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 :ملخصال
بسلطنة عمان من وجهة نظر  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات التزام المشرفين التربويين درجة هدفت هذه الدراسة تعرف        

مجاالت رئيسة، وبعد التحقق من  ةأربع( فقرة موزعة على 42. ومن أجل تحقيق الهدف تم بناء استبانة مكونة )وائلألالمعلمين ا
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت  .أول ا  ( معلم62صدقها، وثباتها، تم تطبيقها على )

المهنة قيات بأخالالتزام المشرفين التربويين درجة ن أالنتائج التي توصلت إليها الدراسة  أبرز ومن ، -Tالمعيارية، واستخدام اختبار
إحصائية عند مستوى  ة وجود فروق ذات داللعدم نتائج الدراسة أظهرت ، كذلك جاءت عالية بسلطنة عمان  إزكيفي والية 

األوائل من وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات التزام المشرفين التربويين  لدرجة ( α≤ 05‚0داللة)
 ن يشجعأضرورة  :بعدة توصيات منهاوصت الدراسة أ،  والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.  وفي ضوء النتائج جنساللمتغيرات  يعود

 العملية طرافأ مع ن يتعاملأومساواة، و  بعدل المعلمين وتحملها، وان يعامل بالمسؤولية الشعور على المشرف التربوي المعلمين
 المدرسة. في المختلفة والتعليمية التربوية نشطةألا قامةإ ن يشارك فيأبموضوعية، و اإلشرافية 

 المهنة.أخالقيات ، ون التربويون : المشرفالكلمات المفتاحية

 :المقدمة
عراف ألالقواعد وا ذ ترتبطإللمشرف التربوي في المؤسسات التربوية، مهمة المهنية من احد المواضيع ال األخالقيعد موضوع         

المهنة. ينير معالم الطريق أخالقيات اريا  متكامال  يسمى دارية لتكون معا  نظاما  اخالقيا  وادألممارسات ابالمبادئ والاألخالقية 
خالقيات ن األإديته واجباته االشرافية، إذ أهواء الشخصية في تألللمشرف التربوي، ويبعده عن التخبط واالعتماد على االجتهادات وا

 (.2010 لهذا العمل) الفرجاني،األخالقية االسس إلى بالعمل، بل يتعدى ذلك المهنية ال تتعلق بالجوانب الفنية 
هدافها بكفاءة العاملين فيها أ ذ ترتبط قدرة المؤسسات التربوية في تحقيق إالرشيدة، اإلدارة المهنة أحد اهم معايير أخالقيات وتعد 

نسان إلداء العنصر البشري بمنظومة القيم السائدة التي يجملها اآحسن وجه، كما يتأثر ألهم على وكلة نجاز المهام المإوقدراتهم على 
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عضاء أ خالقي مهني يلتزم به أمهنة تقتضي وجود وجود ميثاق  أين مقومات إم سلبية. أيجايبة إهذه المنظومة القيمية انت كأسواء 
التي تعد مدونة  لقواعد السلوك الوظيفي ) قية األخالاليومي باحترام االنضباط والحفاظ على القيم والقواعد  هم تلك المهنة عبر سلوك

عاد ومعايير محددة بدقة يجب عليه االلتزام بها، أبن يتم وفق أخالقي للمشرف التربوي يجب ألدراسة السلوك ا إن (.2016قطيط، 
المهنة ال أخالقيات شرافية. فداء واجباته ومهماته االآعلى  مانة، الصدق، والشفافية، والمساواة؛ ليكون قادرا  ألبعاد: األومن هذه ا

المعاصرة،  الفعالة في المؤسسات التربوية لقيادةر اوتعد من معايي(. 2010 تخاطب العقل وحده، بل العقل والعاطفة  ) الفرجاني،
التقويم وجعلها أكثر وضوحا  وموضوعية أكثر من اي وقت مضى وهذا يؤكد على  أساليبتطوير إلى تمهين التعليم  أدى وقد 

تأديتهم المهنة، ووجود ميثاق اخالقي لها يلتزم العاملون بضبط النفس، واالتزان، والعدالة والموضوعية في أخالقيات ضرورة ممارسة 
، المتمثل بالقران الكريماالسالمي الدين  : أهمهاالمهنة من مصادر عدة أخالقيات ستمد تو (، 2009جباتهم المهنية) الرومي،لوا

اراء العلماء والمختصين باألدب النظري التربوي ،ثم ، و القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة، و يفةوالسنة النبوية الشر 
  .(2015، العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع)ابو شرشوح

وظيفة فنية، ويساعدالمعلم الحديثة تقوم على مرتكزات رئيسة ، منها اعتبار المشرف التربوي يؤدي اإلشراف ان فلسفة          

ال   (Suilivan and Glanz,2013).اإلشرافية في ممارساته األخالقية بالمنظومة القيمية سكه تمإلى ضافة إعلى النمو المهني، 
ن يتعامل مع مشاكل أمر يتطلب من المشرف التربوي ألالعامة للمشرف التربوي ،وهذا ااألخالقالعمل و أخالقيات يمكن الفصل بين 

خرين، المساعدة آلالعامة التي يؤمن بها ومن هذه القيم ما يأتي األمانة ،  العدل ، الرحمة ، احترام ااألخالقية المعايير  ن منطلقم
التي يستند  عليها المشرفين  األخالقية النظام القيمي والمعايير إلى والتعاون، التحكم في النفس، الصدق، الشجاعة . وهذه القيم تشير 

ان االشرف  .(2010، تراعي عدم اختراق القواعد والقوانين )الفرجانيأخالقيات يتجسد بسلوكيات اإلشرافية ين  في مهامه التربوي
طراف لعل أصبح جهدا جماعيا مشتركا يشترك فيه عدة أخطاء بل آلالتربوي اصبح مهنة انسانية ولم يعد قائما على التسلط وتصيد ا

 .((Shapiro and Strocovitch ,2012لمدرسة والمعلمهم المشرف التربوي ومدير اأبرز 
عزيمة ثبيط وت ائها دآتراجع كبير في إلى الحميدة  األخالقعن في المؤسسات التربوية تخلي بعض المسئولين أدى لقد        

تقدير لجهوده ولو حتى  يأ بالن ينهي واجباته الوظيفية أيجب عليه آله صبح يشعر وأنه أ إذ الموظف وأدائه ودافعيته نحو العمل.
 التربوي تعبر عن مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعد مرجعا ساسيا  اإلشراف خالقية لمهنة أولهذا فان كل مهنة  بكلمة شكرا،

وعي  إن. (2016، بو منصورأ) دارية تدريبا وتوظيفا وتأهيالإلن يكون في اعلى االهتمامات األسلوك المشرف التربوي الذي يجب 
في اإلشرافية نساني بشكل عام والممارسات ألالمهنة ضروري لالرتقاء بالتطور المهني وابأخالقيات االلتزام بأهمية لمشرف التربوي ا

خالقية يلتزم بها المشرف التربوي ويمارسها أالتربوي يعتمد على توفر منظومة اإلشراف نجاح  ألنص؛ خاالميدان التربوي بشكل 
 فعليا .

 بقة: الدراسات السا
جريت بشكل مباشر إدراسة  الم يجدو ما من خالل االطالع الدراسات السابقة ذات العالقة، وفي حدود معرفة الباحثين، وإطالعه     

هناك بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الموضوع و  أن إلفي سلطنة عمان؛ االمهنية للمشرفين التربويين خالقيات األفي 
 الدراسة في إطارها، وفيما يلي استعراض للدراسات األكثر قربا ، أو صلة بموضوع الدراسة:التي تندرج 

 الخاصة األساسية المدارس مديري  لدى اإلداري  العملأخالقيات  توافر درجة تعرفإلى  ( 2016بو منصور)أدراسة  هدفت 
 تم ومعلمة، معلما  ( 297) من العينة تكونت وقد العمل، نحو المعلمين دافعية بدرجة وعالقتها عمان العاصمة محافظة في

 درجة لقياس األولى : البيانات لجمع أداتان واستخدمت .سةراالد مجتمع من النسبية العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم
 وتم ل،العم نحو المعلمين دافعية لقياس والثانية الخاصة، األساسية المدارس مديري  لدى اإلداري  العملأخالقيات  توافر
 مديري  لدى اإلداري  العملأخالقيات  توافر درجة أن - :يأتي ما الدراسة نتائجأظهرت و  وثباتهما، صدقهما من التأكد

 لدى الدافعية درجة أن - .المعلمين نظر وجهة من مرتفعة كانت عمان العاصمة محافظة في الخاصة األساسية المدارس
 ارتباطية عالقةم، وجود نظره وجهة من مرتفعة كانت عمان العاصمة محافظة في الخاصة األساسية المدارس معلمي
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 المدارس مديري  لدى اإلداري  العملأخالقيات  توافر درجة بين ) α≥ 0.05 ( مستوى  عند إحصائية داللة ذات إيجابية
 . العمل نحو المعلمين دافعية ودرجة عمان العاصمة محافظة في الخاصة األساسية

 خالقيات أل األردن في األكاديمية الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجةإلى  تعرفإلى  ( 2016ي)دراسة الكيالن هدفت
 المدارس جميع من الدراسة مجتمع تكون  وقد والمعلمات، المعلمين نظر وجهة من إسالمي، منظور من المدرسيةاإلدارة 
 المرحلة معلمي جميع من فتكون  المعلمين من الدراسة مجتمع أما  .مدرسة (163) وعددها عمان في العامة الثانوية
 معلم ا( 396) أخذ تم فقد المعلمين من الدراسة عينة أما ومعلمة، معلم ا (3133) عددهم البالغ عمان محافظة في الثانوية
انت وك .إسالمي منظور من المدرسيةاإلدارة بأخالقيات  خاصة استبانة بتطوير الباحث قامولتحقيق هدف الدراسة  ومعلمة

 المعلمين نظر وجهة من مرتفعة كانت إسالمي منظور من المدرسيةاإلدارة خالقيات أل المدير ممارسة درجة النتائج أبرز 
 والتزامه الشخصية المديرأخالقيات  لمجال المديرين ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق  وجود .والمعلمات
أخالقيات  لمجال المديرين ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق د وجو  اإلناث، لصالح المعلم جنس حسب اإلسالمي

 . اإلناث لصالح المعلم جنس حسب المحلي والمجتمع األمور أولياء تجاه المدير
 القليوبية محافظة في بها المدارس مديري  التزام ومدى العامة الوظيفةأخالقيات  معرفةإلى ( 2016) قطيط دراسة وهدفت 

 وقد معلما ،( 976) على تطبق وثباتها صدقها دالالت من كاداالت وبعد استبانة بناء تم الدراسة هدف قيقولتح مصر، في
 متوسطة، الوظيفةخالقيات أل المدارس مديري  ممارسة درجة نإ: هاأبرز  من كان النتائج من مجموعةإلى  الدراسة توصلت
 فيما الريف مدارس في علىأ  كانت المهنةبأخالقيات  لمدارسا مديري  التزام تجاه الدراسة فرادأ جاباتإ متوسطاتوكانت 

 .العام المال على والحفاظ النزاهة ببعدي يتعلق
  عمان العاصمة محافظة في العامة الثانوية المدارس ي مدير  التزام درجةمعرفة إلى ( 2015و شرشوح )أبهدفت دراسة 

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة وبعد التأكد من دالالت ، ادي القي بسلوكهم وعالقتها المدرسيةاإلدارة بأخالقيات 
 يف العامة الثانوية المدارس ي مدير  التزام درجةن إالنتائج:  أبرز ( معلما  ومعلمة، وكانت 381صدقها وثباتها طبقت على )

 ي مدير  التزام درجةجاءت متوسطة، وجود عالقة ارتباطية بين  المدرسيةاإلدارة بأخالقيات  عمان العاصمة محافظة
 وسلوكهم القيادي.  المدرسيةاإلدارة بأخالقيات  عمان العاصمة محافظة يف العامة الثانوية المدارس

 ( 2014هدفت دراسة الفقير .) المدارس معلمي نظر وجهة من المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجةمعرفة إلى 
يق هدف الدراسة تم تطوير استبانة وبعد التأكد من دالالت صدقها وثباتها ، ولتحقالعاصمة عمان محافظة في الخاصة

 وجهة من المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجةن إالنتائج  أبرز ( معلما  ومعلمة، وكانت 357طبقت على )
 التربويين المشرفين مالتزا درجةمتوسطة، وجود فروق في  العاصمة عمان محافظة في الخاصة المدارس معلمي نظر

تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي،  العاصمة عمان محافظة في الخاصة المدارس معلمي نظر وجهة من المهنةبأخالقيات 
 وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي. 

 (وأجرى ميكنMeakin,2014 دراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس للسلوك األخالقي في والية )
( مدير ومديرة مدرسة، وقد 390لفانيا، وأتبع الباحث المنهج الكمي، وأستخدم عدة مقاييس طبقت على عينة مكونة من )بنس

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: إن السلوك األخالقي والنمط القيادي لمدير المدارس في والية 
 تأثرا بالبرامج التدريبية التي تم تدريسهم عليها خالل فتية عملهم.بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية لم ي

  وبابا وكنن ويوسف شارما من كل أجرى (Sharma, Yusoff, Kannan & Baba, 2011 )التعرفإلى  هدفت دراسة 
 هذه واشتملت. وتايالند ماليزيا الهند،: هي آسيوية بلدان ثالثة في المدارس في ينفذ الذي التربوي اإلشراف  طبيعةإلى 

 عن االستبيان إرسال وتم أقسام رؤساء( 5)و  مديرا  ( 20)و معلم( 100)على وطبقت. والمقابلة االستبيان على الدراسة
 أن يرون  المعلمين  أنإلى  النتائج وأشارت. MSN باستخدام اإلنترنت عبر فأجريت المقابلة أما اإللكتروني البريد طريق

 وإضعاف معاقبة، يتم ذلك من وبدال. المهني نموهم على يعملون  وال باألهمية، الشعور تنميةإلى  يسعون  ال المشرفين
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 من بدال باإلهانة المعلمين يشعر مما فقط، األخطاء على العثور المشرفين محاولة خالل من إهانة المعلمين معنويات
 .أدائهم تحسين

 (2010هدفت دراسة الفرجاني ) نظروجهة  من بها المرتبطة والعوامل المدرسة لمدير يةالمهنخالقيات األإلى  التعرفإلى 
 من الدراسة عينة وتكونت ، الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد بنغازي، مدينة في العام التعليم مدارس ومعلمات معلمي
 مدارس من ومعلمةا   معلم (432) الدراسة عينة أفراد عدد وبلغ بنغازي  مدينة في العام التعليم مدارس ومعلمات معلمي
 لمديري المدارس المهنيةخالقيات األ مستوى  لقياس استبيان بناء على الدراسة اعتمدت وقد .بنغازي  بمدينة العام التعليم
 تجاه المديرأخالقيات المعلمين،  تجاه المديرأخالقيات رئيسة هي  أبعاد (5) على االستبيان هذا وشمل بنغازي، بمدينة

 تجاه المديرأخالقيات  المدرسية، المرافق والتجهيزات تجاه المديرأخالقيات  المناهج، اهتج المديرأخالقيات  الطلبة،
 العامة المدارس مديري  عند المهنيةخالقيات األ مستوى  أن  :اآلتية النتائج عن الدراسة أسفرت وقد. المحلي المجتمع

 وجود على الدراسة نتائج دلت .بنغازي  بمدينة العام التعليم مدارس ومعلمات معلمي نظر وجهة من مرتفع بنغازي  بمدينة
 المديرأخالقيات  ، المعلمين تجاه المديرأخالقيات  ) الدراسة جميع أبعاد في النوع لمتغير تعزى  إحصائية دالله ذات فروق 
 تجاه المديريات أخالق،  المدرسية والتجهيزات المرافق تجاه المديرأخالقيات ، المناهج تجاه المديرأخالقيات ،  الطلبة تجاه

 المحلي. المجتمع
  سهدفت دراسة بيري و(سترانكBerry and Sistrunk,2010  ) تعرف العالقة بين التصور الشخصي لسلوك المشرفين إلى

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير الفعلية والمفضلة، اإلشرافية وكاتهم لالمعلمين لسرات التربويين في والية لويزيانا وتصو 
 المشرفينيعد النتائج؛  أبرز ( مشرفا  ومعلم ا، وكانت 250د التأكد من دالالت صدقها وثباتها طبقت على )استبانة وبع

اإلشرافية  ساليباأل من أكثر للتوجيه ويميلون  أنهم ينزعون  المدرسون  يري  بينما موجهين كونهم من تعاونا أكثر أنفسهم
 لمتغير تعزى  العالقة تقدير في فروق  وجود موجهين،  كونهم نم أكثر مشرفوهم متعاونين يكون  أن ويفضلون  التعاونية

  .النساء لصالح الجنس
  (2009هدفت دراسة الرومي ) وجهة من المهنةبأخالقيات  غزة محافظات في التربويين المشرفين التزام معرفة درجة إلى 

دالالت صدقها وثباتها طبقت على ، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة وبعد التأكد من تطويرها وسبل نظرهم
بأخالقيات  التزامهم لدرجة التربويين المشرفين تقدير لدرجات المئوية النسبة النتائج؛  تراوحت أبرز ( مشرفا ، وكانت 140)

 وأدناها%( 93.57) للفقرات متوسط أعلي بين وتراوحت %(60) وأدناها %(95) ككل لالستبانة استجابة بين أعلي المهنة
 تقدير درجات متوسطات بين دالة فروق  عدم وجود  .جدا   جيدة نسبة وهي%( 85.5) الكلية الدرجة متوسط وكان %(74)

 في الخدمة سنوات لمتغير تعزى  نظرهم وجهة من المهنةبأخالقيات  لدرجة التزامهم غزة محافظات في التربويين المشرفين
 فروق  ودة، وجالوكال  الوزارة] العمل جهة أو العلمي المؤهل أو [آداب  علوم] التخصص أو أو التدريس التربوي اإلشراف 

 العمل جهة لمتغير تعزى  فروق  اآلداب، وكذلك لصالح المعلمين نحو فقط األول المجال في التخصص لمتغير تعزى  دالة
 .الوكالة لصالح الزمالء نحو فقط الثالث المجال في

  تيودوقامت كر (Kriewadt,2002) للمشرفات العامالت داخل األخالقية  الصقات القياديةحديد تإلى بدراسة هدفت
النوعية في جميع بيانات الدراسة  ساليبمريكية، وقد استخدمت الدراسة األألفي بعض الواليات ا منظمات العمل

عمل ن المشرفات العامالت داخل منظمات الإها: أبرز مجموعة من النتائج كان من إلى كالمقابالت، وقد توصلت الدراسة 
عمالهن، ويمارسن إخالقيا  عند قيامهن بإنموذجا  أخالقية مثل: صنع قرارات عادلة ومتوازنة، يمتلكن أيمتلكم صفات وسمات 

 المساءلة والشفافية بطريقة صحيحة. 
 (2002,هدفت دراسة الشيخ Al-Sheikh تعرف التوجهات ) للمديرين في بعض الدول النامية والتي تتسم بأنها األخالقية

مجموعة من النتائج إلى مارات العربية المتحدة كدراسة حالة. وقد توصلت الدراسة إليئة متعددة الثقافات، وتم إختيار دول اب
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للعاملين، وغياب العالقة بين األخالقية  هات يجابية بين المتغيرات الديمغرافية للمديرين والتوجإكان من أهما: وجود عالقة 
 ينتمي لها المدير. مؤسسة العمل والمجموعة التي

  فنج  وأجرىFeng,2001) في تايوان، ولتحقيق هدف الدراسة  لمدراء المدارساألخالقية  التوجهاتمعرفة إلى ( دراسة هدفت
إلى وقد توصلت الدراسة ( مدير مدرسة. 573تم تطوير استبانة وبعد التأكد من دالالت صدقها وثباتها طبقت على )

ن العدالة هي التوجه األكثر تكرارا  لمديري المدارس، وهناك اختالفا  بين توجهات إها: رز أبمجموعة من النتائج كان من 
 متغيرات: الجنس، والعمر، والموقع الجغرافي، والخبرة، والتدريب.إلى يعزى األخالقية مديري المدارس 

 ويتضح لنا من استعراض الدراسات السابقة ما يلي: 
 الدراسات السابقة ؛ وذلك لمناسبته هذا النوع من الدراسات ، كما استخدمت معظم  استعمل المنهج الوصفي في غالبية

 الدراسات االستبانة كأداة لجمع البيانات.
  مؤسسات تربوية خدمية ومؤثرة في المهنة لدى المشرفين التربويين في أخالقيات قلة الدراسات التربوية التي تناولت بالتحليل

 بالذات في سلطنة عمان.حياة المجتمع مثل المدارس و 
  استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي المتضمن خاللها، في بناء االستبانة الخاصة

بالدراسة؛ مما أسهم في نضوج أداة الدراسة وشمولها وصدقها، كما تم أيضا  االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه 
 فة التوافق أو االختالف بينها. الدراسة ومعر 

 سئلتها: او مشكلة الدراسة 
التي تتبناها كل المؤسسات هي  األخالقذ تعد القيم و إمور الرئيسة لنجاح المؤسسات التربوية ألالمهنة من اأخالقيات تعد         

خالق المشرف أزها ونجاحها يعتمد على حد ركائأهداف ويعد المشرفين التربويين ألداء وترسم الطريق نحو تحقيق األالتي تحكم ا
ويشعر بهمومهم ويشاركهم مشاعرهم مما يزيد من  وتلمس مشاكلهم نسانيا معهم إن يكون أالتربوي وحسن تعامله مع المعلمين و 

بوي تعد من اهم الموجهات المؤثرة في سلوك المشرف التر كذلك  (2016،بو منصورأدافعية المعلمين نحو العمل ونجاح المؤسسة )
عطاء االهتمام الكافي إ ولكن ما يالحظ قلة ، دائهآألنها تشكل رقابة داخلية تزوده بأطر  مرجعية ذاتية يسترشد بها في عمله وتقويم 

التي قد اإلشرافية شرافي الذي يركز فيه على الزيارات إلذ يتبنى النمط التقليدي في عمله اإ ،خالقي لدى المشرف التربوي ألبالجانب ا
خيفة من ممارسة المشرف يتوجس وهذا يجعل المعلم  ، والزيارات الصفيةاإلشراف مهنة  أخالقيات حيان من ألكثير من ا تخلو في

داء المعلمين وتميزهم مما يؤثر في سير العملية آيجابا على إالمهنة يعكس بأخالقيات التزام المشرفين  .(2009، التربوي)الرومي
ال إالتربوي في مفهومه وممارساته اإلشراف وعلى الرغم من تطور  يجابا على نوعية التعليم المقدم.إالتعليمية التعلمية وهذا ينعكس 

للمشرفين اإلشرافية جوانب قصور في الممارسات إلى  أشارتالتربوي في سلطنة عمان اإلشراف ان الدراسات التي تناولت واقع 
تنطلق من قوة المنصب الوظيفي لهم، والتركيز على الزيارات الميدانية ن كثير من ممارسات المشرفين التربويين إالتربويين مثل: 

 (2011، ؛ العويسي2001المعلم) الخايفي،  المفاجئة، والتركيز على الجوانب السلبية، قلة االهتمام بتطوير
 سئلة التالية :ألفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في ا

  ؟ بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين االوائل إزكيالمهنة في والية قيات بأخالالتزام المشرفين التربويين ما درجة 
  التزام المشرفين التربويين درجة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول

والمؤهل العلمي الجنسغيرات:) تعزى لمتاألوائل بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات 
 وسنوات الخبرة(؟

 همية الدراسة:أ
  همية الدور المناط بالمشرف التربوي في تحسين العملية التعليمية التعلمية.أ هميتها من أ تستمد هذه الدراسة 
  اإلشرافيةتسهم في حسن اختيار المشرفين التربويين لوظائفهم من المؤمل أن. 



ة|  623 ح ف ص ل  ا
 

 المهنية. خالقيات مية التزامهم باألأهشرافي بالتأكيد على إلين في ممارسة دورهم اقد تفيد المشرفين التربوي 
  ن أالمهنة في ممارستهم لمهامهم. ومن المتوقع بأخالقيات توفر هذه الدراسة مؤشرا لدى المشرفين التربويين عن درجة التزامهم

 يستفيد من هذه الدراسة:  
حدى أالمهنة أخالقيات بجعل  المديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان التربوي فياإلشراف قسام أالقائمون على  .1

 .داء المشرفين التربويينآمعايير تقييم كفاءة 
خالقي لدى ألفي وزارة التربية والتعليم بما قد تكشف هذه الدراسة عن جوانب القصور والضعف في المستوى الون و ؤ المس .2

 المهنة لدى المشرف التربوي.أخالقيات رة التربوية العليا العمل على الرفع من مستوى مما يتيح لإلدا المشرف التربوي،
  .عمالهمأ القائمون على اختيار المشرفين التربويين وتنظيم  .3
 .عند إجراء دراسات مستقبلية لدى فئات أخرى  الباحثون ومديرو المدارس والمعلمون والمتعلمون  .4

 :أهداف الدراسة
 الية لتحقيق األهداف اآلتية:الدراسة الحهدفت    

بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات التزام المشرفين التربويين درجة إلى التعرف  .1
  .االوائل

التزام المشرفين درجة حصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اإلذات الداللة معرفة داللة الفروق  .2
والمؤهل  الجنستعزى لمتغيرات:)األوائل بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات يين التربو 

 .العلمي وسنوات الخبرة(
بسلطنة عمان  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات تزام المشرفين التربويين زيادة الن تسهم في أتوصيات يمكن إلى التوصل  .3

  .وائلآلن امن وجهة نظر المعلمي

 حدود الدراسة:
بسلطنة عمان من  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات التزام المشرفين التربويين درجة الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة 

 هنة، ونحوالم المدرسية، ونحواإلدارة  المعلمين، نحو نحو المشرفأخالقيات ضمن المجاالت التالية: ) األوائل وجهة نظر المعلمين 
 .المحلي( المجتمع

 .2018-2017الحدود الزمانية : تم تطبيق هذه الدراسة  بالفصل بالعام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة: 
 تضمنت هذه الدراسة المصطلحات اآلتية:

فراد في ألطا في سلوك اخ أوفي تحديد ما هو صواب  إليها التي يتم االستناد األخالقية النظام القيمي السائد والمعايير  :خالقياتاأل
 .(2016، طار مجتمعهم الذي يعيشون فيه) قطيطإ

خالقية أنصت عليه القوانين واللوائح والمتضمنة قواعد  أوهي المبادئ والقيم التي جاءت في ميثاق المعلم العربي  :ةالمهنأخالقيات 
  .(2009، يكونوا ناجحين في عملهم)الروميتصدر عن الجهات ذات العالقة ويجب على المشرفين التربويين االلتزام بها ل

ويمكن ، ثناء تعامله مع المعلمينأفي التي تبدو في سلوك المشرف التربوي األخالقية مجموعة من القواعد بأنها  جرائيا  إ وتعرف
الدراسة التي أداة  الدراسة لفقرات أفراد الدرجة الكلية التي يحصل عليها المشرف التربوي من خالل استجابةاالستدالل عليها من 

  وضعت لهذا الغرض. 
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خالقية اتجاه أموذجية ضمن قواعد إنبطريقة علمية اإلشراف : التزام المشرفين التربويين بممارسة عملية التربوي اإلشراف أخالقيات 
 المدرسية والمجتمع المحلي.اإلدارة المهنة والمعلمين و 

 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 
  جراء هذه الدراسةإالمنهج الوصفي في باحثون اتبع المنهج الدراسة: 

 مجتمع الدراسة:  
 (61م البالغ عددهم)2017/2018للعام الدراسي  بسلطنة عمان  إزكيفي والية األوائل المعلمين تكون مجتمع الدراسة من جميع 

  أول ا  علمم
 :أداة الدراسة

بقة التي تناولت االت رئيسة اعتمادا  على بعض الدراسات السامج أربعة( فقرة تندرج تحت42إعداد استبانة تكونت من ) تم    
  .(2009؛ والرومي،2014الفقير، الموضوع ومنها )

لهم عالقة بموضوع الدراسة من  الذينبعرضها على مجموعة من المحكمين  الباحثون للتأكد من صدق االستبانة  قام صدق األداة :  
( محكما  10، ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وبلغ عددهم)ص اإلدارة التربويةفي تخص عضاء هيئة التدريس  في الجامعاتأ 

أداة الدراسة من حيث  صياغتها صدق من  أكدجل التأستبانة من وطلب من المحكمين إبداء آرائهم ومالحظاتهم على فقرات اال
راء آذلك، وبناء على إلى لحذف أو اإلضافة للفقرات التي تحتاج اللغوية ومدى ارتباطها بالمحور الذي تندرج تحته، وإجراء التعديل با

صبحت االستبانة أجله ، و أصياغتها لتتناسب والمجال الذي وضعت من  أعيدتومالحظات المحكمين ، عدلت بعض الفقرات، أو 
 ( .42بصورتها النهائية  )

 :اآلتيالنحو  الستبانة علىاوقد تم تصحيح استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 ( لالستجابة التي تمثل " أوافق بشدة ".5أعطيت الدرجة )
 ( لالستجابة التي تمثل " أوافق ".4أعطيت الدرجة )
 ( لالستجابة التي تمثل " محايد ".3أعطيت الدرجة )
 ( لالستجابة التي تمثل " ال أوافق ".2أعطيت الدرجة )
 أوافق بشدة ".( لالستجابة التي تمثل " ال 1أعطيت الدرجة )

مستويات، بناء على  ةثالثإلى بحيث كلما زادت درجة التقدير زادت درجة الممارسة والعكس صحيح، وقد تم تقسيم درجة الممارسة   
 السلم  النتائج  في تفسير تخدمسمتوسطات االستجابات. وقد ا

 اآلتي: التصنيفي وكما هو موضح في الجدول 
 سير نتائج الدراسةالسلم التصنيفي لتف: (1جدول )

 المعيار االلتزامدرجة  المتوسط

 انحراف معياري واحد عن المتوسط الحسابي منخفضة 2‚1-33

 المتوسط متوسطة 3‚2-67‚34

 انحراف معياري واحد عن المتوسط الحسابي كبيرة 3-5‚68

 ويمكن تبرير هذا السلم التصنيفي لالستجابات بما يلي:
(، وفقا  للمعادلة األتية: 5-1( على ثالث فئات متساوية ضمن المدى)5خالل تقسيم الدرجة العظمي) اعتماد هذا المقياس من وتم

الدراسة مقسومة على عدد المستويات الثالثة )كبيرة ، داة أجابة إالقيمة الدنيا لبدائل  –داة الدراسة أجابة إالقيمة العليا لبدائل 
 ومتوسطة، ومنخفضة(.
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00‚1+33‚1 =33‚2 
33‚2+33‚1 =66‚3 
66‚3+33‚1 =5  
بسلطنة عمان من وجهة نظر  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات التزام المشرفين التربويين تعد قيم المتوسطات الحسابية لدرجة  ولذا

  .المعلمين االوائل
 التي تتراوح ما بين:  
 ( درجة منخفضة2‚33= 1‚1+33‚00)
 ( درجة متوسطة3‚66= 1‚2+33‚33)
 ( درجة كبيرة.5= 1‚3+33‚66)

 داة:ألثبات ا
( وهي قيمة 0.93( ، وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية ) Crombac Alphaللتأكد من ثبات األداة تم استخدم معامل كرونباخ ألفا )

 غراض البحث العلمي.إلجيدة 

 متغيرات الدراسة:
 تية:آلتكونت الدراسة من المتغيرات ا 

 المتغيرات المستقلة وهي:
 ناث(إ -ور) ذكالجنس .1
 (ودكتوراة  ماجستير –المؤهل العلمي )  بكالوريوس  .2
 (سنة 12-8)  ،سنوات ( 7-1) ) بداية التعيين( سنوات الخبرة .3

 األوائل بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات التزام المشرفين التربويين درجة : المتغير التابع

 المعالجة اإلحصائية:
 إدخالهاجابة عن كل فقرة من االستبانة قيمة رقمية، وتم ألبتفريغهما، وذلك بإعطاء االباحثون بعد تم تجميع االستبانات قام     

معيارية إلجابات جل احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الإ( من spss)البرنامج اإلحصائي الحاسوب ومعالجتها باستخدام 
 قراتها. ن فأفراد الدراسة ع

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
بسلطنة عمان  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه: " ما درجة التزام المشرفين التربويين 

 من وجهة نظر المعلمين االوائل"؟
المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة التزام  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات   

حسب أبعاد الدراسة واألداة ككل. األوائل بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين  إزكيالمهنة في والية بأخالقيات المشرفين التربويين 
 يوضح ذلك.( 2وجدول)

 
 
 

 



ة|  626 ح ف ص ل  ا
 

 على أبعاد الدراسة، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة2جدول)

المتوسط  األبعاد الرقم الرتبة
 الحسابي

 درجة االلتزام االنحراف المعياري 

 عالية 0.36 4.64 المشرف نحو المعلمينأخالقيات ُبعد  1 1

 عالية 0.42 4.53 المدرسيةاإلدارة المشرف نحو أخالقيات ُبعد  3 3

 عالية 0.40 4.41 المشرف نحو المهنةالقيات أخُبعد  2 2

 عالية 0.55 4.32 المشرف نحو المجتمع المحليأخالقيات ُبعد  4 4

 عالية 0.31 4.48 األداة ككل  

 التربويين المشرفين التزام درجة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول 2يبين جدول )   
، حيث جاء في ككل واألداة  الدراسة أبعاد حسباألوائل  المعلمين نظر وجهة من عمان بسلطنة إزكي والية في المهنةت بأخالقيا

(، تاله في المرتبة 0.36( وانحراف معياري )4.64، بأعلى متوسط حسابي بلغ )المعلمين نحو المشرفأخالقيات  ُبعدالمرتبة األولى 
(، تاله في المرتبة الثالثة 0.42( وانحراف معياري )4.53) ، بمتوسط حسابي بلغالمدرسيةاإلدارة  نحو المشرفأخالقيات  ُبعدالثانية 

 ُبعد(، فيما جاء في المرتبة األخيرة 0.40( وانحراف معياري )4.41) ، بمتوسط حسابي بلغالمهنة نحو المشرفأخالقيات  ُبعد
(، وبلغ المتوسط الحسابي العام 0.55( وانحراف معياري )4.32)، بمتوسط حسابي بلغ المحلي المجتمع نحو المشرفأخالقيات 

وقد تعزى هذه  .المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام عالية في ( وبدرجة0.31(، بانحراف معياري عام )4.48للمقياس ككل )
اتجاه اإلشرافية صهم في مهامهم وممارساتهم الإخمهنتهم و بأخالقيات اهتمام المشرفين التربويين وحرصهم على االهتمام إلى النتيجة 

ن عملية اختيار المشرفين التربويين تقوم أإلى دارتهم المدرسية ومجتمعهم المحلي. وقد تعزى هذه النتيجة ايضا  إمهنتهم ومعلميهم و 
بأهمية عي المشرف التربوي و إلى خرى من مهنية ومعرفية ومعلوماتية. وقد تعزى كذلك ألالمعايير اإلى ضافة إخالقية أعلى معايير 

في اإلشرافية نساني بشكل عام والممارسات إلاالرتقاء والتطور المهني وا ا  مهما  وضروريا  نحوالمهنة كمتطلببأخالقيات االلتزام 
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة  .شرافيةإليجابا  على فاعلية الممارسات اإمما ينعكس الميدان التربوي بشكل خاص؛ 

 (.2014( وتختلف مع نتيجة دراسة الفقير)2009لرومي)ا
 :المعلمين نحو المشرفأخالقيات  ُبعد: أوالا 

 في والية إزكي بسلطنة عمان.  المعلمين نحو أخالقيات المشرفويقيس هذا البعد 
 رتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية، مالمعلمين نحو المشرفأخالقيات  ُبعد(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 3جدول)

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 االلتزام درجة المعياري 

 عالية 0.46 4.77 عالقة حسنة مع المعلمين تقوم على المودة يقيم 9 1

 عالية 0.51 4.74 مام المعلمينأن يكون قدوة ومثال يحتذى به أيحرص على  4 2

 عالية 0.48 4.74 المعلمين بطريقة عادلة يقدر جهود 5 3

 عالية 0.55 4.74 يؤكد على تعزيز انتماء المعلمين لمهنتهم 8 4

 عالية 0.50 4.70 متنوعة للتصرف في المواقف الصفية إلى أساليبيوجهني  12 5

 عالية 0.52 4.64 يدافع عن حقوق المعلمين ورغباتهم 10 6

 عالية 0.76 4.61 بداع في عملهمإليثير دافعية المعلمين نحو ا 3 7

 عالية 0.56 4.59 يعالج مشكالت المعلمين بطرق موضوعية وسليمة 7 8

 عالية 0.53 4.59 يقدم لي تغذية راجعة موضوعية بعد الزيارة دون إحراج 11 9

 عالية 0.72 4.57 فكارهمأيحترم مشاعر المعلمين ويثني على  2 10

 عالية 0.59 4.56 ور بالمسؤولية وتحملهايشجع المعلمين على الشع 6 11

 عالية 0.85 4.44 يعامل المعلمين بعدل ومساواة  1 12

 عالية 0.36 4.64 المستوى العام  



ة|  627 ح ف ص ل  ا
 

 ، إذ بلغالمعلمين نحو المشرفأخالقيات  ُبعدواالنحراف المعياري العام لفقرات  ( المتوسط الحسابي العام3يبين جدول )     
ءت جااذ . المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام في عالية وبدرجة(، 0.36( بانحراف معياري عام )4.64د )المتوسط العام للُبع

" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ المودة على تقوم المعلمين مع حسنة عالقة يقيم ( والتي تنص على"9الفقرة رقم )
" بمتوسط حسابي المعلمين مامأ به يحتذى ومثال قدوة يكون  نأ على يحرص( ونصها" 4رة رقم )(، تلتها في المرتبة الثانية الفق4.77)

بلغ  مكرر " بمتوسط حسابيعادلة بطريقة المعلمين جهود يقدر( ونصها " 5(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )4.74بلغ )
وقد  (.4.44" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )ومساواة  لبعد المعلمين يعامل( ونصها" 1(، بينما جاءت الفقرة رقم)4.74)

اهتمام المشرفين التربويين وحرصهم على التعامل االنساني مع المعلمين عبر اشاعة اجواء الثقة وااللفة إلى تعزى هذه النتيجة 
اإلشراف العدالة في جميع عناصر مبدأ والتفاهم مما ينعكس ايجابا  على العملية التعليمية التعلمية، كذلك حرصهم على تطبيق 

رفع منسوب الروح المعنوية لدى المعلمين، وهذا يسهل عليهم تقبل ارشادات مشرفيهم ونصحهم، ويعمل على إلى التربوي مما يؤدي 
 (.2014( وتختلف مع نتيجة دراسة الفقير)2009وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الرومي)مفهوم االلتزام بالمهنة. 

 :المهنة نحو المشرفأخالقيات  ُبعد: ثانياا 
 المهنة في والية إزكي بسلطنة عمان.  نحو أخالقيات المشرفويقيس هذا البعد 

 ، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةالمهنة نحو المشرفأخالقيات  ُبعد(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 4جدول)

 راتالفق الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االلتزام درجة المعياري 

 عالية 0.53 4.57 يتوخى الموضوعية في تقييم المعلمين 17 1

 عالية 0.53 4.57 يوظف مهارات مميزة في فن إدارة النقاش والحوار بين المعلمين 22 2

 عالية 0.53 4.56 لميةيخطط إلكساب المعلمين الكثير من المهارات العملية والتربوية والع 23 3

 عالية 0.50 4.51 ن عمله هو خدمة اجتماعية وانسانيةأيدرك  21 4

 عالية 0.54 4.48 يعتد بشرف االنتماء لمهنته 18 5

 عالية 0.53 4.43 اعتبار أليسرار مهنته وال يفشيها أيحافظ على  19 6

 عالية 0.53 4.43 افيةشر اإلعلى فلسفته  التأثيرال يعطي لتحيزاته الشخصية فرصة  20 7

 عالية 0.64 4.41 بموضوعيةاإلشرافية يتعامل مع اطراف العملية  15 8

 عالية 0.58 4.36 نشطة التربوية والتعليمية المختلفة في المدرسةاقامة األيشارك في  16 9

 عالية 0.74 4.23 شرافياإليتحلى بضبط النفس في المواقف الصعبة في عمله  14 10

 عالية 0.91 3.97 شرافياإلق كل جديد في مجال عمله يطب 13 11

 عالية 0.40 4.41 المستوى العام  

المتوسط  ، إذ بلغالمهنة نحو المشرفأخالقيات  ُبعدواالنحراف المعياري العام لفقرات  ( المتوسط الحسابي العام4يبين جدول )   
جاءت ذ إ. المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام في أيضا اليةع وبدرجة(، 0.40( بانحراف معياري عام )4.41العام للُبعد )
(، 4.57" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )المعلمين تقييم في الموضوعية يتوخى ( والتي تنص على"17الفقرة رقم )

 " بمتوسط حسابيالمعلمين بين والحوار النقاش إدارة فن في مميزة مهارات يوظف( ونصها" 22تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )
 والتربوية العملية المهارات من الكثير المعلمين إلكساب يخطط( ونصها " 23(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )4.57بلغ ) مكرر

" في المرتبة االشرافي عمله مجال في جديد كل يطبق( ونصها" 13(، بينما جاءت الفقرة رقم)4.56بلغ ) " بمتوسط حسابيوالعلمية
بأخالقيات اهتمام المشرفين التربويين وحرصهم على  على االهتمام إلى وقد تعزى هذه النتيجة  (.3.97األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

ف اشر أن اإل مبدأنتهم منطلقين من اعتزازهم الدائم بمهواظهار عمالهم، وتركيزهم على الجوانب القيمية، أ مهنتهم واخالصهم في 
طراف لعل أصبح جهدا جماعيا مشتركا يشترك فيه عدة أخطاء بل األصبح مهنة انسانية ولم يعد قائما على التسلط وتصيد أالتربوي 
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وهذه . نجاز والتميزإلل لمشرفيهم ويكون دافعا   نبدوره يزيد من احترام المعلمي هم المشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم؛ وهذاأبرز 
 (.2014( وتختلف مع نتيجة دراسة الفقير)2009فق مع نتيجة دراسة الرومي)النتيجة تت

 :المدرسيةاإلدارة  نحو المشرفأخالقيات  ُبعد: ثالثاا 
 .عمان بسلطنة إزكي والية اإلدارة المدرسية في نحو المشرف أخالقيات البعد هذا ويقيس

 ، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةالمدرسيةاإلدارة  نحو المشرفأخالقيات  عدبُ (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 5جدول)

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 االلتزام درجة المعياري 

 عالية 0.54 4.66 المدرسية نتائج زيارته للمعلمين بشفافية لإلدارةينقل  28 1

 عالية 0.51 4.66 ةافير شاإلاثناء زياراته  المدرسيةاإلدارة عضاء أ يحترم  31 2

 عالية 0.55 4.64 المدرسية حول واقع المدرسة لألدرةيقدم مالحظاته الصادقة  29 3

 عالية 0.59 4.61 ليه بسعة صدرإضافية الموكلة اإليتقبل المهام  27 4

 عالية 0.59 4.59 يبية والورشنشطة التي تقوم بها كالدورات التدر األالمدرسية في اإلدارة يتعاون مع  30 5

 عالية 0.50 4.59 يبدي سرعة البديهة والجاهزية العالية لإلجابة عن أي استفسار 32 6

 عالية 0.65 4.48 يمتلك المشرف التربوي رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي تعاني منها المدرسة 34 7

 عالية 0.57 4.46 التي يطرحها اآلراءجاه المدرسية تاإلدارة مام أيتحمل المسؤولية الكاملة  26 8

9 33 
اإلدارة يمتلك مهارة توليد األفكار والحلول السريعة لمواجهة المشكالت التي تواجه 

 عالية 0.59 4.46 المدرسية

 عالية 0.63 4.36 شرافيةاإليبذل جهده في تأدية ما عليه من واجبات على نحو متقن في زياراته  25 10

 عالية 0.68 4.34 المدرسية لألدرةتقديم المقترحات التطويرية يبادر ب 24 11

 عالية 0.42 4.53 المستوى العام  

اإلدارة  نحيييييييو المشيييييييرفأخالقييييييييات  ُبعيييييييدواالنحيييييييراف المعيييييييياري العيييييييام لفقيييييييرات  ( المتوسيييييييط الحسيييييييابي العيييييييام5يبيييييييين جيييييييدول )   
 المشيييييرفين التيييييزام فيييييي أيضيييييا عاليييييية وبدرجييييية(، 0.42عيييييام )( بيييييانحراف معيييييياري 4.53المتوسيييييط العيييييام للُبعيييييد ) ، إذ بليييييغالمدرسيييييية
 للمعلمييييين زيارتييييه نتييييائج المدرسييييية لييييإلدارة ينقييييل ( والتييييي تيييينص علييييى"28. حيييييث جيييياءت الفقييييرة رقييييم )المهنييييةبأخالقيييييات  التربييييويين

 يحتييييرم( ونصييييها" 31(، تلتهييييا فييييي المرتبيييية الثانييييية الفقييييرة رقييييم )4.66" فييييي المرتبيييية األولييييى بييييأعلى متوسييييط حسييييابي بلييييغ )بشييييفافية
(، تلتهيييييا فيييييي المرتبييييية الثالثييييية الفقيييييرة 4.66بليييييغ ) مكيييييرر " بمتوسيييييط حسيييييابيشيييييرافيةاإل زياراتيييييه اثنييييياءفيييييي  المدرسييييييةاإلدارة  عضييييياءأ 

(، بينميييييا 4.64بليييييغ ) " بمتوسيييييط حسيييييابيالمدرسييييية واقيييييععييييين  المدرسيييييية رةاليييييألد الصيييييادقة مالحظاتيييييه يقيييييدم( ونصيييييها " 29رقيييييم )
" فييييي المرتبييييية األخيييييرة بمتوسيييييط حسيييييابي المدرسيييييية رةاليييييألد التطويرييييية المقترحيييييات بتقييييديم يبيييييادرها" ( ونصييييي24جيييياءت الفقيييييرة رقييييم)

دارات اإلدى ن مقترحيييييياتهم تؤخييييييذ بعييييييين االعتبييييييار لييييييبييييييأقييييييد تعييييييزى هييييييذه النتيجيييييية لشييييييعور المشييييييرفين التربييييييويين و  (.4.34بلييييييغ )
االبتكيييييار والمشييييياركة الفعالييييية فيييييي اتخييييياذ القيييييرارات، المدرسييييية؛ مميييييا يشيييييجعهم عليييييى ابيييييداء اليييييراي والمييييييل نحيييييو التجدييييييد والتطيييييور و 

وهيييييذه النتيجييييية نظميييية، القيييييوانيين واألطبيعييييية العالقيييية التيييييي تتصيييييف بالرسييييمية فيييييي التعامييييل والجديييييية فيييييي تطبيييييق إلييييى وقييييد تعيييييزى 
 (.2014( وتختلف مع نتيجة دراسة الفقير)2009تتفق مع نتيجة دراسة الرومي)

 :المحلي لمجتمعا نحو المشرفأخالقيات  ُبعد: رابعاا 
 .عمان بسلطنة إزكي والية المجتمع المحلي نحو المشرف أخالقيات البعد هذا ويقيس
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 ، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةالمحلي المجتمع نحو المشرفأخالقيات  ُبعد(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 6جدول)

ط المتوس الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 االلتزام درجة المعياري 

 عالية 0.62 4.59 شرافيةاإلثناء زيارته أفي يلتزم بقيم المجتمع المحلي وتقاليده  40 1

 تقيمهيايحرص على اشراك المجتمع المحليي فيي حضيور الفعالييات التربويية التيي  39 2
 عالية 0.76 4.41 المدرسة

والمؤسسييات االجتماعييية فييي المجتمييع  المدرسييي يشييجع علييى توثيييق العالقيية بييين 41 3
 المحلي

 عالية 0.68 4.36

يتعيياون ميييع المعلمييين فيييي اسييتثمار المجتميييع المحلييي بميييا يخييدم رسيييالة المدرسييية  38 4
 عالية 0.80 4.28 هدافهاأ و 

 عالية 0.71 4.26 يجابية بين المدرسة والمجتمع المحلياإليعزز قنوات التواصل  37 5

 عالية 0.62 4.25 يا المجتمع المحلي وحاجاته للدارة المدرسية والمعلمين بحياديةينقل قضا 42 6

 عالية 0.74 4.23 فراد المجتمع بالقضايا الثقافية والصحية والدينيةأيحرص على توعية  36 7

 عالية 0.64 4.21 األمورولياء أو يشجع على التواصل المستمر بين المدرسة  35 8

 عالية 0.55 4.32 المستوى العام  

 ، إذ بلغالمحلي المجتمع نحو المشرفأخالقيات  ُبعدواالنحراف المعياري العام لفقرات  ( المتوسط الحسابي العام6يبين جدول )   
ذ غ. المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام فيكذلك  عالية وبدرجة(، 0.55( بانحراف معياري عام )4.32المتوسط العام للُبعد )

" في المرتبة األولى بأعلى شرافيةاإل زيارته ثناءأفي  وتقاليده المحلي المجتمع بقيم يلتزم ( التي تنص على"40جاءت الفقرة رقم )
 حضور في المحلي المجتمع اشراك على يحرص( ونصها" 39(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )4.59متوسط حسابي بلغ )

 يشجع( ونصها " 41(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )4.41بلغ ) مكرر " بمتوسط حسابيالمدرسة قيمهات التي التربوية الفعاليات
(، بينما جاءت الفقرة 4.36بلغ ) " بمتوسط حسابيالمحلي المجتمع في االجتماعية والمؤسسات المدرسي بين العالقة توثيق على
وقد  (.4.21" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )موراأل ولياءأو  المدرسة بين المستمر التواصل على يشجع( ونصها" 35رقم)

على صورة حسنة وسمعة طيبة من خالل التزامهم بالقيم  ااهتمام المشرفين التربويين وحرصهم بان يكونو إلى تعزى هذه النتيجة 
مور وضرورة مشاركتهم في أولياء األيمانهم بدور وأل يجابية لمهنتهماإلوحرصهم على تقبل الراي والمشورة لعكس الصورة األخالقية 

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة عالقة المدرسة بهم. في ثر مهم وجوهري أالعملية التعليمية التعلمية، لما لهذه المشاركة من 
 (.2014نتيجة دراسة الفقير)عن ( وتختلف 2009الرومي)

 ، ونصه:: النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانياا 
 المشرفين التزام درجة( في تقديرات عينة الدراسة حول α≤0.05" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟" عمان بسلطنة إزكي والية في المهنةبأخالقيات  التربويين
ال تم تحليل البيانات الستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول لإلجابة عن هذا السؤ    

، ومقارنة هذه وائلاأل المعلمين نظر وجهة من عمان بسلطنة إزكي والية في المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجة
لة الفروق التي تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات المتوسطات باستخدام اختبار )ت(؛ للتحقق من دال

 :اآلتيالخبرة، على النحو 
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 متغير " النوع االجتماعي" .1
 يف المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجةحول الجنس(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير 7جدول)

 إزكي والية

 العدد النوع االجتماعي األبعاد
 61ن=

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  قيمة )ت(
 اإلحصائية

 0.803 0.063 0.36 4.65 38 ذكر المشرف نحو المعلمينأخالقيات ُبعد 
   0.36 4.62 23 أنثى

 المشرف نحو المهنةأخالقيات ُبعد 
 0.375 0.798 0.39 4.46 38 ذكر
   0.41 4.32 23 أنثى

 0.628 0.237 0.41 4.59 38 ذكر المدرسيةاإلدارة المشرف نحو أخالقيات ُبعد 
   0.43 4.44 23 أنثى

المشرف نحو المجتمع أخالقيات ُبعد 
 المحلي

 0.869 0.027 0.53 4.42 38 ذكر
   0.55 4.16 23 أنثى

الدراسة حول افراد ( في تقديرات α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة  عدم (7يالحظ من جدول  )   
جميع أبعاد )ذكر/أنثى( في الجنسحسب متغير  عمان بسلطنة إزكي والية في المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجة

ن درجة أإلى خرى، كذلك األالمهن  معارنة شرافي بالمقاإلالمهنة في العمل أخالقيات ثبات إلى وقد تعزى هذه النتيجة  .الدراسة
 (.2014وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الفقير) ،ثىأم أنكان ذكر اسواء  الجنسااللتزام ال ترتبط ب

 " العلمي المؤهلمتغير "   .2
بأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجةحول  العلمي المؤهل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير 8جدول)

 إزكي والية في المهنة

 العدد العلمي المؤهل األبعاد
 61ن=

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  قيمة )ت(
 اإلحصائية

المشرف نحو أخالقيات ُبعد 
 المعلمين

 0.149 2.137 0.32 4.67 46 بكالوريوس
   0.45 4.56 15 ه ماجستير/ دكتورا 

 المشرف نحو المهنةأخالقيات ُبعد 
 0.046 4.158 0.36 4.38 46 بكالوريوس

   0.49 4.52 15 ه ماجستير/ دكتورا 
اإلدارة المشرف نحو أخالقيات ُبعد 

 المدرسية
 0.232 1.456 0.44 4.48 46 بكالوريوس

   0.29 4.70 15 ه ماجستير/ دكتورا 
المشرف نحو المجتمع أخالقيات ُبعد 

 المحلي
 0.437 0.612 0.55 4.27 46 كالوريوسب

   0.50 4.50 15 ه ماجستير/ دكتورا 

( في تقديرات عينة الدراسة حول α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) عدم (8يالحظ من جدول )   
جميع أبعاد الدراسة في  العلمي المؤهلتغير حسب م عمان بسلطنة إزكي والية في المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجة
 .ه دكتورا / ماجستيرحصائية فيه لصالح عينة الدراسة ذوي مؤهل علمي اإلوجاءت الفروق  .المهنة نحو المشرفأخالقيات  ُبعدعدا 

 مؤهلهلنظر عن بغض ااألوائل معرفة المعلمين إلى المهنة وظروف العمل، و أخالقيات تشابه القيم و إلى وقد تعزى هذه النتيجة 
كثر تفهما  للمشرفين التربويين، ولذلك أ اديتها، ومن هنا يكونو تأعلى المشرف بات المهنية التي ينبغي اجمسؤوليات والو بالالعلمي 

( ونتيجة دراسة 2009وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الرومي) تكون العالقة بينهم مبنية على التفاهم والتعاون والود.
 (.2014الفقير)
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 " سنوات الخبرةمتغير "  .3
بأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجةحول  الخبرة سنوات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير 9جدول)

 إزكي والية في المهنة

 العدد الخبرة سنوات األبعاد
 61ن=

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  ت(قيمة )
 اإلحصائية

المشرف نحو أخالقيات ُبعد 
 المعلمين

 0.29 1.141 0.32 4.66 25 سنوات 7إلى من سنة 
   0.38 4.63 36 سنة 12إلى  8من 

المشرف نحو أخالقيات ُبعد 
 المهنة

 0.98 0.000 0.41 4.46 25 سنوات 7إلى من سنة 
   0.39 4.38 36 سنة 12إلى  8من 

المشرف نحو أخالقيات ُبعد 
 المدرسيةاإلدارة 

 0.07 8.057 0.53 4.50 25 سنوات 7إلى من سنة 
   0.32 4.55 36 سنة 12إلى  8من 

المشرف نحو أخالقيات ُبعد 
 المجتمع المحلي

 0.87 0.024 0.52 4.44 25 سنوات 7إلى من سنة 
   0.55 4.24 36 سنة 12إلى  8من 

( في تقديرات عينة الدراسة حول α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود فروق  عدم (9يالحظ من جدول )   
جميع أبعاد الدراسة في  الخبرة سنواتحسب متغير  عمان بسلطنة إزكي والية في المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجة
إلى  8 الخبرة من سنواتحصائية فيه لصالح عينة الدراسة ذوي وجاءت الفروق اال .المدرسيةاإلدارة  نحو المشرفأخالقيات  ُبعدعدا 
التي يقوم اإلشرافية عمال األفي مدارسهم ويمارسون  يعدون مشرفين مقيميناألوائل المعلمين إلى وقد تعزى هذه النتيجة  .سنة 12

( وتتفق مع 2009ع نتيجة دراسة الرومي)وهذه النتيجة تتعارض مخوية وودية وطيبة، أبها المشرف التربوي مما يجعل العالقة بينهم 
 (.2014نتيجة دراسة الفقير)

 التوصيات: 
 خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:

 على المشرف التربوية ضرورة: 
  شرافياإل عمله مجال في جديد المشرف التربوي كل ن يطبقأ. 
  المدرسية رةادلإل التطويرية المقترحات المشرف التربوي بتقديم ن يبادرأ. 
  وتحملها بالمسؤولية الشعور على المشرف التربوي المعلمين ن يشجعأ. 
 ومساواة. بعدل المشرف التربوي المعلمين ن يعاملأ 
 بموضوعيةاإلشرافية  العملية طرافأ المشرف التربوي مع ن يتعاملأ. 
 المدرسة في المختلفة والتعليمية التربوية نشطةاأل قامةإ المشرف التربوي في ن يشاركأ. 

  المراجع:
 :المراجع العربيةأوالا: 

اإلدارة بأخالقيات  عمان العاصمة محافظةي ف العامة الثانوية المدارس ي مدير  التزام درجة(. 2015ابو شرشوح، فاطمة) .1
 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عمان العربية.  يداالقي بسلوكهم وعالقتها المدرسية

 في الخاصة المدارس معلمي نظر وجهة من المهنةبأخالقيات  التربويين المشرفين التزام درجة(. 2014الفقير، عمر) .2
 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عمان العربية.العاصمة عمان محافظة

 وسبل نظرهم وجهة من المهنةبأخالقيات  غزة محافظات في التربويين المشرفين التزام(. 2009الرومي، سليمان) .3
 اجستير غير منشورة، جامعة غزة.رسالة م .تطويرها
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 في الخاصة األساسية المدارس مديري  لدى اإلداري  العملأخالقيات  توافر درجة( 2016بو منصور، بدور)أ .4
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق  .العمل نحو المعلمين دافعية بدرجة وعالقتها عمان العاصمة محافظة .5

 ردن.األوسط، األ
بها من وجهة نظر معلمي ومعلمات  المرتبطة المهنية لمدير المدرسة والعوامل خالقيات األ(. 2010الفرجاني، محمد) .6

 ليبيا.-. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاريونسالتعليم العام في مدينة بنغازي 
 منظور من سيةالمدر اإلدارة خالقيات أل األردن في الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة(. 2016سامة)أالكيالني،  .7

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عمان العربية.والمعلمات المعلمين نظر وجهة من إسالمي
المهام الفنية الالزمة لموجهي اللغة العربية في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان ومدى (. 2001الخايفي، سالم) .8

 ر غير منشورة، جامعة السلطان قابوس.. رسالة ماجستيممارستهم اللغة العربية في المرحلة الثانوية
 الغوث وكالة مدارس مديرات و مديري  لدى اإلداري  العملأخالقيات  واقع(. 2003المعنم) طرخان، عبد .9

 غير منشورة، جامعة عمان العربية.ه . اطروحة دكتورا القيادي بسلوكهم وعالقته األردن في الدولية .10
ة ومدى التزام مديري المدارس بها في محافظة القليوبية. مجلة كلية التربية الوظيفة العامأخالقيات (. 2016قطيط، عدنان) .11

 .245-167(،3)40،مسجامعة عين شفي العلوم التربوية، 
:  للمعلمين اإليجابية تعزيز الممارسات في وأثرها التربوي  للمشرف اإلنسانية العالقات (. أهمية2011العويسي، رجب) .12

 .70-352) عمان، عدد)  سلطنة- التربية رسالةتحليلية.  دراسة
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Abstract: 

           This study aims at finding out the degree of The degree of educational supervisors’ 

commitment to professional ethics  In the State of izaki Sultanate of Oman from private school first 

teachers’view point , To achieve the objectives of the study, a questionnaire composed of ( 42) items 

was designed spread over  four main fields. After checking the validity and reliability of the 

questionnaire, (62) first teachers were invited to respond to the items of the questionnaire were 

employed the following findings. The degree of The degree of educational supervisors’ commitment 

to professional ethics  In the State of izaki Sultanate of Oman from private school first teachers’view 

point  is high, there no were  significant statistical differences at the level ( 0.05 _>  a ), due to 

variables of academic qualification, gender and years of experience, the researcher recommends the 

followings; The educational supervisor should encourage teachers to feel responsible and take 

responsibility, to treat teachers fairly and equally, to deal with the parties of the supervisory process 

objectively, and to participate in the establishment of various educational and educational activities 

in the school. 
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