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  األردن من وجهة نظر مدرائهم في والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات واقع

 *أشرف قاسم العليمات
 **محمد سليم الزبون  د.أ.

 ملخص:
 والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات واقع ّتعرف إلى الحالية الدراسة هدفت

 العاصمة من ومديرة، مديرا  ( 903) من الدراسة عينة وتكونت األردن من وجهة نظر مدرائهم، في
 استبانة تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق القصدية، بالطريقة اختيارهم وتم. والكرك والمفرق، عمان،

 فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها.( 84) من اسة تكونتللدر  كأداة 
أظهرت نتائج الدراسة أن واقع أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم في 
األردن جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجنس في 

 فروق  ووجود. نحو المدير المعلم وأخالقيات زمالئه نحو المعلم ، ومجاالت أخالقياتالدرجة الكلية
 مجال في الذكور لصالح فروق  ووجود الطلبة، نحو المعلم أخالقيات مجال في اإلناث لصالح

 إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم النتائج أظهرت وكما. المحلي المجتمع نحو المعلم أخالقيات
 .والكلي األداة  لمجاالت الخبرة، رلمتغي تعزى ( α=0.00) مستوى  عند

 التعليم مهنة أخالقيات في متخصصة تدريبية دورات بعقد التوصية تم الدراسة نتائج ضوء وفي
 التعليم. مهنة أخالقيات مستوى  لرفع للمعلمين

 .أخالقيات مهنة التعليم. وزارة التربية والتعليم. مديري المدارس :الكلمات المفتاحية
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The Status Quo of Ethics of Education Profession among Teachers of 

the Ministry of Education in Jordan from their  

Principals' Point of View 

Ashraf Qaseem AL-Olimat 

Prof. Mohammad S. AL-Zboon 

Abstract: 

The present study aimed to identify the current status of ethics of 

education profession among teachers of the Ministry of Education in Jordan 

from the point of view of their principals. The study sample consisted of 

(309) principals from the capital Amman, Mafraq and Karak. In order to 

achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed as a tool 

of study consisting of (48) paragraphs, and was verified for its validity and 

reliability. 

The results showed that the status quo of ethics of education profession 

among teachers in Ministry of Education in Jordan was moderate. The 

results showed no significant differences due to sex variable in the total 

score, and the fields of a teacher ethics towards his colleagues and principal. 

However, there were significant differences in favor of females in the field 

of teacher ethics towards students, and there were significant differences in 

favor of males in the field of teacher ethics towards the community. The 

results also showed no significant differences at (α = 0.05) due to the 

variable of experience. 

In light of the results of the study, it was recommended to hold 

specialized training courses in ethics of the teaching profession for teachers 

to raise the level of education ethics. 

Key Words: Ethics of education profession, The Ministry of Education, 

school principals. 
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 :المقّدمة
تعد التربية اللبنة األولى لبناء اإلنسان الناضج، والُحر، والمستقل، والقادر على العيش مع 

يير شؤون الحياة اليومية اآلخرين. وتربية األفراد على أساليب الحياة المختلفة والخبرات وكيفية تس
والتكيف معها، فالتربية تقوم على الممارسة والتطبيق وتحصيل المعرفة التي تتكامل فيها مع الجوانب 
المتصلة بالقيم واألخالق واالتجاهات في السلوك اإلنساني وكيفية التعامل مع اآلخرين، ويكون هذا 

ظة على مقوماته األساسية من أساليب الحياة التعامل أفضل ما يمكن، فهي أداة المجتمع في المحاف
وأنماط التفكير المختلفة والكشف عن طاقات األفراد واستثمارها، وهي عملية تنمية مستمرة للفرد 

 والمجتمع.
 تطوير في وقيمتها أهميتها برزت وقد الشعوب، حياة في ومهما   رئيسا   دورا   التربية وتؤدي

 في أهميتها وتبدو المعاصرة، التحديات مواجهة في الذاتية الزيادة وفي واقتصاديا   اجتماعيا   الشعوب
 أولوية عن األولوية حيث من تقل ال وأصبحت العالم، شعوب لكل كبرى  قومية استراتيجية أنها

 وليس األفراد نوعية على تعتمد وحضارتها وتقدمها الشعوب رقي أن ذلك القومي، واألمن الدفاع
 في وتراكمية سريعة زيادة تحقيق وفي للشعوب، االقتصادية لتنميةا في مهم عامل وهي عددهم،
 التنمية في مهم وعامل الزمن، من معينة فترة خالل الحقيقي القومي الدخل من الفرد دخل متوسط

 وتحسين وفكره، البشري  السلوك أخالقيات زيادة تعني وكما المجتمع، تنمية أساس فهي االجتماعية
 الفكرية االتجاهات وتوحيد الصحيحة، الديمقراطية إلرساء ضرورة هيو  االجتماعية، الخدمات

 (.Rshdan,2002) المجتمع أفراد لدى والثقافية والدينية
 االجتماعية، التنمية في مهم وعامل للمجتمعات، االقتصادية التنمية في مهم عامل والتربية

. االجتماعي الحراك إحداث في همم وعامل والوطنية، القومية والوحدة االجتماعي للتماسك وضرورة
 والوحدة االجتماعي والتماسك الصحيحة الديمقراطية وإرساء العصرية، الدولة لبناء وضرورية

 العليا المثل على الحفاظ تعني فهي االجتماعي، التغير إحداث في مهم عامل أنها كما. الوطنية
 ومن وثقافتها حضارتها ومن األمة يختار  من النابعة واإلنسانية واالقتصادية األخالقية للمجتمع
 والمتربي المربي: هي أطراف بثالثة التربوية العملية وترتبط وعموما   دينها، ومن الماضية خبراتها
 اجتماعي نمو عملية أنها أي عشوائية، ال هادفة عملية وهي التربوية، العملية فيه تتم الذي والوسط
 عقل إلى للوصول الخاصة طرائقها بين التفاعل على يةمبن وإنما التلقين، على تقوم ال وإنساني
 (.Alzboon&Nasser,2017) وتربيته ولتوجيهه المتربي
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 بالوالدين المتمثلة األسرة على المرغوب السلوك قواعد اكتساب في حياته بداية في الفرد ويعتمد
 اإلنسانية القيم وقوة ة،الحيا مبادئ على الذاتية مواقفهُ  يتبنى وتدريجيا   العائلة، وكبار واألخوة

 السلوك واكتساب جديدة، أخالقية قيم لديه وتتكون  اآلخرين مع عالقاتهُ  حلقة وتتسع والشخصية،
 (.Nasser,2006) القيمي األخالقي والسلوك العام، السلوك في األساسية القواعد وبعض الجماعي

 تصورات على ويقوم وكريمة، وعادلة مستقرة حياة إمكانية يوفر األخالقي االجتماعي فالنظام
 المدرسة، أم األسرة، مستوى  على كانت سواء جماعة أي وأن. والخير والحق الجمال لمفاهيم مشتركة

 بين المتبادلة العالقات تحكم التي القواعد من محددة مجموعة على مبنية تكون  األمة، أم المهنة، أم
 فيه المنهمكين األفراد التزام يتطلب منظم نشاط أي ألن. واألخالقي االجتماعي وسلوكهم أفرادها
 ال حيث. ومراعاتها وفهمها القواعد هذا إدراك على قادرون  األفراد هؤالء أن ويفترض القواعد، ببعض

 واستخدامها تبنيها يجب قواعد مجموعة على ينطوي  فهو التصور، هذا عن األخالقي السلوك يشذ
 (.Nashwati,2003" )باطل" أو" حق" بأنها عليها لحكموا وتصرفاتهم، الناس أفعال لتقويم كمعايير

 ايجابية، بصورة بينهم فيما البشر تعامل تعكس التي والممارسات، القيم من مجموعة فاألخالق
 مجموعة في يتمثل: وثانيها البشرية، الكائنات جميع على ينطبق عالمي أولهما: نوعين من وتتكون 

 الناس معظم يمتلك حيث بعضهم، مع البشر ربط إلى فتهد التي والمسؤوليات االلتزامات من
 عمله يجب ما على وترتكز المحاور من بعدد تتعلق ما عادة األخالقية واألحكام أخالقية، جوانب

(Dower,1998.) 
 بين الربط حاولوا كما والتحليل، بالدراسة الخلقية الظاهرة والفالسفة المؤرخون  تناول وقد
 ارتكزت وقد ثانية، جهة من االجتماعية والمرحلة جهة من الواجب قواعدو  الخلقية المبادئ مضمون 
 والصينيين والهنود، والفرس القدماء، المصريين لدى القديم، الشرق  حضارات في المعيارية األخالق

 في السعادة أي االجتماعية، األهداف تحقيق بهدف وتصرفاتهم األفراد، لسلوك المؤطر الدين على
 (.Hindi,2008) واآلخرة الدنيا

 مدونات أو شرف مواثيق بإصدار أهلية أم حكومية سواء المجتمع منظمات قيام ويعتبر
 أمرا   وليس ومهما ، ضروريا   شيئا   العاملين، وسلوك المديرين لقرارات وموجها   مرشدا   لتكون  أخالقية

 من منبثق بشكل مدوناتال أو المواثيق هذه وضع يتم أن على الغرب، في للمنظمات تقليدا   أو ترفّيا
 أو المواثيق هذه توجيه يتم وأن المجتمع، في القائمة والثقافة المنظمة وأعمال وأنشطة طبيعة

 جيدا   مرشدا   لتكون  منطقتها ضمن تدخل التي األخالقية القضايا نحو منظمة كل في المدونات
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 Abu) األخرى  األطراف ومصالح واألخالقيات الكفاءة بين الموازنة يضمن بما فيها، للعاملين

alnaser,2008.) 
 الفرد شخصية تنمية إلى تهدف ألنها األخالق، تشكيل في مهما   دورا   وفلسفتها التربية وتؤدي

 في وضرورية مهمة واألخالق. وقدرات سلوك أنماط من الكمال إلى به للوصول جوانبها جميع من
 من نسبة أعلى وتحقيق اإلنسان حياة نظيمت أجل من عليها للمحافظة صحيحة تربية من والبد الحياة

 لتكون  التاريخ عبر اإلنسان تطور خالل األخالقية والقيم القواعد وضعت فقد واألمن، والخير السعادة
 اإلنسان يلتزم عندما األخالق وتتجلى الصحيحة، الممارسات له وتبين الصحيح المسار إلى هادية له

 سيئ هو ما كل ويتحاشى الصحيحة المبادئ مع قتتف التي الحياة أساليب ويمارس بالحق
(8101Jahnini,.) 

 والسبعين الثالث السنوي  اللقاء في الجامعيين لألساتذة األمريكية الرابطة مجلس بيان وفي
 هيئة أعضاء بها يلتزم أن يجب التي المبادئ ومنها المهنية، األخالقيات على أكد ،(7341/يونيو)

 وااللتزام لديهم، للتعليم الحر الذاتي السعي وتشجيع كأفراد طالبهم احترام أهمها ومن التدريس
 السلوك تشجيع شأنه من ممكن جهد كل وبذل لهم، وكمرشدين عقالنيين كموجهين بأدوارهم

 الحقيقية والكفاءة الجدارة مستوى  يعكس الذي الموضوعي التقدير وضمان باألمانة المتسم األكاديمي
 حرية يحترموا وأن المتعلمين، بين المعاملة في تمييز أو إضرار أو لاستغال أي وتجنب لطالبهم،

 ويكونوا لآلخرين، تقديرهم ويظهروا ولزمالئهم ألنفسهم بالنسبة واالكتشاف والتساؤل البحث
 مؤسساتهم إدارة في مسؤولياتهم ويتحملوا زمالئهم على أحكامهم في موضوعيين

(Qurithy,2005.)   
 والتكنولوجيا والعلوم والمواصالت االتصاالت، نظام في الهائل اتالمجتمع تقدم ويعتمد

 التمسك على القادرة البشرية الكفاءات على المجاالت، من وغيرها والتعليم واإلدارة والسياسة
 العامة المؤسسات تقدمها التي الخدمات جودة وأن الوظيفية، والسلوكيات األخالقيات من بمجموعة
 هي األخالقيات. والمهنة بهذه الموظف تمسك مدى على كبير وبشكل تعتمد اختالفها على والخاصة
 األخالقية والمبادئ األديان إطار في صياغتها تتم التي والمسؤوليات الواجبات من مجموعة

 وامتيازات بحقوق  شاغلها تمتع مقابل العامة المصلحة خدمة إلى وتهدف األخالقية، والمسؤولية
 (.Yaghi,2001) بها المعمول المدنية الخدمة وأنظمة قوانين عليه تنص وما يشغلها، التي الوظيفة
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
 كلما إذ التربوي؛ الجانب في السيما واألفراد، المجتمعات حياة في مهما   دورا   األخالق تؤدي

 والتعليم، التعلم لياتعم لجميع المصاحب التربوي  المعرفي العامل ارتقى األخالقية المفاهيم ارتقت
 في واألساس تربوي، مجهود ألي الالزمة والخطط االستراتيجيات بناء في األساس هي فاألخالق

 االجتماعية، الحياة تقوم وعليها البشرية العالقات تتنظم األخالقية فبالقيم التربوية، األهداف تحديد
 التزام تعكس التي لها، المعلمين امتالك درجة في التعليم مهنة أخالقيات في االختالف ويظهر
. وطلبته المدرسية واإلدارة زمالئه مع المعلم وعالقة والمدرسة التعليم بمهنة واالهتمام بالعطاء، المعلم
 واقع إلى لتتعرف الدراسة هذه وجاءت الملتزم، الصالح المعلم بإيجاد األردن في التربية وتهتم

 اإلجابة خالل من. تعزيزها وسبل األردن في والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات
 :اآلتية األسئلة عن

 مدرائهم؟ نظر وجهة من والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات توافر واقع ما .7
 لدرجة الدراسة عينة تقديرات بين( α= 0.00) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل .2

 والخبرة؟ الجنس، لمتغير تبعا   والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة خالقياتأ توافر
 هدف الدراسة:

 والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات واقع تعرف إلى الحالية الدراسة هدفت
 .  اسةالدر  لمتغيرات تعزى  العينة تقديرات في فروق  هناك كان إن وتعرف األردن، في

 أهمية الدراسة:
 وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات واقع إلى التعرف خالل من الدراسة هذه أهمية تتبع

 :اآلتية الجهات الدراسة من يستفيد أن المؤمل ومن األردن، في والتعليم التربية
واقتراح سبل مشتقة  المعلمين، لدى التعليم مهنة أخالقيات واقع اعتماد في والتعليم التربية وزارة .7

 .التربوي  الميدان في وتطبيقها المعلمين لدى التعليم مهنة أخالقيات منها لتعزيز
 في ودورها األخالق أهمية تبين مساقات لطرح األردنية، الجامعات في التربوية العلوم كليات .2

 واالبتعاد االيجابي العمل أهمية بيان في ودورها والخاصة، العامة والمؤسسات المجتمع، تماسك
 .السلبي العمل عن

 في التربوية البحوث إثراء في واإلسهام التعليم مهنة أخالقيات في المتعلق النظري  األدب إثراء .9
 .المهنة أخالقيات تعزيز مجال
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 :اآلتية المصطلحات الدراسة تتبنىمصطلحات الدراسة: 
 :اآلتية بالحدود الدراسة تتحددحدود الدراسة: 

 األردن في والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات اقعو : الموضوعية الحدود . 
 والكرك والمفرق، عمان، في والتعليم التربية مديريات في الدراسة هذه تطبيق تم المكانية، الحدود .

 .الدراسة لمجتمع ممثلة كعينة
 (8102/8102) الثاني الدراسي الفصل خالل الدراسة تطبيق تم الزمانية، الحدود. 
 والمفرق، عمان، في الثانوية المدارس مديري  على الدراسة هذه تطبيق اقتصرت البشرية، الحدود 

 .والكرك
 الدراسات السابقة: 

 فيما يلي عرض لبعض الدراسات ذات الصلة وقد تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث:
 الدراسات العربية:

 بمدينة الثانوية المرحلة معلم قيام درجة تعرف إلى هدفت دراسة( 8112) الصائغ أجرى 
 من كل نظر وجهات اختالف عن والكشف طالبه، لدى الخلقية القيم تنمية في بدوره الرياض

 في بدوره الرياض بمدينة للبنين العامة الثانوية المرحلة معلم قيام درجة حول والمديرين المعلمين
 الباحث واستخدم التحليلي، الوصفي منهجال الباحث واستخدم طالبه، لدى الخلقية القيمة تنمية

 وتوصلت مديرا ،( 82)و معلما ،( 342)من الدراسة عينة وتكونت الدراسة، أهداف لتحقيق استبانة
 المعلم قيام مدى حول المعلمين استجابات بين فروق  وجود عدم: منها النتائج من العديد إلى الدراسة

 داللة ذات فروق  ووجود العلمي، والمؤهل لتخصصا متغير بحسب الخلقية القيم تنمية في بدور
 .الطلبة لدى الخلقية القيم تنمية في بدوره المعلم قيام معوقات حول المعلمين استجابات في إحصائية

 لدى اإلداري  العمل أخالقيات ممارسة درجة تعرف إلى هدفت دراسة( 8112) الغامدي وأجرت
 مجتمع وتكون  السعودية، العربية المملكة في لمات،المع نظر وجهة من الثانوية المدارس مديرات
( 42) عددهن والبالغ التعليمية، الباحة بمنطقة الثانوية المرحلة ومعلمات مديرات جميع من الدراسة
 لتحقيق استبانة طورت وكما أالرتباطي، الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت معلمة،( 221)و مديرة،
 جدا   مرتفعة بدرجة يتمتعن المدارس مديرات أن: منها نتائج إلى الدراسة وتوصلت الدراسة، أهداف

 داللة ذات فروق  وجود وعدم المعلمات، عند مرتفعة بينما اإلداري، العمل أخالقيات ممارسة في
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 لمتغير يعزى  اإلداري  العمل ألخالقيات المديرات ممارسة في( α= 1.12) مستوى  عند إحصائية
 .ةالخبر  وسنوات العلمي، المؤهل

 السلوك بمدونة وااللتزام القناعة درجة تعرف إلى هدفت دراسة( 8100) عبابنة وأجرت
 في والتعليم التربية مديريات في األداء تحسين في المتوقع ودورها العامة الوظيفة وأخالقيات الوظيفي
 تم إداريا ، موظفا  ( 820) ومن إداريين، قادة( 012) من الدراسة عينة وتكونت إربد، محافظة
 تحليل منهج استخدام خالل من النوعي المنهج الباحثة واستخدمت العشوائية، بالطريقة اختيارهم

 الموظفين قناعة درجة لقياس األولى االستبانة استبانتين، بناء تم الدراسة أهداف ولتحقيق المضمون،
. بمضمونها زامهمالت درجة لقياس الثانية واالستبانة. الوظيفي السلوك قواعد بمدونة اإلداريين
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم: أبرزها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت

(1.12=α)  التربية مديريات في األداء تقدير درجة في والمديرية العلمي، المؤهل متغير ألثر تعزى 
 في األولى المرتبة احتل المهنية مبدأ أن المضمون  تحليل نتائج وأظهرت إربد، محافظة في والتعليم

 الشفافية ومبدأ العدالة، مبدأ حصل بينما الوظيفي، السلوك قواعد مدونة في المتضمنة المبادئ قائمة
 .مرتبة أقل على

 ومعلماتها العربية اللغة معلمي التزام درجة تعرف إلى هدفت دراسة( 8108) حمادنة وأجرى 
 وتكونت مدارسهم، ومديرات مديري  نظر وجهة من ليمالتع مهنة بأخالقيات المفرق  تربية مديريات في

 الدراسة، إلجراء المسحي الوصفي المنهج الباحث واستخدم ومديرة، مديرا  ( 048) من الدراسة عينة
 مجاالت،( 2) على موزعة فقرة( 20) من تكونت لدراسة كأداة  استبانة باستخدام الباحث وقام

 تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم: أبرزها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 تعزى  التعليم مهنة بأخالقيات ومعلماتها العربية اللغة معلمي التزام لدرجة ومديراتها المدارس مديري 
 فروق  وجود وعدم المدرسية، اإلدارة في خبرتهُ  لسنوات أو العلمي، لمؤهله أو المدير، جنس لمتغير

 العلمي، والمؤهل الجنس، -المتغيرات تلك بين الثنائية التفاعالت إلى تعزى  إحصائية داللة ذات
 .الفرعية المجاالت وعلى الكلي المقياس على -والخبرة

 االبتدائية المرحلة معلمي وعي مستوى  تعرف إلى هدفت دراسة( 8104) الشويش وأجرى 
 المشرفين نظر هةوج من والمهني األخالقي بالتزامهم وعالقته التعليم مهنة أخالقيات بميثاق

 للمرحلة تربويا   مشرفا  ( 012)و معلما ،( 432) من الدراسة عينة وتكونت القصيم، بمنطقة والمعلمين
 واستخدم العنقودية، العشوائية بالطريقة اختيارهم تم السعودية، في التعليمية القصيم بمنطقة االبتدائية
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 الدراسة وتوصلت االرتباطية، العالقات بدراسة المعني والوصفي المسحي الوصفي المنهج الباحث
 بميثاق االبتدائية المرحلة معلمي وعي أن التربويون  المشرفون  يرى : أبرزها من نتائج عدة إلى

 داللة ذات فروق  توجد وال متوسطا، يعتبر والمهني األخالقي التزامهم ومستوى  التعليم مهنة أخالقيات
 التزامهم مستوى  حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين(  α= 1.12) مستوى  عند إحصائية
 أنهُ  الدراسة نتائج وأظهرت أنفسهم، المعلمين نظر وجهة من الخبرة سنوات لمتغير تعزى  األخالقي

 االلتزام حول الدراسة عينة استجابات بين (α= 1.12) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد
 .المهني

 الدراسات األجنبية:
 التزام مدى قياس إلى هدفت دراسة( Harris& Leonard, 2004وليونارد ) ريسها قام أجرى 

 مديرا ،( 23) من الدراسة عينة وتكونت التربوية، بالقيادة تتعلق التي األخالقية بالمعايير المديرين
 أهداف لتحقيق استبانة استخدام وتم األمريكية، المتحدة الواليات في تكساس في مديرة( 012)و

 المديرين بعض التزام في ضعف وجود إلى أشاروا المديرين أن: الدراسة نتائج وأظهرت ،الدراسة
 .األخالقيات بتلك اآلخر البعض التزام عدم أيضا  إلى وأشاروا األخالق، هذه بمثل

 سلوك بين العالقة في البحث إلى التعرف هدفت دراسة( Bowers,2009) بويرز وأجرى 
 معلما  ( 812) من الدراسة عينة وتكونت المعلمين، لدى الجماعية فعاليةال ومستوى  األخالقية القيادة

 في( Comprehensive Midwestern) جامعة في العالي التعليم ببرنامج ملتحقين كانوا ومعلمة،
 القيادة لقياس األولى االستبانة الدراسة، أهداف لتحقيق االستبانة استخدام وتم تكساس، والية

 الجماعية الفعالية نموذج  الثانية واالستبانة األخالقية، القيادة سلوك حول راتتصو  لجمع األخالقية
 سلوك بين قوية عالقة وجود: أبرزها نتائج إلى الدراسة وتوصلت المعلمين، كفاءة عن البيانات لجمع
 .المعلمين لدى الجماعية الفعالية ومستويات األخالقية القيادة

 إلى التعرف هدفت دراسة( Maria,&Luis.&Isabel,2011) وازابيل ولويس ماريا وأجرت
 المجال في األخالقية المشكالت حل على الوظيفي السلوك لقواعد مدونة لتنفيذ الحقيقي األثر تحديد
 استخدام تم الدراسة أهداف ولتحقيق األخالقية، غير السلوكيات أهم الفساد أن اعتبار على العام،

 األمم موقع تتبع التي الوطنية اإلدارات من إدارة( 024) من الدراسة عينة وتكونت االستبانة،
 مشاكل على للمدونة تأثير أي وجود عدم: أبرزها النتائج من العديد إلى الدراسة وتوصلت المتحدة،
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 حاسم عامل أهم التعليم مستوى  وأن المتقدمة، أم النامية البلدان في سواء العام السياق في الفساد
 .النامية الدول في خصوصا   الفساد لمكافحة

 إلى التعرف هدفت دراسة( Turk.&Vignijevic,2016) جيفك وفيجين تورك وأجرى 
 الدراسة عينة وتكونت المعلم، عمل ألخالقيات الطلبة وتقييم المعلمين لدى العمل أخالقيات مؤشرات

 تم الدراسة أهداف يقولتحق كرواتيا، في الثانوي  والثالث الثاني الصف من وطالبة طالبا  ( 012) من
 جهد يقدرون  ما نادرا   المعلمين أن: منها النتائج من العديد إلى الدراسة وتوصلت االستبانة، استخدام
 السلوك بقواعد يلتزمون  ال الذين المعلمين مع التعامل في الراحة بقلة الطلبة وشعور الطلبة،

 .لهم المعلمين إهانة نتيجة بالقلق الطلبة وشعور األخالقي،
 حيث من اختلفت ومن خالل ما تم استعراضه من الدراسات السابقة العربية واألجنبية، أنها

 مديرا  ( 042) بين موزعة ومديرة، مديرا  ( 312) من الدراسة عينة تكونت حيث الدراسة. عينة
 التربية مديريات لدى الدراسة تطبيق في المكانية الحدود وشملت الدراسة ومكان مديرة،( 023)و
 مهنة أخالقيات واقع معرفة الى هدفت حيث الدراسة وهدف والمفرق، والكرك عمان في التعليمو 

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات  .األردن في والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم
 السابقة في تطوير األداة، والتعرف إلى األدب النظري حول الموضوع.

 :الطريقة واإلجراءات
 منهجية الدراسة:

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك لمالءمته لطبيعة وإجراءات مثل هذه الدراسات.
 مجتمع الدراسة:

 األردنية المملكة في العامة الثانوية المدارس ومديرات مديري  جميع من الدراسة مجتمع تكّون 
 للعام والتعليم التربية وزارة إحصائيات حسب. )ومديرة مديرا  ( 0221) عددهم والبالغ الهاشمية
 (.8102/8102 الدراسي

 :الدراسة عينة
 عمان، في والتعليم التربية مديريات في الثانوية المدارس ومديرات مديري  جميع اختيار تم
 مديرا  ( 312) عددهم والبالغ القصدية بالطريقة الدراسة لمجتمع ممثلة كعينة والكرك، والمفرق،

 :ذلك يوضح( 0) والجدول متغيراتها، وفق الدراسة عينة عتوزي يلي ومديرة. وفيما
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 ( توزيع عينة الدراسة وفق المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة1الجدول )
 النسبة المئوية % العدد الفئة المتغير

 الجنس
 %81.2 781 ذكر
 %02.4 719 أنثى

 %700.0 903 المجموع

 الخبرة

 %30 30 0أقل من 
 %00.0 701 سنوات 70 – 0

 %74.4 04 سنوات فأكثر 70
 %700.0 903 المجموع

 أداة الدراسة:
 بموضوع المتعلق التربوي  النظري  األدب إلى بالرجوع الدراسة هداف تم تطوير استبانة لتحقيق

 والرومي(، 8112) الغامدي دراسة مثل السابقة، الدراسات أدوات من االستفادة وكذلك الدراسة،
 ( فقرة.21. وتكونت في صورتها األولية من )(8112)

 صدق أداة الدراسة:
 من مجموعة على األولية بصورتها االستبانة عرض تم الدراسة أداة  صدق من للتأكد

 هيئة أعضاء من المختصين األساتذة من التربية مجال في الخبرة ذوي  المتخصصين المحكمين
 أخذ الهاشمية، وتم والجامعة البيت، آل وجامعة وك،اليرم وجامعة األردنية، الجامعة في التدريس

 لمجاالت الفقرات مالءمة ودرجة عام، بشكل االستبانة مالءمة درجة بخصوص المحكمين آراء
 جديدة فقرات اقتراح وتم الفقرات، وضوح ودرجة اللغوية، الصياغة صالحية درجة ومعرفة الدراسة،

 فقرة.( 84) من مكونه األداة  وأصبحت الفقرات، نم العديد وتعديل وحذف إضافة وتم ومالئمة،
 ثبات أداة الدراسة:

 وتم(، T – retest) التطبيق وإعادة التطبيق، طريقة استخدام تم الدراسة أداة  ثبات من وللتحقق
 ومن الدراسة عينة خارج من ومديرة مديرا  ( 81) من مكونة استطالعية عينة على األداة  تطبيق
 بيرسون، ارتباط معامل حساب وتم والبعدي، القبلي التطبيقين بين أسبوعين رق وبفا الدراسة، مجتمع

 الدراسة، هذه إجراء لغايات مقبولة القيم هذه وتعد ،(1.21- 1.28) بين الثبات معامالت تراوحت وقد
 (:2) الجدول في مبين هو كما
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 بيرسون  ارتباط معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات ( معامالت2جدول )
 رتباطال معامل  المجال المجال قمر 

 0.88 أخالقيات المعلم نحو زمالئه 7
 0.90 أخالقيات المعلم نحو الطلبة 2
 0.85 أخالقيات المعلم نحو المدير 9
 0.82 أخالقيات المعلم نحو المجتمع المحلي 8

 0.93 الدرجة الكلية

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 مهنة أخالقيات توافر واقع ما"  نصه   الذي األول، السؤال عن بةباإلجا المتعلقة النتائج: اولا 

 نظر مدرائهم؟ وجهة من والتعليم التربية وزارة معلمي لدى التعليم
 وواقع والرتب المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

 مجال   ولكل مدرائهم، نظر وجهة من والتعليم يةالترب وزارة معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات توافر
 ذلك:( 3) الجدول ويظهر الدراسة، أداة  مجاالت من

 معلمي لدى التعليم مهنة أخالقيات توافر لواقع والدرجة والرتبة المعيارية والنحرافات الحسابية ( المتوسطات3جدول )
 تنازلياا  مرتبة الدراسة أداة مجالت من مجال   ولكل عام بشكل مدرائهم نظر وجهة من والتعليم التربية وزارة

 الدرجة الرتبة النحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسطة 7 0.85 3.51 أخالقيات المعلم نحو الطلبة 7
 متوسطة 2 0.84 3.44 أخالقيات المعلم نحو زمالئه 2
 متوسطة 9 0.91 3.20 المديرأخالقيات المعلم نحو  9
 متوسطة 8 0.99 3.12 أخالقيات المعلم نحو المجتمع 8

 متوسطة  0.89 3.34 الدرجة الكلية
( أن جميع المجاالت جاءت بدرجة متوسطة من وجهة نظر مدرائهم، أذ 3يتبين من الجدول )

أكبر درجة وفي الرتبة األولى مجال  (. وجاءت3.08-3.20)تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
(، 1.22بانحراف معياري ) (3.20لم نحو الطلبة" وبلغت قيمة المتوسط الحسابي له )"أخالقيات المع

وجاءت أقل درجة في الرتبة األخيرة " أخالقيات المعلم نحو المجتمع" إذ بلغت قيمة المتوسط 
، وجاء الدرجة الكلية لواقع توافر أخالقيات مهنة (1.22( وبانحراف معياري )3.08الحسابي له )

دى معلمي وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مدرائهم بشكل عام متوسطة، بمتوسط التعليم ل
وربما يعزى مجيء الدرجة الكلية لجميع المجاالت بدرجة  (.1.22( وانحراف معياري )3.34حسابي )



 .8102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

222 

متوسطة إلى قلة العناية واالهتمام الكبير بأخالقيات مهنة التعليم بالمستوى المطلوب لدى معلمي 
رة التربية والتعليم في األردن، والعقبات المتصلة بخصائص المجتمع المحيط بالمدرسة ونظرة وزا

المجتمع للمعلم، وقلة تظافر الجهود بين المعلمين والمجتمع المحلي، وقلة الشراكة المجتمعية مع 
رجات المدرسة. إذ تظهر هذه القيمة في أهمية الدور الذي تلعبه أخالقيات المهنة في تحسين مخ

 التعليم، في ظل غياب مؤشرات واضحة ومباشرة ألخالقيات مهنة التعليم.
بدرجة  وكما أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن مجال "أخالقيات المعلم نحو الطلبة" جاءت

وقد يعزى هذا  (.1.22وبانحراف معياري )( 3.20متوسطة وفي الرتبة األولى، بمتوسط حسابي )
معلمين باألخالقيات نحو الطلبة، كون المعلم قدوة لطالبه خاصة، الترتيب عن مدى عناية ال

وللمجتمع عامة، وهو حريص على أن يكون أثره في الناس محمودا ، لذلك فهو يستمسك بالقيم 
األخالقية، والمثل العليا ويدعو إليها وينشرها بين طالبه والناس كافة، ويعمل على شيوعها واحترامها 

بيال . وهذا المجال هو المحك الذي يتعاملون معه في المقام األول امام الطلبة ما استطاع إلى ذلك س
بشكل يومي من خالل الحصص اليومية. وهذا يتطلب من المعلم العناية بأخالقيات المهنة بشكل 

 مرتفع حيث لم تكن كما يجب، من وجهة نظر مدرائهم.
وفي الرتبة الثانية، حيث بلغ  وجاء مجال "أخالقيات المعلم نحو زمالئه" بدرجة متوسطة

(. وقد يعزى ذلك إلى اختالف العالقات 1.24( وبانحراف معياري )3.44المتوسط الحسابي له )
اإلنسانية السائدة في العمل بين الزمالء داخل وخارج المدرسة، وقلة المشاركة واالتصال مع 

من خالل احترام مكانتهم المهنية، المعلمين فيما بينهم، وعلى المعلم التركيز على تعزيز الزمالة 
وتقبل آرائهم وتقديم المشورة والدعم لزمالئه بالمستوى المطلوب واألمثل. وفي الرتبة الثالثة جاء 
مجال " أخالقيات المعلم نحو المدير" وبدرجة متوسطة، وقد يعزى ذلك إلى طبيعة نمط اإلدارة 

مدارس في قلة االهتمام بنشر ثقافة القيم الحميدة السائدة في المدرسة من قبل المدير، ودور مديري ال
وأخالقيات المهنة، ومدى علم المعلم بمسؤولياته وحقوقه القانونية واإلدارية، واحترام أحكام العقود 

 الجماعية وتنفيذها، والتي لم تصل إلى المستوى المطلوب.
ي الرتبة الرابعة وجاء مجال "أخالقيات المعلم نحو المجتمع المحلي" بدرجة متوسطة وف

واألخيرة، وقد يعزى ذلك إلى قلة المشاركة المجتمعية للمجتمع المحلي بين أولياء األمور والمعلمين، 
وقلة قنوات التواصل بين المجتمع المحلي والمعلمين. ومدى تأثير المعلم في مجتمعة وتعليق اآلمال 
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كري، واإلسهام الحضاري، ونشر القيم الحميدة علية في التقدم المعرفي، واالرتقاء العلمي، واالبداع الف
 في مجتمعه وبين الطلبة بالشكل األمثل.

( والتي أظهرت أن وعي معلمي 8104واتفقت نتائج هذا السؤال مع نتيجة دراسة الشويش )
المرحلة االبتدائية بميثاق أخالقيات مهنة التعليم ومستوى التزامهم األخالقي والمهني جاء بدرجة 

والتي  (Harris& Leonard, 2004)وليونارد  هاريسواختلفت هذه النتيجة مع دراسة متوسطة، 
 وعدم األخالق، هذه بمثل المديرين بعض التزام في ضعف وجود إلى أشاروا المديرين أظهرت أن

 .األخالقيات بتلك اآلخر البعض التزام
ين تقديرات عينة ( بα=  0...ثانياا: "هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )

الدراسة لدرجة توافر أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم تبعاا لمتغير الجنس، 
 "الخبرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع أخالقيات 
 حسب متغيرات الدراسة:، ألردنمهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم في ا

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة حسب متغير الجنس:  .1
الدراسة لواقع توافر أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم تبعا  لمتغير الجنس، 

روق تبعا  لمتغير الجنس، والجدول كما تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين لفحص الف
 ( يبين ذلك:4)

( للعينات المستقلة للفروق في تقديرات t-test( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار )4جدول )
 عينة الدراسة لواقع توافر أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم تبعاا لمتغير الجنس

 العدد جنسال المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
 )ت(

مستوى الدللة 
 .Sigاإلحصائية 

أخالقيات المعلم نحو 
 زمالئه

 0.47 3.41 781 ذكر
0.409- 

 
 0.45 3.81 719 أنثى 0.394

أخالقيات المعلم نحو 
 الطلبة

 0.46 3.38 781 ذكر
8.128- 0.000* 

 0.46 3.62 719 أنثى
أخالقيات المعلم نحو 

 المدير
 0.54 3.27 781 ذكر

7.310 0.051 
 0.64 3.13 719 أنثى

أخالقيات المعلم نحو 
 المجتمع المحلي

 0.51 3.26 781 ذكر
8.774 

 
 0.60 2.99 719 أنثى 0.000*
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المتوسط  العدد جنسال المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
 )ت(

مستوى الدللة 
 .Sigاإلحصائية 

 الدرجة الكلية
 0.33 3.34 781 ذكر

0.04- 
 

 0.38 3.34 719 أنثى 0.994
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4الجدول ) تشير النتائج في

(1.12=α ،لتقديرات عينة الدراسة لواقع توافر أخالقيات مهنة التعليم تعزى إلى متغير الجنس )
( للدرجة الكلية، 1.224( وبمستوى داللة )-1.12المحسوبة إذ بلغت ) "t"استنادا إلى قيمة 

وقد يعزى ذلك إلى الفروق  زمالئه، وأخالقيات المعلم نحو المدير. ومجاالت: أخالقيات المعلم نحو
الفردية بين المعلمين، وطبيعة المعلمين أنفسهم، وإلى قلة تفهم المعلمين ألهمية أخالقيات مهنة 

 التعليم. وثقافة المعلم وطبيعة العالقات بين المعلمين فيما بينهم واإلدارة المدرسية.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات : حسب متغير سنوات الخبرة .2

عينة الدراسة لواقع توافر أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم تبعا  لمتغير 
 ( ذلك:2الخبرة، ويظهر الجدول )

أخالقيات مهنة التعليم  ( تحليل التباين األحادي للفروق في تقديرات عينة الدراسة لواقع توافر0جدول )
 لدى معلمي وزارة التربية والتعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم تبعاا لمتغير الخبرة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى الدللة
Sig. 

أخالقيات المعلم 
 نحو

 زمالئه

 0.211 1.563 61.214 2 122.429 بين المجموعات
   39.165 306 11984.581 داخل المجموعات

    308 12107.010 المجموع
أخالقيات المعلم 

 نحو
 الطلبة

 0.353 1.045 53.175 2 106.349 بين المجموعات
   50.897 306 15574.589 داخل المجموعات

    308 15680.939 المجموع
أخالقيات المعلم 

 نحو
 المدير

 0.302 1.203 43.168 2 86.336 مجموعاتبين ال
   35.871 306 10976.583 داخل المجموعات

    308 11062.919 المجموع
أخالقيات المعلم 
نحو المجتمع 

 المحلي

 0.252 1.386 55.636 2 111.272 بين المجموعات
   40.150 306 12285.855 داخل المجموعات

    308 12397.126 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى الدللة
Sig. 

 
 ة الكليةالدرج

 0.626 469. 141.883 2 283.766 بين المجموعات
   302.281 306 92497.853 داخل المجموعات

    308 92781.618 المجموع
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم إلى (2وتبين النتائج في الجدول )

(1.12=α) معلمي لدى التعليم مهنة تأخالقيا توافر واقع مقياس على الدراسة أفراد إجابات في 
( 1.422) بلغت إذ المحسوبة( ف) قيمة إلى استنادا   الخبرة، لمتغير تبعا   والتعليم التربية وزارة

 (α=1.12) عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود وعدم. الكلية للدرجة( 1.282) داللة وبمستوى 
 .الخبرة لمتغير تعزى  الدراسة، أداة  مجاالت لجميع

 المتوسطات بين ظاهرية فروق  وجود الخبرة، سنوات متغير حسب السؤال هذا ئجنتا وأظهرت
 ،(3.32) حسابي متوسط أعلى على الكلية الدرجة في( سنوات 2 من أقل) فئة حصلت إذ الحسابية،
 01 من أقل 2) فئة وحصلت. (3.32) حسابي متوسط على( فأكثر سنوات 01) فئة وحصلت

 One Way) األحادي التباين تحليل تطبيق وبعد. (3.38) حسابي متوسط أقل على( سنوات

ANOVA)، للدرجة الخبرة لمتغير تبعا   إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم إلى النتائج أظهرت 
 ويؤمن يعتقد التي والمبادئ والقيم المفاهيم وحدة إلى ذلك يعزى  وقد. الدراسة مجاالت وجميع الكلية،

 المعلمين يعيشها التي االجتماعية والبيئة النبوية، والسنة الكريم القرآن مصدرها باعتبار المعلمين، بها
 .األحوال أغلب في ملحوظ غير الخبرة متغير يكون  وبذلك. أنفسهم

 :التوصيات
توعية المعلم في مشاركة زمالئه واالصالح بينهم، ومدح زميله المتميز امام المعلمين، لرفع  .7

 ودورها في تطوير العملية التربوية وجودة التعليم. مستوى امتالكه ألخالقيات المهنة،
دعم المعلم في المشاركة في اللجان، وفرق العمل بروح إيجابية، وتقبل المعايير وتقييم األداء من  .2

 قبل إدارته.
 تربويين خبراء مهنة التعليم للمعلمين من قبل أخالقيات في متخصصة تدريبية دورات عقد .9

أهمية تشاور المعلمين مع المجتمع المحلي في األمور التي تخدم  وبيان الشأن، بهذا مختصين
 .بها لاللتحاق المدرسة. وتشجيعهم
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التركيز على التواصل المستمر باللقاءات واالجتماعات الرسمية بين المعلمين مع أولياء األمور،  .8
 طى.وتوضيح العقبات التي تواجه المدرسة وبشكل مستمر، من قبل اإلدارات العليا والوس

دعم المعلمين ماديا  ومعنويا ، وتوفير األمن الوظيفي لهم من حيث الراتب والعالوات والتقاعد،  .0
 ليشكلوا حافزا  للمعلمين األقل التزاما  بأخالقيات مهنة التعليم.
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