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املس ت ت ل هدفت الدراس ة ةةة اللعرد جة درجة ممارس ة ةةة املس ة ةةاءلة اإلدارية لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر املعلمين
 وتم تاوير اسة ة ةةمبانة لقياس درجة ممارسة ة ةةة مديري املدارس للمسة ة ةةاءلة اإلدارية وتم. الو ة ة ةةفب.لغرض تحقيق هذا الهدد تم اسة ة ةةلهدام املفي
 وقةد تو ة ة ة ةلةت الةدراس ة ة ة ةةة ما اأن الةدرجةة الكليةة لةدرجةة ممةارس ة ة ة ةةة املس ة ة ة ةةاءلةة اإلداريةة لةدى مةديري املةدارس الثةانويةة.اللحقق من ة ة ة ةةدقهةا و بةا ةا
الحكومية كانت ملوسةةاة وتبين جدم وجود فروذ تاد داللة محئةةالية لدرجة املسةةاءلة اإلدارية تعيى مللغيني الملنه واملعهل العلنا وهفا
. س ةةفواد وأقل جة اللوااي5 فروذ تاد داللة محئ ةةالية تعيى مللغيني اللهئ ةةن وس ةةفواد اللدمة لئ ةةالح فةة أدلب وفةة لئ ةةالح تو اللدمة
وأو ة ةةت الدراس ة ةةة باملة من اللو ة ةةياد كان أهمها العمل جة تعميق وايادا الوسي با ة ةةرورا ايادا املمارس ة ةةاد امللعلقة باملس ة ةةاءلة اإلدارية جن
.طريق تدريب م
.الكلمات املف احية املساءلة اإلدارية مديري املدارس الثانوية املعلمين محافظة مأدبا
The degree of practicing administrative accountability among government secondary school
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Abstract: The study aimed to identify the degree of administrative accountability practice among government
secondary school principals from the teachers' point of view. For the purpose of achieving this goal, the descriptive
approach was used. A questionnaire was developed to measure the degree of school principals' practice of
administrative accountability, and its validity and reliability were verified.
The study concluded that the total degree of the degree of administrative accountability among government
secondary school principals was medium, and it was found that there were no statistically significant differences
in the degree of administrative accountability due to the variables of gender and educational qualification, and
there are statistically significant differences due to the variables of specialization and years of service in favor of
a literary category, and a For those with service of 5 years and less, respectively. The study recommended a set of
recommendations, the most important of which was working to deepen and increase awareness of the need to
increase practices related to administrative accountability through training them.
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القا ر كما أن تفعيل املساءلة كمبدأ أساس ا في العمل
اإلداري تمثل جملية تففيذية تلم وفق معايين محددا
وانمشارها كقيمة في املمارساد اإلدارية سود يعدي ما
تصحيح أجمال املعسسة من خالل ميااد قافة مدارية
وتفظيمية تعلمد بشكل أساس ا جة اللوجه بالفلالج
والتزام بالشفافية مما يعيا حسن العالقاد ما بين اإلدارا
واملوظفين ويحسن اللماسك االجلماسي.
كما وتعد املساءلة من أبرا االسليناتياياد
ُ
للمحافظة جة جودا العملية اللعليمية؛ حيث تسهم في
تصحيح مسارها وتحسين نوجية خدما ا املقدمة
للملعلمين وتوجيه خااها املسلقبلية (الاويل .)2006
وترتبط املساءلة بمراقبة األداء داخل املعسساد
اللعليمية؛ حيث يلم اللأكد من أن القراراد واألنشاة
امللللفة داخل املعسسة تلوافق مع الفلالج املرغوبة
وتلامن هذه العملية وجود معايين محددا لقياس األداء
الفعةي وتصحيح االنحراد وجالجه (محمد .)2009
وللحقيق جملية املساءلة اإلدارية في الفظام اللعلينا
ال بد أن تكون هفالك نماتج خا ة للملابعة وتشلمل كافة
الوحداد اإلدارية في الفظام اللعلينا للمثيل املساءلة في
الفظام بأكمله فالفماتج املسلهدمة في املساءلة اإلدارية
دورا ً
تلعب ً
باراا في منااا أجمال املعسساد امللللفة كما
وتساجد في تسيين االجمال للو ول ما األهداد املنشودا
وتساجد في تقليل اللكاليف وتوفر للفظام اإلداري بياناد
ومعلوماد يعلمد جلي ا في اتهات القرار وممارسة الرقابة
وتبسيط اإلجراءاد باإلضافة ما املساجدا في اتباع
أساليب العمل امللفق جليه ( ابت .)2008
وتسلايع املعسساد التا تمللك مواطن القوى في
تحقيق املساءلة اإلدارية من اللعبين جن نفسها بشكل
أنموتجي من خالل تقديم اللدماد التا يئعب جة
املعسساد تقليدها وخا ة املعسساد التا تمللك
الكفاياد امللميزا التا تعد حملر الياوية بالنسبة ملياياها

مقدمة
يعد الفظام اللعلينا من أكثن األنظمة أهمية بو فه
املسعول جن بفاء وإجداد أجيال املسلقبل ونااحه وفشله
يعنا نااح أو فشل اإلداراد األخرى وجليه ال بد أن يحظى
هذا الفظام بفوع من االهلمام وامللابعة املسلمرا لفقاط
قوته ومواطن ضعفه وأن يهاع ملراقبة دالمة للوقود
جة سين العمل ومدى ممكانيله ملواكبة اللغيناد
واللاوراد التا تارأ جليه.
كما ي دد تأسيه الفظام اللعلينا ما اإلسهام
اإلياالب في اللفمية اإلجلماجية واإلقلئادية والتنبوية
مما يلالب من القالمين جليه ضرورا األخذ بمفيملية
املراجعة وامللابعة واللأكيد جة تحسين مسلوياد أداء
مهرجا ا وبلوغها اللميز واللأكيد ً
أياا جة املساءلة؛
لرفع كفاءته واملحافظة جة جودا ونوجية امللرجاد
ضمن أطر جلمية وجملية تلئف بالواقعية واملرونة
والديفاميكية (أخوارشيدا .)2006
ومن أجل تحقيق املهام املفوطة باإلدارا املدرسية
ً
فإن املساءلة في التنبية تشكل مالبا لفةاد اململلمع
وشرالحه كافة لللأكد من مدى تحقيق الفظم التنبوية
للوقعاد مالمعا ا وبها ة في ضوء كثين من المساؤالد
ُ
التا تثار حول مدى فاجلية مهرجاد الفظم التنبوية
وكفايت ا ومدى نااحها في بفاء األطر املعرفية والقيمية
واالتااهاتية واملهاراتية ملدخال ا البشرية من الالبة
وكذلك ما يلوقع من م خدمة للمالمع وإ راء للمعرفة
ً
والفكر اإلنسانب فاال جن مهرجها الرليه وهو بفاء
اإلنسان الئالح وبذلك بدأ ظهور نوع من املساءلة ُسنا
املساءلة اإلدارية ويعلبن مفهوم املساءلة من املفاهيم
الحديثة التا تساجد جة تحقيق ميايا تفافسية وايادا
فعالية تقييم األداء داخل املعسساد (الغريب .)2012
وأشار ساهلبنيج ( )Sahlberg, 2010ما ان املساءلة
هي حافي مياالب إلظهار انااا األفراد المليد ومعاقبة
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الاويلة بماال جملها كمعلمة يلمثل في اادياد الشعور
جفد أولياء األمور بارورا توجيه اهلمام أكبن للعليم
أبفائ م والوسي املتزايد بدور املساءلة اإلدارية كعامل
ضبط للفوجية والكفاية واألداء المليد والوسي املتزايد
بأساليب املساءلة اإلدارية املسلهدمة وجدم توااي
اللوقعاد مع اإلنااااد في املعسساد التنبوية وتدنب
املسلوى األكادينا للالبة جالوا جة اهلمام التنبويين
ً
بلقويم نلاجاد جمليتا اللعلم واللعليم خئو ا مع
اللاور في اللكفولوجيا التنبوية الذي يساجد جة قياس
مهرجاد الفظام التنبوي.
وبفاء جة ما سبق تولد لدى الباحثة الرغبة بالكشف
جن مدى ممارسة املدارس الحكومية الثانوية للمساءلة
اإلدارية .لذا تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة جن السعال
الرليه اآلتب :ما درجة ممارسة املساءلة اإلدارية لدى
مديري املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمين؟
 .1ما درجة ممارسة املساءلة اإلدارية لدى مديري
املدارس الحكومية الثانوية في محافظة مأدبا من وجهة
نظر املعلمين؟
 .2هل هفا فروذ تاد داللة محئالية جفد
مسلوى داللة ( (α=0.05بين بين ملوسااد اسلاابة
املعلمين لدرجة ممارسة املساءلة اإلدارية لدى مديري
املدارس الحكومية الثانوية في محافظة مأدبا تعيى
مللغيناد الملنه واللهئن واملعهل العلنا وسفواد
اللدمة؟
أهمية الدراسة
يعمل أن تحقق الدراسة اآلتب:
 -1مسلفادا مديري املدارس الحكومية الثانوية في
محافظة مأدبا في اللعرد ما درجة ممارسة املساءلة
اإلدارية واتهات اإلجراءاد الالامة للحفاط جة
الدرجة املرغوبة أو رفعها ما املسلوى املالوب من
تالب األمر.

اللفافسية وتساجد املعسسة جة خفض الكلف املرتباة
بعملية خلق القيمة والفرص وتحقيق الكلف (الدوري
و الح .)2009
وإشار ما كل ما سبق ولكون مدير املدرسة هو القالد
والشحن املسعول والقدوا لكل العاملين في املدرسة
والالبة فإن ممارسله للمساءلة اإلدارية يعد من األمور
الرليسة لمسين جمله بالشكل األنسب وتلحدد هذه
املمارسة ً
وفقا للمسعولياد اإلدارية والففية التا تقع جليه
لذا جاءد هذه الدراسة لللعرد جة مدى ممارسة مديري
املدارس الحكومية الثانوية للمساءلة اإلدارية.
مشكلة الدراسة
في ظل البحث جن آلياد مفاسبة للاويد العملياد
التنبوية وتحسين امللرجاد اللعليمية فقد ظهرد الحاجة
ما دراسة أنظمة املساءلة ومفاهيمها مثل اللقييم
وامللابعة وبفاء املعايين ودراسة العالقة بين املساءلة
وجملياد املراجعة الذاتية واللقييم اللارجي وبيان أ ر
املساءلة جة جميع الملوانب اإلدارية واللعليمية
(الاويس ا والاراونة .)2017
وهذا وباإلضافة ما مشارا األدب التنبوي العاملب ما
دور املساءلة في ايادا فاجلية األداء كايء من نظام مدارا
الملودا الشاملة ( )Harrison, 2015كما وتفاولت العديد
من الدراساد جملياد املساءلة اإلدارية ودورها في جالج
أوجه القئور في الفظام اللعلينا ككل مما يعدي ما
تحسين املفظومة اللعليمية فأشارد دراسة أبو كوش
والشرمان والبنكاد ( )2017ما أن مدير املدرسة مسعول
أمام واارا التنبية واللعليم وأمام افراد اململلمع املحةي
واملهلمين بالعملية اللعليمية لذا فهو مليم باالجابة جة
جميع ما يلعلق بأداء مدرسله والعاملين في ا ومسلوى
تحسين الالبة.
ومن أهم املبنراد واألسباب التا دجت ما ضرورا
وجود نظام للمساءلة اإلدارية حسب خبنا الباحثة
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مفهوم املساءلة اإلدارية
ظهر مفهوم املساءلة بعد تفامب دور الفظم التنبوية في
اململلمعاد البشرية وايادا حساسيت ا لهذه اململلمعاد.
كما أن تضلم وتيايد البعد االسمثماري للفظام التنبوي
يلالب االهلمام بمفهوم املساءلة .لذا فإن املاالبة
باملساءلة قالمة جة اجلقاد املواطفين بأن التنبية فشلت في
اللحقيق الفاجل للوقعا م (الاويل .)2006
وجة الرغم من كون مفهوم املساءلة من املفاهيم
املسلهدمة بكثنا في أدبياد اإلدارا العامة مال ان املئالح
ما اال يفلقر ما اللحديد ملفاهينا الدقيق ويلداخل
مفهوما املساءلة واملسعولية .وتأتب كلمة مساءلة من الفاحي
اللغوية من الفعل ساءل مال أن املعاجم لم تمفاول هذه
الكلمة ولكن ا تفاولت كلمة مسعولية وهي تهللف باملعنى مت
تالق كلمة مسعولية من الفاحية األخالقية جة التزام
الشلن بما يئدر جفه من القول أو العمل كما أن ا
تلامن محاسبة االشلاص جن تففيذ الواجباد التا
ألقيت جة جاتقهم (كسبني .)2003
وتعنا املساءلة اإلدارية أن األفراد واملفظماد
املكلفون بأداء أفعال وأنشاة يلم تحميلها املسةولية
واسلاواب م جة انااا األفعال ومحاسبة املوظفين جة
أدائ م واناااا م للواجباد التا يلوجب جلي م مناااها
ويلم الحكم جة هذه املسةولية أو قياسها من خالل معايين
واضحة ومعلفة (الشريف .)2013
وقد ا
جرفت املس ةةاءلة بأن ا :جملية تلم ض ةةمن مطار من
العالقة بين من توكل ملي م مس ة ة ة ةةعولية منااا مهام محددا
وبين من يمللكون س ةةلاة محاس ةةبت م جة أدائ م ( Haney,
 .)2000ورأى جة ةةاي ( )2005فوجة ةةد أن املس ة ة ة ة ة ةةاءلة ةةة تعنا
الوسيلة التا يمكن لألفراد في ا ان يلحملوا تبعاد ما يوكل
ً
ووفقا
ملي م من مس ة ةةعولياد بما يلوافق واملئ ة ةةلحة العامة
لالهداد املرسومة وتسمفد ما احتنام املمارساد المليدا

 -2لفت نظر القالمين جة السياسة التنبوية واللعليمية
ما أهمية املساءلة اإلدارية في املدارس للحقيق
األهداد والغاياد املنشودا.
 -3تمثل مضافة جلمية ومعرفة للمكلبة العربية بشكل
ا
األردنية بشكل خاص بما تقدمه من
جام واملكلبة
أدب نظري.
ً
 -4قد تكون مفالقا ألبحاث ودراساد جديدا في
املعسساد التنبوية األخرى وتلك في ضوء الفلالج التا
يمكن أن تلو ل الي ا هذه الدراسة.
 -5اسلفادا الباحثين االخرين من طريق بفاء أو تاوير أو
اسلهدام ادواد البحث.
مصطلحات الدراسة
املساءلة اإلدارية
ُع ّرفت بأنها " :قيام الرليه بمحاس ةةبة أو مس ةةاءلة املرؤوس
جة مةا يقوم بةأدالةه من أجمةال وإش ة ة ة ةعةاره بمس ة ة ة ةةلوى هةذا
األداء وتل ة ةةك مةن خةالل تةقةيةيةم ه ة ةةذه األجةم ة ةةال " (الةاةوي ة ةةل
.)230 2006
أما ال عريف اإلجرائي للمساءلة اإلدارية فها درجة
ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية بلقديم
اللوضيحاد الالامة حول طبيعة ممارست م للواجباد
املفوطه ب م من وجهة نظر املعلمين.
حدود الدراسة
تلمثل حدود الدراسة مما يأتب:
الحد البشري :اقلئرد الدراسة جة معلنا املدارس
الحكومية الثانوية.
الحد املكانب :اقلئرد هذه الدراسة جة محافظة مأدبا.
الحد اليمانب :اقلئرد الدراسة جة الفئل الدراس ا
الثانب للعام الملامعي .2019/2018
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يرتقب ب ةةامللرج ةةاد التنبوي ةةة للواك ةةب ه ةةذا اللاور اله ةةال ةةل في
التنبية فكان نظام املس ة ة ةةاءلة اإلدارية .واملس ة ة ةةاءلة اإلدارية
ليسة ة ة ة ةةت فكرا حةةديثةةة وإن ةكةان مةة تبةةاين بين مفهومهةةا في
املةةاي ة ة ة ة ا ومفهومهةةا في الحةةاض ة ة ة ةةر مت ةكةان تركيز املسة ة ة ة ةةاءلةة
اإلداري ةةة في امل ةةاي ة ة ة ة ا يفئة ة ة ة ة ةةب جة م ةةا يق ةةدم ةةه املعلم من
معلوم ةةاد للا ةةال ةةب وجة الكيفي ةةة التا يلم ب ةةا تق ةةديم ه ةةذه
ً
املعلوماد له فاال جن ما يلوفر في املدارس من مدخالد
ً
ً
مهللفةةة ةكةاملوارد املةةاليةةة مثال في حين يلم التنكيز حةةاليةةا في
املس ة ة ة ةةاءلة اإلدارية جة مهرجاد العملية اللعليمية وجة
نوجي ةةة ه ةةذه امللرج ةةاد وم ةةدى تحقيقه ةةا أله ةةداد العملي ةةة
اللعليمية بكفاءا وفاجلية (املدنب .)2007
واملس ة ةةاءلة كمفهوم يرتبط بعملية اإل ة ةةالح اإلداري
حيث تعمل جفد تابيقها بالش ة ة ةةكل املفاس ة ة ةةب جة تهلين
املعس ة ةس ة ةةة من أبعاد املحس ة ةةوبية وتدفعها نحو االس ة ةةلقامة
والعمل وفق قواجد الملدارا وتكافع الفرص ويفاءا جة ما
س ة ة ةةبق يمكن تعريف املس ة ة ةةاءلة اإلدارية بأن ا ملتزام املدارس
الث ةةانوي ةةة الحكومي ةةة بلق ةةديم اللوض ة ة ة ةةيح ةةاد الالام ةةة حول
طبيع ةةة مم ةةارس ة ة ة ةةت ةةا للواجب ةةاد املفوط ةةة ب ةةا وفق األه ةةداد
املرس ة ة ة ةةومةة والقوانين واللوالح املعمول ب ةا لللةأكةد من ان
القراراد واالنش ة ة ة ةةاة امللللفة داخل املدرس ة ة ة ةةة تلوافق مع
رؤيت ةا ورسة ة ة ة ةةالت ةا وأهةدافهةا والفلةالج املرغوبةة ويلم تلةك من
خالل املراقبة وامللابعة لألداء وتصحيح االنحراد وجالجه
وإتهات مجراءاد بحق امللالفين.
أهمية املساءلة اإلدارية
ً
يعد وجود نظام للمساءلة اإلدارية ً
ضروريا الي
أمرا
س ةةلو في اللفظيم اإلداري الواجب وجوده لا ةةبط س ةةلو
العةاملين وإليامهم بةإتبةاع األنظمةة والقواجةد التا يا ة ة ة ةةعهةا
ه ةةذا الفظ ةةام ب ةةدد منا ةةاا العم ةةل والحف ةةا جة حقوذ
العاملين لذلك ال بد من متباع مجراءاد املس ة ةةاءلة اإلدارية
للحفا جة مئ ة ةةالح املعس ة ةس ة ةةة و ة ةةيانة حقوذ العاملين
(القرنب .)2018

وتحمليم املمارس ة ةةاد الس ة ةةيةة مع اللأكيد جة مبدأ العدالة
واملساواا في تابيقها.
وجرفهةةا الاويةةل ( )2006بةةان ةةا جمليةةة تلا ة ة ة ةةمن مطة ًةارا
من العالقة ةةة بين من توكة ةةل ملي م مس ة ة ة ةةعولية ةةة مناة ةةاا مهة ةةام
محددا ومن يمللكون سة ةةلاة محاسة ةةبت م جة أدائ م .وترى
أخوارش ةةيدا ( )2004أن املس ةةاءلة بمفهومها اإلياالب يمكن
أن نعلبنها جملية مدارية دد ملس ةةاءلة اإلنااا وهذا ُيعد
ً
مفهوما أش ة ةةمل من اجلبارها مس ة ةةاءلة بموجب املدخالد أو
العملي ة ةةاد أو الفل ة ةةالج فقط ويفاة ة ة ة ة ةةل تئ ة ة ة ةةميم جملي ة ةةة
املس ة ة ة ة ةةاءلةةة للكون أداا إلحةةداث تغيين مياةةالب في الس ة ة ة ةةلو
واألداء وإال تقلئر أهدافها جة املحاسبة والعقاب.
ويرى اللوالدا ( )2007أن مفهوم املسةةاءلة قد توسةةع
أكثن من معف ةاه الملوهري امللا ة ة ة ةةمن اللق ةةديم للمس ة ة ة ة ةةاءل ةةة
واملح ةةاس ة ة ة ةب ةةة وإيق ةةاع العقوب ةةة؛ فعف ةةدم ةةا يلا ة ة ة ةةمن مفهوم
املسةةاءلة جفئةةر اللوضةةيح والشةةرح جن كيفية أداء العمل
أو األداء أو الس ة ةةلو وتس ة ةةويغه فإنه حلما يقدم أس ة ة ً
ةبابا
موض ة ة ةةوجية ومقفعة ويلا ة ة ةةمن محاولة جادا لمش ة ة ةةلين
مواطن الاعف والقوا ومعرفة العوامل املعدية للقئور
فةي األداء أو بةي ة ةةان مةواطةن الةقةوا وكةيةفةي ة ةةة اس ة ة ة ةلةغةاللةه ة ةةا
وتوظيفها للحقيق نلالج مياابية.
وأشة ة ةةار المل ا ( )2012جة أن ا قدرا املسة ة ةةلهدم جة
تففيذ املهماد املحددا وقدرته جة شةةرح وتفسةةين وتوضةةيح
مس ةةلوى املكمس ةةباد التا حققها باريقة تبنا قة املراقب
واالس ة ة ة ةةلعة ةةداد لقبول اللوم جة الفشة ة ة ة ة ةةل أو قبول الثفة ةةاء
وال ةل ةق ة ةةدي ةةر ج ةة ة ال ةف ةا ة ةةاح واإلن ةا ة ةةاا وإج ة ةةاب ة ةةة األف ةراد أو
املعس ةس ةةاد جن االس ةةةلة التا توجه ملي م بس ةةبب س ةةلوكياد
غين مرغوب في ا.
يحظى موض ة ة ة ةةوع املس ة ة ة ةةاءلة اإلدارية باهلمام كبين من
الةتةنبةويةيةن وتل ة ةةك بسة ة ة ة ةب ة ةةب الةلةحةوالد والةلةغةيةناد والةلةاةور
ً
الهةةالةةل والس ة ة ة ةةريع في اململةةاالد امللللفةةة الةةذي أحةةدث تغيينا
ً
كبينا في الفظةام التنبوي ولةذلةك كةان ال بةد من مياةاد نظةام
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العام للمس ةةاءلة بموجبه والهدد ياب أن يكون واض ة ًةحا
وفهم ةةه ض ة ة ة ةةمن ق ةةدرا أو اس ة ة ة ةةلا ةةاج ةةة الش ة ة ة ةةلن موض ة ة ة ةةع
املس ة ة ة ة ةةاءل ةةة كم ةةا أن أه ةةداد املس ة ة ة ة ةةاءل ةةة تنبع من األه ةةداد
واملس ة ة ة ةةعوليةاد املحةددا للش ة ة ة ةةلن املسة ة ة ة ةةالةل (أبو الكركب
 .)2003ويلمثةل هدد املس ة ة ة ةةاءلة في ما يقةدم الش ة ة ة ةةلن او
املعسةسةةة للمسةةاءلة بموجبه وهو ما يايب جن سةةعال ملاتا
املساءلة (الشريف .)2013
وقةةد حةةدد املةةدنب ( )2007أهةةداد املسة ة ة ة ةةاءلةةة اإلداريةة
ضمن ال ة أهداد رليسة تلامن:

كمةةا تبنا أهميةةة املس ة ة ة ة ةةاءلةةة اإلداريةةة كة ليةةة لا ة ة ة ةةبط
العمل اإلداري وضة ةةمان حسة ةةن اللوجيه وتحقيق الفاجلية
والكفةاءا ملفظمةاد اإلدارا العةامةة وتظهر في كون ةا وس ة ة ة ةةيلةة
مللة ةةابعة ةةة جمة ةةل املرؤس ة ة ة ةةين وهي أمر الام للحقيق فعة ةةالية ةةة
اللفظيم من حيث أن ا مدخل للكشةةف جن الكيفية التا تم
ب ا العمل ومحاولة بيان املعوقاد والئةةعوباد أو األخااء
وتئويب ا من خالل مراجعة السابق (.)Harris, 2006
وتلمث ةةل أهمي ةةة املس ة ة ة ة ةةاءل ةةة اإلداري ةةة كمب ةةدأ يحكم ك ةةل
جمل يعدى وكل سلو يمارس حيث يعدي تابيق املساءلة
اإلداري ةةة ما نل ةةالج ج ةةدي ةةدا مث ةةل ربط الفكر ب ةةاللففي ةةذ ودق ةةة
اخليار القادا وتقييم األداء وتمثل املسةةاءلة أحد املداخل
التا تعكةد جة أن املعس ة ة ة ةسة ة ة ة ةةاد اللعليميةة ينبيي أن تكون
أكثن سةيارا جة مدخال ا وخرجا ا وأكثن ً
وجيا بأهدافها
وملالباد اململلمع املحةي وتعكد جة ض ة ةةرورا التنكيز جة
امللرجةةاد اللعليميةةة وطرذ قيةةاس ة ة ة ةهةةا ملعرفةةة مةةدا تحققهةةا
لالهداد (محمد .)2012
أهداف املساءلة اإلدارية
وفةةي ظ ة ةةل الةمل ة ةةدل ال ة ةةدالةةر حةةول مةهةةرج ة ةةاد الةلةعةلةيةةم
وتاوي ةةده ةةا وض ة ة ة ةةباه ةةا ب ةةدأ الق ةةالمون جة الفظ ةةام التنبوي
بلحديد نظام للمسةاءلة في التنبية ي دد ما تحسةين العمل
التنبوي وتاويره للحقيق األهداد املرجوا .وتعد املسة ةةاءلة
اإلداريةة أحةد أكبن املوض ة ة ة ةةوجةاد املهمةة في العمليةة التنبويةة
بعةةامةةة والعمليةةة اللعليميةةة اللعلميةةة به ةا ة ة ة ة ةةة فةةالفظةةام
اللعلينا يها ة ة ة ةةع بةاس ة ة ة ةةلمرار للةدراس ة ة ة ةةة واللمحين ألداء
العاملين في املعسة ة ة ةسة ة ة ةةاد اللعليمية وأن ا بحاجة ما تقويم
مسة ة ة ةةلمر ونمط من املسة ة ة ةةاءلة اإلدارية للصة ة ة ةةحيح مسة ة ة ةةار
العملي ةةة اللعليمي ةةة وتحس ة ة ة ةةين نوجي ةةة الل ةةدم ةةاد املق ةةدم ةةة
للالب ةةة وك ةةل م ةةا ل ةةه جالق ةةة ب ةةالعملي ةةة اللعليمي ةةة اللعليمي ةةة
(أخوارشيدا .)2006
كما أن املقئةةود بأهداد املسةةاءلة هو ما تسةةع
جمليةةة املس ة ة ة ة ةةاءلةةة جة تحقيقةةه وهو مةةا يقةةدم الش ة ة ة ةةلن

• املساءلة اإلدارية كوسيلة للرقابة واللحكم.
• املساءلة كفوع من الامان للحقوذ.
• املساءلة كعملية لللحسين املسلمر.
أبعاد املساءلة اإلدارية
يرى الاوي ة ةةل ( )2006أن من جف ة ةةا ة ة ة ةةر املس ة ة ة ة ة ةةاءلة ةةة
الاة ة ةةرورية هي الثقة بين السة ة ةةالل واملسة ة ةةاءلة لاة ة ةةبط أداء
الفظام التنبوي واملحافظة جليه كاة ة ة ةةمان فاجليله وتاوره
وتغيينه حيةث أن املس ة ة ة ةةاءلةة في جوهرهةا أمر تش ة ة ة ةةاركب تقوم
جة اللوا ةل واللفاجل بين جميع العاملين واسةلعدادهم
ب ةةأن ياعلوا أنفس ة ة ة ةةهم موض ة ة ة ةةع مس ة ة ة ة ةةاءل ةةة وش ة ة ة ةف ةةافي ةةة أم ةةا
مرؤوس ة ة ة ةةي م ومالئ م اآلخرين واللوج ة ةةه الحتنام كف ة ةةاءاد
ً
اآلخرين والعفاية باألمور املوكلة لهم بدال من مهمالها.
وأش ة ة ة ة ة ةةار غةريةن وونةتةنا ( (Greene & Winters,
) 2005ما أن االهة ةةداد املنش ة ة ة ةةودا من تحة ةةدية ةةد مكونة ةةاد
وجفا ة ة ة ةةر املسة ة ة ةةاءلة تبنا في توضة ة ة ةةيح مياابياد وسة ة ة ةةلبياد
تابيقها في املعسساد التنبوية.
ويمكن االس ة ة ة ةةلنل ةةاج بف ةةاءا جة م ةةا س ة ة ة ةةبق أن من أهم
األبعاد والعفا ةةر التا يمكن أن يقوم جلي ا نظام املس ةةاءلة
اإلداريةة في املعس ة ة ة ةسة ة ة ة ةةاد التنبويةة هي كةاآلتبُ :بعةد املفةا .
ُولع ةةد الالب ةةة ُولع ةةد اإلش ة ة ة ةراد التنبوي ُولع ةةد املعلمون
ُولعد العالقة مع مديرية التنبية واللعليم.
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كما تمكفت الباحثة من الحئ ةةول جة ماموجة من
الدراس ة ة ة ةةاد الس ة ة ة ةةابقة العربية واألجفبية امللعلقة بملغين
الد اس ة ة ةةة والتا تم جرض ة ة ةةها ً
وفقا لمس ة ة ةةلس ة ة ةةلها اليمنا من
ر
األقدم ما األحدث.
ج ةةاءد دراسة ة ة ة ة ةةة آل الح ةةارث والاوي ةةل ( )2005فق ةةد
هةدفةت اللعرد ما اتاةاهةاد مةديري املةدارس االبلةداليةة في
مفاق ةةة ح ةةال ةةل نحو واقع مم ةةارس ة ة ة ة ةةة املس ة ة ة ة ةةاءل ةةة في اإلدارا
التنبويةةة بةةاململكةةة العربيةةة الس ة ة ة ةةعوديةةة وكةةذلةةك تعرد أ ر
ملغيناد (الملنه اللدمة نوع املدرسة ة ةةة مكان وجودها
املةعه ة ةةل الةعةلةنةا طةبةيةع ة ةةة الةكةلةي ة ةةة الةتةا تةه اةرج فةية ة ةةا امل ة ةةديةر
واملةديرا نوع اللهئ ة ة ة ةةن) جة اتاةاهةا م وتكون مالمع
ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة من جميع م ةةديري امل ةةدارس االبل ةةدالي ةةة الل ةةابع ةةة
لإلدارا العة ةةامة ةةة للتنبية ةةة واللعليم في مفاقة ةةة حة ةةالة ةةل لعة ةةام
 2005/2004والبالغ جددهم (ً )490
مديرا ومديرا في حين
ً
تكون ةةت جيف ةةة ال ةةدراسة ة ة ة ة ةةة من ( )420م ةةديرا وم ةةديرا من م
ً
( )266مديرا و ( )154مديرا وللحقيق هدد الدراسة ة ةةة تم
تاوير اس ةةمبانة كأداا لملمع املعلوماد وتو ةةلت الدراس ةةة
ما وجود اتااهاد محايدا لدى مديري املدارس االبلدالية
في مفظقة ةةة حة ةةالة ةةل ووجود فروذ تاد داللة ةةة محئة ة ة ة ة ةةالي ةةة
التااها م تعيى لفوع املدرس ة ة ة ةةة وكانت لئ ة ة ة ةةالح املدارس
اللا ةةة .وفروذ تعيى مللغين املعهل العلنا ولئةةالح حملة
الة ةةدبلوم وفروذ تعيى مللغين الفوع االجلمة ةةاسي ولئة ة ة ة ة ةةالح
اإلناث.
كما وأجرد الراسبا ( )2006دراسة هدفت ما تاوير
أنموتج مسة ة ة ةةاءلة األداء في الفظام التنبوي بسة ة ة ةةلافة ُجمان
من خالل دراس ة ة ة ةةة واقع مس ة ة ة ةةاءلةة األداء في امليةدان التنبوي
بالس ة ة ةةلافة .واس ة ة ةةلهدمت االس ة ة ةةمبانة كأداا لملمع البياناد
وتكون مالمع الة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةة من جميع رؤس ة ة ة ة ة ةةاء األقس ة ة ة ة ة ةةام
واملش ة ة ة ةةرفين في م ةةديري ةةاد التنبي ةةة والب ةةالغ ج ةةددهم ()3587
وتمثلت جيفة الدراسةةة من ( )2393ف ً
ردا من رؤسةةاء أقسةةام
م ةةديري ةةاد التنبي ةةة واملش ة ة ة ةةرفين وم ةةديري امل ةةدارس .وأظهرد

الفلالج أن تقديراد جيفة الدراس ة ةةة لدرجة تابيق جفا ة ةةر
املس ة ةةاءلة األداء جاءد بدرجة كبينا في ماااي نظام اللقرير
جن الفلةةالج التنبويةةة والو ة ة ة ةةف الوظيفب وجةةاءد بةةدرجةةة
ملوس ة ة ة ةا ة ةةة في ما ة ةةاالد األه ة ةةداد اللعليمي ة ةة واأله ة ةةداد
التنبوي ةةة واملع ةةايين ونظ ةةام اللقييم ونظ ةةام الحوافي كم ةةا
وأشارد الفلالج ما وجود فروذ تاد داللة احئالية تعيى
مللغين االجلم ةةاسي وكةةان ةةت لئة ة ة ة ةةالح اإلن ةةاث ومللغين املعهةةل
العلنا وكانت لئ ةةالح فةة دبلوم ملوس ةةط ومللغين طبيعة
العمل ولئةالح فةة املشةرفين واملديرين واملعلمين ومللغين
س ةةفواد اللدمة وكانت لئ ةةالح فةة  11س ةةفة فأكثن .وبينت
الفلالج جدم وجود فروذ تعيى مللغين املفاقة اللعليمية.
وقام املدنب ( )2007بدراس ة ةةة هدفت اللعرد ما
املسة ة ة ة ةةاءلةة اإلداريةة وتابيقةا ةا ومعوقةا ةا في مداراد التنبيةة
واللعليم في اململكةةة العربيةةة الس ة ة ة ةةعوديةةة وتكونةةت مالمع
وجيف ة ةةة ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةة من من جميع م ة ةةديري مداراد التنبي ة ةةة
وال ةل ةع ةل ةي ةةم ف ةةي امل ةم ةل ةك ة ةةة ال ةع ةرب ةي ة ةةة الس ة ة ة ة ةع ةةودي ة ةةة وج ة ةةدده ةةم
ومس ة ة ة ة ة ةةاج ة ةةدي ة ة ة ةةم وج ة ةةدده ة ةةم ( )87ف ة ة ً
ةردا م ة ةةن ( )42مدارا.
واس ة ة ة ةةلهةدمت االس ة ة ة ةةمبةانة املكونة من  81فقرا كأداا لملمع
البياناد .وقد أظهرد الفلالج أن اس ة ة ةةلااباد أفراد مالمع
ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة ج ةةاءد ب ةةدرج ةةة غ ةةال ًب ةا ملحور تابيق املس ة ة ة ة ةةاءل ةةة
اإلداري ة ةةة كم ة ةةا بين ة ةةت ج ة ةةدم وجود فروذ في درج ة ةةة تابيق
املس ة ة ة ةةاءلة اإلدارية بمااال ا ً
تبعا مللغيناد :املعهل العلنا
واللدمة واملس ة ةةنى الوظيفب وتبين وجود جالقة ارتباطية
مياةابيةة بين ماةاالد تابيق املس ة ة ة ةةاءلةة اإلداريةة مففردا مع
بعا ة ة ة ةه ةةا البعض ومالمع ةةة كك ةةل وأظهرد الفل ةةالج وجود
جالقة ةةة ارتبة ةةاطية ةةة س ة ة ة ة ة ةةالبة ةةة واململة ةةاالد مالمعة ةةة ككة ةةل مع
املعوقةةاد وقةةد بينةةت الفلةةالج جةةدم وجود جالقةةة ارتبةةاطيةةة
بين ماال الملوانب الشلئية مع املعوقاد.
وهدفت دراسة دوجان ( )Duggan, 2009اللعرد ما
مةدى تفهم القةالمين جة املةدارس بلةأ ين املس ة ة ة ةةاءلةة اإلدارية
املة ةةدرس ة ة ة ةية ةةة جة تحس ة ة ة ةةين جودا مهرجة ةةاد املة ةةدرس ة ة ة ةية ةةة
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وتم اخليار جيفة جشوالية مكونة (ً )245
فردا بواقع %35
من مالمع الدراسة ة ةةة املكون من جميع العاملين في أقسة ة ةةام
اإلدارا امل ةةدرس ة ة ة ةي ةةة والرق ةةاب ةةة اإلداري ةةة وامل ةةالي ةةة واللعليم
العام واإلش ة ة ةراد التنبوي وشة ة ةةعون املوظفين في مديرياد
التنبية واللعليم في محافظاد الا ة ة ة ةةفة الغربية و جددهم
( )693موظفا .واس ة ة ة ةةلهدمت االس ة ة ة ةةمبانة كاداا للدراس ة ة ة ةةة
وبينةةت الفلةةالج أن تقةةديراد أفراد جيفةةة الةةدارس ة ة ة ة ةةة لةةدرجةةة
املسة ة ة ة ةةاءلةة اإلداريةة التنبويةة لةدى مةديري ومةديراد املةدارس
الحكومية الثانوية جاءد مرتفعة بشكل جام وجدم وجود
فروذ تاد داللةةة محئة ة ة ة ةةاليةةة في درجةةة املسة ة ة ة ةةاءلةةة اإلداريةةة
التنبوي ةةة تعيى مللغيناد الملنه واملعه ةةل العلنا والل ةةدم ةةة
وموقع مديرية التنبية واللعليم واملسنى الوظيفب.
وأجرد أتةةافيةةا ( )Ataphia, 2011دراسة ة ة ة ةةة هةةدفةةت ما
تقييم واقع املس ة ة ةةاءلة لدا معلنا ومديري املدارس الثانوية
ومعرفةة درجةة تابيق املسة ة ة ة ةةاءلةة من قبةل املعلمين في مدارا
امل ةةدارس الث ةةانوي ةةة في والي ةةة ال ةةدلل ةةا في نيايني ةةا واجلم ةةدد
الدراسة ةةة جة املفي .الو ة ةةفب اللحليةي وأجريت الدراسة ةةة
جة جيفة مكونة من (ً )353
فردا يعملون في ( )31مدرس ة ةةة
وتم اخليار جيفة باريقة العشةةوالية البسةةياة واسةةلااب
افراد العيفة جة اسةةمبانة املسةةاءلة حيث كشةةفت الدراسةةة
أنه ال يوجد هفا فروذ تاد داللة محئالية بين توجهاد
املعلمين واملدارس حول تابيق املساءلة.
أجرى الش ة ة ة ةةهرانب ( )2015دراس ة ة ة ةةة هةدفةت ما تحةديةد
واقع تابيق مديراد املدارس الحكومية في ش ة ةةمال الرياض
للمسةاءلة اإلدارية من وجهة نظرهن وفقا مللغيناد سةفواد
الل ةةدم ةةة واملعه ةةل العلنا واس ة ة ة ةةله ةةدم ةةت املفي .الو ة ة ة ةةفب
وقةامةت بلئ ة ة ة ةةميم اس ة ة ة ةةمبةانةة طبقت ةا جة جيفةة جش ة ة ة ةةواليةة
مةكةةون ة ةةة مةةن  50م ة ةةديةةرا وتةةو ة ة ة ة ةل ة ةةت ماة ان واقةةع تةاةبةيةق
ً
مرتفعا وال يوجد فروذ تعيى مللغين
املسة ة ة ةةاءلة اإلدارية كان
املعهل العلنا وسفواد اللدمة.

واسلهدمت الدراسة املفي .الو فب اللحليةي وباسلهدام
االس ة ة ة ةةمبةةانةةة واملقةةابلةةة ةكةأدواد لملمع البيةةانةةاد وأجريةةت جة
جيف ةةة مكون ةةه من ( )400الع ةةاملين في اإلدارا امل ةةدرس ة ة ة ةي ةةة في
املةةدارس الحكوميةةة في جفوب اس ة ة ة ةةتناليةةا وتو ة ة ة ةلةةت نلةةالج
ال ةةدارس ة ة ة ة ةةة ما وجود توتر ح ةةا ة ة ة ة ةةل بين االس ة ة ة ة ةةالي ةةب التا
يس ةةلهدمها املديرون في جملية تابيق املس ةةاءلة وس ةةياس ةةت ا
س ة ة ةةواء مع اإلدارا اللعليمية العامة أو من خالل االجراءاد
البينوفرطية التا يواجهون ا.
وجة ةةاءد دراسة ة ة ة ة ةةة الونة ةةدا ( )Lawanda, 2009ب ة ةةدد
اللعرد ما مدى اس ةةلهدام املش ةةرفين املدرس ةةين للمس ةةاءلة
اإلدارية في والية أالباما االمريكية ومدى ماابقت ا لألنموتج
الفي ة ةةدرااي للقييم املش ة ة ة ةةرفين امل ة ةةدرس ة ة ة ةةين وتكون مالمع
م ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن
ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدراس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
( )830م ة ً
ةديرا حي ةةث تف ةةاول ةةت ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة جيف ةةة مكون ةةة من
( )420م ً
ةديرا وتم توايع أداا الةدراس ة ة ة ةةة جلي م والتا تكةانةت
جبارا جن مقياس ممارس ة ة ة ةةة املش ة ة ة ةةرفين املدرس ة ة ة ةةيين ملباد
املسة ة ة ة ة ةةاءل ةةة اإلداري ةةة وتم اجراء ال ةةدراسة ة ة ة ة ةةة ملعرف ةةة م ةةدى
اسلهدام املديرين للبياناد املدرسية مثل تحئيل الالبة
االكةادينا وتابيق املسة ة ة ة ةةاءلةة اإلدريةة في ةا .وأشة ة ة ة ةةارد نلةالج
الةةدراس ة ة ة ة ةةة ما أن ( )%59من املش ة ة ة ة ةةاركين في الةةدراس ة ة ة ة ةةة لم
يمارسوا أي نشاطاد تلعلق باملساءلة اإلدارية.
ق ةةام ةةت الحس ة ة ة ةةن والحلو ( )2010ب ةةدراس ة ة ة ة ةةة ه ةةدف ةةت
اللعرد ما درجتا املس ة ة ة ة ةةاءل ةةة والف ةةاجلي ةةة اإلداري ةةة التنبوي ةةة
والعالق ةةة بين م ةةا ل ةةدى م ةةديري امل ةةدارس الحكومي ةةة الث ةةانوي ةةة
وم ةةديرا ةةا في مح ةةافظ ةةة الا ة ة ة ةف ةةة الغربي ةةة من وجه ةةة نظر
العاملين في مديرياد التنبية واللعليم باإلض ة ةةافة ما تعرد
ت ةةأ ين ملغيناد الملنه واملعه ةةل العلنا والل ةةدم ةةة اإلداري ةةة
وموقع م ة ةةديري ة ةةة التنبي ة ةةة واللعليم واملس ة ة ة ةةنى الوظيفب جة
درجتا املسة ة ة ة ةةاءلةةة والفةةاجليةةة اإلداريةةة التنبويةةة لةةدى مةةديري
املدارس الحكومية الثانوية ومديرا ا في محافظة الا ة ة ة ةةفة
الغربي ةةة من وجه ةةة الع ةةاملين في م ةةديري ةةاد التنبي ةةة واللعليم.

112

وأجرد جيس ة ة ةةان واللرو ة ة ة ا ( )2016دراس ة ة ةةة ب دد
اللعرد ما ملالباد تابيق املساءلة اإلدارية جة املدارس
الحكومي ة ةةة في س ة ة ة ةةلاف ة ةةة جم ة ةةان من وجه ة ةةة نظر م ة ةةديري ة ةةا
والةكش ة ة ة ةةف جةن دالل ة ةةة الةفةروذ ب ة ةةاخةلةالد مةلةغةيةناد الةفةوع
االجلمةاسي واملعهةل العلنا وس ة ة ة ةةفواد اللةدمةة الوظيفيةة.
وتم اخليار جيفة الدراس ة ة ةةة بالاريقة العش ة ة ةةوالية بنس ة ة ةةبة
 %18من مالمع الةةدارسة ة ة ة ةةة وجةةددهةةا ( )171مة ً
ةديرا ومةةديرا
من ماموع املعلمين باملدارس الحكومية في س ة ة ةةلافة ُجمان
والب ة ةةالغ ج ة ةةددهم ( )947وفق ة ةةا الحئ ة ة ة ة ة ةةالي ة ةةة واارا التنبي ة ةةة
واللعليم لعام  .2013/2012وتم تاوير اس ة ة ة ةةمبانة تكونت
من ( )48فقرا وتواج ةةت جة ال ةةة مح ةةاور وهي ش ة ة ة ةف ةةافيةةة
املس ةةاءلة اإلدارية ونش ةةر قافت ا وأدواد املس ةةاءلة اإلدارية
وأسةاليب ا وشةروط فريق املسةاءلة اإلدارية .وتبيفت الفلالج
أن مةلةاةلةب ة ةةاد تةاةبةيةق املس ة ة ة ة ة ةةاءل ة ةةة اإلداري ة ةةة جةةة امل ة ةةدارس
الحكومية في س ة ة ة ةةلافة ُجمان بدرجة مرتفعة .ووجود فروذ
تاد داللة محئة ة ةةالية تعيى مللغين املعهل العلنا ولئ ة ة ةةالح
معهل الدكلوراه /املاجسة ةةلين وفروذ تعيى مللغين سة ةةفواد
اللدمة الوظيفية وتعيى لئالح توي اللدمة األكثن.
وجة ةةاءد دراسة ة ة ة ة ةةة أبو كوش وآخرون ( )2017ب ة ةةدد
تقة ةةدير درجة ةةة تابيق املسة ة ة ة ة ةةاءلة ةةة اإلدارية ةةة ملة ةةدير املة ةةدارس
الثانوية داخل اللط األخار وتكون مالمع الدراسة من
جميع معلنا امل ةةدارس الث ةةانوي ةةة في مفاق ةةة الفق اللعليمي ةةة
داخ ة ةةل اللط األخا ة ة ة ةةر والب ة ةةالغ ج ة ةةددهم ( )1826معل ًم ة ةا
ومعلمة وتكونت جبفة الدراسة ةةة من (ً )323
معلما ومعلمة.
وللحقيق هدد الدراس ة ة ة ةةة تم بفاء االس ة ة ة ةةمبانة والتا تكونت
من  24فقرا .وتو ة ة ة ةل ةةت ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة ما أن درج ةةة تابيق
املس ة ة ة ة ةةاءلةةة اإلداريةةة ةكةانةةت جةةاليةةة وتبين جةةدم وجود فروذ
محئالية تعيى مللغين الملنه واملعهل العلنا واللبنا.

ملخ
منها:

الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية

تفوجت أهداد الدراساد التا تفاولت ملغين املساءلة
اإلدارية في اململال التنبوي حيث أن بعاها تفاول املساءلة
اإلدراية وجالقت ا ببعض امللغيناد الوظيفية واللفظيمية.
تفوجت أهداد الدراساد التا تفاولها ملغين املساءلة
اإلدارية في املعسساد التنبوية حيث أن بعاها تفاول درجة
تابيقها مثل دراسة أبوكوش واخرون ( (2017ولعاها
تفاول جالقت ا بملغيناد اخرى كما في دراسة دوجان
( )Duggan, 2009وا رها جة تحسين جودا امللرجاد
املدرسية ودراسة الحسن والحلو ( )2010وملغين
الفاجلية اإلدارية.
كما وتفوجت الدراس ة ة ةةاد الس ة ة ةةابقة من حيث األدواد
التا اجلمةدد جلي ةا للحئ ة ة ة ةةول جة املعلومةاد فقةد اجلمةد
معظمها جة اس ةةلهدام االس ةةمبانة كوس ةةيلة لملمع البياناد.
واتفقت الدراسةةة الحالية مع معظم الدراسةةاد السةابقة في
اس ة ة ة ةةلهدام االس ة ة ة ةةمبانة كأداا لللعرد جة درجة ممارس ة ة ة ةةة
املسة ة ةةاءلة اإلدارية لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية
من وجهة نظر املعلمين مثل دراس ة ة ةةة جيس ة ة ةةان واللرو ة ة ة ا
( )2016ودراسة أبوكوش واخرون (.(2017
وق ةةد اس ة ة ة ةةلف ةةادد الب ةةاحث ةةة من أدبي ةةاد ال ةةدراس ة ة ة ة ةةاد
الس ة ة ة ة ة ةةابق ة ةةة في اس ة ة ة ةةلعراض األدب الفظري وال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةاد
الس ة ة ة ة ة ةةابق ة ةةة جالوا جة تاوير أداتب ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةة واملفي.
املسةلهدم ومفاقشةة الفلالج وتفسةينها .وتعلبن الدراسةاد
الس ة ة ة ةةابقة التا تفاولت املس ة ة ة ةةاءلة اإلدارية حديثة نس ة ة ة ة ًةبيا
وخئ ةةو ً ة ةا العربية من ا؛ وجة املس ةةلوى املدارس الثانوية
ملأخرا ً
ً
نوجا ما وباللااي تلميز هذه الدراس ةةة
جاء االهلمام
بأن ا الدراس ة ة ة ةةة األوا التا دد لدراس ة ة ة ةةة درجة املس ة ة ة ةةاءلة
اإلدارية جة مسة ة ة ةةلوى معس ة ة ة ةسة ة ة ةةاد التنبوية في األردن بما
تحوي من أدب نظري وم ةةا ق ةةام ةةت الب ةةاحث ةةة ب ةةه للاوير اداا
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العيف ةةة العش ة ة ة ةةوالي ةةة البس ة ة ة ةةيا ةةة من املعلمين في امل ةةدارس
الث ةةانوي ةةة الحكومي ةةة وبلغ ج ةةدده ةةا ( )291كم ةةا هو موض ة ة ة ةةح
بالملدول رقم ( )2أدناه:

الدراسةةة واألوا كذلك بالنسةةبة ململلمع الدراسةةة  -حسةةب
جلم الباحثة.
الطريقة واإلجراءات
ً
تامن هذا الفئل جرضا ملفي .الدراسة املسلهدم
ومالمع الدراسة وجيفت ا وو ًفا ألداتب الدراسة التا
طور ما الباحثة وآلياد اللحقق من دقهما و با ما.
منهج الدراس
اسلهدمت الباحثة املفي .الو فب املسحي بو فه املفي.
املاللم إلجراء مثل هذه الدراسة واسلهدمت االسمبانة
كوسيلة لملمع البياناد.
مج مع الدراسة
تكون مالمع ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةة من جميع املعلمين في امل ة ةةدارس
الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا ضةمن حدود الدراسةة
والب ةةالغ ج ةةددهم ( )1178معلم ومعلم ةةة في ( )43م ةةدرس ة ة ة ة ةةة
ةانويةة حس ة ة ة ةةب معلومةاد مةديريةاد التنبيةة واللعليم في لواء
قئة ةةبة مأدبا ولواء قئة ةةبة تيبان – للعام الدراسة ة ا -2018
 .2019كما هو موضح بالملدول ( )1أدناه.

جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب م غيرات الدراسة
امل غير
الملنه

املنطقة

لواء قصبة مأدبا

البفد

الجنس
ذكور
إناث

الجنس
ذكور أناث

جدد املدارس
الثانوية الحكومية

13

15

8

7

جدد املعلمين في
املدارس الثانوية
الحكومية

300

390

218

270

1178

اناث
علمي

93

أدبي

198

املعهل العلنا

بكالوريوس
و أقل
دراسات عليا

226

سفواد اللدمة

أقل من 5
سنوات
من  5إلى أقل من
10
 10سنوات فأكثر
املجموع

291
291

65
51

291

58
182
291

أداة الدراسة
للحقيق أهداد الدراس ة ة ةةة طورد الباحثة أداا الدراس ة ة ةةة
ً
اجةلةم ة ةةادا جةةة مسة ة ة ة ةةح األدب الةفةظةةري الس ة ة ة ة ة ةةابةةق املةلةعةلةةق
باملس ة ة ة ةةاءلة اإلدارية واإلفادا من ا في بفاء أداتب الدراس ة ة ة ةةة
كمةا تم الرجوع ما الةدراسة ة ة ة ةةاد السة ة ة ة ةةابقةة تاد الئ ة ة ة ةلةة
بموضةةوع الدراسةةة مثل دراسةةة الشةةهرانب ( )2015وتمثلت
باسة ة ةةمبانة لدراسة ة ةةة درجة ممارسة ة ةةة املسة ة ةةاءلة اإلدارية لدى
مديري املدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر املعلمين.
صدق أداة الدراسة
ولللحقق من ة ة ة ة ةةدذ األداا قةةامةةت البةةاحثةةة بةةاس ة ة ة ةةلهةةدام
الئة ةةدذ الظاهري لألدا وتلك بعرض فقراد االسة ةةمبانلين
بئة ة ة ة ةيةغةتة ةم ة ةةا األولةي ة ةةة جةةة مةاةمةةوج ة ةةة مةةن املةحةكةمةيةةن مةةن
املللئ ة ةةين وتوي اللدمة من أجا ة ةةاء هيةة اللدريه من
أس ة ة ة ة ةةاتةةذا العلوم التنبويةةة في الملةةامعةةاد األردن ايةة وجةةددهم
( )11وقةد تم األخةذ بةالفقراد التا حئ ة ة ة ةلةت جة موافقةة

املجموع

43

128

291

163

اللهئن

جدول( )1توزيع أفراد مج مع الدراسة في املدارس الثانوية
الحكومية في محافظة مأدبا حسب الجنس
لواء قصية
ذيبان

ال صنيفات
ذكور

العدد

املجموع

عينة الدراسة :تم اسلهدام اإلجراءاد اآلتية في اخليار
جيفة الدراسة:
العيفة العفقودية العشة ةةوالية وتم اخليار  23مدرسة ةةة بما
يقةةارب  %50من العةةدد الكةي للمةةدارس الثةةانويةةة في كةةل من
لوائب قئبة مأدبا وقئبة تيبان.
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بنسة ة ةةبة ) (%80من املحكمين فأكثن وتم مجراء الالام مع
الفقراد التا اقتنح تعديلها أو مجادا ياغت ا أو حذفها.
ثبات أداة الدراسة:
لللحقق من باد األداا قامت الباحثة باسلهدام نوجين
من الثباد وهي كاآلتب:
طريقةة االخلبةار وإجةادا االخلبةار ) (test-retestوتلةك من
خالل اخليةار جيفةة مقةدارهةا ( )20من املعلمين من خةارج
جيفة الدراس ة ة ةةة بفا ة ة ةةل امنا مقداره أس ة ة ةةبوجان وتبلغت
الدرجة الكلية للمساءلة اإلدارية (.)0.90
طريقة االتسةةاذ الداخةي باسةةلهدام معامل كرونباخ ألفا
)(Cronbachs' Alphaلعيفة الدراس ةةة وكان معامل الثباد
اإلتساذ الداخةي ()0.89
م غيرات الدراسة
اشلملت الدراسة جة كل من امللغيناد اآلتية:
 .1امللغيناد املسلقلة فلمثلت باآلتب:
الملنه وهو فةلان :تكور وأناث.
•

 -3تم اسلهدام طريقة االخلبار وإجادا االخلبار – (test
)retestإليااد باد األداا.
 -4تم اسلهدام معامل كرونباخ ألفا '(Cronbachs
)Alphaإليااد معامل االتساذ الداخةي لألداا.
ن ائج الدراسة ومناقشتها
ً
جرضا للفلالج التا تو لت ملي ا هذه
تفاول هذا الفئل
الدراسة ب دد اللعرد جة درجة ممارسة املساءلة
اإلدارية لدى مديري املدارس من وجهة املعلمين من خالل
اإلجابة جن األسةلة اآلتية:
الس ت ال ا:ول ما درجة ممارس تتة املس تتاءلة اإلدارية لدى
م تتديري امل تتدارس الحكومي تتة الث تتانوي تتة في مح تتافظ تتة م تتأدب تتا
من وجهة نظر املعلمين؟
لإلجابة جن هذا السعال تم حساب امللوسااد الحسابية
واالنحرافاد املعيارية والرتب ودرجة ممارسة املساءلة
اإلدارية لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية من وجهة
نظر املعلمين بشكل جام ولكل ُبعد من أبعاد أداا الدراسة
ويظهر الملدول ( )3تلك.

املعهل العلنا وهو فةلان :بكالوريوس فأقل
•
دراساد جليا.

جدول( :)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة ممارسة
املساءلة اإلدارية لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية من وجهة

•

اللهئن وهو نوجين:جلنا منسانب.

جدد سفواد اللدمة وهي الث فةاد :أقل من 5
•
سفواد من  5ما أقل من  10سفواد  10سفواد فأكثن.
 -2امللغيناد اللابعة :املساءلة اإلدارية.
املعالجة اإلحصائية
 -1لإلجابة جن السعال األول تم اسلهدام امللوسااد
الحسابية واالنحرافاد املعيارية والرتبة والدرجة.
 -2لإلجابة جن السعال الثانب تم اسلهدام اخلبار ( t-
 )testلعينلين مسلقللين لإلجابة جن ملغين الملنه
واللهئن واملعهل العلنا كما تم اسلهدام اخلبار
تحليل اللباين األحادي ( )one way ANOVAلإلجابة
جن جدد سفواد اللدمة وملعرفة جالدية الفروذ تم
اسلهدام اخلبار شيفية.

نظر املعلمني مرتبة تنازليًا.

الرقم

الفقرة

امل وسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمارسة

1

املناهج

3.81

1.44

مرتفعة

2

الطلبة
املعلمون

3.74

0.90

مرتفعة

3.73

0.98

مرتفعة

3

االشراف
التربوي

3.58

0.98

م وسطة

5

العالقة مع
مديرية التربية
وال عليم

3.47

1.00

م وسطة

3.67

0.94

م وسطة

4

الدرجة الكلية

تشة ة ةةين الفلالج املوضة ة ةةحه بالملدول رقم ( )3أن درجة الكلية
ملمارس ة ة ة ةةة املس ة ة ة ةةاءلة االدارية وبملوس ة ة ة ةةط حس ة ة ة ةةالب ()3.67
وانحراد معي ةةاري ( )0.94وب ةةدرج ةةة مرتفع ةةة .كم ةةا أن درج ةةة
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االش ةراد التنبوي مما أ ر جة اس ةةلاابا م وجاء في الرتبة
االخينا بعد العالقة مع مديرية التنبية واللعليم وبملوسةةط
حسالب ( )3.47وانحراد معياري ( )1.00وبدرجة ملوساة
وتعيو البةةاحثةةة تلةةك ربمةةا ما ان العمليةةة اللعليميةةة جمليةةة
مركيي ة ةةة والقراراد واللعليم ة ةةاد ال ة ةةداخلي ة ةةة واض ة ة ة ةح ة ةةة وال
تلالةةب جالقةةة مبةةاش ة ة ة ةةرا مع مةةديريةةة التنبيةةة واللعليم مال في
ح ةةاالد اس ة ة ة ةةلاف ةةالي ةةة وتلم اغلب ةةا خالل جملي ةةة االش ة ة ة ةراد
التنبوي مم ة ةةا يقل ة ةةل من العالق ة ةةة معهم وه ة ةةذا ي ة ةةدل ة ةةل جة
حئة ةةوله جة الرتبة االخينا جاءد بدرجة ملوسة ةةاة كونه
ال ب ةةد من وجود جالق ةةة مع االدارا الرليس ة ة ة ةي ةةة في م ةةديري ةةة
التنبية واللعليم.

جميع األبعاد جاءد بين الدرجة امللوس ة ة ة ةةاة واملرتفعة مما
يدلل جة ممارسةةة االدارا التنبوية التا تفعكه جة االدارا
املدرس ةةية ملمارس ةةاد وس ةلوكياد تحث جة املس ةةاءلة حيث
جاء في الرتبة االوا بعد املفا  .بملوسة ةةط حسة ةةالب ()3.81
وانحراد معي ةةاري ( )1.44وه ةةذه الفميا ةةة واقعي ةةة في ه ةةذه
املرحلة كون املرحلة الثانوية يلم ملابعت ا من قبل العاملين
امللهئ ة ة ة ةئ ة ة ة ةةين في واارا التنبيةة واللعليم وتقع تحةت طةاللةة
الرق ةةاب ةةة واملس ة ة ة ةةعولي ةةة ومل ةةابع ةةة جميع افراد اململلمع مم ةةا
ياعل املمارس ةةاد التا تقوم ب ا االدارا املدرس ةةية بما يلعلق
بةاملفةا  .تو ش ة ة ة ةفةافيةة ومس ة ة ة ةةاءلةة جةاليةة .وفي الرتبةة الثةانيةة
بعةد الالبةة بملوس ة ة ة ةةط حس ة ة ة ةةالب ( )3.74وانحراد معيةاري
( )0.90وتعيو الباحثة تلك اا ان العفئة ةةر االهم والرليه
في هةذه املرحلةة هم الالبةة فاميع املمةارسة ة ة ة ةةاد التا تقيه
هةذه البعةد تكون واض ة ة ة ةحةة و ة ة ة ةةريحةة مع تيايةد العالقةاد
االجلم ةةاجي ةةة مع اولي ةةاء االمور في ه ةةذه املرحل ةةة االنلق ةةالي ةةة
البف ةةائ م وانعكه تل ةةك جة افراد جيف ةةة ال ةةدراسة ة ة ة ة ةةة والتا
أظهرد ان ة ةةا جة ةةاءد بة ةةدرجة ةةة مرتفعة ةةة وفي الرتبة ةةة الثة ةةالثة ةةة
بملوس ة ة ة ةةط حس ة ة ة ةةالب ( )3.73وانحراد معياري ( )0.98بعد
املعلمون وجاء بدرجة مرتفعة كون املعلمون هم العفئ ةةر
الث ةةانب االس ة ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ا بع ةةد الالب ةةة والتا تقوم جلي ةةه العملي ةةة
اللعليميةةة فوض ة ة ة ةةوح ةكةافةةة االمور التا تلعلق بةةاملعلمين امر
ضة ةةروري واسة ةةاسة ة ا لسة ةةين العملية اللعليمية بشة ةةكل سة ةةليم
مم ةةا يعدي اا تحقيق االه ةةداد التا تئ ة ة ة ةةبو ملي ةةا امل ةةدارس
الث ةةانوي ةةة .وج ةةاء في الرتب ةةة الرابع ةةة وقب ةةل االخينا بملوس ة ة ة ةةط
حس ة ة ة ة ة ةةالة ةةب ( )3.58وانة ةحة ةراد مة ةعة ةي ة ةةاري ( )0.98وب ة ةةدرج ة ةةة
ملوسة ة ة ةةاة بعد االشة ة ة ةراد التنبوي والذي يمثل االسة ة ة ةةلوب
العلنا الذي يعمل جة تاوير العملية اللعليمية اللعلمية
ونمو الالبة من خالل املال املعلمين احدث االس ة ة ة ةةاليب
اللعليمية امللفوجة التا تعمل جة تحفيز الالبة واملعلمون
للقيام بادوارهم ومسةعوليا م جة أتم ةورا وربما جاءد
بةالةدرجةة امللوس ة ة ة ةاةة لعةدم ري ة ة ة ة ى افراد العيفةة جن جمليةة

جدول ( :)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة
املساءلة اإلدارية لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية من وجهة
نظر املعلمني جلميع األبعاد مرتبة تنازليًا.
الرقم

الفقرة

امل وسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمارسة

بعد املناهج
5

يشت ت ت ت تجتتع املتعتلتمتيتتن
ع ت ت ت ت ت تتى ت ت ت تن ت ت تف ت ت تي ت ت ت
امل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادرات
اإلب ت تتداعت تي ت تتة مت تث ت تتل
"املك بتتة في متتدمتتة
املنهاج املدرس ي"

4.27

1.44

مرتفعة

2

يت ت تتابتع املتعتلتمتيتن فتي
عملية إثراء املنهاج
بتم ت تتا يتحتقت جتتودة
ال عليم.
ي ابع املعلمين عند
تت ت تنت ت تفت ت تيت ت ت بت ت تترامت ت تتج
تعليمي ت تتة منهجي ت تتة
مصاحبة للمنهاج.

4.01

0.97

مرتفعة

3.75

1.16

مرتفعة

1

يش ت ت ت ت ت ت تتار م ت ت تتدي ت ت تتر
املت ت ت تتدرس ت ت ت ت ت ت تتة مت ت ت تتع
املتعتلت تميتن فتي لتج ت تتان
ت ت تط ت تتويت تتر امل ت تن ت تتاه ت تتج
املدرسية.

3.74

1.22

مرتفعة

3
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6

يتتن ت ت ت ت ت املتعتلتمتيتتن
بت ت تترجت ت تتط امل ت ت تن ت ت تهت ت تتاج
بالبيئة املدرسية.

3.56

1.18

م وسطة

4

يتح ت تتي املتعتلتمتيتن فتي
اإلس ت ت ت ت ثمتار االمثتل
ل ت تل ت تمت تتوارد امل ت تتادي ت تتة
املدرس تتية في تنفي
املنهاج.

3.51

1.12

م وسطة

1.44

مرتفعة

الدرجة الكلية

22

20

3.81

الدرجة الكلية

بعد الطلبة
8

ي ت تتالح ت ت ت ت تن ت تف ت تي ت ت
امل تع تل تم تي تتن ل ت تترام تتج
تطوير ش ت ت تتخص ت ت تتية
الطلبة.

3.95

0.98

مرتفعة

12

ي تتأكتتد من ت ت ت تتبط
املعلمين للطلبة.

3.89

1.06

مرتفعة

13

ي ت ت ت تن ت ت ت تتاق ت ت ت ت م ت ت ت تتع
امل تع تل تم تي تتن أه تم تي ت تتة
نش ت ت ت ت ت ت تتر ثت ت ت تق ت ت تتافت ت ت تتة
ال ت ت ت ت ت تع ت ت تتاون ب ت ت تي ت ت تتن
الطلبة في املدرسة.

3.95

0.94

مرتفعة

7

ي ت ت ت تتاب ت تتع اه ت ت ت تم ت تتام
املعلمين بح تتاج تتات
ال ت ت تط ت ت تل ت ت تب ت ت تتة وف ت ت ت
االولويات.

3.69

1.11

مرتفعة

11

يت ت تتابتع املتعتلتمتيتن فتي
ت ت تن ت تم ت تي ت تتة م ت ته ت تتارات
ال فكير.

3.64

1.16

م وسطة

9

يت ت تتأك ت تتد متن تتحتفتيت
املعلمين للطلبة.

3.54

1.16

م وسطة

10

يناق مع العلمين
أهمية تنمية الثقة
امل ت ت ت ت ت تب ت ت تتادل ت ت تتة م ت ت تتع
الطلبة.

3.50

1.15

م وسطة

3.74

0.90

مرتفعة

الدرجة الكلية

يش ت ت ت تجتع املتعتلتمتون
عت تى بتن ت تتاء جس ت ت ت تتور
الثقة بين عناصت ت ت تتر
املج مع املدرس ي
يش ت ت ت تجتع املتعتلتمتون
ع ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى إج ت ت ت ت تتراء
التبتحتتوث التتتتربتتوي ت تتة
اإلجرائية ل حستتن
ا:داء

18

ي دي دور املشرف
املقيم في املدرسة
بفاعلية.

3.77

1.10

16

يشجع اللقاءات
اإلشر افية بين
املشرفين
واملعلمين.

3.64

1.25

م وسطة

17

يسهل مشاركة
املعلمين في ال رامج
اإلشر افية.

3.60

1.04

م وسطة

15

يشجع املشرفين
التربويين
اس دام
الوسائط
اإلشر افية
امل عددة.

3.57

1.12

م وسطة

14

أهمية
يناق
االشراف التربوي
مع املعلمين.

19

ي ابع برامج توجيه
في
ا:قران
املدرسة.

23

يت تبتمتح متنتمتى التنتمتو
املتيتي لتلتمتعتلتمتيتن فتي
املدرسة.

21

ي ت ت ت ت ت تتاب ت ت تتع ال ت ت تت ت ت ت ام
امل ت ت ت ت تع ت ت ت ت تل ت ت ت ت تم ت ت ت ت تي ت ت ت ت تتن
بت ت تتالت ت ت ت ت تعت ت تلت ت تيت ت تمت ت تتات
اإلدارية

3.80

1.19

مرتفعة

3.51

3.38

3.58

1.20

1.17

0.98

م وسطة

م وسطة

م وسطة

بعد العالقة مع مديرية التربية وال عليم

بعد املعلمين
3.82

0.98

مرتفعة
مرتفعة

24
1.03

3.59

1.33

م وسطة

3.73
بعد اإلشراف التربوي

الدرجة الكلية

مرتفعة

3.72

1.00

مرتفعة

117

مدير
يشار
التربية وال عليم في
و ع الخطط
الوقائية
للمشكالت
امل وقعة.

3.70

1.20

مرتفعة
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27

يعمل ع ى توطيد
في
الالمركزية
العمل اإلداري.

3.44

1.05

م وسطة

26

ا:نظمة
يطب
والقوانين بمرونة
عالية.

3.38

1.25

م وسطة

25

ي بادل مع مديرية
التربية وال عليم
الرأي فيما ي عل
بعملية تدريب
املعلمين.

3.36

1.15

م وسطة

3.47

1.00

م وسطة

الدرجة الكلية

فقط جة املعرفة وانما لم ببفاء مهاراد وقدراد الالبة
وجاءد الفقرا ( )10والتا تفن جة "يفاق مع املعلمين
أهمية تفمية الثقة امللبادلة مع الالبة" بدرجة ملوساة
وبملوسط حسالب ( )3.50وانحراد معياري ( )0.90وربما
يعود تلك ما اهلمام االدارا املدرسية بالملوانب اللعليمية
ً
بعيدا جة تفمية الثقة امللبادلة بين الالبة واملعلمين ولكن ا
جاءد بدرجة ملوساة ومقبولة.
وأظهرد فقراد ُبعد املعلمون الذي جاء بالرتبة الثالثة
بملوسط حسالب ( )3.73وانحراد املعياري ( )0.98أن
الفقرا رقم ( )23والتا تفن جة "يمبنى مفح الفمو امل ا
للمعلمين في املدرسة" بملوسط حسالب ( )3.82وانحراد
معياري ( )1.03وبدرجة مرتفعة مما يدلل جة اهمية
تاوير املعلمين بما يهدم االهداد اللعليمية في املرحلة
الثانوية جاءد الفقرا رقم ( )20بملوسط حسالب ()3.59
وانحراد معياري ( )1.33وبدرجة ملوساة والتا تفن جة
"يشملع املعلمون جة اجراء البحوث التنبوية اإلجرالية
للحسن األداء" وتعيو الباحثة تلك ربما ما ان البحوث
التنبوية تحلاج اا وقت وجهد اضافي جالوا جة الملانب
املااي وكون املدارس الحكومية ليه لدي ا مهئئاد
ً
تحديدا ليه لدي ا الوقت
مادية كافية واملدارس الثانوية
الكافي لذلك لحر ها جة اللحئيل االكادينا والفلالج
الن الية للالبة.
ُ
بيفما فقراد بعد االشراد التنبوي الذي جاء بالرتبة
الرابعة بملوسط حسالب ( )3.58وانحراد معياري ()0.98
وبدرجة ملوساة فااءد الفقرا رقم ( )18بالرتبة االوا
وبدرجة مرتفعة وبملوسط حسالب ( )3.77وانحراد
معياري ( )1.10والتا تفن جة "يعدي دور املشرد املقيم
في املدرسة بفاجلية" فلعيو الباحثة تلك ربما كون هذه
الفقرا تقيه تقييم املدير التا يلافب افراد العيفة
االسلاابة بدرجة ملوساة او مفهفاة وربما كانت
االسلاابة ادقة كون املدير مقيم دالم وجة اطالع

وجفد الفظر جة فقراد اللفئيلية في االسمبانة يالحط
أن في بعد املفا  .جاءد الفقرا رقم ( )5والتا تفن جة
"يشملع املعلمين جة تففيذ املبادارد االبداجية مثل
املكلبة في خدمة املن اج املدرس ا" بملوسط حسالب ()4.27
وانحراد معياري ( )1.44مما يدلل ربما جة حرص ادارا
املدرسة جة طابع اللعلم الذاتب للالبة وهذا ا ر جة
اسلاابة افراد العيفة وجاءد الفقرا رقم ( )4والتا تفن
"يحث املعلمين جة االسمثمار االمثل للموارد املادية
املدرسية في تففيذ املن اج" بملوسط حسالب ()3.51
وانحراد معياري ( )1.12وبدرجة ملوساة ويدلل تلك جة
قلة املئادر املادية كون مهئئاد املادية في املدارس
الحكومية قليلة.
أما ُبعد الالبة والذي جاء بالرتبة الثانية بملوسط
حسالب ( )3.74وانحراد معياري ( )0.90فااءد الفقرا
( )8والتا تفن جة "يالحظ تففيذ املعلمين لبنامج تاوير
شلئية الالبة" بالرتبة االوا بملوسط حسالب ()3.95
وانحراد معياري ( )0.98وبدرجة مرتفعة وربما تعيو
الباحثة تلك اا ان املرحلة الثانوية تكون ضمن مرحلة
املراهقة للالبة واللئالن الفمالية لهذه املرحلة تلالب
اجلفا واهلمام خاص في بفاء شلئية الالبة وتاويرها مما
يع ر جة العملية اللعليمية بئورا جيدا التا ال تقلئر
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الس ال الثاني هل هنا فروق ذات داللة إحصائية
عند درجة ) (α=0.05بين م وسطات االس جابة لدرجة
ممارسة املساءلة اإلدارية لدى مديري املدارس
الحكومية الثانوية في محافظة مأدبا تعزى مل غيرات
الجنس ،وال ص  ،وامل هل العلمي ،وسنوات
الخدمة؟
تمت اإلجابة جن هذا السعال جة الفحو اآلتب:
 -1الجنس
تم حساب امللوسااد الحسابية واالنحرافاد لدرجة
ممارسة املساءلة اإلدارية لدى مديري املدارس الحكومية
الثانوية وتم تابيق اخلبار (ً )t-test
تبعا مللغين الملنه كما
يظهر تلك بالملدول (.)5

مباشرا مع املعلمين والالبة ويقوم بدوره كمشرد مقيم.
وجاءد الفقرا رقم ( )19بالرتبة االخينا والتا تفن جة
"يلابع برامج توجيه االقران في املدرسة" بملوسط حسالب
( )3.38وانحراد معياري ( )1.17وبدرجة ملوساة وترى
الباحثة تلك ربما اا انه ال يوجد وقت للففيذ هذا
االسلوب النه يحلاج اا اجراءاد ووقت لحاور املعلمين
القران م في املدرسة او مدارس اخرى كون املرحلة الثانوية
يلالب ب ا التنكيز جة ان اء املفا  .بوقت محدد.
أما ُ
البعد اللامه واالخين هو ُبعد العالقة مع مديرية
التنبية واللعليم الذي جاء بملوسط حسالب ()3.47
وانحراد معياري ( )1.00وبدرجة ملوساة حيث جاءد
الفقرا رقم ( )24والتا تفن جة "يشار مدير التنبية
واللعليم في وضع اللاط الوقالية للمشكالد امللوقعة"
وهذا يدلل جة مركيية االدارا التنبوية وتدخل املديرية في
كافة االجراءاد امللعلقة باللاط اللففيذية فااءد
اسلاابة افراد العيفة لها بدرجة مرتفعة .وأما الرتبة
الرابعة واالخينا فااءد للفقرا رقم ( )25والتا تفن جة "
يمبادل مع مديرية التنبية واللعليم الرأي فيما يلعلق بعملية
تدريب املعلمين" وبدرجة ملوساة بملوسط حسالب
( )3.36وانحراد معياري ( )1.15وهذا يمفاسب مع دور
املدير كمشرد مقيم والتا يحلاج دالما لللوا ل مع
املشرد التنبوي للحقيق االهداد التنبوية وتاوير العملية
اللعليمية اللعلمية.
اتفقت هذه الفلالج مع دراسة الحسن والحلو ()2010
والشهرانب ( )2015وتلك ا
ألن نلالج هذه الدراساد جاءد
بدرجة مرتفعة.
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جدول ( )5امل وسطات الحسابية لدرجة ممارسة املساءلة
اإلدارية ،وام بار(ً )t-test
تبعا مل غيرالجنس
ُ
البعد

الملنه

العدد

امللوسط
الحسالب

قيمة t

درجة
الداللة

املفا .

تكر

128

3.86

0.51

0.61

أنثى
تكر
أنثى
تكر

163

3.77

128

3.57

163

3.87

128

3.45

163

3.68

128

3.60

163

3.83

128

3.39

163

3.53

128

3.57

163

3.74

الالبة
االشراد
التنبوي
املعلمون
العالقة
مع
مديرية
التنبية
واللعليم
املساءلة
االدارية
الكلية

أنثى
تكر
أنثى
تكر
أنثى

-2.82
-2.03

واملعلمين للقديم أفال ما يمكن تقديمه جن فةة الذكور
وتلك من خالل خبناد الباحثة العملية في املدارس
الحكومية في مأدبا.
 -2ال ص
تم حساب امللوسااد الحسابية لدرجة ممارسة املساءلة
االدارية لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية من وجهة
نظر املعلمين وتم تابيق اخلبار (ً )t-test
تبعا مللغين
اللهئن كما يظهر تلك بالملدول (.)6

0.005
0.043

جدول ( )6امل وسطات الحسابية لدرجة ممارسة املساءلة
االدارية ،وام بار(ً )t-test
تبعا مل غيرال ص

-2.02
-1.21

ُ
البعد

0.04
0.23

املفا .

جلنا
أدلب
جلنا
أدلب

االشراد
التنبوي

جلنا
أدلب
جلنا
أدلب
جلنا
أدلب

الالبة

ذكر
أنثح

-1.47

0.14

املعلمون
العالقة
مع
مديرية
التنبية
واللعليم
املساءلة
االدارية
الكلية

تشين الفلالج التا تظهر في الملدول ( )5ما جدم وجود فروذ
تاد داللة محئالية جفد درجة الداللة ) (α=0.05بين
ملوسااد االسلاابة لدرجة ممارسة املساءلة االدارية
لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر
ً
اسمفادا ما قيمة ()t
املعلمين تعيى مللغين الملنه
املحسوبة مللغين املساءلة االدارية مت بلغت ( )- 1.47وبدرجة
داللة ( )0.14وكذلك جدم وجود داللة محئالية في كل من
ُبعد املفا  .والعالقة مع مديرية التنبية واللعليم ووجود
داللة محئالية لكل من ُبعد الالبة واالشراد التنبوي
واملعلمون وكانت لئالح فةة األناث .ويعيى تلك ربما الن
فةة اإلناث لدي م أكثن التز ًاما ومفافسة للحقيق أجة معايين
املساءلة اإلدراية فيما يلعلق باالشراد التنبوي والالبة

اللهئن

جلنا
أدلب

العدد

امللوسط
الحسالب

قيمة
t

درجة
الداللة

93

3.45

-3.60

0.00

198

3.97

93

3.43

198

3.88

93

3.51

198

3.61

93

3.58

198

3.80

93

3.40

198

3.51

93

3.47

198

3.76

-4.57
-0.95
-1.75
-0.93

-2.62

0.00
0.34
0.08
0.36

0.009

تشين الفلالج التا تظهر في الملدول ( )6ما وجود فروذ تاد
داللة محئالية جفد درجة الداللة ) (α=0.05بين
ملوسااد االسلاابة لدرجة ممارسة املساءلة االدارية
لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر
ً
اسمفادا ما قيمة ()t
املعلمين تعيى مللغين اللهئن
املحسوبة مللغين املساءلة االدارية مت بلغت ( )-2.62وبدرجة
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تشين الفلالج التا تظهر في الملدول ( )7ما جدم وجود
فروذ تاد داللة محئالية جفد درجة الداللة )(α=0.05
بين ملوسااد االسلاابة لدرجة ممارسة املساءلة االدارية
لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر
ً
اسمفادا ما قيمة ()t
املعلمين تعيى مللغين املعهل العلنا
املحسوبة مللغين املساءلة االدارية مت بلغت ( )0.26وبدرجة
داللة ( )0.79وكذلك جدم وجود داللة محئالية في جميع
األبعاد.

داللة ( )0.009لئالح تهئن األدلب وكذلك وجود داللة
محئالية في ُبعدي املفا  .الالبة وكانت لئالح فةة
تهئن أدلب وتعيو الباحثة تلك ما ان االشلاص
باللهئن العلنا يعلمدون جة الوقائع والحقالق ولدي م
اساليب جلمية دقيقة وباللااي جاءد الفروذ لئالح
ً
اطالجا جة املفاهيم
اللهئن االدلب الذي يكونو أكثن
تاد العالقة باملفح االنسانب ومن ا املساءلة االدارية.
 -3امل هل العلمي
تم حساب امللوسااد الحسابية لدرجة ممكانية
اسلهدام بااقة األداء امللواان لدى مديري املدارس
الحكومية الثانوية من وجهة نظر املعلمين وتم تابيق
اخلبار (ً )t-test
تبعا مللغين املعهل العلنا كما يظهر تلك
بالملدول (.)7

 -4سنوات الدمة
تم حساب امللوسااد الحسابية واالنحرافاد املعيارية
لدرجة ممارسة املساءلة االدارية لدى مديري املدارس
الحكومية الثانوية من وجهة نظر املعلمين ً
تبعا مللغين جدد
سفواد اللدمة وتبين وجود فروذ بين امللوسااد
الحسابية وللحديد فيما متا كانت الفروذ تاد داللة
محئالية جفد درجة الداللة ) (α=0.05تم تابيق تحليل
اللباين األحادي ( )one way ANOVAوتبين الفلالج ما
وجود فروذ تاد داللة محئالية جفد درجة الداللة
) (α=0.05لدرجة ممارسة املساءلة االدارية ً
تبعا مللغين
ً
اسمفادا ما قيمة ( )Fاملحسوبة مت بلغت
سفواد اللدمة
( )6.38وبدرجة داللة ( )0.002للدرجة الكلية وكذلك
وجود فروذ في جميع األبعاد ما جدا ُبعد اإلشراد التنبوي
ولعد العالقة مع مديرية التنبية واللعليم وملعرفة جالدية
الفروذ ً
تبعا مللغين سفواد اللدمة تم اسلهدام اخلبار
شيفيه للفروذ مت تبين أن الفرذ كان لئالح تو اللدمة
 5سفواد وأقل لملميع األبعاد والدرجة الكلية للمساءلة
اإلدارية وتعيو الباحثة تلك ربما لحرص املعلمين الملدد
الذين يسعون لللقدم واللاوير في ماال جملهم من خالل
معرفة املفاهيم الملديدا وبما يلعلق باملساءلة االدارية
واهميت ا للوفين مفاخ ديمقراطب حي في املدرسة.
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة آل الحارث
والاويل ( )2005في كون ا أظهرد فروذ تاد داللة

جدول ( )7امل وسطات الحسابية لدرجة ممارسة املساءلة

ُ
البعد

امل هل
العلمي

العدد

امل وسط
الحسابي

قيمة t

درجة
الداللة

املفا .

بكالوريوس
وأقل

226

3.84

0.77

0.44

دراساد جليا

65

3.68

بكالوريوس
وأقل

226

3.72

-0.59

0.56

دراساد جليا

65

3.80

بكالوريوس
وأقل

226

3.55

دراساد جليا

65

3.69

بكالوريوس
وأقل

226

3.76

دراساد جليا

65

3.62

العالقة
مع
مديرية
التنبية
واللعليم

بكالوريوس
وأقل

226

3.49

دراساد جليا

65

3.39

املساءلة
االدارية
الكلية

بكالوريوس
و أقل
دراسات عليا

226

3.67

65

3.64

الالبة

االشراد
التنبوي
املعلمون

-1.07

1.00

0.69

0.26

0.29

0.32

0.50

0.79
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أخو ارشيدا جالية ( .)2004درجة وسي املعلمين واملعلماد في املدارس
الثانوية العامة بمفهوم املساءلة وجالفة تلك بفاجلية املدرسة

محئالية مللغين الملنه واملعهل العلنا ودراسة الراسبا
( )2006لوجود فروذ تعيى مللغين الملنه ودراسة جيسان
واللرو ا ( )2016لوجود فروذ احئالية تعيى مللغين
املعهل العلنا واللدمة .وأخللفت مع دراسة أبو كوش
واخرون ( )2017لعدم وجود فروذ احئالية تعيى مللغين
الملنه واملعهل العلنا واللبنا.
توصيات الدراسة ومقترحاتها

(أطروحة دكلوراا غين منشورا) جامعة جمان العربية للدراساد
العليا جمان األردن.
أخو ارشيدا جالية ( .)2006املساءلة والفعالية في اإلدارا التنبوية .دار
الحامد للنشر واللوايع جمان األردن.
آل الحارث يحيى الح جرمان والاويل هانب جبدالرحمن الح (.)2005

اتااهاد مديري املدارس االبلدالية في مفاقة حالل نحو واقع
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