضر

16

30.2

أستاذ مساعد

11

20.8

أستاذ مشارك

12

22.6
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الرتبة االكاديمية

التكرار

النسبة

أستاذ

4

7.5

المجموع

53

100

شكل رقم ()2
معيد
%19

الرتبة االكاديمية

أستاذ
%7
أستاذ مشارك
%23

محاضر
%30

أستاذ مساعد
%21

يبين الجدول والشكل أعاله توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية ،حيث إن ()10
من عينة الدراسة وما نسبتهم ( )19%كانت رتبتهم االكاديمية معيد ،في حين أن ( )16وما نسبتهم
( )%30كانت رتبتهم االكاديمية محاضر ،حين أن ( )11من عينة الدراسة وما نسبتهم ( )21%كانت
رتبتهم االكاديمية أستاذ ،حين أن ( )12من عينة الدراسة وما نسبتهم ( )23%كانت رتبتهم االكاديمية
أستاذ مشارك ،حين أن ( )4من عينة الدراسة وما نسبتهم ( )7.5%كانت رتبتهم االكاديمية أستاذ.
سنوات الخدمة:
جدول رقم ()3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

10

18.9

من  5سنوات إلى أقل من 10

21

39.6

أكثر من  10سنوات

22

41.5

المجموع

53

100
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شكل رقم ()3

أقل من 5
سنوات
%19

عدد سنوات الخدمة
أكثر من 10
سنوات
%41

من  5سنوات
إلى أقل من 10
%40

يبين الجدول والشكل أعاله توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة افراد عينة
الدراسة ،حيث إن ( )10من عينة الدراسة وما نسبتهم ( )18.9%كانت سنوات خبراتهم (أقل من 5
سنوات) ،في حين أن ( )21وما نسبتهم ( )39.6%كانت سنوات خبراتهم (من  5إلى  10سنوات) ،حين
أن ( )22من عينة الدراسة وما نسبتهم ( )41.5%كانت سنوات خبراتهم أكثر من  10سنوات.
إجراءات الصدق والثبات:
-1

صدق األداة:

الصدق الظاهري لألداة :تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين في قسم اإلدارة التربوية وذلك
للتأكد من سالمة المحاور لما تم إعدادها من أجله .وقد تم تعديل االستبانة بعد االطالع على المالحظات
التي تفضلوا بإبدائها.
صدق االتساق الداخلي :هناك طرقاً عدة يمكن أن تستخدم للوصول إلى هذا النوع من الصدق منها
حساب درجة ارتباط العبارات بالدرجة الكلية ،ودرجة االرتباط ستكون المحك للحكم على مدى صدق
كل فقرة في قياس السمة التي تسعى الدرجة الكلية إلى قياسها.
لمزيد من االطمئنان على سالمة أداة الدراسة وصدقها البنائي قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط
عبارات المحور بالدرجة الكلية لجميع عبارات هذا المحور الذي تنتمي إلية تلك العبارة ،وذلك لكل محور
من محاور الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول ()4

معامل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور االول
المجال األول
العبارة

العبارة

االولى
العبارة

الثانية
العبارة

الثالثة
العبارة

الرابعة
العبارة

الخامسة

معامالت
االرتباط

**0.630

**0.664

**0.626

**0.635

المجال الثاني
العبارة

العبارة

االولى
العبارة

الثانية
العبارة

الثالثة
العبارة

الرابعة

المجال الثالث

معامالت
االرتباط

**0.588

**0.588

**0.459

**0.576

العبارة

العبارة

االولى
العبارة

الثانية
العبارة

الثالثة
العبارة

الرابعة
العبارة

**0.597

معامالت

الخامسة

االرتباط

**0.625

**0.713

**0.748

**0.564

المجال الرابع
العبارة

العبارة

االولى
العبارة

الثانية
العبارة

الثالثة
العبارة

الرابعة

معامالت
االرتباط

**0.604

**0.646

**0.582

**0.654

**0.671

** عند مستوى معنوية  0.01أو اقل
ويتضح من الجدول السابق أن العبارات ترتبط بالمحاور التي تنتمي إليها ارتباطا يتراوح ما بين
( 0.459إلى  )0.748كما أن جميع معامالت االرتباط الواردة في الجدول دالة إحصائياً عند مستوى
داللة(  ،)0.01مما يشير إلى الصدق البنائي ألداة الدراسة وبالتالي االطمئنان إلى النتائج.
المحور الثاني :قياس درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس:
جدول ()5
معامل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور الثاني
العبارات

معامالت االرتباط

العبارات

معامالت االرتباط

العبارة االولى

**0.672

العبارة التاسعة

**0.635

العبارة الثانية

**0.604

العبارة العاشرة

**0.734

العبارة الثالثة

**0.645

العبارة الحادي عشر

**0.637

العبارة الخامسة

**0.606

العبارة الثانية عشر

**0.582

العبارة الخامسة

**0.572

العبارة الثالثة عشر

**0.319

العبارة السادسة

**0.641

العبارة الرابعة عشر

**0.522
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العبارات

معامالت االرتباط

العبارات

معامالت االرتباط

العبارة السابعة

**0597

العبارة الخامسة عشر

**0.679

العبارة الثامنة

**0.635

العبارة السادسة عشر

**0.616

** عند مستوى معنوية  0.01أو اقل
يتضح من الجدول السابق أن العبارات ترتبط بالمحاور التي تنتمي إليها ارتباطا يتراوح ما بين
( 0.319إلى  )0.734كما أن جميع معامالت االرتباط الواردة في الجدول دالة إحصائياً عند مستوى
داللة ( )0.01مما يشير إلى الصدق البنائي ألداة الدراسة وبالتالي االطمئنان إلى النتائج.
-2

ثبات األداة :لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبيان) استخدمت الباحثة (معادلة الفا كرونباخ

 )Cronbacha Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،حيث طبقت الباحثة المعادلة لقياس الصدق
البنائي والجدول رقم ( )12يوضح معامل ثبات الدراسة.
جدول رقم ()6
معامل ألفا كرونباخ لقياس أداة الدراسة
عبارات االستبانة

عدد العبارات

ثبات العبارات

مجموع العبارات
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0.937

يتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات ألسئلة الدراسة عالي حيث بلغ ( )0.937وهذا يدل
على أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني
للدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب
االحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ( statistical package for

 )social sciencesوالتي يرمز لها اختصا ار بالرمز (.)spss
وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي
(الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في عبارات الدراسة تم حساب المدى ( )4=5-1ثم تقسيمة على عدة
خاليا االستبانة للحصول على طول الخلية الصحيح أي ( )80.=5/4بعد ذلك تم اضافة هذه القيمة
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إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه
الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:
 من1إلى1.80تمثل (قليلة جدا). من  1.81إلي 2.60تمثل (قليلة). من 2.61إلى 3.40تمثل (متوسطة). من 3.41إلى 4.20تمثل (كبيرة). من 4.21إلى 5تمثل (كبيرة جداً).تم حساب التك اررات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لمفردات عينة
الدراسة وتحديد استجابات مفرداتها تجاه عبارات العبارات الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة .وبعد ذلك
تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي ( :)meanوذلك لمعرفة مدي ارتفاع او انخفاض استجابات عينة الدراسة عناسئلة الدراسة (متوسط متوسطات العبارات) مع العلم بأنه يفيد في ترتيب عبارات الدراسة حسب أعلي
متوسط حسابي موزون.
 تم استخدام االنحراف المعياري ( :)standard deviationوذلك من للتعرف على مدى انحراف أوتشتت استجابات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسية
عن متوسطها الحسابي ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات عينة الدراسة لكل
من عبارة من عبارات متغير الدراسة ،إلى جانب المحاور الرئيسية ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر
تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.
 تم استخدام معامل االرتباط بيرسون "  :“person correlationلمعرفة درجة االرتباط بين كلسؤال من اسئلة الدراسة.
 قامت البحاثة باستخدام معامل الفا كرونباخ ( :)cronbacha Alphaالختبار مدى ثبات أداة الدراسة.اختبار تحليل التباين األحادي ) (one way anovaلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0،05في إجابات عينة الدراسة نحو محاور الد ارسة وفقاً لخصائصهم الشخصية.
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج الدراسة
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يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها من خالل عرض إجابات عينة
الدراسة على عبارات االستبانة وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو التالي:
ولإلجابة على السؤال تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية والرتب الستجابات عينة الدراسة على اسئلة االستبانة وجاءت النتائج كما موضحة في
الجداول ادناه:
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية:
المجال األول :درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في األنظمة واللوائح:
جدول رقم ()7
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات المجال األول من وجهة عينة الدراسة

يشارك عضو هيئة التدريس في

ت

5

2

3

17

26

%

9.4

3.8

5.7

32.1

49.1

ت

8

12

19

4

10

الرقم
3

4

5

كبيرة جدا

2

وضع األنظمة الجامعية الخاصة

بقسمه

يتم ترقية عضو هيئة التدريس وفق

معايير واضحة في الجامعة

يشارك عضو هيئة التدريس في

اختيار رئيس قسمه

المتوسط العام للمحور=2.46

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

وضع متطلبات القبول في قسمه

%

9.4

11.3

18.9

24.5

35.8

%

5

6

8

11

23

ت

9.4

3..11

15.1

20.8

43.4

%

المتوسط الحسابي

يشارك عضو هيئة التدريس في

ت

5

6

10

13

19

عالية

2.34

1.92

3.08

2.23

االنحراف المعياري

1

الق اررات اإلدارية في قسمه بشفافية

2.74

1.2

1.3

1.2

درجة الموافقة

%

5.7

26.4

22.6

26.4

18.9

يبدي عضو هيئة التدريس رأيه في

متوسطة

قليلة

قليلة

الترتيب

ت

3

14

12

14

10

العبارة

2

3

5

1.2

متوسطة

1

1.3

قليلة

4

االنحراف المعياري =1.01

يتضح من الجدول أعاله أن محور (درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في
األنظمة واللوائح) يتضمن ( )5عبارات حيث إن ( )2من عبارات المحور جاءت تشير إلى بدرجة
متوسطة وهي العبارات ( )1-4وبمتوسطات حسابية ( )3.08-2.74وهذه المتوسطات تقع في المدي
( )3.40 -2.61في الفئة الثانية من فئات المتدرج الخماسي ،في حين جاءت ( )3عبارات تشير إلى
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درجة ممارسة قليلة بمتوسط حسابي ( )2.34-2.32-1.92وهذا المتوسط يقع في المدي من (-1.81
 )2.61ويشير إلى قليلة.
 يتضح من المتوسط العام وهو ( )2.46ان متوسط عبارات محور درجة ممارسة عضو هيئة التدريسللحرية األكاديمية في األنظمة واللوائح جاءت تشير إلى درجة ممارسة (قليلة) من قبل أعضاء هيئة
التدريس للحرية األكاديمية في األنظمة واللوائح.
 جاءت الفقرة ( )4وهي (يتم ترقية عضو هيئة التدريس وفق معايير واضحة في الجامعة) من عباراتالمحور في المرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.08تشير إلى درجة ممارسة
متوسطة.
 جاءت الفقرة ( )3وهي (يشارك عضو هيئة التدريس في وضع األنظمة الجامعية الخاصة بقسمه)من عبارات المحور في المرتبة الخامسة واألخيرة من عبارات المحور بمتوسط حسابي ()1.92
وبدرجة ممارسة تشير إلى قليلة.
من خالل الشرح أعاله تبين أن درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في األنظمة
واللوائح:
 يتم ترقية عضو هيئة التدريس وفق معايير واضحة في الجامعة يبدي عضو هيئة التدريس رأيه في الق اررات اإلدارية في قسمه بشفافية عالية يشارك عضو هيئة التدريس في وضع متطلبات القبول في قسمه يشارك عضو هيئة التدريس في اختيار رئيس قسمه يشارك عضو هيئة التدريس في وضع األنظمة الجامعية الخاصة بقسمه.المجال الثاني :درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال التدريس
جدول رقم ()8
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة
الرقم

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

المتوسط الحسابي

المقررات التي يدرسها

االنحراف المعياري

1

التدريس موضوعات

%

28.3

18.9

32.1

13.2

7.5

3.47

1.2

درجة الموافقة

يختار عضو هيئة

ت

15

10

17

7

4
كبيرة

الترتيب

العبارة

3
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الرقم

كبيرة جدا

التدريس المراجع

المناسبة لمقرراته
المتوسط العام للمحور=3.86

كبيرة

يختار عضو هيئة

متوسطة

4

التي تتناسب مع الطلبة

قليلة

3

التدريس طريقة التدريس

قليلة جدا

يختار عضو هيئة

ت

24

21

8

0

0

%

45.3

39.6

15.1

0

0

ت

28

16

8

1

0

%

52.8

30.2

15.1

1.9

0

المتوسط الحسابي

التي يراها مناسبة

4.30

4.34

االنحراف المعياري

2

التدريس طريقة التقييم

%

22.6

24.5

20.8

30.2

1.9

3.36

1.1

درجة الموافقة

يختار عضو هيئة

ت

12

13

11

16

1

متو
سطة

0.7

كبيرة

2

جدا

0.8

كبيرة

0

جدا

الترتيب

العبارة

4

2

1

االنحراف المعياري =0.79

يتضح من الجدول أعاله أن محور (مدى ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في
مجال التدريس) يتضمن ( )4عبارات حيث كان المتوسط العام وهو ( )3.86وهذا المتوسط يشير إلى
درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال التدريس.
 جاءت الفقرة ( )4وهي (يختار عضو هيئة التدريس المراجع المناسبة لمقرراته) من عبارات المحورفي المرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )4.34وبدرجة ممارسة كبيرة جداً.
 جاءت الفقرة ( )2وهي يختار عضو هيئة التدريس موضوعات المقررات التي يدرسها) من عباراتالمحور في المرتبة الرابعة من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.36وبدرجة ممارسة كبيرة.
يتضح من الجدول أعاله إلى أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية كانت بدرجة
ممارسة كبيرة ،وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة رعفيت ( )2010والتي كانت فيها درجة ممارسة الحرية
األكاديمية في الجامعتين كانت بدرجة كبيرة في مجال التدريس .من خالل الشرح أعاله تبين أن درجة
ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال
التدريس كانت كالتالي:
 يختار عضو هيئة التدريس المراجع المناسبة لمقرراته. -يختار عضو هيئة التدريس طريقة التدريس التي تتناسب مع الطلبة.
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 يختار عضو هيئة التدريس موضوعات المقررات التي يدرسها. يختار عضو هيئة التدريس طريقة التقييم التي يراها مناسبة.المجال الثالث :درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال البحث العلمي:
جدول رقم ()9
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة
الرقم

كبيرة جدا
ت

16

24

10

1

2

موضوعاته البحثية

%

30.2

45.3

18.9

1.9

3.8

تقدم الجامعة الدعم

ت

6

5

28

11

3

ألعضائها بنشر

ُيسمح لعضو هيئة
التدريس باختيار

المادي ألعضائها
إلجراء البحوث

%

تفسح الجامعة

ت

العلمية
المجال لعضو هيئة
5

كبيرة

%

26.4

35.8

32.1

3.8

1.9

دون تقييد.

4

متوسطة

ت

14

19

17

2

1

أبحاثهم بحرية .

3

قليلة

2

قليلة جدا

تسمح إدارة الجامعة

هيئة التدريس.

11.3
7

9.4
18

52.8
20

20.
8
4

5.7

في البحوث التي

تجريها ضمن مجال

%

13.2

34

37.7

3.81

3.96

3

0.94

0.96

1

7.5

3.38

1.06

تخصصه
المتوسط العام للمحور=3.49

متوسطة

كبيرة

كبيرة

متوسطة

4

2

1

5

4

التدريس للمشاركة

7.5

المتوسط الحسابي

العلمية بين أعضاء

%

11.3

32.1

43.4

5.7

7.5

االنحراف المعياري

1

إقامة اللقاءات

3.34

1.01

درجة الموافقة

تشجع إدارة الجامعة

ت

6

17

23

3

4

الترتيب

العبارة

االنحراف المعياري =0.78

متوسطة

3
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يتضح من الجدول أعاله أن محور (مدى ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في
مجال البحث العلمي) يتضمن ( )4عبارات حيث إن ( )2من عبارات المحور جاءت تشير إلى كبيرة
وهي بمتوسطات حسابية ( )3.81-3.96وهذه المتوسطات تقع في المدى ( )4.21 -3.41في الفئة
الرابعة من فئات المتدرج الخماسي وتشير إلى كبيرة )3( ،من عبارات المحور جاءت تشير إلى (كبيرة)
وبمتوسطات حسابية ( )3.34-3 -3.38وهذا المتوسطات تقع في المدي ( )2.61-3.40في الفئة
الثالثة من فئات المتدرج الخماسي وتشير إلى درجة ممارسة متوسطة.
 يتضح من المتوسط العام وهو ( )3.49أن متوسط عبارات محور مدى ممارسة عضو هيئة التدريسللحرية األكاديمية في البحث العلمي جاءت تشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس
للحرية األكاديمية في مجال البحث العلمي.
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة رعفيت ( )2010فقد كانت درجة ممارسة الحرية األكاديمية في الجامعتين
بدرجة كبيرة في البحث العلمي.
 جاءت الفقرة ( )3وهي (يسمح لعضو هيئة التدريس باختيار موضوعاته البحثية دون تقييد) من عباراتالمحور في المرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.96وبدرجة ممارسة كبيرة.
 جاءت الفقرة ( )4وهي (تقدم الجامعة الدعم المادي ألعضائها إلجراء البحوث العلمية) من عباراتالمحور في المرتبة الخامسة واألخيرة من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3وبدرجة ممارسة متوسطة.
من خالل الشرح اعاله تبين ان مدى ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال البحث
العلمي:
 يسمح لعضو هيئة التدريس باختيار موضوعاته البحثية دون تقييد. تسمح إدارة الجامعة ألعضائها بنشر أبحاثهم بحرية -تفسح الجامعة المجال لعضو هيئة التدريس للمشاركة في البحوث التي تجريها ضمن مجال تخصصه

 تشجع إدارة الجامعة إقامة اللقاءات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس -تقدم الجامعة الدعم المادي ألعضائها إلجراء البحوث العلمية.
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المجال الرابع :درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية للمشاركة في خدمة المجتمع:
جدول رقم ()10
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة

الرقم

كبيرة جدا

2

بواجبه تجاه قضايا
مجتمعه

يساهم عضو هيئة

كبيرة

يقوم عضو هيئة التدريس ت

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

7

19

21

5

1

%

13.2

35.8

39.6

9.4

1.9

ت

18

16

15

2

2

المتوسط الحسابي

التطوعية في المجتمع

االنحراف المعياري

%

20.8

43.4

28.3

5.7

1.9

0.91 3.75

3.49

0.91

التدريس في تعزيز

3

المشاركة المجتمعية في
طالبه من خالل

%

34

30.2

28.3

3.8

3.8

3.87

1.05

درجة الموافقة

ُيشارك عضو هيئة
التدريس في األعمال

كبيرة

كبيرة

كبيرة

الترتيب

1

ت

11

23

15

3

1

العبارة

2

4

1

محاضراته

يقدم عضو هيئة التدريس
4

لمجتمعه خدمات

مجتمعية مثل االستشارة
حسب تخصصه

المتوسط العام للمحور=3.67

ت
%

11
20.8

18
34

18
34

4
7.5

2
3.8

3.60

1.02

كبيرة

3

االنحراف المعياري =0.83

يتضح من الجدول اعاله ان محور (درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في
المشاركة في خدمة المجتمع) يتضمن ( )4عبارات حيث كان المتوسط العام وهو ( ،)3.67وقد جاءت
بمتوسط حسابي يشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في
المشاركة في خدمة المجتمع ،وجاء ترتيب الفقرات على حسب درجة الممارسة من قبل عينة الدراسة كما
يلي:
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 جاءت الفقرة ( )3وهي (يساهم عضو هيئة التدريس في تعزيز المشاركة المجتمعية في طالبه منخالل محاضراته) من عبارات المحور في المرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ()3.87
وبدرجة ممارسة كبيرة.
 جاءت الفقرة ( )2وهي (يقوم عضو هيئة التدريس بواجبه تجاه قضايا مجتمعه) من عبارات المحورفي المرتبة الرابعة واألخيرة من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.49وبدرجة ممارسة كبيرة.
المحور الثاني :قياس درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس:
الوالء المستمر:
جدول رقم ()11
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الوالء التنظيمي من وجهة عينة الدراسة
الرقم

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

وذلك للشعور
باالنتماء

%

58.5

24.5

المتوسط الحسابي

1

2

جامعة أخرى
9.4

االنحراف المعياري

االنتقال إلى

درجة الموافقة

يصعب علي

ت

31

13

5

2

الترتيب

العبارة

3.8

3.8

1.04 4.30

كبيرة
جداً

2

لجامعتي
أجد نظام
2

اإلدارة يتم بصورة

%

15.1

35.8

30.2

15.1

3.8

يتناسب عبء

ت

3

8

19

12

11

%

5.7

15.1

35.8

22.6

20.8

ت

31

15

6

1

0

العمل مع الراتب
الذي أتقاضاه

أشعر بتحقيق
4

8

االتصال مع

جيدة وسهلة
3

ت

8

19

16

2

ذاتي من خالل
عملي كعضو

هيئة تدريس في

%

58.5

28.3

11.3

1.9

0

3.43

2.62

4.43

الجامعة
المتوسط العام للمحور=3.67

االنحراف المعياري =0.83

1.04

1.1

0.77

كبيرة

متوس
طة

كبيرة
جداً

3

4

1

46

يتضح من الجدول أعاله أن محور (الوالء المستمر) يتضمن ( )4عبارات حيث كان المتوسط
العام ( )3.67وهذا المتوسط يشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس ،وجاء ترتيب
الفقرات على حسب درجة الممارسة من قبل عينة الدراسة كما يلي:
 جاءت الفقرة ( )4وهي (أشعر بتحقيق ذاتي من خالل عملي كعضو هيئة تدريس في الجامعة) منفيالمرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.43وبدرجة ممارسة كبيرة جداً.
 جاءت الفقرة ( )3وهي (يتناسب عبء العمل مع الراتب الذي أتقاضاه) في المرتبة الرابعة واألخيرةمن عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )2.62وبدرجة ممارسة متوسطة.
الوالء األخالقي (المعياري):
جدول رقم ()12
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة

الرقم

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

ت

31

15

7

0

0

التدريس على أنها

مهنة تخضع لقوانين
العمل المؤسسي

أحافظ على ممتلكات
3

قليلة

أتعامل مع مهنة
2

قليلة جدا

بناء المواطن الصالح

58.5 %
ت

35

28.3

13.2

0

0

17

1

0

0

ومرافق الجامعة

وكأنها ممتلكاتي
الشخصية.

66 %

32.1

1.9

0

0

المتوسط الحسابي

وإدراك غايتها في

73.6 %

18.9

7.5

0

0

االنحراف المعياري

1

التدريس النبيلة

0.61 4.66

4.45

4.64

0.72

0.53

درجة الموافقة

أؤمن برسالة

ت

39

10

4

0

0
كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

كبيرة
جداً

الترتيب

العبارة

1

4

2
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الرقم

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

اللقاءات العلمية

والمحافل الدولية
بصورة مشرفة
أجد مهام العمل

6

قليلة

5

قليلة جدا

أمثل الجامعة في

ت

17

18

10

3

5

واضحة وتتناسب مع
قدراتي المهنية

32.1 %
ت

38

71.7 %

المتوسط العام للمحور=4.60

34

18.9

5.7

9.4

11

4

0

0

20.8

7.5

0

0

المتوسط الحسابي

الجامعة

35.8 %

35.8

24.5

3.8

0

3.74

4.64

االنحراف المعياري

للمساهمة في تطوير

4.04

0.87

1.2

0.62

درجة الموافقة

دائما لتطوير
أسعى ا
مهارتي البحثية

ت

19

19

13

2

0

كبيرة

كبيرة

كبيرة
جداً

الترتيب

4

العبارة

5

6

3

االنحراف المعياري =0.83

يتضح من الجدول اعاله ان محور (الوالء األخالقي (المعياري)) يتضمن ( )6عبارات جاءت
( )4منها تشير إلى بدرجة ممارسة كبيرة جداً وهي العبارات ( )1-2-3-6وبمتوسطات حسابية (-4.66
 )4.45وهذه المتوسطات تقع في المدي ( )5 -4.20في الفئة الخامسة من فئات المتدرج الخماسي،
جاءت العبارات ( )4-6بمتوسط حسابي ( )4.04-3.74وهذا المتوسط يقع في المدي من (-3.40
4.2س )1ويشير إلى درجة ممارسة كبيرة.
 يتضح من المتوسط العام وهو ( )4.60ان متوسط عبارات محور الوالء األخالقي (المعياري) جاءتجدا.
تشير إلى درجة ممارسة كبيرة جداً مما يعني ان هنالك والء اخالقي معياري عالي ً
 جاءت الفقرة ( )1وهي (أؤمن برسالة التدريس النبيلة وإدراك غايتها في بناء المواطن الصالح) فيالمرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )4.66تشير إلى درجة ممارسة كبيرة جداً.
 جاءت الفقرة ( )4وهي (أمثل الجامعة في اللقاءات العلمية والمحافل الدولية بصورة مشرفة) في المرتبةاالخيرة من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.74وبدرجة ممارسة تشير إلى كبيرة.
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الوالء العاطفي:
جدول رقم ()13
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة
الرقم

كبيرة جدا

6

كبيرة

5

متوسطة

4

قليلة

%

22.6

41.5

30.2

3.8

ت

22

18

13

0

0

%

41.5

34

24.5

0

0

ت

29

20

4

0

0

%

54.7

37.7

7.5

0

0

ت

12

23

13

4

1

المكافأة المالية

%

22.6

43.4

24.5

7.5

1.9

أشعر بالتقدير من

ت

11

15

14

2

11

%

20.8

28.3

26.4

3.8

ت

21

21

10

1

0

%

39.6

39.6

18.9

1.9

0

أخدم القضايا الملحة في
مجتمعي كعضو ينتمي
إلى هذه الجامعة

3

الحسابي
قليلة جدا

2

1
1.9

معها

أشعر بالفخر في

المجتمع لعملي كعضو

هيئة تدريس في الجامعة
أعمل بجهد وإن قلت

الزمالء من أعضاء هيئة
التدريس.

أؤمن أن الترقيات تتم
بصورة عادلة

المتوسط العام للمحور=4.01

المعياري
المتوسط

الجامعة دون تعارض

االنحراف

1

من خالل تحقيق أهداف

درجة الموافقة

أحقق أهدافي الشخصية

ت

12

22

16

2

الترتيب

العبارة

20.

3.79

4.17

4.47

3.77

3.25

0.90

0.80

0.63

0.95

1.3

كبيرة

كبيرة

كبيرة
جداً
كبيرة

متوسطة

4

2

1

5

6

8

4.17

0.80

كبيرة

3

االنحراف المعياري =0.96

يتضح من الجدول اعاله ان محور (الوالء العاطفي) يتضمن ( )6عبارات حيث إن عبارة من
عبارات المحور جاءت تشير إلى درجة ممارسة كبيرة جداً وهي العبارة ( )3وبمتوسط حسابي ()4.47
وهذه المتوسطات تقع في المدي ( )5 -4.21في الفئة الخامسة من فئات المتدرج الخماسي ،في حين
جاءت ( )4عبارات تشير إلى درجة ممارسة كبيرة بمتوسطات حسابية ()4.17-4.17-3.79-3.77
وهذا المتوسط يقع في المدي من ( )3.41-4.20ويشير إلى درجة ممارسة كبيرة.
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 يتضح من المتوسط العام وهو ( )4.01ان متوسط عبارات محور الوالء العاطفي تشير إلى درجةممارسة (كبيرة) من قبل أعضاء هيئة التدريس في الوالء العاطفي.
 جاءت الفقرة ( )3وهي (أشعر بالفخر في المجتمع لعملي كعضو هيئة تدريس في الجامعة) فيالمرتبة االولي من عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )4.47تشير إلى درجة ممارسة كبيرة جداً.
 جاءت الفقرة ( )4وهي (أشعر بالتقدير من الزمالء من أعضاء هيئة التدريس ).في المرتبة االخيرةمن عبارات المحور بمتوسط حسابي ( )3.25وبدرجة ممارسة تشير إلى متوسطة.
** درجة ممارسة الحرية األكاديمية و الوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في
جامعة الملك سعود:
جدول رقم ()14
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمحاور الدراسة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الممارسة

الحرية األكاديمية

3.33

0.66

متوسطة

الوالء التنظيمي

4.03

0.53

كبيرة

يتضح من المتوسط العام الحرية االكاديمية وهو ( )3.33ان هنالك درجة ممارسة متوسطة عند
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود في الحرية االكاديمية .اتفقت هذه الدراسة
مع دراسة رعفيت ( )2010حيث أظهرت النتائج أن درجة ممارسة الحرية األكاديمية في الجامعتين
جاءت متوسطة.
تبين من المتوسط العام الوالء التنظيمي وهو ( )4.03أن هنالك درجة ممارسة كبيرة عند أعضاء
هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود في الحرية االكاديمية .اختلفت هذه الدراسة مع دراسة
حسونة ( )2011حيث أظهرت النتائج أن درجة الوالء التنظيمي لدى رؤساء األقسام في الجامعات
االردنية كانت متوسطة .واختلفت كذلك مع دراسة عرفان ومحمد ( ،)2011حيث كان مستوى الوالء
طا لدى أعضاء هيئة التدريس.
التنظيمي وااللتزام بالعمل متوس ً

50

** هل توجد عالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية
اآلداب في جامعة الملك سعود؟
لإلجابة على هذا السؤال هل هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الحرية األكاديمية والوالء
التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود ،استخدمت الباحثة معامل
االرتباط بيرسون إليجاد العالقة ،وبحساب معامل االرتباط كانت النتائج كالتالي:
جدول رقم ()15
نتائج معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي
الوالء التنظيمي
الحرية األكاديمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

القرار االحصائي

**0.794

0.00

توجد عالقة طردية

** داللة عند مستوى معنوية .0.01
من خالل بيانات الموضحة بالجدول اعاله يتضح ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية عند
مستوى  0.05بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي وبلغ معامل االرتباط ( )0.262ومستوى الداللة
( )0.043أي أقل من  0.05لذلك توجد عالقة طردية ما بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي عند
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود.
**هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في درجة ممارسة الحرية
األكاديمية والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود تعزى
لمتغير كل من :الجنس وسنوات الخبرة والدرجة العلمية؟
*الجنس:
* للتعرف ما إذا كان هنالك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات إجابات افراد مجتمع الدراسة
تعزي الجنس استخدم الباحث اختبار "  "T Testلتوضيح فروق الداللة االحصائية بين متوسط اجابات
افراد عينة الدراسة تعزي الختالف الجنس كما يوضحها الشكل االتي:
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جدول رقم ()16
نتائج اختبار "  " T Testللفروق بين اجابات افراد الدراسة طبقا الختالف الجنس
المحور

النوع

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

جميع

ذكر

3.86

0.56

أنثى

3.47

0.53

الفقرات

قيمة T

مستوى الداللة االحصائي

3.57

0.013

يتضح من خالل النتائج في الجدول أعاله ( )16وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 0.05في اتجاهات افراد الدراسة حول مجموع أسئلة الدراسة وبين الجنس حيث إنه:
* يوجد فروقات ذات داللة إحصائية حول فقرات الدراسة باختالف الجنس أفراد الدراسة حيث مستوى
الداللة هي ( )0.013وقيمة ( )Tوهي ( )3.57حيث كانت الفروق لصالح الذكور.
*الرتبة األ كاديمية:
* للتعرف ما إذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة
تعزي الرتبة االكاديمية استخدم الباحث اختبار "تحليل التباين االحادي  "one way anovaلتوضيح
فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزى الختالف الرتبة االكاديمية كما
يوضحها الشكل االتي:
جدول رقم ()17
نتائج اختبار "تحليل التباين االحادي  "one way anovaللفروق بين إجابات أفراد الدراسة طبقا
الختالف الرتبة االكاديمية
مجموع

درجات

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

4

1.45
0.239

المحور

مصادر التباين

جميع

بين المجموعات

5.82

الفقرات

داخل المجموعات

11.45

48

الكلي

17.28

52

قيمة ()F

6.101

مستوى الداللة
االحصائي

0.00

يتضح من خالل النتائج في الجدول أعاله ( )17وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية  0.05في اتجاهات افراد الدراسة حول مجموع اسئلة الدراسة وبين الرتبة االكاديمية حيث إنه:
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يوجد فروقات ذات داللة إحصائية حول فقرات الدراسة باختالف الرتبة االكاديمية ألفراد الدراسة

*

حيث مستوى الداللة هي ( )0.00وقيمة (ف) وهي ( )6.101ولمعرفة ما إذا كانت الفروق لصالح اي
رتبة اكاديمية تم استخدام اختبار شيفيه وكانت لصالح من رتبته األكاديمية معيد.
اختلفت هذه الدراسة مع دراسة خطايبة والسعود ( )2011بعنوان :تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعات األردنية لدرجة حريتهم األكاديمية وعالقتها بإنجازهم البحثي ،التي أشارت إلى عدم وجود
فروق تعزى لمتغيري الرتبة األكاديمية ولجامعة التخرج.
* سنوات الخدمة:
* للتعرف ما إذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة
تعزى لسنوات الخدمة في التدريس استخدم الباحث اختبار "تحليل التباين االحادي "one way anova
لتوضيح فروق الداللة االحصائية بين متوسط اجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزى الختالف سنوات
الخدمة في التدريس كما يوضحها الشكل االتي:
جدول رقم ()18
نتائج اختبار "تحليل التباين االحادي  "one way anovaللفروق بين اجابات افراد الدراسة طبقا
الختالف سنوات الخدمة في التدريس
المحور
جميع
الفقرات

مصادر التباين
بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي

مجموع

درجات

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

5.82

2

2.91

11.45

50

17.28

52

0.229

قيمة ()F

12.72

مستوى الداللة
االحصائي

0.00

يتضـح من خالل النتائج في الجدول أعاله ( )18وجود فروق ذات داللة إحصـائية عند مسـتوى معنوية
 0.05في اتجاهات افراد الد ارس ــة حول مجموع اس ــئلة الد ارس ــة وبين س ــنوات الخدمة في التدريس حيث
أنه:
* يوجد فروقات ذات داللة إحصـ ــائية حول فقرات الد ارسـ ــة باختالف س ــنوات الخدمة بين أفراد الد ارســـة
حيث مستوى الداللة هي ( )0.378وقيمة (ف) وهي ( )1.03ولمعرفة ما إذا كانت الفروق لصالح أي
سنة من سنوات الخبرة تم استخدام اختبار شيفيه وكانت لصالح من رتبتهم أقل من  5سنوات.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة
التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود ولتحقيق أهداف الدراسة تمت اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما درجة ممارسة الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك
سعود؟
 -2ما درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود؟
 -3التعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي
تبعا للمتغيرات التالية( :النوع
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود ً
 -سنوات الخبرة  -والدرجة العلمية).

تم توزيع الدراسة إلى خمسة فصول تكونت كالتالي:
الفصل األول وتم فيه التعرض لإلطار العام للدراسة والفصل الثاني لألدبيات التي تختص
بالدراسة والدراسات السابقة والفصل الثالث لوضع منهجية الدراسة والفصل الرابع لمناقشة النتائج بعد
احصائيا والفصل الخامس لملخص الدراسة.
تحليلها
ً
توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لعينة الدراسة:
-

أن توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع ،حيث إن ( )49%كانوا من الذكور ،في حين أن ()50%
كانوا من االناث.

-

أن توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية ،حيث إن ( )10من عينة الدراسة وما نسبتهم
( )%19كانت رتبتهم االكاديمية معيد ،في حين أن ( )30%كانت رتبتهم االكاديمية محاضر،
( )%21كانت رتبتهم االكاديمية أستاذ ،حين أن ( )23%كانت رتبتهم االكاديمية أستاذ مشارك،
حين أن ( )7.5%كانت رتبتهم االكاديمية أستاذ.
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة أفراد عينة الدراسة ،حيث إن ()18.9%
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كانت سنوات خبراتهم (أقل من  5سنوات) ،في حين أن ( )39.6%كانت سنوات خبراتهم (من
 5إلى  10سنوات) )41.5%( ،كانت سنوات خبراتهم أكثر من  10سنوات.
 تبين أن درجة ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في األنظمة واللوائح جاءت تشير
إلى درجة ممارسة قليلة من قبل أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في األنظمة واللوائح.
 تبين أن مدى ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال التدريس جاءت تشير
إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال التدريس.
 تبين ان مدى ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال البحث العلمي جاءت
تشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال البحث
العلمي
 تبين أن مدى ممارسة عضو هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال خدمة المجتمع جاءت
تشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في مجال خدمة
المجتمع
 تبين أن مدى ممارسة عضو هيئة التدريس درجة قياس الوالء التنظيمي في بعد الوالء المستمر
جاءت تشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس درجة قياس الوالء التنظيمي
في بعد الوالء المستمر.
 تبين أن مدى ممارسة عضو هيئة التدريس درجة قياس الوالء التنظيمي في بعد الوالء األخالقي
(المعياري) جاءت تشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس درجة قياس
الوالء التنظيمي في الوالء األخالقي (المعياري).
 تبين أن مدى ممارسة عضو هيئة التدريس درجة قياس الوالء التنظيمي في بعد الوالء العاطفي
جاءت تشير إلى درجة ممارسة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس درجة قياس الوالء التنظيمي
في بعد الوالء العاطفي.
 يتضح من المتوسط العام الحرية االكاديمية وهو ( )3.33أن هنالك درجة ممارسة متوسطة عند
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود في الحرية االكاديمية.
 تبين من المتوسط العام الوالء التنظيمي وهو ( )4.03أن هنالك درجة ممارسة كبيرة عند أعضاء
هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود في الوالء التنظيمي.
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 من خالل النتائج اإلحصائية يتضح أن هنالك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى 0.05
بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي وبلغ معامل االرتباط ( )0.262ومستوى الداللة
( )0.043أي أقل من  0.05لذلك توجد عالقة طردية ما بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي
عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود.


يوجد فروقات ذات داللة إحصائية حول فقرات الدراسة باختالف الجنس ألفراد الدراسة لصالح
الذكور حيث مستوى الداللة هي ( )0.013وقيمة ( )Tوهي (.)3.57

 يوجد فروقات ذات داللة إحصائية حول فقرات الدراسة باختالف الرتبة االكاديمية ألفراد الدراسة
لصالح المعيد حيث مستوى الداللة هي ( )0.00وقيمة (ف) وهي (.)6.101
 يوجد فروقات ذات داللة إحصائية حول فقرات الدراسة باختالف سنوات الخدمة في التعليم ألفراد
الدراسة لصالح من رتبتهم أقل من  5سنوات حيث مستوى الداللة هي ( )0.378وقيمة (ف)
وهي (.)1.03

التوصيات:
اتضح من نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي بكلية
اآلداب بجامعة الملك سعود ،و لتحقيق درجة أكبر من الحرية األكاديمية وزيادة الوالء التنظيمي لدى
أعضائها ،ترى الباحثة بأن على الجامعة:
-

أن تسمح لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في وضع األنظمة الجامعية الخاصة بقسمه.

-

أن يتم اختيار رئيس القسم بطريقة ديموقراطية مثل :االنتخاب الحقيقي المسجل من قبل جميع
األعضاء بالقسم.

-

أن تسمح الجامعة لعضو هيئة التدريس بأن يقوم بواجبه تجاه قضايا مجتمعه بحرية أكبر وتدعمه
في ذلك.

-

يجب على الجامعة أن تعيد النظر في الراتب الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس ليتناسب مع عبء
العمل.
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-

يجب إيجاد ثقافة تقدير اآلخر في مجتمع الجامعة حتى يشعر عضو هيئة التدريس بالتقدير من
زمالئه من أعضاء هيئة التدريس.
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المراجع
أوًال :المراجع العربية
ثانيا :المراجع األجنبية
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قائمة المحكمين

المحكم

الدرجة العلمية

جهة عمله

خالد بن صالح السبيعي

أستاذ مشارك

عضو هيئة تدريس في قسم

طارق محمد الثويني

أستاذ مشارك

لينا سليمان الخليوي

أستاذ مساعد

اإلدارة التربوية_كلية
التربية_جامعة الملك سعود
عضو هيئة تدريس في قسم
اإلدارة التربوية_كلية
التربية_جامعة الملك سعود
عضو هيئة تدريس في قسم
اإلدارة التربوية_كلية
التربية_جامعة الملك سعود
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حفظه هللا

سعادة عضو هيئة التدريس
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد

تعمل الباحثة على دراسة بعنوان " :العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة

استكماال لمطالب الحصول على درجة الماجستير في
التدريس بكلية اآلداب جامعة الملك سعود" ،وذلك
ً
اإلدارة التربوية.

علما بأن هذه الدراسة
تأمل الباحثة من سعادتكم اإلجابة على محاور االستبانة لتحقيق أغراض الدراسةً ،
تعد ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم معاملة المعلومات بسرية تامة.
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير
الباحثة :خزنة بنت ثامر المطيري
ايميل:

khaznah_thamer@outlook.sa
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ً
أول -البيانات األولية:
الرجاء وضع عالمة( )في المكان المناسب:
النوع:
ذكر ( )

أنثى ( )

 -2الرتبة االكاديمية:
معيد ( ) محاضر( ) أستاذ مساعد( ) أستاذ مشارك ( ) أستاذ ( )
 -3سنوات الخدمة:
أقل من  5سنوات ( )
من  5سنوات إلى أقل من ) (10
أكثر من  10سنوات ( )
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ثانيا :درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية:
ً
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

العبارة
يبدي عضو هيئة التدريس رأيه في الق اررات اإلدارية
في قسمه بشفافية عإلية.
يشارك عضو هيئة التدريس في وضع متطلبات
القبول في قسمه
تسهم الجامعة في تحقيق الذات ألعضائها من خالل
الدعم المعنوي الذي تقدمه لتميزهم
يشارك عضو هيئة التدريس في وضع األنظمة
الجامعية الخاصة بقسمه.
تقدم الجامعة ألعضائها بيئة علمية تسمح لهم
باإلبداع .
تشجع إدارة الجامعة إقامة اللقاءات العلمية بين
أعضاء هيئة التدريس.
تسمح إدارة الجامعة ألعضائها بنشر أبحاثهم بحرية
.
يسمح لعضو هيئة التدريس باختيار موضوعاته
البحثية دون تقييد.
تقدم الجامعة الدعم المادي ألعضائها إلجراء
البحوث العلمية
معايير الترقية في الجامعة واضحة بالنسبة
ألعضاء هيئة التدريس.
معايير الترقية في الجامعة تتم بصورة عادلة بين
أعضاء هيئة التدريس.
يشارك عضو هيئة التدريس في وضع الجداول
الدراسية.
يختار عضو هيئة التدريس موضوعات المقررات التي
يدرسها.

يختار عضو هيئة التدريس طريقة التقييم التي يراها
مناسبة
يختار عضو هيئة التدريس طريقة التدريس التي
تتناسب مع الطلبة .
يختار عضو هيئة التدريس المراجع المناسبة
لمقرراته .
يشارك عضو هيئة التدريس في اختيار رئيس قسمه
يشارك عضو هيئة التدريس في األعمال التطوعية
في المجتمع
تفسح الجامعة المجال لعضو هيئة التدريس
للمشاركة في البحوث التي تجريها ضمن مجال
تخصصه
يشارك عضو هيئة التدريس في مناقشة البرامج
التعليمية المطروحة في قسمه

االستجابة

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا
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ثالثًا :قياس درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس:
م

العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8

اإليمان برسالة التدريس النبيلة وإدراك
غايتها في بناء المواطن الصالح
التعامل مع مهنة التدريس على أنها
مهنة تخضع لقوانين العمل المؤسسي
صعوبة االنتقال من الجامعة إلى غيرها
وذلك للشعور باالنتماء لها
تحقيق األهداف الشخصية من خالل
تحقيق أهداف الجامعة دون تعارض
معها.
المحافظة على ممتلكات ومرافق
الجامعة وكأنها ممتلكاته الشخصية.
خدمة القضايا الملحة في المجتمع
كعضو ينتمي إلى هذه الجامعة
السعي الدائم لتطوير المهارة البحثية
للمساهمة في تطوير الجامعة

تمثيل الجامعة في اللقاءات العلمية
والمحافل الدولية بصورة مشرفة

الشعور بالفخر في المجتمع لعمله
9
كعضو هيئة تدريس في الجامعة
 10العمل بجهد وإن قلت المكافأة المإلية.
 11الشعور بالتقدير للزمالء من أعضاء

هيئة التدريس.

انتهت االستبانة مع الشكر
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