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متطلبات تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية على �ملد�ر�س �حلكومية
يف �سلطنة عمان من وجهة نظر مديريها

�مللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف 

�سلطنة عمان، والك�سف عن دللة الفروق يف هذه املتطلبات باختالف متغريات النوع الجتماعي، 

واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة الوظيفية. مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية، وعددها 

)171( مديرًا ومديرًة من جمموع العاملني باملدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان.

وجلمع البيانات اخلا�سة بالدرا�سة، مت تطوير ا�ستبانة، تكونت من )48( فقرة، وتوزعت على 

ثالثة حماور، هي: )�سفافية امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها، واأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها، 

و�سروط فريق امل�ساءلة الإدارية(. 

ومبعاجلة البيانات اإح�سائيًا عن طريق الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( مت 

التو�سل اإىل النتائج الآتية:

املدار�ص  على  الإدارية  امل�ساءلة  تطبيق  متطلبات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  جاءت   .1

احلكومية يف �سلطنة عمان بدرجة مرتفعة.

2. توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي يف حمور �سروط فريق امل�ساءلة 

الإدارية، ول�سالح موؤهل الدكتوراه/املاج�ستري.

3. توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري �سنوات اخلربة الوظيفية يف املتطلبات ب�سكل عام، 

وحمور �سروط فريق امل�ساءلة الإدارية، ول�سالح ذوي اخلربة الأكرث.

وبناًء على ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، مت اقرتاح بع�ص التو�سيات.

الكلمات املفتاحية: امل�ساءلة الإدارية، املدار�ص احلكومية، �سفافية امل�ساءلة الإدارية.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/6/4م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/11/25م
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Requirements of Applying Administrative Accountability on 
Government Schools in the Sultanate of Oman

from the Perspective of School Principals

Abstract

The present study sought to identify the administrative accountability 
application requirements at the government schools in the Sultanate of Oman. 
It also focused on highlighting the differences among the sample group 
attributed to their gender, qualifications and number of years of experience. 

The population of the study consisted of all employees working at the 
government schools in the Sultanate of Oman. A random sample of )171( 
principals was selected from the whole population. 

In order to collect the data, a questionnaire was developed. It consisted of 
)48( statements which were grouped under three dimensions )administrative 
accountability transparency and spreading its culture, administrative 
accountability tools and methods and conditions of administrative 
accountability team(. 

The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences 
)SPSS(. The analysis revealed the following results:
1. The sample of the study valued administrative accountability application at 

the government schools in the Sultanate of Oman to a great extent.
2. There were statistically significant differences from the sample's point of 

view about conditions of administrative accountability team attributed to 
scientific qualification in favor of PhD/Master holders.

3. There were statistically significant differences from the sample's point of 
view about administrative accountability application in general and on the 
dimension of conditions of administrative accountability team attributed to 
number of years' experience in favor of the most experienced principals.
In the light of the study results, a number of recommendations were 

suggested. 

Keywords: Administrative Accountability, Government Schools, administrative 
accountability transparency.
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College of Education
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Ministry of Education

Sultanate of Oman



48

�أ.د. �ساحلة عي�سان، �أ. �سيخة �خلرو�سي متطلبات تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية على �ملد�ر�س �حلكومية

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

�ملقدمة:
التنمية  يف  الإيجابي  الإ�سهام  بهدف  تاأ�س�ست  التي  الأنظمة  اأحد  التعليمي  النظام  ُيعترب 

�سيا�ساته  وتطوير  ت�سريعاته،  و�سع  اإىل  الدول  �سعت  فقد  والرتبوية،  والقت�سادية  الجتماعية 

فالنظام  وفاعليتها.  موؤ�س�ساته  كفاءة  لرفع  الإمكانات  كافة  توفري  على  وحر�ست  واآلياته، 

التعليمي يتطلب من القائمني عليه، �سرورة الأخذ مبنهجية املراجعة واملتابعة، والتاأكيد على 

اأطر علمية وعملية،  النوعية ملخرجاته، �سمن  امل�ساءلة؛ لرفع كفاءته واملحافظة على اجلودة 

وتطبيق  الروؤية  و�سوح  اإن   .)2006 )اأخوار�سيدة،  والديناميكية  واملرونة  بالواقعية،  تت�سف 

التقومي ال�سامل للنظام التعليمي، ي�ساعدان على رفع م�ستوى خمرجاته، وتلبية حاجات املجتمع 

احل�سارة  تطوير  يف  وامل�ساهمة  العاملية،  الثقافات  مع  التفاعل  على  قادرًا  وجعله  وطموحاته، 

الإن�سانية. 

حيث  التعليمية؛  العملية  جودة  على  للمحافظة  ال�سرتاتيجيات  اأبرز  من  امل�ساءلة  وتعد 

خططها  وتوجيه  للمتعلمني،  املقدمة  خدماتها  نوعية  وحت�سني  م�سارها،  ت�سحيح  يف  ُت�سهم 

اأن يقوم به  اأداء من املفرو�ص  اآخر عن  باأنها قيام فرد مب�ساءلة  امل�ستقبلية. وميكن تعريفها: 

واإ�سعاره مب�ستوى هذا الأداء، وهي و�سيلة تتم عربها متابعة العاملني حول كيفية ا�ستخدامهم 

واأو�سح حممد )2009(   .)2001 لهم )الطويل،  املوكلة  وامل�سوؤوليات  وال�سلطات  لل�سالحيات 

اأن امل�ساءلة  ترتبط مبراقبة الأداء داخل املوؤ�س�سة التعليمية؛ حيث يتم التاأكد من اأن القرارات 

وجود  العملية  هذه  وتت�سمن  املرغوبة،  النتائج  مع  تتوافق  املوؤ�س�سة  داخل  املختلفة  والأن�سطة 

معايري حمددة، لقيا�ص الأداء الفعلي، وت�سحيح النحراف وعالجه.

وتعمل امل�ساءلة على حتقيق هدفني رئي�سني هما: احلفاظ على م�ستوى الأداء العام ملوؤ�س�سات 

التعليم وحت�سينه ب�سفة م�ستمرة لالرتفاع بجودته، والك�سف عن نقاط ال�سعف يف اأداء الأفراد 

واملعوقات التي حتول دون حتقيق الأهداف، وعالج ال�سلبيات اأو تالفيها من جهة اأخرى )عبد 

متطلبات تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية على �ملد�ر�س �حلكومية
يف �سلطنة عمان من وجهة نظر مديريها
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املنعم، 1998(. لذلك ُيفرت�ص اأن تكون امل�ساءلة تكوينية وختامية: اأي اأن تكون عملية م�ساحبة 

ملراحل الأداء يف النظام كافة بهدف تدعيم واإثراء اإيجابيات هذا الأداء يف الوقت الذي ت�سكل 

عمليات  واإجراء  ا�ستفحاله،  قبل  الأداء  يف  اخللل  على  �سيطرة  و�سيلة  امل�ستمرة  امل�ساءلة  فيه 

مراحل  لكل  ومرافقة  مالزمة  عملية  امل�ساءلة  تكون  وبذلك  له،  واملمكنة  الالزمة  الت�سحيح 

العمل الإداري، هدفها التحقق فيما اإذا كان كل �سيء يف املوؤ�س�سة ي�سري وفقًا للخطة املر�سومة 

والأهداف والغايات املحددة )الطويل، 2001(.

للتاأكد  املروؤو�سني، وهي مدخل  ملتابعة عمل  و�سيلة  كونها  امل�ساءلة يف  اأهمية  من هنا تربز 

من كيفية الأداء الفعلي، وتكوين اأفكار عن كيفية الأداء الأن�سب، كما اأنها ُتلقي ال�سوء على اأي 

القيادة  قوة  وتعزز  للنظام،  احلقيقية  بال�سورة  تزودنا  فامل�ساءلة  املوؤ�س�سات،  منه  تعاين  خلل 

فيه، وتعمل على تفعيل م�سوؤولية الأفراد العاملني يف هذا النظام عرب تعاملها ب�سفافية مع كافة 

الإداري وحت�سني  العمل  ل�سبط  2006(. وهي �سرورية  )اأخوار�سيدة،  واأدائه  النظام  مكونات 

املناخ العام للموؤ�س�سة وتوفري بيئة وثقافة اإدارية ي�سودها الثقة، وُي�سكل وجودها عاماًل داعمًا 

جلودة ت�سميم وتنفيذ ال�سيا�سات العامة وتطبيق فعال للربامج وامل�سروعات )الروابدة ودويري، 

.)2004

املعايري  من  جمموعة  يتطلب  فاعلة،  م�ساءلة  حتقيق  اإىل  الو�سول  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

ينبغي  اأ�سا�سية  متطلبات  عليها  ُيطلق  اأن  ميكن  والتي  والحتياجات،  والعنا�سر،  وال�سروط، 

اإىل  ال�ستار )2009(  وعبد  املهدي )2008(،  اأ�سار  وقد  املن�سودة.  الأهداف  لتحقيق  توافرها 

وقطاعاته  العمل  اأطراف  بني  الإدارية  امل�ساءلة  ثقافة  ن�سر  اأبرزها:  املتطلبات  من  جمموعة 

الوعي  مت�سمنًا  التعليمية،  املنظومة  عنا�سر  كافة  لدى  القناعة  حتقيق  ي�سمن  مبا  املختلفة، 

اإىل  بالإ�سافة  التعليمية،  العملية  تطوير  يف  واأهميتها  وعنا�سرها  الإدارية  امل�ساءلة  مبفهوم 

لديهم  وُينمي  مقاومتهم،  من  وُيقلل  التزامهم،  ي�سمن  مبا  وتقبلها  لفهمها  نف�سيًا  تهيئتهم 

الإح�سا�ص بامل�سوؤولية واللتزام.

اأهمية كبرية، ميكن  واإمكانية قيا�سها  الإدارية  امل�ساءلة  اأهداف  ُي�سكل متطلب و�سوح  كما 

العاملني،  لكل  للعمل  املنظمة  والقوانني  اللوائح  و�سوح  يف   )2006( اأحمد  ترى  كما  حتقيقها 

اأوجه  واملروؤو�سني؛ لكت�ساف  الرئي�ص  بني  الأداء  للمعلومات عن  وتبادل  ات�سال  قنوات  ووجود 

الق�سور يف الأداء يف مراحله الأوىل واتخاذ الإجراءات الت�سحيحية. 

وياأتي متطلب و�سع اآليات عمل وا�سحة، واإجراءات غري معقدة، مالئمة لتحقيق الأهداف 

املو�سوعة، ومتطلب و�سوح الأدوار وامل�سوؤوليات جلميع الأطراف املعنية، لتحديد عالقة التبعية 

التي تربط الرئي�ص واملروؤو�سني، لتحديد م�سار امل�ساءلة، يف مقدمة متطلبات امل�ساءلة الإدارية 
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ذات الأهمية الكبرية، بالإ�سافة اإىل متطلب ا�ستمرارية التقومي والرقابة لالأداء، الذي ُيعطي 

�سورة دقيقة عن اأداء املوؤ�س�سة التعليمية، ويعك�ص مدى حتقيقها لأهدافها وتنفيذها خلططها، 

وبالتايل ُي�ساعد امل�سوؤولني على اتخاذ القرارات املنا�سبة وتقدمي التغذية الراجعة.

ويحتل متطلب امل�ساركة ال�ساملة من جميع العاملني يف موؤ�س�سات التعليم، واملجتمع املحلي 

امل�ساءلة  اإجناح  يف  وا�سح  دور  من  له  ملا  الإدارية؛  امل�ساءلة  متطلبات  حجم  من  كبريًا  حيزًا 

لن  اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  املحلي  واملجتمع  الدولة  من  امل�ساركة  بدون  اإذ  الإدارية، 

تتمكن احلكومة املحلية من اإيجاد م�ساءلة حقيقية داخل املوؤ�س�سات التعليمية، على اأن يتم ذلك 

يف �سوء من ال�سبط املوجه لهذه امل�ساركة حتى ل حتيد عن اأهدافها.

التعليمي؛  العمل  وتقومي  امل�ساءلة  اإجراء  يف  عليها  ُيعتمد  موؤ�سرات  بناء  متطلب  كذلك 

التغيري  لإثبات  ُي�ستخدم  برنامج،  لأداء  نوعًيا  اأو  Indicator مقيا�ًسا كمًيا  املوؤ�سر  ُيعترب  حيث 

وُيورد تفا�سيل قدرة العمل على حتقيق نتائج الربنامج؛ وحتى تكون املوؤ�سرات مفيدة ملراقبة 

وتقييم نتائج الربنامج، من املهم حتديد موؤ�سرات تكون مبا�سرة ومو�سوعية وعملية ومالئمة، 

موؤ�سرات  عدة   )OECD( والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  وو�سعت  بانتظام.  وحتديثها 

متثلت يف: ال�سياق التعليمي وما يت�سمنه من موؤ�سرات دميوغرافية، واقت�سادية، واجتماعية، 

الدعم وتدفقه من  واأ�سكال  الإنفاق،  ت�ستمل عليه من فئات  التعليمية وما  والتكاليف  وثقافية، 

م�سادره الأولية اإىل م�ستخدميه النهائيني، كذلك امل�ساركة التعليمية من داخل الو�سط التعليمي 

املتابعة  واإجراء  التعليم،  يف  ا�ستقرارهم  حيث  من  التعليمي،  احلقل  يف  والعاملون  وخارجه، 

والتقومي لأدائهم، اأي�سًا نتائج التعليم وعالقتها مب�ستويات الإجناز، من حيث توزيع تقديرات 

املتعلمني، والفروق بني املوؤ�س�سات وعالقة هذه النتائج ب�سوق العمل وغريها من ن�سب التخرج، 

ون�سب الت�سرب، ونوعية امل�ساركات العلمية وغري العلمية وحلقات النقا�ص.

الدوائر  كافة  بني  للتوا�سل  جيد  ونظام  معلومات  �سبكة  تطوير  متطلب  اإىل  بالإ�سافة 

واملوؤ�س�سات لت�سهيل تدفق املعلومات، ومتطلب م�سداقية الإدارات العليا وا�سعي خطط امل�ساءلة، 

موؤ�س�سات  مب�ستوى  الرتقاء  الأ�سا�سي  الهدف  يكون  حيث  بتنفيذها؛  املعنية  اجلهات  وواقعية 

التعليم بعيدًا عن اأي عالقات �سخ�سية، على اأن يتم تعزيز ذلك بدعم �سيا�سي وا�سح؛ حتى 

يتمكن هوؤلء من اتخاذ القرارات املنا�سبة التي تخدم املوؤ�س�سة التعليمية، وبنية جمتمعية تت�سم 

بو�سوح الروؤية، ومناخ دميقراطي �سليم، واإرادة وطنية متلك م�سوؤولية اتخاذ القرار.

ُي�ساف اإىل املتطلبات ال�سابقة، متطلب ال�سفافية ون�سر املعلومات والتقارير؛ والذي يتمثل 

كما اأو�سح ال�ساوي )2009(  يف توفري املعلومات والعمل بطريقة منفتحة ت�سمح لأ�سحاب ال�ساأن 
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املنا�سبة،  القرارات  واتخاذ  م�ساحلهم،  على  للحفاظ  ال�سرورية  املعلومات  على  باحل�سول 

واكت�ساف الأخطاء. واأي�سًا متطلب حت�سني الإدارة عن طريق الربامج التدريبية املختلفة مما 

ي�ساعدها على القيام مبهامها وم�سوؤولياتها والإبداع يف العمل. فوجود كوادر ب�سرية كفوؤة وفعالة 

مهمًا  عن�سرًا  ُيعترب  التعليمية  للموؤ�س�سة  التنظيمي  الهيكل  م�ستويات  كافة  يف  بالأمانة  تت�سم 

الب�سرية هي التي تقوم بالتطبيق الفعلي  يف تطبيق مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة؛ فهذه الكوادر 

لكافة مكونات الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات الداخلية يف املوؤ�س�سة )اأبو دية، 2007(. كذلك 

اإجراء تقييم لالأ�ساليب  الذاتي، مع الرتكيز على  التقييم  العاملني على  متطلب تنمية قدرات 

التنظيمية التي تفر�سها ال�سلطة على امل�ستوى املركزي.

ويف �سلطنة عمان فاإن النظام التعليمي رغم الإ�سالحات التي �سملته، اإل اأنه مازال يفتقر 

اإىل نظام �سامل للم�ساءلة يت�سمن عنا�سر النظام التعليمي كافة، مع تو�سيف ملعايري الأداء، 

الوطنية  للمعايري  حتقيقها  حيث  من  املدار�ص  مل�ستويات  ت�سنيفات  وو�سع  التقدم،  وموؤ�سرات 

املحددة، وما يتبع ذلك من احل�سول على املكافاآت املادية اأو املعنوية اأو تطبيق العقوبات على 

املدار�ص التي مل حتقق الأهداف واملعايري وفق املوؤ�سرات املحددة )الرا�سبي، 2006(. 

 )Levy, 1997( وفيما يتعلق بالدرا�سات التي تناولت امل�ساءلة الإدارية، هدفت درا�سة ليفي

التعرف على ق�سايا امل�ساءلة يف نظام اأونتاريو التعليمي بكندا، مت عمل )30( مقابلة لرتبويني 

مت  وقد  اأ�سهر،  �ستة  ملدة  احلكومي  امل�ستوى  على  واجلامعات  والكليات،  الثانوية،  املدار�ص  يف 

ت�سنيف املعلومات التي مت جمعها على �ستة حماور رئي�سة هي: التعريف العام بالنظام التعليمي، 

امل�ستقبلية،  والجتاهات  والقيا�ص،  وامل�سوؤولية،  امل�ساءلة،  مفهوم  اإدراك  مدى  على  والوقوف 

التي مت تطويرها،  امل�ساءلة، والربامج  الدرا�سة عدم و�سوح مفهوم  نتائج  واأظهرت  والتمويل، 

املوؤثرين  التوا�سل بني جميع  ُي�سهم يف دعم عملية  اإىل نظام م�ساءلة  واأن هناك حاجة ما�سة 

واملتاأثرين بالنظام التعليمي، كما اأظهرت حاجة متزايدة للم�ساركة يف امل�سوؤولية، وتو�سيع حجم 

ال�سراكة، والرتكيز على التدريب والتطبيق.

بينما تعرفت درا�سة الدريني )2000( اإىل اجتاهات مديري املدار�ص الثانوية نحو امل�ساءلة 

ا�ستبانة  بناء  مت  املتغريات،  ببع�ص  وعالقتها  الها�سمية  الأردنية  باململكة  عمان  العا�سمة  يف 

ُوزعت على )150( مديًرا ومديرة، وبينت نتائج الدرا�سة اأن اجتاهات مديري املدار�ص الثانوية 

ومديراتها يف حمافظة العا�سمة كانت اإيجابية، بالإ�سافة لوجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف 

الجتاهات تعزى ملتغري النوع الجتماعي، ونوع املدر�سة، ل�سالح املديرين يف املدار�ص اخلا�سة. 

املديرين حول  نظر  وجهات  على  التعرف  بدرا�سة هدفت  وزميله )2004(  الروابدة  وقام 
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الرقابة  اأجهزة  يف  الأردنية  العامة  الإدارة  يف  عملياتها  ممار�سة  واآليات  امل�ساءلة،  مفهوم 

املركزية )ديوان املحا�سبة، وديوان الرقابة والتفتي�ص، وديوان اخلدمة املدنية، ومديرية مراقبة 

ال�سركات، ومعهد التدريب الوطني(. وقد مت تطوير ا�ستبانة جلمع البيانات وتوزيعها على عينة 

الدرا�سة ممن ي�سغلون من�سب مدير ورئي�ص ق�سم والبالغ عددهم )84( فردًا، واأظهرت النتائج 

متتع املديرين يف الوحدات الإدارية املبحوثة بالإدراك العايل ملفهوم امل�ساءلة واآلياتها يف الإدارة 

العامة، وازدياد احلاجة ملاأ�س�سة امل�ساءلة اأي جعلها مكونًا رئي�سًا يف النظام التعليمي، و�سرورة 

تفعيلها يف ظل ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

بينما ركزت درا�سة الرا�سبي )2006( على تطوير اأمنوذج م�ساءلة الأداء يف النظام الرتبوي 

ب�سلطنة عمان، ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة مكونة من )136( فقرة، موزعة على 

ثالثة اأجزاء: ت�سمن اجلزء الأول عنا�سر م�ساءلة الأداء، بينما ت�سمن اجلزء الثاين م�ساءلة 

فئات النظام الرتبوي عن تق�سريها يف القيام بامل�سوؤوليات املنوطة بها، اأما اجلزء الثالث ت�سمن 

املعوقات التي حتد من وجود نظام مل�ساءلة الأداء، وبلغت عينة الدرا�سة )2393( فردًا؛ ت�سمنت 

اأق�سام مديريات الرتبية، وامل�سرفني، ومديري املدار�ص، واملعلمني من ثالث مديريات  روؤ�ساء 

للرتبية والتعليم. بينت نتائج الدرا�سة اأن تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة تطبيق عنا�سر م�ساءلة 

الأداء جاءت بدرجة كبرية يف جمايل: نظام التقرير عن النتائج الرتبوية، والتو�سيف الوظيفي، 

وجاءت بدرجة متو�سطة يف جمالت: الأهداف التعليمية، والأهداف الرتبوية، واملعايري، ونظام 

التقييم، ونظام احلوافز على التوايل. وخل�ست الدرا�سة اإىل و�سع ت�سور مقرتح مل�ساءلة الأداء 

يف النظام الرتبوي. 

الرتبية  وزارة  الرتبوية يف  للم�ساءلة  اأمنوذج  بناء  بدرا�سة هدفت  وقام احلارثي )2008( 

والتعليم باململكة العربية ال�سعودية، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت ت�سميم ا�ستبانة ُوزعت على 

عينة الدرا�سة املكونة من )397( مديرًا ومديرة يف الإدارات الثالث )تبوك، ومكة، والريا�ص(. 

اأ�سفرت النتائج عن وجود درجة متو�سطة جلميع اأبعاد املجال الأول )واقع امل�ساءلة الرتبوية(، 

ووجود درجة مرتفعة ملعوقات امل�ساءلة الرتبوية، وخل�ست الدرا�سة اإىل و�سع اأمنوذج للم�ساءلة 

والو�سف  التعليمية،  والأهداف  الرتبوية،  الأهداف  هي:  عنا�سر،  �سبعة  من  يتكون  الرتبوية 

الوظيفي، واملعايري، واحلوافز، ونظام التقرير عن النتائج الرتبوية، والتقومي الرتبوي.

م�ستوى  على  ال�سفافية  تطبيق  اأثر  معرفة  هدفت  بدرا�سة   )2008( الطراونة   قامت  كما 

جلمع  ا�ستبانة  تطوير  مت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  الأردنية،  الوزارات  يف  الإدارية  امل�ساءلة 

العاملني  ُوزعت على عينة ع�سوائية مكونة من )661( موظًفا وموظفة من جمموع  البيانات، 

تطبيق  درجة  منها:  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  وزارات؛  �ست  مراكز  يف 
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ال�سفافية وم�ستوى امل�ساءلة الإدارية يف الوزارات املبحوثة كانت متو�سطة، وجود اأثر ذو دللة 

اإح�سائية لدرجة تطبيق ال�سفافية مبجالتها املختلفة جمتمعة ومنفردة على م�ستوى امل�ساءلة 

امل�ساءلة  م�ستوى  يف  تاأثريًا  ال�سفافية  جمالت  اأكرث  هي  القرارات  �سفافية  اإن  حيث  الإدارية؛ 

الإدارية، يف حني �سفافية الت�سريعات اأقل تلك املجالت تاأثريًا.

واأجرت ديجان )Duggan, 2009( درا�سة نوعية هدفت فح�ص فهم قادة املدار�ص لتاأثري 

على  الرتكيز  وين�سب  الغربية،  اأ�سرتاليا  يف  املدار�ص  وتطوير  حت�سني  على  امل�ساءلة  �سيا�سة 

خربات القادة يف تنفيذ وتطبيق �سيا�سة امل�ساءلة، وب�سكل اأكرث حتديدًا، فاإن الدرا�سة تناولت 

اثنان من جوانب �سيا�سة  التي تقوم بهما املدر�سة - وهما  الذاتي واملراجعة  التقييم  اأن  كيف 

– ُيوؤثران على ممار�سات املعلمني لإحداث حت�سينات للطالب.  امل�ساءلة يف الإدارة والتدريب 

ولتحقيق هدف الدرا�سة، مت اإجراء مقابالت مع عينة �سغرية خمتارة ب�سكل ق�سدي بلغ عددها 

الأ�ساليب  توتًرا حا�سٌل بني  اأن هناك  الدرا�سة  واأظهرت  )11( مدير منطقة ومدير مدر�سة، 

التي ي�ستخدمها املديرون يف عملية تطبيق امل�ساءلة و�سيا�ساتها �سواء مع الإدارة التعليمية العامة 

اأخرى  عوائق  وجود  عن  ك�سفت  كما  يواجهونها،  التي  البريوقراطية  الإجراءات  خالل  من  اأو 

لتنفيذ �سيا�سات امل�ساءلة متثلت يف طبيعة اإدارة التغيري، والنظرة اإىل التدقيق املتزايد، واإ�سرار 

النظام على المتثال، بغ�ص النظر عن طبيعة املدر�سة واحتياجاتها.

املهني،  والأداء  )الن�سباط  املحددة  جمالتها  يف  الرتبوية  امل�ساءلة  تطبيق  درجة  وملعرفة 

القهيدان )2009(  اأجرت  الجتماعية(،  العالقات  ال�سخ�سية،  وال�سلوكيات  املهنة  اأخالقيات 

درا�ستها التي هدفت اأي�سًا التعرف على متطلبات ومعوقات امل�ساءلة الرتبوية، مبدار�ص التعليم 

الدرا�سة  وا�ستخدمت  مديراتها،  نظر  وجهة  من  املكرمة  مكة  مبدينة  للبنات  احلكومي  العام 

املنهج الو�سفي امل�سحي، وال�ستبانة كاأداة جلمع البيانات؛ والتي ُوزعت على عينة ع�سوائية تبلغ 

)126( مديرة. اأظهرت النتائج اأن عينة الدرا�سة ترى اأن امل�ساءلة الرتبوية ُتطبق بدرجة غالبًا 

لتفعيل  املقدمة  املتطلبات  ب�سدة على  توافق  واأنها  للبنات،  العام احلكومي  التعليم  يف مدار�ص 

امل�ساءلة الرتبوية، وتوافق على وجود املعوقات التي حتول دون تطبيق امل�ساءلة الرتبوية.

وقدمت درا�سة اخلرو�سي )2009( ت�سوًرا مقرتًحا لتقومي مدار�ص احللقة الأوىل من التعليم 

اأهداف الدرا�سة ُوزعت ا�ستبانة  الأ�سا�سي يف �سوء نظام املحا�سبية ب�سلطنة عمان، ولتحقيق 

على عينة الدرا�سة املكونة من )95( م�سرًفا تربوًيا ومدير مدر�سة، و )155( معلمة، واأظهرت 

نتائج الدرا�سة اأن هناك متطلبات لبد من توافرها لتطبيق نظام املحا�سبية فيما يخ�ص جلنة 

املحا�سبية وموا�سفات عملها، وعملية التقومي الذاتي، والتقومي اخلارجي، والعاملني باملدر�سة، 
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واملبنى املدر�سي والتجهيزات، بالإ�سافة اإىل جمموعة من املعوقات التي حتول دون تطبيق نظام 

املحا�سبية كنق�ص التمويل، والكوادر الب�سرية، ومقاومة التغيري، و�سعف ثقافة املحا�سبية.

للمعلمني  امل�ساءلة  التحقق من درجة  التي هدفت   )Akporehe, 2011( اأكبوري  ودرا�سة 

اتبعت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  نيجرييا،  يف  اأثيوب  مقاطعة  يف  الثانوية  املدار�ص  اإدارة  يف 

الباحثة املنهج الو�سفي يف درا�ستها، وبناء ا�ستبانة كاأداة جلمع البيانات، ُوزعت على )353( 

مديًرا ومعلًما يعملون يف )31( مدر�سة ثانوية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه ل يوجد فرق كبري 

بني ت�سورات مديري املدار�ص واملعلمني يف مو�سوع م�ساءلة املعلم، كما خل�ست الدرا�سة اإىل 

اإل من خالل اجلهود التي تبذلها ال�سيا�سة  اأن ُتعزز  اأن امل�ساءلة يف النظام املدر�سي ل ميكن 

التعليمية على امل�ستويات الكلية واجلزئية فيما يتعلق بتنفيذ �سيا�سات تعليمية فعالة وخا�سعة 

للم�ساءلة.

التعليمية  لتطبيق املحا�سبية  اإعداد منوذج مقرتح  وقامت جورج )2011( بدرا�سة هدفت 

الدرا�سة  العربية، �سملت عينة  العام بجمهورية م�سر  التعليم  ُي�ساعد على حتقيق اجلودة يف 

)112( ع�سو هيئة تدري�ص ببع�ص كليات الرتبية، و)323( مديًرا، وم�ساعًدا، ومعلًما مبدار�ص 

التعليم العام من مدن وقرى حمافظتي الدقهلية وبور�سعيد، وكانت اأداة الدرا�سة ا�ستبانة مكونة 

ُي�ساعد يف  اأن  التعليمية ميكن  املحا�سبية  اأن تطبيق  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  �سوؤاًل.  من )15( 

حتقيق اجلودة يف التعليم العام، وخل�ست الدرا�سة اإىل تقدمي منوذج مقرتح لتطبيق املحا�سبية 

تكون من مرحلتني هما: تطبيق املحا�سبية التعليمية يف توزيع مكافاأة الختبارات التي ُت�سرف 

�سنويًا مع نهاية كل عام درا�سي، وتطبيق املحا�سبية التعليمية على النظام التعليمي ب�سفة عامة.

كما اأجرى ال�ساحلي )2012( درا�سة بعنوان تاأثري تطبيق ال�سفافية وامل�ساءلة يف الأمناط 

املحتملة للف�ساد الإداري؛ والتي هدفت تفعيل احلوكمة يف املوؤ�س�سات من خالل تطوير اأنظمة 

ال�سفافية وامل�ساءلة الإدارية، واأهمية امل�ساءلة ومعرفة معوقاتها، وقد مت تطوير ا�ستبانة وتوزيعها 

ب�سلطنة عمان؛ حيث  موؤ�س�سات خا�سة يف حمافظة ظفار  موؤ�س�سات عامة، وخم�ص  �ست  على 

ا�ستهدفت الدرا�سة )84( مديًرا، ورئي�ص ق�سم، وم�سرًفا يف القطاعني العام واخلا�ص. كان من 

القطاعني، وحمدودية الربامج  الإدارية يف  امل�ساءلة  اآليات  الدرا�سة �سعف و�سوح  نتائج  اأبرز 

التدريبية املتعلقة بامل�ساءلة، ووجود معوقات للم�ساءلة يف املوؤ�س�سات العامة اأكرب منه يف القطاع 

اخلا�ص، وكان من �سمن تو�سيات الدرا�سة زرع ثقافة امل�ساءلة لدى العاملني جتنبًا للتجاوزات 

والنحرافات الإدارية املحتملة.

وزارة  يف  الرتبوية  امل�ساءلة  نظام  حتليل  اإىل  تعر�ست  فقد   )2012( العمري  درا�سة  اأما 

تكون  الأردين،  الرتبوي  النظام  يف  امل�ساءلة  عنا�سر  توافر  درجة  لتحديد  والتعليم،  الرتبية 
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يف  الو�سطى  الإدارة  وموظفي  الوزارة،  مركز  يف  العليا  الإدارة  موظفي  من  الدرا�سة  جمتمع 

بالطريقة  فردًا  املكونة من )662(  الدرا�سة  عينة  اختيار  وقد مت  والتعليم،  الرتبية  مديريات 

الع�سوائية الطبقية، وكانت ال�ستبانة املكونة من )35( فقرة، واملوزعة على �سبع جمالت اأداة 

جمع البيانات. بينت نتائج الدرا�سة توافر عن�سرين فقط من عنا�سر امل�ساءلة الرتبوية، هما: 

�سوء  ويف  عنا�سر.  خم�سة  وغياب  التعليمية،  الأهداف  وعن�سر  الرتبوية،  الأهداف  عن�سر 

املالئمة  الرتبوية  امل�ساءلة  عنا�سر  حتديد  على  العمل  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  ال�سابقة  النتائج 

لوزارة الرتبية والتعليم واملجتمع الأردين، واعتماد ما هو متوافر منها.

بفل�سطني  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص  تطبيق  واقع  عن   )2012( حويل  درا�سة  وك�سفت 

للم�ساءلة الرتبوية واجلودة ال�ساملة، والعالقة بينهما من وجهة نظر املديرين واملديرات فيها، 

الغربية  ال�سفة  الدولية يف  الغوث  وكالة  الدرا�سة من مديري ومديرات مدار�ص  تكون جمتمع 

والبالغ عددهم )91( فردًا، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة كاأداة جلمع البيانات 

امل�ساءلة  اإيجابي بني  ارتباط  الدرا�سة عن وجود  نتائج  واأ�سفرت  وثباتها،  والتاأكد من �سدقها 

الرتبوية واجلودة ال�ساملة، بالإ�سافة اإىل وجود واقع عاٍل للم�ساءلة الرتبوية واجلودة ال�ساملة 

يف جميع مدار�ص وكالة الغوث الدولية. 

وهكذا اأكدت الدرا�سات ال�سابقة على اأهمية تطبيق امل�ساءلة الإدارية على جميع القطاعات 

اأو غري تعليمية؛ ملا تعود به من حت�سني وتطوير لهذه  احلكومية واخلا�سة �سواء كانت تعليمية 

معلومات  واإعطاء  الق�سور،  نواحي  ومعاجلة  فيها  القوة  جوانب  تعزيز  خالل  من  املوؤ�س�سة 

دقيقة عن م�ستوى اإجنازها. ويف حني تناولت الدرا�سات ال�سابقة امل�ساءلة من جوانب متعددة، 

العاملني نحو امل�ساءلة، وبناء مناذج  مثل: واقع امل�ساءلة الإدارية ودرجة تطبيقها، واجتاهات 

امل�ساءلة  تطبيق  متطلبات  على حتديد  الدرا�سة  الباحثتان يف هذه  ركزت  الرتبوية،  للم�ساءلة 

الإدارية على املدار�ص. 

م�سكلة �لدر��سة:
اإن املدار�ص احلكومية مطالبة بتقدمي نوعية متميزة من التعليم، الأمر الذي يقت�سي وجود 

ي�سمح  مما  املو�سوعية،  املعايري  من  جمموعة  ا�ستخدام  على  م�ستندًا  عليها  امل�ساءلة  من  نوع 

طاقة  وتوجيه  وت�سحيحها،  النحرافات  عن  والك�سف  اأدائها  يف  امل�ستمر  التح�سن  مبراقبة 

املوؤ�س�سة نحو الأهداف املخطط لها.

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، اإل اأن نتائج  بع�ص الدرا�سات العمانية قد تو�سلت اإىل 

وجود ق�سور يف تطبيق امل�ساءلة الإدارية على التعليم العام؛ حيث اأظهرت نتائج درا�سة الرا�سبي 
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)2006( اأن ”درجة تطبيق عنا�سر امل�ساءلة يف النظام التعليمي العام جاءت بدرجة متو�سطة 

يف جمالت: الأهداف الرتبوية، والأهداف التعليمية، واملعايري، ونظام التقييم، ونظام احلوافز 

على التوايل، وجاءت تو�سياتها موؤكدة �سرورة تبني النظام التعليمي بال�سلطنة نظامًا للم�ساءلة، 

مواكبًة للتطورات الرتبوية التي ي�سهدها من كافة اجلوانب. 

اأهمية  على  العمانية  القت�سادية  للجمعية  الثالث  املوؤمتر  يف   )2009( ال�ساوي  اأكد  كما 

امل�ساءلة و�سرورة و�سع اآليات لتعزيزها يف كافة موؤ�س�سات املجتمع؛ ب�سبب ما تعود به من حت�سني 

وتطوير لهذه املوؤ�س�سات املختلفة، واأظهرت نتائج درا�سة اخلرو�سي )2009(  وجود ق�سور يف 

اأداء مدار�ص احللقة الأوىل، ووجدت اأن تطبيق نظام امل�ساءلة قد اأ�سهم يف تطوير اأداء النظم 

التعليمية التي قامت بتطبيقه.

بدرجة  جاء  الإدارية  امل�ساءلة  جمال  اأن   )2011( املنذري  درا�سة  نتائج  ك�سفت  بينما 

متو�سطة، من حيث توفر موؤ�سرات ال�سفافية الإدارية يف وزارة الرتبية والتعليم. كما بينت نتائج 

درا�سة ال�ساحلي )2012( �سعف و�سوح اآليات امل�ساءلة الإدارية يف القطاعني العام واخلا�ص، 

وحمدودية الربامج التدريبية املتعلقة بامل�ساءلة، ووجود معوقات للم�ساءلة يف هذين القطاعني، 

مما ينعك�ص �سلبًا على كفاءة هذه املوؤ�س�سات واإنتاجيتها.

�أ�سئلة �لدر��سة:
ومما �سبق فاإن م�سكلة الدرا�سة تتحدد يف الأ�سئلة الآتية:

1. ما متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان من وجهة نظر 

مديريها ؟

2. هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة حول متطلبات تطبيق 

امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية تعزى ملتغريات النوع الجتماعي، واملوؤهل العلمي، 

و�سنوات اخلربة الوظيفية ؟

�أهد�ف �لدر��سة:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:

1. حتديد متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان.

2. الك�سف عن دللة الفروق يف متغريات النوع الجتماعي، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة 

الوظيفية حول متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية.
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اقرتاح اإجراءات لتطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان.  .3

�أهمية �لدر��سة:
تنبع اأهمية الدرا�سة من:

1. معاجلتها ملو�سوع مهم بالن�سبة ملوؤ�س�سات التعليم العام، خا�سة يف الفرتة احلالية التي ت�سهد 

تزايدًا عامليًا وحمليًا يف التوجه نحو اجلودة وال�سفافية وامل�ساءلة. 

2. متابعة لتوجهات حكومة �سلطنة عمان نحو التطوير الإداري املتمثل يف تبني الدميقراطية 

وال�سفافية وامل�ساءلة.

اأ�سا�سًا ميكن العتماد عليه لتخاذ قرارات ر�سيدة تعمل على تعزيز  نتائجها قد متثل  اأن   .3

مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة الإدارية للم�سوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم.

حدود �لدر��سة: 
متثلت حدود الدرا�سة يف:

على  الإدارية  امل�ساءلة  تطبيق  متطلبات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  �سعت  �ملو�سوعية:   �حلدود 

ون�سر  الإدارية  امل�ساءلة  �سفافية  هي:  رئي�سة  جمالت  ثالثة  �سمن  وذلك  احلكومية،  املدار�ص 

ثقافتها، واأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها، و�سروط فريق امل�ساءلة الإدارية.

الرتبية  وزارة  لإ�سراف  التابعة  احلكومية  املدار�ص  على  الدرا�سة  اقت�سرت  �ملكانية:  �حلدود 

والتعليم.
�حلدود �لزمنية: مت تطبيق �لدر��سة خالل �لف�سل �لثاين من �لعام �لدر��سي 2014/2013م

�سلطنة  املدار�ص احلكومية ومديراتها يف  الدرا�سة على مديري  اقت�سرت  �لب�سرية:  �حلدود 

عمان.

م�سطلحات �لدر��سة:
ت�سمنت الدرا�سة امل�سطلحات الآتية:

 Merriam-Webster,(  وردت امل�ساءلة يف قامو�ص مرييام وب�سرت :Accountability مل�ساءلة�

2006( مبعنى اللتزام اأو الرغبة بقبول امل�سوؤولية واأن يكون الفرد م�سوؤوًل عن اأعماله. 

ووردت يف معجم املورد احلديث مبعنى املحا�سبة التي جاءت من الفعل »حا�سب« وهي املحا�سبة 

ومطالبته  للمحا�سبة،  يجعله عر�سة  اأدائه، مما  عن  الفرد  م�سوؤولية  نتيجة  معينة  اأعمال  عن 

تف�سري وتعليل ما ُيحا�سب عنه )البعلبكي، 2009(. 
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اأن امل�ساءلة هي: العملية التي من خاللها تقوم الهيئة ذات   )Mulgan, 2000( ويرى مولغن 

ال�سلطة ب�سوؤال الأ�سخا�ص عن اأفعالهم، اأو هي عملية تقدمي التربيرات عن القيام بعمل معني.

�سمان  م�سطلحات  معجم  ُيعرف   :Administrative Accountability �لإد�رية  �مل�ساءلة 

اجلودة يف التعليم العايل امل�ساءلة الإدارية باأنها: ”اللتزام باإثبات اأن العمل قد �سار طبقًا ملا 

اُتفق عليه من قواعد ومعايري، اأو اللتزام بتقدمي تقرير متجرد عن نتائج الأداء بالقيا�ص اإىل 

اإثباتًا دقيقًا، بل قانونيًا باأن ما مت من عمل  اأو اخلطط املكلف بها، وقد ي�ستدعي ذلك  املهام 

مطابق ل�سروط العقد“ )ال�سبكة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم العايل، 2010، �ص. 19(.

بتقدمي  احلكومية  املدار�ص  التزام  باأنها:  اإجرائيًا  الإدارية  امل�ساءلة  الباحثتان  وُتعّرف 

املر�سومة،  الأهداف  بها، وفق  املنوطة  للواجبات  التو�سيحات الالزمة حول طبيعة ممار�ستها 

داخل  املختلفة  والأن�سطة  القرارات  اأن  من  للتاأكد  الوزارة،  بها يف  املعمول  واللوائح  والقوانني 

املدر�سة تتوافق مع روؤيتها ور�سالتها واأهدافها والنتائج املرغوبة، ويتم ذلك من خالل مراقبة 

ومتابعة اأداء املدار�ص، وت�سحيح النحراف وعالجه، واتخاذ اإجراءات بحق املخالفني.

منهجية �لدر��سة �مليد�نية و�إجر�ء�تها:
منهج �لدر��سة:

اعتمدت الدرا�سة احلالية على املنهج الو�سفي لتحديد متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية 

على املدار�ص احلكومية، ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة احلالية واأهدافها.

جمتمع �لدر��سة وعينتها:

ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على جميع مديري املدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان ومديراتها 

والبالغ عددهم )947( مديرًا ومديرًة وفقًا لإح�ساءات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 

خمتلف  من  ومديرًة  مديرًا   )171( قوامها  ع�سوائية  عينة  اختيار  مت  حيث  2013/2012؛ 

التوزيع  مت  الأ�سلي،  املجتمع  حجم  من   )%18( مقدارها  ن�سبة  و�سكلت  ال�سلطنة،  حمافظات 

ب�سكل ع�سوائي عن طريق الرابط اللكرتوين؛ وقد توزع اأفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة 

الت�سنيفية كما يظهرها اجلدول )1(.
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�جلدول )1(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب متغري �لنوع �لجتماعي

و�ملوؤهل �لعلمي  و�سنو�ت �خلربة �لوظيفية

الن�شبة املئويةاالإجمايلالعددفئات املتغريمتغريات الدرا�شة

النوع الجتماعي
66ذكر

171

%38.6

61.4%105اأنثى

املوؤهل العلمي

23دكتوراه/ماج�ستري 

171

%13.5

18.7%32دبلوم عاٍل

56.7%97بكالوريو�ص

11.1%19دبلوم متو�سط اأو اأقل

�سنوات اخلربة الوظيفية
)11-1(77

171

%45.0

)30-12(9455.0

�أد�ة �لدر��سة:
متثلت اأداة الدرا�سة يف ا�ستبانة؛ مت بناوؤها يف �سورتها الأولية، بالعتماد على الأدب النظري 

 )Likert( ممت اأداة الدرا�سة وفق مقيا�ص ليكرت كاملهدي )2008(، وعبدال�ستار )2009(. �سُ

اخلما�سي كالتايل: مهم جدًا، مهم، مهم اإىل حد ما، غري مهم، غري مهم اإطالقًا، ومُتثل رقميًا 

الدرجات 5، 4، 3، 2، 1 على الرتتيب، وتكونت الأداة يف �سورتها النهائية من ق�سمني هما:

الق�سم الأول: ت�سمن م�سطلحات الدرا�سة، وخ�سائ�ص عينة الدرا�سة يف �سوء املتغريات 

الت�سنيفية التي متثلت يف متغري النوع الجتماعي، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة الوظيفية.

الق�سم الثاين: ا�ستمل على )48( فقرة مت ت�سمينها يف ثالثة حماور اأ�سا�سية، للك�سف عن 

متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان.

�سدق �أد�ة �لدر��سة:
مت التحقق من �سدق الأداة بطريقة ال�سدق الظاهري Face Validity؛ اإذ جرى عر�ص 

الإدارة  يف  والخت�سا�ص  اخلربة  ذوي  من  حمكمني  ثمانية  على  الأولية  ب�سورتها  ال�ستبانة 

وجامعة  قابو�ص،  ال�سلطان  جامعة  من  والتقومي  والقيا�ص  التدري�ص،  طرق  ومناهج  الرتبوية، 

النهائية،  �سورتها  يف  الأداة  وانتهت  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  العايل،  التعليم  ووزارة  نزوى، 

م�ستملة على )48( فقرة موزعة على حماور الدرا�سة الثالثة.
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ثبات �أد�ة �لدر��سة:
للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة مت ح�ساب معامل الت�ساق الداخلي للمحاور الثالثة، ولالأداة 

الكلية با�ستخدام معادلة األفا كرونباخ )Cronbach's alpha(. واجلدول )2( يبني قيم معامل 

الثبات لكل حمور على حدة ولالأداة الكلية.

�جلدول )2(
قيم معامالت �لثبات لأد�ة �لدر��سة وحماورها

حماور الدرا�شةرقم املحور
معامل األفا كرونباخ

)Cronbach's alpha(

0.94�سفافية امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها1

0.95اأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها2

0.94�سروط فريق امل�ساءلة الإدارية3

0.98الأداة الكلية

الدرا�سة  اأداة  ملحاور   )Cronbach's alpha( كرونباخ  األفا  الثبات  معامل  قيم  وجاءت 

الثبات  بلغ معامل  تراوحت بني )0.94-0.95(، يف حني  كافية لعتمادها؛ حيث  كموؤ�سرات 

لالأداة الكلية )0.98(، وهذه القيمة تعك�ص درجة ثبات عالية.

�ملعاجلة �لإح�سائية:

املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  با�ستخدام  امليدانية  البيانات  معاجلة  متت   -

م�ستقلتني  لعينتني  ”ت“  واختبار   ،One-Sample T-test واحدة  لعينة  ت«  واختبار« 

 ،One-Way ANOVA الأحادي  التباين  وحتليل   ،Independent Sample T-test

احلالية  الدرا�سة  واعتمدت   ،)SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  با�ستخدام 

على نتائج اختبار ”ت“ لعينة واحدة للحكم على هذه املتطلبات، كما يظهرها اجلدول )3( 

الآتي.

�جلدول)3(
معيار �حلكم على متطلبات تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية

الدرجةقيمة »ت« املح�شوبةم

مرتفعةاإذا كانت قيمة »ت« املح�سوبة دالة اإح�سائيا وموجبة1

متو�سطةاإذا كانت قيمة »ت« املح�سوبة غري دالة اإح�سائيا2

منخف�سةاإذا كانت قيمة »ت« املح�سوبة دالة اإح�سائيا و�سالبة3
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نتائج �لدر��سة �مليد�نية ومناق�ستها: 
مت عر�ص نتائج الدرا�سة وفقًا لت�سل�سل اأ�سئلتها؛ عن طريق املعاجلة الإح�سائية ل�ستجابات 

ونتائج  الأدبيات  النتائج وتف�سريها يف �سوء  الدرا�سة، كما مت مناق�سة  اأداة  العينة على  اأفراد 

الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بامل�ساءلة الإدارية.

�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�ص ال�سوؤال الأول على: ما متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف 

�سلطنة عمان من وجهة نظر مديريها؟

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 

تراوحت  وقد  الكلية؛  ولالأداة  الثالثة،  الأداة  حماور  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لتقديرات 

املتو�سطات احل�سابية ما بني )4.19( لأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها، و)4.34( ل�سفافية 

امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها، وللحكم على درجة هذه املتو�سطات قورنت باملتو�سط النظري 

One-Sample T-test، واجلدول )4(  البالغ )3.00( با�ستخدام اختبار »ت« لعينة واحدة 

يت�سمن نتائج اختبار ”ت“.

�جلدول )4(
نتائج �ختبار »ت« لعينة و�حدة لتقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة للحكم على متطلبات تطبيق 

�مل�ساءلة �لإد�رية مرتبة تنازليا )ن=171(

املتو�شط متطلبات تطبيق امل�شاءلة االإداريةم
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

قيمة »ت« 
الدرجةالداللةاملح�شوبة

مرتفعة4.340.6228.380.00�سفافية امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها1

مرتفعة4.330.6427.050.00�سروط فريق امل�ساءلة الإدارية3

مرتفعة4.190.6723.280.00اأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها2

مرتفعة4.290.61028.320.00الأداة الكلية

يت�سح من اجلدول )4( اأن جميع قيم »ت« املح�سوبة دالة اإح�سائيًا وموجبة، وعند الرجوع 

اأن املتو�سطات  3(، يت�سح  اإىل معيار احلكم على متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية )جدول، 

احل�سابية ملتطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية مبحاورها الثالثة ولالأداة الكلية تقع يف فئة الدرجة 

املرتفعة، وكان اأعلى متو�سط ح�سابي يف املحور املتعلق ب�سفافية امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها.

امل�ساءلة  )�سفافية  متطلبات  يعتربون  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  اأغلب  اأن  تعني  النتيجة  وهذه 

الإدارية ون�سر ثقافتها، واأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها، و�سروط فريق امل�ساءلة الإدارية( 

مهمة بدرجة مرتفعة لتطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف �سلطنة عمان. وتعزو 
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الباحثتان �سبب ارتفاع درجة املحاور الثالثة كونها متثل الأ�سا�ص الذي ترتكز عليه امل�ساءلة؛ 

لالآخر.  مكمل  منهم  وكل  الإدارية،  امل�ساءلة  تطبيق  يف  دوره  له  املحاور  هذه  من  حمور  فكل 

اأبعادها،  بكل  الإدارية  امل�ساءلة  تطبيق  يفر�ص  العام وجتويدها  التعليم  فالهتمام مبخرجات 

نظرًا لالإيجابيات التي �ستحققها امل�ساءلة الإدارية يف حال مت تطبيقها بال�سكل ال�سحيح؛ فهي 

التعليمي  النظام  بتزويد  تقوم  كما  التعليمية،  املوؤ�س�سة  منه  تعاين  خلل  اأي  على  ال�سوء  تلقي 

بال�سورة احلقيقية لو�سعها.

وهذا جاء متوافقًا مع درا�سة ليفي )Levy, 1997( التي اأظهرت نتائجها اأن هناك حاجة 

ما�سة اإىل نظام م�ساءلة ُي�سهم يف دعم عملية التوا�سل بني جميع املوؤثرين واملتاأثرين بالنظام 

التعليمي، ودرا�سة الدريني )2000( التي تو�سلت اإىل اأن اجتاهات املديرين نحو امل�ساءلة كانت 

النظام  يف  التطوير  واأولويات  القوة  جوانب  ل�سمولها  عدالة  اأكرث  تبدو  امل�ساءلة  واأن  اإيجابية، 

ملاأ�س�سة  احلاجة  ازدياد  نتائجها  اأظهرت  التي   )2004( ووزميله  الروابدة  ودرا�سة  التعليمي، 

بني  ال�سراكة  ظل  يف  تفعيلها  و�سرورة  التعليمي،  النظام  يف  رئي�سًا  مكونًا  جعلها  اأي  امل�ساءلة 

القطاعني العام واخلا�ص.

الدرا�سة  عينة  اأفراد  موافقة  اأظهرت  التي   )2009( القهيدان  درا�سة  مع  اأي�سًا  تتفق  كما 

احلكومي  العام  التعليم  مدار�ص  يف  الرتبوية  امل�ساءلة  لتفعيل  املقدمة  املتطلبات  على  وب�سدة 

اأن ُي�ساعد يف حتقيق  اأن تطبيق امل�ساءلة ميكن  للبنات، ودرا�سة جورج )2011( التي اأظهرت 

ارتباط  وجود  عن  نتائجها  اأ�سفرت  التي   )2012( حويل  ودرا�سة  العام،  التعليم  يف  اجلودة 

اإيجابي بني امل�ساءلة الرتبوية واجلودة ال�ساملة.

كما اأن ح�سول املحور املتعلق ب�سفافية امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها على اأعلى متو�سط 

ح�سابي قد يعود اإىل اأن ال�سفافية وامل�ساءلة مفهومان مرتابطان ُيعزز كل منهما الآخر، وهذا 

ما اأكده الرا�سدي )2007( باأنه يف غياب ال�سفافية ل ميكن وجود م�ساءلة، ومامل يكن هناك 

 Sjoblom,( اإليه �سجوبلوم  اأ�سار  ين�سجم مع ما  اأي قيمة. وهذا  لل�سفافية  م�ساءلة فلن يكون 

الإدارية،  امل�ساءلة  اأهم متطلبات  ال�سفافية  كمتطلب من  اإىل  النظر  املمكن  باأنه من   )1999

ومع ما يراه ثريكليد�سن )Therkildsen, 2001( باأن ال�سفافية خطوة اأولية يف حت�سني عملية 

امل�ساءلة، لأن تطبيق مبادئ ال�سفافية يوؤدي اإىل حت�سني اخلدمات املقدمة من قبل املوؤ�س�سات 

 Bovens,( بوفنز  الأداء، وكذلك مع ما ذكره  الأهداف ومراقبة  التعليمية عن طريق و�سوح 

اأهم �سروط تطبيق امل�ساءلة الإدارية  اأ�سبحت من  اأن ال�سفافية وحرية املعلومات  2007( من 

كونها  تزود اجلهات امل�سوؤولة عن امل�ساءلة بكل املعلومات ال�سرورية بحرية وو�سوح.
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وجدت  التي   )2008( الطراونة  درا�سة  نتائج  اإليه  تو�سلت  ما  مع  ال�سابقة  النتيجة  وتتفق 

عالقة طردية بني درجة تطبيق ال�سفافية وامل�ساءلة الإدارية، اأي اأنه كلما ارتفعت درجة تطبيق 

ال�سفافية زاد م�ستوى امل�ساءلة الإدارية، مما يوؤكد اأهمية الدور الذي تقوم به ال�سفافية يف تهيئة 

البيئة التعليمية املنا�سبة لتح�سني م�ستوى امل�ساءلة الإدارية.

وبالن�سبة لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات حماور الأداة، مت ا�ستخراج املتو�سطات 

الثالثة، كل حمور على حدة؛ وللحكم على  املعيارية لفقرات املحاور  احل�سابية، والنحرافات 

درجة هذه املتو�سطات قورنت باملتو�سط النظري البالغ )3.00( با�ستخدام اختبار ”ت“ لعينة 

واحدة؛ حيث كانت على النحو الآتي:

�ملحور �لأول: �سفافية �مل�ساءلة �لإد�رية ون�سر ثقافتها

لتقديرات  واحدة  لعينة  »ت«  واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  كانت 

اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات هذا املحور، كما هي مو�سحة يف اجلدول )5(.

�جلدول )5(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ختبار »ت« لعينة و�حدة، لتقدير�ت �أفر�د �لعينة 
للحكم على �ملتطلبات �ملتعلقة ب�سفافية �مل�ساءلة �لإد�رية ون�سر ثقافتها مرتبة تنازليا )ن=171(

قيمة »ت« ع�سالفقراتمر
الدرجةالداللةاملح�شوبة

12
اإعالم املدار�ص بالقوانني واللوائح املعمول 

مرتفعة4.770.6933.760.00بها يف الوزارة.

21
اأوجه  ل�سبط  ولوائح  قوانني  اإ�سدار 
مرتفعة4.650.8226.230.00الق�سور والتجاوزات الإدارية يف املدار�ص.

33
حول  التوعوية  واملن�سورات  الأدلة  اإ�سدار 

مرتفعة4.640.8425.450.00مفاهيم امل�ساءلة الإدارية.

416
العاملني  جميع  عن  بيانات  قاعدة  توفري 

مرتفعة4.600.8823.690.00باملدر�سة على البوابة التعليمية.

56

للمدار�ص  ا�سرت�ساديه  اأدلة  اإ�سدار 
الإدارية  امل�ساءلة  عملية  بتنفيذ  تتعلق 

و�سوابطها.
مرتفعة4.570.7726.840.00

54
لتعريف  ولقاءات  حما�سرات  عقد 

مرتفعة4.570.7926.070.00املدار�ص مببادئ امل�ساءلة الإدارية.

612
و�سع  يف  املدر�سة  يف  العاملني  اإ�سراك 

مرتفعة4.510.8124.230.00خطتها .

711
املعدة  العامة  باخلطة  املدر�سة  اإ�سعار 

مرتفعة4.420.8222.450.00لتطبيق امل�ساءلة الإدارية عليها.

89
الأمور  اأولياء  مع  توا�سل  قنوات  فتح 

مرتفعة4.390.8421.600.00واملجتمع املحلي.

915
موؤ�سرات  حتديد  يف  املدر�سة  اإ�سراك 

مرتفعة4.350.7722.920.00الأداء التي �ستطبق عليها.
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الدرجةالداللةاملح�شوبة

108
ا�ستطالع اآراء اأولياء الأمور يف اخلدمات 

مرتفعة4.200.8917.750.00التي تقدمها املدر�سة.

115
الإدارية عرب مواقع  امل�ساءلة  ن�سر مبادئ 

مرتفعة4.091.0713.370.00التوا�سل الجتماعي املتوفرة.

1210
نتائج  عن  للوزارة  دورية  تقارير  تقدمي 

مرتفعة4.050.9614.310.00التقييم الذاتي الذي تقوم به املدر�سة.

1313
الأداء  مبوؤ�سرات  املحلي  املجتمع  تعريف 

مرتفعة4.030.8615.710.00التي تعتمدها املدر�سة.

147
ن�سر املدر�سة خططها واأهدافها للمجتمع 

مرتفعة3.920.8913.610.00املحلي ب�سكل دوري.

1514
اخلا�سة  اخلارجي  التقومي  نتائج  ن�سر 

مرتفعة3.701.128.220.00باملدار�ص يف املوقع الر�سمي للوزارة.

حيث )ر( الرتبة، )م( ت�سل�سل الفقرة يف ال�ستبانة، )�ص( املتو�سط احل�سابي، )ع( النحراف املعياري

يت�سح من اجلدول )5( اأن جميع فقرات متطلب �سفافية امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها دالة 

اإح�سائيًا وموجبة، مما يدل على اأهمية وجود جميع هذه املتطلبات لتطبيق امل�ساءلة الإدارية، 

املتعلقة   )2( الفقرة  فجاءت  4.77(؛   -  3.70( بني  ما  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  وقد 

باإعالم املدار�ص بالقوانني واللوائح املعمول بها يف الوزارة يف الرتبة )1( ح�سب تقديرات اأفراد 

عينة الدرا�سة، وقد ُيعزى ذلك اإىل اأنه ل ميكن تطبيق هذه القوانني واللوائح دون اإعالنها، فعلى 

اأ�سا�سها تتم امل�ساءلة، وبالتايل معرفتهم لهذه القوانني واللوائح �سي�سمن التزامهم بها.

بينما ح�سلت الفقرة )1( املتعلقة باإ�سدار قوانني ولوائح ل�سبط اأوجه الق�سور والتجاوزات 

الإدارية يف املدار�ص على الرتبة )2(، مما يو�سح اأهمية وجود ت�سريعات ُتلزم مقدمي اخلدمات 

بالعمل �سمن هذا الإطار القانوين واللتزام به لتحقيق م�ستوى مالئم من الأداء؛ وهذا يتما�سى 

اأنظمتها  والتاأكيد على جودة  م�ستوى خمرجاتها،  رفع  والتعليم على  الرتبية  وزارة  مع حر�ص 

التعليمية من خالل �سن الت�سريعات والقوانني التي ت�سمن التزام موؤ�س�ساتها باملعايري وال�سوابط 

املتعارف عليها.

وتتفق نتيجة الفقرتني )2، 1( مع ما ذكرته الربادعي )2001( من اأن ال�سفافية والو�سوح 

ما  ومع  امل�ساءلة،  �سرعية  مدى  حتدد  والتعليمات  واللوائح  والأنظمة  القوانني  يف  والعقالنية 

تو�سلت اإليه درا�سة ال�ساحلي )2012( التي اأظهرت نتائجها وجود معوقات لل�سفافية وامل�ساءلة 

الأنظمة  حمدودية  يف  اأبرزها  متثل  عمان  �سلطنة  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف  الإدارية 

والقوانني امللزمة بتطبيق ال�سفافية وامل�ساءلة الإدارية.

تابع �جلدول )5(
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مفاهيم  حول  التوعوية  واملن�سورات  الأدلة  اإ�سدار  ت�سمنت  التي   )3( الفقرة  ح�سول  اأما 

الأدلة  هذه  وجود  اأهمية  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  فقد  )3(؛  الرتبة  على  الإدارية  امل�ساءلة 

واملن�سورات التوعوية لن�سر وتعميق الوعي الإيجابي بثقافة امل�ساءلة الإدارية.

كما اعترب اأفراد عينة الدرا�سة املتطلبات املتعلقة بتوفري قاعدة بيانات عن جميع العاملني 

امل�ساءلة  �سفافية  مبحور  املتعلقة  املتطلبات  بقية  اإىل  اإ�سافًة  التعليمية،  البوابة  على  باملدر�سة 

امل�ساءلة  لتطبيق  اأ�سا�سية  كمتطلبات   ،)5( اجلدول  يظهرها  والتي  ثقافتها،  ون�سر  الإدارية 

الإدارية على املدار�ص احلكومية. وتن�سجم هذه النتيجة مع ما ذكرته درا�سة الطراونة )2008( 

يف اأن قدرة نظم امل�ساءلة على تهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة للو�سول اإىل م�ستوى متقدم من 

الإ�سالح والتطوير تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على مدى الو�سوح وال�سفافية يف املعلومات والقوانني 

والت�سريعات، وعمليات تقييم الأداء وقوة الت�سالت.

�ملحور �لثاين: �أدو�ت �مل�ساءلة �لإد�رية و�أ�ساليبها

لتقديرات  واحدة  لعينة  »ت«  واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  كانت 

اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات هذا املحور، كما هي مو�سحة يف اجلدول )6(.

�جلدول )6(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ختبار »ت« لعينة و�حدة، لتقدير�ت �أفر�د �لعينة 

للحكم على �ملتطلبات �ملتعلقة باأدو�ت �مل�ساءلة �لإد�رية و�أ�ساليبها مرتبة تنازليا )ن=171 (

قيمة »ت« ع�سالفقراتمر
الدرجة الداللةاملح�شوبة

119
من  للتاأكد  امليدانية  بالزيارات  القيام 

مرتفعة4.500.7924.710.00ح�سن اأداء العمل املدر�سي.

218
ا�ستخدام التقارير لتكرمي املجيدين من 

مرتفعة4.390.8820.750.00العاملني.

327

والرت�سح  الرتقية  بني  ما  الربط 
تقييم  تقارير  ونتائج  الإدارية  للمنا�سب 

الأداء الوظيفي للمعلمني.
مرتفعة4.270.9218.050.00

430

على  ال�سخ�سية  باملالحظة  القيام 
اإداريني  من  املدر�سي  بالعمل  القائمني 

ومعلمني.
مرتفعة4.260.9018.340.00

417
ا�ستخدام التقارير لتحديد م�ستوى اأداء 

مرتفعة4.260.9816.680.00العاملني.

523
الداخلية  واملراجعة  بالتدقيق  القيام 

مرتفعة4.250.8718.850.00لتقييم الأداء الكلي للمدر�سة.

625

لتحديد  الإ�سرافية  ال�ستمارات  حتليل 
لالإداريني  الوظيفي  الأداء  م�ستوى 

واملعلمني.
مرتفعة4.240.8818.460.00

726
حتقيق  ملتابعة  املدر�سة  خطة  توظيف 

مرتفعة4.210.8718.210.00الأهداف املو�سوعة.



66

�أ.د. �ساحلة عي�سان، �أ. �سيخة �خلرو�سي متطلبات تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية على �ملد�ر�س �حلكومية

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
قيمة »ت« ع�سالفقراتمرا

الدرجة الداللةاملح�شوبة

821

اأولياء  يقدمها  التي  ال�سكاوى  فح�ص 
ب�سعف  املتعلقة  املحلي  واملجتمع  الأمور 

الأداء املدر�سي.
مرتفعة4.201.0015.710.00

920

ملقارنة  الإح�سائية  البيانات  ا�ستخدام 
تهدف  ما  مع  للمدر�سة  الفعلي  الأداء 

الو�سول اإليه.
مرتفعة4.170.9017.090.00

1022
حتليل كيفية تفاعل املدر�سة مع �سكاوى 

مرتفعة4.160.8917.050.00اأولياء الأمور واملجتمع املحلي.

1129

العاملني  جهود  على  الإداري  الإ�سراف 
الر�سادات  طريق  عن  املدر�سة  يف 

والتوجيهات.
مرتفعة4.130.8517.520.00

1228

التي  الذاتية  امل�ساءلة  بنتائج  ال�ستعانة 
مار�سها العاملون يف تقييم اأداء اأعمالهم 

املدر�سية.
مرتفعة4.090.8516.680.00

1324
ملراجعة  اللكرتوين  النظام  ا�ستخدام 

مرتفعة3.990.8515.280.00اأداء العاملني باملدر�سة.

1432

لقيا�ص  بالأهداف  الإدارة  ا�ستخدام 
التي  للمعايري  طبقا  الفعلية  النتائج 

ُحددت عند و�سع اخلطة املدر�سية.
مرتفعة3.980.9513.550.00

1431

ا�ستخدام اأ�ساليب حديثة كاأ�سلوب بريت 
لتحقيق  املدر�سي  الأداء  تقييم  بهدف 

اأعلى اأداء ممكن.
مرتفعة3.981.0012.770.00

حيث )ر( الرتبة، )م( ت�سل�سل الفقرة يف ال�ستبانة، )�ص( املتو�سط احل�سابي، )ع( النحراف املعياري.

اأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها دالة  اأن جميع فقرات متطلب  يت�سح من اجلدول )6( 

يعود  وقد  4.50(؛   -  3.98( بني  ما  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  وقد  وموجبة،  اإح�سائيًا 

الإدارية  للم�ساءلة  واأ�ساليب  اأدوات  ا�ستخدام  لأهمية  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اإدراك  اإىل  ال�سبب 

اأن ا�ستخدام  اأهدافها، كما  مالئمة لطبيعة الن�ساط الذي متار�سه املوؤ�س�سة التعليمية لتحقيق 

اأكرث من اأداة اأو اأ�سلوب ُي�سهم يف ات�سام عملية امل�ساءلة بال�سمولية والعدالة.

وتتفق النتيجة ال�سابقة مع ما يراه خميمر وجودة وخ�سبة وعبدالقادر ومطاوع )2000( يف 

اأن تكون الأدوات امل�ستخدمة يف امل�ساءلة الإدارية دقيقة ومنا�سبة للبيئة التي تتم فيها امل�ساءلة، 

ومع ما اتفق عليه كٍل من ل�سوي )Lashway, 2001(، واأندر�سون )Anderson, 2005( حول 

اأن الأدوات والأ�ساليب تعترب اأحد العنا�سر املهمة املكونة لنظام امل�ساءلة الإدارية لتقي�ص مدى 

امل�ساءلة  اآليات  اأن  الطراونة )2008( يف  الأهداف، وكذلك مع ما ذكرته درا�سة  التقدم نحو 

التقليدية التي تركز فقط على مدى التزام املوظف بالقوانني والتعليمات املعمول بها، غري كافية 

مع ظهور العديد من امل�ساكل التي تواجه املوؤ�س�سات والتي تتمثل يف الف�ساد والروتني، وبالتايل 

تابع �جلدول )6(
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كان لبد من  تطوير نظم للم�ساءلة الإدارية تت�سمن جمموعة من الأدوات والأ�ساليب على درجة 

عالية من الكفاءة والفاعلية لتطبيقها يف موؤ�س�سات التعليم العام.

العمل  اأداء  ح�سن  من  للتاأكد  امليدانية  بالزيارات  بالقيام  املتعلقة   )19( الفقرة  وجاءت 

املدر�سي يف الرتبة )1(، وهذا يبني اأهمية الزيارات امليدانية ملعرفة كيفية �سري العمل يف �سوء 

اخلطة املو�سوعة ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف املخطط لها، اإذ ُيعد ا�ستخدامها �سورة من 

�سور امل�ساءلة اخلارجية املتمثلة بوجود جهة خارجية تقوم بالرقابة على الأعمال املدر�سية من 

الناحية الإدارية واملالية والفنية.

العاملني يف  املجيدين من  لتكرمي  التقارير  با�ستخدام  املتعلقة  الفقرة )18(  بينما جاءت 

الرتبة )2( ح�سب تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة؛ لأن التقارير ُت�سهم يف تو�سيح كفاءة الأعمال 

التي يقوم بها العاملون باملوؤ�س�سة التعليمية، وبيان كيفية اأدائها، وم�ستوى اأداء العاملني ومدى 

التزامهم باأ�ساليب العمل، فهي تت�سمن معلومات عن ن�ساط الفرد واإنتاجه خالل فرتة معينة، 

بتحديد  اخلا�ص  املنا�سب  القرار  اتخاذ  من  املبا�سر(  )الرئي�ص  املخت�سة  اجلهة  ميكن  مما 

التقدير املنا�سب له. 

وتن�سجم النتيجة ال�سابقة مع ما اتفق عليه كل من حممد )2009(، ور�سوان )2010( يف 

اأن هذه التقارير تعترب من اأهم مقايي�ص اأداء العاملني يف التعليم لأنها تك�سف عن الإيجابيات 

ومعرفة  الأداء  م�ستوى  قيا�ص  يف  فعالة  و�سيلة  وهي  وتعاجلها،  التطوير  واأولويات  وتدعمها 

امل�سكالت والنحرافات التي تعرت�سه.

والرت�سح  الرتقية  بني  ما  بالربط  املتعلقة   )27( للفقرة  املرتفعة  التقدير  درجة  وترجع 

للمنا�سب الإدارية ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي للمعلمني، وح�سولها على الرتبة )3( 

ح�سب تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة، كونها اأحد الأدوات املهمة التي ُيوؤخذ بها ل�سمان ُح�سن 

اختيار املوظفني ل�سغل الوظائف الأعلى وفقًا ملبداأ الكفاءة، فمن خالل تقارير الأداء الوظيفي 

يتم حتديد م�ستوى اأداء املوظف، ومقارنته مع زمالئه، وتر�سيحه للوظائف القيادية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره عيا�سرة وبني اأحمد )2007( من اأن اأهمية تقارير الأداء 

الوظيفي بالن�سبة للموظفني ترجع اإىل تر�سيحهم ل�سغل الوظائف الأعلى وذلك مبعرفة القدرات 

التي متتع بها هذا املوظف وما اإذا كان ي�سلح ل�سغل هذه الوظيفة. 

امل�ساءلة  باأدوات  املتعلقة  املتطلبات  اأهمية بقية  اأي�سًا  التحليل الإح�سائي  نتائج  وقد بينت 

والتدقيق  ال�سخ�سية،  املالحظة  ت�سمنت  والتي  )6(؛  باجلدول  والظاهرة  واأ�ساليبها  الإدارية 

الإح�سائية،  والبيانات  وال�سكاوى،  املدر�سة،  وخطة  الإ�سرافية،  وال�ستمارات  واملراجعة، 

وال�سراف الإداري، ونتائج امل�ساءلة الذاتية، والنظام اللكرتوين، والإدارة بالأهداف، واأ�سلوب 

بريت على الرتتيب.
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�ملحور �لثالث: �سروط فريق �مل�ساءلة �لإد�رية

لتقديرات  واحدة  لعينة  »ت«  واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  كانت 

اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات هذا املحور، كما هي مو�سحة يف اجلدول )7(.

�جلدول )7(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ختبار »ت« لعينة و�حدة، لتقدير�ت �أفر�د �لعينة 

للحكم على �ملتطلبات �ملتعلقة ب�سروط فريق �مل�ساءلة �لإد�رية مرتبة تنازليا )ن=171(

قيمة »ت« ع�سالفقراتمر
الدرجةالداللةاملح�شوبة

141
احل�سول  يتم  التي  املعلومات  �سرية  احرتام 

مرتفعة4.720.7330.810.00عليها اأثناء تطبيق امل�ساءلة الإدارية.

242
القدرة على تقدمي التغذية الراجعة ال�سحيحة 

مرتفعة4.630.8026.550.00بعد النتهاء مبا�سرة من عملية التقييم.

334
والإدارية  القانونية  اجلوانب  من  التمكن 

مرتفعة4.570.7627.000.00والفنية املتعلقة بامل�ساءلة الإدارية.

343
التمكن من احلوارات املهنية مع الهيئة الإدارية 

مرتفعة4.570.8324.920.00والتدري�سية.

435
التقوميية  اجلوانب  يف  خربات  امتالك 

مرتفعة4.530.8423.990.00الأكادميية والإدارية.

540
جوانب  تو�سح  التي  الأدلة  جمع  على  القدرة 

مرتفعة4.500.7725.530.00القوة وال�سعف يف املدر�سة.

648

التو�سيات  تنفيذ  متابعة  على  القدرة 
امل�ساءلة  تقرير  يف  وردت  التي  والقرتاحات 

الإدارية.
مرتفعة4.370.8820.550.00

739
مرتبطة  تقوميية  اأدوات  ت�سميم  من  التمكن 

مرتفعة4.300.8719.640.00مبجالت الأداء املدر�سي.

745

وموؤمترات  عمل  ور�ص  بح�سور  جتديد خرباته 
املحلي  امل�ستوى  على  الإدارية  امل�ساءلة  يف 

والدويل.
مرتفعة4.300.9418.140.00

838
طبيعة  ح�سب  الفريق  اأع�ساء  خربات  تنوع 

مرتفعة4.280.9218.290.00املهام املوكلة اإليهم.

946
اللتزام بتطبيق عملية امل�ساءلة الإدارية ب�سكل 

مرتفعة4.220.8918.030.00دوري على املدار�ص.

مرتفعة4.180.9416.480.00امتالك مهارات البحث العلمي.1036

1047
اللتزام باإطالع املدر�سة واملجتمع املحلي على 

مرتفعة4.180.9815.760.00نتائج عملية التقومي التي نفذها.

1144
الأمور  اأولياء  اآراء  ا�ستطالع  على  القدرة 

مرتفعة4.170.9516.170.00والطالب يف حتديد م�ستوى اأداء املدر�سة.

1233

يقل  ل  جامعي  علمي  موؤهل  على  احل�سول 
عالقة  ذي  تخ�س�ص  يف  املاج�ستري  درجة  عن 

بامل�ساءلة.
مرتفعة3.921.1710.340.00

مرتفعة3.880.9811.660.00تكون الفريق من )5-6( ع�سوًا.1337

حيث )ر( الرتبة، )م( ت�سل�سل الفقرة يف ال�ستبانة، )�ص( املتو�سط احل�سابي، )ع( النحراف املعياري
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دالة  الإدارية  امل�ساءلة  فريق  �سروط  متطلب  فقرات  جميع  اأن   )7( اجلدول  من  يت�سح 

فجاءت  4.72(؛   -  3.88( بني  ما  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  وقد  وموجبة،  اإح�سائيًا 

الفقرة )41( املتعلقة باحرتام �سرية املعلومات التي يتم احل�سول عليها اأثناء تطبيق امل�ساءلة 

الإدارية يف الرتبة )1(، ح�سب تقديرات اأفراد العينة، وهذا ُيبني اأهمية التعامل مع املعلومات 

املتعلقة بالأفراد واملوؤ�س�سة والوثائق ب�سرية تامة وفقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها، فال�سرية 

يف العمل ُت�ساعد على حتقيق الأهداف وا�ستمرارية العمل.

وميكن تف�سري ح�سول الفقرة )42( املتعلقة بالقدرة على تقدمي التغذية الراجعة ال�سحيحة 

بعد النتهاء مبا�سرة من عملية التقييم على الرتبة )2(؛ اإىل اأهمية التغذية الراجعة يف تطوير 

اأداء املوؤ�س�سة التعليمية من خالل تزويدها مبعلومات عن �سري اأدائها ب�سكل م�ستمر، وت�سحيح 

النحرافات من خالل تقومي نتائج اأدائها، والوقوف على ما مت حتقيقه من اأهداف. ويتفق ذلك 

مع ما اأكدته بارادو�ص وماين وويلمان )2000( من اأن عمليات التقييم والتغذية الراجعة تهدف 

لتح�سني الأداء، وخلق بيئة تعليمية م�ستمرة.

املتعلقة  والفنية  والإدارية  القانونية  اجلوانب  من  بالتمكن  املتعلقة   )34( الفقرة  يليها 

بامل�ساءلة الإدارية والتي ح�سلت على الرتبة )3(؛ وقد يرجع �سبب ذلك اإىل اأنه ل ميكن لفريق 

القانونية  اأفراده من اجلوانب  يتمكن  اإذا مل  اأكمل وجه  اأن يقوم بدوره على  الإدارية  امل�ساءلة 

والإدارية والفنية يف خمتلف جمالتها. ويتفق ذلك مع ما ذكره خميمر واآخرون )2000( يف 

اأن يقوم بامل�ساءلة اأفراد تتوفر لديهم اخلربة الالزمة فيما يتعلق مبجالت امل�ساءلة املختلفة. 

فكفاءة العن�سر الب�سري له دوٌر هاٌم يف تطبيق امل�ساءلة الإدارية بال�سكل ال�سحيح، خا�سًة لو مت 

الهتمام باختيار اأفراد الفريق وفقًا ملعايري علمية حمددة، وتدريبهم، وو�سع احلوافز املنا�سبة 

لت�سجيعهم.

كما يعك�ص اتفاق اأفراد عينة الدرا�سة حول املتطلبات املتعلقة ب�سروط فريق امل�ساءلة الإدارية، 

والتي ت�سمنت التمكن من احلوارات املهنية، وامتالك خربات يف اجلوانب التقوميية الأكادميية 

والقرتاحات،  التو�سيات  تنفيذ  متابعة  على  والقدرة  الأدلة،  جمع  على  والقدرة  والإدارية، 

وغريها من املتطلبات التي يظهرها اجلدول )7(، اأهمية اختيار اأفراد فريق امل�ساءلة الإدارية 

لالرتقاء  تدريبهم  و�سرورة  وم�سوؤولياتهم،  مبهامهم  للقيام  توؤهلهم  معينة  ا�سرتاطات  ح�سب 

مب�ستوى اأدائهم مواكبًة للم�ستجدات يف جمال امل�ساءلة الإدارية. 
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ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

اأفراد عينة  اإح�سائية بني تقديرات  الثاين على: هل توجد فروق ذات دللة  ال�سوؤال  ن�ص 

الدرا�سة حول متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية تعزى ملتغريات النوع 

الجتماعي، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة الوظيفية؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية ملحاور 

ال�ستبانة ولال�ستبانة ب�سكل عام، ومعاجلة كل متغري على حدة للتعرف على مدى وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية باختالف نوع املتغري على النحو الآتي:

ملحاور  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  �لجتماعي:  �لنوع  متغري   .1

 Independent م�ستقلتني  لعينتني  »ت«  اختبار  وا�سُتخدم  الكلية،  ولال�ستبانة  ال�ستبانة، 

Samples T-test ملعرفة اأثر متغري النوع الجتماعي على متطلبات تطبيق امل�ساءلة الإدارية، 

واجلدول )8( يت�سمن نتائج اختبار ”ت“.  

�جلدول )8(
نتائج �ختبار »ت« ملجموعتني م�ستقلتني ملعرفة طبيعة �لفروق حول متطلبات

تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية وفقًا ملتغري �لنوع �لجتماعي

النوع حماور اال�شتبانة
املتو�شط العدداالجتماعي

احل�شابي
االنحراف 

املعياري
قيمة »ت« 
اجتاه الداللةاملح�شوبة

الفروق

�سفافية امل�ساءلة الإدارية 
ون�سر ثقافتها

664.310.56ذكر

0.5330.595--

1054.360.65اأنثى

اأدوات امل�ساءلة الإدارية 
واأ�ساليبها

664.130.70ذكر

1.0370.301--

1054.240.65اأنثى

�سروط فريق امل�ساءلة 
الإدارية

664.260.68ذكر

1.1240.263--

1054.380.62اأنثى

ال�ستبانة الكلية
664.230.59ذكر

0.9790.329--

1054.330.60اأنثى

فروق حول متطلبات  يظهر وجود  الجتماعي مل  النوع  متغري  اأن  يت�سح من اجلدول )8( 

تطبيق امل�ساءلة الإدارية مبحاورها الثالثة، والأداة الكلية، وهذه النتيجة تعني اتفاق اأفراد عينة 

املدار�ص  على  الإدارية  امل�ساءلة  متطلبات  تطبيق جميع  اأهمية  واإناث حول  ذكور  الدرا�سة من 

الذي  الأ�سا�ص   متثل  لكونها  نف�سها،  بالدرجة  املتطلبات  لهذه  ينظرون  فجميعهم  احلكومية، 

ترتكز عليه امل�ساءلة.
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والنتيجة ال�سابقة اتفقت مع ما تو�سلت اإليه نتائج درا�سة  احلارثي )2008(، واختلفت مع 

ما تو�سلت اإليه نتائج درا�سة الطراونة )2008( التي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

يف ت�سورات اأفراد عينة الدرا�سة نحو امل�ساءلة يعزى للنوع الجتماعي.
ملحاور  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأوًل ح�ساب  مت  �لعلمي:  �ملوؤهل  متغري   .2

ال�ستبانة، ولال�ستبانة الكلية، كما يو�سحها اجلدول )9(.

�جلدول )9(
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ملحاور �ل�ستبانة

ولال�ستبانة �لكلية وفقًا ملتغري للموؤهل �لعلمي

متغري املوؤهل 

العلمي
العدد

�شفافية امل�شاءلة االإدارية 

ون�شر ثقافتها

اأدوات امل�شاءلة االإدارية 

واأ�شاليبها

�شروط فريق امل�شاءلة 

االإدارية
املتطلبات ب�شكل عام

املتو�شط 

احل�شابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�شابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�شابي

االنحراف 

املعياري

املتو�شط 

احل�شابي

االنحراف 

املعياري

234.490.394.410.464.580.404.490.36دكتوراه /ماج�ستري

324.430.364.200.524.490.464.370.37دبلوم عاٍل

974.310.624.190.614.280.614.260.57بكالوريو�ص

194.201.043.961.214.031.084.061.05دبلوم متو�سط اأو اأقل

طبيعة  Ÿعرفة   One-Way ANOVA الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  مت  ذلك،  بعد 

الفروق بني املتو�سطات احل�سابية، واجلدول )10( يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.

�جلدول )10(
نتائج حتليل �لتباين �لأحادي ملعرفة طبيعة �لفروق حول متطلبات

تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية وفقًا ملتغري �ملوؤهل �لعلمي

جمموع م�شادر التباينحماور اال�شتبانة
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة »ف« 
املح�شوبة

الداللة 
االإح�شائية

�سفافية امل�ساءلة الإدارية 
ون�سر ثقافتها

1.22830.409بني املجموعات

1.0710.363

63.8291670.382داخل املجموعات

اأدوات امل�ساءلة الإدارية 
واأ�ساليبها

2.06230.687بني املجموعات

1.5450.205

74.3041670.461داخل املجموعات

�سروط فريق امل�ساءلة 
الإدارية

4.25031.417بني املجموعات

3.5600.016

66.4631670.398داخل املجموعات

ال�ستبانة الكلية
2.22630.742بني املجموعات

2.1340.098

58.0731670.348داخل املجموعات
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يت�سح من اجلدول )10( اأن قيمة »ف« املح�سوبة دالة اإح�سائيًا يف املتطلبات املتعلقة ب�سروط 

الفروق  اجتاه  وملعرفة  الأخرى،  املتطلبات  يف  اإح�سائيًا  دالة  وغري  الإدارية،  امل�ساءلة  فريق 

للمقارنات  توكي  اختبار  ا�ستخدام  مت  الإدارية،  امل�ساءلة  فريق  ب�سروط  املتعلقة  املتطلبات  يف 

البعدية، واجلدول )11( يبني نتائج اختبار توكي.

�جلدول )11(
نتائج �ختبار توكي ملعرفة �أثر متغري �ملوؤهل �لعلمي على متطلبات �سروط فريق �مل�ساءلة �لإد�رية

اجتاه الفروقالداللة االإح�شائيةفرق املتو�شطاتاملوؤهل العلمي

- -0.0870.957دبلوم عاٍلدكتوراه /ماج�ستري

- -0.2990.167بكالوريو�صدكتوراه /ماج�ستري

دكتوراه /ماج�ستري0.5510.027دبلوم متو�سط اأو اأقلدكتوراه /ماج�ستري

- -0.2110.355بكالوريو�صدبلوم عاٍل

- -0.4650.057دبلوم متو�سط اأو اأقلدبلوم عاٍل

- -0.2530.384دبلوم متو�سط اأو اأقلبكالوريو�ص

اأ�سحاب  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  البعدية  للمقارنات  توكي  اختبار  نتائج  اأظهرت 

موؤهل الدكتوراه/املاج�ستري وموؤهل الدبلوم املتو�سط اأو اأقل، ول�سالح املوؤهل الأعلى؛ وقد يرجع 

ذلك لوجود قاعدة معرفية وا�سعة متكنهم من البحث والطالع واملتابعة للم�ستجدات يف النظام 

التعليمي على امل�ستوى املحلي والدويل.

املعيارية  املتو�سطات احل�سابية والنحرافات  3. متغري �سنو�ت �خلربة �لوظيفية: مت ح�ساب 

 Independent ملحاور ال�ستبانة، ولال�ستبانة الكلية، وا�سُتخدم اختبار »ت« لعينتني م�ستقلتني

Samples T-test ملعرفة اأثر متغري �سنوات اخلربة الوظيفية على متطلبات تطبيق امل�ساءلة 

الإدارية، واجلدول )12( يت�سمن نتائج اختبار ”ت“.

�جلدول )12(
نتائج �ختبار »ت« ملجموعتني م�ستقلتني ملعرفة طبيعة �لفروق حول متطلبات

تطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية وفقًا ملتغري �سنو�ت �خلربة �لوظيفية

�شنوات اخلربة حماور اال�شتبانة
ددالوظيفية

لع
املتو�شط ا

احل�شابي
االنحراف 

املعياري
قيمة » ت« 
اجتاه الداللةاملح�شوبة

الفروق

�سفافية امل�ساءلة 
الإدارية ون�سر ثقافتها

)11-1(774.250.78

1.8440.067--

)30-12(944.420.43

اأدوات امل�ساءلة الإدارية 
واأ�ساليبها

)11-1(774.090.84

1.8290.069--

)30-12(944.280.47
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ددالوظيفية
لع

املتو�شط ا
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

قيمة » ت« 
اجتاه الداللةاملح�شوبة

الفروق

�سروط فريق امل�ساءلة 
الإدارية

)11-1(774.190.78

2.6930.008
اخلربة 
الأكرث

)30-12(944.450.48

ال�ستبانة الكلية
)11-1(774.180.76

2.2990.023
اخلربة 
الأكرث

)30-12(944.830.40

ُيبني اجلدول )12( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول املتطلبات املتعلقة ب�سفافية 

امل�ساءلة الإدارية ون�سر ثقافتها، واأدوات امل�ساءلة الإدارية واأ�ساليبها؛ وقد يعزى ذلك اإىل كون 

ُيعاي�ص العاملون يف هذه  اأنظمة امل�ساءلة الإدارية حديثة العهد يف النظام التعليمي؛ لذلك مل 

املوؤ�س�سات على اختالف مواقعهم وخرباتهم لأنظمة م�ساءلة متكاملة من جميع اجلوانب، واإمنا 

هي ممار�سات تنطلق من قناعة امل�سوؤولني باأهمية امل�ساءلة واأثرها يف حت�سني وتطوير العملية 

التعليمية. 

كدرا�سة  العام،  التعليم  يف  اأُجريت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  نتائج  اأكدته  ما  وهذا 

الرتبوية يف  امل�ساءلة  توافر عن�سرين فقط من عنا�سر  نتائجها  بينت  التي  العمري )2012( 

النظام التعليمي العام الأردين، وغياب خم�سة عنا�سر، ودرا�سة الرا�سبي )2006( التي ك�سفت 

العام  التعليم  يف  الأداء  م�ساءلة  عنا�سر  تطبيق  لدرجة  الدرا�سة  عينة  تقديرات  اأن  نتائجها 

العماين جاءت بدرجة متو�سطة يف جمالت: الأهداف التعليمية، والأهداف الرتبوية، واملعايري، 

ونظام التقييم، ونظام احلوافز على الرتتيب.

امل�ساءلة  فريق  ب�سروط  املتعلقة  املتطلبات  حول  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  بينما 

الإدارية، والدرجة الكلية لال�ستبانة، ول�سالح ذوي اخلربة الأكرث؛ وقد يعزى ذلك اإىل اإملامهم 

باملهارات الإدارية املختلفة التي اكت�سبوها اأثناء ارتقائهم الوظيفي، كما اأتاحت خربتهم الطويلة 

امل�ساركة يف الربامج التدريبية املتخ�س�سة يف جمال الإدارة.

�لإجر�ء�ت �ملقرتحة لتطبيق �مل�ساءلة �لإد�رية على �ملد�ر�س �حلكومية يف �سلطنة عمان:

مت ت�سنيف الإجراءات املقرتحة لتطبيق امل�ساءلة الإدارية على املدار�ص احلكومية يف �سلطنة 

للم�ساءلة، يف �سوء ما ورد يف الأدب  الثالثة واجلهة املنفذة  الدرا�سة  اأداة  عمان وفقًا ملحاور 

النظري املتعلق بامل�ساءلة الإدارية، وما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج؛ حيث تناول كل حمور 

الإجراءات ذات العالقة بوزارة الرتبية والتعليم، يليها ما ميكن تنفيذه على م�ستوى املدار�ص، 

على النحو الآتي:

تابع �جلدول )12(
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�ملحور �لأول: �سفافية �مل�ساءلة �لإد�رية ون�سر ثقافتها

- وز�رة �لرتبية و�لتعليم:

1. ن�سر وتعميق الوعي الإيجابي بثقافة امل�ساءلة الإدارية من خالل:

اأ. اإ�سدار الأدلة واملن�سورات التوعوية حول مفاهيم امل�ساءلة الإدارية.

ب. عقد حما�سرات ولقاءات لتعريف املدار�ص مببادئ امل�ساءلة الإدارية.

ج.  تفعيل دور و�سائل الإعالم املختلفة يف ن�سر ثقافة امل�ساءلة الإدارية.

د. ن�سر مبادئ امل�ساءلة الإدارية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي املتوفرة.

2. تعزيز مبادئ امل�ساءلة الإدارية وتدعيم ممار�ستها، وفر�ص اإجراءات جلعلها مكونًا رئي�سًا يف 

النظام التعليمي من خالل:

�سرورة  مع  املدار�ص  يف  الإدارية  والتجاوزات  الق�سور  اأوجه  ل�سبط  ولوائح  قوانني  اإ�سدار  اأ. 

حتديثها وفقًا للم�ستجدات يف املجتمع الدويل.

ب. اإعالم املدار�ص بالقوانني واللوائح املعمول بها يف الوزارة.

احلكومية،  املدار�ص  على  الإدارية  امل�ساءلة  بتطبيق  امللزمة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  و�سع  ج. 

وم�ساءلة القيادات العليا عن تنفيذها.

د. توظيف نتائج امل�ساءلة الإدارية يف حتديد جوانب القوة واأولويات التطوير للنظام التعليمي.

اللوائح  وو�سع  الأداء؛  م�ستويات  على  مبني  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء  حوافز  نظام  و�سع   .3

وال�سوابط لهذه احلوافز وفقًا لأدائهم وكفاياتهم املهنية.
- �ملد�ر�س �حلكومية:

1. غر�ص قيمة امل�ساءلة الإدارية يف ثقافة املجتمع؛ ف�سيوع هذه القيمة يرتبط ببقاء ثقة املواطنني 

باملدر�سة، من خالل:

اأ. ن�سر املدر�سة خططها واأهدافها للمجتمع املحلي ب�سكل دوري.

ب. تعريف املجتمع املحلي مبوؤ�سرات الأداء التي تعتمدها املدر�سة.

ج. ا�ستطالع اآراء اأولياء الأمور يف اخلدمات التي تقدمها املدر�سة.

د. اإعالن نتائج تقييم املدر�سة الذاتي واخلارجي لأولياء الأمور واملجتمع املحلي.

2. اإيجاد و�سف وظيفي �سامل ودقيق للمهام وامل�سوؤوليات املوكلة للعاملني، وتب�سيط اإجراءات 

العمل، وتو�سيح الأنظمة و�سرحها لهم، من خالل:

اأ.  توفري دليل للعمل ير�سد العاملني يف عملهم ويحدد �سلوكهم.

ب.  اإعداد اأدلة ا�سرت�ساديه للمدر�سة تتعلق بتنفيذ عملية امل�ساءلة الإدارية و�سوابطها.
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ج. عقد برامج تدريبية وور�ص عمل لتطوير اأداء العاملني مهنيًا واأكادمييًا واإك�سابهم املهارات 

الالزمة لأداء العمل. 

3. تنمية الرقابة الذاتية للعاملني باملدر�سة عن طريق:

اأ. تنظيم الندوات واملحا�سرات الهادفة اإىل اإبراز اأهمية اأدائهم ودورهم يف الرتقاء مب�ستوى 

الطالب واملوؤ�س�سة التعليمية.

4. توظيف نتائج امل�ساءلة الإدارية يف تقومي الإدارة املدر�سية وحتديد جوانب القوة واأولويات 

التطوير، والعمل على اتخاذ التدابري الوقائية ملنع الوقوع يف املخالفات.

5. فتح قنوات توا�سل مع اأولياء الأمور واملجتمع املحلي.

�ملحور �لثاين: �أدو�ت �مل�ساءلة �لإد�رية و�أ�ساليبها

- وز�رة �لرتبية و�لتعليم:

1. ت�سكيل جلان لتطوير اأدوات واأ�ساليب للم�ساءلة الإدارية لتحقيق اجلودة يف الأداء واحلد من 

النحرافات. 

2. تطوير معايري وموؤ�سرات وا�سحة وحمددة ومتفق عليها لتقييم الأداء املدر�سي، مثل:

اأ. اأداء الطالب: وما يت�سمنه من موؤ�سرات خا�سة بالتح�سيل، واملواظبة، ومعدلت الت�سرب.

والتقومي  املتابعة  واإجراء  التعليم،  ا�ستقرارهم يف  التعليمي، من حيث  العاملون يف احلقل  ب. 

لأدائهم.

ج. نتائج التعليم وعالقتها مب�ستويات الإجناز، من حيث توزيع تقديرات املتعلمني، والفروق بني 

املوؤ�س�سات، ونوعية امل�ساركات العلمية وغري العلمية، وحلقات النقا�ص.

3. تطبيق نظام لل�سكاوى مبنهجية وا�سحة ومعروفة جلميع اجلهات.

4. الربط ما بني الرتقية والرت�سح للمنا�سب الإدارية ونتائج تقارير الأداء الوظيفي للمعلمني.

- �ملد�ر�س �حلكومية:

1. تطوير الأدوات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تقييم اأداء العاملني، منها على �سبيل املثال:

اأ. ال�ستعانة بنتائج امل�ساءلة الذاتية التي مار�سها العاملون يف تقييم اأداء اأعمالهم باملدر�سة.

ب. الإ�سراف الإداري على جهود العاملني عن طريق الإر�سادات والتوجيهات.

ج. ا�ستخدام التقارير لتحديد م�ستوى اأداء العاملني.

د. حتليل ال�ستمارات ال�سرافية لتحديد م�ستوى الأداء الوظيفي لالإداريني واملعلمني.
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�ملحور �لثالث: �سروط فريق �مل�ساءلة �لإد�رية 

- وز�رة �لرتبية و�لتعليم:

1. ت�سكيل فريق للم�ساءلة الإدارية من ذوي الكفاءات املتوائمة مع متطلبات الفريق واأهدافه، 

ح�سب ا�سرتاطات معينة توؤهله للقيام باملهام املوكلة اإليه.

الكبرية  للمهام  نظرًا  فردًا؛   12 –  6 بني  ما  يرتاوح  بحيث  الإدارية  امل�ساءلة  فريق  تكوين   .2

واملعقدة التي يقوم بها، والتي تتطلب مهارات عالية. 

3. تدريب اأع�ساء فريق امل�ساءلة الإدارية لالرتقاء مب�ستوى اأدائهم، واطالعهم على امل�ستجدات 

يف جمال عملهم.

4. ا�ستقطاب اخلربات املحلية والدولية لالرتقاء مب�ستوى اأداء اأفراد الفريق، ودعمه فيما يتعلق 

بتطبيق امل�ساءلة الإدارية بال�سكل ال�سحيح.
- �ملد�ر�س �حلكومية:

1. ت�سكيل فريق داخلي للم�ساءلة الإدارية، ح�سب ا�سرتاطات معينة توؤهله للقيام باملهام املوكلة 

اإليه، ومنحه ال�سالحيات الكافية للقيام مبهامه املختلفة.

2. عقد برامج تدريبية وور�ص عمل لتطوير اأداء الفريق املدر�سي للم�ساءلة الإدارية واإك�سابهم 

املهارات الالزمة لأداء العمل.
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