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العالقة بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية 
 جبامعة مصراتة

 خالد مصطفى علي القائد                                         خالد عاشور مسعود   
k.algaid@edu.misuratau.edu.ly                        khalidalqaed2017@gmail.com  

 جامعة مصراتة –كلية الرتبية   –قسم اإلدارة والتخطيط 
 :لخصامل

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس    
 يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة، وبيان هذه العالقة ابختالف اجلنس، واخلربة، والدرجة العلمية.

ي، واالستبانة كأداة للدراسة، واليت ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباط   
 ( عضو من أعضاء هيئة تدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة.47مت توزيعها على )

 لنتائج التالية: اىلإوتوصلت الدراسة    
( حول العالقة بني احلرية 0.05توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1

 عضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة.أالتنظيمي لدى ألكادميية والوالء ا
 مستوى احلرية األكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة جاء متوسطاً.   .2
 مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة جاء عالياً. .3
( حول مستوى احلرية األكادميية والوالء 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .4

جة التنظيمي، لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة تعزى ملتغري اجلنس ومتغري الدر 
 العلمية ومتغري سنوات اخلربة.

 .والء _ التنظيمي_ األكادميية _ الاحلرية الكلمات املفتاحية:
Identifying The Relationship Between Academic Freedom and 

organizational commitment of teaching staff at the Faculty of Education, 

Misurata University 

Khalid Ashour Masoud                                Khalid Mustafa Ali Alqaead 

Department of Educational Management and Planning- Faculty of 

Education–  Misrata University 

Abstract: 

This study aims at identifying the relationship between academic 

freedom and organizational commitment of teaching staff at the Faculty of 
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Education, Misurata. This relationship is clarified according to gender, 

experience and scientific degree. 

In order to achieve the goals of this study, the researchers used the 

correlational descriptive method. A questionnaire has been distributed to 47 

teaching staff members at the Faculty of Education, Misurata University. 

The findings of the study can be summarised as follows: 

1. There is a positive relationship at the rate of (0.5) between academic freedom 

and organizational commitment of teaching staff at the Faculty of Education, 

Misurata University.  

2. The average of academic freedom for the teaching staff at the Faculty of 

Education, Misurata University is medium. 

3. The average of organizational commitment for the teaching staff at the 

Faculty of Education, Misurata University is high. 

4. There is no significant statistical value at the (0.5) level between academic 

freedom and organizational commitment of the teaching staff at the Faculty of 

Education, Misurata University in terms of gender, scientific degree or 

experience. 

Keywords: freedom_ academic_ loyalty_ organizational. 

  املقدمة:
كلية يعتمد علي عضو هيئة التدريس الذي ميتلك خربة، وكفاءة عالية يف جمال التدريس،   ةإن جناح أي     

ونظراً ألمهية الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس يف الكلية، البد من إدارة الكلية أن هتتم  ابستمرار بتطوير 
تطلباته، وحاجاته اليت ال مو عضو هيئة التدريس، وإعداده اإلعداد الصحيح، وأن توفر له مجيع احتياجاته 

ميكن إشباعها إال من خالل توفري احلرية األكادميية بكافة نواحيها، ألهنا تعترب مفيدة مبا تقدمه من دعم فعال 
البحثية ألعضاء هيئة التدريس، للقيام أبدوارهم بشكل جيد، الرتبوية، و املمارسة العلمية، و للمهام التدريسية، و 

تقاس كفاءة و ، الرتبوية هي أحد مؤسسات اجملتمعؤسسة التعليمية، واملؤسسة وهو املكسب الرئيسي للم
وحىت ترقى املؤسسة الرتبوية إىل مستوى التوقعات فإهنا ، قيقها ملا يتوقعه اجملتمع منهااملؤسسة الرتبوية مبقدار حت

ة إىل دراسات علمية، حباجة إىل مصادر بشرية ومادية كافية، وبىن تنظيمية مناسبة، وسياسات معقولة، مستند
همة حيتاج املوحىت يؤدي ، عاملني مؤهلني وظروف عمل مواتيةومواكبة للتطورات اجلارية يف خمتلف امليادين، و 

ويتضمن مفهوم ظروف العمل بيئة العمل  ، كما حيتاج إىل ظروف عمل موائمةالعنصر اإلنساين أن يكون كفؤاً 
وف العمل على عادات يؤثر إدراك العاملني من اإلداريني واملعلمني لظر و  ،التنظيمية و املناخ التنظيمي والفاعلية

ملواد الظروف العمل هو اجتاهاهتم هبا وابملهام و  وأحد اجلوانب اليت تؤثر يف إدراك هؤالء، العمل عندهم
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فاهيم يقوم العاملون بنشاطاهتم تبعاً لتفاعلهم مع تلك العناصر، ومن بني املو ، والطالب واجلامعات بشكل عام
اليت حتدد اهتمام أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات درجة الـــوالء التنظيمي لديهم، ويتكون الوالء التنظيمي 

استعداده لبذل اجلهد من و ، مثل معتقدات عضو هيئة التدريس وقبوله أبهداف اجلامعة وقيمها من عوامل
، وجيسد ذلك يف أربع مستوايت: االلتزام جتاه الرغبة الشديدة يف احملافظة على بقائه عضوًا فيهاأجلها، و 

 .االلتزام حنو الزمالءاملهنة، و  اجلامعة، االلتزام حنو العمل، االلتزام حنو
تكمن مشكلة هذه الدراسة يف معرفة مدى احلرية املعطاة لعضو هيئة التدريس يف كلية  مشكلة الدراسة:

فكره، فاملؤسسة اليت متنع أعضاءها من احلرية بشىت جماالهتا، الرتبية جبامعة مصراتة، للتعبري عن كل ما جيول يف 
االنتماء للمؤسسة، ومن خالل االطالع على الوالء و  وتقتل عندهمء األعضاء تعمل على قمع شخصية هؤال

(، واليت أكدت 2014( ودراسة عناب )2008دراسات سابقة متعلقة مبوضوع الدراسة مثل دراسة محدان )
 الدراسة يف التساؤل العام االيت: مشكلة ، مت حتديدعلى أمهية الدراسة

 ؟التدريس يف كلية الرتبية مصراتة لدى أعضاء هيئة والوالء التنظيمي ا العالقة بني احلرية االكادمييةم• 
 ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت االتية:   
 مصراتة؟الرتبية جبامعة يف كلية  .ما درجة ممارسة احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس1
 مصراتة؟يف كلية الرتبية جبامعة  .ما درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس2
( حول مستوى احلرية األكادميية، والوالء 0.5.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3

رجة العلمية تعزى ملتغري اجلنس ومتغري الد التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة
 ؟ومتغري سنوات اخلربة
 أهداف الدراسة:

التدريس يف كلية الرتبية  لدى أعضاء هيئة والوالء التنظيمي العالقة بني احلرية االكادميية التعرف على .1
 .مصراتة

 التعرف على درجة ممارسة احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس، يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة.   .2
 يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة. التعرف على درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس .3
األكادميية، والوالء  ( حول مستوى احلرية0.5التعرف على داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى داللة ) .4

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة تعزى ملتغري اجلنس ومتغري الدرجة 
 العلمية ومتغري سنوات اخلربة.
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 على اآليت: الدراسة حدود تشتمل  حدود الدراسة:
دى أعضاء التدريس يف كلية الرتبية جبامعة ل العالقة بني احلرية االكادميية، والوالء التنظيمي احلدود املوضوعية:

 مصراتة.
  مت تطبيق الدراسة يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة. احلدود املكانية:
 .2021/2022مت تطبيق الدراسة خالل العام اجلامعي  احلدود الزمنية:

ة الرتبية جبامعة مت تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من أعضاء هيئة التدريس، يف كلي احلدود البشرية:
 مصراتة.

 :أمههاراسة عدة تعريفات اصطالحية، تضمنت الد مصطلحات الدراسة:
يدرسها، هي حرية األستاذ اجلامعي يف تدريسه، وحبثه والتعبري عن آرائه اليت أيخذ هبا أو احلرية االكادميية: 

كما تشمل حرية اجلامعة يف إدارة شؤوهنا الداخلية، واختيار أفراد هيئتها التدريسية وترقيتهم، وتطبيق القوانني 
عليهم واختيار طالهبا وفقًا لقواعد ومعايري مقررة، ووضع مناهجها الدراسية وأساليبها يف التدريس، وتقرير 

درجاهتا اجلامعية، وجيب أن يكون يف مقدرة اجلامعة ممارسة هذه  قواعد امتحاانهتا والشروط اليت مبقتضاها متنح
 (.8-7 ، ص2014الوظائف دون تدخل من السلطات أو اجملتمع إال يف أضيق احلدود اجلوهرية )عناب، 

"هو اقرتان فعال بني الفرد واملنظمة بشكل كبري رغم حصوهلم على مردود أقل، وهو حالة الوالء التنظيمي: 
الفرد بقيم وأهداف املنظمة ورغبته يف احملافظة على عضويته فيها لتسهيل حتقيق أهدافه" )السامل، يتمثل فيها 

 (.13 ، ص2015
 احلرية األكادميية:

 أواًل_ مفهوم احلرية األكادميية:
: الصَّْقُر و : احلرُّ _ ابلضم _: خالُف العبواحلرية يف اللغة    دا منُه. واحلُرَّيّةُ ، وُحرُّ الوْجه: ما بالبازيد، واحلرُّ

 (.134، ص1980من العرب: أشراُفهُم، وحتريُر الكتاب وغريه: تقومُيُه، وحْتريُر الرقبة: إعتاُقها )الزّاوي، 
لقيود، وتعين القدرة "إن احلرية اليت تعين يف أبسط صورها انعدام القيود أو رفع القيود، أو هي التحرر من ا   

 (.39 ، ص2015، وسلخ القيود املانعة هلذا التطوير والنمو" )عباس، التطور حنو األفضلعلى النمو و 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمبرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدة، السنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn:2710- 4141 

 19/11/2022تاريخ النشر                                                           28/08/2022تاريخ االستالم 

  

514 

 

"وُعًرفت احلرية األكادميية تعريفات عديدة، منها ما يشري إىل اهنا حق عضو هيئة التدريس يف ممارسة    
نشاطاته التدريسية، والبحثية وخدمة اجملتمع، والتعبري عن آرائه وفلسفته وفكره ومعرفته دون أي ضغوط 

 (.480، ص2016هة كانت" )العجلوين، خارجية متارس عليه من أي ج
ترتبط قيمة احلرية االكادميية ارتباطاً وثيقاً ابألغراض واملهام األساسية للجامعة،  _ أمهية احلرية األكادميية: اثنياً 

وما تلعبه يف عصر املعلومات، حيث أوجب ظهور االقتصاد املعريف وتيار املعلومات، واألفكار، واألعداد 
ية احلرية األكادميية، وأتكيد مستمر عليها، ويظل املتزايدة من الدميقراطيات، مراجعًة متواصلة لطبيعة وأمه

الدفاع عن احلرية األكادميية يف مجيع أحناء العامل جوهر القضااي السياسية واالقتصادية املستمرة من أجل التأكيد 
 (.14 ، ص2014على دور اجلامعات واستقالهلا )عناب، 

 اآليت: تربز أمهية حتقيق احلرايت األكادميية يف اجلامعات يفو    
 . تعترب أحد األركان وشرطاً أساسيا الستمرارها ومنوها فبدوهنا ال تكون للجامعة شخصيتها املستقلة.1
 قدراهتم وأفكارهم واستقاللية آراءهم وموضوعية أحكامهم.تساعد األفراد اجلامعيني على استثمار  .2
 املستجدات السريعة، حيث تسمح للجامعات أبن تكون أكثر مرونة. والتغيري ومالحقة. التطوير 3
)املطريي،  دون ضغوط أو مؤثرات تعيق منوهاجناز البحوث إللتكوين املناخ الفكري للبحث العلمي  . شرط4

 .(11 ، ص2017
مبادئ واضحة، إن ما حيرك اإلنسان يف سلوكه و قوله هو إرادة قائمة على  اثلثاً _ مبادئ احلرية األكادميية:

البعد عن الرايء، فال القيم و األفكار و ومن أهم املبادئ اليت تضبط احلرية األكادميية التزام املريب ابألخالق و 
ك على القول بل فكر، وال ينحصر ذلبني ما يصدر عن املريب من رأي و  يكون هناك أي تناقض أو تنافر

حقيقة لكل ما يتبناه الفرد من مبادئ أو مثلما فيكون املمارسة ليكون هذا العمل ترمجة العمل، والسلوك و 
احلق، وأقدر على ممارسة احلرية األكادميية بشكل مسؤول يبتعد فيه، من إعطاء وعود تسويفية أو إهدار 

 (.57 ، ص2015للوقت )عباس، 
 إن للحرية األكادميية أبعاداً تتمثل يف اآليت: _ أبعاد احلرية األكادميية: رابعا

 وهي ركن أساسي وتتمثل يف قدرة الفرد على التعبري عن آرائه أبمان ودون قيود. التفكري: . حرية 1
 .والبدائلهي قدرة الفرد بدرجة عالية من االستقاللية يف االختيار من عدد من اخليارات . حرية االختيار: 2
قشة، والنقد البناء دون تعصب قدرة الفرد على إطالق قواه اخلالقة املبدعة، وحقه يف املنا . حرية الدراسة:3

 (.59-58 ، ص2015)عباس،  عاة املوضوعية واإلخالص للحقيقةأو حتيز مع مرا
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وعرف أبنه "عبارة عن املشاعر اليت يطورها الفرد  _ مفهوم الوالء التنظيمي: التنظيمي: أوالً الوالء 
واألفكار، وهذه املشاعر متثل رغبة الفرد واستعداده الذي يعيش يف اجملتمع حنو األفراد واملنظمات والقيم واملبادئ 

 (.19 ، ص2017لتقدمي التضحية لزمالئه ومنظمته يف العمل" )املطريي، 
 نياً _ أمهية الوالء التنظيمي:اث

األفراد العاملني هبا، السيما اً مهماً يف الربط بني املنظمة و أمهية الوالء التنظيمي بوصفه ميثل عنصر  ىوتتأت   
األوقات اليت تستطيع فيها املنظمات تقدمي احلوافز املالئمة حلث ودفع األفراد إىل العمل، وحتقيق أعلى يف 

عامالً مهماً أكثر من الرضا الوظيفي،  –خصوصاً املديرين منهم  –جناز. كما يعد والء األفراد ى من اإلمستو 
كما يعترب والء األفراد ملنظماهتم ،  منظمات أخرىاهتم، أو تركها إىل أو تركهم العمل يف التنبؤ ببقائهم يف منظم

 (.24 ، ص2012عامالً هاماً يف التنبؤ بفاعلية املنظمة )الرفادي، 
 اثلثاً _ أبعاد الوالء التنظيمي:

ختتلف صور والء األفراد للمنظمات ابختالف القوة الباعثة واحملركة له، وعلى العموم تشري األدبيات إىل    
خمتلفة للوالء التنظيمي وليس بعداً واحداً، ورغم اتفاق غالبية الباحثني يف هذا اجملال على تعدد أن هناك أبعاداّ 

 (.31 ، ص2008أبعاد الوالء إال أهنم خيتلفون يف حتديد هذه األبعاد )محدان، 
 (:53-51 ، ص2015ومن ضمنها كما أشار إليها )السامل،    
الفرد ابالرتباط ابملنظمة وجدانيا ونفسيا مع الرغبة يف االنتساب ويشري إىل درجة شعور . الوالء العاطفي: 1
التوحد مع هويتها، ويتأثر هذا البعد بدرجة إدراك الفرد للخصائص املميزة لعمله، من االندماج واالنتماء هلا و و 

ف، كما أن حيث درجة استقالليتها وأمهية العمل، وهوية العمل، وتنوع املهارات، والتغذية الراجعة من اإلشرا
هذا اجلانب من الوالء يتأثر بدرجة إحساس الفرد أبن بيئة التنظيم تسمح له ابملشاركة الفعالة يف عملية صناعة 

 القرارات سواء فيما خيص العمل أو الفرد نفسه.
 ويقصد به اإلحساس الذي يتولد لدى الفرد العامل اباللتزام حنو البقاء يف املنظمة ويف . الوالء األخالقي:2

ابملشاركة  والسماح هلمأغلب األحيان يتعزز هذا الشعور عن طريق الدعم اجليد الذي يتلقاه األفراد من التنظيم، 
 والتخطيط ورسموالتفاعل اإلجيايب ليس فقط يف تطبيق اإلجراءات وإجناز العمل بل يف وضع األهداف 

 السياسات العامة للتنظيم.
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ويقصد به تكريس الفرد حياته والتضحية مبصاحله من أجل بقاء املنظمة الرتباطه هبا  . الوالء املستمر:3
واعتبار نفسه جزء منها، وميكن فهم هذا املكون من خالل النظر إىل درجة الوالء املوجودة عند الفرد واليت 

 اً يفقده لو اختذ قرار حتكمها القيمة االستثمارية اليت ميكن أن حتققها لو استمر مع التنظيم مقابل ما سوف 
 ابلعمل لدى جهات أخرى لذلك يتأثر تقييم الفرد ألمهية البقاء مع التنظيم مبجموعة من العوامل.

نشري فيما يلي إىل جمموعة من دراسات سابقة اليت تناولت موضوع احلرية األكادميية  سابقة:الدراسات ال
 ئج اليت توصلت إليها.والوالء التنظيمي لغرض الوقوف على أهدافها وأهم النتا

العالقة بني احلرية االكادميية والوالء التنظيمي لدى أعضاء اهليئة التدريسية ( بعنوان: 2008دراسة محدان )
الوالء التنظيمي العالقة بني احلرية األكادميية و هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  يف اجلامعات الفلسطينية:
التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية، وبيان هذه العالقة اليت ختتلف ابختالف اجلنس كما يراها أعضاء اهليئة 

والرتبة العلمية واخلربة والكلية، واستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة، 
( 300غ عددها )عشوائية البال ( عضو هيئة تدريس، ومت أخد عينة طبقية1498وتكون جمتمع الدراسة من )

توصلت هذه  الدراسة إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي ، عضو
 تعزي ملتغريات اجلنس، والرتبة العلمية، وسنوات اخلربة، والكلية.

ات األردنية احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامع( بعنوان: 2014دراسة عناب )
يواجهوهنا عند ممارستهم هلا ومقرتحات للتطوير: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم  واملشكالت اليت

والكشف عن املشكالت اليت  االردنية،احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات 
الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة، يوجهوهنا عند ممارستهم هلا، واستخدمت هذه الدراسة املنهج 

( 288)( عضو هيئة تدريس، ومت أخد عينة طبقية عشوائية البالغ عددها 1107وتكون جمتمع الدراسة من )
توصلت هذه الدراسة أن أفراد من عينة الدراسة )أعضاء هيئة التدريس( يدركون مفهوم  ،عضو هيئة تدريس

%(، وأن هناك مشاكل عديدة تواجه عضو 94.29وتشكل ما نسبته )احلرية األكادميية بدرجة متوسطة 
هيئة التدريس عند ممارستهم للحرية األكادميية، ومنها: ضعف اإلمكاانت املادية، والبريوقراطية والروتني 
اإلداري، وعدم اعتماد املعايري األكادميية يف التعيني، وعدم وجود لوائح حلماية احلرية األكادميية، وضعف 

 تواصل بني اجلامعات االخرى.ال
الوالء التنظيمي لدى مدرسي التعليم الثانوي العام وعالقته ابملشاركة يف ( بعنوان: 2015دراسة السامل )

عالقته ابملشاركة يف اختاذ القرار لدى تعرف على واقع الوالء التنظيمي و هدفت هذه الدراسة إىل ال اختاذ القرار:
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يف مدينة دمشق، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداء  مدرسي التعليم الثانوي العام
( 485البالغ عددها )( مدرس ومدرسة، ومت أخد عينة عشوائية و 2921للدراسة، وتكون جمتمع الدراسة من )

شاركة وصلت الدراسة إىل انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوالء التنظيمي وامل، تمدرس ومدرسة
 يف اختاذ القرار لدى مدرسي التعلم الثانوي العام من وجهة نظر املدرسني.

احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اجلامعية التابعة ( بعنوان: 2016دراسة العجلوين )
درجة ممارسة احلرية هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  جلامعة البلقاء التطبيقية يف حمافظات مشال األردن:

األكادميية، لدى أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف حمافظات مشال 
االردن، واستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة، وتكون جمتمع الدراسة 

، ( عضو هيئة تدريس170الغ عددها )طبقية عشوائية والب ( عضو هيئة تدريس، ومت أخد عينة373من )
توصلت هذه الدراسة إىل أن درجات ممارسة احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس يف كليات جامعة و 

 البلقاء يف حمافظات الشمال جاء بدرجة متوسطة.
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس  العالقة بني احلرية األكادميية والوالء( بعنوان: 2017دراسة املطريي )

هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني احلرية األكادميية  تسعود: هدفبكلية اآلداب يف جامعة امللك 
والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب يف جامعة امللك سعود، واستخدمت هذه الدراسة 

( عضو هيئة تدريس، 278نة كأداة للدراسة، وتكون جمتمع الدراسة من )املنهج الوصفي االرتباطي واالستبا
( عضو هيئة تدريس. توصلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة ذات 53) ومت أخد عينة عشوائية والبالغ عددها

( ومستوى الداللة 0.262داللة احصائية ببني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي وبلغ معامل االرتباط )
، لذلك توجد عالقة طردية ما بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي عند 0.05( أي أقل من 0.043)

 أعضاء هيئة التدريس.
احلرية األكادميية وعالقتها ابألداء املهين ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات  ( بعنوان:2018دراسة حكمي )

احلرية األكادميية واألداء املهين ألعضاء هيئة التدريس تعرف على واقع الهدفت هذه الدراسة إىل  السعودية:
ابجلامعات السعودية، والعالقة بينهما، واستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة 

( 1172غ عددها )لبضو هيئة تدريس، ومت اخد عينة ( ع11736للدراسة، وتكون جمتمع الدراسة من )
صلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية بني ممارسة احلرية األكادميية ومستوى و ، تعضو هيئة تدريس
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)التدريس وتطوير املناهج الدراسية، الدراسة العلمي، وخدمة اجملتمع، والتطوير  :األداء املهين أببعاده األربعة
 .( عند أعضاء هيئة  التدريسخصصيالذايت و الت

 سابقة:الالتعقيب على الدراسات 
الوالء التنظيمي، العالقة بني احلرية األكادميية و هدفت دراسة )محدان( إىل التعرف على  األهداف: –أواًل 

هدفت إىل التعرف على مفهوم احلرية األكادميية يف بعض اجلامعات االردنية والكشف فأما دراسة )عناب( 
تعرف على واقع الوالء ( هدفت إىل العن املشكالت اليت يوجهوهنا عند ممارستهم هلا، بينما دراسة )السامل

عالقته ابملشاركة يف اختاذ القرار، بينما هدفت دراسة )املطريي( إىل التعرف على العالقة بني احلرية التنظيمي و 
هدفت إىل التعرف على واقع احلرية األكادميية واألداء فاألكادميية والوالء التنظيمي، أما دراسة )احلكمي( 

العالقة بني احلرية األكادميية هتدف إىل معرفة  ةالسعودية والعالقة بينهما، وأخرياً الدراسة احلالياملهين ابجلامعات 
 الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة.و 

حني يف  ،( استخدمت املنهج الوصفي املسحيدراسة )محدان(، )عناب(، )العجلوين منهج الدراسة: –اثنياً 
)احلكمي( استخدمت املنهج بينما دراسة )املطريي( و ،استخدمت املنهج الوصفي التحليلي دراسة )السامل(،

 الوصفي االرتباطي، وأخريا استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي.
توجهت دراسة )محدان(، )العجلوين(، )عناب(، )حكمي(، إىل عينة عشوائية  :وجمتمع الدراسةعينة  –اثلثاً 

من أعضاء اهليئة التدريسية ابجلامعات، بينما توجهت دراسة )املطريي( إىل عينة عشوائية من أعضاء هيئة 
أخرياً التدريس ابلكلية، يف حني دراسة )السامل( توجهت إىل عينة عشوائية من مدرسي التعلم الثانوي العام، و 

 كانت عينة الدراسة احلالية عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة مصراتة. 
 واحلالية. املستخدمة جلميع الدراسات السابقة ةكانت االستبانة األدا أداة الدراسة: –رابعاً 

، لتنفيـذ اجلانب امليداين اختذت جمموعة من اإلجراءات اليت الدراسة على اعتمدت :إجراءات الدراسة
وتوضيح نبذة خمتصرة عن جمتمع عينة الدراسة، وتوضيح إجراءات بناء أداة الدراسة، واالختبــارات اخلاصة 

 بصدق وثبات األداة، وتوضيح األساليب اإلحصائية اليت تـم استخدامهـا يف حتليل البيانـات.
دة أو التحقق من صحة بعض الفروض املقرتحة، تسعى أي دراسة لإلجابة على أسئلة حمد منهج الدراسة:

وهذا يتطلب مجع بياانت لإلجابة عن تلك األسئلة أو التحقق من إجابة التساؤالت وإذا كان احلال يف ذلك 
الدراسة يتعلق ابلوضع الراهن، فإن املنهج الوصفي االرتباطي هو الذي حيدد طبيعة املتغريات، فهو يصف 

 لك من خالل االيت:الظاهرة كمياً وكيفياً وذ
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 وصف العالقة بني متغريات الدراسة الرئيسية ومها: احلرية األكادميية والوالء التنظيمي. .1
 لمية، وسنوات اخلربة.وصف االختالفات بني أفراد عينة الدراسة يف ضوء متغريات اجلنس، الدرجة الع .2
 قياس مستوى احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس. .3
 الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.قياس مستوى  .4

مثل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة، وعددهم  الدراسة:جمتمع وعينة 
( حسب إحصائية مكتب أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية، ومت اختيار عينة عشوائية بسيطة من 217)

( استباانت، 3%(، حيث كان هناك فاقد )94مفردة، وكانت نسبة االستجابة ) (50)جمتمع الدراسة قوامها 
%( من حجم العينة االصلي. واجلداول التالية توضح تصنيف عينة الدراسة حسب متغريي اجلنس، 6مبا ميثل )

 الدرجة العلمية، وسنوات اخلربة.
 اجلنس:وصف عينة الدراسة حسب  _ تصنيف عينة الدراسة حسب اجلنس:أوالً 

 التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب اجلنس( 1جدول )
 النسبة العدد اجلنس

 

 %57.4 27 ذكر
 %42.6 20 أنثى

 100.0% 47 اجملموع

 وصف عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية: حسب الدرجة العلمية: اثنيًا_ تصنيف عينة الدراسة
 حسب الدرجة العلميةالتوزيع التكراري لعينة الدراسة ( 2جدول )

 النسبة العدد الدرجة العلمية

 

 %25.5 12 حماضر مساعد
 %46.8 22 حماضر

 %14.9 7 أستاذ مساعد
 %12.8 6 أستاذ مشارك

 %100 47 اجملموع
 
 

ذكر
57%
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43%

محاضر 
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25%
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47%
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 حسب سنوات اخلربة: اثلثًا_ تصنيف عينة الدراسة
 التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب سنوات اخلربة( 3جدول )

 النسبة العدد سنوات اخلربة

 

 %23.4 11 سنوات 5أقل من 

 %46.8 22 سنوات 10إىل  5من 

 %29.8 14 سنوات 10أكثر من 

 %100 47 اجملموع

اعتمد الباحثان على االستبانة كـأداة جلمع البياانت املتعلقـة مبوضوع الدراسة، ومن أجل حتقيق  أداة الدراسة:
 الباحثان إبعداد استبانة وفقـاً للخطـوات اآلتيـة:أهداف الدراسة قام 

هو معرفة عالقة احلرية األكادميية ابلوالء التنظيمي، من خالل استطالع آراء  :واًل_ اهلدف من االستبانةأ
 .أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة

حددت حماور االستبانة وفقراهتا التابعة هلا بناء على االستفادة من  ء االستبانة يف صورهتا املبدئية:اثنيًا_ بنا
وتكونت االستبانة  التنظيمي،الدراسات السابقة، ومراجعة األدب اإلداري يف موضوع احلرية األكادميية والوالء 

 ثالثة أقسام كالتايل: عبارة، وهلا( 36يف جمملهـا من )
فراد جمتمع الدراسة متثلت يف )اجلنس، الدرجة العلمية، مل على معلومات شخصية أل: ويشالقسم األول

( فقرة 20: ويشتمل على فقرات املتغري املستقل )احلرية األكادميية( مكون من )الثاين مالقس (.وات اخلربةسن
جمال الثاين: ) دالبع فقرات.( 5): (القراراتجمال اختاذ ): البعد األولة إىل أربعة أبعاد وهي كالتايل: مقسم

 الرابع: دالبع فقرات.( 5اسة العلمي(: ): )جمال الدر البعد الثالث( فقرات. 5مكون من ) :حرية التعبري(
الوالء التنظيمي( )التابع ويشتمل على فقرات املتغري  القسم الثالث: ( فقرات.5ال التدريس(: مكون من ))جم

 ( فقرة.16مكون من )
 ينة الدراسة عن فقرات االستبانة.اخلماسي( لتحديد استجابة ع اعتماد مقياس )ليكرت ومت

 ( مقياس ليكرت اخلماسي4جدول )
 موافق بشدة موافق  حمايد غري موافق غري موافق بشدة مستوى املوافقة

 5 4 3 2 1 التقييم
 5.00 -4.20 4.19 -3.40 3.39 -2.60 2.59 -1.80 1.79 -1 نطاق املتوسط 

5أقل من 
سنوات

23%

إلى 5من 
سنوات10

47%

أكثر من 
سنوات10

30%
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 صدق أداة الدراسة:
( عن مدى دقة الدراسة يف قياس الغرض املصمم من أجله و صالحية أداة القياس )االستبانةيعرب صدق أ     

أي إىل أي درجة تزودان أداة الدراسة مبعلومات تتعلق مبشكلة الدراسة من جمتمع الدراسة نفسه. 
ي اخلربة ( من ذو 7(، حيث مت عرض االستبانة على عدد من احملكمني وعددهم )2011)املنسي،

وذلك للتأكد من وضوح عبارات األداة  ؛ية الرتبية جبامعة مصراتةواالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف كل
دخال أي تعديالت يروهنا مناسبة إلبداء النصح أومناسبتها ألهداف الدراسة وقدرهتا على قياس متغرياهتا، و 

 وحذف أي فقرة يروهنا مكررة أو غري ضرورية.  ،أو اضافة أي فقرات جديدة لزايدة مشولية االستبانة
 :ثبات أداة الدراسة

نباخ( جملاالت االستبانة جاءت كلها جيدة، كما أن معامل الثبات لالستبانة )ألفا كرو  معامالت الثبات    
م توزيع (، مما يدل على امكانية االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة. ومن ثُــم تـ0.881ككل عالياً )

بنسبة ( استبانة 47ردة وتـم استـرداد )( مف50االستبانة بشكلها النهائي على أفراد عينة الدراسة وعددهم )
 %( وكانت مجيعها قابلـة للتحليل اإلحصائي.94استجابة )

 (SPSSتـم حتليل وُمعاجلة البياانت إحصائياً ابستخدام برانمج احلزم للعلوم االجتماعية ) املعاجلة اإلحصائية:
 : عرض النتائج وتفسريها

عرض النتائج اليت أسفرت عنها إجاابت أفراد اجملتمع عن عبارات االستبانة ومناقشتها، واإلجابة على    
 تساؤالت الدراسة على النحو التايل:

 التساؤل الفرعي األول للدراسة:اإلجابة على 
الرتبية جبامعة  يف كليةدرجة ممارسة احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس والذي ينص على: ما    

 واالحنراف املعياري لكل فقرة. واملتوسط احلسايبولإلجابة على هذا التساؤل مت إجياد النسب املئوية  مصراتة؟
 األول اختاذ القرارات دالبع األكادميية(غري املستقل )احلرية تفسري بياانت املت( 5جدول )

ــــرات مرتبة تنازلياً  ــ  الفـقـ
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.تعتمد إدارة اجلامعة املركزية 2
 عال   1 %74 1.02 3.70 %23.4 %40.4 %19.1 %17 %0 يف اختاذ القرارات*
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ــــرات مرتبة تنازلياً  ــ  الفـقـ
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..يشارك عضو هيئة التدريس 4
يف تعيني أعضاء هيئة التدريس 

 يف القسم الذي يدرس فيه
 متوسط 2 65.2% 966. 3.26 2.1% 25.5% 21.3% 46.8% 4.3%

..يشارك أعضاء هيئة 5
التدريس يف وضع التعليمات 
واألنظمة والقوانني اجلامعية 

 املتعلقة هبم

 متوسط 3 54% 954. 2.70 6.4% 40.4% 34% 14.9% 4.3%

.تراعي إدارة اجلامعة مصلحة 3
أعضاء هيئة التدريس عند 

 اصدار التعليمات والقوانني
 متوسط 4 52% 876. 2.60 8.5% 38.3% 40.4% 40.6% 2.1%

.تشارك اجلامعة عضو هيئة 1
 ضعيف 5 %46.8 1.048 2.34 %21.3 %42.6 %19.1 %14.9 %2.1 التدريس يف اختاذ القرار اجلامعي

 متوسط %58.4 523. 2.92 املتوسط العام

(، واحنرافاً معيارايً قدره 2.92جاء املتوسط احلسايب للمحور ككل قدره ) (5) من خالل النتائج ابجلدول  
، ويشري املتوسط احلسايب إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة الدراسة هو )حمايد(، وبنسبة (0.523)

%( على فقرات هذا البعد، ويفسر ذلك أبن احلرية األكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية 58.4موافقة )
من تفسري اإلجابة على مجيع  الرتبية جبامعة مصراتة يف جمال اختاذ القرارات جاء بدرجة متوسطة ويتضح ذلك

فقرات البعد، ومبقارنة املتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات البعد ابملتوسط احلسايب للبعد ككل جند أنه 
وهي فقرة سلبية بوسط ( تعتمد إدارة اجلامعة املركزية يف اختاذ القرارات)( واليت تنص على: 2جاءت الفقرة )
وكان اجتاه ( يف الرتتيب األول لفقرات هذا البعد، 0.102اًي قدره )(، واحنرافا معيار 3.70حسايب قدره)

%(، أي أن إدارة اجلامعة تشارك أعضاء هيئة 74بوزن مئوي ) اإلجابة يف جمتمع الدراسة )غري موافق(
يشارك )(، واليت تنص على: 4جاء يف املرتبة الثانية الفقرة )و اختاذ بعض القرارات اليت ختصهم. التدريس يف 

( 3.26مبتوسط حسايب) (و هيئة التدريس يف تعيني أعضاء هيئة التدريس يف القسم الذي يدرس فيهعض
وكان اجتاه اإلجابة يف جمتمع الدراسة )حمايد(، أي %(، 65.2(، وبدرجة موافقة )0.966واحنراف معياري)

الذي يدرس فيه،  لعضو هيئة التدريس يف تعيني أعضاء هيئة التدريس يف القسم أن هناك مشاركة حمدودة
يشارك  ( واليت تنص على5جاء يف املرتبة الثالثة الفقرة )و حيث يقوم ابلتصويت مع زمالءه على القرار، 
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مبتوسط حسايب (أعضاء هيئة التدريس يف وضع التعليمات واألنظمة والقوانني اجلامعية املتعلقة هبم
%(، 54، وبدرجة موافقة )اإلجابة )حمايد( وكان اجتاه(، 0.954(، واحنرافا معياراًي قدره )2.70قدره)

لعضو هيئة التدريس يف وضع التعليمات واألنظمة  مشاركة حمدودةويتضح من ذلك أنه إىل حد ما هناك 
تراعي إدارة اجلامعة )(، واليت تنص على: 3والقوانني اجلامعية املتعلقة هبم، جاء يف املرتبة الرابعة الفقرة )

( واحنراف 2.60) مبتوسط حسايب (س عند اصدار التعليمات والقواننيمصلحة أعضاء هيئة التدري
جاء يف املرتبة اخلامسة الفقرة و %(، 52وبدرجة موافقة )وكان اجتاه اإلجابة )حمايد(، (، 0.876معياري)

 مبتوسط حسايب (تشارك اجلامعة عضو هيئة التدريس يف اختاذ القرار اجلامعي): (، واليت تنص على1)
(، وهذا  %46.8وبدرجة موافقة )وكان اجتاه اإلجابة )غري موافق(، (، 1.048( واحنراف معياري)2.34)

يدل على أن ال تشارك اجلامعة أعضاء هيئة التدريس يف اختاذ القرار اجلامعي؛ مما يقيد حرية أعضاء هيئة 
 التدريس يف اختاذ القرارات.

 : حرية التعبريالبعد الثاين )احلرية األكادميية(تفسري بياانت املتغري املستقل ( 6جدول )

ــرات مرتبة تنازلياً  ــ  الفـقـــ
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.يعرب عضو هيئة التدريس 1
 عال   1 %68.6 903. 3.43 %2.1 %10.6 %40.4 %36.2 %10.6 عن رأيه حبرية

.توفر إدارة اجلامعة ألعضاء 2
هيئة التدريس حرية التعبري دون 

 النظر إىل ختصصاهتم
 متوسط 2 60.4% 921. 3.02 4.3% 25.5% 36.2% 31.9% 2.1%

.توفر إدارة اجلامعة ألعضاء 3
هيئة التدريس حرية التعبري دون 

 النظر إىل الدرجة األكادميية
 متوسط 3 58.2% 905. 2.91 6.4% 25.5% 38.3% 29.8% 0%

.تشجع إدارة اجلامعة 4
اللقاءات الفكرية بني أعضاء 

 هيئة التدريس
 متوسط 4 54.8% 943. 2.74 6.4% 38.3% 31.9% 21.3% 2.1%

.تتيح إدارة اجلامعة ألعضاء 5
 ضعيف 5 %49.4 905. 2.47 %10.6 %46.8 %29.8 %10.6 %2.1 هيئة التدريس فرصاً لإلبداع

 متوسط %58.4 693. 2.92 املتوسط العام
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(، واحنرافًا معيارايً قدره 2.92جاء املتوسط احلسايب للمحور ككل قدره )( 6)جدول من خالل نتائج    
، ويشري املتوسط احلسايب إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة الدراسة هو )حمايد(، وبنسبة (0.693)

%( على فقرات هذا البعد، ويفسر ذلك أبن مستوى احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة 58.4موافقة )
تضح ذلك من تفسري التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة يف جمال حرية التعبري جاء بدرجة متوسطة وي

اإلجابة على مجيع فقرات البعد كالتايل: ومبقارنة املتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات البعد ابملتوسط احلسايب 
يف املرتبة  : يعرب عضو هيئة التدريس عن رأيه حبرية( واليت تنص على1للبعد ككل جند أنه جاءت الفقرة )

( يف الرتتيب األول لفقرات هذا البعد،  0.9.3(، واحنرافا معياراًي قدره )3.43األوىل بوسط حسايب قدره)
 السبب الباحثان ، ويعزووكان اجتاه اإلجابة يف جمتمع الدراسة هو أن الفقرة )موافق(%(، 68.6بوزن مئوي )

 املواد اليت سياق وضمن والنظام القانون ظل يف التعبري حرية ميارس التدريس هيئة عضو أن ذلك إىل يف
توفر إدارة اجلامعة ألعضاء هيئة (، واليت تنص على: 2عوائق، جاء يف املرتبة الثانية الفقرة ) دون يدرسها

(، 0.921( واحنراف معياري)3.02مبتوسط حسايب)  التدريس حرية التعبري دون النظر إىل ختصصاهتم
 هذه الباحثان ، يعزوان اجتاه اإلجابة يف جمتمع الدراسة هو أن الفقرة )حمايد(وك%(، 60.4وبدرجة موافقة )

 مضبوطة تكون حبرية رأيه عند التعبري يف هيئة التدريس عضو ميارسها اليت األكادميية احلرية أن إىل النتيجة
ورشيدة، وتراعي املصاحل العامة بصرف النظر عن التخصص، ولكن إدارة اجلامعة هتتم بذلك بدرجة  ومقننة

توفر إدارة اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس حرية )( واليت تنص على: 3حمدودة، جاء يف املرتبة الثالثة الفقرة )
(، 0.905 قدره )رافا معيارايً (، واحن2.91بوسط حسايب قدره) (التعبري دون النظر إىل الدرجة األكادميية

 احلقوق يف فروق ال أنه إىل الباحثان ، ويشري وكان اجتاه اإلجابة )حمايد(%(، 58.2وبدرجة موافقة )
احلرية ولكن إدارة اجلامعة هتتم بذلك  من املستوى نفس ميارسون فأهنم التدريس أعضاء هيئة بني والواجبات

تشجع إدارة اجلامعة اللقاءات الفكرية (، واليت تنص على: 4بدرجة حمدودة، جاء يف املرتبة الرابعة الفقرة )
(، وبدرجة موافقة 0.943) ( واحنراف معياري2.74) مبتوسط حسايب بني أعضاء هيئة التدريس

 هيئة عضو لدى الكايف الوقت وجود د يرجع ذلك لعدموقوكان اجتاه اإلجابة )حمايد(، %(، 54.8)
والثقافية،  واالجتماعية الفكرية االجتاهات حيث من بعضهم عند مشرتكة أحياان قواسم وجود ولعدم التدريس،

تتيح إدارة اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس (، واليت تنص على: 5جاء يف املرتبة الرابعة الفقرة اخلامسة الفقرة )
وكان  %(49.4(، وبدرجة موافقة )0.905) ( واحنراف معياري2.47) مبتوسط حسايب لإلبداعفرصًا 
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 وجود وقلةنسبيا  اجلامعات يف الرواتب تدين إىل ذلك الباحثان السبب يف ويعزو اجتاه اإلجابة )غري موافق(.
 .تشجعهم أن شأهنا من اليت عليها حيصلون احلوافز املادية واملعنوية اليت

 راسة العلمي: الدالبعد الثالثري املستقل )احلرية األكادميية( تفسري بياانت املتغ( 7جدول )
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على .تعمل إدارة اجلامعة 4
اصدار جمالت علمية متخصصة 

 يف حقول املعرفة املختلفة
 عال   1 68.3% 972. 3.43 6.4% 6.4% 34% 44.7% 8.5%

. توفر إدارة اجلامعة احلرية 2
يئة التدريس االطالع ألعضاء ه

العلمية والدورايت  على اجملالت
العلمية املتخصصة املناسبة 

 لبحوثهم

 متوسط 2 60.4% 1.011 3.02 4.3% 34% 19.1% 40.4% 2.1%

.تشجع إدارة اجلامعة أعضاء 1
هيئة التدريس االطالع على 

 األعمال البحثية لزمالئهم
 متوسط 3 55.8% 1.020 2.79 12.8% 23.4% 38.3% 23.4% 2.1%

.توفر إدارة اجلامعة قاعدة 5
 متوسط 4 %55.4 1.165 2.77 %17 %25.5 %25.5 %27.7 %4.3 بياانت الكرتونية للبحث العلمي

.تدعم إدارة اجلامعة االنتاج 3
العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

 مادايً ومعنوايً 
 ضعيف 5 46.4% 1.125 2.32 27.7% 31.9% 25.5% 10.6% 4.3%

 متوسط %57.2 7668. 2.86 املتوسط العام

معياراًي قدره (، واحنرافًا 2.86جاء املتوسط احلسايب للمحور ككل قدره )( 7)نتائج جدول من خالل   
(، ويشري املتوسط احلسايب إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة الدراسة هو )حمايد(، وبنسبة 0.7668)

%( على فقرات هذا البعد، ويفسر ذلك أبن مستوى احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة 57.2موافقة )
يف جمال الدراسة العلمي جاء بدرجة متوسطة ويتضح ذلك من تفسري  التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة

اإلجابة على مجيع فقرات البعد كالتايل: ومبقارنة املتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات البعد ابملتوسط احلسايب 
تعمل إدارة اجلامعة على اصدار جمالت علمية ): ( واليت تنص على4للبعد ككل جند أنه جاءت الفقرة )

( يف 0.972(، واحنرافا معيارايً قدره )3.43) مبتوسط حسايب قدره (تخصصة يف حقول املعرفة املختلفةم
%(، 68.3بوزن مئوي ) وكان اجتاه اإلجابة يف جمتمع الدراسة )موافق(الرتتيب األول لفقرات هذا البعد،  

املختلفة، جاء يف املرتبة الثانية ن إدارة اجلامعة لديها جمالت علمية متخصصة يف حقول املعرفة أونشري إىل 
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توفر إدارة اجلامعة احلرية ألعضاء هيئة التدريس االطالع على اجملالت )(، واليت تنص على: 2الفقرة )
( واحنراف 3.02) مبتوسط حسايب (العلمية والدورايت العلمية املتخصصة املناسبة لبحوثهم

إىل أنه  ونشري اإلجابة يف جمتمع الدراسة )حمايد( وكان اجتاه%(، 60.4(، وبدرجة موافقة )1.011معياري)
 من البحوث واالستفادة التدريس هيئة ألعضاء العلمية البحوث إجراء على الرغم من معرفة اجلامعة ملتطلبات

 والدورايت العادية اجملالت يف االشرتاك على اجلامعات عملت معظم حيث حبوثهم، إلثراء األخرى
جماان، إال أن إدارة اجلامعة هتتم بذلك  وذلك منها االستفادة التدريسية اهليئة أعضاء يستطيع واليت واإللكرتونية

تشجع إدارة اجلامعة أعضاء هيئة ) ( واليت تنص على:1جاء يف املرتبة الثالثة الفقرة )و بدرجة حمدودة، 
(، واحنرافا معياراًي قدره 2.79) بوسط حسايب قدره (التدريس االطالع على األعمال البحثية لزمالئهم

 الوعي درجة إىل %(، وعلى الرغم من أن55.8، وبدرجة موافقة )وكان اجتاه اإلجابة )حمايد((، 1.020)
 هلم يتيح بشكل العلمي الدراسة بعملية اهتمامه وكذلك التدريس، لعضو هيئة األكادميي واالهتمام والثقافة

إال أن إدارة اجلامعة هتتم بذلك بدرجة حمدودة، جاء يف املرتبة البعض  أعمال بعضهم على االطالع حرية
مبتوسط  (توفر إدارة اجلامعة قاعدة بياانت الكرتونية للبحث العلمي)(، واليت تنص على: 5الرابعة الفقرة )

%(، 55.4رجة موافقة )وبدوكان اجتاه اإلجابة )حمايد(، (، 1.165) ( واحنراف معياري2.77) حسايب
 هيئة عضو تزود أن شأهنا من العلمية ابلبحوث للقيام الكافية البياانت وجود أن ه ابلرغم من إىلأنونشري إىل 

 اجلهد والوقت توفر أن شأهنا من االلكرتونية والبياانت حبثه، اجناز يف وتساعده يريدها اليت التدريس املعلومات
إال أن إدارة اجلامعة رع، أس وبشكل أفضل بشكل عمله ازإجن على يساعده مما التدريس، هيئة عضو على

تدعم إدارة اجلامعة االنتاج )(، واليت تنص على: 3هتتم بذلك بدرجة حمدودة، جاء يف املرتبة اخلامسة الفقرة )
(، 1.125) ( واحنراف معياري2.32) مبتوسط حسايب (العلمي ألعضاء هيئة التدريس ماداًي ومعنوايً 

ضعف  إىل ذلك السبب يف الباحثان ويعزو وكان اجتاه اإلجابة )غري موافق(. %(46.4وبدرجة موافقة )
   .نسبيا ميزانية اجلامعة
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 البعد الرابع: جمال التدريس بياانت املتغري املستقل )احلرية األكادميية( تفسري (8جدول )             

ــرات مرتبة تنازلياً  ــ  الفـقـــ
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.توفر إدارة اجلامعة احلرية 4
ألعضاء هيئة التدريس 
بتدريس طلبتهم ابلطريقة اليت 

 يروهنا مناسبة

 عال   1 73.2% 915. 3.66 2.1% 10.6% 19.1% 55.3% 12.8%

. توفر إدارة اجلامعة احلرية 5
ألعضاء هيئة التدريس يف 

 اختيار طريقة التقومي املناسبة
 عال   2 69.4% 952. 3.47 4.3% 8.5% 34% 42.6% 10.6%

.تسمح إدارة اجلامعة احلرية 3
ألعضاء هيئة التدريس يف 
اختيار حمتوايت املقررات 

 الدراسية

 عال   3 69.4% 747. 3.47 0% 10.6% 36.2% 48.9% 4.3%

.تسمح إدارة اجلامعة احلرية 2
لعضو هيئة التدريس أبداء 
أعمال إضافية إىل نصابه 

 التدريسي

 متوسط 4 60.8% 1.103 3.04 10.6% 19.1% 31.9% 31.9% 6.4%

.توفر إدارة اجلامعة 1
املستلزمات املتعلقة ابستخدام 

 الطرائق احلديثة يف التدريس
 ضعيف 5 50.6% 1.139 2.53 21.3% 29.8% 27.7% 17% 4.3%

 متوسط %64.6 607. 3.23 املتوسط العام

(، واحنرافًا معيارايً قدره 3.23جاء املتوسط احلسايب للمحور ككل قدره ) (8)من خالل نتائج جدول    
، ويشري املتوسط احلسايب إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة الدراسة هو )حمايد(، وبنسبة (0.607)

%( على فقرات هذا البعد، ويفسر ذلك أبن مستوى احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة 64.6موافقة )
لك من تفسري اإلجابة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة يف جمال التدريس جاء بدرجة متوسطة ويتضح ذ

على مجيع فقرات البعد كالتايل: ومبقارنة املتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات البعد ابملتوسط احلسايب للبعد 
توفر إدارة اجلامعة احلرية ألعضاء هيئة التدريس بتدريس ( واليت تنص على: 4ككل جند أنه جاءت الفقرة )

(، واحنرافا معياراًي قدره 3.66املرتبة األوىل  مبتوسط حسايب قدره)يف  طلبتهم ابلطريقة اليت يروهنا مناسبة
وكان اجتاه اإلجابة يف جمتمع %(، 73.2( يف الرتتيب األول لفقرات هذا البعد، بوزن مئوي )0.915)

 آخر طالب إىل من ختتلف الفردية القدرات أن إىل ذلك يف السبب (، ويعزىالدراسة هو أن الفقرة )موافق
 الفاعلية من جو اجلمود وإاثرة كسر يف ذلك ألمهية ابإلضافة التدريس لطرق تنويع وجود يفرض بشكل
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توفر ) (، واليت تنص على:5واملساق. جاء يف املرتبة الثانية الفقرة ) األستاذ جتاه الطلبة قبل من احملاضرة داخل
( 3.47)حسايب مبتوسط  (املناسبةإدارة اجلامعة احلرية ألعضاء هيئة التدريس يف اختيار طريقة التقومي 

وكان اجتاه اإلجابة يف جمتمع الدراسة هو أن الفقرة %(، 69.4(، وبدرجة موافقة )0.952)معياري واحنراف 
 وفق اجلامعة عليه تفرضه بنظام امتحاانت ملتزم اجلامعات يف التدريس هيئة . ونشري هنا إىل عضو)موافق(
هنائي.  وامتحان واثين أول امتحان إبجراء التدريس هيئة تلزم عضو اجلامعات معظم أن حيث حمددة، مواعيد

تسمح إدارة اجلامعة احلرية ألعضاء هيئة التدريس يف ) ( واليت تنص على:3جاء يف املرتبة الثالثة الفقرة )و 
(، 0.747(، واحنرافا معياراًي قدره )3.47) مبتوسط حسايب قدره (اختيار حمتوايت املقررات الدراسية

 هيئة عضو أن إىل ذلك يف ، ويعزو الباحثان السببوكان اجتاه اإلجابة )موافق(%(، 69.4وبدرجة موافقة )
األسس  ذلك يف مراعني يدرسوهنا اليت ابملقررات املتعلقة اخلطط صياغة يف والدراية القدرة ميتلك التدريس
تسمح إدارة اجلامعة احلرية ): (، واليت تنص على2جاء يف املرتبة الرابعة الفقرة )، و للطلبة واالجتماعية النفسية

( واحنراف 3.04) مبتوسط حسايب (لعضو هيئة التدريس أبداء أعمال إضافية إىل نصابه التدريسي
 يف السبب الباحثان ويعزو ،وكان اجتاه اإلجابة )حمايد(% (، 60.8(، وبدرجة موافقة )1.103معياري)

 فيكون ذلك كان وإذا القانوين، النصاب فوق التدريس أعباء هيئة أعضاء تعطي ال اجلامعات أن إىل ذلك
جاء يف املرتبة ، و اجلامعة يف التدريس لغاايت اإلضايف العمل حسب بند اجلامعة موازنة من له ويدفع مأجورًا

املستلزمات املتعلقة ابستخدام الطرائق احلديثة  توفر إدارة اجلامعة)(، واليت تنص على: 1اخلامسة الفقرة )
وكان  % (50.6(، وبدرجة موافقة )1.139) ( واحنراف معياري2.53) مبتوسط حسايب (يف التدريس

املستلزمات  ن هناك قصور شديد من قبل إدارة اجلامعة يف توفريأابة )غري موافق(، ونشري هنا إىل اجتاه اإلج
احلديثة يف التدريس، وذلك على الرغم من أمهية تلك املستلزمات يف اجناح العملية املتعلقة ابستخدام الطرائق 

 التنظيمي درجة الوالء ينص على: ما يوالذ للدراسة:اإلجابة على التساؤل الفرعي الثاين التعليمية. 
 يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة؟ التدريس هيئة أعضاء لدى

 واالحنراف املعياري لكل فقرة. واملتوسط احلسايبولإلجابة على هذا التساؤل مت إجياد النسب املئوية 
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 تفسري بياانت املتغري التابع )الوالء التنظيمي(( 9جدول )

ــرات مرتبة تنازلي ــ موافق  اً الفـقـــ
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 ممتلكات على . أحافظ6
 على كما أحافظ اجلامعة

 متاًما الشخصية ممتلكايت
عال   1 89.4% 718. 4.47 0% 2.1% 6.4% 34% 57.4%

 جداً 

ختضع  مهنة التدريس أبن . 5
 والعمل والقوانني لألنظمة
 املؤسسي

عال   2 86.4% 556. 4.32 0% 0% 4.3% 59.6% 36.2%
 جداً 

 يف الزمالء اشرتاك . أشجع4
 الكتساب أو ندوات دورات

 .وصقلها املتعلقة ابملهنة اخلربات
عال   3 86.4% 629. 4.32 0% 0% 8.5% 51.1% 40.4%

 جداً 

 يف الطلبة تفوق جًدا . يهمين9
عال   4 %85.6 682. 4.28 %0 %0 %12.8 %46.8 %40.4 .فيها أعمل اجلامعة اليت

 جداً 

 اجملتهد الطالب على . أثين3
 إجنازات حتقيق وأشجعه على

 يف الرتبوية ختدم العملية علمية
 اجلامعة

عال   5 84.6% 666. 4.23 0% 2.1% 6.4% 57.4% 34%
 جداً 

 تقدمي يف تتجلى . سعاديت15
 عال   6 %82.2 699. 4.11 %0 %0 %19.1 %51.1 %29.8 اجلامعة يف العون لزمالئي يد

 جهد لبذل االستعداد لدي. 8
 اليت اجلامعة إلجناح عمل أكرب

 هبا أعمل
 عال   7 79.6% 766. 3.98 0% 6.4% 10.6% 61.7% 21.3%

 إجياد على القدرة .أملك14
 زمالئي مع نفسية طبيعية أجواء

 اجلامعة يف
 عال   8 78.2% 830. 3.91 0% 6.4% 19.1% 51.1% 23.4%

 عملي بسبب ابلفخر .أشعر13
 عال   9 %76.6 916. 3.83 %0 %8.5 %25.5 %40.4 %25.5 .هذه اجلامعة يف

 التدريس هيئة عضو . يقّيم7
 حتقيق على أساس قدرته على

 .األهداف
 عال   10 72% 948. 3.60 3.4% % 2.1 27.7% 53.2% 10.6%

 من مهًما جزًءا اجلامعة .متثل1
 ابتعادي الصعب حيايت ومن

 .عنها
 عال   11 69% 880. 3.45 0% 19.1% 23.4% 51.1% 6.4%

 أهدايف بني بتقارب .أشعر10
 متوسط 12 %65.6 826. 3.28 %2.1 %10.6 %51.1 %29.8 %6.4 فيها أعمل اليت وأهداف اجلامعة
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مع اجملت يف أتثريًا يل أبن .أشعر12
هيئة  كعضو عملي بسبب احمللي

 اجلامعة يف تدريس
 متوسط 13 64.6% 1.026 3.23 4.3% 21.3% 29.8% 36.2% 8.5%

على  اجلامعة مصلحة .أفضل2
 متوسط 14 %60.4 821. 3.02 %4.3 %17 %53.2 %23.4 %2.1 الشخصية مصلحيت

.أشعر ابلرضا عن عملي ألن 11
ما اتقاضاه من راتب يرضي 

 طموحي
 ضعيف 15 50.6% 1.195 2.53 21.3% 36.2% 14.9% 23.4% 4.3%

 عال   %75.4 3926. 3.77 املتوسط العام

(، واحنرافاً معيارايً قدره 3.77جاء املتوسط احلسايب للمحور ككل قدره ) (9)من خالل النتائج ابجلدول    
) موافق(، وبنسبة  ، ويشري املتوسط احلسايب إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة الدراسة هو(0.3926)

مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة %( على فقرات هذا احملور، ويفسر ذلك أبن 75.4موافقة )
، ويتضح ذلك من تفسري اإلجابة على مجيع فقرات احملور بية جبامعة مصراتة جاء عالياً التدريس يف كلية الرت 

كالتايل: ومبقارنة املتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات احملور ابملتوسط احلسايب للمحور ككل جند أنه جاءت 
 (متاًما الشخصية ممتلكايت على كما أحافظ اجلامعة ممتلكات على أحافظ)( واليت تنص على: 6الفقرة )

%(، 89.4، بوزن مئوي )(0.718واحنرافا معيارايً قدره ) (،4.47) وىل مبتوسط حسايب قدرهيف املرتبة األ
 أن مجيع إىل ذلك الباحثان ويعزو ،مستوى الوالء التنظيمي عال  جداً و  وكان اجتاه اإلجابة )موافق بشدة(

 ال وأهنم بيتهم الثاين اجلامعة أبن الشعور نفس مجيعا يشعرون ال جامعة يةأ يف التدريسية اهليئات أعضاء
 اجلميع يشعر ال ذلك على، و هلم مريح مالذ هي بل هلم عمل مكان فقط ليست وإهنا فيها ابلراحة يشعرون

جاء يف املرتبة و ،اخلاصة عليها كممتلكات احلفاظ عليهم وأن مسؤولياهتم ضمن من اجلامعة ممتلكات أبن
 والعمل والقوانني مهنة ختضع لألنظمة التدريس) تنص على:( من فقرات هذا احملور، واليت 5الثانية الفقرة )

وبوزن  اجتاه اإلجابة )موافق بشدة( وكان(، 0.556( واحنراف معياري )4.32)حسايب ، مبتوسط (املؤسسي
 يوجد مهنة أية أن إىل راجع ذلكسبب  أن الباحثان %(، ومستوى الوالء عال جداً، ويرى86.4مئوي )

 األنظمة تلك يف ثغرات حدوث أحياان حيصل قد هلا، ولكن واخلضوع هبا التقيد جيب هبا قوانني وانظمة
 ( واليت تنص على:4جاء يف املرتبة الثالثة الفقرة ) ،مواقف عدة يف وخرقها استغالهلا إىل يؤدي والقوانني، مما

مبتوسط حسايب  ،(وصقلها املتعلقة ابملهنة اخلربات الكتساب أو ندوات دورات يف الزمالء اشرتاك أشجع)
وكان اجتاه اإلجابة )موافق %(، 86.4(، وبدرجة موافقة )0.629(، واحنرافا معياراًي قدره )432قدره)

، ويعزوبشدة(  دائما يسعون التدريس هيئة أعضاء أن إىل ذلك يف السبب الباحثان ، ومستوى الوالء عال 
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من  والتشجيع الدعم التدريس يتلقون هيئة أعضاء مجيع ليس ولكن أنفسهم، تثقيف حنو والسعي  التقدم اىل
 اجلامعة اليت يف الطلبة تفوق جًدا يهمين) (، واليت تنص على:9جاء يف املرتبة الرابعة الفقرة ) زمالءهم.

وكان ، %(85.6(، وبدرجة موافقة )0.682)معياري ( واحنراف 4.28)حسايب ، مبتوسط (فيها أعمل
 عمله نتاج يرى أن جيب أن األستاذ اجلامعي اىل السبب ذلك الباحثان ويعزو اجتاه اإلجابة )موافق بشدًة(.

 بتفوق كثريا يهتم أستاذ أي إن الواعد، املستقبل شباب خيرج كي العظيمة اجلهود ألنه يبذل جهده، ومثرات
(، 3جاء يف املرتبة اخلامسة الفقرة ) .والفعال املستمر هو العطاء ذلك الن فيها يدرس اليت اجلامعة الطلبة يف

 يف الرتبوية ختدم العملية علمية إجنازات حتقيق وأشجعه على اجملتهد الطالب على أثين)واليت تنص على: 
وكان اجتاه ، %(84.6(، وبدرجة موافقة )0.666)معياري ( واحنراف 4.23)حسايب ، مبتوسط (اجلامعة

 حىت جهوده على الثناء والتقدير إىل دائما حباجة اجملتهد الطالب أبن ذلك ويفسر اإلجابة )موافق بشدة(.
 قدرات من االستفادة االستاذ يستطيع واجباته، كما جتاه عطاءه يف واالستمرار اجلهود تلك يف مستمرا يبقى
 من اجلامعة ويفيد الطالب فيد حبيث علمي حبث جراءإكيفية  يف الصحيح االجتاه يوجه حبيث الطالب هذا

العون  يد تقدمي يف تتجلى سعاديت)( واليت تنص على: 15جاء يف املرتبة السادسة الفقرة ) .أخرى انحية
(، وبدرجة موافقة 0.699(، واحنرافا معياراًي قدره )4.11)قدره بوسط حسايب ، (اجلامعة يف لزمالئي

، ونشري هنا إىلوكان اجتاه اإلجابة )موافق(%(، 82.2)  ال التدريس هيئة أعضاء أن ، ومستوى الوالء عال 
جاء يف املرتبة السابعة الفقرة  ،أحد يساعد أن يفضل ال من فمنهم والنفسية، الطباع بنفس مجيعا يتمتعون

، مبتوسط (هبا أعمل اليت اجلامعة إلجناح عمل أكرب جهد لبذل االستعداد لدي) (، واليت تنص على:8)
 وكان اجتاه اإلجابة )موافق(.%(، 79.6(، وبدرجة موافقة )0.766) ( واحنراف معياري3.766حسايب)

 هبا اليت يعمل للجامعة ئهوانتما بوالئه يشعر الذي التدريس هيئة عضو كون إىل السبب هذا الباحثان ويعزو
جاء ، و دائما حنو األفضل تتقدم جلعلها اجلامعة هلذه األعمال أفضل تقدمي على العمل األساس يف هدفه يكون

 زمالئي مع نفسية طبيعية أجواء إجياد على القدرة أملك) (، واليت تنص على:14يف املرتبة الثامنة الفقرة )
وكان اجتاه  %(78.2(، وبدرجة موافقة )0.830) ( واحنراف معياري3.91) ، مبتوسط حسايب(اجلامعة يف

، ويدل ذلك على متتع اعضاء هيئة التدريس مبهارات اجتماعية عالية،  اإلجابة )موافق(. ومستوى الوالء عال 
(، واليت تنص 13جاء يف املرتبة التاسعة الفقرة )و  ،وصحة نفسية جيدة، تزيد من انتمائهم للعمل والوالء له

 معياري( واحنراف 3.83) ، مبتوسط حسايب(هذه اجلامعة يف عملي بسبب ابلفخر أشعر): على
،  ويعزووكان اجتاه اإلجابة )موافق(. % (76.6(، وبدرجة موافقة )0.916)  الباحثان ومستوى الوالء عال 
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 اجلامعة تلك يف بعمله فخره مدى زاد كلما جلامعته ووالءه انتمائه زاد كلما التدريس عضو هيئة أن اىل ذلك
جاء يف املرتبة العاشرة  التعليمية. مسريهتا إلجناح يبذهلا اليت اجلهود تقدر ابلتايل وهي فيها بقيمته حيث يشعر

، مبتوسط (األهداف حتقيق على أساس قدرته على التدريس هيئة عضو يقّيم) (، واليت تنص على:7الفقرة )
 حيث وكان اجتاه اإلجابة )موافق(. %(72(، وبدرجة موافقة )0.948) ( واحنراف معياري3.6) حسايب

 حنو وتقدمه لألهداف حتقيقه مدى عند التدريس هيئة يقّيم عضو يعد مل أنه إىل السبب ذلك الباحثان يعزو
 على بقدرته االهتمام فاقت التدريس، هيئة عضو أساسها على يقّيم عدة اعتبارات يوجد أصبح بل األفضل،

 مهًما جزًءا اجلامعة متثل)(، واليت تنص على: 1جاء يف املرتبة احلادية عشر الفقرة )و  ،حتقيقه لألهداف مدى
(، وبدرجة 0.880) ( واحنراف معياري3.45) ، مبتوسط حسايب(عنها ابتعادي الصعب حيايت ومن من

، يعود (.جابة )موافقوكان اجتاه اإل %(69موافقة )  رأي حسب ذلك يف السبب ومستوى الوالء عال 
 سيما ال عنه، االبتعاد على القدرة بعدم يشعر مكان عمله يف ابالنتماء يشعر الذي اإلنسان أن  إىلنيالباحث

 واألساتذة مهؤ أبنا هم والطلبة الثاين، بيته هي إمنا رزق فقط مكان ليست اجلامعة أبن يشعر الذي األستاذ
جاء يف املرتبة الثانية ، و عنه االستغناء يستطيع ال الذي املكان له اجلامعة ابلنسبة تشكل حيث إخوته هم

مبتوسط ، (فيها أعمل اليت وأهداف اجلامعة أهدايف بني بتقارب أشعر)(، واليت تنص على: 10عشر الفقرة )
 وكان اجتاه اإلجابة )حمايد(. %(65.6(، وبدرجة موافقة )0.826) ( واحنراف معياري3.28حسايب)

 ذلك يؤدي عمله هدافأ بني بتقارب يشعر الذي التدريس عضو هيئة أن إىل السبب ذلك الباحثان ويعزو
 يعمل اليت اجلامعة ومبادئ هدافأ مع تتعارض ال هءومباد اهدافه ألن يف عمله والراحة ابالنتماء شعوره ىلإ

 بسبب اجملتمع احمللي يف أتثريًا يل أبن أشعر)(، واليت تنص على: 12جاء يف املرتبة الثالثة عشر الفقرة ) هبا.
(، وبدرجة 1.026)معياري ( واحنراف 3.23)حسايب ، مبتوسط (اجلامعة يف هيئة تدريس كعضو عملي

 ىلإ ينظر زال وما كان انه اىل السبب هذا الباحثان ويعزو وكان اجتاه اإلجابة )أحياانً(. %(64.6موافقة )
 االستفادة ىلإ الناس يسعى اجملتمع يف فعال عضو أنه على اجلامعة يف أم يف املدرسة سواء التدريس هيئة عضو

(، واليت تنص على: 2جاء يف املرتبة الرابعة عشر الفقرة ) .اجملتمع على جيابياإ يؤثر امفي خربته وتعليمه من
معياري ( واحنراف 3.02)حسايب ، مبتوسط (الشخصية على مصلحيت اجلامعة مصلحة أفضل)
 مجيع انتماء ونشري هنا إىل أنه ليس وكان اجتاه اإلجابة )أحياانً(. %(60.4(، وبدرجة موافقة )0.821)
 أن جند ما وقليل عمله ملكان الكبري ابالنتماء ال يشعر عضو هناك يكون فقد واحدا التدريسية اهليئة عضاءأ

جاء يف املرتبة اخلامسة عشر واألخرية من فقرات ، و الشخصية على مصلحته عمله مصلحة يفضل قد أحد أي
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أشعر ابلرضا عن عملي ألن ما اتقاضاه من راتب يرضي )(، واليت تنص على: 11هذا احملور الفقرة )
وكان اجتاه  %(50.6(، وبدرجة موافقة )1.195) ( واحنراف معياري2.53) ، مبتوسط حسايب(طموحي

 يعد مل التدريس هيئة عضو أن اىل السبب الباحثان هذا ضعيف، يعزوومستوى الوالء ، اإلجابة )غري موافق(
 عضو يبذله ما مع يتناسب ال الراتب هذا نأل كما يبدو؛  من راتب يتقاضاه ما عن والقناعة ابلرضا يشعر
سبب هشاشة الوضع وال يكفي تكاليف املعيشة يف الوقت احلايل ب عمله يف جمهود من التدريس هيئة

لبالد، وارتفاع األسعار، ونقص السيولة وأتخر املرتبات، وعدم صرف املستحقات وابلتايل ال ل االقتصادي
 .طموحاته يرضي

ما العالقة بني احلرية االكادميية والوالء والذي ينص على ) اإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة:
 التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة؟(

 ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام معامل ارتباط بريسون للعالقة بني احلرية االكادميية والوالء التنظيمي
( حول العالقة بني 0.05توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) يتضح أنهو 

لية الرتبية جبامعة مصراتة، حيث جاء مستوى عضاء هيئة التدريس يف كأألكادميية والوالء التنظيمي لدى احلرية ا
 مرتفعة أكادميية حبرية املتمتع هيئة التدريس عضو أنو ، حصائياً إ(، وهو دال 0.05) <(0.000الداللة )

  .اجلامعة لتلك التنظيمي على والئه إجيابًيا ذلك ينعكس هبا، يعمل اليت اجلامعة يف
 اإلجابة على التساؤل الفرعي الثالث للدراسة

( حول مستوى احلرية 0.5والذي ينص على )هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
تعزى ملتغري اجلنس  مصراتة جبامعة الرتبية كلية يف األكادميية، والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

لعينتني  Tعلى هذا التساؤل مت استخدام اختبار  ةولإلجاب (.رجة العلمية ومتغري سنوات اخلربةومتغري الد
 بني متوسطات عينة الدراسة حول احلرية األكادميية والوالء التنظيمي حسب متغري اجلنس للفروق Tختبار ا مستقلتني.

 بني متوسطات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس للفروقTاختبار ( 10جدول )
 الــــــــــــــــــداللة Tقيمة  درجة احلرية املعيارياالحنراف  املتوسط العدد اجلنس املتغري

 احلرية األكادميية
 49239. 2.8791 27 ذكر

 غري دال 093. -1.701- 47
 52175. 3.1348 20 أنثى

 الوالء التنظيمي
 35678. 3.6815 27 ذكر

 غري دال 071. -1.847- 47
 41564. 3.8900 20 أنثى
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يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية حول مستوى احلرية األكادميية، ( 10)من بياانت اجلدول    
 تعزى ملتغري اجلنس.  مصراتة جبامعة الرتبية كلية يف لدى أعضاء هيئة التدريس

 االحصاء الوصفي للبياانت حسب الدرجة العلمية .ANOVAمت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 
 .ANOVAاختبار التباين األحادي ( 11جدول )

 املتغريات الدرجة العلمية العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 حماضر مساعد 12 3.0526 43863.

 احلرية األكادميية
 حماضر 22 3.0125 53368.
 أستاذ مساعد 7 2.8647 42308.
 أستاذ مشارك 6 2.9123 75516.
 اجملموع 47 2.9879 51556.
 حماضر مساعد 12 3.8611 43712.

 الوالء التنظيمي
 حماضر 22 3.7667 42401.
 أستاذ مساعد 7 3.6952 36282.
 أستاذ مشارك 6 3.6889 22178.
 اجملموع 47 3.7702 39264.

 بني متوسطات عينة الدراسة للفروق ANOVAاألحادي( يوضح اختبار حتليل التباين 11اجلدول )
 مستوى احلرية األكادميية، والوالء التنظيمي حسب متغري الدرجة العلميةحول 

 األكادمييةوفقاً ملتغري الدرجة الوالء التنظيمي و كادميية ستوى احلرية األملعنوية املداللة الفروق ( متوسط 12جدول )
 الداللة مستوى الداللة F متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املتغري

 احلرية االكادميية
 068. 3 204. بني اجملموعات

 280. 43 12.023 داخل اجملموعات غري دال 866. 243.
  46 12.227 الكلي

 الوالء التنظيمي

 059. 3 178. بني اجملموعات

 161. 43 6.913 داخل اجملموعات غري دال 775. 370.

  46 7.092 الكلي

 كادمييةاللة معنوية حول مستوى احلرية األ( يتضح أنه ال توجد فروق ذات د12)من خالل بياانت اجلدول    
توجد فروق ذات  ال، األكادمييةلدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة وفقاً ملتغري الدرجة 

لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة وفقاً ملتغري  الوالء التنظيميداللة معنوية حول مستوى 
 األكادميية.الدرجة 
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 .(13) ولجدكما يوضح حسب سنوات اخلربة  ، ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي 
 حسب سنوات اخلربة ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي  (13جدول )

االحنراف 
 املعياري

 املتغريات الدرجة العلمية العدد املتوسط احلسايب

 سنوات 5أقل من  11 3.2010 50363.

 احلرية األكادميية
 سنوات 10إىل  5من  22 3.0245 56554.
 سنوات 10أكثر من  14 2.7632 36566.
 اجملموع     47 2.9879 51556.
 سنوات 5أقل من  11 3.9636 38685.

 الوالء التنظيمي
 سنوات 10إىل  5من  22 3.7424 42727.
 سنوات 10أكثر من  14 3.6619 29982.
 اجملموع                      47 3.7702 39264.

للفروق بني متوسطات عينة الدراسة حول مستوى احلرية  ANOVA اختبار حتليل التباين األحادي
 األكادميية، والوالء التنظيمي حسب متغري سنوات اخلربة

 سنوات اخلربةوفقاً ملتغري الوالء التنظيمي و كادميية ستوى احلرية األملعنوية املداللة الفروق ( متوسط 14جدول )
 الداللة مستوى الداللة F متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املتغري

 احلرية االكادميية
 618. 2 1.236 بني اجملموعات

 250. 44 10.991 اجملموعاتداخل  غري دال 096. 2.474
  46 12.227 الكلي

 الوالء التنظيمي

 296. 2 593. بني اجملموعات

 148. 44 6.499 داخل اجملموعات غري دال 147. 2.007

  46 7.092 الكلي

 االكادميية( يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول مستوى احلرية 13من خالل بياانت اجلدول )   
لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة وفقاً ملتغري سنوات اخلربة حيث جاء مستوى الداللة 

 ( وهو غري دال احصائياً.0.05) > (096.الختبار فيشر )
بية الرت لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية  ال توجد فروق ذات داللة معنوية حول مستوى الوالء التنظيمي   

( 0.05) > (147.مصراتة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة حيث جاء مستوى الداللة الختبار فيشر ) جبامعة
 وهو غري دال احصائياً.
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 النتائج والتوصيات: 
 النتائج: أواًل: 
 خالل حتليل البياانت توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نوردها فيما يلي: من     

نسيب مستوى احلرية األكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة جاء متوسطاً، وبوزن  .1
(59.8.)% 

 %(، ومبستوى متوسط. 64.6)نسيب جاء يف مقدمة أبعاد احلرية األكادميية يف جمال التدريس، وبوزن  .2
%(، ومبستوى 58.4)نسيب جاء يف املرتبة الثانية من أبعاد احلرية األكادميية جمال اختاذ القرارات، وبوزن  .3

 %(، ومبستوى متوسط. 58.4متوسط، وجاء أيضاّ جمال حرية التعبري يف املرتبة الثانية مكرر، وبوزن نسيب )
%(، ومبستوى 57.2)نسيب سة العلمي وبوزن جاء يف املرتبة الثالثة من أبعاد احلرية األكادميية جمال الدرا .4

 متوسط.
، بوزن نسيب مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة جاء عالياً  .5

(74.4.)% 
( حول مستوى احلرية األكادميية، ومستوى 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .6

جة تعزى ملتغري اجلنس ومتغري الدر  مصراتة جبامعة الرتبية كلية يف لدى أعضاء هيئة التدريس الوالء التنظيمي
 العلمية ومتغري سنوات اخلربة.

 التوصيات: اثنًيا: 
 من خالل عرض النتائج توصلت الدراسة جملموعة من التوصيات نوردها فيما يلي:   

 ابملشاركة يف وضع األنظمة اجلامعية اخلاصة بقسمه.أن تسمح إدارة اجلامعة لعضو هيئة التدريس  .1
 أن تسمح إدارة اجلامعة لعضو هيئة التدريس ابملشاركة يف اختاذ القرارات اجلامعية. .2
 أن تسمح اجلامعة لعضو هيئة التدريس أبن يقوم بواجبه جتاه قضااي جمتمعه حبرية أكرب وتدعمه.  .3
 ذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس ليتناسب مع العبء.جيب على الوزارة أن تعيد النظر يف الراتب ال .4
 توفري مستلزمات التدريس ومواكبة التطور التكنولوجي يف ذلك اجملال. .5
  ة.كرتونية واملراجع احلديثلاسة العلمي، وتوفري املكتبات اإلدعم أعضاء هيئة التدريس يف جمال الدر  .6

العالقة بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي لدى املدرسني يف املدارس  إجراء دراسات على املقرتحات:
 العامة واخلاصة يف مدينة مصراتة.  
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 :املراجعاملصادر و 
 الدار العربية للكتاب.، تونس -. ليبياخمتار القاموس(. 1980_ الزاوي، الطاهر أمحد )

. اإلسكندرية، مناهج الدراسة العلمي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية (.2011_ املنسي، حممود عبد احلليم )
  جلامعية للنشر والتوزيع.دار املعرفة ا

احلرية األكادميية وعالقتها ابألداء املهين ألعضاء هيئة (. 2018امللك بن علي عثمان ) حكمي، عبد _
 جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية. –)رسالة دكتوراه(. كلية الرتبية التدريس ابجلامعات السعودية 

العالقة بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي لدى أعضاء اهليئة التدريسية (. 2008محدان، داان لطفي ) _
 جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني. –كلية الدراسات العليا  )رسالة ماجستري(.يف اجلامعات الفلسطينية 

املناخ التنظيمي جبهاز التفتيش الرقابة االدارية وجهاز (. 2012مساء عبد الكرمي الشاعث )الرفادي، أ _
جامعة  –)دراسة تطبيقية ميدانية(. كلية االقتصاد املراجعة املالية ابملنطقة الشرقية وعالقته ابلوالء التنظيمي 

 بنغازي، ليبيا.
دى مدرسي التعليم الثانوي العام وعالقته ابملشاركة (. الوالء التنظيمي ل2015_ السامل، ماهر علي الصاحل )

 جامعة دمشق، سوراي. –يف اختاذ القرار )رسالة ماجستري(. كلية الرتبية 
دور احلرية األكادميية والدميقراطية الرتبوية يف تطوير مناهج التعليم األكادميي  (.2015_ عباس، عالء عدانن )

مهورية العربية السورية من وجهة نظر الطلبة وأعضاء اهليئة جامعات خاصة( يف اجل –)جامعات حكومية 
 جامعة دمشق، سورية. –)رسالة ماجستري(. كلية الرتبية  التدريسية

(. احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اجلامعية 2016_ العجلوين، حممود حسن )
(، 4)ع  12، مج اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية. األردن ت مشالالتابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف حمافظا

 .494ــ  479
احلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات األردنية  (.2014عناب، تغريد حممود ) _

جامعة الريموك،  –كلية الرتيبة  )رسالة دكتوراه(. واملشكالت اليت يواجهوهنا عند ممارستهم هلا ومقرتحات للتطوير
 إربد، األردن.

العالقة بني احلرية األكادميية والوالء التنظيمي لدى اعضاء هيئة (. 2017) ،املطريي، خزنة بنت اثمر _
جامعة امللك سعود، اململكة –رسالة ماجستري(. كلية الرتبية )التدريس ابلكلية اآلداب يف جامعة امللك سعود 
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