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درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم

The Degree of Commitment of the Faculty Members in The Ethics of
Teaching Profession from The Student Girls Perspective at Prince
Sattam Bin Abdul-Aziz University"
Dr. Zeinab Awad Meflah darweesh
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of
Education in Kharj, Sattam bin Abdulaziz University, KSA

Abstract
The study aimed to know the degree of commitment of faculty members at
Prince Sattam bin Abdul Aziz University to the ethics of the education
profession from the point of view of the students. The study sample consisted
of 369 female students from the Faculty of Education from different
disciplines. The researcher designed a questionnaire to measure the degree of
commitment of the teaching staff to the ethics of the teaching profession. The
field of professional ethics related to the profession of faculty member ranked
first, while the field of personal qualities of the faculty member ranked, and
the field of human relations with students in the last place. There were
statistically significant differences due to the effect of the faculty in all fields
except the personal characteristics of the faculty member. There were no
statistically significant differences due to the impact of the academic level in
all fields.
Keywords : ethics teaching profession; faculty members; Prince Sattam
bin Abdulaziz University.
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بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات
د .زينب عواد مفلح درويش
استاذ مساعد بقسم العلوم التربوية /كلية التربية بالخرج /جامعة األمير سطام بن عبد العزيز -المملكة
العربية السعودية
ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة
التعليم من وجهة نظر الطالبات ،وقد تكونت عينة الدراسـة من  963طالبة من كلية التربية من مختلف التخصصات ،حيث
تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،ولتحقيق
هدف الدراسة صممت الباحثة استبانة لقياس درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم ,وتلخصت أهم
النتائج في أن مجال اخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو هيئة التدريس في المرتبة األولى ،بينما جاء مجال الصفات
الشخصية لعضو هيئة التدريس بالمرتبة  ،وجاء مجال العالقات اإلنسانية مع الطالب في المرتبة األخيرة  .وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الكلية في جميع المجاالت ،باستثناء الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس  ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المستوى الدراسي في جميع المجاالت ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من
التوصيات منها طرح مساقات لجميع التخصصات وفي مختلف الكليات عن أخالقيات مهنة التعليم.

الكلمات المفتاحية

أخالقيات ؛ مهنة التعليم؛ أعضاء هيئة التدريس ؛ جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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تلعب األخالق دورا ً مهما ً في تنشئئئئئئئة األفراد والمجتمعات  ،مما ينعكس إيجابا ً على سئئئئئئلوكياتهم
بحيث تصئئئبح سئئئلوكياتهم تتصئئئف بالثبات ويتعمق لديهم اإلحسئئئاس بالوالء واالنتماء إلى مجتمعاتهم،
ويعتبر االلتزام بأخالقية المهنة شرطا ً أ سا سيا ً لنجاح المؤ س سات في تحقيق أهدافها ،إذ أن ذلك يؤدي
إلى إنجاز العمل بموضئئوعية وأمانة ،وإذا كان األمر مسئئلما ً ب في مؤسئئسئئات المجتمع المختلفة ،فأن
أولى في المؤسئئئئئسئئئئئات التربوية والتعليمية ،فقد أصئئئئئبحت الوميفة األخالقية للمؤسئئئئئسئئئئئات التربوية
والتعليمية من أهم ومائفها تجاه المجتمع والفرد ،من أجل المحافظة على هويت  ،ودورها في تشئئئئكيل
سئئئئئئلوكيات ابنائ في إطار ثقافة المجتمع وما يحتوي من قيم أخالقية سئئئئئئامية ،ومهنة التعليم في أي
مجتمع تحكمها األخالق أكثر من أي مهنة أخرى ،وذلك ألن التربية بحكم طبيعتها عمل أخالقي ،لذا
ينبغي على المعلمين أوالً االلتزام بأخالقيات مهنتهم وأن يومنوا بها ويتصئئئئرفوا بمقتضئئئئاها ،ويعتزوا
باالنتماء لها ،وان ينظروا إلى مهنتهم على أنها اشرف وأنبل المهن(الغامدي،6106،ص.)55
ولقد أ صبحت بعض المجتمعات تواج عددا ً من األزمات التي تحول دون تحقيق أهدافها بالطريقة
المثلى ،والجامعات تعتبر مؤسئئئئئئسئئئئئئئة تعليمية داخل المجتمع ، ،وأحدى هذه األزمات التي تواج
الجامعات األزمة األخالقية  ،وخاصئئئئئئئة في ضئئئئئئوء التطور العلمي والتكنولوجي ومهور العمولة،
ومهور بعض التغيرات في المجاالت واالقتصئئادية والثقافية واالجتماعية  ،ويسئئتدعي في ضئئوء تلك
التطورات أن تكون الجامعة منظمة أخالقية تسئئمو وتنهض برسئئالتها األخالقية  ،وذلك من خالل بث
القيم األخالقية لدى الطالب على اعتبار أن الطالب العنصر المهم في العملية التعليمية .
إن نجاح الجامعات في تحقيق رسالتها وأهدافها وتطبيق منظومتها األخالقية يقع على عاتق عضو
هيئة التدريس بالجامعة كون القدوة الح سنة للطالب ،وهو الذي يقع علي الم سؤولية األكبر في صقل
شخصية الطالب وبنائها من جميع الجوانب العقلية واالجتماعية والثقافية والنفسية ،وأخالقيات المهنة
في العمل األكاديمي تتضئئئمن أمور متعددة يمكن حصئئئرها في بعض الصئئئفات التي تجعل من عضئئئو
هيئة التدريس ع ضوا ً حري صا ً على نفع طالب ببذل جهده في توجيههم وارشادهم للطريق ال صحيح ،
ويدلهم على طريق الخير ويحثهم علي  ،ويعدل بينهم في التعامل وتقويم ألدائهم  ،ويصئئئون كرامتهم
ويعي حقوقهم ،ويسئئئئتثمر أوقاتهم بكل ما هو مفيد ،ويعودهم التفكير السئئئئليم ،والحوار البناء وحسئئئئن
االستماع ،فهو نموذج للحكمة والرفق(النمري6110،م).
وأصئئئبحت اان الكثير من الجامعات تعتمد على ءراء الطالب في تقييم أداء عضئئئو هيئة التدريس
على اعتبار أن الطالب هم جوهر العملية التعليمية ومحورها ،وأنهم هم أكثر العناصئئئئر الذين يمرون
بالخبرة التعلمية  ،لذا فأن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة
األمير سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم العزيز من وجهة نظر أراء الطالبات أنفسهم.
مشكلة الدراسة
تعد مهنة التعليم إحدى المهن الموجودة في أي مجتمع من المجتمعات  ،فهي مهنة لها قواعد
ومبادئ واخالقيات يجب االلتزام بها ،ويعتبر عضئئئئئو هيئة التدريس أحد عناصئئئئئر العملية التعليمية ،
ويعتبر مدى التزام بأخالقيات مهنة التعليم أثناء أدائ لعمل األكاديمي والمهني عامالً من عوامل
نجاح المؤسئئئئسئئئئة التعليمية التي يعمل بها ،ويعتبر قدوة حسئئئئنة لطالب بمدى التزام بأخالقيات مهنة
التعليم .ولكن البعض يرى أن المنظومة األخالقية لدى ع ضو هيئة التدريس بدأت بالتزعزع وخا صة
مع ثورة االنفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي ومهور مفاهيم جديدة ووسئئئئئئائل االتصئئئئئئال
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وكون الباحثة أحد أعضئئاء كلية التربية بجامعة األمير سئئطام بن عبد العزيز ،فقد الحظت تفاوت
واختالف في التزام أعضئئئئئئئاء هي ئة ال تدريس ب جام عة بأخالق يات مه نة التعليم ،ولكون الت فاوت في
االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم يؤثر في رسالة الجامعة وأهدافها ،فقد رأت أن من الضروري معرفة
درجة التزام أعضئئئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير سئئئئطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من
وجهة نظر الطالبات؛ لكون الطالبات محور العملية التعليمة وهن األقرب إلى عضئئئئئئو هيئة التدريس
وهم األقدر على تقييم عضئئئئو هيئة التدريس بشئئئئكل صئئئئحيح ،لذك جاءت الدراسئئئئة من وجهة نظر
الطالبات.
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
السئئئئئئؤال األول :ما درجة التزام أعضئئئئئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير بن سئئئئئئطام بن عبد العزيز
بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات؟
السئئئئئئؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصئئئئئئائية ( )0.05≤αفي درجة التزام أعضئئئئئئاء هيئة
التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات تعزى
لمتغيري(الكلية ،المستوى الدراسي)؟
أهداف الدراسة
 -0التعرف على درجة التزام أعضئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير سئئطام بن عبد العزيز بأخالقيات
مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات.
 -6الكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة
األمير سئئئئطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات تعزى لمتغيري(الكلية،
المستوى الدراسي)؟
أهمية الدراسة
 -0تنبع أهمية الدراسئئئة في كونها تبحث في موضئئئوع التزام أعضئئئاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة
التعليم وهو أمر ضروري وملح النعكاس على العملية التعليمية.
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العديدة ،األمر الذي أدى إلى مهور بعض السئئئلوكيات التي تتنافى مع أخالقيات مهنة التعليم مثل عدم
التقييم الموضئئوعي ،وعدم إعطاء الطلبة الحرية في إبداء رأيهم والتأخر عن المحاضئئرات واسئئتخدام
الجواالت أثناء المحاضئئرة والتعامل مع الطالبات بطريقة فوقية .وقد توصئئلت بعض نتائج الدراسئئات
السئئئئئئابقة إلى وجود اختالف وتفاوت في درجة التزام عضئئئئئئو هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
كدراسئئة الخوالدة ،والمقابلة ،والعمايرة ( )6109والتي أمهرت نتائجها أن درجة التزام أعضئئاء هيئة
التدريس في كليات الت ربية بالجامعات األردنية بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة جاءت
بدرجة متوسئئئئطة ،ودراسئئئئة المطيري( )6113والتي أمهرت نتائجها أن درجة التزام أعضئئئئاء هيئة
التدريس بأخالقيات مهنة التعليم الجامعي من وجهة نظر الطالب جاءت بدرجة متوسئئئئطة ،وامهرت
نتائج دراسئئئئة ( )Zauwiyah, Maimun, Junaini,2008أن هناك عدم أمانة أكاديمية في بعض
المواقف ،وفي بيئة العمل ،وكذلك دراسئئة الخرابشئئة ،والربابعة( )6112أمهرت نتائج دراسئئتهم أن
درجة التزام أعضاء هيئة التدريس باألخالقيات المهنية جاء بدرجة متوسطة.
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 -6قد تسئئتفيد إدارة جامعة سئئطام بن عبد العزيز من نتائج هذه الدراسئئة لمعرف درجة التزام أعضئئاء
هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم ،للمحافظة على مسئئئئئئتوى االخالقيات الجيدة ،ووضئئئئئئع حلول
لألخالقيات والسلوكيات الغير جيدة.
 -9تزويد أعضئئئاء هيئة التدريس أنفسئئئهم بمسئئئتوى األخالقيات التي يمارسئئئونها مع الطلبة ،ومحاولة
تغيير أنفسهم لألفضل.
 -4تفيد الباحثين وطالب الدراسئئئات العليا في دراسئئئة موضئئئوعات مشئئئابهة ألخالقيات مهنة التعليم،
لكن على مجتمع ومتغيرات مختلفة.
 -5إثراء المكت بات العرب ية بدراسئئئئئئئات من هذا النوع حول در جة التزام أعضئئئئئئئاء هي ئة ال تدريس
بأخالقيات مهنة التعليم.
 -6عقد دورات تدريبية وورش عمل لتعريف الطالب واألعضئئئئئئئاء بأخالقيات مهنة التعليم وأهمية
االلتزام بها في العملية التعليمية.
التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية
أخالقيات مهنة التعليم
تعرف أخالقيات مهنة التعليم بأنها :مجموعة من معايير السئئئئلوك الرسئئئئمية ومير الرسئئئئمية التي
يستخدمها المعلمون كمرجع يرشد سلوكهم أثناء أدائهم لومائفهم ،وتستخدمها اإلدارة والمجتمع للحكم
على التزام العاملين (عرفة،6105،ص.)64
وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنهاً :مجموعة من المبادئ واألسئئئئئئس والمعايير والمثل التي يلتزم بعا
عضو هيئة التدريس بجامعة سطام بن عبد العزيز أثناء ممارستهم لمهنة التعليم ،وبما ال يتعارض مع
مبادئ الشئئئريعة اإلسئئئالمية ،واألنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها في الجامعة .ويمكن قياسئئئها
من خالل استجابة الطالبات على فقرات االستبانة التي أعدت لهذا الغرض.
حدود الدراسة
 الحدود الموضووووووعية  :اقتصئئئئئرت هذه الدراسئئئئئة على معرفة درجة التزام أعضئئئئئاء هيئة التدريسبجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات.
 الحدود البشرية :طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 6106-6105م. الحدود المكانية :كلية التربية بالخرج وكلية العلوم والدراسئئئئئات اإلنسئئئئئانية بالخرج بجامعة األميرسطام بن عبد العزيز.
األدب النظري
مفهوم أخالقيات المهنة
إن مفهوم األخالق يسئئئتند إلى أسئئئس فلسئئئفية واجتماعية ،فاألخالق مجالها األفعال الخاصئئئة وهي
تنطوي على مجمو عة من القوا عد والم بادئ التي هي بم ثا بة توجي هات للسئئئئئئلوك الفردي في إ طار
الجماعة ،وهذه ال قواعد والمبادئ إما أن تركز على قاعدة عقلية أو دينية .والسئئئئئئلوك األخالقي يأتي
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و قد عرف عر فة(،6105ص )69أخالقيات المهنة :بأنها مجمو عة من المبادئ والمعايير التي
تعتبر أساسا ً لسلوك أفراد المهنة المستحب ،والتي يتعهد أفراد المهنة بالتزامها.
وقد عرف(الغامدي ،ودهيش )6114،أخالقيات مهنة التعليم بأنها" :مجموعة المعايير التي ينبغي
أن يلتزم بها كل العاملين في مجال التربية والتعليم ،وتكون بمثابة المرجع الذي يحتكم إلي في تقويم
ممارسئئئئئئاتهم السئئئئئئلوكية والمهنية ،التي يؤدي األخذ بها إلى تطوير مهنتهم ومجتمعهم وتسئئئئئئتمد هذه
المعايير من الدين الحنيف وطبيعة عملية التعليم وأصئئئئئئولها وطبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع
والعصر الذي نعيش .
أهمية أخالقيات مهنة التعليم
اهتم اإلسئئئئئئالم بالجانب األخالقي ،وحدد قيما ً وقواعد أخالقية لكل جانب من جوانب الحياة،
فكانت من أهم عوامل ازهار حضئئئئئئاراتهم ،لذلك فالمعلم وعضئئئئئئو هيئة التدريس بحاجة ماسئئئئئئة إلى
الصئئفات الخلقية الطيبة حتى يؤثر في تالميذه وينجح في مهنت  ،ويمكن تلخيأ أهمية أخالقيات مهنة
التعليم بما يلي( عرفة ،6105،ص:)63
 -0أن يقصد باشتغال بالعلم وج هللا تعالى.
 -6أن يكون قدوه حسنة لطالب في كل شيء.
 -9أن يكون ملما ً بواجبات وأدواره قوالً وفعالً.
 -4أن يتعرف على األعمال واألفعال التي تستوجب المساءلة القانونية واألخالقية.
مصادر أخالقيات المهنة
 -0المصووودر االعتقادي( العقدي)  :فأخالقيات مهنة المعلم المسئئئلم نابع من عقيدت اإلسئئئالمية ،حيث
أن أخالقيات هي انعكاس للعقيدة التي تحكم حيات كلها وال يطبقها في حدود مهنت أو عمل الوميفي
فقط بل هي مالزمة ل داخل وخارج عمل .
 -9المصوووودر العلم  :فالتربية الحديثة تتميز باعتمادها على العلم الحديث وما وصئئئئل إلي في شئئئئتى
النواحي  ،وأخالقيات مهنة التعليم يجب أن تمتد جذورها بما ال يخالف صئئئئئئحيح العقيدة والدين وبما
يتوافق مع العلم الحديث .
 -3المصدر اإلجتماع  :فقيم المجتمع وتقاليده وأعراف هي مصدر ال يمكن االستغناء عن في وضع
وترسئئئئيم قيم المعلم ومن يعمل في مهنة التدريس من أخصئئئئائيين ومدراء وفنيين  ،فالمجتمع تعارف
على مجموعة من القيم والعادات التي ينبغي أن تراعى عند وضئئئئئئع ميثاق لمهنة التعليم في جميع
ا لدول وي جب أن تتبع القيم االجت ماع ية وال عادات والت قال يد ب ما يتوافق مع الشئئئئئئري عة اإلسئئئئئئالم ية(
عرفة.)6105،62،
الصفات األخالقية للبيئة الجامعية
يجب ان تتصف البيئة الجامعية بالصفات األخالقية التالية(الكبيسي:)6106،
107

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة االمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

متوافقا ً مع المبادئ األخالقية السئئئئائدة في المجتمع ،أما السئئئئلوك مير األخالقي فهو ما لم يكن متوافق
مع المبادئ والقيم التي يقرها المجتمع(الغامدي ،6106،ص.)55

درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم

زينب عواد مفلح درويش

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

 -0تحمل األسئئاتذة لمسئئئولياتهم األخالقية :في هذه الصئئفة ال نكتفي فقط بتحقيق الوعي األخالق وإنما
االلتزام االخالقي على مسئئتوى عضئئو هيئة التدريس وعلى مسئئتوى المجموعة ،فيتحمل عضئئو هيئة
التدريس المسؤولية بشأن أخالقيات كفرد وبشأن اخالقيات الجامعة ككل.
 -6الوعي األخالقي :ونعني في هذه الصئئئئئئفة إدراك اعضئئئئئئئاء هيئة التدريس للمترتبات األخالقية
لسياستهم وأفعالهم وكذلك لسياسة وافعال الجامعة ،فمثال لو وجد أن درجات التقييم لالمتحان الشفوي
لم تكون موضئئوعية ،فان األثر األخالقي سئئوف يتجاوز حدود الطالب ،وربما إلى المجتمع الخارجي
المحيط بالطالب وعضئئو هيئة التدريس والجامعة؛ لذا يجب أن نعي أن سئئياسئئتنا وتصئئرفاتنا لها أثار
أخالقية واسعة.
فوائد االلتزام بأخالقيات المهنة ف الجامعة
بين الكبيسي( )6106عددا ً من فوائد االلتزام األخالقي في الجامعة:
 -0االلتزام بأخالقيات المهنة يسهم في شيوع في شيوع الرضا االجتماعي بين مالبية أفراد المجتمع.
 -6وجود ميثاق أخالقي تلتزم ب الجامعة يكون بمثابة دليل ومرجع يسترشد ب األفراد عند تصرفاتهم
وعند حدوث الخالفات والنزاعات.
 -9االلتزام األخالقي بالجامعة يؤمنها ضئئئئئئد المخاطر بدرجة كبيرة  ،من حيث االلتزام بالشئئئئئئرعية،
وااللتزام بالنظام ،واالبتعاد عن المخالفات.
 -4إدارة أخالقية المهنة بكفاءة تشئئئئئئعر األسئئئئئئاتذة بالثقة بالنفس ،وتزيد من الروح المعنوية ،وبالتالي
زيادة اإلنتاجية.
مظاهر القصور ف االهتمام بأخالقيات مهنة التعليم
إن المتابع لواقع التربية يالحظ وجود قصئئور في االهتمام بأخالقيات مهنة التعليم في مؤسئئسئئات
المجتمع التربوية ،واقتصر اهتمامها على نقل المعلومات من مصادر محددة إلى المتعلمين  ،مما أدى
إلى مهور بعض السلبيات منها(الغامدي،6106،ص:)66
 -0صعف وعي المعلم برسالة التعليم.
 -6تفشي ماهرة الغش في االختبارات بين الطالب.
 -9ضعف التأهيل المهني التربوي للمعلم.
 -4ضعف عناية المعلم بتنمية الجانب الخلقي لدى طالب .
المحظورات على عضو هيئة التدريس ف أخالقيات مهنة التعليم القيام بها
بين (الشميمري )6114،عددا ً من المحظورات التي يجب االبتعاد عنها في مهنة التعليم منها:
 -0إفشاء اإلسرار الخاصة بعمل بحكم وميفت .
 -6أن يجمع بين وميفت األساسية وأي وميفة أخرى بالدولة  ،اإل إذا اقتضت المصلحة العامة ووفق
القواعد والشروط التي تحددها الالئحة.
 -9االشتراك أو تنظيم اجتماعات داخل بيئة العمل دون أذن جهة عمل .
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 -5التقصئئئئئير واإلهمال الذي ينتج عن تسئئئئئيب العمل وضئئئئئياع حق من الحقوق المالية لألشئئئئئخاص
وللدولة.
 -6قبول المكافأت والهدايا و العموالت والتي لها تأثير على واجبات الوميفية
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية:
دراسة قام بها الهالالت ،والع ضايلة ،والسعايدة( )6105هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة
التزام أعضئئئئئئاء هيئة التدريس في اقسئئئئئئام الخدمة االجتماعية في الجامعات األردنية بأخالقيات مهنة
التعليم ،ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصئئئئئئائية في درجة التزام األعضئئئئئئاء بأخالقيات مهنة
التعليم باختالف الجنس ،والمسئئئتوى ،والجامعة ،ولتحقيق أهداف الدراسئئئة تم اسئئئتخدام منهج المسئئئح
االجتماعي ،وقد تكونت مجتمع الدراسئئة من جميع الطلبة المسئئجلين في تخصئئأ الخدمة االجتماعية
في جامعة البلقاء التطبيقية والبالغ عددهم( )045طالباً ،و( )062طالبا ً في الجامعة األردنية للعام
الجامعي  6106/6105م ،أما عينة الدراسئئئئة فهي المجتمع كامل وذلك باسئئئئتخدام اسئئئئلوب الحصئئئئر
الشامل ،أما أداة الدراسة فقد كانت األستبانة وتكونت من ( )55فقرة موزعة على أربع مجاالت ،وقد
أمهرت نتائج الدراسة أن درجة التزام أعضاء هيئة التدريس في أقسام الخدمة االجتماعية بالجامعات
األردنية جاءت بدرجة مرتفعة ،ووجود فروق ذات داللة إحصئئئئئئائية تعزى لمتغير الجنس ولصئئئئئئالح
اإلناث ،وفروق تعزى لم تغير الجامعة ولصئئئئئئئالح جامعة البلقاء التطبيقية  ،وال توجد فروق تعزى
لمتغير المسئئئتوى الدراسئئئي ،وقد أوصئئئت الدراسئئئة بعدد من التوصئئئيات منها :توجي أعضئئئاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية لالهتمام بالعالقة مع الزمالء في العمل ،دعوة وزارة التعليم العالي
إلى تبني ميثاق اخالقي باالشتراك مع الجامعات لمهنة التعليم الجامعي.
دراسئئة القرشئئي( )6105هدفت إلى التعرف على درجة التزام أعضئئاء هيئة التدريس بجامعة أم
القرى بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر رؤساء األقسام و وكيالتهم وطالب وطالبات الدراسات
العليا بجامعة أم القرى  ،وقد اسئئتخدم الباحث المنهج الوصئئفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسئئة من
جميع رؤسئئاء األقسئئام و وكيالتهم والبالغ عددهم ( )096رئيس ئا ً ووكيلة  ،فيما تكونت عينة الدراسئئة
من( )45رئيسئئئئئئئا ً و( )99وكيلة  ،بينما بلغ مجتمع طلبة الدراسئئئئئئئات العليا ( )٤٢2٩طالبا وطالبة،
وتكونت عيية الدراسئئئئئئة من ( )٤٢٢طالب وطالبة ،وقد أمهرت الدراسئئئئئئة عدداً من النتائج منها :أن
المتوسط الحساب الكلي الستجابات رؤساء األقسام و وكيالتها لدرجة التزام أعضاء هيئة التدريس
بأخالقيات مهنة التعليم جاءت بدرجة عالية ،كما أن اسئئئئئئتجابات طالب وطالبات الدراسئئئئئئات العليا
لدرجة التز ام أعضئئئاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم جاءت بدرجة عالية ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصئئائية السئئتجابات رؤسئئاء األقسئئام و وكيالتها تعزى لمتغير الجنس والخبرة ،ووجود
فروق تعزى لمتغير الكلية ولصالح الكلية العلمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات
طالب وطالبات الدراسئئئات العليا تعزى لمتغير الجنس والخبرة والكلية ،وقد أوصئئئت الدراسئئئة بعدد
من التوصئئئئئئيات منها :تعزيز أخالقيات المهنة التي جاءت بدرجة التزام عالية لدى أعضئئئئئئاء هيئة
التدريس  ،وتنمية األخالقيات المتوسطة بشكل كاف.
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دراسئئئئئئة قام بها العموش ،والسئئئئئئرحان ،وبني خالد( )6109هدفت إلى التعرف على درجة التزام
أعضئئئئئئاء هيئة التدريس في جامعة ءل البيت بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة .وتكونت
عينة الدراسئئئة من ( )650طالبا ً من المسئئئجلين بجامعة ءل البيت للعام الدراسئئئي 6100/6101هـئئئئئئئئئ.
وكانت أداة الدراسة هي االستبانة ،وتكونت أداة الدراسة من ثالث مجاالت  :مجال العالقات اإلنسانية
ومجال التعلم والتعليم ومجال الصفات الشخصية .وقد أمهرت نتائج الدراسة أن درجة التزام أعضاء
هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم الجامعي بجامعة ءل البيت من وجهة نظر الطالب جاء بدرجة
مرتفعة حيث بلغ المتوسئئئئئئط الكلي( ، )9,25وقد أمهرت نتائج الدراسئئئئئئئة وجود فروق ذات داللة
إحصئئئئئئئائية في تقديرات الطلبة لدرجة التزام أعضئئئئئئئاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم على
المستوى الكلي تعزى لمتغير السنة الدراسية وجاءت لصالح السنة الثانية فأكثر .وقد أوصت الدراسة
بضئئئئئرورة توجي نظر الباحثين لعمل دراسئئئئئات عن درجة التزام أعضئئئئئاء هيئة التدريس بالجامعات
الحكومية واألهلية ،ودعوة وزارة التعليم العالي إلى تبني ميثاق أخالقي بالشراكة مع الجامعات لمهنة
التعليم الجامعي .
دراسة قام بها الخوالدة ،ومقابلة ،والعمايرة ( )6109هدفت إلى التعرف على درجة التزام أعضاء
هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة،
واسئئئئتخدمت الدراسئئئئة المنهج الوصئئئئفي المسئئئئحي  ،وقد تكونت عينة الدراسئئئئة من ( )549طالباً ،تم
اختيارهم بالطريقة العشئئوائية ولتحقيق هدف الدراسئئة صئئممت اسئئتبانة مكونة من ( )41فقرة  .وكان
من أبرز نتائج الدراسئئئئئئة إلى أن درجة التزام أعضئئئئئئاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات
األردنية بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة كانت متوسئئئئئئطة .كما أمهرت أن هناك فروق
ذات داللة إحصئئئئئائية في درجة االلتزام تعزى إلى متغير مسئئئئئتوى الدراسئئئئئة ،وكان الفرق لصئئئئئالح
الدراسئئئات العليا  ،كما أمهرت النتائج أن ال فروق ذات داللة إحصئئئائية في درجة االلتزام تعزى إلى
متغير نوع الجامعة ،والجنس ،وقد أوصئئئت الدراسئئئة بالحاق أعضئئئاء هيئة التدريس بدورات تدريبية
تركز على أخالقيات التعامل مع الطلبة وإكسابهم األخالق الرفيعة .
دراسئئة قام بها المطيري ( )6113هدفت إلى معرفة مدى التزام أعضئئاء هيئة التدريس في جامعة
حائل بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة .واسئئتخدم الباحث المنهج الوصئئفي لتحقيق أهداف
الدراسئئئة ،وتكون مجتمع الدراسئئئة من جميع طالب الجامعة ،والبالغ عددهم(  )4052طالبا ً ،أما عينة
الدراسئئئئئئة فقد تكونت من ( )200طالباً .وقد أمهرت نتائج الدراسئئئئئئة أن درجة التزام أعضئئئئئئاء هيئة
التدريس بأخالقيات مهنة التعليم الجامعي من وجهة نظر الطالب جاءت بدرجة متوسئئئئطة وفي جميع
المجاالت  ،فقد جاء بالمرتبة األولى مجال العالقات اإلنسئئئئئئئانية بينما جاء مجال التعلم والتعليم في
المرتبة الثانية  ،وجاء مجال الصفات الشخصية المرتبة الثالثة ،وقد أمهرت نتائج الدراسة أن هناك
فروق في تقديرات الطلبة تعزى لمتغير التقدير وجاءت الفروق لصئئئئئئئالح ذوي التقدير األعلى ،كما
أمهرت النتائج ووجدت فروق ذات داللة تعزى لمتغير الكلية العلمية.
وفي دراسئئة قام بها الخرابشئئة ،والربابعة ( )6112هدفت إلى معرفة درجة التزام أعضئئاء هيئة
التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية بأخالقيات مهنة التعليم  ،واسئئئتخدمت الدراسئئئة المنهج الوصئئئفي
باعتباره المنهج المناسئئئب لموضئئئوع الدراسئئئة ،وقد تكون مجتمع الدراسئئئة من ( )6944طالبة  ،وقد
بلغت عينة الدراسئئئئئئة ( )500طالبة من طالبات الكلية ،واسئئئئئئتخدم الباحثان االسئئئئئئتبانة لتحقيق هدف
الدراسة .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة التزام أعضاء هيئة التدريس في الكلية باألخالقيات
المهنية جاء بدرجة متوسطة في جميع مجاالت الدراسة  ،وكان ترتيبها حسب قوتها كااتي :المجال
المهني ،ومجال العوامل المتعلقة بالمحاضئئئئئئرة ،ومجال العوامل اإلدارية ،ومجال العوامل المتعلقة
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وفي دراسئئئة قام بها الحوراني ،وطناش ( )6115هدفت إلى التعرف على األخالقيات األكاديمية
كما يراها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لمالئمت
ألهداف الدراسئئئئئئة ،وقد وتكون مجتمع الدراسئئئئئئة من جميع أعضئئئئئئاء هيئة التدريس والبالغ عددهم
()540عضئئئئئواً .أما عينة الدراسئئئئئة فقد تكونت من( )496عضئئئئئواً .وقد قام الباحث بتطوير اسئئئئئتبانة
األخالقيات األكاديمية وقد تكونت االستبانة من( )015فقرة وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصئئئئئئائية تعزى إلى متغير الجنس والكلية والرتبة األكاديمية ،ووجود فروق تعزى إلى متغير
العمر والجامعة .وأوصئئئت الدراسئئئة بأن تعمل الجامعة األردنية على توضئئئيح األخالقيات األكاديمية
التي تعد ذات أهمية في االرتقاء بالعمل التعليمي الجامعي.
وفي دراسة قام بها قزق ( )6115هدفت إلى التعرف على درجة التزام رؤساء األقسام األكاديمية
في الجامعات األردنية الرسئئئئمية بأخالقيات المهنة ،واسئئئئتخدم الباحث المنهج الوصئئئئفي لتحقيق هدف
الدراسئة ،وتكونت عينة الدراسئة من( )452عضئوأ من اعضئاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية
الرسئئئمية ،وكانت أداة الدراسئئئة هي االسئئئتبانة .وقد أمهرت نتائج الدراسئئئة أن درجة التزام رؤسئئئاء
األقسئئئئام األكاديمية في الجامعات الرسئئئئمية بأخالقيات المهنة من وجهة نظر أعضئئئئاء هيئة التدريس
جاءت بدرجة مرتفعة .وأمهرت النتائج أن هناك وجود فروق لدرجة التزام رؤسئئئئئئئاء األقسئئئئئئئام
بأخالقيات المهنة تعزى لمتغيري الرتبة األكاديمية والتخصأ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
العاملين في الجامعة.
وفي دراسة قام بها إسماعيل( )6111هدفت إلى التعرف على مدى التزام أعضاء هيئة التدريس
في كليئئئات التربيئئئة بئئئأخالقيئئئات مهنئئئة التعليم من وجهئئئة نظر الطلبئئئة ومعرفئئئة أثر المتغيرات
التالية(المسئئتوى الدراسئئي ،والجنس ،والجامعة ،ومكان اإلقامة) .وقد تكون مجتمع الدراسئئة من طلبة
كليات التربية في الجامعات األردنية (اليرموك ،األردنية ،الهاشئئئئئئمية) والبالغ عددهم( )6611طالب
وطالبة ،أما عينة الدراسئئئة فقد تكونت من( )661طالبا ً وطالبة من مجتمع الدراسئئئة  .وأمهرت نتائج
الدراسئئئة أن ال توجد وجود فروق ذات داللة إحصئئئائية تعزى لمتغير المسئئئتوى التحصئئئيلي ،ومكان
اإل قا مة ،ووجود فروق تعزى لمتغير الجنس في الم جالين األول والرابع لصئئئئئئئالح ا لذكور ،وفروق
تعزى لمتغير الجامعة ولصالح الجامعة الهاشمية ،وقد أوصت الدراسة بتطبيق أداة الدراسة في كليات
علمية مختلفة وفي جامعات أخرى من أجل الكشف عن أثر المتغيرات كوسائل اإلعالم.
ثانياً :الدراسات األجنبية
دراسئئئئئئئئة قئئام بهئئا) )zauwiyah, maimun, junaini,2008هئئدفئئت إلى معرفئئة ءراء طلبئئة
الجامعات الماليزية نحو عدم األمانة األكاديمية واتجاهاتهم نحو القضايا األخالقية في العمل ،ولتحقيق
هدف الدراسئئئئة اسئئئئتخدمت االمتحانات القصئئئئيرة وقد وتكونت عينة الدراسئئئئة من ( )153طالبا ً من
تخصئئأ إدارة األعمال ، ،وأمهرت نتائج الدراسئئة أن هناك عدم أمانة أكاديمية في بعض المواقف،
وفي بيئة العمل .ومن أهم توصيات الدراسة اهمية تدريس األخالقيات لطلبة إدارة األعمال.
وأجرى ( )Dahel,2006درا سة هدفت إلى معرفة مدى التزام أ ساتذة الجامعات بأخالقيات مهنة
التعليم من وجهة نظر الطلبة .وتكون مجتمع الدراسة من طالب جامعة ريجبيس في الواليات المتحدة
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بالطالبات على التوالي  ،كما أمهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك وجود فروق دالة إح صائيا في مدى
التزام أعضئئئاء هيئة التدريس في الكلية باألخالقيات المهنية من وجهة نظر الطالبات تعزى لمتغيري:
القسم األكاديمي والمستوى األكاديمي.

درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
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األمريكية  .وتكونت عينة الدراسئئئة من ( )610طالب وطالبة .وأمهرت نتائج الدراسئئئة إمكانية تحديد
تسئئئئئئ عة م بادئ أخالق ية في التعليم ال جامعي  ،وتضئئئئئئم نت هذه الم بادئ اسئئئئئئت خدام التكنولوج يا في
المحاضئئرات وإقامة عالقات حميمة مع الطالب ،والقدرة على إدارة المناهج ،وأمهرت الدراسئئة أن
هناك فروقا ً تعزى لمتغير الكلية التي ينتمي لها الطالب ،كما أمهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى
للجنس.
واجرى س) )Schnake,Dumler,2004دراسة هدفت إلى معرفة مدى إدراك طلبة تخصصات
إدارة األع مال في مرح لة الب كالوريوس في جامعتين أمريكيتين لدر جة خلق ية األسئئئئئئ تاذ ال جامعي
وعالقت بر ضاهم عن الجامعة  ،واتجاهاتهم نحو اال ستمرار فيها أو االنتقال منها .وا ستخدم الباحثون
االستبانة لإلجابة عن أسئلة الدراسة تكونت من جزأين األول عن معرفة وجهة نظر الطلبة في درجة
خلفية سئئئلوك االسئئئتاذ الجامعي ،والثاني للوقوف على توجهات الطلبة ،وتم تصئئئنيف الفقرات ضئئئمن
خمس عوامل  :وهي السلوك الخلقي داخل قاعة التدريس ،وقد جاء هذا العامل ( )%27.43من تباين
اسئئئئئئتجابات الطلبة ،أما عامل العالقات مير المناسئئئئئئبة في مجال تبادل المنافع ،فجاء ( )%6.56من
تباين استجابات الطلبة ،أما عامل العالقات الطبيعية فقد جاء بتباين( )%5.46من استجابات الطلبة ،
وتضئئئمن محور إقامة عالقات جنسئئئية مع الطلبة بتباين ( )%5.46من اسئئئتجابات الطلبة ،أما العامل
المتعلق باالسئئئئئئتعمال مير المالئم للوقت فقد حصئئئئئئل على تباين ( )%4.25من اسئئئئئئتجابات الطلبة.
وتوصئئئلت الدراسئئئة إلى أن جميع العوامل جاءت بتباين ( )%60.5من اسئئئتجابات الطلبة نحو درجة
خلقية سلوك األستاذ الجامعي.
وفي دراسئئئئئئة قام بها ()kuther,2003هدفت إلى تحديد مالمح عضئئئئئئو هيئة التدريس الجامعي
الخلقي من وجهة نظر الطالب بجامعة انديانا ،واسئئئئتخدم الباحث المنهج الوصئئئئفي ،وصئئئئمم الباحث
اسئئتبانة كأداة للدراسئئة وتكونت من ( )65فقرة تضئئمن  65سئئلوكا ً اخالقياً ،طبقت هذه االسئئتبانة على
( )643طالبا ً وطالبة في أحد الجامعات األمريكية ،وتوصئئئئئل الباحث من خالل هذه الدراسئئئئئة إلى أن
هناك ممارسات مير أخالقية من اعضاء هيئة التدريس وهي :قيام عضو هيئة التدريس بإفشاء أسرار
الطالب لزمالئ األعضئئئئئئاء او للطالب داخل قاعة التدريس ،قيام عضئئئئئئو هيئة التدريس بالتدريس
بطريقة مير موضئئئئئئوعية ،قيام عضئئئئئئو هيئة التدريس بإمهار قلة اإلحترام للطالب ،ومنح الطالب
درجات ال تعبر عن مسئئئتواه العلمي ،وأوصئئئت الدراسئئئة بعدد من التوصئئئيات منها :تدريس مقررات
دراسية اخالقية.
التعقيب على الدراسات السابقة
أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة
من حيث موضئئئئئئوع الدراسئئئئئئئة :اتفقت الدراسئئئئئئئة الحالية مع دراسئئئئئئئة الخوالدة ،والمقابلة،
والعمايرة( )6104و دراسئئئئة المطيري ( )6113ودراسئئئئة الخرابشئئئئة ،والربابعة( ،)6112ودراسئئئئة
الئئئئئئئحئئئئئئئورانئئئئئئئي ()6115و)) Dahel,2006))Zauwiyah, Maimun, Junaini,2008
 ، (Kuther,2003(،)Schnake,Dumler,2004)،من حيئئث تنئئاولهئئا ألخالقيئئات مهنئئة التعليم
الثانوية من وجهة نظر الطلبة.
من حيث المنهج :اتفقت الدراسئئئة الحالية مع أملب الدراسئئئات السئئئابقة باسئئئتخدام المنهج الوصئئئفي
كدراسة الخرابشة ،الربابعة ( )6112ودراسة قزق ( ،)6115من حيث األداة :اتفقت الدراسة الحالية
مع أملب الدراسات السابقة باستخدام االستبانة كأداة للدراسة.
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اختلفت الدراسئئة الحالية عن الدراسئئات السئئابقة من حيث مجتمع الدراسئئة  :فبعض الدراسئئات
كان مجتمع دراستها هو أعضاء هيئة التدريس كدراسة ودراسة الحوراني ( )6115و قزق ()6115
(  ،)6104بينما الدراسئئة الحالية كان مجتمع دراسئئتها هو الطالبات .كما اختلفت مع بعض الدراسئئات
السئئئئئابقة من حيث أداة الدراسئئئئئة فقد كانت أداة الدراسئئئئئة هي األسئئئئئتبانة أما دراسئئئئئة Zauwiyah,
) ، )Maimun, Junaini,2008أما من حيث المنهج فقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي
واختلفت مع دراسئئة(القرشئئي )6105،باسئئتخدامها المنهج الوصئئفي التحليلي،كما اختلفت مع دراسئئة
(الهالالت ،العضايلة ،السعايدة )6105،والتي استخدمت منهج المسح اإلجتماعي.
وما يميز الدراسة الحالية أنها تناولت موضوع االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم في محافظة الخرج في
المملكة العربية السئئئئئئعودية وتحديدا ً في جامعة األمير سئئئئئئطام بن عبد العزيز ،حيث لم يتم دراسئئئئئئة
الموضوع من قبل عل أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تم اسئئتخدام المنهج الوصئئفي المسئئحي في هذه الدراسئئة لمالئمت لطبيعة الدراسئئة وأهدافها وذلك
بهدف وصئئئئئئف الظاهرة المدروسئئئئئئة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها والتعبير عنها كميا ً أو كيفيا ً
(العساف ،0499،ص .)053
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسئئئئئئة من جميع طالبات جامعة األمير سئئئئئئطام بن عبد العزيز في المملكة
العربية السعودية في والبالغ عددهم( )9222طالبة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسئئئـئئئئئئئئئة من ( )963طالبة من كلية التربية من مختلف التخصئئئصئئئات ،حيث تم
اختيارهن بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة.
جدول 1

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفئات
الكلية
المستوى الدراس

علمية
انسانية
مستوى اول
مستوى ثان
مستوى ثالث
مستوى رابع
مستوى خامس
مستوى سادس
المجموع

113

التكرار
149
220
65
56
62
58
62
66
369

النسبة
40.4
59.6
17.6
15.2
16.8
15.7
16.8
17.9
100.0
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أوجه االختالف مع الدراسات السابقة
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تم اسئئتخدام "االسئئتبانة" أداة ً لجمع البيانات ،وهي األداة المناسئئبة لتحقيق أهداف الدراسئئة،
وعلي فقد قامت الباحثة بتصئئئميم اسئئئتبانة مسئئئتفيدة ً في ذلك من اإلطار النظري والدراسئئئات السئئئابقة
للدراسئئئئئئة ،حول درجة درجة التزام أعضئئئئئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير سئئئئئئطام بن عبد العزيز
بأخالقيات مهنة التعليم في جامعة األمير سئئئئطام بن عبد العزيز من وجهة نظر الطالبات واشئئئئتملت
عل قسئئئمين تضئئئمن األول منها متغيرات الدراسئئئة(الكلية ،المسئئئتوى الدراسئئئي).أما القسئئئم الثاني فقد
أشئئئئئتمل على ثالثة مجاالت :هي مجال العالقات اإلنسئئئئئانية مع الطالب واشئئئئئتمل على ( )2فقرات،
ومجال أخالقيات المهنة المتعلقة بعضو هيئة التدريس واشتمل( )00فقرة ،ومجال الصفات الشخصية
لعضئئئئئو هيئة التدريس واشئئئئئتمل على( )06فقرات ،ويقابل كل عبارة من العبارات قائمة تدريج وفق
مقياس ليكرت الخماسي ،تحمل العبارات التالية( :بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة،
بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً) ,وقد تم إعطاء كل عبارة من عبارات االسئئئئئتبانة درجة لتتم معالجتها
إحصائياً.
صدق البناء:
السئئئتخراج دالالت صئئئدق البناء للمقياس ،اسئئئتخرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس مع
الدرجة الكلية في عينة اسئئئتطالعية من خارج عينة الدراسئئئة تكونت من ( )91طالبة ،حيث تم تحليل
فقرات المقياس وحسئئئاب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات
مع األداة ككل ما بين ( ،)1.20-1.45ومع المجال ( )1.26-1.95والجدول التالي يبين ذلك.
جدول 2

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إلي
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

مع المجال

مع األداة

**.84
**.69
**.76
**.82
**.74
**.78
*.42
**.76
**.68
**.68
**.64
**.60

**.81
**.72
**.71
**.74
**.64
**.73
**.51
**.70
**.79
**.65
**.73
**.54

رقم
الفقرة
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

مع المجال

مع األداة

**.86
**.49
**.48
**.68
**.71
**.82
*.42
**.79
**.68
**.48
**.79
*.37

**.75
*.45
**.53
**.62
**.65
**.65
*.45
**.69
**.54
**.56
**.69
**.49

رقم
الفقرة
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

مع المجال

مع األداة

**.67
**.79
**.79
**.80
**.54
**.73
**.70
**.77
**.71
**.61
**.49

**.53
**.69
**.66
**.62
**.55
**.60
**.70
**.68
**.73
**.56
**.57

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.15
*
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10
**
وتجدر اإلشئئئارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصئئئائيا ،ولذلك لم يتم
حذف أي من هذه الفقرات.
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اخالقيات المهنة
المتعلقة بمهنة
عضو هيئة
التدريس

العالقات االنسانية
مع الطالب
العالقات االنسانية مع الطالب
اخالقيوات المهنوة المتعلقوة بمهنوة
هيئة التدريس
عضو
الشووخصووية لعضووو هيئة
الصووفات
التدريس
الدرجة الكلية

1
**.536
**.694
**.578

1
**.628
**.702

الصفات الشخصية
لعضو هيئة
التدريس

1
**.743

الدرجة
الكلية

1

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.15
*
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10
**
ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أداة الدراسئئئئئئئة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ()test-retest
بتطبيق المقياس ،وإعادة تطبيق بعد أسئئئئئئبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسئئئئئئة مكونة من
( )65طالبة ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.
وتم أيضا ً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول رقم
( ) 4يبين معامل االتسئئئئئئاق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل،
واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول 4

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
ثبات اإلعادة

االتساق الداخل

المجال
العالقات اإلنسانية مع الطالب

0.87

0.82

أخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو هيئة التدريس

0.91

0.89

الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

0.90

0.95

الدرجة الكلية

0.89

0.96
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جدول 3

معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية
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درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
متغيرات الدراسة
املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

أوالً :المتغيرات الوسيطة (المستقلة الثانوية):
 -0الكلية :ول مستويان (علمية ،إنسانية).
 -6المستوى الدراسي  :ول ستة مستويات (أول ،ثان ،ثالث ،رابع ،خامس ،سادس) .
إجراءات الدراسة
بعد وضئئئع أداة الدراسئئئة بصئئئورتها النهائية و التأكد من صئئئدق وثبات أداة الدراسئئئة ،والتأكد من
جاهزيتها للتطبيق ،قامت الباحثة بتوزيع( )511اسئئئئئئتبانة على الطالبات  ،وقد بلغ عدد االسئئئئئئتبانات
المسئئتردة(،)931وبعد تفريغها تبين أن هناك عددا ً من االسئئتبانات ال تصئئلح للتحليل اإلحصئئائي لعدم
استكمال البيانات ،وبالتالي أصبح عدد االستبانات المقبولة للتحليل اإلحصائي هي ()963استبانة .
المعالجات اإلحصائية
بغرض اسئئتخراج النتائج وتحقيق أهداف الدراسئئة واإلجابة عن أسئئئلتها ،تم إجراء المعالجات
اإلحصئئئئائية المناسئئئئبة باسئئئئتخدام المعالجة اإلحصئئئئائية ( ،)SPSSإذ اسئئئئتخدمت الباحثة المعالجات
اإلحصائية ااتية:
 -0لإلجابة عن السؤالين األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 -6لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد.
نتائج الدراسة ومناقشتها
السؤال االول :ما درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بأخالقيات
مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات؟
لإلجابة عن هذا السئئؤال تم اسئئتخراج المتوسئئطات الحسئئابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
التزام أعضئئئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير سئئئئطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة
نظر الطالبات ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية
الرتبة
0
6
9

الرقم
6
9
0

المجال

المتوسط
الحساب

االنحراف
المعياري

درجة
االلتزام

أخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو هيئة التدريس.
الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس.
العالقات اإلنسانية مع الطالب.
الدرجة الكلية

3.69
3.62
3.41
3.60

.778
.887
.757
.753

كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبين الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.69-3.41حيث جاءت
اخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضئئئئو هيئة التدريس في المرتبة األولى بأعلى متوسئئئئط حسئئئئابي بلغ
( ،)3.69بينما جاءت العالقات االنسئئئئئئانية مع الطالب في المرتبة األخيرة وبمتوسئئئئئئط حسئئئئئئابي بلغ
( ،)3.41وبلغ المتوسئئئئئئط الحسئئئئئئئابي ل لدر جة الكل ية ( )3.60أي أن در جة االلتزام جاءت بدر جة
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وقد تم حسئئاب المتوسئئطات الحسئئابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسئئة
على فقرات كل مجال على حدة ،حيث كانت على النحو التالي:
المجال األول :أخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو هيئة التدريس
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بأخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو
هيئة التدريس مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط
الحساب

االنحراف
المعياري

درجة
االلتزام

1

15

يلتزم عضو هيئة التدريس بتنفيذ الخطة الدراسية المقررة.

3.99

1.054

كبيرة

2

17

3

14

يحرص عضئئئئئئئو هيئة التدريس على تغطية المادة التعليمية من كافة
جوانبها حسب الخطة المقررة.
يقوم عضو هيئة التدريس بالتحضير المسبق للمادة الدراسية.

3.91

1.024

كبيرة

3.88

1.093

كبيرة

9

16

5

9

3.82

1.136

كبيرة

6

10

يعرض عضئئئئئئئو هيئئئة التئئدريس مئئادتئئ العلميئئة أمئئام الطالب أثنئئاء
محاضرات بشكل واضح ومفهوم.
يوضح عضو هيئة التدريس أهداف المساق ومحتويات ومراجع بداية
الفصل الدراسي.
يحرص عضو هيئة التدريس على االلتزام بأوقات المحاضرات.

3.88

1.096

كبيرة

3.66

1.155

كبيرة

7

13

2

18

3.58

1.108

كبيرة

3

11

3.48

1.173

كبيرة

01

19

3.46

1.144

كبيرة

00

12

يحرص عضئئئئئئئو هيئة التدريس على إيجاد جو من التفاعل بين وبين
الطلبة أثناء شرح للمادة الدراسية.
يتدرج عضئئئئئئئو هيئة التدريس في عرض المفاهيم المتعلقة بالمادة من
السهل إلى الصعب.
يتجنب عضئئئئو هيئة التدريس أثناء شئئئئرح للمادة الدراسئئئئية األحاديث
الجانبية والبعيدة عن موضوع المحاضرة.
يمتلك عضئئئو هيئة التدريس القدرة على اسئئئتخدام أسئئئاليب متنوعة من
تقويم أداء الطالب.
يراعي عضو هيئة التدريس الفروق الفردية بين الطلبة.

3.60

1.082

كبيرة

3.34

1.139

متوسطة

اخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو هيئة التدريس.

3.69

.778

كبيرة

الرتبة

الرقم

الفقرات

يبين الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.99-3.34حيث جاءت
الفقرة رقم ( )15والتي تنأ على "يلتزم عضئئئو هيئة التدريس بتنفيذ الخطة الدراسئئئية المقررة" في
المرتبة األولى وبمتوسئئط حسئئابي بلغ ( ،)3.99بينما جاءت الفقرة رقم ( )12ونصئئها "يراعي عضئو
هيئة التدريس الفروق الفردية بين الطلبة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسئئئئئئط حسئئئئئئابي بلغ ( .)3.34وبلغ
المتوسط الحسابي ألخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضو هيئة التدريس (.)3.69
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متوسئئئئئئطة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسئئئئئئة كل من (الخوالدة ،والمقابلة ،والعمايرة،)6109،
(المطيري،)6113،الخرابشة والربابعة )6112،والتي أمهرت نتائج دراسة كل منهم أن درجة التزام
أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم جاءت بدرجة متوسطة.

زينب عواد مفلح درويش

درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة في حصئئئئئئول فقرات المجال على درجة كبيرة إلى أن عضئئئئئئو هيئة
التدريس لدي الشعور بالمسؤولية تجاه عمل  ،وأن يقوم بأداء جميع المهام بأمانة وإخالص ،وأن لدي
وازع ديني .وأ ن يقوم بم هام ومتطل بات وواج بات عم ل التي تم تكليف ها ب ها ،لذ لك جاءت ت قديرات
الطالبات بدرجة كبيرة ،ألنهم وجدوا هذه الصئئئئفات في عضئئئئو هيئة التدريس وخاصئئئئة مع اسئئئئتخدام
التقنيات واألسئئئاليب واالسئئئتراتيجيات الحديثة في التعليم واالبتعاد عن الطرق التقليدية ،والتحاق عدد
كبير من أعضئئئاء هيئة التدريس بالدورات التدريبية بشئئئكل مسئئئتمر من أجل تطوير أنفسئئئهم وبالتالي
انعكئئئاس تطويرهم على أداء مسئئئئئئتوى الطلبئئئة  ،واتفقئئئت نتئئئائج هئئئذه الئئئدراسئئئئئئئئئة مع دراسئئئئئئئئئة
(القرشي،)9109،والتي أمهرت نتائجا أن درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
جاءت بدرجة كبيرة وفي جميع المجاالت( ،العموش ،السئئئئئئرحان وبني خالد )6109،حيث جاءت
التقديرات على مثل هذه الفقرات بدرجة مرتفعة من حيث التخصئئئئئئير المسئئئئئئبق للمادة وتغطية جميع
جوانب المقرر الدراسي ،أما حصول فقرة "يراعي عضو هيئة التدريس الفروق الفردية بين الطلبة"
على درجة متوسئئئطة ،تعزى الباحثة هذه النتيجة إلى أن أعضئئئاء هيئة التدريس يحاولون قدر اإلمكان
مراعاة الفروق بين الطلبة ،اإل أن هناك بعض األمور التي تحد من المراعاة بشئئئئئكل كاف مثل زيادة
عدد الطالب داخل الغرفة الصفية .
المجال الثان  :العالقات اإلنسانية مع الطالب
جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالعالقات اإلنسانية مع الطالب مرتبة
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

المتوسط
الحساب

الفقرات

1

3

2

7

3

8

4

6

يحرص عضئئئئئئئو هيئة التدريس على االلتزام بحداب الحديث
والمناقشة أثناء المحاضرة.
يقيم عضو هيئة التدريس عالقات طيبة مع طالب مبنية على
التقدير واالحترام.
يحرص عضئئئئئئو هيئة التدريس على االسئئئئئئتماع للطلبة أثناء
إبدائهم ألرائهم.
ينمي عضو هيئة التدريس الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة.

5

4

6

2

يتجنئئب عضئئئئئئئو هيئئئة التئئدريس ذكر عيوب الطالب أمئئام
زمالئهم.
يشجع عضو هيئة التدريس المنافسات الشريفة بين الطلبة.

7

1

8

5

يحرص عضئئئئئئئو هيئة التدريس على اسئئئئئئئتمرار العالقة بين
وبين طالب حتى بعد التخرج.
يشارك عضو هيئة التدريس الطالب في مناسباتهم الخاصة.

2.49

العالقات االنسانية مع الطالب

3.41

االنحراف
المعياري

درجة
االلتزام

3.85

.98

كبيرة

3.80

1.08

كبيرة

3.76

1.12

كبيرة

3.67

1.09

كبيرة

3.60

1.17

كبيرة

3.46

1.03

كبيرة

2.63

1.17

متوسطة

1.32

قليلة

.757

كبيرة

يبين الجدول ( )5ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.85-2.49حيث جاءت الفقرة
رقم ( )3والتي تنأ على "يحرص عضو هيئة التدريس على االلتزام بحداب الحديث والمناقشة أثناء
المحاضئئرة" في المرتبة األولى وبمتوسئئط حسئئابي بلغ ( ،)3.85بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصئئها
"يشارك عضو هيئة التدريس الطالب في مناسباتهم الخاصة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
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المجال الثالث  :الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة
التدريس مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

المتوسط
الحساب

االنحراف
المعياري

المستوى

1

20

يتمتع عضو هيئة التدريس بالصحة النفسية والجسمية التي
تمكن من أداء عمل بشكل صحيح.

4.10

.964

كبيرة

2

35

يظهر عضو هيئة التدريس بمظهر الئق أثناء قيام بعمل .

3.85

1.08

كبيرة

3

34

يمتاز عضئئئئئئئو هيئة التدريس بالطالقة اللفظية (القدرة على
التعبير) في جميع المواقف.

3.75

1.08

كبيرة

4

25

يلتزم عضئئئئئئو هيئة التدريس باألنظمة والتعليمات والقوانين
المعتمدة في الجامعة.

3.70

1.11

كبيرة

5

21

يعتبر عضو هيئة التدريس قدوة حسنة للطلبة.

3.68

1.14

كبيرة

6

28

يتمتع عضئئئئئئئو هيئة التدريس بدرجة عالية من اإلحسئئئئئئئاس
بالمسؤولية تجاه طالب .

3.62

1.11

كبيرة

7

23

يتحلى عضئئئئئئئو هيئة التدريس بالتواضئئئئئئئع أثناء التعامل مع
الطلبة.

3.60

1.09

كبيرة

7

24

يتميز عضئئئئئئئو هيئة التدريس بالعدل والمسئئئئئئئاواة بين جميع
الطلبة.

3.60

1.15

كبيرة
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( .)2.49وبلغ المتوسط الحسابي للعالقات االنسانية مع الطالب ( .)3.41حيث جاءت بعض الفقرات
بدرجة التزام كبيرة (يحرص عضئئئئئئو هيئة التدريس على االلتزام بحداب الحديث والمناقشئئئئئئئة أثناء
المحاضئئئرة ،يقيم عضئئئو هيئة التدريس عالقات طيبة مع طالب مبنية على التقدير واالحترام يحرص
عضئئئئئئو هيئة التدريس على االسئئئئئئتماع للطلبة أثناء إبدائهم ألرائهم ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى
العالقات اإلنسئئئانية الطبية بين عضئئئو هيئة التدريس والطالبة داخل الحرم الجامعي ،وأصئئئبح عضئئئو
هيئة التدريس يدرك أن اسئئئئئاس نجاح العملية التعليمية وتقدمها هو كسئئئئئب ود وثقة الطالب وذلك من
خالل إقامة عالقات طيبة معهم أما باقي الفقرات وهي فقرة" يحرص عضئئئئئئو هيئة التدريس على
استمرار العالقة بين وبين طالب حتى بعد التخرج ،وفقرة "يشارك عضو هيئة التدريس الطالب في
مناسئئئئباتهم الخاصئئئئة" ،جاءت بدرجة متوسئئئئطة وقليلة  ،وذلك ألن أملب العالقات بين عضئئئئو هيئة
التدريس تكون ضئئئئئمن إطار وبيئة العمل وداخل إطار الحرم الجامعي و تنتهي بمجرد تخرج الطالب
من الجامعة وذلك بسبب مروف عضو هيئة التدريس ،فلدي أعمال داخل الجامعة وخارجها وخاصة
في التدريس والبحث العلمي وكذلك أعمال عائلية وشئئئئئخصئئئئئية ،ومعظم الطلبة بعر التخرج تتاح لهم
فرص التعيين في مكان ما وبالتالي يصئئئئبح أيضئئئئا ً هو منغمس في عمل وحيات الشئئئئخصئئئئية  ،لذلك
جاءت تقديرات الطلبة الطالب على هذه الفقرات بدرجة متوسئئئطة وقليلة ،وتتفق نتائج هذه الدراسئئئة
مع نتيجة دراسئئة( الخوالدة ،مقابلة ،العمايرة )6109 ،والتي بينت أن اسئئتمرار العالقة مع الطلبة بعد
تخرجهم جاءت بدرجة متوسئئطة  ،وتختلف نتائج هذه الدراسئئة مع دراسئئة (العموش ،السئئرحان وبني
خالد )6109،والتي بينت أن الع القة بين عضئئئئئئو هيئة التدريس والطالب مسئئئئئئتمرة حتي بعد تخرج
الطالب جاءت بدرجة مرتفعة.

زينب عواد مفلح درويش

درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
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7

30

تتطابق أقوال عضو هيئة التدريس مع أفعال .

3.60

1.12

كبيرة

7

32

يمتاز عضئئئئئئو هيئة التدريس بالوضئئئئئئوح والشئئئئئئفافية أثناء
تعامل مع الطلبة ومع زمالئ في العمل

3.60

1.11

كبيرة

00

29

يحرص عضئئئئئئئو هيئة التدريس على مقابلة زمالئ وطالب
بوج بشوش

3.58

1.20

كبيرة

09

22

يتحلى عضو هيئة التدريس بالصبر وضبط النفس أثناء حل
لمشكالت الطلبة.

3.57

1.13

كبيرة

09

33

يتحكم عضئئئئئئو هيئة التدريس في تصئئئئئئرفات وانفعاالت أمام
ااخرين.

3.57

1.12

كبيرة

01

31

يتصئئئئئف عضئئئئئو هيئة التدريس بالرقة واللين في تعامل مع
الطالب

3.51

1.15

كبيرة

01

27

يحترم عضو هيئة التدريس مشاعر الطلبة وأحاسيسهم.

3.35

1.20

متوسطة

01

26

يتقبل عضئئئئئئئو هيئة التدريس النقد من قبل الطلبة والزمالء
بصدر رحب.

3.29

1.26

متوسطة

الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

3.62

.88

كبيرة

يبين الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.10-3.29حيث جاءت
الفقرة رقم ( )20والتي تنأ على "يتمتع عضو هيئة التدريس بالصحة النفسية والجسمية التي تمكن
من أداء عمل بشئئكل صئئحيح" في المرتبة األولى وبمتوسئئط حسئئابي بلغ ( ،)4.10بينما جاءت الفقرة
رقم ( )26ونصئئها "يتقبل عضئئو هيئة التدريس النقد من قبل الطلبة والزمالء بصئئدر رحب" بالمرتبة
األخيرة وبمتوسئئط حسئئابي بلغ ( .)3.29وبلغ المتوسئئط الحسئئابي للصئئفات الشئئخصئئية لعضئئو هيئة
التدريس ( .)3.62وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى التزام عضئئئئو هيئة التدريس باألخالق التي جاء بها
القرءن الكريم وهي الصئئئدق واألمانة والصئئئبر وكذلك العل والمسئئئاواة ،كما أن عضئئئو هيئة التدريس
لد ي وعي بضئئئئئئرورة مهوره بمظهر الئق أ مام الطل بة كو ن قدوة حسئئئئئئ نة لهم في أقوا ل وأف عا ل
وتصرفات  .وفيما يتعلق بالفقرات التي جاءت بدرجة متوسطة وهي عدم احترام عضو هيئة التدريس
لمشئئئئئئئاعر الطلبة ،فهذه تعتبر وجهة نظر لبعض الطالبات ،لكن عضئئئئئئو هيئة التدريس يحاول قدر
اإلمكان يراعي مشاعر وأحاسيس الطلبة ،لكن قد يكون هناك بعض األسباب التي تمنع عن المراعاة
دائما وهو كثرة المطالب والشئئئئئئكاوي والتذمر من قبل الطلبة دون سئئئئئئبب ،مما يجعل عضئئئئئئو هيئة
التدريس االلتزام بأ نظمة والقواعد بحرفتيها دون مراعاة لمشئئئئئئئاعر الطلبة حتي ال يقع بالمسئئئئئئئاءلة
واإلحراج  ،كما أن عدم تقبل ع ضو هيئة التدريس للنقد ألن بعض الطلبة يكون نقدهم مير بناء ومير
مستند إلى أسس صحيحة لذلك بعض األعضاء ال يتقبلون النقد من الطلبة لذا جاءت تقديرات الطلبة
على هذه الفقرات متوسطة ،وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (العموش ،السرحان وبني
خالد ) 6109،والتي بينت أن عضئئئئئئو هيئة التدريس تقبل النقد من الطالب بصئئئئئئئدر رحب وجاءت
التقديرات على هذه الفقرة بدرجة كبيرة.
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لإلجابة عن هذا السئئؤال تم اسئئتخراج المتوسئئطات الحسئئابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
التزام أعضئئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير سئئئطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة
نظر الطالبات حسب متغيري الكلية ،المستوى الدراسي ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير
سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات حسب متغيري الكلية
والمستوى الدراسي
العالقات
اإلنسانية مع
الطالب

الكلية

علمية
انسانية
مستوى اول
مستوى ثان

المستوى الدراس

مستوى ثالث
مستوى رابع
مستوى خامس
مستوى سادس

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري

3.45
.86
3.38
.67
3.26
.75
3.46
.66
3.27
.76
3.56
.73
3.35
.72
3.56
.843

أخالقيات المهنة
المتعلقة بمهنة
عضو هيئة
التدريس
3.58
.90
3.76
.67
3.72
.678
3.72
.68
3.55
.63
3.80
.93
3.60
.88
3.75
.822

الصفات
الشخصية
لعضو هيئة
التدريس

الدرجة الكلية

3.61
1.03
3.64
.77
3.69
.89
3.75
.85
3.33
.88
3.66
.90
3.65
.86
3.68
.891

3.56
.88
3.62
.65
3.60
.71
3.67
.66
3.39
.68
3.68
.80
3.56
.78
3.67
.824

س= المتوسط الحسابي ع=االنحراف المعياري
يبين الجدول ( )3تباينا ً ماهريا ً في المتوسئئئئئئطات الحسئئئئئئابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
التزام أعضئئئاء هيئة التدريس بجامعة األمير سئئئطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة
نظر الطالبات بسئئئئئئبب اختالف فئات متغيري الكلية والمسئئئئئئتوى الدراسئئئئئئي ،ولبيان داللة الفروق
اإلحصئئائية بين المتوسئئطات الحسئئابية تم اسئئتخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد على المجاالت جدول
( )01وتحليل التباين الثنائي لألداة ككل جدول (.)00
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السوووووؤال الثان  :هل توجد فروق ذات داللة إحصوووووائية ( )0.05≤αف درجة التزام أعضووووواء هيئة
التدريس بجامعة األمير سووووووطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات
تعزى لمتغير :الكلية ،المستوى الدراس ؟

زينب عواد مفلح درويش

درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم
جدول 10
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تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر الكلية والمستوى الدراسي على مجاالت التزام أعضاء هيئة
التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم
مصدر التباين

المجاالت

الكلية

العالقئئئات اإلنسئئئئئئئئئانيئئئة مع
الطالب
أخالقيئئئات المهنئئئة المتعلقئئئة
بمهنة عضو هيئة التدريس
الصئئفات الشئئخصئئية لعضئئو
هيئة التدريس
العالقئئئات االنسئئئئئئئئئانيئئئة مع
الطالب
أخالقيئئئات المهنئئئة المتعلقئئئة
بمهنة عضو هيئة التدريس
الصئئفات الشئئخصئئية لعضئئو
هيئة التدريس
العالقئئئات اإلنسئئئئئئئئئانيئئئة مع
الطالب
أخالقيئئئات المهنئئئة المتعلقئئئة
بمهنة عضو هيئة التدريس
الصئئفات الشئئخصئئية لعضئئو
هيئة التدريس
العالقئئئات اإلنسئئئئئئئئئانيئئئة مع
الطالب
أخالقيئئئات المهنئئئة المتعلقئئئة
بمهنة عضو هيئة التدريس
الصئئفات الشئئخصئئية لعضئئو
هيئة التدريس

هوتلنج=.059
ح=.000
المستوى الدراس
ويلكس=.923
ح=.015
الخطأ

الكل

مجموع
المربعات
4133.64

درجات
الحرية
1

متوسط
المربعات
4133.64

7304.46

4777.41

1

4777.43

7971.18

.000

.138

1

.13

.17

.675

5.80

5

1.16

2.05

.071

2.91

5

.58

.97

.435

6.82

5

1.36

1.74

.123

204.85

362

.56

216.95

362

.59

282.67

362

.78

211.12

368

222.83

368

289.58

368

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
.000

يتبين من الجدول ( )01ااتي:
-

وجود فروق ذات داللة إحصئئئئئئئائية ( )5= 1.15تعزى ألثر الكلية في جميع المجاالت ،باسئئئئئئتثناء
الصئئئئفات الشئئئئخصئئئئية لعضئئئئو هيئة التدريس ،وجاءت الفروق لصئئئئالح الكليات العلمية في العالقات
اإلنسئئانية مع الطالب ،وذلك يرجع إلى طبيعة التخصئئصئئات الموجودة في الكلية العلمية واإلجراءات
التطبيقية والميدانية للتخصئئئئئئصئئئئئئات والتي من خاللها تتوطد العالقات بين الطالب وعضئئئئئئو هيئة
التدريس ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرشي( )6105والتي أمهرت نتائج دراستها أن هناك
فروق تعزى لمتغير الكلية ولصئئئالح الكلية العلمية ،واتفقت مع دراسئئئة المطيري ()6113حيت بينت
نتائج الدراسئئة أن هناك فروق ولصئئالح الكلية العلمية ،بينما جاءت الفروق لصئئالح الكليات اإلنسئئانية
في مجال أخالقيات المهنة المتعلقة بمهنة عضئو هيئة التدريس ،واختلفت النتيجة بشئكل عام مع نتيجة
دراسئئئة (العموش ،السئئئرحان وبني خالد )6109،والتي بينت أن ال يوجد فروق لصئئئالح الكلية سئئئواء
كانت علمية أو إنسانية ،واتفقت مع نتيجة دراسة) )Dohal,2006و التي أمهرت الدراسة أن هناك
فروقا ً تعزى لمتغير الكلية.

-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصئئئئئئائية ( )1.15 = αتعزى ألثر المسئئئئئئتوى الدراسئئئئئئي في جميع
المجاالت .ويعود السئئئئئبب في ذلك إلى أن أعضئئئئئاء هيئة التدريس يتعاملون مع جميع الطالب في كل
المسئئئئئئتو يات بن فس الطري قة واألسئئئئئئلوب وبنفس طري قة الت عا مل مع الطل بة ويطبقون نفس الم بادئ
والمعايير وأن ال يوجد فرق بين طالب في مسئئئئئئتوى وطالب في مسئئئئئئتوى أخر ،لذلك لم تظهر أي
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تحليل التباين الثنائي ألثر الكلية والمستوى الدراسي على الدرجة الكلية
مصدر التباين
الكلية
المستوى الدراس
الخطأ
الكل

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

.347
4.01
204.16
208.44

1
5
362
368

.34
.80
.56

0.61
1.42

0.433
0.215

يتبين من الجدول ( )00ااتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصئائية ( )1.15 = αتعزى ألثر الكلية ،حيث بلغت قيمة ف 0.616وبداللة احصائية بلغت .0.433
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصئئئئائية ( )1.15 = αتعزى ألثر المسئئئئتوى الدراسئئئئي ،حيث بلغتقيمة ف  1.423وبداللة احصائية بلغت .0.215

التوصيات
-0
-6
-9
-4

طرح مساقات لجميع التخصصات وفي مختلف الكليات عن أخالقيات مهنة التعليم .
إقامة المؤتمرات بين الجامعات يشئئترك فيها أعضئئاء هيئة التدريس لتطوير ميثاق أخالقي ملزم لكافة
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات .
ضئئئئئرورة دعم الجامعة ألعضئئئئئاء هيئة التدريس الحاصئئئئئلين على التقييم األعلى من قبل الطلبة في
معايير الترقية أو التثبيت في الخدمة الدائمة .
عقد ورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس عن أخالقيات مهنة التعليم.
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فروق ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسئئة(الهالالت ،العضئئايلة ،والسئئعايدة )9105،والتي أمهرت
نتائجها أن ال توجد فروق تعزى لمتغير المسئئئتوى الدراسئئئي ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسئئئة
كل من(العموش ،السئئئئئئرحان وبني خالد )6109،و الخرابشئئئئئئة ،الربابعة ( )6112والتي أمهرت أن
هناك تعزى ألثر المستوى الدراسي.

درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة التعليم

زينب عواد مفلح درويش
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المراجع العربية

إسماعيل ،محمد صبحي6111(.م) .أخالقيات مهنة التعليم ومدى التزام أعضاء هيئة التدريس ف
كليات التربية ف جامعة أردنية من وجهة نظر الطلبة ،رسالة ماجستير مير منشورة ،جامعة
اليرموك ،إربد ،عمان.
الحوراني ،مالب ،وسالمة  ،طناش6115(.م) .األخالقيات األكاديمية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية .مجلة دراسات العلوم التربوية.371،9، )31(،
الخرابشة ،عمر محمد ،والربابعة ،جعفر كامل6112(.م) .مدى التزام أعضاء هيئة التدريس في كلية
األميرة عالية الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية في األردن باألخالقيات المهنية من وجهة نظر
الطالبات .مجلة اتحاد الجامعات العربية ،ع(.452-495،)11
الخوالدة ،تيسير محمد؛ ومقابلة ،عاطف يوسف؛ والعمايرة ،محمد حسن6109(.م) .درجة التزام
أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر
الطلبة .مجلة العلوم التربوية.40- 0 )91( ،
الشميمري ،أحمد.)6114(.أخالقيات الموظف المسلم ،ط،9الجمعية السعودية لإلدارة ،الرياض.
عرفة ،عبد الباقي  .)6105(.أخالقيات مهنة التربية الخاصة .الرياض :مكتبة الرشد.
العساف ،صالح حمد .)0499( .المدخل إلى البحث ف العلوم السلوكية .الرياض :دار الزهراء.
العموش  ،نايف حامد ،والسرحان ،خالد علي ،وبني خالد ،خلف حمدان6109(.م) .درجة التزام
أعضاء هيئة التدريس بجامعة ءل البيت بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالب ،مجلة
دراسات ،العلوم التربوية .9)11( ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
الغامدي  ،حمدان بن أحمد  ،وخالد عبد العزيز دهيش .)6114(.أخالقيات مهنة التعليم وسبل تعزيزها
في نظام التعليم السعودي ،ورقة عمل مقدمة من وزارة التربية والتعليم لندوة أخالقيات العمل ف
القطاعيين الحكوم واألهل  5 ،ديسمبر ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض.66-0 ،
الغامدي ،حمدان .)6106(.أخالقيات مهنة التعليم ف نظام التعليم السعودي .الرياض  :مكتبة الرشد.
القرشي ،بندر بن حامد .)6105(.درجة التزام اعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بأخالقيات
مهنة التعليم من وجهة نظر رؤساء األقسام و وكيالتهم وطالب وطالبات الدراسات العليا ،رسالة
ماجستير مير منشورة  ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
قزق ،محمد نايف6115(.م) .درجة التزام رؤساء األقسام األكاديمية ف الجامعات األردنية الرسمية
بأخالقيات المهنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،رسالة مير منشورة ،جامعة عمان
العربية ،عمان ،األردن.
الكبيسي ،سويدان.)6106(.أخالقيات وآداب مهنة التدريس الجامع  ،عمان :مركز ديبونو لتعليم
التفكير.
المطيري ،خالد6113(.م) .درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل بأخالقيات مهنة التعليم
من وجهة نظر الطالب ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مؤتة ،الكرك.
124

9102  ) يوليو2 (  ) العدد43 ( المجلد

 جامعة االمارات العربية املتحدة- املجلة الدولية لألبحاث التربوية
9102  ) يوليو2 (  ) العدد43 ( المجلد

International Journal for Research in Education

جامعة االمارات العربية المتحدة

UAEU

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
Vol. ( 43 ), issue ( 2 ) July 2019

. خبراء التربية،  أخالقيات مهنة التدريس الجامع.)م6110(. عمر محمد،النمري
 درجة التزام أعضاء.)6105(. جهاد علي، والسعايدة، لبنى مخلد، والعضايلة، خليل إبراهيم،الهالالت
هيئة التدريس في أقسام الخدمة االجتماعية في الجامعات األردنية بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة
 عدد خاص من، العلوم التربوية، مجلة دراسات،ًنظر الطلبة(جامعتا األردنية والبلقاء انموذجا
-055 ص ص، مؤتمر كلية العلوم التربوية بعنوان" مؤتمر التعليم العال ف الوطن العرب
.050
المراجع األجنبية



Dahl. Judy (2006). Ethical Principles and Faculty Development. Distance
Education Report: 10(2) 5-82.
Kuther,T.L,(2003).Aprofile Of The Ethical
version).college teaching,51(4),153-160.

Professor

(electronic

Schnake. M., Fredendberger, B,.& Dumler M.P, (2004) . Dimensions of
Student Perceptions of Faculty Ethical Behavior: Refining A Measure and
Relationships with Selected Outcome Variables. Academy of Educational
Leadership Journal, S (2), 1-16.
Zauwiyah A. Maimun, S.,& Junaini M ( 2008). Malaysian University
Student Attidudes and business ethics. Asia Pacific Journal of Education
28(2), 1

125

