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 ملخص

أخالقيات مهنة التعليم التي يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام إلى هدفت الدراسة التعرف 

طالبة من طالبات الدبلوم التربوي في جامعة ( 63)، وتكونت عينة الدراسة من بمهام التدريس

. دالالت صدقها وثباتها، وتّم التحقق من واستخدمت االستبانة لجمع بيانات الدراسة، طيبة

يلتزم بأخالقيات العمل بدرجة مرتفعة من جميع الجوانب عند الجامعي أظهرت النتائج أن األستاذ 

وتنظيم االمتحانات، وكان أعالها من الجانب  م الطالباتيوفي تقي القيام بمهام التدريس،

ً يسمح بمراجعة الشخصي ، كما أنه يهتم بتوجيه طالباته إلى مصادر المعرفة المختلفة، وأيضا

، كما أظهر العدل والمساواة في معاملة طالباته إلى أنه يتحرىنتائج االمتحانات، باإلضافة 

النتائج عدم وجود فروق في وجهات نظر الطالبات في جميع مجاالت ممارسة أعضاء هيئة 

 الباحثة أوصتوفي ضوء النتائج ، التدريس ألخالقيات مهنة التدريس تبعاً لمتغير السنة الدراسية

 القرارات الجماعية. اتخاذعلى  نوتشجيعه الباتهالجامعي لط األستاذ مشاركةبضرورة 

 .، طالبات الدبلوم التربوياألستاذ الجامعي، أخالقيات مهنة التدريس الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This study aimed to identify the degree of practicing the ethics for 

university teaching profession by a university professor as viewed by the 

educational diploma female students at Taibah University. The sample of 
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the study consisted of (63) female students of educational diploma in 

Taibah University, the questionnaire was used to collect the study data 

and the validity and reliability were achieved, the results showed that the 

university professor is committed to work ethically with a high degree in 

all aspects when carrying out teaching duties, in evaluating students and 

organizing examinations, the highest degree is the personal side.  It is 

interested in directing students to different sources of knowledge; also it 

allows to review the results of examinations. The results showed that 

there are no differences in the views of female students in all areas of the 

degree of practicing the ethics for university teaching profession by a 

university professor due to the variable of the academic year, and in light 

of the results, the researcher recommended that professor should 

participate with his students and encourage them to make collective 

decisions 

Keywords: University Professor, Ethics of Teaching, educational 

diploma students. 

 

 المقدمة

كسب العلم الفرد القدرة على تطوير التفكير واكتساب المهارات وهو وسيلة للتطور والتقدم ي  

ع وهو الوسيلة الوحيدة مجتمحيث أن العلم جزء من حضارة ال ،رقي ونمو المجتمعات وأساس

التعليم و العلم لذلك أصبح والبيئي واالقتصادياإلجتماعي مشاكل المجتمع على الصعيد لمواجهة 

إهتمام موضع  وتزويد الطلبة بالمعارف للنهوض بالمجتمع وقيادة عمليات التغير والتطوير

 .من أهداف التنمية الشاملة في جميع الدولعالمي و

النهضة الحقيقية في أي مجتمع فإن  اللبنة األساسية في بناء اإلنسانأنه  عليمأهمية الت وترجع

، لهذا واالقتصاديةاإلجتماعية تعليم محور أساسي لنجاح خطط التنمية الويمثل  تم دون التعليمتال 

مهنة التعليم مكانة عالية بين المهن إذ يرتبط تطور أي مجتمع وازدهاره بجودة إحتلت السبب 

فيه، ويعد التعليم ضرورة ملحة ومهنة ذات رسالة خاصة، فهي المهنة التي تحقق أهداف  التعليم

المجتمع وتعتبر المصدر األساسي الذي يمهد للمهن األخرى ويمدها بالكوادر المؤهلة علمياً 

يمتد  التعليمي بل الموقفبإنتهاء وفنياً وأخالقياً، وال تنتهي العالقة بين المعلم والمتعلم وإجتماعياً 

يقوم به المعلم أصبح من المهم التعرف على  ثيرها على شخصيتهم ومستقبلهم، وألهمية ماتأ

 (.Dashash, 2014)يات من يقوم بعملية التعليم ووظائف ومسؤوليات وأخالقأدوار 
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ً األخالق منطق تعدحيث  تحمل في مضمونها  حياة تنظم المجتمع ومؤسساته ومهنةلل ا

فلكل مهنة دستور أخالقي يلزم  ،يتحلى بها على اإلنسان أنال التي يجب العادات والقيم واألفع

 األخالق تنظمالتي ومهنة التعليم كغيرها من المهن  ،واألفعالأصحابها بمجموعة من القيم 

مع غيرهم من العاملين في تنظم سلوك المعلمين و في البيئة التعليميةئها السلوك العام ألعضاو

 ،وتطورها وبقائهاإستمراريتها افظ األخالق على مهنة التعليم وتضمن تحو ،األخرى القطاعات

ً  األخالق منل تجع كما ً في التعامل مع طلبته  على مهنته وإقباالً  المعلم أكثر حبا وناجحا

ً أكثر ،ومجتمعه ثقة طالبه وزمالئه إكتساب قادر على  للمجتمعإنتماًء  وتجعل منه شخصا

ً  ى التكيف معهوأكثر قدرة علورؤسائه بالعمل  ً  وتشكل لديه رقيبا ويرتقي بمستواه  داخليا

ً وواجب على المعلمين ، لهذا يعدالتعليمي -Al) االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم أمراً ضروريا

Zoubi, 2013.) 

 وهي المرحلة التي فيها المرحلة األخيرة،التعليم الجامعي  ، يمثلالتعليم مراحل متتاليةيعد و

 ،فيتولى األستاذ الجامعي القيام بعملية التدريس بعد المعلم في المدرسة ،المطلوبتحقق التقدم 

 والتربوي والفكري العلمي العطاء منبعو في الجامعات المحورية القيمة يويعد األستاذ الجامع

 األساسي ومحركها الجامعة عقل يشكل هكما أن اإلطالق، على الناجحة الجامعات أصول وأهم

لألستاذ الجامعي قيمة وأهمية كبير في فاعلية قيام الجامعة  ،والتربوي العلميالتميّز  نحو

األستاذ الجامعي بأخالقيات مهنة إلتزام هنا تكمن أهمية بأدوارها التعليمية والتربوية واإلرشادية 

ً أنه التعليم حيث  مع طالبه فيسهم في تكوين شخصيتهم وينمي قدراتهم  كبيراً  يقضى وقتا

 & Ghalebالمهارات المهنية المتخصصة )يزودهم بكم من المعارف والمعلومات وومواهبهم و

Alem, 2008.) 

 مشكلة الدراسة

في  تراجع المستوى التعليمي الملحوظ ظهرت العديد من مشكالت التعليم التي أدت إلى

قدرة دم ذلك نتيجة لع يعودو البيئة الجامعية التي تضم العديد من المجتمعات والعادات المختلفة،

األستاذ الجامعي في بعض األحيان من ضبط سلوكه بحيث يتناسب مع هذه العادات المختلفة، 

 لمهنة التعليم بسبب غياب أخالقيات مهنة التعليم والفهم الصحيح لهااإلنتماء  باإلضافة إلى ضعف

ً منه للقيام بهذه الدراسة ةدفع الباحث ، مماباألخالقوإنصراف اإلهتمام  همية الدور ألا وإدراكا

آفاق اإلبتكار الذي تقوم به الجامعة متمثلة بالهيئة التدريسية في المساهمة في تنوير العقول وفتح 

ً واإلبداع، حيث  التحدث عن من يعمل في قطاع  عندتعد األخالق ضرورة كبرى خصوصا

ي أساس التعليم، ألن هذه المهنة هي محور بناء شخصية اإلنسان بأبعادها كافة، واألخالق ه

، وجاءت هذه الدراسة للكشف عن مستوى ممارسة األستاذ الجامعي وإنفعاالته سلوك الفرد

  ألخالقيات مهنة التدريس الجامعي من وجهة نظر طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة.

 أسئلة الدراسة

 اآلتيين:عن السؤالين  اإلجابةعن  تتلخص مشكلة الدراسة
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ذ الجامعي ألخالقيات مهنة التدريس الجامعي من وجهة نظر ممارسة األستا مستوىما  .1

 طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة؟ 

لمدى التزام األساتذة  طالباتتقدير الفي درجة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  له .2

 ؟السنة الدراسية() لمتغيربأخالقيات مهنة التعليم تعزى 

 أهداف الدراسة

 م األساتذة في جامعة طيبة بأخالقيات مهنة التعليم.التزا مستوىالتعرف إلى  .1

معرفة دور متغير السنة الدراسة على درجة ممارسة األستاذ الجامعي ألخالقيات مهنة  .2

 .التدريس الجامعي من وجهة نظر طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة

 أهمية الدراسة

عين وأساتذة جامعة طيبة باألخص، ماألساتذة الجابأهمية هذه الدراسة كونها تهتم  تتجسد

ً  تشكل دافعاً حيث  كما أنها تتناول ، ةلهم للوقوف عند مواطن الخلل وإجراء التعديل الالزم قويا

ً بسبب الحاجة الماسة لدراسة  ً والمعلمين خصوصا ً يهم كل تربوي عموما ً حيويا موضوعا

رها نحو األفضل، وقد تكشف بها وتطويواإللتزام ممارسة أخالقيات المهنة وتفعيل ممارستها 

حيث وجهة نظر طالبات الدبلوم التربوي، أوجه القصور األخالقي لدى أساتذة جامعة طيبة من 

هذه الدراسة معلومات مهمة تبين مدى التزام أساتذة جامعة طيبة بأخالقيات مهنة  لهم توفر

ها لتحقيق بواإللتزام  منظومة أخالقية وبناءً للعمل على تخطي هذا القصور األخالقي ، التدريس

فيها  ويأمل الباحث أن تفتح هذه الدراسة مجاالً لدراسات الحقة يتمّ أفضل المخرجات العلمية، 

تثري المكتبة العربية أن ، ومن جوانب جديدة أخالقيات مهنة التدريس تناول الموضوع

 تجاهل ما تحتاج إذ أن لألخالق أهمية كبيرة لذا ال يمكنجموعة األبحاث للمعرفة النظرية، وم

 .إليه عملية التعليم بكافة مراحلها وباألخص مرحلة التعليم الجامعي

 حدود الدراسة

 :في السعودية.–جامعة طيبة  حدود مكانية 

  :م2018الفصل الدراسي الثاني للعام حدود زمانية. 

  :طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة.حدود بشرية 

 مصطلحات الدراسة

: هو الشخص الذي يحمل رتبة أكاديمية في الجامعة، وهو الذي يقوم معياألستاذ الجا

يقوم بدور المرشد أنه عملية التدريس بعمليات البحث العلمي وخدمة المجتمع، كما  باإلضافة إلى

للطالب في أمور أكاديمية أو غير أكاديمية، وتتنوع مؤهالتهم العلمية ما بين الدكتوراه 
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 تتنوع تخصصاتهمو س كما تختلف سنوات الخبرة من عضو ألخروالماجستير والبكالوريو

(Barhoum, 2006.) 

أفراد  سلوكوالمعايير التي تعد مرجعاً ل هي مجموعة من المبادئ: أخالقيات مهنة التدريس

ً أم سلباً  مهنة التعليم، بحيث يتم من خالل هذه المعايير والمبادئ تقييم أدائهم سواءً  أكانت إيجابا

(Al-Sakarna, 2009.)  

 اإلطار النظري

عبر األخالق عن مجموعة من القيم التي يتفق ويتعارف عليها أفراد مهنة ما حول ما هو ت  

عدل ومقبول في نظرهم، وما يعتبرونه أساساً لتعاملهم وتنظيم أمورهم وسلوكهم في إطار المهنة 

كال مختلفة تتراوح بين ألي خروج عن هذه األخالق بأشإستيائه وإستنكاره ويعبر المجتمع عن 

( Al-roomy, 2009)الرومي . وأكد (Hammad, 2004)عدم الرضا والمقاطعة والعقوبات 

القواعد والسلوك يلتزم بها اإلنسان الذي يعيش في جماعة وتغلب مجموعة من  األخالقعلى أن 

ً بإستمرار ميل من الميول على غيره  كما  .وهو صفة نفسية، والمظهر الخارج له يسمى سلوكا

من األخالق العامة إال أنها  األخالق المهنية جزءً ( أّن Hamadnah, 2012)حمادنة وذكر 

ً  طويالً  والمهنة هي وظيفة تتطلب إعداداً  مهنة معينة، التوجه نحوبتمتاز  ً  نسبيا على  ومتخصصا

 محددة. بروابط أخالقيةمستوى التعليم العالي يربط أعضاؤها 

ر الشامل الذي يحكم التصرفات واألفعال تجاه شيء ما، بحيث اإلطا هيوأخالقيات العمل 

توضح ما هو مقبول أو صحيح وما هو مرفوض أو خاطئ بشكل نسبي، في ضوء المعايير 

ً يتجاوز االلتزامات، وتقاس  ً متوقعا السائدة في المجتمع، فالمسؤوليات األخالقية تشمل سلوكا

 ,Al-woichiبالقوانين واألنظمة المعمول بها ) األفرادإلتزام أخالقيات العمل من خالل مدى 

2013.) 

ع ومدى وعيه، حيث تحقق أهداف مهن التي ترتكز عليها ثقافة المجتممهنة التعليم من الو

به، لذا فهي تتطلب من أصحابها أخالقاً حسنة والتزاماً والنهوض المجتمع وتساعد على نموه 

ن والمسؤولية تجاههم، ويهدف التعليم إلى إثارة بقواعد معينة، باإلضافة إلى الشعور باآلخري

الدافعية لدى المتعلم، حيث أنه يعد نشاط تواصلي يسهل عملية التعليم، عن طريق عمل مجموعة 

 & Mariiمن القرارات والنشاطات التي يتفاعل معها الطلبة من أجل تحقيق األهداف المنتظرة )

Alhilah, 2002.)  

صلي يهدف إلى إثارة الدافعية لدى المتعلم وتسهيل تعلمه ويتضمن والتعليم هو النشاط التوا

علم يهتم أنه مجموعة من النشاطات القرارات التي يتخذها المعلم في الموقف التعليمي، كما 

ً بدراسة طرق التعليم  أجل الموقف التعليمي التي يتفاعل معها الطلبة من  وبأشكال تنظيم تقنيا

 (.Dashash, 2014) تحقيق األهداف المنتظرة

ً لسلوك أفراد المهنة، أ التي تعدوالمعايير من المبادئ  مجموعة وأخالقيات المهنة ساسا

أخالقيات مهنة و، أحكامها بها، ومراعاتها، وعدم الخروج عنواإللتزام إتباعها،  بحيث يتم



 ......"ـ ــــــــ "درجة ممارسة األستاذ الجامعي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 358

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 3)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ة ذاتية التعليم ضرورة يلتزم بها المعلمون فهي من أهم المؤثرات في سلوك المعلمين، ومرجعي

 ً ً  يسترشدون بها، ورقيبا يقّومون بواسطته ممارستهم المهنية وعالقاتهم مع الطلبة داخليا

منظومة القيم والسلوكيات  كما أنها تتكون منوالمعلمين والمجتمع، وتساعدهم في أداء واجباتهم، 

-Al) عامةوال في تعامالتهم في حياتهم الوظيفية التي يفترض أن يتحلى بها المعلمون ومعلمات

Salman, 2012.) 

وتقسم أخالقيات إي مهنة إلى أخالقيات عامة وهي أخالقيات مشتركة بين جميع المهن مثل 

الصدق واألمانة وحسن المعاملة، وأخالقيات خاصة وهي التي تختص بكل مهنة على حدا حيث 

كما  ،خاصة أن كل مهنة تواجه مشكالت خاصة ولكل مهنة طبيعة مختلفة لذلك تحتاج ألخالقيات

المصادر الدينية فدينية وتشريعية،  مصادر أخالقيات مهنة التعليم إلى مصادر وتّم تصنيف

التشريعية مستمدة من التشريعات أما المصادر والسنة النبوية،  ،مستمدة من القرآن الكريم

ية والقوانين واألنظمة المعمول بها فهي تحدد للموظفين في مهنة التعليم الواجبات األساس

 (.Hamadnah, 2012) المطلوب تنفيذها والتقيد بها

يجب على كل العاملين في  التيواألخالقيات المبادئ  تحتوى العديد منسالة التعليم رو

اإلخالص بالعمل والحفاظ على المال العام، لي في التحو إليها،االنتماء و ،االلتزام مجال التعليم

حيث تقوم مهنة التعليم على  منها أخالقيات مهنة التعليمالتي تنبثق  المتبادلواإلحترام والثقة 

 ،والعاملين في المهن األخرى ،واالحترام المتبادل بين كافة العاملين في هذه المهنة ،الثقة أساس

 والتعليمي، ،وبين المعلمين وطلبتهم والمجتمع، وذلك من خالل ممارستهم للعمل التربوي

حقوق اإلنسان دون االلتفات إحترام مهنة التعليم تقوم على  والتنوع حيث إن ،احترام التعدديةو

، كما يحرص على الموضوعية في ممارسته إلى دينه أو لونه أو جنسه أو انتمائه السياسي

المعلم قدوة ألن  طنة والسلوك المنضبط،االموباإلضافة إلى وسلوكياته في كافة القضايا، 

ً يحتذي بثقة عن العقيدة حرص أن يلتزم باألخالق الحميدة المني به كافة أفراد المجتمع وأنموذجا

 .(Al-Salman, 2012) وثقافة المجتمع

المعلم  ( بعض األخالقيات التي يجب أن يلتزم بهاAl-roomy, 2009ذكر الرومي )كما 

يحسن وأن ومتواضعاً، منها أن يكون مخلصاً في التعليم وصادقاً وأميناً وصابراً وحليماً ومتأنياً 

ً وحاسماً حسب ما يتطلبه الموقف ة المواقفإدار ً أو حازما ً ولطيفا ن يكون ، وأفيكون رحيما

، وأن يكون عادالً رسالة األساسيةالتربية األجيال فهي لى اإلفادة ونشر القيم واآلداب وحريصاً ع

يجب أن يكون وا م، كن يعتبرهم أبنائه ويحرص على إعدادهم كما ينبغيفي معاملة طالبه وأ

ال يقصر في واجباته وال يبخس حق  شجاع في قول الحق ولو على نفسه المظهر دائماً حسن 

 يتقبل النصيحة ويحب لغيره ما يحب لنفسه.غيره 

فعند الحديث عن مهنة المعلم من الضروري النظر في القضايا األخالقية العالمية المعاصرة 

العمل في مهنة التعليم بشكل خاص أخالقيات إستخدام في التعليم والبحث التربوي، ألن تعزيز 

التعليم األخالقي يساعد  الممارسات المدرسية، كما أنيعمل على دعم السياسات والبرامج و
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وغيرها من الثقافات  ،والوعي بثقافاتهم الخاصة ،الطلبة على تطوير المعرفة العميقة

Gluchmanova, 2015).)  

يات مهنة التعليم تعود لكونها أم المهن ( أن أهمية أخالقAl-Faleh, 2007الفالح ) ويرى

وتطور الفكر التربوي، وضرورة تنشئة  ،وأخالقياته ،وهي مهنة ذات رسالة تكون فلسفة المجتمع

وتعتمد هذه المهنة بشكل أساسي كما  والرتقاء بهم للنهضة والتقدم. ،أجيال على أسس أخالقية

ً  يطلق عليه الذيعضو هيئة التدريس  ( علىBawab, 2014يرى بواب ) األستاذ  اسم أيضا

العملية التربوية إنجاز العمود الفقري الذي ال غنى عنه في أنه إذ " الجامعي أو المحاضر

يف العقول وتشكيل وصياغتها الصياغة المناسبة للطلبة بحيث تنتج أحسن النتائج وأقواها في تثق

ل للمعرفة والمسؤول عن العملية ، واألستاذ الجامعي هو المرشد والموجه والناقالمواطن الكفء"

والتجاهات  ،والعادات ،المصادر التي تكسبهم المهاراتوأحد التعليمية، وهو المسير للطلبة 

 .المرغوب فيها

فهو من  بشكل كبير، وتحقيق أهدافها على األستاذ الجامعي ،مؤسسات التعليم نجاح ويعتمد

 ساسي في وصول الجامعات إلى غايتهاأو حيث يسهم بشكل فعال ،أهم أركان التعليم العالي

، الطالبوإتجاهات وف لتكوين خبرات اإلمكانيات والفرص ويهيئ الظرويستغل كل  وأهدافها

 وال يقتصر دور األستاذ الجامعي في نقل وتوصيل المعلومة بل يجمع بين مهام التعليم والتربية

(Shook & Al-Ajeel, 2010.)  الجامعي على مجموعة من  يعتمد التدريسباإلضافة إلى ذلك

المهارة تساعد في نجاح العملية التدريسية منها  والنفسية التيواإلجتماعية الخصائص الشخصية 

 ،والضمير الحي ،التدريس الجامعيالنفسي، والرغبة في واإلتزان اللغوية والذكاء، والمنطق، 

 Abuالتعليمية ) الخبرة في الوسائلو ،وان يكون قدوة حسنة لطالبه ،سنةوالسمعة الح

Humaidan & Sawaqed, 2008.) 

 ،ونامية محبة للعلم ،ترتكز أهداف التدريس الجامعي على بناء شخصية علمية مبتكرةو

والمعلومات، ومن أهداف التدريس الجامعي أيضا تنمية قدرة  ،المعارفإكتساب وليس فقط على 

وممارسته بما يفيد  ،وتطبيقه ،حقة العلمومال ،واالستمرار في التعليم ،الطالب على التعليم الذاتي

 ،وتنمية مقومات االستقاللية ،وأساليبه ،مهارات التفكير العلميوإستخدام  ،تنميةو ،المجتمع

 (.Sokar, 2013) وقدراتها لدى الطالب ،واإلبداعية ،واالبتكارية

لطالب أن عضو هيئة التدريس يحمل مسؤولية بناء ا إلى( Al-Anzi, 2015العنزي )يشير 

يحمل مسؤولية إعداد  اوإعداد الكوادر المؤهلة لخدمة المجتمع كم ،الجامعي لعصر العولمة

ً  ،ومتطلبات المواطنة ،الطالب لتلبية حاجات  ،والمجتمع، ومساعدة الطالب على النضج علميا

قة وتحديد طري ،ةوتعريف الطالب على المادة الدراسيإيجابية وتوفير بيئة تعليمية وإجتماعياً، 

 ،ورغبتهم في التعلم ،وزيادة دافعية الطالب ،والحفاظ على التراث الثقافي ،التدريس المناسبة

وعملية للمقررات  ،علمية قيمة وإعطاء، وإبتكاراتهم ،وإبداعاتهمإنجازاتهم، وتشجيعهم لزيادة 

 يقوم األستاذ الجامعي بالتدريس واإلشراف عل مذكرات التخرجو التي يقومون بتدريسها.
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األبحاث باإلضافة إلى تحضير االمتحانات وتقويم الطلبة، كما يقوم بمهام أخرى متعلقة بإرشاد و

 (.Bawab, 2014)هم وتأليف الكتب ووضع المقررات الطلبة في جميع نواحي حيات

حماس األستاذ الجامعي لتطوير طرق التدريس وأساليبه من المعوقات إنخفاض  كما يعد

ساس الذي يؤثر تماد الترقية في السلم الوظيفي كاألاعو ،يس الجامعيي تواجه عملية التدرالت

ليس وأنه على دافعية األستاذ لتحسين تدريسه، كما أن قناعات األساتذة بفاعلية الطرق القديمة 

لكن ال يمكن  ،يواجه عملية التدريسطرق جديدة من الممكن أن تشكل عائقاً إستحداث مكان باإل

وترتبط بقدرات  ،ال نسبيةإذ إنَّ طبيعة التدريس الفعَّ  بشكل مطلق دريسالتكم على فعالية الح

وإمكانات المتعلمين واألساتذة والجامعة والمناخ التعليمـي وغيـره مـن مرتكزات العملية التعليمية 

(Abu Watfa, 2002.) 

الصفات األكثر  أن (Abu Humaidan & Sawaqed, 2008د )ذكر أبو حميدان وسواق

قبل الطالب التي يفضلون توافرها في األساتذة الجامعين هي األخالق الحميدة  رغبة من

ً  والثقة بالنفس ،وااللتزام بالمواعيد ،والتسامح ،واألمانة ،كالصدق والتمكن  ،وسعة الثقافة أيضا

والموضوعية في التعامل مع  ،والخبرة الكافية في إيصال المعلومات ،من المادة التي يدرسها

 .المرونة وإبداءتفهم مشاكل الطالب وظروفهم و ،الطالب

 الدراسات السابقة

واألجنبية موضوع أخالقيات مهنة التدريس من جوانب  ،تناولت كثير من الدراسات العربية

 & Kafi, Motallebzadehأجرى ). وكل ما يخص أعضاء هيئات التدريس ،مختلفة

Ashraf, 2018يسية لمدرسي الجامعة وتصوراتهم ( دراسة هدفت التعرف إلى الخبرات التدر

فرداً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي ( 200وتكونت عينة الدراسة من )لألخالقيات المهنية، 

، وتمَّ استخدام استبانة األخالقيات في جامعات إيراناللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية يدرسون اللذين 

النتائج أنَّ مدرسي الجامعات لديهم رؤية أظهرت  لجمع البيانات.في التدريس الجامعي المهنية 

بااللتزام تجاه المتعلمين،  فيما يتعلقوتصورات محدودة حول األخالقيات المهنية في التدريس 

تجاه وااللتزام  تجاه المنظمةتزام االلبومحدودة بشكل كبير فيما يتعلق وااللتزام تجاه المهنة 

ً في االمجتمع،  لتزام أعضاء هيئة التدريس الجامعي بأخالقيات وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

 مهنة التدريس تبعاً الختالف الخبرة.

ممارسات ال( بدراسة هدفت التعرف إلى Nudrat & Mahmood, 2018وقام )

الخصائص الديموغرافية، وتكونت  متغيرات لدى مدرسي الجامعات ودوراألخالقيات المهنية 

ً ومدرسة773عينة الدراسة من ) يعملون في كليات العلوم االجتماعية في ثماني  ( مدرسا

وتم استخدام استبانة لجمع البيانات واشتملت على جامعات في مقاطعة البنجاب في باكستان. 

أنه فيما يتعلق (. أظهرت النتائج التدريس والبحث واإلدارة) ألخالقيات المهنيةل ثالثة مجاالت

، كانت المدرسات أفضل بكثير من ريس البحثفي مجالي التد بممارسات األخالقيات المهنية

لدى  في مجالي التدريس البحث ألخالقيات المهنيةاممارسات وكانت  ،المدرسين الذكور

، كما أشارت النتائج إلى عدم ة العليا أفضل بكثيريالمدرسين والمدرسات ذوي المؤهالت العلم
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ً لممارسات األخالقيات المهنية في  مجال اإلدارة تعزى للمتغيرات وجود فروق دالة إحصائيا

 الديموغرافية. 

( دراسة التعرف إلى درجة التزام أعضاء هيئة Al-Otaibi, 2017أجرى العتيبي )

بأخالقيات المهنة من وجهة نظر طالبها. وتم  في السعودية التدريس في كلية التربية بالدوادمي

ً وطالبة. 439نة الدراسة )استخدم المنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، وتكون عي ( طالبا

أظهرت النتائج أنَّ درجة التزام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأخالقيات 

المهنة من وجهة نظر طالبها جاء بدرجة مرتفعة، وجاءت أخالقيات المهنة المتعلقة بمجال 

هيئة التدريس بدرجة مرتفعة،  السلوك الشخصي والتعليم والتعلم والعالقات اإلنسانية ألعضاء

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات الطلبة لدرجة التزام أعضاء 

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأخالقيات المهنة تعزى لمتغير المستوى األكاديمي 

 م اللغة العربية.لصالح المستوى الرابع، ووجود فروق تبعاً للتخصص لصالح طالب قس

خالقيات المهنية مدى نمو األ( التعرف إلى Das & Kaur, 2014وهدفت دراسة )

( 200من خالل خبرة التدريس. تم اختيار ) في مؤسسات التعليم العالي في البنجاب للمدرسات

، وتم جمع البيانات الباكستانمدرسة جامعية من جامعتين خاصة وحكومية في البنجاب في 

درسات فقط من الم (٪9)أن أظهرت النتائج . مقياس األخالقيات المهنية للمدرسين باستخدام

من مستوى متوسط ن أظهرن منه (٪60.5)وأن ، مستوى عاٍل من األخالقيات المهنية أظهرن

مستوى منخفض من األخالقيات درسات من الم (٪30.5أظهرت )، بينما األخالقيات المهنية

 .التدريس بين المعلماتخبرة ط إيجابي بين األخالقيات المهنية وجود معامل ارتباوو ،المهنية

بدراسة هدفت إلى التعرف على معدل مكونات ( Farahani & Farahani, 2014) قامو

وشملت عينة الدراسة على األخالقيات المهنية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في التعليم، 

ً جامعياً عشوئياً، واستخدم150)  إلى أنَّ  النتائج وتوصلتت االستبانة لجمع البيانات، ( مدرسا

 ،الطالبإحترام : التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس تشتمل على مكونات األخالقيات المهنية

وجود روح  ،بالطالب وإحترامهم والثقةواحترام خصوصية الطالب،  وصحتهم بالطال وسالمة

، وتجنب المناسب للمعلمينمظهر االنتباه إلى العامل مع الطالب، والتسامح واالنفتاح في الت

الشخصية من قبل  حاجاتالمرافق الجامعية للإستخدام ، وعدم الالئقةالفكاهة والنكات غير 

 .المدرسين

التعرف إلى مكونات ( Farzaneh, Mahmoodi & Farzaneh, 2014وهدفت دراسة )

ً من طالب 171الدراسة من ) المهنية لألستاذة في الجامعات. وتكونت عينة ياتاألخالق ( طالبا

رؤساء األقسام في كلية ( فرداً من 12)( فرداً من أعضاء هيئة التدريس و69الدراسات العليا و)

. وتم استخدام استبانة كأداة لجمع البيانات. أظهرت في إيران العلوم اإلنسانية بجامعة جيالن

 ت لها أهمية كبيرة في أربعة مكونات رئيسيةالنتائج إن األخالقيات المهنية لألساتذة في الجامعا

عالقة األستاذ الجامعي بالطلبة، وعالقات األستاذ الجامعي بالجامعة، والعالقات الذاتية هي: 

المهنية  ياتمكونات األخالقكانت أبرز لألستاذ الجامعي، والعالقة بين األستاذ والمجتمع، و
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، وتطبيق األكاديمية الدرجاتوإعطاء س والتقييم اإلنصاف والعدالة في التدريالجامعي: لألستاذ 

، واحترام قواعد المجتمع والواجبات المدنية كفرد وتقبل النقدبرنامج تدريبي للتدريس الفعال، 

 أكاديمي.

( دراسة بهدف التعرف إلى درجة التزام المعلمات Al-Zoubi, 2013أجرت الزعبي )و

نظر الطالبات المتدربات في جامعة آل البيت.  المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة

طالبة متدربة. أشارت  (113)ولتحقيق هدف الدراسة بنيت استبانة وزعت على عينة مكونة من 

نتائج الدراسة إلى أن درجة التزام المعلمات المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم في مجاالت 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة  الدراسة الستة كانت عالية. وأشارت النتائج أيضا

التزام المعلمات المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم، تعزى لمتغير الخبرة العملية في مجالين هما: 

مجال أخالقيات المعلمة المتعاونة تجاه زميالتها في العمل، وتجاه أولياء األمور والمجتمع 

وعدم وجود فروق التي تزيد عن عشر سنوات،  يةالمحلي، وكانت لصالح ذوات الخبرة العمل

ذات داللة إحصائية في درجة التزام المعلمة المتعاونة بأخالقيات مهنة التعليم بحسب متغير 

 .المستوى األكاديمي

 ،التدريس عضو هيئةبين اإلرتباط قياس شدة  إلى( Al-namoor, 2012)النمور  سعت

ياري لقياس كفاءة هيئة ت إلى وضع نموذج معونوعية مخرجات التعليم العالي، كما هدف

كفاءات أعضاء هيئة التدريس على جودة التعليم أثر توفير بيانات في مجال قياس و ،التدريس

 أراءالمنهج الوصفي ووسيلة االستبانة لمعرفة  تمَّ استخدامالعالي عموما في جامعة منتوري، 

ً من مختلف األقسام  (238)على  حيث تم توزيع االستبانة ،الطلبة حول هيئة التدريس طالبا

كفاءات خاصة جداً بوظيفة ومهام هيئة التدريس تستلزم  إلى أن النتائجوتوصلت والكليات، 

 .وإيصال المعلومة إلى الطلبةاإلتصال تتضمن معرفة تامة ومتخصصة مثل القدرة على 

ام معلمي مدى التز على ت إلى التعرف( بدراسة هدفHamadnah, 2012حمادنة )قام 

معلمات اللغة العربية في محافظة المفرق بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديري و

المؤهل العلمي والخبرة في اإلدارة و الجنسأثر ومديرات مدارسهم، كما سعت إلى معرفة 

نهج الموتم استخدام المعلمات بأخالقيات مهنة التعليم، و والمنطقة التعليمية على التزام المعلمين

ممن ومديرة  مديراً  (142)هذه الدراسة وتكونت عينة الدراسة من  إلجراءالوصفي المسحي 

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق  يعملون في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق

ية بذات داللة إحصائية في تقديرات مديري ومديرات المدارس لدرجة التزام معلمي اللغة العر

 .دارة المدرسيةتها أخالقيات المهنة تعزى إلى المؤهل العلمي والى سنوات الخبرة في اإلاومعلم

( الصفات Abu Humaidan & Sawaqed, 2008وبينت دراسة أبو حميدان وسواقد )

ً لبناء أداة يمكن  التي يرغب طلبة جامعة مؤتة توافرها في عضو هيئة التدريس لتكون مرجعا

ة لعضو هيئة التدريس، ولتحقيق ذلك تم استخدم المنهج الوصفي، أما عينة استخدامها لتقييم الطلب

( طالب وطالبة من طلبة القسم المدني لجامعة مؤتة، تم توزيع استبانة 38الدراسة فتكونت من )

الصفات التي يرغب الطلبة توافرها في عضو هيئة التدريس عليهم لجمع البيانات. أظهرت 
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تمحورت حولها صفات مثل العامل الشخصي والكفاءة التربوية  النتائج وجود ثالثة عوامل

والعالقة مع الطلبة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب الفقرات كل عامل حسب 

درجة أهميتها بالنسبة للطلبة، وال في درجات رغبات الطلبة في توافر الصفات أو العوامل تعزى 

 .يةالجنس والمستوى الدراسي والكل إلى

دراسة هدفت إلى التحقيق في تصورات ( Saat, Jamal & Othman, 2004) أجرى

( 250والمحاضرين حول األخالق في األواسط األكاديمية، وشملت عينة الدراسة على )الطالب 

ً م توصلت . من جامعة تينولوجي في ماليزيا، وتّم استخدام االستبيان لجمع المعلومات درسا

في  أخالقيةأن هناك العديد من التصرفات غير يرون  المدرسينأهمها أن  الدراسة إلى عدة نتائج

عوامل تؤثر تعد وأنَّ النوع االجتماعي والبرنامج األكاديمي ، كذلكال يرونها ة الطلب أنَّ حين 

ال توجد عوامل ديموغرافية حول األخالق في األواسط األكاديمية، بينما  على تصورات الطالب

حول كما كشفت الدراسة عن توقعات الطلبة للمدرسين، األخالقية  تؤثر على التصورات

أخالقيات التدريس لدى المدرسين جاءت عالية، في حين أشارت النتائج إلى وجود إجراءات غير 

األخالقية بقوم بها معظم المحاضرين تتمثل في استخدام ممتلكات الجامعة في األنشطة 

 المكتبية.ساعات وإلغاء ال المدرسين أنفسهم،نها مواد تعليمية لم يتقتدريس الشخصية، و

 التعليق على الدراسات السابقة

، حيث تناولت موضوع أخالقيات المهنة لدى أعضاء هيئة التدريسناولت الدراسات ت

( التزام المعلمات بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر Al-Zoubi, 2013)الزعبي دراسة 

المعلمات و ( قاست مدى التزام المعلمينHamadnah, 2012) حمادنةأما دراسة  ،المتدربات

 Abuبأخالقيات مهنة التدريس من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس، وتناولت دراسة )

Humaidan & Sawaqed, 2008 الصفات التي يرغب الطلبة في توفرها في أعضاء )

( بين كفاءة Al-namoor, 2012)دراسة النمور هيئات التدريس في جامعة مؤتة، وربطت 

واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هيئة التدريس ونوعية التعليم مخرجات التعليم العالي. 

تحديد مشكلة الدراسة وتنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية ومقارنة نتائج الدراسة السابقة 

جمعت بين متغير السابقة في أنها بنتائج الدراسة الحالية، وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات 

 أخالق مهنة التعليم والمتغيرات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة طيبة.

 إجراءات الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي، لمناسبته لطبيعة الدراسة التي تهدف : منهج الدراسة

نة التدريس الجامعي من وجهة إلى التحقق من درجة ممارسة األستاذ الجامعي ألخالقيات مه

نظر طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة، حيث تمَّ جمع المعلومات بالرجوع إلى األدب 

السابق والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واستخدم االستبانة كأداة لجمع آراء 

 أفراد عينة الدراسة.
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، طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة تكون مجتمع الدراسة من جميع :مجتمع الدراسة

 .م2018الفصل الدراسي الثاني للعام  خالل( طالبة 196وعددهن )

  الدراسة عينة

تمَّ  ،الدبلوم التربوي في جامعة طيبة طالبة من طالبات( 63تكونت عينة الدراسة من )

( استبانة على 70يع )، حيث تمَّ توزالبسيطة اختيارها من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية

 ( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي63العينة المتاحة من طالبات الدبلوم التربوي، واسترجاع )

 والجداول التالية توضح ذلك: ،%( من مجتمع الدراسة32بنسبة )

 .حسب متغير السنة الدراسية عينة الدراسة أفرادتوزيع  :(1جدول )

 ويةالنسبة المئ العدد الفئة المتغير

 السنة الدراسية

 57.1 36 أولى

 42.9 27 ثانية

 100.0 63 المجموع

بالنسبة لمتغير السنة الدراسية بلغ عدد الطالبات من فئة السنة  (1يظهر من الجدول )

وبلغ عدد الطالبات من فئة السنة الدراسية  ،%(57.1( وبنسبة مئوية )36الدراسية األولى )

 %(.42.9) ( وبنسبة مئوية27الثانية )

 أداة الدراسة

باستخدام اإلستبانة لجمع آراء أفراد عينة الدراسة، حيث تمَّ بناء اإلستبانة  هقامت الباحث

(، Hamadnah, 2012( ودراسة حمادنة )Allokmani, 2007باالستعانة بدراسة اللقماني )

نت االستبانة من متغير السنة الدراسة )األولى، الثانية(، و) ة تقيس درجة ممارسة ( فقر40وتكوَّ

األستاذ الجامعي ألخالقيات مهنة التدريس الجامعي وموزعة على ثالث مجاالت؛ المجال األول 

( فقرة 14"أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام بمهام التدريس" واشتمل على )

ظيم االمتحانات" وتن ،والمجال الثاني "أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي في تقيم الطالب

( فقرة، والمجال الثالث "أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي من الجانب 11واشتمل على )

 ( فقرة.15الشخصي" واشتمل على )

بصورتها األولية المكونة من  بهدف التحقق من صدق االستبانة تمَّ عرضها :صدق األداة

في التربية اإلسالمية والقياس والتقويم ( محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة 7على ) ( فقرة41)

الفقرات للمجال الذي إنتماء واللغة العربية، للحكم على مناسبة الصياغة اللغوية للفقرات، ومدى 

المحكمين وإجراء ما يلزم من حذف وإقتراحات تنتمي إليه وألداة الدراسة ككل، وتمَّ األخذ بآراء 

بنسبة اتفاق بلغت  على إجماع غالبية المحكمين بناءً ستبانة تمَّ تعديل االوأو تعديل، إضافة  أو

الثاني: أخالقيات يلتزم بها األستاذ حذف فقرتان من المجال تّم  وقد، على إجراء التعديل (87%)

أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي  ، وإضافة فقرة إلى المجال الثالث:الجامعي في تقيم الطالب
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وتمَّ إخراج االستبانة بصورتها النهائية  ل صياغة بعض الفقرات،في تقيم الطالب، وتعدي

 .الصالحة للتطبيق

وبغرض التأكد من مؤشرات الصدق البنائي لجميع فقرات اإلستبانة، تمَّ تطبيقها على عينة 

نة من )إستطالعية  ومن خارج العينة األصلية، وحساب  ،( طالبة من مجتمع الدراسة20مكوَّ

( 2واإلستبانة ككل، والجدول ) ،والمجال الذي تنتمي إليه ،بين كل فقرة اإلرتباطمعامالت 

 يوضح ذلك. 

 .والمجال الذي تنتمي إليه واإلستبانة ككلعامالت االرتباط بين الفقرة م: (2جدول )

 

* معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند  (α≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 (α≤0.05الداللة )مستوى 

( أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه 2يظهر من الجدول )

(، كما تراوحت معامالت االرتباط بين كل فقرة واإلستبانة ككل 0.844-0.529تراوحت بين )

 ، وهي معامالت ارتباط دالة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة. (0.797-0.484) بين

على  أسبوعينالدراسة تم تطبيقها مرتين بفارق زمني  أداةثبات  إلستخراج: داةاألثبات 

)بيرسون( بين التطبيقين إرتباط وحساب معامل  ،( طالبة18مكونة من )إستطالعية عينة 

االتساق إلستخراج  ألفاوتم تطبيق معادلة كرونباخ  ،(Test.R.test) اإلعادةثبات إلستخراج 

 ( يوضح ذلك.3جدول ) ،األصليةيس الدراسة على العينة الداخلي لمجاالت ومقاي
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وثبات  Cronbach’s Alpha)) ألفاقيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة كرونباخ  :(3جدول )

 (Test.R.test) اإلعادة

كرونباخ 

 ألفا

 اإلعادةثبات 

(Test.R.test) 

عدد 

 الفقرات
 المتغير

0.85 0.83 14 
معي عند القيام أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجا

 بمهام التدريس

0.87 0.84 11 
ألستاذ الجامعي في تقيم أخالقيات يلتزم بها ا

 تنظيم االمتحاناتالطالب و

0.90 0.95 15 
أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي من الجانب 

 الشخصي 

 مهنة التدريس الجامعي ككل  أخالقيات 40 0.947 0.952

أخالقيات يلتزم بها الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمجال  ( أن قيمة2يظهر من الجدول )

 ،(0.83( وبطريقة اإلعادة بلغت )0.85بلغت ) األستاذ الجامعي عند القيام بمهام التدريس

بلغت  وتنظيم االمتحانات ،ا األستاذ الجامعي في تقيم الطالباتأخالقيات يلتزم بهوللمجال 

أخالقيات يلتزم وأن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  ،(0.84وبطريقة اإلعادة بلغت ) ،(0.87)

 ،(0.95وبطريقة اإلعادة بلغت ) ،(0.90بلغت )بها األستاذ الجامعي من الجانب الشخصي 

وهي  ،(0.95( وبطريقة اإلعادة بلغت )0.95) ككل مهنة التدريس الجامعي أخالقياتولمستوى 

 تطبيق الدراسة.قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات مقبولة ألغراض 

مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء م اإستخدتم  الدراسة:تصحيح استبانة 

على النحو التالي: )موافق بدرجة اإليجابية التدريج للفقرات إعتماد حيث تم  ،أفراد عينة الدراسة

 (،4(، و)موافق بدرجة كبيرة( أعطي الدرجة رقم )5( أعطي الدرجة رقم )جداً كبيرة 

( و)موافق بدرجة 2)موافق بدرجة ضعيفة( أعطيت الدرجة (، و)3و)متوسطة( أعطي الدرجة )

على التصنيف التالي للحكم على اإلعتماد كما تم  ،(1( أعطي الدرجة رقم )جداً  ضعيفة

تقدير منخفضة، متوسط  ( درجة2.33المتوسطات الحسابية كالتالي: متوسط حسابي )أقل من 

( درجة تقدير 5 - 3.67درجة تقدير متوسطة، متوسط حسابي ) (3.66 – 2.34حسابي )

 مرتفعة.

المعالجات اإلحصائية التالية إستخدام تم  الدراسةلإلجابة عن أسئلة : المعالجة اإلحصائية

 : (SPSS)من خالل برنامج الرزم اإلحصائية 

 التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات أفراد عينة الدراسة. -

ية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع المتوسطات الحساب -

 مجاالت أداة الدراسة.
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 اختبار (One Sample t-Test) للكشف عن الداللة اإلحصائية لمستوى أخالقيات ،

 التدريس في المجاالت واألخالقيات ككل.

 اة ككل تبعاً للكشف عن الفروق في مجاالت الدراسة واألد اختبار )ت( للعينات المستقلة

 لمتغير المستوى الدراسي.

 ومناقشتها عرض نتائج الدراسة

إلى مستوى التزام األساتذة في جامعة نتائج الدراسة التي هدفت التعرف  الجزء هذا يتضمن

 وفيما يلي عرض النتائج:  ،طيبة بأخالقيات مهنة التعليم

سة األستاذ الجامعي األول: ما مستوى ممار لسؤالاالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

ألخالقيات مهنة التدريس الجامعي من وجهة نظر طالبات الدبلوم التربوي في جامعة طيبة؟ 

عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مستوى ممارسة  لإلجابة

 :رض النتائجيلي ع وفيما ،ياس ككلاألستاذ الجامعي ألخالقيات مهنة التدريس الجامعي والمق

" التدريس أخالقياتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت " :(4جدول )

 (63والمقياس ككل )ن=

 الرقم المجال المتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 3.73 0.27 2 مرتفعة
أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي 

 عند القيام بمهام التدريس
1 

 3.69 0.35 3 مرتفعة
ا األستاذ الجامعي في أخالقيات يلتزم به

 تنظيم االمتحاناتو تقيم الطالبات
2 

 3.82 0.31 1 مرتفعة
أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي من 

 الجانب الشخصي 
3 

 أخالقيات مهنة التدريس الجامعي ككل 3.76 0.17 - مرتفعة

يات التدريس تراوحت بين ( أن المتوسطات الحسابية لمجاالت أخالق4يظهر من الجدول )

 :( الذي ينص على3للمجال رقم ) أبرزهاكان  ،( وجميعها بدرجات مرتفعة3.69-3.82)

( الذي ينص 1ثم جاء المجال رقم ) ،"ألستاذ الجامعي من الجانب الشخصي"أخالقيات يلتزم بها ا

( 3.69ط حسابي )"أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام بمهام التدريس" بمتوس :على

يلتزم بها األستاذ الجامعي  أخالقيات" :( الذي ينص على2وبدرجة مرتفعة، وأدناها للمجال رقم )

وبلغ المتوسط الحسابي ألخالقيات  ،تنظيم االمتحانات" وبدرجة مرتفعةو الطالباتفي تقيم 

د قدوة لطالبه ويعزى ذلك إلى أنَّ األستاذ الجامعي يع ( وبدرجة مرتفعة.3.76) التدريس ككل

خاصة، وللمجتمع عامة، فهو حريص على أن يكون أثره في الناس حميداً باقياً، لذلك فهو متمسك 

بالقيم األخالقية، والمثل العليا، ويدعو إليها ويبثها بين طالبه والناس كافة ويعمل على شيوعها 

( التي Al-Otaibi, 2017واتفقت هذه النتيجة مع دراسة العتيبي ). واحترامها ما استطاع
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أظهرت أنَّ درجة التزام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأخالقيات المهنة من 

وجهة نظر طالبها جاءت مرتفعة، وجاءت أخالقيات المهنة المتعلقة بمجال السلوك الشخصي 

 .والتعليم والتعلم والعالقات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس بدرجة مرتفعة

من مجاالت كل مجال لفقرات مَّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وت

 :نتائجها على حدا، وفيما يلي عرضممارسة األستاذ الجامعي ألخالقيات مهنة التدريس الجامعي 

 .أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام بمهام التدريس :األول: نتائج المجال والا أ

المعيارية لفقرات أخالقيات مهنة التعليم التي  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  :(5ل )جدو

 .(63يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام بمهام التدريس )ن=

 الرقم الفقرات المتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 1 يتأكد من إتقان المادة التي يقوم بتدريسها  4.05 1.28 4 مرتفعة

 3.71 1.25 9 مرتفعة
يقوم بالتحضير الجيد لمادته واإلحاطة 

 الوافية بمستحدثاتها
2 

 3.68 1.08 10 مرتفعة
يلتزم بمعاير الجودة الرسمية في تحديد 

 المستوى العلمي للمادة
3 

 3.24 1.13 13 متوسطة
أعلى  يلتزم بخلق فرص الن تحقق طالباته

 مستوى من االنجاز
4 

 5 تخدام وقت التدريس استخداماً جيداً يلتزم باس 4.05 1.04 3 مرتفعة

 6  ينمي قدرات التفكير عند الطالبات 3.10 1.62 14 متوسطة

 7 يفتح مجال لألسئلة واالستفسارات 3.83 1.23 8 مرتفعة

 8 يسمح بالمناقشة واالعتراض 3.97 1.00 6 مرتفعة

 4.00 1.16 5 مرتفعة
يستخدم الطرق والوسائل التي تساعد في 

 التدريس
9 

 10 يتحدث بصوت واضح أثناء الشرح 3.89 1.11 7 مرتفعة

 11 يتابع أداء طالباته إلى أقصى حد ممكن 4.05 1.01 2 مرتفعة

 12 يوجه طالباته إلى مصادر المعرفة 4.10 1.16 1 مرتفعة

 3.30 1.21 11 متوسطة
يحدد ساعات مكتبية تناسب الجميع ويلتزم 

 بها
13 

 3.25 1.11 12 متوسطة
بالقيام بالواجبات واألبحاث  ف الطالباتيكل

 والتقارير
14 

 المجال ككل 3.73 0.27  مرتفعة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أخالقيات  أن( 5يظهر من الجدول )

-3.10مهنة التعليم التي يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام بمهام التدريس تراوحت بين )

 :( التي تنص على12للفقرة رقم ) أبرزهاكان  ،يعها بدرجات متوسطة ومرتفعة( وجم4.10

( التي تنص 11الفقرة رقم ) جاءتثم  ،"يوجه طالباته إلى مصادر المعرفة" وبدرجة مرتفعة

( وبدرجة مرتفعة، 4.05"يتابع أداء طالباته إلى أقصى حد ممكن" بمتوسط حسابي ) :على

 ،" وبدرجة مرتفعةينمي قدرات التفكير عند الطالباتتنص على "( التي 6وأدناها للفقرة رقم )

وبلغ المتوسط الحسابي ككل ألخالقيات مهنة التعليم التي يلتزم بها األستاذ الجامعي عند القيام 

ويعزى ذلك إلى أنَّ عضو هيئة التدريس كمعلم يتحمل ( وبدرجة مرتفعة. 3.73بمهام التدريس )

للحرية  ويبدي احترامهلطالبات على التعلم في الصف الدراسي، مسؤولية تهيئة مناخ يشجع ا

 ةالمناسبالطرق وأساليب التدريس  واستخدام للطالبات ويسعى إلى تسهيل تعلمهن بتقديم الفكرية

األستاذ الجامعي طالباته إلى مصادر ومتابعة تعلمهن، وكما يوجه  لمحتوى المقرر الدراسي

تنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، كما أنه يساعد على اهم في وهذا يسالمعرفة ويتابع أدائهم، 

وينعكس على في المجتمع الجامعي،  التي تواجههنإكسابهم مهارات التعامل الفعال مع المواقف 

مع  هذه النتيجةواتفقت  يزيد من تعميق تفكيرهم وفهمهم لألمور.وتنمية قدرات التفكير لديهم، 

( التي أظهرت نتائجها أنَّ أبرز Farzaneh, Mahmoodi & Farzaneh, 2014دراسة )

مكونات األخالقيات المهنية لألستاذ الجامعي تطبيق برنامج تدريبي للتدريس الفعال، وتقبل النقد، 

مع نتيجة دراسة واختلفت هذه النتيجة  واحترام قواعد المجتمع والواجبات المدنية كفرد أكاديمي.

(Das & Kaur, 2014 )هرت أنَّ أكثر المدرسات في مؤسسات التعليم العالي أظهرن التي أظ

 مستوى متوسط من األخالقيات المهنية من خالل خبرة التدريس.

ثانياا: نتائج المجال الثاني: أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي في تقيم الطالبات وتنظيم 

 االمتحانات

ا األستاذ رية لفقرات أخالقيات يلتزم بهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا :(6جدول )

 .(63تنظيم االمتحانات )ن=و الجامعي في تقيم الطالبات

 الرقم الفقرات المتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 15 يوضح خطة المادة ويتقيد بها 3.73 1.22 7 متوسطة

 16 يوجه إرشادات إلى الطالبات 2.52 1.35 11 متوسطة

 17 وم بعملية التقييم بشكل دوري ومستمريق 3.86 1.35 6 مرتفعة

 4.10 0.93 3 مرتفعة
يتوخى العدل والجودة في تصميم 

 االمتحانات
18 

 4.19 1.09 2 مرتفعة
يلزم الطالبات والمراقبين بالنظام 

 واالنضباط في جلسات االمتحان
19 

 20 يصحح االمتحانات بموضوعية 3.62 1.29 8 متوسطة
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 (6... تابع جدول رقم )

 الرقم الفقرات المتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 3.94 1.06 4 مرتفعة
ال يسند عملية تصحيح االمتحان ألشخاص 

 غير مؤهلين
21 

 22 بالعالمات يبتعد عن تهديد الطالبات 3.92 1.14 5 مرتفعة

 23 ينظم عملية رصد عالمات االمتحانات 3.29 1.26 9 مرتفعة

 24 وعد إعالن نتائج االمتحانات بدقةيحدد م 3.13 1.10 10 متوسطة

 25 يسمح بمراجعة نتائج االمتحانات 4.38 0.81 1 مرتفعة

 المجال ككل 3.69 0.35  مرتفعة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألخالقيات يلتزم بها  أن( 6يظهر من الجدول )

( وجميعها 4.38 -2.52 وحت بين )تنظيم االمتحانات تراو الجامعي في تقيم الطالبات األستاذ

"يسمح بمراجعة نتائج  :( التي تنص على25للفقرة رقم ) أبرزهاكان  ،بدرجات مرتفعة

( التي تنص 19الفقرة رقم ) جاءتثم  ،وبدرجة مرتفعة( 4.38بمتوسط حسابي )االمتحانات" 

توسط حسابي "يلزم الطالبات والمراقبين بالنظام واالنضباط في جلسات االمتحان" بم :على

يوجه إرشادات إلى " :( التي تنص على16( وبدرجة مرتفعة، وأدناها للفقرة رقم )4.19)

ا األستاذ الجامعي وبلغ المتوسط الحسابي ككل ألخالقيات يلتزم به ،" وبدرجة مرتفعةالطالبات

ئة وعي عضو هيإلى ذلك  ويعزى ( وبدرجة مرتفعة.3.69تنظيم االمتحانات )و في تقيم الطالبات

من خالل  األكاديميةلتحديد مستويات الطالبات نزيه العادل والتقييم الإجراء بأهمية التدريس 

 ،االختباراتتنظيم االمتحانات واالختبارات التي تتسم بالموضوعية والمراعية لمعايير بناء 

آلراء الدين أو العرق أو الجنس أو ا عوامل أخرى مثل: أيؤثر على عملية التقييم ت أالَّ  ويجب

الطالبات بتطبيق المعايير أثناء إجراء االختبار بإلزام  ألستاذ الجامعيكما يهتم ا. السياسية

ستطيع أي ت، حيث ال احقه ةيعطي كل طالبحتى والمراقبين بالنظام واالنضباط في االمتحان 

مل على ستحقها، كما يعتحصل على العالمة التي ت، وبالتالي اهتالتحايل أو الغش من زميل ةطالب

بالقوانين بشكل صريح، مما يجعل التزامهم بها إجباري،  وإعالمهن نوإرشادهالطالبات  توجيه

باإلنصاف وصحة ا يشعرها ذلك برؤية ومراجعة عالمته ةوعندما يسمع األستاذ الجامعي للطالب

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  لنفسية.التصحيح ودقته، مما يشعر الطالب بالراحة ا

(Farzaneh, Mahmoodi & Farzaneh, 2014 التي أشارت نتائجها إلى أنَّ أبرز مكونات )

األخالقيات المهنية لألستاذ الجامعي: اإلنصاف والعدالة في التدريس والتقييم وإعطاء الدرجات 

 األكاديمية.
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 .الشخصي : أخالقيات مهنة التعليم التي بها األستاذ الجامعي من الجانبالثالث نتائج المجال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مهنة التعليم التي يلتزم  :(7جدول )

 .(63أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي من الجانب الشخصي )ن=

 الرقم الفقرات المتوسط االنحراف الرتبة الدرجة

 2.97 1.47 15 متوسطة
يتحلى بصفة الصدق واألمانة في جميع 

 ته مع الطالباتتعامال
26 

 27 يتسامح في تعامالته مع الطالبات والزمالء 4.24 1.12 3 مرتفعة

 28 يتواضع في تعامالته مع الطالبات والزمالء 3.87 1.11 8 مرتفعة

 29 العدل والمساواة في معاملة طالباتهيتحرى  4.27 1.10 1 مرتفعة

 30 يتصف بالهدوء والرزانة  3.71 1.18 10 مرتفعة

 31 يشاور طالبه ويشجع القرارات الجماعية 3.33 1.52 14 متوسطة

 32 وال يسف رأي احدهم يحترم رأي طالباته 4.16 1.03 4 مرتفعة

 33 قادر على ضبط نفسه ومنعها من االندفاع  3.44 1.17 13 متوسطة

 34 يتصف بسعة الثقة بالنفس 3.98 1.14 6 مرتفعة

 35 إلخالص في العمليحرص على ا 4.25 0.74 2 مرتفعة

 36 يتقيد بالمواعيد 4.10 1.06 5 مرتفعة

 3.79 1.17 9 مرتفعة
يتعامل مع الطالبات بموضوعية بدون 

 تعصب
37 

 38 يتفهم مشكالت الطالبات وظروفهم 3.65 1.26 11 متوسطة

 3.95 1.20 7 مرتفعة
يترفع عن استخدام الحاجات الخاصة 

 بالطالب
39 

 40 يهتم بحسن المظهر 3.62 1.13 12 متوسطة

 المجال ككل 3.82 0.31  مرتفعة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مهنة التعليم التي  أن( 7يظهر من الجدول )

( 4.27 -2.97 يلتزم أخالقيات يلتزم بها األستاذ الجامعي من الجانب الشخصي تراوحت بين )

 "يتحرى :( التي تنص على29للفقرة رقم ) اأبرزهكان  ،وجميعها بدرجات متوسطة ومرتفعة

الفقرة  جاءتثم  ،وبدرجة مرتفعة( 4.27بمتوسط حسابي ) "العدل والمساواة في معاملة طالباته

( 4.25"يحرص على اإلخالص في العمل" بمتوسط حسابي ) :( التي تنص على35رقم )

صفة الصدق واألمانة في "يتحلى ب :( التي تنص على26وبدرجة مرتفعة، وأدناها للفقرة رقم )

ا وبلغ المتوسط الحسابي ككل ألخالقيات يلتزم به ،جميع تعامالته مع الطالبات" وبدرجة مرتفعة

ويعود السبب في ذلك إلى ( وبدرجة مرتفعة. 3.82)من الجانب الشخصي األستاذ الجامعي 

مثل تطبيقاً لقيمهم التي ت مدركات أعضاء هيئة التدريس حول أهمية األخالق في ممارسة التعليم،
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التي تهتم بنقل المعارف والمهارات  ثقافية في أثناء العملية التعليميةالدينية واالجتماعية وال

واالحترام  المعاملةنفس  وإبداء، وتقديم الحاجات التعليمة للطالبة دون تمييز بينهن، للطالبات

دق املة، ويلتزم بالصفي المع الباتهستاذ الجامعي الذي يعدل بين طاألبينهم؛ فالمتبادل دون تفرقة 

في جميع تعامالته مع الطالبات، يساهم في استخراج أفضل ما لدى الطلبة من طاقات وجهود 

بصورة ككل وينعكس على المجتمع ، وتقدمهيساعد على االرتقاء بالمجتمع الجامعي بناءة، مما 

 ,Abu Humaidan & Sawaqed) وأشارت دراسة .تهنهضفي ويساعد  ،إيجابية ويرتقي به

( إلى أنَّ أبرز الصفات التي يرغب طلبة الجامعة توافرها في عضو هيئة التدريس هي 2008

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج صفات العامل الشخصي والكفاءة التربوية والعالقة مع الطلبة. 

يات أبرز مكونات األخالق( التي أشارت إلى أنَّ Farahani & Farahani, 2014دراسة )

: إحترام الطالب، وسالمة الطالب التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في التعليم تشتمل المهنية

وصحتهم واحترام خصوصية الطالب، والثقة بالطالب وإحترامهم، وجود روح التسامح 

 & Saat, Jamal) واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة. واالنفتاح في التعامل مع الطالب

Othman, 2004 ) حيث بينت وجود إجراءات غير األخالقية بقوم بها معظم المحاضرين تتمثل

في استخدام ممتلكات الجامعة في األنشطة الشخصية، وتدريس مواد تعليمية لم يتقنها المدرسين 

 .أنفسهم، وإلغاء الساعات المكتبية

دريس الجامعي مهنة الت أخالقياتدور للمتوسط الحسابي ل اإلحصائيةوللكشف عن الداللة 

يلتزم بها األستاذ  التي خالقياتاأل( لجميع مجاالت One Sample t-Test) تم تطبيق اختبار

الجانب الشخصي( ومقياس  ،تنظيم االمتحاناتو تقيم الطالبات ،القيام بمهام التدريس)الجامعي 

 ( يوضح ذلك:8والجدول ) ،ككل األخالقيات

لمستوى  اإلحصائيةالداللة ( للكشف عن One Sample t-Test) نتائج اختبار :(8جدول )

 .ككل واألخالقياتالتدريس  أخالقيات

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 .tقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

أخالقيات يلتزم بها األستاذ 

الجامعي عند القيام بمهام 

 التدريس

3.729 0.269 62 21.531 0.000 

ا األستاذ تزم بهأخالقيات يل
 الجامعي في تقيم الطالبات

 تنظيم االمتحاناتو
3.694 0.352 62 15.625 0.000 

أخالقيات يلتزم بها األستاذ 

الجامعي من الجانب 

 الشخصي 

3.823 0.307 62 21.273 0.000 

مهنة التدريس  أخالقيات

 الجامعي ككل 
3.756 0.165 62 36.237 0.000 
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لألخالقيات التي يلتزم بها األستاذ الجامعي في مجاالت: ( t)قيم  أن( 8يظهر من الجدول )

 واألخالقيات، (القيام بمهام التدريس، وتقيم الطالبات وتنظيم االمتحانات، والجانب الشخصي)

وجميعها كانت دالة  ،( على التوالي36.237( )21.273( )15.625( )21.531بلغت ) ،ككل

ً (، مما يدل على وجود α≤0.05عند مستوى الداللة ) إحصائياً   ألخالقيات مستوى دال احصائيا

ويعود السبب في ذلك إلى وعي أعضاء هيئة  .السعودية التدريس عند المعلم في الجامعات

التدريس الجامعية بضرورة التمسك بأخالقيات المهنة ألداء عمله بشكل صحيح ومساندة الجامعة 

فاألستاذ الجامعي من أحرص الناس على  ونشرها،بأداء المهام األساسية في النهوض بالمعرفة 

نفع طالبه بحيث يبذل جهده كله في تعليمهم، وتربيتهم وتوجيههم، ويدلهم بكل طرق الخير 

ويرغبهم فيه، كما بين لهم طرق الشر وينصحهم باالبتعاد عنه، كما أنه موضع تقدير المجتمع 

. واتفقت توى هذه الثقة وذلك التقديرواحترامه وثقته، ولذلك فهو حريص على أن يكون في مس

( التي أشارت إلى أنَّ دراسة درجة Al-Zoubi, 2013دراسة الزعبي )نتائج هذه النتيجة مع 

التزام المعلمات المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم كانت عالية. واختلفت هذه النتيجة مع نتائج 

أشارت إلى أنَّ مدرسي الجامعات ( التي Kafi, Motallebzadeh & Ashraf, 2018دراسة )

لديهم رؤية وتصورات محدودة حول األخالقيات المهنية في التدريس فيما يتعلق بااللتزام تجاه 

المتعلمين، وااللتزام تجاه المهنة ومحدودة بشكل كبير فيما يتعلق بااللتزام تجاه المنظمة وااللتزام 

 تجاه المجتمع.

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير الثانيالسؤال النتائج المتعلقة ب

 لإلجابة الطالبات لمدى التزام األساتذة بأخالقيات مهنة التعليم تعزى لمتغير )السنة الدراسية(؟

عن السؤال الرئيسي الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 

-Independent T) كما تم تطبيق ،ر السنة الدراسيةالتدريس تبعا الختالف متغي أخالقيات

Tes )درجة الكلية وفقا لمتغير السنة الدراسية.لل 

( للكشف عن الفروق في مجاالت الدراسة والكلي تبعاً لمتغير t.Testنتائج اختبار ) :(9جدول )

 .المستوى الدراسي

 المجال
المستوى 

 الدراسي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tة قيم

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

أخالقيات القيام بمهام 

 التدريس

 0.30 3.71 أولى 
-.801 61 .426 

 0.23 3.76 ثانية

 أخالقيات تقيم الطالبات

 وتنظيم االمتحانات

 0.39 3.71 أولى 
.451 61 .653 

 0.30 3.67 ثانية

أخالقيات من الجانب 

 الشخصي 

 0.35 3.78 أولى 
-1.425 61 .159 

 0.23 3.89 ثانية

مهنة  أخالقيات

 التدريس الجامعي ككل 

 0.19 3.73 أولى 
-1.236 61 .221 

 0.12 3.79 ثانية
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 عند مستوى الداللة  إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 9يظهر من الجدول )

(α ≤ 0.05( في جميع مجاالت الدراسة والكلي، حيث بلغت قيم )t( )0.801 لمجال أخالقيات )

( 1.425وتنظيم االمتحانات، ) أخالقيات تقيم الطالبات( لمجال 0.451القيام بمهام التدريس، )

( للمقياس ككل، وجميعها قيم غير دالة 1.236لمجال أخالقيات من الجانب الشخصي، )

سة ، وهذا يدل على عدم وجود فروق في وجهات نظر الطالبات في جميع مجاالت ممارإحصائيا

ً لمتغير السنة الدراسية. يعود السبب في و أعضاء هيئة التدريس ألخالقيات مهنة التدريس تبعا

ة التدريس بأخالقيات مهنة على التزام هيئ ناتفق ات السنة األولى والثانيةطلبذلك إلى أن جميع 

في أثناء  المعايير األخالقية في مختلف الجوانب سواءبأعضاء هيئة التدريس  يلتزمس، إذ التدري

مع  هذه النتيجةواتفقت  .أو في تعاملهم مع الطالبات األكاديميأو في تقييم أداءهم تدريسهن 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام ب( Al-Zoubi, 2013الزعبي )دراسة 

النتيجة  واختلفت هذهالمعلمة المتعاونة بأخالقيات مهنة التعليم بحسب متغير المستوى األكاديمي. 

( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في Al-Otaibi, 2017مع دراسة العتيبي )

تقديرات الطلبة لدرجة التزام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بأخالقيات المهنة تعزى 

 لمتغير المستوى األكاديمي لصالح المستوى الرابع.

 التوصيات

 :باآلتي ةالباحثوصي تعلى نتائج الدراسة  باالعتماد

  تساعد التي الهادفة بتنظيم األنشطة المنهجية والالمنهجة ضرورة اهتمام األستاذ الجامعي

 والوصول إلى أعلى إنجاز. الطلبةفي تنمية قدرات التفكير لدى 

  لتقديم  للطلبةمناسبة ساعات مكتبية تحديد مواعيد ضرورة اهتمام األستاذ الجامعي في

  وااللتزام بهذه المواعيد. ممية واإلجابة عن استفساراتهالمساعدة األكادي

 .ضرورة اهتمام األستاذ الجامعي بمشاورة طالبه وتشجيعهم على القرارات الجماعية 

 ،بدءاً ببناء االختبارات  ضرورة اهتمام األستاذ الجامعي بعملية التقويم في جميع مراحلها

 .نتائج بدقةالالن تحديد موعد إعظيم رصد العالمات ووانتهاًء بتن

  ضرورة قيام الجامعات بإصدار مدونة في السلوك األخالقي لألستاذ الجامعي تتضمن

 بمعايير االلتزام األخالقي لعضو هيئة التدريس في جوانب التدريس والتقييم والجوان

 الشخصية.
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