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 ملخص األطروحة 

)أخالقيات مينػػػػػػ  التي ػػػػػػيـ رػػػػػػ  ال  ػػػػػػر التر ػػػػػػو  الموسػػػػػػوم   ػػػػػػػ األطروحػػػػػػ تيػػػػػػدؼ  
 :   تيرؼ مي م  المرح   اال تدائي  نحوىا( إلىاإلسالم  واتجاىات 

 أخالقيات مين  التي يـ ر  ال  ر التر و  اإلسالم  .  .1
ال  ػػػػر اتجاىػػػػات مي مػػػػ  المرح ػػػػ  اال تدائيػػػػ  نحػػػػو أخالقيػػػػات مينػػػػ  التي ػػػػيـ رػػػػ   .2

 التر و  اإلسالم  . 

دالل  ال روؽ اإلحصائي  رػ  اتجاىػات مي مػ  المرح ػ  اال تدائيػ  نحػو أخالقيػات  .3
متغيػػػر  )الجػػػنس( و)سػػػنوات ل ورقػػػا  مينػػػ  التي ػػػيـ رػػػ  ال  ػػػر التر ػػػو  اإلسػػػالم  

 الخدم ( . 

 وتحدد البحث بـ :  -
ف القػػػرف أشػػػير مصػػػن ات ال  ػػػر التر ػػػو  اإلسػػػالم  رػػػ  مجػػػاؿ  دا  المي مػػػيف مػػػ -1

 .  اليجر  القرف السا ع  إلىاليجر  الثالث 
 ( . 2112-2111مي م  المرح   اال تدائي  ل ياـ الدراس  ) -2

 المديري  اليام  لتر ي  ديالى .  -3

، ولتحقيؽ أىداؼ ال حػث قامػت ال احثػ   تح ي  ات يت ال احث  المنيج الوص   ال 
  اإلجراءات اآلتي  : 

مػػف أخالقيػػات مينػػ  التي ػػيـ رػػ  ال  ػػر التر ػػو  ( أخالقيػػ  171عرضػػت ال احثػػ  ) .1
اإلسالم  مف ست  مصن ات ُعدت مف أشير مصن ات ال  ر التر ػو  اإلسػالم  

%( 81القرف السا ع اليجر  ، حازت ع ى نسػ   ) إلىمف القرف الثالث اليجر  
 مف ات اؽ الخ راء والمح ميف . 

ريػو ، ومػا ان ػردت ريػو، جميت ال احث  ما ات قت ع يو المصن ات ، ومػا اخت  ػت  .2
( أخالقيػػػ  صػػػالتيا ع ػػػى شػػػ ؿ ع ػػػارات سػػػ و ي  قصػػػير  ُعػػػدت 78راسػػػتن طت )

 أخالقيات مين  التي يـ ر  ال  ر التر و  اإلسالم  . 
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 االعتمػػػاد ع ػػػى تصػػػنيؼ )ا ػػػف صػػػن ت ال احثػػػ  األخالقيػػػات إلػػػى ثالثػػػ  مجػػػاالت  .3
 .  جماع ( 

لتتناسػػ  ولغػػ  اليصػػر  أعػػادت ال احثػػ  صػػيال  األخالقيػػات ع ػػى شػػ ؿ ع ػػارات .4
وخصائص اليين  وط يي  أدا  ال حث )مقياس أخالقيػات مينػ  التي ػيـ رػ  ال  ػر 

مجػػاالت  واقػػع   ( رقػػر  موزعػػ  ع ػػى ثالثػػ71التر ػػو  اإلسػػالم ( ر  غػػت رقراتػػو )
( رقػر  ألخالقيػات المي ػـ رػ  درسػو 25( رقر  ألخالقيات المي ػـ رػ  ن سػو و)28)
 ػػػـ مػػػع تالمذتػػػو ، تحققػػػت ال احثػػػ  مػػػف الخصػػػائص ( رقػػػر  ألخالقيػػػات المي17و)

 السي ومتري  ل قرات المقياس وصدقو وث اتو . 

( مي ػػػـم ومي مػػػ  مػػػف 736ط قػػػت ال احثػػػ  المقيػػػاس ع ػػػى عينػػػ  ال حػػػث ال الغػػػ  ) .5
%( مػف المجتمػع 5مي م  محارظ  ديالى رػ  سػت مػديريات ، إذ يمث ػوف نسػ   )

 األص   . 

 ـ وط ييػػػػ  ال حػػػػث الحػػػػال ائي  التػػػػ  تػػػػتالءحثػػػػ  الوسػػػػائؿ اإلحصػػػػاسػػػػتخدمت ال ا 
مسػتق تيف ارت ػاط  يرسػوف واالخت ػار التػائ  ليينػ  واحػد  وليينتػيف  قانوف ميامػؿ وأىدارو 

قػػانوف النسػػ   رضػػال  عػػف و   ػػراوف ( وميادلػػ  )ال ا رون ػػاخ( وميادلػػ  سػػ يرماف2ومر ػػع ) ػػا
 و يد ميالج  ال يانات إحصائيا  أظيرت النتائج ما يأت  : وسي   حسا ي  المئوي  

( 91.8%( مػػف األخالقيػػات ان ػػرد رييػػا مصػػنؼ واحػػد واف نسػػ   )8.2اف نسػػ   ) .1
ات قت رييا المصن ات السػت  ، واخت  ػت رػ  أر ػع أخالقيػات وع ػى التػوال  )أجػر  

عاد  الشرح والت رار و ضر  التالمذ  و المي ـ   ضوره( . الوقوؼ ل مي ـ عند حو ا 
يحم ػػوف اتجاىػػات إيجا يػػ   (عينػػ  ال حػػث الحػػال )اف مي مػػ  المرح ػػ  اال تدائيػػ   .2

 نحو أخالقيات مين  التي يـ ر  ال  ر التر و  اإلسالم  . 

اف اتجاىات المي مات نحو أخالقيات مينػ  التي ػيـ رػ  ال  ػر التر ػو  اإلسػالم   .3
 ى  أ ثر إيجا ي  مف اتجاىات المي ميف . 
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سػػن  رمػػا رػػوؽ( أ ثػػر  11المي مػػيف الػػذيف لػػدييـ سػػنوات خدمػػ  مػػف ) اف اتجاىػػات .4
إيجا يػػ  نحػػو أخالقيػػات مينػػ  التي ػػيـ رػػ  ال  ػػر التر ػػو  اإلسػػالم  مػػف المي مػػيف 

 سنوات رما دوف( مف سنوات الخدم  .  11الذيف لدييـ )

 مػػف االسػػتنتاجات ا  رػػ  ضػػوء النتػػائج التػػ  توصػػ ت إلييػػا الدراسػػ  اسػػتنتجت ال احثػػ  عػػدد
 منيا : 

 اىتماـ ع ماء التر ي  المس ميف  الجان  األخالق  رضال  عف الجان  الي م  .  .1
اف الظروؼ المحيط   اليم ي  التر وي  )السياسي  ، االجتماعيػ  االقتصػادي ( ليػا  .2

 تأثير ع ى أخالقيات المي ميف . 

  ميظػػـ مي مػػ  المرح ػػ  اال تدائيػػ  ييػػرؼ الق يػػؿ عػػف أخالقيػػات مينػػ  التي ػػيـ رػػ .3
 ال  ر التر و  اإلسالم  .

 رقد أوصت ال احث   ما يأت  :  لذلؾو 
توعيػػػ  مي مػػػ  المرح ػػػ  اال تدائيػػػ   أخالقيػػػات مينػػػ  التي ػػػيـ رػػػ  ال  ػػػر التر ػػػو   -1

 اإلسالم  . 

إدراج أخالقيػػات مينػػ  التي ػػيـ رػػ  ال  ػػر التر ػػو  اإلسػػالم  مػػاد  دراسػػي  ضػػمف  -2
 لمي ميف .الم ردات المقرر تدريسيا ر  مؤسسات إعداد ا

 مراعا  الدق  ر  اختيار التدريسييف ر  مؤسسات اعداد المي ميف . -3

 :   ما يأت  واقترحت ال احث  است ماال  وتطويرا  ل  حث
إجراء دراس  تيرؼ اتجاىات تدريس  مؤسسػات إعػداد المي مػيف نحػو أخالقيػات  -1

 مين  التي يـ ر  ال  ر التر و  اإلسالم  . 
تمث ػػو أخالقيػػات مينػػ  التي ػػيـ رػػ  ال  ػػر التر ػػو   إجػػراء دراسػػ  تيػػرؼ نسػػ   مػػا -2

 اإلسالم  ر  مناىج إعداد المي ميف ر  اليراؽ . 


