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الملخص
أ
أ
أ
يسعي هذا البحث إلى اقتراح ميثاق للخلقيات ال كاديمية والشخصية التي ينبغي للستاذ الجامعي أان يلتزم بها في عمله وسلوكه وفق منظور متطلبات
أ
أ
أ
أ
 فلقد لقيت المفاهيم الخلقية ال كاديمية والشخصية للستاذ الجامعي، من خلل تقييم الداء الجامعي ككل والعمل على تحسينه،الفاعلية وضمان التميز المؤسسي
أ
أ
 كما أان نجاح، ك تمكين الجامعات من تحقيق القدرة التنافسية والتنمية المستدامة،اهتماما عالميا بالغ الهمية نظرا لما يقوم به من أادوار متعددة، في ال لفية الجديدة
أ
أ
 وإنما لبد من الهتمام بإعداده وتاهيله من الناحية الخلقية الكاديمية والشخصية، ل يتطلب فقط توافر صفات مهنية أواخرى شخصية،الستاذ في أاداء وظائ فه
 تسعى لكل ماله علقة بمواضيع، وعليه فان التوجهات الجديدة لمؤسسات التعليم العالي في دول العالم المتقدم. ليكون في مستوى المهام المسندة اليه،معا
أ
ضرورة توفر- : وقد توصل الباحث من خلل أادبيات البحث إلى ما يلي. واإلبداع والتميز المؤسسي، التي تهدف إلى تحقيق الستدامة،الخلقيات والحوكمة الرشيدة
أ
أ
أ
أ
تقديم- ضرورة توفر الك فايات ال كاديمية التي ينبغي للستاذ الجامعي ممارستها واللتزام بها- ،الك فايات الخلقية التي ينبغي للستاذ الجامعي ممارستها واللتزام بها
أ
أ
أ
.مقترح لميثاق الخلقيات ال كاديمية والشخصية للستاذ الجامعي وفق متطلبات الفاعلية واإلبداع

أ
أ
 التميز المؤسسي: نظم الفاعلية، مؤسسات التعليم العالي، الستاذ الجامعي، الك فايات الخلقية:الكلمات المفاتيح
Résumé
Cette étude vise à présenter une charte de l'éthique académique et personnelle selon la perspective des exigences
d'efficacité et d'excellence institutionnelle que le professeur d'université devrait respecter dans son travail et son
comportement, en évaluant la performance universitaire dans son ensemble et en travaillant à l'améliorer. Le tournant du
siècle (21) le succès du professeur dans l'exercice de ses fonctions exige non seulement des qualités professionnelles et
personnelles, mais aussi la préparation et la réhabilitation de l'éthique académique et personnelle afin d'être au niveau des
tâches assignées à lui. Par conséquent, les nouvelles orientations des établissements d'enseignement supérieur dans les pays
développés cherchent toute sa richesse selon les questions d'éthique et de bonne gouvernance, elles visent à atteindre la
durabilité, la créativité et l'excellence institutionnelle. Cette recherche a révélé que : - La nécessité de fournir les
compétences morales que le professeur devrait pratiquer et adhérer, - elle propose plusieurs recommandations et
propositions contribuant à la construction d'un cadre d'éthique académique et personnelle du professeur d'université selon
les exigences de l'efficacité et de la créativité.

Mots clés : Compétences éthiques, Institutions d'enseignement supérieur, Professeur, Systèmes
d'efficacité, Excellence institutionnelle.
Abstract
This research seeks to propose a charter for the academic and personal ethics that the university professor should
adhere to in his work and behavior, as part of the requirements of efficiency and excellence. The academic and personal
ethical concepts of the university professor in the new millennium is important because of its multiple roles, such as enabling
universities to achieve competitiveness and sustainable development. The success of the professor in his functions requires
not only the availability of professional and personal qualities, but the professor also should be prepared from the academic
and personal ethics. Therefore, the new directions of the institutions of higher education in the developed world countries,
seek to establish all what it has a relation to the issues of ethics and good governance, which aims to achieve sustainability
and creativity and institutional excellence. The research has reached the following: - The necessity of providing moral and
academic competencies that the university professor should practice and abide by. – The necessity of - Presenting a proposal
for the academic and personal ethics charter for the university professor according to the requirements of efficiency and
creativity.

Keywords: Ethical competencies, Professor, Institutions of higher education, Effectiveness systems,
Institutional excellence
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دراسة حتليلية ملتطلبات الفاعلية ومتزي مؤسسات التعلمي العايل يف اجلزائر يف ضوء ا ألخالقيات الأاكدميية

أ
وعلقات بعضهم ببعض ومع غيرهم ،وتكون هذه الخلقيات
كمثل أاخلقيات غيرها من المهن والوظائ ف النبيلة أالخرى
(سكر ،ونشوان .)825 :2002 ،ومن هذا المنطلق سوف
أ
أ
يقوم الباحث بتوضيح الك فايات الخلقية ال كاديمية
أ
والشخصية للستاذ الجامعي التي تحقيق متطلبات الفاعلية
أ
وتميز مؤسسات التعليم واستدامتها ،وتوضيحها لعضاء هيئة
أ
التدريس ،لكي تكون بمثابة ميثاق اخلقي لمؤسسات التعليم
العالي.
أ
-2مشكلة الدراسة واسئلتها :تع د الخلق ض رورة
أ
م ن ض رورات الحي اة المتحض رة ،وعنصرا اساس يا لتنظ يم
ومطلب ا المجتم ع واس تقراره ،والجامع ة عل ى وج ه
الخص وص كمؤسس ة ذات دور تعليم ي وتن ويري وترب وي
أ
مس ؤولة ع ن نش ر الخ لق ل يس فق ط في ممارس اتها وإنم ا
أ
ايض ا في سياس اتها وفي ك ل م ا ت دعو إلي ه .فهي مس ؤولة ع ن
أ
أ
اللت زام الخلق ي في الداء ،ومس ؤولة ايضا ع ن تنمي ة
أ
أ
اللت زام الخلق ي ب ين الساتذة فيما بينهم وبين الساتذة
أ
والطلب ة .وقد ج اء في اإلع لن الع المي بش ان التعل يم
الع الي (للق رن الح ادي والعش رين) الرؤي ة والعم ل الم ادة
أ
الولى من ه ض رورة ص يانة مهم ات وق يم التعل يم الع الي
أ
الساس ية وتوس يعها خاص ة مهم ة اإلس هام في التنمية
والتطوير المستمر في المجتمع (هادي.)12 :2002 ،
أ
أ
أ
أ
وللخ لق اهمي ة بالغ ة لم ا له ا م ن ت اثير في حي اة الف راد
آ
أ
والجماع ات والم م وله ذا فق د بين ت س ور الق ران الك ريم
أ
آ أ
وايات ه اس س الخ لق ومكارمها ،كما اعتن ت الس نة النبوي ة
أ
أ
ب الخلق والمع املت عناي ة فاق ت ك ل التص ورات (الزدي،
أ
 .)5 :2000كما يلحظ في السنوات الخيرة تزايد عدد القضايا
أ
أ
التي تنال من الستاذ ومهنته سواء داخل المؤسسة او
أ
خارجها ،ومن جهة اخرى هناك ملحظات يتم رصدها على
أ
أ
بعض الستاذة تسئ لوظيفته ،كل ذلك يدل على وجود ازمة
أ
أ
حقيقية ومشكلة تربوية .فامتلك الستاذ للك فايات الخلقية
أ
أ
ال كاديمية والشخصية امر ضروري ومهم حتى يقوم بمهمته
آ
أ
عل ى اكم ل وجه اخذين بالعتبار تكامل هذه الك فايات مع
أ
بعضها البعض والتنافس الحضاري بين الم م والشعوب
والتفجر المعرفي والتقني .والك فاية المهنية عبارة عن مجموعة
من المهارات المتداخلة معا بحيث تشكل الق درة على القيام
آ أ
بجانب مهني محدد ،كما يعرفها البعض الخر بانها مجموعة
القيم والنظم المحققة للمعايير اإليجابية العليا المطلوبة في

أ
-1مقدمة :إن صلح افعال اإلنسان يكون بصلح
أ
أ
أ
أ
اخلقه ،لن الفرع باصله ،فإذا صلح الصل صلح الفرع ،وإذا
ْ
أ
َّ
فسد الصل فسد الفرع ،قال تعالىَ ﴿:وال َب َلد الط ِّيب َي ْخرج
َّ
َ
َّ
ْ
َن َباته ِّبِّإذ ِّن َر ِّب ِّه َوال ِّذي َخب َث ل َي ْخرج ِّإل َن ِّك ًدا َك َذ ِّل َك ن َص ِّرف
أ
أ
ْآ
ات ِّل َق ْو ٍم َي ْشكر َ
ون ﴾(العراف  .)85فالخلق هي الركيزة
ال َي ِّ
أ
أ
الساسية في حياة المم ،باعتبارها الموجه الرئيسي للسلوك
اإلنساني والجتماعي والتربوي .ولكل مهنة في المجتمع
أ
اإلنساني لها قواعدها الخلقية التي تشكلت وتنامت تدريجيا
أ
أ
مع الزمن إلى ان تم العتراف بها واصبحت معتمدة ،يجب
أ
مراعاتها واللتزام بها من قبل الفراد المنتسبين لتلك المهنة.
لن ذلك يساعدهم على السير قدما نحو تحقيق النتاجات
المنشودة بك فاية وفاعلية .لذا شهدت فترة مطلع القرن(،)21
أ
دراسات ومحاولت مك ثفة ومتواصلة لتحديد انماط السلوك
الخلقي وغير الخلقي داخل المنظمات على اختلف
أ
أ
انواعها ،انواعها ،حيث تناولت تفسيرات لسلوك الفراد
أ
وارتباطه بالداء وزيادة إنتاجيتهم ،وتحسين مناخ العمل في
أ
أ
هذه المؤسسات .فقد اشار قزق ( ،)2008إلى ان السلوك
الخلقي يستند إلى قاعدة راسخة هي الضمير ،يدعو صاحبه
أ
أ
الى القيام بالعمال الصحيحة ،ويمنعه من القيام بالعمال
أ
السيئة ،ويصدر إليه اوامر نابعة من التوجه نحو فعل الخير.
أ أ
كما بين دفت ( ،)Daft, 2003ان اخلقيات العمل تعد من
أ
أ
المور المهمة لشغل الوظيفة في المنظمة إذ يتم التاكيد عليها
أ
أ
من إداراتها ،لنها تعد بمثابة الرقابة الذاتية للفرد لنه يستطيع
أ
أ
ان يميز بين الصواب والخطا في سلوكه اثناء العمل.
أ
أ
واخلقيات مهنة التعليم من اهم المؤثرات في سلوك المربي
أ
أ
لنها تشكل لديه رقيبا داخليا وتزوده باطر مرجعية ذاتية
آ
أ
يسترشد بها في عمله ،ويقوم اداء وعلقاته مع الخرين تقويما
ذاتيا يعينه على اتخاذ القرارات الحكيمة التي يحتاجها ليكون
آ
أ
اك ثر انسجاما وتوافقا مع ذاته ومع مهنته ،ومع الخرين ،وهو
أ
امر ضروري وواجب ،إذ يتحدد مقدار انتماء المربي لمهنته
بموجب درجة التزامه بقواعد تلك المهنة ومراعاتها في جميع
أ
الحوال والمواقف .وفي مؤسسات التعليم العالي ،ونظرا
أ
أ
أ
لهمية ومكانة ودور الستاذ الجامعي باعتباره اللبنة الولى
التي تقوم عليها العملية التربوية والتعليمية ،تقع على عاتقه
أ
مسؤولية إشاعة ونشر وممارسة المفاهيم والك فايات الخلقية
أ
أ
أ
سواء منها ال كاديمية او الشخصية ،فمهنة الستاذ الجامعي ل
أ
أ
بد لها من اخلقيات تنظم سلوكها وتضبط عمل اعضائها
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أ
أ
أ
اداء العمال الوظيفية والتخصصية ،وفي اساليب التعامل
داخل بيئة العمل ،ومع المستفيدين ،وفي المحافظة على
أ
صحة اإلنسان وسلمة البيئة .لنه من الضروري تكامل
أ
الك فايات المهنية للستاذ؛ من ك فايات التقويم واإلدارة
أ
الصفية ،وك فاية المادة الدراسية والتعليم ال ذاتي واس اليب
الت دريس والك فايات اإلنسانية والتجديد المعرفي .ل ذلك يبرز
أ
أ
السؤال التالي :ما الخلقيات ال كاديمية والشخصية التي
أ
أ
ينبغي للستاذ الجامعي ان يلتزم بها ليحقق متطلبات الفاعلية
والتميز المؤسسي.
أ
وتتفرع عنه السئلة التالية:
أ
أ
أ
أ
ا -ما الك فايات الخلقية ال كاديمية التي ينبغي ان
أ
يمارسها الستاذ الجامعي.
أ
أ
ب -ما الك فايات الخلقية الشخصية التي ينبغي ان
أ
يمارسها الستاذ الجامعي.ج-تقديم تصور ذهني يكون كميثاق
أ
أ
لخلقيات لستاذ الجامعي وفق متطلبات الفاعلية والتميز
المؤسسي؟

هيئة التدريس بكليتي التربية في نجران والخرج ،بهدف
أ
أ
التعرف على اولويات الك فايات الخلقية والتقنية التي ينبغي
أ
أ
ان تتوفر لدى اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،وتوصلت
أ
أ
الدراسة لعدد من النتائج ،منها ان الك فايات الخلقية
أ
أ
والتقنية المتضمنة في الدراسة ينبغي ان تتوفر لدى اعضاء
أ
هيئة التدريس بدرجة كبيرة ،مما يعطي مؤشرا لضرورة واهمية
أ
أ
أ أ
تلك الك فايات ،وان اولى الك فايات الخلقية التي ينبغي ان
أ
تتوفر لدى اعضاء هيئة التدريس هي تحقيق العدالة بين
أ
أ
الطلبة ،ثم احترام اوقات المحاضرات واللتزام بالمانة
أ
أ
العلمية .كما اوصت الدراسة بضرورة توافر الك فايات الخلقية
أ
والتقنية المتضمنة في الدراسة لدى اعضاء هيئة التدريس .كما
آ
توصلت دراسة العموش ،واخرون ،)2011( ،بعنوان درجة
أ
آ
أ
التزام اعضاء هيئة التدريس في جامعة ال البيت لخلقيات
أ
مهنة التعليم من وجهة نظر الطلب الي ان المتوسط الكلي
آ
أ
لدرجة التزام اعضاء هيئة التدريس في جامعة ال البيت
أ
باخلقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة جاء بدرجة
أ
مرتفعة ،وقد اوصت الدراسة ،بضرورة توجيه نظر الباحثين
أ
لضرورة إجراء دراسة للكشف عن التزام اعضاء هيئة التدريس
أ
في الجامعات الحكومية والخاصة باخلقيات مهنة التعليم
أ
ودعوة وزارة التعليم العالي إلى تبني ميثاق اخلقي بالشراكة
أ
مع الجامعات لمهنة التعليم الجامعي .واجرى الغامدي،
أ
( ،)2010دراسة توصل لعدد من المحاور المقترحة لهم
أ
أ
أ
القيم الخلقية التي يجب ان يتضمنها إطار ميثاق اخلقيات
أ
المهنة لعضاء هيئة التدريس منها :التزامات عضو هيئة
أ
أ
التدريس تجاه ذاته ،وكذلك إدراكه ان الدين والقيم والخلق
أ
هي الدعائم الساسية لتكوين ضمير اإلنسان والتزامات عضو
أ
التدريس تجاه طلبه ،وضمن فيها ان يكون قدوة حسنة
أ أ
أ
لطلبه في صدقه وامانته ومعاملته لهم معاملة الب لبنائه
أ
والرفق والمودة والصبر على اخطائهم ،والتزامات عضو هيئة
التدريس نحو زملئه وتشمل :احتفاظه بعلقات طيبة معهم
وعدم انتقادهم ً
نقدا هداما والتشهير بهم ،ومساعدتهم بالنصح
أ
والتوجيه واللتزام بروح الود والتعاون والحرص على ال يحيد
عن طريق الشرف والنزاهة ،والمشاركة معهم مشاركة إيجابية،
والتزامات عضو التدريس نحو المجتمع وتشمل التصال
بالبيئة التي تقع فيها جامعته والمساهمة في حل المشكلت
أ
في مجال تخصصه .وان ينشر
الطارئة وخدمة مجتمعه
أ
أ
الوعي الثقافي بين افراد المجتمع ،وان يوجه المجتمع توجيها

 -3الدراسات السابقة :من خلل اطلع الباحث على
أ
الدب النظري الذي تناول موضوع ومحتوى البحث ،لفت
أ
انتباهه مجموعة من الدراسات العربية والجنبية التي تناولت
أ
بالدراسة بعض جوانب الخلقية الشخصية والسلوكية
أ
والوظيفية ،ومنها :اجرت زكي ،)2012( ،دراسة هدفت إلى
أ
التعرف على النضباط السلوكي لعضاء هيئة التدريس في
أ
ضوء القيم الخلقية اإلسلمية ،والكشف عن طبيعة العلقة
أ
بين النضباط السلوكي لعضاء هيئة التدريس في ضوء القيم
أ
الخلقية اإلسلمية والمتغيرات الديمغرافية الخاصة بمجتمع
أ أ
الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى ان اعضاء هيئة التدريس
أ
يتمثلون القيم اإلسلمية في ممارستهم السلوكية وانهم غالبا
أ
منضبطون سلوكيا في ضوء قيمتي المانة والعدالة في المعاملة
أ
من وجهة نظر طلبهم .كما اوصت الباحثة بعدد من
أ أ
التوصيات منها :ان تاخذ الجامعة دورها في محاولة التركيز
أ
أ
على هذه القيم للستاذ وصقلها ،ومحاولة التاثير في درجة
أ
أ
ممارستها ،وإعطاء اولوية للعنصر القيمي والخلقي عند تقييم
أ
أ
أ
اداء عضو هيئة التدريس بالجامعة ،وان يؤمن اعضاء هيئة
أ
أ
التدريس بان تدريسهم الفعلي هو قيمهم الخلقية اإلسلمية
كما استعرض العتيبي ( ،)2011في دراسته الك فايات
أ
أ
أ
الخلقية والتقنية للستاذ الجامعي من وجهة نظر اعضاء
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أ
المجتمع الصيني لخلقيات المعلم والعوامل المؤثرة فيها.
أ
حيث اعتمد الباحثان المنهج المسحي ،واشارت النتائج إلى
أ
أ
رضا تام عن اخلقيات المعلم الصيني ،في حين اظهرت
أ
أ
النتائج رضا ( )%88من ابناء المجتمع المحلي عن اخلقيات
وسلوكيات المعلم مما يعني تمتع المجتمع الصيني بنظرة
إيجابية نحو المعلم .وتعتبر شخصية المعلم وتمتعه بالهيبة
أ
أ
المطلوبة من اك ثر العوامل المؤثرة في ادائه لوظيفته .وقد
أ
اشار ما نسبته ( )%55من عينة الدراسة إلى إمكانية اعتبار
أ
المعلم الصيني قدوة لغيره في قيمه واخلقياته وسلوكياته.

سليما .وفي دراس ة (الس امرائي والط ائي )2012 ،ال تي رم ت
أ
للتوص ل لخلقي ات البح ث العلم ي م ن وجه ة نظ ر
أ
التدريس يين في كلي ة التربي ة الساس ية جامع ة دي الى
أ
وترتيبه ا وف ق الولي ات ،وتحدي د الس لوكيات الواج ب
أ
توافره ا ل دى الباح ث ولك ل اخلقي ة ،ولغ رض تحقي ق
أ
ه دفي البح ث راج ع الباحث ان الدب المك ت وب ح ول
أ
الموض وع وتم اش تقاق( )33اخلقي ة ،تم التركي ز عل ى
أ
الخلقي ات القابل ة للملحظ ة والقي اس ،وزع ت ه ذه
أ
الخلقي ات لمعرف ة ص لحيتها لك ل مجتم ع البح ث
لبي ان ملحظ اتهم ،وفي ض وء ذل ك ح ددت نت ائج البح ث
أ
أ
المتمثل ة بقائم ة الخلقي ات وبلغ ت ( )23اخلقي ة ومرتب ة
أ
حس ب التسلس ل ال ذي اجم عت علي ه إجاب ات
أ
التدريس يين وك ذلك الس لوكيات المرتبط ة بك ل اخلقي ة
أ
أ
واوص ى الباحث ان :باعتم اد المقي اس الخ اص بالخلقي ات
ال ذي توص لت إلي ه الدراس ة م ن قب ل كلي ة التربي ة
أ
الساس ية ،واس تحداث ش عبة بجامع ة دي الى ت رتبط به ا
أ
وح دات فرعي ة في الكلي ات تس مى (ش عبة اخلقي ات
البح ث العلم ي) .كما دلت نتائج دراسة كيسير (،2002
أ
أ
 ،)Kieserعلى شيوع اجواء إيجابية في كل المدرستين ،لن
أ
المدرسة الناجحة هي تلك التي تعمل على خلق اجواء إيجابية
أ
أ
في العلقات المتبادلة بين المعلمين او بين الطلبة او بين
الطلبة والمعلمين .ول توجد علقة بين الوضع القتصادي
أ
للبيئة المحيطة بالمدرسة والجو اإليجابي والخلقي السائد في
تلك المدرسة ،كما سعت الدراسة إلى استكشاف تصور طلب
مدارس اإلعدادية لمناخ المدرسة ودوره في النتماء والتحسن
آ
في العملية التعليمية ،وقدمت نتائج الدراسة الية نسبية
لتقييم التحسينات التعليمية من خلل تحسين بيئة المدارس.
أ
كما اشارت دراسة هاي ( ،)high, 2005إلى تحديد وفهم
أ
أ
المبادئ الخلقية الهامة التي يجب ان يمتلكها القادة
التربويون ويمارسونها في سلوكهم من وجهة نظر من لديهم
أ
أ
رغبة في القيادة التربوية او يعملون بها او لديهم علقة بها،
أ
أ
أ
واظهرت النتائج عددا من اهم المبادئ الخلقية الهامة للقادة
أ
التربويين ،منها السمات الخلقية والسلوك الخلقي ،كما
أ
أ
اظهرت نتائج الدراسة ان هناك إغفال قلل من التركيز على
أ
تعليم الخلق في البرامج التعليمة والتدريبية وقصورا في
ممارسة القادة التربويين الذين هم في الميدان لها .أواجرى
زينغ وهوي سنة ( ،)2008دراسة سعت إلى تحليل رؤى
جمةل العلوم الاجامتعية
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-4اهمية الدراسة
إن التعل يم الع الي مص لحة عمومي ة مكلف ة
ب التكوين وتط وير العل وم والثقاف ة ونش ر المع ارف ونت ائج
أ
البح ث ،وفي موض وع البح ث نتن اول الخلقي ات
الجامعي ة وال تي تش كل واقع ا نمارس ه ونس هر عل ى اللت زام
ب ه وذل ك م ن خ لل نش اطاتنا اليومي ة وفي علقاتن ا فيم ا
أ
بينن ا وم ع الطلب ة وبقي ة الس رة الجامعي ة المتمثلة في موظفي
أ
أ
المؤسسة .حتى اصبحت اخلقيات العمل موضوعا حيويا
يحظى باهتمام بالغ من قبل الجميع ،حكومات وشعوب
أ
أ
ومؤسسات وجامعات وغيرها لهميته في تحسين الداء
وتطوير اإلنتاج وإشاعة مناخ تنظيمي صحي يحفز على العمل
والعطاء والمنافسة المشروعة .فالجامع ة مؤسس ة اجتماعي ة
أ
ت ؤثر في البيئ ة الجتماعي ة وتت اثر به ا ،فه ي مص نع قيادته ا
الفني ة والمهني ة والسياس ية والفكري ة ،وال تي تس هم بح ل
المش كلت ومواجه ة تح ديات العص ر ومتطلبات ه وخط ط
التنمي ة الش املة ،وه ي تس اعد ال دول عل ى اللح اق برك ب
أ
الحض ارة الحديث ة ،فه ي قائ د التطور والتقدم وتاصيل القيم
أ
والمبادئ .كما تستمد هذه الدراسة اهميتها من الحاجة لبناء
أ
ونشر المنظومة الخلقية داخل المجتمع المعرفي عامة
أ
أ
وخاصة الستاذ الجامعي ،حيث إن التمسك بالقيم الخلقية
وممارستها سلوكا وعمل ،تقدم حلول جذرية للمشكلت التي
يعاني منها المجتمع المعاصر وفي مجاله التربوي خاصة .كما
أ
تضمن تحقيق الفاعلية والتميز المؤسسي .ونظرا لهمية
أ
أ
اخلقيات الستاذ الجامعي فقد وضعت الك ثير من الدول
أ
أ
أ
مواثيق اخلقية تضبط وتوضح للستاذ مهامه وترتب له ادواره
أ
أ
مع طلبه وافراد مجتمعه وزملئه ،وياتي هذا البحث تناغما
أ
أ
معها حيث يبصر الستاذ الجامعي بالك فايات الخلقية التي
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أ
ينبغي عليه ممارستها في الوسط ال كاديمي والمجتمعي داخل
أ
الجامعة وخارجها ،كما يتوقع الباحث ان تستفيد منها الجهات
أ
أ
ال كاديمية الخرى ذات العلقة ويثري المك تبات والمجتمع
المعرفي.

-3-6الك فايات الخالقية :يقصد بها الباحث
أ
أ
السلوكيات المحمودة التي يقوم بها الستاذ الجامعي اثناء
أ
تعامله ومخالطته مع الناس سواء طلبه او زملء المهنة في
أ
أ أ
العمل او افراد المجتمع خارج مقر عمله ،وكذلك اثناء بحثه
عن الحقيقة والمعلومة ،ومنها الصبر والحلم والصدق
أ
والتعامل الحسن والمانة.
أ
أ
-4-6الستاذ الجامعي :يعد الستاذ الجامعي احد
أ
قادة الفكر والسلوك السوي في المجتمع ،ويعرفه الباحث انه
أ
كل من يمارس العمل ال كاديمي في مؤسسات التعليم العالي
أ
سواء كان العمل تدريسيا او بحثيا.
أ
-5-6مؤسسات التعليم العالي :هو كل انماط التعليم
أ
وانواعه التي تلي المرحلة الثانوية ،وتقدمه المدارس
المتخصصة ،والجامعات والكليات الجامعية ،والمعاهد
أ
للحصول على الشهادة الجامعية او الدرجات الجامعية لما فوق
الشهادة الجامعية (دبلوم الدراسات العليا ،ماجستير،
دك توراه).

-5اهداف الدراسة
أ
أ أ
تاتي اهداف هذه الدراسة لتوضيح الك فايات الخلقية
أ
أ
أ
(ال كاديمية والشخصية) التي ينبغي ان يمارسها الستاذ
أ
الجامعي لكي تتحقق الهداف النبيلة والسامية للرسالة التي
يحملها ،مما يحقق رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية التي
ينتمي إليها ويحقق لها الفاعلية والتميز المؤسسي ،وما يصبو
أ
إليه المجتمع من تطور ورقي في مختلف الصعدة والمجالت،
والتصدي للتخلف والفساد.
أ
أ
أ
 توضيح ابرز الك فايات الخلقية ال كاديميةأ
أ
أ
والشخصية التي ينبغي ان يمارسها الستاذ الجامعي اثناء عمله
التدريسي مع طلبه ومع زملئه في عمله .والتي ينبغي كذلك
أ
ان يمارسها خارج مكان عمله.
أ
 تقديم تصور ذهني يكون كميثاق لخلقياتأ
أ
ال كاديمية للستاذ الجامعي وفق منظور متطلبات الفاعلية
والتميزالمؤسسي؟

-6-6نظم الفاعلية :تحقيق الهدف المحدد ،وعرف
أ
العمل الفعال بشكل عام بانه العمل الذي ينجز الهدف الذي
تم تحديده.
آ
-7-6التميزالمؤسسي :مجموعة من ال ليات الفكرية
التي تغذي التميز المؤسسي بالنواتج اإلبداعية المتفائلة
أ
والقادرة على وقف المعوقات الجودة والتميز في الداء.

-6مصطلحات الدراسة
-1-6الخالق :عرفه ا(الص نيع )2001 ،بانها
مجموع ة الس لوكيات ال تي يظهره ا الف رد في تعامل ه م ع
أ أ
أ
الح داث ال تي تواجه ه او الف راد ال ذين يتعام ل معه م في
الحي اة ،ويك تس ب معظمه ا م ن خ لل التربي ة والبيئ ة ال تي
ع اش فيه ا الف رد خلل مراحل عمره المختلفة (مشرف،
أ
 .)2002وعرفه ا(زي دان )1255،بانه ا مجموع ة م ن
المع اني والص فات المس تقرة في ال نفس وفي ض وئها وميزاته ا
أ
يحس ن الفع ل في نظ ر اإلنس ان او يق بح ،ومن ثم يقدم
أ
عليه او يحجم عنه).

الدب النظري
-7الخالق المهنية
أ
تشير الخلق إلى مجموعة المبادئ والقيم التي
أ أ
يستند إليها العاملون لغرض التمييز بين ما هو صحيح او خطا
آ
في قراراتهم وتصرفاتهم ،وهي مجموعة من القواعد والداب
أ
أ
السلوكية والخلقية التي يجب ان تصاحب اإلنسان المحترف
في مهنته تجاه عمله ،وتجاه المجتمع ككل ،وتجاه نفسه
وذاته (عمرو دراج .)2 :2002 ،ويعرف البعض السلوكيات
أ
آ
والداب بصفة عامة بانها عبارة عن تفكير منهجي يتعلق
أ
بالتبعات الخلقية للقرارات التي يتم اتخاذها ،ويمكن وضع
أ أ
هذه التبعات في إطار حدوث ضرر او اذى معين لمن يتعلق
بهم هذه القرارات (،)Johns and Saks, 2005
أ
أ
أ
آ
ويعرفها الخرون بانها معايير قياسية للسلوك الخلقي ،اي

-2-6الخالقيات الجامعية :عرفه ا عب د
أ
ال رحمن( :)2008مجموع ة م ن المب ادئ والقواع د والع راف
أ
ال تي ينبغ ي ان تق ود ممارس ة ك ل ُاس تاذ ج امعي .وه ي
آ
الس لوكيات والممارس ات الجامعي ة المثل ى في مج ال اداب
أ
أ
أ
المهن ة واخلقياته ا وال تي ب ات لزام ا عل ى اف راد الس رة
الجامعي ة اللتزام بها.
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أ
السلوك المقبول من المجتمع في إطار الصواب مقابل الخطا
( ،)Nickles et al, 2005ولقد تطورت هذه المبادئ والقيم
عبر الزمن وتراكمت المعرفة والرقي الحضاري واإلنساني
لتشكل مقاييس يتم فرز السلوكيات في إطارها ،وهذه المبادئ
والقيم تشكلت من خلل مصادر عديدة تختلف من مجتمع
أ
آ
لخر فالتاريخ والدين واللغة والتقاليد والعراف والثقافة
والتكوين العائلي والعشائري والمرجعيات الدينية والسياسية
العلمية والعملية للفرد كلها
ووسائل اإلعلم والخبرة
أ
تشكل مصادر مهمة لتشكيل الخلق الفردية وكذلك تحدد
أ
أ
السلوك الخلقي .فالسلوك الخلقي يتجسد بالمواقف
العملية بسلمة وصحة الخيارات المعتمدة من قبل الشخص،
وابتعادها عن مواقف خرق القانون العام وقواعد العمل ،إذ
هي بيان للقيم والمبادئ التي ينبغي ان توجه العمل اليومي
الذي يقوم به الموظف العام ،ولقد اختلفت المذاهب
أ
والتجاهات الفكرية والفلسفية في تحديد مفهوم الخلق ،فقد
جاءت كلمة الخلق بمعنى التقدير ،واستعملت للسلوك على
أ
نهج مستقيم ،كما قال بعضهم انها تعني السجية والطبع
أ
والدب الرفيع ،والخلق الفاضل الكريم .والبعض قصد بها
المروءة والدين .وبعضهم يقول إنها الحسن من السلوك.
أ
وسمى البعض الخلق بعلم الواجب.
أ
اما الخلق في اللغة ففي القاموس المحيط تعني
السجية تعني السجية ،والطبع ،والمروءة ،والدين .وورد
َ
آ
الخلق في القران الكريم بالضم بقوله تعالى َ"و ِّإ َّن َك ل َع َل ٰى خل ٍق
أ
َع ِّظ ٍيم" القلم( )2بمعنى ادب رفيع جم وخلق فاضل كريم
أ
(الصابوني .)203: 1251 ،اما اصطلحا فهي هيئة راسخة في
أ
أ
النفس تصدر عنها الفعال اإلرادية الختيارية من حسنة او
أ
سيئة ،وهي قابلة بطبعها لتاثير التربية الحسنة والسيئة فيها،
أ
خلق حسن كخلق الحياء ،والحلم والناة والصبر والتحمل
والكرم والشجاعة وما إلى ذلك .وهي عبارة عن هيئة في النفس
أ
راسخة عنها تصدر الفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى
أ
فكر وروية؛ فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الفعال
الجميلة المحمودة عقل وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا
أ
وإن كان الصادر عنها الفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي
المصدر خلقا سيائ (سعد الدين .)15 :2002 ،فالخلق صفة
أ
مستقرة ل عارضة ،لن اإلنسان قد يتلبس ببعض الصفات غير
أ
أ
أ
الثابتة لموقف معين كالكرم ،او الخوف او الغضب ،او غير
أ
أ
ذلك ،في حين انه إذا رئي في الحوال العادية تظهر منه
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الصفات الحقيقة التي تخالف هذه الصفات ،وهذه الصفة
أ
آ
المستقرة لها اثار سلوكية ،فالسلوك ليس الخلق ،بل هو اثره
أ
وشكله الظاهر (الحميدان .)21 :2010 ،وقد وضع اول ميثاق
أ أ
أ
أ
في امريكا منذ عام ( ،)1222ثم المانيا فبولندا اكد اهمية ربط
الميثاق بمتطلبات اإلصلح المستقبلي للنظام التربوي وبناء
أ
أ
انموذج شخصية المعلم ودوره في حياة المجتمع .اما في
الوطن العربي فقد اعتمد مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب
الذي عقد عام ( )1225ميثاق المعلم العربي الذي تكون
من( )12مادة مع تحديد قسم المهنة ،كما قامت المنظمة
أ
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتقديم) دستور اخلقي لمهنة
التعليم عام( ،)1252وفي سنة( ،)2001اعتمدت المنظمة
أ
الدولية للتربية () IEإعلن اخلق المهنة في مؤتمرها الثالث
بتايلند وتم مراجعته في مؤتمر البرازيل ( )2002ووضع فوج
أ
لمناقشته في ( )2005وهو موجود في ابرز اللغات العالمية.
-8اهمية الك فايات الخالقية في التربية والتعليم:
أ
أ
ت برز اهمي ة الخ لق في حف ظ المجتم ع م ن المظ اهر
الس لوكية الفاس دة مم ا يجعل ه مجتمع ا قوي ا تس وده ق يم
الح ق والفض يلة وتح ارب في ه ق يم الش ر والفس اد ويمكن
آ
أ
أ أ
ايجاز اهمية الخلق بالتي:
أ
أ
أ
 للخ لق اهمي ة بالغ ة باعتباره ا م ن افض لأ
أ
العل وم واش رفها واعله ا ق درا ،ويق ول بعض هم :إنه ا إكلي ل
العل وم جميع ا .وم نهم م ن يق ول :إنه ا ت اج العلوم.
آ
أ
والس لوكيات الخلقي ة وادابه ا ه ي ال تي تمي ز س لوك
اإل نس ان ع ن س لوك البه ائم في تحقي ق حاجات ه الطبيعي ة،
أ
أ
او في علقات ه م ع غ يره م ن الكائن ات الخرى .بهدف تحقيق
السعادة في الحياة الفردية والجماعية.
أ
كما انها وسيلة لنجاح اإلنسان في الحياة والنه وض
أ
أ
بالم ة .وق د س ئل اح د وزراء الياب ان م ا س ر تق دم الياب ان
ه ذا التق دم؟ فق ال ال وزير :الس ر يرج ع إلى تربيتن ا
أ
أ
أ
الخلقي ة (زيدان .)1255: 50 ،واكد رسمي ( ،)2002ان
أ
هناك مجموعة من السس يلزم القيام بها لترتقي المهنة
بمستوى عال من اللتزام وهي:
أ
 وجود مجموعة من المعايير لكافة انشطة العمل.أ
 تقييم ك فاءة ومؤهلت الفراد ومواءمتها مع الشواغرالوظيفية.
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 -وضع بيان دقيق بالمهام والواجبات الوظيفية لكل

 توس يع المش اركة الجامعي ة في مناقش ة جمي عالقض ايا الجامعي ة وع دم حص رها بفائت محددة.
أ
أ
 ت امين الحري ات ال كاديمي ة في الوس ط الج امعيأ
أ
وع دم الس ماح بمس ها تح ت اي ظرف كان ولي سبب من
أ
السباب
أ
 سيادة مبدا القانون ول شيء سواه في حل جميعالقضايا الجامعية.
أ
 اعتم اد مب دا الح وار العلم ي وسياس ة الب ابآ
المفت وح لس ماع جمي ع الراء والمقترحات لتطوير العمل
الجامعي.
أ
أ
آ
 الجامعة حرم امن ينبغي ان ل تسوده اية مظاهرأ
مسلحة تحت اي مسمى.

وظيفة.
أ
 تحديد اسس العمل واإلجراءات اللزمة إلنجازمتطلبات الوظيفة .وهذا الهتمام ينطلق من ضرورة اللتزام
أ
بالمبادئ والقيم السلوكية الخلقية على الصعيد الفردي في
أ
أ
الوظيفة او المهني او على الصعيد الجماعي .فتقوية اللتزام
أ
بمبادئ العمل الصحيح ،يبعد المؤسسات ان ترى مصالحها
أ
بمنظور ضيق ل يستوعب غير المعايير المالية وتحقيق الرباح
أ
على المدى القصير ،في حين يمكن ان تكون سلبية على
أ أ
المدى البعيد ،ويرى بعض الباحثين ان اخلقيات العمل،
أ
أ
ماهي إل تطبيق للمعايير الخلقية الفردية في مواقف العمال
المختلفة (.)Pride, et al, 2002 :35
والجامع ة مؤسس ة علمي ة تربوي ة تعليمي ة بحثي ة
تنموي ة قيادي ة في المجتم ع ونم وذج في العم ل ،ورائ دة في
التغي ير اإليج ابي في المجتم ع ،وه ي إح دى المؤسس ات
أ
المهم ة ،وان الح رم الج امعي يجع ل م ن الجامع ة حي ز حري ة
الفك ر والبح ث والتعب ير ،وه و يحت وي الحق وق وك ذلك
واج ب ع دم اإلخ لل بالنش اطات البيداغوجي ة والبح ث
آ
أ
واح ترام قواع د الخ لق .والجامعة كما هو معروف حرم امن،
أ
له طقوسه واجواؤه الخاصة التي تظهر فيها قدسية العلم
ومهابة العلماء والنفتاح الفكري وحب المعرفة ،ولكي تؤدي
أ
أ
الجامعة دورها الصحيح في إعداد اجيال المة المشبعة
بالعلوم والمعارف اإلنسانية المختلفة والقادرة على توظيفها
لتلبية حاجات مجتمعاتها المتطلعة إلى التقدم إلى التقدم
والزدهار والرفاهية الجتماعية وفق رؤى إنسانية سليمة
آ
وتحصينها ضد افات التخريب الثقافي الوافدة عبر قنوات
أ
عديدة وباساليب شتى ظاهرها إنساني وباطنها شيطاني ،لذا ل
أ
أ
بد ان تندمج دون ان يفقدها استقللها وحريتها .ولتحقيق هذا
أ
الغرض ل بد ان تسعى الجامعة إلى بناء قيم جامعية سليمة
باتخاذ إجراءات منها:
أ
أ
 ترس يخ الق يم والع راف الجامعي ة واخ لق المهن ةالجامعي ة في مفاص ل الحي اة الجامعية العلمية واإلدارية.
أ
 إشاعة مفاهيم النزاهة والمانة العلمية في جميعمفردات العمل الجامعي.
أ
 اعتم اد مب دا الت درج العلم ي وال وظيفي في إش غالالمواق ع العلمي ة واإلداري ة ولسيما المواقع القيادية.

جمةل العلوم الاجامتعية
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-9اهمية مطلب الك فايات الخالقية في المؤسسات
أ
الجامعية :إن موضوع اخلقيات وظيفة التربية والتعليم،
والضوابط اللزمة لها حظي باهتمام بالغ من قبل الباحثين
أ
نظرا لما تمثله من دور اساسي ومهم في حياة المجتمعات
اإلنسانية (رشيد ،والحياري .)15 :1258 ،فالمشكلت التي
يمر بها العالم المعاصر اليوم هي نتيجة لوجود جفوة وابتعاد
أ
عن القيم الخلقية السامية (سعد الدين.)23 :2002 ،
أ
أ
فالخلق في الفكر التربوي ليست متطلبا مهنيا او صفة
أ
محبذة فحسب ،وإنما تاخذ مكانة رئيسة في سلم الواجبات
الملزمة فقد تكون واجبة عملية وتربوية ،ل يمكن التخلي عنها
(المحيميد .)32 :2002 ،فالطالب مهما كان استعداده للخير
عظيما ومهما كانت فطرته نقية سليمة فإنه ل يستجيب
أ
أ
لمبادئ الخير واصول التربية الفاضلة ما لم َير الستاذ الذي
أ
يشرف على تربيته وتعلميه في ذروة الخلق وسموها ،ومن
أ
أ
السهل على الستاذ ان يلقن المتعلم منهجا من مناهج
أ
التربية ،ولكن من الصعوبة بمكان ان يستجيب هذا المتعلم
ويقتنع بهذا المنهج حين يرى من يشرف على توجيهه غير
أ
أ
متحقق بهذا المنهج وغير مطبق لصوله ومبادئه الخلقية،
أ
أ
وهذا يحتم على كل استاذ جامعي ان يكون حذرا وملحظا
أ
أ
لقواله وافعاله مع طلبه ،فقد يكون مؤثرا به ومما يؤدي ذلك
أ
أ
لنجاحهاو في فشلهم إن كان التاثير بالجانب السلبي(علوان،
.)205 :1222
 -10المصادر الساسية لالخالقيات المهنية
أ
الجامعية :هناك مجموعة من المعايير الخلقية التي تقوم
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آ
عليها صلت الفرد بالخرين وتحدد علقته السوية معهم،
أ
أ
فالفرد ل يستطيع إل ان يلتزم بالمعايير الخلقية للجماعة وإل
أ
تعرض لنوع من العقاب ،والفراد في الغالب يتصرفون
أ
أ
بالسلوب الذي يرون انه يتفق مع القيم المرجعية للجماعة
أ
أ
التي ينتمون إليها ،خاصة إذا ما توقعوا ان هذا التصرف او
السلوك سوف يؤدي إلى كسب رضا الجماعة والمحافظة على
أ
أ
تماسكها ،ويرى البعض بان اللتزام بالسس والقواعد
أ
أ
الخلقية للمهنة تمثل حجر الساس للمضي على الطريق
أ
الصحيح ،وهو ما اكد عليه الطويل( ، )2001بان الجمعية
أ
المريكية لمديري المدارس طورت مجموعة من السياسات
تحكم القواعد أالخلقية التي يجب ان يلتزم بها مديرو
أ
المدارس ،في اداء المهنة وهذه السياسات هي:
أ
 إظهار درجات عالية من الصدق والمانة بهدف زيادةمستوى الثقة بين العاملين - .الهتمام بالمصلحة العامة على
حساب المصلحة الخاصة.
 التشجيع على التطور والتقدم المهني.أ
أ
 التاكيد على ودعم القيادة اإلبداع في اداء الواجباتأ
التي تتطلبها العمال.
أ
 البتعاد عن الهتمام بالمكاسب الشخصية في تاديةالواجبات - .الهتمام بالحفاظ على المعلومات ذات العلقة
بالنشاط الوظيفي.
أ
أ
 تستخدم الخلق في ضمان تقييم اداء المستخدمينبصورة عادلة.
أ
وتصنف في اربعة مصادر رئيسية هي:

حسني ابش يوة

أ
لهم ،حيث ان الستقرار القتصادي يؤدي إلى النضباط
أ
وثبات الخلق لدى العاملين وتطورها على المدى البعيد.
-4-10المصدر ا إلداري والتنظيمي :الذي يعبر عن
أ
بيئة العمل ووجود مجموعة قواعد تحكم التصرف الخلقي
باإلضافة إلى لئحة القيم الموجودة داخل المنظمة وما تدعمه
أ
أ
قيادة المنظمة من تصرفات اخلقية في المهنة .واشار
(الحياري  ،)1222إلى إن هناك العديد من الخلقيات
المتعلقة بالعمل في المؤسسات التربوية التي من المفترض
اتباعها ،وهي:
أ
-5-10التعاليم الدينية :يمثل الدين احد المصادر
الهامة التي يستمد منها الفرد العامل القيم ،بل إن الدين هو
أ
المصدر الرئيسي لقيم ك ثيرة ،ومن المثلة على القيم التي
أ
تتصل بالعمل والخلق في الدين اإلسلمي اإلدارة والنية
أ
والمسؤولية والجزاء والجهد ،وهذه السس هي ذاتها التي يقوم
أ
عليها النظام الخلقي المعاصر .والباحث عن الجانب
أ
أ
الخلقي في الديان السماوية يجد فيه -:الناحية النظرية وهي
أ
أ
التي تشكل السس والقواعد النظرية في الفلسفة الخلقية
مثل البحث عن الطبيعة اإلنسانية ومصدر اإلسلم
والمسؤولية الخلقية وعناصرها وقواعد السلوك اإلنساني.
 التطبيق العملي للقواعد السلوكية ومجموعةالفضائل التي يكون المجتمع بها فاضل.
أ
 -6-10ا إل لزام :ويقصد بذلك اي عمل يوجه إليه
أ
اإلسلم ويامر به فالواجب والخير وغيرهما من المعاني النبيلة
أ
أ
يقومان على فكرة القيمة المستمدة من مثل اعلى وياتي اإللزام
معتمدا على مصدرين هما المصدر الفطري والوحي وما يتعلق
به من اجتهادات (محمد علي حسين.)18 :2002 ،
 -7-10المسؤولية :حيث يفترض اإللزام مسؤولية بعقبها جزاء
ويعني ائ تمان المسؤولية ،وتحمل الشخص التزاماته وقراراته
أ
أ
أ
من الناحية اإليجابية والسلبية امام هللا وامام ضميره وامام
أ
المجتمع ،والمسؤولية تقوم على الحرية في الداء وتسقط عن
أ
صاحب اإلرادة المسلوبة والذي ل يملك حريته ،وان يكون
أ
أ
أ
المسؤول كامل الهلية للتصرف لن المسؤولية تقوم على مبدا
اللتزام الشخصي وفي إطار هذا المفهوم للمسؤولية في
أ
ٍاإلسلم هناك ثلثة انواع وهي :

-1-10المصدر السياسي :الذي يؤثر على الموظفين،
أ أ
إذ ان الخلق تتداخل مع المكون السياسي من خلل انه إذا
ما تم
أ
ممارسة اخلقيات المهنة في ظل بيئة سياسية
وديمقراطية ،فإن ذلك ينعكس بالنتيجة النهائية على تحقيق
نتائج إيجابية.
أ أ
-2-10المصدر الجتماعي :الذي يظهر ان الخلقيات
التي يمتلكها أالستاذ الجامعي بوصفه ً
واحدا من فائت المجتمع
أ
المتحضرة ما هي إل اخلقيات صالحة ونافعة للمجتمع
أ
وافراده.
-3-10المصدر القتصادي :الذي يعكس مستوى
أ
النضباط واللتزام والقناعة لدى الفراد بالجور الممنوحة
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
أ
فإنه ل يشعر بوطاة محاسبة الذات ،اما الشخص السوي فإنه
يواجه الصراعات الحادة إذا ما حاول القيام بمجموعة من
أ
السلوكيات التي ل تتفق مع المبادئ الخلقية( الغامدي،
.)55 :2010

أ
-1-7-10المسؤولية الدينية :وهي اللتزام امام هللا.
-2-7-10المسؤولية الخالقية المحضة :وهي اللتزام
أ
الشخصي من اإلنسان نفسه باإلتيان بشي او النتهاء منه.
-3-7-10المسؤولية الجتماعية :وهي اللتزام تجاه
آ
آ
الخرين وما يفرضه المجتمع من قواعد امرة وناهية
أ
-8-10الجزاء :وهو العنصر الثالث من اركان الفعل الخلقي
أ
والجزاء ثلثة انواع وهي:
أ
-1-8-10الجزاء الخالقي :ويكون ثوابا او عقابا
والجزاء الثواب لممارسة القواعد الخلقية وهو الرضا عن الذات
أ
الذي يزيد الفكر نفاذا وتزيد مهارات اإلنسان إتقانا ،اما ممارسة
الرذيلة فلها جزاؤها أالخلقي أايضا ويتمثل في ذلك الشعور
أ
الذي يعيد تثبيت القانون المنتهك وهو التوبة والصلح اي
أ
أ أ
إصلح ما نقص او افسده اإلنسان وهذا اإلصلح يقع باشكال
عدة:
أ
 إما في عمل ناقص ويجب ان يعاد ويؤدي بطريقةأ أ
مناسبة عاجل او اجل.
أ
أ
 وإما في خطا واجب إزالته وهذا ياتي في حق هللاأ
ويتطلب ذلك المغفرة من هللا ،اما حق المجتمع فل يغفر إل
أ أ
بإبراء الذمة من الذين اسانا لهم (الحميدان.)22 :2010 ،

-5-8-10الستقامة :ويقصد بذلك اختيار السلوك
أ
أ
الخلقي في اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات وتوزيع اعباء
العمل على الموظفين والتعامل مع العملء بصدق والعتراف
بالمسؤولية الجتماعية تجاه البيئة التي تتعامل معها المنظمة.
-6-8-10القوانين والنظمة :تعتبر القوانين ذات العلقة من
أ
المصادر الرئيسية التي توجه عمل المؤسسة ومن اهم
أ
القوانين التي تشكل مصد ًرا للسلوك الخلقي هي تلك الواردة
في مواد دستور الدولة مثل قوانين العمل.
-11الفاعلية والتميز المؤسسي في مؤسسات التعليم
العالي :لقد اختلف الك تاب والباحثون في تعريف الفاعلية،
ويرجع هذا الختلف إلى وجود تباين واختلف في الخلفيات
أ
العلمية لهؤلء الك تاب والباحثين ،مما ادى إلى صعوبة في
أ
تحديد اهداف المنظمة ،التي غالبا ما تتعدد وتتعارض
ويصعب التفاق على صياغتها بصورة محددة ،ويؤدي ذلك
أ
إلى اختلف في تحديد مفهوم واضح وموحد للفاعلية لنها
أ
تعتمد على مدى تحقيق الهداف بصورة جيدة (جاكسون،
آ
جون ،واخرون.)83: 1255 ،
أ
وعرف برنرد ( ،)Barnard 1938الفاعلية بانها تحقيق
أ
الهدف المحدد ،وعرف العمل الفعال بشكل عام بانه العمل
الذي ينجز الهدف الذي تم تحديده مسبقا ،ويعرف بريس
أ
) ،)Price 1972الفاعلية بانها الدرجة التي عندها يتم تحقيق
أ
اهداف متعددة .وتعرف المنظمة العربية للعلوم اإلدارية
أ
الفاعلية بانها ،مدى صلحية العناصر المستخدمة
(المدخلت) للحصول على النتائج المطلوبة المخرجات .كما
أ
أ
يعرف الفاعلية بانها تحقيق الهداف الصحيحة من وجهة نظر
أ
افضل التفسيرات الممكنة لظروف التجارة وإمكانات الربح.
أ
أ
كما تعرف دائرة المعارف المريكية الفاعلية بانها المدى الذي
عنده تستطيع المنظمة تحقيق نتائج مقصودة ،وتعتمد فاعلية
أ
أ
المنظمات ايضا على القدرة والتواصل والخلق ،وتعتبر
أ أ
أ
الخلق من اهم السس التي تعتمد عليها الفاعلية ،فالمنظمة
أ
أ
يجب ان تكون مثال للحترام والخلق واإلنصاف والنزاهة
والجدارة ،حتى تستطيع تحقيق التواصل مع جماهيرها

 -2-8-10الجزاء القانوني :فيرتبط بارتكاب المحرمات
القانونية وهذا في ذاته مفسدة ومن ثم يحتل هذا النوع من
الجزاء مكانته في دفع المفاسد الخلقية والقصد منه الردع
واإلصلح وإثارة المودة والسلم بين الناس والحفاظ على
اإلنسانية.
الحياة
مقومات
 -3-8-10الجزاء ا إل لهي :الجزاء اإللهي له طبيعته وامتداداته
آ
أ
وقد اورد القران الجزاء في شكلين هما :
أ
 -1 -3-8-10الول :الجزاء اإل لهي العاجل اي في الدنيا وهذا
.
والمعنوي
المادي
جانبه
له
آ
 -2 -3-8-10الثاني :الجزاء اإل لهي في الخرة وهو إما الجنة
أ أ
لمن اطاع او النار لمن غوى (رشيد ،والحياري)15 :1258 ،
أ
 -4-8-10رقابة الضمير :تعتبر محاسبة النفس الخطوة الولى
أ
أ
أ
على طريق اللتزام الخلقي للفراد فهي شكل من اشكال
الرقابة الذاتية يطبقها الفرد على سلوكه الخاص وتزداد محاسبة
أ
أ
النفس وضوحا وتاثيرا لدى الشخص السوي ،اما الشخص غير
أ
السوي فإنه ل يلتزم ك ثيرا بالمبادئ والقيم الخلقية وبالتالي

جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
أ
للمساعدة في تحقيق اهدافها المرجوة .ولقد ذهب انصار
المدرسة السلوكية من التون مايو ،وشيستر بارنا رد،
أ
وهيربرت سايمون وابراهام ماسلو وماك جريجور ،وغيرهم إلى
أ
ان الفعالية تكمن في انسجام العلقات اإلنسانية داخل
التنظيم ،وتناغم تلك العلقة بين الفرد والجماعة ،والرؤساء،
أ
أ
وتحقيق اكبر إشباع ممكن وفقا لمبداي الديمقراطية،
واإلجماع  ،وسيادة روح التفاهم ومن وراء ذلك التعاون
أ
وتحقي ق عام ل الرض ا والم ان الوظيف ي وه ذا ه و ال ذي يحك م
أ أ
اما انصار حرك ة اإلدارة
فعالي ة الق رار داخ ل المؤسس ة.
العلمي ة فهم يرك زون في تحدي د مع نى الفعالي ة على الجوان ب
أ
المادي ة للتنظي م والفيزيقي ة لتحقي ق الفعالي ة ،دون اي اعتبار
للجوانب النسبية والسلوكي ة.

أ
 ضرورة تسجيل النشطة في سجلت لحفظ حقوقوواجبات المؤسسة ،وضبطها وتحديدها في الحاضر،
وللمستقبل.
 ضرورة التخطيط والبرمجة ليتمكن الرئيس منأ
استعمال الوقت والوسائل احسن استعمال ومن ثم تحقيق
الفعالية.
أ
 تنميط التشغيل وتحديد اساليب ونماذج يمكنأ
إتباعها ،والتعود عليها تسهم في سرعة الداء ،واإلتقان فيه.
 ك تابة التعليمات واإلجراءات ولو كانت متعبةومعيقة للعمل.
 العمل الدائم على التطوير والتحسين ،والتحسسللصعبات التنظيمية والتنفيذية حتى يمكن إحداث الفعالية.
 موضوعية الحوافز حتى تؤثر في اإلبداع والتطور.أ
أ
 افضل معيار لتقديم الحوافز ليس هو اقصى مجهودعضلي يبذل في فترة وجيزة بل جملة من الجهود العقلية
أ
والجسمية تجعل العامل في احسن حالة ممكنة لإلسهام في
أ
العمال مستقبل.
إن مراعاة هذه المب ادئ يحقق الفعالية المبدعة،
ويجنب المؤسسة الوقت الضائع ،واليد العاملة الزائدة كما
يتعين على القادة والعمال اعتبار العمل نعمة وليس نقمة،
أ
وانه متعة وليس لعبة ومنه يمكن تحقيق الفعالية ومن ورائها
قوة عالية من اإلبداع والبتكار التي تتطلب التصدي
للمشكلت العامة والخاصة التي تواجه التنظيم (الكايد،
.)2003

-12قواعد الفاعلية في تميز مؤسسات التعليم
العالي :اشار إمرسون ( )Emersonالوارد في الكايد (،)2003
الى مجموعة من المبادئ التي تحقق الفعالية المبدعة وهي:
أ
 ٍإرساء قيم واضحة ومحددة داخل التنظيم ،وانيتقيد بها كل من الرئيس والمرؤوس.
أ
أ
 مبدا تحسن الداء ،وضبط السلوك ،كاحترامالوقت ،التجهيزات ،المبادرة والبتكار ،حيز مكان العمل،
أ
المهارة الكافية ،وكل ذلك يشكل فلسفة للتسيير ومبدا
للفعالية التنظيمية.
أ
 اللجوء إلى المشورة ذات المغزى ،وإسناد المر إلىأ
الخصائيين لتوسيع دائرة المشورة ،وتقبل النتائج من قبل
الرئيس.
أ
 النضباط من اجل قيم مشتركة في المؤسسة يحققالتعاون والتعاون يحقق الفعالية مثل خلية النحل التي يعمل
كل عنصر فيها بجد واجتهاد وانتظام ،ودون تلقي نحلة
أ
أ
تعليمات من نحلة اخرى ،وهو ما اسماه (بروح خلية النحل).
وإن لم يتوفر هذا للبشر فل بد من شخص يقود التنظيم،
ويحرص على النضباط لتحقيق الفعالية.
أ
 التعامل المنصف حيث ان المديرين والقادةيحتاجون إلى ثلث صفات صفة التعاطف ،والتصور ،وروح
أ أ
العدالة ،وذلك لن اكبر مشكلة في تحقيق اإلنصاف هي
أ
أ
العجز عن تحقيق التناسب بين الجر والداء بين التضحية
والتحفيزات.

جمةل العلوم الاجامتعية
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-13العوامل المؤثرة في الفعالية :وفعالية
المنظمةيمكن إرجاعها إلى العوامل التالية- :رضا العملء
أ
بمعنى الهتمام باحتياجات المتعاملين او المواطنين ،وفقا
لمبادئ وقواعد إدارة الجودة الشاملة على مستوى المؤسسة
القتصادية ،وإدارة الحكم الراشد على مستوى وحدات اإلدارة
آ
العامة ،وبتعبير اخر ضرورة اهتمام المؤسسة بمخرجات
أ
التنظيم ،وجعل رضا المتعامل او المواطن مقياسا للفعالية
(درة.)122: 1223 ،
أ
أ
 العتماد في التنفيذ على مبدا عمل الفريق ،ايالجماعية في العمل ،وإزالة الحواجز والقيود التنظيمية
والرسمية ،واعتبار عناصر الجماعة كل متكامل تحذوه روح
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التفاهم والتعاون ،والتضحية في سبيل الجماعة ،ووجود هذا
أ
النوع من الجماعات اساس فعالية القرار.
 الهتمام بالتحسين المستمر ،وذلك عن طريقأ
التحسس لسباب التعطيل ،ومحاولة علج النقائص قبل
أ
فوات الوان.
وتطبيق نظام الحكم الراشد في نطاق اإلدارة العامة،
أ
أ آ
ومن ثم التركيز بشكل او اخر على المتعامل او المواطن حيث
يكون المواطن الهدف والوسيلة من إدارة الحكم الراشد،
وبهذا المعنى يكون للفعالية معنى إيجابي يساهم تطبقه في
تغيير نشاط اإلدارة ،ومن وراء ذلك اإلبداع والبتكار ،وتنفيذه
بك فاءة عالية (باشيوة ،واخرون.)2013 ،
أ
-14التميز :يعد التميز مفهوما شامل متكامل ل يتج زا،
أ
فالتميز انعكاس لفكر اإلدارة وتطورها ،وقد نشا مفهوم إدارة
التميزللتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع عناصر
أ
ومقومات بناء المنظمات على اسس متفوقة تحقق لها قدرات
أ
فائ قة في مواجهة التغيرات والوضاع الخارجية المحيطة بها
من ناحية ،كما تك فل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل
بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها المحورية
أ
أ
والتفوق بذلك في السواق وتحقيق الفوائد والمنافع لصحاب
المصلحة من مالكين للمنظمة وعاملين بها ومتعاملين معها.
أ
أ
وعليه فالتميز اسلوب منظم ودوري للمراجعة الشاملة لنشطة
أ
ونتائج المنظمات المقارنة مع نموذج التميز يستعمل كاداة
أ
لختبار المصلحة العامة للمنظمة يساعد على وضع الولويات
وتوزيع الموارد والتخطيط الواقعي للمنظمة .وحسب إرشادات
أ
أ
التحاد الوربي لعام( ،)1222ويعرف التميز بانه هو تلك
أ
الممارسة المتاصلة في إدارة المنظمة وتحقيق النتائج ،والتي
ترتكز جميعها على مجموعة تتكون من تسعة مفاهيم جوهرية.
تتمثل في التوجه بالنتائج ،والتوجه بالعميل ،والقيادة وثبات
الهدف ،واإلدارة من خلل العمليات والحقائق ،وتطوير
أ
ومشاركة الفراد ،والتعلم (الرشيد .)22 ،2002 ،ول يتوقف
جهد اإلدارة بتحقيق مستوى التميز ،بل ل بد من مواصلة
الجهد للمحافظة عليه وتحسينه ،فالتميز ل يتحقق بالتمني،
أ
ولكن بالتخطيط واإلعداد والجهد المتواصل من جميع اعضاء
أ
المنظمة ،وتتحمل اإلدارة العليا مسؤولية اساسية في تهيئة
البيئة التنظيمية لستيعاب فكر التميز وتحقيقه في الواقع.
أ
ويستند الجهد من اجل التميز إلى تقنيات ومنهجيات إدارية
متقدمة ومتطورة ومتغيرة ،فالقيادة اإلدارية في مؤسسات
جمةل العلوم الاجامتعية
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التعليم العالي دورا محوريا في توجيه الجامعة بتوفير الفكر
المتجدد وايجاد المناخ المساعد لإلنجاز ،وتمكين الموارد
أ
البشرية الفاعلة .حيث تبدا رحلة البحث عن التميز من السوق
وبناء على ما يطلبه العملء ،ومواكبة لحركة العلم والتقنية
والتميز تحرر من قيود اإلدارة واهتماماتها التقليدية ،وعليه
أ
أ
فالتميز لعبة مشتركة يساهم فيها اطراف متعددون ل بد ان
أ
يكون لكل منهم منفعة .وتوازن المنافع بين اصحاب المصالح
شرط لتحقيق التميز واستمراره.
يحتاج التميز المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي
إلى التخطيط الستراتيجي الفعال يحدد الفجوات ويحقق
أ
أ
أ
القفزات الساسية ،ولن قياس الداء يواجه ك ثي ًرا من الصعوبة
بسبب طبيعة ونوعية الخدمة المقدمة ،فإن الحكم على جودة
أ
الداء ينبع من قدرة هذه الوحدات على القيام بدورها المقرر في
تقديم الخدمة وتحقيق رضا العملء ،وبالتالي فإن تطبيق
أ أ
برامج ونماذج وجوائز التميز من شانه ان يوفر منهجيات عمل
أ
آ
واليات لقياس نتائج الداء لما تحتويه هذه النماذج من معايير
رئيسة وعناصر متكاملة يتطلب توافرها في المتقدم لهذه
أ
الجوائز .وكما تمثل برامج التميز مدخل اساسيا لقياس وتقييم
أ
أ
ك فاءة انظمة العمل والوسائل والدوات المستخدمة ،وكيفية
وضع الخطط وتطبيقها ،وتحفيز العاملين والهتمام
أ
بالتدريب ،وقياس نتائج الداء المؤسسي ،وقياس رضا
المتعاملين ،وتحديد جوانب القوة وتشخيص فرص التحسين
المستقبلية إلى نحو ذلك من متطلبات تحقيق التفوق والتميز
(بن عبود.)5-2 ،2002 ،
-15عضو هيئة التدريس الجامعي
أ
من المتفق عليه انه ل تنمية حقيقية دون تعليم
أ
أ
لسيما التعليم العالي .ونظرا لهمية الستاذ الجامعي باعتباره
الطرف المسؤول عن تقديم المادة العلمية فقد اعتبر بمثابة
أ
أ
الركيزة الساسية وحجر الزاوية للمؤسسة الجامعية ،وذلك لن
له الدور الكبير في تفعيل دور الجامعة وفي تقدم العلم
أ
أ
والمعرفة ،ولهذا يجب ان يكون الستاذ الجامعي معدا ومدربا
أ
أ
تدريبا عاليا بغية تحقيق اكبر قدر من الهداف المسطرة
أ
والقيام بوظائ فه على احسن وجه .كما يرتبط نجاح العملية
التعليمية في الجامعة باستعداد الطالب ورغبته في التعليم،
أ
وما تبذله اإلدارة من جهد في عملية التنظيم ،وتامين
أ
الحتياجات والخدمات المساعدة .لكن يظل دور استاذ
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أ
 التغير في النظرة إلى وظيفة استاذ الجامعة (البزاز،.)152-151 :1252
أ
 الهتمام بالخلق يسهم في تحسين المجتمع ككل.و يسهم في شيوع الرضا الجتماعي بين غالبية الناس ،كنتيجة
أ
لعدالة التعامل والمعاملت والعقود وإسناد العمال وتوزيع
الثروة وربط الدخل بالمجهود.
أ
 اخلقيات العمل تدعم البيئة المواتية لروح الفريقوزيادة اإلنتاجية.
أ
 إدارة اخلقيات العمل بك فاءة تشعر العاملينأ
أ
والساتذة بالثقة بالنفس ،والثقة في العمل ،وبانهم يقفون
أ
على ارض صلبة ونزيهة وشريفة ،وكل هذا يقلل القلق والتوتر
والضغوط ،ويحقق المزيد من الستقرار.
أ
 اللتزام الخلقي يؤمن الجامعة ضد المخاطر إذيكون هناك التزام بالشرعية والبتعاد عن المخالفات،
والتمسك بالقانون ،فالقانون من قبل ومن بعد ليس إل قيمة
أ
اخلقية.
أ
 اللتزام باخلقيات العمل ،بدعم عدد من البرامجأ
الخرى مثل برامج التنمية البشرية ،وبرامج الجودة الشاملة،
وبرامج التخطيط الستراتيجي ،من اجل دعم الجامعة
وتنميتها ونجاحها.
أ
 إن وجود ميثاق اخلقي تلتزم به الجامعة ،يكونأ
بمثابة دليل او مرجع يسترشد به الجميع ،ليس فقط في
أ
أ
تصرفاتهم ،وإنما ايضا عندما تثور الخلفات او يثور الجدل
حول ما السلوك الواجب اإلتباع في مثل هذه الخلفات
(العوبثاني ،د ،ت  .)20-12ومن بين الواجبات التي عليهم
أ
اللتزام بها وفقا للقوانين والنظمة المعمول بها في الجامعة
نجد ما يلي:

الجامعة رئيسا في نجاح العملية التعليمية باعتبار التدريس
أ
أ أ
اولي اوليات وظائ فه في الجامعة ،وان نجاحه في التدريس
يعني إعداد الطلبة ،وتربيتهم تربية متكاملة ،روحيا ،وخلقيا،
وجسميا ،واجتماعيا ،ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على
اإلسهام في إنماء مجتمعهم (ذكري ،غنايم.)25 :1221 ،
أ
لذلك يع د اساتذة الجامعة موارد ثروة عظيم ة ،لما يقوم ون به
أ
إعداد للجي ال.
من ٍ
أ
 المصدر الساسي للمعرفة باعتباره صاحب رسالة،ً
مطالبا بتوفير معلومات ،وخبرات ضرورية وكافية لنجاحه في
أ
تادية رسالته.
أ
 العنصر الساسي الذي يشترك مع المجتمع فيأ
تنشئة ابنائه (( .) Harding:1987،Greenالبزاز1252 ،
.)51:
أ
 منفذ لدوار ك ثيرة ومتعددة ،فهو قائد ،وموجهأ
لكافة عناصر العملية التعليمية .كما يمثل اساتذة الجامعة
أ
أ
حجر الزاوية الساسية في تقدم الجامعة ،وتحمل اعبائها،
لتؤدي رسالتها العملية والعلمية في خدمة المجتمع ،وإحراز
التقدم العلمي والتقني من خلل ما يمارسونه من وظائ ف
تتمثل في التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع
(مك تب التربية لدول الخليج العربي.)85 :1258 ،
-1-15مهام عضو هيئة التدريس في ضوء الفاعلية
أ
أ
والتميز المؤسسي :هناك مقولة في الدب الشعبي تؤكد انك
أ
إذا وظفت شخصا لديك فقد وظفت اخلقه معه ،هذه قاعدة
أ
سلوكية عامة ،فل يتصور منطقيا ان ينفصل الشخص عن
أ
أ
خلقه .لذا فان نجاح استاذ الجامعة في اداء وظائ فه يستلزم
أ
الهتمام بإعداده وتاهيله للمبررات التالية:
أ
 التغير الحاصل في فلسفة التربية واهدافها وطبيعتهاواتجاهاتها.
أ
 المؤثرات الداخلية والخارجية التي تواجه عمل استاذالجامعة ،وتشكل ضغوطا ،تتعلق بظروف المجتمع
والسياسة التربوية.
 طبيعة التعليم من حيث كونه عملية متشابكةومتداخلة.

 تجسيد القدوة الحسنة ومراعاة قيم المجتمعأ
الحميدة والمحافظة على التقاليد والقيم الجامعية الصيلة،
وتوثيق الصلة مع الطلب ومراعاة شؤونهم الجتماعية
والثقافية والرياضية.
 القيام بواجبات التدريس وإجراء البحوث والدراساتالعلمية واإلشراف على بحوث الطلب وتوجيههم بما ينمي
مقدرتهم البحثية ومتابعة الجديد في مختلف العلوم كل في
مجال اختصاصه.

 التوسع الكبير في حجم المعرفة ،وما يتبع ذلك منأ
ظهور الجديد من الجهزة ولمواد التعليمية ،وعناصر توصيل
المادة.
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آ
في سلوكه مع الخرين بالمنهج الرباني حتى يكون قدوة
صالحة لطلبه في أاقواله أوافعاله (راشد .)33 :1255 ،كما يرى
أ
أ
الباحث ان من الصفات الشخصية الضرورية لستاذ الجامعة
(قوة الشخصية وإدراك المسؤولية الملقاة على عاتقه ،والقدرة
على التعبير ،وتقديم المصلحة العامة على المصلحة
الشخصية ،والقدرة على اتخاذ القرارات العقلنية الرشيدة).

 حفظ النظام في قاعات الدروس والمحاضراتوالمخابر وقاعات المتحانات ،والعمل على تطوير نظم التقييم
أ
لداء الطلب.
أ
 المشاركة في اعمال اللجان والمجالس العلمية داخلالجامعة.
أ
 إتقان العمل عند اداء الواجبات والعمل على تحقيقالمستوى الذي يجعل الجامعة متميزة في ميادين البحث
والتدريس واإلدارة
 تقديم تقرير إلى رئيس القسم المختص نهاية كل عامدراسي يتضمن نشاطه العلمي والتدريسي واإلداري الذي قام
به كما يبين الصعاب والمشكلت التي واجهته ومقترحاته
لكيفية التغلب عليها مستقبل.
 على عضو هيئة التدريس إجراء بحث علمي سنوياأ
أ
على القل مقبول او منشور في إحدى المجلت المحكمة.
أ
أ أ
ويلحظ من تلك المهام ان اهم مهام اعضاء هيئة التدريس هي
التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع (Katez, :1255
.)Henry

-2-16الصفات الكاديمية :بان يكون مع الطلبة
يدافع عنهم ويقدم المساعدة لهم في انجاز مهماتهم ويشجع
على التعاون الجتماعي ويدرك مشاعر الخرين وان يشركهم
بمواقف مثيرة للتفكير ويتقبل اقتراحاتهم المختلفة ويستمع
إليهم بشكل جيد-تقدير مهنة التعليم ،والعتزاز بكونه أا ً
ستاذا
أ
في الجامعة - .اإللمام باهداف التعليم الجامعي ،وكيفية
تحقيقها - .اإلسهام في تقدم القسم والكلية والجامعة.
تنمية العلقات اإلنسانية اإليجابية مع الطلب ،وجعلهاأ
عال من الخلق تتسق
تتميز بالود والحترام - .إظهار مستوى ٍ
أ
أ
مع اخلقيات المربين الفاضل - .احترام النظام الجامعي
أ أ
وتعليماته - .العمل على النمو الذاتي ،وتطوير الداء ال كاديمي
والفني والمهني).

-12اخالقيات عضو هيئة التدريسفي ضوء الفاعلية
والتميز المؤسسي :ليس هناك خلف حول الدور الهام الذي
يقوم به عضو هيئة التدريس في إنجاز العملية التعليمية
أ
وتحقيق اهداف الكلية التي يعمل بها .ويقصد بجودة عضو
أ
أ
هيئة التدريس تاهيله العلمي المر الذي يسهم حقا في إثراء
العملية التعليمية وفق الفلسفة التربوية التي يرسمها المجتمع.
أ
أ
ويحتل عضو هيئة التدريس المركز الول من حيث اهميته في
إ نجاح العملية التعليمية فمهما بلغت البرامج التعليمية من
تطور في الخدمات التربوية والتعليمية ومهما بلغت هذه
البرامج من جودة فإنها ل تحقق الفوائد المرجوة منها إذا لم
أ
أ
ينفذها معلمون ا ْك فاء ومدربون تدريبا كافيا ومؤهلون تاهيل
مناسبا ولتحقيق ذلك يجب توافر عدد من السمات لدى عضو
هيئة التدريس (عليمات.)152-2002:158 ،

 الخبرات الموقفية؛ ويتم ذلك عن طريق معرفةأ
أ
الستاذ لمجال تخصصه وقدراته على تقبل الغرابة والصالة
والتنويع في استجابات الطلبة والقدرة على إدخال المهارات
الفعلية في العملية التعليمية وقدرته على استخدام مهارات
الستماع للطلبة وتوظيفها بشكل جيد باإلضافة الى قدرته
أ
اعلى التقويم اليومي والسبوعي وتقييم الوحدات التعليمية
وفعاليتها.
 الك فاءة العلمية وهي إلمام المعلم بالمعلوماتوالخبرات التي يحتاجها الطلبة ويقدمها لهم بالشكل الصحيح
والسليم
أ
 الك فاءة التربوية معرفة الستاذ بالطرق التربويةالمناسبة في التعامل مع الطالب وكيفية تقديم المعلومات له
أ
أ
 الك فاءة التصالية اي قدرة الستاذ على استخدامالطرق المناسبة لتوصيل المعلومات بالشكل الصحيح والقدرة
أ
على التصال بكل افراد العملية التربوية بما فيهم المجتمع
المحلي.

-1-16الصفات الشخصية :التمتع بالصحة الجسمية
والنفسية (الثقة بالنفس) التي تؤهله للقيام بوظائ فه المختلفة
أ
إلنجاز العمال والمسؤوليات بجدية واهتمام ،كالحتفاظ
أ
بتحكم انفعالي مناسب؛ فل يدع فرصة للغضب ان يتملكه،
أ
ول يعطي احكاما سريعة للمواقف المختلفة ،باإلضافة
لمتلكه قدرات ومهارات التفكير العلمي واتجاهاته ،واللتزام
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أ
المعارف والمهارات والقيم الخلقية والجمالية هو المنتج
أ
العائد للعملية التعليمية .لذا لبد ان يشمل الميثاق
أ
أ
أ
لخلقيات ال كاديمية والشخصية للستاذ الجامعي جميع
أ
الساليب التي تحقق من خللها المؤسسات التعليمية رسالتها
أ
أ
وخدماتها .كما إن نجاح استاذ الجامعة في اداء وظائ فه ل
أ
يتطلب توافر صفات مهنية واخرى شخصية فحسيب ،وإنما
أ
أ
لبد من الهتمام بإعداد وتاهيل اساتذة الجامعة للمبررات
التالية:
أ
 التغير الحاصل في فلسفة التربية واهدافها وطبيعتهاواتجاهاتها.
أ
 المؤثرات الداخلية والخارجية التي تواجه عمل استاذالجامعة ،وتشكل ضغوطا عليه ،والتي تتعلق بظروف
المجتمع.
 طبيعة التعليم من حيث كونه عملية متشابكةومتداخلة.
 التوسع الكبير في حجم المعرفة ،وما يتبع ذلك منأ
ظهور الجديد من الجهزة ولمواد التعليمية ،وعناصر توصيل
المادة.
أ
 التغير في النظرة إلى وظيفة استاذ الجامعة .فبينماآ
أ
كانت وظيفته مجرد نقل المعلومات ،اصبحت -الن -تشمل
التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،وتتمثل تلك
آ
المقترحات كما يرها الباحث في التي:
أ
يجب على من يلتحق بالكادر ال كاديمي في الجامعات
ان يلتزم ب :

 الرغبة في التعليم حيث تعتبر هذه الخاصيةأ
أ
الساسية للستاذ إذا لم يملك دافعية في التعليم فلن ينجح
أ
في اداء العملية التعليمية.
أ
 مساهمة اعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمعالمحلي.
أ
 تحسين مستوى التدريب ال كاديمي لعضو هيئةالتدريس.
أ
 مشاركة اعضاء هيئة التدريس في الجمعيات العلميةأ
أ
والمهنية .وهناك عدة امور يجب على عضو هيئة التدريس ان
يعرفها-التعرف على التجاهات العلمية المعاصرة والتوجهات
المستقبلية في مجال التعليم.
 التعرف على واقع استخدامات التقنيات المتطورة فيمجال التعليم.
 التعرف على مجالت وفرص التعاون العربي والدوليالمتاحة فيما يتعلق بالتطوير التكنولوجي في مجال التعليم.
أ
 رفع مستوى اداء عضو هيئة التدريس من خللاك تسابه للمهارات المعرفية والعلمية التي تطلبها الوظيفة
القيادية العمل على زيادة فدرتهم على التفكير البداعي بما
يمكنهم من التكيف مع عملهم ووظيفتهم.
 تنمية التجاهات السليمة نحو قيمة العمل (الطائي،العبادي ،252-258 :2002 ،عليمات.)155 :2002 ،
-17ا إلطار المقترح لميثاق اخالقيات عضو هيئة
التدريسفي ضوء الفاعلية وتميز المؤسسي
إن عملية التحديث والتطوير تتطلب في مختلف
أ
أ
المؤسسات سواء كانت إنتاجية او خدماتية وضع انظمة
وقواعد واضحة ومنطقية وذلك لضمان قبولها واللتزام
بتطبيقها وإتباعها من جميع منسوبي المؤسسة .وتتجسد
أ
أ
واقعية وعملية هذه النظمة والقواعد من خلل ك تابة وثيقة او
أ
ميثاق الخلقيات التي يجب اللتزام بها ،بحيث تتضمن هذه
الوثيقة إيضاحا لرسالة المنظمة وقيمها وثوبتها المتعلقة بجودة
أ
الداء ،وقيم وثوابت العملية التعليمية ،والثقافية
أ
والجتماعية ،للمجتمع من حيث الحرص على جودة الداء
وتحقيق رغبات المستفيدين من العملية التعليمية ،ومتابعة
مدى تحقيقها .فنظرية إدارة الجودة الكلية في التربية والتعليم
أ
تقوم على حقيقة ان الطالب ليس هو المنتج العائد في العملية
التعليمية ،وإنما تربية وتعليم الطالب من خلل إكسابه

جمةل العلوم الاجامتعية

حسني ابش يوة

-1-15الصفات ال كاديمية :اي مدى توافر السمات
أ
أ
العلمية ذات الصلة بالبعد الخلقي لمهنة التدريس ،وابرزها:
أ
الرسوخ في المعرفة التخصصية ،والصالة فيها،أ
أ
بحيث ل يسمح الستاذ الجامعي لنفسه بالتعالم او الحديث
أ
في كل مجال ،مع التشديد على انه ل يندرج في هذا المعنى
أ آ
أ
العلوم المتداخلة او البينية  ،Interdisciplinaryاو الراء
الثقافية العامة.
 التطوير المعرفي المستمر في التخصص ،ولوازمهمن المعارف البينية ،أاو المصاحبة ،عن طريق القراءة أا ً
ول،
أ أ
ثم البحث والمشاركة المجتمعية ً
ثانيا ،وكل ما من شانه ان
يسهم في تطويره وتنشيطه ثالثا.
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أ
يتعلمه الطلبة في اية جامعة – .الموضوعية فهي من
أ
الخصائص الخلقية المهنية المتعلقة بعمل الستاذ ،التجرد
أ
من عنصرية الراي ،وممارسة الموضوعية ،والتفتح العقلي
والمرونة الفكرية ،والمثابرة ،واللتزام الذاتي والنضباط
الوظيفي ،والدعابة المنضبطة ،وكلها تعزز العلقة اإلنسانية
والمهنية التي بدورها تساعد المربي على إيصال رسالته.
أ
 على كافة اعضاء هيئة التدريس بذل الجهود الكافيةلتطوير الك فاءة المك تسبة وتعزيزها والتي تشكل الرغبة
الشديدة في التحسين المتواصل لنوعية العمل دافعا قويا
أ
للجميع -.تكون العلقة القائمة بين اطراف الجماعة التربوية
متسمة بالحترام المتبادل ويتجسد ذلك عمليا بضرورة
أ
اإلصغاء لبعضهم البعض ويتحقق هذا بمبدا احترام الذات
والغير -.العمل على تحقيق الستقرار داخل الجامعة
أ
فالستقرار النفسي للطلبة والساتذة ضروري لتمدرس جيد
لتحقيق رسالة الجامعة ول يتحقق ذلك ال من خلل ايجاد
آ
أ
جو من الثقة والتازر بين اعضاء المجتمع الجامعي ليصب كل
أ
ذلك في المصلحة العامة للطالب ورسالة الستاذ لضمان
أ
الستقرار في المؤسسات التربوية والتعليمية .كما اشار
أ
مصطفي ،والنصاري ( )2002والبدح ( ،)2003وغيرهم انه
على الستاذ الجامعي ان يلتزم بالمبادي التالية في سبيل
أ
تحسين ادائه الوظيفي :مبدا التعاون والعمل الجماعي والعمل
أ
بروح الفريق بين اعضاء هيئة التدريس مع توظيف التحفيز.
والتمكين والتحسين والبتعاد كليا عن سياسة التخويف
أ
أ
والترهيب (مصطفي ،والنصاري .)20 :2002 ،واوضح ساليز
( ،)Sallis, 1993الوارد في البدح ( ،)2003متطلبات المعيار
البريطاني للجودة ،وهي(:تسجيل مدى تقدم الطالب ،تطوير
أ
المنهج والستراتيجيات التعليمية ،اتساق اساليب التقويم،
تحديد اإلنجازات المتدنية والعمل على تصحيحها والتعامل مع
أ
واشارت بعض
نواحي الضعف).
الدراسات كدراسة عرقسوس ( ،)1223المتطلبات التالية:
أ
 اإلخلص واإلتقان في اداء العمل والستمرار فيأ
تحسين اإلجراءات التدريسية وتصحيح الخطاء مباشرة.
أ
أ
 ان يكون الداء غير خاضع لرد الفعل ،كما يكونأ أ
التركيز والهتمام بالكيف ،والخذ باسلوب التطوير وتشجيع
البتكار.

 التحضير الجيد لدرسه ،ليكون المدرس مليائراسخا ،كي يكون دوره محوريا في تقديم ذلك معرفيا ،مع
آ
استصحاب تواضع العارفين :ملى السنابل تنحني لتواضع
والفارغات رؤوسهن شوامخ
أ
 معرفة اهداف الجامعة التي يعمل فيها فمن المهمأ
أ
ان يعرف الستاذ في الجامعة اهداف الجامعة التي يعمل فيها
الخاصة والعامة ،ويسعى إلى إيجاد توافق بينها ،وبين
أ
أ
أ
اهدافه ،وكذلك بين اهداف المجتمع ،مع ملحظة ان على
أ
أ
الستاذ الجامعي ان يسهم اسهاما واضحا في تحقيق اهداف
جامعته -.معرفة مناهج التدريس المختلفة لكي يتمكن الستاذ
من اختيار طريقة مناسبة لتعميم البرنامج الدراسي للمساقات
التي يدرسها ،فيتمكن من إعداد خطة دراسية مناسبة لكل
أ
مساق وفقا للسس التي تعدها الجامعة -.معرفة طرائق تعلم
أ
الكبار والعوامل التي تؤثر فيهم ،وان يختاروا منها ما يناسب
الطلبة الذين يدرسونهم في الجامعة ،مع مراعاة وجود عوامل
ك ثيرة تؤثر في تعلم الطلبة الجامعيين مثل اتجاهات كل
طالب نحو التعليم الجامعي ،وقدرة الطالب الخاصة والعامة،
ومستوى الطالب الجتماعي والقتصادي ما يؤثر في استعداد
أ
الطلبة للتعليم ،ودافعيتهم إليه -.معرفة اساليب التقويم
أ
المتنوعة وطريقة تنفيذها ،والدوات التي يمكن استخدامها في
التقييم ،وكيفية تعميم الختبارات المختلفة .إن معرفة هذه
أ
أ
الساليب المتنوعة تدفع الستاذ إلى الختيار منها بما يناسب
أ
المساقات التي يدرسها ،والهداف التي يسعى إلى تحقيقها في
كل مساق من المساقات المختلفة -.من الضروري لكل استاذ
جامعي ان تقديم النصوص والمواد التعليمية المختلفة بطرق
تمكن الطلبة من الحصول على المعرفة المطلوبة في شكل
أ
أ
اهداف تعليمية محددة ،وبناء على ذلك فإن على الستاذ
أ
الجامعي ان يحاول تقديم النصوص التعليمية التي يدرسها
بطريقة واضحة ،وفقا لما يحتاجه النص التعليمي المراد
دراسته ،وهذا العمل يحتاج من الستاذ الذي يريد اتباع هذه
أ
الطريقة تفكيرا ابداعيا يتمايز فيه المدرسون الجامعيون -.ان
أ
أ
أ
يقوم الستاذ الجامعي بتقديم ذاتي لدائه التدريسي ،فيتاثر ما
أ
يتلقاه طلبة الجامعات من معلومات ،وقيم تربوية واخلقية
أ
متنوعة بعوامل عديدة منها :الممارسات ،والساليب التعليمية
التي يقوم بها الستاذ الجامعي في الصف الجامعي .وبناء على
أ
ذلك فإن تحسين الممارسات والساليب التعليمية التي يؤديها
أ
الستاذ الجامعي في الصف سيؤدي بكل تاكيد إلى تحسين ما
جمةل العلوم الاجامتعية
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 واع بما يدور حوله من مشكلت وتحديات ،متفاعلمعها ،مسهم بدور في مواجهة ذلك ،على نحو علمي رشيد– .
أ
أ
أ
ينبغي ان يتصف بالتواضع إن اراد بلوغ اهدافه التربوية
أ
والتعليمية ،لن التواضع يعطيه فرصة للتفاعل والتواصل مع
آ
الخرين.
أ
– العدل :يعد من واجباته اثناء تعامله مع طلبه إذ
ينبغي عليه العدل بينهم بغض النظر عن مستوياتهم -.الرفق
كلما كان اإلنسان رفيقا لينا ،كلما حقق ما يصبوا إليه من
الخير ،وبقدر ابتعاده عن الرفق كلما صادفه الحرمان -.ان ل
يكون منفرا لهم ،فإن الطالب يبقى طول عمره يكن الحترام
أ
أ
للستاذ الرفيق به اللطيف في تعامله ،كما ان هناك بعض
رفق زائد كضعيف الفهم ،وثقيل السمع
الطلبة يحتاجون إلى ٍ
أ
أ
ونحوهم فل بد من مراعاة احوالهم اثناء ممارسة لعمله -.ينبغي
أ
أ
للمربي ان يكون صبور على طلبه ،وان يصفح ويعفو عما
يلقيه من عنت جهلهم.
أ
أ
 النزاهة :ل يمكن ان يحقق النظام التربوي اهدافه إلأ
إذا تحلى المنتسبون إليه بالنزاهة والمانة في سلوكياتهم
وتصرفاتهم والبتعاد عن كل انواع التحرش والعنف اللفظي
أ
والبدني ومحاربة كل الممارسات إل اخلقية والتصرفات
المشينة.
أ
أ
 المانة :فهي ضمن الخلق الرئيسة في العمليةالتربوية كونها عنصرا مهما في التفاعل اإلنساني وخاصة
أ
التربوي ،والديناميكي الحاصل بين الستاذ والمتعلم ،والذي
يرمي إلى غرس قيم اإلتقان ،والمثابرة ،واإلخلص في العمل،
وفي جميع الممارسات التربوية مع الطلب وهذا مما يحدث
أ
أ
الثر الكبير لديهم وعلى بنائهم التربوي - .ينبغي للستاذ
أ
الحرص على حسن المظهر وبشاشة الوجه؛ لن البشاشة
وطلقة الوجه تساعد على جذب المتعلم.
أ
 الشكر يعتبر ضمن الخلقيات التي يتطلب منأ
الستاذ ممارستها حيث إنها بمثابة تشجيع وتحفيز المتعلم
للمزيد من التقدم ،وسبب في اإلقبال على تحقيق الشخصية
القدوة.

 التعرف على احتياجات المستفيدين ،وإخضاعهاأ
لمعايير قياس الداء.
أ
 التدريب اثناء الخدمة بهدف اك تساب المهاراتأ
الضرورية للقيام باعباء الوظيفة.
 بناء فريق عمل تعاوني يقوم على تحديد قدرات كلأ
موظف في الفريق بما يتفق مع اهدافه.
 التركيز على تنمية الولء التنظيمي وزيادة الرضاالوظيفي للمدرس الجامعي.
 التدريب الذاتي على إيجاد التوازن ما بين الوظيفةومتطلبات الشخصية.
أ
 إدارة الوقت بشكل علمي ،حتى ل يحدث اي هدرتربوي عند التطبيق الحقيقي.
أ
أ
واضاف ماسي ( ،)Massyالوارد في ابو عامر
( ،)2005الخطوات التالية(:إنشاء حلقات للنقاش المستمر
والتطوير ،ووضع خطط ومشاريع القيادة وتوجيه وتنظيم
أ
المهام ،العمل على تعظيم اداء العملية التعليمية ،وإعداد
وتطوير عملية المراجعة والرقابة)
أ
 اإللمام باهداف التعليم الجامعي ،وكيفية تحقيقها. اإلسهام في تقدم القسم والكلية والجامعة من خللاحترام النظام الجامعي وتعليماته ،والعمل على تنمية
العلقات اإلنسانية اإليجابية مع الطلب ،وجعلها تتميز بالود
أ
عال من الخلق تتسق مع
والحترام ،وإظهار مستوى ٍ
أ
أ
اخلقيات مهنة التعليم ،ويعتز بكونه استاذا في الجامعة
أ
أ
والعمل على النمو الذاتي ،وتطوير الداء ال كاديمي والفني
أ
والمهني (ابو عامر.)115 :2005 ،
-2-15الصفات الشخصية :ويقصد بها هنا ،تلك
أ
أ
السمات الخلقية المتعلقة بالجانب الشخصي للستاذ
الجامعي عند قيامه بمزاولة مهنة التدريس ،وذلك من مثل- :
أ
أ
سيكولوجيته ال كاديمية المنضبطة بمواصفات الستاذ
أ
ال كاديمي الفعال ،ويظهر ذلك من خلل استقامته السلوكية
بدءا من الشعائر ،ثم وسطية الفكر ،واعتدال السلوك،
والطموح اإليجابي ،مع الرضا بقدره ،ولكن في غير استسلم
سلبي - .مثقف في مختلف المعارف ،ويتفاوت ذلك بحسب
أ
أ
قربها او بعدها من تخصصه الصلي.

– القدوة :إن ممارسة مهنة التعليم ل تقتصر على
أ
تبليغ المعارف التعليمية فحسب بل تتضمن ايضا بعدا
أ
أ
اخلقيا يفترض في الستاذ ان يكون مثابرا في عمله وقدوة في
مجال النصاف والتسامح والمواطنة واإلخلص والشعور

 متفاعل مع القضايا التي تعنيه ومجتمعه الخاصأ
أ
(ال كاديمي) ،ومجتمعه المحلي ،وامته.
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بالمسؤولية والحرص على اداء الواجب بمثالية والبتعاد عن
أ
كل ما من شانه اإلساءة لمهنة التربية والتعليم.
أ
أ
 ينبغي للستاذ اإللمام باساليب التوجيه حيثيتضمن توجيه سلوك المتعلم وتعديله.
أ
 اإلخاء له دور مهم في حياة كاحد مظاهر الضبطالجتماعي لدى الناشئة ،ويتعمق عندهم اإلحساس بالنتماء
إلى مجتمعاتهم ،ومما يساعد على تكيفهم مع واقع المجتمع
الذي يعيشون فيه ويساهمون في تطويره وتقدمه.
أ
 اللتزام ونقصد به الممارسة العملية للخلق حيث يعتبرالستاذ قدوة حسنة في فكره وسلوكه والتزامه بقيم العلم
والعمل.

 الثقة بالنفس ،واإلخلص في العمل ،وإدراكأ
المسؤولية الملقاة على عاتقه ،وإنجاز العمال والمسؤوليات
بجدية واهتمام ،وتمتع بقوة الشخصية ،والطلقة اللفظية،
والقدرة على التعبير دون عائق ،وتقديم المصلحة العامة على
المصلحة الشخصية.
أ
 ان يكون المعلم ديموقراطيا في تعامله مع الطلبة،أ
وان يكون قدوة حسنة لهم ومصدر ثقة.
أ
 ال يركز على كمية المعلومات وحفظها بل على نوعيةالمعلومات وطرائق اك تسابها ،وان يعلم الطلبة كيف
يتعلمون ،ليجعل من غرفة الصف بيئة يسودها التسامح
أ
والمحبة ،وان تخلو من التهديد واإلرهاب والقمع.

 اإلعراض عن اللغو يعد اإلعراض عن اللغو وصغائرالكلم من مظاهر التربية اإليجابية.
أ
أ
 اإلصلح بين الناس ينبغي ان يتحلى بها الستاذ،أ
أ
أ
سواء من جهة الطلب انفسهم او هو معهم او المشاركة
باإلصلح مع من يخالطهم من الزملء وعامة المجتمع.
أ
 التعاون ينبغي ان تظهر اهمية التعاون لدى التربويينويمارسونها مع طلبهم ،حيث إن المجتمع المتعاون قادر على
التعامل مع قضاياه وجدير بحل مشاكله .ول ينهض مجتمع إل
أ
بالتعاون بين افراده.
أ
 يجب على الساتذة ممارسة النصيحة والتوعيةالجتماعية مع طلبهم .ومن ثم فإنه من الضروري ربط ما
يقدمه بقضايا التنمية والوعي اإلنساني بشكل عام وحثهم على
المشاركة في نشر التنوير والتفاعل مع المجتمع.

الخاتمة
أ
مهنة التعليم الجامعي مهنة نبيلة باهدافها ،مقدسة
برسالتها العلمية ،ومثمرة بحصيلتها نحو خدمة المجتمع
وتقدمه .لذا تحظى في كل مجتمعات العالم وعبر التاريخ،
أ
مهما كانت اوضاعها ومستوياتها ،باهتمام كبير .ول تقع
مسؤولية هذا الهتمام وتلك الرعاية على الدولة فحسب بل
أ
يشاطرها كل من المجتمع والدولة والستاذ الجامعي نفسه كي
أ
تكون هذه المهنة الشريفة ناصعة متالقة على الدوام.
أ
فاخلقيات مهنة التعليم الجامعي موروثة ومك تسبة ،وهي
تعكس قيما متراكمة وخبرة وممارسة تتطور باستمرار ،لذا نجد
أ أ
ان اخلقيات مهنة التعليم الجامعي هي ثمرة جهود
أ
المجتمعات البشرية المختلفة .وهي من ناحية اخرى تعكس
حقائق الحياة والمجتمع من تطور وتقدم في مجالت العلم،
واستجابة هذا العلم لخدمة المجتمع في ميادين التدريس
أ
أ
والبحث العلمي .من هنا نجد ان علينا ان نحافظ على تقاليدنا
أ
الجامعية الطيبة الموروثة ،وان نعمل في الوقت نفسه على
أ
تطوير اخلقيات مهنة التعليم الجامعي؛ كي تكون منسجمة
ومستجيبة لروح العصور ومتطلباته .وقد صدق من قال تقوم
الوطان على كاهل ثالثة :فلح يغذيه ،جندي يحميه ومعلم
يربيه”.

اإلخلص والتفاني وتقديم المزيد من الجهد ،وهذاأ
مما يساعد على تحقيق الهداف التربوية التي يطمح لها
 احترام الوقت وإدارته إدارة محكمه مع نفسهالمجتمع.
ومواعيده الخاصة وعبر عمله واللتزام بالحضور في مواعيد
العمل المقررة.
آ
 اللتزام في سلوكه مع الخرين بالمنهج القويم ،حتىأ
أ
يكون قدوة صالحة لطلبه في اقواله وافعاله - .التمتع بالصحة
الجسمية والنفسية التي تؤهله للقيام بوظائ فه المختلفة- .
أ
الحتفاظ بتحكم انفعالي مناسب ،فل يدع ً
فرصة للغضب ان
أ
يتملكه ،ول يعطي احكاما سريعة للمواقف المختلفة.
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المراجع
ا)أ -المراجع العربية
الزدي ،عبد هللا بن سيف ،فصول من الخالق السالمية1 ،ط ،دار الندلس ،الشارقة (.)0222
أ
ابو عرايس ،احمد عبد الحميد ،الوجه الخلقية للتربية السلمية مجلة بحوث ودراسات في العلوم الجتماعية عن جامعة محمد بن سعود
اإلسلمية(.)1891
أ
أ
أ
احمد حمدان الغامدي ،إطار مقترح لميثاق اخلقيات المهنة لعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية،
بحث منشور ،مجلة رسالة الخليج العربي ،مك تب التربية بالحليج ،الرياض ،المملكة العربية السعودية).)0212
أ
أ
أ
إسماعيل ،محمد صبحي ،اخلقيات مهنة التعليم ومدى التزام اعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في جامعات اردنية من وجهة نظر الطلبة" ،رسالة
أ
ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،الردن(.)0222
أ
أ
ابو عامر امال محمود ،محمد ،) 0229( ،واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر اإلداريين وسبل تطويرها ،رسالة
أ
ماجستير في اصول التربية ،الجامعة اإلسلمية – غزة ،فلسطين ().
باشيوة ،لحسن ،والبرواري ،نزار ،نماذج اإلدارة التعليمية المعاصرة بين متطلبات الجودة الشاملة والتحولت العالمية ،دراسة مقارنة ،المجلة
العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،العدد ( ،)3اليمن.)100-88( ،)0228( ،
باشيوة ،لحسن ،)0222( ،جودة التعليم من منظور إسلمي (اإلحسان ،اإلتقان ،الجودة ،التميز ،مجلة علوم إانسانية،السنةالرابعة :العدد
 :31تش( 0نوفمبر).
أ
أ
برقوق ،عبد الرحمن ،عضو هيئة التدريس واخلقيات وادبيات الجامعة ،مجلة المخبر ،العدد الثاني ،الجزائر (.) 0222
أ
جاب هللا ،منال عبد الخالق ،اخلقيات مهنة المعلم في ضوء التحديات المستقبلية" جمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) كلية التربية،
جامعة الملك سعود ،الرياض ،اللقاء السنوي الثالث عشر (.)0222
آ
حميد ،صالح عبد هللا ،واخرون ،نظرة النعيم في مكارم اخالق الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم" ،دار الوسيلة للنشر جدة والتوزيع،
المملكة العربية السعودية.)0212( ،
أ
أ
حمدان احمد ،ميثاق مقترح لخلقيات مهنة التعليم في دول الخليج العربي ،رسالة الخليج العربي س ،ع 93 ،03 ،السعودية(.)0220
أ
أ
أ
أ
أ
الحوراني ،غالب صالح ،وطناش ،سلمة يوسف ،الخلقيات ال كاديمية للستاذ الجامعي من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في الجامعة الردنية"،
أ
مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،المجلد  ،33العدد  ،0221الردن (.)0221
أ
البنا ،رياض رشاد ،إدارة الجودة الشاملة ،مفهومها واسلوب إرسائها مع توجهات الوزارة في تطبيقها في مدارس المملكة ،المؤتمر السنوي
الواحد والعشرون للتعليم اإلعدادي للفترة من  02 03يناير (.)0221
أ
تركستاني ،عبد العزيز عبد الستار ،اخلقيات المهنة والسلوك الوظيفي ،دار المفردات للطباعة والنشر ،المملكة العربية السعودية ،الرياض
(.)0229
أ
سميح محمود ،دور الجامعة في بناء الشخصية الجامعية القادرة على تعظيم النتماء الوطني من خلل المدخل الخلقي ومدخل ثقافة الحوار،
مجلة التربية ،جامعة ا إلسكندرية،العدد .181مصر(.)0229
أ
أ
الشمري ،عبد العزيز022 ،عضوا في الجامعات يناقشون 3انظمة للتقويم والعتماد ال كاديمي لتطوير التعليمالعالي ،جريدة الشرق
الوسط0،مايو ،العدد (.8220 ،)0222
أ
أ
أ
آ
الخوالد ،تيسير محمد واخرون ،درجة التزام اعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات الردنية باخلقيات المهنة من وجهة نظر
الطلبة" ،مجلة العلوم التربوية ،المجلد  02العدد ( )1الرياض (.)0213
أ
الدليجان ،هدى ،المبادئ الخلقية للمعلم الجامعي في ضوء الك تاب والسنة ،مجلة الشريعة والدراسات ا إلسالمية ،جامعة الكويت،
الكويت (.)0210
أ
الرومي ،سليمان بن سلم بن خليل ،درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة باخلقيات المهنة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسلمية ،غزة ،فلسطين (.)0228
راشد ،علي ،الجامعة والتدريس الجامعي ،دار الشروق ،جدة المملكة العربية السعودية (.)1899
أ
أ
أ
سكر ،ناجي رجب ،ونشوان ،جميل ،دور اعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة القصى في تنمية وتعزيز اخلقيات مهنة التدريس
لدى طلبتهم المعلمين ،المؤتمر الدولي السابع بكلية التربية جامعة الفيوم ،جمهورية مصر (.)0222
أ
أ
أ
عبويني ،عماد احمد ،اخلقيات التعليم في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الجامعة واعضاء هيئة التدريس فيها" رسالة ماجستير غير منشورة،
أ
جامعة اليرموك ،الردن (.)1881
أ
عمرو دراج ،اداب مهنة الهندسة ،الطبعة الثانية ،مقال ماخوذ من الموقع التالي ar.wikipedia.org :0211/28/12العوبثاني،سالم ،مبارك،
أ
أ
اخالقيات واداب المهنة في الجامعاتكلية التربية لمكل ،الجمهورية اليمنية( ،د ت)( )00-1دورة تنمية مهارة الحكم الخلقي ماخوذ من الموقع
التاليedu.oak.arvixe.com/media
أ
أ
أ
العتيبي ،منصور بن نايف ،الك فايات الخلقية والتقنية للستاذ الجامعي من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية في نجران
والخرج ،منشور في المجلة العلمية ،كلية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد ( ،)32-2( )0211( ،)11مصر.
أ
أ
أ
القريطي ،عبد المطلب امين ،المعلم الجامعي ادواره واخلقياته المهنية ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،المجلد الحادي عشر ،العدد
الثاني ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،إبريل ،مصر (.)0222
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دراسة حتليلية ملتطلبات الفاعلية ومتزي مؤسسات التعلمي العايل يف اجلزائر يف ضوء ا ألخالقيات الأاكدميية

أ
 الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، اخلقيات مهنة التعليم في الفكر التربوي ا إلسالمي، عبد الرحمن، عبد العزيز،المحيميد
.)0222( (جستن) كلية التربية – جامعة الملك سعود – الرياض اللقاء السنوي الثالث عشر
أ
، التفكير الخلقي وعلقته بالمسؤولية الجتماعية وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة السلمية بغزة، ميسون محمد عبد القادر،مشرف
.)0228(  فلسطين، غزة، كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة
أ
.)1883( شركة مطبعة عمان ومك تباتها المحدودة، مسقط، اخالقيات مهنة التعليم، احمد، توفيق وبلقيس،مرعي
 دار برامج، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ميثاق اخالقي للعامين في مهنة التعليم،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
.)0223(  تونس،التربية
أ
 العراق، جامعة بغداد، دار الك تب والوثائق، سلسلة ثقافية جامعية، العدد الول، اخالقيات مهنة التعليم الجامعي، رياض عزيز،هادي
.)0228(
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