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متطلبات ممارسة مبدأ املساءلة الرتبوية الذكية لدى مديري 
  مؤسسات رياض األطفال مبصر يف ضوء الفكر اإلداري احلديث

         "دراسة حالة على حمافظة كفرالشيخ"
 ةمقدم: 

شهدت العقود الخيرة تقدما ملحوظاً في مستوى الخدمات العامة التي تقدمها           
وأصبح من الضروري االهتمام بالجودة ؛ فاتجهـت        حكومات الدول المختلفة لمواطنيها     

الحكومات في جميع أنحاء العالم للبحث عن وسائل وأدوات لتـدعيم جـودة الخـدمات               
ولكون التعليم أهم هذه المجاالت، فهو األنسب لحمل شعار الجودة والمثـل            . المجتمعية

ريادة مرتبط بالتعليم، األفضل لتعزيز تلك الوسائل، انطالقا من أن إحراز التقدم وتحقيق ال
مما يتطلب وجود المساءلة، حيث يشير هذا المفهوم أكثر حول التنظيم واألداء لتحسين             

  .التعليم وبناء قدرات المجتمع باتجاه اإلصالح المدرسي الذي يسهم في تطوير المجتمع
إن االهتمام بالمساءلة في المجال التربوي يعد مؤشراً مهماً علـى حـرص             

رغبتهم في االرتقاء بمستوى أدائهم والواقع أن االهتمام بالمـساءلة يعـد           التربويين، و 
مرادفاً لالهتمام باإلصالح التربوي، وذلك بحكم أن أي إصالح حقيقي البـد ان ينطـوي        

  .)١(. على تقبل الفرد لتحمل مسئوليته أعماله سلباً أو إيجاباً
 كافة للتأكد مـن     فالمساءلة في التربية تشكل مطلبا لفئات وشرائح المجتمع       

تحقيق النظم التربوية لتوقعات مجتمعاتها، خاصة وأننا نالحظ الكثير من التساؤالت تثار   
حول مدى فاعلية وكفاية مخرجات  النظم التربوية ومدى نجاحهـا فـي بنـاء األطـر             
المعرفية والقيمية واالتجاهية والمهارية لمدخالتها البشرية من التالميذ، وكذلك ما يتوقع 

ها من خدمة للمجتمع ومن إثراء للمعرفة والفكر اإلنساني إضـافة إلـى مخرجهـا               من
  .)٢(الرئيسي وهو بناء اإلنسان الصالح 

وتجدر اإلشارة إلى ان المساءلة وردت في القرآن الكريم في تسعة مـواطن،             
 منها حين أمر اهللا سبحانه وتعالى المالئكة أن يسجدوا آلدم فسجدوا جميعا إال إبليس أبى

واستكبر، فحاسبه اهللا وساءله على ذلك، وايضا حين أسكن اهللا تعالى آدم وزوجته الجنة 
وطلب منهما ان يتمتعا بكل ما فيها إال شجرة واحدة ال يقرباها، ولكن الشيطان أغواهما           
وأوقعهما في حيلته فأكال منها فعصيا ربهمـا سـبحانه وتعـالى فاسـتحقا المـساءلة         

                                                        
ود     )١( دى         ): ٢٠١٠( الحسن، مي محمد محم ا ل ة بینھم ة والعالق ة التربوی ة اإلداری ساءلة والفعالی ا الم درجت

ن وجھة       ة م مدیري المدارس الحكومیة الثانویة ومدیراتھا في محافظات الضفة الغربی
یم،    ة والتعل دیرات التربی ي م املین ف ر الع شورة رسنظ ر من ستیر غی ة الة ماج ، جامع

 .١١صالنجاح الوطنیة، فلسطین، 

اني  )١( ل، ھ ي  ): ٢٠٠١( الطوی سلوك المنظم ة وال نظم  (اإلدارة التربوی ي ال ات ف راد والجماع لوك األف  ،)س
 .٢٢٨،صعمان، دار وائل للنشر والطباعة، 
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 فما ذاقا الشجرة بدت لهما سـواتهما  فدالهما بغرور هللا تعالى ، قال ا )٣(والمحاسبة  
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكمـا الـشجرة         

 قاال ربنا ظلمنا أنفـسنا وإن لـم تغفـر لنـا     وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين  
 ومن الجدير ذكـره أيـضا       ]٢٣-٢٢األعراف،  [   وترحمنا لنكونن من الخاسرين   

بتهيئة المسلم للمساءلة، وذلك بأن اإلنسان مساءلة عن عمله فـي            حرص الرسول   
الدنيا مساءلة شاملة في جميع مناحي حياته، كما روي ابن حبان والترمذي في جامعة              

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيمـا أفنـاه   : قال أن رسول اهللا  
  .)٤( " ه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبالهوعن علم

وقد تختلف نظم المساءلة التربوية من دولة ألخرى، ومن مؤسسة ألخـرى،            
وذلك بسبب االختالفات بين النظم السياسية والتركيبات االجتماعية، والقـيم الـسائدة،            

  .)٥(را في النظم التربوية واألوضاع االقتصادية التي تؤثر تأثيرا مباش
وباإلشارة إلى بعض الجهود العالمية في موضوع المساءلة على سبيل المثال           

ـ ، "A Nation at Risk“كتاب أمه في خطر   ةالذي وزع في الواليات المتحدة األمريكي
 يعد دلـيالً  The national commission on excellence in educationمن قبل 

دولة متقدمة لواقع ومعطيات ومترتبات نظامها التربوي، واكتشاف        ساطعاً على مساءلة    
جوانب إيجابية أخرى تلم عن عدم الرضا والقناعة بواقع هذا النظام، وما يترتب علـى               

  .)٦(ذلك من إجراءات تصحيح للمسار التربوي األمريكي 
وعلى الرغم من ذلك، إال أن األدب التربوي يشير إلى أن بعض الدول العربية              
أخذت تحذو حذو الدول األجنبية في تفعيل برامج المساءلة اإلدارية والتربوية، وتتبنـى       
وزارة التربية والتعليم مبدأ المساءلة التربوية ركيزة أساسية في تحسين نوعية اإلدارة            
والتعليم، كما ان تعزيز مبدأ المساءلة يسهم في تخفيف حالة التسيب والقـصور التـي            

  .)٧(تعلم يعاني منها نظام ال
إن المساءلة بجوانبها وأبعادها وعملياتها جميعا ليست تحقيقـا أو محاكمـة            
فحسب، بل هي جملة من العمليات واألساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن األمور              
تسير وفقا لما هو مخطط لها، أي أن األداء يتم ضمن األطر التـي حـددتها األهـداف                  

                                                        
 .٤٢٢ ، صلتوزیع، عمان، األردن، دار الحامد للنشر واالمحاسبة اإلداریة): ٢٠٠٤( الحارس، أسامة )١(

 القاھرة، شركة ،)تحقیق أحمد محمد شاكر(سنن الترمذي ): ١٩٧٥( الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة )١(
 .٦١٢ ، صوطبعة مصطفى البابي الحلبي

 .١ ،ص، اربد، عالم الكتب الحدیثالمساءلة في النظم التربویة): ٢٠١١( العمري، حیدر محمد بركات )١(

 .٢٢٨ص، مرجع سابقلطویل، ھاني ،  ا)١(

سام )١( شیش، ب و ح اه   ): ٢٠١٠( اب ساءلة تج زة الم ة غ ة بمحافظ دارس الثانوی دیري الم ة م ة ممارس درج
 .٥٩٩، ص)٢ (١٨ ،)سلسلة الدراسات اإلنسانیة(مجلة الجامعة اإلسالمیة المعلمین، 
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فق عليها للوصول بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاية         والمرامي ووفق المعايير المت   
  .)٨(والفعالية ودون أن تسبب أو ترهل أو إهدار 

إال ان هناك سلبيات للمساءلة أشار إليها لكونها ترفـع درجـة القلـق لـدى               
التربويين وبالذات حول األسلوب الذي سيعتمد في تقيـيمهم، وإهمـال الفـروق بـين              

  .)٩( المخرجات التربوية، وعدم وجود معايير متفق عليها التربويين، وصعوبة قياس
ومن الواضح أن أغلب المساءالت التي تناولتها نظم التعليم هي المساءلة من            
الخارج باتجاه الفرد، سواء أكان مديرا أو معلما أو مؤسسة، وهو ما يعرف بالمساءلة              

جديد للمساءلة وهو المساءلة اإلدارية، إال انه ظهر في السنوات القليلة الماضية مفهوم     
  .)١٠(التربوية الذكية 

حيث صنفت أونورا أوديل المساءلة بالمساءلة التربوية الذكية، وهي أول من           
أن انظمـه التقـويم   ) O’Neill(، ورأت أونيل )٢٠٠٢(استخدم هذا المصطلح في عام      

 بد من إعطـاء  الخارجية تقلل من الثقة التي يحتاجها المهنيون ليكونوا فاعلين، وانه ال 
العاملين دورا بارزا في تأمل أعمالهم ومراجعتها وتقويمها وتحسينها، وتوصف هـذه            

ألنها تستند إلى التامل واالستقصاء واستثارة التفكير بهدف تطـوير          " بالذكية"المساءلة  
  .)١١( .األداء والعمل بروح الفريق

ى قمة هـرم     الذي يقف عل   –ومن البديهي القول إن لمدير مؤسسات الروضة        
 دورا رئيسيا في مواجهة التحديات في قيادته لمدرسـته وتحقيـق            –اإلدارة المدرسية   

فمسئوليات المدير التي يقوم بها متنوعة ومتعددة فهي مسئوليات إدارية وفنية، . أهدافها
فمن مسئولياته اإلدارية أنه يقوم بسلسلة من األنشطة اإلدارية الخاصة بتنظيم الهيكـل             

للمدرسة، وتحديد مسئوليات جميع العاملين بالمدرسة من موظفين ومعلمـين          التنظيمي  
وفنيين ومستخدمين، بحيث تعمل هذه المسئوليات جميعا في منظومة واحدة تؤدي فـي            

  .)١٢(النهاية إلى إنجاز ما يلزم من أعمال 

                                                        
 .٢٤٨ص، مرجع سابق الطویل، ھاني ، )١(

د  )١( اح، احم ة   ): ٢٠٠٦( بط ي اإلدارة التربوی رة ف ضایا معاص ع ،    ق شر والتوزی شروق للن ان، دار ال ، عم
 .٢٤ص

ض    " إطار ضمان الجودة   "دور برنامج ): ٢٠١٠( ابو شاویش، بشیر عبد الرحمن محمود    )١( ة بع ي تنمی ف
ر    الكفایات اإلداریة لدى مدیري مدارس األونروا بمحافظات غزة،     ستیر غی رسالة ماج

 .٥٦ ،صسالمیة، غزة، فلسطین، الجامعة اإلمنشورة

)١(  O’Neill, O. (2002): A question of trust, Cambridge University Press, 
Cambridge CB21Rp, United Kingdom, p.57-59.. 

دة )١( ریر، رن زة،  ): ٢٠٠٣( ش ات غ ي بمحافظ یم األساس دارس التعل دیري م ة لم ة والواقعی األدوار المتوقع
ر   وراه غی الة دكت سطین   رس زة، فل صى، غ ة األق شترك جامع امج الم شورة، البرن  ،من

 .١ص
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وإن مدير المدرسة الذي يمارس المساءلة التربوية الذكية يمرر مالحظته عن           
لمتدني بطريقة تجعل المعلم يقر بما ارتكبه من أخطاء، ويعد بأن ال تتكرر مثـل               األداء ا 

تلك األخطاء تحت االلتزام المهني األخالقي، وتحت طائلة المساءلة اإلدارية التـي قـد              
  .)١٣( تلحق الضرر بمن يصر على ارتكاب األخطاء المقصودة او غير المقصودة 

ودراسـة  . )١٤() Ellison, 2012(وقد أشارت كـل مـن دراسـة أليـسون     
اللتان أكدتا على أهمية دور المساءلة التربوية . )١٥() Hodgson, 2011(هودجسون 

الذكية وبينت دورها في المحافظة على استقاللية المهنة، وتعزيز المسؤوليات الجماعية، 
وأنها توفر وسيلة لتوجيه المساءلة نحو أوجه القصور في النظام ككـل، بمـا يـؤدي                

 Cowie et(ن المنظمة التعليمية ، كما أكدت دراسة كيوي وتايلور كروكسفورد للتحسي
al., 2007 (  بأن هناك عالقة بين الثقة المهنية لدى المعلمين مع تحسين أداء الطـالب

  .)١٦(. من خالل التقييم الذاتي في المدرسة
 )١٧() ٢٠١٠الحـسن،   (بينما الدراسات المحلية قد تناولت المساءلة كدراسة        

التي أوضحت دور المساءلة في ضبط مهام المدرسة وعالقتهـا بالفاعليـة الغداريـة       و
التي توصلت بأن درجة ممارسة مـديري   )١٨ ()٢٠١٠ابو حشيش، (التربوية، ودراسة 

فقد بينت أن هناك ارتباطا . )١٩ ()٢٠١٢(المدارس الثانوية بشكل كبير، أما دراسة حويل 
التفتيـشية كرؤيـة    / ملة ، وأن المساءلة التقليدية      إيجابيا بين المساءلة والجودة الشا    

بوليسية تدعو إلى غياب الثقة وتنمية الرضا الوظيفي لدى المعلمين، وهو نظام مغـاير     
  .للمساءلة الذكية 

وفي ضوء ذلك، ظهرت حاجة المدارس لزيادة فاعليـة المـساءلة التربويـة             
م ودعـم المـسئولية المهنيـة    الذكية، لما لها من دور فعال في تحسين مخرجات التعلي  

والمبادرة بما يضمن جودة التعليم المطلوبة والحفاظ على الثقة واالنفتاح والصدق، حيث 
                                                        

ل )١( د جمی ایش ، احم ة ): ٢٠٠٩( ع ا التربوی ا وتطبیقاتھ ة نظریاتھ سیرةإدارة المدرس ان، دار الم  ، عم
 .٣٥،ص

)١(   Ellison, S. (2012): Hard wired for innonation? Comparing two policy pathes 
toward innovative schooling, International education, Vol.(39), 
Issue(1), P.p.30-48.. 

)١(   Hodgson, G. K. (2011): Creating a climate of intelligent accountability in aa-
through academies, national college for school leadership.. 

)١(   Cowie, M. Taylor, D. and Croxford, L. (2007): Tough, Intelligent 
accountability in Scottish Secondary schools and the role of 
standard tables and charts (STACS): A critical appraisal. 
Scottish educational review, Vol.(39), No.(1), P.p.29-50.. 

 .مرجع سابق) ٢٠١٠( الحسن، مي محمد محمود )١(

 ..مرجع سابق): ٢٠١٠(، بسام  ابو حشیش)١(

ي          ): ٢٠١٢( حویل، ایمان مصطفى   )١( ا ف ة بینھم شاملة والعالق ة والجودة ال ساءلة التربوی ق الم ع تطبی واق
ا،     رسالة  مدارس وكالة الغوث الدولیة في الضفة الغربیة من وجھة نظر المدیرین فیھ

 .، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطینماجستیر غیر منشورة
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 إلى ان نسبة تبني مديري المدارس للمساءلة )٢٠() ٢٠١٠أبو شاويش، (أشارت دراسة 
  .الذكية كأسلوب كانت منخفضة نسبيا

 مشكلة البحث وأسئلتها: 
التربوية الذكية في انها تعتبر من المبادئ الحديثة فـي      نظرا ألهمية المساءلة    

التعامل اإلداري والتي تحقق الهدف دون عناء من مبدأ معادلة الكل يربح، والتي تحسن       
من أداء المدرسة بشكل خاص، وعلى نظام التعليم بشكل عام من خالل تـوفير فـرص            

ين ومع هذه األهمية إال ان      للتعلم والتطوير، وتحقيق ضمان الترابط المهني لدى المعلم       
هناك قصورا في تطبيق المساءلة التربوية الذكية على الميدان التربوي بفاعلية وفي ظل 

  :ذلك تبلورت مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية
              ما واقع ممارسة المساءلة التربوية الذكية لدى مديري مؤسسات ريـاض األطفـال

  بمصر ؟
     تربوية الذكية لدى مديري مؤسسات رياض األطفال       ما متطلبات ممارسة المساءلة ال

  بمصر ؟
  تتحدد البحث بالحدود التالية: حدود البحث: 

 الحدود الموضوعية : 

تطوير ممارسة مبدأ المساءلة التربوية     (اقتصر موضوع البحث الحالي على      
 .)الذكية لدى مديري مؤسسات رياض األطفال بمصر

 الحدود المكانية 

بمحافظـة كفرالـشيخ     مؤسسات رياض األطفال  ي على   اقتصرت البحث الحال  
  ).مكان سكن الباحث ومحل ميالدة(

 الحدود البشرية 

 .الروضات ووكالء ومعلمات أوائلاقتصرت البحث على مديري 

 الحدود الزمانية 

 .م٢١٠٧-٢٠١٦ الدراسي من العام األولالفصل 

  تهدف البحث إلى ما يلي: أهداف البحث: 

                                                        
 .مرجع سابق): ٢٠١٠( شاویش، بشیر عبد الرحمن محمود  ابو)١(
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    ساءلة التربوية الذكية لدى مديري مؤسسات رياض األطفال        رصد واقع ممارسة الم
  بمصر 

       وصف وتحليل متطلبات ممارسة المساءلة التربوية الذكية لدى مـديري مؤسـسات
  رياض األطفال بمصر 

 أهمية البحث: 
  :يكسب البحث أهميته من خالل اآلتي

          يـة الفعالـة،    أهمية دور المساءلة التربوية الذكية، في تعزيز الثقة والكفاءة المهن
  .وتقديم الحوافز إلصالح التعليم والتعلم في المؤسسات التعليمية

          قد تسهم الدراسة في تطوير نظام المساءلة وفي آليات تطبيقها في مؤسسات رياض
 .األطفال بمصر

             قد تفيد الدراسة الباحثين والمهتمين وصانعي القرار في وزارة التربية والتعليم في
ل إدراكهم لحيثيات المساءلة التربويـة الذكيـة وإكـساب          تطوير أدائهم من خال   

 .المديرين والمشرفين المهارات الالزمة في حل المشكالت

     من الدراسات القليلة في مصر بـشكل        – في حدود علم الباحث      –تعد هذه الدراسة 
 .خاص والوطن العربي بشكل عام وبذلك ترفد المكتبة العربية بمرجع جديد

 مصطلحات الدراسة:  
  :  المساءلة التربوية الذكية-

هي أسلوب مساند للمعلمين والتربويين لبناء الثقـة وتحـثهم علـى تحمـل              
مسؤولياتهم وتشجعهم على االحتراف، وتقدم تغذية راجعة بصورة مستمرة تتناسب مع           
حماسهم وتشجعهم على االحتراف، وتقدم تغذية راجعة بصورة مستمرة تتناسـب مـع             

  .)٢١( المشترك، واالتجاه نحو العمل الفريقي التشاركيحماسهم لتوحيد الفهم 
أو هي إطار عمل لضمان أن المدارس تعمل بفعالية وكفاءة تجاه الصالح العام             
وعلى أكمل وجه لتنمية تالميذهم، فغنها تستخدم مجموعة غنية من البيانات التي تعطي          

 التالميذ، وتجمع بـين     التعبير الكامل لنقاط القوة والضعف للمدرسة في تحقيق إمكانات        

                                                        
ن     ): ٢٠١١( األمیر، محمود والعواملة، عبد اهللا  )١( ة م ي المدرسة األردنی درجة تبیق معایر ضمان الجودة ف

 .٦٢، ص)١(٧، المجلة األردنیة في العلوم التربویةوجھة نظر المشرفین التربویین، 
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العمليات الداخلية للمدارس مع مستويات الرصد الخارجية المالئمة لحالة التنمية في كل          
  .)٢٢( مدرسة على حدة 

أسلوب يمارسه مديرو   : ويعرف الباحث المساءلة التربوية الذكية إجرائيا بأنها      
إلنـسانية بـين    مؤسسات رياض األطفال قائم على الثقة المتبادلة لتعزيـز العالقـات ا           

المعلمين والتحلي بأخالقيات المهنة، والتقويم الذاتي للمهارات من خالل تقديم التغذيـة            
الراجعة لهم، وتشجيعهم على العمل واإلنجاز باحتراف، باستخدام المكافآت والحـوافز           
وذلك من أجل تحقيق الجودة المطلوبة لسير العملية التعليمية بما يوافق متطلبات اإلدارة 

لتعليمية والمجتمع المحلي، وذلك بناء على استجابة أفراد عينـة الدراسـة لمجـاالت              ا
  .وأدوات الدراسة

الموظـف  : "عرفته وزارة التربية والتعليم بأنه     : مدير مؤسسات رياض األطفال    -
المكلف من وزارة التربية والتعليم إلدارة الروضة وقيادتها وهو المسئول عـن تـوفير    

المناسبة لها، والمشرف على جميع الموظفين المكلفـين بالعمـل فـي            البيئة التعليمية   
روضته، وتنسيق جهودهم وتوجيههم ورصد ودعم التطوير المهني لهم، لضمان مدير            

  ".العملية التربوية وتحقيق رسالة المدرسة والهداف العامة للتربية
 منهج البحث : 

راد دراستها تعبيراً كمياً  الذي يعبر عن الظاهرة المالمنهج الوصفيتم استخدام 
وكيفياً، والذي يعمد إلى تحليل الظاهرة وكشف العالقات بين أبعادها المختلفة من أجـل              

  .تفنيدها والوصول إلى استنتاجات لتحسين الواقع وتطويره
 الدراسات السابقة:  

  :الدراسات العربية: أوال
  ٢٣( ):٢٠١٣سالمة، (دراسة(.  

سين أداء العاملين بمدارس وكالة الغوث بغزة       دور المساءلة في تح   : بعنوان
  .من وجهة نظر المديرين وسبل تطويره

هدفت التعرف إلى دور المساءلة في تحسين أداء المعلمين بمـدارس وكالـة             
الغوث بغزة من وجهة نظر المديرين، وكذلك التعرف إلى سبل تطوير دور المساءلة من      

                                                        
)١(  Dunford, J. (2009): Accountability in education, Public services trust 

seminarp.1. 
دور المساءلة في تحسین أداء العاملین بمدارس وكالة الغوث بغزة ): ٢٠١٣( سالمة، جھاد حسن محمود )١(

ویره،       بل تط دیرین وس ر الم ة نظ ن وجھ شورة   م ر من ستیر غی الة ماج ة  رس ، جامع
 .األزھر، عزة، فلسطین
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في محافظات غزة في ضوء نتائج الدراسة،       وجهة نظر المديرين في المناطق التعليمية       
مديرا ومديرة، ) ٢٤٥(واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من 

مديرا ومديرة واختبرت العينة بطريقـة عـشوائية،       ) ٢٠٥(وتكونت عينة الدراسة من     
مقابلة : لثانيةوقام الباحث بتصميم أداتين، األولى استبانة موجة لعينة الدراسة، واألداة ا

فقرة موزعـة  ) ٦٤(شخصية وموجهة لمديري المناطق التعليمية، تكونت االستبانة من  
، وقـد   )التخطيط، إدارة الصف، تقويم الطالب، االنضباط الصفي      (مجاالت هي   ) ٤(على  

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
             حـسين أداء   درجة تقدير مديري مدارس وكالة الغوث بغزة لدور المـساءلة فـي ت

المعلمين من وجهة نظرهم جاءت بدرجة كبيرة، حيث بلغ الوزن النسبي الكلـي             
 التخطـيط   –التقـويم   : (للمجاالت األربعة وهي بالترتيب التنـازلي     %) ٨٢,٢(

  ). اإلدارة الصفية– االنضباط الصفي –الدراسي 
             فـي   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور المساءلة في تحسين أداء المعلمـين 

مدارس وكالة الغوث بغزة تغزى لمتغير الجنس، وذلك في مجالي التخطيط وإدارة 
الصف، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجالي التقويم 

 .واالنضباط الصفي

                ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور المساءلة في تحسين أداء المعلمـين فـي
 –ابتدائي  ( لمتغيري المؤهل العلمي، ونوع المدرسة       مدارس وكالة الغوث تغزى   

 ).إعدادي

  توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور المساءلة في تحسين أداء المعلمين في مدارس
 ١٠-٥(وكالة الغوث تغزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح سنوات الخدمة مـن            

 ).سنوات

  :وفي النهاية أوصت الدراسة باآلتي
    لمديرين الذين بحاجة لرفع كفـايتهم فـي تنفيـذ المـساءلة            عقد دورات تدريبية ل

  .والمساءلة التربوية الذكية
              ،إجراء دراسة عن واقع تطبيق المساءلة التربوية الذكية في مدارس الغوث بغـزة

 .وعالقتها بالجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمين
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  2013(دراسة زالك, Zalec:( )٢٤(.  
  .لتعليم العاليالثقة، والمساءلة، وا: بعنوان

تناقش هذه الورقة ظاهرتان تلعبان دورا مهما في التعليم العالي الحديث، وهما     
ولكن بدال . المساءلة والثقة، حيث يفترض الكاتب أنه ال ينبغي تطبيق المساءلة التقليدية

من ذلك يجب االهتمام بالمساءلة التربوية الذكية، فالهدف من هذه الورقة هو المساهمة        
رفة مفهوم المساءلة التربوية الذكية، حيث يلقى الباحث الضوء في هذه الورقـة          في مع 

على األهمية الرئيسية للثقة في المساءلة التربوية الذكية، ويوضح الجدل بـين الثقـة              
والمساءلة وأهمية الفهم الصحيح للعمليات التربوية فـي الجامعـة، وكـذلك توضـيح       

باإلضافة لتوضيح المخاطر الرئيسية التي     . ذكيةالظروف والعوامل الخاصة للمساءلة ال    
تواجه النظمة عند تطبيق المساءلة التقليدية، ويفترض الباحـث أن الثقـة بـالمعلمين           

هذا . واإليمان بهم في المؤسسات التعليمية هو شرط أساسي لسير عملها بشكل صحيح           
قة إلى ان تطبيق    وفي النهاية تخلص الور   . يتطلب منا فهم المؤسسات التعليمية كنماذج     

األنظمة التقليدية من المساءلة في التعليم هي عامل مهم في تطوير النموذج االقتصادي             
من التعليم، والذي يكون غير متوافق مع الرؤية الشخصية للمجتمع بشكل عام، من هنا         
يجب علينا تقليل تنفيذ هذه األنظمة والتحول إلى انظمة أكثر ذكاء من المساءلة التربوية 

  .الذكية
  2012(دراسة اليسون, Ellison:( )٢٥(.  

المساءلة التربوية الذكية، إعادة التفكير في مفهوم المـساءلة فـي           : بعنوان
  .السياسة العامة إلصالح التعليم

هدفت توضيح مفهوم المساءلة ونقد منطق هذه المـساءلة كمطلـب تعليمـي         
: والتي بـدورها سـتقوم أوال  وإلنجاز هذا الهدف تم استخدام طريقة تحليلية        . وسياسي

بتوضـيح  : بوضع المساءلة في إطار أكبر من معايير إصالح التعليم التكاملي، وثانيـا           
المعايير المستخدمة في إصالح التعليم في كل خطوة من خطواتها المنطقية، وتوضـح             

حيـث  . االفتراضات والصعوبات التي تواجه المساءلة من خـالل الـسياسة التعليميـة       
دراسة أسلوب التحقيق والمراقبة في التناقـضات الداخليـة بـين المعـايير             استدمت ال 

. األساسية في المجتمعات الحديثة والحقائق الملموسة المنجزة بواسطة هـذه المعـايير     
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة وضع نظام المساءلة التربوية الذكية، والتي تسعى إلـى     

                                                        
)١(  Zalec, B. (2013): Trust accountability and higher education, Synthesis 

philosophica 55-65, 01-02-2013, p.p.65-81. 
)١(   Ellison, S. (2012): Hard wired for innonation? Comparing two policy pathes 

toward innovative schooling, International education, Vol.(39), 
Issue(1), P.p.30-48.. 
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توفير الدعم الـالزم لمـساعدة المعلمـين       بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للمدارس، و     
واقترحـت  . واإلداريين لبناء مهاراتهم المهنية وإنشاء بينة التعلم اإلنتـاجي لطالبهـا          

الدراسة لبناء نظام المساءلة التربوية الذكية على واضعي سياسـات التعلـيم القيـام               
  :بالخطوات التالية

 العريضة والتفكير اإلبداعيتنسيق الجهود لصياغة المعايير األكاديمية لألهداف .  
        توفير المزيد من االستقالل الذاتي لمديري المدارس والالمركزية في صنع القرار في

 .سياسة التعليم

 تدريب المعلمين وبناء القدرات الجانبية من خالل المدارس. 

              تنسيق الجهود لبناء وتنفيذ نظام من التقييم الذكي، والتي تستخدم أسلوبا متوازنـا
 .لتقييمات التقليدية وتقييمات األداء من خالل استخدام العينات العشوائيةمن ا

    2012(دراسة وايت سـميت وكلينوسـكي, Klenowski& Smith -Wyatt:( 
)٢٦(.  

  .مناهج المدرسة ككل للتحسين والمعايير، والمساءلة التربوية الذكية: بعنوان
قويم وفق معـايير،    تركز هذه الدراسات على اإلصالحات الموجهة من قبل الت        

. والمبنية على نتائج األبحاث الممولة من مركز البحوث االسترالي لمدة أربع سـنوات            
ويقترح الباحثان أن االعتدال في استخدام معايير محددة بوضوح يوفر فرصاً للمعلمـين     
في تحسين وتطوير قدراتهم على التقويم وتحمل المسؤولية المهنية من أجل المساءلة            

كما يقترح الباحثان إجراء التقويم على الطالب والمعلمـين كمـشروع        .  الذكية التربوية
مشترك، لما له من دور في زيادة مشاركة الطالب في التقويم بحيث يتم تقليل اعتمادهم             

. على المعلم كمصدر أساسي لردود الفعل التقييمية بصورة نظامية على مرور الوقـت            
حليل البيانات التي تم جمعها علـى مـدى األربـع           واعتماد الباحثان المنهج النوعي لت    

، وتـم  )معلمـاً ٢٣معلمـة،   ٦٦(معلماً  ) ٨٩(حيث استخدم عينة عشوائية من      . سنوات
مـدارس  ٣مدرسـة ثانويـة،   ٢٠مدرسة أساسية، ٢٦(مدرسة ) ٤٩(اختيار العينة من    

وتم جمع البيانات من خالل المقابالت الموجهة أو بواسطة وسـائل االتـصال             ). خاصة
التكنولوجية، وتم عرض النتائج من حيث صلتها بالمناهج والمعايير األسترالية، ومـن            
خالل سلسلة من األسئلة مع تطبيق مباشر لضمان حكم المعلم والمعايير، وتـم تحليـل            

                                                        
)١(  Wyatt-Smith, C. & Klenowski, V. (2012): Whole school approaches to 

standards and improvement: Intelligent accountability, 
Classroom connections, Issue(4), October 2012, Department of 
education training and employment. 
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نصوص المقابالت باستخدام أساليب تحليل البيانات النوعية مـن التنظـيم والمطابقـة             
  .اضيعوالترميز وتحديد األنماط والمو

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك أربعة مفاهيم رئيسية للحفاظ علـى ثقافـة              
  :التقويم المستدامة واالعتماد عليها تتمثل في اآلتي

 عمليات التقييم هي المرتكز لتخطيط وتدريس المناهج. أ.  
 المواءمة بين عمليات التقييم والمناهج وطرق التدريس. ب.  
 يث يعتمد على فهـم المعلمـين للـسياق المحلـي،      التقييم كممارسة موجهة، ح   . ج

  .والمعرفة بالمناهج والمهارات المطلوبة للتقييم
 االعتدال في استخدام المعايير يتم في مرحلة تحديد متطلبات التقييم. د.  

وفي النهاية أوصى الباحث بتوصيات عدة لتحقيق هذه الثقافة المستدامة للتقويم، والتي 
  :تصلح للنظام ككل

 ن التغيرات الجوهرية في مهنة التدريس يمكن أن تؤثر على التفكيـر النقـدي              إ. أ
  .للتقويم

 تطوير مهام التقويم والمعايير المرتبطة بها داخل وحدة العمل، وإقامـة صـلة             . ب
واضحة بين التقويم والمناهج وطرق التدريس بما يتطلب الممارسة الصفية التي   

  .تتماشى مع هذه المعايير
 افز قوية لوصول الطالب للتعلم والنجاح في الدراسةتقديم حو. ج.  
 تطوير لغة مشاركة للحديث عن الوجود في الفصول واكتساب الثقـة فـي ردود              . د

  .الفعل التي تعطى للطالب
  ٢٧ ():٢٠١١األمير، والعواملة، (دراسة(.  

درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة          : بعنوان
  .ين التربوييننظر المشرف

هدفت التعرف إلى درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من 
وجهة نظر المشرفين التربويين، تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربـويين         

مشرفا ومشرفة، وقد تكونت ) ٩٧٥(العاملين في وزارة التربية والتعليم، والبالغ عددهم  
مـشرفة، تـم    ) ٦١(مـشرفا، و  ) ١٣٩( مشرف ومشرفة منهم     )٢٠٠(عينة الدراسة   

اختيارهم بالطريقة العنقودية العشوائية من العاملين في مديريات التربية والتعليم فـي            
                                                        

 .مرجع سابقواملة، عبد اهللا ،  األمیر، محمود والع)١(
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المملكة األردنية الهاشمية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل، وجرى أعـداد           
لتعلـيم والـتعلم، والمنهـاج     شئون الطلبة، وا  : (استبانة تكونت من ثمانية مجاالت هي     

والموارد البشرية، والقيادة والتخطيط، والمجتمع المحلي، والمـوارد الماديـة، وأداء            
  :، وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية)التربية والتعليم

 إن مجال المنهاج جاء بدرجة مرتفعة بينما جاءت بقية المجاالت بدرجة متوسطة.  
 ئية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصا)α ≤ 0.05 (   فـي درجـة

الجـنس، الخبـرة،    : (تطبيق معايير ضمان الجودة تغزى إلى متغيرات الدراسة       
 ).والمؤهل العلمي

  :وقد أوصت الدراسة باآلتي
 ضرورة تبني هذا المشروع وتطبيقه على المدارس في وزارة التربية والتعليم.  
      قد دورات تدريبيـة وورش عمـل مختـصة        ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بع

بالتخطيط وفق معايير الجودة ومؤشرات األداء المتصلة بكل منهـا للمـشرفين            
 .والمعلمين والمديرين

            متابعة العملية التعلمية والتعليمية وتوفير التسهيالت الفنية واإلدارية الالزمة فـي
 .الميدان التربوي

 تدريبية وورش عمل مختصة بالتخطيط وفق قيام وزارة التربية والتعليم بعقد دورات 
معايير ضمان الجودة للمشرفين في التربويين والمعلمين ومـديري المـدارس           

 .ومديراتها في معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية

            ،عقد دورات تدريبية ومستمرة لمديري المدارس لتعزيز كفاياتهم الفنية واإلداريـة
ية وكذلك رفع كفاياتهم في مجاالت تطـور قـدرات          لمواجهة التطورات المستقبل  

 .العاملين في المدرسة

  2011(دراسة فويرشتاين,Feuerstein(: )٢٨(.  
  .سياسات المساءلة وإعداد المعلمين: بعنوان

هدفت إجراء تغيرات جذرية في سياسات المساءلة في والية بنـسلفانيا فـي              
، ومحاولة )٢٠٠٦( إعداد المعلمين عام الواليات المتحدة األمريكية، والدوافع التي توجه

فهم بعض الطرق وجهود اإلصالح القائم على المساءلة في تعليم المعلمين، وتتـضمن             
                                                        

)١(  Feuerstein, A. (2011): The politics of accountability and teacher preparation 
college of arts and sciences, Bucknell University, Lewisburg, 
PA 17837, Action in teacher education, Vol.(33), No.(1), P.p.3-
23. 
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هذه الدراسة نوعا مؤثرا من أنظمة المساءلة المعقدة والمستخدمة حاليا في الواليـات             
 األساسية، بما المتحدة األميركية لتغيير سياسة إعداد المعلمين، من خالل تحليل الوثائق        

في ذلك النظام األساسي للقانون الذي يحكم إعداد المعلين في والية بنسلفانيا، والنشرات 
ذات الصلة بالموضوع، والمذكرات والتقارير ومحاضر االجتماعات، والشهادة أما مجلس 
النواب ببنسلفانيا، والتركيز على الطبيعة المعقدة للـصراعات الكاملـة وراء تطـوير             

ح تعليم المعلمين، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ان قبـول إصـالحات التعلـيم               وإصال
القائمة على المساءلة دون اختبار نقدي من قبل واضعي السياسات التعليمية تضر أكثر             
مما تنفع، وبالتالي توصي الدراسة بوضع تدابير وخطط أكثر ذكاء من المساءلة التـي              

  ).المساءلة التربوية الذكية(هي تحافظ على استقاللية المهنة أال و
  2011(دراسة أتافيا, Ataphia( )٢٩(.  

تقييم المساءلة بين المعلمين في المدارس الثانوية في محافظة الدلتا   : بعنوان
  . نيجيريا–

هدفت التأكد من درجة المساءلة بين المعلمين في إدارة المدارس الثانوية في            
معلما مـن   ) ٣٥٣(ا، وقد تم اختيار العينة من        نيجيري –منطقة الشرق من والية الدلتا      

واستخدمت الدراسة العينات العشوائية الختيار المعلمين      . مدرسة ثانوية للدراسة  ) ٣١(
ومديري المدارس التي تضم مجمل المستطلعين، واستجاب أفراد العينة على االسـتبيان     

). TANESPQ" (استبيان مساءلة المعلمين في النظام التعليمـي النيجيـري        "بعنوان  
مقياس ليكرت الرباعي، واسـتخدمت     (ولغرض تحليل استجابة أفراد العينة تم استخدام        

)  الختبار الفرضـيات   Z-testالنسب المئوية التقليدية لتحليل األسئلة البحثية، واختبار        
وأوضحت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق محددة بين تـصورات مـديري المـدارس             

لة المعلم، وتخلص الدراسة إلى انه يمكن تحسين المـساءلة فـي   والمعلمين على مساء 
النظام المدرسي من خالل الجهود التي تبذلها السياسات التعليمية على المستويين الكلي         

  .والجزئي فيما يتعلق بتنفيذ سياسات تعليمية فعالة وخاضعة للمساءلة
  
  
  
  
  

                                                        
)١(  Ataphia, D. (2011): An assessment of accountability among teachers in 

secondary schools in Delta State, African journal of social 
sciences, Vol.(1), No.(1), P. p. 115-125. 
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  2011(دراسة دودجان, Duggan:( )٣٠(.  
تصورات : رسية في المدارس العامة الستراليا الغربية     المساءلة المد : بعنوان

  .قادة المدارس
هدفت التحقق من درجة فهم قادة المدارس لتـأثير الـسياسة علـى تحـسين      
المساءلة المدرسية، والتركيز على خبرات القادة في تنفيذ سياسة المساءلة، مع اإلشارة 

بحث كيف يؤثر جانبي المساءلة     إلى استقرار السياسات وتماسكها وتناسقها، ويتناول ال      
 علـى ممارسـات المعلمـين       – التقييم الذاتي للمدرسة ومراجعة المدرسة       –المدرسية  

إلحداث تحسينات في أداء الطالب، واقتراح مجاالت للتحسين، وتم اختيار عينة هادفـة             
قـادة و   ) ٣ (–مـشاركا   ) ١٤(من القادة ومديري المدارس للدراسة حيث تكونت من         

 واستخدمت الدراسة أسلوب المقابلة الشخصية شـبه المنظمـة لجمـع            –يرا  مد) ١١(
المعلومات من المشاركين في الدراسة، وتم استخدام نموذجين مـن األسـئلة الموجـة          

  .األولى للقادة والثانية لمديري المدارس
وتوصلت الدراسة إلى ان التقييم الذاتي للمدرسة هو أكثـر دعمـا لتحـسين              

مراجعة المدرسة، وهذا يتفق مع تصورات قـادة المـدارس حـول    تحصيل الطالب من   
الغرض من التعليم، كما ان هناك عالقة بين القييم الذاتي وبناء الثقافة المدرسـية فـي    
تصرفات هيئة التدريس، وأنها تؤثر بصورة أكبر على إصالح التعليم أكثر من أي شكل              

 عمليات التقيـيم الـذاتي فـي        من اشكال المراجعة الخارجية للمدرسة، كما استخدمت      
  .المدرسة من خالل وسائل اإلقناع بدال من سياسة اإلجبار

  ٣١( ):٢٠٠٨ابو حمدة، (دراسة(.  
درجة تطبيق المساءلة بمستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المـدارس         : بعنوان

  .الثانوية الخاصة لعاصمة عمان من وجهة نظرهم
ارية وعالقتها بالرضا الوظيفي  هدفت التعرف إلى مستوى تطبيق المساءلة اإلد      

لمعلمي المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة من وجهة نظـرهم، واسـتخدمت            
مدرسة ثانويـة  ) ١١٤(الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من    

) ١١٠٤(معلمـا و    ) ١٢٦٩(خاصة موزعة على أربع مناطق في عمان، يعمل فيهـا             
من مجتمع %) ١٣(نة الدراسة فقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية بنسبة معلمة، أما عي

                                                        
)١(  Duggan, M. (2011): School accountability in the Western Australian public 

school sector: Perceptions of leaders in the field MA, Thesis 
Murdoch University Perth Western Australia. 

د   )١( عدة احم دة، س و حم وظیفي    ): ٢٠٠٨( اب ا ال ستوى الرض ا بم ة وعالقتھ ساءلة اإلداری ق الم ة تطبی درج
رسالة  لمعلمي المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجھة نظرھم،        

 .، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، عمان، األردنماجستیر غیر منشورة
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من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الخاصـة       ) ٣٠٩(الدراسة، وقد بلغ عدد أفرادها      
 للرضا  ىبمحافظة عمان، وقد أعدت الباحثة استبانتين كأداتين للدراسة، االستبانة األول         

فقرة موزعة على ستة مجـاالت  ) ٢٨(ة تكونت من   الوظيفي، واألخرى للمساءل اإلداري   
وتوصـلت  )  الموظفين – األهداف   – المنهاج   – التجديد واإلبداع    – المعلمين   –الطلبة  (

  :الباحثة إلى النتائج التالية
             كان مستوى تطبيق المساءلة اإلدارية في المدارس الثانوية الخاصة مرتفعا بـشكل

  .عام
      ند مستوى تطبيق المساءلة اإلداريـة ومـستوى        توجد عالقة ذات داللة إحصائية ع

 .الرضا الوظيفي لمعلمي ومعلمات المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α ≤ 0.05 (  بين المعلمـين
والمعلمات في مستوى تطبيق المساءلة اإلدارية سواء فـي الدرجـة الكليـة ام       

 ".الموظفين"ت باستثناء مجال المجاال

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)α ≤ 0.05 (    فـي مـستوى تطبيـق
 .المساءلة اإلدارية تغزي بمتغيري سنوات الخبرة والمؤهل العلمي

  :وقد أوصت الباحثة بما يأتي
              العمل على تخفيف ضغط العمل اإلداري في المدارس، وإيجاد ظروف عمل تـساعد

  . ومعلميهم على أداء مهامهم بنوع من االرتياح والبعد عن الروتينالمديرين
           ضرورة إعطاء المعلمين قدرا أكبر من الحرية في اتخاذ القرارات المناسـبة داخـل

 .المدارس الخاصة

        العمل على إعطاء المعلمين الحوافز المادية المناسبة لطبيعة عملهـم كـي يتحقـق
 .ابذل والعطاءالرضا لديهم ويكون حافزا لمزيد من 

            ضرورة قيام المسئولين عن المدارس الخاصة بتنمية العالقات اإليجابية بين جميـع
العاملين في تلك المدارس، من خالل دعـم البـرامج الترفيهيـة والمناسـبات              

 . بين العاملينةاالجتماعي
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  2008(دراسة سالبرج, Sahlberg:( )٣٢(.  
  .المعرفةإعادة النظر في المساءلة في مجتمع : بعنوان

هدف الوقوف على نتائج المنافسة بين المدارس في تطبيق المـساءلة التـي             
تستند إلى نتائج االختبارات، واختبار مساءلة المدارس وفقا لمعايير المعرفة المحـددة            

  مسبقا، لتحسين األداء في األنظمة التربوية حول العالم،
 إلى أن التغيير التربـوي  وفي الختام أشار الباحث الستخدام فنلندا كمثال يشير      

ينبغي أن يسهم في زيادة التواصل ورأس المال االجتماعي في المدارس وهذا من شأنه              
إنشاء فرص أفضل للتعليم مدى الحياة وبناء على هذا التحليل توصلت الدراسة إلى أن               
سياسات التعليم يجب أن توجه إلى تعزيز أشكال أكثر ذكاء من المساءلة لتلبية مطالـب        

لمساءلة الخارجية، وتشجيع التعاون بدال مـن المنافـسة بـين الطـالب والمعلمـين               ا
والمدارس، وبنفس القدر من األهمية يجب التركيز على اإلنسانية وبنـاء رأس المـال              
االجتماعي بدال من التركيز على التنافسية المادية في النظمة التربوية، حيث يتم تحديد             

  .في النظام التربويقيمة النجاح من خالل الكفاءة 
  2006(دراسة سالبيرج, Sahlberg:( )٣٣(.  

رفع الخطوط، كيف استطاعت فنلندا االستجابة للتحديات في التعلـيم      : بعنوان
  الثانوي؟

هدفت إلى تحليل التحديات التي تواجه جودة التعلـيم الثـانوي خـالل ثـالث              
 الثانوي العالي، معدالت     معدل االنتقال من المستوى االبتدائي إلى المستوى       –مستويات  

 وكذلك توضيح قدرة فنلندا على إنـشاء نظـام          –إكمال التعليم الثانوي، وتعليم الطالب      
  :تعليمي جيد وتنفيذ إستراتيجيات إصالح التعليم التي تعتمد على

 األهمية طويلة المدى للتعليم الثانوي للجميع.  
 تحسين جودة التعليم االبتدائي لكل الطالب. 

 للتدخل المبكر وتقديم المشورة والتوجيه التربوي في المدارس االبتدائية تصمي نظام 
 .لزيادة معدل نجاح الطلبة

 تعزيز بناء القدرات الجانبية للمدارس للتعلم بعضها من بعض. 

                                                        
)١(  Sahleberg, P. (2008): Rethinking accountability in a knowledge society, 

Spring science and business media B. V. 2008, J. educ. Change, 
2010, 11, P.p.45-61. 

)١(  Sahleberg, P. (2006): Raising the bar: How Finland responds to the twin 
challenge of secondary education, Profesorado, Vo.(10), No.(1), 
P.p.1-26. 
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وفي النهاية تقترح الخبرة الفنلندية أن تحسين التعليم الثانوي يتطلب سياسات           
قة المجتمعية والمهنية لدى المعلمين في النظام ككـل  مستدامة وقيادة جيدة بما يعزز الث 

  .وتطبيق أنماط ذكية من التقويم والمساءلة
  ٣٤( ):٢٠٠٥القضاة، (دراسة(.  

أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في         : بعنوان
  .محافظة جرش وعالقتها بالمساءلة

دى مـديري ومـديرات المـدارس       هدفت التعرف إلى أنماط القيادة التربوية ل      
الحكومية في محافظة جرش وعالقتها بالمساءلة اإلدارية للمعلمين، وتكـون مجتمـع            
الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظـة جـرش والبـالغ              

مديرة، وكانت عينة الدراسة مسحية     ) ٧٧(مديرا و   ) ٧٠(مديرا ومديرة، منهم    ) ١٤٧(
ع مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة جرش، واسـتخدم          اشتملت على جمي  

الباحث المنهج المسحي االرتباطي، وتم إعداد استبانتين كأداتين للدراسة، األولى وصف      
أنماط القيادة لمديري ومديرات المدارس الحكومية، والثانية تطبيق المساءلة اإلداريـة           

مجال العمـل  : (لى أربعة مجاالت وهي فقرة موزعة ع  ) ٤٥(للمعلمين، حيث تكونت من     
واإلنجاز، مجال االنضباط الوظيفي، مجال أخالقيات مهنة التعليم، التصرف الشخـصي           

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كـان   ). والمسلكيات تجاه المجتمع المدرسي   
  :أهمها

         قبـل  وجود مساءلة إدارية على مستوى عال لجميع مجاالت المساءلة األربعة مـن
  .مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة جرش

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α ≤ 0.05 (   فـي تقـديرات
أفراد العينة لدرجة تطبيق المسالة اإلدارية لدى مـديري ومـديرات المـدارس             

ـ  ).الجنس، الخبرة (الحكومية الثانوية في محافظة جرش تغزى لمتغير         ر و لمتغي
 .المؤهل العلمي

                توجد عالقة ارتباطيه إيجابية بين نمط القيادة بـصورة عامـة ومجـاالت تطبيـق
نمط االهتمام بالعمل ونمـط االهتمـام       : المساءلة، ألن القيادة ككل تشمل نمطين     

 .بالعاملين

  :وقد خلصت الدراسة بتوصيات عدة كان أبرزها

                                                        
ي    ): ٢٠٠٥( القضاة، احمد عواد مفلح    )١( ة ف أنماط القیادة التربویة لدى مدیري ومدیرات المدارس الحكومی

ساءلة،     ا بالم رش وعالقتھ ة ج شورة  رس محافظ ر من ستیر غی ة  الة ماج ، الجامع
 .الھاشمیة، جرش، األردن
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       يا مـن خـالل عقـد دورات        ضرورة تأهيل مديري ومديرات المدارس إداريا وتربو
وورش تدريبية حول المساءلة اإلدارية والقيادة ورفع كفاءتهم وإلحاقهم ببرامج          

  .دراسات عليا في الجامعات
         نشر الوعي لدى مديري ومديرات المدارس حول مفهوم المساءل اإلدارية من أجـل

 .تحسين األداء للمعلمين

  للمساءلة يوضح الحقوق والواجبات ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بوضع نظام
 .للمعلمين بصورة شفافة

  ٣٥( ):٢٠٠٤العمري، (دراسة(.  
 –واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعلـيم فـي األردن            : بعنوان

  .دراسة تحليلية تطويرية
هدفت تحليل نظام واقع المساءلة التربوية في وزارة التربيـة والتعلـيم فـي              

 تحديد درجة توافر عناصر المساءلة التربوية في النظـام التربـوي            األردن، كما هدفت  
األردني، ودرجة مساءلة الفئات المعنية بتحقيق النتاجات التربوية، ودرجة تنفيذ نظـام           
المساءلة التربوية، والمعيقات التي تعترض تنفيذ ذلك النظام في وزارة التربية والتعليم، 

ءلة التربوية، انطالقا من النتائج التي تم التوصل        وهدفت أيضا إلى تطوير نموذج للمسا     
إليها، وقد تكون مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارة العليا في مركز الوزارة، وموظفي             

فـردا، بنـسبة    ) ٦٦٢(اإلدارة الوسطى في مديريات التربية والتعليم والبالغ عـددهم          
 مركز وظيفي، ولتحقيق من مجتمع الدراسة وبنسب متفاوتة تبعا لعدد أفراد كل     %) ٤٣(

هدف الدراسة فقد تم تطوير استبانة مكونة من ثالثة أجزاء باإلضافة إلى سؤال مقترح،       
) ٤(فقرة، واألداة الثالثـة     ) ٤٨(فقرة، واألداة الثانية    ) ٣٥(حيث تضمنت األداة األولى     

  .فقرات
 في حين بينت نتائج الدراسة توفر عنصرين من عناصر المساءلة التربويـة،    

عنصر األهداف التربوية، وعنصر األهداف التعليمية، وأشارت نتائج الدراسة إلى  : وهما
أما درجـة   . عدم توجيه المساءلة ألي فئة على تقصيرها في تحقيق النتاجات التربوية          

) ٣,٤٨(تنفيذ المساءلة التربوية، فقد تبين انها وصلن إلى درجـة مقبولـة بمتوسـط       
الذي اعتمده الباحث، ومن خالل تحليل إجابات أفراد        ) ٣,٥(مقارنة بالمتوسط المعياري    

العينة على السؤال المقترح تبين وجود سبعة معيقات تعترض تنفيذ المساءلة التربوية            
الشللية والواسـطة،  : العالقات الشخصية، والجوانب اإلنسانية مثل   : في الوزارة وأهمها  

                                                        
ات    )١( د برك ي األردن،        ): ٢٠٠٤( العمري، حیدر محم یم ف ة والتعل ي وزارة التربی ة ف ساءلة التربوی ع الم واق

ة،    ة تطویری شورة    دراسة تحلیلی ر من ستیر غی ان،     رسالة ماج ة، عم ة األردنی ،  الجامع
 .األردن
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 والعشائرية ةوالضغوط االجتماعيوالصفات الشخصية لبعض الموظفين مثل عدم االنتماء 
  .التي يتعرض لها الموظفون

ومن خالل نتائج الدراسة فقد تم تطوير نموذج للمساءلة التربوية وضمن سبعة 
األهداف التربوية، والهداف التعليمية، ومعايير تحقق األهداف التربويـة         : (عناصر هي 

وتـم تحديـد   ) والتعليمية والوصف الوظيفي، واإلعالم التربوي، والمكافآت، والعقوبات      
الطلبـة، والمعلمـون، ومـديرو      : ( بالفئات التاليـة   الفئات التي يجب أن تتم مساءلتها     

المدارس وإداريوها، والمشرفون التربويون، ورؤساء األقـسام وموظفـوهم ومـديرو          
التربية والتعليم وأعضاء لجنة التخطيط، وعمداء الكليات، ورؤساء األقسام المختلفة في       

  ).الكليات
على تحديـد عناصـر   العمل : وفي ضوء النتائج السابقة، خلصت الدراسة إلى   

المساءلة التربوية المالئمة لوزارة التربية والتعليم في األردن، واعتماد ما هو متـوفر             
األهداف التربوية واألهداف التعليمية، وتحديد الفئات المساءلة عن تحقيـق          : منها مثل 

النتاجات التربوية، ومن ثم تحديد مهامها ومسئولياتها وربط تلك المسئوليات والمهـام         
بتحقيق النتاجات التربوية، والعمل على إيجاد آلية عمل لتنفيذ نظام المساءلة التربوية            
في وزارة التربية والتعليم في األردن، ووضع اإلجـراءات واإلسـتراتيجيات المناسـبة     
للقضاء على كل ما من شأنه أن يعرقل ويعيق تنفيذ نظام المساءلة التربوية في وزارة               

قد لقاءات تعريفية ونوعية لموظفي الوزارة في موضوعي المساءلة التربية والتعليم، وع
  .التربوية والمساءلة اإلدارية والتمييز بينهما

  :يستفيد من هذا البحث : المستفيدون من البحث -
  . حيث نهضة تعليمهم:  مديري مؤسسات رياض األطفال-
واقع ومـا  حيث تم تشخيص ال   :  القائمون على تسيير أمور منظومة التعليم        -

، والثانية تحتاج إلى مواجهة ، واألولى تحتاج إلى تعزيز   ، يحمله من جوانب قوة وضعف    
  . وكيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع

حيث يمكـن االسـتفادة مـن        :  القائمون على منظومة إعداد انظمة التعليم      -
لوقـت  التصور المقترح في هذا الصدد من أجل االرتقاء بمدارس التعليم المصري في ا            

  . الحاضر
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 وفيما يلي توضيحها: إجراءات البحث الميدانية: ثانيا:  
   : عينة البحث وخصائصها-١

 تيكانت الخطوة األولى في عملية اختيار العينة هى تحديد المجتمع األصلي وال    
 بمحافظة كفـر الـشيخ بإداراتهـا     مديرات ووكالء بمؤسسات رياض األطفال    تمثل في   ت

لصعب دراسة المجتمع األصلي بأكمله كانت الخطـوة الثانيـة          ولما كان من ا    .المختلفة
 بمحافظة كفر الشيخ مديرات ووكالء مؤسسات رياض األطفالاختيار عينة عشوائية من  

مديري ووكالء  استبانه على   ) ١١٢(بإداراتها المختلفة ، حيث قام الباحث بتوزيع عدد         
   ).٩٠(م منهم ، وتم استالمها وبلغ عدد المستلمؤسسات رياض األطفال 

  والوكالءملخص عينة الدراسة من المديرين ) ١(جدول 

العينة  المحذوف.مج بها.مشكوك ترد.لم تكتمل.لم العينة اإلدارة م
 المتبقية

كفر 
 الشيخ

٦ ٦ ١ ١ ٠ ١٢ 

 ٤ ٥ ١ ١ ١ ٩ قلين

سيدي 
 سالم

٧ ١٣ ١ ٠ ٠ ٢٠ 

 ٥ ٦ ٠ ٠ ٢ ١١ دسوق

 ٢ ٣ ١ ١ ١ ٥ فوة

 ٣ ٦ ١ ١ ١ ٩ بيال

 ٢ ٣ ١ ١ ١ ١٥ مطوبس

 ٤ ٦ ٠ ١ ١ ١٠ الرياض

 ٥ ٧ ١ ١ ٠ ١٢ بلطيم

 ٢ ٧ ٠ ٠ ١ ٩ الحامول

 المديرين
 والوكالء

 ٩٠ ٢٢    ١١٢ المجموع

) ١١٢(مـن جملـة     %) ١٩,٦٥(استمارة أي بنسبة    ) ٢٢(وبالتالي يصبح الفاقد    
  .استبانة
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  :وهي كمايلي : أداة البحث الميدانية–٢
  االستبانة  بناء أداة – أ

 للبحث الميدانية ، وتم إعداد الصورة المبدئيـة فـي   األساسيةتعد االستبانة األداة  
ضوء اإلطار النظري للبحث والمقابالت الشخصية ، وقـد تـضمن الجـزء األول مـن              
االستبانة عنوان البحث والهدف من األداة وإرشادات اإلجابة عن عبارات األداة ، وفـي       

نات األساسية المطلوبة من أفراد العينة باإلدارات التعليمية المختلفة    الصفحة الثانية البيا  
  : وجاءت البيانات األساسية محددة بخصائص أفراد البحث ومتغيراتها ، من حيث

   االسم-
  ) وكيل-مدير: (  متغير الوظيفة-
 - دبلـوم عـالي   – بكـالوريوس  –أقل من بكـالوريوس  (  متغير المؤهل الدراسي    -

  ) دكتوراه –ماجستير 
 ١٠ من - سنوات ١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات ٥أقل من ( متغير سنوات الخبرة    -

  ) سنوات فأكثر
  :مجاالت،وهم) ٦(عبارة في ) ٣٠( في الجزء الثاني اشتملت االستبانة على -
   الثقة المتبادلة-١
   المشاركة والمسئولية-٢
   االهتمام بجودة التعليم-٣
  مؤشرات األداء التقويم الشامل وتنوع -٤
   التغذية الراجعة الفعالة-٥
   التخفبز وزيادة الدافعية-٦
  )٣٦(:  تقنين أداة البحث الميدانية-ب

  
  

                                                        
  .ة األولیة لالستبانةالصور) ١(، أنظر ملحق ١
ة   ) ترجمة(فان دالین مناھج البحث فى التربیة وعلم النفس ،     . دیوبولد ب -٢ محمد نبیل نوفل وآخرین ، مكتب

  .٤١٠ص، ١٩٩٤ ، ٥األنجلو المصریة ، القاھرة ، ط 
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  :الصدق
  : صدق المحكمين-١

 تم عرض "أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه    "لما كان الصدق في أبسط معانيه       
ة من أجل التحقق من السادة المحكمين المتخصصين في مجال التربي     ) ٥(االستبانة على   

  :مما يأتي
  . مدى مناسبة العبارة للمحور الذي تنتمي إليه-
  . مدى صالحية العبارة في قياس ما وضعت لقياسه-
  . الصياغة العلمية الصحيحة للعبارة-

وبعد إنهاء االستبانة وعمل التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون ؛ حيث تم 
، وحذف أخرى منها واستبدال بعضها ، إلـى أن          صياغة بعض العبارات وتعديل أخري      

 عبارة صالحة للتطبيق والتجريب على   )٣() ٣٠(أصبحت االستبانة في صورتها النهائية      
عينة البحث بعد التحقق من الثبات لها ، وقد طلب من أفراد العينة قراءة كـل عبـارة                  

تعكس بدقة مدى في أحد الفراغات الموجودة قرين كل عبارة، والتي       ) √(ووضع عالمة   
  .مواجهة المفحوص بتلك العبارات

وقد روعي عند صياغة عبارات االستبانة العديد من االعتبارات التـي تؤكـد             
  :)٤(عليها المصادر في مناهج البحث منها 

 صياغة العبارات بلغة بسيطة واضحة ومركزة تركيزاً تاماً، حتى ال تستعصى علـى               -
  .اناً لصدق األداةالفهم، أو تحتمل أكثر من معنى، ضم

 تجنب العبارات المزدوجة والتي تحمل أكثر من فكرة، بحيث تشتمل كل عبارة علـى               -
  . فكرة واحدة لتحقيق الدقة في االستجابات

 مراعاة الخلفية الثقافية للمستجيبين، بحيث ال يتم السؤال عن أشياء ال تقع في نطاق               -
  . خبرتهم، أو تتجاوز حدود معرفتهم

  .  قدر اإلمكان عن العبارات التي قد تسبب حرجاً للمستجيبين االبتعاد-
  .  تجنب صياغة العبارات بطريقة توحي باالستجابة-
 مراعاة وقت المستجيب، بحيث ال تأخذ اإلجابة على عبارات االستبانة وقتاً أطول من              -

  . الالزم، مما قد يدفع المستجيب إلى الملل أو عدم الدقة في االستجابة
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   Reliabilityت االستبانة  ثبا-٢
وهو . يعد الثبات أحد الخصائص السيكومترية الالزم توافرها في أدوات القياس

يمثل مع الصدق أساسين يتعين توافرهما في أي أداة حتى تكون صـالحة لالسـتخدام               
أن "ويقصد بثبات أداة القياس     . والتطبيق، وتكون نتائجها دقيقة وصحيحة وغير مضللة      

كما يقصد به . )٣٧("نتائج باستمرار إذا ما تكرر التطبيق تحت ظروف مماثلةتعطى نفس ال
. عدم تغير وضع الفرد تغيراً جوهرياً في مجموعته بإعادة تطبيق األداة أكثر من مـرة              

 )٣٨(وتعتمد طرق قياس ثبات المقياس على فكرة معامالت االرتباط، وتوجد عدة طـرق            
امل الثبات باستخدام طريقة إعـادة تطبيـق   للتحقق من ثبات المقياس وقد تم حساب مع 

  : االختبار وطريقة معامل ألفا كرونباخ ويتبع كما يلي
  .  طريقة إعادة تطبيق االختبار-١

وفى هذه الطريقة يتم اختبار عينة من األفراد، ثم إعادة اختبارهم مرة أخـرى          
ئج في الحـالتين،  تحت ظروف متشابهة بقدر اإلمكان، ثم إيجاد معامل االرتباط بين النتا   

  : كما بالجدول التاليفإذا كانت درجات االختبار فى المرتين ثابتة أو متقاربة 
   معامل ألفا كرونباخ -٢

  :، كما بالجدول التاليحيث تم التحقق من الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 الثبات بمعادلة ألفاكرونباخ الثبات بإعادة التطبيق البعد

 ٠,٨٦ ٠,٨٥  لةالثقة المتباد .١
  ٠,٨٤  ٠,٨١  المشاركة والمسئولية .٢
  ٠,٧٩  ٠,٨٩  االهتمام بجودة التعليم .٣
التقويم الشامل وتنوع    .٤

  ٠,٩١  ٠,٨٧  مؤشرات األداء

  ٠,٧٩  ٠,٨٧  التغذية الراجعة الفعالة .٥
  ٠,٨٨  ٠,٨٩  التخفبز وزيادة الدافعية .٦

  ٠,٩٣  ٠,٩١  الدرجة الكلية
  ٠,٠١جميع القيم دالة عند مستوى * 
  
  

                                                        
 ..٤١مرجع سابق ، ص : فان دالین . ، دیوبولد ب١
ھج البحث في التربیة وعلم النفس، القاھرة ، دار النھضة منا: جابر ، وأحمد خیري كاظم عبدالحمید جابر -١

 .٢٧٨ ، ٢٧٦العربیة ، ص ص 
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  :  تطبيق االستبانة– ج
بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة المحكمين تم تطبيق االستبانة في            
صورتها النهائية على عينة البحث وكان المطلوب من أفراد العينة تحديد االستجابة على 

 اختيارات وتم توزيع االستبانات على عينة البحث بعد التأكد خمسةعبارة االستبانة وفقا    
   ٠ن صدق وثبات االستبانة تمت إجراءات تطبيق االستبانة على أفراد العينة م
  : الصورة النهائية لالستبانة-٣

عبارة تُعرض ) ٣٠(تم بناء االستبانة وفق المحاور السبعة السابق عرضها في 
على عينة البحث ، حيث يبدون آراءهم وفق أهمية كل عبارة فـي خمـسة مـستويات        

  "ممارسةدرجات من درجة ال"
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

  : مصادر اشتقاق أداة البحث
  : تم اشتقاق أداة البحث من خالل العديد من المصادر يتم إيضاحها فيما يلي

 وذلك من خالل احتكاك الباحـث  Practical Experience الخبرة العملية* 
  .والموجهات والمديرين بالمعلمات

 حيث قام الباحث بإجراء بعض المقابالت غير المقننة         Interview قابلةالم* 
Nonstructural Interviews مع العديد من أفراد عينة البحث بمختلف التخصصات 

   ٠ والدراسات السابقة العربية واألجنبية ٠والدرجات العلمية
  :  األساليب اإلحصائية المستخدمة–د 

 التي تتناسب مع طبيعة البحث للتحقـق مـن          تم استخدام األساليب اإلحصائية   
 (SPSS)استجابات أفراد العينة وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة           

  : )٣٩( وذلك على النحو التالي
   ٠ استخدام التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي-١
   ٠ استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -٢
   ٠تخدام معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة  اس-٣

                                                        
 .٢٧٨ ، ٢٧٦ ص مرجع سابق،: جابر ، وأحمد خیري كاظم عبدالحمید جابر -١
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للمقارنة بين ) Chi Square)) ٢أسلوب مربع كا( اختبار حسن المطابقة -٤
التكرارات المشاهدة أو المالحظة والتكرارات المتوقعة وذلك لبيان داللة الفـروق بـين            

   ٠لي استجابات أفراد العينة على كل عبارة ، حيث درجة تحققها في الواقع الفع
  :نتائج البحث الميدانية: ثالثا

بعد إجراء المعالجة اإلحصائية ، ثم رصد النتائج في صورة جداول إحـصائية             
  : وتحليلها وتفسيره على النحو التالي

واقع ممارسة مبدأ المساءلة التربوية الذكية لدى مديري مؤسسات رياض األطفال         ما   -
  ؟بمصر 

 الباحث بعرض لنتائج وآراء أفراد العينة علـى         ولإلجابة عن هذا السؤال قام    
  .النحو التالي

  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

ــة -١  الثقـ
  :المتبادلة

أناقش مدى   
قناعـــــة 
ــات  المعلمـ
بأهمية الثقة  
المتبادلة فيما  

 بينهم

36 40 24 26.66 14 15.55 12 13.33 4 4.44 346 3.84   

أحرس على  
أن تسود في   
الروضـــة 
عالقــــات 
اجتماعيـــة 
ــسم  تتـــ

 بالشفافية

33 36.66 27 30 8 8.88 10 11.11 12 13.33 329 3.65   

ــي   ــق ف أث
ــدرات  قــ
ــات  المعلمـ
على تحقيق   
األهـــداف 

  المنشودة
  
 

41 45.55 23 25.55 6 6.66 14 15.55 6 6.66 349 3.87   
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  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

ــن  ــد م أتأك
ــادل  تبـــ
ــرات  الخبـ
االيجابية بين  
معلمــــات 
الروضـــة 

 بالمؤسسة

4 4.444 44 48.88 2 2.22 14 15.55 26 28.88 256 2.844   

ــابع  أتـــ
ــتخدام  اسـ
ــات  المعلمـ
ــارات  لمهـ
الحوار وتقبل  
الرأي األخر  

 فيما بينهم

7 7.77 11 12.22 5 5.55 41 45.55 26 28.88 202 2.24   

 المشارة  -٢
  والمسئولية

أتعاون مـع   
المعلمات ف  
ــياغة  صــ
اآلليات التي  
تتــــضمن 
مسئولية كل  

ه معلمة تجـا  
 .أطفالها

45 50 30 33.33 5 5.55 6 6.66 4 4.44 376 4.17 ١  

أنــسق مــع 
ــات  المعلمـ
ــات  متطلبـ
تنفيذ آليـات   
المساءلة في  

 المؤسسة

15 16.66 6 6.66 10 11.11 36 40 23 25.55 224 2.48   

ــه  أوجـــ
ــات  المعلمـ
نحو تحمـل   
المــسئولية 

ـ   م تجاه أدائه
  في الروضة

  
  
 

6 6.66 12 13.33 8 8.88 33 36.66 31 34.44 199 2.21 ٣٠  
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  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

ــارك  أشــ
ــي  اإلدارة ف
متابعــة أداء 
ــات  المعلمـ

 واألطفال

45 50 30 33.33 5 5.55 6 6.66 4 4.44 376 4.177 ١  

أتابع درجـة   
التـــــزام 
ــات  المعلمـ
ــام  بالمهــ
 اإلداريــــة
 الموكلة لهن

19 21.11 17 18.88 6 6.66 14 15.55 34 37.77 243 2.7   

 االهتمام  -٣
  بجودة التعليم

ــتثمر  اســ
ــف  المواقـ
ــية  الدراسـ
للحث علـى   
ــوير  تطــ
األدارء داخل  

 الروضة

6 6.66 18 20 10 11.11 33 36.66 23 25.55 221 2.45   

ــن  ــد م أتأك
ضا أوليـاء   ر

االمور عـن   
مستوى تقدم  
ــالهن  أطفـ
بشكل دوري  

 ومستمر

40 44.44 25 27.77 12 13.33 10 11.11 3 3.33 359 3.98   

ــن  ــد م أتأك
ــتخدام  اسـ
األطفال لمواد  
الروضـــة 

 بفعالية

52 57.77 13 14.44 5 5.55 14 15.55 6 6.66 361 4.01   

أتابع تطبيق  
ــامج  برنــ
وخطط تطوير 
مرافق وأثاث  

  الروضة
 

14 15.55 16 17.77 8 8.88 28 31.1 24 26.66 238 2.44   

ــب     2.53 228 44.44 40 13.33 12 4.44 4 20 18 17.77 16أحاســ
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  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

ــات  المعلمـ
ــى  علـــ
تقصيرهم في  
استخدام كل  
ما هو جديد   
من تقنيـات   
حديثــــة  
لتحـــسين 
ادائهــــم 

 المهني
 التقــويم -٤

ــشامل  الــ
ــوع  وتنــ
ــرات  مؤشـ

  األداء
أضــع آليــة 
ــديل  لتعــ
ــف  المواقـ
الخطأ التـي   
ــا   ــع به تق
ــات  المعلمـ
تتسم بالحكمة 

 والبصيرة

17 18.88 43 47.77 4 4.44 16 17.77 10 11.11 311 3.45   

أتابع درجـة   
ــتخدام  اسـ

ــات المع لمـ
ــارات  لمهـ
ــويم  التقــ

 الذاتي

16 17.77 39 43.33 12 13.33 13 14.44 10 11.11 308 3.42   

أتابع تقيـيم   
الوســـائل 
ــة  التعليميـ
ــستخدمة  الم
ــق  لتحقيــ
أهداف التعليم 

  والتعلم
  
 

6 6.66 14 15.55 3 3.33 42 46.66 25 27.77 204 2.26   

ــن  ــد م    4.022 362 5.55 5 5.55 5 6.66 6 45.55 41 36.66 33أتأك
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  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

توظيف نتائج  
التقويم فـي   
 تعديل المنهج

اتابع التـزام   
المعلمات في  
تطوير أدوات  
ــويم  التقــ

 باستمرار

33 36.66 17 18.88 11 12.22 9 10 20 22.22 304 3.37   

ــة  الت-٥ غذي
الراجعــــة 

  الفعالة
أزود 

ــات  المعلمـ
بتغذية راجعة  
عـن  تقـدم   
أدائهم علـى   
ــستوى  المـ
الشخـــصي 

 والمدرسي

8 8.88 11 12.22 4 4.44 47 52.22 20 22.22 210 2.33   

ــف  أوظــ
التغذية فـي   
تعزيز العالقة  
بين العاملين  

 بالروضة

11 12.22 41 45.55 8 8.88 21 23.33 9 10 294 3.26   

أتدخل بشكل  
سريع وفعال  
عند وجـود   
ممارســـات 

 غير جيدة

33 36.66 27 30 4 4.44 11 12.22 15 16.66 322 3.57   

أقدم التغذية  
الراجعــــة 
بشكل منفرد  
وفقاً لحاجات  

  المعلمات
  
  
  
 

32 35.55 17 18.88 4 4.44 14 15.55 23 25.55 291 3.23   

ــنح     3.5 315 12.22 11 17.77 16 4.44 4 38.88 35 26.66 24أمـــ



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٦٤٨ -

  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

ــات  المعلمـ
فرصة للتأمل  
فيما يقدموه  
من مهارات  

 لالطفال
 التحفيز  -٦

ــادة  وزيــ
  الدافعية

ــز  أحفـــ
ــات  المعلمـ
على التحلي  
بأخالقيــات 
المهنة مـن   
خالل مسابقة  

مــــة المعل
  المثالية

27 30 32 35.55 1 1.11 24 26.66 6 6.66 320 3.55   

ــز  أحفـــ
ــات  المعلمـ
لمتابعة كل ما 

  هو جديد
32 35.55 16 17.77 8 8.88 11 12.22 23 25.55 293 3.25   

أكـــــافئ 
ــات  المعلمـ
ــى  علـــ
مممارســـة 

أدوار 
ــارات  ومهـ
ومــسئوليات 

  ةجديد

45 50 20 22.22 4 4.44 10 11.11 11 12.22 348 3.86   

ــث  أحـــ
ــات  المعلمـ
على إعـداد   
ــة  الخطــ
ــة  اليوميــ
ــدروس  للـ

  بشكل جيد
  
  
  

8 8.88 11 12.22 4 4.44 47 52.22 20 22.22 210 2.33   

   2.48 224 25.55 23 40 36 11.11 10 6.66 6 16.66 15أشــــجع  
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  قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

  المفردات

رار
تك

 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
رار  مئوية

تك
 

نسبة 
رار مئوية

تك
 

  نسبة
  مئوية

  رالتقدي
   الرقمي

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  العبارة

ــات  المعلمـ
على تقـديم   
ــادرات  مبـ
  لتطوير األداء

  :ومن الجدول يتضح 
عبـارات  "  جاءت استجابات أفراد العينة كما هو بالجدول الـسابق حـول             -أ

  :كما يلي" بمصر المساءلة التربوية الذكية بمؤسسات رياض األطفال
ـ    " ونصها  ) ٩( جاءت العبارة    - ي متابعـة أداء المعلمـات      أشـارك اإلدارة ف

لمـديرات  في المرتبة األولى في الترتيب ، ، وهذا يرجع إلى الدور العملـي          " واألطفال
الروضة في االهتمام بالتنمية المهنية للمعلمات داخل الروضة ومن خالل االدارة التابعة            

  .لها الروضة
تجـاه  أوجه المعلمات نحو تحمل المـسئولية        "ونصها  ) ٨( جاءت العبارة    -

التـأثيرعلى  في المرتبة األخيرة في الترتيب ، وهذا يرجع إلى أن           "  أدائهم في الروضة  
ومهارات قيادية أرقي وقدرات إدارية أعلـى فـضالً عـن         المعلمات يحتاج لوقت أطول   

 .ازدحام اليوم الدراسي

 بـأن الـدور األساسـي    ووكالء الروضاتوربما يرجع ذلك إال اعتقاد مديري      
القيام بعملية التدريس، وأن دورهم محدد في التعاون في إدارة المدرسة،            هو   اتللمعلم

ويقتصر فقط على قيامهم بما يتم تكليفهم به من أعمال، وإن كانوا يهتمـون بإشـعار                
المعلم أنه ذو حيثية بالمدرسة وذو قيمة، ويستعان به في صنع القرارات المدرسية، كما 

المعلمين وبعضهم البعض خاصـة داخـل نفـس    أنهم يؤكدون على أهمية التعاون بين    
 .التخصص

مديريات مؤسسات  القول أن يؤكد الباحث على ضرورة تدريب     مجملولعل من   
 أنفسهم على كيفية تطبيق المساءلة التربوية الذكيـة فـى مدارسـهم،             رياض األطفال 

مة علـى   ودعمهم من أجل تيسير التحول من األنماط القيادية التقليدية إلى األنماط القائ           
التشارك والالمركزية، ولعل أهمية هذا األمر تنبع من الصعوبات التى قد يواجهها هـذا             
التحول، وخاصة أن الممارسات القيادية الحالية كانت قد نشأت وترسخت فى ظل نظـام          
تربوى شديد المركزية امتد عبر عقود طويلة من الزمن، وسوف يتطلب تغييره جهودا             

 .ة التربوية وممارسى القيادة التربوية على جميع المستوياتمضنية من صانعى السياس
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 التوصيات: 
 :في ضوء النتائج المستخلصة من الدراسة الحالية فإن الدراسة توصى بما يلي

  على المهارات القيادية المختلفة التي تجعلهم مـؤهلين لمعاونـة           اتتدريب المعلم 
 .ة التربوية الذكية في تطبيق مدخل المساءلمؤسسات رياض األطفال يمدير

              ـ  اتنشر الثقافة التي تؤدي تطبيق مدخل المساءلة التربوية الذكيـة بـين المعلم
 .بمؤسسات رياض األطفالوالمديرين 

     على استخدام مـدخل المـساءلة       مؤسسات رياض األطفال  ضرورة تدريب مديري 
 مؤسسات ريـاض األطفـال   التربوية الذكية، وعمل حوافز مادية ومعنوية لمديري        

 .لذين يطبقون هذا المدخل في مدارسهم وفقا لمعايير محددةا

     حتى يستطيعوا ممارسـة األدوار القياديـة        اتتخفيف العبء التدريسي عن المعلم 
المختلفة، وطرح مبادرات أفكار جديدة لتطوير العمل وفقا لمدخل المساءلة التربوية   

 .الذكية

    درات واألفكار الجديـدة     تضمن تشجيع المبا   بمؤسسات رياض األطفال  وضع آليات
 ، وتهيئة المناخ الذي يسمح بذلك،      بمؤسسات رياض األطفال   اتالتي يقدمها المعلم  

 .سواء أكانت هذه المبادرات فردية أو جماعية

  ،عمل متابعات مستمرة لمدى تطبيق مدخل المساءلة التربوية الذكية داخل المدارس
العمل علـى عالجهـا والتغلـب    وتحديد نقاط الضعف التي تواجه عملية التطبيق و   

  .عليها
              متطلبات ممارسة مبدأ المساءلة التربوية الذكية لدى مـديري مؤسـسات ريـاض

 األطفال بمصر في ضوء الفكر اإلداري الحديث 

مجمل القول مماسبق عرضه ضع الباحث المتطلبـات الهامـة والـضرورية            
  :لممارسة مبدأ المساءلة التربوية الذكية في اآلتي

 مفهوم الثقة بالمتبادلة لدى مديري مؤسسات رياض األطفال، ويـتم           تنمية-١
  :ذلك من خالل

  . إعداد نشرات ومطويات عن تدعيم الثقة المتبادلة- أ
  . عقد جلسات حوارية لمناقشة أساليب الثقة المتبادلة-ب
   عقد دورات تدريبية مهنية لرفع كفايات المديرين في الثقة المتبادلة-ج
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ف المناسبة للمعلمين للتواصل فيما بينهم بعالقـات إنـسانية     تهيئة الظرو  -٢
  :تتسم بروح المودة ، ويتم  ذلك من خالل

  . عقد لقاءات دورية بين المعلمات واولياء األمور-أ
  . تشكيل لجنة للعالقات العامة االجتماعية بين المعلمات-ب
  . المعلمات توفير وسائل االتصال االلكتروني وإتاحتها لالستخدام من قبل-ج
 إشراك المديرين مع إدارة التعليم في وضع الخطط الوقائيـة للمـشكالت             -٣

  :المتوقعة ، ويتم ذلك من خالل
  . عقد دورات تدريبية للمديرين على مهارات وضع الخطط الوقائية-ا

 توزيع نشرات توضيحية آلليات مشاركة المديرين فـي وضـع الخطـط             -ب
  .الوقائية

ين لمهارات حل المشكالت التي تواجههم، ويتم ذلك من       رفع كفايات المدير   -٤
  :خالل

  . عقد دورات تدريبية للمديرين على مهارات حل المشكالت ابتكارياً-أ
 عقد ورش عمل داخل مؤسسات رياض األطفـال يـشارك فيهـا جميـع               -ب

  .المعلمات المدير لمناقشة حلول المشكالت
  :ة ، ويتم ذلك من خالل تزويد المديرين بمهارات القيادة التوزيعي-٥
  . عقد دورات تدريبية للمديرين على كيفية تفعيل القيادة التوزيعية-أ

 عقد ورش عمل داخل مؤسسات رياض األطفـال يـشارك فيهـا جميـع               -ب
  .المعلمات المدير لمعرفة أدوار كل منهم

 توزيع نشرات توضيحية آلليات تطبيق القيادة التوزيعية ودور كل عـضو       -ج
  .بالروضة

 رفع كفايات المديرين الستخدام أساليب التقويم المختلفة، ويتم ذلـك مـن          -٦
  :خالل

  . عقد دورات تدريبية للمديرين على أساليب التقويم-أ
 عقد ورش عمل داخل مؤسسات رياض األطفـال يـشارك فيهـا جميـع               -ب

  .المعلمات الستخدام نواتج األداء في التقويم
  :لتقييم الذاتي، ويتم ذلك من خالل رفع كفايات المديرين لمهارات ا-٧
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  . عقد دورات تدريبية للمديرين على أساليب التقييم الذاتي -أ
  . عقد ورش عمل داخل مؤسسات رياض األطفال عن أهمية التقييم الذاتي-ب
 رفع كفايات المديرين في وضع برامج التغذية الراجعة المـشتركة بـين              -٨

  :المعلمات، ويتم ذلك من خالل
  .دورات تدريبية للمديرين على أساليب التغذية الراجعة  عقد -أ

 عقد ورش عمل داخل مؤسسات رياض األطفال عن أهمية برامج التغذية            -ب
  .الراجعة

 بحوث مقترحة 
انطالقا من أهمية موضوع المساءلة التربوية الذكية ، وفي ضوء ما توصـل             

الميدانية عن المساءلة  إليه البحث من خالصات يوصي الباحث بإجراء عدد من البحوث           
 :التربوية الذكية في المجاالت التالية

          بمؤسـسات ريـاض    دور المساءلة التربوية الذكية في تفعيل الممارسات اإلدارية
 .األطفال

 الروضات اتالمساءلة التربوية الذكية وعالقتها بالنمط القيادي السائد لدى مديري. 

      مدارس التعليم العام من وجهة نظـر    متطلبات تطبيق المساءلة التربوية الذكية في 
 .المسئولين

   دراسة ميدانية  :  في ضوء في مفهوم المساءلة التربوية الذكية       اتواقع قيادة المعلم
 .بمؤسسات رياض األطفال

 درجة تقدير مديري المدارس ألهمية تطبيق المساءلة التربوية الذكية في مدارسهم. 

      للمهـارات الالزمـة   رياض األطفـال بمؤسسات  درجة امتالك المديرين والمعلمين 
 .لتطبيق المساءلة التربوية الذكية
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  المراجع 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانويـة بمحافظـة غـزة          ): ٢٠١٠(ابو حشيش، بسام    
سلسلة الدراسـات   (مجلة الجامعة اإلسالمية    المساءلة تجاه المعلمين،    

 .٥٩٩، ص)٢ (١٨ ،)اإلنسانية

درجة تطبيق المساءلة اإلدارية وعالقتها بمستوى الرضا       ): ٢٠٠٨(ابو حمدة، سعدة احمد     
الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من         

، جامعة الشرق األوسـط  رسالة ماجستير غير منشورةوجهة نظرهم،   
 .للدراسات العليا، عمان، األردن

فـي  " إطار ضمان الجودة  "ج  دور برنام ): ٢٠١٠(ابو شاويش، بشير عبد الرحمن محمود       
تنمية بعض الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األونروا بمحافظات         

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورةغزة، 
. 

درجة تبيق معـاير ضـمان الجـودة فـي          ): ٢٠١١(األمير، محمود والعواملة، عبد اهللا      
المجلة األردنية  رفين التربويين،   المدرسة األردنية من وجهة نظر المش     

 .)١(٧، في العلوم التربوية

، عمان، دار الشروق للنـشر      قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية    ): ٢٠٠٦(بطاح، احمد   
 .والتوزيع 

 ،)تحقيق أحمد محمد شاكر(سنن الترمذي ): ١٩٧٥(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة   
  .بيالقاهرة، شركة وطبعة مصطفى البابي الحل

، مناهج البحث في التربية وعلـم الـنفس       : جابر ، وأحمد خيري كاظم       عبدالحميدجابر  
 .القاهرة ، دار النهضة العربية 

، دار الحامـد للنـشر والتوزيـع، عمـان،          المحاسبة اإلدارية ): ٢٠٠٤(الحارس، أسامة   
 .األردن

ية والعالقة بينهمـا    درجتا المساءلة والفعالية اإلدارية التربو    ): ٢٠١٠(الحسن، مي محمد    
لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات الضفة         

رسـالة  الغربية من وجهة نظر العاملين في مديرات التربية والتعلـيم،        
  .، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينماجستير غير منشورة
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ة الشاملة والعالقة   واقع تطبيق المساءلة التربوية والجود    ): ٢٠١٢(حويل، ايمان مصطفى    
بينهما في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مـن وجهـة     

، جامعـة النجـاح     رسالة ماجستير غير منشورة   نظر المديرين فيها،    
 .الوطنية، فلسطين

محمـد  ) ترجمة( ،   مناهج البحث فى التربية وعلم النفس      )١٩٩٤(فان دالين . ديوبولد ب 
  .٥األنجلو المصرية ، القاهرة ، ط نبيل نوفل وآخرين ، مكتبة 

دور المساءلة في تحسين أداء العـاملين بمـدارس         ): ٢٠١٣(سالمة، جهاد حسن محمود     
رسـالة  وكالة الغوث بغزة من وجهة نظر المديرين وسبل تطـويره،           

 .، جامعة األزهر، عزة، فلسطينماجستير غير منشورة

 لمـديري مـدارس التعلـيم األساسـي     األدوار المتوقعة والواقعية): ٢٠٠٣(شرير، رندة  
بمحافظات غزة، رسالة دكتوراه غير منـشورة، البرنـامج المـشترك           

  .جامعة األقصى، غزة، فلسطين

سلوك األفراد والجماعـات  (اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي  ): ٢٠٠١(الطويل، هاني   
 . عمان، دار وائل للنشر،)في النظم

، عمان، دار    المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية    إدارة): ٢٠٠٩(عايش ، احمد جميل     
  .المسيرة

واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم       ): ٢٠٠٤(العمري، حيدر محمد بركات     
،   رسالة ماجستير غير منـشورة     في األردن، دراسة تحليلية تطويرية،    

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن

، اربد، عالم الكتـب     المساءلة في النظم التربوية   ): ٢٠١١ (العمري، حيدر محمد بركات   
  .الحديث

أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس       ): ٢٠٠٥(القضاة، احمد عواد مفلح     
رسالة ماجستير غير   الحكومية في محافظة جرش وعالقتها بالمساءلة،       

  .، الجامعة الهاشمية، جرش، األردنمنشورة
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