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ملخص: 
هدفت هذه �لدِّر��سة �إىل معرفة درجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات يف حمافظة �ملفرق 
باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، من وجهة نظر معلميهم، كما �سعت �إىل معرفة �أثر كٍل من 
متغري�ت: )�جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف �لتدري�س( و�أثر �لتفاعالت �لثنائية بني تلك 
�ملتغري�ت يف تقدير درجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي.

معلمة   )118( و  معلًما،   )105( منهم  ومعلمة،  معلمًا   )223( من  �لدِّر��سة  عينة  وتكونت 
يدر�سون �لريا�سيات يف �ملد�ر�س �حلكومية يف حمافظة �ملفرق يف �لأردن.ولتحقيق �أهد�ف 
من  �لتحقق  وبعد  فقرة،   )52( من  تكون  �لذي  �ملهنة  �أخالقيات  مقيا�س  �ُ�ستخدم  �لدِّر��سة 
دللت �سدقه وثباته.�أظهرت نتائج �لدِّر��سة �أن جمال عالقة م�رسف �لريا�سيات باملهنة 
، كما جاء جمال عالقة   )3.47( �لأوىل، مبتو�سط ح�سابي مقد�ره  �ملرتبة  نف�سها جاء يف 
مبتو�سط  �لثانية،  �ملرتبة  يف  �لطلبة  �أمور  و�أولياء  �ملحلي  باملجتمع  �لريا�سيات  م�رسف 
ح�سابي مقد�ره )2.86( ، بينما جاء جمال عالقة م�رسف �لريا�سيات مبعلمي �لريا�سيات 
�لتز�م  درجة  كانت  وبذلك   ،  )2.68( مقد�ره  ح�سابيًا  متو�سطًا  ونال  �لثالثة،  �ملرتبة  يف 
بدرجة  �ملعلمني  نظر  وجهة  من  �لرتبوي  �لإ�رس�ف  مهنة  باأخالقيات  �لريا�سيات  م�رسيف 
تقدير متو�سطة.و�أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف تقدير�ت �ملعلمني 
لدرجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي تعزى ملتغري �جلن�س.
�سنو�ت �خلربة  �لبكالوريو�س، وملتغري  ل�سالح  �لعلمي  �ملوؤهل  تعزى ملتغري  فروق  ووجود 
ل�سالح )5 �سنو�ت فما دون( ، وعدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا تعزى للتفاعالت �لثنائية 
بني متغريي �جلن�س و�ملوؤهل �لعلمي، وكانت ل�سالح �لذكور من ذوي �خلربة )5 �سنو�ت فما 
دون( .وقد خل�ست �لدِّر��سة �إىل عدد من �لتو�سيات، منها: �لعمل على �إثر�ء �لرب�مج �ملعدة 

لتاأهيل �مل�رسفني و�ملعلمني وتدريبهم، بحيث ت�سمل على �لقو�عد �لأخالقية ملهنة �لتعليم.
الكلمات املفتاحية: �أخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، م�رسيف �لريا�سيات، معلمي 

�لريا�سيات.



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

189

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: 
توؤدي �لأخالق دور�ً مهمًا يف حياة �ل�سعوب، على �ختالف �أجنا�سها، و�أماكن وجودها، 
و�لفل�سفات �لتي تتبناها، وينعك�س �أثر هذه �لأخالق على �سلوك �لأفر�د، بحيث ي�سبح �سلوكهم 
مت�سفًا بالثبات، و�لتما�سك، و�لتو�فق.وعندئذ ت�سكل �لأخالق �أحد مظاهر �ل�سبط �لجتماعي 
عند �لأفر�د، وت�سكل د�فعًا وحمركًا للفرد لكي ي�سمو �إىل غايته، وحترره من غر�ئزه، و�سهو�ته 
على  ت�ساعدهم  �أنها  كما  �إىل جمتمعهم،  بالنتماء  �إح�سا�سهم  �لأفر�د  عند  وتعمق  و�أهو�ئه، 

�لتكيف مع و�قع �ملجتمع �لذي يعي�سون فيه.
�لإ�سالم  علماء  فاهتم  �لأخالق،  فيه  ت�سود  جمتمع  �إقامة  بهدف  �لإ�سالم  وجاء 
قو�عد  عن  �حلديث  �إىل  �هتمامهم  توجه  بالآد�ب  خا�سة  موؤلفات  فاأفردو�  بالأخالق، 
�ل�سلوك، و�أنو�ع �لف�سائل �لتي يجب مر�عاتها و�لهتمام بها، وهو ما يعرف بالأخالق 

.  )2006 )�لعمرو،  �لعملية 
�إذ  ومهنها،  ووظائفها  وموؤ�س�ساتها  �ملجتمعات  حلياة  مهمًا  منطلقًا  �لأخالق  وتعد 
ت�ستند كل مهنة �إىل �أخالقيات تنظم �ل�سلوك �لعام لأع�ساء �ملهنة مع بع�سهم بع�سًا �سمن 
تلك �ملهنة ومع غريهم من �لعاملني يف جمالت �ملهن �لأخرى، وتن�سجم مع قيم �ملجتمع.
مهنة  تخلو  ل  �إذ  �لو�حد،  �ملجتمع  يف  �ملختلفة  �ملهن  بني  م�سرتكًا  قا�سمًا  �لأخالق  وتعد 
من �ل�سو�بط �لأخالقية �لتي حتكم ت�رسفات �أفر�دها، لأنَّ �لأخالق تتاأثر بالإطار �لفكري، 

و�مل�ستوى �حل�ساري �لذي يقي�سه �ملجتمع )�سلوم، وجمل، 2009، �س341( .
ويف �ملجتمعات �لإ�سالمية تكون �أعمال �لفرد فا�سلة مبقد�ر �لتز�مه باأو�مر �هلل �سبحانه 
وتعاىل، و�لبتعاد عن �لأمور �لتي نهى �هلل عنها.�أما يف �ملجتمعات غري �لإ�سالمية، فمعيار 
�للتز�م عندهم خمتلٌف متامًا، �إذ يكون �لإن�سان ملتزمًا عندهم مبقد�ر �لتز�مه بالتعليمات 
تلك  يف  بها  �ملعمول  و�للو�ئح  و�لأنظمة،  �لقو�نني  عليها  ن�ست  �لتي  �لأخالقية  و�ملبادئ 

�ملجتمعات )�لطويل، 2006( .
ويتميز كل تخ�س�س بالأخالق �لتي تتفق وطبيعته، وهي م�ستمده من عموم �لأخالق 
�لإن�سانية، وتت�سم بخ�سائ�س تعرب عن طبيعة هذ� �لتخ�س�س، وما يتجه �إليه �لعمل ب�ساأنها، 
“ و�حلاجة د�عية للتعريف باأخالق كل مهنه  “ �أخالق للمهنة  �إفر�د  ومن هنا فاإنه ميكن 

با�سمها، نظر�ً للتطور �لب�رسي �ملعا�رس يف ظل �لثورة �ملعلوماتية )هاليل، 2006( .
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جمع  باأنها:  �للغة  يف  �لأخالق  منظور  �بن  عّرف  فقد  للخلق،  عدَّة  تعريفات  ووردت 
ُخُلق- ب�سمتني- ويطلق على �لطبع و�ل�سجية، وحقيقته �أنه �سورة �لإن�سان �لباطنة، وهي 
�خُلُلق هيئه مركبة من علوم �سادقه، و�إير�د�ت  �لقيم بقوله:  نف�سه و�أو�سافها، وعّرفه �بن 
ز�كية، و�أعمال ظاهرة وباطنه، ومو�فقة للعدل و�حلكمة و�مل�سلحة، و�أقو�ل مطابقة للحق، 
وت�سدر تلك �لأقو�ل و�لأعمال عن تلك �لعلوم و�لإير�د�ت، فتكت�سب �لنف�س بها �خالقا، ً وعلق 
)�لعمرو، 2006( على ذلك �لتعريف باأنه متني للخلق باعتباره مر�دفًا للدين، فهو �سامل ملا 
يقوم بالإن�سان من قوى و�سفات تتعلق بعلمه و�إير�د�ته و�أقو�له و�أعماله.ويرى )�ملليجي، 
�لفرد وحتدد  �لتي متيز �سخ�سية  �لغالبة  �ل�سائدة، و�لعاد�ت  �خللق هو �لطباع  �أن   )1985

�سلوكه �لأخالقي.
�أن  لبد  �سلوكا ً فيها  �لعاملني  من  تتطلب  كعمل،  �ملهنة،  �إن   )2006( نا�رس  ويقول 
�ملق�سود  حتديد  ميكن  وعليه  �ملهنة،  يف  عليها  �ملتفق  �لأخالقية  للقو�عد  مو�فقا ً يكون 
�ملهنة  �أفر�د  ل�سلوك  �أ�سا�سًا  ُتعدُّ  �لتي  و�ملعايري  �ملبادئ  تلك  �أنها  �ملهنية:  بالأخالقيات 
�ملحددة، و�لتي يتعلق �أفر�د �ملهنة باللتز�م بها.ويذكر �إ�سماعيل )2000( �أن �ملهنة �أعمال 
�أن ي�سريو� وفق مناذج �سلوكية  �أ�سخا�سا ًحول �أهد�ف م�سرتكة، يحاولون لتحقيقها  جتمع 
منهجية، كما ذكر كارترن )Gartenr( �ملهنة باأنها ظاهرة �جتماعية ميكن مالحظتها و 
حتليل عنا�رسها.، كما عرَّفها جود )Good، 1973( يف قامو�س �لرتبية باأنها: “وظيفة 
تتطلب �إعد�د�ً طوياًل ن�سبيًا ومتخ�س�سًا على م�ستوى �لتعليم �لعايل، يرتبط �أع�ساوؤها برو�بط 

�أخالقية حمددة”.
�مل�رسف  �سلوك  يف  �ملوؤثرة  �ملوجهات  �أهم  �لرتبوي  �لإ�رس�ف  مهنة  �أخالقيات  وُتعدُّ 
يف  بها  ي�سرت�سد  ذ�تية  مرجعية  باأطر  وتزوده  د�خليًا،  رقيبًا  لديه  ت�سكل  لأنها  �لرتبوي؛ 
ُم �أد�ءه وعالقاته مع �لآخرين ومو�قفه �ملختلفة تقوميًا ذ�تيًا، يعينه على �تخاذ  عمله، ويقوِّ
ذ�ته، ومع مهنته،  وتو�فقًا مع  �ن�سجامًا  �أكرث  ويكون  �إليها،  �لتي يحتاج  �لالزمة  �لقر�ر�ت 
�لفرد  �نتماء  فمقد�ر  وو�جب،  �رسوري  �أمر  �لأخالقيات  بهذه  و�للتز�مات  �لآخرين،  ومع 
ملهنته يتحدد بناًء على درجة �لتز�مه بقو�عد تلك �ملهنة و�أخالقياتها، ومر�عاتها يف جميع 

�لأحو�ل و�ملو�قف )غبا�سنة، 1999( .
 ُ الَلرّ {َيْرَفْع  وملهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي منزلة رفيعة يف �لكتاب و�ل�سنة لقوله تعاىل: 
ُ مِبَا َتْعَملُوَن َخِبريٌ} )�سورة �ملجادلة:  اَلرِّذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َواَلرِّذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوالَلرّ
�إل من ثالث...وعلم  عمله  �نقطع  �دم  �بن  مات  “�إذ�  و�ل�سالم  �ل�سالة  علية  قوله  و  �آية11( 

ينتفع به” )�سنن �لن�سائي( .
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تر�ثنا  يف  عليا  قيمة  للمعلم  �أن   )1997( حجه  يف  ورد  كما   )2002( �خلليل  وذكر 
�لإ�سالمي و مهنته من �أهم �ملهن حتوطها كل �ملجتمعات بالإجالل و�لحرت�م، و�نطالقا ًمن 
�لدور �لفعال �لذي يقوم به �ملعلم يف �أي نظام تربوي، و�إميانًا بفاعلية �لتاأثري �لذي يحدثه 
و�أهد�فها  فل�سفاتها  �ختالف  �لدول على  فاإن  وم�ستو�ه،  �لتعليم  نوعية  �ملوؤهل على  �ملعلم 
جلَّ  باملعلم  و�لرتقاء  �لرتبوي  �لإ�رس�ف  مهنة  تويل  و�لقت�سادية،  �لجتماعية  ونظمها 

�هتماماتها وعنايتها، ذلك �أن وجود �ملعلم �لكفوؤ يزيد من فعالية �لنظام �لرتبوي.
وقد تطور مفهوم �لإ�رس�ف �لرتبوي، وتطورت فل�سفته و�أ�ساليبه تطور� ًو��سحا ًوكبري� ً 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية نتيجة خمتلف �جلهود �لتي �سعت �إىل تطوير �لنظام �لرتبوي ب�سكل عام، 

ورفع كفايته على نحو يوؤدي �إىل تطوير �لتعليم ورفع م�ستو�ه )نفي�س و زيد�ن، 2000( .
�إىل تطوير وتنظيم جميع  باأنه عملية تهدف  �لرتبوي  �لإ�رس�ف  �لتل )2000(  يعرف 

عنا�رس �ملوقف �لتعليمي �لتعلمي، وذلك من �أجل حتقيق �أهد�ف �لتعليم و�لتعلم.
و�عتمد ن�سو�ن )1979( تعريفا ً لالإ�رس�ف �لرتبوي مرتبطًا بنظرية �لنظم �لعامة �لتي 
�سل�سلة من  �لرتبوي  �لإ�رس�ف  �أن  مفاده  �ل�ستينيات،  و�أو�ئل  �خلم�سينيات  �أو�خر  ظهرت يف 
مدخالتها  لها  كعملية،  وهي،  �لرتبوي،  و�مل�رسف  �ملعلم  بني  جتري  و�لأحد�ث  �لتفاعالت 
�لرتبوية وخمرجاتها، ويفرت�س �أن تكون �ملخرجات على نحو �أف�سل من ذي قبل، كما �أن 

�ملدخالت ذ�تها توؤثر على عملية �لإ�رس�ف �لرتبوي.
ويحظى �لإ�رس�ف �لرتبوي باأهمية كبرية من قبل �مل�سوؤولني و�لرتبويني، ملا له من 
�أثر يف حت�سني �لعملية �لرتبوية، حيث يحتاج �لعاملون يف جمال �لرتبية و�لتعليم، كغريه 
�أعمالهم من ح�سن �إىل  من جمالت �حلياة، �إىل من يوجههم وي�رسف عليهم، حتى تتطور 
قيمته  �إنتاجهم وتعلو  يتز�يد  يوؤدونها، وحتى  �لتي  يرتفع م�ستوى �خلدمة  �أح�سن، وحتى 

. )باد�ود، 2008( 
�لأ�س�س  تقوم على جمموعة من  كافه  �ملهن  �أن م�سادر  على  �لدِّر��سات  جُتمع معظم 

تتفق يف �ملحتوى وتختلف يف طريقة �لعر�س، وهذه امل�صادر هي: 
اأولً- امل�صدر الديني: �إن ديننا �حلنيف �أكد على �أهمية �لعمل يف حياة �ملجتمع  ●

و�لفرد، وعّد �لعمل عبادة، ومن جهة ثانية، فاإن �ملعلم و�لتعليم يوؤديان دور� ً حيويا ً يف 
َهْل  {ُقْل  تعاىل:  قال  يعلمون،  ل  و�لذين  يعلمون  �لذين  ي�ستوي  فال  �لإ�سالمي،  �ملجتمع 
َي�ْصَتِوي اَلرِّذيَن َيْعَلُموَن َواَلرِّذيَن ل َيْعَلُموَن} )�لزمر: �آية 9( ، و�لأنبياء و�لر�سل ما هم �إل 
معلمون لالإن�سانية، بعثهم �هلل باحلق مب�رسين ومنذرين، �إن ح�سن �خللق جزء من �لإميان و 
تقييد �ملعلم بالأخالقيات �لإ�سالمية جوهر وظيفته �لرتبوية و�لتوجيهية، فهو قدوة ح�سنة 
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�هلل  م�سدرهما  و�حلكمة  �لعلم  �أن  �أثبتت  �لنبوية  و�لأحاديث  �لقر�آنية  فالآيات  لالآخرين، 
تعاىل، ومن ُيخرّيه �هلل تعاىل من �لب�رس ويغدقه بهما فقد �أوتي خري� ً كثري�، كما �أن �لعلماء 
�أكرث خ�سية هلل تعاىل من غريهم، ذلك لأن �لعلم بحر عميق ل يعلم به �إل �هلل وحده )�ل�سيخلي، 
ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْيًا َكِثريًا  ْكَمَة َمْن َي�َصاُء َوَمْن ُيوؤَْت احْلِ 2000( .قال تعاىل: {ُيوؤِْتي احْلِ

. رُ اإِلَّ اأُوُلواْ اْلأَْلَباِب} )�لبقرة: �آية 269(  كَّ َوَما َيذَّ
�لدولة،  ● �ملق�سود بالت�رسيعات د�ستور  والأنظمة:  والقوانني  الت�رشيعات  ثانياً- 

على  �لأخرى  و�للو�ئح  و�لأنظمة  �ملدنية  �خلدمة  ونظام  كافة،  عنه  �ملنبثقة  و�لقو�نني 
و�حرت�مه،  بالوقت  �لن�سباط  حيث  من  كثرية  �أخالق  على  حتتوي  �لتي  �أنو�عها،  خمتلف 
�ملادة  بينت  كما   )1983 )غو�سه،  وغريها  �لقانونية،  �لإجر�ء�ت  و�تباع  �جلد�رة،  وقو�عد 
)4( من قانون �لرتبية و�لتعليم )27( ل�سنة )1988( �أن �لأهد�ف �لعامة للرتبية يف �لأردن 
تتمثل يف تكوين �ملو�طن �ل�سالح �ملوؤمن بربه، �ملنتمي لوطنه، و�أمته، �ملتحلي بالف�سائل 

و�لكمالت �لإن�سانية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 1989( .
ثالثاً- العادات والتقاليد: ُيعّد �ملجتمع �لذي يعي�س فيه �لفرد، ويتفاعل معه يف  ●

عالقات مت�سابكة ومتد�خلة م�سدر� ً مهما ً من �مل�سادر �لتي توؤثر يف �لأخالقيات �ملهنية 
لالأفر�د �لذين يتعاملون ويتعاي�سون يف هذ� �ملجتمع )نا�رس، 2006( و�ملعلم بو�سفه �أحد 
�أفر�د �ملجتمع �لذي يعي�س فيه يتاأثر، دون �سك، بالقيم و�لعاد�ت �ل�سائدة يف هذ� �ملجتمع، 
ويقع على عاتقه حماربة كل ما هو �سلبي لهذه �لأعر�ف و�لقيم و�ملعتقد�ت، و�أن ل يتعامل 
�سلوكه  على  �ستوؤثر  بال�رسورة،  لأنها،  و�ملهنية؛  �خلا�سة  حياته  يف  ي�ستعيدها  و�أن  بها، 

�لوظيفي.
�أخالقيات  ● و�لعلماء وغريهم يف  �لرتبويني  كتابات  تعد  الرتبوي:  الأدب  رابعاً- 

�ملهنة �أحد م�سادر �لأخالق، فقد ذكر �لطويل )2000( ما تو�سلت �إليه �جلمعية �لأمريكية 
�أن يلتزم بها، وعدد �سبعة  �لذي يفرت�س  �ل�سلوك �لأخالقي  ملدير �ملدر�سة �سيا�سات حتكم 
�أخالقيات تتعلق ب�رسف �ملهنة، و�حرت�م �لقو�نني، و�لهتمام بالنمو �ملهني، و�حرت�م ثقة 
�أولياء �لأمور و�لتنامي يف �سلوكه عن �ملكا�سب �ل�سخ�سية من ور�ء مركزه �لوظيفي، وتوفري 

�لفر�س �ملعلوماتية �لدقيقة لأولياء �لأمور.
وبني كلربيز )Calabrese، 1993( �أنَّ غالبية �مل�رسفني لديهم جمموعة من �لقو�عد 
�ل�سف،  غرفة  د�خل  �ملعلمني  �سلوك  يف  توؤثر  قد  �لتي  و�لتوقعات،  و�لو��سحة  �ملرت�بطة 
يف  توؤثر  �أن  �ساأنها  من  �لتي  بالأخالقيات  �للتز�م  و�ملعلمني  �مل�رسفني  على  يجب  ه  و�أنَّ
م�سوؤولياتهم نحو �إثارة �لتعليم، وتفعيل �ل�سفوف، ومعاملة جميع �لطالب بالدرجة نف�سها، 
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من �لعد�لة و�مل�ساو�ة.
�لعملية  يف  كبرية  �أهمية  �لرتبوي  لالإ�رس�ف  �أّن  �لباحث  لحظ  �سبق،  ما  �سوء  ويف 
�لرتبوية وكذلك �لتز�م م�رسف �لريا�سيات باأخالقيات مهنته، وخا�سة يف هذ� �لع�رس �لذي 
يت�سم باملتغري�ت �ملت�سارعة يف جميع مناحي �حلياة عامة و�لعملية �لرتبوية خا�سة، مما 
�لدِّر��سة  هذه  جاءت  لذ�  �لرتبوية،  �لعملية  قيادة  على  قادر  تربوي  م�رسف  وجود  ي�ستلزم 
حماولة للك�سف عن درجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، 

من وجهة نظر �ملعلمني �لذين ي�رسفون عليهم.

مشكلة الدِّراسة وأسئلتها: 
يوؤدي  �إذ  �لجتماعية،  قيادته  جانب  �إىل  تربويًا،  قائد�ً  �لريا�سيات  م�رسف  عدُّ  يُّ
م�سوؤوليات خمتلفة �أوكلت �إليه ور�سمت له �أهد�فًا و��سحًة وحمددة، يتم يف �سوئها ممار�سة 
عمله، ومبا �أن �أفر�د جمتمعه و�سعو� ثقتهم فيه، فهو يحر�س على �إقامة عالقات �إن�سانية 
يتعامل  �لتي  �لرتبوية  �لعملية  �أطر�ف  بينه وبني جميع  �ملتبادل  و�لحرت�م  �لود  ي�سودها 
معها، وهذه �لعالقات ل بد �أن تكون قد بنيت على �أ�سا�س متني من �لأخالق �حلميدة �لتي 

حتكم مهنة �لإ�رس�ف و�لتعليم.
ونظر�ً لعدم وجود معيار �أخالقي ثابت وحمدد، يحكم �ل�سلوك �ملهني للم�رسف �لرتبوي، 
�أن �مل�رسفني  فقد ر�أى �لباحث من خالل خربته كمعلم يف �ملد�ر�س �حلكومية يف �لأردن، 
�لرتبويني يتفاوتون يف درجة �لتز�مهم باأخالقيات مهنتي �لإ�رس�ف و�لتعليم �لتي ت�سدر 
خمتلفة  وم�سادر  منابع  من  لديهم  تكونت  �لأخالقيات  تلك  �ملختلفة،  �سلوكياتهم  عنها 
كالدين، و�لعاد�ت، و�لقيم �ل�سائدة يف �ملجتمع �لأردين، و�لأخالقيات �لتي �سمنت يف �لأدب 
�لتعليمات و�لت�رسيعات  �إىل  �لرتبوي ب�سكل خا�س و�لأدب �ملهني ب�سكل عام، وبالإ�سافة 
�ملعمول بها يف جمال �ملهنة، و�مل�ستمدة من �لد�ستور �لأردين، وما ينبثق عنه من قو�نني 

و�أنظمة وت�رسيعات.
�لرتبوية  �لعملية  يف  �لأ�سا�سيني  �لعاملني  من  عام،  ب�سكل  �لريا�سيات،  وم�رسف 
م�سوؤوليات خمتلفة  يوؤديه من  �لجتماعية، ملا  قيادته  �إىل جانب  تربويًا،  قائد�ً  باعتباره 
ملقاة على عاتقه، وحددت له �أهد�ف و��سحة ومر�سومة ميار�س بها عمله، �لأمر �لذي جعل 
�إن�سانية، ي�سودها �لود  �إقامة عالقات  �أفر�د �ملجتمع ي�سعون ثقتهم به، فهو يحر�س على 
وهذه  معها،  يتعامل  �لتي  �لرتبوية  �لعملية  �أطر�ف  جميع  وبني  بينه  �ملتبادل  و�لحرت�م 
مهنة  حتكم  �لتي  �لفا�سلة،  �لأخالق  من  �أ�سا�س  على  �أقيمت  قد  تكون  ها  �أنَّ بد  ل  �لعالقات 
�أ�سعر  و�سعائرنا.بد�أت  �أ�سولنا  �إىل  �لعودة  ب�رسورة  تنادي  �لتي  للدعو�ت  �لتعليم.ونظر�ً 
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بابتعاد بع�س م�رسيف �لريا�سيات عن �للتز�م باأخالقيات �ملهنة.
�لدِّر��سة �حلالية  �إجر�ء  �لباحث يف  و�ل�سلوكات جاءت رغبة  ونتيجة تلك �ملمار�سات 
�لإ�رس�ف  مهنة  باأخالقيات  �لريا�سيات  م�رسيف  �لتز�م  درجة  عن  �لك�سف  �إىل  ت�سعى  �لتي 

�لرتبوي، من خالل الإجابة عن ال�صوؤالني الآتيني: 
�لريا�سيات . 1 م�رسيف  �لتز�م  لدرجة  �لريا�سيات  معلمي  تقدير�ت  متو�سط  ما 

باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي؟ 
متو�سطات . 2 بني   )α  =0.05( م�ستوى  على  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل 

تقدير�ت معلمي �لريا�سيات لدرجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف 
�لرتبوي وفقًا ملتغري�ت: )�جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف �لتدري�س( و�لتفاعل بينها؟ 

أهداف الدِّراسة: 

تهدف الدِّرا�صة اإىل حتقيق الهدفني الآتيني: 
باأخالقيات مهنة . 1 �ملفرق  �لريا�سيات يف حمافظة  �لتز�م م�رسيف  لدرجة  �لتعرف 

�لإ�رس�ف �لرتبوي، من وجهة نظر معلميهم.
لدرجة . 2 �لريا�سيات  معلمي  تقدير�ت  متو�سطات  بني  �لفروق  دللة  �إىل  �لتعرف 

�لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي تعزى �إىل متغري�ت: �جلن�س، 
و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف �لتدري�س، و�لتفاعل بينها.

أهمية الدِّراسة: 

تكمن اأهمية الدِّرا�صة فيما ياأتي: 
من �ملوؤمل �أن ي�ستفيد من هذه �لدِّر��سة م�رسفو �لريا�سيات، وذلك من خالل معرفة  -

يوؤدي  �لذي  �لأمر  معلموهم،  ير�ها  كما  �لإ�رس�ف،  مهنة  باأخالقيات  �لتم�سك  من  موقعهم 
�إىل حتفيزهم نحو �إجر�ء �لتعديل �أو �لتغيري �ملنا�سب يف �سلوكهم وتعاملهم لي�سبحو� �أكرث 

�لتز�مًا بتلك �لأخالق، مما ي�ساعدهم على �أد�ء مهماتهم وو�جباتهم على �أكمل وجه.
�إعد�د �مل�رسفني �لرتبويني  - قد ي�ستفيد منها �ملخططون �لرتبويون �مل�سوؤولون عن 

وتدريبهم من �أجل ت�سميم �لدور�ت و�مل�ساغل �لتي يعقدونها مبو��سيع تتعلق باأخالقيات 
مهنة �لإ�رس�ف، و�أهمية �للتز�م بها يف �حلياة �لعملية.

مهنة  - �أخالقيات  عنا�رس  �أهم  على  �لوقوف  يف  �جلدد  �مل�رسفون  منها  ي�ستفيد  قد 
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�لإ�رس�ف �لرتبوي �لتي ك�سفت عنها �أد�ة �لقيا�س �مل�ستخدمة يف هذه �لدِّر��سة؛ كي يتمثلوها 
يف �سلوكهم �ملهني و�خلا�س.

ميكن �أن تفيد �لعاملني يف جمال �لبحث �لرتبوي؛ �إذ ميكن �أن تفتح هذه �لدِّر��سة  -
جماًل لدر��سات لحقة يتم فيها تناول �ملو�سوع من جو�نب عديدة، ُتعدُّ مكملة للمو�سوع 

�حلايل.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدِّراسة: 

ويتعارف  ◄ يتفق  �لتي  و�لتقاليد  و�لأعر�ف  �لقيم  جمموعة  هي  املهنة:  اأخالقيات 
عليها �أفر�د مهنة ما حول ما هو خري وحق وعدل يف نظرهم، وما يعّدونه �أ�سا�سًا لتعاملهم 
2011( ، ويعرِّفها  1986؛ �حلر�جي،  �إطار �ملهنة )بلقي�س،  �أمورهم و�سلوكهم يف  وتنظيم 
�لباحث �إجر�ئيًا باأنها �ملعايري �لتي يحتكم �إليها �لأ�سخا�س �أثناء تنفيذهم لأعمال يتعاونون 
فيما بينهم للعمل على �إجنازها، وهذه �ملعايري هي �لتي تنظم �لعالقة فيما بينهم.وتقا�س 
بالدرجة �لكلية �لتي يح�سل عليها �ملفحو�سون نتيجة ��ستجاباتهم على مقيا�س �أخالقيات 

مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي لدى م�رسيف �لريا�سيات من وجهة نظر �ملعلمني.
م�رشف الريا�صيات: ُيعرِّفه )�ل�سعود، 2007( �ملوظف �لذي تعينه �ل�سلطة �لرتبوية،  ◄

�لعملية  حت�سني  �أجل  من  �لعلمي  تخ�س�سه  �إطار  يف  و�ملعلمات،  �ملعلمني  على  لالإ�رس�ف 
�لتعليمية �لتعلمية، ويعرِّف �لباحث م�رسف �لريا�سيات �إجر�ئيًا باأنه �ل�سخ�س �لذي يتوىل 
�سي مبحث �لريا�سيات ومدر�ساتها، من �ل�سف �لر�بع –  مهمة �لإ�رس�ف �لرتبوي على مدرِّ

وحتى �ل�سف �لثاين ع�رس بهدف حت�سني عملية �لتعلم و�لتعليم.
1988م باأنه  ◄ يعرَّف �ملعلم يف قانون �لرتبية و�لتعليم ل�سنة  الريا�صيات:  معلم 

كل من يتوىل �لتعليم يف �أية موؤ�س�سة تعليمية حكومية �أو خا�سة )وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 
�أو �ملعلمة �لذي  �إجر�ئيًا باأنه �ملعلم  �لريا�سيات  �لباحث معلم  1989، �س146( ويعرِّف 
توكل �إليه مهمة تدري�س مبحث �لريا�سيات يف �ملد�ر�س �حلكومية �لتابعة ملحافظة �ملفرق 

يف �لعام �لدر��سي 2013/ 2014 م.

حمددات الدِّراسة: 
مبحث . 1 يدر�سون  �لذين  ومعلماتها  �لريا�سيات  معلمي  على  �لدِّر��سة  هذه  تقت�رس 

�لريا�سيات من �ل�سف �لر�بع �لأ�سا�سي وحتى �ل�سف �لثَّاين �لثَّانوي يف �ملد�ر�س �حلكومية 
�لتابعة ملحافظة �ملفرق يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �لدر��سي 2013/ 2014م.
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ثالثة . 2 على  �لرتبوي  �لإ�رس�ف  مهنة  باأخالقيات  �ملتعلقة  �لدِّر��سة  �أد�ة  تقت�رس 
جمالت هي: عالقة م�رسف �لريا�سيات مبعلمي �لريا�سيات، وعالقة م�رسف �لريا�سيات 

باملجتمع �ملحلي و�أولياء �أمور �لطلبة، وعالقة م�رسف �لريا�سيات باملهنة نف�سها.

الدِّراسات السابقة: 

بح�صب  بة  مرتَّ بدرا�صته،  عالقة  لها  التي  الدِّرا�صات  من  عدداً  الباحث  يتناول 
ت�صل�صلها الزمني، ومن هذه الدِّرا�صات: 

�أجرى القطي�س وامل�صاعيد )2014( در��سة هدفت �إىل تعرف درجة ممار�سة �مل�رسفني 
�لرتبويني للعالقات �لإن�سانية من وجهة نظر معلمي �ملرحلة �لأ�سا�سية يف �لبادية �ل�سمالية 
عينة  وتكونت  و�خلربة،  �لعلمي  و�ملوؤهل  �لجتماعي  �لنوع  ملتغري  تبعًا  بالأردن  �ل�رسقية 
�أظهرت نتائج  .وقد  �لع�سو�ئية،  )140( معلمًا ومعلمة مت �ختيارهم بالطريقة  �لدر��سة من 
�لدر��سة �أن درجة ممار�سة �مل�رسفني �لرتبويني للعالقات �لإن�سانية جاءت متو�سطة، و�أكرث 
�ملجالت ممار�سة هو جمال �لقدوة �حل�سنة، و�أقلها ممار�سة جمال �لتعاون، كذلك �أظهرت 
تعزى   )α=  0.05( دللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لدر��سة 

ملتغري�ت �لنوع �لجتماعي و�ملوؤهل �لعلمي و�خلربة.
�لرتبية  معلمي  �لتز�م  درجة  تعرف  �إىل  هدفت  در��سة   )2011( احلديد  و�أجرت 
يف  مد�ر�سهم  مديري  نظر  وجهة  من  �ملهنة،  باأخالقيات  �لثانوية  �ملرحلة  يف  �لإ�سالمية 
�لأردن.وتكونت عينة �لدِّر��سة من )148( مدير�ً ومديرة، و�أظهرت نتائج �لدَّر��سة �أنَّ درجة 
�لتز�م معلمي �لرتبية �لإ�سالمية للمرحلة �لثانوية باأخالقيات �ملهنة من وجهة نظر مديري 
مد�ر�سهم كانت بدرجة متو�سطة.و�أظهرت �أي�سا، ً عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
�لثانوية  للمرحلة  �لإ�سالمية  �لرتبية  معلمي  �لتز�م  درجة  يف   )α=  0،05( دللة  م�ستوى 
كل  ويف  �لإد�رة،  يف  و�خلربة  �لعلمي،  و�ملوؤهل  �جلن�س،  ملتغري  تعزى  �ملهنة،  باأخالقيات 
جمال من جمالت �لأد�ة.ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى ملتغري �خلربة ل�سالح من 

خربتهم 5 �سنو�ت فاأقل.
ر��سة هدفت �إىل تعرف درجة ��ستخد�م  و�أجرى الزبون والزبون ومر�صي )2010( دِّ
مديري �ملد�ر�س �لثانوية يف حمافظة جر�س لأ�سلوب �لعالقات �لإن�سانية يف �لإد�رة �ملدر�سية، 
من وجهة نظر معلميهم، وعالقة ذلك ببع�س �ملتغري�ت: �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة 
�لعملية، وتكونت عينة �لبحث من )264( معلمًا ومعلمة، �ختريو� بالطريقة �لع�سو�ئية من 
�ملد�ر�س �لثانوية يف حمافظة جر�س، و��ستخدم �لباحثني ��ستبانة لقيا�س درجة �ل�ستخد�م 
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�ملد�ر�س  مديري  ��ستخد�م  درجة  �أن  �إىل  �لدِّر��سة  نتائج  فقرة.و�أ�سارت   )33( من  تكونت 
�لثانوية يف حمافظة جر�س لأ�سلوب �لعالقة �لإن�سانية يف �لإد�رة �ملدر�سية، من وجهة نظر 
ا، عدم وجود فروق ذ�ت  معلميهم، كانت �سمن م�ستوى �ل�ستخد�م �ملتو�سط، و�أو�سحت، �أي�سً

دللة �إح�سائية تعزى ملتغري�ت �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة �لعلمية.
ر��سة هدفت �إىل تعرف مدى ممار�سة �مل�رسفني �لرتبويني  و�أجرى ال�صواح (2009) دِّ
للعالقات �لإن�سانية و�لقيم �لأخالقية يف تعاملهم مع �ملعلمني، ومعرفة ما �إذ� كانت هناك 
فروٌق ذ�ت دلله �إح�سائية بني ��ستجابات �مل�رسفني �لرتبويني يف طبيعة �لعمل �حلايل، 
ويف �لتدري�س و�لإ�رس�ف �لرتبوي، وكذلك �ملوؤهل �لعلمي و�لعمر، وطور �لباحث ��ستبانة 
�لقيم  وحمور  �لإن�سانية،  �لعالقات  حمور  حمورين:  على  وزعت  فقرة   )57( من  تكونت 
�لأخالقية.وتو�سلت �لدِّر��سة �إىل نتائج، منها: مو�فقة �مل�رسفني �لرتبويني و�ملعلمني على 
ممار�سة: )�لتو��سع و�لتعامل �جليد( بني �لفئتني بدرجة كبرية جد�ً، باعتبارها من �أ�س�س 
�لعالقات �لإن�سانية �جليدة ، وكذلك مو�فقة �مل�رسفني �لرتبويني و�ملعلمني على ممار�سة 
ماعد�  كبرية  بدرجة  �لأخالقية  و�لقيم  �لإن�سانية  �لعالقات  من  و�لأ�س�س  �لعنا�رس  باقي 
بدرجة  �ملعلمني  مو�فقة  وكذلك  متو�سطة،  بدرجة  ممار�ستها  فكانت   ، )�ملباد�أة(  عن�رس 
كبرية،  بدرجة  و�لتوبيخ(  و�لتاأنيب،  و�لت�سلط،  )�لفوقية  �مل�رسفني  ممار�سة  على  كبرية 
وهي �سلبية على �ملمار�سة من قبل �مل�رسفني نحو �ملعلمني.كما �أظهرت عدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية )α= 0،05( تعزى �إىل طبيعة �لعمل �حلايل ، و�خلربة يف �لإ�رس�ف، 
و�لعمر.بينما �أظهرت وجود فروق تعزى �إىل عدد �سنو�ت �خلربة يف �لتدري�س، ل�سالح �لفئة 

�لأكرث من 20 �سنة.
هدفت  ر��سة  .دِّ  (Juliette and Geraldine, 2009) وجريالدن  جوليت  و�أجرت 
�لبتد�ئية  �ملد�ر�س  يف  �ملتدربني  للمعلمني  �لإن�سانية  �لعالقات  تربية  �أهمية  معرفة  �إىل 
و�ملعرفة  �للفظي،  للتوجيه  يحتاجون  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س  طلبة  �أن  وبينت  ��سرت�ليا،  يف 
بالكفاءة  �سعورهم  من  ويزيد  بنجاح  �لنمو  على  ي�ساعده  وهذ�  �لبلوغ،  �سن  حول  �ملعززة 
و�لثقة باأنف�سهم، كما مت ت�سميم و�سائل تعليمية متعددة �لو�سائط مثل: )�لقر�س �مل�سغوط( 
و�لأخرية  �لر�بعة  �ل�سنة  طلبة  �إىل  �ل�سرت�لية  �جلامعات  �أ�ساتذة  بع�س  من  تطويرها  ومت   ،
حمتوياتها  تت�سمن  مبناهج  وتتعلق  �لتعليم،  يف  �لبكالوريو�س  درجة  على  ح�سولهم  قبل 
)�أندر�سون  طريقة:  على  معتمدة  تفاعلية  �أن�سطة  بتنظيم  وذلك  �لإن�سانية،  �لعالقات  تربية 
بالن�سبة  �لتعليمية  �ملخرجات  حت�سني  منها:-  نتائج،  �إىل  �لدِّر��سة  وتو�سلت   ، وكر�ثوول( 

للطلبة �ملتدربني، وينعك�س ذلك �إيجابًا على طلبة �ملد�ر�س �لبتد�ئية.
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�لعلوم  م�رسيف  ممار�سة  و�قع  تعرف  �إىل  هدفت  در��سة   (2007) ال�صلوي  و�أجرى 
�لطبيعية للعالقات �لإن�سانية، من وجهة نظر معلمي �لعلوم �لطبيعية يف �ملرحلة �لثانوية 
�لباحث  �لتدري�س.وطور  يف  و�خلربة  �لعلمي،  �ملوؤهل  من  كٍل  �أثر  ومعرفة  �لطائف،  مبدينة 
��ستبانة تكونت من )45( فقرة موزعة على )7( حماور رئي�سة، هي: حمور �لقدوة �حل�سنة ، 
وحمور �لتو��سع ولني �جلانب، وحمور �لو�سوح، وحمور �لت�سجيع، وحمور �لتعاون ، وحمور 
�ل�سورى، وحمور �لعدل.وتو�سلت �لدِّر��سة �إىل نتائج، منها:- �أن حماور �لعالقات �لإن�سانية 
متار�س بدرجة مرتفعة عد� حمور �لتعاون بدرجة متو�سطة، كما �أظهرت وجود فروق ذ�ت 
بينما   ، �لإن�سانية  �لعالقات  �لعلمي على حماور  �ملوؤهل  �إىل متغري  تعزى  �إح�سائية  دللة 
�أظهرت وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى �إىل متغري عدد �سنو�ت �خلربة على حماور 

�لعالقات �لإن�سانية، عد� حمور �لتعاون.
(1999) در��سة هدفت �إىل معرفة درجة تقدير �مل�رسفني و�ملديرين  غبا�صنة  و�أجرى 
جن�س  من  كٍل  �أثر  ومعرفة  �لتعليم،  مهنة  باأخالقيات  �لفنية  �لرتبية  معلمي  �لتز�م  ملدى 
�ملدير، وموؤهله �لعلمي، و�سنو�ت �خلدمة و�أثر �لتفاعالت �لثنائية بني تلك �ملتغري�ت ملدى 
�إىل  �لدِّر��سة  �سعت  كما  �لرتبوي،  �لإ�رس�ف  مهنة  باأخالقيات  �لفنية  �لرتبية  معلمي  �لتز�م 
تعرف �أثر �ملركز �لوظيفي: )م�رسف، مدير( يف درجة تقدير مدى �لتز�م معلمي �لرتبية �لفنية 
وزِّعت  فقرة   )55( تكونَّت من  ��ستبانة  �لباحث  ر  �لرتبوي.وطوَّ �لإ�رس�ف  باأخالقيات مهنة 
�لفنية،  �لرتبية  ملادة  بالن�سبة  �لفنية  �لرتبية  معلم  �أخالقيات  هي:  جمالت،  خم�سة  على 
و�أخالقيات معلم �لرتبية �لفنية بالن�سبة �إىل �لطلبة، و�أخالقيات معلم �لرتبية �لفنية بالن�سبة 
وم�سوؤوليه،  روؤ�سائه  �إىل  بالن�سبة  �لفنية  �لرتبية  معلم  و�أخالقيات  �ملعلمني،  زمالئه  �إىل 
�إىل  �لدِّر��سة  �أفر�د �ملجتمع �ملحلي.وتو�سلت  �إىل  بالن�سبة  �لفنية  �لرتبية  و�أخالقيات معلم 
�لإ�رس�ف �لرتبوي، من وجهة  �لفنية باأخالقيات مهنة  �لرتبية  �لتز�م معلمي  نتائج، منها: 
نظر �مل�رسفني على �لأد�ة ككل، بينما �أظهرت �سعفًا يف جمال �أخالقيات معلم �لرتبية �لفنية 
بالن�سبة �إىل مادة �لرتبية �لفنية.كما �أظهرت �لتز�م �ملعلمني باأخالقيات �ملهنة من وجهة 
�أثٍر ملتغري�ت  و�أظهرت عدم وجود  �لفرعية،  �لأد�ة ككل وعلى �ملجالت  �ملديرين عن  نظر 
�جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�سنو�ت �خلدمة لدرجة تقدير �ملديرين ملدى �لتز�م معلمي �لرتبية 
�إىل للتفاعالت �لثنائية فيها،  �أثٍر  �لفنية باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، وعدم وجود 
وعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني تقدير�ت �مل�رسفني و�ملديرين تعزى �إىل �ملركز 

�لوظيفي على �ملقيا�س ككل.ووجود فروق تعزى �إىل �ملركز �لوظيفي على �ملجال �لأول.
�لرتبويني  �مل�رسفني  �لتز�م  مدى  تعرف  �إىل  هدفت  در��سة   (1994) ر�صوان  و�أجرى 
باأخالقيات مهنة �لتعليم، من وجهة نظر مديري �ملد�ر�س و�ملعلمني يف حمافظات �ل�سمال: 
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)�إربد، وجر�س، وعجلون( .كما �سعت �إىل معرفة �أثر متغري�ت �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�سنو�ت 
�خلدمة للمدير �أو للمعلم، و�أثر �لتفاعالت �لثنائية بني تلك �ملتغري�ت، و�أثر �ملركز �لوظيفي 
يف تقدير مدى �لتز�م �مل�رسفني �لرتبويني باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي.وطور �لباحث 
�لرتبوي  )36( فقرة موزعة على ثالثة جمالت، هي: عالقة �مل�رسف  ��ستبانة تكونت من 
باملعلمني و�ملديرين، وعالقة �مل�رسف �لرتبوي باملجتمع �ملحلي و�أولياء �لأمور، وعالقة 
�مل�رسف �لرتبوي باملهنة نف�سها.وتو�سلت �لدِّر��سة �إىل �لتز�م �مل�رسفني باأخالقيات �ملهنة، 
من وجهة نظر مديري �ملد�ر�س، وعدم �لتز�مهم من وجهة نظر �ملعلمني، وعدم وجود فروق 
بني تقدير�ت �ملعلمني ملدى �لتز�م �مل�رسفني باأخالقيات �ملهنة تعزى �إىل جن�س �ملعلم، �أو 
�أو �إىل �سنو�ت �خلدمة على �ملقيا�س �لكلي، �أو على �ملجالت �لفرعية، كما  موؤهله �لعلمي، 
�أظهرت عدم وجود فروق بني تقدير�ت �ملعلمني ملدى �لتز�م �مل�رسفني باأخالقيات �ملهنة 
تعزى �إىل �لتفاعالت �لثنائية للمتغري�ت: )جن�س �ملعلم، وموؤهله �لعلمي، و�سنو�ت خدمته( 

كما �أ�سارت �إىل وجود فروق تعزى �إىل �ملركز �لوظيفي ل�سالح �ملديرين.
و�أجرى عمر (1990) در��سة هدفت �إىل ح�رس �أخالقيات مهنة �لإد�رة �ملدر�سية، ومدى 
�لتز�م مديري �ملد�ر�س �لثانوية يف مديريتي عمان �لأوىل و�لثانية بها، ومعرفة �أثر كٍل من 
�ملديرية، و�جلن�س، و�ملوؤهل �لإد�ري، و�خلربة، وم�ستوى �لتاأهيل �لأكادميي، يف درجة �للتز�م 
�إىل نتائج، منها: �لتز�م مديري �ملد�ر�س باأخالقيات  باأخالقيات �ملهنة.وتو�سلت �لدِّر��سة 
مهنة �لإد�رة �ملدر�سية، و�أّن ممار�سات مديري �ملد�ر�س للقيم �لأخالقية �ملطروحة متقاربة 
يف جميع جمالت �لدِّر��سة، ول يوجد �أثٌر ملتغري �خلربة، و�ملوؤهل �لإد�ري يف درجة ممار�سة 
مديري �ملد�ر�س لأخالقيات �ملهنة، بينما يوجد �أثٌر ملتغري �جلن�س ل�سالح �لإناث.وتو�سلت، 
�أي�سًا، �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيًا يف م�ستوى ممار�سة �لأخالقيات يعزى �إىل �مل�ستوى 
�لأكادميي بني �ملوؤهلني تربويًا وغري �ملوؤهلني تربويًا، ل�سالح حملة �ملاج�ستري، ووجود 

فرق بني مديرتي عمان �لأوىل و�لثانية، وكانت �لنتيجة ل�سالح عمان �لأوىل.
كانو�  �لدِّر��سة  قيد  �لعينات  �أفر�د  �أن  �ل�سابقة،  �لدِّر��سات  عر�س  خالل  من  ويت�سح 
ملتزمني باأخالقيات مهنة �لتعليم كدر��سة: غبا�سنة )1999( ، ور�سو�ن )1994( ، وعمر 
درجة  حول  �لوظيفي  �ملركز  �إىل  �أثر  وجود  �إىل  �لدِّر��سات  بع�س  �أ�سارت  .كما   )1990(
�لدِّر��سات  �أظهرت نتائج بع�س  �للتز�م بالأخالقيات كدر��سة: ر�سو�ن )1994( .يف حني 
 )1990( عمر  كدر��سة:  بالأخالقيات  �للتز�م  ملدى  �لإناث  ل�سالح  �جلن�س  �إىل  �أثر  وجود 
، و�لزبون  ، و�حلديد )2011(  �لقطي�س و�مل�ساعيد )2014(  �أظهرت در��سة كٍل من:  .بينما 
و�لزبون ومر�سي )2010( ، وغبا�سنة )1999( ، ور�سو�ن )1994( .عدم وجود �أثر ملتغري 
عدم   )1990( وعمر   ،  )2014( و�مل�ساعيد  �لقطي�س  من  كل  در��سة  �أظهرت  كما  �جلن�س، 
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 )2009( و�ح  و�ل�سُّ  ،  )2010( )�لزبون  �أظهرت در��سة كل من  بينما  �إىل �خلربة،  �أثر  وجود 
و�مل�ساعيد  �لقطي�س  من:  كل  در��سة  و�أظهرت  �خلربة،  �إىل  �أثر  وجود   )2007( و�ل�سلوي   ،
�إىل �ملوؤهل �لعلمي، و�أما  �أثر  ، و�لزبون )2010( عدم وجود  )2014( ، و�حلديد )2011( 
در��سة عمر )1990( فاأظهرت وجود �أثر ل�سالح �ملوؤهلني تربويًا.واأفاد الباحث، من خالل 
ا�صتعرا�س الأدب الرتبوي والدِّرا�صات ال�صابقة املتعلقة باأخالقيات املهنة، ما ياأتي: 

تعرف �لقو�عد �لأخالقية ملهنة �لرتبية و�لتعليم يف �لأردن. -
بناء �لأد�ة �لتي طورها، من خالل عر�سها على متخ�س�سني، و��ستخد�م �لأ�ساليب  -

�لإح�سائية و�ختيار �لعينة و�لإجر�ء�ت.
�لبحث  - ومتيز   ،  )1994( ر�سو�ن  در��سة:  مع  عنو�نها  يف  �لدِّر��سة  هذه  و�تفقت 

�لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي،  �لتز�م م�رسيف  �حلايل باأنه تناول درجة 
من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات يف حمافظة �ملفرق، بينما تناولت در��سة ر�سو�ن مدى 
�لتز�م �مل�رسفني �لرتبويني، ب�سكل عام، باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي يف حمافظات 
�لبحوث  �إربد، جر�س( من وجهة نظر �ملعلمني و�ملديرين.ونتيجة لندرة  �ل�سمال: )عجلون، 
مهنة  �أخالقيات  جمال  يف  �ملفرق  حمافظة  ول�سيما  �لريا�سيات،  م�رسيف  تناولت  �لتي 

�لإ�رس�ف �لرتبوي، بح�سب علم �لباحث، فقد برزت �حلاجة �إىل �إجر�ء هذه �لدِّر��سة.

إجراءات الدِّراسة: 

منهج الدِّراسة: 

تهتم  �لتي  �لدِّر��سة،  هذه  طبيعة  مع  يتالءم  لأنه  �لو�سفي؛  �ملنهج  �لباحث  ��ستخدم 
بتقدير درجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات �أخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، من وجهة نظر 

معلمي �لريا�سيات يف حمافظة �ملفرق.

جمتمع الدِّراسة: 

تكّون جمتمع �لدِّر��سة من جميع �ملعلمني و�ملعلمات �لذين يدر�سون مبحث �لريا�سيات 
يف حمافظة �ملفرق للعام �لدر��سي 2013/ 2014م، و�لبالغ عددهم )669( معلمًا ومعلمة، 

منهم )330( معلمًا و )332( معلمة.

عينة الدِّراسة: 

عينة  �أفر�د  توزيع  يبني   )1( و�جلدول  �لع�سو�ئية،  بالطريقة  �لدِّر��سة  عينة  �ختريت 
�لدِّر��سة بح�سب متغري�ت �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف �لتدري�س.
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الجدول (1) 
توزيع أفراد عينة الدِّراسة وفق متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في التدريس

الن�صبة املئوية%التكرارمتغريات الدِّرا�صة

�جلن�س

10547.1ذكر

11852.9�أنثى

223100.0املجموع

�ملوؤهل �لعلمي

15770.4بكالوريو�س فما دون

6629.6در��سات عليا

223100.0املجموع

�خلربة يف �لتدري�س
9040.4�أقل من 5 �سنو�ت

13359.6من 5 �سنو�ت فاأكرث

223100.0املجموع

أداة الدِّراسة: 

�ملرتبطة  و�لدِّر��سات  �لرتبوي  لالأدب  مر�جعته  على  بناء  ��ستبانة،  �لباحث  �أعدَّ 
ت �أد�ة �لدِّر��سة  ر��سة )غبا�سنة، 1999( .وتكونَّ باملو�سوع كدر��سة: )ر�سو�ن، 1994( ، ودِّ
من جز�أين: ت�سمن �جلزء �لأول بيانات �سخ�سية عن �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف 
)52( فقرة موزعة على  �آر�ء �ملعلمني، وت�سمن هذ� �جلزء  �لثَّاين  �لتدري�س، وت�سمن �جلزء 
ثالثة جمالت تتعلق باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، هي: عالقة م�رسف �لريا�سيات 
مبعلمي �لريا�سيات، و��ستمل على )23( فقرة، وجمال عالقة م�رسيف �لريا�سيات باملجتمع 
�لريا�سيات  فقرة، وجمال عالقة م�رسف   )16( و��ستمل على  �لطلبة  �أمور  و�أولياء  �ملحلي 

باملهنة نف�سها و��ستمل على )13( فقرة.
�خلما�سي:  ليكرت  مقيا�س  على  �ملفحو�سني  تقدير�ت  لتف�سري  �لباحث  و�عتمد 
�لرتتيب  ، ويقابلها بالأرقام على  )كبرية جد�ً، وكبرية، ومتو�سطة، وقليلة، وقليلة جد�ً( 

. )1  ،2 ،3 ،4 ،5(
دللت �صدق الأداة:  ●

�ل�ستبانة  اأكد من �سدقها، عن طريق عر�س  �لتَّ �ل�ستبانة، مت  �أن �سيغت فقر�ت  بعد 
لإبد�ء  وذلك  �ملحكمني،  من  جلنة  على  فقرة   )47( فقر�تها  عدد  وكان  �لأولية،  ب�سورتها 
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ر�أيهم فيها، من حيث: �سدق �ملحتوى، ومنا�سبة �لفقرة للقيا�س يف �ملجال �ملت�سمنة فيه، 
ومدى ت�سل�سلها بني فقر�ت �ملجال �لو�حد، ودقة �سياغتها �للغوية.وتكونَّت جلنة �لتحكيم 
من )4( من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف ق�سم �ملناهج و�لتدري�س يف �جلامعات �لأردنية، و )6( 
�أ�سحاب �خلربة يف تدري�س  �لريا�سيات، و )3( معلمني من  م�رسفني تربويني من م�رسيف 
فقرة  كل  حذفت  �إذ  مالحظاتهم،  على  بناء  و�لتعديل،  و�لإ�سافة  �حلذف  ومت  �لريا�سيات، 
ح�سلت على مو�فقة �أقل من )8( حمكمني، �أي ما ن�سبته 75%، و�أ�سبحت �لأد�ة ب�سورتها 
�لنهائية، مت�سمنة )52( فقرة موزعة على ثالثة جمالت، هي: عالقة م�رسف �لريا�سيات 
�أمور  و�أولياء  �ملحلي  باملجتمع  �لريا�سيات  م�رسف  عالقة  وجمال  �لريا�سيات،  مبعلمي 

�لطلبة، وجمال عالقة م�رسف �لريا�سيات باملهنة نف�سها.
دللت ثبات الأداة:  ●

 )test- retest( مت �لتحقق من ثبات �لأد�ة بطريقتني، هما: �إعطاء �لختبار و�إعادته
�لر�بع  لل�سفوف:  �لريا�سيات  يدّر�سون مبحث  معلمًا ومعلمة،   )40( على عينة مكونة من 
ومت  �أ�سبوعان،  مدته  زمني  بفا�سل  �لدِّر��سة،  عينة  خارج  من  �ختريو�  ع�رس،  �لّثاين  وحتى 
ح�ساب معامل �لرتباط بني �لتطبيقني با�ستخد�م معامل �رتباط بري�سون �لذي بلغ )0.84( 
.و�لطريقة �لثانية، متت بح�ساب معامل �لت�ساق �لد�خلي با�ستخد�م معادلة )كرونباخ �ألفا( 
)Cronbach alpha( ، وبلغ معامل �لثبات )0.93( .كما مت ح�ساب معامالت �لثبات 

على جمالت �لأد�ة با�ستخد�م �لطريقتني.و�جلدول )2( يبني ذلك.
الجدول (2) 

معامات االتساق الداخلي للمجاالت الفرعية والكلي بطريقة (كرونباخ ألفا) .

رقم 
معامل ثبات املجالاملجال

الت�صاق الداخلي
معامل ثبات

 الإعادة

0.890.84عالقة م�رسف �لريا�سيات مبعلمي �لريا�سيات1

0.760.73عالقة م�رسف �لريا�سيات باملجتمع �ملحلي و�أولياء �أمور �لطلبة2

0.860.80عالقة م�رسف �لريا�سيات باملهنة نف�سها3

0.930.84الأداة ككل

يت�سح من �جلدول )2( �أن معامالت ثبات �لت�ساق �لد�خلي كانت جميعها مقبولة يف 
�ملجالت �لثالثة وعلى �لأد�ة ككل.
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اإجراءات تطبيق اأداة الدِّرا�صة:  ●
من  �سل�سلة  �لباحث  �أجرى  �أ�سئلتها،  عن  و�لإجابة  �لدِّر��سة  �أهد�ف  حتقيق  �أجل  من 

�لإجر�ء�ت، �صملت: 
�لدِّر��سة، . 1 مبو�سوع  عالقة  لها  �لتي  ابقة  �ل�سَّ �لدِّر��سات  من  عدد  على  �لطالع 

و�لطالع، �أي�سًا، على �لكتب و�ملر�جع �ملتعلقة باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، ومهنة 
�لإ�رس�ف �لرتبوي.

�إعد�د �أد�ة �لدِّر��سة و�لتحقق من �سدقها، وثباتها.. 2
حتديد جمتمع �لدِّر��سة وعينتها.. 3
�لثاين . 4 �لف�سل  �لدِّر��سة لالإجابة عن بنودها يف بد�ية  �أفر�د  توزيع �ل�ستبانة على 

2014م.  /2013
�ملفرق، . 5 ومدير�تها يف حمافظة  �ملد�ر�س  مديري  بالتَّعاون مع  �ل�ستبانات  َجمع 

وجرى تفريغ �ملعلومات يف جد�ول �أعدت لهذ� �لغر�س.
�إدخال �لبيانات يف ذ�كرة �حلا�سوب، و�إجر�ء �لتحليالت �لإح�سائية �لالزمة.. 6

متغريات الدِّراسة: 

ت�سمنت �لدِّر��سة ثالثة متغري�ت م�ستقلة، ومتغري�ً تابعًا.
اأولً- املتغريات امل�صتقلة، وت�صمل:  ●
�جلن�س، وله م�ستويان: ذكر، و�أنثى.. 1
�ملوؤهل �لعلمي، وله م�ستويان: 1- بكالوريو�س          2- �أعلى من بكالوريو�س.. 2
�خلربة، ولها م�ستويان:         1- �أقل من 5 �سنو�ت     2- �أكرث من خم�س �سنو�ت.. 3
ثانياً- املتغري التابع:  ●

هو تقدير درجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، كما 
�ستك�سفها ��ستجابات معلمي �لريا�سيات ومعلماتها يف �ملد�ر�س �حلكومية �لتابعة ملحافظة 

�ملفرق ملقيا�س �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي.

األساليب اإلحصائية: 

�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت  �لأول:  �ل�سوؤ�ل  عن  ولالإجابة 
�لثَّاين  وؤ�ل  �ل�سُّ عن  جمتمعة.ولالإجابة  �ملجالت  ثم  جمال،  كل  بح�سب  �ل�ستبانة،  لفقر�ت 
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ُح�سب حتليل �لتباين �لثالثي �ملتعدد: لأثر �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف �لتدري�س، 
و�لتفاعل �لثنائي بينها.

نتائج الدِّراسة ومناقشتها: 

لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول ون�سه: ما متو�صط تقديرات معلمي الريا�صيات  ◄
قام  الرتبوي؟  الإ�رشاف  باأخالقيات مهنة  الريا�صيات  التزام م�رشيف  لدرجة 
�لباحث با�ستخر�ج �ملتو�سطات �حل�سابية، و�لنحر�فات �ملعيارية، لكل جمال من جمالت 
�لدِّر��سة ولفقر�ت كل جمال، مرتبة تنازليًا، كما هو و�رد يف �جلد�ول ذو�ت �لأرقام: )3، 4، 
باأخالقيات  �لريا�سيات  م�رسيف  �لتز�م  درجة  على  �لتايل  �ملحك  �لباحث  و�عتمد   ،  )6  ،5

مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي: 
قليلة جد�1ً – 1.49

قليلة1.5 – 2.49
متو�سطة2.5 – 3.49
كبرية3.5 – 4.49

كبرية جد�4.5ً – 5

الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدِّراسة

عن كل مجال من مجاالت الدِّراسة مرتبة تنازليًا.

رقم 
املتو�صط املجالتالرتبةاملجال

احل�صابي*
النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

متو�سطة3.470.68عالقة م�رسف �لريا�سيات باملهنة نف�سها.31
متو�سطة2.860.48عالقة م�رسف �لريا�سيات باملجتمع �ملحلي و�أولياء �أمور �لطلبة.22
متو�سطة2.680.54عالقة م�رسف �لريا�سيات مبعلمي �لريا�سيات.13

متو�سطة2.940.47الأداة ككل

ُيظهر �جلدول )3( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية ملجالت �لدِّر��سة تر�وحت بني: )-3.37
�لأوىل،  �ملرتبة  يف  نف�سها(  باملهنة  �لريا�سيات  م�رسف  )عالقة  جمال:  جاء  �إذ   ،  )2.68
فنال متو�سطا ً ح�سابيًا مقد�ره: )3.47( ، و�نحر�فًا معياريًا مقد�ره: )0.68( ، وجاء جمال: 
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ونال  �لثانية،  �ملرتبة  يف  �لأمور(  و�أولياء  �ملحلي  باملجتمع  �لريا�سيات  م�رسف  )عالقة 
متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره: )2.86( ، و�نحر�فًا معياريًا مقد�ره: )0.48( ، بينما جاء جمال: 
)عالقة م�رسف �لريا�سيات مبعلمي �لريا�سيات( يف �ملرتبة �لأخرية، فنال متو�سطًا ح�سابيًا 
مقد�ره: )2.68( ، و�نحر�فًا معياريًا مقد�ره )0.54( .ويت�سح، �أي�سًا، �أن جميع �ملجالت كان 
تقدير �ملعلمني لدرجة �لتز�م م�رسف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي بدرجة 
و�لنحر�ف   ،  )2.94( ككل  للعالمات  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ  �ملحك.كما  بح�سب  متو�سطة، 
�ملعياري: )0.47( ، وهذه �لنتيجة تدل على �أن �لتز�م م�رسف �لريا�سيات باأخالقيات مهنة 
�لإ�رس�ف �لرتبوي، من وجهة نظر معلميهم، كانت بدرجة متو�سطة، وهذه �لنتيجة، �ختلفت 
مع نتيجة در��سة )ر�سو�ن، 1994( ، �إذ �أ�سارت در��سة ر�سو�ن �إىل �أن �مل�رسفني �لرتبويني 
غري ملتزمني باأخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، من وجهة نظر �ملعلمني، بح�سب �ملحك 
�ملعتمد يف در��سته.ويعزو �لباحث ذلك �إىل قلة عدد �مل�رسفني بالن�سبة �إىل عدد �ملعلمني، 
فاملعلم رمبا ل ُيز�ر �إل مرًة و�حدًة من �مل�رسف يف �لعام �لدر��سي، فقد يكون همُّ �مل�رسف 
�لرتبوي �أن يغطيِّ �أكرب عدد ممكن من �ملعلمني بزيار�ته، ويف غالبية �لأحيان تكون �لزيارة 
هذ�  تربط  �لتي  فالعالقة  لذلك  �لتفتي�س،  مرحلة  ميار�س  يز�ل  ما  �مل�رسف  وكاأنَّ  مفاجئة، 
�ملعلم بهذ� �مل�رسف هي عالقة عمل، ويف غالبية �لأحيان، رمبا ل يكون �ملعلمون ر��سني 
عن هذه �لزيارة، وهذه �لعالقة، ب�سبب �لآثار �ل�سلبية �لتي ت�سببها �لزيارة �ملفاجئة للمعلم، 
مهنة  باأخالقيات  �لريا�سيات  م�رسيف  �لتز�م  مدى  يقدِّرون  �ملعلمني  جعل  ما  هذ�  ورمبا 

�لإ�رس�ف �لرتبوي �أقل من �مل�ستوى �ملطلوب.
اأولً- نتائج فقرات جمال عالقة م�رشف الريا�صيات باملهنة نف�صها:  ●

الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لفقرات مجال عاقة مشرف الرياضيات بالمهنة نفسها، 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.

رقم 
املتو�صطالفقرةالرتبةالفقرة

 احل�صابي
النحراف
 املعياري

3.701.00يكرث من عمل �لأبحاث �لرتبوية.501

3.700.99يلتزم بق�سم �ملهنة.512

3.621.03يحر�س على �لإملام بفل�سفة �لرتبية و�لتعليم يف �لأردن.523

3.561.09يهتم بتنمية روح �لتعاون بني كافة �لعاملني يف جمال �ملهنة.494

3.471.09يقوم بالأعمال �لإ�رس�فية �ملوكلة �إليه بكل �أمانة.405
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رقم 
املتو�صطالفقرةالرتبةالفقرة

 احل�صابي
النحراف
 املعياري

3.451.09يناق�س �ملعلم يف وقت فر�غه ول يطلب منه �لتاأخر عن ح�سته.486

3.431.09يعتز مبهنته ويعّدها من �ملهن �ل�سامية.427

3.411.13يعمل على متابعة تنفيذ �لتعليمات و�لقر�ر�ت �لو�ردة �إىل �ملدر�سة بكل دقة.418

3.411.16ينمي نف�سه مهنيًا بالإطالع على ما ي�ستجد يف ميد�ن عمله.479

3.371.14يحافظ على �أ�رس�ر مهنته.4310

3.351.22يحر�س على �لظهور مبظهر �لقدوة �حل�سنة �أمام من لهم عالقة مبهنته.4411

3.341.23يق�سي كل وقته باملناق�سة يف �أمور �لعمل عند زيارته للمدر�سة.4612

3.321.20يبذل ق�سارى جهده لتحقيق �لأهد�ف �ملر�سومة له بكل �إخال�س.4513

يت�سح من �جلدول )4( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية لإجابات �أفر�د عينة �لدِّر��سة عن بنود 
�ملجال �لثالث: )عالقة م�رسف �لريا�سيات باملهنة نف�سها( تر�وحت ما بني )3.70-3.32( 
، �إذ جاءت �لفقرتان: )يكرث من عمل �لأبحاث �لرتبوية( ، و )يلتزم بق�سم �ملهنة( يف �ملرتبة 
�لأوىل، ونالتا متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره: )3.70( ، كما جاءت �لفقرة: )يحر�س على �لإملام 
ونالت متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره:  �لثالثة،  �ملرتبة  �لأردن( يف  و�لتعليم يف  �لرتبية  بفل�سفة 
جمال  يف  كافة  �لعاملني  بني  �لتعاون  روح  بتنمية  )يهتم  �لفقرة:  جاءت  كما   ،  )3.62(
�ملهنة( يف �ملرتبة �لر�بعة، ونالت متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره: )3.56( ويت�سح من �جلدول، 
�أخالقيات  مبعايري  �لريا�سيات  م�رسيف  �لتز�م  �أنَّ  �أظهرت  �لأربعة  �لفقر�ت  هذه  �أنَّ  �أي�سًا، 
فقت مع �لأدبيات �لتي �أ�سارت  مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي كان بدرجة كبرية، وهذه �لنتيجة �تَّ
مات �لو�جب تو�فرها يف �مل�رسف �لرتبوي، ومنها: �أن يكون ح�سن �ل�سمعة، منذ عهده  �إىل �ل�سِّ
بالتدري�س، و�أن يعمل بروح �لفريق مع �ملعلمني، وملم بفل�سفة �لرتبية و�لتعليم )عبد �لهادي، 

. )33  ،2006
بدرجة  �للتز�م  كان   )47،46،45،44،43،42،41،40،48( �لفقر�ت  باقي  بينما 
)يبذل  �لفقرة:  فجاءت   ،  )3.44-3.32( بني:  �حل�سابية  متو�سطاتها  وتر�وحت  متو�سطة، 
ونالت  �لأخرية،  �ملرتبة  يف  �إخال�س(  بكل  له  �ملر�سومة  �لأهد�ف  لتحقيق  جهده  ق�سارى 
�مل�رسفني  �ختيار  �رسوط  �إىل  ذلك  �لباحث  ويعزو   ،  )3.32( مقد�ره  ح�سابيًا  متو�سطًا 
�لرتبويني، �لتي جتيز �لكتفاء مبوؤهل تربوي ل تقل مدة �لدِّر��سة فيه عن �سنة در��سية و�حدة 
�أن  �أي�سًا،  �لباحث،  �لأوىل، وبخربة ل تقل عن ع�رس �سنو�ت، ويعتقد  �لدرجة �جلامعية  بعد 
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هناك غيابًا للهوية �ملهنية للم�رسف، وهذ� يعني عدم �لعرت�ف بالأ�رس�ف �لرتبوي كمهنة 
و�أنو�ع  �لرتبوي  �مل�رسف  خل�سائ�س  و��سح  و�سف  وجود  وعدم  �ملهن،  من  غريها  مثل 
�أ�ساًل  حاجة  ل  وبالتايل  مقيمًا،  تربويًا  م�رسفًا  �ملدر�سة  مدير  لكون  ميلكها  �لتي  �ل�سلطة 

لوجود �مل�رسف �لرتبوي )�ل�سعود، 2007( .
ثانياً- نتائج فقرات جمال عالقة م�رشف الريا�صيات مبعلمي الريا�صيات:  ●

الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لفقرات مجال عاقة مشرف الرياضيات بمعلمي الرياضيات، 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.

رقم 
املتو�صطالفقرةالرتبةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

2.821.08ي�ساور معلمي �لريا�سيات يف �لقر�ر�ت �لتي تتعلق بهم.101

2.800.97يفر�س ر�أيه يف حل �مل�سكالت.132

2.800.97يفي بالوعود �لتي يقطعها على نف�سه ملعلمي �لريا�سيات.183

44
يكتب تقارير عن معلمي �لريا�سيات مالئمة للجهد �لذي يبذلونه دون 

2.790.93حماباة.

2.770.98يلتزم باملو�عيد �لتي يقطعها على نف�سه ملعلمي �لريا�سيات.195

2.750.95ي�سعر معلمي �لريا�سيات بح�سن تقديره لالأمور حني زيارته للمدر�سة.166

2.740.99يتعامل مع معلمي �لريا�سيات بعد�لة.177

68
ير�سد �ملق�رس من معلمي �لريا�سيات من �أجل �سمان جناح �لعملية 

2.710.99�لرتبوية.

2.711.03يطلع معلمي �لريا�سيات على �لقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات.79

2.711.07يعمل مع معلمي �لريا�سيات على �لرتقاء مبهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي.1510

811
يعمل على زيادة �نتماء معلمي �لريا�سيات ملهنتهم و�إبر�ز �أهميتها 

2.701.08وقد��ستها.

912
يحافظ على خ�سو�سيات معلمي �لريا�سيات و�أ�رس�رهم يف �ملد�ر�س 

2.700.97�لأخرى �لتي يطلع عليها بحكم وظيفته.

1413
ل يعتمد يف تقديره للمعلمني على مدى مو�فقة وجهات نظرهم لوجهة 

2.701.04نظره.

2.701.09يتعامل مع معلمي �لريا�سيات بكل �حرت�م وتقدير.2314

2.670.95ي�سجع �ملجتهد من معلمي �لريا�سيات وميدحه �أمام �لآخرين.515
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رقم 
املتو�صطالفقرةالرتبةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

316
ي�ستبعد �أثر �لعالقات �ل�سخ�سية مع معلمي �لريا�سيات عند �إ�سد�ر �لقر�ر�ت 

2.650.81�ملتعلقة بهم.

2.650.99يظهر ملعلمي �لريا�سيات باأنه قادر على م�ساعدتهم يف �أي وقت.2017

2118
ي�ساعد معلمي �لريا�سيات على تو�سيع �آفاق �ملعرفة لديهم وي�سجعهم على 

2.621.01متابعة ما ي�ستجد يف جمال تخ�س�سهم.

2.611.04يتقبل وجهة نظر معلمي �لريا�سيات و�إن كانت خمالفة لوجهة نظره.1219

1120
ي�سارك معلمي �لريا�سيات يف حل �مل�سكالت �لتعليمية �لتي تو�جههم 

2.581.03بطريقة دميقر�طية.

2.540.84يحرتم م�ساعر معلمي �لريا�سيات وير�عيها يف كل �لظروف و�لأحو�ل.121

2.500.81ي�سارك معلمي �لريا�سيات منا�سباتهم �لإن�سانية.222

2.480.97يتعامل مع معلمي �لريا�سيات ب�سدق و�أمانة.2223

ت�سح من �جلدول )5( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية لإجابة �أفر�د عينة �لدِّر��سة عن بنود 
2.82-( بني  تر�وحت  �لريا�سيات(  مبعلمي  �لريا�سيات  م�رسف  )عالقة  �لأول:  �ملجال 

2.48( ، و�لنحر�فات �ملعيارية بني )0.79-1.08( ، ويت�سح من �جلدول �أن جميع �لفقر�ت 
كان �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات مبعايري �أخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي بدرجة متو�سطة.

فجاءت �لفقرة: )ي�ساور معلمي �لريا�سيات على �لقر�ر�ت �لتي تتعلق بهم( يف �ملرتبة �لأوىل، 
مبتو�سط ح�سابي مقد�ره )2.82( ، بينما جاءت �لفقرتان: )يفر�س ر�أيه يف حل �مل�سكالت( 
، و )يفي بالوعود �لتي يقطعها على نف�سه ملعلمي �لريا�سيات( يف �ملرتبة �لثانية، ونالتا 
متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره )2.80( ، كما جاءت �لفقرة: )يكتب تقارير عن معلمي �لريا�سيات 
مقد�ره  ح�سابي  مبتو�سط  �لر�بعة،  �ملرتبة  يف  حماباة(  دون  يبذلونه  �لذي  للجهد  مالئمة 
1999( ، ويعزو �لباحث ذلك  فقت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة )�لغبا�سنة،  )2.79( .و�تَّ
�إىل ما يتميز به جمتمعنا �لعربي �لإ�سالمي من �للتز�م بالقيم و�لأعر�ف و�حرت�م �لآخرين، 
وما توؤكده �أخالقيات مهنة �لتعليم يف موؤ�س�ساتنا �لرتبوية.ويعزى �إىل �لأ�سلوب �لدميقر�طي 
�لآخر،  �لر�أي و�لر�أي  �لقائم على �حرت�م  �لأ�سلوب  �لرتبوية،  �لذي ميار�س د�خل �ملوؤ�س�سات 
�جلميع  ومعرفة  �لقانون،  �أمام  و�حلقوق  �لو�جبات  يف  مت�ساوون  �جلميع  �أنَّ  منطلق  ومن 
على  تقوم  و�ملعلم  �مل�رسف  بني  �لعالقة  جعل  على  يعمل  �لذي  �لأمر  عليهم،  وما  لهم  ما 
مات �لتي  �لثقة و�لحرت�م �ملتبادلني، وهذ� يتفق، �أي�سًا، مع �لأدبيات �لتي �أ�سارت �إىل �ل�سِّ
يجب �أن تتو�فر يف �مل�رسف �لرتبوي، ومنها �أن يكون ملمًا بعلم �لنف�س �لجتماعي، وظروف 
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�حلياة لكل معلم )عبد �لهادي، 2006( .كما �أظهرت �أن �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات يف جمال: 
)عالقة م�رسف �لريا�سيات مبعلمي �لريا�سيات( مبعايري �أخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي 

كان بدرجة متو�سطة.
املحلي  ● باملجتمع  الريا�صيات  م�رشف  عالقة  جمال  فقرات  نتائج  ثالثاً- 

واأولياء اأمور الطلبة: 
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدِّراسة
عن فقرات مجال عاقة مشرف الرياضيات بالمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة، مرتبة تنازليًا.

رقم 
املتو�صطالفقرةالرتبةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

3.451.17يلجاأ �إىل �أ�سلوب �حلو�ر يف �لجتماعات �لعامة �لتي يح�رسها �أولياء �لأمور.381

372
يح�رس يف �لوقت �ملحدد للم�ساركة يف �لحتفالت و�ملهرجانات �لوطنية 

3.441.17و�لدينية �لتي يقيمها �ملجتمع �ملحلي.

3.431.12ي�سعى �إىل حتقيق �أهد�ف �ملجتمع بكل �إخال�س.393

3.421.20يطلع �أولياء �لأمور على ما ي�ستجد من تعليمات تربوية.364

2.791.09يعمل على تنفيذ �لتعاميم �لر�سمية �لتي تهم �ملجتمع �ملحلي.245

2.710.95يظهر لأولياء �لأمور �أنه يتمتع بكفاية �جتماعية.306

2.690.96يركز على �رسورة �لتعاون بني �ملدر�سة و�لبيئة �ملحلية يف كافة �ملجالت.327

2.681.05يحافظ على �أ�رس�ر �لطلبة �ملدر�سية.288

2.680.90ي�ساعد يف �لعمل �لتطوعي مع �ملجتمع �ملحلي من �أجل �لطلبة.319

2.680.98يربز �جلو�نب �مل�رسقة يف �لعملية �لرتبوية لأفر�د �ملجتمع �ملحلي.3410

2.670.93يلفت �نتباه �مل�سوؤولني �إىل �ملد�ر�س �لتي هي بحاجة �إىل �هتمام.3311

2.670.97يحافظ على عالقات �لود مع �أولياء �لأمور.3512

2913
يحر�س على �لت�ساور مع �ملهتمني من �أفر�د �ملجتمع �ملحلى يف �لأمور 

2.650.99�لتي تخدم �لعملية �لرتبوية.

2.641.05يظهر مبظهر و�سلوك �أمام �أولياء �لأمور يدل على �عتز�زه مبهنته.2514

2.631.04يظهر مبظهر يدل على �حرت�مه ملهنته.2615

2.551.03ينفذ ما يلتزم به �أمام �أولياء �لأمور يف �لجتماعات �لر�سمية �لعامة.2716
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بنود  عن  �لدِّر��سة  عينة  �أفر�د  لإجابات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن   )6( �جلدول  ُيظِهر 
 ، �لطلبة(  �أمور  و�أولياء  �ملحلي  باملجتمع  �لريا�سيات  م�رسف  )عالقة  �لثاين:  �ملجال 
�حلو�ر  �أ�سلوب  �إىل  )يلجاأ  �لفقرة:  جاءت  .�إذ   )3.45-2.55( بني  تر�وحت  تنازليًا  مرتبة 
يف �لجتماعات �لعامة �لتي يح�رسها �أولياء �لأمور( يف �ملرتبة �لأوىل، مبتو�سط ح�سابي 
مقد�ره )3.45( ، بينما جاءت �لفقرة: )يح�رس يف �لوقت �ملحدد للم�ساركة يف �لحتفالت 
�لثانية، ونالت  و�ملهرجانات �لوطنية و�لدينية �لتي يقيمها �ملجتمع �ملحلي( يف �ملرتبة 
�ملجتمع  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  )ي�سعى  �لفقرة:  وجاءت   ،  )3.44( مقد�ره  ح�سابيًا  متو�سطًا 
، بينما جاءت  �إخال�س( يف �ملرتبة �لثالثة، ونالت متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره )3.43(  بكل 
�لفقرة: )ينفذ ما يلتزم به �أمام �أولياء �لأمور يف �لجتماعات �لر�سمية �لعامة( يف �ملرتبة 
�لأخرية، ونالت متو�سطًا ح�سابيًا مقد�ره )2.55( .ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أن لقاءه باأولياء 
�لأمور  �أولياء  مع  ويتعامل  �ملدر�سة  مقيمًا يف  �أ�سبح م�رسفًا  �مل�رسف  لكون  كثرٌي،  �لأمور 
يتعلق  �لجتماعات و�لحتفالت وكل ما  ب�سكل مبا�رس ومع �ملجتمع �ملحلي، وي�ساركهم 
مبعايري  �لريا�سيات  م�رسيف  �لتز�م  �أن  �أي�سًا،  �جلدول،  من  ويت�سح  و�ملدر�سة،  باملجتمع 

�أخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، يف جميع فقر�ت هذ� �ملجال، كان متو�سطًا.
اإح�صائية  ◄ دللة  ذات  فروق  هل هناك  �لثاين ون�سه:  �ل�سوؤ�ل  ولالإجابة عن 

التزام  لدرجة  الريا�صيات  معلمي  تقديرات  متو�صطات  بني   )α  =0.05(
ملتغريات:  وفقاً  الرتبوي،  الإ�رشاف  مهنة  باأخالقيات  الريا�صيات  م�رشيف 
)اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و اخلربة يف التدري�س والتفاعل بينها(؟ ��ستخدم 
و�ملوؤهل  �جلن�س،  ملتغري�ت  تبعًا  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �حل�سابية،  �ملتو�سطات  �لباحث 

. �لعلمي و�خلربة يف �لتدري�س، كما هو و�رد يف �جلدول )7( 
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغيرات: 
 (الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في التدريس) .

املوؤهل العلمياجلن�ساملجال

اخلربه

الكليمن 5 �صنوات فاأكرثاأقل من 5 �صنوات

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

عالقة م�رسف 
�لريا�سيات 

مبعلمي 
�لريا�سيات

ذكر

3.140.772.630.472.770.60بكالوريو�س فما دون

2.770.862.540.612.620.70در��سات عليا

2.990.812.600.512.720.64الكلي
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املوؤهل العلمياجلن�ساملجال

اخلربه

الكليمن 5 �صنوات فاأكرثاأقل من 5 �صنوات

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

عالقة م�رسف 
�لريا�سيات 

مبعلمي 
�لريا�سيات

�أنثى

2.820.542.540.332.690.48بكالوريو�س فما دون

2.560.252.520.272.540.26در��سات عليا

2.770.502.530.312.650.43الكلي

الكلي

2.910.622.590.422.720.54بكالوريو�س فما دون

2.670.632.530.482.580.54در��سات عليا

2.850.632.570.442.680.54الكلي

عالقة م�رسف 
�لريا�سيات 

باملجتمع 
�ملحلي 

و�أولياء �مور 
�لطلبة

ذكر

3.130.592.870.482.940.52بكالوريو�س فما دون

2.960.622.710.582.800.60در��سات عليا

3.060.602.820.522.890.55الكلي

�أنثى

2.970.432.760.382.870.41بكالوريو�س فما دون

2.700.432.730.412.720.41در��سات عليا

2.920.442.750.382.830.42الكلي

الكلي

3.020.482.820.442.900.46بكالوريو�س فما دون

2.830.542.720.502.860.52در��سات عليا

2.970.502.790.462.860.48الكلي

عالقة م�رسف 
�لريا�سيات 

باملهنة 
نف�سها

ذكر

3.680.573.540.683.580.65بكالوريو�س فما دون

3.440.943.010.773.160.85در��سات عليا

3.590.733.380.753.440.75الكلي

�أنثى

3.610.523.360.713.490.62بكالوريو�س فما دون

3.440.683.580.573.530.61در��سات عليا

3.570.563.430.673.500.62الكلي



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

213

املوؤهل العلمياجلن�ساملجال

اخلربه

الكليمن 5 �صنوات فاأكرثاأقل من 5 �صنوات

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

النحراف
املعياري

عالقة م�رسف 
�لريا�سيات 

باملهنة 
نف�سها

الكلي

3.630.533.460.693.530.64بكالوريو�س فما دون

3.440.803.270.743.330.76در��سات عليا

3.580.623.400.713.470.68الكلي

ت�سري �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )7( �إىل وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات �إجابة 
�أفر�د عينة �لدِّر��سة، وفقًا ملتغري�ت: )�جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة يف �لتدري�س( على 
لأثر  �ملتعدد  �لتباين  حتليل  �ُ�ستخدم  �لفروق،  هذه  دللة  عن  �لدِّر��سة.وللك�سف  جمالت 

�ملتغري�ت يف �ملجالت، كما هو و�رد يف �جلدول )8( .
الجدول (8) 

تحليل التباين الثاثي ألثر: (الجنس، والمؤهل العلمي، و الخبرة في التدريس) والتفاعل الثنائي بينها

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.33910.3391.6190.205�جلن�س

0.016*1.23811.2385.909�ملوؤهل �لعلمي

0.003*1.89611.8969.048عدد �سنو�ت �خلربة 

0.21410.2141.0220.313�جلن�س×�ملوؤهل �لعلمي

0.40710.4071.9410.165�جلن�س×عدد �سنو�ت �خلربة

0.28810.2881.3740.243�ملوؤهل �لعلمي×عدد �سنو�ت �خلربة

0.13210.1320.6320.427�جلن�س×�ملوؤهل �لعلمي×عدد �سنو�ت �خلربة

 45.0442150.210�خلطاأ

 49.557222املجموع

�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )8( �جلدول  من  يت�سح 
)α =0.05( يف متو�سطات تقدير�ت �ملعلمني لدرجة �لتز�م م�رسيف �لريا�سيات باأخالقيات 
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مهنة �لأ�رس�ف �لرتبوي، تعزى ملتغريي �ملوؤهل �لعلمي وعدد �سنو�ت �خلربة.�أما فيما يتعلق 
مبتغري �جلن�س، فاأظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية على م�ستوى دللة 
�لتز�م م�رسيف  α( تعزى ملتغري �جلن�س يف متو�سطات تقدير�ت �ملعلمني لدرجة   =0.05(
ر��سة �لقطي�س  �لدِّر��سة مع دِّ �لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لأ�رس�ف �لرتبوي، و�تفقت هذه 
، وغبا�سنه   )2010( و�لزبون ومر�سي  و�لزبون   ،  )2011( ، و�حلديد   )2014( و�مل�ساعيد 
)1999( ، و�ختلفت مع در��سة عمر )1990( حيث �أظهرت وجود �أثر ملتغري �جلن�س ل�سالح 
�لإناث.ويعزو �لباحث ذلك �إىل كون �مل�رسفني �لرتبويني يتعاملون مع �ملعلمني و�ملعلمات 

بنف�س �ملعايري �لإ�رس�فية كفئة م�ستهدفة و�حدة، بغ�س �لنظر عن �جلن�س.
دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  فاأظهرت  �لعلمي،  �ملوؤهل  مبتغري  يتعلق  فيما  �أما 
�إح�سائية على م�ستوى دللة )α =0.05( ، تعزى ملتغري �ملوؤهل �لعلمي: )بكالوريو�س فما 
�لريا�سيات باأخالقيات مهنة �لأ�رس�ف  �لتز�م م�رسيف  دون( يف تقدير�ت �ملعلمني لدرجة 
�لرتبوي ل�سالح متو�سط تقدير�ت ذوي موؤهل بكالوريو�س فما دون، حيث �تفقت مع در��سة 
�ل�سلوي )2007( ، بينما �ختلفت مع در��سة �لقطي�س و�مل�ساعيد )2014( ، و�حلديد )2011( 
نظرة  �إىل  ذلك  �لباحث  .ويعزو   )1999( وغبا�سنه   ،  )2010( ومر�سي  و�لزبون  و�لزبون   ،
دون  �أو  �لبكالوريو�س  فوق  �لعلمية  موؤهالتهم  ح�سب  �ملعلمني  �إىل  �لرتبويني  �مل�رسفني 
�لبكالوريو�س من ناحية �لكفاءة �لعلمية، بالإ�سافة �إىل �أن �لأخالق حني ترتجم �إىل �سلوك 
ي�ستطيع �أن يقيمها كل �إن�سان، من خالل ما هو متعارف عليه بني �أفر�د �ملجتمع و�ملنبثق 
عن فل�سفة هذ� �ملجتمع، وكذلك �ملعتقد �لفكري و�لديني �ل�سائد بني �أفر�ده.ولذ� فال حاجة 
�أن ي�سدر حكمًا على درجة �لتز�م  �أكادمييًا عاليًا حتى ي�ستطيع  �أن يحمل �لإن�سان موؤهاًل 

�لفرد بالأخالق.
�أما عن متغري عدد �سنو�ت �خلربة ) �أقل من 5 �سنو�ت( ، فاأظهرت �لنتائج وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية على م�ستوى دللة )α =0.05( تعزى ملتغري عدد �سنو�ت �خلربة يف 
�لرتبوي  �لأ�رس�ف  مهنة  باأخالقيات  �لريا�سيات  م�رسيف  �لتز�م  لدرجة  �ملعلمني  تقدير�ت 
ل�سالح متو�سط تقدير�ت ذوي �خلربة �لأقل من 5 �سنو�ت، و�تفقت هذه �لدِّر��سة مع در��سة 
�لقطي�س  در��سة  مع:  و�ختلفت   ،  )2007( و�ل�سلوي   ،  )2009( و�سو�ح   ،  )2011( �حلديد 
ويعزو   ،  )2010( ومر�سي  و�لزبون  و�لزبون   ،  )1999( وغبا�سنه   ،  )2014( و�مل�ساعيد 
�لباحث ذلك �إىل �حلرج �لذي يقع فيه �ملعلم ذي �خلربة �أقل من خم�س �سنو�ت، عك�س �ملعلم 
�ساحب �خلربة و�خلدمة �لطويلة.بالإ�سافة �إىل �أن �ملعلم يف بد�ية م�سريته �لتعليمية يعمل 
بكل همة ون�ساط لإثبات �سخ�سيته يف هذ� �ملجال، وي�سعى �إىل �إقامة عالقة ت�ساركية �أخوية 

تقوم على �ملحبة و�ملودة و�لحرت�م �ملتبادل مع �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية.
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تفاعلية  �لنتائج عدم وجود عالقة  فاأظهرت  �لدِّر��سة،  �لتفاعل بني متغري�ت  �أما عن 
بني متغريي �ملوؤهل مع �خلربة، وكانت ل�سالح )بكالوريو�س فما دون( ، و�سنو�ت �خلربة 
)�أقل من 5 �سنو�ت( و�تفقت هذه �لدِّر��سة مع در��سة غبا�سنه )1999( ، ور�سو�ن )1994( 
، ويعزو �لباحث ذلك �إىل كون �ملعلم حديث �لتخرج من �جلامعة، وما ز�ل يتذكر �ملهار�ت 
معلمي  �أن  ذلك  �إىل  و�لعمل.بالإ�سافة  �لعطاء  نحو  �لعالية  و�لد�فعية  و�لإبد�عية  �ملعرفية 
�إذ  و�لتقدير،  �لحرت�م  قائمة على  بع�سهم  وثيقة مع  تربطهم عالقة  �لريا�سيات  وم�رسيف 
�أو �لزيار�ت �لإ�رس�فية، و�إمنا تتعد�ها �إىل  �إّن هذه �لعالقات مل تكن جر�ء �للقاء�ت �لفردية 

�للقاء�ت و�لجتماعات �مل�ستمرة.

التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها هذه الدِّرا�صة، يو�صي الباحث بالآتي: 
بحيث . 1 وتدريبهم،  و�ملعلمني،  �مل�رسفني  لتاأهيل  �ملعدة  �لرب�مج  �إثر�ء  على  �لعمل 

ت�سمل �لقو�عد �لأخالقية ملهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي.
عن . 2 �مل�سوؤولني  قبل  من  �لعمل،  وور�س  و�حللقات  و�ملحا�رس�ت،  �لندو�ت،  �إقامة 

عمليات �لتدريب يف مر�كز �لإ�رس�ف �لرتبوي حول �أخالقيات مهنة �لإ�رس�ف �لرتبوي، من 
حيث �ملعرفة و�ملمار�سة.

و�سع ميثاق �أخالقي ُيعّد د�ستور�ً للعاملني يف حقل �لرتبية و�لتعليم.. 3
�أخرى، . 4 للدِّر��سة �حلالية، من خالل تناول جمتمعات  �إجر�ء در��سات مماثلة  ميكن 

وعينات �أكرث، وتناول متغري�ت �أخرى.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
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