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دادإـع
 

بكليزة الترييزة هيئزة التزدر   أعضزا   التزاا هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة 
اه ةأثزززر  ت يزززر الطلبزززة   زززج ةج زززة   زززر بأخالقيزززاه   ازززة التعلزززي  ال زززا عا  فزززا جا عزززة ال   زززت

فزززا .لزززتخ ةاسزززتخد ت الدراسزززة ال زززا   ال  ززز ا   يززز  ةالتخصزززو  ةال زززاة الدراسزززية ، ال زززا 
  ززج    ززتال جا عززة فززا الترييززة كليززة طلبززة  ززج ةطالبززاه طززال  (704)  ززج الدراسززة عياززةت   ززت 
( فقزر  39استبا ة تز  تط  رهزا ت   زت  زج )الدراسة على  أدةاه ةاشت لت الدراسيةخ ال ا اه ج يع

ه زززا )عالعزززة عضززز  هيئزززة التزززدر   ب  اتزززا، ةعالعزززة عضززز  هيئزززة التزززدر     زعزززة علزززى بعزززد ج 
   يزز  طبقززت علززى عياززة الدراسززة فززا ال صزز  الدراسززا ةتزز  التحقزز   ززج  ززدع ا ةثبات ززا بطلبتززا(

جززا ه درجززة خ ةت  ززلت الدراسززة إلززى الاتززاي  التاليززة  2017/ 2016ا  ززج العززا  الدراسززا الثززا 
بأخالقيززاه   اززة التعلززي  ال ززا عا  بكليززة الترييززة فززا جا عززة ال   ززتأعضززا  هيئززة التززدر    التززاا 

 –الطلبززة مي ززا  تعلزز  بعالعززة عضزز  هيئززة التززدر   ب  اتززا )الصزز اه ال خصززية  ززج ةج ززة   ززر 
 ززا( لكزز  ةدرجززة  ت سززطة، ةجززا ه درجززة التززاا  أعضززا  هيئززة التززدر   بأخالقيززاه األدا  التدر 

ةال ةدرجزة  ت سزطةخ مي ا  تعل  بعالعزة عضز  هيئزة التزدر   بطلبتزا لكز    اة التعلي  ال ا عا 
 الدراسزة( ةزيج  ت سزطاه أفزراد عيازة 05 0فزرة  .اه داللزة إ صزايية عازد   زت   ) ت جد ةج د

بأخالقيزاه   ازة التعلزي  جا عزة ال   زت فا كلية التريية هيئة التدر   ب درجة التاا  أعضا   ل 
فرة  .اه داللة إ صايية عاد   زت    خ ةيا ا ت جدإ اث( -ةفقًا ل ت ير ال ا  ).ل رال ا عا 

كليزة الترييزة درجة التاا  أعضا  هيئزة التزدر   ب  ل  الدراسة( ةيج  ت سطاه أفراد عياة 05 0)
ال ززاة الدراسززةخ ل ززا أ  ززره ةفقززًا ل ت يززر أخالقيززاه   اززة التعلززي  ال ززا عا بجا عززة ال   ززت فززا 

 الدراسزة( ةيج  ت سطاه أفزراد عيازة 05 0فرة  .اه داللة إ صايية عاد   ت   )الاتاي  ةج د 
درجززة التززاا  أعضززا  هيئززة التززدر   مي ززا  تعلزز  بعالعززت   بطلبززت   ةفقززًا ل ت يززر التخصززو  زز ل 

ة  ةيا زززا ال ت جزززد فزززرة  مي زززا  تعلززز  بعالعزززة أعضزززا  هيئزززة التزززدر   لصزززالل التخصصزززاه العل يززز
 ب  ات  ، ةفا ض   تلت الاتاي  عد ت البا ثة     عة  ج الت  ياه ةال قتر اهخ
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يعزززد التعلزززي  ال زززا عا أ زززد الزززدعاي  الريي زززية التزززا  رت زززا علي زززا تقزززد  ال  ت زززع ة  ززز   ، 

اه التزا تزسدد دةرًا فزاعاًل  فزا إ زداث الت ييزر ةالتح زيج  زج خزالل فال ا عاه  زج أهز  ال سس ز
التاا  أعضزاي ا بأخالقيزاه   ازة التعلزي  التزا تزسثر تزأثيرًا فعزااًل علزى إ تاجيزة الع ز  ةز زاد  الز ال  

 لل سس ة   ا يحق  الت اف  الا  ا ةاالجت اعا للعا ليجخ 
القزززي  الح يزززد   طلبتزززاد  بززز  فزززا سزززتا. ال ا عزززة الززز ة  زززرًا للزززدةر ال لقزززى علزززى عزززات  أ

داده  لحيزززا    زززت ر  فزززا   ت زززع  ا زززد التطززز ر إعزززخزززال  الح زززاة ةالعلززز   الاافعزززة ب زززا يك ززز  ةاأل
 خ(103  1994 )ال ا ا، با ة ال  تا  ج عب  الطلبة جا  االهت ا   ،ةالتقد 

 ع ز  أعضزا  هيئزةخالقياه أ  ل  طلبةلعلى ار ت أج ير العد د  ج الدراساه التا  ة 
 علزززى ات اهزززات   اً  اةيزززإي تزززأثيراً  ال ززز إلزززى أ  ال ا عيزززةسزززت   التزززدر   فزززا ال ا عزززة  زززج خزززالل درا

(Comegys, 2010 :37)خ 
 ززا درجززة التززاا  أعضززا  هيئززة   فززا ال ززسال الريي ززا التززالا  رلززاه   ززكلة الدراسززةتلزز ا 

 ؟طلبت اةج ة   ر   جبأخالقياه   اة التعلي  ال ا عا ال   ت جا عة  فا كلية الترييةبالتدر   
فززا   أعضززا  هيئززة التززدر  لقززا  الضزز   علززى  ززد  التززاا  إت  ززج أه يززة هزز   الدراسززة فززا 

 زج عبز  البزا ثيج،  باالهت زا  ال زافا ىل  ال ل  يح ز ال ا عة بأخالقياه   اة التعلي  ال ا عا
للية  أستا. على عات  أستا. ال ا عة ةخا ة ال لقى بالا ر إلى الدةر ك ا تتضل أه ية الدراسة

   مي ززا  تعلزز  ب  ززت   طلبززت  هيئززة التززدر    ززج  عرفززة ةج ززاه   ززر  ، لزز ا تك ك ززج أعضززا الترييززة
عزززاد  ةردار  ، ةلززز لت ت كزززيج  ززز ل ليكززز   .لزززت  زززافااً  بأخالقيزززاه   ازززة التعلزززي  ال زززا عا التزززاا   

بأخالقيززاه   بأه يززة التززاا  أعضززا  هيئززة التززدر ةالت عيززة جززرا اه الالز ززة اإل  ززج اتخززا. ا عززة ال
، ةيلزز ر  إطززار عززا  ألخالقيززاه   اززة عضزز  هيئززة ة  ارسززت   الي  يززة ل ززا   اززة التعلززي  ال ززا عا

التزززدر  ، ةأخيزززرًا إثزززرا  ال كتبزززة العرييزززة ةدراسزززة  يدا يزززة عزززج درجزززة التزززاا  أعضزززا   يزززة التزززدر   
 بأخالقياه   اة التعلي خ 

جا عززززة ال   ززززت فززززا ا  هيئززززة التززززدر   بكليززززة الترييززززة التعززززرف علززززى  ززززد  التززززاا  أعضزززز -1
 طلبت اخج ةج ة   ر   بأخالقياه   اة التعلي  ال ا عا
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   ازة بأخالقيزاه ال   زت جا عزة فزا الترييزة بكليزة التزدر   هيئزة أعضزا  التزاا  درجة  ا -1
 ت ا؟طلب   ر ةج ة  ج ب  ات   عالعت     ال فا ال ا عا التعلي 

   ازة بأخالقيزاه ال   زت جا عزة فزا الترييزة بكليزة التزدر   هيئزة أعضزا  التزاا  درجة  ا -2
 طلبت ا؟   ر ةج ة  ج بطلبت   عالعت     ال فا ال ا عا التعلي 

   درجة االلتزام:  * 
درجزززة ت ثيززز  "( أ  درجزززة االلتزززاا  تعازززا  28   2013.لززر الخ الزززد  ة قاةلزززة ةالع زززا ر  )

أعضا  هيئة التزدر   فزا لليزاه الترييزة فزا ال ا عزاه     عزة ال بزادي ةال عزا ير ال حزدد  فزا 
 خ "أدا  الدراسة، ةالتا يعبر عا ا باست ابة الطلبة على فقراه االستبا ة ال عد  ل  ا ال رض

دةار ال  ايزززة ألعضزززا  هيئزززة التزززدر   ةسزززب  "األ( بعاززز ا  2014دراسزززة األ  زززدد )أ زززا 
هززدفت إلززى إلقززا  الضزز    االرتقززا  ة ززا ل  اكبززة  تطلبززاه   ت ززع ال عرفززة ب ا عززة أ  القززر " التززا

على ةاعع األدةار ال  اية ألعضا  هيئة التدر   ب ا عة أ  القر ،  يز  اتبعزت البا ثزة ال زا   
 عضزززز  هيئززززة تززززدر   ب ا عززززة أ  القززززر   159تزززز  تطبيزززز  االسززززتبا ة علززززى ة  اخال  زززز ا التحليلزززز

ت  لت الدراسة إلى أ  ةاعع األدةار ال  اية  فا   ال التدر   ةالبح  العل ا ة  زال خد زة ة 
ال  ت ع جا  ةدرجة  ت سطة، ة ج األدةار ال  اية التا  صلت على درجة عالية اإلل ا  بطر  

األدةار ال  ايزة التزا  صزلت  أ زا زا، ال عت زد  ةااللتزاا  بأخالقيزاه البحز  العل التدر   الحد ثزة
االشزترا  فزا عضز  ة  ا  زاه ال  ت زع ال زد ا ةال  زاه ة فزا  ف ا   ا ا على درجة  اخ ضة

  خ   ال  كاله ال  ت عية
( بعاززز ا  "درجزززة التزززاا  أعضزززا  هيئزززة التزززدر   ب ا عزززة أ  2015دراسزززة القرشزززا )ةفزززا 

  ةطالبزاه الدراسزاه العليزا" التزا هزدفت القر   زج ةج زة   زر رءسزا  األع زا  ةةلزيالت   ةطزال
علززى درجززة التززاا  أعضززا  هيئززة التززدر   ب ا عززة أ  القززر   ززج ةج ززة   ززر رءسززا   إلززى التعززرف

 ةطالبززاه الدراسززاه العليززا، ةاعت ززد البا زز  ال ززا   ال  زز ا التحليلززا طلبززةاألع ززا  ةةلززيالت   ة 
ةطالبزة، ةأشزاره الاتزاي   إلزى أ  طالبزًا  246ةلزياًل ة 33ريي زًا ة 47طبقت على عياة ةل زت ة 

الدراساه العليا فزا تقزد ر درجزة التزاا   طلبةال ت سط ال لا الست ابة رءسا  األع ا  ةةليالت   ة 



  أ.د/ عيسى حممد ،مرزوق ةسار
 

 314 

 جززد فززرة  .اه تأعضزا  هيئززة التزدر   بأخالقيززاه ال  ازة لا ززت عاليزة، ل ززا أشزاره إلززى أ زا ال 
الدراسزاه  طلبزةاألع زا  ةةلزيالت   ة داللة إ صايية ةيج  ت سطاه اسزت اباه أفزراد عيازة رءسزا  

  خالعليا   ل درجة التاا  أعضا  هيئة التدر   بأخالقياه ال  اة ةفقًا ل ت يراه ال ا  ةالخبر  ةال لية
 تقزد ر علزى ( التا هدفت إلى التعرف علزى الع ا ز  ال زسثر Amy, 2008)إي ا دراسة 

 على الرضزا ال سثر  الع ا   ةل لت بعد، جع التعل  فا التدر   هيئة ألعضا  ال لا لألدا  طلبةال

 التقز   ، اسزتبا ة ةازا  فزا العزا لا التحليز  أسزل   اسزتخدا  ةتز  ،الدراسزا ال قرر عج طلبةلل ال لا

 ةالت  يزة ،الزتعل  ة صزادر ،ال خصية التا ية :ها ك اياه ثالث االستبا ة إلى فقراه  ي  ةزعت

 لعضز  ال لزا األدا  تقز    أ  إلزى الدراسزة ت  زلت اال حزدار تحليز  ةياسزتخدا  أسزل  خ الراجعزة

 طلبزةلل ال لزا الرضا ةيا ا خ التعل ة صادر ال خصية التا ية بك ا تا  تأثر  ا غالًبا التدر   هيئة

 .التعل   صادر بك اية كبير ب ك   تأثر
هززززدفت إلززززى التعززززرف علززززى  ززززد  التززززاا  أسززززات    فقززززد( Dahel, 2006) داهزززز دراسززززة 
جا عززة  ةةت زز     ت ززع الدراسززة  ززج طلبزز طلبززة،قيززاه ال  اززة  ززج ةج ززة   ززر الال ا عززاه بأخال

ال  اييج فزا ةاليزة ل لز رادة فزا ال  زاه ال تحزد  األ ر كيزة ةت   زت عيازة الدراسزة  طلبةر  ي  لل
طالبززًا ةأشززاره الاتززاي  إلززى إ كا يززة تحد ززد ت ززعة  بززادي أخالقيززة فززا التعلززي  ال ززا عا  601 ززج 
القززدر  علززى إدار  ال ززا   ة ، ةتقززد ر   ززاعره  ةا ترا  ززا، طلبززةت  زز   ززرةف الالقززدر  علززى   ا ززا 

دةر لبير فا   زا  الع ليزة   ج لال ا استخدا  الت ا ل جيا فا ال حاضراه ة ةتحضير الدرةس، 
 ززسدد دةرًا لبيززرًا فززا ت ييززر الزز د الدعززة ةال عاليززة فززا لزز لت أسززل   األسززات   ال ت ثزز  ة التري  ززة، 

  خي ا ةرخراجا  ج التلقيج ال    إلى فضا  اإلةداع ةالتقد ال  ار األكاد

 :  نهج البحثم: اواًل
 طبيعة البح  ةأهدافا خ ة  ال   ا   رًا ل ال ال ا   ةالبا ثت استخد         

 جمتمع الدراسةثانيًا: 
ةالبززززالد عززززدده   لليززززة الترييززززة فززززا جا عززززة ال   ززززت ج يززززع طلبززززة   ت ززززع الدراسززززة ي زززز  

( طالبزززة ةفقزززًا إل صزززايية  كتززز)  ايززز)  زززد ر ال ا عزززة 6430( طالززز) ة)801( ة اعزززع )7231)
  خ  2016/ 2015للتخطيط فا ال ص  الدراسا الثا ا  ج العا  الدراسا 
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 عينة الدراسةثالثًا: 
  ا عزة ال   زتبلليزة الترييزة ( طلبزة ةطالبزاه  زج طلبزة 704ت   ت عياة الدراسة  زج )

الترييزة  لليزةطلبة ةطالبزاه لت ث   بطر قة طبقية ه اختيار %(  ج   ت ع الدراسة ت  9,7ة )ةا ب
  ضل تض    ت  اه  ختل ة  ج  ي  ال ا ، ةال اة الدراسية، ةالتخصو، ة   ا عة ال   تب

 ال دةل التالا ت ز ع أفراد عياة الدراسة ةفقًا ل ت يراه الدراسةخ  
 (1جدول )
 فقًا ملتغريات الدراسةتوزيع أفراد العينة و

 النسبة املئوية عدد أفراد العينة املتغري
 
 اجلنس

 %30.5 215 ذكور
 %69.5 489 إناث

 
 

 السنة الدراسية

 %14.3 101 األوىل
 %23.9 168 ةالثاني
 %26.6 187 ةالثالث
 %35.2 248 ةالرابع

 التخصص
 %40.2 283 علمي
 %59.8 421 أدبي

 لإل زاث  ةا زبةفزراد العيازة ةفقزًا لل زا  لا زت أل األكبزر ا زبةالاة  أ   تضل  ج ال زدةل ال ز
لل زززاة   زززبة أفزززراد العيازززة ةفقزززًا  أل  زززا ت ثززز  العزززدد األكبزززر  زززج ال  ت زززع األ زززلا ةلا زززت %(5 69)

 %(2 35) ةالرابعزززززة %(6 26) ةالثالثزززززة %(9 23)ةالثا يزززززة %( 3 14) األةلزززززىلالتزززززالا   الدراسزززززية
 خ   %(8 59)   ا ارة %( 2 40) عل الالتالا   للتخصوياة ةفقًا   بة أفراد العةلا ت 

 رابعًا: وسائل مجع البيانات
.اه الصلة بالدراسة  اإلطار الا رد ةالدراساه ال ابقةتط  ر االستبا ة اعت ادًا على  ت 

( 2015( ة)ةزززززد   2013( ة)الاعبزززززا  2009( ة)ال زززززااةد  2007الحاليزززززة  ثززززز  )الحززززز را ا  
( ةيزالرج ع إلزى  قيزاس األخالقيزاه 2013( ة)القرشزا  2013( ة)الخ الد   2013ة)الع  ش  

ال ا عية الصادر عج األ ا ة العا ة لل ا عاه العريية لقياس درجة التاا  أعضا  هيئزة التزدر   
  األةل ةيا اه شخصية جاأ جعلى أدا  الدراسة  بأخالقياه   اة التدر   ال ا عاخ ةعد اشت لت

( فقززر    زعزززة علزززى 39)ةالثززا ا عبزززار  عزززج  ، ا عززة ال   زززتبلليزززة الترييزززة  ةطالبززاه طلبزززةعززج 
 اشت  ةعد بعد ج ه ا  عالعة عض  هيئة التدر   ب  اتا، ةعالعة عض  هيئة التدر   بطلبتا  

             (خ 2 لح )( فقر  12( فقر  ةيا ا اشت   البعد الثا ا على )27)لى البعد األةل ع
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 :صدق األداة
 ق الظاهري )صدق المحكمين(:    الصد (أ

.ةد االختصززاو ةالخبززر  بكليززة الترييززة فززا جا عززة علززى     عززة  ززج األدا  تزز  عززرض 
ال   ززززت بأع ززززا  ا األريعززززة لتحد ززززد  ززززد   ال  ززززة األهززززداف األساسززززية للدراسززززة، ةدعززززة ةةضزززز   

الترييززة  الصززياغة الل   ززة ل قززراه االسززتبا ة  ة ززد   ززال ية تطبيق ززا علززى طلبززة ةطالبززاه لليززة
تت ز    ززج  االسززتبا ةةيز لت أ زبحت  ةفقزًا ل قتر ززات   تعزد   بعزا البازز دتزز  ب ا عزة ال   زت، ة 

   خ  (1) لح  االستبا ةيعتبر ات ا  ال حك يج ةيا ًا لصد   حت    ي  ( ةادًا  39)
                              :)صدق البناء( صدق االتساق الداخلي (ب

عززج طر زز    ززا   عا زز  االرتبززا  ألدا  الدراسززة ت ززا  الززداخلا تزز  التأكززد  ززج  ززد  اال
ةالدرجززة  بعززدة عززا اله االرتبززا  ةززيج لزز  الزز د تات ززا إليززا   بعززدللةالدرجززة ال ليززة  فقززر ةززيج لزز  

 يزز  تزز  تطبيق ززا علززى عياززة ال ليززة لززألدا  التززا تزز  الحصزز ل علي ززا  ززج الدراسززة االسززتطالعية  
 ( طالبًا ةطالبة 80ت   ت  ج )

 معامالت االرتباط بني كل بند والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه (2دول )ج
 معامالت االرتباط الفقرة معامالت االرتباط الفقرة

 0**406. 21 البعد األول: عالقة عضو هيئة التدريس مبهنته
1 .325**0 22 .534**0 
2 .520**0 23 .526**0 
3 .440**0 24 .289**0 
4 .496**0 25 .554**0 
5 .530**0 26 .385**0 
6 .320**0 27 .484**0 
 البعد الثاني: عالقة عضو هيئة التدريس بطلبته 0**536. 7
8 .408**0 28 .645**0 
9 .429**0 29 .642**0 
10 .574**0 30 .620**0 
11 .575**0 31 .527**0 
12 .547**0 32 .587**0 
13 .548**0 33 .649**0 
14 .574**0 34 .609**0 
15 .383**0 35 .649**0 
16 .378**0 36 .586**0 
17 .454**0 37 .625**0 
18 .566**0 38 .508**0 
19 .388**0 39 .706**0 
20 .415**0  

 (010.دالة إ صاييًا عاد   ت   داللة ) **
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لز  فقزر  ةالبعزد الز د تات زا   عا اله االرتبا  ةزيجج يع  تضل  ج ال دةل ال اة  أ  
خ ( ةهزز ا  ززدل علززى االت ززا  الززداخلا ة ززج ثزز   ززد  الباززا 01 0دالززة عاززد   ززت   داللززة )إليززا 

 -325 0ةزززززيج ) للبعزززززدال ليزززززة ةالدرجزززززة فقزززززراه البعزززززد األةل ةتراة زززززت  عزززززا اله االرتبزززززا  ةزززززيج 
 -508 0ةززيج ) للبعززدال ليززة ةالدرجززة البعززد الثززا ا  فقززراهةتراة ززت  عززا اله االرتبززا  ةززيج ( 575 0
      لألدا خال لية ةالدرجة  بعدة  ضل ال دةل التالا  عا اله االرتبا  ةيج ل   خ(706 0

 معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة (3جدول )
 معامال االرتباط البعد

 0**663. عالقة عضو هيئة التدريس مبهنته
 0**794. عالقة عضو هيئة التدريس بطلبته

ةالدرجزززة ال ليزززة لزززألدا   بعزززدل زززاة  أ   عزززا اله االرتبزززا  ةزززيج لززز   تضزززل  زززج ال زززدةل ا
( ةهززز ا  زززدل علزززى 784 0 -663 0( ةتراة زززت ةزززيج )01 0 رت عزززة ةدالزززة عازززد   زززت   داللزززة )

 االت ا  الداخلا ة ج ث   د  الباا خ 
 : األداةات ــــــثب

 فقزر خ ل ز  عزج طر ز  إي زاد  عا ز  ثبزاه أل زا لرة بزااالسزتبا ة     ا   عا ز  ثبزاه ت
عزززج طر ززز  تطبيق ززا علزززى العيازززة  (SPSS) ززج خزززالل الرز زززة اإل صززايية  االسزززتبا ة فقزززراه ززج 

( ل زا 20 0ةأ  ره الاتزاي  أ   عزا اله الت ييزا ل  يزع الباز د لا زت أكبزر  زج )االستطالعية  
                                                ة  ضح ا ال دةل التالاخ  االستبا ة أبعاد ج  بعدت    ا   عا   ثباه أل ا لرة باخ ل   

 معامالت الثبات ألبعاد االستبانة (4جدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات البعد

 750. 27 عالقة عضو هيئة التدريس مبهنته
 890. 12 عالقة عضو هيئة التدريس بطلبته

 800. 39 االستبانة ككل

تت زززز  ةدرجززززة ثبززززاه دالززززة إ صزززززاييًا   تبا ةاالسززززز أبعززززاد تضززززل  ززززج ال ززززدةل ال ززززاة  أ  
ةيلزززززززد  عا ززززززز  ثبزززززززاه االسزززززززتبا ة ( 89 0 -75 0ةزززززززيج )لألبعزززززززاد ةتراة زززززززت  عزززززززا اله الثبزززززززاه 

ة زززززج ثززززز  ي كزززززج ال ثززززز   ةاالط ئازززززا  إلزززززى الاتزززززاي  التزززززا  زززززت  الحصززززز ل علي زززززا ( 80 0ككززززز  )
 خ   عاد تطبيق ا على عياة الدراسة األساسية
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بأخالقيززاه  بكليزة الترييززة فزا جا عزة ال   زتئزة التزدر   أعضززا  هي ةلتحد زد درجزة التزاا 
إلزى ثالثزة   زت  اه  الطلبزة  ت  تصايف اسزت اباه طلبت ا ج ةج ة   ر   اة التعلي  ال ا عا 

              (  2008استاادًا إلى )طبيا ،  التالية ال عادلة استخدا  خالل ل   لة ت  ير الاتاي   ج
 ة املستخدمة:  خامسًا: األساليب اإلحصائي

إدخزززال البيا زززاه بالحاسززز) اللزززا  زززج خزززالل الرز زززة اإل صزززايية للعلززز   االجت اعيزززة  تززز 
SPSS 20  ةرجرا  ال عال اه اإل صايية التالية     

  الت راراهFrequency   الا بة ال ئ  ة ةPercentage  
  ال ت سط الح اةاMean   اال حراف ال عيارد ةStandard Deviation  
 االت ا   أ اددبا ج تحلي  التOne Way ANOVA   
  اختبار(LSD Test) 

  "اختبار "هT Test للعيااه ال  تقلة  

 :             األول بالسؤال املتعلقة النتائج
   ازة بأخالقيزاه ال   زت جا عزة فزا الترييزة بكليزة التزدر   هيئزة أعضزا  التزاا  درجة  ا

   طلبت ا؟   ر ةج ة  ج ب  ات   عالعت     ال اف ال ا عا التعلي 
 (5جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات
 عالقة عضو هيئة التدريس مبهنتهأفراد عينة الدراسة حول  

املتوسط  االستجابات الفقرة م
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 % أبدًا % أحيانًا % دائمًا اللتزاما

 كبرية 7 0.49 2.37 0.57 62.34 37.09 .مبواعيد احملاضراتيلتزم عضو هيئة التدريس  1
 متوسطة 16 0.43 2.19 1.56 77.81 20.63 مناسب.وقت احملاضرة بشكل يستغل عضو هيئة التدريس  2
 متوسطة 24 0.53 2.07 10.95 70.98 18.07 رحب.بصدر  عضو هيئة التدريس النقد اإلجيابي يتقبل 3
 متوسطة 20 0.46 2.15 4.13 76.53 19.35 .يتصف عضو هيئة التدريس بالتواضع وعدم التكرب 4
 متوسطة 19 0.41 2.16 1.71 80.65 17.64 .حمتوى املادة بشكل  واضح عضو هيئة التدريس يقدم 5
تبيدددة يف السددداعات املك يتواجدددد عضدددو هيئدددة التددددريس  6

 كبرية 8 0.54 2.36 3.14 57.92 38.94 احملددة.

 متوسطة 10 0.51 2.31 2.57 64.19 33.24 ميتلك عضو هيئة التدريس مهارات الضبط الصفي.  7
 كبرية 5 0.52 2.44 1.28 53.42 45.30 يلتزم عضو هيئة التدريس حبضور احملاضرات. 8

اب احملاضددرات يف حالددة  يدد عضددو هيئددة التدددريسيعددو   9
 ضعيفة 27 0.68 1.56 55.13 33.90 10.97 طلبة.ال



 2019  (1ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها

 

 319 

املتوسط  االستجابات الفقرة م
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

الرتتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 % أبدًا % أحيانًا % دائمًا اللتزاما

مفدداهيا الدددرم بةمثلددة    عضددو هيئددة التدددريس  يوضددح  10
 متوسطة 12 0.49 2.24 2.71 70.66 26.64 بالواقع.مرتبطة 

 كبرية 9 0.50 2.34 1.14 63.49 35.37 .بصوت واضح ومسموع عضو هيئة التدريسيشرح  11

 متوسطة 14 0.51 2.23 4.27 68.71 27.03 .العمل اجلماعي بة علىطلال يشجع عضو هيئة التدريس 12

 متوسطة 22 0.43 2.09 4.99 80.91 14.10 .باحليوية والنشاط عضو هيئة التدريسيتصف  13

يغطددي عضددو هيئددة التدددريس املددادة العلميددة مددن كافددة        14
 متوسطة 21 0.48 2.14 5.68 75.00 19.32 . جوانبها

 ضوعاتالتحدث عن املو تدريس لطلبتهال عضو هيئة يتيح 15
 متوسطة 23 0.53 2.08 10.23 71.16 18.61 .اخلارجية أثناء شرح املادة الدراسية

الشخصددية علددى املوقددع     ة عضددو هيئددة التدددريس   صددفح 16
 متوسطة 26 0.58 1.78 30.22 61.29 8.49 .علمية ًاحباثأو ًاة حمدثة وتضا موادمعلكرتوني للجااإل

الددد   التقيددديا طريقدددةيئدددة التددددريس يوضدددح عضدددو ه 17
 كبرية 4 0.58 2.45 4.55 46.31 49.15 .يستخدمها منذ بداية الفصل الدراسي

الرتتيدب والرتابدط  والوضدوح     يراعي عضو هيئة التدريس 18
 متوسطة 15 0.49 2.21 3.84 71.69 24.47 .عند تدريس موضوعات املقرر

صدفحته   تددريس علدى  الخطدة   عضو هيئة التددريس يضع  19
 متوسطة 25 0.62 1.80 31.09 57.74 11.17 .لكرتونيةاإل

املقدرر   ظدام توزيدع درجدات   عضدو هيئدة التددريس ن    يوضح 20
 كبرية 1 0.52 2.62 1.58 35.10 63.32 .الدراسي

يستخدم عضو هيئة التدريس وسائل تعلدا متنوعدة مثدل     21
 متوسطة 18 0.47 2.18 3.70 74.54 21.76 اكسل و ريها .....(. –)بور بوينت 

يسددتخدم عضددو هيئددة التدددريس أسدداليب وطددرق تدددريس   22
 متوسطة 13 0.53 2.24 4.83 66.76 28.41 عصف ذهين... إخل(. –مناقشة  –متنوعة )حماضرة 

يوضح عضو هيئة التدريس اخلطة الدراسية ملادته  بشكل  23
 كبرية 6 0.53 2.37 2.42 57.98 39.60 واضح  منذ بداية الفصل الدراسي.

برصد احلضدور والغيداب يف كدل     عضو هيئة التدريسيقوم  24
 كبرية 3 0.53 2.49 1.57 47.72 50.71 .حماضرة

بدالواقع   يربط عضو هيئة التدريس أهدداف حمتدوى املقدرر    25
 متوسطة 17 0.47 2.19 3.41 74.40 22.19 .ومشكالت احلياة احلقيقية

االحتياجددات يراعددي عضددو هيئددة التدددريس الطلبددة ذوي    26
 كبرية 2 0.55 2.56 2.59 38.33 59.08 اخلاصة يف التدريس.

المتحددامب مبددا   ايتقيددد عضددو هيئددة التدددريس يف وضددع   27
 متوسطة 11 0.53 2.25 4.56 65.81 29.63      .تدريسه

 متوسطة - 0.52 2.22 املتوسط احلسابي العام للبعد األول

 جا عة فا التريية بكلية التدر   هيئة أعضا  التاا  درجة أ  ال اة  ال دةل  ج  تضل
 – ال خصززية الصزز اه) ب  اززت   عالعززت     ززال فززا ال ززا عا التعلززي    اززة بأخالقيززاه ال   ززت
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 ال ت سزززط ةلزززد  يززز    ت سزززطة ةدرجزززة جزززا ه ككززز  الطلبزززة   زززر ةج زززة  زززج(  التدر  زززا األدا 
 أ  يال زز  ك ززا( 52 0) ارد ال عيزز ةاال حززراف( 3  ززج 22 2) ككزز  األةل للبعززد العززا  الح ززاةا

 ةدرجززة كا ززت فقززراه لت ززع التززدر   هيئززة أعضززا  التززاا  درجززة ةأ  فقززر ( 27)  تضزز ج البعززد هزز ا
 هززززز   ةتقزززززع( 62 2 -34 2) ةززززيج ال قزززززراه ل زززز   الح زززززاةية ال ت سزززززطاه تراة ززززت  يززززز   كبيززززر 

 خ       ال ا عا التعلي  ب  اة التدر   هيئة أعضا  التاا  لدرجة الثالثة ال ئة فا ال ت سطاه
 الترتيزز) فززا جززا ه فقززد  ال قززراه هزز    زز ل الدراسززة عياززة أفززراد اسززت اباه تبا اززت ةعززد

" الدراسززززا ال قززززرر درجززززاه ت ز ززززع   ززززا  التززززدر   هيئززززة عضزززز    ضززززل( "20) رعزززز  ال قززززر  األةل
 رعزز  ال قزر  الثزا ا الترتيز) فزا ةجزا ه(خ 52 0)  عيزارد  ةا حزراف( 62 2) ةلزد   زاةا ب ت سزط

 ب ت سزززط" التزززدر   فزززا الخا زززة اال تياجزززاه .ةد  الطلبزززة التزززدر   هيئزززة عضززز   راعزززا" (26)
( 24) رعزز  ال قززر  الثالزز  الترتيزز) فززا ةجززا ه(خ 55 0)  عيززارد  ةا حززراف( 56 2) ةلززد   ززاةا

( 49 2)   زاةا ب ت سزط"  حاضزر  كز  فزا ةالغيا  الحض ر ةر د التدر   هيئة عض  يق  "
 هيئزة عضز   ت اجزد( "6) رعز  ال قزر  الثزا ج الترتيز) فزا جزا ه ةيا زا(خ 53 0)  عيزارد  ةا حراف
(خ 54 0)  عيززارد  ةا حزراف ،(36 2)   زاةا ب ت سزط" ال حززدد  ال كتبيزة ال زاعاه فزا التزدر  

 ةاضزل بصز ه التزدر   هيئزة عضز  ي زر ( "11) رع  ال قر  التاسع الترتي) فا جا ه  يج فا
 (خ       50 0)  عيارد  ةا حراف( 34 2)   اةا ب ت سط" ة    ع

 التزززاا  درجزززة كا زززت فقزززر ( 17)  تضززز ج البعزززد هززز ا أ  ال زززاة  ال زززدةل  زززج يال ززز  ك زززا
 ةزززيج ال قزززراه ل ززز   الح زززاةية ال ت سزززطاه تراة زززت  يززز    ت سزززطة ة زززا التزززدر   هيئزززة أعضزززا 

 التزززدر   هيئزززة أعضزززا  التزززاا  لدرجزززة الثا يزززة ال ئزززة فزززا ال ت سزززطاه هززز   ةتقزززع( 31 2 -56 1)
 خ ال ا عا التعلي    اةب

 الترتيزز) فززا جززا ه فقززد  ال قززراه هزز    زز ل الدراسززة عياززة أفززراد اسززت اباه تبا اززت ةعززد
" تدر  زا تز  ب زا لال تحزا  ةضزعا فزا التزدر   هيئزة عضز   تقيزد( "27) رع  ال قر  ع ر الحادد
 ال قزر  ع ر الثا ا الترتي) فا ةجا ه(خ 53 0)  عيارد  ةا حراف( 25 2) ةلد   اةا ب ت سط

   زاةا ب ت سزط" بزال اعع  رتبطزة بأ ثلزة الزدرس   زا ي  التزدر   هيئزة عضز    ضزل( "10) رعز 
( 22) رعززز  ال قزززر  ع زززر الثالززز  الترتيززز) فزززا ةجزززا ه(خ 49 0)  عيزززارد  ةا حزززراف( 24 2) ةلزززد

 -  ااع زززة –  حاضزززر    زززثالً )  تا عزززة تزززدر   ةطزززر   أسزززالي) التزززدر   هيئزززة عضززز  ي زززتخد "
 جا ه ةيا ا(خ 53 0)  عيارد  ةا حراف( 24 2) ةلد   اةا ب ت سطخخخ(" هاةغير  .هاا عصف
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 علزى التزدر   خطزة التزدر   هيئزة عضز  يضع( "19) رع  ال قر  ةالع ر ج الخا   الترتي) فا
 فززا جزا ه  زيج فززا(خ 62 0)  عيزارد  ةا حزراف( 80 1)   ززاةا ب ت سزط" اإلل ترة يزة  ز حتا
 ال  عزع علزى ال خصزية التدر   هيئة عض    حة( "16) ع ر  ال قر  ةالع ر ج ال ادس الترتي)

 ةا حزززراف( 78 1)   زززاةا ب ت سزززط" عل يزززة ةأبحاثزززاً   ززز اداً  ةتضززز   حدثزززة لل ا عزززة اإلل ترة زززا
 (خ       58 0)  عيارد 

 :             الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج
   ازة بأخالقيزاه ل   زتا جا عزة فزا الترييزة بكليزة التزدر   هيئزة أعضزا  التزاا  درجة  ا

   طلبت ا؟   ر ةج ة  ج بطلبت   عالعت     ال فا ال ا عا التعلي 
 (6جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات 
 عالقة عضو هيئة التدريس بطلبتهأفراد عينة الدراسة حول 

 م
املتوسط  االستجابات الفقرة 

 احلسابي
ف االحنرا
 املعياري

الرتتيب وفقًا 
 % أبدًا % أحيانًا % دائمًا درجة االلتزام للمتوسط

 متوسطة 6 0.42 2.15 2.3 80.1 17.6 لبة.عضو هيئة التدريس قدوة حسنة للُط ثلمي 28
 متوسطة 9 0.54 2.05 12.1 70.7 17.2 طلبة.يراعي عضو هيئة التدريس الفروق الفردية بني ال 29
 متوسطة 3 0.49 2.22 3.5 70.7 25.8 .عضو هيئة التدريس بغرم األخالق احلميدةيهتا  30
 متوسطة 11 0.54 2.01 14.0 71.3 14.7 طلبته.التنافس بني  يثري عضو هيئة التدريس 31
 متوسطة 2 0.47 2.26 1.6 71.1 27.3 .باحرتام طلبتهيتعامل عضو هيئة التدريس مع  32
 متوسطة 5 0.46 2.17 3.4 76.6 20.0 طلبته.بني  لبالعد يتسا عضو هيئة التدريس 33
 متوسطة 12 0.62 1.73 36.5 54.4 9.1 يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة مشاكلها. 34
 متوسطة 8 0.46 2.10 6.1 77.7 16.2 طلبة.ال لدىلتعلا ليثري عضو هيئة التدريس الدافعية  35
 نشدددطةلألتغذيدددة راجعدددة  عضدددو هيئدددة التددددريس يقددددم  36

 –جابة وراق اإلأيوزع  –سئلة االمتحانات أالتقييمية )حيل 
 .ناء احملاضرة(أث طلبةسئلة الأ نجييب ع

 متوسطة 10 0.52 2.02 12.5 73.0 14.5

يف مناقشددة  طلبتددهحيددرتم عضددو هيئددة التدددريس عقليددة     37
 متوسطة 7 0.48 2.12 6.0 75.9 18.1 متطلبات املقرر. 

وسددائل تقيدديا متنوعددة    دريسعضددو هيئددة التدد  يسددتخدم  38
 متوسطة 1 0.50 2.31 2.0 65.0 33.0 .واجبات( –نصفية وشهرية وة صرياختبارات ق –حباث أ)

علدى   ويشجعها طلبةال آراءىل إ يستمع عضو هيئة التدريس 39
 متوسطة 4 0.48 2.19 3.8 73.3 22.9 .سئلة واملناقشةاأل

 متوسطة - 0.50 2.11 املتوسط احلسابي العام للبعد الثاني

 جا عة فا التريية بكلية التدر   هيئة أعضا  التاا  درجة أ  ال اة  ال دةل  ج  تضل
 هيئزة عضز  بعالعزة  تعلز  مي زا الطلبزة   زر ةج زة  ج ال ا عا التعلي    اة بأخالقياه ال   ت
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 ككزز  الثززا ا للبعززد العززا  الح ززاةا ال ت سززط ةلززد  يزز    ت سززطة ةدرجززة جززا ه بطلبتززا التززدر  
 ةأ   فقزر ( 12)  تضز ج البعزد هز ا أ  يال ز  ك ا( 50 0) ال عيارد  ةاال حراف( 3  ج 11 2)

 تراة زززت  يززز    ت سززطة ةدرجزززة كا ززت ال قزززراه هزز   ل  يزززع التززدر   هيئزززة أعضززا  التزززاا  درجززة
 الثا يزة ال ئزة فزا ال ت سزطاه هز   ةتقزع( 31 2 -73 1) ةيج ال قراه ل    الح اةية ال ت سطاه

 خ        ال ا عا التعلي  ب  اة التدر   هيئة أعضا  اا الت لدرجة
 الترتيزز) فززا جززا ه فقززد  ال قززراه هزز    زز ل الدراسززة عياززة أفززراد اسززت اباه تبا اززت ةعززد

 اختبززاراه – أبحززاث)  تا عززة تقيزي  ةسززاي  التززدر   هيئززة عضز  ي ززتخد ( "38) رعزز  ال قزر  األةل
(خ 50 0)  عيززارد  ةا حزراف( 31 2) ةلزد ا  ززاة ب ت سزط(" ةاجبزاه – ةشزز ر ة ة صزيية عصزير 
" بززا ترا  طلبتززا  ززع التززدر   هيئززة عضزز   تعا زز ( "32) رعزز  ال قززر  الثززا ا الترتيزز) فززا ةجززا ه
 ال قززر  الثالزز  الترتيزز) فززا جززا ه ك ززا(خ 47 0)  عيززارد  ةا حززراف( 26 2) ةلززد   ززاةا ب ت سززط

( 22 2)   ززززاةا ت سززززطب " الح يززززد  األخززززال  ب ززززرس التززززدر   هيئززززة عضزززز    ززززت ( "30) رعزززز 
( 31) رعز  ال قزر  األخير ةعب  ع ر الحادد الترتي) فا جا ه ةيا ا(خ 49 0)  عيارد  ةا حراف

  عيزززارد  ةا حزززراف ،(01 2)   زززاةا ب ت سزززط" طلبتزززا ةزززيج التازززاف  التزززدر   هيئزززة عضززز   ثيزززر"
 هيئة عض  ي ار ( "34) رع  ال قر  ةاألخير ع ر الثا ا الترتي) فا جا ه  يج فا(خ 54 0)

 (خ  62 0)  عيارد  ةا حراف( 73 1)   اةا ب ت سط"   اكل   الطلبة التدر  
               بالسؤال األول: المتعلقةالنتائج مناقشة  

أعضزا  هيئزة التزدر    التزاا درجزة  تضل  ج العزرض ال زاة  لاتزاي  الدراسزة الحاليزة أ  
لززي  ال ززا عا فززا   ززال عالعززت   ب  اززت   بأخالقيززاه   اززة التع بكليززة الترييززة فززا جا عززة ال   ززت

الطلبززة لكزز  جززا ه ةدرجززة  ت سززطة   ززج ةج ززة   ززر األدا  التدر  ززا(  –)الصزز اه ال خصززية 
إلزى الت عيزة لاللتزاا   ة عك  .لزت  اجزة أعضزا  هيئزة التزدر   بكليزة الترييزة فزا جا عزة ال   زت

ر ) علزززى بعزززا ال  ايزززاه بالعالعزززة ةزززيج عضززز  هيئزززة التزززدر   ة  اتزززا  ةأ  ززز  بحاجزززة إلزززى التزززد
ةال  ززاراه مي ززا  تعلزز  بالصزز اه ال خصززية ةاألدا  التدر  ززاخ ةتت زز   تززاي  الدراسززة الحاليززة  ززع 

أعضزا  هيئزة التزدر    التزاا ( فزا أ  درجزة 2014( ةاأل  دد )2013دراسة ل   ٍج  الاعبا )
التدر  ززا جززا ه  بأخالقيززاه   اززة التعلززي  ال ززا عا  ززج ةج ززة   ززر الطلبززة مي ززا  تعلزز  بززاألدا 

أعضززا  هيئززة  التززاا ( إلززى أ  درجززة 2015ةدرجززة  ت سززطةخ فززا  ززيج ت  ززلت دراسززة القرشززا )
بأخالقيززاه   اززة التعلززي  ال ززا عا  ززج ةج ززة   ززر الطلبززة مي ززا  تعلزز  بززاألدا  التدر  ززا التززدر   
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 أعضززا  هيئززة التززاا ( إلززى أ  درجززة 2013) ةآخززرة  كا ززت لبيززر ، ل ززا ت  ززلت دراسززة الع زز ش 
 بأخالقياه   اة التعلي  ال ا عا  ج ةج ة   ر الطلبة لا ت لبير خ        التدر   

أعضزززا  هيئزززة  التزززاا درجزززة  ك زززا  تضزززل  زززج العزززرض ال زززاة  لاتزززاي  الدراسزززة الحاليزززة أ 
األدا   –ةت ززع فقززراه خا ززة عالعززة عضزز  هيئززة التززدر   ب  اتززا )الصزز اه ال خصززية التززدر   

 ر   ةجا ه أه  ه   ال قراه ةا   الترتي) التالا  التدر  ا( جا ه ةدرجة لبي
  ة راعزا عضزز  هيئززة ال قززرر الدراسززا   ضزل عضزز  هيئززة التزدر     ززا  ت ز ززع درجزاه

ةر زززد  عضززز  هيئزززة التزززدر   قززز   التزززدر   الطلبزززة .ةد اال تياجزززاه الخا زززة فزززا التزززدر    ة 
تقيزي  التزا ي زتخد  ا   ة  ضل عض  هيئزة التزدر   طر قزة الالحض ر ةالغيا  فا ل   حاضر 

 ازز  ةدايززة ال صزز  الدراسززا  ة لتززا  عضزز  هيئززة التززدر   بحضزز ر ال حاضززراهخ ةتعكزز  الاتززاي  
علززى القيززا  بالعد ززد  ززج  بكليززة الترييززة فززا جا عززة ال   ززتال ززابقة  ززرو أعضززا  هيئززة التززدر   

  ةال  ززسةلياه ال  ززا  ال رتبطززة ب  اززت    ة ر زز   علززى االلتززاا  بالعد ززد  ززج األخالقيززاه ةال  ززا
 ال ا طة ة   ةفقًا لقدرات   ةاستعدادات  خ 

أعضزززا  هيئزززة  التزززاا درجزززة  ك زززا  تضزززل  زززج العزززرض ال زززاة  لاتزززاي  الدراسزززة الحاليزززة أ 
 –ب  اتززا )الصزز اه ال خصززية ب ززبع ع ززر  فقززر  خا ززة بعالعززة عضزز  هيئززة التززدر   التززدر   

 ال قراه ةا   الترتي) التالا    األدا  التدر  ا( جا ه ةدرجة  ت سطة  ةجا ه أه  ه  
عضزز  هيئززة   ضززل   ة ال تحززا  ب ززا تزز  تدر  ززاا تقيززد عضزز  هيئززة التززدر   فززا ةضززع 

بززال اعع  ة  ززتخد  عضزز  هيئززة التززدر   أسززالي) ةطززر    ززا ي  الززدرس بأ ثلززة  رتبطززة  التززدر  
 عصززف .هاززا ةغيرهززاخخخ(  ة  زز ع عضزز  هيئززة – ااع ززة  –تززدر    تا عززة ) ززثاًل   حاضززر  

الترتيزز) ةالتززرابط ةال ضزز      ة راعززا عضزز  هيئززة التززدر  الع زز  ال  ززاعا علززى طلبززةال التززدر  
بزززال اعع    ة زززريط عضززز  هيئزززة التزززدر   أهزززداف  حتززز   ال قزززرر  ضززز عاه ال قزززرر عازززد تزززدر  

بكلية التريية فا خ ةتعك  ال قراه ال ابقة  اجة أعضا  هيئة التدر   ة  كاله الحيا  الحقيقية
   ت إلى التدر ) على العد د  ج ال  زا  ال ا طزة ة ز   ثز  تقزدي  أ ثلزة تزريط ال حتز   جا عة ال

العل ززا بالبيئززة التززا يعززيل في ززا الطلبززة ةةاعززع  يززات   ةريط ززا ب  ززكاله ةاععيززة  ةالتززدر ) علززى 
  باإلضززافة إلززى الع زز  ال  ززاعا أسززالي) ةطززر  تززدر    تا عززة  ةت زز يع الطلبززة علززىاسززتخدا  
ةزززيج   ضززز عاه ال قزززرر عازززد تدر  ززز اخ ةتت ززز  الاتزززاي  ال زززابقة  زززع دراسزززة زلزززا ابط التزززر  راعزززا  
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( التا ت  زلت إلزى أ  أعضزا  هيئزة التزدر   ي ارسز   القزي  األخالقيزة الخا زة ب  ازة 2012)
 التعلي  ال ا عا فا   ارست   ال ل لية ةدرجة  ت سطةخ    

أعضزززا  هيئزززة  التزززاا درجزززة   ك زززا  تضزززل  زززج العزززرض ال زززاة  لاتزززاي  الدراسزززة الحاليزززة أ
األدا   –ب  اتززا )الصزز اه ال خصززيةب قززر  ةا ززد  خا ززة بعالعززة عضزز  هيئززة التززدر   التززدر   

ال حاضزززراه فزززا  الزززة  عضززز  هيئزززة التزززدر  يعززز ض التدر  زززا( جزززا ه ةدرجزززة ضزززعي ة ةهزززا  
ج طلبززة  ةتعكزز  هزز   الاتي ززة إه ززال أعضززا  هيئززة التززدر   الطلبززة فززا  الززة غيززاة   عززغيززا  ال

ال حاضراه  ل ا ي ) ت عية أعضا  هيئة التدر   ةتع  ا ال حاضراه فا  الة غيا  الطلبة 
 تي ة  رةف ع ر ة    ا  اعك  إي ابًا على الع لية التعلي يزة داخز  ال ا عزة ةتحقيز  األهزداف 

( التززا ت  زلت إلززى أ  أعضززا  Dahel, 2006ال ا ز د خ ةتختلززف الاتزاي  ال ززابقة  زع دراسززة )
 تدر    ت       رةف الطلبة ة راع   ا  ةلد    القدر  على إدار  ال ااه  الدراسيةخ  هيئة ال

               :الثانيبالسؤال  المتعلقةالنتائج مناقشة 
أعضزا  هيئزة التزدر    درجزة التزاا أ   تضل  ج العزرض ال زاة  لاتزاي  الدراسزة الحاليزة 

ة التعلزي  ال زا عا  فزا   زال عالعزت   بطلبززت   بأخالقيزاه   از بكليزة الترييزة فزا جا عزة ال   زت
الطلبزززة لكززز  جزززا ه ةدرجزززة  ت سزززطة  ةتعكززز  هززز   الاتزززاي  أ  أعضزززا  هيئزززة ةج زززة   زززر  زززج 

التدر   بحاجة إلى التدر )   ل بعا ال  اياه ةال  اراه ال رتبطزة بالعالعزة ةزيج عضز  هيئزة 
( التززا ت  زززلت إلزززى أ  2015) التززدر   ةالطلبزززةخ ةتختلززف الاتزززاي  ال زززابقة  ززع دراسزززة القرشزززا

بأخالقيززاه   اززة التعلززي  ال ززا عا مي ززا  تعلزز  بالعالعززة  ززع أعضززا  هيئززة التززدر    التززاا درجززة 
 لا ت لبير خ   الطلبة 

أعضزززا  هيئزززة  التزززاا أ  درجزززة ك زززا  تضزززل  زززج العزززرض ال زززاة  لاتزززاي  الدراسزززة الحاليزززة 
تززدر   بطلبتززا جززا ه ةدرجززة  ت سززطة  بعالعززة عضزز  هيئززة الب  يززع ال قززراه ال رتبطززة التززدر   

 ةلا ت ه   ال قراه على الترتي) التالا  
 صزيية ة ر  صزياختبزاراه ع –بحزاث أةسزاي  تقيزي   تا عزة ) عض  هيئة التدر  ي تخد  

  ززززت  عضزززز  هيئززززة   ة بزززا ترا  طلبتززززا تعا زززز  عضزززز  هيئزززة التززززدر    ززززع (  ة ةاجبززززاه –ةشززز ر ة 
علزى  ة  ز ع   طلبزةال آرا لزى إ ع عضز  هيئزة التزدر    ة  زت التدر   ب رس األخال  الح يد 

بكلية التريية فا جا عة ةتعك  ال قراه ال ابقة عص ر أعضا  هيئة التدر   خ سئلة ةال ااع ةاأل
ال   ت لد    عج القيا  بالعد د  ج ال  ا  ال ا طة ة    ة اجت    إلى التدر )   ل العد د  زج 
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  ةالتعا ز  ةسزاي  تقيزي   تا عزة عزت    زع الطلبزة  ثز   اسزتخدا ال  زاراه ةال  ايزاه ال رتبطزة بعال
ة ززج لززد  الطلبززةخ  األخززال  الح يززد ةاالسززت اع إلززى آراي زز   ةاالهت ززا  ب ززرس  بززا ترا  الطلبززة ززع 

أعضا  هيئة  التاا العرض ال اة  ل ااع ة الاتاي  الخا ة بالبعد األةل ةالثا ا يال   أ  درجة 
ةج زة   زر  زج بأخالقياه   ازة التعلزي  ال زا عا لكز   ا جا عة ال   تبكلية التريية فالتدر   

( 2013الطلبززززة لا ززززت  ت سززززطة  ةتت زززز  هزززز   الاتززززاي   ززززع دراسززززة لززززٍ   ززززج  الخ الززززد  ةآخززززر ج )
( التززا 2013) ةآخززر ج(خ ةتختلززف  تززاي  الدراسززة الحاليززة  ززع دراسززة الع زز ش 2013ة)الاعبززا  

 ززج بأخالقيززاه   اززة التعلززي  ال ززا عا لكزز  التززدر    أعضززا  هيئززة التززاا ت  ززلت إلززى أ  درجززة 
 الطلبة لا ت  رت عةخ    ةج ة   ر 

ي كج تقدي  ت  ياه لتحقيز  درجزة  الحالية الدراسة إلي ا ج خالل الاتاي  التا ت  لت 
  اززة  التززاا  عاليززة لززد  أعضززا  هيئززة التززدر   بكليززة الترييززة فززا جا عززة ال   ززت  حزز  أخالقيززاه

      التعلي  ال ا عا
ت عيززززة أعضززززا  هيئززززة التززززدر    ززززج عبزززز  إدار  ال ا عززززة بأه يززززة   ززززارلة الطلبززززة   ززززاكل    -1

 ة  اعدت   فا الت    إلى  ل ل ل اخ 

الزز د يعي ززا عضزز  هيئززة التززدر    ززج خززالل رفززع تح ززيج  اززاخ الع زز  قيززا  إدار  ال ا عززة ة -2
 يةخالرة  ال عا  ة ل   ةتقدي  ال كافآه الت  يع

ت زززز ع علززززى االلتززززاا   عضززززا  هيئززززة التززززدر  ضززززرةر  إعا ززززة دةراه تدر بيززززة ةةرش ع زززز  أل -3
 بأخالقياه التعلي  ة.لت  ج خالل إدار  ال ا عةخ

، ة.لزت  زج خزالل   زج اختيزار   ال د زدضرةر  اهت ا  جا عزة ال   زت بعضز  هيئزة التزدر    -4
  ا  ةداية الع  خ

 ا تحا ات   التا ل ت عا ا  أةرا ب راجعة  بةللطل قيا  إدار  ال ا عة بال  ا  ضرةر   -5
 ال اعاه ال كتبية أثاا االلتاا  بالت اجد  -6
تات زا إلززى ال ز د  ال ززا لة إدار  لتطبيزز   خزالل زج ألعضززا  هيئزة التززدر     زت ر التقز    ال -7

 خال ا عة إدار 
إدار   األخززال  ةال بززادي الد ايززة فززا ال ا عززة  ززج عبزز لتا يززة  دراسززية  قززرراهضززرةر  إدخززال  -8

 ال ا عةخ
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 :ةاملراجع العربي
(خ األدةار ال  ايززة ألعضززا  هيئززة التززدر   ةسززب  االرتقززا  ة ززا ل  اكبززة 2014)، األ  ززدد، آال 

ع   اإلدار  التري  ة،  رسالة  اج تير،  تطلباه   ت ع ال عرفة ب ا عة أ  القر خ
 كلية التريية، جا عة أ  القر    كة ال كر ةخ

،   اززة التعلززي  ةأدةار ال علزز  فززا  درسززة ال  ززتقب (خ 2005)، ط ، إةززرا ي  ةالخالززدد، فر ززالاألسزز
 خدار ال تا  ال ا عا  اإل اراه العريية ال تحد العيج، 

(خ   ارسززة عضزز  هيئززة التززدر   ال ززا عا للعالعززاه اإل  ززا ية 2007البززابطيج، عبززد الززر  ج، )
 خ169  - 145(خ و 29خ )ل  الا    لة رسالة التريية ةعك ا  راها الطال خ 

(خ درجزززة التزززاا  إداراه ال ا عزززاه األرد يزززة 2015) ،هللا ال زززلي ، ب زززار عبززدة ةززد ، أ  زززد  ح زززد، 
الخا ة ب عزا ير أخالقيزاه األدا  األكزادي ا  زج ةج زة   زر أعضزا  هيئزة التزدر  خ 

 خ84 - 45و  (خ1(  ج )39) صرخ  –عيج ش    ،  لة للية التريية
 خدار ال عارف  )تحقي  أ  د شاكر(خ القاهر  ال  اد(خ 1975)، أ  داةج  اب ، 
 دار ال رة خع ا ، األرد   ، عضايا  عا ر   فا اإلدار  التري  ة(خ 2006)، بطا ، أ  د

 خ ال   تخ يثا  الع   ال ا عا للية التريية(خ 2003) ،جا عة ال   ت
ا ال ا عزززززاه بال  ل زززززة العرييزززززة أخالقيزززززاه ةآدا  ال  ازززززة فززززز (خ2012)، جا عزززززة ال لزززززت سزززززع د

 خ خ الر اضال ع دية
خ لليززة الت ززر ا ل اززة دليزز  أخالقيززاه   اززة عضزز  هيئززة التززدر  (خ 2009)، جا عززة ال اصزز ر 

 ال صداقية ةاألخالقياهخ  صرخ
 عطرخ ،للية التريية خةثيقة اإلدار  بالقي (خ 2004)، جا عة عطر

لطزززال  ألدا  أعضزززا  هيئزززة التزززدر   ب ا عزززة تقززز    ا خ(2008)، خزززا ، خالزززدة  الحزززداةا، داةةد
ال  لززة العرييززة خ العلزز   ةالت ا ل جيززا الي ايززة فززا ضزز   بعززا ال  ايززاه التدر  ززية

 خ74 – 63(خ و 2) 1 ،لض ا  ج د  التعلي  ال ا عا

(خ األخالقيزززاه األكادي يزززة لألسزززتا. 2007)، الحززز را ا، غالززز)  زززالل ةطازززاش، سزززال ة   سزززف
دراسززاه عضززا  هيئززة التززدر   فززا ال ا عززة األرد يززةخ ال ززا عا  ززج ةج ززة   ززر أ 

 خ388 – 357و (خ 2) 34األرد خ  ،العل   التري  ة
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            (خ  ززززد  التززززاا  أعضززززا  هيئززززة التززززدر   فززززا لليززززة  2008)، ةالريايعززززة، جع ززززر الخراب ززززة، ع ززززر
ايزة  ززج األ يزر  عاليزة ال ا عيزة ب ا عززة البلقزا  التطبيقيزة فززا األرد  باألخالقيزاه ال  

 خ469 – 437(خ و 50خ )  لة اتحاد ال ا عاه العرييةهخ اةج ة   ر الطالب
(خ درجززة التززاا  2013)، الع ززا ر ،  ح ززد   ززجة الخ الززد ، تي ززير  ح ززد ة قاةلززة، عززاطف   سززف 

أعضا  هيئة التدر   فا للياه التريية بال ا عاه األرد ية بأخالقياه ال  اة  ج 
 ،جا عززة ال لززت سززع د ،لليززة الترييززة خلزز   التري  ززة  لززة العةج ززة   ززر الطكززال خ 

 خ   41 – 19(خ و 1) 25ال ع ديةخ 
(خ  عتقزززداه أعضزززا  هيئزززة التزززدر   ةالطكزززال  فزززا لليزززة العلززز   2013)، الاعبزززا، إةزززرا ي  أ  زززد

التري  ة ب ا عة آل البيت ألخالقياه بعا ال  ارساه التدر  ية ة د  ا ت زاره  
 خ1272 – 1262ألرد خ و ا  لح خ 40 خري  ةدراساه العل   التةيا  خ 

(خ اال ضززبا  ال ززل لا ألعضززا  هيئززة التززدر   فززا ال ا عززاه ال ززع دية 2012)، زلززا، خدي ززة
 فا ض   القي  األخالقية اإلسال ية  ج ةج ة   ر طالة  ، دراسزة تطبيقيزة علزى

ليزززة ع ززز  اإلدار  التري  زززة ةالتخطزززيط، لرسزززالة دلتززز را ، جزززا عتا طيبزززة ةالطزززايفخ 
 التريية، جا عة أ  القر    كة ال كر ةخ

، أةر  (خ دةر أعضا  هيئة التدر   فا للية التريية 2006) ،سكر،  اجا رج) ة   ا ، ج ي 
ب ا عزززززة األعصزززززى فزززززا تا يزززززة ةتعا زززززا أخالقيزززززاه   ازززززة التزززززدر   لزززززد  طلبزززززت   

 ةرعززة ع زز  بحثيززة  قززد  إلززى ال ززست ر العل ززا ال ززابع ) سس ززاه إعززدادال عل ززيجخ 
خ لليزززة الترييزززةخ جا عزززة ال يززز  خ ال علززز  فزززا الززز طج العريزززا  ةزززيج ال اعزززع ةال زززأ  ل(

 خ586 – 561و خ 2 صرخ 
 ززا ل ززا  درلززا يبعززا   ززا  أعضززا  هيئززة التززدر   ةةاعززع أدا خ،   ليزز (1994)، ال ززا ا، إةززرا ي 

  لة  رلزا البحز ث التري  زة  خعضا  ب ا عة ال لت ميص  باإل  ا الطال  ةاأل
 خ135 – 101و  (خ 6) ،عطرب ا عة 

(خ ال ززز اه األخالقيزززة ألسزززتا. ال ا عزززة  زززج  ا ززز ر 2009)، ال زززااةد، أ  زززد  ح زززد سزززيد أ  زززد
 خ64 – 9و (خ 2) 2 صرخ  خ لة رابطة التريية الحد ثة الطال  ال اعع ةال أ  لخ 

 ، ع ا  ، األرد      دار البداية خ  بادي اإل صا  ( خ2008طبيا ، أ  د ، )



  أ.د/ عيسى حممد ،مرزوق ةسار
 

 328 

(خ درجة التاا  أعضا  2013)، علا ةخالد، خلف   دا  ايف  ا د ةال رجا ، خالدالع  ش،  
ال يئززة التدر  ززية فززا جا عزززة آل البيززت بأخالقيززاه   اززة التعلزززي   ززج ةج ززة   زززر 

 خ582  - 569 لح خ و  40األرد خ  ،دراساه العل   التري  ةالطال خ   
اه ال  ازززة ألعضزززا  هيئزززة التزززدر   (خ إطزززار  قتزززر  ل يثزززا  أخالقيززز2010ال ا زززدد،   زززدا  ، )

خ   لة رسالة الخلي  العرييزةب سس اه التعلي  العالا بال  ل ة العريية ال ع ديةخ  
 خ198 – 157(خ و  107)

 ةيرةه  دار ال عرفةخخ أ يا  عل   الد ج)دخه(خ ، ال االا، أة   ا د

 لةخخ ةيرةه   سس ة الرساالقا  س ال حيط(خ 1987)، ال يرةز آبادد،  ح د
(خ درجة التاا  أعضا  هيئة التدر   ب ا عة أ  القر  بأخالقياه ال  اة 2015) ، القرشا، ةادر

 زززج ةج زززة   زززر رءسزززا  األع زززا  ةةلزززيالت   ةطزززال  ةطالبزززاه الدراسزززاه العليزززاخ 
 جا عة أ  القر   ال  ل ة العريية ال ع ديةخرسالة  اج تير، 

التزززدر    حززز  تقيزززي  الطكزززال  لل  ارسزززاه  ات اهزززاه أعضزززا  هيئزززة خ(2011)، القر  زززا،  ح زززد
 خ181 -  172(خ  و 9) 1 ،  لة آدا  ال  فة خالتدر  ية ال ا عية

طزززار  ةعلزززا، إسززز اعي ، ال ازززاةا،  زززبرد ة الحيزززا ا، سزززعاد  ة  سززز  دا ،عبدال ا زززد ة  ال بي زززا،
 خ ع ا    رلا د ب    لتعلي  الت  يرخأخالقياه ةآدا    اة التدر   ال ا عا(خ 2012)

 ع   ال صطلحاه التري  ة ال عرفة فا ال ااه  (خ 1996للقا ا، أ  د   يج ةال   ، علا، )ا
 خ القاهر   عال  ال ت)،  صرخةطر  التدر  

درجزززة التزززاا  أعضزززا  هيئزززة التزززدر   فزززا جا عزززة  ايززز  بأخالقيزززاه  خ(2009) ،ال طيزززرد، خالزززد
 خل ر ا  جا عة  ستةخ رسالة  اج تير، التعلي   ج ةج ة   ر الطال 
الاليحزززة التا ي يزززة ل زززسة  عضززز  هيئزززة خ (2016)،  كتزز)  ايززز)  زززد ر ال ا عزززة لل زززسة  العل يززة
 ال   ت  جا عة ال   تخ التدر   فا جا عة ال   تخ

هللا ةزززدرا (خ  )تحقيززز  عبزززدكتزززا  العلززز  ةآدا  العزززال  ةال زززتعل  (خ 1993)، الاززز ةد،  حزززا الزززد ج
 خةيرةه  دار الخير

خ ال    ر زززززة ال ااير زززززة  يثزززززا  األخالقيزززززاه ةالدا  ال ا عيزززززة(خ 2010) ،ةزار  التعلزززززي  العزززززالا
 الدي قراطية ال عبيةخ

األ   ززة ةالقزز ا يج لزز زار  التعلززي  العززالا ةالبحزز  (خ 1989) ،العل ززا ةالبحزز ةزار  التعلززي  العززالا 
 ع ا ، األرد خ  خالعل ا
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