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 ممخز :
مغ  (االخبلؾيات كالسعتقجات) جاد السعمسيغ عالسيا  مذكبلت إعتتشاكؿ كرقة العسل الحالية   

، كذلظ معتقجات السعمسيغ كترػراتيع ، ك أخبلؾيات ميشة التجريذ كالجكر األخبلقي لمسيشة كأىسيتيا
مبادئ أخبلؾيات ميشة ، أىسية أخبلؾيات السيشة، فيـػ أخبلؾيات ميشة التجريذمغ خبلؿ تشاكؿ م

، معاييخ السسارسة السيشية ، اثيق أخبلؾيات ميشة التجريذ عالسيا  مػ ، التجريذ عمى السدتػي العالسي
سػاثيق أخبلؾيات ميشة التجريذ في الػاليات الستحجة ، كتع التعخض للسعاييخ األخبلؾية لمتجريذ ا

، )state of Nebraskaميثاؽ أخبلؾيات ميشة التجريذ في مجارس كالية نبخاسكا (مثل  األمخيكية
ميثاؽ األخبلؾيات ، )NEAة التجريذ كسا كضعتو الخابصة القػمية لمتخبية (ميثاؽ أخبلؾيات ميش

 State ofميثاؽ األخبلؾيات لمسعمسيغ في كالية مشيدػتا (، )AAEلمخابصة األمخيكية لمسخبيغ (
Minnesota( ،) ميثاؽ أخبلؾيات ميشة التجريذ في كالية أالسكاState of laska( ميثاؽ ، ك

أىجاؼ مػاثيق أخبلؾيات ميشة ، كتع كضع في السسمكة العخبية الدعػدية أخبلؾيات ميشة التجريذ
، تحجيات أزمة األخبلؽ، كاستعخاض الرفات األخبلؾية الػاجب تػافخىا في السعمع، ك التجريذ

 .اعجاد السعمع ككفاءتو الحاتية ، ككيؽية معتقجات السعمسيغ كترػراتيعك 
 .السعتقجات –االخبلؾيات  - إعجاد السعمسيغ عالسيا   الكمسات السفتاحية :

Abstract: 
    The current working paper deals with the problems of preparing teachers 

globally (ethics and beliefs) from the ethics of the teaching profession and the 
ethical role of the profession and its importance, and teachers’ beliefs and 
perceptions, by addressing the concept of teaching ethics, the importance of 
professional ethics, principles of ethics for the teaching profession at the global 
level, and charters of ethics for the teaching profession Internationally, 
Standards of Professional Practice, Ethical Standards for Teaching, and 
exposure to the teaching ethics charters in the United States of America such 
as the State of Nebraska Schools of Teaching Ethics Charter, the Teaching 
Ethics Charter as developed by the National Education Association (NEA), the 
Ethics Charter The American Association of Educators (AAE), the State of 
Minnesota Charter of Ethics for Teachers, the State of laska Charter of Ethics 
for Teaching, and the Saudi Arabia Teaching Ethics Charter, establish the 
objectives of the teaching codes of ethics, the attributes The moral that must be 
available in the teacher, and a review of the challenges of the moral crisis, the 
beliefs and perceptions of teachers, and how to prepare the teacher and self-
efficacy. 

Keywords: preparing teachers globally - ethics - beliefs. 
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 السقجمة:  

إف الػػػػػجكؿ التػػػػػي تخيػػػػػج مػاكبػػػػػة متصمبػػػػػات العرػػػػػخ الحػػػػػالي كالسدػػػػػتقبل؛ كػػػػػاف عمييػػػػػا 
مػػػػػغ االىتسػػػػػاـ بجػػػػػػدة التعمػػػػػيع الػػػػػحي تقجمػػػػػو ألبشػػػػػاء مجتسعيػػػػػا، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى مؤسدػػػػػات 

 .عميع في كافة الجكؿ العخبية كاألجشبيةإعجاد السعمع، الحي تعتبخ مغ أسذ نطاـ الت
إف إندػػػػػػػاف القػػػػػػػخف الحػػػػػػػادي كالعذػػػػػػػخيغ أصػػػػػػػبح قػػػػػػػادر عمػػػػػػػي التعامػػػػػػػل مػػػػػػػع التصػػػػػػػػر 
السعمػمػػػػػاتي، كالػػػػػتعمع السدػػػػػتسخ، كإعػػػػػادة التػػػػػجريب  كالتأىيػػػػػل لمتساشػػػػػي مػػػػػع الػاقػػػػػع الفعمػػػػػي 
لمتصػػػػػػػػػر التكشػلػػػػػػػػػجي، فاإلندػػػػػػػػاف الحػػػػػػػػالي يترػػػػػػػػف بالتعػػػػػػػػاكف، كالقػػػػػػػػجرة عمػػػػػػػػي التفاعػػػػػػػػل 

بي، كاحتػػػػخاـ الحقػػػػػؽ، كالخغبػػػػة فػػػػي الديػػػػادة العمسيػػػػة، كمػاكبػػػػة التصػػػػػرات الحجيثػػػػة، اإليجػػػػا
كاالسػػػػػتقبللية، ألنػػػػػو يسثػػػػػل العشرػػػػػخ األساسػػػػػي لتقػػػػػجـ السؤسدػػػػػة التعميسيػػػػػة، كلكػػػػػغ بػػػػػالخ ع 
مػػػػػغ كػػػػػل ىػػػػػحه الرػػػػػفات التػػػػػي يتستػػػػػع بيػػػػػا إندػػػػػاف القػػػػػخف الحػػػػػالي؛ إال أنػػػػػو يػجػػػػػج بعػػػػػس 

، ص ٕ٘ٓٓىػػػػػػػحا العرػػػػػػػخ (شػػػػػػػخيف،  السذػػػػػػػكبلت التػػػػػػػي تػاجػػػػػػػو السعمسػػػػػػػيغ الجػػػػػػػجد فػػػػػػػي
ٖٔ .( 

) عمػػػػػػػى أف مذػػػػػػػكمة إعػػػػػػػجاد السعمػػػػػػػع كتشسيػػػػػػػة مياراتػػػػػػػو لػػػػػػػع تعػػػػػػػج ٜٕٓٓكأكػػػػػػػج الشاقػػػػػػػة (
قزػػػػية ثانػيػػػػة فػػػػي العرػػػػخ الحػػػػالي، كلكشيػػػػا أصػػػػبحت قزػػػػية مرػػػػيخية أنذػػػػأتيا تصػػػػػرات 
الحيػػػػاة، مسػػػػػا تختبػػػػػت عمييػػػػػا الكثيػػػػػخ مػػػػػغ التغيػػػػخات الحجيثػػػػػة، التػػػػػي سػػػػػيصخت عمػػػػػى العػػػػػالع 

الدػػػػػابقة لعسػػػػػل إعػػػػػادة نطػػػػػخ كتصػػػػػػيخ لمػػػػػشطع التعميسيػػػػػة بذػػػػػكل عػػػػػاـ،  كمػػػػػو فػػػػػي الدػػػػػشػات
كنطػػػػاـ إعػػػػجاد كتػػػػػجريب السعمسػػػػيغ الجػػػػػجد بذػػػػكل خػػػػػاص، كذلػػػػظ بػاسػػػػػصة تكثيػػػػف البػػػػػخامج 

 التخبػية التعميسية، كالعسل عمى إكدابيع ميارات ميشية تؤىميع لدػؽ العسل.
فػػػػػػي تدػػػػػػييل  بػػػػػػالخ ع مػػػػػػغ التصػػػػػػػر التكشػلػػػػػػػجي، كالػػػػػػجكر الػػػػػػحي تمعبػػػػػػو التكشػلػجيػػػػػػا

عسميػػػػة الػػػػتعمع، إال أنػػػػو ال يسكػػػػغ االسػػػػتغشاء عػػػػغ دكر السعمػػػػع، فسػػػػازاؿ السعمػػػػع ىػػػػػ أسػػػػاس 
العسميػػػة التعميسيػػػة لسػػػا يقػػػـػ بػػػو مػػػغ أدكار كثيػػػخة ككبيػػػخة فػػػي تييئػػػة الجػػػػ السشاسػػػب لتعمػػػيع 
الصػػػػػػبلب، فأصػػػػػػبح ضػػػػػػخكري عمػػػػػػي معمػػػػػػع السدػػػػػػتقبل امػػػػػػتبلؾ العجيػػػػػػج مػػػػػػغ الخرػػػػػػائز، 

لسعمػػػػػع الخبيػػػػػخ، كالسعمػػػػػع التقشػػػػػي، كالسعمػػػػػع القػػػػػجكة، كالسعمػػػػػع كالرػػػػػفات التػػػػػي مػػػػػغ أىسيػػػػػا: ا
السكتذػػػػػػػػف، كالسعمػػػػػػػػع القائػػػػػػػػج، كذلػػػػػػػػظ ىػػػػػػػػػ سػػػػػػػػخ نجػػػػػػػػاح السشطػمػػػػػػػػة التعميسيػػػػػػػػة بأكسميػػػػػػػػا 

 ).ٛ٘، ص ٕٔٔٓ(الدبػف، 
) بػػػػػأف لكػػػػػل ميشػػػػػة معػػػػػارؼ كأفكػػػػػار خاصػػػػػة بيػػػػػا، لكػػػػػي ٕٚٔٓكلقػػػػػج أشػػػػػار الذػػػػػػش (

حه الحالػػػة أكػػػج عمػػػى أف كجػػػػد تػػػدكد العقػػػل بالسبػػػادئ التػػػي تػجػػػو العسػػػل السيشػػػي، كفػػػي ىػػػ
ميثػػػػػػاؽ أخبلقػػػػػػي خػػػػػػاص بػػػػػػالتعميع؛ يعتبػػػػػػخ مػػػػػػغ الفػائػػػػػػج التػػػػػػي ُتحدػػػػػػغ عبلقػػػػػػة السعمسػػػػػػيغ 
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بػػػػالصبلب، فػػػػاألخبلؽ السيشيػػػػة ميسػػػػة لكػػػػل إندػػػػاف يعسػػػػل فػػػػي السؤسدػػػػات التخبػيػػػػة، كذلػػػػظ 
بدػػػػبب خصػػػػػرة ىػػػػحه السيشػػػػة، التػػػػي مػػػػغ أىػػػػجافيا بشػػػػاء العقػػػػػؿ كالذخرػػػػيات. كسػػػػا أشػػػػار 

لػػػػػػػػى أف تقخيػػػػػػػػخ اليػندػػػػػػػػكػ الخػػػػػػػػاص بالتخبيػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػيع فػػػػػػػػي القػػػػػػػػخف ) إٕٛٔٓالحشبمػػػػػػػػي (
الحػػػػادي كالعذػػػػخيغ، عمػػػػى أف مػػػػغ ضػػػػسغ سػػػػبل مػاجيػػػػة تحػػػػجيات القػػػػخف تكسػػػػغ فػػػػي بشػػػػاء 
دعػػػائع لمتعمػػػيع؛ كمػػػغ ضػػػسشيا تعمػػػيع الفػػػخد مػػػع تشسيػػػة شخرػػػيتو ليكػػػػف قػػػادر عمػػػي اتخػػػاذ 

 القخارات الدميسة، كيدتفيج مغ فخص الحياة.
 ,Williams;Anangisgeسػػػػػػػة كيميػػػػػػػاف كأناجدػػػػػػػج (كلقػػػػػػػج أكػػػػػػػجت نتػػػػػػػائج درا

) عمػػػػػػى أف مػػػػػػغ أكثػػػػػػخ السذػػػػػػكبلت التػػػػػػي تػػػػػػؤثخ عمػػػػػػى أخبلؾيػػػػػػات ميشػػػػػػة التػػػػػػجريذ 2010
ىػػػػػػي عػػػػػػجـ كفػػػػػػاءة السعمسػػػػػػيغ، كعػػػػػػجـ معػػػػػػخفتيع لمػاجبػػػػػػات كالسدػػػػػػئػليات الستصمبػػػػػػة مػػػػػػشيع 
اتجػػػػػػػػاه الصػػػػػػػػبلب كالسيشػػػػػػػػة، كأف إىسػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػجراء السػػػػػػػػجارس فػػػػػػػػي شػػػػػػػػخؽ أفخيؿيػػػػػػػػا لتعديػػػػػػػػد 

ة التػػػػػجريذ لػػػػػجي السعمسػػػػػيغ داخػػػػػل البػػػػػخامج التجريبيػػػػػة التػػػػػي تدػػػػػاعجىع فػػػػػي أخبلؾيػػػػػات ميشػػػػػ
أداء ميػػػػػػػاميع عمػػػػػػػى الذػػػػػػػكل الرػػػػػػػحيح، فكػػػػػػػل ىػػػػػػػحه السذػػػػػػػكبلت تعتبػػػػػػػخ ىامػػػػػػػة كتعػػػػػػػػؽ 

) تػصػػػػمت Gibson, 2011العسميػػػػة التعميسيػػػػة الدػػػػميسة. أمػػػػا نتػػػػائج دراسػػػػة جيبدػػػػػف (
تػػػػػػػػػشعكذ إلػػػػػػػػػى إف مسارسػػػػػػػػػة أخبلؾيػػػػػػػػػات ميشػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػجريذ داخػػػػػػػػػل السشطسػػػػػػػػػة التعميسيػػػػػػػػػة 

باإليجػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػى أداء السعمسػػػػػػػػيغ الجػػػػػػػػجد، كسػػػػػػػػا أنيػػػػػػػػا تتزػػػػػػػػسغ السعتقػػػػػػػػجات األخبلؾيػػػػػػػػة، 
 كالسسارسات، كالعبلقات الثقاؼية كاالجتساعية، كعبلقات العسل. 

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػتف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكبلفشج كأيػبيؽيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
)Kulakhmetova; Mclaughlin; Ayubayeva, 2014 إلػػػى أف السذػػػكبلت (

مػػػػق بإعػػػػجاد السعمسػػػػيغ كتصػػػػػيخىع فػػػػي كازاخدػػػػتاف تسثمػػػػت فػػػػي عػػػػجـ كجػػػػػد معيػػػػار التػػػػي تتع
معشػػػػػي كاضػػػػػح لمسعمػػػػػع، كضػػػػػعف جػػػػػػدة تػػػػػجريب السعمسػػػػػيغ، حيػػػػػث تعػػػػػاني ميشػػػػػة التػػػػػجريذ 
فػػػػػػػػي كازاخدػػػػػػػػتاف مػػػػػػػػغ تػػػػػػػػجني السكػػػػػػػػاف إلعػػػػػػػػجاد التػػػػػػػػجريب، كأيزػػػػػػػػا مػػػػػػػػغ السذػػػػػػػػكبلت أف 

خفزػػػػػػة، مؤسدػػػػػػات تػػػػػػجريب السعمسػػػػػػيغ تقػػػػػػـػ بتػضيػػػػػػف مخشػػػػػػحيغ ذكات جػػػػػػػدة كخبػػػػػػخة مش
حيػػػػث ال يقػمػػػػػا بتخصػػػػيط مشاسػػػػب لمصمػػػػب كالعػػػػخض مػػػػغ السعمسػػػػيغ الستقػػػػجميغ لمػضيفػػػػة. 

%) مػػػػػػػػغ أفػػػػػػػػخاد عيشػػػػػػػػة ٜ.ٜٙ) إلػػػػػػػػي أف (ٕٛٓٓكسػػػػػػػػا كذػػػػػػػػفت دراسػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػ عصػػػػػػػػػاف (
الجراسػػػػػة فػػػػػي محافطػػػػػات  ػػػػػدة أكػػػػػجكا عمػػػػػي كجػػػػػػد مذػػػػػكبلت خاصػػػػػة بتػػػػػجريب السعمسػػػػػيغ، 

لشتػػػػػػػػػػائج أف ندػػػػػػػػػػبة فسشيػػػػػػػػػػا متعمػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػالحػافد الساديػػػػػػػػػػة كالسعشػيػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػث أضيػػػػػػػػػػخت ا
%) أكػػػػػػػجكا عمػػػػػػػي كجػػػػػػػػد مذػػػػػػػكبلت كنػػػػػػػجرة فػػػػػػػي تقػػػػػػػجيع الػػػػػػػػزارة لمحػػػػػػػػافد الساديػػػػػػػة ٛ.ٙٛ(

كالسعشػيػػػػػػػػػة لمسعمسػػػػػػػػػيغ الستػػػػػػػػػجربيغ، أمػػػػػػػػػا بالشدػػػػػػػػػبة لمسذػػػػػػػػػكبلت الستعمقػػػػػػػػػة باالحتياجػػػػػػػػػات 
%)، كالسعػقػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػػق بتػقيػػػػػػػػػت البػػػػػػػػػخامج ٖ.ٗٚالتجريبيػػػػػػػػػة فكانػػػػػػػػػت ندػػػػػػػػػبتيا (
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أخيػػػػػػػػػخا  السعػقػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػػق باألسػػػػػػػػػاليب %)، ك ٖ.ٔٚالتجريبيػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػت ندػػػػػػػػػبتيا (
%) فكانػػػػػػػػت قمػػػػػػػػة ٕ.ٔٚكالػسػػػػػػػػائل التعميسيػػػػػػػػة؛ فقػػػػػػػػج أكػػػػػػػػجكا أفػػػػػػػػخاد العيشػػػػػػػػة أف ندػػػػػػػػبتيا (

التػػػػػػجريب عمػػػػػػي اسػػػػػػتخجاـ الحاسػػػػػػػب فػػػػػػي التػػػػػػجريب مػػػػػػغ أىػػػػػػع السذػػػػػػكبلت التػػػػػػي كاجيػػػػػػت 
 السعمسيغ الستجربيغ. 

عاصػػػػػخة ) بعػػػػػج مشاقذػػػػػتيا لمسذػػػػػكبلت العالسيػػػػػة السٕٚٔٓكأكصػػػػػت دراسػػػػػة الجشػػػػػػبي (
كأثخىػػػػػا عمػػػػػى إعػػػػػجاد السعمػػػػػع، فكانػػػػػت تػصػػػػػياتيا عبػػػػػارة عػػػػػغ: مػػػػػغ الزػػػػػخكري أف تعسػػػػػل 
بػػػػخامج كميػػػػات السعمسػػػػيغ عمػػػػي زيػػػػادة مشرػػػػات التػػػػجريب السيػػػػجاني كالبحػػػػث التخبػػػػػي، كسػػػػا 
ضػػػػخكري أف تعسػػػػػل بػػػػػخامج إعػػػػػجاد السعمسػػػػػيغ عمػػػػػى الػصػػػػػػؿ إلػػػػػي السعمػػػػػع السؤىػػػػػل لمسيشػػػػػة 

جاـ الحاسػػػػػػػػػػب، كأيزػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى التجريدػػػػػػػػػية، كالسػػػػػػػػػجرب كذك خبػػػػػػػػػخة عمػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتخ
السعمسػػػػػػيغ مػػػػػػغ اسػػػػػػتخجاـ االسػػػػػػتخاتيجيات التجريدػػػػػػية الفعالػػػػػػة لتصػػػػػػػيخ العسميػػػػػػة التعميسيػػػػػػة. 

) إلػػػػي إنػػػػو مػػػػغ Singh, Shakir, 2019كأكصػػػػت أيزػػػػا دراسػػػػة سػػػػيشج كشػػػػػكيخ (
الزػػػػػػػػػخكري اعتسػػػػػػػػػاد شخيقػػػػػػػػػة االختيػػػػػػػػػار السشاسػػػػػػػػػبة أثشػػػػػػػػػاء اختيػػػػػػػػػار السخشػػػػػػػػػحيغ لمبػػػػػػػػػخامج 

كسػػػػػا إنػػػػػو مػػػػػغ الزػػػػػخكري ترػػػػػسيع بػػػػػخامج تػػػػػجريب لمسعمسػػػػػيغ بصخيقػػػػػة التجريبيػػػػػة لمسعمسػػػػػيغ، 
تتػػػػػػيح فػػػػػػخص كبيػػػػػػخة لمسعمسػػػػػػيغ أثشػػػػػػاء فتػػػػػػخة الجراسػػػػػػة كالسعمسػػػػػػيغ السػػػػػػػضفيغ عمػػػػػػي تصػػػػػػػيخ 
ميػػػػػاراتيع التجريدػػػػػية، كأيزػػػػػا يجػػػػػب تػػػػػجريب السعمسػػػػػيغ السحتسػػػػػل تػػػػػػضيفيع عمػػػػػي ميػػػػػارات 

دييغ فػػػػػػػػي التعامػػػػػػػػل مػػػػػػػػع ذكي االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة، باإلضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػي األشفػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػا
الفرػػػػػؿ الجراسػػػػية، بحيػػػػث تكػػػػػف العسميػػػػة التعميسيػػػػة شػػػػاممة، كتكػػػػػف ىػػػػحه السيػػػػارات جػػػػدء 

 ال يتجدأ مغ مشاىج تعميع كتجريب السعمسيغ. 
كبشػػػػاء  عمػػػػى مػػػػا سػػػػبق ذكػػػػخه يتزػػػػح أف الجراسػػػػات الدػػػػابقة التػػػػي تشاكلػػػػت السذػػػػكبلت 

الخاصػػػػػة العالسيػػػػػة إلعػػػػػجاد السعمسػػػػػيغ لػػػػػع تدػػػػػمط الزػػػػػػء بذػػػػػكل كاسػػػػػع عمػػػػػى السذػػػػػكبلت 
بإعػػػػػػػػجاد السعمسػػػػػػػػيغ الجػػػػػػػػجد، كالصبيعػػػػػػػػة األخبلؾيػػػػػػػػة لسيشػػػػػػػػة التػػػػػػػػجريذ كالػػػػػػػػجكر األخبلقػػػػػػػػي 
لمسيشػػػػػة، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى سػػػػػبل تصػيخىػػػػػا. ففػػػػػي ىػػػػػحه الػرقػػػػػة العمسيػػػػػة سػػػػػػؼ نشػػػػػاقر ىػػػػػحه 
السذػػػػكبلت التػػػػي تعػػػػػؽ مػػػػغ إعػػػػجاد السعمسػػػػيغ الجػػػػجد عالسيػػػػا  عمػػػػى شػػػػكل محػػػػاكر، كىسػػػػا: 

 ذ والجور األخالقي لمسيشة:السحػر األول: أخالقيات ميشة التجري
 أواًل: مفيػم أخالقيات ميشة التجريذ: 

عخفيػػا ميثػػاؽ أخبلؾيػػات ميشػػة التػػجريذ بأنيػػا ىػػي "الدػػمػكيات الفاضػػمة التػػي يجػػب أف 
يتحمػى بيػػا العػاممػف فػػي حقػل التعمػػيع العػاـ فكػػخا  كسػمػكيا  أمػػاـ هللا ثػع أمػػاـ كالة األمػخ كأمػػاـ 

 ). ٜ، ص ٕٗٔٓكاجبات أخبلؾية (الذػير، أنفديع كاألخخيغ، كتختب عمييع 
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كعخفت الباحثة أخبلؾيات ميشة التجريذ إجخائيا  بأنيا " مجسػعة مغ السعاييخ الدمػكية 
التػػي يتحمػػػى بيػػػا السعمسػػػػف أثشػػػاء أدائيػػع لػضػػػائفيع، كتدػػػتخجميا اإلدارة التعميسيػػػة كالسجتسػػػع 

 لمحكع عمى مجي التداـ السعمسيغ". 
 :أىسية أخالقيات السيشة

  تعديػػد السسارسػػات األخبلؾيػػة التػػي يشبغػػي أف تػػشعكذ بذػػكل أكثػػخ إيجابيػػة فػػي
مشيجيػػػػة التػػػػجريذ. كفػػػػي العبلقػػػػات األخبلؾيػػػػة بػػػػيغ مختمػػػػف مكػنػػػػات الػسػػػػط 

 السجرسي.
  تكػيغ اتجاىات إيجابية نحػ السيشة لجى السعمع، اذ تبرخه بالتداماتو األخبلؾية

. 
 حسميا تجاه الفخد كالسجتسع.تػعيتو بأبعاد الخسالة التعميسية التي يت 
 .تشطيع عبلقاتو اإلدارية االجتساعية 
  تجريبػػػػػػػو عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاليب التعامػػػػػػػل البلئػػػػػػػق مػػػػػػػع مختمػػػػػػػف مكػنػػػػػػػات السجتسػػػػػػػع

 ) ٜٖٗ،صٕٛٓٓالسحمي.(االلفي،
 ثانيًا: مبادئ أخالقيات ميشة التجريذ عمى السدتػي العالسي: 

مختمػػػػػػػػف ) أف معطػػػػػػػػع األنطسػػػػػػػػة التخبػيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ٖٓ، ص ٕٗٔٓكضػػػػػػػػح الذػػػػػػػػػير (
الػػػػجكؿ الستقجمػػػػة كالشاميػػػػة تتفػػػػق عمػػػػى مبػػػػادئ أساسػػػػية لسيشػػػػة التػػػػجريذ يسكػػػػغ تػضػػػػػيحيا 

 كسا يمي: 
يػػػػػػشز عمػػػػػػى السدػػػػػػئػلية األساسػػػػػػية لسيشػػػػػػة التػػػػػػجريذ تتسثػػػػػػل فػػػػػػي  السبــــــجأ األول: .ٔ

إرشػػػػػػػػػاد الستعمسػػػػػػػػػيغ أشفػػػػػػػػػاال  ككبػػػػػػػػػارا  لصمػػػػػػػػػب السعخفػػػػػػػػػة، كاكتدػػػػػػػػػاب السيػػػػػػػػػارات، 
 العير بكخامة. كأعجادىع لمحياة السدتقخة التي تسكشيع مغ

ــــــاني: .ٕ ــــــجأ الث تتسثػػػػػػل مدػػػػػػئػلية السعمػػػػػػع فػػػػػػي مدػػػػػػاعجة الصػػػػػػبلب فػػػػػػي تحجيػػػػػػج  السب
كاألىػػػػػجاؼ الخاصػػػػػػة بيػػػػػػع، مػػػػػػع التػجيػػػػػػو اتجػػػػػػاه األىػػػػػػجاؼ السقبػلػػػػػػة مػػػػػػغ جانػػػػػػب 

 السجتسع.
ميشػػػػػػة التػػػػػػجريذ تسثػػػػػػل مكانػػػػػػة ذات مدػػػػػػئػلية اتجػػػػػػاه السجتسػػػػػػع  السبــــــجأ الثالــــــث: .ٖ

 كأفخاده، مغ حيث الدمػؾ االجتساعي كالفخدي.
ـــــع: .ٗ ـــــجأ الخاب ميشػػػػػة التػػػػػجريذ تتسيػػػػػد بػػػػػالُخقي فػػػػػي العبلقػػػػػات اإلندػػػػػانية التػػػػػي  السب

 تشتذخ في الجػ العاـ لمعسمية التجريدية داخل السؤسدة التعميسية. 
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 ثالثًا: مرادر أخالقيات ميشة التجريذ: 
) السرػادر الخئيدػية التػي تعتسػج عمييػا أخبلؾيػات ٗٙ، ص ٕٛٔٓلقج شخح الخكساف (

 كيسكغ ذكخىا كسا يمي: ميشة التجريذ، 
 السرجر الجيشي: 

إف السرجر الجيشي يعتبخ مغ أىع السرػادر األخبلؾيػة لسيشػة التػجريذ فػي السجتسعػات 
اإلسبلمية، حيث يػفخ ألخبلؾيػات السيشػة خمػق رقابػة ذاتيػة لمفػخد، فػالسعمع يسكػغ أف يتيػخب 

تيػػخب مػػغ مخاؾبػػة هللا عػػد مػػغ الخقابػػة القانػنيػػة، كالخقابػػة االجتساعيػػة، كلكشػػو ال يسكػػغ أف ي
كجل لو أثشاء أدائو لعسمو. كيحتػي ىحا السرجر عمى السبادئ التي تحقق الدعادة لمسجتسػع 
كاإلنداف في كافة السجاالت، كسا يحتػي عمى قػاعج عامة لتشطػيع الحيػاة سػػاء العمسيػة، أك 

 العسمية.
 السرجر االجتساعي: 

، حيث تختمف ثقافة السجتسعات الغخبيػة إف كل مجتسع يتستع بثقافة مختمفة عغ األخخ
عغ العخبي، فثقافة السجتسع ىي التي تحجد عبلقاتو، ككالء انتسػاء أفػخاده لػو، كمػغ الصبيعػي 
أف تكػػػػػػف ثقافػػػػػة السجتسػػػػػع تتسثػػػػػل فػػػػػي الؿػػػػػيع كالسعتقػػػػػجات كالعػػػػػادات، كمسارسػػػػػات الحيػػػػػاة 

لػػراد أف إيجابيػة أك االجتساعية. مػغ الػػارد أف يحسػل السيشيػػف عػادات السجتسػع التػي مػغ ا
سػػػمبية، فتتخكػػػد عمػػػي مػػػجيخ السجرسػػػة مػػػغ مدػػػاعجة السعمسػػػيغ مػػػغ الػػػتخمز مػػػغ السعتقػػػجات 
الدػػػمبية التػػػػي قػػػػج تػػػػشعكذ عمػػػػى العسميػػػػة التعميسيػػػػة، كعمػػػػى السجرسػػػػة ككػػػػل، كعمػػػػى إنتاجيػػػػة 

 العامميغ. 
 السرجر الخاص بسؤسدات التعميع: 

السجتسػع، كفػي تكػػيغ الؿػيع األخبلؾيػة ال شظ أف الشطاـ التعميسي يمعػب دكرا  ىامػا  فػي 
لمسعمسػيغ، مػع تشسيػػة الدػمػؾ األخبلقػػي ليػع، كفػػي ىػحه األكنػػة أصػبحت الػػجكؿ تستمػظ فمدػػفة 
تعميسيػػة خاصػػة بيػػا، كاضػػحة السبػػادئ متكاممػػة، بػػجء  مػػغ ريػػاض األشفػػاؿ حتػػى الجراسػػات 

يػػػا كعاداتيػػػا العميػػػا، بحيػػػث تتشػػػاكؿ الجكلػػػة خػػػبلؿ ىػػػحه الفمدػػػفة سػػػمػؾ أخبلقػػػي نػػػابع مػػػغ ؾيس
 يداىع في تعديد العسل التعميسي.
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 السرجر الحاتي: 
الػػػحات مػػػغ أكؿ مرػػػادر األخبلؾيػػػات، فالعسػػػل األخبلقػػػي البػػػج أف يكػػػػف جسػػػيبل  أمػػػاـ 
الحات اإلندانية لكي تشجده، فالحاتية الفخدية تعسل عمى إخزاع القػاعج األخبلؾية إلى نطخة 

 قػاعج األخبلؾية االستسخارية كاالستقخار البلـز ليا. الفخد كتقجيخه الخاص، كىحا ال يعصي ال
 رابعًا: مػاثيق أخالقيات ميشة التجريذ عالسيًا:  

مجسػعػة السبػادئ كالؿػيع األساسػية كالقػاعػج الجيػجة يعخف السيثاق األخالقـي لمسيشـة" 
لمدػػمػؾ التػػي يتعيػػج بيػػا بذػػكل عػػاـ أعزػػاء السيشػػة كىػػػ كسػػيمة لمحفػػا  عمػػى مجػػاالت 

 "ة كاحتخامياالسسارس
) بعسػل عػخض تحميمػي لػبعس الشسػاذج العالسيػة ٜٖٙ-ٖ٘ٙ، ص ٕٛٓٓقاـ االلفػي (

فػػػي إعػػػجاد كصػػػيا ة مػاثيػػػق أخبلؾيػػػات ميشػػػة التػػػجريذ فػػػي الرػػػيغ (ىػػػػنج كػػػػنج)، ككشػػػجا 
 (أكنتاريػ)، كفي الػاليات الستحجة األمخيكية، كفييا يمي شخح ليحه السػاثيق: 

 :  ۰۹۹۱القيات ميشة التعميع ، أكتػبخ ميثاق ىػنج كػنج ) الريغ ( ألخ )ٔ(
كفقا لتػصية المجشة التخبػية بيػنج كػنج بزخكرة نذخ ميثاؽ لسسارسة ميشة 
التجريذ بيجؼ تحديغ أكضاع السعمسيغ السيشية ، فقج تع تأسيذ لجشة تسييجية عاـ 

قامت بػضع كنذخ 'ميثاؽ ىػنج كػنج لسيشة التخبية كالتعميع ، كبعج عجة  ۰۹۹۱
لجخي مجمذ األداء السيشي لمتخبية مجسػعة مغ التعجيبلت عمى ىحا السيثاؽ  اعػاـ

بإضافة مجسػعة مغ السعاييخ األخبلؾية التي مغ الستػقع أف يمتـد بيا السدمسػف . 
كقج نالت ىحه السعاييخ قبػال كاسعا مغ خبلؿ السذاكرات بيغ قصاعات السجتسع 

قخر السجمذ شباعة نز السيثاؽ كتػزيع  التخبػي كالقائسيغ عمي ميشة التجريذ . كقج
عمى كل مدمع مسارس لمسيشة عمى أمل أف يحدغ ذلظ مغ ممػكو السيشي خبلؿ 

 عسمو.
إلى تعديد مفيـػ اليػية السيشية كتحديغ األداء السيشي لمسعمسيغ كييجؼ السيثاؽ  

اسب ألفخاد كإرساء السبادئ األخبلؾية كمعاييخ الجػدة في التخبية . كتػفيخ اإلرشاد السش
السيشة . كالحرػؿ عمى ثقة السجتسع كتقجيخه لسكانة السيشة عبخ التأكيج عمى السدئػليات 

 االجتساعية لمسيشة تجاه السجتسع .
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كيذتسل السيثاؽ عمى مقجمة كنز ، كحقػؽ ميشة التعميع ، كمقتخحات بذاف التشفيح .  
، الدمبلء ، السسارسات كيتزسغ نز السيثاؽ االلتداـ نحػ كل مغ السيشة ، الصبلب 
 الػضيؽية ، الػالجيغ كأكلياء أمػر الصبلب ، كالسجتسع كسا يمي : 

بشجا ) ، حيث يتػجب عمى عزػ السيشة بحؿ  ۰۱االلتداـ نحػ السيشة : كيزع ( -ا
الجيج لتذجيع الشسػ الجدسي كالشفدي لمصبلب بسا يحقق تػقعات السجتسع مغ السيشة ، 

تقبلؿ السيشي كتج قشػات االتراؿ الفعالة كمسارسة السدئػليات كخمق بيئة عسل تعدز االس
االجتساعية لسيشة التعميع ، كدعع شخؼ ككخامة ميشة التعميع كتعديد كحجة كتشا ع عبلقات 
العسل ، كتعديد الرػرة البلئقة لمسيشة بإثخاء مثالياتيا كإنجازاتيا حتى تكػف السيشة جاذبة 

كاإلحجاـ عغ الؿياـ بأنذصة سمبية تزخ برػرة السيشة ألفزل العشاصخ لبللتحاؽ بيا . 
مثل قبػؿ اليجايا اك الخشاكى التي تزعف القخار السيشي كتؤثخ عمى الشداىة السيشية ، أك 

 استخجاـ السيشة بذكل دعائي لتحقيق امتيازات خاصة.
بشجا ) ، حيث يتػجب عمي عزػ السيشة  ۲ٗااللتداـ نحػ الصبلب : كيزع ( -ٕ 

كل شالب عمى التعمع كالفيع كاكتداب السعخفة كتشسية قجراتو ليكػف عزػا مؤثخا مداعجة 
في السجتسع ، كاجبو األكؿ ىػ االىتساـ بالشسػ الجدسي كاألخبلقي كاالجتساعي كالثقافي 
كالجسالي لمصبلب ، فيػ ييتع بأمغ الصبلب في فتخة تجريدو ليع . كيكػف مدئػال عغ 

تجريذ ، كيتيح لكل الصبلب فخصة تعميسية متكافئة كيبحؿ كل تحديغ بيئة التعمع كجػدة ال
جيجه لمتجريذ كفقا لمقجرات الخاصة لكل شالب . العبلقات العادلة مع شبلبو كعجـ التسييد 
بيشيع عمى اساس المػف أك السعتقجات الجيشية أك الجشذ أك مدتػي األسخة . كيجعع لجي 

يشو كبيشيع ، كتذجيعيع عمى احتخاـ السعمسيغ شبلبو الثقة بالشفذ كاالحتخاـ الستبادؿ ب
كتجشب السبلحطات  يخ السيشية عغ الدمبلء السيشييغ ، كتبشي السػضػعية عشج مشاقذة 
القزايا الخبلؼية مع الصبلب ، مع تذجيعيع عمى التفكيخ باستقبللية كبذكل ديسقخاشي 

ة التي تزخ بالصالب كمشيا كاحتخاـ اآلخخيغ ، كأيزا يتجشب السعمع الؿياـ باألعساؿ الدمبي
: إفذاء معمػمات سخية عغ الصبلب إال إذا شمبت بغخض ميشي أك قانػني . كاستغبلؿ 
عبلقاتو السيشية مع الصبلب لتحقيق مكاسب خاصة ، أك إسشاد بعس السدئػليات السيشية 

 ألشخاص  يخ مؤىميغ تخبػيا أك مغ  يخ اعزاء السيشة
بشجا ) ، حيث يتػجب عمي عزػ السيشة  ۰۹ع (االلتداـ نحػ الدمبلء : كيز -ٖ 

إدراؾ أف التعميع الشاجح يعتسج عمى التعاكف بيغ أعزاء ميشة التجريذ مغ كل السدتػيات 
. كمعاممة زمبلئو باحتخاـ دكف أي تسييد عمى اساس الجشذ أك العخؽ أك المػف أك 

حة أك إرشاد الدمبلئو السعتقجات الدياسية كالجيشية . كالتداـ السػضػعية عشج إعصاء نري
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في أي مػقف ميشي ، كالتعاكف معيع في مشاقذة أي قخار يتعمق بالتبلميح. كدعع زمبلئو 
في تشفيح كاجبات السيشة كمدئػلياتيا ، كتذجيعيع عمى تشسية قجراتيع كتبادؿ الخأي كاألفكار 

قجيخ لمدمصة كالسعمػمات معيع مغ أجل الشسػ السيشي ليع . كإضيار االحتخاـ لمخؤساء كالت
كاإلدارة السجرسية ، كأف تكػف اعتخاضاتو عمي الدياسة اإلدارية التي ال يقبميا عبخ القشػات 
الذخعية داخل السيشة . كاحتخاـ الػضع السيشي لمدمبلء كإمجادىع بفخص لمتعبيخ عغ آرائيع 

ية التي تزخ كتقجيع مقتخحاتيع تجاه الدياسة اإلدارية . يتجشب السعمع الؿياـ باألعساؿ الدخ 
بدميل السيشة كمشيا : تجميخ الدسعة السيشية لمدمبلء . أك إحخاج أك إىانة أي زميل بذكل 
عسجي عشج الشقج الدمبي السيشي ألي مغ الدمبلء أك التعميقات التي مغ شانيا تجميخ 

 احتخاميع لحاتيع
عزػ  بشػد ) ، حيث يتػجب عمي ٘االلتداـ نحػ السسارسات الػضيؽية : كيزع ( - ٗ

السيشة التذجيع الفعاؿ لتحديغ الدياسات السجرسية كالسعمسيغ كااللتداـ نحػ التعاقج الػضيفي 
 ، كالتأكيج عمى كجػب إسشاد السياـ الػضيؽية شبقا لقجرات الذخز كمياراتو. 

بشػد ) ، حيث يتػجب عمى  ۷االلتداـ نحػ الػالجيغ كأكلياء األمػر : كيزع ( -٘
تعميع الصبلب مدئػلية مذتخكة كمتبادلة بيغ السجرسة كأكلياء عزػ السيشة إدراؾ أف 

األمػر ، كأىسية إقامة عبلقة صجاقة كتعاكف مع اآلباء كاحتخاـ حقػقيع في االستفدار 
كالسعمػمات التي تخز ابشائيع . كالتعامل مع الصمبات األبػية بكامل االحتخاـ كتبادؿ 

، كتقجيخ مجي حسايتيع لحقػؽ أبشائيع  الخبخات كالسعمػمات معيع حػؿ تقجـ ابشائيع
الجدجية كاألكاديسية . كاحتخاـ تفخد خرائز أسخة كل تمسيح كخمفيتو كالتعامل بكل ثقة مع 

 أي معمػمات تخريع.
بشػد ) ، حيث يتػجب عمي عزػ السيشة إضيار  ٔااللتداـ نحػ السجتسع : كيزع (-ٙ

ي يقبميا السجتسع . كتقجيع مثاؿ لؤلداء االحتخاـ الكامل لمقانػف كالسبادئ األخبلؾية الت
كااللتداـ الػششي . كالػعي باألحجاث الجارية كإضيار االىتساـ بسذكبلت السجتسع 
كالسذاركة في ا . تجعع مبادئ الحخية كالدبلـ كالجيسقخاشية في شبلبو ، كيكػف تجريذ 

 احتخاـ حقػؽ اإلنداف مغ كاجباتو كأكلػياتو
 : ثة أنػاع مغ الحقػق لسيشة التخبية والتعميع ، ىيكسا تزسغ السيثاق ثال  - 
كىي الحقػؽ السذخكعة ككافة الحقػؽ اإلندانية األساسية  الحقػق العامة لمسعمع :•  

 التي يجب أف يتستع بيا لكػنو مػاششا كعزػا في العسمية التعميسية .
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تعميع ، كىي حقػؽ ميشية لكػف السعمع مسارسا لسيشة ال حقػق السعمع كسيشي :•  
كمشيا : أف يكػف مدجبل بذيادات ميشية كأخبلؾية معتسجة كمخخرة . كمسارسة القخار 
السيشي مغ خبلؿ السذاركة كالتأثيخ في صشع القخارات الستعمقة بالدياسة التعميسية . 
تحديغ الكفاءة السيشية عغ شخيق االلتحاؽ ببخامج التجريب في أثشاء الخجمة . العسل في 

لتعميع كالتعمع كبيئة عسل مبلئسة لؤلداء العقمي كالجدسي لمصبلب رفس جػ مغ حخية ا
 الؿياـ بأية أعساؿ أك مياـ  يخ ميشية كتتعارض مع كاجباتو كسعمع

: كىي حقػؽ كضيؽية لكػف السعمع عزػا في العسمية  حقػق السعمع كسػضف•  
تو العمسية ، كأف التعميسية ، مشيا : معاممتو بذكل عادؿ في أية مكانة تتسذي مع مؤىبل

يعسل في بيئة آمشة تخاعي حساية صحتو العقمية كالجدجي . كأف يػضف بذكل مدتسخ بعج 
التحاقو بالسيشة إال إذا كاف ىشاؾ سبب لعجـ التججيج لو مغ خبلؿ إجخاءات عادلة مع 
الشطخ إلى الذكاكي السقجمة ضجه كفق إجخاءات حيادية . كاف يتع إخباره بذكل كتابي 

بالذخكط كالقػاعج التي مغ شانيا التأثيخ عمى تػضيفو قبل تػؾيع العقج ، مع كمفرل 
إعبلمو بكل الحقائق الستعمقة بشقاط القػة كالزعف كسا جاءت في تقاريخ تقييسو. أف 
يحرل عمى الػضائف األعمى كفق معاييخ التخؾية دكف الشطخ إلى الجشذ أك المػف أك 

يمتحق بالشقابات كاالتحادات كيذتخؾ في نذاشات حساية  السعتقجات الدياسية كالجيشية ، كأف
 حقػؽ السػضفيغ كالعامميغ . 

يتسيد ىحا السيثاؽ بأنو يزع ستة جػانب تذسل االلتدامات نحػ السيشة ، كالصبلب ، 
كالدمبلء ، السسارسات الػضيؽية ، كاآلباء كأكلياء األمػر ، كالسجتسع . كسا يزع بشػدا 

جانب مغ جػانب االلتداـ كليذ مبادئ عامة . كيزع أيزا مع تفريمية عجيجة في كل 
السسارسات السيشية ، التدامات أخبلؾية لمتعميع . كالحقػؽ الستعجدة لسيشة التعميع كالحقػؽ 

 السيشية كالػضيؽية لمسعمع تعج سسة كاضحة ليحا السيثاؽ.
 ونتاريػ ) كشجا (معاييخ مسارسة ميشة التعميع والسعاييخ األخالقية لمتجريذ في أ( ۲)

اعتسػػجت كميػػة السعمسػػيغ فػػي أكنتػػاريػ بكشػػجا معػػاييخ مسارسػػة ميشػػة التعمػػيع فػػي عػػاـ  ۰۹۹۹:
بعج تصػيخىا بػاسصة أعزاء السيشة كبسذاركة جساىيخية مػغ أفػخاد السجتسػع كتتسيػد  ۰۹۹۹

 ىحه السعاييخ بانيا معاييخ معتسجة تعكذ السسارسة الشسػذجية لمتجريذ الفعاؿ ، كنرػف مػا
يشبغػػػي أف يكػػػػف عميػػػو العزػػػػ السسػػػارس لمسيشػػػة . كيتسيػػػد ىػػػحا السيثػػػاؽ بأنػػػو يزػػػع بشػػػػدا 
لمسعاييخ األخبلؾية لمتجريذ إلى جانب بشػد معاييخ السسارسة السيشية. كيزع خسدة محاكر 
فػػي الجانػػب الستعمػػق بسعػػاييخ السسارسػػة السيشيػػة تذػػسل : االلتػػداـ نحػػػ الصػػبلب كتعمسيػػع ، 

 مسارسة التجريذ ، الؿيادة كالسجتسع، كالتعمع السيشي السدتسخ . السعخفة السيشية ،
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كسػػا يزػػع بشػػػدا تفرػػيمية عجيػػجة فػػي كػػل محػػػر مػػغ السحػػاكر الخسدػػة مػػع السبػػادئ  
 : العامة لو كسا يمي

 :  أوال : معاييخ السسارسة السيشية
ــدام نحــػ الصــالب وتعمسيــع : -ا بشػػػد ) ، حيػػث يتػجػػب عمػػى السعمػػع  ٘كيزػػع ( االلت

ػفيخ الخعايػػػػة لمصػػػػبلب كبػػػػحؿ الجيػػػػػد لمتػػػػجريذ كدعػػػػع تعمسيػػػػع كالتعامػػػػل معيػػػػع بالسدػػػػاكاة تػػػػ
كاالحتػػػػخاـ . كتذػػػػجيعيع عمػػػػى الػػػػتعمع مػػػػجي الحيػػػػاة كالشسػػػػػ كػػػػافخاد مذػػػػاركيغ فػػػػي السجتسػػػػع. 
كاستخجاـ شػخؽ عجيػجة لمتػجريذ لسػاجيػة االختبلفػات الثقاؼيػة كالطػخكؼ األسػخية لمصػبلب . 

فػػة كفيػػع الشسػػػ اإلندػػاني كنطخيػػات الػػتعمع كاحتػػخاـ تشػػػع الصػػبلب كتصػػػيخ بػػخامج لػػجمج السعخ 
 كمداعجتيع عمى التعمع كالتػاصل مع خبخاتيع الحياتية كاالستجابة لمتغيخ

بشػد ) ، حيث يتػجب عمى السعمع اإللساـ بالسعخفة  ٗكيزع ( السعخفة السيشية : - ٕ
كالتذػػخيعات الستعمقػػة بػػالتعميع  السيشيػػة حػػػؿ الصالػػب ، كالسػػشيج الجراسػػي ، كشخائػػق التػػجريذ

فػػػي عػػػالع متغيػػػخ ، مػػػغ خػػػبلؿ : معخفتػػػو بالخمؽيػػػة الثقاؼيػػػة كاالجتساعيػػػة كاألسػػػخية لمصػػػبلب 
السػؤثخة عمػػي تعمسيػػع كتذػػكل خبػػختيع . كمعخفػة مػضػػػعات السػػادة الجراسػػية كتصػػػر السعخفػػة 

ضػػعاتو في مجاؿ تخررو كتصبيقاتيا في الحياة ، كمعخفة شخؽ ربط خبػخات السػشيج كمػ 
بسرػػادر الػػتعمع كتقشياتػػو، كمعخفػػة شػػخؽ إكدػػاب السيػػارات كاسػػتخاتيجيات إدارة الفرػػل التػػي 
تشسي دافعية التعمع كتجعع احتخاـ كخامة الصبلب، كأيزػا معخفػة العػامػل االجتساعيػة السػؤثخة 

 عمى التعمع، كالدياسات كالتذخيعات السحمية التي تػجو القخارات التي يرشعػنيا.
بشػػػد ) ، حيػػث يتػجػػب عمػػى السعمػػع التعػػاكف مػػع  ٗكيزػػع ( التــجريذ : مسارســة -ٖ

زمبلء السيشة لجعع تعمع الصالب ، كاسػتخجاـ الخمؽيػة السعخؼيػة كخبػخات الصالػب فػي الػتعمع ، 
كيصبق السعخفة الخاصة بالشسػ الجدسي كاالجتساعي كالسعخفي لمصبلب مع تكييف التجريذ 

ـ بػالسحتػي السعخفػي كالسيػارات السكتدػبة فػي السػشيج ، القائع عمى إنجػاز الصػبلب . كاإللسػا
كربػػط السحتػػػي بخبػػخات الحيػػاة اليػميػػة . كمدػػاعجة التبلميػػح عمػػى اسػػتخجاـ شػػخؽ لمػصػػػؿ 
لمسعمػمات كتقييسيا بصخيقة نقجية . إثخاء بيئة التعمع بذكل آمغ كتجعيسيا بسختمػف مرػادر 

ات تعميسية تقابل احتياجات الصػبلب كلتقيػيع التعمع كالتكشػلػجيا الستاحة ، كتصبيق استخاتيجي
 أدائيع كإنجازىع ، كإمجاد الصبلب كأكلياء أمػرىع بتغحية راجعة مدتسخة عغ أداءىع.

بشػػػد ) ، حيػػث يتػجػػب عمػػى السعمػػع تػػجعيع بيئػػات  ۱كيزػػع ( الكيــادة والسجتســع : -ٗ
ء األمػػر كالسجتسػع تعميسية داخل فرػليع كمجارسيع كميشتيع ، كاالشتخاؾ مع زمبلئو كأكليػا

التشسيػػػة البػػػخامج السجرسػػػية ، كيتحقػػػق ذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ : تحمػػػي السعمػػػع بػػػاإلخبلص السيشػػػي 
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كمسارسة القخار الدميع كبشػاء الثقػة مػع الصػبلب كاألبػاء كالسجتسػع . كإتاحػة الفػخص لمصػبلب 
لمسذػػاركة مػػع زمبلئيػػع لمػػتعمع فػػي الفرػػل كفػػي السجرسػػة . كدعػػػة اآلبػػاء كأعزػػاء السجتسػػع 

 مسذاركة بسعارفيع كمياراتيع في دعع أنذصة الفرل كالسجرسة . ل
بشػػػد ) ، حيػػث يتػجػػب عمػػى السعمػػع إبػػخاؾ  ۱كيزػػع ( الــتعمع السيشــي السدــتسخ : -٘

جػػجكى تحقيػػق الشسػػػ السيشػػي السدػػتسخ لتحدػػيغ مسارسػػاتو كأدائػػو ، كالعسػػل كسػػل اعمػػي كقػػجكة 
متشػعة فخدية كتعاكنيػة لمصػبلب كإدراؾ لمتأكيج عمى التعمع مجي الحياة . كتػفيخ فخص تعمع 

أف الشسػػ السيشػي السدػتسخ ىػػ جػدا اصػيل لسسارسػة التػجريذ ، كأف مسارسػة التػجريذ تعػػدز 
كتقػي بأنػاع عجيجة مغ السعخفة كشخؽ الػصػؿ إلييا. كيعكذ السعمع االلتداـ بالشسػ السيشي 

بحػاث التعميسيػة حػيغ يتػاح السدتسخ في تعمسو مػغ الخبػخة كمذػاركة زمبلئػو كاإلسػياـ فػي األ
 .لو ذلظ
: كتيجؼ إلى تػضيح الؿػيع السيشيػة كالسدػئػليات  ثانيا : السعاييخ األخالقية لمتجريذ 

األخبلؾيػػة البلزمػػة لسيشػػة التػػجريذ كالتػػي تعكػػذ شػػخؼ السيشػػة كسػػسػىا . كتؤكػػج عمػػى جػػػدة 
سيشة مػغ اإلعػبلف الدمػؾ السيشي كالخرائز اإليجابية السسيدة لمتجريذ الفعاؿ . كتسكغ ال

بشجا ) ترف مدئػليات  ۰۲عغ نفديا لمسحاسبة كالسدئػلية العامة . كتزع ىحه السعاييخ (
السعمسػػػػيغ ، مشيػػػػا : السحافطػػػػة عمػػػػى عبلقػػػػات ميشيػػػػة مػػػػع الصػػػػبلب تقػػػػـػ عمػػػػى االحتػػػػخاـ ، 
كالتعامل العادؿ لكػل الصػبلب كػأفخاد لػجييع احتياجػات مسيػدة كمدػتسخة لمػتعمع كلػجييع شاقػات 

رات خاصػػة . كالسحافطػػة عمػػى الصبيعػػة الخاصػػة لمسعمػمػػات الدػػخية عػػغ الصػػبلب كعػػغ كقػػج
زمبلء السيشة كعمع البػح بيا إال لغخض ميشي اك قانػني . كالعسل بإخبلص كأمانة كعجؿ ، 
كتقجيع نسػذج لبلحتخاـ مغ أجل كخامة اإلنداف كؾػيع الحخيػة كالجيسقخاشيػة ، كاحتػخاـ القػػانيغ 

مػػع األعزػػاء اآلخػػخيغ عمػػى تييئػػة بيئػػة كمشػػاخ ميشػػي مػػجعع لمشسػػػ العقػػل كالػػشطع . كالعسػػل 
كالجدػػػسي كاالجتسػػػاعي كالثقػػػافي كاألخبلقػػػي لمصػػػبلب . كإقامػػػة عبلقػػػات مػػػع اآلبػػػاء كأكليػػػاء 
األمػر كتجعيع دكرىع كسذاركيغ في تعميع الصبلب في إشػار مػغ االحتػخاـ كالثقػة كاالترػاؿ 

السيشيػػة األخػػخى السيتسػػة بػػالصبلب، كتقػػجيع الشرػػح . كالتعػػاكف مػػع التشطيسػػات كالسؤسدػػات 
 ليع بصخيقة ميشية.

 .مػاثيق أخالقيات ميشة التجريذ في الػاليات الستحجة األمخيكية: ٖ
لقػج بػػحلت الخابصػة القػميػػة لمتخبيػة فػػي كضػع كتصػػػيخ ميثػاؽ أخبلؾيػػات ميشػة التػػجريذ، 

ت الستحجة، فتع كضػع أكؿ ميثػاؽ يمتـد بو كل العامميغ في ميشة التجريذ جسيع بقاع الػاليا
ـ، كتػػػع تعجيمػػػو كتصػػػػيخ عػػػجة مػػػخات عمػػػى مػػػجار سػػػشػات، إال أف ىشػػػاؾ ٕٕٜٔأخبلقػػي عػػػاـ 
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كاليػػات اسػػتخجمت ميثاقػػا  خاصػػا  بتصػػػيخ ميثػػاؽ الخابصػػة القػميػػة لمتخبيػػة، مػػع عسػػل بعػػس 
 التعجيبلت كاإلضافات مغ حيث عجد البشػد، فكانت السػاثيق كسا يمي: 

 ات ميشػػػة التػػػجريذ فػػػي مػػػجارس كاليػػػة نبخاسػػػكا (ميثػػػاؽ أخبلؾيػػػstate of 
Nebraska.( 

 ) ميثاؽ أخبلؾيات ميشة التجريذ كسا كضعتو الخابصة القػمية لمتخبيةNEA.( 
 ) ميثاؽ األخبلؾيات لمخابصة األمخيكية لمسخبيغAAE.( 
 ) ميثاؽ األخبلؾيات لمسعمسيغ في كالية مشيدػتاState of Minnesota.( 

 .)State of laskaات ميشة التجريذ في كالية أالسكا (ميثاؽ أخبلؾي (ٔ)
 ,NEA: )ميثـاق أخالقيـات ميشـة التعمـيع كسـا حـجد مـغ قبـل الخابصـة القػميـة لمتخبيـة 

 (ٜٖٚ -ٕٖٚ،ص صٕٛٓٓ( ) االلفي، 1975
) فػػػػي ىػػػػحا السيثػػػػاؽ عمػػػػى عػػػػجد مػػػػغ السبػػػػادئ NEAتؤكػػػػج الخابصػػػػة القػميػػػػة لمتخبيػػػػة (

ا : إيساف السعمع بالسداكاة كالكخامة كحػق لكػل إندػاف ك ػخس األخبلؾية السيشة التعميع مشي
ؾػػػيع الجيسقخاشيػػػة كحسايػػػة حخيػػػة التعمػػػيع كالػػػتعمع ، كضػػػساف مبػػػجأ تكػػػافؤ الفػػػخص التعميسيػػػة 
لمجسيع، كالثقػة تجػاه زمبلئػو كتجػاه الصػبلب كاآلبػاء كاعزػاء السجتسػع السحمػي ، كالقبػػؿ 

 التعميع . بااللتداـ بالسعاييخ األخبلؾية العميا لسيشة
إلى تػعية السعمسيغ كتدكيجىع بالسعاييخ التي تحكع سمػكيع كأدائيع  كييجؼ السيثاؽ 

 السيشي.
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وتتحــجد السعــاييخ فــي مجســػعتيغ مــغ االلتدامــات ىســا : االلتدامــات نحــػ الصالــب ، 
 : وااللتدامات نحػ السيشة كسا يمي

كػل شالػػب ليػجرؾ أنػػو  يتعػػيغ عمػى السعمسػػيغ مدػاعجة االلتدامـات نحــػ الصالـب : -ا 
عزػ فعاؿ كلو ؾيسة في السجتسع ، كيعسل عمى تشسية حػب االسػتصبلع كاكتدػاب كفيػع 
السعخفة لجيو ، كعجـ إعاقتػو عػغ الشذػاط السدػتقل فػي سػعيو لمػتعمع أك كصػػلو إلػى تقيػيع 
كجيػػػات الشطػػػػخ السختمفػػػة ، مػػػػع عػػػػجـ االسػػػتخفاؼ بػػػػو عسػػػجا أك تذػػػػػيو أي مػضػػػػػع أك  

بحث . كسا يتعيغ عميو بحؿ الجيج لحساية الصبلب مغ العػامل الزارة تحخيف أية مادة 
بالرحة ، كأال يتعامل معيع بذكل  يخ عادؿ عمى أساس الجشذ كاألصػل كالسكانػة أك 
السعتقػػػػجات الجيشيػػػػة كالدياسػػػػية ، أك اسػػػػتثشاء أي شالػػػػب بسشحػػػػو فػائػػػػج أك بحخمانػػػػو مػػػػغ 

عبلقاتػو السيشيػة مػع الصػبلب لتحقيػق االشتخاؾ فػي أي بخنػامج تعميسػي . كعػجـ اسػتغبلؿ 
مكاسب شخرػية ، أك كذػف معمػمػات سػخية عػغ الصػبلب مػا لػع تصمػب الغػخض ميشػي 

 .أك قانػني
: تحطػي ميشػة التعمػيع لػجي السجتسػع بالثقػة كالسدػئػلية  االلتدامات نحػ السيشة -ٕ 

خػػجمات كتتصمػب تحقيػػق مدػػتػيات أعمػى لمخجمػػة السيشيػػة كفقػػا لبلعتقػاد الذػػائع أف جػػػدة 
ميشػػػة التعمػػػيع تػػػؤثخ مباشػػػخة عمػػػى األمػػػة كمػاششييػػػا . كيتعػػػيغ عمػػػى السعمػػػع بػػػحؿ الجيػػػج 
لبلرتقاء بالسعاييخ السيشية كتحقيق الطخكؼ التي تجحب ثقػة األشػخاص لبللتحػاؽ بسيشػة 
التعميع كلمسداعجة في مشع مسارسة السيشة مغ قبل أشخاص  يخ مؤىميغ ، كعمي السعمع 

لمػضيفػػػة أك السيشػػة أف يقػػجـ بيانػػات خاشئػػػة أك يقرػػخ فػػي كذػػػف  أال يتعسػػج عشػػج التقػػجـ
حقػػائق متعمقػػة بكفاءتػػو كمؤىبلتػػو . كأال يدػػشج أي أعسػػاؿ تخػػز ميشػػة التػػجريذ لذػػخز 
 يخ مؤىل تخبػيا . كأال يجلي بسعمػمات خاشئة تتعمق بسؤىبلت أحػج السخشػحيغ لػضيفػة 

انػػت مصمػبػػة لغػػخض ميشػػي أك ميشيػة . كأال يفذػػي معمػمػػات عػػغ زمػػبلء السيشػة إال إذا ك
قػػػانػني ، مػػػع عػػػجـ قبػػػػؿ أيػػػة ىػػػجايا أك مشػػػع قػػػج تزػػػعف أك تػػػؤثخ عمػػػي قخاراتػػػو كعسمػػػو 

 السيشي.
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 ،( State of Alaskaميثاق أخالقيات ميشة التعميع في مجارس والية أالسكا   (ٕ)
: ( 2006  

ميثػاؽ كل أعزاء ميشة التجريذ مغ السعمسيغ كالسػجيخيغ كمدػاعجييع ممدمػػف بتشفيػح 
األخػػبلؽ السيشيػػة كالسعػػاييخ السيشيػػة لمتػػجريذ كمقابمػػة متصمبػػات اعتسػػاد الذػػيادات كسػػاىػ 

. كيزػع السيثػاؽ ثبلثػة جػانػب ، باإلضػافة إلػي مبشي مغ قبػل لجشػة السسارسػات السيشيػة 
 االلتدامات نحػ الصبلب كنحػ السيشة يػجج التدامات السعمع نحػ السجتسع كسا يمي :

ـــع نحـــػ الصـــالب :التدامـــات الس -ا  يجػػػب أال يتجاىػػػل السعمػػػع تػضيػػػف السشػػػاىج  عم
الجراسػػية أك السعمػمػػات التخبػيػػة لبلرتقػػاء بػػالصبلب ، كبػػحؿ الجيػػج لحسايػػة الصػػبلب مػػغ 
العػامػل الزػارة لرػػحتو كلجعػل بيئػة الػػتعمع أكثػخ أمشػا . كيجػػب أال يعػخض الصالػب إلػػى 

 م  عغ ذلظ الترخؼ إلى المجشة. اإليحاء الجدجي أك اإلساءة إليو جشديا ، كيجب أف يب
ــــع : -ٕ ــــع نحــــػ السجتس يجػػػػب أف يسيػػػػد السعمػػػػع بػػػػيغ كجيػػػػة نطػػػػخه التدامــــات السعم

الذخرػػػية كأي تػجيػػػات لمسؤسدػػػة التخبػيػػػة التػػػي يػػػختبط بيػػػا . كأال يدػػػتخجـ االمتيػػػازات 
السؤسدػية التحقيػػق مكاسػػب شخرػػية أك لمتخشػػيح لسشرػػب سياسػػي . كأال يدػػتخجـ مػػػارد 

 .ض ليذ ليا صمة بالبخامج التعميسية لمسجرسةالسجرسة أل خا
يتجشب السعمع استخجاـ كسائل قيخية أك إجبارية  التدامات السعمع نحػ السيشة : -ٖ 

فػػي معامبلتػػو لدمبلئػػو لمتػػأثيخ عمػػى قػػخاراتيع السيشيػػة أك التػػجخل فػػي مسارسػػتيع لحقػػػقيع 
ارسػة السيشػة تحػت تػأثيخ الدياسية كالسػاششة ، أك مزايقتيع جشديا . كاالمتشاع عغ السس

السخػػجرات أك الكحػػػؿ التػػي تفدػػج السعمػػع أك الصػػبلب أك الػػدمبلء . كأيزػػا تجشػػب تدييػػف 
تخخيز مسارسة السيشة أك كثيقة تقييع السػضف أك نتائج اختبارات . كعػجـ تقػجيع شػكػى 

 كيجية أك بيا معمػمات خاشئة إلى لجشة السسارسات السيشية
س السفػػاـيع ، مشيػػا اإلسػػاءة الجدػػجية التػػي تعشػػي كسػػا تزػػسغ السيثػػاؽ تػضػػيح بعػػ 

العقػػػاب بغػػػخض التأديػػػب كيشػػػتج عشيػػػا تػػػأثيخ جدػػػجي سػػػمبي عمػػػى الصالػػػب . كالفطاعػػػة 
األخبلؾية كتعشي أي سمػؾ خاشئ في حػج ذاتػو كمحػـخ بالقػانػف ، مثػل جػخائع االحتجػاز 

بتػػػػػداز كاالختصػػػػاؼ ، اال ترػػػػػاب كاالعتػػػػجاء الجشدػػػػػي ، الدػػػػػصػ كالدػػػػخقة بػػػػػاإلكخاه ، اال
كاالخػػتبلس ، التدكيػػخ كالتدييػػف ، التيجيػػج كاإلرىػػاب ، تػػػفيخ الكحػػػؿ لمقرػػخ ، الحخيػػق 

 الجشائي.
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 State ofميثـــــاق أخالقيـــــات لمسعمســـــيغ فـــــي واليـــــة مشيدـــــػتا)  (ٖ)
Minnesota,2003) 

يػضح ىحا السيثاؽ لمعامميغ بالسيشة كعامة الشاس معاييخ الدمػؾ السيشي كإجخاءات 
عمى كل معمع يمتحق بالعسل بسيشة التعميع ككل األشخاص تصبيقو ، حيث يصبق 

السعتسجيغ شبقا لقػانيغ التي أقخىا مجمذ التعميع ، كأىع ما يسيد السيثاؽ انو يذتسل عمى 
عجد مغ السجاالت يتزسغ بعزيا معاييخ الدمػؾ كالترخؼ السيشي كأخخي تتزسغ 

ت السيشة كيتعيغ عمى السعمع كفق العقػبات التي تقع في حالة كجػد انتياؾ لسيثاؽ أخبلؾيا
مجاؿ معاييخ الدمػؾ كالترخؼ السيشي أف يؤدي خجمات ميشة التعميع بصخيقة  يخ 
عشرخية ، كيحاف  كفقا لقػانيغ الػالية عمى سخية السعمػمات عغ األفخاد كال يفذييا إال 

مشاخ لغخض ميشي اك قانػني . كيتخح إجخاء تأديبي مقػؿ في مسارستو الدمصة لتييئة 
مذجع عمى التعمع ، كأال يدتخجـ عبلقاتو السيشية مع الصبلب أك أكلياء أمػرىع لتحقيق 
مرالح اك امتيازات خاصة ، كال يتعسج تحخيف مػضػعات مادتو ، أك إعصاء معمػمات 

 خاشئة أك سيئة عغ الصبلب أك الدمبلء .
يات السيشة فإنو يتخح كمجمذ التعميع في كالية مشيدػتا إذا كجج انتياكا لسيثاؽ أخبلؾ 

إجخاءات يفخض فييا كاحجة أك أكثخ مغ العقػبات . فقج يتجخل السجمذ في العقػد الخاصة 
بالسعمسيغ الستيسيغ بانتياؾ السيثاؽ األخبلقي اما آف بتعميقيا أك باتخاذ إجخاءات ضج 
السعمع كفقا لمذخكط الستفق عمييا مغ كل األشخاؼ . كقج يخسل خصاب لـػ لمذخز 

ستيع مع االحتفا  بشدخة مغ الخصاب في ممفو لفتخة زمشية ال تتجاكز عاـ ، كقج تػضع ال
رخرة السعمع الستيع لفتخة اختبار يحجدىا السجمذ ، كقج تفخض خبلؿ ىحه الفتخة شخكط 
لتحديغ أداءه في نقاط االنتياؾ مع متابعة أدائو كترخفاتو . كفي نياية السجة سيتقخر إف 

ك تتخح إجخاءات أخخي تأديبية أـ ال. كاخيخا قج تعمق رخرة التجريذ ليحا كاف ستسج الفتخة ا
 الذخز لفتخة مغ الدمغ ، كقج تبصل بقخار مغ مجمذ التعميع.
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 (  AAE) ،۲۱۱۲/۲۱۱۲ميثاق األخالقيات الخابصة األمخيكية لمسخبيغ   (ٗ)
ابصة تع تصػيخ ىحا السيثاؽ مغ قبل مجمذ السدتذاريغ كالمجشة التشفيحية لمخ 

) . كيتزسغ السيثاؽ اربعة مبادئ أساسية يحقق السخبي مغ AAEاألمخيكية لمسخبيغ (
خبلليا السعاييخ األخبلؾية العميا كيييئ بيئة تعميسية تسكغ كل الصبلب مغ اإلنجاز . 
إلى جانب السبادئ الخاصة بااللتداـ كالترخؼ األخبلقي نحػ الصبلب ، كزمبلء 

تسع ، يػجج مبجا الترخؼ األخبلقي نحػ السسارسة كاألداء السيشة، كنحػ اآلباء كالسج
 كسا يمي :

يتػلي السخبي السيشي مدئػلية تعميع األخبلؽ  الترخف األخالقي نحػ الصالب : -ا 
الفاضمة لمصبلب برػرة تسكشيع مغ تحسل مدئػلية أعساليع كتقييع اختياراتيع . كيمتـد 

ئػلية كالتعاكف كالػالء ، كاحتخاـ القانػف كالحياة بالسداىسة في تبشي مفاـيع السػاششة كالسد
اإلندانية . السخبي السيشي في قبػلو لثقة السجتسع ؼيو يقذ الشجاح ليذ فقط بتقجـ كل 
شالب نحػ فيع إمكاناتو الذخرية بل كسػاششيغ في السجتسع . كيتعيغ عميو اف يتعامل 

ة بأساليب االنزباط كفقا بذكل عقبلني كعادؿ مع كل شالب كيحل السذكبلت الستزسش
 لمقانػف كسياسة السجرسة .

: يفتخض في أداء السخبي السيشي  الترخف األخالقي نحػ السسارسة واألداء -ٕ 
السدئػلية كبحؿ الجيج كالشسػ السيشي السدتسخ لجعع كفاءتو ، كالدعي لمحفا  عمي احتخاـ 

أف يمتـد ببشػد التعاقج الخاص  السيشة ككخامتيا كاحتخاـ القانػف ، كإزاء ذلظ يتعيغ عميو
بػضيفتو كعمي اساس مؤىبلتو السيشية . كيحاف  عمى صحتو الشفدية كالجدسية كتكيفو 
االجتساعي مسا يداعجه عمى أداء كاجباتو السيشية . كيستثل لمدياسات السجرسية كالقػانيغ 

، كأال يتعسج السحمية كتعميسات السيثاؽ . كيحاف  بكل أمانة عمى أية أمػاؿ في عيجتو 
 اإلساءة لمدياسات الخسسية لمسجرسة كالسشطسات التخبػية التي يشتسي إلييا

السخبي السيشي عبلقات شيبة مع  الترخف األخالقي نحػ زمالء السيشة : يحقق -ٖ 
ما لع  الدمبلء كيتعامل بذكل عادؿ مع كل أعزاء السيشة . ال يفذي اسخارا تتعمق بالدمبلء

ػف ، كال يعصي معمػمات بذكل خاشئ عغ الدمبلء أك نطاـ السجرسة ، تكػف مصمػبة بالقان
 كال يتجخل في حخية اختيار زميل
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: يجرؾ السخبي السيشي أف جػدة التعميع  الترخف األخالقي نحػ اآلباء والسجتسع -ٗ 
ىجؼ عاـ لمسجتسع كالسجمذ التعميع كالسعمسيغ ، كأف الجيػد السذتخكة بيغ ىحه 

لتحقيق ىحا اليجؼ . كسا يدعي لفيع كاحتخاـ الؿيع كالتقاليج الثقاؼية  السجسػعات ضخكرية
في السجتسع ك خفة الجراسة ، كالسحافطة عمي دكر إيجابي كنذيط في السجرسة كالعبلقات 

 االجتساعية .
 State ofميثاق أخالقيات ميشة التعميع في مجارس والية نبخاسكا)  )٘(

Nebraska)، 
يخ لمسسارسة السيشية كاألداء األخبلقي كتزسغ استسخار السعاييخ السيشية ىي معاي 

الخجمات السيشية كالتعاقجات الستفق عمييا ، كالتي اتخحت مغ قبل مجمذ إدارة التعميع 
بػالية نيبخاسكا . كيزع السيثاؽ األخبلقي خسدة مبادئ ، باإلضافة إلى التدامات 

يؽية ، تػجج التدامات لمسعمع السعمع نحػ الصبلب كالسجتسع كالسيشة كالسسارسات الػض
 نحػ کػنو ميشيا كسا يمي :

يتعيغ عمي السعمع مغ خبلؿ ما لجيو مغ  التدام السعمع نحػ کػنو مخبيا ميشيا : -ا 
إدراؾ كميارات كنداىة كحكسة أف يتسثل األخبلؽ الحسيجة كيحاف  عمى السعاييخ العميا 

خل في مسارسة الحقػؽ الدياسية كحقػؽ لؤلداء كالتأكيج عمى مبجأ تكافؤ الفخص . كأال يتج
السػاششة لمصبلب كالدمبلء كاآلباء كإدارة السجرسة ، كأال يتحخش جشديا مع الصبلب أك 
الدمبلء ، كأال يدتخجـ كسائل إكخاه لمتعامل معيع بيجؼ التأثيخ في قخاراتيع السيشية ، كسا 

 . يتعيغ عميو أال يؤدي كاجباتو السيشية بذكل ؼيو  ر أك خجاع
الغخض األكؿ لمسيشة ىػ تقجيع الخجمة بأعمى  التدامات السعمع نحػ الصالب : -ٕ 

اىتساـ لمعسيل ، كيتعيغ عمى السعمع أف يسارس السيشة باىتساـ حؿيقي بالصبلب ، كيعسل 
عمي تحفيدىع لحب السعخفة كالتصمع إلييا ، كيدسح لمصبلب ببحؿ الجيج العسمي كالتفكيخ 

لى كجيات نطخ مختمفة ، كأال يزبط سمػكيع أك يعمسيع باستخجاـ بالسدتقبل كالتػصل إ
 .العقػبة البجنية ليع
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 َ ( 0702(،  77)ع )   
- ٖٗٔ - 

السدئػلية األساسية في العسمية التخبػية تتصمب أف  التدام السعمع نحػ السجتسع : -ٖ 
تكخس الجيػد لجعع مبادئ التخاث الجيسقخاشي ، كيتحسل السعمع مدئػلية تعميع السفاـيع 

ػانيغ كاحتخاـ الحخية الفخدية ككخامة السيشة ، كتحؿيقا ليحا االلتداـ يتعيغ كالثقة في دكر الق
عمي السعمع أال يختكب أي فعل ششيع  يخ أخبلقي أك ارتكاب أية مخالفة لمقػانيغ أك يدئ 
تسثيل السؤسدة التي يشتسي إلييا . كيجعع مبجأ الحقػؽ التعميسية كالدياسية كحقػؽ السػاششة 

 باالىتساـ بسكانتو السيشية بسخكده العسمي.لؤلفخاد. كيجتيج 
مغ السعتقج أف جػدة خجمات ميشة التعميع تؤئخ  التدامات السعمع نحػ السيشة : -ٗ 

مباشخ عمى الػشغ كالسػاششيغ مسا يتعيغ عمى السعمع بحؿ الجيج لبلرتقاء بسدتػي السعاييخ 
ية ، ك تحقيق الطخكؼ السيشية كتحديغ الخجمة كتأسيذ مشاخ لتذجيع السسارسات السيش

التي تجحب أفزل األشخاص لسيشة التعميع . كسا يجعع العبلقات السيشية مع الدمبلء 
كالقائسة عمى الشداىة كاالحتخاـ ، كأال يذػه الحقائق حػؿ الكفاءات السيشية أك السعمػمات 

 التي تخز الدمبلء 
السعمع أف يدتخجـ  االلتداـ نحػ السسارسات الػضيؽية لمسيشة : حيث يتعيغ عمي -٘

الػقت السخرز لمػضيفة بفاعمية كلؤل خاض السحجدة ، كأال يدسح بأي استغبلؿ تجاري 
 أك عسمي لسخكده الػضيفي.

 خامدًا: ميثاق أخالقيات ميشة التجريذ في السسمكة العخبية الدعػدية: 
بشػد ) بػزارة التخبية كالتعميع  ٕٚٗٔ/ٔ/ٛتع اعتساد كفق التػجيو الدامي الكخيع (

 ميثاؽ أخبلؾيات ميشة التجريذ، كسا يمي: 
شسمت بعس السرصمحات الخاصة بأخبلؾيات ميشة التجريذ أك  السادة األولي:

 التعميع، كتعخيف السعمع كالصبلب.
كشسمت أىجاؼ السيثاؽ األخبلقي؛ الحي كاف ييجؼ إلى تقػية انتساء  السادة الثانية:

بأىسية ىحه السيشة، كدكرىا في بشاء مدتقبل  السعمع لخسالتو كميشتو مغ خبلؿ تػعيتو
السسمكة، كالسداىسة في تعديد مكانة السعمع االجتساعية كالعمسية، باإلضافة إلى تحفيد 

 السعمع عمي سمػكيات السيشة الرحيحة.
ككانت عغ رسالة التعميع، فالتعميع رسالة سامية، تأخح أخبلؾياتيا مغ  السادة الثالثة:
، كالسبادئ الحزارية، لحلظ السعمع صاحب رسالة، يجب اإليساف بيا الذخيعة اإلسبلمية

 حتى يسكشو أدائيا عمي أكسل كجو.
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تكمست عغ السعمع كأداؤه السيشي، حيث أف السعمع مثاال  لمسدمع الحي  السادة الخابعة:
يعتد بجيشو الستأصل في رسػؿ هللا صمي هللا عميو كسمع في جسيع أقػلو كسمػكياتو، كسا 

السعمع في تػشيغ مفيـػ السػاششة لصبلبو، كحثيع عمى مبجأ االعتجاؿ كالتدامح بعيجا   يديع
 عغ التصخؼ.

السعمع كشبلبو، كالسعمسة كشالباتيا لحستيا الخغبة في نفعيع، كسجاىا  السادة الخامدة:
الذفقة عمييع كالبخ، كأساسيا السػدة الحانية، كحارسيا الحـد الزخكري، كىجفيا تحقيق 

 الجنيا كاالخخة لمجيل السأمػؿ لمشيزة كالتقجـ. خيخي 
السعمع قجكة لصبلبو خاصة، كلمسجتسع عامة، كىػ حخيز عمى أف يكػف أثخه  

ا باؾي ا. فيػ يدتسدظ بالؿيع األخبلؾية، كالسثل العميا كيجعػ  في الشاس حسيج 
إلييا كيشذخىا بيغ شبلبو كالشاس كافة، كيعسل عمى شيػعيا كاحتخاميا ما 

.استص  اع إلى ذلظ سبيبل 
يحدغ السعمع الطغ بصبلبو كيعمسيع أف يكػنػا كحلظ في حياتيع العامة  

كالخاصة ليمتسدػا العحر لغيخىع قبل التساس الخصأ كيخكا عيػب أنفديع قبل 
 رؤية عيػب االخخيغ.

السعمع احخص الشاس عمى نفع شبلبو، يبحؿ جيجه كمو في تعميسيع، كتخبيتيع،  
عمى الخيخ كيخ بيع ؼيو كيبيغ ليع شخيق الذخ كيحكدىع كتػجيييع، يجليع 

 عشو، في رعاية متكاممة لشسػىع ديشي ا كعمسي ا كخمؿي ا كنفدي ا كاجتساعي ا كصحي ا.
السعمع يعجؿ بيغ شبلبو في عصائو كتعاممو كرقابتو كتقػيسو ألدائيع، كيرػف  

يدسح باتخاذ  كخامتيع كيعي حقػقيع، كيدتثسخ أكقاتيع بكل مفيج كىػ بحلظ ال
 دركسيع ساحة لغيخ ما يعشى تعميسيع في مجاؿ تخرريع.

السعمع أنسػذج لمحكسة كالخفق، يسارسيسا كيأمخ بيسا، كيتجشب العشف كيشيى  
عشو كيعػد شبلبو عمى التفكيخ الدميع كالحػار البشاء، كحدغ االستساع إلى 

لحػار، كنذخ آراء االخخيغ كالتدامح مع الشاس كالتخمق بخمق اإلسبلـ في ا
 مبجأ الذػرى.

يعي السعمع أف الصالب يشفخ مغ السجرسة التي يدتخجـ فييا العقاب البجني  
 كالشفدي، لحا فإف السخبي القجيخ يتجشبيسا، كيشيى عشيسا.

يدعى السعمع الكتداب الصالب السيارات العقمية ك العمسية، التي تشسي لجيو  
 ي السدتسخ كمسارستو. التفكيخ العمسي الشاقج، كحب التعمع الحات
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: السعمع كالسجتسع، يعدز السعمع لجى الصبلب اإلحداس باالنتساء السادة الدادسة
لجيشيع ككششيع  كسا يشسي لجييع أىسية التفاعل اإليجابي مع الثقافات األخخى، فالحكسة 

 ضالة السؤمغ أني كججىا فيػ أحق الشاس بيا.
ا لتدػد السعمع أميغ عمى كياف الػشغ ككحجتو كتعاك   ف أبشائو، يعسل جاىج 

ا كبيشيع كبيغ أكلي  السحبة السثسخة كاالحتخاـ الرادؽ بيغ السػاششيغ جسيع 
ا  االمخ مشيع، تحؿيَقا ألمغ الػشغ كاستقخاره، كتسكيش ا لشسائو كازدىاره، كحخص 

 عمى سسعتو كمكانتو بيغ السجتسعات اإلندانية الخاؾية.
امو، كثقتو، كىػ لحلظ حخيز عمى أف السعمع مػضع تقجيخ السجتسع، كاحتخ  

يكػف في مدتػى ىحه الثقة، كذلظ التقجيخ كاالحتخاـ، كيحخص عمى اال يؤثخ 
 عشو إال ما يؤكج ثقة السجتسع بو كاحتخامو لو.

السعمع عزػ مؤثخ في مجتسعو. تعمق عميو اآلماؿ في التقجـ السعخفي  
كنذخ ىحه الذسائل  كاالرتقاء العمسي كاالبجاع الفكخي كاالسياـ الحزاري 

 الحسيجة بيغ شبلبو.
السعمع صػرة صادقة لمسثقف السشتسي الى ديشو ككششو، االمخ الحي يمدمو  

تػسيع نصاؽ ثقافتو، كتشػيع مرادرىا ليكػف قادر ا عمى تكػيغ رأي ناضج 
مبشي عمى العمع كالسعخفة كالخبخة الػاسعة، يعيغ بو شبلبو عمى سعة األفق 

الستبايشة باعتبارىا مكػنات ثقاؼية تتكامل كتتعاكف في كرؤية كجيات الشطخ 
 بشاء الحزارة اإلندانية.

السعمع كالسجتسع السجرسي، الثقة الستبادلة كالعسل بخكح الفخيق الػاحج  السادة الدابعة:
 ىي أساس العبلقة بيغ السعمع كزمبلئو، كبيغ السعمسيغ كاإلدارة التخبػية.

الدمػؾ الػضيفي كااللتداـ باألنطسة كالتعميسات يجرؾ السعمع أف احتخاـ قػاعج  
كتشفيحىا كالسذاركة اإليجابية في نذاشات السجرسة كفعاليتيا السختمفة: أركاف 

 أساسية في تحقيق أىجاؼ السؤسدة التعميسية.
: السعمع كاالسخة، السعمع شخيظ الػالجيغ في التخبية كالتشذئة، فيػ حخيز السادة الثامشة
 خ الثقة بيغ البيت كالسجرسة.عمى تػشيج أكاص

السعمع يعي أف التذاكر مع االسخة بذأف كل أمخ ييع مدتقبل الصبلب أك يؤثخ  
في مديختيع العمسية كفي كل تغيخ يصخأ عمى سمػكيع، أمخ بال  الشفع 

 كاالىسية.
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يؤدي العاممػف في ميشة التعميع كاجباتيع كافة كيربغػف سمػكيع كمو بخكح  
يا ىحه االخبلؾيات كيعسمػف عمى نذخىا كتخسيخيا السبادئ التي تزسش

 كتأصيميا كااللتداـ بيا بيغ زمبلئيع كفي السجتسع بػجو عاـ.
 سادسًا: أىجاف مػاثيق أخالقيات ميشة التجريذ: 

) إلػػػى بعػػػس أىػػػجاؼ السػاثيػػػق األخبلؾيػػػة الستعمقػػػة ٙٔٔ، ص ٕٚٔٓأشػػػار الذػػػػش (
 بسيشة التجريذ، كىي: 

ع عمػػػػػػػى السجتسػػػػػػػع، فػػػػػػػي مقابػػػػػػػل تػػػػػػػأديتيع لػاجبػػػػػػػاتيع تعخيػػػػػػػف السعمسػػػػػػػيغ بحقػػػػػػػػقي .ٔ
 كمدئػلياتيع.

نذػػخ التػعيػػة لمسعمسػػيغ بأىسيػػة الجسػػتػر، كدكره فػػي تعديػػد ميشػػة التعمػػيع كاالرتقػػاء  .ٕ
 بيا.

 مداىسة السعمسيغ في تعديد مكانة السعمع االجتساعية كاالقترادية. .ٖ
 كمجتسعيع. تحجيج كاجبات السعمسيغ اتجاه أنفديع، كاتجاه ميشتيع، كشبلبيع، .ٗ

 سابعًا: الرفات األخالقية الػاجب تػافخىا في السعمع: 
) بعس الرفات الػاجب تػافخىا في السعمع الشاجح، ٜٙ، ص ٕٛٔٓذكخ الخكساف (

 كىي: 
 أف تتػفخ لجيو صفة اإلخبلص لمسيشة. .ٔ
 أف يكػف صادقا  كأميشا  في كل معمػمة ُتعصي لمصبلب. .ٕ
 كنة في إعصاء الخمق كالتعاكف.أف يتحمى باالتداف كالسػضػعية كالسخ  .ٖ
أف يكػػػف لجيػػو اىتسػػاـ بسذػػاعخ الصػػبلب، بحيػػث يدػػتشيخ عقػػػليع بالذػػخح السبدػػط،  .ٗ

 كالتفاعل مع قجراتيع العقمية. 
 أف يشذخ الؿيع كاآلداب كتخبية األجياؿ، بحيث يكػف عادال  في معاممتو لمصبلب. .٘

 ثامشًا: تحجيات أزمة األخالق: 
لػػػػػػػجي نػػػػػػتج عشػػػػػػو ضيػػػػػػػر قزػػػػػػايا كمذػػػػػػكبلت اجتساعيػػػػػػة إف التصػػػػػػػر العمسػػػػػػي كالتكشػ 

كأخبلؾيػػػػػػة، فكػػػػػػاف ليػػػػػػا مػػػػػػغ التصبيقػػػػػػات البيػػػػػػػ أخبلؾيػػػػػػة التػػػػػػي تختػػػػػػب عمييػػػػػػا السذػػػػػػكبلت 
األخبلؾيػػػػة، فدػػػػاعجت ىػػػػحه التصبيقػػػػات مػػػػغ انتذػػػػار األزمػػػػة األخبلؾيػػػػة، كصػػػػارت مشتذػػػػخة 
د كتعػػػػاني مشيػػػػا البذػػػػخية، كسػػػػا كاجيػػػػت مرػػػػادر البحػػػػث العمسػػػػي العػػػػالسي مػػػػغ دراسػػػػة أبعػػػػا

ىػػػػػحه األزمػػػػػة، كأسػػػػػباب حػػػػػجكثيا لمذػػػػػباب. ففػػػػػي الػاقػػػػػع يسكشيػػػػػا الػصػػػػػػؿ إلػػػػػى الجراسػػػػػات 
التػػػػػي نبيػػػػػت بفذػػػػػل السؤسدػػػػػات التخبػيػػػػػة فػػػػػي حسايػػػػػة الذػػػػػباب، كلكػػػػػغ الغخيػػػػػب أف معطػػػػػع 
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الجراسػػػػػػات تخجػػػػػػع ىػػػػػػحه األزمػػػػػػة األخبلؾيػػػػػػة إلػػػػػػى مػػػػػػا يدػػػػػػسي بالتخبيػػػػػػة الحجيثػػػػػػة السيتسػػػػػػة 
يشيػػػػػة، كلكػػػػغ فػػػػػي ىػػػػػحه الفتػػػػػخة تعػػػػػاني الػػػػػجكؿ بػػػػالتصػر التكشػلػػػػػػجي، كإ فػػػػػاؿ السعتقػػػػػجات الج

عالسيػػػػػا  مػػػػػغ العجيػػػػػج مػػػػػغ السذػػػػػكبلت الستعمقػػػػػة بالدػػػػػمع األخبلقػػػػػي كالؿيسػػػػػي، فمؤلسػػػػػف لػػػػػع 
تيػػػػػػػتع الجراسػػػػػػػات بحػػػػػػػل تمػػػػػػػظ األزمػػػػػػػة األخبلؾيػػػػػػػة كالتخبػيػػػػػػػة، فجسيعيػػػػػػػا أىسمػػػػػػػت الجانػػػػػػػب 

 ).ٙٔٚ، ص ٕٚٔٓالجيشي الحي ىػ أساس حل ىحه السذكمة (سالع، 
 لتي تشاولت أخالقيات السيشة:تاسًعا: الجراسات ا

ـــــة ) ٔ ـــــاب حسادن ـــــب ذي ـــــػان ۲۱۰۲دراســـــة أدي " درجػػػػػة التػػػػػداـ معمسػػػػػي المغػػػػػة  بعش
العخبيػػػػػػػػة كمعمساتيػػػػػػػػا بأخبلؾيػػػػػػػػات ميشػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيع مػػػػػػػػغ كجيػػػػػػػػة نطػػػػػػػػخ مػػػػػػػػجيخي السػػػػػػػػجارس 

 كمجيخاتيا في مجيخيات التخبية كالتعميع لسحافطة السفخؽ ".
المغػػػػػػة العخبيػػػػػػة كمعمساتيػػػػػػا فػػػػػػي تعػػػػػػخؼ درجػػػػػػة التػػػػػػداـ معمسػػػػػػي  -اىػػػػػػجاؼ الجراسػػػػػػة أ 

مػػػػػػجيخيات تخبيػػػػػػة السفػػػػػػخؽ أخبلؾيػػػػػػات ميشػػػػػػة التعمػػػػػػيع مػػػػػػغ كجيػػػػػػة نطػػػػػػخ مػػػػػػجيخي كمػػػػػػجيخات 
 مجارسيع. 
معخفػػػػػػة أثػػػػػػخ كػػػػػػل مػػػػػػغ متغيػػػػػػخات : (الجػػػػػػشذ، كالسؤىػػػػػػل العمسػػػػػػي، كالخبػػػػػػخة فػػػػػػي  -ب

اإلدارة، كالسشصقػػػػػة التعميسيػػػػػة، كأثػػػػػخ التفػػػػػاعبلت الثشائيػػػػػة بػػػػػيغ تمػػػػػظ الستغيػػػػػخات فػػػػػي تقػػػػػجيخ 
 لتداـ معمسي المغة العخبية بأخبلؾيات ميشة التعميع.درجة ا
 , Marvin Davenport , J . Ray Thompsonدراســة ) ۲

Nathan R. Templeton ۲۱۰۱ ": تػػػػجريذ السيثػػػػاؽ األخبلقػػػػي ك  بعشــــػان
 السعاييخ السيشية ببخامج إعجاد السعمع بػالية تكداس".

ميشيػػػػة ألخبلؾيػػػػات السعمػػػػع أىػػػػع أىػػػػجاؼ الجراسػػػػة : محاكلػػػػة كضػػػػع مػاثيػػػػق كمعػػػػاييخ  
 -تدػػػػيع فػػػػي تقػػػػجيع إشػػػػارا لتػػػػجريب السعمسػػػػيغ عمػػػػى أخبلؾيػػػػات السيشػػػػة أىػػػػع نتػػػػائج الجراسػػػػة 

كذػػػػػفت الجراسػػػػػة عػػػػػغ الػضػػػػػع الحػػػػػالي كمػػػػػجى التػافػػػػػق بػػػػػيغ السؤسدػػػػػة التعميسيػػػػػة كبػػػػػخامج 
إعتسػػػػػػاد ميثػػػػػػاؽ أخبلقػػػػػػي يػػػػػػػفخ  -إعػػػػػػجاد السعمػػػػػػع بالجامعػػػػػػات الحكػميػػػػػػة لػاليػػػػػػة تكدػػػػػػاس 

 شية متخررة كلغخس السعاييخ األخبلؾية بيغ أفخاد السيشة.أساس لبخامج مي
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 سحػر الثاني: معتقجات السعمسيغ وترػراتيع:ال
 أواًل: مفيػم السعتقجات :

 Beliefs، ) (Handal 2009( ىانجل و ومعان و شالغسان السعتقجات فعخ 
,Maan & Schlaghmann ;2003 بانيا:" مجسػعة األعخاؼ أك اآلراء التي تذكمت (

 لجى الفخد خبلؿ ما مخ بو مغ خبخات، كما تجاخل لجيو مغ أفكار أثشاء عسميات التعمع".  
جدءا ال يتجدأ مغ األساس الحي يقـػ عميو الدمػؾ. كالسعتقجات ىي " السعتقجات كتعج  

أفكار السعمسيغ كتفديخاتيع ألعساليع كالستزسشة مذاعخىع، كاتجاىاتيع، كخبخاتيع، كقخاراتيع" 
 ).ٕٔ، ص ٕ٘ٔٓفي (عذػش،كسا ذكخ 

بانيا معمػمات السعمع كأفكاره كأراءه كترػراتو »  تعخف الباحثة معتقجات السعمسيغ  
عغ السيشة، كقجراتو عمى تشطيسيا كتصبيقيا في التجريذ  بحيث تتحػؿ الى قشاعات تأخح 

  ”شكل الثػابت  كبحلظ تذكل تػجيو الفعل الذخري
تقجات مجسػعة مغ التخكيبات الشفدية التي كمسا سبق يسكغ اف ندتخمز اف السع

تتزسغ، الفيع كالفخضيات كالترػرات كاالقتخاحات التي تسثل الحؿيقة كسا يخاىا الفخد، تجفع 
سمػؾ الفخد كتجعع قخاراتو كأحكامو، بالخ ع مغ اتراليا بالسعخفة إال أنيا تختمف عشيا في 

رخ بعس التعاريف التي ُكججت في أنيا ال تذتخط الرحة، فيحه عمى سبيل السثاؿ ال الح
األدب التخبػي لمسعتقجات، كقج يخجع سبب ىحا االرتباؾ كالغسػض في التعخيف إلى 
صعػبة التسيد بيغ السعتقجات كالسعخفة، فالتفخيق بيشيع ميسة صعبةػ ألف السعخفة عبارة 

الحكع، عغ ـيكل عاـ يتألف مغ عشاصخ معخؼية بديصة، كالسعتقج يستمظ عشاصخ التقييع ك 
فعمى سبيل السثاؿ معخفة السعمع بسا يحجث داخل السجرسة، أك استيعابو لكتب الخياضيات 
ىي حالة مغ حاالت السعخفة اإلدراكية، أما "الصبلب أفزل مغ الصالبات في تحريل 
الخياضيات" فيحا ُيدسى معتقج، فالسعتقج ُيعج نػعا  مغ السعخفة فكل إدراؾ بذخي يتأثخ 

 لمسعخفة.بالييكل العاـ 
 ثانًيا: أىسية السعتقجات السعخةية: 

 .تفيج في تحجيج بعس السرادر األساسية لمسذكبلت التخبػية 
 .تداعجنا في فيع سمػؾ الستعمسيغ كالسعمسيغ كتداعج السعمسيغ في تعميسيع لمتبلميح 
 .قج تػجيشا في تعجيل التعميع، ليكػف أكثخ اندياق ا لصخؽ التبلميح في التفكيخ 
 تذػػػػػػػػػػػػكيل نطخيػػػػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػػػػخى عػػػػػػػػػػػػغ السعخفػػػػػػػػػػػػة كالػجػػػػػػػػػػػػجاف لػػػػػػػػػػػػجى  تدػػػػػػػػػػػػيع فػػػػػػػػػػػػي

 )Schommer,1990الستعمسيغ.(
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تحجيج أىسية معتقجات السعمسيغ في أنيا تحكع مسارساتيع التجريدية الػاقعية  كيسكغ    
كسا أكجت ىحه الجراسات أف الخبخات الثقاؼية، كالذخرية، كالحياتية  داخل الفرل،

ع حػؿ عسمية التجريذ، كأف كل معمع يحسل عجدا تكػيغ معتقجاتي لمسعمسيغ تؤثخ في
متشػعا، كمتعجدا، كمعقجا مغ السعتقجات التجريدية كسا أف لكل معمع أساليبو السختمفة لتشفيح 
ىحه السعتقجات داخل الفرل، كأخيخ ا أكجت ىحه الجراسات أنو يسكغ تصػيخ معتقجات 

تيجيات الحجيثة في مجاؿ السعمسيغ مغ خبلؿ دراستيع لمشطخيات كالسجاخل كاالستخا
التجريذ كتقجيع دكرات تجريبية كبخامج تصػيخ لمسعمسيغ أثشاء الخجمة كتقجيع نساذج تجريديو 

 .ناجحة لمسعمسيغ) 
: انو تكسغ أىسية دراسة معتقجات السعمسيغ لتقجيع صػرة ك رؤية وتزيف الباحثة

 كالخجمة.كاضحة لمقائسيغ عمى بخامج اعجاد السعمع كتأىيميع قبل كأثشاء 
 ا: السعتقجات في تخرز الخياضيات: ثالث

ُتعج معتقجات السعمسيغ أحج السحاكر اليامة في البحث العمسي، كمغ أفزل 
السؤشخات عمى صشاعة القخار في حياة الفخد كتقـػ بجكر ىاـ في تػجيو مجركاتو كسمػكو، 

السعمع نحػ  فشجاحو أك فذمو تخبػيا  مختبط بسا يعتقجه عغ نفدو، كسا أف معتقجات
الخياضيات تعسل كسرفاة ألفكاره الخياضية كالتخبػية عشجما يخ ب بشقميا إلى عالع التجريذ 
الحؿيقي (الفعمي)، فالسعتقجات الخياضية الفخدية تذكل ندق ضبط كتعجيل لمبشاء السعخفي 
الخياضي، فالحرػؿ عمى معمػمات حػؿ ىحا الُشدق ككضيفتو عمى قجر مغ األىسية، 

لى تحديغ عسمية التعميع كالتعمع، كندتصيع بعجىا فيع محجدات تعميع الخياضيات كيقػد إ
داخل الرف، فالتخكيد عمى الصخؽ كاألشياء التي يعتقج بيا السعمسػف سيديج مغ فيع 
سمػكيع بذكل أفزل، كيداعج عمى تحديغ إعجادىع السيشي كمسارساتيع الرؽية (الدخ، 

 .)ٙ٘،ص ٕٙٓٓ
األخيخيغ البحػث السيتسة ببشية معتقجات السعمسيغ تجاه كقج زادت في العقجيغ 

السػضػعات التي يجرسيا السعمسػف، كدكرىع في التجريذ، كلكغ كججت صعػبة في دارسة 
معتقجات السعمسيغ في الجانب التخبػي نتيجة االختبلؼ في فيع السعتقجات كبشيتيا، مسا 

ػرد عمى "أنيا مجسػعة األعخاؼ دعت الحاجة إلى إيجاد تعخيف كاضح ليا، فقج عخفيا ف
أك اآلراء التي تذكمت لجى الفخد خبلؿ ما مخ بو مغ خبخات، كما تجاخل مغ أفكار خبلؿ 

 عسميات التعمع.
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 ا: مكػنات معتقج معمع الخياضيات:رابع
( أن معتقجات معمع الخياضيات تتكػن مغ ثالثة ٛٔ،ص ٕٔٔٓأشار )الجوسخي، 

 عشاصخ رئيدة ىي:
 كىشا يحكخ ايخندت ثبلث اتجاىات فمدؽية ىي: شبيعة الخياضيات:السعتقجات حػل  .ٔ

االتجاه األكؿ: كىػ االتجاه األدائي، كيشطخ إلى الخياضيات باعتبارىا مجسػعة  -
 مغ الحقائق كالقػاعج كالسيارات التي تدتخجـ إلنجاز بعس األىجاؼ.

حج مغ االتجاه الثاني: كىػ االتجاه السثالي الحي يخى الخياضيات كبشاء مػ  -
 السعخفة السػضػعية.

االتجاه الثالث: كىػ االتجاه االجتساعي الحي يعتبخ الخياضيات بشاء  معخؼيا   -
 ثقاؼيا  يقـػ عمى حل السذكبلت، كيػفخ مجاال  كاسعا  لبلبتكار كاإلبجاع.

 السعتقجات حػل تعميع الخياضيات:  .ٕ
ضيات عمى اكتداب ىحه السعتقجات كفق اإلشار الدمػكي الحي يخكد في تعميع الخيا

مجسػعة مغ الخػارزميات أك القػاعج مغ خبلؿ دكر السعمع كسحػر ليحه العسمية، أك 
اإلشار البشائي، الحي يخكد عمى الستعمع كعشرخ نذط كفعاؿ في بشاء السعشى كالفيع كذلظ 

 مغ خبلؿ نساذج كاقعية كربصيا مع خبخات الستعمع الدابقة.
 ياضيات.السعتقجات حػل إجخاءات تعمع الخ  .ٖ

حل السذكبلت، حيث تتجو السسارسات الرؽية لمسعمسيغ الحيغ يتبشػف ىحه  -
السعتقجات نحػ تدييل تعمع التبلميح كمشحيع الفخص الكاؼية لذخح أفكارىع كحمػليع 

 كتشسية حل السذكبلت لجييع.
كفي الترشيف الثاني يخى السعمسيغ أنفديع كسمقشيغ لمسعخفة كعمى تبلميحىع  -

 استؿباليا.
ما السعمسػف في الترشيف الثالث فتتجو مسارساتيع نحػ التخكيد عمى إتقاف أ -

تبلميحىع لمسيارات كالتعسيسات كاإلجخاءات الخياضية كيجؼ أساسي أماميع، كمغ 
 خبلؿ االلتداـ الراـر بسحتػى السقخر الجراسي.

 ا: العالقة بيغ السعتقجات واتجاىات السعمسيغ:خامدً 
يرف االتجاه  لت االتجاه كعبلقتو بالسعتقج كالتي مغ أىسيا مغتعجدت اآلراء التي تشاك 

 :)ٕٛٓٓبأنو ُندقا  عاما  لو ثبلث مكػنات ىي (الذطيسي، 
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  السكػف السعخفي، كيتسثل في كل ما لجى الفخد مغ عسميات إدراكية كمعتقجات
كأفكار تتعمق بسػضػع االتجاه، كيذسل ما لجيو مغ حجج تقف كراء تقبمو 

 .جاهلسػضػع االت
  السكػف العاشفي (االنفعالي)، كيطيخ مغ خبلؿ مذاعخ الفخد كرغباتو نحػ

 .السػضػع، كمغ إؾبالو عميو أك نفػره، كحبو أك كخىو لو
 السكػف الدمػكي، كيتزح في االستجابة العسمية نحػ االتجاه بصخيقة ما. 

عتقج يشتسى يػضح التسييد بيغ السعتقج كاالتجاه عمى أساس أف الس :اما الخأي الثاني
إلي الجانب السعخفي كيتسثل في درجات مغ التخجيح الحاتي، في حيغ أف االتجاه يتسثل في 

لحا فسفيـػ السعتقج مغ جية صمتو بسفيـػ االتجاه ىػ أضيق مغ  الجانب الػججاني،
االتجاه، كيعشي مجخد معارؼ الذخز كترػراتو عغ مػضػع ما، أك أشخاص بعيشيع، 

شبيعة معخؼية أك معمػماتية كال يترف بالرفة االنفعالية، كبالتالي كمغ ثع فالسعتقج ذك 
 )ٕٖ،ص ٕٕٔٓ(الػيبلني،  .يذيخ إلى مكػف كاحج مغ مكػنات االتجاه

 ا: عالقة السعتقجات بسذكالت إعجاد السعمع:سسا
 :العالقة بيغ السعتقجات والسسارسات الرفية .ٔ

يا السعمع داخل الفرل السسارسة الرؽية ىي مجسػعة مغ اإلجخاءات التي يتبع
لمػصػؿ إلى مخخجات في ضػء األىجاؼ التي كضعيا كتتزسغ مجسػعة مغ األساليب 
كاألنذصة كالػسائل كأساليب التقػيع كالتي تداعج عمى تحقيق األىجاؼ، كالسسارسات 
الرؽية كالبلصؽية التي يقـػ بيا التبلميح داخل الرف أك خارجة بإشخاؼ مغ السعمع 

ية العبلقة بيغ معتقجات السعمسيغ كمسارساتيع الرؽية اىتع عجد مغ كألىس.كتػجييو
الباحثيغ بجراسة تمظ العبلقة، حيث كاف ليع مػقفاف مختمفاف، فسشيع مغ رأى أف ىشاؾ 
تأثيخ لسعتقج السعمسيغ في مسارساتيع التجريدية كالرؽية، فسعتقجات السعمسيغ سػاء الستعمقة 

ؿ عسمية التعميع كالتعمع تؤثخ عمى سمػؾ السعمسيغ بدمػؾ التبلميح أك السعتقجات حػ 
كبالتالي تؤثخ عمى سمػؾ التمسيح كتحريمو، كمغ خبلؿ ىحه السعتقجات يدتصيع السعمع 

 .)ٕٔ،صٕ٘ٔٓعذػش ،( .تحجد الرعػبات كالسذكبلت كشخؽ حميا داخل  خفة الرف
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 العالقة بيغ السعتقجات واالستخاتيجيات التعميسية: .ٕ
حه األدكار داخل الرف إال إذا تػافخت لجيو معتقجات مختفعة ال يسارس السعمع ى

حػؿ فعالية ىحه االستخاتيجية في التجريذ. ك"السعتقج" ذلظ الستغيخ الحي لو شاف في 
العسمية التعميسية، ففي مجلػلو المغػي ىػ ضخب مغ االرتباط بأمخ معيغ، كفى مجلػلو 

 .االصصبلحي الترجيق الجاـز بذيء ما
 اد السعمع وكفاءتو الحاتية وعالقتيا بسعتقجات معمع الخياضيات:ا: اعجسابع

) عػامل تحديغ معتقجات الكفاءة الحاتية ٜٕٔ، ص ٕ٘ٔٓكضحت دراسة (الشيغ، 
 لجي السعمسيغ خبلؿ مخحمة االعجاد كىشاؾ عجة استخاتيجيات كمجاخل لحلظ كاالتي:

 الخبخات الشاجحة:  .ٔ
سعمع خبلؿ فتخة اعجاده إلى اعتقاده بأنو قادر تؤدي الخبخات الشاجحة التي يسخ بيا ال

عمى تكخار مثل ىحه الخبخات كأف األداء يكػف ذا كفاءة مدتؿببل ، كيعدك ىحا الشجاح إلى 
مياراتو كقجراتو، كيتػقع العكذ بأف األداء  يخ الشاجح يقمل مغ معتقج الكفاءة. كتتيح 

سسارسات السيشية الشاجحة لو في استخجاـ استخاتيجيات أكلسبياد الخياضيات كمشاقذة ال
 تحقيق نػاتج التعمع، األمخ الحي يعدز مغ ذاتو كقجراتو.

 الخبخات التسثيمية:  .ٕ
ميارات يعخضيا شخز آخخ كشسػذج خبلؿ التجريب العسمي بالسجارس. كعشجما يؤدي 
الشسػذج بذكل جيج، فإف معتقجات الكفاءة لجى السبلح  تتحدغ كتتعدز، كعشجما يؤدي 

ج بذكل سيء، فإف تػقعات الكفاءة لجى السبلح  تشحػ إلى التقمز. كتجعع الشسػذ
استخاتيجيات استخجاـ السعمع لمشسحجة بكفاءة أماـ األقخاف، سػاء خبلؿ تحميل كفحز نتائج 
التقػيسات الدابقة لمتبلميح، أك مشاقذة األنذصة التعميسية الستزسشة في السدائل السختمفة 

 ػيع، األمخ الحي يحدغ مغ فاعمية ذات السعمع.كالستشػعة كأساليب التق
 االقتشاع الجساعي:  .ٖ

تغحية راجعة مغ اآلخخيغ، الدمبلء، الؿيادة، السػجو، السجتسع، تتع خبلؿ السشاقذات في 
الجامعة مع الدمبلء كالسعمسيغ خبلؿ فتخة االعجاد السيجاني، حػؿ السعمسيغ كقجرتيع في 

 تأثيخه عمى الستعمع.
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 ثارة: مدتػى االست  .ٗ
يؤثخ مدتػى االستثارة في معتقجات الكفاءة الحاتية، فقج يقمق السعمع لسجخد أنو يعتقج أف 
لجيو كفاءة أقل، كقج يتحفد كيدتثار لسجخد أنو يعتقج أف لجيو كفاءة أعمى، كمغ اىع عػامل 

شسي االستثارة اختيار السادة العمسية التي يتعمسيا الستعمع، ككيؽية ترسيع األنذصة التي ت
 قجراتو العقمية العميا، ك يخ ذلظ مغ التحجيات التي تدتثيخ دافعيتو لؤلداء.

يتزح مسا سبق اىتساـ بخامج التشسية السيشية بالكفاءة الحاتية لمسعمسيغ كاعجادىع، 
عغ شخيق استخجاـ مسارسات عجيجة مشيا، التجريب بالدمبلء، التجريب عمى مسارسة 

ججيجة، إتقاف اإلشار الفكخي لعشاصخ السشيج، التجريب التجريذ باستخجاـ استخاتيجيات 
السيجاني، مع إتاحة الػقت الكافي لتشفيح ىحه البخامج، إال أف بعس ىحه الجراسات اقترخت 
عمى ؾياس الجانب الػججاني إلى حج كبيخ فقط كأحج معتقجات الكفاءة الحاتية، كيحتاج 

متصمبات معخؼية كأخخى ميارية، كىحا السجاؿ إلى مديج مغ الجراسات التي تدتيجؼ ؾياس 
 ما تع مخاعاتو في الجراسة الخاىشة.
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 السخاجع
 أواًل: السخاجع العخبية: 

). إعجاد معمع التعميع األساسي في ضػء الستغيخات ٕٚٔٓالجشػبي، مػضي عمي. (
العالسية السعاصخة. مجمة جيل العمـػ اإلندانية كاالجتساعية: مخكد جيل البحث 

. مدتخجع مغ ٚٛ - ٔٚ، ٜٕلعمسي، عا
http://search.mandumah.com/Record/800577 

): ترػر مقتخح لسيثاؽ أخبلؾيات ميشة التعميع في مرخ في ٕٛٓٓاأللفي، أشخؼ عبجه.(
الشفدية كالتخبػية:جامعة ضػء االتجاىات العالسية كأراء العامميغ . مجمة العـػ 

مدتخجع مغ  ٖٔٗ-ٖٖٓ ٔ،عٖٕكمية التخبية، مج -السشػؼية
http://search.mandumah.com/Record/117201 ./ 

يع راضي. ( ). التحجيات التي ٕٛٔٓالحشبمي، سجى عبج السجيج، كالجعجة، ىذاـ إبخـا
تصبيق السعاييخ السيشية لمسعمسيغ كالحمػؿ السقتخحة لسػاجيتيا مغ كجية تػاجو 

نطخ السذخفيغ التخبػييغ في مجيخيات تخبية عساف. دراسات: جامعة عسار ثمجي 
. مدتخجع مغ ٘٘ - ٕٙ، ٖٙباأل ػاط، ع
cord/881884http://search.mandumah.com/Re 
): مجى اتداؽ معتقجات معمسي الخياضيات كمسارساتيع ٕٔٔٓالجكسخي، دمحم بغ شبيب (

الرؽية حػؿ السدألة الخياضية، رسالة ماجدتيخ  يخ مشذػرة، جامعة السمظ 
 سعػد، السسمكة العخبية الدعػدية.

ؾيات ). دكر مجيخي السجارس في تعديد ميثاؽ أخبلٕٛٔٓالخكساف، ىجى دمحم عداؼ. (
ميشة التعميع لجى السعمسيغ مغ كجية نطخ مجيخي كمعمسي السجارس في لػاء بشي 

، ٓٔكمية رياض األشفاؿ، مج -كشانة. مجمة الصفػلة كالتخبية: جامعة اإلسكشجرية 
. مدتخجع مغ ٜٓٔ - ٚ٘، ٖٗع

m/Record/950790http://search.mandumah.co 

)، مبلمح مجرسة السدتقبل مغ كجية نطخ الخبخاء التخبػييغ في ٕٔٔٓالدبػف، دمحم سميع، (
 ). ٔ)، ممحق (ٖٛاألردف، مجمة الجراسات لمعمـػ التخبػية، السجمج (

http://search.mandumah.com/Record/800577
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 َ ( 0702(،  77)ع )   
- ٖٖ٘ - 

): معتقجات الصمبة السعمسيغ تخرز الخياضيات في جامعة األقرى ٕٙٓٓالدخ، خالج (
 -ٕ٘ٛ)، ص صٕ)، العجد(ٓٔامعة األقرى، مجمج (حػؿ الخياضيات، مجمة ج

ٖٕٖ. 
): سيكػلػجية االتجاىات، تع الحرػؿ عميو مغ السػقع: ٕٛٓٓالذطيسي، عبج الكخيع (

http:/tarbiya.maktoobblog.com/789765    

). مدتػى كعي معمسي السخحمة ٕٚٔٓالذػش، خالج بغ عبيج، كالذايع، عمي بغ صالح. (
خبلؾيات ميشة التعميع كعبلقتو بالتداميع األخبلقي كالسيشي مغ االبتجائية بسيثاؽ أ

، ٚكجية نطخ السذخفيغ بسشصقة القريع. مجمة جامعة شقخاء: جامعة شقخاء، ع
. مدتخجع مغ ٖٚٔ - ٖٓٔ

http://search.mandumah.com/Record/890062 

). مدتػى كعي معمسي ٕٗٔٓلج بغ عبيج عمي، كالذايع، عمي بغ صالح. (الذػير، خا
السخحمة االبتجائية بسيثاؽ أخبلؾيات ميشة التعميع كعبلقتو بالتداميع األخبلقي 
كالسيشي مغ كجية نطخ السذخفيغ كالسعمسيغ بسشصقة القريع (رسالة ماجدتيخ  يخ 
مشذػرة). جامعة القريع، بخيجة. مدتخجع مغ 

http://search.mandumah.com/Record/726917 
): معتقجات معمسات الخياضيات في الحمقة األكلى مغ التعميع ٕٕٔٓالػيبلني، بجرية دمحم (

األساسي حػؿ استخجاـ أسمػب التعمع بالمعب كعبلقتيا بالسسارسة الرؽية، رسالة 
 خ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة الدمصاف قابػس، سمصشة عساف.ماجدتيخ  ي

). إعجاد السعمع ٜٕٓٓالشاقة، صبلح أحسج عبج اليادي، كأبػ كرد، إيياب دمحم مخزكؽ. (
 -كتشسيتو ميشيا  في ضػء التحجيات السدتقبمية. أعساؿ مؤتسخ: السعمع الفمدصيشي 

. ٜٕ - ٔالجامعة اإلسبلمية،  الػاقع كالسأمػؿ: الجامعة اإلسبلمية بغدة،  دة:
 http://search.mandumah.com/Record/773487مدتخجع مغ 

درجة التداـ معمسي المغة العخبية كمعمساتيا بأخبلؾيات  (2013) .حسادنة ،أديب ذياب 
جيخاتيا في مجيخيات التخبية كالتعميع ميشة التعميع مغ كجية نطخ مجيخي السجارس كم

، جامعة ٔ، عجد ٜلسحافطة السفخؽ ، السجمة األردنية في العمـػ التخبػية، مجمج 
 اليخمػؾ ، اربج.االردف.
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)، ترػر مقتخح لسيثاؽ أخبلقي لسيشة التجريذ مغ ٕٚٔٓسالع، أماني صبخي حدغ، (
 )، القاىخة.ٕٕكجية نطخ أساتحة التخبية، مجمة كمية التخبية، العجد (

). متصمبات إعجاد السعمع في ضػء التحجيات العالسية: ٕ٘ٓٓشخيف، سييخ دمحم صادؽ. (
 -كمية التخبية  -دراسة ميجانية. دراسات في التعميع الجامعي: جامعة عيغ شسذ 

. مدتخجع مغ ٓٔٔ - ٖٓ، ٜمخكد تصػيخ التعميع الجامعي، ع 
http://search.mandumah.com/Record/24033 

يع دمحم. ( ). مجى اتداؽ معتقجات معمسي رياضيات السخحمة اإلبتجائية ٕ٘ٔٓعذػش، إبخـا
كمسارساتيع الرؽية حػؿ استخجاـ أسمػب التعمع بالمعب. مجمة تخبػيات 

 .ٖ٘ - ٙ،  ٚ، عٛٔالخياضيات: الجسعية السرخية لتخبػيات الخياضيات، مج
الشيغ، سسخ عبجالفتاح. "فاعمية بخنامج قائع عمى استخاتيجيات أكلسبياد الخياضيات في 
تحديغ معتقجات الكفاءة الحاتية كتقجيخ مجتسع التعمع السيشي." دراسات عخبية 

 . ٕٛٓ - ٘ٛٔ): ٕ٘ٔٓ( ٙٙفي التخبية كعمع الشفذ: رابصة التخبػييغ العخب ع
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