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ملخص:
هدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل معرفة درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات يف حمافظة املفرق
كل من
ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،من وجهة نظر معلميهم ،كما �سعت �إىل معرفة �أثر ٍ
متغريات( :اجلن�س ,وامل�ؤهل العلمي ,واخلربة يف التدري�س) و�أثر التفاعالت الثنائية بني تلك
املتغريات يف تقدير درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي.
معلما ،و ( )118معلمة
وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )223معلم ًا ومعلمة ،منهم ()105
ً
يدر�سون الريا�ضيات يف املدار�س احلكومية يف حمافظة املفرق يف الأردن.ولتحقيق �أهداف
ال ِّدرا�سة اُ�ستخدم مقيا�س �أخالقيات املهنة الذي تكون من ( )52فقرة ،وبعد التحقق من
دالالت �صدقه وثباته�.أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن جمال عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة
نف�سها جاء يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ، )3.47كما جاء جمال عالقة
م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي و�أولياء �أمور الطلبة يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( , )2.86بينما جاء جمال عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات
يف املرتبة الثالثة ،ونال متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ( ، )2.68وبذلك كانت درجة التزام
م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر املعلمني بدرجة
تقدير متو�سطة.و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات املعلمني
لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري اجلن�س.
ووجود فروق تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح البكالوريو�س ،وملتغري �سنوات اخلربة
ل�صالح (� 5سنوات فما دون)  ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى للتفاعالت الثنائية
بني متغريي اجلن�س وامل�ؤهل العلمي ،وكانت ل�صالح الذكور من ذوي اخلربة (� 5سنوات فما
دون) .وقد خل�صت ال ِّدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات ،منها :العمل على �إثراء الربامج املعدة
لت�أهيل امل�رشفني واملعلمني وتدريبهم ،بحيث ت�شمل على القواعد الأخالقية ملهنة التعليم.
الكلمات املفتاحية� :أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،م�رشيف الريا�ضيات ،معلمي
الريا�ضيات.
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The Supervisor s of Mathematics Commitment of Supervision
Ethics Degree from Mafraq District Teachers’ Point of View

Abstract:
This study has aimed investigating The Supervisor’s of Mathematics
Commitment of Supervision Ethics Degree from Mafraq District Teachers’
Point of View, seeking to know sex , experience, and qualification variables
and the effect of the dual reactions among these variables on the supervisors’
recognition on of the supervision ethics. The study sample Consists of (223)
male and female teachers from government schools in Mafraq. To achieve
the study goals, the job ethics measurement tool, which consists of (52) items,
was used and made sure of its validity and liability. The study has come up
with the following: the supervisor’s relation with the job itself comes first
with a mean abbot (3. 47) and the supervisor’s relation with local community
comes second with a mean of (2. 86) , whereas the supervisor’s relation with
teachers come third with a mean of (2. 68) . So the supervisors’ job commitment
degree was medium. No statistical differences related to sex variables in the
teachers’ estimations of the supervisors’ job ethics commitment degree, but
there are statistical differences related to qualification variable. There are no
statistical differences related to the dual reactions between the qualification
and sex variables. These differences came for male teachers whose experience
less than 5 years.
Keywords: The job ethics of educational supervisors, mathematics
supervisors , mathematics teachers.
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مقدمة:
ت�ؤدي الأخالق دوراً مهم ًا يف حياة ال�شعوب ،على اختالف �أجنا�سها ،و�أماكن وجودها،
والفل�سفات التي تتبناها ،وينعك�س �أثر هذه الأخالق على �سلوك الأفراد ،بحيث ي�صبح �سلوكهم
مت�صف ًا بالثبات ،والتما�سك ،والتوافق.وعندئذ ت�شكل الأخالق �أحد مظاهر ال�ضبط االجتماعي
عند الأفراد ،وت�شكل دافع ًا وحمرك ًا للفرد لكي ي�سمو �إىل غايته ،وحترره من غرائزه ،و�شهواته
و�أهوائه ،وتعمق عند الأفراد �إح�سا�سهم باالنتماء �إىل جمتمعهم ،كما �أنها ت�ساعدهم على
التكيف مع واقع املجتمع الذي يعي�شون فيه.
وجاء الإ�سالم بهدف �إقامة جمتمع ت�سود فيه الأخالق ،فاهتم علماء الإ�سالم
بالأخالق ،ف�أفردوا م�ؤلفات خا�صة بالآداب توجه اهتمامهم �إىل احلديث عن قواعد
ال�سلوك ،و�أنواع الف�ضائل التي يجب مراعاتها واالهتمام بها ،وهو ما يعرف بالأخالق
العملية (العمرو. )2006 ،
وتعد الأخالق منطلق ًا مهم ًا حلياة املجتمعات وم�ؤ�س�ساتها ووظائفها ومهنها� ،إذ
ت�ستند كل مهنة �إىل �أخالقيات تنظم ال�سلوك العام لأع�ضاء املهنة مع بع�ضهم بع�ض ًا �ضمن
تلك املهنة ومع غريهم من العاملني يف جماالت املهن الأخرى ،وتن�سجم مع قيم املجتمع.
وتعد الأخالق قا�سم ًا م�شرتك ًا بني املهن املختلفة يف املجتمع الواحد� ،إذ ال تخلو مهنة
من ال�ضوابط الأخالقية التي حتكم ت�رصفات �أفرادها ,ل َّأن الأخالق تت�أثر بالإطار الفكري،
وامل�ستوى احل�ضاري الذي يقي�سه املجتمع (�سلوم ،وجمل� ،2009 ،ص. )341
ويف املجتمعات الإ�سالمية تكون �أعمال الفرد فا�ضلة مبقدار التزامه ب�أوامر اهلل �سبحانه
وتعاىل ،واالبتعاد عن الأمور التي نهى اهلل عنها�.أما يف املجتمعات غري الإ�سالمية ،فمعيار
خمتلف متاماً� ،إذ يكون الإن�سان ملتزم ًا عندهم مبقدار التزامه بالتعليمات
االلتزام عندهم
ٌ
واملبادئ الأخالقية التي ن�صت عليها القوانني والأنظمة ،واللوائح املعمول بها يف تلك
املجتمعات (الطويل. )2006 ،
ويتميز كل تخ�ص�ص بالأخالق التي تتفق وطبيعته ،وهي م�ستمده من عموم الأخالق
الإن�سانية ،وتت�سم بخ�صائ�ص تعرب عن طبيعة هذا التخ�ص�ص ،وما يتجه �إليه العمل ب�ش�أنها،
ومن هنا ف�إنه ميكن �إفراد “ �أخالق للمهنة “ واحلاجة داعية للتعريف ب�أخالق كل مهنه
با�سمها ،نظراً للتطور الب�رشي املعا�رص يف ظل الثورة املعلوماتية (هاليل. )2006 ،
190

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )11تشرين األول

2015

عرف ابن منظور الأخالق يف اللغة ب�أنها :جمع
ووردت تعريفات ع َّدة للخلق ،فقد ّ
ُخلُق -ب�ضمتني -ويطلق على الطبع وال�سجية ،وحقيقته �أنه �صورة الإن�سان الباطنة ،وهي
وعرفه ابن القيم بقوله :ا ُ
خللُق هيئه مركبة من علوم �صادقه ،و�إيرادات
نف�سه و�أو�صافهاّ ،
زاكية ،و�أعمال ظاهرة وباطنه ،وموافقة للعدل واحلكمة وامل�صلحة ،و�أقوال مطابقة للحق،
وت�صدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإيرادات ،فتكت�سب النف�س بها اخالقا ً ،وعلق
(العمرو )2006 ،على ذلك التعريف ب�أنه متني للخلق باعتباره مرادف ًا للدين ،فهو �شامل ملا
يقوم بالإن�سان من قوى و�صفات تتعلق بعلمه و�إيراداته و�أقواله و�أعماله.ويرى (املليجي،
� )1985أن اخللق هو الطباع ال�سائدة ،والعادات الغالبة التي متيز �شخ�صية الفرد وحتدد
�سلوكه الأخالقي.
ويقول نا�رص (� )2006إن املهنة ،كعمل ،تتطلب من العاملني فيها �سلوكا ً البد �أن
يكون موافقا ً للقواعد الأخالقية املتفق عليها يف املهنة ،وعليه ميكن حتديد املق�صود
بالأخالقيات املهنية� :أنها تلك املبادئ واملعايري التي ُتع ُّد �أ�سا�س ًا ل�سلوك �أفراد املهنة
املحددة ،والتي يتعلق �أفراد املهنة بااللتزام بها.ويذكر �إ�سماعيل (� )2000أن املهنة �أعمال
جتمع �أ�شخا�صا ً حول �أهداف م�شرتكة ،يحاولون لتحقيقها �أن ي�سريوا وفق مناذج �سلوكية
منهجية ،كما ذكر كارترن ( )Gartenrاملهنة ب�أنها ظاهرة اجتماعية ميكن مالحظتها و
عرفها جود ( )Good, 1973يف قامو�س الرتبية ب�أنها“ :وظيفة
حتليل عنا�رصها ،.كما َّ
تتطلب �إعداداً طوي ًال ن�سبي ًا ومتخ�ص�ص ًا على م�ستوى التعليم العايل ،يرتبط �أع�ضا�ؤها بروابط
�أخالقية حمددة”.
و ُتع ُّد �أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي �أهم املوجهات امل�ؤثرة يف �سلوك امل�رشف
الرتبوي؛ لأنها ت�شكل لديه رقيب ًا داخلياً ،وتزوده ب�أطر مرجعية ذاتية ي�سرت�شد بها يف
ويقو ُم �أداءه وعالقاته مع الآخرين ومواقفه املختلفة تقومي ًا ذاتياً ،يعينه على اتخاذ
عملهِّ ،
القرارات الالزمة التي يحتاج �إليها ،ويكون �أكرث ان�سجام ًا وتوافق ًا مع ذاته ،ومع مهنته،
ومع الآخرين ،وااللتزامات بهذه الأخالقيات �أمر �رضوري وواجب ،فمقدار انتماء الفرد
بناء على درجة التزامه بقواعد تلك املهنة و�أخالقياتها ،ومراعاتها يف جميع
ملهنته يتحدد ً
الأحوال واملواقف (غبا�شنة. )1999 ،

اللُ
وملهنة الإ�رشاف الرتبوي منزلة رفيعة يف الكتاب وال�سنة لقوله تعاىلَ } :ي ْر َف ْع َهّ
ات َو َهّ
اللُ بمِ َ ا َت ْع َملُو َن َخ ِبريٌ{ (�سورة املجادلة:
ا َّلذِي َن �آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َوا َّلذِي َن �أُوتُوا الْعِ ْل َم َد َر َج ٍ

�آية )11و قوله علية ال�صالة وال�سالم “�إذا مات ابن ادم انقطع عمله �إال من ثالث...وعلم
ينتفع به” (�سنن الن�سائي) .
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وذكر اخلليل ( )2002كما ورد يف حجه (� )1997أن للمعلم قيمة عليا يف تراثنا
الإ�سالمي و مهنته من �أهم املهن حتوطها كل املجتمعات بالإجالل واالحرتام ،وانطالقا ًمن
الدور الفعال الذي يقوم به املعلم يف �أي نظام تربوي ،و�إميان ًا بفاعلية الت�أثري الذي يحدثه
املعلم امل�ؤهل على نوعية التعليم وم�ستواه ،ف�إن الدول على اختالف فل�سفاتها و�أهدافها
ونظمها االجتماعية واالقت�صادية ،تويل مهنة الإ�رشاف الرتبوي واالرتقاء باملعلم ج َّل
اهتماماتها وعنايتها ،ذلك �أن وجود املعلم الكف�ؤ يزيد من فعالية النظام الرتبوي.
وقد تطور مفهوم الإ�رشاف الرتبوي ،وتطورت فل�سفته و�أ�ساليبه تطورا ًوا�ضحا ًوكبريا ً
يف ال�سنوات الأخرية نتيجة خمتلف اجلهود التي �سعت �إىل تطوير النظام الرتبوي ب�شكل عام،
ورفع كفايته على نحو ي�ؤدي �إىل تطوير التعليم ورفع م�ستواه (نفي�ش و زيدان. )2000 ،
يعرف التل ( )2000الإ�رشاف الرتبوي ب�أنه عملية تهدف �إىل تطوير وتنظيم جميع
عنا�رص املوقف التعليمي التعلمي ،وذلك من �أجل حتقيق �أهداف التعليم والتعلم.
واعتمد ن�شوان ( )1979تعريفا ً للإ�رشاف الرتبوي مرتبط ًا بنظرية النظم العامة التي
ظهرت يف �أواخر اخلم�سينيات و�أوائل ال�ستينيات ،مفاده �أن الإ�رشاف الرتبوي �سل�سلة من
التفاعالت والأحداث جتري بني املعلم وامل�رشف الرتبوي ،وهي ،كعملية ،لها مدخالتها
الرتبوية وخمرجاتها ،ويفرت�ض �أن تكون املخرجات على نحو �أف�ضل من ذي قبل ،كما �أن
املدخالت ذاتها ت�ؤثر على عملية الإ�رشاف الرتبوي.
ويحظى الإ�رشاف الرتبوي ب�أهمية كبرية من قبل امل�س�ؤولني والرتبويني ،ملا له من
�أثر يف حت�سني العملية الرتبوية ،حيث يحتاج العاملون يف جمال الرتبية والتعليم ،كغريه
من جماالت احلياة� ،إىل من يوجههم وي�رشف عليهم ،حتى تتطور �أعمالهم من ح�سن �إىل
�أح�سن ،وحتى يرتفع م�ستوى اخلدمة التي ي�ؤدونها ،وحتى يتزايد �إنتاجهم وتعلو قيمته
(باداود. )2008 ،
تجُ مع معظم ال ِّدرا�سات على �أن م�صادر املهن كافه تقوم على جمموعة من الأ�س�س
تتفق يف املحتوى وتختلف يف طريقة العر�ض ،وهذه امل�صادر هي:
● ●�أوالً -امل�صدر الديني� :إن ديننا احلنيف �أكد على �أهمية العمل يف حياة املجتمع
والفرد ،وع ّد العمل عبادة ،ومن جهة ثانية ،ف�إن املعلم والتعليم ي�ؤديان دورا ً حيويا ً يف
املجتمع الإ�سالمي ،فال ي�ستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،قال تعاىلُ } :ق ْل َه ْل
َي ْ�س َت ِوي ا َّلذِي َن َي ْع َل ُمو َن َوا َّلذِي َن ال َي ْع َل ُمو َن{ (الزمر� :آية  ، )9والأنبياء والر�سل ما هم �إال
معلمون للإن�سانية ،بعثهم اهلل باحلق مب�رشين ومنذرين� ،إن ح�سن اخللق جزء من الإميان و
تقييد املعلم بالأخالقيات الإ�سالمية جوهر وظيفته الرتبوية والتوجيهية ،فهو قدوة ح�سنة
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للآخرين ،فالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية �أثبتت �أن العلم واحلكمة م�صدرهما اهلل
تعاىل ،ومن ُيخيرّ ه اهلل تعاىل من الب�رش ويغدقه بهما فقد �أوتي خريا ً كثريا ،كما �أن العلماء
�أكرث خ�شية هلل تعاىل من غريهم ،ذلك لأن العلم بحر عميق ال يعلم به �إال اهلل وحده (ال�شيخلي،
. )2000قال تعاىلُ } :ي�ؤْتِي الحْ ِ ْك َم َة َم ْن َي�شَ ا ُء َو َم ْن ُي�ؤ َْت الحْ ِ ْك َم َة َف َق ْد �أُوت َِي َخيرْ ًا َك ِثريًا
َو َما َي َّذ َّكرُ ِ�إ اَّل �أُولُوا ْ ْ أَ
اب{ (البقرة� :آية . )269
ال ْل َب ِ

● ●ثانياً -الت�رشيعات والقوانني والأنظمة :املق�صود بالت�رشيعات د�ستور الدولة،
والقوانني املنبثقة عنه كافة ،ونظام اخلدمة املدنية والأنظمة واللوائح الأخرى على
خمتلف �أنواعها ،التي حتتوي على �أخالق كثرية من حيث االن�ضباط بالوقت واحرتامه،
وقواعد اجلدارة ،واتباع الإجراءات القانونية ،وغريها (غو�شه )1983 ،كما بينت املادة
( )4من قانون الرتبية والتعليم ( )27ل�سنة (� )1988أن الأهداف العامة للرتبية يف الأردن
تتمثل يف تكوين املواطن ال�صالح امل�ؤمن بربه ،املنتمي لوطنه ،و�أمته ،املتحلي بالف�ضائل
والكماالت الإن�سانية (وزارة الرتبية والتعليم. )1989 ,
● ●ثالثاً -العادات والتقاليدُ :يع ّد املجتمع الذي يعي�ش فيه الفرد ،ويتفاعل معه يف
عالقات مت�شابكة ومتداخلة م�صدرا ً مهما ً من امل�صادر التي ت�ؤثر يف الأخالقيات املهنية
للأفراد الذين يتعاملون ويتعاي�شون يف هذا املجتمع (نا�رص )2006 ،واملعلم بو�صفه �أحد
�أفراد املجتمع الذي يعي�ش فيه يت�أثر ،دون �شك ،بالقيم والعادات ال�سائدة يف هذا املجتمع،
ويقع على عاتقه حماربة كل ما هو �سلبي لهذه الأعراف والقيم واملعتقدات ،و�أن ال يتعامل
بها ،و�أن ي�ستعيدها يف حياته اخلا�صة واملهنية؛ لأنها ،بال�رضورة� ،ست�ؤثر على �سلوكه
الوظيفي.

● ●رابعاً -الأدب الرتبوي :تعد كتابات الرتبويني والعلماء وغريهم يف �أخالقيات
املهنة �أحد م�صادر الأخالق ،فقد ذكر الطويل ( )2000ما تو�صلت �إليه اجلمعية الأمريكية
ملدير املدر�سة �سيا�سات حتكم ال�سلوك الأخالقي الذي يفرت�ض �أن يلتزم بها ،وعدد �سبعة
�أخالقيات تتعلق ب�رشف املهنة ،واحرتام القوانني ،واالهتمام بالنمو املهني ،واحرتام ثقة
�أولياء الأمور والتنامي يف �سلوكه عن املكا�سب ال�شخ�صية من وراء مركزه الوظيفي ،وتوفري
الفر�ص املعلوماتية الدقيقة لأولياء الأمور.
وبني كلربيز (َّ � )Calabrese, 1993أن غالبية امل�رشفني لديهم جمموعة من القواعد
املرتابطة والوا�ضحة والتوقعات ،التي قد ت�ؤثر يف �سلوك املعلمني داخل غرفة ال�صف،
و�أ َّنه يجب على امل�رشفني واملعلمني االلتزام بالأخالقيات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف
م�س�ؤولياتهم نحو �إثارة التعليم ،وتفعيل ال�صفوف ،ومعاملة جميع الطالب بالدرجة نف�سها،
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من العدالة وامل�ساواة.
ويف �ضوء ما �سبق ،الحظ الباحث � ّأن للإ�رشاف الرتبوي �أهمية كبرية يف العملية
الرتبوية وكذلك التزام م�رشف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنته ،وخا�صة يف هذا الع�رص الذي
يت�سم باملتغريات املت�سارعة يف جميع مناحي احلياة عامة والعملية الرتبوية خا�صة ،مما
ي�ستلزم وجود م�رشف تربوي قادر على قيادة العملية الرتبوية ،لذا جاءت هذه ال ِّدرا�سة
حماولة للك�شف عن درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي،
من وجهة نظر املعلمني الذين ي�رشفون عليهم.

مشكلة ِّ
الدراسة وأسئلتها:
ُّيع ُّد م�رشف الريا�ضيات قائداً تربوياً� ،إىل جانب قيادته االجتماعية� ،إذ ي�ؤدي
م�س�ؤوليات خمتلفة �أوكلت �إليه ور�سمت له �أهداف ًا وا�ضح ًة وحمددة ،يتم يف �ضوئها ممار�سة
عمله ،ومبا �أن �أفراد جمتمعه و�ضعوا ثقتهم فيه ،فهو يحر�ص على �إقامة عالقات �إن�سانية
ي�سودها الود واالحرتام املتبادل بينه وبني جميع �أطراف العملية الرتبوية التي يتعامل
معها ،وهذه العالقات ال بد �أن تكون قد بنيت على �أ�سا�س متني من الأخالق احلميدة التي
حتكم مهنة الإ�رشاف والتعليم.
ونظراً لعدم وجود معيار �أخالقي ثابت وحمدد ،يحكم ال�سلوك املهني للم�رشف الرتبوي،
فقد ر�أى الباحث من خالل خربته كمعلم يف املدار�س احلكومية يف الأردن� ،أن امل�رشفني
الرتبويني يتفاوتون يف درجة التزامهم ب�أخالقيات مهنتي الإ�رشاف والتعليم التي ت�صدر
عنها �سلوكياتهم املختلفة ،تلك الأخالقيات تكونت لديهم من منابع وم�صادر خمتلفة
كالدين ،والعادات ،والقيم ال�سائدة يف املجتمع الأردين ،والأخالقيات التي �ضمنت يف الأدب
الرتبوي ب�شكل خا�ص والأدب املهني ب�شكل عام ،وبالإ�ضافة �إىل التعليمات والت�رشيعات
املعمول بها يف جمال املهنة ،وامل�ستمدة من الد�ستور الأردين ،وما ينبثق عنه من قوانني
و�أنظمة وت�رشيعات.
وم�رشف الريا�ضيات ،ب�شكل عام ،من العاملني الأ�سا�سيني يف العملية الرتبوية
باعتباره قائداً تربوياً� ،إىل جانب قيادته االجتماعية ,ملا ي�ؤديه من م�س�ؤوليات خمتلفة
ملقاة على عاتقه ،وحددت له �أهداف وا�ضحة ومر�سومة ميار�س بها عمله ،الأمر الذي جعل
�أفراد املجتمع ي�ضعون ثقتهم به ،فهو يحر�ص على �إقامة عالقات �إن�سانية ،ي�سودها الود
واالحرتام املتبادل بينه وبني جميع �أطراف العملية الرتبوية التي يتعامل معها ،وهذه
العالقات ال بد �أ َّنها تكون قد �أقيمت على �أ�سا�س من الأخالق الفا�ضلة ,التي حتكم مهنة
التعليم.ونظراً للدعوات التي تنادي ب�رضورة العودة �إىل �أ�صولنا و�شعائرنا.بد�أت �أ�شعر
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بابتعاد بع�ض م�رشيف الريا�ضيات عن االلتزام ب�أخالقيات املهنة.
ونتيجة تلك املمار�سات وال�سلوكات جاءت رغبة الباحث يف �إجراء ال ِّدرا�سة احلالية
التي ت�سعى �إىل الك�شف عن درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف
الرتبوي ،من خالل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
1.1ما متو�سط تقديرات معلمي الريا�ضيات لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات
ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي؟
2.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ( )α =0.05بني متو�سطات
تقديرات معلمي الريا�ضيات لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف
الرتبوي وفق ًا ملتغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف التدري�س) والتفاعل بينها؟

أهداف ِّ
الدراسة:
تهدف ال ِّدرا�سة �إىل حتقيق الهدفني الآتيني:
1.1التعرف لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات يف حمافظة املفرق ب�أخالقيات مهنة

الإ�رشاف الرتبوي ،من وجهة نظر معلميهم.
2.2التعرف �إىل داللة الفروق بني متو�سطات تقديرات معلمي الريا�ضيات لدرجة
التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي تعزى �إىل متغريات :اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف التدري�س ،والتفاعل بينها.

أهمية ِّ
الدراسة:
تكمن �أهمية ال ِّدرا�سة فيما ي�أتي:

 من امل�ؤمل �أن ي�ستفيد من هذه ال ِّدرا�سة م�رشفو الريا�ضيات ،وذلك من خالل معرفة
موقعهم من التم�سك ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف ،كما يراها معلموهم ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل حتفيزهم نحو �إجراء التعديل �أو التغيري املنا�سب يف �سلوكهم وتعاملهم لي�صبحوا �أكرث
التزام ًا بتلك الأخالق ،مما ي�ساعدهم على �أداء مهماتهم وواجباتهم على �أكمل وجه.
 قد ي�ستفيد منها املخططون الرتبويون امل�س�ؤولون عن �إعداد امل�رشفني الرتبويني
وتدريبهم من �أجل ت�صميم الدورات وامل�شاغل التي يعقدونها مبوا�ضيع تتعلق ب�أخالقيات
مهنة الإ�رشاف ،و�أهمية االلتزام بها يف احلياة العملية.
 قد ي�ستفيد منها امل�رشفون اجلدد يف الوقوف على �أهم عنا�رص �أخالقيات مهنة
195

درجة التزام مشرفي الرياضيات بأخالقيات مهنة اإلشراف التربوي
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في محافظة املفرق

د .مؤنس أديب حمادنة

الإ�رشاف الرتبوي التي ك�شفت عنها �أداة القيا�س امل�ستخدمة يف هذه ال ِّدرا�سة؛ كي يتمثلوها
يف �سلوكهم املهني واخلا�ص.
 ميكن �أن تفيد العاملني يف جمال البحث الرتبوي؛ �إذ ميكن �أن تفتح هذه ال ِّدرا�سة
جما ًال لدرا�سات الحقة يتم فيها تناول املو�ضوع من جوانب عديدةُ ،تع ُّد مكملة للمو�ضوع
احلايل.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات ِّ
الدراسة:
◄◄�أخالقيات املهنة :هي جمموعة القيم والأعراف والتقاليد التي يتفق ويتعارف
عليها �أفراد مهنة ما حول ما هو خري وحق وعدل يف نظرهم ،وما يع ّدونه �أ�سا�س ًا لتعاملهم
ويعرفها
وتنظيم �أمورهم و�سلوكهم يف �إطار املهنة (بلقي�س1986 ،؛ احلراجي، )2011 ،
ِّ
الباحث �إجرائي ًا ب�أنها املعايري التي يحتكم �إليها الأ�شخا�ص �أثناء تنفيذهم لأعمال يتعاونون
فيما بينهم للعمل على �إجنازها ،وهذه املعايري هي التي تنظم العالقة فيما بينهم.وتقا�س
بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها املفحو�صون نتيجة ا�ستجاباتهم على مقيا�س �أخالقيات
مهنة الإ�رشاف الرتبوي لدى م�رشيف الريا�ضيات من وجهة نظر املعلمني.
عرفه (ال�سعود )2007 ,املوظف الذي تعينه ال�سلطة الرتبوية،
◄◄م�رشف الريا�ضياتُ :ي ِّ
للإ�رشاف على املعلمني واملعلمات ،يف �إطار تخ�ص�صه العلمي من �أجل حت�سني العملية
ويعرف الباحث م�رشف الريا�ضيات �إجرائي ًا ب�أنه ال�شخ�ص الذي يتوىل
التعليمية التعلمية,
ِّ
مدر�سي مبحث الريا�ضيات ومدر�ساتها ،من ال�صف الرابع –
مهمة الإ�رشاف الرتبوي على ِّ
وحتى ال�صف الثاين ع�رش بهدف حت�سني عملية التعلم والتعليم.
يعرف املعلم يف قانون الرتبية والتعليم ل�سنة 1988م ب�أنه
◄◄معلم الريا�ضياتَّ :
كل من يتوىل التعليم يف �أية م�ؤ�س�سة تعليمية حكومية �أو خا�صة (وزارة الرتبية والتعليم,
ويعرف الباحث معلم الريا�ضيات �إجرائي ًا ب�أنه املعلم �أو املعلمة الذي
� ،1989ص)146
ِّ
توكل �إليه مهمة تدري�س مبحث الريا�ضيات يف املدار�س احلكومية التابعة ملحافظة املفرق
يف العام الدرا�سي  2014 /2013م.

حمددات ِّ
الدراسة:
1.1تقت�رص هذه ال ِّدرا�سة على معلمي الريا�ضيات ومعلماتها الذين يدر�سون مبحث
الريا�ضيات من ال�صف الرابع الأ�سا�سي وحتى ال�صف ال َّثاين ال َّثانوي يف املدار�س احلكومية
التابعة ملحافظة املفرق يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2014 /2013م.
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2.2تقت�رص �أداة ال ِّدرا�سة املتعلقة ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي على ثالثة
جماالت هي :عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات ،وعالقة م�رشف الريا�ضيات
باملجتمع املحلي و�أولياء �أمور الطلبة ،وعالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها.

ِّ
الدراسات السابقة:
يتناول الباحث عددا ً من ال ِّدرا�سات التي لها عالقة بدرا�سته ،مرتَّبة بح�سب
ت�سل�سلها الزمني ،ومن هذه ال ِّدرا�سات:
�أجرى القطي�ش وامل�ساعيد ( )2014درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة ممار�سة امل�رشفني

الرتبويني للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف البادية ال�شمالية
ال�رشقية بالأردن تبع ًا ملتغري النوع االجتماعي وامل�ؤهل العلمي واخلربة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )140معلم ًا ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية. ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية جاءت متو�سطة ،و�أكرث
املجاالت ممار�سة هو جمال القدوة احل�سنة ،و�أقلها ممار�سة جمال التعاون ،كذلك �أظهرت
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α= 0.05تعزى
ملتغريات النوع االجتماعي وامل�ؤهل العلمي واخلربة.

و�أجرت احلديد ( )2011درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة التزام معلمي الرتبية
الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية ب�أخالقيات املهنة ،من وجهة نظر مديري مدار�سهم يف
الأردن.وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )148مديراً ومديرة ،و�أظهرت نتائج ال َّدرا�سة � َّأن درجة
التزام معلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الثانوية ب�أخالقيات املهنة من وجهة نظر مديري
مدار�سهم كانت بدرجة متو�سطة.و�أظهرت �أي�ضا ً ،عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α= 0,05يف درجة التزام معلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الثانوية
ب�أخالقيات املهنة ،تعزى ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف الإدارة ،ويف كل
جمال من جماالت الأداة.ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة ل�صالح من
خربتهم � 5سنوات ف�أقل.
و�أجرى الزبون والزبون ومر�سي (ِّ )2010درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة ا�ستخدام
مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة جر�ش لأ�سلوب العالقات الإن�سانية يف الإدارة املدر�سية,
من وجهة نظر معلميهم ,وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات :اجلن�س ,وامل�ؤهل العلمي ,واخلربة
العملية ,وتكونت عينة البحث من ( )264معلم ًا ومعلمة ,اختريوا بالطريقة الع�شوائية من
املدار�س الثانوية يف حمافظة جر�ش ,وا�ستخدم الباحثني ا�ستبانة لقيا�س درجة اال�ستخدام
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تكونت من ( )33فقرة.و�أ�شارت نتائج ال ِّدرا�سة �إىل �أن درجة ا�ستخدام مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة جر�ش لأ�سلوب العالقة الإن�سانية يف الإدارة املدر�سية ،من وجهة نظر
أي�ضا ،عدم وجود فروق ذات
معلميهم ،كانت �ضمن م�ستوى اال�ستخدام املتو�سط ,و�أو�ضحتً � ،
داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة العلمية.
و�أجرى ال�سواح (ِّ )2009درا�سة هدفت �إىل تعرف مدى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية والقيم الأخالقية يف تعاملهم مع املعلمني ,ومعرفة ما �إذا كانت هناك
فروق ذات دالله �إح�صائية بني ا�ستجابات امل�رشفني الرتبويني يف طبيعة العمل احلايل،
ٌ
ويف التدري�س والإ�رشاف الرتبوي ,وكذلك امل�ؤهل العلمي والعمر ،وطور الباحث ا�ستبانة
تكونت من ( )57فقرة وزعت على حمورين :حمور العالقات الإن�سانية ,وحمور القيم
الأخالقية.وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل نتائج ،منها :موافقة امل�رشفني الرتبويني واملعلمني على
ممار�سة( :التوا�ضع والتعامل اجليد) بني الفئتني بدرجة كبرية جداً ،باعتبارها من �أ�س�س
العالقات الإن�سانية اجليدة  ,وكذلك موافقة امل�رشفني الرتبويني واملعلمني على ممار�سة
باقي العنا�رص والأ�س�س من العالقات الإن�سانية والقيم الأخالقية بدرجة كبرية ماعدا
عن�رص (املباد�أة)  ،فكانت ممار�ستها بدرجة متو�سطة ,وكذلك موافقة املعلمني بدرجة
كبرية على ممار�سة امل�رشفني (الفوقية والت�سلط ,والت�أنيب ,والتوبيخ) بدرجة كبرية،
وهي �سلبية على املمار�سة من قبل امل�رشفني نحو املعلمني.كما �أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )α= 0,05تعزى �إىل طبيعة العمل احلايل  ,واخلربة يف الإ�رشاف,
والعمر.بينما �أظهرت وجود فروق تعزى �إىل عدد �سنوات اخلربة يف التدري�س ,ل�صالح الفئة
الأكرث من � 20سنة.
و�أجرت جوليت وجريالدن (ِّ . )Juliette and Geraldine, 2009درا�سة هدفت
�إىل معرفة �أهمية تربية العالقات الإن�سانية للمعلمني املتدربني يف املدار�س االبتدائية
يف ا�سرتاليا ,وبينت �أن طلبة املدار�س االبتدائية يحتاجون للتوجيه اللفظي ,واملعرفة
املعززة حول �سن البلوغ ,وهذا ي�ساعده على النمو بنجاح ويزيد من �شعورهم بالكفاءة
والثقة ب�أنف�سهم ،كما مت ت�صميم و�سائل تعليمية متعددة الو�سائط مثل( :القر�ص امل�ضغوط)
 ,ومت تطويرها من بع�ض �أ�ساتذة اجلامعات اال�سرتالية �إىل طلبة ال�سنة الرابعة والأخرية
قبل ح�صولهم على درجة البكالوريو�س يف التعليم ,وتتعلق مبناهج تت�ضمن حمتوياتها
تربية العالقات الإن�سانية ,وذلك بتنظيم �أن�شطة تفاعلية معتمدة على طريقة�( :أندر�سون
وكراثوول)  ,وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل نتائج ،منها -:حت�سني املخرجات التعليمية بالن�سبة
للطلبة املتدربني ,وينعك�س ذلك �إيجاب ًا على طلبة املدار�س االبتدائية.
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و�أجرى ال�شلوي ( )2007درا�سة هدفت �إىل تعرف واقع ممار�سة م�رشيف العلوم
الطبيعية للعالقات الإن�سانية ،من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية
كل من امل�ؤهل العلمي ,واخلربة يف التدري�س.وطور الباحث
مبدينة الطائف ,ومعرفة �أثر ٍ
ا�ستبانة تكونت من ( )45فقرة موزعة على ( )7حماور رئي�سة ،هي :حمور القدوة احل�سنة ,
وحمور التوا�ضع ولني اجلانب ,وحمور الو�ضوح ,وحمور الت�شجيع ,وحمور التعاون  ,وحمور
ال�شورى ,وحمور العدل.وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل نتائج ،منها� -:أن حماور العالقات الإن�سانية
متار�س بدرجة مرتفعة عدا حمور التعاون بدرجة متو�سطة ,كما �أظهرت وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي على حماور العالقات الإن�سانية  ,بينما
�أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري عدد �سنوات اخلربة على حماور
العالقات الإن�سانية ,عدا حمور التعاون.
و�أجرى غبا�شنة ( )1999درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة تقدير امل�رشفني واملديرين
كل من جن�س
ملدى التزام معلمي الرتبية الفنية ب�أخالقيات مهنة التعليم ،ومعرفة �أثر ٍ
املدير ،وم�ؤهله العلمي ،و�سنوات اخلدمة و�أثر التفاعالت الثنائية بني تلك املتغريات ملدى
التزام معلمي الرتبية الفنية ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،كما �سعت ال ِّدرا�سة �إىل
تعرف �أثر املركز الوظيفي( :م�رشف ،مدير) يف درجة تقدير مدى التزام معلمي الرتبية الفنية
الرتبوي.وطور الباحث ا�ستبانة تكو َّنت من ( )55فقرة و ِّزعت
ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف
َّ
على خم�سة جماالت ،هي� :أخالقيات معلم الرتبية الفنية بالن�سبة ملادة الرتبية الفنية،
و�أخالقيات معلم الرتبية الفنية بالن�سبة �إىل الطلبة ،و�أخالقيات معلم الرتبية الفنية بالن�سبة
�إىل زمالئه املعلمني ،و�أخالقيات معلم الرتبية الفنية بالن�سبة �إىل ر�ؤ�سائه وم�س�ؤوليه،
و�أخالقيات معلم الرتبية الفنية بالن�سبة �إىل �أفراد املجتمع املحلي.وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل
نتائج ،منها :التزام معلمي الرتبية الفنية ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،من وجهة
نظر امل�رشفني على الأداة ككل ،بينما �أظهرت �ضعف ًا يف جمال �أخالقيات معلم الرتبية الفنية
بالن�سبة �إىل مادة الرتبية الفنية.كما �أظهرت التزام املعلمني ب�أخالقيات املهنة من وجهة
نظر املديرين عن الأداة ككل وعلى املجاالت الفرعية ،و�أظهرت عدم وجود �أث ٍر ملتغريات
اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة لدرجة تقدير املديرين ملدى التزام معلمي الرتبية
الفنية ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،وعدم وجود �أث ٍر �إىل للتفاعالت الثنائية فيها،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات امل�رشفني واملديرين تعزى �إىل املركز
الوظيفي على املقيا�س ككل.ووجود فروق تعزى �إىل املركز الوظيفي على املجال الأول.
و�أجرى ر�ضوان ( )1994درا�سة هدفت �إىل تعرف مدى التزام امل�رشفني الرتبويني
ب�أخالقيات مهنة التعليم ،من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني يف حمافظات ال�شمال:
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(�إربد ،وجر�ش ،وعجلون) .كما �سعت �إىل معرفة �أثر متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلدمة للمدير �أو للمعلم ،و�أثر التفاعالت الثنائية بني تلك املتغريات ،و�أثر املركز الوظيفي
يف تقدير مدى التزام امل�رشفني الرتبويني ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي.وطور الباحث
ا�ستبانة تكونت من ( )36فقرة موزعة على ثالثة جماالت ،هي :عالقة امل�رشف الرتبوي
باملعلمني واملديرين ،وعالقة امل�رشف الرتبوي باملجتمع املحلي و�أولياء الأمور ،وعالقة
امل�رشف الرتبوي باملهنة نف�سها.وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل التزام امل�رشفني ب�أخالقيات املهنة،
من وجهة نظر مديري املدار�س ،وعدم التزامهم من وجهة نظر املعلمني ،وعدم وجود فروق
بني تقديرات املعلمني ملدى التزام امل�رشفني ب�أخالقيات املهنة تعزى �إىل جن�س املعلم� ،أو
م�ؤهله العلمي� ،أو �إىل �سنوات اخلدمة على املقيا�س الكلي� ،أو على املجاالت الفرعية ،كما
�أظهرت عدم وجود فروق بني تقديرات املعلمني ملدى التزام امل�رشفني ب�أخالقيات املهنة
تعزى �إىل التفاعالت الثنائية للمتغريات( :جن�س املعلم ،وم�ؤهله العلمي ،و�سنوات خدمته)
كما �أ�شارت �إىل وجود فروق تعزى �إىل املركز الوظيفي ل�صالح املديرين.
و�أجرى عمر ( )1990درا�سة هدفت �إىل ح�رص �أخالقيات مهنة الإدارة املدر�سية ،ومدى
كل من
التزام مديري املدار�س الثانوية يف مديريتي عمان الأوىل والثانية بها ،ومعرفة �أثر ٍ
املديرية ،واجلن�س ،وامل�ؤهل الإداري ،واخلربة ،وم�ستوى الت�أهيل الأكادميي ،يف درجة االلتزام
ب�أخالقيات املهنة.وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل نتائج ،منها :التزام مديري املدار�س ب�أخالقيات
مهنة الإدارة املدر�سية ،و� ّأن ممار�سات مديري املدار�س للقيم الأخالقية املطروحة متقاربة
أثر ملتغري اخلربة ،وامل�ؤهل الإداري يف درجة ممار�سة
يف جميع جماالت ال ِّدرا�سة ،وال يوجد � ٌ
أثر ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث.وتو�صلت،
مديري املدار�س لأخالقيات املهنة ،بينما يوجد � ٌ
�أي�ضاً� ،إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى ممار�سة الأخالقيات يعزى �إىل امل�ستوى
الأكادميي بني امل�ؤهلني تربوي ًا وغري امل�ؤهلني تربوياً ،ل�صالح حملة املاج�ستري ،ووجود
فرق بني مديرتي عمان الأوىل والثانية ،وكانت النتيجة ل�صالح عمان الأوىل.
ويت�ضح من خالل عر�ض ال ِّدرا�سات ال�سابقة� ،أن �أفراد العينات قيد ال ِّدرا�سة كانوا
ملتزمني ب�أخالقيات مهنة التعليم كدرا�سة :غبا�شنة ( ، )1999ور�ضوان ( ، )1994وعمر
(. )1990كما �أ�شارت بع�ض ال ِّدرا�سات �إىل وجود �أثر �إىل املركز الوظيفي حول درجة
االلتزام بالأخالقيات كدرا�سة :ر�ضوان (. )1994يف حني �أظهرت نتائج بع�ض ال ِّدرا�سات
وجود �أثر �إىل اجلن�س ل�صالح الإناث ملدى االلتزام بالأخالقيات كدرا�سة :عمر ()1990
كل من :القطي�ش وامل�ساعيد ( ، )2014واحلديد ( ، )2011والزبون
.بينما �أظهرت درا�سة ٍ
والزبون ومر�سي ( ، )2010وغبا�شنة ( ، )1999ور�ضوان (. )1994عدم وجود �أثر ملتغري
اجلن�س ،كما �أظهرت درا�سة كل من القطي�ش وامل�ساعيد ( ، )2014وعمر ( )1990عدم
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وال�سواح ()2009
وجود �أثر �إىل اخلربة ،بينما �أظهرت درا�سة كل من (الزبون (ُّ , )2010
 ،وال�شلوي ( )2007وجود �أثر �إىل اخلربة ،و�أظهرت درا�سة كل من :القطي�ش وامل�ساعيد
( ، )2014واحلديد ( ، )2011والزبون ( )2010عدم وجود �أثر �إىل امل�ؤهل العلمي ،و�أما
درا�سة عمر ( )1990ف�أظهرت وجود �أثر ل�صالح امل�ؤهلني تربوياً.و�أفاد الباحث ،من خالل

ا�ستعرا�ض الأدب الرتبوي وال ِّدرا�سات ال�سابقة املتعلقة ب�أخالقيات املهنة ،ما ي�أتي:

 تعرف القواعد الأخالقية ملهنة الرتبية والتعليم يف الأردن.
 بناء الأداة التي طورها ،من خالل عر�ضها على متخ�ص�صني ,وا�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية واختيار العينة والإجراءات.
 واتفقت هذه ال ِّدرا�سة يف عنوانها مع درا�سة :ر�ضوان ( ، )1994ومتيز البحث
احلايل ب�أنه تناول درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي،
من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف حمافظة املفرق ،بينما تناولت درا�سة ر�ضوان مدى
التزام امل�رشفني الرتبويني ،ب�شكل عام ،ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي يف حمافظات
ال�شمال( :عجلون� ،إربد ،جر�ش) من وجهة نظر املعلمني واملديرين.ونتيجة لندرة البحوث
التي تناولت م�رشيف الريا�ضيات ،وال�سيما حمافظة املفرق يف جمال �أخالقيات مهنة
الإ�رشاف الرتبوي ،بح�سب علم الباحث ،فقد برزت احلاجة �إىل �إجراء هذه ال ِّدرا�سة.

إجراءات ِّ
الدراسة:
منهج ِّ
الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي؛ لأنه يتالءم مع طبيعة هذه ال ِّدرا�سة ,التي تهتم
بتقدير درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات �أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،من وجهة نظر
معلمي الريا�ضيات يف حمافظة املفرق.
جمتمع ِّ
الدراسة:
تكون جمتمع ال ِّدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات الذين يدر�سون مبحث الريا�ضيات
ّ
يف حمافظة املفرق للعام الدرا�سي 2014 /2013م ،والبالغ عددهم ( )669معلم ًا ومعلمة،
منهم ( )330معلم ًا و ( )332معلمة.
عينة ِّ
الدراسة:
اختريت عينة ال ِّدرا�سة بالطريقة الع�شوائية ،واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة
ال ِّدرا�سة بح�سب متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف التدري�س.
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الجدول ()1
توزيع أفراد عينة ِّ
الدراسة وفق متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في التدريس

التكرار

متغريات ال ِّدرا�سة
اجلن�س

ذكر

105

47.1

�أنثى

118

52.9

223

100.0

بكالوريو�س فما دون

157

70.4

درا�سات عليا

66

29.6

املجموع

223

100.0

�أقل من � 5سنوات

90

40.4

من � 5سنوات ف�أكرث

133

59.6

223

100.0

املجموع
امل�ؤهل العلمي

اخلربة يف التدري�س

الن�سبة

املئوية%

املجموع

أداة ِّ
الدراسة:
�أع َّد الباحث ا�ستبانة ،بناء على مراجعته للأدب الرتبوي وال ِّدرا�سات املرتبطة
باملو�ضوع كدرا�سة( :ر�ضوان ، )1994 ،و ِّدرا�سة (غبا�شنة. )1999 ،وتكو َّنت �أداة ال ِّدرا�سة
من جز�أين :ت�ضمن اجلزء الأول بيانات �شخ�صية عن اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف
التدري�س ،وت�ضمن اجلزء ال َّثاين �آراء املعلمني ،وت�ضمن هذا اجلزء ( )52فقرة موزعة على
ثالثة جماالت تتعلق ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،هي :عالقة م�رشف الريا�ضيات
مبعلمي الريا�ضيات ،وا�شتمل على ( )23فقرة ،وجمال عالقة م�رشيف الريا�ضيات باملجتمع
املحلي و�أولياء �أمور الطلبة وا�شتمل على ( )16فقرة ،وجمال عالقة م�رشف الريا�ضيات
باملهنة نف�سها وا�شتمل على ( )13فقرة.
واعتمد الباحث لتف�سري تقديرات املفحو�صني على مقيا�س ليكرت اخلما�سي:
(كبرية جداً ،وكبرية ،ومتو�سطة ،وقليلة ،وقليلة جداً)  ،ويقابلها بالأرقام على الرتتيب
(. )1 ،2 ،3 ،4 ،5

● ●دالالت �صدق الأداة:
بعد �أن �صيغت فقرات اال�ستبانة ،مت ال َّت�أكد من �صدقها ،عن طريق عر�ض اال�ستبانة
ب�صورتها الأولية ،وكان عدد فقراتها ( )47فقرة على جلنة من املحكمني ،وذلك لإبداء
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ر�أيهم فيها ,من حيث� :صدق املحتوى ،ومنا�سبة الفقرة للقيا�س يف املجال املت�ضمنة فيه،
ومدى ت�سل�سلها بني فقرات املجال الواحد ،ودقة �صياغتها اللغوية.وتكو َّنت جلنة التحكيم
من ( )4من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم املناهج والتدري�س يف اجلامعات الأردنية ،و ()6
م�رشفني تربويني من م�رشيف الريا�ضيات ،و ( )3معلمني من �أ�صحاب اخلربة يف تدري�س
الريا�ضيات ،ومت احلذف والإ�ضافة والتعديل ،بناء على مالحظاتهم� ,إذ حذفت كل فقرة
ح�صلت على موافقة �أقل من ( )8حمكمني� ،أي ما ن�سبته  ،%75و�أ�صبحت الأداة ب�صورتها
النهائية ،مت�ضمنة ( )52فقرة موزعة على ثالثة جماالت ،هي :عالقة م�رشف الريا�ضيات
مبعلمي الريا�ضيات ،وجمال عالقة م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي و�أولياء �أمور
الطلبة ،وجمال عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها.

● ●دالالت ثبات الأداة:
مت التحقق من ثبات الأداة بطريقتني ،هما� :إعطاء االختبار و�إعادته ()test- retest
يدر�سون مبحث الريا�ضيات لل�صفوف :الرابع
على عينة مكونة من ( )40معلم ًا ومعلمةّ ،
وحتى ال ّثاين ع�رش ،اختريوا من خارج عينة ال ِّدرا�سة ،بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان ،ومت
ح�ساب معامل االرتباط بني التطبيقني با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون الذي بلغ ()0.84
.والطريقة الثانية ،متت بح�ساب معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)
( ، )Cronbach alphaوبلغ معامل الثبات (. )0.93كما مت ح�ساب معامالت الثبات
على جماالت الأداة با�ستخدام الطريقتني.واجلدول ( )2يبني ذلك.
الجدول ()2
معامالت االتساق الداخلي للمجاالت الفرعية والكلي بطريقة (كرونباخ ألفا) .

معامل ثبات
االت�ساق الداخلي

معامل ثبات
الإعادة

رقم
املجال
1

عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات

0.89

0.84

2

عالقة م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي و�أولياء �أمور الطلبة

0.76

0.73

3

عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها

0.86

0.80

0.93

0.84

املجال

الأداة ككل

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامالت ثبات االت�ساق الداخلي كانت جميعها مقبولة يف
املجاالت الثالثة وعلى الأداة ككل.
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● ●�إجراءات تطبيق �أداة ال ِّدرا�سة:

من �أجل حتقيق �أهداف ال ِّدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها� ،أجرى الباحث �سل�سلة من
الإجراءات� ،شملت:
ال�سابقة التي لها عالقة مبو�ضوع ال ِّدرا�سة،
1.1االطالع على عدد من ال ِّدرا�سات َّ
واالطالع� ،أي�ضاً ،على الكتب واملراجع املتعلقة ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،ومهنة
الإ�رشاف الرتبوي.
�2.2إعداد �أداة ال ِّدرا�سة والتحقق من �صدقها ،وثباتها.
3.3حتديد جمتمع ال ِّدرا�سة وعينتها.
4.4توزيع اال�ستبانة على �أفراد ال ِّدرا�سة للإجابة عن بنودها يف بداية الف�صل الثاين
2014 /2013م.
َ 5.5جمع اال�ستبانات بال َّتعاون مع مديري املدار�س ومديراتها يف حمافظة املفرق،
وجرى تفريغ املعلومات يف جداول �أعدت لهذا الغر�ض.
�6.6إدخال البيانات يف ذاكرة احلا�سوب ،و�إجراء التحليالت الإح�صائية الالزمة.
متغريات ِّ
الدراسة:
ت�ضمنت ال ِّدرا�سة ثالثة متغريات م�ستقلة ،ومتغرياً تابعاً.

● ●�أوالً -املتغريات امل�ستقلة ،وت�شمل:
1.1اجلن�س ،وله م�ستويان :ذكر ،و�أنثى.
� -2أعلى من بكالوريو�س.
2.2امل�ؤهل العلمي ،وله م�ستويان -1 :بكالوريو�س
� -1أقل من � 5سنوات � -2أكرث من خم�س �سنوات.
3.3اخلربة ،ولها م�ستويان:
● ●ثانياً -املتغري التابع:
هو تقدير درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،كما
�ستك�شفها ا�ستجابات معلمي الريا�ضيات ومعلماتها يف املدار�س احلكومية التابعة ملحافظة
املفرق ملقيا�س التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي.
األساليب اإلحصائية:
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأولُ :ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�س�ؤال ال َّثاين
لفقرات اال�ستبانة ،بح�سب كل جمال ،ثم املجاالت جمتمعة.وللإجابة عن ُّ
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ُح�سب حتليل التباين الثالثي املتعدد :لأثر اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف التدري�س،
والتفاعل الثنائي بينها.

نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ون�صه :ما متو�سط تقديرات معلمي الريا�ضيات
لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي؟ قام

الباحث با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،لكل جمال من جماالت
ال ِّدرا�سة ولفقرات كل جمال ،مرتبة تنازلياً ،كما هو وارد يف اجلداول ذوات الأرقام،4 ،3( :
 ، )6 ،5واعتمد الباحث املحك التايل على درجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات
مهنة الإ�رشاف الرتبوي:
1.49 – 1

قليلة جداً

2.49 – 1.5

قليلة

3.49 – 2.5

متو�سطة

4.49 – 3.5

كبرية

5 – 4.5

كبرية جداً
الجدول ()3

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة ِّ
الدراسة
عن كل مجال من مجاالت ِّ
الدراسة مرتبة تنازلياً.

رقم
املجال

الرتبة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي* املعياري

املجاالت

درجة
التقدير

3

1

عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها.

3.47

0.68

متو�سطة

2

2

عالقة م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي و�أولياء �أمور الطلبة.

2.86

0.48

متو�سطة

1

3

عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات.

2.68

0.54

متو�سطة

الأداة ككل

2.94

0.47

متو�سطة

ُيظهر اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية ملجاالت ال ِّدرا�سة تراوحت بني3.37-( :
� ، )2.68إذ جاء جمال( :عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها) يف املرتبة الأوىل،
فنال متو�سطا ً ح�سابي ًا مقداره ، )3.47( :وانحراف ًا معياري ًا مقداره ، )0.68( :وجاء جمال:
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(عالقة م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي و�أولياء الأمور) يف املرتبة الثانية ،ونال
متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ، )2.86( :وانحراف ًا معياري ًا مقداره ، )0.48( :بينما جاء جمال:
(عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات) يف املرتبة الأخرية ،فنال متو�سط ًا ح�سابي ًا
مقداره ، )2.68( :وانحراف ًا معياري ًا مقداره (. )0.54ويت�ضح� ،أي�ضاً� ،أن جميع املجاالت كان
تقدير املعلمني لدرجة التزام م�رشف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي بدرجة
متو�سطة ،بح�سب املحك.كما بلغ املتو�سط احل�سابي للعالمات ككل ( ، )2.94واالنحراف
املعياري ، )0.47( :وهذه النتيجة تدل على �أن التزام م�رشف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة
الإ�رشاف الرتبوي ،من وجهة نظر معلميهم ،كانت بدرجة متو�سطة ،وهذه النتيجة ،اختلفت
مع نتيجة درا�سة (ر�ضوان� , )1994 ،إذ �أ�شارت درا�سة ر�ضوان �إىل �أن امل�رشفني الرتبويني
غري ملتزمني ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،من وجهة نظر املعلمني ،بح�سب املحك
املعتمد يف درا�سته.ويعزو الباحث ذلك �إىل قلة عدد امل�رشفني بالن�سبة �إىل عدد املعلمني،
هم امل�رشف
فاملعلم رمبا ال ُيزار �إال مر ًة واحد ًة من امل�رشف يف العام الدرا�سي ،فقد يكون ُّ
يغطي �أكرب عدد ممكن من املعلمني بزياراته ،ويف غالبية الأحيان تكون الزيارة
الرتبوي �أن
ِّ
مفاجئة ،وك� َّأن امل�رشف ما يزال ميار�س مرحلة التفتي�ش ،لذلك فالعالقة التي تربط هذا
املعلم بهذا امل�رشف هي عالقة عمل ،ويف غالبية الأحيان ،رمبا ال يكون املعلمون را�ضني
عن هذه الزيارة ،وهذه العالقة ،ب�سبب الآثار ال�سلبية التي ت�سببها الزيارة املفاجئة للمعلم،
ورمبا هذا ما جعل املعلمني يق ِّدرون مدى التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة
الإ�رشاف الرتبوي �أقل من امل�ستوى املطلوب.

● ●�أوالً -نتائج فقرات جمال عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لفقرات مجال عالقة مشرف الرياضيات بالمهنة نفسها،
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

رقم
الفقرة

الرتبة

الفقرة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

50

1

يكرث من عمل الأبحاث الرتبوية.

3.70

1.00

51

2

يلتزم بق�سم املهنة.

3.70

0.99

52

3

يحر�ص على الإملام بفل�سفة الرتبية والتعليم يف الأردن.

3.62

1.03

49

4

يهتم بتنمية روح التعاون بني كافة العاملني يف جمال املهنة.

3.56

1.09

40

5

يقوم بالأعمال الإ�رشافية املوكلة �إليه بكل �أمانة.

3.47

1.09
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

48

6

يناق�ش املعلم يف وقت فراغه وال يطلب منه الت�أخر عن ح�صته.

3.45

1.09

42

7

يعتز مبهنته ويع ّدها من املهن ال�سامية.

3.43

1.09

41

8

يعمل على متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات الواردة �إىل املدر�سة بكل دقة.

3.41

1.13

47

9

ينمي نف�سه مهني ًا بالإطالع على ما ي�ستجد يف ميدان عمله.

3.41

1.16

43

10

يحافظ على �أ�رسار مهنته.

3.37

1.14

44

11

يحر�ص على الظهور مبظهر القدوة احل�سنة �أمام من لهم عالقة مبهنته.

3.35

1.22

46

12

يق�ضي كل وقته باملناق�شة يف �أمور العمل عند زيارته للمدر�سة.

3.34

1.23

45

13

يبذل ق�صارى جهده لتحقيق الأهداف املر�سومة له بكل �إخال�ص.

3.32

1.20

يت�ضح من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة ال ِّدرا�سة عن بنود
املجال الثالث( :عالقة م�رشف الريا�ضيات باملهنة نف�سها) تراوحت ما بني ()3.70-3.32
� ،إذ جاءت الفقرتان( :يكرث من عمل الأبحاث الرتبوية)  ،و (يلتزم بق�سم املهنة) يف املرتبة
الأوىل ،ونالتا متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ، )3.70( :كما جاءت الفقرة( :يحر�ص على الإملام
بفل�سفة الرتبية والتعليم يف الأردن) يف املرتبة الثالثة ،ونالت متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره:
( ، )3.62كما جاءت الفقرة( :يهتم بتنمية روح التعاون بني العاملني كافة يف جمال
املهنة) يف املرتبة الرابعة ،ونالت متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره )3.56( :ويت�ضح من اجلدول،
�أي�ضاًَّ � ،أن هذه الفقرات الأربعة �أظهرت � َّأن التزام م�رشيف الريا�ضيات مبعايري �أخالقيات
مهنة الإ�رشاف الرتبوي كان بدرجة كبرية ،وهذه النتيجة ا َّتفقت مع الأدبيات التي �أ�شارت
ال�سمات الواجب توافرها يف امل�رشف الرتبوي ،ومنها� :أن يكون ح�سن ال�سمعة ،منذ عهده
�إىل ِّ
بالتدري�س ،و�أن يعمل بروح الفريق مع املعلمني ،وملم بفل�سفة الرتبية والتعليم (عبد الهادي،
. )33 ,2006
بينما باقي الفقرات ( )47,46,45,44,43,42,41,40,48كان االلتزام بدرجة
متو�سطة ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ، )3.44-3.32( :فجاءت الفقرة( :يبذل
ق�صارى جهده لتحقيق الأهداف املر�سومة له بكل �إخال�ص) يف املرتبة الأخرية ،ونالت
متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ( ، )3.32ويعزو الباحث ذلك �إىل �رشوط اختيار امل�رشفني
الرتبويني ،التي جتيز االكتفاء مب�ؤهل تربوي ال تقل مدة ال ِّدرا�سة فيه عن �سنة درا�سية واحدة
بعد الدرجة اجلامعية الأوىل ،وبخربة ال تقل عن ع�رش �سنوات ،ويعتقد الباحث� ،أي�ضاً� ،أن
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هناك غياب ًا للهوية املهنية للم�رشف ،وهذا يعني عدم االعرتاف بالأ�رشاف الرتبوي كمهنة
مثل غريها من املهن ،وعدم وجود و�صف وا�ضح خل�صائ�ص امل�رشف الرتبوي و�أنواع
ال�سلطة التي ميلكها لكون مدير املدر�سة م�رشف ًا تربوي ًا مقيماً ،وبالتايل ال حاجة �أ�ص ًال
لوجود امل�رشف الرتبوي (ال�سعود. )2007 ،

● ●ثانياً -نتائج فقرات جمال عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لفقرات مجال عالقة مشرف الرياضيات بمعلمي الرياضيات،
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

رقم
الفقرة

الرتبة

الفقرة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

10

1

ي�شاور معلمي الريا�ضيات يف القرارات التي تتعلق بهم.

2.82

1.08

13

2

يفر�ض ر�أيه يف حل امل�شكالت.

2.80

0.97

18

3

يفي بالوعود التي يقطعها على نف�سه ملعلمي الريا�ضيات.

2.80

0.97

4

4

يكتب تقارير عن معلمي الريا�ضيات مالئمة للجهد الذي يبذلونه دون
حماباة.

2.79

0.93

19

5

يلتزم باملواعيد التي يقطعها على نف�سه ملعلمي الريا�ضيات.

2.77

0.98

16

6

ي�شعر معلمي الريا�ضيات بح�سن تقديره للأمور حني زيارته للمدر�سة.

2.75

0.95

17

7

يتعامل مع معلمي الريا�ضيات بعدالة.

2.74

0.99

6

8

ير�شد املق�رص من معلمي الريا�ضيات من �أجل �ضمان جناح العملية
الرتبوية.

2.71

0.99

7

9

يطلع معلمي الريا�ضيات على القوانني والأنظمة والتعليمات.

2.71

1.03

15

10

يعمل مع معلمي الريا�ضيات على االرتقاء مبهنة الإ�رشاف الرتبوي.

2.71

1.07

8

11

2.70

1.08

9

12

2.70

0.97

14

13

2.70

1.04

23

14

يتعامل مع معلمي الريا�ضيات بكل احرتام وتقدير.

2.70

1.09

5

15

ي�شجع املجتهد من معلمي الريا�ضيات وميدحه �أمام الآخرين.

2.67

0.95

يعمل على زيادة انتماء معلمي الريا�ضيات ملهنتهم و�إبراز �أهميتها
وقدا�ستها.
يحافظ على خ�صو�صيات معلمي الريا�ضيات و�أ�رسارهم يف املدار�س
الأخرى التي يطلع عليها بحكم وظيفته.
ال يعتمد يف تقديره للمعلمني على مدى موافقة وجهات نظرهم لوجهة
نظره.
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3

16

ي�ستبعد �أثر العالقات ال�شخ�صية مع معلمي الريا�ضيات عند �إ�صدار القرارات
املتعلقة بهم.

2.65

0.81

20

17

يظهر ملعلمي الريا�ضيات ب�أنه قادر على م�ساعدتهم يف �أي وقت.

2.65

0.99

21

18

ي�ساعد معلمي الريا�ضيات على تو�سيع �آفاق املعرفة لديهم وي�شجعهم على
متابعة ما ي�ستجد يف جمال تخ�ص�صهم.

2.62

1.01

12

19

يتقبل وجهة نظر معلمي الريا�ضيات و�إن كانت خمالفة لوجهة نظره.

2.61

1.04

11

20

ي�شارك معلمي الريا�ضيات يف حل امل�شكالت التعليمية التي تواجههم
بطريقة دميقراطية.

2.58

1.03

1

21

يحرتم م�شاعر معلمي الريا�ضيات ويراعيها يف كل الظروف والأحوال.

2.54

0.84

2

22

ي�شارك معلمي الريا�ضيات منا�سباتهم الإن�سانية.

2.50

0.81

22

23

يتعامل مع معلمي الريا�ضيات ب�صدق و�أمانة.

2.48

0.97

ت�ضح من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية لإجابة �أفراد عينة ال ِّدرا�سة عن بنود
املجال الأول( :عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات) تراوحت بني (2.82-
 ، )2.48واالنحرافات املعيارية بني ( ، )1.08-0.79ويت�ضح من اجلدول �أن جميع الفقرات
كان التزام م�رشيف الريا�ضيات مبعايري �أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي بدرجة متو�سطة.
فجاءت الفقرة( :ي�شاور معلمي الريا�ضيات على القرارات التي تتعلق بهم) يف املرتبة الأوىل،
مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ، )2.82بينما جاءت الفقرتان( :يفر�ض ر�أيه يف حل امل�شكالت)
 ،و (يفي بالوعود التي يقطعها على نف�سه ملعلمي الريا�ضيات) يف املرتبة الثانية ،ونالتا
متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ( ، )2.80كما جاءت الفقرة( :يكتب تقارير عن معلمي الريا�ضيات
مالئمة للجهد الذي يبذلونه دون حماباة) يف املرتبة الرابعة ،مبتو�سط ح�سابي مقداره
(. )2.79وا َّتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (الغبا�شنة ، )1999 ،ويعزو الباحث ذلك
�إىل ما يتميز به جمتمعنا العربي الإ�سالمي من االلتزام بالقيم والأعراف واحرتام الآخرين،
وما ت�ؤكده �أخالقيات مهنة التعليم يف م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية.ويعزى �إىل الأ�سلوب الدميقراطي
الذي ميار�س داخل امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،الأ�سلوب القائم على احرتام الر�أي والر�أي الآخر،
ومن منطلق � َّأن اجلميع مت�ساوون يف الواجبات واحلقوق �أمام القانون ،ومعرفة اجلميع
ما لهم وما عليهم ،الأمر الذي يعمل على جعل العالقة بني امل�رشف واملعلم تقوم على
ال�سمات التي
الثقة واالحرتام املتبادلني ،وهذا يتفق� ،أي�ضاً ،مع الأدبيات التي �أ�شارت �إىل ِّ
يجب �أن تتوافر يف امل�رشف الرتبوي ،ومنها �أن يكون ملم ًا بعلم النف�س االجتماعي ،وظروف
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احلياة لكل معلم (عبد الهادي. )2006 ،كما �أظهرت �أن التزام م�رشيف الريا�ضيات يف جمال:
(عالقة م�رشف الريا�ضيات مبعلمي الريا�ضيات) مبعايري �أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي
كان بدرجة متو�سطة.

● ●ثالثاً -نتائج فقرات جمال عالقة م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي
و�أولياء �أمور الطلبة:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة ِّ
الدراسة
عن فقرات مجال عالقة مشرف الرياضيات بالمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة ،مرتبة تنازلياً.

رقم
الفقرة

الرتبة

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

38

1

يلج�أ �إىل �أ�سلوب احلوار يف االجتماعات العامة التي يح�رضها �أولياء الأمور.

3.45

1.17

37

2

يح�رض يف الوقت املحدد للم�شاركة يف االحتفاالت واملهرجانات الوطنية
والدينية التي يقيمها املجتمع املحلي.

3.44

1.17

39

3

ي�سعى �إىل حتقيق �أهداف املجتمع بكل �إخال�ص.

3.43

1.12

36

4

يطلع �أولياء الأمور على ما ي�ستجد من تعليمات تربوية.

3.42

1.20

24

5

يعمل على تنفيذ التعاميم الر�سمية التي تهم املجتمع املحلي.

2.79

1.09

30

6

يظهر لأولياء الأمور �أنه يتمتع بكفاية اجتماعية.

2.71

0.95

32

7

يركز على �رضورة التعاون بني املدر�سة والبيئة املحلية يف كافة املجاالت.

2.69

0.96

28

8

يحافظ على �أ�رسار الطلبة املدر�سية.

2.68

1.05

31

9

ي�ساعد يف العمل التطوعي مع املجتمع املحلي من �أجل الطلبة.

2.68

0.90

34

10

يربز اجلوانب امل�رشقة يف العملية الرتبوية لأفراد املجتمع املحلي.

2.68

0.98

33

11

يلفت انتباه امل�س�ؤولني �إىل املدار�س التي هي بحاجة �إىل اهتمام.

2.67

0.93

35

12

يحافظ على عالقات الود مع �أولياء الأمور.

2.67

0.97

29

13

يحر�ص على الت�شاور مع املهتمني من �أفراد املجتمع املحلى يف الأمور
التي تخدم العملية الرتبوية.

2.65

0.99

25

14

يظهر مبظهر و�سلوك �أمام �أولياء الأمور يدل على اعتزازه مبهنته.

2.64

1.05

26

15

يظهر مبظهر يدل على احرتامه ملهنته.

2.63

1.04

27

16

ينفذ ما يلتزم به �أمام �أولياء الأمور يف االجتماعات الر�سمية العامة.

2.55

1.03
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ُيظ ِهر اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة ال ِّدرا�سة عن بنود
املجال الثاين( :عالقة م�رشف الريا�ضيات باملجتمع املحلي و�أولياء �أمور الطلبة) ،
مرتبة تنازلي ًا تراوحت بني (�. )3.45-2.55إذ جاءت الفقرة( :يلج�أ �إىل �أ�سلوب احلوار
يف االجتماعات العامة التي يح�رضها �أولياء الأمور) يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ، )3.45بينما جاءت الفقرة( :يح�رض يف الوقت املحدد للم�شاركة يف االحتفاالت
واملهرجانات الوطنية والدينية التي يقيمها املجتمع املحلي) يف املرتبة الثانية ،ونالت
متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ( ، )3.44وجاءت الفقرة( :ي�سعى �إىل حتقيق �أهداف املجتمع
بكل �إخال�ص) يف املرتبة الثالثة ،ونالت متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره ( ، )3.43بينما جاءت
الفقرة( :ينفذ ما يلتزم به �أمام �أولياء الأمور يف االجتماعات الر�سمية العامة) يف املرتبة
الأخرية ،ونالت متو�سط ًا ح�سابي ًا مقداره (. )2.55ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن لقاءه ب�أولياء
كثري ،لكون امل�رشف �أ�صبح م�رشف ًا مقيم ًا يف املدر�سة ويتعامل مع �أولياء الأمور
الأمور ٌ
ب�شكل مبا�رش ومع املجتمع املحلي ،وي�شاركهم االجتماعات واالحتفاالت وكل ما يتعلق
باملجتمع واملدر�سة ،ويت�ضح من اجلدول� ،أي�ضاً� ،أن التزام م�رشيف الريا�ضيات مبعايري
�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،يف جميع فقرات هذا املجال ،كان متو�سطاً.
◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ون�صه :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية

( )α =0.05بني متو�سطات تقديرات معلمي الريا�ضيات لدرجة التزام
م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،وفقاً ملتغريات:
(اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و اخلربة يف التدري�س والتفاعل بينها)؟ ا�ستخدم
الباحث املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،تبع ًا ملتغريات اجلن�س ,وامل�ؤهل
العلمي واخلربة يف التدري�س ,كما هو وارد يف اجلدول (. )7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغيرات:
(الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة في التدريس) .

اخلربه
املجال

اجلن�س

عالقة م�رشف
الريا�ضيات
مبعلمي
الريا�ضيات

ذكر

امل�ؤهل العلمي

�أقل من � 5سنوات

الكلي

من � 5سنوات ف�أكرث

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
بكالوريو�س فما دون

3.14

0.77

2.63

0.47

2.77

0.60

درا�سات عليا

2.77

0.86

2.54

0.61

2.62

0.70

الكلي

2.99

0.81

2.60

0.51

2.72

0.64
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اخلربه
املجال

اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

�أقل من � 5سنوات

الكلي

من � 5سنوات ف�أكرث

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

عالقة م�رشف
الريا�ضيات
مبعلمي
الريا�ضيات

�أنثى

الكلي

ذكر
عالقة م�رشف
الريا�ضيات
باملجتمع
املحلي
و�أولياء امور
الطلبة

�أنثى

الكلي

عالقة م�رشف
الريا�ضيات
باملهنة
نف�سها

ذكر

�أنثى

بكالوريو�س فما دون

2.82

0.54

2.54

0.33

2.69

0.48

درا�سات عليا

2.56

0.25

2.52

0.27

2.54

0.26

الكلي

2.77

0.50

2.53

0.31

2.65

0.43

بكالوريو�س فما دون

2.91

0.62

2.59

0.42

2.72

0.54

درا�سات عليا

2.67

0.63

2.53

0.48

2.58

0.54

الكلي

2.85

0.63

2.57

0.44

2.68

0.54

بكالوريو�س فما دون

3.13

0.59

2.87

0.48

2.94

0.52

درا�سات عليا

2.96

0.62

2.71

0.58

2.80

0.60

الكلي

3.06

0.60

2.82

0.52

2.89

0.55

بكالوريو�س فما دون

2.97

0.43

2.76

0.38

2.87

0.41

درا�سات عليا

2.70

0.43

2.73

0.41

2.72

0.41

الكلي

2.92

0.44

2.75

0.38

2.83

0.42

بكالوريو�س فما دون

3.02

0.48

2.82

0.44

2.90

0.46

درا�سات عليا

2.83

0.54

2.72

0.50

2.86

0.52

الكلي

2.97

0.50

2.79

0.46

2.86

0.48

بكالوريو�س فما دون

3.68

0.57

3.54

0.68

3.58

0.65

درا�سات عليا

3.44

0.94

3.01

0.77

3.16

0.85

الكلي

3.59

0.73

3.38

0.75

3.44

0.75

بكالوريو�س فما دون

3.61

0.52

3.36

0.71

3.49

0.62

درا�سات عليا

3.44

0.68

3.58

0.57

3.53

0.61

الكلي

3.57

0.56

3.43

0.67

3.50

0.62
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اخلربه
املجال

امل�ؤهل العلمي

اجلن�س

�أقل من � 5سنوات

الكلي

من � 5سنوات ف�أكرث

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
عالقة م�رشف
الريا�ضيات
الكلي
باملهنة
نف�سها

بكالوريو�س فما دون

3.63

0.53

3.46

0.69

3.53

0.64

درا�سات عليا

3.44

0.80

3.27

0.74

3.33

0.76

الكلي

3.58

0.62

3.40

0.71

3.47

0.68

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )7إىل وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات �إجابة
�أفراد عينة ال ِّدرا�سة ،وفق ًا ملتغريات( :اجلن�س ,وامل�ؤهل العلمي ,واخلربة يف التدري�س) على
جماالت ال ِّدرا�سة.وللك�شف عن داللة هذه الفروق ،اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد لأثر
املتغريات يف املجاالت ،كما هو وارد يف اجلدول (. )8
الجدول ()8
تحليل التباين الثالثي ألثر( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،و الخبرة في التدريس) والتفاعل الثنائي بينها

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

0.339

1

0.339

1.619

0.205

امل�ؤهل العلمي

1.238

1

1.238

5.909

*0.016

عدد �سنوات اخلربة

1.896

1

1.896

9.048

*0.003

اجلن�س×امل�ؤهل العلمي

0.214

1

0.214

1.022

0.313

اجلن�س×عدد �سنوات اخلربة

0.407

1

0.407

1.941

0.165

امل�ؤهل العلمي×عدد �سنوات اخلربة

0.288

1

0.288

1.374

0.243

اجلن�س×امل�ؤهل العلمي×عدد �سنوات اخلربة

0.132

1

0.132

0.632

0.427

اخلط�أ

45.044
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0.210

49.557
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م�صدر التباين

املجموع

يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α =0.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات
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مهنة الأ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة�.أما فيما يتعلق
مبتغري اجلن�س ،ف�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى داللة
( )α =0.05تعزى ملتغري اجلن�س يف متو�سطات تقديرات املعلمني لدرجة التزام م�رشيف
الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الأ�رشاف الرتبوي ،واتفقت هذه ال ِّدرا�سة مع ِّدرا�سة القطي�ش
وامل�ساعيد ( ، )2014واحلديد ( ، )2011والزبون والزبون ومر�سي ( ، )2010وغبا�شنه
( ، )1999واختلفت مع درا�سة عمر ( )1990حيث �أظهرت وجود �أثر ملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث.ويعزو الباحث ذلك �إىل كون امل�رشفني الرتبويني يتعاملون مع املعلمني واملعلمات
بنف�س املعايري الإ�رشافية كفئة م�ستهدفة واحدة ،بغ�ض النظر عن اجلن�س.
�أما فيما يتعلق مبتغري امل�ؤهل العلمي ،ف�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية على م�ستوى داللة ( ، )α =0.05تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي( :بكالوريو�س فما
دون) يف تقديرات املعلمني لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الأ�رشاف
الرتبوي ل�صالح متو�سط تقديرات ذوي م�ؤهل بكالوريو�س فما دون ،حيث اتفقت مع درا�سة
ال�شلوي ( ، )2007بينما اختلفت مع درا�سة القطي�ش وامل�ساعيد ( ، )2014واحلديد ()2011
 ،والزبون والزبون ومر�سي ( ، )2010وغبا�شنه (. )1999ويعزو الباحث ذلك �إىل نظرة
امل�رشفني الرتبويني �إىل املعلمني ح�سب م�ؤهالتهم العلمية فوق البكالوريو�س �أو دون
البكالوريو�س من ناحية الكفاءة العلمية ،بالإ�ضافة �إىل �أن الأخالق حني ترتجم �إىل �سلوك
ي�ستطيع �أن يقيمها كل �إن�سان ،من خالل ما هو متعارف عليه بني �أفراد املجتمع واملنبثق
عن فل�سفة هذا املجتمع ،وكذلك املعتقد الفكري والديني ال�سائد بني �أفراده.ولذا فال حاجة
�أن يحمل الإن�سان م�ؤه ًال �أكادميي ًا عالي ًا حتى ي�ستطيع �أن ي�صدر حكم ًا على درجة التزام
الفرد بالأخالق.
�أما عن متغري عدد �سنوات اخلربة ( �أقل من � 5سنوات)  ،ف�أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى داللة ( )α =0.05تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف
تقديرات املعلمني لدرجة التزام م�رشيف الريا�ضيات ب�أخالقيات مهنة الأ�رشاف الرتبوي
ل�صالح متو�سط تقديرات ذوي اخلربة الأقل من � 5سنوات ،واتفقت هذه ال ِّدرا�سة مع درا�سة
احلديد ( ، )2011و�سواح ( ، )2009وال�شلوي ( ، )2007واختلفت مع :درا�سة القطي�ش
وامل�ساعيد ( ، )2014وغبا�شنه ( ، )1999والزبون والزبون ومر�سي ( ، )2010ويعزو
الباحث ذلك �إىل احلرج الذي يقع فيه املعلم ذي اخلربة �أقل من خم�س �سنوات ،عك�س املعلم
�صاحب اخلربة واخلدمة الطويلة.بالإ�ضافة �إىل �أن املعلم يف بداية م�سريته التعليمية يعمل
بكل همة ون�شاط لإثبات �شخ�صيته يف هذا املجال ،وي�سعى �إىل �إقامة عالقة ت�شاركية �أخوية
تقوم على املحبة واملودة واالحرتام املتبادل مع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
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�أما عن التفاعل بني متغريات ال ِّدرا�سة ،ف�أظهرت النتائج عدم وجود عالقة تفاعلية
بني متغريي امل�ؤهل مع اخلربة ،وكانت ل�صالح (بكالوريو�س فما دون)  ،و�سنوات اخلربة
(�أقل من � 5سنوات) واتفقت هذه ال ِّدرا�سة مع درا�سة غبا�شنه ( ، )1999ور�ضوان ()1994
 ،ويعزو الباحث ذلك �إىل كون املعلم حديث التخرج من اجلامعة ،وما زال يتذكر املهارات
املعرفية والإبداعية والدافعية العالية نحو العطاء والعمل.بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن معلمي
وم�رشيف الريا�ضيات تربطهم عالقة وثيقة مع بع�ضهم قائمة على االحرتام والتقدير� ،إذ
� ّإن هذه العالقات مل تكن جراء اللقاءات الفردية �أو الزيارات الإ�رشافية ،و�إمنا تتعداها �إىل
اللقاءات واالجتماعات امل�ستمرة.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها هذه ال ِّدرا�سة ،يو�صي الباحث بالآتي:
1.1العمل على �إثراء الربامج املعدة لت�أهيل امل�رشفني واملعلمني ،وتدريبهم ،بحيث

ت�شمل القواعد الأخالقية ملهنة الإ�رشاف الرتبوي.
�2.2إقامة الندوات ،واملحا�رضات ،واحللقات وور�ش العمل ،من قبل امل�س�ؤولني عن
عمليات التدريب يف مراكز الإ�رشاف الرتبوي حول �أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،من
حيث املعرفة واملمار�سة.
3.3و�ضع ميثاق �أخالقي ُيع ّد د�ستوراً للعاملني يف حقل الرتبية والتعليم.
4.4ميكن �إجراء درا�سات مماثلة لل ِّدرا�سة احلالية ،من خالل تناول جمتمعات �أخرى،
وعينات �أكرث ،وتناول متغريات �أخرى.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1ابن القيم ،حممد بن �أبي بكر (742هـ)  .التبيان يف �أق�سام القر�آن ،مكتبة الريا�ض
احلديثة.
2 .2ابن منظور ،جمال الدين (بدون تاريخ)  .ل�سان العرب ،دار املعارف ،القاهرة.
�3 .3إ�سماعيل ،حممد �صبحي �أحمد (� . )2000أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ومدى
التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية يف جامعات �أردنية من وجهة نظر
الطلبة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اربد ،جامعة الريموك.
4 .4باداود� ،سحر �سعيد ( . )2008واقع ممار�سة امل�رشفات الرتبويات للإ�رشاف الإبداعي
من وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
5 .5بلقي�س� ،أحمد (� . )1986أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي ،م�ضمونها وميادينها
وانعكا�ساتها على �شخ�صية املعلم وعمله .ورقة عمل غري من�شورة ،دائرة الرتبية
والتعليم ،وكالة الغوث.
6 .6التل� ،سعيد ( . )2000الإ�رشاف الرتبوي ،ط ،1دار امل�سرية للن�رش والتوزيع .عمان.
7 .7احلديد ،نوف عارف ( . )2011درجة التزام معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الثانوية ب�أخالقيات املهنة من وجهة نظر مديري مدار�سهم يف الأردن ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية العلوم الرتبوية والنف�سية ،جامعة عمان العربية ،عمان ،الأردن.
8 .8احلراجي ،علي بن نا�رص (� . )2011أخالقيات املهنة ،جملة ر�سالة الرتبية، )32( ،
.11– 9
9 .9اخلليل ،خالد �سليم ( . )2002تقدير معلمي املرحلة الأ�سا�سية الدنيا لدرجة التزامهم
ب�أخالقيات مهنة الإ�رشاف الرتبوي �أثر بع�ض املتغريات االقت�صادية واالجتماعية يف
ذلك ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك.
1010ر�ضوان� ،أحمد حممود (� . )1994أخالقيات مهنة التعليم ومدى التزام امل�رشفني
الرتبويني بها من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني يف حمافظات ال�شمال ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
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1111الزبون� ,سليم والزبون ,حممد ومو�سى� ,سليمان ( . )2010درجة ا�ستخدام مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة جر�ش لأ�سلوب العالقات الإن�سانية يف الإدارة املدر�سية
من وجهة نظر معلميهم ,جملة جامعة دم�شق للعلوم الرتبوية والنف�سية, )3( 26 ,
693-657
1212ال�سعود ،راتب ( . )2007الإ�رشاف الرتبوي ومفهومه ونظرياته ،و�أ�ساليبه ،ط،1
عمان ،طارق للخدمات املكتبية.
�1313سلوم ،طاهر عبد الكرمي ،وجمل حممد جهاد ( . )2009الرتبية الأخالقية ،القيم
مناهجها وطرائق تدري�سها ،دار الكتاب اجلامعي ،العني ،الإمارات العربية املتحدة.
ال�سواح ,من�صور عبداهلل ( . )2009مدى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات
ّ 1414
الإن�سانية والقيم الأخالقية يف تعاملهم مع املعلمني ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة,
كلية الرتبية ,جامعة �أم القرى ,ال�سعودية.
1515ال�شلوي ,مرزوق بريكان ( . )2007واقع ممار�سة م�رشيف العلوم الطبيعية للعالقات
الإن�سانية ،من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية يف الطائف ,ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة  ,كلية الرتبية  ,جامعة �أم القرى  ,ال�سعودية.
1616ال�شيخلي ،عبد القادر (� . )2000أخالقيات الأ�ستاذ اجلامعي وقائع م�ؤمتر
التعليم العايل يف الأردن بني الواقع والطموح .ط ،1الأردن ،جامعة الزرقاء الأهلية،
�ص .517-507
1717الطويل ،هاين عبد الرحمن ( . )2006الإدارة بالإميان� ،أبدال يف �إدارة النظم
الرتبوية وقيادتها ،ط ،1اجلامعة الأردنية.
1818عبد الهادي ،جودت عزت ( . )2006الإ�رشاف الرتبوي ،مفاهيمه و�أ�ساليبه ،ط،1
عمان ،دار الثقافة للن�رش والتوزيع.
1919عمر ،جمال عبد املح�سن (� . )1990أخالقيات مهنة الإدارة املدر�سية يف الأردن
ومدى التزام مديري املدار�س الثانوية بها ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
الأردنية ،عمان ،الأردن.
2020العمرو ،عبداهلل بن حممد ( . )2006الأخالق بني املدر�ستني ال�سلفية والفل�سفية،
ر�سالة دكتوراه ،مطبوعة الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
2121غبا�شنة ،خالد علي ( . )1999مدى التزام معلمي الرتبية الفنية ب�أخالقيات مهنة
التعليم ،من وجهة نظر م�رشفيهم ومديريهم ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
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الريموك� ،إربد ،الأردن.
2222غو�شة ,زكي راتب (� . )1983أخالقيات الوظيفة يف الإدارة العامة ,ط ,1عمان ,
مطبعة التوفيق.
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