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 المستخمص:
ذه الدراسة إلى التعػرؼ إلػى ر ػر تل اػؿ ا اػمؽ الليياػة فػن رفػة إيت  اػة ھىدفت 

 متلعملػ   25عايػة الدراسػة  تبمغ دقاللدارس الككاتاة لف ك يػة يظػر اللعملػاف فايػ   ك
 العػػ ـ التعمػػاـ لػػدارس فػػن اعلمػػكف الػػذاف اللعملػػاف بػػاف لػػف العشػػكاةاة اقةطرب لىػػـ ر اتا ا

للؤلفػة لػف رربعػة فقػرات لكزعػة كا اللقييػة اللق بمػة بوسمر الب ح ػة اعتلػدت كقد. الككاتاة
كقػػػػػد  .رسػػػػػةاللد إيت  اػػػػة ل  ينا ؿلل  كا الليياػػػػػة ا اػػػػػمؽ ا كؿ ؿلل  ا: نل  لاعمػػػػى 

رظيرت اليت ةج رف االدارة اللدرساة تقـك بتعراؼ اللعملاف عمػى لا ػ ؽ االاػمؽ الليياػة 
بيسػػبة ع لاػػة كلػػ  اف احتػػراـ اراػػراف كلراعػػ ة الطمبػػة يفسػػا  كا تل عاػػ  كاالل يػػة العملاػػة 
كيقػػػؿ اللعرفػػػة ب لشػػػكؿ اللطمػػػكب  تعػػػد لػػػف اىػػػـ االامقاػػػ ت كالسػػػمككا ت اللطمكبػػػة لػػػف 

 ء علمػػػو. كاظيػػػرت اليتػػػ ةج رف االلتػػػزاـ بػػػ الامؽ الليياػػػة لػػػو تػػػ  ار فػػػن رفػػػة اللعمػػػـ ا يػػػ
 كاإلقتراح ت تصا ولتا نلة عددا لب ح ىذه اليت ةج إقترحت ا ءوضايت  اة العلؿ  كفن 

لف اىلي  تبيػن لبػدر ا اػمؽ الليياػة ليػذ اللراحػؿ ا كلػى فػن الحاػ ة ال  لعاػة لمط لػب 
دااػػة علميػػـ بػػدلاؿ ا اػػمؽ الليياػػة لػػة كصػػؼ لفصػػؿ اللعمػػـ. كتزكاػػد اللعملػػاف فػػن ب

 عيي   كيشر  ق فة ا امؽ الليياة فن لاتمؼ قط ع ت الدكلة التعمالاة كالتربكاة.
 ا امؽ الليياة  ايت  اة اللدارس  اللدارس الككاتاة. كممات مفتاحية:
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Abstract 
This study aimed to know the effect of presenting the 

professional ethics in raising the Kuwaiti schools productivity from 

their teachers point of view study sample reached (52) )teacher, 

They have been selected by The random method from the teachers 

who are working in the Kuwaiti general education schools. The 

researcher depended on the interview which consisted of four 

clauses distributed to Two fields: The first field the professional 

ethics and The second field The school’s productivity. Results 

showed that the school administration makes the teachers aware of 

the professional ethics code at a high percentage, also respect of 

others. Considering the students from the social and psychological 

sides, the scientific honesty, And knowledge transfer as desired are 

considered a among the most important required ethics and 

behaviors from the teacher during his work. Also, The results 

showed that commitment to the professional ethics has the influence 

in raising the work’s productivity. In Light of these results the 

researcher suggested a number of recommendations and suggestions, 

The most important adopting the professional ethics principle from 

the first stages in the teacher and the student university life, and 

providing the teachers from the beginning of their work by the 

professional ethics guide with detailed description about them, and 

disseminating the professional ethics culture in the state’s different 

educational and teaching sectors. 

Keywords: professional Ethics, Schools productivity, The 

Kuwaiti Schools. 
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 :قدمةم
لتػػن ا ػػب رف اتحمػى بيػػ  اللكظػػؼ بشػػكؿ إف ا اػمؽ الليياػػة لػػف رىػـ الصػػف ت ا

كقػد “ع ـ كاللعمـ عمى ك و الاصكص  لل  لي  لف رىلاػة تربكاػة كرامقاػة كا تل عاػة  
رصبحت ا امؽ عمل ن ابحث كادرس بعد رف ك يت س اة كطبع ن  رصبح لف الػمـز رف 

ت الليلػة احتؾ بك فة العمكـ ا اػرل لا اػذ فايػ  حاػزان كيصػاب ن ال سػلا  ريػو لػف ا س سػ 
التن تقكـ عماي  رم عمقة  ككمل  زادت العمقػ ت تعقاػدان صػ ر لػف ا ك ػب رف تحكليػ  

(   كتعتبػػػر 5222  رسػػػمف”) ا اػػػمؽ لتشػػػكؿ سػػػا   ن احلايػػػ  لػػػف اللشػػػ كؿ كالفكضػػػى
اللدرسػػػة ىػػػن الباػػػت ال ػػػ ين كالكقػػػت ا ك ػػػر التػػػن اقضػػػن بيػػػ  اللعمػػػـ كالط لػػػب ركقػػػ تيـ 

ربػػرز ا امقاػػ ت اللتكػػررة السػػاةة كالصػػ لحة كذلػػؾ عػػف طراػػؽ كاتبػػ دلكف بيػػ  كر ي ءىػػ  
 التكاصؿ اللب شر كالغار لب شر باييـ طكاؿ الاـك الدراسن.

ككملػػػ  ارتفػػػة السػػػمـ الػػػػكظافن فػػػن اليظػػػ ـ التربػػػػكم زادت رىلاػػػة ا اػػػمؽ كرىلاػػػػة 
 كىػػػذا ال اعيػػػن رف رامقاػػػ ت لسػػػتكا ت اليظػػػ ـ الق عداػػػة رك اإل راةاػػػة  اػػػرالتحمػػػن بيػػػ   

ليلػػػة كلكػػػف اللقصػػػكد ىػػػك رف تفشػػػن الفسػػػ د كالتػػػدىكر ا امقػػػن فػػػن لسػػػتكا ت إدارات 
اليظػػػ ـ العماػػػ  اشػػػكؿ اطػػػران كباػػػران للػػػ  لػػػذلؾ لػػػف لػػػردكد سػػػمبن فػػػن إفسػػػ د اليظػػػ ـ كتعفيػػػو 

 (.5222بل لمو )الطكاؿ  
تكا و الل تلع ت بلاتمؼ ريكاعي  كطبق تي  رزلة رامؽ ال تيحصر دااؿ رسكار 

يلػػػ  تاتػػػرؽ ىػػػذه الػػػداةرة إلػػػى اللػػػدارس رك  ب لعمقػػػ ت التػػػن ت لػػػة بػػػاف اللػػػتعمـ كاللعمػػػـ كاا
ا سػػرة كالل تلػػة كلسػػتقبؿ الػػكطف   كقػػد اكػػكف رك ػػر لػػ  تعػػ ين ليػػو يظليػػ  اال تل عاػػة 
الاكـ ىك رزلػة ا اػمؽ ك اػ ب لفيػـك لسػ ءلة الػذات كلح سػبتي  كلراقبتيػ  لراقبػة ذاتاػة 

يػػو فػػن الكقػػت الػػذم ارتقػػػن فاػػو كػػؿ  فػػرد ع لػػؿ إلػػػى اللسػػتكل اإلا ػػ بن لػػف ا اػػػمؽ كاا
كاللسػػ ءلة كاللح سػػبة فػػثف الك اػػر لػػف رعػػراض الفسػػ د كالترىػػؿ اإلدارم سػػتيتين بػػثذف ا  
يت  اتو كعط ءه كتتحكؿ يظليػ  لػف يظػـ ذات لسػتكل لػف  كتعكد لمل تلة قكتو كيق ءه كاا

كل اإلبػػػػداع ا داء ضػػػػلف حػػػػد رديػػػػى لقبػػػػكؿ إلػػػػى لسػػػػتكل ا داء ا عمػػػػى رم إلػػػػى لسػػػػت
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فا ل تيػػ  البشػػراة لػػداي  الك اػػر لػػف القػػدرات كاإللك يػػ ت الك ليػػة التػػن تحتػػ ج إلػػى صػػقؿ 
ع دة كترتاب لسمل ت  (. 5222)الطكاؿ   “كاا

كتتل ؿ ا امؽ الليياة فن   ل لكعة القكاعد كالقكاياف كالقاـ التن تتصػؿ بلييػة 
فػراد الل تلػة كىػذا اللفيػكـ اشػار التعماـ كتحداػد حقكقيػ  ككا ب تيػ  التػن اتعػ رؼ عمايػ  ر

إلػػى اللفيػػـك الكاسػػة لملسػػؤكلاة كاكػػكف احػػد الضػػكابط التػػن تحػػكؿ دكف اإلاػػمؿ فػػن ياػػؿ 
 (.2995الحقكؽ كرداء الكا ب ت )لرعن كبمقاس  

 فػػ  امؽ الليياػػة إيلػػ  ىػػن لعػػ اار تعػػد رس سػػ ن لسػػمكؾ رفػػراد اللييػػة التػػن اتعيػػد 
ارل ىػن ل لكعػة رصػكؿ كقكاعػد اقػـك رعضػ ء اللييػة رعض ؤى  ب اللتزاـ بي   كبعب رة ر

اطمؽ عماي  رحا ي ن )رامقا ت  ب اللتزاـ بي  حف ظ ن عمى لستكل الليية كرفع ن لش يي   كقد
العلؿ رك رامقا ت الكظافة(  عمل ن ب ف ا امؽ الليياة ىن  زء لػف ا اػمؽ الع لػة  

 .(2999كلكيي  تتلاز عيي  ب لتك و يحك الليية )رضكاف  
 :وأسئمتهاالدراسة مشكمة 

يتا ة لل  تكا و الل تلع ت لف رزلػة راػمؽ ع لػة كرزلػة راػمؽ ليياػة  كالك اػر 
لػػف الصػػدال ت كالصػػراع ت التربكاػػة دااػػؿ رسػػكار اللػػدارس ا صػػة فػػن لػػدارس التعمػػاـ 
العػػػ ـ  ػػػ ءت الح  ػػػة لك ػػػكد ىػػػذه الدراسػػػة لمكقػػػكؼ عمػػػى ربػػػرز ا سػػػب ب التػػػن ردت إلػػػى 

رامؽ ليياة لل  ر ر سمبن  عمى إيت  اة العلػؿ  كلضػركرة باػ ف رىلاػة ك ػكد  ك كد رزلة
لا  ؽ رامقػن لكػؿ لييػة عمػى حػدة كتعراػؼ العػ لماف فػن بدااػة علميػـ عمايػ  فين قػ ةـ 

لقكل ت راة ليية ك كد دستكر رك لا  ؽ رامقن ليين  امتـز  لف قكاةـ الليية   إف لف
 لتتل . كلػػف ىػػذا الليطمػػؽ (2999ن  )رضػػكاف  رعضػػ ؤى  بتطباقػػو فػػن سػػمككيـ الاػػكل

ماا أثار تمثّال األخااالق  السػؤاؿ الرةاسػن ارتػن: نع اإل  بػة فن الح لاػة الدراسػة لشكمة
كتتفػرع لػف المهنية في رفع إنتاجية المدارس الكويتية من وجهة نظر المعممين فيهاا  

 السؤاؿ الرةاس ا سةمة الفرعاة الت لاة:
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 لاف فن اللدارس الككاتاة لألامؽ الليياة ر ي ء علميـ؟ل  در ة تلّ ؿ اللعم .2
لػػػ  در ػػػة ارتفػػػ ع إيت  اػػػة العلػػػؿ فػػػن اللػػػدارس الككاتاػػػة يتا ػػػة للت ّػػػؿ ا اػػػمؽ  .5

 الليياة؟
 أهمية الدراسة:

لسػػػػػػػ عدة فن لإلسػػػػػػػي ـ  ھتع ل م ذلع اوضوللا ن  لھلاتھلػػػػػػػد ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة رتست
ة اإللتػػػزاـ بػػػ  امؽ الليياػػػة لرفػػػة إيت  اػػػة العػػػ لماف فػػػن اللؤسسػػػ ت التعمالاػػػة لتكضػػػاح رىلاػػػ

 العلؿ  كتيقسـ رىلاة الدراسة إلى:
ة العػ لماف فػن دفن لس عاػة اليظر  الدراسػة ىػذه لاةھر نتكلك األهمية النظرياة:

اللؤسسػػػ ت التعمالاػػػة كا صػػػة اللعملػػػاف فػػػن يشػػػر  ق فػػػة ا اػػػمؽ ليياػػػة كاالإلتػػػزاـ بيػػػ  
اػػة كلملسػػ ىلة فػػن بيػػ ء ل تلػػة اتلتػػة بػػ  امؽ لتحقاػػؽ اللسػػؤكلاة الليياػػة ك اال تل ع

 الع لة كالتن لي  الدكر ا س سن فن تقدـ الل تلع ت كا لـ.
 نلىػذه الدراسػة للػ  تقدلػو  نلل ر ااستف دة اللؤسسػ ت ا األهمية التطبيقية:

رزلػػػػػة ا اػػػػػمؽ كطػػػػػرؽ بيػػػػػ ء السػػػػػمككا ت لة لمتع لػػػػػؿ  ا سػػػػػ لاب نلاض لعداػػػػػد رستعا
 ر ي ء العلؿ. ا امقاة الليياة

ت لل تلع افن ب  امؽ الليياة  داازللتا ـتل ھالالة لتزالية ت تن رف ىذه الدراسة كل  
لس بقة ت اس رادلت اصا وست  بة لتع لػػة كفػػن لؤسسػػ ت التعمػػاـ ا صػػة ككػػذلؾ تػػ تن ا

تسػػيؿ علماػػػ ت تحداػػػد رسػػػب ب رزلػػػ ت ا اػػػمؽ الليياػػػة لتن ت ارلا ؿ كاولحمد اا  إفن 
 د حمكؿ لي .كالح  ة لك ك 

 أهداف الدراسة:
 اؼ ارتاة:دھ ا قتحقاىدفت ىذه الدراسة إلى 

ر ر تلّ ؿ ا امؽ الليياػة فػن رفػة إيت  اػة اللػدارس الككاتاػة لػف ك يػة فة رلع .2
 يظر اللعملاف فاي .
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 لفن تفعا دتس عرف   ھش ي نلتن لتقػػػػػػػػػداـ بعػػػػػػػػػض التكصػػػػػػػػػا ت كاللقترحػػػػػػػػػ ت ا .5
 فػػن الليياػػة ا امقاػػة ا زلػػ ت لع ل ػػةك  الليياػػة ا اػػمؽ  ق فػػة يشػػر علماػػ ت
 .الككاتاة اللدارس

 مصطمحات الدراسة:
 ت ارتاة:مح طللصا فن الدراسة لصطمح ت لتتل 

  ل لكعة القكاعد كا سػس التػن ا ػب عمػى اللييػن التلسػؾ  :األخالق المهنية
اـ ق دران بي   كالعلؿ بلقتض ى   لاككف ي  ح ن فن تع لمو لة الي س  ي  ح ن فن لييتو ل د

عمى اكتس ب  قة زب ةيػو  كاللتعػ لماف لعػو لػف زلػمء  كرؤسػ ء  كلرؤكسػاف )اللصػرم  
2991.) 

 ػػػػ يكم (  –لتكسػػػػط  –لػػػػدارس التعمػػػػاـ العػػػػ ـ ) ابتػػػػداةن الماااادارس الكويتيااااة: 
 الحككلاة لف لرحمة را ض ا طف ؿ إلى ال  يكاة الع لة.

 حدود الدراسة:
 رتاة:ا كددلحر ا إطفن ر رات ىذه الدراسة 

  :ر ػػػر تل ّػػػؿ ا اػػػمؽ الليياػػػة فػػػن رفػػػة إيت  اػػػة اللػػػدارس الحااادود الموياااوعية
 الككاتاة.

 2019/2018 ـ الدراسنلع ا كؿ لف اسن رادلا للفصا :منيةزلالحدود ا 
 اللدارس الككاتاة فن التعماـ الع ـ: لمكانيةالحدود ا 
 الككاتاة. اللعملاف كاللعمل ت فن لدارس التعماـ الع ـ: يةرلبشالحدود ا 

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة:
ساتـ فن ىذا ال زء لي قشة ا دبا ت الس بقة التن تي كلت لكضكع البحث بشكؿ 

 لب شر عمى اليحك الت لن:
 مفهوم األخالق في مختمف العموم:  -

م ػػؽ: السػػ اة  كفػػن  ملػػؽ كالا  إف ا اػػمؽ فػػن لعػػ  ـ المغػػة رتػػى  لعيػػ  امػػؽ  كالا 
شػػنء فػػن اللاػػزاف ر قػػؿ لػػف حسػػف الامػػؽ  الامػػؽ بضػػـ الػػمـ كسػػككيي : الحػػداث: لػػاس 



 أثر تمّثل األخالق المهنية في رفع إنتاجية المدارس الكويتية من وجهة نظر المعممين فيها
 د.أمثال حمد راشد العريفان

 - 309-  9102ريل اب                                                                    ثالثىنلوا التاسعالعدد 

 كىػػك الػػػداف كالطبػػػة كالسػػػ اة  كحقاقتػػػو ريػػػو صػػكرة لصػػػكرة اإليسػػػ ف الب طيػػػة كىػػػن يفسػػػو 
ملػػؽ لصػػكرتو الظػػ ىرة كركصػػ في  كلع يايػػ    كركصػػ في  كلع يايػػ  اللاتصػػة بيػػ  بليزلػػة الاه

 (. 2999كليل  ركص ؼ حسية كقباحة  ابف ليظكر)
م ػػػؽ: حػػػ ؿ لمػػػيفس راسػػػاة تصػػػدر عييػػػ  2992كفػػػن ل لػػػة المغػػػة العرباػػػة ) (  الا 

)عمػػػػـ  –ا فعػػػػ ؿ لػػػػف ااػػػػر رك شػػػػرى لػػػػف  اػػػػر ح  ػػػػة إلػػػػى فكػػػػر كركاػػػػةى. ك)ا اػػػػمؽ( 
ا امؽ(: عمـ لكضػكعو رحكػ ـ قالػة تتعمػؽ ب  علػ ؿ التػن تكصػؼ ب لحسػف رك القػبح. 

السػػػمكؾ اللقػػػررة فػػػن الل تلػػػة  ك)ا امقػػػن(: ىػػػك لػػػ  اتفػػػؽ كقكاعػػػد ا اػػػمؽ رك قكاعػػػد 
 كعكسو ) ال رامقن(.

رلػػػ  فػػػن اإلدارة فاقػػػكؿ تػػػ امكر إف ا اػػػمؽ ل لكعػػػة لػػػف القكاعػػػد كاللعػػػ اار التػػػن 
عيدل  تصبح   بتة كتحكـ سمكؾ رفػراد الل تلػة تشػكؿ  ػزءان لػف  ق فػة الل تلػة كتت سػد 

عاػػة كتػػدعـ الػػكازع فػػن ع داتػػو كتق لاػػده كقكايايػػو  فيػػن تػػيعكس عمػػى االت  ىػػ ت اال تل 
ا امقن فاو  ف للعػ اار ا امقاػة ليػ  كظافػة ا صػة فػن الحاػ ة العلماػة: فيػن تسػتادـ 
كدلاؿ لألفع ؿ كاستادلي  الفرد لاحكـ عمى رامقو كسمككو  كىن اللب دئ التن تقرر ل  
ادركػػػػػػػو الفػػػػػػػرد رك الل لكعػػػػػػػة لػػػػػػػف رسػػػػػػػب ب رامقاػػػػػػػة لمقاػػػػػػػ ـ بعلػػػػػػػؿ لعػػػػػػػاف دكف  اػػػػػػػر 

 (.5222دكاين)
فن لغة العمكـ:  عمـ لعا رم اتي كؿ ل لكعة لف القكاعد كاللب دئ الل ردة التػن ك 

ااضة لي  اإليس ف فن تصرف تو  كاحتكـ إلاي  فن تقااـ سمككو  كىػذه اللبػ دئ كالقكاعػد 
لستلدة لف تصكر فمسػفن شػ لؿ ارتكػز رلػ  عمػى العقػؿ رك عمػى الػداف رك عمػى كمايلػ   

 (. 2991اللصرم) 
اال تلػ ع فتعيػن ا اػمؽ:  الق عػدة رك القكاعػد لػف السػمكؾ  امتزليػ  كرل  فن عمـ 

اإليسػػ ف الػػذم اعػػاش فػػن  ل عػػة. كاػػرل  اػػركف رف )الامػػؽ( ىػػك قػػكة راسػػاة فػػن اإلرادة 
تيػػزع إلػػى ااتاػػ ر لػػ  ىػػك ااػػر كصػػمح إف كػػ ف الامػػؽ ااػػران  رك ااتاػػ ر لػػ  ىػػك شػػر إف 

 (.5222ك ف الامؽ ذلال   ا  ن)
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( رف ا اػػػمؽ ىػػػن: 5222اإلسػػػملن فاػػػرل اإللػػػ ـ الغزالػػػن )كرلػػػ  لػػػف الليظػػػكر 
  عب رة عف ىاةة فن اليفس راساة  عيي  تصدر ا فع ؿ بسيكلة كاسػر لػف  اػر ح  ػة 
إلػى فكػر كركاػة  فػػثف ك يػت الياةػة بحاػػث تصػدر عييػ  ا فعػػ ؿ ال لامػة اللحلػكدة عقػػمن 

ف كػػ ف الصػػ در عييػػ   ا فعػػ ؿ القباحػػة سػػلات كشػػرع ن سػػلات تمػػؾ الياةػػة امقػػ ن حسػػي ن  كاا
الياةػػة التػػن ىػػن اللصػػدر امقػػ ن سػػاة ن. كىػػن راضػػ   ىاةػػة راسػػاة فػػن الػػيفس تصػػدر عييػػ  
ا فع ؿ اإلداراة االاتا راة لف حسية كساةة ك لامػة كقباحػة كىػذه الياةػة ق بمػة بطباعتيػ  

 (.5222لت  ار الترباة الحسية كالساةة فاي   ا  ن)
(:  إف ا اػػػمؽ ىػػػن تراكلػػػ ت 5222يػػػد اػػػ  ن)رلػػػ  ا اػػػمؽ اصػػػطمح ن تعيػػػن ع

تربكاة تبدر لة اليفس لركران ب لاة اللراحؿ التن تلر بي  فن لس راتي  البشراة اللاتمفة  
كتيتين ب لعقادة التن اات رىػ  الفػرد ليفسػو كلبػدر حاػ ة حتػى كصػكلو إلػى الكظافػة الع لػة 

ة يحػػك سػػمكؾ لعػػاف دكف كلػػ  تفرضػػو عماػػو  كب لتػػ لن لػػ  اتي زعػػو لػػف قػػكل  ػػذب لاتمفػػ
 ارار.

 مصادر األخالق المهنية: -
تعددت لص در ا امؽ الليياة فن لاتمؼ الليف  كايتفقت فػن ال  يػب التربػكم 

 ( عمى ارتن:5222( الغ لدم كعبدال كاد )2991عيد السعكد كبط ح )
  اللصػػدر الػػداين: اعػػد اللصػػدر الػػداين لػػف رىػػـ اللصػػ در ا امقاػػة التػػن تػػيظـ

اليػ س كرعلػ ليـ  لقػد ررسػى الػداف اإلسػملن رعظػـ القكاعػد ا امقاػة  لع لمت
التػػػن تضػػػبط الليػػػف كالكظػػػ ةؼ اللتيكعػػػة  كتسػػػتلد رامقاػػػ ت لييػػػة التعمػػػاـ لػػػف 
اللصػػدر الػػداين اإلسػػملن الػػذم ايظػػر إلػػى لييػػة التعمػػاـ ككييػػ  رسػػ لةن كعلػػمن 

 دايا ن قبؿ رف تككف ليية.
 لق ةػػػػد التربػػػػكم قػػػػد اتػػػػ  ر بليظكلتػػػػو الفكراػػػػة اللصػػػػدر الفمسػػػػفن رك الفكػػػػرم: إف ا

 كالفمسفاة رك ر لف اللص در ا امؽ  كتككف ىن اللك و لسمككو ا امقن.
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  اللصػػدر اال تلػػ عن: ف امقاػػ ت القاػػ دة التربكاػػة تتػػ  ر بعػػ دات كتق لاػػد كراػػمؽ
الل تلػػة كرعرافػػوا لػػذا فييػػ ؾ عمقػػة قكاػػة بػػاف رامقا تيػػ  القاػػ دة التربكاػػة كبػػاف 

 الل تلة كع داتو كتق لاده.
  اللصػػدر االقتصػػ دم: كاركػػز ىػػذا اللصػػدر اىتل لػػو عمػػى الظػػركؼ االقتصػػ داة

لمق ةػػػػد التربػػػػكم  ف لق ةػػػػد الػػػػذم اعػػػػاش فػػػػن كضػػػػة اقتصػػػػ دم لقبػػػػكؿ تتكقػػػػة ليػػػػو 
رامقاػػػػػ ت رفاعػػػػػة كالتػػػػػزاـ ركاػػػػػد بقكاعػػػػػد كرسػػػػػس اللييػػػػػة  رلػػػػػ  إذا كػػػػػ ف كضػػػػػعو 

ء ب لتزال تػػػو  فاتكقػػػة ليػػػو االيحػػػراؼ للػػػ  االقتصػػػ دم لتػػػديا ن ال الكيػػػو لػػػف الكفػػػ 
 اسنء إلى لييتو.

  اللصػػدر اإلدارم كالتيظالػػن: اقصػػد ب للصػػدر التيظالػػن البيػػ ء التيظالػػن الػػذم
اعلػػؿ فاػػو الللػػ رس للييػػة التعمػػاـ بكػػؿ لػػ  فاػػو لػػف قػػكاياف كلػػكاةح كريظلػػة كقػػاـ 

 كتق لاد تحدد سمكؾ الع لماف فاو كتك و لس رىـ.
 بة عمى أخالقيات المهنية:المسؤوليات المترت -

 ترتبت عمى رامقا ت ليية التعماـ عدة لسؤكلا ت ليي  ارتن:  
  اللسػػػػػؤكلاة اللكضػػػػػكعاة: كتعيػػػػػن لسػػػػػؤكلاة اللعمػػػػػـ إزاء رؤسػػػػػ ةو ت ػػػػػ ه التزالػػػػػو

 بلتطمب ت العلؿ اإلدارة كالفياة كرداةو للي لو كلعمـ عمى ركلؿ ك و. 
 ص للييػػة التعمػػاـ كااللتػػزاـ ب لقكاعػػد اللسػػؤكلا ت الذاتاػػة: تتصػػؿ بػػ لكالء كاإلاػػم

 (. 5222كالقاـ كاللع اار كا امقاة اللرتبطة بعلؿ كلعمـ  ا سطؿ كالا لدم)
  كاللسػػػؤكلا ت اللترباػػػة عمػػػى إلتػػػزاـ اللعمػػػـ بػػػ  امؽ الليياػػػة امػػػـز لعيػػػ  إلتػػػزاـ

 قا دات اللدارس كالدراء بػ  امؽ الليياػة ت ػ ه العلػؿ كاللعملػاف كعػدـ إلتػزاليـ
 بي  ت  ه الباةة اللدرساة كاللعملاف ايتج عيي  ل  امن: 

  تػػدين احتػػراـ اللرؤكسػػاف لملػػدار  كللركػػزه القاػػ دم بشػػلؿ عػػ ـ  للػػ  اػػؤ ر عمػػى
 عمقة اللدار لة اللعملاف  كب لت لن عمى ار  ت العلماة التعمالاة.

 لاؿ اللداراف الف سداف الاتا ر لف ىػـ عمػى شػ كمتيـ للػؿء الكظػ ةؼ الشػ  رة  
كتػػػػػكلن اللسػػػػػؤكلا ت الحس سػػػػػةا للػػػػػ  اقػػػػػكد إلػػػػػى التغراػػػػػب ا امقػػػػػن لملدرسػػػػػة  

 (. 5222ع بداف)
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كىي ؾ العداد لف اللح كر ا س ساة التن تحدد اللسؤكلاة اللترتبة عمى رامقا ت 
الليية فن الل  ؿ التربكم  كبا صة فن ليية التعماـ  حاث تتحدد لسؤكلا ت رامقا ت 

 عدة لح كر رىلي : ليية التعماـ لف امؿ 
 أوال: المعمم ومهمة التعميم:

  استشػػػع ر اللعمػػػـ عظػػػـ الرسػػػ لة كطباعػػػة الػػػدكر الػػػذم اقػػػكـ بػػػو كاػػػؤلف ب ىلاتػػػو
 كاستصغر كؿ عقبة دكف بمكغ   اتو  كرداء رس لتو 

  اعتزاز اللعمـ بليية التعماـ كتصكره اللستلر لرس لتو بل  ايػ دل بػو عػف لػكاطف
 شرؼ ىذه الليية كالدف ع عيي  الشبي ت كاللح فظة عمى ال

  اػػمص لػػيظـ لييتػػو كقكاعػػدى  كقكاياييػػ  لػػف اػػمؿ تطباػػؽ اللعمػػـ بكػػؿ رل يػػة كاا
 االيضب ط الكظافن. 

  االلتػػػزاـ ب لكا بػػػػ ت اللتعػػػػ رؼ عمايػػػ  كلييػػػػ : إعػػػػداد الػػػدرس كتحضػػػػاره قبػػػػؿ تقدالػػػػو
ة  لمطمبػػػة  كلت بعػػػة رعلػػػ ؿ الطمبػػػة التحراراػػػة كا يشػػػطة  ضػػػبط السػػػ مت اللتيكعػػػ

كاا ػػراء االاتبػػ رات التقكالاػػة كالتشااصػػاة فػػن ركقػػ ت لحػػددة  كااللتػػزاـ بعقػػد العلػػؿ 
 اللبـر لة كزارة الترباة كالتعماـ رك اللؤسسة التن اعلؿ بي  كعدـ اإلامؿ بو.

  تػػكافر الر بػػة فػػن لييػػة التعمػػاـ للػػف اات رىػػ  كالقػػدرة عمػػى تحلػػؿ رعب ةيػػ  كاف ال
 (.2999تق ؿ إلى ليية رارل  رضكاف)اتاذى  الفرد كسامة عرضاة لمي

 ثانيا: عالقة المعمم بطالبه: 
   .اللعمـ قدكة لطمبو اتلسؾ ب  امؽ الحلادة كالل ؿ العما  كاب ي  باف طمبو 
  .الحرص عمى فيـ الطمب كبذؿ ال يد فن تعماليـ كترباتيـ كتك اييـ 
 .العدؿ باف الطمب فن اللت بعة كاللي قشة كتقكاـ رداةيـ 
 لسعن لمتك لؿ كالتع كف باف طمبو كتعكادىـ عمى العلؿ ال ل عن. ا 
  . احتراـ رفك ر الطمبة كتش اعي  كتعزازى 
  .تفيـ كضة الطمبة كت يب اإلى ية كالتكباخ 
  .لش ركة الطمبة فن رفراحيـ كلي سب تيـ 
  .إشراؾ الطمبة فن لاتمؼ ا يشطة كؿ حسب لاكلو 
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 يػػػػ  لطافػػػػ  ال ا ػػػػرح الشػػػػعكر كاكػػػػكف دافعػػػػ  تك اػػػػو رفكػػػػ ر الطمبػػػػة الا طةػػػػة تك ا
صمحي .   لتعدامي  كاا

  .لدح السمكؾ ال اد كتش اة الطمبة عمى االلتزاـ بو 
 .إرش د الطمبة إلى السمكؾ ال اد للف اككف سمككو لزع   رك لي فا  لألامؽ 
  إسػػػداء اليصػػػاحة لمط لػػػب فػػػ للعمـ لك ػػػو كلػػػرب كي صػػػح كرب كالسػػػ ع ت التػػػن

للعمـ رك ر لف الس ع ت التن اقضاي  لة كالداو كىػك اػرل اقضاي  الط لب لة ا
 رك و كتصرف ت تصدر لف الط لب تافن عمى كالداو. 

  تقػػداـ اللك فػػلت لمطمبػػة كتشػػ اعيـ ف للك فػػلت ب يكاعيػػ  تسػػ عد فػػن رسػػر القمػػكب
 كت داد اليش ط ككسر الالكؿ. 

 اػرىـ حتػى ال الكعن بطباعة الطمبة كلاكليـ كعػ داتيـ كاسػتعداداتيـ كلسػتكل تفك
 اضمكا فن تعماليـ لة تقداـ اللعمكل ت التن تي سب لستكاىـ العقمن. 

  تش اة التفتح الذىين كاإلبداع الذم قد ابدك لدل بعض الطمبة لة االبتع د عػف
 (. 2999لكاقؼ العداء رك االيتق د رك الساراة رضكاف)

 ثالثا: عالقة المعمم بأولياء األمور المجتمع: 
 ل تلة عف طراؽ ا بي ء. الت  ار فن ال 
   التػػػ  ار  اػػػر اللب شػػػر فػػػن الل تلػػػة عػػػف طراػػػؽ القػػػاـ كالل ػػػؿ التػػػن اتصػػػؼ بيػػػ

 اللعمـ.
  .اطمع ركلا ء ا لكر عمى تق رار لت بعة اليلك اللتك لؿ لمط لب 
  إشػػراؾ ركلاػػ ء ا لػػكر فػػن اتاػػ ذ القػػرارات اللي سػػبة التػػن تسػػيـ فػػن تطػػكار تعمػػاـ

 الطمب. 
  ا تل ع ت ل مس ارب ء. الحرص عمى حضكر 
  استقب ؿ ركلا ء ا لكر استقب ال حسي  كالةق  كاإلقب ؿ عمى االستل ع إلػايـ بصػدر

 رحب. 
  اإلسي ـ فن ريشطة كفع لا ت الل تلة اللحمن بلػ  اكػكف لػو ا  ػر االا ػ بن فػن

 تطكار ىذه الفع لا ت. 
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 ل تلػة فػن ترباػة إكل ؿ اللعمـ لرس لة الليزؿ كاللؤسس ت التربكاة ا ارل فػن ال
 ا بي ء. 

  إبداء الررم فن قض ا  الل تلة كلشكمتو لتككاف ررم ي ضػج لػدل الطمبػة لبيػن
 عمى اللعمـ كاللعرفة كالابرة الكاسعة. 

   القاػػػ ـ بزاػػػ رة لػػػ  الكػػػف لػػػف لؤسسػػػ ت الل تلػػػة لمطػػػمع عمػػػى ل ىاػػػة رعل ليػػػ
 بلفرده رـ لصطحب  طمبو. 

 للؤسسػػ ت الل تلػػة كتػػرؾ ايطبػػ ع حسػػف عػػف االلتػػزاـ بيظػػ ـ العلػػؿ اللتبػػة فػػن ا
اللعمػػػـ كسػػػمككو عيػػػد لرا عػػػة ىػػػذه اللؤسسػػػ ت الي ػػػ ز ليلػػػة تاصػػػو  ا سػػػطؿ 

 (. 5222كالا لدم) 
 تشكيل سموك االخالق المهنية: -

إف لػػف رىػػـ الركػػ ةز الليياػػة فػػن لاتمػػؼ الليػػف ركػػ ةز السػػمكؾ ا امقػػن اللييػػن 
 (:5222( كحس ياف )5222كليي  ل  ذكره ا سطؿ كالا لدم )

  الصدؽ فن القكؿ كالعلؿ: ا ب عمى اللربن االلتزاـ بيذا الامؽ  كاف اتحمى بو
رف افن بكعػده فن لع لمتو لة الطمبة كركلا ء رلكرىـ  كلة زلمةو كالي س ك فة ك 

كامتـز بلكاعاده  كلف اللؤشرات الدالة عمى ىذا السػمكؾ: االلتػزاـ بدقػة اللكاعاػد 
اللتصمة بث راء االاتب رات كتصحاحي  كاع دتي  إلى الطمبة  كتقػداـ اللعمكلػ ت 

 الصحاحة كالدقاقة عف الط لب حايل  تطمب ليو.
 امقاػػػة التػػػن اإلاػػػمص فػػػن العلػػػؿ: تعػػػد ىػػػذه الا صػػػاة لػػػف رىػػػـ الاصػػػ ةص ال

اتك ب عمى اللربػن التحمػن بيػ . قػ ؿ صػمى ا  عماػو كسػمـ:   إف ا  احػب إذا 
علػػؿ رحػػدكـ علػػم رف اتقيػػو  كلػػف اللؤشػػرات الدالػػة عمػػى ىػػذ السػػمكؾ: لكاكبػػة 
اللسػػػػت دات اللتعمقػػػػة بعلمػػػػو  كالدقػػػػة فػػػػن التاطػػػػاط الاػػػػكلن لملكقػػػػؼ التعمالػػػػن 

 ة كفن لكعدى  اللحدد.التعملن  كت داة الليل ت اللككمة إلاو بدق
  الصػػػبر كالتحلػػػؿ: إف تحمػػػن اللربػػػن ب لصػػػبر الكيػػػو لػػػف تحلػػػؿ اللشػػػ ؽ البدياػػػة

كاليفسػػاة كاال تل عاػػة  كاليحػػو ال قػػة بػػ ليفس كقػػكة اإلرادة  كالقػػدرة عمػػى لكا يػػة 
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العقبػػ ت كاللشػػكمت  كلػػف اللؤشػػرات الدالػػة عمػػى ىػػذا السػػمكؾ: لت بعػػة الطمبػػة 
لتػركم قبػؿ إصػدار ا حكػ ـ  كلسػ عدة الطمبػة فػن ذكم االحتا   ت الا صػة  كا

 حؿ لشكمتيـ الصفاة كلت بعتي .
  الحمػػػـ كالصػػػػفح كبش شػػػة الك ػػػػو: اللربػػػػن لػػػف رك ػػػػر اليػػػػ س ح  ػػػة إلػػػػى التحمػػػػن

لى ضػبط الػيفس  كسػعة الصػدر  كقػ ؿ صػمى ا  عماػو كسػمـ:  عملػكا  ب لحمـ  كاا
اللؤشػػػرات الدالػػػة عمايػػػ : كررفقػػػكا كاسػػػركا كال تعسػػػركا  كبشػػػركا كال تيفػػػركا   كلػػػف 

التغ ضن عف بعض اليفكات البساطة التن تصدر عف الطمبة  كرال اككف سراة 
 الغضب بؿ لتكازي  فن ايفع التو.

  التكاضة: تتطمب ىذه الا صاة لف اللربن عدـ التع لن كالتف ار كطمب الشػيرة
مـ:   إف كاللب ى ة   يو قدكة ص لحة لتملاذه. كق ؿ الرسكؿ صػمى ا  عماػو كسػ

ا  تعػػػ لى ركحػػػى إلػػػػى رف تكاضػػػعكا  كلػػػ  تكاضػػػػة رحػػػد   إال رفعػػػو ا    كلػػػػف 
اللؤشػػرات الدالػػة عمػػى ىػػذا السػػمكؾ: تقبػػؿ اليقػػد البيػػ ء لػػف اراػػراف  كاالعتػػراؼ 

 ب لاط   كالتي زؿ عف رراو لق بؿ ارراء الصحاحة.
  رس العدؿ فن العدؿ كاللكضكعاة فن لع لمة الطمبة: ايبغن عمى اللربن رف ال

لع لمتػػو لمطمبػػة فػػن ر يػػ ء تدراسػػيـ دكف تحاػػز  حػػد رك لح بػػ ة. قػػ ؿ صػػمى ا  
عماو كسمـ:   رال  لؤدب كلن  م ة صباة لف ىذه ا لػة  فمػـ اعمليػـ ب لسػكاة  
فقاػػرىـ لػػة  يػػايـ ك يػػايـ لػػة فقاػػرىـ  حشػػر اػػـك القا لػػة لػػة الاػػ ةياف   كلػػف 

ة لعمكل ت ك فاة عف سمكؾ الط لب قبؿ اللؤشرات الدالة عمى ىذا السمكؾ:  ل
 إصدار الحكـ  كعدـ اللح ب ة كالتحاز فن لع لمة الطمبة رك تقكاـ رداةيـ.

 :(John, 2001) كرل  العكالؿ التن تؤ ر فن تشكاؿ السمكؾ ا امقن الليين ل  ذكره
  الفػرد  إف تػ  ار الع ةمػة كالقػاـ الداياػػة كاللعػ اار الشاصػاة كالح  ػ ت الشاصػػاة

 الل لاة كمي  تحدد السمكؾ ا امقن لمفرد.ك 
   الليظلػػػػة  كالػػػػرةاس اللب شػػػػر لمشػػػػاص لػػػػو تػػػػ  ار ليػػػػـ فػػػػن سػػػػمكؾ الشػػػػػاص

كالسا سػػػػ ت اللكتكبػػػػة كالقػػػػكاياف اللكتكبػػػػة  ك لاعيػػػػ  ليلػػػػة فػػػػن تكػػػػكاف الليػػػػ خ 
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ا امقن لمليظلة كالذم ادعـ ال ق فػة التيظالاػة التػن ليػ  تػ  ار قػكم فػن سػمكؾ 
 ا فراد.

 إذ تعلػػػؿ الليظلػػػ ت فػػػن باةػػػ ت تتكػػػكف لػػػف لي فسػػػاف كقػػػكاياف حككلاػػػة الباةػػػة  
كتشػػراع ت كلعػػ اار ا تل عاػػػة كقػػاـ  فػػ لقكاياف تتػػػر ـ القػػاـ اال تل عاػػة لتحداػػػد 
السػػمكؾ اللمةػػـ لمليظلػػة كرعضػػ ةي   كالتشػػراع ت تسػػ عد اللسػػؤكلاف فػػن لراقبػػة 

ىي ؾ لي خ اللي فسة  السمككا ت كالحف ظ عماي  ضلف اللع اار اللقبكلة   كراض ن 
 فن الصي عة الذم اضة لع اار لمسمكؾ لمذاف ا لمكف الي  ح ضلف ذلؾ.

 الدراسات السابقة:
بدراسػػػػػة بعيػػػػػكاف  رامقاػػػػػ ت لييػػػػػة التعمػػػػػاـ كلػػػػػدل إلتػػػػػزاـ  (2000)ق لػػػػػت حاػػػػػدر 

كاللعملػػػاف كالطمبػػػة فػػػن لح فظػػػة اللعملػػػاف بيػػػذه ا امقاػػػ ت لػػػف ك يػػػة يظػػػر اللػػػداراف 
لّدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى  راء عايػػة البحػػث حػػكؿ لػػدل إلتػػزاـ اللعمػػـ ىػػدفت ا   إذ عػػدف

ب امقاػػػ ت لييػػػة التعمػػػاـ لػػػف ليظػػػكر إسػػػملن  كتكصػػػمت اليتػػػ ةج إلػػػى رف در ػػػة إلتػػػزاـ 
 اللعملاف ب امقا ت ليية   ءت لتكسطة.

اف  در ػػػة إلتػػػزاـ لػػػدارم اللػػػدارس فػػػن لح فظػػػ ت وبعيبدراسػػػة  (2007)ـ الغ لػػػدم ق 
داة ب امقاػػ ت لييػػة التعمػػاـ لػػف ك يػػة يظػػر اللشػػرفاف التربػػكااف كاللعملػػاف   القراػػ ت السػػعك 

ىػػػػدفت الّدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى در ػػػػة إلتػػػػزاـ لػػػػدارم اللػػػػدارس فػػػػن لح فظػػػػ ت القراػػػػ ت 
السػػعكداة ب امقاػػ ت لييػػة التعمػػاـ لػػف ك يػػة يظػػر اللشػػرفاف التربػػكااف كاللعملػػاف فػػن ضػػكء 

رت اليتػ ةج إلػػى رف ش لعملػػن كسػيكات الابػرة كال ػػيس  كرلتغاػرات اللركػز الػػكظافن كاللؤىػؿ ا
در ػػة إلتػػزاـ لػػػدارم الػػدارس فػػن لح فظػػػ ت القراػػ ت السػػعكداة ب امقاػػػ ت لييػػة التعمػػاـ لػػػف 

 ك ية يظر اللشرفاف التربكااف   ء لرتفة فن ل  ؿ إلتزاليـ فن رس لة التعماـ.
ارس ال  يكاػػػػة  در ػػػػة إلتػػػػزاـ لػػػػدارم اللػػػػدبدراسػػػػة بعيػػػػكاف  (2014)لػػػػت رحلػػػػد ق 

الحككلاػػػػة ب امقاػػػػ ت لييػػػػػة اإلدارة اللدرسػػػػاة فػػػػػن لح فظػػػػة الزرقػػػػ ء لػػػػػف ك يػػػػة يظػػػػػر 
ؼ در ػػة إلتػػزاـ لػػدارم اللػػدارس بػػ امؽ اللييػػة رلتَّعىػػدفت الّدراسػػة إلػػى االلعملػػاف   إذ 

ت ھرلػػف ك يػػة يظػػر اللعملػػاف للتغاػػرات ال ػػيس كاللؤىػػؿ العملػػن كسػػيكات الابػػرة  كرظ
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زاـ لػػػػدارم اللػػػػدارس ال  يكاػػػػة الحككلاػػػػة ب امقاػػػػ ت لييػػػػة اإلدارة اليتػػػػ ةج رف در ػػػػة إلتػػػػ
 اللدرساة فن لح فظة الزرق ء لف ك ية يظر اللعملاف ك يت لتكسطة.

دراسػػػػة بعيػػػػكاف  در ػػػػػة إلتػػػػزاـ لػػػػدارم اللػػػػدارس ال  يكاػػػػػة  (5222) داككد كتيػػػػ كؿ
كىػػػدفت    ب امقاػػػ ت اللييػػػة فػػػن لػػػدارس ا  ػػػكار الشػػػل لاة لػػػف ك يػػػة يظػػػر اللعملػػػاف 

عمػػى در ػػة إلتػػزاـ لػػدارم اللػػدارس ال  يكاػػة ب امقاػػ ت اللييػػة فػػن الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ 
ت اليتػػ ةج إلػػى رف در ػػة ھر  كرظلػػدارس ا  ػػكار الشػػل لاة الت بعػػة لػػكزارة الترباػػة كالتعمػػاـ

 إلتزاـ لدارم اللدارس ب  امؽ الليياة ع لاة لف ك ية يظر اللعملاف.
 سابقة:التعقيب عمى الدراسات ال

  ملع لا نلاتمفة ل قطفن لي ا اػػمؽ الليياػػة ضة كلسَّ بقة ت اس راِّدلا تلكتي 
 ملاتمفة ك لتقاا بس لااـ ردب ستاكلػػػػػػػػدل إلتػػػػػػػػزاـ قاػػػػػػػػ دم اللػػػػػػػػدارس كاللعملػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػ  ك

قة كافة رلعق الّدراسػػة ىػػك اييػػ  تطرقػػت إلػػى ذھ زالاِّ كلػػ    ھر اك للتحمات كاللق بمكا
لليياػػػة كت  ارىػػػ  عمػػػى رداء علميػػػـ فػػػن لػػػدارس التعمػػػاـ العػػػ ـ تل اػػػؿ اللعملػػػاف لألاػػػمؽ ا

در ػػػػة فة ر  ھش ي نلتن لت اصا ولتالحككلاػػػػة الككاتاػػػػة  كتقػػػػداـ بعػػػػض اللقترحػػػػ ت كا
 لاةھا امؽ الليياة دااؿ لدارس التعماـ الع ـ الحككلاة الككاتاة كر ق فة حكؿ عن ولا
دراسػػػػ ت السػػػػ بقة فػػػػن الفكػػػػرة كلكييػػػػ  رات الليياػػػػة لملتػػػػزاـ بيػػػػ   تشػػػػ بيت ال ھللا بكتس ا

 فن اليت ةج كاإل راءات. ااتمفت
 الطريقة واإلجراءات:

 منهجية الدراسة:
لػػػف اػػػمؿ تك اػػػو صفن ولا ثلبحاج ھعمى ليىػػػذه الّدراسػػػة فن الب ح ػػػة اعتلػػػدت 

 ىك.قة كل  اولت الدراسة لعرض اا رلة ل رسةمة فن لق بمت لقييو لتتي سب 
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 الّدراسة:مجتمع 
اللعملػػػاف العػػػ لماف فػػػن كزارة الترباػػػة ك التعمػػػاـ  لاة  نلكف ل تلػػػة الّدراسػػػة تكػػػ

كالبػ ل   2019/2018الع لن فن لدارس التعماـ العػ ـ الحككلاػة الككاتاػة لمعػ ـ الدراسػن 
 كل  رقرتو كزارة الترباة كالتعماـ الع لن. 14.000عددىـ 

 عدد المعممين في مدارس التعميم العام (2) جدول
 عدد المعممين ة تعميميةالمؤسس

 14.000 لدارس التعماـ الع ـ الحككلاة
 الدراسة:عينة 

 لعمـ كلعملة فن لدارس التعماـ الع ـ الحككلاة الككاتاة. 25عمى عاية الدراسة  لتشتلا
 ةرلخبسنوات ا قف( توزيع عينة الدراسة و1جدول )

 يةولمئالنسبة ا التكرار المستويات 

 ةرلابات اوسي
 31.4% 16 الس سيكاترقؿ لف 

 %68.6 36 رك ر لف الس سيكات
 %100 52 المجموع

 أداة الدراسة:
تـ تطكار رداة الدراسة ب لر كع إلى ا دبا ت كالدراسة الس بقة ذات العمقة بل ػ ؿ 

 Constructive)للقيية )ت اللق بمالدراسػػة حاػػث ايقسػػلت رسػػةمة رداة الدراسػػة كىػػن ا
interview ؿ ا كؿ: ا امؽ الليياػة كاللكػكف لػف فقػرتاف  كالل ػ ؿ إلى ل  لاف الل  

 ال  ين: إيت  اة العلؿ كاللككف لف فقرتاف.
 داة:ألصدق ا

داة   ؽ ادص نل قلمتحق  Content Validityتػػػـ اسػػػتاداـ صػػػدؽ اللحتػػػكل 
ء عض ر نلة كاإلاتصػػػػػػ ص رلابل لكعػػػػػػة لػػػػػػف ذكم ا  عمى ھضرعؿ ام نلكذلػػػػػػؾ 

 رك التعداؿ.ض فة لف حاث الحذؼ رك اإل ھمةرابل ذ اا تـ حاث التدراس  اةةھ
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 متغيرات الدراسة:
: ر ػػر تل ّػػؿ ا اػػمؽ الليياػػة فػػن رفػػة إيت  اػػة العلػػؿ فػػن اللػػدارس المتغياار المسااتقل

 الككاتاة.
 : ك ية يظر )است  بة( عاية الدراسة عمى ر ر تلّ ؿ ا امؽ الليياة.المتغير التابع

 : سيكات الابرة.المتغير الوسيط
 :تهامناقشالّدراسة ونتائج 

لػػػػػ  ر ػػػػػر تل ّػػػػػؿ السػػػػػؤاؿ الرةاسػػػػػن التػػػػػ لن: عمى  صايم ذلاؿ الدراسػػػػػة كاؤس نلإل  بة ع
 ا اػػػمؽ الليياػػػة فػػػن رفػػػة إيت  اػػػة اللػػػدارس الككاتاػػػة لػػػف ك يػػػة يظػػػر اللعملػػػاف فايػػػ ؟

 كاللتفرع ليو:
 يـ؟ل  در ة تلّ ؿ اللعملاف فن اللدارس الككاتاة لألامؽ الليياة ر ي ء علم .2
لػػػ  در ػػػة ارتفػػػ ع إيت  اػػػة العلػػػؿ فػػػن اللػػػدارس الككاتاػػػة يتا ػػػة للت ّػػػؿ ا اػػػمؽ  .5

 الليياة؟
لعمػـ كلعملػػة فػػن لػػدارس التعمػػاـ  52اؿ فقػػد تػػـ لق بمػػة ؤلسعػف ىػػذا الإل  بة ك 

ة كتػػػػـ تحماػػػػؿ إ  بػػػػ تيـ حسػػػػب رلابات اوسيالعػػػػ ـ الككاتاػػػػة الحككلاػػػػة لػػػػكزعاف حسػػػػب 
 ل  الت الدراسة.
 خالق المهنية: المجال األول: األ

هل تم تعريفك عمى ميثاق األخالق المهنية لمهنتك من قبال اإلدارة المدرساية  .2
  لإلجابة عن السؤال األول:أو وزارة التربية  

هل تم تعريفك عمى ميثااق    للعلافن فن ىذا الل  ؿ كاللتل ؿ بػ  لف ابرتكـ 
  فقػػد تػػـ حسػػ ب التربيااة األخااالق المهنيااة لمهنتااك ماان قباال اإلدارة المدرسااية أو وزارة 

تكرارات كاليسب اللةكاة لتقدارات عاية الدراسة  حاث ك يػت إ  بػ تيـ كلػ  ىػن لكضػحة 
 (.2فن ال دكؿ )
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التكاارارات والنسااب المئويااة لتقااديرات عينااة الدراسااة لتعااريفهم عمااى ( 1) ولدج
تباااة ميثااااق األخاااالق المهنياااة لمهنتاااك مااان قبااال اإلدارة المدرساااية أو وزارة التربياااة مر 

 ایلزنات
 المئويةلنسبة ا اررلتكا إلجابةا الرقم
 %2..1 22 يعـ 1
 %2..2 9 ال 2
 %22.9 9 يعـ كلكف ب لشكؿ  ار اللطمكب 3

 %222 25 المجموع
 ت  بعايػػػػػة الدراسػػػػػة ر نل( لعمػػػػػـ 22%( بكاقػػػػة )2..1رف ) (2(كؿ دل ا نابا

عن فػػػػن كزارات الترباػػػػة كىػػػػذا ا لػػػػر الػػػػكاقلعاية ق اھذل بلغ لرم ارل( كىػػػػك انعاااامب يػػػػو )
بلاتمؼ دكؿ الع لـ رف تكضح لمع لماف كصؼ ك لؿ لعلميـ كا صػة ال  يػب ا امقػن 

لػػف عايػػة الدراسػػة بػػػ  2..2(  لعملػػاف بيسػػبة )9فايػػ   كللػػ  ا مػػب االسػػتغراب إ  بػػة  )
نعام ولكان بالشاكل  يار بػ )لعاية ا نل( لعملاف 9%( بكاقة )22.9ر  ب )بايل  (   ال)

كتعػػزم الب ح ػػػة ىػػػذه اليتا ػػػة إلػػى عػػػدـ إلتػػػزاـ لراكػػز التػػػدراب اللييػػػن كىػػػن  ( المطماااوب
اللسؤكؿ ا كؿ لتعااف كتكزاة كتدراب اللعملاف بك فة لدارس التعماـ الع ـ الككاتاة  كقد 

ك ػػػكد تكصػػػا ت لزاػػػ دة    للػػػ  اسػػػتدعى (5229)تكافقػػػت ىػػػذه اليتا ػػػة لػػػة دراسػػػة يػػػكار 
 فة الليياة لدل اللعملاف.البرالج التدراباة التن لف ش يي  ر 

برأيااك مااا هااي أباارز وأهاام األخااالق والسااموكيات المطموبااة ماان المعماام أثناااء  .1
 عممه " 

فقػػػػد تػػػػـ حسػػػػ ب التكػػػػرارات كاليسػػػػب اللةكاػػػػة لتقػػػػدارات عايػػػػة الدراسػػػػة  كلػػػػ  ىػػػػن 
 .(1)لكضحة فن ال دكؿ 
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هااي أباارز التكاارارات والنسااب المئويااة لتقااديرات عينااة الدراسااة لاارأيهم مااا  )9(الجاادول 
 ليازتناوأهم األخالق والسموكيات المطموبة من المعمم أثناء عممه مرتبة 

النسبة  التكرار اإلجابة الرقم
 المئوية

احتراـ اراراف  لراع ة الطمبة يفسان  كا تل عا  ك  1
 ا ل ية العملاة كيقؿ اللعرفة ب لشكؿ اللطمكب.

22 91.5% 

 %2.9 5 ؿ اللطمكبا ل ية العملاة كيقؿ اللعرفة ب لشك 1
 %222 25 المجموع

( حمياع ماا سابق%( لف عاية الدراسة  ر  ب بػػ )91.5رف ) (9)اباف ال دكؿ 
كىن يسبة ع لاة  دا تل ؿ تقراب  العاية ك لمة كاعزل ذلػؾ إلػى رف ا اػمؽ كالسػمككا ت 

ظػػػرنا اللطمكبػػة رك الكا ػػب تكافرىػػػ  بػػ لعمـ ر يػػػ ء علمػػو رك دااػػػؿ الحػػـر اللدرسػػػن تتشػػ بو ي
 2%( لف عاية الدراسػة كعػددىـ 2.9ر )ش ربايل  للتطمب ت كح   ت الباةة اللدرساة   

( تشػػكؿ رىػػـ امػػؽ ك سػػمكؾ األمانااة العمميااة ونقاال المعمرفااة بالشااكل المطمااوبإلػػى رف ) 
لطمكب لف اللعمػـ تل امػو كقػد اعػزل السػبب إلػى رف ىيػ ؾ بعػض اللعملػاف افضػمكف رف 

اػػػة كرداء العلػػػؿ عمػػى ركلػػػؿ ك ػػػو لػػف دكف االىتلػػػ ـ ب ل  يػػػب اقكلػػكا بتقػػػداـ اللػػ دة العمل
 (2015)  اليفسن كاللعيكل لمباةة اللحاطة بو  كقد تكافقت ىذه اليتا ة لة دراسة داككد

 المجال الثاني: إنتاجية العمل
 هل تظن أن التزامك باألخالق المهنية لها دور أساسي في رفع انتاجية عممك "  .1

 نھكل  كاليسػػػػب اللةكاػػػػة لتقػػػػدارات عايػػػػة الدراسػػػػة  ب التكػػػػرارات حس فقػػػػد تػػػػـ 
  (.2)ال دكؿ فن لكضحة
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لظاانهم أن التاازامهم التكاارارات والنسااب المئويااة لتقااديرات عينااة الدراسااة  (1)الجاادول 
 مرتبة تنازليا باألخالق المهنية لها دور أساسي في رفع انتاجية عممهم

 النسب المئوية التكرار اإلجابة الرقم
 %99.5 99 يعـ 2
 %2.9 5 رحا ي  2
 %2.9 2 ال 5

 %222 25 المجموع
عايػػػػة الدراسػػػػة ر  بػػػػت بػػػػػ  ن%( ل99.5رف الغ لباػػػػة العظلػػػػى ) (2)ابػػػػاف ال ػػػػدكؿ 

)يعـ( كىن يتا ة ليطقاة عيد إلتزاـ اللعمـ ب امقة لل  لو ت  ار لب شر لزا دة إيت  اتػو كرفػة 
( كىػذا رلػر لسػتغرب كاعػزل البػػ ) عايػة الدراسػة ن%( ل2.9كف ءة علمو  فػن حػاف ر ػ ب )

ذلػػؾ إلػػى ااػػتمؼ الباةػػ ت التعمالاػػة فػػن البمػػد الكاحػػد كالامفاػػ ت اإلداراػػة كالقا داػػة لملػػدراء فػػن 
تمؾ اللدارس لل  اسبب احب ط لدل العمـ ريو ر ـػ إلتزالػو بػ  امؽ ال ا ػد تػ  ار ذلػؾ عمػى 

%( لػػف عايػػة الدراسػػة 2.9)علمػػو رك ا ػػد تػػ  ار لحػػدكد عمػػى لػػدل اكلػػو التعمالػػن فقػػط   ك
(. كقػػد اعػػزل ذلػػؾ إلػػى راضػػ  طراقػػة إدارة كقاػػ دة اللػػدارس فػػن التعمػػاـ العػػ ـ أحيانااا  ر ػػ بك ب )

 الككاتن كيسبة تش اة اللعمـ عمى التحمن ب  امؽ الليياة.
 "ما أثر االلتزام باألخالق المهنية عمى حياتك المهنية " .1

ىػػػػػن كل  تقػػػػػدارات عايػػػػػة الدراسػػػػػة  ب التكػػػػػرارات كاليسػػػػػب اللةكاػػػػػة لحس تػػػػػـ فقػػػػػد 
 (.1)ال دكؿ فن لكضحة 
التزامهم باألخالق التكرارات والنسب المئوية لتقديرات عينة الدراسة ألثر  (1)الجدول 

 مرتبة تنازليا المهنية عمى حياتهم المهنية
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم
 99.2 91 رفة ايت  اة العلؿ 2
 22.2 1 لـ اتغار شنء 5

 %222 25 المجموع
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( رفع إنتاجية العملت بػ )  بعاية الدراسة ر ن%( ل99.2رف ) (1) ال دكؿ نابا
كقد اعزل ذلؾ إلى حقاقة رىلاة إلتزاـ اللعملاف ب  امؽ الليياة كالتن لي  دكر رس سػن 
ك ػػكىرم فػػن رفػػة إيت  اػػة ككفػػ ءة العلػػؿ بايلػػ  ر ػػ ب اللتبقػػاف لػػف عايػػة الدراسػػة بيسػػبة 

(   كت ر ػػػة الب ح ػػػة ىػػػذه اليتا ػػػة طراقػػػة تع لػػػؿ اإلدارة لااام يتغيااار شااايء%( بػػػػ )22.2)
كالقاػػػ دة اللدرسػػػاة كالتعمالاػػػة ت ػػػ ه اللعمػػػـ فػػػن إلتػػػزاـ راػػػمؽ اللييػػػة كالتػػػن باػػػدى  تحفاػػػز 

 كتعزاز ىذا ال  يب رك احب طو.
 التوصيات والمقترحات:

 فن ضكء يت ةج الدراسة تكصن الب ح ة بل  امن: 
 در ا امؽ الليياة ليذ اللراحؿ ا كلى فن الحا ة ال  لعاة لمط لب اللعمـ.تبين لب .2
 تزكاد اللعملاف فن بدااة علميـ بدلاؿ ا امؽ الليياة لة كصؼ لفصؿ عيي . .5
 تعزاز رىلاة ا امؽ الليياة لييصة الل تلة كالباةة التعمالاة. .2
ؽ تتي سػػػب لػػػة باةػػػة تحفاػػػز اللعملػػػاف لػػػف قبػػػؿ القاػػػ دات اللدرسػػػاة كالتربكاػػػة بطػػػر  .9

 العلؿ.
 الليياة فن لاتمؼ قط ع ت الدكلة التعمالاة كالتربكاة. يشر  ق فة ا امؽ .2
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 المراجع:
 (. الق ىرة: دار اللع رؼ.22525952ج ) لسان العرب،(. 2999ابف ليظكر. )

(. در ػػة التػػػزاـ لػػدارم اللػػػدارس ال  يكاػػة الحككلاػػػة ب امقاػػ ت لييػػػة 2014رحلػػد  يسػػػراف. ) 
ارة اللدرسػػاة فػػن لح فظػػة الزرقػػ ء لػػف ك يػػة يظػػر اللعملػػاف    لعػػة  ػػرش. اإلد

 ا ردف
مهنااااة التعماااايم وادوار المعماااام فااااي مدرسااااة (. 5222ا سػػػػطؿ  إبػػػػراىاـ كالا لػػػػدم  فػػػػ . )

 . العاف: دار الكت ب ال  لعن.المستقبل
كػػػرؾ (. لػػػدل التػػػزاـ لػػػدارم اللػػػدارس فػػػن لح فظػػػة ال2991السػػػعكد  راتػػػب كبطػػػ ح  رحلػػػد. )

ال  لعػة  مجماة دراساات العماوم التربوياة،ب  امقا ت الليياة لف ك ية يظػرىـ. 
 .92 -52(: 5  )2ا ردياة  

درجاااة إلتااازام ماااديري المااادارس فاااي محافظاااة القرياااات الساااعودية (. 2007الغ لػػػدم لطفن. )
. رسػ لة بأخالقيات مهنة التعميم من وجهة نظار المشارفين الترباويين والمعمماين

   لعة الارلكؾ. ل  ستار.
 .باركت: دار ا رقـ لميشر إحياء عموم الدين.(. 5222الغزالن  لحلد بف احلد. )

اإلدارة التربوياااة والساااموك ألمنظمااي، ساااموك األفاااراد (. 5222الطكاػػؿ  ىػػ ين عبػػػد الػػرحلف. )
 عل ف: دار كاةؿ لمطب عة كاليشر.والجماعات في النظم. 

 .عل ف: لكتبة الرس لة الحدا ة قيات المهنة.أخال(. 2991اللصرم  لحلد عبد الغين. )
 . الق ىرة : دالت  لمطب عة .مهنة التعميم(. 5222حس ياف  لحلد سلار. )

(. رامقاػ ت لييػػة التعمػاـ كلػػدل التػزاـ اللعملػػاف بيػذه ا امقاػػ ت لػػف 2000حاػدر  ي داػػة. ) 
 ك ية يظر اللداراف كاللعملاف كالطمبة.   لعة عدف. الالف.

(. در ػػػة إلتػػػزاـ لػػػدارم اللػػػدارس ال  يكاػػػة ب امقاػػػ ت اللييػػػة فػػػن لػػػدارس 2015لػػػ را.)داككد ت
 ا  كار الشل لاة لف ك ية يظر اللعملاف.   لعة  دارا. ا ردف

ورقااة بحااث  (. رامقاػػ ت القاػػ دة فػػن الليظلػػ ت كر رىػػ  عمػػى التػػ بعاف 5222دكايػػن  كلػػ ؿ. )
صاالحهامقدمة لمؤتمر "قيايا اإلدارة التربوية فاي الاد    باػركت   ول العربياة واص

 الياةة المبي ياة لمعمـك التربكاة  داسلبر.
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(  طيطػ : دار البشػار  2  ط )دستور المعمماين(. 5222رسمف  ع ل ف بف اللعز الكىػ ب. )
.  لم ق فة كالعمـك
أخالقياات مهناة التعمايم ومادت التازام المشارفين الترباويين (. 2999رضػكاف  رحلػد لحلػكد. )
. )رسػ لة جهة نظر ماديري المادارس والمعمماين فاي محافظاات الشامالبها من و 

 ل  ستار  ار ليشكرة(    لعة الارلكؾ  إربد  ا ردف.
. علػػ ف: دار الشػػركؽ لميشػػر اإلدارة المدرسااية الحديثااة(. 5222ع بػػداف  لحلػػد عبػػدالق در. )

 كالتكزاة.
 لرافالق ىرة: دار ع المعجم الوسيط.(. 2992ل لة المغة العرباة. )

. سػػمطية ع لػػ ف: ليشػػكرات أخالقيااات مهنااة التعماايم(. 2991لرعػػن  تكفاػػؽ كبمقػػاس  رحلػػد. )
 .كزارة الترباة كالتعماـ كشؤكف الشب ب

 .. الق ىرة: الاقظة لميشر كالتكزاةاألخالقيات في اإلدارة(. 5222ا  ن  لحلد عبدالفت ح. )
John, G. (2001). Organizational Theory. USA: Prentice Hall. 

 
 


