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امللخص :هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة مستوى تقدير الذات وعالقته بأخالقيات الوظيفة لدى
العاملني واملتقاعدين يف األردن ،ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد مقياسني ومها مقياس تقدير الذات
وتكون من ( )38فقرة ،ومقياس أخالقيات الوظيفة والذي تكون من ( )66فقرة موزعة عىل مخسة
أبعاد ،واستخرج هلام مؤرشات الصدق والثبات ،وطبق املقياسان عىل عينة الدراسة املكونة من ()747
ال ومتقاعد ًا من مديريات تربية حمافظة البلقاء ،بواقع ( )605عام ً
عام ً
ال ( )142متقاعد ُا اختريوا
بالطريقة العشوائية البسيطة من جمتمع الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى متوسط من
تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن ،كام أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط من
ٍ
ٍ
إحصائية
داللة
أخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن ،يف حني ظهرت فروق ذات
عند مستوى داللة ( )α≥0.05يف مستوى تقدير الذات بني العاملني والتقاعدين ولصالح العاملني من
ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05يف مستوى
داللة
االناث تعزى للجنس  ،ووجود فروق ذات
أخالقيات الوظيفة بني العاملني واملتقاعدين ولصالح املتقاعدين من اإلناث  ،ووجود عالقة ارتباطية
إجيابية ذات داللة معنوية بني تقدير الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن.
وأوصت الدراسة برضورة املحافظة عىل مستوى مرتفع من تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين يف
األردن؛ لكي يستمر لدهيم الشعور بالرضا والسعادة وبالتايل التزامهم بسلوكيات أخالقية وظيفية محيدة
يف بيئة العمل.
الكلامت املفتاحية :مستوى تقدير الذات ،أخالقيات الوظيفة ،العاملني ،املتقاعدين
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Abstract: This study aimed at exploring self-esteem and its relationship with the job
ethics among employees and retirees in Jordan. Two measures have been developed:
the self-assessment scale and the ethics of the job scale. Reliability and validity of both
instruments have been obtained. Random sample consisted of (747) workers and
retirees from the directorates of Balqa Governorate: (605) workers and (142) retirees.
The results showed that there was a medium level of self-esteem among workers and
retirees in Jordan. There were statistically significant differences of (a≤0.05) in the
levels of self-esteem among workers and retirees due to gender and in favor of females'
workers. There were also statistically significant differences of (a≤0.05) in the level of
job ethics among workers and retirees in favor of females' retirees. The results revealed
a positive correlation of moral significance between the self-esteem and the ethics of
job among workers and retirees in Jordan.
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Summary:
Introduction:
The subject of self-esteem has a great deal in educational and psychological
studies because of its importance in the balance of the personality and behavior of the
individual. The human person still coexists in different stages of the human
development stages, from the embryonic stage to the old age, and whenever the
individual lives an experience through which he seeks to achieve psychological
compatibility in the various stages of his life. Having positive relationships is a
requirement and goal for everyone, whether within the family or in any other
environment. This necessarily corresponds to the need for a concept based on a positive
self-assessment or what is termed self-esteem. The concept of self-esteem is mainly
matured in the relationship of those needs and desires. An individual may express his
needs for appreciation and respect through his desire to possess power and achieve
accomplishments, mastery and efficiency or independence and freedom, and he may
additionally aspire to a prominent position, prestige, respect and recognition. This
reflects the true meaning of self-esteem (Mandara, Murray, 2000).
Plummer (2005) explained that having positive relationships is a requirement
and goal for everyone, whether in the family or in any other environment. This
necessarily corresponds to the need for a concept based on a positive self-assessment
or what is termed (self-esteem). Self-esteem is one of the aspects that can be of value
and importance in the psychological field; it is one of the basic concepts that build
personality theories, as one of its primary functions is to strive towards the integration
and consistency of the individual personality to be more adapted to the environment in
which he lives. This is what made it the focus of psychological and educational studies.
The concept of self-esteem is mainly matured in the relationship of those needs and
desires. An individual may express his needs for appreciation and respect through his
desire to possess power and achieve accomplishments, mastery and efficiency or
independence and freedom, and he may additionally aspire to a prominent position,
prestige, respect and recognition. This reflects the true meaning of self-esteem.
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Nathaniel (referred to in Momani 2006) believes that self-esteem is an emotional
need that one cannot do without. The value of self-esteem relates to the individual's
conscious capabilities to present situations realistically, and to respond to them in a
manner consistent with his human worth.
Both Shehata and Al-Najjar (2003) have indicated that self-esteem is the
evaluation of something or the quality of something or it is the process of diagnosing
individual problems, that is, the process of passing judgment on the value of something.
While Mruk (2006) found that personal accomplishments have the greatest impact on
an individual's self-esteem, when the individual deals effectively with the various
problems and obstacles facing him, this has a positive indication of the individual's
sense of competence and success in life.
Erikson (1997) describes the stages of human psychosocial development, saying
that each stage of life adds something specific to the stages that follow, creates new
images of the previous stages, and classifies the stage of ego integrity versus the feeling
of despair as a stage that begins in the sixth decade of life, the elderly may meet it by
influencing the environment in which he lives, and not being indifferent as it is a late
stage in his life, in which youngsters become adults, and leave the house. Likewise,
some elderly people believe that it is a new stage when they avoid any knowledge about
the characteristics of this stage, it reflects on their values, morals and their professional
behavior.
There is no doubt that the progress and success of states in achieving their goals
and aspirations is closely linked to the ability of their institutions to accomplish the
tasks and tasks entrusted to them in the best way. The success of organizations in
achieving their goals also depends on the quality of the human element, its level of
efficiency, and the values and ethics of the job that it is characterized in, as it is the goal
and means for developing organizations and making the required changes (Abboud,
2006).
As for Al-Anzi and Al-Saadi 2002), they clarified the job ethics as a set of
principles and values through which the integrity of behaviors, judgments, and ethics
are measured.
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Given that every employee needs social and psychological support, which
undoubtedly contribute to mental health, self-satisfaction and self-esteem of the
employee, whether he is a worker or retired, the researcher wanted to reveal the
relationship between self-esteem and job ethics for workers and retirees in Jordan, as
no study was conducted, at the local and Arab levels, that addressed the variables of
study in their current form. The study also highlighted important aspects in the lives of
workers and retirees, including the professional biography of both segments of workers
who are still at their work, and retirees who were occupying jobs in the governmental
and private sectors and present in government institutions, associations and cultural
forums in the Balqa Governorate.
Therefore, this study is considered one of the leading studies at the local and
Arab levels, as it is a modest contribution to be added to the Arab Library.
Study Problem:
The study of self-esteem occupied a large area of the interests of scientists and
researchers in the field of educational psychology, personality and mental health. This
is due to the growing interest of researchers in the positive aspects of personality rather
than being limited to negative aspects such as self-abasement, low self-esteem, and lack
of social interaction. Self-esteem is one of the main axes in understanding a person until
he is given adequate care. There is no doubt that self-esteem is an important dimension
in the lives of individuals as it expresses their pride, confidence, their preparations and
scientific achievements. The development of this aspect benefits individuals and also
groups. Self-esteem is an important factor in determining the behavior and personality
growth of workers and retirees in Jordan. There are a number of theories that talked
about the importance of self-esteem, including Abraham Maslow (Maslow, 1954),
James (W. James, 1842), Cooper Smith (Cooper Smith, 1967), Rogers (Rogers, 1961),
and Mruk (Mruk, 2006). Therefore, the research problem can be summarized in
answering the following questions:
1.

What is the level of self-esteem in workers and retirees in Jordan?

2.

What is the level of job ethics in workers and retirees in Jordan?
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3.

Are there statistically significant differences at the level of significance of
(α≥0.05) in the self-esteem of workers and retirees due to the variable of (job
status, gender)?

4.

Are there statistically significant differences at the level of significance of
(α≥0.05) in job ethics in workers and retirees in Jordan due to the variable of
(job status, gender)?

5.

Is there a correlation at the level of statistical significance of (α≥0.05) between
the degree of self-esteem and job ethics for workers and retirees in Jordan?

Study Objectives
The aim of the current research is to identify the level of self-esteem and its
relationship to job ethics in workers and retirees in Jordan.
Study procedures:
Study Approach
A relational descriptive approach was used, which is the approach appropriate
to the nature of the relationships between the two study variables: self-esteem and job
ethics.
Study Sample
The sample of study consisted of (747) workers and retirees, who were chosen
from the directorates of education in Al Balqa governorate, by (605) workers and (142)
retirees who were chosen in a simple random manner from the study population (20182019).
Study tool
Two measures were applied in this study, namely the Self-Esteem Scale,
consisting of (38) items and Job Ethics Scale, consisting of (66) items. The validity and
reliability of the two measures were extracted to achieve the purposes of the study and
answer its questions. A relational descriptive approach has also been used to find the
relationship between the level of self-esteem and job ethics in retirees in Jordan.
Results of Study
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The results showed that there is a moderate level of job ethics in workers and
retirees in Jordan, while statistically significant differences appeared at the level of
significance of (α≥0.05) in the responses of the sample members in the level of selfesteem due to gender and in favor of females. The study also showed that there are
statistically significant differences at the level of significance of (α≥0.05) in the
responses of the sample members in the level of job ethics due to gender and for the
benefit of females, and there is a positive correlation with significance level between
self-esteem and job ethics in workers and retirees in Jordan. The study recommended
the need to maintain a high level of self-esteem among workers and retirees in Jordan
In order to continue to have a sense of contentment and happiness, their commitment
to benign functional ethical behaviors in the work environment is thus.
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املقدمة:
حيظى موضوع تقدير الذات حيز ًا كبري ًا يف الدراسات الرتبوية والنفسية ألمهيته يف اتزان
شخصية وسلوك الفرد ،وما زالت الذات اإلنسانية تعايش مراحل خمتلفة من مراحل النمو اإلنساين
ابتدا ًء من املرحلة اجلنينية وصوالً إىل الكهولة والشيخوخة ،وكلام عاش الفرد خربة ما يسعى من خالهلا
إىل حتقيق التوافق النفيس يف خمتلف مراحل حياته .إن التمتع بعالقات إجيابية مطلب وغاية لكل فرد
سواء أكان داخل األرسة أو يف أية بيئة أخرى ،وهذا ما يقابله بالرضورة حاجة إىل مفهوم يعتمد عىل
تقييم إجيايب للذات أو ما يصطلح عليه تقدير الذات أو احرتام الذات .وينضج مفهوم تقدير الذات
بصفة رئيسة يف عالقة تلك احلاجات والرغبات ،فالفرد قد يعرب عن حاجاته للتقدير واالحرتام من
خالل رغبته يف امتالك القوة ،وحتقيق اإلنجاز والتمكن والكفاءة أو االستقالل واحلرية ،وقد يتطلع
باإلضافة إىل ذلك إىل مكانة مرموقة وهيبة واحرتام واعرتاف به ،وهذا ما يعكس املعنى احلقيقي لتقدير
الذات (.)2000،Murray،Mandara
لقد أوضح ( )،Plummer 2005إن التمتع بعالقات إجيابية مطلب وغاية لكل فرد سواء أكان
داخل األرسة أم يف أية بيئة أخرى ،وهذا ما يقابله بالرضورة حاجة إىل مفهوم يعتمد عىل تقييم إجيايب
للذات ويعد تقدير الذات من اجلوانب التي يمكن أن تكون ذات قيمة وأمهية يف املجال النفيس فهو من
املفاهيم األساسية يف بناء الشخصية ،حيث من وظائفه األساسية السعي نحو تكامل واتساق شخصية
الفرد ليكون أكثر تكيف ًا مع البيئة التي يعيش فيها وهذا ما جعله حمور اهتامم الدراسات النفسية
والرتبوية ،وينضج مفهوم تقدير الذات بصفة رئيسة يف عالقة تلك احلاجات بالرغبات ،فقد يعرب الفرد
عن حاجاته للتقدير واالحرتام من خالل رغبته يف امتالك القوة ،وحتقيق اإلنجاز والتمكن والكفاءة أو
االستقالل واحلرية ،وقد يتطلع باإلضافة إىل ذلك إىل مكانة مرموقة وهيبة واحرتام واعرتاف به ،وهذا
ما يعكس املعنى احلقيقي لتقدير الذات.
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ويرى ناتانيل ( )Nathanielاملشار إليه يف املومني ) )2006أن تقدير الذات حاجة وجدانية ال
يستطيع الفرد االستغناء عنها ،أذ تتعلق قيمة الذات بقدرات الفرد الواعية لتقديم األوضاع بواقعية،
واالستجابة هلا بام يتالءم مع قيمته اإلنسانية.
لقد أشار كل من شحاته والنجار ( )2003إىل أن تقدير الذات هو تقيم يشء أو جودة يشء
ما ،أو هو عملية تشخيص مشاكل الفرد ،أي عملية إصدار حكم عىل قيمة اليشء .يف حني وجد
( ) 2006،Mrukإن اإلنجازات الشخصية هلا أكرب األثر عىل تقدير الفرد لذاته ،عندما يتعامل الفرد
التعامل الفعال مع املشكالت والعقبات املختلفة التي تواجهه ،فإن ذلك له داللة إجيابية يف إحساس
الفرد بالكفاءة والنجاح يف احلياة.
لقد وصف ( )،Erikson 1997مراحل النمو النفيس االجتامعي لإلنسان بأن كل مرحلة من
مراحل احلياة تضيف شيئا حمددا للمراحل التي تليها ،وخيلق صور جديدة للمراحل السابقة ،ويصنف
مرحلة تكامل األنا مقابل الشعور باليأس ( ،)Ego Intertyvs. Despairبأهنا مرحلة تبدأ بالعقد
السادس من العمر وقد يقابلها املسن بالتأثري عىل املحيط الذي يعيش فيه ،وعدم االكرتاث لكوهنا
مرحلة متأخرة من العمر ،ففيها يصبح الصغار كبارا ،ويغادرون البيت ،كام يعتقد بعض املسنني إهنا
مرحلة جديدة عندما يتجنبون أي معرفة عن خصائص هذه املرحلة ،فإهنا تنعكس عىل قيمهم
وأخالقهم وسلوكهم الوظيفي.
كام أدرج إبراهام ماسلو ( )Maslowتقدير الذات يف التسلسل اهلرمي للحاجات اإلنسانية
ووصف شكلني خمتلفني من التقدير مها :احلاجة إىل التقدير من قبل اآلخرين ،واحلاجة إىل تقدير الذات
يشكل حب الذات .ويرتبط تقدير الذات بكثري من املتغريات منها أخالقيات الوظيفة ،ويقصد
بأخالقيات الوظيفة ( )Job ethicsبأنه سلوك العاملني يف إطار الوظيفة ،أو العمل اإلداري ،ويتضمن
أنظمة وقيم ،وتقاليد ،وعادات ،عن طريق ترسيم وهتذيب األخالق ،وان الرتبية السليمة تنادي بغرس
القيم واملبادئ األخالقية بام يتفق ونظام املجتمع الذي يعيش فيه الفرد (.) 2014،Orth & Robbins
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ومما ال شك فيه فأن تقدم ونجاح الدول يف حتقيق أهدفها وتطلعاهتا يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بقدرة
مؤسساهتا عىل إنجاز املهام واألعامل املوكلة إليها عىل أحسن وجه ،كام وتتوقف عملية نجاح املنظامت
يف حتقيق أهدافها عىل نوعية العنرص البرشي فيها ،ومستوى كفاءته والقيم وأخالقيات الوظيفة .التي
يتصف هبا ،بوصفه الغاية والوسيلة يف تطوير املنظامت ويف إجراء التغريات املطلوبة فيها (عبود،
.)2006
لقد قام عدد من الباحثني أمثال ( ). 2006،. Smith et al، Hansen ،Eriksen.بتسليط الضوء
عىل أخالقيات الوظيفية ،فوصفاها بأهنا عبارة عن مبادئ ،وقواعد ،وقيم تتحكم يف سلوك الوظيفة
لألفراد واجلامعات نسبة إىل ما هو صحيح ،وما هو خطأ ،لوضع معايري ما هو جيد أو رديء من السلوك
واختاذ القرار.
ولقد قام العنزي والساعدي ) )2002بتوضيح أخالقيات الوظيفة عىل أهنا ،جمموعه من املبادئ
والقيم يقاس من خالهلا استقامة الترصفات ،واألحكام ،وأخالقياهتا التي متيزها عن غريها.
ويوضح كل من  ) 2001)، pant & sharp،Cohenأخالقيات الوظيفة باهنا التزام املوظف
بواجباته املوكلة اليه وفقا للقانون ،وتتمثل باحرتامه للقوانني واألنظمة املسموح هبا ،واحرتام قيم
وتقاليد املجتمع وعادته ،والعدالة وعدم التحيز ،والعمل من اجل املصلحة العامة وذلك بصون أرسار
املنظمة واحرتام الوقت ،والتقيد بساعات الدوام من أجل إنجاز أكرب .ويف االجتاه ذاته ،أشار كونر
( ) 2006،Connorإىل أن أنظمة التقييم واملكافأة املعتمدة يف املنظمة يمكن أن تقود إىل اكتشاف االرتباط
يف الكيفية التي يقوم هبا كل من املدراء والعاملني بمالمسة القيم يف أعامهلم وترصفاهتم اليومية.
لقد أوجز ( )2012،Kammeyerمفهوم أخالقيات الوظيفة بأنه جمموعة من األفعال،
والت رصفات ،والتغريات ،وغري ذلك من األنشطة التي يامرسها الفرد داخل املنظمة ،بقصد حتقيق
أهداف املنظمة ،وحتقيق حاجته ،ويمكن وضع اإلطار املفاهيمي له بطريقتني ،الرضا الوظيفي العاطفي،
الذي يشكل الشعور الشخيص العام ،والشعور العاملي عن الوظيفة ،كام أنه مزيج مركب من التقييامت
املعرفية واملوضوعية ،ألوجه وظيفية حمددة ،مثل حتديد األجور ،والظروف ،والفرص املتاحة،
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واجلوانب األخرى لشغل وظيفة معينة .ويف هذا السياق ظهرت ثالثة مصطلحات وكام أشار اليها
( ) 2012،Phuaوهي:

 .1أخالقيات املنظمة :وهيتم بتفسري أخالقيات املوظف أيا كان موقعه داخل املنظمة التي يعمل
فيها.
 .2األخالقيات اإلنسانية :وهتتم بدراسة أخالقيات األفراد داخل املجتمع ككل.
 .3األخالقيات اإلدارية :وهتتم بدراسة أخالقيات رجال اإلدارة يف كافة املستويات داخل
املنظامت املختلفة.
وأضاف (فيو) أن كل موظف بحاجة إىل الدعم االجتامعي والنفيس ،اللذان يسامهان دون شك
يف ترسيخ الصحة النفسية والرضا عن الذات وتقديرها لدى املوظف سواء كان عامال ام متقاعد ًا ،مما
دفع الباحث اىل الكشف عن العالقة بني التقدير الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين
يف األردن ،إذ مل جتر دراسة عىل املستوى املحيل والعريب تناولت هبا متغريات الدراسة بشكلها احلايل ،كام
سلطت الضوء عىل جوانب مهمه يف حياة العاملني واملتقاعدين شملت السرية املهنية لكال الرشحيتني
الذين اليزالون عىل رأس عملهم واملتقاعدين يف
القطاعني احلكومي واخلاص واملوجودين يف املؤسسات احلكومية واجلمعيات واملنتديات
الثقافية يف حمافظة البلقاء.
لذا تعد هذه الدراسة من الدراسات الرائدة عىل املستوى املحيل والعريب ،اذ تعد مسامهة
متواضعة تضاف إىل املكتبة العربية.
مشكلة الدراسة:
احتلت دراسة تقدير الذات حيز ًا كبري ًا من اهتاممات العلامء ،الباحثني يف جمال علم النفس
الرتبوي والشخصية والصحة النفسية ،ويرجع سبب ذلك تنامي اهتامم الباحثني للجوانب االجيابية يف
الشخصية بدالً من االقتصار عىل املظاهر السلبية .مثل جلد الذات ،واحتقار الذات ،وعدم التفاعل
االجتامعي ويعترب تقدير الذات من املحاور األساسية يف فهم اإلنسان حتى تقدم له الرعاية الكافية ،وال
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شك يف أن تقدير الذات من األبعاد املهمة يف حياة األفراد .حيث إنه يعرب عن اعتزازهم وثقتهم هبا
واستعداداهتم وإنجازاهتم العلمية ،وإن تنمية هذا اجلانب يفيد األفراد ويفيد اجلامعات أيضا .ويعد
تقدير الذات عامال مهام يف حتديد السلوك ونمو الشخصية .للعاملني واملتقاعدين يف األردن وهناك عد
من النظريات حتدثت عن أمهية تقدير الذات منها نظرية 1954) ،(Maslowنظرية ()W. James 1842
نظرية( ) 1961،Rogersنظرية  ) 2006)،Mrukوعليه يمكن تلخيص مشكلة البحث يف االجابة عن
اسئلة األتية
 .1ما تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن؟
 .2ما أخالقيات الوظيفية لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05يف تقدير الذات لدى
العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري (احلالة الوظيفية ،اجلنس)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05يف أخالقيات الوظيفة
لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن تعزى ملتغري (احلالة الوظيفية ،اجلنس)؟
 .5هل توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤0.05بني درجة تقدير
الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن؟
أمهية الدراسة:
متثلت أمهية الدراسة احلالية يف أهنا حاولت الكشف عن العالقة االرتباطية بني مستوى تقدير
الذات وأخالقيات الوظيفية لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن وتناولت أمهية الدراسة جانبني،
األمهية النظرية ،واألمهية العملية.
األمهية النظرية:
متثلت أمهية الدراسة من الناحية النظرية من خالل ما قدمته الدراسة احلالية من أطر نظرية تتعلق
بمتغريي الدراسة إال ومها تقدير الذات ،وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني والتقاعدين يف األردن
وإمكانية االستفادة منها واالطالع عليها من قبل املهتمني والباحثني يف إجراء دراسات الحقة تتناول
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.6
205
International Journal of Research in Educational Sciences

وائل عبد الرزاق العطيات & أ.د .شذى عبد الباقي العجييل
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

هذه املتغريات جمتمعة أو منفردة ،كام أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية ستفيد الباحثني
واملختصني باطالعهم عىل العالقات القائمة بني هذين املتغريين وكيفية التعامل معهام.
األمهية العملية:
تتلخص األمهية العملية التطبيقية هلذه الدراسة هو اسهام ما توصلت اليه من نتائج يمكن
االستفادة منها يف وضع احللول واملقرتحات التي من شئنها وضع خارطة الطريق لفهم متطلبات
املتقاعدين مقارنة بالعملني ،خاصة يف هذه املرحلة املتقدمة من العمر ،وذلك باالستفادة من خرباهتم
الوظيفية وهذا ما يؤدي اىل حتسني عمل املؤسسات وحتسني ظروف املتقاعدين احلياتية والنفسية
التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
سعت الدراسة بتعريف متغريات الدراسة اصطالحي ًا وإجرائيا وكام ييل:
تقدير الذات ) :)Self-esteemيعرف روزنبارغ ( )،Rosenberg 1979. P 54تقدير الذات
بأنه اجتاهات الفرد الشاملة نحو ذاته ،السلبية منها واإلجيابية ،وعليه فإن الفرد بتقدير ذات مرتفع يعد
نفسه ذا قيمة وأمهية ،بينام يتميز الشخص املنخفض يف تقدير الذات بعدم الرضا عن النفس ورفض
الذات واحتقارها.
وأضاف روزنبارغ بأن تقدير الذات هو التقويم الذي يضعه املسن عن نفسه ،ويتصل
بخصائص وأنامط سلوكية مقبولة أو غري مقبولة يعرب عنها بفقرات االختبار الذي طبق يف هذه الدراسة.
ويعرف تقدير الذات إجرائيا يف هذه الدراسة بالدرجة التي حصل عليها املستجيبني من عاملني
ومتقاعدين عىل فقرات مقياس (روزيناغس) لتقدير الذات والذي تم تطويره يف الدراسة احلالية.
أخالقيات الوظيفة ( :)The Job Ethicsيعرف عبود ( ،2005ص ص ")17-16:أخالقيات
الوظيفة العامة ،بأهنا وثيقة تصدرها الدولة وتتضمن جمموعة من القيم التي تتبناها املنظامت عىل
اختالف أنواعها يف توجيه وممارسة العاملني يف أدائهم ألعامهلم والتي تساعدهم يف مواجهة القضايا
واملشكالت التي تعرتضهم أثناء أدائهم لألعامل املوكلة إليهم".

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.6
206

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Wael Abd Alrazzaq Al Ateyat & Prof. Dr. Shatha Al-Ajeely
Volume (4) No. (1) 2021

ويعرف إجرائي ًا بالدرجة التي حصل عليها املستجيبني من عاملني ومتقاعدين عىل مقياس
أخالقيات الوظيفة الذي تم تطويره يف الدراسة احلالية.
العاملني ( :)Employeesيعرف قانون العمل يف أحكامه ،رقم  8لسنة ( )1996العامل هو كل
شخص ذكر كان أم أنثى يؤدي عم ً
ال لقاء أجر ويعمل حتت إمرة صاحب العمل سواء أكان يف
املؤسسات العامة أو اخلاصة وخيضع إىل أحكام قانون العمل (قانون-العمل-األردين
املنشورات)108/
ويعرف إجرائيا بأنه كل شخص يعمل وال يزال عىل رأس عمله يف املؤسسات العامة واخلاصة
لقاء اجر حمدد بحسب األنظمة والقوانني والترشيعات األردنية.
املتقاعدين ( :)Retireesتعرف املؤسسة العامة للتقاعد ( ،)2012املتقاعد هو كل موظف
(مدين  /أو عسكري) انتهت مدة خدمته ،وخصص له بموجب أنظمة التقاعد راتبا تقاعديا عن الفرتة
التي قضاها بالوظيفة ،وشمل هذا التعريف موظفي وموظفات املؤسسات واهليئات العامة( .املؤسسة
العامة للتقاعد( )2012 ،منشورات املؤسسة العامة للتقاعد عامن األردن)
ويعرف إجرائي ًا باألشخاص الذين أصبحوا هم خارج اخلدمة (الوظيفة) نتيجة إحالتهم عىل
التقاعد بسبب العمر ،وإهناء مدة خدمتهم يف املؤسسات ،والذين يتواجدون يف النوادي الثقافية
واملنتديات يف حمافظ البلقاء
الدارسات السابقة:
قام الباحثان باستعراض أهم الدارسات العربية واألجنبية ذات الصلة بمتغريي الدراسة
"تقدير الذات وأخالقيات الوظيفة" بحسب التسلسل الزمني هلا من األقدم إىل األحدث ،وهي كااليت:
أجرى بيدرسون ورد وروف ( ) 2004،Pedersen & Rendtorffدراسة هدفت إىل استطالع
عالقات املسلك األخالقي للمسؤولية اإلدارية بطرائق خمتلفة ،كام هدفت إىل دراسة املسؤولية اإلدارية
يف إطار قيم وأخالقيات املوظف العام وقد أجريت الدراسة عىل ( )465موظف ًا ،طبق عليهم مقياس
الواجبات الوظيفية امللزم هبا املوظف ،ومقياس اإلحساس باملسؤولية ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك
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نوعني من املسؤولية :املسؤولية املوضوعية واملتعلقة بالواجبات واملهام الوظيفية امللزم هبا املوظف
وتكون بناء عىل عقد ي لزم املوظف بسلوك معني ،واملسؤولية الثانية ذاتية وهو الترصف الذي ينمي عن
اإلحساس باملسؤولية االجتامعية واملصلحة العامة ،والذي قد يكون خمالف ًا لألنظمة واإلجراءات،
وتكون اإلشكالية الرئيسية يف حال تعرض املوظف ملا يسمى بتضارب ما بني املسؤولية املوضوعية
واملسؤولية الذاتية.
كام أجرى برمجان ووسفلت ( ) 2005،Bergman & Weisfeltدراسة هدفت إىل التعرف عىل
أهم العوامل التي تؤدي إىل الفشل األخالقي يف منظامت القطاع العام ،وعن البعد األخالقي يف اخلدمة
العامة ،والتي تناولت ارتباط األخالقيات بالقيم ومصادر أخالقيات السلوك اإلداري مع ارتباط ذلك
بنوع من الرقابة ،طبقت الدراسة عىل ( )730موظف ًا من موظفي اخلدمة العامة ،طبق عليهم مقياس
أخالقيات السلوك اإلداري ،وتوصلت النتائج إىل ضعف الرقابة اإلدارية ووجود خروقات يف
سلوكيات العاملني خاصة يف التعامل مع اآلخرين ،وضعف يف أداء واجباهتم الوظيفية.
بينام أجرى القطاونة ( )2006دراسة هدفت إىل بيان أمهية املبادئ األخالقية وقواعد السلوك
املهني يف عمل موظفي دائرة رضيبة الدخل واملبيعات .وصممت استبانة تم من خالهلا مجع بيانات
الدراسة ،طبقت عىل ( )140موظف ًا وموظفة من دائرة رضيبة الدخل واملبيعات ،اختريوا من ()7
مديريات وقد أخضعت ( )113استامرة فقط للتحليل اإلحصائي لتوفر الرشوط فيها .وأظهرت نتائج
مبادى أخالقية يلتزم هبا موظفو الدائرة أثناء عملهم مثل االلتزام بالنصوص القانونية،
الدراسة وجود
ْ
ومراجعة تقارير السنوات السابقة.
أما العنزي ( )2006فقد قام بدراسة هدفت إىل مدى إدراك املوظفني للواجبات الوظيفية
واملسؤولية واإلدارية واالجتامعية امللقاة عىل عاتقهم .ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل مسح مكتبي
للمفاهيم والدراسات السابقة ،باإلضافة إىل عمل مسح ميداين من خالل تصميم استبيان تم توزيعه
عىل عينه دراسة املكونة من ( )268من العاملني يف األجهزة احلكومية والتي تم اختيارها بطريقة العينة
العشوائية البسيطة .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
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لألخالقيات املهنية تعزى للذكور واإلناث ،وعدم إدراك جمموعة املوظفني لواجباهتم الوظيفية ،وعدم
حصوهلم عىل حقوق هم الوظيفية ،يف حني أدراك بعض املوظفني املسؤولية اإلدارية واالجتامعية وهذا
عند الذكور أكثر من اإلناث ،كام توصلت الدراسة إىل عدم االلتزام باألخالقيات اإلدارية من قبل فئات
من املوظفني.
يف حني أجرى مربوك ( )2007دراسة هدفت إىل معرفة األبعاد األساسية للتوافق االجتامعي
لدى املتقاعدين وغري املتقاعدين يف مدينة القاهرة ،حيث تكونت العينة من ( )114متقاعد ًا من الذكور،
ومثلهم من العاملني كام توصلت نتائج التحليل العاميل عن وجود أربعة عوامل للرضا عن احلياة وهي
(الشعور بالرضا ،والشعور باألمان ،والقناعة ،واالنسجام) ،وتوصلت نتائج حتليل االنحدار املتعدد
إىل أول منبئ بالرضا عن احلياة وهو تقدير املسن حلالته الصحية بنسبة تباين  ،%24ثم يليه متغري
االنبساط كسمة من سامت الشخصية واإلسهام الثاين يف الرضا عن احلياة بنسبة  ،%13وأخريا جاء
متغري التدين كمنبئ ثالث بنسبة تباين قدرها .%7
كام أجرى كل من زيربك وزيربك ويونج (، & Schepp، Zysberq & Young،Zisberg
 )2009دراسة هدفت إىل معرفة مدى الرتابط بني السامت املعرفية والعلمية والروتني (الرتابة) وبعض
العوامل الديموغرافية للمسن .تكونت العينة من ( )80متقاعد ًا من األمريكان الذين يعيشون بشكل
مستقل ،وتم تقييم وضعهم الوظيفي ،واحلالة املعرفية ،ومدى تفضيلهم للروتني ،وأظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية قوية بني احلالة الوظيفية والروتني ،أو حب الروتني ،كام أظهرت وجود عالقة
ارتباطية متبادلة بني العمر والتعليم والروتني .أما املعرفة فليس هلا عالقة بالروتني ألن الروتني سمة
ترتبط بمختلف جوانب الرفاه يف سن الشيخوخة.
أما دراسة املرعوب ( )2010وكان هدفها التعرف عىل فاعلية برنامج إرشادي متعدد األوجه
يف تنمية تقدير الذات والتوافق االجتامعي لدى املتقاعدين يف املجتمع السعودي وتم إجراء الدراسة
عىل عينة بلغت ( )100مسن ومتقاعد بمنطقة حائل بامللكة العربية السعودية تراوحت أعامرهم من
( – 65فأعىل) سنة قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ،طبق الربنامج اإلرشادي عىل املجموعة
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التجريبية وظهرت نتائج الدراسة أن للربنامج أثر إجيايب عىل تنمية تقدير الذات والتوافق االجتامعي،
لدى املجموعة التجريبية للبحث
يف حني اجرى الدراجي ( )2011دراسة هدفت إىل التعرف عىل أخالقيات العمل اإلداري
للمدراء يف الوزرات العراقية من وجه نظر املوظفني ،وأعدت أداة تكونت من عرشة جماالت ،هي:
النزاهة ،وحتمل املسؤولية ،واألمانة ،والصدق ،والصرب واحلكمة ،واملودة الرمحة ،والشجاعة،
والتضحية ،والعدالة ،والنصيحة ،والتي بلغت ( )54فقرة ُوزعت عىل عينة تكونت من( )500موظف ًا
وموظفة يف الوزارات العراقية ،واعتمدت احلقيقة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (  )SPSSلتحقيق
أهداف الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل أن التتبع ملدراء األقسام كان بمستوى عال من األخالقيات يف
العمل اإلداري من وجهة نظر املوظفني واملوظفات ،وعدم وجود فروق يف أخالقيات العمل اإلداري
تعزى للجنس.
كام قام صارة ( )2012بدراسة هدفت إىل الكشف عن عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلنجاز
لدى طلبة الثانوية ،بحسب اجلنس ،اشتملت عينة الدراسة عىل جمموعة من طلبة الثانوية بلغ عددهم
( )377طالبا وطالبة بواقع ( )177طالب ًا و( )200طالبة حيث كان متوسط العمر لدهيم ( )18.4سنة
وبانحراف معياري بلغ ( )1.05سنه ،وقد أظهرت النتائج بوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا
بني تقدير الذات والدافعية لإلنجاز لدى العينة ككل ،كام أشارت إىل وجود فروق بني الذكور واإلناث
يف تقدير الذات ولصالح الذكور ،وهناك فروق بني اجلنسني يف الدافعية لإلنجاز ولصالح الذكور أيض ًا.
وقام القداح )2013( ،بدراسة هدفت إىل حتديد العالقة بني املهارات القيادية وتقدير الذات
لدى رؤساء اجلامعات واشتملت العينة عىل  20رئيسا ،وبعد استخدام أدايت املهارات القيادية وتقدير
الذات أفرزت النتائج عىل ،وجود عالقة ارتباطيه بني املهارات القيادية وتقدير الذات ،وعدم وجود أثر
للتخصص ونوع اجلامعة يف بيانات الدراسة.
كام أجرى خان وكوارم وعباس وحممد واسام (Muhammed & ، Abbas، Khurram،Khan

 ) 2013،Asmaدراسة هدفت إىل اختبار اآلثار األساسية ألخالق العمل اإلسالمي باستخدام طريقة
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" "time laggedوالنظر إىل عدالة املنظامت يف دورات املوظفني ،والرضا الوظيفي ،وااللتزام بالعمل.
وتوضيح التأثري املعدل ألخالق العمل اإلسالمي يف العدالة .ولقد أوضح التحليل باستخدام بيانات
جممعة من قبل ( )182موظف ًا يف أحد اجلامعات اخلاصة يف باكستان وعينة من املوظفني يف املستشفيات
التابعة للجامعة ،وتوصلت النتائج إىل أن هناك عالقة طردية بني أخالق العمل اإلسالمي والرضا
الوظيفي وااللتزام بالعمل ،وأن هنالك عالقة عكسية بني أخالق العمل ،والدوران الوظيفي .كام أن
هناك عالقة عكسية بني العدالة التوزيعية والدوران الوظيفي ،يف حني ظهرت عالقة طردية تربط بني
العدالة اإلجرائية والرضا الوظيفي وااللتزام بالعمل من قبل املوظفني الذين يلتزمون باألخالق
اإلسالمية بشكل ِ
عال ،والعكس صحيح للموظفني الذين يلتزمون باألخالق اإلسالمية بشكل
منخفض.
وأجرى هوملكوست ( ) 2013،Holmquistدراسة هدفت إىل معرفة تأثري الوقت يف بيئة العمل
لدى العاملني ،وكيفية االستفادة واالستغالل األمثل له أثناء العمل .وقد كشفت دراسة احلالة التي
أجريت عىل سلوك املوظفني الذين يعملون يف القطاع بيع قطع الغيار يف استغالل الوقت ،وثمة طريقة
يمكن من خالهلا للموظفني أن يستفيدوا يف زيادة أجورهم من التعارض ما بني الوقت احلقيقي والوقت
املسجل .وقد تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل واستخدام االستبانة كأداة للدراسة والتي ُوزعت
عىل عينة مكونة من ( )335موظف ًا ،منهم ( )116موظف ًا يف فلوردا يف الواليات املتحدة األمريكية،
و( )219موظف ًا يف كوريا اجلنوبية .وكشف حتليل للنتائج أن قلي ً
ال من املشاركني األمريكان رفضوا
سلوك استغالل الوقت غري األخالقي يف تعزيز أرباحهم عىل حساب رب العمل ،بينام بينت النتائج
تعاطف القليل من الكوريني جتاه هذا السلوك.
أما العقييل ( )2014دراسة هدفت إىل التعرف إىل واقع التزام املوظفات اإلداريات يف جامعة
امللك سعود بالرياض بأخالقيات العمل وأيض ًا التعرف عىل مستوى الرضا الوظيفي لدهين ،كام هدفت
للتعرف إىل طبيعة العالقة بني أخالقيات العمل والرضا الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات يف جامعة
امللك سعود بالرياض ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي ،وتكون جمتمع الدراسة من
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املوظفات اإلداريات يف جامعة امللك سعود بالرياض من خمتلف مراكزهم ومراتبهم الوظيفية والتي بلغ
عدهم ( )1700فيام كانت العينة تتكون من( )313موظفة ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع
البيانات والتي تكونت من( )47فقرة ،وتوصلت الدراسة ملجموعة من النتائج كان منها ،يوجد تفاوت
يف درجة موافقة أفراد الدراسة عىل بعد التزام املوظفات واإلداريات باألخالقيات الوظيفية ،وأنه يوجد
تفاوت يف أراء أفراد الدراسة حول مستوى الرضا عن األجرة ،ووجود عالقة طردية ذات داللة
إحصائية بني أخالقيات العمل والرضا عن األجر.
إجراءات الدراسة
تم استخدام املنهج الوصفي وهو املنهج املناسب إلجياد العالقة بني مستوى تقدير الذات وأخالقيات
الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من فئتني.
أوالً :املوظفني العاملني يف مديرية تربية حمافظة البلقاء ،والبالغ عددهم ( )6591موظف ًا وموظفه
موزعني عىل أربع مديريات ،وهي مديرية تربية (السلط – القصبة ،وعني الباشا ،ودير عال ،والشونة،
للعام ( )2019- 2018حسب مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة البلقاء (ملحق (.))4
ثاني ًا :جمتمع املتقاعدين الذين يرتادون اجلمعيات واملنتديات الثقافية املوجودة يف حمافظة البلقاء للعام
( )2019–2018فقد بلغ عددهم ( )149متقاعد ًا ومتقاعدة من كافة مديريات حمافظة البلقاء ،حسب
مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة البلقاء (ملحق (.))4
عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من العاملني يف مديريات تربية حمافظة
البلقاء ومن أربع مديريات فقد بلغ عددهم ( )605موظف ًا أي بنسبة ( )%10من جمتمع الدارسة ،يف
حني تم اختيار مجيع املتقاعدين بطريقة املسح الشامل ،وتم توزيع ( )149استبانة عليهم ،وتم اسرتداد
( )142استبانة شكلت ما نسبته ( )%95.3من جمتمع املتقاعدين ،وهبذا فقد بلغ عدد أفراد عينة
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.6
212

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Wael Abd Alrazzaq Al Ateyat & Prof. Dr. Shatha Al-Ajeely
Volume (4) No. (1) 2021

الدراسة ( )747عام ً
ال ومتقاعد ًا ،واجلدول ( )2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبع ًا للمتغريات
الديمغرافية والوظيفية.
اجلدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة تبع ًا للمتغريات الديمغرافية والوظيفية
املتغري

اجلنس

احلالة االجتامعية

الفئة العمرية

املؤهل العلمي

الفئة

العدد

النسبة املئوية

ذكر

412

55.1

أنثى

335

44.9

املجموع

747

100

متزوج

491

65.7

أعزب

174

23.3

مطلق

49

6.6

أرمل

33

4.4

املجموع

747

100

أقل من  25سنة

39

5.2

من  – 25أقل من  35سنة

107

14.3

من  – 35أقل من  45سنة

205

27.5

من -45أقل من  55سنة

172

23.0

 55سنة فأكثر

224

30.0

املجموع

747

100

دبلوم فأقل

114

15.3

بكالوريوس

476

63.7

دبلوم عايل

41

5.5

ماجستري

72

9.6

دكتوراه

44

5.9

املجموع

747

100
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الفئة

العدد

النسبة املئوية

املتغري

مدير

119

15.9

موظف

628

84.1

املجموع

747

100

أقل من  5سنوات

59

7.9

من  – 5أقل من  10سنوات

111

14.9

من -10أقل من  15سنة

143

19.1

من  – 15أقل من  20سنة

131

17.5

 20سنة فأكثر

303

40.6

املجموع

747

%100

املسمى الوظيفي

اخلربة

أداتا الدراسة:
من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية تم تطبيق مقياس تقدير الذات ومقياس أخالقيات
الوظيفة بعد التأكد من صالحيتهام للتطبيق وعىل النحو اآليت:
أوالً :مقياس تقدير الذات
بمراجعة األدب النظري والدارسات السابقة املتعلق بتقدير الذات ،تم احلصول عىل مقياس
تقدير الذات لروزبزك  ، P.54)، 1979،(Rosenbergوقد استخدم هذا املقياس مع رشائح خمتلفة من
املجتمع من عاملني ومتقاعدين تكون املقياس من ( )38فقرة ،تقيس تقدير الذات ،بواقع ( )22فقرة
موجبة ،و ( )16فقرة سالبة ،كام اشتمل املقياس عىل أربعة بدائل لإلجابة هي( :موافق بشدة) ،و
(موافق) ،و (غري موافق) ،و (غري موافق بشدة) .وقد أعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4للبدائل وعىل
التوايل إذا كان اجتاه الفقرة إجيابيا ،و( )4 ،3 ،2 ،1إذا كان اجتاه الفقرة سالب ًا.
صدق مقياس تقدير الذات:
استخرج  2009)،( Rosenbergاخلصائص السيكومرتية ملقياس تقدير الذات تراوحت قيمة
مؤرش صدق البناء )  (o.95 -0.62باستخدام معامل ارتباط بريسن ،فيام بلغت قيم ثبات املقياس ()0.85
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بطريقة اعادة االختبار ) ) test – retestيف حني بلغت معامل الثبات االتساق الداخيل باستخدام معادلة
الفا كرنباخ ))0.72
وهبدف التأكد من صدق املحتوى ملقياس تقدير الذات تم عرضه بصورته األولية عىل ()10
حمكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس الرتبوي،
والقياس والتقويم ،واإلرشاد النفيس ،والرتبية اخلاصة يف جامعة عامن العربية (امللحق  )2هبدف
الوقوف عىل دالالت صدق املحتوى للمقياس لتتناسب مع أغراض الدراسة .وقد طلب من املحكمني
باألدالء بآرائهم حول صالحية فقرات املقياس املراد قياسها وتعديل ما يرونه مناسب ًا ،وحذف غري
املناسب منها ،وقد ادلوا آرائهم يف تعديالت املقياس وتم االخذ بجميع املالحظات التي اتفق عليها 80
 %وأكثر من املحكمني ،وهو املعيار الذي وضعه الباحث لقبول تعديالت املحكمني وكام يف امللحق ()1
مؤرشات صدق البناء ملقياس تقدير الذات:
كام تم استخراج مؤرشات صدق البناء وذلك بتطبيق املقياس عىل عينة من خارج عينة الدراسة
قوامها ( )40عامالً ،واستخرجت معامل االرتباط بني درجة الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ،فقد
بلغت قيم معامل ارتباط بريسون ،وكام موضحة يف اجلدول (.)3
اجلدول ( :)3قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس تقدير الذات
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

1

**0.772

11

**0.747

21

**0.684

31

**0.605

2

**0.621

12

**0.514

22

**0.670

32

**0.794

3

**0.669

13

**0.462

23

**0.622

33

**0.647

4

**0.699

14

**0.407

24

**0.625

34

**0.555

5

**0.559

15

**0.608

25

**0.592

35

**0.481

6

**0.630

16

**0.446

26

**0.655

36

**0.733

7

**0.728

17

**0.437

27

**0.588

37

**0.682

8

**0.638

18

**0.549

28

**0.606

38

**0.356

معامل االرتباط
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رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

9

**0.643

19

**0.431

29

**0.682

10

**0.664

20

**0.684

30

**0.693

معامل االرتباط

يالحظ من اجلدول ( )3أن معامالت االرتباط لدرجة الفقرات والدرجة الكلية ملقياس تقدير
الذات تراوحت بني ( )0.77-0.36ومجيعها كانت قيم دالة إحصائي ًا عند مستوى (.) &0.05
ثبات مقياس تقدير الذات
تم استخراج ثبات مقياس تقدير الذات بطريقة إعادة االختبار ) (test-retestحيث طبق
املقياس عىل عينة بلغت ( )40عام ً
ال من خارج عينة الدراسة ،ثم أعيد التطبيق عليهم بعد ومرور مدة
( )15يوم من التطبيق األول وتم حساب معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني التطبيقني ،فبلغت
قيمة معامل الثبات ( )0.82وهو معامل ثبات مقبول يف الدراسات النفسية والرتبوية ،كام تم استخدام
معادلة كرونباخ ألفا الستخراج معامل االتساق الداخيل ،حيث بلغ معامل االتساق الداخيل ()0.80
وهو معامل اتساق داخيل مقبول أيض ًا.
تصحيح مقياس تقدير الذات:
لإلجابة عىل فقرات مقياس تقدير الذات تم وضع تدرج رباعي وذلك من خالل إعطاء
درجات للبدائل الواردة يف املقياس وهي (موافق بشدة ،موافق ،غري موافق ،غري موافق بشدة) وهي
عىل التوايل ( )1 ،2 ،3 ،4يف حالة إذا كانت الفقرات إجيابية ،وأعطيت الدرجات بالطريقة العكسية (،1
 )4 ،3 ،2يف حالة إذا كانت الفقرات سلبية ،وهبذا فقد تراوحت درجات املقياس بني أعىل درجة
للمقياس ( )152وأقل درجة (.)38
كام اعتمد احلكم عىل مستويات تقدير الذات باستخدام املعادلة األتية- :
طول الفئة=

احلد األعىل – احلد األدنى (للتدرج)
عدد الفئات (املستويات)

=

1-4
3
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فكانت املستويات وكام ييل:
من  – 1.00وأقل من  2.00بدرجة ضعيفة
من  – 2.00واقل من  3.00بدرجة متوسطة
من  4.00 – 3.00بدرجة عالية
ثانيا :مقياس أخالقيات الوظيفة:
بعد االطالع عىل الدراسات ذات الصلة بالدراسة احلالية تم احلصول عىل مقياس أخالقيات
الوظيفة للرواشدة ( ،)2007تكون املقياس من قسمني يتضمن القسم األول معلومات عن خصائص
املستجيب من الناحية اجلندرية (ذكر ،أنثى) والعمر ،واملؤهل العلمي ،واخلربة الوظيفية ،واملستوى
الوظيفي ،أما القسم الثاين فقد تضمن فقرات املقياس وعددها ( )66فقرة توزعت عىل مخسة جماالت،
كام هي موضحة يف اجلدول (.)4
اجلدول ( :)4جماالت مقياس أخالقيات الوظيفة وفقرات كل جمال
الرقم

املجال

الفقرات

1

إدراك املوظفني بواجباهتم الوظيفة

8-1

2

إدراك املوظفني للمسؤولية اإلدارية واالجتامعية

15-9

3

حقوق الوظيفة

22-16

4

املناخ األخالقي

30-23

5

االختبار األخالقي

66-31

صدق مقياس أخالقيات الوظيفة عند الرواشدة (:)2007
لقد حتققت الرواشدة من صدق املحتوى للمقياس عن طريق عرضه عىل ( )10حمكمني من
اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة ،وتم تعديله بنا ًء عىل مالحظاهتم ،كام تم التأكد من ثبات املقياس
عن طريق استخراج معامل كرونباخ ألفا حيث بلغ ( )0.89و ُيعد هذا مؤرش ًا جيد للثبات.
أما يف الدراسة احلالية فقد استخدمت الطرق اآلتية يف استخراج خصائص صدق املقياس.
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صدق املحتوى ملقياس أخالقيات الوظيفة:
هبدف التأكد من صدق املحتوى ملقياس أخالقيات الوظيفة تم عرضه بصورته األولية عىل
( )10حمكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس
الرتبوي ،والقياس والتقويم ،واإلرشاد النفيس ،والرتبية اخلاصة يف جامعة عامن العربية (امللحق )2
هبدف ال وقوف عىل دالالت الصدق الظاهري لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة .وقد طلب من
املحكمني باألدالء بآرائهم حول صالحية فقرات املقياس من حيث الصياغة اللغوية ،ووضوح
معاينتها ،وانتامء الفقرة للمجال الذي تنتمي إليه ،وأية مالحظات يروهنا مناسبة ،واعتمد التعديل عىل
اتفاق ( )%80الواردة من املحكمني وذلك بحسب املعيار القبول الذي وضعه الباحث ،ليخرج بصورته
النهائية كام يف (امللحق .)1
مؤرشات صدق البناء:
تم استخراج مؤرشات صدق البناء وذلك بتطبيق املقياس عىل عينة من خارج عينة الدراسة
قوامها ( )40عام ً
ال واستخرج معامل االرتباط بني درجة الفقرة والبعد الذي تنتمي إلية ،ودرجة الفقرة
والدرجة الكلية للمقياس وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون وكام هي معروضة يف اجلدول (.)5
اجلدول ( :)5قيم معامالت ارتباط بريسون إلجياد العالقة االرتباطية بني درجة الفقرة
والدرجة الكلية ملقياس الدرجة الكلية ملقياس أخالقيات الوظيفة
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

**.749

17

**.871

33

**.684

49

**.737

65

**.233

2

**.737

18

**.879

34

**.592

50

**.693

66

**.312

3

**.422

19

**.885

35

**.752

51

**.742

4

**.681

20

**.852

36

**.657

52

**.723

5

**.788

21

**.866

37

**.708

53

**.539

6

**.846

22

**.897

38

**.636

54

**.155

7

**.822

23

**.817

39

**.640

55

**.168

8

**.737

24

**.851

40

**.679

56

**.250
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9

**.932

25

**.837

41

**.731

57

**.269

10

**.892

26

**.867

42

**.609

58

**.246

11

**.939

27

**.730

43

**.735

59

**.263

12

**.932

28

**.780

44

**.747

60

**.252

13

**.894

29

**.753

45

**.744

61

**.262

14

**.857

30

**.854

46

**.699

62

**.248

15

**.881

31

**.596

47

**.767

63

**.322

16

**.799

32

**.481

48

**.718

64

**.210

يالحظ من اجلدول ( )5أن معامالت االرتباط بني درجة الفقرة واملجال الذي تنتمي إليه
ملقياس أخالقيات الوظيفة تراوحت بني ( )0.94-0.16ومجيعها قيم دالة إحصائي ًا عند مستوى
(.)0.05
اجلدول ( :) 6قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجة املجال والدرجة الكلية ملقياس أخالقيات الوظيفة
أخالقيات الوظيفة
وجماالته

إدراك املوظفني

إدراك املوظفني

بواجباهتم

للمسؤولية اإلدارية

الوظيفة

واالجتامعية

1

**.814

حقوق

املناخ

االختبار

الوظيفة

األخالقي

األخالقي

**.744

**.668

**.608

مقياس
أخالقيات
الوظيفة

إدراك املوظفني
بواجباهتم الوظيفة

**.796

إدراك املوظفني
للمسؤولية اإلدارية

1

**.882

**.794

**721

**.895

واالجتامعية
حقوق الوظيفة

1

املناخ األخالقي

**.805

**.780

**.917

1

**.788

**.897

1

**.934

االختبار األخالقي
مقياس أخالقيات

1

الوظيفة
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يالحظ من اجلدول ( )6أن معامالت االرتباط بني درجة املجال والدرجة الكلية ملقياس
أخالقيات الوظيفة تراوحت بني ( )0.934-0.796ومجيعها قيم دالة إحصائي ًا عند مستوى
(.)0.05
ثبات مقياس أخالقيات الوظيفية:
للتحقق من ثبات مقياس أخالقيات الوظيفة تم استخدام ما ييل:


طريقة إعادة االختبار  test – retestحيث طبق املقياس عىل عينة قوامها ( )40عامالً من
جمتمع الدراسة ومن خارج عينته ثم أعيد تطبيقه عىل العينة نفسها بفاصل زمني مدته أسبوعني
من التطبيق األول ،وتم حساب معامل ارتباط بريسون بني التطبيقني فقد بلغ معامل الثبات
( )0.934وهو معامل ثبات مقبول يف الدراسات النفسية.



الثبات باستخدام معامل كرو نباخ ألفا الستخراج معامل االتساق الداخيل ،حيث بلغ معامل
االتساق الداخيل ( )0.842وهو معامل اتساق داخيل مقبول وكام يف اجلدول ()7

اجلدول ( :) 7قيم الثبات بطريقة إعادة االختبار ومعادلة كرونباخ ألفا إلجياد معامل االتساق الداخيل ملقياس اخالقيات
الوظيفة
عدد

الثبات باستخدام كرونباخ ألفا

الثبات بطريقة إعادة

الفقرات

لالتساق الداخيل

االختبار

8

0.738

0.862

7

0.812

0.897

حقوق الوظيفة

7

0.821

0.838

املناخ األخالقي

8

0.793

0.803

االختبار األخالقي

36

0.901

0.926

املقياس ككل

66

----

0.934

األبعاد
إدراك املوظفني بواجباهتم الوظيفة
إدراك املوظفني للمسؤولية اإلدارية
واالجتامعية
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تصحيح مقياس أخالقيات الوظيفة:
لقياس تقديرات أفراد العينة عىل فقرات مقياس أخالقيات الوظيفة تم استخدام طريقة ليكرت
اخلاميس يف تدرج مقياس أخالقيات الوظيفة( :موافق بشدة) ،و(موافق) ،و(حمايد) ،و(ال أوافق) ،و(ال
أوافق بشدة).
وعليه تم إعطاء أوزان إلجابات عينة الدراسة لقياس املستوى وذلك عىل النحو التايل:
(موافق بشدة ( )5درجات ،وموافق ( )4درجات ،وحمايد ( )3درجات ،وال أوافق ( )2درجة ،وال
أوافق بشدة ( )1درجة واحدة).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عىل :ما مستوى تقدير الذات لدى
العاملني واملتقاعدين يف األردن؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى
تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن واجلدول ( )8يبني تلك النتائج:
اجلدول ( :) 8املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن
العاملني

املتوسط الكيل للفقرات

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

2.37

0.74

املتقاعدين
الرتبة املستوى
---

متوسط

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

2.74

0.79

الرتبة املستوى
 ---متوسط

يظهر اجلدول ( )8وجود مستوى متوسط من تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين يف
األردن ،حيث بلغ املتوسط احلسايب عند العاملني ( ،)2.37بينام بلغ التوسط احلسايب لدى املتقاعدين
( ،)2.74وقد تراوحت املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات املقياس لدى
العاملني بني ( )1.95-3.02وبمستوى تراوح بني املنخفض واملرتفع ،بينام تراوحت املتوسطات
احلسابية لدى املتقاعدين بني ( )1.82-3.26وبمستوى تراوح بني املنخفض واملرتفع.
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كام أشارت النتائج أن العاملني واملتقاعدين ال يستمتعون بأوقات فراغهم بالقدر الكايف ،كام
وأن العاملني منهم ليسوا راضني بالقدر الكايف بحياهتم االجتامعية.
وهذا يفرس أمهية تقدير الذات بالنسبة للعاملني واملتقاعدين ،حيث أن تقدير الذات يعزز من
ثقة العامل بنفسه ،ويساعده يف اختاذ القرارات الصائبة دون تردد أو احلاجة للمساعدة ،كام يعمل تقدير
الذات عىل تأكيد الفرد عىل القيم اإلنسانية يف سلوكه ،إذ أكد  2006)،(Mrukإن اإلنجازات الشخصية
هلا أكرب األثر عىل تقدير الفرد لذاته ،عندما يتعامل الفرد التعامل الفعال مع املشكالت والعقبات
املختلفة التي تواجهه ،فإن ذلك له داللة إجيابية يف إحساس الفرد بالكفاءة والنجاح يف احلياة ،كام وضع
 1954)،(Maslowتقدير الذات يف أعىل جزء يف هرم احلاجات اإلنسانية ،وأكد عىل أن حتقيق الذات ال
يمكن أن يتم إال بتقدير الذات لدى األفراد.
ويفرس البحث هذه النتيجة إىل الظروف املعيشية الصعبة التي تواجه العاملني واملتقاعدين عىل
حد سواء جتعلهم غري راضني بالقدر الكايف عن حياهتم االجتامعية واستغالل اوقات فرغهم والتي
تتطلب دخل مايل مناسب هلذه النشاطات ،كذلك فان املجتمع االردين بشكل عام حمافظ ويقترص عالقته
عىل الواجبات الرضورية ،لذلك فان النتيجة جاءت متفقة مع الواقع ،فان معظم الوقت يقضوه مع
عوائلهم بعد الرجوع من عملهم كذلك بالنسبة للمتقاعدين فان قلة فرص اللقاءات مع االصدقاء
جتعلهم غري راضني عنها ،وعىل الرغم من كل الظروف فقد ظهر تقدير ذات بمستوى متوسط لكال
الطرفني وهي داللة اجيابية يف شخصياهتم
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى
أخالقيات الوظيفية وكل جمال من جماالهتا لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن ،وفيام ييل عرض ًا هلذه
النتائج:
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مستوى أخالقيات الوظيفية
اجلدول ( :)9املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمقياس ككل (ن=)747
العاملني
املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

3.47

---

املتقاعدين
الرتبة املستوى املتوسط احلسايب

املتوسط الكيل
للمقياس

---

متوسط

3.51

االنحراف
املعياري
---

الرتبة املستوى
 ---متوسط

يشري اجلدول ( )9إىل وجود مستوى متوسط من أخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين
يف األردن حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لدى العاملني ( ،)3.47وبلغ املتوسط احلسايب العام لدى
املتقاعدين ( ،)3.51وتراوحت املتوسطات احلسابية للمجاالت لدى العاملني بني ()3.26-3.53
وبمستوى متوسط ،بينام تراوحت املتوسطات احلسابية لدى املتقاعدين بني ( ،)3.17-3.58وكان
املجال "االختبار األخالقي" بأعىل مستوى لدى العاملني واملتقاعدين حيث بلغ املتوسط احلسايب له
لدى العاملني ( )3.53بمستوى متوسط ،وبلغ املتوسط احلسايب له لدى املتقاعدين ( )3.58بمستوى
متوسط ،وكان املجال "إدراك املوظفني بواجباهتم الوظيفة" بأقل متوسط حسايب لدى العاملني
واملتقاعدين حيث بلغ لدى العاملني ( )3.26وبمستوى متوسط ،فيام بلغ لدى املتقاعدين ()3.17
وبمستوى متوسط أيضا .أشارت النتائج إىل وجود مستوى متوسط من أخالقيات الوظيفة يميل إىل
االرتفاع لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن ،واتفقت هذه الدراسة مع دراسة ، Khurram،(Khan
 ) 2015، Muhammed & Asma،Abbasالتي أجريت عىل املوظفني يف أحد اجلامعات اخلاصة
الباكستانية ،التي توصلت إىل وجود مستوى متوسط من أخالقيات الوظيفة لدهيم ،واختلفت الدراسة
مع دراسة (الدراجي )2011 ،التي أجريت عىل موظفي الوزارات العراقية ،حيث توصلت إىل وجود
مستوى مرتفع من أخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر املوظفني ،كام واختلفت مع دراسة
(العنزي )2006 ،التي أجريت عىل العاملني يف األجهزة احلكومية والتي توصلت إىل وجود مستوى
متدين من إداك املوظفني لألخالقيات املهنية.
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وأشارت النتائج إىل أن العاملني واملتقاعدين لدهيم إدراك بواجباهتم الوظيفة بمستوى متوسط،
حيث توصلت الدراسة إىل أن العاملني واملتقاعدين يقومون بإنجاز معامالهتم الشخصية أثناء تأدية
أعامهلم الوظيفية ،كام أهنم ال هيملون املعامالت ليجربوا أصحاهبا عىل الواسطة ،كام بينت النتائج ،كام
أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط من إدراك املوظفني للمسؤولية اإلدارية واالجتامعية ،حيث تبني
أهنم يقومون بواجباهتم عىل أكمل وجه مراعني حقوق املراجعني واملصالح العامة ،ويلتزمون بام يصدر
من تعليامت ممن هم أعىل منهم يف السلم الوظيفي ،وأشارت النتائج إىل وجود مستوى متوسط حلقوق
الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين حيث تبني أهنم ينظرون إىل الرتفيعات واملناصب والدورات
والرتقيات يف املؤسسة التي يعملون هبا قائمة عىل رغبة املسؤول األعىل يف اجلهاز ،كام أهنم يرون أن
األجور التي يتقاضوهنا ال تتساوى ملا يقومون به من أعامل بالقدر الكايف ،وفيام خيص املناخ األخالقي
فتبني وجود مستوى متوسط حيث العاملني واملتقاعدين يشعرون بأن االهتامم األول للمؤسسة هو
احرتام القوانني ،كام جيدون أن من الرضوري احرتام القوانني املهمة يف مؤسساهتم ،كام وأشارت النتائج
إىل وجود مستوى متوسط من االختبار األخالقي حيث تبني أن القيم واملعتقدات السائدة لدى العاملني
يف املؤسسة تسهم يف حتسني أدائهم ،كام أهنم يرون أنه من الرضوري يف بعض األحيان القيام بأعامل
خاصة يف أوقات العمل.
ويرى الباحث أن أخالقيات الوظيفة يكتسبها األفراد عن طريق من الظروف العامة املحيطة
واملتعارف عليها ،أن للمؤسسات الدور الكبري يف إكساب موظفيها هذه األخالقيات عن طريق سن
القوانني والترشيعات والعمل عىل رفع إدراك العاملني هلذه األخالقيات ،باإلضافة إىل االتفاق العام يف
املجتمع عىل ما هو أخالقي وغري أخالقي ،وهذا ما أشار إليه نيكولنسن ( ) 1994،Nicholsonأن
األخالق تشتق من التجربة اإلنسانية ،وأن ما هو أخالقي أو ما هو غري أخالقي يعتد به من خالل
االتفاق العام ،كام وأكد بياجيه ( ) 1965،Piajetبأن املجتمع هو املصدر الوحيد لألخالق كمصدر هلا
يف املراحل األوىل من حياة الفرد إال أنه يعتقد أن الفرد ال يقف عند هذا احلد بل يتعداه نتيجة لنموه إىل
مرحلة األخالقية الذاتية املستقلة عن السلطة.
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مبادى
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة القطاونة ( )2006والتي توصلت إىل أن وجود
ْ
أخالقية يلتزم هبا موظفو الدائرة أثناء عملهم مثل االلتزام بالنصوص القانونية ،ومراجعة تقارير
السنوات السابقة.
ثالث ًا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عىل :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري (احلالة الوظيفية ،اجلنس)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد
عينة الدراسة حول تقدير الذات واختبار ( )t-testعىل مرحلتني كاآليت.
أوالً :الفروق يف تقدير الذات تعزى للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد)
تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول
تقدير الذات تعزى للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد) ،كام تم استخدام اختبار ) (t-testملعرفة الفروق
وكام يف اجلدول (:)15
اجلدول ( :)15نتائج االختبار التائي إلجيار الفروق يف تقدير الذات تبع ًا للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد)

تقدير الذات

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري
.48303
.76573

احلالة الوظيفية

العدد

عاملني

605

2.37

متقاعدين

142

2.74

قيمة )(t

-7.185

داللة )(t

اإلحصائية
0.000

يتضح من اجلدول ( )15وجود فروق ظاهرية يف مستوى تقدير الذات ولصالح املتقاعدين
بمتوسط حسايب ( ،)2.74يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملستوى تقدير الذات عند العاملني (.)2.37
ويتضح من اجلدول ( )15وباالعتامد عىل قيمة ( )tوداللتها اإلحصائية وجود فروق ذات
ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤0.05يف استجابات أفراد العينة يف مستوى تقدير الذات تعزى
داللة
ٍ
ٍ
إحصائية
داللة
للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد) ،حيث بلغت قيمة ) ،)-7.185( (tعند مستوى
( )0.000وهي أقل من القيمة املحددة (.)0.05
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ثاني ًا :الفروق يف تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس
تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول
تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس ،كام تم استخدام اختبار ) (t-testملعرفة
وجود فروق ،واجلدول ( )16يبني نتائج االختبار.
اجلدول ( :)16نتائج االختبار التائي إلجيار الفروق يف تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين تبع ًا ملتغري اجلنس

العاملني

املتقاعدين

املتوسط

اجلنس

العدد

ذكر

387

2.32

أنثى

218

2.45

.55906

ذكر

74

2.48

.60509

أنثى

68

3.01

.83024

احلسايب

االنحراف املعياري

قيمة )(t

داللة ) (tاإلحصائية

.42910

-2.967

.003

-4.330

0.000

يتضح من اجلدول ( )16وجود فروق ظاهرية يف مستوى تقدير الذات لدى العاملني ولصالح
اإلناث بمتوسط حسايب ( ،)2.45يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملستوى تقدير الذات عند الذكور
( ،)2.32كام ويتضح من اجلدول وجود فروق ظاهرية يف مستوى تقدير الذات لدى املتقاعدين
ولصالح اإلناث بمتوسط حسايب ( ،)3.01يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملستوى تقدير الذات عند
الذكور (.)2.48
ٍ
داللة
ويتضح من اجلدول ( )16وباالعتامد عىل قيمة ) (tوداللتها اإلحصائية وجود فروق ذات
ٍ
إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.05يف استجابات أفراد العينة يف مستوى تقدير الذات لدى
العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس ،حيث بلغت قيمة ) )-4.330 ،-2.967( (tعىل التوايل،
ٍ
ٍ
إحصائية ( )0.000 ،0.003وهي أقل من القيمة املحددة ( .)0.05وكام أشارت
داللة
عند مستوى
نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير الذات تعزى للحالة الوظيفية (عامل،
متقاعد) وملصلحة املتقاعدين ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية حيث أن املتقاعدين يشعرون بأهنم
قدموا كل ما لدهيم من خربات علمية وعملية للمؤسسات التي انتموا إليها ،وتفرغهم للمامرسة حياهتم
العائلية واالجتامعية ،مما يشعرهم أن لوجودهم قيمة تنعكس عىل شعور مرتفع بتقدير ذاهتم ،كام أشارت
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النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير الذات تعزى للجنس (ذكر ،أنثى) وملصلحة
اإلناث ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة روجس ( ،)2018والتي توصلت إىل وجود فروق دالة
إحصائي ًا يف فعالية برنامج لتنمية تقدير الذات تعزى إىل اجلنس ولصالح الذكور ،كام اتفقت مع دراسة
صارة ( )2012التي أجريت عىل طلبة الثانوية يف اجلزائر ،والتي توصلت إىل وجود فروق يف تقدير
الذات بني الذكور واإلناث ولكن اختلف يف أن الفروق ملصلحة الذكور.
وتفرس هذه النتيجة من وجهة نظر الباحث أن يف املجتمعات التي يغلب عليها طابع الذكورية
وخروج اإلناث إىل سوق العمل والتعامل مع املجتمع كل ذلك يؤدي إىل تعزيز اإلناث ثقتهم بنفسهم
وشعورهن أهنن عنرص فعال يف املجتمع وذو قيمة ومكانة اجتامعية ،مما يؤدي إىل رفع مستوى تقدير
الذات لدهين.
رابع ًا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص عىل :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف أخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري (احلالة الوظيفية ،اجلنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد
عينة الدراسة حول أخالقيات الوظيفة واختبار ( )t-testعىل مرحلتني كاآليت.
أوالً :الفروق يف أخالقيات الوظيفة تعزى للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد)
تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول
أخالقيات الوظيفة تعزى للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد) ،كام تم استخدام اختبار ) (t-testملعرفة
وجود فروق.
اجلدول ( :)17نتائج االختبار التائي إلجيار الفروق يف أخالقيات الوظيفة تبع ًا للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد)
املتوسط

االنحراف

احلالة

احلسايب

املعياري

أخالقيات

عاملني

605

3.47

.56278

الوظيفة

متقاعدين

142

3.51

.78734

الوظيفية

العدد

قيمة )(t

داللة ) (tاإلحصائية

-0.685

0.494
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يتضح من اجلدول ( )17وجود فروق ظاهرية يف مستوى أخالقيات الوظيفة ولصالح
املتقاعدين بمتوسط حسايب ( ،)2.51يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملستوى تقدير الذات عند العاملني
(.)3.47
ويتضح من اجلدول ( )17وباالعتامد عىل قيمة ( )tوداللتها اإلحصائية عدم وجود فروق ذات
ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.05يف استجابات أفراد العينة يف مستوى أخالقيات الوظيفة
داللة
ٍ
داللة
تعزى للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد) ،حيث بلغت قيمة ) ،)-0.685( (tعند مستوى
ٍ
إحصائية ( )0.494وهي أعىل من القيمة املحددة (.)0.05
ثاني ًا :الفروق يف تقدير الذات لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد
عينة الدراسة حول أخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس ،كام تم استخدام
اختبار ) (t-testملعرفة وجود فروق ،واجلدول ( )18يبني نتائج االختبار.
اجلدول ( :)18نتائج االختبار التائي إلجيار الفروق يف أخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين تبع ًا ملتغري اجلنس

العاملني

املتقاعدين

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري
.52911

اجلنس

العدد

ذكر

387

3.37

أنثى

218

3.65

.57676

ذكر

74

3.24

.67161

أنثى

68

3.81

.79810

قيمة )(t

داللة ) (tاإلحصائية

-6.081

0.000

-4.675

0.000

يتضح من اجلدول ( )18وجود فروق ظاهرية يف مستوى أخالقيات الوظيفة لدى العاملني
ولصالح اإلناث بمتوسط حسايب بلغ ( ،)3.37يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملستوى أخالقيات
الوظيفة عند الذكور ( ،)3.65كام ويتضح من اجلدول وجود فروق ظاهرية يف مستوى أخالقيات
الوظيفة لدى املتقاعدين ولصالح اإلناث بمتوسط حسايب ( ،)3.81يف حني بلغ املتوسط احلسايب
ملستوى أخالقيات الوظيفة عند الذكور (.)3.24
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ٍ
داللة
ويتضح من اجلدول ( )18وباالعتامد عىل قيمة ) (tوداللتها اإلحصائية وجود فروق ذات
ٍ
إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05يف استجابات أفراد العينة يف مستوى تقدير الذات لدى
العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس ،حيث بلغت قيمة ) )-4.675 ،-6.081( (tعىل التوايل،
ٍ
ٍ
إحصائية ( )0.000 ،0.000وهي أقل من القيمة املحددة (.)0.05وأشارت
داللة
عند مستوى
ٍ
ٍ
إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05يف استجابات أفراد
داللة
النتائج إىل عدم وجود فروق ذات
العينة يف مستوى أخالقيات الوظيفة تعزى للحالة الوظيفية (عامل ،متقاعد) ،ويعزو الباحث هذه
النتيجة إىل أن أخالقيات الوظيفة تكتسب من البيئة املحيطة سواء القوانني والترشيعات الوظيفية أو من
التقييم العام يف املجتمع الذي يستظلون بظله سواء العاملني أو املتقاعدين ،كام بينت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05يف استجابات أفراد العينة يف مستوى تقدير الذات
لدى العاملني واملتقاعدين تعزى ملتغري اجلنس ،واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الدراجي ()2011
حيث تبني عدم وجود فروق يف أخالقيات العمل اإلداري للمدراء يف الوزارات العراقية يعزى للجنس،
يف حني اختلفت مع دراسة العنزي ( )2011التي توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
لألخالق املهنية تعزى ملتغري اجلنس .يف حني اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
وتعزى هذه النتيجة إىل طبيعة ميول اإلناث بااللتزام واالنضباط أكثر منها للذكور ،كام أن
طبيعة اإلناث يف الغرية واملنافسة أكثر منه يف الرجال مما حيفزها ألداء وظائفها وااللتزام باألخالق
الوظيفية وااللتزام مع األشخاص أصحاب املعامالت يف إطار مهني حمدد بالوظيفة التي تشغلها.
خامس ًا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال اخلامس والذي ينص عىل :هل هناك عالقة ارتباطيه عند
مستوى داللة ( )α=0.05بني درجة تقدير الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف
األردن؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة االرتباطية بني
درجة تقدير الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن.
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اجلدول ( :)19قيم معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة االرتباطية بني تقدير الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني
واملتقاعدين يف األردن
املجال
تقدير الذات

أخالقيات الوظيفة
معامل ارتباط بريسون

**.277

الداللة اإلحصائية

0.000

** دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة ()0.05
يشري اجلدول ( )19إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية ذات داللة معنوية بني تقدير الذات
وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن ،إذ بلغ معامل ارتباط بريسون ()0.277
عند مستوى داللة ( .)0.05وكام أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية ذات داللة معنوية
بني تقدير الذات وأخالقيات الوظيفة لدى العاملني واملتقاعدين يف األردن .ويرى الباحث أن هذه
النتيجة منطقية ،حيث أن مستوى تقدير الذات املرتفع لدى العاملني واملتقاعدين يشعرهم بالرضا
والسعادة ،وبالتايل فإن مستوى انتامئهم للوظيفية سوف يتقدم ويتطور وذلك ينعكس إجيابيا عىل منحهم
سلوكيات األخالقية إجيابية نحو العمل ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة خان وكوارم وعباس
وحممد واسام ( ) 2015، Muhammed & Asma، Abbas، Khurram،Khanوالتي بينت أن هنالك
عالقة عكسية بني أخالق العمل ،والدوران الوظيفي ،وأن ظروف العمل التي يلتزم موظفيها بأخالق
العمل اإلسالمي بشكل ٍ
عال تكون العدالة اإلجرائية مرتبطة بشكل طردي مع دوران العمل ،كام اتفقت
مبادى أخالقية يلتزم هبا موظفو الدائرة
هذه النتيجة مع دراسة القطاونة ( )2006والتي بينت أن وجود
ْ
أثناء عملهم مثل االلتزام بالنصوص القانونية ،كام اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الزعبي ()2015
والتي بينت أن هناك عالقة إجيابية بني الرضا عن احلياة الوظيفية وتقدير الذات لدى عينة من طالب
كلية الرتبية يف جامعة دمشق.
أن لتقدير الذات أمهية كبرية يف أخالقيات الوظيفة ،حيث أن تعزيز العاملني من ثقتهم بنفسهم
وشعورهم بأهنم مهمني بالنسبة لعائالهتم وأبنائهم ،واحرتام زمالئهم آلرائهم الوظيفية ينعكس إجياب ًا
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يف القيام بواجباهتم الوظيفية بأكمل وجه ،وتشكل هلم حافز ًا لاللتزام واحرتام القوانني وانتامئهم
ملؤسساهتم ،واملحافظة عىل االحرتام الودي بينهم وبني زمالئهم.
التوصيات واملقرتحات:
عىل ضوء النتائج تقرتح الدراسة ما ييل:
 .1رضورة حمافظة مديرية الرتبية يف حمافظة البلقاء عىل مستوى مرتفع من تقدير الذات لدى
العاملني؛ لكي يستمر لدهيم الشعور بالرضا والسعادة وبالتايل التزامهم بسلوكيات أخالقية
وظيفية محيدة يف بيئة العمل.
 .2دعم العاملني واملتقاعدين من ناحية تأمني بيئة العمل املحيطة هبم ،ومتابعة القوانني
والترشيعات الوظيفية املالئمة ،ومراعاة العدالة يف التقييم العام.
 .3املحافظة عىل مستوى تقدير العاملني واملتقاعدين يف األردن ،وذلك من خالل تشجيعهم عىل
إبداء أراءهم واقرتاحاهتم وأفكارهم ،والعمل عىل حفزها وتقديرها واحرتامها.
 .4إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية وربط متغري تقدير الذات بمتغريات أخرى ولعينة
جمتمعية أخرى.
 .5إجراء دراسة إلجياد أثر تقدير الذات عىل حفز العاملني وتشجيعهم ومستوى رضاهم
ووالئهم لبيئة العمل.
 .6إجراء دراسة إلجياد فاعلية مستوى تقدير الذات يف االلتزام بأخالقيات الوظيفية لدى
العاملني واملتقاعدين يف املؤسسات األردنية.
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