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درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة
املهن للمعليمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
و دورها يف حتسني ا ألداء ِّ ي
د .سييس أأحاندو
السلطان زين العابدين يف مالزياي
الإدارة وا ألصول يالرتبوية جبامعة ي
 امللّي:سعت ي ِّالراسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني،
املعوقات اليت تواجه
والتر ُّعرف عىل أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة ،واس تعراض أأ ِّيه يِّ
املهن يف مدارس
املديرين عند ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،ودورها يف حتسني أأدامه ي
ُك ْ
املسحي من خالل
الوصفي
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره ،واس تخدمت ي ِّالراس ُة املهنج
ر
ر
الاستبانة اليت تض رمنت ( )51عبارة ،موزعة عىل أأربعة حماور درجة الزتام املديرين برتس يخ
املعوقات اليت تواجه
املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،و أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة ،و يِّ
املهن للمع ِّل يمني يف
املديرين يف ترس يخ املساءةل ،ودور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،و يمت تطبيق الي راسة عىل ( )211مع ِّل ي ًما ،و أأبرزت نتاجئ ي ِّالراسة أأ رن درجة
الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار تراوحت بني
(عالية) و(ضعيفة) ،وجاءت عبارات متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة بني (عالية جدً ا)
املعوقات اليت تواجه املديرين عند ترس يخ املساءةل رالرتبويرة
و(متوسطة) ،كام احنرصت عبارات يِّ
فامي بني (عالية جدً ا) و(ضعيفة) ،بيامن تراوحت عبارات دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء
املهن للمع ِّل يمني بني (عالية جدً ا) و(متوسطة) ،و أأوصت ي ِّالراسة ب َت ِّبن مديري املدارس مبد أأ
ِّ ي
ِّ
ي
خطة اإجرائ رية تُ ي
املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّلمني ،وذكل من خالل تنفيذ ر
رّس س ياس َة احملاس بة
و رالَّناهة يف املدرسة.
 اللكامت املفتاحية املديرون ،املساءةل رالرتبويرة ،املع ِّل يمون ،املدارسُ ،ك ْوت ِّدي ُفوار.
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The degree of commitment of managers consolidating
educational accountability
and its role in improving the professional performance
of teachers in schools in Ivory Coast
Cissé Ahanadou
University Sultan Zainal Abidin
-Abstract:
The study aimed to determine the degree of commitment of managers
consolidating educational accountability of teachers, and to identify the most
important requirements and obstacles, and its role in improving the
performance of teachers in Côte d'Ivoire schools from their perspective, The
study used the descriptive survey by questionnaire which included (51) phrase,
divided into four themes: the degree of commitment of managers consolidating
educational accountability of teachers, important requirements and obstacles, its
role in improving the performance of teachers in Côte d'Ivoire schools, the
study found that the degree of commitment of managers consolidating
educational accountability of teachers in Côte d'Ivoire schools ranged from
(high) and (weak), the statements came the consolidation of educational
accountability requirements between the (very high) and (medium), the
obstacles faced by managers when establishing educational accountability
ranged between phrases (very high) and (weak), While the role of educational
accountability in improving the professional performance of teachers ranged
between phrases (very high) and (medium), the study recommended that
schools adopt the principle of accountability of teachers and educational
administrators, through the implementation of a procedural plan entrenched
accounting policy and the integrity of the school.
-Key words: Managers, Educational accountability, Schools, Côte d'Ivoire.
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 -مقدمة

ت ُ ِّ ي
شّك املنظومة رالرتبويرة دعامة رئيسة لفلسفة أأي جممتع وقميه من اجملمتعات الإنسان رية،
وبوصفها املسؤوةل عن اإعداد ا ألجيال املتع ِّل يمة واملؤهرةل لفع جعةل الترمنية ،واملسامهة الف رعاةل يف ر ييق
اجملمتع وتقديمه؛ ذلا فا رن جناح هذه املنظومة أأو فشلها يعن جناح القطاعات ا ألخرى أأو فشلها،
ِ
عىل ضوء ذكل فاإَّنر ا ل ب رد أأن حتظى بنوعٍ من الاهامتم واملتابعة املس رمترة ،و أأن ختضع لنظام رالرقابة
طورات اليت تطر أأ يف جمالت
للوقوف عىل سري العمل ،ومدى اإماكنيهتا عىل مواكبة التر ُّغريات والتر ُّ
حيات رية متع يِّددة ( أأبو محدة ،)2008 ،وهذا ما دعت الكثري من املنظومات رالرتبويرة يف العديد من
الُّ ول اإىل رالرتكزي عىل معايري الترقومي واملتابعة املس رمترة ألداء العاملني من مع ِّل يمني وموظفني،
تعديل ،أأو ٍ
حتديث فهيا من أأجل رصد مواطن
والارتقاء بقمي املساءةل؛ لتتواءم مع متطل ربات أأي ٍ
القوة ،ر
مناسب من أأجل الترحسني (احلاريث،
حَّت ي رمت اإجراء املساءةل يف وقت
ٍ
الضر عف و ر
.)2008
ا رإن املساءةل تع ُّد أأحد املوضوعات امله رمة يف العمل رية رالرتبويرة عا رمة ،والعمل رية الترعلمي رية
خاصة ،فاملنظومة ال رتعلمي رية جيب أأن ختضع ابس مترار ي ِّالراسة والترمحي ،:و أأداء العاملني
والترعلُّم رية ر
يف املؤسسات الترعلمييرة حباجة اإىل تقومي مس ي ٍمتر ،ومنطٍ من املساءةل؛ لتصحيح مسار العمل رية
ال رتعلمي رية ،وحتسني نوع رية اخلدمات املقدرمة ر
للطلبة ،و ي
لك ما هل عالقة ابلعمل رية الترعلمي رية والترعلُّم رية
(القضاة.)2005 ،
ومبا أأ رن الإدارة املدرس رية يه ا ألداة احليويرة ،ومفتاح معل رية الإصالح والترطوير ،واحللقة
ا أل يه يف البنية الهيلك رية للمدرسة لامتسها املبارش ابلعمل رية رالرتبويرة وال رتعلمي رية ،مفن امله ي ِّ أأن تربز
ً
ختطيطا وبرجمة
أأ ِّيمهيرهتا يف اإنتاجيرة هذه العمليرة رالرتبويرة والترعلمييرة يف خمتلف جمالهتا و أأبعادها،
وتنظميًا ،إارشافًا وتوجهيًا وتقوميًا (كسربي.)2003 ،
نظرا ل أل ِّيمهيرة الكربى اليت تؤ ِّ يدهيا املدرسة مكؤسسة تربويرة يف اجملمتع ،فاإَّنر ا حتتاج اإىل من
و ً
يديرها ،ويتابع أأعاملها ،ويو ِّ يجه العاملني فهيا ،ويرشف علهي  ،وينسق هجوده ،ويعمل عىل حتسني
أأدامه من أأجل حتقيق ا ألهداف املرسومة لهذه املؤسسة (الطراونة ،)2000 ،ومن املعلوم أأ رن
بوي يف أن واحد ،وهو القائد املو ِّ يجه واملق ِّرر ،وهو ِّي
اخملطط
إداري و رالرت ِّ ي
املدير هو رالر أأس ال ي
املنسق واملرشف يف مدرس ته ،وتزداد أأ ِّمهييته ،ويربز دوره بني منسويب املدرسة ،ملا هل من
و ِّ ي
خصائ :نفس يرة واجامتعيرة وعلميرة (كسربي.)2003 ،
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كام تُم ِّث يل همام مدير املدرسة يف عدرة حماور الترّطيط واملتابعة والتروجيه والترقومي املس مت ير،
السعي اجلا يد لكتشاف جوانب ال ُق روة والضر عف يف أأداء املع ِّل يمني؛ ليكون ذكل حمور الانطالق
و ر
القوة ،ووضع الإجراءات الفاعةل ملعاجلة جوانب القصور والضر عف ،فأأداء املع ِّل يمني
لتعزيز جوانب ر
الصف ،وتقومي ر
الطلبة ،والانضباط الوظي يفي ،وكذكل تأأنيهب لعدم
من ختطيطٍ ُّلدلروس ،وإادارة ر
املهن من أأ ِّيه حماور أأساس رية
تقيُّ ِّده مبواعيد احملارضات ،وحماسبهت عىل تقصريه يف أأدامه
ي
للترطوير واملتابعة؛ لتصبح املدرسة م رنظمة للتر ُّعُّل (حسني.)2004 ،
معل يس تلزم بطبيعته املتابعة أأو املساءةل ،ألَّنر ا ليست غاية يف يِّ
حد
ا رإن الترّطيط ألي ٍ
السري يف طريق يصل به اإىل غاايت معلومة مع رينة ،ا ألمر اذلي
ذاهتا ،وإانرام وس يةل يُضمن هبا ي
جيعل املساءةل معليرة زمنيرة ورضوريرة ،ألَّنر ا يه اليت تكشف عن مدى حتقيق ا ألهداف ،ومدى
القوة و ي ِّ
حصة ر
الصحة ،ومواطن الضر عف والقصور (حافظ،
خطة الترنفيذ ،و يتبني كذكل مواضع ر
 .)2006كام أأ رن املساءةل تعمل عىل الترخلي :من أأبعاد احملسوب رية ،وتدفعها حنو الاس تقامة يف
اخلاصة ،وهذا ينعكس
العمل ،وتاكفؤ الفرص بني العاملني ،وتقدمي املصلحة العا رمة عىل املصلحة ر
نظرا لإحساسه بعداةل ،ورقابة
اإىل ح يٍد كب ٍري عىل الانامتء
الوظيفي ،وولئه لل ِّنيظام اذلي يعمل فيه ً
ي
ذاتيرة (أل احلارث.)2005 ،
مؤرشا هم ًّما عىل حرص
وجيدر ابلإشارة أأ رن الاهامتم ابملساءةل يف اجملال رالرت ِّ ي
بوي يع ُّد ِّ ي ً
تطور الاهامتم مبفهوم املساءةل يعترب
رالرتبويني ورغبهت يف الارتقاء مبس توى أأدامه  ،والواقع أأ رن ُّ
حقيقي ،ل
مرادفًا لالهامتم ابلإصالح رالرت ي
بوي ،وحتسني أأداء املع ِّل يمني ،وذكل حبمك أأ رن أأي اإصالح ي ٍ
السهل نسبيًّا
ب رد أأن ينطوي عىل تقبُّل الفرد لتح ُّمل مسؤول رية أأعامهل سل ًبا أأو ا ً
إجيااب ،وإاذا اكن من ر
تطبيق هذا املفهوم يف ميادين ي ِّ
الصناعة وال ِّتيجارة حيث املدخالت واحضة ،واخملرجات كذكل يف
بوي ،لصعوبة حتديد العوامل
كثري من ا ألحيان؛ إالر أأن ره أأكرث صعوبة يف تطبيقه يف امليدان رالرت ي
اليت تتداخل يف صياغة اخملرجات رالرتبويرة ،وابلترايل مساءةل رالرتبويني بعداةل عن هذه اخملرجات
(احلسن.)2010 ،
كوتات املنظومة رالرتبويرة واملمت ِّث يةل يف مدخالهتا ومعل رياهتا وخمرجاهتا ،تفرتض أأن ختضع
مف يِّ
لعمل رية مس رمترة من املساءةل؛ اإذ لبُدر أأن حت ِّقيق املنظومة أأهدافها بكفاءة وفاعل رية ،وهناك قاعداتن
أأساسيتان يعمتد علهيام جناح املنظومة أأو فشلها ،فالقاعدة ا ألوىل تتعلرق ب ُبعد الكفاية املعن رية جبودة
املدخالت يف املنظومة ،و أأ رما القاعدة الثرانية ،فتتعلرق ابلفاعليرة واملعنيرة بكيفية مدخالت املنظومة،
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و أأداء معل رياهتا ،ونوع خمرجاهتا من أأجل حتقيق التروازن بني بُعدي الكفاية والفاعل رية (الطويل،
.)2006
ومن ِّ يممزيات املساءةل ا رلرتبوية ،الشُّ مول رية حبيث تس هتدف مجيع ِّ ي
املتغريات والعوامل ذات
ي ِّ
الصةل ابلعمليرة رالرتبويرة بعنارصها اخملتلفة ،والاس متراريرة فال تتوقرف املساءةل نتيجة صعوابت أأو
ُم يِّعوقات ،أأو ضغوطات داخل رية أأو خارجيرة ،وف رعال رية أأداة املساءةل اليت تستند اإىل ي ِّ
الصدق
واملوضوع رية ،وسهوةل الاس تخدام ،وحرية املشاركة وتعن مشاركة ِّ ي
لك من هل عالقة ابلعمل رية
رالرتبويرة يف املساءةل ،مبا يف ذكل ِّ ي
املعُّل و ر
الطالب ،ووضوح املعايري أأي تبىن املساءةل عىل معايري
واحضة تترس ابلواقع رية ،وكذكل تاكمل املساءةل ووحدهتا (عايش.)2005 ،
ا رإن حتسني املعايري اليت يقوم نظام املساءةل رالرتبويرة يف املدرسة يع ُّد مدخ ًال لتحقيق ال ِّث يقة
املهن بكفاءة وفاعل رية،
إداري واملعليمني ،ويسه يف زايدة جودة أأدامه
املتبادةل بني اجلهاز ال ي
ي
فعندما ينظر اإىل املساءةل رالرتبويرة عىل أأَّنر ا معل رية تتض رمن التروضيح والترربير لطبيعة ا ألداء،
مساءل) ،فا رإن هذه العمل رية تمتحور يف ثناايه وجود
والكيفية اليت يمت هبا بني طرفني (مسا ِّءلَ ،
الاس تعداد للقبول ابلترربير اذلي جيب أأن تترس ابلوضوح واملوضوع رية؛ ليكون مقن ًعا ر
للطرف
الخر (الزعيب)2003 ،؛ ممرا يعمل عىل حتسني أأداء املدرسة ،وحتقيق ا ألهداف املرسومة لها.
ويشري املهدي ( ،)2008وعبد الس تار ( )2009اإىل مجموعة من املعايري واملتطلربات ،أأمهيها نرش
ثقافة املساءةل بني العاملني يف املدرسة ،مبا يضمن حتقيق القناعة لى اكفرة عنارص املنظومة
الترعلمي رية ،متضمنًّا الوعي مبفهوم املساءةل رالرتبويرة وعنارصها و أأ ِّيمه ريهتا يف تطوير العمل رية الترعلمي رية،
ابلإضافة اإىل هتيئهت نفس ًّيا لفهمها وتقبليها مبا يضمن الزتاهم  ،ويُق ِّل يل من مقاومهت  ،ويُمني لهي
الإحساس ابملسؤوليرة والالزتام بضوابط املؤسسة.
ووردت عدرة تعريفات ملفهوم املساءةل رالرتبويرة ،ومهنا تعريف الرين (،2000ص )5بأأَّنر ا
السلطات واملسؤول ريات
"وس يةل ت ُّمت عربها متابعة العاملني ،وكيفية اس تخداهم ر
للصالحيات و ُّ
املو رَّكة اإلهي ؛ لضامن تفعيل اكفرة مدخالت املنظومة رالرتبويرة ومعل رياهتا وخمرجاهتا" ،ويذكر
أأخوارش يدة (،2006ص )135أأ رن املساءةل رالرتبويرة يه "الإجراءات اليت يترخذها مدير املدرسة
حملاس بة املع ِّل يمني عىل ال رتقصري يف أأداء واجباهت  ،واليت حي يِّددها مقياس درجة وعي املع ِّل يمني
واملع ِّل يامت مبفهوم املساءةل املس تخدمة يف ي ِّالراسة" ،ويشري بطاح ( ،2006ص )73اإىل املساءةل
ميي من حيث ف رعاليرته
رالرتبويرة بأأَّنر ا "وصف تاجت العمليرة رالرتبويرة ،ي ُّمت من خاللها تقيمي برتامج تعل ي ٍ
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

118

درجة التزام المديرين بترسيخ المساءلة التربو ية ودورها في تحسين الأداء المهني

د .سيسي أحاندو

وكفاءته يف حتقيق ُّ
تعُّل ر
ميي وجناحه،
الطالب ،ويع ُّد الرتبويون مسؤولني عن فشل الربتامج ال رتعل ي ِّ
و ِّ ي
الس يطرة عىل املامرسات الترعلمي رية
يوحضها حافظ ( )2006بأأَّنر ا العمل رية اليت ميكن بواسطهتا ر
الصحيح اذلي يقود اإىل حتقيق ا ألهداف املرجوة ويه وس يةل
و أأنشطهتا وتوجهيها يف املسار ر
واسرتاتيجية يف أن واحد ،فهيي وس يةل ملعرفة فاعليرة العمليرات الترعلمييرة من هجة ،ويه
بوي للترمكن من ياختاذ قرارات تربوية صائبة ،بيامن يرى عبد
اسرتاتيجية تساعد يف الترغيري رالرت ِّ ي
املدرس من أأجل حتقيق
الكرمي ( )2006أأَّنر ا تعن معل رية اإجياب رية ديناميكية تسعى لتفعيل قدرة ي ِّ
ا ألداء ِّ ي
املمزي ،من خالل املراجعة النرقديرة ملس توى أأدائه بغرض جتويده ودفعه ل ألمام ،مع الاهامتم
السلبيات وتالفهيا؛ للحفاظ عىل مس توى ا ألداء العا يم داخل القاعة ي ِّالراس ريةَ ،وَيل:
بعالج ر
احلاريث ( )2008اإىل أأَّنر ا عبارة عن نظام ي ُّمت من خالهل تقيمي أأداء املع ِّل يمني ومتابعهت يف العمل،
بوي وحتسيهن  ،والكشف عن مواطن ال ُق روة لتعزيزها ،ومواطن
هبدف حتسني بيئة العمل رالرت ي
الضر عف ملعاجلهتا.
و أأجريت العديد من ي ِّالراسات اليت أأكردت نتاجئها عىل أأ ِّيمه رية املساءةل رالرتبويرة وفاعل ريهتا يف
جودة أأداء املع ِّل يمني ،وابلترايل حتقيق أأهداف املدرسة ،ومهنا دراسة دراسة نيومان ورجييدن
( )Newman & Rigdon, 2000اليت سعت اإىل التر ُّعرف عىل واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة
يف املدارس ،وعالقة تطبيقها بأأداء العاملني يف املدرسة ،و أأبرزت ي ِّالراسة النرتاجئ ،من أأ ِّمهيها أأ رن
واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة يف تكل املدارس متدن ،وكذكل أأ رن تطبيق املساءةل رالرتبويرة يعمل
عىل حتسني الكفاءة الترنظمي رية يف املدرسة ،و أأداء العاملني من مع ِّل يمني وإاداريني ،كام أأكردت النرتاجئ
أأيضً ا عىل وجود عالقة ارتباطية قويرة وموجبة بني تطبيق معايري املساءةل رالرتبويرة وا ألداء
يس.
املدر ي
ي
ي
وهدفت دراسة أأخوارش يدة ( )2004اإىل معرفة درجة وعي املع ِّلمني واملع ِّلامت يف
املدارس الثرانويرة العا رمة يف ا ألردن مبفهوم املساءةل وعالقته بفاعليرة املدرسة ،و أأظهرت نتاجئ
ي ِّالراسة أأ رن درجة وعي املع ِّل يمني واملع ِّل يامت مبفهوم املساءةل متوسطة ،و أأ رن درجة فاعل رية املدرسة
من وهجة نظره متوسطة ،كام ب رينت وجود عالقة ارتباطية قوية بني درجة وعي املع ِّل يمني
واملع ِّل يامت مبفهوم املساءةل ودرجة فاعل رية املدرسة.
وقام بيلجيت ( )Billget, 2007بدراسة َقصدَ ت اإىل التر ُّعرف عىل نظام املساءةل
وعالقته ابحلوافز وا ألنظمة والترعيلامت رالرتبويرة ،و أأظهرت ي ِّالراسة النرتاجئ ،من أأ ِّمهيها أأ رن نظام
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املساءةل غري متوافق مع نظام احلوافز والعقوابت والترعلاميت رالرتبويرة ،كام أأكردت ي ِّالارسة أأ رن وجود
اكدميي عالية لى
نظام املساءةل رالرتبويرة تؤ ِّ يدي اإىل حتسني أأداء املع ِّل يمني ،ووجود درجة حتصيل أأ ي
ر
الطلبة ،و أأشارت ي ِّالراسة اإىل رضورة تطوير نظام املساءةل رالرتبويرة مبا يتوافق مع ا ألنظمة
والترعلاميت يف املدرسة.
و أأجرى أأبو حشيش ( )2010دراسة عن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة مبحافظة
غزة للمساءةل جتاه املع ِّل يمني ،واس تنتجت ي ِّالراسة أأ رن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة
الفن،
مبحافظة غزة للمساءةل جتاه معليمهي من وهجة نظر املع ِّل يمني اكنت كبرية يف بعدهيا ال ي
إداري و ي
إداري ،يه تقدير املدير الزتام املع ِّل يمني لالجامتعات واجملالس
واكنت أأعىل فقرات يف اجلانب ال ي
اليت ي
ينظمها يف املدرسة ،ومراقبة املع ِّل يمني لعدم انتظاهم يف احلضور للعمل يف املواعيد احملدردة،
الفن كام ييل تأأنيب
وحماسبهت عىل تفيش روح عدم املبالة ،واكنت أأعىل فقرات يف اجلانب ي
الصف وتنظميه بشّك ف رعال ،وحماس بة املع ِّل يمني عىل اإهامهل
املدير املع ِّل يمني عىل تقصريه يف اإدارة ر
املتنوعة ،وكذكل حماسبهت عىل ضعفه يف وضع ر
اخلطة
يف اإعداد الاختبارات والتردريبات يِّ
يدرسوَّنا.
الس نويرة للمواد اليت ي ِّ
ر
ر
الفاعل
واكنت دراسة احلسن ( )2010عن درجَّت املساءةل و يرة الإدارية الرتبويرة والعالقة
بيهنام لى مديري املدارس احلكوميرة الثرانويرة ومديراهتا يف حمافظات الغرب رية ،و أأكردت ي ِّالراسة أأ رن
مؤرشا هم ًّما عىل حرص املع ِّل يمني يف حتقيق أأهداف املادرة
الاهامتم ابملساءةل يف اجملال رالرت ي
بوي يع ُّد ِّ ي ً
العلم رية يف املدرة املناس بة ،ورغبهت يف الارتقاء مبس توى أأدامه  ،كام أأ رن الاعتناء ابملساءةل يعدُّ
حقيقي ،ل ب رد أأن ينطوي عىل تقبُّل الفرد
مرادفًا ل إالصالح رالرت ِّ ي
بوي ،وذكل حبمك أأ رن أأي اإصالح ي ٍ
إجيااب.
لتح ُّمل مسؤوليرة أأعامهل سل ًبا أأو ا ً
وهدفت دراسة أأكبوري ( )Akporehe, 2011اإىل الترحقُّق من درجة املساءةل
للمع ِّل يمني يف اإدارة املدارس الثرانويرة يف مقاطعة أأثيوب يف نيجرياي ،وخلصت نتاجئ ي ِّالراسة اإىل أأ رن
الس ياسة الترعلمي رية
املساءةل يف النرظام
املدريس ل ميكن أأن ي ِّ
تعزز إالر من خالل اجلهود اليت تبذلها ِّ ي
ي
عىل املس توايت اللك رية واجلزئ رية فامي يتعلرق بتنفيذ س ياسات تعلمي رية ف رعاةل وخاضعة لنظام املساءةل
معنوايهت
رالرتبويرة ،و أأ رن املساءةل من أأ يه العوامل الف رعاةل اليت تسه يف حتسني أأداء املع ِّل يمني ،ورفع ر
يف العمل.
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ومتحورت دراسة اإليسون ( )Ellison, 2012حول املساءةل راذلك رية وإاعادة الترفكري يف
الس ياسة العا رمة لإصالح ال رتعلمي ،وتوصلت ي ِّالراسة اإىل النرتاجئ ،من أأ ِّيمهها أأ رن املساءةل
مفهوهما يف ِّ ي
تعزز القدرات املؤسس رية للمدارس ،وتُو ِّف ير الر مع الالزم للمع ِّل يمني والإداريني يف بناء هماراهت
راذلك رية ي ِّ
إنتايج لطالهبا.
املهنيرة ،وإانشاء بيئة التر ُّعُّل ال ي
وقصدَ ت دراسة حويل ( )2012اإىل التر ُّعرف عىل واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة واجلودة
الشر امةل والعالقة بيهنام يف مدارس الغوث الر ول رية يف الضي فة الغرب رية ،و أأسفرت نتاجئ ي ِّالراسة عن
وجود ارتباط اإجيا ٍ ييب بني املساءةل رالرتبويرة راذلك رية واجلودة الشر امةل يف مدارس واكةل الغوث ،و أأ رن
الوظيفي لى املع ِّل يمني ،وهو
املساءةل الترقليديرة غري الف رعاةل تدعو اإىل غياب ال ِّث يقة ،وتد ي ي ِّالرضا
ي
نظام مغاير للمساءةل راذلكيرة.
واكنت دراسة سالمة ( )2013عن دور املساءةل يف حتسني أأداء املع ِّل يمني مبدارس واكةل
الغوث بغزة من وهجة نظر املديرين وس بل تطويره ،و أأكردت أأ رن املساءةل رالرتبوي رة تساعد املع ِّل يمني
يف تطوير أأدامه من خالل متكيهن يف الترّطيط اجل ريد رلدلرس والترنظمي ،والإجراءات الترعلمي رية
الوظيفي؛ ومتابعة ِّ ي
لك جدي ٍد يف
الصفيرة ،والانضباط
الصفيرة وغري ر
والترعلُّم رية ،والترقومي ،وا ألنشطة ر
ي
جمال الترعلمي ،والترعرف عىل واجباهت وحقوقه ؛ ا ألمر اذلي يؤ ِّ يدي اإىل حتقيق أأهداف املهنج
ايس ،وحتقيق النُّ يِّمو للمتع ِّل يمني.
ي ِّالر ي
السابقة تظهر حاجة اإدارات املدارس اإىل ترس يخ
من خالل اس تعراض ي ِّالراسات ر
املهن للمع ِّل يمني،
املساءةل رالرتبويرة يف املنظومة رالرتبويرة ،ملا لها من دور ف رعال يف حتسني ا ألداء ي
السابقة يف حتديد مشلكة ي ِّالراسة
وابلترايل ضامن جودة الترعلمي املطلوبة ،وقد أأفادت ي ِّالراسات ر
احلالية ،وأأمهييِّهتا ،وتكوين أأدبياهتا وحتديد ِّ ي
متغرياهتا.
السابقة اليت رعززت نتاجئها عىل أأمهي رية ترس يخ املساءةل
سيسا عىل نتاجئ الي راسات ر
وتأأ ً
املهن ،فا رإن ي ِّالراسة العلميرة لرجة الزتام املديرين
رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،ودورها يف تطوير أأدامه ي
يف ترس يخ هذه املساءةل رالرتبويرة ،والتر ُّعرف عىل ُم يِّعوقاهتا ومتطلرباهتا ،وفاعل ريهتا يف تطوير مس توى
أأداء املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وعي يف
وت ِّدي ُفوار ،أأمر يس تحق الي راسة ،لتحقيق الترعلمي اجل ييِّد النر ي
ظ ِّ يل الترطور ال ِّيتقن واملعر ِّ ييف.
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 مشلكة الي راسةا رإن تعاظ يِّ
حتدايت ال رتعلمي وتفامق مشالكته وقضاايه ،غدا أأ ًمرا يتطلرب من القامئني عىل
املنظومات ال رتعلمي رية ومؤسساهتا رضورة ا ألخذ مبهنجية املراجعة واملتابعة ،والترأأكيد عىل املساءةل
رالرتبويرة؛ حيث تؤ ِّ يكد أأخوارش يدة ( )2006أأ رن املساءةل رالرتبويرة تُم ِّث يل أأدوات رقابية ها رمة،
املهن للمع ِّل يمني ،وابل رتايل رفع كفاءة هذه املنظومات ،وحتافظ
وتعمل عىل رفع مس توى ا ألداء ي
عىل اجلودة النروع رية خملرجاهتا ،حيث يركز الترو ُّجه احلايل جلودة املنظومات الترعلمي رية عىل معايري
ال رتقومي واملراجعة املس رمترة ل ألداء ،وتع ُّد املساءةل رالرتبويرة أأبرز الإسرتاتيج ريات للمحافظة عىل
جودة العمل رية الترعلمي رية.
ذلا فا رإن الاهامتم برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،ووضع معايري حمدردة لضبط
رضوراي يف املؤسسات الترعلمي رية ،ذكل أأ رن نظام
املهن ومراجعته يف ضومها ،يع ُّد أأ ًمرا
أأدامه
ًّ
ي
املساءةل يضمن ضبط سلوك املع ِّل يمني هبذه املؤسسات ،ويفرض علهي الترقيُّد بأأنظمة املؤسسة
ولواحئها؛ ممرا هيدف اإىل حتقيق أأهداف املؤسسة.
ونتيجة ليقنيٍ بأأ ِّمهي رية تطبيق نظام املساءةل رالرتبويرة ،ورضورة ترس يّها لى املع ِّل يمني يف
املؤسسات الترعلمييرة؛ إالر أأ رن العديد من ي ِّالراسات تشري اإىل غياب دور املديرين يف ترس يخ
املساءةل واحملاسبية لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،ممرا أأدرى اإىل تد ي ُّالروح املعنويرة
لهي يف تكل املدارس ،وعدم ات يصاف معظمه ابجل يِّديرة ،ونتج عن ذكل ضعف املس توى
حصييل ر
للطلبة ،ومن هذه ي ِّالراسات دراسة كو ي ( )2007اليت أأسفرت عن وجود قصور
التر ِّ ي
يف أأداء بعض املع ِّل يمني ،وعدم تقييِّد معظمه اب ألنظمة املدرس رية وقوانيهنا ،وغريها من القضااي اليت
تس تدعي رضورة تعزيز املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،كام أأكردت دراسة ابمبا وإايلغيا ()2010
ضعف تطبيق معايري املساءةل يف املنظومة الترعلمي رية ابملدارس ،واليت ميكن أأن تسه يف تطوير
مس توى أأداء املع ِّل يمني ،و أأبرزت دراسة الويش ( )2015غياب النرظام يف اإدارة شؤون
القوة والضر عف ،فضال عن تعزيز
املدارس ملتابعة سري العمل رية الترعلمي رية ،والوقوف عىل مواطن ر
قمي املساءةل واحملاسبيرة لى املع ِّل يمني.
نظرا لندرة ي ِّالراسات اليت أأجريت عىل مس توى ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
ووفق هذا ِّ ي
الس ياق ،و ً
حول ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،فاكن من ا أل ِّمهي رية القيام هبذه ي ِّالراسة اليت حتدردت
السؤال رالرئيس اليت ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى
مشلكهتا يف ُّ
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املهن يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر املع ِّل يمني
املع ِّل يمني ودورها يف حتسني أأدامه
ِّ ي
أأنفسه ؟
 أأس ئةل الي راسةسعت ي ِّالراسة ل إالجابة عن ا ألس ئةل الفرعية التية
 .1ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من
وهجة نظره؟
 .2ما أأ ُّه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة
نظره؟
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
 .3ما يِّ
ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة
 .4ما دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
نظره؟
 أأهداف الي راسةحاولت ي ِّالراسة حتقيق ا ألهداف التية
 .1حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
من وهجة نظره.
 .2ال رت ُّعرف عىل أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
من وهجة نظره.
املعوقات اليت تواجه املديرين عند ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف
 .3اس تعراض يِّ
مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره.
ِّ .4ي
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من
تقّص دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
وهجة نظره.
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 أأمهييرة ي ِّالراسةتمكن أأ ِّيمه رية ي ِّالراسة يف ا ألمور التية
 .1مناقش هتا ملوضوعٍ يف غاية ا أل ِّمهي رية (ترس يخ املساءةل رالرتبوية لى املع ِّل يمني) ابل ِّن يس بة
ي
املهن للمع ِّل يمني ،والتروسع
لالجتاهات رالرتبويرة احلديثة اليت تنادي برضورة الاهامتم اب ألداء ي
يف متابعهت ومراقبهت يف معله بقصد اجلودة النروعية يف العمل رية الترعلمي رية وال رتعلُّم رية.
 .2نرش ثقافة املساءةل رالرتبويرة واحملاسبيرة بني املديرين يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،وزايدة وعهي
ومعوقاهتا.
مبتطلربات املساءةل رالرتبويرة يِّ
 .3قد تسه ي ِّالراسة يف تعريف املع ِّل يمني بأأ ِّمهي رية املساءةل رالرتبويرة لهي  ،لكوَّنا وس يةل تؤ ِّ يدي اإىل
املهن داخل أأسوار املدرسة.
حتسني أأدامه ي
ساسا ميكن الاعامتد عليه ي
لختاذ قرارات سلمية،
 .4من املتوقع أأ ين مت ِّث يل نتاجئ ي ِّالراسة أأ ً
واسرتاتيجيات فاعةل تعمل عىل ترس يخ قمي املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
ِّدي ُفوار.
 حدود ي ِّالراسةأأ -احلدود املوضوعيرة اقترصت ي ِّالراسة عىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل
املهن من وهجة نظر املع ِّل يمني أأنفسه .
رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ودورها يف حتسني أأدامه ِّ ي
ب -احلدود البرشيرة متث رلت احلدود البرشيرة يف مع ِّل يمي املراحل الترعلمي رية الث رالث (الابتدائيرة
واملتوسطة والثرانويرة) ابملدارس الإسالميرة والنيموذجيرة يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار.
جـ -احلدود املاكنيرة و يالزمان رية تناولت الي راسة مجيع املدارس الإسالميرة والنرموذجيرة يف ُك ْ
وت
ايس -2015
ِّدي ُفوار ،و رمت تطبيق أأداة ي ِّالراسة يف تكل املدارس يف الفصل الث را ي للعام ي ِّالر ِّ ي
.2016
 مصطلحات الي راسة الإجرائيرة املدير هو املسؤول ا أل رول عن اإدارة اإحدى مدارس ُك ْوت ِّدي ُفوار ،ود َُوره القيا ُم بتطوير
القوة ،والترقليل
مس توى أأداء املع ِّل يمني ،ومتابعهت  ،وحماسبهت  ،وتوجهيه  ،وتقوميه لتعزيز مواطن ر
املهن.
من مواطن الضر عف يف أأدامه ي
 املساءةل يه قيام رالرئيس مبحاس بة املرؤوس ومتابعته عىل ما يؤ ِّ يديه من أأعامل ،وإاشعارهاملهن ،من خالل معليرة تقيمي تستند اإىل معايري واحضة ،ومنسجمة مع
مبس توى هذا أأدائه ي
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أأهداف ومرام مترفق علهيا ( ،)Madaus, 2000كام تعن حت ُّمل الفرد مسؤول رية ما يس ند اإليه
من أأعامل ،وما يتبعها من همام تتطلرهبا تكل املسؤول رية ،وذكل طبقًا ُّ
للرشوط واملواصفات اليت
يكون قد س بق املوافقة علهيا ،حبيث يؤ ِّ يدي ذكل اإىل اطمئنان من يتعامل معه بأأ رن ا ألمور
للصاحل العا يم وفق ا ألهداف املرسومة ،و أأ ين الترعامل مع املشالكت ي يمت بعداةل ومساواة
جتري ر
(هالل.)2010 ،
 املساءةل رالرتبويرة يشري أل احلارث ( )2005اإىل أأَّنر ا وس يةل ي يمت عربها متابعة العاملني يفالصالحيات واملسؤول ريات املوَّكة اإلهي  ،لضامن تفعيل اكفرة
اجملال رالرت ي
بوي ،وكيفية اس تخداهم ر
مدخالت املنظومة رالرتبويرة ومعل رياهتا وخمرجاهتا.
يعرفها الباحث اإجرائيًّا بأأَّنر ا قيام املدير املدرسة مبراقبة أأداء املع ِّل يمني ومتابعته يف
ي ِّ
السؤال عن أأفعاهل وسلوك رياهت يف العمل رية الترعلمي رية والترعلُّم رية ،و ر
الطلب مهن
املدرسة الإي ُفواريَة ،و ُّ
املهن ،حَّت ي يمت الترأأكُّد من أأ رن معله يترفق مع املعايري
بتقدمي تقارير دورية عن نتاجئ أأدامه
ي
املهن رية ،وقواعدها ا رلسلمية ،مبا حي ِّقيق ا ألهداف املرجوة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار.
 ا ألداء املهن للمع ِّل يمني هو مجيع املامرسات الترعلمي رية اليت يقوم هبا املعلمون أأثناء العمل رية ال رتعلمي ريةوال رتعلُّميرة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،سواء اكن ذكل من حيث تفاعهل مع املتع ِّل يمني ،وتوفريه
الصفي املناسب هل  ،وقدرته عىل اس تخدام طرائق التردريس املناس بة ،والترمكُّن من
للمناخ ر
طرح أأس ئةل صفيرة مناس بة ،وغريها من املؤرشات اليت ميكن مالحظهتا داخل البيئة الترعلمييرة.
وت ِّدي ُفوار اكفرة املدارس الإسالميرة والنيموذجيرة رالرمس رية يف ُك ْ
 مدارس ُك ْوت ِّدي ُفوار ،واليت
تض ي اإحدى املراحل الترعلمي رية الث رالث (الابتدائ رية واملتوسطة والثرانويرة) ،أأو مجيعها.
 مهنجية ي ِّالراسة وإاجراءاهتا مهنج رية الي راسةَقصدَ ت ي ِّالراسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني
املهن من وهجة نظره ،وهذا يتطلرب اس تخدام مهنج ر
معني تب ًعا
ودورها يف حتسني أأدامه
ي
املسحي "هبدف احلصول
الوصفي
املهنج
للهدف العا يم لدلراسة ،ذلا فقد اس تخدمت ي ِّالراسة َ
ر
ر
عىل معلومات وافية ودقيقة حول موضوع الي راسة ،واخلروج بنتاجئ ومقرتحات وتوصيات ميكن
أأن يسرتشد هبا يف الترطوير أأو الإصالح" (قندجلي ،2008 ،ص.)99
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 جممتع الي راسة وعينهتاتكون جممتع ي ِّالراسة من مجيع املع ِّل يمني يف املدارس الإسالميرة رالرمس رية اليت تض ُّ اإحدى
ر
عل
املراحل التر مي رية (الابتدائ رية أأو املتوسطة أأو الثرانويرة) أأو مجيعها يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،والبالغ عدده
( )4225مع ِّل ي ًما ،بيامن تكونت عينة ي ِّالراسة من ( )211مع ِّل ي ًما ،بواقع ما يقارب ( )%0.5من
جممتع ي ِّالراسة ،يمت اختياره بطريقة عَشوائ ري ٍة بس يط ٍة.
 ِّ يمتغريات ي ِّالراسة
املتغريات الترالية
تتض رمن ي ِّالراسة ِّ
املتغريات املس ر
 ِّ ينوي،
العلمي (الشر هادة) ،وهل ثالثة مس توايت ( الثرا ي
تقةل ،وتشمل املؤهرل ي
الباكلوريويس ،املاجس تري)ُ ،مدرة اخلربة يف همنة الترعلمي ،ولها ثالثة مس توايت ( أأقل من ()5
س نوات ،أأكرث من ( )5س نوات ،أأكرث من ( )10س نوات).
 ِّ ياملتغريات الترابعة درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ودورها يف
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره ،و ِّ ي
املهن يف مدارس ُك ْ
يبني جدول  1يوحض خصائ:
حتسني أأدامه ي
العلمي و ُمدرة اخلربة يف جمال اإدارة املدرسة.
عينة ي ِّالراسة وفقًا ملتغريي املؤهرل ي ِّ
يبني توزيع أأفراد عينة الي راسة وفق ِّ ي
جدول رمق( )1ي
متغرياهتا
ِّ ي
املتغري
العلمي
املؤهرل ي

مدر ة اخلربة

املس توى
نوي
الثرا ي
الباكلوريوس
املاجس تري
اجملموع
أأقل من ( )5س نوات
أأكرث من ( )5س نوات
أأكرث من ( )10س نوات
اجملموع

التركرار
101
96
14
211
75
82
54
211

ال ِّن يس بة املئوية
%47.9
%45.5
%6.6
%100
%35.5
%38.9
%25.6
%100

العلمي اكنت من نصيب
يَظهر يف جدول رمق  1أأ رن غالبية أأفراد العينة وفقًا للمؤهرل ي ِّ
حاصيل مؤهرالت اثنويرة ،بنس بة بلغت ( ،)%47.9بيامن بلغت نس بة مؤهرالت باكلوريوس
( ،)%45.5يف حني أأتت مؤهرالت ماجس تري يف رالرتتيب ا ألخري بنس بة ( ،)%6.6كام يس تقرء
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من اجلدول أأيضً ا أأ رن أأعىل نس بة وفقًا ملدرة اخلربة يف جمال همنة التردريس اكنت من نصيب اذلين
لهي أأكرث من ( )5س نوات ،بنس بة بلغت ( ،)%38.9وتلهتا خربة أأكرث من ( )5س نوات،
بنس بة بلغت ( ،)%35.5مث جاءت خربة أأقل من ( )10س نوات يف رالرتتيب ا ألخري ،بنس بة
بلغت (.)%25.6
 أأداة ا ي ِّلراسةمن أأجل حتقيق أأهداف ي ِّالراسة رمت اإعداد الاستبانة مجلع املعلومات عن طريق
بوي،
السابقة اليت تطرقت للمساءةل واحملاسبية يف اجملال رالرت ي
الاس تفادة من ا ألدبيات والي راسات ر
ومن هذه ا ألدبيات والي راسات أل احلارث ( ،)2005و أأبو حشيش ( ،)2010وسالمة
( ،)2013والاهوك ( ،)2014وعيسان واخلرويص ( ،)2014واملاليك (.)2015
واش متلت الاستبانة عىل أأربعة حماور ،يه
 .1درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار،
تض رمنت ( )15عبارة.
 .2أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
تكونت من
وت ِّدي ُفوار ،ر
( )11عبارة.
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
 .3يِّ
ِّدي ُفوار ،اش متلت عىل ( )11عبارة.
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،احتَ َوت
 .4دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
( )14عبارة.
و يمت اإعطاء ي
امخلايس
لك عبارة من عبارات الاستبانة وزتاً متدر ًجا وفقًا ملقياس ليكرت
ي
(عالية جدً ا ،عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،معدومة) ،كام يف جدول رمق ()2
جدول رمق ( )2ي
يبني بدائل اإجاابت يف أأداة الي راسة ،ودرجاهتا ومعيار احلمك
الي رجات
سُّل بدائل
معيار احلمك
(املتوسطات)

4
5
عالية
عالية جدً ا
3.41-4.20 4.21-5.00
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للترحقُّق من صدق أأداة ي ِّالراسة رمت عرض الاستبانة عىل س تة عرش ( )16ي
حممكًا من
أأعضاء هيئة التردريس يف خمتلف جمالت رالرتبية ،وبعض مديري املدارس يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار،
وطلب الباحث مهن اإبداء يالر أأي حول عبارات ا ألداة من حيث انسجام ي
لك عبارة ملوضوع
الي راسة ،ووضوح صياغهتا ،ومالمئهتا للمجال اذلي يندرج حتته ،وبناء عىل امللحوظات
واملقرتحات اليت أأبداها ي
احملمكون ،يمت ا ألخذ جبميعها والاس تفادة مهنا يف تصممي الاستبانة يف
صورهتا ال ِّ يهنائ رية.
 ثبات أأداة الي راسةللترأأكيد من ثبات أأداة ي ِّالراسة رمت اس تخدام معادةل أألفا كرونباخ ( Alpha
اخيل
 )Cronboch'sملعرفة مدى اتيساق عبارات ا ألداة ،وجدول رمق ( )3يعرض الاتيساق الر ي
ألداة ي ِّالراسة.
جدول رمق ( )3ي
يوحض قمية معادةل أألفا كرونباخ ل ي
ّك حمور من حماور أأداة الي راسة
م

حماور أأداة الي راسة

عدد
الفقرات

معادةل أألفا
كرونباخ

1

درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس
ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
ِّدي ُفوار
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف
يِّ
ُ
ِّ
ُ
مدارس ك ْ
وت ديفوار
ُ
ي
ِّ
أ
املهن للمعلمني يف مدارس ك ْ
وت
دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني الداء ِّ ي
ِّدي ُفوار
الث يبات العا يم حملاور أأداة ا يلراسة

15

0.791

11

0.671

11

0.790

14

0.763

51

0.803

2
3
4

السابق رمق  3أأ ين نس بة الث ربات لّكي حمور من حماور أأداة الي راسة،
يتيضح من جدول ر
تراوحت ما بني ( )0.791و( ،)0.671حيث بلغ الث ربات العا يم ل ألداة ( ،)0.803وذكل دلةل
عىل أأ رن ا ألداة تترس بدرجة عالية من الث ربات ميكن ا ألخذ هبا يف اإجراء اجلانب امليدا ِّ ي ي من
ي ِّالراسة.
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 املعاجلة الإحصائيرةلتحقيق أأهداف الي راسة ،رمت اس تخدم ا ألساليب الإحصائ رية الترالية التيكرارات والنيسب
املئويرة لوصف عينة الي راسة ،واملتوسطات احلساب رية وا ألوزان النيسبيرة لتحديد اس تجاابت أأفراد
العينة ،والاحنرافات املعياريرة ملعرفة مدى احنراف اس تجاابت أأفراد العينة لّكي عبارة ،ومعادةل
أألفا كرونباخ ) )Alpha Cronbach'sحلساب الث يبات.
 نتاجئ الي راسة ومناقش هتاهدفت ي ِّالراسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني
املهن من وهجة نظره ،وقد اعمتدت ي ِّالراسة عىل الاستبانة اليت
ودورها يف حتسني أأدامه
ي
ُوضعت ألجل اس تجاابت أأفراد العينة ،وفامي ييل عرض النرتاجئ اليت أأسفرت عهنا الي راسة
السؤال ا أل رول ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس
 نتاجئ ُُّك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلساب رية والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ي
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،وجدول 4يعرض ترتيب فقرات احملور حسب املتوسطات
احلسابيرة لّك فقرة.
جدول رمق ( )4متوسطات حساب رية واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور
درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
من الزتامات املدير يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة
 1تأأنيب املع ِّل يمني عىل عدم انصياعه لتعلاميت
7
املدرسة وقوانيهنا
 2توفري مناخ اإنسا ي ي بني الإدارة واملع ِّل يمني يف
10
املدرسة
ي
ِّ
أ
 3حتفزي املعلمني عىل اإجناز أهداف املادرة
15
العلميرة يف الوقت املناسب
 4متابعة املع ِّل يمني وحماسبهت لعدم انتظاهم يف
6
احلضور للعمل يف املواعيد احملدردة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

املتوسط
احلسايب
ي

الاحنراف
املعياري
ي

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّمهي رية

4.05

1.103

81

عالية

3.91

.921

78.2

عالية

3.88

711.

77.6

عالية

3.84

.824

76.8

عالية
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4

5

1

6

2

7

14

8

12

9

5
13

10
11

11

12

3

13

9

14

8

15

احلرص عىل أأن تسود عالقة تترس ابلشر فافية
واملوثوقية بني الإدارة واملع ِّل يمني يف املدرسة
تطبيق نظام املساءةل رالرتبويرة بفاعليرة وعلنية
وتعزيز أأسلوب يالرقابة ا رذلاتية لى املع ِّل يمني
تبليغ املع ِّل يمني ابلترعلاميت املتع ِّل يقة مبهنهت
وحماسبهت عند الترقصري
الوظيفي لى
توفري قدر مناسب من يالرضا
ي
املعليمني ومعاجلة فتور الر افع رية يف أأدامه
معاقبة املع ِّل يمني عىل قصوره يف دراسة
حمتوايت املهنج يِّالرايس وحتلهيا
اإشـراك املع ِّل يمـني يف ياختــاذ القرارات املدرس رية
تبن نظام للماكفأت واحلوافز والاعرتاف
ابلتر يمزي بني العاملني اجلا ِّ يدين ابملدرسة
لفت نظر املع ِّل يمني اإىل ضعفه يف اإدارة
ميي وعدم مراعاهت للفروق
املوقف الترعل ي
ايس
الفرديرة أأثناء تنفيذ املهنج يِّالر ي
وجود برامج لتدريب املعليمني يف املدرسة
عىل أأساليب املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا
رفع تقرير مفصل عن أأداء املع ِّل يمني امل ِّ يمتزيين
واملقرصين
لوم املع ِّل يمني عىل اإهامهل لوضع ر
اخلطة
الس نويرة والشي هريرة واليوميرة للمواد اليت
ي
يدرسوَّنا
ي ِّ
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3.73

.944

74.6

عالية

3.64

1.357

72.8

عالية

3.54

1.024

70.8

عالية

3.50

.896

70

عالية

3.36

978.

67.2

متوسطة

3.28
3.14

1.311
1.355

65.6
62.8

متوسطة
متوسطة

2.59

.837

51.8

ضعيفة

2.35

1.261

47

ضعيفة

2.18

1.298

43.6

ضعيفة

2.11

1.664

42.2

ضعيفة

يترضح من جدول رمق ( )4أأ رن متوسطات درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة
لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ( )4.05و( ،)2.11أأي
بني (عالية) و(ضعيفة) ،وحصلت الفقرة رمق ( )7اليت نصها " تأأنيب املع ِّل يمني عىل عدم انصياعه
احلسايب
لتعلاميت املدرسة وقوانيهنا " عىل املرتبة ا ألوىل بدرجة ا أل ِّيمهيرة (عالية)؛ اإذ بلغ متوسطها
ي
املعياري ( ،)1.103وقد تعود هذه النرتيجة اإىل درجة اكفية من ال ِّنيظام الف رعال
( ،)4.05واحنرافها
ي
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نظرا ل ِّت يفاق وهجة
للمساءةل رالرتبويرة املتع ِّل يقة بتقيُّ ِّد املع ِّل يمني بتعلاميت املدرسة ولواحئها وقوانيهنا؛ ً
نظر املع ِّل يمني عىل الزتام املديرين يف حماس بة املع ِّل يمني وتأأنيهب عىل عدم اهامتهم بأأنظمة املدرسة
وتعلاميهتا ،و أأبرزت دراسة أأيب حشيش ( )2010أأ رن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة
الفن ،واكنت أأعىل فقرات تأأنيب املدير
مبحافظة غزة للمساءةل جتاه معليمهي اكنت كبرية يف بعدهيا ي
املع ِّل يمني عىل تقصريه يف ا ِّت يباع أأنظمة املدرسة ولواحئها.
و أأتت الفقرة رمق ( )10اليت مغزاها "توفري مناخ اإنسا ي ي بني الإدارة واملع ِّل يمني يف
املدرسة" عىل املرتبة الثرانية بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية) ،حيث بلغ متوسطها احلسا ييب (،)3.91
املعياري ( ،).921وتعزى هذه النرتيجة اإىل قناعة املديرين يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
واحنرافها
ي
بأأ ِّمهييرة توفري بيئة تعلمييرة قامئة عىل العالقات الإنسانيرة ،ودورها الفاعل يف حتسني أأداء املدرسة،
وحتقيق ا ألهداف ر
اخملططة لها ،وجيدر ابلإشارة اإىل أأ رن العالقات الإنسان رية بني الإدارة واملع ِّل يمني
تقوم عىل أأساس الإميان أأ رن ٍي
لّك فرد من العاملني هل قدرات وإاماكتات ميكن الاس تفادة مهنا،
وتمنيهتا يف البيئة املدرس رية ،وهذا الإميان هو جحر ا ألساس لس يادة املناخ املالمئ اذلي يساعد يمنو
املع ِّل يمني همن ًّيا ،وزايدة اإنتاهج (العتييب ،)2007،ويشري (فهد )2014،اإىل أأ رن مدير املدرسة
املدريس ،وجيب عليه أأن يسه اإسها ًما يف توفري مناخ
يع ُّد حلقة الوصل بني أأطراف اجملمتع
ي
اإنسا ي ي ،من خالل تشييع روح ا أللفة واحملبة بني الإدارة واملع ِّل يمني ،و أأن يعمل عىل حتقيق
التروافق بني حاجات املع ِّل يمني ورغباهت و أأهدافه بوجه عام وبني تطوير مس توى أأدامه بوجه
خاص؛ ممرا يؤ ِّ يدي اإىل حتقيق نتاجئ أأفضل يف خمرجات الترعلمي.
ي
ي
ِّ
بيامن حصلت الفقرة رمق ( )15اليت حمتواها "حتفزي املعلمني عىل اإجناز أأهداف املادرة
احلسايب
العلميرة يف الوقت املناسب" عىل املرتبة الث رالثة بدرجة ا أل ِّيمهيرة (عالية) ،اإذ بلغ متوسطها
ي
املعياري ( ،).711وتترفق هذه النرتيجة مع دراسة احلسن ( )2010اليت
( ،)3.88واحنرافها
ي
مؤرشا هم ًّما عىل حرص املع ِّل يمني يف حتقيق
أأكردت أأ رن الاهامتم ابملساءةل يف اجملال رالرت ي
بوي يع ُّد ِّ ي ً
أأهداف املادرة العلم رية يف املدرة احملدردة ،ورغبهت يف الارتقاء مبس توى أأدامه .
وهناك ثالث فقرات حظيت ابملراتب الث رالث ا ألخرية ،ودرجة ا أل ِّمهي رية لّكي مهنا
(ضعيفة) ،ويه الفقرة رمق ( )3اليت عبارهتا "وجود برامج لتدريب املعليمني يف املدرسة عىل
معياري (،)1.261
أأساليب املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا" مبتوسط حسا ييب ( ،)2.35واحنراف
ٍي
والفقرة رمق ( )9اليت نصها "رفع تقرير مفصل عن أأداء املع ِّل يمني امل ِّ يمتزيين واملقرصين" مبتوسط
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معياري ( ،)1.298والفقرة رمق ( )8اليت حمتواها "لوم املع ِّل يمني عىل
حسايب ( ،)2.18واحنراف
ي
اإهامهل لوضع ر
حسايب
يدرسوَّنا" مبتوسط
الس نويرة والشر هريرة واليوميرة للمواد اليت ي ِّ
ٍي
اخلطة ر
معياري ( ،)1.664وتعول هذه النرتاجئ إاىل غياب دور الإدارة املدرس رية يف
( ،)2.11واحنراف
ي
تنظمي برامج تأأهيل املع ِّل يمني ملامرسة همنة التردريس ،وتدريهب يف أأثناء اخلدمة؛ ممرا مي ِّيكهن من أأداء
حصيح ،ابلإضافة اإىل ضعف دورها يف تقدمي تقرير عن أأداء املع ِّل يمني؛ ليعي لكٌّ
هماهم عىل وجه ٍ
مهن نقاط رقوته وضعفه ،وماكفأأة اجلا ِّ يدين وامل ِّ يمتزيين مهن .
السؤال الث را ي ما أأ ُّه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
 نتاجئ ُِّّدي ُفوار من وهجة نظره؟
السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلسابيرة والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ي
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،و ييبني جدول رمق  5ي
يبني ترتيب فقرات احملور حسب
املتوسطات احلساب رية لّك فقرة.
جدول رمق ( )5متوسطات حساب رية واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور
متطل ربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
من أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبوية
 1تنظمي دورات تدريبيرة مس رمترة
9
ر
عن مفاهمي املساءةل الرتبويرة
ومتطلرباهتا
 4ا ألخذ مببد أأ املشاركة امجلاعيرة يف
11
صناعة القرار
 2اإصدار أأدةل اسرتشاديرة للمدرسة
5
ر
تتعلق ابملساءةل رالرتبويرة لى
املع ِّل يمني
 3إارشاك املع ِّل يمني يف تنس يق
2
ر
متطلبات تنفيذ أليات املساءةل
رالرتبويرة يف املدرسة
 5مراجعة الترعلاميت والقوانني
10
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

املتوسط
احلسايب
ي

الاحنراف
املعياري
ي

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّيمه رية

4.26

907.

85.2

عالية
جدً ا

4.25

1.032

85

4.23

1.225

84.6

عالية
جدً ا
عالية
جدً ا

4.17

845.

83.4

عالية

3.91

.785

78.2

عالية
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4

6

7

7

1

8

6

9

3

10

8

11

املتع ِّل يقة ابملساءةل يف املدرسة
بشّك دامئ
ل
ت
نظ
ي
وجود اللرواحئ ا ميية يف املدرسة
املهن
حملاس بة املع ِّل يمني يف أأدامه ي
تعزيز مبادئ املساءةل واحملاس بة
بني املع ِّل يمني
اس متراريرة معل رية مراقبة املع ِّل يمني
ايس
ومتابعهت خالل العام الي ر ي
لتوثيق نتاجئ العمل رية الترعلمي رية
امتالك املدير اخلربات يف جوانب
املساءةل واحملاسبية والترقومي
اإعالم املع ِّل يمني ابلقوانني واللرواحئ
املعمول هبا يف املدرسة
توفري ا ألعداد الاكفية من الكوادر
املؤهرةل والفنيني يف اإدارة املدرسة
ملتابعة أأداء املع ِّل يمني
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3.90

1.333

78

عالية

3.88

1.261

77.6

عالية

3.85

954.

77

عالية

3.85

1.001

77

عالية

3.59

1.225

71.8

عالية

2.76

1.280

55.2

متوسطة

يتَ ربني من جدول مق ( )5أأ رن متوسطات حمور متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى
املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره احنرصت فامي بني ( )4.26و( ،)2.76أأي بني
(عالية جدً ا) و(متوسطة) ،و أأحرزت الفقرة رمق ( )9اليت حفواها "تنظمي دورات تدريبيرة مس رمترة
عن مفاهمي املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا" يف املرتبة ا ألوىل ،حيث بلغ متوسطها احلسا ييب (،)4.26
املعياري ( ،).907بيامن حصلت الفقرة رمق ( )11اليت نصها "ا ألخذ مببد أأ املشاركة
واحنرافها
ي
معياري
حسايب قدره ( ،)4.25واحنراف
امجلاعيرة يف صناعة القرار" عىل املرتبة الثرانية مبتوسط
ي
ي
( ،)1.032و أأتت الفقرة رمق ( )5اليت عبارهتا "اإصدار أأدةل اسرتشاديرة للمدرسة تتعلرق ابملساءةل
املعياري
رالرتبويرة لى املع ِّل يمني" عىل املرتبة الث رالثة ،اإذ بلغ متوسطها احلسا ييب ( ،)4.23واحنرافها
ي
( ،)1.225ومجيعها بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية جدً ا) ،وقد تعود هذه النرتاجئ اإىل أأ رن هذه املتطلربات
حمورية لرتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وخاصة ما يتعلرق بتنظمي
وت ِّدي ُفوار ،ر
دورات تدريبيرة عن مفاهمي املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا ،وا ألخذ مببد أأ املشاركة امجلاعيرة يف صناعة
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القرار حيث يشري عبد الس تار ( )2009اإىل مجموعة من املتطلربات ،أأمهيها نرش ثقافة املساءةل
بني املع ِّل يمني يف املدرسة ،من خالل الر ورات ال رتدريبيرة عن مفهوم املساءةل رالرتبويرة وعنارصها
و أأ ِّمهي ريهتا يف تطوير العمل رية الترعلمي رية ،ابلإضافة اإىل هتيئهت نفس ًّيا لفهمها وتقبليها مبا يضمن الزتاهم ،
ويُق ِّل يل من مقاومهت  ،وإارشاكه يف ياختاذ القرارات املدرس يرة ،وا ألخذ بأرامه .
ويف املقابل حصلت الفقرة رمق ( )8اليت حمتواها "توفري ا ألعداد الاكفية من الكوادر
املؤهرةل والفنيني يف اإدارة املدرسة ملتابعة أأداء املع ِّل يمني" عىل املرتبة ا ألخرية بدرجة ا أل ِّمهي رية
املعياري ( ،)1.280وقد يعود ذكل اإىل
(ضعيفة) ،ومتوسطها احلسا ييب قدره ( ،)2.76واحنرافها
ي
رقةل أأ ِّمهيهير ا من وهجة نظر املع ِّل يمني عىل يالرمغ من دورها الفاعل يف جناح الإدارة املدرس رية فامي
يتعلرق برتس يخ املساءةل ا رلرتبويرة لى املع ِّل يمني.
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى
السؤال الث رالث ما يِّ
 نتاجئ ُّاملع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلساب رية والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ُّ
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،وجدول رمق ( )6ي
يوحض ترتيب فقرات احملور حسب
املتوسطات احلسابيرة لّك فقرة.
جدول رمق ( )6متوسطات حساب رية واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
يِّ
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
معوقات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة
من يِّ
 1غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي
7
املساءةل رالرتبويرة و أأ ِّيمهيهتا يف املنظومة
الترعلمي رية
 2عدم وجود معايري حمدردة ي يمت يف
2
أ
املهن
ضومها قياس الإجناز والداء ي
للمع ِّل يمني
 3انشغال املدير اب ألعامل املكتبيرة ر
وقةل
3
ي
ِّ
تواصله مع املعلمني يف املدرسة
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الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّمهي رية

املتوسط الاحنراف
املعياري
احلسايب
ي
ي
4.45

1.047

89

عالية
جدً ا

4.13

1.052

82.6

عالية

4.05

.901

81

عالية
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3.94

.799

78.8

عالية

3.83

.894

76.6

عالية

3.46

.937

69.2

عالية

3.34

1.165

66.8

متوسطة

3.32

.985

66.4

متوسطة

3.32

1.073

66.4

متوسطة

2.54

1.126

50.8

ضعيفة

2.47

1.458

49.4

ضعيفة

1

4

8

5

11

6

5

7

6

8

9

9

4

10

10

11

رقةل خربة املديرين ابملساءةل رالرتبويرة
املهن
وفاعليرهتا يف حتسني أأدامه ي
البريوقراطية وضعف أليات املتابعة
والترقومي من قبل اإدارة املدرسة
هتميش املع ِّل يمني يف ياختاذ القرارات
املدرس رية
اعتقاد املدير بأأ رن املساءةل تزيد من
فيس لى
درجة القلق والضر غط النر ي
املع ِّل يمني
عدم جدوى تعزيز املساءةل رالرتبوية
لى املع ِّل يمني كون القرارات املترخذة
غري تافذة
إارصار املع ِّل يمني عىل تكرار ا ألخطاء
وعدم الاعرتاف هبا
غياب العداةل والشر فافية لى
املديرين يف تقيمي أأداء املع ِّل يمني
ضعف ال ِّث يقة لى املدير يف قدرات
املع ِّل يمني وإاماكنيراهت

املعوقات اليت تواجه املديرين يف
بت أأمل جدول رمق ( )6يُلحظ أأ رن متوسطات حمور يِّ
ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر املع ِّل يمني أأنفسه
تراوحت ما بني ( )4.45و( ،)2.47أأي بني (عالية جدً ا) و(ضعيفة) ،وابس تعراض أأعىل فقرات
من هذا احملور ،حتظى الفقرة رمق ( )7اليت نصها " غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي املساءةل
رالرتبويرة و أأ ِّيمهيهتا يف املنظومة الترعلمي رية " ابملرتبة ا ألوىل مبتوسط حسا ييب بلغ ( ،)4.45واحنراف
معياري ( )1.047بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية جدً ا) ،وتعزى هذه النرتيجة اإىل ضعف وعي املديرين
ي
بأأ ِّيمه رية الر ورات ال رتدريبيرة حول املساءةل رالرتبويرة ،عىل رالرمغ من فاعل ييهتا يف مساعدة املع ِّل يمني عىل
معرفة املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا يف البيئة املدرس رية.
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و أأتت الفقرة رمق ( )2اليت عبارهتا "عدم وجود معايري حمدردة ي يمت يف ضومها قياس الإجناز وا ألداء
معياري (،)1.052
املهن للمع ِّل يمني" يف املرتبة الثرانية مبتوسط حسا ييب قدره ( ،)4.13واحنراف
ي
ي
ي
ر
تلهيا الفقرة رمق ( )3اليت حمتواها "انشغال املدير اب ألعامل املكتب رية وقةل تواصله مع املع ِّلمني يف
معياري ( ،).901وَّكتاهام
املدرسة" يف املرتبة الث رالثة مبتوسط حسا ييب بلغ ( ،)4.05واحنراف
ي
بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية) ،ويعود ذكل اإىل أأ رن معظ مديري املدارس يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار غري مقتنعني
املهن للمع ِّل يمني ،عىل اعتبار أأ رن املع ِّل يمني
برضورة وجود معايري ي يمت يف ضومها قياس ا ألداء ي
وري الاهامتم
ميارسون همنة التردريس اليت يتقاضون رواتب شهرية مقابل ذكل ،وليس من ي
الرض ي
ابملعايري اليت ترىج هممن الت يصاف ،ر
وقةل الاهامتم مبعايري املساءةل رالرتبويرة يف املدرسة تع ُّد من أأ يه
الترح يِّدايت اليت تقف حدً ا دون ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،فاملدير اذلي ل يسعى اإىل
حتسني أأداء املع ِّل يمني من خالل الربامج التردريبيرة ،أأو وضع ُّ
الرشوط واملعايري لتقيمي أأدامه  ،قد
َيفق يف القيام بأأدواره عىل وجه حصيح ،وفاقد ي
اليشء ل يعطيه.
ويؤ ِّ يكد أأخورش يدة ( )2006عىل ذكل أأ رن الاهامتم ابملساءةل رالرتبويرة ،ووضع معايري
رضوراي يف املؤسسات ال رتعلمي رية ،ذكل أأ رن هذا
حمدردة لضبط ا ألداء ،ومراجعته يف ضومها أأ ًمرا
ًّ
ال ِّنيظام احملاس ييب يضمن ضبط سلوك املع ِّل يمني والإداريني هبذه املؤسسات ،ويلزهم اب ِّت يباع ا ألنظمة
واللرواحئ والقواعد اليت هتدف اإىل تنظمي كفاءة وف رعال رية العمل.
وحصلت الفقرة رمق ( )4اليت عبارهتا "غياب العداةل والشر فافية لى املديرين يف تقيمي
معياري (،)1.126
أأداء املع ِّل يمني" يف املرتبة قبل ا ألخرية مبتوسط حسا ييب ( ،)2.54واحنراف
ي
تلهيا الفقرة رمق ( )10اليت مغزاها " ضعف ال ِّث يقة لى املدير يف قدرات املع ِّل يمني وإاماكن رياهت " يف
معياري ( ،)1.458وَّكتاهام بدرجة ا أل ِّيمهيرة
املرتبة ا ألخرية مبتوسط حسا ٍ ييب ( ،)2.47واحنراف
ٍي
(ضعيفة) ،وتعول هذه النرتاجئ اإىل أأ رن املع ِّل يمني ل يرون أأ رن غياب العداةل والشر فافية لى املديرين
املعوقات اليت تواجه تعزيز املساءةل
يف تقيمي أأدامه  ،وضعف ال ِّث يقة لى املديرين يف قدراهت من يِّ
رالرتبويرة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره.
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس
 نتاجئ ُّالسؤال رالرابع ما دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
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السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلساب رية والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ي
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،وجدول  7ي
يبني ترتيب فقرات احملور حسب املتوسطات
احلساب رية لّك فقرة.
جدول رمق ( )7متوسطات حسابيرة واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور دور
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
من أأدوار املساءةل رالرتبويرة يف حتسني أأداء املع ِّل يمني
 1توجيه املع ِّل يمني اإىل معرفة
4
مسؤوليراهت وواجباهت يف
املدرسة
ي
 2حتفزي املع ِّلمني عىل متابعة ِّ ي
لك
3
ما هو جديد يف جمال الترعلمي
حث ي
ُّ
املعُّل عىل الترقيُّد مبوعد
3
8
الصفية واستامثر وقهتا
احلصة ر
 4دفع املع ِّل يمني اإىل اإجناز املهام
1
املوَّكة اإليه يف الوقت احملدرد
 5اإحساس املع ِّل يمني ابلرقابة ا رذلاتية
5
املهن
يف أأدامه ي
 6تزويد املع ِّل يمني بتغذية راجعة
6
املهن عىل
تطو ِّر أأدامه
عن ُّ
ي
املدريس
ّّص و
املس توى الشر ي
ي
 7اإلزام املع ِّل يمني بتقدمي الترقارير عن
14
ل
ُّ
عل
ت
ر
الوضعية ا مييرة والترعلميرة
دوري
بشّك ٍ ي
 8توفري قدر مناسب من يالرضا
2
ي
الوظيفي لى املع ِّلمني والزتام
ي ِّ
بقوانينه ولواحئه
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املتوسط الاحنراف
املعياري
احلسايب
ي
ي

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّمهييرة

4.48

1.114

89.6

عالية جدً ا

4.45

952.

89

عالية جدً ا

4.41

.988

88.2

عالية جدً ا

4.36

.796

87.2

عالية جدً ا

4.30

.901

86

عالية جدً ا

4.12

875.

82.4

عالية

4.09

.896

81.8

عالية

3.97

1.191

79.4

عالية
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10

9

9

10

13

11

11

12

12

13

7

14

متكني املع ِّل يمني من همارة اإدارة
ميي والتيعامل مع
املوقف الترعل ي
مشالكته
ي
ِّ
تشجيع املعلمني يف اإعداد ر
اخلطة
اليوميرة لدلُّ روس بشّك سلمي
تنبيه املع ِّل يمني بأأ ِّمهي رية الترقومي
املس يمتر ومراعاة الفروق الفرديرة
بني املتع ِّل يمني
مساعدة املع ِّل يمني عىل اس تخدام
طرائق التردريس املناس بة
و أأساليهبا
منح املع ِّل يمني القدرة عىل صياغة
الصفية وفق القواعد
ا ألس ئةل ر
يالرتبويرة
حتفزي املع ِّل يمني عىل ممارسة النُّ يمو
املهن بشّك مس يمتر
ي
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3.85

1.047

77

عالية

3.77

.885

75.4

عالية

3.72

826.

74.4

عالية

3.71

1.011

74.2

عالية

3.49

1.188

69.8

عالية

3.18

.927

63.6

متوسطة

يترضح من جدول رمق ( )7أأ رن مجيع املتوسطات احلساب رية حملور دور املساءةل رالرتبويرة يف
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ()4.48
حتسني ا ألداء ِّ ي
و( ،)3.18أأي بني (عالية جدً ا) و(متوسطة) ،وحصلت الفقرة رمق ( )4اليت نصها "توجيه
املع ِّل يمني اإىل معرفة مسؤول رياهت وواجباهت يف املدرسة" عىل املرتبة ا ألوىل مبتوسط حسا ٍ ييب بلغ
معياري ( ،)1.114تلهيا الفقرة رمق ( )3اليت حفواها "حتفزي املع ِّل يمني عىل
( ،)4.48واحنراف
ي
متابعة ِّ ي
لك ما هو جديد يف جمال الترعلمي" يف املرتبة الثرانية مبتوسط حسا ييب قدره (،)4.45
حث ي
معياري ( ،).952وتالت الفقرة رمق ( )8اليت عبارهتا " ُّ
املعُّل عىل الترقيُّد مبوعد
واحنراف
ي
ياري
الصفية واستامثر وقهتا" املرتبة الث رالثة مبتوسط
ٍي
حسايب ( ،)4.41واحنراف مع ي
احلصة ر
( ،).988ومجعهيا بدرجة ا أل ِّمهي رية (عالية جدً ا) ،وتعزى هذه النرتاجئ اإىل قناعة املع ِّل يمني بدور
املهن ،وحتقيق أأهداف العمل رية الترعلمي رية وال رتعلُّم رية ،ويشري
املساءةل رالرتبويرة يف تطوير أأدامه
ي
أأخوارش يدة ( )2004اإىل أأن املساءةل رالرتبويرة تساعد العاملني من مع ِّل يمني وإاداريني يف تطوير
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أأدامه من خالل متكيهن يف معرفة واجباهت وحقوقه  ،ومتابعة ي
لك جدي ٍد يف جمال الترعلمي،
ايس ،وحتقيق النُّ يِّمو
والانضباط
الوظيفي؛ ا ألمر اذلي يؤ ِّ يدي اإىل حتقيق أأهداف املهنج ي ِّالر ي
ي
للمتع ِّل يمني.
الصفيرة
وحظيت الفقرة رمق ( )12اليت حمتواها "منح املع ِّل يمني القدرة عىل صياغة ا ألس ئةل ر
معياري ()1.188
وفق القواعد رالرتبويرة" ابملرتبة قبل ا ألخرية مبتوسط حسا ٍ ييب ( ،)3.49واحنراف
ٍي
بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية) ،وتترفق هذه النرتيجة مع دراسة سالمة ( )2013اليت توصلت اإىل أأ رن
املساءةل رالرتبويرة تساعد املع ِّل يمني يف تطوير أأدامه من خالل متكيهن يف الترّطيط اجل ريد رلدلرس
الصفيرة املالمئة ملس توى الر ارسني.
والترنظمي ،والإجراءات ال رتعلمي رية والترعلُّم رية ،وصياغة ا ألس ئةل ر
املهن بشّك مس يمتر" يف املرتبة
وتلهتا الفقرة رمق ( )7اليت نصها "حتفزي املع ِّل يمني عىل ممارسة النُّ يمو ي
معياري ( ).927بدرجة ا أل ِّيمهية (متوسطة) ،وقد
ا ألخرية مبتوسط حسا ييب ( ،)3.18واحنراف
ي
يعود ذكل اإىل ُّ
ترّس بعض القناعات غري الإجياب رية لى معظ املع ِّل يمني يف مدارس كوت ديفوار
املهن بشّك مس مت ير ،عىل رالرمغ من أأ ِّيمه ريهتا يف حتسني أأدامه  ،ومتكيهن من
حول ممارسة النُّ يمو ي
سلمي.
أأداء هماهم عىل وج ٍه ٍ
 اس تنتاجات الي راسةيف ضوء حتليل نتاجئ ي ِّالراسة رمت التروصل اإىل أأ ِّيه الاس تنتاجات الترالية
أأبرزت ي ِّالراسة أأ رن متوسطات حمور درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل ال ررتبويرة لى
املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ( )4.05و( ،)2.11أأي بني
(عالية) و(ضعيفة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق (" )7تأأنيب املع ِّل يمني عىل عدم انصياعه
لتعلاميت املدرسة وقوانيهنا" ،والفقرة رمق (" )10توفري مناخ اإنسا ي ي بني الإدارة واملع ِّل يمني يف
املدرسة" ،والفقرة رمق (" )15حتفزي املع ِّل يمني عىل اإجناز أأهداف املادرة العلم رية يف الوقت
املناسب".
و أأابنت ي ِّالراسة أأ رن متوسطات حمور متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف
مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره احنرصت فامي بني ( )4.26و( ،)2.76أأي بني (عالية
جدً ا) و(متوسطة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق (" )9تنظمي دورات تدريبيرة مس رمترة عن
مفاهمي املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا" ،والفقرة رمق (" )11ا ألخذ مببد أأ املشاركة امجلاع رية يف صناعة
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القرار" والفقرة رمق (" )5اإصدار أأدةل اسرتشاديرة للمدرسة تتعلرق ابملساءةل رالرتبويرة لى
املع ِّل يمني".
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ
كام اس تنتجت ي ِّالراسة أأ رن متوسطات حمور يِّ
املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر املع ِّل يمني أأنفسه تراوحت
ما بني ( )4.45و( ،)2.47أأي بني (عالية جدً ا) و(ضعيفة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق ()7
"غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي املساءةل رالرتبويرة و أأ ِّمهييهتا يف املنظومة الترعلمي رية" ،والفقرة رمق ()2
املهن للمع ِّل يمني" والفقرة رمق ()3
"عدم وجود معايري حمدردة ي يمت يف ضومها قياس الإجناز وا ألداء ي
"انشغال املدير اب ألعامل املكتب رية ر
وقةل تواصله مع املع ِّل يمني يف املدرسة".
املهن
وتوصلت ي ِّالراسة اإىل أأ رن متوسطات حمور دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ( )4.48و( ،)3.18أأي بني
(عالية جدً ا) و(متوسطة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق (" )4توجيه املع ِّل يمني اإىل معرفة
مسؤول رياهت وواجباهت يف املدرسة" ،والفقرة رمق (" )3حتفزي املع ِّل يمني عىل متابعة ِّ ي
لك ما هو
حث ي
جديد يف جمال الترعلمي" والفقرة رمق (ُّ " )8
الصفية واستامثر
املعُّل عىل الترقيُّد مبوعد احلصة ر
وقهتا".
 توصيات الي راسةالسابقة ياذلكر أأ ْو َصت ي ِّالراسة ابليت
استنادًا اإىل النرتاجئ ر
 .1ت َِّبن مديري املدارس مبد أأ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،وذكل من خالل تنفيذ ر
خطة
اإجرائ رية تُ ِّ ي
رّس س ياس َة احملاس بة و رالَّناهة يف املدرسة.
 .2الزتام مديري املدارس يف ترس يخ قمي املساءةل رالرتبويرة؛ لتصبح سلو ًاك معتادًا لى مجيع
املع ِّل يمني.
 .3توعية املع ِّل يمني حبقوقه وواجباهت ومسؤوليراهت  ،وحهث للكشف عن ا ألنظمة املدرس رية
وتعلاميهتا ولواحئها.
 .4تعزيز العالقة الإنسان رية بني الإدارة واملع ِّل يمني ،وتطبيق مبد أأ املشاركة امجلاع رية يف ياختاذ
القرارات املدرس رية.
 .5مراعاة العداةل يف حماس بة املع ِّل يمني ،وذكل عن طريق اإجياد أأدوات واحضة ميكن من خاللها
احلمك عىل أأدامه مبوضوعية.
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 .6تنظمي دورات تدريبيرة عن مفاهمي املساءةل رالرتبويرة و أأ ِّمهي ريهتا ومتطلرباهتا ،وتطبيق مبد أأ
املشاركة امجلاع رية يف ياختاذ القرارات املدرس رية.
 مقرتحات الي راسةتقرتح ي ِّالراسة املزيد من اإجراء دراسات أأخرى
 .1مس توى تطبيق املع ِّل يمني املساءةل رالرتبويرة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر مديرهيا.
 .2فاعل رية املساءةل رالرتبويرة يف جودة العمل رية الترعلمي رية والترعلُّم رية من وهجة نظر مديري املدارس
ومع ِّل يمهيا.
 قامئة املراجع -1أأبو حشيش ،بسام )2010( ،درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة مبحافظة غزة للمساءةل
جتاه املع ِّل يمني ،جمةل اجلامعة الإسالميرة (سلسةل ي ِّالراسات الإنسان رية)- 597 ،)2(18 ،
.626
 -2أأبو محدة ،سعدة أأمحد )2008( ،درجة تطبيق املساءةل الإداريرة وعالقهتا مبس توى يالرضا
اخلاصة مبحافظة العامصة عامن من وهجة نظره ،رساةل
الوظيفي ملع ِّل يمي املدارس الثرانويرة ر
ي
ي
ِّ
ِّ
أ
ي
ر
ن
َّك
ماجس تري غري منشورة ،يرة العلوم الإنسا يرة ،جامعة الرشق الوسط لدلراسات العليا.
 -3أأخوارش يدة ،عالية خلف )2006( ،املساءةل والفاعل رية يف الإدارة رالرتبويرة ،عامن دار
احلامد.
 -4أأخوارش يدة ،عالية خلف )2004( ،درجة وعي املع ِّل يمني واملع ِّل يامت يف املدارس الثرانويرة
العامة مبفهوم املساءةل وعالقته بفاعل رية املدرسة ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة عامن
العربيرة يلدلراسات العليا ،ا ألردن.
 -5أل احلارث ،حيي )2005( ،اجتاهات مديري املدارس الابتدائ رية يف منطقة حائل حنو
السعوديرة ،رساةل ماجس تري غري
واقع ممارسة املساءةل يف الإدارة رالرتبويرة ابململكة العربيرة ي
منشورةَِّّ ،كي رية رالرتبية ،اجلامعة ا ألردنية.
إساليم وقضاايه املعارصة يف أأفريقيا،
 -6ابمبا ،يوسف؛ اإيليغا ،داود )2010( ،الترعلمي ال ي
اخلرطوم مركز دراسات الإسالم والعامل املعارص.
 -7بطاح ،أأمحد )2006( ،قضااي معارصة يف الإدارة رالرتبويرة ،عامن دار ي
الرشوق.
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 -8احلاريث ،عبد هللا )2008( ،بناء منوذج للمساءةل رالرتبويرة يف وزارة رالرتبية والترعلمي يف
السعوديرة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة مؤتة.
اململكة العرب رية ي
 -9حافظ  ،محمد ) 2006 ( ،ختطيط املؤسسات الترعلمي رية ،القاهرة عامل الكتب.
 -10احلسن ،يم محمد )2010( ،درجتا املساءةل والفاعليرة الإداريرة رالرتبويرة والعالقة بيهنام
لى مديري املدارس احلكوميرة الثرانويرة ومديراهتا يف حمافظات الضي فة الغرب يية من وهجة نظر
العاملني يف مديرايت رالرتبية والترعلمي ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة النرجاح
الوطن رية.
 -11حسني ،سالمة عبد العظمي )2004( ،ياجتاهات حديثة يف الإدارة املدرس رية الف رعاةل،
ا ألردن دار الفكر.
 -12حويل ،اإميان مصطفى )2012( ،واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة واجلودة الشر امةل
والعالقة بيهنام يف مدارس الغوث الر ول رية يف الضي فة الغرب رية من وهجة نظر املديرين .رساةل
ماجس تري غري منشورة .جامعة النرجاح الوطن رية.
تصور مقرتح لتطوير ممارسة املساءةل راذلك رية لى
 -13الاهوك ،هبة وهيبُّ )2014( ،
مديري مدارس واكةل الغوث الُّ وليرة مبحافظات غزة ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كييرة
رالرتبية ،اجلامعة الإسالميرة بغزة.
 -14الرين ،لبن نعمي )2000( ،ياجتاهات مديري املدارس الثرانويرة حنو املساءةل يف حمافظة
العامصة ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كيية يالرتبية ،اجلامعة ا ألردنية.
إساليم يف أأفريقيا ..مشالكته
 -15الويش ،محمد عبد هللا )2015( ،الترعلمي العر ييب ال ي
وأفاقه ،جمةل قراءات اإفريقية.102-73 ،)2( ،
 -16الزعيب ،ميسون )2003( ،درجة تطبيق املساءةل الإدارية يف مديرايت رالرتبية والترعلمي
ومعوقات تطبيقها ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة عامن العربية يلدلراسات
يف ا ألردن يِّ
العليا ،ا ألردن.
 -17سالمة ،هجاد حسن )2013( ،دور املساءةل يف حتسني أأداء املع ِّل يمني مبدارس واكةل
الغوث بغزة من وهجة نظر املديرين وس بل تطويره ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كي رية
رالرتبية ،جامعة ا ألزهر بغزة.
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 -18الطروانة ،خليف يوسف )2000( ،تقدير الاحتياجات التردريبيرة ملديري املدارس
احلكوميرة يف حمافظة الكرك ،مؤتة للبحوث و ي ِّالراسات.41- 11 ،)3(15 ،
 -19الطويل ،ها ي )2006( ،الإدارة ال رتعلمي رية مفاهمي  ..وأفاق .ط ،3عامن دار وائل.
 -20عبد الكرميَّ ،نيى )2006( ،املساءةل رالرتبويرة مكدخل لتقومي أأداء عضو هيئة التردريس
الس نوي الث رالث عرش ،العريب اخلامس ،القاهرة.
ابجلامعة ،ورقة مقدمة يف املؤمتر ي
القويم ي
 -21عايش ،أأمحد )2005( ،املساءةل رالرتبويرة ،جمةل ِّ ي
املعُّل.14- 6 ،)7(16 ،
الس تار ،رضا )2009( ،متطلربات تعزيز املساءةل يف اإطار ل مركزية برامج تعلمي
 -22عبد ي
السابع لإدارة تعلمي الكبار يف الوطن العر ييب ،القاهرة.
الس ي
الكبار ،وقائع املؤمتر ر
نوي ي
ص.866-860
ومعوقاته ودوره يف أأداء املع ِّل يمني
 -23العتييب ،محمد عبد احملسن )2007( ،املناخ
املدريس يِّ
ي
مبراحل الترعلمي العا يم دراسة ميدان رية عىل عينة من املع ِّل يمني العاملني ابملدارس احلكوميرة
مبدينة يالرايض ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كي رية ي ِّالراسات العليا .جامعة تايف العربية
للعلوم ا ألمن رية.
 -24عيسان ،صاحلة واخلرويص ،ش يخة ( .)2014متطلربات تطبيق املساءةل الإداريرة عىل
املدارس احلكوميرة يف سلطنة عامن من وهجة نظر مديرهيا .جمةل العلوم رالرتبويرة والنرفس رية.
البحرين.79 -45 ،)2(17 ،
نوي
 -25فهد ،عبد الهادي محمد )2014( ،العالقة بني مس توى ممارسة مديري املدارس الثرا ر
ل ألدوار الإداريرة والقياديرة ومس توى العالقات الإنسان رية من وهجة نظر املع ِّل يمني يف دوةل
الكويت ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ .كييرة العلوم رالرتبويرة ،جامعة ر
الرشق ا ألوسط.
 -26القضاة ،أأمحد عواد )2005( ،أأمناط القيادة رالرتبويرة لى مديري ومديرات املدارس
احلكوميرة يف حمافظة جرش وعالقهتا ابملساء يةل ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كييرة الرتبية،
اجلامعة الهامش رية.
 -27كسربي ،عبري عبد )2003( ،ياجتاهات مديري ومديرات املدارس الثرانويرة حنو املساءةل
يف الإدارة رالرتبويرة يف حمافظات شامل الضي فة الغربية ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ .كي رية
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