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امللخص
البحث إىل معرفة درجة ممارسة احلرايت األكادميية  يف اجلامعة، ويهدف إىل     يهدف 
الفروق يف درجة ممارسة احلرايت األكادميية يف اجلامعة اليت تعزى ملتغريات ذات أتثري يف حتقيق مفهوم 
احلرية األكادميية وهي )اللقب العلمي(، و)والنوع االجتماعي(، و)ختصص الكلية(،و)سنوات اخلربة 
التدريسية(، ولتحقيق أهداف البحث اطلع الباحث على األدبيات والدراسات السابقة، وقد حدد 
الباحث املنهج الوصفي للبحث، وأجرى الباحث دراسة استطالعية مكونة من عدد من االسئلة 
إجاابت  وحللت  واملغلق،  املفتوح  النوع  ذات  االستبانة  ضمن  اجلامعة  يف  التدريسيي  من  لعدد 
أفراد العينة االستطالعية؛ مما ساعد يف رفد وبناء أداة البحث، إذ مت بناء أداة البحث وتصميمها 
وتكوينها من )30( فقرة موزعة على أربعة جماالت هي )حرية التعبري عن الرأي، وحرية التدريس، 
وحرية املشاركة يف اختاذ القرارات األكادميية، وحرية البحث العلمي( وفق تدرج لبكرت اخلماسي 
حبيث حيدد عضو هيئة التدريس درجة ممارسته لكل فقرة، وكانت الدرجات موزعة كاآليت: ضعيفة جداً 
وبوزن )1(، وضعيفة بوزن  )2(، ومتوسطة بوزن )3(، وعالية بوزن )4(، وعالية جداً بوزن )5(، وتصبح 
أكرب درجة لألداة )150( وأقل درجة )30( ويبلغ الوسط الفرضي )90(، حدد الباحث جمتمع 
البحث من أساتذة اجلامعات احلكومية يف العراق، وحدد عينة البحث من أساتذة أربع جامعات 
هي )املوصل، والعراقية، ودايىل، وميس(، وبلغت عينة البحث )120( تدريسياً وتدريسية مبختلف 
ختصصاهتم العلمية واإلنسانية وسنوات اخلربة التدريسية وخمتلف األلقاب العلمية، وهذا التنوع يف 

هذا املتغريات مت مراعاهتا لتتالءم وأهداف البحث. 
الصدق  إذ حتقق  والثبات(،  )الصدق  للبحث  السيكومرتية  اخلصائص  الباحث  واستخرج 
من  الظاهري  الصدق  استخراج  ومت  احملكمي،  من  عدد  على  األداة  من خالل عرض  الظاهري 

مظاهر الحريات األكاديمية .. ممارستها 
ودرجتها في الجامعات العراقية

دراسة تطبيقية
م. د. حسين حسين زيدان *

*  اختصاص علم النفس  االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي - دايىل.
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خالل استخدام أسلوب القوة التميزية لفقرات املقياس، واستخدام أسلوب عالقة الفقرة ابجملموع 
الكلي، ومت استخراج الثبات وفق طريقة الفا كرونباخ وطريقة إعادة االختبار، واستخدم الباحث 
برانمج )SPSS( يف حتليل إجاابت العينة إحصائياً، واُختريت االختبارات اإلحصائية اليت تتناسب 
وأهداف البحث، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة احلرايت األكادميية ألساتذة اجلامعة يف اجلامعات 
العلمي  اللقب  متغري  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  احلكومية منخفض، وأظهرت 
وصاحل جمموعة األلقاب العلمية إي إن من هم بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد يتمتعون مبستوى أكرب 
من احلرية األكادميية، وأظهرت النتائج وجود فروق يف متغري النوع االجتماعي ولصاحل التدريسيي يف 
درجة ممارستهم للحرية األكادميية مقارنة ابلتدريسيات، وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق يف 
متغري ختصص الكلية إنسانية وعلمية يف درجة ممارسة احلرية األكادميية لتدريسيي، وأظهرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة يف متغري سنوات اخلربة و لصاحل ممن لديهم سنوات خربة من )12-6( يف 
حتقيق مستوى جيد من حتقيق احلرية األكادميية، ويف ضوء نتائج البحث وضع الباحث عدد من 

التوصيات اإلجرائية وعدد من املقرتحات لدراسات مستقبلية.
الكلمات املفتاحية )احلرية األكادميية، أساتذة اجلامعة، التعليم اجلامعي، اجلامعات احلكومية(

Abstract
   It is to know the degree of exercise of academic freedoms 

at the university. And )years of teaching experience(, and to 
achieve the objectives of the search for researchers in literary 
studies and previous studies, researchers have conducted a 
exploratory study composed of a number of professors, from 
the teaching staff at the university within the questionnaire of 
open quality survey which makes you understand in your well-
being and method of research, consisting of )30( a paragraph 
distributed over four areas )freedom of expression, freedom 
of teaching, freedom to participate in academic decision-
making, and freedom of scientific research( according to 
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the gradient Bakrath five-member faculty determines the 
degree of practitioner for each paragraph, and these grades 
are distributed as follows: very weak and weight )1(, weak by 
weight )2( And the average weight )3(, high weight )4(, and 
very high weight )5( and become the largest degree of the tool 
)150( and the lowest score )30( and the hypothetical mean )90(, 
identify researchers for professors of public universities in Iraq, 
and select the research sample Professors of four universities 
are )Mosul, Iraqi, Diyala, Mays(, and a sample of research 
)120( persistence(, the method of verifying the accuracy of 
a number of arbitrators, and empower them. Researchers in 
the program )SPSS( in the analysis of results and tests, who 
are professor or assistant professor in English examinations. 
Change the faculty specialization and humanity in the degree 
of exercise of freedom, and its history of procedural steps 
writings of proposals for future studies.
Keywords )academic freedom, university professors, university 
education, public universities(
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مشكلة البحث
يواجه التعليم العايل حتدايت تفرضها عليه جمموعة من التحوالت والتغريات العاملية، ، وال 
ميكن فصل مثل هذه التحوالت عما يواجه مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب من حتدايت 
القطاع  والتوجه حنو اخلصخصة واحنسار دور  اخلرجيي  بطالة  املخيفة يف نسب  تتصل ابلزايدات 

احلكومي، وتدين مسامهة قطاع اإلنتاج يف شؤون التعليم العايل .)الزيون، 2015(
العاملية إىل قدرة  التصنيفات  العامل األساس ألفضلية اجلامعات وترتيبها يف أغلب  يرتكز 
اجلامعة على إنتاج املعرفة ونشرها يف اجملتمع، بقدر ما تساعد اجلامعة يف إنتاج املعرفة وختريج ُنب 
منذ عدة  العامل  ولقد شهدت جامعات  والنفسية،  والعقلية  العلمية  الكفاءة  قيادية من أصحاب 
إنتاجه، يف  إىل  العلم  تدريس  املعرفة إىل صفها، ومن  نقل  اجلامعة، من  سنوات حتواًل يف وظيفة 
حي أن اجلامعات العربية عموماً ابتت تواجه صعوابت كثرية يف عملية وتتجسد هذه الصعوابت 
يف غياب احلرية األكادميية وسطوة خمتلف أنواع الرقابة، فضاًل عن أزمة املناهج وطرائق التدريس 

واملدرسي والتجهيزات واملناخ اجلامعي العام )اخلرابشة، 2017(.
     إن أبرز املشكالت واملعيقات يف التعليم العايل واجلامعات هي مشكلة عدم حتقيق مفهوم 
احلرايت األكادميية اليت تشكل حتدايً كبرياً ومهماً أمام حتقيق األهداف العامة واخلاصة لقطاع التعلم 
البحثية، حيتاج حتقيق مطلب احلرايت األكادميية  يف  املتمثل جبامعاته ومؤسساته ومراكزه  العايل 
اجلامعات العراقية إىل املزيد من العمل وحتديد املعوقات اليت حتول دون حتقيقه وإزالة غموض معىن 
احلرايت األكادميية يف اجلامعات، إذ إن فهمها خيتلف من فرد إىل آخر، ومن جامعة إىل أخرى؛ 
مما يؤدي إىل سوء ممارستها، وضعف الشعور أبمهيتها واملطالبة با، والتناقص يف تطبيقها، إذ متثل 
جوانب مهمة منها ضعف حرية األستاذ اجلامعي يف البحث العلمي والتدريس، إذ حيتاج إىل املناخ 
احلر الذي يدفعه إىل العمل والبحث وإطالق طاقاته اإلبداعية، فضاًل عن التسلط اإلداري، إذ يعاين 
أعضاء هيئة التدريس يف كثري من اجلامعات العربية قيوداً بريوقراطية تكبل إطالق حرايهتم الفكرية 

والعلمية )امحد،2013(.
اجلامعات  داخل  األكادميية  احلرايت  حالة  الضوء  دائرة  لتضع حتت  البحث  مشكلة  أتيت 
العراقية مبضامينها وتطبيقاهتا، وما تفرزه من انعكاسات واضحة على املؤسسة األكادميية  ابلتأسيس 
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للبيئة األكادميية؛ بغية استمرار أتثري  الفكري املعاجل لالستقاللية  ملفهوم األكادميية احلرية والرتاث 
اجلامعة يف اجملتمع لتحقيق االرتقاء الفكري واملعريف والتنموي بي اجلامعة وإنتاجاهتا العلمية واجملتمع 
متمثاًل أبفراده مبختلف شرائحه وفئاته، وترتبط احلرية األكادميية  ابستقالل اجلامعات حىت حتقق 
دورها الرايدي يف بناء اجملتمع فكرايً وعلمياً وثقافياً، وأي ضعف يف حتقيق احلرية األكادميية  مبحتواها 
احلقيقي تعكس سلباً على اجملتمع وتسبب ابلتصدع الفكري واملعريف والثقايف؛ مما حتتاج إىل معاجلات 

وفق خطوات علمية ميدانية واضحة )الشاوي، 2015(.
إن التحدي احلقيقي الذي تواجهه اجلامعات العراقية يف حتقيق املمارسات احلقيقية والواقعية 
مستمراً  حتدايً  تواجه  وهلذا  العلمي؛  والبحث  التعليم  نوعية  انفاض  األكادميية  احلرايت  لتحقيق 
تتطلبها سوق  اليت  ابملواصفات  أو  املطلوب  املستوى  إىل  لرتتفع مبخرجاهتا  األفضل  عن  للبحث 
العمل )اخلطايبة والسعود، 2011(، وكي تتمكن اجلامعات من حتقيق هذا اهلدف ال بد من توفري 
عوامل مهمة منها االرتقاء مبستوى األستاذ اجلامعي وختليصه من التقليدية والرقابة يف ممارسة املهنة 
العمل والبحث  النمطية يف  وأكادميياً ابلصورة اليت تتطلبها جمتمعات املعرفة، وإزالة  وتنميته مهنياً 
العلمي وطرائق التدريس وتشريع القواني اخلاصة مبنظومة عمل التعليم العايل؛ لذا يسعى البحث 

احلايل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
س1/هل توجد ممارسات وتطبيقات حقيقية ملفهوم احلرايت األكادميية يف اجلامعات العراقية؟

من  جملموعة  تعزى  اجلامعة  يف  األكادميية  احلرايت  ممارسة  درجة  يف  فروق  توجد  هل  س2/ 
املتغريات؟

أمهية البحث
نظراً ألمهية موضوع احلرايت األكادميية، فقد مت عقد العديد من املؤمترات اليت هدفت إىل 
حتديد مفهوم احلرايت األكادميية ، ومن أبرزها إعالن ليما )1988( للحرايت األكادميية، الذي 
للحرايت   )2004( عمان  إعالن  عن  فضاًل  األكادميية،  احلرايت  ملفهوم  شاماًل  حتديداً  تناول 
العلمي، وقد نص على مشول احلرايت  العايل، والبحث  التعليم  األكادميية، واستقالل مؤسسات 
األكادميية  حلق التعبري عن الرأي وحق نشر املعلومات، واملعارف وتبادهلا، وتعد احلرايت األكادميية 
إحدى الوسائل الرئيسة لتحقيق جودة اجلامعة، وأن ذلك يؤكد قدرة عضو هيئة التدريس على اجلمع 
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بي ضرورايت التدريس ومشاركته العلمية كباحث يف جتديد املعارف؛ مما جيعلها مركزاً لإلبداع وإنتاج 
املعرفة، فدون احلرايت األكادميية ال ميكن للجامعة أن حتقق أهدافها يف التعليم أو ختريج مالكات 

بشرية مؤهلة ختدم اجملتمع )سعيد واإلبراهيم، 2017(.
برز مفهوم احلرايت األكادميية كمصطلح يف أدبيات اليونسكو منذ أكثر من أربعة عقود، مث 
تبلور على صورته احلالية، إذ يعّد هذا املفهوم من أبرز احلقوق يف مؤسسات التعليم العايل والسيما 
يف البلدان اليت تعاين من األزمات وحاالت الصراع، والدول اليت تشهد حاالت التحول السياسي 

واأليديولوجي واالقتصادي السريع )أبو محيد، 2017(.
يكاد  إذ ال  العاملي،  املستوى  احليوية على  املوضوعات  األكادميية من  احلرية  يعد موضوع 
يعقد مؤمتر أو منتدى فكري يف التعليم العايل إال وتصبح حرية اجلامعات إحدى أهم توصياته؛ لذا 
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية احلرية األكادميية يف اجلامعات، إذ تعد احلرية األكادميية  مطلباً 
أساسياً للتعليم العايل يف الوقت الراهن أكثر من ذي قبل، فهي متثل األساس األيديولوجي للجامعة 
املعاصرة، فضاًل عن أنه يهدف إىل التعرف إىل مستوى األداء األكادميي للطلبة يف اجلامعات العراقية 
وحتديد سبل رفع هذا األداء وحتسينه، والتعرف على أمهية الدور الذي تؤديه اجلامعة يف تطبيق احلرية 
األكادميية، وأتيت أمهية الدراسة احلالية عرب حث الباحثي على إجراء حبوث جديدة يف هذا اجملال 
عرب االطالع على اإلطار النظري، وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج وإمكانية تطبيق 
دراسات مشابة على عينات ُأخرى، وموضوعات ذات ارتباط وثيق مبوضوع احلرية األكادميية )عبد 

هللا، 2012(.
اجلامعي،  لألستاذ  والسيما  اجلامعي،  للعمل  عنها  غىن  ال  األكادميية ضرورة  احلرايت  إن 
اجملتمع،  وخدمة  العلمي،  والبحث  التدريس،  الثالث  الرئيسة  مهامه  حتقيق  على  تساعده  فهي 
فبغياب احلرايت األكادميية يصبح التدريس عملية شكلية جامدة ال روح فيها وال إبداع، ويغدو 
البحث العلمي مسألة قليلة االرتباط ابجملتمع وواقعة ومشكالته، وتضعف خدمة اجملتمع، وتصبح 
عدمية اجلدوى، فخدمته تقوم على دراسة مشكالته احلالية والتنبؤ مبشكالت املستقبلية وحلها، 
الرئيس  اليت حتقق هدفها  الوسيلة  اجلامعة وروحها؛ ألهنا  وإن احلرايت األكادميية تشكل وجدان 
وهو التعامل مع املعرفة إنتاجاً ونقاًل وتطبيقاً، فمن الصعب تصور اجلامعة من غري حرية أكادميية، 
والفصل بي اجلامعة واملعرفة واحلرايت األكادميية؛ ألن العالقة بينها عالقة وثيقة وطيدة، فبوجودها 
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تبقى تزدهر اجلامعة وتبقى قوية وقادرة على التطور )هادي، 2010(.
تستمد احلرايت األكادميية مضامينها من اإلرث احلضاري للمجتمع، مع األخذ ابحلسبان 
املستقبل يف  استشراف  األكادميية على  العايل، وحترص احلرايت  والتعليم  للرتبية  الفلسفية  األبعاد 
آفاق  رسم  يف  األكادميية  اهليئات  طموحات  لرتمجة  واعية  وسيلة  بذا  وتعد  األمور،  مع  تعاملها 
مستقبٍل عقاليٍن، ودميقراطٍي يف ظل العوملة اليت أصبحت واقعاً ال مناص منه )عبد زيد، 2018(، 
احلرايت  مؤمتر  عن  املنبثق  مسبقًا-  إليه  ُأشري  -الذي  األكادميية  للحرايت  عمان  إعالن  ووضح 
أول  كانون   )15-16( يف  عمان  األردنية  العاصمة  يف  املنعقد  العربية  اجلامعات  يف  األكادميية 
2004 إىل ضرورة إلغاء الوصاية السياسية على اجملتمع األكادميي، واحرتام استقالل اجملتمع العلمي 
مبكوانته: أساتذة، وطلبة، وإداريي، وجتنيبه الضغوط اخلارجية، والتدخالت السياسية اليت تسيء إىل 
حرية اهليئات األكادميية؛ مما يوفر شرطاً ضرورايً لنجاح العملية التعليمية، وتطور البحث العلمي، 
وتشمل احلرايت األكادميية حق التعبري عن الرأي، وحق نشر املعلومات، واملعارف، وتبادهلا، وحق 
اجملتمع األكادميي يف إدارة نفسه بنفسه، واختاذ القرارات اخلاّصة بتسيري أعماله، ووضع ما يناسبها 
التعليمية، والبحثية، والعلمية، وحق  أهدافه  بتحقيق  الكفيلة  اللوائح، واألنظمة، واإلجراءات  من 
أعضاء اهليئات األكادميية يف التواصل مع اجملتمع األكادميي العاملي، والوصول إىل مصادر البياانت، 
واملعلومات، وتبادل اآلراء، ونشرها دون قيود، أو مضايقات )حتياليت، 2017( وتقسم أمهية الدراسة 

احلالية على:
أواًل: األمهية النظرية:

احلرايت . 1 واجلامعي وهو  األكادميي  اجملتمع  يف  وحيوايً  مهماً  احلالية موضوعاً  الدراسة  تناولت 
األكادميية.

التغري والتطوير والتنمية يف . 2 الفئات اجملتمعية واألكادميية يف  أهم  احلالية من  الدراسة  إن عينة 
اجملتمع اليت تتمثل ابهليئات األكادميية واإلدارية والطلبة يف اجلامعات. 

اثنيًا: األمهية التطبيقية:
العراقية . 1 اجلامعات  يف  األكادميية  احلرايت  مظاهر  ممارسة  درجة  ملعرفة  علمية  قياس  أداة  بناء 
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وبشكل تطبيقي ميداين.
يف . 2 األكادميية  احلرايت  ممارسة  مستوى  عن  تكشف  ميدانية  نتائج  الدراسة  تعرض  سوف 

اجلامعات العراقية.
يف ضوء نتائج البحث سوف يضع البحث جمموعة من التوصيات اإلجرائية والتطبيقية تقدم . 3

للجهات ذات العالقة كمعاجلات عملية للمشكلة موضوع الدراسة.
أهداف البحث:

التعرف على درجة ممارسة احلرايت األكادميية يف اجلامعة.. 1
هل توجد فروق يف درجة ممارسة احلرايت األكادميية يف اجلامعة تعزى جملموعة من املتغريات . 2

وهي:
 اللقب العلمي )أستاذ، وأستاذ مساعد(، و)مدرس، ومدرس مساعد(.	-أ
 النوع االجتماعي )تدريسيون(، و)تدريسيات(.	-أ
 ختصص الكلية )إنسانية(، و)علمية(.	-أ
 سنوات اخلربة التدريسية )6-1( أعوام، و)12-6( عاماً.	-أ

حدود البحث:
احلدود املوضوعية: يتحدد ابحلرايت األكادميية يف اجلامعات العراقية.

احلدود املكانية: يتحدد ابجلامعات العراقية، ودايىل، وميسان، واحلمدانية.
احلدوداملصطلحات:019.

احلدود البشرية: أساتذة اجلامعات.
حتديد املصطلحات:
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احلرايت األكادميية: هي حرية األستاذ اجلامعي يف التدريس والبحث ويف التعبري عن آرائه 
ونظرايته، تعبرياً حراً دون أن يكون عرضه لالضطهاد بسبب اآلراء اليت أيخذ با أو يدرسها، وهي 
حرية عضو هيئة التدريس يف سعيه للمعرفة، والتطور العلمي، وتبادل املعلومات من خالل البحث 
العلمي املنظم، والدراسات، واملناقشات، والتوثيق، واإلنتاج، والتأليف، والرتمجة، واخللق، واإلبداع، 

والتعليم، واحملاضرات )الشرباوي، 2017(.
متابعة  يف  فردايً، ومجاعياً  األكادمييي  األعضاء  تتمثل يف »حرية  ليما:  إعالن  ُعّرفت يف 
والتوثيق، واإلنتاج،  البحث، والدراسة، واملناقشة،  اجملتمع عرب  املعرفة، وتطويرها، وحتويلها خلدمة 
واإلبداع، والتدريس، وإلقاء احملاضرات، والكتابة، ويعين »االستقالل« استقالل مؤسسات التعليم 
العايل عن الدولة، وغريها من قوى اجملتمع، وصنع القرارات اخلاّصة بسري العمل الداخلي وإدارهتا، 
وإقرار سياساهتا للتعليم والبحث واإلرشاد، وغريها من األنشطة ذات الصلة )العجلوين، 2016(.

اإلطار النظري ودراسات السابقة
مفهوم احلرايت األكادميية:

     لتحديد معىن مفهوم احلرايت األكادميية ال بد أواًل من فهم الكلمتي التي يتكون منها 
املفهوم ومها: )احلرايت األكادميية(. إن احلرايت تعين غياب القيود غري املناسبة وممارسة الفرد حلقوقه 
وطاقاته، وتعين أيضاً استقاللية اإلنسان وممارسته حلرية اإلدارة وتقرير املصري، أما األكادميية فتطلق 
على ما خيتص جبامعة أو كلية، وبذلك فإن احلرايت األكادميية تعين غياب القيود واإلكراه واإلجبار 
والقهر عن نشاطات البحث والدراسة والتدريس يف اجلامعات ومراكز البحث )رعفيت، 2010(، 
وتتعلق حبق اجلامعة واألساتذة والطلبة يف التتبع املسؤول للحقيقة واملعرفة والتعامل معها دون قيد أو 
شرط من قبل سلطة خارجية لتصل ابلتعليم إىل تشجيع البحث عن املعرفة واحلقيقة، وهناك فرق 
بي احلرايت األكادميية واحلرايت العامة املدنية، فاحلرايت العامة حق أما احلرايت األكادميية  فهي 
)ميزة( لديهم فأستاذ اجلامعة مثاًل يتمتع كمواطن حبقه يف احلرايت العامة ويف الوقت نفسه يتمتع 

أيضاً مبيزة احلرايت األكادميية  حبكم عمله يف اجلامعة )القريين، 2015(.
وترجع موسوعة أكسفورد اإلنكليزية أول من استخدام ملصطلح احلرايت األكادميية إىل عام 
1901 يف إجنلرتا، غري أن معظم املصادر تشري إىل أن أول بوادر ظهور احلرايت األكادميية  بدأت 
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مع أتسيس جامعة اليدن LEIDEN يف هولندا )1575( إذ منحت املعلمي والطلبة شيئاً من 
احلرايت يف بداايت نشأهتا.

أسس  تطبيق  يف  سبقها  خالل  من  العامل  يف  اجلامعات  تصدرت  األملانية  اجلامعات  وإن 
العلمي  البحث  حرية   1610 عام  برلي  جامعة  منحت  إذ  جامعاهتا،  يف  األكادميية  احلرايت 

والتدريب دون قيود خارجية وتبعتها جامعة هال 1694 مث جامعة روتنجن 1737 .
املؤسسية األكادميية :

أواًل: احلرايت األكادميية املؤسسية:
وتعين محاية املؤسسة من املتنفذين الضاغطي على قراراهتا توجهاهتا العلمية واإلدارية واملالية، 
وتعين حريتها يف اختيار أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واختيار مفردات حمتوايت مقررات املناهج 
الدراسية. على أن للجامعات واألكادمييات كامل احلرايت يف صنع سياساهتا التعليمية واإلدارية 
واملالية والثقافية، وهلا احلرايت يف وضع السياسات والشروط اليت على أساسها يتم اختيار أعضاء 
هيئة التدريس دون رقابة من أحد أو تدخل أو اعرتاض من خارج املؤسسة التعليمية، وهلا احلق يف 
تنمية معارفها وتبادهلا مع املؤسسات األخرى، وتعين احلرايت األكادميية احلق للمؤسسة التعليمية 

ابإلعالم احلر بنتائج البحوث اليت تقوم با )حلواين، 2013(.
اثنياً: حرية األستاذ األكادميية 

وتعين محاية األستاذ يف الكلية أو اجلامعة من التسلط على فكره وأدائه التدريسي والبحثي 
داخل اجلامعة وخارجها، وإعطاء األساتذة قدراً كبرياً من احلرايت فيما يتعلق بتدريس طالبم ما 
يرونه مناسباً على أاّل يتعارض مع مفردات املقررات اليت أقرهتا جلنة املناهج ابلقسم الذي ينتمون 
إليه، وهلم احلرايت يف تقومي طالبم دون أية توجيه من أي جهة كانت كما حيق هلم إجراء البحوث 

ونشر نتائجها )هادي، 2010(.
اثلثاً: احلرايت األكادميية للطالب :

وتوفري  استعداداهتم،  ومراعاة  اإلبداع،  حقهم يف  أيضاً  للطلبة  األكادميية  احلرايت  وتشمل 
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واحلرايت  هلم  النشاطات  من  خمتلفة  أنواع  وتنظيم  هلم  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  والعدالة  احلرايت 
األكادميية  للطالب تعطيه كل احلق واحلرايت يف الكالم والتعبري والتفكري واملناقشة واجملادلة، وهلم 
احلق أيضاً واحلرايت يف التعليم والنقد واإلبداع وحرية تبادل األفكار، وهي تضمن حصانة للطلبة 
وحتميهم من أي كشف أو افتضاح لرأيهم ورؤيتهم اليت يعربون عنها، وهلم احلق يف تنمية معتقداهتم 
أو  قبول  الطلبة  التعليمية، ومن حق  املؤسسة  عن  أساتذهتم وأيضاً  عن  بعيداً  املستقلة  واجتاهاهتم 
رفض أفكار أساتذهتم أو أفكار املؤسسة التعليمية، وهلم احلرايت يف االنتقال من جامعة إىل أخرى 

)الشاوي، 2015(.
أسس احلرية األكادميية 

تبنيها كأسس عامة هي حق  العراقية  اجلامعات  اليت جيب على  املبادئ  أهم  إن من      
األستاذ اجلامعي يف حرية التفكري التحليلي-النقدي، واملبادرة، والتجديد، وجعله قادراً على اجلمع 
تتعامل  ان  األمهية  . ومن  الوظيفية واألكادميية  العلمي واإلدارة  والبحث  التدريس  بي ضرورايت 
ما  أو  اجلامعة  الستقالل  أساساً  ابعتبارها  املبادئ  هذه  مع  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
ال  اجلامعة  استقاللية  ومفهوم  األكادميي.  تكوينها  وخصوصية  للجامعة  الذاتية  ابإلدارة  يسمى 
ورقابتها،  ومتويلها  الدولة  عن  مبعزل  اخلاص  القطاع  قبل  من  وإدارهتا  اجلامعات  يعين خصخصة 
فهناك شروط الستقالهلا حبيث تبقى مسؤولية أمام الدولة، وتبقى وزارة التعليم العايل مسؤولية عن 
صرف خمصصات التعليم العايل والبحث العلمي، وعلى أساس املفاضلة واالحتياجات ابإلضافة 
إىل مهماهتا يف وضع وتطبيق سياسات الدولة يف جمال التعليم العايل )امحد،2013(، إن اإلدارة 
الذاتية للجامعة هي الضمانة الرئيسة ألداء األستاذ ملهماته األكادميية، وكذلك للتخلص من قبضة 
والتعدد  واالنفتاح  العقالنية  قيم  والنتصار  الفوقية  واألوامر  اجلاهزة  والقناعات  البريوقراطية  الثقافة 
واالختالف. على سبيل املثال: تعمل اإلدارة الذاتية على تشجيع االختالف يف املناهج الدراسية 
بي اجلامعات املختلفة حبيث تؤكد كل جامعة على خصوصيتها من حيث اإلمكانيات املادية، أو 
البشرية، أو من حيث خصوصيات املناطق اليت توجد فيها هذه اجلامعات. وهذا يقتضي االبتعاد 
عن تقاليد وعقلية الوصاية اليت جندها حاضرة وبقوة داخل خمتلف املؤسسات الرتبوية. وجيب ترك 
حتديدا املقررات الدراسية واملناهج إلدارات اجلامعات وأساتذهتا، وعلى وفق املعايري العلمية والرتبوية 

احلديثة )أبو محيد، 2017(.
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     ارتبط قيمة احلرايت األكادميية أبهداف اجلامعة األساسية، إذ ن دورها االجتماعي 
املتعاظم يف عصر الثورة املعلوماتية يزيد من أمهيتها، ان هيمنة اقتصاد املعرفة على العامل وبزوغ الدول 
الدميقراطية احلديثة وسرعة انتشار املعلومات واألفكار يدعو دائما إىل إعادة فحص مفاصل وطبيعة 
وأمهية احلرايت األكادميية . وابلفعل فان الدفاع عن احلرايت األكادميية ودور اجلامعة املستقلة يف 
اجملتمع ويف بناءه أصبح من طبيعة الصراع السياسي واالقتصادي يف العامل. فاجملتمع يستفيد من 
التطبيقية  العلوم  ومنافع  أتثريات  طريق  عن  وعاجلة  مباشرة  أوهلما  بطريقتي  األكادميية  احلرايت 
وتدريب الكوادر التقنية وتربية قادة املستقبل. وتفيد احلرايت األكادميية اجملتمع بصورة غري مباشرة 
وعلى املدى الطويل ابحلفاظ على نواتج املعرفة ومنع ختريبها أو تشويهها ألسباب إيديولوجية مهما 
كانت تطبيقاهتا احلالية غري مقبولة. وللحرايت األكادميية قيم عضوية وتطبيقية وهي يف املقام األول 
توفر أسس دميومة القيم الثقافية واالجتماعية للجامعة كمركز للنقاش احلر وتبادل اآلراء وتساعدها 
لتخريج مواطني مسلحي ابملعرفة والعلم وقادرين على التفكري والبحث بصورة مستقلة كضمانة 

لتقدم وتطور اجملتمعات احلرة.)زرارقة،2019(
الدراسات السابقة

 دراسة قويدر وشامية )2018( هدفت الدراسة التعرف إىل مستوى احلرية األكااألكادميية . 1
فياجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي 
التحليلي، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع األكادمييي من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات 
الدراسة)180(  عينة  وبلغت   ، غزة  مبحافظات  )األزهر-األقصى-اإلسالمية(،  الفلسطينية، 
عضواً، بنسبة )16.7 %(، وأظهرت نتائج الدراسة: أن درجة تقدير أفراد العينة ملستوى احلرية 
األكادميية يف بعض اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة، جاء بدرجة موافقة كبرية، بوزن نسيب 
)74.20 %(، ووجود فروق دالة إحصائياً، لصاحل اجلامعة اإلسالمية، ومتغري املؤهل العلمي، 
لصاحل )دكتوراه فأعلى(، ابستثناء ما يتعلق مبجال )حرية التعبري عن الرأي(، ووجود فروق دالة 
إحصائياً تعزى ملتغري سنوات اخلدمة لصاحل )10 سنوات فأكثر(، ابستثناء ما يتعلق مبجايل 
)حرية املشاركة يف اإلدارة وصنع القرار اجلامعي، حرية التعبري عن الرأي(، وأوصت الدراسة: 
القرار اجلامعي، مبا يعزز  التدريس، يف صنع  برتكيز إدارة اجلامعات على إشراك أعضاء هيئة 

لديهم قيم احلرية األكادميية. )قويدر وشامية، 2018(
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األكادميية  . 2 احلرية  ممارسة  درجة  تعرف  الدراسة  هذه  هدفت   )2018( وبريعم  زروايل  دراسة 
حرية  وهي  الفرعية،  جماالهتا  وعلى  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  اجلزائرية  ابجلامعة 
التدريس، حرية اختاذ القرار، حرية البحث العلمي، وحرية التعبري. وقد أجريت الدراسة على 
عينة مكونة من 72 عضو هيئة تدريس، وابستخدام املنهج الوصفي املسحي، ومجعت بياانت 
الدراسة ابستخدام استبانه مت إعدادها من طرف الباحثتي، وقد أظهرت النتائج أن أعضاء 
هيئة التدريس ابجلامعة اجلزائرية ميارسون احلرية األكادميية  بدرجة متوسطة، وأن حرية التدريس 
جاءت يف املرتبة األوىل، تليها حرية البحث العلمي، مث حرية التعبري، ويف املرتبة األخرية حرية 
اجلامعات  العايل إللزام  التعليم  لوائح وأنظمة  بتطوير  الدراسة  القرار. وقد أوصت هذه  اختاذ 
بتوفري أكرب قدر ممكن من احلرية األكادميية  ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اجلزائرية يف مجيع 
جماالهتا، وبشكل خاص يف جمال حرية اختاذ القرار، والعمل على إنشاء اجلمعيات واالحتادات 
من أجل رفع الوعي أبمهية احلرية األكادميية ، والعمل على محايتها والدفاع عنها. )زروايل، 

2019(م،2018(
دراسة الصاحل )2019( هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع احلرية األكادميية  والتحدايت . 3

اليت تواجهها وسبل تعزيزها يف جامعات دول جملس التعاون اخلليجي. اتبعت الدراسة املنهج 
الوصفي التحليلي، حيث بلغت عينة الدراسة )613( من قادة وأعضاء هيئة التدريس يف كل 
من جامعة امللك سعود ابململكة العربية السعودية، وجامعة الكويت بدولة الكويت، وجامعة 
اخلليج العريب مبملكة البحرين. توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أبرزها: أن أعضاء هيئة 
التدريس يتمتعون بدرجة عالية من احلرية األكادميية  فيما يتعلق إبجراء البحوث العلمية، واحلرية 
يف التدريس اجلامعي، ابإلضافة إىل متتع اجلامعات بدرجة عالية من احلرية يف تعيي أعضاء 
هيئة التدريس، وجاءت أبرز حتدايت احلرية األكادميية  ابجلامعات متمثلة ابعتماد اجلامعة على 
نظام التعيي للقيادات العليا بدال عن االنتخاب، كما أوضحت النتائج أن أفضل السبل لتعزيز 
احلرايت األكادميية  ابجلامعات تتمثل يف تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرارات 
اجلامعية، وأوضحت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف احلرية األكادميية  تعزى 
ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث، و متغري الوظيفة لصاحل وكيل كلية وعمادة، ومتغري سنوات اخلربة 
لصاحل من خربمت أكثر من )10( سنوات، ومتغري اجلامعة لصاحل جامعيت امللك سعود واخلليج 

العريب. )الصاحل،2019(
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منهج البحث واإلجراءات امليدانية
منهج البحث 

اختار الباحث املنهج الوصفي التحليلي، إذ يعد املنهج املالئم للبحث حالية ومتناسق مع 
أهدافها، ويقدم فهم معمق ملتغريات البحث موضوع الدراسة، ويشخص املتغري بشكل علمي دقيق.

جمتمع البحث
ميثل جمتمع البحث أساتذة اجلامعة يف اجلامعات احلكومية العراقية ومن اجلنسي التدريسيي 

والتدريسيان ومن خمتلف األلقاب العلمية وخمتلف املناصب اإلدارية وعدد سنوات اخلربة .
جمتمع الدراسة 

ميثل جمتمع البحث عدد من أساتذة اجلامعات والبالغ عددهم )120( من أربعة جامعات 
حكومية هي )العراقية، دايىل، ميسان، املوصل(، إذ يتم االختيار )30( تدريسي من كل جامعة  
يتالءم  ألنه  األسلوب  بذا  العينة  حتديد  ومت  تدريسية،  و)60(  تدريسي   )60( إىل  وينقسمون 
وأهداف البحث وحرص الباحث على اختيار جامعات من وجنوب ومشال العراق من اجل حتقيق 

الشروط السيكومرتية للبحث ومنها املوضوعية واملصداقية والثبات.
أداة البحث

من اجل حتقيق أهداف البحث، قام الباحث ابالطالع على الدراسات واألدبيات السابقة 
وقام الباحث بدراسة استطالعية مكونة من عدد من االسئلة لعدد من التدريسيي يف اجلامعة مما 
ساهم يف بناء أداة البحث، مت بناء وتصميم أداة البحث مكونة من )30( فقرة موزعة على أربعة 
جماالت هي) حرية التعبري عن الرأي، وحرية التدريس، وحرية املشاركة يف اختاذ القرارات األكادميية ، 
وحرية البحث العلمي( وفق تدرج ليكرت اخلماسي حبيث حيدد عضو هيئة التدريس درجة ممارسته 
لكل فقرة، وكانت الدرجات موزعة كاآليت: ضعيفة جدا وبوزن)1(، وضعيفة بوزن )2(، ومتوسطة بوزن )3(، 
بوزن )5( وتصبح اكرب درجة لألداة )150( واقل درجة )30(  وعالية بوزن )4(، وعالية جداً 

ويبلغ الوسط الفرضي )90(.
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صدق األداة
الصدق هو اخلاصية السايكومرتية اليت تكشف عن مدى أداء املقياس للغرض الذي أُعد من 
اجله ، وهو دليل على قياس الفقرات ملا يفرتض أن تقيسه وألجل التحقق من صدق أداة البحث 
بعرض  وذلك  املقياس  بناء  مستلزمات  من  يعد  الذي  الظاهري  الصدق  الباحثان ابستخراج  قام 
فقرات  األداة على جمموعة من اخلرباء واملختصي يف العلوم الرتبوية والنفسية ، ويف ضوء آرائهم مت 
اإلبقاء على الفقرات اليت انلت نسبة )80 %( فأعلى وهي متثل نسبة قبول وبذلك  عدل اخلرباء 

بعض الفقرات.
حتليل فقرات القياس

مت حتليل لفقرات إحصائية أبسلويب:-
أسلوب اجملموعتان املتطرفتان :  -1

   حلساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات األداة مت اجراء اخلطوات أآلتية  تطبيق املقياس 
على عينة التحليل مث حتديد الدرجة الكلية لكل استمارة .

 ترتيب االستمارات تنازلياً حبسب درجاهتا الكلية من أعلى درجة إىل أوطأ درجة.1. 
تعيي )27 %( من االستمارات احلاصلة على أعلى الدرجات يف املقياس و)27 %( من . 2

االستمارات احلاصلة على أدىن الدرجات واللتان متثالن جمموعتي أبكرب حجم وأقصى متايز ممكن، 
وبلغ عدد االستمارات يف كل جمموعة )27( استمارة وعليه فان عدد االستمارات اليت خضعت 

للتحليل يكون )59( استمارة.
 استخراج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات املفحوصي لكل جمموعة عن كل 3. 

الفروق بي درجات  لعينتي مستقلتي الختبار  التائي  املقياس مث طبق االختبار  فقرات  فقرة من 
اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا يف كل فقرة عند مستوى داللة )0,05( وبدرجة حرية )98( وقد 

تبي مجيع الفقرات مميزة وجدول )1( يبي ذلك :
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جدول )1( القوة التميزية للفقرات

القيمة التائية اجملموعة الدنيااجملموعة العليات
احملسوبة االحنراف املعياريالوسط احلسايباالحنراف املعياريالوسط احلسايب

12.5530.5552.2200.6135.221
22.4640.6642.20240.69703.525
32.3810.5972.0230.7254.925
42.0530.7282.0570.7815.650
52.4700.6371.8920.8047.554
62.2850.7012.1070.8152.168
72.6420.6132.1190.8246.536
82.6840.5482.1540.7737.239
92.7230.5732.0710.8238.536

102.5950.5911.9820.7618.237
112.4520.6071.9820.6876.643
122.7560.5522.2320.7737.141
132.5350.6181.9820.7547.360
142.7500.4862.0890.7569.519
152.6780.5392.1780.7207.200
162.4400.6162.0060.7545.783
172.5710.5742.0830.7536.676
182.3330.7631.9640.7494.471
192.3390.6361.9630.7495.071
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202.6840.5032.1840.7397.247
212.7610.4922.1540.7288.861
222.6600.5562.1540.7736,882
232.4920.5292.0710.7237.541
242.1190.8621.6320.8057.912
252.2850.7012.1070.8152.168
262.6420.6132.1190.8246.536
273.5530.3253.2400.6135.221
282.4640.5612.40240.73706.515
292.4640.6642.20240.69703.525
302.7560.5522.2320.7737.141

ارتباط الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياس:
يقصد با معامل االرتباط بي األداء على كل فقرة واألداء على االختبار أبكمله, ِإذ إن من 
مميزات هذا األسلوب َأن يقدم مقياساً متجانساً يف فقراته , إذ ِإن الفقرة اليت ترتبط ارتباطاً ضعيفاً 
فقرة تقيس مسة ختتلف عن تلك السمة اليت تقيسها فقرات  جداً مع احملك )املقياس( تعد غالباً 
املقياس األخرى ِإذ جيب استبعادها، مبعىن ان الفقرة تقيس املفهوم الذي يقيسه املقياس بصفة عامة 

, وتوفر أحد مؤشرات صدق البناء  . 
استعمل  الكلية  والدرجة  األداة  فقرات  من  فقرة  بي درجة كل  االرتباط  معامل  وحلساب 
الكلية  والدرجة  الفقرة  بي درجة  االرتباط  معامل  أن  تبي  وقد  بريسون,  ارتباط  معامل  الباحثان 
مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05( ألن مجيع معامالت االرتباط أعلى من القيمة 

اجلدولية البالغة )0.088( وبدرجة حرية )99( واجلدول )2( يوضح ذلك. 
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جدول)2( معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس

معامل االرتباطتسلسل الفقرةمعامل االرتباطتسلسل الفقرة

10.226160.308
20.154170.323
30.205180.364
40.047190.305
50.270200.116
60.142210.188
70.282220.319
80.295230.263
90.323240.282

100.364250.170
110.305260.312
120.116270.122
130.254280.116
140.320290.298
150.251300.415

مؤشرات الثبات
   يقصد ابلثبات الدقة يف أداء األفراد واالستقرار يف النتائج عرب الزمن ، ان عدم أتثر نتائج 
االختبار بصورة جوهرية بذاتية املفحوص, أو إن االختبار فيما لو ُكرر على اجملموعة نفسها بعد 
فرتة زمنية حنصل على النتائج نفسها أو مقاربة ، وقدمت استخراج قيمة معامل الثبات من خالل 
أسلوب الفا- كرونباخ ، وأسلوب إعادة االختبار كما موضحة يف اجلدول )3( ، لذا يعد املقياس 

ميتلك مؤشرات من الثبات املقبولة واجليدة.
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جدول)3( قيم ثبات املقياس

القيمةأسلوب الثبات
0.83الفا كرونباخ

0.78إعادة االختبار

الوسائل اإلحصائية
استخدم الباحثان برانمج )spss( لتحليل الفقرات واستخراج النتائج لألهداف أملوضوعه.

عرض النتائج وتفسريها
أوال- التعرف على درجة ممارسة احلرايت األكادميية  يف اجلامعة.

ولتحقيق هذا اهلدف مت حساب متوسط درجات أفراد العينة فبلغ  )76.16( درجة 
وابحنراف معياري قدره (14.05( وعند مطابقة هذه القيمة مع الوسط الفرضي البالغ  )90( 

ابستخدام االختبار التائي وجد أن القيمة التائية احملسوبة بلغت )1.96( درجةاحلسايب، من 
القيمة اجلدولية البالغة  عند مستوى داللة )0.05( وهي دالة إحصائًيا واجلدول )4( يوضح 

ذلك .
اجلدول)4( املتوسط احلسايب ، واالحنراف املعياري واملتوسط الفرضي والقيمة التائية 

املتوسط العينة
احلسايب

االحنراف   
املعياري

القيمة التائيةاملتوسط الفرضي
اجلدوليةاحملسوبة

12076.1614.05902.181.96

توضح املؤشرات اإلحصائية جلدول )4( ان درجة ممارسة احلرية األكادميية  يف اجلامعات 
الوسط احلسايب إلجاابت عينة  املقارنة بي  املقبول خاصة عند  العراقية منخفض ودون املستوى 
البحث مع الوسط الفرضي للمقياس، مما يوضح ان مستوايت تكوين احلرية األكادميية  يف اجملتمع 
اجلامعي مما حيتاج إىل تشخيص األسباب وإعادة النظر ابلتقييم للتعبري عن حرية الرأي لألكادميي 
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والباحث ، والبحث عن املعاجلات يف ضوء املؤشرات البحثية وما أفرزته من خمرجات إحصائية، 
وجيب ان تكون هذه املعاجلات حقيقية واقعية قابلة للتطبيق والتحقيق وفق أهداف عامة وخاصة، 
لذا من الضرورة توفري املناخ اجلامعي الذي يوفر ويؤمن البيئة الصحية للحرية األكادميية  اليت يعرب 

با األكادميي عن الوسط العلمي والثقايف والرتبوي اجلامعي.
اثنيا- هل توجد فروق يف درجة ممارسة احلرايت األكادميية يف اجلامعة تعزى لعدد من 

املتغريات:
متغري اللقب العلمي )أستاذ و أستاذ مساعد( و)مدرس مساعد ومدرس(	-أ

توضح املؤشرات اإلحصائية أدانه بوجد فروق دالة إحصائًيا يف درجات االستجابة على 
األداة يف متغري اللقب العلمي، إذ وجد أن الوسط احلسايب للقب العلمي )أستاذ وأستاذ مساعد(  
)18,6( ابحنراف معياري قدره )6.26(  أعلى من الوسط احلسايب ملن هم حاملي اللقب العلمي 
)مدرس ومدرس مساعد( إذ بلغ وسطهم احلسايب )15.1( ابحنراف معياري قدره )3.54( ، 
وأظهرت نتائج استخدام االختبار التائي إن الفروق بي متوسط درجات اجملموعة األوىل ) أستاذ 
الثانية )مدرس ومدرس مساعد( دال إحصائًيا عند  وأستاذ مساعد( ومتوسط درجات اجملموعة 
القيمة  القيمة أكرب من  التائية احملسوبة )3.2( وهذه  القيمة  مستوى داللة 0.05 حيث كانت 

اجلدولية البالغة )2( واجلدول)5( يوضح ذالك .
جدول )5( يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري اللقب العلمي 

املتوسط العدد اللقب العلمي
احملقق

االحنراف 
املعياري

مستوى القيمة التائية 
داللة  اجلدوليةاحملسوبة 

6018.66.263.220.05أستاذ وأستاذ مساعد
6015.13.54مدرس ومدرس مساعد

وأستاذ  أستاذ  العلمي  اللقب  لصاحل  إحصائيا  دالة  الفروق  ان   )5( اجلدول  من  يتضح 
مساعد، أي ان مفهوم احلرية االجتماعية متحقق أكثر لصاحل من هم حاملي ألقاب علمية )أستاذ 
مساعد(،  ومدرس  )مدرس  من  األقل  العلمية  لأللقاب  حاملي  هم  مبن  مقارنة  مساعد(  وأستاذ 
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ويفسر ذلك ان التدريسيي يف اجلامعة من حاملي اللقب العلمي أستاذ وأستاذ مساعد هم من 
يتمتعون مبستوى من احلرية األكادميية  من خالل اخلربة اليت يتمتعون با وشبكة العالقات املهنية 
واألكادميية  واالجتماعية والثقافية وحصوهلم على املناصب اإلدارية واألكادميية  ابعتبارهم أصحاب 
األلقاب العلمية األكرب، مما ينعكس ذلك على ممارساهتم للحرايت األكادميية  ويتحدثون مبا يروه 
اللجان  اختيار  أقسامهم ويف  العليا واألولية ومع األساتذة يف  الدراسات  مناسب مع طلبتهم يف 
العلمية، حىت التعليمات اليت توضع من قبل اإلدارات العليا يف الوزارة توضع لصاحل األلقاب العلمية 
العليا وحتد من احلرية األكادميية  وممارساهتا لدى من هم حاملي األلقاب العلمية )مدرس ومدرس 

مساعد( مما حتتاج هذه املشكالت إىل حلول ومعاجلات واقعية فعلية.
متغري النوع االجتماعي )تدريسني، تدريسيات(	-أ

 توضح املؤشرات اإلحصائية بوجد فروق دالة إحصائًيا يف درجات االستجابة على األداة 
بي التدريسيي مقارنة ابلتدريسيات يف اجلامعات العراقية، إذ وجد أن الوسط احلسايب للتدريسيي 
)21.5( ابحنراف معياري قدره)7.3( والوسط احلسايب للتدريسيات )17.3( ابحنراف معياري 
قدره )5.4( ، وأظهرت نتائج استخدام االختبار التائي لعينتي مستقلتي، وإن الفروق بي متوسط 
القيمة  دال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.05 حيث كانت  والتدريسيات  التدريسيي  درجات 
التائية احملسوبة )3( وهذه القيمة أكرب من القيمة اجلدولية البالغة (2) واجلدول )6( يوضح ذلك .

اجلدول )6( يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري النوع االجتماعي

النوع 
االجتماعي

مستوى داللة القيمة التائية االحنراف املعيارياملتوسط احملققالعدد 
اجلدوليةاحملسوبة 

5024.57.3320.05تدريسيي
7017.35.4تدريسيات

يوضح جدول )6( ان الفروق دالة إحصائيا لصاحل التدريسيي مقارنة ابلتدريسيات ، أي ان 
التدريسيي ميارسون مفهوم احلرية األكادميية أكثر من التدريسيات يف اجلامعات العراقية احلكومية، 
وينضح ذلك ان منظومة  القيم األكادميية  هي جزء من منظومة القيم االجتماعية واليت بعد أساتذة 



24

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اجلامعة ذكور وإانث جزء منها مما ينعكس ذلك على العادات والتقاليد االجتماعية وان التعبري عن 
الرأي وتوضيح السلبيات يف العملية األكادميية  بكل حرية وموضوعية ومهنية يسبب الكثري من 
اإلحراج واملشكالت واملعوقات للتدريسيات مقارنة ابلتدريسيي، لذا يصعب على التدريسية ممارسة 
احلرية األكادميية  داخل اجلامعات وكلياهتا وأقسامها ومراكزها البحثية، لذا حتتاج التدريسيات يف 
مؤسسات التعليم العايل إىل دعم إداري وثقايف وأكادميي يعزز دورها املهين من اجل حتقيق أفضل 
العمل األكادميي وحتقيق االستدامة االجيابية  املنضبطة وفق معاير  مستوى من احلرية األكادميية  

لتلك احلرية األكادميية .
متغري ختصص الكلية )إنسانية، علمية(	-أ

 توضح املؤشرات اإلحصائية ال توجد فروق دالة إحصائًيا يف درجات االستجابة على األداة 
بي التدريسيي يف الكليات اإلنسانية  مقارنة ابلكليات العلمية يف اجلامعات العراقية، إذ وجد أن 
قدره)6.3(  معياري  اإلنسانية )20.15( ابحنراف  الكليات  عليها  اليت حصل  احلسايب  الوسط 
والوسط احلسايب للتدريسيات )19.55( ابحنراف معياري قدره )5.4( ، وأظهرت نتائج استخدام 
االختبار التائي لعينتي مستقلتي، وإن الفروق بي متوسط درجات الكليات اإلنسانية والعلمية غري 
دال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.05 حيث كانت القيمة التائية احملسوبة )2.07( وهذه القيمة 

مساوية من القيمة اجلدولية البالغة )2( واجلدول )7( يوضح ذلك .
اجلدول )7( يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري ختصص الكلية

  ختصص 
الكلية

املتوسط العدد 
احملقق

االحنراف 
املعياري

مستوى داللة القيمة التائية 
اجلدوليةاحملسوبة 

5520.156.32.0720.05اإلنسانية
6519.555.4العلمية

ويوضح اجلدول )7( عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف متغري نوع الكلية إنسانية وعلمية يف 
ممارسة التدريسيي يف هذه الكليات، وهذا يوضح ان ختصص الكلية سواء كان علمي أو أنساين 
واليت تعكس ختصص التدريسي واألكادميي الذي يعمل يف هذه الكليات وهذا التخصص العلمية 
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التدريسي يف الكليات احلرية األكادميية، أوقد يواجهون  واإلنسانية  ال يؤثر على ممارسة الكادر 
صعوبة يف حتقيق وممارسة احلرية األكادميية يف مؤسساهتم اجلامعية والبحثية أي ان مستوى ممارسة أو 
عدم ممارسة هذا املفهوم للتدريسيي يف هذه الكليات العلمية واإلنسانية متشابه ال خيتلف سواء يف 
حالة إمكانية حتقيق احلرية األكادميية أو عدم حتقيقها، وهذا يبي ان ختصص الكلية ليس متغري مؤثر 
يف ذلك  وتوضح املؤشرات اإلحصائية ان التدريسي والتدريسية ميارسون مفهوم احلرية األكادميية 
يف حماضراهتم ونشر حبوثهم واملناقشات العلمية اليت يشاركون يف عضويتها ابملستوى اجليد وال توجد 
مؤثرات ومعوقات يف ممارسة هذه اخلطوات فيما خيص نوع الكلية وختصصها سواء علمي أو أنساين 

أو قدي يكون العكس أحياان.
متغري سنوات اخلربة التدريسية من )6-1(اعوام ومن )12-6( عام	-أ

  توضح املؤشرات اإلحصائية أدانه بوجد فروق دالة إحصائًيا ولصاحل أجملموعه الثانية على 
األداة بي التدريسيي من لديهم سنوات خربة من )6-1( أعوام ابعتبارهم ميثلون اجملموعة األوىل 
مقارنة ابلتدريسيي من لديهم سنوات خربة من )12-6( عام وهم ميثلون اجملموعة الثانية ، إذ 
وجد أن الوسط احلسايب للمجموعة األوىل بلغ )18.05( ابحنراف معياري قدره)4.7( والوسط 
احلسايب للمجموعة الثانية بلغ )24.17( ابحنراف معياري قدره )7.4( ، وأظهرت نتائج استخدام 
االختبار التائي لعينتي مستقلتي، وإن الفروق بي متوسط درجات إفراد العينية دال إحصائًيا عند 
مستوى داللة 0.05 حيث كانت القيمة التائية احملسوبة )3( وهذه القيمة أكرب من القيمة اجلدولية 

البالغة )2( واجلدول )8( يوضح ذلك .
اجلدول )8( يبني نتائج االختبار التائي للفرق بني اجملموعتني ملتغري سنوات اخلربة الدراسية

 سنوات اخلربة 
التدريسية

املتوسط العدد 
احملقق

االحنراف 
املعياري

مستوى داللة القيمة التائية 

اجلدوليةاحملسوبة 

1-66018.054.7320.05
 6-126024.177.4

اخلربة  متغري  يف  إحصائيا  دالة  فروق  وجود   )8( جدول  يف  اإلحصائية  املؤشرات  توضح 
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التدريسية ولصاحل التدريسيي ممن لديهم خربة تدريسية من )12-6( عام، يبي ذلك ان متغري 
سنوات اخلربة التدريسية مؤثر يف درجة ممارسة التدريسيي مفهوم احلرية األكادميية مقارنة مبن هم اقل 
ويوضح ذلك ان عامل اخلربة األكادميية مؤثر يف حتقيق مفهوم احلرية األكادميية يف مؤسسات التعليم 
العايل وهذا املؤشر يؤثر على البيئة اجلامعية ملن هم دون سنوات اخلربة املتحققة وهذا يبي ان هذا 
الفرق ولصاحل من لديهم خربات انبع من الرتاكم الوظيفي وعدد النشاطات واملهام املنجزة واملناصب 
اليت وصل إليها التدريسي واخلربة املعرفية يف التدريس ونشر البحوث واإلشراف على طلبة الدراسات 
واملشاركة يف اللجان العلمية واإلدارية واملناقشات العلمية لرسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه كل 
هذا الرتاكم مع سلسلة وشبكة العالقات املهنية واألكادميية واملهنية يف اجلامعات واليت منحت من 
لديهم سنوات عمل جامعي مساحات من احلرية األكادميية سواء كان مساحات مفتوحة أو حمددة 
وهذا أوضحته تلك املؤشرات وتنعكس سلبا على من لديهم سنوات قليلة يف العمل األكادميي، 
مما حيتاج إىل إعادة النظر يف هذه املعاير وجعلها أكثر مرونة ومشولية تعزز العمل اجلامعي من اجل 
عن  النظر  بغض  األكادميي  الوسط  األعضاء يف  من مجيع  ممارسته  ميكن  أكادميي  مفهوم  حتقيق 
سنوات اخلدمة اجلامعية خاصة يف ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي وتوفر األدوات اجلامعية 
وجماالهتا  حماورها  خمتلف  األكادميية  احلرية  ممارسة  أكادميي  لكل  تسمح  اليت  والرقمية  واألكادميية 

وبشكل منضبط ومعتدل، وتكون الفرص متاحة إمام اجلميع يف الوسط األكادميي.
التوصيات:

تعمل إدارة اجلامعات على رفع مستوى الوعي ابحلرايت األكادميية وتشجيع ممارستها لدى . 1
أعضاء هيئتها التدريسية من خالل عقد الندوات، وورش العمل، وتنظيم املؤمترات، وإصدار 
املطبوعات اليت تتبىن وتشجع على ممارسة احلرايت األكادميية وميكن القيام بذا الدور ابملشاركة 

مع املنظمات الدولية املهتمة حبقوق اإلنسان واحلرية األكادميية.
وضع نصوص قانونية صرحية وواضحة حتمي احلرية األكادميية كحق من احلقوق الشرعية واملهنية . 2

واألكادميية لألستاذ اجلامعي ووفق ضوابط ومعايري لضمان االلتزام بقيم العلم وأخالقياته ويف 
التفاعل مع الطلبة واجملتمع اخلارجي.

السماح إبنشاء مجعيات أو احتادات أو نقاابت يف كل جامعة تتمثل مهمتها يف محاية احلرية . 3



27

مظاهر احلرايت األكادميية .. ممارستها ودرجتها يف اجلامعات العراقية

األكادميية لعضو هيئة التدريس يف اجلامعة .
وعضوية . 4 اجلامعي  األستاذ  مبهام  تتعلق  اليت  املواد  وتعديل  اجلامعية(  )اخلدمة  قانون  مراجعة 

هيئة التدريس والتعيي وختليصه من الغموض وااللتباسات، ابإلضافة إىل إدخال مواد جديدة 
تتعلق ابلتطوير والنمو املهين لألستاذ اجلامعي وتقييم األداء واحلرية األكادميية لتصبح اجلامعة 
ابإلضافة إىل كوهنا مؤسسة علمية واجتماعية فهي جهاز تدريب إلشباع حاجات ومطالب 

سوق العمل .
املتعلقة . 5 القرارات  خصوصا  اجلامعية  القرارات  صنع  يف  التدريسية  اهليئة  اعضاء  مشاركات  زايدة 

أبقسامهم، إذ يتم اعتماد التصويت على هذه القرارات وعدم اقتصارها على القيادات العليا فقط.
رفع مستوى املسؤولية لدى األستاذ اجلامعي وتفويض بعض الصالحيات لديه وإعطائه احلرية . 6

احلرية  مفهوم  وحتقيق  املهنية  ذاته  بتحقيق  تشعره  واليت  واألكادميية  املهنية  مسؤولياته  بتطبيق 
األكادميية.

العليا . 7 التعليمية  واإلدارة  احلكومات  قبل  من  والبحثي  العلمي  اإلنتاج  وتشجيع  الدعم  توفري 
لتطوير  املايل  التمويل  توفري  البحثية مع  واملراكز  الكليات  أقسام  التدريسية يف  اهليئة  ألعضاء 
البحوث وإعدادها واختيار عناوينها وجماالت تطبيقها بكل حرية ومهنية وبدو قيد ونشر النتائج 
العقيقية بكل مصداقية ابجملالت العلمية مما حيقق التطبيق احلقيقي ملفهوم احلرية األكادميية يف 

الوسط اجلامعي.
إطالق مبادرة وطنية من ثالث أطراف ترعى معايري احلكومة يف إدارهتا ) احلكومة واجملتمع . 8

املدين االجلامعات.طاع اخلاص( من اجل إعادة أتهيل قطاع البحث العلمي واالستفادة من 
اإلمكانيات والقدرات الوطنية من خالل ممارسة احلرية األكادميية وتوطي املعرفة.

املقرتحات
إجراء دراسة مشابة تقارن بي احلرايت األكادميية وعالقتها ابالغرتاب املهين لدى أعضاء هيئة . 1

التدريس يف اجلامعات احلكومية واجلامعات األهلية .
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إجراء دراسة تبي العالقة بي احلرية األكادميية واإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس . 2
يف اجلامعات .

اهليئات . 3 اعضاء  لدى  الوظيفي  اباللتزام  وعالقتها  األكادميية  احلرية  بي  تربط  دراسة  اجراء 
التدريسية.

اجراء دراسة عن احلرية األكادميية وعالقتها ابلرتاكم املعريف املتحقق لدى طلبة الدراسات العليا. . 4
اجراء دراسة بعنوان نظام اإلدارة العليا للتعليم اجلامعي وعالقته بدرجة ممارسة احلرية األكادميية 

يف اجلامعات العراقية. البشرية. 
البشرية يف . 5 املعرفية للمخرجات   اجراء دراسة بعنوان دور احلرايت األكادميية حنو االستدامة 

اجلامعات العراقية.

املصادر 
أبو محيد، ندى)2017( احلرية األكادميية يف اجلامعات السعودية، ط1، مكتبة جامعة امللك . 1

سعود، الرايض.
أمحد، عزت، وآخرون،) 2013( احلرايت األكادميية  واستقالل اجلامعات املصرية بي سياسة . 2

القمع وغياب الرؤية، القاهرة: مؤسسة حرية الفكر والتعبري ، ط 1 ، ص24.
لدى . 3 األكادميية  احلرايت  مفهوم  قياس   )2013( الشيخ  عماد  وداود،  جواد  مظفر  امحد، 

تدريسي جامعة بغداد ، جملة جامعة تكريت للعلوم ، اجمللد )20( العدد )12(، ص )-365
.)398

حتياليت، خرية )2017( احلرية األكادميية يف اجلزائر ودورها يف املنظومة اجلامعية واجملتمعية على . 4
عينة من األساتذة والباحثي جبامعة مستغامن، جملة العلوم االجتماعية، جامعة عبد احلميد بن 

ابديس مستغامن، اجلزائر، اجمللد الرابع، العدد السادس، ص)79-91(.  
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حلواين، فادية مليح )2013( احلرية االكادميية والتعليم العايل يف سوراي اتريخ – مقومات- . 5
واقع افاق، جملة جامعة دمشق، اجمللد )29( العدد )3(، ص)11-45(.

اخلرابشة، عمر حممد عبد هللا )2017( درجــة ممارســة أعضاء هيئة التدريس يف جامعــة البلقاء . 6
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املالحق
املؤشرات اإلحصائية والرسم البياين للهدف األول ملستوى احلرية األكادميية املتحقق يف 

اجلامعات العراقية احلكومية

املتوسط الفرضياالحنراف   املعيارياملتوسط احلسايبالعينة

12076.1614.0590

24 
 

120 61.76  .0514  90 

 
 

 مؤشرات الهدف الثاني  
 البياني لمتغير اللقب العلمي المؤشرات اإلحصائية والرسم 

االنحراف   المتوسط المحق   العدد اللق  العلمي 
 المعياري 

 6.26 18.6 60 أستا  وأستا  مساعد 

 3.54 15.1 60 مدر  ومدر  مساعد

 

 
 
 

 والرسم البياني لمتغير النوع االجتماعي  المؤشرات اإلحصائية
 االتحراف المعياري  الحسابي المتحق المتوسط  العدد النوع  
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مؤشرات اهلدف الثاين 
املؤشرات اإلحصائية والرسم البياين ملتغري اللقب العلمي

االحنراف املتوسط احملققالعدداللقب العلمي
املعياري

6018.66.26أستاذ وأستاذ مساعد
6015.13.54مدرس ومدرس مساعد
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120 61.76  .0514  90 

 
 

 مؤشرات الهدف الثاني  
 البياني لمتغير اللقب العلمي المؤشرات اإلحصائية والرسم 

االنحراف   المتوسط المحق   العدد اللق  العلمي 
 المعياري 

 6.26 18.6 60 أستا  وأستا  مساعد 

 3.54 15.1 60 مدر  ومدر  مساعد

 

 
 
 

 والرسم البياني لمتغير النوع االجتماعي  المؤشرات اإلحصائية
 االتحراف المعياري  الحسابي المتحق المتوسط  العدد النوع  
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املؤشرات اإلحصائية والرسم البياين ملتغري النوع االجتماعي

االحتراف املعيارياملتوسط احلسايب املتحققالعددالنوع االجتماعي 
5024.57.3تدريسيني
7017.35.4تدريسيات
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25 
 

 االجتماعي  
 7.3 24.5 50 تدريسيين
 5.4 17.3 70 تدريسيات

 

 المؤشرات اإلحصائية والرسم البياني لمتغير تخصص الكلية 
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 االنحراف المعياري  المتوسط المحق  العدد   تخصص الكلية   
 6.3 20.15 55 اإلنسانية
 5.4 19.55 65 العلمية 

املؤشرات اإلحصائية والرسم البياين ملتغري ختصص الكلية

االحنراف املعيارياملتوسط احملققالعدد   ختصص الكلية
5520.156.3اإلنسانية
6519.555.4العلمية
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 االجتماعي  
 7.3 24.5 50 تدريسيين
 5.4 17.3 70 تدريسيات

 

 المؤشرات اإلحصائية والرسم البياني لمتغير تخصص الكلية 
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 االنحراف المعياري  المتوسط المحق  العدد   تخصص الكلية   
 6.3 20.15 55 اإلنسانية
 5.4 19.55 65 العلمية 



34

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املؤشرات اإلحصائية والرسم البياين ملتغري سنوات اخلربة التدريسية

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب املتحققالعدد سنوات اخلربة التدريسية
1-66018.054.7

 6-126026.177.4

26 
 

 سنوات الخبرة التدريسيةالمؤشرات اإلحصائية والرسم البياني لمتغير 
 االنحراف المعياري  حق مت الالحسابي المتوسط  العدد   الخبرة التدريسية سنوات

1-6 60 18.05 4.7 
6-12   60 26.17 7.4 
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