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 ممخص البحث: 
رقي و تقدم االمم ، لذا البد ناصر التنمية البشرية و يسيم في التعميم مطمب اساسي في حياة الفرد كونو احد ع

التركيز عمى اخالقيات ىذه المينة و المتمثمة بمجموعة من المبادئ التي البد عمى المعمم من االىتمام و 
 اجراء دراسة حول اخالقيات التعميم ،  الباحث االلتزام بيا ، لذا فقد ارتأه تطبيقيا و

 لمعاصرةالتعميم لمدرسي المرحمة االعدادية في ضوء التحديات ا قد ىدفت الدراسة التعرف عمى اخالقيات مينة
حمة االعدادية ، وايضا التعرف عمى مستوى تطبيق اخالقيات مينة التعميم لمدرسي المر  من وجية نظر طمبتيم

 اناث( .  –من وجية نظر طمبتيم عمى وفق متغير الجنس )ذكور  في ضوء التحديات المعاصرة
ية محافظة ديالى بعد اجراء ( وتكيفيا عمى واقع التعميم في مدراس ترب2013 –بي اداة )الزع الباحثتبنى 

( طالب وطالبة من 120مترية ألداة البحث ، حيث طبقت االداة عمى عينة تكونت من )السيكو الخصائص 
 في مدينة بعقوبة المركز.  عداديةالمدارس اال

لترتيب االخالقيات قانون الوسط المرجح  الباحثوبعد جمع البيانات و لغرض معالجتيا احصائيا فقد استعمل 
ان ىناك فروق ذات ، فقد تم التوصل الى و قانون االختبار التائي لعينتين مستقمتين ترتيبا تنازليا او تصاعديا 

عينو البحث داللة احصائية النو القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية ويكون الفرق لصالح 
اداء المعمم و تشخيص مواطن الضعف في تطبيق ركيز عمى ، فقد كانوا اكثر حرص و اكثر تمن الذكور 

 الى  الباحث و يوصي.   االخالقيات التي تخص مينة التعميم
  ضرورة اجراء ندوات وحمقات نقاشية من اجل توعية المدرسين بأخالقيات مينة التعميم فقد يجيل الكثير من

 الكوادر التعميمة االخالقيات التي ترتبط بمينة التعميم. 
 ل ادارة المدرسة و قسم االشراف التربوي من اجل تصحيح مسارىم نحو التعميم كوادر التعميمية من قبمتابعة ال

 الجيد من خالل تطبيق االخالقيات الخاصة بمينة التعميم .
بين مدارس  تعميم بين مدرسي المرحمة االعداديةبإجراء دراسة مشابية عن اخالقيات مينة ال الباحثويقترح 

 الجنوب.الوسط و مدارس 
 

 



 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مشكمة البحث: اوال
يعتبر مفيوم التربية من المفاىيم الميمة في حياة الفرد وذلك لما ليا من دور في بنائو واعداده عمى عدة       

 يواجوما ابعاد قد تكون اخالقية واجتماعية وثقافية اذ تعد التربية من اىم االدوات لمواجية التحديات المعاصرة و 
 من تغيرات اجتماعية وثقافية والتي قد تؤدي الى ضعف في نظام اعداده بما يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعو 
ان التربية تسيم في بناء الفرد من خالل اكسابو العديد من الميارات والتطبيقات والمفاىيم التربوية والتي تساعده 

بين التربية والتعمم اذ ان العمم ىو من  ىنالك عالقة وثيقة ما عمى التفاعل مع حياة الجماعة وقد نالحظ ان
يرسخ الميارات ويصقل قدرات الفرد من خالل المكون االساسي لمعممية التربوية وىو معمم لذا ال بد ان يمتمك 

تربوية التربوي لذلك ال بد من اعادة النظر في البيئة المنيج مبرمج ومخطط لو في اعداد االفراد داخل الميدان 
ومتابعة اداء المعمم لمتعرف عمى نقاط الضعف في ادائو وذلك العتبار المعمم ىو القائد والقدوة الصالحة في 

 البيئة التربوية. 
مينة التعمم يسيم في جعمو اكثر حبا واقباال لمينتو واكثر انتماء لمجتمعو واكثر قدرة  بأخالقياتوان التزام المعمم 

ا تساىم ايضا في تكوين شخصية واالرتقاء لمستواه وجعمو اكثر قدره عمى القيام عمى التكيف معو كما اني
وواجباتو المنوطة بو عمى اكمل وجو كما انيا تجعمو نموذجا وقدوة لطمبتو في سموكو وتصرفاتو )  بمسؤولياتو

 .(444، ص 2013بي ، الزع
مكونة من سؤال مفتوح لعينة من مجتمع  تقديم استبانة استطالعيةفمن خالل المعمومات التي تم عرضيا وبعد 

البحث لتحديد جدية التزام المعممين بقواعد واسس واخالقيات مينة التعميم وبعد فرز اجابات العينة قد تحسس 
الباحث بوجود قصور في تطبيق اخالقيات مينة التعميم او تجاىل البعض منيا  داخل البيئة التربوية والمتمثمة 

 ألخالقياتدراسة من خالل التساؤل االتي ) مدى تطبيق المعممين  إلجراء الباحثارتأى بالصف الدراسي, لذا 
 بما يتناسب مع تحقيق االىداف التربوية (. في ضوء التحيات المعاصرة من وجية نظر طمبتيم و  مينة التعميم 

 
  :اىمية البحث: ثانيا

 تتمخص اىمية البحث بنقطتين ىما: 
الييئة التعميمية مع بعض او مع  ألعضاءالتعميم ليا اخالقيات تنظم السموك العام  االىمية النظرية: ان مينة -1

غيرىم. وىذه االخالقيات ىي تعتبر صفات ال بد ان يتصف بيا المعمم اثناء الخدمة, حيث تنبثق اىمية المعمم 
تكييف سموك االجيال القادمة في العممية التعميمية من اىمية التعمم في الحياة االنسانية ودوره في تشكيل الحياة و 

مينة التعميم والعمل  بأخالقياتىذه المواجية من خالل التزامو  وتأتيحديات المعاصرة وتعقيداتيا لمواجية الت
 عمى اعداد جيل متماسك يتماشى مع كل مستجدات. 

ليا والتي تمكن االىمية التطبيقية: فمن خالل التوصل الى مجموعة من النتائج وبعد عرضيا وايجاد التفسير  -2
لموصول الى توصيات تخدم المؤسسة التربوية وتساعد القائمين في وزارة التربية والمؤسسات التي تعنى  الباحث



بالتعميم الى االرتقاء الى مستوى تربوي وتعميمي من خالل متابعة اداء المعمم داخل الصف الدراسي وضرورة 
 التزامو بمبادئ مينتو.

 
 البحث :  ثالثا: حدود

 –يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية )الصف السادس االعدادي( في مدارس تربية محافظة ديالى 
 .2018-2017عام الدراسي مقضاء بعقوبة المركز ول

 اىداف البحث :رابعا : 
 التعرف عمى اخالقيات مينة التعميم لمعممي مدارس المرحمة االعدادية .  -1
 ى وفق متغير الجنس) ذكور, اناث (.مدارس االعدادية عمالالتعميم لمعممو التعرف عمى اخالقيات مينة  -2
 

 تحديد المصطمحات : خامسا : 
 اخالقيات المينة :  -1

 (2003عرفيا )المشوخي 
ىي المبادئ والمعايير التي تعتبر اساس لسموك افراد المينة والتي يتعيدون االلتزام بيا ومراعاتيا وعدم 

 (.427 ،ص 2003مشوخي , الخروج عمى احكاميا) ال
 مينة التعميم  -2

 : (1983المومني )عرفيا 
صيغة يقوم اعضائيا بتقديم خدمة لمغير في اسموب اخالقي معين ويتم بيا نقل المعمومات من المعمم الى 

 المتعمم بقصد اكسابو ميارات معرفية. 
 (.18 ،ص1983المومني , 

 اخالقيات مينة التعميم  -3
 (:2005القريطي )عرفيا 

والمعايير الحاكمة لسموك المعمم في عمميات التدريس والتعميم والبحث  واآلدابىي مجموعة من المبادئ والقيم 
العممي والضابطة لعالقاتو بالمنظومة البشرية العاممة في الوسط التعميمي من ادارة وزمالء وطالب وفنيين ) 

 (.19 ،ص2005القريطي ,
 
 
 
 
 
 



 فصل الثانيال
 راسات سابقةادبيات البحث ود

  : مينة التعميم 
يورد ابن منظور في مادة " عمم حديث ابن مسعود" انك غميم معمم اي مميم لمصواب و الخير " يورد في معنى 

-371, ص 1988عمم قول سيبويو " وعممو العمم و اعممو اياه فتعممو ، عممتو الشيء فتعمم ) ابن منظور ، 
تتطمب اعدادا" وتأىيال ان نعرف مينة التعميم بانيا وظيفة  ويمكن (،24،ص2012نقال عن )مجيدل،( 374

شخصية الفرد و تنميتيا و اعداده عاليا ومقومات ذاتية خاصة و اخالقيات محددة تعنى ببناء مختمف الجوانب 
االتجاىات و المواقف و الميارات التي تمكنو من االندماج  من خالل تزويد نسق من المعارف والقيم ولمحياة 
المجتمع الذي ينتمي اليو بأبعاده الوطنية و االنسانية كفرد فاعل فيو يسيم في تطويره ، ومينة التعميم من في 

اسمى المين التي تؤثر في تنمية المجتمع ومن ىنا كان ضروريا التزام المدرس بقواعد وسموكيات واخالقيات 
 (.24، ص2012مجيدل واخرون ، التحكم منتو. )

 ة التعميم:مصادر اخالقيات مين 
يتعارف عمييا افراد المينة و تعد اخالقيات مينة التعميم مجموعة من المبادئ و القيم واالعراف و التقاليد التي 

وليذه االخالقيات مجموعة من  المينةالتي تمثل اساس لمسموك الجيد والتي يتعيدوا بااللتزام بيا خالل ممارسة 
 -يقيا في الميدان التربوي وىذه المصادر ىي :المصادر التي يجب االعتماد عمييا في تطب

 المصدر الديني . -
 الثقافة العربية االسالمية . -
 العادات و التقاليد و القيم . -
 التشريعات و القوانين و االنظمة . -
 (.1، ص2007. ) ابو غزال ، الحديثاالدب التربوي  -
 
 : مبادئ و اخالقيات مينة التعميم 

 من مبادى وأسس عديدة يركز االشارة الييا بما يأتي :تنسيق اخالقيات مينة التعميم 
تعتبر مينة التعميم ذات رسالة خاصة توجب عمى كافة المعممين  -االنتماء وااللتزام برسالة التعميم :  -

 االنتماء الييا اخالصًا في العمل وصدقًا مع النفس والمجتمع وحفاظًا عمى المال العام .
تقوم مينة التعميم عمى اساس الثقة المتبادلة بين كافة العاممين في ىذه المينة  -دل :الثقة واالحترام المتبا   -

 وبينيم وبين الطمبة والمجتمع وذلك من خالل ممارستيم لمعمل التربوي والتعميمي .
م يؤمن العامل في مينة التعميم انيا ذات بعد انساني وعالمي تقوم عمى احترا -احترام التعددية والتنوع :  -

 حقوق االنسان دون االلتفاف إلى ديانتو أو لونو أو جنسو أو انتمائو السياسي .
يمتزم المعمم باألخالق الحميدة المنبثقة من عقيدتو وثقافتو مجتمعة , فيو  -المواطنة والسموك المنضبط :  -

 قدوة ونموذجًا يحتذي بو كافة افراد مجتمعو وليس طمبتو فحسب.



ترك وبناء الشراكات بين االفراد المينة والمجتمع :ان اىمية ايمان المعمم بجدوى العمل االيمان بالعمل المش -
التعاوني بين المعممين و االداريين لتطوير مينة التعميم و اىمية بناء الشراكات و التشابك مع المجتمع 

 بمصادره البشرية و المادية لالرتقاء بمستوى التعميم . 
أىمية تعزيز الثقة بمينة التعميم من حيث االمانة في المعرفة  -الثقة بمينة التعميم :االيمان بأىمية تعزيز   -

 العممية وعدم استغالل المصادر لتحقيق اغراض ومصالح ذاتية والتحمي بالنزاىة والشفافية في ممارسة المينة.
تيم الوطنية وواقعيم و موقعيم و التعميم من اجل الحرية و االستقالل : التزام المعمم بنوعية الطمبة نحو واجبا -

تعزيز ثقة الطمبة بيويتيم الوطنية وفق فمسفة التربية و التعميم ، و العمل عمى تحفز التفكير الحر الناقد و 
الحوار البناء الذي يساىم في بناء شخصية حره وقادره عمى اتخاذ القرار بما يخدم المصمحة الوطنية )العممي 

 (. 11-10، ص 2010،
 
 ديات التي تفرضيا العولمة :التح 
 التحديات  ىذه،ومن  العولمةمي تحديات متعددة في ظل تواجو دو العالم العربي واالسال -
 الييمنة الثقافية الغربية وتيميش الثقافة االسالمية . .1
 زيادة الشعور باالغتراب . .2
 محاولة اضعاف االنتماء واليوية الثقافية االسالمية  . .3
 ي والمواطنة .اضعاف االنتماء الوطن .4
 تشجيع الثقافة االستيالكية والتخمف العممي والتكنولوجي لممجتمعات العربية واالسالمية . .5
 عمى المبادئ والقيم الخمقية . التأثير .6

 
 م :يالعولمة والتعم- 

 واالمم المتحدة منذ مطمع السبعينات في القرن العشرين ىو استكمال الجيود اليادفة الى اليونسكوكان برنامج 
تعميم التعميم االبتدائي واالساسي والقضاء عمى االمنية وتطوير انظمة التعميم في مناطق عدة من العالم مثل : 

 واسيا . الالتينيةافريقيا وامريكا 
م 2000وكانت الدول العربية معينة ضمنا بيذا البرنامج اذ كان من المتوقع القضاء عمى االمية بحمول عام 

.  التوجوالمقاءات خالل تمك الفترة عمى ميمي تعاوني مع المؤسسات الوطنية واكدت من خالل وضع برنامج اق
ووضعت الخطوط العامة لقيام مثل ىذا البرنامج من اجل تنمية الموارد البشرية باعتبار ان العقل واالنسان ىو 

الذين تحول  لئكأو في سن الدراسة وبخاصة  باألطفالراس المال االساسي . وكان البرنامج المذكور ييتم 
ظروفيم دون استكمال تعميميم او االلتحاق بالمدرسة ويعني ايضا بالمتسربين في المرحمة االبتدائية او 

كفاءتيم المعرفية فكل االعدادية باعتبار ان خريجي ىاتين المرحمتين يمثمون طاقة عاطمة عن العمل لعدم 
عمق بالتربية والتعميم . محط دراسة وتخطيط مثل في تمك الفترة ) السبعينات من القرن الماضي ( مت شيء

التخطيط لميزانيات العامة ورفع كفاءات المؤسسات التعميمية والتربوية وتنظيم االدارة وتحسين مستوى المناىج 



او م  2000فرص، ولكن منذ احداث عام االعالم التربوي وتكافئ الوطرق التدريب وتفعيل التدريس وتفعيل 
وبدأ الحديث عن محتوى  المنشودةحت المناىج الدراسية ضعيفة من حيث تحقيق االىداف بعدىا بقميل اصب

المناىج اكثر وضوحا في ما يجب ان يدرس و ما يجب ان ال يدرس في المؤسسات التعميمية ولقد كان ىذا 
اوجو العولمة المؤشر نحو عولمة التربية و التعميم باعتبار ان العالم يعيش امواج العولمة . بعد ان اصبحت 

 مألوفة عمى جميع مجاالت الحياة بما فييا الميدان التربوي . 
 تحديات وتأثير العولمة عمى التعميم :  

ان العولمة كظاىرة ذات ابعاد متعددة تيدف إلى دمج العالم معًا من خالل تعميم نماذج معينة لذلك سعى 
يل دورىا العربي والثقافي , فتركز ىذا الجيد منظرو العولمة إلى صنع أليات خاصة بيا وذلك من اجل تفع

عمى مجالي التربية والتعميم اجرًا بعد ام كان الجيد اقتصاديًا وسياسيًا واعالميًا باعتبار ان التعميم ىو الوسيمة 
 التي يمكن من خالليا نشر افكار العولمة .

تؤثر بالضرورة في التربية والتعميم في العالم فما ىي االليات المعتمدة عالميًا في تسويق , المعرفة العولمة التي 
باعتبار ان ىذا الشأن )التربوي التعميمي ( ليس شأنًا وطنيًا أو محميًا طبيعيًا حسب المنظور االمريكي وانما ىو 

 شأن عالمي بال مس االمن والسالم واالستقرار العالمي وحسب رؤيتيم ىو شأن يتسم باالنفتاح .
متحدة االمريكية عمى السيطرة عمى المؤسسات الدولية ذات االختصاص وتيديدىا , مثل لقد صرحت الواليات ال

: منظمة االمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة ) اليونسكو ( وحاولت التوغل في منظمات اقميمية اخرى ذات 
مية لمتربية والعموم والثقافة وقد طابع تربوي ثقافي مثل : المنظمة العربية لمتربية والعموم والثقافة والمنظمة االسال

 (. 296-292، ص2006)عبد السالم ،  وسعت كذلك إلى توجيو نشاطات ىيئات دولية اخرى
 تحديات تربوية العاممين في القرن الحادي والعشرين

 اىم التحديات التي تواجو التربويين العاممين في مجال التربية والتعميم 
 ثورة المعمومات . – 1
 لمة . العو  – 2
 االنفجار السكاني . – 3
 االزمة البيئية . – 4
 تداخل المجتمعات العالمية . – 5

 *سموكيات المعمم التي تتفق مع اخالقيات المينة 
 القدوة الحسنة. -
 احترام وجيات النظر . -
 مراعاة الفروق الفردية . -
 توسع طرائق التدريس . -
 عدم التقيد بحرفية الكتاب المدرسي . -
 ربط المنياج بواقع الحياة . -



 توظيف التكنولوجيا الحديثة . -
 (.3-2، ص2007)ابو غزال ، ان يثق بقدرات الطمبة في احداث التغير المرغوب فيو . -
 
 : دراسات سابقة 
( : ىدفت الدراسة الى التعرف الى اىم االخالقيات التي يجب عمى العمم االلتزام 2006دراسة حنون ) -1

مينة التعميم من وجية نظر مشرفي ومديري المدارس  بأخالقياتمعممي المرحمة الثانوية  بيا ومدى التزام
اخالقية متعمقة  59الثانوية الحكومية بمحافظات غزة ، وكان منيج الدراسة وصفي تحميمي واستخمصت الدراسة 

بانة عمى مجتمع الدراسة المجتمع ، وتم تطبيق است –االدارة المدرسية  –الزمالء  –بعالقة المعمم مع الطمبة 
مشرفا ومديرا وقد توصمت  30مشرفين ومديرين ، بعد استثناء العينة االستطالعية وىي  210كمو وىي 

  -الدراسة الى عدة نتائج اىميا :
  وىي نسبة 79% و 69المينة بين  بأخالقياتتراوح تقييم المشرفين و المديرين لمدى التزام المعممين %

 متوسطة وجيدة.
 فروق ذات داللة احصائية لصالح المديرين في متوسط درجات مشرفي ومديري المدارس الثانوية  توجد

 المينة في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة.  بأخالقياتحول تقييميم لمدى التزام المعممين 
 كان االقامة في ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى الى متغير الجنس او متغير الخبرة او متغير م

المينة في  بأخالقياتمتوسط درجات مشرفي ومديري المدارس الثانوية حول تقييميم لمدى التزام المعممين 
   المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة . 

 
 الفصل الثالث

 منيجية البحث واجراءاتو
 اإلجراءات التي سيتم اتباعيا لغرض الحصول عمى النتائج  الباحثيوضح 

 أوال : منيج البحث :
العتباره من انسب مناىج البحث التربوي في وصف الظواىر  الوصفيعمى استعمال المنيج  الباحثحرص 

والمالبسات او التوجيات او المواقف السائدة التي يناوليا البحث ويقرر المالبسات التي أدت الى ظيورىا ، اذ ال 
يجاد الحمول يقف عمى وصف الظواىر فقط وانما يتعدى الى إي جاد تفسير وتوضيح مناسب ليا لتحميميا وا 

 المالءمة ليا.
 ثانيا : مجتمع البحث :

مجتمع البحث ىو مجموعة الكمية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عمييا النتائج ذات العالقة 
لما  الباحثع اىتمام ، اذ يعتبر مجتمع البحث موض(.127م، ص  1987بالمشكمة المدروسة" )عودة، ممكاوي، 

لو أىمية في موضوع البحث الحالي ، والذي من خاللو يتم اختيار أفراد عينة البحث ، حيث يتكون مجتمع 
 .(2018 – 2017ولمعام الدراسي )  –البحث الحالي من طمبة المدارس اإلعدادية لتربية محافظة ديالى 



 ثالثا : عينة البحث :
نوح ، عينة التي تتوزع فييا خصائص المجتمع بنفس النسب الواردة في المجتمع" )عينة الدراسة إلى "تمك التكون 
( ، ويجب  أن تتوافر جميع خصائص أفراد مجتمع الدراسة في األفراد الذين يتم اختيارىم ليكونوا 80، ص2004

يجنييا الباحث من  ، ويعد اختيار العينة من الخطوات والمراحل الميمة لمبحث ، والفائدة التي أعضاء في العينة
دراسة المجتمع ، اذ تم اختيار عينة  تتطمبيااختياره عينة بدال من المجتمع ككل ىو توفير الوقت والتكمفة التي 

من المجتمع االصمي بطريقة عشوائية من طمبة السادس االعدادي لمدارس تربية محافظة ديالى ولمعام الدراسي 
 يف عينة البحث ( يوضح توص1)رقم والجدول  2016 – 2015

 (1جدول )
 توصيف عينة البحث

 العدد المتغير ت
 47 ذكور 1
 73 اناث 2
 120 المجموع 3

 
 ة البحث :رابعا : ادا

يعتبر تحديد او اعداد اداة البحث من االجراءات الميمة التي يتوجب القيام بيا في ىذا الفصل ، اذ يجب 
ومعالجتيا  اجل جمع البيانات من افراد عينة البحثبشكل دقيق ومناسب مع موضوع البحث من  اتحديدى

فقرة موزعة عمى ست مجاالت كما في  32من  والمكونة( 2013-اداة )الزعبي  الباحثاحصائيا ، لذا فقد تبنى 
( ، وتم تكيفيا عمى موضوع الدراسة الحالية لمتعرف عمى اىم االخالقيات التي يتحمى بيا مكون من 1الممحق )

 ة التعميمية اال و ىو المعمم او المدرس داخل الصف الدراسي من اجل تحسين نوعية التعميم .مكونات العممي
 

 خامسا : الصدق:
يعد الصدق من اىم خطوات في تقويم االختبارات وادوات القياس في العموم التربوية والنفسية ، فقد يعتبر التقييم 

من كفاية ومالئمة االداة المستخدمة لقياس  لمتأكدالعممي يوفر من خاللو الدلي المادي والمبرر النظري و الشامل 
الميمة لمتعرف عمى  السيكو متريةأي ظاىر او سمة نفسية او تربوية ، ويعد الصدق من السمات او الخصائص 

من مدى صالحيتيا لقياس لسمة التي وضعت  ولمتأكدمدى ارتباط االداة وفقراتيا مع موضوع البحث 
احد انوع الصدق المتبع  باعتبارهبتطبيق الصدق الظاىري  الباحث( وقد عمَد 18-17،ص2006لقياسيا)حسن ،

في العموم التربوية والنفسية حيث تم عرض االداة عمى مجموعة من الخبراء في التربية وعمم النفس كما في 
ستمارات تم ( وبعد جمع اال1( فقرة بصيغتيا االولية كما في الممحق )32( وتكونت االداة من )3الممحق )

عمى ان تكون االداة كما ىي وبذلك اصبحت االداة كما في الممحق  اتفقوا% حيث 80االعتماد عمى نسبة اتفاق 
 ( جاىزة لقياس السمة التي وضعت من اجل قياسيا لموضوع البحث الحالي.2)



 سادسا : الثبات
ناقضو مع نفسو واتساقو واطراده فيما يزودنا القياس او المالحظة وعدم ت او اداةالثبات بانو دقة االختبار يعتبر  

طريقة  الباحثبو من معمومات عن سموك المفحوص، وىناك عدة طرق الستخراج ثبات االداة ، فقد استعمل 
فية حيث تم تجزئة فقرات االداة الى نصفين فقرات ذات تعداد زوجي وفقرات ذات تعداد فردي وتم التجزئة النص

)عبد باستعمال معادلة ارتباط سبيرمان بروان  تصحيحواستخراج معامل ارتباط بيرسون ما بين النصفين وبعد تم 
 عالي يمكن الركون عميو.  معامل ثبات ( وىو %74امل ثبات االداة ) ع، فقد بمغ م (163،ص1998الرحمن ،

 
 سابعا : تطبيق االداة 

ولغاية   4/1/2017بعد إكمال جميع متطمبات تييئة أداة البحث الحالي تم تطبيق األداة لمفترة من      
( طالب وطالبة من مدارس المرحمة 120، إذ طبقت عمى عينة من الطمبة والبالغ عددىم ) 17/1/2017

المركز وذلك لبيان وضوح تعميمات األداة  وأيضا وضوح فقرات األداة ، وقد  –االعدادية في قضاء بعقوبة 
عمى توزيع األداة عمى عينة البحث بنفسييما من اجل تخطي كل الصعوبات التي تعترض  الباحثحرص 

 المجيبين واإلجابة عمى كل تساؤالت أفراد عينة البحث . 
 

 الوسائل االحصائية : ثامنا : 
 باط بيرسون . قانون معامل ارت -1
 قانون الوسط المرجح . -2
 قانون الوزن المئوي.  -3
 الحقيبة االحصائية . -4
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ........... تفسيرىا ومناقشتيا

ا في أليي اإلشارةتم الييا عمى وفق اإلجراءات التي  في ىذا الفصل النتائج التي توصال الباحثسيعرض   
 ، و بحسب أىداف البحث . ، و يحاوال تفسيرالفصل الثالث ومن ثم سيناقشا 

اخالقيات مينة التعميم لمدرسي المرحمة االعدادية في ظل التحديات المعاصرة من وجو نظر عمى  أوال": التعرف
تماد عمى قائمة فقد تحقق ىذا اليدف من خالل اإلجراءات التي تم عرضيا في الفصل الثالث وباالع طمبتيم: 

طوات في تحميل وترتيب ىذه مجموعة من الخ الباحث( مجاالت وقد اتبع 6مى )موزعة ع باألخالقيات
 وكما مبينو في أدناه:  االخالقيات

 



بدرجة  –بدرجة عالية  –بدرجة عالية جدا )  من الحاجات وفقا لمبدائل الخماسيةحسبت تكرارات اإلجابات لكل  -1
قيمة الوسط المرجح  لكل اخالقية من االخالقيات خراج (. وذلك الستبدرجة قميمة جدا –بدرجة قميمة  –متوسطة 
 في القائمة.  المينية

 (.1-5أعطيت درجــــــــات لمــــــبدائل الثالثية من ) المينية لمخالفياتلغرض حســـاب الوسط المرجح   -2
تي ، وفيما يأ ىي متوسط الدرجات لممقياس الخماسي معيارا" تحميل االخالقيات المينية( و 3جعل الدرجة ) -3

 عرض نتائج اليدف االتي : 
 (2الجدول )

 مرتبة ترتيبا تصاعديا  لمدرسي المرحمة االعداديةخالقيات يبين اال

تسمسل 
األصمي 
 لألخالقيات

الوسط  االخالقيات المينية الرتبة
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 %79.6 3.98 الدفاع عن الحقوق المشروعة لممعممين. 1 16
 %77.3 3.86 شراف عممية قيادية تعاونية.وعي المعممين ان اال 2 24
 %71 3.85 بناء عالقة ود واحترام وثقة متبادلة مع المشرف التربوي. 3 25
 %75 3.78 إدراك المعممون بان االرشاد حق لكل طالب. 4 29
وعي أثرىا كقدوة حسنة لمطمبة، فتربييم عمى القيم االخالقية والمثل  5 3

 .العميا بسموكيم قبل كالميم
3.76 75% 

تشجيع العالقة المينية مع زمالئيم داخل المدرسة القائمة عمى  6 15
 النصح والتحمي بالتسامح واالحترام المتبادل بينيم.

3.75 75% 

 %74 3.74 االلتزام بقواعد وانظمة المدرسة وتنفيذىا. 7 22
14-17 8  االلتزام باألخالقيات العامة والعادات االجتماعية السائدة في 

 المجتمع.
 .تبادل الخبرات مع المدرسين ممن يحممون تخصصات مماثمة 

3.73 74% 

 %74 3.71 التفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد التعميم ويفيد المجتمع. 9 13
 %73 3.68 حسن الظن بزمالء العمل. 10 19

20 – 27 11  .تبادل الثقة مع مدير المدرسة 
 تربوي في تحسين ادائيم الميني االستفادة من خبرة المشرف ال

 وتقديرىا.

3.66 73% 

 %72 3.64 العمل بروح الفريق الواحد كأساس العالقة. 12 21
 %72 3.60توعية الطمبة بحقوقيم كأفراد وفقا لممنظومة المعمول بيا حسب  13 5



قد حصمت عمى درجات أعمى من المعيار المقرر  لوسط المرجح تبين إن جميع االخالقياتفعند استخراج ا
مرجح يساوي المعيار ( ق حصمت عمى وسط 26 – 9 – 6 – 4ما عدا الفقرات )مع الوسط المرجح  لمقارنتو
فمن خالل النتائج المبينة في الجدول اعاله ( قد حصمت عمى معيار اقل من المعيار المقرر، 2) الفقرةو  المقرر

البد من التأكيد عمى اعداد وتدريب المعمم اثناء الخدمة عمى االخالقيات التي يجب ان يتصف بيا اثناء ممارسة 

 االتفاقيات الدولية.
28 – 31 14   تفتيشيا".تقبل دور المشرف التربوي كون دوره اشرافيا" وليس 

  تبادل المشورة مع المرشد التربوي حول حل مشكالت الطمبة
 فعمميما متكامل.

3.59 71% 

 %71 3.58 تقبل النقد البناء من زمالئيم والتوجيو كمما دعت الحاجة. 15 18
فيم المعممون لدور المرشد التربوي وادراكيم لمجوانب القانونية  16 32

 لعممو.
3.55 70.5% 

11 – 30 17   توعية ولي امر الطمبة وتقديم المساعدة لو في كيفية تعمم
 ابناءىم وتعميميم.

  تجنب استدراج المرشد التربوي لمعرفة معمومات سرية حول
 الطمبة.

3.53 70% 

 %70 3.52 تقبل جميع الطمبة عمى اختالف خمفياتيم االجتماعية واالقتصادية. 18 8
يقة حول سموك ابناءىم تزويد ولي امر الطمبة بمعمومات دق 19 10

 وتحصيميم العممي وتقدميم.
3.40 68% 

 %67 3.37 احترام اراء ولي االمر وتقبل النقد البناء. 20 12
النظر الى الطمبة بعين الرحمة والتعامل معيم عمى اساس من الين  21 1

 والحزم.
3.36 67% 

 %63 3.18 احترام اراء الطمبة وتقبميا. 22 7
ن استغالل العالقات الشخصية بغرض تحقيق المنفعة االبتعاد ع 23 23

 الذاتية.
3.13 62.6% 

4 – 6 – 
9 - 26 

24  .بذل اقصى طاقاتيا لتنمية الطمبة تنمية شاممة 
 .مشاركة ولي امر الطالب في تربية ابناءىم وتعميميم 
  تعزيز ثقة الطمبة بأنفسيم وبمدرسييم ومدرستيم واقرانيم واسرىم

 ومجتمعيم.
  والتفاعل مع المشرف التربوي.التعاون 

3 60% 

 53.2 2.66 حسن الظن بالطمبة وزيادة توقعاتيا ألدائيم. 25 2



عمى تعميم جيد يعطي لجميع الطمبة حقوقيم بتساوي مع مراعاة الفروق مينة التعميم و ذلك من اجل الحصول 
عداد المعمم الجامعي عمى  بيا الفردية بين الطمبة و التأكيد عمى ضرورة االلتزام إذ البد من االىتمام في تدريب وا 

اجية كل في اعداد اىم عنصر من عناصر التربية والتعميم و من اجل مو وفق ىذه القائمة وذلك لفاعميتيا 
التحديات التي تواجيو وايضا من اجل رفع مستوى التعميم في المدارس الثانوية وذلك العتبارىا مرحمة تأىيمية 

 الى ما بعدىا اال وىي المرحمة الجامعية .  
 
عمى وفق متغير تعرف االخالقيات مينة التعميم لمدرسي المرحمة الثانوية من وجية نظر طمبتيم  -ثانيا:  

عينة البحث عمى لة احصائية في االخالقيات متوسط درجات اناث (:ال توجد فروق ذات دال –كور الجنس )ذ
متوسط درجات الذكور اذ بمغ  الباحثاناث( : فمن اجل تحقيق ىذا اليدف استخرج  –وفق متغير الجنس )ذكور 

( عند درجة حرية 27)( وبانحراف معياري111( ومتوسط درجات االناث اذ بمغ )21( وبانحراف معياري )121)
( وعند استعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين تم التوصل الى النتائج االتية 0,05( ومستوى داللة )118)

 (3وكما مبين في جدول )
 (3جدول )

 اناث ( –جدول االختبار التائي لعينتين مستقمتين عمى وفق متغير الجنس ) ذكور 

 
( وبانحراف 121( تبين إن متوسط درجات الذكور بمغ )3من خالل النتائج التي تم عرضيا في الجدول )

( وعند استعمال االختبار التائي 27( وبانحراف معياري )111( ومتوسط درجات االناث بمغ )21معياري )
توجد فروق  بان ال( تم رفض الفرضية الصفرية 0,05( ومستوى داللة )118لعينتين مستقمتين عند درجة حرية )

التعميم لمدرسي المرحمة الثانوية من وجية نظر طمبتيم عمى وفق متغير  مينة ألخالقياتذات داللة احصائية 
درجات عينة  روق ذات داللة احصائية في متوسطوالقبول بالفرضية البديمة اي ىناك فاناث(  –)ذكور الجنس 

( اكبر من القيمة 83المحسوبة والبالغة )التائية القيمة  ألنواناث(  –البحث عمى وفق متغير الجنس )ذكور 
كون لصالح الذكور لكون وي( 0,05( و مستوى داللة )118عند درجة حرية )( 1,96الجدولية والبالغة )

المتوسط الحسابي لعينة البحث من الذكور اعمى من المتوسط الحسابي لعينة البحث من االناث ، مما يدل عمى 
مع العممية التعميمية و متابعة كل فعاليات المدرس داخل الصف  انو افراد عينة البحث من الذكور اكثر تفاعل

لدييم ضعف في تطبيق مبادئ التعميم  غير قميل من المدرسين ددان ع الدراسي ، لذا فمن خالل اجاباتيم تبين
الجيد و الذي ق تمثل بمجموعة من االخالقيات التي من الواجب االلتزام بيا كون ىذه المينة من أنبل المين و 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

مستوى  القيمة التائية درجة الحرية
 الداللة

 0.05 الجدولية المحسوبة 118 21 121 47 ذكور
 1.96 83 27 111 73 اناث



دم ورقي التي تعنى ببناء الفرد وىي التي تساىم في عممية التنمية البشرية واالىتمام بيذه المينة يصب في تق
   المجتمع . 

 
 التوصيات : 

  التعميم فقد يجيل الكثير  مينة بأخالقياتضرورة اجراء ندوات وحمقات نقاشية من اجل توعية المدرسين
 من الكوادر التعميمة االخالقيات التي ترتبط بمينة التعميم. 

  اجل تصحيح مسارىم نحو متابعة الكوادر التعميمية من قبل ادارة المدرسة و قسم االشراف التربوي من
 التعميم الجيد من خالل تطبيق االخالقيات الخاصة بمينة التعميم .

 
 المقترحات :

  اجراء دراسة مشابية عن اخالقيات مينة التعميم بين مدرسي المرحمة الثانوية بين مدارس الوسط و
 مدارس الجنوب. 

 الرضا  –يرات ) المؤىل االكاديمي اجراء دراسة عن اخالقيات مينة التعميم وعالقتيا ببعض المتغ
 سنوات الخدمة(. –الوظيفي 

 
 -:المصادر

 ( اخالقيات مينة التعميم واثره في شخصية المربي و ادائو.2007ابو غزال، اشرف محمود : ) 
 ( الخصائص السيكو متريو ألدوات القياس في البحوث النفسية و 2006حسن ، السيد محمد ابو ىاشم)

 كمية التربية جامعة الممك سعود. – spssالتربوية باستخدام 
 ( مدى التزام معممي المرحمة الثانوية بأخالقيات مينة التعميم من وجية نظر 2006حنون ، تغريد : )

 غزة.  –جامعة االزىر  –مشرفي و مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة، كمية التربية 
 ممات بأخالقيات مينة التعميم من وجية نظر الطالبات (: درجة التزام المع2013بي ، ريم )الزع

 المتدربات في جامعة ال البيت ، كمية العموم التربوية .
 ( اخالقيات مينة التعميم وقواعد السموك 2010العممي، لميس مصطفى : )–  ىيئة تطوير مينة التعميم

 فمسطين.  –، وزارة التربية و التعميم العالي 
 ( : تطوير مناىج التعميم لتمبية متطمبات التنمية و مواجية 2006د السالم )السالم، مصطفى عب دعب

 تحديات العولمة. 
 ( اساسيات البحث العممي قي التربية و العموم االنسانية 1987عودة ، احمد ممكاوي : )–  مكتبة المنار

 الزرقاء.  – لمنشر و التوزيع
 ( القياس النفسي بين الن1998عبد الرحمن ، سعد : ) ظرية و التطبيق ، دار الفكر العربي ، الطبعة

 مصر. –الثالثة 



 ( المعمم الجامعي و ادارة اخالقيات المينية 2005القريطي ، عبد المطمب : )–  دراسات تربوية و
 ، كمية التربية حموان .  1142الصناعية ع 

  ( اتجاىات طمبة كميات التربية نحو مي2012المجيدل ،عبد اهلل ، واخرون : ) نة التعمم دراسة ميدانية
جامعة الفرات انموذجا ، مجمة جامعة دمشق  –جامعة الكويت وكمية التربية الحسكة  –بين كميات التربية 

 . 2012 – 4العدد  28المجمد 
 ( اخالقيات مينة الوراقة في الحضارة االسالمية ، مجمة جامعة الممك سعود 2003المشوخي ، عابد : )
 لسعودية .، ا15-، ع  اآلداب، 
 ( مدى التزام المدير و المعمم بقواعد االخالقية لمينة التربية والتعميم في االردن 1983المومني ، فؤاد : )

 الجامعة االردنية ، عمان. –، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التربية 
 ( البحث التربوي ، كمية المعممين 2004النوح ، مساعد بن عبد اهلل : )– .الرياض 

 
 (1ق رقم )ممح

 االداة بصيغتيا االولية
 جامعة ديالى            

 كمية التربية االساسية        
 قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي

 م/ اراء الخبراء و المحكمين
 

 االستاذ الفاضل ......................................................................... المحترم
 ة ...تحية طيب

 ـ ) اخالقيات مينة التعميم لمدرسي المرحمة الثانوية في ظل التحدياتباجراء دراسة و الموسومة  الباحثيروم 
القريطي (  ، وقد عرف 2013 –اداة ) الزغبي  الباحثالمعاصرة( ولتحقيق اىداف البحث  فق تبنى 

موك المعمم في عمميات التدريس والتعميم والمعايير الحاكمة لس واآلداب(:ىي مجموعة من المبادئ والقيم 2005
والبحث العممي والضابطة لعالقاتو بالمنظومة البشرية العاممة في الوسط التعميمي من ادارة وزمالء وطالب 

 (.19, 2005وفنيين ) القريطي ,
ول عمى بين يديكم ىذه االداة لغرض الحص الباحثونظرا لما تتعيدون بو من خبرة معرفية و دراية عممية يضع 

 آرائكم العممية حول صالحية الفقرات و مدى مالئمتيا مع موضوع البحث الحالي. 
 ( بدرجة  –بدرجة قميمة  –بدرجة متوسطة  –بدرجة عالية  –بدرجة عالية جدا عمما ان بدائل االجابة ىي

 .قميمة جدا(
 مع فائق الشكر واالحترام

 



 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
    لمدرسين تجاه طمبتيماخالقيات ا 
النظر الى الطمبة بعين الرحمة والتعامل معيم عمى  1

 اساس من الين والحزم.
   

    حسن الظن بالطمبة وزيادة توقعاتيا ألدائيم. 2
وعي أثرىا كقدوة حسنة لمطمبة، فتربييم عمى القيم  3

 االخالقية والمثل العميا بسموكيم قبل كالميم. 
   

    اقاتيا لتنمية الطمبة تنمية شاممة.بذل اقصى ط 4
توعية الطمبة بحقوقيم كأفراد وفقا لممنظومة المعمول بيا  5

 حسب االتفاقيات الدولية. 
   

تعزيز ثقة الطمبة بأنفسيم وبمدرسييم ومدرستيم واقرانيم  6
 واسرىم ومجتمعيم.

   

    احترام اراء الطمبة وتقبميا. 7
اختالف خمفياتيم االجتماعية تقبل جميع الطمبة عمى  8

 واالقتصادية.
   

    اخالقيات المدرسين تجاه اولياء االمور والمجتمع
    مشاركة ولي امر الطالب في تربية ابناءىم وتعميميم. 9

تزويد ولي امر الطمبة بمعمومات دقيقة حول سموك  10
 ابناءىم وتحصيميم العممي وتقدميم.

   

ة وتقديم المساعدة لو في كيفية تعمم توعية ولي امر الطمب 11
 ابناءىم وتعميميم.

   

    احترام اراء ولي االمر وتقبل النقد البناء. 12
التفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد التعميم ويفيد  13

 المجتمع.
   

االلتزام باألخالقيات العامة والعادات االجتماعية السائدة  14
 في المجتمع. 

   

    قيات المدرسين تجاه زمالئيم في العملاخال
تشجيع العالقة المينية مع زمالئيم داخل المدرسة القائمة  15

 عمى النصح والتحمي بالتسامح واالحترام المتبادل بينيم.
   

    الدفاع عن الحقوق المشروعة لممعممين. 16



تبادل الخبرات مع المدرسين ممن يحممون تخصصات  17
 مماثمة.

   

    تقبل النقد البناء من زمالئيم والتوجيو كمما دعت الحاجة. 18
    حسن الظن بزمالء العمل. 19

    اخالقيات المدرسين تجاه مدير المدرسة
    تبادل الثقة مع مدير المدرسة. 20
    العمل بروح الفريق الواحد كأساس العالقة. 21
    ا.االلتزام بقواعد وانظمة المدرسة وتنفيذى 22
االبتعاد عن استغالل العالقات الشخصية بغرض تحقيق  23

 المنفعة الذاتية.
   

    اخالقيات المدرسين تجاه المشرف التربوي
    وعي المعممين ان االشراف عممية قيادية تعاونية. 24
    بناء عالقة ود واحترام وثقة متبادلة مع المشرف التربوي. 25
    ع المشرف التربوي التعاون والتفاعل م 26
االستفادة من خبرة المشرف التربوي في تحسين ادائيم  27

 الميني وتقديرىا.
   

تقبل دور المشرف التربوي كون دوره اشرافيا" وليس  28
 تفتيشيا".

   

    اخالقيات المدرسين تجاه المرشد التربوي
    إدراك المعممون بان االرشاد حق لكل طالب. 29
استدراج المرشد التربوي لمعرفة معمومات سرية تجنب  30

 حول الطمبة.
   

تبادل المشورة مع المرشد التربوي حول حل مشكالت  31
 الطمبة فعمميما متكامل.

   

فيم المعممون لدور المرشد التربوي وادراكيم لمجوانب  32
 القانونية لعممو.

   

 
 
 
 



 (2ممحق )
 االداة بصيغتيا النيائية

 جامعة ديالى            
 كمية التربية االساسية        

 قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي
 

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة
 تحية طيبة ...

بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعبر عن استجاباتكم المحتممة  الباحثخاصة بالبحث العممي يضع  ألغراض
منكم الصدق والموضوعية في اإلجابة عمييا حيث إن الغرض منيا ىو  اتجاه عدد من الجوانب المختمفة راجي

أن يذكرك إن اإلجابة عمى تمك الفقرات ال تعني انك مصيب أو مخطئ فأفضل  الباحثالبحث العممي فقط، ويود 
جواب لك ىو الذي يعبر عن موقفك فعال" ، لذلك يرجى قراءة كل عبارة و اختيار ما يعبر عن أحسن وصف لك 

 بين البدائل الخمسة الموضوعة أمام كل فقرة .من 
 الحترام ....لشكر وامع فائق ا

 

بدرجة  الفقرات ت
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدا

 اوال: اخالقيات المدرسين تجاه طمبتيم  
النظر الى الطمبة بعين الرحمة والتعامل معيم عمى  1

 لحزم.اساس من الين وا
     

      حسن الظن بالطمبة وزيادة توقعاتيا ألدائيم. 2
وعي أثرىا كقدوة حسنة لمطمبة، فتربييم عمى القيم  3

 االخالقية والمثل العميا بسموكيم قبل كالميم. 
     

      بذل اقصى طاقاتيا لتنمية الطمبة تنمية شاممة. 4
ة المعمول بيا توعية الطمبة بحقوقيم كأفراد وفقا لممنظوم 5

 حسب االتفاقيات الدولية. 
     

تعزيز ثقة الطمبة بأنفسيم وبمدرسييم ومدرستيم واقرانيم  6
 واسرىم ومجتمعيم.

     

      احترام اراء الطمبة وتقبميا. 7
تقبل جميع الطمبة عمى اختالف خمفياتيم االجتماعية  8

 واالقتصادية.
     



 ء االمور والمجتمعاخالقيات المدرسين تجاه اوليا
      مشاركة ولي امر الطالب في تربية ابناءىم وتعميميم. 9

تزويد ولي امر الطمبة بمعمومات دقيقة حول سموك  10
 ابناءىم وتحصيميم العممي وتقدميم.

     

توعية ولي امر الطمبة وتقديم المساعدة لو في كيفية تعمم  11
 ابناءىم وتعميميم.

     

      اء ولي االمر وتقبل النقد البناء.احترام ار  12
التفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد التعميم ويفيد  13

 المجتمع.
     

االلتزام باألخالقيات العامة والعادات االجتماعية السائدة  14
 في المجتمع. 

     

 اخالقيات المدرسين تجاه زمالئيم في العمل
ع زمالئيم داخل المدرسة القائمة تشجيع العالقة المينية م 15

 عمى النصح والتحمي بالتسامح واالحترام المتبادل بينيم.
     

      الدفاع عن الحقوق المشروعة لممعممين. 16
تبادل الخبرات مع المدرسين ممن يحممون تخصصات  17

 مماثمة.
     

      تقبل النقد البناء من زمالئيم والتوجيو كمما دعت الحاجة. 18
      حسن الظن بزمالء العمل. 19

 اخالقيات المدرسين تجاه مدير المدرسة
      تبادل الثقة مع مدير المدرسة. 20
      العمل بروح الفريق الواحد كأساس العالقة. 21
      االلتزام بقواعد وانظمة المدرسة وتنفيذىا. 22
حقيق االبتعاد عن استغالل العالقات الشخصية بغرض ت 23

 المنفعة الذاتية.
     

 اخالقيات المدرسين تجاه المشرف التربوي
      وعي المعممين ان االشراف عممية قيادية تعاونية. 24
      بناء عالقة ود واحترام وثقة متبادلة مع المشرف التربوي. 25
      التعاون والتفاعل مع المشرف التربوي  26
     ف التربوي في تحسين ادائيم االستفادة من خبرة المشر  27



 الميني وتقديرىا.
تقبل دور المشرف التربوي كون دوره اشرافيا" وليس  28

 تفتيشيا".
     

 اخالقيات المدرسين تجاه المرشد التربوي
      إدراك المعممون بان االرشاد حق لكل طالب. 29
تجنب استدراج المرشد التربوي لمعرفة معمومات سرية  30

 ل الطمبة.حو 
     

تبادل المشورة مع المرشد التربوي حول حل مشكالت  31
 الطمبة فعمميما متكامل.

     

فيم المعممون لدور المرشد التربوي وادراكيم لمجوانب  32
 القانونية لعممو.

     

 (3ممحق )
 اسماء الخبراء و المحكمين

 مكان العمل المقب العممي التخصص اسماء الخبراء ت
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  استاذ عمم النفس االجتماعي د.بشرى عناد مباركأ. 1
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  استاذ ادارة تربوية د.عمي ابراىيم محمدأ. 2
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  استاذ عمم االجتماع د.محمو محمد سممانأ. 3
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  استاذ ط.ت. المغة العربية حمن العزيد.عادل عبد الر أ. 4
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  مدرس عمم النفس التربوي د.خميل عبد اهلل حسينم . 5
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  مدرس عمم اجتماع م.وفاء صبر نزال 6
 


