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أخالقيات مهنة األستاذ الجامعي وأثرها في تكوين 
 شخصية الطالب ورفع معدل تحصيلهم العلمي

 منى سالم أحمد العوجزي . أ
 جامعة طرابلس  - جنزور –كلية التربية   

 :الملخص
سعت الدراسة إلى التعرف علىى خالقياى ت نة ىة ااسىت   لىؤ الن سسى ت الترأثاىة ثخ ر ى  لىؤ 
ت ناة شالصاة الطقب ثتحصالةم العلنؤ، ثت  ثلت الدراسىة نهةىثم ااالىقا ثالنة ىة ثحىددت خ ىثا  
النس ثلاة النلق ة على عى تا عوىث  ا ىة التىدرام، ثنصى در  ، ونى  خثوىحت دثر خالقياى ت نة ىة 

لىىؤ ت ناىىة شالصىىاة الطىىقب نعرلاىىً  ثثهىىدا اً  ثنة راىىً ، ثخاوىىً  ت  ثلىىت دثر خالقياىى ت نة ىىة  التىىدرام
التىىدرام لىىؤ التحصىىام العلنىىؤ للطىىقب، نىىق الىىقم إاوىى د يثاعىىد نة ىىة التىىدرام ثخسسىىة  ثدثر ىى ، 

 نىىق الىىقم القىىرالة اله حصىىة ثالنتأصىىرة ث ىىؤ الوهىى لة ال ق لاىىة، ثالوهىى لة ااو داناىىة خث التالصصىىاة،
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القياىى ت النة ىىة لىىؤ الن سسىى ت الترأثاىىة ثا ر ىى  علىىى ت ناىىة شالصىىاة الطىىقب ث الرلىى  نىىق نعىىدم ا
 .تحصالةم العلنؤ 

 :مقدمة
حاىى ة النهتنىى  ولىىي، لعلاةىى  اتثيىىف  ثااس سىىاة لىىؤتعىىد نة ىىة التىىدرام نىىق النةىىق النةنىىة، 

أعض الىث  ،العنلاة التعلاناةخث تاللهي، أ ه د التعلام خث لشلي؛ اق النعلم  ث حهر الزاثاة لؤ  يتقدن
لىؤ توىثاق شالصىاة الهىرد داالىم النهتنى  ،ثعلاىي لى ق الهعى م للعنلاىة التعلاناىة  ال ادرك خ ناة الدثر

ثنهتنعىىىي، ثتهىىى   العنلاىىىة طقأىىىي اىىىر، ثنسىىى ثلاة ثاسىىىعة، تهىىى   أعىىىبل و ااسىىىت   اقىىى  علىىىى ع تقىىىي
اً ، ثاهتن عاً  ثاللقاً ، ثنس ثم عق النتعلم ثت ناتي علن وثاق شالصاةالتعلاناة ، لةث النس ثم عق ت

 الهسىانة احتىى  اإلسىة م الهعاى م لىىؤ تقىدم نهتنعىي لىىؤ نهى م تالصصىي، ث ىىث خنى م  ى   النسىى ثلا ت 
تسىىى عد  علىىىى خدال تلىىىك  تهعالةىىى  وىىىؤإلىىىى خق اىىىدرك أديىىىة خالقياىىى ت نة ىىىة التىىىدرام، ثاعنىىىم علىىىى 

 النس ثلا ت النالتلهة على الثهي النطلثب.
ُاقحم  هسي لؤ ناداق التعلىام أىدثق إعىدادًا خالقياىً  نتوى نًق،  ال يم: خق ثنق     انوق القث 

اعىىد يراأىىً  علىىى نة ىىة التىىدرام، ياىىر نهاىىد ل هسىىي، ثال انتىىي، ثلىىام  ىى ا لحسىىب، أىىم ُاعىىد نسىى ثاًل 
ثنح سىىب علىىى تاللىىف النهتنىى ، ثعىىدم هىىدثت العنلاىىة التعلاناىىة لىىؤ ال ةىىثض أىى لنهتن ؛ ا ىىي دالىىم 

 ًق لىىي، لةىىث وىى نق لوىىم نىى  حىىدا ن ىىي نىىق خالطىى ل، ثنىى  اترتىىب علاةىى  نىىق   ىى ر نهىى اًل لىىم اوىىق نىى  
 سلأاة على التعلام ثالن ةج ثالنهتن .

نقى اام  أن  أىة دتعى ؤااالقياىة التى قىامال تن ىمالتىؤ  نأى د ال نهنثعىة  ىؤ النة ىة القياى تثا
ااسىت   الهى نعؤ  علىى اتعىاق التىؤ السىلثواة الصىه ت تن ىم يثاعىد ثنهنثعىة النة ىؤ، للسىلثك ن  لاىة
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 اتطلىب أىم العلناىة، للنى دةتلقىاق ثالقى ل  نهىردااسىت   دثر  اعىد للىم لنة تىي، نن رستيع د  أة  التحلؤ

 تحصالةم العلنؤ.الرل  نق نستثت لؤ شتى ت  ر لؤ شالصاة الطقب ث  أ دثار اقثم خق ن ي

 مشكلة الدراسة:-
 سىثت علاىي؛ رياىب ال ثااسىت   ثخ ىدالة ، عنلةى  طأاعىة نىق نسىتندة خالقياى ت نة ىة لوىم

 أ القيا ت التزم خق علاي  اثل الواقة، الهرداة ثالنص لح الةثت، نق الال لؤ ثالسلثك النة ؤ، الونار

أتى لؤ ث أإوس أةم الن م ثالقىام السى ناة ا  رثق لؤ شالصاة طقأةم  ال اق  م ااس ت ة خق  لك نة تي؛
 وه لة على تتثيف التعلام لتطثار نح ثلة خي لإق     ثنق نؤ،تحصالةم العلالعنم على زا دة نعدم 

إلىى   ى   الدراسىة الأ ح ة تسعى لىؤ ل ا لإق التدرام ثندت انتقوةم االقيا ت النة ة  ا ة خعو ل
الرلىىى  نىىىق نسىىىتثت شالصىىىاة الطىىىقب ث توىىىثاق ثخ ر ىىى  لىىىؤ الهىىى نعؤ خالقياىىى ت نة ىىىة ااسىىىت    نعرلىىىة

 تحصالةم العلنؤ.

 الت لؤ:الر ام الدراسة حثم اإله أة عق الس ام  نشولةثانوق ألثرة 
تكوين شخصية الطـالب والرفـع مـن وما أثرها في  األستاذ الجامعي،ما أهمية أخالقيات مهنة  -

 ؟معدل تحصيلهم العلمي
 اآلتاة: ع ي ااس لةثاتهر  

 ن  نهةثم ااالقا؟ ثن  نهةثم النة ة؟ ثن   ؤ خالقيا ت النة ة؟  –1
 الطقب؟ توثاق شالصاةن  خ ر خالقيا ت نة ة ااست   لؤ  -2
 التحصام العلنؤ للطقب؟الرل  نق نستثت ن  خ ر خالقيا ت نة ة ااست   لؤ -3
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 أهداف الدراسة:-
  دلت     الدراسة إلى:

 لؤ العنلاة التعلاناة.ااست   التعرف على خ ناة خالقيا ت  -1
 على تقشاة . لألست   ثالعنما ت النة اة الثيثف على هثا ب القصثر لؤ ااالقي -2
  ه د العنلاة التعلاناة. ااست   لؤالتعرف على دثر  -3
الرلىى  نىىق شالصىىاة الطىىقب ث وىىثاق ، ثخ ر ىى  لىىؤ تتىىدرام التعىىرف علىىى خأىىرز خالقياىى ت نة ىىة ال -4

 تحصالةم العلنؤ.نعدم 

 أهمية الدراسة:-
 تتهلى خ ناة الدراسة لان  الؤ:

التىؤ اهىب خق اتحلىى أةى  ث الة نىة خالقيا ت نة ة التدرام نق النثوىثع ت الوىرثراة  نس لة -1
 ااست   ثالنعلم لو لة النراحم التعلاناة.

أىىىراز نىىىدت التىىىزام  اىىىةن سسىىى ت التعلانالح هىىىة القىىى  ناق علىىىى   -2  ااسىىى ت ة أ القياىىى تإلىىىؤ أاىىى ق ثام
لقصىىثر لىىاةم، ثتعزاىىز الهثا ىىب نة ىىتةم، لاتسىى ى لةىىم ثوىى  الالطىىط ثالأىىرانج العقهاىىة لهثا ىىب ا

 اإلاه أاة لداةم.
 .)االست  ( تطثار ثتحساق خدال خ م ع  صر العنلاة التعلاناة  -3
 حىاق السىان  الترأثاىة، السا سى ت أتالطىاط للنع اىاق  ظراىة اللهاىة الدراسىة  ى   تىثلر خق انوىق  -4

 نثوث  الهثا ب لؤ الط لب شالصاة أ  ل لؤ تسةم خق ش  ة  نق التؤ العلناة احددثق اا شطة

 .الدراسة
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 الط لىب شالصىاة أأ ى ل اال تنى م إلىىأىثزارة التعلىام الةا ى ت التعلاناىة  لىؤ النع اىاق ا تأى   لهىت -5

 النتو نلة أ لشالصاة لاة  الالراهثق اتنت  أحاا العلنؤ، لؤ تحصالي أي اةتنثق ال ي أ لنستثت

 .النتز ة

 حدود الدراسة: 
شالصاة وثاق ثخ ر   لؤ تاله نعؤ     الدراسة على دراسة خالقيا ت نة ة ااست    تقتصر

 .تحصالةم العلنؤ، نق القم النحثر ال ظريالرل  نق نعدم الطقب ث 

 منهج الدراسة:
االسىىتقرا ؤ التىى م، ث ىىث اال تقىى م نىىق الالىى   إلىىى العىى م، ثنىىق  تأىى  لىىؤ  ىى   الدراسىىة النىى ةجا

نىىق الظىىثا ر إلىىى يثا ا ةىى ، ثسىىثف تقىىثم الأ ح ىىة لاىىي أنقحظىىة خالقياىى ت ال تىى  ج إلىىى النأىى د ، خث 
، إلأىىراز نىىدت نسىى  نتة  لىىؤ ت ناىىة شالصىىاة الطىىقب ثتحصىىالةم  نة ىىة ااسىىت   أشىىوم ولىىؤا تهصىىالؤا

 العلنؤ.

 الدراسات السابقة:
طـالب . بعنوان "ممارسة األسـتاذ الجـامعي للعالقـات اانسـانية كمـا يراهـا (1)( 2007البابطين ) -

 كلية الجامعة بجامعة الملك سعود".
 دلت     الدراسة إلى نعرلة ندت نن رسة ااست   اله نعؤ للعقي ت اإل سى  اة نىق ثهةىة 
 ظىىر طىىقب ولاىىة الترأاىىة أه نعىىة النلىىك سىىعثد، ثنعرلىىة نىىدت االىىتقف  رال طىىقب ولاىىة الترأاىىة لىىؤ 

: القسىىىىىم ث ىىىىىؤف نتياىىىىىرات الدراسىىىىىة درهىىىىىة نن رسىىىىىة ااسىىىىىت   الهىىىىى نعؤ للعقيىىىىى ت اإل سىىىىى  اة أىىىىى التق
ااو دانؤ، ثالنستثت الدراسؤ، ثالنعدم التراونؤ. توثق نهتن  الدراسة نىق النهنىث  الولىى لطىقب 
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األى   الى ي: )النسىتثت الالى نم، السى دم، السى أ ، ال ى نق( ث ىؤالنستثا ت اارأعة لؤ ولاىة الترأاىة 
ط لأىً ، ثيىد خظةىرت الدراسىة خق درهىة نن رسىة ااسىت   ( 417( ط لأً ، ثأل  عدد خلىراد العا ىة )888)

 اله نعؤ للعقي ت اإل س  اة ن  طقأي، أشوم ع م نتثسطة.
بعنــوان: األخالقيــات األكاديميــة مــن وجهــة نيــر أ  ــا  هي ــة  (2) (2007الحــوراني وطنــا  ) -

  التدريس في الجامعة األردنية".
نعؤ لؤ لنه م ااو دانؤ، ون  ارا   خعوى ل  دلت إلى تحداد السلثك الاللقؤ لألست   اله 

 ا ىىة التىىدرام لىىؤ اله نعىىة اارد اىىة، ثنعرلىىة نىى  إ ا وىى ق تقىىدار السىىلثك الاللقىىؤ لألسىىت   الهىى نعؤ 
االتلف أ التقف ه سةم، ثرتأةم ااو داناة، ثولاى تةم، ثخعنى ر م، ثاله نعىة التىؤ حصىم ن ةى  علىى 

 ل  ا ىىىة التىىىدرام ننىىىق  ىىىم أرتأىىىة خسىىىت   ثخسىىىت   الىىىدوتثرا ، توىىىثق نهتنىىى  الدراسىىىة نىىىق هناىىى  خعوىىى
( عوىىث  ا ىىة 432( عوىىثًا. خنىى  عا ىىة الدراسىىة لقىىد أليىىت )741نشىى رك، ثخسىىت   نسىى عد ثعىىدد م )

( سلثوً  تن م خو ر خ ن ط السلثك الاللقاة، ثتنحثرت 14التدرام، ثيد خظةرت  ت  ج الدراسة ثهثد )
 ظىىر م، عىىدم اللا يىىة خث سىىثل التصىىرف، خث عىىدم  حىىثم: عىىدم احتىىرام الطلأىىة ثتقىىدار  را ةىىم ثثهةىى ت

نراعىىى ة اآلداب الع نىىىة، ثاسىىىتيقم اله نعىىىة خث الطلأىىىة، ثالعقيىىى ت اليراناىىىة نىىى  الطلأىىىة، ثالتعىىى نقت 
الن لاىىة نىى  الطلأىىة خث نىى   ثاةىىم خث يأىىثم الةىىداا  نىى ةم، ثعىىدم نراعىى ة الصثصىىاة الطلأىىة ثالنح لظىىة 

عىىدم التقاىىام الصىىحاح ادال الط لىىب، ثعىىدم احتىىرام تعلانىى ت علاةىى ، ثعىىدم النح لظىىة علىىى الزن لىىة، ث 
الهن عىىة خث إاىى ال الطلأىىة، ثثهىىثد لىىرثا إحصىى  اة دالىىة لانىى  اتعلىىا أ القياىى ت السىىلثك ااوىى دانؤ 
لألسىىىىت   الهىىىى نعؤ تعىىىىزت إلىىىىى نتياىىىىرات الهىىىى م، ثالولاىىىىة، ثالرتأىىىىة ااو داناىىىىة، ثعىىىىدم ثهىىىىثد لىىىىرثا 

ت السلثك ااو دانؤ لألست   اله نعؤ تعزت إلى نتيارات العنىر، إحص  اة دالة لان  اتعلا أ القيا 
 ثاله نعة التؤ تالر  ن ة .
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.: "اتجاهـات المعلمـين فـي مدينـة الريـا  نحـو أهميـة ميثـا  (3)( بعنوان2007دراسة الفالح ) -
 أخالقيات مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية ومستوى تطبيقهم له " )دراسة مسحية(. 

لت     الدراسة إلى نعرلىة خ ناىة الىدثر ااالقيىؤ للنعلىم، الى ت اسىتند خالقياى ت نة تىي  د
نىىىق عقادتىىىي اإلسىىىقناة، ل لرسىىىثم صىىىلى اد علاىىىي ثسىىىلم القىىىدثة ثالنعلىىىم لىىىؤ  ىىى ا الشىىى ق، ثاته  ىىى ت 
لىىى دة نتالىىى  القىىىرار نىىىق  ت  هىىىي لىىىؤ تهعاىىىم نا ىىى ا  النعلنىىىاق  حىىىث خ ناىىىة النا ىىى ا ثنسىىىتثت تطأاقىىىي ثام

اىىى ت نة ىىىة التعلىىىام؛ لتوىىىثق نىىىدالًق نىىىق نىىىدالقت إعىىىداد النعلىىىم النة ىىىؤ القألىىىؤ، ثالأعىىىدي، ثيىىىد خالقي
اسىىتالدم الأ حىىا االسىىتأ  ة النسىىتندة نىىق النا ىى ا، ثيىىد تثصىىلت الدراسىىة يلىىى عىىدة  تىى  ج خ نةىى : خق 

، ثخق خلىىراد العا ىىة اىىرثق خق نىىق النةىىم هىىدًا خق الىىم النعلنىىثق أنىىثاد النا ىى ا ااالقيىىؤ لنة ىىة التعلىىام
( 0,01اسىىعثا إلىىى تطأاقىىي لىىؤ حاىى تةم العنلاىىة. ثخق   ىى ك لرثيىىً   ات داللىىة إحصىى  اة ع ىىد نسىىتثت )

ل يىىم أىىاق الىى وثر ثاإل ىى ا حىىثم خ ناىىة ااالقياىى ت القزنىىة للنعلىىم لىىؤ خدا ىىي النة ىىؤ، ثلىىى عقيتىىي 
  اة ع د نستثت أ لنهتن ، ثأ اسرة ثلقً  للنا  ا لص لح ال وثر. ثعدم ثهثد لرثا  ات داللة إحص

( ل يىىم أىىاق الىى وثر ثاإل ىى ا حىىثم تطأاىىا ااالقياىى ت القزنىىة للنعلىىم لىىؤ خدا ىىي النة ىىؤ، ثلىىى 0,05)
( 0.01عقيتىىي أىى لنهتن  الندرسىىؤ ثلقىىً  للنا ىى ا. ثثهىىثد لىىرثا  ات داللىىة إحصىى  اة ع ىىد نسىىتثت )

سىى ة( ثأقاىىة خلىىراد عا ىىة الأحىىا  30ل يىىم أىىاق اته  ىى ت خلىىراد عا ىىة الأحىىا ااصىىير عنىىرًا )خيىىم نىىق 
حىىىىثم تطأاىىىىا ااالقياىىىى ت القزنىىىىة للنعلىىىىم لىىىىؤ خدا ىىىىي النة ىىىىؤ، ثلىىىىى عقيتىىىىي أطقأىىىىي ثأىىىى لنهتن ، 

 30ثأىى لنهتن  الندرسىىؤ ثأ اسىىرة، ثلقىىً  للنا ىى ا لصىى لح خلىىراد عا ىىة الأحىىا ااو ىىر عنىىرًا )خوأىىر نىىق 
 س ة(.
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الصــفات الواجــب توافرهــا فــي   ــو هي ــة . بعنــوان : (4) (2008دراســة أبــو حميــدان وســواقد ) -
 التدريس كما يراها طلبة جامعة مؤتة".

 ىىىدلت إلىىىى استقصىىى ل الصىىىه ت التىىىؤ اريىىىب طلأىىىة ه نعىىىة ن تىىىة تثالر ىىى  لىىىؤ عوىىىث  ا ىىىة 
التدرام، لتوثق نرهعً  لأ  ل خداة انوق استالدانة  لتقاام الطلأة لعوث  ا ة التدرام. توثق نهتن  

( طىىقب ثط لأىى ت، ثأليىىت عا ىىة الدراسىىة 1204ولاىىة الترأاىىة ثعىىدد م )الدراسىىة نىىق هناىى  الطلأىىة أ
( ط لأىىىً  ثط لأىىىة ثيىىىد خظةىىىرت  تىىى  ج الدراسىىىة، ثهىىىثد  ق ىىىة عثانىىىم تنحىىىثرت حثلةىىى  الصىىىه ت 298)

النريثأة لؤ عوث  ا ة التدرام ث    الصه ت: الع نم الشالصؤ، ثالوه لة الترأثاىة، ثالعقيىة نى  
داللىىة إحصىى  اة لىىؤ ترتاىىب لقىىرات وىىم ع نىىم حسىىب درهىىة خ ناتةىى   الطلأىىة، ثعىىدم ثهىىثد لىىرثا  ات

أ ل سأة للطلأة، ثال لؤ ريأ تةم لؤ تثالر الصه ت خث العثانم تعزت إلىى وىم نىق الهى م، ثالنسىتثت 
 الدراسؤ، ثالولاة.

.: "قـيم العمـل الـواردي فـي ميثـا  أخالقيـات مهنـة التعلـيم مـن (5)( بعنـوان2008دراسة القرني ) -
  ااسالمي وآلية تفعيلها لدى المعلمين". المنيور

الدراسىىة إلىىى: التعىىرف علىىى يىىام العنىىم الىىثاردة لىىؤ نا ىى ا خالقياىى ت نة ىىة التعلىىام  ىىم   ىىدلت
ايتىىىراد ثسىىى  م ثخسىىى لاب لت ناتةىىى  لىىىدت النعلنىىىاق، ثوىىى ق نىىى ةج الدراسىىىة النىىى ةج الثصىىىهؤ، ثاشىىىتنلت 
الدراسة على ستة لصثم: نهةثم العنم لؤ الترأاىة اإلسىقناة ثخ دالىي ثنه التىي ثوىثاأطي ث نراتىي، 

 ق نهةىثم يىام العنىم ثخ ناتةى  ثتصى اهة  ثالعثانىم النى  رة لىؤ اوتسى ب يىام العنىم، ثعقيىة يىام  م أاى
العنىىم أ لترأاىىة. ثت صىىام يىىام العنىىم لىىؤ الترأاىىة اإلسىىقناة  ىىم أاىى ق يىىام العنىىم النتعلقىىة أ لهثا ىىب: 

النعلناق ثدثر العقدي، ثالاللقؤ، ثاالهتن عؤ، ثالنة ؤ، ثال هسؤ  م أا ق  لاة تهعام يام العنم لدت 
وم نىق النعلىم ثالن سسى ت التعلاناىة ثالترأثاىة، دثر لىؤ  لىك، ثيىد تثصىلت الدراسىة إلىى عىدة  تى  ج 
خ نة  ن  الى: ع دن  اعت ا الع نلثق لؤ خي نه م نق نه الت الحا ة يام إاه أاة تهى   العنىم لىإق 
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تاىة للع نىم خس سىة  استشىع ر  لك اونق تحسىاق  ثعاىة اادال ثزاى دة لىؤ وناىة اإل تى  . الري أىة ال ا
روى ل  الالثف نق اد ثخ ي نطل  علاىي لىؤ وىم خحثالىي ثخلع لىي لى ا تهىد  حراصىً  علىى إروى ل رأىي ثام

 نق اتع نم نعي.
. بعنــوان: درجــة التــزام أ  ــا  هي ــة التــدريس فــي جامعــة حا ــل (6) (2009دراســة المطيــري ) -

 بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نير الطالب".
 ىىدلت إلىىى التعىىرف علىىى درهىىة التىىزام خعوىى ل  ا ىىة التىىدرام لىىؤ ه نعىىة ح  ىىم أ القياىى ت 
التعلىىام نىىق ثهةىىة  ظىىر الطىىقب، ثتوىىثق نهتنىى  الدراسىىة نىىق و لىىة الطىىقب النسىىهلاق لىىؤ ه نعىىة 

( 4178( ثالأىى ل  عىىدد م )2009-2008ح  ىىم لىىؤ الننلوىىة العرأاىىة السىىعثداة نىىق العىى م الدراسىىؤ )
( ط لأىً ، ثيىد خظةىرت  تى  ج الدراسىة خق درهىة التىزام خعوى ل 811 ة الدراسة نىق )ط لأً ، ثتوث ت عا

 ا ىىىة التىىىدرام أ القياىىى ت نة ىىىة التعلىىىام الهىىى نعؤ نىىىق ثهةىىىة  ظىىىر الطىىىقب علىىىى النسىىىتثت الولىىىى 
ثنسىىتثت وىىم نهىى م هىى لت أدرهىىة نتثسىىطة. ثيىىد احتىىم نهىى م العقيىى ت اإل سىى  اة النرتأىىة ااثلىىى، 

اة نه م التعلم ثالتعلام، ثاحتم نه م الصه ت الشالصاة النرتأة ال  ل ة ثااالارة، ثه ل أ لنرتأة ال   
ثثهىىىىدت لىىىىرثا  ات داللىىىىة إحصىىىى  اة لىىىىؤ تقىىىىدارات الطلأىىىىة لدرهىىىىة التىىىىزام خعوىىىى ل  ا ىىىىة التىىىىدرام 
أ القيا ت التعلام اله نعؤ تعزت لنتيار )الولاة( ثلص لح طلأة الولا ت العلناة، ثثهىثد لىرثا  ات 

  اة لىىؤ تقىىدارات الطلأىىة تعىىزت لنتياىىر )التقىىدار( ثو  ىىت الهىىرثا لصىى لح الطلأىىة نىىق  ثت داللىىة إحصىى
التقدار ااعلى، ثلم تثهد لرثا  ات داللة إحص  اة لؤ تقىدارات الطلأىة لدرهىة التىزام خعوى ل  ا ىة 

 التدرام أ القيا ت التعلام.
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 ـة التـدريس لـدى الطـالب . "العالقـة بـين صـوري   ـو هي(7)م( بعنـوان2011دراسـة الشـاهين ) -
 بين مستوى تحصيلهم الدراسي في مؤسسات إ داد المعلم بدولة الكويت". 

 ىىىدلت  ىىى   الدراسىىىة إلىىىى تحلاىىىم الالصىىى    ثااأعىىى د النوث ىىىة للصىىىثرة الولاىىىة لعوىىىث  ا ىىىة 
التدرام لدت الطقب، ثيا م طأاعة االته  ى ت النتوث ىة لىدت عوىث  ا ىة التىدرام  حىث النحتىثت 

لى ت اقدنىي، ثتعىرلةم لنىدت اسىته دتةم نىق النقىرر الدراسىؤ لىؤ ح لىة دراسىتي نعىي، ثتحلاىىم الدراسىؤ ا
خأعىى د تقاىىانةم للصىىه ت التىىؤ اتناىىز أةىى ، ثدراسىىة  ثعاىىة العقيىىة أىىاق صىىثرتي لىىدت الطىىقب ثتقاىىانةم 
لصىىىه تي ثاتهىىى  ةم العىىى م  حىىىث ، تعىىىرف عقيىىىة النتياىىىرات الدانثيرالاىىىة ثالنتياىىىرات الدراسىىىاة أصىىىثرة 

وث  ا ة التدرام لدت الطقب ثنستثت تحصالةم الدراسؤ. ثاعتندت الدراسة على ن ةج النسح ع
الىىى ت انوىىىق نىىىق القلىىىي التثصىىىم إلىىىى تثصىىىاف دياىىىا للظىىى  رة نحىىىم الدراسىىىة نىىىق الىىىقم اسىىىتالدام 

( ط لأىىً  ثط لأىىة نىىق الطىىقب النقاىىداق أولاىىة الترأاىىة ه نعىىة 69اسىىتأ  ة. ثتىىم االتاىى ر عا ىىة يثانةىى  )
( نىىىىق طىىىىقب ثط لأىىىى ت ولاىىىىة الترأاىىىىة ااس سىىىىاة أ لةا ىىىىة الع نىىىىة للتعلىىىىام التطأاقىىىىؤ 152ث )الوثاىىىىت 

. ث ىىتج عىىق  ىى   الدراسىىة، ثهىىثد عقيىىة إاه أاىىة أىىاق 2009/2010ثالتىىدراب الىىقم العىى م الهىى نعؤ 
الصثرة الولاة لعوث  ا ىة التىدرام ثأىاق وىم نىق اتهى   الط لىب  حىث النحتىثت الدراسىؤ، أىاق اتهى   

حث النحتثت الدراسؤ ال ت اقدني عوث  ا ة التدرام ثأاق وىم نىق نسىتثت االسىته دة نىق الط لب  
النقرر، أاق نستثت استه دة الط لب نق النقرر الدراسؤ ثأاق وم نق صه ت عوث  ا ة التدرام، 
ثثهثد عقية سلأاة أاق تثي  نستثت االسته دة نق النقرر الدراسؤ لؤ ح لة دراستي ن  عوث  ا ة 

  الر ثأاق وم نق تقاام الط لب لصه ت عوث  ا ة التدرام.تدرام 
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. "مدركات الطالبات المعلمات للقـيم العلميـة واألخالقيـة فـي (8)م( بعنوان2012دراسة الشاهين ) -
 مؤسسات إ داد المعلم بدولة الكويت وتأثير بع  المتغيرات الديموغرافية والدراسية  ليها ". 

 نوىىى ق-االهتن عاىىىةى خ ىىىر النتياىىىرات الدانثيرالاىىىة )الح لىىىة  ىىىدلت الدراسىىىة إلىىىى التعىىىرف علىىى
التحصىىام الدراسىىؤ(، لىىؤ تشىىوام  نعىىدم-التالصىى السىىوق( ثالنتياىىرات الدراسىىاة ) نح لظىىة-الدراسىىة

 ندرو ت الط لأى ت النعلنى ت لىؤ ن سسى ت إعىداد النعلىم أدثلىة الوثاىت للقىام العلناىة ثااالقياىة. تىم
ط لأىىة نقاىىدة أن سسىىتؤ  756االتاىى ر عا ىىة الدراسىىة أ سىىلثب العا ىىة العشىىثا اة الأسىىاطة، ثألىى  يثانةىى  

إعىىىداد النعلىىىم أدثلىىىة الوثاىىىت، ولاىىىة الترأاىىىة أه نعىىىة الوثاىىىت ثولاىىىة الترأاىىىة ااس سىىىاة أ لةا ىىىة الع نىىىة 
 ج الت لاىة: هى ل . ثاللصىت الدراسىة إلىى ال تى 2009-2008للتعلام التطأاقؤ ثالتدراب للع م الدراسؤ 

ت  ار النتيارات الدانثيرالاة لؤ الدراسة خو ر شاثعً  ثوثحً  على القام العلناة )لان  اتعلىا أنتياىر 
الح لة االهتن عاة( لؤ حاق لم اوق ن  رًا على ندرو ت القىام العلناىة، ونى  وى ق للنتياىرات الدراسىاة 

ت الط لأىىى ت لوىىىم نىىىق القىىىام العلناىىىة )نوىىى ق الدراسىىىة، النعىىىدم الدراسىىىؤ( تىىى  ار ثاوىىىح علىىىى نىىىدرو 
 ثااالقياة.

. "مدى تقبل أ  ا  هي ة التدريس في جامعة جازان بالسعودية لدور (9) م(2012دراسة التل ) -
 طلبة الجامعات في  ملية تقييم األدا  التدريسي".

 ىىىىدف  ىىىى ا الأحىىىىا إلىىىىى نعرلىىىىة درهىىىىة تقأىىىىم خعوىىىى ل  ا ىىىىة التىىىىدرام لىىىىؤ ه نعىىىىة هىىىى زاق  
دثر طلأىة اله نعى ت لىؤ عنلاىة تقاىام اادال التدراسىؤ نىق الىقم اإله أىة علىى السى الاق أ لسعثداة ل

الت لااق: ن  درهىة تقىدارات خعوى ل  ا ىة التىدرام لىؤ ه نعىة هى زاق أ لسىعثداة لتقىألةم لىدثر الطلأىة 
لىىىؤ عنلاىىىة تقاىىىام اادال التدراسىىىؤ؟  ىىىم تثهىىىد لىىىرثا  ات داللىىىة إحصىىى  اة أىىىاق نتثسىىىط ت درهىىى ت 

خعوىى ل التىىدرام لىىؤ ه نعىىة هىى زاق أ لسىىعثداة لتقىىألةم لىىدثر الطلأىىة لىىؤ عنلاىىة تقاىىام اادال  تقىىدارات
التدراسؤ تعزت إلىى: الهى م، ثالتالصى  العلنىؤ، ثالرتأىة ااو داناىة، ثسى ثات العنىم لىؤ التىدرام 
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( لقرة طأقت على عا ىة عشىثا اة 33اله نعؤ؟ ثلإله أة عق   اق الس الاق: تم إعداد استأ  ة نق )
( عوىثًا. أا ىت  تى  ج الأحىا تقأىم خلىراد العا ىة أشىوم عى م 183نق  ا ىة التىدرام أ له نعىة أليىت )

أدرهىىة نتثسىىطة لنوىى ناق نهىى لؤ )خ ناىىة دثر الطلأىىة لىىؤ عنلاىىة تقاىىام اادال التدراسىىؤ( ث )هىىثدة 
إشراك استن رة تقاام الطلأة لألدال التدراسؤ(، ثتقألةم أشوم ع م أدرهة ن الهوة لنو ناق نه لؤ )

الطلأىىة لىىؤ عنلاىىة تقاىىام اادال التدراسىىؤ( ث )تثظاىىف  تىى  ج تقاىىام الطلأىىة لىىألدال التدراسىىؤ(، ثثهىىثد 
خ ر لنتيار اله م أاق نتثسط ت دره ت تقداراتةم لص لح ااعو ل ال وثر، ثعدم ثهثد خ ىر لأقاىة 

اادال التدراسىؤ  النتيارات. خثصى الأحا أعدة تثصا ت، ن ة : ت قاىف الطلأىة أطأاعىة عنلاىة تقاىام
ثخ ىىدالة  ثخ ناتةىى  ثخ ناىىة نشىى روتةم لاةىى ، ثت ناىىة اته  ىى ت إاه أاىىة لىىدت  ا ىىة التىىدرام  حىىث دثر 

 الطلأة لؤ عنلاة تقاام اادال التدراسؤ، ثتطثار استن رة تقاام الطلأة لألدال التدراسؤ.
لبة في كلية العلـوم . بعنوان: معتقدات أ  ا  هي ة التدريس والط(10) م(2013دراسة الز بي ) -

  التربوية بجامعة آل البيت ألخالقيات بع  الممارسات التدريسية ومدى انتشارها بينهم.
 ىىدلت  ىىى   الدراسىىىة إلىىىى تعىىىرف نعتقىىىدات خعوىىى ل  ا ىىىة التىىىدرام ثالطلأىىىة لىىىؤ ولاىىىة العلىىىثم 

عا ىىىة الترأثاىىىة أه نعىىىة خم الأاىىىت االقياىىىة أعىىىض النن رسىىى ت التدراسىىىاة، ثنىىىدت ا تشىىى ر  . توث ىىىت 
( نق الطلأة ال اق خه أثا عىق اسىتأ  ة خعىد   230( نق خعو ل  ا ة التدرام، ث )32الدراسة نق )

الأ حا، تتونق خرأعً  ثعشراق نن رسة نق النن رس ت النحتنلة لؤ نة ة التىدرام. ثخشى رت  تى  ج 
الدراسىة أ  ةى   الدراسة إلى اعتق د خعو ل  ا ة التدرام لانى  اتعلىا أ القياىة نن رسى ت التىدرام ياىد

نعقثلة، ثاعرف خيلأاة خعو ل التدرام ثالطلأة نعظم النن رس ت أ  ة  نعقثلىة، ث  ى ك لىرثا  ات 
داللة إحص  اة أاق النهنثعتاق لؤ اعتق د   أ القياة خث عدم خالقياة عدد نحدثد نق النن رس ت، 

اىىىة نتق رأىىة إلىىىى حىىد نىىى ، ثخق النهنىىثعتاق تعتقىىىداق خق خالقياىىة النن رسىىى ت ثنىىدت ا تشىىى ر   لىىؤ الول
ثاعتقد خعو ل  ا ة التدرام ثالطلأة نعً  خق الن  خ ااالقيؤ لولاتةم ن  لؤ، ثنعظم النن رسى ت ال 
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تشىى  د خأىىدًا لىىؤ ن ىى خ الولاىىة، ثتعتقىىد النهنثعتىى ق خق خالقياىىة عىىدد نحىىدثد هىىدًا نىىق النن رسىى ت ياىىد 
 ت التىىىؤ ا نىىىم خق تعىىى لج نشىىىولة الدراسىىىة أطراقىىىة نالتلهىىىة، ثيىىىد يىىىدنت أعىىىض التثصىىىا ت ثالنقترحىىى

 الدراسة.

 تعقيب  ام  لى الدراسات السابقة:-
استعراض الدراس ت الس أقة خ ة  ع ات أندت التزام الترأثااق نىق خعوى ل القم اقحظ نق 

 ا ة التدرام أ القيا ت نة ة التعلام، ثخظةرت أعض الدراس ت خق االلتزام أ القياى ت نة ىة التعلىام 
لىىؤ حىىاق خأ  ىىت الىىأعض اآلالىىر نىىق الدراسىى ت خ ىىرًا دااًل اعىىزت لنتياىىر الن  ىىم  أىى ل ث ،ال عقيىىة لىىي 

السلثوؤ ثالنروز الثظاهؤ، ثال ث  ال  لا نىق الدراسى ت أحىا لىؤ التىزام النعلنىاق أ القياى ت النة ىة 
نق ثهةة  ظر النشىرلاق ثالنىداراق ثالنعلنىاق ثالطىقب، ثخظةىرت  ى   الدراسى ت  تى  ج نته ثتىة لىؤ 

 النة ة. ااس ت ة أ القيا تت التزام ند
ثلىىؤ وىىثل نىى  هىى ل لىىىؤ  ىى   الدراسىى ت ثيار ىى ، حىىثم خالقياىىى ت نة ىىة ااسىىت   ثخ ر ىى  لىىىؤ 

تحصالةم العلنؤ، انوق القثم: إق الأ ح ة اسىته دت ن ةى  الرل  نق نعدم الطقب ث  توثاق شالصاة
ا ية التثهىىي ال ظىىري للدراسىىة، لىىؤ إعىىداد اإلطىى ر العىى م لةىى   الدراسىىة، ثوىى لك اسىىته دت ن ةىى  لىىؤ صىى

هرالاتةىى ، ث تاهىىة لعىىدم ثهىىثد دراسىىة تت ىى ثم نهىى م خالقياىى ت نة ىىة التىىدرام أ لقىىد  ولاىى ت الترأاىىة،ثام
 أرزت الح هة إلى إهرال     الدراسة، على ال حث الت لؤ:

 أواًل: مفهوم األخال  والمهنة.
 مفهوم األخال :-1
لىىىؤ لسىىى ق العىىىرب: الاللىىىا أوىىىم الىىىقم ثسىىىوث ة   ىىىث الىىىداق ثالطأىىى  ثالسىىىهاة،  اللغـــًة: جـــا فـــي  - أ

ثحقاقتي صثرة اإل س ق الأ ط ة، ث ؤ  هسي ثخثص لة  ثنع  اة  النالتصة أن زلة الاللا لصىثرتي 
 .(11)الظ  رة ثخثص لة  ثنع  اة ، ثلةن  خثص ف حس ة خث يأاحة
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تأ اق نهةثم ااالقا نق حقم نعرلؤ آلالر، لقد عرلثا ااالقا أ  ة   في االصطالح: -ب
"نهنثعة نق اآلرال ثاالو ر ثالع دات التؤ تعنم على احترام الحقثا النتأ دلة ثالثاهأى ت النشىتروة 

لؤ حا تةم و عوى ل لىؤ النهتنى ، خي خ ةى  نهنثعىة القثاعىد التىؤ توىأط نع نقت ى  نى   لرادأاق اال
ت أعىىض علنىى ل االهتنىى   خق ااالىىقا شىىوم نىىق خشىىو م الىىثعؤ االهتنىى عؤ اسىىتةدف ااالىىراق، ثاىىر 

. أىىى لك اىىىرأط علنىىى ل االهتنىىى   ااالىىىقا أىىى لنهتن  خث ال ظىىى م (12)االىىىراد كلىىىؤ هىىىث ر  وىىىأط سىىىلث 
 االهتن عؤ.

 لىى االقالىىؤ حىىاق اروىىز علنىى ل الىى هم علىىى الهىىرد دثق ال ظىىر إلىىى العقيىى ت االهتن عاىىة، 
(13) ث دااللاة، خي خ ة  يلأة نام نق الناثم على يار  أصثرة نستنرة.ع د م صهة  هساة خ

 

ثعلى خاة حى م، لىإق أعىض الأى ح اق اىرثا خق ااالىقا نعا راىة، لةىؤ نهنثعىة نىق القثاعىد 
ثالنأىىى د  النهىىىردة التىىىؤ االوىىى  لةىىى  الهىىىرد لىىىؤ تصىىىرل تي، ثاحىىىتوم إلاةىىى  لىىىؤ تقاىىىام سىىىلثوي ثسىىىلثك 

نسىىتندة نىق تصىثر للسىهؤ شىى نم، ارتوىز علىى العقىم خث الىىداق خث اآلالىراق، ثتلىك القثاعىد ثالنأى د  
ولاةنىى ، ثعلاىىي؛ ل  ىىي انوىىق تعراىىف ااالىىقا أ  ةىى  "نهنثعىىة نىىق القىىام ثالنعىى اار التىىؤ تحىىدد السىىلثك 

 .(14) الصحاح ثالال طئ
  مفهوم المهنة: -2

. (15)ثالعنىىىم  حىىىث الِنَةَ ىىىة، ثالِنة ىىىة، ثالنةا ىىىة، ثالِنِةَ ىىىُة، ولىىىي: الحىىى ا أ لالدنىىىة،  فـــي اللغـــة: - خ
، ثالنىىىراد أةىىى : العنىىىم الىىى ت ان رسىىىي الشىىىال  لوسىىىب رزيىىىي، (16)ثخنتة ىىىي: اسىىىتعنلي للنة ىىىة

 ثعاشي، ثن ي الثظاهة لؤ الحوثنة. 
ـــي االصـــطالح: -ب نهىىى م ياىىىر  خيعأىىى رة عىىىق ثظاهىىىة اشىىىيلة  الهىىىرد، لىىىؤ   ىىىؤالنة ىىىة  ف

 .(17) النه الت الادثاة، سثال لؤ الزراعة، خث لؤ الص  عة، خث لؤ الته رة، ثيار  ...
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ونىىى  تعىىىرف أ  ةىىى : "العنىىىم الىىى ي اقىىىثم أىىىي الهىىىرد أىىىإالق ، ثتهىىىر ، نىىى  اعتقىىى د لىىىؤ نو  ىىىي  
. ثنىى  ايت ىى   أ  ىىي العنىىم النالصىى  للهىىرد الىى ت اقىىثم أىىي"، (18)الصىىحاح لىىؤ الالطىىة الع نىىة للحاىى ة

ثلرصىىىتي للالدنىىىة الع نىىىة،  الشالصىىىؤ:  لىىىك الىىى ت اتهىىىر  لىىىي اإل سىىى ق علىىىى خ ىىىي ثاهأىىىي  ىىىؤ ىىىة ثالنة
 .(19)ثلتحقاا  اتي

أىي اقىثم  الى ي، لىإق الثظاهىة النقصىثد ن ةى   ثعاىة العنىم الالى   من وجهة نير الباحثـة 
 هر علاىي، اإل س ق، ثيد ُاعد لي نة اً ، ثاتهر  لي علناً ، ثترتأط أي هنلة نق الحقثا ثالثاهأ ت، ثا

ثاتعىىىان ن ىىىي. ل لثظاهىىىة لىىىؤ إطقيةىىى  العىىى م: نرادلىىىة لولنىىىة النة ىىىة، ثلىىىى نع   ىىى  الالىىى   يىىىد توىىىثق 
الثظاهة نرتأىة نىق نراتىب النة ىة، خث تالصصىً   ثعاىً  نىق تالصصى تة  خث درهىة نىق درهى ت سىلنة  

 الثظاهؤ.
تىىي، ثنىى  اقىىثم أىىي ااسىىت  ، عنىىم نحىىدد، االتلىىف لىىؤ طأاعىىة نتطلأ  الىى يل لعنىىم الىىثظاهؤ  

، ثنروز نة ؤ عق خعن م خالىرت دااللىة لىؤ إطى ر  ا ىة العى نلاق لىؤ الحقىم خدأؤاصحأي نق ثو  
التعلانىىؤ، ثعلاىىي؛ انوىىق الالىىرث  أالقصىىة، خق التىىدرام نة ىىة، ثرسىى لة، ثلىىق، لىىي خصىىثلي، ثيثاعىىد ، 

 ثثس  لي، ثخدثاتي النالتلهة.
 أخالقيات المهنة:-3

نة ىة، لة ى ك نىق عرلةى  أ  ةى  "نهنثعىة نىق القثاعىد تعددت تعراه ت الأ ح اق االقياى ت ال
ثااصىىىثم النتعىىى رف علاةىىى  ع ىىىد خصىىىح ب النة ىىىة الثاحىىىدة تسىىىتلزم سىىىلثوً  نعا ىىىً  اقىىىثم علىىىى االلتىىىزام 

عرلةىى  أىى ح اق  الىىراق أ  ةىى : "نهنثعىىة النأىى د  ثااسىىم  . ثيىىد(20)أ لنة ىىة ثعىىدم اإلالىىقم أ عرالةىى "
التؤ اهب على النة ؤ التنسك أة  ثالعنم أنثهأةى ؛ لاوىثق   هحىً  لىؤ تع نلىي نى  ال ى م، ثنة تىي، 

 .(21)ن  دام ي درًا على اوتس ب  قة زأ   ي ثزنق ي ثر س  ي"
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ثأتطثاىى   ىى ا النهةىىثم  خق التعراهىى ت السىى أقة تشىىار إلىىى نهةىىثم النسىى ثلاة،ويبــدو للباحثــة، 
على خالقيا ت النة ة، لىإق ااالاىرة تع ىؤ خق  نىة نسى ثلاة توىثق نلقى ة علىى عى تا االىراد العى نلاق 
لىىؤ النة ىىة الثاحىىدة، ثتوىىثق  ىى   النسىى ثلاة نثوىىثعاة خث  اتاىىة، ثتلىىك النسىى ثلاة النثوىىثعاة تع ىىؤ 

حقىىىىا خ دالىىىىي، ثتهسىىىىاد رسىىىى لة نسىىىى ثلاة الع نىىىىم خث النثظىىىىف إزال التزانىىىىي أنتطلأىىىى ت العنىىىىم أنىىىى  ا
الن سسىىىة التىىىؤ اعنىىىم لاةىىى ، خي خق نعىىى اار النسىىى ثلاة النثوىىىثعاة ال رهاىىىة، خنىىى  النسىىى ثلاة ال اتاىىىة 
لتتعلىىىىا أىىىى لثالل ثاال تنىىىى ل ثاإلالىىىىق  ثااللتىىىىزام أ لقثاعىىىىد ااالقياىىىىة السىىىى  دة لىىىىؤ عنلىىىىي، خي تتصىىىىم 

تأطىىة أ لعنىىم، خي خق نعىى اار النسىى ثلاة أنسىى ثلاة الهىىرد إزال وىىنار  ثيانىىي ثالنعىى اار ااالقياىىة النر 
ال اتاة دااللاة، ثانو    القثم: خق النس ثلاة النثوثعاة ثال اتاة  ن  نس ثلات ق نتدااللت ق ثتشوقق 

 نعً  نهةثم خالقيا ت النة ة.
أ  ةى : "نهنثعىة الهى نعؤ تعراف خالقيا ت نة ة ااسىت    ةثلؤ وثل ن  سأا انوق للأ ح 

ن م التؤ اهب خق التزم أةى  العوىث النشى رك لىؤ العنلاىة التعلناىة، ثالتىؤ تحوىم النأ د  ثااسم ثال
تهىى    ثتن ىىم نسىى ثلاتيعلىىى عىى تا ااسىىت    قىى سىىلثوي خ  ىى ل ت داىىة نة تىىي". خي تلىىك النأىى د  التىىؤ ت

 طقأي ثالعنلاة التعلاناة أو نلة .
 :(22)ثيد حدد خحد الأ ح اق خ ثا  النس ثلاة، ث ؤ

ثتتعلىىىا أ العىىى م التىىىؤ اوىىىثق لاةىىى  النىىىرل نسىىى ثاًل خنىىى م وىىىىنار   قيـــة:المســـؤولية األخال-خ
 ثنع اار  الال صة.

ثتتعلىىىا أ العىىى م الظىىى  رة، ثتتحىىىدد  ىىى   النسىىى ثلاة ثلقىىىً  للقىىىثا اق  المســـؤولية المدنيـــة:-ب
 الثوعاة اإل س  اة دثق ال ظر للق  ثق ااالقيؤ.

سىىىب إلاةىىى  االىىىراد، ثتةىىىدف  ىىى   ثتتعلىىىا أ لنهتنعىىى ت التىىىؤ ا  المســـؤولية االجتما يـــة:- 
 النس ثلاة إلى اال صا   للسلطة النهتنعاة أن  احقا الص لح الع م.
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( إلىىى خق   ىى ك عىىدة نأىى د  خالقياىىة ع نىىة الأىىد نىىق اال تنىى م أةىى  KRIENTERثاللىى  )
ة أ ي نة ة نةن  و ق  ثعة ، ث ؤ: احترام الحا ة الأشراة، ثاالستققلاة، ثالصدا، ثالعدالى مع د القا 

 .(23)ثالنس ثاة، ثاال تن م أ لص لح الع م

لألسىت   تشىار لىؤ نوىنث ة  إلىى نهنثعىة نىق القىام  إق ااالقيا ت النة اة ويمكننا القول:
النتعلقة أ لثظاهة، سثال خو  ىت يىام اهتن عاىة، خم ايتصى داة، خم دا اىة، خم هن لاىة؛ اق الثظاهىة لىؤ 

ثتحلاىىىىم ع  صىىىىر  ، ثسىىىى تحدا أإاهىىىى ز عىىىىق  خصىىىىلة  ظىىىى  رة اهتن عاىىىىة انوىىىىق نقحظتةىىىى  ثثصىىىىهة 
 النص در التؤ استند ن ة  ااست   خالقيا ت النة ة تأعً :

-لةىث ا ىم نصى در االقياى ت االىراد أشىوم عى م، لهىؤ النهتنى  اللاأىؤ المصدر الـديني:-
عىىق الو اىىر نىىق التصىىرل ت التىىؤ ا ةىىؤ ع ةىى  الىىداق،  ااسىىت   ال ىى يعلىىى  اتحىىتم-إسىىقنؤونهتنىى  

 هسىىىي  اتاىىىً ، ث لىىىك أالىىىقف أىىى يؤ خ ىىىثا  الري أىىىة، ااسىىىت   " النرأىىىؤ "ثاتطلىىىب  ىىى ا اانىىىر خق ارايىىىب 
 و لري أة االهتن عاة، خث اإلداراة إلى يار  لك.

نىىىق الطأاعىىىؤ خق اتىىى  ر سىىىلثك ااسىىىت   أالصىىى    ثطأاعىىىة الأا ىىىة  المصـــدر السياســـي:-
اة لؤ النحاط ال ي ازاثم نة تي لاي، حاا ا عوم الهث السا سؤ الس  د علاي، لإ ا و ق هثًا السا س

دانقراطاً ، لإق إرادتي سثف تحترم؛ اق الص لح الع م ي اة سا ساة، خن  إ ا و  ت السلطة السا سىاة 
 ثلا  ظ م الحوم الهردي، لإق   ا االستأداد ساهد  ه يً  اهتن عاً .

خق الةا ىى ت التدراسىىاة نهتنىى  صىىيار داالىىم نهتنىى  وأاىىر،  كال شىى ا ي:المصــدر االجتمــ-
ااسىىت   ثلألالاىىر يىىام ثعىى دات، خي خق  ظ نىىي ااالقيىىؤ سىىا  ر أصىىثرة نأ شىىرة خث ياىىر نأ شىىرة لىىؤ 

 لإ ةم ه لثا نق   ا النهتن  أوم إاه أاي ثسلأا تي. النعلم النرأؤ،

لىىىؤ حاىىى ة تىىىتحوم لاةىىى  اا شىىىطة االيتصىىى داة التىىىؤ  االسىىىت  اعىىىان  المصـــدر االقتصـــادي:-
تالوىىى  للقىىىام الن داىىىة، ثنىىىق النعىىىرثف خق ااالىىىقا تزد ىىىر لىىىؤ ظىىىم اسىىىتقرار سا سىىىؤ ثايتصىىى دي 
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اتأ ىثق ااسى ت ة ثاهتن عؤ ثن سسؤ، ثعلاي، لإق تد ثر ااثو   االيتص داة نق ش  ة  خق تهعىم 
االيتصىىى داة  لألثوىىى  ثلو ةىىى  تسىىىتهاب هنلىىىة نىىىق النأىىى د  التىىىؤ تتعىىى رض نىىى  خالقياىىى ت النة ىىىة، 

 السا ة، و لين ثالرشثة إلى يار  لك.
خق القا دة اإلداراة الهادة لؤ الةا ة التدراساة، سىثال و  ىت  هدام لؤال  المصدر ااداري:-

، تسىىةم إلىىى حىىد وأاىىر لىىؤ إرسىى ل يىىام خالقياىىة نة اىىة إ ا و  ىىت ولاىىة خث ه نعىىةندرسىىة خث نعةىىد خث 
سىىد نأىىدخ الحىىثار ثالنسىى ثاة ثتوىىنق الحقىىثا اصىىح أة ، ثتشىىه  علىىى االلتىىزام دانقراطاىىة، حاىىا ته

 .(24)أ لثاهأ ت ثخدا ة  أ ن  ة نت   اة

 الطالب. تكوين شخصيةثانيًا: دور أخالقيات مهنة األستاذ في 
 ن ىي ثتهعىم الهىرد شالصىاة تشىوم التىؤ الواهاىة أ  ىي أ ى ل الشالصىاة ( Sredharm) عىرف

(25)لق تنى م ثن اىرا نتناىزا شالصى 
ثتوىثاق  لأ ى ل النالططىةااسى ت ة نن رسى ت ة الأ ح ى أةى  قصىدتث  .

 خق انوق ن  خقثيد أاق خحد الأ ح اق ثالنة راة،  ثالثهدا اة، النعرلاة، :الهثا ب نق الط لب شالصاة

 التواىف، علىى الهىرد تسى عد التىؤ ث ىؤ للشالصىاة، خس سى  تعىد التىؤ النعتقىدات  ىث اانر   ا لؤ ا  ر

ق الرلض، نق أم للهرد االهتن عؤ القأثم نق ثترل   اتي، تشوام لؤ تسةم خ ة  ون   النعتقدات تيار ثام

  .تشوالة  إع دة خث الشالصاة تيار لؤ اسةم ثاالو ر
 تشىوام لىؤ الترأثاىة الن سسى ت أةى  تقىثم خق انوىق التىؤ النةنىة الطىثرة تظةىر   ى  ثنىق

خحىد الأى ح اق إلىى خق الةا ى ت  تثصىم لقىد ن   هةى ، لىؤ تطرحىي نى  الىقم نىق طقأةى ، شالصىا ت
ق ثهىي، خونىم علىى أ لنسى ثلاة القاى م علاةى  ثلى ا النهتنعى ت، لىؤ الىر ام النهصىم التدراسىاة  ىؤ  ثام

 تقىدم الى ي الثحاىد السىأام لوث ةى  ياى دي، هاىم ثت ناىة توىثاق لىؤ عظانة نةنة الدراساة الن   ج نةنة

(26)ثالنة رات ثالعلثم ثالنع رف الالأرات القلي نق
. 
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 أىدثر ثتقىثم للطلأىة، الهوراىة أ لت ناىة تةتم خق التعلاناة الن سسة على خق (Walters )ثأا ت

 توىثق ثخق ال ثاحؤ، هنا  نق الط لب أت قاف اال تن م علاة  خق ون  للتعلم، دالعاتةم تحهاز لؤ ل عم

 ونىثاطق ثوىعي اتالى   نىق انو ىي أنى  شالصىاتي تعىدام علىى تعنىم ثخق لىي، االهتن عاىة للت شى ة ثسىالة
(27)نهتنعي لؤ النس ثلاة اتحنم

. 
 الت ناىة نثوىث  خق إلىى (Sridharan) اانراوىؤ الترأىثي ثالنىدرب النستشى ر خشى ر ثيىد

 نىدارم نىق الترأاىة ن سسى ت نق الو لؤ اال تن م ا م لم الحا تاة النة رات ثتعلام للشالصاة، الش نلة

  ىث  لىؤ أىم لقىط، الشىة دة خث الدرهىة لىؤ اونىق ال للتعلىام الحقاقىؤ ال هى د خق عىق يى للاق ثه نعى ت،

. ع ي ال  تهة الشالصاة
 (28)

. 
 الدراسـة وألغـرا  أنـه إال ، تجز تهـا يصـعب متكامـل كـل هـي اانسـان شخصـية أن ومـع

 الر يسة: الشخصية مجاالت تناولة الباحث حاولتس

 معرفيًا. الطالب شخصيةتكوين  في األستاذ : دورأوالً 

 ثخ شىطتة  الةا  ت التدراسىاة أرانج القم نق الط لب اتحصم خق الدراساةالحا ة لؤ  ااصم

 إلىى للتثصىم الحقى ،  هسىي علىى االعتنى د لىؤ اسى عد  النعى رف نىق يىدر علىى الدراسىة سى ثات عأىر

 تلىك الةا ى ت لىؤ تتأ   ى  خق ُاهتىرض التىؤ الترأثاىة الهلسىهة خق إلىى اإلشى رة ثتهدر .تقدن  خو ر نع رف

 أت هاى  الوهالىة التهصىالاة التدراساة الالطط تو  خق ا أيؤ ثالتؤ ثتق لاد ، ثياني النهتن  عقادة وثل

 نى  اىتقلم ثأنى  خهلىي، نىق ثوىعت الى ي الةىدف تحقىا للتطأاىا، ي ألىة أصىثرة الع نىة الهلسىهة  ى  

 ت ال  خق علاة  يؤثا أ لاة ،  ث التؤ العنراة النرحلة ن  ثات  سب ثالعقلاة، النعرلاة الط لب إنو  ا ت

 شىتى لىؤ العلىم إلاة  تثصم التؤ ثالتو ثلثهاة العلناة النعلثن ت أ حدا الط لب تزثاد االعتأ ر عاقأ

 ن ة  ثاإلل دة استاع أة  استطا  وؤ لي، ثناسرة نأسطة ثأصثرة العلم أإ ه زات ثاال تن م الع لم، أق  

 ا تأى   تهى ب ثالتىؤ ثالننتعىة، النشىثية التدراسىاة الطرا ا نالتلف استالدام القم نق نهتنعي، لالدنة
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 النعلثنى ت،  ى   نىق ثاالسىتزادة أ لدراسىة ثاال تنى م للىتعلم، دالعاتىي نىق ثتزاىد النح وىرة خ   ل الط لب

 علنىؤ أ سىلثب تثاهةىي التىؤ النشىوقت حىم القلةى  نىق استطا  وؤ العلنؤ التهوار طراقة تعلني ثخق

 ثخق الالصث ، أة ا الن  سأة القرارات اتال   ثأ لت لؤ .صحاحة  ت  ج إلى للثصثم لي ثنالطط دياا،

 الطلأة لهنا  نت حة تهعلة  ثخق اله نعاة، النوتأ ت أة  ثترلد ااصلاة، العلناة النص در خحدا تثلر

(29)ثناسرة نه  اة أصثرة
. 

 ااسىت  عوىث  ا ىة  اليىرض؛  ى ا لتحقاىا ااس سىاة الع  صىر ثت وىد الأ ح ىة علىى خق نىق
 النعرلاىة، الط لب شالصاة توثاق لؤ ثالنناز الوأار الدثر لي اوثق خق ا أيؤ ال ي ،"النعلم النرأؤ "

 الى ي خسىت    أشالصىاة و اىراً  اتى  ر الط لىب اق ثنى  رة، وأاىرة أدرهىة ثال ق لاىة العلناىة نثا أىي ثت ناىة

 نىق أىي ثاىزثد  لىي اقثلي أن  ثاةتم أة  اقتدي حس ة يدث  اهعلي يد ثأ لك العلناة، النعلثن ت ن ي ا ةم

 ن ةى ، اإللى دة ا أيىؤ التىؤ النعلثنى ت نص در و حد خست    إلى ا ظر ل لط لب الدرم، خ   ل نعلثن ت

 .النعرلؤ اله  ب لؤ شالصاتي أ  ل لؤ اسةم أن  صثرة أ لوم ثاست ن ر  
 وه ة تدراساة طرا ا ثاستالداني استق نتي القم نق  لك تحقاا لؤ ااست   دثر ا تؤ ثنق    

 لىؤ تسى عد التىؤ العلناىة االأتوى رات ثخحىدا الحدا ىة الترأثاىة التق اى ت نىق ثاإللى دة ثنشىثية، ثل علىة

 اطىثم أةى  االحتهى ظ لىؤ ثنسى عدتي ثخسىرعة ، صىثرة أ لوىم الط لىب   ىق إلى العلناة الن دة إاص م

نو  اة ننو ة، ندة  لؤ نس عدتي إلى إو لة تثاهةي، التؤ النستقألاة النشوقت حم لؤ ن ة  اإلل دة ثام

  أ هسي. أة  اقثم الحقة نع رف عق الوشف
 وجدانيا الطالب شخصية تكوين في الجامعة دور :ثانيا

 الهثا ىب نىق - ثاال هعى لؤ العى طهؤ ال هسىؤ أ له  ىب اسىنى نى  خث - الثهىدا ؤ اله  ىب اعىد

 تعدام أيرض الصحاح، االته   لؤ ثت ناتة  أة  اال تن م ا أيؤ التؤ الط لب، شالصاة لؤ ااس ساة

 لىؤ الصى لحة االهتن عاىة ثالتق لاىد ثالعى دات الصىحاحة، العقاىدة نى  اتن شىى أنى  ثتطىثار  سىلثوي
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إلىى  ث ظرتىي ثنعتقداتىي، ثناثلىي ثاته   تىي ث را ىي الط لىب أ لوى ر الثهىدا ؤ اله  ىب ثاتن ىم .النهتنى 
 ن ي تتطلب ثالتؤ ثخالرت، لترة أاق تص دلي التؤ خث تنرة،نس أصثرة نعة  اتع ان التؤ القو ا  نالتلف

 .(30) حث   اته   توثاق خث لاة  رخي إعط ل

 لىرداً  اوىثق خق القلىي نىق اسىتطا  الى ي  ىث ا ىي الط لىب، شالصىاة لؤ هدا نةم اله  ب  ا 

 االتهى   ثتثهاةىي اله  ىب  ى ا أ ى ل لىؤ نةىم هزل ثاق   لك، القف خث ثل وًق، نلتزن ً  ثام س   ً  ص لح ً 

 .ااس ت ة ث النعلناق   لك لؤ أن  ع نة، الترأاة ن سس ت ع تا على اإلاه أؤ
 النى م رخم ان لىثق الطلأىة خق إلىؤ (Tosevski, Milovancevic,Gaijc ) خشى ر ثيىد

 اتى  رثق ثخ ةىم عى م، أشىوم لنهىتنعةم خث اسىر م سىثال النسىتقأم لىؤ االسىت ن ر عىدة ث ىم الىثط ؤ،

 ال هسىاة، صىحتةم علىى الترواىز الىزم ثا ىي أةىم، تحىاط التىؤ ثال ق لاىة ثاالهتن عاىة، السا ساة، أ لعثانم

 ال صاحة     ه عت ثيد .لةم ثن  سب هاد ن  خ تثلار ن  ثالنستقأم، للح ور أشالصا تةم ثالع  اة

 يلىا، نىق اع  ث ىي ثنى  نسىتقألةم، علىى الشىأ ب يلىا لىؤ تن لىت  تى  ج نىق إلاىي اللصىثا نى  علىى أ ى ل

 نةنتةى  اله نعى ت لىؤ نراوىز ثهىثد أوىرثرة الأ ح ثق خثصى ثيد شالصا تةم، لؤ خ رت ثاوطراأ ت

 الطلأىة، أىاق  شىطة تثعاىة أحنىقت القاى م الىقم نىق ااوى دانؤ، ث ه حةم الشالصاة، رل  اتةم تحقاا
 تحداىد لىؤ ثنسى عدتةم لةىم، ال هسىؤ ثالت قاىف النشىثرة ثتقىدام ال هسىاة، نشىوقتةم حىم لؤ ثنس عدتةم

 ظىم لىؤ نتىثالر  لىك عىق  خق لىؤ شىك ثال تحقاقةى ، ثواهاىة ثالنة اىة، ثااو داناىة الشالصىاة خ ىدالةم

(31)النسلم للهرد الصحاحة العقادة
. 

 .مهاريا الطالب شخصية بنا  في الجامعة دور :ثالثا
 تأقىى ث ؤ لداي، ال ظري اله  ب تن م اإل س ق شالصاة لؤ ثالثهدا اة النعرلاة النه الت إق

 الط لىب أقىدرة اتعلىا الى ي النةى ري، النهى م الىقم نىق عنلاىً ، ثتثظاهة  تطأاقة  اتم لم ن  ح لة  على

 ن  رة.  عنلاة أصثرة نعة  اتع طى خق ا أيؤ التؤ النثايف ن  التع نم على
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 لىؤ تيىط أ  ةى  لثصىهة  اله نعى ت لىؤ الطقأاىة اا شىطة خحىد الأى ح اق علىى ثايى  عى ب ثيىد

 خ ىدالة  حىثم الوىأ أاة تلهىي اىزام ال أعوىة  ثخق الن  سىب، ثالىدعم اال تنى م تلقىى ثال عناىا، سىأ ت

 خق إلىى أ إلوى لة  ى ا الوى لؤ، التحهاىز اهىدثق ال اا شىطة نى  النتهى علاق الطىقب خق ون  ثأرانهة ،

 خث تطأاقةى  لىؤ صىعثأة نىق اهدث ىي لنى   ظىراً  إلاةى  اال وىن م لؤ الطقب تشه  ال اا شطة نق و ارا

(32)دعنة  على الحصثم خث أة  النثالقة على الحصثم
.. 

 الأىرانج الىقم نىق للط لىب، العنلاىة النةى رات ت ناىة لىؤ ثالوأاىر النةىمدثر ااسىت    ثاأىرز

 ثال ظراىة العنلاىة أ لنعلثنى ت الط لىب لتزثاىد لىي، ثنونلىة ال ظىري للتدرام نثازاة توثق التؤ التدراأاة

 ااست   خق نق اتطلب ث  ا .الع نة ثالعنلاة ال ظراة نعلثن تي ثت نؤ االتص صي، نه م لؤ تهاد  التؤ

 نىق التدراأاىة النسىتلزن ت خحىدا تىثلر ثخق وأاىرة، أدرهة الع لم لؤ ثالتو ثلثهؤ العلنؤ التطثر اس ار

 الأ ى ل لتطىثار ثدياقىة ن ظنىة الططى ً  اوى  ثخق العلناىة، التالصصى ت نالتلف ثلؤ ثالنعدات ااهةزة

 .الدراسة خ   ل ة ري للط لبالن
 أوىم لاةى  دراسىتي سى ثات الىقم الط لىب اعاشىة  نتو نلىة تهرأىة الحاى ة الدراسىاة توىثق لةوى ا

 ا الىرط ع دن  الوأار، نهتنعي إلى  لك لا قم أرانهة ، نق ثنستهادا خ شطتة ، ن  نته عق ته صالة ،

 .الدراسة خ   ل لؤ خث التالر  أعد العنلاة الحا ة لؤ
 تحصيل الطالب العلمي. الرفع من مستوى ثالثا: دور أخالقيات مهنة األستاذ في 

دثر أ رز ث  م لؤ تحصام الطقب العلنؤ، ثلؤ الدنة العنلاىة التعلاناىة أرنتةى ،  لألست   
ث لك نق القم: تثظاف النحتثت الدراسؤ، ثتهعالىي لىؤ ثايى  الطىقب، ثالنهتنى ، ثخاوىً  االسىته دة 

م اان م للثس  م التعلاناة النت حة، ثتدراب الطقب على الهةىم الىدياا لوىم نى  اتلقى   ثاالستالدان ي 
 اآلتؤ: على ال حث، ثس ح ثم إاو د   ا الدثر ثن ت ثالأرات نعلنق 



 . منى سالم أحمد العوجزي أ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ــوى: إي ــاح -1 إ ا وىى ق الي لىىب علىىى النحتىىثت الدراسىىؤ:  مفــردات المقــرر الدراســي أو المحت
ق النحتىىثت اقتصىىر علىىى النعلثنىى ت ثحىىد  ، احتىىثال  علىىى نعلثنىى ت، لىىإق  لىىك ال اع ىىى خ

 لىىىك خق النحتىىىثت عأىىى رة "عىىىق النعرلىىىة التىىىؤ تتن ىىىم لىىىؤ القىىىرالة، ثالوت أىىىة، ثالتهواىىىر ال  يىىىد، 
لىؤ  ىى ا ااسىت   .، ثدثر (33)ثصى   القىرار، ثخ ىي عأى رة عىق القىام التىىؤ تتن ىم لىؤ النعتقىدات

لنةىىى رات القزنىىىة.  لىىىك خق النحتىىىثت، التالطىىىاط الهاىىىد لنحتىىىثت التىىىدرام، ثاال تنىىى م أوىىىم ا
النعلم ال  هح اوثق نلنً  أنة رة تحلام النحتثت، ثعدم الترواز على اله  ىب النعرلىؤ ثحىد  
لقىىىىط، أىىىىم علاىىىىي خق اوىىىى  نحتىىىىثت نةىىىى رت اىىىىزثد النىىىىتعلم أ لنهىىىى  ام، ثالحقىىىى  ا ثالتعلانىىىى ت 

 ثالنأ د .
 طلا خق خدب العلىم تثظاف النحتثت خث النقرر الدراسؤ، ث لك نق نااست   ون  خق على  

التىؤ تهعىم  ث ىؤلؤ ثاي  النهتن ،     نس لة نةنة،  الطقب  متثظاف نحتثا ، ثتهعالي لؤ ثاي  
ا طلىا  .ونى (34)تهعلي و   ً  حاىً  اتحىرك ثاشىعر، ال وا  ىً  نىق النى دة اله نىدة خيللعلم رثحً  ثهسدًا، 

نىىق خق نىى  اتعلنىىي الط لىىب ال اىىتم أصىىثرة هاىىدة إال إ ا تىىم رأىىط النعلثنىى ت الىىثاردة لىىؤ وىىم نثوىىث  
أحاىىى ة الطىىىىقب الثايعاىىىة، ثاإلو ىىىى ر نىىىق اان لىىىىة لىىىؤ  ىىىى ا النهىىى م، نىىىى  الت واىىىد علىىىىى   حاىىىة العنىىىىم 

 .(35)ثالت ها 
تحد    عق تطثار العنلاة التعلاناة ثالترأثاة، لإق ااست   الهاد ان م شرطً  ر اسىاً   ثنةن  

لاةى ، إق "خحسىىق الن ىى  ج الدراسىىة يىىد تنىثت لىىؤ اىىد نعلىىم ال اقىىدر علىى تدراسىىة ، ثالنىى ةج الناىىت يىىد 
 .(36)تعثد إلاي الحا ة إ ا ن  ثهد نعلنً  يدارًا نتهتحً "

لنى  وى ق التىدرام علنىً  ثل ىً  لىؤ  ق ثاحىد،  ميـة المتاحـة:االستفادي مـن الوسـا ل التعلي -2
علىىىى طرا ىىىا التىىىدرام ثحىىىد  ، لىىىإق طرا ىىىا التىىىدرام نةنىىى  ألىىى  ااسىىىت   لىىىإق نىىىق النةىىىم خال اقتصىىىر 

 ااست   الأدت ثعة  إال خ ة  ال توهى، إ  الأد خق استالدم نعة  خس لاب التدرام. ثعلى الريم نق خق 
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ؤ تدراسي، إال خ ي الأد خق اعرف وم ااس لاب الهادة الهداىدة التىؤ تحهىز خق استالدم خسلثأً  نعا ً  ل
 النتعلم على نن رسة النة رات النةنة ثتس عد  على التحصام العلنؤ السلام.

نعلىم ال ى هح اسىتيقم وىم الثسى  م النت حىة لىؤ ت ناىة النةى رات لىؤ النى دة لألسىت   الثانوق 
 لثسىىىالة التعلاناىىىة علىىىى الىىىريم ننىىى  تىىى دت إلاىىىي نىىىق تأسىىىاط التىىىؤ اقىىىثم أتدراسىىىة  لىىىدت النتعلنىىىاق. ل

أشوم سةم ثاسار، لإ ي انوق خاوً  االسته دة نق وم الثس  م التعلاناة  النع  ؤالنثوث ، ثتقراب 
النت حىىة، نىىق الىىقم إت حىىة الهرصىىة للنىىتعلم للنشىى روة لىىؤ إعىىداد  ىى   الثسىى  م، ثخق انىى رم النىىتعلم 

اإلاوىى حاة انوىىق خق انىى رم النىىىتعلم نىىق القلةىى : نةىى رة الرسىىىثم أعىىض النةىى رات. لثسىىالة الرسىىىثم 
خق انتلىىك ن ىىم  ىى   النةىى رة ونةىى رة عنلاىىة نةنىىة. ثنةىى رة الرسىىثم  الىىؤاإلاوىى حاة، ثالنىىتعلم أح هىىة 

اإلاو حاة لة  نه الت و ارة، ثنق  لك رسم الالرا ط، ثاأاق علاة  النثاي ، ثاانى وق التىؤ اراىد خق 
خق  لألسىىت  . ونىى  انوىىق (37)م الراطىىة ثاحىىدد علاةىى  خ ىىم النعىى رك اإلسىىقناةاهةنةىى  ياىىر ، وىى ق ارسىى

اىىدرب النىىتعلم لىىؤ إعىىداد الثسىى  م التعلاناىىة ثاالسىىته دة ن ةىى ، ثتدراأىىي حتىىى اىىتنوق نىىق نةىى رة رسىىم 
. ثخاوىىً  الىىتنوق نىىق (38)الصىىثرة ثااشىىو م التثوىىاحاة التىىؤ تأىىاق نوىى ر الرأىى  ثالالنىىثر، ثالنالىىدرات

 م للسأثرة، ثللتلاهزاثق، ثالهاداث، ثالتنوق نق الثس  م النعا ة، ن م العا  ت ثيار  .االستالدام اان 
إق تنوىق النىتعلم نىق االسىتالدام اان ىم لوىم الثسى  م التعلاناىة، اعىد نىق النةى رات العلناىة  

تىىدراب النىىتعلم علىىى تحلاىىم النهىى  ام التىىؤ اتعلنةىى ،  ىىم نعرلىىة دثر لعىى م لىىؤ نىىق لةىى  النةنىىة، لنىى  
اسىىى عد  علىىىى تطأاىىىا النهىىى  ام التىىىؤ اتعلنةىىى  علىىىى الثهىىىي  الىىى يالتىىىؤ تىىىرأط أاىىى ةم، اانىىىر قيىىى ت الع

 اان م.
علىىى ااسىىت   اق  والتقــديم: التلقــيتــدريب الطــالب  لــى الفهــم الــدقي ، والصــواب فــي  -3

وس ب اقثم   نق النةى رات ااس سىاة لىؤ نهى م التحصىام العلنىؤ، ن ىم: نةى رة الطقب و اراً أإل دة ثام
القىىرالة ثالوت أىىة، ثالحهىىظ، ثنةىى رة االسىىتن  ، ثنةىى رة صىىا ية السىى ام، ثنةىى رة الحىىثار، ثت ناىىة الليىىة، 
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التهواىىر السىىلام، ثن ةىى : نةىى رة الهةىىم التىىؤ تن ىىم  الطىىقب نةىى راتثنةىى رة الأحىىا، ونىى  اقىىثم أإوسىى ب 
 ااس م النةم للتهوار السلام ع د النتعلم.

.ثنةى رة الهةىم تنوىق النىتعلم نىق الثيىثف (39)لنال طىبثالهةم  ىث: تصىثر النع ىى نىق لهىظ ا 
أثوثد على ن  اراد خق اتعلني نن  اس عد  على ترهنة ن  اتعلني إلى نثايف سلثواة، ثعنلاىة لىؤ 
حا تي. ثعلى   ا ااس م انوىق القىثم: خق لىتنوق النىتعلم نىق الهةىم الىدياا لىي خ ىر وأاىر لىؤ إل دتىي 

نثر النهنى  علاةى  ع ىد النىرأاق ااثا ىم، إق حىد العلىم التأىاق، نق العلم ال ت اتعلني، ثص ر نق اا
دراك العلىىثم علىىى نىى   ىىث أىىي، لنىىق أىى ق لىىي  . ثوىى ق الهةىىم ع ىىد العلنىى ل نعاىى رًا (40)لقىىد علنىىي لالشىىؤثام

 .(41)للحوم على و ار نق القو ا 
 ، إق الهةىىم نىىق النةىى رات التىىؤ ال انوىىق للنىىتعلم خق اتطىىثر تهواىىر  أىىدث ة ، ثأىىدثق تثظاهةىى 

 لةىؤثاال تن م أة ،  لك خق نة رة الهةم احت هة  النتعلم لؤ هناى  العنلاى ت العقلاىة التىؤ اقىثم أةى ، 
تس عد النتعلم على خق اوثق نستقًق لؤ تهوار ، ون  ته أي الثيىث  لىؤ التقلاىد ااعنىى، ونى  تسى عد  

التىىؤ تىىرتأط أىى  ثا  النعرلىىة،  اإلدراكعلىىى ت ناىىة و لىىة النةىى رات ااالىىرت التىىؤ احت هةىى ، ن ىىم: نةىى رة 
  اي، ن م: الحهظ، ثالترداد، ثالتطأاا، ثالتحلام، ثالترتاب، ثالتقثام، خث الحوم.دثأنستثا ت اإلدراك ل

إلىىى نهنثعىىة نىىق ال تىى  ج، لعىىم خ نةىى  ثت ساسىى  علىىى نىى  سىىأا لىى ق  ىى   الدراسىىة تثصىىلت 
 : الؤثخأرز   ن  

ثرسىى لة عظانىىة، ثثظاهىىة نىىق خشىىرف الثظىى  ف  نة ىىة التىىدرام نةنىىة لىىؤ حاىى ة اانىىم ثالشىىعثب، -1
 النعلم.التؤ اقثم أة  

ثاسىىىعة لىىىؤ الحاىىى ة أشىىىوم عىىى م، ثلىىىى الحاىىى ة الهوراىىىة ثال ق لاىىىة، أشىىىوم  لألسىىىت   الهىىى نعؤ خ ناىىىة -2
 ال  .
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ال قى لؤ لىدت طقأىي، ثلىى الت ناىة ال ق لاىة، ثالحوى راة لىؤ  الىثعؤدثر  الهع م لؤ زاى دة لألست    -3
 النهتن .

دثر وأاىىر لىىؤ الدنىىة العنلاىىة التعلاناىىة، نىىق حاىىا الدنىىة النحتىىثت الدراسىىؤ، هىى نعؤ لألسىىت   ال -4
وس ب الطقب نة رات نالتلهة.  ثاالسته دة نق الثس  م التعلاناة النت حة، ثام

 نة ة التدرام لة  الص    عدادة، تناز   عق أقاة النةق. -5

لاىة، ثالوهى لة ااو داناىة، خث نة ىة التىدرام الهع لىة ثالن تهىة، الوهى لة ال ق  خ ىم خالقياى تإق نق  -6
 التالصصاة.

حتىىى اىىتنوق نىىق الدنىىة النىى ةج خث النقىىرر الهىى نعؤ وىىرثرة تىىثالر القثاعىىد النة اىىة لىىؤ ااسىىت    -7
وس أةم وم النة رات القزنة.  الدراسؤ، ثالدنة الطقب، ثام

م صقحاة نة ة التدرام لاست خنرًا ناسثرًا، خث سةلة الن  م، أم  ؤ  ت   لأ م علنؤ ثتحصىا -8
 العلن ل.، ثالأرات نتراونة، لم اتنوق ن ة  إال القلام نق نعرلؤ

 هوام  البحث:
 

"نن رسىىة ااسىىت   الهىى نعؤ للعقيىى ت اإل سىى  اة ونىى  (، 2007الأىى أطاق، عأىىد الىىرحنق أىىق عأىىد الث ىى ب )( 1)
ارا ىى  طىىقب ولاىىة اله نعىىة أه نعىىة النلىىك سىىعثد"، الهنعاىىة العلناىىة للعلىىثم الترأثاىىة ثال هسىىاة )هسىىتق(، 

 .169-145،     29رس لة الترأاة ثعلم ال هم، ه نعة النلك سعثد، العدد 
ااالقياىى ت ااو داناىىة نىىق ثهةىىة  ظىىر خعوىى ل أع ىىثاق: (، 2007الحىىثرا ؤ، ي لىىب ثط ىى ن، سىىقنة )( 2)

، اله نعىىة اارد اىىة، عنىى ق، 2، العىىدد 34 ا ىىة التىىدرام لىىؤ اله نعىىة اارد اىىة، نهلىىة الدراسىى ت، نىىج 
 ااردق.
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اته   ت النعلناق لؤ ندا ة الرا ض  حث خ ناة نا ى ا خالقياى ت نة ىة  (،2007اله لح، عأد العزاز، ) (3)
اىىىة السىىىعثداة ثنسىىىتثت تطأىىىاقةم لىىىي " )دراسىىىة نسىىىحاة(، رسىىى لة دوتىىىثرا ، ولاىىىة التعلىىىام لىىىؤ الننلوىىىة العرأ

 ..29-4الترأاة، اله نعة الأراط  اة،     
(، الصىه ت الثاهىب تثالر ى  لىؤ عوىث  ا ىة التىدرام ونىى  2008خأىث حناىداق، اثسىف ثسى ري، سىثايد ) (4)

 ، ه نعة دنشا، سثرا .1العدد ، 24ارا   طلأة ه نعة ن تة، نهلة دنشا للعلثم الترأثاة، النهلد 
يام العنم الثاردة لؤ نا ى ا خالقياى ت نة ىة التعلىام نىق الن ظىثر اإلسىقنؤ (، 2008القر ؤ، عأد اد )( 5)

ث لاة تهعالة  لدت النعلناق، رسى لة ن هسىتار ياىر ن شىثرة، ه نعىة خم القىري، ولاىة الترأاىة، يسىم الترأاىة 
 أاة السعثداة.اإلسقناة، ثالنق ر ة، الننلوة العر 

(، درهة التزام خعو ل  ا ة التىدرام لىؤ ه نعىة ح  ىم أ القياى ت نة ىة التعلىام 2009النطاري، ال لد ) (6)
 نق ثهةة  ظر الطقب، رس لة ن هستار يار ن شثرة، ه نعة ن تة.

نسىتثت م(، "العقية أاق صثرة عوىث  ا ىة التىدرام لىدت الطىقب أىاق 2011الش  اق، ي  م عأد اد ) (7)
، 1،  16تحصىىالةم الدراسىىؤ لىىؤ ن سسىى ت إعىىداد النعلىىم أدثلىىة الوثاىىت، نهلىىة العلىىثم الترأثاىىة، نىىج 

 2. 
م(، "ندرو ت الط لأى ت النعلنى ت للقىام العلناىة ثااالقياىة لىؤ ن سسى ت 2012الش  اق، ي  م عأد اد )(8)

راسىىىاة علاةىى ، النهلىىىة الترأثاىىىة، إعىىداد النعلىىىم أدثلىىة الوثاىىىت ثتىى  ار أعىىىض النتياىىىرات الدانثيرالاىىة ثالد
   .".102، العدد 26نهلد 

م( "ندت تقأم خعو ل  ا ة التدرام لؤ ه نعىة هى زاق أ لسىعثداة لىدثر 2012التم، ثا م عأد الرحنق ) (9)
، العىدد 16طلأة اله نع ت لؤ عنلاة تقاام اادال التدراسؤ"، النهلة الترأثاىة، ه نعىة الوثاىت، النهلىد 

103. 
م(، نعتقىىدات خعوىى ل  ا ىىة التىىدرام ثالطلأىىة لىىؤ ولاىىة العلىىثم الترأثاىىة 2013، إأىىرا ام نحنىىد )الزعأىىؤ (10)

أه نعة  م الأات االقيا ت أعض النن رس ت التدراساة ثنىدت ا تشى ر   أاى ةم، نهلىة العلىثم الترأثاىة، 
 .4، نلحا ريم 40النهلد 
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