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اإلىداء 
 

إلى التي أعطتني مف نكر عينيا أكثر مما أبصرت بيا كمف دمائيا أكثر مما 
أمي .....         خفؽ بو  قمبيا

إلى الذم عانؽ جسده ثرل األرض التي أحبيا كأحبتو، 
إلى الركح التي يؤرقيا أف ترل حقان يخبك كباطبل يزىك   أبي 

لى كؿ أب يغرس في نفكس أطفالو ركح العزة كاإلباء، كالبذؿ  إليؾ يا أبي، كا 
.           كالعطاء

إلى رفقاء دربي عماد كسعيد      إخكاني 
إلى الشمعة التي تضيء لي الطريؽ سمر     أختي  

.      إلى كؿ مف قدـ كيقدـ لخدمة األجياؿ
. إلى كؿ مف يشعؿ الٌنكر في الٌظبلـ

 
إلى مف لو الفضؿ في إرشادم كتكجييي أستاذم المشرؼ عمى ىذه الرسالة 

أىدم ىذا الجيد المتكاضع 
 

الباحثة 
سحر مربكع 
 
 



  أ 

 
 
 
 
 
 
 

: إقرار
 

أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة 

. عميا ألم جامعة أك معيد
 
 
 

: ....................... التكقيع
 

سحر سعيد محمد مربكع 
 

ـ 4/2/2006: التاريخ
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الشكر والتقدير 
 

أتكجو بجزيؿ الشكر كبالغ التقدير كعظيـ االمتناف كالعرفاف إلى اهلل تعالى الذم كفقني في 
حياء لمنيج رسكلنا  تماـ ىذه الرسالة، كالذم أرجك أف يككف عممي فيو قربى إلى اهلل تعالى كا  إنجاز كا 

الكريـ عميو أفضؿ الصمكات في تربية األجياؿ، كأف تككف ىذه الرسالة منيجا تربكيان يؤخذ بو في 
... مجتمعنا التربكم

 
أحمد فييـ جبر الذم أشرؼ عمى إعداد ىذه : كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أستاذم الدكتكر

رشاد كتكجيو، فمو الفضؿ عمي في جميع ما كتبتو . الرسالة، فقد أكالني كؿ عكف كا 
 

ككما أتكجو بشكرم كتقديرم إلى الممتحف الخارجي الدكتكر محمد عمراف، كالممتحف الداخمي 
. الدكتكر محسف عدس أعضاء لجنة المناقشة

 
ككما أتكجو كذلؾ بالشكر إلى المكتبات كالعامميف فييا كأخص بالذكر مكتبة مسجد البيرة 

. الكبير
 

ككما أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس كطبلب كطالبات جامعتي القدس 
. كبيرزيت الذيف قامكا بتعبئة استبانة ىذه الرسالة

 
خراجيا إلى  ككما أتكجو بالشكر إلى كؿ مف مٌد يد العكف كالمساعدة في إعداد ىذه الرسالة كا 

. حيز الكجكد
 

. ليؤالء جميعان خالص شكرم كعرفاني كتقديرم كامتناني
 

كاهلل كلي التكفيؽ 
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 ممخص الدراسة 
 

أخالقيات المعمم الجامعي الفمسطيني من وجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس والطمبة الجامعيين 

 
سحر سعيد محمد مربكع : إعداد

أحمد فييـ جبر . د. أ: إشراؼ
 

سعت ىذه الدراسة إلى معرفة أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني، مستندة إلى القرآف الكريـ 
كالسنة المطيرة، حيث تمكنت الباحثة مف الكقكؼ عمى أخبلقيات المينة، كعممت عمى إيجاد قائمة 

كقامت الباحثة بتكزيع تمؾ الفضائؿ عمى ستة . بتمؾ الفضائؿ الخمقية، يجب تكافرىا فيمف يمتيف التعميـ
الطمبة، المينة، الزمبلء، الدرس،  )مجاالت يتعامؿ معيا المعمـ في ممارسة المينة، ىي العبلقة مع 

. (المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
 

: كقد حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية
ما أخبلقيات المعمـ الجامعي استنادان إلى القرآف الكريـ كالسنة المطيرة؟ : السؤاؿ األكؿ

 
في متكسطات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤاؿ الثاني

 :-إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات كؿ مف

. [الجنس، الجامعة، المؤىؿ العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة]
 

في متكسطات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤاؿ الثالث
 :-إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات كؿ مف

. [الجنس، الجامعة، المؤىؿ العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة]
 

في متكسطات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤاؿ الرابع
. إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة

 



  د 

كلئلجابة عف ىذه األسئمة قامت الباحثة بتصميـ أداة قياس عمى شكؿ استبانو مككنة مف 
مستجيبان بيف عضك ىيئة تدريس كالبالغ  (269) فقرة كزعت عمى عينة الدراسة التي بمغت (98)

طالب، كقد تـ إجراء صدؽ المحكميف لؤلداة  (173)معمـ، كالطمبة البالغ عددىـ  (96)عددىـ 
 كىك يشير إلى معامؿ ثبات عاؿو يفي بأغراض 0.98كمعامؿ الثبات، حيث بمغ معامؿ الثبات 

:- الدراسة، كبعد إجراء االختبارات اإلحصائية المناسبة، كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية
 

  تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات المعمـ الجامعي
الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر عمى المجاؿ األكؿ 

ال  (الثاني كالثالث كالرابع كالخامس كالسادس): أما بالنسبة المجاالت (عبلقة المعمـ مع الطمبة)
في متكسطات إجابات المعمـ الجامعي  (=0.05)تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 

 .الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات أفراد

 .المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة، كمتغير مكاف اإلقامة

 

  تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات أفراد المعمـ
الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي كمتغير التخصص 

 .األكاديمي لصالح التخصصات اإلنسانية

 
  تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة الجامعات

الثاني، ): الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس لصالح اإلناث عمى المجاالت
ال تكجد فركؽ ذات داللة ( األكؿ، كالثالث: )أما بالنسبة لمجاليف الدراسة (الرابع، الخامس، السادس

(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى
 .متغير الجنس

 
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة

الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة لصالح بيرزيت عمى 
ال  (األٌكؿ، الخامس، السادس)كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة . (الثاني، كالثالث، الرابع)المجاالت 

في متكسطات إجابات طمبة  (=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 .الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة



  ق 

 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات طمبة الجامعات
الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، كمتغير التخصص األكاديمي، 

 .كمتغير مكاف اإلقامة

 

 كقد خرجت الباحثة عمى ضكء نتائج الدراسة، بمجمكعة مف التكصيات، مف أىميا :
 

" معممي المستقبؿ"ضركرة طرح مساقات في كميات التربية يتـ مف خبلليا تعريؼ طبلبيا  .ُ
 .محددات الكظيفة الخمقية لمتربية، كدكر المعمـ كمكجو أخبلقي في العممية التربكية

تكعية أعضاء ىيئة التدريس بأخبلقيات التعميـ عف طريؽ الندكات كالمحاضرات ككسائؿ  .ِ
 .اإلعبلـ المختمفة

حفز أعضاء الييئة التدريسية عمى االىتماـ بأخبلقيات المينة عف طريؽ المنح كاألجازات،  .ّ
كتخفيؼ العبء الدراسي، كغير ذلؾ مف الكسائؿ المتبعة في كثير مف الجامعات في العالـ 

. المتقدـ
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ABSTRACT 
 

The Ethics of the Palestinian University Teacher As Perceived By the 

Members of the Teaching Staff and University Students 

 
Prepared by: Sahar Said Mohammad Marbou' 

Supervised by: Prof. Ahmad Fahim Jabr 

 

This study attempts to reveal the ethics of the Palestinian University Teacher, 

derived from the Holy Quran and Sunna of Prophet Muhammad (peace be upon him). This 

research enabled the researcher to be cognizant of the ethics of profession, which she listed 

hoping that teachers would consider them. The relationships were: relationships with; 

Students, the Profession, Studies, Society, and administration.  

 

This study attempted to answer the following questions: 

(1) What are the ethics of the Palestinian University Teacher according to the Holy Quran 

and Sunna of Prophet Muhammad (peace be upon him)?  

 

(2) Are there significant differences (=0.05) in the means of the questionnaire of the 

Palestinian University Teacher towards the professional ethics due to sex, university, 

academic degree, major, and residence? 

 

(3) Are there significant differences (=0.05) in the means of the questionnaire of the 

Palestinian University Students? 

 

 (4) Are there significant differences (=0.05) in the means of the questionnaires of both 

the Palestinian University Teachers and Students? 

 

A questionnaire of 98 items was constructed by the researcher for the purpose of 

this study. It was distributed to a random sample of (269) respondents. (96) teachers and 

(173) students. 

 

The researcher had validated the questionnaire and tested its reliability. Cronbach 

() was found out to be very high (0.98). 

 

The study revealed the following results: 

 

Whereas the arithmetic mean reached (3.71), which can be considered a high 

mean. After the necessary statistical procedures were applied, the following results were 

found out: 

 

 There were significant differences in the means of the questionnaire (=0.05) of the 

Palestinian University Teacher towards professional ethics due to sex, in favor of males 

in the first domain (the relationship between teacher and student). As for the 2
nd

, 3
rd

. 

4
th

, 5
th

, and 6
th

 domains. The study showed no significant effect for (=0.05) in the 

means of the questionnaire of Palestinian University Teachers towards professional 

ethics due to sex. 

 



  ز 

 There were no significant effects for (=0.05) in the means of the questionnaire of 

Palestinian University Teachers towards professional ethics due to the university or 

residence. 

 

 There were significant differences in the means of the questionnaire (=0.05) of the 

Palestinian University Teacher towards professional ethics due to academic degree and 

major in favor of humanitarian majors. 

 

 There were significant differences in the means of the questionnaire (=0.05) of the 

Palestinian University students towards professional ethics due to sex in favor of 

females on the 2
nd

, 4
th

, 5
th

, and 6
th

 domains. As for the 1
st
 and 3

rd
 domains the study 

showed no significant effect for (à=0.05) in the means of the questionnaire of 

Palestinian University Students towards professional ethics due to sex. 

 

 There were significant differences in the means of the questionnaire (=0.05) of the 

Palestinian University students towards professional ethics due to the University in 

favor of Beir Zeit University on the 2
nd

, 3
rd

 and 4
th

   domains. As for the 1
st
, 5

th
, and 6th 

domains the study showed no significant effect for (=0.05) in the means of the 

questionnaire of Palestinian University Students towards professional ethics due to the 

University. 

 

 There were no significant differences in the means of the questionnaire (=0.05) of the 

Palestinian University Students towards professional ethics due to academic degree, 

major, and residence. 

 

Some of the Conclusions of this study were: 

 

(1) The importance of recommending courses in Colleges of Education which will help in 

molding or shaping (the future teacher) according to the suggested ethical principles of 

the educational profession. 

  

(2) To emphasize on the importance of the ethics of education to the members of the 

Teaching staff by means of lectures, workshops, and media. 

 

(3) To encourage the members of the Teaching staff practice and acknowledge these 

ethics by offering scholarships and vacations, along with lessening the teacher's 

teaching load in school.  
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الفصل األول 
 

مشكمة الدراسة وحدودىا وأىميتيا 
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الفصل األول 
 

خمفية الدراسة وأىميتيا 
 

: المقدمة
 

ترتبط التربية ارتباطان كثيقان بنظـ المجتمع كعاداتو كتقاليده كأىدافو، كتتأثر بالقيـ السائدة فيو، 
فيي مرآة تتجمى فييا ثقافة المجتمع، كتنعكس عمييا صكرتو الدقيقة بكؿ مبلمحيا الفكرية كالتاريخية 
كالدينية كاألخبلقية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية، كما أنيا تجسيد لمفكر الفمسفي 
السائد في المجتمع، فضبلن عف أنيا األداة الفعالة لتغييره، كالكسيمة التي يعالج بيا مشكبلتو، كيحقؽ 

(. 1983فؤاد، )بيا آمالو في المستقبؿ 
 

إف القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة ىما مصدر األخبلؽ اإلسبلمية، بؿ أىـ مصادر 
األخبلؽ اإلنسانية السامية، ألنيما يحتكياف عمى المبادئ كالقيـ كالمثؿ كالقكاعد الخمقية الرفيعة النبيمة، 
الصالحة لكؿ إنساف في كؿ زماف كمكاف، ذلؾ ألف األخبلؽ اإلسبلمية الفاضمة تستمد ىدييا مف نكر 

 التي بمغت ذركة الكماؿ اإلنساني، كتتمشى مع الفطرة اهلل تعالى، كتتأسى بأخبلؽ الرسكؿ الخاتـ 
البشرية السميمة، كتؤكد تكريـ اإلنساف كفرد ذم كياف مستقؿ، ككعضك صالح في جماعة صالحة، 
كتحفظ لمبشرية حياتيا نقية طاىرة، خالية مف شكائب الفساد، كأسباب االنحبلؿ، كتفشي الشركر، 

(. 1993الزنتاني، )كعكامؿ اليدـ كالدمار 
 

إف الديف أصؿ مف أصكؿ األخبلؽ،  (2000)كالعمايرة  (1993)كيشير كؿ مف الزنتاني 
فالديف كاألخبلؽ مرتبطاف ارتباطان عضكيان كثيقان ال انفصاـ لو، فكؿ فضيمة دينية ىي بالضركرة فضيمة 
ف كاف مصدرىا  خمقية، ككؿ فضيمة خمقية محمكدة شرعان كعقبلن ىي فضيمة يقرىا الديف كيدعك إلييا كا 

يماف كعمؿ، كعقيدة : إنسانيان، كال غرك في ذلؾ ألف الديف اإلسبلمي إنما ىك تصديؽ كتطبيؽ، كا 
. كعبادة، كشريعة كأخبلؽ

 
لى أف إيماف  (1985)كيرل الشيباني  أف األخبلؽ ىي ثمرة مف ثمرات اإليماف كالعبادة، كا 

اإلنساف كعبادتو ال يتماف إال إذا نتج عنيما خمؽ حسف كمعاممة طيبة مع اهلل كمع خمقو، كقد اعتبر 
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المسممكف الخمؽ أفضؿ مف العمـ كالعقؿ، استنادان إلى اآليات القرآنية الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة 
الكثيرة التي أشادت بأىمية األخبلؽ الحسنة كفضميا، كىي أمكر مكتسبة، كأنيا تتأثر بعكامؿ الزماف 

. كالمكاف كظركؼ المجتمع كعاداتو كتقاليده كتكقعاتو، كأنيا غير معصكمة
 

أف اإليماف كالعبادة في الديف  (أ- 1997)كعمكاف  (1993)كيكضح كؿ مف الزنتاني 
اإلسبلمي، ينمياف الشعكر بالمسؤكلية الخمقية، كيؤكداف االلتزاـ الخمقي الذاتي النابع مف نفس اإلنساف، 

كالمحفز ليا عمى فعؿ الخيرات، كاألخبلؽ في اإلسبلـ ىي لب الديف كنتاجو ألٌف كؿ قيمو ركحية 
ألنيا تراعي نظرة النفس البشرية، كما خمقيا اهلل تعالى . خالصة ىي بالضركرة قيمة خمقية سامية

ألف الديف . كتكازف بيف العاطفة كالعقؿ، كبيف الركح كالجسد، كبيف الفرد كالجماعة، كبيف الديف كالدنيا
. يغذم األخبلؽ كينمييا كينعشيا، كما أف الماء يغذم الزرع كينميو

 
نما تحرص  (1997)كيشير األسمر  إلى أف القيـ الخمقية ال تكتفي ببياف مكاـر األخبلؽ كا 

عمى تمثميا سمككان، كعمى تككيف الضكابط التي تحرسيا كترعاىا، كما تحرص عمى تككيف اإلرادة 
الحازمة، التي تترفع بالنفس عف دنايا األمكر كسفسافيا، كنتعٌشؽ معالييا كفضائميا، كتنأل عف عبكدية 

. الذات كالشيكات، كترتبط بعبكدية رب العباد
 

، أف اإلسبلـ بقكاعده التشريعية الشاممة، كضع مبادئ كاضحة (ب - 1997)كيرل عمكاف 
. لك انتيجيا المربكف في تككيف األجياؿ، كتربية المجتمعات كاألمـ. المعالـ، سيمة التنفيذ نبيمة المقصد

لتبدلت األمة غير األمة، كاألجياؿ غير األجياؿ، كلبمغت الذركة في متانة العقيدة، كسمك األخبلؽ، 
كقكة الجسـ، كنضج العقؿ، كجماؿ األدب كالستعادة في العظمة كالمجد كالخمكد سيرة اآلباء األكليف، 

، كقاؿ غاندم إف الديف "األخبلؽ مف غير ديف عبث"كتاريخ الغٌر المجميف، كما قاؿ الفيمسكؼ فيختو 
كمكاـر األخبلؽ ىما شيء كاحد ال يقببلف االنفصاؿ، كال يفترؽ بعضيما عف بعض، فيما كحدة ال 

ال كجكد لؤلخبلؽ :" تتجزأ إف الديف كالركح لؤلخبلؽ، كاألخبلؽ كالجك لمركح، كيقكؿ الفيمسكؼ كانت
أ،  - 1997عمكاف، )" كجكد اإللو، كخمكد الركح، كالحساب بعد المكت: دكف اعتقادات ثبلثة

(. 136-135ص
 

فما عمى المربيف إال أف يتزكدكا بالعمـك النافعة، كالمناىج التربكية  (أ - 1997)كيشير عمكاف 
الصالحة مف أجؿ تربية جيؿ إسبلمي؛ بجيكده كعزائمو يتحقؽ عز اإلسبلـ، كأف يتحمكا بالحمـ كالرفؽ 
األناه إف أرادكا لؤلمة إصبلحيا، كلمجيؿ ىدايتو كتربيتيـ كتقكيـ اعكجاجيـ، بؿ كاف اآلباء يختاركف 
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ألكالدىـ أفضؿ المعمميف تعميمان كتأديبان، كأحسف المؤدبيف إرشادان كتكجييان ليقكمكا بأداء الميمة عمى 
كجييا الصحيح في تنشئة الكلد عمى أساس العقيدة كاألخبلؽ كتعاليـ اإلسبلـ، كمف أظير المسؤكليات 
التي اىتـ اإلسبلـ بيا، كحض عمييا، ككجو األنظار إلييا مسؤكلية المربٌيف تجاه مف ليـ في أعناقيـ 

. حؽ التعميـ كالتكجيو كالتربية فيي مسؤكلية كبيرة كشاقة كىامة
 
َلَقْد َكاَن َلُكْم  : فرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعد أنبؿ قدكة لآلخريف، كيقكؿ اهلل تعالى"

فقد كاف الرسكؿ  [21األحزاب، آية ]  ِفي َرُسوِل المَّلِو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِّلَمن َكاَن َيْرُجو المَّلَو َواْلَيْوَم اْاِخرَ 
خير معمـ كخير مرب استطاع أف يؤثر فيمف حكلو بحكـ قكة إيمانو بالرسالة كسبلمة قصده كعدـ 

(. 102، ص1983البرجس، )" مخالفة قكلو لفعمو
 
كيدعك الكندم إلى احتراـ العمماء عمى مر العصكر، فيـ أساتذة البشرية، كليـ فضؿ كبير "

عمينا، إذ يفيضكف عمينا بعمميـ، كينيركف أمامنا طريؽ العمـ، فمف الحؽ أف نقدرىـ جميعان دكف تعصب 
(. 285، ص1983فؤاد، )" 

 
اًلؾو قىاؿى عف  مَّنـى :أىنىسى ٍبفى مى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ثىًؿ )) : قىاؿى النَّنًبيُّي صى اًء ًفي اأٍلىٍرًض كىمى ثىؿى اٍلعيمىمى ًإفَّن مى

كـي أىٍكشىؾى أىٍف تىًضؿَّن اٍلييدىاةي  اًء ييٍيتىدىل ًبيىا ًفي ظيميمىاًت اٍلبىرِّر كىاٍلبىٍحًر فىً ذىا اٍنطىمىسىٍت النُّيجي كـً ًفي السَّنمى (( النُّيجي
ذا كاف العمماء مصادر السعادة لمف الذ بيـ كأخمص في صحبتيـ في الدنيا (12139ركاه أحمد، ) ، كا 

فَّنافى قىاؿى  .فيـ تماـ السعادة في اآلخرة، يحشر أتباعيـ بمعيتيـ، ثـ يشفعكف بو  قىاؿى :عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف عى
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ثىةه اأٍلىٍنًبيىاءي ثيَّـن اٍلعيمىمىاءي ثيَّـن الشُّييىدىاءي )) :رىسيكؿي المَّنًو صى ًة ثىبلى ركاه ابف ( )(يىٍشفىعي يىٍكـى اٍلًقيىامى

(. 4304ماجو، 
 

أف ىؤالء العمماء ىـ مصابيح اليدل التي تدؿ الناس عمى منيج اهلل،  (1997)كترل فاطمة 
كترشدىـ إلى ديف اهلل، كىـ منابع الخير كالسعادة كالفبلح، يمؤلكف العقكؿ بالعمـ كالحكمة، كييذبكف 
النفكس كيزككنيا بمراقبة اهلل كذكره عمى الدكاـ، كينشئكف الجيؿ القكم بعقيدتو، الكريـ بأخبلقو، النافع 

. ألمتو، المخمص في بناء كطنو، فيـ ركح األمة ككنزىا األكبر
 

أم شرؼ أرفع، كفضؿ أكبر في تكريـ العمماء مف عطؼ شيادتيـ  (1997)كيشير أحمد 
َشِيَد الّمُو َأنَّلُو اَل ِإَلـَو ِإالَّل ُىَو َواْلَماَلِئَكُة  : في كحدانية اهلل عمى شيادة اهلل كشيادة مبلئكتو، قاؿ تعالى

كالقرآف الكريـ رفع مف قيمة العمـ النافع، ككضع عمماء . [18آؿ عمراف، ] َوُأْوُلوْا اْلِعْمِم َق ِئَمًا ِباْلِقْسطِ 
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الخير في مصاؼ المتميزيف، ألف ىدفيـ نبيؿ، كقصدىـ جميؿ، إٌف ىدفيـ البناء كالتعمير، ال التخريب 
كالتدمير، بناء العقكؿ كاألجساـ، كأيضان بناء الشعكب كتحقيؽ األحبلـ، غايتيـ شد النظر إلى العبادة 

. كالتفكير، في مخمكقات العمي الكبير
 

مَّنـى :قىاؿى عف أبي أمامة  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى إفَّن اهللى كمبلًئكتىوي، حتَّنى النَّنممةى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
كًؼ البحًر، ليصمُّيكفى عمى ميعىمـً النَّناًس الخيرى  صحيح الجامع ( )(في جحًرىا، كحتَّنى الحكتى في جى

ىك المشيكر خيره المعركؼ بركتو المستفيض بره : "كقاؿ الحجاج عف المعمـ. (1838الصغير، 
". كاحترامو

 
كالمجتمعات ال يمكف أف تصاغ إال بما يتفؽ كماضييا كما فيو مف تراث كحاضرىا كما فيو "

مف إمكانيات كمستقبميا كما لو مف أىداؼ كمطامع خاصة كأف التراث اإلسبلمي كما يحكم مف فكر ال 
نما ىك ماضو كحاضر كمستقبؿ كأصؿ التراث اإلسبلمي يتمثؿ بالقرآف كالسنة ". يمثؿ ماضيان انقضى كا 

حيث أف القرآف ىك اإلماـ الذم يقتدم بو كليذا ال يكجد في كبلـ أحد مف . كمنيا يستمد المعمـ آدابو
(. 16، ص1997إبراىيـ، )السمؼ أنو عارض القرآف بعقؿ كرأم كقياس 

 
كقد تكقفت ىذا الدراسة عمى دراسة أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني مف كجية نظر 

أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف، مستعينان بما في ىذا التراث مف مؤلفات سكاء اختصت ىذه 
المؤلفات بالحديث عف ىذا المكضكع عمى حده، أك كاف الحديث عنو في غضكف الحديث عف 

. مكضكعات أخرل
 

: مشكمة الدراسة
 

تمحكرت مشكمة الدراسة الحالية حكؿ الكشؼ عف أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني مف 
. كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف

 
إف االىتماـ بأخبلقيات التعميـ إصبلح مستيدؼ لؤلمة أك تعديؿ لمسارىا بغية تقدميا؛ كلقد 

نالت مينة التعميـ مكانة رفيعة عند عمماء المسمميف، كحظي المعمـ بنصيب كافر مف االحتراـ كالتقدير 
فالمعمـ الحؽ ىك مف اجتمعت فيو خصمتاف، حفظ األمانة كأداء الرسالة، فيك . كاإلشادة بو كبمينتو

ألنيا المينة التي يحاكؿ المعممكف ًمف خبلليا أف يجددكا كيبتكركا . بياتيف الخصمتيف معمـ كمرب
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كينيركا عقكؿ طبلبيـ، كأف يكضحكا الغامض كيكشفكا الخفي كيربطكا بيف الماضي كالحاضر، كما 
أنيـ يسيمكف في رفاىية مجتمعاتيـ، كتكحيد أفكار أبناء أمتيـ، كتشكيؿ مستقبؿ مجتمعاتيـ، كذلؾ مف 

خبلؿ تشكيميـ لشخصيات الشباب منذ بداية أعمارىـ، فاألخبلؽ الفاضمة ىي الدعامة األكلى لحفظ 
األمـ كالشعكب كالمجتمعات، كبفضميا ينيض العمؿ الصالح النافع مف أجؿ خير األمة كالمجتمع، 

كمف األىمية أف ندرؾ أنو ال قيمة ألية مبادئ كقكاعد خمقية إذا لـ تتضمف إلزاـ الناس ب تباعيا 
كااللتزاـ بتنفيذىا كالعمؿ بمقتضاىا، ف ف أخبلؽ الشخص ال تكتمؿ إال إذا أصبح ىذا اإللزاـ نابعان مف 

. الداخؿ بدكافع داخمية
 

: أسئمة الدراسة
 

ما أخبلقيات المعمـ الجامعي استنادان إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة؟ : السؤاؿ األكؿ
 

في متكسطات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤاؿ الثاني
 :-إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات كؿ مف

 [الجنس، الجامعة، المؤىؿ العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة]
 

: تفرعت عن السؤال الثاني الفرضيات التالية
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات المعمـ

. الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجنس
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات المعمـ

. الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجامعة
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات المعمـ

. الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى المؤىؿ العممي
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات المعمـ

. الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى التخصص األكاديمي
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات المعمـ

 .الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى مكاف اإلقامة
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في متكسطات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤاؿ الثالث
 :-إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات كؿ مف

. [الجنس، الجامعة، المؤىؿ العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة]
 

: تفرعت عن السؤال الثالث الفرضيات التالية
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة

. الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجنس
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة

. الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجامعة
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة

. الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى مكاف اإلقامة
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة

. الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى التخصص األكاديمي
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة

. الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى المؤىؿ العممي
 

بيف متكسطات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤاؿ الرابع
 إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة؟

 
: تفرع عن السؤال الرابع الفرضية التالية

بيف متكسطات إجابات  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
. المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة

 
: أىمية الدراسة

 
: تنبع أىمية ىذه الدراسة من كونيا

تتصدل لمكضكع ىاـ لـ يأخذ حقو، عمى األقؿ في فمسطيف، مف الدراسة كالبحث كىك مكضكع  .ُ
 .أخبلقيات المعمـ الجامعي كأىمية دكره في العممية التربكية، كأثره عمى المؤسسات التعميمية
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تشكؿ ىذه الدراسة مقدمة عممية فنية حقيقية في تحفيز الباحثيف عمى االىتماـ بكتاب اهلل تعالى  .ِ
كبسنة رسكلو المطيرة، كمصدريف تربكييف عظيميف ىدفيما األساسي ىداية الفرد اإلنساني 

كالمجتمع البشرم، بحيث يضيؼ ىؤالء الباحثكف إلى ما سبقيـ بو غيرىـ مف محاكالت كدراسات 
 .في ىذا المجاؿ

تقدـ ىذه الدراسة قائمة تتمثؿ بمجمكعة مف المبادئ الحديثة لؤلخبلقيات المعمـ الجامعي لمتمتع بيا  .ّ
 .في المؤسسات التربكية

ف نيا تتضح أىميتيا مف خبلؿ األىمية البالغة التي يحتميا البعد األخبلقي في العمؿ التربكم،  .ْ
ككذلؾ ضركرة كجكد المعمـ الصالح خمقيان، كما يحممو الديف اإلسبلمي مف مضاميف إنسانية كخمقية 

 .ترقى باإلنساف، كتدعكه إلى حياة مشرفة مؤلل بالفضائؿ كاآلداب

تميزت ىذه الدراسة بأنيا الدراسة األكلية التي تبحث أخبلقيات المعمـ في الفكر اإلسبلمي كالفكر  .ٓ
 .الغربي

تسميط الضكء عمى الجكانب التربكية مف القرآف كالسنة بقصد تكجيو المربٌيف كالباحثيف كالكتٌاب  .ٔ
إلييما لمعالجتيا إف كجدت مشاكؿ تعترضيا، كمف ثـ البحث عف تربية إسبلمية تمٌكننا مف إصبلح 

 .النظاـ التربكم التعميمي

 

مكجية لنظمنا التربكية كمناىجنا التعميمية كبرامجنا " منارة"تأمؿ الباحثة أف تككف ىذه الدراسة  
 – لمفرد كالجماعة–اإلرشادية كأنشطتنا التثقيفية، التي تقكدنا بحؽ إلى إقامة حياتنا السعيدة اليانئة 

. عمى أسس اليدم كاإليماف، كالعمـ كاألخبلؽ، كالخير كالفضيمة، كالعدؿ كالمساكاة كالحؽ كاإلنصاؼ
 

: أىداف الدراسة
 

: تيدف ىذه الدراسة إلى
تحديد أخبلقيات المعمـ الجامعي في ضكء الفكر اإلسبلمي كالفكر الغربي مف كجية نظر أعضاء  .ُ

 .ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف

الكشؼ عف بعض األفكار التربكية المتعمقة بالعالـ التي يمكف أف تفيد في كاقع العممية التربكية  .ِ
 .الخ...كالتعميمية المعاصرة، كالصحبة، كاختيار المعمـ

الكشؼ عف أبعاد أخبلقيات المعمـ في الفكر التربكم اإلسبلمي كالفكر الغربي، كمحاكلة الكقكؼ  .ّ
عمى أبعاد ىذه القضية المتفرقة في بطكف أميات الكتب كالرسائؿ كاألبحاث، كاإلسياـ في تجديد 

 .الحديث عف ىذا المكضكع لما لو مف تأثيرات إيجابية مف حياة األمة اإلسبلمية
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الكشؼ عف األخبلقيات المتعمقة بالعاًلـ في تكضيح بعض الجكانب األخبلقية اإلسبلمية مف خبلؿ  .ْ
 . دراسة كاقع العمماء

تكضيح األسس التي ينبغي أف يسير عمييا العمماء في معاممة المتعمميف، كأدب العمماء، كأخبلؽ  .ٓ
. المسمـ

 
: محددات الدراسة

 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى تحديد أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني في ضكء الفكر التربكم  .ُ

 .اإلسبلمي كالفكر الغربي مف كجية نظر المعمميف كالطمبة الجامعييف

 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مف معممي كطمبة الجامعات الفمسطينية في  .ِ

.  مف تخصصات مختمفة2005 – 2004لمعاـ الدراسي  (جامعة القدس، كبيرزيت)الضفة الغربية 
حيث تستثنى جامعات قطاع غزة كالجامعة األمريكية كجامعة بيت لحـ كجامعة النجاح الكطنية 

 .بسبب األكضاع الراىنة

 

تحددت الدراسة بمعامبلت الصدؽ كالثبات ألداة القياس المستخدمة في الكشؼ عف أخبلقيات  .ّ
مجاؿ العبلقة . المعمـ الجامعي الفمسطيني مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف

مع الطمبة، مجاؿ العبلقة مع الزمبلء، مجاؿ العبلقة مع الدرس، مجاؿ العبلقة مع المينة، مجاؿ 
 .مجاؿ العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة. العبلقة مع المجتمع المحمي

 

 .تحددت بالمتغيرات المقاسة باالستبانة المستخدمة في الدراسة .ْ

 
. تحددت بالمفاىيـ المعرفة إجرائيان في الدراسة .ٓ
 

: تعريف المصطمحات
 

". الٌسجية كالمركءة كالطبع كالديف: "الخمق في المغة معناه
" فيك قكة راسخة في اإلرادة تنزع إلى اختيار ما ىك خير أك اختيار ما ىك شر: "أما اصطالحاً 

(. 67، ص1985عبد الحميد، كالحيارم، )
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حاؿ لمنفس داعية ليا إلى أفعاليا مف غير فكر كال : "(1959 )الخمق في نظر ابن مسكوية
". ركية

 
ىذا التعريؼ، إيضاحان كشرحان فيعرؼ األخبلؽ بقكلو  (ب- 1975 )أبو حامد الغزاليكيزيد 

فالخمؽ عبارة عف ىيئة في النفس راسخة، عنيا تصدرىا األفعاؿ بسيكلة كيسر، كمف غير حاجة إلى "
". فكر كركية
 

 مشابيان لتعريؼ ابف مسككية كالغزالي ليا، ككسعكا تعريفًا لألخالق" إخوان الصفا"وقد وضع 
األخبلؽ المرككزة في الجبمة ىي تييؤ ما في كؿ عضك مف أعضاء الجسد، : "مفيكميا، فقالكا عنيا

يسيؿ بو عمى النفس إظيار فعؿ مف األفعاؿ، أك عمؿ مف األعماؿ، أك صناعة مف الصنائع، أك تعمـ 
(. 347، ص1993الزنتاني، )عمـ مف العمكـ، أك أدب مف اآلداب، أك سياسة مف غير فكر كال ركية 

 
ممكة يصدر بيا عف النفس أفعاؿ ما بسيكلة مف غير " في نظر ابف سينا عبارة عف الخمق

(. 103، ص2002النقيب، )تقدـ ركية 
 

أف الخمؽ ىك اإلرادة أك تغمب ميؿ مف الميكؿ عمى اإلنساف . "(1969).كيرل أحمد أميف
". باستمرار

 
عبارة عف المبادئ كاألسس كالقيـ كاألنظمة : ألخالق المعمم الجامعي: التعريف اإلجرائي

كالتعميمات كالمكائح كالقكاعد المطمكب مف المعمميف االلتزاـ بيا كفقان لمقكانيف المعمكؿ بيا في الجامعات 
 .الفمسطينية، كالتي تعتبر أساسان لسمكؾ أفراد المينة المستحب، التي يتعٌيد أفراد المينة بالتزاميا
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الفصل الثاني 
 

األدب النظري والدراسات السابقة 
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الفصل الثاني 
 

األدب النظري والدراسات السابقة 
 

األدب التربوي في الفكر اإلسالمي 
 

لقد اىتـ رسكؿ اهلل بالجانب األخبلقي كآداب السمكؾ أيما اىتماـ، كحث عمى التحمي بحسف 
ٍيرىةى قىاؿى .  عظيـ األجر عمى ذلؾالخمؽ، كبيف  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى  : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى

ميقنا)) ـٍ خي اننا أىٍحسىنييي ٍؤًمًنيفى ًإيمى كبذلؾ يظير أف الديف كاألخبلؽ "( 7095ركاه اإلماـ أحمد، ()(أىٍكمىؿي اٍلمي
مف مشكاة كاحدة، كغايتيما كنيايتيما متحدة، كمغزاىما مكحد فيما مف جانبيف مختمفيف يؤدياف غاية 

 (.255، ص1985الشيباني، )" كاحدة، كشجرتيف تظمؿ إحداىما األخرل
 

: - فضل طمب العمم ومنزلة العمماء
 

لمعمماء درجات رفعة، فيـ قادة األمة كرٌكاد البحث كىـ كرثة األنبياء الذيف تناط بيـ مكاجية 
ف ف طمب العمـ مف أفضؿ القيريبات التي يتقرب بيا العبد . "االنحبلؿ كالفساد كتحقيؽ العدؿ كنشر العمـ

مف ربو، كمف أبرز الطاعات التي ترفع منزلة المسمـ كتيعمي قدره عند اهلل سبحانو، كلقد أمىرى اهلل عباده 
تباع اليكل، كالعمـ الذم ينفع صاحبو يكـ القيامة  بالعمـ كالتَّنعىمـ، كالتفىكُّير كالٌتدبُّير، كحذرىـ مف الجيؿ كا 
ىك العمـ الذم يخمص فيو العبد لمكاله، كيبتغي فيو نيؿ رضاه، كيتأدب فيو بأدب اإلسبلـ، كيتخمؽ 

ميقيو القرآف، كييدم إلى الصراط المستقيـ بأخبلؽ سيد األناـ  (. 5، ص1999كرزكف، )" الذم كاف خي
 

َيْرَفِع المَّلُو الَّلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم : قاؿ اهلل تعالى مبٌينان فضؿ العمماء كما ليـ مف مكانة كرفعة
، كرفع الدرجات يدؿ عمى عظيـ الفضؿ، كيشمؿ الرفعة [11آية: المجادلة] َوالَّلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجات

كرزكف، )المعنكية في الدنيا بعمك المنزلة كحسف الٌصيت، كالحٌسٌية في اآلخرة بعمٌك المنزلة في الجنة 
1999 .)
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كمف األحاديث الشريفة التي تبيف منزلة العمماء كشرفيـ، كما ينبغي ليـ أف يتخمقكا بو 
ٍبًد المَّنًو ٍبًف مىٍسعيكدو . كيحرصكا عميو مَّنـى قىاؿى فٍ عى عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى رى المَّنوي اٍمرىأن سىًمعى )) : النَّنًبيَّن صى نىضَّن

(. 2581ركاه الترمذم، ) ((ًمنَّنا شىٍيئنا فىبىمَّنغىوي كىمىا سىًمعى فىريبَّن ميبىمَّنغو أىٍكعىى ًمٍف سىاًمعو 
 

كمف نصب نفسو لمناس إمامان في الديف، : "كمف ىذا المنطمؽ نفسو، نجد أف ابف المقفع يقكؿ
فعميو أف يبدأ بتعميـ نفسو كتقكيميا في الٌسيرة كالٌطعمة كالٌرأم كالمفظ كاألخذاف، فيككف تعميمو بسيرتو 
أبمغ مف تعميمو بمسانو، ف ٌنو كما أٌف كبلـ الحكمة يكنؽ األسماع، فكذلؾ عمؿ الحكمة يركؽ العيكف 

ابف المقفع، ت )". كالقمكب كمعمـ نفسو كمؤٌدبيا أحٌؽ باإلجبلؿ كالتفضيؿ مف معٌمـ الٌناس كمؤٌدبيـ
(. 97، صى142

 
نما صاحب العمـ يقكـ بالعمؿ : كيشير ابف المقفع آلداب العالـ َّـن إال بالعمؿ كا  إٌف العمـ ال يت

ف لـ يستعمؿ ما يعمـ فبل يسٌمى عالمان  مٌما يدٌؿ عمى عمـ العالـ معرفتو ما يدرؾ مف . "لينتفع بو كا 
، كظيكر عممو لمٌناس مف غير أف يظير منو فخر  مساكو عٌما ال يدرؾ كتزيينو نفسو بالمكاـر األمكر كا 

رشاده المسترشد كحسف  كال عجب، كمعرفتو زمانو الذم ىك فيو، كبصره بالٌناس كأخذه بالقسط كا 
مخالقتو خمطاءه، كتسكيتو بيف قمبو كلسانو، كتحٌريو العدؿ في كؿ أمر، كرحب ذرعو فيما نابو، 

و بالحجج فيما عمؿ كحسف تبصيره (. 105، صى142ابف المقفع، ت )" كاحتجاجي
 

أف العمؿ تبع لمعمـ كما أف األعضاء تبع : "كيشير أبك حنيفة في رسالة العالـ كالمتعمـ
لمبصر، فالعمـ مع العمؿ اليسير أنفع مف الجيؿ مع العمؿ الكثير، كمثؿ ذلؾ الزاد القميؿ الذم ال بد 

ِإنَّلَما َيَتَذكَّلُر ُأْوُلوا : منو في المفازة مع اليداية بيا أنفع مف الجيؿ مع الزاد الكثير، كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى
(. 11، صى150أبك حنيفة، ت  )[9آية : الزمر] اأْلَْلَبابِ 

 
االجتياد في عبادة : فيمكف تمخيصيا بما يمي (1982)أما آداب العالـ عند أبي بكر اآلجرم 

اهلل كاالشتغاؿ بالتدبر كالتفكر كاالعتبار، كعدـ تزكية أنفسيـ في حؽ اهلل، كتربية الكجداف مع اهلل، 
كالبعد عف البخؿ كاإلمساؾ كالتسكيؼ كالتمني، كالتحمي بالتكاضع كالعفك كالقناعة كالعزة كالتقكل، 

كحسف البشاشة كقمة الٌضحؾ، كصمة األرحاـ، كحسف الحديث، كعدـ تعنيؼ الطمبة، كذلؾ مف زاكيتيف، 
مف الناحية االجتماعية، حيث نيى عف تعنيؼ الطمبة الفقراء كتقدير األغنياء، ألف ذلؾ مخالؼ : أكالن 

مف الناحية التعميمية، حيث نيى اآلجرم عف تعنيؼ التبلميذ إذا أخطأ أحدىـ في : ثانيان . لمبدأ المساكاة
تمقيو لمعمـ ألف ىذا األسمكب يشعر الطمبة بالميانة كالحقارة، كيفقدىـ الثقة بأنفسيـ، كيكرث فييـ 
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الخجؿ الذم يمنعيـ مف السؤاؿ كالمناقشة، كقد يؤدم إلى نفكرىـ مف العمـ، كعدـ أخذ األجرة عمى 
. التعميـ، كاإلطبلع الكاسع كالثقافة العامة

 
أف اآلجرم يشترط عمى العمماء التكاضع عمى أساس أف اهلل عز كجؿ  (1997)كيرل إبراىيـ 

إف مف أىـ عكامؿ . يحب العالـ المتكاضع كيبغض العالـ الجبار، كمف تكاضع هلل كرثو اهلل الحكمة
نجاح المعمـ معرفتو لخصائص نمك الطبلب النفسي كالعقمي كالكجداني كاالجتماعي، ألف االستعدادات 

. كالميكؿ كالقدرات كاالتجاىات ليست عمى مستكل كاحد عند الطبلب
 

، 2األصفياني، ج)" الذم يزداد مف عمـ الناس إلى عممو: "كقد قيؿ لقماف أم الناس أعمـ قاؿ
(. 283، صى430ت 

 
كيشترط المفكريف المسمميف عمى المعمـ أف ال يتكقؼ عف طمب العمـ لنفسو ألف العمـ ال 

أف األعماؿ السيئة داء، " ك. [76آية : يكسؼ] َوَفْوَق ُكلِّل ِذي ِعْمٍم َعِميمٌ : قاؿ تعالى: نياية لو
مثؿ العالـ مثؿ الطبيب ال يضع : كقاؿ سفياف الثكرم" كالعمماء دكاء ف ذا فسد العمماء فمف يشفي الداء

(.  359، صى430، ت 6االصفياني، ج). الدكاء إال عمى مكضع الداء
 

التكاضع : مف األخبلؽ كىي (المعممكف)كبيف الماكردم ما يجب أف يككف عميو العمماء 
كمجانبة العجب، كعميو االستزادة بالعمـ كال يقنع مف العمـ بما أدرؾ ألف القناعة فيو زىد، كلمزىد فيو 
ترؾ، كالترؾ لو جيؿ، كأف ال يتكرع في قكؿ ال أعمـ إف جيؿ بعض العمـ، كليكف مف شيمتو العمؿ 
بعممو ألف ثمرة العمـ العمؿ بو، كيتجنب أف يقكؿ كال يفعؿ، كأف يأمر بما ال يأتمر، كأف يبذؿ العمـ 
ثـ،  لطمبتو كال يبخؿ بتعميميـ كال يمتنع عف إفادتيـ، ف ف البخؿ فيو لؤـ كظمـ، كالمنع منو حسد كا 

كينبغي أف يككف لمعالـ فراسة يتكسـ بيا المتعمـ ليعرؼ مبمغ طاقتو، كقدر استحقاقو ألف مف الطمبة 
ـٌ بأحكاؿ  محتاج إلى الزيادة كمنيـ بميد يكتفي بالقميؿ فيضجر الذكي فيو كيعجز البميد عنو، كعميو أف يم

مع السمطاف أف ال يجعؿ رغبة السمطاف في العمـ ذريعة لبلنبساط  (المعمـ)كمف آداب العالـ . المتعمـ
عنده، كاإلذالؿ عميو، كأف ال يبتدئو إال بعد االستدعاء، كال يزيده عمى قدر االكتفاء، أم أف ال يعطيو 

كمف آداب المعمـ تنزيو نفسو عف شبو المكاسب، . أكثر مما يحتاج، كيحذر إتباعو فيما يجانب الديف
كالقناعة بالميسكر عف كد المطالب، ف ف شبية المكسب إثـ ككٌد الطمب ذٌؿ كاألجر أجدر بو مف اإلثـ 
كالعز أليؽ بو مف الذؿ، كأف يقصد المعمـ بتعميمو كجو اهلل تعالى مف غير أف يتقاضى أجران، أك يمتمس 
عميو رزقان، كأف ينصح لممتعمـ كيرفؽ بو كييسر عميو، كعميو أف ال يعنؼ متعممان كال يحقر ناشئان، كأف 
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-78، ص ى405الماكردم، ت )ال يمنع طالبان كال يؤيس متعممان، بؿ عميو أف يحبب المتعمـ في العمـ 
90 .)

 
إٌف ىذا العمـ ديف : )عف ابف سريف رحمو اهلل أنو قاؿ (ى463ت )كيذكر الخطيب البغدادم 

. (فانظركا عمف تأخذكنو
 

أف يككف : مف تماـ آلة العالـ: "كقد عدد القرطبي سمات لممعمـ يجب أف يتصؼ بيا، فقاؿ
القرطبي، ت )" مييبان، كقكران، بطئ االلتفات قميؿ اإلشارة، ال يصخب، كال يمعب، كال يجفك، كال يمغك

(. 175، صى463
 

إذا جالست العمماء فكف عمى أف تسمع : يا بنيٌ : " البنوكمف كصية الحسف بف عمي 
أحرص منؾ عمى أف تقكؿ، كتعمـ حسف االستماع كما تتعمـ حسف الصمت، كال تقطع عمى أحد حديثان 

ف طاؿ حتى يمسؾ (. 156، ص ى463القرطبي، ت )" كا 
 

 (رسالة أييا الولد): الغزالي
 

 إلى -في رسالة أييا الكلد المحب  -(ج- ى505ت )كارتفع مقاـ المعمـ الصالح عند الغزالي 
حيث جعمو نائبان لمرسكؿ عميو السبلـ في ىداية الناس باعتبار الرسكؿ المعمـ األكؿ لؤلمة اإلسبلمية، 

عف حب الدنيا كحب الجاه، كأف يحسف رياضة نفسو مف "كلذا اشترط عمى المعمـ أف يتحمى باإلعراض 
كأف يجعؿ محاسف األخبلؽ لو سيرة كالصبر " قمة األكؿ كالقكؿ كالنـك ككثرة الصمكات كالصدقة كالصكـ

كالشكر كالتككؿ كاليقيف كالقناعة كطمأنينة النفس كالحمـ كالتكاضع كالعمـ كالصدؽ كالحياء كالكفاء 
نكر مف أنكار النبي عميو السبلـ يصمح "كالكقار كالسككت كالتأني ف ذا تكفرت ىذه الشركط فيو فيك إذف 

". لئلقتداء بو
 

كميما : عظـ مسئكلية المرشد المعمـ كمكانتو في الناس فيقكؿ ( أ– 1975)كيؤكد الغزالي 
ككفقان لتمؾ العظمة . اشتغؿ بالتعميـ فقد تقمد أمران عظيمان كخطيران جسيمان، فميحفظ آدابو ككظائفو

: كالخطكرة، فقد بحث الغزالي صفات المعمـ ككاجباتو كحصرىا في ثماني كظائؼ
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ٍيرىةى قىاؿى عى . ىي الشفقة عمى المتعمميف كأف يجرييـ مجرل بنيو: الوظيفة األولى  قىاؿى :ٍف أىًبي ىيرى
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى لىًدهً ))رىسيكؿي المَّنًو صى ـٍ ًمٍثؿي اٍلكىاًلًد ًلكى ا أىنىا لىكي بأف يقصد . (309ركاه ابف ماجة، ( )(ًإنَّنمى

انقاذىـ مف نار اآلخرة، كىك أىـ مف إنقاذ الكالديف كلدىما مف نار الدنيا، كلذلؾ صار حؽ المعمـ 
ف ذا حمت شفقة المعمـ بالمتعمميف حقؽ المكدة بينو كبينيـ، ثـ بيف بعضيـ  .أعظـ مف حؽ الكالديف

 [. 10آية : الحجرات] ِإنَّلَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ : البعض كىنا ف نيـ داخمكف في مقتضى قكلو تعالى
 

أف يقتدم بصاحب الشرع صمكات اهلل عميو كسبلمو فبل يطمب المعمـ عمى : الوظيفة الثانية
إفادة العمـ أجران، كال يقصد بو جزاء كال شكران، بؿ ييعٌمـ لكجو اهلل تعالى كطمبان لمتقرب إليو، كال يرل لنفسو 

ف كانت الًمٍنو الزمة عمييـ . ألف ثكابؾ مف التعميـ أكثر مف ثكاب المتعمـ عند اهلل تعالى. ًمنَّنةن عمييـ، كا 
فبل تطمب األجر إال مف اهلل تعالى، كما قاؿ عز كجؿ عمى لساف نكح . كلكال المتعمـ ما نمت ىذا الثكاب

 [.29آية : ىكد] َوَيا َقْوِم ال َأْس َُلُكْم َعَمْيِو َمااًل ِإْن َأْجِرَي ِإالَّل َعَمى الّموِ عميو السبلـ 
 

أف ال يدع المعمـ مف نصح المتعمـ شيئان، كأف يمنعو مف التصدم لرتبو قبؿ : الوظيفة الثالثة
استحقاقيا، كالتشاغؿ بعمـ خفي قبؿ الفراغ مف العمـ الجمي، ثـ ينبيو عمى أف الغرض بطمب العمـك 
القرب مف اهلل تعالى، دكف الرياسة كالمباىاه كالمنافسة، كيقدـ تقبيح ذلؾ في نفسو بأقصى ما يمكف، 

 .فميس ما يصمحو العالـ الفاجر بأكثر مما يفسده
 

أف يزجر المتعمـ عف سكء األخبلؽ، بطريؽ التعريض ما أمكف كال يصرح، : الوظيفة الرابعة
كبطريؽ الرحمة ال بطريؽ التكبيخ، ف ف التصريح ييتؾ حجاب الييبة، كيكرث الجرأة عمى اليجـك 

 .بالخبلؼ، كيييج الحرص عمى اإلصرار
 

أف يككف المعمـ كاسع األفؽ متسامحان، مقدران لمعمكـ األخرل التي ليست : الوظيفة الخامسة
مف اختصاصو، كيطمب مف المعمـ المتكفؿ ببعض العمـك أف ال يقبح في نفس المتعمـ العمـك التي 

.  كراءه
 

إدراكان مف الغزالي لمفركؽ الفردية بيف المتعمميف فيما يتعمؽ بتفاكتيـ في : الوظيفة السادسة
الذكاء، كقدرتيـ عمى استيعاب العمكـ، ككفقان لمترتيب المنيجي لمتعميـ، ف نو ينبو المعمـ إلى كجكب 

 . تحسس قدرات المتعمـ كطاقاتو العقمية، بحيث يقتصر عمى قدر فيمو، فبل يمقي إليو ما ال يبمغو عقمو
 



 17 

بتأكيد الغزالي عمى كجكب مراعاة المستكل العقمي لممتعمـ، ف نو يتفؽ  (1983)كيرل البرجس 
إذ أف عدـ التناسب مف شأنو أف ينفر المتعمـ مف الدراسة، " كأفكار المربيف المحدثيف في ىذا الصدد 

خفاقو،  كأف يربؾ عقمو فيصاب باإلخفاؽ، الذم قد يتسبب في ىركبو مف الدرس أك مف دكاـ رسكبو كا 
ىذا إلى جانب رأيو السميـ اآلخر الذم ينصح بعدـ إعطاء العمـ جزافان لغير أىمو، ذلؾ األمر الذم 
". تتسبب منو أضرار كبيرة، كأف يصاب المتعمـ بالزىك كالغركر كخصكصان إذا كاف مف غير األكفاء

 
أنو ينبغي أف يمقى إلى المتعمـ القاصر الجمي البلئؽ بو، كال يذكر لو أف : الوظيفة السابعة

كراء ىذا تدقيقان كىك يدخره عنو، ف ف ذلؾ يفتر رغبتو في الجمي، كيشكش عميو قمبو، كيكىـ إليو البخؿ 
 .بو عنو

 
أف يككف المعمـ عامبلن بعممو، فبل يكذب قكلو فعمو، ألف العمـ يدرؾ : الوظيفة الثامنة

كفي ىذا  .بالبصائر كالعمؿ يدرؾ باألبصار، كأرباب األبصار أكثر، ف ذا خالؼ العمؿ العمـ منع الرشد
َأتَْ ُمُروَن النَّلاَس ِباْلِبرِّل َوَتنَسْوَن : الصدد يستشيد الغزالي باآلية القرآنية، فيكرد مثبلن قكلو تعالى

 [.44آية : البقرة] َأنُفَسُكمْ 
 

كأما اختيار الشريؾ، فينبغي أف يختار المجٌد، : "كيضيؼ اإلماـ الزرنكجي مقكلة لطيفة ىي
". كالكرع كصاحب الطبع المستقيـ، كالمتفيـ، كيفٌر مف الكسبلف، كالمعٌطؿ، كالمكثار كالمفسد، كالفتاف

(. 50، صى591الزرنكجي، ت )
 

يرل اإلماـ النككم أف عمى المعمـ أف يقصد بتعميمو كجو اهلل تعالى، كال يقصد تكصبلن إلى 
غرض دنيكم، فعمى المعمـ أف ييذب نفسو كينتفع بعممو فينعكس ذلؾ عمى سمككو الذم يقتدم بو 

يتخمؽ بالمحاسف التي كرد الشرع بيا كحث عمييا، كالخبلؿ الحميدة كالشيـ : تبلمذتو، إذ عمى المعمـ أف
المرضية التي أرشد إلييا مف التزىد في الدنيا كالتقمؿ منيا، كعدـ المباالة بفكاتيا كالسخاء كالجكد 

كمكاـر األخبلؽ، كطبلقة الكجو، كالحمـ كالصبر كالتنزه عف دنيء االكتساب، كمبلزمة الكرع كالخشكع 
ف كانكا  كالسكينة كالكقار كالتكاضع كالخضكع كيحذر مف الحسد كالرياء كاإلعجاب كاحتقار الناس كا 

النككم، ت )دكنو بدرجات، كىذه أدكاء كأمراض يبتمى بيا كثيركف مف أصحاب األنفس الخسيسات 
(. 54، صى677

 



 18 

قراء، كمطالعة "عمى المعمـ أف يستمر في طمب العمـ كاالستزادة منو كاالشتغاؿ بو  قراءة كا 
كتعميقان، كمباحثة كمذاكرة كتصنيفا، كال يستنكؼ مف التعمـ ممف ىك دكنو في سف أك نسب أك شيرة أك 

ديف، أك في عمـ آخر، بؿ يحرص عمى الفائدة ممف كانت عنده، كأف كاف دكنو في جميع ىذا، كال 
(. 56، صى677النككم، ت )" يستحي مف السؤاؿ عما لـ يعمـ

 
بأقكالو كأحكالو المتكررات، عمى اإلخبلص الصدؽ كحسف النيات، "إف أكؿ ما يحرص عميو 

كينبغي أف يرغبو في ". كمراقبة اهلل تعالى في جميع المحظات، كأف يككف دائمان عمى ذلؾ حتى الممات
العمـ، كيذكره بفضائمو كفضائؿ العمماء، كيحنك عميو كيجريو مجرل كلده في الشفقة عميو، كاالىتماـ 

بمصالحو، كالصبر عمى جفائو كسكء أدبو، كأف يحب لممتعمـ ما يحب لنفسو مف الخير، كيكره ما يكره 
(. 58، صى677النككم، ت )لنفسو مف النقص، كال يتعاظـ عمى المتعمميف، بؿ يميف ليـ كيتكاضع 

 
كعميو أف : كذكر النككم أيضان مجمكعة مف آداب العالـ كالمتعمـ في مقدمة المجمكع فقاؿ

يصكف يديو عف العبث، كعينيو عف تفريؽ النظر ببل حاجة، كيمتفت إلى الحاضريف التفاتا قصدان 
ذا سؤؿ عما ال يعمـ فميقؿ ال  بحسب الحاجة لمخطاب، كأف يجمس في مكاف يظير فيو لجميع طمبتو، كا 

ذا فرغ مف إلقاء درسو عمييـ أمرىـ ب عادتو ليرسخ في أذىانيـ، كليحرص عمى  أعمـ كال أعرؼ، كا 
يجازىا، فبل يمجأ إلى الركاكة، كال إلى اإليجاز الذم يفضي إلى المحؽ كاالستغبلؽ  إيضاح العبارة كا 

(. 62، صى677النككم، ت )
 

ألف أتعمـ بابان مف العمـ فأعممو مسممان أحب إلي مف : "كعف الحسف البصرم رحمو اهلل أنو قاؿ
(. 21، صى677النككم، ت )" أف تككف لي الدنيا كميا في سبيؿ اهلل

 
اتفؽ كؿ مف ابف جماعو كالماكردم كالنككم عمى المعمـ أف يمتـز في تنزيو نفسو عف شبو 
المكاسب كدنيئيا، كعدـ تعنيؼ المتعمميف، كالرفؽ بيـ، كاستزادة مف العمـ، كالصدؽ كاإلخبلص في 

. العمؿ
أف اإلسبلـ لـ ييمؿ اشتراط اإليماف كخشية اهلل تعالى لممعمـ،  (ى728ت )كيرل ابف تيمية 
فالعالـ عنده ىك مف يخشى اهلل كيكقره كيتبع أكامره كيجتنب نكاىيو كيقؼ عند . بؿ جعميا شرطان أساسيان 
.  فكؿ مف خشي اهلل كأطاعو كترؾ معصيتو فيك عالـ. حدكده كيصدع بما يؤمر
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أعمـ مف سفياف كال أكرع مف سفياف كال أفقو "كقد قيؿ في مدح سفياف الثكرم أنو ليس ىناؾ 
(. 359، ص1996االصفياني، )"مف سفياف كال أزىد مف سفياف

 
صنفيا في ( المعمـ)آدابان لمعالـ  (ى733ت )كضع ابف جماعة في القرف السابع اليجرم 

: كعبلقتو مع درسو، كعبلقتو مع طمبتو، كما يمي: ثبلثة مجاالت ىي عبلقة العالـ مع نفسو
دكاـ مراقبة اهلل تعالى في السر كالعمف، كأف يصكف العمـ فبل : أما آداب المعمـ مع نفسو فيي

ف عظـ شأنو، كأف يزىد في الدنيا شريطة أف ال يضر بنفسو  يذلو بذىابو كمشيو إلى غير أىمو كا 
كعيالو، كأف ال يقصد بعممو التكصؿ إلى أغراض دينكية، كأف يتنزه عف شبو المكاسب كدنيئيا، 

كأف يحرص عمى االلتزاـ بالعبادات كالطاعات، كيحافظ عمى . كيتجنب مكاضع التيـ كما يخؿ بالمركءة
فشاء . المندكبات الشرعية القكلية كالفعمية كأف يعامؿ الناس بمكاـر األخبلؽ مف طبلقة الكجو، كا 

السبلـ، ككظـ الغيظ، ككؼ األذل، كالصبر عميو، كاإليثار، كترؾ االستئثار، كعميو اإلنصاؼ بيف 
يجاد الراحة، كالسعي في قضاء الحاجات، كبذؿ الجاه  الناس، كترؾ االستنصاؼ، كشكر التفضؿ، كا 

، كالتمطؼ بالفقراء، كالتحبب إلى الجيراف كاألقرباء، كالرفؽ بالطمبة، كأف يطير باطنو مف تفي الشفاعا
(. 23-15، صى733ابف جماعة، ت )األخبلؽ الرديئة كيعمره باألخبلؽ المرضية 

 
الغؿ كالحسد كالغضب لغير اهلل تعالى، : كيرل ابف جماعة أٌف مف األخبلؽ السيئة ما يمي

كالغش كالكبر كالعجب كالسمعة كالبخؿ كالخبث كالبطر، كالطمع كالفخر كالخيبلء كالتنافس في الدنيا 
كالمباىاه بيا، كالمداىنة كالتزيف لمناس كحب المدح بما لـ يفعؿ، كالعمى عف عيكب النفس كاالشتغاؿ 
عنيا بعيكب الخمؽ كالنميمة كالغيبة كالبيتاف كالكذب كالفحش في القكؿ، كالحمٌية كالعصبية لغير اهلل 

. تعالى كالرغبة كالرىبة لغيره، كاحتقار الناس كلك كانكا دكنو فالحذر الحذر مف ىذه الصفات
 

دكاـ التكبة، كاإلخبلص، كاليقيف، كالتقكل، كالصبر، كالرضا، : كمف األخبلؽ الحميدة
كالقناعة، كالزىد، كالتككؿ، كالتفكيض، كسبلمة الباطف، كحسف الظف، كالتجاكز، كحسف الخمؽ، 

كاإلحساف، كشكر النعمة، كالشفقة عمى خمؽ اهلل تعالى، كالحياء مف اهلل تعالى كمف الناس، كمحبة اهلل 
ٍف أىًبي تعالى ىي الخصمة الجامعة لمحاسف الصفات كميا، كال يتحرج في أف يتعمـ ممف ىك دكف،  عى

ٍيرىةى قىاؿى  مَّنـى :ىيرى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى الَّنةي اٍلميٍؤًمفً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى دىىىا فىييكى ،اٍلكىًممىةي اٍلًحٍكمىةي ضى ٍيثي كىجى  فىحى
ؽُّي ًبيىا  (.26، صى733ابف جماعو، ت ) كعميو أف يشتغؿ بالتأليؼ ،(2611الترمذم، ( )(أىحى
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إذا عـز عمى مجمس التدريس تطير كتنٌظؼ كتطيب كلبس : أما عبلقة المعمـ مع درسو
مَّنى المَّنوي أحسف ثيابو، كعند الخركج مف بيتو دعا بالدعاء الصحيح  رىجى النَّنًبيُّي صى مىمىةى قىالىٍت مىا خى ٍف أيِّـر سى عى

ؿَّن أىٍك أىًزؿَّن أىٍك  اًء فىقىاؿى المَّنييَّـن أىعيكذي ًبؾى أىٍف أىًضؿَّن أىٍك أيضى فىعى طىٍرفىوي ًإلىى السَّنمى مَّنـى ًمٍف بىٍيًتي قىطُّي ًإالَّن رى سى مىٍيًو كى عى
مىيَّن  ـى أىٍك أىٍجيىؿى أىٍك ييٍجيىؿى عى ـى أىٍك أيٍظمى كأف يجمس في درسو بارزا . (4430ركاه أبك داكد، ( )(أيزىؿَّن أىٍك أىٍظًم

كعميو . لجميع الطمبة، كعميو أف يبدأ درسو بشيء مف القرآف كالحمد كالصبلة عمى رسكؿ اهلل كصحبو
أف ال يرفع صكتو كال يخفضو إال بقدر الحاجة إليو، كأف يصكف مجمسو عف المغط، كأف يسمع السؤاؿ 
مف مكرده كيعطيو اىتمامان، كاف يتكرع في قكؿ ال أعمـ إف سؤؿ عما ال يعمـ، كأف يتكدد لغريب حضر 

أف يمكث قميبلن عند خركج طمبتو حتى ال يزاحميـ، كأف ال " كاهلل أعمـ" عنده، كأف يقكؿ في نياية درسو 
مىٍيًو : قىاؿى (.46-30ابف جماعو، ص). ينتصب لمتدريس إذا لـ يكف أىبلن لو مَّنى المَّنوي عى  رىسيكؿي المَّنًو صى

مَّنـى  سى كرو )) :كى ًبًس ثىٍكبىٍي زي ـٍ ييٍعطى كىبلى ا لى   (.4818ركاه البخارم، ( )(اٍلميتىشىبِّرعي ًبمى
 

ف ف تعميـ العمـ مف أىـ أمكر الديف كأعمى درجات المؤمنيف، أف : أما عبلقة المعمـ بطمبتو
ف كانت نيتو غير خالصة هلل تعالى  يقصد بتعميميـ كجو اهلل تعالى، كأف ال يمتنع عف تعميـ الطالب كا 
ف ف حسف النية مرجك لو ببركة العمـ، كعميو أف ييرىغِّربى الطالب في العمـ كطمبو، كأف يحب لطالبو ما 
يحب لنفسو، كعميو أف يعتني بمصالح الطالب، كيحنك عميو كيشفؽ، كيحسف إليو كأف يصبر عمى 
جفائو كسكء أدبو أحيانان، كيكقفو عف ذلؾ دكف تعنيؼ كتعسؼ، قاصدان حسف التربية، كأف يسمح 

لمطالب بسيكلة اإللقاء، أف يحرص عمى تعميـ الطالب كتفييمو كتقريب المعنى لو مف غير إكثار ال 
عادة  يحتممو ذىنو أك بسط ال يضبطو حفظو، كأف يراجع الدرس مع الطمب بطرح األسئمة كا 

المحفكظات ليختبرىـ كيمتحف ضبطيـ، كيرسخ المعمكمات في أذىانيـ كيثني عمى مف أصاب، كيعنؼ 
كعميو أف ينصح طمبتو باالقتصاد في االجتياد كال يحمؿ نفسو . المقصر إذا كاف التعنيؼ يزيد نشاطو

ما تطيؽ ألف ذلؾ يؤدم إلى ضجره كيأسو، كأف يساكم بيف الطمبة، كال يميز بينيـ إال إذا كاف بعضيـ 
أكثر تحصيبلن كأحسف أدبا، ففضمو عمى غيره فبل بأس ألف ذلؾ يبعث عمى االتصاؼ بتمؾ الصفات، 
كعميو أف يتفقد أحكاؿ طمبتو كيراقب أخبلقيـ، كأف يسعى في مصالحيـ كمساعدتيـ بما تيسر عميو مف 

اْخِفْض َجَناَحَك ك: جاه أك ماؿ عند قدرتو عمى ذلؾ، كعميو أف يتكاضع ليـ كيميف جانبو، قاؿ تعالى ََ
(. 65-47ابف جماعو، ص )[215آية : الشعراء ] ِلَمِن اتَّلَبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

 
 يتبيف أف ابف جماعة قد تطرؽ آلداب لـ يتطرؽ إلييا مف سبؽ ذكرىـ، كالتأدب مع النبي 

كمع القرآف، كالمككث بعد الدرس، كالتكدد لمحاضريف، كذكر فضؿ الغائبيف مف الطمبة كعيادة مرضاىـ 



 21 

كيبلحظ أيضان أنو ينظر لمعالـ مف بعديف كمسمـ عميو االلتزاـ بأكامر اهلل أكالن ككمعٌمـ . كبشاشة الكجو
 . ثانيان غاية عممو ىي تبميغ ىؤالء المتعمميف أكامر اهلل كتبيانيا ليـ

 
كيؤكد كؿ مف الغزالي كابف جماعة عمى مجمكعة مف الصفات ينبغي أف يتصؼ بيا المعمـ 

مثؿ عنايتو بمصالح طبلبو كمعاممتيـ كما يعامؿ أعز أبنائو مف الحنك كالشفقة كاإلحساف إلييـ، 
.  كالصبر كالتمطؼ في معاممتيـ، كتتفؽ ىذه الصفات مع الصفات التي تنادم بيا التربية المعاصرة

 
كقد ذكر . كمف إخبلص المعمـ بعممو، أف يعطي الدرس حقو كال يضع كقت المتعمـ سدل

ف ذا رأينا العمماء يتكسعكف في الدرس كال يعطكنيا حقيا : "السبكي المعمميف مف ىذا النكع في قكلو
ذا حضركا اقتصركا عمى مسألة أك مسألتيف مف غير تحقيؽ كال  كيبطمكف كثيران مف أياـ العمالة، كا 

تفييـ، ثـ رأيناىـ يقمقكف مف تسمط مف ال يصمح لمتدريس كيعيبكف الزماف كأكلياء األمكر، فالرأم أف 
(. 106، صى771السبكي، ت )" أنتـ السبب في ذلؾ بما صنعتـ، فالجناية منكـ عميكـ: يقاؿ ليـ

 
كيشير السبكي ألىمية الرفؽ بالمتعمـ أف اإلصرار عمى كعظ الناس بأغمظ المذاىب يؤدم 

فمف حؽ ىذه الطائفة المبلحظة كتسييؿ ما في تسييمو فائدة لمثؿ . عدـ انقيادىـ كسرعة نفكرىـ"إلى 
كقد أكد أيضان مفيكمان مقاربا بنصح المعٌمـ بػ ". ىؤالء إلى الخير، إذا كاف الشرع قد جعؿ لتسييمو طريقان 

ثـ أف كانكا مبتدئيف، فبل يمقي عمييـ ما ال يناسبيـ مف . بأف يحسف إلقاء الدرس كتفييمو لمحاضريف"
(. 106-103، صى771السبكي، ت )" المشكبلت بؿ يدربيـ

 
إف : " كيضيؼ ابف خمدكف في مقدمتو قكالن غاية في الدقة فيما يتعمؽ باإللماـ العممي فقاؿ

الحذؽ في العمـ كالتفنف فيو كاالستيبلء عميو، إنما ىك بحصكؿ ممكة في اإلحاطو بمبادئو كقكاعده 
ابف )" كالكقكؼ عمى مسائمة كاستنباط فركعو مف أصكلو كما لـ تحصؿ ىذه الممكة لـ يكف الحذؽ

(. 519، صى808خمدكف، ت 
كمف كاف مرباه بالعسؼ كالقير : "كيشير ابف خمدكف أف الشدة عمى المتعمميف مضرة بيـ فقاؿ

مف المتعمميف أك المماليؾ أك الخدـ، سطا بو القير كضيؽ عمى النفس في انبساطيا، كذىب بنشاطيا 
كدعاه إلى الكسؿ كحمؿ عمى الكذب كالخبث، كىك التظاىر بغير ما في ضميره، خكفان مف انبساط 

األيدم بالقير عميو، كعممو المكر كالخديعة لذلؾ، كصارت لو ىذه عادة كخمقان، كفسدت معاني 
اإلنسانية التي لو مف حيث االجتماع كالٌتمدف، كصار عياالن عمى غيره في ذلؾ، بؿ ككسمت النفس عف 

اكتساب الفضائؿ كالخمؽ الجميؿ، فانقبضت عف غايتيا كمدل إنسانيتيا، فارتكس كعاد في أسفؿ 
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كقكمو ما استطعت بالقرب كالمبلينو، : "كفي كصية الرشيد لؤلحمر مؤدب األميف، قاؿ لو". السافميف
(. 692، صى808ابف خمدكف، ت )" ف ف أباىا فعميؾ بالشدة كالغمظة

 
دعا القابسي إلى عدد مف الفضائؿ التي يجب عمى المعمـ أف يتمسؾ بيا ككنو مسممان أكالن 

الصبلة، كالطيارة كحفظ النظاـ كالمكاعيد كضماف سبلمة األخبلؽ كالطاعة كالرفؽ : كمعممان ثانيان كمنيا
بالمتعمميف كالصبر عمى المخالؼ كدفع السيئة بالحسنة، كالمدح عند اإلجادة أماـ الناس كزمبلئو، 
قامة العبلقات الحسنة فيما  ثارة الحماسة كالمناقشة بينيـ كتحرم صبلحيـ كا  كالعدؿ بيف المتعمميف كا 

بينيـ كأف يعطييـ حقيـ مف العناية كالرعاية، كأف يككف المعمـ مييبان مف غير عنؼ ال عبكسان كمغضبان 
كال مبسطان، أباح الضرب لممعمـ بمكافقة كلي األمر، كلو الحؽ في أخذ األجر عمى التعميـ، كال يجكز 
أف يرسؿ بعضيـ في قضاء حكائجو، كال ينبغي التياكف مع المعمـ المقصر في أداء كاجباتو، كيفرض 

-320، ص1955األىكاني، ). عميو جزاء أدبيان كماديان، كال مانع مف منعو مف التعميـ إف لـز األمر
347 .)

 
: أف لممربي كظائؼ أىميا. (1979)كيشير النحبلكم 

بعادىا عف الشر، كالمحافظة عمى فطرتيا*  . التزكية أم التنمية كالتطيير كالسمك بالنفس إلى بارئيا كا 
. التعميـ أم نقؿ المعمكمات كالعقائد إلى عقكؿ المؤمنيف كقمكبيـ ليطبقكىا في سمككيـ كحياتيـ* 

 
تحتؿ األخبلؽ مكانة بارزة في تككيف العالـ المسمـ ألنو يستمد أخبلقو بصفة عامة مف 

غير أف عمماءنا قد ركزكا عمى بعض الجكانب اليامة التي ينبغي أف يتحمى بيا . أخبلؽ ىذا الديف
الجد كاالجتياد في طمب العمـ، كالمثابرة عمى البحث كالتكاضع كالنزاىة : العالـ بصفة خاصة مثؿ

كالمكضكعية كالتجرد، كابتغاء كجو اهلل كالزىد كعدـ التزلؼ لمسمطاف أك االنعزاؿ عف المجتمع كقضاياه، 
ممكاكم، )كىي أخبلؽ تجعؿ العالـ المسمـ دائما صاحب رسالة كالتزاـ نحك اهلل كالناس كالمجتمع 

(. 156، ص1990
 

ينبغي أف يككف مؤدب الصبي عاقبلن ذا ديف، بصيران " السياسة"كيقكؿ ابف سينا في رسالة 
برياضة األخبلؽ، حاذقان بتخريج الصبياف، كقكران كرزينان، بعيدان مف الخفة، كالسخؼ، قميؿ التبذؿ، 

" كال جامد، بؿ حمكان، لبيبان، ذا مركءة، كنظافة، كنزاىة (عابس الكجو)كاالسترساؿ بحضرة الصبي، غير 
(. 305، ص1993صبح، )
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يبلحظ مما سبؽ إف ابف سينا قد تطرؽ إلى آداب لـ يتطرؽ إلييا مف سبقو كالبعد عف إثارة 
أما مف ناحية أخرل فأنو . السخرية كالتزاـ الرصانة في التدريس كالرزانة كمحاسبة النفس ىذا مف ناحية

يمتقي مع القابسي في اعتبار العبادات مف األخبلؽ، فالقابسي دعا المعمـ إلى فضائؿ منيا الصبلة 
كالطيارة كابف سينا اشترط عمى المعمـ أف يككف ذا ديف يخاؼ اهلل حيث يتفؽ ىذا مع ما ذىب إليو 

. الغزالي كاآلجرم في السابؽ كىذا يدؿ عمى أف مصدرىا في األخبلؽ كاحد كىك الديف الحنيؼ
 

كاعمـ أييا األخ أف مف "اشترط إخكاف الصفا في المعمـ الذكاء كالخمؽ كالمكضكعية فقالكا 
سعادتؾ أيضان أف يتفؽ لؾ معمـ ذكي جيد الطبع، حسف الخمؽ، صافي الذىف، محب لمعمـ، طالب 

ليس في كسع كؿ إنساف "كقاؿ أيضان إخكاف الصفا ". لمحؽ، غير متعصب لرأم مذىب مف المذاىب
معرفة العمـك في أكؿ مرتباتو كمف أجؿ ىذا يحتاج كؿ إنساف إلى معمـ أك مؤدب أك أستاذ في تعممو 

فكاف أكؿ شرط اشترطكه في المعمـ ىك اكتماؿ شخصيتو عمميا " كتخمقو كأقاكيمو كاعتقاده كصنائعو
(. 114، ص1997رضا، )كأخبلقيان كمسمكيان 

 
كقد أكجز محمد بف عمراف المزرباني ىذه اآلداب كخصاؿ يجب أف تتكافر في كؿ مف المعمـ 

ف : "كالمتعمـ، فقاؿ إذا كانت في العالـ خصاؿ أربع كفي المتعمـ خصاؿ أربع اتفؽ أمرىما كتـ، كا 
نقصت مف كاحد منيما خصمة لـ يتـ أمرىما، فأما المكاتي في العالـ فالعقؿ، كالصبر، كالرفؽ، 

ألف العالـ إذا لـ يحسف تدبير . كأما المكاتي في المتعمـ، فالعقؿ، كالحرص، كالفراغ، كالحفظ... كالبذؿ
ف لـ يبذؿ  ف لـ يرفؽ بو بغض إليو العمـ، كا  ف لـ يكف لو صبر ممو، كا  المتعمـ بعقمو خمط عميو أمره، كا 

ف لـ يفرغ قمبو لمعمـ لـ يعقؿ . لو عممو لـ ينتفع بو كأما المتعمـ ف نو إف لـ يكف لو حرص لـ يتعمـ، كا 
ذا ساء حفظو كاف ما يككف منيما مثؿ الكتابة عمى الماء -22، ص1999النجار، )" عف معممو، كا 

23 .)
 

أف يككف المعمـ صالحان في نفسو، مصمحان لغيره، : "أما العالـ محمد بف عمي الشككاني، فيرل
ككذلؾ يشاطره الرأم اإلماـ الغزالي في ىذا الجانب " متمسكان بطاعة اهلل تعالى قكيان في دينو كبدنو

النجار، )" أف يككف المعمـ طاىر القمب كالمساف، كأف يككف نظيفان عف الغيبة، كعدالن في الديف: "فيقكؿ
(. 24، ص1999

 
إلى أىمية التراث اإلسبلمي في مجاؿ األخبلؽ كآداب السمكؾ يمثؿ  (2003)كيشير مراد 

ثركة ضخمة، ال تقدر بثمف، كينبغي تكريس الجيكد البحثية لدراسة ىذا الكـ اليائؿ، كالعمؿ عمى 
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إظياره إلى النكر، كاالستفادة منو، في مجاؿ التربية كالتعميـ، كبناء منيج أخبلقي كتربكم أصيؿ يستمد 
. مادتو مف ىذا التراث الذم تركو لنا عمماء المسمميف

 
بعد استعراض آراء العمماء األجبلء كالمفكريف األفاضؿ التي ارتأكىا في القركف الماضية 
حكؿ الفضائؿ كالتكجييات األخبلقية التي ينبغي أف يتحمى بيا المعمـ أثناء ممارستو لمينتو كفي 
عبلقتو مع اآلخريف، سكاء أكانت عبلقتو مع الطمبة، أك مع المينة نفسيا، أك مع الزمبلء، أك مع 

الدرس، أك مع المجتمع المحمي، أك مع العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة، كيتضح أف ىذه الفضائؿ 
كالتكجييات األخبلقية ىي التربية الحديثة، بعد أف أجرل التربكيكف الجدد عمييا بعض التغير كاإلضافة 
كىذا يعكد إلى ابتعاد المسمميف عف دينيـ كتجاىميـ لتراثيـ العريؽ كما كتبو أجدادىـ، في الكقت التي 

أخذ عنا الغرب الحضارة، بما فييا التربية، كنسبكىا ألنفسيـ فأعجب بيا المسممكف كتناقمكىا، كفي 
.  شٌتى مجاالتيا، فأصبحت التربية اإلسبلمية مجرد تراث يحتفظ بو في المتاحؼ كالمكتبات

 
: األخالق في الفكر الغربي

 
نجد أف ظاىرة األخبلؽ قد نمت كتطكرت عبر التاريخ، كقاـ المفكركف كخاصة الفبلسفة 

نما ىي كحي "بتناكليا عمى أنيا أساس االجتماع البشرم كجكىره ك أنيا ليست كليدة األىكاء، كا 
، 1954مكسى، )" الضمائر كالعقكؿ السامية، كأنيا قكانيف عامة لمناس جميعان خالدة عمى األجياؿ

(. 39ص
: األخالق اليونانية

 
لقد انقسمت ىذه المرحمة إلى ثبلث فترات، شكمت في مجمكعيا نظرة متكاممة لؤلخبلؽ، 

كىذه . كتبلحمت ىذه األخيرة لتعطي ىيكبلن قائمان بذاتو، مف القكاعد كالقيـ االجتماعية كاألخبلقية
: الفترات ىي

 
: مثميا كل من: الفترة األولى

 
فقد كانت الطريقة التي أسسيا فيثاغكرس تجمع بيف حياة التقشؼ كالرياضة الركحية : فيثاغكرس .ُ

كالفكر الرياضي، ككانت عقيدة التناسخ ىي محكر تعاليـ فيثاغكرس، كعمييا تدكر مجاىدات 
الفيثاغكرييف كطقكسيـ الدينية كمبادؤىـ األخبلقية فالعمـ ىك الصكرة المثمى لمتطير كالرجؿ الذم 
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كىكذا . ييب نفسو لمعمـ ىك المحب لمحكمة كىك الفيمسكؼ الذم حرر نفسو مف عجمة الميبلد
ينجح فيثاغكرس في الربط بيف تعاليمو الدينية كاتجاىو العممي، ككاف اىتمامو مكجيان نحك 

 (.1973أبك رياف، )الرياضيات 

 

مؤسس القانكف األخبلقي عمى العقؿ كالطبيعة كطاعة اآللية، فعمى المرء أف يككف : ىيراقميطس .ِ
 (. 305، ص1982نصار، )صاحب سمكؾ متفؽ مع قانكف التغير العاـ 

 
كمف آرائو أف مصمحة المجمكع تقكـ عمى إتباع القانكف، رغـ أنو كاف يعارض الديمقراطية 

كيرل تغميب اإلرادة الفردية عمى رأم المجمكع، كيرل أيضان أف المعرفة اإلنسانية قاصرة كمحدكدة كأنيا 
الكحدة المطمقة : نسبية، كلـ يستثف القيـ األخبلقية مف ىذا الحكـ، كتقـك فمسفتو عمى خمسة مبادئ ىي

لمكجكد، كالتغير األزلي، كالقانكف العاـ الذم ينتظـ العالـ كظكاىره المتغيرة، كالصراع الدائـ بيف 
(.  73، ص1973أبك رياف، )المكجكدات، كاألدكار البلمتناىية التي تتعاقب عمى الكجكد 

 

أمضى معظـ حياتو في الدراسة كالكتابة كالتعميـ في المدرسة، ككاف لو آراء في : ديمكقريطس .ّ
 (.92، ص1973أبك رياف، )األخبلؽ كعف اآللية كلكف أىـ ما عرؼ عنو ىك نظريتو الذرية 

 
إلى أف الفمسفة المادية تنكر الركح كتعتبر النفس كالفكر كالعقؿ  (1985)كيشير المميجي 
.  كالشعكر أعراضان لممادة

ال يقر في الكجكد إال بما ىك مادم، كعمى اإلنساف أف ينظر إلى األشياء نظرة نفعية بما ذلؾ 
األخبلؽ، كأف الخير األسمى يككف في السركر كاالنشراح، عف طريؽ النظر في مصدر خارجي، كدكر 

(. 1982نصار، )العقؿ ىك اختيار أفضؿ المذات 
 

مف مبادئ مفكرم ىذه المرحمة، االحتراـ كتحمؿ المسؤكلية، كمكانة العقؿ، احتراـ اآللية 
. كخضكع السمكؾ لمقانكف االجتماعي كالطبيعي المادم

 
: تزعميا كل من: الفترة الثانية

 
:  سقراط
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كأيضان " الفضيمة معرفة كالرذيمة جيؿ: "يعد المؤسس األكؿ لؤلخبلؽ العقمية حيث قاؿ
الفضيمة رفيقو الحكمة حيث أعاد لؤلخبلؽ اعتبارىا كنادل بالسعادة كغاية لؤلفعاؿ اإلنسانية، التي 
تتحقؽ بسيطرة العقؿ عمى الشيكات، كرد اإلنساف إلى حياة االعتداؿ، فالعمـ عنده كسيمو لتحقيؽ 

الفضيمة كطريقة لتطيير النفس، فاألخبلؽ مبنية عمى المعرفة ألف الفضيمة تقكـ عمى العمـ، كىي نفعية 
مادية، حددت األخبلؽ بطريقة عممية، كتؤمف بمحاسبة النفس، كي يككف اإلنساف أكثر كاقعية 

(. 21-17، ص1979التكريتي، )
 

أف أفكار سقراط كتتمثؿ في اعتماد الفضائؿ الخمقية عمى أربع قكاعد  (1985)كيرل المميجي 
 .معرفة النفس، العمـ، القناعة، العمؿ: أساسية ىي
 

فالسعادة عند سقراط ليست في ىذه الدنيا، كلكنيا في عالـ عقمي ال يمكف التسميـ بكجكده إال 
أبك )إذا سممنا بخمكد الركح، كقد أنفؽ سقراط أيامو في تعميـ مكاطنيو بدكف أف يتقاضى عمى ذلؾ أجران 

(.  1973رياف، 
 

رشادىـ إلى الحقيقة ال عف طريؽ  إذ يستيدؼ منيج سقراط تعميـ تبلميذتو العدالة، كا 
المحاكاة، بؿ بطريؽ التأمؿ كالبحث كتجاكز العالـ الحسي الناقص كاالنتقاؿ إلى العالـ المعقكؿ الكامؿ 

. (الشرقاكم، بدكف تاريخ)
 

: أفالطون
 

فالسمكؾ األخبلقي عند أفبلطكف قائـ عمى المعرفة، كليس الشر  (1973)كيرل أبك رياف 
الحكمة كالشجاعة كالعفة : سكل خطأ يمكف إصبلحو بالتربية كالتعميـ، كمف ثـ ف ف الفضائؿ عنده ىي

. كالعدالة فأسمى الممذات كأكثرىا دكاما ىي فضيمة العقؿ أم الحكمة كفييا يكمف خير اإلنساف كسعادتو
فاألخبلؽ عند أفبلطكف تنتيي إلى نكع مف الزىد كالنسؾ فتنعت الفنكف بالشر كتتجو إلى ممارسة حياة 

.  الحكمة كىي أسمى الفضائؿ
 

كيشير أفبلطكف أف التربية ىي عممية تدريب لؤلخبلؽ لدل األفراد حتى ينمك لدييـ الشعكر 
بركح الجماعة كالكالء لمدكلة، كالتفكير المستقؿ المبدع كينبغي االىتماـ بعالـ القيـ الركحية كالمثؿ العميا 
ألنيا حقائؽ خالدة كتتمثؿ في الخير كالجماؿ كالحؽ كالديف كاألخبلؽ، كتعتبر حياة التفكير كالتأمؿ ىي 
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جرادات )المثؿ األعمى لمحياة اإلنسانية، أما النشاط العممي الذم يقكـ بو اإلنساف فيك أقؿ مرتبة 
(. 1983كآخركف، 

 
: أرسطو

 
الجانب : كقد اعتبر أرسطك أف األخبلؽ ىي الفضيمة كأف ىذه الفضيمة ليا جانباف ىما

أما الناحية الخمقية . العقمي، كالجانب الخمقي، كيمكف تحصيؿ الجانب العقمي منيا بكاسطة التعمـ
السمككية فيتـ التكصؿ إلييا عف طريؽ التعكد، كأكد عمى أف الفضيمة تعني الصفات اليامة في نظره 

(. 1986المصرم، )الصدؽ، كاألمانة، كالعفة، كالعدالة، كاإلخبلص : كىي
 

عقيدة : كالمتمعف في فمسفة أرسطك يجدىا تتعارض بصفة جكىرية مع تعاليـ اإلسبلـ كىي
فمـ يعنى أرسطك كثيران بمعرفة اهلل، كلـ "اإليماف باهلل تعالى، كالصمة بيف اهلل كالعالـ، كخمكد النفس، 

يعكؿ عميو في قكانينو األخبلقية كالسياسية، ككأنما شغؿ بالعالـ الحسي كحده دكف أف يفكر في قكة 
خارجة تدبره، بعد أف استكممت الطبيعة كسائميا كنظميا، انتيى بيا المطاؼ إلى محرؾ يحرؾ غيره كال 

كيمكننا أف نقكؿ إف ىذا المحرؾ ىك اإللو عنده، كال يذكر مف صفاتو . يتحرؾ ىك، فيك محرؾ ساكف
(. 1991حممي، )" إال أنو عقؿ دائـ التفكير، كتفكيره منصب عمى ذاتو

 
ف ذا " إذا تعدل خمؽ امرئ حده فميقكمو بالميؿ إلى ضده: "كاف أرسطك يقكؿ في عبلج الخمؽ

"  أحس مف نفسو ب فراط في نكع مف الشيكات فميضعؼ ىذا الميؿ بشيء مف الزىد
(. 66، ص 1969أميف، )

 
كما أنو أكلى التربية الخمقية عناية خاصة ألنو كاف يعتقد بأف كماؿ اإلنساف كخيره المطمؽ 
يحقؽ السعادة، كىذه السعادة يمكف بمكغيا عف طريؽ قياـ الفرد بأعمالو عمى أكمؿ كجو، كما اىتـ 

(. 1983جرادات كآخركف، )أرسطك بتدريب العقؿ كتنميتو عف طريؽ تعميـ النحك كالمنطؽ 
 

كيذىب أرسطك إلى أف األخبلؽ ىي التي تنظـ الحياة الفردية، كما تنظـ الحياة في المجتمع 
كبذلؾ جعؿ األخبلؽ عممان سياسيان، فكما ىي سياسة لمنفس فيي سياسة لممجتمع، كما أف الدكلة ىي 

التي تسكس المجتمع أقدر مف الفرد في تحقيؽ األمف لما ليا مف قكة قير كسمطة عمى األفراد 
. (الشرقاكم، بدكف تاريخ)
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كالفضائؿ األخبلقية ال تسمى عنده فضائؿ أخبلقية إال إذا كانت عادات مستمرة عمى أف 

أبرزىا ما يميز فمسفتو األخبلقية ىك فكرتو عف الكسط العدؿ، فجميع الفضائؿ األخبلقية ال تعدك أف 
(. 1985المميجي، )تككف أكساط األمكر

 
كاختمؼ أرسطك مع سقراط كأفبلطكف في أنو جعؿ األخبلؽ عمما عمميا ييدؼ إلى غاية يكد 

لذلؾ رأل أرسطك أف غاية الحياة ىي الخير األقصى إلسعاد اإلنساف، كأنكر المذات الفردية . تحقيقيا
. األنانية، فالفعؿ الخمقي ال يككف خيران ألنو يحقؽ لذة أك منفعة، بؿ ألنو خير كفضيمة

 
أف مف المسائؿ التي خالؼ أفبلطكف أستاذه سقراط فييا مسألة  (1985)كيشير المميجي 

الصمة بيف الفضيمة كالعمـ فقد أنكرىا أفبلطكف كرأل أف العمـ ينتقؿ مف عقؿ إلى عقؿ عف طريؽ 
 ىك الذم يصير الرجؿ – في رأل أفبلطكف –البراىيف كاألدلة كليست الفضيمة كذلؾ، فميس العمـ إذف 

نما الفضيمة ترجع إلى الياـ كبصيرة يشكبيا قبس مف التحمس الديني . فاضبل، كا 
 

جمعت أربعة مدارس كاتجاىات مختمفة خاصة في مكقفيا مف األخبلؽ كمكضكع، : الفترة الثالثة
 : كىذه التيارات الفكرية ىي. حيكم، ككمنيج حياتي

 
  :القورينائية

 
مؤسسيا أرستبكس القكرينائي مارىسى مينة التعميـ، كترتبط الحياة عندىا بالحاضر المكجكد، 
أم الرضى بما ىك كائف، دكف االلتفات إلى الماضي أك األمؿ في المستقبؿ، كترل أف الحياة صراع 
ضد الشيكات التي يجب احتقارىا لبمكغ الفضيمة، بالحصكؿ عمى المذة مف األشياء المتكفرة السيمة 
. المناؿ، أم التي تأتي دكف مشقة أك تعب في اقتنائيا، ألف االنتظار يبعث في النفس السـؤ كالممؿ

السعادة في المذة كالشر في األلـ، فمتكف غايتنا طمب المذة الحاضرة أٌيان كانت، ألف التفكير في "كأف 
(. 103-102، ص1954مكسى، )" المستقبؿ مجمبة لميـ كاأللـ

 
: األبيقورية
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أف االبيقكرية ال تختمؼ عف القكرنيائية، في اليدؼ مف السمكؾ  (1954 )كيرل مكسى 
عطائو األكلكية عند التفكير في المذات كاختيار  المرتكز عمى المذة كاأللـ، غير أنيا ترتكز عمى العقؿ كا 

. أفضميا كأنفعيا
 

كرغـ مادية األبيقكرييف كرغـ أف فمسفتيـ األخبلقية قائمة عمى تحقيؽ المذة لئلنساف ف نو مف 
الجدير بالذكر ىنا أنيـ كانكا يركف أنو طالما أف بعض المذات يعقب ألمان ف نو ال بد مف تنظيـ رغبات 
، كمف ذلؾ تنتج جميع الفضائؿ ف ف صحة البدف كاطمئناف العقؿ ىما أعظـ  اإلنساف في المذة بحـز

(. 1985المميجي، )سعادة في الحياة 
 

 : الكمبية
 

مؤسسيا انتستيف مارس مينة التعميـ، كىذه المدرسة لـ تيتـ بالحياة العممية، كبذلؾ أىمؿ 
أتباعيا كؿ ما يتصؿ بالعمـ، كلـ يعيركا األبحاث العممية أم اىتماـ إال بالقدر الذم تفيد بو في العمؿ 
كمف ثـ فقد احتقركا الفف كالمعرفة كالرياضيات كالعمـ الطبيعي، كميداف األخبلؽ اكتفى انتستيف بأف 

الفضيمة خير ألف مصدرىا الحكمة، ف ف العمؿ كبذؿ المجيكد يعمماف الفضيمة، كالرذيمة شر ألٌف المذة 
(. 1973أبك رياف، )كبالفضيمة نحصؿ عمى السعادة . إذا سيطرت عمى اإلنساف أفسدتو

 
أف أتباع القكرنيائية يتفقكف مع أتباع الكمبييف في احتقارىـ لمثقافة  (1973)كيرل أبك رياف 

العميقة كاكتفائيـ مف المعرفة بالقدر الذم يؤدم إلى المنفعة المباشرة في الحياة العممية، كاألخبلؽ عند 
المدرستيف تتمثؿ مكاقؼ ساذجة سطحية، كالمعرفة عندىـ تقاس بمقياس المنفعة العممية ككاف 

ارستبكس يستعمؿ عقمو كذكاءه كحكمتو، كسيطرتو عمى نفسو لمحد مف جنكف الرغبات لكي يحتفظ 
. بالكرامة كطمأنينة النفس، كيبدم كثيران مف العطؼ كالشفقة عمى الناس

 
 :الرواقية

  
كترل أف العالـ محكـك بقانكف " عش كفؽ الطبيعة: "مؤسسيا زينكف تستند إلى المبدأ القائؿ

عاـ يجب طاعتو، كما يجب أف يككف عمؿ اإلنساف نابع مف نفسو، أم إحبلؿ العقؿ محؿ الشيكات، 
نصار، )كعمى ىذا المخمكؽ أف يرضخ لمبدأ القضاء كالقدر، مع تحمؿ األلـ، كالكؼ عف طمب المذات 

(. 340، ص1982
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 مككنة مف – في الركاقية –إلى أف الطبيعة اإلنسانية الفردية  (بدكف تاريخ)كيرل الشرقاكم 

جزئيف، الجسـ كالركح كتقكـ عمى ممارسة الفضيمة، مثؿ الحب كالتسامح كاألخبلؽ، فيي تريد مف 
اإلنساف أف يجعؿ رغباتو حسب الظركؼ، ف ف لـ يستطع فعميو أف يجعؿ الظركؼ تبعان لرغباتو، كبيذا 

المنطؽ ال تكصمنا إلى الفضيمة كالسعادة ألنيا تدعى في نظره ضيقة، إف الحكيـ ال يرغب إال فيما 
يخضع إلدارتو كال يعمؿ إال ما يستطيع فعمو بقدرتو، كىذا المكقؼ غريب حقان بؿ فيو استحالة لمتطبيؽ 

. في السمكؾ العممي
 

أف الكمبية اقتربت مف الركاقية بعد أف أغفمت الركاقية الجانب  (1973)كيشير أبك رياف 
. العممي مف آرائيا كاحتفظت بالجانب العممي الذم استعارتو مف الكمبييف

 
عمى الفمسفة األخبلقية القديمة لدل اليكناف، كأكؿ ما نبلحظو أف  (1985)كيعقب المميجي 

المبادئ األخبلقية التي حممتيا فمسفتيـ لـ تستند إلى ديف سماكم كرغـ ذلؾ نجد البعض منيـ قد دعكا 
ف دؿ ىذا عمى شيء ف نما يدؿ عمى أف األدياف  لى الزىد كالقناعة كا  الناس إلى التمسؾ بالقيـ الخمقية كا 
السماكية تتفؽ مع الفطرة اإلنسانية فقد اىتدل الفبلسفة بفطرتيـ إلى عديد مف المبادئ التي جاءت بيا 

. أدياف السماء، ألف الغاية مف الحياة ىي تحقيؽ المذة لئلنساف
 

كعمكمان تعتبر األخبلؽ عند اليكناف، بأنيا تميزت بنكع مف التحيز كالصراع في المكاقؼ التي 
ارتكزت عمى المذة، سكاء كانت داخمية نفسية أك خارجية أم جسدية تخضع في نفس الكقت إلى الكاقع 

. الطبيعي كالمحيط االجتماعي كما يحدثو العقؿ مف عمميات مميزة في ىذا الشأف
 

:  األخالق في العصور الوسطى
 

اتجيت األخبلؽ في ىذه المرحمة إلى العقؿ كالقمب لتخاطبيما كقامت عمى الديف كالكتب 
: السماكية التالية

 
  :األخالق المسيحية
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إنيا المكاعظ كالتكجييات الكاردة في اإلنجيؿ تخاطب القمب مباشرة، ألٌف السعادة ال تكمف في 
نما في المممكة العمكية، عف طريؽ التجرد مف العالـ المادم كما جاء بيا المسيح  العالـ الدنيكم، كا 

عميو السبلـ، كعندما امتزجت بأفكار البشر تمثمت في مكقؼ المسيحييف مف األخبلؽ، كمنيـ طائفة 
(. 1982نصار، )محافظة عمى النص، كطائفة المتحرريف الذيف صبغكا األخبلؽ بالصبغة العقمية 

 
كالعمؿ الخمقي ىك تحقيؽ . أف المسيحية ليست شريعة بؿ ىي ركح (1995 )كيشير نجار

دعكة اهلل إلى اإلنساف لينمك في الكياف كيصير عمى مثاؿ اهلل، كمف مظاىر األخبلؽ المحبة كالفرح 
كالسبلـ، كالصبر كالمطؼ كالعدالة كالحرية كاألخكة ككـر األخبلؽ، كاإليماف كالكداعة كالعفاؼ، كعدـ 

كالرغبة . مقابمة الشر بمثمو كالتمسؾ بالطيارة، طيارة النفس كالركح كىي األساس في التشريع اإلسبلمي
في االعتراؼ بحقكؽ اهلل كالطاعة ألكامره ىي نفسيا عند المسمميف كالمسيحييف، ككذلؾ الصبلة 

ف اختمفت طرؽ تطبيقيا كلكف جكىرىا كاحد، كىك االتحاد باهلل كالتجرد عف المذات  كالصدقة كالصكـ كا 
األنانية كعف الطمع، كعف الشيكة المضرة، ككذلؾ في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، 

بغير إيماف ال يستطيع أحد أف يرضي اهلل فالجماعة المسيحية "فالمسيحيكف يقكلكف، كما يؤكد اإلسبلـ 
إف قاؿ أحد إني أحب اهلل كىك مبغض ألخيو، فيك كاذب، ألف مف ال "تزعـ منذ عشريف قرنان تقريبان أنو 

اْعَمُموْا َفَسَيَرى الّمُو كجاء في القرآف " يحب أخاه الذم يراه كيؼ يستطيع أف يحب اهلل الذم ال يراه
[. 105آية : التكبة] َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ 

 
  :األخالق في اإلسالم

 
ليا قكة ركحية كبرل تعمك باإلنساف كتسمك بو نحك المثؿ العميا مف خبلؿ كعي بضركرة 

فالتربية اإلسبلمية . األخبلؽ، كقد جاء رسكؿ الحرية اإلنسانية ليتـ مكاـر األخبلؽ فقد كاف خمقو القرآف
تيتـ باإلنساف بشكؿ متكامؿ كمتكازف، فيي تربية عقمية كجسمية كخمقية كركحية كانفعالية كاجتماعية 

جرادات )كفي النياية تيدؼ إلى إعداد اإلنساف الصالح المؤمف، كتقكـ عمى الحكمة كالمكعظة الحسنة 
(.  1983كآخركف، 

 
: األخالق في العصر الحديث

 
كاف عصر النيضة إرىاصان لتحكالت جبارة في العمكـ كالفنكف كاآلداب، فحكؿ نظر المفكريف 

كالعمماء مف الكجية المرتبطة بالديف إلى كجية نظر تمجد العقؿ كتعمي مف شأنو، كتضع العقؿ 
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االتجاه الحدسي ارتكز عمى العقؿ كأمف أنصاره : األكركبي خبلؿ القرف التاسع عشر أماـ اتجاىيف
 كراء – الميتافيزيقية –كما تكجد الميايا الكمية الثابتة . بكجكد قيـ عميا ثابتة كراء تصرؼ األشخاص

كيمكف لمعقؿ أف يحكـ عمى سمكؾ اإلنساف مف خبلؿ اىتدائو لمقكاعد، . التغيرات الككنية الظاىرة لمعياف
تكماس ىكبز، باإلضافة إلى بركز االتجاه : أما االتجاه الثاني فتزعمو. كتزعـ ىذا االتجاه ديكارت
(. 1982نصار، )الكضعي، كاالتجاه المثالي 

 
إننا نتصرؼ بالطريقة التي نتصرؼ عمييا سعيان كراء : كلقد ذىب الفيمسكؼ ىكبز إلى القكؿ

تكؽ، )كىذا القكؿ فيما بعد ظير كاضحان عند فركيد كالذم سماه بمبدأ الييدكنية . المذة كتجنبان لؤللـ
2003 .)

 
كتمخصت أخبلؽ ىذه المرحمة في الرؤية المرتكزة أساسان عمى العقؿ، الذم يرسـ الطريؽ نحك 

بمكغ الفضائؿ، باعتباره مقياس األشياء في معرفة الخير كالشر، كتمييز السمكؾ النافع مف الٌضار، 
حتى تصبح األخبلؽ كاقعان ممارسان في حياة الجماعات ألف الجماعة ىي أساس الكقائع األخبلقية، لذا 

(. 1983زقزكؽ، )يجب مبلحظتيا كدراستيا 
 

كمف السمات المميزة لمتربية في العصر الحديث أنيا تربية ذات ىدؼ فردم يتمثؿ في 
االىتماـ بالفرد كقدراتو كضركرة مساعدتو عمى النمك العقمي كالجسمي كاالنفعالي، كليا ىدؼ 

جرادات كآخركف، )اجتماعي، كتميزت باىتماماتيا اإلنسانية التي تتعمؽ باإلنساف كمشاعره كلغتو كفنو 
1983 .)

 
: (المذىب الماركسي)األخالق الشيوعية 

 
اعتبار الديف افيكنان لمشعكب يجب تخميص المجتمعات : كمف أبرز مخرجات الفكر الشيكعي

مف ركائزه كنظمو، كمعاممة الديف كاألخبلؽ كالبناء األسرم قيما برجكازية مف منطمؽ السعي الستئصاؿ 
مصادر الممكية الفردية، كمف ثـ تكظيؼ جميع العمـك الطبيعية كاإلنسانية لصالح النظرة المادية، كيرل 
ماركس أف نكع اإلنتاج لمحياة المادية، يكٌيؼ عممية الكجكد االجتماعي كالسياسي كالركحي في الجممة، 

فضمير الناس ال يحدد كيانيـ االجتماعي، بؿ العكس، كتكبيؿ حركة المجتمعات بغرض الحتميات 
فالمصمحة االقتصادية ىي التي . التاريخية، كتبني اتجاه الصراع بيف الطبقات مف منطمؽ اقتصادم

تكلد األخبلؽ، كتقـك عمى حمايتيا باسـ المثؿ األخبلقية، كتبسيط النظرة إلى المجتمع كتاريخو 
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كمستقبمو مف خبلؿ القكؿ بكاحدية الثأتر لمعامؿ االقتصادم، كتجسيد حركة العقؿ كالعمـ بتفسيرات 
حياء النزعات اإللحادية في العقيدة كاألدب كالفمسفة،  كاقتراحات كاقع القرف التاسع عشر الميبلدم كا 
كمحاكلة إفراغ الفترة التاريخية اإلسبلمية مف العطاء الحضارم كالعممي لغرض ترسيخ أغمكطة نسب 

(. 1987باعباد، )التخمؼ لئلسبلـ 
 

إف الشيكعييف ال يبشركف بأية أخبلقية عمى : إلى قكؿ ماركس (1984)كيشير أكعشت 
 ػ كىنا يقر ماركس عمى فاإلطبلؽ، كال يضعكف لمناس أمران خمقيان ػ أحبكا بعضكـ بعضان ال تككنكا أنانيي

أف الشيكعية ال تنادم باألخبلؽ، كال تأمر الناس بيا عمى اإلطبلؽ، فالناس أحرار في أعماليـ 
. كتصرفاتيـ في الحياة كال أحد يمكنو أف يفرض عمييـ ذلؾ

 
: األخالق المبيرالية البراجماتية

 
لكننا . تنفي ىذه المدرسة بزعامة كلياـ جيمس أم كجكد لؤلخبلؽ في المجتمع بصفة مطمقة

إف اإلنساف ىك : ال نممس بؿ نحس بكجكد بعض المعايير الخمقية في ضمائرنا كبصكرة نسبية كيقكؿ
الخالؽ الكحيد لمقيـ في ىذا العالـ، كليس لؤلشياء مف قيمة خمقية إال باعتباره ىك، كأف المعيار الحؽ 

كيرل جكف ديكم أف كظيفة األخبلؽ الجكىرية تنحصر في تبياف الثغرات . ما يعتقده الرأم العاـ
(. 1984أكعشت، )كالصعكبات التي تعترضنا نحك تحقيؽ الخير األسمى 

إىماؿ الجكانب اإليمانية كالركحية كاألخبلقية، : كمف أبرز مخرجات الفكر البراجماتي
العممانية كالتي تعنى البلدبنيو، كاألخذ بمقضيات فكرة فصؿ الديف عف الدكلة، كفصؿ العمـ عف الديف، 
كاالنشطارية في التعامؿ مع المعرفة كالعمكـ، كاألنانية كانعكاس لمفمسفة الرأسمالية المتمحكرة حكؿ الفرد 

كالنسبية في التعامؿ مع الفكر كالعقيدة كالقيـ كاألخبلؽ كمع النفس اإلنسانية كفي تفسير الظكاىر 
االجتماعية، كاستغبلؿ فكرة التطكر البيكلكجي لتحطيـ البناء العقائدم كالقيمي كاألخبلقي، كالفركيدية 

في التعامؿ مع النفس اإلنسانية، كفي تفسير الظكاىر االجتماعية، كالتعامؿ مع الديف كالمبادئ كأدكات 
(. 1987باٌعباد، )إشباع نفسي كاجتماعي بمقاييس كمحكات غير ثابتة 

 
: األخالق الوجودية
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يقكـ ىذا المذىب عمى مبدئي اإللحاد كالحرية، كأف اإلنساف يصنع كجكده بنفسو، كيفسر 
األشياء مف حكلو كما يشاء، كيرل جكف بكؿ سارتر أف اإلنساف ىك الذم يصنع نفسو كيربييا 

(. 1982نصار، )كيتصكرىا حتى بعد المكت 
 

كيعطى سارتر أىمية قصكل لمبدأ حرية اإلرادة كيعدىا المبدأ األكؿ مف مبادئ الكجكدية، 
ليس اإلنساف إال بحريتو، فالحرية : "إنو يقكؿ. كأنيا السمة المميزة لمبشر عف سائر المخمكقات األخرل

يصبح اعتبارىا تعريفان لئلنساف، ف ذا أردنا أف نجعؿ حريتنا ىدفان نسعى إليو، ال يسعنا إال أف تعتبر 
كعامؿ الخمؽ كاالختراع ىذا، ىك : "كيقكؿ أيضان " حرية اآلخريف ىدفان ىك اآلخر نسعى إلى تحقيقو

الصفة البارزة في ميداف األخبلؽ، إف اإلنساف يختار أخبلقو قبؿ أف يتـ تككينو، بؿ كائف يتككف 
كبيذا فيك يقر بأسبقية األخبلؽ عف اإلنساف، فمنذ كالدتو كىك " باختيار نكع أخبلقة بضغط مف المحيط

يعمؿ تحديد معاييره األخبلقية داخؿ المجتمع، كبذلؾ يصؿ في النياية، إلى بناء نسؽ قيمي خالص 
(. 1984أكعشت، )كمتميز بو 
 

التشكيؾ في العقائد : "أف مف أبرز مخرجات الفكر الكجكدم (1983 )كيرل باٌعباد 
كاألخبلؽ كالقيـ، كالمغاالة في مفيـك حرية االختيار، كتقديـ الكجكد عمى الماىية، كىك رفض لمقكاعد 

". المحددة لمسمكؾ اإلنساني، كتأصيؿ سمكؾ القمؽ، كالحيرة، كالضياع، كتمزيؽ التماسؾ االجتماعي
بالصرامة "أما مكطف الضعؼ القاتؿ في الكجكدية ف نيا ضحت بالعقؿ المكضكعي، كأيضان 

حممي، )" فتكىمت أف التاريخ مف صنع كانبثاؽ المشركعات الحرة فقط. العممية كبالنظـ المكركثة
(. 329، ص1991

 
ليس اليدؼ مف ىذا الفصؿ جمع ألفكار القدامى كالمحدثيف، بؿ تككيف نظرة مختصرة عف 
الظاىرة األخبلقية، أم الجانب الركحي لؤلمـ كالشعكب التي سبقتنا، لتقصي الدكر الذم قامت بو 

. األخبلؽ في الحياة االجتماعية ليـ
 

كقد أبرزت ىذه الدراسة أف الفكر التربكم فكر متكامؿ أصيؿ، مبني عمى أصكؿ ثابتة، كأف 
الفكر التربكم المعاصر مثؿ الرأسمالي كالشيكعي ال يصمح تطبيقو في الببلد العربية اإلسبلمية، كيعد 

ذلؾ سببا كاضحا فيما تعانيو ىذه الدكؿ مف األزمات في الفكر التربكم نظران لغياب الفكر التربكم 
. اإلسبلمي عف مجاؿ التربية
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: الدراسات السابقة
 

لقد قامت الباحثة بمسح شامؿ لمدراسات كاألبحاث العربية المتكفرة في جامعة القدس كجامعة 
بيرزيت كجامعة النجاح الكطنية، كالمكتبات العامة كمكتبات األسكاؽ كالمساجد، كمركز القطاف لمبحث 
كالتطكير التربكم، ككذلؾ استعانت الباحثة بممخصات رسائؿ الماجستير في الجامعة األردنية كجامعة 

( Eric)اليرمكؾ كحصمت عمى رسائؿ ذات صمة في مكضكع الدراسة، ككذلؾ استعانت بخدمة 
كاالنترنت كلـ تجد الباحثة أم دراسة أجنبية تتناكؿ ىذا المكضكع بشكؿ مباشر، كلكف استفادت الباحثة 

. مف بعضيا
 

 :الدراسات العربية
 

بدراسة ىدفت إلى معرفة كاقع أخبلقيات العمؿ اإلدارم لدل مديرم  (2003)كقاـ طرخاف 
كمديرات مدارس ككالة الغكث في األردف كعبلقتو بسمككيـ القيادم، كقد حاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف 

: األسئمة التالية
ما كاقع أخبلقيات العمؿ اإلدارم لدل مديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث في األردف؟  .ُ
 ما السمكؾ القيادم المتبع لدل مديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث في األردف؟ .ِ

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أخبلقيات العمؿ اإلدارم لدل مديرم كمديرات مدارس  .ّ
ككالة الغكث في األردف كبيف السمكؾ القيادم المتبع لدييـ تعزل إلى الخبرة، المؤىؿ العممي، 

 406كالجنس، كتككف مجتمع البحث مف جميع معممي كمعممات مدارس ككالة الغكث كعددىـ 
كقد . ، اختيركا بالطريقة العشكائية الطبقية%10معممان كمعممة، في حيف تككنت عينة البحث مف 

أداة أخبلقيات العمؿ اإلدارم، كأداة السمكؾ القيادم، كتـ التأكد مف : استخداـ الباحث أداتيف ىما
ضافات  صدقيما كذلؾ عف طريؽ عرضيما عمى لجنة مف المختصيف، كطمب منيـ تعديؿ كا 

كحذؼ الفقرات التي تحتاج إلى ذلؾ كتـ التأكد مف ثبات أداتي البحث عف طريؽ تطبيقيما عمى 
عادة  عينة استطبلعية مف خارج العينة مككنة مف ثبلثيف معممان كمعممة مف مدارس ككالة الغكث كا 

التطبيؽ بعد مركر أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ، إذ بمغ معامؿ الثبات ألداة أخبلقيات العمؿ 
كىما درجتاف عاليتاف  (0.86)كبمغ معامؿ الثبات ألداة السمكؾ القيادم  (0.87)اإلدارم 

. كمناسبتاف لتحقيؽ أغراض ىذا البحث
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تـ تحميؿ البيانات باستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالتكزيعات التكرارية 
وقد توصل الباحث إلى النتائج ثـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم كاختبار شفيو لممقارنات البعدية، 

: ااتية
إف مديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث في األردف يعتمدكف في سمككيـ اإلدارم عمى المعايير  .ُ

األخبلقية التالية عبلقة المدير بالمعمميف، بالمينة نفسيا، بالقكانيف كاألنظمة المدرسية، بالمجتمع 
. المحمي، بالطمبة لدرجة تأثيرىا في سمككيـ

: إف مديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث في األردف يعتمدكف في سمككيـ القيادم المعايير اآلتية .ِ
االعتبارية، االتصاؿ، العمؿ، المدير، كصناعة القرار، استخداـ المدير السمطة لدرجة تأثيرىا في 

 .سمككيـ

 .أف ىناؾ فركقان لصالح اإلناث، فيما يتعمؽ بااللتزاـ بأخبلقيات العمؿ اإلدارم .ّ

 .أف ىناؾ فركقان ألثر الخبرة لصالح ذكم الخبرات الطكيمة .ْ

 .أف ىناؾ فركقان ألثر المؤىؿ العممي لصالح حممة الماجستير فما فكؽ .ٓ

 
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الممارسات الديمقراطية لمتعميـ مف  (2003)كقاـ الحجار 

، كمف أجؿ (الجنس كالمستكل كالكمية)كجية نظر طمبة جامعة األقصى بغزة كعبلقتو ببعض المتغيرات 
ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي باالعتماد عمى أداة االستبانة التي تـ التأكد مف صدقيا 

 –طالبان كطالبة مف جامعة األقصى  (520)قبؿ تطبيقيا عمى عينة عشكائية طبقية مف الطمبة قدرىا 
 أف مستكل ممارسات ديمقراطية التعميـ في الجامعة يعتبر متكسطان بشكؿ وبينت نتائج الدراسة. غزة

في تقديرىـ  (0.05)عاـ كفي كؿ مجاؿ عمى حدة، ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 
لمستكل الممارسات الديمكقراطية بشكؿ عاـ يعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر، كعدـ كجكد ىذه 

. الفركؽ طبقان لمتغيرات الكمية كالمستكل الدراسي
 

بضركرة التزاـ الييئة التدريسية كاإلدارة الجامعية بقيـ التفاعؿ مع الطمبة مف وأوصت الدراسة 
خبلؿ المشاركة الفاعمة كالحرية األكاديمية لمطمبة، كتكفير التسييبلت لقياـ الطمبة بفعالياتيـ بشكؿ حر 

كنزيو، كتضميف المقررات الدراسية لمقيـ الديمكقراطية، كانتقاء أفضؿ العناصر المؤىمة عمميان لمعمؿ 
الجامعي، كااللتزاـ بآداب المينة التي تجعؿ مف األستاذ الجامعي أىبلن لحمؿ الرسالة المقدسة، 

كاالبتعاد عف االنشغاؿ بالتحزبات السياسية أك الدينية منعان لحدكث الصراع كدعما لركح الزمالة، 
شراكيـ في العممية التربكية زالة العكائؽ، كا  : كمشاركتيـ في المناسبات مف أجؿ تكطيد العبلقة بينيـ، كا 
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تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان، مما يعزز عند الطالب الثقة بالنفس كتقدير الذات، كالقدرة عمى التفكير 
.  الخبلؽ كالمبدع، كتدريب الطمبة عمى استخداـ المنيج العممي لحؿ المشكبلت

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة نتيجة تقكيـ أداء أعضاء الييئة التدريسية  (2002)كقامت طكقاف 

مف قبؿ الطمبة في جامعة النجاح الكطنية في محافظة نابمس كما مدل تأثير المتغيرات الديمغرافية 
فقرة  (68)طالبان كطالبة، كقامت الباحثة ب عداد استبانو كتككنت مف  (500)كتككنت العينة مف . فييا

الصفات الشخصية كالعبلقات اإلنسانية، إدارة البيئة التعميمية : مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي
كتـ التأكد مف صدقيا بعرضيا . كالتخطيط لمتدريس، التخصص األكاديمي كالثقافة العامة، كالتقكيـ

 ألفا لبلتساؽ الداخمي –عمى لجنة مف المحكميف، كتـ التأكد مف ثبات األداة باستخداـ معادلة كركنباخ 
 :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية( 0.95)حيث كصؿ ثبات االستبانة إلى 

ما كاقع تقكيـ الطمبة ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة النجاح الكطنية في محافظة نابمس؟  .ُ
 ما مقترحات الطمبة في تقكيميـ ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة النجاح؟ .ِ

ىؿ يختمؼ الطمبة في تقكيميـ ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة النجاح الكطنية تبعان  .ّ
جنس الطالب، الخمفية البيئية، المستكل الدراسي، التخصص، االتجاه السياسي، : لممتغيرات

العبلمة المتكقعة في المساؽ، المعدؿ التراكمي، طبيعة المساؽ، جنس عضك ىيئة التدريس، عمر 
 عضك ىيئة التدريس، الرتبة األكاديمي، سنكات الخبرة؟

 
( t)كقد اعتمدت الباحثة المتكسطات الحسابية كالتكرارات كالنسب المئكية، كاختبار 

لمجمكعتيف مستقمتيف كتحميؿ التبايف األحادم كاختبار شفيو لممقارنات البعدية بيف المتكسطات 
: وقد أظيرت الدراسة النتائج التاليةالحسابية كذلؾ لئلجابة عف أسئمة الدراسة، 

إف درجة تقكيـ أعضاء الييئة التدريسية مف قبؿ الطمبة في جامعة النجاح الكطنية في محافظة  .ُ
. نابمس كانت كبيرة في جميع المجاالت

كجاءت ترتيب المجاالت حسب أىميتيا مف كجية نظر الطمبة في جامعة النجاح الكطنية في  .ِ
الصفات الشخصية كالعبلقات اإلنسانية في المرتبة األكلى، إدارة البيئة : محافظة نابمس كاآلتي

التعميمة كالتخطيط لمتدريس في المرتبة الثانية كالتقكيـ في المرتبة الثالثة كفي الرابعة التخصص 
 .األكاديمي كالثقافة العامة

كفي ضكء النتائج أكصت الباحثة بضركرة إجراء دراسات حكؿ تقكيـ أعضاء الييئة التدريسية في  .ّ
جامعات الضفة األخرل، كفي مختمؼ المراحؿ الدراسية، ككذلؾ تعزيز آراء الطمبة كتشجيعيـ 

. ليبادركا دائما بتكجيو أم نقد بناء لدييـ
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بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر عضك ىيئة التدريس في  (2001)كقاـ الحيارم 

الجامعات األردنية في مكاجية الحاجات المستقبمية لممجتمع المحمي، قامت الباحثة بتطكير أداة لقياس 
فقرة مثؿ كؿ منيا دكران مف أدكار عضك ىيئة التدريس، كبعد التأكد مف  (69)تصكراتيـ كتككنت مف 

أعضاء مف ىيئة التدريس في  (208)صدؽ األداة كثباتيا أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف 
المجاؿ الثقافي، : جامعة اليرمكؾ كالعمـك كالتكنكلكجيا األردنية، كتضمنت االستبانة ستة مجاالت ىي

وقد المجاؿ االجتماعي، المجاؿ االقتصادم، المجاؿ الصحي، المجاؿ البيئي، كالمجاؿ التربكم، 
 :أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لمدكر المطمكب مف عضك ىيئة التدريس لمكاجية الحاجات  .ُ
. عمى المقياس ككؿ (متكسطة)المستقبمية معظميا بدرجة 

لدكر عضك ىيئة التدريس في  (=0.05)لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .ِ
 .مكاجية الحاجات المستقبمية لممجتمع المحمي تعزل لمجنس

لدكر عضك ىيئة التدريس في  (=0.05)كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .ّ
كالرتبة  (5-1)مكاجية الحاجات المستقبمية لممجتمع المحمي تعزل لمتغيرم سنكات الخبرة لصالح 

 .األكاديمية لصالح األستاذ

مف التكصيات اىتماـ رئاسة الجامعات بأعضاء ىيئة التدريس كتفعيؿ أدكارىـ، كالتركيز عمى  .ْ
األدكار التي يقـك بيا عضك ىيئة التدريس، كعمى حاجات المجتمع المحمي، كعمؿ دكرات تدريبية 
شراكيـ في كافة الفعاليات كاألنشطة المساىمة في زيادة التفاعؿ بيف  مف أجؿ تمبيتيا كمكاجيتيا، كا 

 .المجتمع المحمي كأعضاء ىيئة التدريس

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة أخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء الفكر  (2001)كقاـ نزاؿ 

حيث تمكف الباحث مف الكقكؼ عمى أخبلقيات المينة المستمدة مف الكتاب كالسنة، كقاـ . اإلسبلمي
فقرة عمى ستة مجاالت يتعامؿ معيا المعمـ في ممارستو  (90)الباحث بتصميـ استبانة مككنة مف 

الزمبلء، كالطمبة، كالمجتمع المحمي، كالمينة، كالذات، )العبلقة مع : لمينة التربية كالتعميـ، ىي
كىك يشير إلى كجكد  (0.98)مستجيبا حيث بمغ معامؿ الثبات  (145)بمغت عينة الدراسة . (كاإلدارة

 :قد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التاليةمعامؿ ثبات عاؿ يفي بأىغراض الدراسة، ك
ما أخبلقيات مينة التربية كالتعميـ استنادان إلى القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة ؟  .ُ
ما درجة تقدير المديريف كالمشرفيف لمدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء  .ِ

 الفكر اإلسبلمي؟
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في درجة تقدير المديريف  ( =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .ّ
كالمشرفيف لمدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء الفكر اإلسبلمي تعزل 

إلى متغيرات الجنس، كالمركز الكظيفي، كالتأىيؿ التربكم، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص األكاديمي، 
 كسنكات الخبرة؟

 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجاالت الدراسة؟ .ْ

 
: وبعد إجراء االختبارات اإلحصائية المناسبة، أظيرت النتائج ما يمي

في درجة تقدير المديريف كالمشرفيف  ( =0.05)تكجد فركؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة * 
كالتربكييف لمدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء الفكر اإلسبلمي تعزل لمتغير 

 . لصالح المؤىميف تربكيا (الثاني كالسادس): التأىيؿ التربكم عمى المجاليف

لمدرجة الكمية بيف أفراد عينة  ( =0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة * 
 :الدراسة تعزل لمتغير التخصصات األكاديمية ككانت ىذه الفركؽ بيف

. المكاد األدبية كالمكاد العممية لصالح المكاد األدبية* 
 .المكاد العممية كالمكاد األخرل لصالح المكاد األخرل* 

 
بينما لـ تكف الفركؽ دالة إحصائيان عمى الدرجة الكمية بيف المكاد األدبية كالمكاد األخرل، 
ككانت الفركؽ دالة إحصائيان بيف مجاالت الدراسة، ككانت ىذه الفركؽ في غالبيتيا تعكد إلى مجاؿ 

. العبلقة مع اإلدارة
 

في درجة تقدير المديريف  ( =0.05)ال تكجد فركؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة * 
كالمشرفيف كالتربكييف لمدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء الفكر اإلسبلمي، 
عمى المجاالت الفرعية كعمى المقياس ككؿ، تعزل إلى متغيرات الجنس، كالمركز الكظيفي، كالمؤىؿ 

. العممي، كسنكات الخبرة
 

كأكصى بالعمؿ عمى إثراء البرامج المعدة لتأىيؿ المعمميف كالمديريف كالمشرفيف كتدريس 
أخبلقيات مينة التربية كالتعميـ كمساقات إجبارية، كمف أىـ األخبلقيات تجنب النميمة، االعتراؼ 

. بالخطأ، يتجنب الغدر، الرفؽ، التسامح، األمانة، التفاؤؿ، إتقاف العمؿ
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بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى تصكرات طمبة جامعة اليرمكؾ نحك  (2000)كقاـ السكالمة 
الممارسات الديمقراطية ألعضاء ىيئة التدريس فييا، كقد حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة 

: التالية
 ما تصكرات طمبة جامعة اليرمكؾ نحك الممارسات الديمقراطية ألعضاء ىيئة التدريس فييا؟ .ُ

ىؿ تختمؼ تصكرات طمبة جامعة اليرمكؾ نحك الممارسات الديمقراطية ألعضاء ىيئة التدريس  .ِ
فييا تبعان لمتغيرات الجنس، كالمستكل الدراسي، كالكمية؟ 

 
كقد  (2000 – 1999)تككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الجامعة لمعاـ الدراسي 

كقد صممت الباحثة استبانة تككنت مف . مف كؿ كمية (0.05)اختيرت عينة عشكائية طبقية بنسبة 
مجاؿ العدؿ كالمساكاة، كمجاؿ حرية التعبير عف الرأم، كمجاؿ : فقرة عمى أربعة مجاالت ىي (39)

  :وتوصمت الدراسة إلى النتائج التاليةالمادة الدراسية، كمجاؿ أسمكب التدريس، 
  العدؿ )إف أكثر المجاالت الديمقراطية ممارسة حسب تصكرات طمبة جامعة اليرمكؾ ىك مجاؿ

أسمكب )، كأقميا ممارسة ىك مجاؿ (3.62)كقد بمغ المتكسط الحسابي لو  (كالمساكاة بيف الطمبة
(. 2.65)حيث بمغ المتكسط الحسابي لو  (التدريس

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تصكرات أفراد العينة لمممارسات الديمقراطية ألعضاء
 .ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ تعزل إلى الجنس إال في مجاؿ العدؿ كالمساكاة كلصالح اإلناث

  كجكد فركؽ تعزل إلى المستكل الدراسي كلصالح طبلب سنو أكلى في المجاالت األربعة كطبلب
 .السنة الثالثة في مجاؿ المادة الدراسية

  كجكد فركؽ تعزل إلى متغير الكمية كلصالح كمية التربية في المجاالت األربعة، ككمية الشريعة في
 .مجاؿ العدؿ كالمساكاة كمجاؿ المادة الدراسية، ككمية التربية الرياضية في مجاؿ أسمكب التدريس

 
بدراسة ىدفت إلى تحديد أخبلقيات مينة التعميـ كفؽ التصكر  (2000)كقامت حيدر 

 :وسعت ىذه الدراسة لإلجابة عن األسئمة ااتيةاإلسبلمي، 
ما مدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التعميـ مف منظكر إسبلمي مف كجية نظر المدراء  .ُ

كالمعمميف كالطمبة؟ 
حكؿ مدل التزاـ  (المدراء كالمعمميف كالطمبة)ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف آراء أفراد العينة  .ِ

 المعمميف بأخبلقيات مينة التعميـ مف منظكر إسبلمي؟

ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف آراء المدراء كالمعمميف حكؿ مدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات  .ّ
 مينة التعميـ مف منظكر إسبلمي كفؽ متغيرم الخبرة كالجنس؟
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فقرة مكزعة عمى المحاكر التسعة  (92)أصبح إجمالي فقرات االستبانة بصكرتيا النيائية 

كىي أخبلقيات تتعمؽ بمسؤكليات المعمـ نحك ربو، كأسرتو، كنفسو، كمينتو، كتبلميذه، كزمبلئو، كأكلياء 
( 171)األمكر، كالبيئة، كالمجتمع، كالكطف، كبمغ أفراد عينة الدراسة الذيف تـ تكزيع أداة الدراسة عمييـ 

استبانة، كما تـ حساب معامؿ الثبات لؤلداة بمعادلة كركنباخ ألفا لبلتساؽ  (159)استرجع منيا . فردان 
. كىك ثبات جيد لمدراسة (0.99)كبمغ . الداخمي

 
التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التعميـ بدرجة متكسطة حيث بمغ : كتبيف نتائج الدراسة ما يمي .ْ

(. 3.893)المتكسط 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر عينة البحث حكؿ مدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات  .ٓ

كأخيرا  (4.2100)ثـ المعمميف  (4.3943)المينة لصالح المدراء، إذ بمغ المتكسط الحسابي 
 (.3.3958)الطمبة 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجية نظر المدراء كالمعمميف حكؿ مدل التزاـ المعمميف  .ٔ
 . بأخبلقيات المينة يعزل لمتغيرم الخبرة كالجنس

 
كقد أكصت الباحثة بضركرة كضع ميثاؽ شرؼ لمينة التعميـ يبنى عمى ضكء الفكر 

اإلسبلمي تعتمده الكزارة كيقسـ المعمـ عمى االلتزاـ بو قبؿ تعيينو، ككذلؾ كضعت تصكران أكليان لبرنامج 
. دراسي يمكف أيضان أف يطكر كيدرس في مؤسسات إعداد المعمميف

 
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ أعضاء ىيئة التدريس  (2000)كقاـ إسماعيؿ 

في كميات التربية بأخبلقيات مينة التعميـ مف كجية نظر الطمبة، كبياف أثر مجمكعة مف المتغيرات 
عمى ىذا اليدؼ كىي الجنس، كالمستكل الدراسي، كالمستكل التحصيمي، كمكاف اإلقامة، كالجامعة مف 

:  خبلؿ اإلجابة عف السؤاليف التالييف
ما مدل التزاـ أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بأخبلقيات مينة التعميـ مف كجية نظر  .ُ

الطمبة؟  
في تقديرات الطمبة لمدل التزاـ  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل  .ِ

الجنس، المستكل )أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بأخبلقيات مينة التعميـ تعزل لمتغيرات 
 ؟(الدراسي، المستكل التحصيمي، مكاف اإلقامة، الجامعة

 



 42 

اليرمكؾ، األردنية، )كقد تككف مجتمع الدراسة مف طمبة كميات التربية في الجامعات األردنية 
مستجيبان  (620)طالب كطالبة، أما عينة الدراسة فقد تككنت مف  (6200)حيث بمغ عددىـ  (الياشمية

. كلقد تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية
 

: فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت كىي (55)كقاـ الباحث بتطكير استبانة اشتممت عمى 
العبلقات اإلنسانية كتعاممو مع الطمبة، عمميات التعميـ كالتعمـ، العبلقة مع الزمبلء في العمؿ، الصفات 

: وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة كما يميالشخصية لعضك ىيئة التدريس، 
جميع تقديرات الطمبة سجمت متكسطان حسابيان أعمى مف المتكسط الحسابي النظرم لمدراسة كالبالغ  .ُ

(3.00 .)
بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات  (=0.05)لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .ِ

 .الطمبة تعزل لمتغير المستكل التحصيمي، كمكاف اإلقامة

بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات  (=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .ّ
 .الطمبة تعزل لمتغير الجامعة كلصالح الجامعة الياشمية

 
كعميو فقد أكصى الباحث تطبيؽ أداة الدراسة في كميات عممية مختمفة كفي جامعات أخرل 
مف أجؿ الكشؼ عف أثر متغيرات ككسائؿ اإلعبلـ، كالكمية الجامعية في االلتزاـ بتمؾ األخبلقيات، 

قامة المؤتمرات بيف الجامعات يشترؾ بو أعضاء ىيئة التدريس لترسيخ المفاىيـ األخبلقية المستندة  كا 
عف طريؽ تطكير ميثاؽ أخبلقي ممـز لكافة أعضاء . إلى قيمة العدالة عمى أساس مف العقؿ كالمنطؽ

. ىيئة التدريس في الجامعات
 

االتجاىات الحديثة كالخبرات العالمية في "بحث بعنكاف  (2000)كقاـ كؿ مف بيكمي كعمي 
ىدؼ إلى تحديد معالـ السياسة الحالية لتحقيؽ النمك الميني " مجاؿ التنمية المينية لؤلستاذ الجامعي

ألعضاء ىيئة التدريس، كالتعرؼ عمى المشكبلت كالسمبيات التي تكاجييـ بالجامعات المصرية، كأىـ 
االتجاىات العالمية في ىذا المجاؿ، كمف ثـ كضع تصكر مقترح لتحقيؽ النمك الميني ألعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعات في مصر لتكفير أحدث المعمكمات كالبيانات المتاحة مف قكاعد كبنكؾ المعمكمات 
عمى المستكييف المحمي كالعالمي، كتقكيـ أدائيـ كتعزيز قدراتيـ، كتحقيؽ مطالبيـ كسعى البحث إلى 

: اإلجابة عف التساؤالت التالية
ما كاقع النمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية؟  .ُ
 ما أبرز المشكبلت كالصعكبات التي تكاجييـ أثناء ممارستيـ لمينة التدريس بالجامعات المصرية؟ .ِ
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 ما أىـ االتجاىات العالمية لمنمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات؟ .ّ

ما التصكر المقترح لتحقيؽ النمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في مصر مف خبلؿ  .ْ
 االتجاىات العالمية؟

 
 كيعتبر المنيج المقارف مف أكثر المناىج مناسبة في ضكء فيـ القكل كالعكامؿ الثقافية 

المؤثرة في كاقع التعميـ الجامعي كالسياسة القائمة بالجامعات كفاعمية النمك الميني ككيفية تطكيرىا في 
: كيسير البحث في أربعة محاكر رئيسية ىي. ضكء الكاقع
 

نظرة تحميمية حكؿ السياسة القائمة ألعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ رصد : المحكر األكؿ
كاقع التعميـ الجامعي في مصر في عالـ سريع التغيير، يتسـ بتفجير المعرفة كتطكرىا كميان ككيفيان، 

الطمب المتزايد عمى التعميـ الجامعي، كالتغيرات : كمف التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو الجامعة
 عدـ ـكمف المعكقات التي تكاجيو. العممية كالتكنكلكجية المتسارعة، كالتكيؼ مع تغير الميف كالميارات
. استقرار فمسفة التعميـ العالي، كنقص كفاءة الممتحقيف بالجامعات

 
تتمثؿ في فاعمية النمك الميني لييئات التدريس بالجامعات، كالتركيز عمى : المحكر الثاني

. احتياجات الطبلب، كعمى تحسيف طرؽ التدريس، كتقييـ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات
 

االتجاىات العالمية لمنمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، : المحكر الثالث
زيادة الميؿ إلى إخضاع األستاذ الجامعي إلى : كاالىتماـ ببرامج التنمية المينية لؤلستاذ الجامعي كمنيا

.  المساءلة كالمحاسبة، كاعتبار التنمية المينية استثماران لممكارد البشرية
رؤية مستقبمية لدعـ تطكير النمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات : المحكر الرابع

. المصرية
 

كأف تتحكؿ الجامعات المصرية مف جامعات تدريسية تعميمية إلى مؤسسات بحثية مع تكجيو 
كسياسات القبكؿ، كدعـ األنشطة الطبلبية، ككضع خطة لتكفير الرعاية المتكاممة . ذلؾ لخدمة المجتمع
نشاء مراكز لمدراسات المستقبمية كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى التفرغ . لطبلب الجامعات كا 

 تقكيـ األداء ألعضاء ىيئة التدريس كمدل وتوصي بضرورةلمدراسات العميا ككفرة الكسائؿ التعميمية، 
إسيامو في خدمة المجتمع، كتطكير األداء الجامعي، كتقكيـ األستاذ عمى المستكل المحمي كالدكلي، 
كمدل إسيامو في المؤتمرات الدكلية كالعممية سكاء أكاف باحثان أـ محكمان أـ عضكان، ككذلؾ اإلمكانات 
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البلزمة لتككيف مراكز التميز العممي، كالعمؿ عمى تزكيد المكتبات بالمراجع كالدكريات الحديثة، كذلؾ 
قامة الندكات العممية المشتركة عف طريؽ شبكات المعمكمات . إجراء البحكث كا 

 
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس  (1999)كقاـ آؿ ناجي 

كالطبلب بالجامعة حكؿ أىـ الخصاؿ الكاجب تكافرىا في األستاذ الجامعي، كالتي تساىـ في رفع 
: كيحاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة اآلتية. مستكل التحصيؿ الدراسي لمطبلب

ما ىي الخصاؿ الكاجب تكافرىا في األستاذ الجامعي كالمرتبطة بدعـ التحصيؿ الدراسي لمطبلب  .ُ
 كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ فيصؿ باإلحساء؟

ما ىي أىـ الخصاؿ الكاجب تكافرىا في األستاذ الجامعي كالمرتبطة بدعـ التحصيؿ الدراسي  .ِ
 لمطبلب كما يراىا الطبلب بجامعة الممؾ فيصؿ باإلحساء؟

ىؿ يكجد اتفاؽ في كجيات نظر كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس مف جية كالطبلب مف جية أخرل  .ّ
 حكؿ أىـ الخصاؿ الكاجب تكافرىا في األستاذ الجامعي كالمرتبطة بدعـ تحصيؿ الطبلب الدراسي؟

 
استخدـ الباحث استمارة استطبلع رأم تـ تصميميا لغرض الدراسة تشتمؿ عمى العكامؿ 

عضك  (66) الطالب نفسو، كتككنت العينة مف– المنيج الدراسي – اإلدارة –األستاذ الجامعي : التالية
طالب كطالبة فقط، كما تمت االستعانة باألساليب اإلحصائية التالية المتكسط  (138)ىيئة التدريس ك

الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كمعامؿ االرتباط لبيرسكف، كالنسب المئكية، عند تفسير نتائج البحث تـ 
القدرة : االتفاؽ في كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب عمى أىمية الخصاؿ كالصفات التالية

عمى التدريس كالتقكيـ كتكصيؿ المادة بشكؿ جيد كتمكف عضك ىيئة التدريس مف مادتو العممية، كنجد 
أف االختبلؼ في كجيات نظر كؿ مف الطرفيف تتمخص في الخصاؿ الفنية كالتنظيمية، التي تكفرىا في 

. األستاذ الجامعي سكؼ يساعد الطبلب عمى رفع مستكل تحصيميـ الدراسي
 

بدراسة ىدفت إلى تحديد أسس كأخبلقيات التعميـ في ضكء أىداؼ  (1998)كقاـ الشرقاكم 
التربية اإلسبلمية كما كردت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كالذم يفترض أف تمارس في التربية 

: كسعت الدراسة لئلجابة عف األسئمة التالية. كالتعميـ في الكقت الحاضر
ما أسس التعميـ في ضكء التربية اإلسبلمية داخؿ إطار المجتمع اإلسبلمي مف كجية نظر أعضاء  .ُ

ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة اليرمكؾ؟ 
ما أىداؼ التعميـ في ضكء التربية اإلسبلمية داخؿ إطار المجتمع اإلسبلمي مف كجية نظر  .ِ

 أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة اليرمكؾ؟
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ما أخبلقيات التعميـ التي يجب ممارستيا مف قبؿ المؤسسة التربكية في ضكء التربية اإلسبلمية  .ّ
داخؿ إطار المجتمع اإلسبلمي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة 

 اليرمكؾ؟

ما أخبلقيات التعميـ التي يجب ممارستيا مف قبؿ المعمـ في ضكء التربية اإلسبلمية داخؿ إطار  .ْ
 المجتمع اإلسبلمي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة اليرمكؾ؟

 
فقرة، قاـ بتكزيعيا  (95)كلئلجابة عف ىذه األسئمة قاـ الباحث بتصميـ استبانة مككنة مف 

: وتمخضت الدراسة عن النتائج التاليةمستجيبا،  (60)عمى مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ 
التقاء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة اليرمكؾ كاتفاقيـ عمى أىمية التعميـ  .ُ

اإلسبلمي، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي إلجابات األفراد في مجتمع الدراسة عمى فقرات 
كىك متكسط عاؿ مما يؤكد عمى أيمانيـ بأىمية التعميـ  (4.69)االستبانة لممجاالت الخمسة 

. اإلسبلمي
إف ىذه المجاالت كما جاءت في الكتاب كالسنة ىي أدكار كمبادئ كمرتكزات ال تزاؿ قائمة في  .ِ

 .النفس اإلنسانية كتتفؽ مع فطرتيا

 .إف كاقع ممارسات التعميـ في مدارسنا حاليا ال يستقي أسسو كمبادئو مف الكتاب كالسنة .ّ

 
أف تمتـز المؤسسات التربكية في : كفي ضكء نتائج الدراسة قدـ الباحث التكصيات التالية

المجتمعات اإلسبلمية بأخبلقيات التربية اإلسبلمية التي كردت في الدراسة، كأف يمتـز المعممكف 
. بأخبلقيات التعميـ

 
ىدفت إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف مركز تحكـ  (1998)كقاـ كؿ مف كاظـ كياسر بدراسة 

كاتجاىاتيـ نحك مينة التدريس،  (مدل إيمانيـ بأنيـ المسؤكلكف عف نجاح أك فشؿ طمبتيـ)المعمميف 
.  في مدينة المرج( أساسي كثانكم)معممان كمعممة  (60)تككنت العينة مف 

 
حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف )أظيرت النتائج عدـ كجكد عبلقة بيف ىذيف المتغيريف 
، في حيف بمغ االرتباط بيف (0.148)مركز تحكـ المعمميف لنجاح طمبتيـ كاتجاىاتيـ نحك مينة التعميـ 

. ، كىما غير داليف إحصائيا(0.089)مركز التحكـ لمفشؿ كاالتجاىات 
 



 46 

ككذلؾ أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ عائدة لمجنس كلممرحمة التعميمية في متغيرم البحث 
لى عدـ كجكد عبلقة بيف سنكات الخبرة كاالتجاىات نحك مينة التعميـ تـ تفسير ىذه النتائج عمى . كا 

. أنيا تمثؿ حالة تذبذب في شخصية المعمـ كعدـ نضكج في بعض جكانبيا
 

بدراسة ىدفت إلى بياف خصائص كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في ضكء  (1997)كقاـ عبيدات 
: الفكر اإلسبلمي، كىي دراسة كصفية تحميمية، كسعت ىذه الدراسة لئلجابة عف األسئمة التالية

ما الخصائص التي ينبغي تكافرىا في المعمـ في ضكء الفكر التربكم عند عمماء المسمميف؟  .ُ
ما الخصائص التي ينبغي تكافرىا في المتعمـ في ضكء الفكر التربكم عند عمماء المسمميف؟  .ِ

 
: كخمص الباحث إلى الخصائص التالية التي يتحمى بيا المعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء كىي

ميقية، كالخصائص العقمية كالعممية، كالخصائص النفسية  الخصائص اإليمانية، كالخصائص الخي
: الخصائص االجتماعية كمف أىميا: كأخرل مف خصائص المتعمـ فقط كىي. كالجسمية كالمظيرية

تجنب التأخير في حضكر الدرس، كحسف االستماع، كالتفاعؿ داخؿ الحصة التعميمية، كاحتراـ زمبلئو )
جبلليـ . (كالتعاكف معيـ كتقدير المعمميف كا 

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة دكر المعمـ التربكم في ضكء التربية  (1997)كقاـ أحمد 

ككاف مف محددات الدراسة أنيا اقتصرت عمى بياف دكر المعمـ التربكم مف كجية نظر . اإلسبلمية
كسعت ىذه الدراسة لمكشؼ عف . أعضاء ىيئة التدريس في كميتي الشريعة كالتربية في جامعة اليرمكؾ

دكر المعمـ التربكم في ضكء التربية اإلسبلمية كما كردت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، في 
محاكلة لمكقكؼ عمى دكر المعمـ في التربية اإلسبلمية الذم يفترض أف يقـك بو تجاه مف حمؿ عمى 

دكرا تربكيا  (51)كاستطاع الباحث في ىذه الدراسة أف يستخمص . عاتقو مسؤكلية تربيتيـ كتعميميـ
دكر المعمـ تجاه خالقو، كتجاه طمبتو، كتجاه زمبلئو : لممعمـ، قاـ بتكزيعيا عمى خمسة مجاالت ىي

: كسعت الدراسة لئلجابة عف السؤاليف التالييف. كأقرانو، كتجاه مجتمعو، كتجاه مينتو
ما دكر المعمـ التربكم في ضكء التربية اإلسبلمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كميتي  .ُ

. الشريعة كالتربية في جامعة اليرمكؾ
ىؿ تختمؼ كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية الشريعة عف كجية نظر أعضاء ىيئة  .ِ

التدريس في كمية التربية حكؿ دكر المعمـ؟ 
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فقرة، كقاـ بتكزيعيا  (72)كلئلجابة عف ىذيف السؤاليف قاـ الباحث بتصميـ استبانة مككنة مف 
مستجيبا مف أعضاء ىيئة التدريس في كميتي الشريعة  (62)عمى مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ 

: وأظيرت الدراسة النتائج التاليةكالتربية في جامعة اليرمكؾ، 
التقاء أعضاء ىيئة التدريس في كميتي الشريعة كالتربية، كاتفاقيـ عمى دكر المعمـ في التربية  .ُ

كىك متكسط  (4.58)اإلسبلمية كأىمية ىذا الدكر، حيث بمغ المتكسط الكمي إلجابات المستجيبيف 
، مما يؤكد عمى أىمية ىذا الدكر . عاؿو

إف ىذه األدكار لممعمـ كما جاءت في كتاب اهلل كسنة نبيو ىي أدكاره كمبادئ كمرتكزات ال تزاؿ  .ِ
 .قائمة في النفس اإلنسانية كتتفؽ مع فطرتيا التي فطرىا اهلل عمييا

إف أعضاء ىيئة التدريس في كمية الشريعة أكثر إدراكا لدكر المعمـ مف أعضاء ىيئة التدريس في  .ّ
 .كمية التربية

 
ىدفت إلى الكشؼ عف أخبلقيات التعميـ في جامعة اليرمكؾ  (1997)كقاـ عبكيني بدراسة 

مف كجية نظر طمبة الجامعة كأعضاء ىيئة التدريس فييا كسعت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة 
: التالية

. ما مدل التزاـ طمبة كأعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ بأخبلقيات التعميـ .ُ
ما مدل اختبلؼ أخبلقيات التعميـ بيف الطمبة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كفقان لمتغيرم  .ِ

 ؟(الجنس، الكمية)

ما مدل اختبلؼ أخبلقيات التعميـ بيف أعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر الطمبة كفقان لمتغيرم  .ّ
 ؟(الجنس، الكمية)

 
طالبان اختيركا  (1036)عضك، ك  (267)تككنت عينة الدراسة ألعضاء ىيئة التدريس 

احتراـ األنظمة : عشكائيا مف مجتمع الدراسة، كتككنت أداة الدراسة مف استبانتيف أما مجاالتيا فيي
. كالقكانيف، اإلخبلص في العمؿ كطمب العمـ، األمانة في التعامؿ، التعاكف

 
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ استخداـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لقياس 

. كجيات نظر الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس حكؿ أخبلقيات التعميـ
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، لمعرفة الفركؽ بيف (t)كلئلجابة عف السؤاؿ الثاني، كالثالث استخدـ الباحث اختبار 
المتكسط الحسابي لمذككر كالمتكسط الحسابي لئلناث بالنسبة لمتغير الجنس، كذلؾ استخداـ تحميؿ 

. التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بالنسبة لمتغير الكمية
 

ىناؾ تفاكت بيف كجيات نظر الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس : وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية
( 4.20)عمى األداة  (الطمبة)حكؿ أخبلقيات التعميـ حيث بمغ أعمى متكسط حسابي الستجابات 

في حيف سجؿ " التزاـ أعضاء ىيئة التدريس في حضكر االمتحانات الجامعية في أكقاتيا"ألخبلقية 
يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى استمرار العبلقة "ألخبلقية  (2.62)أدنى متكسط حسابي مقداره 

( =0.05)، ككجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل الداللة "بطبلبيـ بعد تخرجيـ مف الجامعة
تعزل لمتغير الكمية لدل أعضاء ىيئة التدريس كعيزم ىذا الفرؽ لصالح كمية  (الطالبة)الستجابات 

، كىك أعمى متكسط بيف (107.57)الشريعة حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي في الكميات السبع 
كميات الجامعة كافة، كأدنى متكسط بيف جميع الكميات كاف لكمية الحجاكم حيث بمغ المتكسط 

 (.80.92)الحسابي ليا 
 

بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى مشكمة ىامة تتعمؽ ببعض خصائص  (1997)كقاـ عبد اهلل 
األستاذ الجامعي الجيد كما يدركيا طمبة بيت لحـ، إضافة إلى تحديد أثر كؿ مف النكاحي الشخصية 

كلتحقيؽ ذلؾ أجرل الباحث الدراسة . كاالجتماعية كاألكاديمية، كحسب التخصص عمى ىذه المشكبلت
طالبان كطالبة، كاختيرت العينة بالطريقة العشكائية، لقد قاـ ب جراء التحميؿ  (142)عمى عينة قكاميا 

استخدـ في التحميؿ . العاممي لممقياس كذلؾ باستخداـ طريقة المككنات األساسية مع التدكير المتعامد
لحساب الفركؽ بيف متكسطات الذككر كاإلناث عمى كؿ مف السمات  (t: test)اإلحصائي اختبار 

لمفركؽ بيف الجنسيف عمى كؿ فقرة مف فقرات  (2كا)االجتماعية كالمينية كالشخصية، كحساب قيـ 
 عمى عدـ كجكد فركؽ بيف الطمبة الذككر كاإلناث مف حيث إدراكيـ وتشير النتائج. االستبانة

حسب فقرات االستبانة لممدرس الجامعي، كأيضان  (االجتماعية كالمينية كالشخصية)لمخصائص الكاقعية 
عدـ كجكد فركؽ بيف الطمبة الذككر كاإلناث في جامعة بيت لحـ مف حيث إدراكيـ لمخصائص 

. المأمكلة لممدرس الجامعي، كأيضان عدـ كجكد فركؽ في رتبة كؿ بعد مف خصائص األستاذ الجامعي
، ( أدبي–عممي )الكاقعية كالمأمكلة كما يدركيا الطمبة الذككر كاإلناث كالعينة الكمية كحسب التخصص 

كجكد عبلقة ارتباطية بيف الصكرة الكاقعية كالمأمكلة لؤلستاذ الجامعي كما يدركيا الطمبة الذككر 
 إلى ضركرة عمؿ المزيد مف األبحاث المستقمة لتقصي ما وتشير النتائج. كاإلناث في جامعة بيت لحـ



 49 

يتعمؽ بالسمات الكاقعية كالمأمكلة عند األستاذ الجامعي، كمف التكصيات تكطيد العبلقات اإلنسانية بيف 
. الطالب كالمدرس كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطبلب

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة أخبلقيات التعميـ في ضكء التربية اإلسبلمية  (1996)كقاـ الجراح 

كمدل التزاـ أساتذة كطمبة كميتي الشريعة في الجامعة األردنية كجامعة اليرمكؾ بيا، مستنده إلى القرآف 
أعضاء ىيئة التدريس، كالمتعمميف، : الكريـ كالسنة النبكية المطيرة، كتتعمؽ بأطراؼ التعميـ الثبلثة

: كسعت الدراسة لئلجابة عف األسئمة التالية. كالمكظفيف
ما أخبلقيات التعميـ في ضكء التربية اإلسبلمية، مستندا إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية؟  .ُ
 ما مدل التزاـ أساتذة كطمبة كمكظفي كميتي الشريعة في الجامعة األردنية كجامعة اليرمكؾ بيا؟ .ِ

ىؿ يختمؼ مدل التزاـ طمبة كأساتذة كمكظفي كميتي الشريعة في الجامعة األردنية كجامعة اليرمكؾ  .ّ
بتمؾ األخبلقيات باختبلؼ الجامعة؟ 

 
كقاـ الباحث ب عداد استبانة تتككف مف ثبلثة أقساـ، قاـ بتطبيقيا عمى أعضاء ىيئة التدريس 

فردان تـ تكزيعيـ عمى  (518)كالطمبة كالمكظفيف في كمتا الجامعتيف، كبمغ مجمكع أفراد عينة الدراسة 
. فقرات (109)كبمغ مجمكع فقرات أقساـ االستبانة . ثبلث فئات
 

ىناؾ ضعؼ في تكافر بعض األخبلقيات التي كاف : وتمخضت عن الدراسة النتائج التالية
متكسط االلتزاـ بيا أقؿ مف ثبلث درجات، ككشفت الدراسة أيضان عف كجكد ضعؼ في مجاؿ 

أخبلقيات تعامؿ المكظفيف مع الطمبة كالمكظفيف مع المدرسيف، إال أف تكافر أخبلقيات التعميـ في 
األطراؼ الثبلثة كما يراىا كؿ طرؼ كتمارس معو مف قبؿ األطراؼ األخرل كاف ما بيف ثبلث درجات 

كتبيف أيضان عدـ كجكد أثر لمجامعة في التزاـ . كأربع درجات عمى المقياس المككف مف خمس درجات
. أطراؼ التعميـ الثبلثة بأخبلقيات التعميـ كما يراىا كؿ طرؼ كتمارس معو مف قبؿ األطراؼ األخرل

 
ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر متغيرات الجنس  (1996)كقاـ كؿ مف بطاح كالسعكد بدراسة 

كالمؤىؿ العممي كالخبرة التعميمية كاإلدارية في مدل التزاـ مديرم مدارس محافظة الكرؾ بأخبلقيات 
 :حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية وقدالمينة مف كجيو نظرىـ، 

ىؿ يختمؼ التزاـ مديرم كمديرات المدارس في محافظة الكرؾ باألخبلقيات المينية باختبلؼ  .ُ
الجنس؟ 

 ىؿ يختمؼ التزاـ مديرم كمديرات المدارس في محافظة الكرؾ باألخبلقيات؟ .ِ
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ىؿ يختمؼ التزاـ مديرم كمديرات المدارس في محافظة الكرؾ باألخبلقيات المينية باختبلؼ الخبرة  .ّ
 التعميمية؟

ىؿ يختمؼ التزاـ مديرم كمديرات المدارس في محافظة الكرؾ باألخبلقيات المينية باختبلؼ الخبرة  .ْ
 اإلدارية؟ 

 
كقد قاـ الباحث بتطكير استبانة خاصة اشتممت عمى عشريف فقرة، تككف مجتمع الدراسة مف 

مديران كمديرة، بعد التأكد مف صدؽ االستبانة بتكزيعيا عمى عدد مف المحكميف، كالتأكد مف  (215)
الثبات بتطبيقيا عمى ثبلثيف مديران كمديرة في فترتيف زمنيتيف بينيما ثبلثة أسابيع كقد قاـ باستخراج 

كتحميؿ . ((t-Test( t)كالمعالجة اإلحصائية المستخدمة اختبار . (0.87)معامؿ الثبات حيث كاف 
 كقد دلت النتائج عمى عدـ كجكد أثر (one – way analysis of variance)التبايف األحادم 

. لممتغيرات السابقة في مدل التزاـ مديرم المدارس باألخبلقيات المينية، باستثناء متغير المؤىؿ العممي
 

بدراسة كىدفت إلى التعرؼ إلى مدل التزاـ المشرفيف التربكييف  (1994)كقاـ رضكاف 
، (أربد، جرش، عجمكف)بأخبلقيات مينة التعميـ مف كجية نظر مديرم المدارس في محافظات الشماؿ 

لممدير أك المعمـ، كأثر  (الجنس، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة)كسعت إلى معرفة أثر متغيرات 
في تقدير مدل التزاـ  (مدير، معمـ)التفاعبلت الثنائية بيف تمؾ المتغيرات، كأثر المركز الكظيفي 

 :فطرحت الدراسة األسئمة التالية في محاولة لإلجابة عنيا. المشرفيف بيذه األخبلقيات
في تقديرات المديريف لمدل التزاـ  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل  .ُ

جنس المدير، مؤىمو العممي، سنكات )المشرفيف التربكييف بأخبلقيات المينة تعزل لمتغيرات 
 ؟(خبرتو

في تقديرات المديريف لمدل التزاـ  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل  .ِ
جنس المدير، مؤىمو )المشرفيف التربكييف بأخبلقيات المينة تعزل لمتفاعبلت الثنائية بيف المتغيرات 

 ؟(العممي، سنكات خبرتو

بيف متكسطات تقديرات المعمميف  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل  .ّ
جنس المعمـ، مؤىمو العممي، )لمدل التزاـ المشرفيف التربكييف بأخبلقيات المينة تعزل لمتغيرات 

 ؟(سنكات خبرتو

بيف متكسطات تقديرات المديريف  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل  .ْ
جنس )لمدل التزاـ المشرفيف التربكييف بأخبلقيات المينة تعزل لمتفاعبلت الثنائية بيف المتغيرات 

 ؟(المعمـ، مؤىمو العممي، سنكات خبرتو
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فقرة كزعت عمى  (36)كلئلجابة عف ىذه األسئمة قاـ الباحث بتطكير استبانة مككنة مف 

عبلقة المشرؼ بالمعمميف كالمديريف، كعبلقتو بالمجتمع المحمي كأكلياء األمكر، : المجاالت التالية
مف . مديرا كمديرة (220)معمما كمعممة ك  (1142)كبمغت عينة الدراسة . كعبلقتو بالمينة نفسيا

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج التاليةمديران كمديرة،  (713)معمما كمعممة، ك (11420)أصؿ 
. التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة مف كجية نظر مديرم المدارس .ُ
 .عدـ التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة مف كجية نظر المعمميف .ِ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المديريف لمدل التزاـ المشرفيف  .ّ
كذلؾ ال تكجد . بأخبلقيات المينة عمى المجاليف الثاني كالثالث كعمى المقياس الكمي تعزل لمجنس

فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تقديرات المديريف لمدل التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة عمى 
بينما كجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات . جميع المجاالت تعزل لسنكات الخبرة

تقديرات المديريف لمدل التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة عمى المجاؿ الثاني كالثالث تعزل لممؤىؿ 
 .العممي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف لمدل التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة  .ْ
تعزل لجنس المعمـ أك مؤىمو العممي أك سنكات خبرتو عمى المقياس الكمي كعمى المجاالت 

كذلؾ ال تكجد فركؽ تعزل لمتفاعبلت الثنائية بيف المتغيرات الثبلثة عمى المجاالت الفرعية . الفرعية
 .كعمى المقياس الكمي

كتكجد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمميف كالمديريف لمدل التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة  .ٓ
 .لممركز الكظيفي عمى المقياس الكمي كعمى المجاالت الفرعية

 
بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف بعض خصائص شخصية األستاذ  (1994)كقاـ محمد 

الجامعي األكاديمية كاالنفعالية كاالجتماعية بيف الكاقع كالطمكح، كسعت الدراسة لئلجابة عف الفركض 
:  التالية

تكجد فركؽ بيف الجنسيف لدل بعض طمبة كمية التربية بجامعة اإلمارات في إدراكيـ لمخصائص  .ُ
. لؤلستاذ الجامعي ( االجتماعية– االنفعالية –األكاديمية )الكاقعية 

تكجد فركؽ بيف الجنسيف لدل بعض طمبة كمية التربية بجامعة اإلمارات في إدراكيـ لمخصائص  .ِ
. لؤلستاذ الجامعي ( االجتماعية– االنفعالية –األكاديمية )المأمكلة 

 – االنفعالية –األكاديمية )تكجد فركؽ في رتبة كؿ بعد مف أبعاد خصائص األستاذ الجامعي  .ّ
. الكاقعة كالمأمكلة كما يدركيا الطمبة الذككر كاإلناث كالعينة الكمية لمبحث (االجتماعية
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تكجد عبلقة ارتباطية بيف الصكرة الكاقعية كالصكرة المأمكلة لؤلستاذ الجامعي كما يدركيا بعض  .ْ
. ( اإلناث–الذككر )طمبة كمية التربية بجامعة اإلمارات 

 
( 44)طالبان كطالبة مف كمية التربية بجامعة اإلمارات منيـ  (130)شممت عينة ىذا البحث 

كقاـ الباحث ب عداد استبياف الخصائص األكاديمية . طالبة بالمستكييف الثالث كالرابع (86)طالبان، 
االنفعالية، كاالجتماعية لؤلستاذ الجامعي، تضمنت المعالجة اإلحصائية حساب المتكسطات الحسابية 

. لمفركؽ بيف الجنسيف في كؿ مف الصكرتيف المدركة كالمأمكلة (2كا)كاالنحرافات المعيارية، حساب قيـ 
 أف ىناؾ فركقان بيف الجنسيف ممف شممتيـ الدراسة في إدراكيـ لمخصائص الكاقعية لمبعد وتشير النتائج

األكاديمي فقط مف شخصية األستاذ الجامعي، كقد يككف ىذا االختبلؼ بيف الجنسيف راجعان إلى أىمية 
فاإلناث أكثر إنجازان كاىتمامان بكجو عاـ مف الناحية .  بالنسبة لكؿ جنسةكقيمة الناحية األكاديمي

العممية بجامعة اإلمارات، كتشير النتائج أيضان إلى التبايف بيف الصكرتيف الكاقعية كالمأمكلة، األمر 
الذم يدعك إلى مزيد مف البحث كالتقصي سكاء فيما يتعمؽ بشخصية األستاذ الجامعي كتكامميا أك 

. بالنسبة لمطالب نفسو كمدل إعداده لمكاجية الحياة الجامعية
 

ىدفت إلى معرفة أىمية برامج اإلعداد كالتأىيؿ التربكم لؤلستاذ  (1991)كقاـ جبر بدراسة 
كمستكل األبحاث المتقدمة، . الجامعي، كىدفو إنتاج قكة بشرية ممتازة عمى المستكل الميني التقني

كاإلنتاج ال يتـ إال بكساطة أساتذة قادريف عمى انتقاء المحتكل كعرضو كمف صفاتيـ حبيـ لمحقؿ الذم 
ألف . يدرسكف كرضاىـ كقدرتيـ عمى إقناع طمبتيـ، كىـ يمتمككف ميارات التعميـ، ككفاياتو كاتجاىاتو

التعميـ الفعاؿ يجب أف يحتؿ مكانة ىامة في صناعة القرار األكاديمي، كيعزل عدـ تأىيؿ المدرسيف 
الجامعييف تربكيان إلى االقتصار عمى التدريب في مجاؿ التخصص كتحفظيـ كنفكرىـ في ميداف 
التفاعؿ اإلنساني، كالنظرة التحاممية إلى التعميـ كنظاـ المكافآت الذم ال يأخذ في االعتبار نكعية 

جيد مؤسسي منظـ لزيادة الكفاية المينية لؤلستاذ الجامعي "التعميـ، ألف اإلعداد كالتأىيؿ التربكم 
بحيث يساعده عمى تصميـ كتطكير المساقات بطريقة أفضؿ، كعمى تطكير تدريسو كشخصيتو 

كمف برامج التأىيؿ التربكم القائمة في أمريكا التي تسمح بتبادؿ الزيارات بيف أساتذة " كتحديث مينتو
مؤسساتيا الست، كعمى اإلدارة أف تخمؽ المكاقؼ التي تجعؿ المدرسيف فييا ميتميف بالتغير، 

كاالستشارة التعميمية تمر بثبلث مراحؿ تحميؿ مبكر لمتعميـ، كاستشارة مستمرة لتحسيف استراتيجيات 
إنشاء : التدريس، كتحميؿ متأخر لمتعميـ، كمف المقترحات لتحسيف األداء التربكم لممدرسيف الجامعييف

مكتبة تحتكم عمى األدبيات المتعمقة بالتعميـ العالي، كتكفير منح ألعضاء ىيئة التدريس لمبحث في 
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بعض مشكبلت التدريس كاالعتراؼ بجيكدىـ مما يشجعيـ عمى مكاجية مشكبلت التدريس الجامعي، 
: كمف خبلؿ الجيكد كاآلراء يمكف التكصية بما يمي

 
تشجيع البحث العممي في التفاعؿ اإلنساني، كاالنفتاح عمى تجارب كتجديدات األمـ األخرل 

في مجاؿ التعميـ الجامعي، كعقد المؤتمرات كالندكات كالحمقات الدراسية، كتبادؿ الزيارات بيف 
المدرسيف، كأخذ فعالية التعميـ بعيف االعتبار في التعييف كالترقية كالتثبيت، كتكفير الدعـ اإلدارم كحفز 

. األعضاء عف طريؽ المنح كاالجازات المدفكعة كميان أك جزئيان 
ىدفت إلى معرفة الخصائص المرغكبة لممدرس  (1986)كقاـ كؿ مف جبر كعقؿ بدراسة 

: الجامعي مف كجية نظر الطمبة، كسعت ىذه الدراسة غمى اإلجابة عف األسئمة التالية
ما ىي صفات المدرس الجامعي الجيد مف كجية نظر الطمبة أك ما ىي تكقعات الطمبة مف  .ُ

المدرس الجامعي؟ 
 ما األىمية النسبية لكؿ صفة مف الصفات المرغكبة في المدرس الجامعي؟ .ِ

ىؿ ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف الصفات األكاديمية كالصفات اإلنسانية في المدرس  .ّ
 الجامعي الجيد؟

 السابقة التي تمت في جامعات مختمفة كمجتمعات تإلى أم حد تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسا .ْ
مختمفة عف مجتمعنا؟ 

 
كقاـ الباحثاف بتكزيع استبانة مفتكحة عمى صؼ كاحد مف كؿ كمية في جامعة النجاح الكطنية 

كبعد ذلؾ جمعت ىذه االستبانات كحممت المعمكمات التي جاءت فييا لغرضيف األكؿ . (1استبانة رقـ )
( 100)كتككنت عينتيا مف  (2)منيجي كىك استعماؿ مدخبلت ىذه االستبانة في بناء االستبانة رقـ 

، كفي %89طالب كطالبة، كتـ التأكد مف صدقيا كحساب معامؿ ثباتيا بطريقة إعادة االختبار فكاف 
التحميؿ اإلحصائي استخرج الباحثاف المتكسط الحسابي لكؿ خاصية مف الخصائص الثماني عشرة 

. لفحص الفرضية الصفرية (t)التي احتكتيا االستبانة، كاستعمؿ اختبار 
 

 إف طالبنا مدرؾ ألىمية البعديف األكاديمي والنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة
أما أىـ عناصر . كاإلنساني في المدرس الجامعي، كأنو يقدر كبل مف البعديف بدرجة متساكية تقريبان 

أما . البعد األكؿ التي ظيرت في إجابات طبلبنا فيي العدؿ كاالحتراـ كالتفيـ كالتعامؿ الكدم األخكم
العناصر التي برزت في البعد األكاديمي فيي مستكل المدرس العممي كدرجة تمكنو مف المادة التي 

. يدرسيا كتنظيمو لممساؽ كتحضيره الجيد كأسمكبو في إيصاؿ المعمكمات كحرصو عمى كقت المحاضرة
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كمف الجدير بالذكر أف ىناؾ بعديف لـ يظيرا في استجابات الطمبة في ىذه االستبانة أكليما قدرة 
المدرس الجامعي كنشاطو في البحث العممي، كثانييما مدل إسياـ المدرس الجامعي في خدمة 

. المجتمع
 

ولعل الفائدة الكبيرة التي استخمصتيا الباحثة من استعراضيا لألدب التربوي تتمثل بمجموعة من 
( 1996الجراج، )ك (1986جبر كعقؿ، )كدراسة : المبادئ الحديثة لألخالقيات المعمم الجامعي

(. 1999آؿ ناجي، )ك (1997عبيدات، )ك
 .إعداد المادة إعدادان جيدان  .ُ

 .تحديد المنيج الدراسي تحديدا كاضحان  .ِ

 .القدرة عمى التنكيع كالتجديد أثناء إلقاء المحاضرة .ّ

 .اإلخبلص في أداء المحاضرة .ْ

 .القدرة عمى تكصيؿ المادة العممية .ٓ

 .إضفاء جك مف المرح عمى المحاضرة .ٔ

 .مكاكبا لمتطكرات الحديثة في حقمو .ٕ

 .الميارة المغكية .ٖ

 .االتزاف االنفعالي .ٗ

 . المعرفة العممية المتخصصة .َُ

. التعامؿ بركح الزمالة .ُُ
 .االلتزاـ بمكاعيد المحاضرات كالساعات المكتبية .ُِ

 .استخداـ التدريب العممي في بعض الدركس .ُّ

 .تشجيع الطبلب عمى ارتياد المكتبة كاستخداـ المراجع .ُْ

 .التقكيـ العادؿ .ُٓ

 .يتسـ بالمكدة سعة الصدر .ُٔ

 .التسامح مع الطمبة .ُٕ

 .التعامؿ المكضكعي مع الطمبة .ُٖ

 .االنتماء لمجامعة .ُٗ

 .احتراـ الطمبة .َِ

 .األمانة في القكؿ كالعمؿ .ُِ

 .التعامؿ الديمقراطي مع الطالب .ِِ
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 .االعتراؼ بفضؿ الطمبة .ِّ

 .شكر الطمبة .ِْ

 .يشيد ب نجازات زمبلئو .ِٓ

 .يشجع المعمميف عمى تنمية أنفسيـ مينيان  .ِٔ

 .يحٌي المعمميف ب لقاء السبلـ عمييـ .ِٕ

 .يتسـ بشخصية تفرض الحب كاالحتراـ مف قبؿ اآلخريف .ِٖ

 .إتاحة الفرصة لممناقشة كحرية التعبير .ِٗ

 .مثيران لحماس الطمبة لمادتو .َّ

 
كتبيف مما سبؽ أف الدراسات السابقة قد تناكلت أخبلقيات التعميـ بصكرة عامة، كدراسة 
عضيبات، طكقاف، السكالمة، الحيارم، كقد تطرؽ بعضيا اآلخر إلى ذكر عدد ليس قميبلن مف تمؾ 

األخبلقيات كدراسة حيدر، طرخاف، شرقاكم، عبكيني، الجراح، إسماعيؿ، كنجد كذلؾ بعض الدراسات 
قد تطرقت لبعض أخبلقيات التعميـ مف خبلؿ بحثيا لمفاىيـ إدارية كالشكرل كاحتراـ رأم العامميف 

شراكيـ في اتخاذ القرار، كدراسة عبيدات، رضكاف، نزاؿ، بطاح كالسعكد بالشكرل . كا 
 

كذلؾ كشفت الدراسات في معظميا عف مدل التزاـ المعمميف كالمديريف بأخبلقيات المينة 
سكاء أكانت في ضكء الفكر اإلسبلمي، أـ غير ذلؾ مف كجية نظرىـ، أك عف مدل التزاميـ بيذه 

كمف الدراسات التي تؤكد البعد اإلنساني في المدرس . األخبلقيات كدراسة رضكاف كالجراح كأحمد
كمف الدراسات التي تؤكد أىمية التأىيؿ . الجامعي دراسة جبر كعقؿ، كآؿ ناجي، كعبد اهلل، كمحمد

. التربكم لؤلستاذ الجامعي دراسة جبر
 

، السكالمة، 2000إسماعيؿ، . 2000نزاؿ، )كىناؾ دراسات أشارت لعدـ كجكد ألثر لمجنس 
أما أثر المؤىؿ العممي فقد أشارت . (2000، حيدر، 2001الحيارم، . 1994رضكاف، . 2000

أما . (1994رضكاف، . 2003طرخاف، )بعض الدراسات بكجكد فركؽ ليذا العامؿ في درجة االلتزاـ 
أثر الجامعة فقد أشارت بعض الدراسات كجكد فركؽ ليذا العامؿ لدرجة االلتزاـ بمتغير الجامعة 

كأيضان أشارت بعض الدراسات لعدـ كجكد أثر لمتغير الجامعة في درجة االلتزاـ . (2000إسماعيؿ، )
إلى كجكد فركؽ ليذا  (2002)أما أثر مكاف السكف فقد أشارت دراسة طكقاف . (1996الجراح، )

العامؿ في درجة االلتزاـ أما مكاف اإلقامة فقد أشارت دراسة طكقاف لعدـ كجكد فركؽ ليذا العامؿ في 
.  درجة االلتزاـ
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كقد تميزت ىذه الدراسة عف سابقاتيا بأنيا انتقمت مف مرحمة كصؼ طبيعة ىذه األخبلقيات 
كاالقتراحات إلى البحث عف ىذه األخبلقيات نفسيا كذلؾ باالستناد إلى القرآف الكريـ كالسنة المطيرة، 

كما أف ىذه الدراسة نظرت إلييا مف بعد أكسع كىك المؤسسة التعميمية كنظاـ تتفاعؿ عناصره مف أجؿ 
الكصكؿ ألىداؼ معينة دكف االقتصار عمى طرؼ مف أطراؼ المؤسسة التعميمية كىـ المدرسكف، 
كتشكؿ ىذه الدراسة مقدمة عممية فنية حقيقية في تحفيز الباحثيف عمى االىتماـ بكتاب اهلل تعالى 

. كبسنة رسكلو 
 

: الدراسات األجنبية
 

التحدم بأف نككف : تدريس األخبلقيات ليس كافيان " بدراسة بعنكاف 2004 (Kienzler)كقاـ 
كيقكؿ رئيس . تبدأ الدراسة بطرح مشكمة تكاجو الطمبة، كأثرىا عمى التحصيؿ العممي" مدرسيف أخبلقييف

ال يعطى معظمنا تفكيران كثيران لؤلخبلقيات المينية بينما . " االتحاد األمريكي بشأف األخبلقيات المينية
أما الكمية التي ليس لدييا أية مشكمة لمتعبير عف اآلراء بشأف . نحف نؤدم كاجباتنا اليكمية كمدرسيف

استراتيجيات كبحكث كأساليب التدريس أك سياسات الجامعة تتردد في السؤاؿ عف سمكؾ زميؿ مف 
كمف صفات المدرسيف الماىريف كاألخبلقييف أف يساعدكا جميع الطبلب ". الزمبلء في غرفة الصؼ

ليتعممكا بأسرع ما يمكف كيطبقكه، كيستطيعكا تعمـ الطبلب أف يحكمكا عمى محتكل المقرر كالقضايا 
يجاد األمثمة المشتركة، كأيضان فيـ البيئات االجتماعية التي يعيش  كالميارات المرتبطة بفركع دراستيـ كا 

. فييا الطبلب
 

كيستطرد الكاتب كيقكؿ أنو قرأ كتبان كضعيا أخبلقييف مثؿ أرسطك ككانت كنىشرت مقاالت 
ف ما كجدتو في دراستي  عف تدريس األخبلقيات، كما زلت أناضؿ كما يجب مع مشاكؿ األخبلقيات، كا 

كمف . ىك أنو حتى خبراء األخبلقيات يقكلكف ال يكجد أية نظرية أخبلقية تعمؿ مف أجؿ جميع الحاالت
مبادئيا التسامح كالعدؿ كالثقة، كعند تقييـ الطالب عمينا؛ أف نممؾ معايير كاضحة كثابتة كعادلة 

ألدائيـ، كأف األساتذة الذيف يستخدمكف الدرجات أثناء التقكيـ سكؼ يحكـ عمييـ باالفتقار إلى المينية 
كاألخبلقيات ألف معظمنا يكافؽ بأننا لدينا المسؤكلية بأف نممؾ  معايير كاضحة كثابتة كعادلة ألداء 
الطبلب، كعندما أريد أف أككف أخبلقيان أحكـ عمى األفعاؿ بنتائجيا، ألف األخبلقيات تتأثر بالتشجيع 

ألننا ال نيدرس جميع الطبلب أك جميع المكاضيع بنفس الطريقة ف نو ال تكجد نظرية أخبلقية . كالمكافأة
ف عممية دمج األخبلقيات بشكؿ مستمر في  منفردة تنطبؽ عمى جميع الناس في جميع البيئات، كا 
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كيكصي الكاتب بمناقشة األخبلؽ في مؤتمرات رسمية كغير . تدريسنا تبقينا نعمؿ لنمبي حاجات طبلبنا
رسمية ألف عمماء األخبلؽ يبنكف أخبلقياتيـ مف كجية نظر المجتمع األدبية كليس مف كجية نظر 

. أدبية فردية
 

أخبلقيات أصكؿ عمـ التدريس العالمية الحقيقية ىؿ " بدراسة بعنكاف 2003 (Husu)كقاـ 
، كتبيف الدراسة أف اإلطار النظرم مبني عمى أخبلقيات المدرسيف المتغيرة المشمكلة "الميمة مستحيمة

كتفسيراتيـ األخبلقية ليذه األسس المنطقية، كيككف التركيز عمى أخبلقيات كمعتقدات لمقكانيف كالمبادئ 
كتعرض البيانات مقابمة مع معممة في . اإلرشادية التي تديرىا مع كجيات النظر العممية كالفمسفية

مدرسة ثانكية طبقت الدراسة أسمكب مرشد القراءة النكعي لتحميؿ حالة مف مختمؼ نقاط المرجعية، 
كاليدؼ ىك إلظيار كيؼ أف حكـ المدرسيف األخبلقي يمكف ترجمتو إلى أخبلقيات عالمية حقيقية في 

كأف اليدؼ ليس ىك . التدريس، كيمكف أف تساعد ىذه النقاط المرجعية المدرسيف في تطكرىـ الميني
كمف كجية . تعميـ الطبلب أف يصبحكا طبلبان جيديف كلكف ليصبحكا مكاطنيف فاعميف في المستقبؿ

 المدرسيف مسئكلكف عف العبلقات فالنظر ىذه يتـ بناء ركح الجماعة بيف أعضاء مينة التدريس، كا  
االجتماعية التي تحدث في المدارس، كتعرض الدراسة أف الطمبة كالمدرسيف يخرجكف عف القكانيف 

كالمبادئ األخبلقية، في حيف أف استعماؿ أكثر مف أسمكب نظرم كعممي سكؼ يكسع كيكمؿ فيمنا 
ألخبلقيات المدرسيف المينية، كقد يساعدنا ذلؾ في فيـ المشاكؿ التي يكاجييا المدرسكف في عمميـ 

كديناميكيات البيئات التعميمية بشكؿ أفضؿ، كفي تقييـ أثر المفاىيـ المختمفة عمى المدرسيف كالطبلب، 
كنأمؿ أيضان بأف استعماؿ أكثر مف أسمكب سكؼ يزيد اعتمادية نتائج البحث ألف كؿ أسمكب يستطيع 

أف يخدـ األسمكب اآلخر، كنتيجة لذلؾ يجب أف نعمؿ عمى تطكير المدرس مينيان، ف ف العمميات 
االجتماعية المشتركة في أكضاع المدرسيف التدريسية غير مبنية إلى حد كبير عمى التعميؿ األخبلقي 
المؤسسي مسبقان، إال في صفات الشعكر المشتركة مف الناحية االجتماعية بأف المدرسيف يبدعكف في 
تدفؽ النشاط فيما بينيـ، كتكصي الدراسة أف حؿ القضايا األخبلقية يجب أف يسبقيا عمميات حكارية 

ف مساعدة المدرسيف في كسب الحكار يتطمب خمؽ كسائؿ . نشطة بالنسبة لؤلطراؼ في حالة الصراع كا 
كأف خمؽ الفرص يساعد . قابمة لمعمؿ يستطيع المدرسكف بيا مناقشة القضايا األخبلقية لعمميـ

 الشخصية ىي فالمدرسيف عمى فيـ ممارستيـ التدريسية بأسمكب أكثر عناية كفاعميو، كيشير الباحث أ
ًنتاج السنكات كليس الساعات المعتمدة، كتؤكد إدارة المناىج عمى أىمية خبرة التدريس العممية كمعرفة 

ككما الحظ . كيؼ أف العمؿ المستمر في المدارس يخبر عف تطكر المدرسيف الميني بشكؿ متكاصؿ
Simon ف ف عمـ أصكؿ التدريس ليس فقط عف تدريس األخبلقيات بؿ ىك نفسو صكرة أدبية تدعك 

ف نقطة ىذه الصكرة ليست تدريس أشياء خاصة بؿ تطكير قدراتيـ عمى التعميـ. إلى االلتزاـ بيا . كا 
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، إف "ربط أخبلقيات التدريس كالتعميـ األخبلقي" بدراسة بعنكاف 2002 (Elizabeth)كقامت 

االىتماـ المتزايد باليبكط المبلحظ لمقيـ األخبلقية يشجع الرغبة في التعميـ األدبي كتعميـ الشخصية، 
كتسعى المؤسسات التعميمية إلى إكساب الطمبة فضائؿ خمقية مثؿ تحمؿ المسؤكلية كاالحتراـ كالثقة 

 ثبلثة مجاالت في التعميـ تنطبؽ (Strike and Ternasky)كيحدد . كالعدؿ كالعناية كالفضيمة المدنية
. التشاكر كالتفكير في السياسة التعميمية، كالتعميـ األدبي، كاألخبلقيات التخصصية: عمييا األخبلقيات

كالمجاؿ األخير األكثر إىماالن، كيجب عمى المدرسيف أف يعكا الدكر الذم يشغمكنو كمتخصصيف 
كيقترح الكاتب بأف الجيكد لتكعية المدرسيف كالطبلب .  بشأف الطبلبـأخبلقييف كأىمية أفعاليـ كقراراتو

باألبعاد األدبية كاألخبلقية يجب أف تخترؽ مناىج ما قبؿ الخدمة كتدمج النكاحي المتباينة فيو، كعمييا 
ركزت التربية  ك.أف تعالج مككنات البرامج كالمجاالت الفمسفية المتعمقة باألخبلقيات أثناء الممارسة

بأف التدريس لو بعد أدبي يقدـ  (,Bull) 1993المعاصرة بشكؿ كبير عمى دكر المدرس كيبلحظ 
ألىمية دكرىـ كقدكة . أساسان منطقيان لشمكؿ األخبلقيات في برامج تعميـ المدرسيف ما قبؿ الخدمة

كمف صفاتيـ اإلنسانية، التفتح الذىني، الحماسة، الخياؿ، األمانة، اإلحساس بالعدؿ، . صالحة لمطمبة
الخ، كفي حيف أف األخبلقيات التطبيقية ىي كسيمة فعالة لتعريؼ المدرسيف ما قبؿ ...كالعناية بالطمبة

الخدمة عمى تعقيدات التدريس ضمف سياؽ الممارسة اليكمية كعمى ربط المشاكؿ العممية بالمبادئ 
 .النظرية كاألدبية كاألخبلقية

 
كتعالج الدراسة في النياية كيفية تأثير الظركؼ الشخصية عمى مستكل التحصيؿ لمطمبة 

كأىمية البرامج في معالجة األخبلقيات بطرؽ تشجع األخبلقيات . كعدالة التقييـ مف قبؿ المدرسيف
 .المينية لما ليا مف أثر عمى الطبلب كالمجتمع

 
بدراسة  (Theresa M. Anne G. Nancy K. Freeman, Toni, 1997)كقاـ كؿ مف 

، كتناقش الدراسة أخبلقيات "استجابة مشتركة لحاجة مينية: مبادرة األخبلقيات تعميـ المعمـ"بعنكاف 
 ـمينية في تعميـ المعمـ ف ف اعتمادىـ عمى المعتقدات، كالقيـ كالمبادئ األخبلقية الخاصة بمجتمعاتو

(Nash, 1999) تشكؿ األساس لقراراتيـ األخبلقية، مؤسسة أساتذة الطفكلة المبكرة المشاركيف ،
(ACCESS) قسـ الطفكلة المبكرة في مجمس األطفاؿ االستثنائييف ،(DEC) المنظمة الكطنية ،

، قامت باالجتماع المؤسسات المينية كالتطرؽ (NAECTE)لمعممي مدرسي مرحمة الطفكلة المبكرة 
 تإلى قضايا أخبلقية معينة ذات أىمية لمعممي المدرسيف، كالقكانيف األخبلقية تتكاصؿ مع المسؤكليا
كالعبلقات المعينة المرتبطة بمينة بعينيا كبيف المزاكليف ليذه المينة مف جية كالمجتمع مف جية 
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أخرل، كيجب عمى المعمميف أف يجعمكا المبادئ األخبلقية لمينتيـ تنبع مف الداخؿ كأف يتعممكا محتكل 
قكانينيـ األخبلقية كأف يطبقكا النظرية األخبلقية بحرص عندما يعممكف مع الطبلب كعائبلتيـ كزمبلئيـ 

كعمييـ أف يدرككا الصعكبات كالمسؤكليات التي تتعمؽ ب عداد المدرسيف حسب . كمجتمعاتيـ
عمى : التخصصات اإلنسانية كالعممية تختمؼ بطرؽ كثيرة، كترجع أىمية ىذه المبادرة ألسباب منيا

طبلبيـ الراشديف، )معدم المعمميف أف يعرفكا القكانيف كيشكمكا نمكذجان أعمى لمسمكؾ األخبلقي اتجاه 
األطفاؿ الصغار الذيف يرسؿ المتدربكف لمتعامؿ معيـ في الميداف، المعمميف كالمدراء الذيف يقكمكف 

؛ لدل (بدكر مرشد كمكجو لممعمميف المستقبمييف، جامعتيـ أك كميتيـ، المينة كالمجتمع بشكؿ عاـ
معٌدم المعمميف التزاـ لمتكحد مع زمبلئيـ لتطكير ميثاؽ مشترؾ لؤلخبلقيات يمكف لممجتمع دعمو 

كتكضح الدراسة أىمية تكفير أجكاء مف الزمالة كاالحتراـ المتبادؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس . كحمايتو
. كالطمبة

 
كمف خبلؿ استعراض الباحثة لمدراسات األجنبية التي تكفرت لدييا، يتبيف أف أيان منيا لـ 

: يتناكؿ مكضكع الدراسة بشكؿ مباشر، كلكف الباحثة استفادت منيا ما يمي
 المعمميف كمعرفتيـ ليا قبؿ الخدمة في ؿ أف يضـ المنيج األخبلؽ المينية، لتأىيلأنيا تدعك إؿ 

. التعميـ
 فييا دعكات متزايدة لتدريب كتطكير أعضاء ىيئة التدريس في األخبلؽ المينية كاألجنبية .
  فييا دعكات متزايدة إلى تفعيؿ دكر عضك ىيئة التدريس في الجامعة كفي المجتمع لكي يضطمع

بالدكر المناط بو، كيساىـ في عممية التنمية بمختمؼ أبعادىا مع تكفير االمكانيات البلزمة التي 
 .تعينو عمى تحقيؽ طمكحاتو كتطمعات مجتمعو

  كتطرقت الباحثة إلى ىذه األمكر، في األدب التربكم كالدراسات العربية السابقة، كذلؾ حاكلت
الباحثة مف خبلؿ دراستيا أف تقدـ شيئان جديدان لممعرفة العممية حيث أف ىذه الدراسة تفتح المجاؿ 

 . أماـ دراسات أخرل تكافؽ بيف أصالة أخبلقيات مينة التعميـ كمعاصرتيما

  تميزت الدراسة الحالية عف غيرىا في أنيا بحثت في أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني في
. ضكء الفكر اإلسبلمي كالفكر الغربي

 
. كقد جاءت ىذه الدراسة لتساىـ في تقميؿ الفجكة التي دارت حكليا مشكمة ىذه الدراسة
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الفصل الثالث 
   

الطريقة واإلجراءات 
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الفصل الثالث 
 

الطريقة واإلجراءات 
 

جراءات بنائيا،  يتناكؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة، كمجتمعيا كأداة الدراسة المستخدمة فييا، كا 
ككذلؾ كصفان لتطبيقيا كمتغيرات الدراسة، كما يتناكؿ اإلجراءات كالطرؽ اإلحصائية التي استخدمت 
في استخبلص نتائج الدراسة كتحميميا، كالتي سعت إلى معرفة أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني 

. مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف
 

: منيج الدراسة
 

. قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي كذلؾ بما يتبلءـ كطبيعة الدراسة
 

: مجتمع الدراسة
 

في جامعتي  (638)تككف مجتمع الدراسة مف فئتي أعضاء ىيئة التدريس كالبالغ عددىـ 
: في الجامعتيف كفيما يمي كصؼ لكؿ فئة (1153)القدس كبيرزيت، كالطمبة البالغ عددىـ 

 
، (2004/2005)فئة مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيرزيت في العاـ الدراسي  .ُ

عضكان مف  ( 96 )كالبالغ عددىـ . فتتراكح مؤىبلتيـ بيف درجة الدكتكراه كالماجستير كالبكالكريكس
 .أعضاء ىيئة التدريس

 
تشمؿ عينة الدراسة مف طمبة السنة الرابعة في جامعتي القدس كبيرزيت كالذيف : فئة الطمبة .ِ

كقد كزعكا عمى الجامعتيف،  (2004/2005)يدرسكف في مرحمة البكالكريكس في العاـ الدراسي 
 . طالبان كطالبة، كفيما يمي كصؼ لمجتمع الدراسة تبعان لمتغيراتيا المستقمة (173)كالبالغ عددىـ 
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( 3، 1)الجدكؿ 
تكزيع أفراد مجتمع الدراسة ألعضاء ىيئة التدريس حسب الجامعتيف المسجميف لمعاـ الدراسي 

2004/2005 
عدد أعضاء ىيئة التدريس الجامعة الرقـ 

 319القدس  1
 319بيرزيت  2

 638المجمكع الكمي 
 
( 3،2)الجدكؿ 

 2004/2005تكزيع أفراد مجتمع الدراسة لمطمبة حسب الجامعتيف المسجميف لمعاـ الدراسي 
كمية العمـك العدد الجامعة الرقـ 

% 15بنسبة 
كمية اآلداب العدد 

% 15بنسبة 
كمية اليندسة العدد 

% 15بنسبة 
المجمكع 

  17 110 40 264 18 120القدس  1
  24 157 55 366 19 129بيرزيت  2
   37  95  41 173 
 

: عينة الدراسة
 

عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس، تراكحت مؤىبلتيـ بيف  (96)تككنت عينة الدراسة مف 
درجة الدكتكراه كالماجستير كالبكالكريكس مف تخصصات مختمفة كىي كمية العمكـ، ككمية اآلداب، 

مف  (173)مف مجتمع الدراسة، كقد تـ اختيار الطمبة كعددىـ  (%15)ككمية اليندسة، ممثميف بنسبة 
. الكميات المختمفة في الجامعتيف بالطريقة العشكائية الطبقية

. تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغيراتيا (7)، (6)، (5)، (4)، (3)كتبيف الجداكؿ 
 
: متغير الجنس .ٔ

( 3،3)الجدول 
 (لممعممين والطمبة الجامعيين)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 

النسبة المئوية العدد الجنس 
%52.4 141ذكر   

%47.6 128أنثى   

%100 269المجموع   
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس، حيث تشير النتائج إلى 
. مف اإلناث% 47.6مف العينة ىـ مف الذككر، ك% 52.4أف 

 
 :متغير المؤىل العممي. 2

( 4،3)الجدول 
 (لممعممين)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي 

النسبة المئوية العدد المؤىل العممي 
%6.25 6بكالكريكس   

 55.21% 53ماجستير 

%38.54 37دكتكراه   

%100 96المجموع   
 

مف % 55.21مف العينة ىـ مف حممة البكالكريكس ك% 6.25أف  (2)يكضح الجدكؿ رقـ 
. مف حممة الدكتكراه% 38.54حممة الماجستير ك

 
: متغير التخصص األكاديمي. 3

( 3 ،5)الجدول 
 (لممعممين)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص األكاديمي 

النسبة المئوية العدد التخصص العممي 
%45.83 44كميات إنسانية   

%54.17 52كميات عممية   

%100 96المجموع   

 

% 54.17مف العينة ينتمكف إلى كميات إنسانية ك% 45.83كيكضح الجدكؿ السابؽ أف  
. إلى كميات عممية

( 6،3)الجدول 
 (لمطمبة الجامعيين)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص األكاديمي 

النسبة المئوية العدد التخصص العممي 
%54.91 95كميات إنسانية   

%45.09 78كميات عممية   

%100 173المجموع   
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% 45.09مف العينة ينتمكف إلى كميات إنسانية ك% 54.91كيكضح الجدكؿ السابؽ أف  
. إلى كميات عممية

 
: متغير الجامعة. 4

( 7،3)الجدول 
 (لممعممين والطمبة الجامعيين)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة 

النسبة المئوية العدد الجامعة 
%45 121القدس   

%55 148بيرزيت   

%100 269المجموع   

 
مف % 45مف عينة الدراسة ىـ مف جامعة بيرزيت ك% 55كيكضح الجدكؿ السابؽ أف 

. جامعة القدس
 

: متغير مكان اإلقامة. 5
( 8،3)الجدول 

 (لممعممين والطمبة الجامعيين)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان اإلقامة 
النسبة المئوية العدد مكان اإلقامة 

%47.2 127مدينة   

%51.3 138قرية   

%1.5 4مخيـ   

%100 269المجموع   

 
كيكضح الجدكؿ السابؽ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير مكاف اإلقامة، حيث تشير النتائج 

مف سكاف المدف، في حيف اقتصرت نسبة % 47.2مف العينة ىـ مف سكاف القرل ك% 51.3إلى أف 
%. 1.5مف ىـ مف المخيمات عمى 
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: أدوات الدراسة
 

: لتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالية
 

 قامت الباحثة بحصر العديد مف الفضائؿ كالتكجييات األخبلقية اإليمانية، بعد الرجكع :أوالً 
كالدراسات  (2003مراد، )ك  (1979النحبلكم، )ك  (ى733ابف جماعة، ت )إلى الكتب ككتاب 

السابقة ذات الصمة المباشرة بمكضكع الدراسة، كالتي تناكلت أخبلقيات مينة التعميـ، كفي ضكء 
، كاالستبانة التي (2000إسماعيؿ، ) ، كاالستبانة التي أعدىا (2001نزاؿ، )االستبانو التي أعدىا 

، بعد انتقاء اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ذات الصمة الكثيقة بمكضكع (1996الجراح، )أعدىا 
: الدراسة، قامت الباحثة بتكزيعيا عمى ستة مجاالت ىي

. عبلقة المعمـ مع الطمبة: المجاؿ األكؿ
. عبلقة المعمـ مع المينة: المجاؿ الثاني
. عبلقة المعمـ مع الزمبلء: المجاؿ الثالث
. عبلقة المعمـ مع الدرس: المجاؿ الرابع

. عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي: المجاؿ الخامس
. العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة: المجاؿ السادس

 
قامت الباحثة باستخبلص عدد مف اآليات القرآنية الكريمة، كاألحاديث النبكية الشريفة، : ثانياً 

التي تحمؿ في ثناياىا الفضائؿ كالتكجييات األخبلقية التي قامت الباحثة بحصرىا، كفي شكميا النيائي 
أخبلقيات )فضيمة خمقية، كلكنيا غير مقتصرة عمى مينة التعميـ فقط، كبما أف مكضكع الدراسة  (90)

كنظران . ، فقد اكتفت الباحثة في ىذه الدراسة عمى أخبلقيات المعمـ الجامعي(المعمـ الجامعي الفمسطيني
لكثرة عدد ىذه اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية اكتفت الباحثة بذكر آية كريمة كحديث نبكم كاحد لكؿ 

. (1)انظر الممحق رقم . بند مف بنكد االستبانة عمى األقؿ
 

كقد استعانت الباحثة عند استخبلص اآليات القرآنية كتخريج األحاديث النبكية كالتأكد مف 
صحة داللتيا عمى الفضائؿ كالتكجييات األخبلقية التي قامت بحصرىا، بجياز الحاسكب كاستخداـ 

CD (القرآف الكريـ)ك ،CD (مكسكعة الحديث الشريؼ) ،كالذم يحتكم عمى كتب الحديث التسعة ،
البخارم، مسمـ، الترمذم، النسائي، ابف داكد، ابف ماجو، أحمد بف حنبؿ، اإلماـ مالؾ،  )كىي 
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كعند تكثيؽ األحاديث النبكية الشريفة ( كصحيح الجامع الصغير، ؿ ناصر الديف األلباني) ك (الدرامي
. CD كاكتفت بالترقيـ كما ىك في CDاتبعت الباحثة الرقـ المتسمسؿ لمحديث مف 

 بعد تحديد مجاالت الدراسة الستة، قامت الباحثة ببناء أداة قياس عمى شكؿ استبانة :ثالثاً 
: مككنة مف جزئيف في شكميا النيائي

اشتمؿ عمى معمكمات شخصية عف المستجيب ككنيا ضركرية ألغراض : الجزء األكؿ
. الدراسة

 
فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت، بعد أف تمت صياغتيا  (98)اشتمؿ عمى : الجزء الثاني

انظر . كتعديميا بناء عمى آراء كاقتراحات لجنة التحكيـ، لتحديد مدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات المينة
، كأعطت الباحثة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة خمسة تقديرات لسمـ االستجابة كفؽ (2)الممحق رقم 

درجة أدنى  (1)درجات كتمثؿ الدرجة القصكل لبلستجابة، كأدناه  (5)سمـ ليكرت الخماسي، أعبلىا 
: درجة لبلستجابة، كىي كما يمي

  (. 5)أكافؽ بشدة، كتحمؿ رقـ
  (.4)أكافؽ، كتحمؿ رقـ 

  (.3)محايد، كتحمؿ رقـ 

  (.2)أعارض، كتحمؿ رقـ 

  (. 1)أعارض بشدة، كتحمؿ رقـ
 

: صدق األداة
 

لمتأكد مف صدؽ األداة المستخدمة في ىذه الدراسة، قامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكعة مف 
محكميف ممف يحممكف شيادة الدكتكراه في جامعة القدس، كجامعة القدس  (10)المحكميف بمغ عددىـ 

 كقد (3)انظر الممحق رقم . المفتكحة، كشيادة الدكتكراه كالماجستير في كمية العمـك التربكية براـ اهلل
طمبت الباحثة إلى لجنة التحكيـ عبر كتاب أرفقتو مع االستبانة، إبداء آرائيـ حكؿ فقرات االستبانة مف 

:  حيث
. مدل مناسبة الفقرات لممجاؿ الذم تندرج تحتو .ُ
 .مدل كضكح الفقرات كسبلمة الصياغة المغكية .ِ

 .بياف قدرة الفقرات عمى قياس ما كضعت لقياسو .ّ

 .  التعديؿ الذم تراه مناسبان  .ْ
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. فقرة (98)فضيمة خمقية، انبثؽ عنيا (100)حيث تككنت االستبانة في صكرتيا األكلية مف 
(. 4)انظر الممحق 

 
ثـ قامت الباحثة باسترجاع االستبانة بعد أف بقيت في حكزة المحكميف مدة أسبكعيف، كفي 

عادة صياغة االستبانة في شكميا  ضكء آراء المحكميف قامت الباحثة بتعديؿ فقرات االستبانة، كا 
تككيف جك مف االحتراـ كالثقة "، (22)فقرات، كىي في المجاؿ األكؿ فقرة رقـ  (10)النيائي، بحذؼ 

يرغب في مينة التعميـ، غزارة "، (18، 12)، كفي المجاؿ الثاني فقرة رقـ "بيف المعمـ كالمتعمـ
إذا تعددت الدركس "، (9، 2)، كفي المجاؿ الرابع فقرة رقـ "المعمكمات كالتمكف العممي لمادة تخصصو

، (4)، كفي المجاؿ الخامس فقرة رقـ "إكراـ الطبلب بحسف السبلـ كبشاشة الكجو"، "قدـ األىـ فاألىـ
يستأذف مف اإلدارة "، (17، 14، 3)، كفي المجاؿ السادس فقرة رقـ "الكالء هلل كالتمسؾ بمبادئ الديف"

، "قمة تشجيع الجامعة لبلشتراؾ في المؤتمرات العممية"، "إذا ما أراد أف يغادر قبؿ انتياء الدكاـ الرسمي
ضافة "ترغب اإلدارة بالتجديد كالتطكر" ينتقؿ "، (2)في المجاؿ الرابع فقرة رقـ : فقرات كىي (5)، كا 

يتجنب الدعكة إلى اإللحاد أثناء "، (4)، كفي المجاؿ الخامس فقرة رقـ "المعمـ مف السيؿ إلى الصعب
يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى ممتمكات "، (17، 14، 3)، كفي المجاؿ السادس فقرة رقـ "تعميمو
، "تسعى اإلدارة إلى االىتماـ النشط في تحقيؽ أىدافيا"، "تكافئ اإلدارة المعمميف المبدعيف"، "الجامعة

كبذلؾ أصبح . فقرات لككنيا مركبة، كقامت الباحثة أيضان بتعديؿ بعض الفقرات (3)كأخرل بعد فصؿ 
فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت، كبذلؾ تحقؽ صدؽ  (98)مجمكع فقرات ىذه االستبانة بشكميا النيائي 

 .(5)انظر الممحق رقم . االستبانة لدل الباحثة مف حيث قدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو
 

مف المجاؿ األكؿ عبلقة المعمـ مع  (16)ككمثاؿ عمى ما سبؽ ذكره فقد تـ تعديؿ الفقرة 
لتصبح بعد التعديؿ يكافؽ " يبتعد عف الممارسات السيئة، كيكافؽ قكلو عممو"الطمبة كالتي تنص عمى 

مف المجاؿ الثاني عبلقة المعمـ مع المينة ألنيا مركبة كالتي تنص عمى  (10)فصؿ الفقرة . قكلو عممو
يتحمى بضبط "لتصبح بعد الفصؿ فقرتيف معدلتيف أيضان، األكلى " كاثقان بنفسو كمستقبلن بشخصيتو"

. في االستبانة في شكميا النيائي (11، 10)كتحمبلف الرقميف " يتحمى بقكة الشخصية"كالثانية " النفس
كتـ " يحب مينة التعميـ" لتصبح " يرغب في مينة التعميـ"  مف نفس المجاؿ كىي12كتـ تعديؿ الفقرة 

مف المجاؿ الثالث عبلقة المعمـ مع الزمبلء كالتي تنص عمى يتبادؿ االحتراـ بيف  (1)تعديؿ الفقرة 
مف نفس المجاؿ،  كالتي تنص  (5)كتـ تعديؿ الفقرة " يحتـر زمبلءه " الزمبلء لتصبح بعد التعديؿ 

" يمقي كيرد السبلـ عمى جميع الزمبلء"إلقاء السبلـ كرده عمى جميع الزمبلء لتصبح بعد التعديؿ " عمى
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تقـك العبلقة بيف الزمبلء عمى أسس " مف نفس المجاؿ كالتي تنص عمى  (7)كتـ تعديؿ الفقرة رقـ 
 . لتصبح بعد التعديؿ يقيـ عبلقتو مع الزمبلء عمى أسس أخكية" أخكية

 
:  ثبات األداة

 
 عف (Cronbach Alpha) ألفا –تـ حساب كاستخراج الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ 

 يبيف قيـ (8) كالجدكؿ رقـ Internal Consistensy))طريؽ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لؤلداة 
.  معامبلت الثبات المحسكبة لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة كمعامؿ الثبات الكمي ليا

 
( 9،3)الجدول 

 .ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال من مجاالت الدراسة، والثبات الكمي لألداة
قيمة ألفا مجاالت الدراسة الرقم 

 0.93عبلقة المعمـ مع الطمبة  1
 0.94عبلقة المعمـ مع المينة  2
 0.92عبلقة المعمـ مع الزمبلء  3
 0.90عبلقة المعمـ مع الدرس  4
 0.92عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي  5
 0.93العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة  6

 0.98المجاؿ الكمي 
 

أف معامؿ الثبات لجميع مجاالت الدراسة تراكحت ما بيف  (8)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
 كجميعيا عالية تفي بأغراض الدراسة 0.98في حيف كصؿ الثبات الكمي لؤلداة  (0.94- 0.90)

. كبذلؾ كانت األداة جاىزة لمتطبيؽ عمى أفراد عينة الدراسة
 

:  إجراءات الدراسة
: قامت الباحثة ب جراءات الدراسة عمى النحك التالي

  كثباتيا (االستبانة  )تأكدت مف صدؽ أداة الدراسة .
  جامعة -الدراسات العميا / حصمت عمى كتاب تسييؿ ميمة مكجو مف السيد رئيس قسـ التربية

 (.6،7)انظر الممحق. القدس إلى جامعتي القدس كبيرزيت
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 حصمت عمى كتاب مكافقة مف جامعتي القدس كبيرزيت ردان عمى كتاب رئيس قسـ التربية /
يتضمف السماح لمباحثة ب جراء الدراسة عمى مجتمع الدراسة في جامعتي القدس . الدراسات العميا

 . كبيرزيت

  قامت جامعة القدس بمخاطبة مساعد رئيس الجامعة لمشئكف األكاديمية في القدس بنفس الكتاب
جامعة القدس، إلى عمداء الكميات يتضمف السماح - الدراسات العميا/ المكجو لرئيس قسـ التربية 

 .لمباحثة ب جراء الدراسة عمى المجتمع في الجامعة

  قامت جامعة القدس بمخاطبة نائب الرئيس لمشئكف األكاديمية في بيرزيت بنفس الكتاب المكجو
جامعة القدس، إلى عمداء الكميات يتضمف السماح لمباحثة - الدراسات العميا/ لرئيس قسـ التربية 

  .ب جراء الدراسة عمى المجتمع في الجامعة

  قامت الباحثة بتكزيع االستبانات عمى أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة في الجامعتيف، كأرفقت الباحثة
مع االستبانات نسخان مف كتاب تسييؿ الميمة المكجو مف رئيس الجامعة لؤلعضاء الييئة 

رشادىـ إلى  التدريسية كطالبتيـ فيو ب بداء رأييـ في مدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التعميـ، كا 
 .(8)انظر الممحق رقم . كيفية االستجابة عمى االستبانة

 مدة ثبلثة أسابيع مف شير أيارتكاستغرؽ جمع االستبيانا . 

 دخاليا إلى جياز الحاسكب الستخراج النتائج  .قامت الباحثة بجمع البيانات كتبكيبيا كترميزىا كا 

 
 :متغيرات الدراسة

 
: المتغيرات المستقمة وتشمل: أوالً 
. ذكر، أنثى: كلو مستكياف: الجنس .ُ
 القدس، بيرزيت،: الجامعة كليا مستكياف .ِ

 .كميات إنسانية، ككميات عممية: كلو مستكياف: التخصص األكاديمي .ّ

 .دكتكراه، ماجستير، بكالكريكس: كلو ثبلثة مستكيات:المؤىؿ العممي .ْ

. قرية، مخيـ، مدينة: كليا ثبلثة مستكيات: مكاف اإلقامة .ٓ
 

  :المتغير التابع: ثانياً 
أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني كما ستكشؼ عنيا استجابات أعضاء ىيئة التدريس 

 .كالطمبة الجامعييف عمى االستبانة المعدة ليذا الغرض
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: المعالجة اإلحصائية
 

مف أجؿ معالجة البيانات كاإلجابة عف أسئمة الدراسة قامت الباحثة باستخداـ الرزمة 
:  كذلؾ باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية (  SPSS)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 
 (.Cronbach Alpha )معامؿ الثبات عف طريؽ احتساب معامؿ كركنباخ ألفا .ُ

 
احتساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة كلكؿ مجاؿ  .ِ

 .(السؤاؿ الثاني  )مف مجاالتيا، كلئلستبانو ككؿ، لئلجابة عف 

 

لئلجابة عف الفرضية األكلى كالثانية  (Independent t - test) لمجمكعتيف مستقمتيف (t)اختبار  .ّ
 .كالرابعة كالخامسة كالسادسة كالسابعة التاسعة كالحادية عشر

 

لممقارنات  (Scheffe Test)كاختبار شفيو  (One – Way Anova )تحميؿ التبايف األحادم  .ْ
 . البعدية بيف المتكسطات لئلجابة عف الفرضية الثالثة كالثامنة كالعاشرة
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الفصل الرابع 
 

نتائج الدراسة وتحميميا 
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الفصل الرابع 
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج كتفسيرىا مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة، حيث ىدفت 
إلى التعرؼ عمى أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة 

الجنس، المؤىؿ العممي، : الجامعييف، كالعبلقة بيف ىذه كبيف المتغيرات المستقمة لمدراسة كىي
فبعد تطبيؽ إجراءات الدراسة كتحميؿ البيانات . التخصص األكاديمي، الجامعة، مكاف اإلقامة

:  اإلحصائية تكصمت الباحثة إلى ما يمي
 

. عرض النتائج المتعمقة بالسؤال األول: أوالً 
 

ما أخبلقيات المعمـ الجامعي الفمسطيني استنادان إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة؟ 
لتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة باستخبلص آية مف القرآف الكريـ كحديثان نبكيان شريفان تحمؿ 

فضائؿ كتكجييات خمقية إلى المعمـ ليتحمى بيا في حياتو اليكمية باعتباره يؤدم رسالة ربانية كرثيا عف 
األنبياء كالرسؿ عمييـ أفضؿ الصبلة كأتـ السبلـ، حيث تككنت الفضائؿ كالتكجييات األخبلقية مف 

عمى )فضيمة، كزعت عمى ستة مجاالت، ككؿ فضيمة منيا ترشد إلييا آية كريمة كحديث شريؼ  (98)
انظر الممحق كتـ عرض المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانو، . (األقؿ
(.  10)رقم 
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( 4، 10)الجدول 
األوساط الحسابية لألعمى فقرات في مجاالت الدراسة 

الوسط الفقرات المجال الرقم 
الحسابي 

ُ.  
عبلقة المعمـ مع الطمبة  : المجاؿ األكؿ

 4.11. يكافؽ قكلو عممو
 4.11. يبذؿ العمـ لمطالب كال يبخؿ بو عميو  .ِ
ّ.  

عبلقة المعمـ مع المينة : المجاؿ الثاني
 4.16. يتحمى بضبط النفس

 4.13. يحرص المعمـ عمى األمانة العممية  .ْ
ٓ.  

عبلقة المعمـ مع الزمبلء : المجاؿ الثالث
 4.10. يحتـر زمبلءىه

 4.06. يمقي كيرد السبلـ عمى جميع الزمبلء  .ٔ
ٕ.  

عبلقة المعمـ مع الدرس : المجاؿ الرابع
 3.95. تحضير الدرس عمى أكمؿ كجو

 3.93. يصغي إلى السؤاؿ مف مكرده  .ٖ
عبلقة المعمـ مع المجتمع : المجاؿ الخامس  .ٗ

المحمي 
 3.89. يصدؽ في القكؿ كالمعاممة

 3.83. يعي المؤثرات كاالتجاىات العالمية  .َُ
ُُ.  

العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة : المجاؿ السادس
 3.96. يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى النظاـ الجامعي

يجب أف ال يتغاضى المعمـ عما يضر بمصمحة   .ُِ
. الجامعة

3.84 

( 4، 11)الجدول 
األوساط الحسابية لألدنى فقرات في مجاالت الدراسة 

الوسط الفقرات المجال الرقم 
الحسابي 

ُ.  
عبلقة المعمـ مع : المجاؿ األكؿ

الطمبة  

 3.21. يتغاضى عف ىفكاتيـ
يحرص عمى تقكية العبلقات بينيـ مف خبلؿ النشاطات   .ِ

. الجماعية
3.35 

عبلقة المعمـ مع : المجاؿ الثاني  .ّ
المينة 

 3.35. يكاظب عمى االشتغاؿ بالتأليؼ
 3.61. يتمتع بالفراسة التربكية التعميمية  .ْ
عبلقة المعمـ مع : المجاؿ الثالث  .ٓ

الزمبلء 
 3.20. يحرص عمى عدـ مناقشة الزمبلء

 3.64. يقيـ عبلقتو مع الزمبلء عمى أسس أخكية  .ٔ
عبلقة المعمـ مع : المجاؿ الرابع  .ٕ

الدرس 
 3.46. يتبع أسمكب المناقشة عند تقديـ المعمكمات

 3.58. ييعمـ مادتو قاصدان بيا كجو اهلل تعالى أكالن   .ٖ
عبلقة المعمـ مع : المجاؿ الخامس  .ٗ

المجتمع المحمي 
 3.18. يتجنب نقد المجتمع المحمي أيان كاف مستكاه

 3.54. يتجنب الدعكة إلى اإللحاد أثناء تعميمو  .َُ
ُُ.  

العبلقة بيف المعمـ : المجاؿ السادس
كاإلدارة 

تسعى اإلدارة عمى كضع الفرد في مكانو المناسب بما يتناسب 
. مع مؤىبلتو كقدراتو دكف تمييز

2.94 

 2.97. تنفذ اإلدارة القكانيف كالتعميمات عمى الجميع دكف تمييز  .ُِ



 74 

قائمة باألخالقيات الخاصة بالمعمم مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
 

. عالقة المعمم مع الطمبة: المجال األول
: فضيمة ىي (21)ويشمل 

 .يتحمى بالرفق معيم .ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 اًىًميفى ًف اٍلجى ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عى (. 199سكرة األعراؼ،آية ) خي
 ؤيكؼه رَّنًحيـه ٍؤًمًنيفى رى مىٍيكيـ ًباٍلمي ًريصه عى ًنتُّيـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ٍف أىنفيًسكي ـٍ رىسيكؿه مِّر اءكي سكرة التكبة، ) لىقىٍد جى

(. 128آية 
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى ٍفؽى )) :عى ًفيؽه ييًحبُّي الرِّر ييٍعًطي ،ًإفَّن المَّنوى رى  كى

مىى اٍلعيٍنؼً  مىٍيًو مىا الى ييٍعًطي عى   (.3678ركاه ابف ماجة، ( )(عى
 

 .يقدم ليم التوجيو والشورى .ٕ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 كِّرًميفى مىى الٌمًو ًإفَّن الٌموى ييًحبُّي اٍلميتىكى كَّنٍؿ عى ـٍ ًفي األىٍمًر فىً ذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي سكرة آؿ عمراف، آية ) كى

159 .)
 

: األحاديث: ثانياً 
ا ٍنييمى مَّنـى قىاؿى أًلىًبي بىٍكرو كىعيمىرى رىًضيى المَّنوي عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ا ًفي )) :أىفَّن النَّنًبيَّن صى ٍعتيمى لىٍك اٍجتىمى

ا الىٍفتيكيمى (. 17309ركاه أحمد، ( )(مىشيكرىةو مىا خى
 

 .َيعِدل بينيم .ٖ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍـ ـٍ لىعىمَّنكي ًف اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبىٍغًي يىًعظيكي يىٍنيىى عى يتىاء ًذم اٍلقيٍربىى كى ًإفَّن الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كىاً 

كفى  (. 90سكرة النحؿ،آية ) تىذىكَّنري
 ًكىٍمتـي بىٍيفى النَّناًس أىف تىٍحكيميكٍا ًباٍلعىٍدؿ ذىا حى  (.58سكرة النساء، آية ) كىاً 
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: األحاديث: ثانياً 
اًف ٍبًف بىًشيرو قىاؿى  ٍف النُّيٍعمى اًلوً :عى مىيَّن أىًبي ًببىٍعًض مى دَّنؽى عى ةى . تىصى كىاحى  الى : فىقىالىٍت أيمِّري عىٍمرىةي ًبٍنتي رى

مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى تَّنى تيٍشًيدى رىسيكؿى المَّنًو صى ى حى مَّنـى .أىٍرضى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى  فىاٍنطىمىؽى أىًبي ًإلىى النَّنًبيِّر صى
دىقىًتي مىى صى مَّنـى .ًلييٍشًيدىهي عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى لىًدؾى كيمِّرًيـٍ )) : فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المَّنًو صى  . الى : قىاؿى ؟أىفىعىٍمتى ىىذىا ًبكى

دىقىةى :قىاؿى  دَّن ًتٍمؾى الصَّن عى أىًبي فىرى ـٍ فىرىجى ًدكي (. 3055ركاه مسمـ، ( )( اتَّنقيكا المَّنوى كىاٍعًدليكا ًفي أىٍكالى
 

 .يثق ويحسن الظن بيم .ٗ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 نيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيران مِّرفى الظَّنفِّر ًإفَّن بىٍعضى الظَّنفِّر ًإٍثـه (. 12سكرة الحجرات، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍف أىًبي ىيرى ـٍ كىالظَّنفَّن فىً فَّن الظَّنفَّن أىٍكذىبي )) :عى ًإيَّناكي

ًديثً  (. 1911ركاه الترمذم،  ) ((اٍلحى
 
 .ينوه ب عماليم الجيدة .٘

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
  ًزقيكٍا ًمٍنيىا ًمف ثىمىرىةو نَّناتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري كيمَّنمىا ري ـٍ جى اًت أىفَّن لىيي اًلحى ًمميكٍا الصَّن نيكٍا كىعى بىشِّرًر الَّنًذيف آمى كى

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى ـٍ ًفييىا أىٍزكىاجه مُّيطىيَّنرىةه كىىي لىيي ًزٍقنىا ًمف قىٍبؿي كىأيتيكٍا ًبًو ميتىشىاًبيان كى ٍزقان قىاليكٍا ىىػذىا الَّنًذم ري سكرة ) رِّر
(. 25البقرة، آية 

  ٍاًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّنيىادىًة فىيينىبِّرئيكيـ ًبمىا كينتيـ سىتيرىدُّيكفى ًإلىى عى ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كى مىكي ميكٍا فىسىيىرىل الٌموي عىمى قيًؿ اٍعمى كى
(. 105سكرة التكبة، اآلية ) تىٍعمىميكفى 

 
: األحاديث: ثانياً 

اًئشىةى قىالىتٍ  مَّنـى :عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى حدكـٍ عمبلن أى ذا عىًمؿى إييحبُّي  فَّن اهللى إ)) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
(. 383، ص1880صحيح الجامع الصغير، ( )(ٍف يتًقنوي أ
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 .يشيد بمنجزات زمالئو ليم .ٔ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
  اهي كىأىٍصًمٍح اًلحان تىٍرضى مىى كىاًلدىمَّن كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىيَّن كىعى تىؾى الَّنًتي أىٍنعىٍمتى عى قىاؿى رىبِّر أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمى

نِّري ًمفى اٍلميٍسًمًميفى  يَّنًتي ًإنِّري تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىاً  (. 15سكرة االحقاؼ، آية ) ًلي ًفي ذيرِّر
 

: األحاديث: ثانياً 
اًف ٍبًف بىًشيرو قىاؿى  ًف النُّيٍعمى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مىى اٍلًمٍنبىًر : قىاؿى النَّنًبيُّي صى ـٍ يىٍشكيٍر )) عى ٍف لى مى

تىٍركييىا كيٍفره  ًة المَّنًو شيٍكره كى دُّيثي ًبًنٍعمى ـٍ يىٍشكيٍر المَّنوى التَّنحى ـٍ يىٍشكيٍر النَّناسى لى ٍف لى مى ـٍ يىٍشكيٍر اٍلكىًثيرى كى اٍلقىًميؿى لى
مىاعىةي رىٍحمىةه كىاٍلفيٍرقىةي عىذىابه  (. 17721أحمد، ( )(كىاٍلجى

 
 .يتفيم مواقفيم واتجاىاتيم، ولو اختمفت مع مواقفو واتجاىاتو .ٚ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 نسىافى ًمنَّنا رىٍحمىةن فىًرحى ًبيىا نَّنا ًإذىا أىذىٍقنىا اإٍلً غي كىاً  مىٍيؾى ًإالَّن اٍلبىبلى ًفيظان ًإٍف عى ـٍ حى مىٍيًي ٍمنىاؾى عى ا أىٍرسى كا فىمى  فىً ٍف أىٍعرىضي

نسىافى كىفيكره  ـٍ فىً فَّن اإٍلً ا قىدَّنمىٍت أىٍيًديًي ـٍ سىيِّرئىةه ًبمى ف تيًصٍبيي (. 48سكرة الشكرل،آية ) كىاً 
 ـٍ قىٍكالن مَّنٍيسيكران كىىا فىقيؿ لَّنيي ٍنييـي اٍبًتغىاء رىٍحمىةو مِّرف رَّنبِّرؾى تىٍرجي فَّن عى مَّنا تيٍعًرضى (. 28سكرة اإلسراء، آية ) كىاً 
 

: األحاديث: ثانياً 
اًبًو قىاؿى  اًلسه مىعى أىٍصحى مَّنـى فىً ذىا ىيكى جى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مىٍيـو قىاؿى أىتىٍيتي النَّنًبيَّن صى اًبًر ٍبًف سي عىٍف جى

مَّنا أىٍف يىكيكفى أىشىارى ًإلىٍيًو اٍلقىٍكـي  أى ًإلىى نىٍفًسًو كىاً  مَّنـى قىاؿى فىً مَّنا أىٍف يىكيكفى أىٍكمى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـٍ النَّنًبيُّي صى فىقيٍمتي أىيُّيكي
ٍف أىٍشيىاءى فىعىمِّرٍمًني  ٍيًو قىاؿى فىقيٍمتي يىا رىسيكؿى المَّنًو أىٍجفيك عى مىى قىدىمى قىعى ىيٍدبييىا عى قىاؿى فىً ذىا ىيكى ميٍحتىبو ًببيٍردىةو قىٍد كى

يَّناؾى ))قىاؿى  لىٍك أىٍف تيٍفًرغى ًمٍف دىٍلًكؾى ًفي ًإنىاًء اٍلميٍستىٍسًقي كىاً  كًؼ شىٍيئنا كى ؿَّن كىالى تىٍحًقرىفَّن ًمٍف اٍلمىٍعري اتَّنًؽ المَّنوى عىزَّن كىجى
يَّنرىؾى ًبأىٍمرو يىٍعمىميوي ًفيؾى فىبلى تيعىيِّرٍرهي  ؤه شىتىمىؾى كىعى ٍف اٍمري ًخيمىةى كىاً  تىعىالىى الى ييًحبُّي اٍلمى ًخيمىةى فىً فَّن المَّنوى تىبىارىؾى كى كىاٍلمى

دنا مىٍيًو ًإٍثميوي كىالى تىٍشتيمىفَّن أىحى (. 19715ركاه أحمد، ( )(ًبأىٍمرو تىٍعمىميوي ًفيًو فىيىكيكفى لىؾى أىٍجريهي كىعى
 

. يتغاضى عن ىفواتيم .ٛ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًٍزـً اأٍليميكر ابىؾى ًإفَّن ذىًلؾى ًمٍف عى ا أىصى مىى مى ًف اٍلمينكىًر كىاٍصًبٍر عى كًؼ كىاٍنوى عى ةى كىٍأميٍر ًباٍلمىٍعري  يىا بينىيَّن أىًقـً الصَّنبلى
(. 17سكرة لقماف، آية )
 مىى كيؿِّر شىٍيءو قىًديره تَّنى يىٍأًتيى الٌموي ًبأىٍمًرًه ًإفَّن الٌموى عى كٍا حى (. 109سكرة البقرة، آية )  فىاٍعفيكٍا كىاٍصفىحي
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: األحاديث: ثانياً 

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍف أىًبي ىيرى ًإفَّن المَّنوى ييًحبُّي سىٍمحى اٍلبىٍيًع سىٍمحى )) :عى
اءً  (. 1240ركاه الترمذم، ( )(الشِّررىاًء سىٍمحى اٍلقىضى

مَّنـى أىنَّنوي قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍف اٍبًف عيمىرى عى المؤمنكفى ىيِّرنكفى ليِّرنكفى كالجمًؿ )) :عى
(. 1132، ص 6669صحيح الجامع الصغير، ( )(نيخى عمى صخرًة استناخأي ذا إٍف ًقيدى انقادى، كإ: االًنؼً 

 
. يرحب ب سئمتيم .ٜ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 فىاٍسأىليكٍا أىٍىؿى الذِّرٍكًر ًإف كينتيـٍ الى تىٍعمىميكفى ( 7سكرة األنبياء، آية .)
 ًيىٍسأىليكنىؾى عىًف األًىمَّنًة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمنَّناس ( 189سكرة البقرة، آية .)
 

: األحاديث: ثانياً 
اًلؾو يىقيكؿي :عىٍف شىًريًؾ ٍبًف أىًبي نىًمرو  اءى : أىنَّنوي سىًمعى أىنىسى ٍبفى مى ميكسه ًفي اٍلمىٍسًجًد جى  بىٍينىا نىٍحفي جي

وي ًفي اٍلمىٍسًجدً  مىؿو فىأىنىاخى مىى جى ؿه عى قىمىوي فىقىاؿى ،رىجي مَّنـى : ثيَّـن عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مَّنده كىرىسيكؿي المَّنًو صى ـٍ ميحى ـٍ أىيُّيكي  لىيي
ٍبًد اٍلميطَّنًمًب فىقىاؿى لىوي  ؿي يىا اٍبفى عى ؿي اأٍلىٍبيىضي اٍلميتَّنًكئي فىقىاؿى لىوي الرَّنجي ـٍ قيٍمنىا لىوي ىىذىا الرَّنجي ميتَّنًكئه بىٍيفى ظىٍيرىانىٍيًي

مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍسأىلىًة :))رىسيكؿي المَّنًو صى مىٍيؾى ًفي اٍلمى مَّندي فىميشىدِّرده عى ؿي ًإنِّري سىاًئميؾى يىا ميحى ٍبتيؾى فىقىاؿى الرَّنجي  قىٍد أىجى
مىؾى ًإلىى النَّناًس  ٍف قىٍبمىؾى آلمَّنوي أىٍرسى بِّرؾى كىرىبِّر مى ؿي نىشىٍدتيؾى ًبرى ا بىدىا لىؾى فىقىاؿى الرَّنجي ٍؿ مى فىبلى تىًجدىفَّن ًفي نىٍفًسؾى قىاؿى سى
مىكىاًت  مِّريى الصَّن ـٍ قىاؿى فىأىٍنشيديؾى المَّنوى آلمَّنوي أىمىرىؾى أىٍف تيصى مَّنـى المَّنييَّـن نىعى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـٍ فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى كيمِّرًي
ـٍ قىاؿى فىأىٍنشيديؾى المَّنوى آلمَّنوي أىمىرىؾى أىٍف  مَّنـى المَّنييَّـن نىعى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍمسى ًفي اٍليىٍكـً كىالمَّنٍيمىًة قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى اٍلخى
ـٍ قىاؿى فىأىٍنشيديؾى المَّنوى آلمَّنوي أىمىرىؾى  مَّنـى المَّنييَّـن نىعى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى كـى ىىذىا الشَّنٍيرى ًمٍف السَّننىًة قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى تىصي
ـٍ  مَّنـى المَّنييَّـن نىعى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مىى فيقىرىاًئنىا فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى دىقىةى ًمٍف أىٍغًنيىاًئنىا فىتىٍقًسمىيىا عى ذى ىىًذًه الصَّن أىٍف تىٍأخي

ا ًجٍئتى ًبوً  ؿي آمىٍنتي ًبمى (. 2065ركاه النسائي، ( )(فىقىاؿى الرَّنجي
 
 
 
 

 .يتسم ببشاشة الوجو .ٓٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
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 ـٍ ًإنَّنوي عىًزيزه لىػًكفَّن الٌموى أىلَّنؼى بىٍينىيي ـٍ كى ًميعان مَّنا أىلَّنفىٍت بىٍيفى قيميكًبًي ا ًفي األىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىنفىٍقتى مى كىأىلَّنؼى بىٍيفى قيميكًبًي
ًكيـه  (. 63سكرة األنفاؿ، آية ) حى

 ٍكًلؾى كٍا ًمٍف حى ًميظى اٍلقىٍمًب الىنفىضُّي لىٍك كينتى فىٌظان غى ـٍ كى سكرة آؿ عمراف، آية ) فىًبمىا رىٍحمىةو مِّرفى الٌمًو ًلنتى لىيي
159 .)

 
: األحاديث: ثانياً 

ٍف أىًبي ذىرٍّر قىاؿى  مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى دىقىةه )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى تىبىسُّيميؾى ًفي كىٍجًو أىًخيؾى لىؾى صى
ريؾى  بىصى دىقىةه كى ًؿ لىؾى صى ؿى ًفي أىٍرًض الضَّنبلى ٍرشىاديؾى الرَّنجي دىقىةه كىاً  ٍف اٍلميٍنكىًر صى نىٍيييؾى عى كًؼ كى كىأىٍمريؾى ًباٍلمىٍعري

ٍفرىاغيؾى ًمٍف  دىقىةه كىاً  ٍف الطَّنًريًؽ لىؾى صى رى كىالشَّنٍككىةى كىاٍلعىٍظـى عى جى مىاطىتيؾى اٍلحى دىقىةه كىاً  ًر لىؾى صى ًؿ الرَّنًدمًء اٍلبىصى ًلمرَّنجي
دىقىةه  (. 1879الترمذم، ) ((دىٍلًكؾى ًفي دىٍلًك أىًخيؾى لىؾى صى

 
 .يجامل الطمبة في أفراحيم وأتراحيم .ٔٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍحسىافي ٍحسىاًف ًإالَّن اإٍلً زىاء اإٍلً (. 60سكرة الرحمف، آية ) ىىٍؿ جى
  ييًقيميكفى الصَّنبلىةى ًف اٍلمينكىًر كى يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاء بىٍعضو يىٍأميري يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

ًكيـه  ميييـي الٌموي ًإفَّن الٌموى عىًزيزه حى ييًطيعيكفى الٌموى كىرىسيكلىوي أيٍكلىػًئؾى سىيىٍرحى ييٍؤتيكفى الزَّنكىاةى كى (. 71سكرة التكبة، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى :سىًمٍعتي النُّيٍعمىافى ٍبفى بىًشيرو يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍؤًمًنيفى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى  ًفي :تىرىل اٍلمي

ًمًيـٍ  تىكىادِّرًىـٍ ،تىرىاحي تىعىاطيًفًيـٍ ، كى سىدً ، كى ثىًؿ اٍلجى سىًدًه ًبالسَّنيىًر ، ًإذىا اٍشتىكىى عيٍضكنا، كىمى  تىدىاعىى لىوي سىاًئري جى
مَّنى (. 5552البخارم، ( )(كىاٍلحي

 
. يقدميم لممحافل العممية والمينية بتوصيات مناسبة .ٕٔ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍرتى اٍلقىًكمُّي اأٍلىًميفي ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّن خى (.  26سكرة القصص، آية ) قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى
 

: األحاديث: ثانياً 
ك قىاؿى  ٍبًد المَّنًو ٍبًف عىٍمرو مَّنـى :عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اًحًب اٍلقيٍرآفً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى  :ييقىاؿي ًلصى

تِّرؿي ًفي الدُّيٍنيىا تِّرٍؿ كىمىا كيٍنتى تيرى ؤيىىا؛اٍقرىٍأ كىاٍرتىًؽ كىرى ٍنًزلىؾى ًعٍندى آًخًر آيىةو تىٍقرى (. 1252ركاه أبك داكد، ( ) ( فىً فَّن مى
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. يقدم النصيحة ليم .ٖٔ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ نىاًصحه أىًميفه بِّري كىأىنىٍا لىكي ـٍ ًرسىاالًت رى  .(68سكرة األعراؼ، آية ) أيبىمِّرغيكي
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف تىًميـو الدَّناًرمِّر أىفَّن النَّنًبيَّن صى ٍف قىاؿى ًلمَّنًو : ))عى ةي قيٍمنىا ًلمى الدِّريفي النَّنًصيحى

ًتًيـٍ  امَّن ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمَّنًة اٍلميٍسًمًميفى كىعى ًلًكتىاًبًو كى (. 82ركاه مسمـ، ( )(كى
 

 .يتسامح مع طالبو .ٗٔ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 ؿَّن ـي ًبمىف ضى بَّنؾى ىيكى أىٍعمى اًدٍلييـ ًبالَّنًتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّن رى سىنىًة كىجى ٍكًعظىًة اٍلحى ًة كىاٍلمى بِّرؾى ًباٍلًحٍكمى اٍدعي ًإًلى سىًبيًؿ رى

ـي ًباٍلميٍيتىًديفى  (. 125سكرة النحؿ، آية ) عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ا أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍنييمى ٍبًد المَّنًو رىًضيى المَّنوي عى اًبًر ٍبًف عى ـى المَّنوي )) :عىٍف جى رىًح

ى ذىا اٍقتىضى ذىا اٍشتىرىل كىاً  ا ًإذىا بىاعى كىاً    (.1934ركاه البخارم، ( )(رىجيبلن سىٍمحن
 

 .يحرص عمى تقوية العالقات بينيم من خالل النشاطات الجماعية .٘ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍـ ـٍ ًإٍذ كينتيـٍ أىٍعدىاء فىأىلَّنؼى بىٍيفى قيميكًبكي مىٍيكي كٍا ًنٍعمىتى الٌمًو عى ًميعان كىالى تىفىرَّنقيكٍا كىاٍذكيري ٍبًؿ الٌمًو جى كىاٍعتىًصميكٍا ًبحى

ـٍ  ـٍ آيىاًتًو لىعىمَّنكي ٍنيىا كىذىًلؾى ييبىيِّرفي الٌموي لىكي ٍفرىةو مِّرفى النَّناًر فىأىنقىذىكيـ مِّر مىىى شىفىا حي كينتيـٍ عى ًتًو ًإٍخكىانان كى فىأىٍصبىٍحتـي ًبًنٍعمى
ـي  {103}تىٍيتىديكفى  ًف اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئؾى ىي يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيمَّنةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى نكي ٍلتىكيف مِّر كى
كفى  ٍفًمحي (. 104-103سكرة آؿ عمراف، آية ) اٍلمي

  ًمىى اإًلٍثـً كىاٍلعيٍدكىاف نيكٍا عى مىى اٍلبرِّر كىالتَّنٍقكىل كىالى تىعىاكى نيكٍا عى تىعىاكى  (.2سكرة المائدة، آية ) كى

: األحاديث: ثانياً 
بَّناسو قىاؿى  ٍف اٍبًف عى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مىاعىةً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ركاه ) ((يىدي المَّنًو مىعى اٍلجى

(. 2092الترمذم، 
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مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍف أىًبي ميكسىى عى ًإفَّن اٍلميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّي )) :عى
اًبعىوي  شىبَّنؾى أىصى ا كى وي بىٍعضن (. 459ركاه البخارم، ( )(بىٍعضي

 
 .يوافق قولو عممو .ٙٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ كىأىنتيـٍ تىٍتميكفى اٍلًكتىابى أىفىبلى تىٍعًقميكفى تىنسىٍكفى أىنفيسىكي كفى النَّناسى ًباٍلًبرِّر كى  (.44 سكرة البقرة، آية) أىتىٍأميري

 
: األحاديث: ثانياً 

ٍبًد المَّنًو قىاؿى  مَّنـى :عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى لىٍيسى اٍلميٍؤًمفي ًبالطَّنعَّناًف كىالى المَّنعَّناًف )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
(. 1900ركاه الترمذم، ( )(كىالى اٍلفىاًحًش كىالى اٍلبىًذمًء 

مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ًة فىييٍمقىى ًفي النَّنارً )) :قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ًؿ يىٍكـى اٍلًقيىامى اءي ًبالرَّنجي  فىتىٍندىًلؽي ،ييجى
اهي ،أىٍقتىابيوي ًفي النَّنارً  ا يىديكري اٍلًحمىاري ًبرىحى مىٍيًو فىيىقيكليكفى ، فىيىديكري كىمى في مىا شىٍأنيؾى : فىيىٍجتىًمعي أىٍىؿي النَّناًر عى  ؟ أىٍم فيبلى

ٍف اٍلميٍنكىرً  تىٍنيىانىا عى كًؼ كى نىا ًباٍلمىٍعري كًؼ كىالى آًتيوً : قىاؿى ؟أىلىٍيسى كيٍنتى تىٍأميري ـٍ ًباٍلمىٍعري ـٍ عىٍف ، كيٍنتي آميريكي  كىأىٍنيىاكي
(. 3027ركاه البخارم، ( ) (اٍلميٍنكىًر كىآًتيوً 
 

 .يبذل العمم لمطالب وال يبخل بو .ٚٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ ًإالَّن ا يىٍأكيميكفى ًفي بيطيكًنًي نان قىًميبلن أيكلىػًئؾى مى كفى ًبًو ثىمى يىٍشتىري ا أىنزىؿى الٌموي ًمفى اٍلًكتىاًب كى ًإفَّن الَّنًذيفى يىٍكتيميكفى مى

ـٍ عىذىابه أىًليـه  لىيي ـٍ كى كِّريًي (. 174سكرة البقرة، آية ) النَّنارى كىالى ييكىمِّرميييـي الٌموي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىالى ييزى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍدًرمِّر قىاؿى  ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ا ًممَّنا يىٍنفىعي )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى مىٍف كىتىـى ًعٍممن

اـو ًمٍف النَّنارً ؛ أىٍمًر الدِّريفً ،المَّنوي ًبًو ًفي أىٍمًر النَّناسً  ًة ًبًمجى مىوي المَّنوي يىٍكـى اٍلًقيىامى (. 261ركاه ابف ماجو، ( )( أىٍلجى
 
 
 

 .يتواضع مع طمبتو .ٛٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
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 كرو دَّنؾى ًلمنَّناًس كىالى تىٍمًش ًفي اأٍلىٍرًض مىرىحان ًإفَّن المَّنوى الى ييًحبُّي كيؿَّن ميٍختىاؿو فىخي عِّرٍر خى سكرة لقماف، ) كىالى تيصى
(. 18آية 
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف أىًبي سىًعيدو عىٍف رىسيكًؿ المَّنًو صى ةن )) :عى انىوي دىرىجى ٍع ًلمَّنًو سيٍبحى ٍف يىتىكىاضى مى

تَّنى يىٍجعىمىوي ًفي أىٍسفىًؿ السَّناًفًميفى  ةن حى ٍعوي المَّنوي ًبًو دىرىجى ةن يىضى مىى المَّنًو دىرىجى ٍف يىتىكىبَّنٍر عى مى ةن كى (( يىٍرفىٍعوي المَّنوي ًبًو دىرىجى
(. 4166ركاه ابف ماجو، )

 
 . يحرص عمى عدم تغيبو عنيم .ٜٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ تيًريدي ًزينىةى ٍنيي ٍينىاؾى عى بَّنييـ ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيِّر ييًريديكفى كىٍجيىوي كىالى تىٍعدي عى كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مىعى الَّنًذيفى يىٍدعيكفى رى

كىافى أىٍمريهي فيريطان  ٍف أىٍغفىٍمنىا قىٍمبىوي عىف ًذٍكًرنىا كىاتَّنبىعى ىىكىاهي كى يىاًة الدُّيٍنيىا كىالى تيًطٍع مى (. 28سكرة الكيؼ، آية ) اٍلحى
 

: األحاديث: ثانياً 
اًئشىةى قىالىتٍ  مَّنـى :عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اًؿ ًإلىى المَّنًو تىعىالىى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى أىحىبُّي اأٍلىٍعمى

ٍف قىؿَّن  مييىا كىاً  (. 1305ركاه مسمـ، ( ) (أىٍدكى
 

 . يحرص عمى محبتيم .ٕٓ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ ًإنَّنوي عىًزيزه لىػًكفَّن الٌموى أىلَّنؼى بىٍينىيي ـٍ كى ًميعان مَّنا أىلَّنفىٍت بىٍيفى قيميكًبًي ا ًفي األىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىنفىٍقتى مى كىأىلَّنؼى بىٍيفى قيميكًبًي

ًكيـه  (. 63سكرة األنفاؿ، آية ) حى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى بَّنًتي ًلمَّنًذيفى )) :عىٍف رىسيكؿى المَّنًو صى قَّنٍت مىحى ؿَّن يىقيكؿي قىٍد حى ًإفَّن المَّنوى عىزَّن كىجى

كفى ًمٍف أىٍجًمي  بَّنًتي ًلمَّنًذيفى يىتىزىاكىري قَّنٍت مىحى افُّيكفى ًمٍف أىٍجًمي كىحى بَّنًتي ًلمَّنًذيفى يىتىصى قَّنٍت مىحى ابُّيكفى ًمٍف أىٍجًمي كىحى يىتىحى
كفى ًمٍف أىٍجًمي ري بَّنًتي ًلمَّنًذيفى يىتىنىاصى قَّنٍت مىحى بَّنًتي ًلمَّنًذيفى يىتىبىاذىليكفى ًمٍف أىٍجًمي كىحى قَّنٍت مىحى ركاه أحمد، ( )(كىحى

18621  .)
 

 . تحاشى االستعانة بيم في إنجاز األمور الشخصية .ٕٔ
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 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًميعان فىيينىبِّرئيكيـ ًبمىا ـٍ جى ؿَّن ًإذىا اٍىتىدىٍيتيـٍ ًإلىى الٌمًو مىٍرًجعيكي رُّيكيـ مَّنف ضى ـٍ الى يىضي ـٍ أىنفيسىكي مىٍيكي نيكٍا عى يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

(. 105سكرة المائدة، آية ) كينتيـٍ تىٍعمىميكفى 
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف اٍبًف عيمىرى أىفَّن النَّنًبيَّن صى ـى ًلغىٍيًر المَّنوً )) :عى  أىٍك أىرىادى ًبًو ،مىٍف طىمىبى اٍلًعٍم

ٍيرى المَّنوً  ٍقعىدىهي ًمٍف النَّنارً ،غى (. 254ركاه ابف ماجو، ( )( فىٍميىتىبىكَّنٍأ مى
 

. عالقة المعمم مع المينة: المجال الثاني
 :فضيمة خمقية ىي (18)ويشمل 

 .يحرص عمى دوام مراقبة اهلل في العمل .ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
ـٍ ًبأىفَّن المَّنوى يىرىل ـٍ يىٍعمى (. 14 سكرة العمؽ، آية) أىلى
 ا تىٍعمىميكفى بىًصيره ـٍ أىٍيفى مىا كينتيـٍ كىالمَّنوي ًبمى (. 4سكرة الحديد، آية ) كىىيكى مىعىكي
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍنوي قىاؿى  ٍف أىنىسو رىًضيى المَّنوي عى ـٍ لىتىٍعمىميكفى أىٍعمىاالن )) :عى ـٍ ًمٍف الشَّنعىرً ،ًإنَّنكي  ًإٍف ، ًىيى أىدىؽُّي ًفي أىٍعييًنكي

مَّنـى ًمٍف اٍلميكًبقىاتً  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيًد النَّنًبيِّر صى مىى عى (.  6011ركاه البخارم، ( )(كينَّنا لىنىعيدُّيىىا عى
 

 .يحرص عمى االستزادة من العمم وسعة اإلطالع. 2

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 قيؿ رَّنبِّر ًزٍدًني ًعٍممان (. 114سكرة طو، آية ) كى
 كا كا فىانشيزي ذىا ًقيؿى انشيزي ـٍ كىاً  كا يىٍفسىًح المَّنوي لىكي اًلًس فىاٍفسىحي كا ًفي اٍلمىجى ـٍ تىفىسَّنحي نيكا ًإذىا ًقيؿى لىكي يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

ًبيره  ا تىٍعمىميكفى خى اتو كىالمَّنوي ًبمى ـى دىرىجى ـٍ كىالَّنًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمنكي سكرة المجادلة، آية )  يىٍرفىًع المَّنوي الَّنًذيفى آمى
11 .)
 ًبمىا كينتيـٍ تىٍدريسيكفى بَّناًنيِّريفى ًبمىا كينتيـٍ تيعىمِّرميكفى اٍلًكتىابى كى لىػًكف كيكنيكٍا رى (. 79سكرة آؿ عمراف، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
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ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى الَّنةي اٍلميٍؤًمفً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى  ،اٍلكىًممىةي اٍلًحٍكمىةي ضى
ؽُّي ًبيىا دىىىا فىييكى أىحى ٍيثي كىجى (. 2611الترمذم، ( )(فىحى

 
 .يحرص عمى استغالل الوقت .ٕ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 يىا السَّنمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدَّنٍت ًلٍمميتَّنًقيفى نَّنةو عىٍرضي ـٍ كىجى بِّركي ٍغًفرىةو مِّرف رَّن سىاًرعيكٍا ًإلىى مى سكرة آؿ عمراف، آية ) كى

133 .)
 نسىافي كىأىنَّنى لىوي الذِّرٍكرىل ًئذو يىتىذىكَّنري اإٍلً يىاًتي {23}يىٍكمى -23سكرة الفجر، آيتاف )  يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني قىدَّنٍمتي ًلحى

24 .)
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍف أىًبي بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميِّر قىاؿى  مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍبدو يىٍكـى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى كؿي قىدىمىا عى الى تىزي

ا أىٍفنىاهي  تَّنى ييٍسأىؿى عىٍف عيميًرًه ًفيمى ـى فىعىؿى ،اٍلًقيىامىًة حى ٍف ًعٍمًمًو ًفي ـى أىٍنفىقىوي ، كىعى ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى ،  كىعىٍف مى
هي  ـى أىٍببلى ٍف ًجٍسًمًو ًفي   (.2341ركاه الترمذم، ( )(كىعى

 
 .يحرص عمى إصالح نفسو .ٖ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 مىٍيًو ًإفَّن الٌموى غىفيكره رَّنًحيـه (. 39سكرة المائدة، آية ) فىمىف تىابى ًمف بىٍعًد ظيٍمًمًو كىأىٍصمىحى فىً فَّن الٌموى يىتيكبي عى
 ابى مىف دىسَّناىىا {9}قىٍد أىٍفمىحى مىف زىكَّناىىا قىٍد خى (. 10-9سكرة الشمس، اآليتاف ) كى

 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى اٍلكىيِّرسي مىٍف دىافى نىٍفسىوي كىعىًمؿى ًلمىا )) :عىٍف شىدَّناًد ٍبًف أىٍكسو عى

مىى المَّنوً ،بىٍعدى اٍلمىٍكتً  تىمىنَّنى عى ٍف أىٍتبىعى نىٍفسىوي ىىكىاىىا كى (. 2383ركاه الترمذم، ( )( كىاٍلعىاًجزي مى
 
 
 

 .يخمص في عممو .ٗ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
نىفىاء كا ًإالَّن ًليىٍعبيديكا المَّنوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدِّريفى حي ا أيًمري مى (. 5سكرة البينة، آية ) كى
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: األحاديث: ثانياً 

ٍف أىًبي أيمىامىةى اٍلبىاًىًميِّر قىاؿى  مَّنـى فىقىاؿى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ؿه ًإلىى النَّنًبيِّر صى اءى رىجي  أىرىأىٍيتى رىجيبلن غىزىا : جى
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى الىوي فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ثى مىرَّناتو يىقيكؿي :يىٍمتىًمسي اأٍلىٍجرى كىالذِّرٍكرى مى ادىىىا ثىبلى  الى شىٍيءى لىوي فىأىعى

مَّنـى الى شىٍيءى لىوي ثيَّـن قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ًإفَّن المَّنوى الى يىٍقبىؿي ًمٍف اٍلعىمىًؿ ًإالَّن مىا كىافى لىوي )) :لىوي رىسيكؿي المَّنًو صى
ا اًلصن (. 3089ركاه النسائي، ( )( كىاٍبتيًغيى ًبًو كىٍجييوي ،خى

ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـٍ )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ًركي كى ًإفَّن المَّنوى الى يىٍنظيري ًإلىى صي
ـٍ  اًلكي ـٍ كىأىٍعمى لىًكٍف يىٍنظيري ًإلىى قيميكًبكي ـٍ كى (. 4651ركاه مسمـ، ( )(كىأىٍمكىاًلكي

 
 .يحرص المعمم عمى األمانة العممية .٘

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 نسىافي ًإنَّنوي مىيىا اإٍلً مى مىى السَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كىحى انىةى عى ًإنَّنا عىرىٍضنىا اأٍلىمى

ييكالن  (. 72سكرة األحزاب، آية ) كىافى ظىميكمان جى
 ًانىات ـٍ أىف تيؤدُّيكٍا األىمى (. 58سكرة النساء، آية ) ًإفَّن الٌموى يىٍأميريكي
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى نىؾى )) : قىاؿى النَّنًبيُّي صى ٍف اٍئتىمى انىةى ًإلىى مى ٍف ،أىدِّر اأٍلىمى  كىالى تىخي

انىؾى  (. 1185ركاه الترمذم، ( )(مىٍف خى
ٍف أىٍسمىاءى أىفَّن اٍمرىأىةن قىالىتٍ  ٍكًجي :عى نىاحه ًإٍف تىشىبَّنٍعتي ًمٍف زى مىيَّن جي رَّنةن فىيىٍؿ عى  يىا رىسيكؿى المَّنًو ًإفَّن ًلي ضى

ٍيرى الَّنًذم ييٍعًطيًني فىقىاؿى  مَّنـى :غى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى كرو )) : رىسيكؿي المَّنًو صى ًبًس ثىٍكبىٍي زي ـٍ ييٍعطى كىبلى ا لى (( اٍلميتىشىبِّرعي ًبمى
(. 4818ركاه البخارم، )
 
. يبادر وال يقمد ااخرين .ٙ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
ًف اتَّنبىعىًني مى مىى بىًصيرىةو أىنىٍا كى  (.108سكرة يكسؼ، آية ) ىىػًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك ًإلىى الٌمًو عى

 ـٍ الى لىٍك كىافى آبىاؤيىي مىٍيًو آبىاءنىا أىكى ٍدنىا عى ٍسبينىا مىا كىجى لىى الرَّنسيكًؿ قىاليكٍا حى ا أىنزىؿى الٌموي كىاً  ـٍ تىعىالىٍكٍا ًإلىى مى ذىا ًقيؿى لىيي كىاً 
(. 104سكرة المائدة، آية ) يىٍعمىميكفى شىٍيئان كىالى يىٍيتىديكفى 

 
: األحاديث: ثانياً 
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ذىٍيفىةى قىاؿى  مَّنـى :عىٍف حي سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى الى تىكيكنيكا ًإمَّنعىةن تىقيكليكفى ًإٍف أىٍحسىفى : )) قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
ٍف أىسىاءيكا فىبلى تىٍظًمميكا ـٍ ًإٍف أىٍحسىفى النَّناسي أىٍف تيٍحًسنيكا كىاً  طِّرنيكا أىٍنفيسىكي لىًكٍف كى ٍف ظىمىميكا ظىمىٍمنىا كى  ((النَّناسي أىٍحسىنَّنا كىاً 

(. 1930ركاه الترمذم، )
 

 .يواظب عمى االشتغال بالت ليف .ٚ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى مىكي ميكٍا فىسىيىرىل الٌموي عىمى قيًؿ اٍعمى (. 105سكرة التكبة، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍف أىًبي ىيرى ميوي )) :عى ٍنوي عىمى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عى ًإذىا مىاتى اإٍلً

ثىةو  اًريىةو :ًإالَّن ًمٍف ثىبلى دىقىةو جى اًلحو يىٍدعيك لىوي ، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبوً ، ًإالَّن ًمٍف صى لىدو صى (. 3084ركاه مسمـ، ( )( أىٍك كى
 
 .يعتني بمظيره العام .ٛ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًٍزؽ ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيِّربىاًت ًمفى الرِّر رَّن (. 32سكرة األعراؼ، آية ) قيٍؿ مىٍف حى
 ـٍ ًعندى كيؿِّر مىٍسًجدو ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي (. 31سكرة األعراؼ، آية ) يىا بىًني آدى
 

: األحاديث: ثانياً 
اًئشىةى قىالىتٍ  ٍمتيـٍ )) :عىٍف عى ـٍ لىٍك اٍغتىسى ـٍ فىًقيؿى لىيي كفى كىيىٍيئىًتًي كحي ـٍ فىكىانيكا يىري (( كىافى النَّناسي عيمَّناؿى أىٍنفيًسًي

(. 23203ركاه أحمد، )
مَّنـى قىاؿى عى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيَّن صى ٍبًد المَّنًو ٍبًف مىٍسعيكدو عى ميؿه ييحبي تىعالى فَّن اهللى إ)): ٍف عى جى

ماؿ  .(359، ص1741صحيح الجامع الصغير، ( )(الجى
 
 

 .يتحمى بضبط النفس .ٜ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 كفى ـٍ يىٍغًفري ذىا مىا غىًضبيكا ىي (. 37سكرة الشكرل، آية ) كىاً 
 ؽٌّق كىالى يىٍستىًخفَّننَّنؾى الَّنًذيفى الى ييكًقنيكفى (. 60سكرة الركـ، آية ) فىاٍصًبٍر ًإفَّن كىٍعدى المَّنًو حى
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. يتحمى بقوة الشخصية .ٓٔ
: األحاديث: ثانياً 

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍنوي أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍيرىةى رىًضيى المَّنوي عى ٍف أىًبي ىيرى لىٍيسى الشَّنًديدي )) :عى
رىعىةً  ا الشَّنًديدي الَّنًذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضىبً ،ًبالصُّي (. 5649ركاه البخارم، ( )( ًإنَّنمى

 
 .يحب مينة التعميم .ٔٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الَّنًذيفى يىٍعمىميكفى كىالَّنًذيفى الى يىٍعمىميكفى ( 9سكرة الزمر، آية .)
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍبًد الرَّنٍحمىًف عىٍف عيٍثمىافى عى ٍف أىًبي عى ٍف تىعىمَّنـى )) :عى ـٍ مى ٍيريكي خى

مَّنمىوي  (. 1240ركاه أبك داكد، ( )(اٍلقيٍرآفى كىعى
 

 .يتسم بالقدرة عمى تحمل أعباء عممية التعميم .ٕٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 كفى ـٍ تيٍفًمحي كٍا كىرىاًبطيكٍا كىاتَّنقيكٍا الٌموى لىعىمَّنكي اًبري كٍا كىصى نيكٍا اٍصًبري (. 200سكرة آؿ عمراف، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
 اًبًريفى ٍبًر كىالصَّنبلىًة ًإفَّن الٌموى مىعى الصَّن نيكٍا اٍستىًعينيكٍا ًبالصَّن (. 153سكرة البقرة، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
 

: األحاديث: ثانياً 
يىٍيبو قىاؿى  مَّنـى :عىٍف صي سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمفً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى  ًإفَّن أىٍمرىهي كيمَّنوي .عىجى

ٍيره  دو ًإالَّن ًلٍمميٍؤًمفً . خى لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى ابىٍتوي سىرَّناءي شىكىرى .كى ٍيرنا لىوي . ًإٍف أىصى بىرى . فىكىافى خى رَّناءي صى ابىٍتوي ضى ٍف أىصى  . كىاً 
ٍيرنا لىوي  (. 5318ركاه مسمـ، ( )(فىكىافى خى

 
 .يدرك أىمية البحوث التربوية في رفع المستوى الميني .ٖٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
  اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالَّنًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمنكي (. 11سكرة المجادلة، آية ) يىٍرفىًع المَّنوي الَّنًذيفى آمى
 

: األحاديث: ثانياً 
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مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف أىًبيًو أىفَّن النَّنًبيَّن صى ا فىمىوي )) :عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف ميعىاًذ ٍبًف أىنىسو عى مَّنـى ًعٍممن مىٍف عى
(. 236ركاه ابف ماجة، ( )( الى يىٍنقيصي ًمٍف أىٍجًر اٍلعىاًمؿً .أىٍجري مىٍف عىًمؿى ًبوً 

ٍدًرمِّر قىاؿى  ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مَّنـى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى  ًمٍف ًكتاًب آيةن مىٍف عى
(. 822، ص5704صحيح الجامع الصغير، ( ) ( يكـً القيامةً إلى أجرىهي  اهللي أىنمى بابان ًمٍف عمـو أىكاهلًل 

 
 .يختار أسموب التعميم المناسب لكل متعمم .ٗٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 بَّننىا بَّننىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإف نَّنًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رى ا اٍكتىسىبىٍت رى مىٍييىا مى ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى الى ييكىمِّرؼي الٌموي نىٍفسان ًإالَّن كي

ٍمنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبوً  مِّر بَّننىا كىالى تيحى مىى الَّنًذيفى ًمف قىٍبًمنىا رى ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصران كىمىا حى سكرة البقرة، ) كىالى تىٍحًمٍؿ عى
(. 286آية 
 

: األحاديث: ثانياً 
ا يىٍعًرفيكفى )) :قىاؿى عف عمي ى  دِّرثيكا النَّناسى ًبمى ركاه البخارم، ) (( أىتيًحبُّيكفى أىٍف ييكىذَّنبى المَّنوي كىرىسيكليوي ،حى

124 .)
 

 .يتمتع بالفراسة التربوية التعميمية .٘ٔ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 ؿى ـٍ فىضَّن ـٍ كىأىنفيًسًي اًىديكفى ًفي سىًبيًؿ الٌمًو ًبأىٍمكىاًلًي ًر كىاٍلميجى رى ٍيري أيٍكًلي الضَّن ٍؤًمًنيفى غى الَّن يىٍستىًكم اٍلقىاًعديكفى ًمفى اٍلمي

اًىًديفى  ؿى الٌموي اٍلميجى فىضَّن ٍسنىى كى كيػبلًّ كىعىدى الٌموي اٍلحي ةن كى مىى اٍلقىاًعًديفى دىرىجى ـٍ عى ـٍ كىأىنفيًسًي اًىًديفى ًبأىٍمكىاًلًي الٌموي اٍلميجى
مىى اٍلقىاًعًديفى أىٍجران عىًظيمان  (. 95سكرة النساء، آية ) عى

 
: األحاديث: ثانياً 

ٍدًرمِّر قىاؿى  ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى  فىً نَّنوي ،اتَّنقيكا ًفرىاسىةى اٍلميٍؤًمفً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
(. 3052ركاه الترمذم، ) ((يىٍنظيري ًبنيكًر المَّنوً 

 . يصبر عمى معاناة التعميم .ٙٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 اًبًريفى ٍبًر كىالصَّنبلىًة ًإفَّن الٌموى مىعى الصَّن نيكٍا اٍستىًعينيكٍا ًبالصَّن (. 153سكرة البقرة، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

ًميبلن و ـٍ ىىٍجران جى ٍرىي ا يىقيكليكفى كىاٍىجي مىى مى اٍصًبٍر عى (. 10سكرة المزمؿ، آية )  ى



 88 

 
: األحاديث: ثانياً 

يىٍيبو قىاؿى  مَّنـى :عىٍف صي سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف ًإفَّن أىٍمرىهي كيمَّنوي )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى عىجى
بىرى فىكىافى  رَّناءي صى ابىٍتوي ضى ٍف أىصى ٍيرنا لىوي كىاً  ابىٍتوي سىرَّناءي شىكىرى فىكىافى خى دو ًإالَّن ًلٍمميٍؤًمًف ًإٍف أىصى لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى ٍيره كى خى

ٍيرنا لىوي  (. 5318ركاه مسمـ، ( )(خى
 

 .يحافظ عمى شرف المينة .ٚٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ذى الٌموي ًميثىاؽى الَّنًذيفى أيكتيكٍا اٍلًكتىابى لىتيبىيِّرنينَّنوي ًلمنَّناًس كىالى تىٍكتيميكنىوي ذى أىخى (. 187سكرة آؿ عمراف، آية ) كىاً 
 ـٍ يىٍعمىميكفى ؽَّن كىىي ـٍ لىيىٍكتيميكفى اٍلحى ٍنيي فَّن فىًريقان مِّر (. 146سكرة البقرة، آية ) كىاً 
 

. عالقة المعمم مع الزمالء: المجال الثالث
: فضيمة ىي (11)وتشمل 

 .يحترم زمالَءه .ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍٍنييـ ٍيران مِّر ٍر قىكـه مِّرف قىٍكـو عىسىى أىف يىكيكنيكا خى نيكا الى يىٍسخى (. 11سكرة الحجرات، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
  ٍـ ـٍ ًعندى المَّنًو أىٍتقىاكي فيكا ًإفَّن أىٍكرىمىكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبان كى عىٍمنىاكي مىٍقنىاكيـ مِّرف ذىكىرو كىأينثىى كىجى يىا أىيُّييىا النَّناسي ًإنَّنا خى

ًبيره  ًميـه خى (. 13سكرة الحجرات، آية ) ًإفَّن المَّنوى عى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اًمًت أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ـٍ )) :عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّن ٍف لى لىٍيسى ًمٍف أيمَّنًتي مى

قَّنوي  يىٍعًرٍؼ ًلعىاًلًمنىا حى نىا كى ًغيرى ـٍ صى يىٍرحى نىا كى (. 21693ركاه أحمد، ( )(ييًجؿَّن كىًبيرى
 
 
 .يقدم النصيحة لزمالئو .ٕ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 لىٍك آمىفى أىٍىؿي تيٍؤًمنيكفى ًبالٌمًو كى ًف اٍلمينكىًر كى تىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّناًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّنةو أيٍخًرجى كينتيـٍ خى

ـي اٍلفىاًسقيكفى  ٍنييـي اٍلميٍؤًمنيكفى كىأىٍكثىريىي ٍيران لَّنييـ مِّر (. 110سكرة آؿ عمراف، آية ) اٍلًكتىاًب لىكىافى خى
 ـي ًمفى الٌمًو مىا الى تىٍعمىميكفى ـٍ كىأىٍعمى حي لىكي بِّري كىأىنصى ـٍ ًرسىاالىًت رى (. 62سكرة األعراؼ، آية ) أيبىمِّرغيكي
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ٍبًد المَّنًو قىاؿى  :األحاديث: ثانياً  ًريًر ٍبًف عى مىى ًإقىاـً )) :عىٍف جى مَّنـى عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى بىايىٍعتي رىسيكؿى المَّنًو صى
ةً  يتىاًء الزَّنكىاةً ،الصَّنبلى (. 55ركاه البخارم، ( )( كىالنُّيٍصًح ًلكيؿِّر ميٍسًمـو ، كىاً 

 
 . يسارع المعمم الجامعي لمساعدة زمالئو عند حاجتيم لممساعدة .ٖ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًمىى اإًلٍثـً كىاٍلعيٍدكىاف نيكٍا عى مىى اٍلبرِّر كىالتَّنٍقكىل كىالى تىعىاكى نيكٍا عى تىعىاكى (. 2سكرة المائدة، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ا أىٍخبىرىهي أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍنييمى ٍبدى المَّنًو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّنوي عى  :عىٍف عى

ك اٍلميٍسًمـً )) ـي أىخي ًتوً ، الى يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي ،اٍلميٍسًم اجى ًة أىًخيًو كىافى المَّنوي ًفي حى اجى مىٍف كىافى ًفي حى ٍف فىرَّنجى ، كى مى  كى
بىاًت يىٍكـً اٍلًقيىامىةً  ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيري مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا سىتىرىهي المَّنوي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً ،عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن فىرَّنجى المَّنوي عى ((  كى

(. 2262ركاه البخارم، )
 

 .يحرص المعمم عمى مشاركة زمالئو أفراحيم واتراحيم .ٗ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ لىيىا سىاًبقيكفى ٍيرىاًت كىىي (. 61سكرة المؤمنكف، آية ) أيٍكلىًئؾى ييسىاًرعيكفى ًفي اٍلخى
 ًٍيرىات ييسىاًرعيكفى ًفي اٍلخى ًف اٍلمينكىًر كى يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري يىٍأميري (. 114سكرة آؿ عمراف، آية ) كى
 
 .ُيمقي ويرد السالم عمى جميع الزمالء .٘

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًسيبان مىى كيؿِّر شىٍيءو حى يُّيكٍا ًبأىٍحسىفى ًمٍنيىا أىٍك ريدُّيكىىا ًإفَّن الٌموى كىافى عى يِّرٍيتـي ًبتىًحيَّنةو فىحى ذىا حي سكرة النساء، آية ) كىاً 

86 .)
 ـٍ تىًحيَّنةن مِّرٍف ًعنًد المَّنًو ميبىارىكىةن طىيِّربىةن مىى أىنفيًسكي مِّرميكا عى ٍمتـي بيييكتان فىسى (. 61سكرة النكر، آية ) فىً ذىا دىخى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى أىمُّي  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ا أىفَّن رىجيبلن سىأىؿى النَّنًبيَّن صى ٍنييمى ك رىًضيى المَّنوي عى ٍبًد المَّنًو ٍبًف عىٍمرو عىٍف عى

ٍيره قىاؿى  ـً خى ٍسبلى ـى )) :اإٍلً ـي الطَّنعىا ـى ،تيٍطًع تىٍقرىأي السَّنبلى مىى مىٍف عىرىٍفتى ، كى ـٍ تىٍعًرؼٍ ، عى ٍف لى مى ركاه البخارم، ( )( كى
11 .)
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 .يحب المعمم الخير لزمالئو كما يحبو لنفسو .ٙ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ميكفى ـٍ تيٍرحى ـٍ كىاتَّنقيكا المَّنوى لىعىمَّنكي ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي (. 10سكرة الحجرات، آية ) ًإنَّنمى
 ًتًو ًإٍخكىانان ـٍ فىأىٍصبىٍحتـي ًبًنٍعمى (. 103سكرة آؿ عمراف، آية ) فىأىلَّنؼى بىٍيفى قيميكًبكي
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍف أىنىسو عى ا ييًحبُّي )) :عى تَّنى ييًحبَّن أًلىًخيًو مى ـٍ حى ديكي الى ييٍؤًمفي أىحى

(. 12ركاه البخارم، ( )(ًلنىٍفًسوً 
 
 .يقيم عالقتو مع الزمالء عمى أسس أخوية .ٚ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ ًلبىٍعضو عىديكٌّق ًإالَّن اٍلميتَّنًقيفى يي ًئذو بىٍعضي ء يىٍكمى (. 67سكرة الزخرؼ، آية ) اأٍلىًخبلَّن
 ًتًو ًإٍخكىانان ـٍ فىأىٍصبىٍحتـي ًبًنٍعمى (. 103سكرة آؿ عمراف، آية ) فىأىلَّنؼى بىٍيفى قيميكًبكي
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى عف سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍنوي أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى اًلؾو رىًضيى المَّنوي عى كا )) : أىنىسي ٍبفي مى الى تىبىاغىضي

ثىًة أىيَّناـو  اهي فىٍكؽى ثىبلى رى أىخى كيكنيكا ًعبىادى المَّنًو ًإٍخكىاننا كىالى يىًحؿُّي ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجي كا كى اسىديكا كىالى تىدىابىري ركاه ( )(كىالى تىحى
(. 5605البخارم، 
 

 .يحرص عمى اإلصالح بين زمالئو .ٛ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 مىف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى كؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بىٍيفى النَّناًس كى دىقىةو أىٍك مىٍعري ٍف أىمىرى ًبصى ـٍ ًإالَّن مى ٍيرى ًفي كىًثيرو مِّرف نَّنٍجكىاىي الَّن خى

اًت الٌمًو فىسىٍكؼى نيٍؤًتيًو أىٍجران عىًظيمان  (. 114سكرة النساء، آية ) اٍبتىغىاء مىٍرضى
 ٍـ كٍا ذىاتى ًبٍيًنكي (. 1سكرة األنفاؿ، آية ) فىاتَّنقيكٍا الٌموى كىأىٍصًمحي

: األحاديث: ثانياً 
ٍف أىًبي الدَّنٍردىاًء قىاؿى  مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ًة )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ؿى ًمٍف دىرىجى ـٍ ًبأىٍفضى أىالى أيٍخًبريكي

دىقىةً  ًة كىالصَّن يىاـً كىالصَّنبلى حي ذىاًت اٍلبىٍيفً : قىاؿى . بىمىى: قىاليكا؟الصِّر بلى اًلقىةي ، صى ((  فىً فَّن فىسىادى ذىاًت اٍلبىٍيًف ًىيى اٍلحى
(. 2433ركاه الترمذم، )
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 .يحرص عمى عدم انتقاد الزمالء بقصد التشيير بيم .ٜ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍا فىعىٍمتيـ مىى مى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّننيكا أىف تيًصيبيكا قىٍكمان ًبجى اءكي نيكا ًإف جى يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

(. 6سكرة الحجرات، آية ) نىاًدًميفى 
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ذىٍيفىةي سىًمٍعتي النَّنًبيَّن صى نَّنةى قىتَّناته : ))عىٍف حي ؿي اٍلجى ركاه ( )( الى يىٍدخي

(.  5596البخارم، 
ٍنوي قىاؿى  ٍيرىةى رىًضيى المَّنوي عى ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى تىًجدي ًمٍف شىرِّر النَّناًس )) : قىاؿى النَّنًبيُّي صى

ًء ًبكىٍجوو  ًء ًبكىٍجوو كىىىؤيالى ًة ًعٍندى المَّنًو ذىا اٍلكىٍجيىٍيًف الَّنًذم يىٍأًتي ىىؤيالى (. 5598ركاه البخارم، ( )(يىٍكـى اٍلًقيىامى
 

 .يعترف لزميمو بالمساعدة المينية التي يقدميا لو .ٓٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ًكتىاًب المَّنًو يي اـً بىٍعضي ـٍ كىأيٍكليكا اأٍلىٍرحى وي أيمَّنيىاتييي ـٍ كىأىٍزكىاجي ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىنفيًسًي النَّنًبيُّي أىٍكلىى ًباٍلمي

كفان كىافى ذىًلؾى ًفي اٍلًكتىاًب مىٍسطيكران  ٍؤًمًنيفى كىاٍلمييىاًجًريفى ًإالَّن أىف تىٍفعىميكا ًإلىى أىٍكًليىاًئكيـ مَّنٍعري سكرة ) ًمفى اٍلمي
(. 6األحزاب، آية 

 
: األحاديث: ثانياً 

ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مىٍف الى يىٍشكيري النَّناسى الى يىٍشكيري )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
(. 1877ركاه الترمذم، ( )(المَّنوى 

ٍف أىًبي أيمىامىةى اٍلبىاًىًميِّر قىاؿى  اًبده :عى ديىيمىا عى ًف أىحى مَّنـى رىجيبلى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى  ذيًكرى ًلرىسيكًؿ المَّنًو صى
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـه فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى اًل ري عى ـٍ ثيَّـن ))كىاآٍلخى مىى أىٍدنىاكي مىى اٍلعىاًبًد كىفىٍضًمي عى فىٍضؿي اٍلعىاًلـً عى

ٍحًرىىا  تَّنى النَّنٍممىةى ًفي جي ًئكىتىوي كىأىٍىؿى السَّنمىكىاًت كىاأٍلىرىًضيفى حى مىبلى مَّنـى ًإفَّن المَّنوى كى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
ٍيرى  مىى ميعىمِّرـً النَّناًس اٍلخى مُّيكفى عى تَّنى اٍلحيكتى لىييصى (. 2609ركاه الترمذم، ( )(كىحى

 .َيصُدق في كتابة التوصيات عن الزمالء .ٔٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 قيكليكا قىٍكالن سىًديدان نيكا اتَّنقيكا المَّنوى كى (. 70سكرة األحزاب، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
 ـي ًكي ا ًفي اأٍلىٍرًض كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى مى ا ًفي السَّنمىاكىاًت كى ـى تىقيكليكفى مىا الى  {1}سىبَّنحى ًلمَّنًو مى نيكا ًل يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آىمى

ٍقتان ًعندى المَّنًو أىف تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى  {2}تىٍفعىميكفى  (. 3-1سكرة الصؼ، اآليات ) كىبيرى مى
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: األحاديث: ثانياً 

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍنوي عى ٍبًد المَّنًو رىًضيى المَّنوي عى ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى )) :عىٍف عى ًإفَّن الصِّر
فَّن  كًر كىاً  فَّن اٍلكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى اٍلفيجي تَّنى يىكيكفى ًصدِّريقنا كىاً  ؿى لىيىٍصديؽي حى فَّن الرَّنجي نَّنًة كىاً  فَّن اٍلًبرَّن يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى اٍلًبرِّر كىاً 

تَّنى ييٍكتىبى ًعٍندى المَّنًو كىذَّنابنا ؿى لىيىٍكًذبي حى فَّن الرَّنجي كرى يىٍيًدم ًإلىى النَّناًر كىاً  (. 5629ركاه البخارم، ( )(اٍلفيجي
 

 .يحرص عمى عدم منافسة الزمالء .ٕٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًٍيرىات لِّرييىا فىاٍستىًبقيكٍا اٍلخى ًلكيؿٍّر ًكٍجيىةه ىيكى ميكى (. 148سكرة البقرة، آية ) كى
 ًفي ذىًلؾى فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىاًفسيكفى (. 26سكرة المطففيف، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
دو فىقىاؿى  ذى سىٍيفنا يىٍكـى أيحي مَّنـى أىخى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف أىنىسو أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ذي ًمنِّري ىىذىا )) :عى ٍف يىٍأخي مى

ـى اٍلقىٍكـي فىقىاؿى ًسمىاؾي ٍبفي  قِّرًو قىاؿى فىأىٍحجى ذيهي ًبحى ٍف يىٍأخي ـٍ يىقيكؿي أىنىا أىنىا قىاؿى فىمى ـٍ كيؿُّي ًإٍنسىافو ًمٍنيي فىبىسىطيكا أىٍيًديىيي
ـى اٍلميٍشًرًكيفى  ذىهي فىفىمىؽى ًبًو ىىا قِّرًو قىاؿى فىأىخى ذيهي ًبحى انىةى أىنىا آخي رىشىةى أىبيك ديجى (. 4516ركاه مسمـ، ( )(خى
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍف أىًبي ىيرى اًؿ ًفتىننا كىًقطىًع المَّنٍيًؿ )) :عى كا ًباأٍلىٍعمى بىاًدري

ـٍ ًدينىوي ًبعىرىضو ًمٍف  ديىي ييٍصًبحي كىاًفرنا يىًبيعي أىحى ييٍمًسي ميٍؤًمننا كى ييٍمًسي كىاًفرنا كى ؿي ميٍؤًمننا كى اٍلميٍظًمـً ييٍصًبحي الرَّنجي
(. 2121ركاه الترمذم، ( )(الدُّيٍنيىا

 
 
 
 
 

 .يحرص عمى معاشرة األخيار .ٖٔ
: اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ تيًريدي ًزينىةى ٍنيي ٍينىاؾى عى بَّنييـ ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيِّر ييًريديكفى كىٍجيىوي كىالى تىٍعدي عى كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مىعى الَّنًذيفى يىٍدعيكفى رى

كىافى أىٍمريهي فيريطان  ٍف أىٍغفىٍمنىا قىٍمبىوي عىف ًذٍكًرنىا كىاتَّنبىعى ىىكىاهي كى يىاًة الدُّيٍنيىا كىالى تيًطٍع مى (. 28سكرة الكيؼ، آية ) اٍلحى
 اء ًمٍف ًنتُّيـٍ قىٍد بىدىًت اٍلبىٍغضى دُّيكٍا مىا عى بىاالن كى ـٍ خى ـٍ الى يىٍأليكنىكي نيكٍا الى تىتَّنًخذيكٍا ًبطىانىةن مِّرف ديكًنكي يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

ـي اآليىاًت ًإف كينتيـٍ تىٍعًقميكفى  ـٍ أىٍكبىري قىٍد بىيَّننَّنا لىكي ديكريىي ا تيٍخًفي صي مى ـٍ كى (. 118سكرة آؿ عمراف، آية ) أىٍفكىاًىًي
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: األحاديث: ثانياً 

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍف أىًبي سىًعيدو عى اًحٍب ًإالَّن ميٍؤًمننا كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى )) :عى الى تيصى
(. 4192ركاه أبك داكد، ( )(ًإالَّن تىًقيٌّق 

 
 .يحرص عمى إكرام أىل العمم من الزمالء .ٗٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًتيٍؤًمنيكفى ًبالٌمو ًف اٍلمينكىًر كى تىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّناًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّنةو أيٍخًرجى سكرة آؿ عمراف، ) كينتيـٍ خى

.( 110آية 
  ٍعًؼ زىاء الضِّر ـٍ جى اًلحان فىأيٍكلىًئؾى لىيي ٍلفىى ًإالَّن مىٍف آمىفى كىعىًمؿى صى ـٍ ًعندىنىا زي بيكي ديكيـ ًبالَّنًتي تيقىرِّر ـٍ كىالى أىٍكالى ا أىٍمكىاليكي مى كى

ـٍ ًفي اٍلغيريفىاًت آًمنيكفى  ًمميكا كىىي (. 37سكرة سبأ، آية ) ًبمىا عى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍنوي قىاؿى النَّنًبيُّي صى ٍف أىنىسو رىًضيى المَّنوي عى ًلكيؿِّر أيمَّنةو أىًميفه كىأىًميفي ىىًذًه اأٍليمَّنًة )) :عى

(. 6714ركاه البخارم، ( )(أىبيك عيبىٍيدىةى 
 

 .ُيحسن مخاطبة الزمالء .٘ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
  نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى بِّرًو كىالى خى ـى كىٍجيىوي ًلٌمًو كىىيكى ميٍحًسفه فىمىوي أىٍجريهي ًعندى رى ٍف أىٍسمى سكرة البقرة، ) بىمىى مى

(. 112آية 
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى يمىافي ًفي )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى اًف كىاإٍلً يمى يىاءي ًمٍف اإٍلً اٍلحى

فىاءي ًفي النَّنارً  فىاًء كىاٍلجى نَّنًة كىاٍلبىذىاءي ًمٍف اٍلجى (. 10108ركاه أحمد، ( )(اٍلجى
 

. عالقة المعمم مع الدرس: المجال الرابع
. فضيمة (11)وتشمل 

 .تحضير الدرس عمى أكمل وجو .ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
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 قىاؿى ًإنَّنًني ًمفى اٍلميٍسًمًميفى اًلحان كى ا ًإلىى المَّنًو كىعىًمؿى صى ٍف أىٍحسىفي قىٍكالن مِّرمَّنف دىعى مى (. 33سكرة فصمت، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي أيٍلًج مىٍف سيًئؿى عى
اـو ًمٍف نىارو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  (. 7255ركاه أحمد، ( )(ًبًمجى

 
. ينتقل المعمم من السيل إلى الصعب .ٕ

: األحاديث: ثانياً 
مَّنى المَّنوي عف مِّري مىعى النَّنًبيِّر صى ٍنوي كىافى ييصى بىؿو رىًضيى المَّنوي عى ٍبًد المَّنًو أىفَّن ميعىاذى ٍبفى جى اًبري ٍبفي عى  جى

ًفيفىةن فىبىمىغى  ةن خى بلى مَّنى صى ؿه فىصى كَّنزى رىجي ـٍ اٍلبىقىرىةى قىاؿى فىتىجى ةى فىقىرىأى ًبًي ـٍ الصَّنبلى مِّري ًبًي مَّنـى ثيَّـن يىٍأًتي قىٍكمىوي فىييصى سى مىٍيًو كى عى
مَّنـى فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ؿى فىأىتىى النَّنًبيَّن صى  يىا رىسيكؿى المَّنًو ًإنَّنا قىٍكـه :ذىًلؾى ميعىاذنا فىقىاؿى ًإنَّنوي مينىاًفؽه فىبىمىغى ذىًلؾى الرَّنجي

ـى أىنِّري مينىاًفؽه فىقىاؿى  كَّنٍزتي فىزىعى ةى فىقىرىأى اٍلبىقىرىةى فىتىجى مَّنى ًبنىا اٍلبىاًرحى فَّن ميعىاذنا صى نىٍسًقي ًبنىكىاًضًحنىا كىاً  نىٍعمىؿي ًبأىٍيًدينىا كى
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ثنا  - أىفىتَّنافه أىٍنتى ،يىا ميعىاذي ))النَّنًبيُّي صى بِّرؾى ] و  :اٍقرىأٍ  – ثىبلى ـى رى سىبِّرٍح اٍس اىىا كى حى كىالشَّنٍمًس كىضي

نىٍحكىىىا[اأٍلىٍعمىى (. 5641ركاه البخارم، ( )( كى
 

 .يغير من صوتو حسب الحاجة .ٖ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًًمير ٍكتي اٍلحى ٍكًتؾى ًإفَّن أىنكىرى اأٍلىٍصكىاًت لىصى (. 19سكرة لقماف، آية ) كىاٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى كىاٍغضيٍض ًمف صى
 

: األحاديث: ثانياً 
اًلؾو قىاؿى عف  مَّنـى :أىنىسى ٍبفى مى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى لكؿِّر شيءو حٍميةه، كًحميةي القيراًف )) : قىاؿى النَّنًبيُّي صى
(. 681،ص4722صحيح الجامع الصغير، ( )(الصَّنكتي الحسفي 

 
 .يحرص عمى عدم رفع صوتو زائدًا عمى قدر الحاجة .ٗ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
  ـٍ ًلبىٍعضو ٍيًر بىٍعًضكي كا لىوي ًباٍلقىٍكًؿ كىجى ٍكًت النَّنًبيِّر كىالى تىٍجيىري ـٍ فىٍكؽى صى نيكا الى تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكي يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

كفى  ـٍ كىأىنتيـٍ الى تىٍشعيري اليكي (. 2سكرة الحجرات، آية ) أىف تىٍحبىطى أىٍعمى
 

: األحاديث: ثانياً 
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ٍف أىًبي أيمىامىةى  مَّنـى :قىاؿى  عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى فَّن اهللى تىعالى يىكرهي ًمفى الرِّرجاًؿ إ)):  قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
فيضى ًمفى الصكتً  (. 253، ص1758صحيح الجامع الصغير، ( )(الرَّنفيعى الصكًت، كييحبُّي الخى

ٍف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو قىاؿى  مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى يِّرنيكا القير)) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ؛فى آزى  بأصكاتكـٍ
سىفى يزيدي القير سنىان آفافَّن الصَّنكتى الحى (. 669، ص3581صحيح الجامع الصغير، ( )(فى حي

 
 .يحرص عمى صيانة المحاضرة عن المغو .٘

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 كفى ًف المَّنٍغًك ميٍعًرضي ـٍ عى (. 3سكرة المؤمنكف، آية ) كىالَّنًذيفى ىي
 كا ًكرىامان كا ًبالمَّنٍغًك مىرُّي ذىا مىرُّي كرى كىاً  (. 72سكرة الفرقاف، آية ) كىالَّنًذيفى الى يىٍشيىديكفى الزُّي
 

: األحاديث: ثانياً 
دَّنثىًني يىٍحيىى ٍبفي عيقىٍيؿو قىاؿى  ٍبدى المَّنًو ٍبفى أىًبي أىٍكفىى يىقيكؿي :حى مَّنى )) : سىًمٍعتي عى كىافى رىسيكؿي المَّنًو صى

مىًة  ٍطبىةى كىالى يىٍأنىؼي أىٍف يىٍمًشيى مىعى اأٍلىٍرمى ري اٍلخي ييقىصِّر ةى كى ييًطيؿي الصَّنبلى ييًقؿُّي المَّنٍغكى كى مَّنـى ييٍكًثري الذِّرٍكرى كى سى مىٍيًو كى المَّنوي عى
ةى  اجى (. 1397ركاه النسائي، ( )(كىاٍلًمٍسًكيًف فىيىٍقًضيى لىوي اٍلحى

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف أىًبي أيمىامىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ةو الى لىٍغكى )) :عى بلى ةه ًفي ًإٍثًر صى بلى صى
ا ًكتىابه ًفي ًعمِّريِّريفى  (. 1096ركاه أبك داكد، ( )(بىٍينىييمى

 
 
 
 .يصغي إلى السؤال من مورده .ٙ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ الى يىٍسمىعيكفى ـي الَّنًذيفى الى  {21}كىالى تىكيكنيكٍا كىالَّنًذيفى قىاليكا سىًمٍعنىا كىىي ُّـي اٍلبيٍك ًإفَّن شىرَّن الدَّنكىابِّر ًعندى الٌمًو الصُّي

 (.22-21سكرة األنفاؿ، اآليتاف ) يىٍعًقميكفى 

 ًإفَّن ًفي ذىًلؾى لىًذٍكرىل ًلمىف كىافى لىوي قىٍمبه أىٍك أىٍلقىى السَّنٍمعى كىىيكى شىًييده ( 37سكرة ؽ، آية .)
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنى  ٍيرىةى أىٍخبىرىهي أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ًني سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيَّنًب أىفَّن أىبىا ىيرى ٍف اٍبًف ًشيىابو أىٍخبىرى عىٍف عيقىٍيؿو عى

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى ـي يىٍخطيبي فىقىٍد لىغىٍكتى )) :المَّنوي عى ا مى ميعىًة كىاإٍلً اًحًبؾى أىٍنًصٍت يىٍكـى اٍلجي ركاه مسمـ، ( )(ًإذىا قيٍمتى ًلصى
1404 .)
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 .تقديم مصمحة الجماعة عمى المصمحة الخاصة .ٚ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ذي كيؿَّن سىًفينىةو كىافى كىرىاءىيـ مَّنًمؾه يىٍأخي أىمَّنا السَّنًفينىةي فىكىانىٍت ًلمىسىاًكيفى يىٍعمىميكفى ًفي اٍلبىٍحًر فىأىرىدتُّي أىٍف أىًعيبىيىا كى

(. 79سكرة الكيؼ، آية ) غىٍصبان 
 ـٍ تىتَّنقيكفى يىاةه يىٍا أيكًلٍي األىٍلبىاًب لىعىمَّنكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي (. 179سكرة البقرة، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍف أىًبي الدَّنٍردىاًء قىاؿى  مَّنـى يىقيكؿي :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ثىةو ًفي قىٍريىةو )) : سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّنًو صى ا ًمٍف ثىبلى مى

ا يىٍأكيؿي الذِّرٍئبي اٍلقىاًصيىةى  ًة فىً نَّنمى مىاعى ـٍ الشَّنٍيطىافي فىعىمىٍيؾى ًباٍلجى مىٍيًي ذى عى ةي ًإالَّن قىٍد اٍستىٍحكى ـٍ الصَّنبلى ـي ًفيًي كىالى بىٍدكو الى تيقىا
مىاعىةً  ةى ًفي اٍلجى ًة الصَّنبلى مىاعى (. 460ركاه أبك داكد، ( )(قىاؿى زىاًئدىةي قىاؿى السَّناًئبي يىٍعًني ًباٍلجى

بَّناسو قىاؿى  ٍف اٍبًف عى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مىاعىةً )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ركاه ) ((يىدي المَّنًو مىعى اٍلجى
(. 2092الترمذم، 
 

 .يتبع أسموب المناقشة عند تقديم المعمومات .ٛ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ؿَّن ـي ًبمىف ضى بَّنؾى ىيكى أىٍعمى اًدٍلييـ ًبالَّنًتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّن رى سىنىًة كىجى ٍكًعظىًة اٍلحى ًة كىاٍلمى بِّرؾى ًباٍلًحٍكمى اٍدعي ًإًلى سىًبيًؿ رى

ـي ًباٍلميٍيتىًديفى  (. 125سكرة النحؿ، آية ) عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى
 
 .ينفذ درسو بإتقان .ٜ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى مىكي ميكٍا فىسىيىرىل الٌموي عىمى قيًؿ اٍعمى (. 105سكرة التكبة، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـٍ )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ـٍ كىأىٍمكىاًلكي ًركي كى ًإفَّن المَّنوى الى يىٍنظيري ًإلىى صي

ـٍ  اًلكي ـٍ كىأىٍعمى لىًكٍف يىٍنظيري ًإلىى قيميكًبكي (. 4651ركاه مسمـ، ( )(كى
 

 .ُيعمم مادتو قاصدًا بيا وجو اهلل تعالى أوالً  .ٓٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
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 اًتي ًلٌمًو رىبِّر اٍلعىالىًميفى مىمى مىٍحيىامى كى نيسيًكي كى بلىًتي كى (. 162سكرة األنعاـ، آية ) قيٍؿ ًإفَّن صى
نىفىاء كا ًإالَّن ًليىٍعبيديكا المَّنوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدِّريفى حي ا أيًمري مى (. 5سكرة البينة، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍف أىًبي أيمىامىةى اٍلبىاًىًميِّر قىاؿى  مَّنـى فىقىاؿى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ؿه ًإلىى النَّنًبيِّر صى اءى رىجي  أىرىأىٍيتى رىجيبلن غىزىا : جى

ثى مىرَّناتو يىقيكؿي  ادىىىا ثىبلى مَّنـى الى شىٍيءى لىوي فىأىعى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى الىوي فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى يىٍمتىًمسي اأٍلىٍجرى كىالذِّرٍكرى مى
مَّنـى الى شىٍيءى لىوي ثيَّـن قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ًإفَّن المَّنوى الى يىٍقبىؿي ًمٍف اٍلعىمىًؿ ًإالَّن مىا كىافى لىوي )) :لىوي رىسيكؿي المَّنًو صى

ا كىاٍبتيًغيى ًبًو كىٍجييوي  اًلصن (. 3089ركاه النسائي، ( )(خى
 

 .يمتزم بالتعميمات والقوانين الصادرة عن اإلدارة .ٔٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ فىً ف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّيكهي ًإلىى الٌمًو نيكٍا أىًطيعيكٍا الٌموى كىأىًطيعيكٍا الرَّنسيكؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمنكي يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى

ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيبلن  (. 59سكرة النساء، آية )  كىالرَّنسيكًؿ ًإف كينتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر ذىًلؾى خى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ًميٍّر أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى قىاؿى )) :عىٍف عى ـٍ رىجيبلن فىأىٍكقىدى نىارنا كى مىٍيًي ٍيشنا كىأىمَّنرى عى بىعىثى جى

مىٍيًو  مَّنى المَّنوي عى ٍرنىا ًمٍنيىا فىذيًكرى ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ المَّنًو صى كفى ًإنَّنا قىٍد فىرى ري قىاؿى اآٍلخى ميكىىا كى ميكىىا فىأىرىادى نىاسه أىٍف يىٍدخي اٍدخي
سىننا  ًريفى قىٍكالن حى قىاؿى ًلآٍلخى ًة كى ـٍ تىزىاليكا ًفييىا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍمتيميكىىا لى ميكىىا لىٍك دىخى مَّنـى فىقىاؿى ًلمَّنًذيفى أىرىاديكا أىٍف يىٍدخي سى كى

كؼً  ا الطَّناعىةي ًفي اٍلمىٍعري قىاؿى الى طىاعىةى ًفي مىٍعًصيىًة المَّنًو ًإنَّنمى (. 3424ركاه مسمـ، ( )(كى
 

. عالقة المعمم مع المجتمع المحمي: المجال الخامس
. فضيمة (13)وتشمل 

 .َيصُدق في القول والمعاممة .ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 اًدًقيفى  يىا كيكنيكٍا مىعى الصَّن نيكٍا اتَّنقيكٍا الٌموى كى (. 119سكرة التكبة، آية ) أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
 

: األحاديث: ثانياً 
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ٍكرىاًء السَّنٍعًدمِّر قىاؿى  ٍف أىًبي اٍلحى مَّنى المَّنوي :عى ًفٍظتى ًمٍف رىسيكًؿ المَّنًو صى ًميٍّر مىا حى سىًف ٍبًف عى  قيٍمتي ًلٍمحى
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ًفٍظتي ًمٍف رىسيكًؿ المَّنًو صى ا يىًريبيؾى ًإلىى مىا الى يىًريبيؾى فىً فَّن )) : حى دىٍع مى

فَّن اٍلكىًذبى ًريبىةه  ٍأًنينىةه كىاً  ٍدؽى طيمى (. 2442ركاه الترمذم، ) ((الصِّر
 

. يفي بوعده .ٕ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍكىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًد الٌمًو ًإذىا عىاىىدتُّيـ ( 91سكرة النحؿ، آية .)
 مىٍيوي المَّنوى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجران عىًظيمان ٍف أىٍكفىى ًبمىا عىاىىدى عى مى (. 10سكرة الفتح، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى ذىا كىعىدى )) :عى دَّنثى كىذىبى كىاً  ثه ًإذىا حى آيىةي اٍلمينىاًفًؽ ثىبلى

افى  ذىا اٍؤتيًمفى خى (. 32ركاه البخارم، ( )(أىٍخمىؼى كىاً 
 
 .يحرص عمى األمانة في معامالتو مع الناس .ٖ
 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 كىٍمتـي بىٍيفى النَّناًس أىف تىٍحكيميكٍا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّن الٌموى ًنًعمَّنا ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىف تيؤدُّيكٍا األىمى ًإفَّن الٌموى يىٍأميريكي

(. 58سكرة النساء، آية ) يىًعظيكيـ ًبًو ًإفَّن الٌموى كىافى سىًميعان بىًصيران 
 ـٍ رىاعيكفى ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي ـٍ أًلىمى (. 8سكرة المؤمنكف، آية ) كىالَّنًذيفى ىي
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍف أىًبي ىيرى يمىافي كىاٍلكيٍفري ًفي قىٍمًب )) :عى الى يىٍجتىًمعي اإٍلً

ًميعنا انىةي جى ًميعنا كىالى تىٍجتىًمعي اٍلًخيىانىةي كىاأٍلىمى ٍدؽي كىاٍلكىًذبي جى (. 8238ركاه أحمد، ( )(اٍمًرئو كىالى يىٍجتىًمعي الصِّر
 

 .يتجنب الدعوة إلى اإللحاد أثناء تعميمو .ٗ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍيريهي ٍف ًإلىػوو غى ا لىكيـ مِّر (. 85سكرة األعراؼ، آية ) يىا قىٍكـً اٍعبيديكٍا الٌموى مى
 

: األحاديث: ثانياً 
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مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ا ًإلىى )) :عىٍف جي لىٍيسى ًمنَّنا مىٍف دىعى
ًبيَّنةو  مىى عىصى لىٍيسى ًمنَّنا مىٍف مىاتى عى ًبيَّنةو كى مىى عىصى ٍف قىاتىؿى عى لىٍيسى ًمنَّنا مى ًبيَّنةو كى (. 4456ركاه أبك داكد، ( )(عىصى

 
 .يتحسس حاجات المجتمع ويكون عمى صمة ب فراده .٘

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍيران يىرىهي مىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّنةو شىٌران يىرىهي  {7}فىمىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّنةو خى (. 8-7سكرة الزلزلة، اآليتاف ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍف أىًبي ميكسىى قىاؿى  مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اٍلميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّي )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى

ا وي بىٍعضن (. 4684ركاه مسمـ، ( )(بىٍعضي
 
 .يتجنب شيادة الزور .ٙ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًكر (. 30سكرة الحج ، آية ) فىاٍجتىًنبيكا الرِّرٍجسى ًمفى اأٍلىٍكثىاًف كىاٍجتىًنبيكا قىٍكؿى الزُّي
 
 
 
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ثنا قىاليكا بىمىى يىا رىسيكؿى المَّنًو قىاؿى )) :قىاؿى النَّنًبيُّي صى ـٍ ًبأىٍكبىًر اٍلكىبىاًئًر ثىبلى  :أىالى أينىبِّرئيكي

ٍشرىاؾي ًبالمَّنوً  تَّنى قيٍمنىا ، كىعيقيكؽي اٍلكىاًلدىٍيفً ،اإٍلً ريىىا حى كًر قىاؿى فىمىا زىاؿى ييكىرِّر قىٍكؿي الزُّي كىافى ميتَّنًكئنا فىقىاؿى أىالى كى مىسى كى  كىجى
(. 2460ركاه البخارم، ( )(لىٍيتىوي سىكىتى 
 

 .يتجنب نقد المجتمع المحمي أيًا كان مستواه .ٚ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 اًشعيكفى  {1}قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى ـٍ خى ًتًي بلى ـٍ ًفي صى كفى  {2}الَّنًذيفى ىي ًف المَّنٍغًك ميٍعًرضي ـٍ عى سكرة ) كىالَّنًذيفى ىي

(. 3-1المؤمنكف، اآليات 
 اًىًميفى ـٍ الى نىٍبتىًغي اٍلجى مىٍيكي ـه عى ـٍ سىبلى اليكي ـٍ أىٍعمى لىكي الينىا كى قىاليكا لىنىا أىٍعمى ٍنوي كى كا عى ذىا سىًمعيكا المَّنٍغكى أىٍعرىضي سكرة ) كىاً 

(. 55القصص، آية 
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 كا ًكرىامان كا ًبالمَّنٍغًك مىرُّي ذىا مىرُّي (. 72سكرة الفرقاف، آية ) كىاً 
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍفًص ٍبًف عىاًصـو قىاؿى  مَّنـى :عىٍف حى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى كىفىى ًباٍلمىٍرًء كىًذبنا أىٍف )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى

دِّرثى ًبكيؿِّر مىا سىًمعى  (. 6ركاه مسمـ، ( )(ييحى
 

 .يعي المؤثرات واالتجاىات العالمية .ٛ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 الِّريفى ـٍ كىالى الضَّن مىيًي كًب عى يًر المىغضي ـٍ غى مىيًي (. 7سكرة الفاتحة، آية ) ًصرىاطى الَّنًذيفى أىنعىمتى عى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍدًرمِّر عى ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ـٍ )) :عى لىتىٍتبىعيفَّن سىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي

ارىل قىاؿى  ـٍ قيٍمنىا يىا رىسيكؿى المَّنًو اٍليىييكدي كىالنَّنصى ٍحرى ضىبٍّر تىًبٍعتيميكىي ميكا جي تَّنى لىٍك دىخى ا ًبًذرىاعو حى ًذرىاعن ًشٍبرنا ًشٍبرنا كى
(. 6775ركاه البخارم، ( )(فىمىفٍ 

 
 
 
 

 .يخدم المجتمع من خالل ربط العمم بالتنمية .ٜ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـي رى لىكي سىخَّن ـٍ كى اًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبًو ًمفى الثَّنمىرىاًت ًرٍزقان لَّنكي مىؽى السَّنمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىأىنزىؿى ًمفى السَّنمى الٌموي الَّنًذم خى

ـي األىٍنيىارى  رى لىكي سىخَّن ـي  {32}اٍلفيٍمؾى ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمًرًه كى رى لىكي سىخَّن ـي الشَّنٍمسى كىاٍلقىمىرى دىآًئبىيفى كى ر لىكي سىخَّن كى
كىىا ًإفَّن اإًلنسىافى لىظىميكـه  {33}المَّنٍيؿى كىالنَّنيىارى  ف تىعيدُّيكٍا ًنٍعمىتى الٌمًو الى تيٍحصي  كىآتىاكيـ مِّرف كيؿِّر مىا سىأىٍلتيميكهي كىاً 

(. 34-32سكرة إبراىيـ، اآليات ) كىفَّناره 
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍف أىًبيًو قىاؿى  ًد ٍبًف السَّناًئًب عى بلَّن مَّنـى :عىٍف خى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍرعنا )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى رىعى زى مىٍف زى
دىقىةه  (. 15963ركاه أحمد، ( )(فىأىكىؿى ًمٍنوي الطَّنٍيري أىٍك اٍلعىاًفيىةي كىافى لىوي ًبًو صى
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 .يشارك أفراد المجتمع المحمي في قضاياه .ٓٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ةن مِّرمَّنا أيكتيكا اجى ـٍ حى ديكًرًى ـٍ كىالى يىًجديكفى ًفي صي رى ًإلىٍيًي ـٍ ييًحبُّيكفى مىٍف ىىاجى يمىافى ًمف قىٍبًمًي كىالَّنًذيفى تىبىكَّنؤيكا الدَّنارى كىاإٍلً

كفى  ٍفًمحي ـي اٍلمي مىف ييكؽى شيحَّن نىٍفًسًو فىأيٍكلىًئؾى ىي ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري سكرة الحشر، ) كى
(. 9آية 
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍبًد المَّنًو قىاؿى  اًبًر ٍبًف عى مَّنـى :عىٍف جى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ، أالمؤمفي مى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى لىؼي كييؤلىؼي

، كخيري أكال خيرى فيمف ال م ، 6662صحيح الجامع الصغير، ( )(نفعيـ لمناسً ألؼي كال ييؤلىؼي
 (. 1131-1130ص

 
 .يراعي عادات المجتمع وتقاليده .ٔٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ا أىنزىؿى الٌموي كىالى مىٍيًو فىاٍحكيـ بىٍينىييـ ًبمى مييىٍيًمنان عى ا بىٍيفى يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىاًب كى دِّرقان لِّرمى ؽِّر ميصى ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى كىأىنزى

ـٍ أيمَّنةن كىاًحدىةن  عىمىكي لىٍك شىاء الٌموي لىجى ًمٍنيىاجان كى ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمنكي ؽِّر ًلكيؿٍّر جى اءؾى ًمفى اٍلحى ـٍ عىمَّنا جى تىتَّنًبٍع أىٍىكىاءىي
ًميعان فىيينىبِّرئيكيـ ًبمىا كينتيـٍ ًفيًو تىٍختىًمفيكفى  ـٍ جى ٍيرىاًت ًإلىى اهلل مىٍرًجعيكي ا آتىاكيـ فىاٍستىًبقيكا الخى ـٍ ًفي مى كي لىػًكف لِّريىٍبميكى  كى

(. 48سكرة المائدة، آية )
 

 .يساعد عمى تطوير المجتمع المحمي ثقافيًا واجتماعياً  .ٕٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 يىا السَّنمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدَّنٍت ًلٍمميتَّنًقيفى نَّنةو عىٍرضي ـٍ كىجى بِّركي ٍغًفرىةو مِّرف رَّن سىاًرعيكٍا ًإلىى مى سكرة آؿ عمراف، آية ) كى

133 .)
 ًٍيرىات (. 148سكرة البقرة، آية ) فىاٍستىًبقيكٍا اٍلخى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى ًفي  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍبًد المَّنًو يىقيكالي أىٍرخىصى النَّنًبيُّي صى اًبرى ٍبفى عى بىٍيًر أىنَّنوي سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّي أىٍخبىرى
نىٍحفي  ٍبًد المَّنًو يىقيكؿي لىدىغىٍت رىجيبلن ًمنَّنا عىٍقرىبه كى اًبرى ٍبفى عى سىًمٍعتي جى بىٍيًر كى ك قىاؿى أىبيك الزُّي يَّنًة ًلبىًني عىٍمرو ٍقيىًة اٍلحى ري

مَّنـى فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ميكسه مىعى رىسيكًؿ المَّنًو صى ؿه يىا رىسيكؿى المَّنًو أىٍرًقي قىاؿى :جي ـٍ )) : رىجي ٍف اٍستىطىاعى ًمٍنكي مى
اهي فىٍميىٍفعىؿٍ  (. 4076ركاه مسمـ، ( )(أىٍف يىٍنفىعى أىخى
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 .يساىم في المحافظة عمى التراث الثقافي وتعزيزه وتطويره .ٖٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ عىرىضه ف يىٍأًتًي يىقيكليكفى سىييٍغفىري لىنىا كىاً  ذيكفى عىرىضى ىىػذىا األٍدنىى كى ًرثيكٍا اٍلًكتىابى يىٍأخي ٍمؼه كى ـٍ خى مىؼى ًمف بىٍعًدًى فىخى

ا ًفيًو كىالدَّناري اآلًخرىةي  دىرىسيكٍا مى ؽَّن كى مىى الٌمًو ًإالَّن اٍلحى يثىاؽي اٍلًكتىاًب أىف الَّن ًيقيكليكٍا عى مىٍيًيـ مِّر ٍذ عى ـٍ ييٍؤخى ذيكهي أىلى ٍثميوي يىٍأخي مِّر
ٍيره لِّرمَّنًذيفى يىتَّنقيكفى أىفىبلى تىٍعًقميكفى  (. 169سكرة األعراؼ، آية ) خى

 ٍيرىاًت ـٍ سىاًبؽه ًباٍلخى ًمٍنيي ٍقتىًصده كى ًمٍنييـ مُّي ـه لِّرنىٍفًسًو كى ـٍ ظىاًل ٍثنىا اٍلًكتىابى الَّنًذيفى اٍصطىفىٍينىا ًمٍف ًعبىاًدنىا فىًمٍنيي ثيَّـن أىٍكرى
(. 32سكرة فاطر، آية ) ًبً ٍذًف المَّنًو ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍضؿي اٍلكىًبيري 

 
: األحاديث: ثانياً 

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى ا تىًصميكفى ًبًو )) :عى ـٍ مى تىعىمَّنميكا ًمٍف أىٍنسىاًبكي
ٍنسىأىةه ًفي اأٍلىثىرً  اًؿ مى ٍثرىاةه ًفي اٍلمى بَّنةه ًفي اأٍلىٍىًؿ مى ـٍ فىً فَّن ًصمىةى الرَّنًحـً مىحى امىكي (. 1902ركاه الترمذم، ( )(أىٍرحى

 
. فضيمة (20)وتشمل . العالقة بين المعمم واإلدارة: المجال السادس

 .يتعاون مع اإلدارة في الحفاظ عمى النظام الجامعي .ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًمىى اإًلٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّنقيكٍا الٌموى ًإفَّن الٌموى شىًديدي اٍلًعقىاب نيكٍا عى مىى اٍلبرِّر كىالتَّنٍقكىل كىالى تىعىاكى نيكٍا عى تىعىاكى سكرة ) كى

(. 2المائدة، آية 
 .يتشاور مع إدارة الجامعة فيما يعود بالنفع عمى الطمبة .ٕ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍف أىٍىًمي ًزيران مِّر كفى أىًخي  {29}كىاٍجعىؿ لِّري كى سكرة ) كىأىٍشًرٍكوي ًفي أىٍمًرم {31}اٍشديٍد ًبًو أىٍزًرم  {30}ىىاري

(. 32-29طو، اآليات 
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍيرىةى قىاؿى  مَّنـى :أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ، اٍلميٍستىشىاري ميٍؤتىمىفه )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ، ًإٍف شاءى أشارى

ٍف شاءى لـ ييٍشر (. 855، ص5930صحيح الجامع الصغير، ( )(كا 
الترمذم، ) (( مف رسكؿ اهلل ألصحابو مشكرة أكثر أحدا رأيتما ):  ىريرة قاؿأبيعف 

1767).   
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 .يتعاون مع اإلدارة في الحفاظ عمى ممتمكات الجامعة .ٖ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍفًسًديفى ٍزًؽ المَّنًو كىالى تىٍعثىٍكٍا ًفي األىٍرًض مي بيكٍا ًمف رِّر (. 60سكرة البقرة، آية ) كيميكٍا كىاٍشرى
 ٍفًسًديفى ـٍ كىالى تىٍعثىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض مي سيكا النَّناسى أىٍشيىاءىي (. 183سكرة الشعراء، آية ) كىالى تىٍبخى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرىةى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ٍف أىًبي ىيرى مييىا )) :عى سىٍبعيكفى أىٍفضى يمىافي ًبٍضعه كى اإٍلً

يمىافً  يىاءي شيٍعبىةه ًمٍف اإٍلً ٍف الطَّنًريًؽ كىاٍلحى ركاه أبك داكد، ( )(قىٍكؿي الى ًإلىوى ًإالَّن المَّنوي كىأىٍدنىاىىا ًإمىاطىةي اٍلعىٍظـً عى
4056 .)

 
 .يحافظ عمى أسرار الجامعة .ٗ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 وي كىأىٍعرىضى عىف مىٍيًو عىرَّنؼى بىٍعضى ًديثان فىمىمَّنا نىبَّنأىٍت ًبًو كىأىٍظيىرىهي المَّنوي عى ٍذ أىسىرَّن النَّنًبيُّي ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى كىاً 

ًبيري  ـي اٍلخى ٍف أىنبىأىؾى ىىذىا قىاؿى نىبَّنأىًنيى اٍلعىًمي (. 3سكرة التحريـ، آية ) بىٍعضو فىمىمَّنا نىبَّنأىىىا ًبًو قىالىٍت مى
 

: األحاديث: ثانياً 
اًلؾو يىقيكؿي  مَّنـى :سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى دنا )) : ًإفَّن ًلمنَّنًبيِّر صى ًعٍنًدم ًسرًّا الى أيٍخًبري ًبًو أىحى

تَّنى أىٍلقىاهي  (. 13468ركاه أحمد، ( )(أىبىدنا حى
 .يشارك في اتخاذ القرارات عن طريق الشورى .٘

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ يينًفقيكفى ٍقنىاىي زى ًممَّنا رى ـٍ كى ـٍ شيكرىل بىٍينىيي ةى كىأىٍمريىي ـٍ كىأىقىاميكا الصَّنبلى بِّرًي ابيكا ًلرى سكرة شكرل، آية ) كىالَّنًذيفى اٍستىجى

38 .)
 ٍـ ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ٍنيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كٍا ًمٍف حى ًميظى اٍلقىٍمًب الىنفىضُّي لىٍك كينتى فىٌظان غى ـٍ كى فىًبمىا رىٍحمىةو مِّرفى الٌمًو ًلنتى لىيي

كِّرًميفى  مىى الٌمًو ًإفَّن الٌموى ييًحبُّي اٍلميتىكى كَّنٍؿ عى ـٍ ًفي األىٍمًر فىً ذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي (. 159سكرة آؿ عمراف، آية ) كى
 

 :األحاديث: ثانياً 

اًبرو قىاؿى  مَّنـى :عىٍف جى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اهي فىٍمييًشٍر )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ـٍ أىخى ديكي ًإذىا اٍستىشىارى أىحى
مىٍيوً  (. 3737ركاه ابف ماجة، ( )(عى
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 .تنفذ اإلدارة القوانين والتعميمات عمى الجميع دون تمييز .ٙ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ ًباٍلًقٍسًط ًإفَّن الٌموى ييًحبُّي اٍلميٍقًسًطيفى كىٍمتى فىاٍحكيـ بىٍينىيي ٍف حى (. 42سكرة المائدة، آية ) كىاً 
 ا أىنزىؿى الٌموي ًإلىٍيؾى فىً ف ـٍ أىف يىٍفًتنيكؾى عىف بىٍعًض مى ـٍ كىاٍحذىٍرىي ا أىنزىؿى الٌموي كىالى تىتَّنًبٍع أىٍىكىاءىي كىأىًف اٍحكيـ بىٍينىييـ ًبمى

فَّن كىًثيران مِّرفى النَّناًس لىفىاًسقيكفى  ـٍ كىاً  ا ييًريدي الٌموي أىف ييًصيبىييـ ًببىٍعًض ذينيكًبًي ـٍ أىنَّنمى لَّنٍكٍا فىاٍعمى سكرة المائدة، آية ) تىكى
49 .)
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف يىًميًف )) :قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى نىاًبرى ًمٍف نيكرو عى مىى مى ًإفَّن اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى المَّنًو عى

ليكا مىا كى ـٍ كى ـٍ كىأىٍىًميًي ٍكًمًي ًكٍمتىا يىدىٍيًو يىًميفه الَّنًذيفى يىٍعًدليكفى ًفي حي ؿَّن كى (. 3406مسمـ، ( )(الرَّنٍحمىًف عىزَّن كىجى
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍبًد المَّنًو أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى اًبًر ٍبًف عى ـى )) :عىٍف جى ـى فىً فَّن الظُّيٍم اتَّنقيكا الظُّيٍم

مُّيكا  ـٍ كىاٍستىحى مىى أىٍف سىفىكيكا ًدمىاءىىي ـٍ عى مىيي مى ـٍ حى ًة كىاتَّنقيكا الشُّيحَّن فىً فَّن الشُّيحَّن أىٍىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ظيميمىاته يىٍكـى اٍلًقيىامى
اًرمىييـٍ  (. 4675ركاه مسمـ، ( )(مىحى

 
 .يحرص عمى وحدة الصف بين اإلدارة والزمالء .ٚ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ ًإنَّنوي عىًزيزه لىػًكفَّن الٌموى أىلَّنؼى بىٍينىيي ـٍ كى ًميعان مَّنا أىلَّنفىٍت بىٍيفى قيميكًبًي ا ًفي األىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىنفىٍقتى مى كىأىلَّنؼى بىٍيفى قيميكًبًي

ًكيـه  (. 63سكرة األنفاؿ، آية ) حى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف اٍبًف عيمىرى أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى ًإفَّن المَّنوى الى يىٍجمىعي أيمَّنًتي أىٍك قىاؿى أيمَّنةى )) :عى

مىٍف شىذَّن شىذَّن ًإلىى النَّنارً  ًة كى مىاعى يىدي المَّنًو مىعى اٍلجى لىةو كى بلى مىى ضى مَّنـى عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مَّندو صى ركاه الترمذم، ( )(ميحى
2093 .)

 
 .يتعامل المعمم مع اإلدارة بمصداقية .ٛ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍاًدًقيفى ًصٍدقيييـ (. 119سكرة المائدة، آية ) قىاؿى الٌموي ىىذىا يىٍكـي يىنفىعي الصَّن
 اًدًقيفى كيكنيكٍا مىعى الصَّن نيكٍا اتَّنقيكٍا الٌموى كى (. 119سكرة التكبة، آية ) يىا أىيُّييىا الَّنًذيفى آمى
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 .يستجيب لرغبة اإلدارة في تنمية نفسو مينيا .ٜ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًنٍصفىوي أىًك انقيٍص ًمٍنوي قىًميبلن  {2}قيـً المَّنٍيؿى ًإالَّن قىًميبلن  {1}أىيُّييىا اٍلميزَّنمِّرؿي ( 3-1سكرة المزمؿ، اآليات .)
  مِّرٍمتى ريٍشدان ًف ًممَّنا عي مىى أىف تيعىمِّرمى (. 66سكرة الكيؼ، آية ) قىاؿى لىوي ميكسىى ىىٍؿ أىتَّنًبعيؾى عى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍنوي قىاؿى  اًلؾو رىًضيى المَّنوي عى ٍف أىنىسى ٍبفى مى مَّنـى يىقيكؿي :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى المَّنييَّـن ًإنِّري )) : كىافى النَّنًبيُّي صى

ٍحيىا كىاٍلمىمىاًت كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف عىذىاًب  ـً كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًفٍتنىًة اٍلمى ٍبًف كىاٍليىرى ًؿ كىاٍلجي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف اٍلعىٍجًز كىاٍلكىسى
(. 2611ركاه البخارم، ( )(اٍلقىٍبرً 

مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اًئشىةي أىفَّن رىسيكؿى المَّنًو صى نىا فىييكى )) :عىٍف عى مىٍيًو أىٍمري مىٍف عىًمؿى عىمىبلن لىٍيسى عى
(. 3243ركاه مسمـ، ( )(رىدٌّق 

 
 .يشارك في عمل األبحاث .ٓٔ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى مىكي ميكٍا فىسىيىرىل الٌموي عىمى قيًؿ اٍعمى (. 105سكرة التكبة، آية ) كى
 زىاء اأٍلىٍكفىى {40}كىأىفَّن سىٍعيىوي سىٍكؼى ييرىل  {39}كىأىف لَّنٍيسى ًلئٍلًنسىاًف ًإالَّن مىا سىعىى سكرة ) ثيَّـن ييٍجزىاهي اٍلجى

(. 41-39النجـ، اآليات 
 

 .تراعي اإلدارة ظروف وأحوال المعممين ومساعدتيم حسب االمكانات المتاحة .ٔٔ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 مىف ييًطًع المَّنوى كىرىسيكلىوي ييٍدًخٍموي رىجه كى مىى اٍلمىًريًض حى رىجه كىالى عى مىى اأٍلىٍعرىًج حى رىجه كىالى عى مىى اأٍلىٍعمىى حى لىٍيسى عى

ؿَّن ييعىذِّرٍبوي عىذىابان أىًليمان  مىف يىتىكى نَّناتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري كى (. 17سكرة الفتح، آية ) جى
 

: األحاديث: ثانياً 
ًريرو قىاؿى  مَّنـى :عىٍف جى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍيرى كيمَّنوي )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ـي اٍلخى ٍفؽى ييٍحرى ـي الرِّر ٍف ييٍحرى (( مى

(. 4175ركاه أبك داكد، )
اًف ٍبًف بىًشيرو قىاؿى  ٍف النُّيٍعمى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـٍ )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادِّرًى ثىؿي اٍلمي مى

مَّنى سىًد ًبالسَّنيىًر كىاٍلحي سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي ـٍ كى ًمًي تىرىاحي ركاه ( )(كى
(. 4685مسمـ، 
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 .تسعى اإلدارة عمى وضع الفرد في مكانو المناسب بما يتناسب مع مؤىالتو وقدراتو دون تمييز .ٕٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًميـه ًفيظه عى زىآًئًف األىٍرًض ًإنِّري حى مىى خى (. 55سكرة يكسؼ، آية ) قىاؿى اٍجعىٍمًني عى
 

: األحاديث: ثانياً 
مىٍيًو ًثيىابه  ؿه عى مىرَّن ًبيىا رىجي اًئشىةى مىرَّن ًبيىا سىاًئؿه فىأىٍعطىٍتوي ًكٍسرىةن كى ٍيميكًف ٍبًف أىًبي شىًبيبو أىفَّن عى عىٍف مى

مَّنـى :كىىىٍيئىةه فىأىٍقعىدىٍتوي فىأىكىؿى فىًقيؿى لىيىا ًفي ذىًلؾى فىقىالىتٍ  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى أىٍنًزليكا النَّناسى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى
نىاًزلىييـٍ  (. 4202ركاه أبك داكد، ( )(مى

 
 .تحرص اإلدارة عمى البحث العممي ك ساس لتطور الجامعة .ُّ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 قيؿ رَّنبِّر ًزٍدًني ًعٍممان (. 114سكرة طو، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍيرىةى قىاؿى  ٍف أىًبي ىيرى مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى الَّنةي اٍلميٍؤًمًف )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى اٍلكىًممىةي اٍلًحٍكمىةي ضى
ؽُّي ًبيىا دىىىا فىييكى أىحى ٍيثي كىجى (. 2611الترمذم، ( )(فىحى

 
 .تكافئ اإلدارة المعممين المبدعين .ٗٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍعًؼ زىاء الضِّر ـٍ جى اًلحان فىأيٍكلىًئؾى لىيي ٍلفىى ًإالَّن مىٍف آمىفى كىعىًمؿى صى ـٍ ًعندىنىا زي بيكي ديكيـ ًبالَّنًتي تيقىرِّر ـٍ كىالى أىٍكالى ا أىٍمكىاليكي مى كى

ـٍ ًفي اٍلغيريفىاًت آًمنيكفى  ًمميكا كىىي (. 37سكرة سبأ، آية ) ًبمىا عى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى عى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍنوي قىاؿى النَّنًبيُّي صى ًلكيؿِّر أيمَّنةو أىًميفه كىأىًميفي ىىًذًه اأٍليمَّنًة )) :ٍف أىنىسو رىًضيى المَّنوي عى
(. 6714ركاه البخارم، ( )(أىبيك عيبىٍيدىةى 
 

 .تحرص اإلدارة عمى عدم إحباط المعممين الجيدين .٘ٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
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 ًـو لِّرٍمعىًبيد بُّيؾى ًبظىبلَّن مىا رى ٍف أىسىاء فىعىمىٍييىا كى مى اًلحان فىًمنىٍفًسًو كى (. 46سكرة فصمت، آية ) مىٍف عىًمؿى صى
 ـٍ أىٍجرىىيـ ًبأىٍحسىًف مىا كىانيكٍا لىنىٍجًزيىنَّنيي يىاةن طىيِّربىةن كى اًلحان مِّرف ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّنوي حى مىٍف عىًمؿى صى

(. 97سكرة النحؿ، آية ) يىٍعمىميكفى 
 اًلديكفى ـٍ ًفييىا خى نَّنًة ىي ابي اٍلجى ـٍ قىتىره كىالى ًذلَّنةه أيٍكلىػًئؾى أىٍصحى كىىيي ًزيىادىةه كىالى يىٍرىىؽي كيجي ٍسنىى كى  لِّرمَّنًذيفى أىٍحسىنيكٍا اٍلحي
(. 26سكرة يكنس، آية )
 

: األحاديث: ثانياً 
ٍف ًعٍمرىافى قىاؿى  ا يىٍعمىؿي اٍلعىاًمميكفى قىاؿى :عى ًمؽى لىوي )) : قيٍمتي يىا رىسيكؿى المَّنًو ًفيمى ركاه ( )(كيؿٌّق مييىسَّنره ًلمىا خي

(. 6996البخارم، 
مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍبًد المَّنًو قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ًريًر ٍبًف عى ـً سينَّنةن ))عىٍف جى ٍسبلى مىٍف سىفَّن ًفي اإٍلً

مىٍف سىفَّن ًفي  ـٍ شىٍيءه كى كًرًى سىنىةن فىعيًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي كيًتبى لىوي ًمٍثؿي أىٍجًر مىٍف عىًمؿى ًبيىا كىالى يىٍنقيصي ًمٍف أيجي حى
ـٍ شىٍيءه  مىٍيًو ًمٍثؿي ًكٍزًر مىٍف عىًمؿى ًبيىا كىالى يىٍنقيصي ًمٍف أىٍكزىاًرًى ـً سينَّنةن سىيِّرئىةن فىعيًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي كيًتبى عى ٍسبلى (( اإٍلً

(. 4830ركاه مسمـ، )
 

 .  توخي اإلدارة سعة الصدر في المناقشة مع المعممين .ٙٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 ٍـ ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ٍنيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كٍا ًمٍف حى ًميظى اٍلقىٍمًب الىنفىضُّي لىٍك كينتى فىٌظان غى ـٍ كى فىًبمىا رىٍحمىةو مِّرفى الٌمًو ًلنتى لىيي

كِّرًميفى  مىى الٌمًو ًإفَّن الٌموى ييًحبُّي اٍلميتىكى كَّنٍؿ عى ـٍ ًفي األىٍمًر فىً ذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي (. 159سكرة آؿ عمراف، آية ) كى
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى ده ًإالَّن )) :عى لىٍف ييشىادَّن الدِّريفى أىحى ًإفَّن الدِّريفى ييٍسره كى

قىاًربيكا مىبىوي فىسىدِّرديكا كى (. 38ركاه البخارم، ( )(غى
 

 .تسعى اإلدارة إلى االىتمام النشط في تحقيق أىدافيا .ٚٔ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
 ًنٍصفىوي أىًك انقيٍص ًمٍنوي قىًميبلن  {2}قيـً المَّنٍيؿى ًإالَّن قىًميبلن  {1}يىا أىيُّييىا اٍلميزَّنمِّرؿي (3-1سكرة المزمؿ، اآليات .)
 

: األحاديث: ثانياً 
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ٍنوي قىاؿى  اًلؾو رىًضيى المَّنوي عى مَّنـى يىقيكؿي :قىاؿى سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى :  كىافى النَّنًبيُّي صى
(. 2611ركاه البخارم، ( )(المَّنييَّـن ًإنِّري أىعيكذي ًبؾى ًمٍف اٍلعىٍجًز كىاٍلكىسىؿً ))

 
 .تتعامل اإلدارة مع المعممين باحترام .ٛٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 مىٍقنىا مىى كىًثيرو مِّرمَّنٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّن ٍقنىاىيـ مِّرفى الطَّنيِّربىاًت كى زى ـٍ ًفي اٍلبىرِّر كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّن كى

(. 70سكرة اإلسراء، آية ) تىٍفًضيبلن 
 

: األحاديث: ثانياً 
اًلؾو يىقيكؿي  ٍف أىنىسى ٍبفى مى ٍنوي أىٍف :عى مَّنـى فىأىٍبطىأى اٍلقىٍكـي عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى اءى شىٍيخه ييًريدي النَّنًبيَّن صى  جى

مَّنـى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى سِّرعيكا لىوي فىقىاؿى النَّنًبيُّي صى نىا)) :ييكى قِّرٍر كىًبيرى ييكى نىا كى ًغيرى ـٍ صى ـٍ يىٍرحى ٍف لى ركاه ( )(لىٍيسى ًمنَّنا مى
(. 1842الترمذم، 
 
 

 .تيتم اإلدارة بمشكالت المعممين .ٜٔ

 :اايات، قال تعالى: أوالً 
 مِّرميكٍا ييسى ٍيتى كى رىجان مِّرمَّنا قىضى ـٍ حى ـٍ ثيَّـن الى يىًجديكٍا ًفي أىنفيًسًي رى بىٍينىيي كِّرميكؾى ًفيمىا شىجى تَّنىى ييحى بِّرؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى فىبلى كىرى

(. 65سكرة النساء، آية ) تىٍسًميمان 
 ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ًكتىاًب المَّنًو يي اـً بىٍعضي ـٍ كىأيٍكليكا اأٍلىٍرحى وي أيمَّنيىاتييي ـٍ كىأىٍزكىاجي ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىنفيًسًي النَّنًبيُّي أىٍكلىى ًباٍلمي

كفان كىافى ذىًلؾى ًفي اٍلًكتىاًب مىٍسطيكران  ٍؤًمًنيفى كىاٍلمييىاًجًريفى ًإالَّن أىف تىٍفعىميكا ًإلىى أىٍكًليىاًئكيـ مَّنٍعري سكرة ) ًمفى اٍلمي
 .(6األحزاب، آية 

 
: األحاديث: ثانياً 

ٍف تىًميـو الدَّناًرمِّر قىاؿى  مَّنـى :عى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ةي ًإفَّن الدِّريفى )) : قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ًإفَّن الدِّريفى النَّنًصيحى
ـٍ أىٍك  ًتًي امَّن ٍؤًمًنيفى كىعى ًكتىاًبًو كىرىسيكًلًو كىأىًئمَّنًة اٍلمي ٍف يىا رىسيكؿى المَّنًو قىاؿى ًلمَّنًو كى ةي قىاليكا ًلمى ةي ًإفَّن الدِّريفى النَّنًصيحى النَّنًصيحى

ًتًيـٍ  امَّن (. 4293ركاه أبك داكد، ( )(أىًئمَّنًة اٍلميٍسًمًميفى كىعى
 

 .يجب أن ال يتغاضى المعمم عما يضر بمصمحة الجامعة .ٕٓ

: اايات، قال تعالى: أوالً 
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 ٍسرو  {1}كىاٍلعىٍصًر نسىافى لىًفي خي ٍكا  {2}ًإفَّن اإٍلً تىكىاصى ؽِّر كى ٍكا ًباٍلحى تىكىاصى اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّن نيكا كىعى ًإالَّن الَّنًذيفى آمى
ٍبرً  (. 3-1سكرة العصر، اآليات ) ًبالصَّن

 ـٍ تىتَّنقيكفى ا ًفيًو لىعىمَّنكي كٍا مى ا آتىٍينىاكيـ ًبقيكَّنةو كىاٍذكيري ذيكٍا مى ـي الطُّيكرى خي فىٍعنىا فىٍكقىكي ـٍ كىرى ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى سكرة البقرة، ) كىاً 
(. 63آية 
 

: األحاديث: ثانياً 
مَّنـى أىنَّنوي قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ٍف النَّنًبيِّر صى ٍف اٍبًف عيمىرى عى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف )) :عى كيمُّيكي ـٍ رىاعو كى أىالى كيمُّيكي

مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو كىىيكى مىٍسئيكؿه  ؿي رىاعو عى مىى النَّناًس رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيَّنًتًو كىالرَّنجي رىًعيَّنًتًو فىاأٍلىًميري الَّنًذم عى
اًؿ سىيِّرًدًه كىىيكى مىٍسئيكؿه  مىى مى ـٍ كىاٍلعىٍبدي رىاعو عى ٍنيي لىًدًه كىًىيى مىٍسئيكلىةه عى كى مىى بىٍيًت بىٍعًميىا كى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى ـٍ كىاٍلمى ٍنيي عى

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيَّنًتوً  كيمُّيكي ـٍ رىاعو كى ٍنوي أىالى فىكيمُّيكي (. 3408ركاه مسمـ، ( ) (عى
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. عرض النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ثانياً 
 

في متكسطات إجابات  (α=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الجنس، الجامعة، المؤىؿ )المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات 

؟ (العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة
 

لئلجابة عف السؤاؿ تـ تحكيمو إلى فرضيات، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
-12)كالجداكؿ مف . المحسكبة لكؿ فقرة مف الفقرات كلكؿ مجاؿ مف المجاالت (t)المعيارية كقيمة 

: تبيف ذلؾ (23
 

في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية األولى
. متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس

 
( 4-12)الجدول 

 لمفروق بين متوسطات استجابات (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
أفراد عينة المعممين الجامعيين وفقًا لمتغير لمجنس 

 الداللة اإلحصائية قيمة (t) االنحراف المعياري الوسط الحسابيالعدد الجنس المجال 
عبلقة المعمـ مع 

الطمبة 
 2.51 0.47 4.36 56ذكر 

 

*0.01 

 0.53 4.09 40أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 1.58 0.59 4.34 58ذكر 
 

0.12 
 0.62 4.14 38أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 1.48 0.53 4.29 57ذكر 
 

0.14 

 0.61 4.11 39أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 1.70 0.53 4.3 54ذكر 
 

0.09 

 0.65 4.09 42أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي 

 1.29 0.58 4.21 54ذكر 
 

0.20 

 0.63 4.04 42أنثى  

عبلقة بيف المعمـ 
كاإلدارة 

 1.71 0.81 3.69 58ذكر 
 

0.48 

 0.61 3.58 38أنثى  

 0.54 4.15 50ذكر المجال الكمي 

 0.52 3.95 46أنثى  0.10 1.65

(. α=0.05)دالة إحصائيا عند مستكل الداللة *: 
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عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لممجاؿ األكؿ  (12)كيبلحظ مف الجدكؿ 
في  (α=0.05)، بمعنى تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (0.01)، بمغت (الطمبة

متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس لصالح 
عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة )الذككر، كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة 

كالمجاؿ الكمي فقد  (المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
عمى التكالي، كىي  (0.10، 0.48، 0.20، 0.09، 0.14، 0.12)بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ال ، بمعنى أنو(α=0.05)أكبر مف مستكل الداللة 
في متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني في مجاالت الدراسة كالمجاؿ  (α=0.05)الداللة 

. الكمي نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس
 

عبلقة المعمـ مع المينة، )كبيذا ف ف الفرضية الصفرية األكلى قد تحققت لمجاالت الدراسة 
عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، العبلقة بيف 

، 1.29، 1.70، 1.48، 1.58) المحسكبة (t)كالمجاؿ الكمي، حيث بمغت قيمة  (المعمـ كاإلدارة
( α=0.05)الجدكلية عند مستكل الداللة  (t)عمى التكالي كىي أصغر مف قيمة  (1.65، 1.71

فقد تـ رفض الفرضية  (عبلقة المعمـ مع الطمبة )كأما بالنسبة لمجاؿ الدراسة األكؿ. 1.96كالبالغة 
الجدكلية عند مستكل  (t) كىي أكبر مف قيمة 2.51 المحسكبة (t)الصفرية األكلى حيث بمغت قيمة 

. 1.96كالبالغة  (α=0.05)الداللة 
 

في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية الثانية
. متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة
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( 4-13)الجدول 
 لمفروق بين متوسطات (t)نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

استجابات أفراد عينة المعممين الجامعيين وفقًا لمجامعة 
الوسط العدد الجامعة المجال 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

  (t)قيمة 
 

الداللة 
اإلحصائية 

عبلقة المعمـ مع 
الطمبة 

 0.57 0.45 4.22 47القدس 

 

0.57 

 0.57 4.28 49بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 1.29 0.58 4.18 48القدس 
 

0.20 
 0.63 4.35 48بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 0.25 0.56 4.21 49القدس 
 

0.80 
 0.57 4.24 47بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 0.81 0.56 4.17 49القدس 
 

0.42 
 0.61 4.27 47بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي  

 0.59 0.57 4.10 48القدس 
 

0.56 
 0.65 4.18 48بيرزيت  

العبلقة بيف المعمـ ك 
اإلدارة 

 0.96 0.73 3.57 47القدس 
 

0.34 
 0.74 3.72 49بيرزيت  

 0.52 4.02 45القدس المجال الكمي 

 0.56 4.12 51بيرزيت  0.41 0.84

 
، 0.42، 0.8، 0.20، 0.57)أف قيمة الداللة اإلحصائية بمغت  (13)كيبلحظ مف الجدكؿ 

تكجد فركؽ ذات  أنو ال ، بمعنى(α=0.05)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.41، 0.34، 0.56
في متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني  (α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة، كبيذا ف ف الفرضية الصفرية الثانية قد تـ قبكليا 
، 0.25، 1.29، 0.57) المحسكبة كىي (t)لجميع مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، حيث بمغت قيـ 

الجدكلية عند مستكل الداللة  (t)عمى التكالي، كىي أصغر مف قيمة  (0.84، 0.96، 0.59، 0.81
(α=0.05)  1.96كالبالغة .

 
في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية الثالثة

متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير المؤىؿ 
. العممي
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( 4-14)الجدول 
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة المعممين الجامعيين وفقًا 

.  لمتغير المؤىل العممي
مجموع مصدر التباين المجاالت 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  (ف)  قيمة
 اإلحصائية

عبلقة المعمـ مع 
 الطمبة

 

 1.70 2 3.40بيف المجمكعات 

7.39 

 

*0.00 

 

 0.23 87 19.70داخؿ المجمكعات 

 89 23.11المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 2.47 2 4.94بيف المجمكعات 

7.72 

 

*0.00 
 

 0.32 90 28.91داخؿ المجمكعات 

 92 33.85المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
 الزمبلء

 

 0.98 2 1.97بيف المجمكعات 

3.26 

 

*0.04 
 

 0.30 86 26.09داخؿ المجمكعات 

 88 28.06المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 2.12 2 4.024بيف المجمكعات 

7.06 

 

*0.00 
 

 0.30 90 27.32داخؿ المجمكعات 

 92 31.55المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي 

 2.10 2 4.20بيف المجمكعات 

6.36 

 

*0.00 
 

 0.33 87 28.37داخؿ المجمكعات 

 89 32.57المجمكع  

العبلقة بيف المعمـ 
 كاإلدارة

 

 1.91 2 3.81بيف المجمكعات 

3.75 

 

*0.03 
 

 0.51 90 46.26داخؿ المجمكعات 

 92 70.07المجمكع  

 1.78 2 3.56بين المجموعات المجال الكمي 

7.12 

 

*0.00 
 

 77 19.30داخل المجموعات 

 79 22.86المجموع  0.25

(. α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

،  0.04،  0.00،  0.00)أف قيمة الداللة اإلحصائية قد بمغت  (14)كيبلحظ مف الجدكؿ 
عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة )، عمى التكالي لمجاالت الدراسة (0.00،  0.03،  0.00،  0.00

المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع 
، (α=0.05)، كالمجاؿ الكمي كىي أصغر مف مستكل الداللة (المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
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في متكسطات إجابات  (α=0.05)بمعنى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
.  أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي

 
عبلقة المعمـ مع الطمبة، )كبيذا ف نو تـ رفض الفرضية الصفرية الثالثة لمجاالت الدراسة 

عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع 
،  7.51) المحسكبة F، كالمجاؿ لكمي حيث بمغت قيمة (المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

 الجدكلية F، عمى التكالي كىي أكبر مف قيمة (7.10،  3.71،  6.44،  6.98،  3.29،  7.69
 .لمجاالت الدراسة السالفة الذكر كالمجاؿ الكمي (α=0.05)عند مستكل الداللة 

 
( 15،4)الجدول 

وفقًا لمتغير المؤىل ( عالقة المعمم مع الطمبة)لممقارنات في مجال  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 
العممي 

 سبكالوريوماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.11ماجستير 
 * 0.48* 0.59بكالوريوس 

( α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (15)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.39بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.28الكسط الحسابي لمماجستير 

 
( 16،4)الجدول 

وفقًا لمتغير المؤىل ( عالقة المعمم مع المينة)لممقارنات في مجال  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 
العممي 

بكالوريوس ماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.08ماجستير 
 * 0.62* 0.7بكالوريوس 

  (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
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أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (16)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.4بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.32الكسط الحسابي لمماجستير 

 
( 17،4)الجدول 

وفقًا لمتغير المؤىل  ( عالقة المعمم مع الزمالء)لممقارنات في مجال  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 
 العممي

بكالوريوس ماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.04ماجستير 
 * 0.4* 0.44بكالوريوس 

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (17)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.31بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.27الكسط الحسابي لمماجستير 

 
( 18،4)الجدول 

وفقًا لمتغير المؤىل ( عالقة المعمم مع الدرس)لممقارنات في مجال  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 
 العممي

بكالوريوس ماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.12ماجستير 
 * 0.54* 0.66بكالوريوس 

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (18)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.37بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.25الكسط الحسابي لمماجستير 
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( 19،4)الجدول 
وفقًا ( عالقة المعمم مع المجتمع المحمي)لممقارنات في مجال  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 

 لمتغير المؤىل العممي
بكالوريوس ماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.4ماجستير 
 * 0.62* 0.66بكالوريوس 

  (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (19)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.25بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.21الكسط الحسابي لمماجستير 

( 20،4)الجدول 
وفقًا لمتغير ( العالقة بين المعمم واإلدارة)لممقارنات في مجال  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 

 المؤىل العممي
بكالوريوس ماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.2ماجستير 
  0.43* 0.63بكالوريوس 

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (20)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.83بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.63الكسط الحسابي لمماجستير 

( 21،4)الجدول 
لممقارنات في مجاالت الدراسة والمجال الكمي  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو 

بكالوريوس ماجستير دكتوراه المجموعة 
   دكتوراه 

   0.07ماجستير 
 * 0.55* 0.62بكالوريوس 

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
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أف ىنالؾ فركقان بيف البكالكريكس كالدكتكراه لصالح الدكتكراه حيث  (21)يبلحظ مف الجدكؿ 
، كبيف البكالكريكس كالماجستير لصالح الماجستير حيث بمغت قيمة 4.2بمغت قيمة الكسط الحسابي 
. 4.13الكسط الحسابي لمماجستير 

 
في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية الرابعة

التخصص متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير 
 .األكاديمي

( 22،4)الجدول 
لمفروق بين متوسطات استجابات  (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

أفراد عينة المعممين وفقًا لمتخصص األكاديمي 
الوسط العدد التخصص المجال 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 (t)قيمة 
 

الداللة 
اإلحصائية 

 2.14 0.47 4.38 42إنسانية عبلقة المعمـ مع الطمبة 

 

*0.04 

 0.52 4.16 54عممية  

 1.78 0.56 4.39 44إنسانية عبلقة المعمـ مع المينة 
 

0.08 
 0.63 4.16 52عممية  

 1.93 0.52 4.34 43إنسانية عبلقة المعمـ مع الزمبلء 
 

0.06 
 0.59 4.12 53عممية  

 1.83 0.53 4.34 45إنسانية عبلقة المعمـ مع الدرس 
 

0.07 
 0.62 4.12 51عممية  

 2.03 0.51 4.28 41إنسانية عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي 
 

*0.05 
 0.65 4.02 55عممية  

 1.80 0.69 3.8 44إنسانية العبلقة بيف المعمـ ك اإلدارة 
 

0.08 
 0.76 3.52 52عممية  

 0.47 4.2 40إنسانية المجال الكمي 

 0.57 3.98 56عممية  0.07 1.84

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية في مجالي الدراسة  (22)كيبلحظ مف الجدكؿ 
عمى التكالي، كىي أقؿ مف مستكل  (0.05، 0.04)، (الطمبة، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي

في  (α=0.05)، بمعنى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (α=0.05)الداللة 
متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير التخصص 
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عبلقة المعمـ مع المينة، )األكاديمي لصالح التخصصات اإلنسانية، كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة 
، كالمجاؿ الكمي فقد (عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

عمى التكالي، كىي أكبر مف  (0.07، 0.08، 0.07، 0.06، 0.08)بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال ، بمعنى أنو(α=0.05)مستكل الداللة 

(α=0.05)  عبلقة المعمـ )في متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني لمجاالت الدراسة
، كالمجاؿ (مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

. الكمي نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير التخصص األكاديمي
 

عبلقة المعمـ مع المينة، )كبيذا ف ف الفرضية الصفرية الرابعة قد تحققت لمجاالت الدراسة 
كالمجاؿ الكمي، حيث  (عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

عمى التكالي، كىي أصغر مف قيمة  (1.84، 1.8، 1.83، 1.93، 1.78) المحسكبة (t)بمغت قيمة 
(t) الجدكلية عند مستكل الداللة( α=0.05)  عبلقة )، كأما بالنسبة لمجالي الدراسة (1.96)كالبالغة

فقد تـ رفض الفرضية الصفرية الرابعة حيث  (المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي
الجدكلية عند مستكل  (t)عمى التكالي كىي أكبر مف قيمة  (2.03، 2.14) المحسكبة (t)بمغت قيمة 

(. 1.96)كالبالغة  (α=0.05)الداللة 
 

في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية الخامسة
مكان متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير 

 .اإلقامة
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( 23،4)الجدول 
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة المعممين وفقًا لمتغير 

مكان اإلقامة 
  قيمةمتوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت 

 (ف)

الداللة 
 اإلحصائية

عبلقة المعمـ 
 مع الطمبة

 

 0.04 1 0.04بيف المجمكعات 

0.16 

 

0.69 

 

 0.26 88 23.07داخؿ المجمكعات 

 89 23.11المجمكع  

عبلقة المعمـ 
مع المينة 

 0.36 1 0.36بيف المجمكعات 

0.99 

 

0.32 
 

 0.37 91 33.49داخؿ المجمكعات 

 92 33.85المجمكع  

عبلقة المعمـ 
مع الزمبلء 

 0.54 1 0.54بيف المجمكعات 

1.71 

 

0.19 
 

 0.32 87 27.51داخؿ المجمكعات 

 88 28.06المجمكع  

عبلقة المعمـ 
مع الدرس 

 0.00 1 0.00بيف المجمكعات 

0.00 

 

0.99 
 

 0.35 91 31.55داخؿ المجمكعات 

 92 31.55المجمكع  

عبلقة المعمـ 
مع المجتمع 

المحمي 

 0.13 1 0.13بيف المجمكعات 

0.35 

 

0.56 
 

 0.37 88 32.44داخؿ المجمكعات 

 89 32.57المجمكع  

العبلقة بيف 
المعمـ كاإلدارة 

 1.37 1 1.37بيف المجمكعات 

2.56 

 

0.11 
 

 0.54 91 48.70داخؿ المجمكعات 

 92 50.07المجمكع  

 0.76 1 0.76بين المجموعات المجال الكمي 

2.67 

 

0.11 
 

 78 22.11داخل المجموعات 

 79 22.87المجموع  0.28

 
، 0.69)أف قيمة الداللة اإلحصائية لجميع مجاالت الدراسة بمغت  (23)كيبلحظ مف الجدكؿ 

عمى التكالي، كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.11، 0.11، 0.56، 0.99، 0.19، 0.32
(α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  أنو ال ،  بمعنى(α=0.05)  في

متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير مكاف 
.       اإلقامة
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كبيذا ف ف الفرضية الصفرية الخامسة قد تـ قبكليا لجميع مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، 
عمى  (2.67، 2.56، 0.35، 0.00، 1.71، 0.99، 0.16) المحسكبة (ؼ)حيث بمغت قيـ 

 .1.96كالبالغة  (α=0.05) الجدكلية عند مستكل الداللة (ؼ)التكالي، كىي أقؿ مف قيمة 
 

. عرض النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ثالثاً 
 

في متكسطات إجابات  (α=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الجنس، الجامعة، المؤىؿ )طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات 

. (العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة
 

في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية السادسة
. الجنس متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير

 

( 24،4)الجدول 
 لمفروق بين متوسطات استجابات (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

أفراد عينة الطمبة وفقًا لمجنس 
الداللة اإلحصائية   (t)قيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس المجال 

عبلقة المعمـ مع 
الطمبة 

 1.46 0.60 3.35 66ذكر 

 

0.15 

 0.50 3.48 84أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 2.53 0.74 3.50 76ذكر 
 

*0.01 
 0.56 3.76 84أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 1.61 0.79 3.50 75ذكر 
 

0.11 
 0.49 3.66 84أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 2.73 0.93 3.37 81ذكر 
 

*0.01 
 0.58 3.69 89أنثى  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي  

 2.04 0.78 3.28 78ذكر 
 

*0.04 
 0.58 3.49 90أنثى  

العبلقة بيف المعمـ 
ك اإلدارة 

 2.26 0.78 3.11 77ذكر 
 

*0.03 
 0.72 3.38 90أنثى  

 0.63 3.37 57ذكر المجال الكمي 

 0.50 3.59 71أنثى  0.03* 2.15

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
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عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لممجاالت التالية  (24 )كيبلحظ مف الجدكؿ
 (المينة، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

عمى التكالي، كىي أقؿ مف مستكل  (0.03، 0.03، 0.04، 0.01، 0.01)كالمجاؿ الكمي، بمغت 
في  (α=0.05)، بمعنى تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (α=0.05)الداللة 

الجنس لصالح  متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير
فقد بمغت  (عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء)اإلناث، كأما بالنسبة لمجالي الدراسة 

، (α=0.05)عمى التكالي، كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.11، 0.15)قيمة الداللة اإلحصائية 
في متكسطات إجابات  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال بمعنى أنو

نحك أخبلقيات المينة  (عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء)طمبة الجامعات الفمسطينية 
. الجنس تعزل إلى متغير

 
عبلقة المعمـ مع الطمبة، )كبيذا ف ف الفرضية الصفرية السادسة قد تحققت لمجالي الدراسة 

عمى التكالي كىي أصغر  (1.61، 1.46) المحسكبة (t)، حيث بمغت قيمة (عبلقة المعمـ مع الزمبلء
كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة . 1.96كالبالغة  (α=0.05 )الجدكلية عند مستكل الداللة( t)مف قيمة 

عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، )كالمجاؿ الكمي 
كالمجاؿ الكمي فقد تـ رفض الفرضية الصفرية السادسة حيث بمغت قيمة  (العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

(t) عمى التكالي، كىي أكبر مف قيمة  (2.15، 2.26، 2.04، 2.73، 2.53) المحسكبة(t )
. 1.96كالبالغة  (α=0.05)الجدكلية عند مستكل الداللة 

 
في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية السابعة 

. الجامعة متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير
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( 25،4)الجدول 
لمفروق بين متوسطات استجابات  (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

أفراد عينة الطمبة وفقًا لمجامعة 
الداللة اإلحصائية  (t)قيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجامعة المجال 

عبلقة المعمـ مع 
الطمبة 

 1.21 0.54 3.49 68القدس 

 

0.23 

 0.55 3.38 82بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 2.85 0.58 3.80 70القدس 
 

*0.01 
 0.70 3.51 90بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 3.71 0.56 3.79 71القدس 
 

*0.00 
 0.67 3.42 88بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 3.68 0.58 3.78 73القدس 
 

*0.00 
 0.86 3.35 97بيرزيت  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي  

 1.33 0.70 3.47 73القدس 
 

0.18 
 0.67 3.33 95بيرزيت  

العبلقة بيف المعمـ 
ك اإلدارة 

 1.18 0.74 3.34 72القدس 
 

0.24 
 0.77 3.20 95بيرزيت  

 0.53 3.58 63القدس المجال الكمي 

 0.60 3.41 65بيرزيت  0.09 1.73

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة  (25 )كيبلحظ مف الجدكؿ 
، 0.00، 0.01)بمغت كالمجاؿ الكمي،  (المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس

في متكسطات إجابات طمبة الجامعات  (α=0.05)عمى التكالي، كىي أقؿ مف مستكل الداللة  (0.00
كأما بالنسبة لمجاالت . الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة لصالح بيرزيت

، (عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة)الدراسة 
ليست ذات عمى التكالي، كىي ( 0.24، 0.18، 0.23)كالمجاؿ الكمي فقد بمغت الداللة اإلحصائية 

في متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك  (α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
. أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة

 

عبلقة المعمـ مع الطمبة، )كبيذا ف ف الفرضية الصفرية السابعة قد تحققت لمجاالت الدراسة 
، 0.18، 0.23)، كالمجاؿ الكمي (عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

( α=0.05)الداللة  الجدكلية عند مستكل (t)عمى التكالي، كىي أصغر مف قيمة ( 0.09، 0.24،
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عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، ) كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة 1.96كالبالغة، 
 المحسكبة (t)قيمة فقد تـ رفض الفرضية الصفرية السابعة حيث بمغت  (عبلقة المعمـ مع الدرس

الداللة  الجدكلية عند مستكل (t)مف قيمة عمى التكالي، كىي أكبر  (3.68، 3.71، 2.85)
(α=0.05)  ،1.96كالبالغة .

 

في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية الثامنة
المؤىؿ العممي  متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير

. لممعمـ
( 26،4)الجدول 

نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقَا لمتغير المؤىل 
العممي لممعمم 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  (ف)  قيمة
 اإلحصائية

عبلقة المعمـ مع 
 الطمبة

 

 1.00 1 1.00بين المجموعات 

3.33 

 

0.07 

 

 0.30 148 43.98داخل المجموعات 

 149 44.98المجموع  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 0.24 1 0.24بين المجموعات 

0.55 

 

0.46 
 

 0.44 158 69.57داخل المجموعات 

 159 69.81المجموع  

عبلقة المعمـ مع 
 الزمبلء

 

 0.04 1 0.04بين المجموعات 

0.10 

 

0.75 
 

 0.42 157 66.57داخل المجموعات 

 158 66.62المجموع  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 0.07 1 0.07بين المجموعات 

0.11 

 

0.74 
 

 0.62 168 103.36داخل المجموعات 

 169 103.43المجموع  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي 

 0.66 1 0.66بين المجموعات 

1.40 

 

0.24 
 

 0.47 166 78.47داخل المجموعات 

 167 79.13المجموع  

العبلقة بيف المعمـ 
 كاإلدارة

 

 0.03 1 0.03بين المجموعات 

0.05 

 

0.82 
 

 0.58 165 95.32داخل المجموعات 

 166 95.35المجموع  

 0.05 1 0.05بين المجموعات المجال الكمي 

0.15 

 

0.70 
 

 126 41.12داخل المجموعات 

 127 41.17المجموع  0.33
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عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة  (26 )كيبلحظ مف الجدكؿ 
الطمبة، عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع 

، 0.46، 0.07)، كالمجاؿ الكمي عمى التكالي، قد بمغت (المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
تكجد ال ، بمعنى (α=0.05)، كىي أكبر مف مستكل الداللة (0.70، 0.82، 0.24، 0.74، 0.75

في متكسطات إجابات طمبة الجامعات  (α=0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 .المؤىؿ العممي الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير

 
عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة )كبيذا ف ف الفرضية الثامنة قد تحققت لمجاالت الدراسة 

المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع 
، 0.55، 3.38)المحسكبة ( ؼ)كالمجاؿ لكمي حيث بمغت قيمة  (المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

الجدكلية عند ( ؼ)عمى التكالي، كىي أصغر مف قيمة  (0.15، 0.05، 1.40، 0.11، 0.10
 .لمجاالت الدراسة السالفة الذكر كالمجاؿ الكمي (α=0.05)مستكل الداللة 

 
في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية التاسعة

التخصص  متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير
 .األكاديمي
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( 27،4)الجدول 
 لمفروق بين متوسطات استجابات (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج  اختبار 

أفراد عينة الطمبة وفقًا لمتخصص األكاديمي 
الوسط العدد التخصص المجال 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الداللة  (t)قيمة 
اإلحصائية 

عبلقة المعمـ مع 
الطمبة 

 0.67 0.54 3.40 83إنسانية 

 

0.50 

 0.57 3.46 67عممية  

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 0.23 0.66 3.62 89إنسانية 
 

0.82 
 0.67 3.65 71عممية  

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 1.78 0.58 3.67 85إنسانية 
 

0.08 
 0.71 3.48 74عممية  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 0.72 0.75 3.50 91إنسانية 
 

0.47 
 0.82 3.59 79عممية  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي  

 0.02 0.71 3.39 91إنسانية 
 

0.99 
 0.66 3.39 77عممية  

العبلقة بيف المعمـ ك 
اإلدارة 

 0.20 0.78 3.24 90إنسانية 
 

0.84 
 0.74 3.27 77عممية  

 0.57 3.48 72إنسانية المجال الكمي 

 0.58 3.51 56عممية  0.71 0.38

 
عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة  (27)كيبلحظ مف الجدكؿ 

الطمبة، عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع 
، 0.47، 0.08، 0.82، 0.5)، كالمجاؿ لكمي، بمغت (المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

تكجد  أنو ال ، بمعنى(α=0.05)عمى التكالي، كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.71، 0.84، 0.99
في متكسطات إجابات طمبة الجامعات  (α=0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

. التخصص األكاديمي الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير
 

كبيذا ف ف الفرضية الصفرية التاسعة قد تـ قبكليا لجميع مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، 
عمى التكالي،  (0.38، 0.20، 0.02، 0.72، 1.78، 0.23، 0.67)المحسكبة  (t)حيث بمغت قيـ 

 .1.96كالبالغة  (α=0.05)الجدكلية عند مستكل الداللة  (t)كىي أقؿ مف قيمة 
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في  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال : الفرضية العاشرة
 .مكاف اإلقامة متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير

 
( 28،4)الجدول 

نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الطمبة وفقًا لمتغير مكان 
اإلقامة 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  (ف)  قيمة
 اإلحصائية

عبلقة المعمـ مع 
 الطمبة

 

 0.13 2 0.26بيف المجمكعات 

0.43 

 

0.66 

 

 0.30 147 44.72داخؿ المجمكعات 

 149 44.98المجمكع  

 
عبلقة المعمـ مع 

المينة 

 0.08 2 0.15بيف المجمكعات 

0.17 

 

0.84 
 

 0.44 157 69.66داخؿ المجمكعات 

 159 69.81المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 

 0.21 2 0.41بيف المجمكعات 

0.49 

 

0.62 
 

 0.42 156 66.20داخؿ المجمكعات 

 158 66.62المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 0.02 2 0.04بيف المجمكعات 

0.03 

 

0.97 
 

 0.62 167 103.39داخؿ المجمكعات 

 169 103.43المجمكع  

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي 

 0.10 2 0.21بيف المجمكعات 

0.22 

 

0.81 
 

 0.48 165 78.93داخؿ المجمكعات 

 167 79.13المجمكع  

العبلقة بيف المعمـ 
 كاإلدارة

 

 0.79 2 1.57بيف المجمكعات 

1.37 

 

0.26 
 

 0.57 164 93.78داخؿ المجمكعات 

 166 95.35المجمكع  

 0.74 0.24 2 0.48بين المجموعات المجال الكمي 

 

0.48 
 0.33 125 40.69داخل المجموعات  

 
عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة  (28)كيبلحظ مف الجدكؿ 

الطمبة، عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع 
، 0.97، 0.62، 0.84، 0.66)، كالمجاؿ الكمي، بمغت (المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

تكجد ال ، بمعنى (α=0.05)عمى التكالي، كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.48، 0.26، 0.81
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في متكسطات إجابات طمبة الجامعات  (α=0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 .مكاف اإلقامة الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير

 
عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة )كبيذا ف ف الفرضية العاشرة قد تحققت لمجاالت الدراسة 

المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع 
، 0.17، 0.43)المحسكبة ( ؼ)، كالمجاؿ لكمي حيث بمغت قيمة (المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

الجدكلية عند مستكل ( ؼ)عمى التكالي كىي أصغر مف قيمة  (0.74، 1.37، 0.22، 0.03، 0.49
 .لمجاالت الدراسة السالفة الذكر كالمجاؿ الكمي (α=0.05)الداللة 

 
. عرض النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: رابعاً 
 

بيف  (α=0.05) ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :السؤال الرابع
 متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة؟

 
( α=0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال: الفرضية الحادية عشر

  .بيف متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة
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( 29،4)الجدول 
 لمفروق بين متوسطات استجابات (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

المعمم الجامعي والطمبة 
العدد الوظيفة المجال 

أنثى /ذكر
االنحراف الوسط الحسابي 

المعياري 
الداللة اإلحصائية  (t)قيمة 

عبلقة المعمـ مع 
الطمبة 

 11.61 0.55 3.43 150 طالب

 

*0.00 

 0.51 4.25 90 معمـ 

عبلقة المعمـ مع 
المينة 

 7.51 0.66 3.64 160 طالب
 

*0.00 
 0.61 4.26 93 معمـ 

عبلقة المعمـ مع 
الزمبلء 

 7.81 0.65 3.58 159 طالب
 

*0.00 
 0.57 4.22 89 معمـ 

عبلقة المعمـ مع 
الطمبة 

 7.31 0.78 3.54 170 طالب
 

*0.00 
 0.59 4.22 93 معمـ 

عبلقة المعمـ مع 
الدرس 

 8.66 0.69 3.39 168 طالب
 

*0.00 
 0.61 4.14 90 معمـ 

عبلقة المعمـ مع 
المجتمع المحمي 

 4.01 0.76 3.26 167 طالب
 

*0.00 
 074 365 93 معمـ 

 7.27 0.57 3.49 128 طالبالمجال الكمي 
 

*0.00 
 0.54 4.07 80 معمم 

 (α=0.05)دالة إحصائيان عند مستكل الداللة *: 
 

عبلقة المعمـ مع )أف قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة  (29)كيبلحظ مف الجدكؿ 
الطمبة، عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع 

لجميع مجاالت  (0.00)، كالمجاؿ الكمي حيث بمغت (المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
تكجد فركؽ ذات داللة  أنو ، بمعنى(α=0.05)الدراسة كالمجاؿ الكمي، كىي أصغر مف مستكل الداللة 

في متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة،  (α=0.05)إحصائية عند مستكل الداللة 
.  لصالح الطمبة
 

كبيذا ف ف الفرضية الصفرية الحادية عشر لـ تتحقؽ لجميع مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، 
، كىي (7.27، 4.01، 8.66، 7.31، 7.81، 7.51، 11.61)المحسكبة  (t)حيث جاءت قيـ 
 .1.96كالبالغة  (α=0.05)الجدكلية عند مستكل الداللة  (t)أكبر مف قيمة 
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الفصل الخامس 
 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس 
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كالعكامؿ التي ربما 
تفسر ىذه النتائج في ضكء أسئمة الدراسة، التي ىدفت إلى معرفة كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس 
كالطمبة الجامعييف حكؿ أخبلقيات المعمـ الجامعي، كذلؾ مف خبلؿ المتغيرات المستقمة في الدراسة 

.  (الجنس، المؤىؿ العممي، التخصص األكاديمي، الجامعة، مكاف اإلقامة)كىي 
 

كيتضمف ىذا الفصؿ أيضان التكصيات التي تكصمت إلييا الباحثة في ضكء نتائج ىذه 
:  الدراسة، كقد جرل تقسيـ عرض مناقشة النتائج تبعان ألسئمة الدراسة كىي

 
: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: أوال
 

ما أخبلقيات المعمـ الجامعي استنادان إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة؟ 
 

  فضيمة خمقية، استطاعت الباحثة أف  (90)أشارت النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة إلى كجكد
عبلقة المعمـ مع الطمبة، ):- تستخمصيا مف القرآف كالسنة النبكية المطيرة كذلؾ في مجاالت ىي

عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع 
 .(المجتمع المحمي، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة

 

 

، فقد استخمصت الباحثة إحدل كعشريف فضيمة خمقيو حددىا اإلسبلـ عالقة المعمم مع الطمبة. 1
لمعبلقة مع الطمبة، حيث كانت متضمنة ألكبر عدد مف الفضائؿ األخبلقية بيف مجاالت الدراسة 

يتكاضع ... يتحمى بالرفؽ معيـ، يقدـ ليـ التكجيو كالشكرل، يىعًدؿ بينيـ: الستة، كىذه الفضائؿ ىي
مع طمبتو، يحرص عمى عدـ تغيبو عنيـ، يحرص عمى محبتيـ، يتحاشى االستعانة بيـ في إنجاز 

. األمكر الشخصية
 

  ركزت في معظميا عمى الرفؽ كالشكرل كالعدؿ كالتكاضع كالنصيحة كالمجاممة، كاستغبلؿ الكقت
ألنيا تعمؿ عمى زرع الثقة بيف المعمـ كبيف طبلبو، كتترؾ أثران طيبان في نفكس الطمبة، كبما تحممو 

. ىذه العبلقة الكدكدة مف إقباؿ عمى الدرس في جك مطمئف كعبلقات إنسانية حميمة
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  ،كتكضح أىمية أف يككف المعمـ مع طبلبو لٌينان سمحان بشكشان تظير ليـ محبتؾ كحرصؾ عمييـ
 كما كصفو ربنا عز كجؿ حيث كىذا السمكؾ مف صميـ دعكة كنيج سيدنا محمد رسكؿ اهلل 

ؤيكؼه رَّنًحيـه :قاؿ ٍؤًمًنيفى رى مىٍيكيـ ًباٍلمي ًريصه عى . 128  التكبة آية، حى
 

  كركزت أيضان عمى تمكيف اإلنساف مف تحكيؿ االتجاىات االيجابية التي يكتسبيا إلى سمككيات
تساعده عمى التعامؿ األخبلقي كالخمؽ القكيـ في سيرتو الذاتية، كفي أنماط عبلقاتو مع غيره كمع 

. مجتمعو
 

كتبيف ىذه الدراسة إلى أف العبلقة بيف المعمـ كالطمبة إذا أحسف بناؤىا كتحسينيا يمكف أف 
تككف مدخبلن أساسيان في إصبلح كتطكير نظمنا التعميمية المعاصرة، نظران لقياميا عمى عدة مبادئ منيا 
أنيا تقكـ كترتبط باهلل تعالى أكالن، مف خبلؿ الحرص عمى عدـ تغيبو عنيـ، كالتمثيؿ األخبلقي لممعمـ 

. باعتباره قدكة، كعناية المعمـ بالمتعمميف اجتماعيان، كتكفير العدالة كالمساكاة بيف المتعمميف
 

يحرص عمى دكاـ مراقبة اهلل : عالقة المعمم مع المينة، تضمنت ثماني عشرة فضيمة خمقية وىي. 2
في العمؿ، يحرص عمى االستزادة مف العمـ كسعة اإلطبلع، يحرص عمى استغبلؿ الكقت، يحرص 

يتمتع بالفراسة ... عمى إصبلح نفسو، يخمص في عممو، يحرص المعمـ عمى األمانة العممية، 
. التربكية التعميمية، يصبر عمى معاناة التعميـ، يحافظ عمى شرؼ المينة

 
  فقد حث اإلسبلـ عمى المعمـ أف يتحمى باألخبلؽ التي تساعده عمى القياـ بميمتو عمى الكجو

. األكمؿ، كذلؾ لما يعكسو االلتزاـ بالمينة كالنيكض بيا مف نيكض بالمجتمع كمو
 

  ،كتعنى المؤسسة التربكية بتمكيف اإلنساف مف إكساب الميارات البلزمة لممارسة الحياة العممية
 في تحسيف مستكل معيشتو كفي ةكاستخداـ ميارتو مف أجؿ الكسب الحبلؿ، كمف أجؿ المساىـ

. تطكير مجتمعو كتقدمو
 

 كبانفتاح ةكتعنى أيضان بربط اإلنساف بقيمو األصيمة كفؽ عقيدتو كتراثو كىك ما يعرؼ باالصاؿ ،
عمى تجارب المجتمعات اإلنسانية، كالتفاعؿ معيا مف اجؿ إحداث نيضة تنمكية شاممة في ذاتو 

.  كفي مجتمعو، كىك ما يعرؼ بالمعاصرة
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 التي يتعمميا ؼكتعنى أيضان بتزكيد اإلنساف بعمؽ معرفي يمكنو مف استخداـ المعمكمات كالمعار 
.  في حياتو العممية، أك العمؿ عمى إثرائيا كتنميتيا خبلؿ مسيرتو العممية المستمرة

 
  إذ يتطمب المجتمع المعاصر مف أفراده المكىكبيف تحقيؽ منجزات إبداعية في مختمؼ مجاالت

. المعارؼ كالعمـك كالفنكف
 

  ألنيا الميزاف الذم تكازف كفتاه بيف "التقكل"كقد نمخص أخبلقيات المعمـ في كممة كاحدة ىي ،
. مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة

 
كقد أبرزت ىذه الدراسة أىمية إعداد المعمـ الفعاؿ كحسف اختياره لممينة كاالىتماـ باإلعداد 

. الركحي كالسمككي
 

يحتـر زمبلءىه، يقدـ : عالقة المعمم مع الزمالء، وتضمنت خمس عشرة فضيمة خمقية وىي. 3
النصيحة لزمبلئو، يسارع المعمـ الجامعي لمساعدة زمبلئو عند حاجتيـ لممساعدة، يحرص المعمـ 

يحرص عمى ... عمى مشاركة زمبلئو في أفراحيـ كاتراحيـ، ييمقي كيرد السبلـ عمى جميع الزمبلء،
 .عدـ منافسة الزمبلء، يحرص عمى إكراـ أىؿ العمـ مف الزمبلء، ييحسف مخاطبة الزمبلء

 
  إشاعة ركح األلفة كالكد كاالحتراـ بيف الزمبلء شكبل مف أشكاؿ الكالء، كالكفاء لمزمالة ككسيمة

قامة العبلقات اإلنسانية الصحيحة، كتحقيؽ  مؽ الجك النفسي المريح في مجاؿ العمؿ، كا  لممحبة، كخى
التعاكف كتبادؿ الرأم كالخبرات بيف الجميع، مما تنعكس أثاره ايجابيان عمى اإلنتاج كاإلتقاف في 

. العمؿ
 

  كيعمؿ الترابط االجتماعي بيف الزمبلء عمى تمتيف عيرل المكدة بيف أفراد المجتمع كتيسير سبؿ
. التعامؿ االجتماعي بيف المكاطنيف

 
تحضير الدرس عمى أكمؿ كجو، : عالقة المعمم مع الدرس، وتضمنت إحدى عشر فضيمة وىي. 4

ييعمـ مادتو قاصدان بيا ..... ينتقؿ المعمـ مف السيؿ إلى الصعب، يغير مف صكتو حسب الحاجة، 
 .كجو اهلل تعالى أكالن، يمتـز بالتعميمات كالقكانيف الصادرة عف اإلدارة
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  فغزارة العمـ تعيف المعمـ عمى شغؿ كقت المحاضرة بما يفيد دكف كمؿ أك ممؿ، كيستطيع بغزارة
 .عممو كسعة إطبلعو تبديؿ أسمكبو كتجديد مداخمو التعميمية

 
  األصؿ في المعمـ أف يككف معدان إعدادان أكاديميان كتربكيان كعمى قدر كبير مف المعرفة كالدراية

بالمستجدات العممية كالتربكية، كيتميز بالمعرفة الفنية العالية كالمقدرة عمى التحميؿ كتبسيط 
اإلجراءات المتبعة، كاستخداـ األدكات كالكسائؿ الفنية البلزمة إلنجاز العمؿ، كيعي المؤثرات 

كاالتجاىات العالمية، حتى يستطيع مكاكبة متطمبات العصر كالكقكؼ عمى التغيرات كالتجديدات 
.  لعمموقكيستطيع مكاجية الصعكبات، كيخضع لممساءلة القانكنية كالشرعية في أثناء أداء

 
يىصديؽ في القكؿ : عالقة المعمم مع المجتمع المحمي، وتضمنت ثالث عشرة فضيمة وىي .٘

كالمعاممة، يفي بكعده، يحرص عمى األمانة في معامبلتو مع الناس، يتجنب الدعكة إلى اإللحاد 
يراعي عادات المجتمع ..... أثناء تعميمو، يتحسس حاجات المجتمع كيككف عمى صمة بأفراده، 

كتقاليده، يساعد عمى تطكير المجتمع المحمي ثقافيان كاجتماعيان، يساىـ في المحافظة عمى التراث 
 .الثقافي كتعزيزه كتطكيره

 
  المعمـ فرد مف أفراد المجتمع الكبير، كعميو أف يظير بمظير محبب، متفاعؿ، معطاء، ألف ىذه

فضائؿ خمقيو سامية يتحمى بيا المعمـ المسمـ، كاالرتباط الكثيؽ بينيـ يساعده عمى أداء رسالتو 
 .التي ترتبط ارتباطان كثيقان مع ىذا المجتمع المحمي

 

 فالتربية األخبلقية ىي أساس تربية اإلنساف، كىي أعظـ ما تيدؼ إليو : تحقيؽ األخبلقية اإلنسانية
اآليات الكريمة كاألحاديث المطيرة، ألف اليدؼ األساسي ىك التنمية المتكاممة في جميع النكاحي 
الجسمية كالعقمية كالخمقية كاالجتماعية، كيخدـ ىذا اليدؼ أىدافان أخرل فرعية ىي اليدؼ الديني 

 .كاألخبلقي كالثتقيفي كالجسدم ثـ االجتماعي

 
  كتعنى المؤسسة التربكية بتمكيف اإلنساف مف التفاعؿ الحضارم، كىك التأثر ب يجابيات الحضارات

األخرل كالتأثير فييا مف جية، كاإلسياـ في تقديـ الحضارة اإلنسانية كنمائيا مف خبلؿ إبداعو 
. كمنجزاتو عمى مستكل فردم كجماعي مف جية أخرل
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يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى : العالقة بين المعمم واإلدارة، وتضمنت عشرين فضيمة وىي .ٙ
النظاـ الجامعي، يتشاكر مع إدارة الجامعة فيما يعكد بالنفع عمى الطمبة، يتعاكف مع اإلدارة في 

تتعامؿ اإلدارة مع المعمميف ... الحفاظ عمى ممتمكات الجامعة، يحافظ عمى أسرار الجامعة، 
باحتراـ، تيتـ اإلدارة بمشكبلت المعمميف، يجب أف ال يتغاضى المعمـ عما يضر بمصمحة 

 .الجامعة
 

  أعضاء الييئة التدريسية ليا دكر كبير في نجاح المؤسسة التعميمية في عمميا يستكجب أف يككف
ىناؾ جك ممىء بالمحبة كالثقة كاالحتراـ كاأللفة كالمكدة، كتحفيز المعمميف ككافة العامميف، 

كترغيبيـ في العمؿ، كرفع ركحيـ المعنكية، كدعـ تحقيؽ التكامؿ بيف مصالحيـ كاىتماماتيـ مف 
جية، كمصالح كاىتمامات المؤسسة التعميمية مف جية أخرل، كدعـ تحقيؽ انتمائيـ لمجامعة 

. كلممينة
 

تنسجـ ىذه النتائج مع ما تكصؿ إليو األدب التربكم السابؽ لممفكريف كالمربيف المسمميف 
. الذم كرد ذكره في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة

 
: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ثانياً 

 
في متكسطات إجابات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

الجنس، الجامعة، المؤىؿ )المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات 
؟ (العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة

 
في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  :الفرضية األكلى

. متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجنس
 

لممجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في الجدكؿ  (t)لئلجابة عف الفرضية استخدـ اختبار 
في متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني  (=0.05)تكجد فركؽ عند مستكل الداللة  (12)

كىذا بالنسبة لممجاؿ األكؿ عبلقة . نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر
المعمـ مع الطمبة، أما بالنسبة لمجاالت الدراسة األخرل ال تكجد فركؽ عند مستكل الداللة 

(=0.05) كالمجاؿ الكمي نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس كيمكف رد ىذه النتيجة ،
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تحمي المعمميف الذككر باألخبلؽ اإلسبلمية الفاضمة مف صدؽ، ككفاء بالعيد، : لعدة أسباب منيا
خبلص، كصبر، كبساطة، كتسامح، كليف، كرحمة، كما إلى ذلؾ . كأمانة، كا 

 
التزاـ المعمميف الذككر بأخبلقيات المينة في ضكء الكتاب كالسنة أكثر مف اإلناث جعؿ أفراد 

عينة الدراسة مف الجنسيف يكضحكف كجية نظرىـ في مدل التزاـ المعمميف في ىذه األخبلقيات، ككجكد 
الحس األخبلقي كالكازع الديني كتقكل اهلل عز كجؿ، كالمشاعر الكجدانية الفطرية التي بيا تدرؾ 

كاىتماميـ بأخبلقيات المينة لمحصكؿ . محاسف األخبلؽ كمساؤىا عند كبل الجنسيف عمى حد سكاء
عمى الرتب األكاديمية أكثر مف اإلناث، فالبحث العممي يتطمب جيدان كتفرغان قد ال يتكفر لئلناث، 

كالذم يمكف عزكه إلى تفرغ األنثى، بشكؿ عاـ، نحك األسرة أكثر مف تفرغيا لمبحث العممي البلـز عمى 
. الرتبة األكاديمية األعمى

 

مف أنو تكجد فركؽ ذات داللة  (1994)تعارضت ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو رضكاف 
إحصائية في تقديرات المديريف لمدل التزاـ المشرفيف بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ تعزل لجنس 

ىذا . ، ككاف ىذا الفارؽ لصالح الذككر(عبلقة المشرؼ بالمعمميف كالمديريف)المدير عمى المجاؿ األكؿ 
عبلقة المعمـ مع  )بالنسبة لممجاؿ األكؿ عبلقة المعمـ مع الطمبة، أما بالنسبة لمجاالت الدراسة األخرل

الطمبة، عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس، العبلقة بيف 
، كالمجاؿ الكمي نحك أخبلقيات المينة (=0.05)ال تكجد فركؽ عند مستكل الداللة  (المعمـ كاإلدارة

.  تعزل إلى متغير الجنس
 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (1994)كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو رضكاف 
في تقديرات المديريف لمدل التزاـ المشرفيف بأخبلقيات المينة تعزل  (=0.05)إحصائية عمى مستكل 

عبلقة )كالمجاؿ الثالث  (عبلقة المشرؼ التربكم بالمديريف كالمعمميف)لجنس المدير عمى المجاؿ الثاني 
.  (المشرؼ التربكم بالمجتمع المحمي كأكلياء أمكر الطمبة

 
مف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة  (2001)كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو نزاؿ 

إحصائية في درجة تقدير المديريف كالمشرفيف لمدل التزاـ المعمميف بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في 
. ضكء الفكر اإلسبلمي تعزل لمتغير الجنس
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مف أنو ال تكجد أم تأثير لمتغير  (2000)كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو حيدر 
الجنس عمى رؤية المعمميف في مدل التزاـ المعمـ بأخبلقيات المينة فيـ ينظركف إلى الكاقع بغض 

النظر عف جنسيـ، ألف كاقع ممارسة أخبلقيات المينة ال يحدده الجنس بؿ عكامؿ المينة كما أظيرتو 
. دراسة حيدر
 

مف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  (2000)كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو إسماعيؿ 
بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات الطمبة عمى المجمكع الكمي  (=0.05)إحصائية عند مستكل 
العبلقات اإلنسانية كتعاممو مع الطمبة، عمميات التعميـ كالتعمـ، العبلقة مع )المجاالت األربعة كىي 

لمدل االلتزاـ بأخبلقيات مينة التعمـ . (الزمبلء في العمؿ، الصفات الشخصية لعضك ىيئة التدريس
عمى المجاؿ األكؿ  (=0.05)كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل . تعزل لمتغير الجنس

. (عمميات التعميـ كالتعمـ)كالمجاؿ الثاني  (العبلقات اإلنسانية كتعاممو مع الطمبة)
 

في  (=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :الفرضية الثانية
. متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجامعة

 
لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في  (t)لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

في متكسطات  (=0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (13)الجدكؿ 
إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة عمى مجاالت 

:  الدراسة كالمجاؿ الكمي، كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا
 

العقيدة الكاحدة، كالتقارب أك التشابو بيف األطر المرجعية كالمصادر الثقافية في بيئات الطمبة 
كأعضاء ىيئة التدريس، كالتجانس كعدـ التبايف في البيئات االجتماعية كالجغرافية بينيـ، كأيضان 

الظركؼ االقتصادية، كمشاركتيـ في الندكات كالمؤتمرات العممية، باإلضافة إلى العبلقات اإلنسانية 
 . كاالجتماعية الحسنة بيف أعضاء ىيئة التدريس في ىاتيف الجامعتيف

 
أنو ال يكجد أثر لمجامعة في التزاـ  (1996)تنسجـ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو الجراح 

أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف كالزمبلء كالطمبة بأخبلقيات التعميـ في التعامؿ مع المؤسسة 
. (المكظفيف)
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مف كجكد فركؽ ذات داللة  (2000)تعارضت ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو إسماعيؿ 
العبلقات اإلنسانية )إحصائية بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات الطمبة عمى المجاالت األربعة 

كتعاممو مع الطمبة، عمميات التعميـ كالتعمـ، العبلقة مع الزمبلء في العمؿ، الصفات الشخصية لعضك 
، التزاـ أعضاء ىيئة التدريس بأخبلقيات مينة التعميـ تعزل لمتغير الجامعة كلصالح (ىيئة التدريس

. الجامعة األردنية
 

في  (=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :الفرضية الثالثة
. متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى المؤىؿ العممي

 
، ((One- Way ANOVAلئلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (14)كأظيرت النتائج في الجدكؿ 
(=0.05)  في متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى

: متغير المؤىؿ العممي لمجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا
 

التشابو أك التقارب بيف المصادر الثقافية في البيئات االجتماعية كالجغرافية ألعضاء ىيئة 
التدريس، ىذا ما أدل إلى انسجاـ في كجيات النظر بيف أفراد عينة الدراسة، ألف التعميـ رسالة مقدسة 

. رسالة ألنيا تحقؽ أىداؼ المجتمع، مقدسة ألنيا كسيمة األنبياء كالمصمحيف كالمربيف. كمينة سامية
كمينة سامية ألنيا تتطمب مف أصحابيا عممنا منظمان متكاصبلن كميارة خاصة كخمقان قكيمان ينبثؽ مف 

 . الشعكر العميؽ بالمسؤكلية نحك الفرد المتعمـ كأىداؼ المجتمع

  
اىتماـ رئاسة الجامعات الفمسطينية بأعضاء ىيئة التدريس كتفعيؿ أدكارىـ، كالتركيز عمى 
األدكار التي يمكف أف يحققيا كيقـك بيا عضك ىيئة التدريس، كالتركيز عمى تحديد حاجات المجتمع 

شراكيـ في كافة الفعاليا  . كاألنشطة المساىمة في زيادة التفاعؿ بينيـتالمحمي المختمفة، كا 

 
مف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  (2001)تتعارض ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو نزاؿ 

في درجة تقدير المديريف كالمشرفيف لمدل التزاـ المعمميف  (=0.05)إحصائية عند مستكل الداللة 
 .بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء الفكر اإلسبلمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
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مف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  (1994)تتعارض ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو رضكاف 
في درجة تقدير المديريف كالمشرفيف لمدل التزاـ المعمميف  (=0.05)إحصائية عند مستكل الداللة 
. (عبلقة المشرؼ التربكم بالمعمميف كالمديريف ): بأخبلقيات المينة عمى مجاؿ

عبلقة )عمى المجاؿ الثاني  (1994)كتنسجـ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو رضكاف 
تعزل لممؤىؿ العممي ( عبلقة المشرؼ بالمينة)، كعمى المجاؿ الثالث (المشرؼ بالمجتمع المحمي

. لممدير
 

في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الرابعة
. متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى التخصص األكاديمي

 
لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في  (t)لئلجابة عف الفرضية تـ استخداـ اختبار 

( عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي) بالنسبة لمجالي الدراسة  (22)الجدكؿ 
في متكسطات إجابات أفراد  (=0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير التخصص لصالح التخصصات 
عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة )اإلنسانية، كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة 

، أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (المعمـ مع الدرس، العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
في متكسطات إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة  (=0.05)الداللة 

: كيمكف رد مثؿ ىذه النتائج لعدة أسباب منيا. تعزل إلى متغير التخصص األكاديمي
 

ربما أف أفراد عينة الدراسة ذكم التخصص األكاديمي في المكاد اإلنسانية كانكا قد درسكا 
 كالجدد لمساقات، أك اطمعكا أثناء دراستيـ في الكميات كالجامعات عمى أقكاؿ المربيف كالمفكريف القداـ

حكؿ أخبلقيات المعمـ، أك كاجباتو المينية كالكظيفية، كما يدعك الغزالي كابف جماعة، عمى العكس 
تماما مف زمبلئيـ في التخصصات العممية، الذيف لـ يتطرقكا ربما إلى مثؿ ىذه المساقات في الكميات 

فكاف ىذا سببا بارزان في ظيكر فركؽ في . كالجامعات، ألف طبيعة دراستيـ كتخصصيـ تستمـز ذلؾ
 .كجيات النظر بيف ذكم التخصصات األدبية مف جية كبيف التخصصات العممية مف جية أخرل

 
 ىي في غالبيتيا عمـك إنسانية، كىي أقرب إلى فيـ اإلنساف مف ةفي حيف أف المكاد األدبي

، ةجميع الجكانب الجسمية كالعقمية كالفكرية كالركحية كاالجتماعية كالنفسية كتطكره عف العمـك التجريبي
كفي ضكء متطمبات التطكر الحضارم البشرم المستمر، كازدياد المعرفة في ىذا العصر، ف ف الحاجة 



 139 

إلى فئة متخصصة مدربة تقكـ بعممية التعميـ قد أصبحت أمران ضركريان ال مفر منو، كبذلؾ تتضح 
كيتناكؿ ىذا . الضركرة إلى إعداد المعمميف إعدادا خاصان، قبؿ ممارستيـ لمينة التعميـ في ىذا المجتمع

اإلعداد المعمـ إنسانا سكيان كمكاطنان صالحان عف طريؽ تزكيده بالثقافة العامة في مختمؼ حقكؿ المعرفة 
اإلنسانية، كمعممان ناجحان عف طريؽ تزكيده بالثقافة التخصصية كالمسمكية، لمقياـ بمينة التعميـ بصكرة 

 .فعالة

 
مف أنو تكجد فركؽ ذات داللة  (2001)تنسجـ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو نزاؿ 

في درجة تقدير المديريف كالمشرفيف لمدل التزاـ المعمميف  (=0.05)إحصائية عند مستكل الداللة 
بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ في ضكء الفكر اإلسبلمي تعزل لمتغير التخصص األكاديمي، بالنسبة 

. (عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي )لمجالي الدراسة 
 

في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة
. متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى مكاف اإلقامة

لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في  (t)لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
في متكسطات  (=0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (23)الجدكؿ 

إجابات أفراد المعمـ الجامعي الفمسطيني نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير مكاف اإلقامة، عمى 
: مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، كيمكف رد مثؿ ىذه النتائج لعدة أسباب منيا

 
التقارب بيف البيئات االجتماعية كالجغرافية بيف أفراد العينة ألعضاء ىيئة التدريس، ألف 

معظـ أفراد الدراسة يدينكف بالديف اإلسبلمي مما أدل إلى التشابو بيف إجابات أفراد العينة، كالتشابو 
مكانية اإلفادة منيا في  بيف إمكانيات البيئة المحمية ألعضاء ىيئة التدريس كحاجاتيـ كاىتماماتيـ كا 

تحقيؽ أىدافيـ، ممثبل لممجتمع مف خبلؿ مسؤكليتو في المحافظة عمى قيـ كمعتقدات كمعايير 
.  المجتمع

 
تعكس نتائج ىذه الدراسة أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في المدينة كأعضاء ىيئة 

التدريس في القرية متقاربة، كىذه تعكس فينا التفاؤؿ كاألمؿ بأف أعضاء ىيئة التدريس يمتازكف بدرجة 
 .كبيرة مف الكعي كاالستقبلؿ، كأف بيئة المدينة لـ تؤثر بمتغيراتيا في تقدير أعضاء ىيئة التدريس

: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ثالثاً 
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في متكسطات إجابات  (α=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الجنس، الجامعة، المؤىؿ )طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغيرات 

. (العممي، التخصص األكاديمي، مكاف اإلقامة
 

فرضيات السؤال الثالث 
 

في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السادسة
 .متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجنس

( 24)لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في الجدكؿ  (t)لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدـ اختبار 
في متكسطات إجابات طمبة  (=0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجنس، لصالح اإلناث في مجاالت الدراسة، 
عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الدرس، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي،  )كالمجاؿ الكمي 

: ، كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا(العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
 

كيمكف أف تعزل النتائج إلى طبيعة التنشئة األسرية كاالجتماعية كعدـ التبايف فيما بينيما التي 
يتمقاىا كبل الجنسيف في مجتمعنا، حيث نجد العادات كالتقاليد كالقيـ االجتماعية كاحدة، العقيدة الكاحدة، 
فيـ يعتنقكف الديف اإلسبلمي، الذم يضبط تصرفات األفراد كيكجييـ نحك سمكؾ األخبلقيات اإليجابية، 

كاالبتعاد عف سمكؾ األخبلقيات السمبية بشكؿ عاـ، األمر الذم يؤدم إلى اكتسابيـ احتراـ المجتمع 
كسابيـ فرصة العمؿ : المحمي حيث تمنح المجتمعات الكاعية الطمبة مكانة مرمكقة تقديران لتضحياتيـ، كا 

في مجاؿ ثقافي متسـ بالكد كاالحتراـ المتبادؿ، حيث يفرض التعميـ جكان مف الحس الثقافي، كالكد 
 . المتبادؿ ما بيف الطمبة كالعامميف في مجاليا

 
أنو ال تكجد  (عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء)كأما بالنسبة لمجالي الدراسة 

في متكسطات إجابات طمبة الجامعات  (=0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجنس تعزك الباحثة ذلؾ أف كبل الجنسيف أكثر 

.  اىتمامنا ككعيان مف الناحية الفكرية، كأكثر عقبلنية مما يعكس ذلؾ مصداقية اإلجابة
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لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (2000)تنسجـ مع ما تكصؿ إليو إسماعيؿ 
بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات الطمبة تعزل لمتغير الجنس عمى مجالي  (=0.05)مستكل 
. ( كتعاممو مع الطمبة، الصفات الشخصية لعضك ىيئة التدريساإلنسانيةالعبلقات )الدراسة 

 
لعدـ كجكد أثر  (1996) كالجراح  (1994 )تنسجـ ىذه الدراسة مع ما تكصؿ إليو رضكاف 

. لمجنس قي تقدير درجة االلتزاـ باألخبلقيات
 

في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السابعة
. متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجامعة

 
لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في الجدكؿ  (t)لئلجابة عف الفرضية تـ استخداـ 

في متكسطات إجابات  (=0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (25)
طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى الجامعة لصالح بيرزيت عمى مجاالت 

كالمجاؿ الكمي،  (عبلقة المعمـ مع المينة، عبلقة المعمـ مع الزمبلء، عبلقة المعمـ مع الدرس)الدراسة 
:   كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا

 
كيمكف تفسير ذلؾ إلى تبايف البيئة الثقافية كاالجتماعية المحيطة بالجامعات، كما كأف لكؿ 
جامعة ىناؾ سياسة تعميمية كتربكية، كيمكف أف يعزل إلى طبيعة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، 

لى أثر المساقات الدراسية التي يتمقاىا الطمبة، كتيدؼ الجامعة إلى تأصيؿ ىكية األمة المسممة  كا 
كتأكيدىا، مف خبلؿ المناىج الدراسية، كتحرص عمى البحث العممي في القضايا االجتماعية المعاصرة، 

ضركرة تشجيع الطمبة عمى . كتأىيؿ أعداد الطمبة لمقياـ بأعباء بناء مجتمعات إسبلمية معاصرة
 . بيدؼ تنمية ميارات التفكير كاإلبداع لدييـ (البلمنيجية)القراءات اإلضافية 

 
تساىـ الجامعة في تقدـ الحضارة اإلنسانية كنمائيا مف خبلؿ إبداع أعضاء ىيئة التدريس، 

ككاف ابف خمدكف قد أكد عمى أف الحضارة ىي . كمنجزاتيـ عمى مستكل فردم كجماعي مف جية أخرل
. غاية العمراف البشرم كاإلجادة في فنكف الصنائع، كىك ما يعرؼ اليـك بالتقنية أك التكنكلكجيا

 
عبلقة المعمـ مع الطمبة، عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي، )كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة 

( =0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة
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في متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى متغير الجامعة 
:   كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا. عمى مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي

 
اعتماد نمكذج : التشابو بيف المعايير كالبيئات االجتماعية كاالقتصادية، كمف أبرز ىذه المعايير

 يرتكز عمى مبادئ الشمكلية كالمكضكعية كالكضكح كالدقة كالبساطة في اإلجراءات، كتكفير مناخ ـلمتقيي
مؤسسي لئلنجاز لدل الطمبة في الجامعتيف، كالتشابو بيف المساقات الدراسية التي يتمقاىا الطمبة في 
جامعتي القدس كبيرزيت، بتكفير األجكاء التدريسية المريحة لمطمبة في القاعات، كبتكفير التسييبلت 
البلزمة فيما يتعمؽ بالخدمات البحثية كتكفير األجيزة كالكسائؿ الضركرية لذلؾ، بما فييا إنشاء مركز 
متخصص لذلؾ، كالتشابو مف حيث المستكيات الفكرية كالثقافية كالعادات كالتقاليد كالمعتقدات التي 

 .ينتمي إلييا الطمبة في جامعتي القدس كبيرزيت

  إلى عدـ كجكد أثر الجامعة لقياس مدل  (1996)تنسجـ ىذه الدراسة مع ما تكصؿ إليو الجراح
. االلتزاـ بتمؾ األخبلقيات

 
في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثامنة

. متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى المؤىؿ العممي لممعمـ
 

، ((One -Way ANOVAلئلجابة عف الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (26)كأظيرت النتائج في الجدكؿ 

(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى
المؤىؿ العممي لمطمبة عمى مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب 

:   منيا
 

ىذه النتيجة تعكس أف المؤىؿ العممي ليس لو دكر فعاؿ في تقدير الطمبة ألعضاء ىيئة 
التدريس لبللتزاـ بيذه األخبلقيات، كالتشابو بيف المؤىؿ العممي ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي 

. القدس كبيرزيت، كبيف الشيادة التي تمنحيا جامعتا القدس كبيرزيت لمطمبة
 

  مع تعقد التراث الثقافي لممجتمعات، كتعدد أىداؼ الجامعة ككظائفيا، تعددت أدكار المعمـ
كميماتو، كلقد تضمف الفكر التربكم العربي ما يشير إلى أىمية المؤىؿ العممي في العممية التربكية 
نما يجب  مداد الطالب بالمعمكمات، كا  ألنيا يجب أال تركز العممية التربكية عمى الجانب المعرفي، كا 
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ف تنمية القدرات األخبلقية تحتاج إلى إعداد خاص  أف تمتد لتشمؿ جكانب األخبلؽ كالسمكؾ، كا 
لى حسف اختيارىـ، ألف المعمـ يشكؿ عامبلن رئيسيان في ىذا الميداف، كلمبيئة أثر كبير  لممعمميف كا 

 .في نجاح التربية األخبلقية

 

في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية التاسعة
 .متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى التخصص األكاديمي

 
لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في  (t)لئلجابة عف ىذه الفرضية استخدـ اختبار 

في متكسطات  (=0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (27)الجدكؿ 
إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى التخصص األكاديمي، لجميع 

:   مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا
 

كيمكف أف نفسر ىذه النتيجة في ضكء أف الغاليبة العظمى مف المعمميف ممف يدينكف بالديف 
ناثان يستكك  في تأثرىـ بتعاليـ ىذا الديف األمر الذم لـ تظير معو فاإلسبلمي، كأنيـ جميعان ذككران كا 

.  فركؽ ذات داللة إحصائية يمكف أف نعزكىا لتخصص أفراد العينة األكاديمي
 

في حيف تمتاز كؿ مينة بمجمكعة مف القيـ كاألخبلؽ التي يفترض أف يمتـز بيا جميع 
العامميف فييا، كتعتبر أخبلقيات مينة التعميـ عنصران ضركريان بضبط سمكؾ العامميف فييا، كتشابو أفراد 
العينة مف حيث العادات كالتقاليد كالمعايير كالقكانيف ال بد أف تنعكس بشكؿ أك بأخر كبدرجة أك بأخرل 

عمى تعامبلتيـ المينية المختمفة، فالفرد عندما ينخرط في مينة معينة ال ينعزؿ عف مجتمعو، كال 
يستطيع أف يقفز عف األنماط السمككية لآلخريف كمعاييرىـ فيك مف جية نشأ عمى ىذه األنماط 

كالمعايير كال يستطيع أف يتحرر منيا كمية، كما أف اآلخريف الذيف يتعاممكف معو في ميداف مينة نشأكا 
كتسعى الجامعات الفمسطينية إلى اكتساب الطمبة حياة . في ظؿ الثقافة االجتماعية نفسيا التي نشأ فييا

أكاديمية كعممية ىادفة، إذ تحفز طبيعة مينة التعميـ إلى اىتماـ المعمـ بمنيج أكاديمي كعممي في 
. الحياة، يمكنو مف إتقاف عممو كرفع مستكاه الثقافي كاألكاديمي مما ينعكس إيجابا عمى تحصيؿ الطمبة

 
في  (=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية العاشرة

 .متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى مكاف اإلقامة
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، ((One -Way ANOVAلئلجابة عف الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (28)كأظيرت النتائج في الجدكؿ

(=0.05)  في متكسطات إجابات طمبة الجامعات الفمسطينية نحك أخبلقيات المينة تعزل إلى مكاف
عمى مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة  (مدينة، قرية، مخيـ )اإلقامة 

:   أسباب منيا
 

، كاف البيئة لـ تؤثر في تقديراتيـ،  يمتاز الطمبة في جامعتي القدس كبيرزيت بفكر كاعو كممتـز
مما يعممكا عمى نقؿ التراث الثقافي لممجتمع كصقمو، كتعد البيئة العامة التي يعيش فييا المتعمـ 
كالعبلقات االجتماعية التي تسكد ىذه البيئة ذات أثر كبير في نجاح التربية األخبلقية، كالعممية 

. التربكية
 

: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: رابعاً 
 

بيف متكسطات إجابات  (=0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة ؟ 

 
( =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الحادية عشر

. بيف متكسطات إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة
 

لمجمكعتيف مستقمتيف، كأظيرت النتائج في  (t)لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدـ اختبار 
في متكسطات  (=0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (29)الجدكؿ 

إجابات المعمـ الجامعي الفمسطيني كالطمبة، كبيذا لـ تتحقؽ لجميع مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي، 
:   كيمكف رد مثؿ ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا

 
يكجد تبايف بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة في جامعتي القدس كبيرزيت لكيفية اإلجابة 

عمى فقرات االستبياف، كقد يككف لمشعكر الديني العاـ في المجتمع الذم تنتمي إليو عينة الدراسة األثر 
في كجكد الفركؽ لبللتزاـ تمؾ العينة باألخبلقيات، باإلضافة إلى أنيا أخبلؽ إسبلمية فيي كذلؾ 

فضائؿ كأخبلؽ إنسانية يقبميا اإلنساف السكم ميما كاف دينو كسمككو كمؤىمو كال يجد حرجان في تمثميا 
 .بؿ يجد حرجان في ضعفيان لديو أك تنصمو منيا
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معظـ أفراد العينة مف الذيف يدنيكف بالديف اإلسبلمي، مما يحممنا عمى االفتراض أنو يتكجب 
عمييـ العمؿ بأحكاـ الديف كااللتزاـ بأخبلقياتو، كيتكقع مف أعضاء ىيئة التدريس أف يككنكا قدكة 

صالحة لطمبتيـ في مجتمع يعطي لمقيـ الدينية كزنان كبيران، كأف يككنكا مسئكليف أماـ رؤسائيـ بمكائح 
كأنظمو كقكانيف، كيككنكا مسئكليف أماـ المجتمع المحمي بقانكف غير مكتكب، كمسئكليف أماـ الطبلب 

.  كقدكة ال كمسؤكلية رسمية
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التوصيات 
 

: - كفي ضكء النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة يمكف تقديـ التكصيات التالية
 
 دستكرا أخبلقيان محددان في ضكء الكتاب كالسنة، كمف ثـ ةتبني كزارة التعميـ العالي الفمسطيني 

تكظيؼ ىذا الدستكر، بحيث يمتـز بو كؿ العامميف في مجاؿ التربية كالتعميـ، مف أجؿ النيكض 
 .باألمة كترسيخ كجكدىا

 

  العمؿ عمى إثراء البرامج المعدة إلعداد كتأىيؿ المعمميف بحيث تشتمؿ عمى القكاعد األخبلقية
 .لمينة التعميـ

 

  ضركرة إيجاد آلية عمؿ أك برامج يتدرب بمكجبيا المعممكف ليككف دكرىـ أكثر فاعمية اتجاه الطمبة
 .كالزمبلء كالمجتمع المحمي

 

 تزكيد أعضاء ىيئة التدريس ببرامج تدريبية عمى فيـ أدكارىـ كتككيف عبلقات مشتركة فيما بينيـ. 

 

 تكجيو كاستثمار الطاقات البشرية، بدالن مف ضياعيا أك استنفاذىا بأعماؿ كنشاطات غير تربكية. 

 

  تكعية أعضاء ىيئة التدريس بأخبلقيات التعميـ عف طريؽ الندكات كالمحاضرات ككسائؿ اإلعبلـ
 .المختمفة

 

  محددات " معممي المستقبؿ"ضركرة طرح مساقات في كميات التربية يتـ مف خبلليا تعريؼ طبلبيا
 .الكظيفة الخمقية لمتربية، كدكر المعمـ كمكجو أخبلقي في العممية التربكية

 

  تكصي الباحثة ب جراء المزيد مف البحكث في مجاؿ األخبلقيات في جكانب أخرل مف العمؿ
 .التربكم كاإلدارم

 

  تكصي الباحثة بأخذ آراء الطمبة بتكجيو أم نقد بناء كاالعتماد عمى نتائج تقكيميـ ألداء أعضاء
 .ىيئة التدريس
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  تكصي الباحثة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ككؿ مف لو اىتماـ، بالتربية كالتعميـ أف ينتبيكا
إلى أىمية األبحاث العممية المناسبة لتطكير مينة التعميـ، كلبلرتقاء بمياـ التعمـ كالتعميـ إلى 

 .مراتب أعمى مما ىك عميو اآلف

 

  ،حفز أعضاء الييئة التدريسية عمى االىتماـ بأخبلقيات المينة عف طريؽ المنح كاألجازات
كتخفيؼ العبء الدراسي، كغير ذلؾ مف الكسائؿ المتبعة في كثير مف الجامعات في العالـ 

. المتقدـ
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المالحق 
 

 

 كتاب الباحثة إلى أعضاء لجنة التحكيـ عمى صدؽ االستبانة. 

 

 أسماء المحكميف كمكاف عمميـ 

 

  في صكرتيا األكلية (االستبانة)أداة الدراسة. 

 

  في صكرتيا النيائية (االستبانة)أداة الدراسة. 

 

  جامعة القدس إلى جامعة القدس لتسييؿ ميمة - الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية
 .الباحثة

 

  جامعة القدس إلى جامعة بيرزيت لتسييؿ ميمة - الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية
 .الباحثة

 

  كتاب الباحثة إلى أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف إلبداء رأييـ في مدل االلتزاـ المعمـ
رشادىـ إلى كيفية االستجابة عمى االستبانة  .كأخبلقيات كالمينة، كا 

 

  جامعة القدس إلى جامعة األردنية لتسييؿ ميمة - الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية
 .الباحثة

 

  جامعة القدس إلى جامعة اليرمكؾ لتسييؿ ميمة - الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية
 .الباحثة

 

 األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة. 
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( 1) ممحق رقم 
كتاب الباحثة إلى المحكمين 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 
 

............................. . حضرة الدكتكر المحكـ الكريـ
أخالقيات المعمم الجامعي الفمسطيني من وجية نظر أعضاء ): تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف
 كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تعرض الباحثة إليكـ استبانة تتككف مف (ىيئة التدريس والطمبة الجامعيين

فقرة، مكزعة عمى ستة مجاالت، كىي مف تصميـ الباحثة، أعدتيا بعد الرجكع إلى اآليات  (100)
القرآنية كاألحاديث الٌنبكية كاألدب الٌتربكم التي تحمؿ تكجييات أخبلقية ذات صمة كثيقة بالمعمـ، 
كلككنكـ تمتمككف المقدرة كالمعرفة، ف ف الباحثة تضع بيف أيديكـ ىذه الفقرات راجية منكـ قراءتيا 

: كالتمعف فييا كتحديد رأيكـ فييا مف حيث
. مدل مناسبة الفقرات لممجاؿ الذم تندرج تحتو .ُ
 .مدل كضكح الفقرات كسبلمة الصياغة المغكية .ِ

 .بياف قدرة الفقرات عمى قياس ما كضعت لقياسو .ّ

. التعديؿ التي تراه مناسبان . 4
الباحثة  

سحر سعيد مربوع 
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( 2)ممحق رقم 
أسماء المحكمين ومكان عمميم 

مكان العمل أسماء المحكمين الرقم 

جامعة القدس غساف سرحاف . د  .ُ

جامعة القدس محمكد أبك سمره . د  .ِ

جامعة القدس عفيؼ زيداف . د  .ّ

جامعة القدس محسف عدس . د  .ْ

جامعة القدس المفتكحة مكسى برىـك . د  .ٓ

كمية العمـك التربكية محمد عمراف . د  .ٔ

كمية العمـك التربكية ناصر سعافيف . د  .ٕ

كمية العمـك التربكية مجدم زامؿ . د  .ٖ

كمية العمـك التربكية نبيؿ محفكظ . أ  .ٗ

كمية العمـك التربكية سمر عكدة . أ  .َُ
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( 3)ممحق رقم 
االستبانة في صورتيا األولية 

س
سم
الت

 ل
     

نص الفقرة 

التعديل الصياغة المغوية االنتماء لممجال وضوح الفقرة 
الذي تراه 
مناسبًا 
مالحظات 

غير واضحة 
غير منتمية واضحة 

تحتاج جيدة منتمية 
تعديل 

       . عالقة المعمم مع الطمبة: المجال األول 
       . يتحمى بالرفؽ معيـ  .ُ
       . يقدـ ليـ التكجيو كالشكرل  .ِ
       .  يعدؿ بينيـ  .ّ
       . يثؽ كيحسف الظف بيـ  .ْ
       . ينكه بأعماليـ الجيدة  .ٓ
       . يشيد بمنجزات زمبلئو ليـ  .ٔ
يتفيـ مكاقفيـ كاتجاىاتيـ، كلك اختمفت مع مكاقفو   .ٕ

. كاتجاىاتو
       

       . يتغاضى عف ىفكاتيـ  .ٖ
       . يرحب بأسئمتيـ  .ٗ

       . يتسـ ببشاشة الكجو  .َُ
       . يجامؿ الطمبة في أفراحيـ كأتراحيـ  .ُُ
       . يقدميـ لممحافؿ العممية كالمينية بتكصيات مناسبة  .ُِ
       . يبذؿ النصيحة ليـ  .ُّ
       . يتسامح مع طبلبو  .ُْ
يحرص عمى تقكية العبلقات بينيـ مف خبلؿ   .ُٓ

. النشاطات الجماعية
       

       . يبتعد عف األخبلؽ السيئة، كيكافؽ قكلو عممو  .ُٔ
       . يبذؿ العمـ لمطالب كال يبخؿ بو عميو  .ُٕ
       .  التكاضع مع طمبة  .ُٖ
       . يحرص عمى عدـ تغيبو عنيـ  .ُٗ
       . الحرص عمى محبتيـ  .َِ
يتحاشى االستعانة بيـ في إنجاز األمكر   .ُِ

. الشخصية
       

       . تككيف جك مف االحتراـ كالثقة بيف المعمـ كالمتعمـ  .ِِ
       . عالقة المعمم مع المينة: المجال الثاني 
       . يحرص عمى دكاـ مراقبة اهلل في العمؿ  .ُ
       . يحرص عمى االستزادة مف العمـ كسعة اإلطبلع  .ِ
       . يحرص عمى استغبلؿ الكقت  .ّ
       . يحرص عمى إصبلح نفسو  .ْ
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       . اإلخبلص في العمؿ  .ٓ
       . يحرص المعمـ عمى األمانة العممية  .ٔ
       . الحرص عمى عدـ تقميد اآلخريف  .ٕ
       . يكاظب عمى االشتغاؿ بالتأليؼ  .ٖ
       . يعتني بمظيره العاـ  .ٗ

       . كاثقان بنفسو، كمستقبلن بشخصيتو  .َُ
       . الحرص عمى العمؿ بالعمـ  .ُُ
       . يرغب في مينة التعميـ  .ُِ
       . يتسـ بالقدرة عمى تحمؿ أعباء عممية التعميـ  .ُّ
يدرؾ أىمية البحكث التربكية في رفع المستكل   .ُْ

. الميني
       

       . يختار أسمكب التعميـ المناسب لكؿ متعمـ  .ُٓ
       . يتمتع بالفراسة التربكية التعميمية  .ُٔ
       .  يصبر عمى معاناة التعميـ كالمحافظة عمى كرامتيا  .ُٕ
       . غزارة المعمكمات، كالتمكف العممي لمادة تخصصو  .ُٖ
       . عالقة المعمم مع الزمالء: المجال الثالث 
       . يتبادؿ االحتراـ بيف الزمبلء  .ُ
       . يقدـ النصيحة لزمبلئو  .ِ
يسارع المعمـ لمساعدة زمبلئو عند حاجتيـ   .ّ

.  لممساعدة
       

حرص المعمـ عمى مشاركة زمبلئو أفراحيـ   .ْ
. كأحزانيـ

       

       . إلقاء السبلـ كرده عمى جميع الزمبلء  .ٓ
       . يحب المعمـ الخير لزمبلئو كما يحبو لنفسو  .ٔ
       . تقكـ العبلقة بيف الزمبلء عمى أسس أخكية  .ٕ
       . يحرص عمى اإلصبلح بيف زمبلئو  .ٖ
الحرص عمى عدـ انتقاد الزمبلء بقصد التشيير   .ٗ

. بيـ
       

       . يعترؼ لزميمو بالمساعدة المينية التي يقدميا لو  .َُ
       . يىصديؽ في كتابة التكصيات عف الزمبلء  .ُُ
       . يحرص عمى عدـ منافسة الزمبلء  .ُِ
       . يحرص عمى معاشرة األخيار  .ُّ
       . يحرص عمى إكراـ أىؿ العمـ مف الزمبلء  .ُْ
       . ييحسف مخاطبة الزمبلء  .ُٓ
       . عالقة المعمم مع الدرس: المجال الرابع 
       . تحضير الدرس عمى أكمؿ كجو  .ُ
       . إذا تعددت الدركس قدـ األىـ فاألىـ  .ِ
       . يغير مف صكتو حسب الحاجة  .ّ
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يحرص عمى عدـ رفع صكتو زائدان عمى قدر   .ْ
. الحاجة

       

       . زجر مف أساء األدب  .ٓ
       . يصغي إلى السؤاؿ مف مكرده  .ٔ
       . تقديـ مصمحة الجماعة عمى المصمحة الخاصة  .ٕ
       . يتبع أسمكب المناقشة عند تقديـ المعمكمات  .ٖ
       . إكراـ الطبلب بحسف السبلـ كبشاشة الكجو  .ٗ

       . ينفذ درسو ب تقاف  .َُ
       . ييعمـ مادتو قاصدان بيا كجو اهلل تعالى أكالن   .ُُ
       . يمتـز بالتعميمات كالقكانيف الصادرة عف اإلدارة  .ُِ
عالقة المعمم مع المجتمع : المجال الخامس 

. المحمي
       

       . يىصديؽ في القكؿ كالمعاممة  .ُ
       . يفي بكعده  .ِ
       . يحرص عمى األمانة في معامبلتو مع الناس  .ّ
       . الكالء هلل كالتمسؾ بمبادئ الديف  .ْ
 يتحسس حاجات المجتمع كيككف عمى صمة   .ٓ

. بأفراده
       

       . يتجنب شيادة الزكر  .ٔ
يحرص عمى عدـ نقد المجتمع المحمي أيان كاف   .ٕ

. مستكاه
       

       . يعي المؤثرات الخارجية  .ٖ
       . يخدـ المجتمع مف خبلؿ ربط العمـ بالتنمية  .ٗ

       . يشارؾ أفراد المجتمع المحمي بقضاياه  .َُ
       . يراعي عادات المجتمع كتقاليده  .ُُ
يساعد عمى تطكير المجتمع المحمي ثقافيان   .ُِ

. كاجتماعيان 
       

يساىـ في المحافظة عمى التراث الثقافي كتعزيزه   .ُّ
. كتطكيره

       

       .  (المعمم واإلدارة)العالقة بينيم : المجال السادس 
يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى النظاـ   .ُ

. الجامعي
       

يتشاكر مع إدارة الجامعة فيما يعكد بالنفع عمى   .ِ
. الطمبة

       

يستأذف مف اإلدارة إذا ما أراد أف يغادر قبؿ انتياء   .ّ
. الدكاـ الرسمي

       

       . يحافظ عمى أسرار الجامعة  .ْ
       . يشارؾ في اتخاذ القرارات عف طريؽ الشكرل  .ٓ
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تنفذ اإلدارة القكانيف كالتعميمات عمى الجميع دكف   .ٔ
. تمييز

       

       . يحرص عمى كحدة الصؼ بيف اإلدارة كالزمبلء  .ٕ
       . يتعامؿ المعمـ مع اإلدارة بمصداقية  .ٖ
       . يستجيب لرغبة اإلدارة في تنمية نفسو مينيا  .ٗ

       . يشارؾ في عمؿ األبحاث  .َُ
تراعي اإلدارة ظركؼ كأحكاؿ المعمميف كالتعاطؼ   .ُُ

. معيـ كمساعدتيـ حسب االمكانات المتاحة
       

تسعى اإلدارة عمى كضع الفرد في مكانو المناسب   .ُِ
. بما يتناسب مع مؤىبلتو كقدراتو دكف تمييز

       

تحرص اإلدارة عمى البحث العممي كأساس لتطكر   .ُّ
. الجامعة

       

قمة تشجيع الجامعة لبلشتراؾ في المؤتمرات   .ُْ
. العممية

       

       . تحرص اإلدارة عمى عدـ إحباط  المعمميف الجيديف  .ُٓ
تكخي اإلدارة سعة الصدر في المناقشة مع   .ُٔ

.   المعمميف
       

       . ترغب اإلدارة بالتجديد كالتطكر  .ُٕ
       . تتعامؿ اإلدارة معيـ باحتراـ  .ُٖ
       . تيتـ اإلدارة بمشكبلت المعمميف  .ُٗ
أف ال يتغاضى المعمـ عما يضر بمصمحة   .َِ

. الجامعة
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( 4)ممحق رقم 
االستبانة في صورتيا النيائية 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 بيانات مطموبة

: الجنس
 

 ذكر 
 

  أنثى   
   

 
 

 بكالكريكس : المؤىؿ العممي
 

 ماجستير 
  

 دكتكراه 
  

 كميات إنسانية : التخصص األكاديمي
 

 كميات عممية 
  

 القدس  : الجامعة
  

 بيرزيت 
  

 
 

 مدينة : مكاف اإلقامة
 

 قرية 
  

 مخيـ 
 

كشكران لتعاكنكـ كتفضمكا فائؽ االحتراـ 
الباحثة  

سحر سعيد مربوع 
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سل 
سم
الت

      

نص الفقرة 
موافق 
بشدة 

5 

موافق 
 
4 

محايد 
 
3 

معارض 
 
2 

معارض 
بشدة 

1 
     . عالقة المعمم مع الطمبة: المجال األول 
     . يتحمى بالرفؽ معيـ  .ُ
     . يقدـ ليـ التكجيو كالشكرل  .ِ
     . يىعًدؿ بينيـ  .ّ
     . يثؽ كيحسف الظف بيـ  .ْ
     . ينكه بأعماليـ الجيدة  .ٓ
     . يشيد بمنجزات زمبلئو ليـ  .ٔ
     . يتفيـ مكاقفيـ كاتجاىاتيـ، كلك اختمفت مع مكاقفو كاتجاىاتو  .ٕ
     . يتغاضى عف ىفكاتيـ  .ٖ
     . يرحب بأسئمتيـ  .ٗ

     . يتسـ ببشاشة الكجو   .َُ
     . يجامؿ الطمبة في أفراحيـ كأتراحيـ  .ُُ
     . يقدميـ لممحافؿ العممية كالمينية بتكصيات مناسبة  .ُِ
     . يقدـ النصيحة ليـ  .ُّ
     . يتسامح مع طبلبو  .ُْ
يحرص عمى تقكية العبلقات بينيـ مف خبلؿ النشاطات   .ُٓ

. الجماعية
     

     . يكافؽ قكلو عممو  .ُٔ
     . يبذؿ العمـ لمطالب كال يبخؿ بو عميو  .ُٕ
     . يتكاضع مع طمبتو  .ُٖ
     . يحرص عمى عدـ تغيبو عنيـ  .ُٗ
     . يحرص عمى محبتيـ  .َِ
     . يتحاشى االستعانة بيـ في إنجاز األمكر الشخصية  .ُِ
     . عالقة المعمم مع المينة: المجال الثاني 
     . يحرص عمى دكاـ مراقبة اهلل في العمؿ  .ُ
     . يحرص عمى االستزادة مف العمـ كسعة اإلطبلع  .ِ
     . يحرص عمى استغبلؿ الكقت  .ّ
     . يحرص عمى إصبلح نفسو  .ْ
     . يخمص في عممو  .ٓ
     . يحرص المعمـ عمى األمانة العممية  .ٔ
     . يبادر كال يقمد اآلخريف  .ٕ
     . يكاظب عمى االشتغاؿ بالتأليؼ  .ٖ
     . يعتني بمظيره العاـ  .ٗ

     . يتحمى بضبط النفس  .َُ
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     . يتحمى بقكة الشخصية  .ُُ
     . يحب مينة التعميـ  .ُِ
     . يتسـ بالقدرة عمى تحمؿ أعباء عممية التعميـ  .ُّ
     . يدرؾ أىمية البحكث التربكية في رفع المستكل الميني  .ُْ
     . يختار أسمكب التعميـ المناسب لكؿ متعمـ  .ُٓ
     . يتمتع بالفراسة التربكية التعميمية  .ُٔ
     .  يصبر عمى معاناة التعميـ  .ُٕ
     . يحافظ عمى شرؼ المينة  .ُٖ
     . عالقة المعمم مع الزمالء: المجال الثالث 
     . يحتـر زمبلءىه  .ُ
     . يقدـ النصيحة لزمبلئو  .ِ
     .  يسارع المعمـ لمساعدة زمبلئو عند حاجتيـ لممساعدة  .ّ
     . يحرص المعمـ عمى مشاركة زمبلئو أفراحيـ كاتراحيـ  .ْ
     . ييمقي كيرد السبلـ عمى جميع الزمبلء  .ٓ
     . يحب المعمـ الخير لزمبلئو كما يحبو لنفسو  .ٔ
     . يقيـ عبلقتو مع الزمبلء عمى أسس أخكية  .ٕ
     . يحرص عمى اإلصبلح بيف زمبلئو  .ٖ
     . يحرص عمى عدـ انتقاد الزمبلء بقصد التشيير بيـ  .ٗ

     . يعترؼ لزميمو بالمساعدة المينية التي يقدميا لو  .َُ
     . يىصديؽ في كتابة التكصيات عف الزمبلء  .ُُ
     . يحرص عمى عدـ منافسة الزمبلء  .ُِ
     . يحرص عمى معاشرة األخيار  .ُّ
     . يحرص عمى إكراـ أىؿ العمـ مف الزمبلء  .ُْ
     . ييحسف مخاطبة الزمبلء  .ُٓ
     . عالقة المعمم مع الدرس: المجال الرابع 
     . تحضير الدرس عمى أكمؿ كجو  .ُ
     . ينتقؿ المعمـ مف السيؿ إلى الصعب  .ِ
     . يغير مف صكتو حسب الحاجة  .ّ
     . يحرص عمى عدـ رفع صكتو زائدان عمى قدر الحاجة  .ْ
     . يحرص عمى صيانة المحاضرة عف المغك  .ٓ
     . يصغي إلى السؤاؿ مف مكرده  .ٔ
     . تقديـ مصمحة الجماعة عمى المصمحة الخاصة  .ٕ
     . يتبع أسمكب المناقشة عند تقديـ المعمكمات  .ٖ
     . ينفذ درسو ب تقاف  .ٗ

     . ييعمـ مادتو قاصدان بيا كجو اهلل تعالى أكالن   .َُ
     . يمتـز بالتعميمات كالقكانيف الصادرة عف اإلدارة  .ُُ
     . عالقة المعمم مع المجتمع المحمي: المجال الخامس 
     . يىصديؽ في القكؿ كالمعاممة  .ُ
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     . يفي بكعده  .ِ
     . يحرص عمى األمانة في معامبلتو مع الناس  .ّ
     . يتجنب الدعكة إلى اإللحاد أثناء تعميمو  .ْ
     .  يتحسس حاجات المجتمع كيككف عمى صمة بأفراده  .ٓ
     . يتجنب شيادة الزكر  .ٔ
     . يتجنب نقد المجتمع المحمي أيان كاف مستكاه  .ٕ
     . يعي المؤثرات كاالتجاىات العالمية  .ٖ
     . يخدـ المجتمع مف خبلؿ ربط العمـ بالتنمية  .ٗ

     . يشارؾ أفراد المجتمع المحمي في قضاياه  .َُ
     . يراعي عادات المجتمع كتقاليده  .ُُ
     . يساعد عمى تطكير المجتمع المحمي ثقافيان كاجتماعيان   .ُِ
     . يساىـ في المحافظة عمى التراث الثقافي كتعزيزه كتطكيره  .ُّ
     .  العالقة بين المعمم واإلدارة: المجال السادس 
     . يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى النظاـ الجامعي  .ُ
     . يتشاكر مع إدارة الجامعة فيما يعكد بالنفع عمى الطمبة  .ِ
     . يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى ممتمكات الجامعة  .ّ
     . يحافظ عمى أسرار الجامعة  .ْ
     . يشارؾ في اتخاذ القرارات عف طريؽ الشكرل  .ٓ
     . تنفذ اإلدارة القكانيف كالتعميمات عمى الجميع دكف تمييز  .ٔ
     . يحرص عمى كحدة الصؼ بيف اإلدارة كالزمبلء  .ٕ
     . يتعامؿ المعمـ مع اإلدارة بمصداقية  .ٖ
     . يستجيب لرغبة اإلدارة في تنمية نفسو مينيا  .ٗ

     . يشارؾ في عمؿ األبحاث  .َُ
تراعي اإلدارة ظركؼ كأحكاؿ المعمميف كمساعدتيـ حسب   .ُُ

. االمكانات المتاحة
     

تسعى اإلدارة عمى كضع الفرد في مكانو المناسب بما يتناسب   .ُِ
. مع مؤىبلتو كقدراتو دكف تمييز

     

     . تحرص اإلدارة عمى البحث العممي كأساس لتطكر الجامعة  .ُّ
     . تكافئ اإلدارة المعمميف المبدعيف  .ُْ
     . تحرص اإلدارة عمى عدـ إحباط المعمميف الجيديف  .ُٓ
     .   تكخي اإلدارة سعة الصدر في المناقشة مع المعمميف  .ُٔ
     . تسعى اإلدارة إلى االىتماـ النشط في تحقيؽ أىدافيا  .ُٕ
     . تتعامؿ اإلدارة مع المعمميف باحتراـ  .ُٖ
     . تيتـ اإلدارة بمشكبلت المعمميف  .ُٗ
     . يجب أف ال يتغاضى المعمـ عما يضر بمصمحة الجامعة  .َِ
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( 5)ممحق رقم 
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( 6)ممحق رقم 
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( 7)ممحق رقم 
كتاب الباحثة إلى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة الجامعيين إلبداء رأييم في مدى االلتزام المعمم 

رشادىم إلى كيفية االستجابة عمى االستبانة  وأخالقيات والمينة، وا 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

أختي الدكتكرة، األستاذة  / أخي الدكتكر، األستاذ 
أختي الطالبة / أخي الطالب 

أخالقيات المعمم الجامعي الفمسطيني من وجية نظر أعضاء ): تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف
( 98) كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تعرض الباحثة عميكـ استبانة تتككف مف (ىيئة التدريس والطمبة الجامعيين

فقرة، مكزعة عمى ستة مجاالت، كىي مف تصميـ الباحثة، أعدتيا بعد الرجكع إلى اآليات القرآنية 
كاألحاديث الٌنبكية كاألدب الٌتربكم التي تحمؿ تكجييات أخبلقية ذات صمة كثيقة بالمعمـ، ككؿ فقرة 

كتمثؿ  (5)يقابميا خمسة اختيارات فيككف ىذا المقياس خماسيان، يتألؼ مف خمس درجات أعبلىا 
: كتمثؿ االتجاه في حالتو الدنيا كىي (1)االتجاه اإليجابي في حالتو القصكل، كأدناىا 

( 3)محايد، كتحمؿ رقـ  (3(   4)أكافؽ ، كتحمؿ رقـ  (2(      5)أكافؽ بشدة، كتحمؿ رقـ  (1
( 1)أعارض بشدة، كتحمؿ رقـ  (5(      2)أعارض، كتحمؿ رقـ  (4

يف أنو يمثؿ كجية /في المكاف المخصص الذم تعتقد (×)فيرجى إبداء الرأم بكضع إشارة 
بيذه - كما يجب أف يككف كليس كصفان لكاقع معيف - نظرؾ تماما في درجة التزاـ المعمميف 

.  األخبلقيات

سل 
سم
الت       

نص الفقرة 
موافق 
بشدة 

5 

موافق 
 
4 

محايد 
 
3 

معارض 
 
2 

معارض 
بشدة 

1 
     . يتحمى بالرفؽ معيـ  .ُ

 .عمما بأف إجاباتكـ ستحاط بالسرية التامة، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط
كشكران لتعاكنكـ كتفضمكا فائؽ االحتراـ 

الباحثة  
سحر سعيد مربوع 
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( 8)ممحق رقم 
جامعة القدس إلى جامعة األردنية لتسييل ميمة - الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسم التربية 

الباحثة 
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( 9)ممحق رقم 
جامعة القدس إلى جامعة اليرموك لتسييل ميمة - الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسم التربية 

الباحثة 
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 (10)ممحق رقم 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة والمجال الكمي 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات الرقم

 0.67 3.74 عبلقة المعمـ مع الطمبة 1

 0.71 3.87 عبلقة المعمـ مع المينة 2

 0.69 3.81 عبلقة المعمـ مع الزمبلء 3

 0.79 3.78 عبلقة المعمـ مع الدرس 4

 0.75 3.65 عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي 5

 0.77 3.42 العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة 6

 0.62 3.71 أخالقيات المعمم الجامعي الفمسطيني

 
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ قيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة 

أخبلقيات المعمـ )كالمجاؿ الكمي، حيث أنو كبشكؿ عاـ كمف خبلؿ قيمة الكسط الحسابي لممجاؿ الكمي 
، 3.71أف ىنالؾ أخبلقيات عالية الدرجة حيث بمغت قيمة الكسط الحسابي  (الجامعي الفمسطيني

. 0.62كبانحراؼ معيارم جيد القيمة بمغ مقدارة 
 

أما بالنسبة لمجاالت الدراسة فقد حققت جميعيا درجة عالية حيث تجاكزت قيـ األكساط 
. 0.79 إلى 0.67، في حيف بمغت قيـ االنحرافات المعيارية قيـ جيدة تراكحت 3.41الحسابية ليا 
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  (عبلقة المعمـ مع الطمبة)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات الرقم

 1.00 3.74 .يتحمى بالرفؽ معيـ 1

 1.10 3.86 .يقدـ ليـ التكجيو كالشكرل 2

 1.30 3.46 .يىعًدؿ بينيـ 3

 1.05 3.36 .يثؽ بيـ 4

 0.89 3.91 .ينكه بأعماليـ الجيدة 5

 1.04 3.58 .يشيد بمنجزات زمبلئو ليـ 6

 1.16 3.50 .يتفيـ مكاقفيـ كاتجاىاتيـ، كلك اختمفت مع مكاقفو كاتجاىاتو 7

 1.09 3.21 .يتغاضى عف ىفكاتيـ 8

 0.86 4.10 .يرحب بأسئمتيـ 9

 1.05 3.73 .يتسـ ببشاشة الكجو  10

 1.15 3.40 .يجامؿ الطمبة في أفراحيـ كأتراحيـ 11

 0.99 3.50 .يقدميـ لممحافؿ العممية كالمينية بتكصيات مناسبة 12

 0.89 3.95 .يقدـ النصيحة ليـ 13

 0.99 3.78 .يتسامح مع طبلبو 14

 1.16 3.35 .يحرص عمى تقكية العبلقات بينيـ مف خبلؿ النشاطات الجماعية 15

 0.88 4.11 .يكافؽ قكلو عممو 16

 0.85 4.11 .يبذؿ العمـ لمطالب كال يبخؿ بو عميو 17

 1.06 3.72 .يتكاضع مع طمبتو 18

 0.89 4.09 .يحرص عمى عدـ تغيبو عنيـ 19

 1.03 3.70 .يحرص عمى محبتيـ 20

 1.07 3.92 .يتحاشى االستعانة بيـ في إنجاز األمكر الشخصية 21

 0.67 3.74 المجال األول
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 (عبلقة المعمـ مع المينة)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال
 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات الرقم

 1.20 3.69 .يحرص عمى دكاـ مراقبة اهلل في العمؿ 1

 1.07 3.91 .يحرص عمى االستزادة مف العمـ كسعة اإلطبلع 2

 0.94 4.01 .يحرص عمى استغبلؿ الكقت 3

 1.10 3.78 .يحرص عمى إصبلح نفسو 4

 1.03 3.92 .يخمص في عممو 5

 0.92 4.13 .يحرص المعمـ عمى األمانة العممية 6

 0.92 3.87 .يبادر كال يقمد اآلخريف 7

 1.06 3.35 .يكاظب عمى االشتغاؿ بالتأليؼ 8

 0.87 4.01 .يعتني بمظيره العاـ 9

 0.82 4.16 .يتحمى بضبط النفس 10

 0.82 4.05 .يتحمى بقكة الشخصية 11

 1.07 3.72 .يحب مينة التعميـ 12

 1.02 3.83 .يتسـ بالقدرة عمى تحمؿ أعباء عممية التعميـ 13

 0.99 3.85 .يدرؾ أىمية البحكث التربكية في رفع المستكل الميني 14

 1.12 3.66 .يختار أسمكب التعميـ المناسب لكؿ متعمـ 15

 1.06 3.61 .يتمتع بالفراسة التربكية التعميمية 16

 1.08 3.91 . يصبر عمى معاناة التعميـ 17

 1.01 3.93 .يحافظ عمى شرؼ المينة 18

 0.71 3.87 المجال الثاني
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 (عبلقة المعمـ مع الزمبلء) األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال
الوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.90 4.10 .يحتـر زمبلءىه 1

 0.87 3.89 .يقدـ النصيحة لزمبلئو 2

 0.92 3.89 . يسارع المعمـ الجامعي لمساعدة زمبلئو عند حاجتيـ لممساعدة 3

 0.93 3.95 .يحرص المعمـ عمى مشاركة زمبلئو في أفراحيـ كاتراحيـ 4

 0.99 4.06 .ييمقي كيرد السبلـ عمى جميع الزمبلء 5

 1.13 3.75 .يحب المعمـ الخير لزمبلئو كما يحبو لنفسو 6

 1.14 3.64 .يقيـ عبلقتو مع الزمبلء عمى أسس أخكية 7

 1.04 3.77 .يحرص عمى عدـ التدخؿ بيف زميؿ كطالب إال إذا طمب منو ذلؾ 8

 1.12 3.84 .يحرص عمى عدـ انتقاد الزمبلء بقصد التشيير بيـ 9

 0.98 3.82 .يعترؼ لزميمو بالمساعدة المينية التي يقدميا لو 10

 0.99 3.69 .يىصديؽ في كتابة التكصيات عف الزمبلء 11

 1.14 3.20 .يحرص عمى عدـ منافسة الزمبلء 12

 1.02 3.75 .يحرص عمى معاشرة األخيار 13

 1.01 3.74 .يحرص عمى إكراـ أىؿ العمـ مف الزمبلء 14

 0.88 4.04 .ييحسف مخاطبة الزمبلء 15

 0.69 3.81 المجال الثالث

 
 (عبلقة المعمـ مع الدرس)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

الوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.19 3.95 .تحضير الدرس عمى أكمؿ كجو 1

 1.08 3.97 .ينتقؿ المعمـ مف السيؿ إلى الصعب 2

 1.09 3.74 .يغير مف صكتو حسب الحاجة 3

 1.11 3.72 .يحرص عمى عدـ رفع صكتو زائدان عمى قدر الحاجة 4

 1.05 3.77 .يحرص عمى صيانة المحاضرة عف المغك 5

 0.97 3.93 .يصغي إلى السؤاؿ مف مكرده 6

 1.06 3.84 .تقديـ مصمحة الجماعة عمى المصمحة الخاصة 7

 1.15 3.46 .يتبع أسمكب المناقشة عند تقديـ المعمكمات 8

 1.06 3.90 .ينفذ درسو ب تقاف 9

 1.24 3.58 .ييعمـ مادتو قاصدان بيا كجو اهلل تعالى أكالن  10

 1.06 3.83 .يمتـز بالتعميمات كالقكانيف الصادرة عف اإلدارة 11

 0.79 3.78 المجال الرابع
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 (عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 
الوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.01 3.89 .يىصديؽ في القكؿ كالمعاممة 1

 1.08 3.77 .يفي بكعده 2

 1.08 3.78 .يحرص عمى األمانة في معامبلتو مع الناس 3

 1.22 3.54 .يتجنب الدعكة إلى اإللحاد أثناء تعميمو 4

 1.00 3.68 . يتحسس حاجات المجتمع كيككف عمى صمة بأفراده 5

 1.04 3.74 .يتجنب شيادة الزكر 6

 1.23 3.18 .يتجنب نقد المجتمع المحمي أيان كاف مستكاه 7

 0.94 3.83 .يعي المؤثرات كاالتجاىات العالمية 8

 1.01 3.74 .يخدـ المجتمع مف خبلؿ ربط العمـ بالتنمية 9

 1.05 3.63 .يشارؾ أفراد المجتمع المحمي في قضاياه 10

 1.03 3.64 .يراعي عادات المجتمع كتقاليده 11

 1.02 3.69 .يساعد عمى تطكير المجتمع المحمي ثقافيان كاجتماعيان  12

 0.99 3.58 .يساىـ في المحافظة عمى التراث الثقافي كتعزيزه كتطكيره 13

 المجال الخامس
3.65 0.75 
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 (العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة) األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال
الوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.97 3.96 .يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى النظاـ الجامعي 1

 1.05 3.70 .يتشاكر مع إدارة الجامعة فيما يعكد بالنفع عمى الطمبة 2

 1.02 3.77 .يتعاكف مع اإلدارة في الحفاظ عمى ممتمكات الجامعة 3

 1.10 3.63 .يحافظ عمى أسرار الجامعة 4

 1.30 3.13 .يشارؾ في اتخاذ القرارات عف طريؽ الشكرل 5

 1.40 2.97 .تنفذ اإلدارة القكانيف كالتعميمات عمى الجميع دكف تمييز 6

 1.20 3.39 .يحرص عمى كحدة الصؼ بيف اإلدارة كالزمبلء 7

 1.02 3.83 .يتعامؿ المعمـ مع اإلدارة بمصداقية 8

 1.13 3.39 .يستجيب لرغبة اإلدارة في تنمية نفسو مينيا 9

 1.13 3.50 .يشارؾ في عمؿ األبحاث 10

 1.17 3.15 .تراعي اإلدارة ظركؼ كأحكاؿ المعمميف كمساعدتيـ حسب االمكانات المتاحة 11

تسعى اإلدارة عمى كضع الفرد في مكانو المناسب بما يتناسب مع مؤىبلتو كقدراتو  12
 .دكف تمييز

2.94 1.31 

 1.20 3.32 .تحرص اإلدارة عمى البحث العممي كأساس لتطكر الجامعة 13

 1.27 3.07 .تكافئ اإلدارة المعمميف المبدعيف 14

 1.20 3.19 .تحرص اإلدارة عمى عدـ إحباط المعمميف الجيديف 15

 1.08 3.22 . تكخي اإلدارة سعة الصدر في المناقشة مع المعمميف 16

 1.20 3.38 .تسعى اإلدارة إلى االىتماـ النشط في تحقيؽ أىدافيا 17

 1.03 3.41 .تتعامؿ اإلدارة مع المعمميف باحتراـ 18

 1.18 3.08 .تيتـ اإلدارة بمشكبلت المعمميف 19

 1.12 3.84 .يجب أف ال يتغاضى المعمـ عما يضر بمصمحة الجامعة 20

 0.77 3.42 المجال السادس
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فيرس الجداول 
 

رقم 
الصفحة عنوان الجدول الجدول 

تكزيع أفراد مجتمع الدراسة ألعضاء ىيئة التدريس حسب الجامعتيف المسجمتيف لمعاـ الدراسي  1-3
2004/2005. 63 

 63 .2004/2005تكزيع أفراد مجتمع الدراسة لمطمبة حسب الجامعتيف المسجمتيف لمعاـ الدراسي  2-3
 63. (لممعمميف كالطمبة الجامعييف)تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس  3-3
 64. (لممعمميف)تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي  4-3
 64. (لممعمميف)تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص األكاديمي  5-3
 64. (لمطمبة الجامعييف)تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص األكاديمي  6-3
 65. (لممعمميف كالطمبة الجامعييف)تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة  7-3
 65. (لممعمميف كالطمبة الجامعييف)تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف اإلقامة  8-3
 69. ثبات األداة باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة، كالثبات الكمي لؤلداة 9-3
 74. األكساط الحسابية لؤلعمى فقرات في مجاالت الدراسة 10-4
 74. األكساط الحسابية لؤلدنى فقرات في مجاالت الدراسة 11-4
 لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد (t)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  12-4

 111. عينة المعمميف الجامعييف كفقان لمتغير لمجنس

 لمفركؽ بيف متكسطات استجابات (t)نتائج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  13-4
 113. أفراد عينة المعمميف الجامعييف كفقان لمجامعة

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد عينة المعمميف الجامعييف كفقان  14-4
 114.  لمتغير المؤىؿ العممي

كفقان لمتغير المؤىؿ ( عبلقة المعمـ مع الطمبة)لممقارنات في مجاؿ  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  15-4
 115. العممي

كفقان لمتغير المؤىؿ ( عبلقة المعمـ مع المينة)لممقارنات في مجاؿ  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  16-4
 115. العممي

كفقان لمتغير المؤىؿ  ( عبلقة المعمـ مع الزمبلء)لممقارنات في مجاؿ  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  17-4
 116. العممي

كفقان لمتغير المؤىؿ ( عبلقة المعمـ مع الدرس)لممقارنات في مجاؿ  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  18-4
 116. العممي

كفقان لمتغير ( عبلقة المعمـ مع المجتمع المحمي)لممقارنات في مجاؿ  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  19-4
 117. المؤىؿ العممي

كفقان لمتغير المؤىؿ ( العبلقة بيف المعمـ كاإلدارة)لممقارنات في مجاؿ  (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  20-4
 117العممي 

 117. لممقارنات في مجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي (Scheffe)نتائج اختبار شيفيو  21-4
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لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد  (t)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  22-4
 118. عينة المعمميف كفقان لمتخصص األكاديمي

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد عينة المعمميف كفقان لمتغير مكاف  23-4
 120. اإلقامة

 لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد (t)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  24-4
 121. عينة الطمبة كفقان لمجنس

لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد  (t)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  25-4
 123. عينة الطمبة كفقان لمجامعة

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد العينة كفقاى لمتغير المؤىؿ العممي  26-4
 124. لممعمـ

 لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد (t)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج  اختبار  27-4
 126. عينة الطمبة كفقان لمتخصص األكاديمي

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الطمبة كفقان لمتغير مكاف  28-4
 127. اإلقامة

 لمفركؽ بيف متكسطات استجابات المعمـ (t)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  29-4
 129. الجامعي كالطمبة
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فيرس المالحق 
 

رقم 
الصفحة عنوان الممحق الممحق 

 160. كتاب الباحثة إلى أعضاء لجنة التحكيـ عمى صدؽ االستبانة  .ُ
 161. أسماء المحكميف كمكاف عمميـ  .ِ
 162. في صكرتيا األكلية (االستبانة)أداة الدراسة   .ّ
 166. في صكرتيا النيائية (االستبانة)أداة الدراسة   .ْ
 170. جامعة القدس إلى جامعة القدس لتسييؿ ميمة الباحثة- الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية   .ٓ
 171. جامعة القدس إلى جامعة بيرزيت لتسييؿ ميمة الباحثة- الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية   .ٔ
كتاب الباحثة إلى أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجامعييف إلبداء رأييـ في مدل االلتزاـ المعمـ   .ٕ

رشادىـ إلى كيفية االستجابة عمى االستبانة  172. كأخبلقيات كالمينة، كا 

 173. جامعة القدس إلى جامعة األردنية لتسييؿ ميمة الباحثة- الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية   .ٖ
 174. جامعة القدس إلى جامعة اليرمكؾ لتسييؿ ميمة الباحثة- الدراسات العميا/ كتاب رئيس قسـ التربية   .ٗ

 175. األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة  .َُ
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فيرس المحتويات 
 

الصفحة الموضوع 
 عنكاف الدراسة 

 اإلىداء 
أ اإلقرار 

ب الشكر كالتقدير 
ج ممخص الدراسة بالمغة العربية 

ك ( Abstract)الممخص بالمغة اإلنجميزية 
 1خمفية الدراسة وأىميتيا : الفصل األول

 2المقدمة 
 5مشكمة الدراسة 
 6أسئمة الدراسة 
 7أىمية الدراسة 

 8أىداؼ الدراسة  
 9محددات الدراسة 

 9تعريؼ المصطمحات 
 11األدب النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني

 12عند المفكريف المسمميف  (المعمـ)األدب النظرم المتعمؽ بأخبلقيات العالـ : أكالن 
 12فضؿ طمب العمـ كمنزلة العمماء 

 24عند مفكرم الغرب  (المعمـ)األدب النظرم المتعمؽ بأخبلقيات العالـ : ثانيان 
 25األخبلؽ اليكنانية الفترة األكلى تزعميا كؿ مف 

 25فيثاغكرس 
 25ىيرقميطس 
 25ديمكقريطس 

 26األخبلؽ اليكنانية الفترة الثانية تزعميا كؿ مف 
 26سقراط 

 27أفبلطكف 
 27أرسطك 

 28األخبلؽ اليكنانية الفترة الثالثة تزعميا كؿ مف 
 29القكرينائية 
 29األبيقكرية 
 29الكمبية 
 30الركاقية 

 31األخبلؽ في العصكر الكسطى 
 31األخبلؽ المسيحية 
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 32األخبلؽ في اإلسبلـ 
 32األخبلؽ في العصر الحديث 

 33 (المذىب الماركسي)األخبلؽ الشيكعية 
 33األخبلؽ المبيرالية البراجمائية 

 34األخبلؽ الكجكدية 
 35الدراسات السابقة 
 35الدراسات العربية 
 57الدراسات األجنبية 

 61 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
 62منيج الدراسة 
 62مجتمع الدراسة 
 63عينة الدراسة 
 66أدكات الدراسة 
 67صدؽ القياس 
 69ثبات األداة 

 69إجراءات الدراسة 
 70متغيرات الدراسة 

 71المعالجات اإلحصائية 
 72 نتائج الدراسة وتحميميا: الفصل الرابع

 73عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 
 111عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 
 121عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 
 128عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

 130نتائج الدراسة وتحميميا : الفصل الخامس
 131مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 
 135مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 
 141مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 
 145مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

 147التكصيات 
 149المراجع 

 150المراجع العربية : أكالن 
 158المراجع األجنبية : ثانيان 

 159المبلحؽ 
 181فيرس الجداكؿ 
 183فيرس المبلحؽ 

 184فيرس المحتكيات 
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