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 ملخص:

جامعة الكويت لألخالق املهنية  يف هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن وجهة نظر طلبة وطالبات كلية الرتبية

 الذي مت جتريبه يف بعض الدراسات Keith- Spiegel; مستفيدين من مقياس قام الباحثان بتطوير استبانة. ألساتذهتم

قوامها ، حماور. ومت اختيار عينة عشوائية ممثلة موزعة على أربعة، تكونت االستبانة من أربعني عبارة. العربية واألجنبية

غالبية طلبة كلية الرتبية  أسفرت نتائج الدراسة عن أن. يدرسون يف السنوات النهائية بكلية الرتبية وطالبة ممنطالب  033

 وبينت النتائج، عليهم أخالقيات املهنة فيما يتعلق مبحاور الدراسة األربعة من اجلنسني يرون أن أساتذهتم ملتزمون مبا متليه

تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص عند مستوى  صائية يف استجاابت أفراد العينةأيضأ، أنه ال توجد فروق ذات داللة إح

. خالقيات املهنةأب دعم البحوث والدراسات املتعلقة -1 الباحثان بعدد من التوصيات منها: (، وتقدم  =3030داللة )

 لكفاية املهنية واألخالقية كشرطتطبيق معايري ا -0. العمل األكادميي خالقياتمهية االلتزام أبدعم وسائل التوعية أب -2

 الستمرار األستاذ اجلامعي يف ممارسة مهنته.

                                                           

() مشارك، قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي، كلية الرتبية، جامعة الكويت. ، وأستاذ1891دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية، جامعة درم، اململكة املتحدة، عام  
()،وأستاذ مشارك، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، 2333 عام دكتوراه يف مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية، جامعة إيست، اململكة املتحدة ،

 جامعة الكويت.
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 املقدمة واإلطار النظري :

يعرف اصطالحا ابلنزاهة ، وجوهري اترخييا ميكن اجلزم أبن التقاليد اجلامعية الرصينة تقوم على مبدأ أساسي

مسؤولة عن إشاعة  -كمنظمة اجتماعية أخالقية  -يقصد هبا أن اجلامعة  ، اليتAcademic Integrity، كادمييةاأل

  كادمييةاألعليها احلفاظ على املعايري  وأن، والبعد عن القيم السلبية كالغش والتحايل، اإلجيابية كقيم العدالة واحلق القيم

 هي مييةكاداأل( أن فلسفة احلياة Brintnall, 2339وهبذا الصدد يرى ). األكادميي كالصدق والدقة يف البحث والنشر

 كادمييةاألخيل بواجبات وظيفته  ومل، ما دام مؤهال لذلك، أن عضو هيئة التدريس يسعى حثيثا للبحث عن احلقيقة

هذا اإلطار األخالقي للجامعة ال شك أوجب على مجيع العاملني فيها  إن مثل. بصرف النظر عن معتقداته الشخصية

 Code of يرضخوا طواعية مليثاق شرف أن، ة على خمتلف املستوايتواملنتسبني إليها من الطلب، األساتذة وغريهم من

Ethic إن كانت هذه التعامالت بني العاملني أنفسهم كاألساتذة أو بني الطلبة، تعامالهتم مهين أخالقي يف مجيع 

ملؤسسات واهتماما ابلغا على مستوى ا تطورا ملموسا كادمييةاأللقد شهد مفهوم النزاهة . أنفسهم أو بني اجلميع

 أصبح لدى غالبية اجلامعات واملعاهد التعليمية ميثاق شرف 1813إنه منذ عام  حبيث ؛يف معظم دول العامل كادمييةاأل

 Fredenbergerيقرر كل من ). . (Wikipedia, 2310)يلتزم به أعضاء هيئة التدريس والطلبة على السواء، مهين

2332, Schnake, Dumlerكادمييةاأللقي اهتماما واسعا يف األوساط ، لى وجه العمومع ( أن السلوك األخالقي 

وأن عددا من الباحثني  ،أكادمييةلتزايد القلق من اخلروج على ما ميكن االتفاق عليه أنه أخالق مهنية أو  وغريها نتيجة

 أكادمييةة من مثل، املنظمات املهنية اليت طورت مواثيق أخالقي توصلوا إىل أن هناك دالئل على هذا االهتمام لدى بعض

 American Association of والرابطة األمريكية ألساتذة اجلامعات، Academy of Management اإلدارة
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University Professors  ،ومجعية علم النفس األمريكية American Psychological Association ،

هذه  مع مالحظة أن مجيع، عد السلوك األخالقيواجلامعات اليت وضعت مدوانت لقوا إضافة إىل العديد من الكليات

 األخالقية. املنظمات أو املؤسسات املهنية اختذت هنجا قانونيا حلماية مواثيقها

ذلك داخل قاعات الدرس أو  إن كان، وتؤكد التقاليد اجلامعية أمهية العالقة بني األستاذ اجلامعي وطلبته

اليت من ، أساتذة اجلامعات مبجموعة من القيم واألخالقيات املهنية اللوائح لزم هذه التقاليد وأحياانتخارجها، وعادة ما 

كاملقررات ،  التعليم والتعلم تنظم العالقات بني األستاذ وطلبته وبينه وبني اجلوانب األخرى املرتبطة بعملية شأهنا أن

ام األستاذ اجلامعي أبخالقيات املهنة وغريها. وعادة ما تكون درجة التز  وحمتوايهتا ومواعيد احملاضرات أو االمتحاانت

وكذلك حتقيق اجلامعة ألهدافها. ويف  وعلو مكانته وقدرته على التأثري اإلجيايب يف طلبته، كادمييةاألعلى رصانته  مؤشرا

 ، املعتمد من جملس جامعة الكويت إىل أنه " كان الناس وما زالوا(11: 2312) هذا الصدد يشري ميثاق العمل اجلامعي

ابعتبارهم ، املسؤوليات امللقاة على عاتقهم معون على ضرورة حتلي العلماء بعدد من اخلصال واآلداب نظرا جلسامةجي

عالقة  وملا كانت عالقة عضو هيئة التدريس ابجلامعة هي، العلم الذي هو التزام وأمانة ومحلة مشاعل نور، قدوة لغريهم

وعالقته ابجلامعة وهي املؤسسة اليت ينتمي إليها،  القته ابلبحث العلمي،وع، وعالقته بزمالئه، متشعبة: عالقته ابلطالب

أخالقية حتكم هذه  فإن كل عالقة من هذه العالقات املتشعبة حتتاج إىل وضع مبادئ، ينتمي إليه وعالقته ابجملتمع الذي

ون إليها، وميكن أن تصنف هذه مرتكزات يلتزم هبا املنتسب ومن املعلوم أن لكل مهنة من املهن املعروفة. العالقات "

والبعد ، والبعد السلوكي : البعد املعريف اخلاص ابملهنة،-كما تشري األدبيات   -هي ، رئيسية ثالثة املرتكزات إىل أبعاد

  األخالقي.
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ووصفها وحتليل عناصرها، وتبني  ( على أهنا ظاهرة اجتماعية ميكن مالحظتها (Professionوينظر إىل املهنة

 إمنائها أو احندارها، وهي تضم جمموعة من األفراد أعدوا إعدادا عاليا يف املختلفة اليت تؤثر فيها، وتعمل علىالعوامل 

فقد عرفت أبهنا " نظام املبادئ ، أخالقيات املهنة أما. مؤسسات تعليمية متخصصة ملمارسة األعباء اليت تفرضها عليهم

وتنامت تدرجييا  فلكل مهنة أخالقياهتا اليت تشكلت ؛للسلوك املهين القومياليت أصبحت معيارا  األخالقية وقواعد املمارسة

وقانونيا"، كما عزفت أبهنا: "جمموعة من املهام واألعمال  مع الزمن إىل أن مت االعرتاف هبا وأصبحت معتمدة أدبيا

لتدريب يف مؤسسات متخصصة " وا واملسؤوليات اليت يتطلب أداؤها امتالك كفاايت أدائية معينة تتطلب التعلم والوظائف

وتتطلب ممارسة أي مهنة مهارات فكرية وتقنية إلدارهتا . (28-29 :2339، )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

ممارستها وفق القواعد السلوكية  مث، هذه املهارات عن طريق الدراسة أو التدريب أو تراكم اخلربة أو عنها جمتمعة وتكتسب

ومن مث يصل يف هناية ، مدركا لتلك القواعد لتنفيذ أحكامها األخالقية بدقة حبيث يكون ممارسها؛ واملهنية اخلاصة هبا

األستاذ اجلامعي وبراعته يف هتيئة املناخ  ويالحظ أن التعليم اجلامعي حيدد فاعليته مهارة. إىل أداء املطلوب بكفاءة األمر

العالقات اليت  ابإلضافة إىل طبيعة، والتواصل اإلجيايب فيما بينه وبينهم ،العقلية لدى طالبه وتنمية اإلاثرة، التدريسي للتعلم

وشحذ مهمهم يف سبيل التحصيل العلمي املتميز، وهو  قد تساعد يف استثارة دافعيتهم وبذل قصارى ما لديهم من قدرات

فقت دراسة )احلكمي، وات (.2333ومدى إجيابية تفاعلهم )اخلثيلة، ، على مستوى عطائهم - بدوره -ما سوف ينعكس

( ودراسة سالمة 1880( ودراسة زيتون )1882السهالوي ) (، ودراسة1881( مع دراسة كل من سليمان )2332

 (Fairchild & Selley, 1881) ودراسة (Lily, 1881) ( ودراسة1880ودراسة الشامي ) (1882وفالح )

وهي: مدى احرتامه ، يف تقوميه من قبل طالبه عدوتسا، على عدد من اخلصائص اليت جيب توافرها لألستاذ اجلامعي
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التفكري املنطقي  كادمييا، مدى متكنه من املادة الدراسية اليت يقدمها، مدى اهتمامه بتنميةأ رشادهمإللطالب بتوجيههم و 

ى مد، مدى محاسته للتدريس، لتوصيل املعلومة لطالبه مدى اتباعه ألسلوب التدريس الشائق، واالبتكار لدى طالبه

 مدى بشاشته ومرحه وثقته بنفسه.، طالبه تواصله الفعال مع

اجلامعي أن يلتزم هبا يف عالقاته مبن  وان كانت تلك تعترب أهم اخلصال أو اخلصائص اليت جيب على األستاذ

 أكثرتكشف عن ميل حنو السلبية  -كما تشري بعض الدراسات   -العالقات  فإن تلك، يتعامل معهم من طلبة وسواهم

. يتمتع بقدر وافر من احلرية والدعم وذلك حلساسية موقف األستاذ اجلامعي كقدوة أو منوذج، جيب أن تكون عليه امم

 اليت تناولت األخالق، إىل بعض الشواهد اليت أوردهتا بعض الدراسات امليدانية (98: 2311وهبذا الصدد تشري البلوي )

  بعض من هذه الشواهد:وميكن هنا اإلشارة إىل، املهنية لألستاذ اجلامعي

 تقييم الطلبة. قيام بعض األساتذة مبمارسات تعرب عن ضعف األمانة العلمية يف -

 بوجهات نظر األساتذة . ضعف تقبل وجهات نظر الطلبة يف القاعات التدريسية واالكتفاء -

 املخصصة ملراجعة الطلبة. القصور لدى األساتذة اجلامعيني يف االلتزام ابلساعات املكتبية -

 شخصية. منح بعض األساتذة بعض الطلبة درجات ال يستحقوهنا ملنافع -

  استعمال موارد اجلامعة وجتهيزاهتا ألغراض شخصية. -

 قيامهم بتدريس مواد غري متمكنني منها. -
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 الدراسات السابقة:

، توى البحثيملهنتهم وذلك على املس كادمييةاأل وعلى الرغم من أمهية رصد التزام أساتذة اجلامعات ابألخالقيات

توصل كل من  اجملال تبدو قليلة نسبيا، حىت الدراسات األجنبية منها، فعلى سبيل املثال: فإن الدراسات اجلادة يف هذا

(Morgan & Korschgen, 2330إىل أنه منذ احملاوالت البحثية ) األوىل اليت قام هبا (Tabachnick et al.,  

مت إجراء القليل من Keith- Spiegel et al., 1880) ذلك )وك(Keith- Spiegel, 1881)  وكذلك (1881

لقد جتاهلت . التصورات تصورات الطلبة اجلامعيني حول السلوك األخالقي ألساتذهتم ونتائج هذه األحباث اليت تناولت

ذلك جتاهلت ك،  األخالقي بعض اجلوانب املنهجية البحثية املهمة الدراسات القليلة اليت تناولت تصورات الطلبة للسلوك

 أما. الصدق والثبات إضافة إىل التحقق من، املتعلقة ببناء األدوات املستخدمة لتقييم هذه التصورات بعض األبعاد

(Schnake et al., 2332) املستخدمة يف قياس تصورات الطلبة عن السلوك  فقد ركزوا على حتسني األدوات ؛

النتائج املتحصلة  متغريات جديدة لتحقيق درجة كافية من الصدق يفطريق إضافة بنود جديدة و  األخالقي ألساتذهتم عن

حمل شك وخالف يف متكنها ، الدراسات وهي االستبانة وغالبا ما تكون األدوات املستخدمة يف مثل هذه. من الدراسة

يبون عن بنود جي وهم، فالطلبة وهم العينة املستهدفة يف املعتاد، يصعب توقع املوضوعية منهم من أن تكون حمايدة،

يف  -أن درجة رضا الطالب عن أستاذه ، العمل األكادميي االستبانة أو عباراهتا، وكما نالحظ من خرباتنا امليدانية يف

 حيكمها اعتبار التقدير املتوقع احلصول عليه يف االمتحان النهائي. -األغلب األعم

يف نزاهة األخالق  ككدرجة من التش إىل أن بعض الباحثني يف املوضوع ذاته توصلوا (Leo, 2332) ويعتقد

 حني توصل آخرون إىل أنه من الصعوبة مبكان وضع توقعات موحدة لسلوك يف، العامة ألساتذة الكليات أو اجلامعات
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والتدريب املهين ودرجة االستقالل  وذلك لتنوع اخللفيات اليت يتأثر هبا هذا السلوك مثل: التعليم، أساتذة اجلامعات

 (Zighbe) 2331 أيضا، أن دراسة حديثة نسبيا قامت هبا مؤسسة (Leo, 2332ريها، ويضيف )الشخصي وغ

رسون مواضيع تتعلق يدعندما  من طلبة السنوات النهائية اجلامعية يؤكدون أن أساتذهتم % 12توصلت إىل أن  الدولية،

 وبني ما ال ميكن اعتباره أخالقيا يف سلوك هنائي بني ما ميكن اعتباره أخالقيا ابألخالق يوضحون هلم أنه ال يوجد فاصل

، تقدير الباحثني يبدو أن هذا استنتاج منطقي ويف. يعتمد على قيم األفراد وثقافة اجملتمع -ابلضرورة  -ألن ذلك  ؛البشر

ام وق التقى إحدى طالباته يف مكتبه، جامعيا يف جامعة ما يف بلد عريب أو إسالمي فعلى سبيل املثال: لو أن أستاذا

ذلك أبنه سلوك غري أخالقي من قبل الزمالء  فقد يفسر، إبغالق الباب عليه معها، ليتداوال يف شأن من شؤون الدراسة

 كما يالحظ كل من. يعترب غري أخالقي لو حدث يف جامعة بريطانية أو أمريكية إال أن ذلك السلوك ال، أو الطلبة

(Zabihollah, et, al. 2332) اجلامعة وطلبتها فيما خيص املناخ  ل على أن تصورات أساتذةأن هناك بعض الدالئ

 كيد هذا االستنتاج قامت جامعة مدوسرتنأاإلجيابية احمليطة هبم، ولت ثر ببعض املتغرياتأقد تت، األخالقي

Midwestern State University  عبارات على  130استبانة مكونة من  بتطبيق، يف الوالايت املتحدة األمريكية

،  اجلامعة أن املناخ األخالقي اإلجيايب ضروري الستفادة الطلبة من برامج، النتائج وقد بينت، من األساتذة والطلبة عينة

تساعد الطلبة على االستمرار يف ، اإلجيايب كذلك فإن العالقة اليومية بني الطلبة واألساتذة املبنية على التفاعل

  احلصول على درجاهتم العلمية.يؤهلهم إلمتام  مما ؛التخصصات اليت اختاروها

اخللقية بني األستاذ والطالب اجلامعي  ومما جيدر ذكره أن بعض الدراسات ركزت على جوانب حمددة من العالقة

اليت اهتمت بتعرف املالمح اخللقية لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر  (Kuther, 2330: 100 – 193) من مثل دراسة



 د. حممد املسيليم، د. وفاء الياسني

976 

ثري الكحول ابلتدريس وهو حتت أت أن من أهم هذه املالمح أن ال يقوم األستاذ اجلامعي، وجاءت نتائج الدراسة طلبته،

 وأن ال يتسامح حنو عمليات الغش أو االحتيال .، حتقريهم أو إفشاء أسرارهم وأن عليه احرتام طلبته وعدم، أو املخدرات

يئة التدريس يف أعضاء ه فقد استهدفت دراستهما درجة إدراك (Robie & Keeping, 2332) أما

ممارسات األستاذ اجلامعي غري األخالقية يف عملية التدريس  كثرأل ختصصات إدارة األعمال ببعض اجلامعات الكندية

عالقات غري شرعية مع طالبه يعترب  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن انغماس األستاذ اجلامعي يف. البكالوريوس ملرحلة

 مث عدم اعرتافه ابملسامهات اجلادة اليت يقوم، للطلبة الذين يعارضونه يف آرائه جات متدنيةال أخالقيا متاما، كذلك منح در 

تكشف عن أن  ((Robie & Keeping, 2332 ويف تقدير الباحثني أن نتائج دراسة. هبا الطلبة املتعلقة ابألحباث

مهما اختلفت اجملتمعات البشرية من  جيب أن يتحلى هبا األستاذ اجلامعي هناك خطوطا محراء يف مسألة األخالق اليت

الطلبة على آرائهم اليت تعارض آراء  فال ميكن قبول العالقات غري الشرعية مثال أو معاقبة، قيم االنفتاح أو االنغالق حيث

 Ozcan et). اجملتمع الذي توجد به. ويف دراسة مشاهبة قام هبا كل من ) بغض النظر عن نوع اجلامعة أو، أساتذهتم

al., 2310 حيث طبقت أداة  ؛هيئة التدريس حول تصورات الطلبة اجلامعيني يف تركيا للسلوكيات األخالقية ألعضاء

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج ، ميثلون عددا من اجلامعات الرتكية طالبا وطالبة، 1022 الدراسة على عينة مكونة من

وال يراعون الطلبة الذين ، املهنة يئة التدريس ال يلتزمون أبخالقياتيعتقدون أن أعضاء ه -بوجه عام  -الطلبة  التالية: إن

ميارسون  -بوجه عام  -وأن أعضاء هيئة التدريس ، يقدمونه من حمتوى دراسي وذلك فيما، يواجهون صعوابت يف التعلم

الشرح أو بعض العبارات اإلابحية يف أثناء  من مثل: استخدام Sexual Harassment صورا من التحرش اجلنسي

 االجتماع هبن على انفراد. اءأثنتعمد ملس الطالبات يف 
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األخالقيات املهنية لألستاذ  ( فقد ذهبت يف دراستها منحى آخر من خالل معرفة2313أما )السعدية، 

 ومن مث حتديد مسؤولية اجلامعات عن كيفية تطبيق املعيار اخللقي ،كادمييةاألاجلامعي ومدى انعكاسها على املؤسسة 

اجلامعات العربية إىل أتسيس ميثاق  من أمهها: دعوة، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من املقرتحات، املهنية للكفاية

اجلامعات  وكذلك قيام، لألستاذ اجلامعي كادمييةاأليلزم هذا امليثاق توفري احلرية  أخالقي يلتزم به أعضاء اهليئة التدريسية،

( 2311وتناولت )البلوي، . أعضاء هيئة التدريس مارسات اخلاطئة اليت يقوم هبابوضع قوانني وأنظمة حتد من امل

أن اإلسالم مل  ضوء الشريعة اإلسالمية ومدى التزام أساتذة جامعة تبوك وطلبتها هبا، وبينت أخالقيات العمل اجلامعي يف

لب التحلي ابألخالق اإلسالمية أبعد من ذلك فط منا ذهب إىلإو ، يقف عند املطالبة ابلعمل ونبذ البطالة والكسل

كشفت عنه النتائج  ومما، وهنى عن األخالق السلبية السيئة اليت تعوق تنمية اجملتمع وتقدمه اإلجيابية عند ممارسة العمل،

ن كانت أعلى وإ، عالية -على العموم  -أبخالقيات املهنة كانت  أيضا، أن درجة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلبة

االلتزام أبخالقيات املهنة  ويعود ذلك إىل أن األساتذة ميارسون العمل ولديهم اعتقاد أبن، منها لدى الطلبة اتذةلدى األس

  أمر أساسي.

اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة  لألستاذ كادمييةاأل( األخالقيات 2331وتناول كل من )احلوراين وطناش، 

 ( فقرة موزعة على تسعة أبعاد83استبانة مكونة من ) الدراسة مت تطويرهدف  ولتحقيق، التدريس يف اجلامعة األردنية

وطرائقها، وتعامله مع املواضيع ذات  وكفايته يف عملية التدريس، هي: كفاية األستاذ اجلامعي يف احملتوى الدراسي

 قات الثنائية بني األستاذوالعال، وتنمية التفكري العلمي واالستقاللية لدى الطالب احلساسية اخلاصة يف قاعة التدريس،

واحرتام اجلامعة وتعليماهتا. ، الطالب واألمانة واملوثوقية، واحرتام الزمالء، والتقييم الصحيح ألداء، اجلامعي والطالب
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عدم احرتام  ومتحورت حول قضااي:، أمناط السلوك الالأخالقي أكثرمتثل  ( سلوكا12وتوصلت الدراسة إىل وجود )

 ؛التصرف أو عدم مراعاة اآلداب العامة وعدم اللباقة أو سوء ؛هم ووجهات نظرهم وخلفياهتم الثقافيةوتقدير آرائ الطلبة

 والتعامالت املالية مع الطلبة أو مع ذويهم أو قبول اهلدااي ؛الغرامية مع الطلبة والعالقات ؛واستغالل اجلامعة أو الطلبة

وعدم التقييم  ؛جو الزمالة أو اإلساءة للزمالء وعدم احملافظة على ؛وعدم مراعاة خصوصية الطلبة واحملافظة عليها ؛منهم

 وعدم احرتام تعليمات اجلامعة أو إيذاء الطلبة.؛ الصحيح املستند إىل أداء الطالب

أعضاء هيئة التدريس يف بعض   ( إىل فحص تصوراتRobie & Kidwell, 2330وسعت دراسة كل من )

، األمريكية للسلوك األخالقي والالأخالقي يف عملية التدريس اجلامعي تحدةكليات إدارة األعمال يف الوالايت امل

( فقرة 00الدراسة استبانة مكونة من ) واستخدمت يف، عضوا من أعضاء هيئة التدريس 903عينة الدراسة من  وتكونت

مهم على هذه وقد طلب من املشاركني أن يبينوا حك، ذا مضمون خلقي تتناول كل منها سلوكا لألستاذ اجلامعي

استجاابت املشاركني ابعتبارمها ال  وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك سلوكني حصال على أعلى نسبة مئوية من العبارات.

متدنية  ( من املشاركني على السلوك املتضمن يف فقرة "مينح عالمات% 8001) أخالقيني متاما. وقد أطلق هذا احلكم

من املشاركني على السلوك املتضمن يف فقرة "  (% 8101هذا احلكم ) بينما أصدر، للطلبة الذين يعارضون وجهة نظره "

توصلت  وقد. طالب /طالبة من اجلنس اآلخر مسجل معه يف إحدى مواده الدراسية " ينغمس يف عالقات جنسية مع

من أعضاء هيئة التدريس فاإلانث ، واستجاابت املشاركني الدراسة أيضا إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس

حيرتم أو ال  ال هي: خلقية متاما، وهذه املمارسات املمارسات املتضمنة يف بعض الفقرات كانت ال ميال للحكم أبن أكثر

التوجهات الفكرية والنظرايت ما عدا تلك اليت يفضلها  وينتقد مجيع ؛يقدر وجهات نظر الطلبة يف قاعة التدريس
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العمر  ووجدت أيضا عالقة ذات داللة إحصائية بني. ادة الدراسية للطلبة الرايضينيامل ويقلل متطلبات ؛شخصيا

للحكم أبن املمارسات املتضمنة يف بعض  ميال أكثرسنا من أعضاء هيئة التدريس  كربفاأل، واستجاابت املشاركني

 ؛الدراسية غري معلنة يف خطة املادةاملمارسات هي تقييم الطلبة استنادا إىل معايري  خلقية متاما، وهذه الفقرات كانت ال

؛ الهتماماته البحثية على حساب اخلربات الرتبوية للطلبة ويعطي األولوية ؛ويقوم ابلتدريس من غري حتضري سابق ومناسب

 مذكرات الفصل الدراسي ويستعمل ؛كادمييةاألألعمال استشارية خارج األوقات املخصصة لواجباته  وحيافظ على تفرغه

 ضريه للمادة الدراسية بال حتديث.السابق وحت

وال   (Robie & Kidwell.,2310) ويالحظ الباحثان األمهية النسبية للنتائج املتحصلة من دراسة كل من

 Ozcan et)  أو دراسة (Robie & Keeping, 2332) كدراسة كدت نتائج دراسات سابقةأسيما تلك اليت 

al.,2310)  ،األخالقيات املهنية  كيدا ألمهيةمن الذكور أت أكثرعضاء هيئة التدريس التوصل إىل أن اإلانث من أ كذلك

 للمرأة بوجه عام. وقد يعود ذلك إىل الطبيعة املتحفظة، يف العمل اجلامعي

 التعقيب على الدراسات السابقة:

القيات التدريس يف الكليات اجلامعية ألخ ركزت معظم الدراسات السابقة على قياس درجة التزام أعضاء هيئة -1

، االستباانت وتطبيقها على عينات من الطلبة وابستخدام منهج علمي متشابه وهي، املهنة ابستخدام أدوات متشاهبة

 (Ozcan et al., 2310). و (Kuther, 2330) و (Leo, 2332) ذلك واضحا يف دراسات كل من: ووجدان

 الدراسات احلديثة يف املوضوع ذاته بدراسات ظموغريهم، ويعود السبب يف ذلك من وجهة نظر الباحثني إىل أتثر مع

(Tabachnick et al., 1880) و(Keith- Spiegel, 1881) ،.الذين اعتربوا روادا لدراسات أخالقيات املهنة  
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للتحقق من ، أعضاء هيئة التدريس حيث استخدمت عينات من ؛هناك بعض الدراسات اتبعت منحى آخر -2

 . (Robie & Keeping, 2332)  و (Zabihollah et al.2331) كدراسة:،  درجة االلتزام أبخالقيات املهنة

وأن الطلبة غري ، يلتزمون أبخالقيات املهنة كشفت معظم نتائج الدراسات السابقة عن أن أساتذة اجلامعات ال -0

الطلبة  احرتام إىل عدم التزام األساتذة يف بعض القيم األخالقية بعينها، من مثل عدم راضني عن ذلك، وتوصلت النتائج

 والتحرش اجلنسي. والتسامح يف عمليات الغش واالحتيال مع بعض الطلبة،، وحتقريهم

 التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:

أهنا تركز على تقييم الطلبة اللتزام  تتشابه الدراسة احلالية مع ما سبقها من دراسات يف املوضوع نفسه يف

 وختتلف عن سابقاهتا يف جمتمع الدراسة وعينتها وحدودها الزمنية وأسلوب ،كادمييةاألألخالقيات املهنية و أساتذهتم اب

 معاجلتها اإلحصائية.

 :كادمييةاألالتعريف اإلجرائي لألخالقيات املهنية و 

يري األخالقية القواعد واألسس واملعا أبهنا تلك -كمصطلح   - كادمييةاأليعرف الباحثان األخالقيات املهنية و 

ذلك  وما يرتتب على، عالقاته املتشعبة مع اجلامعة والكلية والقسم العلمي والطلبة اليت حتكم عمل األستاذ اجلامعي يف

تضمن قيام األستاذ اجلامعي ابلسلوك احلسن يف  وهي جمموع املبادئ والضوابط اليت. من التزامات الئحية أو قانونية

 قدوة لغريه . موقف معني بذاته مما جيعله

 

 



 األخالق املهنية يف اجملال األكادميي من وجهة نظر طلبة السنوات النهائية يف كلية الرتبية...

922 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يسودها االحرتام املتبادل والتزام كال  ال ميكن االختالف على أن العالقة بني األستاذ اجلامعي وطالبه جيب أن

، هلطلبت وان درجة التزام األستاذ اجلامعي أبخالقيات املهنة تعترب أمنوذجا. هذه العالقة الطرفني ابألسس واملعايري اليت حتكم

فكم من األفراد الناجحني يردون ما حققوه من جناح  ميكن أن ميتد أتثريه على مستقبلهم املهين واألخالقي طوال حياهتم،

تواجه احلياة  إال أن واقع احلال وما نرصده من مالحظات سلبية. مراحل تعليمهم املختلفة واجناز ألثر أساتذهتم يف

واألجنبية من وجود خلل يف أخالقيات بعض أساتذة اجلامعات  الدراسات العربيةاجلامعية يف بعض جوانبها، وما تناولته 

الرتبية يف جامعة الكويت  أن نتحقق ابلبحث عن مدى التزام أساتذة كلية -وحنن منارس دوران األكادميي  -أضحى حراي

أبزمة ؟ وهل ما نشهده من  متر كادمييةاألاألخالق املهنية و  وذلك جيعلنا نتساءل حتديدا، هل، أبخالقيات املهنة

الطالبية كاالنتخاابت مثال  على طلبتنا يف أثناء احملاضرات أو يف أوقات االمتحاانت أو خالل األنشطة مالحظات سلبية

الدراسة تعرف آراء طلبة كلية الرتبية يف جامعة الكويت من  هو نتيجة لغياب القدوة اجلامعية ؟ لذلك حتاول هذه -

 لسؤالني الرئيسني التاليني:ا خالل اإلجابة عن

ألساتذهتم من وجهة  كادمييةاألاملهنية و  ما تقييم طلبة السنوات النهائية يف كلية الرتبية جبامعة الكويت لألخالق -1

 نظرهم؟

  التخصص( -هل هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغريي )اجلنس  -2
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 أهمية الدراسة:

مؤشرا ميكن االستفادة منه للحكم على  ام أساتذهتم أبخالقيات املهنةيعترب رصد آراء طلبة اجلامعة لدرجة التز 

 -جبانب ذلك -اجلامعات فقط مكاان ملنح اإلجازة للعبور لسوق العمل بل هي  درجة حتقيق اجلامعة ألهدافها، فليست

؛ ة أيضا للباحثني يف اجملال ذاتهالدراسة ذات أمهي وتعترب هذه. مكان لرتبية األفراد على االلتزام األخالقي واملواطنة الصاحلة

وهي . والطلبة ملزيد من الدراسات اليت ميكن أن تتناول حتليل العالقة بني األستاذ اجلامعي حيث إن نتائجها سوف متهد

 وطالبات كلية الرتبية جبامعة الكويت. أخريا أول دراسة يف موضوعها، يتم إعدادها على عينة من طلبة

 حدود الدراسة:

، ويعتربون يف السنوات النهائية يف  أكثرو  وحدة دراسية 13اسة ترصد آراء الطلبة والطالبات ممن اجتازوا هذه الدر 

أن  اختيار هذه الفئة من الطلبة لتوافر اخلربة لديهم يف عالقاهتم أبساتذة الكلية بعد وقد مت، كلية الرتبية جبامعة الكويت

رأي فيما يتعلق ابلتزام أساتذهتم أبخالقيات  وهم بذلك أقدر على إعطاء، ةيكونوا قد أهنوا ما يقارب نصف الفرتة اجلامعي

 الكلية. الرتبية دون سواها، فيعود إىل كون الباحثني عضوي هيئة تدريس يف هذه أما اختيار الباحثني لكلية، املهنة

 منهجية الدراسة:

صائص الظاهرة ووصف طبيعتها خ اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يقوم على أساس حتديد

 كما تتخذ،  مثل التجريد والتعميم، وتستند البحوث الوصفية إىل عدد من األسس ونوعية العالقة بني متغرياهتا وأسباهبا،

 Content Analysisوحتليل املضمون  النظري أو امليداين survey منها املسح، البحوث الوصفية أشكاال عديدة

 وغريها. وقد اعتمد استخدام هذا املنهج يف الدراسة احلالية على حماولة وصف النمو )التتبعية(ودراسة احلالة ودراسات 
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مبعايري أخالقيات املهنة وصوال إىل خصائصها  العالقة بني آراء الطلبة يف كلية الرتبية جبامعة الكويت ومدى التزام أساتذهتم

 مث ربط هذه العالقة ببعض املتغريات البحثية األخرى . ،تنحو إليه هذه العالقة وأسباهبا كتحديد االجتاه الذي

 أداة الدراسة وخطوات بنائها:

الذي مت جتريبه يف عدد من Keith- Spiegel   (1880) قام الباحثان بتطوير استبانة مستفيدين من مقياس

 & Ozcank)  سةودرا، Kuther2330  ودراسة، 2331 مثل دراسة )حوراين، طناش، الدراسات العربية واألجنبية

Balyer & servi, 2310) . :وقد مر بناء األداة ابخلطوات التالية 

االجتماعي واألكادميي يف  وآخرين من حيث مالءمته للواقع Keith- Spiegel (1880) دراسة مقياس  -1

ثل: األصلي من مثانية حماور استبعد الباحثان بعضها، من م وقد تكون املقياس )االستبانة(. جامعة الكويت

وحمور العالقات   ,Social relationship with students العالقات االجتماعية مع الطلبة، حمور

وقد ،  Sexual relationship with student and other facultyاجلنسية مع الطلبة والزمالء

 قام الباحثان ابستبعاد بعض منها، من أمثلة: عبارة 90  تضمنت االستبانة األصلية

  ي عن الغش الصريح يف االمتحاانت .التغاض -

 مواعدة الطلبة. -

 احتضان الطلبة ومالمستهم. -

 أان مثري جنسيا لك. -

 قبول دعوة الطلبة للحفالت اخلاصة. -
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أعضاء هيئة التدريس يف قسمي اإلدارة  على عدد من احملكمني من، عرضت االستبانة يف صورهتا املقرتحة -2

اليت  وذلك لالستئناس مبالحظاهتم، ؛ كلية الرتبية جبامعة الكويتالرتبوي يف والتخطيط الرتبوي وعلم النفس

 لبعض العبارات . كان من أمهها تعديل عناوين بعض احملاور واملراجعة اللغوية

على أربعة حماور، وهي: احملتوى  وقد تكونت من أربعني عبارة موزعة، إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية -0

 أثناءعملية التدريس وأساليبها، التعامل املباشر مع الطلبة يف ، لطلبته اذ اجلامعيالدراسي الذي يقدمه األست

 احملاضرة أو خارجها، األمانة والثقة.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

م برانمج احلزم اإلحصائية للعلو  قام الباحثان بتفريغ أداة الدراسة )االستبانة( وحتليلها وتطبيقها ابستخدام

وذلك ، واستخدمت االختبارات اإلحصائية، Statistical Package for the sciences (SPSS) االجتماعية

 اإلحصائية التالية: وعليه استخدمت األدوات. مقياس ليكرت اخلماسي هو مقياس ترتييب يرجع إىل أن

 النسب املئوية والتكرارات واملتوسط احلسايب. -1

  ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.(Cronbach' s Alpha اختبار الفا كرونباخ -2

 لدراسة العالقة بني متغريين جملموعتني. T- test اختبار -0

 صدق أداة الدراسة وثباتها:

كما قام ،  كلية الرتبية جبامعة الكويت للتحقق من صدق أداة الدراسة مت حتكيمها من قبل جمموعة من أساتذة

 حيث أخذ بعني ؛طالبا وطالبة 23 تكونت من، شوائية من خارج عينة الدراسةع الباحثان بتطبيقها على عينة استطالعية
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ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق  وعند حساب. االعتبار مالحظاهتم مجيعا يف الصياغة النهائية لعبارات االستبانة

الثبات بطريقة (، كما حسب أيضا 30899) بلغت Cronbach' s Alpha  الداخلي لألداة ككل ابستخدام معادلة

 (.1كل على حدة، وهو ما يبينه اجلدول )،  الداخلي حملاور األداة األربعة االتساق

 (4اجلدول )

 حماور األداة وعدد العبارات ومعامل الثبات لكل منها

 معامل الثبات عدد العبارات  احملاور
 30919 13 احملتوى الدراسي الذي يقدمه األستاذ اجلامعي لطلبته

 30839 13 دريس وأساليبهاعملية الت
 30829 13 التعامل املباشر مع الطلبة يف أتشاء احملاضرة أو خارجها

 30830 13 األمانة والثقة
 30899 23 مجيع احملاور

 عينة الدراسة:

، وهم أكثروحدة دراسية أو  13اجتازوا  اختريت عينة الدراسة عشوائيا من الطلبة والطالبات يف كلية الرتبية ممن

 (.2لية على النحو املوضح يف اجلدول )كالنهائية يف ال لذين يعتربون يف السنوات الدراسيةا

 (2اجلدول )

 جمتمع الدراسة وعينتها

 النسبة أفراد العينة  العدد اإلمجايل  اجلنس 
 1209 121 181 ذكور 
 1101 100 990 أانث
 2902 033 1392 اجملموع

 جامعة الكويت. -ؤون الطالبية يف كلية الرتبية املصدر: مكتب العميد املساعد للش
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 ( 3اجلدول )

 عدد أفراد العينة ونسبهم حبسب التخصص العلمي

 النسبة أانث النسبة  ذكور  التخصص 
 0009 92 2909 22 أديب 
 2902 11 1102 130 علمي 
 133 100 133 121 اجملموع

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

السنوات النهائية يف كلية الرتبية جبامعة الكويت  ونصه : ما تقييم طلبة، لقة ابإلجابة عن السؤال األولالنتائج املتع -أوال 

احلسابية  ألساتذهتم من وجهة نظرهم ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات (كادمييةاأللألخالق املهنية )

 ل.و احملور األ ى فقراتواالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة عل

 (1اجلدول )

 فقرات احملور األول:  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على

 احملتوى الدراسي الذي يقدمه األستاذ اجلامعي لطلبته

 الدرجة النسبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرات
 متوسطة 1000 10190 2009 راته الدراسية.ال يهتم بتحديث موضوعات مقر  -1
 منخفضة 1003 10190 2029 عالقة مبحتوى مقرره . يضيع وقت احملاضرة مبواضيع جانبية ليس هلا -2
 منخفضة 1003 10231 2021 مع الطلبة. ال يناقش نتائج البحوث العلمية املرتبطة مبقرراته -0
 منخفضة 909 10132 2033 يقوم بتدريس مقررات ليس هلا صلة بتخصصه. -2
 منخفضة 1002 10222 2012 مع الطلبة. ال يناقش نتائج البحوث العلمية املرتبطة مبقرراته -0
 منخفضة 1203 10203 2038 مبحتوى املقرر. يلزم طلبته بقراءات وأنشطة ليس هلا عالقة -9
 منخفضة 1003 10110 2030 ناء الشرح .ثت مل يغطها يف أاميتحن الطلبة مبوضوع -1
 منخفضة 1102 10398 2032 الدراسية املعتمدة من القسم. بتقدمي حمتوى دراسي مطابق للخطة ال يلتزم -9
 منخفضة 1303 10132 2033 يقوم بتدريس مقررات ليس هلا صلة بتخصصه. -8

 منخفضة 909 10311 1081 يقوم بتدريس موضوعات غري متمكن علميا منها. -13
 منخفضة 1202 10102 2013 املعدل 
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لفقرات احملور األول مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا  يوضح اجلدول السابق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

موضوعات  ال يهتم بتحديث " وهي، نالحظ أن فقرة واحدة حصلت على درجة متوسط حيث ؛ملتوسطاهتا احلسابية

( 2013وقد بلغ املعدل الكلي للمتوسطات ). نخفضةم يف حني جاءت ابقي املتوسطات بدرجات، مقرراته الدراسية "

وطالبات الصفوف النهائية  ونالحظ من استعراضنا لنتائج هذا احملور، أن أفراد العينة من طلبة. منخفضة وهو أيضا بدرجة

الذي يقدمه  ،ابألخالقيات املهنية املتعلقة ابحملتوى الدراسي -عام  بوجه –يرون أن أساتذهتم ملتزمون ، يف كلية الرتبية

كما بينا. ويرى ،  فقرة واحدة ما عدا، وأن غالبية استجاابهتم جاءت متوسطاهتا منخفضة. اجلامعي لطلبته األستاذ

يوافقون على أن أساتذهتم يقومون بتدريس موضوعات غري متمكنني  أن معظم الطلبة ال -على سبيل املثال  -الباحثان 

وال يقومون بتدريس مقررات ليس هلا  راءات وأنشطة ليس هلا عالقة مبحتوى املقرر،علميا، وأهنم ال يلزمون طلبتهم ق منها

 هو املرونة اليت يتحلى هبا أساتذة الكلية، عدم موافقة الطلبة على هذه العبارات وقد يكون السبب يف. صلة بتخصصاهتم

الطلبة وعدم تقدمي حمتوى دراسي صعب أو  واملرونة يقصد هبا مراعاة، بوجه عام، فيما يقدمونه من حمتوى دراسي لطلبتهم

النتيجة مع  كليات التخصص ككلية العلوم أو كلية العلوم االجتماعية مثال. وتتفق هذه معقد مقارنة مع ما يدرسونه يف

الدالئل على أن تصورات أساتذة اجلامعة  من أن هناك بعض (Szendi & Zabihollah, 2331) ما توصل إليه

أن بعض ، النتائج تتأثر ببعض املتغريات اإلجيابية احمليطة هبم. ونالحظ أيضا من -األخالقي  املناخ فيما خيص -وطلبتها 

(، ومنها عدم موافقة الطلبة يف  2جلميعها استمر يف حدود ) العبارات حصلت على درجة رفض أقل، وان كان الوسيط

وقد يعود السبب يف ذلك  كتساب شعبية بني الطلبة،أن أساتذهتم يقللون من حمتوى مقرراهتم لغرض ا  على، كلية الرتبية

متسعا نسبيا، مث ينفذون منه ما أمكنهم ذلك تبعا لظروف الوقت  إىل أن معظم أساتذة الكلية يقدمون حمتوى دراسيا
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. قلدوما يف احملتوى الدراسي األ الفصل الدراسي الواحد، وهذا يتناسب حتما مع توقعات الطلبة الذين يرغبون املتاح يف

أو  أساتذهتم يعارضون النتائج والنظرايت العلمية اليت تتعارض مع وجهة نظرهم كذلك جند أن الطلبة ال يوافقون على أن

حول  (Robie & Keeping, 2332) وقد تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من، معتقداهتم يف أثناء الشرح

 وميكن. نها، منح درجات متدنية للطلبة الذين يعارضونه يف آرائهوم، األخالقية ممارسات األستاذ اجلامعي غري أكثر

ما أسلفناه حول مرونة أساتذة الكلية بوجه  أيضا إىل، تفسري هذه النتيجة جزئيا يف غموض كنه العبارة لدى معظم الطلبة

 عام.

 (5اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على

 رات احملور الثاين : عملية التدريس وأساليبهافق

 الدرجة النسبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرات
 متوسطة 2901 10201 2092 ال يعيد أوراق االمتحاانت للطلبة بعد تصحيحها. -1
 منخفضة 1902 10210 2023 تعلمهم بشكل مباشر. يستخدم أساليب يف تقييم حتصيل الطلبة، ال تقيس -2
 منخفضة 1809 10200 2008 يعتمد أسلوب تدريس تقليدي ال جيدد فيه. -0
 منخفضة 2102 10001 2009 بني الطلبة. يستعمل أساليب تدريس ال تراعي الفروق الفردية -2
 منخفضة 2203 10003 2002 شخصية. يتحيز لبعض الطلبة يف أتشاء احملاضرات ألسباب -0
 منخفضة 1903 10121 2029 .ن تعديالتو د قدمية مت استخدامها سابقايستخدم مناذج أسئلة  -9
 منخفضة 1001 10119 2021 موضوعات املقرر ليتمكنوا من استيعاهبا. ال يوضح للطلبة الطريقة املناسبة للتعامل مع -1
 منخفضة 1903 10209 2020 الشرح . يقلل من أمهية تعقيبات الطلبة وأسئلتهم يف أثناء -9
 منخفضة 1102 10118 2021 احملاضرة . قوم ابلتدريس من غري حتضري مناسب ملوضوعي -8

 منخفضة 1003 10389 2032 ال يهتم ابنضباط الطلبة يف أثناء احملاضرة . -13
 منخفضة 19089 10220 2001 املعدل 

ين مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا احملور الثا يوضح اجلدول السابق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات

وهي " ال يعيد أوراق االمتحاانت ، فقرة واحدة حصلت على درجة متوسط حيث نالحظ أن  ؛ملتوسطاهتا احلسابية
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املعدل الكلي للمتوسطات  وقد بلغ. يف حني جاءت ابقي املتوسطات بدرجات منخفضة. بعد تصحيحها" للطلبة

يرون أن ، استعراضنا لنتائج هذا احملور، أن غالبية أفراد العينة من، حظونال. (، وهو أيضا بدرجة منخفضة2001)

غالبية استجاابهتم جاءت  ملتزمون بوجه عام ابألخالقيات املهنية املتعلقة بعملية التدريس وأساليبها، وأن أساتذهتم

: أن الطلبة ال يوافقون على أن -على سبيل املثال  -ويرى الباحثان  كما بينا.،  ما عدا فقرة واحدة، متوسطاهتا منخفضة

اليت حتقق ، اللوائح اجلامعية مما يعين أن األساتذة يطبقون، يهتمون ابنضباط الطلبة يف أثناء احملاضرات أساتذهتم ال

( من أن على 2313وتتفق هذه النتيجة مع دعوة )السعدية، ، والغياب ومنها الئحة احلضور، االنضباط داخل الصفوف

وقد يكون هذا متحققا فعليا ، التدريس ية وضع أنظمة وقوانني حتد من املمارسات اخلاطئة ألعضاء هيئاتالعرب اجلامعات

 وأن الطلبة ال يوافقون على أن أساتذهتم يتحيزون لبعض الطلبة ألسباب. التطبيق يف كثري من جامعاتنا لكن املشكل يف

هذه النتيجة أيضا مع عدم موافقة  وتتفق، ادل مع طلبتهمشخصية " مبعىن أن األساتذة يلتزمون أخالقيا ابلتعامل الع

 مما يعين أن الطلبة يستشعرون أن ؛ال تراعي الفروق الفردية بني الطلبة الطلبة على عبارة: يستعمل أساليب تدريس

حبيث يتحقق االستيعاب جلميع  ؛تدريسهم أساتذهتم يف أثناء الشرح يراعون مستوايت الطلبة وينوعون من طرائق

  مستوايت الطلبة.

من أمهية تعقيبات الطلبة وأسئلتهم يف  أن الطلبة ال يوافقون على أن أساتذهتم يقللون، ونالحظ أيضا من النتائج

يكون هذا  وقد، يلتزمون ما متليه عليهم أخالقيات املهنة من احرتام لوجهات نظر الطلبة مبعىن أن األساتذة ؛أثناء الشرح

 -من حيث الوقت  -الدراسية يف كلية الرتبية  ألن املساحة اليت تتيحها املقررات ؛ثصحيحا من وجهة نظر الباح

 توصل إليه وتتعارض هذه النتيجة مع ما، أساتذهتم ابلتعليق أو التعقيب أو طرح األسئلة تسمح للطلبة التداخل مع
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(Kuther, 2330)  ه وعدم حتقريهم أو إفشاء أسرارهماحرتام طلبت حول املالمح اخللقية لألستاذ اجلامعي من أن عليه .

التقومي اليت تعترب  ويعود ذلك إىل تنوع أساليب، أساتذهتم يستخدمون أساليب مناسبة يف تقييمهم ويعتقد الطلبة أيضا أن

يعتمد أوهلما على ، التقومي الكلية تنقسم إىل جزأين رئيسيني فدرجة، متطلبا ألي مقرر من املقررات املهنية يف الكلية

وحيصل على  أما اثنيهما فيعتمد على االختبارات التحريرية، من الدرجة % 93 ونصيبه ، الصفية واجبات واألنشطةال

االمتحاانت للطلبة بعد تصحيحها " وان كان تقدير  أما فيما يتعلق بعبارة " ال يعيد أوراق. من الدرجة الكلية % 23

درجة موافقة  ( فإهنا العبارة الوحيدة اليت حصلت على2يساوي ) حيث كان الوسيط ؛املوافقة الطلبة ظل يف مستوى عدم

ما إمن الطلبة يوافقون عليها إما بدرجة كبرية جدا و  لث العينةثحيث ما يقارب  ؛مقبولة نسبيا مقارنة مع ابقي العبارات

 ؛بشكل جزئي ية الرتبيةنظر الباحثني تشكل هذه النتيجة انتقاصا لألخالق املهنية ألساتذة كل ومن وجهة، بدرجة كبرية

  وان ظل استنتاجا له اعتبار خاص.، أي ال ميكن تعميمه

 ( 6اجلدول ) 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة

 على فقرات احملور الثالث:

 التعامل املباشر مع الطلبة يف أثناء احملاضرة أو خارجها

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

حنراف اال
 املعياري

 الدرجة النسبة

 متوسطة 1101 10289 2028 فظ. يتعامل مع الطالب املتأخر عن احملاضرة أبسلوب -1
مثل )اجلنس أو الدين أو املرتبة  يف تعامله مع الطلبة انطالقا من أبعاد معينة يتحيز -2

 االجتماعية (.
 منخفضة 1802 10019 2020

 منخفضة 1202 10189 2018 فكار املغايرة آلرائه وأفكاره .األ للطلبة كطرحال يتيح جوا يتسم ابحلرية األكادميية  -0
 منخفضة 1903 10290 2010 ال يهمه التواصل مع الطلبة ويتعاىل عليهم. -2
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 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

حنراف اال
 املعياري

 الدرجة النسبة

 منخفضة 1000 10039 2010 واالجتماعية للطلبة. يطرح موضوعات ال حترتم اخللفيات الثقافية -0
 منخفضة 1200 10230 2039 لشعورهم. راعاةيسخر من بعض الطلبة أمام زمالئهم دون م -9
 منخفضة 1209 10292 2031 قاعة الدراسة. ال يساوي بني طلبته يف سهولة التواصل معه خارج -1
 منخفضة 1209 10181 2030 الواجبات والبحوث ويقلل من شأهنا. ال يعرتف ابملسامهات اجلادة للطلبة على مستوى -9
 منخفضة 803 10380 1099 مقابل.يستغل طلبته يف أحباثه اخلاصة دون  -8

 منخفضة 201 30899 1008 يقوم ابلتدريس اخلصوصي لطلبته مقابل أجر. -13
 منخفضة 1009 10390 2039 املعدل

لفقرات احملور الثالث مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا  يوضح اجلدول السابق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

األوىل فقد  نالحظ أن مجيع الفقرات حصلت متوسطاهتا على درجة منخفضة ما عدا الفقرة حيث ؛ملتوسطاهتا احلسابية

، ونالحظ. (، وهو أيضا بدرجة منخفضة2339) وقد بلغ املعدل الكلي للمتوسطات. جاء متوسطها بدرجة متوسطة

املهنية املتعلقة ابلتعامل  ابألخالقياتاحملور، أن أفراد العينة يرون أن أساتذهتم ملتزمون بوجه عام  من استعراضنا لنتائج هذا

ويتبني من النتائج أن . غالبية استجاابهتم جاءت متوسطاهتا منخفضة املباشر مع الطلبة يف أثناء احملاضرة أو خارجها، وأن

هو ما و ، اخلصوصي للطلبة مبقابل نقدي والطالبات يف كلية الرتبية ال يوافقون على أن أساتذهتم يقومون ابلتدريس الطلبة

 فظاهرة الدروس اخلصوصية غري موجودة يف جامعة ؛النتيجة تتوافق مع الواقع وهذه، يعترب خمالفا ألخالقيات املهنة

احلال يف بعض اجلامعات العربية  الكويت بوجه عام وال يوجد سبب مباشر لوجودها كتدين الرواتب مثال كما هو

أمناط السلوك  أكثر( عندما قاما بدراسة 2331وراين وطناش، )احل وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه، األخرى

املالية معهم من ضمن  حيث كان استغالل الطلبة والتعامالت ؛من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الالأخالقي

لطلبة يف النتائج أن الطلبة ال يوافقون على أن أساتذهتم يستغلون ا ونالحظ أيضا من. السلوكيات املعيبة لألستاذ اجلامعي

واستغالل الطلبة يعين تكليفهم مجع معلومات  مما يعترب خمالفة صرحية ألخالقيات مهنة التدريس اجلامعي، ؛اخلاصة أحباثهم
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اجلامعة  توفرها أكادمييةوهذا األمر غري ظاهر بني أساتذة الكلية لوجود مساندة ، بياانت أو توزيع استباانت أو تفريغ

أساتذهتم ال يساوون بينهم يف سهولة التواصل معهم  ائج أيضا أن الطلبة ال يوافقون على أنألساتذهتا. ونالحظ من النت

ساعات مكتبية  األول أن اجلامعة تلزم األساتذة، ويعود ذلك من وجهة نظر الباحثني إىل سببني خارج قاعة الدراسة،

علق ابملقررات اليت يدرسها، وهنا ال جمال ملناقشة كل ما يت حيث يستقبل األستاذ طلبته ؛تعترب ضمن العبء التدريسي

توجب على األساتذة بناء  وآخر. من جانب آخر فإن الطبيعة املهنية لكلية الرتبية ككلية إعداد معلمني للتفرقة بني طالب

هتم يشكل عليهم من أمورهم الدراسية أو تبصريهم يف القيام بواجبا تتمثل يف مساعدهتم فيما، عالقة إجيابية مع طلبتهم

يطرحون موضوعات ال حترتم اخللفيات  ويتضح من النتائج أن الطلبة ال يوافقون على أن أساتذهتم. تتطلبها مقرراهتم اليت

تدعو  وتؤكد هذه النتيجة التوجهات اليت، خمالفة ألخالقيات مهنة األستاذ اجلامعي الثقافية واالجتماعية هلم، وهو ما يعترب

اخلوض يف  -بشكل عام  -يتجنب األساتذة  وعليه، يف مسألة الوحدة الوطنية، ية الدولةهلا جامعة الكويت تنفيذا لرؤ 

اليت  (،2331كالطائفية مثال. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )احلوراين وطناش،  القضااي اخلالفية أمام طلبتهم

. فية من السلوكيات املعيبة ألساتذة اجلامعةالثقا اعتربت أن عدم احرتام الطلبة وتقدير آرائهم ووجهات نظرهم وخلفياهتم

مع الطلبة من  (، وهي: عدم موافقة الطلبة على أن أساتذهتم يتحيزون يف تعاملهم9العبارة ) ويتفق هذا التحليل مع نتيجة

أساتذهتم ال  أيضا من النتائج أن الطلبة ال يوافقون على أن ويتضح. أبعاد معينة مثل اجلنس أو الدين أو املرتبة االجتماعية

األساتذة مبا ينص عليه  وهذا يعترب مؤشرا على التزام، اجلادة للطلبة على مستوى الواجبات والبحوث يعرتفون ابملسامهات

خاصة فيما يتعلق ، أمام الطلبة لالستفادة القصوى من دراستهم نظام املقررات يف جامعة الكويت من إفساح اجملال

(، وهي عدم موافقة 8العبارة ) وتتوافق هذه النتيجة مع نتيجة. فاعليته يف أثناء احملاضرةمسامهة الطالب و  ابالعتماد على
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 ويعود، للطلبة كطرح األفكار املغايرة آلرائهم وأفكارهم كادمييةاألابحلرية  الطلبة على أن أساتذهتم ال يتيحون جوا يتسم

احملتوى العلمي للمقرر املعد سلفا طوال فرتة  تذة علىإىل تركيز معظم االسا -من وجهة نظر الباحثني  -السبب يف ذلك 

تستحق  اليت يتسم هبا الطلبة من حيث القدرة على طرح األفكار وتفتيح القضااي اليت إضافة إىل السطحية، احملاضرة

 اجلدل والنقاش .

 ( 7اجلدول ) 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على

 رات احملور الرابع : األمانة والثقةفق

 الدرجة النسبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرات
 منخفضة 2000 10203 2023 يغيب عن حماضراته دون إخطار طلبته. -1
 منخفضة 1003 10209 2039 يسافر يف أتشاء الفصل الدراسي دون إخطار الطلبة. -2
 منخفضة 803 10100 1088 ألسباب خاصة. دون اآلخرينهر مودة خاصة لبعض طلبته يظ -0
 منخفضة 1300 10102 1089 ال يعري اهتماما حلقوق امللكية الفكرية. -2
 منخفضة 1103 10108 1098 قسمه العلمي. يسمح للطلبة ابنتقاد أداء أو شخصية أستاذ آخر يف -0
 منخفضة 1309 10109 1099 أمام الطلبة. يسيء لسمعة زمالئه من أعضاء هيئة التدريس -9
 منخفضة 903 10120 1092 موافقتهم. يكشف درجات امتحاانت الطلبة لزمالئهم دون -1
 منخفضة 803 10391 1091 طلبته اخلاصة. طلع زمالءه من أعضاء هيئة التدريس على أسراري -9
 منخفضة 903 10332 1018 يستدرج الطلبة للحديث عن مشكالهتم اخلاصة. -8

 منخفضة 1100 10191 1010 اجلنس اآلخر. يتورط يف عالقات عاطفية مشبوهة مع طلبته من -13
 منخفضة 1100 10190 1080 املعدل

لفقرات احملور الرابع مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا  يوضح اجلدول السابق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

املعدل الكلي  وقد بلغ. الفقرات حصلت متوسطاهتا على درجة منخفضةنالحظ أن مجيع  حيث ؛ملتوسطاهتا احلسابية

استعراضنا لنتائج هذا احملور، أن أفراد العينة يرون أن  من، ونالحظ. (، وهو أيضا بدرجة منخفضة1080للمتوسطات )

جاءت متوسطاهتا  اابهتموأن غالبية استج، ابألخالقيات املهنية املتعلقة ابألمانة والثقة - بوجه عام -أساتذهتم ملتزمون
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" يتورط األستاذ يف ، هي عبارة -يقارب ثلثي العينة  ما –ومن أبرز العبارات اليت مل يوافق عليها الطلبة . منخفضة

اإلسالمية  وقد يعود السبب يف رفض الطلبة إىل عامل الثقافة، طلبته من اجلنس اآلخر " عالقات عاطفية مشبوهة مع

، حيقر مثل هذه العالقات وال سيما يف البيئة اجلامعية إضافة إىل العامل االجتماعي الذي، قاتاليت حترم مثل هذه العال

حيث  ؛خاصة " نتيجة أن األستاذ " يظهر مودة خاصة لبعض طلبته دون اآلخرين ألسباب وتتفق هذه النتيجة مع

نتائج بعض الدراسات األخرى من مثل  تتعارضان مع إال أن هاتني النتيجتني، رفضها معظم الطلبة لألسباب اليت ذكرت

 أكثرحيث توصلتا إىل أن من ؛ (Ozcan et al., 2310) ودراسة ((Robie &Keeping, 2332دراسة 

شرعية مع طلبته وممارسة صور من التحرش  املمارسات السلوكية الالأخالقية انغماس األستاذ اجلامعي يف عالقات غري

التدريس على  الطلبة مل يوافقوا على أن أساتذهتم يطلعون زمالءهم من أعضاء هيئة أيضا أن ونالحظ من النتائج. اجلنسي

فمن النادر أن يبوح الطلبة أبسرارهم  ؛مع الواقع تعد هذه النتيجة متوافقة، ومن وجهة نظر الباحثني، أسرار طلبتهم

ليس من  إضافة إىل أنه، أغلب األحوالبني األستاذ والطلبة يف عمومها عالقة رمسية يف  وذلك ألن العالقة ؛ألساتذهتم

وتتفق هذه النتيجة مع ما . أشكال خيانة األمانة فهو شكل من، األخالق العربية واإلسالمية البوح أبسرار اآلخرين

إفشاء  أن من أهم املالمح اخللقية لألستاذ اجلامعي احرتام طلبته وعدم حتقريهم أو من (Kuther, 2330)  توصلت إليه

، يكشفون درجات امتحاانهتم لزمالئهم دون موافقتهم من نصف العينة على عبارة أن أساتذهتم أكثرومل يوافق . أسرارهم

إبحراج الطلبة متدين  العتقادهم أن أساتذهتم ال يريدون أن يتسببوا -من وجهة نظران  -الطلبة  وأتيت عدم موافقة

األساتذة يسلمون أوراق االمتحاانت إىل الطلبة يدا بيد أو  من فكثري ؛وهذا صحيح إىل حد كبري، الدرجات أمام زمالئهم

وذلك يف االمتحاانت  الطلبة بعد حذف األمساء من القائمة واالكتفاء بعرض أرقام الطلبة وتقديراهتم يعرضوهنا على
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، ضرات دون إخطارهمعلى عبارة أن أساتذهتم يغيبون عن احملا ونالحظ من نتائج هذا احملور أن الطلبة مل يوافقوا. النهائية

على هذه العبارة يعترب كبريا  أن رفض الطلبة هلذه العبارة جتاوز نصف العينة فإن عدد الطلبة الذين وافقوا وعلى الرغم من

وميكن تفسري هذه ، من الطلبة مبوافقة كبرية % 1003 كبرية جدا، و من الطلبة مبوافقة % 1200حيث أفاد  ؛نوعا ما

مع العلم أن ، وال جيد أستاذه تذة يف تقدير األثر النفسي على الطالب حني حيضر إىل قاعة احملاضرةاألسا النتيجة بتباين

يف حالة نعذر احلضور إىل احملاضرة يف موعدها، على أن يكون هذا  التقاليد اجلامعية توجب على األستاذ إخطار الطلبة

النتيجة تقريبا مع رفض الطلبة لعبارة أن  وتتفق هذه. حملاضرةمكتواب ويتم تعليقه يف مكان ابرز ابلقرب من قاعة ا اإلخطار

أساتذهتم  ومن النتائج نالحظ أن الطلبة ال يوافقون على أن. الدراسي دون إخطار الطلبة األستاذ يسافر يف أثناء الفصل

وقد يعود ، شخصيتههلم ابنتقاد أداء أستاذ آخر أو  يسيء بعضهم إىل مسعة بعض أمام الطلبة أو أن أساتذهتم يسمحون

أشران، فاألغلبية  هي عالقات رمسية يف طبيعتها، كما -من وجهة نظران  -أساتذة اجلامعة  السبب إىل أن العالقات بني

ومن مث تنعكس هذه الطبيعة على درجة احرتام ، خارج اجلامعة ما ابلتزاماهتاإما ابلبحث العلمي و إمشغولة إما ابلتدريس و 

  وعدم إساءة بعضهم بعضا أمام طلبتهم. ،لبعض األساتذة بعضهم

داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة  النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين: هل هناك فروق ذات -اثنيا 

 التخصص(؟ -)اجلنس  الدراسة تعزى للمتغريين التاليني:

ومها يصنفان من االختبارات ، إحصائية لةملعرفة إذا ما كان هناك فروق ذات دال T- test مت استخدام اختبار

 جمموعتني من البياانت . املعملية ويصلحان ملقارنة متوسطي
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 فروق ذات داللة تعزى ملتغري اجلنس: -أ

 (8اجلدول )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد النوع احملور
درجات احلرية 

(df) 
مستوي الداللة  (tقيمة )

sig. 

 األول
 13033 23021 121 ذكر

281 -30900 30029 
 9011 23089 100 أنثي

 الثاين
 8019 22012 121 ذكر

281 -30933 30028 
 8030 20023 100 أنثي

 الثالث
 1303 23021 121 ذكر

281 -30900 30029 
 9011 23098 100 أنثي

 الرابع
 8009 18028 121 ذكر

298 -30181 30928 
 1090 18011 100 أنثي

 مجيع احملاور
 02002 90020 121 ذكر

289 -30291 30112 
 29081 90009 100 أنثي

 .   =3030*الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوي داللة 

من  أكربوجلميع احملاور ككل كانت  ( لكل حمور على حدة.Sig( أن القيمة االحتمالية )9يوضح اجلدول )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة أفراد العينة من طلبة كلية الرتبية ، ومن مث ال  =3030مستوى الداللة 

إن   -إىل أن األساتذة ال مييزون يف املعاملة  -من وجهة نظر الباحثني -وقد يعود السبب . وطالباهتا تعزى ملتغري اجلنس

تبعا  اث، ميان درجة التزامهم أبخالقيات املهنة ال تتغريبني الطلبة إن كانوا ذكورا أو إان -كان داخل احملاضرة أو خارجها

 الدراسة. وهذا ما أدركه الطلبة يف استجاابهتم على عبارات استبانة، جلنس الطالب
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 فروق ذات داللة تعزى ملتغري التخصص: -ب

 (9اجلدول )

 .Sigمستوي الداللة  (t) قيمة ت (dfدرجات احلرية ) االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد التخصص احملور

 األول
 9000 21002 122 أديب

289 30009 30122 
 1029 21033 119 علمي

 الثاين
 8090 20013 122 أديب

281 30390 30829 
 8031 20030 119 علمي

 الثالث
 8089 23082 122 أديب

281 30390 30829 
 9021 23038 119 علمي

 الرابع
 9090 1803 122 أديب

289 -30290 30929 
 9001 18003 119 علمي

 مجيع احملاور
 02013 92011 122 أديب

289 30121 30999 
 28082 90092 119 علمي

 .   =3030  الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة*

من  أكربر ككل كانت وجلميع احملاو  ( لكل حمور على حدةSig( أن القيمة االحتمالية ).8يوضح اجلدول )

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة أفراد العينة من طلبة كلية الرتبية ، ومن مث =3030مستوى الداللة 

توقع أن يالتخصص إن كان أدبيا أو علميا ال  علمي(. ويعتقد الباحثان أن -وطالباهتا، تعزى ملتغري التخصص )أديب 

 وهذا يعود إىل طبيعة العمل، دراكهم لدرجة التزام أساتذهتم أبخالقيات املهنةوإ بةحيدث فرقا يف استجاابت الطل

 الدرس أو خارجها. األكادميي اليت هي يف األساس ال تقوم على التمييز بني الطلبة داخل قاعة
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 ملخص النتائج:

علق ابلتزام أساتذهتم الكويت فيما يت هدفت هذه الدراسة إىل تعرف رأي طلبة وطالبات كلية الرتبية جبامعة

 إىل ما يلي:ا وخلصت الدراسة حتديد، أبخالقيات املهنة

متليه عليهم أخالقيات املهنة فيما يتعلق  أن غالبية طلبة كلية الرتبية من اجلنسني يرون أن أساتذهتم ملتزمون مبا -1

موضوعات مقرراهتم  ث: يهتمون بتحدي-على سبيل املثال  -فهم   ؛يقدمونه لطلبتهم ابحملتوى الدراسي الذي

 وال يقللون من حمتوى مقرراهتم الدراسية ألسباب غري، بتخصصاهتم وال يقومون بتدريس مقررات ليس هلا صلة

  مبوضوعات مل يغطوها يف أثناء الشرح . )مثل اكتساب شعبية بني الطلبة(. وهم أيضا ال ميتحنون الطلبة أكادميية

أساتذهتم ملتزمون مبا متليه عليهم أخالقيات  الكويت من اجلنسني يرون أن أن غالبية طلبة كلية الرتبية يف جامعة -2

تعقيبات الطلبة  : ال يقللون من أمهية-على سبيل املثال  -فهم  ا؛التدريس وأساليبه املهنة فيما يتعلق بعملية

ر ليتمكنوا من املناسبة للتعامل مع موضوعات املقر  وهم يوضحون للطلبة الطريقة، وأسئلتهم يف أثناء الشرح

أيضا ال يستعلمون أساليب  وهم، يتحيزون لبعض الطلبة يف أثناء احملاضرات ألسباب شخصية استيعاهبا، وهم ال

  تدريس ال تراعي الفروق الفردية بني الطلبة.

قيات أساتذهتم ملتزمون مبا متليه عليهم أخال أن غالبية طلبة كلية الرتبية يف جامعة الكويت من اجلنسني يرون أن -0

: ال -املثال  على سبيل -فهم  ؛املباشر مع الطلبة يف أثناء احملاضرة أو خارجها املهنة فيما يتعلق ابلتعامل

وهم ال يستغلون طلبتهم يف أحباثهم اخلاصة ، للطلبة يطرحون موضوعات ال حترتم اخللفيات الثقافية واالجتماعية
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ال يتحيزون يف تعاملهم  احملاضرة أبسلوب فظ، وهم أيضا ال يتعاملون مع الطالب املتأخر عن وهم، دون مقابل

 أو الدين أو املرتبة االجتماعية(. مثل )اجلنس، مع الطلبة انطالقا من أبعاد معينة

أساتذهتم ملتزمون مبا متليه عليهم أخالقيات  أن غالبية طلبة كلية الرتبية يف جامعة الكويت من اجلنسني يرون أن -2

مشبوهة مع  : ال يتورطون يف عالقات عاطفية-على سبيل املثال  -فهم ، والثقة مانةاملهنة فيما يتعلق ابأل

وهم ال يكشفون درجات ، عن مشكالهتم اخلاصة طلبتهم من اجلنس اآلخر. وهم ال يستدرجون الطلبة للحديث

 وهم أيضا يعريون اهتماما حلقوق امللكية الفكرية.، دون موافقتهم امتحاانت الطلبة لزمالئهم

العينة من طلبة كلية الرتبية وطالباهتا  أن النتائج بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد -0

 .   =3030اجلنس والتخصص عند مستوى داللة  تعزى ملتغريي، جبامعة الكويت

 التوصيات:

 يوصي الباحثان مبا يلي:

وعينات ، من الطلبة يف كليات أخرى وذلك على عينات، ةإجراء البحوث والدراسات املتعلقة أبخالقيات املهن -1

املقرتحة  ومن موضوعات البحوث. الباحثان اختالف النتائج بني كلية وأخرى ويتوقع، من أعضاء هيئة التدريس

 ما يلي:

  لألستاذ اجلامعي يف جمال الدراسات العليا. كادمييةاألاألخالقيات  -

 .كادمييةاألاجلامعية وأثرها على النزاهة   يواجهها يف احلياةاملعضالت اخللقية لألستاذ اجلامعي اليت -

األكادميي على مستوى أعضاء هيئة التدريس  االستمرار يف دعم وسائل التوعية أبمهية االلتزام أبخالقيات العمل -2

 املؤمترات .النقاشية و  ابستخدام وسائل توعية متنوعة مثل: الندوات واحللقات، اجلامعية والطلبة يف مجيع الكليات
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 الستمرار األستاذ اجلامعي يف مهنته يؤكد الباحثان أمهية تطبيق معايري الكفاية املهنية واألخالقية كشرط -0

هيئة  نشر معايري الكفاية املهنية واألخالقية يف كتيبات وتوزيعها على أعضاء ميية. ونقرتح يف هذا الشأناألكاد

 بعض معايري الكفاية املهنية واألخالقية. األستاذ واملقرر وكذلك تضمني معايري تقومي، التدريس والطلبة
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