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دإـع دا
 

لزقازيقا الرتبية جامعة كلية -مدرس الصحة النفسية
 ستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة أ

 كلية الرتبية جامعة القصيم

عضو دى ل العالقة بين القيم األخالقية التدريسية التعرف علىإلى  ةالحالي دراسةهدف الت
هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصةة االفاااةات األخالقيةة المه يةة 

( طالبة من طالبات التدريب 113لديهن، اتحقيًقا لهذا الهدف أجريت الدراسة على عي ة قوامها )
قصيم بالمملفة العربية الميداني )المستوى الثامن( من قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة ال

( عامةا، 23( عامةا بمتوسةع عمةرد قةدر  )24-22اترااحت أعمارهن الزم ية ما بين ) السعوداة،
عضةو هيئةة دى ابعد تطبية  مقيةاا القةيم األخالقيةة التدريسةية لة(، 3.55اانحراف معيارد قدر )

امقياا الرضا عن  ،يةامقياا الفاااات االخالقية المه  ،التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات
مقرر أخالقيات المه ة )اجميعهم من إعداد الباحثة(، فقد أسارت ال تائج عن اجود عالقة ارتباطية 

عضةو هيئةة دى لةالتدريسةية بةين القةيم االخالقيةة  0.01مسةتوى داللةة  دالة احصةائيا ع ةدموجبة 
ة لةديهن، ييمةةا عةةدا التوجةةد التةدريس كمةةا تةةدركها الطالبةةات المعلمةات االفاااةةات األخالقيةةة المه يةة

القداة الحس ة التى ُاحتذى بها لمقياا القةيم األخالقيةة التدريسةية  قيمةعالقة دالة احصائيًا بين 
القة الطالبات بعد عبعد الصاات األخالقية للطالبات المعلمات ا كل من لعضو هيئة التدريس ا 

 هن؛ االيوجةةد تةةةداير داالديلةةةلمه يةةة االمعلمةةات بةةزميالتهن بالمدرسةةةة بمقيةةاا الفاااةةةات األخالقيةةة 
احصائيا للتخصص االكادامي للطالبات المعلمات على كل من ادراكهن للقيم االخالقية التدريسة 
لعضو هيئة التدريس ااكتسابهن للفاااات األخالقية المه ية؛ بي ما اجدت فراق دالة احصائيا ع د 

؛ ااشةارت ال تةائج ااضةا إلةى ن المقةررترجع للرضا عةفي كل من المتغيرين  0.01مستوى دالله 
ارتااع مستوى ا عضو هيئة التدريس دى مستوى القيم األخالقية التدريسة بدبعادها لارتااع كل من 

 . الفاااات األخالقية المه ية بدبعادها للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة

 -الطالبةةات المعلمةةةات -دريسالتةةة عضةةةو هيئةةة –التدريسةةية القةةيم االخالقيةةةة :الكلماااامل اافتا ياااة 
 . الفاااات األخالقية المه ية
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Ethical Values of Teaching at The University Professor who Teaches the 
Profession Ethics Course as Perceived by Students Female Teachers  

in The Department of Special Education and its Relationship  
to their Professional Ethical Competencies 

Abstract 
The current research aims to know the relationship between the 

ethical values of teaching at the university professor as perceived by 

students female teachers in the Department of Special Education and their 

professional ethical competencies. To achieve this goal, the study was 

conducted on a sample of (113) female students from the Department of 

Special Education in the Kingdom of Saudi Arabia, and after applying the 

scales (all of them are prepared by the researcher), the results have 

resulted in a positive correlation statistically significant at the level of 0.01 

significance between the ethical values of teaching at the university 

professor as perceived by the Students female teachers and their 

professional ethical competencies, with the exception that there is no 

statistically significant relationship between the value of good example 

The role model for ethical values of teaching  at the university professor 

and each of the following is the moral qualities of female teachers and 

After the Students female teachers and their schoolmates relate to their 

professional ethical competencies scale; There is no statistically 

significant effect of the academic specialization of Students female 

teachers on both their awareness of the ethical values of teaching at the 

university professor and their acquisition of professional ethical 

competencies; While there were statistically significant differences at the 

significance level of 0.01 in each of the two variables due to satisfaction 

with the decision; The results also indicated the rise in the level of ethical 

values of teaching and the high level of professional ethical competencies. 

Keywords: ethical values of teaching - university professor- students 

female teachers - professional ethical competencies. 
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اعتبر إعداد المعلمين عامه من خالل المؤسسات الجامعية المتعددة من األمور الهامه التى 
تهتم بها المجتمعات، اتسعى في سبيل ذلك إلى اتباع الطرق ااألساليب المختلاة ليتم ذلك اف  

م، اذلك من خالل اكساب المعلمين عامه امعلم التربية الخاصة خاصة االطالب أسلوب علمي سلي
المعلمين بقسم التربية الخاصة على اجه الخصوص المهارات االقدرات االفااءات التي تؤهلهم للتعامل 

 بكااءة مع تلك الائات الخاصة، االقدرة على تحمل تلك األمانة بدان كلل أا ملل أا تقصير.
برامج التربيةة الخاصةة بالجامعةات إلةى إكسةاب الطةالب المعلمةين للفاااةات  لذلك، تسعى

المه ية اتطوير قدراتهم اكااءتهم المه ية من خالل المحتوى العلمي الذد اقدم من خالل مقررات 
تلةك البةةرامج، اكةةذلك مةةن خةالل التطبيةة  العملةةي لةةذلك المحتةوى مةةن خةةالل الااعليةةات االزيةةارات 

بصاة مستمر  لمعاهد امراكز التربية الخاصة خالل المراحل الدراسية للطالب  الميدانية التى تتم
رنةامج ببالبرنامج امن خالل أاضا التدريب الميداني للطالب المعلمةين خةالل السة وات ال هائيةة ب

امن الممارسة العملية بللبرنامج معلم التربية الخاصة؛ األمر الذد اسهم فى ربع المحتوى ال ظرد 
 الخبرة العلمية التي اكتسبها الطالب المعلمين بدقسام التربية الخاصة. ام كااءة

الفةن، نتيجةة لمةةا ت ةهد  المجتمعةةات مةن ايمةات اتغيةةرات مسةتمر فةةين إكسةاب الفاااةةات 
األخالقيةة المه يةةة للطةةالب المعلمةةين ببةةرامج التربيةةة الخاصةةة مةةن األمةةور الملحةةه االمهمةةه االتةةي 

المعلمةةةين، اخاصةةة فةةةي اةةةل نظةةةام الةةةدمج ال ةةةامل لائةةةات ذاد  باتةةت مةةةن أالويةةةات بةةةرامج إعةةةداد
اارضةه مةن  االحتياجات الخاصة في المدارا العاداة االذد ت ةهد  الفثيةر مةن المجتمعةات، امةا

مسئوليات امهام متعددة على معلم التربية الخاصةة، اتغييةر دار  إلةى المخطةع االموجةه للتالميةذ 
دمج، كمةا يلقةي أاضةا مسةئولية كبيةر  علةى المؤسسةات ذاد االحتياجات الخاصه في ال نظام ال
يةتم تقدامةه مةن مقةررات اارتباطهةا بةالواقع الاعلةي لمةا  الجامعية في التركيز على جود  اااقعية ما

 احدث في مدارا امعاهد التربية الخاصة امدارا الدمج.
اصةةة ( مةن أن ضةةرارة االهتمةام بيعةداد معلةةم تربيةة خ2012ايؤكةد ذلةك، إمةةام، محمةود )

يتمتع بالفاااات المه ية التي تمك ةه مةن التعامةل مةع االطاةال ذاد االحتياجةات الخاصةة امةد يةد 
العةةةةةون ألسةةةةةرهم اتعلةةةةةيمهم االمسةةةةةاهمه فةةةةةي تقةةةةةدام الخةةةةةدمات المدرسةةةةةية الداعمةةةةةه لهةةةةةم تعتبةةةةةر مةةةةةن 
الضةةةراريات التةةةي تارضةةةها مقتضةةةةيات الواقةةةع علةةةى المؤسسةةةات الجامعيةةةةة فةةةي اةةةل تزايةةةد اعةةةةداد 

د االحتياجات الخاصة في المدارا االمراكز االجمعيات األهلية. ايتا  ذلةك مةع مةا االطاال ذا 
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لطالبه  معلم امرشدهو بمثابة ( من أن معلم التربية الخاصة 2000أاضحه عبدالاتاح، ييصل )
ارشةةادد  مطالةةب فةةي سةةبيل تحقيةة  ذلةةك إلةةى القيةةام بةةدارفهةةو  ، لةةذلكذاد االحتياجةةات الخاصةةة

مه يةةة األخةرى. فاالهتمةةام بةةالمعلم القةداة الملتةةزم بةةالقيم األخالقيةة هةةو مطلةةب يتفامةل مةةع أداار  ال
 (2011حضارد معاصر)العتيبي، م صور، 

تسةةهم الفاااةةةات األخالقيةةة المه يةةة للمعلةةةم بةةدارها فةةي ت قيةةةة الافةةر مةةن االنحةةةراف لةةذلك، 
(، كمةةةا 327، ص2011االممارسةةات االداريةةة االمه يةةة مةةن الاسةةاد االدارى )العتيبةةي، م صةةور، 

تسهم فى أن اكون معلم التربية الخاصة مؤارا فةي مجتمعةه مةن خةالل دار  الاعةال ا خالصةه فةي 
بما يت اسب مع قدراتهم، باالضافة  االهتمام بالتالميذ ذاد االحتياجات الخاصة اتقويم سلوكياتهم

 (.2019يمالئه في العمل )أحمد، م ير ، عااخالصه في عالقته مع أسرهم ام إلى أمانته
البةةد مةن االهتمةةام بةالطرق ااالسةةاليب الصةحيحة التةةى يةتم مةةن خةةالل افةي هةةذا الصةدد، 

، اعةةةدم التركيةةز علةةةى الح ةةةو المه يةةةة اكسةةاب طةةةالب قسةةةم التربيةةة الخاصةةةة للفاااةةةات االخالقيةةة
فةةةي المقةةررات دان االهتمةةةام بةةةالمخرا التعليمةةةي اا الهةةدف المرجةةةو مةةةن هةةةذ  يةةةدرا ال ظةةرد لمةةةا 

عكةةةس الوضةةع الحةةالي لخريجةةةي التربيةةة الخاصةةة سةةةواء فةةي مةةدارا الةةةدمج أا المقةةررات، حيةة  ا
معاهةةةةد امةةةةدارا التربيةةةةة الخاصةةةةة إلةةةةى افتقةةةةاد الةةةةبعق إلةةةةى الممارسةةةةة السةةةةلوكية االخالقيةةةةة فةةةةى 
تعةةامالتهم داخةةل حقةةل التربيةةة الخاصةةة امةةع االيةةاء االمةةور االتالميةةذ ذاد االحتياجةةات الخاصةةة 

نمى في م على القصور الواضة  فةي االسةاليب االطةرق المتبعةة ايمالئهم في المدرسة، اذلك ا ن 
 ي برامج إعداد معلم التربية الخاصة قبل الخدمة.ف

( التةةي أجريةةت علةةى 1995ايؤكةد ذلةةك، مةةا أشةةارت إليةةه نتةةائج دراسةةة هةةاران، صةةال  )
طالب قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، حي  ك ات عن القصور في اكتساب طالب 

ربية الخاصة للفاااات الاليمة للتعامل مع التالميذ ذاد االحتياجات الخاصةة، اذلةك مةن قسم الت
 خالل استقصاء آراء طالب قسم التربية الخاصة حول تلك الفاااات.

(، ادراسة باشيوة، 2010افي هذا الصدد، أكدت نتائج العديد من الدراسات كدراسة الغامدد )
(، إلى ضرارة االهتمام بتوفير مقرر أخالقيات المه ة 2017)(، ادراسة دااد، سليمان 2016حسين )

ضمن برامج إعداد معلم التربية الخاصة للمساهمة فى اكساب ات مية الفاااات األخالقية المه ية 
للطالب خالل المراحل الدراسية الجامعية، حي  أن األخالق امكن اكتسابها من خةالل التةدريب 

ربية الخاصة لتوفير المحتوى ال امل من خالل ذلك المقرر االذد االتوجيه. لذلك تسعى أقسام الت
يهدف إلى اكساب الطالب المعلمين للفاااات األخالقية المه ية االتى تمك هم من التعامل بدخالقيات 

 المه ة مع التالميذ ذاد االحتياجات الخاصة اأسرهم، اأاضا مع يمالئهم فى العمل.
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( 2015(، ادراسةة هيبةه، يكريةا )2003حسةن، نةاج  ) ايؤكد ذلك، ما أشار إليه دراسةة
مةةةن ان معلةةةم التربيةةةةة الخاصةةةة ال ةةةةاج  هةةةو صةةةةمام األمةةةان لطالبةةةةه، لةةةذلك فةةةةين نجةةةاح المؤسسةةةةة 
التعليميةةة تقةةوم علةةى االهتمةةام بالتةةدريب االتقةةويم المسةةتمر للطةةالب المعلمةةين قبةةل الخدمةةة ااا ةةاء 

المه ية امن ام كاةاءة اقةدرات  مفع من كااءتهاالعداد في المؤسسات الجامعية، بما اسهم في الر 
 ذاد االحتياجات الخاصة.من  متالميذه

اعلى الجانب اآلخةر، فةين اكتسةاب الطةالب المعلمةين للفاااةات األخالقيةة المه يةة اليةتم 
مةةةن خةةةةالل موضةةةةوعات نظريةةةة اعكسةةةةها محتةةةةوى مقةةةرر أخالقيةةةةات المه ةةةةة؛ الفةةةن يةةةةتم اكتسةةةةابهم 

اعكسه عضو هيئة التةدريس القةائم بتةدريس المقةرر مةن  ة من خالل ماللفاااات األخالقية المه ي
انموذجةا عمليةةا لمةا يةةتم دراسةته فةةي مقةةرر  تجسةةيداسةلوكيات اقةةيم امبةادال أخالقيةةة تفةون بمثابةةة 

أخالقيةات المه ةةة، لةةذلك فةالقيم األخالقيةةة لعضةةو هيئةة التةةدريس القةةائم بتةدريس مقةةرر أخالقيةةات 
 على اكتساب الطالب المعلمين للفاااات األخالقية المه ية.المه ة من األمور التي تؤار 

ايؤكةد ذلةةك، اهتمةةام الفثيةر مةةن الدراسةةات التةي أجريةةت فةةي البيئةة العربيةةة علةةى اعضةةاء 
هيئة التدريس بالجامعات االتعرف على ااقع الممارسات االقيم االسةلوكيات األخالقيةة لةديهم مةن 

ة التةدريس أناسةهم ااضةع ميثةاق أخالقةي لهةم، اجهة نظر الطالب امن اجهه نظر أعضةاء هيئة
(، 2016) (، ادراسة الع زد، فهةد2010) (، ادراسة الغامدد، حمدان1998) كدراسة طه، فرا

 (.2018ادراسة البابطين، عبدالرحمن)
كما أكدت أاضا الدراسات األج بية على تداير القيم األخالقية للمعلم على طالبه، حي  

و نموذجةةةا أخالقيةةةا لطالبةةةةه مةةةن خةةةالل معرفتةةةةه اقيمةةةه األخالقيةةةة التةةةةي أشةةةاراا إلةةةى أن المعلةةةم هةةةة
يترجمها في سةلوكيات اقتةدى بهةا الطةالب اتسةهم فةي ب ةاء كاةاءتهم األخالقيةة، كدراسةة السةعداة، 

ادراسة بيريز جاريا ا التور ميدي ا ابالنفو  Ghiatau (2013،)(، ادراسة غياتو 2012حمد )
 Perez-Garaia & Latorre- Medina& Blanco- Encomienda (2015.) انفومي دا

القيم األخالقية لعضو هيئةة لعضةو هيئةة التةدريس  تلعبه الذد الدار أهمية من اانطالقاً 
 الدراسةةات نتةةائج أابتتةه مةةا علةةى فةي التةةداير علةى الفاااةةات األخالقيةةة لطةالب الجامعةةة، ااعتمةاداً 

 فقةةد علةةم علةى ممارسةات الطةةالب االخالقيةة،ملحةو  للقةةيم األخالقيةة للم تةداير اجةةود مةن السةابقة
بةةةين القةةيم األخالقيةةةة التدريسةةية لعضةةةو هيئةةةة  العالقةةة لاحةةةص الحةةالي بحثهةةةا فةةي الباحثةةةة سةةعت

  .التدريس االفاااات األخالقية المه ية للطالبات المعلمات
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للفاااةةةات األخالقيةةةة المه يةةةة مةةةةن إن إكسةةةاب الطةةةالب المعلمةةةين بقسةةةم التربيةةةةة الخاصةةةة 
األمور الهامه التةي تركةز عليهةا الفثيةر مةن بةرامج التربيةة الخاصةة بالجامعةات، اخاصةة فةي اةل 
التغيةرات العصةرية افةي اةل نظةام الةدمج ال ةامل اييةادة الحاجةة الملحةة إلةى خةريج اكةون بمثابةةة 

 واجهه تلك التحداات.المرشد االموجه االقداة للتالميذ ذاد االحتياجات الخاصة في م
افةةي ذلةةةك الصةةدد، تسةةةعى بةةرامج التربيةةةة الخاصةةة إلةةةى اكسةةاب الطةةةالب المعلمةةين لتلةةةك 
الفاااات األخالقية من خالل مقرر أخالقيات المه ة الذد يتم تدريسه في أقسام التربية الخاصة 

األخالقيات  بالجامعات، الفن باستقراء الواقع امن خالل نتائج العديد من الدراسات فين اكتساب
اةدتي بالتةةدريب االممارسةة مةةن خةالل تةةدار الطةالب بسةةلوكيات اممارسةات عضةةو هيئةة التةةدريس 

اةدتي فقةع مةن خةالل دراسةة الطةالب المعلمةين للمحتةوى ال ظةرد لمةادة  القةائم بتةدريس المقةرر؛ اال
، (2010) (، ادراسة الغامدد، حمدان2003) دراسة حسن، ناج أخالقيات المه ة. ايؤكد ذلك 

 (.2016) ادراسة باشيوة، حسين
لةةذلك، أهتمةةت العديةةد مةةن الدراسةةات بالبحةةة  عةةن مسةةتوى القةةيم األخالقيةةة لعضةةو هيئةةةة 
التةدريس فةةى الجامعةةات مةةن اجهةةة نظةةر الطةةالب، لمةا لهةةا مةةن تةةداير كبيةةر علةةى اعةةداد الطةةالب 

اب الطةالب المعلمين داخل الجامعات اقبل ممارسة المه ة، اأاضا لمةا لهةا مةن تةداير علةى اكتسة
 المه ية.للسلوكيات االقيم المعلمين 

طبيعة عمل الباحثة كعضو هيئة تدريس بقسم التربية الخاصة، ااالشراف على ل انتيجة
طالبةات التةةدريب الميةةداني فقةةد الحظةةت القصةةور فةي اكتسةةاب الطالبةةات المعلمةةات بقسةةم التربيةةة 

التالميذ ذاد االحتياجات الخاصة  الخاصة لبعق السلوكيات األخالقية المه ية في تعاملهن مع
أا مع أسرهم أا مع يميالتهن في التدريب الميداني أا التحلي بالصاات األخالقية المه ية لمعلم 
التربيةة الخاصةةة، إلةةى جانةةب القصةةور فةةي الخبةةر  العلميةةة عةةن بعةةق جوانةةب الميثةةاق األخالقةةي 

الاليمة لمعلم التربية الخاصة االتةى مةن لمعلم التربية الخاصة اأبعاد الفاااات األخالقية المه ية 
الماتةةةرن أن اكةةةون قةةةةد تةةةم تدريسةةةةها فةةةي مقةةةةرر أخالقيةةةات المه ةةةةة، الةةةذد اعكةةةةس بةةةدار  للميثةةةةاق 

 األخالقي لمه ة التعليم اللفاااات األخالقية المه ية.
ابالرغم، من أهمية العالقة بين القيم االخالقية لدى عضو هيئة التدريس ااكتساب الطالب 

اات األخالقية المه ية كما تم ذكر  في التراث السيكولوجي، إال أنه لم يتم التعرن لهذ  العالقة للفاا
لذلك سعت الدراسةة الحاليةة إلةى  -في حداد علم الباحثة –بالبح  االدراسة في الدراسات العربية

أخالقيات الف ف عن عالقة القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس القائم بتدريس مقرر 
 المه ة كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة ااكتسابهن للفاااات األخالقية المه ية.
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 وتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي:
عضو هيئة التدريس القائم بتدريس دى هل توجد عالقة بين القيم االخالقية التدريسية ل

ه ة كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة ااكتسابهن للفاااات مقرر أخالقيات الم
 االخالقية المه ية؟

 -ايتارع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الارعية التالية:
عضةةو هيئةةةة التةةدريس القةةةائم دى مسةةةتوى اترتيةةب أبعةةةاد القةةيم االخالقيةةةة التدريسةةية لةةة مةةا -1

 تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة؟ بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كما
 مستوى اترتيب أبعاد الفاااات االخالقية المه ية للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة؟ ما -2
عضو هيئة التدريس القائم دى هل توجد عالقة ارتباطية بين القيم االخالقية التدريسية ل -3

لطالبةةات المعلمةةات بقسةةم التربيةةة الخاصةةة بتةدريس مقةةرر أخالقيةةات المه ةةة كمةةا تةدركها ا
 ااكتسابهن للفاااات االخالقية المه ية؟

فةةةي بةةةين مرتاعةةةات ام خاضةةةات الرضةةةا عةةةن مقةةةرر أخالقيةةةات المه ةةةة هةةةل توجةةةد فةةةراق  -4
عضةةةةو هيئةةةةة التةةةةدريس القةةةةائم بتةةةةدريس مقةةةةرر دى لقةةةةيم االخالقيةةةةة التدريسةةةةية لةةةةمسةةةةتوى ا

 ؟ات بقسم التربية الخاصةكما تدركها الطالبات المعلمأخالقيات المه ة 
عضةو هيئةة التةدريس القةائم دى هل توجد فراق فةي مسةتوى القةيم االخالقيةة التدريسةية لة -5

بتةدريس مقةةرر أخالقيةةات المه ةةة كمةةا تةدركها الطالبةةات المعلمةةات بقسةةم التربيةةة الخاصةةة 
 ؟لهن ترجع للتخصص االكادامي

قيةةةات المه ةةةة مةةةن بةةةين مرتاعةةةات ام خاضةةةات الرضةةةا عةةةن مقةةةرر أخالهةةل توجةةةد فةةةراق  -6
 ؟مستوى الفاااات األخالقية المه ية لديهنفي الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة 

لطالبات المعلمات بقسم التربية للفاااات االخالقية المه ية ا هل توجد فراق في مستوى -7
 ؟لهن االكادامي للتخصصالخاصة ترجع 

بح  الحالي إلى التعرف على العالقة بين القيم االخالقية التدريسية لعضو هيئة يهدف ال
التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة 
االفاااات األخالقية المه ية لديهن، االف ف عن تداير متغيرد الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة 

لتخصص األكادامي للطالبات المعلمات فى كل من ادراكهن للقةيم االخالقيةة التدريسةية لعضةو اا
 هيئة التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة ااكتسابهن الفاااات األخالقية المه ية.
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خالقيةة التدريسةةية لعضةةو هيئةةة ت بةع أهميةةة الدراسةةة الحاليةةة مةن ت االهةةا لمتغيةةر القةةيم اال -1
التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كدحد المقررات ال ظرية من برنامج إعداد 

للفاااةات األخالقيةة المه يةة  معلم التربية الخاصة اعالقتها باكتساب الطالبات المعلمةات
 الاليمة لمعلم التربية الخاصة.

صورة ااضحة عن مدى رضا الطالبات عن مقةرر ت بث  أهمية الدراسة الحالية من رسم  -2
اخالقيةةات المه ةةة، امحتةةةوى موضةةوعاته. ااألسةةاليب االطةةةرق التدريسةةية المسةةتخدمه فةةةى 
توصيل محتوا  للطالب، امدى مالئمة محتوا  مع كل تخصص من تخصصات التربية 

ي، الخاصةةة امةةع الواقةةةع العملةةي كمةةةا تدركةةه الطالبةةةات أا ةةاء ممارسةةةتهن للتةةدريب الميةةةدان
 االمر الذد اسهم في معالجة ااجه القصور فى المقرر إن اجدت.

قةد تايةةد نتةةائج الدراسةةة الحاليةة فةةي لاةةت أنظةةار القةةائمين علةى بةةرامج إعةةداد معلةةم التربيةةة  -3
الخاصةة فةي التعلةيم العةةالي إلةى تطةوير المقةررات عامةةه امقةرر أخالقيةات المه ةة بصةةاة 

اب الطالب المعلمين الفاااات األخالقية خاصة من أجل تحقي  األهداف الم  ودة ا كس
بطريقة سليمة ابيستخدام الطرق ااألساليب الم اسبه التى تتواف  مع طبيعة العصر امع 

 طبيعة الطالب المعلمين امع احتياجات المجتمع اسوق العمل.
نتةةائج هةةذ  الدراسةةة الضةةوء علةةى أاجةةه القصةةور فةةي القةةيم االخالقيةةة التدريسةةية  لقةةيتقةد  -4

ئةةةةة التةةةةدريس القةةةةائم بتةةةةدريس مقةةةةرر أخالقيةةةةات المه ةةةةة خاصةةةةة امعالجةةةةة هةةةةذا لعضةةةةو هي
توجيةةه االنظةةار إلةةى االهتمةةام بعضةةو هيئةةة التةةدريس بالجامعةةات ا عةةداد  مةةن ا القصةور. 

خةةةالل شةةةتى الطةةةرق مةةةن دارات تدريبيةةةةة اارا عمةةةل انةةةداات القةةةاءات مسةةةتمر  اتقيةةةةيم 
لتى تجعله نموذجا احتذى به من قبل لألداء بما ا بع احتياجات األكادامية االتدريسية ا

 طالبه سلوكيا اأخالقيا اففريا.

قد تايد هذ  الدراسة البيئة العربية في تقدام أداات حديثة من إعةداد الباحثةة اسةتايد م هةا  -5
المتخصصةون فةي المجةال االمتمثلةة فةي مقيةةاا القةيم األخالقيةة التدريسةية لعضةو هيئةةة 

المه يةةة للطةةالب المعلمةين بقسةةم التربيةةة الخاصةةة  التةدريس امقيةةاا الفاااةةات األخالقيةة
 االرضا عن مقرر أخالقيات المهن.

قةد اسةةتايد البةةاحثون مةةن نتةةائج الدراسةةة الحاليةة فةةي إجةةراء دراسةةات مماالةةة لقيةةاا درجةةة  -6
، االقةيم األخالقيةة التدريسةية توافر الفاااات األخالقية لدى طالبات قسم التربية الخاصةة

 .لالستاذ الجامعي
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 :Ethical Values of Teaching عضو هيئة التدريسدى القيم األخالقية التدريسية ل -1
تعرفها الباحثة في الدراسة الحالية بدنها "المبادال االصاات األخالقية التى امارسها عضو 

ييما يتعل  بالمقرر الذد يتم تدريسه لطالبه، هيئة التدريس في معالجة ال واحى التربوية االعلمية 
عضو هيئة التدريس من صاات اقيم،  جسد ا يتم تدريسه اما االعمل على التفامل أخالقيا بين ما

القداة الحس ة التى احتذى قيمة ، ا قيمه التعاان مع الطالب االحكمة في حل م اكلهمفي  اتتمثل
يم. ايستدل عليها من الدرجة الفلية التي احصل عليها في عملية التقياالعدل األمانة قيمة بها، ا 

 المستجيب على مقياا القيم األخالقية لعضو هيئة التدريس )إعداد الباحثة(".
 :University professor عضو هيئة التدريس -2

تعةةرف الباحثةةه عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةةي الدراسةةة الحاليةةة بدنةةه "االسةةتاذ الجةةامعي الةةةذد 
ة الخاصةة امسةئول عةن تةدريس مقةرر أخالقيةات المه ةة لطالبةات قسةم التربيةةة ي تمةي لقسةم التربية

 الخاصة بتخصصاتهن المختلاة".
 :Profession Ethics Course مقرر أخالقيامل ااهنة -3

اعةن مقةرر أخالقيةات المه ةة، فهةو مقةرر يةتم تدريسةه ضةمن مقةررات برنةامج بكةةالوريوا 
اسةةم  بتسةةجيله فةى الخطةةة الدراسةةية  لخاصةةة، الفةن الالتربيةة الخاصةةة للطالبةةات بقسةم التربيةةة ا

للطالبةةةات إال بدااةةةةة مةةةةن المسةةةةتوى السةةةةابع )الاصةةةل الدراسةةةةي األال مةةةةن السةةةة ة الرابعةةةةة ببرنةةةةامج 
بكالوريوا التربية الخاصة(، ايهدف طبقا لما في التوصيف العام لذلك المقرر فةى برنةامج قسةم 

 الب المعلم بدهمية مه ة التعليم اأخالقيات المه ةتعريف الط التربية الخاصة بجامعة القصيم إلى
اتاعيل الميثاق االخالقي لها االتعرف على سةلوكيات معلةم التربيةة الخاصةة اااجباتةه فةى تعاملةه 
فةى المه ةةة افةي عالقاتةةه مةع ذاد االحتياجةةات الخاصةةة اأسةرهم ايمالئةةه فةى المدرسةةة، االتعةةرف 

 على التحداات التى تواجهه فى مه ته. 
رف الباحثةةةة الرضةةا عةةةن مقةةرر أخالقيةةةات المه ةةةة فةةي الدراسةةةة الحاليةةة اجرائيةةةا بدنةةةه" اتعةة

مجموعة من اآلراء االمعتقدات االم اعر التةي تفونهةا الطالبةات المعلمةات بقسةم التربيةة الخاصةة 
عن مقرر أخالقيات المه ة، من حي  موضوعلت المقرر ااستراتيجيات التدريس المستخدمه ييه 

ألن طة االاائدة العملية للمقرر لهن. ايستدل عليها مةن الدرجةة الفليةة التةي احصةل االتفلياات اا
 عليها الطالبات المعلمات على مقياا الرضا عن المقرر )إعداد الباحثة(".
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 The Students Female Teachers الطالبامل ااعلمامل بقسم الرتبية اخلاصاة  -4

in The Department of Special Education: 
رف الباحثةة الطالبةةات المعلمةات فةةي الدراسةة الحاليةةة بةدنهن "طالبةةات المسةتوى الثةةامن تعة

بقسم التربية الخاصة أا طالبةات التةدريب الميةداني كمةا اطلة  علةيهن فةي بعةق األاقةات، اهةن 
طالبات بالاصل الدراسي الثاني للس ه الدراسية ال هائية ببرنامج بكالوريوا التربية الخاصة، ايتم 

طةوال أاةام االسةةبوع اخةالل ذلةك الاصةةل ال هةائي للتةدريب الميةةداني فةي مةدارا امعاهةةد  هنتاةريغ
التربية الخاصة، بحي  يتم توييعهن على تلك المدارا حسب التخصص االكادامي لفل طالبة 

 سواءا كان اعاقة سمعية أا توحد اا اعاقة عقلية اغيرها من الائات الخاصة".

 :Professional Ethical Competencies يةالكفايامل األخالقية ااهن -5
اتعرف الباحثة الفاااات األخالقية المه ية في الدراسة الحالية اجرائيا بدنها "مجموعة من 
المبادال االقيم التي ي بغي ان تتوفر في الطالبات المعلمات بقسةم التربيةة الخاصةة، اممارسةاتهن 

ل تعةةاملهن االخالقةةةي مةةةع الطةةةالب ذاد اسةةلوكياتهن فةةةي توايةةةف تلةةةك المبةةادال االقةةةيم فةةةي مجةةةا
االحتياجات الخاصة اأسرهم ايميالتهن في التدريب الميةداني. ايسةتدل عليهةا مةن الدرجةة الفليةة 
 التي تحصل عليها الطالبات المعلمات على مقياا الفاااات األخالقية المه ية )إعداد الباحثة(".

 : تم استخدام الم هج الوصاي االرتباطي إلجراء الدراسة الحالية.محددت المنهجية -1
: تفونةت عي ةة البحة  مةن الطالبةات المعلمةات بالمسةتوى الثةامن بقسةم محددات البشرية -2

( 32( طالبة تخصص إعاقة سمعية، )46( طالباً بواقع )113التربية الخاصة اعددهم )
قة عقلية، ترااحت أعمارهن ( طالبة تخصص إعا35طالبة تخصص اضطراب التوحد، )

 .عاما (23( عاًما، ابمتوسع عمرد )24-22الزم ية ما بين )
: تةةم تطبيةة  أداات الدراسةةة الحاليةةة فةةى الاصةةل الدراسةةي الثةةاني للعةةةام محددددات النمنيددة -3

 م(.2020-2019هة )1441-1440الجامعي 
الطالبات( قسم  : تم تطبي  أداات الدراسة الحالية بكلية التربية )شطرمحددات المكانية -4

 جامعة القصيم بالمملفة العربية السعوداة. –التربية الخاصة 
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  Ethical Values عضاااو هيئاااة التااادريس دى أوال: القاايم األخالقياااة التدريساااية لااا  
of Teaching : 

أا االستاذ  أشارت العديد من الدراسات إلى القيم االخالقية المه ية لعضو هيئة التدريس
الجامعي من خالل العديد من البحوث التى أجريت في هذا المجةال، فمة هم مةن صة اها إلةى قةيم 
أخالقيةة شخصةةية اقةةيم أخالقيةةة اكاداميةةة اقةةيم أخالقيةةة تتعلةة  بالبحةة  العلمةةي كدراسةةة باشةةيوة، 

(، امةةة هم مةةن صةةة اها فةةي ب ةةةود الميثةةةاق االخالقةةي إلةةةى قةةيم أخالقيةةةات التةةةدريس 2016) حسةةين
 (.1998االتدريب اقيم أخالقيات البحوث العلمية االتجارب كدراسة طه، فرا )

انظةرا لطبيعةة البحة  الحةالي فقةد لجةدت الباحثةة إلةى اسةتخدام مصةطل  القةيم االخالقيةةة 
التدريسية لعضو هيئة التدريس ليت اسب مع طبيعة هذا البح ، حي  أن القيم االخالقية المه ية 

طبيعة عمله تضم القيم االخالقية له فى عالقته مع الطالب، االقيم  لعضو هيئة التدريس بحكم
االخالقيةه لةه فةةي عالقتةه مةةع يمالئةه بالفليةه، االقةةيم االخالقيةة لةةه فةي عالقتةه مةةع رئةيس القسةةم، 
االقيم االخالقية له فى عالقته مع الموااين، االقيم االخالقية له فى البح  العلمي كما تم ذكر  

اسةةةتطعن الحكةةم علةةةى جميةةةع مظةةاهر القةةةيم االخالقيةةةة  الطالبةةات المعلمةةةات السةةابقا؛ احيةةة  أن 
المه يةةة لعضةةةو هيئةةةة التةةةدريس، لةةذلك اقتصةةةرت الباحثةةةة فةةةى الدراسةةة الحاليةةةة علةةةى ت ةةةاال القةةةيم 
 االخالقيةةةةة المتعلقةةةةة بالتةةةةدريس داخةةةةل القاعةةةةة التدريسةةةةةية ابةةةةالمقرر الةةةةذد يةةةةتم تدريسةةةةه للطالبةةةةةات

   القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس. ، اشملتها فى مصطلالمعلمات

 :القيم األخالقية التدريسية تعريف
( بدنهةةةا المبةةادال االضةةةوابع االتوجهةةات التةةى تسةةةاعد عضةةو هيئةةةة 2012تةةرى السةةعداة )

 التدريس على كيفية التعامل السلوكي ااألخالقي مع طالبه.
ساسية التي توجه سلوكيات الارد ات كل كما تعرف القيم األخالقية للارد بدنها المعتقدات األ

 .(Hospitality Irelan, 2016)اختياراته، لذلك فهى بمثابة ممارسه حاسمة لوعي الارد بذاته 
بدنهةا "المبةادال  تعرف الباحثة القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريسمن ثم، و 

لجة ال واحى التربوية االعلمية ييما االصاات األخالقية التى امارسها عضو هيئة التدريس في معا
 يةتم تدريسةه امةةا يتعلة  بةالمقرر الةذد يةةتم تدريسةه لطالبةه، االعمةل علةةى التفامةل أخالقيةا بةين مةةا

الحكمة في قيمة التعاان مع الطالبات ا عضو هيئة التدريس من صاات اقيم، اتتمثل في  جسد ا
 العدل ااألمانة في عملية التقييم".مة قيالقداة الحس ة التى احتذى بها، ا قيمة ، ا نحل م اكله
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 :أبعاد القيم االخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس

تعةةةددت الدراسةةةات فةةةي تصةةة يف هةةةذ  القةةةةيم طبقةةةا لل تةةةائج التةةةى توصةةةلت إليهةةةا، كدراسةةةةة 
ادراسةةةةةة البةةةةةابطين  (2009) ( ادراسةةةةةة الحميةةةةدان2006ادراسةةةةةة المحيميةةةةد ) (2005القريطةةةةي )

إلةةى قةيم الصةةدق ااالمانةةة ااالسةةتقامة االتسةام  االتعةةاان اكظةةم ال ةةي  (، حية  صةة اتها 2018)
االرفة  االصةبر االقةداة الحسةة ة االتوجيةه اال صةيحة االتواضةع ا دارة الةةدرا االتاةاني اعةدم اهانةةة 

( إلى تلك القيم، احترام أاقات المحاضرات 2011) اكذلك أضاف العتيبي، الطالب اا تجريحهم
( في قيمه القداة الحس ة لطالبه في 2010) طالب؛ بي ما أشملها الغامدداتحقي  العدالة بين ال

صدقه امعامالته االرف  االمود  مع طالبه ابةذل قصةارى جهةد  فةي رفةع مسةتواهم، اقيمةه أمانتةه 
 في التدريس اأمانته في التقويم.

( إلةى 2010) Brown & Mitchellافةي هةذا الصةدد، أشةار كةل مةن بةران اميت ةيل 
األخالقية للقائد في مه ته تتمثل في قيم الصدق اااللتزام االعدل ااالمانة؛ بي مةا صة ف  أن القيم

القةةيم  Cappiello & Beal & Gallogly-Hudson (2011)كةابيلو ابيةةل اجةةالوجلي 
االممارسات األخالقية إلى االستقاللية االضمير االعدالة. اكذلك، حدد ابراهيمجلو اساني ميةرت 

Ibrahimoglu& Sani Mert (2016 أن العةةةدل االصةةةدق االتحايةةةز االتوجيةةةه ل خةةةرين )
ااالنضباط االعطف االتعاان االبح  عةن حلةول للم ةكالت االثقةة االصةبر تعتبةر مةن أهةم القةيم 

 . ااألخالقية المه ية التي أسارت ع ها دراستهم
ديةد مةةن اعلةى الجانةب اآلخةر، للتدكيةةد علةى تلةك القةةيم األخالقيةة السةابقة فقةةد أسةارت الع

ال تائج للدراسات علةى حصةر السةلوكيات االممارسةات غيةر األخالقيةة للقائةد فةى مه تةه مةن أجةل 
اضةع قائمةةه بةالقيم األخالقيةةة التةي ي بغةةي االلتةزام بهةةا، االتةي تمثلةةت فةي االنتقةةام، اتجاهةةل آراء 

ا همال االخرين، االخرين، االتاو  باأللاا  الجارحة االخارجة، ااالستبداداة، االتركيز على ال اس 
 Brown,& Treviño, 2006; De Hoogh,& Den) االهتمةةام بتمجيةةةد الةةذات

Hartog,2008; Brown,& Mitchell, 2010)  
اب اء على ما أسارت عن نتائج الدراسات السابقة عن القيم االخالقية التدريسية لعضو 

الخالقيةةة التدريسةةية التةةي ا هيئةة التةةدريس بالجامعةةه، فقةةد شةةملتها الباحثةةة فةةي مجموعةةة مةةن القةةيم
تتعل  بعالقة عضو هيئة التدريس االطالب، ا تتمثل في قيم التعاان مع الطالب االحكمة فةى 

 االعدل في عملية التقييم. ةم اكلهم، اقيم القداة الحس ة التى احتذى بها، اقيم االمان حل
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 أهمية القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس:

الجةةامعي اللب ةةة االالةةى التةةى تقةةوم عليهةةا العمليةةة التربويةةة االتعليميةةة فةةةي  االسةةتاذاعتبةةر 
التعليم العالي، اتقع على عاتقة العديد من المسةئوليات التةى ت صةب جميعهةا فةي تربيةة الطةالب 
اتوجيههم، حي  اقوم بدار المربي الذد اغرا القيم التةي تعكسةها الم ةاهج االمقةررات الدراسةية، 

ارسته لألخالق الحس ة اخاصة مع طالبه داخةل قاعةة الدراسةة اجعلهةم يتةداران لذلك فهو في مم
 (.2010ب خصيته ايعتبرانها قداة لهم في تهجون سلوكه ايسترشدان بافر  )الغامدد، أحمد، 

االسةةتاذ الجةةامعي معرفةةة فاحصةةة امتعمقةةة فةةى مجةةال القةةيم  لةةذلك، اجةةب أن تتةةوفر لةةدى
ن إدارة الطلبةة داخةل القاعةة الدراسةية، كمةا عليةه أن يةدر  باختالف أنواعها، حي  أنه مسئول عة

اعكةةس مةةةن  أهميةةة التحلةةي بهةةذ  القةةيم، حيةة  أنةةه انعكاسةةةا للمخةةرا التعليمةةي للطةةالب، يبقةةدر مةةا
ذلك صاات اقيم امبادال أخالقية أا اء تدريس مقرر  الدراسي اا تقييم الطالب، بقدر ما ي عكس 

االقتةةداء بةه االةتقمص ب خصةةيته فةي جميةع سةةلوكياته علةى الصةاات التةى اكتسةةبها الطةالب مةن 
 (.2012اممارساته )السعداة، حمد ، 

افةي هةةذا الصةدد، يتضةة  أهميةة القةةيم االخالقيةة التدريسةةية لعضةو هيئةةة التةدريس القةةائم 
بتدريس مقرر أخالقيات المه ة للطالبات المعلمات، االتى تتض  جليه فى أن األحرى بمن اقوم 

ايبةةين أهميتهةا فةةي التعامةل مةةع فئةات ذاد االحتياجةةات  ةالفاااةةات االخالقية بتعلةيم مقةةرر اكسةب
عضو هيئة التدريس كل هذ  القيم االخالقية من خةالل تمسةكه بهةا اانعكاسةها ي الخاصة أن يبر 

اخاصةة ييمةا يتعلة  باالمانةه االعةدل االصةدق االرفة  االحكمةه  ،في سلوكياته اصااته مةع طالبةه
الخةةالق تفتسةةب ات مةةو بالتةةدريب االممارسةةة االمجاهةةدة، الفةةن البةةد مةةةن ابةةالرغم مةةن أن معهةةم. ي

اسةيلة تسةاعد فةةي تثبيةت هةذ  الممارسةةة حتةى تصةب  االخةةالق مبةادال متبعةه فةةى السةلو ، االتةةى 
تتمثل تلك الوسيلة في االستاذ الجامعى المتمسك باالخالق الحس ة االذد ي قل أار تلك االخالق 

 (.2016حسين، الحس ه إلى طالبه )باشيوة، 
يبالرغم من الفاااات االخالقية امكن اكسابها للطالبةات المعلمةات  اعلى الجانب االخر،

بقسةةةم التربيةةةةة الخاصةةةة مةةةةن خةةةالل مقةةةةرر أخالقيةةةات المه ةةةةة الةةةذد يةةةةتم تدريسةةةة ببرنةةةةامج التربيةةةةة 
ا هاما الخاصة، إال أن القيم االخالقية لعضو هيئة التدريس القائم بتدريس هذا المقرر تلعب دار 

في اكساب تلك الفاااات للطالبات، يبقدر ما كانت قيم عضو هيئة التدريس االخالقية التدريسية 
يةةتم  انعكاسةا لمةا يةتم تدريسةه عةن الفاااةات االخالقيةة للمعلةةم فةى مقةرر أخالقيةات المه ةة بقةدر مةا

 اكتساب الطالبات لهذ  الفاااات بالطريقة الصحيحة. 
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( مةن أن الطالةةب مهمةا كةةان اسةةتعداد  1992وان، عبةةد) )ايؤكةد ذلةةك مةا أشةةار إليةه علةة
استجيب لمبادال الخير اأصول التربية الااضلة  للخير عظيما امهما كانت فطرته سليمه، فينه ال

مالم ير االسةتاذ الةذد ا ةرف علةى تربيتةه اتعليمةه فةي ذراة االخةالق اسةموها، فمةن السةهل علةى 
على القيم ااالخالق، الفن مةن الصةعوبة أن اسةتجيب االستاذ تلقين محتوى الم هج الذد احس 

الطالب ايكتسب هذ  القيم مالم يرى تحققها في سلوكيات اممارسات استاذ . ايؤكد ذلك ماناريد 
( مةةن أن أهةةم العوامةةل المسةةاعدة فةةي اكسةةاب الاةةرد 2013) Manfred &Thomasاتومةةاا 

 لألخالقيات هى التوجيهات للمبادال األخالقية.
( ضةةرارة أن اضةةع عضةةةو 2018) لصةةدد أكةةد أاضةةا، البةةابطين، عبةةدالرحمنافةةي هةةذا ا

هيئةة التدريسةه نصةب عي يةةه أنةه مةن معةةايير نجاحةه اتميةز  أن اقةةوم بتطبية  اممارسةة الفاااةةات 
 االخالقية اتواياها في تعامله مع طالبه داخل القاعة أا اء أدائه العملية التدريسية.

 دريس مقرر أخالقيامل ااهنة:عضو هيئة التدريس القائم بت ثانيا:
( عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس بدنةةةه " هةةةو االسةةةتاذ ااالسةةةةتاذ 2010اعةةةرف الغامةةةدد، حمةةةدان )

(. اكةةةةذلك تةةةةرى السةةةةعداة 163الم ةةةار  ااالسةةةةتاذ المسةةةةاعد فةةةي مؤسسةةةةات التعلةةةةيم العةةةالي" )ص 
رسة ( عضو هيئة التدريس بدنه "العضو الااعل في المؤسسة األكادامية االذد اقوم بمما2012)

مه ةةة التةةةدريس االتعلةةةيم اعليةةةه أن يتحلةةةى بالصةةبر ااالخةةةالص ااألمانةةةة العلميةةةة االحةةةرص علةةةى 
 (.84سمعة المؤسسة االكادامية اأداء ااجباته بيتقان" )ص

( بدنةةةه "كةةةل مةةةةن امةةةارا العمةةةل االكةةةادامي فةةةةي 2016فةةةي حةةةين، اعرفةةةه الع ةةةةزد، فهةةةد )
(. بي مةا اعرفةه البةةابطين، 76بحثيةةا" )ص مؤسسةات التعلةيم العةالي سةةواء كةان العمةل تدريسةيا أا 

( بدنةةه ال ةةخص المتخصةةص الةةةذد اقةةوم بعمليةةة التةةدريس لةةبعق المقةةةررات 2018عبةةدالرحمن )
الدراسةةية لطةةالب المرحلةةةة الجامعيةةة، ايحمةةةل درجةةة الةةدكتورا  فةةةي أحةةد التخصصةةةات العلميةةة إمةةةا 

 (.521استاذا أا استاذا م اركا أا استاذا مساعدا في كلية التربية )ص
 هةةو عضددو هيئددة التدددريس التددائم قتدددريس متددرر أخالقيددات المهنددةأن الباحثدد   رى وتدد

"االستاذ الجامعي الذد ي تمي لقسم التربية الخاصة امسئول عن تدريس مقرر أخالقيات المه ة 
 لطالبات قسم التربية الخاصة بتخصصاتهن المختلاة".
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 :Professional Ethical Competencies ثالثا: الكفايامل االخالقية ااهنية
 :الكفايات األخالقية المهنية تعريف

تعةددت تعرياةات الفاااةات األخالقيةة المه يةة تبعةا لطبيعةة كةل دراسةة مةن الدراسةات التةي 
أجريةةت فةةى هةةذا المجةةال، حيةة  اليوجةةد تعريةةف محةةدد اااضةة  للفاااةةات األخالقيةةة كمةةا أشةةارت 

 &Larcherالرشير اسلوير اااتسون (، اأرجع 2009) Patiño-Gonzálezجونزلز  -باتي و

Slowther& Watson (2010 اابراهيمجلةو اسةاني ميةرت )Ibrahimoglu& Sani Mert 
( ذلةك إلةى صةةعوبة تعمةيم ماهةوم الفاااةةات األخالقيةة حية  أن لفةةل مه ةة اختصاصةةاتها 2016)

إلةةى ة فةةي الدراسةة الحاليةاطبيعتهةا الخاصةة التةي تختلةةف مةن مه ةة ألخةةرى؛ لةذلك سةعت الباحثةة 
 ت اال تعرياات الفاااات األخالقية المه ية التي تت اسب مع طبيعة الدراسة الحالية، اهى كالتالي:

( الفاااةةات األخالقيةة بدنهةا مجموعةةة مةن المبةةادال 2004) MERCIERاعةرف ميرسةر 
؛ (in der Yeught,& Dherment-Férère, 2007)االقيم االمعتقدات التي توجةه سةلو  الاةرد

( إلةى أن الفاااةةات األخالقيةة هةى القةدرة علةى امةةتال  2006) Gallagherغةاالغر  بي مةا ا ةير
اظهةر   امتلفه من معارف امةا على التافير ال اقد االتواين بين ما اقدرتهمعرفة األخالقية الارد لل

 . Ibrahimoglu, & Sani Mert,(in  (2016من ممارسة أخالقية امن ام التحلي باألخالق
( أن الفاااات األخالقية هي مجموعة من القواعد 2007) PESQUEUXايوض  بيسكو 

الضم ية التي تظهر في شكل التطبيع الذاتي مع فرن العقوبات الذاتية أا معاقبة الذات في حالة 
 .(in der Yeught,& Dherment-Férère,2007)االنحراف عن تلك القواعد االخالقية

( إلى أن 2010) LEMAITRE & KROHMERا ير لوميتر اكرامر في حين، 
الفاااات األخالقية تعكس قدرة الارد على تطبي  القيم األخالقية بطريقة فعاله. اكذلك ا ير كيم اكيم 

Kim & Kim (2013.إلى أنها القدرة على الممارسة السلوكية افقا للمبادال األخالقية المقبولة ) 
( بدنهةا "قةةدرة 2015السةةيد ) ال ةخص، عبةةدالعزيز اخةراية، يهةةرة االتهةامي، وضةة يبي مةا، 

المعلةم علةةى تفةوين عالقةةة إاجابيةةة مةع الطةةالب، ايمةالء العمةةل، اأاليةةاء األمةور، باالضةةافة إلةةى 
 (.602قدرته على التعامل بمه ية معهم" )ص

مجموعةةة المبةةادال االقةةيم االممارسةةات  دنهةةا تعبةةر عةنب( 2011العتيبةةي، م صةةور) يبةينا 
( بدنهةةا 2016) باشةيوة، حسةين لةذلك يةرى (.315لمعلةم )صالخلقيةة التةي ي بغةي أن تتةوفر فةي ا

السةةلوكيات المحمةةودة التةةى اقةةوم بهةةةا المعلةةم أا ةةاء تعاملةةه امخالطتةةةه مةةع ال ةةاا سةةواء طالبةةةه أا 
، اكةذلك أا ةاء بحثةه عةن الحقيقةة االمعلومةه، هيمالئه فى العمل أا أفراد المجتمع خارا مقر عملة

 (.128الحسن ااألمانة )ص ام ها الصبر االحلم االصدق االتعامل 
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أنهةةةةةةا مجموعةةةةةة مةةةةةن المعةةةةةارف االمهةةةةةةارات فةةةةةي ( 2018البةةةةةابطين، عبةةةةةدالرحمن) شةةةةةملهاا 
ااالتجاهات التي امتلفها المعلم، ايوااها في مجال تعامله األخالقي مع طالبه داخل اخارا القاعه 

ءة العالية االتميز، ام ها الدراسية ألداء مهام عمله االكادامي بدرجة عالية من االتقان، التحقي  الفاا
 (.521كاااة األمانة اكاااة التواضع اكاااة العدل اكاااة التعاان اكاااة الصدق )ص

بدنها  في الدراسة الحاليةللطالبات المعلمات  وتعرف الباحثة الكفايات األخالقية المهنية
قسم التربية الخاصة، "مجموعة من المبادال االقيم التي ي بغي ان تتوفر في الطالبات المعلمات ب

المبةةةادال االقةةةيم فةةةةي مجةةةال تعةةةاملهن االخالقةةةي مةةةةع  هةةةذ اممارسةةةاتهن اسةةةلوكياتهن فةةةي توايةةةةف 
 الطالب ذاد االحتياجات الخاصة اأسرهم ايميالتهن في التدريب الميداني.

 :د الكفايات األخالقية المهنيةأبعا

يةة للمعلةةم عامةة المعلةةم تعةددت اآلراء بةين البةةاحثين فةي تصة يف أبعةةاد الفاااةات األخالق
التربيةةةةة الخاصةةةةة بصةةةةاة خاصةةةةة، فاالتجةةةةا  األال ركةةةةز علةةةةى عالقةةةةة المعلةةةةم بةةةةذاد االحتياجةةةةةات 
الخاصةة اأسةرهم االةزمالء فةي العمةةل مةن خةالل عةرن لمواقاةةه اسةلوكياته التةى تعكةس الصةةاات 

حلى بها األخالقية له، االبعق األخر ركز في كتاباته على الصاات األخالقية التى اجب أن يت
المعلةم أاال اةم تعامالتةه االخالقيةة مةع كةل مةن التالميةذ ذاد االحتياجةات الخاصةة اااليةاء األمةور 

 االزمالء في العمل. 
( إلى أن الفاااات األخالقية التي 2019امن أنصار االتجا  األال، ت ير أحمد، م يرة)

خالقية التالية: االلتزام بمواعيد ي بغي توافرها في معلم ذاد االعاقة الافرية تتمثل في الصاات األ
العمل، اعدم استغالل م صبه، احسن الوالء لمه ته، االمحافظة على أسرار الطلبة، امعاملة أالياء 
األمور ب كل الئ ؛ كما اشارت إلى اتاقها مع بعق الدراسات في ضرارة توافر صاات المرانة 

 اتطبي  المبادال األخالقية للمعلم ب ظرة ااجابية.األخالقية، ااحترام التوجهات الافرية اتقبل ال قد، 
( 2015افي االتجا  األخر، ا ير ال خص، عبدالعزيز االتهةامي، السةيد اخةراية، يهةرة )

أن الفاااات االخالقية للمعلم تتمثل في قدراته على التعامل بدخالقيات المه ة، اتفوين عالقات 
ور، لذلك يةذكر أن مةن صةاات معلةم ذاد االعاقةة ااجابية مع الطالب ايمالء العمل اأالياء األم

السةةةمعية هةةةي الثبةةةات االناعةةةالي االقةةةدرة علةةةى الةةةتحكم فةةةي االناعةةةاالت احةةةل الم ةةةكالت االصةةةبر 
 االتحمل احب العمل، اكذلك القدرة على التعامل مع أسر ذاد االعاقة السمعية بااعلية.
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( فةةةى دراسةةتهم عةةةن 2005) .Barrier, et al االتجةةةا ، بةةارير ايمالئةةه ذلةةكايؤكةةد 
الفاااةات األخالقيةة للمهةةن الطبيةه، حية  ت ةةاالوا الفاااةات األخالقيةة المه يةةة مةن ناحيةة المبةةادال 
األساسةةةةية لمسةةةةةئوليات المه ةةةةةة، االفاااةةةةةات األخالقيةةةةةة فةةةةي عالقةةةةةة الطالةةةةةب الطبيةةةةةب بةةةةةالمريق، 

ألخالقيةةة فةةي االفاااةات األخالقيةةة فةي عالقةةة الطالةب المةةريق بمةوااي المست ةةاى، االفاااةات ا
 عالقة الطالب الطبيب بدهالى المريق.

، ما أشار إليه عبدالاتاح، ييصل االسويدد، عائ ة االقريوتي، إبةراهيم أاضا ايؤكد ذلك
( من أن أبعاد الفاااات لمعلم التربية الخاصة تتمثل في الخصائص ال خصية للمعلم كالثقة 2000)

تالميةذ ذاد االحتياجةات الخاصةة كتقيةيم سةلوكيات في ال اس، اكاااات المعلم فةي التعامةل مةع ال
التالميذ ااستغالل م اط  القوة لديهم بدمانة، اكاااات المعلم في التعامل مع أسر ذاد االحتياجات 
الخاصة كالسعي الشراكهم في االن ةطة المدرسةية، اكاااةات المعلةم مةع يمالئةه فةي العمةل كتقةدام 

 ئة مدرسية داعمة للتالميذ ذاد االحتياجات الخاصة.الدعم االم ور  االتعاان في تدسيس بي

سب  عرضه عن أبعاد الفاااات االخالقية المه ية لمعلم التربية الخاصة، فقد  اب اء على ما
الذد اص ف أبعاد الفاااات األخالقية إلى: الفاااات الثاني تب ت الباحثة في الدراسة الحالية االتجا  

األخالقية لمعلم التربية الخاصة، االفاااات األخالقية التي تتعل   األخالقية التي تتعل  بالصاات
بعالقة المعلم بذاد االحتياجات الخاصة، االفاااات األخالقية التي تتعل  بعالقة المعلم بدسر ذاد 

 االحتياجات الخاصة، االفاااات األخالقية التي تتعل  بعالقة المعلم بزمالئه فى العمل.
 :المهنية خالقيةأهمية الكفايات األ

اعةةن أهميةةة الفاااةةات األخالقيةةة لمعلةةم التربيةةة الخاصةةة، تةةرى الباحثةةة أهميتهةةا فةةي عةةةدة 
مجةاالت لمعلةم التربيةة الخاصةة أهمهةةا الجانةب اإلدارد، االجانةب االكةادامى، االجانةب االرشةةادد 

ل لطةالب ذاد االحتياجةةات الخاصةةة، اأاضةةا جانةةب األن ةةطة الطالبيةةة لهةةم، ممةةا اسةةهم فةةي جعةة
البيئةةةة المدرسةةةةية بيئةةةة داعمةةةةة للطةةةةالب ذاد االحتياجةةةات الخاصةةةةة اأسةةةرهم اأاضةةةةا لمعلمةةةةي ذاد 

 االحتياجات الخاصة.
( مةةةن أن الفاااةةةات األخالقيةةة ت بةةةع أهميتهةةةا مةةةن 2011ايؤكةةد ذلةةةك، العتيبةةةي، م صةةور)

لةةةه كونهةةا سةةمة القائةةد المةةؤار ال ةةةاج ، حيةة  تسةةهم فةةي اتخةةةاذ  القةةرارات الحكيمةةه الم اسةةبة، اتجع
 محترما امقدرا من االخرين، مما ي عكس ااجابا على أدائه افي انتاجه.

( علةةى أهميةة الفاااةةات األخالقيةة لمعلةةم ذاد االعاقةةة 2019اكةذلك تؤكةةد أحمةد، م يةةرة )
الافريةةة حيةةة  تعتبةةر ضةةةابطا لتوجهاتةةه الافريةةةة االخدميةةه، ممةةةا تجعلةةه مةةةؤارا ب ةةكل ااجةةةابي فةةةي 

 جات الخاصة اقداة حس ه لهم في الافر االسلو .مجتمعه، امع طالبه ذاد االحتيا
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 وتشتق منها الكفايات األخالقية المهنية: المصادر التى تتشكل

تت كل الفاااات األخالقية ات ت  من مصادر عديد  تتمثل أهمها كما جاءت فى العديد 
 من الدراسات في التالي:

 ي( : ـــ)التعليم ريــدر الفكــاملصأ( 
خالقةةي لمه ةةة التعلةةيم مةةن ارتباطةةه م ةةذ القةةدم بالتربيةةة االتعلةةيم افلسةةاتها ي بةةع الميثةةاق اال

اغايتهةا اأهةدافها التةةى تسةعى إليهةةا، ايعتبةر الةةدين هةو المرجةةع االساسةي لالسةةلاة التربيةة االتعلةةيم 
بسةبب الثةةراء القيمةةي فةةى الةةدين مةةن حيةة  القواعةةد االمثةةل التةةى توجةةه أخالقيةةات المعلةةم اعالقتةةه 

 ( .2010عملية التعليميم من طالب ايمالء اأسر)الغامدد، حمدان، بجميع أطراف ال
 ي: ــــاعــــدر االجتمــــاملصب( 

ييةةه مةةةن ضةةرار  االلتةةةزام بقواني ةةةه  االةةذد اع ةةةي قةةيم المجتمةةةع الةةذد اعمةةةل ييةةةه المعلةةم امةةةا
الوائحةه اأنظمتةةه، ممةةا يةة عكس ب ةكل مباشةةر علةةى سةةلوكه المه ةةي. أمةا عةةن علمةةاء الةة اس، فقةةد 

اا على البعد ال اسي لألخالق، حي  يران أنها تمثل مةيال مةن الميةول علةى غيةر  باسةتمرار، ركز 
(. افةةةي هةةذا الصةةدد، امةةن م طلةةة  2005االسةةلو  هةةو المظهةةر الخةةةارجي لهةةا )شةةحاته، حسةةن، 

تعريةف علمةةاء الة اس لألخةةالق االقةيم االخالقيةةة فقةةد لجةدت الباحثةةة فةي هةةذ  الدراسةة إلةةى دراسةةة 
ضةةا الطالبةات عةةن مقةرر أخالقيةةات المه ةة، مةةن م طلة  تةةدار إكتسةاب الطالبةةات الاةراق طبقةا لر 

 للفاااات االخالقية بمتغير الرضا عن مقرر االخالقيات امحتوا .
لةذلك، فعلةى الجامعةةات فةي سةبيل مواجهةةة التغيةرات االجتماعيةة التةةى تةؤار علةى طبيعةةه 

لطالب في أناسهم افي مجتمعهم، المجتمع اقيمه، أن تسعى إلى اجود استاذ جامعي اعزي اقة ا
 من خالل اكساب طالبه للقيم االخالقية التى تعكسها سلوكياته في عالقته معهم.

 ه: ــــم ومالحظتــوك املعلــسلج( 
ايقصد به اخضاع سلو  اأاصاف المعلم الاعال للتحليل االتركيب االتقويم، امالحظته 

مجموعةة المبةةادال االقةيم االسةلوكيات التةى ت ةةكل  أا ةاء تدداةة مهامةه التعليميةة، امةةن اةم اسةتخراا
 (.2015الفاااات األخالقية للمعلم )ال خص، عبدالعزيز، اخراية، يهرة، االتهامي، السيد، 

 ي(: ــي )التخصصــدر العلمــاملصد( 
ايقصةةد بةةه المؤهةةةل الدراسةةي االتخصةةص الةةةدقي ، حيةة  أن لفةةل مه ةةةة مجةةاالت نظريةةةة 

ات األخالقيةةة لهةةا امةن اةةم تسةةهم فةةي تطورهةةا، لةةذلك ي بغةةي علةةى اعلميةة تسةةهم فةةي اضةةع الفاااةة
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الممارسين للمه ة االلمام بالمعلومات ال ظرية التى تفون القاعدة المعرييةة للمه ةة، حية  أن تلةك 
الحقةائ  ال ظريةة التةى يةتم تدريسةها للطةالب خةالل سة وات االعةداد المه ةي اا ماقبةل الخدمةة فةةي 

معةة تسةهم فةي إلمةامهم بكافةة المعلومةات المتعلقةة بالجوانةب األخالقيةة بةرامج إعةداد المعلمةين بالجا
لمه ةةةة التعلةةةيم، امةةةن اةةةةم اعةةةود بةةةال اع علةةةةيهم أا ةةةاء الخدمةةةة مةةةن خةةةةالل ارتبةةةاط الجانةةةب ال ظةةةةرد 

 (. 1993بالتطبيقي العملي للمه ة )عبدالجواد، نورالدين، امتولى، مصطاى، 
تعل  بالجانب ال ظرد لمقرر أخالقيات افي هذا الصدد، كانت الضرارة تستدعي ييما ي

المه ةةة االهتمةةةام بالمةةةام المقةةةرر بكافةةةة الجوانةةةب االخالقيةةةة إلكسةةةاب الطةةةالب المعلمةةةين الفاااةةةات 
االخالقيةةةةة التةةةةةى سةةةةيتم ممارسةةةةةتها خةةةةالل الواقةةةةةع العملةةةةي لمه ةةةةةة التعلةةةةيم اا ةةةةةاء تعةةةةاملهم مةةةةةع ذاد 

 االحتياجات الخاصة اأسرهم اجميع فري  العمل بالمدرسة. 
( مةةن أن الفاااةةات األخالقيةةة للطةةالب يةةتم 1998ايؤكةةد ذلةةك مةةا أشةةار إليةةه طةةه، فةةرا )

اكتسةابها لهةةم مةن خةةالل قيةةام أسةتاذة علةةم الةة اس بالجامعةات بتدريسةةها فةةي مقةررات خاصةةة بةةذلك 
المحتةةوى، ايةةةتم فيهةةا توعيةةةة الطةةالب باألصةةةول األخالقيةةةة الواجةةب االلتةةةزام بهةةا أا ةةةاء ممارسةةةتهم 

رجهم، بل اأاضا أا اء دراستهم اتدريبهم في التدريب الميداني، ممةا اسةهم بةالتيقن المه ية بعد تخ
 بيكتسابهم لهذ  الفاااات االخالقية االتى تعكسها ممارستهم السلوكية االخالقية فى المدرسة.

 Female Teachers in Department رابعا: الطالبامل ااعلمامل بقسم الرتبية اخلاصة

of Special Education: 
( معلةةم التربيةةة الخاصةةة بدنةةه" الاةةرد المؤهةةل اغيةةر المؤهةةل 2004تعةةرف شةةقير، يي ةةب )

الةذد اقةوم بتعلةةيم االطاةال الصةم اضةةعاف السةمع االمكاةوفين االمتخلاةةين عقليةا اذاد صةةعوبات 
 التعلم اغيرهم".

تعرف الباحثة الطالبات المعلمات بدنهن طالبات المسةتوى الثةامن بقسةم التربيةة الخاصةة 
ا طالبةةةات التةةةدريب الميةةةداني كمةةةا اطلةةة  علةةةةيهن فةةةي بعةةةق األاقةةةات، اهةةةن طالبةةةات بالاصةةةةل أ

طةوال  الدراسي الثاني للس ه الدراسية ال هائية ببرنامج بكالوريوا التربية الخاصة، ايةتم تاةريغهن
أاام االسبوع اخالل ذلك الاصل ال هائي للتدريب الميداني في مةدارا امعاهةد التربيةة الخاصةة، 

يتم توييعهن على تلك المدارا حسب التخصص االكادامي لفل طالبة سواءا كان اعاقةة  بحي 
 سمعية أا توحد اا اعاقة عقلية اغيرها من الائات الخاصة.
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 :دراسامل تناولت القيم األخالقية لعضو هيئة التدريس كما يدركها الطالب -1

( دراسة للتعرف على درجة التزام أعضاء هيئة التدريس 2000أجرى إسماعيل، محمد )
فةي كليةات التربيةة بدخالقيةات مه ةة التعلةيم مةن اجهةة نظةر الطةالب، اتفونةت عي ةة الدراسةة مةن 

( طالبا اطالبة من كليةات التربيةة بالجامعةة االردنيةة اجامعةة اليرمةو  االجامعةة الهاشةمية، 620)
اربعةة مجةاالت ألخالقيةات مه ةة التعلةيم مةن اجهةة  عبارة تعكس 55اطب  عليهم مقياا احوى 

نظر الطلبة اهي: العالقات االنسانية لعضو هيئة التدريس اتعامله مع الطلبه، اأخالقيات عضو 
هيئةة التةدريس فةي عمليةات الةتعلم االتعلةيم، اعالقةات عضةو هيئةة التةدريس بةالزمالء فةي العمةةل، 

ال تئج عن أن الاقرات التي تعبر عن درجة  االصاات ال خصية لعضو هيئة التدريس، اأسارت
التزام عضو هيئة التدريس بدخالقيات المه ة في تعامله مع الطلبة افي عملية التعليم احصةلت 
على أعلى متوسع حسابي تمثلت في: الحرص على أداء المحاضرات في مواعيدها، اعدم اف اء 

حدي  مع الطلبة؛ بي ما حصلت على أدنى االسرار امام الطلبة، ااستخدام الفلمات المهذبة في ال
متوسع حسابي الاقرات التالية: اعالج ااهرة القصور ااالهمال ع د الطلبة بحكمة، ايحرص على 
االستماع آلراء الطلبة فةي المةادة الدراسةية، ايراعةي الموضةوعية فةي تقيةيم الطلبةة، ايوجةه الطلبةة 

 (. 2012ه )السعداة، حمدة، ايرشدهم ففريا اسلوكيا، ايتعامل بالعدل مع الطلب
( عن أهم 2000اك ات دراسة عبدالاتاح، ييصل االسويدد، عائ ة االقريوتى، ابراهيم )

المهارات االممارسات األخالقية الواجب توافرها فى المعلم من اجهة نظر معلمات التربية الخاصة، 
ة الخاصة جامعة االمارات ( معلمه من خريجات قسم التربي48ااشتملت الدراسة على عي ة قوامها )

بائات عمرية اس وات خبر  مختلاة، اطب  عليهن استبانة ت تمل على االاة مجاالت هي التخطيع، 
الت ايذ، التقويم االمتابعة، اك ات أهةم ال تةائج عةن أن االلتةزام ااالخةالص فةي المجةاالت الةثالث 

ام بقوانين امتطلبات التدريس االرغبة السابقة جاءت على درجة عالية من األهمية للمعلم، اأن االلتز 
ييه، امعرفة طرق ااسائل توصيل المادة العلمية، االصبر على الطالب، االتحمس للعمل ااالمانة 

 االمرانة مع الطالب من أهم المهارات التى اجب االهتمام بممارستها من قبل المعلم.
التميز المؤسسي من  ( إلى التعرف على ضراريات2016كما سعت دراسة الع زى، فهد )

( عضو هيئة 120خالل الفاااات األخالقية لألستاذ الجامعي، ااشتملت الدراسة على عي ة قوامها )
تدريس بكلية التربية جامعة حائل بمؤهالت علمية ارتب اكادامية اس وات خبر  مختلاةة، اطبة  

باحة ( اتفةون مةن اربعةةة علةيهم مقيةاا العولمةة االتعلةيم مةن خةالل الفاااةةات االخالقيةة )إعةداد ال
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مجاالت خاصة باخالقيات االستاذ الجامعي تجا  طالبه، ااخالقيات االستاذ الجامعي تجا  يمالئه، 
ااخالقيات االستاذ الجامعي تجا  المجتمع، ااخالقيات االستاذ الجامعي تجا  البح  العلمي، اقد 

البه عن ارتااع مؤشرات اخالقيات أسارت ال تائج ييما يتعل  بدخالقيات االستاذ الجامعي تجا  ط
االستاذ الجامعي تجا  طالبه، امن حي  الترتيب فقد جاءت قيم: يرع الثقة في ناوا الطالب، 
اعدم اهانه اتجري  الطالب االسخرية م هم، امراعاة اراف الطالب ااالهتمام بهم، االتواضع مع 

خالقيةة لالسةتاذ الجةامعى؛ بي مةةا الطةالب امسةاعدتهم فةي حةل م ةاكلهم فةي أعلةى ترتيةب القةيم اال
جاءت بعدها في الترتيب قيم: الحوار مع الطالب، اااللتزام بمواعيد المحاضرات، اي جع الطالب 
على التاوق االمثابرة، ااالخالص في عرن محتوى المادة العلمية، ات جيع الطالب على االبداع، 

 المقرر، االتواين في الترغيب االترهيب.االت وع في استخدام الوسائل ااالساليب التعليمية لعرن 
ااقع توافر التي هدفت إلى التعرف على ( 2018دراسة البابطين، عبدالرحمن )اأاضحت 

القيم األخالقية األساسية لدى عضو هيئة التدريس من اجهة نظر طالب الجامعة بكلية التربية، 
الملةك سةعود، امةن جميةع االقسةام ( طالبا بكلية التربيةة جامعةة 391ااشتملت على عي ة قوامها )

عليهم مقياا  تاالكادامية بالفلية اجميع المستويات الدراسية ما عدا المستوى األال االثاني، اطبق
ا تمل على خمس محاار للقيم االخالقية لعضو هيئة التدريس تمثلت في األمانة االتواضع االعدل 

ن توافر القيم االخالقية لعضو هيئة التدريس االتعاان االصدق )إعداد الباح (، اأسارت ال تائج ع
بدرجة عالية من اجهة نظر الطالب، كما جاءت قيمتي األمانة االصدق في اعلى الترتيب للقيم 

 اجاءت قيم العدل االتعاان االتواضع بعدهما فى الترتيب كما تدركها عي ة الدراسة المستخدمة.

 ااعلمني دراسامل تناولت الكفايامل األخالقية للطالب -2

( عةةةن دار دراسةةةة 2014) Huff & Furchertك ةةات دراسةةةة هيةةةوف افورشةةةيرت 
الطةةةةةالب المعلمةةةةةين لمقةةةةةرر أخالقيةةةةةات البرمجةةةةةةة الحاسةةةةةوبيه فةةةةةي اكسةةةةةابهم للممارسةةةةةات اال مةةةةةةاذا 

نموذجا أخالقيا، فقد أسارت ال تائج عن  24األخالقية، ابعد إجراء مس  اتحليل امقابالت لعدد 
ممارسةات األخالقيةة الاليمةة للمه ةة اأهمهةا االهتمةام بيحتياجةات اآلخةرين است تاا مجموعة من ال

ااالتسةام باالناتةاح اال ةةاايية، كمةا أاصةةت الدراسةة بدهميةة التطبيةة  العملةي للجانةةب ال ظةرى مةةن 
مةةن أجةةل اكتسةةاب الطةةالب لتلةةك الممارسةةات  –أا مةةا أطلةة  عليةةه بالمعرفةةة األخالقيةةة  -المقةةرر

 الممارسات المه ية. األخالقية التي تتطلبها
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( إلةى اقتةراح 2015اسعت دراسة ال خص، عبدالعزيز االتهامي، السيد ا خةراية، يهةرة )
خطةةوات لت ميةةة كاااةةات الممارسةةات المه يةةة ااألخالقيةةة الاليمةةة لمعلمةةي الصةةم مةةن خةةالل اعةةداد 

عد الفاااات برنامج تدريبي مقترح لت مية الفاااات المه ية اال خصية لهم، اتم من خالل تقسيم ب
األخالقيةة الاليمةة لمعلمةي الصةم إلةةى قةدرة معلةم الصةم علةى التعامةةل بةدخالق المه ةة، اقةدرة معلةةم 
الصم على تفوين عالقات إاجابية مع يمالئه في العمل، اقدرة معلم الصم على تفوين عالقات 

 األمور. إاجابية مع الطالب الصم، اقدرة معلم الصم على تفوين عالقات ااجابية مع أالياء
TORRES-GASTELÚ & KISS (2016 )هدفت دراسة تورا جاستيلو اكةيس 

إلةةةى معرفةةةة تصةةةورات الطةةةالب المعلمةةةين تجةةةا  كاااةةةاتهم األخالقيةةةة، اتفونةةةت عي ةةةة الدراسةةةة مةةةن 
عبار  تعكس في مجملها للفاااةات األخالقيةة اتةدل علةى  14( طالبا جامعيا، طب  عليهم 567)

ة االتقةةةدير االتعةةةاان االتواصةةل االجتمةةةاعي، امةةةن أهةةم ال تةةةائج التةةةي التعامةةل بدخالقيةةةة االمسةةئولي
أسةةارت ع هةةا ارتاةةةاع تصةةورات طةةةالب الجامعةةة تجةةا  كاةةةايتهم األخالقيةةة اأهميتهةةةا، ااحتلةةت قةةةيم 

 التعاان االتااعل االجتماعي المرتبة األالى في عبارات الفاااات األخالقية.
صةةائص األخالقيةةة لمعلمةةى التربيةةة ( عةةن أهةةم الخ2017اك ةةف دراسةةة دااد، سةةليمان )

الخاصةةةةة فةةةةةي ضةةةةوء خصةةةةةائص التالميةةةةذ ذاد االحتياجةةةةةات الخاصةةةةة، مةةةةةن خةةةةالل دراسةةةةةته عةةةةةن 
خصةةةائص امواصةةةاات معلةةةم التربيةةةةة الخاصةةةة فةةةي ضةةةةوء خصةةةائص التالميةةةذ ذاد االحتياجةةةةات 

( معلمةةةا بمةةةدارا التربيةةة الخاصةةةة اعضةةةو هيئةةةة 140الخاصةةة، ااشةةةتملت عي ةةةة الدراسةةة علةةةى )
بكليةةات التربيةةةة، اطبةة  علةةةيهم اسةةتبيان عةةةن الخصةةائص األخالقيةةةة ااالكاداميةةة لمعلةةةم  التةةدريس

التربية الخاصة )إعداد الباح (، امن أهم ال تائج التي أسارت ع ها الدراسة ييمةا يتعلة  بمحةور 
الخصائص األخالقية لمعلمي التربية الخاصة بدهمية توافر جميع الخصائص االخالقية في ذلك 

متعلقةةةةةةةة بالصةةةةةةاات االخالقيةةةةةةةة للمعلةةةةةةم، اأخالقياتةةةةةةةه فةةةةةةي العالقةةةةةةةة مةةةةةةع التالميةةةةةةةذ ذاد المحةةةةةةور اال
 االحتياجات الخاصة، اأخالقياته في العالقة مع أالياء األمور.

( التعةرف علةةى 2019) اسةتهدفت دراسةة محمةةد، شةيماء اييةةدان، مةراد اعبةدالاتاح، هةةدى
ين بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية الفاااات األخالقية االتف ولوجية الاليمة للطالب المعلم

في مصر في ضوء خبرة الوالاات المتحدة اانجلترا امن خالل رصةد الواقةع لتلةك الفاااةات، امةن 
أهةم ال تةائج التةى أسةار ع هةا رصةد الواقةع ضةعف المسةتوى الخلقةي ع ةد بعةق طةالب الدراسةةات 

السرية، اأنه من أهم الصةاات األخالقيةة  العليا اانعدام ال اايية االصراحة االوضوح اعدم احترام
التةةي اجةةةب توافرهةةا فةةةي الطةةةالب المعلمةةين بمرحلةةةة الدراسةةات العليةةةا االتةةةي لهةةا عالقةةةة بالفاااةةةات 

 االخالقية لديهم هى: الموضوعية ااألمانة االصبر االتواضع ااالحترام.
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الاليمةةة  ( إلةةى اضةع قائمةةة بالفاااةات األخالقيةةة2019كمةا هةةدفت دراسةة أحمةةد، م يةرة )
( معلةم امعلمةةة بمةةدارا 40لمعلمةي ذاد االعاقةةة الافريةة، ااشةةتملت الدراسةةة علةى عي ةةة قوامهةةا )

امعاهةةةد التربيةةةة الافريةةةةة بم طقةةةة القصةةةةيم بالمملفةةةة العربيةةةةة السةةةعوداة، اطبقةةةةت علةةةيهم اسةةةةتبيان 
ماةردة تعبةةر  38الفاااةات االخالقيةة الاليمةة لمعلمةي التربيةة الافريةة )إعةداد الباحثةة( المكةون مةن 

فةةى مجملهةةا عةةن الصةةاات االخالقيةةة للمعلةةم اعالقتةةه مةةع يمالئةةه االطةةالب ذاد االعاقةةة الافريةةة 
اأسةةرهم، امةةن أهةةم ال تةةائج التةةى أسةةارت ع هةةةا أهميةةة جميةةع الماةةردات التةةى جةةاءت فةةى اسةةةتبانه 

 الفاااات االخالقية الاليمة لمعلمي التربية الافرية.

 :للطالبااهنية هيئة التدريس وعالقتها بالكفايامل األخالقية  ية لعضودراسامل تناولت القيم األخالق -3

دراسة ت االت العالقة بين المتغيرين بطريقة مباشرة،  -في حداد علمها -لم تجد الباحثة
لةةذلك لجةةةدت لةةبعق الدراسةةةات التةةةى أبةةريت تةةةداير القةةيم األخالقيةةةة لعضةةةو هيئةةة التةةةدريس علةةةى 

 دامية، كالتالي:أخالقيات الطالب االمؤسسة األكا
( إلى الف ف عن أخالقيات التعليم كما اردت فى 1996هدفت دراسة الجراح، مصباح )

القةرآن الفةريم االسة ة المطهةرة، االف ةف عةن التةزام االسةتاذ الجةامعى بهةا فةي عالقتةه مةع الطةةالب 
لمةةوااين ايمالئةه االمةةوااين، اكةذلك التةةزام الطةالب بدخالقيةةات التعلةيم فةةي عالقةتهم بةةزمالئهم اا

( طالبا اطالبة 425( عضو هيئة تدريس ا)69اعضو هيئة التدريس، ااشتملت عي ة الدراسة )
( موااا، اطب  عليهم استبيان أخالقيات التعليم في االث صور ألعضاء هيئة التدريس 62ا)

 سلوكا خلقيا تتعل  بعملية التعليم مويعة على االث 54االموااين االطلبة، اأسارت ال تائج عن 
مجةةةاالت هةةةةي: أخالقيةةةةات عضةةةو هيئةةةةة التةةةةدريس فةةةي تعاملةةةةه مةةةةع الطلبةةةه ايمالئةةةةه االمةةةةوااين، 
اأخالقيات الطلبه في تعاملهم مع يمالئهم االموااين اأعضاء هيئة التدريس، اأخالقيات المواف 

 (.2012في تعامله مع الطلبه ايمالئه اعضو هيئة التدريس )في السعداة، حمدة، 
( إلى انعكاا األخالقية المه ية لالستاذ الجامعي 2012حمدة ) أشارت دراسة السعداة،

على المؤسسة األكادامية، من خالل اصف هذ  العالقة اتحليلها من خالل الدراسات السابقة بحي  
أخالقيات االستاذ الجامعي مع يمالئه، اأخالقياته  ص ات األخالقيات المه ية لالستاذ الجامعي إلى

مع البح  العلمي، اأسارت نتائج دراستها ييما يتعل  بدخالقيات االسةتاذ  مع طالبه، اأخالقياته
الجةةامعي تجةةا  طالبةةه إلةةةى متابعةةة الجديةةد فةةي مجةةةال التخصةةص االكةةادامي، االمتابعةةة المسةةةتمرة 
 للطالب، ات جيع الطالب، ا اهار االحترام المتبادل مع الطالب، اب اء الثقة بي ه ابين الطالب. 
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سةعى لبحة  الدراسةة الحاليةة تاانطالًقةا مةن نتةائج تلةك الدراسةات افةي ضةوء مةا تقةدم فةين 
العالقة بين القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة 

اكتسابهن للفاااات األخالقية المه ية، اقد كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة ا 
اسةتاادت الدراسةة الحاليةةة مةن الدراسةات السةةابقة فةي اختيةةار العي ةة حية  ت وعةةت العي ةات مةةابين 
طالب الجامعة في المراحل الدراسية المختلاة اطالب الدراسات العليا االمعلمين حديثي التخرا، 

يم اإلجرائيةةةة اطةةرح الاةةةران اانتقةةاء ا عةةةداد كمةةا تجلةةةت أاجةةه االسةةةتاادة ع ةةد اسةةةتخالص الماةةاه
األداات الت خيصةية، فضةةاًل عمةا امكةةن استخالصةةه مةن تاسةةيرات لل تةةائج ع ةد م اق ةةتها الحًقةةا، 

تسةاؤل عةةن  هاكةذلك فةةي ااةراء االطةةار ال ظةرد للدراسةةة الحاليةة االتةةي اضةعت الباحثةةة مةن خاللةة
درا مةةن قبةةل فةةي الدراسةةات السةةابقة تةداير الرضةةا عةةن المقةةرر فةةي متغيةةرات الدراسةةة االةةذد لةةم يةة
 الفن أشار إليه البعق في التراث ال ظرد االسيكولوجي.

حمةةةل هةةةذ  الدراسةةة ت، فتةةزعم الباحثةةةة بةةدن دراسةةة الحاليةةةةاه اليضةةةتأمةةا عةةن الجديةةةد الةةذد 
فةةي  –ييمةا يلةةي: عةدم اجةةود دراسةة عربيةةة  تبريهةةابعةق اإلضةةافات التةي ت ةةكل مبةررات بحثيةةة 

تضطلع ببح  العالقة بين القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس  –حداد علم الباحثة 
القةةائم بتةةةدريس مقةةةرر أخالقيةةةات المه ةةةة كمةةةا تةةدركها الطالبةةةات المعلمةةةات بقسةةةم التربيةةةة الخاصةةةة 

البح  في تداير الرضةا عةن مقةرر أخالقيةات  ااكتسابهن للفاااات األخالقية المه ية. فضاًل عن
خالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر اتداير  أاضا فى المه ة في القيم األ

اكتساب الطالبات المعلمات للفاااات األخالقية، اأاضا اإلسهام فةي إاةراء مكتبةة القيةاا ال اسةي 
مةن خةالل مقيةاا القةيم االخالقيةة التدريسةةية لعضةو هيئةة التةدريس امقيةاا الفاااةات االخالقيةةة 

 لبات المعلمات امقياا الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة.المه ية للطا

عضةو هيئةة التةدريس القةائم دى بعاد القيم االخالقيةة التدريسةية لةألمستوى اترتيب يوجد  -1
 .بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة

بعةةةةةةةةاد الفاااةةةةةةةةات االخالقيةةةةةةةةة المه يةةةةةةةةة للطالبةةةةةةةةات المعلمةةةةةةةةات ألترتيةةةةةةةةب مسةةةةةةةةتوى ا يوجةةةةةةةةد  -2
 .بقسم التربية الخاصة

عضةو دى بين القيم االخالقية التدريسية لةذات داللة احصائية توجد عالقة ارتباطية ال  -3
هيئة التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم 

 لديهن. لفاااات االخالقية المه يةاا التربية الخاصة 
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ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات مرتاعات ام خاضات الرضا عن توجد فراق  ال -4
عضو هيئة التدريس القائم دى لقيم االخالقية التدريسية لمستوى ا فيمقرر أخالقيات المه ة 

 تربية الخاصة.كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم ال بتدريس مقرر أخالقيات المه ة
ذات داللةةةة احصةةةائية بةةةين متوسةةةطي درجةةةات الطالبةةةات المعلمةةةات علةةةى توجةةد فةةةراق  ال -5

عضةةةةو هيئةةةةة التةةةةدريس القةةةةائم بتةةةةدريس مقةةةةةرر دى القةةةةيم االخالقيةةةةة التدريسةةةةية لةةةةمقيةةةةاا 
 لهن. ترجع للتخصص االكاداميالمه ة أخالقيات 

م خاضةات الرضةا ذات داللة احصائية بين متوسطي درجةات مرتاعةات ا توجد فراق ال  -6
مسةةتوى فةي عةن مقةةرر أخالقيةات المه ةةة مةن الطالبةةات المعلمةات بقسةةم التربيةة الخاصةةة 

 الفاااات األخالقية المه ية لديهن.

ذات داللةةةة احصةةةائية بةةةين متوسةةطي درجةةةات الطالبةةةات المعلمةةةات بقسةةةم توجةةد فةةةراق  ال -7
 لهن. االكادامي للتخصصلفاااات االخالقية المه ية ترجع استوى التربية الخاصة في م

 ة:   ااااادراساااااج الاااااأوًلا: منه
للف ةف عةن العالقةة االرتباطي االتحليلي على الم هج الوصاي  الدراسة الحالية تاعتمد

مةةا بةين القةيم األخالقيةة التدريسةية لعضةو هيئةة التةدريس القةائم بتةدريس مقةرر أخالقيةات المه ةة ك
تةةةةدركها الطالبةةةةةات المعلمةةةةةات بقسةةةةةم التربيةةةةةة الخاصةةةةةة ااكتسةةةةةابهن للفاااةةةةةات األخالقيةةةةةة المه يةةةةةة، 

المتغيةةرين، مةةن باإلضةافة إلةةى معرفةةة تةداير الرضةةا عةةن المقةرر، االتخصةةص األكةةادامي فةي كةةل 
 االتعرف على مستوى اترتيب أبعاد كل من المتغيرين بال سبة لعي ة البح  الحالي.

 الدراسة: وتشمل: ثانًيا: إجراءامل
 ة: ــــــدراســـة الـــعين -1

تضةم ت عي تةةين فةرعيتين، األالةةى عي ةةة اسةتطالعية، الهةةدف م هةةا التحقة  مةةن الفاةةاءة 
( طالبة بقسم التربية الخاصة، االم قسةمين إلةى 89من )السيكومترية ألداات الدراسة، اتضم ت 

%( مةةةن اجمةةةةالى 44.9بة )( طالبةةةة بتخصةةةص اإلعاقةةةةة السةةةمعية ب سةةة40تخصصةةةات مختلاةةةة )
( طالبة 24%(، ا)28.1( طالبة بتخصص اإلعاقة العقلية ب سبة )25العي ة االستطالعية، ا)

%(، %. فةةةى حةةةةين تفونةةةت عي ةةةة الدراسةةةةة 27مةةةن تخصةةةص اضةةةطراب طيةةةةف التوحةةةد ب سةةةبة )
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( طالبة بقسم التربية الخاصة من ذاى التخصصات المختلاة، حي  تضم ت 113ال هائية من )
( طالبةةة 35%(، اعةدد )40.7( طالبةة مةةن تخصةص اإلعاقةةة السةمعية ب سةةبة )46عةةدد ) العي ةة

( طالبة من تخصص اضطراب طيةف 32%(، اعدد )31من تخصص اإلعاقة العقلية ب سبة )
( عاًما، ابمتوسع عمرد 24-22اممن ترااحت أعمارهم الزم ية بين ) %(.28.3التوحد ب سبة )

مةةات الملتحقةةات بكليةةة التربيةةة قسةةم التربيةةة الخاصةةة بجامعةةة اهةةم مةةن الطالبةةات المعل ،(23)قةدر 
 .القصيم االمسجالت بالمستوى الثامن

 ة:ــــــدراســــــأدوات ال -2
 لتحقي  أهداف الدراسة الحالية تم استخدام األداات اآلتية:

علمات عضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المدى مقياا القيم االخالقية التدريسية ل أوال:
 بقسم التربية الخاصة )إعداد الباحثة(.

 للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة )إعداد الباحثة(.المه ية مقياا الفاااات االخالقية  ثانيا:
 مقياا الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة )إعداد الباحثة(. ثالثا:

 ويمكن إقراز عرض تفصيلي لكل مقياس على النحو التالي:
 مقياس القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس )إعداد الباحثة(أواًل: 

، قامت الباحثة بمراجعة األطر ال ظرية لماهوم القةيم الحالية لتحقي  الغرن من الدراسة
األخالقيةةة التدريسةةية، االدراسةةات السةةابقة المسةةتخدمة لهةةذا الماهةةوم بهةةدف الوقةةوف علةةى تعريةةةف 

مكوناتةةةه، اكةةةةذلك االسةةةتاادة مةةةن العديةةةةد مةةةن المقةةةاييس األج بيةةةةة  إجرائةةةي لةةةه، فضةةةاًل عةةةةن تحديةةةد
االعربيةة التةةي اهتمةةت بدراسةةة هةةذا المتغيةةر، افةةي ضةةوء ذلةةك اضةةعت الباحثةةة مجموعةةة ماةةردات 

( ماردة تقيس القيم األخالقية التدريسية لدى عضو هيئة التدريس القائم بتدريس 16مكونة من )
طالبةات المعلمةات بقسةةم التربيةة الخاصةةة، اتفةون المقيةةاا مقةرر أخالقيةات المه ةةة كمةا تةةدركها ال

القةةةداة الحسةةة ة التةةةي  –مةةن االاةةةة أبعةةةاد هةةي )التعةةةاان مةةةع الطةةةالب االحكمةةة فةةةى حةةةل م ةةاكلهم 
 األمانة االعدل في عملية التقييم(. –احتذى بها 

 القددديم األخالقيدددة التدريسدددية لدددى عضدددو هيئدددة التددددريسوقددد عرفدددا الباحثدددة أ عدداد 
 :كالتالي إجرائيا  
  التعاان مع الطالب االحكمة في حل م اكلهم: اتع ي "أن يراعةي عضةو هيئةة التةدريس

اةةراف الطةةةالب اتعثةةةرهم فةةي أداء المهةةةام المكلاةةةين بهةةا، ااالسةةةتماع آلرائهةةةم ات ةةةجيعهم 
 دان تجري  أا إهانة اخل  بيئة اسودها الود ااأللاة داخل القاعة الدراسية".
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  بها: اتع ةي "أن اكةون عضةو هيئةة التةدريس نموذجةا أخالقيةا القداة الحس ة التي احتذى
في التدريس من حي  اإللمام بالمادة العلمية اعرضها بدسلوب جذاب للطالب، االصدق 

 في االقوال ااألفعال، االتواضع مع الطالب، اااللتزام بمواعيد المحاضرات".

 التةةةدريس المسةةةةاااة  األمانةةةة االعةةةدل فةةةي عمليةةةة التقيةةةيم: اتع ةةةي "أن يتحةةةرى عضةةةو هيئةةةة
ااألمانةةةةة فةةةةي تقيةةةةيم الطةةةةةالب مةةةةن خةةةةالل مراعةةةةاة الاةةةةةراق الارداةةةةة فةةةةي االن ةةةةطة االمهةةةةةام 

 ااالختبارات الاصلية اال هائية، ااالبتعاد عن جميع أساليب العجز للطالب".

اقد صممت االستجابة على أداة الدراسة اف  مقياا ليكرت الثالاي التدريج )ت طب  تماما 
أا العكس حسب اتجا   1-3ال ت طب (، اتصح  بيعطاء الدرجات من  –حد ما ت طب  إلى  –

الماردة، االدرجة العالية ت ير لمستوى عال من القيم األخالقية التدريسية لدى عضو هيئة التدريس. 
اتم عرن المقياا على مجموعة من السادة المحكمين أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة 

( اتم اجراء كافة 1ايي  اكليه علوم اإلعاقة االتدهيل بجامعة الزقايي  كما في ملح  )القصيم االزق
التعداالت على العبارات احذف عبارة ااحدة كما أسار ع ه التحكيم، ابذلك أصب  عدد ماردات 

 افقًا لما يلي: الخصائص السيكومترية للمقياس( ماردة، اتم التحق  من 15المقياا)
عضةو هيئةة التةدريس دى األاليةة لمقيةاا القةيم األخالقيةة التدريسةية لةتطبي  الصةورة تم 

، علةةى العي ةةة السةةيكومترية المكونةةة مةةةن ( ماةةردة15االمتفونةةه مةةةن ) (2كمةةا فةةي ملحةة  الدراسةةة )
بتخصصاتهن المختلاة كما سلف ذكر  في الحدي  عن عي ة  ( طالبة بقسم التربية الخاصة89)

 (SPSS)جات العي ة االستطالعية ارصةدها اةم إدخالهةا لبرنةامج ابعد تقدير در  الدراسة الحالية،
 على عي ة الدراسة الحالية كما يلى: حساب الثبات والصدق واالتساق الداخليتم  ،اإلحصائى

 ات: ــــاب الثبــــحسأ( 

عضةو هيئةة التةةدريس دى تةم حسةاب معامةل الثبةات لمقيةاا القةةيم األخالقيةة التدريسةية لة
لماردات كل بعد فرعي  Cronbach's Alphaاستخدام معامل ألاا لة "كرانباخ" اأبعاد  الارعية ب

على حدة اذلك )في حالة حذف درجة الماردة من الدرجة الفلية للبعد الذد ت تمي إليةه الماةردة(. 
 ( يوض  ذلك:1اجدال )
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 يس وأبعاده الفرعيةعضو هيئة التدردى (: معامالمل ألفا لثبامل مقياس القيم األخالقية التدريسية ل1جدول )
 عضو هيئة التدريسدى القيم األخالقية التدريسية ل

 األمانة والعدل فى عملية التقييم القدوة احلسنة التى ُيحتذى بها مواحلكمة فى  ل مشاكله البالتعاون مع الط

 معامل ألفا رقم اافردة معامل ألفا رقم اافردة معامل ألفا رقم اافردة
1 0.739 8 0.905 13 0.417 
2 0.779 9 0.618 14 0.437 
3 0.739 10 0.674 15 0.520 
4 0.823 11 0.618   
5 0.795 12 0.600   
6 0.762     
7 0.795     

 0.567 0.715 0.804 معامل ألفا العام

(: أن معامةةل ألاةا للمقيةاا فةةي حالةة حةذف درجةةة كةل ماةردة أقةةل 1يتضة  مةن الجةدال )
 ،أد أن جميةع الماةردات اابتةة ،لاةا للبعةد الارعةي الةذد ت تمةي اليةه الماةردةمن أا اسااد معامةل أ

حي  أن تدخل الماردة ال يؤدد إلى خاق معامل الثبةات الفلةي للبعةد الارعةي الةذد ت تمةي إليةه 
( فةةي 4امةن اةةم تةم اإلبقةةاء علةى جميةع ماةةردات المقيةاا، اذلةةك ييمةا عةدا الماةةردة رقةم ) ،الماةردة

( في البعد الثانى 8(، االماردة رقم )نان مع الطالبات االحكمة فى حل م اكلهالبعد األال )التعا
)القةداة الحسةة ة التةةى ُاحتةةذى بهةةا(، فقةةد اجةةد أن تةدخل هةةذ  الماةةردات يةةؤدد إلةةى خاةةق معامةةل 
الثبات للبعد الذد ت تمي إليه الماردة. الذلك فقةد تةم حةذفها، ممةا يةدل علةى ابةات مقيةاا مقيةاا 

 (.0.706التدريسية لعضو هيئة التدريس، اقد بلغ الثبات الفلى للمقياا )القيم األخالقية 
 عضو هيئة التدريس:دى التدريسية ل الثبات الكلي لمقياس القيم األخالقية 

دى تةم حسةاب ابةةات األبعةاد الارعيةة االثبةةات الفلةي لمقيةاا القةةيم األخالقيةة التدريسةية لةة
إلبقةاء عليهةا، بةثالث طةرق األالةى: هةى حسةاب عضو هيئة التدريس، اذلك للماردات التةي تةم ا

االثانيةةةةة: هةةةةى حسةةةةاب معامةةةةل الثبةةةةات بطريقةةةةة التجزئةةةةة ال صةةةةفية لةةةةةة  ،معامةةةةل ألاةةةةا لةةةةة "كرانبةةةةاخ"
 ( التالي:2ففانت ال تائج كما بالجدال ) ،"سبيرمان/ براان"، االثالثة: طريقة جتمان
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 عضو هيئة التدريسلدى  قياس القيم األخالقية(: معامالمل ثبامل األبعاد الفرعية والثبامل الكلي ا2جدول )

 أبعاد مقياس القيم األخالقية التدريسية م
 املاااااااااال الثباااااامااااامع

 جتمان (سبريمان / براون)  التجزئة النصفية وتصحيح ألفا لا كرونباخ

 0.856 0.875 0.823 ممشاكله واحلكمة فى  ل البالتعاون مع الط 1

 0.854 0.847 0.905 سنة التى ُيحتذى بهاالقدوة احل 2

 0.565 0.595 0.567 األمانة والعدل فى عملية التقييم 3

 0.805 0.806 0.716 الثبامل الكلى للمقياس

أن معةامالت ابةةات األبعةاد الارعيةةة لمقيةاا القةةيم األخالقيةةة  (:2يتضددم مددن الجدددول  
رتاعة، مما يدل على ابةات جميةع األبعةاد لعضو هيئة التدريس االثبات الفلي له بالثالاة طرق م

 عضو هيئة التدريس، اكذلك المقياا ككل.دى الارعية لمقياا القيم األخالقية ل
 دق: ـــــاب الصـــــحسب( 

 الطريتدة عضةو هيئةة التةدريس بطةريقتين دى تم حساب صدق مقياا القيم األخالقية ل
ل ماةردة االدرجةة الفليةة للبعةد الارعةي عن طري  حسةاب معةامالت االرتبةاط بةين درجةة كة األولى(

الذد ت تمي إليه الماردة )في حالة حذف درجةة الماةردة مةن الدرجةة الفليةة للبعةد الةذد ت تمةي إليةه 
 ( يوض  ذلك:3االجدال ) ،الماردة(

 (: معامالمل االرتباط اقياس القيم األخالقية التدريسية 3جدول )
  ذف درجة اافردة(عضو هيئة التدريس وأبعاده )يف  الة دى ل

 عضو هيئة التدريسدى القيم األخالقية التدريسية ل
 األمانة والعدل فى عملية التقييم القدوة احلسنة التى ُيحتذى بها مواحلكمة فى  ل مشاكلهالب التعاون مع الط
 معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة

1 0.722** 8 0.347** 13 0.407** 
2 0.533** 9 0.757** 14 0.403** 
3 0.722** 10 0.524** 15 0.358** 
4 0.348** 11 0.757**   
5 0.457** 12 0.677**   
6 0.647**     
7 0.457**     

 99(= 2-89( حيث إن الداللة اإلحصائية لمعامدل االرتبداع عندد درجدة الحريدة  0٫01** دال عند مستوى  
( حيددث إن الداللددة 0٫05* دال عنددد مسددتوى    ( عدددد العينددة فددى التتنددين 89( تتريبددا  حيددث  0.267هددى  

 ( تتريبا   0.205هى   95(= 2-89اإلحصائية لمعامل االرتباع عند درجة الحرية  
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(: أن جميةةةع معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين كةةةل ماةةةردة مةةةن ماةةةةردات 3ايتضةةة  مةةةن الجةةةدال )
الفلية للبعد الارعي الذد ت تمى إليه الماردة )في حالة حذف درجة الماردة من المقياا، االدرجة 

الدرجة الفلية للبعةد الةذد ت تمةي إليةه الماةردة( دالةة إحصةائًيا، ممةا يةدل علةى صةدق مقيةاا القةيم 
 عضو هيئة التدريس.دى األخالقية التدريسية ل

رنة الطرييةة للمقيةاا مةن هى صدق المقا قينما كانا  الطريتة الثانية( لحساب الصدق
خالل قدرته على التمييز بين م خاضى امرتاعي القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس، 

%( للمقيةةاا، 27%(، االمجموعةة الةدنيا )27اتةتم فيهةا المقارنةة الطرييةة بةةين المجموعةة العليةا )
ن أفضةل نسةبة توصل إلى أ Kelly( أن كيلى 286-284: 2015حي  اشار )صالح عالم، 

مئويةةة ي بغةةى أن ت ةةةمل عليهةةا كةةل مجموعةةةة طرييةةة ع ةةد تحليةةةل ماةةردات مقيةةاا مةةةا هةةى نسةةةبة 
%( مةن 46%( من العدد الفلى لألفراد فى كل من المجمةوعتين الطةرفيتين ااسةتبعاد نسةبة )27)

 اع د تطبي  ذلك بالبح  الحالى. 0.27الوسع اذلك من خالل ضرب عدد افراد العي ة الفلية فى 
تقريبةًا،  24%  27×  89ين عدد افةراد العي ةة فةى اى مةن المجمةوعتين الطةرفيتين   ف

حي  تمت المقارنة بين المجموعة العليا االمجموعة الدنيا فةي ابعةاد المقيةاا االدرجةة الفليةة لةه، 
 اتلخيص ال تائج فى الجدال االتي:

 %( 27%( والدنيا )27( نتائج ااقارنة بني اجملموعة العليا )4جدول )
 عضو هيئة التدريسدى اقياس القيم األخالقية التدريسية ل

 اداااااااااااااااااااااااالبع
جمموعيت 
 ااقارنة

 متوسط العدد
النسبة 
 الفائية

 قيمة "مل" الداللة
مستوى 
 الداللة

 الطالبامل واحلكمة فى  ل مشاكلهم التعاون مع
 15.2500 24 اانخفضني

23.602 0.00 -8.045 0.00 
 18.00 24 رتفعنياا

 القدوة احلسنة التى ُيحتذى بها
 11.37 24 اانخفضني

29.348 0.00 -2.394 0.00 
 12.00 24 اارتفعني

 األمانة والعدل فى عملية التقييم
 5.083 24 اانخفضني

52.175 0.00 -11.799 0.00 
 9.00 24 اارتفعني

عضااو دى يااة لاا الدرجااة الكليااة اقياااس القاايم األخالق  
 هيئة التدريس

 33.500 24 اانخفضني
24.780 0.00 -9.911 0.00 

 39.00 24 اارتفعني

(؛ 0.01ت( دالة احصائيا )ع د مستوى داللة  (يتض  من الجدال الساب  ان جميع قيم
مما يدل على اجود فراق ذات داللة احصائية بين م خاضى امرتاعي في جميع األبعاد االدرجة 

 عضو هيئة التدريس. دى ة، مما يؤكد الصدق التمييزى لمقياا القيم األخالقية التدريسية لالفلي
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 ى: ــــداخلــــاق الــــاالتسج( 
عضو هيئة التدريس دى تم حساب االتساق الداخلي لمقياا القيم األخالقية التدريسية ل

الفليةة للبعةد الارعةي  كمؤشر للصدق عن طري  معةامالت االرتبةاط بةين درجةة كةل ماةردة االدرجةة
 ذلك: (5الذد ت تمي إليه الماردة، ايوض  جدال )

 وأبعاده الفرعية عضو هيئة التدريسدى القيم األخالقية التدريسية ل(: االتساق الداخلي اقياس 5جدول )
 عضو هيئة التدريسدى القيم األخالقية التدريسية ل

 األمانة والعدل فى عملية التقييم احلسنة التى ُيحتذى بها القدوة واحلكمة فى  ل مشاكلهم البالتعاون مع الط
 معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة

1 0.869** 9 0.924** 13 0.765** 
2 0.744** 10 0.836** 14 0.797** 
3 0.869** 11 0.924** 15 0.632** 
5 0.567** 12 0.887**   
6 0.706**     
7 0.567**     

         ( 0٫01** دال عند مستوى  

أن معةامالت االرتبةاط بةين درجةة كةل ماةردة االدرجةة الفليةة للبعةةد  (5يتضة  مةن جةدال )
الذد ت تمي إليه الماردة دالة إحصائًيا، مما يةدل علةى االتسةاق الةداخلي لمقيةاا القةيم األخالقيةة 

 التدريس، اجميع أبعاد  الارعية. عضو هيئةدى ل التدريسية
كمةةةا تةةةم حسةةةاب معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين الدرجةةةة الفليةةةة للبعةةةد الارعةةةي االدرجةةةة الفليةةةة للمقيةةةةاا. 

 ( يوض  ذلك:6اجدال )
 (: معامالمل االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد الفرعي والدرجة الكلية للمقياس.6جدول )

واحلكمة  البالتعاون مع الط تدريسالقيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة ال
 يف  ل مشاكلهم

القدوة 
 احلسنة

األمانة والعدل فى عملية 
 التقييم

 **0.674 **0.666 **0.715 الدرجة الكلية

    (0.01دالة عند مستوى    **(

(: أن جميةةةع معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين الدرجةةةة الفليةةةة للبعةةةد الارعةةةى 6يتضةةة  مةةةن جةةةدال )
اا داله إحصائًيا، مما يدل على صةدق جميةع أبعةاد مقيةاا القةيم األخالقيةة االدرجة الفلية للمقي

 عضو هيئة التدريس ككل اجميع أبعاد  الارعية.دى ل التدريسية
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 : تم التدكةد مةن صةدق اابةات مقيةاا القةيم األخالقيةة التدريسةيةومن اإلجراءات السا تة
اا مسةةتوى القةةةيم األخالقيةةةة عضةةةو هيئةةةة التةةدريس ااالتسةةةاق الةةةداخلي لةةه، اصةةةالحيته لقيةةةدى لةة

( ماردة 13حي  يتفون المقياا فى صورته ال هائية من ) عضو هيئة التدريس،دى ل التدريسية
 ( يوض  ذلك:7مويعة على األبعاد الارعية الثالاة، االجدال )

 توزيع مفردامل مقياس القيم األخالقية التدريسية  (:7) جدول
 ة يف الصورة النهائيةلعضو هيئة التدريس على األبعاد الفرعي

 أرقام اافردامل عدد اافردامل عضو هيئة التدريسدى األبعاد الفرعية اقياس القيم األخالقية التدريسية ل م

 7-6-5-3-2-1 6 واحلكمة فى  ل مشاكلهم البالتعاون مع الط 1
 12-11-10-9 4 القدوة احلسنة 2
 15-14-13 3 األمانة والعدل فى عملية التقييم 3

 13 لعدد الكلي للمفرداملا

 :ثانيًا: مقياس الكفايات األخالقية المهنية للطالبات المعلمات )إعداد الباحثة(

، قامةةةت الباحثةةةة بمراجعةةةة األطةةةر ال ظريةةةة لماهةةةوم الحاليةةةة لتحقيةةة  الغةةةرن مةةةن الدراسةةةة
علةةةى ، االدراسةةةات السةةابقة المسةةةتخدمة لهةةذا الماهةةةوم بهةةدف الوقةةةوف الفاااةةات األخالقيةةةة المه يةةة

تعريف إجرائي له، فضاًل عن تحديد مكوناته، اكذلك االستاادة من العديد من المقاييس األج بية 
االعربيةة التةةي اهتمةةت بدراسةةة هةةذا المتغيةةر، افةةي ضةةوء ذلةةك اضةةعت الباحثةةة مجموعةةة ماةةردات 

لطالبةةةات المعلمةةةةات بقسةةةم التربيةةةةة ل الفاااةةةات األخالقيةةةةة المه يةةةة( ماةةةةردة تقةةةيس 46مكونةةةة مةةةن )
عالقة  –الصاات األخالقية للطالبات المعلمات أبعاد هي ) أربعةخاصة، اتفون المقياا من ال

عالقة الطالبات المعلمةات بدسةر ذاد  –الطالبات المعلمات بالطالب ذاد االحتياجات الخاصة 
 (.عالقة الطالبات المعلمات بزميالتهن في التدريب الميداني –االحتياجات الخاصة 

 إجرائيا  كالتالي: الكفايات األخالقية المهنيةة أ عاد وقد عرفا الباحث
 " :القةةيم االمبةةةادال  اتع ةةيالصةةاات األخالقيةةة للطالبةةات المعلمةةات بقسةةم التربيةةة الخاصةةة

اتقبل ال قد  مرانةلطالبات المعلمات من التزام اأمانة اتواضع ا ا تمتلفهااالخالقية التي 
 اضبع االناعاالت".

 اتع ةةةةي الممارسةةةةات "بةةةةالطالب ذاد االحتياجةةةات الخاصةةةةة:  عالقةةةة الطالبةةةةات المعلمةةةةات
بةةةةالطالب ذاد  نفةةةةي عالقةةةةته طالبةةةةات المعلمةةةةاتالسةةةةلوكية للقةةةةيم االمبةةةةادال االخالقيةةةةة لل

 ".االحتياجات الخاصة

  :اتع ي الممارسات السلوكية "عالقة الطالبات المعلمات بدسر ذاد االحتياجات الخاصة
 ".ذاد االحتياجات الخاصة دسرب نفي عالقته طالبات المعلماتللقيم االمبادال االخالقية لل

  :اتع ي الممارسات السلوكية "عالقة الطالبات المعلمات بزميالتهن في التدريب الميداني
 بزميالتهن في التدريب الميداني". نفي عالقته طالبات المعلماتللقيم االمبادال االخالقية لل
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سةة افةة  مقيةاا ليكةرت الثالاةةي التةدريج )ت طبةة  اقةد صةممت االسةةتجابة علةى أداة الدرا
أا العكس حسب  1-3ال ت طب (، اتصح  بيعطاء الدرجات من  –ت طب  إلى حد ما  –تماما 

. اتةم عةةرن الفاااةةات األخالقيةة المه يةةاتجةا  الماةردة، االدرجةة العاليةة ت ةةير لمسةتوى عةال مةن 
( اتم اجراء كافة التعةداالت علةى 1)المقياا على مجموعة من السادة المحكمين كما في ملح  

( 44كمةةةا أسةةار ع ةةه التحكةةيم، ابةةةذلك أصةةب  عةةدد ماةةردات المقيةةةاا) تينالعبةةارات احةةذف عبةةار 
 افقًا لما يلي: الخصائص السيكومترية للمقياسماردة، اتم التحق  من 

كمةةا للطالبةةات المعلمةات  الفاااةات األخالقيةةة المه يةةتطبية  الصةةورة األاليةة لمقيةةاا تةم 
 ( طالبة بقسم التربيةة الخاصةة89(، على العي ة السيكومترية المكونة من )3ي ملح  الدراسة )ف

ابعةةةد  ،بهةةدف حسةةةاب بعةةق الخصةةائص السةةةيكومترية للمقيةةاا بتخصصةةاتهن المختلاةةة، اذلةةةك
التدكةد اإلحصةائى. تةم  (SPSS)تقدير درجات العي ة االستطالعية ارصدها اةم إدخالهةا لبرنةامج 

علةةى  الثبدات والصدددق واالتسداق الدداخلي حسدداب يكومترية للمقيةاا اذلةك مةن الخصةائص السة
 عي ة الدراسة الحالية كما يلى:

 ات: ـــــاب الثبـــــحسأ( 
للطالبات المعلمات اأبعةاد  المه ية تم حساب معامل الثبات لمقياا الفاااات األخالقية 

لماةردات كةل بعةد فرعةي علةى  Cronbach's Alphaالارعية باستخدام معامةل ألاةا لةة "كرانبةاخ" 
حةةدة اذلةةك )فةةي حالةةةة حةةذف درجةةة الماةةردة مةةةن الدرجةةة الفليةةة للبعةةد الةةةذد ت تمةةي إليةةه الماةةةردة(. 

 ( يوض  ذلك:8االجدال )
 للطالبامل ااعلمامل وأبعاده الفرعيةااهنية (: معامالمل ألفا لثبامل مقياس الكفايامل األخالقية 8جدول )

 للطالبامل ااعلماملااهنية الكفايامل األخالقية 
الصفامل االخالقية 
 للطالبامل ااعلمامل

عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب 
 ذوي اال تياجامل اخلاصة

عالقة الطالبامل ااعلمامل بأسر 
 ذوي اال تياجامل اخلاصة

عالقة الطالبامل ااعلمامل بزميالتهن 
 تدريب اايدانيفى ال

 معامل ألفا رقم اافردة معامل ألفا رقم اافردة لفامعامل أ رقم اافردة معامل ألفا رقم اافردة
1 0.796 12 0.850 24 0.905 34 0.666 
2 0.796 13 0.830 25 0.914 35 0.647 
3 0.797 14 0.837 26 0.917 36 0.653 
4 0.824 15 0.855 27 0.909 37 0.659 
5 0.843 16 0.848 28 0.908 38 0.675 
6 0.823 17 0.824 29 0.919 39 0.650 
7 0.825 18 0.819 30 0.907 40 0.649 
8 0.796 19 0.836 31 0.912 41 0.585 
9 0.826 20 0.844 32 0.909 42 0.588 
10 0.798 21 0.841 33 0.920 43 0.616 
11 0.801 

22 0.851   44 0.662 
23 0.823     

 0.666 0.920 0.851 0.826 معامل ألفا العام
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(: أن معامل ألاا للمقياا في حالة حذف درجة كل ماردة أقل من 8ال )يتض  من الجد
أا اسااد معامل ألاا للبعد الارعي الذد ت تمي إليه الماردة. أد أن جميع الماردات اابتة. حي  أن 
تدخل الماردة ال يؤدد إلى خاق معامل الثبات الفلي للبعد الارعي الذد ت تمي إليه الماردة. امن 

( فةةي البعةةةد األال 5اء علةةى جميةةةع ماةةردات المقيةةاا، اذلةةك ييمةةا عةةةدا الماةةردة رقةةم )اةةم تةةم اإلبقةة
( فةي البعةد الثةانى )عالقةة الطالبةات 15)الصاات االخالقية للطالبات المعلمات(، االماةردة رقةم )

( فةةةى البعةةةةد الرابةةةع )عالقةةةةة 38المعلمةةةات بةةةالطالب ذاد االحتياجةةةةات الخاصةةةة(، االماةةةةردة رقةةةم )
( فقد اجد أن تدخل هذ  الماردات يؤدد إلى التدريب الميدانيلمات بزميالتهن فى الطالبات المع

خاق معامل الثبةات للبعةد الةذد ت تمةي إليةه الماةردة. الةذلك فقةد تةم حةذفها؛ ممةا يةدل علةى ابةات 
 (.0.906ابلغ الثبات الفلى للمقياا ) مقياا الفاااات األخالقية للطالبات المعلمات

 للطالبات المعلمات المهنية الكفايات األخالقية  الثبات الكلي لمقياس 
المه يةةةةة تةةةم حسةةةاب ابةةةات األبعةةةاد الارعيةةةة االثبةةةةات الفلةةةي لمقيةةةاا الفاااةةةات األخالقيةةةة 

للطالبةات المعلمةةات، اذلةك للماةةردات التةةي تةم اإلبقةةاء عليهةا، بةةثالث طةةرق األالةى: هةةى حسةةاب 
لثبةةةةات بطريقةةةةة التجزئةةةةة ال صةةةةفية لةةةةةة االثانيةةةةة: هةةةةى حسةةةةاب معامةةةةل ا ،معامةةةةل ألاةةةةا لةةةةة "كرانبةةةةاخ"

 ( التالي:9ففانت ال تائج كما بالجدال ) ،"سبيرمان/ براان"، االثالثة: طريقة جتمان
 للطالبامل ااعلماملااهنية (: معامالمل ثبامل األبعاد الفرعية والثبامل الكلي اقياس الكفايامل األخالقية 9جدول )

 ااهنية أبعاد مقياس الكفايامل األخالقية م
 املاااااااااااال الثباااااااماااااامع

ألفا لا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية وتصحيح
 سبريمان / براون

 جتمان

 0.908 0.917 0.843 الصفامل االخالقية للطالبامل ااعلمامل 1

 0.878 0.880 0.855 عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب ذوي اال تياجامل اخلاصة 2

 0.918 0.923 0.920 مامل بأسر ذوي اال تياجامل اخلاصةعالقة الطالبامل ااعل 3

 0.781 0.782 0.678 تدريب اايدانيعالقة الطالبامل ااعلمامل بزميالتهن فى ال  4
 0.952 0.952 0.906 الثبامل الكلى للمقياس

(: أن معامالت ابات األبعاد الارعية لمقياا الفاااات األخالقيةة 9يتض  من الجدال )
لبات المعلمةات االثبةات الفلةي لةه بالثالاةة طةرق مرتاعةة، ممةا يةدل علةى ابةات جميةع للطاالمه ية 

 للطالبات المعلمات، اكذلك المقياا ككل.المه ية األبعاد الارعية لمقياا الفاااات األخالقية 



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 53 

 دق: ـــــاب الصـــــحسب( 

تين للطالبةةةةات المعلمةةةات بطةةةةريقالمه يةةةة تةةةم حسةةةاب صةةةةدق مقيةةةاا الفاااةةةةات األخالقيةةةة 
عن طري  حساب معامالت االرتباط بين درجة كل ماردة االدرجة الفلية للبعد   الطريتة األولى(

الارعةةي الةةذد ت تمةةي إليةةه الماةةردة )فةةي حالةةة حةةذف درجةةة الماةةردة مةةن الدرجةةة الفليةةة للبعةةد الةةةذد 
 ( يوض  ذلك:10ت تمي إليه الماردة(. االجدال )

 ااهنية كفايامل األخالقية (: معامالمل االرتباط اقياس ال10جدول )
 للطالبامل ااعلمامل وأبعاده )يف  الة  ذف درجة اافردة(

 للطالبامل ااعلماملااهنية الكفايامل األخالقية 
الصفامل االخالقية 
 للطالبامل ااعلمامل

عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب 
 ذوي اال تياجامل اخلاصة

عالقة الطالبامل ااعلمامل بأسر 
 مل اخلاصةذوي اال تياجا

عالقة الطالبامل ااعلمامل 
 تدريب اايدانيبزميالتهن فى ال

رقم 
 اافردة

معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة

1 0.700** 12 0.334** 24 0.808** 34 0.168 
2 0.720** 13 0.687** 25 0.685** 35 0.343** 
3 0.696** 14 0.636** 26 0.604** 36 0.310** 
4 0.413** 15 0.216* 27 0.770** 37 0.225* 
5 0.122 16 0.375** 28 0.771** 38 0.073 
6 0.427** 17 0.806** 29 0.565** 39 0.351** 
7 0.410** 18 0.767** 30 0.838** 40 0.320** 
8 0.596** 19 0.616** 31 0.719** 41 0.559** 
9 0.327** 20 0.487** 32 0.754** 42 0.547** 
10 0.658** 21 0.504** 33 0.565** 43 0.449** 

11 0.615** 
22 0.479**   44 0.219* 
23 0.712**     

   2-89( حيث إن الداللة اإلحصائية لمعامل االرتبداع عندد درجدة الحريدة  0٫01** دال عند مستوى =)
 ( عدد العينة فى التتنين 89حيث   ( تتريبا  0.267هى   99

    2-89( حيدث إن الداللددة اإلحصددائية لمعامدل االرتبدداع عندد درجددة الحريددة  0٫05دال عندد مسددتوى =)
 ( تتريبا   0.205هى   95
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(: أن جميع معامالت االرتباط بين كل ماردة من ماردات المقياا، 10ايتض  من الجدال )
ت تمى إليه الماردة )في حالة حذف درجة الماردة من الدرجة الفلية  االدرجة الفلية للبعد الارعي الذد

للبعد الذد ت تمي إليه الماردة( دالة إحصائًيا، امن ام تم اإلبقاء على جميع ماردات المقياا، اذلك 
( في البعد األال )الصاات االخالقية للطالبات المعلمات(، االماردتين رقما 5ييما عدا الماردة رقم )

 (.لتدريب الميداني( فى البعد الرابع )عالقة الطالبات المعلمات بزميالتهن فى ا34-38)

 مةن خةالل حسةاب الصةدق العةاملي لمقيةاا عةن طرية   الطريتة الثانية لحساب الصدق
باسةةتخدام  Confirmatory Factor Analysisاسةتخدام التحليةل العةةاملي التوكيةدد 

، اذلةةةك للتدكةةد مةةةن صةةةدق الب ةةةاء (LISREL 8.8)"8.8البرنةةامج اإلحصةةةائي "ليةةةزرل 
الفةامن )أا التحتةي( للمقيةاا، عةن طرية  اختبةةار نمةوذا العامةل الفةامن العةام حية  تةةم 

للطالبةةةةةات المه يةةةةة افتةةةةرن أن جميةةةةع العوامةةةةةل الم ةةةةاهدة لمقيةةةةاا الفاااةةةةةات األخالقيةةةةة 
 المعلمات ت تظم حول عامل كامن ااحد كما هو موض  بال كل التالي:

X10.66

X20.70

X30.82

X40.22

factor 1.00

Chi-Square=1.84, df=1, P-value=0.17451, RMSEA=0.098

0.59

0.54

0.43

0.89

0.61

 
 للطالبامل ااعلمامل".ااهنية مل األبعاد الفرعية بالعامل الكامن الوا د "الكفايامل األخالقية ( تشبعا1شكل )

( ت ةةبعات المتغيةةرات الم ةةاهدة األربعةةة 1ايوضة  المسةةار التخطيطةةى فةةى ال ةةكل رقةةم )
للطالبةةةةات المعلمةةةةات( اهةةةةى القةةةةيم قري ةةةةة األسةةةةهم المه يةةةةة بالعامةةةةل الفةةةةامن )الفاااةةةةات األخالقيةةةةة 

( المقابلةةةةةة لألبعةةةةةاد X4-X3-X2-X1العامةةةةةل الفةةةةةامن الةةةةةى المتغيةةةةةرات الم ةةةةةاهدة ) الخارجةةةةة مةةةةةن
المه ية األربعة على التوالى، اقد حظى نموذا العامل الفامن الواحد لمقياا الفاااات األخالقية 

( X2) 2للطالبات المعلمات على قيم جيدة لجميع مؤشرات حسن المطابقة، حي  كانت قيمة كا
؛ ممةةا ا ةر إلةى مطابقةةة ال مةوذا الجيةدة للبيانةات، كمةةا أن قةيم بقيةة مؤشةةرات غيةر دالةة إحصةائياً 

المطابقةة اقعةةت فةي المةةدى المثةالي لفةةل مؤشةر، ممةةا يةدل علةةى مطابقةة ال مةةوذا الجيةد للبيانةةات 
 (. 2016،119موضع االختبار ايؤكد قبول هذا ال موذا )عزت عبد الحميد محمد حسن، 
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ى: نتةةةائج التحليةةةل العةةةةاملي التوكيةةةدد ألبعةةةاد مقيةةةةاا ( التةةةةال11بي مةةةا يوضةةة  الجةةةدال )
للطالبةةات المعلمةةات، ات ةبعات األبعةةاد بالعامةةل الفةةامن العةةام اقيمةةة المه يةةة الفاااةات األخالقيةةة 

 )ت( االخطد المعيارد: 
 .ااهنية الكفايامل األخالقية(: ملخص نتائج التحليل العاملى التوكيدى ألبعاد مقياس 11جدول )

 العوامل ااشاهدة امنالعامل الك
 التشبع بالعامل الكامن

 الوا د
اخلطأ ااعيارى 
 لتقدير التشبع

 اإل صائية " وداللتهاقيم "مل

ية 
الق
ألخ

مل ا
ايا
لكف
ا

ية
اهن
ا

 

 **4.812 0.122 0.587 الصفامل االخالقية للطالبامل ااعلمامل
عالقة الطالباامل ااعلماامل باالطالب    

 ذوي اال تياجامل اخلاصة
0.545 0.120 4.537** 

عالقة الطالبامل ااعلمامل بأسار ذوي  
 اال تياجامل اخلاصة

0.428 0.120 3.579** 

عالقااااااة الطالبااااااامل ااعلمااااااامل  
 تدريب اايدانيبزميالتهن فى ال

0.886 0.139 6.361** 

       (  0٫01 **( دال عند مستوى  

يم جيةةدة (: أن نمةةوذا العامةةل الفةةامن الواحةةد قةةد حظةةي علةةى قةة11يتضةة  مةةن الجةةدال )
لمؤشرات حسن المطابقة، اأن معامالت الصدق األربعة )الت بعات بالعامل الفةامن الواحةد( دالةة 

(؛ ممةةا يةدل علةةى صةةدق جميةةع األبعةاد االربعةةة الم ةةاهدة لمقيةةاا 0.01إحصةائًيا ع ةةد مسةةتوى )
العةاملى للطالبات المعلمات، امن ه ا امكن القول أن نتائج التحليةل المه ية  الفاااات األخالقية

التوكيةةدى مةةةن الدرجةةة األالةةةى قةةدمت دلةةةياًل قوًيةةا علةةةى صةةدق الب ةةةاء التحتةةى لهةةةذا المقيةةةاا، اأن 
للطالبةات المعلمةةات عبةارة عةةن عامةل كةةامن عةام ااحةةد ت ةتظم حولهةةا المه يةةة الفاااةات األخالقيةة 

قةةةةةة عال -العوامةةةةل الارعيةةةةةة االربعةةةةةة الم ةةةةةاهدة لهةةةةةا: )الصةةةةاات االخالقيةةةةةة للطالبةةةةةات المعلمةةةةةات 
عالقةة الطالبةات المعلمةات بدسةر ذاد  -الطالبةات المعلمةات بةالطالب ذاد االحتياجةات الخاصةة

 (.تدريب الميدانيعالقة الطالبات المعلمات بزميالتهن فى ال -االحتياجات الخاصة
 كما يوض  الجدال التالى مؤشرات حسن المطابقة ل موذا العامل الفامن الواحد.
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 .للطالبامل ااعلماملااهنية طابقة اقياس الكفايامل األخالقية ( مؤشرامل  سن اا12جدول )

 ااؤشر
قيمة 
 ااؤشر

 قيمة ااؤشر التى تشري إىل أفضل مطابقة

 أن تكون غري دالة X2 1.844 2اختبار كا

  1 (Dfدرجامل احلرية )
 X2/df 1.844 1-5 2نسبة كا

 GFI 0.990 0-1مؤشر  سن ااطابقة 
 AGFI 0.896 0-1صحح بدرجامل احلرية مؤشر  سن ااطابقة اا
 أن تكون قيمة ااؤشر أقل من أو تساوى نظريتها للنموذج ااشبع AIC 19.844معيار معلومامل أكيك 

 أن تكون قيمة ااؤشر أقل من أو تساوى نظريتها للنموذج ااشبع CAIC 51.241اتساق معيار معلومامل أكيك 
 أن تكون قيمة ااؤشر أقل من أو تساوى نظريتها للنموذج ااشبع ECVI 0.225مؤشر الصدق الزائف ااتوقع 

 NFI 0.986 0-1مؤشر ااطابقة ااعيارى 
 NNFI 0.959 0-1مؤشر ااطابقة غري ااعيارى 

 CFI 0.993 0-1مؤشر ااطابقة ااقارن 

 RFI 0.915 0-1مؤشر ااطابقة النسبى 
 IFI 0.993 0-1مؤشر ااطابقة التزايدى 

 PNFI 0.164 0-1ؤشر االفتقار للمطابقة ااعيارى م
 PGFI 0.0990 0-1مؤشر االفتقار حلسن ااطابقة 

 RMSEA 0.0979 0-0.1 جذر متوسط مربع خطأ االقرتاب
 RMSR 0.0224 0-0.1 جذر متوسط مربع البواقى

أن جميع مؤشرات حسن المطابقة لمقيةاا الفاااةات األخالقيةة  (12يتض  من الجدال)
 للطالبات المعلمات اقعت فى المدى المثالى لفل مؤشر.لمه ية ا

 ى: ـــــداخلـــــاق الـــــاالتسج( 

  للطالبةةةات المعلمةةةات المه يةةةة تةةم حسةةةاب االتسةةةاق الةةةداخلي لمقيةةةاا الفاااةةات األخالقيةةةة
كمؤشر للصدق عن طري  معامالت االرتباط بين درجةة كةل ماةردة االدرجةة الفليةة للبعةد 

 ( ذلك:13ت تمي إليه الماردة، ايوض  الجدال ) الارعي الذد
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 (: االتساق الداخلى اقياس الكفايامل األخالقية ااهنية للطالبامل ااعلمامل وأبعاده الفرعية13جدول )
 للطالبامل ااعلماملااهنية الكفايامل األخالقية 

الصفامل االخالقية 
 للطالبامل ااعلمامل

عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب 
 اال تياجامل اخلاصةذوي 

عالقة الطالبامل ااعلمامل بأسر 
 ذوي اال تياجامل اخلاصة

عالقة الطالبامل ااعلمامل 
 تدريب اايدانيبزميالتهن فى ال

رقم 
 اافردة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقم اافردة
 االرتباط

 معامل االرتباط رقم اافردة معامل االرتباط رقم اافردة

1 0.767** 12 0.387** 24 0.859** 35 0.403** 
2 0.793** 13 0.749** 25 0.739** 36 0.345** 
3 0.768** 14 0.683** 26 0.680** 37 0.315** 
4 0.564** 16 0.441** 27 0.816** 39 0.402** 
6 0.583** 17 0.827** 28 0.822** 40 0.563** 
7 0.559** 18 0.828** 29 0.646** 41 0.772** 
8 0.764** 19 0.673** 30 0.866** 42 0.781** 
9 0.385** 20 0.617** 31 0.788** 43 0.659** 
10 0.768** 21 0.605** 32 0.816** 44 0.299** 
11 0.723** 22 0.668** 33 0.651**   

  23 0.803**     

  كمةةةةا تةةةةم حسةةةةاب معةةةةامالت االرتبةةةةاط بةةةةين الدرجةةةةة الفليةةةةة للبعةةةةد الارعةةةةي االدرجةةةةة الفليةةةةةة
 ( يوض  ذلك:14االجدال ) ،للمقياا
 (: معامالمل االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد الفرعي والدرجة الكلية للمقياس.14جدول )

 الصفامل االخالقية أبعاد ااقياس
العالقة بالطالب ذوي 
 اال تياجامل اخلاصة

العالقة بأسر ذوي 
 اال تياجامل اخلاصة

العالقة بزميالتهن فى 
 لتدريب اايدانيا

 **0.788 0.730 **0.804 **0.735 الكليةالدرجة 

    (0.01دالة عند مستوى    **(

(: أن جميع معامالت االرتباط بين الدرجةة الفليةة للبعةد الارعةى 14يتض  من الجدال )
االدرجةةة الفليةةة للمقيةةاا دالةةه إحصةةائًيا، ممةةا يةةةدل علةةى صةةدق جميةةع ماةةردات مقيةةاا الفاااةةةات 

 علمات ككل اجميع أبعاد  الارعية .للطالبات المالمه ية األخالقية 
المه ية : تم التدكد من صدق اابات مقياا الفاااات األخالقية ومن اإلجراءات السا تة

المه يةة للطالبات المعلمات ااالتساق الداخلي له، اصالحيته لقياا مستوى الفاااةات األخالقيةة 
يعةةة علةةى األبعةةاد الارعيةةة ( ماةةردة مو 40حيةة  يتفةةون المقيةةاا فةةى صةةورته ال هائيةة مةةن ) لهةن،

 ( يوض  ذلك:15األربعة، االجدال )
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 على األبعاد الفرعية يف الصورة النهائية. الكفايامل األخالقية ااهنية(: توزيع مفردامل مقياس 15جدول )

 للطالبامل ااعلماملااهنية األبعاد الفرعية اقياس الكفايامل األخالقية  م
عدد 
 اافردامل

 رداملاااااام اافاااااأرق

 11-10-9-8-7-6-4-3-2-1 10 الصفامل األخالقية للطالبامل ااعلمامل 1

 11 عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب ذوى اال تياجامل اخلاصة 2
12-13-14-16-17-18-19-20-21-

22-23 
 33-32-31-30-29-28-27-26-25-24 10 عالقة الطالبامل ااعلمامل بأسر الطالب ذوى اال تياجامل اخلاصة 3
 44-43-42-41-40-39-37-36-35 9 زميالتهن يف التدريب اايدانيب عالقة الطالبامل ااعلمامل 4

 40  العدد الكلى للمفردامل 

 الباحثة( ثالثًا: مقياس الرضا عن مقرر أخالقيات المهنة )إعداد

اطلعةت الباحثةة علةى االطةر ال ظريةة التةي أجريةت فةي البحةوث العربيةة عةن الرضةا عةن 
المقةةررات الجامعيةة، الف هةا ااجهةت نةةدرة فةي تلةك البحةوث، لةةذلك لجةدت أاضةا إلةةى  مقةرر مةا مةن

ماتم إعداد  من استبيانات في احد  الجودة عن مدى رضا الطالب عن المقررات طبقا لمجموعة 
في الدراسةة الحاليةة فةي ضةوء ذلةك  من الماردات دان تص يف البعاد محددة، فتم اعداد المقياا

يس الرضا عن محتوى المقرر ااسةاليب التةدريس ااالن ةطة االتفلياةات، اةم ( ماردات تق10من )
( اتةم اجةراء كافةة التعةداالت علةى 1عرن على مجموعة مةن السةادة المحكمةين كمةا فةي ملحة  )

 التحق  من الخصائص السيكومترية للمقياا افقًا لما يلي:العبارات كما أسار ع ه التحكيم، ام 
كمةةا فةةي ملحةة  الرضةةا عةةن مقةةرر أخالقيةةات المه ةةة مقيةةاا تطبيةة  الصةةورة األاليةةة لتةةم 

مةن ذاد  ( طالبةة بقسةم التربيةة الخاصةة89(، علةى العي ةة السةيكومترية المكونةة مةن )4الدراسةة )
ابعد تقدير ، بهدف حساب بعق الخصائص السيكومترية للمقياا التخصصات المختلاة، اذلك

التدكةةد مةةن اإلحصةةائى. تةةم  (SPSS)رنةةامج درجةات العي ةةة االسةةتطالعية ارصةةدها اةةم إدخالهةا لب
الثبةات االصةدق ااالتسةةاق الةداخلي علةى عي ةةة  حسةابالخصةائص السةيكومترية للمقيةاا اذلةةك ب

 الدراسة الحالية كما يلى:
 ات: ـــــاب الثبـــــحسأ( 

تةم حسةاب معامةةل الثبةات لمقيةةاا الرضةا عةن مقةةرر أخالقيةات المه ةةة باسةتخدام معامةةل 
للمقياا ككل اذلك )فةي حالةة حةذف درجةة الماةردة مةن  Cronbach's Alpha" ألاا لة "كرانباخ

 ( يوض  ذلك:16الدرجة الفلية للمقياا(. االجدال )
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 (: معامالمل ألفا لثبامل مقياس الرضا عن مقرر أخالقيامل ااهنة16جدول )
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم اافردة

 0.574 0.617 0.557 0.535 0.573 0.564 0.563 0.566 0.591 0.584 معامل ألفا
     0.598   معامل ألفا العام

(: أن معامل ألاا للمقياا في حالةة حةذف درجةة كةل ماةردة أقةل 16يتض  من الجدال )
حية  أن تةدخل الماةردة  ،أد أن جميةع الماةردات اابتةة ،من أا اسااد معامل ألاةا العةام للمقيةاا

امةةن اةةةم تةةم اإلبقةةةاء علةةى جميةةةع ماةةةردات  ،ااال يةةؤدد إلةةةى خاةةق معامةةةل الثبةةات الفلةةةي للمقيةةة
فقةةد اجةد أن تةدخل هةذ  الماةردات يةؤدد إلةى خاةةق  ،(9المقيةاا، اذلةك ييمةا عةدا الماةردة رقةم )

الةةذلك فقةةد تةةم حةةذفها؛ ممةةا يةةدل علةةى ابةةات مقيةةاا الرضةةا عةةن  ،معامةةل الثبةةات الفلةةى للمقيةةاا
 مقرر أخالقيات المه ة.

  أخالقيات المهنة الثبات الكلي لمقياس الرضا عن مترر 
حساب الثبات الفلي لمقيةاا الرضةا عةن مقةرر أخالقيةات المه ةة، اذلةك للماةردات التةي 

االثانية: هى حساب  ،تم اإلبقاء عليها، بثالث طرق األالى: هى حساب معامل ألاا لة "كرانباخ"
ففانةةةت  ،نمعامةةل الثبةةات بطريقةةة التجزئةةةة ال صةةفية لةةة "سةةبيرمان/ بةةةراان"، االثالثةةة: طريقةةة جتمةةا

 ( التالي:17ال تائج كما بالجدال )
 الرضا عن مقرر أخالقيامل ااهنة(: معامالمل ثبامل األبعاد الفرعية والثبامل الكلي اقياس 17جدول )

 مقياس الرضا عن مقرر أخالقيامل ااهنة م
 املااااااااااااال الثباااااااااااااامااااااااااااامع

 جتمان (سبريمان / براون) ة وتصحيحالتجزئة النصفي ألفا لا كرونباخ

 0.783 0.806 0.617 الثبامل الكلى للمقياس

(: أن معةةةةامالت الثبةةةةةات الفلةةةةى للمقيةةةةاا الرضةةةةةا عةةةةن مقةةةةةرر 17يتضةةةة  مةةةةن الجةةةةةدال )
 أخالقيات المه ة االثبات الفلي له بالثالاة طرق مرتاعة، مما يدل على ابات المقياا.

 دق: ــــاب الصــــحسب( 
مقياا الرضا عن مقرر اخالقيات المه ة بطريقتين )الطريقة األالةى(  تم حساب صدق

عةن طريةة  حسةةاب معةةامالت االرتبةاط بةةين درجةةة كةةل ماةةردة االدرجةة الفليةةة للمقيةةاا )فةةي حالةةة 
 ( يوض  ذلك:18االجدال ) ،حذف درجة الماردة من الدرجة الفلية للمقياا(
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 رر اخالقيامل ااهنة )يف  الة  ذف درجة اافردة((: معامالمل االرتباط اقياس الرضا عن مق18جدول )
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم اافردة

 **0.300 0.154 **0.351 **0.400 **0.287 **0.360 **0.316 **0.365 *0.205 *0.224 معامل االرتباط

   2-89( حيث إن الداللة اإلحصائية لمعامل االرتبداع عندد درجدة الحريدة  0٫01** دال عند مستوى =)
 ( عدد العينة فى التتنين 89( تتريبا  حيث  0.267هى   99

    2-89( حيدث إن الداللددة اإلحصددائية لمعامدل االرتبدداع عندد درجددة الحريددة  0٫05دال عندد مسددتوى =)
 ( تتريبا   0.205هى   95

: أن جميةع معةامالت االرتبةةاط بةين كةل ماةةردة مةن ماةةردات (18ويتضدم مددن الجدددول  
الفلية للمقياا )في حالة حذف درجة الماردة من الدرجة الفلية للمقياا( دالة  المقياا، االدرجة

( حي  9إحصائًيا، امن ام تم اإلبقاء على جميع ماردات المقياا، اذلك ييما عدا الماردة رقم )
 إنها غير دالة احصائيًا. 

ا مةن هى صدق المقارنة الطرييةة للمقيةا قينما كانا  الطريتة الثانية( لحساب الصدق
الرضةا عةن مقةةرر اخالقيةات المه ةة، اتةةتم  اتامرتاعةة اتخةالل قدرتةه علةى التمييةةز بةين م خاضة

حية   %( للمقيةاا،27%(، االمجموعةة الةدنيا )27فيها المقارنة الطريية بين المجموعة العليةا )
توصةل إلةى أن أفضةل نسةبة مئويةة  Kelly( أن كيلةى 286-284: 2015) اشار صالح عالم

%( من 27عليها كل مجموعة طريية ع د تحليل ماردات مقياا ما هى نسبة ) ي بغى ان ت مل
%( مةن الوسةع اذلةك 46العدد الفلى لالفراد فى كل من المجموعتين الطرفيتين ااسةتبعاد نسةبة )

 اع د تطبي  ذلك بالبح  الحالى. 0.27من خالل ضرب عدد افراد العي ة الفلية فى 
اتقريبًا،  24%  27×  89مجموعتين الطرفيتين   فين عدد افراد العي ة فى اى من ال

حي  تمت المقارنة بين المجموعة العليا االمجموعة الدنيا فةي ابعةاد المقيةاا االدرجةة الفليةة لةه، 
 اتلخيص ال تائج فى الجدال االتي:

 قيامل ااهنة.%( اقياس الرضا عن مقرر أخال27%( والدنيا )27ااقارنة بني اجملموعة العليا ) نتائج( 19جدول )
 مستوى الداللة قيمة "مل" الداللة النسبة الفائية متوسط العدد جمموعيت ااقارنة ااقياس

 الرضا عن مقرر أخالقيامل ااهنة
 19.958 24 اانخفضني

14.619 0.00 -11.7900 0.00 
 26.00 24 اارتفعني

دل على اجود فراق ت( دالة احصائيا؛ مما ي (يتض  من الجدال الساب  ان جميع قيم
الدرجةةةة الفليةةةةة، ممةةةةا يؤكةةةد الصةةةةدق التمييةةةةزى  اتامرتاعةةةة اتذات داللةةةة احصةةةةائية بةةةين م خاضةةةة

  الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة.لمقياا 
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 ى: ــــداخلــــاق الــــج( االتس
تم حساب االتساق الداخلي لمقياا الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة كمؤشر للصدق عن 

 ( ذلك:20االرتباط بين درجة كل ماردة االدرجة الفلية للمقياا، ايوض  الجدال )طري  معامالت 
 الرضا عن مقرر أخالقيامل ااهنة(: االتساق الداخلي اقياس 20جدول )

 10 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم اافردة

 **0.499 **0.566 **0.474 **0.392 **0.587 **0.646 **0.575 **0.535 **0.489 معامل االرتباط

(: أن جميةةةةةةةةةع معةةةةةةةةةةامالت االرتبةةةةةةةةةاط بةةةةةةةةةين درجةةةةةةةةةة الماةةةةةةةةةةردة 20يتضةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن الجةةةةةةةةةدال )
االدرجةةةةةةة الفليةةةةةةةة للمقيةةةةةةةاا دالةةةةةةةه إحصةةةةةةائًيا، ممةةةةةةةا يةةةةةةةدل علةةةةةةةى صةةةةةةدق جميةةةةةةةع ماةةةةةةةردات مقيةةةةةةةاا 

 الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة.
: تم التدكد من صدق اابات مقياا الرضا عن مقرر أخالقيات ومن اإلجراءات السا تة

 اق الةداخلي لةه، اصةالحيته لقيةاا مسةتوى الرضةا عةن المقةرر للطالبةات المعلمةةاتااالتسة المه ةة
 ( ماردات. 9حي  يتفون المقياا فى صورته ال هائية من ) ،بقسم التربية الخاصة

 األول ومناقشتها وتفسريها: فرضنتائج ال -1
دى بعةاد القةيم األخالقيةة التدريسةية لةأليةب مسةتوى اترت يوجةد: األول علدى فرضينص ال

عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كما تدركها الطالبات المعلمةات بقسةم 
تم تحديد درجة القطع )المحةك( علةى مقيةاا القةيم  االختبار صحة هذا الارن .التربية الخاصة

بةات المعلمةات االدرجةة الفليةة، ايةتم تحديةد الطال اعضو هيئة التدريس كما تةدركهدى األخالقية ل
 مستوا  في ضوئها، االجدال التالي يوض  ذلك: 

 مقياس القيم األخالقية (: درجة القطع وااستوى على 21جدول )
 عضو هيئة التدريس كما تدركه الطالبامل والدرجة الكلية.دى ل
 وىااااااااااااااست ر يف األداةااااااديااااااالتق عااااااة القطاااااادرج

 مرتفع موافق متامًا 67,1أقل من  – 1من 
 متوسط موافق إىل  د ما 2.34أقل من  –67,1من 

 منخفض غري موافق متامًا 3≤ –34,2من 
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االترتيةةةةب لفةةةل ماةةةةردة اقةةةد تةةةم حسةةةةاب المتوسةةةع الحسةةةةابى االمتوسةةةع الةةةةوينى االمسةةةتوى 
 الي:اجاءت ال تائج على ال حو التالى كما يوض  الجدال الت

 األخالقية التدريسية  (: ااتوسطامل احلسابية وااستوى والرتتيب افردامل مقياس القيم22جدول )
 (.113)ن= ااعلمامل الطالبامل  اعضو هيئة التدريس كما تدركهدى ل

 الرتتيب ااستوى االحنراف ااعياري ااتوسط الوزني ااتوسط احلسابى اسااااااااااد ااقياااااااااأبع 

 الثانى مرتفع 1.5259 2.5073 15.0442 لتعاون مع الطالب واحلكمة فى  ل مشاكلهما 1
 األول مرتفع 0.65766 2.9624 11.8496 القدوة احلسنة التى ُيحتذى بها 2
 الثالث مرتفع 0.88023 2.3480 7.0442 األمانة والعدل فى عملية التقييم 3

  مرتفع 2.4541 2.5516 33.9381 الدرجة الكلية للمقياس

يتضة  مةةن الجةةدال السةاب  مةةا يلةةى: أن معظةم أبعةةاد مقيةةاا القةيم األخالقيةةة التدريسةةية 
كما أن الدرجة الفلية له جاءت بمستود مرتاع  عضو هيئة التدريس جاءت بمستوى مرتاع،دى ل

(، اقةةةد احتةةل البعةةةد الثةةةانى 2.5516(، اانحةةراف معيةةةارد )33.9381ااضةةًا بمتوسةةةع حسةةةابي )
قةةداة الحسة ة التةةى ُاحتةذى بهةةا( الترتيةةب األال مقارنةًة باألبعةةاد األخةرى، ييمةةا احتةةل بالمقيةاا )ال

البعد األال بالمقياا الترتيب الثانى )التعاان مع الطالب االحكمة فى حل م اكلهم(، فى حين 
، اهةذا يةدل علةى احتل البعد الثال  بالمقياا )األمانة االعدل فى عملية التقيةيم( الترتيةب الثالة 

 .ق  صحة الارن األالتح
عضةةةةو هيئةةةةة دى اتعةةةزد الباحثةةةةة ارتاةةةةاع مسةةةتوى القةةةةيم األخالقيةةةةة التدريسةةةةة بدبعادهةةةا لةةةة

التةةدريس القةةةائم بتةةةدريس مقةةرر أخالقيةةةات المه ةةةة كمةةا تةةةدركها الطالبةةةات إلةةى إدرا  عضةةةو هيئةةةة 
ب، لذلك التدريس بالجامعة إلى أهمية الدار الذد اقوم به كمربي لألجيال امقوم لسلوكيات الطال

فهةو مةن خةالل إدراكةه للميثةاق االخالقةي لالسةتاذ الجةامعي اللقةيم االخالقيةة الواجةب توافرهةا لداةةه 
فى مجال عالقته مع الطةالب فةي القاعةة الدراسةية، فينةه اسةعى إلةى تجسةيد هةذ  القةيم االخالقيةة 

العلمية  من خالل سلوكياته اتعامالته مع الطالب امن خالل أمانته ااخالصه في عرن المادة
االتعةةةاان االرفةةة  بةةةالطالب االسةةةةعي لحةةةل م ةةةاكلهم، اكةةةذلك مةةةةن خةةةالل العةةةدل االتقيةةةيم للطةةةةالب 

 ااعطاء كل ذد ح  حقه دان محسوبية اا عدم مسااا .
إلى اهتمام الجامعة في اآلانة االخير  أاضا ال تيجة  هذ الباحثة  رجعافي هذا الصدد، ت

الل التقييم المستمر له من قبل رئيس القسم االطالب بالجودة المه ية لعضو هيئة التدريس من خ
امحاسبته على التقصير، األمر الذد اسهم فى اعزي من الرقابة الداخليةة لعضةو هيئةة التةدريس 

 اااللتزام بالقيم االخالقية في تعامله مع الطالب.
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( ادراسةةةة 2016ايتاةةة  مةةةع هةةةذ  ال تيجةةةة، مةةةا أسةةةارت ع ةةةه نتةةةائج دراسةةةة الع ةةةزد، فهةةةد)
عضو هيئة التدريس مةن دى ( من ارتااع مستوى القيم األخالقية ل2018ابطين، عبدالرحمن)الب

اجهة نظر طالب اأعضاء هيئة التدريس؛ بي ما اختلات نتائج الدراسةة الحاليةة مةع نتةائج دراسةة 
( التةي أسةارت عةن أن عضةو هيئةة التةدريس اقةوم بةدار  2004) غ ةيم، أحمةد االيحيةود، صةبرية

 اقعي من اجهة نظر الطالب االطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بدرجة متوسطة.األكادامي الو 
اعلى الجانب األخر، أسارت ال تائج ييما يتعل  بترتيب أبعاد القيم األخالقية التدريسية 
لعضةو هيئةة التةدريس كمةا تةدركها الطالبةات المعلمةةات بقسةم التربيةة الخاصةة، عةن أن بعةد القةةداة 

بها كبعد من أبعاد القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس جةاء فةي  الحس ة التي احتذى
الترتيب األال ايليه بعد التعاان مع الطالب االحكمة في حل م اكلهم في المرتبة الثانية ام يليه 
بعد األمانة االعدل في عملية التقييم في المرتبة الثالثة، اتاسر الباحثة ذلك بدن الطالبات اعتبرن 

ضو هيئة التدريس هو المثل األعلى لهن في جميع التصرفات االسلوكيات لةذلك يركةزن علةى ع
أن اكون قداة حس ة في تلك السةلوكيات التةي امارسةها فةي القاعةة التدريسةية مةن االلتةزام بمواعيةد 
المحاضةرات االتواضةةع اااللمةةام االصةةدق فةي عةةرن المحتةةوى لالقتةةداء بةه فةةي مسةةيرتهم المه يةةة 

ية؛ ام يلي ذلك في الترتيب اهتمامهن بتوافر قيمة التعاان مع الطالب االحكمة في حل المستقبل
م اكلهم عن قيمة العدل ااألمانة في التقييم اتعةزد الباحثةة ذلةك إلةى الطبيعةة العاطفيةة األنثويةة 
للطالبات االتى تميلن بطبيعتهن إلى مةن يرفة  ايحةن علةيهن ايتعةاان معهةن ايةوجههن ايسةتمع 

 قدر ارافهن في حالة تعثرهن عن أداء المطلوب م هن.لهن اي
كةةةذلك، فينةةةةه بةةةةالرغم مةةةن أن ال تةةةةائج أسةةةةارت عةةةن ارتاةةةةاع جميةةةةع أبعةةةاد القةةةةيم األخالقيةةةةة 

عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيةات المه ةة كمةا تةدركها الطالبةات دى التدريسية ل
ت فى المرتبة الثالثة، اترجةع الباحثةة ذلةك إلةى إال أن قيمة األمانة االعدل في عملية التقييم جاء

آراء الطالبةات نسةبية بحيةة  أنهةن فةي الغالةةب اعتبةرن الدرجةةة التةى احصةلن عليهةةا فةي االختبةةار 
الاصةلي اا أعمةةال السة ة أا الدرجةةة ال هائيةةة للمقةرر هةةي المحةك االمرجةةع فةةي الحكةم علةةى أمانةةة 

 اعدالة عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر.
( مةةع نتيجةةة الدراسةةة الحاليةةة فةةةي أن 2018تاةة  نتيجةةة دراسةةة البةةابطين، عبةةةدالرحمن)تا 

قيمة التعاان مع الطالب جاءت فى الترتيب بعد قيمة الصدق كدحد مكونات قيمة القداة الحس ة 
التي احتذى بها لدى عضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات؛ بي مةا اختلاةت نتيجةة 

( التةى أشةةارت إلةةى أن قيمةة العدالةةة فةةي 2005حاليةةة مةع نتيجةةة دراسةةة األسةمر، م ةةى)الدراسةة ال
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تقييم الطالبات لدى عضوات هيئة التدريس من اجهة نظر الطالبات جاءت في المرتبةة األالةى 
( فى أن قيمة العدالة بةين الطةالب 2011تا  معها دراسة العتيبي، م صور)تعلى باقي القيم، ا 

تدريس جاءت فى المرتبة األالى يليها احترام ااقات المحاضرات من ضمن لدى أعضاء هيئة ال
 مكونات قيمة القداة الحس ة.

 ومناقشتها وتفسريها: ثانيال فرضنتائج ال -2
بعةةاد مقيةةاا الفاااةةات األخالقيةةة ألمسةةتوى اترتيةةب  يوجةةد :الثددانى علددى فددرضيددنص ال

تةم تحديةد درجةةة  ختبةار صةحة هةذا الاةرناال .للطالبةات المعلمةات بقسةم التربيةة الخاصةةالمه يةة 
 القطةع )المحةك( علةى المقيةةاا االدرجةة الفليةة، ايةةتم تحديةد مسةتوا  فةةي ضةوئها، االجةدال التةةالي

  يوض  ذلك: (23)
 مقياس الكفايامل األخالقية (: درجة القطع وااستوى على 23جدول )

 للطالبامل ااعلمامل والدرجة الكلية له.ااهنية 
 وىااااااااااااااااست ر يف األداةااااااديااااااالتق عااااااة القطاااااادرج

 مرتفع موافق متامًا 67,1أقل من  – 1من 
 متوسط موافق إىل  د ما 2.34أقل من  –67,1من 

 منخفض غري موافق متامًا 3≤ –34,2من 

االمسةةةتوى االترتيةةةةب لفةةةل ماةةةةردة  اقةةةد تةةةم حسةةةةاب المتوسةةةع الحسةةةةابى االمتوسةةةع الةةةةويني
 ت ال تائج على ال حو التالى كما يوض  الجدال التالي:اجاء

 (: ااتوسطامل احلسابية وااستوى والرتتيب ألبعاد مقياس الكفايامل 24جدول )
 (.113للطالبامل ااعلمامل )ن= ااهنية األخالقية 

 الرتتيب ااستوى االحنراف ااعياري ااتوسط الوزني ااتوسط احلسابى ااهنية أبعاد مقياس الكفايامل األخالقية 

قسام  بالصفامل األخالقية للطالباامل ااعلماامل    1
 الثالث مرتفع 2.50852 2.5044 25.0442 الرتبية اخلاصة

عالقاااة الطالباااامل ااعلماااامل باااالطالب ذوي     2
 األول مرتفع 2.2245 2.8978 31.876 اال تياجامل اخلاصة

3 
عالقااااة الطالبااااامل ااعلمااااامل بأساااار ذوي     

 الثاني مرتفع 2.6988 2.8831 28.8319 اال تياجامل اخلاصة

عالقااة الطالبااامل ااعلمااامل باازميالتهن فااى      4
 الرابع مرتفع 2.91743 2.3992 21.5929 تدريب اايدانيال

  مرتفع 8.4046 2.6837 107.35 الدرجة الكلية اقياس الكفايامل األخالقية
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المه يةة األخالقيةة يتض  من الجةدال السةاب  مةا يلةى: أن معظةم أبعةاد مقيةاا الفاااةات 
كما أن الدرجة الفلية له جاءت بمستود مرتاع ااضًا  للطالبات المعلمات جاءت بمستوى مرتاع،

(، اقةد احتةةل البعةد الثةانى بالمقيةةاا 2.6837(، اانحةةراف معيةارد )107.35بمتوسةع حسةابي )
نةًة باألبعةةاد )عالقةة الطالبةات المعلمةات بةالطالب ذاد االحتياجةات الخاصةة( الترتيةب األال مقار 

األخرى، ييما احتل البعد الثال  بالمقياا الترتيب الثانى )عالقة الطالبات المعلمات بدسر ذاد 
االحتياجةةةات الخاصةةةة(، فةةةى حةةةين احتةةةل البعةةةد األال بالمقيةةةاا )الصةةةاات األخالقيةةةة للطالبةةةةات 

قةةةة الطالبةةةات المعلمةةات قسةةةم التربيةةةة الخاصةةةة( الترتيةةب الثالةةة ، اأخيةةةرًا احتةةةل البعةةد الرابةةةع )عال
 .، اهذا يدل على تحق  صحة الارن الثانيالمعلمات بزميالتهن فى المدرسة( الترتيب الرابع

الباحثة ارتااع مستوى اكتساب الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصةة للفاااةات  تعزدا 
اصةةة بقسةةةم الجةةودة المتبعةةة فةةةي برنةةامج إعةةداد معلةةم التربيةةة الخإلةةى األخالقيةةة المه يةةة اأبعادهةةا، 

التربيةةةة الخاصةةةةة بكليةةةة التربيةةةةة بجامعةةةة القصةةةةيم عامةةةةة، اجةةةودة ا لمةةةةام مقةةةرر أخالقيةةةةات المه ةةةةة 
بالفاااةةات األخالقيةةةة المه يةةة اأبعادهةةةا خاصةةةة، اكاةةاءة عضةةةو هيئةةةة التةةدريس األخالقيةةةة االقةةةائم 
 بتدريس مقرر أخالقيات المه ة على اجه الخصوص في تجسيد القيم األخالقيةة التةي اجةب أن

يتحلةةى بهةةا المعلةةةم فةةى التعامةةةل مةةع اآلخةةةرين ا خالصةةه اتاانيةةةه فةةي اكسةةةاب الطالبةةات للفاااةةةات 
بدنسةةب الطةرق ااالسةةتراتيجيات الم اسةةبة، ايةدعم ذلةةك مةةا أسةارت ع ةةه نتيجةةة المه يةةة األخالقيةة 

لعضو هيئة التةدريس  الارن األال من ارتااع مستوى القيم األخالقية التدريسية اجميع أبعادها
 .أخالقيات المه ة بقسم التربية الخاصة ائم بتدريس مقررالق

أشةارت ال تةائج أاضةا ييمةا يتعلةة  بترتيةب أبعةاد الفاااةات األخالقيةة المه يةة المكتسةةبة كمةا 
لدى الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصةة، إلةى أن بعةد عالقةة الطالبةات المعلمةات بالتالميةذ 

الطالبةةةةات المعلمةةةةات بدسةةةر ذاد االحتياجةةةةات الخاصةةةةة  ذاد االحتياجةةةات الخاصةةةةة ابعةةةةد عالقةةةة
كبعدين من أبعاد الفاااات األخالقية جاءا في المرتبة األالةى االثانيةة علةى التةوالى، ايليهمةا بعةد 
الصةاات األخالقيةةة للطالبةةات المعلمةةات بقسةةم التربيةةة الخاصةةة ابعةةد عالقةةة الطالبةةات المعلمةةات 

ة ذلةةك إلةةى الةةةوين ال سةةبي لموضةةوعات مقةةرر أخالقيةةةات بةةزميالتهن فةةي المدرسةةة، اتعةةةزى الباحثةة
المه ة حي  يتم التركيز ب سبة كبيرة فى موضوعات مقرر أخالقيةات المه ةة اأاضةا فةى أن ةطتة 
اتفليااتةه علةى االهتمةام بعالقةة المعلةم بالتالميةةذ ذاد االحتياجةات الخاصةة اأسةرهم اتاعيةل القةةيم 

بهةةا معلةم التربيةةة الخاصةةة فةةى تحسةةين تلةةك العالقةةة االصةاات األخالقيةةة التةةى ي بغةةى أن يتحلةةى 
اتاعيلهةةةا، ايةةةةدعم ذلةةةك اهتمةةةةام برنةةةامج إعةةةةداد معلةةةةم التربيةةةة الخاصةةةةة بالجامعةةةة بتاعيةةةةل الزيةةةةارات 
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الميدانيةةة المتعةةددة للطالبةةات بقسةةةم التربيةةة الخاصةةة إلةةى مراكةةةز امعاهةةد التربيةةة الخاصةةة اتقويةةةة 
حلةةةةة التةةةةدريب الميةةةةداني للطالبةةةةات المعلمةةةةات فةةةةي عالقةةةتهن بالتالميةةةةذ اأسةةةةرهم، اكةةةةذلك خةةةةالل مر 

المستوى الثامن يتم تفليف كل طالبة أا مجموعةة مةن الطالبةات باالهتمةام بتلميةذ محةدد مةن قبةل 
الم ةرفة فةى المدرسةة، االمةر الةذد يزيةد مةن تعلقهةن بالتالميةذ ذاد االحتياجةات الخاصةة االسةعى 

ته التى تتواجد يوميا قبل انتهاء اليةوم الدراسةة لتوصيد عالقة اسودها الود االمحبه معه امع أسر 
 بساعة لمتابعة التقدم اليومى إلب هم.

اعلةةى الجانةةب االخةةةر، جةةاء بعةةةد الصةةاات األخالقيةةةة للطالبةةات المعلمةةةات بقسةةم التربيةةةة 
الخاصةة ابعةد عالقةةة الطالبةات المعلمةات بةةزميالتهن فةي المدرسةة كبعةةدين مةن األبعةاد األخالقيةةة 

بة لدى الطالبات المعلمات في المرتبة الثالثة االرابعة، اتعزد الباحثة ذلك إلى كثرة المه ية المكتس
التفلياةةات االمهةةةام التةةى تفلةةةف بهةةن الطالبةةةات المعلمةةات فةةةي مرحلةةة التةةةدريب الميةةداني مةةةن قبةةةل 
م ةةرفات التةةةدريب الميةةةداني ا عةةةداد الخطةةةع الارداةةة للتالميةةةذ المكلاةةةن بمتابعةةةة حةةةالتهم، اتصةةةميم 

اتحضير الدراا اليومية اتعديل بعق السلوكيات للتالميذ ذاد االحتياجات الخاصة  الوسائل
يلتقةةين  ا عةةداد خطةةة سةةلوكية عةةن ذلةةك، االمةةر الةةذد اجعلهةةن م ةةغوالت طةةوال اليةةوم الدراسةةي اال

يتعرضن لمواقف مه يةة معهةن؛ بي مةا  بزميالتهن في المدرسة إال لبعق الدقائ ، مما اجعلهن ال
األخالقيةة للطالبةات المعلمةات ف جةد أن الطالبةات اعكسةن ذلةك البعةد مةن خةالل في بعد الصاات 

جميع سلوكياتهم األخالقية فى عالقتهن بالتالميذ اأسرهم ايميالتهن، اذلك قد يدعم االتجا  الذى 
 اص ف أبعاد الفاااات األخالقية لثالاة أبعاد اهى عالقة المعلم بالتالميذ ااألسر ايمالء العمل.

( 2006نتةائج الدراسةة الحاليةه، مةا أسةةارت ع ةه نتةائج دراسةة العبةدالعزيز، م يةةر  )اتؤكةد 
مةن ارتاةةاع مسةتوى التةةزام المعلمةةات بدخالقيةات المه ةةة مةن اجهةةة نظةةر المةديرات؛ بي مةةا اختلاةةت 
نتائجهةةا مةةع الدراسةةة الحاليةةة مةةن ناحيةةة ترتيةةةب الفاااةةات االخالقيةةة، حيةة  جةةاءت كاااةةة عالقةةةة 

كاااةة تهن في العمل في المرتبة االالى ايليها كاااة عالقة المعلمات بةالطالب ا المعلمات بزميال
 عالقتهن بدالياء األمور. 

( مع 2000كما اتاقت نتائج دراسة عبدالاتاح، ييصل االسويدى، عائ ة االقريوتي، إبراهيم)
رات الواجةةب الدراسةة الحاليةة فةى ارتاةةاع درجةة ممارسةة معلمةي التربيةةة الخاصةة للممارسةات االمهةا

توافرها في معلم التربية الخاصة من اجهة نظر المعلمات؛ بي ما جاءت مهارة اممارسات المعلمات 
 مع الطالب ذاد االحتياجات الخاصة فى أعلى درجة الممارسات لتلك المهارات االسلوكيات.
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 الثالث ومناقشتها وتفسريها: فرضنتائج ال -3
دالةةة احصةائيا بةةين الدرجةة الفليةةة ارتباطيةة ة توجةد عالقةةال  علةةى: الثالددث فددرضيدنص ال

قسم الطالبات المعلمات ب اعضو هيئة التدريس كما تدركهدى لمقياا القيم األخالقية التدريسية ل
القةةةداة  -التربيةةة الخاصةةة ااألبعةةةاد الارعيةةة لةةةه )التعةةاان مةةةع الطةةالب االحكمةةةة فةةى حةةةل م ةةاكلهم

عمليةةة التقيةةيم( االدرجةةة الفليةةة لمقيةةاا الفاااةةات األمانةةة االعةةدل فةةى  -الحسة ة التةةى ُاحتةةذى بهةةا
عالقةةة  -هن ااألبعةةاد الارعيةةة لةةه )الصةةاات األخالقيةةة للطالبةةات المعلمةةاتديلةةالمه يةةة األخالقيةةة 

عالقةة الطالبةات المعلمةات بدسةر ذاد  -الطالبةات المعلمةات بةالطالب ذاى االحتياجةات الخاصةة
 .(تدريب الميدانيت بزميالتهن فى العالقة الطالبات المعلما -االحتياجات الخاصة

بةةين  (Correlation)الاةةرن تةم اسةةتخدام اختبار)معامةل االرتبةةاط(هةذا الختبةار صةةحة ا 
المعلمةةةات الطالبةةةات  اعضةةةو هيئةةة التةةةدريس كمةةةا تةةدركهدى مقيةةاا القةةةيم األخالقيةةةة التدريسةةية لةةة

( 25ارعيةةةة ، االجةةةدال )هن بدبعةةةاد  الديلةةةالمه يةةةة بدبعةةةاد  الارعيةةةه امقيةةةاا الفاااةةةات األخالقيةةةة 
 يوض  ذلك تاصياًل:

 ةااااادريسياااااة التاااااالقيااااام األخااااااس القيااااامقي 
  

التعاون مع الطالب 
 واحلكمة فى  ل مشاكلهم

القدوة احلسنة التى 
 ُيحتذى بها

األمانة والعدل فى 
 عملية التقييم

 الدرجة الكلية
 للمقياس

  للطالبامل ااعلماملهنية اامقياس الكفايامل األخالقة 
 **0.530 **0.569 0.091 **0.485 الصفامل األخالقية للطالبامل ااعلمامل
 **0.456 **0.377 **0.366 **0.359 عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب

عالقة الطالباامل ااعلماامل بأسار ذوى    
 اال تياجامل اخلاصة

0.340** 0.494** 0.375** 0.478** 

ااعلمامل بازميالتهن  عالقة الطالبامل 
 تدريب اايدانيبال

0.435** 0.135 0.605** 0.524** 

 **0.614 **0.600 **0.329 **0.500 الدرجة الكلية للمقياس

 (:25يتضم من الجدول  
 ( التعداون مد  ( بةين البعةد الارعةى )0.01توجد عالقة موجبة دالةة احصةائيًا ع ةد مسةتوى

عضةو هيئةة دى ا القيم األخالقية التدريسةية لة( لمقياالطالب والحكمة فى حل مشاكلهم
الطالبات المعلمات بالتربية الخاصة اجميع االبعةاد الارعيةة لمقيةاا  االتدريس كما تدركه
 لهن االدرجة الفلية له.المه ية الفاااات األخالقية 
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 ( التدوة الحسنة ( بين البعد الارعى )0.01توجد عالقة موجبة دالة احصائياً ع د مستوى
عضةةةو هيئةةة التةةدريس كمةةةا دى لمقيةةاا القةةةيم األخالقيةةة التدريسةةية لةة ى ُيحتدددبى قهددا(التدد

عالقدددة الطالبدددات المعلمدددات التربيةةة الخاصةةةة اُبعةةدد )قسةةةم الطالبةةةات المعلمةةات ب اتةةدركه
( بمقيةاا الفاااةات عالقة الطالبات المعلمات  أسر ذوى االحتياجات الخاصدة - الطالب

 الفلية له.لهن االدرجة المه ية األخالقية 

 لمقياا  التدوة الحسنة التى ُيحتبى قهاتوجد عالقة دالة احصائياً بين البعد الارعى  ال )
قسم الطالبات المعلمات ب اعضو هيئة التدريس كما تدركهدى القيم األخالقية التدريسية ل
عالقدددة الطالبددددات  -الصدددفات األخالقيدددة للطالبدددات المعلمددداتالتربيةةةة الخاصةةةة ابعةةةدد )

 لهن.المه ية ( بمقياا الفاااات األخالقية تدريب الميدانيت قنميالتهن  الالمعلما

 ( األمانة والعدل ( بين البعد الارعى )0.01توجد عالقة موجبة دالة احصائياً ع د مستوى
عضةةو هيئةةة التةةدريس كمةةا دى لمقيةةاا القةةيم األخالقيةةة التدريسةةية لة فددى عمليددة التتيدديم(

التربية الخاصة اجميع األبعاد الارعية لمقياا الفاااات  قسمالطالبات المعلمات ب اتدركه
 لهن االدرجة الفلية له.المه ية األخالقية 

 ( بةين الدرجةة الفليةة لمقيةاا القةيم 0.01توجد عالقة موجبة دالة احصائيًا ع ةد مسةتوى )
 التربيةقسم الطالبات المعلمات ب اعضو هيئة التدريس كما تدركهدى األخالقية التدريسية ل

 لهن االدرجة الفلية له.المه ية الخاصة اجميع األبعاد الارعية لمقياا الفاااات األخالقية 

 ويمكن تفسير ذلك ومناقشت  كالتالي:، اهذا يدل على تحق  صحة الارن الثال  جزئيا
بةين الدرجةة  0.01دالةة احصةائيا ع ةد موجبةة أشارت ال تائج إلى اجود عالقةة ارتباطيةة 

عضةةةةو هيئةةةة التةةةةدريس االدرجةةةة الفليةةةةة لمقيةةةاا الفاااةةةةات دى قةةةيم االخالقيةةةةة لةةةالفليةةةة لمقيةةةةاا ال
األخالقية المه ية للطالبات المعلمات اجميع أبعاد ، اذلك ا ير إلى اجود عالقة ارتباطية قوية 
بين المتغيرين اع د مستوى داللة احصائية مرتاعة، اتعزد الباحثة تلك العالقة االرتباطية القوية 

التى ت صب جميعها في ا اقع على عاتقة العديد من المسئوليات الذى ئة التدريس إلى عضو هي
تربية اتوجيه الطالب، فهو المربي الذد اغرا القيم التي تعكسةها الم ةاهج االمقةررات الدراسةية، 
اهةو المسةئول عةن إدارة الطلبةة داخةل القاعةة الدراسةةية، لةذلك فهةو فةي ممارسةته لألخةالق الحسةة ة 

به داخل قاعة الدراسة اجعلهم يتداران ب خصيته ايعتبرانها قداة لهم في تهجون اخاصة مع طال
سةلوكه ايسترشةدان بافةةر ، امةن اةةم اكتسةبون المبةادال االفاااةةات األخالقيةة المه يةةة م ةه اتصةةب  
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سةةمه اابتةةه فةةى جميةةع سةةلوكياتهم اتعةةامالتهم مةةع تالميةةذهم فةةى المدرسةةة. فعضةةو هيئةةة التةةدريس 
 م أخالقيةةةة تدريسةةةية اعةةد انعكاسةةةا للمخةةةرا التعليمةةي للطةةةالب، يبقةةةدر جةةةودةامةةايتحلى بةةةه مةةةن قةةي

صةةةااته اقيمةةةه امبادئةةةه األخالقيةةةة أا ةةةاء تةةةدريس مقةةةرر  الدراسةةةي اا تقيةةةيم الطةةةالب، بقةةةدر جةةةةودة 
الصةةةةاات التةةةةى اكتسةةةةبها الطةةةةالب مةةةةن االقتةةةةداء بةةةةه االةةةةتقمص ب خصةةةةيته فةةةةي جميةةةةع سةةةةلوكياته 

 ها م ه.ناألخالقية المه ية التي اكتسبو  اممارساته، ابالتالي جودة الفاااات

، الفةةن البةد مةةن اسةةيلة فقةع تفتسةةب ات مةو بالتةةدريب االممارسةة االمجاهةةدةال فةاالخالق 
تساعد في تثبيت هذ  الممارسة حتى تصب  االخالق مبادال متبعه فى السلو ، االتى تتمثل تلك 

ي قةل أاةر تلةك االخةالق الحسةة ه  الوسةيلة فةي االسةتاذ الجةامعى المتمسةك بةاالخالق الحسة ة االةذد
 (.2016إلى طالبه )باشيوة، حسين، 

( مةن أن الطالةةب مهمةا كةةان اسةةتعداد  1992ايؤكةد ذلةةك مةا أشةةار إليةه علةةوان، عبةةد) )
استجيب لمبادال الخير اأصول التربية الااضلة  للخير عظيما امهما كانت فطرته سليمه، فينه ال

يتةه اتعليمةه فةي ذراة االخةالق اسةموها، فمةن السةهل علةى مالم ير االسةتاذ الةذد ا ةرف علةى ترب
االستاذ تلقين محتوى الم هج الذد احس على القيم ااالخالق، الفن مةن الصةعوبة أن اسةتجيب 
الطالةةب ايكتسةةةب هةةذ  القةةةيم مةةالم يةةةرى تحققهةةا فةةةي سةةلوكيات اممارسةةةات اسةةتاذ . اكةةةذلك ا ةةةير 

ئةةةة التدريسةةه نصةةب عي يةةةه أنةةه مةةةن ( ضةةةرارة أن اضةةع عضةةو هي2018البةةابطين، عبةةدالرحمن)
معةةايير نجاحةةه اتميةةز  أن اقةةوم بتطبيةة  اممارسةةةة الفاااةةات االخالقيةةة اتواياهةةا فةةي تعاملةةه مةةةع 

 طالبه داخل القاعة أا اء أدائه العملية التدريسية.
دالة احصائيا ع د ارتباطية موجبة اعلى الجانب االخر، أشارت ال تائج إلى اجود عالقة 

القداة الحس ة التي احتذى بها كبعد من أبعاد القيم األخالقيةة التدريسةية لعضةو بين قيمة  0.01
هيئةةةةة التةةةةدريس كمةةةةةا تةةةةدركها الطالبةةةةات المعلمةةةةةات ااكتسةةةةابهن لفاااةةةةة العالقةةةةةة مةةةةع التالميةةةةةذ ذاد 

توجد عالقة دالة  االحتياجات الخاصة اكاااة العالقة مع أسر ذاد االحتياجات الخاصة؛ بي ما ال
قيمة القداة الحس ة التي احتذى بها كبعد من أبعاد القيم األخالقية التدريسية لعضو  إحصائيا بين

هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات ااكتسابهن لفاااة الصاات األخالقية اكاااة العالقة 
بها مع يميالتهن في التدريب الميداني، اتاسر الباحثة ذلك بدن قيمة القداة الحس ة التي احتذى 

لعضةو هيئةة التةةدريس لمقةرر أخالقيةات المه ةةة طبقةا لطبيعةةة الدراسةة الحاليةة تعكةةس فةى مجملهةةا 
القداة في عرن محتوى المقرر بطريقة م وقة اجذابة االتمكن اااللمام بمحتوى المقرر االتواضع 
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قةةة فةي التعامةل مةع الطالبةةات اااللتةزام بمواعيةد المحاضةرات، لةةذلك ارتبطةت طبيعتهةا بكاةايتي عال
الطالبات المعلمات بالتالميذ ذاد االحتياجات الخاصة اأسرهم، الةم تةرتبع بدرجةة كبيةرة بكاةايتي 
الصاات االخالقية للطالبات المعلمات اكاااة عالقتهن مع يميالتهن في التدريب الميداني بالرغم 

لفاااات االخالقية من ارتباط قيمة القداة الحس ة بالفاايتين االخيرتين في الدرجة الفلية لمقياا ا
للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة، اذلك إن دل فيدل ارتباط القيم االخالقية لعضو هيئة 

 امكن الاصل بي هما. التدريس ااالبعاد الارعية للفاااات االخالقية ببعضهما البعق اال
سة ة اكاةايتي بين القداة الحارتباطية دالة احصائيا كما تعزد الباحثة، عدم اجود عالقة 

الصةاات األخالقيةة للطالبةةات المعلمةات اكاااةة العالقةةة مةع يمةيالتهن فةةي التةدريب الميةداني إلةةى 
الطبيعة العاطفية للطالبات التي تركزن على االقتداء بسلوكيات عضو هيئة التدريس في التعامل 

ضةةو هيئةةةة مةةع التالميةةذ ذاد االحتياجةةات الخاصةةة اأسةةرهم، ففمةةةا كةةن علةةى اقت ةةاع بسةةلوكيات ع
التدريس معهن امع باقي الطالبات خالل المحاضرات، لذلك فينهن يتقمصن تلك السلوكيات في 
تعةةاملهن مةةع التالميةةذ اأسةةرهم، نظةةرا العتقةةادهن أن الهةةدف األخالقةةي االسةةمى الةةذى اسةةعى إليةةةه 

صةة البد أن يتمثةل فةي تقويةة الةراابع مةع التالميةذ ذاد االحتياجةات الخا معلمي التربية الخاصة
انظةةةةرا لطبيعةةةةة التالميةةةةذ ذاد االحتياجةةةةةات  ،اأسةةةةرهم أكثةةةةر مةةةةن بةةةةاقي أطةةةةراف العمليةةةةةة التعليميةةةةة

الخاصةة التةةي تختلةةف عةةن العةاديين؛ ايؤكةةد ذلةةك مةةا أسةةارت ع ةه نتةةائج الاةةرن الثةةاني للدراسةةة 
الحالية من احتالل كاااة العالقة مع التالميذ ذاد االحتياجات الخاصة اكاااةة العالقةة مةع أسةر 

د االحتياجات الخاصة المرتبة األالى االثانية في ترتيب الفاااات األخالقية المه ية للطالبات ذا 
  المعلمات بقسم التربية الخاصة.

 ومناقشتها وتفسريها: رابعال فرضنتائج ال -4
علةى: ال توجةد فةةراق ذات داللةة إحصةائية بةةين متوسةطي درجةةات  الرا دد  فددرضيدنص ال

بعةاد الارعيةةة االدرجةةة الفليةةة فةةى األ عةةن مقةرر أخالقيةةات المه ةةة ( الرضةةاات/ م خاضةةات)مرتاعة
كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم  عضو هيئة التدريسدى لمقياا القيم األخالقية التدريسية ل

لةةدى عي تةةين  (T-test)الاةرن تةةم اسةةتخدام اختبةةار)ت( هةةذا االختبةةار صةةحة  .التربيةة الخاصةةة
 لك تاصياًل:( يوض  ذ26االجدال )، مستقلتين
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الرضا عن  املومنخفض املدرجامل كل من مرتفع امل(: نتائج اختبار)مل( لداللة الفروق بني متوسط26جدول )
 .عضو هيئة التدريسدى لقيم األخالقية التدريسية لإدراكهن للطالبامل ااعلمامل يف من اأخالقيامل ااهنة  مقرر

مقياس القيم األخالقية 
عضو هيئة دى التدريسية ل

 التدريس

 (31%( )ن= 27منخفضي الرضا عن ااقرر ) (31%( )ن= 27مرتفعي الرضا عن ااقرر )

ااتوسط  قيمة )مل(
 احلسابي

 االحنراف ااعياري
ااتوسط 
 احلسابي

 االحنراف ااعياري

التعاون مع الطالب واحلكمة فى 
  ل مشاكلهم

16.255 1.6270 14.255 1.2030 -5.503** 

 1.77- 1.112 11.645 0.000 12.00 ذى بهاالقدوة احلسنة التى حيت

 0.6607 6.6452 1.2021 7.612 األمانة والعدل فى عملية التقييم
-
3.928** 

 **5.017- 2.5149 32.516 2.696 35.838 الدرجة الكلية للمقياس

   (0.01دال عند مستوى داللة    **(

( 0.01 ةد مسةةتوى (: أنةه توجةةد فةراق ذات داللةة إحصةةائية )ع26يتضة  مةن الجةةدال )
مةةن الرضةةا عةةن مقةرر أخالقيةةات المه ةةة  اتام خاضة اتبةين متوسةةطات درجةةات كةل مةةن مرتاعةة

لطالبات المعلمات في الدرجة الفلية لمقياا القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس كما ا
العةةدل اكةذلك فةةى بعةدين همةةا )التعةاان مةةع الطةالب االحكمةة فةةى حةل م ةةاكلهم، األمانةة ا  اتةدركه

الرضةةا عةةن مقةةرر أخالقيةةات المه ةةة،  اتفةى عمليةةة التقيةةيم( لصةةال  متوسةةطات الطالبةةات مرتاعةة
 اتام خاضة اتبي ما ال توجد فراق ذات داللة احصائية بةين متوسةطات درجةات كةل مةن مرتاعة

لطالبةات المعلمةات فةي ُبعةةد القةداة الحسة ة التةى ُاحتةةذى مةن االرضةا عةن مقةرر أخالقيةات المه ةةة 
  ذا يدل على عدم تحق  صحة الارن الرابع.، اهبها

ال تائج إلى طبيعة ال اس الب رية االتي تميةل إلةى الحكةم علةى شةيئا  هذ اتعزد الباحثة 
مةا ب ةةاءا علةى نتائجةةه ال هائيةةة، فحية  أن الرضةةا عةن المقةةرر هةةو ميةل شةةعورد اآراء امعتقةةدات 

م التفلياةةات ااالختبةةار الاصةةلي تتفةون نتيجةةة عوامةةل تتمثةةل فةةي كةةم الجةةزء المقةرر مةةن المةةادة اكةة
اال هةائي امةدى صةعوبتهم ادرجةة الطالةب فةى االعمةةال الاصةلية االدرجةة الفليةة فةي المةادة؛ لةةذلك 
فالرضا عن المقرر يتدار بدرجة كبير بتقييم عضو هيئة التدريس للطالب اكم اطبيعة االن طة 

جيةه كةل الطةالب المتعثةرين؛ التى اكلف بها الطالب احل م ةاكل الطةالب المتعلقةة بةالمقرر اتو 
تع ةي قيمةةه االخالقيةةة فةةي  عضةةو هيئةةة التةةدريس الدى انتيجةة ألن القةةيم األخالقيةةة التدريسةةية لة

عرن المادة العلمية بيخالص اا الت وع في ت االها فقةع، الف هةا تتضةمن الجةزء االكبةر المتمثةل 
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تقيةةيمهم، لةةذلك اهةةرت  فةي التعةةاان مةةع الطةةالب االحكمةة فةةي حةةل م ةةاكلهم ااالمانةةة االعةدل فةةي
 اتعضو هيئة التدريس طبقا لمرتاعةدى الاراق في ال تائج المتعلقة بالقيم االخالقية التدريسية ل

 الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة. اتام خاض
الثاني في الدراسة الحاليه من أن قيم التعاان  ارنايؤكد ذلك، ما أسارت ع ه نتائج ال

كلهم اقةةيم االمانةةة االعةةدل فةةي عمليةةة التقيةةيم مةةن أبعةةاد القةةةيم مةةع الطةةالب االحكمةةة فةةي حةةل م ةةا
عضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات جةاءا فةي الترتيةب دى االخالقية التدريسية ل

بعد قيم القداة الحس ه، اذلك إن دل فيدل على اختالف االستجابات بين الطالبات في القيمتةين 
معت اغلب االستجابات للطالبات على قيمةة القةدا  الحسة ة لةذلك لعضو هيئة التدريس؛ بي ما اج

 جاءت في المرتبة االالى لقيم عضو هيئة التدريس.
 اتام خاضةةة اتاعلةةى الجانةةةب االخةةر، تةةةرى الباحثةةة ان عةةةدم اهةةور فةةةراق بةةين مرتاعةةة

 عضو هيئة التدريس كما تدركهادى الرضا عن المقرر في قيمة القداة الحس ة التي احتذى بها ل
الطالبات المعلمات يرجع إلةى طبيعةة هةذ  القيمةة طبقةا للدراسةة الحاليةة االتةي التعكةس أد مع ةى 
عن التقييم للطالبات الذد يؤار بدار  في الرضا عن المقرر كما سب  ذكر ؛ الف ها تعكس القداة 
الحسة ة لعضةةو هيئةةة التةةدريس مةةن حيةة  طريقةة عرضةةه للمةةادة العلميةةة بةةاخالص اتواضةةعه مةةع 

ب االتزامةةةه بمواعيةةةد المحاضةةةرات، االمةةةر الةةةةذى أسةةةار ع ةةةه نتةةةائج الاةةةرن الثةةةانى للدراسةةةةة الطةةةال
الحاليةة مةةن احةتالل تلةةك القيمةة للمرتبةةة االال اعةةدم اهةور فةةراق فةي نتةةائج الاةرن الرابةةع بةةين 

 الرضا عن المقرر في قيمة القداة الحس ة. اتام خاض اتمرتاع

 ا:  اخلامس ومناقشتها وتفسريهفرض نتائج ال -5
بين متوسطي درجةات على: ال توجد فراق ذات داللة احصائية  الخامس الفرضينص 

عضةو هيئةة دى ألبعاد الارعية االدرجةة الفليةة لمقيةاا القةيم األخالقيةة لةافى الطالبات المعلمات 
الختبةار صةحة الاةرن تةم اسةتخدام ا  لهةن. االكةاداميترجةع إلةى التخصةص كمةا تةدركها التةدريس 

لةةدى الةةثالث مجموعةةات )المجموعةةة  (One Way Anova)لتبةةاين االحةةادى(اختبار)تحليةل ا
األالةةى )اإلعاقةةةة السةةةمعية( )المجموعةةة الثانيةةةة )اإلعاقةةةة العقليةةة( )المجموعةةةة الثالثةةةة )اضةةةطراب 

 ايمكن توضي  ذلك من خالل الجداال التالية:طيف التوحد((، 
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  اعضو هيئة التدريس كما تدركه دى( اإل صاء الوصفى للقيم األخالقية التدريسية ل27جدول )
 الطالبامل ااعلمامل طبقًا للتخصص )اإلعاقة السمعية/ اإلعاقة العقلية / اضطراب طيف التو د(

 االحنراف ااعيارى ااتوسط العدد جمموعامل الدراسة مقياس القيم األخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس

 التعاون مع الطالب واحلكمة فى  ل مشاكلهم

 1.499 14.8696 46 عاقة مسعيةإ
 1.6077 15.3429 35 إعاقة عقلية

 1.4697 14.9688 32 اضطراب طيف التو د

 القدوة احلسنة التى حيتذى بها
 0.6655 11.8478 46 إعاقة مسعية
 0.6920 11.8571 35 إعاقة عقلية

 0.6278 11.8438 32 اضطراب طيف التو د

 قييماألمانة والعدل فى عملية الت
 0.87504 6.8913 46 إعاقة مسعية
 0.9321 7.3143 35 إعاقة عقلية

 0.7822 6.9688 32 اضطراب طيف التو د

 الدرجة الكلية للمقياس
 2.389 33.6087 46 إعاقة مسعية
 2.769 34.514 35 إعاقة عقلية

 2.121 33.781 32 اضطراب طيف التو د

 ادى لدراسة الفروق بني متوسطامل األبعاد الفرعية (.نتائج حتليل التباين اال 28جدول )
 هيئة التدريس  عضودى والدرجة الكلية اقياس القيم األخالقية ل

 (.113كما تدركها الطالبامل ااعلمامل ترجع إىل التخصص النوعى هلن )ن=
عضو دى متغري القيم األخالقية التدريسية ل

 هيئة التدريس
جمموع  مصدر التباين

 ااربعامل

امل درج
 احلرية

متوسط 
 ااربعامل

النسبة 
 الفائية

 الداللة

 التعاون مع الطالب واحلكمة فى  ل مشاكلهم

 2.353 2 4.707 بني اجملموعامل
1.011 

 غري دالة
(0.367) 

 2.328 110 256.072 داخل اجملموعامل
  112 260.779 امجاىل

 القدوة احلسنة التى حيتذى بها
 0.002 2 0.003 بني اجملموعامل

 غري دالة 0.004
 0.440 110 48.439 داخل اجملموعامل (0.996)

  112 48.442 امجاىل

 األمانة والعدل فى عملية التقييم
 1.905 2 3.811 بني اجملموعامل

 غري دالة 2.526
(0.085) 

 0.754 110 82.968 داخل اجملموعامل
  112 86.779 امجاىل

 الدرجة الكلية للمقياس
 8.699 2 17.398 جملموعاملبني ا

 غري دالة 1.456
 5.974 110 657.168 داخل اجملموعامل (0.238)

  112 674.566 امجاىل
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 (: أنةةه التوجةد فةراق ذات داللةة إحصةةائية فةى االبعةاد  الارعيةةة28يتضة  مةن الجةدال )
ت المعلمةةةات الطالبةةا اعضةةةو هيئةةة التةةدريس كمةةةا تةةدركهدى لمقيةةاا القةةيم األخالقيةةةة التدريسةةية لةة

)التعاان مع الطالب االحكمة فى حل م اكلهم/ القداة الحس ة التةىُ احتةذى بهةا/ األمانةة االعةدل 
، اهةذا يةدل علةى للطالبةات الكةاداميفى عملية التقييم( االدرجة الفلية لةه ترجةع إلةى التخصةص ا

  تحق  صحة الارن الخامس.
عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس القةةةائم  ال تيجةةةة اترجعهةةةا إلةةةى عةةدم اخةةةتالف هةةةذ اتاسةةر الباحثةةةة 

بتدريس مقرر أخالقيات المه ة طبقا للتخصصةات، الفةن يةتم تفليةف عضةو هيئةة تةدريس ااحةد 
من قبل قسم التربية الخاصة لتدريس مقرر أخالقيات المه ة لجميع تخصصات التربية الخاصة 

ئة التدريس من اعاقة سمعية ااضطراب طيف التوحد ااعاقة عقلية اغيرهم، لذلك فقيم عضو هي
 االخالقية التدريسية كما تدركها الطالبات المعلمات تفون ااحد  لجميع التخصصات.

عضو هيئةة دى ال تيجة من عدم اجود فراق في القيم االخالقية التدريسية ل هذ ايدعم 
التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات ترجع للتخصصات ال وعيه لهن، ما أسارت ع ه نتيجةة 

عضةةو هيئةةةة دى ال مةةن ارتاةةاع مسةةةتوى القةةيم االخالقيةةة التدريسةةية اجميةةةع أبعادهةةا لةةالاةةرن األ
التدريس القائم بتدريس مقرر أخالقيات المه ة كما تدركها جميع الطالبات المعلمات بقسم التربية 

 الخاصة بجميع تخصصاتهن.
عدم اجود ( من 2011 تيجة، ما أسارت ع ه نتيجة دراسة العتيبي، م صور)هذ  الايتا  مع 

 عضو هيئة التدريس تعزد للتخصص األكادامي.دى فراق ذات داللة احصائية في القيم األخالقية ل
 السادس ومناقشتها وتفسريها: فرضنتائج ال -6

توجد فراق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  ال على: السادس فرضينص ال
لطالبةات المعلمةات بقسةم التربيةة من ا( الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة ات/ م خاضات)مرتاع

االختبار صحة  لديهن.المه ية الخاصة في األبعاد الارعية االدرجة الفلية لمقياا الفاااات األخالقية 
 ( يوض  ذلك تاصيالً:29االجدال ) ،لدى عي تين مستقلتين (T-test)الارن تم استخدام اختبار)ت( 

  املومنخفض املق بني متوسطامل درجامل كل من مرتفع(: نتائج اختبار)مل( لداللة الفرو29جدول )
 لديهن.ااهنية الرضا عن مقرر أخالقيامل ااهنة للطالبامل ااعلمامل يف الكفايامل األخالقية 

 مقياس الكفايامل األخالقية
 ااهنية

 (31%( )ن= 27منخفضي الرضا عن ااقرر ) (31%( )ن= 27مرتفعي الرضا عن ااقرر )
 قيمة )مل(

 االحنراف ااعياري ااتوسط احلسابي االحنراف ااعياري حلسابيااتوسط ا
الصااافامل األخالقياااة للطالباااامل   

 **4.173- 2.5311 23.8387 2.9322 26.7419 ااعلمامل

عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب 
 **3.078- 3.4993 30.6129 0.91923 32.6129 ذوي اال تياجامل اخلاصة

أساار عالقااة الطالبااامل ااعلمااامل ب 
 *2.396- 4.4388 27.354 1.379 29.3548 ذوي اال تياجامل اخلاصة

عالقاااااة الطالباااااامل ااعلماااااامل  
 **3.816- 3.3957 20.7419 2.8367 23.774 لتدريب اايدانيبزميالتهن فى ا

 **4.041- 12.1376 102.55 6.3291 112.48 الدرجة الكلية للمقياس
 (0.05ال عند مستوى داللة  (  *(: د0.01 **(: دال عند مستوى داللة  
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( 0.01(: أنةه توجةةد فةراق ذات داللةة إحصةةائية )ع ةد مسةةتوى 29يتضة  مةن الجةةدال )
الرضةةةةا عةةةن مقةةةةرر أخالقيةةةةات المه ةةةةة  اتام خاضةةةة اتبةةةين متوسةةةةطات درجةةةةات كةةةةل مةةةن مرتاعةةةة

لةةةديهن افةةةى أبعةةةاد المه يةةةة للطالبةةةات المعلمةةةات فةةةي الدرجةةةة الفليةةةة لمقيةةةاا الفاااةةةات األخالقيةةةة 
اات األخالقيةة للطالبةات المعلمةات، عالقةة الطالبةات المعلمةات بةالطالب ذاد االحتياجةات )الصة

فةةراق ذات  (، بي مةةا توجةدلتةةدريب الميةدانيالخاصةة، عالقةة الطالبةةات المعلمةات بةةزميالتهن فةى ا
 اتام خاضةةة ات( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات كةةل مةةةن مرتاعةةة0.05داللةةة إحصةةةائية )ع ةةةد مسةةتوى 

ات المه ة للطالبةات المعلمةات فةي ُبعةد عالقةة الطالبةات المعلمةات بدسةر الرضا عن مقرر أخالقي
 اتذاد االحتياجةةةات الخاصةةةةة، اجميةةةةع الاةةةةراق لصةةةال  متوسةةةةطات الطالبةةةةات المعلمةةةةات مرتاعةةةة

  ، ، اهذا يدل على عدم تحق  صحة الارن السادا.الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة
الرضا عن مقرر أخالقيات المه ة  اتمرتاعال تيجة اترجعها إلى أن  هذ تاسر الباحثة و

اكةن أكثةر سةعيا إلةى االهتمةام بمةا يةتم شةةرحه خةالل المقةرر، اأكثةر حرصةا علةى القيةام باالن ةةطة 
المطلوبةه ااالستاسةةار عةةن االجةةزاء الغامضةةة فةةي المقةرر، اذلةةك سةةعيا مةة هن لترسةةي  المعلومةةات 

صةا علةى االسةتاادة مةن الزيةارات الميدانيةة ال ظرية ااالستاادة م ها في ال احية العمليةة، اأكثةر حر 
المستمر  لمعاهد امراكز التربية الخاصةة اتطبية  مةايتم دراسةته فةى مقةرر أخالقيةات المه ةة علةى 

 أرن الواقع، األمر الذد اسهم في اكسابهن للفاااات األخالقية المه ية بجميع أبعادها. 
ن الطالبات المعلمات بقسم الرضا عن المقرر م اتالفن على الجانب االخر، فم خاض

التربية الخاصة اكن دائما م تقدات ألجزاء المقرر اموضوعاته، اكثيرات ال كوى من صعوبة المادة 
يهتمن بالزيارات الميدانية لمعاهد امدارا التربية الخاصة، بل  العلمية اكثرة التفلياات بالمقرر، اال

اانعدام أداارهن في التااعل مع الااعليات  في الغالب اكن أكثر الطالبات غيابا من المحاضرات
ااالن طة التي تقام بالتعاان مع عضو هيئة التدريس للمقرر امراكز التربية الخاصة خالل تدريس 

 المقرر، االمر الذد يؤار بدارها على مستوى اكتسابهن للفاااات االخالقية المه ية اأبعادها. 
ة الاةرن الرابةةع مةن عةدم اجةةود فةرق بةةين ال تيجةة، مةةا أسةارت ع ةه نتيجةة هةةذ كمةا يةدعم 

الرضةةا عةةةن المقةةرر فةةي إدراكهةةن للقةةةيم االخالقيةةة التدريسةةية لعضةةو هيئةةةة  اتام خاضةة اتمرتاعةة
التدريس، احي  أن نتيجة الارن الثال  أابتت اجةود عالقةة بةين القةيم االخالقيةة لعضةو هيئةة 

 اتك فعةدم اجةود فةراق بةين مرتاعةالتدريس االفاااات االخالقية المه ية للطالبةات المعلمةات، لةذل
الرضا عن المقرر في القةيم االخالقيةة التدريسةية لعضةو هيئةة التةدريس يةوحى بعةدم  اتام خاض

الرضةا عةن المقةرر، اذلةك مةا  اتام خاضة اتاجود ناس الاةراق فةي الفاااةات االخالقيةة لمرتاعة
 ية.أسارت ع ه نتيجه ذلك الارن ادعمت نتيجة الارن الرابع للدراسة الحال
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ايؤكد دار مقرر أخالقيات المه ة في اكساب الطالبات المعلمات للفاااات األخالقية ما 
( من ضرارة االهتمام بمقرر أخالقيات المه ة اتضمي ه في برامج 2017أشار إليه دااد، سليمان)

هذا إعداد معلم التربية الخاصة، إلى جانب االهتمام بتقويم ما اكتسبه الطالب المعلمين من خالل 
 المقرر من كاااات أخالقية تؤهلهم أخالقيا للتدريس االتعامل مع ذاد االحتياجات الخاصة.

 السابع ومناقشتها وتفسريها: فرضنتائج ال -7
علةى: ال توجةد فةراق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطي درجةات  السدا   فرضينص ال

 الكةةةاداميجةةع إلةةى التخصةةص اتر  المه يةةةالطالبةةات المعلمةةات علةةى مقيةةاا الفاااةةات األخالقيةةة 
 One Way)الاةرن تةم اسةتخدام اختبار)تحليةةل التبةاين االحةادى(هةةذا الختبةار صةحة . ا لهةن

Anova) اضةةةةطراب طيةةةةةف  - اإلعاقةةةةة العقليةةةةة - لةةةةدى الةةةةثالث مجموعةةةةات )اإلعاقةةةةة السةةةةةمعية
 ايمكن توضي  ذلك من خالل الجداال التالية:التوحد(، 

 للطالبامل ااعلمامل ااهنية امل األخالقية ( اإل صاء الوصفى للكفاي30جدول )
 (اضطراب طيف التو د اإلعاقة السمعية/ اإلعاقة العقلية /هلن ) كادميطبقًا للتخصص اال
 االحنراف ااعيارى ااتوسط العدد جمموعامل الدراسة للطالبامل ااعلماملااهنية مقياس الكفايامل األخالقية 

 فامل األخالقية للطالبامل ااعلماملالص
 2.3027 24.826 46 إعاقة مسعية
 2.7979 25.371 35 إعاقة عقلية

 2.5016 25.00 32 اضطراب طيف التو د

 عالقة الطالبامل ااعلمامل بالطالب ذوي اال تياجامل اخلاصة
 2.872 31.543 46 إعاقة مسعية
 1.5867 32.200 35 إعاقة عقلية

 1.6848 32.00 32 اضطراب طيف التو د

 بأسر ذوي اال تياجامل اخلاصة لماملااع
 3.579 28.108 46 إعاقة مسعية
 1.9583 29.400 35 إعاقة عقلية

 1.4810 29.250 32 اضطراب طيف التو د

 تدريب اايدانيعالقة الطالبامل ااعلمامل بزميالتهن فى ال
 2.7222 21.5217 46 إعاقة مسعية
 3.0711 22.2571 35 إعاقة عقلية
 2.9565 2.9688 32 تو داضطراب طيف ال

 الدرجة الكلية للمقياس
 9.7388 106.00 46 إعاقة مسعية
 7.522 109.00 35 إعاقة عقلية

 6.9826 107.22 32 اضطراب طيف التو د



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 77 

 (.نتائج حتليل التباين اال ادى لدراسة الفروق بني متوسطامل األبعاد الفرعية 31جدول )
 (.113خالقية هلن ترجع إىل التخصص النوعى هلن )ن=والدرجة الكلية اقياس الكفايامل األ

 مصدر التباين ااهنيةمتغري الكفايامل األخالقية 
جمموع 
 ااربعامل

درجامل 
 احلرية

متوسط 
 ااربعامل

النسبة 
 الفائية

 الداللة

 الصفامل األخالقية للطالبامل ااعلمامل

 2.999 2 5.999 بني اجملموعامل
0.472 

 غري دالة
(0.625) 

 6.353 110 698.780 موعاملداخل اجمل
  112 704.779 امجاىل

 عالقة الطالبامل بالطالب وى اال تياجامل اخلاصة
 4.626 2 9.252 بني اجملموعامل

0.934 
 غري دالة

(0.396) 
 4.955 110 545.013 داخل اجملموعامل

  112 554.265 امجاىل

 اصةعالقة الطالبامل ااعلمامل بأسر ذوى اال تياجامل اخل
 20.474 2 40.949 بني اجملموعامل

2.907 
 غري دالة

(0.059) 
 7.044 110 774.857 داخل اجملموعامل

  112 815.805 امجاىل

 عالقة الطالبامل ااعلمامل بزميالتهن باادرسة
 14.071 2 28.142 بني اجملموعامل

1.673 
 غري دالة

(0.192) 
 8.410 110 925.133 داخل اجملموعامل

  112 953.274 مجاىلا

 الدرجة الكلية للمقياس
 103.950 2 207.900 بني اجملموعامل

1.484 
 غري دالة

(0.231) 
 70.033 110 7703.640 داخل اجملموعامل

  112 7911.540 امجاىل

 (: أنه التوجةد فةراق ذات داللةة إحصةائية فةى االبعةاد  الارعيةة 31يتض  من الجدال )
 -للطالبات المعلمات )الصاات األخالقية للطالبات المعلماتالمه ية األخالقية لمقياا الفاااات 

عالقةة الطالبةات المعلمةات بدسةر  -عالقة الطالبات المعلمات بةالطالب ذا االحتياجةات الخاصةة
( االدرجةة تةدريب الميةدانيعالقةة الطالبةات المعلمةات بةزميالتهن فةى ال -ذا االحتياجةات الخاصةة

  ، اهذا يدل على تحق  صحة الارن السابع.إلى التخصص ال وعى للطالباتالفلية له ترجع 
ال تيجة إلى عدم اختالف محتوى مقرر أخالقيات المه ة الةذد اقةوم  هذ تعزد الباحثة ا 

بتدريسةه عضةةو هيئةة التةةدريس المسةئول طبقةةا للتخصصةات، اكةةذلك ااضةا يرجةةع ذلةك إلةةى عةةدم 
المقةرر بةةيختالف التخصصةات، فمقةرر اخالقيةةات  اخةتالف عضةو هيئةة التةةدريس القةائم بتةدريس

المه ة ااحد اعضو هيئة التدريس ااحد لفل التخصصةات الفةن االخةتالف اكةون فةي التفلياةات 
ااحد  في المطلوب الفن تختلةف فةى عي ةة ذاد االحتياجةات الخاصةة المةذكور  فةى  –ااالن طة 
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الخاصةةةة التةةةي تت اسةةةب مةةةةع افةةةي توييةةةع الطالبةةةات علةةةى معاهةةةد امةةةدارا التربيةةةة  -كةةةل تفليةةةف
لتي اسعى المقرر إلى اكسابها للطالبات تتم لمه ية اتخصصاتهن، لذلك فين الفاااات االخالقية ا

بطريقة موحد  الجميةع التخصصةات، االمةر الةذى اسةهم فةى عةدم اجةود فةراق فةي تلةك الفاااةات 
 عية.االخالقية للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة بت وع تخصصاتهن الار 

ال تيجةةةة مةةةن عةةةدم اجةةةود فةةةراق فةةةي الفاااةةةات االخالقيةةةة المه يةةةة للطالبةةةةات  هةةةذ  ايةةةدعم

المعلمات بقسم التربية الخاصة ترجع للتخصصات ال وعيه لهن، ما أسارت ع ةه نتيجةة الاةرن 
الثةاني مةةن ارتاةةاع مسةتوى الفاااةةات االخالقيةةة اجميةع أبعادهةةا للطالبةةات المعلمةات بقسةةم التربيةةة 

 ميع تخصصاتهن.الخاصة بج
ال تيجة، ما أسارت ع ةه نتيجةة الاةرن الخةامس مةن عةدم اجةود فةرق فةي  هذ كما يدعم 

إدرا  الطالبةات المعلمةةات للقةيم االخالقيةةة التدريسةية لعضةةو هيئةة التةةدريس ترجةع لتخصصةةاتهن 

ال وعيةة، احية  أن نتيجةة الاةرن الثالة  أابتةت اجةود عالقةة بةين القةيم االخالقيةة لعضةو هيئةة 
دريس االفاااةةةات االخالقيةةةة المه يةةةة للطالبةةةات المعلمةةةات، لةةةذلك فعةةةدم اجةةةود فةةةراق فةةةي القةةةيم التةةة

االخالقية التدريسية لعضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات ترجع للتخصص ال وعي 
لديهن يوحى بعةدم اجةود ناةس الاةراق فةي الفاااةات االخالقيةة المه يةة ترجةع للتخصةص ال ةوعى 

 ذلك ما أسارت ع ه نتيجه ذلك الارن ادعمت نتيجة الارن الرابع للدراسة الحالية.لديهن، ا 
ييةةدان، ا حمةد، شةيماء ماتتتاة  مةع نتةائج الدراسةةة الحاليةه، مةا أسةةارت ع ةه نتةائج دراسةةة 

( مةن عةدم اجةةود فةراق فةي الفاااةات األخالقيةة الاليمةة للطةةالب 2019مةراد اعبةدالاتاح، هةدى )

( مةةن عةةةدم 2006أسةةارت ع ةةةه نتةةائج دراسةةةة العبةةدالعزيز، م يةةةر  ) ترجةةع للتخصةةةص، اكةةذلك مةةةا
اجود فراق دالة احصائيا في التزام المعلمات بدخالقيات المه ة مةن اجهةة نظةر المةديرات تعةزى 

كمةةةا اتاقةةةةت أاضةةةا نتةةةائج دراسةةةة عبةةةةدالاتاح، ييصةةةل االسةةةويدى، عائ ةةةةة  للتخصةةةص االكةةةادامي.
لحاليةةةةة فةةةةةى عةةةةةدم اجةةةةود فةةةةةراق دالةةةةة احصةةةةةائيا فةةةةةى ( مةةةةع الدراسةةةةةة ا2000) االقريةةةةوتي، إبةةةةةراهيم

 الممارسات االمهارات الواجب توافرها في معلم التربية الخاصة
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ضرارة التطبي  العملي لمحتوى مقرر أخالقيات المه ة في ناس المستوى الدراسي التى  -1
اعةدم االنتظةار بةذلك التطبية  إلةى المسةةتوى  تةدرا ييةه للطةالب بقسةم التربيةة الخاصةةة،

 الثامن اا ما اعرف بمستوى التدريب الميداني.
االهتمام بالوين ال سبي لمحتوى موضوعات مقرر أخالقيةات المه ةة المقةدم لطةالب قسةم  -2

التربيةةةةةة الخاصةةةةةةة، اعةةةةةدم التركيةةةةةةز ااالهتمةةةةةام بموضةةةةةةوعات معي ةةةةةة علةةةةةةى حسةةةةةاب بةةةةةةاقي 
 الموضوعات بالمقرر.

أن ال تةةةائج اابتةةةت عةةدم اجةةةود فةةةراق فةةةي الفاااةةات االخالقيةةةة المه يةةةة طبقةةةا بةةالرغم مةةةن  -3
للتخصصةات ال وعيةة؛ إال أن الباحثةةة تتب ةى االتجاهةات الم اداةةة باعةداد ميثةاق أخالقةةي 
فئةود يتعلةة  بكةةل فئةة مةةن فئةةات التربيةة الخاصةةة بجانةةب الميثةاق االخالقةةي العةةام لمعلةةم 

 التربية الخاصة.
اء هيئةة التةدريس القةائمين بتةدريس مقةرر أخالقيةات المه ةة تبعةا ضةرارة الت ةوع فةي أعضة -4

لت ةةوع التخصصةةةات االكاداميةةةة للطةةةالب بقسةةةم التربيةةة الخاصةةةة، اعةةةدم االقتصةةةار علةةةى 
عضو هيئة تدريس ااحد يدرا المقرر لجميع الطالب بكافة تخصصاتهم الارعية، ممةا 

قيام باالن طة اال مذجةة يتي  مزيد من االستاادة للطالب في ناس مجال التخصص، اال
لمواقةةةف فةةةةي مجةةةةال التخصةةةةص، اطةةةةرح العديةةةةد مةةةةن االسةةةةئلة ااالستاسةةةةارات فةةةةي مجةةةةال 

 التخصص التى تزيد من ااراء الخبر  العلمية للطالب في مجال التخصص.

فعاليةةةةةة برنةةةةةةامج انتقةةةةةائي فةةةةةةي تحسةةةةةين الفاااةةةةةةات األخالقيةةةةةة للطالبةةةةةةات المعلمةةةةةات بقسةةةةةةم  -1
 التربية الخاصة.

القةةةيم االخالقيةةةةة التدريسةةةية لالسةةةةتاذ الجةةةامعي مةةةةن اجهةةةة نظةةةةر أعضةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس  -2
 االطالب بقسم التربية الخاصة.

تصةور مقتةةرح تطةةويرد ألسةاليب اطةةرق ت ميةةة الفاااةةات االخالقيةة لطةةالب قسةةم التربيةةة  -3
 الخاصة كما يدركها أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة.

بالفاااةةةةةات االخالقيةةةةة لمعلةةةةةم التربيةةةةةة الخاصةةةةة فةةةةةي ضةةةةوء خصةةةةةائص فئةةةةةات ذاد قائمةةةةة  -4
 االحتياجات الخاصة.
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 أواًل: ااااااراجااااع العااااربيااااة:
(. الفاااةةةةات األخالقيةةةةةة االتدريسةةةةية الاليمةةةةة لمعلمةةةةةي ذاد 2019أحمةةةةد، م يةةةةرة سةةةةالمة أبةةةةةو ييةةةةد)

المجلةةةةة الداليةةةةة للعلةةةةوم التربويةةةةةة هم بم طقةةةةةة القصةةةةيم. االعاقةةةةة الافريةةةةة مةةةةن اجهةةةةة نظةةةةر 
 .54-12، 24اال اسية، 

مجلةةةةة التطةةةةةوير (. رؤيةةةةةة معاصةةةةرة العةةةةداد معلةةةةم التربيةةةةةة الخاصةةةةة. 2012إمةةةةام، محمةةةةود محمةةةةد)
 .36-32، (68)10التربود، 

(. كاااةات أداء عضةوات هيئةة التةدريس بجامعةة أم القةرى مةن اجهةة 2005األسمر، م ى حسةن)
 .175-131، 7مجلة العلوم التربوية، البات. نظر الط

(. ااقع توافر الفاااات االخالقية االساسية 2018البابطين، عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن سعود)
لةةدى عضةةو هيئةةة التةةدريس مةةن اجهةةة نظةةر طةةالب كليةةة التربيةةة بجامعةةة الملةةك سةةةعود. 

 .550-514، (177)1مجلة التربية جامعة االيهر، 
أخالقيات المه ة في االسةالم اتطبيقاتهةا فةي أنظمةة المملفةة العربيةة (. 2009)الحميدان، عصام
 . الريان: العبيكان لل  ر االتوييع.السعوداة

(. األخالقيات المه ية لالستاذ الجامعي اانعكاستها على 2012السعداة، حمد  ب ت حمد بن هالل)
 .108-77، (1)18عية، دراسات تربوية ااجتماالمؤسسة االكادامية: دراسة تحليلية. 

(. برنةةةةامج 2015ال ةةةخص، عبةةةدالعزيز السةةةيد، اخةةةراية، يهةةةرة فةةةرا سةةةعد، االتهةةةامي، السةةةيد اةةةس)
مجلةةة كليةةةة تةةدريبي مقتةةرح لت ميةةة الفاااةةات المه يةةة اال خصةةةية الاليمةةة لمعلمةةى الصةةم. 

 .679-595، (39)1التربية بعين شمس، 
ت المرحلتين المتوسطة االثانوية فةي المةدارا (. مدى التزام معلما2006العبدالعزيز، م ير  عيد)

مجلةةةة الحكوميةةة بمدي ةةة الريةةان بدخالقيةةات مه ةةة التعلةةةيم فةةي ضةةوء بعةةق المتغيةةرات. 
 .524-467، (3)22الملك سعود، 

(. الفاااةةات االخالقيةةة االتق يةةة لألسةةتاذ الجةةامعي مةةن اجهةةة 2011العتيبةي، م صةةور بةةن نةةااف)
مجلةةةة كليةةةةة التربيةةةةة لتربيةةةةة فةةةي نجةةةةران االخةةةةرا. نظةةةر أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةدريس بكليتةةةةي ا

 .367-310 (،77)2بالم صورة، 

(. ضةةةةراريات التميةةةةز المؤسسةةةةةي مةةةةن خةةةةالل الفاااةةةةات األخالقيةةةةة لالسةةةةةتاذ 2016الع ةةةةزد، فهةةةةد)
المجلةةةة الجةةامعى مةةن اجهةةةة نظةةر أعضةةاء هيئةةةة التةةدريس بكليةةة التربيةةةة بجامعةةة حائةةل. 

 .116-69، (1)3العربية للجودة االتميز، 
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(.إطةةار مقتةةرح لميثةاق أخالقيةةات المه ةةة ألعضةاء هيئةةة التةةدريس 2010الغامةدد، أحمةةد حمةدان)
، (117)31رسةالة الخلةيج العربةي،بمؤسسات التعليم العةالي بالمملفةة العربيةة السةعوداة. 

157-202. 
دراسةات تربويةة (. المعلةم الجةامعي أداار  اأخالقياتةه المه يةة. 2005القريطي، عبدالمطلب أمين)

 .42-11، (2)11ااجتماعية، 
(. أخالقيات مه ة التعليم فةي الافةر التربةود االسةالمي. 2006المحيميد، عبدالعزيز عبدالرحمن)

، إعةةةةداد المعلةةةةم اتطةةةةوير  فةةةي ضةةةةوء المتغيةةةةرات المعاصةةةةرةاللقةةةاء السةةةة وى الثالةةةة  ع ةةةر: 
 .47-14، الجمعية السعوداة للعلوم التربوية اال اسية

(. حةول ميثةاق األخالقيةةات األكاداميةة اال خصةية لألسةتاذ الجةامعي افةة  2016باشةيوة، حسةين)
م االنسةةةانية م ظةةور الجةةودة ال ةةاملة مةةن اجهةةة نظةةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بكليةةة العلةةو 

المجلةة العربيةةة للجةةودة الجزائةةر.  2ااالجتماعيةة بجامعةةة د.محمةد لمةةين دبةةاغين سةطيف 
 .171-123، (2)3االتميز، 

المةؤتمر السة وى التاسةع : (. إعداد معلم ذاد االحتياجةات الخاصةة. 2003حسن، ناج  محمد )
لوجيةةةةا التعلةةةةيم الجمعيةةةةة المصةةةةرية لتف و  ،تف ولوجيةةةا التعلةةةةيم لةةةةذاد االحتياجةةةةات الخاصةةةة

 .53-51 اجامعة حلوان،
اإلحصاء المتقدم للعلوم التربوية اال اسية ااالجتماعية: (. 2008حسن، عزت عبد الحميد محمد)

 ب ها: دار المصطاى للطباعة االترجمة. "."LISREL 8.8تطبيقات باستخدام برنامج ليزرل 
بيةةةة الخاصةةةة فةةةي ضةةةوء (. خصةةةائص امواصةةةاات معلةةم التر 2017دااد، سةةليمان حمةةةود  محمةةةد)

المجلةةةةةةة الداليةةةةةةة للدراسةةةةةةات التربويةةةةةةة خصةةةةةةائص التالميةةةةةةذ ذاد االحتياجةةةةةةات الخاصةةةةةةة. 
 .34-1، (1)1اال اسية، 
المؤتمر العلمي السابع ع ر: م اهج (. اقافة المعايير االتعليم الجامعي. 2005شحاته، حسن سيد)

 .75-53، 1ق التدريس، الجمعية المصرية للم اهج اطر  ،التعليم االمستويات المعيارية
المةؤتمر العلمةي (. إعةداد معلةم التربيةة الخاصةة بةين الواقةع االمةدمول. 2004شقير، يي ب محمةد)

 .18-1، التاسع: معايير امستويات التعليم الجامعي في مصر
(. االسةةتاذ الجةةامعي االميثةةاق االخالقةةي للم ةةتغلين بعلةةم الةة اس فةةةي 1998طةةه، فةةرا عبةةدالقادر)

 .316-307، (34)8سات ناسية، مجلة درامصر. 
. مه ة التعليم في دال الخليج العربةي(. 1993عبدالجواد، نور الدين، امتولى، مصطاى محمد)

 الريان: مكتب التربية العربي لدال الخليج العربية.

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6591&page=1&from=
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(. درجةةةة 2000عبةةدالاتاح، ييصةةل أحمةةد، االسةةويدد، عائ ةةة عبةةد)، االقريةةوتى، ابةةراهيم أمةةين)
رسات للمهارات الواجب توافرها في المعلم من اجهة نظر معلمةات التربيةة األهمية االمما

 .142-127 (،66)17مجلة شؤان اجتماعية، الخاصة في االمارات. 
القيةةةاا االتقةةةويم التربةةةوى اال اسةةةى اساسةةةياته اتطبيقاتةةةةه (. 2015عةةةالم، صةةةالح الةةةدين محمةةةود)

 . القاهرة: دار الافر العربى.اتوجهاته المعاصرة
 . القاهرة: دار السالم للطباعة اال  ر.(. تربية االاالد في االسالم1992عبد) ناص ) علوان،

(. تقةةةويم األداء االكةةةادامي لعضةةةةو هيئةةةة التةةةدريس فةةةةي 2004غ ةةةيم، أحمةةةد، االيحيةةةود، صةةةةبرية)
 جامعة الملك عبدالعزيز من اجهة نظر الطالب االطالبات.

(. الفاااةةات األخالقيةةةة 2019بةةدالاتاح، هةةدى )ييةةةدان، مةةراد اعا  محمةةد، شةةيماء أحمةةد عبةةدالرياق
االتف ولوجية الاليمة لطالب الدراسات العليا بكليات التربية في مصر على ضوء خبرتي 

مجلةةةةة جامعةةةةة الايةةةةةوم للعلةةةةوم التربويةةةةة اال اسةةةةةية، الوالاةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة اانجلتةةةةةرا. 
4(11) ،295-336. 

م التربيةة الخاصةة بجامعةة الملةك سةعود حةول (. استقصاء آراء طةالب قسة1995هاران، صال )
درجةةة اكتسةةةابهم للفاااةةةات الاليمةةة لتعلةةةيم ذاد االحتياجةةةات الخاصةةة بالمةةةدارا العاداةةةة. 

 .695-681، 155مركز البحوث التربوية، 
(. الصةبغة االبداعيةة لمعلةةم األطاةال ذاد االحتياجةات الخاصةةة 2015هيبةه، يكريةا محمةد يكريةةا)

 .125-107، (65)17مجلة الطاولة العربية، ان نموذجا. هيلين كيلر اآن سوليا
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