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 : راسةص الذلخسته

ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدارس لممساءلة التربوية 
لممعمميف بمدارس التعميـ الثانوي العاـ بمحافظة المنوفية مف وجية نظر المعمميف، وكذلؾ 
التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو المديريف في ترسيخ المساءلة التربوية لدى المعمميف 

( 333لمعمميف. وقد طبؽ ىذا البحث عمى عينة عشوائية مكونة مف )مف وجية نظر ا
%( مف إجمالي العدد الكمي لمعينة والتي بمغ 02( معممة أي بنسبة )022معمـ، و )
(، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وكشفت نتائج البحث أف 7335عددىا )

ف لمجاالت المساءلة تراوحت بيف النسبة المئوية لتقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديري
%( أي بتقدير متوسط، حيث جاء مجاؿ أخبلقيات مينة التعميـ 53.77 -% 56.93)

%(، تبله في المرتبة الثانية مجاؿ االنضباط 56.93في المرتبة األولى بنسبة مئوية )
ة (، وجاء في المرتبة الثالثة مجاؿ األداء التدريسي بنسب56.70الوظيفي بنسبة مئوية )

%(، كما جاء التقدير الكمي لمجاالت المساءلة التربوية بتقدير متوسط 53.77مئوية )
%(، كما أظيرت النتائج وجود معوقات تواجو المديريف في ترسيخ 53.99وبقيمة )

المساءلة التربوية لدى المعمميف مف وجية نظر المعمميف وبمتوسط حسابي يتراوح بيف 
 ومنخفض.( أي بيف مرتفع 0.33( و )3.39)

 الكلوات املفتاحية:

 المساءلة التربوية. -
 مديري المدارس الثانوية. -
 محافظة المنوفية. -
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  Abstract: 

        The present study aimed to investigate the degree of secondary school 

principals practice of teachers' educational accountability from the teachers' 

perspectives. It also aimed to recognize the obstacles that encounter 

principals in establishing the teachers' educational accountability from the 

teachers' perspectives. There searcher adopted the descriptive approach and 

prepared a questionnaire administered to a random sample of (334) teachers 

(males) and (200) female teachers representing (10%) of the total population 

(5337(. 

        The findings revealed that the percentages of teachers' ratings to the 

degree of principals practice of accountability areas ranged between 

(79.63%) and (74.58%) at the rate of "moderate". Ethics of the teaching 

profession ranked the first (79.63%) followed by job discipline (79.25%). 

Teaching performance ranked the last (74.58%). Overall rating was 

moderate at the percentage of (73.66%). 

        The principals had obstacles in establishing educational accountability 

(from the teachers' perspectives) ranging between (4.36) and (2.44) i.e. 

between high and low. 

Keywords: educational accountability  -school secondary principals-. 

Menoufia governorate. 
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:مقدمة   

تعد التربية والتعميـ ىي المحرؾ األساسي في تطور الحضارات، ومحورًا أساسيًا لقياس تطور       
ونماء المجتمعات، ألنيا المسئولة عف إعداد األجياؿ القادمة المدربة والمتعممة لقيادة عجمة التنمية 

ساىمة البناءة في رقي اإلنسانية وتقدميا، لذا فإف نجاح ىذا النظاـ أو واالرتقاء بحضارة األمة، والم
اخفاقو سوؼ يؤثر بشكؿ كبير عمى كافة قطاعات المجتمع وأنظمتو، لذلؾ اىتمت المجتمعات 
اإلنسانية في قديميا وحديثيا بمؤسسات التعميـ بكافة أنواعو، وحرصت عمى توفير كافة اإلمكانيات 

فع كفاءتو وفعاليتو وظؿ تجويد العممية التعميمية المحور الرئيسي في كؿ توجياتيا المادية والبشرية لر 
 المستقبمية لمتحسيف والتطوير في أبعاد ومجاالت العمؿ بيذه المؤسسات.

وفي جميورية مصر العربية سعت الحكومة لمنيوض واالرتقاء بمنظومة التعميـ عبر  
ة وتحديد نوع الميارات التي يجب أف يكتسبيا المعمـ االستفادة مف التكنولوجيا الرقمية الحديث

لبلضطبلع بميامو. وأيضا االىتماـ بالسموؾ الميني لممعمميف كمدخؿ لتطوير العممية التعميمية، 
الذي يعد أكبر مكتبة رقمية في العالـ تضـ المحتوى  0209وتدشيف بنؾ المعرفة المصري في 

( . ورغـ كؿ ىذه الجيود نجد أف 0مختمؼ التخصصات )المعرفي ألكبر دور النشر في العالـ في 
ولعل من أبرز ىذه التعميـ في مصر يعاني مف العديد مف المشكبلت، وخاصة التعميـ الثانوي العاـ 

 المشكالت ما يمي:
 عدـ االستقرار 
 اليدر التعميمي 
 .افتقاره في مواجية تحديات سوؽ العمؿ 
 جتمع المختمفة.عدـ ارتباط التعميـ الثانوي بمؤسسات الم 
 .تمبية الطابع النظري وغياب الممارسة العممية 
 .صبلبة المقررات وجمودىا بالنسبة إلى مطالب التعميـ والبيئة 
 .إخفاؽ المقررات والمناىج في إيجاد الحموؿ المناسبة لمواجية تحديات العصر 
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 (.0غياب المحاسبية والشفافية في النظاـ التعميمي) 

ذا كانت المدارس ال ثانوية تعاني مف بعض السمبيات التي تعوقيا عف تحقيؽ أىدافيا التي رسميا وا 
ليا المجتمع عمى النحو المطموب، فإف التصدي ليا وعبلجيا يحتميا المنطؽ العممي لذا يمكف 
االعتماد عمى المساءلة والتي تزايد االىتماـ بتطبيقيا في المؤسسات التعميمية في أواخر القرف 

تحسيف جودة التعميـ ورفـ مستواه. حيث تسيـ في تصحيح مساره، وتحسيف نوعية  العشريف مف أجؿ
الخدمات المقدمة لمطمبة، وفي ضبط األداء لكؿ مف لو عبلقة بالعممية التعميمية وبالتالي تحقيؽ 

 (3جودة التعميـ واألىداؼ المنشودة منو. )

ضبط األداء ومراجعتو في ضوئيا لذا يعد االىتماـ بالمساءلة التربوية ووضع معايير محددة ل 
أمرًا ضروريًا في المؤسسات التعميمية، ذلؾ أف ىذا النظاـ المحاسبي يضمف سموؾ العامميف بيذه 
المؤسسات ويمزميـ باتباع األنظمة والموائح والقواعد التي تيدؼ إلى تنظيـ كفاءة وفعالية العمؿ 

 (3المحافظة عمى حقوؽ العامميف بيا. )والمحافظة عمى مصالح المؤسسة التعميمية، إضافة إلى 

وقد أكدت التشريعات والوثائؽ والتقارير الرسمية عمى ضرورة األخذ بنظاـ المساءلة  
والمحاسبية المدرسية عامة والخارجية منيا خاصة، ومف أىـ ىذه التشريعات: القرار الوزاري رقـ 

المتابعة، ثـ عدؿ ليصبح اإلدارة ( بشأف استحداث اإلدارة المركزية لشئوف 0220( لعاـ )003)
(، ثـ مكتب المتابعة التابع 0220( لعاـ )093المركزية لشئوف جياز التفتيش، بموجب القرار )

( 006، ليصبح اإلدارة العامة لممتابعة بالقرار )0225( لعاـ 072لمعالي الدكتور الوزير بالقرار )
( إلى اإلدارة المركزية لممتابعة وتقويـ 0207( لعاـ )036(، ثـ عدؿ مرة أخرى بالقرار )0203لعاـ )

األداء، وىي المسمى القائـ حتى اآلف. باإلضافة إلى العديد مف الوثائؽ، أىميا؛ وثيقة معايير 
، والتي تضمنت في مجاليا الخامس 0200/ 0202ضماف الجودة واالعتماد لمتعميـ قبؿ الجامعي 
تعميـ بما يحقؽ وضع قواعد محددة وموضوعية معمنة معايير ومؤثرات تؤكد الجودة والمساءلة في ال

 (7لممساءلة والمحاسبة تبلئـ كافة أشكاؿ األداء بالمؤسسة التعميمية. )
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( ىدفًا 0232 -0203كما مثمت المساءلة في الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي ) 
يسية البلزمة لتحقيؽ الخطة االستراتيجية استراتيجيًا أساسيًا، وىدفًا تنفيذيًا أساسيًا لمعظـ البرامج الرئ

(؛ حيث جاء ضمف األىداؼ االستراتيجية "لبرنامج 9إلصبلح التعميـ قبؿ الجامعي في مصر)
تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التعميـ قبؿ الجامعي" ضرورة تأسيس تمؾ المنظومة عمى المساءلة 

غبلؿ الموارد والفعالية في تحقيؽ النتائج )وزارة والمحاسبية الرأسية واألفقية لضماف الكفاءة في است
(، وتضمنت األىداؼ التنفيذية "لبرنامج التنمية المينية 65-69، ص ص 0203التربية والتعميـ، 

دارة الموارد البشرية" وضع آلية لمتقويـ المنتظـ لكفاءة وعوائد التدريب عمى المستويات كافة، مع  وا 
المحاسبة الرأسية واألفقية تقـو عمى نواتج التعمـ ومعايير جودة أداء إعداد وتفعيؿ آليات المساءلة و 
(، وجاء في بطاقة التوصيؼ الوظيفي 023-020، ص ص0203النظاـ )وزارة التربية والتعميـ، 

لمدير المدرسة أف مف واجباتو ومسئولياتو القياـ بمياـ القيادة التعميمية، واإلدارة المدرسية مستندًا إلى 
القومية، ومسترشدًا بمبادئ البلمركزية، واإلصبلح المتمركز حوؿ المدرسة والتي مف بينيا:  المعايير

تطبيؽ الحوكمة الرشيدة، ومبادئ المساءلة والمحاسبية، وقواعد االستخداـ الرشيد لموارد المدرسة. 
(5) 

دارس، ويشير اآلدب التربوي إلى ضرورة المساءلة لكؿ مف اإلدارة التعميمية، ومديري الم 
والمعمميف، والطبلب، ومجالس األمناء بطريقة مخططة وىادفة، وأف المساءلة في المدارس عمى 

 درجة كبيرة مف األىمية، باعتبار المدارس الحمقة التنفيذية لئلدارة التربوية.

(، 7( )0223وبالرغـ مف أىمية المساءلة إال أف الكثير مف الدراسات مثؿ دراسة )الميدى،  
( 00)) 0207( ودراسة )حسيف،02()0227(، ودراسة )العجمي، 6( )0227لحارث، ودراسة )ا

،حيث أكدت نتائجيا عمى محدودية تطبيقيا وتفعيميا في مؤسسات التعميـ والذي أوجد الكثير مف 
المشكبلت مثؿ الفساد اإلداري، وضعؼ التحصيؿ، وتدني الروح المعنوية لممعمميف. وتدؿ الشواىد 

خمصت إلييا الباحثة مف خبلؿ اإلشراؼ عمى طبلب وطالبات كمية التربية بشبيف الميدانية التي 
الكـو بالمدارس الثانوية الحكومية التي تطبؽ فييا التربية الميدانية، عمى وجود نوع مف القصور في 
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ة تطبيؽ مديري المدارس الثانوية الحكومية لممساءلة التربوية لممعمميف، باإلضافة إلى تركيز المساءل
عمى الجوانب المتعمقة باالنضباط الوظيفي فقط. ،ولمتأكد مف ذلؾ تـ اجراء مقابمة شخصية مع عينة 

( مدير مف مدارس ثانوية حكومية بثبلث إدارات في  )شبيف الكـو ، منوؼ ، وأشموف ( 02قواميا )
جابوا بأنيـ تـ سؤاليـ عف أكثر ألواف القصور التي يرتكبيا المعمموف والتي تتطمب مساءلتيـ، وأ

يقوموف بالمساءلة عند حدوث المخالفات التالية: ) التأخر في دخوؿ الحصص ،عدـ إعداد 
السجبلت الخاصة بو ،رفض المشاركة في األعماؿ اإلشرافية ،عدـ قيامو بالتحضير الكتابي 
 اليومي،استغبلؿ الوظيفة لتحقيؽ مكاسب شخصية،عدـ قيامو بتصحيح واجبات الطبلب اليومية،عدـ
مراعاة تكامؿ مستويات نواتج التعمـ....( ويتضح مف ذلؾ تركيز المساءلة عمى الجوانب المتعمقة 
باالنضباط الوظيفي ، يمييا أخبلقيات المينة ، يمييا األداء التدريسي، مما يدؿ عمى قصور في فيـ 

ألداء التدريسي المديريف لممياـ المطموب أداؤىا مف المعمميف ،حيث يرى أفراد العينة أف متابعة ا
لممعمـ مف مياـ الموجييف فقط. ولذلؾ جاء ىذا البحث لمكشؼ عف درجة تطبيؽ مديري المدارس 

 لمجاالت المساءلة التربوية  لممعمميف مف وجية نظر المعمميف في محافظة المنوفية.
 مشكمة البحث: 

 تتمثل مشكمة البحث في األسئمة اآلتية:
 ف حيث نشأتيا ومفيوميا وأىدافيا ؟ما اإلطار المفاىيمي لممساءلة م .0
 ما مجاالت المساءلة التربوية لممعمميف؟ وما مسئوليات مدير المدرسة تجاه تنفيذىا.؟ .0
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة المنوفية لمجاالت  .3

لتدريسي وأخبلقيات المساءلة التربوية في مجاالتيا المحددة )االنضباط الوظيفي واألداء ا
 المينة( مف وجية نظر المعمميف؟

( في استجابات أفراد α≤0.5ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس لمجاالت المساءلة التربوية في مدارسيـ تعزى إلى 

 متغيرات )الجنس، والمؤىؿ العممي، والمسمى الوظيفي(؟
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المعوقات التي تواجو المديريف في ترسيخ المساءلة التربوية لدى المعمميف في مدارس ما  .7
 التعميـ الثانوي العاـ الحكومي بمحافظة المنوفية مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ؟

 ىدف البحث:
ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدارس لمجاالت المساءلة التربوية  

بمدارس التعميـ الثانوي العاـ بمحافظة المنوفية مف وجية نظر المعمميف، وكذلؾ التعرؼ لممعمميف 
عمى المعوقات التي تواجو المديريف في ترسيخ المساءلة التربوية لدى المعمميف بمدارس التعميـ 

 الثانوي العاـ بمحافظة المنوفية مف وجية نظر المعمميف.
 أىمية البحث:

 لمنطمقات اآلتية:تتضح أىمية البحث من ا
قد يفيد ىذا البحث في تحسيف أداء مديري المدارس مف خبلؿ الكشؼ عف مستوى ممارسة  .0

مديري المدارس الثانوية الحكومية لمجاالت المساءلة التربوية لممعمميف ومحاولة إيجاد 
 وسائؿ لتفعيميا.

اءلة التربوية لمعممي المتعمقة بالمس -قمة الدراسات السابقة التي أجريت في البيئة المصرية  .0
 مراحؿ التعميـ المختمفة بصفة عامة، ومعممي المرحمة الثانوية بصفة خاصة.

أف نتائج ىذا البحث يمكف أف تستفيد منو وزارة التربية والتعميـ في اتخاذ قرارات رشيدة تعمؿ  .3
 عمى تعزيز مجاالت المساءلة التربوية لدييـ.

ة والتعميـ في محافظة المنوفية مف خبلؿ نتائجو في قد يستفيد مف ىذا البحث إدارات التربي .3
 تطوير سياستيا التعميمية مف خبلؿ وضع معايير ومؤثرات لؤلداء في المدارس.

يؤمؿ أف يساعد نتائج ىذا البحث القائميف عمى النظاـ التعميمي في تحديد االحتياجات  .7
بوية، وبالتالي وضع التدريبية لمديري المدارس في مجاؿ تطبيؽ مجاالت المساءلة التر 

 اآلليات المناسبة لذلؾ.
 تحديد مصطمحات البحث وتعريفاتو اإلجرائية:

درجة الممارسة: ىي الدرجة التي يحددىا المعمموف لمممارسات الفعمية لمديري المدارس -4
 الثانوية فيما يتعمؽ بالمساءلة التربوية ليـ.
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لمدارس الثانوية مف سموكيات تتعمؽ ممارسات المساءلة التربوية: جممة ما يقـو بو مديري ا-4
بالمساءلة التربوية لممعمميف، وتقاس مف خبلؿ استجابات المعمميف عمى أداة البحث، وقد 
 صنؼ البحث مستوى ممارسة المديريف لممساءلة التربوية لممعمميف إلى نمط، واحد ىو

 مجاالت المساءلة التربوية
 مجاالت المساءلة التربوية:-2-1

التي يتخذىا مديري المدارس الثانوية لقياس األداء الوظيفي لممعمميف، ويعبر عنيا اإلجراءات  
 إجرائيًا بالمتوسط الحسابي الستجابات المعمميف عمى االستبانة المعدة لذلؾ وتتضمف األبعاد التالية:

 ، وأخبلقيات مينة التعميـ. االنضباط الوظيفي، واألداء التدريسي
لحكومي: ىو مرحمة تمي المرحمة اإلعدادية في نظاـ التربية والتعميـ التعميـ الثانوي العاـ ا-3

 المصري ومدتيا ثبلث سنوات.
 منيج وأداة البحث: 

تـ استخداـ المنيج الوصفي لموقوؼ عمى اإلطار المفاىيمي لممساءلة وتحديد درجة ممارسة  
رسيخ المساءلة التربوية لدى المديريف لمجاالت المساءلة التربوية لممعمميف، والتعرؼ عمى معوقات ت

 المعمميف وكذلؾ في بناء أداة البحث.
 حدود البحث:

: يتناوؿ البحث المساءلة التربوية لممعمميف مف حيث درجة تطبيؽ مديري الحدود الموضوعية .0
 المدارس الثانوية لمجاالت المساءلة التربوية.

 ة المنوفية باعتبارىا:: اختيرت المرحمة الثانوية بمحافظالحدود البشرية والمكانية .0
 أىـ مراحؿ السمـ التعميمي ألنيا المرحمة المعدة لبللتحاؽ بالجامعة. -
قامة الباحثة مما ييسر في تطبيؽ أداة البحث، باإلضافة  - تمثؿ محافظة المنوفية مكاف عمؿ وا 

 إلى انتشار المدارس الثانوية في محافظة المنوفية.
 .0202/ 0206دراسي األوؿ مف العاـ الجامعي : طبؽ البحث في الفصؿ الالحدود الزمنية -
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 اإلطار النظري لمبحث:
يتضمف اإلطار النظري ثبلثة محاور، يتناوؿ المحور األوؿ: اإلطار المفاىيمي لممساءلة  

التربوية، ويتناوؿ المحور الثاني، مجاالت المساءلة التربوية لممعمـ، ويتناوؿ المحور الثالث: 
 جاه المساءلة التربوية لممعمـ، وفيما يمي توضيح لذلؾ.مسئوليات مدير المدرسة ت

 المحور األول: اإلطار المفاىيمي لممساءلة التربوية
لقد تنامى االىتماـ بموضوع المساءلة في التربية خبلؿ العقديف الماضييف، خاصة في  

حيث أصبحت  الواليات المتحدة األمريكية وقد تزامف ىذا مع التوجيات لئلصبلح التربوي عالميًا.
األنظمة التربوية عاجزة في عصر العولمة وثورة المعرفة وتكنولوجيا االتصاؿ عف مواكبة المستجدات 

 (00في ىذا العصر. )
فالثورة في عالـ األعماؿ وتوظيفيا لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ وافتقاد المعرفة، كؿ ىذا  

التقدـ. ووضعتيا أماـ تحد كبير إلعادة النظر جعؿ مؤسسات التعميـ العالي والعاـ متخمفة عف ركب 
في مناىجيا وبرامجيا وطرؽ التدريس والتقويـ فييا. فالنظاـ التربوي يواجو نقدًا كبيرًا لمخرجاتو وتدني 
مستواه وعدـ مبلءمتو لمتطمبات العصر مف جميع أطراؼ العبلقة والمستفيديف مف ىذا النظاـ سواء 

 (03. بشكؿ عاـ. )آباء وتبلميذ وأصحاب العمؿ..
في ظؿ ىذا الواقع ظيرت المناداة بوضع نظـ فاعمة لمساءلة النظاـ التربوي بكؿ مستوياتو  

عف مخرجاتو ونتاجو فمـ يسبؽ أف كاف التركيز عمى وضع معايير ومقاييس ألداء المدارس كما كاف 
حيث سارع ( Martin, R., 2000في التسعينات مف القرف الماضي وبدايات القرف الحالي )

الميتموف بالشأف التربوي إلى وضع المعايير والمقاييس المناسبة ضمف نظاـ متكامؿ لممساءلة، يوجو 
ويقيـ تحصيؿ الطمبة، وأداء المدارس، ويضع المدرسة والمنطقة التعميمية أماـ مسئولياتيا لمتحسيف 

 والتغيير.
ية. فأصبح التركيز عمى كما شيدت ىذه الفترة تحوال في اتجاه المساءلة نحو المركز  

المخرجات أكثر منو عمى العمميات والمدخبلت التي كانت سائدة في السبعينات والثمانينات. فرغـ 
التقميد األمريكي بالسيطرة المحمية عمى التعميـ )البلمركزية(. قامت الحكومة الفيدرالية بوضع أىداؼ 
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أصبحت السياسة التعميمية تميؿ إلى وطنية لمتعميـ، وطرحت مناىج عمى مستوى الواليات، حيث 
المركزية وزيادة نفوذ الواليات عمى التعميـ. وزاد التركيز عمى االختبارات المعيارية العامة لقياس أداء 
يقاع العقوبة والضغط  الطمبة، ووضعت الخطط لمكافأة وتعزيز المدارس ذات التحصيؿ العالي، وا 

( وكانت ىذه اإلجراءات نموذجًا لممساءلة 03األداء.)عمى المدارس ذات التحصيؿ المتدني لتحسيف 
الخارجية البيروقراطية واإلدارية، مقابؿ المسائمة الداخمية والمينية عمى المستوى المحمي. األمر الذي 
أدى إلى تذمر كبل مف المعمميف والتربوييف في الميداف ألنيـ يقيسوف أداء المدرسة وما فييا مف 

ومعقدة بمؤشر واحد فقط ىو تحصيؿ الطمبة في امتحاف معياري مدخبلت وعمميات مركبة 
( وىكذا نرى أف االىتماـ بموضوع المساءلة في التربية ىو حديث الساعة وخاصة في 07واحد.)

( أف أربعة موضوعات مف Robin Martinالواليات المتحدة األمريكية، حيث تذكر روبف مارتف )
تربية الوطني عمى الشبكة العالمية لممعمومات نتحدث عف سبعة رئيسية مدرجة عمى موقع اتحاد ال

(. مما يدؿ عمى أىميتيا واألولوية المعطاة ليا سياسيًا Martin, R. 2000المساءلة في التربية )
ووطنيًا وتربويًا. إف مثؿ ىذا االىتماـ الذي تشيده الدوؿ المتقدمة كأمريكا ال نجد ما يوازيو في 

( فبل يزاؿ مفيـو المساءلة سطحي وبسيط 09لعالـ الثالث أو الدوؿ العربية. )األنظمة التربوية لدوؿ ا
ال يتعدى المفيـو الضيؽ لدور اإلدارة واإلشراؼ )التوجيو( في التحقؽ مف قياـ المعمـ بواجباتو 
والتزامو باألنظمة والتعميمات دوف الدخوؿ في المساءلة عف مخرجات النظاـ التربوي ومستوياتيا 

 (05ا لمتطمبات العصر، عمى رأي الكيبلني. )ومبلئمتي
 مفيوم المساءلة التربوية:

: ىي مصدر الفعؿ الرباعي "ساءؿ" ومعاجـ المغة العربية ال تتناوؿ ىذا المساءلة لغوياً  
( 07المفيـو بؿ تفسره مف خبلؿ كممة المسئولية وىي حاؿ مف يساءؿ عف أمر تقع عميو تبعتو. )
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د( بمعنى محاسبة الفرد عف أعماؿ معينة نتيجة مسئولية عف أدائيا، وقد جاء في )قاموس المور 
 (06ومطالبتو بتفسير ما يحاسب عنو. )

 المساءلة اصطالحًا:
( إلى أف المساءلة: "تتمثؿ باالستعداد لقبوؿ المـو عف الفشؿ أو قبوؿ 0222يشير الدريني ) 

دوث الفشؿ، وما يتوجب فعمو الثناء عف النجاح واإلنجاز، وتشمؿ عمى تفسير وشرح أسباب ح
 (02لتصحيح مثؿ ذلؾ الموقؼ".)

( فأشار إلى أف المساءلة التربوية: "تعني العمؿ الجاد لمقابمة 2001) Lashwayأما الشوي  
احتياجات الطمبة بالنسبة لممعمميف، وتعني بالنسبة لآلباء االىتماـ بأمنياتيـ وتوقعاتيـ تجاه أبناءىـ، 

في االمتحانات، لكنيا بالنسبة لمنقاد  الطمبةلتربوي االرتقاء بمستوى أداء وتعني لصناع القرار ا
التربوييف تعني عندما يتـ اعتماد معايير عالية لتقويـ الطمبة فإف عمى الدولة تزويد المدارس بجميع 

 (00الموارد البلزمة التي تضمف توفير فرص عادلة ومتوازنة".)
مساءلة: "تتضمف شرح وتوضيح كيفية أداء العمؿ ( فقد وضح أف ال0225أما الخوالدة ) 

والسموؾ كما يتضمف تشخيص مواطف القوة والضعؼ لمعرفة العوامؿ المؤدية إلى الضعؼ والقصور 
 (00في األداء أو بياف مواطف القوة وكيفية استغبلليا لتحقيؽ نتائج إيجابية".)

 ءلة يتضمف النقاط التالية:ومف خبلؿ التعريفات السابقة ترى الباحثة: أف مفيـو المسا 
مسئولية كؿ فرد عف أعمالو لتحقيؽ نتائج محددة وفؽ المنظومة التي يعمؿ بيا، وعميو تقديـ تفسير 
لئلدارة ألسباب القصور في تحقيؽ النتائج واالستفادة مف ذلؾ لتصحيح المسار، وتعزيز مواطف القوة 

 لديو كمدخؿ لتقييـ األداء.
 المساءلة التربوية:

ؾ عدة تعريفات لممساءلة التربوية وكميا أكدت عمى أف المساءلة التربوية يجب أف يتـ ىنا 
 توجيييا إلى عناصر النظاـ التربوي بمدخبلتو وعممياتو ومخرجاتو، وفيما يمي توضيح ذلؾ:

عمى أنيا "العمؿ الجاد لمقابمة احتياجات الطمبة بالنسبة  Lashway( 0220يعرفيا الشوي )
ني بالنسبة لآلباء االىتماـ بأمنياتيـ وتوقعاتيـ تجاه أبنائيـ، وتعني لصناع القرار لممعمميف، وتع
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التربوي االرتقاء بمستوى أداء الطمبة في االمتحانات، لكنيا بالنسبة لمنقاد التربوييف تعني عندما يتـ 
بلزمة التي اعتماد معايير عالية لتقويـ الطمبة فإف عمى الدولة تزويد المدارس بجميع الموارد ال

 (03تضمف توفير فرص عادلة ومتوازنة. )
( بأنيا "نظاـ تقييـ ومتابعة ألداء المرؤوسيف لتحسيف وتطوير 0227ويعرفيا آؿ الحارث ) 

 (03بيئة العمؿ التربوي، وتعزيز مواطف القوة، ومعالجة مواطف الضعؼ. )
ف تحت طائمة (  بأنيا "آلية تضع جميع المعمميHammond & Hill, 2015ويعرفيا ) 

 (07المسئولية لمتأكد مف أف جميع الطمبة يحصموف عمى ما يحتاجونو مف التعميـ".)
ويتضح مف التعريفات السابقة أف المساءلة التربوية تركز عمى مخرجات العممية التعميمية  

( بأنيا: 0203وطرؽ قياسيا وذلؾ لمعرفة مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية ويعرفيا جابر المالكي )
"مسئولية متراكمة، بمعنى أف يكوف المعمـ مسئواًل عف أدائو، ويعتبر مديره مسئواًل عف أدائو الميني، 

 (09وبالتالي يخضع المدير لممساءلة عف أدائو الشخصي، وعف أداء معممو. )
ويركز التعريؼ السابؽ عمى أف المساءلة يخضع ليا كؿ مف المعمـ والمدير فكؿ منيا مسئوؿ عف 

 المدير مسئوؿ عف أدائو وعف أداء معممو.أدائو، و 
 األىداف العامة لممساءلة: 

 ( إلى عدة أىداؼ لممساءلة يمكف تمخيصيا فيما يمي:0225لقد أشار الميدي )
 تستيدف المساءلة تفعيل تقويم األداء في ضوء أربعة محاور: .1
 محور معدؿ األداء التعميمي والقدرة عمى إنجاز األعماؿ المحددة. -أ 
 صفات الشخصية مف قدرة عمى دقة األداء واالنتماء.محور ال -ب 
 محور اليدفية وتتـ المساءلة في ضوء مدى تحقؽ ىذه األىداؼ. -ج 
 محور الفعالية. -د 

 المساءلة لتحقيق االنضباط التعميمي: .2
تعد المساءلة مدخبًل ميمًا إلرساء جذور االنضباط التعميمي، وليس فقط حفظ النظاـ، ورقابة السموؾ 

 اء بالعبلقات بيف األفراد إلشاعة مناخ تعميمي يسوده االحتراـ والتفاعؿ واالنسجاـ.إنما االرتق
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 المساءلة من أجل تجويد العمل التعميمي: .3
فمف أىـ المعايير التي تسعى إلييا األمـ المتقدمة الجودة، فتطبيؽ الجودة في العممية التعميمية لموفاء 

 رة عمى المنافسة محميًا وعالميًا.بحاجات المجتمع مف الكوادر المتخصصة والقاد
 المساءلة تعزز ثقافة اإلنجاز: .4

وذلؾ مف خبلؿ نشر انجازات المعمميف عمى المستوى التعميمي لبناء أفراد يمتمكوف المعارؼ 
والميارات والكفايات التي يحتاجيا المجتمع، فنشر ثقافة اإلنجاز مف االستراتيجيات التي تدفع النظاـ 

 (05تسيـ في تعزيز التعمـ. )التربوي لؤلماـ و 
 ( مجموعة مف األىداؼ لممساءلة وتتمثؿ في النقاط التالية:0229كما أضاؼ الطويؿ ) 
 تصحيح األخطاء ومعالجتيا. .1
 التخمص من المحسوبية وسيادة مبدأ الشفافية. .2
 (28التركيز عمى أىمية المدخالت والممارسات لالرتقاء بجودة المخرجات. ) .3

 سمبياتيا:فوائد المساءلة و  
تحقيق نتائج إيجابية كثيرة ( أف تبني المساءلة في السياؽ التربوي يقود إلى 0229يفيد بطاح )

 :منيا
 دفع التربوييف لتحسيف طرائقيـ وأساليبيـ. .0
 تحديد مياـ وأدوار العامميف في الميداف التربوي. .0
 التركيز عمى مخرجات العممية التربوية ونتائجيا. .3
 وضوعية ودقيقة.تقويـ األداء بصورة م .3
 تعزيز الثقة بالجياز اإلداري. .7
 (06تطبيؽ مبدأ المحاسبة )الثواب والعقاب( عمى العامميف في المؤسسة. ) .9

 سمبيات المساءلة فإنيا تتمثل فيما يمي:
 رفع درجة القمؽ لدى التربوييف وبالذات حوؿ األسموب الذي سيعتمد في تقييميـ. .0
 فس األداء منيـ بغض النظر عف ىذه الفروؽ.إىماؿ الفروؽ بيف التربوييف وتوقع ن .0
 صعوبة تحديد المسئوؿ عف النتاجات التربوية. .3
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 (32صعوبة قياس المخرجات التربوية، وعدـ وجود معايير متفؽ عمييا. ) .3
 أساليب المساءلة:

 يمكف أف تمجأ المنظمة إلى المساءلة بأحد األساليب التالية:
ي حفظ النظاـ ومراعاة قواعده إلى إجبار العامميف : ويستند ىذا األسموب فاألسموب السمبي .0

عمى االلتزاـ بالقواعد خوفَا مف العقاب وجعؿ الجزاء حاضرًا في ذىف العامؿ، مما يدفع 
العامؿ إلى التفكير بأف الجزاءات ىي غاية في حد ذاتيا وليست وسيمة لتحقيؽ أىداؼ 

 المنظمة والحفاظ عمى حقوؽ العامميف.
: ويستند ىذا األسموب إلى تنمية القابمية والرغبة وااللتزاـ بقواعد المنظمة، األسموب اإليجابي .0

إذ يوجو المدير الثناء ويقرر المكافآت لمعامميف إذا كاف سموكيـ متمشيًا مع قواعد عمؿ 
 (30المنظمة. )

 المحور الثاني: مجاالت المساءلة التربوية لممعمم: 
 المجال األول: االنضباط الوظيفي:

 باط لغة:االنض
مف ضبط: ضبطو ضبطًا )حفظو بالحـز حفظًا بميغًا(، وكذلؾ )احكمو واتقنو(، وضبط الببلد  

 (30)قاـ بأمرىا قياما ليس فيو نقص(، وانضبط )مطاوع مضبط(. )
 االنضباط في االصطالح:

يأتي مفيـو االنضباط في اإلصبلح بمعاف متعددة منيا توجيو السموؾ، قواعد لمسموؾ، ضبط  
 (33فس، تدريب عمى اتباع الصحيح، تيذيب التصرفات، فرع مف فروع المعرفة. )الن

ويمكف تعريؼ االنضباط الوظيفي في البحث الحالي بأنو: التزاـ الموظؼ بواجبات  
ومسئوليات الوظيفة المكمؼ بيا، وبمعنى أخر وجود قواعد ولوائح محددة مسبقًا يجب عمى الموظؼ 

 أف يمتـز بيا.
إلدارة المدرسية ينبع االنضباط مف تنظيـ مدرسي فعاؿ بتنسيؽ المياـ اإلدارية وفي مجاؿ ا 

والفنية ضمف تفاعؿ إنساني وبمشاركة فاعمة مف العامميف، والمعمـ المنضبط ذاتيًا يمتمؾ مجموعة 
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مف الصفات تؤىمو لكي يؤدي عممو بنجاح وميارة، ويأتي دور مدير المدرسة في نشر ثقافة 
في كونو قدوة في جميع تصرفاتو، وال يتردد في وضع االنضباط الوظيفي في سمـ االنضباط الوظي

 أولوياتو بالمتابعة والمساءلة لجميع المعمميف.
ومف أىـ المشكبلت االنضباطية التي تواجو اإلدارة المدرسية التي توجب المساءلة ما يمي:  

إلخبلؿ بثقة أولياء األمور، العنؼ التراخي وعدـ اإلخبلص في العمؿ، الفساد المالي، التمييز، ا
 (33المفظي والجسدي، التحرش الجنسي، تشويو االتصاالت. )

ولقد جاء في بطاقة التوصيؼ الوظيفي أف يؤدي المعمـ ما يسند إليو مف أعماؿ في نطاؽ  
واجبات ومسئوليات الوظيفة وفؽ الدور الذي تحدده لو إدارة المدرسة. كما أكدت وثيقة معايير 

 ( عمى ضرورة ما يمي:37الجودة واالعتماد لمتعميـ قبؿ الجامعي في مجاليا الخامس ) ضماف
توفير المدرسة قواعد لممساءلة والمحاسبة لكافة أشكاؿ األداء، وتطبيؽ قواعد لممساءلة والمحاسبة 
بموضوعية عمى كافة المستويات، كما أكدت في مجاليا التاسع عمى ضرورة أف تتـ المدرسة 

 (39اط، وااللتزاـ بالقواعد والقوانيف المنظمة لمعمؿ. )باالنضب
 المجال الثاني: األداء الميني )األداء التدريسي(:

 يشير األدب التربوي إلى أف عممية التدريس تمر في ثبلث مراحؿ رئيسية ىي: 
عداد لمتدابير وال وسائؿ المرحمة األولى: التخطيط لمتدريس: يتـ في ىذه المرحمة تصورًا لمموقؼ وا 

واختيار االستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ بأقؿ وقت وجيد ممكف ومف ذلؾ نستنتج أف 
 التخطيط المدرسي يتطمب:

 إعداد مسبؽ قبؿ تنفيذ الدرس. .0
 توظيؼ المفاىيـ السيكولوجية بكفاية. .0
 إقامة عبلقات إنسانية داخؿ المدرسة والمجتمع. .3
دارة الصؼ. .3  القدرة عمى القيادة وا 
 ة عمى القياـ بمتطمبات المينة ومسئولياتيا والقدرة عمى القياـ بعممية التقويـ.القدر  .7
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دارة الصف : في ىذه المرحمة يتـ تنفيذ ما خطط لو، فيستخدـ المرحمة الثانية: تنفيذ التدريس وا 
المعمـ استراتيجيات تدريسية متنوعة، ووسائؿ تعميمية وتجييزات، ويراجع المفاىيـ األساسية وأوراؽ 

 العمؿ، وينظـ الخبرات التعميمية.
: يتـ في ىذه المرحمة تقييـ المخرجات المرحمة الثالثة: تقويم تعمم التالميذ وتقديم التغذية الراجعة

التعميمية لتحديد ما وصؿ إليو التبلميذ لمستوى األداء المخطط لو، وىؿ حقؽ التبلميذ األىداؼ 
 حدة دراسية أو فصؿ دراسي.المتوقعة، ويتأكد المعمـ مف ذلؾ بتقويمو لو 

( في مجاليا السابع )المعمـ( مجموعة مف المحددات األساسية واألداءات 35وقد تضمنت ) 
الفعالة المرتبطة باألداء التدريسي لممعمـ مصاغة في عبارات تشير إلى الحد األدنى مف الكفايات 

 المطموب تحقيقيا متمثمة في )أربعة( معايير رئيسية:
يتي التعميـ والتعمـ، وتنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ، واستخداـ أساليب تقويـ فعالة، التخطيط لعمم

وممارسة أنشطة مينية فعالة، ويضـ كؿ معيار مجموعة مف المؤشرات اإلجرائية التي تدؿ عمى 
 تحقيؽ المعيار لرفع مستوى أداء المعمـ إلى المستوى الذي تحدده ىذه المعايير.

 يقيات مينة التعميم:المجال الثالث: أخال
أخبلقيات المينة مصطمح يحدد المبادئ والقيـ وكذلؾ الواجبات وااللتزامات التي ينبغي أف  

يمتـز بيا صاحب المينة، وقد أكدت وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد لمتعميـ قبؿ الجامعي في 
( عمى ضرورة أف يمتـز المعمـ دائمًا (، المعيار الثالث: )االلتزاـ بأخبلقيات المينة37مجاليا السابع )

بالموائح والقوانيف السائدة، أف يؤدي عممو مراعيًا المصمحة العامة ومصمحة تبلميذه، يمتـز بآداب 
المينة وأخبلقياتيا في أداء دوره الميني، يحرص أف يتسـ مظيره باالحتراـ دوف تكمؼ، يعمؿ عمى 

يقبؿ حقيقة كونو نموذجًا أخبلقيًا يحتذى بو عمى مدار تحقيؽ رسالة المدرسة، إف ما عمى المعمـ أف 
يضاح القيـ الذي تدعمو، سواء مع  الساعة يوميًا، ويجب أف يكوف لديو القدرة عمى تبرير سموكو وا 
طبلبو أو مع أولياء أمورىـ أو مع المجتمع ككؿ، وأف يتذكر دائمًا أف تربية فرد واحد قد تصنع فرقًا 

وأف النجاح ليس سيبًل في ذلؾ ولف يتـ عفويًا ومف غير ضوابط، فالثقة  عمى مستوى المجتمع ككؿ،
عندئذ قاعدة أساسية في التعامؿ والحوار تجعؿ كؿ شيء ممكنًا ومقبواًل. فكؿ فرد ىو كياف قيمي في 
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حد ذاتو. منو تنبع وتنطمؽ القيـ وبو تطبؽ وترسخ، كما أف لكؿ قرار أخبلقي مبرراتو استنادًا إلى 
 (36دستور أو الئحة. )مبدأ أو 
ولقد جاء في اإلعبلف الصادر عف مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج حوؿ أخبلؽ مينة  

التعميـ أف التعميـ رسالة ييوف دوف بموغ غايتيا كؿ غاؿ، وأف المعمـ مثؿ أعمى وصورة والديو رحيمة 
ب شخصياتيـ، وىو في كؿ أساسيا المودة، مسئوؿ مسئولية كاممة عف تنمية تبلميذه في جميع جوان

سياـ في قضاياه ومشكبلتو، وعميو بذؿ كؿ جيد ممكف  ذلؾ موضع تقدير المجتمع وصاحب رأي وا 
( ومعمـ المستقبؿ أولى بتطوير قدرتو عمى فيـ واستنباط 32لبلستزادة العممية في مجاؿ تخصصو. )

تقاد بأف برنامجًا تدريبيًا المبادئ األخبلقية في حساسية وذكاء وتجاوب، وقد يكوف مف الوىـ االع
قصيرًا يكفي لجعؿ الفرد أكثر تمسكًا باألخبلقيات وأكثر التزامًا، إال أنو أمر يستحؽ المجادلة وجدير 

 باالىتماـ.
 المحور الثالث: ميام ومسئوليات مدير المدرسة تجاه المساءلة التربوية لممعممين

فئات الميمة في أنظمة المساءلة، والمسئوليات تعتبر األدبيات التربوية فئة مديري المدارس مف ال
 التي يجب القياـ بيا مف قبؿ مديري المدارس كما يمي:

 .اعتماد مدير المدرسة مبدأ التخطيط في انجاز ميامو 
 .ممارسة مدير المدرسة مبدأ التفويض 
 .متابعة مدير المدرسة أداء المعمميف بصورة مخططة 
  والقصور في أداء المعمميف.معالجة مدير المدرسة لجوانب الضعؼ 
 .اعتماد مدير المدرسة مبدأ المشاركة في معالجة المشكبلت وصناعة القرارات 
 .اىتماـ مدير المدرسة بتنفيذ برامج التربية والتنمية المينية لممعمميف 
 .مشاركة المعمميف في مناقشات ىادفة تؤدي إلى نتائج صفية متطورة 
 (30قييـ الفعالة لما يتـ في غرفة الصؼ. )ممارسة مدير المدرسة ألساليب الت 

وقد حددت وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد لمتعميـ قبؿ الجامعي آليات لمساءلة المعمـ تتمثؿ 
 (30في تقارير الموجييف، ومشرفي المواد الدراسية، والمبلحظة المباشرة لممعمميف، .....، )

 لمساءلة التربوية لممعمـ كما يمي:ويمكف تناوؿ مسئوليات مدير المدرسة تجاه ا



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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مسئوليات مدير المدرسة تجاه مساءلة المعمـ حوؿ مجاؿ االنضباط الوظيفي: تتحدد مسئوليات مدير 
المدرسة تجاه مساءلة المعمـ حوؿ مجاؿ االنضباط الوظيفي في متابعة أداءات المعمـ نحو ىذه 

 الممارسات:
 المواظبة عمى ساعات الدواـ الرسمي لمعمؿ. -
 حضور الفعاليات الصباحية قبؿ بدء الحصص الصفية. -
 الحصوؿ عمى إذف مسبؽ قبؿ مغادرة المدرسة. -
 االلتزاـ بمواعيد االجتماعات وورش العمؿ. -
 إعداد السجبلت المختمفة )سجؿ الغياب، وسجؿ الدرجات،......( -
 المشاركة في المجاف المدرسية المختمفة. -
 تنفيذ التعميمات المتعمقة بالعمؿ. -
 لمشاركة في حفظ النظاـ المدرسي.ا -
 التعاوف مع إدارة المدرسة والييئة التدريسية. -

 مسئوليات مدير المدرسة تجاه مساءلة المعمـ حوؿ مجاؿ األداء التدريسي:
( مسئوليات مدير المدرسة 33( )0200وقد حددت )وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد،  

التدريسي في متابعة أداءات المعمـ نحو ىذه الممارسات كما  تجاه مساءلة المعمـ حوؿ مجاؿ األداء
 يمي:

 الممارسات المتعمقة بمعيار التخطيط لعممية التعميـ والتعمـ .0
 التصميـ الجيد لعناصر الدرس. -
 استخداـ استراتيجيات تعميـ وتعمـ متنوعة. -
 تصميـ أساليب وأدوات تقويـ متنوعة. -
 ة التعميـ والتعمـ.الممارسات المتعمقة بمعيار تنفيذ عممي .0

 ربط المادة العممية لتخصصو بمشكبلت وقضايا المجتمع.
 تنفيذ أنشطة ومواقؼ عممية تنمي الميارات الحياتية لدى المتعمميف. -
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 استخداـ األدوات والتجييزات المتاحة بالمدرسة لتحقؽ نواتج التعمـ. -
 رج المدرسة.توجيو المتعمميف إلى االشتراؾ في أنشطة تربوية متعددة داخؿ وخا -
 تشجيع المتعمميف عمى استخداـ مصادر المعرفة المتنوعة. -
 استخداـ أنشطة تربوية إثرائية تراعي طبيعة المواىب المختمفة لدى المتعمميف. -
 الممارسات المتعمقة بمعيار استخداـ أساليب تقويـ فعالة: .3
 واتج التعمـ.استخداـ بطاقات مبلحظة، ومياـ األداء.... بشكؿ مستمر ومعمف لتقويـ ن -
 استخداـ اختبارات تحصيؿ تحريرية وشفيية لتقويـ نواتج التعمـ. -
 يوظؼ األنشطة الصفية والبلصفية لتقويـ أداء المتعمـ. -
 تحميؿ نتائج تقويـ المتعمميف لمنيوض بمستوى أداء المتعمميف. -
 االستفادة مف معظـ نتائج التقويـ في تقديـ أنشطة إثرائية وعبلجية لممتعمميف. -
 سئوليات مدير المدرسة تجاه مساءلة المعمـ حوؿ مجاؿ أخبلقيات مينة التعميـ:م 

تتحدد مسئوليات مدير المدرسة تجاه مساءلة المعمـ حوؿ مجاؿ أخبلقيات مينة التعميـ في متابعة 
 أداءات المعمـ نحو ىذه الممارسات:

 التعاوف مع زمبلئو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العمؿ. -
 امميف في المدرسة.التعاوف مع كافة الع -
 استخداـ ممتمكات العمؿ ومستمزماتو بطريقة سميمة. -
 االلتزاـ بقواعد المظير الميني البلئؽ. -
 تجنب قبوؿ اليدايا مف أولياء األمور. -
 المحافظة عمى كرامة الوظيفة واالمتناع عف استغبلليا. -
 الدراسات السابقة: 

تبطة بالمساءلة التربوية التي أجريت تـ االطبلع عمى مجموعة مف الدراسات والبحوث المر  
في بيئات عالمية، وفي البيئة المصرية، وفي بيئات عربية والتي أفادت منيا الباحثة في تحديد 

 مشكمة البحث الحالي، وىذه الدراسات والبحوث سوؼ يتـ عرضيا كما يمي:
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 ( دراسة نيوماف وريجيدفNewman & Rigdon, 2000والتي سعت إلى التعرؼ عمى ) 
واقع تطبيؽ المساءلة التربوية في المدارس، وعبلقة تطبيقيا بأداء العامميف في المدرسة، 
وأبرزت الدراسة عدة نتائج، مف أىميا: أف واقع تطبيؽ المساءلة التربوية في تمؾ المدارس 
متدف، وأف تطبيؽ المساءلة التربوية يعمؿ عمى تحسيف الكفاءة التنظيمية في المدارس، 

دارييف، كما أكدت النتائج أيضا عمى وجود عبلقة ارتباطية وأداء العا مميف مف معمميف وا 
 (33قوية وموجبة بيف تطبيؽ معايير المساءلة التربوية واألداء المدرسي. )

 ( دراسةBillger, 2007 والتي استيدفت التعرؼ عمى نظاـ المساءلة وعبلقتيا بالحوافز )
النتائج والتي كاف مف أىميا: أف نظاـ المساءلة واألنظمة والتعميمات التربوية، وأظيرت 

غير متوافؽ مع نظاـ الحوافز والعقوبات والتعميمات التربوية، كما أكدت الدراسة أف وجود 
نظاـ المساءلة التربوية يؤدي إلى تحسيف أداء المعمميف، ووجود تحصيؿ أكاديمي عاؿ 

 (37لدى الطمبة.)
 ( دراسة أتافياAtaphia, 2011 والتي ) ىدفت إلى تقييـ المساءلة تجاه المعمميف في

المدارس الثانوية بوالية الدلتا بنيجيريا، والتعرؼ عمى درجة تطبيؽ المساءلة في المدارس 
الثانوية، وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وأجريت الدراسة عمى عينة 

ج الدراسة أف درجة تطبيؽ ( مدرسة، وقد كشفت نتائ30( فردًا يعمموف في )373مف )
المساءلة درجة كبيرة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توجيات المعمميف 

 (39والمديريف حوؿ تطبيؽ المساءلة.)
 ( تمحورت دراسةEllison, 2012 عادة التفكير في مفيوميا في ( حوؿ المساءلة الذكية وا 

إلى أف المساءلة الذكية تعزز القدرات السياسة العامة إلصبلح التعميـ، وتوصمت الدراسة 
المؤسسية لممدارس، وتوفر الدعـ البلـز لممعمميف واإلدارييف في بناء مياراتيـ المينية، 

نشاء بيئة التعمـ اإلنتاجي لطبلبيا. )  (35وا 
 ( دراسةKnapp & Feldman, 2012 والتي كشفت نتائجيا عف اتفاؽ آراء مديري )

بالمدارس الثانوية في نيجيريا حوؿ واقع وضرورة تطبيؽ المدارس والمعمميف والطمبة 
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المساءلة، وأف المساءلة يجب أف تدعميا جميع الييئات المسئولة، وأف تتعاوف في تنفيذىا. 
(37) 

 ( دراسة لونداLawanda, 2009 والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ المشرفيف )
باما( األمريكية، وقد استخدـ المنيج الوصفي في المدارس لممساءلة اإلدارية في والية )األ

( مديرًا، وقد استخدمت االستبانة كانت عبارة عف مقياس 302وتكونت عينة الدراسة مف )
%( مف المشاركيف في 76لمبادئ المساءلة اإلدارية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أف )

ؾ إلى ضرورة القياـ الدراسة لـ يمارسوا أي نشاطات تتعمؽ بالمساءلة اإلدارية، وكذل
 (36بأبحاث مستقبمية تتعمؽ بالمساءلة. )

 ( ودراسةHanush& Raymond, 2006 والتي أشارت نتائجيا إلى أف المساءلة التربوية )
في المدارس الحكومية مف والية تكساس األمريكية أدت إلى زيادة تحصيؿ الطمبة، وتقميؿ 

 (72ف األقميات. )الفجوة الخاصة بالتحصيؿ الدراسي بيف الطمبة م
 ثانيًا: الدراسات العربية

 ( فقد سعت إلى تحديد درجة تقبؿ معممي المدارس الثانوية بغزة 0209دراسة أنيسة الدىار )
 ( 70لممساءلة التربوية وعبلقتيا بمستوى أدائيـ الوظيفي.)

 ( فقد سعت إلى تحديد متطمبات تطبيؽ 0209ودراسة صالحة عيسياف، وشيخو الخروجي )
 (70ساءلة اإلدارية بالمدارس الحكومية في سمطنة عماف مف وجية نظر مديرييا. )الم

 ( والتي ىدفت إلى التعرؼ عف دور المساءلة في تحسيف أداء 0203دراسة سبلمة )
المعمميف بمدارس وكالة الغوث بغزة مف وجية نظر المديريف وسبؿ تطويره، وأكدت أف 

تطوير أدائيـ مف خبلؿ تمكينيـ في التخطيط الجيد المساءلة التربوية تساعد المعمميف في 
لمدرس، والتقويـ، واالنضباط الوظيفي، والتعرؼ عمى واجباتيـ وحقوقيـ، .... األمر الذي 

 (73يحقؽ النمو لممتعمميف. )
 ( والتي سعت إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ المساءلة التربوية والجودة 0200دراسة حويؿ :)

يما في مدارس الغوث الدولية في الضفة الغربية، وأسفرت نتائجيا عف الشاممة والعبلقة بين
وجود ارتباط إيجابي بيف المساءلة التربوية الذكية والشاممة ، وأف المساءلةالتقميدية غير 
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الفعالة تدعو إلى غياب الثقة، وتدني الرضا الوظيفي لدى العامميف، وىو نظاـ يغاير 
 (73المساءلة الذكية. )

 (: فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ المساءلة التربوية في 0226قييداف )دراسة ال
مجاالتيا المحددة )االنضباط واألداء الميني، أخبلقيات المينة، العبلقات االجتماعية(، 
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف أفراد العينة يروف أف المساءلة التربوية 

تمؾ المدارس، وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى تطبؽ بدرجة عالية في 
( بيف أفراد مجتمع الدراسة في درجة تطبيؽ المساءلة التربوية تبعًا لمتغير 2.27الداللة )

 (77المؤىؿ كانت لصالح حممة البكالوريوس. )
 ( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تقبؿ مديري المدارس الثانو 0227دراسة العجمي ) ية

في دولة الكويت لممساءلة التربوية وعبلقتيا بدرجة تطبيقيـ ليا، وكذلؾ التعرؼ إلى 
االختبلؼ في درجة تطبيؽ المساءلة التربوية مف قبؿ مديري المدارس الثانوية في دولة 
الكويت باختبلؼ متغيرات الجنس والمؤىؿ العممي وعدد سنوات الخبرة، وقد توصمت 

ف أىميا أف ىناؾ تقبؿ متوسط مف قبؿ مدير المدارس الثانوية الدراسة إلى عدة نتائج م
ومديراتيا في دولة الكويت لممساءلة التربوية، وأف ىناؾ فروؽ دالة احصائيًا لمتغير الجنس 
عمى درجة تطبيؽ المساءلة التربوية مف قبؿ مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت 

إحصائيًا لمتغير الجنس عمى درجة تطبيؽ  لممساءلة التربوية، وأف ىناؾ فروؽ دالة
المساءلة التربوية مف قبؿ مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لصالح الذكور، وأف 
ىناؾ ارتباط ذو داللة معنوية بيف تقبؿ مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لممساءلة 

 (79التربوية وتطبيقيـ ليا. )
 ( والتي0225دراسة المدني )  تناولت درجة تطبيؽ مديري إدارات التربوية والتعميـ ومساعدييـ

بالمممكة العربية السعودية لممساءلة اإلدارية بمجاالتيا المتعددة )األداء واالنضباط 
 (75والجوانب الشخصية أو المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيقيا".)
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 ( والتي تناولت وعي معممي المدارس الثا0223دراسة أخوراشيدة ) نوية العامة في األردف
 (77بمفيـو المساءلة وعبلقة ذلؾ بفاعمية المدرسة. )

 ( والتي وضعت نموذج مقترح لتنفيذ نظاـ المساءلة التربوية في وزارة 0223دراسة العمرى )
 (76التربية والتعميـ باألردف )في ضوء الواقع، وخبرة الواليات المتحدة األمريكية(. )

 ( وا0223دراسة الزغبي ) لتي تناولت درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية بمجاالتيا المتعددة
)االنضباط الوظيفي، والعمؿ واالنجاز، وأخبلقيات المينة، والعبلقات اإلنسانية( ومعوقات 

 (92تطبيقيا مف قبؿ مديريات التربية والتعميـ باألردف. )
 ( والتي استيدفت الكشؼ عف اتجاىات مديري ال0222دراسة الدريني ) مدارس الثانوية في

 (90عماف نحو المساءلة التربوية. )
 ثالثًا: الدراسات المصرية 

 ( والتي استيدفت وضع آليات لتحقيؽ المساءلة الشاممة في التعميـ 0223دراسة الميدي )
العاـ المصري عمى ضوء خبرات بعض الدوؿ )انجمترا، فرنسا، الواليات المتحدة 

 (90األمريكية(. )
 ( والتي وضعت آليات إجرائية لتفعيؿ ثقافة المساءلة التربوية لدى 0207دراسة محمد )

معممي التعميـ الثانوي العاـ بمصر في ضوء معايير القدرة المؤسسية، لبلرتقاء بأداء 
 (93المعمميف، وتحقيؽ أىداؼ المدرسة. )

 ( والتي قدمت تصورًا مقترحًا لتفعيؿ دور الشفافية اإلدارية 0207دراسة حسيف :) والمساءلة
التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلداري في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في مصر. 

(93) 
 ( والتي وضعت مقترحات لتحسيف مستوى ممارسة مديري المدارس 0207دراسة عمار :)

 (97االبتدائية لمبادئ ومجاالت المساءلة التربوية لممعمميف. )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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والدراسات السابقة التي أجريت في مصر تناولت مفيـو ولقد تبيف لمباحثة أف معظـ البحوث 
 المساءلة مف عدة أوجو، كما سنوضحيا فيما يمي:

 دراسات تناولت واقع تطبيؽ المساءلة في كافة مؤسسات التعميـ ما قبؿ الجامعي: ( أ
بدءًا مف مؤسسات تربية الطفؿ وحتى المدرسة الثانوية، وقد وضعت تصور شامؿ لنظاـ المحاسبية 

(، و)العجمي، Neeman & Rigdon, 2000مؾ المؤسسات، كدراسات: نيوماف وريجدوف )في ت
 ((. Ataphia, 2001(، ودراسة أتافيا 0226(، و )القييداف، 0227
في ضوء خبرات بعض الدوؿ دراسات تناولت نماذج مقترحة لتحقيؽ المساءلة التربوية  ( ب

ادة مف نظـ المحاسبية في مدارس وقد قدمت ىذه الدراسات نماذج مقترحة لبلستف المتقدمة
(، و 0223بعض الدوؿ المتقدمة في تطوير اإلدارة المدرسية مثؿ دراسات )الميدي، 

 (.0223)العمري، 
 ج( دراسات تناولت نماذج لممساءلة التربوية لتحقيؽ جودة العممية التعميمية:

(، )محمد، 0209ح، (، و )أسماء مفتا0207(، و )ميا عبد الرحمف، 0200مثؿ دراسات )جويؿ، 
0207.) 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 أوجو التشابو:

 تشابو البحث الحالي مع عدد مف الدراسات السابقة في األداة المستخدمة، وىي االستبانة. .0
 تشابو البحث الحالي مع الدراسات السابقة في المنيج المتبع، وىو المنيج الوصفي. .0
 السابقة في دراسة وتطبيؽ المساءلة التربوية في المدارس. تشابو البحث الحالي مع الدراسات .3

 أوجو االختالف:
اختمؼ البحث الحالي في بحثو لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمجاالت المساءلة  

التربوية لممعمميف مف وجية نظر المعمميف والتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو المديريف في ترسيخ 
 ة لدى المعمميف مف وجية نظر المعمميف.المساءلة التربوي
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 االستفادة من الدراسات السابقة:
استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في العديد مف األمور السيما في المنيج  

المستخدـ لبحث المتغيرات في ىذا البحث، فضبًل عف االستفادة مف اإلطار النظري ليذه الدراسات 
 النظري ليذا البحث. في معرفة مبلمح اإلطار
 اإلطار الميداني لمبحث:

 ييدؼ البحث في جانبو الميداني إلى:
التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة المنوفية لمجاالت  -

المساءلة التربوية )االنضباط الوظيفي، األداء التدريسي، أخبلقيات مينة التعميـ( مف وجية 
 نظر المعمميف.

الكشؼ عف داللة الفروؽ في متوسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمجاالت  -
 المساءلة تبعًا لمتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي(

الكشؼ عف وجود معوقات تواجو مديري المدارس الثانوية في ترسيخ المساءلة التربوية لدى  -
فسيـ ولئلجابة عف أسئمة الجانب الميداني تـ اتباع المعمميف مف وجية نظر المعمميف أن

 اإلجراءات التالية:
 بناء أداة البحث: .1

وقد تـ استخداـ االستبانة لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لمجاالت المساءلة 
ة التربوية التربوية، والكشؼ عف وجود معوقات قد تواجو مديري المدارس الثانوية في ترسيخ المساءل

 لدى المعمميف، وقد مر إعداد االستبانة بالخطوات اآلتية:
 اإلطبلع عمى التراث المتوفر في األدب التربوي المتعمؽ بموضوع البحث. (0-0)
إعداد االستبانة وقد اشتممت عمى ثبلث محاور أساسية المحور األوؿ: يشمؿ المتغيرات  (0-0)

ممارسة المديريف لمجاالت المساءلة، الشخصية والوظيفية، ويتناوؿ المحور الثاني: درجة 
وأماـ كؿ عبارة خمسة بدائؿ: يمارس بدرجة كبيرة جدًا، ويمارس بدرجة كبيرة، ويمارس 

 ( عبارة.90بدرجة متوسطة، ويمارس بدرجة قميمة، وال يمارس، وقد صيغ في )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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مساءلة المحور الثالث: الخاص بالمعويقات التي تواجو مديري المدارس الثانوية في ترسيخ ال
 ( عبارة.11التربوية لدى المعممين من وجية نظر المعممين أنفسيم ويقد صيغت في )

التحقؽ مف الصدؽ الظاىري )صدؽ المحتوى(: وقد تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية  (0-3)
( وذلؾ لمنظر في 3عمى مجموعة مف أساتذة التربية بمغ عددىـ )عشرة( محكميف )ممحؽ 

لسبلمة المغوية ليا، وأية إضافة أو حذؼ أية عبارة يرونيا، وبعد درجة وضوح العبارات وا
ذلؾ تـ اختيار العبارات، ومراعاة جميع المبلحظات الواردة مف المحكميف، وبعد ذلؾ تـ 

( عبارة، وقد طبقت االستبانة عمى عينة 90إخراج االستبانة بصورتيا النيائية متضمنة )
ف مجتمع البحث وخارج عينتو خبلؿ الفصؿ ( معمـ ومعممة م92استطبلعية قواميا )

لمتأكد مف وضوح األسئمة وأنيا ال تحتمؿ  0206/0202الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  
 أكثر مف معنى بالنسبة لممعمـ.

 حساب صدق االتساق الداخمي: (1-4)
تـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، و 

حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ محور مف محاور االستبانة والدرجة الكمية ليا، 
 ( يوضح قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية لبلستبانة:0والجدوؿ التالي رقـ )

 ة( يوضح قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية لبلستبان0جدوؿ رقـ )
 يؼبيم االسرجبط ػذد انؼجبساد أسلبو انؼجبساد يذبٔس االعزجبَخ ٔانًذبٔس انفشػٛخ و

 269.0**  11 11-1 االَضجبط انٕظٛفٙ يجبالد انًغبءنخ 1

 269.1** 12 01-10 أخاللٛبد انًُٓخ 0

 26900** 33 1.-00 األداء انزذسٚغٙ 3

 .2693** 11 11-1 - انًؼٕلبد 1

 (α=  2.20د ))**( تعني دالة عن 
( أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ محور مف محاور االستبانة 0يتضح مف الجدوؿ رقـ )

(، وىو ما يدؿ عمى أف االستبانة صادقة 2.20والدرجة الكمية ليا دالة إحصائية عند مستوى داللة )
 وصالحة لمتطبيؽ.

 



 ... دسجخ يًبسعخ يذٚش٘ انًذاسط انثبَٕٚخ نهًغبءنخ انزشثٕٚخ 
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 حساب معامل ثبات االستبانة (1-5)
ة باستخداـ معامؿ ارتباط "ألفا كرونباخ" كما ىو موضح بالجدوؿ تـ حساب معامؿ ثبات االستبان

 التالي:
 ( يوضح معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط "ألفا كرونباخ" كالتالي:2جدول ريقم )

 يذٕس االعزجبَخ ٔانًذبٔس انفشػٛخ و
 يؼبيم انثجبد

 يجبالد انًغبءنخ أٔال

 26.09 االَضجبط انٕظٛفٙ 1

 .26.1 غٙاألداء انزذسٚ 0

 3..26 أخاللٛبد يُٓخ انزؼهٛى 3

 26.31 انثجبد انكهٙ نًجبالد انًغبءنخ

 ثبَٛب  
 انًؼٕلبد فٙ رشعٛخ انًغبءنخ انزشثٕٚخ

- 
26391 

 26391 انثجبد انكهٙ نًؼٕلبد رشعٛخ انًغبءنخ انزشثٕٚخ 

ات بمغ ( يتضح أف قيـ معامبلت الثبات مرتفعة، حيث أف أغمب معامؿ ثب0مف الجدوؿ رقـ )
( لمعوقات 2.563( إلجمالي مجاالت المساءلة التربوية، وأف أدنى قيمة لمثبات كانت )2.730)

 ترسيخ المساءلة التربوية.
 ( مجتمع البحث:2)

اختير مجتمع البحث )بناء عمى البيانات الصادرة مف كتاب اإلحصاء السنوي العاـ الدراسي  
ظـ المعمومات ودعـ اتخاذ القرار بوزارة التربية ـ الذي تصدره اإلدارة العامة لن0206/ 0207

والتعميـ( مف معممي المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة المنوفية لمعاـ الدراسي 
( موزعيف عمى جميع مدارس 7335( حيث بمغ عدد المعمميف/ المعممات )99،)0207/0206

مـ مساعد، ومعمـ، ومعمـ أوؿ، ومعمـ خبير، القرى والمدف مف ذوي المستويات الوظيفية المتباينة )مع
 وكبير معمميف(.

 ( عينة البحث:3)
( استمارة عاد 752% مف إجمالي مجتمع العينة، وتـ توزيع )02تـ تحديد حجـ العينة بأخذ  
( استمارة غير صالحة لمتحميؿ اإلحصائي لعدـ اكتماؿ المعمومات 39(، واستبعدت )733منيا )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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%(، وفيما يمي جدوؿ 02( معمـ ومعممة بنسبة )733العدد النيائي لمعينة ) المطموبة، وبذلؾ أصبح
 ( يوضح توزيع عينة البحث وفقًا لممتغيرات الشخصية والوظيفية.3رقـ )

 ( يبيف توزيع عينة البحث مف المعمميف حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية3جدوؿ رقـ )
 اإلجًبنٙ انؼذد انفئبد انًزغٛشاد

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 انُٕع
 331 ركش

031 
.060% 

 %3360 022 أَثٗ

 انًإْم انؼهًٙ

 393 ثكبنٕسٕٚط/ نٛغبَظ

031 

336.% 

دساعبد ػهٛب )دثهٕو/ 

 يبجغزٛش/ دكزٕساِ(
112 0.60% 

انًغًٗ 

 انٕظٛفٙ

 102 يؼهى يغبػذ

031 

0060% 

 %3360 022 يؼهى

 1.69 92 يؼهى أٔل

 1063 .. يؼهى أٔل )أ(

 63. .3 يؼهى خجٛش

 363 02 كجٛش يؼهًٍٛ

 %122 اإلجًــــــــــبنٙ

 ( متغيرات البحث:4) 
يتضمف البحث خمسة متغيرات؛ )ثبلثة( متغيرات شخصية ووظيفية مستقمة: النوع والمؤىؿ  

 العممي والمسمى الوظيفي لممعمـ، ومتغيرات تابعاف، يتمثبلف في استجابات المعمميف عف عبارات
االستبانة المتعمقة بمجاالت االستبانة، واستجابات المعمميف المتعمقة بمعوقات ترسيخ المساءلة 

 التربوية لدى المعمميف مف وجية نظرىـ.
 ( المعالجة اإلحصائية:5)

 ( لحساب:SPSSتـ استخداـ برنامج الحزمة االحصائية لمعمـو االجتماعية ) 
 لمتحقؽ مف ثبات االستبانة. Cronbach's Alphaمعامؿ ارتباط "الفاكرونباخ"  -
 لحساب صدؽ االستبانة. Pearson correlation coefficientمعامؿ ارتباط "بيرسوف"  -
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتحديد درجة تقدير العينة لجميع عبارات االستبانة. -
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 ع عبارات االستبانة.االنحرافات المعيارية لتحديد تشتت إجابات أفراد العينة بالنسبة لجمي -
لتحديد داللة الفروؽ  one way ANOVA، واختبار تحميؿ التبايف األحادي T.Testاختبار  -

 بيف استجابات العينة باختبلؼ خصائصيـ الشخصية والوظيفية.
 ولتفسير استجابات عينة )البحث( تـ ترميز البيانات عمى النحو التالي:

 وى اإلجابة عف بنود "أداة البحث" كما يمي:فمقد تـ إعطاء وزف لمبدائؿ لتحديد مست
، تمارس 3، تمارس بدرجة متوسطة = 3، تمارس بدرجة كبيرة = 7)تمارس بدرجة كبيرة جدًا = 

، وتـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى أربعة مستويات متساوية المدى 0، ال تمارس = 0بدرجة قميمة = 
 مف خبلؿ المعادلة التالية:
 0( = 3(/ عدد الفئات المطموبة )0الحد األدنى لمبدائؿ ) -( 7مى لمبدائؿ )طوؿ الفئة = الحد األع

 (4ولمحصول عمى التصنيف التالي كما يوضحو الجدول ريقم )
 يشرفغ يزٕعظ يُخفض يزذٌ انٕصف

 فأػهٗ 1 1: ألم يٍ 3 3: ألم يٍ 0 0: ألم يٍ 1 يذٖ انًزٕعطبد

 % فأػه2ٗ. %2.%: ألم يٍ 2. %2.ٍ %: ألم ي12 %12%: ألم يٍ 02 (1انُغجخ انًئٕٚخ )

 ( نتائج البحث الخاصة بالسؤال الثالث:6) 
نتائج سؤاؿ البحث المتعمؽ بتقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة  9-0

 الحكومية بمحافظة المنوفية لمجاالت المساءلة.
ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات وسوؼ يتـ عرض النتائج الخاصة بيذا السؤاؿ مف خبلؿ حسا

المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمجاالت المساءلة التربوية 
 (7لممحاور الفرعية وإلجمالي المحاور كما يوضحيا الجدوؿ التالي رقـ )

 و
 يجبالد

 انًغبءنخ

 ػذد

 انؼجبساد

 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 نُغجخا

 انًئٕٚخ

 %39600 932..26 36.31 11 االَضجبط انٕظٛفٙ 1

 %396.3 26900.3 369.1 11 أخاللٛبد يُٓخ انزؼهٛى 0

 %.3160 ..162.1 36901 12 األداء انزذسٚغٙ 3

 %..336 .26.310 36310 .. ئجًبنٙ يجبالد انًغبءنخ انزشثٕٚخ
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 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
المساءلة التربوية لممعمميف تقديرىا )متوسط(، وأكبر تقدير لمجاؿ  أف جميع مجاالت 

%(، وأقؿ تقدير لمجاؿ األداء التدريسي بنسبة 56.93أخبلقيات مينة التعميـ بأعمى نسبة مئوية )
%(، والتقدير الكمي لدرجة ممارسة المديريف لمجاالت المساءلة التربوية جاء بتقدير 53.77)

 %(53.99))متوسط(، وبقيمة بمغت 
نتائج تقديرات المعمميف لمستوى ممارسة المديريف لمجاالت االنضباط الوظيفي، كما  9-0-0

 ( كما يمي:9يوضحيا الجدوؿ رقـ )
(: الترتيب التنازلي لممتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقديرات المعممين لدرجة 6جدول )

 ممارسة مديري المدارس لمجال االنضباط الوظيفي.
 انؼجـــــبساد زُبصنٙان و

 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 انُغجخ

 انًئٕٚخ

ٚهزضو ثزُفٛز انزؼهًٛبد ٔانهٕائخ ٔاألَظًخ انخبصخ ثبإلداسح  1 0

 انًذسعٛخ

16301 162390 .3601% 

ٚهزضو ثًٕاػٛذ انذضٕس ٔاالَصشاف انشعًٛخ دغت انُظبو  0 1

 اإلداس٘ انًؼزًذ

160.0 1629.0 .0600% 

 %1690. 161311 16121 ٚذصم ػهٗ ئرٌ يغجك يٍ انًذٚش لجم يغبدسح انًذسعخ 3 3

 %2630. 9..161 16239 ٚذبفع ػهٗ ثذاٚبد انذصص َٔٓبٚزٓب 1 3

 %396.3 .16190 36990 ًٚزُغ ػٍ انغٛبة ػٍ انؼًم ثذٌٔ ػزس 0 .

 %3.630 .16193 36919 ٚؼذ انغجالد انًخزهفخ . 1

 %3.6.0 160031 36931 انًخزهفخ ٔٚششف ػهٗ ثؼضٓب ُٚظى األَشطخ انًذسعٛخ 3 0

 %.3.61 1601.3 36900 ٚذضش انفؼبنٛبد انصجبدٛخ لجم ثذء انذصص . 12

 %3.630 161.00 36910 ٚشبسن فٙ انهجبٌ انًذسعٛخ انًخزهفخ 9 .

 %.3.61 1619.1 3690 ٚشبسن فٙ دفع انُظبو انًذسعٙ 12 9

 336.9 160011 1..36 ثبنًذسعخٚشبسن فٙ األػًبل اإلششافٛخ  11 11

 306.1 .16001 363.9 ًٚزُغ ػٍ اعزخذاو اإلجبصاد انًشضٛخ ثصٕسح يزكشسح 10 13

ٕٚاظت ػهٗ دضٕس انٕلذ انًخصص نّ فٙ انؼطهخ  13 10

 انصٛفٛخ

36331 160321 316.0% 

ٚهزضو ثؼذو يًبسعخ انُشبط انغٛبعٙ ٔانذضثٙ داخم  11 11

 انًذسعخ

36301 160192 33630% 

 %39600 .26901 36900 ئجًبنٙ يذٕس االَضجبط انٕظٛفٙ
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أف النسب المئوية لتقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمجاؿ )االنضباط الوظيفي(  .0

جمالي النسبة المئوية لممحور ككؿ كانت 53.36%( و )73.70تراوحت بيف ) %( وا 
 %(56.07قيمتيا )

ؿ أربع ممارسات اشتمؿ عمييا ىذا المجاؿ عمى نسب مئوية مرتفعة حيث حصمت حصو  .0
( و 73.70عمى الترتيب )األوؿ( و )الثاني( و )الثالث( و )الرابع( بنسب مئوية قيمتيا: )

( والتي 0%( عمى التوالي، وىي العبارات رقـ )72.57%( و )70.67%( و )70.07)
لموائح واألنظمة الخاصة باإلدارة المدرسية(، ورقـ تنص عمى: )يمتـز بتنفيذ التعميمات وا

( والتي تنص عمى )يمتـز بمواعيد الحضور واالنصراؼ الرسمية حسب النظاـ اإلداري 0)
( والتي تنص عمى: )يحصؿ عمى إذف مسبؽ مف المدير قبؿ 5المعتمد، والعبارة رقـ )

مى بداية الحصص ( والتي تنص عمى: )يحافظ ع3مغادرة المدرسة(، والعبارة رقـ )
ونيايتيا( وتمثؿ ىذه النتيجة أعمى قيمة لبلنضباط الوظيفي، وتعزو الباحثة الدرجة 
المرتفعة لتمؾ الممارسات إلى ما يمي: االىتماـ بطبيعة االلتزاـ بالدواـ لجوانب أخبلقية 
ودينية لدى العامميف بالمدارس بصورة عامة، والتعميمات والموائح التي تفرض مثؿ ىذا 

( مف أف الغايات التي تكمف وراء 0223لتطبيؽ. وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو الميدي )ا
استخداـ االنضباط الوظيفي في العممية التربوية، حيث يعد مؤشرًا ىامًا مف مؤشرات تقييـ 
األداء ويمثؿ قاعدة لتنظيـ العبلقات االجتماعية بيف أفراده مما يجبر كؿ فرد عمى السير 

ال ( والتي 0227تعرض لممساءلة. كما تتفؽ أيضا مع نتائج دراسة حوامدة ) وفقا ليا وا 
أشارت نتائجيا إلى أف استخداـ المساءلة في تحقيؽ االنضباط الوظيفي إنما يستيدؼ 
تحقيؽ االنسجاـ والتكامؿ داخؿ العمؿ التعميمي، كما يؤدي إلى عبلج بوادر االنحرافات 

 مة األداء التعميمي.السموكية غير األخبلقية بما يضمف سبل
%( وىي تقدير متوسط، 53.37( عمى أقؿ نسبة مئوية حيث بمغت )03حصوؿ العبارة رقـ ) .3

والتي تنص عمى )يمتـز بعدـ ممارسة النشاط السياسي والحزبي داخؿ المدرسة( وتعزى 
عمى الباحثة ذلؾ إلى القرار الصادر مف وزارتي التربية والتعميـ والتعميـ العالي والمجمس األ



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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لمجامعات بشأف حظر العمؿ الحزبي داخؿ المدارس والجامعات، حيث إف المخالؼ مف 
العامميف بالعممية التعميمية سواء معمـ أو طالب سوؼ يتـ إحالتو لمشئوف القانونية فورًا 

الخاص بتعميمات العاـ الدراسي  0205لسنة  07وذلؾ التخاذ البلـز )كتاب دوري رقـ 
0205- 0207( .)95) 

لذلؾ جاءت النتيجة متوسطة عمى تمؾ العبارة مف قبؿ المعمميف إلحاطتيـ بتمؾ التعميمات وال و 
 يحتاجوف التأكيد عمييا مف قبؿ مدير المدرسة.

نتائج تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمجاؿ أخبلقيات مينة التعميـ كما  9-0-0 
 ( 5يوضحيا الجدوؿ التالي رقـ )

وضح الترتيب التنازلي لممتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقديرات المعممين ( ي7جدول ريقم )
 لدرجة ممارسة المديرين لمجال أخاليقيات مينة التعميم.

 و
 انزشرٛت

 انزُبصنٙ
 انؼجبساد

 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 انُغجخ

 انًئٕٚخ

 %601.. 162.23 16301 ٚهزضو ثمٕاػذ انًظٓش انًُٓٙ انالئك 10 03

 %1639. ..1629 160.0 ٚغزخذو يًزهكبد انؼًم ٔيغزهضيبرّ ثطشٚمخ عهًٛخ .1 00

 %.061. 161311 16120 ٚذبفع ػهٗ كشايخ انٕظٛفخ ٔااليزُبع ػٍ اعزغالنٓب 13 01

 %26.3. 161.39 16210 ٚزؼبٌٔ يغ صيالئّ يٍ أجم رذمٛك األْذاف .1 10

 %39630 1619.1 369.9 عخٚزؼبٌٔ يغ كبفخ انؼبيهٍٛ فٙ انًذس 19 .1

 %3.6.1 161933 36911 رُفٛز أٔايش انشؤعبء ٔرؼهًٛبرٓى ٔفك انزغهغم اإلداس٘ 02 13

 %..3.6 1601.0 36931 ٚزٕاصم يغ انزاليٛز ثٕد ٔادزشاو 01 .1

19 00 
ٚزجُت انضغظ ػهٗ انزاليٛز ألخز يجًٕػبد يذسعٛخ 

 ٔدسٔط خصٕصٛخ

36900 160113 3.610% 

02 03 
ػاللبد لبئًخ ػهٗ االدزشاو ٔانزؼبٌٔ يغ أٔنٛبء أيٕس ٚمٛى 

 انطالة

36393 16001. 306.1% 

 %.3161 160191 36300 ٚزجُت لجٕل انٓذاٚب 01 01

 396.3 269003 .3690 ئجًبنٙ يذٕس أخاللٛبد يُٓخ انزؼهٛى

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أخبلقيات مينة التعميـ، تراوحت ما النسب المئوية الستجابات المعمميف عمى فقرات مجاؿ  .0

%( وبتقدير 56.93%(، ونسبة مئوية إجمالي قدرىا )53.37%(، و )79.70بيف )
 متوسط بالنسبة إلجمالي المجاؿ، وبالنسبة لػ )ست( فقرات.
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( عمى أعمى نسب مئوية كالتالي: 07( و )00( و )00( و )03حازت العبارات أرقاـ ) .0
%( وتشير في مجمميا إلى ضرورة 72.73%( و )70.07%( و )73.36%( و )79.70)

أف ييتـ المعمـ بمظيره ليميؽ بمكانتو باعتباره معمـ لمطبلب ونموذجًا وقدوة ليـ، واستخداـ 
ممتمكات العمؿ بطريقة سميمة والمحافظة عمى كرامة الوظيفة واالمتناع عف استغبلليا، 

سبؽ يدخؿ في تقويـ أداء المعمـ  والتعاوف مع زمبلئو مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ولعؿ كؿ ما
 السنوي مف قبؿ المديريف والمشرفيف التربوييف.

%( وبمستوى تقدير متوسط 53.37( عمى أقؿ النسب المئوية وىي )03حصمت العبارة رقـ ) .3
وتنص عمى: )يتجنب قبوؿ ىدايا مف أولياء األمور( وىذا مف أخبلقيات مينة التدريس لممعمـ 

دايا مف الطبلب وأولياء األمور، ويدؿ ذلؾ أيضًا عمى الوازع الديني وىو ترفعو عف قبوؿ الي
واألخبلقي لممعمـ، وبالتالي فمدير المدرسة ال يحتاج إلى التأكيد عمى عدـ ممارسة ىذا 

 السموؾ.
 نتائج تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمجاؿ األداء التدريسي. 9-0-3

لحسابية والنسب المئوية لتقديرات المعممين لدرجة ممارسة ( يوضح المتوسطات ا8جدول ريقم )
 المديرين لمعايير األداء التدريسي

 و
 انزشرٛت

 انزُبصنٙ
 انؼجبساد

 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 انُغجخ

 انًئٕٚخ

 %3.690 160221 36.10 ٚمزُغ ثأًْٛخ رخطٛظ انذسٔط 1 .0

 %336.0 160300 .36.3 ذئػذاد انخطخ انٕٛيٛخ نهذسٔط ثشكم جٛ 0 31

 %3.601 160101 36.00 ٚجُٗ خطخ انًُٓج انشٓشٚخ ٔانغُٕٚخ 3 09

00 1 
 -انًٓبسٚخ  -ُٕٚع األْذاف انغهٕكٛخ )انًؼشفٛخ 

 انٕجذاَٛخ(

36391 160121 30691% 

 %30630 1602.1 ..363 اخزٛبس انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ 0 03

 %306.0 161301 36331 بساد ٔارجبْبدرذهٛم انًذزٕٖ ئنٗ يؼبسف ٔيٓ . .0

 %..336 160000 0..36 رمذٚى انخطخ انٕٛيٛخ نإلداسح ثشكم دٔس٘ 3 31

32 . 
رُٕٚغ صٛبغخ األعئهخ انصفٛخ ٔفك انفشٔق 

 انفشدٚخ

36..0 1603.0 30630% 

 %306.0 161.21 360.9 ئػذاد أَشطخ رُبعت رٔ٘ االدزٛبجبد انخبصخ 9 33

 %31600 1610.0 36030 نؼالجٛخ نزٔ٘ انزذصٛم انًُخفضئػذاد انخطظ ا 12 30

ئجًبنٙ اعزجبثبد انًؼهًٍٛ ػهٗ يؼٛبس انزخطٛظ نؼًهٛخ انزؼهٛى 

 ٔانزؼهى

36303 2693.0 316013% 
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 المعيار الثاني: تنفيذ عمميتي التعميم والتعمم
 و

 انزشرٛت

 انزُبصنٙ
 انؼجبساد

 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 انُغجخ

 ٕٚخانًئ

 %3060.0 161930 36.01 ُٚفز أْذاف انخطخ انذساعٛخ انفصهٛخ 1 30

3. 0 
ٚهزضو ثزطجٛك انخطخ انذساعٛخ انفصهٛخ فٙ 

 انٕلذ انًذذد

36.10 160003 3063.0% 

 %3369.1 ..1611 36.93 ُٕٚع فٙ أعبنٛت انزذسٚظ 3 12

 %306901 ..1602 .36.1 ٚشاػٙ انفشٔق انفشدٚخ 1 33

 %306.11 .16009 .36.3 انجذَٙ( -و انؼمبة )انهفظٙ ال ٚغزخذ 0 .3

 %306332 160001 36.31 رٕظٛف انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ثصٕسح فبػهخ . 39

 %306.01 160130 362.31 ٚطشح أعئهخ يثٛشح ألَٕاع يخزهفخ يٍ انزفكٛش 3 10

 %316.12 9..161 .3609 ٚفؼم اعزشارٛجٛبد انزؼهى انُشطخ . .1

 %316300 160120 360.0 م انزؼهًٛٛخ ثصٕسح فؼبنخٕٚظف انٕعبئ 9 13

 %316.01 161.90 360.1 ٚطشح أعئهخ يثٛشح ألَٕاع يخزهفخ يٍ انزفكٛش 12 11

 %316330 160013 360.0 ٚزجُت انٕلٕع فٙ األخطبء انؼهًٛخ 11 10

13 10 
نذّٚ سؤٚخ فٙ ثُبء انًفبْٛى ٔانزؼًًٛبد 

 ٔانؼًهٛبد

360.2 161.21 316001% 

 %2..326 161313 36019 ٚذغٍ انزصشف يغ انطهجخ انًشبغجٍٛ 13 11

19 11 
ٚغهك انًٕلف انزؼهًٛٙ نهذصخ ثبنشكم ٔانٕلذ 

 انًُبعجٍٛ

36030 161039 32630.% 

 %.32601 160021 36003 ٕٚظف أعبنٛت انزؼضٚض انًُبعجخ 10 01

02 1. 
ٕٚجّ انزاليٛز ئنٗ اعزخذاو يصبدس انزؼهى 

 االنكزشَٔٛخ

36029 16010. .96013% 

1. 13 
ٚصًى أَشطخ رؼهًٛٛخ يزُٕػخ رذذد انًْٕٕثٍٛ 

 يٍ انزاليٛز

36100 16130. ..60.0% 

ئجًبنٙ اعزجبثبد انًؼهًٍٛ ػهٗ يؼٛبس رُفٛز ػًهٛزٙ انزؼهٛى 

 ٔانزؼهى

36.30 26900. 306..% 

 المعيار الثالث: استخدام أساليب تقويم فعالة
 و

 انزشرٛت

 انزُبصنٙ
 انؼجبساد

 ٕعظانًز

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 انُغجخ

 انًئٕٚخ

 %306313 161391 363.1 ٚغزخذو أعبنٛت رمٕٚى يزُٕػخ 1 01

03 0 
ُٚبلش َزبئج رمٛٛى انزاليٛز يغ انًؼٍُٛٛ نًزبثؼخ 

 يغزٕٖ رمذيٓى

36310 161..3 316920% 

 %3160.0 9..161 .3630 ٚزبثغ انزذصٛم انذساعٙ نهزاليٛز 3 00

    ٙ أدٔاد انزمٕٚى نهطالةُٕٚع ف 1 2.
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03 0 
ٚشاػٙ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انزاليٛز فٙ ػًهٛخ 

 انزمٕٚى

36321 1601.3 3162.9% 

 %3069.0 160213 36.20 ٚغزخذو يشادم انزمٕٚى انًخزهفخ . .0

0. 3 
ٚمذو رغزٚخ ساجؼخ فٕسٚخ ٔيذذدح رُبعت كم 

 رهًٛز

36093 1601.9 316903% 

 %.326.3 ..1600 36033 انًذسعٛخ فٙ ػًهٛخ انزمٕٚىٚضغ ٔصٌ نهٕاججبد  . 00

09 9 
ٚضغ خطظ ػالجٛخ انضؼبف انزذصٛم ٔفمب  

 نُزبئج االخزجبساد انًذسعٛخ6

36031 160..0 326.33% 

.1 12 
ٚضغ ثشايج رذفٛضٚخ نهطالة انًزفٕلٍٛ رزُبعت 

 يغ دبجبرٓى ٔلذسارٓى

36011 160021 32631.% 

ٗ يؼٛبس اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى ئجًبنٙ اعزجبثبد انًؼهًٍٛ ػه

 فؼبنخ

3600. 269.3. 3161.% 

 %..336 1601.9 36320 ئجًبنٙ اعزجبثبد انًؼهًٍٛ ػهٗ يجبل األداء انزذسٚغٙ

 ( إلى:8تشير النتائج في الجدول السابق ريقم ) 
تحقؽ جميع معايير وعبارات مجاؿ )األداء التدريسي( بدرجة متوسطة ونسبة مئوية  .0

%(؛ حيث جاء معيار التخطيط لعمميتي التعميـ والتعمـ بالمرتبة 53.993إجمالي )
%(، تبله معيار تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ الصؼ 53.733األولى بنسبة مئوية )

% بالمرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة معيار استخداـ أساليب 50.77بنسبة مئوية 
 %(50.07تقويـ فعالة بنسبة مئوية )

المعيار األوؿ الخاص بتخطيط عمميتي التعميـ والتعمـ أف أعمى ثبلث فقرات نبلحظ في  .0
 في ىذا المعيار كانت:

 ( بنسبة 07العبارة )( ذات الترتيب )األوؿ( والتي نصت: )يقتنع بأىمية تخطيط الدروس
%( وىي تقترب مف التقدير المرتفع، مما يدؿ عمى اقتناع المعمميف 57.67مئوية )

( 33وأنو يحظى باىتماـ مف جانب المديريف، كما جاءت العبارة )بأىمية التخطيط 
ذات الترتيب )الثاني( والتي نصت: )إعداد الخطة اليومية لمدروس بشكؿ جيد( بنسبة 

( ذات الترتيب )الرابع( والتي نصت: )يبنى خطة 07%(، والعبارة )55.77مئوية )
حظ أف ىاتاف العبارتاف جاءتا %( ونبل59.70المنيج الشيرية والسنوية( بنسبة مئوية )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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بنسب مئوية متقاربة. وتشير العبارات الثبلث في مجمميا بضرورة التخطيط لمتدريس 
باعتباره مف الميارات األساسية لممعمـ التي ينبغي عمى المعمـ إجادتيا، فبل يقبؿ مدير 

آة مف مدرسة مف معمـ إعداد الدروس بدوف تخطيط، فاإلعداد اليومي لمدروس يمثؿ المر 
( بأقؿ نسبة مئوية. 30(، )33خبلليا يتابع المدير معمميو. كما جاءت العبارتاف )

( ذات الترتيب )التاسع( والتي تنص: )إعداد أنشطة تناسب ذوي 33فالعبارة رقـ )
%( وىي نسبة متوسطة وتعزو الباحثة 50.97االحتياجات الخاصة(، بنسبة مئوية )
لخاصة في المدارس بالنسبة لمعدد الكمي لطبلب ذلؾ لقمة عدد طبلب ذوي الحاجات ا

( ذات الترتيب )العاشر( والتي نصت عمى: )إعداد الخطط 30المدارس. أما العبارة )
%( وىي نسبة 50.70العبلجية لذوي التحصيؿ المنخفض( وحيث جاءت نسبة مئوية )

ؿ متوسطة، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى عدـ انشغاؿ المعمميف بالطمبة ذوي التحصي
المنخفض والتركيز عمى الطمبة متوسطي ومرتفعي الذكاء، وقمة مف المعمميف ىـ الذيف 

 ينشغموف بالطمبة منخفضي الذكاء ويعدوف ليـ خطط عبلجية.
بالنسبة لممعيار الثاني: تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ نبلحظ أف أعمى فقرتاف في ىذا  .3

%(، 57.770ب مئوية )(، بنس37(، )33المعيار كانت: العبارتاف رقـ )
( ذات الترتيب 37( ذات الترتيب )األوؿ(، )33%(، وتشير العباراتاف )57.397)

)الثاني( إلى أىمية تنفيذ الخطة الدراسية الفصمية، وااللتزاـ بتطبيقيا في الوقت المحدد 
وىذا يرجع كما ذكرنا في معيار التخطيط لعمميتي التعميـ والتعمـ حيث أشارت العبارتاف 

عداد الخطة اليومية 06(، )07) ( أيضا إلى االمتناع بأىمية تخطيط الدروس، وا 
لمدروس بشكؿ جيد، وتعزى الباحثة ذلؾ إلى أىمية التخطيط لمتدريس باعتباره مف أىـ 
واجبات المعمـ، وال يعفى منو أي معمـ، ألف عدـ التخطيط يعني التسيب وعدـ االلتزاـ، 

( عمى نسبة 35(، )36كما حصمت العبارتاف رقـ )وىو أمر غير مقبوؿ مف المعمـ. 
( والتي تنص عمى: )يوجو 09( ذات الترتيب )36مئوية منخفضة. فالعبارة رقـ )
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التبلميذ إلى استخداـ مصادر التعمـ االلكترونية( وقد حصمت ىذه العبارة عمى نسبة 
لمعمميف %( وترجع ىذه النسبة المنخفضة إلى القصور الشديد في استخداـ ا96.003)

لتكنولوجيا التعميـ في التدريس، فما زالت الطرؽ القديمة ىي المسيطرة أما العبارة رقـ 
( والتي تنص عمى )يصمـ أنشطة تعميمية متنوعة 05( ذات الترتيب األخير رقـ )36)

%( وترجع 97.790تحدد الموىوبيف مف التبلميذ( فقد حصمت عمى أقؿ نسبة مئوية )
إلى عدـ اىتماـ المعمميف بالموىوبيف وعدـ استخداـ األنشطة ىذه النسبة المنخفضة 

 التعميمية المتنوعة التي تحددىـ وتحفزىـ.
(، 73(، )73بالنسبة لممعيار الثالث: استخداـ أساليب تقويـ فعالة نبلحظ أف العبارات ) .3

( وترتيبيـ )األوؿ(، )الثاني(، )الثالث( حصمت عمى أعمى تقدير بنسب مئوية 70)
%( وتشير العبارات إلى 53.770%(، )53.620%(، )57.503ة كالتالي )متقارب

استخداـ أساليب تقويـ متنوعة، يناقش المعمـ نتائج تقييـ التبلميذ مع المعنييف لمتابعة 
مستوى تقدميـ، ويتابع التحصيؿ الدراسي، وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف مف 

سب نجاحيـ ألنيا مقياس عمى نجاح مسئوليات مدير المدرسة متابعة الطبلب ون
 المدرسة وكفاءة المعمـ.

( ذات الترتيب )التاسع(، )العاشر( عمى أقؿ نسبة مئوية 92(، )76كما حصمت العبارتاف )
%( وتشير العبارتاف إلى وضع خطط عبلجية لضعاؼ التحصيؿ %52.337(، )52.955)

لمطبلب المتفوقيف، تتناسب مع حاجاتيـ  وفقًا لنتائج االختبارات المدرسية، ووضع برامج تحفيزية
وقدراتيـ، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى افتقار المعمميف إلى وضع خطط عبلجية لضعاؼ 
التحصيؿ، وأيضًا افتقارىـ لوضع برامج تحفيزية لمطبلب المتفوقيف، وكذلؾ يعاني المديريف أيضًا 

 ـ لممعمميف في ىذا المجاؿ ضعيفة.مف افتقار في ىذا الجانب وبالتالي مما يجعؿ متابعتي
نتائج سؤاؿ البحث الرابع المتعمقة بالفروؽ في تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديري  

 المدارس لمجاالت المساءلة باختبلؼ المتغيرات الشخصية والوظيفية.
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لمتغير أواًل: اختبلؼ تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديري المدارس لمجاالت المساءلة وفقًا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )النوع االجتماعي(، يوضحو الجدوؿ اآلتي:                                                                                       

( لدراسة داللة الفروق بين المعممين بالنسبة إلجمالي مجاالت T-test(: اختبار )9جدول )
 المساءلة ومحاورىا باختالف متغير )النوع االجتماعي(

 انؼذد انذبنخ انًجبالد
 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ )د(

 انًذغٕثخ

 يزٕعظ

 انذالنخ

 نٕظٛفٙاالَضجبط ا

 غٛش دانخ 1690 2601 1623 331 ركش

   2601 1613 022 أَثٗ

 األداء انزذسٚغٙ
 غٛش دانخ .161 .261 1621 331 ركش

   .261 1623 022 أَثٗ

 أخاللٛبد يُٓخ انزؼهٛى
 غٛش دانخ 1610 2610 .162 331 ركش

   2619 3699 022 أَثٗ

 فمشاد االعزجبَخ ككم

 غٛش دانخ 2603 .263 1610 331 ركش

   2610 .162 022 أَثٗ

= 2.27( عند مستوى )0.92( عند قيمة جدولية )067( درجات الحرية )α= 2.20*عند مستوى )
α( درجات الحرية )( يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( 0.67( عند قيمة جدولية )067

مما يدؿ عمى عدـ وجود  المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية في جميع محاور مجاالت المساءلة،
فروؽ دالة إحصائيًا بيف المعمميف والمعممات في مستوى تقديراتيـ لدرجة ممارسة المديريف لمجاالت 

 المساءلة، ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى:
عدالة المديريف في مساءلة المعمميف والمعممات؛ فالجميع يطبؽ عميو القوانيف والتعميمات دوف تمييز 

جراءات التي يتبعيا المديروف واضحة ومحددة ككؿ، وىذا ما يدركو المعمميف بيف ذكر وأنثى واإل
 والمعممات.

ثانيا: اختبلؼ تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديري المدارس لمجاالت المساءلة وفقًا لمتغير 
 )المؤىؿ العممي(، كما يوضحو الجدوؿ اآلتي: 
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لفروق بين المعممين بالنسبة إلجمالي مجاالت ( لدراسة داللة اT-test(: اختبار )11جدول ريقم )
 المساءلة ومحاورىا باختالف متغير )المؤىل العممي(.

يجبالد 

 انًغبءنخ

لًٛخ )د(  انًإْــــم انؼهًــــٙ

 انًذغٕثخ

 يزٕعظ

 انذالنخ

   112دساعبد ػهٛب ٌ=  391ثكبنٕسٕٚط ٌ =  

   ع و ع و 

االَضجبط 

 انٕظٛفٙ
 غٛش دانخ .263 2619 1612 2603 1613

 غٛش دانخ 1611 2613 3693 2613 1623 األداء انزذسٚغٙ

أخاللٛبد يُٓخ 

 انزؼهٛى
 غٛش دانخ 1611 2619 1612 .263 .161

انذسجخ انكهٛخ 

نًجبالد 

 انًزغبءنخ

 غٛش دانخ .260 2613 .162 2633 1611

د قيمة ( عن067( ودرجات الحرية )α= 2.20تبدأ حدود الداللة االحصائية عند مستوى )
 (0.92جدولية )

( عند 067( ودرجات الحرية )α=  2.27تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى ) -
 (0.67قيمة جدولية )

( السابؽ أف قيـ )ت( المحسوبة في المجاالت الثبلثة لممساءلة 02ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
واالستبانة ككؿ ىي عمى الترتيب، )االنضباط الوظيفي، األداء التدريسي، أخبلقيات مينة التعميـ(، 

( عند 0.67( وىي أصغر مف قيمة )ت( الجدولية والتي تساوي )0.79، 0.00، 0.00، 2.39)
(. وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات α= 2.7( ومستوى داللة إحصائية )0.67درجة حرية )

ري المدارس الثانوية ( لتقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديα≤2.27داللة إحصائية عند مستوى )
لمجاالت المساءلة وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي )بكالوريوس، دراسات عميا(. وتعزو الباحثة ذلؾ 
تساوي مؤىبلت المعمميف سواء بكالوريوس أو دراسات عميا في تحديد درجة تطبيؽ مجاالت 

، ألف تمؾ المفاىيـ المساءلة، فتحديد درجة تطبيؽ مجاالت المساءلة ال يحتاج لمؤىؿ عممي مرتفع
 واضحة ومحددة لمجميع وال تحتاج إلى تخصص دقيقة لتحديد درجة تطبيقيا.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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(، 0223(، و )مسيوف الزغبي، 0222وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات: )لبنى الدريني،  
 (.0223(، وتختمؼ عف نتائج دراسات: )عالية أخوارشيدة، 0207)ونورة الشيراني، 
تالي يوضح اختبلؼ تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ثالثا: الجدوؿ ال

 لمجاالت المساءلة وفقًا لمتغير )المسمى الوظيفي(.
( يوضح تحميل التباين لدراسة داللة الفروق بين المعممين بالنسبة إلجمالي 11جدول ريقم ) 

 مجاالت المساءلة، ومحاورىا باختالف متغير المسمى الوظيفي
يجبالد 

 انًغبءنخ
 انًصذس

 يجًٕع

 انًشثؼبد

 دسجبد

 انذشٚخ

 يزٕعظ

 انًشثؼبد

لًٛخ 

 ف

 لًٛخ

 انذالنخ

 يغزٕٖ

 انذالنخ

االَضجبط 

 انٕظٛفٙ

 1.16220 0 13916000 ثٍٛ انًجًٕػبد
0621

. 
262.. 

غٛش 

 دانخ
 .03610 3.1 ..16..3. داخم انًجًٕػبد

  ..3 00.0601. انًجًٕع

األداء 

 انزذسٚغٙ

 13.6103 0 1111.600 ثٍٛ انًجًٕػبد
161.

0 
26020 

غٛش 

 دانخ
 .3620. 3.1 00030061 داخم انًجًٕػبد

  ..3 0.31.063 انًجًٕع

أخاللٛبد 

 يُٓخ انزؼهٛى

 12363.1 0 91.6330 داخم انًجًٕػبد
16.9

1 
26130 

غٛش 

 دانخ
 36111. 3.1 .1230.60 ثٍٛ انًجًٕػبد

  ..3 11313690 انًجًٕع

ئجًبنٙ 

يجبالد 

 انًغبءنخ

 0216.11 0 313.3601 ثٍٛ انًجًٕػبد
1639

0 
26111 

غٛش 

 دانخ
 1236330 3.1 101200.63 داخم انًجًٕػبد

  ..3 .1321.1.6 انًجًٕع

، وعند 2.26( = 1.15( عند مستوى داللة )368.5يقيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 3.11( = 1.11مستوى داللة )

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
( بالنسبة لمجاالت 2.27*أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى داللة )

المساءلة، أي أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف 
في، مما يعني أف المعمميف رغـ اختبلؼ المسمى لمجاالت المساءلة تعزى إلى متغير المستوى الوظي

الوظيفي )معمـ مساعد، معمـ، معمـ أوؿ، معمـ أوؿ )أ(، معمـ خبير، كبير معمميف( يروف أف مديري 
المدارس يطبقوف المساءلة بطريقة واحدة مع جميع المعمميف وال يميزوف بيف شخص وآخر، مما 

مساءلة عف أداء عممو. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج يعني أف سنوات الخبرة ال تعفى المعمـ مف ال
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(، وتختمؼ مع نتائج دراسات 0203(، و )سعد الغامدي، 0223دراسات كبل مف )ميسوف الزغبي، 
 كبل مف:

 (.0223)عالية أخوراشيدة، 
*نتائج السؤاؿ الخامس المتعمؽ بالكشؼ عف وجود معوقات تواجو المديريف في ترسيخ المساءلة 

 لدى المعمميف بمدارس الثانوي العاـ بمحافظة المنوفية مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ.التربوية 
( يوضح المعويقات التي تواجو المديرين في ترسيخ المسائمة التربوية لدى المعممين 12جدول )

 بمدارس التعميم الثانوي العام بمحافظة المنوفية من وجية نظر المعممين أنفسيم.
 سرجخ

 انؼجبسح

 سرجخ

 انؼجبسح
 انؼجبساد

 انًزٕعظ

 انذغبثٙ

 االَذشاف

 انًؼٛبس٘

 انُغجخ

 انًئٕٚخ

0 1 
ػذو ٔجٕد يؼبٚٛش يذذدح ٚزى فٙ ضٕئٓب لٛبط االَجبص 

 ٔاألداء انًُٓٙ نهًؼهًٍٛ
163. 162.2 ..619% 

. 0 
ػذو ٔجٕد ثشايج رذسٚجٛخ فٙ يفبْٛى انًغبءنخ انزشثٕٚخ 

 ٔأًْٛزٓب فٙ انًُظٕيخ انزؼهًٛٛخ
1600 1629. .061% 

1 3 
اَشغبل انًذٚش ثبألػًبل انًكزجٛخ ٔلهخ رٕاصهٓى يغ 

 انًؼهًٍٛ ثبنًذسعخ
1613 1613 .0611% 

0 1 
انجٛشٔلشاطٛخ ٔضؼف آنٛبد انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى يٍ لجم 

 ئداسح انًذسعخ
1629 06.3 .16.9% 

3 0 
لهخ خجشح انًذٚشٍٚ ثبنًغبءنخ انزشثٕٚخ ٔفبػهٛزٓب فٙ 

 ٍ انًُٓٙرذغٍٛ أداء انًؼهًٛ
1620 161. .26.1% 

 %.3.6 .2639 3613 رًٓٛش انًؼهًٍٛ فٙ ارخبر انمشاساد انًذسعٛخ . 1

12 3 
اػزمبد انًذٚش ثأٌ انًغبءنخ رضٚذ يٍ دسجخ انمهك ٔانزٕرش 

 انُفغٙ نذٖ انًؼهًٍٛ
363. 26.90 3.61% 

3 . 
ػذو جذٖٔ انًغبءنخ انزشثٕٚخ نذٖ انًؼهًٍٛ ٚكٌٕ 

 رُفز انمشاساد انًزخزح ال
3611 26930 .960% 

. 9 
غٛبة انؼذانخ ٔانشفبفٛخ نذٖ انًذٚشٍٚ فٙ رمٛٛى أداء 

 انًؼهًٍٛ
0600 16101 026.% 

 %.1.6 .161 0611 ضؼف انثمخ نذٖ انًذٚش فٙ لذساد انًؼهًٍٛ ٔايكبَٛبرٓى 12 9

لمساءلة مف الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف متوسطات محور المعوقات التي تواجو المديريف في ترسيخ ا
التربوية لدى المعمميف بالمدرسة الثانوية بمحافظة المنوفية مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ تراوحت 

%(، أي بيف )مرتفع( و )منخفض(، 37.9%( و )79.36( بنسبة مئوية )0.33( و )3.39بيف )
د معايير ( والتي نصت عمى: "عدـ وجو 7وباستعراض أعمى فقرات ىذا المحور، نجد أف الفقرة رقـ )

محددة يتـ في ضوئيا قياس االنجاز واألداء الميني لممعمميف" قد حصمت عمى المرتبة األولى 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( بدرجة مرتفعة، وتعزى ىذه النتيجة إلى عدـ 0.272(، وانحراؼ معياري )3.39بمتوسط حسابي )
ني لممعمميف اقتناع المعمميف بضرورة وجود معايير محددة يتـ في ضوئيا قياس اإلنجاز واألداء المي
( بالمرتبة 9طالما يتقاضوف مرتباتيـ الشيرية وال ينظر إلى ىذه المعايير. كما جاءت العبارة رقـ )

الثانية والتي تنص عمى: "عدـ وجود برامج تدريبية في مفاىيـ المساءلة التربوية وأىميتيا في 
( ونسبة 0.267ري )(، وانحراؼ معيا3.07المنظومة التعميمية، وقد حصمت عمى متوسط حسابي )

%( أي بتقدير مرتفع أيضًا، وتعزى ىذه النتيجة إلى ضعؼ وعي المديريف بأىمية 77.3مئوية )
الدورات التدريبية حوؿ المساءلة التربوية، عمى الرغـ مف أىميتيا في مساعدة المعمميف عمى تحسيف 

 أدائيـ التدريسي.
عدالة والشفافية لدى المديريف في ( والتي نصت عمى: "غياب ال7وقد حصمت الفقرة رقـ ) 

( 0.003(، وانحراؼ معياري )0.70تقييـ أداء المعمميف" في المرتبة قبؿ األخيرة بمتوسط حسابي )
 ( والتي تنص عمى:6%( أي بتقدير منخفض، تمييا الفقرة رقـ )72.9وبنسبة مئوية )

مرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "ضعؼ الثقة لدى المدير في قدرات المعمميف وامكانياتيـ" وىي في ال
%( وكمتاىما تمارس مف قبؿ المدير 37.9(، ونسبة مئوية )0.39(، وانحراؼ معياري )0.33)

بدرجة منخفضة، وترجع ىذه النتيجة إلى أف المعمميف ال يروف أف غياب العدالة والشفافية لدى 
المعوقات التي تواجو تعزيز  المديريف في تقييـ أدائيـ، وضعؼ الثقة لدى المديريف في قدراتيـ مف

 المساءلة التربوية في مدارسيـ مف وجية نظرىـ.
 ممخص نتائج الدراسة الميدانية:

النسب المئوية لتقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمجاالت المساءلة تراوحت قيمتيا  .0
%( بتقدير )متوسط(؛ حيث جاء مجاؿ أخبلقيات مينة 53.77 -% 56.93ما بيف )

%(، تبله في المرتبة الثانية االنضباط 56.93تعميـ في المرتبة األولى بنسبة مئوية )ال
%(، وجاء في المرتبة األخيرة مجاؿ األداء التدريسي بنسبة 56.07الوظيفي بنسبة مئوية )

%(، كما جاء التقدير الكمي لمجاالت المساءلة بتقدير )متوسط( وبقيمة 53.77مئوية )
 ئوية.%( لمنسبة الم53.99)
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حازت )ثماف( عبارات عمى مستوى تقدير )مرتفع( موزعيف عمى مجاليف مف مجاالت  .0
المساءلة كما يمي: )أربع( عبارات لمجاؿ االنضباط الوظيفي، و )أربع( عبارات لمجاؿ 

 أخبلقيات مينة التعميـ.
%( 79.70تراوحت النسب المئوية لمعبارات الحاصمة عمى مستوى تقدير مرتفع ما بيف ) .3

(: )يمتـز بقواعد المظير الميني البلئؽ(، والمنتميف لمجاؿ أخبلقيات مينة 03عبارة رقـ )لم
(: )يحافظ عمى بدايات الحصص ونيايتيا(، 3%( لمعبارة رقـ )72.57التعميـ، و )

 والمنتمية لمجاؿ االنضباط الوظيفي.
%( 56.75ف )تراوحت النسب المئوية لمعبارات الحاصمة عمى مستوى تقدير )متوسط( ما بي .3

(: )يمتنع مف الغياب عف العمؿ بدوف عذر(، والمنتمية لمجاؿ االنضباط 9لمعبارة رقـ )
(: )يتجنب قبوؿ اليدايا(، والمنتمية لمجاؿ 03%( لمعبارة رقـ )53.37الوظيفي، و )

 . أخبلقيات مينة التعميـ
 

ة مئوية إجمالية حقؽ جميع معايير وعبارات مجاؿ )األداء التدريسي( بدرجة متوسطة ونسبت .7
%(؛ حيث جاء معيار التخطيط لعمميتي التعميـ والتعمـ في المرتبة األولى بنسبة 53.993)

%(، تبله معيار تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ في المرتبة الثانية بنسبة 53.733مئوية )
%(، وفي المرتبة الثالثة معيار أساليب تقويـ فعالة بنسبة مئوية 50.77مئوية )

(50.993.)% 
متغيرات: النوع االجتماعي والمؤىؿ العممي والمسمى الوظيفي غير مؤثرة في تحديد درجة  .9

تطبيؽ مجاالت المساءلة التربوية لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ في محافظة 
 المنوفية مف وجية نظر المعمميف.

في ترسيخ المساءلة التربوية  بالنسبة لمسؤاؿ الخامس المتعمؽ بالمعوقات التي تواجو المديريف .5
لدى المعمميف توصؿ البحث إلى أف متوسطات محور المعوقات التي تواجو المديريف في 
ترسيخ المساءلة التربوية لدى المعمميف في مدارس الثانوي العاـ بمحافظة المنوفية مف 

 (، أي بيف )مرتفع( و0.33( و )3.39وجية نظر المعمميف أنفسيـ تراوحت ما بيف )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( "عدـ وجود معايير محددة يتـ في ضوئيا 7)منخفض(، وكانت أعمى فقراتو: الفقرة رقـ )
 (".9قياس االنجاز واألداء الميني لممعمميف "يمييا الفقرة رقـ )

عدـ وجود برامج تدريبية في مفاىيـ المساءلة التربوية وأىميتيا في المنظومة التعميمية"، وكانت الفقرة 
ة لدى المدير في قدرات المعمميف وامكانياتيـ" أقؿ فقرة حصمت عمى الترتيب (: "ضعؼ الثق6رقـ )

 األخير )العاشر( وبتقدير )منخفض(.
 توصيات البحث:

 استنادًا إلى النتائج السابقة الذكر أوصى البحث باآلتي: 
دراسة األسباب التي تجعؿ المعمموف والمعممات يروف في درجة ممارسة مديري المدارس  .0

 المساءلة )متوسط( األداء أو ليس في مستوى توقعاتيـ. لمجاالت
التزاـ مديري المدارس في ترسيخ قيـ المساءلة التربوية لتصبح سموكًا معتادًا لدى جميع  .0

 المعمميف.
 نشر ثقافة المساءلة في جميع المستويات التعميمية. .3
كة الجماعية في اتخاذ تعزيز العبلقة اإلنسانية بيف اإلدارة والمعمميف، وتطبيؽ مبدأ المشار  .3

 القرارات المدرسية.
مراعاة العدالة في محاسبة المعمميف، وذلؾ عف طريؽ إيجاد أدوات واضحة يمكف مف خبلليا  .7

 الحكـ عمى أدائيـ بموضوعية.
عمؿ دورات تدريبية ولقاءات لمقائميف عمى عممية المساءلة مما يؤدي إلى تفعيؿ ىذا الجانب  .9

 ي عمى أداء المديريف.وانعكاس آثاره بشكؿ إيجاب
 تطبيؽ مبادئ النزاىة والعدالة والشفافية عند المساءلة لممعمميف. .5
ضرورة ربط العقوبة مع التطبيؽ، فبدوف العقوبة ال يمكف إنجاح نظاـ المساءلة، ومف  .7

الضروري أيضا ترسيخ مبدأ الثواب عف طريؽ إيجاد حوافز مادية أو معنوية أو وظيفية 
 ، مشاركة المعمميف الفاعمة في تحديد احتياجاتيـ.لممتميزيف في أدائيـ
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إصدار نشرات تعريفية بشكؿ دوري ألحدث آليات المساءلة التربوية لممعمميف، مشاركة  .6
 المعمميف في صنع القرار تخطيطًا وتنفيذًا يعطي المزيد مف التحسف في أدائيـ.

لمجاالت مساءلة  تصميـ أدوات لتقويـ أنشطة مديري المدارس، فيما يتعمؽ بتطبيقيـ .02
شراكيـ في تصميميا، والبد مف تحديث ىذه األدوات أيضًا مف وقت آلخر.  المعمميف وا 

 تدريب مديري المدارس عمى كيفية معالجة نواحي الضعؼ والقصور في أداء المعمميف. .00
 دعـ ومساندة وزارة التربية والتعميـ لتطبيؽ المساءلة في المدارس. .00

 مراجع البحث: 
 (: جيود مصر لمنيوض الشامؿ بمنظومة التعميـ متاح عمى0206شوقي، طارؽ ) .0

http://www.elbalad.news/3234194 
(: تطوير التعميـ )آفاؽ اإلصبلح والتطوير(، 0223عبد القادر، مراد، وشخيبي، عمى السيد ) .0

المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر لمركز تطوير التعميـ قبؿ الجامعي، جامعة عيف 
 .007 -007ديسمبر، ص ص  06-07رة، شمس، القاى

(: التقييـ والمساءلة كمدخؿ في إدارة النظـ التربوية، 0220الطويؿ، ىاني عبد الرحمف ) .3
 .56، عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، ص 0ط

األردف:  –(: المساءلة والفاعمية في اإلدارة التربوية، عماف 0229أخوارشيدة، عالية خمؼ ) .3
 .37دار الحامد، ص

(: وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد 0200لييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد )ا .7
لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساسي، اإلصدار الثالث، القاىرة، قطاع 

 .75-79الكتب، ص ص 
 0232 -0203(: الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي، 0203وزارة التربية والتعميـ ) .9

لتعميـ المشروع القومي لمصر معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ، القاىرة، قطاع 
 .67-63الكتب، ص 

بشأف اعتماد  0209مايو  30( بتاريخ 093(: قرار وزاري رقـ )0209وزارة التربية والتعميـ ) .5
 .027-020بطاقات وصؼ أعضاء ىيئة التعميـ، القاىرة، قطاع الكتب، ص ص 
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(: المساءلة التعميمية في مصر بيف أشكاؿ التنظير وممارسات 0223جدي )الميدي، م .7
(، 77التطبيؽ في ضوء خبرات بعض الدوؿ، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد )

 .060ص
(: اتجاىات مديري المدارس االبتدائية في منطقة حائؿ نحو واقع 0227آؿ الحارث، يحيي ) .6

التربوية بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كمية  ممارسة المساءلة في اإلدارة
 .5الدراسات العميا، الجامعة األردنية، عماف، ص

(: درجة تقبؿ مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لممساءلة 0227العجمي، سرور ) .02
 .03التربوية وعبلقتيا بدرجة تطبيقيـ ليا، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة: األردف، ص

(.دور الشفافية اإلدارية والمساءلة في مكافحة ظواىر 0207حسيف، محمد عبد البديع آدـ) .00
الفساد اإلداري بالمؤسسات التعميمية بمحافظة سوىاج ،رسالة ماجستير ،جامعة سوىاج، 

 07كمية التربية،ص 
12. Martin, R. (2000): Accountability in education what can we learn 

from history available at (http://www. path of learning. net / 
archives/ accountability. Html.) 

13. National center for research in vocational/ education (NCRVE) "The 
nature of accountability in education". File. // A: NCRVE/ MDS- 
291%20%202%. 

14. Quad, Mc., A and Murfy, Mc. (1997). Opportunities to learn: 
Accountability in education British Columbia. British Columbia 
teachers' federation from http://www. bctf.ca /publication/briefs/org. 
national/ center for research file: //A: NRVE/ MDS-291% 20% 
202. 
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15. Herson, MCP (1996): Educative accountability policy research: 
Methodology and epistemology. Educational administration. 
Quarterly. Vol: 32, No (1), pp: 80- 84. 

16. Adams, C. A. & Mc Nicholas, p. (2007). Making a difference: 
sustainability reporting. Accountability. And organizational change. 
Accounting Auditing & accountability. Journal. Vol: 20. Iss: 3, pp: 
228-235. 

(: المساءلة في األردف، محاولة لتطوير نظاـ المساءلة في 0665الكيبلني، عبد اهلل زايد ) .05
النظاـ التربوي في األردف. ورقة مقدمة لممؤتمر التربوي األوؿ لمجمعية التربوية األردنية. 

 .075 -070األردف، ص ص  - عماف
(، القاىرة، مكتبة الشروؽ الدولية، 3(: المعجـ الوسيط، ط )0223مجمع المغة العربية ) .07

 .300ص
19. Baalbaki, M. & Baalbaki, R. (2002). Al- Mowarid Al- Waseet. 7th 

edition Beirut: Dar Elllm lil Malayen, P:17. 
المدارس الثانوية نحو المساءلة في محافظة (: اتجاىات مديري 0222الدريني، لبنى ) .02

 .7العاصمة. رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عماف، ص
21. Lashway, Larry. (2001). Leadership for Accountability from (Eric. 

Uoregon. Edu/ publications/ round up/ spring- 2001/.html. 
Retrieved 15/12/2012. 

(: إدارة التجديد واإلصبلح التربوي، عماف، األردف: دار عالـ الثقافة 0225الخوالدة، عايد ) .00
 .32لمنشر والتوزيع، ص

23. Lashway, Lorry. (2001). Leadership for accountability, Ibid. p.66 
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(: اتجاىات مديري المدارس االبتدائية في منطقة 0227آؿ الحارث، يحيى صالح عرماف ) .03
ساءلة في اإلدارة التربوية بالمممكة العربية السعودية، رسالة حائؿ نحو واقع ممارسة الم

 .95ماجستير، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العميا، ص
25. Hammond, L. D. & Hill, p. T. (2015). Accountability and the fedral 

role: A third way on ESEA. Washington: Standford center for 
opportunity policy in education of center on reinventing public 
education from (http://files. Eric.Ed.Gov/fultext/ED556 473.pdf 

(: درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعميـ لممساءلة 0207المالكي، جابر ىبلؿ ) .09
ة، رسالة التربوية مف وجية نظر مديري مدارس المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرم

 .30ماجستير، جامعة أـ القرى، كمية التربية، ص
(: المساءلة التعميمية في مصر بيف اشكاليات التنظير وممارسات 0223الميدي، مجدي ) .05

التطبيؽ في ضوء خبرات بعض الدوؿ، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، كمية التربية، 
 .37-03(، الجزء األوؿ، مايو، ص ص 77العدد )

سموؾ األفراد والجماعات  -(: اإلدارة التربوية والسموؾ المنظمي 0229ويؿ، ىاني )الط .07
 .07األردف: دار وائؿ لمنشر، ص -في النظـ، عماف 

األردف: دار الشروؽ  -(: قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية، عماف 0229بطاح، أحمد ) .06
 .079، ص0لمنشر والتوزيع، ط

 .079رة في اإلدارة التربوية، المرجع السابؽ، ص (: قضايا معاص0229بطاح، أحمد ) .32
(: المساءلة والفاعمية في اإلدارة التربوية، مرجع سابؽ، 0229أخوارشيدة، عالية خمؼ ) .30

 .029ص 
، تركيا، اسطنبوؿ، المكتبة اإلسبلمية، 0(: المعجـ الوسيط، ط0650مجمع المغة العربية ) .30

 .773ص
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نضباط، مقاؿ حوؿ االنضباط اإلداري متاح (: قواعد وأسس اال0200حسني، إبراىيـ ) .33
 عمى:

http://necp.pa/school.net/news.php?action in 7/8/2019 
األردف: دار صفاء لمنشر  -(: القيادة التربوية مفاىيـ وآفاؽ عماف 0200السعود، راتب ) .33

 .057 -053والتوزيع، ص ص 
ايير ضماف الجودة واالعتماد (: وثيقة مع0200الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ) .37

لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساسي، اإلصدار الثالث، القاىرة، قطاع 
 .75 -79الكتب، ص ص 

(: وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد 0200الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ) .39
 .77ي، المرجع السابؽ، ص لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساس

(: وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد 0200الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ) .35
 -52لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساسي، المرجع السابؽ، ص ص 

57. 
العتماد (: وثيقة معايير ضماف الجودة وا0200الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ) .37

 .003لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساسي، المرجع السابؽ، ص 
(: خصائص المعمـ المصري وأدواره، اإلشراؼ عميو وتدريبو، القاىرة، 0220راشد، عمى ) .36

 .000دار الفكر العربي، ص
 (: دور المعمـ كأحد عناصر المنظومة التعميمية في ضوء0220شعمة، الجميؿ محمد ) .32

القاىرة، الييئة  -تقرير المجنة الدولية لمتربية لمقرف الحادي والعشريف )رؤية مستقبمية( 
 .77-52(، سبتمبر، ص ص 76(، عدد )07المصرية العامة لمكتاب، مجمد )

(: تصميـ أنموذج مساءلة األداء في النظاـ 0205الراسبي، زىرة بنت ناصر بف محمد ) .30
 .020لمنشر، ص ، األردف، دار الخميج0التربوي، ط
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(: وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد 0200الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ) .30
 – 37لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساسي، المرجع السابؽ، ص ص 

36. 
(: وثيقة معايير ضماف الجودة واالعتماد 0200الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ) .33

 -52مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وثيقة التعميـ األساسي، المرجع السابؽ، ص ص ل
57. 

44. New man, F. M., King, M. B. & Rigdon, M. (2000). Accountability 
and school performance: Implications from restructuring of schools, 
Madison, WI, ERIC Number: ED412631, P: 68from (http://files-
eric.ed.gov/ fulltext/ Ed 412631/ pdf. 

45. Hanushek, E. A. & Raymond, M.E. (2006). School accountability 
and student performance. Fedral reserve Bank of st. Louis 
Regional Economic development. Vol. 2. No: 1, pp: 51-55. 

46. Billger, S. M. (Mar, 2007). Principles as Agents? Investigating 
accountability in the compensation and performance of school 
principles. For schungs institute Zur Zukunft der Arbeit Institute for 
the study of labor. Paper No: 2662, 35 pages, http://d- nb.info/ 
98828393X/34 

47. Lawanda, E. (2009): The use of accountability by supervisors at 
school in Alabama state Degree of Doctor of education. Auburan 
University Alabama: Graduate faculty from 
(http://etd.auburn.edu/handle/ 10415/ 1715.) 
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48. Ataphia, D. (2011). An assessment of accountability among 
teachers in secondary school in Delta state. African journal of social 
sciences. No (1). Pp: 115- 125. 

49. Ellison, S., (2012): Intelligent accountability: Re- Thinking the 
concept of accountability in the popular discourse of education 
policy, journal of thought, Vol (47), Issue (2), page: 10-41. 

50. Knapp, M. S & Feldman, S. B. (2012): Manging the intersection of 
internal and external accountability: challenge for urban school 
leadership in the United States, journal of educational 
administration. Vol (50), Iss: 5. Pp: 666-670. 

(: درجة تقبؿ معممي المدارس الثانوية بمحافظات غزة 0209الدرىار، أنيسة حسف سيد ) .70
لممساءلة التربوية وعبلقتيا بمستوى األداء الوظيفي، لدييـ، رسالة ماجستير، الجامعة 

 اإلسبلمية، غزة.
بمدارس وكالة (: دور المساءلة في تحسيف أداء المعمميف 0203سبلمة، جياد حسف ) .70

 -الغوث بغزة مف وجية نظر المديريف وسبؿ تطويره. رسالة ماجستير، جامعة األزىر 
 غزة.

(: متطمبات تطبيؽ المساءلة 0209عيساف، صالحة عبد اهلل، والخروصي، شيخة سعيد ) .73
اإلدارية عمى المدارس الحكومية في سمطنة عماف مف وجية نظر مف يرييا. مجمة العمـو 

-35(، ص ص 0(، العدد )05لنفسية، جامعة البحريف، كمية التربية، المجمد )التربوية وا
36. 

(: واقع تطبيؽ المساءلة التربوية والجودة الشاممة والعبلقة 0200حويؿ، إيماف مصطفى ) .73
بينيما في مدارس الغوث الدولية في الضفة الغربية مف وجية نظر المديريف فييا. رسالة 

 ة النجاح الوطنية، كمية الدراسات العميا، ص صماجستير غير منشورة، جامع
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(: واقع المساءلة التربوية في مدارس التعميـ العاـ 0226الفييداف، سارة محمد صالح ) .77
الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة ومعوقات تطبيقيا مف وجية نظر مديرات ىذه 

 تربية.المدارس. رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، كمية ال
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