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  ٣٤٩  

التعليم العام بأخالقيات المهنة من  مدى التزام معلمي  مدارس@.

@@وجهة نظر مديري المدارس بدولة الكويت @

—‚Ü½a  

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من وجهة  
نظر مديري المدارس بدولة الكويت و عالقته ببعض المتغيرات ، متبعة بذلك المنهج الوصفي  

) فقرة موزعة على ستة محاور  ٣٣التحليلي ، و لتحقيق هذا الهدف تم بناء استبانة تكونت من (
هي : المحور األول : األداء المهني للمعلم ، المحور الثاني : عالقة المعلم بالطالب ، المحور 
الثالث : عالقة المعلم بالمجتمع المدرسي ، المحور الرابع : عالقة المعلم بأولياء أمور المتعلمين 

قة المعلم بالمجتمع ، المحور الخامس : عالقة المعلم بالتقييم و االمتحانات ، المحور السادس : عال
) مديًرا ومديرة من مدارس التعليم العام  ٣٣٨الخارجي . و طبقت األداة على عينة عشوائية ( ن=  

في المراحل التعليمية الثالث (االبتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية) بدولة الكويت.  وأظهرت الدراسة  
مدارس التعليم العام جاء بدرجة مرتفعة  العديد من النتائج أهمها أن االلتزام بأخالقيات المهنة في  

) . أما محاور الدراسة الستة فقد كانت على النحو التالي : جاء  ٢٫٥٠حيث بلغ المتوسط الحسابي (
)  ٢٫٦٩محور (عالقة المعلم بالتقييم و االمتحانات) في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مرتفع بلغ (

فيما جاء محور ( عالقة المعلم بالمجتمع الخارجي  و هو أكبر محاور الدراسة من حيث المتوسط،  
) في المرتبة الثانية , وجاء محور (عالقة المعلم بالمجتمع المدرسي ) في المرتبة الثالثة ،  و جاء  
محور ( عالقة المعلم بأولياء أمور المتعلمين ) في المرتبة الرابعة،  و جاء محور (األداء المهني 

الخام المرتبة  السادسة و للمعلم) في  المرتبة  ) في  بالطالب  المعلم  ، و جاء محور ( عالقة  سة 
) . وأظهرت النتائج أيضا  ٢٫٣٩األخيرة؛ حيث كان أقل متوسط من نصيب هذا المحور و كان ( 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير(الجنس) لصالح المديرات ، 
د فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقاً لمتغير(المؤهل  كما أظهرت النتائج عدم وجو

الدراسة وفقا لمتغير  أفراد عينة  ، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  العلمي) 
الخبرة في مجال اإلدارة في جميع محاور الدراسة ما عدا محور األداء المهني ، حيث تبين وجود 

الخبرة في مجال اإلدارة لصالح ذوى  فروق ذات داللة إحصائي المهني تبعًا لمتغير  ة في األداء 
) سنوات ، حيث يرتفع تقديرهم ألخالقيات األداء المهني مقارنة بذوي الخبرة  ١٠الخبرة أكثر من ( 

األقل . كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقاً لمتغير(المنطقة 
لتابعة لها المدرسة) وكانت لصالح منطقتي األحمدي والجهراء التعليمية . كما لم تجد التعليمية ا

 الباحثة فروقا ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير( المرحلة التعليمية للمدرسة) . 

  

…a†����Çg@@ê�àÈÛa@‰bàİÛa@Öë‹Šß@�ŠÐß@ô†ã@@gÒaŠ‘@ïšîßŠÛa@Ýj©@†Ûb�@N…@@@@@ @
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  ٣٥٠  

  مشكلة الدراسة: 

إن الدور الذي يقوم به المعلم في تربية وتعليم األجيال وتنشئتهم تنشئة صالحة تقوم على 
تهذيب واالحترام والتعامل اإلنساني واألخالقي دور كبير ال يمكن ألحٍد أن ينكر أهميته ، وخاصة  ال

في ضوء االنتشار الواسع لمظاهر العولمة والثورة المعلوماتية والتفجر المعرفي والتكنولوجي و 
  ازدياد الرقابة المجتمعية على مؤسسات الدولة وخاصة التربوية منها. 

خاص يعد عنصرا أساسيا في العملية التربوية لما يقوم به من مسؤوليات فالمعلم بشكل  
مختلفة ملقاة على عاتقه ، األمر الذي جعل أفراد المجتمع يضعون ثقتهم به ، فعليه أن يتعامل مع  

  جميع أطراف العملية التربوية على أساس من األخالق الفاضلة . 

عليه والت   الباحثةترى    وتأسيساً  التقصي  معلمي ضرورة  التزام  مدى  والبحث عن  ثبت 
مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من وجهة نظر مديري المدارس بدولة الكويت للوقوف على  

محدودية االهتمام العلمي واألكاديمي بتناول  عمق المشكلة وحقيقتها من ناحية، ومن ناحية أخرى ل
لباحثة ، مما يؤكد ذلك سعيها وبحثها،  متغيرات هذا الموضوع في دولة الكويت، في حدود علم ا

من حيث التناول    ِجدَّة الموضوع  ومن ذلك تبين لها أهمية تفحص متغيرات الدراسة، باإلضافة إلى
 العلمي والبحثي.

  أهمية الدراسة: 

الذي  األمر  تقديره  واحترامه وحسن  العمل  تقديس  من  تنبع  المهنة  أخالقيات  أهمية  إن 
ينعكس على إتقان العمل ومراعاة حق هللا فيه، ومن ثم الوالء للمؤسسة والذي يتمثل في تجنب  
القصور وإتمام العمل على الوجه الصحيح بعيداً عن السلوكيات غير المنضبطة والتي غالباً ما  

تدني مستوى المؤسسة، ألن األخالقيات ال تقتصر على العالقات اإلدارية أو االجتماعية   تساهم في 
  أو الفردية فقط ، بل تشمل العمل نفسه . 

وإذا كان ألخالقيات المهنة هذه األهمية العظمى في المؤســـســـات والمنظمات، فإنه من 
ــيما المعل  باب أولى أن تكون لها أهمية خاصــة في مجال التعليم مين ِلما لهم من دور كبير في الس

و ال شـك   أبعادها بجميع اإلنسـان شـخصـية بناء إلى تنشـئة األجيال وتربيتهم. فمهنة التعليم تهدف
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ـــكل كبير في تربـية  المعلم يقوم ـبه اـلذي في أن اـلدور  المتعلمين، وهـنا تبرز األخالقيؤثر بشــ

من هنا تهدف هذه الدراســة إلى   األخرى.  والمهن  منها في وضــرورة أهمية أكثرللمعلم   المهنية
  إبراز أهمية أخالقيات مهنة التعليم و الوقوف على جوانب القصور في أخالقيات المعلمين.  

ــها طبيعة مهنته المتمثلة  ــؤوليات التي تفرضـ ويقع على المعلم الكثير من األعباء و المسـ
برمتها،  والتي ســتظهرها محاور هذه الدراســة .  في عالقته بطالبه و مجتمعه والعملية التعليمية  

ــئول عن تـقدم  ــؤول عن ترقـية المتعلم وتنميـته علمـياً، واجتـماعـياً وخلقـياً، و هو مســ ـفالمعلم مســ
مجتمعه في مجال تخصــصــه العلمي.  وهو أمام هذه المســؤوليات المتعددة يحتاج إلى أن يدرك  

على تفعيلها بـشكل مناـسب كي تـساعده على أداء    أهمية أخالقيات مهنة التعليم و يلتزم بها، ويعمل
تلك المســؤوليات المختلفة ، ألن من يقحم نفســه في ميدان التعليم من دون إعداد مهني متكامل ال 

عن تخلف المجتمع   يـستطيع أن يفيد نفـسه فـضال عن مجتمعه،  وليس هذا فحـسب بل يُعَدُّ مـسؤوالً 
أهمية أخالقيات مهنة التعليم، فالطالب المعلم عليه  . و من هنا تتـضح  يحاـسب على ذلكوينبغي أن  

أن يدرك هذه المســــؤوليات ويعد نفســــه إعدادا مهنياً وثقافياً، وأكاديمياً، وخلقياً قبل االلتحاق في 
  مهنة التعليم. 

أهمية هذه الدراسة تنبع من أنها تفصل في تحديد أنواع أخالقيات المهنة التي ينبغي    إن
م بها. و تظهر أهمية الدراسة أيضا من حاجة القائمين على التربية و التعليم إلى  على المعلم االلتزا 

معرفة مدى التزام المعلمين في مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة، فمن خالل هذه الدراسة  
يتضح لنا أي جانب ذاك من جوانب أخالقيات مهنة التعليم الذي يلتزم فيه المعلمون في الميدان  

وي ، حيث يمكن اإلستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع برامج تطويرية لجوانب أخالقيات الترب
  مهنة التعليم من خالل ماتقدمه الباحثة من توصيات و مقترحات .

  أهداف الدراسة: 

  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي : 

العام   -  التعليم  مدارس  معلمي  التزام  مدى  على  أدائهم التعرف  من حيث  المهنة  بأخالقيات 
 عالقتهم بأولياء أمور المتعلمين   و  عالقتهم بالمجتمع المدرسيو    . عالقتهم بالطالب و  المهني

 عالقتهم بالمجتمع الخارجي. و عالقتهم بالتقييم و االمتحانات  و
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 أسئلة الدراسة:

  التالي :  يتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس 

  الكويت؟  لتزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من وجهة نظر مديري المدارس بدولة ما مدى ا

  و لإلجابة عن هذا السؤال أوردت الباحثة األسئلة الفرعية التالية : 

 ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من حيث أدائهم المهني ؟ .١

  معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من حيث عالقتهم بالطالب ؟ما مدى التزام   .٢

  المدرسي؟ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من حيث عالقتهم بالمجتمع   .٣

المهنة من حيث عالقتهم بأولياء  .٤ العام بأخالقيات  التعليم  التزام معلمي مدارس    أمور المتعلمين؟ ما مدى 

بالتقييم    ما .٥ المهنة من حيث عالقتهم  العام بأخالقيات  التعليم  التزام معلمي مدارس    واالمتحانات؟  مدى 

  الخارجي؟ ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من حيث عالقتهم بالمجتمع   .٦

  مجتمع الدراسة: 

) مديراً ٦٠٦تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت (
للعام   الحكومي  العام  للتعليم  التربية  : إحصائية وزارة  التخطيط  إدارة   ، التربية  ومديرة.(وزارة 

  )  ٢٠١٦/ ٢٠١٥الدراسي 

  عينة الدراسة:  

Z@òîÇýİn	üa@òäîÈÛa@Z@üëc@ @
) مديرا و مديرة من مديري مدارس التعليم العام بدولة ١٠٠(   بلغت العينة االستطالعية

  الكويت، تم اختيارهم عشوائيا و ذلك للتحقق من ثبات و صدق األداة . 
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@Z@òîÜÈÐÛa@ò	a‰†Ûa@òäîÇ@Z@bĆîãbq  تم اختيار عينة عشوائية ، والتي تعطي كل فرد في مجتمع الدراسة
) مديًرا ومديرة ٣٣٨سة. وقد تكونت العينة من (فرصا متساوية ألن يتم اختيارهم ضمن عينة الدرا

ـ المتوسطة ـ الثانوية) من    الثالث ( االبتدائيةمن مدارس التعليم العام بدولة الكويت من المراحل  
ويبين الجدول    مجتمع الدراسة .  ) من٪٥٦جميع المناطق التعليمية بدولة الكويت وبنسبة إجمالية ( 

  ) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة.١(

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات  ١جدول 
 النسبة المئوية  العدد  الفئة المتغير 

 الجنس
 % 42.0 142 ذكر
 % 58.0 196 أنثى 

  المؤهل التعليمي 
  

 % 3.3 11  دبلوم
 % 77.8 263 جامعي 
 % 17.8 60 ماجستير 
 % 1.2 4 دكتوراه 

  عدد سنوات الخبرة

1-5 7 2.1 % 
6-10 88 26.0 % 
11+  243 71.9 % 

 المنطقة التعليمية 

 % 16.3 55 العاصمة

 % 16.6 56 حولي 

 % 17.8 60 األحمدي
 % 16.3 55 الجهراء
 % 17.5 59 الفروانية 
 % 15.7 53 مبارك الكبير 

  المرحلة التعليمية 

 % 35.2 119 ابتدائي 
 % 35.8 121 متوسط 
 % 29.0 98 ثانوي

 %100.0 338  المجموع 
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  أداة الدراسة: 

تساؤالت  على  لإلجابة  المعلومات  جمع  خاللها  من  يتم  التي  الوسيلة  هي  الدراسة  أداة 
الدراسة، وقد تم االعتماد عليها كوسيلة أساسية لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة  
  لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم بناء االستبانة والتحقق من صدقها وثباتها وذلك على النحو التالي: 

Zòãbjn	üa@õbäi 

  قامت الباحثة ببناء االستبانة الخاصة بالدراسة وتصميمها مستفيدة في ذلك من: 

 الدراسات السابقة في هذا المجال. - 

 الميثاق األخالقي للمعلم في دولة الكويت و الصادر من وزارة التربية.  - 

  اإلطار النظري لهذه الدراسة واألدبيات المتعلقة بالموضوع.  - 

ــن ــتبانة م ــت االس ــد تكون ــْزَءين وق ــن  :ج ــة ع ــات العام ــزء األول المعلوم يتضــمن الج
ــنس،  ــة (الج ــية التالي ــراتهم الشخص ــي متغي ــة ف ــة متمثل ــة الدراس ــراد عين ــي، أف ــل العلم المؤه

الخبـــرة فـــي مجـــال اإلدارة، المنطقـــة التعليميـــة التابعـــة لهـــا المدرســـة، المرحلـــة التعليميـــة 
  للمدرسة).

أمــا الجــزء الثــاني مــن االســتبانة فقــد تضــمن عبــارات االســتبانة التــي تــم تصــميمها، 
  ) عبارة مقسمة على ستة محاور وذلك على النحو التالي:٣٣وقد تكونت من (

 داء المهني للمعلم.أوالً:  األ

 ثانيًا:  عالقة المعلم بالطالب.

 ثالثًا:  عالقة المعلم بالمجتمع المدرسي. 

 رابعًا:  عالقة المعلم بأولياء أمور المتعلمين.

 خامًسا: عالقة المعلم بالتقييم واإلمتحانات.

  سادًسا: عالقة المعلم بالمجتمع الخارجي. 

Zò	a‰†Ûa@ña…c@Ö†• 

قياسه. وفي هذه   أُِعدَّْت من أجلمن أن األداة سوف تقيس ما    ةلباحثتأكد اتويقصد به أن  
االستبانة للتعرف على مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة    الدراسة أُِعدَّتْ 
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من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام. و يتم التأكد و التحقق من مناسبة العبارات من حيث  
  (الصياغة والشمولية وأهميةالعبارات ووضوحها)  عن طريق اآلتي:  

cH  I@ðŠçbÄÛa@Ö†–Ûa´à$Øflz(½a@õa‰eZH 

ذوي   من  المحكمين  من  مجموعة  على  األولية  صورتها  في  الدراسة  أداة  عرض  تم 
اص و الخبرة لتحكيمها قبل صياغتها في صورتها النهائية، وقد تم أخذ آرائهم حول مدى االختص 

مناسبة العبارات ووضوحها ودقة صياغتها ، وقد تم أخذ مالحظات المحكمين في االعتبار وإجراء  
  صدقها الظاهري بعد عرضها على المحكمين.  وبذلك تَُحقِّق االستبانةالتعديالت. 

@H@l@Ö†•ZïÜ/a†Ûa@Öb0müa@ @
قامت الباحثة بالتحقق من االتساق الداخلي للمقياس (الصدق الداخلي) من خالل حساب االتساق  
االستبيان  لعبارات  الداخلى  االتساق  حساب  تم  وكذلك  ومحاوره،  االستبيان  لعبارات  الداخلى 

يتضح من الجداول   ودرجته الكلية، وكذلك تم حساب االتساق الداخلى للمحاور ودرجتها الكلية كما
  التالية: 

NéîÛg@ïànäm@ðˆÛa@‰ì:aë@ñ‰bjÈÛa@´i@òÓýÈÛa@lb0y@ZBüëc@ @
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي لعبارات االستبيان و  

  محاوره ، ويعرض الجدول التالى نتائج حساب معامل االرتباط. 

  ٢جدول 
  االستبيان و محاوره حساب االتساق الداخلي لعبارات 

األداء 
  المهني 

العالقة مع    
  الطالب 

العالقة مع  
المجتمع  
  المدرسي 

العالقة 
مع أولياء  
  األمور 

التقييم 
  واالمتحانات 

العالقة مع  
المجتمع  
  الخارجي

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب   
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

١  
*.707

* 
  ٧  

*.745
* ١٣  

*.712
* 

١٩ 
*.777

* 
٢٤ 

*.641
* 

٢٩ .728
** 

٢  
*.707

* 
  ٨  

*.517
* ١٤  

*.616
* 

٢٠ 
*.748

* 
٢٥ 

*.692
* 

٣٠ .722
** 
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األداء 
  المهني 

العالقة مع    
  الطالب 

العالقة مع  
المجتمع  
  المدرسي 

العالقة 
مع أولياء  
  األمور 

التقييم 
  واالمتحانات 

العالقة مع  
المجتمع  
  الخارجي

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب   
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

العب 
  ارة 

معامل  
  االرتباط 

٣  
*.600

* 
  ٩  

*.717
* ١٥  

*.690
* 

٢١ 
*.736

* 
٢٦ 

*.773
* 

٣١ .726
** 

٤  
*.693

* 
  ١٠  

*.693
* ١٦  

*.744
* 

٢٢ 
*.607

* 
٢٧ 

*.721
* 

٣٢ .734
** 

٥  
*.602

* 
  ١١  

*.630
* ١٧  

*.671
* 

٢٣ 
*.719

* 
٢٨ 

*.802
* 

٣٣  .769
** 

٦  
*.698

* 
  ١٢  

*.719
* ١٨  

*.718
* 

      

  ) ٠٫٠١**دالة عند مستوى ( 

مستوى   عند   إحصائية   دالة  عالقة  وجود  على  المستخرجة  االرتباط  معامالت  تدل 
إلى توفر ٠٫٠١( اليها، وهو ما يشير  التي تنتمى  المحاور  ) بين جميع عبارات االستبيان وبين 

  الصدق واالتساق الداخلي باالستبيان.  

@ZòCa‰†Ûa@ña…c@pbjq 

إذا ما طبقت أكثر من مرة تحت ظروف   و يقصد به أن تعطي األداة نفس النتائج تقريبًا
ومحاورها   االستبانة  ثبات  بحساب  الباحثة  قامت  االستبانة  ثبات  من  التأكد  يتم  وحتى  متماثلة، 
باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا ومعادلة التجزئة النصفية لسبيرمان براون على عينة قوامها  

  بدولة الكويت .   ) مديرا و مديرة من مديري مدارس التعليم العام١٠٠(
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  معامالت الثبات بطريقتي (كرونباخ ألفا) والتجزئة النصفية   ٣جدول 

 المحور 
  العبارات عدد 

  التجزئة النصفية  كرونباخ ألفا 

 771. 751. ٦ األداء المهني للمعلم. 

 792. 755. ٦ عالقة المعلم بالطالب.  

 808. 782. ٦ عالقة المعلم بالمجتمع المدرسي.  

عالقة المعلم بأولياء أمور    
 المتعلمين.

٥ .764 .800 

 809. 775. ٥ عالقة المعلم بالتقييم واالمتحانات.  

 844. 788. ٥ عالقة المعلم بالمجتمع الخارجي.   

 849. 933.  ٣٣  االستبيان الكلى  

) الى أن معامل ثبات الدرجة الكلية لالستبيان  بطريقة كرونباخ ألفا قد بلغت ٣تشير نتائج الجدول ( 
)، وبلغ  ٠٫٧٨٨  –  ٠٫٧٥١)، وتراوحت قيم معامالت الثبات لمحاور االستبيان بين (  ٠٫٩٣٣(

)، وتراوحت قيم معامالت ٠٫٨٩٤معامل ثبات الدرجة الكلية لالستبيان بطريقة التجزئة النصفية  (
). وهذا يعني أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات  ٠٫٨٤٤  –  ٠٫٧٧١الستبيان بين (  الثبات لمحاور ا

   مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة. 

pbãbîjÜÛ@òîöb–y⁄a@ò¦bÈ½a@ @
البرنامج اإلحصائي   الحاسوب باستخدام  البيانات في جهاز  الباحثة بترميز وإدخال  قامْت 

االجتماعية   التالية:  (SPSS)للعلوم  اإلحصائية  المعالجات  استخدام  الحسابي    وتمَّ    – المتوسط 

  معامل االرتباط .  –الفا كرونبرج  –النسبة المئوية  –االنحراف المعياري 

  نتائج الدراسة 

ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من ينص السؤال الرئيس على :  
  وجهة نظر مديري  

  . ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من حيث أدائهم المهني ؟ ١
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وتم حـساب المتوـسطات الحـسابية واالنحرافات المعيارية الـستجابات أفراد عينة الدراـسة  
  ) يوضح ذلك. ٤األداء المهني للمعلم، والجدول (على المحور األول: 

  
  المهني للمعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االلتزام لعبارات المحور األول: األداء   ٤جدول 
  

المتوسط   العبارة  
  الحسابي

االنحراف  
  الترتيب   المستوى  المعياري

يحرص المعلمون على تطوير األداء  ١
 ٠.506 2.47  المهني. 

 مرتفع 
3 

يمتثل المعلمون ألخالقيات مهنة   ٢
 ٠.512 2.48  التعليم. 

 مرتفع 
2 

يتوافق مظهرهم الخارجي مع  ٣
 ٠.518 2.50  العادات والتقاليد المألوفة. 

 مرتفع 
1 

يحرص المعلمون على الرقابة   ٤
 ٠.489 2.37 الذاتية أثناء ممارسة المهنة.

 مرتفع 
6 

المعلمون مواعيد العمل  يحترم  ٥
 ٠.510 2.45 وأوقاته. 

 مرتفع 
4 

يتحمل المعلمون المسؤولية وتبعات   ٦
 ٠.507 2.42 المهنة. 

 مرتفع 
5 

المتوسط الكلي لمحور األداء المهني    
   مرتفع  ٠.338 2.45  للمعلم 

ــح من الجدول (   ــتجابات أفراد العينة لعبارات ٤يتضـ ــابية السـ ــطات الحسـ ) أنَّ المتوسـ
) ، وهذا يعني أنَّ جميع عبارات هذا المحور جاءت بنسب ٣٫٣٧  –  ٢٫٥٠تراوحت بين (المحور  

اع ل إلى االرتـف ة تمـي اوـت ارة (متـف ا يالحظ من الجـدول أن عـب يتوافق مظهرهم الخـارجي مع . كـم
الترتيب األول حيث حـصلت على أعلى متوـسط حـسابي بلغ   العادات والتقاليد المألوفة) جاءت في

ث ٢٫٥٠( اني حـي ب الـث ة التعليم) في الترتـي ات مهـن ل المعلمون ألخالقـي ارة (يمتـث )، ثم تليهـا عـب
ابي ( ط حـس ) ، و حصـلت عبارة (يحرص المعلمون على الرقابة الذاتية أثناء ٢٫٤٨جاءت بمتوـس

) و هو متوســط    ٢٫٣٧ير و بأقل المتوســطات ( ممارســة المهنة ) على الترتيب الســادس و األخ
ــط أـقل من ـباقي العـبارات في المحور. فيـما  ــول ـهذه العـبارة على متوســ مرتفع ـبالرغم من حصــ
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) و هي متوسـطات مرتفعة  ٢٫٤٧-٢٫٤٢حصـلت باقي العبارات على متوسـطات حسـابية مابين (
  ) .٦، ٥، ١كذلك، وهي للعبارات التالية مرتبة تنازليا:     ( 

  . ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من حيث عالقتهم بالطالب ؟٢

ة على   تجابات عينة الدراـس ابية واالنحرافات المعيارية الـس اب المتوـسطات الحـس وتم حـس
a) يوضح ذلك. ٥لمحور الثاني : عالقة المعلم بالطالب، والجدول (  

  ٥جدول 
  المعلم بالطالب واالنحرافات المعيارية  ومستوى االلتزام لعبارات المحور الثاني: عالقة  المتوسطات الحسابية  

المتوسط   العبارة  
  الحسابي

االنحراف  
  الترتيب   المستوى  المعياري

ينمي المعلمون القيم األخالقية لدى  ٧
 ٠.507 2.50  الطالب. 

 مرتفع 
1 

٨ 
يرسخ المعلمون المفاهيم الوطنية في  

 ٠.491 2.38  نفوس الطالب. 
 مرتفع 

3 

يتقبل المعلمون استفسارات الطالب   ٩
 ٠.498 2.36  بصدر رحب.  

 مرتفع 
4 

يحث المعلمون طالبهم على ممارسة   ١٠
 ٠.494 2.33  التعلم الذاتي. 

 متوسط 
6 

يشجع المعلمون طالبهم على الشعور  ١١
  بالمسؤولية.  

2.42 ٠.518 
 مرتفع 

2 

يقيم المعلمون عالقة حسنة مع   ١٢
 ٠.523 2.34  طالبهم. 

 مرتفع 
5 

المتوسط الكلي لمحور عالقة المعلم   
   مرتفع  ٠.339 2.39  بالطالب

العينة لعبارات المحور  ) أنَّ المتوـسطات الحـسابية الـستجابات أفراد  ٥يتـضح من الجدول (
) ، وهذا يعني أنَّ عبارات هذا المحور جاءت بنسب متفاوتة  ٢٫٣٣  –  ٢٫٥٠تراوحت بين ( الثاني

ــطـة والمرتفعـة .  و يالحظ أن عبـارة  تراوحـت بين المتوســ (ينمي المعلمون القيم    الـدرجـات 
) متصــدرة ٢٫٥٠األخالقية لدى الطالب) جاءت في الترتيب األول بأعلى متوســط حســابي بلغ (

ــؤولية) في  ــعور بالمس ــجع المعلمون طالبهم على الش باقي عبارات المحور ، ثم تليها عبارة (يش
ــابي (   ــط حســ بهم على )، بينـما ـجاءت عـبارة (يـحث المعلمون طال٢٫٤٢الترتـيب الـثاني بمتوســ

ابي في  ة التعلم الذاتي) في الترتيب الـسادس واألخير، حيث حصـلت على أقل متوـسط حـس ممارـس
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  -٢٫٣٤) .  بينما حـصلت باقي العبارات على متوـسطات حـسابية مابين ( ٢٫٣٣هذا المحور بلغ (

  ). ١٢. ٩، ٨و هي متوسطات مرتفعة كذلك، وهي للعبارات التالية مرتبة تنازليا: ( )   ٢٫٣٨

بالمجتمع  ٣ المهنة من حيث عالقتهم  بأخالقيات  العام  التعليم  التزام معلمي مدارس  . ما مدى 
 المدرسي؟ 

ة على   تجابات عينة الدراـس ابية واالنحرافات المعيارية الـس اب المتوـسطات الحـس وتم حـس
 ) يوضح ذلك. ٦المحور الثالث: عالقة المعلم بالطالب، والجدول (

٦جدول   

الحسابية واالنحرافات المعيارية  ومستوى االلتزام لعبارات المحور الثالث: عالقة  المتوسطات 
 المعلم بالمجتمع المدرسي

المتوسط   العبارة  
  الحسابي

االنحراف  
  الترتيب   المستوى  المعياري

١٣ 
يقيم المعلمون عالقات إنسانية مع 

الزمالء وسائر العاملين في 
  المدرسة. 

2.64 ٠.481 
 مرتفع 

1 

يحترم المعلمون آراء العاملين داخل  ١٤
 ٠.496 2.40  المجتمع المدرسي. 

 مرتفع 
6 

يحافظ المعلمون على أسرار   ١٥
 ٠.512 2.49  زمالئهم.

 مرتفع 
3 

يتبادل المعلمون المعلومات الثقافية   ١٦
 ٠.493 2.59  مع زمالئهم.  

 مرتفع 
2 

يشارك المعلمون زمالءهم في حل   ١٧
 ٠.492 2.41  مدرستهم.المشكالت التي تواجه 

 مرتفع 
5 

يحرص المعلمون على العمل بروح   ١٨
 ٠.500 2.47  الفريق الواحد.

 مرتفع 
4 

المتوسط الكلي لمحور عالقة المعلم   
  بالمجتمع المدرسي 

   مرتفع  343.٠ 2.50

) أنَّ المتوـسطات الحـسابية الـستجابات أفراد العينة لعبارات المحور  ٦تـضح من الجدول (ي
). وهذا يعني أنَّ جميع عبارات هذا المحور جاءت بنســــب ٢٫٤٠ –  ٢٫٦٤تراوحت بين (الثالث 

.  حيث يتضـــح أن عبارة (يقيم المعلمون عالقات إنســـانية مع الزمالء  متفاوتة تميل إلى االرتفاع
ة) جاءت في الترتيب األول، و حـصلت على أعلى متوـسط حـسابي و وـسائر العاملين في المدرـس

دره ( ب ٢٫٦٤ـق ة مع زمالئهم) في الترتـي افـي ات الثـق ادل المعلمون المعلوـم ارة (يتـب ا عـب ) ، ثم تليـه
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ــابي جاء لصــالح عبارة  (يحترم المعلمون آراء العاملين  الثاني،  كما يالحظ أن أقل متوســط حس
ــادس واألخير.٢٫٤٠لغ (داخل المجتمع المدرســــي) حيث ب بينما    )، مما جعلها في الترتيب الســ

و هي متوســـطات  )،   ٢٫٤٩  -٢٫٤١حصـــلت باقي العبارات على متوســـطات حســـابية مابين ( 
  ) . ١٧، ١٨، ١٥مرتفعة كذلك، و هي للعبارات التالية مرتبة تنازليا: (

المهنة من حيث عالقتهم بأولياء أمور  . ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات ٤
  المتعلمين؟ 

ة على   تجابات عينة الدراـس ابية واالنحرافات المعيارية الـس اب المتوـسطات الحـس وتم حـس
  ) يوضح ذلك. ٧المحور الرابع: عالقة المعلم بأولياء أمور المتعلمين، والجدول (

 
  المعلم بأولياء أمور المتعلمين لتزام لعبارات المحور الرابع: عالقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى اال  ٧جدول 

المتوسط   العبارة  
  الحسابي

االنحراف  
  الترتيب   المستوى  المعياري

١٩ 
األمور  أولياء  مع  المعلمون  يتعاون 

 3 مرتفع  ٠.546 2.49  لعالج مشكالت الطالب.

٢٠ 
االستزادة  على  المعلمون  يحرص 
بالمعلومات الخاصة بالطالب من أولياء 

  أمورهم.  
 5 مرتفع  548.٠ 2.35

أولياء  ٢١ مع  طيبة  عالقة  المعلمون  يقيم 
 1 مرتفع  ٠.512 2.50  أمور المتعلمين .

على   ٢٢ األمور  أولياء  المعلمون  يطلع 
 4 مرتفع  ٠.538 2.45  أحدث المستجدات التربوية. 

يقدر المعلمون أهمية اجتماعات أولياء  ٢٣
 2 مرتفع  ٠.524 2.49  األمور الدورية .  

المتوسط الكلي لمحور عالقة المعلم   
   مرتفع  ٠.383 2.46  بأولياء أمور المتعلمين 

  

تجابات أفراد العينة لعبارات المحور ٧يتضـح من الجدول (         ابية الـس ) أنَّ المتوـسطات الحـس
ــب ٢٫٣٥  –  ٢٫٥٠تراوحت بين (الرابع  ) ، وهذا يعني أنَّ جميع عبارات هذا المحور جاءت بنس

ة مع  ة طيـب ارة (يقيم المعلمون عالـق اع.  و يالحظ من الجـدول أن العـب ل إلى االرتـف ة تمـي اوـت متـف
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) مما جعلها في الترتيب ٢٫٥٠صـلت على أعلى متوسـط حسـابي بلغ ( أولياء أمور المتعلمين) ح
األول ، بينما جاءت عبارة (يحرص المعلمون على االسـتزادة بالمعلومات الخاصـة بالطالب من 
أولياء أمورهم) في الترتيب الخامس واألخير لحصــولها على أقل المتوســطات الحســابية في هذا  

ـــطات    ر مرتفـعا. فيـما) و هو يعتب٢٫٣٥المحور حـيث بلغ (  ـــلت ثالث عـبارات على متوســ حصــ
  ) . ٢٢، ١٩، ٢٣وهي للعبارات التالية مرتبة تنازليا: ( )،٢٫٤٩ -٢٫٤٥مرتفعة مابين ( 

بالتقييم ٥ عالقتهم  حيث  من  المهنة  بأخالقيات  العام  التعليم  مدارس  معلمي  التزام  مدى  ما   .
  واالمتحانات ؟  

اب المتوـسطات   ة على  وتم حـس تجابات عينة الدراـس ابية واالنحرافات المعيارية الـس الحـس
  ) يوضح ذلك. ٨المحور الخامس: عالقة المعلم بالتقييم واالمتحانات، والجدول (

  ٨جدول   
  واالمتحانات المعلم بالتقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االلتزام لعبارات المحور الخامس: عالقة  

المتوسط   العبارة  
  الحسابي

االنحراف  
  الترتيب   المستوى  المعياري

يعلن المعلمون لطالبهم عن نظام التقييم  ٢٤
 1 مرتفع  ٠.445 2.75  واالمتحان بوضوح. 

٢٥ 
يحافظ المعلمون على سرية االختبارات  

 3 مرتفع  ٠.453 2.71  و منع تسريبها .

يحرص المعلمون على إقامة االختبارات  ٢٦
 4 مرتفع  ٠.483 2.63  بجو من الجدية و االنضباط . 

الموضوعية   ٢٧ و  العدل  المعلمون  يتوخى 
 5 مرتفع  ٠.492 2.59  في إعداد االمتحان .

أثناء  ٢٨ الدقة  و  بالنزاهة  المعلمون  يلتزم 
  تصحيح االمتحان .

 2 مرتفع  439.٠ 2.74

لمحور عالقة المعلم المتوسط الكلي   
   مرتفع  ٠.336 2.69  بالتقييم واالمتحانات 

) أنَّ المتوـسطات الحـسابية الـستجابات أفراد العينة لعبارات المحور  ٨يتـضح من الجدول (
)، وهذا يعني أنَّ جميع عبارات هذا المحور جاءت بنـسب ٢٫٥٩  –  ٢٫٧٥تراوحت بين (الخامس 

ارة (يعلن المعلمون لطالبهم عن   دول أن عـب اع. و يالحظ من خالل الـج ل إلى االرتـف ة تمـي اوـت متـف
ــط   ــلت على أعلى متوسـ ــوح) جاءت في الترتيب األول حيث حصـ نظام التقييم واالمتحان بوضـ
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ليها عبارة (يلتزم المعلمون بالنزاهة و الدقة أثناء تصــحيح االمتحان) إذ  ) ، ت٢٫٧٥حســابي بلغ ( 
) حيث جاءت في الترتيب الثاني، فيما جاءت عبارة  ٢٫٧٤حصـــلت على متوســـط حســـابي بلغ (

ــابي   (يحافظ المعلمون على ســرية االختبارات و منع تســريبها) في الترتيب الثالث بمتوســط حس
ــا بلغ (   ا ـجاءت عـبارة (يحرص المعلمون على إـقاـمة االختـبارات بجو  ) ، بينـم٢٫٧١مرتفع أيضــ

ــابي ( ــط حسـ ــلت على متوسـ ــباط) في الترتيب الرابع حيث حصـ ) ،  ٢٫٦٣من الجدية و االنضـ
وجاءت عبارة ( يتوخى المعلمون العدل و الموـضوعية في إعداد االمتحان) في الترتيب الخامس 

ــط في هذا ا ــولها على أقل متوس ــط  ٢٫٩٥لمحور حيث بلغ (واألخير؛ و ذلك لحص ). و هو متوس
  مرتفع .

بالمجتمع  ٦ المهنة من حيث عالقتهم  بأخالقيات  العام  التعليم  التزام معلمي مدارس  . ما مدى 
  الخارجي؟

ة على   تجابات عينة الدراـس ابية واالنحرافات المعيارية الـس اب المتوـسطات الحـس وتم حـس
  ) يوضح ذلك. ٩والجدول ( المحور السادس: عالقة المعلم بالمجتمع الخارجي،

  ٩جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االلتزام لعبارات المحور السادس: عالقة  

  المعلم بالمجتمع الخارجي 
المتوسط   العبارة  

  الحسابي
االنحراف  
  الترتيب   المستوى  المعياري

يراعي و يحترم المعلمون قيم المجتمع   ٢٩
 ٠.452 2.72  وتقاليده. وعاداته 

 مرتفع 
1 

يمثل المعلمون دور القدوة في ترسيخ   ٣٠
 ٠.500 2.52  العادات و التقاليد. 

 مرتفع 
3 

مشكالت   ٣١ حل  في  المعلمون  يساهم 
 ٠.507 2.50  المجتمع بإيجابية. 

 مرتفع 
5 

يحرص المعلمون على تعزيز الفعاليات   ٣٢
 ٠.501 2.51  المتعلقة  بالوطن.

 مرتفع 
4 

يسعى المعلمون لمحاربة الفساد داخل  ٣٣
 ٠.502 2.57  و خارج المدرسة. 

 مرتفع 
2 

المتوسط الكلي لمحور عالقة المعلم   
   مرتفع  ٠.362 2.56  بالمجتمع الخارجي 
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) أنَّ المتوـسطات الحـسابية الـستجابات أفراد العينة لعبارات المحور  ٩يتـضح من الجدول (
)، وهذا يعني أنَّ جميع عبارات هذا المحور جاءت بنـسب ٢٫٥٠  –  ٢٫٧٢(تراوحت بين  الـسادس  

متـفاوـتة تمـيل إلى االرتـفاع. و يالحظ أن عـبارة (يراعي و يحترم المعلمون قيم المجتمع وـعاداـته 
ــلت على أعلى ــابي في هذا المحور و قد بلغ (  وتقاليده) حصـ ــط حسـ ) و جاءت في ٢٫٧٢متوسـ

ــاد داخل و خارج المدرســة)   الترتيب األول ، بينما جاءت عبارة (يســعى المعلمون لمحاربة الفس
ــابي ( ــط حسـ ) ، تلتها في الترتيب الثالث عبارة (يمثل المعلمون ٢٫٥٧في الترتيب الثاني بمتوسـ

يخ العادات و الت ابي (دور القدوة في ترـس ط حـس ) ، ثم جاءت عبارة (يحرص ٢٫٥٢قاليد)  بمتوـس
ــط حســـــابي بلغ  ب الرابع بمتوســ الوطن) في الترتـي ة ـب ات المتعلـق الـي المعلمون على تعزيز الفـع

) ، و حصــــلت عبارة (يســــاهم المعلمون في حل مشــــكالت المجتمع بإيجابية) على أقل  ٢٫٥١(
  الخامس واألخير. ) مما جعلها في الترتيب ٢٫٥٠متوسط حسابي و قد بلغ (

  و أخيرا جاء ترتيب محاور الدراسة كالتالي حسب المتوسطات الحسابية :

المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات    ١٠جدول 
  المحاور الست 

االنحراف    المتوسط   المحور      
  الترتيب   المستوى  المعيارى

  ٥ مرتفع  338٠. 2.45 األداء المهني للمعلم.  ١
  ٦ مرتفع  339٠. 2.39 عالقة المعلم بالطالب.   ٢

عالقة المعلم بالمجتمع    ٣
  ٣ مرتفع  343٠. 2.50 المدرسي. 

عالقة المعلم بأولياء أمور    ٤
  ٤ مرتفع  383٠. 2.46 المتعلمين.

عالقة المعلم بالتقييم    ٥
  ١ مرتفع  336٠. 2.69 واالمتحانات. 

عالقة المعلم بالمجتمع    ٦
  ٢ مرتفع  362٠. 2.56 الخارجي.

 مرتفع      282٠. 2.50 المتوسط الكلى لالستبيان  
 ) الجدول  نتائج  (١٠تشير  متوسطه  بلغ  قد  لالستبيان  الكلي  المستوى  أن  إلى   (٢٫٥٠  (

) وهو يعبر عن مستوى مرتفع وداللة قوية على مدى التزام  ٠٫٢٨٢وانحراف معياري قدره (
الكويت،  بدولة  المدارس  مديري  نظر  من وجهة  المهنة  بأخالقيات  العام  التعليم  مدارس  معلمي 
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) وجميعها في المستوى  ٢٫٣٩ – ٢٫٦٩ية بين (وتراوحت قيم متوسطات عبارات المحاور الفرع
بالتقييم   المعلم  عالقة  محور  كاآلتي:  التعليم  مهنة  أخالقيات  محاور  ترتيب  وجاء  المرتفع، 
واالمتحانات في الترتيب األول، يليه محور عالقة المعلم بالمجتمع الخارجي في الترتيب الثاني، 

علم بالمجتمع المدرسي، ثم جاء في الترتيب الرابع  عالقة المأما في الترتيب الثالث فقد جاء محور  
األداء المهني للمعلم،   محور عالقة المعلم بأولياء أمور المتعلمين، وفي الترتيب الخامس جاء محور

 عالقة المعلم بالطالب فجاء في الترتيب األخير. أما محور

 - مناقشة النتائج :

مي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من مناقشة السؤال الفرعي األول: ما مدى التزام معل
  حيث أدائهم المهني  ؟ 

) حيث أظهرت النتائج ارتفاعا    ٢٠٠٧تتفق نتيجة هذا المحور مع دراسة ( كحلوت ،   
في اهتمام المعلم بالمظهر العام و التزامه في مواعيد عمله مع طالبه ، و تتوافق أيضا هذه النتيجة  

) في دراسته من نتيجة و هي أن اهتمام المعلم بالمظهر له    ٢٠٠٨ر ،مع ما توصل إليه ( أبو نم
دور في إضفاء الوقار و االحترام على صاحبه فهو يشكل قدوة لطالبه . فيما جاءت هذه النتيجة 

) في دراسته من نتيجة و هي أن االلتزام بالمظهر الحسن    ٢٠١١عكس ما توصل إليه ( العبيد ،  
  حصل على درجة التزام ضعيفة جدا .    و القدوة الحسنة للطالب 

الدراسة   نتائج  والتقاليد حسب  العادات  مع  الخارجي  مظهرهم  (يتوافق  عبارة  جاءت 
المظهر  أهمية  إلى  ذلك  الباحثة  وتعزو  العبارات  بقية  متصدرة  األولى  المرتبة  في  المألوفة) 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  الخارجي للمعلم و ضرورة توافقه مع عادات المجتمع وتقاليده من  
و تفسر الباحثة أيضا السبب من وجهة نظر العينة بأنه يمكن الحكم على المعلم بااللتزام أو عدم  
التعمق في شخصية  إلى  الحاجة  دون  مباشر  للمعلم بشكل  الخارجي  المظهر  االلتزام في ضوء 

المعلم يرجع إلى طبيعة   الذي يرفض الخروج عن المعلم، كما أن شدة االهتمام بهندام  المجتمع 
حدود عاداته وتقاليده المعروفة وتمسكه بها ألنها ناتجة من المجتمع اإلسالمي وأخالقياته وقيمه 

  وتقاليده الفاضلة. 

و الحظت الباحثة أن عبارتي ( يمتثل المعلمون ألخالقيات مهنة التعليم ) و ( يحرص 
رجات مرتفعة. و هذا برأي الباحثة فيه داللة على بد المعلمون على تطوير األداء المهني ) جاءتا  
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الكويت  المعلمين في  تقديرهم ألهمية مهنة    أنَّ  المهنة بسبب  االلتزام بأخالقيات  يحرصون على 
التعليم التي ينبغي أن يؤدوها بأمانة و صدق ، باإلضافة إلى حرصهم على مواكبة كل ما هو جديد 

  التدريس.  و متطور في مجال استراتيجيات التعلم و

و في المقابل جاءت عبارة  (يحرص المعلمون على الرقابة الذاتية أثناء ممارسة المهنة)  
في المرتبة السادسة واألخيرة، وترى الباحثة في ذلك داللة على غفلة بعض المعلمين عن حقيقة  
نة أنهم ينفعون شريحة كبيرة من أبناء الوطن و ال ينفعون فقط نفسهم و عملهم فقط أثناء أدائهم لمه

التعليم، هذا باإلضافة إلى اعتقاد البعض منهم بأن الرقابة الذاتية تعني فقط االلتزام في ساعات 
العمل على   الحقيقة أشمل من ذلك بكثير ، مما يؤكد ضرورة  الحضور و االنصراف لكنها في 

نهم  و  تعزيز الرقابة الذاتية للمعلمين من خالل مرؤوسيهم، و ذلك عن طريق تبادل الثقة فيما بي
  تفويض الصالحيات للمعلمين و تخفيف الرقابة و توفير فرص المشاركة في اتخاذ القرارات .  

مناقشة السؤال الفرعي الثاني: ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من  
    حيث عالقتهم بالطالب ؟

ة دراســـــة ( الزعبي،  ذا المحور مع نتيـج ة ـه ات  ) ف٢٠١٣تتفق نتيـج ال أخالقـي ي أن مـج
) باإلـضافة إلى وعيها ألثرها كقدوة حـسنة    ٤٫٢٠المعلمة تجاه طلبتها جاء بمتوـسط حـسابي كبير (

بســــلوكها قبل كالمها . و تتوافق أيضــــا هذه  و الُمثُل العلياالقيم و األخالق    فتَُربِّيهم علىللطالب  
ه و هي أن معلم اللغة العربية  ) في دراســــته من نتيج٢٠١٣النتيجة مع ما توصــــل إليه (حمادنة،

ــنة لطلبته   ــلوكه القدوة الحســ ــدق و أمانة، و يحرص على أن يكون في ســ يتعامل مع طلبته بصــ
باإلضافة إلى أنه يغرس في نفوسهم حب الوطن و الدفاع عنه . كما تتفق أيضا هذه النتيجة  مع ما 

أن يبين للطالب ضــرورة   ) من نتيجة و هي أنه يجب على المعلم  ٢٠٠٦الصــائغ ، ( توصــل إليه
  االلتزام بما يعرفه من األخالق الحسنة .

او تختلف     ملحوًظا تدنيًا هناك ) حيث تبين أن٢٠٠٦توصــل إليه ( ســكر، ونشــوان،    النتائج َعمَّ

ــتوى في ــاهمة مس ــن   طلبتهم لدى األخالقيات  تلك وتعزيز تنمية في المعلمين مس المعلمين وحس
  التعامل معهم.

ـجاءت عـبارة (ينمي المعلمون القيم األخالقـية ـلدى الطالب) في المرتـبة األولى،  و ترجع  
ــنة  الباحثة ذلك إلى أن من واجبات المعلم نحو المتعلمين أن  يعمل جاهدا على أن يكون قدوة حسـ

) . باإلضــافة إلى  ٢٠١٥لهم، ونموذجا أخالقيا يحتذى به في عمله و ســلوكه . ( وزارة التربية ، 
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مـستقبل الوطن، فكلما تم إعداد الطالب إعدادًا    يـشكل جزءاً مهماً منظرة المعلم للطالب باعتباره  ن
   أخالقيًا وعلميًا وسلوكيًا كلما ساهم ذلك بشكل كبير في المحافظة على قيم المجتمع وأخالقياته.

و حصــلت عبارة : (يشــجع المعلمون طالبهم على الشــعور بالمســؤولية ) على متوســط  
دراســــة إلى أن المعلمين حســــا ة اـل ة ذـلك من وجـهة نظر أفراد عيـن احـث بي مرتفع،  و ترجع الـب
أهمية المســؤولية وقيمتها وضــرورتها ، وأن الطالب بعد تخرجه ينبغي عليه أن ينخرط    يدركون

ــيرفض أي مهمة يكلف بها أو يتقاعس عن   ــعر بها س ــؤولية أو يش في العمل ، فإن لم يتحمل المس
ــؤولـية ، ألن تحـمل العـمل ، والمعل ــجـعه وـيدفـعه إلى تحـمل المســ ـــبب قرـبه من الـطاـلب يشــ م بســ

  المسؤولية يجعل الطالب مدركاً لما يقابله في المستقبل من صعوبات وتحديات .

ارة ( يـحث المعلمون طالبهم على   ــول عـب ذا المحور فهو حصــ ا المالحظ في نتيـجة ـه أـم
خيرة، و ترجع الباحثة ذلك إلى وجود قصـور ممارسـة التعلم الذاتي ) على المرتبة السـادسـة واأل

ــر ثقافة التعلم الذاتي بين الطالب في المدارس، و إلى عدم  قدرة العديد من المعلمين على  في نشـ
إثارة دافعية المتعلمين و تشـجيعهم على التعلم الذاتي  من خالل أنشـطة تعليمية تتناسـب مع ميول 

  و اهتمامات كل طالب.

عي الثالث: ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من  مناقشة السؤال الفر
  حيث عالقتهم  بالمجتمع المدرسي ؟ 

) التي جاء فيها مجال  ٢٠١٠تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في نتائج دراسة (العبد العزيز،   
ات ا ة المعلمـة بزميالت المهنـة في المرتبـة األولى ممـا يؤكـد عمق العالـق ــانيـة بين  عالـق إلنســـ

) و  ٢٠١٣الزميالت و حرصــهن عليها . و تتفق أيضــا هذه النتيجة مع ما توصــل إليه ( حمادنة،  
ــول مـجال عالـقة المعلم مع الزمالء والـعاملين على المرتـبة األولى و ذـلك لرغـبة المعلم  هي حصــ

دة مع الزمالء و الـعاملين مـعه، فهو يحرص دائـما على تنميتـها و تعزيزـها و    أن يبني عالـقات جـي
  . ينبع ذلك من صلب عقيدتنا السمحة التي تدعو إلى إقامة عالقات الود و المحبة واأللفة بيننا 

) في دراـسته من نتيجة حيث ٢٠١١فيما جاءت هذه النتيجة عكس ما توـصل إليه ( العبيد ،
  حصــــل بند (الحرص على تبادل المعلومات و المعارف بين زمالء المهنة) على درجة ضــــعيفة  

  باإلضافة إلى عدم تفعيل المعلمين للعالقات اإلنسانية في البيئة المدرسية .

املين في  ة مع الزمالء وســــائر الـع ات إنســــانـي ارة (يقيم المعلمون عالـق د ـجاءت عـب و ـق
المدرســـة) في المرتبة األولى و ترجع الباحثة ذلك إلى إدراك المعلم ألهمية بناء عالقات طيبة و 
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ائر أنحاء المدرـسة  لما له من فائدة  في ـسير العمل بـشكل طيب  حتى مع جيدة مع الزمالء في  ـس
ــغينة، و  مديري المدارس مما يجعل المعلمين متعاونين متحابين فيما بينهم،  فيختفي الكيد و الضـ

  تحل الزمالة محل العداوة مما ينعكس بشكل ايجابي على الطالب و على جو المدرسة .

ة مع زمالئهم ) و ( يـحافظ   افـي ادل المعلمون المعلوـمات الثـق ان: ( يتـب ارـت ـــلت العـب و حصــ
ــابي مرتفع، و تعزو الباحثة ذلك من وجهة  ــط حسـ ــرار زمالئهم ) على متوسـ المعلمون على أسـ
ــة  إلى إدراك المعلمين ألهمية المعرفة والثقافة و إلى أن كل معلم بحاجة   نظر أفراد عينة الدراسـ

معلوـماـته وخبراـته وـقدراـته، وربـما ال يـتاح لجميع المعلمين أن يكونوا على ـقدر واـحد    إلى زـيادة
من التحصــيل الثقافي . فتجد أن المعلمين الذين اكتســبوا خبرة كثيرة من خالل ممارســتهم للعملية 
التعليمية متعاونين مع المعلمين الجدد كأن يـسمحوا لهم بأن يحـضروا معهم بعض الحـصص أثناء 

راغهم، فيكتســـبون منهم خبرة و ثقافة كبيرة ، باإلضـــافة إلى اســـتشـــعار المعلمين لعظمة وقت ف
األمانة التي يحملها المعلم، حيث إن الخـصوـصية واألـسرار من األمور التي تتعلق وتمس جوانب 
مهمة في حياة المعلم سواء كانت شخصية دقيقة أم كانت تخص العمل، لذا فإن هذه األمور تندرج 

  قيات مهنته . تحت أخال

ة   ــي) في المرتـب املين داـخل المجتمع الـمدرســ ارة  (يحترم المعلمون آراء الـع وـجاءت عـب
الـسادـسة واألخيرة،  و ترجع الباحثة ذلك إلى حدة طباع بعض المعلمين الذين يـشعرون بالغـضب 
ب  عند إبداء رأي أي فرد من العاملين في المدرســـة حول موضـــوع ما ، فال يتقبلونه، و قد يســـب 

معه. مما يؤكد ضــرورة نشــر ثقافة تقبل اآلراء و التشــجيع على احترام كافة   توتراً في عالقاتهم
  العاملين داخل المجتمع المدرسي . 

مناقشة السؤال الفرعي الرابع: ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من  
  حيث عالقتهم بأولياء أمور المتعلمين ؟ 

) حيث أظهرت النتائج حـسن  ٢٠١١تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في نتائج دراـسة ( العبيد، 
تواصــل معلمي المرحلة الثانوية مع  أولياء األمور وتعاونهم ومشــاركتهم وتشــاورهم مع األســرة  

سرة  فيما يتعلق بتربية األبناء باإلضافة إلى تفعيل المناشط الثقافية و االجتماعية بين المدرسة و األ
ــته من نتيجه و    ٢٠٠٥. و تتوافق أيضــا هذه النتيجة مع ما توصــل إليه (الغامدي،   ب) في دراس

هي حرص المعلمين على أن تكون الثقة المتبادلة أسـاس العالقة مع أولياء األمور، باإلضـافة إلى 
كل فعال . و تختلف هذه ا اركة بمجالس اآلباء و المعلمين و تنظيمها بـش لنتيجة  حرصـهم على المـش
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) في دراســته من نتيجة و هي أن توطيد أواصــر الثقة بين  ٢٠٠٩مع ما توصــل إليه ( اللقماني،  
  البيت و المدرسة ليس بالمستوى المأمول . 

ـجاءت عـبارة (يقيم المعلمون عالـقة طيـبة مع أولـياء أمور المتعلمين) في المرتـبة األولى،  
ن يحرص على بـناء عالـقات نزيـهة تـعاونـية مع و ترجع الـباحـثة ذـلك إلى أن من واجـبات المعلم أ

ــالح المتعلمين . ( وزارة التربية،   )  ٢٠١٥أولياء أمور المتعلمين تعمل على االرتقاء بالعمل لصــ

، باإلـضافة إلى أهمية تلك العالقة ألن المعلم هو المـسؤول عن الطالب في المدرـسة، وولي األمر 
ــؤول عنه في المنزل، فالعالقة بين المعل م و ولي األمر تعاونية من خاللها يتم تبادل اآلراء و مسـ

  النصائح التي تهدف إلى تحسين مستوى و أداء المتعلم  . 

و حصـلت العبارتان: ( يتعاون المعلمون مع أولياء األمور لعالج مـشكالت الطالب ) و ( 
ة ، و ترجع  يطلع المعلمون أولياء األمور على أحدث المســتجدات التربوية ) على درجات مرتفع

ب على  ب في التغـل اون بين المعلم و ولي أمر الطـاـل ة التـع ك إلى إدراك المعلم ألهمـي ة ذـل احـث الـب
  المشاكل النفسية و االجتماعية التي قد تواجه الطالب  .

و في هذا الصــدد ترى الباحثة أيضــا  أن المعلمين  يحرصــون على التواصــل مع  أولياء  
ــل االجتماعي التي أمور المتعلمين  وإخبارهم بكل م ــتجد في التعليم عن طريق مواقع التواصـ سـ

تحرص على تفعيله العديد من اإلدارات المدرسية في المدارس الحكومية في دولة الكويت و التي 
تعمل على توعية أولياء األمور بالمتغيرات و المتطلبات التي تؤثر في العملية التعليمية باإلـضافة  

  ليمية باعتبارهم شركاء و أخذ مقترحاتهم في عين االعتبار .  إلى دمجهم في العملية التع

ــة   ــتزادة ـبالمعلوـمات الـخاصــ و في المـقاـبل ـجاءت عـبارة  (يحرص المعلمون على االســ
ــة واألخيرة، و ترجع الباحثة ذلك إلى كثرة عدد   بالطالب من أولياء أمورهم) في المرتبة الخامسـ

اد البعض منهم بأن الحـصول على معلومات خاـصة الطالب في الـصف الواحد باإلـضافة إلى اعتق
ـــية في  ــت من مـهام المعلم، ـبل هو من مـهام مكـتب الـخدـمة االجتـماعـية و النفســ عن الطلـبة ليســ
المدرـسة، مما يؤكد ـضرورة تـشجيع المعلمين على التواـصل بـشكل مـستمر مع أولياء أمور الطلبة 

  و الحصول على معلومات كافية عنهم . 

الفرعي الخامس: ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة مناقشة السؤال  
  من حيث عالقتهم بالتقييم واالمتحانات ؟  
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ــة (كحلوت،  ــرورة الحرص على  ٢٠٠٧تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في دراســ ) من ضــ
ى اسـتخدام  إثراء الطلبة بمعلومات متنوعة تسـاعدهم في التقييم باإلضـافة إلى حرص المعلمين عل

  العملي، ويـستخدموا أـساليب أـساليب متنوعة في التقييم كأن يربطوا بين الجانب النظري و الجانب 

د، ــل إلـيه (العبـي ) في ٢٠١١متنوـعة في إـعدادهم لالختـبارات . وتختلف ـهذه النتيـجة مع ـما توصــ
يم و المتعلم  دراـسته من نتيجة و هي أن بند المحافظة على ـسرية المعلومات التي تخص مهنة التعل

ــاـفة إلى انخـفاض بـند تطبيق مـبدأ الـعدل في العـطاء و التـعامل و   ــعيـفة ـجدا ـباإلضــ ـجاء ـبدرـجة ضــ
  التقييم بين الطالب .  

جاءت عبارة  (يعلن المعلمون لطالبهم عن نظام التقييم واالمتحان بوضــوح) في المرتبة  
ــة بـهذا األمر وحثـه ا المعلمين على أن يكون ـلدى  األولى، ويرجع ذـلك إلى اهتـمام إدارة الـمدرســ

ــيل   ــجيع الطالب على المذاكرة والتحصــ الطالب معرفة تامة بنـظام التقييم واالمتـحان بهدف تشــ
العلمي، و ذلك يتم بشــكل دوري حيث يكون هناك اجتماع منســق بين التوجيه الفني لكافة المواد  

ليكونوا على وعي تام بكل   العلمية و رؤســـاء األقســـام  إلخبارهم عن نظام التقييم و االمتحانات 
  ماهو مستجد بهذا الشأن .  

و تالحظ الباحثة حصــول جميع عبارات هذا المحور على متوســطات مرتفعة مثل عبارة  
ــبب في ذلك   ــحيح االمتحان ) و ترجع الباحثة السـ (يلتزم المعلمون بالنزاهة و الدقة في أثناء تصـ

حـيث إنـها تولي أهمـية كبيرة  ة في دوـلة الكوـيت، من وجـهة نظر الـمديرين إلى اهتـمام وزارة التربـي
ــحيح و الكنترول داخـل   ة و أداء مميز في مراكز التصــ ــحيح من خالل منهجـي ات التصــ لعملـي

  يحقق أعلى المستويات في الدقة و النزاهة حيث يضمن حقوق كل المتعلمين .  المدارس مما

تســريبها ) قبل عبارة (   و جاءت عبارة ( يحافظ المعلمون على ســرية االختبارات و منع
ـــباط ) و ترى الـباحـثة أـنه من  يحرص المعلمون على إـقاـمة االختـبارات بجو من الـجدـية و االنضــ

ــباط و الحفاظ على ألخالقياتها التي منهاواجبات المعلم نحو مهنته أن يمتثل   ــبر و االنضـ : (الصـ
ــون األـماـنة التي تتمـثل في منع  ــرار المهـنة )، فيحرص المعلمون في دوـلة الكوـيت على صــ أســ

ب   اـل ار ألي ـط ب االختـب ــرـي ة حفظ حقوق الطالب  تســ أهمـي ا ـب انـً اً من المعلم  إيـم ان قريـب ا ـك مهـم
  المجتهدين ، مما يؤكد أهمية المحافظة على سرية االختبارات . 



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٣٧١  

تعزو الباحثة أيضا حصول هذا المحور على أعلى متوسط حسابي إلى اهتمام اإلدارات و  
ـــية وحثـها المعلمين على توفير الـهدوء في قاعات االمتـحان حتى ترتاح نفوس الطالب و  الـمدرســ

  تنشرح خواطرهم فيقبلون على أداء االمتحان بكل ارتياح و هدوء . 

و الموضــــوعية في إعداد االمتحان ) على  و حصــــلت عبارة  ( يتوخى المعلمون العدل  
ك إلى نقص خبرة بعض المعلمين في إعـداد   ة ذـل احـث ــة واألخيرة و ترجع الـب ة الخـامســـ المرتـب
االمتحانات و عدم معرفتهم  لكيفية صـياغة أسـئلة تتناسـب و مسـتوى الطالب الدراسـي مما يؤكد 

يراعوا فيها الفروق   د منهم؛ بحيث السـيَّما  الُجدُ ضـرورة تدريب المعلمين على إعداد اإلمتحانات  
  الفردية للمتعلمين عند وضعهم لألسئلة بحيث تتناسب مع كل المستويات.

مناقشة السؤال الفرعي السادس: ما مدى التزام معلمي مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة  
  عالقتهم بالمجتمع الخارجي ؟ من حيث

ــة (  في  دوراً فـعاالً ) من أن للمعلم ٢٠٠٩ـباجحزر،تتفق ـهذه النتيـجة مع ـما ـجاء في دراســ
زيادة الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع و في التنمية الثقافية و الحضارية في المجتمع و أن المعلم 
ــيع رقعة التعليم . و   ــكل كبير في تخليص المجتمع من آفة الجهل و داء األمية و توسـ ــاهم بشـ يسـ

ــلت  ــا هذه النتيجة مع ما توصـ ــلت فقرة ٢٠١٣إليه (الزعبي،تتوافق أيضـ ) من نتيجة حيث حصـ
ــاـئدة في المجتمع) على المرتـبة األولى مـما  (االلتزام ـباألخالق الـعاـمة و الـعادات االجتـماعـية الســ
ذه النتيـجة   اءت ـه ا ـج ة.  فيـم الـي ة ـع درـج اه المجتمع المحلي ـب ات تـج اوـن ات المتـع يبين التزام المعلـم

ــلت إليه (العبدالعزيز، ــتها أن عالقة المعلمات     )٢٠١٠عكس ما توصــ حيث أظهرت نتائج دراســ
  بالمجتمع المحلي جاءت في المرتبة الرابعة و األخيرة من وجهة نظر المعلمات.

جـاءت عبـارة  (يراعي ويحترم المعلمون قيم المجتمع وعـاداتـه وتقـاليـده) في المرتبـة      
ة ذـلك إلى أن المعلم فرد من ـهذا المجتمع،   احـث ذا فهو يحرص على أن يظهر  األولى، و تعزو الـب ـل

ــرف أـمام المجتمع، فهو ـقدوة وـما يقوم ـبه من أدوار تؤثر في المجتمع ، ولو ـكان   ـبالمظهر المشــ
ا   مجرد إبداء رأي حول موضــوع ما ، فضــالً عن نظرة المجتمع للمعلم فكلما كان المعلم حريصــً

  على تقدير قيم وعادات وتقاليد مجتمعه لقي استحسانًا له على ذلك . 

ــة )  في  ــاد داخل وخارج المدرســ ــعى المعلمون لمحاربة الفســ بينما جاءت عبارة  (يســ
المرتبة الثانية و تفسـر الباحثة ذلك من وجهة نظر العينة بأنه من واجبات المعلم نحو المجتمع أن 
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يعزز قيم الشـــفافية و النزاهة و الوقاية من الفســـاد ،  وأن يكون على وعي بدوره األخالقي تجاه 
  جتمع،  فيقوم بخدمة مجتمعه عن طريق تنشئة جيل مؤمن با� و محب لوطنه. الم

ــول عـبارة ( يحرص المعلمون على تعزيز   أـما المالحظ في نتيـجة ـهذا المحور فهو حصــ
الفعاليات المتعلقة بالوطن) على المرتبة قبل األخيرة ، و هذا يسـتوجب تذكير المعلمين بواجباتهم  

لمين بأن يســهموا بإيجابية وفعالية في األنشــطة التعليمية، و أن يغرســوا  نحو مهنتهم و نحو المتع
ــافة إلى إدراك المعلمين ٢٠١٥الوعي الوطني في نفوس المتعلمين . ( وزارة التربية ،  )  باإلضـ

ــكل كبير في زرع  ــاهم بش أن تلك الفعاليات تحث على رفع الروح المعنوية واالنتماء للوطن وتس
ا ة األولى، حـب الوطن في قلوب ـك ــريحـة المعلمين في المرتـب أتي شــ ــرائح وـت ات والشــ ة الفـئ ـف

  باعتبارهم أهم شريحة تحرص على مستقبل الوطن. 

و بشكل عام أظهرت لنا نتائج الدراسة حصول كافة محاور أخالقيات المهنة على درجة 
اللقماني، )، و(٢٠١٠)، و(العبد العزيز،  ٢٠١٣مرتفعة ، و هذا جاء متوافقا مع دراسة (الزعبي،  

) و تعزو الباحثة   ٢٠١٣ب) و( حمادنة،   ٢٠٠٥أ)، و( الغامدي،   ٢٠٠٥)،  و(الغامدي، ٢٠٠٩
ارتفاع النتائج إلى حرص وزارة التربية على وضع نظام لتقدير المعلمين أدبيًا واجتماعيًا بجانب 

يث أصبح المعلمون  التقدير المهني ، وذلك بناًء على قيامهم بواجبهم والتزامهم بأخالقيات المهنة ح
مدركين ألهمية األخالق وتأثيرها على الطالب باعتبارهم القدوة لهم، ولعل السبب أيًضا في ارتفاع  
نتائج الدراسة من وجهة نظر العينة يعود إلى إصدار وزارة التربية لميثاق أخالقي للمعلم في دولة 

االنتر  عبر  الرئيسي  موقعها  في  وضعه  على  الوزارة  حرصت  يستطيع  الكويت  بحيث  نت،  
المعلمون الرجوع إليه و الذي عملت فيه على إيجاد وسيلة علمية منهجية شاملة تتمثل بصياغة  
ميثاق أخالقي يلتزم به المعلمون، ويطبقونه في سلوكهم اليومي ويتعهدون بااللتزام به حفاًظا على 

   . مستوى مهنتهم

  التوصيات 

والتي أظهرت تقييم أفراد عينة الدراسة لمدى التزام معلمي بناء على نتائج الدراسة الحالية  
مدارس التعليم العام بأخالقيات المهنة من وجهة نظرهم بدرجة مرتفعة، توصلت الباحثة إلى بعض  

  المقترحات و التوصيات،     و هي كاآلتي : 
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و طرق إصدار دليل إجرائي يفسر للمعلم و يشرح له مواد و بنود ميثاق أخالقيات المهنة  )١
 و أساليب و آليات تطبيقه في الميدان التربوي .

تخص  )٢ التي  القرارات  اتخاذ  في  المشاركة  و  الرأي  إبداء  على  المعلم  تشجيع  ضرورة 
 المجتمع المدرسي لما له من دور كبير في تعزيز ثقته  بنفسه و تحمله للمسؤولية .

اد برامج و مناهج تسهم بشكل التأكيد على المؤسسات التعليمية المعنية بإعداد المعلم إيج )٣
 كبير في رفع األداء المهني و تحقق التزام المعلم بميثاق أخالقيات مهنة التعليم  .

 قائمة المراجع 

 أوال : المراجع العربية 

  القرآن الكريم . 
) سالم  عاطف  نمر،  ومدى  ).  ٢٠٠٨أبو  اإلسالمية  التربية  في ضوء  القدوة  المعلم  مواصفات 

. كلية التربية،  أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر طلبتهمتمثلها لدى  
 الجامعة اإلسالمية، غزة .

  أبوطبيخ، 

مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم في ).  ٢٠٠٨هشام نعيم ( 
  غزة .. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين

) أحمد  في  ٢٠١٢أمين،  والنشر.استرجع  للترجمة  عربية  كلمات  القاهرة:  األخالق.  كتاب   .(٣  
   ٢٠١٦اكتوبر، 

  

أخالقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد اإلداري ).  ٢٠١٢إيمان، صوفي، و مريم، قوراري (
النامية الدول  الففي  من  للحد  كآلية  الشركات  حوكمة  حول:  الوطني  الملتقى  المالي .  ساد 

واإلداري. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير بسكرة ، 
 الجزائر. 

). أهمية أخالقيات مهنة المعلم وأثرها في التربية والتعليم.  ٢٠٠٩باجحزر، خالد بن صالح محمد (
  .٤٥٤- ٤٢٣)، ٢(  ١٣٩جامعة األزهر، مجلة كلية التربية،
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). قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية.عمان: دار الشرق للطباعة والنشر  ٢٠٠٦البطاح، أحمد (
  والتوزيع. 

ذياب ( العربية و معلماتها بأخالقيات مهنة ٢٠١٣حمادنة ، أديب  اللغة  التزام معلمي  ) . درجة 
التعليم من وجهة نظر مديري المدارس و مديراتها في مديريات التربية و التعليم لمحافظة 

 . ٥٠  -٢٩) ، ١( ٩ المجلة األردنية في العلوم التربوية ،المفرق . 

أخالقيات مهنة التعليم ( رؤيا إسالمية ) ومدى التزام المعلمين بهذه  ).  ٢٠٠٠حيدر، نادية حاشد ( 
 . كلية التربية، جامعة عدن، اليمن . األخالقيات من وجهة نظر المديرين والمعلمين والطلبة 

) هادي  محاسن  أثر الموارد تنمية في األخالقية القيم دور).  ٢٠١٠خلف،  و   الفعل البشرية 

الجامعة    .القرار  اتخاذ في األخالقي البريطاني:  االستشاري  المركز  ماجستير.  رسالة 
 االفتراضية الدولية، المملكة المتحدة.

التربويين في محافظات  ).  ٢٠٠٩الرومي، سليمان بن سالم بن خليل ( التزام المشرفين  درجة 
تطويرها نظرهم وسبل  المهنة من وجهة  بأخالقيات  التربية، غزة  كلية  ماجستير.  . رسالة 

 الجامعة اإلسالمية، غزة. 

). درجة التزام المعلمات المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر ٢٠١٣الزعبي، ريم (
  .  ٤٧٦- ٤٤١)، ٣(  ١٩، مجلة المنارة التربويةالطالبات المتدربات في جامعة آل البيت. 

ة و الثانوية في المدارس  ). مدى التزام معلمات المرحلتين المتوسط٢٠١٠العبدالعزيز، منيرة عيد ( 
مجلة جامعة  الحكومية بمدينة الرياض بأخالقيات مهنة التعليم في ضوء بعض المتغيرات.  

  .٥٤٢-٤٦٧)، ٣(٢٢ الملك سعود للعلوم التربوية و الدراسات اإلسالمية،

عودية ). مدى التزام معلم المرحلة الثانوية بالمملكة العربية الس٢٠١١العبيد، إبراهيم بن عبدهللا (
معلمي  على  ميداينة  "دراسة  له.  الوظيفي  باألداء  وعالقته  التعليم  مهنة  أخالقيات  بميثاق 

 . ١١٩-٢٣)، ٦( ٢١،مجلة كلية التربيةالمرحلة الثانوية بمنطقة القصيم التعليمية". 

. المؤتمر العلمي منهج القيم واألخالق بين الوضعية والمعيارية، أكتوبر).  ٢٠٠٤عمر، السيد (
وي لكلية التربية بالمنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة والمعنون  السن

 "آفاق اإلصالح التربوي في مصر". كلية التربية، جامعة المنصورة. 
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بني خالد ، خلف ( ، خالد و  السرحان  نايف و  الهيئة  ٢٠١٣العموش،  التزام أعضاء  . درجة   (
مجلة العلوم يات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالب .  التدريسية في جامعة آل البيت بأخالق

 .              ٥٨٢ –  ٥٦٩) ،  ٢(٤٠،  التربوية

) أحمد  بن  حمدان  .    ٢٠٠٥الغامدي،  هيئة أ)  ألعضاء  المهنة  أخالقيات  لميثاق  مقترح  إطار 
ك  كلية المعلمين، جامعة المل  التدريس بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.

 سعود. الرياض . 

التعليم في دول الخليج ب).    ٢٠٠٥الغامدي، حمدان بن أحمد ( ميثاق مقترح ألخالقيات مهنة 
  . كلية المعلمين، جامعة الملك سعود. الرياض.  العربية

اتجاهات المعلمين في مدينة الرياض نحو أهمية  ).  ٢٠٠٧الفالح، عبدالعزيز بن عثمان بن فالح(
العربية السعودية ومستوى تطبيقهم له.ميثاق أخالقيات مهنة   المملكة  رسالة   التعليم في 

  دكتوراه. كلية التربية، الجامعة األمريكية بلندن.لندن. 

المقومات الشخصية و المهنية للمعلم في ضوء آراء بعض  ) .    ٢٠٠٧كحلوت ، جيهان عبدهللا ( 
افظة غزة من وجهة نظر  المربين المسلمين و مدى تمثلها لدى معلمي المرحلة الثانوية بمح

 . كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .   طلبتهم

مدى التزام معلمي المرحلة الثانوية بأخالقيات مهنة التعليم ).  ٢٠٠٩اللقماني ، أحمد بن شريف (  
المقدسة. بالعاصمة  الثانوية  المدارس  مديري  و  المشرفين  نظر  وجهة  التربية،   من  كلية 

 مكة المكرمة.  جامعة أم القرى ،
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