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أ

اإلهـــداء
إىل الرجلِ الذي أفنى عُمَره من أجل أن حنيا بعزٍ وكرامة ،ومل يعرف لليأسِ وال القنوطَ
طريقاً ،إىل صاحبِ القلبِ الكبري ،رمزُ التضحيةِ والعطاءِ :أبى العزيزُ أمدّ اهلل يف عُمُرِه،
وغَمَرُه بالصحة والعافية.
إىل ينبوعِ احلنانِ ،بلسم اجلراح ،نبضُ روحي وعقلي ،إىل من أرى الدنيا بِعيونِها ،وال تكادُ
تَسمُع أُذنايَ إال رننيَ دُعائِها ،إىل من أَطلبُ رِضا اهلل برِضاها عَنّى :أُميّ الغَالِيةُ ال حَرَمَين اهللُ
مِنْها ومن عَطْفِها وحناهنا.
إىل أَشْقّاءِ روحي ،سَنَدِي وذُخْرِي ،إىل من يَصْفُو القَلْبَ لَهم ،وتُنْسَى اهلمومَ مَعْهُم ،إىل من
كَربتُ مَعَهُمْ وِبِهمْ ...أخوتي و أخواتي .
إليهم مجيعاً أُهْدى هذا العملُ املتواضعُ ،وأَرْجُو من اهللِ التوفيقَ والسدادَ .
الباحث


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،حمدا كثي ار مباركا فيه ،كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطاانه ،والصلال
والسالم عطى سيد الخطق ومعطم البشرية سيدنا محمد ﷺ ،القائل فيما روى عن أبى هريلر رضلي اهلل عنله
في الحديث الشريف ":ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" (الترمذي ،1978 ،ج )4:339وعطى آله وصحبه

أجمعين ،أما بعد:
رضَيا ُه َو َأ ْد ِخ ْلنِيي
ت َعلَيي َو َعلَيى َوالِيدَي َو َأ ْن َأ ْعمَي َل صَيا ِلحرا َت ْ
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ش ُ
وامتثاال لقول اهلل تعالى" :رَبِّ أَوْزِعْ نِي َأ ْن َأ ْ

بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالِحِنيَ" (النمل :آية ،)19فيسعدني بعد إتمام دراستي التلي أنعلم اهلل عطلى بلالتوفيق بإنجازهلا،
أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى والدي العزيزين اللدكتور إبلراهيم محملد منصلور ،وواللدتي الغاليلة أم محملد
الطذين لم يبخال عطى بالعااء والدعاء ،وعطماني حب العطم والعمل ،والى جميع أفراد أسرتي الذين قدموا لي

كل الدعم والمساند .
كما أتقدم بالشلكر الجزيلل إللى جامعلة اهزهلر بغلز  ،ممثطلة برئيسلها اوادارتهلا ،لملا تقدمله ملن بلرام

عطمية راقية لخدمة أبناء هذا الوان الحبيب.

وأتق للدم بش للكري وامتن للاني لعم للادتي الد ارس للال العطي للا وكطي للة التربي للة بالجامع للة والع للامطين فيه للا عط للى

جه للودهم الحثيث للة ف للي رعاي للة اطب للة الد ارس للال العطي للا وتق للديم كاف للة الخ للدمال والتس للهيالل الالزم للة لكم للال
دراساتهم العطيا.
كما أتوجه بعظيم الشكر واالمتنان إلى مشرفي الدراسة اللدكتور الااضلل محملد هاشلم أ لا ،أسلتاذ
أصول التربية المشارك ورئيس قسم أصلول التربيلة السلابق بجامعلة اهزهلر واهسلتاذ اللدكتور الااضلل زيلاد

عطلى الجرجللاوي مللدير جامعللة القللدس الماتوحللة فللرة للز ،الطللذان تاضللال بالشلراف عطللى هللذ الرسللالة ،ولللم

يبخال عطى بنصائحهما السلديد وسلاهما فيهلا بلالرأي والنصليحة والمتابعلة المسلتمر التلي كانلل سلندا وعونلا

لي في إنجاز بحثي هذا ،فبارك اهلل لهما في عطمهما وعمطهما فجزاهما اهلل خير الجزاء.
والشكر العميق كذلك إللى د .صلهيب كملال اه لا  ،ود .زكلى رملزي مرتجلى الطلذان تاضلال بقبلول
مناقشة هذ الرسالة لتزداد قد ار بنصائحهما ومالحظاتهما التي أثرل هذ الرسالة ،فبارك اهلل فيهما.
الشكر والتقدير كذلك إلى الدكتور منصور عبد القادر منصور أسلتاذ إدار اهعملال المسلاعد فلي

جامعة اهقصى بغز الذي كان له الدور من مساعد ونصح وتوجيه فج از اهلل خير الجزاء.

وأخي ار أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمن قدم لي المسلاعد وأبلدى أريلا سلاهم فلي إنجلاز هلذا البحلث

اواخراجه إلى حيز الوجود ،فجزآهم اهلل ووفقهم لكل خير.

الباحث

ت

ملخص الدراسة
جودة حياة العمل لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية
إعداد الباحث /محمد إبراهيم منصور
إشراف
أ .د .زياد على الجرجاوي

د .محمد هاشم أغا

هدفل الدراسة التعرف إلى مستوى جود حيا العمل لمديري المدارس الثانوية بمحافظال ز

وعالقتها بدرجة ممارستهم لطمساءلة الذكية.

ولتحقيق أ راض الدراسة استخدم الباحث المنه الوصاي التحطيطي ،واستخدم الباحث أسطوب

المسح الشامل لجميع مجتمع الدراسة والذي تكون من ( )141مدي ار ومدير بجميع محافظال ز  ،حيث
استخدم استبانة أعدل خصيصا ه راض هذ الدراسة ،وتكونل من ( )85فقر موزعة عطى محوري
الدراسة وهى المحور اهول :جود حيا العمل وشمل ( )45فقر موزعة عطى خمسة مجاالل هي:

(الحوافز والمكافآل ،الرضا الوظياي ،بيئة العمل المادية والتنظيمية ،العالقال النسانية ،تحقيق الذال)،
والمحور الثاني :المساءلة الذكية وشمل ( )40فقر موزعة عطى أربعة مجاالل هي(:الشاافية والثقة ،تقييم

النجاز ،التاور المهني ،االلتزام) .وبعد تابيق االستبانة تم تحطيل البيانال باستخدام برنام الحاسوب

الحصائي ( ،(SPSSوقد شمطل المعالجال الحصائية التالية( :التك اررال والمتوساال الحسابية
والنسب المئوية ،ليجاد صدق االتساق الداخطي لالستبانة ،تم استخدام معامل ارتباا بيرسون

" ،"Pearsonليجاد معامل ثبال االستبانة تم استخدام معامل ارتباا سبيرمان بروان؛ لطتجزئة النصاية
المتساوية ،ومعادلة (جتمان)؛ لطتجزئة النصاية

ير المتساوية ،ومعامل ارتباا ألاا كرونباخ ،اختبار

T.Test؛ لطاروق بين متوساال عينتين مستقطتين ،تحطيل التباين اهحادي لطاروق بين متوساال ثالث
عينال فأكثر) .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزﻫا:
 .1إن الدرجة الكطية لجود حيا العمل لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظال ز حصطل عطى

وزن نسبى ( )%75.16أي بدرجة كبير  ،وجاءل استجابال المديرين عطى مجاالل أدا الدراسة

حسب الترتيب التنازلي التالي :العالقال النسانية بوزن نسبى ( – )%85.64تحقيق الذال بوزن
نسبى ( – )%83.61بيئة العمل المادية والتنظيمية ( –)%78.12الرضا الوظياي بوزن نسبى

( – )%69.69الحوافز والمكافآل بوزن نسبى (.)%58.72

 .2إن الدرجة الكطية لممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظال ز لطمساءلة الذكية حصطل عطى

وزن نسبى ( )%84.99أي بدرجة كبير  ،وجاءل استجابال المديرين عطى مجاالل أدا الدراسة

ث

حسب الترتيب التنازلي التالي :الشاافية والثقة بوزن نسبى ( – )%86.85االلت ازم بوزن نسبى

( – )%85.90تقييم النجاز ( – )%85.50التاور المهني بوزن نسبى (. )%81.72

 .3عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين إجابال المبحوثين حول أثر

جود حيا العمل عطى المساءلة الذكية ودرجة ممارستهم لها تعزى لطمتغيرال الشخصية التالية

(الجنس ،المؤهل العطمي ،مكان العمل ،عدد سنوال الخبر ).

 .4توجد عالقة ارتباايه موجبة بين جود حيا العمل ودرجة تابيق المساءلة الذكية لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظال ز .

ومن أﻫم التوصيات التي قدمتها الدراسة :
 .1ضرور االهتمام برفع مستوى جود حياة العمل في المدارس الحكومية من خالل تاعيل نظام
الحوافز والمكافآل واالهتمام باهمن والرضا الوظياي .
ومهارتهم والتي
ا
 .2زياد االهتمام بالمعطمين بمنحهم الثقة والشاافية في العمل مما يزيد من قدراتهم
تؤهطهم هداء دورهم في العمطية التعطيمية .

.3

الحرص عطى وجود نظام فعال لطمساءلة الذكية من خالل ربا النجاز بالتاور المهني لطمديرين

والمعطمين عطى حد سواء .

 .4محاولة توفير وتجويد بيئة عمل مالئمة لتشجيع المعطمين عطى تاوير أدائهم وتحسينه ،لزياد
اهخذ بنظام المساءلة الذكية بين المعطمين ،بالضافة توعية المدراء إلى أهمية العالقة الجيد بين
جود بيئة العمل وتابيق المساءلة الذكية وانعكاساتها عطى اهداء الوظياي الكطى .
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Abstract
This study aimed to identify the level the quality of Work Life for High School
Principals in Gaza Governorates with its relation with their practice degree on intelligent
accountability.
In order to achieve the purposes of the study the researcher used the descriptive
analytical method and the comprehensive approach for all the study society which consists of
(141) principals in Gaza Governorates,. As that questionnaire was specially prepared for the
purposes of this study; it consisted of (85) items distributed on two questionnaires: the first
questionnaire about quality of work life that consisted of (45) items distributed on five
domains :(Motivation and rewards, Job Satisfaction, Physical and organized work
environment, Human Relation, Self-realization); the second questionnaire about intelligent
accountability and it consisted of (40) items distributed on four domains: (Trust and
Transparency, Evaluation

achievement, Professional development, Commitment).,. After

applying the questionnaire, data were analyzed using statistical software (SPSS), the
following statistical methods were contained :(Frequencies, Averages, Percentages, Pearson
correlation coefficient is used to find the internal coordination for the survey. Using Spearman
Brown for equal Split-half, correlation coefficient, (Guttman)Test for unequal Split-half,
Cronbach's alpha correlation coefficient, T.Test for differences between the avarages of two
independent samples, and One Way ANOVA for differences between the averages of three
samples or more).
The study has shown that:
1. The total practice degree of quality of work life among high school principals in Gaza
Governorates has got a percentage of (75.16%) which means at high degree. And the
percentage of School Principals responses on domains of study as the following
descending order: Human Relations with percentage of (85.64%), Self-realization
with

percentage of (83.61%), Physical and organized work environment with

percentage of (78.12%), Job Satisfaction with percentage of (69.69%), Motivation
and rewards with percentage of (58.72%).
2. The total practice degree of intelligent accountability among high school principals in
Gaza governorates has got the percentage of (84.99%) which means high degree. And
the percentage of School Principals responses to domains of study as the following
descending order: Trust and Transparency with percentage of (86.85%), Commitment

ح

with percentage of (85.90%), Evaluation achievement with percentage of (85.50%),
Professional development with percentage of (81.72%) .
3. There were no statistically significant differences at the level (α<0.05) among
responses of respondents about the effect of quality of work life on intelligent
accountability and their practice degree to them attributed to variable of: (gender,
educational qualifications, work area and number of work experience years).
4. There is positive correlation relation between quality of work life and practice degree
of intelligent accountability for high school principals in Gaza directorates.
The most important recommendations according to the study:
1. The need at focus on raising the level of the functional quality of life of public
schools by activating motivation system and rewards and the focus on job satisfaction
and security.
2. Increase the focus toward the teachers by giving them the trust and transparency in
work which will increase their abilities and qualifications to improve their skills and
performance which qualify their role in teaching process.
3. Ensuring an effective system at intelligent accountability by linking the achievement
with the professional development for principals and teachers alike .
4. Try to improve the provision of appropriate work environment to encourage teachers
develop and improve their performance, to increase the acceptability of intelligent
accountability system among teachers, as well as principals awareness of the
importance of good relationships between the quality of work environment and the
application of intelligent accountability and its
performance.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة :
يعد النظام التعطيمي من اهنظمة المهمة والحيوية لطمجتمعال النسانية ،كونه المسلؤول علن

إعللداد اهجيللال المتعطمللة والمؤهطللة لقيللاد عمطيللة التنميللة واالرتقللاء بحضللار أمتهللا ،وكللذلك المسللاهمة

الااعطللة فللي رقللي النسللانية ورفعللة ش لأنها؛ لللذا فللإن نجللاح هللذا النظللام أو إخااقلله سللوف يللؤثر بشللكل
واضح عطى كافة القااعال اهخرى داخل المجتمع ،بحكم أن االستثمار فلي رأس الملال البشلري هلو

أعظم االستثمارال التي من شأنها أن تؤسس لرقى المجتمع وتاور بشكل كامل .

التغيلرال المتسللارعة التللي يشللهدها عالمنللا المعاصللر أثللرل بشللكل مباشلر و يللر مباشلر عطللى

حيا العمل وبيئته الداخطيلة ،وخصوصلا ارتبااهلا المباشلر بلالموارد البشلرية عطلى اعتبلار أن العنصلر

البشري هو محور العمطية النتاجية في عطم الدار ؛ لذلك كلان ل ازملا عطلى مؤسسلال اليلوم االسلتجابة
لهللذ التغي لرال مللن خللالل تجويللد حيللا العمللل ،وتاعيللل دور المللورد البشللري ،وذلللك بمللا يخللدم أهللدافها

المتعطقة بزياد النتاجية وتحقيلق االسلتقرار والرضلا اللوظياي ،وذللك ال يلتم إال ملن خلالل وجلود بيئلة
تشعر الارد باالنتملاء واهملان واالحتلرام ،وتعملل عطلى تحايلز ؛ هن كلل ذللك سليدفع الالرد لرفلع روحله

المعنوية وتوجيه سطوكه؛ بما يخدم أهداف المنظمة.

وجللود حيللا العمللل ماهوم لا واسللعا يغاللي مجموعللة متنوعللة مللن التقنيللال والنظريللال وأنمللاا

الدار التي تصممها المنظمة؛ لجعل الموظاين أكثر مسئولية واستقاللية من المعتاد؛ هن ذلك يعزز
ثقة الارد بالمؤسسة ،ويزيد من دافعيتله عطلى العملل اواصلرار عطلى تحقيلق مسلتويال أعطلى ملن إنجلاز

اهه للداف ،أو ه للو ع للامال مهمل لا لطمنظم للال لالس للتمرار ،وج للذب الم للوظاين ،واالحتا للاظ به للم ،وي للرى
(جرايسون) أن جود حيا العمل مهمة في اهداء الوظياي ،أما (غوش) فيعتبرهلا عاملل يلؤثر عطلى
التحايللز فللي العمللل ،ويللرى (جيللردون) أن هللذ الب لرام لهللا هللدفين :تحسللين إنتاجيللة العللامطين والرضللا

الوظياي ،كما أن جود حيا العمل تعبر عن جود العالقة بين العامطين وبيئة العمل الكطية.

()Gupta & Sharma,2011: 79
ج للود حي للا العم للل ه للي التوج لله ال للذي يعتب للر الم للوظاين أح للد أص للول المنظم للة ،ب للدال م للن
اعتبللارهم تكطاللة عطيهللا وياتللرض هللذا التوجلله أن أداء المللوظاين يكللون أفضللل عنللد السللماح لهللم بللإدار

عمطهم بأناسهم والمساهمة في اتخاذ القرار هذا التوجه يحاز الموظاين بتطبية احتياجاتهم الاسيولوجية

إلى جانب احتياجاتهم االقتصادية(Indumathy & Kamalraj,2012: 265) .
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لذا ال بلد لنلا ملن االهتملام بجلود حيلا العملل التربويلة والتعطيميلة وتاويرهلا وتحسلينها وملدى

رضلا العللامطين عنهلا فللي ضلوء المسللاءلة الذكيلة التللي يمارسلها المللدير داخلل المدرسللة ،ويركلز التوجلله
الحالي لتجويد النظم التعطيمية عطى معايير التقويم والمراجعة المستمر لألداء وتعلد المسلاءلة التربويلة
أبرز االستراتيجيال لطمحافظة عطى جود أية عمطية ،ولعل اهسباب التي تدعو إلى تابيق المسلاءلة

فللي المؤسسللال عطللى اخللتالف أنواعهللا كثيللر ومتعللدد  ،ويكاللى القللول أن التابيللق الاعللال لطمسللاءلة ال

يحد من الاساد الداري ،وهدر الموارد فقا ،بل إنه يشلكل ضلرور ال مالر منهلا لرسلاء قواعلد صلطبة

لطممارس للة اهخالقي للة ،وك للذلك لاح للص نق للاا الق للو والض للعف ف للي المؤسس للة ،وتق للديم اهداء وتا للوير
وضمان التحسين المستمر( .ارخان)12 :2006 ،
ومن الواضح أن أ طب المسائالل التي تناولتها نظم التعطيم هي المساءلة من الخارج باتجا

الاللرد ،سللواء أكللان مللدي ار أو معطمللا أو مؤسسللة ،وهللو مللا يعللرف بالمسللاءلة الداريللة ،إال أنلله ظهللر فللي
السنوال القطيطة الماضية ماهوم جديد لطمساءلة وهو المساءلة الذكية( .أبو شاويش)56 :2010 ،

ومن البديهي القول أن لمدير المدرسة – الذي يقف عطى قمة هرم الدار المدرسية وباعتبار

مشللرف مقلليم ورأس الحربللة فللي مواجهللة التحللديال فلي قيادتلله لمدرسللته وتحقيللق أهللدافها .فمسللؤوليال
المدير التي يقوم بها متنوعة ومتعدد فهي مسؤوليال إدارية وفنية ،فمن مسؤولياته الدارية أنله يقلوم

بسطسلطة مللن اهنشلاة الداريللة الخاصلة بتنظلليم الهيكللل التنظيملي لطمدرسللة ،وتحديلد مسللؤوليال جميللع
العامطين بالمدرسة ملن ملوظاين ومعطملين وفنيلين ومسلتخدمين ،بحيلث تعملل هلذ المسلؤوليال جميعلا

فللي منظومللة واحللد تلؤدى فللي النهايللة إلللى إنجللاز مللا يطللزم مللن أعمال(شلرير .)4 :2003 ،كمللا أنلله
ينمى العالقال النسانية بين العامطين ،ويحازهم ويعزز اتجاهاتهم اليجابية نحو مهنلتهم ،كملا يعملل
عطلى إشلباة حاجلال الاطبلة وتطبيلة ميلولهم واتجاهاتهم(عابلدين .)191 :2005 ،وأن ملدير المدرسلة
الذي يمارس المساءلة الذكية يمرر مالحظته عن اهداء المتدني باريقة تجعل المعطم يقر بما ارتكبه

مللن أخاللاء ،ويع لد بللأن ال تتكللرر مثللل تطللك اهخاللاء تحللل االلت لزام المهنللي اهخالقللي ،وتحللل اائطللة
المس للاءلة الداري للة الت للي ق للد تطح للق الض للرر بم للن يص للر عط للى ارتك للاب اهخا للاء المقص للود أو ي للر

المقصود ( .عايش)35 :2009 ،

وف للي خضل لم م للا س للبق؛ وهن النظ للام التعطيم للي ف للي قا للاة للز يع للد م للن أه للم القااع للال ف للي
المجتمللع الاطسللايني ،رأى الباحللث ضللرور د ارسللة جللود حيللا العمللل لللدى مللديري المللدارس الثانويللة
وعالقتهللا بدرجللة ممارسللتهم لطمسللاءلة الذكيللة ،وذلللك فللي ظللل حاجللة المللدارس لزيللاد فاعطيللة المسللاءلة

الذكيللة لمللا لهللا مللن دور فعللال فللي تحسللين مخرجللال التعطلليم ،ودعللم المسللؤولية المهنيللة والمبللادر بمللا

3

يضمن جود التعطيم الماطوبة والحالاظ عطلى الثقلة واالناتلاح والصلدق؛ سلعيا لطنهلوض بمسلتوى جلود

حيا العمل؛ ووصوال إلى تقديم أفضل الخدمال من قبل الموظاين .

أوالً :مشكلة الدراسة:
تزايد اهتمام المنظملال والمؤسسلال التربويلة بأهميلة جلود حيلا العملل وارتبااهلا بلالموظاين

فللي أعمللالهم وشللعورهم بأهميللة مللا يقومللون بلله ،وترتقللي بمسللتوى اهداء كمللا وكياللا ،وهللذا يتللأثر بشللكل
مباشر بجهود المؤسسة المتعطقة بتحسين جوانب حيا العمل الداخطية لطموظاين ،خصوصا في قااة
التعطيم الذي يعد من أهم القااعلال الخدميلة وذللك بملا يسلهم فلي رفلع أداء المنظملة ويحقلق الشلباة

لحاجال ور بال المعطمين .عطى اعتبار أن المعطم هو من يؤثر بشكل مباشر في مستويال تحصيل
الاطبل لة وخصوص للا أنن للا نش للهد انخااض للا مطحوظ للا فيه للا بال للذال ف للي الس للنوال اهخي للر ،كونه للا ت للأثرل
بمجموعة من العوامل والمتغيرال الداخطية لبيئة المدرسة والمتمثطة في ضعف مواردهلا الماليلة وكلذلك

ال للنقص المطح للوظ ف للي ع للدد معطم للي بع للض المباح للث ،أو بع للض المتغيل لرال الخارجي للة اهخ للرى مث للل
االنقسام السياسي الاطسايني ،وتردي اهوضاة االجتماعيلة واالقتصلادية –هلذا عطلى سلبيل المثلال ال

الحص للر ،مم للا س للاهم ف للي انحس للار دور م للدير المدرس للة الداري ف للي تعزي للز دور الرق للابي وممارس للته
لطمسللاءلة الذكيللة الاعالللة الكايطللة بالحاللاظ عطللى مسللتوى عللال مللن الكاللاء والااعطيللة التربويللة .وهللذا لللن
يتأتى إال من خالل تبنى مااهيم إدارية حديثة ،وتأكيلد ممارسلتها وتابيقهلا داخلل المدرسلة .وملن هنلا

تبرز مشكطة الدراسة في الجابة عطى السؤال الرئيس التالي:
ما درجة جودة حياة العمل لـد مـديري المـدار

الثانويـة ومـا عالقتهـا بدرجـة ممارسـتهم

للمساءلة الذكية؟ ويتارة عن هذا السؤال الرئيس اهسئطة الارعية التالية-:
 .1ما مستوى جود حيا العمل لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظال ز من وجهة نظرهم ؟
 .2ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لطمساءلة الذكيلة لطمعطملين بمحافظلال لز ملن وجهلة
نظر المديرين ؟

 .3هل توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مسلتوى ( )α≤0.05بلين متوسلا تقلديرال أفلراد عينلة
الد ارسللة لج للود حي للا العمللل وب للين متوس للا تقللديراتهم لدرج للة ممارس للتهم لطمسللاءلة الذكي للة تع للزى
لطمتغيرال الشخصية التالية (الجنس ،المؤهل العطمي ،مكان العمل ،عدد سنوال الخبر ).؟

 .4هل توجد عالقة ارتباايه ذال داللة إحصائية عند مسلتوى ( )α≤0.05بلين جلود حيلا العملل
ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لطمساءلة الذكية بمحافظال ز ؟

 .5ما معوقال تابيق المساءلة الذكية في المدارس الثانوية بمحافظال ز ؟
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ثانياً :فروض الدراسة:

 .1ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسا تقديرال أفراد عينة
الد ارسللة لجللود حيللا العمللل وبللين متوسللا تقللديراتهم لدرجللة ممارسللتهم لطمسللاءلة الذكيللة تعللزى
لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى).

 .2ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسا تقديرال أفراد عينة
الد ارسللة لجللود حيللا العمللل وبللين متوسللا تقللديراتهم لدرجللة ممارسللتهم لطمسللاءلة الذكيللة تعللزى
لمتغير المؤهل العطمي (بكالوريوس ،دراسال عطيا).

 .3ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسا تقديرال أفراد عينة
الد ارسللة لجللود حيللا العمللل وبللين متوسللا تقللديراتهم لدرجللة ممارسللتهم لطمسللاءلة الذكيللة تعللزى
لمتغيل للر مكل للان العمل للل (شل للمال ل للز ،شل للرق ل للز  ،ل للرب ل للز ،الوسلللاى ،شل للرق خل للانيونس،
خانيونس ،رفح).

 .4ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسا تقديرال أفراد عينة
الد ارسللة لجللود حيللا العمللل وبللين متوسللا تقللديراتهم لدرجللة ممارسللتهم لطمسللاءلة الذكيللة تعللزى
لمتغير عدد سنوال الخبر (أقل من  5سنوال 10-5 ،سنوال ،أكثر من  10سنوال).

 .5ال توجللد عالقللة ارتباايلله دالللة موجبللة عنللد مسللتوى ( )α≤0.05بللين متوسللا تقللديرال أف لراد
عينة الدراسة لجود حيا العمل وبين متوسا تقديراتهم لدرجة ممارستهم لطمساءلة الذكية فلي

المدارس الثانوية بمحافظال ز ؟

ثالثاً :أﻫداف الدراسة:

تهدف هذ الدراسة إلى تحقيق اآلتي :
 .1قياس مستوى جود حيا العمل في المدارس الثانوية في محافظال ز .
 .2تحديد درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لطمساءلة الذكية من وجهة نظرهم.

 .3الكشللف ع للن دالل للة الا للروق فللي متوس للا تق للديرال أفللراد العينللة لمس للتوى ج للود حي للا العم للل،
ومتوسل للا تقل للديراتهم لدرجل للة ممارسل للة المسل للاءلة الذكيل للة مل للن قبل للل مل للديري المل للدارس الثانويل للة

بمحافظال ز تبعا لمتغيرال الد ارسلة (الجلنس ،المؤهلل العطملي ،المناقلة التعطيميلة ،سلنوال

الخبر ).

 .4التعرف إلى ما إذا كان هناك عالقة دالة إحصائيا بين مستوى جود حيا العمل وبين درجة
ممارسة المساءلة الذكية من قبل مديري المدارس الثانوية بمحافظال ز .

 .5التعرف إلى معوقال تابيق المساءلة الذكية في المدارس الثانوية بمحافظال ز .
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رابعاً :أﻫمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهميتها من خالل اآلتي:
 .1تعد هذ الدراسة اهولى من نوعهلا التلي تناوللل عالقلة جلود حيلا العملل ،بالمسلاءلة الذكيلة
في المؤسسال التعطيمية بمحافظال ز  ،هذا عطى حد عطم الباحث اوااالعه.

 .2تكمللن أهميللة هللذ الد ارسلة فللي تناولهللا موضللوعا يتحللدث عللن جللود حيللا العمللل لللدى مللديري
المدارس الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم لطمسلاءلة الذكيلة ،وهلو ملن الموضلوعال المهملة

في عمطية إصالح وتاوير العمطية التعطيمية والتربوية بقااة ز .

 .3تع للد ه للذ الد ارس للة إض للافة جدي للد لطمكتب للة العربي للة وسل لتاتح المج للال لط للزمالء الب للاحثين لال لرق
الموض للوة م للن جوان للب أخ للرى ومتع للدد يمك للن له للا تحس للين اهداء الداري والترب للوي لم للديري
المدارس بقااة ز .

 .4قد يستايد من هذ الدراسة المسئولون في وزار التربية والتعطيم الاطساينية وذلك بتقديم دراسة
عطمية منهجية لطتمهيد لوضع نظام لطمساءلة الذكية في النظام التربلوي؛ هن هلدف المسلاءلة
هو تحسين أداء العامطين فيه ،من مشرفين اواداريين ومعطمين من خالل تعزيز الثقة والكالاء

المهنية الاعالة ،وأشعارهم باهخااء التي ارتكبوها باريقة مرنة.

 .5قد تخلرج هلذ الد ارسلة بمجموعلة ملن النتلائ والتوصليال التلي قلد تلؤثر فلي العمطيلة التعطيميلة
بالمدارس الثانوية من جانبي جود حيا العمل وتابيق المساءلة الذكية.

خامساً :حدود الدراسة:

 .1الحد الموضوعي :اقتصرل الدراسة عطى محورين رئيسيين :المحور اهول جود حيا العمل
لدى مديري المدارس الثانوية وتناول خمسة أبعاد هي (الحوافز والمكافآل ،الرضلا اللوظياي،
بيئة العمل الماديلة والتنظيميلة ،العالقلال النسلانية ،تحقيلق اللذال) وأملا المحلور الثلاني فهلو

درجل للة ممارسلللة المسل للاءلة الذكيلللة والتل للي تناولل للل أربع ل لة أبعل للاد هلللي (الش للاافية والثقلللة ،تقيل لليم

النجاز،التاور المهني ،االلتزام)

 .2الحد البشر  :اقتصرل الدراسة عطى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظال ز

 .3الحــد المسسســي :اقتصللرل الد ارسللة عطللى المللدارس الثانويللة الحكوميللة التابعللة لللوزار التربيللة
والتعطيم العالي الاطساينية.

 .4الحـــــــد الزمـــــــاني :ابقل ل للل هل ل للذ الد ارسل ل للة فل ل للي الاصل ل للل الد ارسل ل للي الثل ل للاني لطعل ل للام الد ارسل ل للي
(.)2015/2016

6

 .5الح ـد المكــاني :اقتصللرل الد ارسللة عطللى مللديريال التعطلليم فللي محافظللال للز والبللالع عللددها
سبعة مديريال.

سادساً :مصطلحات الدراسة:
أشار الباحث إلى عدد من المصاطحال الرئيسة التي تتناول جوهر دراسته وهي عطى النحو التالي:
 .1جودة حياة العمل ":مجموعة من العمطيال المتكامطة المخااة المستمر التلي تسلتهدف تحسلين
مختطللف الجوانللب التللي تللؤثر عطللى الحيللا الوظياي لة لطعللامطين وحيللاتهم الشخصللية أيضللا والللذي
يساهم بدور في تحقيق اههداف الستراتيجية لطمنظمة والعامطين فيها والمتعامطين معها".

(جاد الرب)7 :2008،

يعرفها عبد الرحمن ( )2013بأنها المااهيم المتعدد اهبعاد ،والتي شمطل تحسين بيئة

العمل ،وتوفير ظروف العمل المعنوية ،وعدالة نظام اهجور والمكافآل ،والمشاركة في اتخاذ
الق اررال ،فضال عن جماعال العمل وفرق العمل ،والذي بدور يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي

لطمنظمة( .عبد الرحمن)42 :2013 ،

ويعللرف الباحللث جللود حيللا العمللل إجرائيللا بأنهللا "مجموعللة السياسللال والعمطيللال التللي تسللتند

إليها إدار المدارس الثانوية بمحافظال ز بقصد توفير وضمان حيا وظياية أفضل لطعامطين وزياد
قبولهم ورضاهم بما يسهم في رفع أداء المدرسة ويساعد عطى تحقيق اههداف وزياد جودتها" .
 .2الممارسة":هي التكرار المعزز لالستجابال في وجود المثيرال"( .الشرقاوي)201 :1983 ،

ويمكن تعريف الممارسة إجرائيا بأنها "مجموعة من المهام والمسؤوليال والواجبال التي يقوم

بتأديتها شا طي الوظائف الدارية في المدارس الحكوميلة لتحقيلق الضلبا المدرسلي واههلداف العاملة
لطمدرسة"
 .3المســاءلة الذكيــة":هللي نظللام مهنللي إنسللاني لتقللويم اهداء المؤسسللي وتحسللينه باسللتمرار ،قللائم
عط للى الثق للة بالع للامطين ومع للارفهم وخبل لراتهم ومه للاراتهم ،وتعمي للق إحساس للهم بالمس للؤولية الذاتي للة
والجماعيللة العاليللة تجللا عمطهللم ،وتزويللدهم بالتغذي لة الراجعللة حيللال أدائهللم لتحقيللق اههللداف

المشتركة لطمؤسسة( .ارخان" 2009 ،ب")17 :

وعرفهلا دنالورد ( )Dunford, 2009بأنهلا ":إالار عملل لضلمان أن الملدارس تعملل بااعطيلة

وكاللاء تجللا الصللالح العللام وعطللى أكم لل وجلله لتنميللة تالميللذهم .فإنهللا تسللتخدم مجموعللة نيللة مللن

البيانللال التللي تعا لى التعبيللر الكامللل لنقللاا القللو والضللعف لطمدرسللة فللي تحقيللق إمكانللال التالميللذ،
7

وتجمع بين العمطيال الداخطية لطمدارس مع مستويال الرصد الخارجية المالئمة لحالة التنميلة فلي كلل

مدرسة عطى حد ")Dunford, 2009:1( .

ويعرف الباحث المساءلة الذكية إجرائيا :بأنها نظام مساند لطعامطين في مجال التربية والتعطيم
بهدف بنلاء الثقلة والقلدرال وتزويلد المعطملين بالمرونلة الالزملة هداء المهلام المنوالة بهلم وحلثهم عطلى

تحمل مسؤولياتهم ،وتزيد دافعيتهم لطعملل بلاحتراف ،اواعالاء ملدير المدرسلة كاملل الصلالحية لتحقيلق
أهداف المدرسة و ايال المجتمع من خالل الثقة المهنية لطمعطمين.

 .4مدير المدرسة :هو "المسئول اهول فلي مدرسلته ،وهلو المشلرف عطلى جميلع شلؤونها :التربويلة،
والتعطيمي للة ،والداري للة ،واالجتماعي للة ،والق للدو الحس للنة لزمالئ لله ،وي للؤثر عط للى س للطوك وتوجه للال

العامطين من حوله لنجاز أهداف محدد "( .وزار التربية والتعطيم.)12 :2008 ،

 .5المــدار

الحكوميــة  :أي مؤسسللة تعطيميللة تللديرها وزار التربيللة والتعطلليم أو أي وزار أو سللطاة

حكومية( .وزار التربية والتعطيم العالي.)7 :2013 ،

 .6المـــدار

الثانويـــة" :التعطلليم اهكللاديمي الللذي يتضللمن الصللاين ( )12-11والللذي يقللع ضللمن

قااة التعطيم العام في النظام التعطيمي ويتراوح عملر الاطبلة فلي هلذ المرحطلة ( )18-17سلنة،
وفللى نهايللة المرحطللة يخضللع الاطبللة المتحللان عللام (امتحللان شللهاد الد ارسللة الثانويللة العامللة –

التوجيهي)( .وزار التربية والتعطيم العالي)24 :2008 ،

 .7محافظـات زــزة :الجللزء مللن السلهل السللاحطي الاطسلايني ،تبطلع مسلاحته ( )365كيطللومت ار مربعللا،
ويمتد عطى الساحل الشرقي لطبحر اهبيض المتوسا باول ( )45كيطو مت ار ،وبعرض ()12-6
كيط للو متل ل ار .وم للع قي للام الس للطاة الواني للة الاطس للاينية ت للم تقس لليم قا للاة للز إداريل لا إل للى خمل لس
محافظال ،هي :شمال ز  ،ز  ،الوسلاى ،خلانيونس ،رفلح( .وزار التخاليا والتعلاون اللدولي

الاطسايني)14 :1997،
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظـــــري

املبحث األول /جودة حياة العمل
 أوالً :نشأة جودة حياة العمل.
 ثانياً :مفاهيم جودة حياة العمل.
 ثالثاً :أسباب االهتمام بجودة حياة العمل.
 رابعاً :أهداف جودة حياة العمل.
 خامساً :أهمية جودة حياة العمل.
 سادساً :الخصائص المهمة لنوعية حياة العمل.
 سابعاً :مكونات بيئة العمل.
 ثامناً :األبعاد األساسية لجودة حياة العمل.
 تاسعاً :جودة حياة العمل وإدارة الموارد البشرية.
 عاشراً :التوجه االستراتيجي في مجال بيئة العمل.
 حادي عشر :برامج تحسين جودة حياة العمل.
 ثاني عشر :عوائق تطبيق برامج جودة حياة العمل.
 ثالث عشر :جودة حياة العمل من منظور إسالمي.
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المبحث األول :جودة حياة العمل
تمهيد :
تعد جود حيا العمل من المحددال اهساسية لنجاح أي مؤسسة بغض النظر عن

اههداف التي وجدل من أجطها؛ هن اهمر يتعطق بالدرجة اهولى في مكونال البيئة الداخطية
ووضوح العمل في تطك المؤسسال وصوال إلى مناخ مؤسسي سطيم ،ومن هذا المناطق يجمع

الباحثين وعطماء الاكر الداري والتربوي ،أن العنصر البشري (الموظف) هو من يساعد تطك

المنظمال عطى تحقيق أهدافها وبالتالي ال بد من توفير كافة متاطبال نجاحه في العمل ،عطى
اعتبار أن العنصر البشري هو عنصر مهم من عناصر النتاج ،بالضافة إلى دور المحوري في

العمطية النتاجية ،وهذا لن يتأتى إال بتوفير بيئة عمل ذال مواصاال جيد .

لذلك ،فإن جود حيا العمل هي الااصل الرئيس بين مصادر قو المديرين من جهة ،وأداء

العامطين في المؤسسة من جهة أخرى ،حيث تعمل جود حيا العمل عطى دراسة وتحطيل اهساليب
التي يستخدمها المدراء ،بغرض توفير وتحقيق بيئة تنظيمية؛ مشجعة لطعامطين من خالل استثمار

المؤسسة لرأسمالها البشرى ،وتنمية قدراته البتكارية وزياد معارف اهفراد وبناء مصادر قوتهم
الذاتية ،وبالتالي العمل عطى تاويرهم مهنيا ،بما يوفر الشعور بجود حيا العمل الذي ينعكس عطى
اهداء الكطى لطمنظمة .
فالمؤسسال التربوية هي من اهساس عنصر مؤثر في نجاح المجتمعال فيما يتعطق

بالوصول إلى مستوى عال من الخدمة التعطيمية والتي يمثل فيها كل من المدراء والمعطمين حجر
اهساس لتاور المجتمعال ،من خالل المساهمة في مخرجال ونتاج تربوي فاعل يحقق الااعطية
التنظيمية لتطك المؤسسال؛ لذا سيقوم الباحث باستعراض ماهية الموضوة باعتبار أحد أركان دراسته

الحالية وهو عطى النحو التالي:

أوالً :نشأة جودة حياة العمل
إن من اهسباب الاعطية لظهور ماهوم جود حيا العمل هو بقصد مواكبة سياسال التغيير

والتاوير التنظيمي والتخايف من حاالل التوتر والقطق التي سادل في الغرب بين العامطين خوفا من
االستغناء عنهم ،أو تخاياا لطخدمال والمزايا االجتماعية الممنوحة لهم ،أو تخايضا لمعدالل

أجورهم ،بجانب حرص تطك المنظمال عطى تحقيق الرضا الوظياي المؤثر عطى التزام العامطين ،وفي
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ناس الوقل العمل إلى تعظيم أهمية استخدام وترشيد أداء الموارد البشرية واعتبارها إحدى

االستراتيجيال الاعالة في تعزيز الميز التنافسية لمنظمال اهعمال .

لذا نجد أن جاد الرب ( )2008أشار إلى أن ماهوم جود حيا العمل مر بثالث مراحل
زمنية منذ نشأته اهولى في منظمال الواليال المتحد اهمريكية ،يستعرضها الباحث عطى النحو

التالي:

المرحلة األولى :نهاية الستينيات وبداية السبعينيات
حيث اعتبر بعض الباحثين في تطك الاتر ماهوم جود حيا العمل عطى أنه ماهوم فطساي

أكثر من كونه أسطوب معين ،أما البعض اآلخر فأشاروا إلى أن هذا الماهوم كان ينصب عطى أثر

الوظياة عطى صحة العامل والتعرف عطى الارق التي تزيد من جود ونوعية أداء الارد أثناء العمل،

وأن الماهوم ظهر نتيجة لزياد السطوكيال السطبية في بيئة العمل مثل زياد معدالل الغياب وزياد
استياء العامطين تجا رؤسائهم في العمل.
المرحلة الثانية :منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات

حيث شهدل هذ المرحطة انخااض االهتمام ببرام تحسين الحيا الوظياية ،وهذا نتيجة

لعد عوامل منها زياد معدالل التضخم وأزمة الااقة ،اهمر الذي جعل المنظمال الصناعية بشكل
خاص تقوم بتوجيه معظم خااها لمواجهة ارتااة تكاليف الصناعة والااقة؛ هذا بالضافة إلى

زياد حد المنافسة الخارجية لطشركال اهمريكية؛ ولذلك زاد حجم االندماج بين الشركال خالل هذ

الاتر  ،وبالتالي انخاض االهتمام برضا العمال عن وظائاهم وحياتهم الوظياية ،وكل ذلك جعل برام
جود وتحسين العمل تأتي في المرتبة الثانوية في تطك الاتر .
المرحلة الثالثة :منتصف الثمانينيات وحتى اآلن

حيث شهدل هذ المرحطة االهتمام مر أخرى ببرام جود وتحسين العمل ،ويرجع ذلك إلى

حاجة المنظمال –وخاصة اهميركية منها– لمثل هذ البرام نتيجة ضعف الموقف التنافسي لها
أمام المنظمال اليابانية(.جاد الرب)18-14 :2008 ،

ومن ناحية أخرى ،تزايدل الضغوا عطى دول المحيا اهاطسي لتباة ناس النه السائد
بأوروبا ،إال أن ذلك لم يتحقق إال في نهاية عام ( ،)1960حينما استخدم (أرفن بطوستون) والذي
كان يعمل في شركة جنرال موتورز مصاطح جود حيا العمل لطمر اهولى في الواليال المتحد

اهمريكية ،ماطقا إيا عطى أحد البرام

التنظيمية ،وقد اعتبر هذا البرنام
12

من أوائل البرام

اهمريكية المابقة والذي يتيح لطعامطين الارصة؛ هن يطعبوا دو ار هاما في اتخاذ الق اررال المتعطقة

بظروف العمل ،هذا ولقد انصب الهدف الرئيسي لهذا البرنام عطى تقييم رضا العامطين لتاوير

سطسطة أخرى من البرام التي تهدف إلى زياد إنتاجية العامطين ،وكان لها آنذاك ثالثة أهداف

معطنة ،وهي:

 .1تقدير(قياس) نوعية حيا العمل في الواليال المتحد  ،ومقارنتها بنوعية حيا العمل في
الماضي ،وفي البطدان الصناعية اهخرى .

 .2تاوير سياسال لتحسين نوعية حيا العمل لجميع العامطين .

 .3تاوير النتاجية وزيادتها ،وزياد كااء المؤسسال ،وفعاليتها من خالل زياد مشاركة
العامطين في حيا المؤسسة(Stein, 1983: 174) .
ولقد تضاعف حجم االهتمام بموضوة نوعية حيا العامطين أثناء السنوال اهخير  ،ومن بين
الذين ازد اهتمامهم بنوعية حيا العامطين ،وابيعتها :االختصاصيون الناسيون في مجال العمل
والمشتغطون في عالم الدار  ،واهشخاص الذين يتمتعون بصالحيال أو سطاال اتخاذ الق اررال في

المؤسسال ،والعامطون في قااعال الدولة المتخصصة بموضوة العمل والعمال .كما وتتأثر نوعية
حيا العمل بعدد من المتغيرال أبرزها ما يتطقا الارد من تعويض (الراتب) ،ومنافع جانبية ،وفرص
الترقي والتقدم في المنظمة ،ونوعية العمل ،واهمان المهني ،وأوقال الدوام المهني ،وخصائص

المؤسسة ،وابيعة التااعل االجتماعي بين الزمالء .وباختصار ،تعكس نوعية حيا العمل جميع
جوانب الحيا أثناء العمل .كما لجأل المؤسسال إلى عدد من اهساليب المتباينة لتحسين نوعية

حيا العمل؛ فبعض هذ اهساليب تضمن صرف رواتب عادلة ،وبعضها اآلخر تضمن تابيق ما
دعا إليه االختصاصيون الناسيون في المجال الصناعي من ضرور إشراك العامطين في عمطيال

المؤسسة ،ومن هذا القبيل:
 .1تاوير فرق العمل ) ،(work teamsوهي مجموعال من العامطين يتعاونون عطى بناء
مشروة.

 .2استخدام فكر مجموعال الجود  ،إذ يجتمع العامطون في مجموعال هدفها حل المشكالل
المتعطقة بجود النتاج .وكذلك استخدام االستبيانال لمعرفة آراء العامطين في عمطيال

المؤسسة وسياساتها.

 .3تابيق ماهوم إثراء الوظياة لزياد الرضا المهني من خالل رفع مستوى المسئولية .

 .4السماح لطعامطين ببعض المرونة في تنظيم ساعال العمل ( .ريجيو)311 :1999،
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لذ فإن االهتمام الحقيقي بتاوير جود حيا العمل سيعمل عطى توظيف مهارال العامطين

بصور أفضل ويساهم في الوقل ناسه بتاوير هذ المهارال لتكون أفضل من السابق .فالاكر

السائد اآلن هي ضرور تاوير مهارال العامطين وليس استخدامها فقا .أي أن اهمر يتجاوز
مسألة االستخدام إلى شئ أكبر وهو تاوير هذ المهارال .لذا فإن اهعمال التي ال تتيح لطعامطين

المرونة في التصرف اوابداء اآلراء دون خشية من المحاسبة ستكون مبعثا لطتوتر السطبي ومبعثا
لطقطق وهذا ما تسعى الدار الحديثة إلى رفضه جمطة وتاصيال .إذ يجب أن يعزز العمل من إنسانية
النسان وليس العكس ،وأن يساهم في قابطية العامطين لكي يؤدوا أدوا ار أخرى خارج المنظمة بشكل

أفضل ،بمعنى أن يكونوا مواانين صالحين وآباء جيدين( .السالم)353 :2009 ،
ومن المعطوم فإن المؤسسال المعاصر اليوم تواجه العديد من المتغيرال البيئية المعقد

منها ما يتعطق بالبيئة الداخطية والبعض اهخر بالبيئة الخارجية ،فتتمثل متغيرال البيئة الداخطية
بالهيكل التنظيمي ،وابيعة العمل وما يتضمنه من صالحيال ومسئوليال ،وأنظمة المعطومال

واالتصاالل التي تؤدي دو ار مهما في انسيابية اهداء بين اهجهز المختطاة لطمنظمة ،كما أن

العمطيال والتكنولوجيا المستخدمة من قبل المنظمة تعد واحد من أهم متغيرال البيئة الداخطية المؤثر
عطى أداء اهفراد وأداء المنظمة بشكل عام( wanxiam & weiwul,2006: 149) .

ومثطما تؤثر متغيرال البيئة الداخطية عطى المنظمال فإن متغيرال البيئة الخارجية المتمثطة
في المتغيرال االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية لها تأثيراتها المتباينة عطى المنظمال،

فالمنظمة التي تسعى إلى تحقيق مزايا تنافسية معتمد عطى مواردها البشرية ال بد وأن تجرى
التحسينال المستمر عطى بيئتها الداخطية ،وال سيما برام التاوير التي تركز عطى جود حيا العمل
المستند عطى بناء أسس التااعل اليجابي بين كل من اهفراد العامطين في مختطف المواقع الوظياية

من جهة ،والسياسال واهنظمة المعتمد لحداث الموازنة بين اهدوار الوظياية والناسية واالجتماعية
لألفراد العامطين من جهة أخرى ( .راضي)61 :2008 ،
وفي عام ) )1970بدء االهتمام بجود حيا العمل وبدأل الدارال في العديد من
المنظمال الكبرى مشاريع شامطة ومتكامطة لتحسين إنتاجية قو العمل .حيث كان لدى القيادال

الدارية المختطاة في إدارال المنظمال العديد من الهواجس والقطق حول بعض اهمور الواجب
تحقيقها مثل :اهجور المحترمة ،ساعال العمل ،ظروف العمل ،ومشاكل االلتزام وتحقيق اهداء

الجيد لدى العامطين.

14

فقامل العديد من المنظمال كالمدارس بدارسة مسألة جود حيا العمل وكياية تحسين بيئة

العمل وتجويدها ،فبدء يظهر اهتمام واضح من قبل هذ المنظمال المعنية بدراسة جود حيا العمل
ومدى عالقتها بالمساءلة الصادر من القيادال الدارية .
ولما كانل الدار تشكل المحرك الرئيسي لدار الموارد البشرية فيها لتحقيق أهدافها

وتاويرها من خالل تحمطها مسئوليال عديد ومتنوعة تتمثل إحداها في تشكيل حيا عمل داخطية

مالئمة ،اناالقا من النظر الحديثة لطمنظمة والنسان الذي يعمل بها والتي تاالب بضرور توفير
بيئة تنظيمية صالحة لإلنتاج والعااء( .النمر)2 :1994 ،

كما أشار قاسم ( )2011أنه مع ظهور اهلاية الثالثة اهتمل الدار بأساليب تحايز
العامطين وارقه ،وتحقيق الرضا الوظياي وتنمية جود الحيا الوظياية لديهم( .قاسم)545:2011 ،
وبناء عطى ما سبق وفي ظل المعايال والقرائن السابقة فإنه من اههمية بمكان أنه يرى

الباحث ضرور تأسيس دائر مختصة بجود حيا العمل بالمؤسسة التربوية تسعى إلى ضمان
وضبا وتاوير جميع العمطيال اهكاديمية والدارية والمالية من خالل عقد ندوال واجتماعال

تهدف إلى توعية وتدريب العامطين وذلك بالتنسيق مع الوحدال العامة فيها .واالستااد من الخبرال

المحطية والعالمية المتعطقة بالموضوة .

ثانياً :مفاﻫيم جودة حياة العمل
من خالل إاالة الباحث عطى أدبيال التراث التربوي وجد بأن ،ينظر لجود حيا العمل

عطى أنها قضية من القضايا التي تتعامل مع كياية إشباة احتياجال العامطين في بيئة العمل
التربوية ،وفى العديد من الجوانب كمشاركتهم في عمطيال اتخاذ الق اررال وحرية تشكيل وظائاهم بما
يتالءم مع آراءهم واهتماماتهم بما ينعكس عطى تحسين النتاجية وظروف العمل من عالقال

اجتماعية بين الزمالء ورضا عن العمل واهمن والسالمة المهنية والحالة الصحية .
ويقصد بجود حيا العمل بشكل عام تطك :الصاال أو الجوانب اليجابية أو ير اليجابية
المرتباة ببيئة العمل كما يراها أو يدركها العامطون ،وكطما استااعل الدار وضع البرام الكايطة
بالسيار عطى أو إزالة كل ما من شأنه عرقطة عمل العامطين أثناء أدائهم لطعمل وتوفير ظروف

العمل المناسبة لهم ،وتم التعامل معهم باحترام وثقة عالية بقدراتهم ،بنل لناسها بيئة عمل جيد في

أذهان العامطين وولدل لديهم القناعة والرضا واالندفاة العالي نحو العمل .وتكون النتيجة نجاحال
متواصطة لطمنظمة في عالم فيه من التنافس الشيء الكثير( .السالم)350 : 2009 ،
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ولقد ركز العتيبي ( )1999عطى ماهوم جود حيا العمل كونه يتضمن تصورال اوادراكال

العامطين لمستوى البيئة المادية والمعنوية لطعمل والمنظمة ،وتتمثل مكونال البيئة المادية والمعنوية
مجموعة من العوامل من أهمها :المزايا والاوائد ،أنظمة الحوافز والمكافآل ،اهمن الوظياي،
والمشاركة في صناعة الق اررال ،والرضا الوظياي(.العتيبي)31 :1999 ،

وقد عرف راضي ( )2008جود حيا العمل بأنها توافر العناصر اهساسية المؤثر في

بناء التصورال اليجابية لدى العامطين نحو متغيرال البيئة التنظيمية وتقاس من خالل الرضا
الوظياي ،وااللتزام التنظيمي ،والضمان الوظياي ،واالستقاللية ،والمشاركة في اتخاذ الق اررال والقدر

عطى اهداء (راضي .)64 :2008 ،ولقد حظي هذا الماهوم بعديد من االتجاهال التي دارل في

فطكها حول قضيتين أساسيتين :أولهما :الروح المعنوية أو الدافع اهخالقي استنادا إلى فهم اوادراك

المعايير التعطيمية ،والقيم االجتماعية المتغير  ،والتوقعال المرتباة بجود حيا العمل ،وتتضمن:

الرضا الناجم عن اهداء الجيد ،وثانيهما :الدافعية والتحايز من خالل الممارسال الدارية الجيد ،
والحاجة إلى التنافس من قبل المؤسسال المختطاة ،ومحاولة القضاء عطى معدالل التغير عن العمل

المرتاعة ،والمعوقال التي قد تقف حائال دون تحقيق مستوى عال من اهداء ،ويرى
المطيجي( )2011أنه يمكن تناول جود حيا العمل من زوايا مختطاة ،وهي :
-

كهدف :حيث تهدف إلى تحسين اهداء التنظيمي من خالل إيجاد نوة من التحدي ،والرضا
الوظياي ،والوظائف الاعالة ،وبيئة العمل المناسبة لألفراد العامطين في المؤسسة .

-

كعمطية :وتشمل كل الجهود الالزمة لتحقيق هذ اههداف من خالل المشاركة الاعالة،

-

كاطساة :وتؤكد عطى ضرور النظر لألفراد العامطين كأصول يحاولون االلتزام ،ولديهم

ومشاركة اهفراد في العمل ،ومدى شعورهم بالرضا والاخر عن إنجازال المؤسسة.

المعرفة التامة والمهارال والخبرال ،وأنهم ليسوا "أعضاء ير فاعطين" يكطاون المؤسسال
مزيد من الخسار والتكاليف( .المطيجي)433 :2011 ،

يتضح مما سبق بأن جود حيا العمل ما هي إال فطساة تنته سياسة أن الموارد البشرية
داخل المنظمة هي من أكثر المصادر أهمية في المنظمة ،ومؤش ار لجود أداء العامطين في مواقع
عمطهم ،وذلك هنهم القادرين عطى إحداث التغيرال الحقيقية في إعدادال العمل داخل المنظمة ،وذلك

لتحقيق أهدافها المنشود  ،وال يتم ذلك إال من خالل توافر حيا وظياية تشبع احتياجاتهم وتمدهم
باهمان والرضا الوظياي اواتاحة فرص لطنمو الوظياي .
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وفي ضوء تعدد التعرياال السابقة يمكن لطباحث الشار إلى القواسم المشتركة في التعرياال

العطمية لماهوم جود حيا العمل أعال من وجهة نظر الكتاب والباحثين يمكن استعراضها عطى
النحو التالي:
من المعروف بأن جود حيا العمل تتعطق بظروف عمل جيد اواشراف جيد ،ومرتبال

ومزايا ومكافآل جيد  ،وقدر من االهتمام والتحدي بالوظياية ،وتتحقق جود حيا العمل من خالل

فطساة عالقال العامطين التي تشجع استخدام جهود جود الحيا الوظياية لعااء العامطين فرصا

أكبر لطتأثير عطى وظائاهم .ومن هذا المناطق يختطف ماهوم جود حيا العمل من فرد إلى آخر،
ومن منظمة إلى أخرى ولها عد معان ،فبالنسبة لطعامل في خاوا النتاج ،فإنها تعني أجو ار يومية
عادلة وظروف عمل آمنة ومسئول يعامطه باحترام ،أما بالنسبة لموظف جديد فقد تعني توافر فرص
التقدم ،إبداة في العمل ،ومستقبل ناجح ،وفيما يتعطق باهكاديميين فإنها تعني مدى قدرتهم عطى

تطبية احتياجاتهم الشخصية المهمة من خالل خبراتهم في المنظمة ( .جود )303 :2010 ،

يعرفهللا البطبيسللي( )2012عطللى أنهللا السياسللال والج لراءال والعمطيللال التللي تناللذها المنظمللة

بهللدف تاللوير وتحسللين الحيللا الوظيايللة ،والشخصللية لطعللامطين فيهللا ،الللذي يللنعكس بللدور عطللى أداء

المنظمة ،واهفراد إيجابيلا ،وبلذلك تحقلق المنظملة أهلدافها وتاطعاتهلا ،وفلي نالس الوقلل تطبلي وتشلبع
ر ب للال عامطيه للا ،مم للا يض للمن اس للتم اررية نج للاح المنظم للة ،وحص للانتها ض للد الكثي للر م للن اهزم للال.

(البطبيسي)7 :2012 ،
أن نوعية حيا العمل وجودته يتمثل في جانبين أساسيين أولهما استخدام كل المكانيال
البشرية لعرض زياد النتاجية من خالل تاوير اهنظمة النسانية أكثر من اهنظمة اهخرى في

بيئة العمل( .العنزي وآخرون)69 :2007 ،

في حين اعتبرل المنظمة العربية لطتنمية الدارية ( )2007جود حيا العمل هو نسق

تحاول المنشأ بموجبه إاالق القوى الخالقة الكامنة لألشخاص العامطين فيها ،وذلك بمشاركتهم في
الق اررال التي تؤثر عطى حياتهم العمطية ،وهي أيضا أحد أساليب التاوير التنظيمي.
(المنظمة العربية لطتنمية الدارية)685 :2007 ،
وتركز جود حيا العمل عطى دراسة وتحطيل المكونال واهساليب التي تستند إليها الدار
في المؤسسال المختطاة بقصد توفير حيا وظياية أفضل لطعامطين ،بما يحقق الشباة لحاجاتهم

ور باتهم ،ويسهم في رفع أداء المؤسسة؛ فكطما تميزل بيئة العمل بالمؤسسال المختطاة ومنها
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التعطيمية بالقبول والرضا من العامطين؛ كطما دفعهم هذا نحو بذل قصارى جهدهم وااقاتهم واستثمار
إمكاناتهم تحقيقا ههداف المؤسسة التي يعمطون بها( .ماهر)189 :1999 ،

يتضح مما سبق أن جود حيا العمل هي عبار عن ماهوم واسع النااق عام يشمل
البرام

الدارية المختطاة والمتعدد والعمطيال المتكامطة المستمر وذلك لتحسين المناخ التنظيمي

وزياد الرضا الوظياي وتاوير اهداء الوظياي لطعامطين ،كما تعد فطساة لإلدار وهدف من أهدافها

الرئيسية .وهي تمثل أحد أهم العوامل التي توفرها المنظمة لحيا وظياية أفضل لطعامطين بها ،كما
أنها تسعى لتنمية عالقال تنظيمية واجتماعية جيد بين العامطين بل وتسعى لتحقيق انخرااهم
وانغماسهم في العمل .كما أنها تعكس صور العمل الجيد والمنظم لطعامطين والدعم المقدم لهم مما
يؤثر إيجابا أو سطبا عطى أدائهم داخل المؤسسة التربوية.

ثالثاً :أسباب االﻫتمام بجودة حياة العمل
لقد كان التخصص في العمل وتبسيا الجراءال منتش ار بين المنظمال منذ الربع اهول
من القرن الماضي ،وكان العامطون يومها يكطاون بأداء أعمال بسياة وذال تخصصال محدد

ويخضعون لمراقبة دقيقة أثناء العمل من مناطق أن إتقان هذ اهمور سيقود إلى تحسين كااء

العمل ،وكانل فطساة الدار في تطك الاتر تناطق من أن تخايض تكاليف العمل تتأتى من خالل
توظيف العامطين ير الماهرين الذين يمكن توظياهم بأجور زهيد ثم تقوم الدار بتدريبهم هداء

اهعمال الروتينية والمتكرر والبسياة بمهار عالية ،ولكن بمضي الوقل ظهرل صعوبال عديد

نتيجة لهذ البيئة الروتينية ،فقد عزل اهفراد عن بعضهم البعض اجتماعيا نتيجة المعامالل في

تقسيم وتجزئة اهعمال في المنظمة ،كما أدل اهعمال الروتينية إلى تزايد حاالل المطل وافتقاد

الشعور بالتااخر .وكانل المحصطة النهائية لهذ البيئة السطبية أن تركل الحاجال االجتماعية
وحاجال النمو ير مشبعة عند العامطين .كما ازدادل معدالل دوران العامطين والغياب ،وازداد
الشعور باال تراب وتدهور مستوى اهداء والنتاجية ،ولم يقف اهمر عند ذلك بل ازدادل المشاكل

والصراعال بين العامطين وبينهم وبين الدار  .إذ اتجه العامطون إلى ماالبة الدار بضرور تحسين
ظروفهم المعيشية وظروف العمل ،وأيضا أن العمال أناسهم كانوا يتغيرون نحو اهحسن في أمور

عديد  .إذ ازدادل مستوياتهم الثقافية وأصبحوا أكثر استقاللية وازدادل مداخيطهم أيضا اهمر الذي
جعطهم يتجهون إلى الماالبة بإشباة الحاجال اهعطى من الحاجال المادية وحاجال اهمن.

وأصبحل المنظمال في يومنا هذا تدرك تماما أن هناك سببان يدفعانها إلى إعاد تقييم اهعمال من
أجل تكوين نوعية حيا عمل أفضل وهما:
 السبب األول :أن اهساليب التقطيدية في التقييم لم تعا اهتماما كافيا لطحاجال النسانية.18

 السبب الثاني :أن حاجال العامطين واموحاتهم النسانية في تغير متواصل( .السالم)351:2009،لذا فإن البية المؤسسال والمنظمال أصبحل تتجه إلى تبني فطساة إ راء أعمالهم اواثراءها

من أجل زياد دافعية العامطين نحو اهداء ،كما اتجهل المنظمال إلى إيجاد مناخ تنظيمي يهيئ
لطعامطين بيئة عمل متكامطة ير مج أز  ،وتصميم وبناء بيئة عمل يوفر بها اهمن والسالمة وتعزز
حاالل الثقة واالحترام المتبادل بين العامطين .مما أدى إلى زياد االهتمام ببيئة عمل مدعمة باطساة
وبناء مصمم ومناخ تنظيمي يخدم العامطين كافة وذلك ما نسميه – بجود حيا العمل. -

رابعاً :أﻫداف جودة حياة العمل :
من اههمية بمكان القول بأن لزياد الكااء التنظيمية داخل المنظمة ال بد من أن تكون
أهداف جود حيا العمل نابعة من اههداف المحدد لشخص أو منظمة لنجازها ،أو من

المسئوليال المحدد لطشخص الذي تتم مسائطته سواء كان فردا أو منظمة ،مما يسهم في تعزيز قدر
المنظمة عطى استقااب العامطين اهكااء والحااظ عطيهم .

لذا فإن الهدف اهساسي من محاوالل تحسين جود حيا العمل يتمثل في إعداد قو عمل
راضية ومندفعة ومحاز وذال والء عال هعمالها وعطى درجة عالية وقدر فائقة في البداة واالبتكار

(الهيتي .)276 :2005 ،إذ تهدف جود حيا العمل إلى مستويال عالية من رضا العامطين والذي
يمكن النظر إليه كسالح تنافسي ،هن التحسينال في جود المنت وخدمة الزبون تتحقق من خالل

العامطين المطتزمين ،اوان برام جود حيا العمل تهدف إلى اآلتي(:جاد الرب. )10 : 2008 ،
 .1زياد ثقة العامطين .

 .2االندماج في حل المشكالل .
 .3زياد الااعطية التنظيمية .
 .4زياد الرضا الوظياي .
وتسعى المنظمال إلى تحقيق المزايا واههداف المتعدد نتيجة تبنيها لبرام جود حيا العمل وهي:
 .1تعظيم قدر المنظمة التنافسية .
 .2توفير قو عمل أكثر مرونة ووالء ودافعية .

 .3توفير ظروف عمل محسنة وماور من وجهة نظر العامطين .

 .4التأثير اليجابي عطى ممارسال إدار الموارد البشرية مثل التدريب وانتقاء فريق العمل
واستقااب العامطين .

 .5التأثير اليجابي عطى اهداء التسويقي لطمنظمة( .المغربي)266 :2007 ،
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وذكر كل من ( )Reddy & Reddy, 2010أهداف برام جود حيا العمل والمتمثطة في :
 .1تحسين الصحة الناسية والجسدية لطموظاين مما يخطق مشاعر إيجابية.
 .2تحسين إنتاجية العامطين.

 .3تعزيز التعطم في بيئة العمل.

 .4تكوين الصور اهفضل لطمنظمة في جذب واالحتااظ بالعامطين وتحايزهم.

()Reddy & Reddy, 2010:832

ويرى كال من ) (Gupta & Parulأن برام جود حيا العمل تسعى إلى تحقيق هدفين

هما :تعزيز إنتاجية المؤسسة من جهة وتحقيق رضا العامطين من جهة أخرى ،وهناك اعتقاد أن
جود حيا العمل تذهب إلى أبعد من تقييم الارد لنوات عالقال العمل؛ فطقد لوحظ أن الموظف قد
يشعر بدرجة عالية من جود حيا العمل عندما يكون لديه شعو ار إيجابيا نحو وظياته وآفاقها

المستقبطية؛ مما يحاز عطى البقاء في الوظياة ،والقيام بأداء متميز فيها ،اواحداث ربا جيد بين حياته
الوظياية وحياته االجتماعية الخاصة(Gupta & Parul, 2011: 80) .

ويخطص الباحث إلى أن جود حيا العمل تهدف إلى تعظيم وتاوير القدرال التنافسية

لطمؤسسة وتوفير قو عمل أكثر مرونة ووالء ودافعية قادر عطى القيام بمهامها والتوفيق بين حياتها
الوظياية وحياتها الشخصية .وتؤثر إيجابيا عطى ممارسال وق اررال إدار الموارد البشرية الحالية
والمستقبطية.

خامساً :أﻫمية جودة حياة العمل

أظهرل بعض الدراسال التربوية اههمية العطمية لتابيق برام جود حيا العمل ،لما لها

من تأثيرال إيجابية بناء في تميز اهداء ،وتحسين النتاجية وتحسين الخاا الستراتيجية ،ورفع
مستوى وشأن المنظمة وزياد الكااء التنظيمية وتحقق التوازن الماطوب .

وتبرز أهمية جود حيا العمل في أنها تعمل عطى إيجاد حيا وظياية أفضل لطعامطين بما

يسهم في رفع أداء المنظمة ويحقق الشباة لحاجاتهم ور باتهم .فكطما تميزل بيئة العمل بالقبول

والرضا من العامطين ساهم ذلك في جعل العامطين أقل عرضة لطمساءلة من قبل مديرهم مما يؤدي

ذلك في النهاية لطحصول عطى أداء أفضل ( .ماهر)190 :1999 ،

ولقد دعل العديد من اهسباب إلى االهتمام بجود حيا العمل ،حيث واجهل المنظمال

مشكالل عديد من أبرزها( :المغربي )332 : 2004 ،
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.1

انخااض الجود  ،وشد المنافسة ،والحرص الشديد عطى خطق عميل دائم.

.3

انخااض العوامل االجتماعية والنسانية في جو العمل.

.5

تغير احتياجال واموح اهفراد ،فطقد أصبح اهفراد أكثر استنار وتعطيما ووعيا مما حذا بهم

.2
.4

هروب العمال من العمل (االنسحاب الجسمي أو الناسي).

التصميم التقطيدي لطوظائف لم يعد يكاي لشباة حاجال اهفراد.
ليسعوا لطحصول عطى الحاجال العطيا أيضا وليس مجرد كسب قوتهم من أجل المعيشة.
يتضح مما سبق أن لبرنام

جود حيا العمل أهمية كبير في تاوير وتعزيز اهداء

المؤسسي ،والتركيز عطى القو العامطة بالمنظمة بصاتها المورد اهساسي الذي إذا تم مشاركته يعود
بالاوائد والمنافع اليجابية لطمنظمة باعتبار هو محور العمطية النتاجية داخطها ،وكذلك من يمتطك

زمام المبادر في اتخاذ الق اررال لمواجهة التغيرال في البيئة الخارجية والمتقطبة ،ناهيك عن مسئوليته
عن تحمل المخاار التي تعصف بمستقبل المؤسسة.

سادساً :الخصائص المهمة لنوعية (جودة) حياة العمل:

لقد حدد ريجيرو ( )1999الخصائص النوعية لجود حيا العمل في اهمور التالية:
 .1تعويض (راتب وفوائد أو موانع جانبية) كاف وعادل .
 .2ظروف عمل صحية ،وآمنة .

 .3وجود فرص الستخدام قدرال الارد وتاويرها (استخدام ما يتمتع به من معارف ،ومهارال،
وقدرال ،وتمكينه من التحكم في وظياته ،وتاوير مشاعر االستقاللية لديه).

 .4تاوير احتماالل النمو المستمر واهمان (احتماالل التقدم والترقية) .

 .5المناخ االجتماعي لبيئة العمل (عالقال اجتماعية جيد بين الزمالء والرؤساء) .
 .6حماية حقوق العامطين (الحماية من الاصل التعساي ،وتابيق مبدأ الارص المتساوية).

 .7التوازن بين حيا العمل والواجبال اهخرى لغير العمل (أن ال يسمح لمتاطبال العمل
بالاغيان عطى الحيا اهسرية ،مثال) .

 .8المسئولية االجتماعية لطمؤسسة (عمطيال المؤسسة ،وسياساتها من ناحية أخالقية ،مثل
التخطص من الناايال الصناعية ،وسياسال التوظيف ،وأساليب التسويق).

(ريجيو)311 :1999 ،
وأشار الصرن ( )2001إلى أن صاال وخصائص الجود العالية لحيا العمل تتحدد ب:
 .1العدالة في مكان العمل .

 .2االرتياح من القهر والك ار البيروقرااي والشرافي .
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 .3العمل المهم والمايد .

 .4التنوة في النشااال والتخصصال .
 .5التحدي ،والرقابة عطى الذال والعمل ومكان العمل.

 .6التدعيم االجتماعي وقابطية االعتماد عطى اآلخرين والوثوق بهم عندما تتاطب الحاجة لذلك.
(الصرن)127 :2001 ،
وفي ضوء ما سبق ،يرى الباحث أن أهم الخصائص التي يجب توافرها في جود حيا
العمل هي إحداث التوازن واالنسجام بين العمل والتغيرال الثقافية الواسعة في مختطف الجوانب التي

تؤثر عطى الحيا الوظياية لطعامطين وحياتهم الشخصية.

سابعاً :مكونات بيئة العمل :
بيئة العمل تتكون من شقين أساسيين يتااعالن مع بعضهما البعض هما:
المكون األول :بيئة العمل المادية:
وتتضمن الظروف المادية داخل المنظمة كالتهوية والنظافة والضوضاء والضاء وعدد

ساعال العمل وفترال الراحة  ......الخ .ولمستويال هذ الظروف انعكاسال عطى سالمة وصحة
الموارد البشرية وفعالية أدائها.
المكون الثاني :بيئة العمل النفسية واالجتماعية:
وهي المناخ التنظيمي االجتماعي وابيعة العالقال االجتماعية السائد بين العامطين في

مكان العمل ويمكن تحديد مستويال هذ العالقال باآلتي:
-

العالقال بين المرؤوسين .

-

العالقال بين الرؤساء .

-

العالقال بين الرؤساء والمرؤوسين( .السالم)350 :2009 ،
إن العامطين في المستقبل من المرجح أن يبحثوا عن المؤسسال ذال بيئال العمل الجديد

التي تشجع العامل عطى تحسين المنت أو الخدمة ،وتعاي العامطين مسئولية وسطاة اتخاذ الق اررال،
وتوفير تغذية راجعة بشكل دوري ،وتكافأ العامطين في ضوء جود المنت أو الخدمة ،وتوجد الارص

لطنمو الوظياي في المجاالل التي تجذب العامطين ،كما أن عمل الاريق سيكتب أهمية حيوية

بالمنظمة خاصة عندما يكون ذاتي التوجيه(Wilburn, 2006: 743) .
22

ويرى الباحث ضرور وجود وحد مختصة بإدار الموارد البشرية مهمتها خطق بيئة عمل شامطة
ومتكامطة ومنتظمة في جميع جوانب المؤسسة التربوية والوقوف عطى تحقيق احتياجال العامطين

اواشباعها يسهم في تقدم ورقى المؤسسة التربوية أمام المنظمال اهخرى والمجتمع المحيا .

ثامناً :األبعاد األساسية لجودة حياة العمل :
تتعطق جود حيا العمل بالاار العام الذي يرسم مستقبل المنظمة في ضوء الوضع الحالي

لها داخطيا ،حيث أنها مسألة ذال أبعاد خاير كونها تتجاوز مستقبل المنظمة ومواردها البشرية بل
وتصل إلى المجتمع .وتتجسد هذ اهبعاد في اآلتي:
 .1البعد اإلنساني :الذي يتمثل بالجوانب اآلتية :
-

الجانب االجتماعي :فاهضرار الصحية الناجمة عن حوادث وأمراض العمل (إعاقة دائمة،

أمراض مزمنة ،ووفيال...الخ) سيجعل اهسر التي ينتمي إليها المصاب في حالة ضياة
هنها فقدل من يرعاها أو يعيطها خاصة عندما يكون أفراد اهسر صغار السن .وهذا بحد

ذاته جانب اجتماعي مهم ال يمكن االستهانة بآثار السطبية عطى المجتمع.
-

الجانب المعنوي والعقطي :إن زياد معدالل الحوادث والصابال في العمل تزيد من قطق

العامطين ويجعطهم في خوف دائم اهمر الذي سيبعد اهتمامهم في اهداء والتركيز عطى كياية
إيجاد السطوكيال التي تبعدهم عن هذ الصابال .وذلك هن هذ البيئة مطيئة بالمخاار
وهي تهدد حياتهم وصحتهم بشكل مباشر .وال شك أن هذ البيئة المشحونة بالمخاار

والقطق والتوتر واالكتئاب ستعمل عطى تخايض رضا العامطين وتدهور معنوياتهم وتزيد من
التاكير بترك المنظمة كطما كان ذلك ممكنا.

 .2البعد االقتصادي:

ويبرز أثر هذا البعد عطى المنظمة بشكل واضح ذلك بأن بيئة العمل الرديئة أو ير الكاؤ
ستزيد من الناقال المالية التي تدفعها المنظمة لتغاية أمو ار عديد من بينها:
-

عالج اهمراض وحوادث اواصابال العمل .
تعويضال العجز الدائم والوفيال أثناء العمل .

-

رواتب وأجور المرضى والمصابين خالل فترال العالج .

-

خسار إنتاجية وقل العمل الضائع بسبب الحوادث واهمراض .

-

خسائر تتحمطها المنظمة ناتجة عن استقااب واختيار وتأهيل اهفراد الذين يحطون محل

اهف ارد المصابين أو المرضى أو الموفين( .السالم)355 -352 :2009 ،
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ويرى جاد الرب ( )2009أن أبعاد جود حيا العمل تتمثل في اآلتي:
 .1إتاحة الظروف المالئمة لتحسين النتاجية وزياد الكااء التنظيمية .

 .2مشاركة النقابال العمالية لدار المنظمة في تحسين ظروف العامطين .
 .3إعاد تصميم اواثراء الوظائف لتتماشى مع اموحال ومهارال العامطين.

 .4المشاركة الاعطية بماهومها الواسع التخاذ الق اررال ،الدار الذاتية ،العوائد ،المطكية.
 .5إتاحة فرص الترقي والتقدم الوظياي من خالل عمطيال التعطيم والتعطم والتدريب.

 .6العدالة االجتماعية والحااظ عطى كرامة العامطين وخصوصياتهم( .جاد الرب)313:2009 ،
وأشار) (UKKO,2009إلى أن جود حيا العمل تتمثل في (التحايز في العمل ،وفرص
التعطيم والنمو ،واالرتياح الوظياي ،ومناخ العمل ،والصحة واهمان ،والمشاركة في صنع القرار،

تحقيق كل من اههداف الشخصية وأهداف فريق العمل ،نظم المكافآل)(UKKO,2009:413) .

وبين ( )Coats, 2008إلى أن هناك مظاهر في بيئة العمل يمكنها أن توجد فرقا واختالفا

في نتائجها عطى شعور العامطين بجود الحيا ؛ ومنها:

 .1اهمن الوظياي أي ما إذا كان العمل مثي ار ويتم مكافأته أم ال ويغيب عنه الرقابة والتكرار.
 .2التوازن بين الجهد المبذول والمقابل له؛ وليس المقابل هنا ماديا فقا بل يتعدا إلى تزويد
العامطين بالمهارال الالزمة لألداء الجيد واالحترام من قبل أرباب العمل.

 .3العالقال القوية بين العامطين وأرباب العمل فيما يعرف برأسمال االجتماعي ،وهنا يأتي دور
النقابال العمالية وقدراتها عطى بث الثقة في ناوس العامطين ومنحهم القدر عطى التكيف في

العمل(Coats, 2008: 6) .

كما حدد (مكتب العمال العالمي "  (International Labor Office " LIOأبعاد جود

حيا العمل تمثطل في اهمور اآلتية:

 .1محتوى العمل ويتمثل في حرية اتخاذ الق ارر ،وضوح المهام ،المسئولية ،وضوح القواعد
والتعطيمال.

 .2ظروف العمل وتشمل المرتب ،ساعال العمل ،تسهيالل الدراسة الترقية.

 .3بيئة العمل وتتمثل في البيئة المادية ،الحرار  ،الضاء ( .المغربي)8: 2004 ،
ويمكن الخطوص مما سبق أنه ومع تعدد االستراتيجيال والمقترحال من قبل المنظمال فيما

يخص أبعاد جود حيا العمل ،إذ يتاطب ذلك من المديرين االهتمام بمعامطة العامطين والعناية بهم
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بكل احترام مع التركيز عطى إدار أعمالهم معا .فإنه من الممكن ارح هذ اهبعاد التي تقتضي توفر

المتاطبال التالية :

 .1توفير المناخ الوظياي العادل الذي يحترم الحرية الودية.
 .2شعور العامطين بالحرية والثقة المتبادلة.
 .3اهجور والمكافآل والخدمال المقدمة.

 .4فرص اتخاذ الق اررال الخاصة بوظائاهم.
 .5توفير الظروف اآلمنة والصحية لطعمل.
 .6إمداد العامطين بالتعويض العادل.
 .7إتاحة فرص اهمان الوظياي.

 .8أن يعمطوا ضمن ساعال عمل مناسبة.

تاسعاً :جودة حياة العمل وادارة الموارد البشرية
عطى الر م أن إدار الموارد البشرية هي المسئولة عن وضع البرام الخاصة بتحسين إدار

بيئة العمل في إاارها الناسي واالجتماعي ،إال أن تعاون الدارال اهخرى في صيانة وتحسين البيئة

المادية ال يمكن تجاهطه في هذا المجال .فالمسئولية مسئولية شامطة وليسل محصور في قسم دون
آخر .ومن أبرزها اههداف التي تسعى إلى تحقيقها إدار الموارد البشرية من خالل برام تاوير
جود حيا بيئة العمل ما يطي:
-

إيجاد بيئة عمل تنسجم وأهمية الموارد البشرية ودورها في التاوق النوعي عطى المنافسين.

جعل بيئة العمل مصدر جذب لطعامطين الجيدين والمساعد عطى زياد انتماء العامطين إلى

المنظمة وعدم الهجر إلى المنظمال اهخرى .
-

زياد انتماء العامطين ووالئهم وتحقيق التكامل والتااعل بين أهداف المنظمة وأهدافهم،
وتقطيص عدد الحوادث ونوعها إلى أدنى مستوى ممكن .

-

المساهمة في تعزيز الجود والتعطم والبداة( .السالم)352-350 :2009 ،
ولو أمعنا النظر في تحديد ماهوم جود حيا العمل كما ورد في قاموس أكساورد لدار

الموارد البشرية لوجدنا أنه "مصاطح عام لمجموعة من التقنيال واهساليب والعمطيال التي تهدف إلى
إعااء قدر أكبر من حرية التصرف لطموظاين مثل تطك التي توصف في إاار إعاد تصميم

الوظياة .والمبدأ الرئيسي من وراء جود حيا العمل هو أن إتاحة مشاركة أكبر في صنع القرار من
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جانب الموظاين سيؤدي إلى زيادال في االرتياح والتحايز وااللتزام ،والتي بدورها قد تؤدي إلى

تحسن في اهداء)Herry & Noon, 2008: 57(.

يتضح مما سبق أن لدار الموارد البشرية بالمنظمة دو ار أساسيا في تحقيق جود حيا

العمل من خالل تحقيق توازن بين الحيا الوظياية والحيا الشخصية لطعامطين وذلك ضمن عمطيال
شامطة متكامطة ومخاا لها تشارك في تنايذها كافة الدوائر الدارية بما يتوافق مع استراتيجيال
المؤسسة وأهداف ومصالح العامطين .لذلك فإن نجاح برام جود حيا العمل يعتمد عطى كااء إدار

الموارد البشرية في متابعتها وتوجيهها لهذ البرام  ،من خالل برام التوعية المختطاة كبرام اهمن

والسالمة ،وبرام الرفاهية االجتماعية ،وبرام التوعية الصحية و يرها .

عاش ارً  :التوجه االستراتيجي في مجال بيئة العمل
ال يخاى عطى أحد بأن اهفراد يقضون ساعال اويطة في العمل داخل المنظمال اهمر

الذي يجعل تحقيق رضائهم واندفاعهم نحو العمل بمستويال عالية من الخالص واالنتماء ،محا

اهتمام إدار المنظمة وتاكيرها االست ارتيجي .وتجتهد المنظمال المعاصر في وضع إستراتيجية

مستقبطية لتحسين وتاوير جود بيئة العمل بهدف توفير اهمن والصحة لطعامطين ووقايتهم ضد كل

شيء من شأنه التأثير عطى قدراتهم العقطية والعضطية وتأهيطهم بأساليب عالجية متنوعة .وتقوم هذ
الستراتيجية عطى مجموعة من المرتكزال اهساسية كما يطي:

 .1إعاد تصميم بناء المنظمة بما يتماشى والمتغيرال المستقبطية المنوي إدخالها عطى العمل
بحيث يأخذ في االعتبار توفر درجة عالية من السالمة والصحة في داخطه .

 .2إعاد تصميم العمطيال النتاجية بكامل مراحطها لجعل العمل فيها آمنا والتخايف من مخاار
المراحل التي ال يمكن القضاء عطيها إلى أدنى حد ممكن .

 .3التأكيد عطى توفر درجال اهمان العالية عند شراء التجهيزال واآلالل والمواد المختطاة .

 .4توفير إجراءال الرقابة عطى السالمة والصحة في أماكن العمل تتناسب مع ابيعة العمل
والمخاار الناجمة عنه .

 .5تنمية روح االلتزام لدى الموارد البشرية بتابيق تعطيمال السالمة والصحة في مكان العمل
ومحاسبة اهشخاص الذين ال يتقيدون بتعطيمال اوارشادال الحماية وحبذا لو تم تخصيص
مكافأ مالية لكل شخص ال تسجل عطيه مخالاة بحق التعطيمال المحدد من أجل الحماية

خالل فتر زمنية .
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 .6التأكيد عطى عدم توظيف اهفراد ذوي اهمراض المهنية والناسية المزمنة والعمل عطى منع
التدخين في المنظمة نظ ار لما يسببه من تطوث الهواء وارتبااه بالكثير من اهمراض الخاير
عطى حيا النسان ،ومن الضروري التأكيد عطى الاحص الابي عند تعيين اهفراد.
(عقيطي)577 :2005 ،
وبناء عطى ما سبق ،يمكن لطباحث أن يحصر االعتبارال التي يجب عطى المؤسسة التربوية
انتهاجها لتوضع تصور استراتيجي مستقبطي لبيئة العمل ،وهي عطى النحو التالي:
.1
.2

العمل عطى توسعة نااق الوظياة من خالل إضافة مهمال جديد  ،ومتنوعة يؤديها
الموظف ،مما يؤدى عطى تحايز وبالتالي تحسين جود حيا العمل .

تدوير الموظف عطى مختطف الوظائف الواقعة في ناس المستوى الوظياي وذلك الكتساب

مهارال معينة تاطبها الوظياة اهولى عطى أن يعود لها بعد التدوير .

.3

إضافة محا ازل ومهام إبداعية من شأنها أن تدفع الارد الستثار حماسه اوابداعه في أداء
الوظياة ،وبالتالي يعاى الموظف إشباة متزايد نحو النمو والتقدير في اهداء .

.4

المرونة في العمل وذلك لحداث التوازن بين الحيا الوظياية والحيا الشخصية لطموظف،

وذلك من خالل السماح له هداء مهام عمطه في اهوقال التي تناسب ظروفه الخاصة .

الحادي عشر :برامج تحسين جودة حياة العمل
تتوفر لدى المنظمال مجموعة برام لتحسين جود حيا العمل ،ويقسم(الهيتى:2008،

 )286-280هذ البرام إلى نوعين رئيسيين:

أوالً :البرامج التقليدية :ويقصد بها مجموعة البرام التي اعتادل المنظمال عطى استخدامها ،حيث

يعود استخدام مثل هذ البرام منذ ستينيال القرن الماضي ،والتي تأثرل بالرث الاكري لطمدارس

الدارية ممثطة بمبادئها المعروفة .كما يقصد بالتقطيدية معرفة كل أو أ طب المنظمال بهذ البرام .
وتشمل هذ البرام عطى اآلتي :
-

تحسين بيئة وظروف العمل .
برام الصيانة البشرية .

-

الرفاهية االجتماعية .

-

الرعاية الصحية .

-

التركيز عطى برام اهمن والسالمة المهنية .
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-

االهتمام بالعالقال النسانية في العمل .
وكل هذ البرام تستهدف إحداث تأثير في السطوك النساني بما يضمن ويزيد من رضا

اهفراد العامطين ويدفعهم باتجا تحقيق أهداف المنظمة .

 .1برام تحسين بيئة وظروف العمل :حيث تقوم هذ البرام عطى االهتمام بالظروف الابيعية
لمكان العمل وذلك لتأثير هذ الظروف عطى ناسية العامطين واتجاهاتهم ومواقاهم التي تؤثر

بدورها عطى قدرتهم النتاجية .وتتضمن هذ البرام عاد عطى:

أ -تهيئة مكان عمل نظيف ومرتب من حيث الضاء والتهوية والراوبة .

ب -معالجة حاالل التعب والرهاق التي تعكسها مراجعة منحنيال النتاج لطعامطين
وتتم عن اريق إعاد النظر بساعال العمل ،وتابيق نظام فترال الراحة ،والتركيز
عطى المعامالل النسانية لطعامطين .

ل -تقطيل مصادر الضوضاء وخاصة في اهعمال التي تستخدم فيها اآلالل والمعدال
التي تسبب الضجي .

 .2الصيانة البشرية :تتضمن برام الصيانة البشرية مجموعة من الجراءال التي تستهدف
عدم تآكل مهارال وخبرال العامطين ،إضافة إلى تاوير مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم
ه راض البداة واالبتكار .وتبرز في مقدمة هذ الجراءال االهتمام ببرام

التدريب

والتاوير ،إضافة إلى إعاد النظر بسياسال اهجور والحوافز .

 .3الرفاهية االجتماعية :يشير ماهوم الرفاهية إلى حالة السعاد  ،والرضا الوظياي ،واالحتااظ
بالموارد البشرية وتاويرها ،حيث عرفل منظمة العمل العالمية رفاهية العمل ،بأنها

التسهيالل الخدماتية والمرافق المقدمة كالمااعم ،وسائل الترفيه واالستجمام ،وترتيبال

السار من اوالى العمل ومكان لطمبيل لطموظاين الذين تبعد أماكن سكنهم عن مكان العمل.
()Reddy,2004: 3

 .4الرعاية الصحية :تطعب الرعاية الصحية دو ار مهما في تحسين نوعية حيا العامطين ،ال بل
أن التشريعال القانونية في الكثير من الدول تارض عطى المنظمال أن تتقيد بالتزامال

صحية يتم من خاللها تقديم خدمال ابية تستهدف االهتمام بالنواحي الصحية والمعنوية

والناسية لطعامطين .

 .5برام اهمن والسالمة المهنية :إن التركيز عطى برام اهمن والسالمة المهنية يمكن أن
تستخدم لتحذير الارد العامل من خار االستخدام الخاائ لطمعدال النتاجية ،كما تستخدم

ه راض التوعية وضرور الحااظ عطى مستوى معين من كااء استخدام معدال النتاج .
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 .6برام العالقال النسانية :تظهر أهمية برام العالقال النسانية لتحسين جود حيا العمل

في كون تطك البرام تستهدف إرساء أسس عالقال صحيحة ما بين الدار والعامطين وفيما

بين مجموعال العمل والعامطين أناسهم .فبرام العالقال النسانية يتضمن إشاعة حالة
التعاون وروح الاريق بين أعضاء المنظمة وبما يخطق شعور االنتماء لديهم ويحازهم باتجا

اعتبار أهدافهم الشخصية وأهداف المنظمة هي أهداف واحد ( .الهيتى-280 :2008 ،

)286

ثانياً :البرامج الحديثة :
ويقصد بها البرام والنشااال التي تمارسها المنظمال بما يتالءم مع ابيعة التغيرال في

أعمالها ،وخصائص اهفراد العامطين فيها ،وخصائص البيئة التي تعمل في إاارها .وقد جاءل هذ
البرام نتيجة لطتغيرال والتاورال في بيئة اهعمال ،مما ألزم المنظمال هن تعيد النظر ببرام

تحسين جود حيا العمل التقطيدية لتجعطها في إاار استراتيجي يوجه لتنمية الشعور بالمصير

المشترك لطارد العامل والمنظمة عطى حد سواء ،ولتحقيق ذلك اتجهل المنظمال نحو استخدام
البرام التالية كما يقدمها جاد الرب (:)2008
-

إعاد التصميم الوظياي .

-

ترتيبال العمل البديطة .

.1

الدار بالمشاركة .

إعاد التصميم الوظياي :هو الهيكطة المخااة الواعية لجهود اهفراد وفرق العمل في مكان

العمل ،حيث يساعد التصميم الوظياي عطى تحديد المهام الواجب تنايذها ،وكياية التنايذ،
وعدد المهام المناذ  ،وترتيب المهام قيد التنايذ ،فهدف التصميم الوظياي هو تاوير مهام

العمل لتطبية متاطبال المنظمة والتكنولوجيا ،وفى ناس الوقل أيضا تحقيق احتياجال
واطبال اهفراد ،حيث تحرص المنظمة أثناء التصميم الوظياي ،عطى تبسيا المهام

الوظياية لطارد ،إضافة إلى توسيع اواثراء مهام العمل وزياد مجال العمل لطعامطين ،اواتباة
سياسة الدوران الوظياي بين العامطين ،مما له اهثر االيجابي عطى زياد إنتاجية ومهار
ومعرفة اهفراد وقدرتهم عطى المشاركة واتخاذ الق اررال المناسبةAllsubjects ( .

)4you,2012,Electronic Page
يتضح مما سبق أن أهم العمطيال تااعطية في المنظمة هو التصميم الوظياي هنه حطقة ربا

بين تحسين اهفراد وتحسين النتاجية ،كما أن البعد الجوهري لجود حيا العمل في المنظمة تتمثل

في تحسين رفاهية العامطين النتاجية.
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.2

ترتيبال العمل البديطة :إن إدار الموارد البشرية – مع الدارال اهخرى في المنظمة –
تسعى لطمساهمة من أجل إحداث المرونة في العمل ،وذلك بهدف إتاحة فرص اختيار
متعدد أمام الموظاين هداء مهامهم في اهوقال التي تناسب ظروفهم الخاصة أو العائطية

(جاد الرب  )173 : 2008،ومن بين الترتيبال ما يطي:

أ -جداول العمل المرنة :أحيانا من الصعب العمل اوال فتر الدوام وفى ناس الوقل
تطبية االلتزامال العائطية والشخصية ،لذلك بدأل الكثير من المنظمال االستجابة

الحتياجال موظايها عن اريق توفير جداول عمل مرنة لهم ،مما يعود عطى

المنظمة ايجابيا من خالل تقطيل االضاراب في العمل ،وزياد إنتاجية الموظاين،
ووالءهم ورضاهم الوظياي الذي بدور يقطل من معدل تركهم لطعمل والتكاليف

الناتجة عنه)DelPo & Guerin,2009: 75( .

ب -العمل عن بعد :إن هذا النظام يسمح لطعامطين بالعمل من منازلهم أو من أي مكان
أخر ير مكان العمل الاعطي ،وذلك من خالل استخدام الموظف لطحاسوب وشبكة
االنترنل أو أي نظام اتصاالل أخر .هذا ويالحظ أن هناك بعض اهعمال التي ال
يمكن أداءها عن بعد مثل عمطيال النتاج والتشغيل والصيانة و يرها ،إال أنه

.3

يمكن إدارتها عن بعد.

الدار بالمشاركة :يعبر ماهوم مشاركة العامطين عن الارق والوسائل التي تستخدمها
المنظمال لدم العامطين في المنظمة وزياد الصالحيال المخولة لهم في أداء أعمالهم،

وبما يؤدى إلى الرضا الوظياي وبناء عالقال إنسانية فعالة( .جاد الرب)175 :2008 ،

الثاني عشر  :عوائق تطبيق برامج جودة حياة العمل :
 -1موقف اإلدارة :
يتاطب تابيق برام جود حيا العمل إضااء الديمقرااية في مكان العمل ،فيجب أن تكون

لدى المدراء الر بة في مشاركة صالحية اتخاذ الق اررال مع موظايهم ،ومنحهم فرصة التعبير عن
آراءهم والمشاركة باعالية في جميع أنشاة المنظمة ،إال أن ذلك صعب التنايذ هن كثير من المدراء
يعتبرون التخطي عن جزء من صالحياتهم بمثابة التهديد لوجودهم ،لذلك يبدون معارضة في التخطي
عن قو اتخاذ الق اررال لصالح موظايهم ( .)Kaila, 2006: 439كما أن الدار تعتقد بأن جود

الحيا الوظياية المتوفر في المنظمة مرضية وال حاجة لطمزيد من إجراءال تحسين جود الحيا

الوظياية ،نظ ار لاشطهم في قياس أثر تاوير جود الحيا الوظياية عطى ناسية العامطين عطى الر م
من أن الموظاين يامحون لطوصول لمرحطة الرضا الوظياي)Anitha,1998: 23( .
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 -2موقف االتحادات والنقابات العمالية:
قد يتولد عن االتحادال والنقابال العمالية شعور بأن برام جود الحيا الوظياية تسعى إلى
تسريع أداء العمل وتحسين النتاجية دون رفع أي عوائد كافية لطعامطين ،أي أنها مجرد وسيطة لزياد

اهداء والنتاجية .ولزالة هذ المخاوف ،يجب عطى المدراء تروي

برام

جود الحيا الوظياية

لتاسير أهدافها والاوائد التي ستعود عطى العامطين من جراء تابيقها(Kaila,2006: 439( .
 -3التكلفة المالية :
ترى الدار بأن التكطاة الرأسمالية والمصارف اليومية التشغيطية لبرام جود الحيا الوظياية

ضخمة تاوق قدر المنظمال ،عالو عطى أنه ال يوجد ما يضمن فاعطية ونجاعة تابيق هذ البرام

( ،)Kaila,2006: 439مما يدعو صاحب العمل الذي يعانى من شح في مصادر التمويل التاكير
م ار ار قبل توفير ظروف عمل جيد  ،ومنح أجور جيد  ،وتنايذ برام

جود الحيا الوظياية

( ،)Anitha,1998: 23ولطرد عطى هذ المخاوف يجب تابيق هذ البرام بعناية وحذر ضمن
ميزانية محدد مسبقا لطوصول لطنتائ المرجو )Kaila,2006: 439( .
وبناء عطى ما سبق يرى الباحث واتساقا مع وجهة نظر الكتاب في الدار والتربية بأن
إضااء بيئة عمل جيد داخل المؤسسة التربوية بشكل خاص هي انعكاس لنما الشخصية القيادية

لدى مدير المدرسة الذي بدور يناا به تنايذ الخاا التربوية والستراتيجية والسعي إلى نجاحها
وتحقيق اههداف المرجو منها وهذا لن يتوفر إال بتكريس الشاافية والنزاهة في العمل ومشاركة

المعطمين له في إنجاز اههداف من خالل التركيز عطى نقاا النجاح الحرجة في عناصر بيئة العمل
الداخطية والتي تتمثل في متغيرال الدراسة المستقطة .

الثالث عشر :جودة حياة العمل من منظور إسالمي:
يعتبر السالم النسان المسطم هو محور الاكر الداري ،وهو المستهدف من المبادئ

والتعطيمال السالمية السمحة ،فهو العنصر الذي بدونه ال يتحقق إنتاج أو فكر ،وهو عنصر العمل
الحيوي المهم الااعل والمتااعل ،ولعنصر العمل أهمية محورية خاصة تتجاوز بكثير

ير من

عناصر النتاج اهخرى ،فهو مرتبا بالارد العامل ،الذي عطيه أن يبدة بإنتاجه ،والارد تحاز الر بة
وتدعمه القدر عطى النتاج ،ومن هنا كان اهداء محصطة لتااعل عنصري القدر والر بة ،كما اهتم

الاكر الداري في السالم باهداء وبالارد العامل اهتماما كبي ار ،وحثه عطى العمل الجاد والهادف
لسعاد الارد والجماعة ،ومن أهم الموضوعال التي تناولتها الشريعة السالمية في جود حيا العمل

ما يطي( :الخضيري)209 :2000 ،
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 -1المشاركة في اتخاذ الق اررات:
مما ال شك فيه أن المنه الداري في السالم قد عرف عمطية المشاركة في اتخاذ الق اررال
فيما يعرف بالشورى التي تعد من المبادئ السالمية الراسخة ،وهو مبدأ أساسي في الدار المدرسية

بمختطف مستوياتها ،وهذا ما نص عطيه القران الكريم الذي اعتبر الشورى إحدى الدعائم التي يقوم
عطيها الحكم السالمي وجعطها صاة لطمسطمين نابعة من إيمانهم ومقرونة بالصال والصدقة،
الصالة وأمرﻫم شور بينهم وم َّما رزقناﻫم
واالستجابة هلل تعالى "والَّذين استجابوا لرِّبهم وأقاموا َّ

ينفقون" (الشورى :آية  ،)38وجاء في محكم الكتاب أيضا "وشاورﻫم في األمر"(.إل عمران :آية)159

فالشورى ركن أساسي من أركان الدار السالمية ،والقائد عطيه مشور من يعمطون معه
واهخذ بآرائهم ،وله في النهاية حق إصدار القرار ،وعطيهم الصدق في المشور  ،وعطيهم الااعة في

صدر إليهم من اهمر ،فالمشور تظهر الحقيق ،وتبنى عطى الحق والصدق ،وتقدم لطقائد الداري

الرأي والنصيحة ،وتضمن تعاون وموافقة كل التابعين له ،والعامطين معه بحسن تنايذ اهعمال،
وتعظيم اهداء والنجاز في إاار المنظومة الدارية ،كما تظهر لطقائد الداري خير عناصر البشرية

فيسند كل أمر ههطه ،ويعيد الحق هصحابه فتختاي المظالم ويسود العدل وتتحقق الااعطية الكامطة
لطمنظمة ولطكيان الداري ،ويتحقق الرضا الناسي لطعامطين ،ويزداد والؤهم وانتماؤهم لطمنظمة التي
يعمطون بها( .البطبيسي )17 :2012 ،

 -2األجور :
إن تحقيق العدل في دفع اهجور ماهوم إسالمي فيقول سبحانه وتعالى" :ولك ٍّل درجال مما

عمطوا وليوفيهم أعمالهم وهم ال يظطمون" (اهحقاف :آية  ،)19ويقول –ﷺ" :-ثالث أنا خصمهم
يوم القيامة ومنهم رجل استأجر أجي ار فاستوفى منه ولم يعاه أجر".
(البخاري1422 ،ه ،ج :2075رقم الحديث )2114
وناهم من اآلية والحديث السابق يجب أن يقدر اهجر لطعامل بما يستحق وحتى لناس الائة
من الوظائف أي يجب أن يكون العائد متناسبا مع ما يقدمه من مجهود والقيمة المضافة لطمنظمة.

كما أكد السالم عطى السراة في دفع اهجر لطعامل وذلك حسب ما أمر به رسول اهلل -
ﷺ -حيث قال "أعا اهجير أجر قبل أن يجف عرقه" (اهلباني ،د.ل ،رقم الحديث ،)1055
فيجب أن ال يكون فارق زمني كبير بين أداء العامل لعمطه وبين حصوله عطى اهجر ،لما له اهثر

اليجابي الكبير عطى ناسية العامل وبالتالي اهثر في أداء عمطه عطى أكمل وجه وبكل مصداقية
وأمانة.
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 -3الحوافز:
مما ال يختطف عطيه أن الحوافز – بشقيها المادي والمعنوي – تسهم إسهاما كبي ار في تشجيع
العامطين وتاجير ااقاتهم البداعي ،وتترك بصمة جطية عطى إنجازال عمطهم ،فحرص السالم عطى
إعااء كل عامل حسب كاايته وكااءته وما يقدمه من عمل وجهد وفى ذلك يقول اهلل سبحانه

الصالحات إ َّنا ال نضيع أجر من أحسن عم ًال "( .الكهف :آية )30
وتعالى" :إ َّن الَّذين آمنوا وعملوا َّ

فالحوافز في الدين السالمي تعد محركال لطعامل المسطم الذي يتاطع لنيل ذلك الوعد

الرباني في دنياه من خالل إشباة احتياجاته من سكن ومطبس ومأكل  ...و ير  ،وأخراه من خالل
الوصول لجنال عدن تجرى من تحتها اهنهار والخطود فيها لمن أمن وعمل صالحا.
 -4التعاون والعالقات اإلنسانية:

حرص الدين السالمي عطى أن يسود جو العمل روح التعاون والخو والترابا االجتماعي

بين العامطين مما يؤدى ذلك إلى نجاح المنظمة وتحقيق أهدافها المنشود  ،يقول اهلل تعالى " وتعاونوا

على البِّر والتَّقو

وال تعاونوا على اإل ثم والعدوان" (المائد  :آية  .)2ويقول اهلل تعالى " :إنَّما

المسمنون إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم واتَّقوا اللَّه لعلَّكم ترحمون "( .الحجرال :آية . )10

ولقد سبق النبي محمد –ﷺ– إلى تابيق العالقال النسانية في جميع أفعاله وأقواله مع

المسطمين و ير المسطمين .فمن اهحاديث الشرياة التي تحض عطى العالقال النسانية قوله –
ﷺ– " :ترى المؤمنون في تراحمهم وتوادهم وتعاااهم كمثل الجسد ،إذا اشتكى منه عضوا تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى"( .البخاري 1422 ،ه ،ج)8 :10

إذا العالقال النسانية سطوك أدارى يقوم عطى استثار دافعية اهفراد وحازهم عطى العمل

المنت لطحصول عطى أكبر قدر ممكن من النجاز ،لتحقيق أهداف المؤسسة في جو من االحترام
والتقدير المتبادلين .
 -5تحقيق الذات :
يعد تحقيق الذال حاجة من حاجال الارد في أن يشعر بأنه يؤدى عمال ذا قيمة وفائد

لطغير وأنه قادر عطى تحمل المسؤولية وحاجة الارد لالستقالل والتاور المهني والنمو والشهر والتأثير

عطى الغير.

وكل هذا مقبول في إاار المنه السالمي ولكن يجب أن يكون مرتباا باليمان وأن

يستخدم النسان كل هذ المزايا التي حصل عطيها لتكون في سبيل اهلل أو في السبل المشروعة
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ب العالمين " (اهنعام :آية ،)162
فيقول اهلل تعالى " :قل إ َّن صال تي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه ر ِّ
وأن ال يتم استخدام هذ المزايا التي حصل الارد عطيها في التكبر والتعالي واالختيال والاخر بل

تكون هذ المزايا لزياد احترام الارد ولكن في تواضع اوايمان.

ويقول اهلل سبحانه وتعالى ":إن أكرمكم عند الطه أتقاكم" (الحجرال :آية  ،)13ويقول " وللَّه

الع َّزة ولرسوله وللمسمنين ولك َّن المنافقين ال يعلمون " (المنافقون :آية  ،) 8وقوله سبحانه وتعالى
ٍ َّ
َّ
َّ َّ
ير" (المجادلة :آية ،)11
"يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خب ٌ
فالشخص الذي يطم بالعطم واليمان يرفعه اهلل ويكرمه ولن يضيع أجر في الدنيا واآلخر وسيجزيه
عطى عمطه ويظهر عطى ير من الناس.
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املبحث الثاني
املســاءَلة الذَّكيَّــة
 تمهيد
 أوالً :مفهوم المساءلة
 ثانياً :أهداف المساءلة
 ثالثاً :أهمية المساءلة
 رابعاً :عناصر المساءلة
 خامساً :أساليب المساءلة
 سادساً :أنواع المساءلة
 سابعاً :مبادئ المساءلة
 ثامناً :مصادر المساءلة
 تاسعاً :معايير المساءلة
 عاشراً :مبررات المساءلة
 حادي عشر :المساءلة (ايجابيات وسلبيات)
 ثاني عشر :معوقات المساءلة
 ثالث عشر :المساءلة الذكية
 رابع عشر :سياسات المساءلة الذكية
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المبحث الثاني :المساءلة َّ
الذكية
من الواضح أن جل اهتمام الشعوب المتقدمة ينصب عطى مدخالل ،وعمطيال ،ومخرجال
العمطية التربوية في مراحطها المختطاة ،بل شهدل العقود اهخير تقدما مطحوظا في مستوى الخدمال
التعطيمية التي تقدمها حكومال الدول المختطاة لمواانيها ،وأصبح من الضروري االهتمام بالجود ،

فاتجهل الحكومال وأصحاب القرار في جميع أنحاء العالم لطبحث عن وسائل وأدوال لتدعيم جود

الخدمال التعطيمية ،وذلك هن إحراز التقدم وتحقيق الزياد مرتباا ارتبااا وثيقا في تحسين بيئة

العمل .مما يتاطب ذلك وجود المساءلة لصالح العمطية التعطيمية والتربوية.

لذا فإن ماهوم المساءلة حظي باهتمام كبير من قبل الدول المتقدمة منذ ستينيال القرن

العشرين وحتى وقتنا الحالي ،فاعتبرل المساءلة وآليال تحقيقها حجر اهساس لتحسين جود حيا

العمل وركيز أساسية في مجال الخدمال التعطيمية والتربوية ،وقد اورل آليال لمساءلة اهشخاص
العامطين ومحاسبتهم حول الوفاء بواجباتهم بخصوص تقديم الخدمال والتعامل مع الاالب
والمحافظة عطى قوانين ولوائح الدار المدرسية .وال يخطو نظام بشري أيا تكن ابيعته إال ويضم

أجهز أو آليال المساءلة والمحاسبة ،فيحاسب الموظف عطى أدائه كما عطى انتظام عمطه ونشااه
وتقيد باهنظمة والقوانين المعمول بها ،وفي الحاالل التي ال تكون فيها تطك اهجهز أو اآلليال

فاعطة ،يستشري العقم والاساد ويتااقم الهدر في استخدام الموارد العامة( .الحص)40 :2007 ،
إن كطمة "المساءلة" مرادفة لكطمة الصالح التربوي من حيث االهتمامال التي يقوم بها كال
الماهومين ،وذلك من حيث أن أي إصالح حادث ال بد أن يبنى عطى تقبل اهفراد لتحمل مسئوليال

أعمالهم سواء سطبا أو إيجابا وأن يكونوا عطى قدر المسئولية عند المساءلة.

فالبنية التعطيمية التربوية تختطف اختالفا كبي ار عن كافة البنيال اهخرى من حيث تابيق

المساءلة ،فمن السهل نسبيا تابيق هذا الماهوم في ميادين الصناعة والتجار حيث المدخالل

واضحة والمخرجال كذلك في كثير من اهحيان ،إال أنه أكثر صعوبة في التابيق في الميدان
التربوي لصعوبة تحديد العوامل التي تتداخل في صيا ة المخرجال التربوية وبالتالي ال بد من وجود

المهار لدى المدراء التربويين في تابيق ماهوم المساءلة مع العامطين لضمان العدل والمساوا في

البيئة التعطيمية وذلك لمتابعة العامطين عن كياية استخدامهم لطصالحيال والسطاال والمسئوليال

الموكطة لهم .
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وتعد المساءلة واحد من القضايا اهكثر حساسية وأهمية في التعطيم والمدارس العامة؛

فالداريون والمعطمون والاالب واآلباء والمجتمع قطقون بخصوص نوعية التعطيم العام ونظام المساءلة
المتبع في مدارس التعطيم العام الذي يضمن خير العمطية التربوية في المدارس بشكل يؤدي إلى

مدارس فعالة .ويوجد لطمساءلة الدارية رسالة هادفة أساسها الصالح والتقويم ورفع كااء أداء
العامطين ،فالقانون التأديبي وهو يحدد الواجبال ،والمسائالل تهدف إلى إصالح الموظاين وتقويمهم
ورفع كااءتهم النتاجية؛ لهذا ال بد من وجود أسس لتوقيع العقوبال عطى العامطين وعدم الطجوء

المباشر إلى ذلك ،بل يجب معرفة اهسباب المؤدية إلى هذا الخروج ومعالجته.

(أخوارشيد )29 ،21 :2006 ،
ومما ال شك فيه حيث تعيش اليوم المؤسسال التربوية ومنها المدرسة تحديال عديد

أفرزتها متغيرال متعدد في عالم سريع التغير ،ولعل ظاهر العولمة التي اكتسبل أبعادا متشابكة
تكاد تشكل التحديال التي تواجه إدار المدرسة ،فهناك متغيرال أفرزتها تقانة المعطومال والاار

المعطوماتية وعصر اللكترونيال ،واالندماج المتسارة لالقتصاد العالمي ،وما يرافقه من تعاون
وتحالاال ومعاهدال لها تأثيرها عطى العمل التربوي ومخرجاته.

أوالً :مفهوم المساءلة
يعد ماهوم المساءلة من المااهيم القديمة الحديثة والتي جاءل مع بداية الخطق ،وذلك عندما

أمر اهلل سبحانه وتعالى المالئكة أن يسجدوا آلدم فسجدوا إال إبطيس أبى واستكبر فحاسبه اهلل وسائطه
عن ذلك.
فقد ورد ماهوم المساءلة في القرآن الكريم في عد مواقع ،فاي سور اهعراف حين سأل اهلل

عز وجل آدم وحواء عن عصيانه عز وجل" :وناداﻫما ربُّهما ألم أنهكما عن تلكما َّ
الشجرة وأقل

لكما إ َّن َّ
ين ( )22قاال ربَّنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون َّن
الشيطان لكما عد ٌّو مب ٌ
من الخاسرين ( )23قال اﻫبطوا بعضكم لبع ٍ
ض عد ٌّو ولكم في األرض مستقٌّر ومتاعٌ إلى ح ٍ
ين

(( ")24اهعراف :آية  )24 – 22مساءلة اهلل سبحانه وتعالى لسيدنا ادم عندما أكل من الشجر.

وقوله تعالى" :سأل سائ ٌل بعذ ٍ
اب واق ٍع" ) المعارج :آية  (1أي عن عذاب واقع .كما وردل المساءلة
في سور اهعراف قوله تعالى ":فلنسأل َّن الَّذين أرسل إليهم ولنسأل َّن المرسلين"( .اهعراف :آية )6
وكما جاء في الحديث الشريف عن معاذ بن جبل ( رضي اهلل عنه ) ،قال :قال النبي

ﷺ " :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :عن عمر  ،فيما أفنا ؟ وعن شبابه ،فيم
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أبال ؟ وعن ماله ،من أين
كتاب اليمان.)5:

اكتسبه ؟ وفيم أناقه ؟ وعن عطمه ،ماذا عمل فيه؟ "(صحيح البخاري،

فهناك تعرياال حديثة وكثير لطمساءلة تعددل باختالف اهار المرجعية من فكرية وعمطية
لتحديد وكما جاءل متباينة وفقا لالتجاهال العطمية لطباحثين أو ميادين تخصصاتهم أو أعمالهم أو

الزوايا التي ينظرون إليها لتعريف المساءلة .وللقاء الضوء عطى هذا الماهوم ال بأس من استعراض
بعض التعرياال وهي عطى النحو التالي:

المساءلة لغة :هي مصدر الاعل الرباعي "ساءل" إال معاجم الطغة ال تتناول هذ الكطمة،
اوانما نبحث في معنى كطمة مسئولية وهي تختطف في معناها عن معنى كطمة المساءلة ،إذ تاطق
أخالقيا عطى التزام الشخص بما يصدر عنه قوال أو عمال ،والمسئول هو المناا به عمل تقل عطيه
تبعته( .الاويل)229 :2001 ،
أما اصطالحاً فهناك العديد من التعريفات التي وردت للمساءلة منها على سبيل المثال ال الحصر:
تعريف (برنام اهمم المتحد النمائي  )UNDPلطمساءلة عطى أنها :الاطب من المسئولين

تقديم التوضيحال الالزمة هصحاب المصطحة حول كياية استخدام صالحياتهم وتصرف واجباتهم،
واهخذ باالنتقادال التي توجه لهم وتطبية المتاطبال الماطوبة منهم وقبول المسئولية عن الاشل وعدم

الكااء أو عن الخداة والغش( .برنام إدار الحكم في الدول العربية  ، POGARد  .ل  ،ص.)2

كما عرفها (جرونداند) بأنها :االستعداد لقبول الطوم عطى الاشل أو قبول الثناء والتقدير عطى

النجاح والنجاز وشمل شرحا وتاسي ار لماذا حدث الاشل وما يجب فعطه لتصحيح ذلك الموقف.
)(Grondlund , 1974: 35
يظهر من التعرياين السابقين ،أن المساءلة ال تشتمل عطى مسئولية الارد في حالة الاشل
فقا ،بل هو مسئول عن نتاجال عمطه حتى في حالة النجاح ،وهذ إشار لنصاف الموظف وتقدير
إنجاز .

المساءلة :تعني كل موظف مسئول عن نتائ

عمطه ولو جزئيا ،وهناك جهة إدارية لها دور

المساءلة ،مما يترتب عطيه مكافأ أم حرمان( .بااح)18 :2006 ،
والمقصود بالمساءلة ﻫو :مدى تحمل الارد مسئولية ما يسند إليه من أعمال وما يتبعها من مهام
تتاطبها تطك المسئولية وذلك ابقا لطشروا والمواصاال التي يكون قد سبق الموافقة عطيها.

(هالل)63 :2010 ،
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واعتبللر أفنللدي ) (2002المسللاءلة بأنهللا الت لزام منظمللال الدار العامللة بتقللديم حسللاب عللن

ابيعة ممارسلتها لطواجبلال المنوالة بهلا بهلدف رفلع الكالاء والااعطيلة لهلذ المنظملال ،وهلي منظوملة
تضم آليال وعناصر لضمان النزاهة والشاافية والقضاء عطى الاساد الداري وتحقيق الصالح العام.

(أفندي)228 :2002 ،

ويرى عياصر ( )2013أن المساءلة بمعناها التربوي الحديث ال تعني إلحاق الضرر

باهشخاص أو المؤسسال ،وال تعني إجراء المحاكمال وتعنيف اهشخاص ،بل تعني التوجيه
والتعاون وحسن الفاد من الخبرال النافعة وتبادلها ،ووضع ذلك في إاار إنساني يستند إلى القيم

اهخالقية القائمة عطى العدالة والمساوا بما يكال تحسين الكاايال التعطيمية بتحسين القائمين عطيها.
وأن المساءلة بحد ذاتها تتعدى الماهوم المرتبا بتصيد اهخااء وتدبير المكائد لتسمو إلى ما هو

أبعد من ذلك حيث التعرف عطى الصواب ،والوصول إلى الحقائق ومعالجة اهخااء ،واستخالص
العبر ،وتدعيم العمل الناجح ،وتجنب السقوا والتخبا .ولتحقيق ماهوم المساءلة ضمن أقصى

ااقاتها اوامكاناتها ،فإن ذلك يتاطب تعيين أفراد قادرين عطى ممارسة المساءلة الواعية بمعنى توفير
مسئولين مهنيين أكااء في الوحدال التربوية لضمان تحقيق تنايذ فاعل لمضمون فطساة بعد

المساءلة( .عياصر)176 :2013 ،
ويمكن الخطوص مما سبق أن المساءلة نظام تااعطي مشترك تشترك فيه عناصر العمطية
التعطيمية التربوية من خالل عالقة تربا بين من توكل إليهم مسؤولية تحقيق نتاجال محدد  ،وفق

معايير وأنظمة محدد  ،وبين من يمتطكون سطاة محاسبتهم عطى أدائهم وذلك لتحقيق أهداف متعدد
ومتنامية.

ويتضح أيضا أن المساءلة عمطية ،تمكن صانعي القرار والتربويين في المؤسسة من متابعة
العديد من العناصر :كاههداف ،ومؤشرال التاور المهني ،والمعايير ،والنتائ

النجاز وذلك لطوصول إلى ثالث مرتكزال رئيسية هي:

المتوقعة ،وتقييم

 .1المساءلة هي المحور الرئيسي لطسيار عطى الممارسال التعطيمية ،وتوجيهها نحو المسار

الصحيح إلى يؤدى إلى تنايذ الخاة الموضوعة ،وبالتالي تحقيق اههداف المرجو من

ذلك.

 .2المساءلة اريقة ذكية تخطق الثقة وجو من الامأنينة لدى كل المعطمين ،وأولياء اهمور
والمجتمع بمؤسساته ،بأن المدارس تسعى لتحقيق النتائ المخاا لها مسبقا.

 .3المساءلة إستراتيجية تساعد في عمطية التقييم التربوي من جهة ،اواستراتيجية لحداث التغيير
التربوي المناسب الذي تاطبه العمطية التعطيمية في حينه.
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ثانياً :أﻫداف المساءلة
المساءلة عمطية ضرورية لطتحسين المستمر في اهداء لضمان تحقيق ما تسعى له المؤسسة

لتحقيقه من أهداف واضحة يكون الارد قاد ار عطى تنايذ .

الهدف الرئيس الذي يتمحور حوله المساءلة هو الوصول إلى مستوى عال باهداء ،فمحاولة
تصويب اهخااء والتخطص من المحسوبية ،وتحقيق الصالح والااعطية في العمل ،والتأكيد عطى
نوعية العمل ،وتمويل المدارس حسب احتياجاتها ،وتوفير تقارير حقيقية عن مستويال تحصيل

الاطبة ،وبالتالي محاسبة المقصر أو مكافأ المجد ،ويمكن ترجمة هذ اههداف في السياق التربوي
في تحسين أداء المعطم ،والمدير ،والمرشد ،والمشرف وصوال إلى اية العمطية التربوية وهو تحسين

فرص تعطم التالميذ(.الحسن)17 :2010 ،

ولطمساءلة أهداف و ايال كبرى تتمحور في :تحسين اهداء التربوي ،واالرتقاء بمستوا

الكمي والنوعي ،ومعالجة ألوان القصور ،وتحقيق االنضباا الوظياي ،وتوفير الدعم الكافي حسب
تار عطى العمل واالهتمام بالمدخالل ،والتركيز عطى العمطيال ومتابعتها بشكل
أ
الحاجال التي
هادف متزامن ومتواصل ،وفحص جود المخرجال ،وصوال لطجود في مستويال تحصيل الاطبة

معرفيا وأدائيا واجتماعيا .وهو ما قد يسهم في دفع المعطمين لتحسين ارائقهم وأساليبهم ،ومقابطة
التحسن بالمكافأ والتقدير ،وتعزيز أخالقيال المعطم ومحاسبته ومعالجة ألوان القصور والتراخي في

اهداء( .سالمة)17 :2013 ،

أوضح ارخان ( )2005أن لطمساءلة أهداف عامة ،فالمساءلة ال يمكن أن تمثل مصد ار

لطقطق أو الخوف ،إنما هي أسطوب لمراجعة اهداء وتحسينه وتاوير مهارال العامطين ،والممارسال
اليجابية لطمساءلة تناوي عطى أهداف عد  ،نستعرضها عطى النحو التالي:
-

توجه المؤسسة التربوية ههدافها الستراتيجية .

تعمل عطى تنسيق عمل المجموعال والارق في المؤسسة.

-

تقوي عالقال التواصل وأشكال الدعم والشراكة.

-

تقدم لطعامطين صور واضحة عن النتائ المتوقعة والمر وب فيها.

-

تعزز العالقال بين الدار والعامطين من خالل معرفة كل ارف واجباته ومسئولياته.
(ارخان)12 :2006 ،
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وأضاف الاويل) )2006مجموعة من اههداف لطمساءلة ،تتمثل في النقاا التالية:
 .1تصحيح اهخااء ومعالجتها والحد من تمادي اهخااء واستاحالها.
 .2التخطص من المحسوبية وسياد مبدأ الشاافية.

 .3اعتماد مبدأ تكافؤ الارص وقواعد الجدار واالستحقاق.

 .4التركيز عطى أهمية المدخالل والممارسال لالرتقاء بجود المخرجال.

(الاويل)15: 2006 ،

وأشار هيل وروبين ( (1997إلى عد أهداف لطمساءلة التربوية من أهمها:
 .1تحسين المستوى التعطيمي لطمدارس .
 .2تمويل المدارس حسب احتياجاتها .

 .3توفير تقارير حقيقية عن مستويال تحصيل الاطبة .

 .4تصنيف المدارس ومكافأ المستويال المرتاعة ،وتحسين أوضاة المدارس ذال المستويال
المتدنية(Hill & Robin, 1997: 12).

يرى الباحث أن الهدف الرئيسي لطمساءلة هو تقييم النجاز من خالل التغذية الراجعة حول
مستويال اهداء الوظياي لطمعطمين ومتابعة إنجازال المعطمين التربوية والانية والعمل عطى تاويرهم

مهنيا إن تاطب اهمر من خالل البرام التدريبية والتركيز عطى التاوير البداعي لطمعطمين ومواكبة
التاور التكنولوجي الحاصطة في العمطية التعطيمية.

ثالثاً :أﻫمية المساءلة

تتولد أهمية المساءلة من كونها أحد المعايير الماطوب االحتكام لها عند تقييم اهداء ،كما

أنها تعد وسيطة لتحسين المناخ العام لطمؤسسة التربوية .فال يخاى عطى أحد من العامطين أهمية
تاعيل المساءلة كونها تساهم في تحقيق التماسك التنظيمي لمختطف المنظمال والمؤسسال ،والذي

بدور يساعد عطى التماسك االجتماعي في المجتمع ،وتحسين وتحقيق الثقة العامة في عمل الدار

العامة ،وفي حالة النظر لطمساءلة كوسيطة لدعم التنمية والتحسن المستمر في اهداء ،وتحقيق
النصاف اواظهار النجاز الجيد إضافة لمحاسبة أداء القاصر ،عندها يمكن توقع نتائ إيجابية
وواضحة( .دويري)95 :2002 ،

أما أخوارشيد ( )2006فتطخص أهمية المساءلة بالنقاا التالية:
-

المساءلة تمثل قيمة اجتماعية ترتبا بتحقيق الديمقرااية والشاافية والتمكين .

المساءلة وسيطة لتأسيس وتعزيز عالقال فعالة بين الشركاء اهاراف في العقد االجتماعي.
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-

المساءلة آلية لضبا العمل الداري وضمان حسن التوجه وتحقيق الااعطية والكااء

لمنظمال الدار العامة( .أخوار شيد )65 :2006 ،
كما حصرها كال من حوامد وجرادال ) )2005فيما يطي:
 .1توجيه ااقال المؤسسة نحو اههداف الستراتيجية .
 .2تنظيم اهفراد ابقا لستراتيجية المؤسسة .

 .3تحديد نقاا الاشل في العمل أثناء تراجع اهداء .
 .4توجيه تركيز الموظاين عطى نتائ أعمالهم .

 .5تحسين اهساليب المستخدمة في تسيير أمور العمل.
 .6إعااء دافعية أكبر لطتاور والتقدم في العمطية الدارية.

 .7المساعد عطى البداة واالبتكار ،حيث أن تاعيل المساءلة في حالة إظهار النجاز الحسن
تنمى لدى العامطين الر بة بمحاولة البداة والبحث عن الوسائل لتحقيق ذلك.

(حوامد وجرادال)192 :2005 ،

ويتضح مما سبق أن المساءلة تبرز أهميتها في ضبا العمطية الدارية داخل المؤسسة

التعطيمية والعمل عطى التحسين التدريجي لألداء وتحقيق الكااية والااعطية ،لطوصول إلى هدف
تحسين جود حيا العمل.

رابعاً :عناصر المساءلة
إن ماهوم المساءلة يشتمل عطى مجموعة من العناصر الواجب توافرها قبل تابيقه ،حيث
يرى الحارثي ( )2013أن لطمساءلة سبع عناصر رئيسية هي:
-

األﻫداف التربوية :يقصد بها اه راض أو الغايال ،التي تسعى العمطية التربوية إلى تحقيقها
والوصول إليها ،قريبة كانل أو بعيد .

-

األﻫداف التعليمية :يقصد بها أهداف المراحل التعطيمية الثالثة :المرحطة االبتدائية ،المرحطة

-

الوصف الوظيفي :هي عمطية آلية لطجمع والتحطيل والتوثيق لطحقائق المهمة حول العمل،

المتوساة ،المرحطة الثانوية .

وتسمى هذ العمطية " تحطيل العمل " .

-

المعايير :وهى تحديد معايير أداء ذال توقعال عالية يسهل الوصول إليها وتاويرها.

الحوافز :وهو ما يصرف لطموظف من مكافأ نقدية حسب الطوائح التي تحدد قواعد منح هذ
المكافأ .
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-

نظام التقدير :وهى المعطومال التي ينبغي تبطيغها وما الائال التي سيتاح لها االاالة عطى
تطك المعطومال ؟

-

نظام التقويم التربوي :وهو النظام اهكثر ضرور وأشد إلحاحا في مجال التربية والتعطيم.
(الحارثي)51-42 :2013 ،
ولقد قامل مجموعة أخرى من الباحثين اآلخرين بمراجعة الد ارسال السابقة في موضوة

المساءلة وتوصطوا إلى العناصر الرئيسية التالية لماهوم المساءلة:
-

توقعال ومعايير واضحة .

-

تقويم مبني عطى معايير .

-

تنويع في أدوال القياس والتقويم .

-

نتائ متوفر لجميع أفراد المجتمع .

-

توفير معطومال وبيانال تشخيصية .

-

المرونة والوضوح لظهور الاروقال الاردية والبداة .

-

تكاثف المصادر ،والدعم والمساعد في التاوير .

-

تصميم يقوم عطى التوازن والشمول .

-

اشتراك جميع اهاراف .

-

توفير الوسائل الالزمة .

-

توقعال عالية جدا لنتائ جميع المتعطمين( .كرمة)27 : 2009 ،

ويرى عايش ) )2009أن العناصر اهساسية لطمساءلة هي :
-

تقبل المساءلة وااللتزام بالمسئولية من جانب السائل والمسئول .
تقويم المخرجال .

-

تحديد المسئول ومن يمكن أن توجه إليه المساءلة .

-

تقدير ما يترتب عطى نجاح المستخدم أو فشطه من ثواب أو عقاب .

-

تحديد المؤشرال ومواصاال مخرجال النظام (.عايش)190 :2009 ،

كما أشار (العمري )2004 ،أن لطمساءلة أربعة عناصر رئيسة حددها في اهمور التالية هي:
-

مجموعة اههداف التربوية الواضحة والقابطة لطقياس ولجميع المدارس التابعة لطنظام ،وهذ

اههداف تركز عطى تحصيل الاطبة في مجاالل المحتوى المختطاة لطمناه الدراسية ،مثل:
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الطغال ،والرياضيال والعطوم ،والتاريخ ،والدراسال االجتماعية ويجب أن تشير اههداف إلى

ضرور تحقيق مستويال إنجاز مرتاعة في تطك المجاالل من قبل الاطبة.
-

مجموعة من المعايير التي تشير إلى وضع أداء الاالب الحالي فيما يتعطق بتطك اههداف

فبدون تطك المعايير المحدد والواضحة فإن اههداف لن تكون ذال فائد بالنسبة لنظام
المساءلة.
-

نظام الخبار يخبر العامطين والمعطمين وأولياء اهمور والاطبة عن أداء المدارس؛ هن

-

مجموعة من المكافآل التي تركز عطى التغيير الكطي في أداء المدرسة.

تحصيل الاالب اهكاديمي وقدرته يجب أن تكون حجر الزاوية في نظام المساءلة.

(العمري)45 :2004 ،

بعد أن استعرض الباحث العناصر الموجود لدى الباحثين تبين أن هناك بعض عناصر

المساءلة التي رأى الباحث ال بد من إضافتها حتى تكتمل المكونال أمام القارئ ويحددها الباحث في
سبع عناصر ،وهي:
 .1الثقة بين السائل (المدير) ،والمسائل (المعطم) ومعرفة كل فرد لدور عطى حدا .
 .2الطوائح والقوانين المنصوص عطيها من قبل وزار التربية والتعطيم لطمساءلة .
 .3الوصف الوظياي الدقيق والمحدد والشامل لكل مدير مدرسة عطى حدا .
 .4االلتزام الوظياي لدى السائل والمسائل .

 .5وجود معايير تحكم سير العمطية التعطيمية .
 .6تحديد اههداف المرجو تحقيقها .

 .7تقييم مخرجال العمطية التعطيمية والنجازال الحادثة .
ويتضح مما سبق ،أن الهدف من تحديد عناصر المساءلة يكمن في بيان اهسس التي تقوم

عطيها المساءلة وتوضيحها وذلك لطوصول إلى اليجابيال التي يمكن أن تحققها المساءلة والكشف
عن جوانب القصور والاشل من العامطين ووضع أدوال لعقابهم كون الموظف يوجد في إاار

الوظياة لكي يحقق اههداف العامة لطمنظمة التي ينتمي إليها .
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خامساً :أساليب المساءلة
تعد المساءلة وسيطة ضبا إدارية تهدف لتقييم النجاز بهدف إحداث التغيير اليجابي
والتحسن التدريجي في السطوك واهداء ،وتطجأ المنظمة الستخدام المساءلة أما باريقة إيجابية أو

اريقة سطبية

المساءلة يمكن أن تطبق من خالل أحد األساليب التالية :
األسلوب السلبي :
يستند هذا اهسطوب إلى حاظ النظام ومراعا قواعد  ،إجبا ار لطعامطين عطى االلتزام بقواعد

النظام خوفا من العقاب ،وجعل الجزاء جزءا حاض ار في ذهن العامل ،مما يدفع العامل إلى التاكير
بأن الجزاءال هي اية بحد ذاتها ،وليسل وسيطة لتحقيق أهداف المؤسسة والحااظ عطى حقوق

العامطين.
األسلوب اإليجابي :
ويستند هذا اهسطوب إلى تنمية القابطية والر بة وااللت ازم بقواعد المؤسسة باريقة تشاركيه،

حيث يوجه المدير الثناء والمكافآل لطعامطين إذا كان سطوكهم متماشيا مع قواعد المؤسسة ،وقد
يستخدم المدير العقاب نتيجة السطوك ير المر وب فيه ،ويحاول المدير الربا بين السطوك الغير
مر وب فيه والعقاب في ذهن العامل ،ويكون هدف العقوبة مساعد العامل في تجنب السطوك الغير

مر وب فيه ،وليس الض ارر به ويساعد هذا اهسطوب في تحقيق أهداف المؤسسة والحااظ عطى
حقوق العامطين( .أخوارشيد )30 :2004 ،

سادساً :أنواع المساءلة
بينل التعاريف واهدبيال السابقة والمختطاة بأن ماهوم المساءلة قد يختطف شكال أو نموذجا

من نظام تربوي إلى نظام أخر ،بناء عطى رؤى ومسطمال يستند إليها الباحثون في بحوثهم،
يستعرضها الباحث في اآلتي .

أورد السبيعي ( )2010التصنياال التالية لطمساءلة:
 .1تصنيف وولف) :(Wolf, 2009المساءلة القانونية ،المساءلة المالية ،والمساءلة اهخالقية،
والمساءلة السياسية العامة ،ومساءلة اهداء .

 .2تصنيف حجاز ( :)2000المساءلة المالية ،والمساءلة الدارية ،مساءلة الااعطية .
45

 .3تصنيف جب ار وديايدي ) :(Dwivedi and Jabbra, 1989المساءلة اهخالقية،
والمساءلة التنايذية ،السياسية ،الدارية ،التجارية ،القانونية ،االنتخابية ،المهنية .

 .4تصنيف أونوراأونيل ) :(Onora O'Neill, 2002وهو أول من استخدم مصاطح المساءلة
الذكية المسند من جامعة كامبريدج ،ثم اور ) (Crooksمن جامعة أوتا جوا في نيوزيطندا
هذا المصاطح.
بالضافة إلى المساءلة الذاتية المنبثقة من الضمير والمعتقدال والحساس بالمسئولية
والوازة الديني الذي له التأثير اهكبر ،لذا ال بد من ترسيخ هذا النوة من المساءلة لدى العامطين حتى
نضمن تحقيق اههداف بدافعية منبثقة من الذال مما يزيد من الااعطية والكااء .

(السبيعي)45 :2010 ،
ويرى الباحث بأنه وعطى الر م من االختالف في تصنيف أنواة المساءلة إال أنه يجب أن
ينظر إليها كوسيطة وليسل اية من أجل تحقيق مستوى أفضل في اهداء الداري ،وال يقصد بذلك

إلغاء الدور التقطيدي لطمساءلة ،اوانما النظر إليها كقيمة ووسيطة لطتحسين المستمر ،وتحقيق ما هو
أفضل لطصالح العام.

سابعاً :مبادئ المساءلة
لقرار قواعد لطمساءلة في المنظمة ال بد من وجود عد مبادئ يجب اهخذ بها ،لسير
العمطيال المختطاة والمخاا لها لنجاح ما تصبوا إليه المنظمة .يستعرض الباحث ما أشار إليه
الباحثون في اآلتي:

لقد أورد المدني ( )2007خمسة مبادئ للمساءلة وﻫي:
-

وضوح قواعد النظام وعواقب المخالاال .

-

إيجاد ارتباا مباشر بين المخالاة وبين الجزاء وفق أسس مدروسة .

-

عدالة تابيق الجزاء وبوجوب قناعة العامطين بها دون تذمر .

-

المساوا والتجانس في نوة العقوبة بحيث ترتبا العقوبة بنوة المخالاة وليس بالشخص
المخالف.

-

التدرج في شد العقوبة وبما يتناسب مع نوة المخالاة وتكرارها(.المدني)37 :2007 ،

46

وقد أكد الحارثي ) )2013ﻫذه المبادئ والتي تتمثل في:
-

وضوح قواعد النظام وعواقب المخالاال:يجب أن يدرك العامطون إدراكا واضحا القواعد
الجزءال التي تارض عطى المخالاين لها .
الماطوب االلتزام بها ،وعواقب مخالاتها ،و ا

-

المباشر في تابيق الجزاء :ويشير هذا المبدأ إلى إيجاد ارتباا بين المخالاة والجزاء حتى
يتجنبها العامل مستقبال ،ويجب أن يكون هناك تحقيق كاف لطمخالاة وأسبابها ،والبدء في

اتخاذ الجراءال الخاصة ،وتابيق الجزاء.
-

عدالة تابيق الجزاء :يجب أن يقتنع العامطون بعدالة تابيق الجزاءال حتى يتقبطوها بال

تذمر ،فمن الواجب أن يكون هناك تحذير واضح بأن مخالاة معينة تعرض من يرتكبها

لجزاء معين .
-

المساوا والتجانس في توقيع العقوبة:يعد هذا المبدأ من أهم مبادئ المساءلة عند توقيع

العقوبة ،إذ إن العقوبة ال ترتبا بالشخص المخالف ،ولكن ترتبا بنوة المخالاة ،وأن تندرج

العقوبة تبعا لتكرار المخالاة ونوعها(.الحارثي)67 :2013 ،

وبالتمعن في ما سبق ،يرى الباحث أن من أهم المبادئ التي ينبغي اهخذ بها وتستند
عطيها عمطية المساءلة والواجب توافرها في الشخص الذي يجري عمطية المساءلة بشكل صحيح هي:

مدى مواكبة الموظف لطمستجدال التربوية (التاور المهني) ،سنوال الخبر المتراكمة ،العالقال مع

اهفراد والعامطين ،التاوق المهني واهكاديمي .

ثامناً :مصادر المساءلة
هناك مصدرين رئيسيين لطمساءلة وهما المصدر الذاتي و ير الذاتي:
المصدر الذاتي ،وينقسم إلى قسمين هما:

.1
-

المساءلة الخارجية تأتي من خالل اهجهز المعنية بالرقابة ،فهذ اهجهز تكتشف

االنح ارفال ،وتتخذ الجراءال الالزمة اتجا الشخص المنحرف أو إحالته إلى الجهال
المعنية .

-

أما المساءلة الداخطية فتتمثل في الرئيس المباشر ،حيث يستايع أن يناذ النظام ويحاسب

مرؤوسيه
وقد تتواجد المساءلة داخل جهال رقابية داخطية محدد  ،سواء أكانل إدار متخصصة أم

يرها ،تتولى عمطية الرقابة بالضافة إلى الرئيس المباشر .ويرجع ذلك إلى المؤسسة ومدى فعالية

الرقابة بها .
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.2

المصدر ير الذاتي :وينبع هذا النوة من المساءلة من خالل القيم .فإذا كان لطارد قيم
يؤمن بها ويعمل بها فإن الرقابة هي التي سيكون لها الااعطية في عمطية الحد من الاساد.

(صالح(390 :2001 ،

أنها جميعا تناطق من قاعد واحد وهى أن المصدر لطمساءلة هو في اهصل المالك
اهساسي لمشروعية السطاة العامة التي أؤتمن عطيها الموظف العام أو الشخص العام ،وتتنوة

المصادر تبعا لموقعها في بيئة الدار العامة( .أخوارشيد )36 :2006 ،

إن مصادر المساءلة تنبع أوال :من الذال النسانية (الضمير) ،وثانيا :تكون تبعا لموقعها

في السطم الداري في المنظمة العامة وفى بيئة العمل الخاصة .فال بد من تكامل وسائل الضبا
الداخطي والخارجي معا ،فالضمير والوازة الديني ماطوب ولكن المساءلة والقانون لهما دور في ردة
الشخص عن ارتكاب المخالاال خوفا من المساءلة .فالمساءلة الداخطية هي عبار عن رقابة مباشر

أما المساءلة الخارجية عبار عن رقابة ير مباشر .

تاسعاً :معايير المساءلة
تعتبر المعايير من أهم عناصر المساءلة التي ترتكز عطيها؛ وذلك هنها جوهر عمطية

المساءلة ،فبناء عطى تحديد المعايير التي تمل بموجب الطوائح والقوانين المعمول بها داخل المنظمة،
تتم عمطيتي المحاسبة ،والتقييم .
أن المعايير والمؤشرال ال بد أن تكون واضحة ،ويتم الوصول إليها وتعديطها وتاويرها من

خالل الممارسة العمطية ،كذلك من الخاأ تركيز عمطية المساءلة عطى استخدام معيار واحد دون بقية

المعايير اهخرى ،حيث أن هناك خمسة معايير رئيسة ال بد أن تتضمنها عمطية المساءلة:

 .1القدر عطى تحقيق اههداف العامة:وهي الصور النهائية التي يتصف بها الارد في أداء
الوظياة ،مثل :المسئولية اهخالقية واهمانة والجود وعالقته باآلخرين .

 .2القدر عطى تحقيق اههداف المرحطية :ويتعطق هذا المعيار بمدى قدر الارد عطى تجزئة
الهدف العام إلى أهداف مرحطية أو وساية ،وعطى الر م بأن اههداف المرحطية ذال صطة

وثيقة بعضها إال أن التعامل مع كل جزء فيها ،واستخدام اهدوال المناسبة يمثل نجاحا

لإلدار .

 .3استخدام الوسائل المناسبة :ابقا لطقواعد والنظم والخاا المعمول بها ،فهناك وسائل

مسموحة تستخدم لتحقيق اههداف الماطوبة ،وكطما كانل الوسائل اقتصادية ومناسبة
وتساهم بااعطية في تحقيق اههداف ،كطما حققل النجاح الماطوب.
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 .4استخدام اهدوال المناسبة :وتعني قيام الارد باختيار اهدوال الدقيقة والمناسبة لطعمل
والوظياة والبيئة والمكانيال المادية والبشرية لطمنظمة واستخدامها بنجاح.

 .5الموارد :ويمثل الحد اهدنى المناسب من الموارد نقاة البداية لنجاح المساءلة وتشمل
الموارد والمكانيال المادية والبشرية المتاحة( .هالل)64 :2010 ،

أهمية معايير المساءلة كبير باعتبارها اهسس التي تم صيا تها من قبل كبار المختصين

في التربية وصناة القرار ،لتكون مرجعا لطتأكد من تحقيق اههداف المرجو  ،ومؤش ار عطى قياسال
اهداء لدى العامطين .

عاش ارً :مبررات المساءلة
من مما الشك فيه بأنه يوجد لطمساءلة عد مبررال ،تجعل من الضروري في ظل التسارة
التربوي وكذلك االناجار المعرفي إيجاد نظام لطمساءلة يكبح جماح هذا التسارة ليظل تحل المراقبة،

ومن هذ المبررال( :عايش)191 :2009 ،
-

الوعي بدور المساءلة كعامل ضبا لطنوعية والكااية واهداء الجيد.

-

وعي أولياء اهمور بالنظام التعطيمي هبنائهم .

-

الهدر المالي مع ضعف التمويل وشح الموارد .

-

الربا بين أنظمة المساءلة في التربية مع أنظمة المساءلة في القااعال اهخرى .

-

تعقد النظام التربوي بعناصر المختطاة .

-

ضعف تجارب النظام التربوي مع اموحال المجتمع .

الترهل والاساد الداري نتيجة إخااق أنظمة المساءلة في تحقيق الردة .

وقد ذكر القضا وآخرون ( )1997مبررال المساءلة وتمثطل فيما يطي:
-

التكطاة المادية المتزايد لطنظام التربوي في ظل تااول الموارد وقطة توافرها.

الوعي المتزايد بما حققته المساءلة في مجاالل الصناعة والتجار والفاد منها في المجال
التربوي ونجاح الدول المتقدمة التي ابقل المساءلة لمد اويطة مثل الواليال المتحد

اهمريكية.
-

االستجابة لمشكالل التعطيم ومحاولة مشاركة الجميع في إيجاد الحطول بشكل منظم.

-

تعاظم دور النظام التربوي أدى إلى ارح ماهوم المساءلة كمدخل لطحكم عطى ما يحدث في

المؤسسة التعطيمية( .القضا وآخرون)28 :1997 ،
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يرى الباحث أن النظام التربوي المعد في الدولة هو المسؤول اهول واهخير عن مخرجال

العمطية التعطيمية؛ ذلك هن من مسؤولياته وضع الخاا الستراتيجية بعيد المدى التي بموجبها يتم
وضع السياسال والبرام التي تكال تحقيق مخرجال ونتاجال تربوية مر وب فيها داخل المؤسسة

التعطيمية ،أدى ذلك إلى ارح نظام المساءلة كمدخل لطحكم عطى ما يحدث في المؤسسة.

حادي عشر :المساءلة (إيجابيات وسلبيات)
من البديهي أن يرتبا بالمساءلة العديد من االنتقادال والسطبيال عطى اعتبار أنها تتميز

باليجابيال ،وفي هذا السياق يايد بااح ( )2006أن تبنى المساءلة في السياق التربوي يقود إلى
تحقيق نتائ إيجابية كثير منها:
 .1دفع التربويين لتحسين ارائقهم وأساليبهم.
 .2تحديد مهام وادوار العامطين في الميدان التربوي لاطبة ،ومعطمين ومديرين ،ومشرفين
و يرهم.

 .3التركيز عطى مخرجال العمطية التربوية ونتائجها.
 .4تقويم اهداء بصور موضوعية ودقيقة.

 .5تابيق مبدأ المحاسبة (الثواب والعقاب) عطى العامطين في المؤسسة.
 .6القضاء عطى اآلفال الدارية ،كالواساة والمحسوبية والحزبية و يرها.
 .7تعزيز الثقة بالجهاز الداري.

كما أشار بااح ( )2006إلى أن هناك سطبيال لطمساءلة:
 .1رفع درجة القطق لدى التربويين وبالذال حول اهسطوب الذي سيعتمد في تقييم أدائهم.
 .2صعوبة تحديد المسئول عن النتائ

التربوية فالمعطمين ليسوا الوحيدين المسئولين عن

المخرجال.

 .3إهمال الاروق بين التربويين وتوقع ناس اهداء منهم.

 .4صعوبة قياس المخرجال التربوية في جوانب وجدانية( .بااح)23 :2006 ،
ويمكن الخطوص مما سبق أن المساءلة سواء سطبيال أو إيجابيال تعود باهصل إلى

المناطقال والمسطمال التي تنبثق عنها برام

المساءلة في المؤسسة التعطيمية ،هن مضمون

المساءلة اليجابية تاترض أن الارد نشيا في العمل و ار ب في تحمل المسؤولية ،ولديه الحس عطى

المساءلة الذاتية والسيار الذاتية ،ولكن في مقابل ذلك أن مضمون المساءلة السطبية تاترض أن
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الارد كسول و ير نشيا وال ير ب في تحمل المسؤولية ،وخال من المساءلة الذاتية وعدم القدر عطى

السيار الذاتية.

ثاني عشر :معوقات المساءلة
المساءلة كغيرها من العناصر اهساسية في العمل المؤسساتي تعانى من وجود معيقال ال
بد من العمل عطى تااديها ،فطقد قامل أخوارشيد ( )2006بتقسيم المعوقال التي ترتبا بالمساءلة

إلى فئتين هما:


الفئة األولى :معوقات إدارية تتعلق بالجهاز اإلداري وتشمل :
 .1صعوبة تاعيل الرقابة والشراف الداري بسبب تضخم حجم الجهاز الداري وتعدد
نشاااته.

 .2تعقد الطوائح والجراءال وليس أدل عطى ذلك من كثر التجارب القائمة لتبسيا الجراءال.
 .3ضعف الحماية الممنوحة لألشخاص والوحدال الدارية التي تمارس أعمال المساءلة .

 .4كثر التغيرال في القوانين والنظم والتعطيمال ،وأحيانا كثر إعاد الهيكطة يجعل من الصعب
ممارسة المساءلة بصور منتظمة وكعمطية متصطة .



الفئة الثانية :معوقات اجتماعية ثقافية ومنها:

 .1هيمنة الوالءال االجتماعية التقطيدية التي تؤدي إلى شيوة المحابا والمحسوبية .

 .2انخااض مستوى رواتب العامطين في الجهاز الداري مقارنة بارتااة تكاليف المعيشة ،مما
يساعد عطى إيجاد بيئة مالئمة لطاساد .

 .3ضعف النشااال التدريبية الهادفة إلى تعميم ثقافة المساءلة ،وبيان متاطباتها ومنافعها .
 .4ضعف التنشئة اهساسية االجتماعية لطعامطين وعدم مراعا ذلك في برام التكيف التنظيمي
كتأهيل الموظاين الجدد ،خاصة في مجال المساءلة وعالقاتها ومقتضياتها .

 .5انتشار الاساد يعتبر من المعوقال التي تحول دون تاعيل المساءلة.

(أخوارشيد )72:2006 ،
إن من أسباب العجز الداري داخل المؤسسة التعطيمية وجود العديد من المعيقال التي تحد
من المساءلة في العمطية الدارية وشيوة بعض اهمراض الدارية التي تشكل عائقا أمام فاعطية
وصدق عمطية المساءلة ،وبعد أن عرض المعوقال الموجود لدى الباحثين الذي ااطع الباحث عطى
أبحاثهم تبين أن هناك بعض المعيقال لطمساءلة التي رأى الباحث ال بد من إضافتها حتى تكتمل

المعيقال أمام القارئ وهى ما يطي:
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 .1خطل في الرقابة الممارسة من قبل الدار العطيا سواء عطى الجهاز الداري أو عطى العامطين
اواخضاة الارفين لطمساءلة معا .
 .2سياد النما الديكتاتوري المتبع وعدم تاويض الصالحيال لطعناصر الدارية اهخرى .

 .3فشل وترهل في التخايا ووضع الخاة الستراتيجية لطمؤسسة التعطيمية ،مما يؤدى إلى
.4

عدم االستغالل اهمثل لطموارد المتوفر في المؤسسة .

موض وتغير بعض القوانين الدارية وقطة القوانين التي تكال حماية رجل الدار في

المؤسسة.

 .5الرؤية البوليسية السطبية الموجود عند العامطين اتجا المساءلة .

ثالث عشر :المساءلة الذكية
 الخلفية الفكرية :
في عام( )2002قدمل (أونو ار أونيل) خمس محاضرال في الذاعة البرياانية كان محورها

اهساسي الثقة بالنسان والثقة بالعامطين ،وهول مر تارقل لما أسمته " المساءلة الذكية " في إاار
انتقادها لألساليب الدارية التاتيشية في المساءلة ووصاتها بالمساءلة ذال اهسنان الحاد وارحل

البديل بالمزيد من االهتمام لطحكم الجيد والتقويم الذاتي ووضع خصوصية لمهام المساءلة ،والحقيقة

أن (أونيل) لم تصاها كثي ار إال أن (تيري كروكسي) أستاذ التربية بجامعة أوتاوا في نيوزيطندا التقا
هذا الماهوم الجديد ،وصاغ له ستة معايير تضمنتها ورقة عطمية قدمها في مؤتمر الراباة اهمريكية

لطبحوث التربوية في شيكا و عام)Crooks,2003

(http://www.fairtest.orgCrooksRetrieved 15/9/2015).
أما بالنسبة لطمعايير الستة التي ضمنها تيري كروكسي ( )2003والتي تختص بالعمطية

التعطيمية ،فهي:

 .1الثقة المتبادلة .

 .2المشاركة والمسؤولية .
 .3االهتمام بجود التعطيم .

 .4التقويم الشامل وتنوة مؤشرال اهداء .
 .5التغذية الراجعة الاعالة .

 .6التحايز والدافعية ). (Crooks,2003: 1-3
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ومما ال شك فيه بأن الفراا في المساءلة يزيد من البيروقرااية ويقطل من ضمان فاعطية

الخدمال ويثبا البداة ،وتعتبر المساءلة الذكية من المبادئ الحديثة في التعامل الداري ،والقائمة
عطى المواجهة الدبطوماسية الذكية في إشعار اآلخرين باهخااء التي ارتكبوها دون أن يؤدي اهمر

إلى التوتر والرخص ،ذلك أن مدير المدرسة الذي يمارس المساءلة الذكية يمرر مالحظته عطى
اهداء المتدني باريقة تجعل المعطم يقر بما ارتكبه من أخااء ،ويعد بأال تتكرر مثل تطك اهخااء

تحل اائطة االلتزام المهني اهخالقي ،وتحل اائطة المساءلة الدارية التي قد تطحق الضرر بمن
يصر عطى ارتكاب اهخااء المقصود أو ير المقصود ( .عايش)35 :2009 ،

وعرف ارخان ( )2005المساءلة الذكية :بأنها نظام مهني إنساني لتقويم اهداء المؤسسي
وتحسينه باستمرار ،قائم عطى الثقة بالعامطين ومعارفهم وخبراتهم ومهاراتهم ،وعطى تعميق إحساسهم
بالمسئولية الذاتية والجماعية العالية اتجا عمطهم وعطى تزويدهم بالتغذية الراجعة حيال أدائهم لتحقيق

اههداف المشتركة لطمؤسسة( .ارخان)25 :2005 ،

وتشير الشريف ( )2013إلى أن المساءلة الذكية نوة من المساءلة ليس بالمعنى المباشر

والدقيق أنها ذكية ،لكن بها ذكاء عالي في الحكمة والخبر والمعرفة والمهارال الجماعية لطوصول
لطماطوب( .الشريف)24:2013 ،
ووفقا لما أشار إليه زاليك ( )2013أن ماهوم المساءلة الذكية تعنى:
 .1الثقة بالمهنيين .
 .2التركيز عطى التقييم الذاتي .

 .3عمل التدابير المناسبة التي ال تدمر أهداف التعطيم .
 .4التدابير التي تحاز التاوير واالزدهار الكامل لكل االب)Zalec, 2013: 76) .
 الشروط الواجب توافرﻫا في المساءلة الذكية الفعالة :
 .1أن تحافظ المساءلة الذكية عطى الثقة وتعززها بين المشاركين اهساسيين في عمطية المساءلة
مع االنتبا أن الثقة الماراة خاير .

 .2أن تجعل المساءلة الذكية العامطين ينخراون في العمل وتوفر لهم إحساسا قويا بمسئولية
المهنية وتثير فيهم روح المبادر من خالل المشاركة .

 .3أن تشجع المساءلة الذكية العامطين عطى االستجابال العميقة والقيمة بدال من االستجابال
الساحية.

 .4أن تحسن المساءلة الذكية فهم العامطين لطمعايير ومؤشرال اهداء .
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 .5أن توفر المساءلة الذكية لطعامطين تغذية راجعة فعالة وتعمق بصائرهم باهداء وتدعم ق ارراتهم
حول نقاا القو ونقاا الضعف في العمل .

 .6أن تجعل المساءلة الذكية العامطين أكثر حماسا وأعطى دافعية في عمطهم بعيدا عن الحباا

وفي عام ( )2008أضافل دائر التربية والتعطيم – الرئاسة العامة – والتابعة لألونروا –

اليونسكو ثالثة معايير أخرى وذلك من خالل ورشال عمل مع مدراء مدارس اهونروا
وتتمثل فيما يطي:

 )1أن تكون المساءلة الذكية قادر عطى االستمرار بذاتها باعتراف الجميع أنها مايد وتحسن
اهداء .

 )2أن تبني المساءلة الذكية فهما مشتركا لألهداف التي نعمل لتحقيقها وتشجع العمل بروح
الاريق.

 )3أن تعمل المساءلة الذكية عطى توحيد الاهم المشترك لطجود لدى المهنيين في نااق
مسئولياتهم ( .ارخان)27 :2008،

وترى الداهوك ( )2014أن المساءلة الذكية ينبغي أن تدعم الشاافية واالستقاللية المهنية،
وأن تشمل المشاركين في العمطية التعطيمية والمجتمع المحطى لتحديد معايير التقييم ،وتحديد اههداف

والوسائل المتعدد الالزمة لتاوير قدرال كل االب والتي تستند لعمطيال التحايز ،وبالتالي يمكن

النظر لطمساءلة الذكية من خالل ما تم تحقيقه من معايير الجود في كل مدرسة ،ولتحقق كل

مدرسة أهدافها يجب أن يكون هناك اهتمام بالتخصيص ،والكااء المهنية ،والمشاركة والمسؤولية،

والتاويض والتي إذا استخدمل بذكاء يمكنها تحقيق إمكانال إصالح التعطيم(.الداهوك)32: 2014 ،

إن المساءلة الذكية تغير من سطوك المعطم أو مدير المدرسة بأسطوب دبطوماسي بعيد عن

النقد المباشر ،وبعيد عن توجيه اهوامر بل وبعيد عن الشار إلى الخاأ بشكل صريح ،المساءلة

الذكية أسطوب يجعل المخائ يعترف بخائه دون أن يتعصب لموقاه ،ودون أن يتوتر ،المساءلة

الذكية هو توجه قيادي حديث يمرر اهمر بدون صيغة أمر ،ويحقق الهدف دون عناء ،المساءلة

الذكية تحقق معادلة الكل يربح( .عايش)303 :2009 ،

وكما أورد حويل ( )2012أن مبررال المساءلة المدرسية ومناطقاتها وأسبابها بشكل عام
يمكن أن تطخص في نقاا معدود  ،بصرف النظر عن نوعية المساءلة:
 .1هناك من يعتقد أن الكثير من المدارس والمعطمين ال يؤدون عمطهم بشكل مناسب إال إذا
خضعوا لمراقبة وتوجيه شديدين .

 .2هناك فريق آخر يرى أن قطة من المدارس فقا هي التي تؤدي عمطها بشكل ضعيف .
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 .3هناك من يرى بأن المدارس والمعطمين بصور عامة مهنيون ويمتطكون نوايا ايبة اتجا

عمطهم ،لكنه من المايد لهم أن يتطقوا توجيها خارجيا واضحا حيال اههداف التي ينبغي أن
يعمطوا عطى تحقيقها.

 .4هناك من يرى بأن المدارس والمعطمين سيجدون فائد لهم من خالل توافر مصدر نظامي
لتغذية عكسية حول أدائهم عطى معرفة جيد ( .حويل)22 :2012 ،
المتأمل لهذ المبررال يرى أنها تتراوح بين ياب الثقة ،والرؤية البوليسية لطمساءلة ،إلى
رؤية قائمة عطى روح الزمالة والتحسين التدريجي لألداء المدرسي إذ ما كانل تابق وفقا لألنظمة
والتشريعال المنصوص عطيها في أهداف المنظمة العطيا عطى أن يتم تابيقها بنوة من الشاافية

واالتزان .

رابع عشر :سياسات المساءلة الذكية .
وبدال من الصرار عطى إلغاء أنظمة المساءلة المدرسية هناك حاجة إلى نوة جديد من
سياسال المساءلة التي توازن بين المقاييس الكمية والكياية اوايجاد مساءلة متبادلة ،قائمة عطى الثقة
المتبادلة وهذا يعرف بالمساءلة الذكية :فهذا الاار يؤكد عطى أن المدارس تعمل بإيجابية وفاعطية

اتجا الصالح العام وتاوير الاطبة(Sahlberg, 2008: 53) .

لذا فالمساءلة الذكية تستخدم نااق واسع من المعطومال التي تعبر بصدق عن القو
والضعف لمدرسة معينة في الوصول إلى أهدافها ،فهي تجمع المساءلة الداخطية المكونة من

العمطيال المدرسية ،التقييم الذاتي والتااعل المدرسي المجتمعي مع مستويال المساءلة الخارجية

المبنية عطى أساس المراقبة ،تقدير الاالب المعتمد عطى العينة والتقييمال الموضوعية المناسبة
لمرحطة التاور لكل مدرسة ،المساءلة الذكية أيضا تؤكد عطى مبدأ المسئولية المتبادلة .هذا يعني أن
القوى المحركة لطمساءلة يمكن أن يعبر عنها بعمطية ذال اريقين من ناحية ،المدارس يجب أن تبقى
تحل المساءلة من صناة القرار ،السطاال ،المجالس المدرسية يجب أن تكون أيضا تحل المساءلة

بتزويد المدارس واالبها ،المدرسين والمدراء بالمصادر ،الظروف والارص التي يحتاجونها لطوصول

إلى اههداف المدرسية الماطوبة(Sahlberg, 2008: 53) .

إذن المساءلة الذكية تهدف لبناء القدرال وتزويد المعطمين بالمرونة الالزمة هداء المهام
المنواة بهم ،والتعامل مع اهداء الضعيف اواعااء الحريال لمديري المدارس لتحقيق أفضل النتائ
لاالبهم من خالل الثقة المهنية بالمعطمين( .الداهوك) 21 : 2014 ،
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هذا النظام من المساءلة الذكية سوف يتضمن مقاربة متوازنة لبناء تصاميم المساءلة الكبرى

والصغرى التي تضيف الدعم الضروري لمساعد المدرسين والداريين عطى بناء مهاراتهم المهنية
اوايجاد بيئال تعطيم منت لطاطبة.
كما أشار أليسون ( )2012إلى إن إنشاء نظام ذكي من المساءلة سوف يحضر صناة

السياسة والمجتمعال "عطى اهقل" لتنايذ المهام التالية:

 .1تنسيق الجهود لتوضيح المبادئ اهكاديمية من اههداف الواسعة من المناه

الدراسية

لطمعرفة العطمية الرياضية ،معرفة القراء والكتابة ،وأيضا في تاكير خالق مبتكر لتحقيق

العدالة لطتعقيد الاكري الضمني لكالهما .

 .2إزالة التمركز لعمطيال اتخاذ القرار في سياسال التعطيم لتزويد المدرسين والمدراء المدارس
بحكم ذاتي مهني أكبر ليصال المبادئ اهكاديمية وخطق سياسال المساءلة الداخطية عطى

مستوى المدرسة.

 .3عمل استثمارال كبير في تدريب المعطم اوايجاد مساحة جانبية عبر المدارس ،المنااق
وحتى الدول .
 .4تنسيق الجهود ليجاد وتنايذ أنظمة التقدير الذكي الذي يوظف قرابة متوازنة لطتقدير اهدائي
التقطيدي الحقيقي باستخدام تقنيال العينال العشوائية(Ellison, 2012: 33( .

وترى (الداهوك )2014 ،بأن الفراا في المساءلة يزيد من البيروقرااية ،ويقطل من ضمان

فاعطية الخدمال ويثبا البداة ،ومن المتوقع في معايير السياسة التعطيمية أن تركز عطى الكااء

المهنية لطمعطمين ،مما يتاطب من واضعي السياسال التعطيمية وضع نظام مساءلة لدعم المدارس،
ورفع إنجازاتها وضمان جود العمطية التعطيمية فيها ،حيث تركز هذ المساءلة حول تاوير الذال

وأخذ المبادر لاهم وتقويم العمل الذي يقوم به الارد( .الداهوك)19 :2014،
وأشارل أيضا إلى أن معايير المساءلة الذكية مرتباة ببعضها ارتبااا وثيقا ،وترتكز عطى
الثقة بين جميع المشاركين في العمطية التربوية ،حيث تزود هذ المعايير المديرون بمعرفة أكبر
بالجوانب المهنية لطمعطمين ،وبالتالي توضح كيف يمكن لطمدراء استخدام المعايير وبيانال اهداء

التخاذ الق اررال المناسبة والمختطاة؛ لطوصول لألهداف التعطيمية المنشود ( .الداهوك)28 :2014 ،
وتؤكد اهونروا ( )2006بأن المغزى من كطمة " الذكية " حين تأتي وصاا لطمساءلة ال بد
من أن نوضح أن الذكاء هنا ال يستخدم بصور مباشر  ،أو بالمعنى الدقيق لطكطمة ،هنه ال يطمس

بسهولة كما يصعب قياسه في هذا السياق .إنه ذكاء يتعطق بالمهار العالية في تنظيم القدرال
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الجماعية التي تستايع المدرسة أن تاورها لزياد فاعطيتها إلى أقصى حد ممكن ،وهو ذكاء قائم
عطى استخدام الحكمة والبصير والخبر والمعرفة والمهارال الجماعية لتحسين التعطيم والتعطم ،وتحقيق

أهداف المدرسة و ايال المجتمع( .اهونروا)22 :2006 ،
وأشار ) (Hopkins, 2007أن أنظمة المساءلة كي تكون ذكية "المساءلة الذكية" يجب أن

يكون هناك توازن بين اهشكال الداخطية والخارجية من التقييم عطى حد سواء ،وبالتالي االهتمام
بالتقييم التكويني والدور المحوري لطتقييم الذاتي لطمدرسة(Hopkins , 2007: 27) .

وذكرل منظمة اهونروا ( )2009خصائص المساءلة الذكية تتمثل فيما يطي:
 .1تتركز حول تاوير الذال .

 .2تأخذ المبادر لاهم وتقويم العمل الذي تقوم به .
 .3هي الاريقة لطتعطم من الخبرال من أجل استعمال الموارد باريقة أكثر إنتاجية وفاعطية،
وتعتبر ذال قيمة هنها :
-

تاور التعطم المهني الذاتي بمساند اآلخرين .

-

تبني القدر عطى التحسين الذاتي في المستقبل .

-

تقدر النجازال وتحتال بالنجاح( .اهونروا)26 :2009 ،

ولطوصول إلى نتاجال تعطيمية لطمدرسة وتحقيق ههدافها بشكل كامل ومستمر فال بد من

تابيق المساءلة الذكية من جانب المدير ،وذلك هنها تعتمد عطى اهاراف المشاركة في العمطية
التعطيمية ،فيوما عن يوم يتزايد االهتمام بها بكافة الجوانب.
كما ذكرت األونروا ( )2009تسعة معايير للمساءلة الذكية :
-

المحافظة عطى الثقة بين المشاركين اهساسيين وتعزيزها .

-

إشراك المهنيين في العمل ومساعدتهم عطى تحمل المسؤولية وأخذ المبادر .

-

تشجيع الجابال العميقة وحث المهنيين عطى التعمق في فهم مهماتهم وكياية تحقيقها بدال

-

االعتراف بأن اتخاذ الق اررال التربوية والتعطيمية التاويرية يقتضى وجود عد معايير

من الوصول إلى أهداف بسياة قابطة لطقياس بسهولة .

ومؤش ارل أداء ومصادر أدلة متاحة وفعالة ،وهو ما ال تاي به مؤشرال اهداء البسياة .
-

تقديم تغذية راجعة جيد وفعالة لطتبصر باهداء ولدعم اتخاذ الق اررال الجيد حول تطك

الجوانب التي تحققل بنجاح وتستحق االحتاال ،والجوانب التي ما تزال بحاجة إلى تحسين
وتستحق االهتمام.
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-

مزيد من االرتقاء بحماس المشاركين ودافعيتهم.

-

قدر النظام عطى االستم اررية هن الجميع يعترف بجدوا وتحسينه لنوعية حياتهم المهنية.

-

توافر فريق تاوير مدرسي نشا ويتمتع باهم مشترك ههداف المؤسسة.

-

االستخدام الاعال لاار ضمان الجود بالتركيز عطى المعايير ،اهمر الذي يعكس الاهم
المشترك لطجود المر وبة ،كل في نااق مسؤولياته( .اهونروا )19 :2009 ،
وفي ضوء ما سبق ومن خالل دراسة موضوة المساءلة الذكية يرى الباحث بأننا نحتاج إلى

تقديم مساءلة باريقة ذكية اواال لن تزيد الثقة وسيكون التأثير النهائي سطبي بزياد اهعباء الدارية،
ومن هذا المناطق إن صحة تابيقها واهخذ بها تسهم في اآلتي:
 .1تاوير وتابيق سياسة داخطية أوتوماتيكية وتقنيال أخرى لتجنب زياد العبء النساني.

 .2تقدير حجم اهضرار التي يمكن أن تتعرض لها المنظمة قبل تعرضها الاعطي لتطك
المخاار.

 .3السماح لطمنظمال بمرونة أكثر بكياية حماية منظماتهم؛ لذلك يمكن استخدام آليال داخطية
تعاي حس أكبر لمواقاهم العمطية بدال من التقيد بقواعد معينة.

 .4التحرك بعيدا عن آليال الخصوصية والقوانين الثابتة والصارمة.
كما أن التقييم التربوي من جانب المدير ،يوفر أساسا أفضل الستخدام المساءلة الذكية

وممارستها اتجا المعطمين ،ويساعد عطى الحااظ عطى جود بيئية أفضل لطعمل داخل المنظمة

ويحقق متاطبال جود حيا العمل لطمعطمين بالمدرسة ،ويجعطنا قادرين عطى تحديد ومعرفة ما يمكن
أن نحققه لنجاح نظام التعطيم داخل المدرسة .هن كل مدرسة تمتطك مسؤولية إدار تاويرها

الخاص؛ لذلك هذ المدارس مسئولة عطى جود التعطيم التي تقدمها ،فالمساءلة الحالية المابقة
ضعياة هنها توجد حوافز خاائة تؤثر عطى جود عالقال العمل داخل المدرسة .
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الفصل الثالث
الدراســات الســابقة
أوالً :الدراسات السابقة المتعلقة بجودة حياة العمل:
 الدراسات العربية الدراسات األجنبيةثانياً :الدراسات السابقة المتعلقة بالمساءلة الذكية:
 الدراسات العربية الدراسات األجنبيةثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة
رابعاً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
خامساً :أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (الفجوة البحثية)

الفصل الثالث

الدراسات السابقة

لقد قام الباحث بحصر أهم الدراسال السابقة ذال العالقة بموضوة الدراسة واالاالة عطيها ،وذلك

لدعم اواثراء موضوة البحث ورباه بممارسة الباحثين في دول مختطاة حيث سيتم عرضها من
اهحدث إلى اهقدم ،وقد تم تناول هذ الدراسال وتحطيطها من خالل توضيح اههداف ،المنه ،
اهدوال المستخدمة في الدراسة ،عينة الدراسة ،وأهم النتائ والتوصيال التي ستخدم موضوة البحث
وتدعمه.

أوالً) الدراسات السابقة المتعلقة بجودة حياة العمل
أ -الدراسات العربية :
)1

دراسة دسوقي ( :)2015بعنوان "تأثير جودة حياة العمل على المهارات اإلدارية ألعضاء

ﻫيئة التدري

والعالقات االرتباطية بينهما" .

هدفل التعرف إلى تأثير جود حيا العمل عطى المهارال الدارية هعضاء هيئة التدريس
والعالقال االرتبااية بينهما .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنه الوصاي التحطيطي،
وكانل أداتها االستبانة ،وأجريل الدراسة عطى عينة صدفية بطع قوامها ( )100عضو هيئة تدريس

في كطية الزراعة بجامعة السكندرية ،وتوصطل الدراسة إلى عدد من النتائ أبرزها:
 .1انخااض نسبة المبحوثين ذوى المستوى المرتاع من جود حيا العمل .

 .2وجد أن مستوى جود حيا العمل من أكثر المتغيرال المؤثر عطى مستوى المهارال
الدارية.
ومن أﻫم توصيات الدراسة ما يلي :
 .1إعداد برام لعاد تخايا اهعباء التدريسية واهكاديمية هعضاء هيئة التدريس.
 .2تنمية القدرال من خالل عقد دورال تدريبية في مجال المهارال الدارية هعضاء الهيئة
)2

التدريسية.

دراسة الدحدوح ( :)2015بعنوان "جودة الحياة الوظيفية لد

بمحافظات ززة وعالقتها بمستو أدائهم ".

معلمي المرحلة األساسية

هدفل التعرف إلى مستوى جود الحيا الوظياية لدى معطمي المرحطة اهساسية بمحافظال
ز  ،ومستوى أداء المعطمين والكشف عن العالقة بين متوساال درجال تقدير أفراد العينة لمستوى

جود الحيا الوظياية وعالقتها بمستوى أدائهم .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنه
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الوصاي التحطيطي ،وكانل أداتها تصميم استبانتين ،االستبانة اهولى لمعرفة مستوى جود الحيا

الوظياية وجهة نظر المعطمين ،واالستبانة الثانية لقياس مستوى أداء المعطمين من وجهة نظر مديري

مدارس التعطيم اهساسي ،وبطغل عينتها من المعطمين ( )465معطما ومعطمة ،بينما بطغل عينة

الدراسة من المديرين ( )140مدي ار ومدير  ،حيث تم اختيار العينة باريقة عشوائية ابقية تناسبية،

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزﻫا:

 .1أن المتوسا الحسابي الكطي لمستوى جود الحيا الوظياية لدى معطمي المرحطة اهساسية
بمحافظال ز من وجهة نظرهم قد بطع ( )3.357وبوزن نسبي ( )%67.15وهي درجة

متوساة.

 .2توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي داللة ) )α≤0.05بين متوساال درجال تقدير أفراد
عينة الدراسة لمستوى جود الحيا الوظياية لدى معطمي المرحطة اهساسية تعزى لمتغير

الجنس ،ولصالح المعطمال ،بينما ال توجد فروق دالة تعزى لمتغيري الدراسة (المؤهل

العطمي ،وسنوال الخدمة) .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:

 .1ضرور االهتمام برفع مستوى جود الحيا الوظياية في المدارس الحكومية من خالل انتظام
في صرف الرواتب والتركيز عطى اهمان واالستقرار الوظياي.

 .2العمل عطى تحسين بيئة المدرسة المادية والصحية السوية لطمعطمين مما ينعكس إيجابا عطى
)3

اهداء الوظياي .

دراسة ماضي ( :)2014بعنوان جودة الحياة الوظيفية وأثرﻫا على مستو

الوظيفي للعاملين" دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية " .

األداء

هدف التعرف إلى جود الحيا الوظياية وأثرها عطى مستوى اهداء الوظياي لطعامطين في

الجامعال الاطساينية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنه الوصاي التحطيطي ،واستخدم
قائمة االستقصاء كأدا رئيسة لجمع البيانال ،وبطع حجم المجتمع ( ،)3254وبطغل عينة الدراسة

( ،)344وكانل العينة عشوائية ابقية .وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:

 .1توجد عالقة ذال داللة إحصائية بين أبعاد جود الحيا الوظياية واهداء الوظياي لطعامطين،
والمتغيرال الشخصية والوظياية .

 .2أظهرل النتائ أنه يوجد تأثير ذو داللة إحصائية هبعاد جود الحيا الوظياية وأن أهم
اهبعاد تأثي ار في اهداء الوظياي تتمثل في :فرص الترقي والتقدم الوظياي ،العالقال
االجتماعية ،االستقرار واهمان الوظياي ،المشاركة في اتخاذ الق اررال ،برام

والتعطم ،التوازن بين الحيا الشخصية والحيا الوظياية .
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التدريب

ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1تحقيق الشاافية في اتخاذ الق اررال عطى كافة مستويال الجامعة من خالل تأمين وجود
عالقة فعالة بين الدار العطيا والمرؤوسين في الجامعال .

 .2التوصل إلى نموذج مقترح هبعاد جود الحيا الوظياية بحيث يمكن من خالل تابيقه
المساهمة في تاوير مستوى اهداء الوظياي لطعامطين بالجامعال الاطساينية .وقد وضعل

)4

آليال التنايذ مناسبة لذلك.

دراسة أبو شقفة ( )2014بعنوان" :درجة ممارسة مديري اإلدارات التعليمية بمحافظات

ززة للتقييم والمتابعة وعالقتها بجودة حياة العمل من وجهة نظر المشرفين".

هدفل التعرف إلى درجة ممارسة مديري الدارال التعطيمية بمحافظال ز لطتقييم والمتابعة

وعالقتها بجود العمل من جهة نظر المشرفين ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنه

الوصاي التحطيطي ،وكانل أداتها تصميم استبانتين كأدا لطدراسة :االستبانة اهولى لقياس مدى
ممارسة المديرين لطتقييم والمتابعة ،واالستبانة الثانية لقياس مدى جود العمل وعالقته بالتقييم

والمتابعة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في وزار التربية والتعطيم الاطساينية

في قااة ز لعام (2014م) والبالع عددهم ( )197مشرفا ،استجاب منهم ( )153مشرفا ،وقد
وزعل االستبانة عطى أفراد العينة بنسبة (.)%77.6

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزﻫا:
 .1ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بين متوساال تقديرال

المشرفين لجود العمل في الدارال التعطيمية بمحافظال ز تعزى لمتغير الجنس ومتغير

المؤهل العطمي ومتغير سنوال الخدمة .

 .2توجد عالقة ارتباايه ذال داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05موجبة وقوية بين
متوساال تقديرال المشرفين لطتقييم لدى مديري الدارال التعطيمية بمحافظال ز وبين

متوساال تقديراتهم لجود العمل في الدارال التعطيمية .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1يجب أن تستخدم الدار التعطيمية مبدأ التاويض ومتابعته ،وأن تعاي جزءا من وقتها
اليومي (وقل العمل) لالستماة إلى هموم ومشاكل المشرفين الدارية والانية ،وأن تعتمد
عطى مبدأ التشاور في اتخاذ الق اررال (النما الديمقرااي في الدار ).

 .2تاعيل وحد الجود الدارية في الدارال التعطيمية.واستخدام أدوال متعدد لطرقابة عطى
الجود  ،والعمل عطى تقييم وتحسين العمطيال الدارية باختيار واستخدام المعطومال التنافسية
لتحسين اهداء.
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)5

دراسة نصار ( )2013بعنوان" :جودة حياة العمل وأثرﻫا على تنمية االستغراق الوظيفي":
هدفل التعرف إلى مستوى جود حيا العمل في كل من دائر التربية والتعطيم في وكالة

الغوث ،ووزار التربية والتعطيم الحكومية ،وتحديد أثر عوامل جود حيا العمل عطى االستغراق

الوظياي لطموظاين العامطين في هاتين المؤسستين ،ومن ثم مقارنة أثرها عطى االستغراق الوظياي

لطموظاين العامطين في كطتا المؤسستين .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنه الوصاي

التحطيطي ،وقد استخدمل الباحثة االستبانة كأدا لجمع البيانال ،وقد تكون مجتمع الدراسة من
العامطين في دائر التربية والتعطيم في وكالة الغوث ،والعامطين في وزار التربية والتعطيم الحكومي ،وقد
تم تابيق الدراسة عطى كل من مدير المدرسة ومساعد في كطتا المؤسستين ،حيث بطع العدد الكطي

لهاتين الائتين( )1257موظف ،وقد تم اختيار عينة ابقية عشوائية بطغل ( )406مدير مدرسة
ومساعد  ،أي بنسبة ( )%32.29من مجتمع الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزﻫا:
 .1وجود عالقة ذال داللة إحصائية بين جود حيا العمل وتنمية االستغراق الوظياي في
المؤسستين التي تم تابيق الدراسة عطيهما.

 .2أظهرل الدراسة أن أبعاد جود حيا العمل متوفر في كطتا المؤسستين بدرجة متوساة
ومقبولة.
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1ضرور االهتمام ورفع مستوى جود العمل في دائر التربية والتعطيم في وكالة الغوث ووزار
التربية والتعطيم الحكومي من خالل رفع الرواتب ،وتحسين نظام المكافآل ،وتحسين بيئة

العمل المادية ،وتوفير متاطبال االستقرار الوظياي.

 .2إتاحة الارصة أمام الموظاين لطمشاركة في اتخاذ القرار والترقي والتقدم المهني ،واالهتمام
باختيار أسطوب القياد المناسب ،وتاعيل فرق العمل وتاعيل دور النقابال العمالية ،وزياد

الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحيا والعمل والتقطيل من ضغوا العمل.
)6

دراسة صالح ( )2013بعنوان" :واقع جود حيا العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكطيال

التربية بجامعة سطمان بن عبد العزيز".

هدفل التعرف إلى واقع جود حيا العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكطيال التربية بجامعة

سطمان بن عبد العزيز ،والتعرف إلى تأثير بعض المتغيرال الديمو رافية مثل التخصص والمرتبة
اهكاديمية ،وسنوال الخبر في الجامعة عطى مستوى جود حيا العمل ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدمل الباحثة المنه الوصاي التحطيطي ،كما قامل الباحثة بتابيق استبانة تكونل من سبعة
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أبعاد تندرج تحتها ( )40عبار لقياس مستوى الشعور بجود حيا العمل عطى عينة تكونل من()90
عضو من أعضاء هيئة التدريس بكطيال التربية (بالخرج) بجامعة سطمان بن عبد العزيز.

وتوصلت إلى عدد من النتائج أبرزﻫا:
 .1أن مستوى الشعور بجود حيا العمل لدى أفراد العينة متوسا .

 .2ليس هناك فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة تعزى إلى متغيلر التخصلص (أدبي،عطملي)،
الدرجة العطمية (محاضر ،أستاذ مساعد) ،سنوال الخبر الجامعية (أكثر ملن خملس سلنوال،

أقل من خمس سنوال) .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:

 .1االهتم للام برف للع مس للتوى الرض للا ال للوظياي والش للعور بج للود حيل لا العم للل ل للدى أعض للاء هيئ للة
التدريس.

 .2ضرور تحقيق اهمان الوظياي عبلر إجلراءال تتخلذها بيئلة العملل ناسلها تجعلل عضلو هيئلة
التدريس يقدم إخالصه ووالئه لطجامعة التي يعمل بها و ير ار ب في ترك عمطه.
)7

دراسة عوض (" :)2012بعنوان تقييم جودة حياة العمل الوظيفية في بيئة العمل

الجامعية دراسة ميدانية مقارنة".

هدفل إلى تحديد العالقة بين بيئة العمل الجامعي وجود الحيا الوظياية ،وتقديم نموذج

لتقييم جود الحيا الوظياية في بيئة العمل الجامعية الحكومية والخاصة .ولتحقيق أهداف الدراسة
اعتمد الباحث عطى أسطوب الدراسة الميدانية لتمام الدراسة حيث اعتمد عطى قوائم االستقصاء
والمقابالل الشخصية والمالحظة في جمع البيانال اهولية الالزمة لجراء الدراسة الميدانية.
ومن أﻫم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 .1أن من المؤشرال التي تدل عطى أن بيئة العمل الجامعية اارد هعضاء هيئة التدريس هي
حاالل الحالة إلى المعاش المبكر ،االستقالة ،العارال الداخطية والخارجية ،والتحويل إلى

عمل إداري.

 .2أن وحد الجود ليس لها تأثير معنوي عطى بيئة العمل الجامعية ،وبالتالي ليس لها تأثير
عطى تحسين جود الحيا الوظياية.

وكان من أﻫم التوصيات في ﻫذه الدراسة:
استخدام النموذج المقترح لجود الحيا الوظياية في بيئة العمل الجامعية وعناصر وهي
(بيئة العمل الجامعية ،جود الحيا الوظياية ،إدراك أعضاء هيئة التدريس لجود الحيا الوظياية،

وتحسين كااء اهداء الجامعي).
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)8

دراسة البلبيسي ( )2012بعنوان" :جودة الحياة الوظيفية وأثرﻫا على األداء الوظيفي

للعاملين في المنظمات زير الحكومية في ززة".

هدفل التعرف إلى مستوى جود الحيا الوظياية في المنظمال الغير الحكومية في قااة

ز  ،ودرجة االلتزام بتابيق عناصرها داخل أروقتها ،والتعرف عطى مستوى اهداء الوظياي لدى
عامطي المنظمال ير الحكومية ومدى تأثرها بتابيق ب ارم جود الحيا الوظياية من عدمه .اعتمد

الباحث عطى المنه الوصاي التحطيطي لتمام دراسته ،حيث تم تابيق الدراسة عطى ) (53منظمة
ير حكومية وقد تم اختيار عينة ابقية عشوائية بطغل ) (265موظف ،كما استخدم استبانة

كأدا لجمع البيانال ،االستبانة مكونة من جزأين يتناول الجزء اهول معطومال شخصية عن

الموظف ،أما الجزء الثاني فيتناول جود الحيا الوظياية وأثرها عطى اهداء الوظياي في المنظمال
ير الحكومية في قااة ز.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أبرزﻫا:
 .1وجود عالقة إيجابية بين جود الحيا الوظياية داخل المنظمال ير الحكومية في قااة
ز واهداء الوظياي لعامطيها .

 .2أن معظم الموظاين يعتبرون أن حياتهم الوظياية جيد  ،وذلك لعد أسباب من أهمها تطبية
المنظمال الغير الحكومية لشروا السالمة المهنية لعامطيها في بيئة العمل والتصميم

الوظياي لطوظائف في هذ المؤسسال مالئم وجيد ،وحرص المنظمال المذكور عطى تحقيق
التوازن بين بيئة العمل والحيا الشخصية لطعامطين .

ومن أﻫم توصيات الدراسة:

 .1باالهتمام بتحسين ظروف العمل المادية في المنظمال ير الحكومية ،وتوفير بيئة عمل
آمنة وصحية تطبي شروا السالمة المهنية في المنظمال ير الحكومية في قااة ز .

 .2مراعا وضوح المهام الوظياية وقدرال وجهود العامطين عند تصميم الوظائف ،وتحقيق
اهمان الوظياي ،ووجود نظام واضح لطترقيال ،وتوفير فرصة لطنمو المهني ،واالهتمام

بتحسين اهجور والمكافآل والتعويضال.
)9

دراسة الزاملي وعبا

( )2008بعنوان " :التطوير التنظيمي وجودة حياة العمل".

هدفل إلى معرفة دور التاوير التنظيمي في جود حيا العمل ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدم الباحثان المنه الوصاي التحطيطي ،واستخدم الباحثان استبانة موزعة عطى ستة مجاالل هي

الرضا عن العمل ،االلتزام التنظيمي ،الضمان الوظياي ،االستقاللية ،المشاركة في اتخاذ الق اررال،
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القدر عطى اهداء ،وقد تم توزيع االستبانة عطى عينة من أعضاء هيئة التدريس في كطيتي الزهراء
وكطية التربية بجامعة السطاان قابوس بطغل العينة ) (32فردا.
وتوصلت إلى عدد من النتائج أبرزﻫا:
 .1أن لطتاوير التنظيمي دور هام في جود حيا العمل ،كما بينل الدراسة عدم وجود فروق

ذال داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث في ترتيب أبعاد مؤشرال جود حيا العمل وفقا

لمتغير الائة العمرية .

 .2أظهرل الدراسة فروق ذال داللة إحصائية في ترتيب اهبعاد وفقا لمتغير الشهاد
(ماجستير ،دكتو ار ) لصالح حمطة الدكتو ار .

ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1التركيز عطى بناء ثقافة تنظيمية محورها اهساس اهداء والعالقال النسانية والتوازن بين
هذين الجانبين لزياد الرضا الوظياي وااللتزام التنظيمي وهذا بدور يعكس جود حيا

العمل.

 .2تأكيد االتجاهال واالستراتيجيال المعاصر في التاوير التنظيمي المتمثطة في المرونة في
الهيكل التنظيمي والمشاركة في اتخاذ الق اررال.

)10

دراسة المغربي ( )2004بعنوان" :جودة حياة العمل وأثرﻫا في تنمية االستغراق

الوظيفي".

هدفل التعرف إلى ابيعة جود حيا العمل وبيان أثرها عطى االستغراق الوظياي لطعامطين

في المراكز الابية المتخصصة بجامعة المنصور  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنه

الوصاي التحطيطي باستخدام قائمة استقصاء مكونة من قسمين رئيسيين يتناول القسم اهول العوامل

الحاكمة لجود حيا العمل أما القسم الثاني يتناول المتغيرال المعبر عن االستغراق الوظياي ،وقد

تم جمع بيانال االستقصاء عن اريق المقابالل الشخصية .وقد تم توزيع قائمة االستقصاء عطى
العينة المكونة من ( )350عامل من العامطين الدائمين من فئال الداريين واهاباء والانيين
بالمراكز الابية المتخصصة بجامعة المنصور .
وتوصلت إلى عدد من النتائج أبرزﻫا:
 .1أن أ بعاد جود حيا العمل تتمثل في (ظروف بيئة العمل المعنوية ،خصائص الوظياة،
اهجور والمكافآل ،أسطوب الشراف الرئيسي ،جماعة العمل ،المشاركة في اتخاذ القرار)،

وأهمها العوامل اهربعة اهولى.
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 .2أن عوامل جود حيا العمل مجتمعة تؤثر في االستغراق الوظياي ،والعوامل السابقة تاسر
( )%71.2من المتغيرال التي تؤثر في االستغراق الوظياي وهذا يعني أن هناك عوامل
أخرى تؤثر في االستغراق الوظياي وتحتاج لمزيد من الدراسة.
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
.1

إعداد الدراسال التاصيطية الالزمة لتحطيل وتوصيف الوظائف بما يؤدي لتاعيل الثراء

الوظياي وتابيق المااهيم السطوكية والتنظيمية الحديثة مثل تمكين العامطين.

.2

العمل عطى االستااد من العالقال النسانية واالجتماعية بحيث تسود الظروف النسانية

واستخدام المداخل الحديثة كالعدالة التنظيمية والمواانة التنظيمية والثقة التنظيمية كمداخل تؤدي
إلى توفير بيئة عمل مستقر تسمح باستغراق العامطين في وظائاهم وعالقاتهم مع بعضهم.
ب) الدراسات األجنبية :
 )1دراسة ( Kamalraj.S. & Inducathy.R. (2012بعنوان" :دراسة عن جودة حياة العمل
بين العمال بالتركيز على صناعة الغزل والنسيج في منطقة تيروبور .

A study on Quality of Work life among Workers with Special Reference to Textile
Industry in Tirupur District – A Textile Hub .

هدفل التعرف إلى العوامل المؤثر عطى جود حيا العمل ،وتحطيل الجراءال التي تم

اعتمادها لتحسين جود حيا العمل لدى العامطين ،واقتراح مقاييس مالئمة لتحسين جود حيا

العمل ،وقد اعتمد الباحثان المنه الوصاي في دراستهما ،واستخدم الباحثان مقابطة منظمة لجمع
البيانال تم تنايذها عطى عينة حجمها ( )60موظف من مجتمع الدراسة.

ومن أهم نتائ الدراسة :وجود عالقة ذال داللة إحصائية بين خبر العمل والرضا الوظياي ،عدم

وجود عالقة ذال داللة إحصائية بين الجنس والرضا الوظياي .

وقدمل الدراسة عد توصيال من أهمها :ضرور تحسين عوامل اهمان في المؤسسة مما يزيد من
ثقة الموظاين ويقطل من حوادث العمل ،وضرور تشجيع العامطين عطى تقديم االقتراحال لتحسين

المؤسسة مما يشعرهم بأهميتهم في المؤسسة ،وعقد برام

تدريبية مما يزيد من إنتاجية

الموظاين ،اواتباة سياسة دفع مناسبة لتقديم تعويضال وأجور عادلة لطموظاين مما يؤدي لتحسين
أداء العامطين ،وتوفير ناقال ابية لطعامطين ،وضرور تحسين تدفق المعطومال في المؤسسة .
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 )2دراسة ) :Stephen & Dhanapal (2012بعنوان" :جودة حياة العمل في الوحدات

الصناعية الصغيرة حسب إدراكات أرباب العمل والعمال".

Quality of work life in small scale Industrial Units: Employers and Employees
Perspectives .

هدفل التعرف إلى مستوى جود حيا العمل في وحدال النااق الصناعي الصغير من
وجهة نظر الرؤساء والمرؤوسين ،والتعرف إلى أهمية عوامل جود حيا العمل ،وقد اعتمد الباحثان
عطى المنه

الوصاي في الدراسة ،حيث قام الباحثان باستخدام استبانة كأدا لجمع البيانال،

وتكونل عينة الدراسة من ( )317رئيس ومرؤوس من مختطف وحدال النااق الصناعي الصغير

في تشيناي ،كويمباتور ومادوراي في الهند.
أظهرل نتائ

الدراسة :أن من أهم عوامل جود حيا العمل (الدعم االجتماعي ،العالقال

الشخصية ،االستقاللية ،بيئة العمل ،العالقال مع الرئيس ،ساعال العمل ،وضوح الدور ،المزايا

والتعويضال) ،كما أظهرل الدراسة أن أهم العوامل هي (الدعم االجتماعي والعالقال الشخصية)،
حيث أن وجود هذ العوامل يؤدي إلى زياد الرضا الوظياي الذي يؤثر بدور عطى اهداء في العمل.

كما أوصل الدراسة :بإجراء أبحاث حول تأثير جود حيا العمل عطى النتاجية.
 )3دراسة ( Bolhari et al (2011بعنوان" :العالقة بين جودة حياة العمل والخصائص
الديموزرافية لموظفي تكنولوجيا المعلومات".

The Relationship between Quality of work life and Demographic Characteristics of
Information Technology Staffs .

هدفل إلى قياس مستوى جود حيا العمل لدى العامطين في مجال تكنولوجيا المعطومال
ومن ثم بحث العالقة بين جود حيا العمل وبعض المتغيرال الديمو رافية لهؤالء العامطين ،واستخدم

الباحث المنه الوصاي التحطيطي لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونل عينة الدراسة من( )292فرد من

العامطين في مجال تكنولوجيا المعطومال ،حيث استخدم الباحثون استبانة لجمع البيانال تكونل من
ثمانية محاور هي (نظام تعويضال عادل ،عوامل بيئية وصحية آمنة ،النمو واهمان ،التمسك
بالمبادئ الدستورية ،العالقال االجتماعية ،التوازن بين الحيا والعمل،التكامل االجتماعي ،تاوير

قدرال الموظاين).

ومن أهم نتائ الدراسة :عدم وجود عالقة ذال داللة إحصائية بين الجنس وعوامل جود حيا

العمل  ،بينما يوجد عالقة ذال داللة إحصائية بين الدخل والعمر وخبر العمل من جهة وجود حيا
العمل من جهة أخرى.
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كما أوصل الدراسة :بإجراء أبحاث لطمقارنة بين جود حيا العمل لدى العامطين في مجال تكنولوجيا

المعطومال والعامطين في المجاالل اهخرى ،اواجراء المزيد من اهبحاث لدراسة التكامل بين جود
حيا العمل والخصائص الديمو رافية.

 )4دراسة ) Azman et al (2010بعنوان" :ﻫل يمكن لجودة حياة العمل أن تسثر على أداء

العمل بين موظفي مكاتب اإل رشاد الزراعي -ماليزيا"

Can Quality of Work life Affect Work Performance Among Government
Agriculture Extension Officer ? A Case From Malaysia .

هدفل إلى اكتشاف تأثير جود حيا العمل عطى اهداء الوظياي لموظاي الرشاد الزراعي
الحكومي في ماليزيا ،استخدم الباحث المنه

الوصاي التحطيطي لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث

استخدم استبانة لجمع البيانال تشتمل عطى عد محاور مؤثر عطى اهداء هي( :حيا الارد والعائطة،

اهمن والحماية في المنظمة ،الرضا الوظياي ،أسطوب الدار وسياسال المنظمة ،العالقال بين

اهفراد في المنظمة ،بيئة العمل ،الصحة الشخصية والرفاهية ،التعويضال ودعم المنظمة) .وتم

توزيع االستبانة عطى عينة عشوائية ابقية حجمها ( )200موظف ،وقد تم استبعاد ( )120استبانة
قبل تحطيل النتائ .

وأظهرل الدراسة نتائ من أهمها :أن جميع العوامل السابقة لجود حيا العمل تؤثر عطى اهداء

الوظياي ،كما أن عوامل جود حيا العمل الخمسة (حيا الارد والعائطة ،الرضا الوظياي ،أسطوب
الدار وسياسة المنظمة ،بيئة العمل ،التعويضال) لها التأثير اهكبر عطى أداء الموظاين في

الرشاد الزراعي وكان أعالها تأثي ار حيا الارد والعائطة .

كما أوصل الدراسة عد توصيال من أهمها :تشجيع الموظاين عطى االلتحاق بدورال تدريبية

المرتباة بإدار الحيا الشخصية والوظياية نظ ار لطتأثير الكبير من هذا الجانب عطى اهداء،

واالهتمام باهمور التي من شأنها دعم الرضا الوظياي ،والسياسة التنظيمية وأسطوب الدار  ،وبيئة

العمل والمكافآل ،واهجور.
 )5دراسة ( :Saad et al (2008بعنوان " :أثر إدراك العاملين لجودة حياة العمل والرضا
الوظيفي في مسسسات التعليم العالي".

Employees Perception on Quality Work life and Job Satisfaction in a Private
Higher learning Institution .

هدفل التعرف إلى مدى تأثير عوامل جود حيا العمل عطى الرضا الوظياي لطموظاين

وذلك من خالل دراسة تأثير المناخ التنظيمي الحالي عطى الرضا الوظياي ،ومن ثم دراسة مصادر
الضغوا المهنية في بيئة مؤسسال التعطيم العالي وأخي ار دراسة أثر بعض الجوانب الوظياية عطى
الرضا الوظياي لطعامطين ،واستخدم الباحث المنه الوصاي التحطيطي لتحقيق أهداف الدراسة ،وذلك
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من خالل توزيع استبانة عطى

جميع المستويال.

( )251موظف من العامطين في الجامعال الخاصة في ماليزيا من

وتوصطل الدراسة لنتائ هامة منها :قام الباحث بدراسة أثر عشر متغيرال عطى الرضا الوظياي
وأظهرل النتائ أن ثالثة فقا من هذ المتغيرال هي التي تؤثر مباشر عطى الرضا الوظياي وهي

(قيمة الوظياة ،التااؤل في التغير التنظيمي ،االستقالل) ،نجحل العوامل الثالث السابقة في
تاسير( )%28.9من التغير في الرضا الوظياي وياسر هذا بأن هناك عوامل أخرى

ير تطك

العوامل التي تمل دراستها تؤثر عطى الرضا الوظياي ،كما أظهرل أن الموظاين يعتبرون أن
ممارسال المؤسسة تشكل مصدر من مصادر الضغوا المهنية.

كما أوصل الدراسة :بضرور دراسة أثر المكافآل ومعايير تقسيم اهداء عطى الرضا الوظياي في

الدراسال المستقبطية.

ثانياً) الدراسات السابقة المتعلقة بالمساءلة الذكية
الدراسات العربية :

أ-

دراسة حسن ( :)2015بعنوان "درجة ممارسة إدارة الجامعة اإلسالمية للمساءلة اإلدارية

)1

وعالقتها بدرجة فاعلية األداء اإلداري لموظفيها".

هدفل التعرف إلى درجة ممارسة إدار الجامعة السالمية لطمساءلة الدارية من وجهة نظر

موظايها اهكاديميين والداريين وعالقتها بدرجة فاعطية اهداء الداري لموظايها ،والتعرف إلى

متوسا تقديرال موظاي الجامعة اهكاديميين والداريين في الجامعة السالمية لدرجة ممارسة
المساءلة الدارية ،ولدرجة فاعطية اهداء الداري تعزى لمتغيرال الدراسة(:الجنس ،سنوال الخدمة،

الرتبة الوظياية ،المؤهل العطمي) .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعل الباحثة المنه الوصاي التحطيطي،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظاي الجامعة السالمية الداريين واهكاديميين لطعام الجامعي

( )2015-2014والبالع عددهم ( )802موظاا ،وتكونل عينة الدراسة اهصطية من ( )260موظاا
من موظاي الجامعة السالمية بنسبة ( )%32.2من مجتمع الدراسة ،ولتحقيق أهداف الدراسة
صممل الباحثة استبانتين ،اهولى لقياس درجة ممارسة المساءلة الدارية من قبل إدار الجامعة

السالمية ،والثانية لقياس درجة اهداء الداري لموظاي الجامعة .وتوصطل إلى عدد من النتائ
أبرزها:

 .1إن الدرجة الكطية لممارسة إدار الجامعة السالمية لطمساءلة الدارية بطغل ()%72.79
وهذا يعنى إن هناك موافقة بدرجة عالية.
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 .2ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسا تقديرال

موظاي الجامعة السالمية لدرجة ممارسة إدار الجامعة السالمية لطمساءلة الدارية تعزى

لمتغير الجنس ،سنوال الخبر ،الرتبة الوظياية ،المؤهل العطمي.

ومن أﻫم توصيات الدراسة:

 .1تاعيل الحوافز المادية والمعنوية وتقديم الدعم الكامل لطموظاين وخاصة المتميزين في أدائهم
مع ضرور ربا نظام المساءلة الدارية بتابيق العقوبة في حالة وقوة المخالاال الدارية.

 .2تقوية العالقال بين فئال الهيكل التنظيمي ،وتدعيم الجهود المشتركة ،وتشجيع العمل بروح
)2

الاريق.

مدار

دراسة الداﻫوك( :)2014بعنوان "تصور مقترح لتطوير ممارسة المساءلة الذكية لد

وكالة الغوث الدولية بمحافظات ززة ".

هدفل التعرف إلى درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظال

ز

لطمساءلة الذكية ،ومن ثم وضع تصور مقترح لتاوير هذ الممارسة ،ولتحقيق أ راض الدراسة
استخدمل الباحثة المنه

الوصاي التحطيطي لقياس درجة ممارسة المساءلة الذكية لدى مديري

مدارس وكالة الغوث في محافظال ز  ،والمنه البنائي لتقديم التصور المقترح ،حيث استخدمل

استبانة أعدل خصيصا ه راض هذ الدراسة ،وتكونل من ( )57فقر موزعة عطى ستة مجاالل
هي( :الثقة المتبادلة ،المشاركة والمسئولية ،االهتمام بجود التعطيم ،التقويم الشامل وتنوة مؤشرال

مدير
ا
اهداء ،التغذية الراجعة الاعالة ،التحايز وزياد الدافعية) ،وقد تكون مجتمع الدراسة من ()245

ومدير  ،أما عينة الدراسة فهي عينة مسحية لمجتمع الدراسة ،تم استرداد ( )236استبانة بنسبة

استرداد ( )%96.33من المجتمع اهصطي لطدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزﻫا:

 .1إن الدرجة الكطية لممارسة المساءلة الذكية لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظال ز
حصطل عطى وزن نسبي ( )%79.31أي بدرجة ممارسة عالية .

 .2عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )α≤0.05بين متوساال
تقديرال مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظال ز لدرجة ممارسة المساءلة الذكية

تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،والمؤهل العطمي (بكالوريوس ،ماجستير فأكثر)،عدد

سنوال الخدمة (أقل من خمس سنوال – من خمس إلى عشر سنوال – أكثر من عشر
سنوال) .
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ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1تكثيف المحاضرال والندوال والطقاءال التربوية التوعوية من قبل الخبراء والمتخصصين
التربويين لتوضيح مااهيم ومعايير المساءلة الذكية وأهميتها .

 .2ضرور تنمية مهارال التقييم الذاتي لدى مديرين والمعطمين وزرة مااهيم الثقة المتبادلة
بينهم.

)3

دراسة عياصرة ( )2013بعنوان" :مفهوم المساءلة وتطبيقه لد

الحكومية في محافظة جرش من وجهة نظر المديرين أنفسهم ".

مديري المدار

هدفل التعرف إلى مدى إدراك مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش لماهوم
المساءلة ومدى تابيقه من وجهة نظرهم ،كما سعل إلى تقديم المقترحال التي من شأنها تعميق

ماهوم المساءلة ،وأهميتها لدى العامطين في كافة المؤسسال التربوية ،وكياية التغطب عطى عوائق

تابيقه ،واستخدم الباحث منهجية البحث النوعي لتحقيق أهداف الدراسة وتكونل عينتها من مديري
مدارس منااق بطدية المعراص التابعة لمديرية التربية والتعطيم في محافظة جرش ،والبالع عددهم

( )40مدي ار ومدير تم اختيارهم باريقة عشوائية لطعام الدراسي  ،2011 2010وتم جمع البيانال

باستخدام المقابطة المنتظمة (المقيد ) ،وحططل البيانال من خالل تجزئتها إلى موضوعال تم تبويبها

في فئال لطوصول إلى أنماا ،وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:

 .1أن مديري المدارس ومديراتها عطى وعي بماهوم المساءلة بشكل جيد ،وأنهم قاموا بتابيق

المساءلة وفقا لمعايير وضعوها هناسهم استندل إلى القوانين واهنظمة وابيعة المدارس
التي يعمطون فيها.

 .2بينل الدراسة أن هناك نتائ إيجابية انعكس أثرها عطى مدارسهم نتيجة تابيقهم المساءلة.
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1ضرور العمل عطى تعميق ماهوم المساءلة وأهميتها لكافة العامطين في المؤسسال التربوية
من خالل تخايا برام تدريبية لكياية تنايذها عطى كافة المستويال التربوية ،وتوضيح
أبعاد تابيقها عطى الدار والمعطمين والاطبة.

 .2ال بد من التغطب عطى العوائق التي تقف أمام تنايذ المساءلة بشكل حازم مثل :العالقال
االجتماعية ،وتدخالل المجتمع من خالل إقامة ندوال وتوزيع النشرال التثقياية التي من
خاللها تم توعية كافة العامطين في المؤسسال التربوية وااالعهم عطى اهثر السطبي لها
عطى المدرسة والعامطين فيها وعطى نتائ الاطبة.
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)4

دراسة الشريف ( )2013بعنوان " :أثر المساءلة اإلدارية على األداء الوظيفي للعاملين

اإلداريين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع ززة" .

هدفل التعرف إلى أثر المساءلة الدارية وعالقتها باهداء الوظياي لطعامطين الداريين في

وزار التربية والتعطيم العالي بقااة ز  ،والخروج بتوصيال تعمل عطى زياد االهتمام بموضوة
المساءلة الدارية لما له من تأثيرال إيجابية ترفع من مستوى اهداء الوظياي،
واقتضل ابيعة البحث ومتاطباته استخدام المنه

الوصاي التحطيطي ،وقامل الباحثة

باستخدام االستبانة كأدا رئيسية في جمع البيانال اهولية ،وابقتها عطى عينة عشوائية ابقية

مكونة من ( )320موظاا إداريا بنسبة ( )%40من مجتمع الدراسة المكون من ( )800موظف

إداري ،وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:

 .1وجود ماهوم المساءلة ومعرفته لدى الموظاين الداريين في وزار التربية والتعطيم في قااة
ز  ،وأن هناك عالقة ذال داللة إحصائية بين المساءلة الدارية واهداء الوظياي لطعامطين

الداريين في وزار التربية والتعطيم في قااة ز عند مستوى داللة (.)α≤0.05

 .2وأظهرل نتائ الدراسة أن هناك عالقة بين كل من (االنضباا الوظياي– العمل والنجاز–
أخالقيال الوظياة العامة – المجال النساني) وبين اهداء الوظياي لطعامطين الداريين في
وزار التربية والتعطيم العالي في قااة ز .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1االبتعاد قدر المكان عن توظيف المساءلة الدارية التي تشبه في شكطها نظام التاتيش قبل
استنااذ جميع الااقال والجهود الالزمة لتثبيل آلية المراجعة الذاتية المسند والوصول إلى

المساءلة الذكية.

 .2تنمية مهارال الموظاين الداريين في استخدام أساليب المساءلة الحديثة وصوال إلى تحقيق
أعطى مستويال من العمل والنجاز ،وتوفير أجواء اجتماعية مالئمة تشجع العامطين عطى
تاوير أدائهم الكطي وتحسينه.

)5

دراسة سالمة ( )2013بعنوان" :دور المساءلة في تحسين أداء المعلمين بمدار

الغوث بغزة من وجهة نظر المديرين وسبل تطويره ".

وكالة

هدفل التعرف إلى دور المساءلة في تحسين أداء المعطمين بمدارس وكالة الغوث بغز من
وجهة نظر المديرين ،والتعرف إلى سبل تاوير دور المساءلة من وجهة نظر المديرين في المنااق

التعطيمية في محافظال

ز  ،واستخدمل الدراسة المنه

الوصاي ،وقام الباحث بتصميم أداتين

اهولى استبانة موجهة لعينة الدراسة ،واهدا الثانية مقابطة شخصية وموجهة لمديري المنااق
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التعطيمية في محافظال

ز  ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )245مدي ار ومدير  ،وتكونل عينة

الدراسة من ( )205مدي ار ومدير واختيرل العينة باريقة عشوائية ،وقام الباحث بتعميم أداتين،
اهولى استبانة موجهة لعينة الدراسة ،واهدا الثانية :مقابطة شخصية وموجهة لمديري المنااق

التعطيمية .وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:

 .1درجة تقدير مديري مدارس وكالة الغوث بغز لدور المساءلة في تحسين أداء المعطمين من
وجهة نظرهم جاءل بدرجة كبير  ،حيث بطع الوزن النسبي الكطي ( )%82.2لطمجاالل

اهربعة وهي بالترتيب( :التقويم – التخايا الدراسي – االنضباا الصاي – الدار
الصاية).

 .2ال توجد فروق ذال داللة إحصائية لدور المساءلة في تحسين أداء المعطمين في مدارس
وكالة الغوث بغز تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العطمي ،وسنوال الخدمة .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1عقد دورال تدريبية لطمديرين الذين بحاجة لرفع كاايتهم التدريبية في تنايذ المساءلة
والمساءلة الذكية.

 .2أن تقوم رئاسة وكالة الغوث بتاويض المزيد من الصالحيال لمديري المدارس في إعااء
المكافآل لطمعطمين وفق نظام واضح ،وأن تراعي دائر التربية والتعطيم نظام الحوافز

لطمعطمين المتميزين.
)6

دراسة حويل ( )2012بعنوان" :واقع تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاملة والعالقة

بينهما في مدار

وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين فيها " .

هدفل التعرف إلى واقع تابيق مدارس وكالة الغوث الدولية لطمساءلة التربوية والجود

الشامطة فيها ،والعالقة بينهما من وجهة نظر المديرين والمديرال فيها ،واستخدمل الباحثة المنه

الوصاي المسحي وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري مدارس وكالة الغوث في الضاة الغربية

والبالع عددهم ( )91مدي ار ،وقد اختارل الباحثة جميع المديرين في الضاة الغربية عينة دارستها،
وقامل الباحثة بإعداد استبانة مكونة من ( )53فقر  ،تضمنل ( )32فقر لطمساءلة التربوية ،و()21

فقر لطجود الشامطة ،وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:

 .1هناك واقع تابيق عالي جدا لطمساءلة التربوية والجود الشامطة في مدارس وكالة الغوث
الدولية من وجهال نظر المديرين.

 .2وجود ارتباا ايجابي دال إحصائيا عطى مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوساي المساءلة
التربوية ،والجود الشامطة في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضاة الغربية من وجهال
نظر المديرين.
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ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1ضرور تدريب مديري مدارس وكالة الغوث الدولية عطى حل المشكالل ،إذ إن ذلك قد
يؤدي إلى رفع مستوى الجود الشامطة ،ويحسن من التنمية المهنية لطمديرين ،ويصقل

مقدرتهم في إدار المدرسة.

 .2ضرور تحسين قنوال االتصال بين مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية اوادار التعطيم
فيها؛ إذ أن ذلك قد يؤدي إلى استثمار أفضل لطمساءلة التربوية المدرسية.
)7

دراسة النباتي ( )2011بعنوان" :درجة ممارسة القيادات اإلدارية لمجاالت المساءلة في

جامعة أم القر بمكة المكرمة".

هدفل إلى معرفة درجة ممارسة القيادال الدارية لمجاالل المساءلة في جامعة أم القرى

بمكة المكرمة ،واستخدمل الباحثة المنه

الوصاي ،واستعانل باالستبانة في جمع المعطومال،

وتكونل عينة الدراسة من جميع القيادال الدارية في جامعة أم القرى البالع عددهم ( )213موظاا

وموظاة ،وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:

 .1ممارسة المساءلة من قبل القيادال الدارية في جامعة أم القرى بمكة عالية في مجاالل
الدراسة.

 .2درجة معوقال المساءلة كانل متوساة وتتمثل في موض الوصف الوظياي لطموظف.
 .3توجد فروق ذال داللة إحصائية في درجة ممارسة المساءلة لصالح الذكور ولصالح
المؤهالل العطيا (ماجستير ودكتو ار ).

ومن أﻫم توصيات الدراسة :

 .1العمل عطى تزويد الموظاين بالمهارال الالزمة هداء اهعمال وتحديد مسؤولياتهم حتى يتم
مساءلتهم عنها بشكل واضح.

 .2دعم عمطية المساءلة الدارية في جامعة أم القرى مما يؤدى إلى تعزيز دور الدارال
المختطاة ،وجعطها مسئولة أمام الجهال المعنية.
)8

دراسة أبو حشيش( )2010بعنوان" :درجة ممارسة مديري المدار

ززة للمساءلة".

الثانوية بمحافظة

هدفل الدراسة الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة ز لطمساءلة،

وقد استخدم الباحث المنه الوصاي التحطيطي ،واعتمد عطى االستبانة كأدا لجمع المعطومال ،وقد

تكون مجتمع الدراسة من ( )841معطما ومعطمة ،وبطغل عينة الدراسة ( )212معطما ومعطمة ،منهم

( )94معطما )118( ،معطمة ،يعمطون في مديرية رب ز  ،وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:
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 .1إن درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظة ز لطمساءلة تجا معطميهم من وجهة
نظر المعطمين كانل كبير في بعديها الداري والاني ،كما حصل الجانب الاني عطى

المرتبة اهولى.

 .2عدم وجود فروق في استجابال المعطمين والمعطمال في درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية بمحافظال

الخدمة.

ز لطمساءلة تجاههم تعزى إلى متغير الجنس والتخصص وسنوال

ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1تاعيل دور مديري المدارس في ممارساتهم لطمساءلة سواء في الجوانب الدارية أو الانية .
 .2ضرور توفير مجموعة من المعايير ومؤشرال اهداء المستخدمة في عمطية المساءلة .
)9

دراسة الحسن ( )2010بعنوان " درجتا المساءلة والفاعلية اإلدارية والتربوية والعالقة

بينهما لد

مديري المدار

الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات الضفة الغربية من وجهة

نظر العاملين في مديريات التربية والتعليم " .

هدفل التعرف إلى درجتا المساءلة والااعطية الدارية والتربوية والعالقة بينهما لدى مديري

المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظال الضاة الغربية من وجهة العامطين في مديريال
التربية والتعطيم ،واستخدمل الباحثة المنه الوصاي ،وكانل أدا الدراسة االستبانة ،وتكونل عينتها
من ( )245من العامطين بواقع ( )%35من مجتمع الدراسة المكون من جميع العامطين في أقسام
الدار المدرسية ،والرقابة الدارية والمالية ،والتعطيم العام ،والشراف التربوي ،وشؤون الموظاين في

مديريال التربية والتعطيم في محافظال الضاة الغربية ،وعددهم ( )693موظاا ،وتوصطل إلى عدد
من النتائ أبرزها:

 .1أن تقديرال أفراد عينة الدراسة لدرجة المساءلة الدارية التربوية لدى مديري ومديرال
المدارس الحكومية الثانوية جاءل مرتاعة بشكل عام ،وبمتوسا حسابي مقدار (،)3.65
وانحراف معياري ( ،)0.55وبنسبة مئوية (.)%0.73

 .2وجود ارتباا إيجابي دال إحصائيا عطى مستوى الداللة ( )α≤0.05بين درجة تابيق
المساءلة الدارية والااعطية الدارية لدى مديري ومديرال المدارس الحكومية الثانوية.

ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1تاوير وصف وظياي واضح حتى يتمكن المديرون من معرفة السطوكيال التي تعرضهم

لطمساءلة الدارية لطحد من تكرار اهخااء ،والتميز في العمل ،اواحسان التعامل مع الرؤساء
.
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 .2ضرور قيام المؤسسال التعطيمية بكافة مستوياتها بارح مساقال ذال صطة بالمساءلة
الدارية حتى تصبح من اهمور المعروفة لغالبية أفراد المجتمع.

)10

دراسة الطراونة والعضايلة ( )2010بعنوان" :أثر تطبيق الشفافية على مستو المساءلة

اإلدارية في الو ازرات األردنية ".

هدفل إلى معرفة أثر تابيق الشاافية عطى مستوى المساءلة الدارية في الو ازرال اهردنية،

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنه

الوصاي التحطيطي ،وتم تاوير استبانة لجمع

البيانال وتوزيعها عطى عينة مكونة من ( )661موظاا في مراكز( )6و ازرال تم اختيارها باريقة

قصدية .وبطع مجموة العامطين في مراكز هذ الو ازرال ( )1953موظاا ،وتوصطل إلى عدد من
النتائ أبرزها:

 .1إن تصورال أفراد عينة الد ارسة لكل من درجة تابيق الشاافية ومستوى المساءلة الدارية
في الو از ارل المبحوثة كانل متوساة لكل منها.

 .2وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة تابيق الشاافية بمجاالتها المختطاة مجتمعة ومنارد

عطى مستوى المساءلة الدارية في الو ازرال المبحوثة ،كما أن شاافية الق اررال هي أكثر
مجاالل الشاافية تأثي ار في مستوى المساءلة الدارية ،في حين أن شاافية التشريعال أقل

تطك المجاالل تأثي ار .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1ضرور العمل عطى تعزيز ماهوم الشاافية في الو ازرال المبحوثة ،لما لها دور إيجابي في
تهيئة البيئة المالئمة لتحسين مستوى المساءلة الدارية وزياد فعاليتها اعتمادا عطى الشاافية

في مختطف مجاالل العمل.

الوزرال المبحوثة بماهوم المساءلة وأهميتها وأهدافها
ا
 .2تعزيز الوعي بين العامطين في
اوايجابيال تاعيطها ،وذلك من أجل القضاء عطى الخوف من المساءلة.

)11

دراسة العتيبي ( )2008بعنوان " :أثر المساءلة اإلدارية على فاعلية الجامعات الحكومية

بالمملكة العربية السعودية – دراسة تطبيقية من وجهة نظر أعضاء ﻫيئة التدري

الملك سعود ".

في جامعة

هدفل إلى معرفة أثر المساءلة الدارية عطى فاعطية الجامعال الحكومية بالممطكة العربية

السعودية ،واستخدم الباحث المنه

الوصاي التحطيطي لتحقيق أهداف الدراسة ،وكانل أداتها

االستبانة ،وتكونل عينتها من ( )276عضة هيئة تدريس في جامعة المطك سعود ،وتوصطل إلى
عدد من النتائ أبرزها:
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 .1إن درجة المساءلة الدارية في الجامعال الحكومية السعودية مرتاعة .

 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية لطمساءلة الدارية (االنضباا الوظياي ،العمل والنجاز،
أخالقيال الوظياة العامة) في فاعطية الجامعال الحكومية السعودية.
ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1إيجاد آليال لطمساءلة كاستخدام اهساليب الحديثة في التدريس كونها مرتاعة .
 .2إعالم أعضاء هيئة التدريس بتغيير اهنظمة والتعطيمال في حالة حدوثها لطتقيد بما هو
جديد ولتعزيز ماهوم المساءلة عن اريق عقد اجتماعال دورية مع اهساتذ والخبراء

)12

لمناقشة أمور ما يستجد من تعطيمال.

دراسة المدني ( )2007بعنوان" :المساءلة اإلدارية تطبيقاتها ومعوقاتها في إدارات

التربية والتعليم".

هدفل التعرف إلى درجة تابيق المساءلة الدارية من قبل قاد إدارال التربية والتعطيم في

الممطكة العربية السعودية ،وتحديد الاروق ذال الداللة الحصائية في درجة تابيق المساءلة الدارية
بمجاالتها (اهداء-االنضباا– الجوانب الشخصية) والتي تعزى لمتغيرال (المؤهل العطمي– الخبر –

المسمى الوظياي) هفراد عينة الدراسة ،واتبعل الدراسة المنه الوصاي التحطيطي ،وتكونل عينتها

من جميع مديري إدارال التربية والتعطيم ومساعديهم في الممطكة العربية السعودية ،وكانل أداتها

استبانة تكونل من ( )81عبار شمطل محورين أحدهما يقيس درجة تابيق المساءلة الدارية

بمجاالتها (اهداء– االنضباا– الجوانب الشخصية) ،واآلخر يقيس المعوقال التي تحول دون
تابيق في إدارال التربية والتعطيم في الممطكة العربية السعودية ،وتوصطل إلى عدد من النتائ

أبرزها:

 .1عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية في درجة تابيق المساءلة الدارية بمجاالتها
(اهداء– االنضباا– الجوانب الشخصية) تبعا لمتغيرال (المؤهل العطمي– سنوال الخبر –
المسمى الوظياي).

 .2عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية في درجة وجود المعوقال التي تحول دون تابيق
المساءلة الدارية تبعا لمتغيري (سنوال الخبر – المسمى الوظياي).

ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1ضرور العمل عطى التدرج في آليال تابيق المساءلة الدارية.
 .2وضع آليال عمل خاصة بالمساءلة الدارية فيما يتعطق بإهدار المال العام والوقل لدى
العامطين في أجهز وقااعال الدولة.
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)13

دراسة الدويري ( )2002بعنوان" :المساءلة في اإلدارة العامة في األردن :دراسة ميدانية

تحليلية".

هدفل التعرف إلى واقع عمطية المساءلة في الدار العامة في اهردن ،من حيث إدراك

المديرين لماهومها وآليال ممارستها وآرائهم حيال إيجابيال تاعيطها ومعوقاتها ،إضافة آلرائهم نحو
دور المواان في تاعيطها ،والتغيرال الاارئة عطى عمطية المساءلة تبعا لشراكة القااعين العام

والخاص في مجال تقديم الخدمال العامة ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنه الوصاي
التحطيطي ،وتكون مجتمع الدراسة من المديرين (في ديوان المحاسبة ،ديوان الرقابة والتاتيش الداري،
وزار التنمية الدارية ،مديرية رقابة الشركال في وزار الصناعة والتجار ) البالع عددهم ( ،)102وقد

اعتبرل الدراسة مجتمع الد ارسة ناسه عينة الدراسة ،وبطع عدد االستبانال المسترد ( )84استبانة
أي بنسبة استرداد ( .)%83وتوصطل إلى عدد من النتائ أبرزها:
 .1وجود معوقال لتاعيل المساءلة اواجماة المديرين عطى ذلك وكان أهمها وجود والءال
اجتماعية تؤدي لممارسة المحسوبية والواساة عند اتخاذ الق ار ارل الدارية ،وقطة دعم الدار

العطيا ،وضعف التخايا الشامل ،وضعف الحماية الممنوحة لطعامطين في أجهز الرقابة
وعدم وجود معايير محدد لطمساءلة .

 .2هناك أهمية لدور المواان في تاعيل المساءلة وذلك من خالل استعانته بممثطيه في
البرلمان واستخدام العالم المختطاة عطى شكل انتقادال وشكاوي.

ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1العمل عطى تحقيق التواصل مع المواانين من خالل برام تثقياية لتعزيز وتعريف دور

المواان في تاعيل عمطية المساءلة وبيان مردود ذلك عطيهم وعطى مصالحهم والمصطحة

العامة ككل.

 .2معالجة التضخم الذي يعاني منه الجهاز الداري والذي يسبب تشابك عالقال المساءلة مما
يعمل عطى موضها وتعقيدها.

ب  -الدراسات األجنبية :
)1

دراسة ) (Wyatt–Smith & Klenowski, 2012بعنوان " :مناﻫج المدرسة ككل

للتحسين والمعايير ،المساءلة الذكية " .
"Intelligent

Improvement

and

هدفل التعرف إلى تقديم مناه

standards

to

Whole school Approaches
"Accountability

وارق ومعايير لتحسين قدرال المعطمين عطى التقويم

وتحمل المسئولية المهنية لتحسين المساءلة الذكية في المدارس االسترالية ،واعتمد الباحثان المنه
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النوعي لتحطيل البيانال التي تم جمعها عطى مدى اهربع السنوال ،حيث استخدم عينة عشوائية من

( )89معطما ( 66معطمة 23 ،معطما) ،وتم اختيار العينة من ( )49مدرسة ( 26مدرسة أساسية،
 20مدرسة ثانوية 3 ،مدارس خاصة) ،وتم جمع البيانال من خالل المقابالل الموجهة أو بواساة

وسائل االتصال التكنولوجية ،وتم عرض النتائ من حيث صطتها بالمناه والمعايير اهسترالية،

ومن خالل سطسطة من اهسئطة مع تابيق مباشر لضمان حكم المعطم والمعايير ،وتم تحطيل نصوص
المقابالل باستخدام أساليب تحطيل البيانال النوعية من التنظيم والماابقة والترميز وتحديد اهنماا

والمواضيع ،حيث تم استخدام حزمة البرام ) (NVivoلارز البيانال في فئال وتحطيل البيانال
النوعية.

وفي النهاية أوصى الباحثان بتوصيال عد  :لتحقيق هذ الثقافة المستدامة لطتقويم ،والتي

تصطح لطنظام ككل:
 .1إن التغيرال الجوهرية في مهنة التدريس يمكن أن تؤثر عطى التاكير النقدي لطتقويم.

 .2تاوير مهام التقويم والمعايير المرتباة بها داخل وحد العمل ،اواقامة صطة واضحة بين
التقويم والمناه وارق التدريس بما يتاطب الممارسة الصاية التي تتماشى مع هذ
المعايير.

 .3تقويم حوافز قوية لوصول الاالب لطتعطم والنجاح في الدراسة.

 .4تاوير لغة مشاركة لطحديث عن الجود في الاصول الدراسية واكتساب الثقة في ردود الاعل
)2

التي تعاى لطاالب.

دراسة ( )Ellison ,2012بعنوان" :المساءلة الذكية ،إعادة التفكير في مفهوم

المساءلة في السياسة العامة إلصالح التعليم ".

Intelligent Accountability : Re-Thinking the Concept of " Accountability " in the
Popular Discourse of Education Policy .

هدفل إلى توضيح ماهوم المساءلة ،ونقد مناق هذ المساءلة كماطب تعطيمي وسياسي

ولنجاز هذا الهدف تم استخدام اريقة تحطيطية والتي بدورها ستقوم أوال :بوضع المساءلة في إاار
أكبر من معايير إصالح التعطيم التكامطي ،وثانيا :بتوضيح المعايير المستخدمة في إصالح التعطيم
في كل خاو من خاواتها المناقية ،وتوضيح االفتراضال والصعوبال التي تواجه المساءلة من

خالل السياسة التعطيمية ،حيث استخدمل الدراسة أسطوب التحقيق والمراقبة في التناقضال الداخطية

بين المعايير اهساسية في المجتمعال الحديثة والحقائق المطموسة المنجز بواساة هذ المعايير،
واستخدمل الباحثة المنه الوصاي التحطيطي ،وهذ الدراسة نظمية ،وتوصطل إلى عدد من النتائ

أبرزها:
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 .1ضرور وضع نظام المساءلة الذكية ،والتي تسعى إلى بناء وتعزيز القدرال المؤسسية
لطمدارس.

 .2توفير الدعم الالزم لمساعد المعطمين الداريين لبناء مهاراتهم المهنية اوانشاء بيئة التعطم
النتاجي لاالبها .

ومن أﻫم توصيات الدراسة:

 .1تنسيق الجهود لصيا ة المعايير اهكاديمية لألهداف العريضة والتاكير البداعي .

 .2توفير المزيد من االستقالل الذاتي لمديري المدارس والالمركزية في صنع القرار في سياسة
التعطيم

 .3تدريب المعطمين وبناء القدرال الجانبية من خالل المدارس.

 .4تنسيق الجهود لبناء وتنايذ نظام من التقييم الذكي ،والتي تستخدم أسطوبا متوازنا التقييمال
)3

التقطيدية وتقييمال اهداء من خالل استخدام العينال العشوائية.

دراسة ) (Huqu, 2011بعنوان" :دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من اآلليات

البيروقراطية ".

" Accountability and Governance : Strengthening extra – bureaucratic
mechanisms .

هدفل التعرف إلى تربويال المساءلة في بنغالدش والوقوف عطى نقاا القو والضعف

اوامكانال التحسن ،واعتمدل الدراسة عطى مراجعة وتحطيل الوثائق المنشور والمعطومال والبيانال
المحصطة من الزيارال الميدانية لمؤسسال بنغالدش ،وهذ الدراسة نظرية ،وتوصطل إلى عدد من

النتائ  ،أهمها:

 .1النظام الداري يحتكم إلى قواعد اواجراءال معقد ودعم مؤسساتي ضعيف.
 .2آليال المساءلة الداخطية في المنظمال الدارية
اهوضاة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ير فعالة ،ويعود السبب في ذلك إلى

 .3زياد أهمية الماالبة بالمساءلة بعد أن سعل اهساليب الحديثة في الدار إلى تعزيز تمكين
المديرين من إدار المؤسسال لتحقيق اههداف المرجو .

 .4الطوائح الداخطية في المنظمال تحتاج إلى تاعيل دور مؤسسال المجتمع المدني والبرلمان
والطجان ،واهحزاب السياسية ،والعالم .

 .5تعتبر لوائح المساءلة الداخطية في المؤسسال محايد بين المصالح البيروقرااية والسياسية .
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ومن أﻫم توصيات الدراسة:
 .1ينبغي العمل بجدية نحو تعزيز آليال المساءلة الخارجية لضمان الحكم الصالح في
بنغالدش

 .2ينبغي العمل عطى دعم المزيد من اآلليال والوسائل البيروقرااية لتسهيل المساءلة .

 .3ينبغي تعزيز القيم المرتباة بالديمقرااية مثل سياد القانون ،وحقوق النسان ،وانتخابال
)4

حر ونزيهة بهدف تاوير نظام المساءلة .

دراسة ) (Duggan, 2011بعنوان" :المساءلة المدرسية في المدارس العامة هستراليا

الغربية :تصورال قاد المدارس ".
School accountability in the Western Australian public school sector : Perceptions
of leaders in the field .

هدفل التحقق من درجة فهم قاد المدارس لتأثير السياسة عطى تحسين المساءلة المدرسية،
والتركيز عطى خبرال القاد في تنايذ سياسة المساءلة ،مع الشار إلى استقرار السياسال وتماسكها
وتناسقها ،ويتناول البحث كيف يؤثر جانبي المساءلة المدرسية – التقييم الذاتي لطمدرسة ومراجعة

المدرسة – عطى ممارسال المعطمين لحداث تحسينال في أداء الاالب ،واقتراح مجاالل لطتحسن،

وتم اختيار عينة هادفة من القاد ومديري المدارس لطدراسة حيث تكونل من ( )14مشاركا – ()3

قاد و( )11مدي ار ،واستخدمل الدراسة أسطوب المقابطة شبه المنظمة لجمع المعطومال من المشاركين
في الدراسة ،وتم استخدام نموذجين من اهسئطة الموجهة اهولى لطقاد والثانية لمديري المدارس.
وتوصطل الدراسة إلى أن التقييم الذاتي لطمدرسة هو أكثر دعما لتحسين تحصيل الاالب
من مراجعة المدرسة ،وهذا يتاق مع تصورال قاد المدارس حول الغرض من التعطيم ،كما أن هناك
عالقة بين التقييم الذاتي وبناء الثقافة المدرسية في تصرفال هيئة التدريس ،وأنها تؤثر بصور أكبر
عطى إصالح التعطيم أكثر من أي شكل من أشكال المراجعة الخارجية لطمدرسة ،كما واستخدمل

عمطيال التقييم الذاتي في المدرسة من خالل وسائل القناة بدال من سياسة الجبار.
)5

دراسة ) (Ataphia, 2011بعنوان" :تقييم المساءلة بين المعلمين في المدار

في محافظة الدلتا– نيجيريا".

الثانوية

An Assessment of Accountability among Teachers in Secondary Schools in Delta
State .

هدفل التعرف إلى تقييم واقع المساءلة لدى معطمي ومديري المدارس الثانوية في مناقة

الشرق من والية الدلتا في نيجيريا ،والتعرف إلى درجة تابيق المساءلة في المدارس الثانوية،

واعتمدل الدراسة عطى المنه الوصاي التحطيطي ،وقد تم اختيار عينة من ( )353معطما من ()31
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مدرسة ثانوية باريقة عشوائية ،وأوضحل نتائ الدراسة :أنه ال يوجد فروق محدد بين تصورال

مديري المدارس والمعطمين عطى مساءلة المعطم.

وأوصل الدراسة :بأنه يمكن تحسين المساءلة في النظام المدرسي من خالل الجهود التي

تبذلها السياسال التعطيمية عطى المستويين الكطي والجزئي فيما يتعطق بتنايذ سياسال تعطيمية فعالة
وخاضعة لطمساءلة.
)6

دراسـة ) :(Lawanda , 2009بعنـوان " :مــد اسـتخدام مشــرفي المـدار

اإلدارية في والية االباما األمريكية " .

للمســاءلة

" Accountability Practices of school Counselors " .

هدفل الدراسة التعرف إلى مدى استخدام مشرفين المدرسين المساءلة الدارية في والية

االباما اهمريكية ومدى ماابقتها لطنموذج الايدرالي لتقييم مشرفين المدرسين ،والتعرف إلى مدى
استخدام المدراء المدرسيين لطبيانال المدرسية ،مثل :تحصيل الاطبة اهكاديمي وتابيق المساءلة
الدارية فيها ،واستخدم الباحث المنه الوصاي وتكونل عينته من ( )420مدي ار مدرسيا وتم توزيع
أدا مقياس ممارسة المشرفين المدرسيين)  ( SCAPQالدراسة عطيهم والتي كانل عبار عن مقياس

لمبادئ المساءلة الدارية ،وبينل نتائ الدراسة أن )%59( :من المشاركين في الدراسة لم يمارسوا

أي نشااال تتعطق بالمساءلة الدارية.
ومن أﻫم توصيات الدراسة:

 .1ضرور ممارسة المشرفين المدرسيين لمبادئ المساءلة الدارية في المدرسة.
)7

 .2ضرور القيام بأبحاث مستقبطية حول مدى ممارسة مبادئ المساءلة الدارية.

دراســة ) (Pulliam, 2008بعن ـوان " :تــأثير تنقــل الطلبــة علــى المســاءلة اإلداريــة فــي

المدرسة في والية تكسا ".

"" The Impact of Student Mobility on School Accountability in Texas

هدفل التعرف إلى دور المساءلة الدارية في المدرسة عطى تنقل الاطبة بين المدارس في
والية تكساس اهمريكية وتشير الدراسة إلى أن المساءلة تطعب دو ار بالع اههمية في هذا المقام،

وتناقش الدراسة تأثير المساءلة الدارية من حيث أداء العامطين في الااقم الداري وتقييم المدرسة،
ويشير بوليم إلى أن المساءلة الدارية يتم قياسها عبر معدالل أداء الاطبة في والية تكساس وأثر
تنقل الاطبة العالي في الصاوف والمدارس وتأثير عطى مستوى المساءلة الدارية ،واستخدمل

الدراسة البيانال التي تم الحصول عطيها من خالل ( )347مدرسة من مدارس الوالية .
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وبينل نتائ الدراسة :أن هناك تأثير سطبي لتنقل الاطبة عطى معدالل المساءلة الدارية ومعدالل

الاطبة وتحصيطهم اهكاديمي .
ومن أﻫم توصيات الدراسة:

ضرور تابيق مبدأ المساءلة في المدارس وخصوصا المدارس التي تعاني من معدالل

انتقال عالية.
)8

دراســة ) (Cowie, Taylor & Croxford, 2007بعن ـوان " :األنظمــة الصــارمة

والمســاءلة الذكيــة فــي المــدار

) :(stacsتقييم نقدي " .

الثانويــة االســكتلندية ودور الجــداول القياســية والرســوم البيانيــة

" Tough Intelligent Accountability in Scottish Secondary Schools and The Role of
"Standard Tables and Charts (STACS ): A critical Appraisal

هدفل التعرف إلى مناقشة ظهور المساءلة الذكية والنظر في آثارها عطى نظم المساءلة
المعمول بها حاليا في المدارس االسكتطندية ،والتعرف إلى ما تعنيه "اهنظمة الصارمة ،والمساءلة

الذكية" وكيف تختطف هذ اهنظمة لطمساءلة عن اهنظمة الموجود حاليا في المدارس الثانوية
االسكتطندية ضمن محاولة مستمر لتأسيس ثقافة اهداء والنجاز في اسكتطندا .كما ترتبا الدراسة مع

مجموعة من االفتراضال حول كياية استخدام بيانال اهداء لتحسين التحصيل ،واستخدمل الدراسة

الجداول القياسية والرسوم البيانية ) (STACSكأدا لطدراسة ،وتستمد البيانال من المؤهالل الوانية
لكل مدرسة من المدارس الثانوية االسكتطندية ،لمقارنة أداء كل موضوة في المدرسة وتحطيل اهداء

في إجراءال التحصيل لدى الاالب ضمن اهولويال الوانية ،ويتم استخدامها في استعراضال

اهداء وعمطيال التاتيش لعقد مساءلة المدارس والمعطمين لمراعا أداء الاالب .
وقد توصلت ﻫذه الدراسة إلى النتائج اآلتية :
 .1التركيز عطى التقييم الذاتي لما له من دور في تحسين إنجازال الاالب .

 .2توجد عالقة في الثقة والمهنية لدى المعطمين مع تحسين إنجازال الاالب .
"اهنظمة الصارمة والمساءلة الذكية " توفر وسيطة لتوجيه المساءلة نحو أوجه القصور في

النظام ككل .
)9

دراسة ( )Sahlberg , 2007بعنوان :نداء للمساءلة الذكية .
A plea for Intelligent accountability .

هدفل استكشاف المساءلة وقياس االتساق والمجادلة لطعمل الذكي ،واقتراح ما قد يترتب

عطيها بالنسبة لهيكطية المجتمع ،وتقترح هذ الورقة أن هناك حاجة لمناقشة نقدية لماهوم المساءلة
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في القااة العام ،وتضع تصو ار بأن اهنظمة المستخدمة حاليا هي أنظمة تقطيدية من المساءلة،
وتقترح بعض السبل التي من شأنها أن تاور أشكاال من المساءلة الذكية .

تستند هذ الدراسة عطى بعض الخبرال هحد المراقبين الكنديين من العاصمة الوانية

الميزانين ).) Mezzanine

وفي النهاية خلصت الدراسة لنتائج عدة ،أﻫمها:
أن المساءلة الذكية هي تحد كبير ،وقد عرض الباحث المساءلة الذكية كبديل؛ هنها تقوم

عطى فهم أفضل هعباء العمل والسياق ،كما أنها ضرور لينة ولكي تكون فعالة يجب أن تستخدم

في البحث وتوجه لطتجريب والتعطيم الجماعي وأداء أفضل.

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد إاالة الباحث عطى الدراسال السابقة ذال العالقة بالمساءلة بشكل عام ،وجد أن

هناك دراسال عديد التي تناولل موضوة المساءلة الدارية والمساءلة التربوية والمساءلة الذاتية

والااعطية الدارية ،فتنوعل في الهدف والمنه واهدا  ،كما الحظ الباحث أن عددا من الدراسال قد
تناولل متغيرال الدراسة أما بشكل منارد أو من خالل عالقتها ببعض المتغيرال التنظيمية والدارية

اهخرى .

وفي ضوء ما سبق ،تمكن الباحث من حصر أوجه التشابه واالختالف بينها وبين الدراسة

الحالية ،وكذلك بيان أوجه االستااد من الدراسال السابقة ،وأهم ما تميزل به الدراسة الحالية عن

الدراسال السابقة (الاجو البحثية) ،يستعرضها الباحث عطى النحو التالي:
 .1أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:

أ)

جودة حياة العمل :

 تشابهل الدراسة الحالية مع بعض الدراسال السابقة التي تناولل موضوة جود حيا العمل
مثل دراسة دسوقي ( ،)2015ودراسة نصار ( ،)2013ودراسة صالح ( ،)2013ودراسة

عوض (، )2013ودراسة ،)2012( Kamalraj.S. &Inducathy.Rودراسة

 ،(2012)Stephen & Dhanapalودراسة  ،)2011) BolhariKودراسة

 ،)2010(Azmanودراسة  ،)2008( Saadودراسة عباس والزامطي ( ،)2007ودراسة

المغربي (. )2004

 تشابهل الدراسة الحالية مع بعض الدراسال اهخرى في تناول بعض أبعاد ومحاور جود

حيا العمل – موضوة الدراسة الحالية – كالرواتب ،والتعويضال ،واهمن والسالمة في بيئة

العمل ،وجماعة العمل ،والتاوير المهني مثل دراسة أبو شقاة (.)2014
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 كما تشابهل مع دراسال تناولل موضوة جود الحيا الوظياية وهى إحدى جوانب جود

حيا العمل مثل دراسة الدحدوح ( ،)2015دراسة ماضي ( ،)2014دراسة البطبيسي

(. )2012
ب)

المساءلة الذكية:

 لقد تشابهل الدراسة الحالية مع بعض الدراسال السابقة في تناولها لموضوة المساءلة وهو
ما يعرف بالمساءلة الدارية أو المساءلة التربوية مثل دراسة حسن ( ،)2015ودراسة

عياصر ( ،)2013ودراسة الشريف ( ،)2013ودراسة سالمة ( ،)2013ودراسة حويل

( ،)2012ودراسة ،)2011)Hugu

ودراسة ،)2011( Duggan

ودراسة

 ،)2011(Ataphiaودراسة أبو حشيش ( ،)2010ودراسة الحسن ( ،)2010ودراسة

الاراونة والعضايطة ( ،)2010ودراسة  ،)2009( Lawandaودراسة العتيبي (،)2008
ودراسة  ،)2008( Pulliamودراسة المدني ( ،)2007ودراسة الدويري (.)2002

 تشابهل الدراسة الحالية مع بعض الدراسال اهخرى في تناوله الموضوة المساءلة الذكية –
موضوة الدراسة الحالية – مثل دراسة الداهوك ( ،)2014إذ هدفل لطتعرف عطى المساءلة

الذكية لدى مدراء المدارس ولكن اختطاتا في مجتمع الدراسة .كما تشابهل مع دراسة

 ،)2012( Wyatt – Smith & Klenowskiودراسة  ،)2012( Ellisonودراسة

 ،(2007)Cowie, Taylor & Croxfordودراسة .(2007) Sahlberg

 .2أوجه االختالف مع الدراسات السابقة :

أ)

من حيث موضوع الدراسة وأﻫدافها:
اختطال الدراسة الحالية مع بعض الدراسال السابقة في الموضوة ،فقد تناولل بعض

الدراسال السابقة واحد أو أكثر من أبعاد جود حيا العمل التي تم تناولها في الدراسة الحالية مثل:

دراسة الزامطى وعباس ( )2007التي أكدل عطى ضرور إشراك العامطين في عمطية اتخاذ القرار لما
له من أثر عطى رفع معنوياتهم ،واالرتقاء بأدائهم في العمل.

ومن أهم االختالفال التي تميزل بها الدراسة الحالية عن الدراسال السابقة هو تناولها

جود حيا العمل لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم لطمساءلة الذكية ،في حين

تناولل أ طب الدراسال السابقة موضوة المساءلة من جوانب مختطاة مثل :درجة ممارسة إدار

الجامعة السالمية لطمساءلة الدارية وعالقتها بااعطية اهداء الداري لموظايها دراسة حسن

( ،)2015وكذلك واقع تابيق المساءلة التربوية في مدارس وكالة الغوث كدراسة حويل (،)2012
وأيضا درجة ممارسة المساءلة التربوية كدراسة أبو حشيش ( ،)2010ومدى إدراك مديري المدارس

الحكومية لماهوم المساءلة ومدى تابيقه كدراسة عياصر ( ،)2013ودور المساءلة في تحسين أداء
المعطمين بمدارس وكالة الغوث كدراسة سالمة ( ،)2013وأنماا القياد التربوية وعالقتها بالمساءلة

الدارية كدراسة القضا (. )2005
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 .3أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
أن هذ الدراسة الحالية تعد أكثر شموال حيث إنها تغاي موضوعين من موضوعال الدار

التربوية وهي جود حيا العمل والمساءلة الذكية معا ،وما يميزها أيضا عن جميع الدراسال السابقة
في أنها هدفل لطتعرف عطى درجة ممارسة مدراء المدارس الثانوية لطمساءلة الذكية مع العامطين في

المنظمة وعالقتها بجود حيا العمل كماهوم تربوي .

 وفي المحصلة النهائية يمكننا القول بأن الباحث استفاد من الدراسات السابقة أشياء
كثيرة يمكن حصرﻫا في اآلتي:

 .1إعداد الخاة المبدئية لطدراسة .
 .2اختيار منه الدراسة .

 .3التوصل إلى مصادر ومراجع وبحوث ودراسال تتعطق بموضوة الدراسة .
 .4صيا ة أهداف وفرضيال الدراسة .

 .5بناء الاار النظري لطدراسة وتكوين صور واضحة عن موضوة الد ارسة من خالل تحديد
اهدب النظري وتحديد اريقة عرضه .

 .6بناء الباحث لتصورال ذهنية يمكن باالعتماد عطيها لرسم الخاوا العريضة لتصميم
استمار االستبانة

رابعاً) أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (الفجوة البحثية):
 .1تعد الدراسة اهولى من نوعها في فطساين التي تناولل دراسة جود حيا العمل لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظال ز الخمس وعالقتها بدرجة ممارستهم لطمساءلة الذكية عطى

حد عطم الباحث .

 .2أن هذ الدراسة تناولل مجتمع الدراسة كامال حرصا عطى دقة النتائ وقدرتها عطى التعميم.

 .3حددل الدراسة الحالية مجتمع الدراسة وعينتها وهم مديرو المدارس الثانوية الحكومية
بمحافظال

ز  ،حيث تم تابيق متغيرال الدراسة المستقطة والتابعة بشكطها الوارد في

الدراسة وتحديدها بناء عطى أراء مديري المدارس في المحافظال بعد استقصائهم من خالل
عدد من المقابالل الشخصية المنمذجة .

 .4لم يسبق هي دراسة أن

ال العناصر الارعية لكال من المتغيرال المستقطة والتابعة

بشكطها الحالي في هذ الدراسة .

 .5أن هذ الدراسة تناولل موضوة المساءلة الذكية كمتغير تابع في حين أن البية الدراسال
تناولل موضوة المساءلة الذكية كمتغير مستقل .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 أوالً :منهج الدراسة
 ثانياً :مجتمع الدراسة
 ثالثاً :عينة الدراسة.
 رابعاً :أداة الدراسة.
 خامساً :صدق االستبانة.
 سادساً :ثبات االستبانة
 سابعاً :إجراءات تطبيق الدراسة
 ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الاصل وصاا ماصال لإلجراءال التي اتبعها الباحث في تنايذ الدراسة ،ومن

ذلك تعريف منه الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة الدراسة ،اواعداد أدا الدراسة
(االستبانة) ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وبيان إجراءال الدراسة ،واهساليب الحصائية التي
استخدمل في معالجة النتائ  ،وفيما يطي وصف لهذ الجراءال.
أوالً :منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنه الوصاي التحطيطي الذي يحاول

وصف الظاهر موضوة الدراسة (جودة حياة العمل لد

مديري المدار

الثانوية وعالقتها بدرجة

ممارستهم للمساءلة الذكية) وتحطيل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تارح حولها
والعمطيال التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،وهو أحد أشكال التحطيل والتاسير العطمي المنظم

لوصف ظاهر أو مشكطة محدد وتصويرها كميا عن اريق جمع بيانال ومعطومال مقننة عن
الظاهر أو المشكطة وتصنياها وتحطيطها اواخضاعها لطدراسال الدقيقة دون تدخل الباحث في مجرياتها

ثانياً :مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية في محافظال ز لطعام الدراسي

( )2016-2015والبالع عددهم ( )141مدي ار ومدير .

ثالثاً :عينة الدراسة:

 -1تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )30مدي ار ومدير مدرسة من مديري المدارس
الثانوية تم اختيارهم بالاريقة العشوائية البسياة ،ذلك بهدف التأكد من خصائص أدوال
الدراسة ومدى مالءمتها لجمع البيانال من عينة الدراسة ،حيث تم إدراجهم في التحطيل

النهائي مع العينة الكطية وذلك لصغر عينة الدراسة.

 -2عينة الدراسة :استخدم الباحث أسطوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة والبالع عددها
( )141مدي ار ومدير مدرسة من مديري المدارس الثانوية في محافظال ز لطعام الدراسي
( ، )2016-2015عطما بان هذ الحصائية حصل عطيها الباحث من وزار التربية

والتعطيم العالي الاطساينية بغز  .والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

لطمتغيرال المستقطة:
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جدول رقم ()1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجن
العدد

النسبة المئوية

64

45.4

أنثى

77

المجموع

141

100.0

العدد

النسبة المئوية

ذكر

54.6

جدول رقم ()2
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسﻫل العلمي
بكالوريوس

دراسال عطيا
المجموع

110

78.0

141

100.0

العدد

النسبة المئوية

22

15.60

31

22.0

جدول رقم ()3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية
شمال ز

23

رب ز

23

خانيونس

14

شرق ز
الوساى

28

شرق خان يونس

16

المجموة

141

رفح

15

16.31
16.31
19.86
9.93
11.35
10.64

100.00

جدول رقم ()4
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية

29

20.6

اقل من خمس سنوال

5

أكثر من  10سنوال

107

من  10-5سنوال
المجموة

141

رابعاً :أداة الدراسة :

3.5

75.9

100.0

بعد االاالة عطى اهدب التربوي والدراسال السابقة المتعطقة بمشكطة الدراسة واستاالة رأي
عينة من المتخصصين عن اريق المقابالل الشخصية المنمذجة قام الباحث ببناء االستبانة وفق
الخاوال اآلتية:
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 تقييم أبعاد الدراسة من عينة شمطل ( )19مدير ومدير مدرسة مطحق (.)5 توزيع استبيان ماتوح عطى ناس عينة الدراسة بهدف الحصول منها عطى فقرال الدراسة. إعداد االستبانة في صورتها اهولية والتي شمطل ( )98فقر  ،والمطحق رقم ( )6يوضحاالستبانة في صورتها اهولية.
 عرض االستبانة عطي المشرف من أجل اختيار مدي مالئمتها لجمع البيانال. عرض االستبانة عطى ( )15من المحكمين المختصين ،بعضهم أعضاء هيئة تدريس فيجامعة اهزهر والجامعة السالمية ،وجامعة القدس الماتوحة ،جامعة اهقصى ،ووزار
التربية والتعطيم والمطحق رقم ( )2يبين أعضاء لجنة التحكيم.
وبعد إجراء التعديالل التي أوصى بها المحكمون تم حذف وتعديل وصيا ة بعض الاقرال
وقد بطع عدد فقرال االستبانة بعد صيا تها النهائية ( )85فقر موزعة عطى قسمين القسم األول:
جودة حياة العمل ويتكون من ( )45فقر  ،والقسم الثاني :المساءلة الذكية ويتكون من ( )40فقر ،

حيث أعاى لكل فقر وزن مدرج وفق سطم متدرج خماسي (كبيرة جداً ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً)
أعايل اهوزان التالية ( )1، 2 ،3 ،4 ،5بذلك تنحصر درجال أفراد عينة الدراسة ما بين
( )225،45درجة الستبانة جودة حياة العمل ،و( )200،40درجة الستبانه المساءلة الذكية،
والمطحق رقم ( )8يبين االستبانة في صورتها النهائية.
 توزيع االستبانة عطي جميع أفراد العينة لجمع البيانال الالزمة لطدراسة ،وقد تم تقسيم االستبانةإلى ثالثة أقسام كالتالي:
القسم اهول :يحتوي عطي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.
فقر موزعة عطى خمسة مجاالل كالتالي (45):القسم الثاني :يتكون من
الحوافز والمكافآت

9

بيئة العمل المادية والتنظيمية

9

تحقيق الذات

9

الرضا الوظيفي

جودة حياة العمل

عدد الفقرات

العالقات اإلنسانية
الدرجة الكلية

9
9
45

فقر موزعة عطى أربعة مجاالل كالتالي (40):القسم الثالث :يتكون من

المساءلة الذكية

الشفافية والثقة

10

تقييم اإل نجاز

10

التطور المهني

10

الدرجة الكلية

40

االلتزام

91

10

خامساً :صدق االستبانةValidity :

قام الباحث بتقنين فقرال االستبانة وذلك لطتأكد من صدقه كالتالي:
أوالً :صدق المحكمين:
تل ل لم ع ل للرض االسل ل لتبانة ف ل للي ص ل للورتها اهولي ل للة عط ل للى مجموع ل للة م ل للن أس ل للاتذ ج ل للامعيين م ل للن
المتخصصلين مملن يعمطلون فلي الجامعلال الاطسلاينية فللي محافظلال لز  ،حيلث قلاموا بإبلداء آرائهللم
ومالحظ للاتهم ح للول مناس للبة فقل لرال االس للتبانة ،وم للدى انتم للاء الاقل لرال إل للى ك للل مج للال م للن مح للاور
االستبانة ،وكذلك وضوح صيا اتها الطغوية ،وفي ضوء تطك اآلراء تم استبعاد بعض الاقرال وتعلديل
بعضها اآلخر.
ثانياً :صدق االتساق الداخلي:

جرى التحقق من صدق االتساق الداخطي لالستبانة بتابيق االستبانة عطى عينة استاالعية
مكونة من ( )30مدي ار ومدير مدرسة ،وتم حساب معامل ارتباا بيرسون بين درجال كل مجال من
مجاالل االستبانة والدرجة الكطية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباا بيرسون بين كل فقر من
فقرال االستبانة والدرجة الكطية لطمجال الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنام الحصائي
(.)SPSS
أ .جودة حياة العمل
الجدول ()5
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول :الحوافز والمكافئات مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل
االرتباط

الفقرة

.1

يتناسب راتبي مع مستو

.3

تقدي ارً لجهودي حصلت على حوافز مادية ومعنوية في العمل .
يتناسب راتبي مع حجم جهدي المبذول في العمل .

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

معيشتي .

0.568

يرتبط راتبي بمستو زالء المعيشة .

يعززني مدير التعليم معنويا من حين ألخر .

تقدم اإلدارة الشكر لي في المناسبات (يوم المعلم – نهاية الخدمة) .

يسمح لي بتطوير ذاتي مهنيا .

أشعر بالرضا اتجاه مكافأة نهاية الخدمة .

ترقيتي لمدير تتم بناء على تفوقي في العمل .

مستو الداللة
دالة عند 0.01

0.460

دالة عند 0.05

0.798

دالة عند 0.01

0.695

دالة عند 0.01

0.672

دالة عند 0.01

0.667

دالة عند 0.01

0.744

دالة عند 0.01

0.611

دالة عند 0.01

0.363

دالة عند 0.05

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارتللله دالل للة عنلللد مسل للتوى داللل للة ( 0.01و ،)0.05وتراوحل للل معل للامالل االرتبل للاا بل للين (-0.363
 ،)0.798وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
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الجدول ()6

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني :الرضا الوظيفي مع الدرجة الكلية للمجال
م

معامل
االرتباط

الفقرة

.1

أشعر باألمان اتجاه مستقبلي الوظيفي .

.3

أشعر بأني آمن في وظيفتي ما دمت أقوم بعملي دون تقصير.

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

0.534

نظام العقوبات يتناسب مع حجم المخالفات في العمل.
أشكو من ضغوط العمل .

أسند المهام على المعلمين ٍ
كل حسب قدرته وميوله .
مديرية التربية والتعليم لن تستغني عنى .

أشعر بالتقدير كوني أعمل مدي ار لمدرسة .

تسثر ضغوط العمل سلبا على حياتي االجتماعية .

أشعر بجو من األمان النفسي ٍ
خال من أي شعور بالتهديد والحاق العقوبات بى .

مستو الداللة
دالة عند 0.01

0.596

دالة عند 0.01

0.451

دالة عند 0.05

0.400

دالة عند 0.05

0.516

دالة عند 0.01

0.548

دالة عند 0.01

0.536

دالة عند 0.01

0.387

دالة عند 0.05

0.384

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

دالة عند 0.05

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارت لله دال للة عن للد مس للتوى دالل للة ( 0.01و ،)0.05وتراوح للل مع للامالل االرتبل لاا ب للين (-0.384
 ،)0.596وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
الجدول ()7
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث :بيئة العمل المادية والتنظيمية مع الدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م
.1

تتوفر لي كل التقنيات الالزمة النجاز العمل.

.3

يوزع العبء التدريسي على المعلمين بنزاﻫة وموضوعية.

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يسمح لي بتطوير أساليب التعليم داخل المدرسة .

يتوفر بالمدرسة أثاث مناسب .

تتسم القوانين على المعلمين بالمرونة .

ﻫناك عالقة ايجابية متبادلة بين المدرسة ومسسسات المجتمع المدني .

أولي اﻫتماما كبي ار بمجل

أولياء األمور وأخذ بمقترحاتهم .

أطبق خطة طوارئ عند وقوع أحداث ومستجدات فجائية .

تتخذ الق اررات بجو تشاركي في إدارة المدرسة .

معامل
االرتباط
0.422

مستو الداللة
دالة عند 0.05

0.395

دالة عند 0.05

0.673

دالة عند 0.01

0.668

دالة عند 0.01

0.699

دالة عند 0.01

0.595

دالة عند 0.01

0.393

دالة عند 0.05

0.710

دالة عند 0.01

0.537

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالل االرتباا بين كل فقر من فقرال المجال والدرجة الكطية
لاقراته دالة عند مستوى داللة ( 0.01و ،)0.05وتراوحل معامالل االرتباا بين (-0.393
 ،)0.710وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
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الجدول ()8

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع :العالقات اإلنسانية مع الدرجة الكلية للمجال
م

معامل
االرتباط

الفقرة

.1

تسود العالقات اإلنسانية أجواء المدرسة .

.3

أعمل على إحداث توازن بين الحياة الوظيفية والحياة األسرية للمعلمين.

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

0.561

أراعي األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلمين في المدرسة .

أشارك المعلمين في برامج الترفيه خارج المدرسة .

أشعر بالسعادة لوجودي مع المعلمين في المدرسة.

أعامل بالمرونة الكافية مع المعلمين أثناء العمل .

أفصل بين العالقات الشخصية من جهة وااللتزام الوظيفي للمعلمين
من جهة أخر فيما يتعلق بعمل المدرسة .
تربطني عالقة وثيقة بكثير من المعلمين .

لدي القدرة على التفاعل واالتصال والتواصل مع كافة المعلمين .

0.769
0.496

مستو الداللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.755

دالة عند 0.01

0.726

دالة عند 0.01

0.604

دالة عند 0.01

0.643

دالة عند 0.01

0.783

دالة عند 0.01

0.698

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارتلله دالللة عنللد مسللتوى داللللة ( ،)0.01وتراوحللل معللامالل االرتب لاا ب للين (، )0.783-0.496
وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
الجدول ()9
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخام  :تحقيق الذات مع الدرجة الكلية للمجال

م

الفقرة

.1

أتعامل مع مشكالت الطالب بفعالية وأتغلب عليها .

.3

أتقبل االنتقاد من زمالئي بالعمل بصدر رحب .

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

معامل
االرتباط
0.838

أعبر عن رأيي أمام المعلمين بحرية .

طبيعة األنشطة والفعاليات التي تقدمها المدرسة مناسبة .
أشجع المعلمين على المشاركة في عملية اتخاذ الق اررات .

لدي القدرة على االبتكار وتطوير أساليب العمل بالمدرسة.
أعتمد على نفسي في تحمل مسئوليات العمل.

أرفض مساواة نفسي بزمالئي اآلخرين من مديري المدار

أتقبل زمالئي بالعمل وأحترم شخصياتهم .

.

مستو الداللة
دالة عند 0.01

0.580

دالة عند 0.01

0.595

دالة عند 0.01

0.589

دالة عند 0.01

0.811

دالة عند 0.01

0.728

دالة عند 0.01

0.641

دالة عند 0.01

0.537

دالة عند 0.01

0.615

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالل االرتباا بين كل فقر من فقرال المجال والدرجة الكطية
لاقراته دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحل معامالل االرتباا بين (،)0.811-0.537
وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
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لطتحقق من الصدق البنائي لطمجاالل قام الباحث بحساب معامالل االرتباا بين درجة كلل
مجال من مجاالل االستبانة والمجاالل اهخرى وكذلك كل مجال بالدرجلة الكطيلة لالسلتبانة والجلدول
( )10يوضح ذلك.
الجدول ()10

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخر وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة

الحوافز والمكافآت
الرضا الوظيفي

بيئة العمل المادية والتنظيمية

العالقات اإلنسانية
تحقيق الذات

الرضا
الوظيفي

بيئة العمل
المادية
والتنظيمية

العالقات
االنسانية

الدرجة الكلية
لالستبانة

الحوافز
والمكافآت

0.755

1

0.706

0.550

1

0.853

0.544

0.432

1

0.654

0.366

0.168

0.726

1

0.711

0.370

0.384

0.511

0.545

تحقيق
الذات

1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتض للح م للن الج للدول الس للابق أن جمي للع المج للاالل تللرتبا يبعض للها ال للبعض وبالدرج للة الكطي للة
لالستبانة ارتبااا ذو دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى دالللة ) (0.01وهلذا يؤكلد أن االسلتبانة تتمتلع
بدرجة عالية من الثبال واالتساق الداخطي.
ب -المساءلة الذكية
الجدول ()11
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول :الشفافية والثقة مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل
االرتباط

الفقرة

مستو الداللة

.1

أعزز الثقة بيني وبين المعلمين في المستويات المختلفة .

0.874

دالة عند 0.01

.3

أناقش المعلم في كل القضايا التي تخصه بشكل من االحترام والمودة.

0.799

دالة عند 0.01

.2
.4
.5
.6

أسمن بطاقة وقدرات المعلمين .

أدعم ق ارراتي حول نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء المعلمين باألدلة
أحفز المعلمين على ممارسة أدوارﻫم لزيادة دافعيتهم في العمل .

أتبنى فهماً مشتركا لألﻫداف التي أسعى لتحقيقها بما يكر
بروح الفريق.

سياسية العمل

.7

أتخذ ق ارراتي بشكل من الشفافية والوضوح .

.9

أعزز الرقابة الذاتية ولد المعلمين مما يساعد على االبتكار واإلبداع

.8
.10

0.731
0.512
0.758

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

0.639

دالة عند 0.01

0.799

دالة عند 0.01

0.726

دالة عند 0.01

أطبق أﻫداف المدرسة العليا وفقاً لألنظمة والتشريعات المنصوص عليها .

0.619

أحـرص علــى توظيـف المعلمــين لالســتقاللية المهنيـة مــن أجـل الوصــول إلــى
معايير الجودة المطلوبة .

0.672

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
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دالة عند 0.01

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارتلله دالللة عنللد مسللتوى داللللة ( ،)0.01وتراوحللل معللامالل االرتبللاا ب للين (، )0.874-0.619
وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

الجدول ()12
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني :تقييم االنجاز مع الدرجة الكلية للمجال
الفقرة

أستفيد من التغذية الراجعة حول مستويات األداء الوظيفي للمعلمين.
أعزز العالقة بين الطالب والمعلمين في ضوء عالقة اجتماعيـة مبنيـة علـى التناصـح
والجدية في العمل .
أتابع إنجازات المعلمين التربوية والفنية باﻫتمام .

معامل االرتباط مستو الداللة

0.739

دالة عند 0.01

0.477

دالة عند 0.01

0.720

دالة عند 0.01

أقوم بمتابعة مستمرة للتعرف على انجاز المعلمين اليومي واإلسبوعى والشهري .

0.579

أراعى تناسب ساعات عمل المعلمين مع المهام المطلوب انجازﻫا .

0.782

ألتزم بتوثيق األعمال التي قام المعلمين بانجازﻫا .

0.564

أشجع روح المبادرة واإلبداع عند المعلمين .

0.738
0.806

أتبادل األدوار بين المعلمين تحقيقا لسرعة االنجاز .
أوفــر الب ـرامج التدريبيــة التـي تمكــن المعلمــين مــن اكتســاب مهــا ارت ومعــارف متنوعــة

ومتطورة .

أحرص على ضبط المخالفات أثناء العمل وعدم التهاون في التعامل معها .

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.628

دالة عند 0.01

0.723

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارت لله دال للة عن للد مس للتوى دالل للة ( ،)0.01وتراوح للل مع للامالل االرتب للاا ب للين (،)0.806-0.477
وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

الجدول ()13
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث :التطور المهني مع الدرجة الكلية للمجال
الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

0.660

دالة عند 0.01

فرص الترقي والتقدم في الوظيفة العمومية متوفرة للمعلمين .

0.623

أﻫتم بتنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بطبيعة العمل .

0.582

أشجع على تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم .
أحفز المعلمين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتماشى مع المستجدات التربوية

0.630

أعمل على تطور التعلم المهني الذاتي بمساندة المعلمين .

0.793

أساعد على التحسين التدريجي ألداء المعلمين داخل المدرسة .

0.745

أحفز على التنمية الشاملة وتطور قدرات كل معلم على حده .

0.698

أركز على التطوير االبداعى للمعلمين ليحسنوا من أدائهم .

0.586

أشارك المعلمين في وضع الخطط التطويرية في المدرسة .
أشجع المعلمين على التعليم الذاتي في اكتسابهم للمعارف والمهارات الجديدة .

0.429
0.641

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
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دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارت لله دال للة عن للد مس للتوى دالل للة ( 0.01و  ،)0.05وتراوح للل مع للامالل االرتب للاا ب للين (-0.429
 ،)0.793وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
الجدول ()14
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع :االلتزام مع الدرجة الكلية للمجال

م

الفقرة

.1

أحرص على تعريف كل معلم بمهامه وواجباته وحقوقه.

.3

أعزز االنتماء وااللتزام برسالة المدرسة كمسسسة تربوية .

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

معامل
االرتباط
0.541

أحافظ على كرامة الوظيفة العامة واالمتناع عن استغاللها .

أتجنب الروتين الزائد والبيروقراطية والصرامة في تطبيق القانون.
ألزم المعلمون بمواعيد الحضور واالنصراف من المدرسة .

أتبع أساليب إدارية حديثة لضبط المدرسة .

أطبق سياسة الثواب والعقاب على المعلمين .

أﻫدف من مساءلة المعلمين ضبط عمل المدرسة ولي

التصيد ألخطائهم.

أحفز المعلمين على التحلي بأخالقيات المهنة من خالل مسابقة المعلم
المثالي .

أنمي آليات المساءلة الذكية وأعززﻫا عند المعلمين .

مستو الداللة
دالة عند 0.01

0.752

دالة عند 0.01

0.702

دالة عند 0.01

0.373

دالة عند 0.05

0.699

دالة عند 0.01

0.761

دالة عند 0.01

0.764

دالة عند 0.01

0.774

دالة عند 0.01

0.782

دالة عند 0.01

0.754

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معلامالل االرتبلاا بلين كلل فقلر ملن فقلرال المجلال والدرجلة الكطيلة
لاق ارت لله دال للة عن للد مس للتوى دالل للة ( 0.01و  ،)0.05وتراوح للل مع للامالل االرتب للاا ب للين (-0.373
 ،)0.782وبذلك تعتبر فقرال المجال صادقة لما وضعل لقياسه.
لطتحقق من الصدق البنائي لطمجاالل قام الباحث بحساب معامالل االرتباا بين درجة كلل
مجال من مجاالل االستبانة والمجاالل اهخرى وكذلك كل مجال بالدرجلة الكطيلة لالسلتبانة والجلدول
( )15يوضح ذلك.
الجدول ()15

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخر وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة

الشفافية والثقة
تقييم االنجاز

التطور المهني
االلتزام

تقييم
االنجاز

التطور
المهني

الدرجة الكلية
لالستبانة

الشفافية
والثقة

0.942

1

0.900

0.855

1

0.919

0.788

0.769

1

0.925

0.831

0.709

0.844

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
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االلتزام

1

يتض للح م للن الج للدول الس للابق أن جمي للع المج للاالل تللرتبا يبعض للها ال للبعض وبالدرج للة الكطي للة
لالسللتبانة ارتبااللا ذو داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة ) (0.01وهللذا يؤكللد أن االسللتبانة تتمتللع
بدرجة عالية من الثبال واالتساق الداخطي.
سادساً :ثبات االستبانةReliability :

أجرى الباحث خاوال التأكد من ثبال االستبانة وذلك بعد تابيقها عطى أفراد العينة
االستاالعية باريقتين وهما التجزئة النصاية ومعامل ألاا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient
قام الباحث بقياس معامل الثبال باريقة التجزئة النصاية ،حيث تم تجزئة االستبانة إلى
نصاين(الاقرال ذال اهرقام الاردية ،والاقرال ذال اهرقام الزوجية) ثم تم حساب معامل االرتباا بين
درجال الاقرال الاردية ودرجال الاقرال الزوجية ،وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباا بمعادلة
سبيرمان براون  Spearman-Brown Coefficientوتم الحصول عطى النتائ الموضحة في
الجدول ()16
الجدول () 16
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االستبانة

جودة حياة
العمل

المجال

*9

0.641

0.646

0.527

0.552

0.794

0.818

0.669

0.674

0.603

0.618

0.825

0.904

0.673

0.805

0.607

0.756

0.601

0.751

0.836

0.911

الحوافز والمكافآت

*9

بيئة العمل المادية والتنظيمية

*9

تحقيق الذات

*9

الرضا الوظيفي

العالقات اإلنسانية
الدرجة الكلية

المساءلة
الذكية

عدد
الفقرات

معامل الثبات
قبل التعديل

معامل الثبات
بعد التعديل

*9
*45

الشفافية والثقة

10

التطور المهني

10

الدرجة الكلية

40

10

تقييم االنجاز

10

االلتزام

0.767

0.794

* تم استخدام معامل جتمان هن النصاين ير متساويين.

يتضح من الجدول السابق أن معاملل الثبلال الكطلي السلتبانه جـودة حيـاة العمـل (،)0.618
والسللتبانه المســاءلة الذكيــة ) )0.911وهللذا يللدل عطللى أن االسللتبانة تتمتللع بدرجللة عاليللة مللن الثبللال
تامئن الباحث إلى تابيقها عطى عينة الدراسة.
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 -2طريقة ألفا كرونباخCronbach's alpha :

استخدم الباحث اريقة أخرى من ارق حساب الثبال وهي اريقة ألاا كرونباخ ،وذلك ليجاد معامل
ثبال االستبانة ،حيث حصل عطى قيمة معامل ألاا لكل مجال من مجاالل االستبانة وكذلك
يوضح ذلك (17):لالستبانة ككل والجدول
الجدول ()17
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
االستبانة

المجال

عدد
الفقرات

الحوافز والمكافآت

9

معامل ألفا
كرونباخ

بيئة العمل المادية والتنظيمية

9
9

0.564

تحقيق الذات

9

الرضا الوظيفي

جودة حياة العمل

العالقات اإلنسانية
الدرجة الكلية

المساءلة الذكية

9
45

الشفافية والثقة

10

التطور المهني

10

الدرجة الكلية

40

تقييم االنجاز
االلتزام

10
10

0.809
0.721
0.841
0.792
0.894
0.891
0.864
0.829
0.876
0.959

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبال الكطي الستبانه جودة حياة العمل (، )0.894
والستبانه المساءلة الذكية ( )0.959وهذا يدل عطى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبال
تامئن الباحث إلى تابيقها عطى عينة الدراسة.
سابعاً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
 -1إعداد اهدا بصورتها النهائية.
 -2حصل الباحث عطى كتاب موجه من جامعة اهزهر؛ لتسهيل مهمة الباحث في توزيع
االستبانال عطى مديري المدارس الثانوية في محافظال ز ومطحق رقم ( )3يوضح ذلك.
 -3بعد حصول الباحث عطى التوجيهال والتسهيالل ،قام بتوزيع ( )30استبانة أولية؛ لطتأكد من
صدق االستبانة وثباتها.
 -4بعد إجراء الصدق والثبال قام الباحث بتوزيع ( )141استبانة واستردهم جميعا.
 -5تم ترقيم وترميز أدا الدراسة ،كما تم توزيع البيانال حسب اهصول ومعالجتها إحصائيا ،من
خالل جهاز الحاسوب لطحصول عطى نتائ الدراسة.

99

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقللد قللام الباحللث باسللتخدام برنللام الحللزم الحصللائية ( )SPSSلتاسللير نتللائ االسللتبيان مللن

خالل اهساليب الحصائية التالية :

 -1التك اررال والمتوساال الحسابية والنسب المئويةPercentages & Frequencies .

 -2ليجاد صدق االتساق الداخطي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباا بيرسون " Pearson
."Correlation

 -3ليجاد معامل ثبال االستبانة تم استخدام معامل ارتباا سبيرمان بروان لطتجزئة
النصايةHalf

Split

المتساوية،

ومعادلة

جوتمان

لطتجزئة

النصاية

ير

المتساوية) ،(Guttman Testومعامل ارتباا ألاا كرونباخ.

 -4اختبار  T.Testلطاروق بين متوساال عينتين مستقطتين.

 -5تحطيل التباين اهحادي لطاروق بين متوساال ثالث عينال فأكثرOne Way ANOVA.
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الفصل اخلامس
نتــــائج الدراســـــة

 المحك المعتمد في الدراسة
 اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
 اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة
 النتائج
 التوصيات
 المقترحات

الفصل الخام
نتائج الدراسة

قا م الباحث بعرض نتائ الدراسة ،وذلك من خالل الجابة عن أسئطة الدراسة واستعراض

أبرز نتائ االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحطيل فقراتها ،بهدف التعرف عطى درجة
جودة حياة العمل لد

مديري المدار

الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية ،وقد

تم إجراء المعالجال الحصائية لطبيانال المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنام

الحصائية لطدراسال االجتماعية ( ،)SPSSلطحصول عطى نتائ
وتحطيطها في هذا الاصل .

الرزم

الدراسة التي سيتم عرضها

المحك المعتمد في الدراسة:
لقد تم تحديد المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحديد اول الخاليا في مقياس ليكرل

الخماسي ،من خالل حساب المدى بين الدرجال( ،)4=1-5ومن ثم تقسيمه عطى أكبر قيمة في
المقياس لطحصول عطى اول الخطية أي( ،)0.8=4 5وبعد ذلك إضافة هذ القيمة إلى أقل قيمة في
المقياس(بداية المقياس) ،وهي الواحد صحيح ( ،)1وذلك لتحديد الحد اهعطى لهذ الخطية ،وهكذا

أصبح اول الخاليا كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول ()18

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة التوافر

من 1.80 – 1.00

من  %36فأقل

قطيطة جدا

من 2.60 – 1.81

أكثر من %52- %36

قطيطة

من 3.40 – 2.61

أكثر من %68- %52

متوساة

من 4.20 – 3.41

أكثر من %84- %68

كبير

من 5.00 – 4.21

أكثر من %100- %84

كبير جدا

ولتاسل للير نتل للائ الد ارسل للة والحكل للم عطل للى مسل للتوى االسل للتجابة ،اعتمل للد الباحل للث عطل للى ترتيل للب

المتوساال الحسابية عطى مستوى المحاور لألدا ومستوى الاقرال في كل مجلال ،وقلد حلدد الباحلث
درجة الموافقة حسب المحك المعتمد لطدراسة

اإلجابة عن السسال األول من أسئلة الدراسة

ينص السؤال اهول من أسئطة الدراسة عطى :ما درجة تقدير أفراد عينـة الدراسـة لجـودة حيـاة
العمل لد مديري المدار

الثانوية بمحافظات ززة؟

ولإلجابللة عللن هللذا التسللاؤل قللام الباحللث باسللتخدام التك ل اررال والمتوسللاال والنسللب المئويللة،

لكل مجاالل استبانة جود حيا العمل والجداول التالية توضح ذلك:
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الجدول ()19

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة
م

المجال

االستجابات

مجموع

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

1

الحوافز والمكافآت

3726

0.182 -1.342 58.72 5.083 26.426

5

2

الرضا الوظيفي

4422

0.000 11.191 69.69 4.628 31.362

4

3

بيئة العمل المادية والتنظيمية

4957

0.000 25.207 78.12 3.842 35.156

3

4

العالقات اإلنسانية

5434

0.000 36.498 85.64 3.754 38.539

1

5

تحقيق الذات

5305

0.000 36.537 83.61 3.453 37.624

2

الدرجة الكلية

0.000 27.506 75.16 14.724 169.106 23844

يتض ل ل للح م ل ل للن الج ل ل للدول ( )19أن الدرج ل ل للة الكطي ل ل للة لالس ل ل للتبانة حص ل ل للطل عط ل ل للى وزن نس ل ل للبى

( ،)%75.16وهى بدرجة كبير ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 .1أن الظروف التي يعيشلها المجتملع الاطسلايني ملن حصلار ،وحاللة االنقسلام السياسلي ،وعلدم
انتظام الرواتب ساهمل في تدنى جود حيا العمل لطمعطمين.

 .2المكانيال المادية التي تمتطكهلا وزار التربيلة والتعطليم لتلوفير حيلا عملل مناسلبة لطمعطملين ال
ترتقي إلى المستوى الماطوب.

وتتاق هلذ الد ارسلة ملع د ارسلة ماضلي ( )2014ود ارسلة أبلو شلقاة ( )2014ود ارسلة علوض

( )2012حيث كانل بدرجة كبير .

واختطاللل هللذ النتيجللة مللع نتيجللة د ارسللة الدحللدوح ( )2015ود ارسللة نصللار ( )2013ود ارسللة

صالح ( )2013ود ارسلة البطبيسلي ( ،)2012حيلث أشلارل جميعهلا إللى أن جلود حيلا العملل كانلل
بدرجة متوساة ودراسة دسوقي ( )2015وكانل بدرجة متدنية.

كما يتضح من الجدول ( )19أن العالقات اإلنسانية حصطل عطى المرتبة اهوللى بلوزن نسلبي

( ،)%85.64ويعزو الباحث ذلك إلى:
-

-

حرص مدراء المدارس الثانوية عطى العالقال النسانية اوادراكهم ههميتها في تسيير أمور العمل .

ابيعة المجتمع الاطسايني وظروفه والتي تارض عطى أفراد عامة والمعطمين خاصلة أن يكونلوا
متراباين ومتعاونين امتثاال لقوله (صطى اهلل عطيه وسلطم)" :مثلل الملؤمنين فلي تلوادهم وتلراحمهم
وتعاااهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

(البخاري ،1987 ،رقم الحديث)5552:
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-

العالقال االجتماعية الحسنة التي يتميز بها المدرسين بالمدارس الحكومية وانعكاسله عطلى بيئلة

المدرسة لداخطية .

تطي ذلك تحقيق الذات حصطل عطى المرتبة الثانية بوزن نسلبي ( ،)%83.61ويعلزو الباحلث

ذلك إلى:
-

اهتمللام الللوزار بوضللع الخاللا الالزمللة لتاللوير أداء المللد ارء ،إضللافة إلللى ابيعللة العمللل التربللوي

الللذي يتلليح الارصللة الكتسللاب الخب لرال بشللكل مسللتمر مللن خللالل التللدريب المسللتمر وخيللر دليللل
عطللى ذلللك المعهللد الللواني لطتللدريب التللابع لللوزار التربيللة والتعطلليم بغللز  ،حيللث التللدريب المشللترك

-

ويسعى كل فرد أن يحقق ذاته من خالل التميز وان كان ذلك من خالل العمل الجماعي .

جميع المديرين هم من حمطة الشهادال الجامعية ،ويعمطون في مؤسسال تربوية تعطيميلة ،فلإنهم
يمتطكون وعى كبير بأهمية تحقيق ذاتهم وأهدافهم الشخصية وأهداف مؤسساتهم .

تطي ذلك بيئـة العمـل الماديـة والتنظيميـة حصلل عطلى المرتبلة الثالثلة بلوزن نسلبي (،)%78.12

ويعزو الباحث ذلك إلى إن:
-

بعللض المللدارس يللتم إنشللاؤها فللي أمللاكن مزدحمللة أو يللر مالئمللة لتطبيللة االحتياجللال التعطيميللة

-

محدوديللة الم لوارد الماليللة واسللتغاللها فللي تاللوير الجوانللب التعطيميللة اهخللرى كللون أن التمويللل

-

االنقسللام السياسللي وتللأثير عطللى المؤسسللة التعطيميللة وبيئللة العمللل الماديللة والتنظيميللة ،وتضللارب

لطسكان ،مما يؤثر سطبا عطى بيئة العمل.

المخصص لبناء المدارس والبرام التاويرية هي من مصادر تمويل خارجية.
الرؤى في بعض اهحيان.

تطللي ذلللك الرضــا الــوظيفي حيللث حصللل عطللى المرتبللة الرابعللة بللوزن نسللبي وقللدر (،)%69.69

ويعزو الباحث ذلك إلى:
-

الظروف المعيشية المتواضعة التي يعيشلها ملديرو الملدارس فلي لز مملا انعكلس عطلى رضلاهم

-

أن مللدير المدرسللة عطللى عطللم باهعبللاء الكبيللر المطقللا عطللى عللاتق المعطمللين فللال يكطاهللم إال بمللا

عن العمل في ظل االنقسام السياسي السائد والحصار.
تسمح به قدراتهم وأوقاتهم .

تطي ذللك الحوافز والمكافـآت حصلطل عطلى المرتبلة الخامسلة بلوزن نسلبي ( ،)%58.72ويعلزو

الباحللث ذلللك إلللى :ضللعف الموازنللال المخصصللة لقاللاة التعطلليم ،وعللدم ال لربا بللين المكافللآل وأداء
المعطمللين ،وعللدم وجللود نظللام مكافللآل فعللال مبنللي عطللى أسللس متكافئللة وملوازن لطعللامطين فللي الللو ازرال

اهخرى  ،لذا فإن عدم كااية الرواتب الممنوحة لهم أثرل عطى مستويال اهداء لدى مديري الملدارس

مقارنة بنظرائهم في بعض البطدان العربية.
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 وتتاللق نتللائ محللور جللود حيللا العمللل م للع كللال مللن د ارس لة دسللوقي ( ،)2015ود ارسللة نص للار
( ،)2013د ارسلة أبلو شلقاة ( ،)2014ود ارسلة الز بلي ( ،)2009ود ارسلة & Kamalraj.S.

 )2012( Inducathy.Rفيما يتعطق بالرضلا اللوظياي والمكافلآل والحلوافز باعتبارهلا ضلرورية

لزي للاد دافعي للة الم للوظاين (المعطم للين) عط للى إنج للاز أعم للالهم وتحس للين مس للتوى الخدم للة التعطيمي للة
وتبريرال الباحث وارد أسال جدول (.)19

 في حين اختطال نتائ جود حيا العمل مع دراسال :ودراسة صالح ( ،)2013ودراسة عوض
( ،)2013ود ارسللة  ،)2008( Saad et. Alود ارسللة الزامطللى وعبللاس ( )2007فيمللا يتعطللق
بجود حيا العمل في كال من بيئة العمل المادية وتحقيق اللذال ،ويبلرر الباحلث ذللك حسلب ملا
ورد في التعقيب عطى جدول (.)19

ولتاسير النتائ المتعطقلة بدرجة تقدير أفراد عينـة الدراسـة لجـودة حيـاة العمـل لـد

الثانويـــة بمحافظـــات زـــزة ق للام الباح للث بإع للداد الج للداول اآلتي للة الموض للحة

مـــديري المـــدار

لمجاالل االستبانة بالشكل التالي:
المجال األول :الحوافز والمكافآت

جدول ()20
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال األول :الحوافز والمكافآت وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة

مجموع

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

المعنوية

1

يتناسب راتبي مع مستو

معيشتي .

355

2.518

0.891

50.35

0.000

5

2

يرتبط راتبي بمستو زالء المعيشة .

290

2.057

0.860

0.000 -13.024 41.13

9

320

2.270

1.146

45.39

0.000

7

309

2.191

0.956

0.000 -10.047 43.83

8

492

3.489

0.997

69.79

5.827

0.000

4

494

3.504

1.019

70.07

5.870

0.000

3

527

3.738

0.808

74.75

10.846

0.000

2

354

2.511

1.011

50.21

-5.745

0.000

6

585

4.149

0.925

82.98

14.744

0.000

1

3726

26.426

5.083

58.72

-1.342

0.182

3
4
5
6
7
8
9

تقــدي ارً لجهــودي حصــلت علــى حـوافز ماديــة

ومعنوية في العمل .

يتناسب راتبي مـع حجـم جهـدي المبـذول فـي

العمل .

يعززني مـدير التعلـيم معنويـا مـن حـين ألخـر

.

تقــدم اإلدارة الشــكر لــي فــي المناســبات (يــوم
المعلم – نهاية الخدمة) .
يسمح لي بتطوير ذاتي مهنيا .
أشعر بالرضا اتجاه مكافأة نهاية الخدمة .
ترقيتـــي لمـــدير تـــتم بنـــاء علـــى تفـــوقي فـــي

العمل

الدرجة الكلية للمجال
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-6.425

قيمة

الترتيب

-7.571

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكطية لطمجال حصل عطى وزن نسبي ()%58.72

وهى بدرجة متوساة ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الاقر ( )9والتي نصل عطى"ترقيتي لمدير تتم بناء على تفوقي في العمل " احتطل المرتبة اهولى بوزننسبي قدر ( .)%82.98ويعزو الباحث ذلك إلى التسطسل الداري التي تتبعه وزار التربية والتعطيم

في إتاحة فرص الترقي لطعامطين كال حسب خبرته وتاوير ذواتهم مهنيا ،والشاافية والمصداقية التي
تحرص عطيها وزار التربية والتعطيم في عمطها.

-الاقر ( )7والتي نصل عطى"يسمح لي بتطوير ذاتي مهنياً " احتطل المرتبة الثانية بوزن نسبي قدر

( .)%74.75ويعزو الباحث ذلك إلى تشجيع وزار التربية والتعطيم لطعامطين لديها معطمين ومدراء
عطى تاوير ذواتهم مهنيا من خالل االلتحاق ببرام الدراسال العطيا والدورال التدريبية التي تعقدها
لهم باستمرار والعالوال المالية التي تمنحها لهم عند حصولهم عطى مؤهل عالي مما يحازهم عطى

تاوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وكاايتهم.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

 الاقر ( )4والتي نصل عطى"يتناسب راتبي مع حجم جهدي المبذول في العمل " احتطل المرتبة الثامنةبوزن نسبي قدر ( .)%43.83ويعزو الباحث ذلك إلى أن مدير المدرسة يكطف بأعباء إدارية تاوق

حجم جهد المبذول في العمل ،وقد يعزى إلى أن جزء كبير من مدراء المدارس ممن عينتهم وزار

التربية والتعطيم في ز ال يتقاضون عالو إدارية فجزء منهم ما يزال مسما معطم ويتقاضى راتب

عطى كادر وزار التربية والتعطيم في رام اهلل والبعض تم تعيينه من قبل وزار التربية والتعطيم في ز

وهو ال يتقاضى سوى  %45من راتبه ويقع عطيه الكثير من الخصومال ولذا فإن أفراد عينة الدراسة

يشعرون بأن الراتب ال يتناسب مع الجهد المبذول في العمل.

 -الاقر ( )2والتي نصل عطى"يرتبط راتبي بمستو زالء المعيشة " احتطل المرتبة اهخير بوزن نسبي

قدر ( .)%41.13ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود سطاة قادر عطى تحمل المسؤولية المالية
لطموظاين مما أدى ذلك إلى تدنى الرواتب وعدم انتظامها وعدم مالءمتها الرتااة أسعار السطع
والخدمال ،وارتااة مستوى المعيشة في قااة ز ،بالضافة إلى ثقل اهعباء المالية المطقا عطى
عاتق أفراد العينة لعالة أسرهم .
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المجال الثاني الرضا الوظيفي
جدول ()21

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الثاني الرضا الوظيفي وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة
1

الفقرة

االستجابات

المعياري

النسبي

المعنوية

420

2.979

1.072

59.57

-0.236

0.814

8

432

3.064

0.943

61.28

0.804

0.423

7

511

3.624

1.118

72.48

6.627

0.000

3

482

3.418

1.043

68.37

4.764

0.000

6

593

4.206

0.649

84.11

22.047

0.000

1

6

مديرية التربية والتعليم لن تستغني عنى .

497

3.525

1.018

70.50

6.120

0.000

5

7

أشعر بالتقدير كوني أعمل مدي ار لمدرسة .

582

4.128

0.844

82.55

15.867

0.000

2

400

2.837

1.033

56.74

-1.876

0.063

9

505

3.582

0.957

71.63

7.213

0.000

4

4422

31.362

4.628

69.69

11.191

0.000

2
3
4
5

8
9

أشعر باألمان اتجاه مستقبلي الوظيفي .

مجموع

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة T

قيمة

الترتيب

نظــام العقوبــات يتناســب مــع حجــم المخالفــات
في العمل.
أشــعر بــأني آمــن فــي وظيفتــي مــا دمــت أقــوم
بعملي دون تقصير.
أشكو من ضغوط العمل .

أسند المهام على المعلمين ٍ
كل حسـب قدرتـه
وميوله .

تـــــسثر ضـــــغوط العمـــــل ســـــلبا علـــــى حيـــــاتي
االجتماعية.

أشــعر بجــو مــن األم إن النفســي خـ ٍ
ـال مــن أي

شعور بالتهديد والحاق العقوبات بى .
الدرجة الكلية للمجال

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكطية لطمجال حصل عطى وزن نسبي ( )%69.69وهى

بدرجة كبير  ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

 الاقر ( )5والتي نصل عطى"أسند المهام على المعلمين ٍكل حسب قدرته وميوله " احتطل المرتبة

اهولى بوزن نسبي قدر ( .)%84.11ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك مدراء المدارس لمكانيال
وقدرال معطميهم وذلك من خالل التعامالل اليومية معهم والتقارير التي يكتبونها عن أدائهم،

وااالعهم عطى تقارير المشرفين التربويين ،والجهد الذي يبذله كل معطم في اهنشاة المدرسية مما
يجعطهم عطى دراية بالمهام التي يمكن إسنادها لهم .وقد يعزى إلى إيمان الدار المدرسية بمبدأ

المشاركة في اتخاذ القرار لذا فهم يحرصون عطى إسناد بعض المهام لطمعطمين تخاياا لألعباء الكبير

المطقا عطى عاتق مدير المدرسة.

 الاقر ( )7والتي نصل عطى" أشعر بالتقدير كوني أعمل مدي ارً لمدرسة" احتطل المرتبة الثانية بوزننسبي قدر ( .)%82.55ويعزو الباحث ذلك إلى استعظام المديرين لطمكانة والدور الذي يقومون به

في العمل في مؤسسة تقدم الخدمة التي تعد عصب الدولة إال وهو التعطيم ودور في تقدم الدولة
وازدهارها .وقد يعزى إلى أن منصب مدير المدرسة له مكانة اجتماعية في محا أنظار الاطبة
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والمعطمين والمجتمع المحطى ويسعون إلى اطب المشور والنصح في اهمور التربوية والحياتية مما

يجعطه يشعر بأنه يقدم خدمة لطجمهور ينال عطيها المدح والثناء مما يزيد من تقدير لذاته ولطعمل
الذي يؤديه.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

 الاقر ( )1والتي نصل عطى"أشعر باألمان اتجاه مستقبلي الوظيفي " احتطل المرتبة الثامنة بوزننسبي قدر ( .)%59.57ويعزو الباحث ذلك إلى الظروف المحياة من حصار وانقسام وعدم

استقرار الوضع المالي لطسطاة الوانية الاطساينية وعدم انتظام الرواتب في موعدها و ير ذلك مطمة

بالمدير ،كل ذلك ولد شعو ار بعدم الامأنينة لدى مديري المدارس الثانوية لذا حصطل هذ الاقر عطى
مرتبة متدنية ،ولكن بالر م من ذلك حبه لعمطه يدفعه لطقيام بواجبه دون تقصير.

 -الاقر ( )8والتي نصل عطى" تسثر ضغوط العمل سلباً على حياتي االجتماعية" احتطل المرتبة اهخير

بوزن نسبي قدر ( .)%56.74ويعزو الباحث ذلك إلى عدم توفير فترال راحة أو قطة االهتمام
خبرل ومؤهالل أفراد العينة ،وقد تعزى إلى
بالرفاهية االجتماعية في المدرسة ،إضافة إلى تقارب ا

اهعباء الدارية وتأخر مدير المدرسة حتى بعد الدوام المدرسي ،وعمطه خالل العاالل حيث ياطب
منه الدوام في العاطة الصياية ،والعداد لطعام القادم وتوزيع الجداول...الخ.
المجال الثالث بيئة العمل المادية والتنظيمية
جدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الثالث بيئة العمل المادية والتنظيمية وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة

مجموع

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

1

تتوفر لي كل التقنيات الالزمة إل نجاز العمل.

490

3.475

0.850

69.50

6.638

0.000

9

2

يسمح لي بتطوير أساليب التعليم داخل المدرسة

537

3.809

0.736

13.045 76.17

0.000

7

599

4.248

0.645

22.966 84.96

0.000

1

551

3.908

0.878

12.284 78.16

0.000

4

549

3.894

0.694

15.293 77.87

0.000

5

535

3.794

0.660

14.285 75.89

0.000

8

540

3.830

0.686

14.360 76.60

0.000

6

576

4.085

0.627

20.561 81.70

0.000

3

580

4.113

0.633

20.871 82.27

0.000

2

3
4
5
6
7
8
9

يـــــوزع العـــــبء التدريســـــي علـــــى المعلمـــــين بنزاﻫـــــة
وموضوعية.

يتوفر بالمدرسة أثاث مناسب .
تتسم القوانين على المعلمين بالمرونة .
ﻫنــــاك عالقــــة ايجابيــــة متبادلــــة بــــين المدرســــة
ومسسسات المجتمع المدني .
أولـــي اﻫتمامـــاً كبيـــ ارً بمجلـــ

أوليـــاء األمـــور وأخـــذ

بمقترحاتهم

أطبــق خطــة ط ـوارئ عنــد وقــوع أحــداث ومســتجدات
فجائية .

تتخذ الق اررات بجو تشاركي في إدارة المدرسة
الدرجة الكلية للمجال

4957
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0.000 25.207 78.12 3.842 35.156

يتضللح مللن الجللدول السللابق أن الدرجللة الكطيللة لطمجللال حصللل عطللى وزن نسللبي ()%78.12
وهى بدرجة كبير  ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الاقلر ( )3والتللي نصللل عطلى" يـ َّ
وزع العــبء التدريســي علــى المعلمــين بنزاﻫــة وموضــوعية" احتطللل
المرتبة اهولى بوزن نسبي قدر ( .)%84.96ويعزي الباحث ذلك أن:
 مللدير المدرسللة يعللرف إمكانيللال وقللدرال كللل معطللم وقللد جللاءل هللذ النتيجللة متوافقللة مللع محللورالرضا الوظياي حيث يسند مدير المدرسة المهام لكل معطم حسب قدراته اوامكانياته.
 توزيللع العللبء بن ازهللة وموضللوعية يحقللق االسللتقرار داخللل المؤسسللة التربويللة ويشللعر المعطمللينبالعدالة وينزة العداو والبغضاء التي قد تنت عن محابا معطم عطى آخر ،والتركيز عطى أهميلة
التعاون مع المعطمين واالهتمام بتنميتهم مهنيا بكل الوسائل المتاحة.
 وضوح التعطيمال الدارية الصادر عن وزار التربية والتعطيم والتلي تحلدد نصلاب المعطلم فلي كللمرحطة دراسية مما يجعل من الصعب عطى مدير المدرسة التالعب ومحابا معطم عطى آخر.
الاقللر ( )9والتللي نصللل عطللى "تتخــذ الق ـ اررات بجــو تشــاركي فــي إدارة المدرســة" احتطللل المرتبللة
الثانية بوزن نسبي قدر ( .)%82.27ويعزو الباحث ذلك إلى أن:
 إيمللان مللدراء المللدارس الثانويللة بمبللدأ الشللورى فللي اتخللاذ الق لرار وتمللتعهم بللالقيم السللالمية امتثللاالَاْالْ ذ َذم َْوََ ذذوناْ رم ذذََِِّْذز ذ ذَذقا َ
َ
َ
ذلن جاْ
ذلَ
ذلَِْلذجََ ذ ر
لقول لله تع للالىَ " :والَّذذن َا ج
ْوَلَذ ر
ْوَ َّ ذ َ
َّ َ ج ر ر ج َ َ ج َ ر ج َ
ْاَ ذذَُ َالِرَاْل ذ َذوَِ َق جا َ

ن"( .الشورى:آية )38
ذرجَ َف رقَ َْ

 أن المش للاركة ف للي اتخ للاذ القل لرار تظه للر الحقيق للة ،وتحق للق العدال للة ،وتق للدم لطم للدير الللرأي والنص لليحة،وتضمن تعاون وموافقة كل المعطمين بحسن تنايذ اهعمال.
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
الاقر ( )6والتي نصل عطى"ﻫناك عالقة إيجابية متبادلة بين المدرسة ومسسسات المجتمـع المـدني
" احتطل المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدر ( .)%75.89ويعزو الباحث ذلك إلي:
 ع للدم اهتم للام أ ط للب م للديري الم للدارس الثانوي للة ببن للاء العالق للال االجتماعي للة م للع المجتم للع المحط لليالمحيا لطمدرسة.
 ضعف المكانيال المادية لمنظمال المجتمع الملدني خاصلة بعلد أحلداث يونيلو ( )2007وتوقلفالدعم لكثير من تطك المؤسسال.
 تغير البيئة االجتماعية في المجتمع الاطسايني نظ ار هسباب الحصار وما تشهد ز من انقسامسياسي ألقى بظالله عطى كل مجريال الحيا العامة .
الاقر ( )1والتي نصل عطلى" تتوفر لي كل التقنيات الالزمة إلنجاز العمل " احتطلل المرتبلة اهخيلر بلوزن
نسبي قدر ( .)%69.50ويعزو الباحث ذلك إلى:
 الظروف المالية إلى تعانى منها وزار التربية والتعطيم في ظل استمرار الحصار واعتمادها عطىتبرعال الاالب المدرسية في تغاية ناقال الوزار التشغيطية .

109

-

عللدم االهتمللام بالعمطيللة التعطيميللة فللي قاللاة للز عطللى الوجلله الماطللوب منهللا مللن قبللل صللناة
القل لرار ،ومل لواكبتهم لحال للة التق للدم والتغي للر التكنول للوجي الحادث للة ف للي الع للالم عط للى ص للعيد العمطي للة
التعطيمية وتوظيف كافة المكانيال لطوقوف عطى منااق الضعف في مخرجال العمطية التربوية

المجال الرابع العالقات اإلنسانية

جدول ()23

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الرابع العالقات اإلنسانية وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6

الفقرة
تسود العالقات اإلنسانية أجواء المدرسة .
أراعـــــي األوضـــــاع االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة

للمعلمين في المدرسة .

أعمل على إحداث توازن بين الحياة الوظيفيـة
والحياة األسرية للمعلمين.
أشــــارك المعلمــــين فــــي بــــرامج الترفيــــه خــــارج
المدرسة
أشـــعر بالســـعادة لوجـــودي مـــع المعلمـــين فـــي
المدرسة.

أتعامــل بالمرونــة الكافيــة مــع المعلمــين أثنــاء

العمل

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

623

4.418

0.599

88.37

28.096

0.000

2

608

4.312

0.575

86.24

27.101

0.000

5

564

4.000

0.586

80.00

20.279

0.000

9

574

4.071

0.799

81.42

15.923

0.000

8

607

4.305

0.573

86.10

27.066

0.000

6

610

4.326

0.567

86.52

27.779

0.000

4

أفصـــل بــــين العالقــــات الشخصـــية مــــن جهــــة
7

وااللت ـزام الــوظيفي للمعلمــين مــن جهــة أخــر

8

تربطني عالقة وثيقة بكثير من المعلمين .

619

4.390

0.570

87.80

28.939

0.000

3

فيما يتعلق بعمل المدرسة .

9

لــدي القــدرة علــى التفاعــل واالتصــال والتواصــل

مع كافة المعلمين .

الدرجة الكلية للمجال

605

4.291

0.592

85.82

25.887

0.000

7

624

4.426

0.600

88.51

28.193

0.000

1

5434

38.539

3.754

36.498 85.64

0.000

يتضللح مللن الجللدول السللابق أن الدرجللة الكطيللة لطمجللال حصللل عطللى وزن نسللبي ()%85.64
وهى بدرجة كبير جدا ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الاقر ( )9والتي نصل عطلى"لدي القدرة على التفاعـل واالتصـال والتواصـل مـع كافـة المعلمـين " احتطلل
المرتبة اهولى بوزن نسبي قدر ( .)%88.51ويعزو الباحث ذلك إلى:
 العالقللال االجتماعيللة الحسللنة التللي يتحطللى بهللا أف لراد العينللة مللع المعطمللين بسللبب ال لوازة الللدينيالسالمي.
 امتالك المديرين مهار االتصال والتواصل مع المعطمين لحصولهم عطلى دورال تدريبيلة فلي هلذاالمجال ،بالضافة إلى استخدامهم إلى وسائل االتصاالل الحديثة مثل الهاتف المحمول والبريد
اللكتروني .
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الاقللر ( )1والتللي نصللل عطللى" تســود العالقــات اإلنســانية أج ـواء المدرســة" احتطللل المرتبللة الثانيللة بللوزن
نسبي قدر ( .)%88.37ويعزو الباحث ذلك إلى:
 حرص المديرين عطى توثيق العالقال فيما بينهم وبين المعطمين وذلك لنجاح العمطية التعطيمية ،س لواء مللن خللالل الزيللارال التبادليللة التللي تللتم بللين مللديري المللدارس أو مللن خللالل االجتماعللال
الدورية التي تعقدها مديريال التربية والتعطيم في المحافظال .
 العالق للال النس للانية الجي للد ب للين المعطم للين ت للوفر بيئ للة مناس للبة م للن االحت للرام والتق للدير لبعض للهمالللبعض؛ امتثللاال لقللول الرسللول-صللطى اهلل عطيلله وسللطم -ال يللؤمن أحللدكم حتللى يحللب هخيلله مللا
يحب لناسه(-مسطم،1992،رقم الحديث.)45:
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
 الاقر ( )4والتي نصل عطى" أشارك المعلمين في برامج الترفيه خارج المدرسـة" احتطلل المرتبلة الثامنلةبوزن نسبي قدر (.)%81.42ويعزو الباحث ذلك إلى نقلص الملوارد الماليلة فلي المؤسسلة التعطيميلة،
ويعزى ذلك إلى اهعباء الدارية وقطة وقل الاراغ المتوفر لدى أفراد عينة الدراسة.
 الاقر ( )3والتي نصل عطلى" أعمل على إحداث تـوازن بـين الحيـاة الوظيفيـة والحيـاة األسـرية للمعلمـين"احتطللل المرتبللة اهخيللر بللوزن نسللبي قللدر ( .)%80.00ويعللزو الباحللث ذلللك إلللى ثقللل أعبللاء العمللل
المطقللا عطللى عللاتق أف لراد العينللة مللع ضلليق وقللل الللدوام مقارنللة بهللذ اهعبللاء ممللا يللدفع أف لراد العينللة
لنجاز بعض المهام في المنزل لتطبية متاطبال العمل .

المجال الخام

تحقيق الذات

جدول ()24

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الخام

تحقيق الذات وكذلك ترتيبها

مجموع
االستجابات

رقم الفقرة

الفقرة

1

أتعامل مع مشكالت الطالب بفعالية وأتغلب عليها

616

3

أتقبل االنتقاد من زمالئي بالعمل بصدر رحب

604

2
4
5
6
7
8
9

أعبر عن رأيي أمام المعلمين بحرية .

طبيعــة األنشــطة والفعاليــات التــي تقــدمها المدرســة
مناسبة .
أشــجع المعلمــين علــى المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ

الق اررات .

لــدي القــدرة علــى االبتكــار وتطــوير أســاليب العمــل
بالمدرسة.

أعتمد على نفسي في تحمل مسئوليات العمل.

أرفض مساواة نفسي بزمالئي اآلخـرين مـن مـديري

المدار

.

أتقبل زمالئي بالعمل وأحترم شخصياتهم .

الدرجة الكلية للمجال
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المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

4.447

0.553

88.94

4.369

0.540

4.284

0.565

قيمة T

قيمة
المعنوية

87.38

30.100

0.000

85.67

26.990

0.000

31.053

0.000

الترتيب
3
2
4

575

4.078

0.549

81.56

23.331

0.000

8

590

4.184

0.568

83.69

24.750

0.000

6

591

4.191

0.506

83.83

27.967

0.000

5

586

4.156

0.679

83.12

20.213

0.000

7

483

3.426

1.197

68.51

4.223

0.000

9

633

4.489

0.516

89.79

34.293

0.000

1

5305

37.624
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3.453

0.000 36.537 83.61

يتضللح مللن الجللدول السللابق أن الدرجللة الكطيللة لطمجللال حصللل عطللى وزن نسللبي ()%83.61

وهى بدرجة كبير  ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الاقر ( )9والتي نصل عطى"أتقبل زمالئي بالعمل وأحترم شخصياتهم " احتطل المرتبة اهولى بلوزن نسلبي
قدر ( .)%89.79ويعزو الباحث ذلك إلى:
-

تحطللى الم للديرين بكاريزمي لة خاص للة حسللب ابيع للة العم للل تتاطللب م للن المللديرين تقب للل المعطم للين
واحترامهم ليجاد الدافعية لديهم لتحسين اهداء وانجاز العمل الماطوب دون عوائق .

الخبر الكافية التي يتمتع بها أ طب مديري المدارس جعطل منهم يتقبطون ويتعامطون ملع الجميلع
بالضافة إلى متانة العالقال االجتماعية.

الاقر ( )2والتي نصل عطلى"أعبـر عـن رأيـي أمـام المعلمـين بحريـة " احتطلل المرتبلة الثانيلة بلوزن نسلبي

قدر ( .)%88.94يعزو الباحث ذلك إلى:
-

قو الشخصية لدى مديري المدارس أمام المعطمين كوسيطة لنجاح سير العمطية التعطيمية .

قو االحترام المتبادل بين كال الارفين المدير والمعطم وعمق العالقال االجتماعية بينهم .

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

الاقللر ( )4والتللي نصللل عطللى"طبيعـــة األنشـــطة والفعاليـــات التـــي تقـــدمها المدرســـة مناســـبة " احتطللل
المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدر ( .)%81.56يعزو الباحث ذلك إلى:

-

قطللة االهتمللام مللن وزار التربيللة والتعطلليم بالحللث عطللى تنايللذ اهنشللاة والاعاليللال داخللل المدرسللة

وعدم اهتمامها بذلك .

الكطاللة الماليللة التللي تتاطبهللا تطللك اهنشللاة والاعاليللال وهللو مللا يتعللارض مللع قطللة الم لوارد الماليللة

التي تعانى منها المؤسسة التعطيمية الاطساينية بشكل عام .

الاقر ( )8والتي نصل عطلى"أرفض مساواة نفسي بزمالئـي اآلخـرين مـن مـديري المـدار " احتطلل المرتبلة

اهخير بوزن نسبي قدر ( .)%68.51ويعزو الباحلث ذللك إللى القليم الدينيلة التلي يتحطلى بهلا ملديرو

المدارس الثانوية كالتواضع والتسامح والمحبة ،كما قد يعزى إلى اعتداد أفراد عينة الدراسة بأناسهم.
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اإلجابة عن السسال الثاني من أسئلة الدراسة
الثانوية

ينص السؤال الثاني من أسئطة الدراسة عطى :ما درجة ممارسة مديري المدار

للمساءلة الذكية بمحافظات ززة ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخدام التك اررال والمتوساال والنسب المئوية،
والجداول التالية توضح ذلك:

الجدول ( )25

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت
االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة

م

المجال

االستجابات

مجموع

االنحراف

المتوسط

المعياري

الوزن

النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

1

الشفافية والثقة

6123

43.426

0.000 43.545 86.85 3.661

1

2

تقييم االنجاز

6028

42.752

0.000 40.757 85.50 3.715

3

3

التطور المهني

5761

40.858

0.000 32.892 81.72 3.920

4

4

االلتزام

6056

42.950

0.000 36.371 85.90 4.228

2

الدرجة الكلية

0.000 42.398 84.99 13.999 169.986 23968

يتضح من الجدول ( )19أن الدرجة الكطية لالستبانة حصطل عطلى وزن نسلبي ()%84.99
وهى بدرجة كبير جدا ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

-

أن وزار التربية والتعطيم العالي قد أولل اهتماما كبي ار في تحقيق مستويال عالية ملن المسلاءلة،
وذلللك لضللمان اسللتم ارريتها كمؤسسللة تربويللة وتعطيميللة فللي ظللل الظللروف الصللعبة التللي تمللر بهللا

محافظللال للز  ،حي للث أنه للا تللدرك م للدى أهمي للة ممارس للة المسللاءلة ف للي ض للبا س للطوك الع للامطين

-

اوالزامهم بإتباة اهنظمة والقواعد التي تضعها الوزار بهدف انجاز العمل.
أن الممارسال التي يقوم بهلا ملديرو الملدرس الثانويلة اتجلا المعطملين والبيئلة المدرسلية خاضلعة
لسياسال وقوانين وزار التربية والتعطيم العالي ،كما أن البرام التدريبية التي تناذها وزار التربية
والتعطيم العالي تهدف إلى رفع كاايال المديرين لمتابعة أدوارهم ومهامهم في المدرسة.

وتتاق هذ الدراسة مع دراسة حويل ( )2012حيث كانل الدرجة كبير جدا .

واختطاللل هللذ النتيجللة مللع نتيجللة د ارسللة حسللن( ،)2015ود ارسللة الللداهوك ( ،)2014ود ارسللة

الشل ل لريف ( ،)2013ود ارس ل للة س ل للالمة ( ،)2013ود ارس ل للة النب ل للاتي ( ،)2011ود ارس ل للة أب ل للو حش ل لليش
( ،)2010ود ارس للة الحس للن ( )2010حي للث أش للارل جميعه للا إل للى أن المس للاءلة الذكي للة كان للل بدرج للة

كبيل للر ،ود ارسل للة عياصل للر ( ،)2013ود ارس ل للة الاراونل للة والعضل للايطة ( ،)2010ود ارس ل للة Lawanda

( )2009وكانل جميعها بدرجة متوساة ،ودراسة  )2008( Pulliamوكانل بدرجة متدنية جدا.
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ويتضح من الجدول ( )25أن الشفافية والثقة حصطل عطى المرتبة اهولى بلوزن نسلبي (،)%86.85

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديري المدارس الثانويلة الحكوميلة يتبعلون معلايير أخالقيلة وميثلاق عملل
مؤسسللي واضللح ومعطللوم؛ يولللد الثقللة والشللاافية بللين المعطللم والمللدير ،ويقللوم المللديرون بم ارعللا شللعور

المعطمين وتطبية ر باتهم واحتياجاتهم ،ضلمن تعطيملال وسياسلال المؤسسلة ،مملا يلؤدى إللى ارتيلاحهم
وشعورهم باهمن والثقة ،وهذا يعنى تقبل المديرون لطمعطمين في العملل واحتلرام آراءهلم وشخصلياتهم،

مما ينعكس ايجابيا عطى سير العمطية التعطيمية فلي المدرسلة ،وبالتلالي تقبلل المعطملون آلراء الملديرين

بكل ثقة واحترام وسرور.

تطللي ذلللك مجــال االلت ـزام حيللث حصللل عطللى المرتبللة الثانيللة بللوزن نسللبي ( ،)%85.90ويعللزو

الباح للث ذل للك إل للى ح للرص الم للديرين عط للى تعزي للز االنض للباا ال للداخطي ل للدى المعطم للين داخ للل الص للف
وخارجلله؛ ممللا يزيللد مللن مسللتوى االنتمللاء لطمدرسللة بحيللث يقللوم المعطللم بجميللع المهللام الموكطللة إليلله،
والسعي من أجل نجاح العمطية التعطيمية بمؤسسته والعمل عطى تنميتها.

تطي ذلك تقييم اإل نجاز حصلل عطلى المرتبلة الثالثلة بلوزن نسلبي ( ،)%85.50ويعلزي الباحلث

ذلللك إلللى إتبللاة المللديرين التخالليا الللدقيق ،اواتقللان اهعمللال فللي ضللوء معللايير الجللود  ،وزيللاد دافعيللة
المعطمين وتحايزهم ،وصوال إلى تحقيق النجاحال واههداف المرجو لطمدرسة ،وذلك ملن خلالل تقيليم
أداء العمل وانجازال المعطمين .

تطللي ذل للك التطـــور المهنـــي حص للطل عط للى المرتب للة الرابعللة ب للوزن نس للبي ( ،)%81.72ويع للزي

الباحث ذلك إلى أن مديري المدارس يسعون إلى توفير الوسائل المنهجية و ير المنهجية الهادفة إلى
مساعد المعطمين عطى تعطم مهارال جديد  ،وتنمية قدراتهم في الممارسال المهنية ،والرق التلدريس،

ورفللع مسللتوى كااءتلله لتاللوير أدائلله إلللى اهفضللل ،وقللد يعللزى ذلللك إلللى أنهللا ذاتيللة هنهللا نابعللة مللن
شللخص الاللرد فللإذا كللان هنللاك دافللع لللدى الاللرد لتاللوير ذاتلله فانلله سللوف يحصللل عطللى شللهاد أعطللى
ويطتحق بدورال لتنمية مهاراته وقدراته.

 وتتاللق نتللائ محللور المسللاءلة الذكيللة مللع كللال مللن د ارسللال :الشلريف ( ، )2013ود ارسللة سللالمة
( ،)2013ودراسة حويل ( ،)2012دراسة  ،)2011) Dugganودراسة ،)2011) Ataphia
ودراسة أبو حشليش ( ،)2010ود ارسلة الملدني ( ،)2007ود ارسلة  ،)2007( Sahlbergد ارسلة

ال للداهوك ( ،)2014فيم للا يتعط للق ب للالتزام الم للوظاين والش للاافية والن ازه للة ،كم للا أش للار الباح للث إل للى
تبريراته الوارد أسال جدول (.)25

 في حين اختطال نتائ محور المساءلة الذكية مع دراسال :ودراسة أبو حملد ( ،)2008ود ارسلة
العتيبي ( ،)2008ودراسة  )2008( Pulliamود ارسلة  ،)2012( Ellisonود ارسلة Cowie ,
 )2007( Taylor & Croxfordفيمللا يتعطللق بللالتاور المهنللي والللوظياي وآليللة تقيلليم النجللاز

والعمل  ،ويبرر الباحث ذلك حسب ما ورد في المعطومال الوارد أدنى جدول (.)25
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الثانويـــة للمســـاءلة الذكيـــة

ولتاس للير النت للائ المتعطق للة بدرجـــة ممارســـة مـــديري المـــدار

بمحافظات ززة قام الباحث بإعداد الجداول اآلتية الموضحة لمجاالل االستبانة بالشكل التالي:

المجال األول :الشفافية والثقة

جدول ()26

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال األول :الشفافية والثقة وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة
1

الفقرة
أعــــزز الثقــــة بينــــي وبــــين المعلمــــين فــــي
المستويات المختلفة .

2
3
4
5

6

أسمن بطاقة وقدرات المعلمين .
أناقش المعلم فـي كـل القضـايا التـي تخصـه
بشكل من االحترام والمودة.
أدعــــم ق ارراتــــي حــــول نقــــاط القــــوة ونقــــاط

الضعف في أداء المعلمين باألدلة .

أحفــــز المعلمــــين علـــــى ممارســــة أدوارﻫـــــم
لزيادة دافعيتهم في العمل .
أتبنــى فهم ـاً مشــتركا لألﻫــداف التــي أســعى
لتحقيقها بمـا يكـر

الفريق.
7
8
9

سياسـية العمـل بـروح

أتخذ ق ارراتي بشـكل مـن الشـفافية والوضـوح
.
أطبق أﻫداف المدرسـة العليـا وفقـا لألنظمـة
والتشريعات المنصوص عليها .
أعــزز الرقابــة الذاتيــة ولــد المعلمــين ممــا
يساعد على االبتكار واإلبداع .

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

617

4.376

0.515

87.52

31.747

0.000

5

618

4.383

0.543

87.66

30.228

0.000

3

616

4.369

0.553

87.38

29.388

0.000

6

607

4.305

0.534

86.10

29.031

0.000

7

619

4.390

0.558

87.80

29.596

0.000

2

606

4.298

0.544

85.96

28.310

0.000

9

628

4.454

0.554

89.08

31.169

0.000

1

618

4.383

0.516

87.66

31.807

0.000

4

607

4.305

0.585

86.10

26.495

0.000

8

أحرص على توظيـف المعلمـين لالسـتقاللية

10

المهنيـــة مـــن أجــــل الوصـــول إلـــى معــــايير

587

4.163

0.556

83.26

24.849

0.000

10

الجودة المطلوبة .
الدرجة الكلية للمجال

6123

43.426

3.661

0.000 43.545 86.85

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكطية لطمجال حصل عطى وزن نسبي ()%86.85

وهى بدرجة كبير جدا تعزى إلى كل الدرجال الكطية السابقة والالحقة ،وأن أعلى فقرتين في المجال

كانتا:

الاقر ( )7والتي نصل عطى" أتخذ ق ارراتي بشكل من الشفافية والوضوح" احتطل المرتبة اهولى

بوزن نسبي قدر ( .)%89.08ويعزو الباحث ذلك إلى التزام مديري المدارس بالفصاح والعالنية
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والوضوح في اتخاذ ق ارراتهم وذلك لطحد من الوقوة في اهخااء الدارية و يرها وذلك وصوال إلى

تحقيق إنجاز في العمل الموكل لطمعطمين.

الاقر ( )5والتي نصل عطى"أحفز المعلمين على ممارسة أدوارﻫم لزيادة دافعيتهم في العمل "

احتطل المرتبة الثانية بوزن نسبي قدر ( .)%87.80ويعزو الباحث إلى أن ذلك من أهم الممارسال

التي يقوم بها مديرو مدارس الثانوية لتحقيق أداء أفضل ،حيث قامل وزار التربية والتعطيم بتنايذ

دورال تدريبية تهدف إلى تاوير المهارال القيادية لدى مدراء المدارس لتحايز معطميهم عطى أداء

أعمالهم بنجاح وباريقة ذكية ومستقطة ،ولدراك أفراد عينة الدراسة أهمية الدافعية والتحايز في زياد
المعطمين نحو العمل وتحقيق اههداف وانجاز المهام بااعطية.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

الاقر ( )6والتي نصل عطى"أتبنى فهماً مشتركاً لألﻫداف التي أسعى لتحقيقها بما يكر

سياسية

العمل بروح الفريق ".احتطل المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدر ( .)%85.96ويعزو الباحث ذلك إلى

ممارسة المديرين لسياسة الشورى في اتخاذ الق اررال وتبنى أفكار معطميهم وتوحيدها والعمل بروح

الاريق بما يخدم مصطحة المؤسسة التعطيمية ،ووضوح الرؤية يسهم في تحقيق اههداف من خالل
حاز العامطين اواشراكهم في إعداد الخاا وتنايذ البرام مما يؤدى لتحقيق أهداف المؤسسة.
الاقر ( )10والتي نصل عطى"أحرص على توظيف المعلمين لالستقاللية المهنية من أجل الوصول
إلى معايير الجودة المطلوبة " احتطل المرتبة اهخير بوزن نسبي قدر ( .)%83.26ويعزو الباحث ذلك

إلى تنوة ارق وأساليب الوصول لطمعايير اهكاديمية والتي يمكن توظياها مثل االلتزام بأخالقيال

المهنة ،والحقوق والواجبال ،واالستقاللية المهنية التي تعنى قدر المعطمين عطى القيام بأعمالهم
بصور مستقطة وبدون أي ضغواال خارجية ،وبدورها تؤثر عطى درجة اهداء والرضا الوظياي

لطعامطين .بالر م من حصول هذ الاقر عطى درجة كبير جدا إال أن ماهوم االستقاللية المهنية لم
يطقى اهتمام كاف من معظم المديرين ،وليس جميع مديري المدارس الثانوية يمتطكون المهار الكافية

في تحديد اهدا المناسبة لطوصول إلى المعايير اهكاديمية الماطوبة – والتي تمثل الحد اهدنى من

الجود الماطوبة لطوصول إلى النتائ المرجو من العمطية التربوية .
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المجال الثاني :تقييم اإل نجاز
جدول ()27

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الثاني تقييم االنجاز وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة
1

الفقرة
أستفيد من التغذيـة الراجعـة حـول مسـتويات

األداء الوظيفي للمعلمين.

أعــزز العالقــة بــين الطــالب والمعلمــين فــي

2

ضوء عالقة اجتماعية

3

أتــابع إنجـــازات المعلمـــين التربويـــة والفنيـــة
باﻫتمام .

4
5
6
7
8
9
10

مبنية على التناصح والجدية في العمل .

أقــوم بمتابعــة مســتمرة للتعــرف علــى انجــاز

المعلمين اليومي واألسبوعي والشهري .

أشجع روح المبادرة واإلبداع عند المعلمين

أراعـى تناســب ســاعات عمــل المعلمــين مــع
المهام المطلوب انجازﻫا .

أتبادل األدوار بـين المعلمـين تحقيقـا لسـرعة

اإل نجاز .

ألتــزم بتوثيــق األعمــال التــي قــام المعلمــين
بإنجازﻫا .

أوفَّر البرامج التدريبية التـي تمكـن المعلمـين مـن
اكتساب مها ارت ومعارف متنوعة ومتطورة .

أحــرص علــى ضــبط المخالفــات أثنــاء العمــل

وعدم التهاون في التعامل معها .
الدرجة الكلية للمجال

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

614

4.355

0.549

87.09

29.273

0.000

4

593

4.206

0.567

84.11

25.242

0.000

8

626

4.440

0.565

88.79

30.242

0.000

2

614

4.355

0.587

87.09

27.394

0.000

5

631

4.475

0.542

89.50

32.305

0.000

1

599

4.248

0.550

84.96

26.961

0.000

6

595

4.220

0.622

84.40

23.283

0.000

7

625

4.433

0.577

88.65

29.483

0.000

3

563

3.993

0.649

79.86

18.163

0.000

10

568

4.028

0.676

80.57

18.077

0.000

9

6028

42.752

3.715

0.000 40.757 85.50

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكطية لطمجال حصل عطى وزن نسبي ()%85.50
وهى بدرجة كبير جدا ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:
الاقر ( )5والتي نصل عطى"أشجع روح المبادرة واإلبداع عند المعلمين" احتطل المرتبة اهولى
بوزن نسبي قدر ( .)%89.50ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديري المدارس الثانوية يدفعون باتجا
تعزيز المبادر في أداء المعطمين وتشجيعهم عطى ارح أفكار جديد تؤدى إلى تحسين البيئة
المدرسية ،بحيث ال تترك أي فرصة هي مبادر أو إبداة يقوم به المعطم أن يحظى بالتقدير
والتشجيع أمام زمالء واالبه.
الاقر ( )3والتي نصل عطى"أتابع إنجازات المعلمين التربوية والفنية باﻫتمام" احتطل المرتبة
الثانية بوزن نسبي قدر ( .)%88.79ويعزو الباحث ذلك إلى السياسال والقوانين والطوائح التي يطتزم
بها مديرو المدارس والصادر عن وزار التربية والتعطيم العالي الاطساينية والتي تحرص عطى ضرور
متابعة إنجازال المعطمين التربوية والانية ،وأيضا مدى حرصهم عطى تحقيق النجاحال في المؤسسة
التعطيمية وصوال لتحقيق اههداف المرجو ومتابعة تحسين أداء المعطمين.
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وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

الاقر ( )10والتي نصل عطى"أحرص على ضبط المخالفات أثناء العمل وعدم التهاون في التعامل

معها " احتطل المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدر ( .)%80.57ويعزو الباحث ذلك إلى الخطا بين
تابيق المساءلة الدارية وتابيق المساءلة الذكية نتيجة خبر مديري المدارس.
الاقر ( )9والتي نصل عطى" أوفر البرامج التدريبية التي تمكن المعلمين من اكتساب مها ارت
ومعارف متنوعة ومتطورة" احتطل المرتبة اهخير بوزن نسبي قدر ( .)%79.86ويعزو الباحث ذلك
إلى قطة البرام التدريبية المختصة في إكساب مهارال ومعارف متنوعة ومتاور لطمعطمين ،ر م
سعى المديرين إلى الماالبة بتنايذ هذ البرام التدريبية بشكل مستمر لكي ينعكس عطى أداء
المعطمين في العمل ،وكما أشار الباحث أناا إلى أن الوزار تعتمد في ميزانيتها بخصوص سياسة
التدريب عطى التمويل الخارجي بالدرجة اهولى.
المجال الثالث :التطور المهني

جدول ()28

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الثالث التطور المهني وكذلك ترتيبها
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
فــرص الترقــي والتقــدم فــي الوظيفــة العموميــة

متوفرة للمعلمين .

أشجع على تطوير قـدرات المعلمـين ومهـاراتهم

.

أﻫـــتم بتنفيـــذ بـــرامج تدريبيـــة مرتبطـــة بطبيعـــة

العمل .

أحفز المعلمين على تطوير مهـاراتهم وقـدراتهم
بما يتماشى مع المستجدات التربوية .

أســــــاعد علــــــى التحســــــين التــــــدريجي ألداء

المعلمين داخل المدرسة .

أعمــــل علــــى تطــــور الــــتعلم المهنــــي الــــذاتي

بمساندة المعلمين .

أحفز على التنميـة الشـاملة وتطـور قـدرات كـل

معلم على حده .

أشـارك المعلمــين فــي وضــع الخطــط التطويريــة

في المدرسة .

أركـــــز علـــــى التطـــــوير اإلبـــــداعي للمعلمـــــين

ليحسنوا من أدائهم .

أشـــجع المعلمـــين علـــى التعلـــيم الـــذاتي فـــي

اكتسابهم للمعارف والمهارات الجديدة .

الدرجة الكلية للمجال

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

466

3.305

1.035

66.10

3.500

0.001

10

597

4.234

0.556

84.68

26.356

0.000

4

566

4.014

0.573

80.28

21.016

0.000

9

599

4.248

0.587

84.96

25.231

0.000

3

597

4.234

0.543

84.68

26.987

0.000

5

567

4.021

0.670

80.43

18.087

0.000

8

572

4.057

0.652

81.13

19.240

0.000

7

603

4.277

0.587

85.53

25.831

0.000

1

601

4.262

0.556

85.25

26.957

0.000

2

593

4.206

0.592

84.11

24.191

0.000

6

5761

40.858
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3.920

32.892 81.72

0.000

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكطية لطمجال حصل عطى وزن نسبي ()%81.72

وهى بدرجة كبير  ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

 الاقر ( )8والتي نصل عطى" أشارك المعلمين في وضع الخطط التطويرية في المدرسة" احتطل المرتبةاهولى بوزن نسبي قدر ( .)%85.53ويعزو الباحث ذلك إلى أن مدراء المدارس الثانوية يريدون
إشراك المعطمين بالخاا التي من شأنها ترسيخ مكانة المدرسة بهدف العمل بروح الاريق الواحد

لتحقيق النجاز الاعال وكذلك الدور الريادي لطمدرسة ،بالضافة االستااد من خبرال المعطمين
الذين يتمتعون بالخبرال التعطيمية والدارية والانية .

 الاقر ( )9والتي نصل عطى" أركز على التطوير اإلبداعي للمعلمين ليحسنوا من أدائهم" احتطل المرتبةالثانية بوزن نسبي قدر ( .)%85.25ويعزو الباحث ذلك إلى تركيز مدراء المدارس جميعا عطى

تعزيز مجهودال إبداعال المعطمين وتاويرها لتحسين النتاج من خالل تقديم أداء أفضل في العمل
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

 الاقر ( )3والتي نصل عطى"أﻫتم بتنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بطبيعة العمل " احتطل المرتبة التاسعةبوزن نسبي قدر ( .)%80.28ر م حصول هذ الاقر عطى أدنى فقر يعزو الباحث ذلك إلى العجز

المالي ونقص المكانيال المادية التي تعانى منه الوزار بشكل عام والمدرسة بشكل خاص والذي ال
ياي بكافة متاطبال واحتياجال المدرسة من البرام التدريبية لمعطميها .ومن الجدير ذكر بأن الوزار

من عد سنوال تستولي عطى موازنة المدارس المتأتية من تبرعال الاالب المدرسية وكذلك أموال
تطزيم المقاصف المدرسية دون أن تستايد المدرسة من هذ اهموال أدنى شيء .

 -الاقر ( )1والتي نصل عطى" فرص الترقي والتقدم في الوظيفة العمومية متوفرة للمعلمين" احتطل

المرتبة اهخير بوزن نسبي قدر ( .)%66.10ويعزو الباحث ذلك إلى التدخالل السياسية والحزبية

في المناحي الدارية التي تختص بالترقيال والمناصب الدارية التي يعانى قااة ز منه إبان
االنقسام السياسي الاطسايني عام (.)2007
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المجال الرابع :االلتزام

جدول ()29

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الرابع االلتزام وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة
1

الفقرة

مجموع
االستجابات

أحــــرص علــــى تعريــــف كــــل معلــــم بمهامــــه

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

637

4.518

0.529

90.35

34.056

0.000

3

644

4.567

0.552

91.35

33.736

0.000

2

647

4.589

0.522

91.77

36.141

0.000

1

600

4.255

0.741

85.11

20.124

0.000

6

602

4.270

0.685

85.39

21.995

0.000

5

6

أتبع أساليب إدارية حديثة لضبط المدرسة .

586

4.156

0.613

83.12

22.402

0.000

8

7

أطبق سياسة الثواب والعقاب على المعلمين.

537

3.809

0.827

76.17

11.604

0.000

10

624

4.426

0.588

88.51

28.769

0.000

4

596

4.227

0.778

84.54

18.727

0.000

7

583

4.135

0.678

82.70

19.861

0.000

9

6056

42.950

4.228

0.000 36.371 85.90

2
3
4
5

8
9
10

وواجباته وحقوقه.
أحــافظ علــى كرامــة الوظيفــة العامــة واالمتنــاع
عن استغاللها .
أعــــزز االنتمــــاء وااللتــــزام برســــالة المدرســــة
كمسسسة تربوية .
أتجنب الـروتين الزائـد والبيروقراطيـة والصـرامة
في تطبيق القانون .
ألــزم المعلمــون بمواعيــد الحضــور واالنص ـراف
من المدرسة .

أﻫـــدف مــــن مســـاءلة المعلمــــين ضـــبط عمــــل
المدرسة ولي

التصيد ألخطائهم .

أحفز المعلمين على التحلي بأخالقيات المهنـة
من خالل مسابقة المعلم المثالي .
أنمـــي آليـــات المســـاءلة الذكيـــة وأعززﻫـــا عنـــد

المعلمين .

الدرجة الكلية للمجال

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ()%85.90

وﻫى بدرجة كبيرة جداً ،وأن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

 -الاقر ( )3والتي نصل عطى"أعزز االنتماء وااللتزام برسالة المدرسة كمسسسة تربوية " احتطل المرتبة

اهولى بوزن نسبي قدر ( .)%91.77ويعزو الباحث ذلك إلى مدى االنتماء الواني والحس الديني

لدى مديري المدارس الثانوية لهذ المهنية والتي تعد أم المهن كون أن الرسول عطيه السالم هو معطم

البشرية جمعاء ،وقد يعزى ذلك إلى حرص المديرين عطى إيمان المعطمين برسالة المدرسة التي
تعكس صور المدرسة والمؤسسة التعطيمية.

 الاقر ( )2والتي نصل عطى"أحافظ على كرامة الوظيفة العامة واالمتناع عن استغاللها " احتطل المرتبةالثانية بوزن نسبي قدر ( .)%91.35ويعزو الباحث ذلك إلى الرقابة الدارية والمتابعة المستمر من

قبل وزار التربية والتعطيم عطى مديري المدارس وعدم التهاون مع كل من يريد استغالل وظياته
120

لتحقيق مكاسب وأمور شخصية له ،وأيضا الخوف مما قد يترتب عطى ذلك ،وقد يعزى ذلك إلى
تمتع مدراء المدارس بالقيم اهخالقية ،وحسن االختيار من قبل وزار التربية والتعطيم لمدراء المدارس.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

 الاقر ( )10والتي نصل عطى"أنمي آليات المساءلة الذكية وأعززﻫا عند المعلمين " احتطل المرتبةالتاسعة بوزن نسبي قدر ( .)%82.70ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديري المدارس الثانوية يقومون
بعقد اجتماعال في بداية الاصل الدراسي؛ لوضع المعايير التي يتم فيها مساءلة المعطمين وتتبع

أدائهم ،بحيث تكون هذ المعايير واضحة ،ولكن هذ الاقر جاءل من أدنى الاقرال وهى تحتاج

إلى تا وير وتحسين ،ويبدو أن معظم المديرين يميطون إلى وضع متاطبال تنايذ آليال المساءلة
بأناسهم دون تنسيق مع المعطمين ،وأحيانا تخضع لمعايير حزبية أو شخصية بحتة.

 -الاقر ( )7والتي نصل عطى "أطبق سياسة الثواب والعقاب على المعلمين" احتطل المرتبة اهخير

بوزن نسبي قدر ( .)%76.17ويعزو الباحث ذلك إلى إتباة مدراء المدارس الثانوية سياسال
المساءلة الدارية في تابيق المحاسبة عطى المعطمين لطحااظ عطى سير المهام الموكطة إليهم .

اإلجابة عن السسال الثالث من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال الثالث عطى أنه  :ﻫل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بين
متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لجودة حياة العمل وبين متوسط تقديراتهم لدرجة ممارستهم
للمساءلة الذكية تعز للمتغيرات الشخصية التالية (الجن  ،المسﻫل العلمي ،مكان العمل ،عدد
سنوات الخبرة).؟
ولإلجابة عن ﻫذا السسال قام الباحث بصيازة الفرضيات التالية:
الفرض األول من فروض الدراسة:
يللنص الاللرض اهول مللن فللروض الد ارسللة عطللى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو
( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة لجـودة حيـاة العمـل وبـين متوسـط تقـديراتهم
لدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية تعز لمتغير الجن (ذكر ،أنثى).
ولإلجابة عن هذا الارض قام الباحث باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )30يوضح ذلك:
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جدول ()30

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعز لمتغير الجن
المجال
الحوافز والمكافآت
الرضا الوظيفي
بيئة العمل المادية والتنظيمية
العالقات اإلنسانية
تحقيق الذات
الدرجة الكلية
الشفافية والثقة
تقييم االنجاز
التطور المهني
االلتزام
الدرجة الكلية

االنحراف

العدد

المتوسط

أنثى

77

26.506

5.088

أنثى

77

30.688

4.719

1.913

أنثى

77

34.688

3.860

1.594

0.113

أنثى

77

38.000

3.456

1.887

0.061

أنثى

77

37.247

3.584

1.429

0.155

أنثى

77

167.130

15.147

1.761

0.080

أنثى

77

43.312

3.610

0.404

0.687

أنثى

77

42.545

3.729

0.722

0.471

أنثى

77

40.714

3.684

0.477

0.634

أنثى

77

42.779

4.170

0.526

0.600

أنثى

77

169.351

13.684

0.590

0.556

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

26.328
32.172
35.719
39.188
38.078

171.484
43.563
43.000
41.031
43.156

170.750

المعياري
5.115
4.417
3.773
4.015
3.258

13.945
3.745
3.712
4.209
4.321

14.441

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستو الداللة

0.207

0.836
0.058

ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا
ير دالة
إحصائيا

قيمة "ل" الجدولية عند درجة حرية ( )139وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ل" الجدولية عند درجة حرية ( )139وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ل" المحسوبة اقل من قيمة "ل" الجدولية في جميع

المجاالت وهذا يدل عطى عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.
ويعزو الباحث ذلك إلى اهسباب التالية:

 .1توافر المعطومال المتعطقة بواقع جود حيا العمل والمساءلة الذكية لطمديرين والمديرال بناس
القدر لذا كانل تقديراتهم متقاربة.

 .2المكانال المالية والمادية المتوفر لدى المديرين والمديرال بناس الدرجة.

 .3يواجه معظم المديرين والمديرال ناس الظروف المتقاربة ،والبيئة المتشابهة لواقع الدارال
المدرسية ،لذلك كانل تقديراتهم متشابهة.
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الفرض الثاني من فروض الدراسة:

يلنص الاللرض الثلاني مللن فللروض الد ارسلة عطللى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو

( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة لجـودة حيـاة العمـل وبـين متوسـط تقـديراتهم
لدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية تعز لمتغير المسﻫل العلمي (بكالوريو  ،دراسات عليا).

ولإلجابة عن هذا الارض قام الباحث باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )31يوضح ذلك:
جدول ()31

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعز لمتغير المسﻫل العلمي
المجال
الحوافز والمكافآت
الرضا الوظيفي
بيئة العمل المادية والتنظيمية
العالقات اإلنسانية
تحقيق الذات
الدرجة الكلية
الشفافية والثقة
تقييم اإل نجاز
التطور المهني
االلتزام
الدرجة الكلية

االنحراف

العدد

المتوسط

بكالوريوس

110

26.109

4.928

دراسال عطيا

31

27.548

5.537

بكالوريوس

110

31.291

4.556

دراسال عطيا

31

31.613

4.944

بكالوريوس

110

35.064

3.891

دراسال عطيا

31

35.484

3.705

بكالوريوس

110

38.500

3.741

دراسال عطيا

31

38.677

3.859

بكالوريوس

110

37.573

3.431

دراسال عطيا

31

37.806

3.582

بكالوريوس

110

168.536

14.678

دراسال عطيا

31

171.129

14.950

بكالوريوس

110

43.309

3.729

دراسال عطيا

31

43.839

3.436

بكالوريوس

110

42.636

3.729

دراسال عطيا

31

43.161

3.698

بكالوريوس

110

40.873

4.162

دراسال عطيا

31

40.806

2.960

بكالوريوس

110

42.809

4.350

دراسال عطيا

31

43.452

3.785

بكالوريوس

110

169.627

14.487

دراسال عطيا

31

171.258

12.242

المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستو الداللة

1.397

0.165

ير دالة
إحصائيا

0.341

0.734

ير دالة
إحصائيا

0.537

0.592

ير دالة
إحصائيا

0.232

0.817

ير دالة
إحصائيا

0.332

0.741

ير دالة
إحصائيا

0.865

0.388

ير دالة
إحصائيا

0.710

0.479

ير دالة
إحصائيا

0.694

0.489

ير دالة
إحصائيا

0.083

0.934

ير دالة
إحصائيا

0.746

0.457

ير دالة
إحصائيا

0.571

0.569

ير دالة
إحصائيا

قيمة "ل" الجدولية عند درجة حرية ( )139وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ل" الجدولية عند درجة حرية ( )139وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ل" المحسوبة اقل من قيمة "ل" الجدولية في جميع

المجاالت وهذا يدل عطى عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العطمي.
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ويعزي الباحث ذلك إلى اهسباب التالية:

 .1يقوم اختيار مديري المدارس عطى أسس مهنية ،أولها شرا الحصول عطى الشهاد الجامعية
اهولى المدعومة بمؤهل تربوي ،ولديه خبر في حقل التدريس ال تقل عن

10

سنوال ،ثم نائبا

لمدير مدرسة؛ ذلك اهمر يجعل المدير أكثر إلماما بقوانين مهنته ،ويزيد من قدرته اهدائية في

إدار مؤسسته التربوية ،ووضع الخاا الستراتيجية التي تتالءم مع الظروف المحياة

والمتغيرال الاارئة.

 .2تطقي مديري المدارس لطعديد من الدورال التدريبية في المجالين الداري والمالي.
 .3مديري المدارس الحاصطين عطى الشهاد الجامعية اهولى ،أو الشهاد العطيا ،يتبعون لمؤسسة
واحد هي وزار التربية والتعطيم العالي ،التي تقوم بدورها برسم السياسال والخاا المناذ .

 .4معيار اختيار مديري المدارس ال يشترا حياز المتقدم لهذ الوظياة عطى مؤهالل عطيا
(ماجستير ،دبطوم عالي ،دكتو ار ).

 .5التعطيمال الدارية الصادر عن وزار التربية والتعطيم العالي مطزمة لجميع مديري المدارس وتعمم
عطى جميع المدارس.
الفرض الثالث من فروض الدراسة:

يــنص الفــرض الثالــث مــن فــروض الدراســة علــى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو

( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة لجـودة حيـاة العمـل وبـين متوسـط تقـديراتهم
لدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية تعز لمتغير مكان العمل (شـمال زـزة ،شـرق زـزة ،زـرب زـزة،

الوسطى ،شرق خانيون  ،خانيون  ،رفح).

ولإلجابة عن ﻫذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA
جدول ()32

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستو
الداللة تعز لمتغير المنطقة التعليمية
المجال

الحوافز والمكافآت

الرضا الوظيفي
بيئة العمل المادية والتنظيمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعال

306.001

6

51.000

داخل المجموعال

3310.467

134

24.705

المجموة

3616.468

140

بين المجموعال

252.958

6

42.160

داخل المجموعال

2745.596

134

20.490

المجموة

2998.553

140

بين المجموعال

178.691

6
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29.782

قيمة "ف" قيمة الداللة مستو الداللة
2.064

0.061

ير دالة
إحصائيا

2.058

0.062

ير دالة
إحصائيا

2.114

0.056

ير دالة

المجال

العالقات اإلنسانية

تحقيق الذات

الدرجة الكلية

الشفافية والثقة

تقييم اإل نجاز

التطور المهني

االلتزام

الدرجة الكلية

درجات

مصدر التباين

مجموع المربعات

داخل المجموعال

1887.876

134

المجموة

2066.567

140

بين المجموعال

75.301

6

12.550

داخل المجموعال

1897.734

134

14.162

المجموة

1973.035

140

بين المجموعال

74.609

6

12.435

داخل المجموعال

1594.469

134

11.899

المجموة

1669.078

140

بين المجموعال

2217.777

6

369.629

داخل المجموعال

28133.628

134

209.952

المجموة

30351.404

140

بين المجموعال

34.132

6

5.689

داخل المجموعال

1842.336

134

13.749

المجموة

1876.468

140

بين المجموعال

104.053

6

17.342

داخل المجموعال

1828.259

134

13.644

المجموة

1932.312

140

بين المجموعال

58.473

6

9.745

داخل المجموعال

2092.691

134

15.617

المجموة

2151.163

140

بين المجموعال

133.076

6

22.179

داخل المجموعال

2369.577

134

17.683

المجموة

2502.652

140

بين المجموعال

1054.222

6

175.704

داخل المجموعال

26383.750

134

196.894

المجموة

27437.972

140

الحرية

متوسط المربعات
14.089

قيمة "ف" قيمة الداللة مستو الداللة
إحصائيا
0.886

0.507

ير دالة
إحصائيا

1.045

0.399

ير دالة
إحصائيا

1.761

0.112

ير دالة
إحصائيا

0.414

0.869

ير دالة
إحصائيا

1.271

0.275

ير دالة
إحصائيا

0.624

0.711

ير دالة
إحصائيا

1.254

0.283

ير دالة
إحصائيا

0.892

0.503

ير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )6،134وعند مستوى داللة (2.92 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )6،134وعند مستوى داللة (2.16 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذال داللة
إحصائية تعزى لمتغير المناقة التعطيمية.

ويعزو الباحث ذلك إلى عدة أسباب ﻫي :

 .1تقارب وتشابه الظروف المادية واالجتماعية والسياسية لطعامطين ،والتقيد بالتعطيمال والق اررال
الصادر من الوزار إلى مديريال التربية والتعطيم بمحافظال ز .
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 .2مرجعية مديري المدارس واحد في محافظال ز أال وهي وزار التربية والتعطيم العالي.
 .3تشابه الدورال التدريبية وورش العمل المقدمة لمديري المدارس في جميع المديريال.

 .4حللرص مللديري المللدارس عطللى تحسللين المنللاخ االجتمللاعي والسياسللي لمللا للله مللن ارتبللاا بزيللاد
دافعية الاطبة نحو العمطية التعطيمية.

الفرض الرابع من فروض الدراسة:

يــنص الفــرض الرابــع مــن فــروض الدراســة علــى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو

( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة لجـودة حيـاة العمـل وبـين متوسـط تقـديراتهم
لدرجة ممارسـتهم للمسـاءلة الذكيـة تعـز لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة (أقـل مـن  5سـنوات-5 ،

10سنوات ،أكثر من  10سنوات).

ولإلجابة عن هذا الارض قام الباحث باستخدام أسطوب تحطيل التباين اهحادي One Way NOVA
جدول ()33

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات
وقيمة "ف" ومستو الداللة تعز لمتغير الخبرة

المجال

الحوافز والمكافآت

الرضا الوظيفي

مصدر التباين

مجموع المربعات

تحقيق الذات

الدرجة الكلية
الشفافية والثقة

الحرية

بين المجموعال

76.663

2

38.331

داخل المجموعال

3539.805

138

25.651

المجموة

3616.468

140

بين المجموعال

6.912

2

3.456

داخل المجموعال

2991.641

138

21.679

المجموة

2998.553

140

بين المجموعال

4.132

2

2.066

2062.435

138

14.945

المجموة

2066.567

140

بين المجموعال

0.660

2

0.330

داخل المجموعال

1972.375

138

14.293

المجموة

1973.035

140

بين المجموعال

3.652

2

1.826

داخل المجموعال

1665.426

138

12.068

المجموة

1669.078

140

بين المجموعال

75.203

2

37.601

داخل المجموعال

30276.202

138

219.393

المجموة

30351.404

140

بين المجموعال

24.899

2

بيئة العمل المادية والتنظيمية داخل المجموعال

العالقات اإل نسانية

درجات

متوسط المربعات قيمة "ف" قيمة الداللة
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12.450

1.494

مستو الداللة

0.228
ير دالة إحصائيا

0.159

0.853
ير دالة إحصائيا

0.138

0.871
ير دالة إحصائيا

0.023

0.977
ير دالة إحصائيا

0.151

0.860
ير دالة إحصائيا

0.171

0.843
ير دالة إحصائيا

0.928

0.398

ير دالة إحصائيا

المجال

تقييم اإل نجاز

التطور المهني

االلتزام

الدرجة الكلية

درجات

مصدر التباين

مجموع المربعات

داخل المجموعال

1851.569

138

المجموة

1876.468

140

بين المجموعال

24.692

2

12.346

داخل المجموعال

1907.620

138

13.823

المجموة

1932.312

140

بين المجموعال

3.588

2

1.794

داخل المجموعال

2147.575

138

15.562

المجموة

2151.163

140

بين المجموعال

1.628

2

0.814

داخل المجموعال

2501.025

138

18.123

المجموة

2502.652

140

بين المجموعال

88.418

2

44.209

داخل المجموعال

27349.553

138

198.185

المجموة

27437.972

140

الحرية

متوسط المربعات قيمة "ف" قيمة الداللة

مستو الداللة

13.417
0.893

0.412
ير دالة إحصائيا

0.115

0.891
ير دالة إحصائيا

0.045

0.956
ير دالة إحصائيا

0.223

0.800
ير دالة إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،138وعند مستوى داللة (4.75 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،138وعند مستوى داللة (3.06 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى دالللة

( )0.05ف للي جميـــع المجـــاالت والدرجـــة الكليـــة لالســـتبانة ،أي أن لله ال توج للد ف للروق ذال دالل للة
إحصائية تعزى لمتغير الخبر .

ويعزو الباحث ذلك عدم وجود فروق في جميع اهبعاد والدرجة الكطية لألسباب التالية:
 .1مديري المدارس أمضوا أكثر من عشر سنوال في مجال عمطهم ،وقد منحتهم هذ الملد الاويطلة
تقاربا في الخبرال ،وأنماا التعامل مع المحيا.

 .2يللتم اختيللار مللدير المدرسللة عطللى أسللس محللدد  ،يشللترا فيهللا الحصللول عطللى الشللهاد الجامعيللة
اهولى المدعومة بمؤهل تربوي ،وعمل المدير نائبا لمدير المدرسة في فتر سابقة.

 .3أن مديري المدارس يخضعون لدورال تدريبية في اهمور الدارية والمالية المدرسية.
 .4الوصف الوظياي لوظياة مدير مدرسة واحد لجميع مديري مدارس الثانوية بمحافظال ز .

 .5الدار المدرس للة مهن للة له للا خص للائص وضل لوابا ومتاطب للال يطت للزم الم للديرون به للا عط للى اخ للتالف
سنوال خدمتهم عطى اعتبار واجبال ومسئوليال وظياة مدير المدرسة موحد .
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اإلجابة على السسال الرابع من أسئلة الدراسة:
 .6ينص السؤال الرابع من أسلئطة الد ارسلة عطلى " :ﻫـل توجـد عالقـة ارتباطيـه ذات داللـة إحصـائية عنـد
الثانويــة للمســاءلة

مســتو ( )α≤0.05بــين جــودة حيــاة العمــل ودرجــة ممارســة مــديري المــدار

الذكية بمحافظات ززة ؟

ولإلجابة عن ﻫذا السسال قام الباحث بصيازة الفرض التالي :ال توجد عالقة ارتباطيه دالة موجبة

عند مستو ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لجودة حياة العمل وبين متوسط
الثانوية بمحافظات ززة ؟

تقديراتهم لدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية في المدار

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصيا ة الارض التالي :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستو ( )α≤0.05بين جودة حياة العمل ودرجة تطبيق المساءلة الذكية لدي مديري

المدار

الثانوية بقطاع ززة.

ولإلجابة عن هذا الارض قام الباحث باستخدام معامل ارتباا بيرسون ليجاد العالقة ()α≤0.05

بين جودة حياة العمل ودرجة تطبيق المساءلة الذكية لدي مديري المدار
جدول()34

الثانوية بقطاع ززة.

معامل االرتباط بين جودة حياة العمل ودرجة تطبيق المساءلة الذكية لدي مديري المدار

الحوافز

الرضا

بيئة العمل
المادية

الثانوية بقطاع ززة

العالقات

تحقيق

الدرجة

والمكافآت

الوظيفي

الشفافية والثقة

0.219

0.192

0.447

تقييم اإل نجاز

0.098

0.016

0.333

0.525

التطور المهني

0.257

0.223

0.359

0.455

0.731

االلتزام

0.198

0.208

0.397

0.584

0.668

0.543

الدرجة الكلية

0.215

0.180

0.426

0.604

0.768

0.576

والتنظيمية

الكلية

اإلنسانية

الذات

0.615

0.700

0.573

0.672

0.417
0.540

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )139وعند مستوى داللة (0.208 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )139وعند مستوى داللة (0.159 = )0.05

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباايه موجبة بين جودة حياة العمل ودرجة تطبيق
المساءلة الذكية لدي مديري المدار

الثانوية بقطاع ززة.

ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب اآلتية:

 .1تشابه الخبرال التي يمر بها مديرو المدارس في حياتهم العمطية والعطمية واهكاديمية .

 .2اهتمام وزار التربية والتعطيم في محافظال ز بمتابعة المديرين في أداء أعمالهم من خالل
المشرفين التربويين لطمباحث العطمية ،وكذلك ما يمارسه قسم الرقابة الدارية والمالية في كل
مديرية تعطيم عطى حد  ،وكذلك دائر الرقابة الداخطية بالوزار من جهة أخرى.
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 .3حرص المد يرين عطى توفير بيئة عمل جيد من خالل المتابعة الذكية هداء معطميهم من أجل
خدمة مجتمعهم ،وتربية اهجيال التي ستعمل عطى رفعة الوان واالرتقاء به .

 .4أن أداء المدير في عمطه ال يرتبا بجود حيا العمل وردية ،ومنها من المكانال وبغض النظر
عن الرفاهية التي يجب أن تتوفر في المدرسة و ير ذلك ،بل بإخالصه في عمطه ،ولتعودهم

عطى أقسى الظروف التي عصال المسير التعطيمية.
اإلجابة على السسال الخام

من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال الخامس من أسئطة الدراسة عطى :ما معوقات تطبيق المساءلة الذكية

في المدار

الثانوية الحكومية بمحافظات ززة:

بعد قيام الباحث بتابيق استبانة ماتوحة عطى عينة تكونل من ( )19مدي ار ،تم الجابة عن

السؤال :ما ﻫي معوقات تطبيق المساءلة الذكية لديك؟ ،فتبين أن أهم عائق هو عدم وجود

مصاطح المساءلة الذكية باهساس في وزار التربية والتعطيم ،ولم يتم التارق إليه وذكر من قبل

الوزار  ،ولكن يتم تابيقه من خالل خبر المديرين الاويطة وخصوصا أن منهم نسبة ( )%75.9أي

ما يعادل ( )107مدي ار ومدير كانل سنوال الخبر لديهم أكثر من  10سنوال ،وأستااة الباحث أن
يحصر ويطخص المعوقال من وجهة نظر المديرين ممن شمطهم االستقصاء في اهمور التالية :

 .1عدم وجود توجيهال من القيادال الدارية بتابيق المساءلة الذكية في ظل ياب تصور
عمطي واضح لطمساءلة الذكية في المؤسسال التربوية الاطساينية .

 .2عدم تبنى برام ونشااال تدريبية لمديري المدارس الثانوية تحقق ثقافة المساءلة الذكية،
وبيان متاطباتها ودوافعها .

 .3الصعوبة في تغيير الاكر الداري من جراء التقيد بقواعد وقوانين إدارية معينة ،وبالتالي
عدم استخدام المرونة في ممارسة المساءلة .

 .4التساهل في أخذ الق اررال الدارية في حينه من قبل المديرين وبالتالي عدم وضع االعتبارال
النسانية ،وبالتالي فقدان الثقة وقطة كمية النجاز في العمل .

 .5وجود العالقال االجتماعية العقيمة التي بدورها تؤدى إلى شيوة اهمراض الدارية المتمثطة
بالواساة والمحسوبية والمحابا مما تضعف جهود المساءلة الذكية .

 .6عدم أخذ الجهال المعنية باقتراحال المديرين لتحسين العمطية الدارية .

 .7ضعف الدعم والتمويل الكاف لبرام التجديد والتاوير ،وقطة االهتمام بالتاور المهني داخل

المؤسسة التربوية لمواكبة المستجدال الحديثة التربوية ،اواحداث التغيير لتحقيق اههداف
المنشود
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النتــــــــائج

في ضوء نتائج تحليل االستبيان  ،يمكن للباحث استخالص النتائج التالية :

ال" :نتائج عامة
أو ً

أ) النتائج المتعلقة بجودة حياة العمل :

 .1أشارل النتائ أن بيئة العمل تتسم بعالقال إنسانية واجتماعية جيد بين مدير المدرسة
وزمالء في العمل ،حيث جاءل في المرتبة اهولى.

 .2أظهرل النتائ بأن هناك تحقيق لذال مديري المدارس من خالل سعيهم لطتاور الذاتي

وذلك تر به وزار التربية والتعطيم العالي الاطساينية من خالل سياسة التدريب والتأهيل

لديها.

 .3بينل النتائ

بأن هناك ضعف في مستوى الرضا الوظياي لدى مديري المدارس ممن

شمطتهم الدراسة ،حيث جاءل في المرتبة الرابعة ،ويعزو الباحث ذلك إلى اهعباء المطقا

عطى عاتق مدير المدرسة ،وكذلك الظروف القاسية التي يعاني منها المجتمع الاطسايني

ككل.

 .4جاءل نتيجة الحوافز والمكافآل في المرتبة الخامسة وهذا يؤكد ضعف في نظام الحوافز

والمكافآل واهجور في السطاة الوانية الاطساينية وعدم كااية الرواتب الممنوحة لموظاي
التعطيم لتحقيق حيا اقتصادية مريحة تكون دافعا لإلبداة في العمل التربوي بما ينعكس

إيجابا عطى مستويال التحصيل لدى الاالب.

ب) النتائج المتعلقة بالمسائلة الذكية :
 .1بينل النتائ

بأن عامل الشاافية والثقة جاءل في المرتبة اهولى ،وهذا يؤكد االلتزام

اهخالقي والوظياي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظال

السالمية.

 .2وضحل النتائ

ز والنابعة من القيم

أن هناك التزام واضح وحرص تام من مديري المدارس عطى تعزيز

االنضباا الداخطي لدى معطميهم ،وهذا يعزز االنتماء والوالء تجا الوظياة .

 .3أشارل النتائ بأن هناك دافع ذاتي من مديري المدارس الثانوية لتقييم انجازاتهم في ضوء
الخاا المرسومة؛ بالضافة إلى الرقابة الدورية التي تمارسها المؤسسال التربوية .

 .4جاءل نتائ التاور المهني في المرتبة اهخير  ،وهذا يعود إلى ضعف المكانال المادية
والتدريبية وكذلك اعتماد مديري المدارس عطى التاور الذاتي بالدرجة اهولى سواء بشكل

منهجي أو ال منهجي.
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ثانيا"  :نتائج خاصة
 .1إن الدرجة الكطية لجود حيا العمل لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظال ز حصطل عطى
وزن نسبى ( )%75.16أي بدرجة عالية ،وجاءل استجابال المديرين عطى مجاالل أدا الدراسة
حسب الترتيب التنازلي التالي :العالقال النسانية بوزن نسبى ( ،)%85.64تحقيق الذال بوزن

نسبى ( ،)%83.61بيئة العمل المادية والتنظيمية ( ،)%78.12الرضا الوظياي بوزن نسبى

( ،)%69.69الحوافز والمكافآل بوزن نسبى (.)%58.72

 .2إن الدرجة الكطية لطمساءلة الذكية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظال ز حصطل عطى وزن
نسبى ( )%84.99أي بدرجة عالية ،وجاءل استجابال المديرين عطى مجاالل أدا الدراسة
حسب الترتيب التنازلي التالي :الشاافية والثقة بوزن نسبى ( ،)%86.85االلتزام بوزن نسبى

( ،)%85.90تقييم االنجاز ( ،)%85.50التاور المهني بوزن نسبى (. )%81.72

 .3عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين إجابال المبحوثين حول أثر

جود حيا العمل عطى المساءلة الذكية ودرجة ممارستهم لها تعزى لمتغيري الجنس (ذكر،أنثى)،

والمؤهل العطمي (بكالوريوس ،دراسال عطيا).

 .4عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين إجابال المبحوثين حول أثر
جود حيا العمل عطى المساءلة الذكية ودرجة ممارستهم لها تعزى لمتغير مكان العمل (شمال
ز  ،شرق ز  ،رب ز ،الوساى ،خانيونس ،شرق خانيونس ،رفح).

 .5عدم وجود فروق ذال داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين إجابال المبحوثين حول أثر
جود حيا العمل عطى المساءلة الذكية ودرجة ممارستهم لها تعزى لمتغير عدد سنوال الخبر

(أقل من  5سنوال ،من  10-6سنوال ،أكثر من  10سنوال).

 .6توجد عالقة ارتباايه موجبة بين جود حيا العمل ودرجة تابيق المساءلة الذكية لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظال ز .
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التوصيــــــات
بعد أن قام الباحث باستعراض نتائج الدراسة الميدانية يمكن له إن يقدم مجموعة من التوصيات،
وﻫي على النحو التالي:

 جودة حياة العمل:

 .1ضرور االهتمام برفع مستوى جود حياة العمل في المدارس الحكومية من خالل تاعيل
وتعزيز نظام الحوافز والمكافآل واالهتمام باهمن والرضا الوظياي .

 .2االهتمام بتحسين اهجور والمكافآل والحوافز داخل المؤسسال التعطيمية وضمان عدالتها،
لضمان استم اررية المعطمين ورفع مستوى أدائهم ومعنوياتهم.

 .3منح المعطمين صالحيال كافية تتالءم مع قدراتهم ومؤهالتهم فهذا يجعل المعطم يشعر بأن
له قيمة في عمطه وله دور فعال وفى ناس الوقل ال يتسبب بزياد أعباء وضغوا الوظياة
عطيه مما يزيد من إنتاجيته في العمل.

 المساءلة الذكية:

 .1زياد االهتمام بالمعطمين بمنحهم الثقة والشاافية في العمل مما يزيد في قدراتهم ومهارتهم
والتي تؤهطهم هداء أدوارهم في العمطية التعطيمية.

 .2الحرص عطى وجود نظام فعال لطمساءلة الذكية من خالل ربا النجاز بالتاور المهني
لطمديرين والمعطمين عطى حد سواء.

 .3تنايذ دورال وورش عمل ولقاءال تربوية توعوية من قبل وزار التربية والتعطيم؛ لتوضيح
مااهيم ومعايير المساءلة الذكية وأهميتها .

 .4توفير المكانال التدريبية الالزمة لبرام التاور المهني داخل المؤسسة التربوية لمواكبة
المستجدال الحديثة التربوية ،اواحداث التغيير لتحقيق اههداف المنشود .
 .5ضرور قيام المؤسسال التعطيمية بكافة مستوياتها بارح مساقال وموضوعال ذال صطة
بجود حيا العمل وموضوة المساءلة الذكية حتى تكون من ضمن المجاالل الدارية

المستخدمة عطى صعيد المؤسسال التربوية والمؤسسال اهخرى .

 .6محاولة توفير وتجويد بيئة عمل مالئمة لتشجيع المعطمين عطى تاوير أدائهم وتحسينه،
لزياد اهخذ بنظام المساءلة الذكية بين المعطمين ،بالضافة توعية المدراء إلى أهمية
العالقة الجيد بين جود بيئة العمل وتابيق المساءلة الذكية وانعكاساتها عطى اهداء

الوظياي الكطى .
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ثالثاً :مقترحات الباحث المستقبلية

 .1إنشاء وحد إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لوزار التربية والتعطيم ،تكون مهمتها تتبع ورصد
وتجويد حيا العمل وتاويرها لطمدارس الحكومية ومعطميها ومدراءها.

 .2صيا ة إستراتيجية مقترحة لتاوير المساءلة الذكية لدى مديري المدارس الحكومية ولاتر ال
تقل عن  5سنوال ليمكن بعدها قياس العائد وتقييمه في ضوء مدخالل الخاة.

 .3أنصح زمالئي الباحثين بضرور إجراء العديد من البحوث التربوية التي تتناول جود حيا

العمل والمساءلة الذكية ورباهما ببعض المتغيرال اهخرى ،وكذلك دراسة أثر جود العمل
والمساءلة عطى النجاز واهداء الوظياي لمديري المدارس بمحافظال

ز والعمل عطى

التوصل إلى تصور مقترح لبااقة المساءلة الذكية تكون صالحة لطتابيق في بيئة التعطيم

الاطساينية.
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المراجع العلمية
 القران الكريم
 الحديث النبوي الشريف
أوالً /المراجع العربية :
أ) الكتب والمصادر
القرآن الكريم:
 .1أخوار شيد  ،عالية ( .)2006المساءلة والفاعلية في اإلدارة التربوية .دار ومكتبة الحامد،
عمان.

 .2أفندي ،عاية حسن ( .)2002اإلدارة العامة :إطار نظري ومدخل التطوير وقضايا ﻫامة
في الممارسة ،جامعة القاهر  ،القاهر .

 .3االنروا ( :)2009دليل إطار ضمان الجودة الخاص بمدار

األونروا "الجزء األول" .وكالة

الغوث الدولية ،دائر التربية والتعطيم ،الرئاسة العامة – عمان .

 .4بااح ،أحمد ( .)2006قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية ،دار الشروق لطنشر والتوزيع،
عمان ،اهردن .

 .5جاد الرب ،سيد محمد ( .)2008جودة الحياة الوظيفية في منظمات األعمال العصرية.
دار الاكر ،القاهر  ،مصر.

 .6جاد الرب ،سيد محمد ( .)2009موضوعات إدارية متقدمة وتطبيقاتها في منظمات
األعمال الدولية .كطية التجار السماعيطية ،السويس ،مصر .

 .7جود  ،محاوظ أحمد ( .)2010إدارة الموارد البشرية ،دار وائل لطنشر والتوزيع،عمان،
اهردن.

 .8الحارثي ،عبد اهلل صالح ( .)2013المساءلة التربوية .دار اليازوري لطنشر والتوزيع،
عمان ،اهردن.

 .9الحص ،سطيم ( .)2007المساءلة والمحاسبة :تشريعاتها والياتها في األقطار العربية،

بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد .الدار العربية

لطعطوم ناشرون ،بيرول.

.10الخضيرى ،محسن ( .)2000اإلدارة في اإلسالم .المعهد السالمي لطبحوث والتدريب ،
جد  ،الممطكة العربية السعودية .
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.11ريجيو ،رونالد ( .)1999المدخل إلى علم النف

الصناعي والتنظيمي .ترجمة :حطمي

فارس ،دار الشروق لطنشر والتوزيع ،الجامعة اهردنية ،اهردن .

 .12السالم ،مؤيد سعيد ( .)2009إدارة الموارد البشرية – مدخل استراتيجي تكاملي .دار
إثراء لطنشر والتوزيع ،اهردن .

 .13الشرقاوي ،أنور محمد (".)1983التعلم نظريات وتطبيقات" .القاهر  ،مكتبة االنجطو
المصرية .

.14الصرن ،رعد حسن ( .)2001كيف تخلق بيئة ابتكاريه في المنظمات إدارة اإلبداع
واالبتكار ،ج ، 2دار الرضا لطنشر ،سوريا ،دمشق .

.15ارخان ،محمد (" .)2006المساءلة :مفهومها ،وأنواعها ،وتطبيقاتها في اإلدارة
المدرسية الحديثة " ،اهونروا ،دائر التربية والتعطيم ،معهد التربية " " HT . 1 . 2015
عمان :اهردن .

.16ارخان ،محمد (" .)2008إطار ضمان الجودة دليل تنفيذ المراجعة الذاتية المسندة في
مدار

وكالة الغوث " .اهونروا ،دائر التربية والتعطيم ،عمان :اهردن .

.17ارخان ،محمد عبد القادر (( )2009ب) .ضمان الجود في مدارس اهونروا .الجزء
اهول ،عمان ،اهردن.

.18الاويل ،هاني ( .)2001اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي .ا  ،3الجامعة اهردنية ،دار
وائل لطنشر ،اهردن .

.19الاويل ،هاني ( .)2001اإلدارة التعليمية مفاﻫيم  ....وآفاق  .ا  ،2الجامعة اهردنية،
دار وائل لطنشر ،اهردن.

.20الاويل ،هاني ( .)2006اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي :سلوك األفراد والجماعات في
النظم .دار وائل لطنشر ،عمان ،اهردن .

 .21عابدين ،محمد عبد القادر ( .)2005المدرسة الحديثة .جامعة القدس ،دار الشروق.
 .22عايش ،أحمد جميل ( .)2009إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية .كطية العطوم
التربوية الجامعية اهونروا – اليونسكو ،دار المسير لطنشر والتوزيع والاباعة .

 .23عايش ،أحمد جميل ( .)2010تطبيقات في اإلشراف التربوي .عمان :دار المسير لطنشر
والتوزيع ،ا . 2

.24العتيبى ،أدم ( .)1999الرضا الوظيفي للموظف السعودي في القطاعين العام والخاص.
السعودية .
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 .25عقيطي ،عمر وصاي ( .)2005إدارة الموارد البشرية المعاصرة – بعد استراتيجي .دار
وائل لطنشر ،عمان.

.26فوزي ،سامح ( .)1999المساءلة والشفافية :إشكاليات تحديث اإلدارة المصرية في عالم
متغير .مركز الدراسال السياسية والستراتيجية باههرام ،القاهر  ،مصر .

.27كرمة ،منير جبريل عبد العزيز ( .)2009معايير ومسشرات صحيفة المساءلة الذاتية
الستشراف دور المحاضر في الدراسات العليا في فلسطين .وكالة الغوث الدولية ،دائر

التربية والتعطيم.

 .28المغربي ،عبد الحميد عبد الاتاح ( .)2007االتجاﻫات الحديثة في دراسات وممارسات
إدارة الموارد البشرية .المكتبة العصرية ،المنصور.

.29المطيجي ،رضا إبراهيم ( .)2011معجم المصطلحات في اإلدارة التربوية والمدرسية.
جامعة بنها ،كطية التربية ،دار الجامعة الجديد لطنشر ،السكندرية .

.30المنظمة العربية لطتنمية الدارية ( .)2007معجم المصطلحات اإلدارية .القاهر  :جامعة
الدول العربية ،مصر .

 .31هالل ،محمد ( .)2010مهارات مقاومة ومواجهة الفساد :دور الشفافية والمساءلة
والمحاسبة في محاربة الفساد .مركز تاوير اهداء والتنمية ،مصر الجديد .

.32الهيتي ،خالد عبد الرحمن ( .)2005إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي .ا ،2دار
وائل لطنشر والتوزيع ،اهردن .

.33الهيتي ،خالد عبد الرحمن ( .)2008إدارة الموارد البشرية ،االتجاﻫات الحديثة في إدارة
الجودة .دار وائل لطنشر والتوزيع ،اهردن.

 .34وزار التخايا والتعاون الدولي ( .)1997اإلصدار األول .السطاة الاطساينية ،فطساين .

 .35وزار التربية والتعطيم العالي (" .)2008الخطة الخمسية التطويرية اإلستراتيجية " .السطاة
الوانية الاطساينية.

 .36وزار التربية والتعطيم العالي ( .)2013الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي
ب)

 ، 2013/2012رام اهلل  ،فطساين.

الرسائل العلمية

 .1أبو حملد  ،سلعد أحملد ( .)2008درجلة تابيلق المسلاءلة الداريلة وعالقتهلا بمسلتوى الرضلا

الللوظياي لمعطمللي الم لدارس الثانويللة الخاصللة بمحافظللة العاصللمة عمللان مللن وجهللة نظللرهم.
رسالة ماجستير زير منشورة ،جامعة الشرق اهوسا لطدراسال العطيا ،عمان ،اهردن .
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 .2أبللو شللاويش ،بشللير عبللد الللرحمن محمللود ( .)2010دور برنللام "إاللار ضللمان الجللود " فللي
تنمية بعض الكاايال الدارية لدى مديري مدارس اهونروا بمحافظال ز  .رسالة ماجستير

زير منشورة ،الجامعة السالمية ،ز  ،فطساين .

 .3أبو شقاة ،كمال محمود ( .)2014درجة ممارسة ملديري الدارال التعطيميلة بمحافظلال لز

لطتقيلليم والمتابعللة وعالقتهللا بجللود العمللل مللن وجهللة نظللر المش لرفين .رســالة ماجســتير زيــر

منشورة ،الجامعة السالمية ،ز  ،فطساين .

 .4أخوارشلليد  ،عاليللة ( .)2004درجللة وعللى المعطمللين والمعطمللال فللي المللدارس الثانويللة العامللة
بماهللوم المسللاءلة وعالقللة ذلللك بااعطيللة المدرسللة .رســـالة ماجســتير زيــر منشــورة ،جامعللة
عمان العربية لطدراسال العطيا ،عمان ،اهردن.

 .5البطبيسلي ،أسلامة ( .)2012جلود الحيلا الوظيايلة وأثرهلا عطلى اهداء اللوظياي لطعلامطين فلي
المنظم للال يل للر الحكوميلللة ف للي قال للاة ل للز  ،رســــالة ماجســــتير زيــــر منشــــورة ،الجامعلللة
السالمية ،ز  ،فطساين .

 .6الحسللن ،مللي محمللد محمللود ( .)2010درجتللا المسللاءلة والاعاليللة الداريللة التربويللة والعالقللة
بينهما لدى مديري الملدارس الحكوميلة الثانويلة وملديرياتها فلي محافظلال الضلاة الغربيلة ملن

وجهلة نظللر العللامطين فللي مللديريال التربيللة والتعطلليم .رســالة ماجســتير زيــر منشــورة ،جامعللة
النجاح الوانية ،فطساين .

 .7حس للن ،ن للور ع للوض ( .)2015درج للة ممارس للة إدار الجامع للة الس للالمية لطمس للاءلة الداري للة
وعالقتهللا بدرجللة فاعطيللة اهداء الداري لموظايهللا .رســالة ماجســتير زيــر منشــورة ،الجامعللة

السالمية ،ز ،فطساين .

 .8حويللل ،إيمللان مصللااى ( .)2012واقللع تابيللق المسللاءلة التربويللة والجللود الشللامطة والعالقللة
بينهمللا فللي مللدارس وكالللة الغللوث الدوليللة فللي الضللاة الغربيللة مللن وجهللة نظللر المللديرين فيهللا.

رسالة ماجستير زبر منشورة  ،جامعة النجاح الوانية  ،فطساين .

 .9الللداهوك ،هبللة وهيللب سللعيد ( .)2014تاللوير مقتللرح لتاللوير ممارسللة المسللاءلة الذكيللة لللدى

م للديري م للدارس وكال للة الغ للوث الدولي للة بمحافظ للال للز  .رســـالة ماجســـتير زيـــر منشـــورة،

الجامعة السالمية ،ز  ،فطساين .
.10الدح للدوح  ،حس للني فل لؤاد ( .)2015ج للود الحي للا الوظياي للة ل للدى معطم للي المرحط للة اهساس للية
بمحافظل للال ل للز وعالقتهل للا بمسل للتوى أدائهل للم .رســــالة ماجســــتير زيــــر منشــــورة ،الجامعل للة

السالمية ،ز  ،فطساين .
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.11ال للدويري ،أحم للد ع للود ( .)2002المس للاءلة ف للي الدار العام للة ف للي اهردن م للن وجه للة نظ للر

المللدراء فللي وزار التنميللة الداريللة وأجهللز الرقابللة المركزيللة .رســالة ماجســتير زيــر منشــورة،

جامعة اليرموك ،اهردن.
.12السبيعي ،فارس بن عطوش بن بادي ( .)2010دور الشاافية والمساءلة في الحلد ملن الاسلاد
الداري فللي القااعللال الحكوميللة .رســالة ماجســتير زيــر منشــورة ،جامعللة نللايف اهمنيللة،

الرياض ،السعودية.
.13سللالمة ،جهللاد حسل لن محمللود ( .)2013دور المس للاءلة فللي تخس للين أداء العللامطين بم للدارس

وكالة الغوث بغز من وجهلة نظلر الملديرين وسلبل تالوير  .رسـالة ماجسـتير زيـر منشـورة،

جامعة اهزهر ،ز  ،فطساين .

.14شرير ،رند ( .)2003اهدوار المتوقعة والواقعية لمديري مدارس التعطيم اهساس بمحافظال
ز  .رسالة دكتوراه زير منشورة  ،البرنام المشترك جامعة اهزهر ،ز  ،فطساين .

.15الشريف ،حنين نعملان عطلي الشلريف ( .)2013أثلر المسلاءلة الداريلة عطلى اهداء اللوظياي
لطعللامطين الداريللين فللي وزار التربيللة والتعطلليم العللالي فللي قاللاة للز  .رســالة ماجســتير زيــر

منشورة  ،الجامعة السالمية ،ز  ،فطساين .

 .16الشهراني ،عبد اهلل بن فالح بن تركي ( .)2010المسلاءلة الداريلة فلي الجامعلال الحكوميلة

في الممطكة العربية السعودية ومعيقاتها ومقترحال تاويرهلا ،أطروحة دكتوراه زير منشورة،

جامعة اليرموك  ،أربد  ،اهردن .

.17العتيبي ،راشد ازي ( .)2008أثر المسلاءلة الداريلة عطلى فاعطيلة الجامعلال الحكوميلة فلي
الممطكة العربية السعودية  .رسالة ماجستير زير منشورة  ،جامعة مؤتة  ،اهردن .

.18العمللري ،حيللدر (" :)2004واقللع المسللاءلة التربويللة فللي وزار التربيللة و التعطلليم فللي اهردن :
دراسة تحطيطية تاويرية " ،رسالة دكتوراه زير منشورة ،الجامعة اهردنية ،عمان ،اهردن .

 .19عللوض ،حسللن منصللور ( .)2012تقي لليم جللود الحيللا الوظيايللة ف للي بيئللة العمللل الجامعي للة
دراسة ميدانية مقارنة .ملخص أطروحة دكتوراه زيـر منشـورة .المجطلة العطميلة لكطيلة التجلار
جامعة قنا السويس ،مصر .

.20القضللا  ،أحمللد ع لواد ماطللح ( .)2005أنمللاا القيللاد التربويللة لللدى مللديري ومللديرال المللدارس
الحكومية في محافظة جرش وعالقتهلا بالمسلاءلة .رسـالة ماجسـتير زيـر منشـورة ،الجامعلة

الهاشمية  ،جرش  ،اهردن .

.21ماضي ،خطيل إسماعيل ( .)2014جود الحيا الوظياية وأثرها عطى مستوى اهداء الوظياي

لطعللامطين "د ارسللة تابيقيللة عطللى الجامعللال الاطس لاينية " .أطروحـــة دكتـــوراه زيـــر منشـــورة،
جامعة قنا السويس  ،مصر .
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.22المدني ،معن بن محمد بن عبد الاتاح ( .)2007المساءلة الدارية تابيقاتها ومعوقاتهلا فلي
إدارال التربية والتعطيم .أاروحة دكتو ار

ير منشور  ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

.23النباتي ،عواالف ( .)2011درجلة ممارسلة القيلادال الداريلة لمجلاالل المسلاءلة فلي جامعلة
أم القللرى بمكللة المكرمللة .رســالة ماجســتير زيــر منشــورة ،جامعللة أم القللرى ،مكللة المكرمللة،

السعودية.
.24نصللار ،إيمللان حسللن جمعللة ( .)2013جللود حيللا العمللل وأثرهللا عطللى االسللتغراق الللوظياي.
رسالة ماجستير زير منشورة ،الجامعة السالمية ،ز  ،فطساين.

ج) المجالت والدوريات العلمية
 .1أبو حشيش ،بسام ( .)2010درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة لز لطمسلاءلة

تجل ل ل للا المعطمل ل ل للين .مجلــــــــة الجامعــــــــة اإلســــــــالمية (سلســــــــلة الدراســــــــات اإلنســــــــانية)

،المجطد(،)18العدد(.)2

 .2حوام للد  ،باس للم وجل لرادال ،محم للد ( .)2005درج للة تابي للق المس للاءلة الداري للة ف للي الم للدارس

الحكوميللة فللي محافظللة جللرش ،مجلــة كليــة التربيــة ،جامعللة المنصللور ،مجطللد( ،)58العللدد
( ،)2اهردن.

 .3دس للوقي ،نج للالء عب للد الس للالم ( .)2015ت للأثير ج للود حي للا العم للل عط للى المه للارال الداري للة
هعضاء هيئة التدريس  .مجلة كلية الزراعة ،جامعة السكندرية ،مجطد( ،)60العدد (.)2

 .4راضي ،بهجل ( .)2008العدالة التنظيمية وعالقتها بجود حيا العمل في المجطس القومي
لطرياضة ،مجلة البحوث اإلدارية ،العدد ( ،)1القاهر .

 .5الزامطي ،عطي وعباس ،سهيطة ( .)2008التاور التنظيمي وجلود حيلا العملل ،مجلـة علـوم

إنسانية ،العدد(.)34
 .6صالح،أحمدعبدهللا( .)2001بناءمنظومة المسةاءل عةناءداءوالمةنية لوسةيع لةدع 
النزاه اإلداري والتنظيمي  ،مؤتمر آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشففافية والمسفاءلة
اإلدارية – منظور إستراتيجي –،المنظم العربي لعتنمي اإلداري ،القاهرة.
 .7صللالح ،أمللاني عبللد الت لواب ( .)2013واقللع جللود حيللا العمللل لللدى أعضللاء هيئللة التللدريس
بكطيل للة التربيل للة بجامعل للة سل للطمان بل للن عبل للد العزيل للز .دراســـــات عربيـــــة فـــــي التربيـــــة وعلـــــم

النف

) ،)ASEPالمجطد ( ،)39العدد (.( 2

 .8الاراونة ،رشا نايل حامد والعضايطة ،عطي محمد عمر ( .)2010أثلر تابيلق الشلاافية عطلى

مس للتوى المس للاءلة الداري للة ف للي ال للو از ارل اهردني للة .المجلــــة األردنيــــة فــــي إدارة األعمــــال،

المجطد( ،)6العدد (.)1
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 .9عبلد الللرحمن  ،ماجلد محسللن ( .)2013جللود حيلا العمللل وأثرهللا فلي اهسللبقيال التنافسللية،

دراسة استاالعية آلراء عينة من العامطين في معمل متلين لطميلا المعدنيلة لمحافظلة دهلوك،

مجلة تنمية الرافدين ،المجطد ( ،)35العدد (. )112

.10العنزي ،سعد ،وسما سعد خير اهلل الاضل (" .)2007فطساة نوعية حيا العمل في منظمال

اهلايل للة الثالثل للة " .بحل للث منشل للور ،مجلــــة العلــــوم االقتصــــادية واإلداريــــة ،المجطل للد (،)13

العدد(.)45
.11عياصلر ،معللن محملود ( .)2013ماهللوم المسلاءلة وتابيقلله للدى مللديري الملدارس الحكوميللة
في محافظة جرش من وجهة نظر المديرين أناسهم .مجلة الثقافة والتنمية ( ،)744جامعلة

الاائف  -كطية التربية.

.12قاسم ،مرفلل إبلراهيم ارشلد (" .)2011أثلر القيلاد اهصلطية كمتغيلر وسليا عطلى العالقلة بلين
جود الحيا الوظياية وااللتزام الوظياي" .دراسة ميدانية ،المجلة العلمية لالقتصاد ،مصر .

.13القضللا  ،قسللم وأيللوب ،ناصللر ( .)1997المعللايير التللي يقللوم عطيهللا نظللام المسللاءلة فللي وزار

التربية والتعطيم فلي اهردن .ورقة عمل قدمت في المستمر التربـوي األول للجمعيـة التربويـة

األردنية ،عمان ،اهردن.

.14م للاهر ،أحم للد مص للااى أحم للد (" .)1999أس للاليب قي للاس ج للود الحي للا الوظياي للة" ،مجلــــة
البحــوث العمليــة ،كطيللة التجللار جامعللة السللكندرية ،المجطللد ( ،)36العللدد ( ،)1مللارس مجطللد

( )3بعدد .2012

.15المغربي ،عبلد الحميلد ( .)2004جلود حيلا العملل وأثرهلا فلي االسلتغراق اللوظياي – د ارسلة
ميدانية .مجلة الدراسات والبحوث التجارية  ،العدد( ،)2جامعة الزقازيق  ،مصر .

.16النم للر ،س للعود ( :)1994اتجاه للال الع للامطين نح للو مس للتويال الض للغا ف للي القا للاعين الع للام
والخ للاص بالس للعودية ،المنظم للة العربي للة لطتنمي للة الداري للة ،المجلـــة العربيـــة لـــإلدارة ،المجط للد

( ،)10العدد ( ،)2القاهر .
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ملحق رقم ()1

قســـــــــــــــــم أصـــــــــــــــــول التربيـــــــــــــــــة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد األستاذ/ة  ....................................................................المحترم
مدير/ة ................................................................................
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع  :تقييم (أبعاد) متغيرات الدراسة
أشكركم عطى حسن تعاونكم  ،واضع بين أيديكم متغيرال دراستي في الماجستير والتي هي بعنوان:

جودة حياة العمل لد مديري المدار

الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية ،وأاطب

من سيادتكم ومن واقع خبرتكم العطمية والعمطية تقييم هذ المتغيرال (اهبعاد) اواثراؤنا بأفكاركم البداعية
من خالل إلغاء أو إضافة متغيرال أخرى ترونها مناسبة .
ولكم وافر االحترام والتقدير ،،،
أبعاد الدراسة
أبعاد المساءلة الذكية

أبعاد جودة حياة العمل
 -1الحوافز المادية والمعنوية

 -1الثقة المتبادلة

 -3ضغوا العمل

 -3التاور المهني

 -2الرضا الوظياي

 -4المشاركة في اتخاذ الق اررال
 -5نما القياد السائد

 -2كمية النجاز

 -4أخالقيال الموظف

 -6بيئة العمل الداخطية (المناخ التنظيمي)
* مالحظاتكم ومقترحاتكم إن وجدت :

..................................................................................................-1
..................................................................................................-2
توقيع مدير المدرسة
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ملحق رقم ()2
أسماء مديري المدار

الرقم

المقيمين ألبعاد الدراسة

اسم المدرسة

اسم مدير المدرسة الثانوية

المديرية

1

مازن يوسف محمود باين

أحمد الشقيرى الثانوية لطبنين

شمال ز

2

سعيد داوود حسن االب

أسامة بن زيد الثانوية لطبنين

شمال ز

3

سطيمان داوود حسن االب

عثمان بن عاان الثانوية لطبنين

شمال ز

4

أكرم عاية محمود صالحة

أبو عبيد بن الجراح الثانوية لطبنين

شمال ز

5

جميل حسين أحمد شاهين

بيل الهيا الثانوية لطبنين

شمال ز

6

معين أحمد محمد منصور

خطيل الرحمن الثانوية لطبنين

شمال ز

7

سائد محمد عطى أحمد السطاان

جبل المكبر الثانوية لطبنين

شمال ز

8

خالد عبد الاتاح محمد حماد

فطساين الثانوية لطبنين

رب ز

9

عالء الدين محمد خطيل اهشقر

عدنان العطمي الثانوية لطبنين

رب ز

10

رفيق حسن توفيق عوض

جولس الثانوية لطبنين

رب ز

11

حسنى مصااى حسن الدريمطى

التقوى الثانوية لطبنين

رب ز

12

خالد عود أحمد حشيش

أبو ذر الغااري الثانوية لطبنين

رب ز

13

إسماعيل عبد المعاى رمضان

القساينة الثانوية لطبنين

رب ز

14

سعيد أحمد حسنى عويضة

شهداء الزيتون الثانوية لطبنين

شرق ز

15

جميل يوسف إبراهيم الح ارزين

جمال عبد الناصر الثانوية لطبنين

شرق ز

16

أيمن عاا جبر أبو ليطة

حاين الثانوية لطبنين

شرق ز

17

سمير كريم فرج الح ارزين

عبد الاتاح حمود الثانوية لطبنين

شرق ز

18

نعمان محمد إبراهيم سمار

شهداء الشجاعية الثانوية لطبنين

شرق ز

19

ماجد عثمان محمود ياسين

يافا الثانوية لطبنين

شرق ز
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ملحق ()3

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــــــم أصـــــــــــــــــول التربيـــــــــــــــــة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الدكتور/ة  ....................................................................المحترم
أستاذ أصول التربية ب.....................................................................
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع  :تحكيم أبعاد الدراسة

يشرفني أن أضع بين أيديكم أبعاد دراستي وذلك استكماال لمتاطبال الحصول عطى درجة الماجستير في أصول التربية
تخصص الدار التربوية بجامعة اهزهر بغز والتي هي بعنوان :جودة حياة العمل لد مديري المدار

الثانوية وعالقتها

بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية ،وأاطب من سيادتكم ومن واقع خبرتكم العطمية والعمطية تحكيم هذ المتغيرال (اهبعاد)

وذلك من خالل إلغاء أو إضافة متغيرال أخرى ترونها مناسبة.

مالحظة لقد تم أخذ عينة عشوائية مقدارها ( )19مارد من مدراء المدارس في مديريال تعطيم ( رب ز – شرق ز –
والشمال) الستاالة أرائهم حول أبعاد الدراسة والتي جاءل حسب الجدول الوارد أدنا .

ولكم وافر االحترام والتقدير ،،،

أبعاد المساءلة الذكية

أبعاد جودة حياة العمل
 -1الحوافز المادية والمعنوية

 -1الثقة المتبادلة

 -3ضغوا العمل

 -3التاور المهني

 -2الرضا الوظياي

 -4المشاركة في اتخاذ الق اررال
 -5نما القياد السائد

 -2كمية النجاز

 -4أخالقيال الموظف

 -5تقييم اهداء السنوي

 -6بيئة العمل الداخطية (المناخ التنظيمي)
* مالحظاتكم ومقترحاتكم إن وجدت :

..................................................................................................-1
..................................................................................................-2
..................................................................................................-3
توقيع مدير المدرسة
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ملحق رقم ()4
أسماء السادة المحكمين ألبعاد الدراسة

الدرجة العلمية

التخصص

مكان العمل

الرقم

اسم المحكم

1

صهيب كمال اه ا

أستاذ مشارك

إدار تربوية

جامعة اهزهر

2

فايز عطى اهسود

أستاذ مشارك

أصول تربية

جامعة اهزهر

3

محمد جودل فارس

أستاذ دكتور

إدار أعمال

جامعة اهزهر

4

وفيق حطمي اه ا

أستاذ مساعد

إدار أعمال

جامعة اهزهر

5

فؤاد عطى العاجز

أستاذ دكتور

إدار تربوية

الجامعة السالمية

6

محمد عثمان اه ا

أستاذ مشارك

إدار تربوية

الجامعة السالمية

7

سطيمان حسين المزين

أستاذ مشارك

إدار تربوية

الجامعة السالمية

8

فايز كمال شطدان

أستاذ مشارك

إدار تربوية

الجامعة السالمية

9

منصور عبد القادر منصور

أستاذ مساعد

إدار أعمال

جامعة اهقصى

10

صالح الدين إبراهيم حماد

أستاذ دكتور

أصول تربية

جامعة اهقصى

11

ناجى رجب سكر

أستاذ مساعد

أصول تربية

جامعة اهقصى

12

أحمد نعيم أبو الخير

أستاذ مشارك

إدار تربوية

جامعة القدس الماتوحة

13

محمد عبد اشتيوى

أستاذ مشارك

إدار اهعمال

جامعة القدس الماتوحة

14

محمود عبد المجيد عساف

أستاذ مساعد

إدار تربوية

وزار التربية والتعطيم
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عمادة الدراسات العليا

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كليـــة التربيـــــــــــة
قسم أصول التربيــــة

استبانة مفتوحة

السيد مدير/ة مدرسة ....................................................................... :
حفظه /اهلل.
السالم عطيكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أثمن مواقاكم النبيطة عاليا ،وأضع بين أيديكم نموذج استبيان ماتوح يهدف إلى بناء استمار
االستبيان مغطقة بالشكل النهائي ،وذلك كأدا لجمع البيانال الالزمة لجراء دراسة بعنوان:
جودة حياة العمل لد مديري المدار

الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية

وذلك استكماال لمتاطبال الحصول عطى درجة الماجستير في أصول التربية ،من جامعة اهزهر بغز
 ،وعطيه أرجو التكرم بالجابة عن اهسئطة الوارد والمتعطقة بكل من محاور الدراسة الرئيسة ،وهي:

القسم األول  :جود حيا العمل .
القسم الثاني  :المساءلة الذكية .
علماً بأن المعلومات سوف تستخدم ألزراض البحث العلمي فقط .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

الباحث
محمد إبراﻫيم منصور
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أوال  /جودة حياة العمل .
التعريف اإلجرائي لجودة حياة العمل :هي مجموعة السياسال والعمطيال التي تستند إليها إدار
المدرسة الثانوية بمحافظال ز بقصد توفير وضمان حيا وظياية أفضل لطعامطين وزياد قبولهم
ورضاهم بما يسهم في رفع أداء المنظمة ويساعد عطى تحقيق اههداف وزياد جودتها.
 .1برأيك  ...ما هي أكثر اهمور التي من شأنها زياد الدعم المعنوي لطموظاين أثناء العمل ؟
......................................................................................... ......
...............................................................................................
.........................................................................................
هل تقدم الدعم المعنوي الالزم لطمعطم خالل عمطه ؟
نعم

 ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
هل تسمح لطمعطمين بمشاركتك في إنجاز المهام المنااة بك ؟
نعم

 ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
برأيك  ..إلى أي مدى تساعد الحوافز (المادية والمعنوية) الحالية والممنوحة لطمعطم عطى تحقيق
أهدافه الشخصية وأهداف المدرسة التربوية ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
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.........................................................................................
هل التغييرال المستمر في أسطوب واريقة العمل ،وكذلك تدوير المعطمين من شأنها تحسين جود
حيا عمل المدرسة ؟
نعم

 ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب:
...............................................................................................
........................................................................... ................
برأيك  ...من أكثر الحوافز (مادية /معنوية) تؤثر ايجابيا عطى سطوك المعطم ؟
...............................................................................................
................................................................................ ...........
هل توفر لطمعطمين بيئة تنظيمية سطيمة تساعدهم عطى زياد إنتاجيتهم في العمل ؟ وكيف؟
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
إلى أي مدى تحاول االعتماد عطى فرق العمل لتحقيق التكامل في عناصر بيئة المدرسة الداخطية ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
هل تعتقد بأن بيئة العمل الداخطية الحالية من شأنها تحيق العدالة االجتماعية لجميع الموظاين ككل
؟ ولماذا؟
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
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إلى أي مدى تشعر بأن بيئة العمل الداخطية من شأنها تحقيق اموحال المعطمين وسبيال لإلبداة
المؤسسي ؟ وضح ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
هل تعتقد بلأن مكونال البيئة الحالية لطعمل تساهم بشكل جدي في تكريس جود حيا العمل بمعناها
الحقيقي ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
ما األسباب الحقيقية لعدم رضا المعلمين عن أوضاعهم الوظيفية الحالية ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................. .....................
ما األمور التي تستند إليها الوزارة ليتم منحك الحوافز والمكافآت ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
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 .1ما آليات تحقيق بيئة عمل مادية وتنظيمية مناسبة للمدرسة ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.......................................................................................
ما طبيعة العالقات اإلنسانية داخل مدرستك وكيف تقوم بتعزيزﻫا ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.......................................................................................
 .2ما األمور التي من شأنها تحقيق الذات لديك ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................
ثانياً  /المساءلة الذكية .
التعريف اإلجرائي للمساءلة الذكية :هي نظام مساند لطعامطين في مجال التربية والتعطيم بهدف بناء
الثقة والقدرال وتزويد المعطمين بالمرونة الالزمة هداء المهام المنواة بهم وحثهم عطى تحمل
مسؤولياتهم ،وتزيد دافعيتهم لطعمل باحتراف ،اواعااء مدير المدرسة كامل الصالحية لتحقيق أهداف
المدرسة و ايال المجتمع من خالل الثقة المهنية لطمعطمين .
 .1هل موظايك في العمل يطتزمون أثناء الدوام الرسمي ؟
نعم

ال
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إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
هل تقوم بتابيق القوانين والطوائح التربوية المتعطقة بمحاسبة المعطمين الغير منضباين ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
هل تقوم بالمتابعة المستمر لطتعرف عطى إنجاز المعطمين اليومي واهسبوعي والشهري؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
هل تابق نظام رقابي عطى المعطمين يمكن من خالله مساعدتك في مساءلة موظايك بالعمل ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
بصاتك مدير مدرسة ...هل تقف عطى مسافة واحد من جميع الموظاين بالعمل ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
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...............................................................................................
...........................................................................................
من واقع خبرتك في العمل  ..من أكثرهم فاعطية وتأثي ار عطى اهداء ( سياسة الثواب أم العقاب)؟
...............................................................................................
...........................................................................................
إلى أي مدى يمكن لالعتبارال الشخصية والصداقة أن تؤثر عطى حجم وقو المساءلة داخل العمل؟
...............................................................................................
...........................................................................................
هل تتمتع بالنزاهة الكافية التي تجعطك أن تتخذ ق ارراتك دون خوف أو تردد ؟
...............................................................................................
...........................................................................................
هل تعتقد بلأن نما القياد التربوية الديكتاتورية من شأنها الحااظ عطى سير العمل وتجنب الموظاين
ارتكاب اهخااء ومساءلتهم فيما بعد ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...........................................................................................
 .2هل تتمتع بالمرونة الكافية أثناء تعامطك مع موظايك بالعمل ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
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 .3هل تشارك موظايك في مناسباتهم الخاصة ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (ال) أذكر السبب :
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................
 .4هل تعاي فرصة لطموظف في التعبير عن ذاته فيما يتعطق بمشاكطه الشخصية أو الوظياية ؟
نعم

ال

إذا كانل الجابة (نعم) حدد :
...............................................................................................
...............................................................................................
.........................................................................................
 .1ما أﻫم المعوقات التي تضعف من تطبيق المساءلة الذكية للمعلمين ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................
 .2كيف تسعى إلى تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة في بيئة العمل ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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...............................................................................................
............................................................................
 .3ما األمور المتبعة لتجويد بيئة العمل وتحقيق النجاز على كافة المجاالت والقضايا المطلوب
تحقيقها ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...........................................................................................
 .4ما األمور التي تسعى إلى تحقيقها للوصول إلى التطور المهني لد المعلمين ؟
...............................................................................................
.................................................................................... ...........
.........................................................................................
 .5ما األمور المتبعة للوصول إلى تحقيق االلتزام الوظيفي لد المعلمين؟
............................................................................... ................
...............................................................................................
.........................................................................................
انتهل اهسئطة
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جامعـــــــــــــــة األزﻫـــــــــــــــر – زـــــــــــــــزة

ملحق رقم ()6

عمــــــــــــــادة الدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــــــم أصـــــــــــــــــول التربيـــــــــــــــــة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد/ة الدكتور/ة  .......................................................:حفظه/ﻫا اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،
الموضوع /تحكيم استبانة في صورتها األولية
الثانوية بمحافظات ززة

يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان ":جودة حياة العمل لد مديري المدار

وعالقتها بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية " ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول
التربية .

لذا أرجو من سيادتكم تحكيم االستبانة اوابداء الرأي حول الاقرال إن كانل مناسبة لطمحور الخاص بها ،بالضافة
ر مناسبا في أي فقر منها .
إلى تعديل ما ت ا

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
الباحث/محمد إبراﻫيم منصور

الجزء األول /البيانات الشخصية (يرجى وضع عالمة (√) في الخانة التي تنطبق عليك)
.1

النوع

:أنثى

 ذكر

.2

المسﻫل العلمي

  :بكالوريوس

ماجستير فما فوق

.3

المنطقة التعليمية   :شمال ز

شرق ز

 الوساى
 خانيونس

 شرق خانيونس
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 رفح

 رب ز

.4

  :أقل من 5سنوال

سنوات الخبرة

 من  10 -5سنوال

 أكثر

من  10سنوال

الجزء الثاني /محور جودة حياة العمل
تعريف جودة حياة العمل" :مجموعة السياسات والعمليات التي تستند إليها إدارة المدرسة الثانوية بمحافظات ززة
بقصد توفير وضمان حياة وظيفية أفضل للعاملين وزيادة قبولهم ورضاﻫم بما يسهم فيرفع أداء المنظمة ويساعد
على تحقيق األﻫداف وزيادة جودتها " .
م

كبيرة جداً

الفقرة

أوالً :الحوافز والمكافآت

1

راتبي يكفي لسد متطلبات حياتي.

2

أفضل ربط راتبي بجدول زالء المعيشة .

3

تقدي ارً لجهودي حصلت على حوافز مادية ومعنوية في العمل .

4

راتبي الشهري يتناسب مع حجم جهدك المبذول .
.

5

توزع المكافآت لمديري المدار

6

سعادتي كبيرة يوم استالم راتبي .

8

أطالب بربط الزيادة في رواتب مديري المدار

بتطورﻫم المهني

في العمل .
9

مكافأة نهاية الخدمة تكفل لي حياة كريمة .

 10ترقيتي مدير تتم بناء على تفوقي في العمل .
ثانياً :الرضا الوظيفي

1

تأديتي لعملي يشعرني باألمان واالطمئنان .

2

نظام العقوبات يتناسب مع حجم أخطائك ومخالفاتك في العمل.

3

أشعر بأني آمن في وظيفتي ما دمت أقوم بعملي دون تقصير.

4

ضغوط العمل تجعلني كثير الشكو .

5

أوزع المهام على المعلمين ٍ
كل حسب قدرته .

6

مديرية التربية والتعليم لن تستغني عنى .

7

وظيفتي توفر لي االستقرار .

8

معاملتي مع أفراد المجتمع تشعرني بالتقدير.

9

ضغوط العمل لها تأثيرﻫا السلبي على حياتي.

 10أشعر بجو من األمان النفسي ٍ
خال من أي شعور بالتهديد والحاق
العقوبات بى.
ثالثاً :بيئة العمل المادية والتنظيمية
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

1

تحرص على استثمار التقنيات التكنولوجية في مجال العمل.

2

تحرص على تطوير أساليب التعليم داخل المدرسة .

3

أوزع العبء التدريسي على المعلمين بنزاﻫة وموضوعية.

4

أحافظ على ممتلكات المدرسة ومقدراتها.

5

أطبق القوانين على المعلمين بشكل عادل ومتوازن .

6

أعزز عالقة المدرسة بمسسسات المجتمع المدني .
أولياء األمور وتأخذ بمقترحاتهم .

7

أولي اﻫتمام كبير بمجل

8

أقدم مقترحات لتطوير العالقة بين المدرسة ومديرية التربية والتعليم.

9

أطبق خطة طوارئ عند وقوع أحداث ومستجدات فجائية .

 10أشارك نائب المدير في إدارة المدرسة .
رابعاً :العالقات اإلنسانية

1

أحترم الكرامة اإلنسانية للمعلمين .

2

أراعي األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلمين في المدرسة .

3

أعمل على إحداث توازن بين الحياة الوظيفية والحياة األسرية

4

أﻫتم بتوفير برامج ترفيه للمعلمين خارج إطار المدرسة .

5
6

أقف على مسافة واحدة من المعلمين جميعاً .

أتعامل بالمرونة الكافية مع المعلمين أثناء العمل .

7

أفصل بين العالقات الشخصية من جهة وااللتزام الوظيفي للمعلمين

للمعلمين.

من جهة أخر فيما يتعلق بعمل المدرسة .
8

تربطني عالقة وثيقة بكثير من المعلمين .

9

لد القدرة على التفاعل واالتصال والتواصل مع كافة المعلمين .

 10المدرسة ومعلميها يسودﻫا جو من الحب واأللفة .
خامساً :تحقيق الذات

1

تواجهني صعوبة في التعامل مع مشكالت الطالب.

2

أعطي فرصة للمعلم ليعبر عن رأيه دون اعتراض .

3

أشعر بالحرج عندما أتعرض لالنتقاد من زمالئي بالعمل.

4

أشارك باألنشطة والفعاليات داخل وخارج المدرسة .

5

أمتلك الجرأة على اتخاذ الق اررات دون تردد أو خوف.

6

أحاول السيطرة على اآلخرين وأقيد جهودﻫم.

7

لدي القدرة على االبتكار وتطوير أساليب العمل بالمدرسة.

8

أعتمد على نفسي في تحمل مسئوليات العمل.

9

أرفض مساواة نفسي بزمالئي اآلخرين من مديري المدار

.

 10أتقبل زمالئي بالعمل وأحترم شخصياتهم .
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الجزء الثالث /محور المساءلة الذكية
تعريف المساءلة الذكية :بأنها نظام مساند للعاملين في مجال التربية والتعلـيم بهـدف بنـاء الثقـة والقـدرات وتزويـد
المعلمــين بالمرونــة الالزمــة ألداء المهــام المنوط ـة بهــم وحــثهم علــى تحمــل مســسولياتهم ،وتزيــد دافعيــتهم للعمــل
بــاحتراف ،واعطــاء مــدير المدرســة كامــل الصــالحية لتحقيــق أﻫــداف المدرســة وزايــات المجتمــع مــن خــالل الثقــة
المهنية للمعلمين .
م

كبيرة جداً

الفقرة

أوالً :الشفافية والثقة
1

أعزز الثقة بين المعلمين في المستويات المختلفة .

2
3

اإليمان القو بقيمة كل معلم من المعلمين وأثق بهم جميعاً.

أواجه المعلم في كل القضايا التي تخصه بشكل من االحترام والمودة.

4

أحــــافظ علــــى الثقــــة وأعززﻫــــا بــــين المشــــاركين األساســــيين فــــي عمليــــة

6

أدعم ق ارراتي حول نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء المعلمين .

7

أجعــل المعلمــين أكثــر حماس ـاً وأكثــر دافعيــة فــي عملهــم وال أعمــل علــى

8

أتبنــى فهم ـاً مشــتركاً لألﻫ ـداف التــي أســعى لتحقيقهــا بمــا يكــر

سياســية

9

تتسم الق اررات التي أتخذﻫا في المدرسة بالشفافية والوضوح .

10

أطبق أﻫداف المدرسة العليا وفقاً لألنظمة والتشريعات المنصوص

11

أعزز الرقابة الذاتية والثقة للمعلمين مما يساعد على االبتكار واإلبداع

12

أحرص على توظيف المعلمين لالستقاللية المهنية من أجل الوصـول إلـى

المساءلة

إحباطهم .

العمل بروح الفريق.

عليها .

معايير الجودة المطلوبة .
ثانياً :تقييم اإلنجاز

1

أستفيد من التغذية الراجعة حول مستويات األداء الوظيفي للمعلمين.

2

أعــزز العالقــة بــين الطــالب والمعلمــين فــي ضــوء عالقــة اجتماعيــة مبنيــة

3

أتابع إنجازات المعلمين التربوية والفنية .

4

أﻫــــتم بوضــــع خطــــة للعمــــل وفــــق األســــ

5

أقــوم بمتابعــة مســتمرة للتعــرف علــى إنجــاز المعلمــين اليــومي واألســبوعي

على التناصح والجدية في العمل .

والتربوي.

العلميــــة للتخطــــيط اإلداري

والشهري .
6

أحـــرص علـــى ممارســـة حقيقيـــة لمشـــاركة المعلمـــين فـــي إنجـــاز المهـــام
الموكلة

إليهم .

7

أشجع وأنمي روح المبادرة واإلبداع عند المعلمين .

8

ساعات عمل المعلمين تتناسب مع مهامهم المطلوب انجازﻫا .

9

أتبادل األدوار بين المعلمين تحقيقا لسرعة اإل نجاز .

10

ألتزم بتوثيق األعمال التي قام المعلمين بإنجازﻫا .
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متوسطة

قليلة

قليلة جداً

11

أوفر البرامج التدريبية التي تمكن المعلمين من اكتسـاب مهـارات ومعـارف
متنوعة ومتطورة .

12

أحــرص علــى ضــبط المخالفــات أثنــاء العمــل وعــدم التهــاون فــي التعامــل
معها .

ثالثاً :التطور المهني

1

فرص الترقي والتقدم في الوظيفة العمومية متوفرة لد .

2

أشجع على تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم .

3

أﻫتم بتنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بطبيعة العمل .

4

أحفــــز المعلمــــين علــــى تطــــوير مهــــاراتهم وقــــدراتهم بمــــا يتماشــــى مــــع

5

أعــزز الفهــم المشــترك لموضــوع الجــودة فــي أذﻫــان المعلمــين وفــى نطــاق

6

أساعد على التحسين التدريجي ألداء المعلمين داخل المدرسة .

7

أعمل على تطور التعلم المهني الذاتي بمساندة المعلمين .

8

أحفز على التنمية الشاملة وتطور قدرات كل معلم على حده .

9

أشارك المعلمين في وضع الخطط التطويرية في المدرسة .

10

يواكب المعلمين حالة التطور التكنولـوجي الحاصـلة فـي العمليـة التعليميـة

المستجدات التربوية .
مسئولياتهم .

.
11

أقوم بالتركيز على التطوير االبداعى للمعلمين ليحسنوا من أدائهم .

12

أشجع على التعلم الذاتي عند المعلمين في اكتسـابهم للمعـارف والمهـارات

الجديدة .

رابعاً :االلتزام
1

أحرص على تعريف كل معلم بمهامه وواجباته وحقوقه.

2

أحافظ على كرامة الوظيفة العامة واالمتناع عن استغاللها .

3

أوازن بين واجبات المعلم وحقوقه وفق النظام المتبع والمعمول بـه تربويـاً

4

أقوم بتطبيق القوانين واللوائح التربويـة المتعلقـة بمحاسـبة المعلمـين زيـر

5

أعزز االنتماء وااللتزام برسالة المدرسة كمسسسة تربوية .

6

أتجنب الروتين الزائد والبيروقراطية والصرامة في تطبيق القانون .

7

ألزم المعلمون بمواعيد الحضور واالنصراف من المدرسة .

8

أتبع أساليب إدارية حديثة لضبط المدرسة .

9

أطبق سياسة الثواب والعقاب على المعلمين .

10

أﻫــــدف مــــن مســــاءلة المعلمــــين ضــــبط عمــــل المدرســــة ولــــي

وادارياً .

الملتزمين .

التصــــيد

ألخطائهم .
11

أحفز المعلمين على التحلـي بأخالقيـات المهنـة مـن خـالل مسـابقة المعلـم

12

أنمي آليات المساءلة الذكية وأعززﻫا عند المعلمين .

المثالي .

شك ارً لتعاونكم معنا ،،،
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أسماء السادة المحكمين لالستبانة بصورتها األولية

الدرجة العلمية

التخصص

مكان العمل

الرقم

اسم المحكم

1

عامر يوسف الخايب

أستاذ دكتور

أصول تربية

جامعة اهزهر

2

صهيب كمال اه ا

أستاذ مشارك

إدار تربوية

جامعة اهزهر

3

فايز عطى اهسود

أستاذ مشارك

أصول تربية

جامعة اهزهر

4

وفيق حطمي اه ا

أستاذ مساعد

إدار أعمال

جامعة اهزهر

5

فؤاد عطى العاجز

أستاذ دكتور

إدار تربوية

الجامعة السالمية

6

محمود خطيل أبو دف

أستاذ دكتور

أصول تربية

الجامعة السالمية

7

محمد عثمان اه ا

أستاذ مشارك

إدار تربوية

الجامعة السالمية

8

سطيمان حسين المزين

أستاذ مشارك

إدار تربوية

الجامعة السالمية

9

فايز كمال شطدان

أستاذ مشارك

إدار تربوية

الجامعة السالمية

10

أياد عطى الدجنى

أستاذ مساعد

أصول تربية

الجامعة السالمية

11

منصور عبد القادر منصور

أستاذ مساعد

إدار أعمال

جامعة اهقصى

12

محمود عبد المجيد عساف

أستاذ مساعد

إدار تربوية

وزار التربية والتعطيم

13

أنور شحاتة نصار

أستاذ مشارك

إدار تربوية

جامعة القدس الماتوحة

14

أحمد نعيم أبو الخير

أستاذ مشارك

إدار تربوية

جامعة القدس الماتوحة
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جامعـــــــــــــــة األزﻫـــــــــــــــر – زـــــــــــــــزة
عمــــــــــــــادة الدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

قســـــــــــــــــم أصـــــــــــــــــول التربيـــــــــــــــــة

السيد/ة المدير/ة  .......................................................:حفظه/ﻫا اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،
الموضوع /تعبئة استبانة ( الصورة النهائية)
يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان ":جـودة حيـاة العمـل لـد مـديري المـدار

الثانويـة وعالقتهـا

بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية " ،وذلك استكماالً لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي أصـول
التربية من جامعة األزﻫر ،ولهذا الغرض أعد الباحث األدوات المرفقة وﻫى عبارة عن استبانة ،تتضمن ( )85فقرة
.

لــذا يرجــى مــن ســيادتكم تعبئــة االســتبانة المرفقللة وذلللك بإبللداء اللرأي بكللل دقللة وموضللوعية لكللل فقللر مللن
فقرال االستبانة بما ترونه مناسبا ،وذلك بوضع إشار ( √) في المكان المناسب .
علماً بأن اإلجابة سوف تحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألزراض البحث العلمي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم وثقتكم،،،
الباحث/محمد إبراﻫيم منصور

الجزء األول /البيانات الشخصية :
 -1الجن
 -2المسﻫل العلمي

 :أنثى
:



بكالوريوس

 -3المنطقة التعليمية :

ذكر


الدراسال العطيا



شمال ز



شرق ز



خانيونس



شرق خانيونس

 -4سنوات الخبرة   :أقل من  5سنوال من  10 -5سنوال
الجزء الثاني /محور جودة حياة العمل
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 رب ز



الوساى

 رفح
أكثر من  10سنوال

التعريف االجرائى لجودة حياة العمل " :مجموعة السياسات والعمليات التي تستند إليها إدارة المدرسة الثانوية
بمحافظات ززة بقصد توفير وضمان حياة وظيفية أفضل للعاملين وزيادة قبولهم ورضاﻫم بما يسهم في رفع أداء
المدرسة ويساعد على تحقيق األﻫداف وزيادة جودتها " .
م

الفقرة

أوالً :الحوافز والمكافآت

كبيرة جداً
معيشتي .

1

يتناسب راتبي مع مستو

2

يرتبط راتبي بمستو زالء المعيشة .

3
4

تقدي ارً لجهودي حصلت على حوافز مادية ومعنوية في العمل .
يتناسب راتبي مع حجم جهدي المبذول في العمل .

5

يعززني مدير التعليم معنوياً من حين ألخر .

6

تقدم اإلدارة الشكر لي في المناسبات (يوم المعلم – نهاية

7
8

يسمح لي بتطوير ذاتي مهنياً .

أشعر بالرضا اتجاه مكافأة نهاية الخدمة .

9

ترقيتي لمدير تتم بناء على تفوقي في العمل .

الخدمة) .

ثانياً :الرضا الوظيفي

1

أشعر باألمان اتجاه مستقبلي الوظيفي .

2

نظام العقوبات يتناسب مع حجم المخالفات في العمل.

3

أشعر بأني آمن في وظيفتي ما دمت أقوم بعملي دون تقصير.

4

أشكو من ضغوط العمل .

5

أسند المهام على المعلمين ٍ
كل حسب قدرته وميوله .

6

مديرية التربية والتعليم لن تستغني عنى .

7

أشعر بالتقدير كوني أعمل مدي ارً لمدرسة .

9

أشعر بجو من األمان النفسي ٍ
خال من أي شعور بالتهديد

8

تسثر ضغوط العمل سلباً على حياتي االجتماعية .
والحاق العقوبات بى .

ثالثاً :بيئة العمل المادية والتنظيمية

1

تتوفر لي كل التقنيات الالزمة إل نجاز العمل.

2

يسمح لي بتطوير أساليب التعليم داخل المدرسة .

3

يوزع العبء التدريسي على المعلمين بنزاﻫة وموضوعية.

4

يتوفر بالمدرسة أثاث مناسب .

5

تتسم القوانين على المعلمين بالمرونة .

6

ﻫناك عالقة ايجابية متبادلة بين المدرسة ومسسسات المجتمع

7
8

المدني .

أولي اﻫتماماً كبي ارً بمجل

أولياء األمور وأخذ بمقترحاتهم .

أطبق خطة طوارئ عند وقوع أحداث ومستجدات فجائية .
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9

تتخذ الق اررات بجو تشاركي في إدارة المدرسة .

رابعاً :العالقات اإلنسانية

1

تسود العالقات اإلنسانية أجواء المدرسة .

2

أراعي األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلمين في المدرسة .

3

أعمل على إحداث توازن بين الحياة الوظيفية والحياة األسرية
للمعلمين.

4

أشارك المعلمين في برامج الترفيه خارج المدرسة .

5

أشعر بالسعادة لوجودي مع المعلمين في المدرسة.

6

أتعامل بالمرونة الكافية مع المعلمين أثناء العمل .

7

أفصل بين العالقات الشخصية من جهة وااللتزام الوظيفي
للمعلمين من جهة أخر فيما يتعلق بعمل المدرسة .

8

تربطني عالقة وثيقة بكثير من المعلمين .

9

لدي القدرة على التفاعل واال تصال والتواصل مع كافة المعلمين

خامساً :تحقيق الذات

1

أتعامل مع مشكالت الطالب بفعالية وأتغلب عليها .

2

أعبر عن رأيي أمام المعلمين بحرية .

3

أتقبل االنتقاد من زمالئي بالعمل بصدر رحب .

4

طبيعة األنشطة والفعاليات التي تقدمها المدرسة مناسبة .

5

أشجع المعلمين على المشاركة في عملية اتخاذ الق اررات .

6

لدي القدرة على االبتكار وتطوير أساليب العمل بالمدرسة.

7

أعتمد على نفسي في تحمل مسئوليات العمل.

8

أرفض مساواة نفسي بزمالئي اآلخرين من مديري المدار

9

أتقبل زمالئي بالعمل وأحترم شخصياتهم .

.
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الجزء الثالث /محور المساءلة الذكية :
التعريــف االجرائــى للمســاءلة الذكيــة :بأنهــا نظــام مســاند للعــاملين فــي مجــال التربيــة والتعلــيم بهــدف بنــاء الثقــة
والقــدرات وتزويــد المعلمــين بالمرونــة الالزمــة ألداء المهــام المنوطــة بهــم وحــثهم علــى تحمــل مســسولياتهم ،وتزيــد

دافعيتهم للعمل باحتراف ،واعطـاء مـدير المدرسـة كامـل الصـالحية لتحقيـق أﻫـداف المدرسـة وزايـات المجتمـع مـن

خالل الثقة المهنية للمعلمين.

م

الفقرة

2

أسمن بطاقة وقدرات المعلمين .

4

أدعــــم ق ارراتــــي حــــول نقــــاط القــــوة ونقــــاط الضــــعف فــــي أداء
المعلمين باألدلة .

6

أتبنى فهماً مشتركاً لألﻫداف التي أسـعى لتحقيقهـا بمـا يكـر
سياسية العمل بروح الفريق.

8

أطبــــق أﻫــــداف المدرســــة العليــــا وفقــــاً لألنظمــــة والتشــــريعات
المنصوص عليها.

أوالً :الشفافية والثقة
أعزز الثقة بيني وبين المعلمين في المستويات المختلفة .
1
3

أناقش المعلم في كل القضايا التي تخصه بشـكل مـن االحتـرام
والمودة.

5

أحفــز المعلمــين علــى ممارســة أدوارﻫــم لزيــادة دافعيــتهم فــي
العمل .

7

أتخذ ق ارراتي بشكل من الشفافية والوضوح .

9

أعزز الرقابة الذاتية ولد المعلمين مما يساعد على االبتكـار
واإلبداع .

 10أحرص على توظيـف المعلمـين لالسـتقاللية المهنيـة مـن أجـل
الوصول إلى معايير الجودة المطلوبة .

ثانياً :تقييم اإلنجاز
أســتفيد مــن التغذيــة الراجعــة حــول مســتويات األداء الــوظيفي
1
للمعلمين.
2

أعــــزز العالقــــة بــــين الطــــالب والمعلمــــين فــــي ضــــوء عالقــــة
اجتماعية مبنية على التناصح والجدية في العمل .

4

أقــوم بمتابعــة مســتمرة للتعــرف علــى إنجــاز المعلمــين اليــومي
واألسبوعي والشهري .

3

أتابع إنجازات المعلمين التربوية والفنية باﻫتمام .

5

أشجع روح المبادرة واإلبداع عند المعلمين.

7

أتبادل األدوار بين المعلمين تحقيقا لسرعة اإل نجاز .

9

أوفـــر البـــرامج التدريبيـــة التـــي تمكـــن المعلمـــين مـــن اكتســـاب
مها ارت ومعارف متنوعة ومتطورة .

6

8

أراعــى تناســب ســاعات عمــل المعلمــين مــع المهــام المطلــوب
إنجازﻫا .
ألتزم بتوثيق األعمال التي قام المعلمين بإنجازﻫا .
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كبيرة
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قليلة

قليلة جداً

 10أحرص على ضبط المخالفات أثنـاء العمـل وعـدم التهـاون فـي
التعامل معها.
ثالثاً :التطور المهني
فرص الترقي والتقدم في الوظيفة العمومية متوفرة للمعلمين .
1
2

أشجع على تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم .

4

أحفز المعلمين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتماشى مع
المستجدات التربوية .

3

أﻫتم بتنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بطبيعة العمل .

5

أساعد على التحسين التدريجي ألداء المعلمين داخل المدرسة
.

7

أحفز على التنمية الشاملة وتطور قدرات كل معلم على حده .

6

أعمل على تطور التعلم المهني الذاتي بمساندة المعلمين .

8

أشارك المعلمين في وضع الخطط التطويرية في المدرسة .

9

أركز على التطوير االبداعى للمعلمين ليحسنوا من أدائهم .

 10أشــجع المعلمــين علــى التعلــيم الــذاتي فــي اكتســابهم للمعــارف
والمهارات الجديدة .

رابعاً :االلتزام
أحرص على تعريف كل معلم بمهامه وواجباته وحقوقه.
1
2

أحافظ على كرامة الوظيفة العامة واالمتناع عن استغاللها .

4

أتجنـــب الـــروتين الزائـــد والبيروقراطيـــة والصـــرامة فـــي تطبيـــق
القانون .

3

أعزز االنتماء وااللتزام برسالة المدرسة كمسسسة تربوية .

5

ألزم المعلمون بمواعيد الحضور واالنصراف من المدرسة .

7

أطبق سياسة الثواب والعقاب على المعلمين .

6
8
9

أتبع أساليب إدارية حديثة لضبط المدرسة .

أﻫـــدف مـــن مســـاءلة المعلمـــين ضـــبط عمـــل المدرســـة ولـــي
التصيد ألخطائهم .

أحفـــز المعلمـــين علـــى التحلـــي بأخالقيـــات المهنـــة مـــن خـــالل
مسابقة المعلم المثالي .

 10أنمي آليات المساءلة الذكية وأعززﻫا عند المعلمين .

شك ارً لتعاونكم معنا ،،،
الباحث
محمد إبراﻫيم منصور
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