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أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة النقب وعالقتها بمستوى سعادة 
 المعلمين كما يدركها المعلمون 

  عرفات حسين طربيه
 *عارف توفيق عطاري  أ.د.

 ملخص:
مستوى أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في  ىالتعرف إلالدراسة  هدفت

 أهداف لتحقيقمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين وعالقتها بمستوى السعادة لدى المعلمين، 

تكّون مجتّمع الّدراسة  الوصفّي المسحي االرتباطي، الَمْنَهج استخدام تم أسئلتها عن ولإلجابة الدراسة
الذين على رأس عملهم خالل العام الدراسي  س االبتدائية في منطقة النقبالمدار جميع معلمي من 

بالطريقة الطبقية  الدراسة ، تم اختيار عينةومعلمة ( معلم4000( والبالغ عددهم )2020/2019)
( معلمًا ومعلمة، أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع 574بلغ عددهم ) (12%)العشوائية بنسبة 

عمل لدى مديري المدارس االبتدائي في منطقة النقب من وجهة نظر لمستوى اخالقيات ال
المعلمين، كما أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع لمستوى السعادة لدى المعلمين من وجهة 

أخالقيات العمل لدى مديري المدارس بين ارتباطية وجود عالقة نظرهم. كما أظهرت النتائج 
   .نظرهمادة المعلمين من وجهة االبتدائية في منطقة النقب مستوى سع

المدارس، مستوى السعادة لدى المعلمين، الخط  وأخالقيات العمل، مدير  الكلمات المفتاحية:
 .األخضر
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Work Ethics of Primary School Principals in the Negev Region and 

their Relationship to the Level of Teachers' Happiness as Perceived by 

Teachers 

 

Arafat Huseein Tarbiah 

Prof. Aref Tawfiq Ottari* 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the level of work ethics of primary school 

principals in the Negev Region from teachers' point of view, and their 

relationship to the level of happiness among teachers. To achieve the 

objectives of the study and to answer its questions, the correlational 

descriptive survey methodology was used. The study population consisted 

of all primary school teachers in the Negev Region included (4000) male 

and female teachers in (2019/2020) of which a sample of (475) teachers 

representing (12%) of the population was selected by the stratified random 

method. The results showed a high level of work ethic level of primary 

school principals, and a high level of happiness among teachers from their 

point of view. The results also showed a statistically significant 

relationship between the work ethics of primary school principals in the 

Negev Region and the level of teachers' happiness from their point of view  
Keywords: Work ethics, school principals, teachers' happiness level, 

Green line.  
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  :المقدمة
ن العالقات داخل المؤسسات الحديثة متشابكة ومتداخلة، وهذه العالقات توجد ضمن سياق إ

وتعدد وجهات النظر، التي قد تؤدي إلى أمور مثل التعارض في  يتخلله االختالف واالتفاق
وار، وإلى تنافس في الحصول على موارد المؤسسة المحدودة وقد يصل حد النزاع. ومن هنا األد

يبرز دور األخالق في حياه الشعوب على اختالف أجناسها وأماكن وجودها، والفلسفات التي 
تتبناها. وتشكل األخالق إحدى آليات الضبط االجتماعي عند األفراد، والتكيف مع واقع المجتمع، 

 الديانات السماوية جميعها. هحثت علي وهذا ما
من الصفات التي تتفرع  كثيرن اإلسالم دعا إلى أ إذواألخالق تشمل جميع جوانب الحياة 

لتشمل عالقة اإلنسان بخالقه وعالقته بنفسه وعالقته مع أهله وذويه وعالقته مع اآلخرين من 
واألخالق السيئة  ةر األخالق الحسناإلسالم أمر تقديكذلك لم يترك  (.2016 الناس جميعا )قطيط،

حسب مزاج الناس ومصالحهم الضيقة، وقد أرشدت إلى ذلك اآليات الكريمة واألحاديث النبوية 
هللا  وقال صلى   (Sorat Al Qalam: 4)الشريفة، في قوله تعالى ﴿ َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم ﴾ 

 (. Narrated by Al – Bayhaqiعليه وسلم )إنما بعثُت ألتمم مكارم األخالق()
وأخالقيات  Professional Ethicsوفي العصر الحديث ظهر مفهوم األخالقيات المهنية 

أي مجموعة القواعد وآداب السلوك التي يجب أن يلتزم بها صاحب المهنة  Work Ethicsالعمل 
د والمعتقدات تجاه نفسه ومهنته والمجتمع، وهي أخالقيات تطبيقية تتكون من مجموعة القواع

. وقد أصبحت هذه في مكان العمل واالفتراضات والقيم التي ترسم حدود الحياة المقبولة أخالقيا
األخالقيات متضمنة في مدونات السلوك األخالقي في معظم البلدان والمنظمات والمهن، ولكن 

 . (Arar, Abramovitz, Oplatka, 2016)المسألة إلى أي درجة يتم االلتزام بها.
وقد ازدادت أهمية األخالق المهنية بسبب ما يواجهه العاملون من مواقف ال يظهر فيها وجه 
الصواب من الخطأ بشكل واضح أي ما يعرف بالمناطق الرمادية. وهذا يضعهم أمام ما يعرف 

. ويوضح Value Conflictوالصراع القيمي  Ethical Dilemmasبالمعضالت األخالقية 
أن هذه المعضالت ال تحدث فقط عند االختيار بين الصواب  (Lashway, 2006)لشواي 

والخطأ أو ما ينبغي وما ال ينبغي ولكنها تنشأ عند االختيار بين صوابين كاالختيار بين تخصيص 
أو بعض موارد المدرسة لدعم األنشطة الموجهة للطلبة الموهوبين أو لدعم برامج الحد من التسرب 

 التعلم. ءبطمعالجة 
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خالقيات المهنة اإلطار المرجعي الذي على كل فرد من أفراد المهنة االلتزام به، وكل وتعد أ
من يخرج عن هذه األمور يعد مخالفا ومخال في السلوك المهني، وهذه األخالقيات هي بمثابة 
الرادع الذاتي للفرد والتي من خاللها يستطيع الفرد ان يعدل من سلوكه بحيث يصبح منسجما 

هذه المبادئ األخالقية، وبالتالي يقوم بتأدية عمله على أحسن وجه ويحقق األهداف  ومتماشيا مع
   .(Al-Zuhaili, 2003إليها )التي يسعى 

وتعد أخالقيات العمل من أساسيات النجاح ألنها تعكس ثقة المؤسسة بموظفيها وأجهزتها، 
قود إلى تطوير العاملين ويعكس وكذلك ثقة المجتمع الذي تعمل في خدمته، فااللتزام باألخالقيات ي
أن عدم االلتزام سوف يؤثر  إذاالهتمام الذي يوليه هؤالء العاملون لاللتزام بأخالقيات المهنة، 

سمعة المؤسسة، ولتحقيق ذلك البد من التزام اإلدارة والعاملين بالقواعد األخالقية  فيبشكل مباشر 
-2225Alلمؤسسة في النمو والبقاء واالستمرار )والمهنية للحد من الممارسات التي تهدد مستقبل ا

Rajhi, .) 
وقد برزت أهمية األخالقيات المهنية في عالم الشركات واألعمال بعد سلسلة الفضائح التي 

ان الضوء لم يسلط على فساد المؤسسات  وعلى الرغم من ،هزت الشركات في العقود الماضية
ام األموال واألجهزة وتزوير الشهادات ونتائج الطالب إال أن إساءة استخد ذاته القدرباألكاديمية 

والمحاباة وكل ما يندرج تحت الفساد التعليمي واألكاديمي أصبحت مسائل شائعة وموثقة على 
ذلك جاء االهتمام باألخالق  فضاًل عن. (Hallak & Poisson 2007)مستوى منظمة اليونسكو 

 ي والسلوكي للتالميذ وعلى سالمتهم وأمنهم. في المدارس نتيجة القلق على المستوى التعليم
 األخالقية واالدارة بالقيم واالدارة بالفضيلة االدارة مثل جديدة تربوية إدارية اتجاهات ظهرت

؛ 2222الطويل،) ذلك إلى وما باأليمان واالدارة بالمبادئ واالدارة الخادمة واإلدارة
(Sergiovanni, 1992 .أهمية أخالقيات القيادة التعليمية وأهمية  على االتجاهات هذه أكدت وقد

تدريب القادة التعليميين على القيادة األخالقية والكفايات األخالقية والمهارات األخالقية 
(Hodgkinson, 1978)  .بيك وقد دعا (Beck,1994)  للقيادة التعليمية مبني  ُأنموذجإلى

ا للقيادة األخالقية يقوم ُأنموذج (Starrat,2004) على أخالقيات العناية والرعاية. وطور ستارات
 .على أسس النقد والعناية والعدالة في المدارس

المفتاح  بوصفهااولويات اهتماماتها  الجدولوقد جعلت اليونسكو "المدارس السعيدة" على 
ومستقبل أفضل. وهذا حسب اليونسكو ال يعني  أفضللضمان حياة أفضل وصحة أفضل وإنجاز 
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معنى، وغرس حب التعليم الحقيقي. وقد  ذيأسهل وال بذل جهد أقل، بل جعل التعليم جعل التعليم 
( قرارا 2211جاء اهتمام اليونسكو امتدادا الهتمام األمم المتحدة التي اتخذت جمعيتها العامة في )

القرار  إذ عدّ  (SDG)بخصوص السعادة ضمن أهداف التنمية المستدامة ( 24/929يحمل رقم )
، وضرورة وضع تدابير للسعادة هو هدف إنساني جوهري من أهداف التنمية المستدامةأن السعي 

إضافية تجسد على نحو أفضل أهمية السعي إلى تحقيق السعادة والرفاه، وفي هذا السياق فقد 
وهذا  آذار( من كل عام يومًا عالميًا للسعادة، 22حددت الجمعية العامة لألمم المتحدية يوم )

اليونسكو السابقة "نتعلم لنعيش" و "نتعلم لنكون"  لمشروعاتي الحقيقة امتداد المفهوم هو ف
"Learning to live and Learning to be  ،األول على فهم اآلخرين والثاني يركز  إذ يركز

 . على فهم الذات
اليونسكو أن المدارس السعيدة تنشأ بفعل عوامل خارجية وداخلية في مقدمتها سعادة  ورأت

مشروع "المدارس  2215ملين. وفي ضوء هذا االهتمام أطلقت اليونسكو في مؤتمر بانكوك العا
السعيدة" التي تعنى بالعاملين في المدرسة ودرجة الصداقة ونوعية العالقات التي تربط بينهم 

 واالتجاهات االيجابية لدى المعلمين واحترام التنوع واالختالف وطبيعة قيادة المدير.
ليه تقرير اليونسكو أن "السعادة شيء يمكن تعلمه كما أن التعليم مصدر من ومما أشار إ 

الدولية أطلقت شبكة التعلم االيجابي  (2015)عام . وفي (UNESCO, 2016)مصادر السعادة" 
(IPEN)  التي جعلت مهمتها جمع أصحاب المصلحة في التعليم واألكاديميين والمنظمات

السياسات التعليمية والممارسات التعليمية. هكذا التقى علم  الحكومية وذات الصلة للتأثير في
النفس االيجابي مع التربية االيجابية ليطلق مشروع المدارس السعيدة. وقد أصدر مجلس سياسات 

تقريرا ربط فيه بين السعادة والتعليم االيجابي المستند لعلم النفس  (2018)السعادة العالمية في 
ر عرضا لمستوى التعليم االيجابي في العالم. وأشار التقرير فيما يتعلق االيجابي. وتضمن التقري

بالمنطقة العربية إلى االمارات العربية المتحدة )حيث الدولة العربية الوحيدة التي توجد بها وزيرا 
للسعادة( التي قطعت شوطا على طريق ادخال التعلم االيجابي في المدارس وكذلك إلى تطلعات 

إلى أن يكون التعلم االيجابي ضمن ما تحققه تلك الرؤية. وجدير  2030ؤية األردن ضمن ر 
بالذكر أن السعادة كانت أحد مكونات دراسة مسحية قامت بها مؤسسة الملكة رانيا على المعلمين 

كل ما يقال عن وضع المعلمين في األردن إال أن الدراسة أشارت إلى  على الرغم منفي األردن. و 
 .(Queen Rania Foundation, 2015)اركين أعربوا عن شعورهم بالسعادةمن المش %92أن 
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وقد ربط الباحثان بين الشعور بالسعادة لدى المعلمين والدافعية للتعلم وتحسين األداء 
واالنهماك في العمل. ولذلك على المدارس أن تسعى جاهدة لجعل المعلمين يشعرون بالسعادة. في 

األمثل إلمكانيات  االستثمارمن أسباب تدني األداء وعدم  عد سبباً يُ المقابل فإن غياب السعادة 
المتعلمين. إن السعادة في العمل والشعور بالبهجة واالبتهاج ال يقل أهمية عن الصحة واألمن، بل 

. لذلك  (Al-Shara, 2015) والعاملين أن يشعروا بالسعادة في المدرسة الطلبةإنه حق من حقوق 
وعند الحديث عن أخالقيات   تعليمي ايجاد جو من االرتياح والسرور للعاملين.من واجب القائد ال

أخالقيات العمل  العالقة بينمن الضروري توضيح  مل وشعور المعلمين بالسعادة، فإنالع
والسعادة، كونهما يعتمدان على األخالقيات االيجابية بين المعلمين، فالبشاشة وإفشاء السالم على 

عبارات الترحيب المناسبة للعمل تنشر روح المحبة والتواد فقد قال صلى هللا عليه الزمالء وتداول 
اَل َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء  وسلم:" َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدهِ 

اَلَم َبْيَنُكمْ ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم،  ن و (، وكذلك ال ينسى المعلم (Narrated by Muslimَأْفُشوا السَّ
 (.Al-Sunaidi, 2001) البسمة والبشاشة فأنهما من المعروف بين الناس

دراسة هدفت  (Abu Mansour & Sharif, 2016)أجرى أبو منصور والشريف وقد  
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في  درجه توافر أخالقيات العمل اإلداري  إلىإلى التعرف 

المعلمين نحو العمل. وتكونت عينه الدراسة من  ةدافعي ةالعاصمة عمان وعالقتها بدرج محافظة
تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدمت الدراسة أداه )االستبانة(  ةمعلما ومعلم (297)

توافر أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري  ةلجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى ان درج
نظر المعلمين،  ةمن وجه ةالعاصمة عمان كانت مرتفع ةألساسية الخاصة في محافظالمدارس ا
العاصمة عمان كانت  محافظةالدافعية لدى معلمي المدارس األساسية الخاصة في  ةوان درج

بين درجه توافر أخالقيات العمل  إحصائية ةذات دالل ةايجابي ةمرتفعة، وتوجد عالقة ارتباطي
 ةدافعي ةمحافظة العاصمة عمان، ودرجاإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 

 .المعلمين نحو العمل
دراسة هدفت إلى استكشاف أطر وضوابط أخالقيات  (Qutait, 2016) وأجرى قطيط

بيئة العمل في مصر، بما يساعد في الوظيفة العامة التي يتزايد التوجه المعاصر نحو تعزيزها في 
 تهدف الدراسةتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير األداء الوظيفي واإلداري، كما 

الوقوف على درجة  عن فضالً عدد من مؤشرات التعليم االبتدائي في مصر ذات الداللة،  تعرف
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المنهج  ت الدراسةاستخدم .يات الوظيفةالتزام مديري المدارس االبتدائية بمحافظة القليوبية بأخالق
وتم تطبيق االستبانة على عينة ، الميداني على أداة االستبانة افي شقهت الدراسة واعتمد ،الوصفي

الستطالع  ومعلمة ( معلماً 976من معلمي المدارس االبتدائية بمحافظة القليوبية، وصل عددها )
ت الوظيفة، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة آرائهم حول مدى التزام مديري المدارس بأخالقيا

من جوانب  عديدمتوسطة وينقصها جاءت بدرجة ممارسة مديري المدارس ألخالقيات الوظيفة 
االلتزام، بما يؤثر سلبيا على األداء المؤسسي للمدارس، كما أن متوسطات نتائج استجابات عينة 

ة كانت أعلى في مدارس الريف فيما يتعلق المعلمين تجاه التزام مديري المدارس بأخالقيات الوظيف
بالنزاهة والحفاظ على المال والمرافق العامة، وعالقات العمل والسلوك التنظيمي، بينما جاء متوسط 

 عديدالحضر أعلى فيما يتعلق بالحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفي. وبناء على ذلك تم طرح 
فة لدى مديري المدارس، والتي اشتملت على من اإلجراءات الداعمة لتعزيز أخالقيات الوظي

 إجراءات تربوية، وتشريعية، وإدارية وتنظيمية.

 ,Arar, Haj, Abramovits and Oplatka)وأجررى عررار وحراج وأبرامروفيتز و اوبالتكرا 

دراسرررة حرررول القيرررادة األخالقيرررة فررري التربيرررة وعالقتهرررا باتخررراذ القررررار األخالقررري لررردى عررررب   (2016
مررن قيررادات المرردارس العربيررة المختلفررة داخررل الخررط األخضررر.  (142)فرري الدراسررة  الررداخل. شررارك

علرى سرتة محراور فرعيرة. وقرد أظهررت  ينبنردا مروزع (52) تضرمّنتتكونت أداة الدراسة من استبانة 
ر. كمررا تررأثرت النتررائج بنرروع المدرسررة االنتررائج عالقررات دالررة بررين أبعرراد القيررادة األخالقيررة واتخرراذ القررر 

  ة القائد في مركزه. وأقدمي

دراسة في تركيا حول  (Özan and Özdemir, and Yirci, 2017)وأجرى اوزان ورفاقه 
 (971)السلوك القيادي األخالقي الداريي المدارس من وجهة نظر المعلمين. تكونت العينة من 

القيادة . وقد أجابوا على استبيان 2211-2212في المدارس االبتدائية في عام  ومعلمة معلماً 
. أظهرت النتائج أنه كلما زاد عدد سنوات خبرة المعلم كان 2227نسخة  Langlois راألخالقية ل

كانوا  الصفوف معلميأكثر ميال للحكم بأن المدير يتصرف بناء على المعايير األخالقية. كما أن 
من ناحية أخرى المواد للحكم بأن المدير يتصرف بناء على معايير أخالقية.  معلميأكثر ميال من 

 ذكر المشاركون أن المديرين يواجهون عادة مآزق أخالقية عند اتخاذ القرار بشأن قضايا العاملين. 

دراسة حول السعادة في مكان العمل في  (McGonagle, 2015) ماكجوناجلأجرت و 
 إيرلندا بهدف تطوير مكان عمل سعيد للعاملين. استخدمت الدراسة المنحى النوعي وقامت أوال
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ر تصميم بتحليل مفهوم السعادة بشكل عام والسعادة في مكان العمل بشكل خاص من أجل تطوي
ت الدراسة من نظرية تحقيق الذات كإطار نظري للسعادة في مكان مفاهيمي للدراسة. وانطلق

من العاملين في مختلف  29العمل. تمت الدراسة على كلية التمريض في جامعة دبلن وشارك فيها 
الكلية. استخدمت الدراسة المقابالت واللقاءات مع مجموعات التركيز. بناء على ذلك قطاعات 

تها ونتائجها. أمل مكون من خصائص السعادة ومتنبللسعادة في مكان الع ُأنموذجخرجت الدراسة ب
وجود عواطف ايجابية مثل المرح واالبتهاج والقناعة واألمل، ومستويات أما الخصائص فهي 

عواطف السلبية، ومستويات عالية من الرضا عن الحياة، والحس بأن للعمل معنى متدنية من ال
الفضائل التنظيمية مثل النزاهة والثقة وهدف وغرض، واالنهماك في العمل. أما المتنبئات فهي 

والمودة ودفء العالقات والنمو االدراكي والتعاون واالحساس بالعدالة واالنصاف وسلوك المواطنة 
والتوازن وتوفر الفرص لنمو العاملين والبيئة اآلمنة الصحية السليمة واالحساس بوجود التنظيمية 

توفر الدعم من الزمالء التي تضع العاملين في االعتبار و معنى للعمل والقيادة األخالقية الداعمة 
 . والمديرين والعمل الممتع والتوازن بين الحياة والعمل

التعرف إلى الّسعادة المهنية وعالقتها بالّرضا  )20Qura'an ,(16دراسة القرعان هدفت و 
الوظيفي لدى العاملين مع أطفال التوحد في األردّن، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين 

( عاماًل وعاملة، يتوزعون على محافظات 1252مع أطفال التوحد في األردّن والبالغ عددهم )
لشؤون األشخاص المعوقين للعام الدراسي  المملكة، حسب إحصائيات المجلس األعلى

( 172تكونت من ) وقد، وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة، 2212/2217
راسة تم  عاماًل وعاملة من العاملين في مراكز التوحد في مدينتي عمان وإربد. ولتحقيق أهداف الدِّ

ج الدراسة أن مستوى الّسعادة المهنية لدى ( فقرة. أظهرت نتائ45تطوير استبانة تكونت من )
العاملين مع أطفال التوحد في األردّن كان مرتفعًا، كما أظهرت النتائج أن مستوى الّرضا الوظيفي 

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية  ،لدى العاملين مع أطفال التوحد في األردّن كان مرتفعاً 
أفراد العينة على مستوى الّسعادة المهنية لدى العاملين  إيجابية ذات داللة إحصائية بين تقديرات

 .مع أطفال التوحد، وتقديراتهم على مستوى الّرضا الوظيفي لديهم
الكشف عن العالقة بين درجة التزام  إلى (Al Azmi, 2017)العازمي وهدفت دراسة 

مستوى رضا  فيه االداري وأثر  مديري مدارس التعليم العام في دولة الكويت بأخالقيات العمل
داة الدراسة أتطوير  وتمستخدم المنهج الوصفي المسحي االرتباطي، المعلمين عن بيئة العمل. أُ 
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( معلما ومعلمة، وكانت اهم النتائج أن درجة التزام 831عينة الدراسة من )ت )االستبانة(، تكون
في تعزيز رضا المعلمين عالقات االنسانية لها أثر واضح المدير المدرسة بالصفات األخالقية في 

من رضا المعلمين عن بيئة العمل، وباألخص التزام  %54.3عن بيئة العمل، اذ أنها فسرت 
من الرضا، وخصوصا أن  %16.5مديري المدارس بأخالقيات المهنة نحو المعلمين والتي فسرت 

بالصفات األخالقية  الطلبة والمعلمين كالهما يمثالن قطبي العملية التعليمية. فكلما التزم المدير
نحوهما، ظهر أثر ذلك جليا في رضا المعلمين عن بيئة العمل. ويالحظ أن التزام المدير بالصفات 

 األخيرة من ممارسات المديرين. الرتبةاألخالقية نحو المعلمين أتى في 

التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس  )Jubouri, 2018(الجبيري هدفت دراسة و 
لقيادة األخالقية وعالقتها بالمساءلة االدارية من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق أهداف األساسية ل

، تم توزيعها على الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تطوير استبانة
من المساءلة االدارية من  اً ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مستوى مرتفعومعلمة معلم (522)

من ممارسة مديري  المدارس األساسية للقيادة االخالقية من  اً نظر المعلمين، ومستوى مرتفعوجهة 
وجهة نظر المعلمين، وأن هناك عالقة طردية بين ممارسة مديري  المدراس األساسية للقيادة 
االخالقية من وجهة نظر المعلمين، وأيضًا عالقة طردية بين مستوى المساءلة االدارية من وجهة 

  . ر المعلميننظ
( التعرف إلى درجة السعادة لدى مديري Mashaqbeh, 2018( المشاقبة هدفت دراسةو 

المدارس في قصبة المفرق، والتعرف إلى أثر متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي في ذلك، 
تكون مجتمع هذه الدراسة من جميع مديري المدارس في قصبة المفرق خالل العام الدراسي  وقد

( مديرًا ومديرة، أجريت هذه الدراسة على عينة مؤلفة من 147(، والبالغ عددهم )2217/2214)
إلجراء هذه الدراسة المنهج  ُأتّبع( مديرًا ومديرة من مديري المدارس في قصبة المفرق، وقد 122)

اسة، الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة الدراسة وذلك باستخدام أداة لجمع البيانات من عينة الدر 
جاء و وقد أظهرت النتائج بأن الدرجة الكلية للسعادة جاءت بدرجة تقدير مرتفعة ولجميع المجاالت، 

الثالثة مجال  الرتبةالثانية المجال السلوكي، وفي  الرتبةاألولى مجال العمل، تاله في  الرتبةفي 
 . األخيرة مجال العالقات االجتماعية الرتبةالرضا، وجاء في 

 إلى معرفة درجة التزام مديري مدارس التعليم العام )(Elmea, 2019 ايلما هدفت دراسةو 
. وتكّونت عينة الدراسة من في دولة الكويت بأخالقيات المهنةبمنطقة األحمدي التعليمية  هاومديرات
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الثانوية(. -المتوسطة-( معلم ومعلمة من معلمي المراحل الدراسية في التعليم العام )االبتدائية922)
( محاور، تتعلق بأخالقيات 5( عبارة؛ ُوّزعت على )52حقيق ذلك تم تصميم أداة تضمنت )ولت

المدير تجاه المتعلمين، والمعلمين، وأولياء األمور، وقواعد السلوك الوظيفي. وقد كشفت النتائج أن 
ت المهنة في منطقة األحمدي التعليمية بأخالقيا هاومديرات تقديرات المعلمين اللتزام مديري المدارس

كانت بدرجة كبيرة. وجاءت أخالقيات المهنة من حيث درجة التطبيق والممارسة تجاه قواعد 
 الرتبةالثانية أخالقيات المهنة تجاه المتعلمين؛ في  الرتبةاألولى، وفي  الرتبةالسلوك الوظيفي في 

 ة تجاه أولياء األمور. الرابعة أخالقيات المهن الرتبةالثالثة أخالقيات المهنة تجاه المعلمين؛ وفي 
إلرى دراسرة هردفت  )Mir & Abdul Khaliq ,2019( الخرالق ميرر وعبرد أجررى كرل مرنو 

استكشررراف معررردالت السرررعادة، وبيررران عالقتهرررا بمتغيررررات الحيررراة الطيبرررة )تقررردير الصرررحة الجسرررمية، 
مرررن والصرررحة النفسرررية، والسرررعادة، والرضرررا(، فضررراًل عرررن التررردين. وأجريرررت هرررذه الدراسرررة علرررى عينرررة 

فرري المغرررب. وكشررفت النتررائج أن معرردل السررعادة  طالبرراتمررن ( 142و )( مررن طلبررة الجامعررة 992)
، فهنرراك دول ذاتررهلرردى العينررة المغربيررة متوسررط بررين بقيررة الرردول العربيررة الترري أجررري عليهررا المشررروع 

 باسرررتثناء التقررردير الرررذاتي للصرررحة النفسرررية؛ إذ كررران متوسرررطعلرررى فررري معررردل السرررعادة، ودول أقرررل، أ 
الرجال أعلى، وكانرت جميرع معرامالت االرتبرام المتبادلرة برين المقراييس دالرة إحصرائًيا وموجبرة لردى 
الجنسرررين، واسرررتخرج مرررن تحليرررل المكونرررات األساسرررية مكرررون واحرررد سرررمي: "الحيررراة الطيبرررة والتررردين". 

أكثرر  هرموخلصت هذه الدراسة إلى أن من يعدون أنفسهم سعداء وفي صحة جسرمية ونفسرية جيردة، 
 .  تديًنا، ويمكن االستفادة من هذه النتيجة في المجالين اإلرشادي والعالجي

 وموقع الدراسة الحالية منها: التعقيب على الدراسات السابقة
قام الباحثان بمراجعة عدد من الدراسات ذات الصلة بممارسة مديري المدارس ألخالقيات  

مل في عدد من بلدان العالم. وقد اكتفت العمل وكذلك دراسات أجريت على السعادة في مكان الع
، من وجهة نظر المعلمين بعض الدراسات بتقصي درجة التزام مديري المدارس بأخالقيات العمل

يالحظ من عرض الدراسات السابقة أن هناك اهتماما في األدبيات العربية بالدراسات المتعلقة كما 
سات المتعلقة بالسعادة ال تحتل حيزا مماثال. ولكن بالقيادة األخالقية ومدى االلتزام بها ولكن الدرا

 يةالعرب لدى القيادات التعليمية أخالقيات العمل حول موضوع سوى دراسة واحدةلم يجد الباحثان 
عينة كما شاركت  ،(Arar and Abramovitz and Oplatka, 2016) داخل الخط األخضر

من عدة دول بهدف تقنين استبيان  عربية من المديرين من داخل الخط األخضر ضمن عينات
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. (Lapointe , andLanglois, and Oplatka, 2016)للسلوك األخالقي لمديري المدارس
 لم يجد أي دراسة حول السعادة في تلك المدارس. ولكنه 

ن إلى يدخال السعادة إلى المدارس الباحثلقد دفعت أهمية االلتزام بأخالقيات العمل وأهمية إ
. ومنطقة معلماً  أحد الباحثينيعمل  إذلدراسة في منطقة النقب داخل الخط األخضر القيام بهذه ا

ثالث )الجليل والمثلث والنقب، عدا عن العرب في المدن المختلطة( المناطق الالنقب هي إحدى 
النقب هذه لمنطقة و ، وتقع جنوب فلسطين. 1954ظل فيها العرب الفلسطينيون على أرضهم بعد 

ألف عربي يشكلون ربع سكان  122خل الفلسطيني يقطن النقب أكثر من خصوصية في الدا
سكنت المنطقة منذ القرن الخامس. وهم يعانون بشكل خاص  ،المنطقة وهم من أصول بدوية قبلية

تحاول السلطات االسرائيلية توطينهم  إذوهدمها بين حين وآخر  بها من وضع القرى غير المعترف
اإلسرائيلي ن عن نمط حياتهم المألوف وجعلهم تابعين لسوق العمل في مستوطنات تجعلهم ينقطعو 

Eghbaria, 2010)). 
 مشكلة الدراسة: 

في احدى المدارس االبتدائية في  ان يعمل معلميالباحثأحد تبلورت مشكلة الدراسة من كون  .1
 منطقة النقب ومن خالل إحساسه بأهمية اخالقيات العمل في المؤسسات التربوية بشكل عام،

وكذلك في المدارس االبتدائية بشكل خاص، ولقناعته بأن المؤسسات التي يسودها جو من 
التفاعل بين افرادها وتمكن أعضائها من االلتزام واالنضبام  إحداثعلى  مقتدرةتكون  السعادة
أخالقيات العمل لدى إلى ومن هنا تمثلت مشكلة الدراسة في السعي إلى التعرف . واإلبداع

ارس االبتدائية في منطقة النقب وعالقتها بمستوى سعادة المعلمين كما يدركها مديري المد
 عن األسئلة اآلتية: اإلجابة إلى. من خالل سعي الدراسة المعلمون 

ما مستوى أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة النقب من وجهة نظر  .2
 المعلمين؟ 

 رس االبتدائية في منطقة النقب من وجهة نظرهم؟ما مستوى سعادة المعلمين في المدا .9
بين أخالقيات العمل  )>(0.05 هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4

 لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة النقب ومستوى سعادة المعلمين من وجهة نظرهم؟
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 أهمية الدراسة: 
 األهمية العلمية: 

سة الحالية من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات اإلدارة تتضح أهمية الدرا
أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة النقب وعالقتها بمستوى سعادة وهو 

األدب النظري حول أخالقيات  ومن المؤمل أن تثري هذه الدراسة ،نظرهمالمعلمين من وجهة 
 رس.العمل وسعادة المعلمين في المدا

   األهمية العملية:
التربية والتعليم واإلدارات التابعة  وزارةمن كل أن تسهم الدراسة الحالية في إفادة من المؤمل 

 ومديري المدارس لها في مجال اإلدارة التعليمية، والقائمين على وضع السياسات التعليمية.
، نوا من القيام بأدائهم بمستوى عالٍ فرها لديهم حتى يتمكالمعرفتهم بالمتطلبات والمعايير الالزم تو 

 كما ستقدم الدراسة الحالية توصيات تتعلق بزياد مستوى السعادة في المدارس. 

 تحديد المصطلحات:
حسب مجلس السياسات الوطنية لإلدارة التربوية في الواليات المتحدة : أخالقيات العمل

في مهنة معينة مثل  تهوجودعمل اللمبادئ التي تحدد طبيعة مجموعة ا :هي فأخالقيات العمل
دارة التربوية، وعادة ما يضعها أصحاب المهنة إلرشاد الممارسة المهنية وكيفية إعداد المهنيين اإل

شراف عليهم في ضوء السياسات التعليمية العامة وتوقعات المجتمع. وتطوير أدائهم وتقييمهم واإل
 ي تحكم عملهم والتطلعات التي يسعون إليهاوهي تحدد نطاق عمل المهنيين في المهنة والقيم الت

(NPBEA, 2015) ومن ذلك القيام باألعمال الهادفة، وعدم إلحاق الضرر باآلخرين، وعدم .
فإذا تميز أي نشام في المجتمع  ممارسات،الخداع في التعامالت، وعدم التحيز عند القيام بأي 

 :Al-Maraiat, 2016)ا النشام بهذه الخصائص يمكن في هذه الحالة الحكم بأخالقيات هذ

45). 
التي على مديري المدارس  القيم والمبادئ والضوابط السلوكية بأنهاويعرفها الباحثان إجرائيًا: 

عمال الهادفة، االبتدائية في منطقة النقب االلتزام بها، كالمصداقية وبناء الثقة لضمان القيام باأل
التعامالت، وعدم التحيز عند القيام بأي ممارسات  يوعدم إلحاق الضرر باآلخرين، وعدم الخداع ف

ستظهرها الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينه الدراسة على أداة  لصالح طرف دون األخر، والتي
 الباحثان بأعدادها لهذا الغرض. قامالدراسة التي 
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لسرور حالة عقلية من الشعور باالرتياح والرضا واالطمئنان وا :في مكان العمل السعادة
واالبتهاج الذي ينجم ربما عن نجاح أو إنجاز ما تريد إنجازه. ومن مرادفاتها السرور والقناعة 

كما تعرف السعادة بنقيضها من الحزن . والرضا والمرح والبهجة والحبور واالنتشاء واالحتفاء
 Wellفي الدراسات التنظيمية بشكل تداخلي مصطلح  يستخدم كثيرو والتعاسة واالنحطام. 

being  قبول الذات والنمو الشخصي، والشعور بالقيمة الذي يعني الشعور باالرتياح والعافية و
 . (Hawker & Waite, 2007)واالستقاللية والسيطرة على بيئة العمل والحس بأن للحياة معنى

حالة االرتياح النفسية والعقلية والشعورية التي يشعر بها  أنهابويعرفها الباحثان إجرائيا: 
معلمو المدارس االبتدائية في منطقة النقب نحو العمل، الناجمة عن تحقيق أهداف المدرسة، 
ويتحدد هذا المقدار بمدى انسجام أهداف المعلمين مع أهداف المدرسة من ناحية، ومع أهداف 

ظهرها الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينه الدراسة على ست جماعة العمل من ناحية أخرى. والتي
 الباحثان بإعدادها لهذا الغرض. قامأداة الدراسة التي 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
أخالقيرررررات العمرررررل لررررردى مرررررديري المررررردارس االبتدائيرررررة فررررري منطقرررررة النقرررررب  الحددددددود المو:دددددو ية:

 وعالقتها بمستوى سعادة المعلمين من وجهة نظرهم.
المرررردارس االبتدائيررررة فرررري منطقررررة الدراسررررة علررررى عينررررة مررررن معلمرررري  اقتصرررررت ود البشددددر ة:الحددددد

 .النقب
 .المدارس االبتدائية في منطقة النقب فيتم تطبيق الدراسة  الحدود المكانية:
  . (2020/2019تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي ) تم الحدود الزمنية:
 محددات الدراسة

 .لى الخصائص السيكومترية ألداتها )خصائص الصدق والثبات(تعميم نتائجها ع يتوقف 
 الطر قة واإلجراءات

البحث تتناول الدراسة في هذا الجزء عرضا مفصاًل لمنهج الدراسة، ومجتمعه، وعينة 
 لألدوات المستخدمة في الدراسة، وهي كاآلتي:  وخصائصها، ثم يلي ذلك عرض

 :الدراسة منهج
المسحي االرتباطي  الوصفيّ  جهَ نْ المَ  استخدام تم أسئلتها عن جابةولإل الدراسة أهداف لتحقيق

 لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات.   
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 :وعينتها الدراسة مجتمع
الذين على رأس  المدارس االبتدائية في منطقة النقبجميع معلمي تكّون مجتّمع الّدراسة من 

( معلم، حسب احصائيات وزارة 4000دهم )( والبالغ عد2019/2018عملهم خالل العام الدراسي )
من  (12%)التربية والتعليم داخل الخط األخضر، وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية بنسبة 

 معلمًا ومعلمة. (475)والبالغ عددهم  هاومعلماتالمدارس االبتدائية معلمي 
 الدراسة:  أدوات

 Lapontie et al.,2016) )ننه الذي ق (ELQ) أخالقيات العملالباحثان مقياس  استخدم
خاصة وأن عينة من Translation Back Translation الترجمة العكسية بعد تعريبه بطريقة

مديري المدارس العرب داخل األخضر شاركوا ضمن عينات ثقافية في خطوات تقنينه. أما أداة 
 رس السعيدةفي ضوء أدبيات ومعايير اليونسكو للمدافقام الباحثان بتطويرها السعادة 

(UNESCO, 2016)  . 
 راسة: الدّ  ألداتيالّصدق الّظاهرّي 

على مجموعة من المحّكمين من ذوي االختصاص من  أداتي الدراسةالباحثان بعرض  قام
في َمجاالت ومن داخل الخط األخضر أعضاء هيئة الّتدريس في الجامعات األردنية والعربيَّة 

 دالالت صدق المحتوى لألداة لتتناسب مع أغراض الّدراسة وبيئتها اإلدارة التربوّية بهدف التأّكد من
، انتماء الفقرات للَمجال الذي اندرجت تحته، و مة الفقرات للمقياسءمال الّتحكيم وفق الجديدة، تم

سالمة الّصياغة الّلغوّية ومدى مناسبتها.  كما تم األخذ بمالحظات المحّكمين من حيث  عن فضالً 
اشتملت  فقدمن المحّكمين، فأكثر  %42وحذف بعض الفقرات التي يتفق عليها  إعادة الّصياغة،

 الصورة( فقرة في 24( فقرة، بينما اشتمل مقياس السعادة على )29أداة أخالقيات العمل على )
 النهائية. 

 العمل أخالقياتأداة  صدق البناء:
عامالت ارتبام فقرات الستخراج دالالت صدق البناء لمقياس أخالقيات العمل، استخرجت م

معلمًا  (24تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 
هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتبام  االرتبامأن معامل  إذ، ومعلمة

مابين مع األداة ككل ات وقد تراوحت معامالت ارتبام الفقر ، بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية
ودالة  أن جميع معامالت االرتبام كانت ذات درجات مقبولة إلى وتجدر اإلشارة  ،(2.47-2.44)
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 .إحصائيا
 العمل أخالقيات ثبات أداة الدراسة:

( test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )
وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من بتطبيق المقياس، 

( معلمًا ومعلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتبام بيرسون بين تقديراتهم في المرتين اذ بلغ 24)
وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، اذ  (.2.92)

 تبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.( واع2.94بلغ )
 السعادة صدق البناء:

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتبام فقرات المقياس مع 
أن  إذ، معلمًا ومعلمة (24تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة الدرجة الكلية في عينة 

للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتبام بين كل فقرة هنا يمثل داللة  االرتباممعامل 
وتجدر  ،(2.42-2.94)مابين مع األداة وقد تراوحت معامالت ارتبام الفقرات ، وبين الدرجة الكلية

 .ودالة إحصائيا أن جميع معامالت االرتبام كانت ذات درجات مقبولةإلى اإلشارة 
 السعادة:  ثبات أداة الدراسة:

( test-retestن ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )للتأكد م
بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من 

( معلمًا ومعلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتبام بيرسون بين تقديراتهم في المرتين اذ بلغ 24)
وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، اذ   (.2.42)

 ( واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.2.92بلغ )
  أداتي الدراسة:تصحيح 

البردائل هرذه المستجيب أحد  يختاربدائل  خمسة، تم وضع لألداة ألجل احتساب الدرجة الكلية 
علرررى التررروالي  السررربعة( للبررردائل 1، 2، 9، 5، 4، 2، 7أعطيرررت الررردرجات )و ، ن رأيرررهتعبرررر عرررالتررري 

الدرجرة أعطيرت ، و للبديل غالًبرا جرداً ( 2، والدرجة )دائًما على البديل (7الدرجة ) أعطيتللفقرات، إذ 
علرى البرديل ( 9الدرجرة )أعطيرت و علرى البرديل أحيانرًا، ( 5الدرجة )أعطيت و  على البديل غالبًا،( 4)

وللحكرم ( على البديل ال رأي لدي، 1( على البديل أبدًا، وأعطيت الدرجة )2نادرًا، وأعطيت الدرجة )
طات الحسابّية  فري ، ، اعتمد الِمعيار اإلحصائيّ للفقرات واألداة ككل لكل مقياسعلى مستوى الُمَتوسِّ
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 : (1الجدول )
 العمل ومقياس السعادة درجة مقياس أخالقيات لتحديد اإلحصائيّ  (: الِمعيار1) الجدول

ط الحسابيّ   المستوى  الُمَتوسِّ

 جًدا قليل 2.20أقل من  1.00من 

 قليل 3.40أقل من  2.22من 

 متوسط 5.22أقل من  3.40من 

 مرتفع 5.80أقل من  5.22من 

 مرتفع جداً  5.8 – 7.00من 
 :متغيرات الدراسة
 : المتغيرات الرئيسة

  المدارس االبتدائية في منطقة النقب. مستوى أخالقيات العمل لدى مديري 
  النقب.مستوى سعادة معلمي المدارس االبتدائية في منطقة 

 أساليب المعالجة اإلحصائّية:
طات الحسابّية واالنحرافات الِمعيارّية؛  والثاني عن السؤال األول لإلجابة تم استخدام الُمَتوسِّ

 .ام بيرسون تم استخدام معامل ارتب الثالثالسؤال  عنلإلجابة و 

 عرض النتائج
أخالقيات العمل لدى مديري المدارس  العالقة بين التعرف إلىهدفت هذه الدراسة إلى 

تم عرض نتائج الدراسة  إذ ،االبتدائية في منطقة النقب ومستوى سعادة المعلمين من وجهة نظرهم
 ي عرض لذلك:أتي األسئلة، وفيماوفق 

مستوى أخالقيات العمل لدى مديري المدارس  ما" الذي نص على: نتائج السؤال األول
 ". االبتدائية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمين؟

طات الحسابّية واالنحرافات الِمعيارّية  والرتبة لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب الُمَتوسِّ
مديري  مستوى أخالقيات العمل لدىمقياس  فقرات عنلتقديرات أفراد عيِّنة الدراسة والمستوى 

 ( ذلك.2) الجدولويبين ، المدارس من وجهة نظر المعلمين
طات الحسابّية واالنحرافات الِمعيارّ ة2) الجدول لتقديرات أفراد عيِّنة الدراسة  والرتبة والمستوى  (: الُمَتوسِّ
فقرات مستوى أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة النقب من وجهة نظر  عن

 مرتبة تنازليًّا  لمينالمع
 رقم
 الفقرة الفقرة

ط  الُمَتوسِّ
 الحسابّي*

 االنحراف
 المستوى  الرتبة الِمعياريّ 

 مرتفع 1 1.40 5.50 واللوائح والقانونية التشريعية األطر ضوء في المدير يتصرف 5
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 رقم
 الفقرة الفقرة

ط  الُمَتوسِّ
 الحسابّي*

 االنحراف
 المستوى  الرتبة الِمعياريّ 

 مرتفع 2 1.49 5.47 ومصلحتهم الجميع سالمة على المدير يعمل 4

 مرتفع 9 1.51 5.40 بالموضوع العالقة ذوي  المدير لألشخاص ينصت 17

 مرتفع 5 1.65 5.31 الجميع كرامة المدير يحترم 4

 مرتفع 4 1.50 5.28 قرار بأي الصلة ذات واإلجراءات القواعد المدير يتفحص 12

22 
 اإلطار على للمشكالت النهائي الحل في المدير يعتمد

 والتشريعي القانوني
 مرتفع 2 1.47 5.26

 مرتفع 7 1.46 5.20 خطورتها بقدر األخطاء على المدير اسبيح 14

 مرتفع 7 1.66 5.20 الظلم أنواع المدير كل يرفض 12

 مرتفع 7 1.65 5.20 العاملين بين والزمالة المحبة المدير ثقافة يرسخ 14

 مرتفع 12 1.71 5.19 والتكبر واالستعالء التعصب المدير يرفض 9

 مرتفع 11 1.57 5.11 اآلخرين مع الثقة بناء إلى المدير يسعى 1

29 
 العدالة مبادئ للمشكالت النهائي الحل في المدير يراعي

 واالنصاف
 مرتفع 11 1.56 5.11

9 
 العمل أثناء في المقصودة غير األخطاء مع المدير يتسامح

 االنسانية الطبيعة من يتجزأ ال جزءا بوصفها
 مرتفع 19 1.56 5.08

19 
 المدرسة في المكتوبة غير القواعد العتبارا في يضع المدير

 السائدة واألعراف الممارسات مثل
 مرتفع 19 1.50 5.08

 مرتفع 19 1.62 5.08 والمؤسسة األفراد مصلحة المدير بين يوازن  22

 مرتفع 12 1.65 5.07 الشائكة للمسائل النقاش المدير أبواب يفتح 21

 مرتفع 17 1.62 5.01 املينالع بين والتآلف االنسجام المدير يعمق 2

15 
 قرار اتخاذ قبل اإلشكالية الحاالت المدير أبعاد يتقصى

 بشأنها
 مرتفع 17 1.50 5.01

 مرتفع 14 1.60 5.00 فرد أي له يتعرض خطا أو ظلم المدير أي يصحح 11

 مرتفع 14 1.72 5.00 اآلخرين مشاعر جرح عدم يحرص المدير 19

2 
 األعباء في التفاوت سبب للعاملين المدير يفسر

 واالمتيازات والصالحيات
 مرتفع 21 1.66 4.93

 مرتفع 22 1.65 4.92 واإلنصاف العدالة ثقافة ترسيخ على المدير يعمل 7

12 
 التهميش أشكال لكل رفضه عن المدير صراحة يفصح

 والمحاباة
 مرتفع 29 1.65 4.88

 مرتفع  1.31 5.14 العمل أخالقيات 

 (7( والدرجة الُعليا )1) * الدرجة الدنيا

ررطات  أظهرررت النترررائج  مسررتوى أخالقيرررات العمررل لررردى لفقرررات مقيررراس الحسرررابّية أن الُمَتوسِّ
-5.44برين ) قرد تراوحرْت مرا مديري المدارس االبتدائية فري منطقرة النقرب مرن وجهرة نظرر المعلمرين

 يتصرررفي نصررها )الترر (5) جرراءت الفقرررة فقرردوقررد جرراءت جميررع الفقرررات بمسررتوى مرتفررع،  ،(5.50

. وقرد يعرزى ذلرك إلرى تفراني األولرى الرتبرة فري( واللروائح والقانونيرة التشرريعية األطرر ضروء فري المردير
مررن خررالل  كافررة جوانبهررابالمررديرين مررن اجررل السررعي والحررث علررى تطرروير المدرسررة وبيئتهررا التعليميررة 
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لتركيرز علرى تنفيرذ التعليمرات ة، وذلرك مرن خرالل امعلميرالحرص على االلتزام برالقوانين والتعليمرات ال
إذ يقرروم والتشررريعات واللرروائح وكررل مررا هررو جديررد  مررن خررالل المراسررالت مررن وزارة التربيررة والتعلرريم، 

أن هنررراك و ن بمناقشرررة هرررذه التعليمرررات مرررن خرررالل عقرررد االجتماعرررات الدوريرررة مرررع المعلمرررين، المرررديرو 
يعية والقانونيرة واللروائح يسررهم بشركل كبيررر أن االلتررزام برالقوانين واألطرر التشررر  االّ مسرتوى إدراك كبيرر 

 في تحقيق األهداف التربوية وتحقيق األهداف التعليمية التعلمية داخل المدرسة.
" بالموضرروع العالقررة ذوي  المرردير لألشررخاص ينصررت( الترري نصررها "17كمررا جرراءت الفقرررة ) 

مرررردير المدرسررررة يلتررررزم  الثالثررررة وبمسررررتوى مرتفررررع، وقررررد يعررررزو الباحثرررران هررررذه النتيجررررة إلررررى أن الرتبررررةب
يسررتمع بشرركل  فهرروبأخالقيررات المهنررة مررن خررالل التعامررل االيجررابي والتواصررل الفعررال مررع اآلخرررين، 

 المردير يعتمرد( التري نصرها "22كذلك فقد حصرلت الفقررة )جيد لآلخرين ويصغي لهم بشكل فعال.  

لباحثران هرذه النتيجرة "، وقرد يعرزو اوالتشرريعي القرانوني اإلطرار علرى للمشركالت النهرائي الحرل فري
المرتفعررة إلررى أن المرردير يقرروم بتطبيررق التشررريعات والقرروانين واألنظمررة وبمررا ال يتعررارض مررع سياسررة 

 األخطراء علرى المردير يحاسرب( والتري نصرها "14وزارة التربيرة والتعلريم. كرذلك فقرد حصرلت الفقررة )

رسة ملتزم بشكل كبير باخالقيرات "، وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن مدير المدخطورتها بقدر
يعمررل علررى المسرراءلة بشرركل مسررتمر  فهرروالعمررل مررن خررالل اسررتخدام مبرردأ المسرراءلة فرري المدرسررة، 

 لألخطاء التي تحدث في المدرسة سواء من قبل المعلمين أم الطلبة. 
( الترري نصررها "يرررفض المرردير كررل أنررواع الظلررم" وبمسررتوى مرتفررع، 12كررذلك فقررد جرراءت الفقرررة )

يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن مدير المدرسة يقوم بالتعامل مرع المعلمرين علرى مبردأ العدالرة  وقد
مكررن واالنصرراف فرري المدرسررة، وبالتررالي فهررو يرسررخ ثقافررة المحبررة والزمالررة والعدالررة بررين العرراملين، وي

ة والمهنيرة أهمية توعية المعلمين وضررورة تطروير الكفايرات الشخصريعزو ذلك إلى أن المدير يدرك 
لهررم، كررذلك ترروفير سرربر التعلرريم والررتعلم داخررل المدرسررة والعمررل علررى حررل الشرركالت وغرررس األخررالق 
الحميرردة والفاضررلة داخررل مجتمررع المدرسررة، والعدالررة، وحررل المشرركالت المستعصررية، والحرروار، كررذلك 

فررري جميرررع  المراقبرررة الدائمرررة والمسرررتمرة لمررردير، ممرررا يسررراعد بشررركل كبيرررر علرررى رفرررع كفررراءة المدرسرررة 
ذلررك المسررتوى المرتفررع لجميررع فقرررات أخالقيررات العمررل لرردى  ا التعليميررة واإلنسررانية، وقررد أكرردجوانبهرر

 مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين. 
وقرررد اتفقرررت هرررذه النتيجرررة المرتفعرررة لمسرررتوى األخرررالق مرررع نترررائج دراسرررة المنصرررور والشرررريف، 

)& Sharif, 2016 Abu Mansour( الجبرروري  ودراسررة )Jubouri, 2018( ودراسررة إلمررا ،
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Elmea, 2019)( ،قطريط واختلفت مرع دراسرة )Qutait, 2016( اوزان ورفاقره ، ودراسدة(Ozan 

et al, 2017) العازمي، ودراسة  (Al Azmi, 2017) . 
ما مستوى سدعادة المعلمدين فدي المددارس االبتدائيدة الذي نص على: " الثانينتائج السؤال 

 ".؟جهة نظرهمفي منطقة النقب من و 

رررطات الحسرررابّية واالنحرافرررات الِمعيارّيرررةلإلجابرررة عرررن هرررذا الّسررر والرتبرررة  ؤال؛ ترررم حسررراب الُمَتوسِّ
مسررتوى سررعادة المعلمررين فرري المرردارس االبتدائيررة فرري راسررة علررى لتقررديرات أفررراد عيِّنررة الدّ  والمسررتوى 

 ( ذلك.5) الجدول، ويبين منطقة النقب من وجهة نظرهم
طات الحسابّية واالنحرافات الِمعيارّ ة(: المُ 3) الجدول لتقديرات أفراد عيِّنة الدراسة على  والرتبة والمستوى  َتوسِّ

 مرتبة تنازليًّا  مستوى سعادة المعلمين في المدارس االبتدائية في منطقة النقب من وجهة نظرهمفقرات 

 رقم
 الفقرة

ط الفقرة  الُمَتوسِّ
 الحسابّي*

 االنحراف
 الِمعياريّ 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع جداً  1 1.04 6.16 فيه واالنخرام عملي تجاه بالتزام أشعر 4

 مرتفع جداً  2 1.01 6.04 معنى وذي هادف بشكل المدرسة هذه في عملي أؤدي 22

 مرتفع جداً  9 1.14 5.87 المدرسة هذه في وحيوية بطاقة عملي أؤدي 21

 مرتفع جداً  5 1.16 5.82 المدرسة هذه في يجري  في ما إيجابيا أثرا أترك 22

 مرتفع 4 1.12 5.76 بارتياح المدرسة هذه في الزمالء مع أتعامل 29

 مرتفع 2 1.26 5.69 المدرسة هذه في الجميع تجاه إيجابية مشاعر أحمل 5

 مرتفع 7 1.37 5.67 بالمستقبل كثيرا أتفاءل 2

24 
 أن بعد المدرسة هذه في عملي عن طيبة ذكريات سأحمل

 أغادرها
 مرتفع 4 1.44 5.63

4 
 قد تكون  أن بعد اآلخرين تجاه السلبية المشاعر أتجاوز

 اندثرت
 مرتفع 9 1.19 5.56

 مرتفع 12 1.19 5.53 معي تعاملهم خالل من إيجابيا أثرا العاملون  يترك 15

 مرتفع 11 1.29 5.49 المدرسة في اآلخرون  يواجهه بما كثيرا أهتم 2

14 
 في البهجة شعور عن المدرسة هذه في عملي أداء يسفر

 نفسي
 مرتفع 12 1.36 5.34

 مرتفع 19 1.45 5.32 المدرسة هذه في الوظيفي بالرضا أشعر 12

 مرتفع 15 1.54 5.25 المدرسة هذه في اآلن عليه أنا بما بالسعادة أشعر 1

 مرتفع 14 1.48 5.22 وعافيتي صحتي على إيجابا المدرسة هذه في عملي ينعكس 25

 مرتفع 12 1.46 5.08 المدرسة هذه في العمل نتيجة مجز مردود على صلأح 9

17 
 التوتر من محتمل بقدر المدرسة هذه في بعملي أقوم

 والضغط
 مرتفع 17 1.34 5.07

 مرتفع 14 1.37 5.02 بحرية المدرسة هذه في عملي في أتحكم 12

 مرتفع 19 1.50 5.00 والمتعة البهجة المدرسة هذه في العامة البيئة تبعث 9

 مرتفع 19 1.65 5.00 القرار اتخاذ في بمشاركتي المدرسة هذه في االدارة ترحب 19

 مرتفع 21 1.33 4.99 مع أمنياتي مدرستي البيئة في تتوافق 12

 مرتفع 22 1.47 4.98 المدرسة هذه في نظرت حيثما جمالية لمسة أجد 19
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 رقم
 الفقرة

ط الفقرة  الُمَتوسِّ
 الحسابّي*

 االنحراف
 الِمعياريّ 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع 29 1.49 4.97 مدرستي بالجاذبية في البيئة تتسم 11

 مرتفع 25 1.43 4.96 المدرسة هذه في أريد ما لعمل كافيا وقتا أجد 14

 مرتفع 24 1.53 4.94 مريحا المدرسة في يجري  ما أجد 7

 مرتفع  1.02 5.37 السعادة 

 (7( والدرجة الُعليا )1* الدرجة الدنيا )

رررطات ( 9) الجررردوليبرررين  ة المعلمرررين فررري المررردارس مسرررتوى سرررعادلفقررررات الحسرررابّية أن الُمَتوسِّ
وقرد جرراءت أول ، (6.16-4.94برين ) قرد تراوحرْت مرا االبتدائيرة فري منطقرة النقرب مرن وجهرة نظرررهم

التري ( 4)جاءت الفقررة  فقدأربع فقرات بمستوى جدًا مرتفع، أما بقية الفقرات جاءت بمستوى مرتفع، 
ى بررأعلى متوسررط حسررابي بلررغ األولرر الرتبررة فرري( فيرره واالنخرررام عملرري تجرراه بررالتزام أشررعرنصررها )

 المدرسرة فري يجرري  مرا أجرد) ترنص علرىالفقررة التري  األخيررة الرتبرةفري حرين جراءت فري (،  6.16)

، وقررد يعررزو الباحثرران هررذه النتيجررة إلررى أن المعلمررين يشررعرون (4.94( علررى متوسررط حسررابي )مريحررا
أساسرية كثقتره بأهميرة ودور إلى مهنة التعليم مرن خرالل مؤشررات  االنتماء داخليًا بمستوى مرتفع من

االطالع علرى أبررز سياسرات التعلريم وأهردافها، ، و هذه المهنة، والعمل على تطوير ذاته مهنيًا وثقافياً 
، وهرذا مرا وسعيه إلى تحقيق أهدافها، وفق القوانين واألنظمة والتعليمات التري تحكرم النظرام التعليمري

ن يررؤدون أعمررالهم بشرركل هررادف، ويبررذلون أقصررى أن المعلمرري إذ(، 22، 21، 22، 4أكدترره الفقرررات )
 المعلمرررين فقررردطاقرراتهم، ويتركرررون أثررررا إيجابيرررًا فرري المدرسرررة. أمرررا بقيرررة فقررررات مسررتوى السرررعادة لررردى 

ن بعملهرررم منررردفعين ولرررديهم الحمررراس وهرررذا يؤكرررد علرررى أن المعلمرررين متفرررانو جررراءت بمسرررتوى مرتفرررع، 
ديهم عالقررات ايجابيررة مررع اآلخرررين سررواء مررن أنهررم مرترراحون فرري عملهررم، كررذلك لرر عررن فضررالً  يالكرراف

عديد مرن الفقررات والتري تضرمنت بمسرتوى أكدت على ذلك المستوى المرتفع  المعلمين أم اإلدارة وقد
 وكرذلكالتفاعل المرتفرع، والبهجرة، والرضرا الروظيفي، والشرعور بالسرعادة، والحالرة النفسرية والصرحية، 

ون. واتفقرررررررت هرررررررذه النتيجرررررررة مرررررررع نتيجرررررررة دراسرررررررة الحررررررروافز الماديرررررررة التررررررري يحصرررررررل عليهرررررررا المعلمررررررر
2016)(UNESCO, 2015 ماكجوناجررررررررررررررررررررررررررررررل، ودراسررررررررررررررررررررررررررررررة)(McGonagle, ودراسررررررررررررررررررررررررررررررة ،
ميرررر  مررن، ودراسرررة كررل (Mashaqbeh, 2018(، ودراسررة المشرراقبة )Qura'an(2016 ,القرعرران

 .  (Al Azmi, 2017)  العازمي، و دراسة  (Mir & Abdul Khaliq, 2019) وعبدالخالق
هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند الذي نص على: " ؤال الثالثنتائج الس
بين أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة  )>(0.05 مستوى الداللة
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 النقب ومستوى سعادة المعلمين من وجهة نظرهم؟". 
ات أفراد عيِّنة الدراسة لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب معامل ارتبام بيرسون بين تقدير 

 ( ذلك. 4) الجدول، ويبين أخالقيات العمل ومستوى سعادة المعلمين من وجهة نظرهمعلى فقرات 
أخالقيات العمل لدى مديري بين ( معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عيِّنة الدراسة 4) الجدول

  ن من وجهة نظرهمالمدارس االبتدائية في منطقة النقب ومستوى سعادة المعلمي

 السعادة العمل أخالقيات االرتباط المقياس

 العمل أخالقيات

 **782. 1 ارتبام بيرسون ر

 000.  مستوى الداللة 

 475 475 العدد

 السعادة

 1 **782. ارتبام بيرسون ر

  000. مستوى الداللة 

 475 475 العدد

 (2.21ئّية )** ذو داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصا

اإلحصررائّية وجررود عالقررة موجبررة ذات داللررة إحصررائّية عنررد مسررتوى الداللررة  (5) الجرردولُيالحررظ مررن 
مستوى سرعادة المعلمرين مرن و أخالقيات العمل لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة النقب  بين

ن هرذه النتيجرة إلرى وقد يعرزو الباحثرا(. 2.742بلغت قيمة معامل ارتبام بيرسون ) إذ، وجهة نظرهم
أم معلمين مرن الناحيرة   ينعالقات سواء مدير الم يتنظِّ  تعمل على العمل لدى المديرين أخالقياتأن 

، معلمريالاإلدارية واالجتماعية، وتدربهم على أسراليب التعامل الحسن مع مختلف مكونات المجتمع 
الحسررنة، والتحلِّرري بالضررمير المهنرري هررذا فضرراًل عررن معررررفتهم لقواعرررد االنضرربام األخالقيررة، والقرردوة 

واالبتعراد عررن الشرربهات، مررن أجرررل تحقيررق الرروعي بأهميرة البعررد القيمرري األخالقرري فرري مجررال التربيررة، 
هرذا فضراًل عرن تنميرة روح التواصل والتعاون واالحتررام المتبرادل برين جميرع األطرراف علرى اخرتالف 

ادة وتلبيررة طموحرراتهم وآمررالهم.  وقررد اتفقررت هررذه ممررا يولررد لرردى المعلمررين الشررعور بالسررع مسررتوياتهم
أبررو منصررور والشررريف ، ودراسررة (Al Azmi, 2017)العررازميالنتيجررة ضررمنيًا مررع نتيجررة دراسررة 

(Abu Mansour & Sharif, 2016) ماكجوناجل، ودراسة (McGonagle, 2015) . 
 التوصيات:

 ي:الدراسة فإن الدراسة توصي بما يأت في ضوء نتائج
 .أخالقيات العملالتنمية المهنية المستمرة من خالل عقد دورات حول  تعزيز. 1
 المتعلقة بأخالقيات العمل.قيام المديرين بتعريف المعلمين على مدونة قواعد السلوك . 2
 .هاوقوانين . إدراج مفهوم السعادة في أدبيات التربية والتعليم9
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وجهة نظر المعلمين أنفسهم والمشرفين مزيد من الدراسات المستقبلية التي تتناول إجراء . 9
 التربويين حول أخالقيات مهنة التعليم
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