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رة بوي  درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

يُفوار دورها و  يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليمني يف مدارس ُكوْت دِّ

 سييس أأحاندود. 

لطان زين العابدين يف  بوية جبامعة السي  مالزيايالإدارة والأصول الرتي

                                              

ّي: امل -  ل

يِّمني،  سعت رة لى املعل بوي راسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر ِّ الي

قات اليت تواجه  ِّ رة، واس تعراض أأهيِّ املعوي بوي ف عىل أأهيِّ متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر والترعرُّ

يِّمني، ودورها يف حتسني رة لى املعل بوي  أأدامه  املهني يف مدارس املديرين عند ترس يخ املساءةل الرتر

راسُة املهنج الوصفير املسحير من خالل  ِّ يُفوار من وهجة نظره، واس تخدمت الي ُكوْت دِّ

نت ) ( عبارة، موزعة عىل أأربعة حماور  درجة الزتام املديرين برتس يخ 51الاستبانة اليت تضمر

يِّمني، وأأهيِّ متطلربات ترس يخ  رة لى املعل بوي قات اليت تواجه املساءةل الرتر ِّ رة، واملعوي بوي املساءةل الرتر

رة يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف  بوي املديرين يف ترس يخ املساءةل، ودور املساءةل الرتر

راسة عىل ) يُفوار، ومتي تطبيق الي راسة أأنر درجة 211مدارس ُكوْت دِّ ِّ ًما، وأأبرزت نتاجئ الي يِّ ( معل

يُفوار تراوحت بني الزتام املديرين برتس ي رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي خ املساءةل الرتر

رة بني )عالية جًدا(  بوي )عالية( و)ضعيفة(، وجاءت عبارات متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر

رة  بوي قات اليت تواجه املديرين عند ترس يخ املساءةل الرتر ِّ و)متوسطة(، كام احنرصت عبارات املعوي

رة يف حتسني الأداء  فامي بوي بني )عالية جًدا( و)ضعيفة(، بيامن تراوحت عبارات دور املساءةل الرتر

راسة بتَبنِّ مديري املدارس مبدأأ  ِّ يِّمني بني )عالية جًدا( و)متوسطة(، وأأوصت الي املهنيِّ للمعل

جرائيرة تُ  ة اإ يِّمني، وذكل من خالل تنفيذ خطر رة لى املعل بوي رّسيِّ س ياسَة احملاس بة املساءةل الرتر

اهة يف املدرسة.  والَّنر

يُفوار. فتاحية امل لكامت ال - رة، املعليِّمون، املدارس، ُكوْت دِّ بوي  املديرون، املساءةل الرتر
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-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 -

نسانيرة،  رة دعامة رئيسة لفلسفة أأي جممتع وقميه من اجملمتعات الإ بوي تُشّكيِّ املنظومة الرتر

يِّمة واملؤهرةل لفع جعةل الترمنية، واملسامهة الفعراةل يف ريقي  عداد الأجيال املتعل وبوصفها املسؤوةل عن اإ

نر جناح هذه املنظومة أأو فشلها يعن جناح القطاعات الأخرى أأو فشلها، اجملمتع وتق
ِ
مه؛ ذلا فا دي

قابة  ة، وأأن ختضع لنظام الرر ا ل بدر أأن حتظى بنوعٍ من الاهامتم واملتابعة املس مترر َّنر عىل ضوء ذكل فاإ

رات  ات والترطوُّ ماكنيهتا عىل مواكبة الترغريُّ اليت تطرأأ يف جمالت للوقوف عىل سري العمل، ومدى اإ

دة )أأبو محدة،  رة يف العديد من 2008حياتيرة متعديِّ بوي (، وهذا ما دعت الكثري من املنظومات الرتر

ة لأداء العاملني من معليِّمني وموظفني،  كزي عىل معايري الترقومي واملتابعة املس مترر ىل الرتر ول اإ الُّ

بات أأي تعديٍل، أأو حتديٍث فهيا من أأجل رصد مواطن والارتقاء بقمي املساءةل؛ لتتواءم مع متطلر 

جراء املساءةل يف وقت مناسٍب من أأجل الترحسني )احلاريث،  ة، حَّتر يمتر اإ عف والقور الضر

2008.) 

ة، والعمليرة الترعلمييرة  رة عامر بوي ة يف العمليرة الرتر نر املساءةل تعدُّ أأحد املوضوعات املهمر اإ

راسة والترمحي:، وأأداء العاملني والترعلُّمير  ِّ ة، فاملنظومة الترعلمييرة جيب أأن ختضع ابس مترار الي ة خاصر

، ومنطٍ من املساءةل؛ لتصحيح مسار العمليرة  ٍ ىل تقومي مس متري يف املؤسسات الترعلمييرة حباجة اإ

لبة، ولكي ما هل عال مة للطر قة ابلعمليرة الترعلمييرة والترعلُّميرة الترعلمييرة، وحتسني نوعيرة اخلدمات املقدر

 (.2005)القضاة، 

رة، ومفتاح معليرة الإصالح والترطوير، واحللقة  دارة املدرس يرة يه الأداة احليوي ومبا أأنر الإ

 ِّ رة والترعلمييرة، مفن امله ي بوي أأن تربز  الأهي يف البنية الهيلكيرة للمدرسة لامتسها املبارش ابلعمليرة الرتر

رة والترعلمييرة يف خمتلف جمالهتا وأأبعادها، ختطيًطا وبرجمة  بوي نتاجيرة هذه العمليرة الرتر أأمهيِّيرهتا يف اإ

 (.2003توجهيًا وتقوميًا )كسربي، وتنظميًا، اإرشافًا و 

ا حت  َّنر رة يف اجملمتع، فاإ هيا املدرسة مكؤسسة تربوي مهيِّيرة الكربى اليت تؤديِّ ىل من ونظًرا للأ تاج اإ

ه العاملني فهيا، ويرشف علهي ، وينسق هجوده، ويعمل عىل حتسني  يديرها، ويتابع أأعاملها، ويوجيِّ

أأنر (، ومن املعلوم 2000أأدامه  من أأجل حتقيق الأهداف املرسومة لهذه املؤسسة )الطراونة، 

بوييِّ يف أ ن واحد، وهو القائد املوجيِّ  أأس الإداريي والرتر ط املدير هو الرر ر، وهو اخملطيِّ ه واملقرِّ

ق واملرشف يف مدرس ته، وتزداد أأمهيِّيته، ويربز دوره بني منسويب املدرسة، ملا هل من  واملنسيِّ

 (. 2003خصائ: نفس يرة واجامتعيرة وعلميرة )كسربي، 
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ة حماور الترّطيط واملتابعة والتروجيه والترقومي املس مت ، كام تُمثيِّل همام مدير املدرسة يف عدر ري

يِّمني؛ ليكون ذكل حمور الانطالق  عف يف أأداء املعل ة والضر عي اجلادي لكتشاف جوانب الُقور والسر

عف، فأأداء املعليِّمني  ة، ووضع الإجراءات الفاعةل ملعاجلة جوانب القصور والضر لتعزيز جوانب القور

لبة، والانضباط الوظي ف، وتقومي الطر دارة الصر روس، واإ ، وكذكل تأأنيهب  لعدم من ختطيطٍ لدلُّ فيي

ه مبواعيد احملارضات، وحماسبهت  عىل تقصريه يف أأدامه  املهني من أأهيِّ حماور أأساس يرة  تقيُّدِّ

مة للترعُّلُّ )حسني، للترطوير واملتابعة؛ لتصبح املدرسة م   (.2004نظر

ا لي  طيط لأي معٍل يس تلزم بطبيعته املتابعة أأو املساءةل، لأَّنر نر التّر ست غاية يف حديِّ اإ

ىل غاايت معلومة معيرنة، الأمر اذلي  ري يف طريق يصل به اإ رام وس يةل يُضمن هبا السي ن ذاهتا، واإ

ا يه اليت تكشف عن مدى حتقيق الأهداف، ومدى  رة، لأَّنر جيعل املساءةل معليرة زمنيرة ورضوري

حة، وموا ِّ ة والصي ة الترنفيذ، وتبنيي كذكل مواضع القور عف والقصور حصة خطر )حافظ، طن الضر

كام أأنر املساءةل تعمل عىل الترخلي: من أأبعاد احملسوبيرة، وتدفعها حنو الاس تقامة يف  (.2006

ة، وهذا ينعكس  ة عىل املصلحة اخلاصر العمل، وتاكفؤ الفرص بني العاملني، وتقدمي املصلحة العامر

، وولئه للنيِّ  ىل حديٍ كبرٍي عىل الانامتء الوظيفيي قابة ظام اذلي يعمل فيه نظًرا لإحساسه بعداةل، وراإ

 (.2005ذاتيرة )أ ل احلارث، 

ا عىل حرص  ا هممًّ ً بوييِّ يعدُّ مؤرشيِّ وجيدر ابلإشارة أأنر الاهامتم ابملساءةل يف اجملال الرتر

ر الاهامتم مبفهوم املساء بويني ورغبهت  يف الارتقاء مبس توى أأدامه ، والواقع أأنر تطوُّ ةل يعترب الرتر

، ل  ٍ يِّمني، وذكل حبمك أأنر أأي اإصالح حقيقيي ، وحتسني أأداء املعل بويي مرادفًا لالهامتم ابلإصالح الرتر

هل نسبيًّا  ذا اكن من السر جيااًب، واإ ل مسؤوليرة أأعامهل سلًبا أأو اإ بدر أأن ينطوي عىل تقبُّل الفرد لتحمُّ

ناعة والتيِّجار  ِّ ة حيث املدخالت واحضة، واخملرجات كذكل يف تطبيق هذا املفهوم يف ميادين الصي

، لصعوبة حتديد العوامل  بويي ره أأكرث صعوبة يف تطبيقه يف امليدان الرتر لر أأن كثري من الأحيان؛ اإ

بويني بعداةل عن هذه اخملرجات  رة، وابلترايل مساءةل الرتر بوي اليت تتداخل يف صياغة اخملرجات الرتر

 (.2010)احلسن، 

تات مف رة واملمتثيِّةل يف مدخالهتا ومعليراهتا وخمرجاهتا، تفرتض أأن ختضع كويِّ بوي املنظومة الرتر

ذ لبُدر أأن حتقيِّق املنظومة أأهدافها بكفاءة وفاعليرة، وهناك قاعداتن  ة من املساءةل؛ اإ لعمليرة مس مترر

عد الكفاية املعنيرة جبودة أأساسيتان يعمتد علهيام جناح املنظومة أأو فشلها، فالقاعدة الأوىل تتعلرق ببُ 

ا القاعدة الثرانية، فتتعلرق ابلفاعليرة واملعنيرة بكيفية مدخالت املنظومة،  املدخالت يف املنظومة، وأأمر
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اية والفاعليرة )الطويل، وأأداء معليراهتا، ونوع خمرجاهتا من أأجل حتقيق التروازن بني بُعدي الكف

2006.) 

ات املساءةل ا ات والعوامل ذات ومن ممزييِّ موليرة  حبيث تس هتدف مجيع املتغرييِّ بوية، الشُّ لرتر

رة  فال تتوقرف املساءةل نتيجة صعوابت أأو  رة بعنارصها اخملتلفة، والاس متراري بوي ةل ابلعمليرة الرتر ِّ الصي

ىل  اليرة أأداة املساءةل  اليت تستند اإ قات، أأو ضغوطات داخليرة أأو خارجيرة، وفعر ِّ دق ُمعوي ِّ الصي

واملوضوعيرة، وسهوةل الاس تخدام، وحرية املشاركة  وتعن مشاركة لكيِّ من هل عالقة ابلعمليرة 

الب، ووضوح املعايري  أأي تبىن املساءةل عىل معايري  رة يف املساءةل، مبا يف ذكل املعُّليِّ والطر بوي الرتر

 (.2005يش، واحضة تترس  ابلواقعيرة، وكذكل تاكمل املساءةل ووحدهتا )عا

يِّقة  رة يف املدرسة يعدُّ مدخاًل لتحقيق الث بوي نر حتسني املعايري اليت يقوم نظام املساءةل الرتر اإ

داريي واملعليمني، ويسه  يف زايدة جودة أأدامه  املهني بكفاءة وفاعليرة،  املتبادةل بني اجلهاز الإ

ا معلير  رة عىل أأَّنر بوي ىل املساءةل الرتر ن التروضيح والترربير لطبيعة الأداء، فعندما ينظر اإ ة تتضمر

نر هذه العمليرة تمتحور يف ثناايه وجود  ل، مساَءل(، فاإ والكيفية اليت متي هبا بني طرفني )مساءِّ

رف  الاس تعداد للقبول ابلترربير اذلي جيب أأن تترس  ابلوضوح واملوضوعيرة؛ ليكون مقنًعا للطر

 يعمل عىل حتسني أأداء املدرسة، وحتقيق الأهداف املرسومة لها. (؛ ممرا2003ال خر )الزعيب، 

( اإىل مجموعة من املعايري واملتطلربات، أأمهيها  نرش 2009وعبد الس تار )(، 2008املهدي )ويشري 

ثقافة املساءةل بني العاملني يف املدرسة، مبا يضمن حتقيق القناعة لى اكفرة عنارص املنظومة 

رة وعنارصها وأأمهيِّيرهتا يف تطوير العمليرة الترعلمييرة، الترعلمييرة، متضم  بوي نًّا الوعي مبفهوم املساءةل الرتر

ىل هتيئهت  نفس يًّا لفهمها وتقبليها مبا يضمن الزتاهم ، ويُقليِّل من مقاومهت ، ويمُني لهي   ابلإضافة اإ

 الإحساس ابملسؤوليرة والالزتام بضوابط املؤسسة.

ة تع رة، ومهنا تعريف الرين )ووردت عدر بوي ا 5ص،2000ريفات ملفهوم املساءةل الرتر  ( بأأَّنر

الحيات لطات واملسؤوليرات  "وس يةل تمتُّ عربها متابعة العاملني، وكيفية اس تخداهم  للصر والسُّ

رة ومعليراهتا وخمرجاهتا بوي لهي ؛ لضامن تفعيل اكفرة مدخالت املنظومة الرتر ة اإ ويذكر  "،املوَّكر

رة يه  (135ص،2006أأخوارش يدة ) بوي الإجراءات اليت يترخذها مدير املدرسة " أأنر املساءةل الرتر

يِّمني  دها مقياس درجة وعي املعل يِّمني عىل الترقصري يف أأداء واجباهت ، واليت حيديِّ حملاس بة املعل

راسة ِّ ىل املساءةل 73، ص2006)"، ويشري بطاح واملعليِّامت مبفهوم املساءةل املس تخدمة يف الي ( اإ

ا  " رة بأأَّنر بوي اليرته الرتر ٍ من حيث فعر رة، يمتُّ من خاللها تقيمي برتامج تعلمييي بوي وصف تاجت العمليرة الرتر
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ِّ وجناحه، الب، ويعدُّ الرتبويون مسؤولني عن فشل الربتامج الترعلمييي  وكفاءته يف حتقيق تعُّلُّ الطر

ها حافظ ) ا  (2006ويوحضيِّ يطرة عىل املامرسات الترعلمييرة  بأأَّنر العمليرة اليت ميكن بواسطهتا الس ر

حيح اذلي يقود اإىل حتقيق الأهداف املرجوة ويه وس يةل  وأأنشطهتا وتوجهيها يف املسار الصر

يف أ ن واحد، فهيي وس يةل ملعرفة فاعليرة العمليرات الترعلمييرة من هجة، ويه  واسرتاتيجية

اذ قرارات تربوية صائبة، بيامن يرى عبد  اسرتاتيجية بوييِّ للترمكن من اختي تساعد يف الترغيري الرتر

جيابيرة ديناميكية تسعى لتفعيل قدرة املدريِّس من أأجل حتقيق 2006الكرمي ) ا تعن  معليرة اإ ( أأَّنر

رة ملس توى أأدائه بغرض جتويده  ، من خالل املراجعة النرقدي ودفعه للأمام، مع الاهامتم الأداء املمزييِّ

راس يرة، وََيل:  ِّ لبيات وتالفهيا؛ للحفاظ عىل مس توى الأداء العامي داخل القاعة الي بعالج السر

ا  عبارة عن نظام يمتُّ من 2008احلاريث ) ىل أأَّنر يِّمني ومتابعهت  يف العمل،  خالهل( اإ تقيمي أأداء املعل

بويي وحتسيهن  ة لتعز هبدف حتسني بيئة العمل الرتر يزها، ومواطن ، والكشف عن مواطن الُقور

عف ملعاجلهتا.  الضر

رة وفاعليرهتا يف  بوي راسات اليت أأكردت نتاجئها عىل أأمهيِّيرة املساءةل الرتر ِّ وأأجريت العديد من الي

يِّمني، وابلترايل حتقيق أأهداف املدرسة، ومهنا  دراسة دراسة نيومان ورجييدن  جودة أأداء املعل

(Newman & Rigdon, 2000 رة بوي ف عىل واقع تطبيق املساءةل الرتر ىل الترعرُّ ( اليت سعت اإ

راسة النرتاجئ، من أأمهيِّها  أأنر  ِّ يف املدارس، وعالقة تطبيقها بأأداء العاملني يف املدرسة، وأأبرزت الي

رة يف تكل املدارس متدن، وكذكل أأنر تطبيق املساءةل بوي رة يعمل واقع تطبيق املساءةل الرتر بوي  الرتر

داريني، كام أأكردت النرتاجئ  عىل حتسني الكفاءة الترنظمييرة يف املدرسة، وأأداء العاملني من معليِّمني واإ

رة وموجبة بني تطبيق معايري املساءةل رة والأداء  أأيًضا عىل وجود عالقة ارتباطية قوي بوي الرتر

.املدر  يسي

معرفة درجة وعي املعليِّمني واملعليِّامت يف ( اإىل 2004وهدفت دراسة أأخوارش يدة )

ة يف الأردن مبفهوم املساءةل وعالقته بفاعليرة املدرسة، وأأظهرت نتاجئ  رة العامر املدارس الثرانوي

يِّمني واملعليِّامت مبفهوم املساءةل متوسطة، وأأنر درجة فاعليرة املدرسة  راسة أأنر درجة وعي املعل ِّ الي

، كام بيرنت وجود عالقة ارتباطية قوية بني درجة وعي املعليِّمني من وهجة نظره متوسطة

 ملساءةل ودرجة فاعليرة املدرسة.واملعليِّامت مبفهوم ا

ف عىل نظام املساءةل Billget, 2007وقام بيلجيت ) ىل الترعرُّ ( بدراسة قَصَدت اإ

را ِّ رة، وأأظهرت الي بوي سة النرتاجئ، من أأمهيِّها  أأنر نظام وعالقته ابحلوافز والأنظمة والترعيلامت الرتر
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ارسة أأنر وجود  ِّ رة، كام أأكردت الي بوي املساءةل غري متوافق مع نظام احلوافز والعقوابت والترعلاميت الرتر

اكدمييي عالية لى 
ي اإىل حتسني أأداء املعليِّمني، ووجود درجة حتصيل أأ رة تؤديِّ بوي نظام املساءةل الرتر

 ِّ لبة، وأأشارت الي رة مبا يتوافق مع االطر بوي لأنظمة راسة اإىل رضورة تطوير نظام املساءةل الرتر

 يف املدرسة.والترعلاميت 

رة مبحافظة 2010وأأجرى أأبو حشيش ) ( دراسة عن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانوي

راسة أأنر درجة ممارسة مديري املدارس  ِّ رة غزة للمساءةل جتاه املعليِّمني، واس تنتجت الي الثرانوي

 ، يِّمني اكنت كبرية يف بعدهيا الإداريي والفني مبحافظة غزة للمساءةل جتاه معليمهي  من وهجة نظر املعل

يِّمني لالجامتعات واجملالس  ، يه  تقدير املدير الزتام املعل واكنت أأعىل فقرات يف اجلانب الإداريي

يِّمني لعدم انتظا مها يف املدرسة، ومراقبة املعل دة، اليت ينظي هم  يف احلضور للعمل يف املواعيد احملدر

وحماسبهت  عىل تفيش روح عدم املبالة، واكنت أأعىل فقرات يف اجلانب الفني كام ييل  تأأنيب 

هامهل   يِّمني عىل اإ ال، وحماس بة املعل ف وتنظميه بشّك فعر دارة الصر املدير املعليِّمني عىل تقصريه يف اإ

عداد الاختبارات والتردري  ة يف اإ عة، وكذكل حماسبهت  عىل ضعفه  يف وضع اخلطر ِّ بات املتنوي

ِّسوَّنا.الس ر  رة للمواد اليت يدري  نوي

رة والعالقة 2010واكنت دراسة احلسن ) بوي ( عن درجَّت املساءةل والفاعليرة الإدارية الرتر

رة ومديراهتا يف حمافظات الغربير  راسة أأنر بيهنام لى مديري املدارس احلكوميرة الثرانوي ِّ ة، وأأكردت الي

ة  ا عىل حرص املعليِّمني يف حتقيق أأهداف املادر ا هممًّ ً بويي يعدُّ مؤرشيِّ الاهامتم ابملساءةل يف اجملال الرتر

ة املناس بة، ورغبهت  يف الارتقاء مبس توى أأدامه ، كام أأنر الاعتناء ابملساءةل يعدُّ  العلميرة يف املدر

بوييِّ  ، ل بدر أأن ينطوي عىل تقبُّل الفرد مرادفًا لالإصالح الرتر ٍ ، وذكل حبمك أأنر أأي اإصالح حقيقيي

ل مسؤ  جيااًب.لتحمُّ  وليرة أأعامهل سلًبا أأو اإ

ىل الترحقُّق من درجة املساءةل Akporehe, 2011وهدفت دراسة أأكبوري ) ( اإ

رة يف مقاطعة أأثيوب يف نيجرياي، وخلصت دارة املدارس الثرانوي يِّمني يف اإ ىل أأنر  للمعل راسة اإ ِّ نتاجئ الي

ياسة الترعلمييرة  لر من خالل اجلهود اليت تبذلها الس يِّ ز اإ ِّ املساءةل يف النرظام املدريسي ل ميكن أأن تعزي

عىل املس توايت اللكيرة واجلزئيرة فامي يتعلرق بتنفيذ س ياسات تعلمييرة فعراةل وخاضعة لنظام املساءةل 

رة، وأأنر املس بوي هت  اءةل من أأهي العوامل الفعراةل اليت تسه  يف حتسني أأداء املعليِّ الرتر مني، ورفع معنواير

 يف العمل.
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ليسون ) عادة الترفكري يف Ellison, 2012ومتحورت دراسة اإ كيرة واإ ( حول املساءةل اذلر

ىل النرتاجئ،  راسة اإ ِّ ة لإصالح الترعلمي، وتوصلت الي ياسة العامر من أأمهيِّها  أأنر املساءةل مفهوهما يف الس يِّ

مع الالزم للمعليِّمني والإداريني يف بناء هماراهت   ر الر ز القدرات املؤسس يرة للمدارس، وتُوفيِّ ِّ كيرة تعزي اذلر

نشاء بيئ نتايجي لطالهبا.املهنيرة، واإ  ة الترعُّلُّ الإ

ف عىل واقع تطبيق املساءةل الرتر 2012وقصَدت دراسة حويل ) ىل الترعرُّ رة واجلودة ( اإ بوي

راسة عن  ِّ فة الغربيرة، وأأسفرت نتاجئ الي وليرة يف الضي امةل والعالقة بيهنام يف مدارس الغوث الر الشر

امةل يف مدارس واكةل الغوث، وأأنر  كيرة واجلودة الشر رة اذلر بوي جيايبيٍ بني املساءةل الرتر وجود ارتباط اإ

رة غري الفعراةل ِّضا الوظيفيي لى املعليِّمني، وهو املساءةل الترقليدي ىل غياب الثيِّقة، وتد ي الري  تدعو اإ

كيرة.  نظام مغاير للمساءةل اذلر

يِّمني مبدارس واكةل 2013واكنت دراسة سالمة ) ( عن دور املساءةل يف حتسني أأداء املعل

ر  بوي ة تساعد املعليِّمني الغوث بغزة من وهجة نظر املديرين وس بل تطويره، وأأكردت أأنر املساءةل الرتر

رس والترنظمي، والإجراءات الترعلمييرة  طيط اجليرد لدلر يف تطوير أأدامه  من خالل متكيهن  يف التّر

؛ ومتابعة لكيِّ جديٍد يف  فيرة، والانضباط الوظيفيي فيرة وغري الصر والترعلُّميرة، والترقومي، والأنشطة الصر

ىل حتقيق أأهداف املهنج جمال الترعلمي، والترعرف عىل  ي اإ واجباهت  وحقوقه ؛ الأمر اذلي يؤديِّ

، رايسي ِّ ِّ للمتعليِّمني. الي  وحتقيق النُّموي

ىل ترس يخ  دارات املدارس اإ ابقة تظهر حاجة اإ راسات السر ِّ من خالل اس تعراض الي

رة، ملا لها من دور فعرال يف حتسني الأ  بوي رة يف املنظومة الرتر بوي داء املهني للمعليِّمني، املساءةل الرتر

راسة  ِّ ابقة يف حتديد مشلكة الي راسات السر ِّ وابلترايل ضامن جودة الترعلمي املطلوبة، وقد أأفادت الي

هتا، وتكو  اهتا.احلالية، وأأمهييِّ  ين أأدبياهتا وحتديد متغرييِّ

زت نتاجئها عىل أأمهييرة ترس يخ  ابقة اليت عزر راسات السر املساءةل وتأأسيًسا عىل نتاجئ الي

راسة العلميرة لرجة الزتام املديرين  ِّ نر الي ، فاإ يِّمني، ودورها يف تطوير أأدامه  املهني رة لى املعل بوي الرتر

قاهتا ومتطلرباهتا، وفاعليرهتا يف تطوير مس توى  ِّ ف عىل ُمعوي رة، والترعرُّ بوي يف ترس يخ هذه املساءةل الرتر

د النروعيي يف أأداء املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ  راسة، لتحقيق الترعلمي اجلييِّ يُفوار، أأمر يس تحق الي

.  ظليِّ الترطور التيِّقن واملعريفيِّ
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راسة -    مشلكة الي

ايت الترعلمي وتفامق مشالكته وقضاايه، غدا أأمًرا يتطلرب من القامئني عىل  نر تعاظ  حتديِّ اإ

ية املراجعة واملتابعة، والترأأكيد عىل املساءةل املنظومات الترعلمييرة ومؤسساهتا رضورة الأخذ مبهنج 

رة؛ حيث تؤكيِّد أأخوارش يدة ) بوي ة، 2006الرتر رة تُمثيِّل أأدوات رقابية هامر بوي ( أأنر املساءةل الرتر

وتعمل عىل رفع مس توى الأداء املهني للمعليِّمني، وابلترايل رفع كفاءة هذه املنظومات، وحتافظ 

ه احلايل جلودة املنظومات الترعلمييرة عىل معايري عىل اجلودة النروعير  ة خملرجاهتا، حيث يركز التروجُّ

رة أأبرز الإسرتاتيجيرات للمحافظة عىل  بوي داء، وتعدُّ املساءةل الرتر ة للأ الترقومي واملراجعة املس مترر

 جودة العمليرة الترعلمييرة.

بو  نر الاهامتم برتس يخ املساءةل الرتر دة لضبط ذلا فاإ رة لى املعليِّمني، ووضع معايري حمدر ي

أأدامه  املهني ومراجعته يف ضومها، يعدُّ أأمًرا رضورايًّ يف املؤسسات الترعلمييرة، ذكل أأنر نظام 

يِّمني هبذه املؤسسات، ويفرض علهي  الترقيُّد بأأنظمة املؤسسة  املساءةل يضمن ضبط سلوك املعل

ىل حت   قيق أأهداف املؤسسة.ولواحئها؛ ممرا هيدف اإ

رة، ورضورة ترس يّها لى املعليِّمني يف  بوي ونتيجة ليقنٍي بأأمهيِّيرة تطبيق نظام املساءةل الرتر

ىل غياب دور املديرين يف ترس يخ  راسات تشري اإ ِّ لر أأنر العديد من الي املؤسسات الترعلمييرة؛ اإ

ي رة املساءةل واحملاسبية لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ وح املعنوي ىل تد ي الرُّ ُفوار، ممرا أأدرى اإ

رة، ونتج عن ذكل ضعف املس توى  ي لهي  يف تكل املدارس، وعدم اتيصاف معظمه  ابجلديِّ

راسات دراسة كو ي ) ِّ لبة، ومن هذه الي ( اليت أأسفرت عن وجود قصور 2007الترحصييليِّ للطر

نظمة املدرس يرة وقوانيهنا، وغريها من القضااي اليت يف أأداء بعض املعليِّمني، وعدم تقييِّد معظمه  ابلأ 

يلغيا ) يِّمني، كام أأكردت دراسة ابمبا واإ رة لى املعل بوي ( 2010تس تدعي رضورة تعزيز املساءةل الرتر

ضعف تطبيق معايري املساءةل يف املنظومة الترعلمييرة ابملدارس، واليت ميكن أأن تسه  يف تطوير 

دارة شؤون 2015، وأأبرزت دراسة الويش )مس توى أأداء املعليِّمني ( غياب النرظام يف اإ

عف، فضال عن تعزيز  ة والضر املدارس ملتابعة سري العمليرة الترعلمييرة، والوقوف عىل مواطن القور

يِّمني.قمي املساء  ةل واحملاسبيرة لى املعل

راسات اليت أأجريت عىل مس تو  ِّ ياق، ونظًرا لندرة الي يُفوار ووفق هذا الس يِّ ى ُكوْت دِّ

دت  راسة اليت حتدر ِّ يِّمني، فاكن من الأمهيِّيرة القيام هبذه الي رة لى املعل بوي حول ترس يخ املساءةل الرتر

رة لى  بوي ئيس ال يت  ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر ؤال الرر مشلكهتا يف السُّ
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يِّمني ها يف حتسني أأدامه  املهنيِّ رو املعليِّمني ود يُفوار من وهجة نظر املعل يف مدارس ُكوْت دِّ

 أأنفسه ؟

راسة -   أأس ئةل الي

جابة عن الأس ئةل الفرعية ال تية  راسة لالإ ِّ  سعت الي

يُفوار من  .1 رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

 وهجة نظره؟

يُفوار من وهجة ما أأهُّ متطلربات ترس يخ املسا .2 رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي ءةل الرتر

 نظره؟

رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت  .3 بوي قات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل الرتر ِّ ما املعوي

يُفوار من وهجة نظره؟  دِّ

رة يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف .4 بوي يُفوار من وهجة ما دور املساءةل الرتر  مدارس ُكوْت دِّ

 نظره؟

راسة -   أأهداف الي

راسة حتقيق الأهداف ال تية   ِّ  حاولت الي

يُفوار  .1 رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

 من وهجة نظره.

بو  .2 ف عىل أأهيِّ متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر يُفوار الترعرُّ رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ ي

 من وهجة نظره.

رة لى املعليِّمني يف  .3 بوي قات اليت تواجه املديرين عند ترس يخ املساءةل الرتر ِّ اس تعراض املعوي

يُفوار من وهجة نظره.  مدارس ُكوْت دِّ

رة يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف  .4 بوي يُفوار من تقّصيِّ دور املساءةل الرتر مدارس ُكوْت دِّ

 وهجة نظره.
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راسة - ِّ    أأمهييرة الي

راسة يف الأمور ال تية  ِّ  تمكن أأمهيِّيرة الي

يِّس بة  .1 يِّمني( ابلن بوية لى املعل مناقش هتا ملوضوعٍ يف غاية الأمهيِّيرة )ترس يخ املساءةل الرتر

رة احلديثة اليت تنادي برضورة الاهامتم ابلأداء  بوي اهات الرتر املهني للمعليِّمني، والتروسع لالجتي

 يف متابعهت  ومراقبهت  يف معله  بقصد اجلودة النروعية يف العمليرة الترعلمييرة والترعلُّميرة.

يُفوار، وزايدة وعهي   .2 رة واحملاسبيرة بني املديرين يف مدارس ُكوْت دِّ بوي نرش ثقافة املساءةل الرتر

رة  بوي قاهتا.مبتطلربات املساءةل الرتر ِّ  ومعوي

ىل  .3 ي اإ رة لهي ، لكوَّنا وس يةل تؤديِّ بوي يِّمني بأأمهيِّيرة املساءةل الرتر راسة يف تعريف املعل ِّ قد تسه  الي

 حتسني أأدامه  املهني داخل أأسوار املدرسة.

اذ قرارات سلمية،  .4 راسة أأساًسا ميكن الاعامتد عليه لختي ِّ من املتوقع أأني متثيِّل نتاجئ الي

رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت  واسرتاتيجيات بوي فاعةل تعمل عىل ترس يخ قمي املساءةل الرتر

يُفوار.  دِّ

راسة - ِّ   حدود الي

راسة عىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل  احلدود املوضوعيرة  -أأ  ِّ اقترصت الي

يِّمني ودورها يف حتسني أأدامه  املهنيِّ من وهجة ن رة لى املعل بوي يِّمني أأنفسه .الرتر  ظر املعل

رة  -ب يِّمي املراحل الترعلمييرة الثرالث )الابتدائيرة  احلدود البرشي رة يف معل متثرلت احلدود البرشي

يُفوار.  رة( ابملدارس الإسالميرة والنيموذجيرة يف ُكوْت دِّ  واملتوسطة والثرانوي

مانيرة  -جـ راسة مجيع امل احلدود املاكنيرة والزي دارس الإسالميرة والنرموذجيرة يف ُكوْت تناولت الي

رايسيِّ   ِّ راسة يف تكل املدارس يف الفصل الثرا ي للعام الي ِّ يُفوار، ومتر تطبيق أأداة الي  -2015دِّ

2016  . 

راسة الإجرائيرة -   مصطلحات الي

يُفوار، وَدوُره القياُم بتط املدير  - حدى مدارس ُكوْت دِّ دارة اإ ل عن اإ وير هو املسؤول الأور

ة، والترقليل  يِّمني، ومتابعهت ، وحماسبهت ، وتوجهيه ، وتقوميه  لتعزيز مواطن القور مس توى أأداء املعل

. عف يف أأدامه  املهني  من مواطن الضر

شعاره  يه املساءةل  - يه من أأعامل، واإ ئيس مبحاس بة املرؤوس ومتابعته عىل ما يؤديِّ قيام الرر

، من خالل  ىل معايري واحضة، ومنسجمة مع مبس توى هذا أأدائه املهني معليرة تقيمي تستند اإ
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ليه Madaus, 2000أأهداف ومرام مترفق علهيا ) ل الفرد مسؤوليرة ما يس ند اإ (، كام تعن حتمُّ

وط واملواصفات اليت  من أأعامل، وما يتبعها من همام تتطلرهبا تكل املسؤوليرة، وذكل طبقًا للرشُّ

ىل اطمئنان من يتعامل معه  بأأنر الأمور يكون قد س بق املوافقة علهيا، حب  ي ذكل اإ يث يؤديِّ

احل العامي وفق الأهداف املرسومة، وأأني الترعامل مع املشالكت يمتي بعداةل ومساواة  جتري للصر

 (.2010)هالل، 

رة  - بوي ا  وس يةل يمتي عربها متابعة العاملني يف 2005يشري أ ل احلارث ) املساءةل الرتر ىل أأَّنر ( اإ

لهي ، لضامن تفعيل اكفرة اجمل الحيات واملسؤوليرات املوَّكة اإ ، وكيفية اس تخداهم  الصر بويي ال الرتر

رة ومعليراهتا وخمرجاهتا.مدخالت املنظومة الرتر   بوي

ا  قيام املدير املدرسة مبراقبة أأداء املعليِّمني ومتابعته يف  جرائيًّا بأأَّنر ِّفها الباحث اإ يعري

يُفواريَة، لب مهن   املدرسة الإ ؤال عن أأفعاهل  وسلوكيراهت  يف العمليرة الترعلمييرة والترعلُّميرة، والطر والسُّ

، حَّت يمتي الترأأكُّد من أأنر معله  يترفق مع املعايري  بتقدمي تقارير دورية عن نتاجئ أأدامه  املهني

لمية، مبا حيقيِّق الأهداف املرجوة يف مدار  يُفوار. املهنيرة، وقواعدها السر  س ُكوْت دِّ

يِّمني  - هو مجيع املامرسات الترعلمييرة اليت يقوم هبا املعلمون أأثناء العمليرة الترعلمييرة  الأداء املهن للمعل

يِّمني، وتوفريه  يُفوار، سواء اكن ذكل من حيث تفاعهل مع املتعل والترعلُّميرة يف مدارس ُكوْت دِّ

في املناسب هل ، وقدرته عىل اس تخدام طرائق التردريس املناس بة، والترمكُّن من  للمناخ الصر

 طرح أأس ئةل صفيرة مناس بة، وغريها من املؤرشات اليت ميكن مالحظهتا داخل البيئة الترعلمييرة.

يُفوار  - يُفوار، واليت  مدارس ُكوْت دِّ مسيرة يف ُكوْت دِّ اكفرة املدارس الإسالميرة والنيموذجيرة الرر

حدى امل رة(، أأو مجيعها.تض ي اإ  راحل الترعلمييرة الثرالث )الابتدائيرة واملتوسطة والثرانوي

جراءاهتا - راسة واإ ِّ   مهنجية الي

راسة -   مهنجيرة الي

يِّمني  رة لى املعل بوي راسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر ِّ قَصَدت الي

نظره، وهذا يتطلرب اس تخدام مهنج معنير تبًعا  ودورها يف حتسني أأدامه  املهني من وهجة

راسة املهنَج الوصفير املسحير " ِّ هبدف احلصول للهدف العامي لدلراسة، ذلا فقد اس تخدمت الي

راسة، واخلروج بنتاجئ ومقرتحات وتوصيات ميكن  عىل معلومات وافية ودقيقة حول موضوع الي

 (. 99، ص2008)قندجلي،  "أأن يسرتشد هبا يف الترطوير أأو الإصالح
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راسة وعينهتا -   جممتع الي

حدى  مسيرة اليت تض ُّ اإ راسة من مجيع املعليِّمني يف املدارس الإسالميرة الرر ِّ ن جممتع الي تكور

يُفوار، والبالغ عدده  رة( أأو مجيعها يف ُكوْت دِّ املراحل الترعلمييرة )الابتدائيرة أأو املتوسطة أأو الثرانوي

راسة من )( مع4225) ِّ ًما، بيامن تكونت عينة الي ًما، بواقع ما يقارب )211ليِّ يِّ %( من 0.5( معل

راسة، متي اختياره بطريقة َعشوائيرٍة بس يطٍة.  ِّ  جممتع الي

راسة - ِّ ات الي   متغرييِّ

ات الترالية  راسة املتغريِّ ِّ ن الي  تتضمر

، وتشمل - ات املس تقةلر ي هادة(املتغريِّ ل العلميي )الشر ،   املؤهر ، وهل ثالثة مس توايت ) الثرانويي

ة اخلربة يف همنة الترعلمي، ولها ثالثة مس توايت )أأقل من ) ( 5الباكلوريويس، املاجس تري(، ُمدر

 ( س نوات(.10( س نوات، أأكرث من )5س نوات، أأكرث من )

ات الترابعة  - يِّم املتغرييِّ رة لى املعل بوي ني ودورها يف درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

ي جدول  يُفوار من وهجة نظره، ويبنيِّ يوحض خصائ:  1حتسني أأدامه  املهني يف مدارس ُكوْت دِّ

دارة املدرسة. ة اخلربة يف جمال اإ ِّ وُمدر ل العلميي راسة وفقًا ملتغريي املؤهر ِّ  عينة الي

اهتا (1جدول رمق) راسة وفق متغرييِّ  يبنيي توزيع أأفراد عينة الي

يِّس بة املئوية التركرار املس توى املتغرييِّ   الن

%47.9 101 الثرانويي  املؤهرل العلميي   

 %45.5 96 الباكلوريوس

 %6.6 14 املاجس تري

 %100 211 اجملموع

ة اخلربة  %35.5 75 ( س نوات5أأقل من ) مدر

 %38.9 82 ( س نوات5أأكرث من )

 %25.6 54 ( س نوات10أأكرث من )

 %100 211 اجملموع

 

ِّ اكنت من نصيب  1يَظهر يف جدول رمق  ل العلميي أأنر غالبية أأفراد العينة وفقًا للمؤهر

رة، بنس بة بلغت ) %(، بيامن بلغت نس بة مؤهرالت باكلوريوس 47.9حاصيل مؤهرالت اثنوي

تيب الأخري بنس بة )%(، يف ح45.5) %(، كام يس تقرء 6.6ني أأتت مؤهرالت ماجس تري يف الرتر
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ة اخلربة يف جمال همنة التردريس اكنت من نصيب اذلين  من اجلدول أأيًضا أأنر أأعىل نس بة وفقًا ملدر

( س نوات، 5%(، وتلهتا خربة أأكرث من )38.9( س نوات، بنس بة بلغت )5لهي  أأكرث من )

تيب الأخري، بنس بة 10، مث جاءت خربة أأقل من )%(35.5بنس بة بلغت ) ( س نوات يف الرتر

 %(. 25.6بلغت )

راسة -   أأداة الِّي

عداد الاستبانة مجلع املعلومات عن طريق  راسة متر اإ ِّ من أأجل حتقيق أأهداف الي

ابقة راسات السر ،  الاس تفادة من الأدبيات والي بويي اليت تطرقت للمساءةل واحملاسبية يف اجملال الرتر

راسات  أ ل احلارث ) (، وسالمة 2010(، وأأبو حشيش )2005ومن هذه الأدبيات والي

 (. 2015(، واملاليك )2014(، وعيسان واخلرويص )2014(، والاهوك )2013)

 واش متلت الاستبانة عىل أأربعة حماور، يه  

يُفوار، درجة الزتام املديرين برت  .1 رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي س يخ املساءةل الرتر

نت )  ( عبارة.15تضمر

نت من  .2 يُفوار، تكور رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي أأهيِّ متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر

 ( عبارة.11)

رة  .3 بوي قات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل الرتر ِّ لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت املعوي

يُفوار، اش متلت عىل )  ( عبارة.11دِّ

يُفوار، احتََوت  .4 رة يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي دور املساءةل الرتر

 ( عبارة.14)

عطاء لكي عبارة من عبارات الاستبانة وزتًا متدرًجا وفقًا ملقياس ليكرت امخلايسي  ومتي اإ

 ( 2لية جًدا، عالية، متوسطة، ضعيفة، معدومة(، كام يف جدول رمق ))عا

 

راسة، ودرجاهتا ومعيار احلمك( 2جدول رمق )  يبنيي بدائل اإجاابت يف أأداة الي

رجات  1 2 3 4 5 الي

 ةمعدوم ضعيفة متوسطة عالية عالية جًدا سُّل بدائل

معيار احلمك 

 )املتوسطات(

5.00-4.21 4.20-3.41 2.61-3.40 1.81-2.60 1.80-1.00 
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راسة متر عرض الاستبانة عىل س تة عرش ) ِّ ًا من 16للترحقُّق من صدق أأداة الي ( حممكي

يُفوار،  بية، وبعض مديري املدارس يف ُكوْت دِّ أأعضاء هيئة التردريس يف خمتلف جمالت الرتر

أأي حول عبارات الأداة من حيث انسجام لكي عبارة ملوضوع و  بداء الري طلب الباحث مهن  اإ

راسة، ووضوح صياغهتا، ومالمئهتا للمجال اذلي يندرج حتته، وبناء عىل امللحوظات  الي

ون، متي الأخذ جبميعها والاس تفادة مهنا يف تصممي الاستبانة يف  واملقرتحات اليت أأبداها احملمكي

ائيرة.صورهتا ال  هنيِّ

راسة -   ثبات أأداة الي

راسة متر اس تخدام معادةل أألفا كرونباخ ) ِّ  Alphaللترأأكيد من ثبات أأداة الي

Cronboch's( يساق عبارات الأداة، وجدول رمق اخيلي 3( ملعرفة مدى ات يساق الر ( يعرض الات

راسة. ِّ  لأداة الي

راسةيوحضي قمية معادةل أألفا كرونباخ لّكي حم( 3جدول رمق )  ور من حماور أأداة الي

راسة م عدد  حماور أأداة الي

 الفقرات

معادةل أألفا 

 كرونباخ

رة لى املعليِّمني يف مدارس  1 بوي درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

يُفوار  ُكوْت دِّ

15 0.791 

رة لى املعليِّمني يف مدارس كُ  2 بوي وْت أأهيِّ متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر

يُفوار  دِّ

11 0.671 

رة لى املعليِّمني يف  3 بوي قات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل الرتر ِّ املعوي

يُفوار  مدارس ُكوْت دِّ

11 0.790 

رة يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف مدارس ُكوْت  4 بوي دور املساءةل الرتر

يُفوار  دِّ

14 0.763 

راسةالثيبات العامي حملاور   0.803 51 أأداة الي

   

ابق رمق  راسة،  3يتيضح من جدول السر أأني نس بة الثربات لّكي حمور من حماور أأداة الي

داة )0.671( و)0.791تراوحت ما بني ) (، وذكل دلةل 0.803(، حيث بلغ الثربات العامي للأ

جراء اجلانب امليدا ييِّ من  عىل أأنر الأداة تترس  بدرجة عالية من الثربات ميكن الأخذ هبا يف اإ

راسة.  ِّ  الي
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  املعاجلة الإحصائيرة -

يسب  راسة، متر اس تخدم الأساليب الإحصائيرة الترالية  التيكرارات والن لتحقيق أأهداف الي

يسبيرة لتحديد اس تجاابت أأفراد  راسة، واملتوسطات احلسابيرة والأوزان الن رة لوصف عينة الي املئوي

رة ملعرفة مدى احنراف اس تجاابت أأفراد العينة لّكي عبارة، ومعادةل العينة، والاحنر  افات املعياري

 ( حلساب الثيبات. (Alpha Cronbach'sأألفا كرونباخ 

راسة ومناقش هتا -   نتاجئ الي

يِّمني  رة لى املعل بوي راسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر ِّ هدفت الي

راسة عىل الاستبانة اليت ودورها يف حتسني  ِّ أأدامه  املهني من وهجة نظره، وقد اعمتدت الي

راسة   ُوضعت لأجل اس تجاابت أأفراد العينة، وفامي ييل عرض النرتاجئ اليت أأسفرت عهنا الي

ل  - ؤال الأور رة لى املعليِّمني يف مدارس  نتاجئ السُّ بوي ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

يُفوار من وهجة نظره؟  ُكوْت دِّ

رة  ؤال اس ُتّرِّجت املتوسطات احلسابيرة والاحنرافات املعياري جابة عن هذا السي لالإ

تب للفقرات، وجدول يِّسبيرة والرُّ يعرض ترتيب فقرات احملور حسب املتوسطات  4والأوزان الن

 احلسابيرة لّك فقرة.

رة و متوسطات حسابيرة واحنرافات مع ( 4جدول رمق )  أأوزان نسبيرة وُرتب لفقرات حمورياري

يُفوار رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي  درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

رمق 

 الفقرة

ُرتبة 

 الفقرة

املتوسط  الفقرات 

 احلسايبي 

الاحنراف 

 املعياريي 

 الوزن 

يس يبي   الن

 درجة 

 الأمهيِّيرة

رةمن الزتامات املدير يف  بوي  ترس يخ املساءةل الرتر

تأأنيب املعليِّمني عىل عدم انصياعه  لتعلاميت  1 7

 املدرسة وقوانيهنا

 عالية 81 1.103 4.05

نسا يي بني الإدارة واملعليِّمني يف  2 10 توفري مناخ اإ

 املدرسة

 عالية 78.2 .921 3.91

حتفزي املعليِّمني عىل اإجناز أأهداف املادرة  3 15

 الوقت املناسبالعلميرة يف 

 عالية 77.6 .711 3.88

متابعة املعليِّمني وحماسبهت  لعدم انتظاهم  يف  4 6

دة   احلضور للعمل يف املواعيد احملدر

 عالية 76.8 .824 3.84
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فافية  5 4 احلرص عىل أأن تسود عالقة تترس  ابلشر

 واملوثوقية بني الإدارة واملعليِّمني يف املدرسة

 عالية 74.6 .944 3.73

رة بفاعليرة وعلنية  6 1 بوي تطبيق نظام املساءةل الرتر

اتية لى املعليِّمني قابة اذلر  وتعزيز أأسلوب الري

 عالية 72.8 1.357 3.64

يِّقة مبهنهت   7 2 تبليغ املعليِّمني ابلترعلاميت املتعل

 وحماسبهت  عند الترقصري

 عالية 70.8 1.024 3.54

ضا 8 14 الوظيفيي لى  توفري قدر مناسب من الري

افعيرة يف أأدامه املعليم  ني ومعاجلة فتور الر

 عالية 70 .896 3.50

معاقبة املعليِّمني عىل قصوره يف دراسة  9 12

رايس وحتلهيا ِّ  حمتوايت املهنج الي

 متوسطة 67.2 .978 3.36

ــاذ القرارات املدرس يرة 10 5  ةمتوسط 65.6 1.311 3.28 اإشـراك املعليِّمـني يف اختي

تبن نظام للماكفأ ت واحلوافز والاعرتاف  11 13

ين ابملدرسة  ابلترمزيي بني العاملني اجلاديِّ

 متوسطة 62.8 1.355 3.14

دارة  12 11 لفت نظر املعليِّمني اإىل ضعفه  يف اإ

املوقف الترعلمييي وعدم مراعاهت  للفروق 

رايسي  ِّ رة أأثناء تنفيذ املهنج الي  الفردي

 فةضعي 51.8 .837 2.59

وجود برامج لتدريب املعليمني يف املدرسة  13 3

رة ومتطلرباهتا بوي  عىل أأساليب املساءةل الرتر

 ضعيفة 47 1.261 2.35

ين  14 9 رفع تقرير مفصل عن أأداء املعليِّمني املمتزييِّ

 واملقرصين

 ضعيفة 43.6 1.298 2.18

ة  15 8 لوم املعليِّمني عىل اإهامهل  لوضع اخلطر

رة و  نوي رة واليوميرة للمواد اليت الس ي هري الشي

ِّسوَّنا  يدري

 ضعيفة 42.2 1.664 2.11

 

رة 4يترضح من جدول رمق ) بوي ( أأنر متوسطات درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل الرتر

يُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ) (، أأي 2.11( و)4.05لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

( اليت نصها " تأأنيب املعليِّمني عىل عدم انصياعه  7ضعيفة(، وحصلت الفقرة رمق )بني )عالية( و)

ذ بلغ متوسطها احلسايبي  لتعلاميت املدرسة وقوانيهنا " عىل املرتبة الأوىل بدرجة الأمهيِّيرة )عالية(؛ اإ

ىل درجة اكفية من النيِّ 1.103(، واحنرافها املعياريي )4.05) ال (، وقد تعود هذه النرتيجة اإ ظام الفعر
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يِّفاق وهجة  يِّمني بتعلاميت املدرسة ولواحئها وقوانيهنا؛ نظًرا لت يِّقة بتقيُّدِّ املعل رة املتعل بوي للمساءةل الرتر

يِّمني عىل الزتام املديرين يف حماس بة املعليِّمني وتأأنيهب  عىل عدم اهامتهم  بأأنظمة املدرسة  نظر املعل

رة 2010وتعلاميهتا، وأأبرزت دراسة أأيب حشيش ) ( أأنر درجة ممارسة مديري املدارس الثرانوي

، واكنت أأعىل فقرات تأأنيب املدير  مبحافظة غزة للمساءةل جتاه معليمهي  اكنت كبرية يف بعدهيا الفني

يِّباع أأنظمة املدرسة ولواحئها.  املعليِّمني عىل تقصريه يف ات

نسا يي ( اليت مغزاها "10وأأتت الفقرة رمق ) بني الإدارة واملعليِّمني يف توفري مناخ اإ

(، 3.91" عىل املرتبة الثرانية بدرجة الأمهيِّيرة )عالية(، حيث بلغ متوسطها احلسايبي )املدرسة

يُفوار 921واحنرافها املعياريي ) ىل قناعة املديرين يف مدارس ُكوْت دِّ .(، وتعزى هذه النرتيجة اإ

نسانيرة، ودبأأمهيِّيرة توفري بيئة تعلمييرة قامئة عىل العال ها الفاعل يف حتسني أأداء املدرسة، رو قات الإ

دارة واملعليِّمني  ىل أأنر العالقات الإنسانيرة بني الإ طة لها، وجيدر ابلإشارة اإ وحتقيق الأهداف اخملطر

ماكتات ميكن الاس تفادة مهنا،  تقوم عىل أأساس الإميان أأنر لّكيٍ فرد من العاملني هل قدرات واإ

ميان هو جحر الأساس لس يادة املناخ املالمئ اذلي يساعد منوي وتمنيهتا يف ال  بيئة املدرس يرة، وهذا الإ

نتاهج  )العتييب، ىل أأنر مدير املدرسة 2014(، ويشري )فهد،2007املعليِّمني همنيًّا، وزايدة اإ ( اإ

سهاًما يف توفري من ، وجيب عليه أأن يسه  اإ اخ يعدُّ حلقة الوصل بني أأطراف اجملمتع املدريسي

يِّمني، وأأن يعمل عىل حتقيق  ، من خالل تشييع روح الألفة واحملبة بني الإدارة واملعل نسا يي اإ

التروافق بني حاجات املعليِّمني ورغباهت  وأأهدافه  بوجه عام وبني تطوير مس توى أأدامه  بوجه 

ي اإىل حتقيق ن  ؛ ممرا يؤديِّ  تاجئ أأفضل يف خمرجات الترعلمي.خاصي

ة ( اليت حمتواها "15رمق )بيامن حصلت الفقرة  جناز أأهداف املادر حتفزي املعليِّمني عىل اإ

ذ بلغ متوسطها احلسايبي  العلميرة يف الوقت املناسب" عىل املرتبة الثرالثة بدرجة الأمهيِّيرة )عالية(، اإ

( اليت 2010.(، وتترفق هذه النرتيجة مع دراسة احلسن )711(، واحنرافها املعياريي )3.88)

ا عىل حرص املعليِّمني يف حتقيق أأكر  ا هممًّ ً بويي يعدُّ مؤرشيِّ دت أأنر الاهامتم ابملساءةل يف اجملال الرتر

دة، ورغ  ة احملدر ة العلميرة يف املدر  بهت  يف الارتقاء مبس توى أأدامه .أأهداف املادر

 وهناك ثالث فقرات حظيت ابملراتب الثرالث الأخرية، ودرجة الأمهيِّيرة لّكي مهنا

وجود برامج لتدريب املعليمني يف املدرسة عىل ( اليت عبارهتا "3)ضعيفة(، ويه الفقرة رمق )

رة ومتطلرباهتا بوي (، 1.261(، واحنراف معيارييٍ )2.35" مبتوسط حسايبي )أأساليب املساءةل الرتر

ين وامل" ( اليت نصها9والفقرة رمق ) يِّمني املمتزييِّ " مبتوسط قرصينرفع تقرير مفصل عن أأداء املعل
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يِّمني عىل ( اليت حمتواها "8(، والفقرة رمق )1.298(، واحنراف معياريي )2.18حسايب ) لوم املعل

ِّسوَّنا رة واليوميرة للمواد اليت يدري هري رة والشر نوي ة الس ر هامهل  لوضع اخلطر " مبتوسط حسايبيٍ اإ

دارة املدرس يرة يف (، وتعول هذه النرتاجئ اإ 1.664(، واحنراف معياريي )2.11) ىل غياب دور الإ

يِّمني ملامرسة همنة التردريس، وتدريهب  يف أأثناء اخلدمة؛ ممرا ميكيِّهن  من أأداء  تنظمي برامج تأأهيل املعل

يِّمني؛ ليعي لكٌّ  ىل ضعف دورها يف تقدمي تقرير عن أأداء املعل هماهم  عىل وجه حصيٍح، ابلإضافة اإ

ته وضعفه، وماكفأأ  ين مهن . مهن  نقاط قور ين واملمتزييِّ  ة اجلاديِّ

ؤال الثرا ي  - رة لى املعليِّمني يف  نتاجئ السُّ بوي مدارس ُكوْت ما أأهُّ متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر

يُفوار من وهجة نظره؟  دِّ

رة  ؤال اس ُتّرِّجت املتوسطات احلسابيرة والاحنرافات املعياري جابة عن هذا السي لالإ

يِّسبير  تب للفقرات، ويبنيي جدول رمق والأوزان الن يبنيي ترتيب فقرات احملور حسب  5ة والرُّ

 املتوسطات احلسابيرة لّك فقرة.

رة و ( 5جدول رمق )  أأوزان نسبيرة وُرتب لفقرات حمورمتوسطات حسابيرة واحنرافات معياري

رةمتطلر  بوي يُفوارمدارس ُكوْت لى املعليِّمني يف  بات ترس يخ املساءةل الرتر  دِّ

رمق 

 الفقرة

ُرتبة 

 الفقرة

املتوسط  الفقرات 

 احلسايبي 

الاحنراف 

 املعياريي 

 الوزن 

يس يبي   الن

 درجة 

 الأمهيِّيرة

بوية  من أأهيِّ متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر

ة  1 9 تنظمي دورات تدريبيرة مس مترر

رة  بوي عن مفاهمي املساءةل الرتر

 ومتطلرباهتا

لية عا 85.2 .907 4.26

 جًدا

الأخذ مببدأأ املشاركة امجلاعيرة يف  4 11

 صناعة القرار

عالية  85 1.032 4.25

 جًدا

رة للمدرسة  2 5 اإصدار أأدةل اسرتشادي

رة لى  بوي تتعلرق ابملساءةل الرتر

 املعليِّمني

عالية  84.6 1.225 4.23

 جًدا

اإرشاك املعليِّمني يف تنس يق  3 2

ةل متطلربات تنفيذ أ ليات املساء

رة يف املدرسة بوي  الرتر

 عالية 83.4 .845 4.17

 عالية 78.2 .785 3.91مراجعة الترعلاميت والقوانني  5 10
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يِّقة ابملساءةل يف املدرسة  املتعل

 بشّك دامئ

وجود اللرواحئ التينظميية يف املدرسة  6 4

 حملاس بة املعليِّمني يف أأدامه  املهني 

 عالية 78 1.333 3.90

مبادئ املساءةل واحملاس بة تعزيز  7 7

 بني املعليِّمني

 عالية 77.6 1.261 3.88

رة معليرة مراقبة املعليِّمني  8 1 اس متراري

رايسي  ومتابعهت  خالل العام الي

 لتوثيق نتاجئ العمليرة الترعلمييرة

 عالية 77 .954 3.85

امتالك املدير اخلربات يف جوانب  9 6

 مياملساءةل واحملاسبية والترقو

 عالية 77 1.001 3.85

اإعالم املعليِّمني ابلقوانني واللرواحئ  10 3

 املعمول هبا يف املدرسة

 عالية 71.8 1.225 3.59

توفري الأعداد الاكفية من الكوادر  11 8

دارة املدرسة  املؤهرةل والفنيني يف اإ

 ملتابعة أأداء املعليِّمني

 متوسطة 55.2 1.280 2.76

 

رة لى 5) يتَبنير من جدول مق بوي ( أأنر متوسطات حمور متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر

يُفوار من وهجة نظره احنرصت فامي بني ) (، أأي بني 2.76( و)4.26املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

ة ( اليت حفواها "9)عالية جًدا( و)متوسطة(، وأأحرزت الفقرة رمق ) تنظمي دورات تدريبيرة مس مترر

رة ومتطلرباهتاعن مفاهمي امل  بوي (، 4.26" يف املرتبة الأوىل، حيث بلغ متوسطها احلسايبي )ساءةل الرتر

الأخذ مببدأأ املشاركة ( اليت نصها "11.(، بيامن حصلت الفقرة رمق )907واحنرافها املعياريي )

راف معياريي (، واحن4.25" عىل املرتبة الثرانية مبتوسط حسايبي قدره )امجلاعيرة يف صناعة القرار

رة للمدرسة تتعلرق ابملساءةل ( اليت عبارهتا "5(، وأأتت الفقرة رمق )1.032) صدار أأدةل اسرتشادي اإ

يِّمني رة لى املعل بوي ذ بلغ متوسطها احلسايبي )الرتر (، واحنرافها املعياريي 4.23" عىل املرتبة الثرالثة، اإ

ىل أأنر هذه املتطلربات (، ومجيعها بدرجة الأمهيِّيرة )عالية جدً 1.225) ا(، وقد تعود هذه النرتاجئ اإ

ة ما يتعلرق بتنظمي  يُفوار، وخاصر رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي حمورية لرتس يخ املساءةل الرتر

رة ومتطلرباهتا، والأخذ مببدأأ املشاركة امجلاعيرة يف صناع بوي ة دورات تدريبيرة عن مفاهمي املساءةل الرتر
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( اإىل مجموعة من املتطلربات، أأمهيها  نرش ثقافة املساءةل 2009يشري عبد الس تار ) القرار حيث

رة وعنارصها  بوي ورات التردريبيرة عن مفهوم املساءةل الرتر بني املعليِّمني يف املدرسة، من خالل الر

ىل هتيئهت  نفس يًّا لفهمها وتقبليها مبا يضمن الزتاهم ،  وأأمهيِّيرهتا يف تطوير العمليرة الترعلمييرة، ابلإضافة اإ

اذ القرارات املدرس يرة، والأخذ بأ رامه . رشاكه  يف اختي  ويُقليِّل من مقاومهت ، واإ

توفري الأعداد الاكفية من الكوادر ( اليت حمتواها "8ويف املقابل حصلت الفقرة رمق )

يِّ  دارة املدرسة ملتابعة أأداء املعل " عىل املرتبة الأخرية بدرجة الأمهيِّيرة منياملؤهرةل والفنيني يف اإ

(، وقد يعود ذكل اإىل 1.280(، واحنرافها املعياريي )2.76)ضعيفة(، ومتوسطها احلسايبي قدره )

مغ من دورها الفاعل يف جناح الإدارة املدرس يرة فامي  يِّمني عىل الري ا من وهجة نظر املعل قةلر أأمهيِّهير

رة لى املعليِّمني.يتعلرق برتس يخ املساءةل ا بوي  لرتر

ؤال الثرالث  - رة لى  نتاجئ السُّ بوي قات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل الرتر ِّ ما املعوي

يُفوار من وهجة نظره؟  املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

رة  ؤال اس ُتّرِّجت املتوسطات احلسابيرة والاحنرافات املعياري جابة عن هذا السُّ لالإ

تب للفقرات، وجدول رمق )والأ  يِّسبيرة والرُّ ( يوحضي ترتيب فقرات احملور حسب 6وزان الن

 املتوسطات احلسابيرة لّك فقرة.

رة و ( 6جدول رمق )  ب لفقرات حمورأأوزان نسبيرة وُرتمتوسطات حسابيرة واحنرافات معياري

قات اليت تواجه املديرين  ِّ رة املعوي بوي يُفواريف ترس يخ املساءةل الرتر  لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

رمق  

 الفقرة

ُرتبة 

 الفقرة

املتوسط  الفقرات 

 احلسايبي 

الاحنراف 

 املعياريي 

 الوزن 

يس يبي   الن

 درجة 

 الأمهيِّيرة

رة بوي ِّقات ترس يخ املساءةل الرتر  من معوي

غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي  1 7

رة وأأمهيِّيهتا يف  بوي املنظومة املساءةل الرتر

 الترعلمييرة

عالية  89 1.047 4.45

 جًدا

دة يمتي يف  2 2 عدم وجود معايري حمدر

ضومها قياس الإجناز والأداء املهني 

 للمعليِّمني

 عالية 82.6 1.052 4.13

انشغال املدير ابلأعامل املكتبيرة وقةلر  3 3

 تواصله  مع املعليِّمني يف املدرسة

 عالية 81 .901 4.05
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رة  4 1 بوي قةلر خربة املديرين ابملساءةل الرتر

 وفاعليرهتا يف حتسني أأدامه  املهني 

 عالية 78.8 .799 3.94

البريوقراطية وضعف أ ليات املتابعة  5 8

دارة املدرسة  والترقومي من قبل اإ

 عالية 76.6 .894 3.83

اذ القرارات  6 11 هتميش املعليِّمني يف اختي

 املدرس يرة

 عالية 69.2 .937 3.46

اعتقاد املدير بأأنر املساءةل تزيد من  7 5

غط النرفيسي لى  درجة القلق والضر

 املعليِّمني

 متوسطة 66.8 1.165 3.34

بوية  8 6 عدم جدوى تعزيز املساءةل الرتر

لى املعليِّمني كون القرارات املترخذة 

 غري تافذة

 متوسطة 66.4 .985 3.32

كرار الأخطاء اإرصار املعليِّمني عىل ت 9 9

 وعدم الاعرتاف هبا

 متوسطة 66.4 1.073 3.32

فافية لى  10 4 غياب العداةل والشر

 املديرين يف تقيمي أأداء املعليِّمني

 ضعيفة 50.8 1.126 2.54

ضعف الثيِّقة لى املدير يف قدرات  11 10

ماكنيراهت    املعليِّمني واإ

 ضعيفة 49.4 1.458 2.47

 

قات اليت تواجه املديرين يف ( يُل6بتأأمل جدول رمق ) ِّ حظ أأنر متوسطات حمور املعوي

يِّمني أأنفسه   يُفوار من وهجة نظر املعل رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي ترس يخ املساءةل الرتر

(، أأي بني )عالية جًدا( و)ضعيفة(، وابس تعراض أأعىل فقرات 2.47( و)4.45تراوحت ما بني )

( اليت نصها " غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي املساءةل 7قرة رمق )من هذا احملور، حتظى الف

رة وأأمهيِّيهتا يف املنظومة الترعلمييرة " ابملرتبة الأوىل مبتوسط حسايبي بلغ ) بوي (، واحنراف 4.45الرتر

ىل ضعف وعي املديرين 1.047معياريي ) ( بدرجة الأمهيِّيرة )عالية جًدا(، وتعزى هذه النرتيجة اإ

مغ من فاعلييهتا يف مساعدة املعليِّمني عىل ب رة، عىل الرر بوي ورات التردريبيرة حول املساءةل الرتر أأمهيِّيرة الر

رة ومتطلرباهتا يف البيئة املدرس يرة. بوي  معرفة املساءةل الرتر
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دة يمتي يف ضومها قياس الإجن( اليت عبارهتا "2وأأتت الفقرة رمق ) از والأداء عدم وجود معايري حمدر

يِّمني (، 1.052(، واحنراف معياريي )4.13" يف املرتبة الثرانية مبتوسط حسايبي قدره )املهني للمعل

انشغال املدير ابلأعامل املكتبيرة وقةلر تواصله  مع املعليِّمني يف ( اليت حمتواها "3تلهيا الفقرة رمق )

.(، وَّكتاهام 901(، واحنراف معياريي )4.05) " يف املرتبة الثرالثة مبتوسط حسايبي بلغاملدرسة

يُفوار غري مقتنعني  ىل أأنر معظ  مديري املدارس يف ُكوْت دِّ بدرجة الأمهيِّيرة )عالية(، ويعود ذكل اإ

يِّمني، عىل اعتبار أأنر املعليِّمني  برضورة وجود معايري يمتي يف ضومها قياس الأداء املهني للمعل

وريي الاهامتم  ميارسون همنة التردريس اليت يتقاضون رواتب شهرية مقابل ذكل، وليس من الرضي

رة يف املدرسة تعدُّ من أأهي  بوي ابملعايري اليت ترىج هممن التيصاف، وقةلر الاهامتم مبعايري املساءةل الرتر

رة لى املعليِّمني، فاملدير اذلي ل  بوي ايت اليت تقف حًدا دون ترس يخ املساءةل الرتر ىل الترحديِّ يسعى اإ

وط واملعايري لتقيمي أأدامه ، قد  حتسني أأداء املعليِّمني من خالل الربامج التردريبيرة، أأو وضع الرشُّ

ء ل يعطيه.َيفق يف القيام بأأدواره عىل و   جه حصيح، وفاقد اليشي

رة، ووضع معايري 2006ويؤكيِّد أأخورش يدة ) بوي ( عىل ذكل أأنر الاهامتم ابملساءةل الرتر

دة  لضبط الأداء، ومراجعته يف ضومها أأمًرا رضورايًّ يف املؤسسات الترعلمييرة، ذكل أأنر هذا حمدر

يِّباع الأنظمة  النيِّظام احملاس يبي يضمن ضبط سلوك املعليِّمني والإداريني هبذه املؤسسات، ويلزهم  ابت

اليرة العمل. ىل تنظمي كفاءة وفعر  واللرواحئ والقواعد اليت هتدف اإ

فافية لى املديرين يف تقيمي 4رة رمق )وحصلت الفق ( اليت عبارهتا "غياب العداةل والشر

(، 1.126(، واحنراف معياريي )2.54أأداء املعليِّمني" يف املرتبة قبل الأخرية مبتوسط حسايبي )

ماكنيراهت  " يف10تلهيا الفقرة رمق ) يِّمني واإ يِّقة لى املدير يف قدرات املعل  ( اليت مغزاها " ضعف الث

(، وَّكتاهام بدرجة الأمهيِّيرة 1.458(، واحنراف معيارييٍ )2.47املرتبة الأخرية مبتوسط حسايبيٍ )

فافية لى املديرين  يِّمني ل يرون أأنر غياب العداةل والشر ىل أأنر املعل )ضعيفة(، وتعول هذه النرتاجئ اإ

 ِّ يِّقة لى املديرين يف قدراهت  من املعوي قات اليت تواجه تعزيز املساءةل يف تقيمي أأدامه ، وضعف الث

يُفوار من وهجة نظره. رة يف مدارس ُكوْت دِّ بوي  الرتر

ابع  - ؤال الرر رة يف حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف مدارس  نتاجئ السُّ بوي ما دور املساءةل الرتر

يُفوار من وهجة نظره؟  ُكوْت دِّ
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ؤال اس ُتّرِّجت املتوسطات ا جابة عن هذا السي رة لالإ حلسابيرة والاحنرافات املعياري

تب للفقرات، وجدول  يِّسبيرة والرُّ يبنيي ترتيب فقرات احملور حسب املتوسطات  7والأوزان الن

 احلسابيرة لّك فقرة.

رة وأأوزان نسبيرة وُرتب لفقرات حمور دور ( 7جدول رمق ) متوسطات حسابيرة واحنرافات معياري

رة  بوي يُفواريف املساءةل الرتر  حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

رمق 

 الفقرة

ُرتبة 

 الفقرة

املتوسط  الفقرات 

 احلسايبي 

الاحنراف 

 املعياريي 

 الوزن 

يس يبي   الن

 درجة 

 الأمهيِّيرة

رة يف حتسني أأداء املعليِّمني بوي  من أأدوار املساءةل الرتر

توجيه املعليِّمني اإىل معرفة  1 4

اهت  وواجباهت  يف مسؤولير 

 املدرسة

 عالية جًدا 89.6 1.114 4.48

حتفزي املعليِّمني عىل متابعة لكيِّ  2 3

 ما هو جديد يف جمال الترعلمي

 عالية جًدا 89 .952 4.45

حثُّ املعُّلي عىل الترقيُّد مبوعد  3 8

فية واستامثر وقهتا  احلصة الصر

 عالية جًدا 88.2 .988 4.41

يِّ  4 1 مني اإىل اإجناز املهام دفع املعل

د ليه يف الوقت احملدر  املوَّكة اإ

 عالية جًدا 87.2 .796 4.36

اتية  5 5 اإحساس املعليِّمني ابلرقابة اذلر

 يف أأدامه  املهني 

 عالية جًدا 86 .901 4.30

تزويد املعليِّمني بتغذية راجعة  6 6

رِّ أأدامه  املهني عىل  عن تطوُّ

ّّصي واملدريسي   املس توى الشر

 عالية 82.4 .875 4.12

لزام املعليِّمني بتقدمي الترقارير عن  7 14 اإ

الوضعية الترعلمييرة والترعلُّميرة 

 بشّك دورييٍ 

 عالية 81.8 .896 4.09

ضا  8 2 توفري قدر مناسب من الري

ِّ لى  والزتام  املعليِّمنيالوظيفيي

 بقوانينه ولواحئه

 عالية 79.4 1.191 3.97
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دارة  منياملعليِّ متكني  9 10 من همارة اإ

املوقف الترعلمييي والتيعامل مع 

 مشالكته

 عالية 77 1.047 3.85

ة  10 9 عداد اخلطر تشجيع املعليِّمني يف اإ

روس بشّك سلمي  اليوميرة لدلُّ

 عالية 75.4 .885 3.77

تنبيه املعليِّمني بأأمهيِّيرة الترقومي  11 13

رة  املس متري ومراعاة الفروق الفردي

 عليِّمنيبني املت

 عالية 74.4 .826 3.72

عىل اس تخدام  املعليِّمنيمساعدة  12 11

طرائق التردريس املناس بة 

 وأأساليهبا

 عالية 74.2 1.011 3.71

منح املعليِّمني القدرة عىل صياغة  13 12

فية وفق القواعد  الأس ئةل الصر

رة بوي  الرتي

 عالية 69.8 1.188 3.49

سة النُّموي حتفزي املعليِّمني عىل ممار  14 7

 املهني بشّك مس متري 

 متوسطة 63.6 .927 3.18

 

رة يف 7يترضح من جدول رمق ) بوي ( أأنر مجيع املتوسطات احلسابيرة حملور دور املساءةل الرتر

يُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ) ( 4.48حتسني الأداء املهنيِّ للمعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

توجيه ( اليت نصها "4لية جًدا( و)متوسطة(، وحصلت الفقرة رمق )(، أأي بني )عا3.18و)

ىل معرفة مسؤوليراهت  وواجباهت  يف املدرسة " عىل املرتبة الأوىل مبتوسط حسايبيٍ بلغ املعليِّمني اإ

حتفزي املعليِّمني عىل ( اليت حفواها "3(، تلهيا الفقرة رمق )1.114(، واحنراف معياريي )4.48)

(، 4.45" يف املرتبة الثرانية مبتوسط حسايبي قدره )ما هو جديد يف جمال الترعلميمتابعة لكيِّ 

حثُّ املعُّلي عىل الترقيُّد مبوعد ( اليت عبارهتا "8.(، وتالت الفقرة رمق )952واحنراف معياريي )

فية واستامثر وقهتا ياريي (، واحنراف مع 4.41" املرتبة الثرالثة مبتوسط حسايبيٍ )احلصة الصر

يِّمني بدور 988) ىل قناعة املعل .(، ومجعهيا بدرجة الأمهيِّيرة )عالية جًدا(، وتعزى هذه النرتاجئ اإ

رة يف تطوير  بوي ، وحتقيق أأهداف العمليرة الترعلمييرة والترعلُّميرة، ويشري  أأدامه املساءةل الرتر املهني

رة تساع2004أأخوارش يدة ) بوي ىل أأن املساءةل الرتر داريني يف تطوير ( اإ يِّمني واإ د العاملني من معل
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أأدامه  من خالل متكيهن  يف معرفة واجباهت  وحقوقه ، ومتابعة لكي جديٍد يف جمال الترعلمي، 

 ِّ ، وحتقيق النُّموي رايسي ِّ ي اإىل حتقيق أأهداف املهنج الي ؛ الأمر اذلي يؤديِّ والانضباط الوظيفيي

 للمتعليِّمني.

فيرة ( اليت12وحظيت الفقرة رمق )  حمتواها "منح املعليِّمني القدرة عىل صياغة الأس ئةل الصر

رة" ابملرتبة قبل الأخرية مبتوسط حسايبيٍ ) بوي ( 1.188(، واحنراف معيارييٍ )3.49وفق القواعد الرتر

ىل أأنر 2013بدرجة الأمهيِّيرة )عالية(، وتترفق هذه النرتيجة مع دراسة سالمة ) ( اليت توصلت اإ

رس  املساءةل طيط اجليرد لدلر رة تساعد املعليِّمني يف تطوير أأدامه  من خالل متكيهن  يف التّر بوي الرتر

فير  ارسني.والترنظمي، والإجراءات الترعلمييرة والترعلُّميرة، وصياغة الأس ئةل الصر  ة املالمئة ملس توى الر

" يف املرتبة ممارسة النُّموي املهني بشّك مس متري حتفزي املعليِّمني عىل ( اليت نصها "7وتلهتا الفقرة رمق )

.( بدرجة الأمهيِّية )متوسطة(، وقد 927(، واحنراف معياريي )3.18الأخرية مبتوسط حسايبي )

ىل ترّسُّ بعض القناعات غري الإجيابيرة لى معظ  املعليِّمني يف مدارس كوت  يفوار ديعود ذكل اإ

مغ من أأمهيِّيرهتا يف حتسني أأدامه ، ومتكيهن  من حول ممارسة النُّموي املهني بشّك مس مت ، عىل الرر ري

 هماهم  عىل وجٍه سلمٍي. أأداء

راسة -   اس تنتاجات الي

ىل أأهيِّ الاس تنتاجات الترالية  راسة متر التروصل اإ ِّ  يف ضوء حتليل نتاجئ الي

راسة أأنر متوسطات حمور درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل ال ِّ رة لى أأبرزت الي بوي رتر

يُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ) (، أأي بني 2.11( و)4.05املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

تأأنيب املعليِّمني عىل عدم انصياعه  ( "7)عالية( و)ضعيفة(، واكنت أأعىل فقراته  الفقرة رمق )

نسا يي ( "10"، والفقرة رمق )لتعلاميت املدرسة وقوانيهنا دارة واملعليِّمني يف  توفري مناخ اإ بني الإ

ة العلميرة يف الوقت ( "15"، والفقرة رمق )املدرسة جناز أأهداف املادر يِّمني عىل اإ حتفزي املعل

 ".املناسب

رة لى املعليِّمني يف  بوي راسة أأنر متوسطات حمور متطلربات ترس يخ املساءةل الرتر ِّ وأأابنت الي

يُفوار من وهجة نظره  (، أأي بني )عالية 2.76( و)4.26احنرصت فامي بني )مدارس ُكوْت دِّ

ة عن ( "9جًدا( و)متوسطة(، واكنت أأعىل فقراته  الفقرة رمق ) تنظمي دورات تدريبيرة مس مترر

رة ومتطلرباهتا بوي الأخذ مببدأأ املشاركة امجلاعيرة يف صناعة ( "11"، والفقرة رمق )مفاهمي املساءةل الرتر
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رة للمدرسة تتعلرق ابملسا5 )القرار" والفقرة رمق صدار أأدةل اسرتشادي رة لى ( "اإ بوي ءةل الرتر

 ".املعليِّمني

قات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ  ِّ راسة أأنر متوسطات حمور املعوي ِّ كام اس تنتجت الي

يِّمني أأنفسه يُفوار من وهجة نظر املعل رة لى املعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ بوي   تراوحت املساءةل الرتر

( 7(، أأي بني )عالية جًدا( و)ضعيفة(، واكنت أأعىل فقراته  الفقرة رمق )2.47( و)4.45ما بني )

رة وأأمهيِّيهتا يف املنظومة الترعلمييرة" بوي ( 2"، والفقرة رمق )غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي املساءةل الرتر

دة يمتي يف ضومها قياس الإجن" ( 3" والفقرة رمق )از والأداء املهني للمعليِّمنيعدم وجود معايري حمدر

 ".انشغال املدير ابلأعامل املكتبيرة وقةلر تواصله  مع املعليِّمني يف املدرسة"

رة يف حتسني الأداء املهنيِّ  بوي ىل أأنر متوسطات حمور دور املساءةل الرتر راسة اإ ِّ وتوصلت الي

يُفوار من  (، أأي بني 3.18( و)4.48وهجة نظره تراوحت ما بني )للمعليِّمني يف مدارس ُكوْت دِّ

ىل معرفة ( "4)عالية جًدا( و)متوسطة(، واكنت أأعىل فقراته  الفقرة رمق ) توجيه املعليِّمني اإ

يِّمني عىل متابعة لكيِّ ما هو ( "3"، والفقرة رمق )مسؤوليراهت  وواجباهت  يف املدرسة حتفزي املعل

فية واستامثر  ( "8لفقرة رمق )" واجديد يف جمال الترعلمي حثُّ املعُّلي عىل الترقيُّد مبوعد احلصة الصر

 ".وقهتا

راسة -    توصيات الي

راسة ابل يت  ِّ كر أأْوَصت الي ابقة اذلي ىل النرتاجئ السر  استناًدا اإ

ة  .1 يِّمني، وذكل من خالل تنفيذ خطر رة لى املعل بوي تَبنِّ مديري املدارس مبدأأ املساءةل الرتر

ج اهة يف املدرسة.اإ  رائيرة تُرّسيِّ س ياسَة احملاس بة والَّنر

رة؛ لتصبح سلواًك معتاًدا لى مجيع  .2 بوي الزتام مديري املدارس يف ترس يخ قمي املساءةل الرتر

 املعليِّمني. 

يِّمني حبقوقه  وواجباهت  ومسؤوليراهت ، وحهث  للكشف عن الأنظمة املدرس يرة  .3 توعية املعل

 ها.وتعلاميهتا ولواحئ 

اذ  .4 يِّمني، وتطبيق مبدأأ املشاركة امجلاعيرة يف اختي تعزيز العالقة الإنسانيرة بني الإدارة واملعل

 القرارات املدرس يرة.

جياد أأدوات واحضة ميكن من خاللها  .5 يِّمني، وذكل عن طريق اإ مراعاة العداةل يف حماس بة املعل

 احلمك عىل أأدامه  مبوضوعية. 
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رة وأأمهيِّيرهتا ومتطلرباهتا، وتطبيق مبدأأ تنظمي دورات تدريبيرة عن مف .6 بوي اهمي املساءةل الرتر

اذ القرارات املدرس يرة.  املشاركة امجلاعيرة يف اختي

راسة -   مقرتحات الي

جراء دراسات أأخرى راسة املزيد من اإ ِّ  تقرتح الي

يُفوار من وهجة ن .1 رة يف مدارس ُكوْت دِّ بوي يِّمني املساءةل الرتر  ظر مديرهيا.مس توى تطبيق املعل

رة يف جودة العمليرة الترعلمييرة والترعلُّميرة من وهجة نظر مديري املدارس  .2 بوي فاعليرة املساءةل الرتر

يِّمهيا.  ومعل
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