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 كافة كبيرعمى بشكل يذكر كما يؤثر سوف إخفاقو أو النظام ىذا نجاح فإن
  (٢٠٠١ ، الطويل) .   القطاعات

 التقويم معايير عمى التعميمية النظم لتجويد الحالي التوجو يركز حيث
 االستراتيجيات ابرز التربوية المساءلة وتعد لألداء والمراجعة المستمرة

 تطبيق إلى تدعو التي األسباب  ، ولعلّ  العممية جودة عمى لممحافظة
 القول ويكفي كثيرة ومتعددة، أنواعيا اختالف عمى المؤسسات في المساءلة

 الموارد فقط، وىدر اإلداري، الفساد من يحد ال لممساءلة الفّعال التطبيق أن
 األخالقية، لمممارسة صمبة قواعد إلرساء منيا مفر ال ضرورة يشكل إنو بل

 وتطويره األداء وتقويم المؤسسة، في والضعف القوة لفحص نقاط وكذلك
( 2006الطرخان ،)المستمر  التحسين وضمان

: مشكمة البحث 

 التعميمية المؤسسات في التربوية المساءلة نظام تطبيق وضرورة أىمية ومع
 م ودراسة ٢٠٠٤ ، الميدي دراسة ) منيا الدراسات والتي من الكثير أن إال

 أكدت الدرسات قد (م  ٢٠٠٨ ، العجمي ودراسة ، م  ٢٠٠٥ ، الحارث
 المؤسسات ىذه معظم تطبيق وتفعيل المساءلة التربوية في محدودية عمى
 والدراسات األبحاث ىذه جعل األمر الذي ، العام التعميم مؤسسات فييا بما

 والفساد اإلداري واإلىمال كالتسيب والقضايا المشكالت من الكثير تعزو
 المستوي وضعف ، الموارد استخدام في واليدر الكفاءة وانخفاض
  لمطمبة التحصيمي
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: ويمكن صياغة تساؤالت فرعية من التساؤلين األساسيين 

 تطبيق المساءلة التربوية الذكية في مدارس التعميم ماىو واقع -1
  ؟عمماتالحكومي  من وجية نظر الم

ىل توجد فروق في تطبيق المساءلة التربوية الذكية في مدارس  -2
  ؟تعزي الي سنوات الخدمة التعميم الحكومي  

: أىداف البحث 

 التعميم بمدارس الذكية  التربوية المساءلة تطبيق درجة عمى التعرف -1
 .الحكومي  بمدارس تبوك من وجية نظر المديرات  العام

 التعميم بمدارس التربوية المساءلة تطبيق تواجو التي المعوقات تحديد -2
 .عممات من وجية نظر الم الحكومي 

 : أىمية البحث

تتضح أىمية البحث من الناحيتين النظرية والتطبيقية فمن الناحية  -1
 المساءلة وىو األىمية، غاية في موضوعا النظرية يتناول البحث 

 إصالح ذلك من  يترتب عمى وما ومعوقات تطبيقيا، التربوية،
  .التعميمية العممية وتطوير

 قد يسيم البحث في تطوير نظام المساءلة وفي اليات تطبيقيا -2
 اىمية دور المساءلة في تعزيز الثقة والكفاءة المينية الفعالة -3
 المعنيين التربوية اإلدارة مجال في لباحثينل تتضح أىمية البحث -4

 .المناىج وتحسين بالمساءلة
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: منيج البحث 

 كأداة واالستبانة ، المسحي الوصفي المنيج عمى الدراسة ىذه سوف تعتمد 
.  المعمومات لجمع

: البحث  حدود

  المدارس الحكومية معممات عمى الدراسة ىذه طبقت : البشرية الحدود
بتبوك 

مدارس التعميم الحكومي  بمدينة تبوك بالمممكة العربية  : المكانية الحدود
السعودية 
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 اإلطار النظري 

 

 

 

 

 

: قدمة م

تنامى االىتمام بموضوع المساءلة في التربية خالل العقدين الماضيين، 
 وقد تزامن ىذا مع التوجيات .خاصة في الواليات المتحدة األمريكية

حيث أصبحت األنظمة التربوية عاجزة في عصر . لإلصالح التربوي عالميا
العولمة وثورة المعرفة وتكنولوجيا االتصال والمعمومات عن مواكبة 
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المستجدات في ىذا العصر فالعوامل االقتصادية التنافسية والسياسية 
والتربوية والعممية والتكنولوجية أدت إلى التنافسية في سوق العمل الحر 
لمقوي العاممة التي أصبحت بحاجة إلى تاىيل وتدريب عمى الميارات 
فالثورة . الالزمة والتقانات المالئمة إلدارة المؤسسات الحديثة وتسيير أعماليا
في عالم األعمال وتوظيفو لتكنولوجيا المعمومات واالتصال والتجارة 

اإللكترونية واقتصاد المعرفة، وقدرة المؤسسات في ىذا القطاع عمى التأىيل 
والتدريب لمعالمين فييا، وسرعة استجابتيا ومرونتيا لمواجية التحديث 
 .والتطوير، جعل مؤسسات التعميم العام والعالي متخمفة عن ركب التقدم
ووضعتيا أمام تحد كبير إلعادة النظر في مناىجيا وبرامجيا وطرق 

فالنظام التربوي يواجو نقدا كبيرا لمخرجاتو وتدني . التدريس والتقويم فييا
مستواىا وعدم مالءمتيا لمتطمبات العصر من جميع أطراف العالقة 
والمستفيدين من ىذا النظام كاألباء والتألميذ وأصحاب العمل وأفراد 

        .المجتمع بشكل عام 

 

نما , دولة أو جماعة أو إنسان صنع من المساءلة تكن لم  رب من تقرير وا 
 ىذا في المساءالت أولى كانت وقد كونية ، بمراحل بأربع مرت إذ .العالمين
 فسجدوا ألدم يسجدوا أن المالئكة وتعالى سبحانو اهلل أمر عندما الكون
 من وطرده ذلك عمى وساءلو اهلل فحاسبو ,واستكبر أبى إبميس إال جميًعا
( 2004خالد العمري ، )           .الجنة



8 
 

إن اإلىتمام بالمساءلة في المجال التربوي يعد مؤشرًا ميمًا عمي حرص 
التربويين ، ورغبتيم في االرتقاء بمستوي ادائيم ، والواقع ان االىتمام 
بالمساءلة يعد مرادافا لالىتمام باالصالح التربوي وذلك بحكم ان اي 

اصالح حقيقي البد ان ينطوي عمي تقبل الفرد لتحمل مسؤولية اعمالو سمبًا 
( 11 ،2010سن ، حال )او ايجابًا 

 بأدائو يقوم ما عمى المرؤوس بمحاسبة الرئيس قيام ىي : مفيوم المساءلة
شعاره أعمال من  حدث لماذا وتفسيًرا شرًحا وتشمل األداء، ىذا بمستوى وا 

.                          الموقف ىذا مثل لتصحيح فعمو يتوجب وما الفشل،
(  1999الطويل ، )

 ( 229 ص, 1997 ) الكيالني عرف بالذات التربوي المجال وفي
 تفسيرات أو إجابات بتقديم التربية في العاممين التزام أنيا عمى المساءلة"

 بين التفاوضية أو التعاقدية العالقة وتعني ,التعميم نتاجات من يقدمونو عما
 متعيد أو مستخَدم وبين ,التمويل مصدر أو السمطة ممثل أو المَستخِدم

.   عن نتائج العمل الموكل اليو مساءلتو أو سؤالو يجب أن وعميو بعمل

 من التربوية يتم العممية ناتج وصف " بأنيا التربوية المساءلة وُعرفت 
 تعمم تحقيق في وكفاءتو فعاليتو حيث من تعميمي برنامج تقييم خالليا
 التعميمي البرنامج نجاح أو فشل عن مسؤولين ويعد التربويون ، الطالب

( 2006بطاح ،)"
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بأنيا اسموب يمارسو مديري  وتعرف الباححة المساءلة الذكية اجرااياُا 
المدارس بالتعميم الحكومي وذلك لتعزيز العالقات اإلنسانية والتقويم الذاتي 
لمميارات وتشجيع المعممات عمي العمل من خالل المكافات والحوافز من 

. اجل تحقييق الجودة في التعميم 

 : المساءلة أنواع

 : األخالقية اإلدارية المساءلة-ا

 مور األ أولياء مع والمعممون المديرون يعقدىا التي االجتماعات وتتضمن
 ويعد والتحصيمي، السموكي أبنائيم وضع عن ليم يرسمونيا التي والتقارير
 وأولياء الطمبة قبل من لممساءلة عرضة الحالة ىذه في والمعممون المديرون
 إلييم الموكمة لمميام تحقيقيم مدى عن ,العميا التربوية واإلدارة األمور
 . .وكفاءة بفاعمية

  :المينية اإلدارية المساءلة-ب

 ومعمموىا المدارس مديرو بيا يقوم التي المختمفة التقويم أساليب وتتضمن
 وأساليب ,التدريس طرائق كتقويم ,التربوية العممية مدخالت بعض عمى

 والمعممون المديرون يكون الحالة ىذه وفي ,المعممون يتبعيا التي التقويم
تقان بكفاءة أىدافيم تحقيق عن وزمالئيم أنفسيم أمام لممساءلة عرضة  .وا 

 : التعاقدية اإلدارية المساءلة-ج
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 التعميمية العممية في القصور عن اإلدارية المساءلة من النوع ىذا يكشف
مكانية ,مستقبال حدوثيا يتوقع التي والمعوقات  المناسبة الخطط وضع وا 
 وحمالت الزيارات عمى اإلدارية المساءلة من النوع ىذا ويعتمد ,لتالفييا
 لمتأكد والمديريات الوزارة في التعميم عن المسؤولون بيا يقوم التي التفتيش

 تحقيقيم ومدى ,التربوية والتشريعات بالتعميمات العاممين تقيد مدى من
 وىنا ,المستخدمة الجية وبين بينيم أبرم الذي العقد في بيم المنوطة لمميام
 المديريات مراكز في الرؤساء أمام لممساءلة عرضة الموظفون يكون

(  2000القضاة ، ) .والوزارة

: مبررات المساءلة الذكية 

:   اننا بحاجة الي المساءلة التربوية  lingard,2009اوضح لينجارد 

تعترف بالمسؤوليات المتبادلة لجميع االطراف الفاعمة بما في ذلك  -١
 الحكومات والنظم والمدارس والمجتمعات المحمية واولياء االمور

 تشمل اىداف متعددة لمتعميم -٢
ترفض الرأي القائل بأن تحسين نتائج االختبارات تدل عمي  -٣

 .تحسين التعميم او تحسين نظام المدرسة ككل 
التقبل بأنظمة المساءلة من أعمي إلي اسفل ، والتوجو نظرتيا  -٤

 .عمي المعممين كمصدر وحيد لحل جميع مشاكل التعميم 
تعترف بالمركزية سياسات التعميم والنوعية التربوية الجيدة ،  -٥

 .لتحقيق أفضل نتائج التعمم لجميع الطالب 
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توفر مخرجات تعميم جيدة بما يتناسب مع متطمبات سوق العمل  -٦
، وحاجة المجتمع لمعالجة الفقر في توفير فرص تعميم متساوية 

 (lingard,2009 14, )لجميع الطالب 

 : الذكيةمميزات المساءلة 

: لكي تحقق المساءلة ثمارىا يجب ان تشمل عمي المميزات االتية 

 تبني الثقة بين المينيين والمعممين -١
تركز عمي نتائج التعمم بشكل عام ، وليس فقط عمي التحصيل  -٢

 االكاديمي
 تأخذ الوسائل والتدابير المناسبة والتي التشوه أىداف التعميم -٣
 تحفز التنمية الكاممة وتطور قدرات كل تمميذ عمي حدة -٤
تشمل التقييم الذاتي والتفتيش الخارجي ، مع التركيز عمي التقييم  -٥

 (Cowie&MacBeath,2005:3)  الذاتي اكثر   

 

 

 

 : المساءلة أىداف

  .تكرارىا منع ومحاولة األخطاء تصحيح -

 .والكيفي الكمي :بعديو في األداء من ل عا مستوى إلى الوصول -
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 .المحسوبية من األداء تخميص -

 واالستحقاق الجدارة قواعد وفق العمل في االستقامة نحو اإلدارة دفع -
 .الفرص وتكافؤ

 .بدقة المقاسة المخرجات ثم والممارسات المدخالت أىمية عمى التركيز -

(  1999الطويل ، )                                       

 

 :التربوية الذكية  المساءلة فوااد

  إيجابية نتائج تحقيق إلى يقود التربوي السياق في المساءلة تبنى أن

  .وأساليبيم طرائقيم لتحسين التربويين دفع -

 ومعممين , لطمبة التربوي الميدان في العاممين وأدوار ميام تحديد -
 وغيرىم ومشرفين , ومديرين

 .ونتائجيا التربوية العممية مخرجات عمى التركيز -

 .ودقيقة موضوعية بصورة األداء تقويم -

  .المؤسسة في العاممين عمى (والعقاب الثواب) المحاسبة مبدأ تطبيق -

 الشممية و والمحسوبية كالواسطة ,اإلدارية اآلفات عمى القضاء -
  .وغيرىا والحزبية واالعتمادية
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   (2006،  بطاح               ).اإلداري بالجياز الثقة تعزيز- 

 

:  الذكيةسمبيات المساءلة 

 في سيعتمد الذي األسموب حول وبالذات التربويين لدى القمق درجة رفع -
 .تقييميم

 عن النظر بغض منيم األداء نفس وتوقع التربويين بين الفروق إىمال -
 .الفروق ىذه

 قمق زيادة وبالتالي التربوية النتاجات عن المسؤول تحديد صعوبة -
 عن المسؤولين الوحيدين ليسو أنيم مع االنجاز من مزيد لتحقيق التربويين

 .المخرجات

عمييا  متفق معايير وجود وعدم ,التربوية المخرجات قياس صعوبة -

(  2006المرجع السابق  ، )                                      

 

 

: اساليبب المساءلة 

 :االسموب اإليجابي  -1
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 العاممين إجبار إلى قواعده ومراعاة النظام حفظ في األسموب ىذا يستند   
 ذىن في حاضرا الجزاء وجعل العقاب من خوفا النظام بقواعد االلتزام عمى

 ذاتيا حد في غاية ىي الجزاءات بانّ  التفكير إلى العامل يدفع مّما ,العامل
  .العاممين حقوق عمى والحفاظ المنظمة أىداف لتحقيق وسيمة وليست

     :االيجابي األسموب -٢

 , المنظمة بقواعد وااللتزام والرغبة القابمية تنمية إلى األسموب ىذا    يستند
 مع متمشيا سموكيم كان إذا لمعاممين والمكافآت الثناء المدير يوجو إذا

(  2006اخو رشيدة  )  . المنظمة قواعد

  :اإلدارية المساءلة نظام مشكالت

 .التعميم نتاجات عن المسؤول بتحديد تتعمق مشكالت -

 .وتعريفيا األىداف بتحديد تتعمق مشكالت -

 .واإلداريين الموظفين عمى بالضغط تتعمق مشكالت -

 .والتقويم بالقياس تتعمق مشكالت -

 .المحتممة السمبية وآثارىا اإلدارية المساءلة بتقبل تتعمق مشكالت -

 .وقياسيا المخرجات بتحديد تتعمق مشكالت -

 ترتبط وربما التربوية، الساحة في الحديثة المفاىيم من المساءلة        تعد
 من المفيوم نشأة ويرتبط .التقويم أو المتابعة أو أخرى كالمحاسبة بمفاىيم
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 بدأت وقد .والتعميم بالتربية المعايير الخاصة وبين بينيا الربط خالل
 من القرن الثمانينات في التربوي النظام إلى طريقيا تشق المساءلة
 في ظيرت المساءلة أن لمتربية العممية الموسوعة في جاء إذ المنصرم،
 والثانوي، االبتدائي التعميم عمى مقتصرة المتحدة ة والمممكة المتحد الواليات

.                                      التعميمي  النظام بمستوى كمطمب لالرتقاء العالي التعميم إلى امتدت ثم
 (1997محي الدين توق،  )

 : ووظاافيا التربوية المساءلة فوااد

 أىدافيا عمى التربوية لممؤسسة الكمية الطاقة تتركز المساءلة طريق عن
 .اإلستراتيجية

 .التربوية المؤسسة في واألفراد الفرق جيود تنسيق إلى تؤدي .1
 .إصالحيا عمى وتعمل األداء في الفجوات تحدد .2
 .التربوي المجتمع أفراد بين فيما والشراكة الدعم أشكال تعزز .3
 ائج النت عن واضحة صورة التربوية المؤسسة في لمعاممين تقدم .4

 والمرغوبة المتوقعة
    .والجماعات األفراد مستوى عمى االستراتيجي التفكير تدعم .5

                              (kaltt , 2002 ) 

 

:  معايير المساءلة الذكية 
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 ستة معايير لممساءلة الذكية ، وظيفتيا االىتمام 2003اقترح كروكس ، 
: بتحسين نوعية التعميم وىي كاالتي 

: الحقة المتبادلة : المعيار االول 

فالمساءلة  الذكية تحفظ وتعزز الثقة بين المشاركين الرئيسيين في عمميات 
المساءلة لكن التحدي يتمثل في تطبيق الثقة ، فالكثير من الثقة يمكن ان 
يكون خطرا وكذلك القميل منيا ، ولكي يكون التعميم ناجحًا فيجب عمي 
المشاركين فيو ان يثقوا في بعضيم البعض ، النيا عالقة مبنية عمي 

التفاعل بين االداريين والمعممين والطالب واولياء االمور ، وعند تقييم اليات 
المساءلة ينبغي ان يكون االعتبار الرئيسي الي اي مدي تعزز او تقوض 

المساءلة الثقة بين المعممين والطالب والمعممين واالداريين والمعممين 
ومديرات التعميم ، والمعممين واولياء االمور وبين المدرسة والمجتمع المحمي  

(                                                 crooks,2003 ) 

 

فالثقة المتبادلة ىي واحدة من مؤشرات المناخ المدرسي الجيد ، والثقة بين 
اعضاء ىيئة التدريس تعني امكانية ان يعتمدوا عمي بعضيم البعض ، 

ويوضح ىذا المفيوم ان عالقات الثقة ليست ثابتة ، وانو يمكن ان تتغير او 
حتي تتدمر نتيجة لعمل واحد ، فنجد في المدارس التي يوجد فييا مستوي 
عال من الثقة ، اليتررد العاممون في طمب التوجيو الميني والشخصي من 
االخرين ، واليترردون في تبادل وجيات النظر بشأن التغيير المفتوح ، فإنو 
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من المعقول وألجل تحسين التعميم نحن بحاجو الي لمنظر فيما يمكن لممدير 
والمعممين القيام بو لتطوير الثقة المتبادلة ومن ىنا فإيجاد سبل لمتغمب عمي 
انييار الثقة امر ضروري اذا كنا نريد لممدارس الوصول الي التطمعات التي 

 ( wolfe,2010)نريدىا 

 

تبادل وجيات النظر بين العاممين : وتعرف الباححة الحقة المتبادلة بأنيا 
. بالمجال التعميمي من أجل تحسين التعميم والتوجيو الميني الفعال 

 

: المشاركة والمسؤولية : المعيار الحاني 

 تشمل المساءلة الذكية جميع المشاركين في العممية وتنمي شعورًا قويًا 
بالمسؤولية المينية والمبادرة ، مما يسيم في تعزيز الثقة ،حيث ان المشاركة 
النشطة من قبل الطالب في التقويم الذاتي ىي عنصر حيوي من عناصر 

ولذلك يجب ان يكون الطالب نشيطين في . التقويم التكويني مع الطالب 
تعمميم ، واذا كانت المساءلة الخاصة بتقييم مدراء المدارس والمعممين 
تشعرىم بأنيم يتم التحكم بيم من طرف اخر ، فإنيا سوف تقل الدوافع 
الذاتية لدييم ، وسيتم تيديد شعور المينية الخاصة بيم ، حيث مايميز 
المينية ىو قدرة الفرد عمي ادارة اعمالو وحشد االدارة لمواصمة العمل 
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وتحقيق مستويات عالية من االداء بقبول المسؤولية عن اعماليم 
(.crooks,2003,12 ) 

 

الطالب ، مجتمعنا ، )ان التعميم مسؤولية مشتركة ، ويستفيد منيا الجميع 
فالمدارس اكثر قدرة عمي دعم التحصيل العممي لمطالب  (االقتصاد ككل 

الطالب والمعممين واولياء االمور )من خالل تطوير مشاركة قوية مع وبين 
وىذا يعني تقاسم  (ومقدمي الرعاية وموظفي الدعم والمجتمع المحمي ككل 

السمطة واتخاذ القرارات بصورة مشتركة مما يؤدي لمنجاح وتطوير المناخ 
 ( Hughes& Pickeral ,2013,2)المدرسي ايجابيا 

 

تعني اشراك جميع العناصر في : وتعرف الباححة المشاركة المسؤولية 
اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية تجاه االداء المدرسي بالتالي تحسين 

عممية التعميم  

 

:  االىتمام بجودة التعميم : المعيار الحالث 

تعزز المساءلة الذكية التعمم العميق وعالي الجودة في المجال الذي ينبغي 
تقييمو ، وىذا النوع من التعمم يكون حصيمة قياس النتائج عمي المدي 
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الطويل ، وتقديم طرق استراتيجية ومواصفات محددة من االختبارات لتحقيق 
 ( crooks,2003).نتائج جيدة عمي مقياس معين 

 

فالنيوض بالعممية التعميمية لمحصول عمي نتاجات تعميمية افضل اصبح 
مرىونا بتطبيق معايير الجودة في النظام التعميمي ، فمم يعد االىتمام 

من وجية نظر ادارة الجودة ، بل  (تعمم الطمبة )مقتصر عمي المنتج 
اصبح شامال لكل عناصر النظام التعميمي من مدخالت وعمميات 

كذلك ضمان الجودة لمتعميم ىو  ( 32 ، 2002مصطفي ، )ومخرجات 
واحدة من االىتمامات الرئيسية فيما بين المؤسسات والجيات المعنية اليوم 

، فقد حظي ىذا االىتمام بقدر كبير من المشاركة والمشاركة من جميع 
الموظفين المعنيين في المؤسسة ، ولتحقيق الجودة المطموبة يتم وضع 
منيجية خطوة بخطوة ، بما في ذلك وضع معايية لمجودة في السياسة 

المؤسسية لمتحسين المستمر ، وزيادة الوعي وااللتزام بين جميع الموظفين 
المعنيين ، واستخدام التقييم الداخمي والخارجي ، والتكامل بين البرامج في 

من ىنا فإن الجودة ىدفيا ىو ضمان ان الطالب . خطط العمل السنوية 
( Belawati&Zuhairi,2007,1.2)يحصمون عمي تعميم عالي الجودة 

توجيو المعممين الي اتقان : تعرف الباححة جودة التعميم إجراايًا بأنيا 
العمل واستخدام الوساال الحديحة والتقنيات المتطورة في تحسين عممية 

. التعميم 
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: التقويم الشامل وتنوع مؤشرات االداء : المعيار الرابع 

 تقدم المساءلة الذكية مؤشرات متنوعة عن االداء وتعمل عمي مستويات 
عدة مثل الميام الفردية او الميام الجماعية ، حيث تيدف ىذه المؤشرات 
الي تقييم االداء في مجال معين ليتم وضع عدة قرارات بناء عمييا مثل 

   (crooks,2003,3)تطوير ميارات التعمم والمواقف والتربية الوطنية 
لذلك يجب ان يكون التقييم شامال ومنيجيا ، يستخدم البيانات الكمية 

والنوعية المتعددة لتوضيح فاعمية النظام التعميمي في اداء ميامو ويعكس 
( (stecher,2010,3الصور الكمية لمنظام التعميمي 

 

تنمية ميارات التقويم الذاتي لدي  : وتعرف الباححة التقويم الشامل اجرااياً 
واستخدام مؤشرات االداء المتنوعة 

:  التغذية الراجعة الفعالة : المعيار الخامس 

توفر المساءلة الذكية تغذية راجعة ذات اساس جيد وفعالة والتي بدورىا 
تدعم اتخاذ القرارات الجيدة حول ماينبغي القيام بو ومايجب تغييره وحيث 
ان التغذية الراجعة تدور حول تشجيع االداء الجيد وانتقاد االداء الضعيف 
فالبد من استكمال ىذا الدور بتوجييات بشأن مايحتاج الي تحسين وكيفية 
التوجو نحو ذلك ، فاليدف من تقديم التغذية الراجعة ىو مساعدة المعممين 
عمي فيم العمل المطموب منيم مع تفاصيل حول مايستطيع الطالب فعمو ، 
حتي يتمكنوا من التفكير في طريقة التدريس التي تساعدىم في التركيز عمي 
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المناطق الضعيفة لدي الطالب ، من ىنا نحصل عمي مؤشرات قوية بشأن 
والتغذية الراجعة ىي واحدة من  .  (crooks,2003,3)انجازات الطالب 

اقوي التاثيرات عمي التعمم واالنجاز ، ولكن ىذا التاثير يمكن ان يكون 
وتقدم التغذية الراجعة والمعمومات عمي سبيل المثال من . ايجابيا او سمبيا 

فيما يتعمق بجوانب االداء  (المدير ، المعمم ، المشرف ، واولياء االمور )
او الفيم المطموب فيي نتيجة لالداء ويمكن لممدرسين ايضا مساعدة 

الطالب من خالل توضيح االىداف وتعزيز الجيود لموصول الييا من 
خالل التغذية الراجعة ، فالتدريس الفعال اليقتصر عمي نقل المعمومات 

والمفاىيم لمطالب ، ولكن يشتمل ايضا عمي تقدير وتقييم فيم الطالب ليذه 
المعمومات ومن ثم تقديم التغذية الراجعة ليم 

hattie& timperley,2007 )  )

 

جمع المعمومات وانتقاد االعمال الخاطاة : وتعرف الباححة التغذية الراجعة 
. وتقديم النصااح لتصحيحيا بيدف تحسين مستوي التعميم 

 

:  التحفيز وزيادة الدافعية : المعيار السادس 

وىو نتيجة لعممية المساءلة الذكية فإن غالبية المشاركين ىم اكثر حماسا 
ودافعية في عمميم او عمي االقل ليسوا اقل حماسا وتحفيزا ، فالحوافز ذات 
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اىمية حاسمة ، والواقع ان التحفيز لو اىمية قصوي في مجال التعميم 
ويمكن تحقيق نتائج افضل بكثير اذا استثمر المبون جزءًا بسيطا من الطاقة 
التي يستخدمونيا في نقل المعمومات الي الطالب ، في محاولة تحفيز تمتع 
الطالب لمتعمم ، من ىنا يجب تحقيق التوازن بين الحوافز الذاتي والخارجية 

، فالتحفيز الخارجي ليس سيئا ولكنو ليس المطموب بالتاكيد فالبد من 
تطبيقو بقصد وعناية ، وينظر لو بكونو اقل تاثيرا من الدوافع الذاتية كما 
ويجب االعتزاز بالدوافع الذاتية وحمايتيا وتنميتيا بقدر االمكان ، وذلك 

 كذلك فإن crooks,2003,3)بسبب نوعية العمل الذي يحتاج لمتشجيع 
تحفيز المعممين يحفز المتعممين ويعزز قيمة التعميم لدييم ، ويجعل 
المحتوي الدراسي اكثر تقباًل حيث اشارت بعض الدراسات ان تحفيز 

المعممين يشجعيم لممشاركة وااللتزام والمثابرة في التعميم ، وتزيد ميميم 
 ( karabenick&others,2011,11)لتنمية قدراتيم المينية 

 

احارة دافعية الطمبة نحو : وتعرف الباححة التحفيز والدافعية اجراايا بأنو 
التعميم واحارة الدوافع الداخمية لممعممات لتحسين االداء واالرتقاء بمستوي 

. التعميم 
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: الدرسات السابقة المتعمقة بالمساءلة التربوية 

  :  1993الجغبير  ، دراسة

 وزارة في األقسام مديري فيم درجة إلى التعرف الجغبير دراسة      ىدفت
 في الفيم ذلك وأثر المساءلة ولمبدأ الديمقراطي والتعميم لممناخ التربية
 وأثراىما المديرين فيم في العممي الخبرة والمؤىل أثر وبيان ,اإلداري سموكيم

 فيم استبانو تم استخدام الدراسة ىذه وألغراض ,اإلداري سموكيم في
واستبانة  المساءلة سموك واستبانة ,التنظيمي المناخ واستبانة ,المساءلة

 عاليا فيما المديرون  لقد أظير:يمي ما النتائج وأظيرت. السموك القيادي 
 عند إحصائية داللو ذات فروق المساءلة، ووجود ولمبدأ الديمقراطي لممناخ

 .اإلداري وسموكيم لممناخ الديمقراطي المديرين فيم  بين0.05مستوى 
 فيم  بين0.05مستوى  عند إحصائية داللو ذات فروق وأيضًا وجود

 ذات فروق توجد  كما أنو ال.اإلداري لمبدأ المساءلة وسموكيم المديرين
 لممناخ الديمقراطي المديرين فيم  بين0.05مستوى  عند إحصائية داللة

 .العممي والمؤىل الخبرة الى تعزى اإلداري وسموكيم

:  1997وأيوب ، القضاة دراسة
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 التي المعايير الى التعرف الى ىدفت فقد وأيوب القضاة دراسة      أما
 الى والتعرف ,األردن في والتعميم التربية وزارة في نظام المساءلة عمييا يقوم
  وتكونت.المعايير ىذه عن والتعميم وزارة التربية في العاممين رضا درجة
 في العاممين والموظفين والتعميم التربية وزارة موظفي من الدراسة عينة

 197 ) من مكونة العينة وكانت عجمون محافظة في والتعميم مديرية التربية
 النتائج الى الباحث خمص وقد .عشوائيا اختيار العينة وتم وموظفة موظفا (

  :التالية

  .فييا النظر إعادة يجب المعايير بعض ىناك إن -
 معايير عن العاممين رضا درجة في اثر لو ليس العممي المؤىل -

 .المساءلة
 فييا يقع التي األخطاء طبيعة مع المعايير ىذه بعض تناسب عدم  -

 .العاممون
 .المساءلة لمعايير الالموضوعي االستخدام غمبة  -
 فيو تمت الذي السموك لممارسة يعود ال مساءلتو تتم الذي الموظف  -

  .مناسبة بعقوبة متبوعة المساءلة كانت إذا أخرى خاصة مرة مساءلتو

 

: 2009 دراسة ساره محمد ، 

    ىدفت الدراسة الي التعرف عمي درجة تطبيق المساءلة التربوية في 
االنضباط واالداء الميني ، اخالقيات السموكيات )مجاالتيا المحددة 
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الشخصية ، العالقات االجتماعية ، بمدارس التعميم العام بمكة المكرمة ، 
والتعرف عمي تفعيل المساءلة التربوية بمداري التعميم العام الحكومي 

بمدارس التعميم العام بمكة المكرمة ، وتحديد المعوقات التي تواجو تطبيق 
  المساءلة التربوية بمدارس التعميم العام بمكة المكرمة

 كأداة واالستبانة ، المسحي الوصفي المنيج عمى الدراسة ىذه اعتمدت
 من مرحمة لكل متفاوتة بنسبة عشوائية عينة اخذ تم حيث المعمومات لجمع

 إلى الدراسة توصمت  وقد. األصمي لممجتمع ممثمة لتكون المراحل السابقة
: أىميا  من النتائج من العديد

 مدارس في غالبأ بدرجة تطبق التربوية المساءلة أن الدراسة مجتمع يري- 
 . لمبنات الحكومي العام التعميم

 المساءلة لتفعيل المقدمة المتطمبات عمى بشدة الدراسة مجتمع يوافق - 
 . لمبنات الحكومي العام التعميم مدارس في التربوية

 تطبيق دون تحول التى المعوقات وجود عمى الدراسة مجتمع يوافق - 
 . لمبنات الحكومي العام التعميم بمدارس التربوية المساءلة

 في الدراسة مجتمع أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم - 
 ، الميني واألداء االنضباط ) مجال في التربوية المساءلة تطبيق درجة

 تبعا ( االجتماعية العالقات ، الشخصية المينة والسموكيات أخالقيات
    . الميني واألداء واالنضباط الخبرة مدة ، الدراسية المرحمة ) لمتغير
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: 1999المحمود  ، دراسة

 يتبعيا التي والمساءلة التقويم درجة إلى التعرف المحمود دراسة      وىدفت
 ىؤالء وخبرة بمؤىل وعالقتيما ,األردن في التربوي المشرف المسؤولون عن

 ) من الدراسة مجتمع وتكون .أنفسيم نظر المسؤولين وجية من المسؤولين
 ورؤساء الفنية لمشؤون ومديرين مساعدين تربية مديري من مسؤوال ( 119

 المممكة في محافظات والتعميم لمتربية العامة المديريات في اإلشراف أقسام
 العينة وكانت ,ليا التابعة والتعميم التربية ومديريات الياشمية األردنية

 نتائج إلى الدراسة توصمت وقد ,الدراسة مجتمع أفراد لجميع قصدية شاممة
  :مايمي أبرزىا

 درجة  في0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -
تعزى لممؤىل  التقويم

 درجة  في0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -
تعزى لممؤىل  مساءلة ال

 

: 2000،  القضاة دراسة

 التربوية القيادة أنماط الى التعرف ىدفت دراسة باجراء القضاة قام     كما
 وعالقتيا جرش محافظة في الحكومية المدارس مديري ومديرات لدى

 ومديرات مديري من الدراسة مجتمع لممعممين تكون اإلدارية بالمساءلة
 وسبعة مائة ( 147 ) والبالغ عددىم جرش محافظة في الحكومية المدارس
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 سبع وسبعون ( 77 ) و مديرا سبعون ( 70 ) منيم ومديرة مديرا وأربعون
 إثنان ( 52 )و ثانوية مدرسة عشر ثمانية ( 18 ) عمى موزعين مديرة

 ( 50 )و ثانوية مدرسة وعشرون سبع ( 27 )و مدرسة أساسية وخمسون
 :الدراسة ألغراض وتطوير إستبانة إعداد وتم .أساسية مدرسة خمسون
 ,المدارس الحكومية ومديرات لمديري القيادة أنماط وصف استبانة األولى
 إلى الدراسة وتوصمت .لممعممين اإلدارية المساءلة تطبيق إستبانة والثانية

 ىوالنمط بالعمل القيادة إىتمام نمط أن :أىميا كان النتائج مجموعة من
 مساءلة وجود وكذلك ,معيا القيادة بالعاممين إىتمام نمط من أكثر السائد
 مديري قبل األربعة من المساءلة مجاالت لجميع عال مستوى عمى إدارية

  .جرش محافظة في الحكومية المدارس ومديرات

:  2003الكسبري ،  دراسة

 المدارس ومديرات مديري اتجاىات" عنوانيا بدراسةالكسبري      قامت
 الضفة شمال محافظات في التربوية اإلدارة في لة المساء نحو الحانوية
 اإلدارة المساءلة في نحو اتجاىاتيم بين العالقة عن والكشف ," الغربية
 والمؤىل ,المدارسة ونوع ,الخبرة وسنوات الجنس متغيرات وبين التربوية
 من الدراسة عينة وتكونت ,المدير منيا تخرج التي الكمية  وطبيعة, العممي

 المدارس ومديرات مديري اتجاىات -وكانت النتائج  ومديرة مدير ( 204 )
 وأىميتيا مفيوم المساءلة نحو الغربية الضفة شمال محافظات في الثانوية
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 محافظات في الثانوية المدارس ومديرات مديري اتجاىات - كبيرة ، و
جدا  كبيرة التربوية اإلدارة المساءلة في نحو الغربية الضفة شمال

 : 2003، الزعبي دراسة

 في اإلدارية المساءلة تطبيق درجة الى التعرف الزعبي دراسة وىدفت
 القادة قبل من تطبيقيا ومعوقات األردن في التربية والتعميم مديريات
 والمؤىل والمنطقة الوظيفي الخبرة والمسمى بمتغيرات وعالقتيا التربويين
 يشغمون موظفا ممن ( 228 ) من الدراسة عينة وتكونت ,والجنس العممي
 نتائج وبينت األردن في والتعميم التربية مديريات ( 12 ) في قيادية مناصب

 في والتعميم التربية مديريات في اإلدارية المساءلة تطبيق درجة الدراسة إن
 درجة اعمي الوظيفي االنضباط مجال كما شكل متوسطة كانت األردن
 نتائج بينت كما ,درجة تطبيق أدنى اإلنساني المجال شكل حين في تطبيق
 المساءلة اإلدارية تطبيق في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة
 ,العممي والمؤىل ,المنطقة ,الخبرة)لمتغيرات تعزى األربعة المجاالت ضمن
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج بينت في حين(الجنس
 واالنضباط واالنجاز العمل في مجاالت القانونية المساءلة تطبيق درجة

 مديري الوظيفي ولصالح المسمى لمتغير تعزى اإلنساني والمجال الوظيفي
 .والتعميم التربية
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   :  2003 دراسة ابو كركي ، 

 مديري إدراك مدى عمى التعرف ىدفت دراسة باجراء الكركي وقامت
 ببعض ذلك وعالقة وأىدافيا التربوية المساءلة المدارس  الحكومية

 ) كامال الدراسة مجتمع من الدراسة تألفت عينة وقد .األردن في المتغيرات
 وتم االربعة تربية الكرك مديريات عمى موزعين ومديرة مديرا ( 228
 أىداف ولتحقيق.العينة من % 86 بنسبة أي إستبانة ( 188 ) استرجاع

 الحكومية المدارس مديري إدراك مدى لقياس إستبانة بناء تم الدراسة فقد
  : التربوية  واشارات النتائج الي المساءلة لمفيوم

 حيث التربوية المساءلة مفيوم يدركون الحكومية المدارس مديري أن  -
  .مرتفعا كان اإلدراك مدى أن المتوسطات الحسابية أشارت

 التربوية المساءلة أىداف يدركون الحكومية المدارس مديري أن  -
  .مرتفعا جاء اإلدراك مدى أن المتوسطات الحسابية أشارت حيث

 التربوية المساءلة إعتبر الدراسة أفراد بعض الى النتائج أشارت كما  -
 اشكال من شكل ىي التربوية المساءلة  وأن, التربوي لمتقييم رديفا

ن التحقيق  أو التقصير عند حصول تبدأ التربوية المساءلة عممية وا 
 ىي التربوية المساءلة إن البعض إعتقد كما ,المدارس أداء في الفشل

 ألىداف بالنسبة وكذلك .اإلدارية الوظيفة متابعة في الخطوة األخيرة
 تيدف التربوية المساءلة أن أفراد الدراسة بعض إعتبر فقد المساءلة

  ,معيم والتحقيق األفراد محاكمة إلى
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: 2004العمري ،  دراسة

 وزارة في التربوية المساءلة واقع" بعنوان العمري بيا قام التي الدراسة وفي
 الدراسة ىدفت حيث ,"تطويريو تحميمية دراسة :األردن في التعميم التربية

 كما األردن في والتعميم التربية وزارة في المساءلة التربوي نظام تحميل الى
 التربوي النظام في التربوية عناصر المساءلة توفر درجة تحديد الى ىدفت

 تنفيذ ودرجة النتاجات التربوية بتحقيق العينة لفئات مساءلة ودرجة ,األردني
 في وزارة النظام ذلك تنفيذ تتعرض التي والمعيقات ,التربوية المساءلة نظام

 .التربوية المساءلة نموذج إلى التعرف أيضا الدراسة وىدفت ,والتعميم التربية
 وفي تقصيرىا عمى فئة ألي توجيو المساءلة عدم الى الدراسة نتائج وأشارت
 أنيا تبين التربوية فقد المساءلة تنفيذ درجة أما التربوية النتاجات تحقيق
 ) المعياري بالمتوسط مقارنة ( 3.48 ) بمتوسط مقبولو درجة الى وصمت
. الذي اعتمده الباحث  ( 3.5

 

 :  2005 ،  الحارث لآ دراسة

 في اإلبتدائية المدارس مديري إتجاىات الى التعرف الحارث دراسة وىدفت
 العربية بالمممكة التربوية اإلدارة في المساءلة ممارسة حائل نحوواقع منطقة

 ,المدرسة ونوع ,والخبرة ،الجنس( أثر متغيرات تعرف وكذلك ، السعودية
 أو المدير منيا تخرج الكمية التي وطبيعة ،العممي والمؤىل ،وجودىا ومكان
 جميع من الدراسة مجتمع  تكون.إتجاىاتيم عمى ) التخصص ونوع ,المديرة
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 حائل بمنطقة لمتربية والتعميم العامة لإلدارة التابعة اإلبتدائية المدارس مديري
 .وخاصة حكومية

:  وقد بينت النتائج 

 0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 المدراس لصالح الفروق وكانت ,نوع المدرسة تعزى إلتجاىاتيم
  .الخاصة

 0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -
تعزي لصالح الدبموم  الفروق وكانت ,لممؤىل العممي تعزى إلتجاىاتيم

 .
 0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

. لمجنس وكانت الفروق لصالح االناث  إلتجاىاتيم

 

 :  2008،  دراسة العجمي

 في الحانوية المدارس مديري تقبل درجة" الى التعرف العجمي دراسة ىدفت
 وكذلك ,"ليا تطبيقيم بدرجة وعالقتيا التربوية لممساءلة الكويت دولة

 مديري قبل من التربوية المساءلة تطبيق في درجة االختالف إلى التعرف
 والمؤىل الجنس بإختالف متغيرات الكويت دولة في الثانوية المدارس
ي  مدير من الدراسة مجتمع تكون وقد .الخبرة سنوات وعدد العممي

 إستبانة ببناء الباحث وقام .الكويت دولة في ومديراتيا الثانوية المدارس
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 توصمت وقد ,فقرة ( 51 ) من األداة تكونت  وقد. لمدراسة أداة إستخدميا
 المدارس مديري قبل من متوسط تقبل ىناك - :التالية النتائج إلى الدراسة
: لممساءلة التربوية وتوصمت النتائج إلي  الكويت دولة في ومديراتيا الثانوية

 المساءلة تطبيق درجة عمى الجنس لمتغير إحصائيا دالة فروق ىناك - 
  .الذكور لصالح الكويت دولة في الثانوية المدارس قبل مديري من التربوية

 المساءلة تطبيق درجة في الداللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق ىناك - 
 متغير إلى تعزى الكويت دولة في الثانوية المدارس لدى مديري التربوية
 ودبموم الجامعية الدرجة يحممون المديرين الذين ولصالح العممي المؤىل
 دبموم حممة من مع المديرين مقارنة فوق فما ماجستير والدرجة مدرسية إدارة
 .والبكالوريوس الكمية

 

 ,Ataphia:    2011دراسة  

 ومديري  معممي لدى المساءلة واقع تقييم إلى    ىدفت ىذه الدراسة 
 تعرف إلى الدراسة ىدفت إذ نيجيريا، في الدلتا والية في الثانوية المدارس

 والية في الثانوية المدارس إدارة في المعممين قبل من تطبيق المساءلة درجة
 التحميمي، الوصفي المنيج عمى واعتمدت الدراسة ا، نيجيري في الدلتا

 مدرسة، ( 31في  يعممون فردا ( 353 ) من عينة عمى الدراسة وأجريت
 عينة أفراد واستجاب البسيطة، العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار وتم
 ىناك يوجد ال أنو الدراسة نتائج وكشفت المساءلة، استبيان عمى  الدراسة(
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 تطبيق حول والمدارس المعممين توجيات بين داللة إحصائية ذات فروق
  .المساءلة

  : Duggan ,   2009 دراسة

 بتأثير المدارس ,عمى القائمين تفيم مدى إلى التعرف دراسةىذه ال وىدفت
 واستخدمت المدرسية، المخرجات جودة تحسين عمى المدرسية المساءلة

 العاممين ( 400 ) من عينة عمى وأجريت التحميمي الوصفي الدراسة المنيج
 وتوصمت استراليا، جنوب في الحكومية في المدارس المدرسية اإلدارة في

 المديرون يستخدميا التي بين األساليب حاصل توتر ىناك أن إلى الدراسة
 أو العامة اإلدارة التعميمية مع سواء وسياساتيا المساءلة تطبيق عممية في
  .يواجيونيا التي البيروقراطية اإلجراءات خالل من
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     النتااج والتوصيات
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 :مناقشة نتااج البحث وتوصياتو
 :تحليل البيانات 

 :تحليل بيانات المحور األول 

جدول يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لدرجات المعلمات علي 

 :المحور األول 

 المحور األول عالية متوسطة منخفضة التتوافر
 (الثقة المتبادلة )  

 المتوسط الحسابي 109.4 17.20 2.8 0.06

 اإلنحراف المعياري 6.55 5.4 2.04 0.08

 

يتضح من الجدول السابق أهمية المساءلة الذكية في تنمية وتطوير التعليم نحو 

األفضل حيث ابدت العينة موافقتها علي ان الثقة المتبادلة تسهم اسهام كبير في 

تطوير وجودة التعليم ، وباالخص اذا توافرت عالقات إنسانية بين أعضاء المجتمع 

المدرسي يتسم باالحترام المتبادل وااللفة والثقة  ، والتزام المديرة بأخالقيات العمل 

اإلداري ، واالصغاء الجيد للمرؤوسات كل هذا يسهم الي حد كبير في جودة التعليم 

. 
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 :تحليل بيانات المحور الثاني 

جدول يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لدرجات المعلمات علي 

 :المحور الثاني 

 

 المحور األول عالية متوسطة منخفضة التتوافر
المشاركة )  

 (والمسؤولية 
 المتوسط الحسابي 100.88 25.22 3.22 0.07

 اإلنحراف المعياري 13.88 12.15 2.04 0.09

 

يتضح من الجدول السابق أهمية المشاركة والمسؤولية كمحور من محاور المساءلة 

التشجيع عمى ممارسة الذكية  حيث ابدت العينة موافقتها بشكل كبير  علي ان 
يجعل التعميم أفضل ، وايضا متابعة السموك التعاوني بين أعضاء المجتمع المدرسي 

.عمميات التوجيو واإلرشاد لمطالبات ، مما يسيم في جودة العممية التعميمية   
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رسم بياني يوضح المتوسط الحسابي لدرحات المعلمات علي المحور األول 
الثقة المتبادلة: 
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 :تحليل بيانات المحور الثالث 

جدول يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لدرجات المعلمات علي 

 :المحور الثالث 

 

 المحورالثالث عالية متوسطة منخفضة التتوافر
 (التقويم الذاتي )  

 المتوسط الحسابي 99.1 25.10 4.50 1.4

 اإلنحراف المعياري 14.05 12.10 2.46 1.3

 
يتضح من الجدول السابق أهمية المشاركة والمسؤولية كمحور من محاور المساءلة 

مراعاة الشفافية عند إجراء بدرجة عالية عمي  الذكية  حيث ابدت العينة موافقتها
 .استخدام أسموب المساءلة الذكية في عممية التقويم  و التدقيق الداخميعمميات 
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رسم بياني يوضح المتوسط الحسابي لدرجات المعلمات علي المحور الثاني 
المشاركة والمسؤولية: 
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 :تحليل بيانات المحور الرابع 

جدول يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لدرجات المعلمات علي 

 :المحور الرابع 

 

 المحور الرابع عالية متوسطة منخفضة التتوافر
 (التغذية الراجعة   )

 المتوسط الحسابي 95.22 28.8 3.55 2.33

 اإلنحراف المعياري 4.8 6.1 2.29 2.8

 
يتضح من الجدول السابق أهمية التغذية الراجعة  كمحور من محاور المساءلة 

بدرجة عالية عمي بنود كثيرة في استبيان المساءلة  الذكية  حيث ابدت العينة موافقتها
تزود مديرة المدرسة المعممات بتغذية راجعة الذكية وبخاصة البند الذي يشير الي  

 .عند تطور أدائين 
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رسم بياني يوضح النتوسط الحسابي لدرجات المعلمات علي المحور 
التقويم الذاتي: الثالث

Series 1 Series 2
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 :تحليل بيانات المحور الخامس 

جدول يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لدرجات المعلمات علي 

 :المحور الخامس 

 

 المحور الخامس عالية متوسطة منخفضة التتوافر
التحفيز وزيادة )  

 (الدافعية 

 المتوسط الحسابي 95.25 27.8 4.5 3.5

 اإلنحراف المعياري 5.41 7.1 2.6 0.92

 

يتضح من الجدول السابق أهمية التغذية الراجعة  كمحور من محاور المساءلة 

تعزيز إبداعات المعممات بدرجة عالية عمي أن  الذكية  حيث ابدت العينة موافقتها
مما يسيم من خالل الحوافز المادية والمعنوية  بما يتناسب مع مستوى األداء المقدم 

. في جودة التعميم بشكل أفضل 
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رسم بياني يوضح المتوسط الحسابي لدرجات المعلمات علي المحور الرابع 
التغذية الراجعة: 

Series 1 Series 2 Series 3
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جدول يوضح المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  للمحاور الخمسة 

 :لإلستبانة 

 المحور الخامس
التحفيز وزيادة )  

 (الدافعية 

 المحور الرابع
 (التغذية الراجعة )  

 المحور الثالث
 (التقويم الذاتي )

 المحور الثاني 
المشاركة )

 (والمسؤولية 

 المحور األول
 (الثقة المتبادلة )  

 المتوسط الحسابي 324.25 292.5 325.2 226.25

 

0

20

40

60

80

100

120

عالية متوسطة منخفضة التتوافر

التحفيز : رسم بياني يوضح المتوسط الحسابي لدرجات المعلمات علي المحور الخامس 
وزيادة الدافعية
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 : البحث  توصيات

 بيا تقوم التي التربوية المساءلة نتائج تربط تنظيمية ولوائح قواعد وضع-١
 مدارس لمعممات تقدم التي والمكافآت والعالوات بالترقيات المدارس مديرات

  التعميمية لمعممية وأىميتو المساءلة موضوع جدية وتأكيد لتدعيم التعميم العام

324.25

292.5

325.2

226.25

الثقة المتبادلة المشاركة والمسؤولية التغذية الراجعة التحفيز وزيادة الدافعية

رسم بياني يوضح المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمعلمات 
علي المحاور 
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 بإدارات المدرسة لمنسوبات الميني األداء جودة لضمان وحدات إنشاء -٢
لتحديد  المدارس لمديرات اإلرشادية األدلة بوضع) تقوم التربوي اإلشراف

 الدورات وعقد ، والجزاءات والمخالفات المعممات وصالحيات مسؤوليات
 ووضع ، التربوية المساءلة بمفيوم لمتعريف المدارس لمديرات التدريبية

 األداء جودة وتطوير لتحسين المدرس مديرات مع بالتعاون الخطط التنفيذية
 .  لممعممات الميني

 التدريبية االحتياجات تحديد في التربوية المساءلة نتائج من االستفادة -٣
 في التفاعمية وكذلك الوظيفية وميارات قدرات وتطوير ولتحسين لممعممات
 .  المدرسية اإلدارة مع التعامل

 أداء في القوة نقاط تحديد في التربوية المساءلة نتائج من االستفادة -٤
 إدارات مع بالتعاون والعمل والخمل الضعف ونقاط ، لتدعيميا المعممات
 . لعالجيا المناسبة واآلليات الحمول وضع عمى التربوي اإلشراف

 

 

: المراجع 

درجتا المساءلة والفعالية  (2010)الحسن ، مي محمد محمود  -
واالدارية التربوية والعالقة بينيما لدي مديري المدارس الثانوية 
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ومديرتيا في محافظات الضفة الغربية ، رسالة ماجستير غير منشورة 
 .، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطين 

واقع المساءلة التربوية في ( 2009 )ساره محمد صالح القييدان  -
مدارس التعميم العام الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة ومتطمبات 

تفعيميا ومعوقات تطبيقيا من وجية نظر مديرات ىذه المدارس 
جامعة ام القري كمية التربية قسم االدارة  التربوية والتخطيط   

 الثانوية المدارس مديري تقبل درجة ( 2008) مذكر سرور ,العجمي -
 ."ليا تطبيقيم بدرجة وعالقتيا التربوية الكويت لممساءلة دولة في

األردن  ,عمان ,العربية جامعة عمان ,منشورة غير ماجستير رسالة
 ,(1 )ط."التربوية اإلدارة في معاصرة قضايا" (2006 )أحمد ,بطاح -

  .األردن , عمان,والتوزيع لمنشر الشروق دار
 اإلدارة في والفاعمية المساءلة" ( 2006 )خمف عالية ,أخوراشيدة -

 رسالة , "فمسطين في .األردن ,عمان ,ومكتبة الحامد دار.التربوية
  .فمسطين ,نابمس ,النجاح الوطنية جامعة ,منشورة غير ماجستير

 مديري إتجاىات"( 2005) عرمان صالح يحيى ,الحارث آل -
 في المساءلة ممارسة نحوواقع منطقة حائل في اإلبتدائية المدارس
 غير ماجستير  رسالة,"السعودية العربية بالمممكة التربوية اإلدارة
 .األردن ,عمان ,األردنية الجامعة ,منشورة
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 وزارة في التربوية المسائمة  واقع"(2004)بركات محمد حيدر ,العمري -
 ماجستير رسالة ,"تطويريو تحميمو دراسة :في األردن التعميم التربية
 األردن , عمان,األردنية الجامعة ,منشورة غير

المدخل " المؤتمر العربى الرابع حول (2004 )خالد العمري  -
 "     المنظومى فى التدريس والتعمم

 مديري إدراك  مدى(2003)مياوي غالب ساجدة ,ابوكركوكي -
 ذلك وعالقة وأىدافيا التربوية لمفيوم المساءلة الحكومية المدارس
 جامعة ,منشورة غير أطروحة دكتوراه ."األردن في المتغيرات ببعض
  .االردن ,عمان ,العربية عمان

 في اإلدارية المساءلة تطبيق درجة (2003) طالع ميسون ,الزعبي -
 أطروحة ,"تطبيقيا ومعوقات األردن في التربية والتعميم مديريات
 ,عمان ,العميا لمدراسات عمان العربية جامعة ,منشورة غير دكتوراه
 .األردن

 الثانوية المدارس ومديرات مديري اتجاىات( 2003)عبير كسبري، -
 الضفة شمال محافظات في التربوية في اإلدارة المساءلة نحو

 الوطنية، النجاح ة، جامعة منشور غير ماجستير رسالة الغربية،
 .فمسطين نابمس،

 االدارة المدرسية في ضوء الفكر ( 2002) مصطفي ، صالح ، -
االداري المعاصر ، الرياض ، دار المريخ لمنشر 
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 مديري لدى التربوية القيادة  أنماط( 2000)مفمح عواد احمد ,القضاة -
 ,"بالمساءلة وعالقتيا جرش محافظة في المدارس الحكومية ومديرات
  .االردن ,جرش ,الياشمية  الجامعة,منشورة غير ماجستير رسالة

 ."وآفاق مفاىيم التعميمية  اإلدارة(1999)الرحمن عبد ىاني ,الطويل -
  .األردن ,عمان ,لمنشر والتوزيع وائل دار

 المساءلة  درجات"(1999) الرحمن عبد صبحي أحمد ,المحمود -
 جامعة ,منشورة غير ماجستير رسالة ,"اإلشراف التربوي في والتقويم
  .األردن ,إربد ,اليرموك

 محاولة:األردن في اإلدارية المساءلة(1997)زيد اهلل عبد ,الكيالني -
 عمل ورقة ."األردن في التربوي النظام مساءلة في نظام لتطوير
 ,عمان ,األردنية لمجمعية التربوية األول التربوي المؤتمر إلى مقدمة
  .األردن

 غير عمل ورقة والديمقراطية، المساءلة (1997) الدين محي توق، -
األردن  عمان، المساءلة، مقدمة لمؤتمر منشورة

 وزارة في األقسام مديري فيم درجة "(1993) اآللة عبد ,الجغبير -
 في ذلك وأثر المساءلة ولمبدأ لممناخ الديمقراطي والتعميم التربية
 ,األردنية الجامعة ,غير منشورة ماجستير رسالة ,"اإلداري سموكيم
  .األردن ,عمان
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اإلستبانة 
  :بيانات أولية

 
 

 : ....................................................... (اختياري)االسم 

 

: مدة الخبرة العممية-  

        □ سنوات   10 سنوات الى 5من -   8             □ سنوات   ٥  أقل من -7
 سنوات    10أكثر من -    9

  

: المتبادلة  الحقة  : البعد األول  

العبارة  م 
تتوفر 
بدرجة 
 عالية 

تتوفر 
بدرجة 

 متوسطة  

تتوفر 
بدرجة 

 منخفضة

ال  
تتوفر 

بعض قضايا العمل مع مناقشة المديرة  1
. بشكل فرديالمعممات 

    

2 
وجود عالقات إنسانية بين أعضاء 
المجتمع المدرسي تتسم باالحترام 

. المتبادل 
  

  

حرص المديرة عمى بناء الثقة المتبادلة  3
 .مع المرؤوسات 

    

    اإلصغاء الجيد لممرؤوسات أثناء الحديث  4
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. معين

5 
تشجيع أعضاء المجتمع المدرسي 

   .لمتعبير عن آرائيم واقتراحاتيم
  

حث المعممات عمى توظيف ميارات  6
. الحوار وتقبل الرأي األخر 

    

  لممرؤوساتتقدم المديرة المالحظات 7
. بطريقة الئقة  

    

    . تمتزم المديرة بأخالقيات العمل اإلداري  8

ترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بين أعضاء  9
. المجتمع المدرسي 

    

يسود المدرسة مناٌخ جاذب لتبادل  10
. الخبرات التربوية 

    

 

: المشاركة والمسؤولية- البعد الحاني 

العبارة  م 
تتوفر 
بدرجة 
 عالية 

تتوفر 
بدرجة 

 متوسطة  

تتوفر 
بدرجة 

 منخفضة

ال  
تتوفر 

التقيد بالدليل التنظيمي عند توزيع الميام  1
. عمى المجان و فرق العمل بالمدرسة  

    

2 
حث المعممات عمى تحمل المسؤولية 

  . تجاه أدائين المدرسي
  

تفوض مديرة المدرسة بعض الصالحيات  3
. لتحقيق أىداف المدرسة

    

    اإلعالن عن مؤشرات األداء المنظمة  4
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. لمعمل 

5 
متابعة توظيف عمميات اإلرشاد والتوجيو 
في حل المشكالت التي تواجو الطالبات  

 .
  

  

إتباع مبدأ الشورى مع المعممات قبل  6
. اتخاذ القرارات 

    

7 
التشجيع عمى ممارسة السموك التعاوني 
بين أعضاء المجتمع المدرسي أكثر من 
.السموك التنافسي  

  
  

مشاركة أعضاء المجتمع المدرسي في  8
.صنع القرارات   

    

9 
السماح لفريق التدقيق الداخمي بمجنة 

الجودة والتميز بمراجعة جميع الوثائق  
.دون أي عائق   
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 التقويم الذاتي: البعد الحالث 

العبارة  م 
تتوفر 
بدرجة 
 عالية 

تتوفر 
بدرجة 

 متوسطة  

تتوفر 
بدرجة 

 منخفضة

ال  
تتوفر 

الحرص عمى إجراء عممية التقويم الذاتي  1
. وفق المعايير المعتمدة

    

2 
متابعة المجنة درجة التزام المعممات في 

  . تنفيذ الميام الموكمة إليين
  

تقديم برامج عالجية لتعزيز نقاط القوة  3
.   ومعالجة مكامن الضعف بالمدرسة

    

4 
توظف لجنة الجودة والتميز نتائج عممية 

 التقويم الذاتي في التخطيط لتحسين
.  األداء المدرسي 

  
  

توظف المعممات أدوات تقويمية متنوعة  5
. لقياس تقدم عممية التعمم

    

6 
مراعاة الشفافية عند إجراء عمميات 

  . التدقيق الداخمي
  

حرص لجنة الجودة والتميز عمى توثيق  7
. التطور في األداء المدرسي

    

مشاركة أولياء األمور في عممية التقويم  8
. الذاتي 

    

اإلعالن عن المعايير الخاصة بتقييم  9
. األداء 

    

استخدام أسموب المساءلة الذكية في  10
.عممية التقويم   
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 :  التغذية الراجعة: البعد الرابع

العبارة  م 
تتوفر 
بدرجة 
 عالية 

تتوفر 
بدرجة 

 متوسطة  

تتوفر 
بدرجة 

 منخفضة

ال  
تتوفر 

1 
ُتساىم التغذية الراجعة التي تقدميا مديرة 
المدرسة لممعممات في تعزيز العالقات 

. بينين
  

  

الحرص عمى إطالع المعممات عمى  2
. ماتم إعداده من تقارير لتقييم أدائين 

    

تزود مديرة المدرسة المعممات بتغذية  3
. راجعة عند تطور أدائين 

    

4 
فرصة الكافية لممعممات لمتأمل إتاحة ال

الذاتي لممارساتين التعميمية قبل تقديم 
 .التغذية الراجعة لين

  
  

5 
تزويد المعممات في المدرسة بمعايير 

العمل المتوقعة منين قبل تقديم التغذية 
 .الراجعة

  
  

6 
المراجعة الدورية لإلجراءات التي قامت 
بيا المدرسة لتحقيق األىداف المشتركة 

.  بالمدرسة 
  

  

السماح لممعممات بتقديم مبررات حول  7
.   في أداء بعض الميامجوانب القصور

    

8 
تقديم التغذية الراجعة بشكل فردي بما 

   .يتناسب مع خصائص المعممات 
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 :  التحفيز وزيادة الدافعيةالبعد الخامس 

العبارة  م 
تتوفر 
بدرجة 
 عالية 

تتوفر 
بدرجة 

 متوسطة  

تتوفر 
بدرجة 

 منخفضة

ال  
تتوفر 

تطبق المدرسة نظامًا لمحوافز واضحًا  1
. ومعمنا ومرتبط باإلنتاجية 

    

رضا الوظيفي العمل عمى تحقيق ال 2
. لمنسوبات المدرسة 

    

الثناء عمى المعممات الممتزمات بالدوام  3
. الرسمي

    

4 
تعزيز إبداعات المعممات من خالل 

الحوافز المادية والمعنوية  بما يتناسب 
. مع مستوى األداء المقدم 

  
  

تحفيز المعممات المتميزات عمى ممارسة  5
. مسئوليات جديدة من خالل التفويض 

    

 المعممات الالتي يظير عمى مكافأة 6
. نتائج طالباتين تحسن واضح 

    

مراعاة حاجات المعممات بما ال يتعارض  7
. مع مصمحة العمل

    

االحتفال عند تحقيق إنجازات عمى  8
. مستوى المنطقة 

    

 

 

 


