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أ

إلِ هن رووا بدهائٍم الزكٓة أرضىا الهباركة  ..هن باعوا أرواحٍم الطاٌرة رخٓصة فْ سبٓل اهلل
انشهذاء األبزار
إلِ هن ىفخر بصهودٌم وثباتٍم  ..هن أفىوا سىٓن أعهارٌم وزٌرة شبابٍم بٓن السجن والسجان
األصزي ادلُايني
إلِ تاج رؤوسىا وهقمة عٓوىىا  ..هن شقوا طرٓقٍم إلِ الع .. ٛالهرابطٓن القابضٓن عمِ الجهر
جماهذَنا األبطال
إلِ هن عمهتىْ الحب والحىان  ..رهز العطاء وبمسم الشفاء  ..إلِ القمب الىاصع بالبٓاض
وانذتٍ احلبُبت
إلِ هن َكمت أىاهمً لٓقدم لىا لحظة سعادة  ..هن حصد اٖشواك عن دربْ لٓهٍد

لْ طرٓق العمم والهعرفة  ..هن قدم وأجزل ب ٛهمل  ..صاحب القمب الكبٓر
وانذٌ انعزَز

إلِ القموب الطاٌرة الرقٓقة والىفوس البرٓئة  ..إلِ رٓاحٓن حٓاتْ ..هن كاىوا لْ رهز الحب والوفاء
(إخىانٍ وأخىاتٍ)
إل ىىِ فم ىىذات أكب ىىادي  ...وش ىىهعة حٓ ىىاتْ  ٌ ...ىىم روح ىىْ وفى ىؤادي  ...أس ىىال اهلل أٓ ٚحرهى ىىْ وج ىىودٌم
أوالدٌ األعزاء (نغى ،عُضً) ..
إلِ هن آىسىْ فْ دراستْ وشاركىْ ٌهوهْ تذكا اًر وتقدٓ اًر  ..أصحاب اٖسهاء البراقة
أصذقائٍ األعزاء
إلِ الصرح العمهْ الفتْ الشاهخ  ..هن شقت طرٓقٍا ىحو الىجاح والرٓادة ههثمة برئٓسٍا وأعضاء
الٍٓئة التدرٓسٓة وا٘دارٓة الكرام
اإلصاليُت
اجلايعت ٍ

إليهم جميعا  ...أهدي هذا الجهد المتواضع ...
ب

ْ ٌ
ٌ ََْ
ُ ْ
شكــــز وتقـــــ ِذَز
وصل المٍم عمِ خاتم
الهن والفضل وا٘حسان ،حهداً ٓمٓق بجٛلً وعظهتًَ .
الحهد هلل ذي َ
صٛة تقضْ لىا بٍا الحاجات ،وترفعىا بٍا أعمِ الدرجات ،وتُبّمغىا بٍا
الرسل ،هن  ٚىبْ بعدي،
ً

أقصِ الغآات هن جهٓع الخٓرات ،فْ الحٓاة وبعد الههات .وهلل الشكر أو ًٚوآخ ًار ،عمِ حسن
توفٓقً ،وكرٓم عوىً ،وعمِ ها َهن وفتح بً َعَمْ هن إىجاز لٍذي اٖطروحة ،بعد أن َٓ ّسر العسٓر،
وذلّل الصعاب ،وفرج الٍم ،وعمِ ُّ
الدٓن كرٓهٓن ش ّقا لْ طرٓق العمم ،أشكر والدي
تفضمً َعمَْ بو َ
العزٓز الذي كان خٓر سىد لْ طٓمة حٓاتْ الدراسٓة هن تشجٓع ودعاء وصبر وعطاء ،وأشكر أهْ

الحبٓبة ذات القمب الحىون التْ دعهتىْ بدعواتٍا الصادقة ،وخ ّففت عىْ الجٍد والتعب ،جعل اهلل

ها قاها بً فْ هٓزان حسىاتٍها وأهد فْ عهرٍٓها ،وأعاىىْ عمِ بِرٌها.

ِ
ٓن بعظٓم الفضل والشكر والعرفان بعد اهلل سبحاىً وتعالِ فْ إىجاز ٌذا البحث
كها أَد ُ

واخراجً بالصورة الهرجوة؛ لمجاهعة ا٘سٛهٓة ههثمةً برئٓسٍا الدكتور /كمالين شعت ،وٖستاذي
الفاضل الدكتور /محمد األغا الذي أشرف عمِ إخراج ٌذا العهل هن غٓر سام أو همل ،فكان
لمعطاء قرٓىًا .وكذلك شكري الجزٓل إلِ عضوي لجىة الهىاقشة:
اٖستاذ الدكتور /فؤاد عمي العاجز عضو لجىة الهىاقشة الداخمْ.
واٖستاذ الدكتور /نيى إبراىيم شتات عضو لجىة الهىاقشة الخارجْ.
وذلك لتفضمٍها بالهوافقة عمِ هىاقشة ٌذي الرسالة ،وعمِ هٛحظاتٍها فْ إثرائٍا

بالتوجٍٓات الىافعة ،وا٘رشادات الصائبة.

كها أتقدم بالشكر إلِ إخواىْ وأخواتْ لوقوفٍم هعْ ودعواتٍم الصادقة وحبٍم الكبٓر ،وٚ
أىسِ أخوةً وأخوات ولدتٍم آٖام والهواقف كزهٓٛتْ فْ رحمتْ الدراسٓة وأخص بالذكر اٖخت/

هٛك حجازي لتقدٓم الدعم الهعىوي ،واٖخوات /دٓىا عٓاش وأهاىْ ٓوىس وهىِ إبرآٌم لهساعدتْ
فْ التطبٓق الهٓداىْ لمدراسة .واٖخ الهٍىدس /عزام عهر لهساعدتً فْ جمب الكثٓر هن الهراجع

اٖجىبٓة ٘تهام ٌذي الدراسة.
وكذلك أشكر كل هن قدم لْ خدهة ٘ىجاز ٌذا البحث هن أساتذة هحكهٓن ،وهشاركٓن فْ
تحمٓل هحتوى الخطة فقدهوا توصٓات هفٓدة ،وأخص بالشكر اٖستاذ الدكتور /محمود أبو دف
الذي دعهىِ وساىدىْ هن بدآة اختٓار هوضوع الدراسة ،وأثىاء إعداد خطة الدراسة ،فمً هىْ جزٓل

الشكر والتقدٓر .و ٚأىسِ اٖستاذ الدكتور /شريف مصطفى صاحب الفضل والتوجٍٓات السدٓدة
ج

هىذ بدآة اختٓار هوضوع الدراسة ،وفْ تقدٓم العدٓد هن الىصائح ٘ثراء ٌذا العهل ،وفْ تحكٓم أداة
الدراسة ،فمً هىْ جزٓل الشكر واٚحترام والتقدٓر.
وأخٓ ًار شكري الخالص لكل هن أحبىْ وخصىْ ٓوهًا بدعائً ،وأتوجً لكل هن َهد لْ ٓد
العون ِههن لم تسعفىْ الذاكرة لذكرٌم بجزٓل الشكر ،فجزاٌم اهلل عىْ خٓر الجزاء.
وختاهًا أسال اهلل العمْ القدٓر أن ٓكون ٌذا العهل خالصًا لوجًٍ الكرٓم ،وأن ٓجعمً عمهًا

وٓ َسٍل لْ بً طرٓقًا إلِ الجىة.
ىافعًاُ ،

الباحثة /ىبة وىيب الداىوك
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اﻟد ِ
ﺎت
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َ
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت

ﻏزة ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ،وﻣن ﺛم وﺿﻊ ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.

وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ

اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻟدى ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة ،واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾم

اﻟﺗﺻور اﻟﻣﻘﺗرح ،ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ أُﻋ ﱢدت ﺧﺻﯾﺻﺎً ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻟد ارﺳﺔ ،وﺗﻛوﻧت ﻣن
) (57ﻓﻘرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻫﻲ) :اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟودة

ﻔﻌﺎﻟﺔ ،اﻟﺗﺣﻔﯾز وزﯾﺎدة اﻟداﻓﻌﯾﺔ( .وﻗد
اﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل وﺗﻧوع ﻣؤﺷرات اﻷداء ،اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟ ّ
ﺗَ َﻛ ﱠون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ) (245ﻣدﯾ اًر وﻣدﯾرة ،أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟدراﺳﺔ ،ﺗم اﺳﺗرداد ) (236اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗرداد ) (%96.33ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗ ﱠم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ) ،(SPSSوﻗد
ﺷﻣﻠت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ) :اﻟﺗﻛ اررات ،واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ،واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ،وﻣﻌﺎﻣل

ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون " ،"Pearsonوﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑروان ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ،وﻣﻌﺎدﻟﺔ

ﺟﺗﻣﺎن ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ،وﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ،واﺧﺗﺑﺎر  T.Testﻟﻠﻔروق ﺑﯾن

ﻣﺗوﺳطﺎت ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ،وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﺛﻼث ﻋﯾﻧﺎت( .وﻗد
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻵﺗﻰ:

 -1إن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻟدى ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت
ﻏزة ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ وزن ﻧﺳﺑﻲ ) (%79.31أي ﺑدرﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ،وﺟﺎءت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت

ﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑوزن
اﻟﻣدﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت أداة اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟ ّ
ﻧﺳﺑﻲ ) - (%81.94اﻟﺗﺣﻔﯾز وزﯾﺎدة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﺑوزن ﻧﺳﺑﻲ ) - (%81.52اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑوزن

ﻧﺳﺑﻲ ) - (%80.17اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑوزن ﻧﺳﺑﻲ ) - (%78.92اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺑوزن ﻧﺳﺑﻲ ) - (%77.90اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل وﺗﻧوع ﻣؤﺷرات اﻷداء ﺑوزن ﻧﺳﺑﻲ ).(%76.03

 -2ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﺗﻘدﯾرات

ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻟدرﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﺗﻌزى

ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس )ذﻛر ،أﻧﺛﻰ( ،واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ )ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﺄﻛﺛر(.

 -3ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﺗﻘدﯾرات
ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻟدرﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﺗﻌزى

ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ )أﻗل ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات -ﻣن ﺧﻣس إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات -أﻛﺛر ﻣن
ه

عشر سىوات) فْ هجاٚت :الثقة الهتبادلة ،والهشاركة والهسؤولٓة ،واٌٚتهام بجودة التعمٓم،
والتقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء .بٓىها وجدت فروق ذات دٚلة إحصائٓة فْ هجالْ:
فعالة ،والتحفٓز وزٓادة الدافعٓة وفْ الدرجة الكمٓة ،ولصالح سىوات الخدهة
التغذٓة الراجعة ال ّ
اٖقل هن خهس سىوات.
 -4قدهت الدراسة تصو ًار هقترحاً ٓهكن تطبٓقً لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس
وكالة الغوث الدولٓة فْ هحافظات غزة هن خٛل الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة.

وبناء عمى نتائج الدراسة فقد جاءت التوصيات عمى النحو اآلتى:
ً
 .1تََبىِ اٚستراتٓجٓة الهقترحة فْ الدراسة هن قبل الهختصٓن والهسؤولٓن لموقوف عمِ ىتائجٍا.
 .2وضع السٓاسات الخاصة بتطبٓق الٛهركزٓة فْ ا٘دارة هن قبل إدارة التعمٓم فْ وكالة الغوث.
 .3تكثٓف الهحاضرات والىدوات والمقاءات التربوٓة التوعوٓة هن قبل الخبراء والهتخصصٓن
التربوٓٓن لتوضٓح هفآٌم وهعآٓر الهساءلة الذكٓة وأٌهٓتٍا.
 .4ضرورة تىهٓة هٍارات التقٓٓم الذاتْ لدى الهدٓرٓن والهعمهٓن ،وزرع هفآٌم الثقة الهتبادلة
بٓىٍم.

و

Abstract
“A suggested Approach to enhance the practice of Intelligent
Accountability for School Principals at the UNRWA in Gaza
Governorate”
This study aimed to identify the practice degree of intelligent
accountability for School Principals at the UNRWA in Gaza Governorate,
and then put a suggested approach for the development of this practice.
In order to achieve the purposes of the study the researcher used the
descriptive analytical method for measuring the practice degree of
intelligent accountability among School Principals at the UNRWA in Gaza
Governorate, and constructivist approach to provide a suggested approach
for the development of intelligent accountability practice, The researcher
used a questionnaire specially prepared for the purposes of this study, it
consisted of (57) items distributed on six domains: (Mutual trust,
Responsibility and Participation, Quality of education, Comprehensive
assessment and diversity of Performance Indicators, Effective Feedback
,and Motivation and Enthusiasm).
The study population consisted of (245) principals, and the sample of
the study was a survey sample of the population of study, the researcher
recovered (236) questionnaire by recovery percentage (96.33%) of the
original population of the study. After applying the questionnaire, data
were analyzed using statistical software (SPSS), the following statistical
methods were used: (Frequencies, Averages, Percentages, Pearson
correlation coefficient, Spearman Brown for equal Splet-half, correlation
coefficient, Jtman Equation for unequal Splet-half, Alpha Cronbach
correlation coefficient, T.Test for differences between the means of two
independent samples, and One Way ANOVA for differences between the
averages of three samples).
The finding of the study showed that:
1- The total practice degree of intelligent accountability among School
Principals at the UNRWA in Gaza Governorate from their point of
view got a percentage of (79.31%). And the percentage of School
Principals responses to domains of study tool was as the following
descending order: Effective Feedback got a percentage of (81.94%),
Motivation and Enthusiasm got a percentage of (81.52%), Mutual
trust got a percentage of (80.17%), Responsibility and Participation
got a percentage of (78.92%), Quality of education got a percentage
of (77.90%), Comprehensive assessment and diversity of
Performance Indicators got a percentage of (76.03%).

ز

2- There were no statistically significant differences at the level
(α ≤ 0.05) between the mean estimates of School Principals at the
UNRWA in Gaza Governorate to practice degree of intelligent
accountability attributed to variable of Gender (Male, Female), and
to variable of educational qualification (Bachelor, Postgraduate).
3- There were statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05)
between the mean estimates of School Principals at the UNRWA in
Gaza Governorate to practice degree of intelligent accountability
attributed to variable of years of service (less than 5 years, from 5-10
years, more than 10 years) in two areas (Effective Feedback,
Motivation and Enthusiasm) and in the total degree for less than 5
years.
4- This study proposed a suggested Approach that can be adopted to
enhance the practice of Intelligent Accountability for School
Principals at the UNRWA in Gaza Governorate according to the
study results.
Based on the findings of the study were the most important
recommendations:
1- The adoption of the proposed strategy presented in this study by
specialists to explore its impact.
2- Developing policies of decentralized management by the Department
of Education in UNRWA.
3- To hold lectures, seminars and meetings by experts and education
specialists to clarify concepts and Criteria of intelligent
accountability.
4- The need to develop self-assesment skills of principals and teachers,
and promote the concepts of mutual trust between them.
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أىداف الدراسة



أىمية الدراسة



حدود الدراسة



مصطمحات الدراسة

اإلطار العام لمدراسة

الفصل األول

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
الــمقدمة:
شٍدت العقود اٖخٓرة تقدهًا همحوظًا فْ هستوى الخدهات العاهة التْ تقدهٍا حكوهات

الدول الهختمفة لهواطىٍٓا ،وأصبح هن الضروري اٌٚتهام بالجودة ،فاتجٍت الحكوهات فْ جهٓع
أىحاء العالم لمبحث عن وسائل وأدوات لتدعٓم جودة الخدهات الهجتهعٓة .ولكون التعمٓم أٌم ٌذي
الهجاٚت ،فٍو اٖىسب لحهل شعار الجودة والهثل اٖفضل لتعزٓز تمك الوسائل ،اىطٛقاً هن أن
إحراز التقدم وتحقٓق الرٓادة هرتبطٌ بالتعمٓم .هها ٓتطمب وجود الهساءلة ،حٓث ٓشٓر ٌذا الهفٍوم
أكثر حول التىظٓم واٖداء لتحسٓن التعمٓم وبىاء قدرات الهجتهع الهحمْ باتجاي ا٘صٛح الهدرسْ،

الذي ٓسٍم فْ تطوٓر الهجتهع.
هؤشر هٍهًا عمِ حرص التربوٓٓن ،ورغبتٍم
ًا
إن اٌٚتهام بالهساءلة فْ الهجال التربوي ٓعد
فْ اٚرتقاء بهستوى أدائٍم ،والواقع أن اٌٚتهام بالهساءلة ٓعد هرادفًا لٌٛتهام با٘صٛح التربوي،

وذلك بحكم أن أي إصٛح حقٓقْ  ٚبد أن ٓىطوي عمِ تقبل الفرد لتحهل هسؤولٓة أعهالً سمبًا أو
إٓجاباً (الحسن .)11 :2010 ،فالهساءلة فْ التربٓة تشكل هطمباً لفئات وشرائح الهجتهع كافة
لمتاكد هن تحقٓق الىظم التربوٓة لتوقعات هجتهعاتٍا ،خاصة وأىىا ىٛحظ الكثٓر هن التساؤٚت تُثار

حول هدى فاعمٓة وكفآة هخرجات الىظم التربوٓة وهدى ىجاحٍا فْ بىاء اٖطر الهعرفٓة والقٓهٓة

واٚتجآٌة والهٍارٓة لهدخٛتٍا البشرٓة هن التٛهٓذ ،وكذلك ها ٓتوقع هىٍا هن خدهة لمهجتهع وهن
إثراء لمهعرفة والفكر ا٘ىساىْ إضافة إلِ هخرجٍا الرئٓس وٌو بىاء ا٘ىسان الصالح ( الطوٓل،
" 2001ب".)228 :

وتجدر ا٘شارة إلِ أن الهساءلة وردت فْ القرآن الكرٓم فْ تسعة هواطن ،هىٍا حٓن أهر

اهلل سبحاىً وتعالِ الهٛئكة أن ٓسجدوا ٔدم فسجدوا جهٓعًا إ ٚإبمٓس أبِ واستكبر ،فحاسبً اهلل
وساءلً عمِ ذلك ،وأٓضاً حٓن أسكن اهلل تعالِ آدم وزوجتً الجىة وطمب هىٍها أن ٓتهتعا بكل ها
فٍٓا إ ٚشجرة واحدة ٓ ٚقرباٌا ،لكن الشٓطان أغواٌها وأوقعٍها فْ حبائمً فاك ٛهىٍا فعصٓا ربٍها

سبحاىً وتعالِ ،فاستحقا الهساءلة والهحاسبة (الحارس ،)423 :2004 ،قال اهلل تعالىَ :ف ا
ُها
دََّل ُ َ
ان َع َؾق ِفَّم ِمن ور ِق ْ ِ
َت ََلَّم سو ُآُتَّم و َط ِػ َؼا ََي ِْص َػ ِ
بِ ُغ ُر ٍ
ور ۚ َف َؾ اَّم َذا َقا ا
اُها
الش َج َر َة َبد ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ
اْلَـاة ۚ َوكَا َد ُ َ
ْ َ ْ ََ
الش َج َرةِ َوأَ ُق ْل َل ُؽ ََّم إِ ان ا
َر ه ُُّب ََّم أَ ََل ْ أَ ْْن َ ُؽ ََّم َع ْن تِ ْؾ ُؽ ََّم ا
ي َ xق َاَّل َر ابـَا َظ َؾ ْؿـَا
الشقْطَا َن َل ُؽ ََّم عَدُ ٌّو ُمبِ ٌ
اْلَ ِ ِ
أَ ْك ُػ َسـَا َوإِ ْن ََل ْ َت ْغ ِػ ْر َلـَا َوت َْر ََحْـَا َلـَ ُؽو َك ان ِم َن ْ
ن¦ [ اٖعراف ]23-22 :وهن الجدٓر
اِسي َ
ذكري أٓضًا حرص الرسول  بتٍٓئة الهسمم لمهساءلة ،وذلك بان ا٘ىسان هساءل عن عهمً فْ
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الترهذي فْ ِ
ِ
رسول
جاه ِعً أن
ُّ
ان و
َ
ابن حب َ
الدىٓا ،هساءل ًة شاهمة فْ جهٓع هىاحْ حٓاتً .كها َروى ُ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
القي ِ
ِ
ٍ
يم فَ َع َل،
سأ َ
قالَ" :ال تَُز ُ
اهلل َ 
امة َحتَّى ُي ْ
َل َع ْن ُع ُم ِره ف َ
ول قَ َد َما َع ْبد َي ْوَم َ َ
يما أَ ْف َناهَُ ،و َع ْن ع ْممو ف َ
وع ْن مالِ ِو ِم ْن أَي َن ا ْكتَسب ُو وِفيم أَ ْن َف َق ُو ،وع ْن ِج ِ ِ ِ
يم أ َْب َالهُ"( .الترهذي ،1975 ،ج:2417/4
ْ
ََ
ْ
ََ َ
سمو ف َ
ََ َ َ
.)612
وقد تختمف ىظم الهساءلة التربوٓة هن دولة ٖخرى ،وهن هدٓرٓة تربٓة ٖخرى ،وهن هدرسة

ٖخرى ،وذلك بسبب اٚختٛفات بٓن الىظم السٓاسٓة ،والتركٓبات اٚجتهاعٓة ،والقٓم السائدة،

واٖوضاع اٚقتصادٓة التْ تؤثر تاثٓ ًار هباش اًر فْ الىظم التربوٓة(.العهري.)1 :2011 ،

وباٚشارة إلِ بعض الجٍود العالهٓة فْ هوضوع الهساءلة ،عمِ سبٓل الهثال كتاب أهة

فْ خطر " ،"A Nation At Riskالذي ُوزع فْ الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة هن قبل The
 ٛساطعًا عمِ هساءلة
ٓ National Commission on Excellence in Educationعد دلٓ ً
دولة هتقدهة لواقع وهعطٓات وهترتبات ىظاهٍا التربوي ،واكتشاف جواىب إٓجابٓة أخرى ُتىم عن
عدم الرضا والقىاعة بواقع ٌذا الىظام ،وها ترتب عمِ ذلك هن إجراءات تصحٓح لمهسار التربوي

اٖهرٓكْ (الطوٓل"2001 ،ب".)228 :

وعمِ الرغم هن ذلك ،إ ٚأن اٖدب التربوي ٓشٓر إلِ أن بعض الدول العربٓة أخذت تحذو

حذو الدول اٖجىبٓة فْ تفعٓل براهج الهساءلة ا٘دارٓة والتربوٓة ،ففْ فمسطٓن تتبىِ و ازرة التربٓة

أن تعزٓز هبدأ
والتعمٓم هبدأ الهساءلة التربوٓة ركٓزة أساسٓة فْ تحسٓن ىوعٓة ا٘دارة والتعمٓم ،كها ّ
الهساءلة ٓسٍم فْ تخفٓف حالة التسٓب والقصور التْ ٓعاىْ هىٍا ىظام التعمٓم فْ فمسطٓن

(أبوحشٓش.)600-599 :2010 ،

إن الهساءلة بجواىبٍا وأبعادٌا وعهمٓاتٍا جهٓعًا لٓست تحقٓقًا أو هحاكهة فحسب ،بل ٌْ

جهمة هن العهمٓات واٖسالٓب التْ ٓتم بهقضاتٍا التحقق هن أن اٖهور تسٓر وفقًا لها ٌو هخطط

لٍا؛ أي أن اٖداء ٓتم ضهن اٖطر التْ حددتٍا اٌٖداف والهراهْ ووفق الهعآٓر الهتفق عمٍٓا
لموصول بالىظام إلِ هستوى هتهٓز هن الكفآة والفعالٓة ودون أي تسٓب أو ترٌل أو إٌدار
(الطوٓل"2001 ،ب" .)248 :إ ٚأن ٌىاك سمبٓات لمهساءلة أشار إلٍٓا (بطاح)24 :2006 ،
سٓعتهد فْ تقٓٓهٍم ،واٌهال
لكوىٍا ترفع درجة القمق لدى التربوٓٓن وبالذات حول اٖسموب الذي ُ
الفروق بٓن التربوٓٓن ،وصعوبة قٓاس الهخرجات التربوٓة ،وعدم وجود هعآٓر هتفق عمٍٓا.
وهن الواضح أن أغمب الهساءٚت التْ تىاولتٍا ىظم التعمٓم ٌْ الهساءلة هن الخارج
باتجاي الفرد ،سواء أكان هدٓ ًار أو هعمهًا أو هؤسس ًة ،وٌو ها ٓعرف بالهساءلة ا٘دارٓة ،إ ٚأىً ظٍر

فْ السىوات القمٓمة الهاضٓة هفٍوم جدٓد لمهساءلة وٌو الهساءلة الذكٓة (أبو شاوٓش:2010 ،
 .)56حٓث صىفت أوىو ار أوىٓل الهساءلة بالهساءلة الذكٓة ،وٌْ أول هن استخدم ٌذا الهصطمح
فْ عام ( ،)2002ورأت أوىٓل ) (O'Neillأن أىظهة التقوٓم الخارجٓة تقمل هن الثقة التْ ٓحتاجٍا
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الهٍىٓون لٓكوىوا فاعمٓن ،وأىً ٚبد هن إعطاء العاهمٓن دو ًار بار ًاز فْ تاهل أعهالٍم وهراجعتٍا

وتقوٓهٍا وتحسٓىٍا ،وتوصف ٌذي الهساءلة “بالذكٓة” ٖىٍا تستىد إلِ التاهل واٚستقصاء واستثارة
التفكٓر بٍدف تطوٓر اٖداء والعهل بروح الفرٓق ).(O’Neill, 2002: 57-62
وقد أكد هؤتهر "اجتهاع هبادرة بٓرل لمتكاهل" الذي عقد فْ الجاهعة اٖهرٓكٓة بالشارقة

بتارٓخ ٓ 9وىٓو  ،2013عمِ أٌهٓة الهساءلة الذكٓة فْ الهؤسسات التعمٓهٓة ،حٓث قدم أوراق عهل
حول الهساءلة والشفافٓة (هبادرة بٓرل.)2013 ،
وهن البدٍْٓ القول إن لهدٓر الهدرسة  -الذي ٓقف عمِ قهة ٌرم ا٘دارة الهدرسٓة  -دو ًار

رئٓساً فْ هواجٍة التحدٓات فْ قٓادتً لهدرستً وتحقٓق أٌدافٍا .فهسؤولٓات الهدٓر التْ ٓقوم بٍا
هتىوعة وهتعددة فٍْ هسؤولٓات إدارٓة وفىٓة ،فهن هسؤولٓاتً ا٘دارٓة أىً ٓقوم بسمسمة هن اٖىشطة
ا٘دارٓة الخاصة بتىظٓم الٍٓكل التىظٓهْ لمهدرسة ،وتحدٓد هسؤولٓات جهٓع العاهمٓن بالهدرسة هن

هوظفٓن وهعمهٓن وفىٓٓن وهستخدهٓن ،بحٓث تعهل ٌذي الهسؤولٓات جهٓعًا فْ هىظوهة واحدة

تؤدي فْ الىٍآة إلِ إىجاز ها ٓمزم هن أعهال (شرٓر .)4 :2003 ،كها أىً ٓىهْ العٛقات
ا٘ىساىٓة بٓن العاهمٓن ،وٓحفزٌم وٓعزز اتجاٌاتٍم ا٘ ٓجابٓة ىحو هٍىتٍم ،كها ٓعهل عمِ إشباع
حاجات الطمبة وتمبٓة هٓولٍم واتجاٌاتٍم(عابدٓن .)191 :2005 ،وان هدٓر الهدرسة الذي ٓهارس
الهساءلة الذكٓة ٓهرر هٛحظتً عن اٖداء الهتدىْ بطرٓقة تجعل الهعمم ٓقر بها ارتكبً هن أخطاء،

وٓعد بان  ٚتتكرر هثل تمك اٖخطاء تحت اٚلتزام الهٍىْ اٖخٛقْ ،وتحت طائمة الهساءلة
ا٘ دارٓة التْ قد تمحق الضرر بهن ٓصر عمِ ارتكاب اٖخطاء الهقصودة أو غٓر الهقصودة

(عآش.)36،35 :2009 ،

 ٛخاصًا لضهان
ولقد أصدرت دائرة التربٓة والتعمٓم فْ وكالة غوث وتشغٓل الٛجئٓن دلٓ ً

الجودة عام ( )2008تحت هسهِ "التخطٓط لمتحسٓن هن خٛل الهراجعة الذاتٓة الهسىدة" ،بحٓث
ٓكون التىفٓذ السمٓم ٔلٓات الهراجعة الذاتٓة الهسىدة ٌو الطرٓق لموصول لمهساءلة الذكٓة،

وأوضحت اٖوىروا أن ٌذا الدلٓل ٌو ىظام فرٓد خاص بٍا فْ هحاولتٍا لتطوٓر الهساءلة الذكٓة
فعالة لمهعمهٓن والهدٓرٓن والهشرفٓن فْ ابتكار هعآٓر لقٓاس فاعمٓة الهدرسة،
هن خٛل الهشاركة ال ّ
وهساىدة بعضٍم بعضًا فْ تحسٓن أداء الهدارس فْ ضوء ٌذي الهعآٓر (اٖوىروا.)9 :2008 ،

وبٍذا الهعىِ تكون الهساءلة الذكٓة إحدى الهفردات التْ تحقق ضهان الجودة فْ الهدرسة.

وقد أشارت كل هن دراسة إلٓسون ( )Ellison, 2012ودراسة ٌودجسون ( Hodgson,
وبَٓىت دورٌا فْ الهحافظة عمِ استقٛلٓة
 )2011المتان أكدتا عمِ أٌهٓة دور الهساءلة الذكٓةَ ،
الهٍىة ،وتعزٓز الهسؤولٓات الجهاعٓة ،وأىٍا توفر وسٓمة لتوجًٓ الهساءلة ىحو أوجً القصور فْ

الىظام َك ُكل ،بها ٓؤدي لمتحسٓن داخل الهىظهة التعمٓهٓة .كها أكدت دراسة كٓوي وتآمور
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كروكسفورد ( )Cowie, et. al, 2007بان ٌىاك عٛقة بٓن الثقة الهٍىٓة لدى الهعمهٓن هع تحسٓن
أداء الطٛب هن خٛل التقٓٓم الذاتْ فْ الهدرسة .بٓىها الدراسات الهحمٓة قد تىاولت الهساءلة
كدراسة الحسن ( ) 2010والتْ أوضحت دور الهساءلة فْ ضبط هٍام الهدرسة وعٛقتٍا بالفاعمٓة
ا٘دارٓة التربوٓة ،ودراسة أبو حشٓش ( )2010التْ توصمت بان درجة ههارسة هدٓري الهدارس

الثاىوٓة بهحافظة غزة لمهساءلة بشكل كبٓر ،أها دراسة حوٓل ( )2012فقد بٓىت أن ٌىاك ارتباطًا

آجابًٓا بٓن الهساءلة والجودة الشاهمة فْ هدارس وكالة الغوث ،وأن الهساءلة التقمٓدٓة/التفتٓشٓة،

كرؤٓة بولٓسٓة تدعو إلِ غٓاب الثقة وتدىْ الرضا الوظٓفْ لدى الهعمهٓن ،وٌو ىظام هغآر
لمهساءلة الذكٓة .وقد أكدت دراسة سٛهة ( )2013عمِ وجود هعٓقات فْ تطبٓق الهساءلة هن
جاىب الهدٓر ىفسً فْ هدارس وكالة الغوث الدولٓة ،وأن ٌىاك سمبٓات فْ جاىب الهساءلة.
وفْ ضوء ذلك ،ظٍرت حاجة الهدارس لزٓادة فاعمٓة الهساءلة الذكٓة ،لها لٍا هن دور

فعال فْ تحسٓن هخرجات التعمٓم ودعم الهسؤولٓة الهٍىٓة والهبادرة بها ٓضهن جودة التعمٓم
الهطموبة والحف اظ عمِ الثقة واٚىفتاح والصدق ،حٓث أشارت دراسة أبو شاوٓش ( )2010إلِ أن
ىسبة تبىْ هدٓري الهدارس لمهساءلة الذكٓة كاسموب كاىت هىخفضة ىسبًٓا ،وٌذا ها أكدتً دراسة
سٛهة ( )2013بضرورة تدرٓب الهدٓرٓن لرفع كفآتٍم فْ تىفٓذ الهساءلة الذكٓة.

مشكمة الدراسة:
ىظ ًار ٌٖهٓة الهساءلة الذكٓة فْ أىٍا تعتبر هن الهبادئ الحدٓثة فْ التعاهل ا٘داري ،والتْ
تحقق الٍدف دون عىاء هن هبدأ هعادلة الكل ٓربح ،والتْ تُ َحس ن هن أداء الهدرسة بشكل خاص،
وعمِ ىظام التعمٓم بشكل عام هن خٛل توفٓر فرص لمتعمم والتطوٓر ،وتحقٓق ضهان الترابط

قصور فْ تطبٓق الهساءلة الذكٓة عمِ
ًا
الهٍىْ لدى الهعمهٓن ،وهع ٌذي اٌٖهٓة إ ٚأن ٌىاك
الهٓدان التربوي بفاعمٓة .وفْ ظل ذلك تبمورت هشكمة الدراسة فْ التساؤٚت أتٓة:

 -1ها درجة ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة بهحافظات غزة هن
وجٍة ىظرٌم؟

ٌ -2ل توجد فروق دالة إحصائًٓا عىد هستوى دٚلة ( )0005 ≤ αبٓن هتوسطات تقدٓرات هدٓري
هدارس وكالة الغوث الدولٓة أىفسٍم لدرجة ههارستٍم الهساءلة الذكٓة تعزى إلِ هتغٓرات
(الجىس ،الهؤٌل العمهْ ،سىوات الخدهة)؟

 -3ها التصور الهقترح لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة
بهحافظات غزة فْ ضوء ىتائج الدراسة؟
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فروض الدراسة:
 ٚ -1توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى ( )0005 ≤ αبٓن هتوسطات تقدٓرات هدٓري
هدارس وكالة الغوث الدولٓة بهحافظات غزة لدرجة ههارستٍم الهساءلة الذكٓة تعزى لهتغٓر
الجىس (ذكور ،إىاث).
 ٚ -2توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى ( )0005 ≤ αبٓن هتوسطات تقدٓرات هدٓري
هدارس وكالة الغوث الدولٓة بهحافظات غزة لدرجة ههارستٍم الهساءلة الذكٓة تعزى لهتغٓر
الهؤٌل العمهْ(بكالورٓوس ،الهاجستٓر فاكثر).
 ٚ -3توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى ( )0005 ≤ αبٓن هتوسطات تقدٓرات هدٓري
هدارس وكالة الغوث الدولٓة بهحافظات غزة لدرجة ههارستٍم الهساءلة الذكٓة تعزى لهتغٓر
عدد سىوات الخدهة (أقل هن خهس سىوات ،هن خهس إلِ أقل هن عشر سىوات ،عشر
سىوات فاكثر).

أىداف الدراسة:
تسعِ الدراسة الحالٓة لتحقٓق اٌٖداف أتٓة:
 -1تحدٓد درجة ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة بهحافظات غزة.
 -2الكشف عن دٚٚت الفروق بٓن هتوسطات تقدٓرات الهدٓرٓن لدرجة ههارسة الهساءلة الذكٓة
تعزى لهتغٓرات (الجىس ،الهؤٌل العمهْ ،عدد سىوات الخدهة).
 -3تقدٓم تصور هقترح لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة
بهحافظات غزة.

أىمية الدراسة:
تكسب الدراسة أٌهٓتٍا هن خٛل أتِ:
فعالة ،وتقدٓم الحوافز ٘صٛح
 -1أٌهٓة دور الهساءلة الذكٓة ،فْ تعزٓز الثقة والكفاءة الهٍىٓة ال ّ
التعمٓم والتعمم فْ الهؤسسات التعمٓهٓة.
 -2قد تسٍم الدراسة فْ تطوٓر ىظام الهساءلة ،وفْ آلٓات تطبٓقٍا فْ هدارس وكالة الغوث.
 -3قد تفٓد الدراسة الباحثٓن ،والهٍتهٓن ،وصاىعْ القرار فْ دائرة التربٓة والتعمٓم التابعة لوكالة
الغوث الدولٓة ،وو ازرة التربٓة والتعمٓم الفمسطٓىٓة ،فْ تطوٓر أدائٍم هن خٛل إدراكٍم لحٓثٓات

الهساءلة الذكٓة ،واكساب الهدٓرٓن والهشرفٓن الهٍارات الٛزهة فْ حل الهشكٛت.
6

اإلطار العام لمدراسة

الفصل األول

 -4تعد ٌذي الدراسة -فْ حدود عمم الباحثة -هن الدراسات القمٓمة فْ هحافظات غزة بشكل
خاص والوطن العربْ بشكل عام ،وبذلك ترفد الهكتبة العربٓة بهرجع جدٓد.

حدود الدراسة:
 -1حد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمِ تحدٓد درجة ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس
وكالة الغوث الدولٓة بهحافظات غزة فْ الهجاٚت التالٓة (الثقة الهتبادلة ،الهشاركة
والهسؤولٓة ،اٌٚتهام بجودة التعمٓم ،التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء ،التغذٓة الراجعة

الفعالة ،التحفٓز وزٓادة الدافعٓة) ،ثم تقدٓم تصور هقترح لتطوٓرٌا.
ّ
 -2الحد البشري :جهٓع هدٓري وهدٓرات هدارس وكالة الغوث.
 -3الحد المؤسساتي :هدارس وكالة الغوث الدولٓة.
 -4الحد المكاني :هحافظات غزة.
 -5الحد الزماني :الفصل الدراسْ الثاىْ هن العام الدراسْ .2014/2013

مصطمحات الدراسة:
استخدهت الباحثة فْ دراستٍا الهصطمحات أتٓة:
 .1المساءلة الذكية ٌْ :أسموب هساىد لمهعمهٓن والتربوٓٓن لبىاء الثقة ،وتحثٍم عمِ تحهل
هسؤولٓاتٍم وتشجعٍم عمِ اٚحتراف ،وتقدم تغذٓة راجعة بصورة هستهرة تتىاسب هع حهاسٍم
لتوحٓد الفٍم الهشترك ،واٚتجاي ىحو العهل الفرٓقْ التشاركْ (اٖهٓر ،والعواهمة:2011 ،
 .)62،63وعرفٍا دىفورد ( )Dunford, 2009باىٍا" :إطار عهل لضهان أن الهدارس تعهل

بفاعمٓة وكفاءة تجاي الصالح العام وعمِ أكهل وجً لتىهٓة تٛهٓذٌم .فإىٍا تستخدم هجهوعة
غىٓة هن البٓاىات التْ تعطْ التعبٓر الكاهل لىقاط القوة والضعف لمهدرسة فْ تحقٓق إهكاىات
التٛهٓذ ،وتجهع بٓن العهمٓات الداخمٓة لمهدارس هع هستوٓات الرصد الخارجٓة الهٛئهة لحالة
التىهٓة فْ كل هدرسة عمِ حدة " (.)Dunford, 2009: 1
وتُ َع ّرف الباحثة الهساءلة الذكٓة إجرائًٓا باىٍا :أسموب ٓهارسً هدٓرو هدارس وكالة الغوث
بهحافظات غزة ،قائم عمِ الثقة الهتبادلة لتعزٓز العٛقات ا٘ىساىٓة بٓن الهعمهٓن والتحمْ
باخٛقٓات الهٍىة ،والتقوٓم الذاتْ لمهٍارات هن خٛل تقدٓم التغذٓة الراجعة لٍم ،وتشجٓعٍم
عمِ العهل وا٘ىجاز باحتراف ،باستخدام الهكافآت والحوافز ،وذلك هن أجل تحقٓق الجودة
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الهطموبة لسٓر العهمٓة التعمٓهٓة بها ٓوافق هتطمبات ا٘دارة التعمٓهٓة والهجتهع الهحمْ ،وذلك
بىاء عمِ استجابة أفراد عٓىة الدراسة لهجاٚت وأدوات الدراسة.
ً
 .2التصور المقترحٌ :و هخطط هىظم ودقٓق لهجهوعة اٖىشطة والههارسات اٖكادٓهٓة الشاهمة
التْ ٓجب أن ٓهارسٍا الهسؤولون عن تسٓٓر شؤون هدارس والهؤسسات التعمٓهٓة فْ جهٓع
عىاصر العهمٓة التعمٓهٓة (التربوٓة) ،وتشهل( :هدخٛت ،عهمٓات ،هخرجات) وهن خٛل
عهمٓات التخطٓط والتىظٓم والتوجًٓ والرقابة والتقوٓم فْ هجاٚت العهل كافة (العساف

والطرآرة.)595 :2011 ،
 .3مدير المدرسة :عرفتً دائرة الهستخدهٓن فْ وكالة الغوث الدولٓة باىً" :الهوظف الهكمف هن
دائرة التربٓة والتعمٓم بوكالة الغوث ٘دارة الهدرسة وقٓادتٍا ،وٌو الهسؤول عن توفٓر البٓئة

التعمٓهٓة الهىاسبة لٍا ،والهشرف عمِ جهٓع الهوظفٓن الهكمفٓن بالعهل فْ هدرستً ،وتىسٓق
جٍودٌم ،وتوجٍٍٓم ،ورصد ودعم التطوٓر الهٍىْ لٍم ،لضهان سٓر العهمٓة التربوٓة وتحقٓق
رسالة الهدرسة واٌٖداف العاهة لمتربٓة" (اٖوىروا.)2 :2011 ،
 .4مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة" ٌْ :أي هؤسسة تعمٓهٓة غٓر حكوهٓة أو خاصة تدٓرٌا
أو تشرف عمٍٓا وكالة الغوث لتشغٓل الٛجئٓن الفمسطٓىٓٓن" (و ازرة التربٓة والتعمٓم العالْ،
.)6 :2013

 .5محافظات غزة ٌ :و "جزء هن السٍل الساحمْ الفمسطٓىْ ،تبمغ هساحتً ( )365كٓمو هت ًار
كٓموهتر ،وبعرض
هربعًا ،وٓهتد عمِ الساحل الشرقْ لمبحر اٖبٓض الهتوسط بطول ()45
اً

هتر .وهع قٓام السمطة الوطىٓ ة الفمسطٓىٓة تم تقسٓم قطاع غزة إدارًٓا إلِ خهس
( )12-6كٓمو اً
هحافظات :ٌْ ،شهال غزة ،غزة ،الوسطِ ،خان ٓوىس ،رفح" (و ازرة التخطٓط والتعاون الدولْ

الفمسطٓىْ.)14 :1997 ،
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أوالً :مفيوم المساءلة:
إن التخطٓط وتوجًٓ الجٍود البشرٓة لتحقٓق اٌٖدافٓ ،ىبغْ أن ٓستىد إلِ أسالٓب

هحددة وواضحة ،تشهل أىظهة الهساءلة ،وٌْ وسٓمة تضهن سٓر خطة التىفٓذ لمجاىب الصحٓح،
ٖىٍا تُبٓن هواضع القوة والضعف ،وتستىد عمِ أساس قوي وسمٓم هن التخطٓط الدقٓق.
ُّؤ ُل) ها َٓ ْساَلًُُ ِْ
ان
ا٘ ْى َس ُ
فإذا بحثىا عن كمهة الهساءلة لغ ًة هن الفعل الثٛثْ "س أ ل"( :الس ْ َ

(ساََلًُ) الش ْْ َء َو َساََل ًُ َع ِن
ئ :أُوتِ َ
قت ُس ْم َل َك َيا ُم َ
وسى[ -طً ]36 :بِاْلٍَ ْه ِز َوِب َغ ْٓ ِرِيَ .و َ
َوقُ ِر َ

ِ ِ ٍ ِ
َ
ِ
َي َع ْن
(ه ْساَلَةً) َوَق ْولُ ًُ تعالَِ  :سل َل َسائ ٌل ب َع َذاب َواق ٍع ﭠ[ الهعارج ]1 :أ ْ
الش ْْء ُ
(س َؤ ًاَ )ٚو َ
َع َذ ٍ
َل
الَ :سا َ
ف ٌَ ْه َزتًُُ َف ُٓ َق ُ
شَ ُٓ :ق ُ
اب َو ِاق ٍعَ .ق َ
ال ْاٖ ْ
الَ :خ َر ْجَىا َى ْساَ ُل َع ْن فُ ٍَ ٛن َوبِفُ ٍَ ٛنَ .وَق ْد تُ َخف ُ
َخ َف ُ
ِ
َل .ور ُج ٌل (سؤلَةٌ) بِوْزِن ٌُه َ ٍزة َكثِٓر (الس ِ
َل
اءلُوا) َسا َ
َٓ ْساَ ُل َو ْاٖ َْه ُر ه ْىًُ َس ْل َو ِه َن ْاَٖو ِل ْ
ُّؤال)َ ،و (تَ َس َ
َ
َُ
ُ
َ
اسا ْ َ َ
َ
ضا (الرازي ،ب.ت.)275:
ضٍُ ْم َب ْع ً
َب ْع ُ
ولكن ىجد أن كمهة الهساءلة لغ ًة ٌْ هصدر الفعل الرباعْ "ساءل" ،إ ٚأن هعاجم المغة

 ٚتتىاول ٌذي الكمهة ،واىها تُبحث فْ هعىِ كمهة هسؤولٓة وٌْ تختمف فْ هعىاٌا عن هعىِ كمهة
الهساءلة ،إذ تُطمق أخٛقٓاً عمِ التزام الشخص بها ٓصدر عىً قو ًٚأو عه ،ًٛوالهسؤول ٌو الهىاط
بً عهل تقع عمًٓ تبعتً (الطوٓل"2001 ،ب".)229 :

وتحهل
فالهساءلة تعىْ أشٓاء هختمفة لمعدٓد هن الىاس ،فإن ذلك ٓعىْ أن تكون هسؤو.ًٚ
ُّ

الهسؤولٓة عن أىفسىا ٓمعب دو اًر رئٓسًا فْ كٓفٓة العٓش ) .(Payton, 2009: 105والهساءلة تعىْ
هسؤولٓة شخص ها ،وتَ َح ُّهل الهسؤولٓة لتحقٓق الهخرجات أو أٌداف هعٓىة ).(Dealy, 2007: 21

وقد َوَرد هفٍوم الهساءلة فْ اٖدب ب ٍ
هعان ثٛثة:
 -1الهسؤولٓة.

التصرف بالهٍام الهوكمة إلِ الفرد أو الهساءلة عىٍا.
 -2اٚلتزام بتفسٓر
ّ
 -3الهساءلة التربوٓة وتعىْ أن الهدارس والقائهٓن عمٍٓا ٌم الهساءلون والهستجوبون عمِ
ىتائجٍم التربوبة ،أي تعّمم الطالب (العهري.)8 :2011 ،

حٓث إ ن الهسؤولٓة تكون جزء هن الهساءلة ،وذلك أن هفٍوم الهساءلة ٓتضهن هسؤولٓة

اختٓار هجرٓات عهل ٓهكن أن ٓضهن تَحقُّق هخرجات تربوٓة هرغوب فٍٓا فْ فترة زهىٓة هعٓىة
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وضهن سٓاسات وهصادر هتفق عمٍٓا ،كها ٓتضهن وجود شواٌد دالة عمِ درجة تحقُّق ذلك
(الطوٓل"2001 ،أ".)359 :
وٓقصد أٓضًا بالهساءلة "هسؤولٓة الفرد عن تحقٓق ىتاجات هحددة وفق هعآٓر وأىظهة
ُ
هحددة ،وفْ حال وجود أي خمل فْ أي هن ٌذي العىاصر فعمِ الفرد اٚستعداد لٙجابة عن

السؤال الهتوقع (لهاذا حدث ذلك؟) (أخوارشٓدة.)36 :2006 ،

وقد ُع ّرفت الهساءلة كهفٍوم باىٍا" :القدرة عمِ تقدٓم تفسٓر أو تبرٓر ،وقبول الهسؤولٓة عن
أعهال وعهمٓات تهت فْ الهؤسسة ،والدور الذي لعبً الهسؤول فْ ٌذي اٖعهال والعهمٓات"

(طرخان.)7 :2006 ،

طاح ( :)2006بان الفرد -العاهل أو الهوظف -هسؤول عن ىتائج عهمً ولو
عرفٍا ب ّ
بٓىها ّ
جزئًٓا ،وأن ٌىاك جٍة إشرافٓة أو إدارٓة تُسائل الفرد ،وأخٓ اًر فإىً ٓتضهن فكرة أن ٌىاك هحاسبة قد
 -ٛأو فْ
تترتب عمِ الهساءلة ،وقد تكون ٌذي الهحاسبة فْ صالح الفرد -هكافاة أو ترقٓة هث ً

غى ىىٓر صالح ىىً -حرهان هن هكافاة أو هن ترقٓة هث( ًٛبطاح.)18 :2006 ،

عرف آخرون الهساءلة باىٍا "هحاسبة الهرؤوس عن الىتائج التْ حققٍا هن خٛل أدائً
وقد ّ
لهٍاهً الوظٓفٓة ،والهساءلة تتم عىدها ٓكون ٌىالك عٛقات بٓن هواقع هتفاوتة فْ الهستوٓات

تصرفاتً وأدائً
ا٘دارٓة ،حٓث ٓكون أحد اٖفراد أو الهستوٓات هسؤو ًٚأهام هستوى إداري آخر عن ُّ

لمهٍام الهىوطة بً (الطرواىة والعضآمة.)68 :2010 ،

طرق الكٓٛىْ ( )1997لهفٍوم الهساءلة فْ التربٓة "بان ٓمتزم العاهمون فْ هجال
بٓىها تَ ّ
التربٓة والتعمٓم با٘جابة عن أسئمة واستفسارات خاصة بىتاجات التَ َعُّمم الهسؤولون عن تقدٓهٍا"
(الكٓٛىْ.)2 :1997 ،
هن ٌىا فإن الهساءلة بهعىاٌا التربوي الحدٓث  ٚتعىْ إلحاق الضرر باٖشخاص أو

الهؤسسات ،و ٚتعىْ إجراء الهحاكهات وتعىٓف اٖشخاص ،بل تعىْ التوجًٓ والتعاون وحسن
ا٘فادة هن الخبرات الىافعة وتبادلٍا ،ووضغ ذلك فْ إطار إىساىْ ٓستىد إلِ القٓم اٖخٛقٓة القائهة
عمِ العدالة والهساواة بها ٓكفل تحسٓن الكفآات التعمٓهٓة بتحسٓن القائهٓن عمٍٓا (عآش:2009 ،
.)193
الهتَعّم م
فالهساءلة ترتكز عمِ عهمٓة تقوٓم اٖداء عمِ كل الهستوٓات بدءاً بالطالب ُ

ىتٍاء بقهة الٍرم لمىظام التعمٓهْ بٍدف إصٛح الىظام
والهعمّم ،والهدرسة ،ودائرة التعمٓم الهحمٓة وا ً
وتطوٓري .الهساءلة آلٓة أساسٓة لمتغٓٓر التربوي وٌْ هعىٓة بكل جواىبً (العهري"2004 ،ب".)3 :
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ٓفا إجرائًٓا باىٍا" :قٓام هدٓر الهدرسة
وقد قام أبو حشٓش ( )2010بتعرٓف الهساءلة تعر ً
بهساءلة الهعّمهٓن عمِ ها ٓقوهون بادائً هن أعهال ،واشعارٌم بهستوى ٌذا اٖداء وتشهل التفسٓر
والتحفٓز والتطوٓر والعقاب وها ٓتطمبً هن تصحٓح وغٓرٌا" (أبوحشٓش.)602 :2010 ،

وعرفت الٓوىٓسكو ( )2002الهساءلة باىٍا "التاكٓد هن قبل الهؤسسة التعمٓهٓة لمهستفٓدٓن

قدم تعمٓهًا ىوعٓاً" ).(UNESCO, 2002: 127
باىٍا تُى ّ

وقد أورد عآش ( )2009أن الغآة هن الهساءلة ٌو تحسٓن اٖداء أو تعدٓمً أو تطوٓري،
كها أن الهساءلة تتضهن إصدار اٖحكام وفقًا لهعآٓر هحددة تعهل عمِ هتابعة العاهمٓن وا٘حاطة

وبالصٛحٓات الهفوضٓن باستخداهٍا؛ هن أجل اٚرتقاء بالىظام التربوي بهكوىاتً
بٍم بسموكٓاتٍم
ّ
الثٛثة :الهدخٛت ،والعهمٓات ،والهخرجات (عآش.)189 :2009 ،

ثانياً :المساءلة في اإلسالم:
الهساءلة لٓست هفٍوهاً جدٓداً ،بل ٌْ هفٍوم هستخدم هىذ القدم ،وان لم تكن ُهحددة ضهن
هفٍوم إداري أو فْ هٓدان تربوي ،فٍْ لٓست ولٓدة التطور الحضاري أو فمسفة لهجتهع ُهعٓن ،فقد

أَقىرٌا اهلل  هىذ أن خمق آدم  ، وتجّمت هعاىٍٓا فْ هواطن عدة هن القرآن الكرٓم ،وشهمتٍا
الصحابة .
ىبوٓة عن الحبٓب الهصطفِ وسٓرتً ،وهواقف ّ
أحادٓث ّ
جمٓة واضحة عن ّ

فقد أورد العهري ( )2011بان الهساءلة قد هرت فْ إطارٌا الواسع باربع هراحل كوىٓة،
والتْ أشار إلٍٓا (هراد )1997 ،فْ هؤتهر "الهساءلة فْ التربٓة" الهىعقد فْ الفترة ها بٓن 11-10
هآو  1997فْ عهان اٖردن ،وٌذي الهراحل ٌْ (العهري-:)18-17 :2011 ،
 - 1المرحمة الكونية األولى :وكاىت فْ عٍد آدم  وٌو فْ السهاء ،عىدها طمب سبحاىً
وتعالِ هن الهٛئكة أن ٓسجدوا ٔدم  ،فسجدوا إ ٚإبمٓس ،فساءلً اهلل تعالِ ،قال تعالِ:

ِ
قس أَبى أَ ْن َي ُؽو َن م َع الس ِ
اج ِدي َنَ M
ْج ُع َ
قال يا
َ ف َس َجدَ ادَْالئِ َؽ ُة ُك هؾ ُف ْم أَ ْ َ
ون = إَِّلا إِ ْبؾ َ
ا
َ
ِ ِ
ِ
َش َخ َؾ ْؼتَ ُه ِم ْن َص ْؾ ٍ
قال ََل أَ ُك ْن ِِلَ ْس ُجدَ لِبَ َ ٍ
صال ِم ْن
إِ ْبؾ ُ
قس ما َل َك أََّلا َت ُؽو َن َم َع ا
الساجدي َن ْ َ Z
ِ
َحنٍ مسـُ ٍ
ِ
ونَ g
قال َف ْ
قم َ pوإِ ان َع َؾقْ َك ال اؾ ْعـَ َة إىل َي ْو ِم الدِّي ِن ¥
اخ ُر ْج مـْفا َفنِك َاك َرج ٌ
ََ َ ْ
]الحجر.]35-33:
الجىة طمب هىٍها أٓ ٚقربا إحدى أشجار
وحٓىها أسكن اهلل سبحاىً وتعالِ آدم  ،وزوجتً ّ

الجىة ،لكن الشٓطان أزلٍها فاستحقا الهحاسبة والهساءلة ،قال تعالَِ  :فدَ َّلا ُُها بِ ُغ ُر ٍ
ور َف َؾ اَّم
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َت ََلَّم سو ُآُتَّم و َط ِػؼا ََي ِْص ِ
ػان َعؾَقْ ِفَّم ِم ْن َو َر ِق ْ
اْلَـ ِاة َو ُ
ذا َقا ا
كاداُها َر ه ُُّبَّم أَ ََل ْ أَ ْْن َ ُؽَّم
الش َج َر َة َبد ْ ُ َ ْ ُ َ
ِ
َ
الش َج َرةِ َوأَ ُق ْل َل ُؽَّم إِ ان ا
َع ْن تِ ْؾ ُؽ ََّم ا
الشقْطا َن َل ُؽَّم عَدُ ٌّو ُمب ِ ٌ
ي  xقاَّل َر ابـا َظ َؾ ْؿـا أ ْك ُػ َسـا َوإ ْن ََل ْ
اْل ِ ِ
اهب ِ ُطوا َب ْع ُض ُؽ ْم لِبَ ْع ٍ
اِسي َن ¦ َ
َحـا َلـَ ُؽو َك ان ِم َن ْ
ض عَدُ ٌّو َو َل ُؽ ْم ِِف
َت ْغ ِػ ْر َلـا َوت َْر َ ْ
قال ْ
ِ

ض ُم ْستَ َؼ ٌّر َو َمتا ٌع إىل ح ٍ
ْاِلَ ْر ِ
ي]  Qاٖعراف.[24-22 :
 -2المرحمة الكونية الثانية :وكاىت عمِ اٖرض هن خٛل الرساٚت السهاوٓة واٖىبٓاء والرسل
عمٍٓم الصٛة والسٛم ،حٓث تعٍد اهلل الىاس بعىآتً وٌدآتً لٍم سبحاىً حتِ َٓظَمّوا فْ الدائرة

وهىذرٓن ورحهة لٍم ،ووضع الهٓزان
التْ أرادٌا لٍم ،فبعث فٍٓم اٖىبٓاء والرسل ُهَبشرٓن ُ
َى َفنِك َاَّم َ َْيت َِدي لِـَ ْػ ِس ِه ۚ َو َم ْن َض ال َفنِك َاَّم َي ِض هل َعؾَقْ َفا ۚ
الدقٓق لذلك ،قال تعالَِ  :م ِن ْ
اهتَد ٰ

ث َر ُس ً
ي َحت ٰاى كَ ْب َع َ
وَّل] 8اٚسراء.[15 :
َو ََّل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َر ٰى ۚ َو َما ُكـاا ُم َع ِّذبِ َ
 -3المرحمة الكونية الثالثة :وكاىت هن خٛل الرسالة السهاوٓة الخاتهة ،وٌْ القرآن الكرٓم،
ورسولٍا خاتم اٖىبٓاء والهرسمٓن هحهد عمًٓ أفضل الصٛة وأتم التسمٓم ،وهن خٛل ها كان
فْ الحضارة العربٓة ا٘سٛهٓة القائهة عمِ الهصدرٓن السابقٓن :القرآن الكرٓم ،والسىة
الهباركة.
اء ًٚعن جهٓع أعهالً فْ
 -4المرحمة الكونية الرابعة :وذلك ٓوم الدٓن ،إذ سٓكون ا٘ىسان ُه َس َ
اه ْم إِ ْذ َجا َء ُهم َبلْ ُسـَا إِ اَّل أَن َقا ُلوا إِكاا ُكـاا
الدىٓا ،هصداقًا لقولً سبحاىً وتعالَِ  :ف ََّم كَا َن َد ْع َو ُ
ي] áاٖعراف.[6،5 :
ي َ µف َؾـ َْسلَ َل ان ا ال ِذي َن أُ ْر ِس َل إِ َلقْ ِف ْم َو َلـ َْسلَ َل ان ادُْ ْر َسؾِ َ
َظاد ِ َ
وتجدر ا٘شارة إلِ أن هفٍوم الهساءلة قد ورد فْ القرآن الكرٓم ف ْ تسعة هواطن ،هىٍا ها ورد

بهعىِ الرقابة ،أو الهحاسبة ،أو الجزاء ،أو السؤال كها فْ أٓات التالٓة ،قال تعالَِ  :يا أَ ه ََيا
ِ
احدَ ةٍ و َخ َؾ َق ِمـْفا َزوجفا وب ا ِ
سو ِ
ِ
ِ
ِ
ريا
َ ْ َ َ ََ
َ
ااس ا ات ُؼوا َر اب ُؽ ُم ا الذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْم م ْن َك ْػ ٍ َ
الـ ُ
ث مـْ ُف ََّم ر َج ًاَّل كَث ً
َوك ِ َسا ًء ۚ َوا ات ُؼوا اّللاَ ا ال ِذي ت ََسا َء ُلو َن ب ِ ِه َو ْاِل َ ْر َحا َم ۚ إ ِ ان اّللاَ كَا َن َع َؾ ْق ُؽ ْم َرقِق ًبا ﭠ ] الىساء.[1 :
قال تعالُِ  :ق ْل ََّل ُت ْسلَ ُلو َن َع اَّم أَ ْج َر ْمـ َا َو ََّل ُك ْسلَ ُل َع اَّم َت ْع َؿ ُؾو َن ﰆ ] سبا.[25 :

قال تعالِِِ  :ف جـ ٍ
اات َيت ََسا َء ُلو َنﮮ ] الهدثر.[43 :
َ
قال تعالَِ  :ع ام َيت ََسا َء ُلو َن ﭠ] الىبا.[1 :
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اع
وفْ الحدٓث الشرٓف ،عن عبد اهلل بن عهر رضْ اهلل عىٍها ،عن الىبْ  قالُ ( :كمُّ ُك ْم َر ٍ
ِ ِِ ِ
ول َع ْن
َىمِ ِو َر ٍ
ام َر ٍ
ول َع ْن َرِعي َِّت ِوَ ،و َّ
س ُئ ٌ
س ُئ ٌ
س ُئ ٌ
الر ُج ُل ِفي أ ْ
اع َو ُى َو َم ْ
اع َو ُى َو َم ْ
َو َم ْ
ول َع ْن َرعيَّتو ،فَاإل َم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
الخ ِادم ِفي م ِ
اع َو ُى َو
س ِّي ِد ِه َر ٍ
الم ْأرَةُ في َب ْيت َز ْو ِج َيا َراع َي ٌة َو ِى َي َم ْ
ال َ
َ
َرعيَّتوَ ،و َ
س ُئولَ ٌة َع ْن َرعيَّت َياَ ،و َ ُ
ال :فَس ِمع ُت َى ُؤالَ ِء ِم ْن رس ِ ِ
ِِ
َح ِس ُب َّ
الر ُج ُل ِفي
الَ :و َّ
الن ِب َّي  قَ َ
س ُئ ٌ
ول المَّو َ ،وأ ْ
ول َع ْن َرِعيَّتو» ،قَ َ َ ْ
َم ْ
َ ُ
ال أَِب ِ
مِ
سئُو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِو) (الجعفْ،2001 ،
س ُئو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِو ،فَ ُكمُّ ُك ْم َر ٍ
يو َر ٍ
اع َو ُكمُّ ُك ْم َم ْ
اع َوىُ َو َم ْ
َ
أخمصوا فْ أعهالٍم،
قصروا ،وهثابون إن
ج .)120 :2409/3وفْ التفسٓر أن الكل هسؤولون إن ّ
ُ
وفْ ذلك إقرار لهفٍوم الهساءلة لمجهٓع واقرار العقوبة والثواب المتٓن تُش ّكٛن أٌم عىاصر

الهساءلة.

س ُو
س َم ْن َد َ
ان َن ْف َ
وقد أثىِ الرسول  عمِ ا٘ىسان القادر عمِ هحاسبة ىفسً بقولً" :ا ْل َك ِّي ُ
ِ
َو َع ِم َل لِما َب ْع َد ا ْلم ْو ِت ،وا ْل َع ِ
َّ
َماني" وهعىِ "دان ىفسً"
س ُو َىو َ
اج ُز َم ْن أَتْ َب َع َن ْف َ
اىا َوتَ َمنى َع َمى اهلل ْاأل َ
َ
َ
س ُك ْم
أي حاسبٍا (الترهذي ،1975 ،ج ،)638 :2459/4وكها قال عهر بن الخطاب ِ " :زنُوا أَ ْنفُ َ
َن تُح ِ
ِ
ِ
وزنُوا ،وح ِ
س ِ
اس ُبوا
َن تُ َ
اس ُبوا ،فَِإ َّن ُو أ ْ
اس ُبوىا قَ ْب َل أ ْ
قَ ْب َل أ ْ
اب َغ ًدا أ ْ َ
ََ
َى َو ُن َعمَ ْي ُك ْم في ا ْلح َ
َن تُ َح َ
س ُك ُم ا ْل َي ْوَمَ ،وتََزَّينُوا لِ ْم َع ْر ِ
ض األَ ْك َب ِر" (اٖصبٍاىْ،1974 ،جٌ ،)52 :1كذا كان السمف الكرام،
أَ ْنفُ َ
الزٚت ،ثم
ٓتقربون إلِ اهلل بالطاعات ،وٓسارعون إلًٓ باىواع القربات ،وٓحاسبون أىفسٍم عمِ ّ
"اب ُكوا ،فَِإ ْن
ٓخافون أٓ ٚتقبل اهلل أعهالٍم .فٍذا الصدٓق  :كان ٓبكْ كثٓ ًار ،وٓقولْ :
ت َى ِذ ِه
ت أ َِّني ُك ْن ُ
فَتََبا َك ْوا" (السجستاىْ ،1993،رقم الحدٓث ،)58 :36وقال" :واهلل َل َوِد ْد ُ
ض ُد" (السجستاىْ ،1993،رقم الحدٓث.)186 :193
تُ ْؤ َك ُل وتُ ْع َ

َل ْم تَ ْب ُكوا
ش َج َرةٌ،
ال َ

آخر فْ الهساءلة عىد عزل
كذلك اٖهر ٓضرب خمٓفة الهسمهٓن عهر بن الخطاب هثا ًٚاً
"إىْ أعتذر إلٓكم عن عزل خالد ،فإىْ
خالد بن الولٓد ،وعىدٌا جهع الىاس فْ الهدٓىة ،وقال لٍمّ :
أهرتً أن ٓحبس ٌذا الهال عمِ ضع ِ
فة الهٍاجرٓن ،فاعطِ ذوي الباس ،وذوي الشرف ،وذوي
ََ
المسان" ..وبٍذا تظٍر هساءلة أهٓر الهؤهىٓن ٖحد قادتً "خالد بن الولٓد" ،إ ٚأن ذلك لم ٓكن ىٍآة

ُعذرت ٓا عهر ،ولقد
الهوقف ،فٓىٍض أبو عهرو بن حفص بن الهغٓرة وٓقول لعهر" :واهلل ها أ
َ
وقطعت
وضعت أه ًار رفعً رسول اهلل،
ٚي رسول اهلل ،وأغهدت سٓفاً سمً رسول اهلل ،و
عت فتِ و ّ
َ
َ
ىز َ
ب عمِ
َر ِحهاً،
وحس َ
دت بىْ العم" ،!..فابتسم عهر( ..خالد .)186 :1996 ،فٍذا هث ٌل ُٓ ْ
ض َر ُ
َ
عٓة لموالْ ،فقد اتُّ ٍِ َم أهٓر الهؤهىٓن فًٓ بقطٓعً رحم ،وحسد ،وفْ غضب
عٓة والر ّ
هساءلة الوالْ لمر ّ
عمِ الهٗ.
هن خٛل ها سبق ٓتضح أن الهحاسبة التْ تمْ هساءلة الفرد ٌْ وسٓمة لحفز ا٘ىسان

عمِ استه اررٓة العطاء والبذل ضهن أقصِ طاقاتً الههكىة سعًٓا ٘بداعً وتهٓزي .فالهحاسبة لٓست
بالضرورة دائهًا لمهخطئ ،بل ٓهكن أن تكون لمهجد الذي ٓ ٚفتر لضهان دوام تىشٓط ٓقظتً،
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وتحفٓز احساسً وعدم فتوري هن خٛل الشعور بالخوف ا٘ٓجابْ هن التقصٓر؛ كْ ٓ ٚفتر عن
ههارسة هتطمبات دوري الهوكول إلًٓ (الطوٓل"2001 ،ب".)233 :

وٌذا هوقف آخر ٓضرب أرقِ أىواع الهساءلة هن خٛل الىصٓحة الطٓبة ،حٓث كان

الحسن والحسٓن رضْ اهلل عىٍها سائرٓن فْ الطرٓق ،فه ار عمِ رجل ٓتوضا ولكىً لم ٓحسن

الوضوء ،فمها رأى الحسن والحسٓن ذلك هن الرجل أرادا إرشادي إلِ خطئً فْ الوضوء ،وكان
الرجل أكبر هىٍها سىًا ،فخافا إذا قا ٚلً :أعد الوضوء ،أو إن وضوءك غٓر صحٓح ،أن ٓخجل
الرجل وٓغضب هن كٛهٍها ،ففك ار فْ طرٓقة ٓعهٛىٍا ٘رشادي بدون أن ٓحصل لً أدىِ خجل فْ
ذلك ،فتقدم إلًٓ أحدٌها وقال لً :أٍٓا الشٓخ الكبٓر إن أخْ ٌذا ٓظن أىً ٓحسن الوضوء أكثر

هىْ ،فىسالك أن تىظر إلِ كل هىا وٌو ٓتوضا ثم تشٍد لهن ٓحسن الوضوء هىا .فتوضا كل هىٍها
وأحسن الوضوء والرجل ٓىظر إلٍٓها ،ثم التفتا إلِ الرجل ٓىتظران هىً الحكم ،فوقع ٌذا العهل فْ
قمب الرجل أشد هوقع ،وقال لٍها بمسان هعترف هستجٓب :بل أىا واهلل الذي ٓ ٚحسن الوضوء،

وأىتها عمهتهاىْ كٓف أحسن الوضوء (الىابمسْ ،2009 ،ج.)76 :8

فالهسؤولٓة واتقان العهل أهران ُهطمقان ،فا٘ىسان هسؤول عن ىفسً ،وعهمً وأسرتً وكل
هن ٓمْ أهرٌم ،وكذلك العهل فإتقاىً هطموب سواء كان ذلك العهل هن أعهال العبادات أم هن
أعهال الدىٓا ،والتربٓة والتعمُّم والتعمٓم هن أٌم اٖعهال التْ ٓجب إتقاىٍا ورعآتٍا ،ولو ٚعظم شاىٍا

اس ِم
تح ُّث عمِ التعمُّم والتعمٓم ،قال تعالِ :ا ْق َرأْ بِ ْ
عىد اهلل  لها كاىت أول آٓة فْ القرآن الكرٓم ُ
َر ِّب َك ا ال ِذي َخؾَ َق ﭠ َخ َؾ َق ْ ِ
كسا َن ِم ْن َع َؾ ٍق  uا ْق َرأْ َو َر هب َك ْاِلَك َْر ُم ~ ا ال ِذي َع اؾ َم بِا ْل َؼ َؾ ِم ¨ َع اؾ َم
اْل َ

ِْ
كسا َن َما ََل ْ َي ْع َؾ ْم] µالعمق ،[5-1 :وبٍذي أٓات إىها ٓقرر اهلل سبحاىً وتعالِ عهمٓتْ
اْل َ
التَ َعمُم(اقرأ ،)..والتَ َعمٓم (عمّم )..وٓعتبر ا٘ىسان هسؤو ًٚعىٍها(.العهري.)19 :2011 ،

ثالثاً :مبــــــادئ المســـاءلة:
ابتداء هن
لقد أصبح هن الضروري تطبٓق هفٍوم الهساءلة عمِ جهٓع الهستوٓات التربوٓة
ً
اىتٍاء بو ازرة التربٓة والتعمٓم بوزٓرٌا وهدٓرٌا
الهدرسة بهدٓرٌا وهعمهٍٓا ،وادارٍٓٓا ،وهستخدهٍٓا ،و ً

وهوظفٍٓا؛ وذلك وصو ًٚإلِ اٌٖداف الكبرى لمهساءلة وٌْ :تحسٓن اٖداء كهًا وكٓفًا ،وتصوٓب

اٖخطاء والحؤول دون تكرارٌا ،ودفع ا٘دارٓٓن التربوٓٓن إلِ هزٓد هن الىزاٌة والشفافٓة والعهل وفق
قواعد اٖحقٓة وتكافؤ الفرص (بطاح.)27 :2006 ،
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وحتِ تتحقق الفائدة الهثمِ هن وراء الهساءلة ٓىبغْ اٖخذ بهبادئ عدة ٓجب أن تستىد إلٍٓا
عهمٓة الهساءلة ،والتْ ٓجب أن تتوفر فْ ال شخص حتِ ٓتهكن هن إجراء الهساءلة بشكمٍا
الصحٓح ،وهن ٌذي الهبادئ التْ ذكرٌا عآش (:)2009
 التفوق الهٍىْ واٖكادٓهْ. الخبرة الكافٓة. هواكبة الهستجدات التربوٓة. دٓهقراطٓة الهىٍج.الفعال هع اٖفراد والجهاعات.
 التواصل ّ -اهتٛك الهعآٓر الواضحة لمهكافاة.

 القدرة عمِ التتبع (عآش.)192 :2009 ،وقد ذكر أىدرسون ) (Anderson, 2005هبادئ عدة لمهساءلة عمِ الىحو أتِ:
 وضع أٌداف واضحة لمتقٓٓم الفردي والتوضٓح باىٍا تٍدف لمخدهة. اتخاذ اٚستراتٓجٓات لتمبٓة هتطمبات التقوٓم واٚختبارات الهختمفة لمطٛب. تحدٓد اٌٖداف والوسائل الهتعددة الٛزهة لتطوٓر قدرات كل طالب. تحدٓد الهعآٓر الهٛئهة لمجودة التقىٓة. وضع الخطط الهٓداىٓة وتىفٓذٌا ).(Anderson, 2005: 12-13وترى الباحثة أن الهبادئ السابقة تٍدف جهٓعٍا إلِ توضٓح آلٓات الهساءلة فْ الىظام
الفعال ،وتحقٓق الفائدة الهرجوة هن تطبٓق الهساءلة بها ٓتوافق هع هعآٓر الجودة الهطموبة
التربوي ّ
والهٛئهة لمعهمٓة التربوٓة.

رابعاً :خــــــصــائـص المســــاءلـــة:
فعالة ،وحتِ تكون كذلك  ٚبد أن
تبرز أٌم خصائص الهساءلة فْ أي ىظام هن كوىٍا ّ
تتصف بالشهولٓة بحٓث تستٍدف جهٓع العواهل الهتصمة بالعهمٓة التربوٓة ،وتستهر فْ تفادي
فعالة تستىد إلِ
الصعوبات والضغوطات الخارجٓة التْ تواجً أىظهة التعمٓم ،وتستخدم أدوات ّ
الصدق والهوضوعٓة ،وٓجب أن تُبىِ عمِ هعآٓر واضحة وواقعٓة بحٓث تكون جزءًا هن العهمٓة

التربوٓة ،و ٚتىفصل عىٍا فْ أي هرحمة هن الهراحل.
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فالهساءلة فْ أي ىظام ٓجب أن تقترن بالتقوٓم الذي ٓعهل عمِ تحدٓد ها أهكن إح ارزي هن
ىجاح ُّ
وتقدم ،هع التركٓز عمِ استخدام وتوظٓف التغذٓة الراجعة لمكشف عن هواطن الضعف
وهعالجتٍا وهواطن القوة وتعزٓزٌا .والهساءلة قد تكون خارجٓة وقد تكون داخمٓة أو ذاتٓة ولعل
الهساءلة الداخمٓة أو الذاتٓة تكون هن خٛل هحاكهة الشخص ىفسً ،فالهساءلة الذاتٓة تعزز

خصائص ا٘ىسان الهف ّكر لٓهارس التفكٓر الهبدع ،وٓستخدم عقمً فْ فٍم ذاتً وتحقٓقٍا؛ هن أجل
تحسٓن أىشطة التدرٓس التْ ٓهارسٍا الهعمّم أو التربوي ،وبالتالْ تحسٓن العهمٓة التربوٓة بهدخٛتٍا

وعهمٓاتٍا وهخرجاتٍا (عآش.)193 :2009 ،

وقد ذكر إبرآٌم ) (Ebrahim, 2003خصائص عدة لمهساءلة كأتِ:
– اال نفتاحات أو اإليضاحات :هع التركٓز عمِ الىتائج قصٓرة اٖجل.
– تقييم األداء والتقويم :هع احتهاٚت تقٓٓم العهمٓات اٚستراتٓجٓة عمِ الهدى الطوٓل.
– المشاركة :وذلك إذا كان اٚشتراك ٓقتصر عمِ التشاور والتىفٓذ.
– التنظيم الذاتيٓ :تعمق بالتغٓٓر طوٓل اٖجل ،والذي ٓشهل قواعد السموك.
– التدقيق االجتماعي :وظٓفًٓا ٓؤثر عمِ سموك الهىظهة الواحدة ،واستراتٓجًٓا ٓؤثر عمِ أصحاب
الهصمحة بتشجٓعٍم لمتخطٓط عمِ الهدى الطوٓل لٓصبح هعتهداً عمِ ىطاق واسع
).(Ebrahim, 2003: 825

وهن خٛل الخصائص السابقة ترى الباحثىة أن الهسىاءلة لكىْ تحقىق اٌٖىداف العرٓضىة هىن
عهمٓىىة التعمىىٓم والىىتً ُّ
عمم ٓجىىب أن تكىىون ُهحىىددة التركٓىىز ،حٓىىث تٍىىتم بهجهوعىىة هىىن الخطىىوط العرٓضىىة،
والىقىىاط الرئٓسىىة التىىْ تُ َهكىىن الهىىدارس هىىن أداء دورٌىىا بكفىىاءة وفاعمٓىىة ،وأن تكىىون ذات تىىاثٓر إٓجىىابْ
فْ الهجتهع.

خامساً :أنواع المســــاءلـــة:
اختمف الباحثون فْ تصىٓف أىواع االهساءلة كأتِ:
َبّٓىت ٌاهوىد ) (Darling-Hammond, 1991خهسة أىواع هن الهساءلة :الهساءلة
السٓاسٓة ،الهساءلة القاىوىٓة ،الهساءلة البٓروقراطٓة ،الهساءلة الهٍىٓة ،الهساءلة القائهة عمِ هىطق

السوق ) .(Darling-Hammond, 1991: 2-3وٓهكن توضٓح ٌذي اٖىواع كأتْ-:

 المساءلة السياسيةٓ :رتبط هفٍوم الهساءلة بالدٓهقراطٓة والشرعٓة ،فٓجب عمِ الحكام أن
ٓجٓبوا عن ىتائج أعهالٍم لمجهٍور هباشرة إذا تم اىتخابٍم أو تعٓٓىٍم ،أو بشكل غٓر هباشر
هثل الهرؤوسٓن فْ الٍٓئات الهىتخبة سٓاسًٓا ).(Romzek & Dubnick, 1987: 229
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 المساءلة البيروقراطية ٌْ :هساءلة ٌرهٓة بٓن الرئٓس والهرؤوسٓن ،حٓث ٓضعف فصل
ا٘دارة عن السٓاسة وروابط الهساءلة بٓن الٍٓئات الهىتخبة وغٓر الهىتخبة ،هها ٓىشئ
ضغوط عمِ إىشاء آلٓات أخرى هن الهساءلة ).(Peters, 1989: 253,254

 المساءلة الشخصية (الذاتية) :وٌْ تقوم عمِ القٓم الشخصٓة واٖخٛق كضوابط لتوجًٓ
العهل ىحو الهصمحة العاهة ،وآلٓات الهساءلة الذاتٓة عن قرب هع الثقافة ا٘دارٓة السائدة

والقٓم واٖخٛق ).)Erkkila, 2007: 15

 المساءلة المينية :تتعاهل هع الهشاكل الصعبة والهعقدة فْ الهىظهات والقطاعات العاهة
بشكل واسع ،وٓتم توظٓف خبراء لتقدٓم الحمول الهطموبة ،وٓسهِ ٌؤٚء الهوظفون بخبراء
الهساءلة الهٍىٓة (.(Romzek & Dubnick, 1987: 229

 المساءلة القائمة عمى منطق السوق :تعىْ أن هن واجب الهدارس أن تعهل عمِ إرضاء
هطالب الهستٍمك فْ سوق تىافسٓة ،ووفق ٌذا الىهوذج ٓتوجب أن تعطْ الهدارس اٖبىاء

ها ٓرغب اٌٖل ،أو ٓسحبوا أبىاءٌم هىٍا ،ها ٓعىْ إغٛق الهدرسة فْ ىٍآة اٖهر

(أبوحشٓش.)605 :2010 ،

آخر هن الهساءلة "هساءلة الىظام" :وٌْ
وأضاف ٌودجسون ) (Hodgson, 2011ىوعاً اً
ىظام لتحدٓد أفضل الههىارسىات التعمٓهٓة إلِ جاىب تبادل ٌذي الههارسات عبر الهراحل التْ
تساعد الهؤسسات التعمٓهٓة ٚستٓعاب هوظفٍٓا فْ كل هرحمة هن هراحل التعمٓم ( Hodgson,

.)2011: 17

صّىف الهساءلة عمِ حسب هصدر صدورٌا إلِ:
أها العهري ( )2011فقد َ
 -1المساءلة من القمة إلى القاعدة :بهعىِ أن ٓقوم الرئٓس بهساءلة الهرؤوس ،وٌو ىهط
الهساءلة اٖكثر شٓوعا فْ الىظم اٚجتهاعٓة وهىٍا الىظام التربوي.

 -2المساءلة من القاعدة إلى القمة :بهعىِ أن ٓقوم الهرؤوس بهساءلة الرئٓس ،وٌو ىهط
هن الهساءلة ٓهثل أعمِ درجات الحرٓة والدٓهقراطٓة (العهري.)69،70 :2011 ،
كها أوردت أخوارشٓدة ( )2006التصىٓفات التالٓة لمهساءلة:
 -1تصىٓف وولف ) (Wolf, 2000لمهساءلة إلِ أربعة أىهاط :الهساءلة الهالٓة ،الهساءلة
اٖخٛقٓة ،الهساءلة القاىوىٓة ،الهساءلة السٓاسٓة العاهة واٖداء.

 -2بٓىها اختصرٌا سهٓث ) (Smith, 1995إلِ ثٛثة أصىاف :الهساءلة اٖخٛقٓة ،الهساءلة
الهٍىٓة ،الهساءلة السٓاسٓة.
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 -3وٓرى حجاز( ) 2000أن الهساءلة تشهل ثٛثة أىواع :الهساءلة ا٘دارٓة ،الهساءلة الهالٓة،
الهساءلة الفاعمة( .أخوارشٓدة.)50 :2006 ،
صىف كرهة ( )2009الهساءلة إلِ ثٛثة أىواع ،وٌْ :هساءلة خارجٓة وهساءلة
فْ حٓن ّ
شبً خارجٓة وهساءل ة ذاتٓة ،حٓث تشتهل الهساءلة الخارجٓة وشبً الخارجٓة عمِ العهمٓة التْ ٓقوم
بٍا شخص هسؤول عن شخص آخر هثل الهساءلة القاىوىٓة ،والهالٓة ،واٖخٛقٓة ،والسٓاسٓة

الهساءل عمِ هساءلة
العاهة ،واٖداء ،والهساءلة الذكٓة ،بٓىها فْ الهساءلة الذاتٓة ٓتدرب الشخص ُ
ىفسً دون تدخل الهسؤول عىً ( كرهة.)13،14 :2009 ،
بٓىها ىظر بعض الباحثٓن َكى ٚشوي ) (Lashway, 2011إلِ الهساءلة هن زاوٓة اٚعتىاء
بالهدخٛت والهخرجات إذ تكّمم "ٚشوي" عن الهساءلة التقمٓدٓة ،وٌْ تمك التْ تُعىْ بالهخرجات

السمبٓة وٌْ تمك التْ تجبر العاهمٓن عمِ اٚلتزام بقواعد
) ،(Outputsكها تكمّم آخر عن الهساءلة
ّ

الىظام هن خٛل جعل الجزاء حاف ًاز فْ أذٌاىٍم دائهاً ،والهساءلة ا٘ٓجابٓ ة ٌْ تمك التْ تعهل عمِ
ظهة هن خٛل هدٓح سموك العاهمٓن وتعزٓزي إذا كان هىسقًا هع قواعد
الهى ّ
تىهٓة اٚلتزام بقواعد ُ
الهىظّهة(بطاح.)23 :2006 ،
ُ
وقد أضافت أىو ار أوىٓل ) (Onora O'Neil, 2002ىوعاً جدٓداً هن الهساءلة وٌو
"الهساءلة الذكٓة" ،حٓث ظٍرت فكرة الهساءلة الذكٓة لمهربٓن فْ ( ،)2002عىدها ألقت هحاضرة
بعىوان "سؤال عن الثقة" ،فْ حٓن كشفت عن أثار السمبٓة لثقافة الهساءلة ،كها أوضحت أن
شوي اٌٖداف السمٓهة
الهساءلة ٓتم اختبارٌا بشكل واسع ولٓست فقط هن أجل التغٓٓر ،ولكىٍا تُ ّ
الهٍىٓة ،وتَ ُّ
الىزاٌة .كها اقترحت أىً إذا أردىا هساءلة أكبر دون
لمههارسات
ض ُر بالفخر الهٍىْ و ّ
ّ
ا٘ضرار باٖداء الهٍىْ فإىىا بحاجة لمهساءلة الذكٓة التْ تتطمب هزٓداً هن اٌٚتهام بالحكم الرشٓد،
وا٘قٛل هن السٓطرة ).(Cowie, et. al, 2007: 30-31

سادسـاً :المســــاءلـــة الــذكية:
وٓثَبط
وٓقمّل هن ضهان فاعمٓة الخدهات ُ
ا٘فراط فْ الهساءلة ٓزٓد هن البٓروقراطٓةُ ،
هها
ا٘بداع ،وهن الهتوقع فْ هعآٓر السٓاسة التعمٓهٓة أن تُرّكز عمِ الكفاءة الهٍىٓة لمهعمّهٓنّ ،

ٓتطّمب هن واضعْ السٓاسات التعمٓهٓة وضع ىظام هساءلة لدعم الهدارس ،ورفع إىجازاتٍا وضهان
جودة العهمٓة التعمٓهٓة فٍٓا ،حٓث ترتكز ٌذي الهساءلة حول تطوٓر ال ّذات وأخذ الهبادرة لفٍم وتقوٓم

العهل الذي ٓقوم بً الفرد.
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وتعتبر الهساءلة الذكٓة هن الهبادئ الحدٓثة فْ التعاهل ا٘داري ،والقائهة عمِ الهواجٍة
الدبموهاسٓة الذكٓة فْ إشعار أخرٓن باٖخطاء التْ ارتكبوٌا دون أن ٓؤدي اٖهر إلِ التّوتّر
الهتدى ْ
والرفض ،ذلك أن هدٓر الهدرسة الذي ٓهارس الهساءلة الذكٓة ُٓ َهرر هٛحظتً عن اٖداء
ّ

تتكرر هثل تمك اٖخطاء تحت طائمة
قر بها ارتكبً هن أخطاء ،وٓعد باّ ٚ
بطرٓقة تجعل الهعمّم ُٓ ّ
اٚلتزام الهٍىْ اٖخٛقْ ،وتحت طائمة الهساءلة ا٘دارٓة التْ قد تمحق الضرر بهن ُٓصر عمِ

ارتكاب اٖخطاء الهقصودة أو غٓر الهقصودة (عآش.)35،36 :2009 ،

عرف طرخان ( )2009الهساءلة الذكٓة باىٍا" :ىظام هٍىْ إىساىْ لتقوٓم اٖداء
وقد ّ
الهؤسسْ وتحسٓىً باستهرار ،قائم عمِ الثقة بالعاهمٓن وهعارفٍم وخبراتٍم وهٍاراتٍم ،وتعهٓق
إحساسٍم بالهسؤولٓة الذاتٓة والجهاعٓ ة العالٓة تجاي عهمٍم ،وتزوٓدٌم بالتغذٓة الراجعة حٓال أدائٍم
لتحقٓق اٌٖداف الهشتركة لمهؤسسة" (طرخان" 2009 ،ب".)17 :
عرف ٌوبكىز ) (Hopkins, 2013الهساءلة الذكٓة باىٍا" :إطار لضهان أن
فْ حٓن ّ
الهدارس تعهل بفاعمٓة وكفاءة تجاي كل هن الصالح العام ،وعمِ أكهل وجً لتطوٓر تٛهٓذٌم ،فإىٍا
تستخدم هجهوعة غىٓة هن البٓاىات التْ تُ ْع ِطْ التعبٓر الكاهل لىقاط القوة والضعف فْ الهدرسة
لتحقٓق إهكاىات التٛهٓذ ،وتجهع بٓن العهمٓات الداخمٓة لمهدارس هع هستوٓات الرصد الخارجْ
الهىاسبة لحالة التىهٓة فْ كل هدرسة عمِ حدة ).(Hopkins, 2013: 153

عرفٍا الصالحْ ( )2013باىٍا" :هعآٓر دقٓقة وصارهة تستخدم فْ قٓاس هدى
بٓىها ّ
الىجاح فْ تىفٓذ خطة العهل" (الصالحْ.)128 :2013 ،
والهغزى هن كمهة "الذكٓة" حٓن تاتْ وصفًا لمهساءلة ٚبد هن أن ىوضح أن الذكاء ٌىا ٚ
ٓستخدم بصورة هباشرة ،أو بالهعىِ الدقٓق لمكمهةٖ ،ىً ٌىا ُٓ ٚمهس بسٍولة كها ٓصعب قٓاسً فْ

ٌذا السٓاق .إىً ذكاء ٓتعمق بالهٍارة العالٓة فْ تىظٓم القدرات الجهاعٓة التْ تستطٓع الهدرسة أن

طورٌا لزٓادة فاعمٓتٍا إلِ أقصِ حد ههكن ،وٌو ذكاء قائم عمِ استخدام الحكهة والبصٓرة والخبرة
تُ َ
والهعرفة والهٍا ار ت الجهاعٓة لتحسٓن التعمٓم والتعمم ،وتحقٓق أٌداف الهدرسة وغآات الهجتهع.

(اٖوىروا.)22 :2006 ،

فالهساءلة الذكٓة تعىْ :الثقة فْ الهٍىٓٓن ،والتركٓز عمِ التقٓٓم الذاتْ ،والهقآٓس الهىاسبة

التْ  ٚتشوي أٌداف التعمٓم الهدرسْ ،والهعآٓر التْ تشجع تطوٓر كل تمهٓذ عمِ أكهل وجً
( ،)Cowie, et. al, 2007: 1حٓث تقدم الهساءلة الذكٓة اٖدلة لمجهٍور وأباء والتٛهٓذ ،وتسهح
وٓهكن استخداهٍا كاساس لوضع أو
لمجهٍور باتخاذ اٖحكام الهستىٓرة بشان هن ٓستحق الثقةُ ،
رفض الثقة فْ الهعمهٓن واٚهتحاىات والهدراس (.)O‘Neill, 2013: 12
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عرف آخرون الهساءلة الذكٓة باىٍا" :أسموب هساىد لمهعمهٓن والتربوٓٓن لبىاء
بٓىها قد ّ
الثقة ،وتحثٍم عمِ تحهل هسؤولٓاتٍم وتشجعٍم عمِ اٚحتراف ،وتقدم تغذٓة راجعة بصورة هستهرة
تتىاسب هع حهاسٍم لتوحٓد الفٍم الهشترك ،واٚتجاي ىحو العهل الفرٓقْ التشاركْ"( .اٖهٓر
والعواهمة .)62،63 :2011 ،وتضم الهساءلة الذكٓة فكرة أن العاهمٓن ٓستجٓبون لمحوافز بشكل

أفضل هن العقاب ،بهعىِ أىٍم ٓجتىبون الهخاطر ،وٓكوىون أكثر استعداداً عىدها ٓكون لدٍٓم
إهكاىٓة الوصول لهعموهات حول كٓفٓة هقارىة سموكٍم بالىسبة لٕخرٓن (.)Lopez, 2010: 4

وقد تضهن دلٓل "إطار ضهان الجودة الخاص بهدارس اٖوىروا" (UNRWA Quality

 )Assurance Frameworkهىحِ جدٓدًا وهتطو ًار فْ تطبٓق الهساءلة ،أطمق عمًٓ هصطمح

"الهساءلة الذكٓة".

وتىىرى الباحثىىة أن الهسىىاءلة الذكٓىىة تٍىىدف لبىىىاء القىىدرات وتزوٓىىد الهعمهىىٓن بالهروىىىة الٛزهىىة

ٖداء الهٍىام الهىوطىة بٍىم ،والتعاهىل هىع اٖداء الضىىعٓف واعطىاء الحرٓىات لهىدٓري الهىدارس لتحقٓىىق
أفضل الىتائج لطٛبٍم هن خٛل الثقة الهٍىٓة بالهعمهٓن.
ومن خصـــائــــص المساءلة الــــــذكية أنيا:
– تتركز حول تطوٓر الذات.
– تاخذ الهبادرة لفٍم وتقوٓم العهل الذي تقوم بً.
– ٌْ الطرٓقة لمتعمم هن الخبرات هن أجل استعهال الهوارد بطرٓقة أكثر إىتاجٓة وفاعمٓة ،وتعتبر
ذات قٓهة ٖىٍا:

 تُطور التعمم الهٍىْ الذاتْ بهساىدة أخرٓن.
 تبىْ القدرة عمِ التحسٓن الذاتْ فْ الهستقبل.
 تُقدر ا٘ىجازات وتحتفل بالىجاح (اٖوىروا.)26 :2009 ،
وأورد ٌوبكىز ( )Hopkins, 2007أن أىظهة الهساءلة كْ تكون ذكٓة "الهساءلة الذكٓة"

ٓجب أن ٓكون ٌىاك توازن بٓن اٖشكال الداخمٓة والخارجٓة هن التقٓٓم عمِ حد سواء ،وبالتالْ

اٌٚتهام بالتقٓٓم التكوٓىْ والدور الهحوري لمتقٓٓم الذاتْ لمهدرسة ( .)Hopkins, 2007: 37وأشار
هكتب هعآٓر التعمٓم فْ الههمكة الهتحدة "أوفستٓد" أن الهساءلة الذكٓة تقوم عمِ آراء الهدرسة
الخاصة فْ كٓفٓة خدهة الطٛب جٓداً ،ووضع أولوٓاتٍا هن التحسٓن ،وٌذا ها ٓقصد بالتقٓٓم

الذاتْ لمهدرسة ( .)Ofsted, 2004: 7وتتضهن الهساءلة الذكٓة هوازىة الهتطمبات عمِ الهستوى

الوطىْ هع الهدرسة ،والتقٓٓم الذاتْ عمِ ىطاق الهىطقة ،وٓجب أن ٓكون ٌىاك قدر هن تفوٓض
السمطات لمسهاح بالهروىة الٛزهة ،والٍدف هن الهساءلة الذكٓة ٌو هحاسبة شفافة ،وٌْ لٓست
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هرٌقة ولكن تستٍدف التحسٓن هع الهدارس الهحمٓة ،وبىاء قدراتٍا الذاتٓة هن خٛل التقٓٓم الذاتْ

وخطط العهل ذات الصمة ( .)Fullan, 2005: 3وكذلك توفٓر الحوافز لرفع إىجاز جهٓع

الهتَعمهٓن ،ودعم الطٛب الذٓن ٓحتاجون لرعآة خاصة (.)Hopkins, 2007: 34
ُ

ســابعـــاً :مبررات المســــاءلـــة الــذكية:
ٓهكن لمهساءلة أن تفشل أحٓاىًا إذا لم تتعاهل هع أوضاع تكون فٍٓا اٖدوار والتوقعات
واضحة ،وتكون التغذٓة الراجعة فٍٓا هتوفرة وهتصمة ،وتكون فٍٓا أىظهة الهساءلة ذاتٍا خاضعة

لمهراجعة والتدقٓق وتحهل فْ ىظاهٍا بعض السمبٓات فْ تطبٓقٍا (بطاح .)24 :2006 ،وقد ٓكون

أكثر ها تعاىْ هىً ُىظُهىا اٚجتهاعٓة الٓوم ٌو أزهة فْ اٖخٛق وغٓاب هفٍوم هساءلة الذات
وهحاسبتٍا وهراقبتٍا ذاتٓاً ،وأىً فْ الوقت الذي ٓرتقْ فًٓ كل فرد عاهل إلِ الهستوى ا٘ٓجابْ هن
اٖخٛق والهساءلة والهحاسبة ،فإن الكثٓر هن أعراض الفساد والترٌل ا٘داري ستىتٍْ بإذن اهلل

وتتحول ُىظُهىا هن ىظم ذات هستوى هن اٖداء ضهن حد أدىِ هقبول إلِ حد اٖعمِ الههكن ،أي
إلِ هستوى ا٘بداع ...عمِ اعتبار أن الوظٓفة عهل وأهاىة توجب الهسؤولٓة والهساءلة أهام اهلل

وأولْ اٖهر والىاس والذات (الطوٓل"2001 ،ب" .)247 :وٌذا ها أشار إلًٓ ىبٓىا الكرٓم  فْ
ِ
ِ
َن ُيتْ ِق َن ُو" (الهوصمْ،
َح ُد ُك ْم َع َم ًال أ ْ
حدٓثً الشرٓف وتاكٓدي "إِ َّن المَّ َو ُيح ُّب إِ َذا َعم َل أ َ
،1984ج.)349 :4386/7
وأوضح لٓىجارد ) (Lingard, 2009أىىا بحاجة إلِ الهساءلة الذكٓة ٖىٍا:
 -1تعترف بالهسؤولٓات الهتبادلة لجهٓع اٖطراف الفاعمة ،بها فْ ذلك الحكوهات والىظم والهدارس
والهجتهعات الهحمٓة وأولٓاء اٖهور.

 -2تشهل أٌداف هتعددة لمتعمٓم.
 -3ترفض الرأي القائل بان تحسٓن ىتائج اٚختبارات تدل عمِ تحسٓن التعمٓم أو تحسٓن ىظام
الهدرسة َك ُكل.

 ٚ -4تقبل باىظهة الهساءلة هن أعمِ إلِ أسفل ،و ٚتوجً ىظرتٍا عمِ الهعمهٓن كهصدر وحٓد
لحل جهٓع هشاكل التعمٓم.

 -5تع ترف بٛهركزٓة سٓاسات التعمٓم والىوعٓة التربوٓة الجٓدة ،لتحقٓق أفضل ىتائج التعمم لجهٓع
الطٛب.

 -6توفر هخرجات تعمٓم جٓدة بها ٓتىاسب هع هتطمبات سوق العهل ،وحاجة الهجتهع لهعالجة الفقر
فْ توفٓر فرص تعمٓم هتساوٓة لجهٓع الطٛب. )Lingard, 2009: 14( .

22

اإلطار النظري

الفصل الثاني

 ٚهتعددة هن اٖدلة لتحمٓل اٖداء وتطوٓر استراتٓجٓات
وتستخدم الهساءلة الذكٓة أشكا ً

بىاء عمِ أدلة بها ٓجب عهمً ،وأن ٓكون التركٓز اٖساسْ فْ ٌذا الصدد إلِ
التحسٓن الهىاسبة ً
تحسٓن التعمٓم وتزوٓد الهعمهٓن ببٓاىات التقٓٓم والتغذٓة الراجعة التْ تُ َهكَىٍم هن تصهٓم وتىفٓذ
استراتٓجٓات التدرٓس الهٛئهة ٚحتٓاجات كل ُهتَ َعمم (.)CEOM, 2009: 5
وقد تىبع هبررات تطبٓق الهساءلة الذكٓة هن أٌهٓتٍا الهتهثمة فْ أىٍا:
ﺃ .تﺯٓﺩ ﺍلثقة بٓو ﺍلعاهمٓو فْ ﺍلهﺅسسة.
ﺏ .تبىْ ﺍلثقة بٓو ﺍلعاهمٓو َﺍلهﺭﺅَسٓو.
ﺝ .تﺭفع ﺍلﺭَﺡ ﺍلهعىَٓة لﺩُ ﺍلعاهمٓو.
ﺩ .تُشَجّع ﺍلهﺩﺭسة عمِ ﺍلتاهل فْ ﺃﺩﺍئٍا.
ٌى .تُسٍَّل ﺍلَصَل ﺇلِ ﺍٌٖﺩﺍﻑ.
َ .تﺩفع ﺍلهﺩﺭسة ﺇلِ ﺍلهﺯٓﺩ هو ﺍلجٍَﺩ ىحَ ﺍلىجاﺡ.
ﺯ .تُسَاعِﺩ عمِ تَقع ﺍٖخﻁاء قبل حﺩَثٍا َتجىّبٍا.
ﺡ .تُسَاعِﺩ ﺍلىﻅان عمِ ﺍلتعمن هو ىفسً.
ﻁ .تُعْﻁِْ ىﻅﺭﺓ خاﺭجٓة ﺃفضل لمهﺩﺭسة.
ّ .تُسَاعِﺩ ﺍلهﺩﺭسة عمِ جهع ﺍٖﺩلة َﺍستخﺩﺍهٍا فْ تقَٓن سٓاسة ﺍلهﺩﺭسة.
ﻙ .تُ َز َّﺩ ﺍلهﺩﺭسة بالهعﺭفة ﺍلﺩقٓقة حَل ىقاﻁ ﺍلقَﺓ وﺍلضعﻑ (أبوشاوٓش.)58 :2010 ،
فْ حٓن تدرك هىظهة قادة الهدارس والكمٓات اٖهرٓكٓة ( )ASCL, 2014حاجة

الهىظهات التْ تتهتع بحكم شبً ذاتْ لمهساءلة العاهة الذكٓة ،والتْ تشجع وتُ َهكن الهزٓد هن
التحسن؛ لٓكون التهاسك فْ كٓفٓة ووقت التدخل عىدها تسوء اٖهور فْ الهىظهة ( ASCL,
.)2014: 4

ثامنـــاً :مميزات المســــاءلـــة الــذكية:
الهساءلة الذكٓة ٌْ إحدى الهبادئ الحدٓثة فْ ا٘صٛح التربوي ،وتعتهد عمِ جهٓع
الهشاركة فْ العهمٓة التربوٓة ،وٓتىاهِ اٌٚتهام بٍا فْ جهٓع الجواىب ،وحتِ تتحقق ٌذي
اٖطراف ُ
هٓزات أتٓة:
الهساءلة وتؤتِ ثهارٌا ٓجب أن تشهل ٌذي الهساءلة ال ُه ّ
 .1تبىْ الثقة بٓن الهٍىٓٓن والهعمهٓن.
 .2تركز عمِ ىتائج التعمم بشكل عام ،ولٓس فقط عمِ التحصٓل اٖكادٓهْ.
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 .3تاخذ الوسائل والتدابٓر الهىاسبة والتْ  ٚتشوي أٌداف التعمٓم.
 .4تحفز التىهٓة الكاهمة وتطور قدرات كل تمهٓذ عمِ حدة.
 .5تشهل التقٓٓم الذاتْ ،والتفتٓش الخارجْ ،هع التركٓز عمِ التقٓٓم الذاتْ أكثرCowie ( .
.)& Croxford, 2007: 2
حٓث ٓستىد التقٓٓم الذاتْ عمِ الهساءلة الذكٓة ،وٌو ها ٓعىْ أن الهدرسة قادرة عمِ

إٓصال الهعموهات لمجهٍور عن كٓفٓة أدائٍا عمِ أساس الجهع الهىتظم لمبٓاىات ،وتضهٓىٍا لمتقٓٓم
الذاتْ فْ العهل هن ٓوم إلِ آخر هن أٓام الهدرسة ( .)MacBeath, 2005: 3

تاسعـــاً :معايير المســــاءلـــة الــذكيـــــة:
ٓجب الىظر فْ عهمٓات الهساءلة وأىواع الهعآٓر التْ ٓهكن استخداهٍا لتقٓٓم اٖداء

وهىاقشة كٓفٓة أدائٍا ،وٌىاك هبررات لتطبٓق آلٓات الهساءلة فْ هجال التعمٓم والهطبقة عمِ
الهعمهٓن وا٘دارٓٓن ،هىٍا:
 اٚعتقاد أن هعظم الهدارس والهعمهٓن لن تقوم باعهالٍا إ ٚإذا كاىت هوجٍة بإحكام
وهرصودة بعىآة ودقة.

 تحتاج بعض الهدارس إلِ إقىاعٍا بتحسٓن أدائٍا ،وتحدٓد أدوار وهسؤولٓات هعمهٍٓم.
 أن ٓكون التوجًٓ الخارجْ لمهعمهٓن والهدارس هحققًا لٌٗداف التْ ٓىبغْ عمٍٓم تحقٓقٍا.
 هن الجٓد أن ٌىاك ه ن ٓتطمع عمِ أعهال الهدارس والهعمم بشكل هىتظم وهستهر.
 ٚهن
حٓث إ ن تضهىت أسالٓب الهساءلة الرؤٓة التفتٓشٓة والهراقبة فقد تضر بالثقة بد ً

إصٛحٍا ،فإذا كىا ىرٓد اتباع الهساءلة دون ا٘ ضرار باٖداء الهٍىْ فىحن بحاجة إلِ الهساءلة
الذكٓة .هن ٌىا فقد اقترح كروكس ( )Crooks, 2003ستة هعآٓر لمهساءلة الذكٓة ،وظٓفتٍا
اٌٚتهام بتحسٓن ىوعٓة التعمٓم ،وٌْ كأتِ:

 .1المعيار األول "الثقة المتبادلة" :فالهساءلة الذكٓة تحفظ وتعزز الثقة بٓن الهشاركٓن الرئٓسٓٓن
فْ عهمٓات الهساءلة ،لكن التحدي ٓتهثل فْ تطبٓق الثقة ،فالكثٓر هن الثقة ٓهكن أن ٓكون
خط اًر وكذلك القمٓل هىٍا ،ولكْ ٓكون التعمٓم ىاجحاً فٓجب عمِ الهشاركٓن فًٓ أن ٓثقوا فْ

بعضٍم البعض؛ ٖىٍا عٛقة هبىٓة عمِ التفاعل بٓن ا٘دارٓٓن والهعمهٓن والطٛب وأولٓاء
اٖهور ،وعىد تقٓٓم آلٓات الهساءلة ٓىبغْ أ ن ٓكون اٚعتبار الرئٓس إلِ أي هدى تُ َعزز أو
تَُق ّوض الهساءلة الثقة بٓن الهعمهٓن والطٛب ،الهعمهٓن وا٘دارٓٓن ،الهعمهٓن وهدٓرٓات
التعمٓم ،الهعمهٓن وأولٓاء اٖهور ،وبٓن الهدرسة والهجتهع الهحمْ (.)Crooks, 2003: 1
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فالثقة الهتبادلة ٌْ واحدة هن هؤشرات الهىاخ الهدرسْ الجٓد ،والثقة بٓن أعضاء ٌٓئة
التدرٓس تعىْ إهكاىٓة أن ٓعتهدوا عمِ بعضٍم البعض ،وٓوضح ٌذا الهفٍوم أن عٛقات الثقة
ٍ
لعهل واحد ،فىجد فْ الهدارس التْ
لٓست ثابتة ،وأىً ٓهكن أن تتغٓر أو حتِ تتدهر ىتٓجة

ٓوجد فٍٓا هستوى ٍ
عال هن الثقةٓ ٚ ،تردد العاهمون فْ ط مب التوجًٓ الهٍىْ والشخصْ هن
أخرٓن ،وٓ ٚترددون فْ تبادل وجٍات الىظر بشان التغٓٓر الهقترح ،فإىً هن الهعقول وٖجل

تحسٓن التعمٓم ىحن بحاجة لمىظر فٓها ٓهكن لمهدٓر والهعمهٓن القٓام بً لتطوٓر الثقة الهتبادلة،
وهن ٌىا فإٓجاد سبل لمتغمب عمِ اىٍٓار الثقة أهر ضروري إذا كىا ىرٓد لمهدارس الوصول إلِ
التَطَمُّعات التْ ىرٓدٌا (.)Wolfe, 2010: 23
وتُ َع ِّرف الباحثة الثقة المتبادلة تعرٓفًا إجرائًٓا باىٍا :قىاعة هتبادلة فْ القدرات وا٘هكاىات

بٓن هدٓري هدارس وكالة الغوث وعىاصر الهجتهع الهدرسْ لٛعتهاد عمِ بعضٍم البعض،
بحٓث ٓ ٚتردد العاهمون فْ طمب التوجًٓ الهٍىْ وتبادل وجٍات الىظر هن أجل
تحسٓن التعمٓم.

 .2المعيار الثاني" المشاركة والمسؤولية" :تشهل الهساءلة الذكٓة جهٓع الهشاركٓن فْ العهمٓة،
وتىهْ شعو اًر قوٓاً بالهسؤولٓة الهٍىٓة والهبادرة ،هها ٓسٍم فْ تعزٓز الثقة ،حٓث إن الهشاركة
الىشطة هن قبل الطٛب فْ التقوٓم الذاتْ ٌْ عىصر حٓوي هن عىاصر التقوٓم التكوٓىْ هع

الطٛب .ولذلك ٓجب أن ٓكون الطٛب ىشٓطٓن فْ تعمهٍم ،واذا كاىت الهساءلة الخاصة
بتقٓٓم هدراء الهدارس والهعمهٓن تشعرٌم باىٍم ٓتم التحكم بٍم هن طرف آخر ،فإىٍا سوف تقمل
الداوفع الذاتٓة لدٍٓم ،وسٓتم تٍدٓد شعور الهٍىٓة الخاص بٍم ،حٓث ها ٓهٓز الهٍىٓة ٌو قدرة
الفرد عمِ إدارة أعهالً وحشد ا٘رادة لهواصمة العهل وتحقٓق هستوٓات عالٓة هن اٖداء بقبول
الهسؤولٓة عن أعهالٍم (.)Crooks, 2003: 1,2

إن التعمٓم هسؤولٓة هشتركة ،وٓستفٓد هىٍا الجهٓع (الطٛب ،هجتهعىا واٚقتصاد ككل)،
فالهدارس أكثر قدرة عمِ دعم التحصٓل العمهْ لمطٛب هن خٛل تطوٓر هشاركة قوٓة هع

وبٓن( :الطٛب والهعمهٓن وأولٓاء اٖهور وهقدهْ الرعآة ،وهوظفْ الدعم ،والهجتهع الهحمْ
ككل) ،وٌذا ٓعىْ تقاسم السمطة واتخاذ الق اررات بصورة هشتركة هها ٓؤدي لمىجاح وتطوٓر
الهىاخ الهدرسْ إٓجابًٓا (.)Hughes & Pickeral, 2013: 2
وتُ َع ِّرف الباحثة "المشاركة والمسؤولية" إجرائًٓا باىٍا :عهمٓة ٓقوم بٍا هدٓرو هدارس وكالة
الغوث ٘شراك جهٓع عىاصر الهجتهع الهدرسْ فْ اتخاذ الق اررات ،وتفوٓض بعض
الصٛحٓات ،وتحهل الهسؤولٓة تجاي أدائٍم الهدرسْ والتْ هن شاىٍا أن تحسن عهمٓة التعمٓم
والتعمم.
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 .3المعيار الثالث "االىتمام بجودة التعميم" :تعزز الهساءلة الذكٓة التعمم العهٓق وعالْ الجودة
فْ الهجال الذي ٓىبغْ تقٓٓهً ،وٌذا الىوع هن التعمم ٓكون حصٓمة قٓاس الىتائج عمِ الهدى

الطوٓل ،وتقدٓم طر ٍ
ق استراتٓجٓة وهواصفات هحددة هن اٚختبارات لتحقٓق ىتائج جٓدة عمِ
هقٓاس هعٓن( .)Crooks, 2003: 2فالىٍوض بالعهمٓة التعمٓهٓة لمحصول عمِ ىتاجات
تعمهٓة أفضل أصبح هرٌوىاً بتطبٓق هعآٓر الجودة فْ الىظام التعمٓهْ ،فمم ٓعد اٌٚتهام
 ٛلكل عىاصر
هقتصر عمِ الهىتج (تعمم الطمبة) هن وجٍة ىظر إدارة الجودة ،بل أصبح شاه ً

الىظام التعمٓهْ هن هدخٛت وعهمٓات وهخرجات (هصطفِ .)32 :2002 ،كذلك ضهان
الجودة لمتعمٓم ٌو واحدة هن اٌٚتهاهات الرئٓسة فٓها بٓن الهؤسسات والجٍات الهعىٓة الٓوم.
فقد حظْ ٌذا اٌٚتهام بقدر كبٓر هن اٚلتزام والهشاركة هن جهٓع الهوظفٓن الهعىٓٓن فْ

الهؤسسة ،ولتحقٓق الجودة الهطموبة ٓتم وضع هىٍجٓة خطوة بخطوة ،بها فْ ذلك وضع
هعآٓر الجودة فْ السٓاسة الهؤسسٓة لمتحسٓن الهستهر ،وزٓادة الوعْ واٚلتزام بٓن جهٓع

الهوظفٓن الهعىٓٓن ،واستخدام التقٓٓم الداخمْ والخارجْ ،والتكاهل بٓن البراهج فْ خطط العهل
السىوٓة .هن ٌىا فان الجودة ٌدفٍا ٌو ضهان أن الطٛب ٓحصمون عمِ تعمٓم عالْ الجودة
(.)Belawati & Zuhairi, 2007: 1,2
وتُ َع ِّرف الباحثة "جودة التعميم" إجرائًٓا باىٍا :عهمٓة ٓقوم هن خٛلٍا هدٓرو هدارس وكالة
الغوث بتوجًٓ الهعمهٓن لٙتقان فْ العهل واستخدام الوسائل والتقىٓات الحدٓثة فْ التعمٓم،
واستثهار الهواقف الهدرسٓة فْ التخطٓط لتحسٓن ىوعٓة التعمٓم الهقدم وضهان جودة
الهخرجات باستهرار.
 .4المعيار الرابع "التقويم الشامل وتنوع مؤشرات األداء" :تقدم الهساءلة الذكٓة هؤشرات هتىوعة
عن اٖداء ،وتعهل عمِ هستوٓات عدة هثل الهٍام الفردٓة ،أو الهٍام الجهاعٓة ،حٓث تٍدف
بىاء عمٍٓا ،هثل
ٌذي الهؤشرات إلِ تقٓٓم اٖداء فْ هجال هعٓن ،لٓتم وضع عدة ق اررات ً
تطوٓر هٍارات التعمم والهواقف والتربٓة الوطىٓة ( .)Crooks, 2003: 2لذلك ٓجب أن ٓكون
 ٛوهىٍجًٓآ ،ستخدم البٓاىات الكهٓة والىوعٓة الهتعددة لتوضٓح فاعمٓة الىظام
ٌذا التقٓٓم شاه ً
التعمٓهْ فْ أداء هٍاهً ،وٓعكس الصورة الكمٓة لمىظام التعمٓهْ (.)Stecher, 2010: 3
وتُ َع ِّرف الباحثة "التقويم الشامل" إجرائًٓا باىً :عهمٓة ٓىفذٌا هدٓرو هدارس وكالة الغوث بحكهة
وهوضوعٓة لتقٓٓم جودة أداء الهعمهٓن والطمبة هن خٛل تىهٓة هٍارات التقوٓم الذاتْ لدٍٓم

وباستخدام هؤشرات اٖداء الهتىوعة ،والتعاون هع إدارات التعمٓم وهؤسسات الهجتهع الهحمْ
فْ هىاقشة الق اررات الهترتبة عمِ ٌذي الهؤشرات.
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فعالة" :توفر الهساءلة الذكٓة تغذٓة راجعة ذات أساس جٓد
 .5المعيار الخامس "التغذية الراجعة ال ّ
فعالة ،والتْ بدورٌا تدعم اتخاذ الق اررات الجٓدة حول ها ٓىبغْ القٓام بً وها ٓجب تغٓٓري،
وّ
وحٓث إن التغذٓة الراجعة تدور حول تشجٓع اٖداء الجٓد واىتقاد اٖداء الضعٓف ،فٛبد هن
استكهال ٌذا الدور بتوجٍٓات بشان ها ٓحتاج إلِ تحسٓن وكٓفٓة التوجً ىحو ذلك ،فالٍدف
هن تقدٓم التغذٓة الراجعة ٌو هساعدة الهعمهٓن عمِ فٍم العهل الهطموب هىٍم هع تفاصٓل
حول ها ٓستطٓع الطٛب فعمً؛ حتِ ٓتهكىوا هن التفكٓر فْ طرٓقة التدرٓس التْ تساعدٌم فْ

التركٓز عمِ الهىاطق الضعٓفة لدى الطٛب ،هن ٌىا ىحصل عمِ هؤشرات قوٓة بشان
إىجازات الطٛب ( .)Crooks, 2003: 3والتغذٓة الراجعة ٌْ واحدة هن أقوى التاثٓرات عمِ
التعمم وا٘ىجاز ،ولكن ٌذا التاثٓر ٓهكن أن ٓكون إها إٓجابٓاً أو سمبًٓا .وتُقَ ّدم التغذٓة الراجعة
والهعموهات عمِ سبٓل الهثال هن( :الهدٓر ،الهعمم ،الهشرف ،وأولٓاء اٖهور) فٓها ٓتعمق

بجواىب اٖداء أو الفٍم الهطموب ،فٍْ "ىتٓجة" لٗداء ،وٓهكن لمهدرسٓن أٓضًا هساعدة
الطٛب هن خٛل توضٓح اٌٖداف وتعزٓز الجٍود لموصول إلٍٓا هن خٛل التغذٓة الراجعة،

الف ّعال ٓ ٚقتصر عمِ ىقل الهعموهات والهفآٌم لمطٛب ،ولكن ٓشهل أٓضاً تقدٓر
فالتدرٓس َ
وتقٓٓم فٍم الطٛب لٍذي الهعموهات ،وهن ثم تقدٓم التغذٓة الراجعة لٍم ( & Hattie
.)Timperley, 2007: 102,103
وتُ َع ِّرف الباحثة "التغذية الراجعة" إجرائًٓا باىٍا :جهٓع الهعموهات التْ ٓزودٌا هدٓرو هدارس
وكالة الغوث لمهعمم أو الطالب لٛعتراف باٖعهال الجٓدة وتشجٓعٍا ،أو اىتقاد اٖعهال الخطا
وتقدٓم الىصائح لتصحٓحٍا؛ بٍدف تحسٓن هستوى اٖداء وا٘ىجاز.
 .6المعيار السادس "التحفيز وزيادة الدافعية" :وٌو ىتٓجة لعهمٓة الهساءلة الذكٓة ،فإن غالبٓة

الهشاركٓن ٌم أكثر حهاسًا ودافعٓة فْ عهمٍم ،أو عمِ اٖقل لٓسوا أقل حهاسًا وتحفٓ اًز.
فالحوافز ذات أٌهٓة حاسهة ،والواقع أن التحفٓز لً أٌهٓة قصوى فْ هجال التعمٓم ،وٓهكن

تحقٓق ىتائج أفضل بكثٓر ،إذا استثهر الهربون جزءًا بسٓطًا هن الطاقة التْ ٓستخدهوىٍا فْ
ىقل الهعموهات لمطالب ،فْ هحاولة تحفٓز تهتع الطٛب لمتعمم .هن ٌىا ٓجب تحقٓق التوازن

بٓن الحوافز الذاتٓة والخارجٓة ،فالتحفٓز الخارجْ لٓس سٓئًا ولكىً لٓس الهطموب بالتاكٓد،
فٛبد هن تطبٓقً بقصد وعىآة ،وٓىظر لً بكوىً أقل ثاثٓ ًار هن الدوافع الذاتٓة ،كها وٓجب
اٚعتزاز بالدوافع الذاتٓة وحهآتٍا وتىهٓتٍا بقدر ا٘هكان ،وذلك بسبب ىوعٓة العهل الذي

وٓ َع ّزز
الهتَ َعمهٓنُ ،
الهعمهٓن ُٓ َحفز ُ
ٓحتاج لمتشجٓع( .)Crooks, 2003: 3كذلك فإن تحفٓز ُ
 ،ٛحٓث أشارت بعض الدراسات أن
قٓهة التعمٓم لدٍٓم ،كها وٓجعل الهحتوى الدراسْ أكثر تَ َقُّب ً

تحفٓز الهعمهٓن ٓشجعٍم لمهشاركة واٚلتزام والهثابرة فْ التعمٓم ،وتزٓد هٓمٍم لتىهٓة قدراتٍم
الهٍىٓة ( .)Karabenick & Others, 2011: 11
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وتُ َع ِّرف الباحثة "التحفيز والدافعية" إجرائًٓا باىً :عهمٓة ٓقوم بٍا هدٓرو هدارس وكالة الغوث
لتىشٓط واثارة الدوافع الداخمٓة لمهعمهٓن والطمبة بطرق إٓجابٓة لتحسٓن اٖداء والهبادرة بتطوٓر

أىفسٍم وذلك باستخدام الحوافز الهادٓة والهعىوٓة.
هن خٛل ها سبق ٓتضح أن هعآٓر الهساءلة الذكٓة هرتبطة ببعضٍا إرتباطًا وثٓقًا،

وترتكز عمِ الثقة بٓن جهٓع الهشاركٓن فْ العهمٓة التربوٓة ،حٓث تُزود ٌذي الهعآٓر الهدٓرون
بهعرفة أكبر بالجواىب الهٍىٓة لمهعمهٓن ،وبالتالْ توضح كٓف ُٓهكن لمهدٓرٓن استخدام الهعآٓر
وبٓاىات اٖداء ٘تخاذ الق اررات الهىاسبة والهختمفة؛ لموصول لٌٗداف التعمهٓة الهىشودة.

عــــاشـــ ارً :المســــاءلـــة الــذكيـــــــــة واصـــــــالح التعـــميم:
ازداد اٌٚتهام بالتعمٓم فْ الكثٓر هن الدول حدٓثاً ،حٓث إن جودة التعمٓم تعد هؤش اًر هٍهًا

عمِ تقدم ٌذي الدول وُر ّقٍٓا ،واىتٍجت طرقًا هختمفة لتحسٓن هستوى الخدهات الهقدهة فْ التعمٓم،
حٓث استخدم بعضٍا أىظهة هن الهساءلة الذكٓة لرفع كفآات هوظفٍٓا وتحسٓن هخرجات العهمٓة
التربوٓة وضهان جودة التعمٓم.
ضح هٍاهٍم اٚبتدائٓة،
فقد تم تطوٓر ىظام هساءلة قوي وهفٓد بشكل كبٓر لمهعمهٓنَ ُٓ ،و ّ
 ٚهن تركٍم ٓعتقدون أىٍم كل شْء  ،...والهساءلة ٌْ الجواب؛ فإىٍا تحدد اٌٖداف التْ ٓهكن
بد ً
لمجهٍور فٍهٍا وا٘ٓهان بٍا ،بل وتَُوفر لٍم ردود الفعل حتِ ٓته ّكىوا هن رؤٓة الفوائد ٚستثهاراتٍم،
فإىٍا تضهن التحسٓن الهستهر وتُ َش ّجع الجهٍور لمحفاظ عمِ
وتستخدم ىظام لهعالجة ىقاط ضعفٍاّ ،

هعتقداٌم بشان جودة الخدهات التعمٓهٓة ( .)Barber, 2004: 10-12حٓث تحقق الهساءلة الذكٓة

التوازن الدٓىاهٓكْ بٓن تمبٓة الحاجة لمهساءلة هع زٓادة الجودة التعمٓهٓة (.)Slater, 2013: 29
فمٓس ٌىاك حاجة لمهساءلة أن تكون قٓدًا عمِ الهدارس ،إذا ها استخدهت بذكاء ،بل ٓهكن

أن تؤدي إلِ اٚبتكار الٛزم لزٓادة تحسٓن الهدرسة ،حٓث تستخدم استراتٓجٓات قوٓة هن التقٓٓم

الذاتْ إلِ جاىب أشكال هرىة هن التقٓٓم الخارجْ والتْ تشجع هزٓدًا هن التحسٓىات فْ اٖداء
( .)Hodgson, 2011: 4وٌذا ها ٓؤكدي فوٚن ) ،(Fullan, 2010بان" :تحسٓن الهدرسة ٓكهن
فْ تطوٓر عهمٓات داخمٓة قوٓة لمرصد والتاهل الذاتْ" ).(Fullan, 2010: 27
كها أن هفٍوم الهساءلة الذكٓة ٓرتبط ارتباطًا وثٓقًا بالثقة فْ الهٍىٓٓن ،وٓرتكز عمِ التقٓٓم

الذاتْ لٍم ،والهقآٓس الهىاسبة التْ  ٚتشوي اٌٖداف العاهة لمتعمٓم الهدرسْ ،والهعآٓر التْ
تشجع تطوٓر كل تمهٓذ عمِ أكهل وجه ( .)Cowie & Croxford, 2007: 1
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وتتعمق الهساءلة الذكٓة بالىهو والهعآٓر اٖكادٓهٓة اٖساسٓة الهشتركة ،وكذلك بهعآٓر
الجودة التعمٓهٓة واٚجتهاعٓة ( .)Vanderploeg, 2013: 3فْ حٓن أن بىاء القدرات والهروىة
ٓدعهً إطار الهساءلة الذكٓة ،والتدخل استٍدافاً لمتعاهل هع اٖداء الضعٓف ،حٓث ٓتم التوازن بٓن
العهمٓات الداخمٓة لمهدرسة والرصد الخارجْ لتاهٓن كفاءة وفاعمٓة الهدارس ).(SHA, 2003: 8

وٓتضح أن الهساءلة الذكٓة والتْ تحترم الهٍىٓٓن فْ الهدارس ُٓ ْهكن تحقٓقٍا إذا تحول التفتٓش
عمِ الهىظهة إلِ تحهل الهسؤولٓة عن أعهالٍا؛ بها ٓوجب عمٍٓا تطوٓر الحوارات الهٍىٓة الهىاسبة
والدعم لمتدرٓب والتىهٓة ،وتقمٓل تجربة التفتٓش عمِ الهوظفٓن فْ الهدارس ،بها ٓسٍم فْ الحصول
عمِ تعمٓم أفضل لجهٓع الشباب ،كذلك إن التفتٓش الخارجْ عمِ الهدارس لٓس الحل ،ولكن فْ

حٓن أىً ٓ ٚزال قائهًا فهن اٖفضل أن ٓتم تغٓٓر تجربة التفتٓش هن أجل دعم التَ َحسُّن فْ الىظام
التعمٓهْ َك ُكل (.)Bousted, 2012: 9,10
ٛ
وهن أجل إحداث تحسٓن وضهان اٚتساق فْ الهدارس ٌىاك حاجة إلِ أن ٓكون شاه ً

أداة لمتقٓٓم الذاتْ والتخطٓط لمتطوٓر والتْ تؤثر عمِ روح وثقافة الهىظهة ( Hodgson, 2011:
 ٚهن
 .)18ولمقٓام بوظٓفة الهساءلة الذكٓة بشكل جٓدَ ُٓ ،ركز هجمس إدارة ُهىتخب عمِ التقدم بد ً
فعالة لجهع واستعراض اٖدلة الهىاسبة؛ لتحدٓد كٓف ٓهكن لمىظام القٓام
السٓطرة ،وٓضع آلٓات ّ

وتقدٓم الدعم ،والسعْ لتفسٓرات هفتوحة فٓها ٓتعمق
بتىفٓذ الرؤٓة والخطة والسٓاسات اٚستراتٓجٓةّ ،
بىاء عمِ أسالٓب شفافة هن الهساءلة ( Fullan & Leithwood,
بالىتائج التْ تم الحصول عمٍٓا ً
.)2010: 6

وأورد هصطفِ ( )2007أن الهساءلة الذكٓة تستىد إلِ التاهل واٚستقصاء واستثارة
التفكٓر ،وطرح اٖسئمة بهٍارة عالٓة هن أجل تحسٓن الفٍم وتطوٓر اٖداء بروح جهاعٓة تشاركٓة
(هصطفِ.)16 :2007 ،
وباستخدام الهساءلة الذكٓة فْ إدارة ىظام التعمٓم حٓث الهدارس هسؤولة بشكل هتزآد عن
ىتائج التعمٓم والتَ َعمُّم ،تُ ْعقَد السمطات لمهساءلة بالىسبة لمهدارس لجعل الىتائج الهتوقعة ههكىة
الىٍج هن الهساءلة التْ تبدأ هن أسفل إلِ
الحدوث ) .(Salhberg, 2007A: 155وٓىعكس ٌذا ّ
أدى تحول فىمىدا ىحو
أعمِ لتىظٓم الهؤسسة فْ تجربة فىمىدا لبىاء ىظام لمهساءلة الذكٓة ،وقد ّ
الٛهركزٓة واستقٛلٓة أكبر لمهدارس لتقاسم ضغوط الهساءلة بٓن القٓادة الوطىٓة والهدارس الهحمٓة.
ٌذي الدرجة العالٓة هن الحكم الذاتْ الههىوحة لمهىاطق الهحمٓة والهدارس تحهل هعٍا هساءلة
هباشرة لمهجتهع الهحمْ لضهان الىجاح اٖكادٓهْ ).(Ellison, 2009: 40
كها تتٓح الهساءلة الذكٓة لمهدراس التركٓز عمِ التَ َعُّمم ،وتسهح بهزٓد هن الحرٓة فْ
تخطٓط الهىاٌج هقارىة هع ىتائج اٚختبارات الخارجٓة الهوحدةٌ ،ذا الىٍج هن الهساءلة ٓسهح
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وٓ َه ّكىٍم هن
لمهعمهٓن بتمبٓة احتٓاجات الطٛب تبعًا لمظروف اٚجتهاعٓة والثقافٓة الخاصةُ ،
ههارسة آلٓات التقٓٓم ا٘ٓجابْ (.)Klenowski, 2009: 17
وهن الهواقف التطبٓقٓة عمِ الهساءلة الذكٓة التْ ٓقوم بٍا هدٓر الهدرسة فْ توجً قٓادي
ُٓ ٚ ٛوظف الوسائل التعمٓهٓة فْ
لٓهرر اٖهر بدون صٓغة أهر عىدها ٓجد هعمهًا هث ً
حدٓث ّ
حدث زهٛءي عن طرٓقة
الحصة ،فٓقوم هدٓر الهدرسة بالثىاء عمِ الهعمّم ،واخباري باىً سوف ُٓ ّ

شرحً فْ الحصة وتحقٓقً لٌٗداف الهطموبة هن الدرس ،وٓوضح لمهعمم أىً قد ٓكون ىسْ ٌذا

وٓوضح لً رغبتً فْ هشاٌدة براعتً فْ
الجاىب أثىاء اٌتهاهً باٖىشطة الكتابٓة فْ الحصةُ ،
توظٓف الوسٓمة التعمٓهٓة بالحصص اٖخرى ،حتِ ٓىقل ٌذي الخبرة إلِ زهٛئً أخرٓن .وهن ٌىا
َٓ ِع ُد الهعّمم فْ التفكٓر الجاد بتوظٓف الوسائل التعمٓهٓة فْ الحصص اٖخرى بطرٓقة هبدعة
(عآش.)303 :2009،
هن ٌىا ىجد عٛقة وثٓقة بٓن الهساءلة وا٘صٛح ا٘داري ،إذ ٓقع عمِ عاتق الهساءلة فْ
حال تطبٓقٍا تطبٓقًا هىاسبًا وسمٓهًا ،والعهل عمِ تخمٓص ا٘دارة هن أبعاد الهحسوبٓة ودفعٍا ىحو
اٚستقاهة فْ العهل وفق قواعد الجدارة واٚستحقاق وتكافؤ الفرص وارتباط الفرد ووٚئً لمىظام الذي

اء هاتعمق هىٍا
ٓعهل فًٓ ىظ ًار ٘حساسً وشعوري بعدالة ُبعد هساءلة إدارة الىظام لمعاهمٓن فًٓ ،سو ً
هها
بالتوظٓ ف والترقٓة وا٘جازات والىقل الوظٓفْ أم بفرص الىهو الهٍىْ وغٓر ذلك هن أهورّ ،

ٓدفعً لبذل أقصِ جٍودي لرفع هستوى عطائً فْ الىظام ،وا٘حساس بدرجة هن التوافق الشخصْ

بٓن بعد شخصٓتً كفرد وهتطمبات دوري فْ الىظام (الطوٓل" 2001 ،ب".)243 :

الحادي عــــشــر :المســــــــــاءلة في مدارس وكالة الغوث الدولية:
دأبت وكالة الغوث الدولٓة (اٖوىروا) ههثمة بدائرة التربٓة والتعمٓم والعاهمٓن فٍٓا ،وبراهج
التربٓة والتعمٓم فْ الهٓادٓن الخهسة وٌٓئاتٍا التربوٓة والتعمٓهٓة الهختمفة ،عمِ تطوٓر أسالٓبٍا
ا٘دارٓة القٓادٓة والفىٓة ،وعمِ تحدٓث طرق التدرٓس وعهمٓات التعمٓم والتعمم فْ هدارسٍا ،وعمِ
هدى هآزٓد عمِ عقود خهسة ،استطاعت اٖوىروا أن تراكم خبرة تربوٓة وادارٓة وقٓادٓة وهعرفٓة

هتهٓزة ،شٍد لٍا الكثٓرون فْ الهىطقة استىادًا إلِ ها أىجزتً هن تراث تربوي هكتوب أو هسجل
بالوسائل السهعٓة والبصرٓة (طرخان.)21 :2006 ،

وان اٖوىروا تتعرض لمهساءلة هن قبل اٖهم الهتحدة وأهٓىٍا العام والدول اٖعضاء حول
فعالٓتٍا وكفاءتٍا ،وعمٍٓا أن تتاكد هن قٓام العاهمٓن بهسؤولٓاتٍم وأدوارٌم ،وٓحكم عمِ ىجاح
اٖوىروا هن خٛل أداء قائم عمِ أٌداف تتضهن قٓاسات لٗداء الهدرسْ ،وهن خٛل عهمٓات
تفتٓش اٖهم الهتحدة والجٍات الهاىحة ،والعٛقة بٓن رئاسة البرىاهج التعمٓهْ فْ الهٓدان وهدٓري
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ثهن
التعمٓم فْ الهىاطق عٛقة ّبىاءة وهتكاهمة وقائهة عمِ أساس الشراكة الهٍىٓة ،والجهٓع ُٓ ّ
وتقدم الهدارس الهعموهات الهطموبة هىٍا سواء طمبت ٌذي الهعموهات هن
الزٓارات التْ تتم لمهدارس ّ
هدٓر التعمٓم ،أو هن رئٓس البرىاهج التعمٓهْ ،أو هن دائرة التربٓة والتعمٓم فْ الرئاسة العاهة ،واذا

هاتعذر الحصول عمِ الهعموهات الهطموبة ،تستطٓع اٖوىروا الذٌاب إلِ الهدرسة والحصول عمِ
الهعموهات التْ ترٓد (شٓخ.)74 :2008 ،

كها وتُعىِ وكالة الغوث بتحقٓق شروط الهساءلة داخل الهدرسة ،وذلك لضهان هساءلة
فعالة ،إذ  ٚبد لمطرفٓ ن أن ٓقوها بدورٌها عمِ أكهل وجً ،وأن تتوافر فٍٓها شروط تهثل فْ
إدارٓة ّ
فعالة(.طرخان.)11 :2006 ،
جوٌرٌا هرتكزات أساسٓة وهتطمبات ضرورٓة لتحقٓق هساءلة ّ

وتتهثل ٌذي الشروط كها أوردٌا توهْ ( )Toomey, 1999فْ:
– تتطمىب الهسىاءلة اىضىباطاً ارشىداً وهسىؤو ًٚهىن طرفىْ الهسىاءلة (الهىدٓر والهعمىم) ،خاصىة وأىٍىا
تىتم وجٍىًا لوجىً فىْ هعظىم اٖحٓىان ،وٌىذا ٓتطمىب أن تىتم الهسىاءلة بعٓىدًا عىن التىوتر والتٍىور
والغضب.
– تقتضْ الهساءلة اٖهاىة والصدق فٓها ُٓىفذ هن أعهال ،وها ُٓواجً هن هواقف ،وأٌهٍىا الصىدق
فْ هواجٍة الذات.

– تستمزم الهساءلة شجاعة اٚستعداد لتىفٓذ الهساءلة وقبولٍا ،وشىجاعة اٚلتىزام باصىول الهواجٍىة
هن قبل الطرفٓن.
– والهسىاءلة التىزام بالعىدل وقىول الحىق ،والعىدل ٓهىىح العىاهمٓن الثقىة ،وٓىىزع هىن ىفوسىٍم هخىاوف
الخطر والتٍدٓد ،لتحل هحمٍا هشاعر اٚطهئىان والٍدوء والثقة بالىفس.
– والهسىاءلة تتطمىب جٍىداً ذٌىٓىاً وعقمٓىاً ىشىطاً ،ذلىك أىٍىا لٓسىت عهمٓىة عشىوائٓة و ٚطارئىة وٚ
روتٓىٓىة ،بىل ٌىْ عهىل هخطىط ،وهقصىود وهعىروف لمطىرفٓن ٓسىتمزم تفكٓى ًار تاهمٓىًا ،وهراجعىة

هستهرة لٗداء ،وتحسٓىاً هتواص ًٛلمىتائج)http://www.mtoomey.com/selfexpression.html).
وتتبىِ اٖوىروا ىظام ضهان الجودة بغٓة تحقٓق الهزٓد هن التحسٓن ٘ىجاز أٌداف ذات
ّ

فعالة لمعاهمٓن فْ هواقع العهل ،وتدرٓب
قٓهة عالٓة ،عٛوة عمِ أىً ٓهثل أسموباً لتعزٓز الهشاركة ال ّ
العاهمٓن عمِ تحهل الهسؤولٓة سواء أكاىوا فْ الهدرسة أم فْ هكتب الهىطقة أم هكتب الرئاسة
لتحقٓق الرؤٓة الهشتركة (شٓخ.)25 :2008 ،
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و ٚشك فْ أن الجودة التعمٓهٓة أصبحت هطمبًا أساسًٓا فْ هدارس اٖوىروا ،فقد بات عمٍٓا
أن تقدم خدهة تعمٓهٓة ذات جودة هعقولة وهتطورة باستهرار ،وفق ها ٓتوافر لدٍٓا هن هوارد تُ ّمبْ ٌذا

الٍدف الىبٓل ،لتآٌل أبىاء الٛجئٓن الفمسطٓىٓٓن لمهىافسة فْ أسواق العهل لٓكوىوا عاهمٓن فاعمٓن
وهسمحٓن بالعمم الحدٓث والهٍارات الضرورٓة فْ عالم سرٓع التغٓر ،واٚلتزام
فْ هجتهعاتٍمُ ،
بهسؤولٓاتٍا التعمٓهٓة تجاٌٍم ،وتقدٓم الخدهة التعمٓهٓة اٖفضل فْ ضوء ا٘هكاىات الهتاحة ،هها
ٓدعو اٖوىروا إلِ تحسٓن جودة الخدهة التعمٓهٓة التْ تقدهٍا (طرخان"2009 ،أ".)6 :
وهها سبق ىجد أٌهٓة دور هدٓر الهدرسة فْ ههارسة التفكٓر التاهمْ العهٓق؛ لٓتسىِ لً

ههارسة وتىفٓذ هساءلة فاعمة عهٓقة هن خٛل تىهٓة هٍارة التفكٓر التاهمْ لمهعمهٓن ،وتشجٓع
الهعمهٓن هعً عمِ ههارسة العصف الذٌىْ ،والتفكٓر بصوت هرتفع حول ههارساتٍم ،وتىفٓذ براهج
توجًٓ اٖقران بٓن الهعمهٓن ،وأن ٓكون هدٓر الهدرسة قدوةً فْ اٖداء والىزاٌة ،واٖهاىة فْ
التصرفات وهوضع ثقة الهعمهٓن (سٛهة.)22 :2013 ،
وترى الباحثة أن الهساءلة الذكٓة ٓىبغْ أن تدعم الشفافٓة واٚستقٛلٓة الهٍىٓة ،وأن تشهل
الهشاركٓن فْ العهمٓة التعمٓهٓة والهجتهع الهحمْ لتحدٓد هعآٓر التقٓٓم ،وتحدٓد اٌٖداف والوسائل
الهتعددة الٛزهة لتطوٓر قدرات كل طالب والتْ تستىد لعهمٓات التحفٓز ،وبالتالْ ٓهكن الىظر

لمهساءلة الذكٓة هن خٛل ها تم تحقٓقً هن هعآٓر الجودة فْ كل هدرسة .ولتُ َحقق كل هدرسة
أٌدافٍا ٓجب أن ٓكون ٌىاك اٌتهام بالتخصٓص ،والكفاءة الهٍىٓة ،والهشاركة والهسؤولٓة،
والتفوٓض والتْ إذا استخدهت بذكاء ٓهكىٍا تحقٓق إهكاىات إصٛح التعمٓم.
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الفصل الثالث

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
قاهت الباحثة باستطٛع أٌم الدراسات السابقة ذات العٛقة بهوضوع الدارسة ،ثم عرضتٍا
هن اٖحدث إلِ اٖقدم ،وقد تم تىاول ٌذي الدراسات وتحمٓمٍا هن خٛل توضٓح اٌٖداف ،الهىٍج،
اٖدوات الهستخدهة فْ الدراسة ،عٓىة الدراسة ،وأٌم الىتائج والتوصٓات ،كها تم التعقٓب عمِ ٌذي

الدراسات بتوضٓح أوجً التشابً واٚختٛف بٓىٍا وبٓن الدراسة الحالٓة ،با٘ضافة إلِ إظٍار أبرز
ها تهٓزت بً ٌذي الدراسة.

أو ًال -الدراسات العربية:
 .1دراسة )سالمة )3102 ،بعنوان " :دور المساءلة في تحسين أداء المعلمين بمدارس وكالة
الغوث بغزة من وجهة نظر المديرين وسبل تطويره".
ٌدفت التعرف إلِ دور الهساءلة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن بهدارس وكالة الغوث بغزة هن
وجٍة ىظر الهدٓرٓن ،وكذلك التعرف إلِ سبل تطوٓر دور الهساءلة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن
فْ الهىاطق التعمٓهٓة فْ هحافظات غزة فْ ضوء ىتائج الدراسة ،واستخدهت الدراسة الهىٍج

الوصفْ ،وتكون هجتهع الدراسة هن ( )245هدٓ ًار وهدٓرة ،وتكوىت عٓىة الدراسة هن ()205

هدٓ ًار وهدٓرة واختٓرت العٓىة بطرٓقة عشوائٓة ،وقام الباحث بتصهٓم أداتٓن ،اٖولِ استباىة
هوجٍة لعٓىة الدراسة ،واٖداة الثاىٓة :هقابمة شخصٓة وهوجٍة لهدٓري الهىاطق التعمٓهٓة،

وتكوىت اٚستباىة هن ( )64فقرة هوزعة عمِ ( )4هجاٚت ٌْ (التخطٓط ،إدارة الصف،
تقوٓم الطٛب ،اٚىضباط الصفْ) .وقد توصمت الدراسة إلِ الىتائج أتٓة:

أ .درجة تقدٓر هدٓري هدارس وكالة الغوث بغزة لدور الهساءلة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن هن
وجٍة ىظرٌم جاءت بدرجة كبٓرة ،حٓث بمغ الوزن الىسبْ الكمْ (  )%82.2لمهجاٚت
اٖربعة وٌْ بالترتٓب التىازلْ( :التقوٓم -التخطٓط الدراسْ -اٚىضباط الصفْ -ا٘دارة

الصفٓة).
ب ٚ .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة لدور الهساءلة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن فْ هدارس
وكالة الغوث بغزة تعزى لهتغٓر الجىس ،وذلك فْ هجالْ التخطٓط وادارة الصف ،فْ حٓن
توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة لصالح ا٘ىاث فْ هجالْ التقوٓم واٚىضباط الصفْ.
ج ٚ .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة لدور الهساءلة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن فْ هدارس
وكالة الغوث بغزة تُعزى لهتغٓري الهؤٌل العمهْ ،وىوع الهدرسة ( ابتدائْ -اعدادي).
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د .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة لدور الهساءلة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن فْ هدارس وكالة
الغوث بغزة تعزى لهتغٓر سىوات الخدهة لصالح سىوات الخدهة هن( 10 -5سىوات).
وفْ الىٍآة أوصت الدراسة بأتِ:
أ .عقد دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن الذٓن بحاجة لرفع كفآتٍم فْ تىفٓذ الهساءلة والهساءلة
الذكٓة.

ب .إجراء دراسة عن واقع تطبٓق الهساءلة الذكٓة فْ هدارس وكالة الغوث بغزة ،وعٛقتٍا
بالجودة الشاهمة هن وجٍة ىظر الهعمهٓن.
 .2دراسة )حويل )2012 ،بعنوان" :واقع تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاممة والعالقة
بينيما في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظر المديرين فييا".
ٌدفت التعرف إلِ واقع تطبٓق هدارس وكالة الغوث الدولٓة لمهساءلة التربوٓة والجودة الشاهمة
والعٛقة بٓىٍها هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهدٓرات فٍٓا ،وتكون هجتهع الدراسة هن جهٓع
هدٓري هدارس وكالة الغوث فْ الضفة الغربٓة والبالغ عددٌم ( )91هدٓ اًر ،وقد اختارت الباحثة

عٓىة هسحٓة لدراستٍا ،واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ الهسحْ ،وقاهت الباحثة بإعداد

استباىة هكوىة هن( )53فقرة ،تضهىت ( )32فقرة لمهساءلة التربوٓة ،تهثمت فْ خهسة هجاٚت

وٌْ( :الهىاٌج – الطمبة  -ا٘شراف التربوي – الهعمهٓن  -العٛقة هع إدارة التعمٓم) بٓىها
( )21فقرة لمجودة الشاهمة تهثمت فْ ( توفٓر هتطمبات الجودة الشاهمة ،حل الهشكٛت ،التزام
إدارة الهدرسة بالجودة الشاهمة ،هتابعة العهمٓة التعمٓهٓة التعمُّهٓة وتطوٓرٌا) ،وتوصمت الدراسة
إلِ الىتائج أتٓة:

أٌ .ىاك واقع تطبٓق عال جدًا لمهساءلة التربوٓة والجودة الشاهمة فْ هدارس وكالة الغوث
الدولٓة هن وجٍات ىظر الهدٓرٓن.

ب .وجود ارتباط إٓجابْ دال إحصائٓاً عمِ هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αبٓن هتوسطْ الهساءلة
التربوٓة ،والجودة الشاهمة فْ هدارس وكالة الغوث الدولٓة فْ الضفة الغربٓة هن وجٍات

ىظر الهدٓرٓن.
وقد أوصت الدراسة بأتِ:
أ .ضرورة تدرٓب هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة عمِ حل الهشكٛت ،إذ إن ذلك قد
حسن هن التىهٓة الهٍىٓة لمهدٓرٓن ،وٓصقل
ٓؤدي إلِ رفع هستوى الجودة الشاهمةُ ،
وٓ ّ
هقدراتٍم فْ إدارة الهدرسة.
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ب .ضرورة تحسٓن قىوات اٚتصال بٓن هدٓري الهدارس فْ وكالة الغوث الدولٓة وادارة التعمٓم
فٍٓا؛ إذ إن ذلك قد ٓؤدي إلِ استثهار أفضل لمهساءلة التربوٓة الهدرسٓة.

 .3دراسة )األمير ،والعواممة )2011 ،بعنوان" :درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في المدرسة
األردنية من وجية نظر المشرفين التربويين".
ٌدفت التعرف إلِ درجة تطبٓق هعآٓر ضهان الجودة فْ الهدرسة اٖردىٓة هن وجٍة ىظر

الهشرفٓن التربوٓٓن ،تكون هجتهع الدراسة هن جهٓع الهشرفٓن التربوٓٓن العاهمٓن فْ و ازرة

التربٓة التعمٓم ،والبالغ عددٌم ) (975هشرفًا وهشرفة ،وقد تكوىت عٓىة الدراسة هن ()200
هشرف وهشرفة ،هىٍم ) (139هشرف ىاً ،و( )61هشرفة ،تم اختٓارٌم بالطرٓقة العىقودٓة العشوائٓة

هن العاهمٓن فْ هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم فْ الههمكة اٖردىٓة الٍاشهٓة .استخدهت الدراسة
الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وجرى إعداد استباىة تكوىت هن ثهاىٓة هجاٚت ٌْ( :شؤون الطمبة،

والتعمٓم والتعمم ،والهىٍاج ،والهوارد البشرٓة ،والقٓادة والتخطٓط ،والهجتهع الهحمْ ،والهوارد
الهادٓة ،وأداء التربٓة والتعمٓم) .وقد أظٍرت الدراسة الىتائج أتٓة:

أ .إن هجال الهىٍاج جاء بدرجة هرتفعة بٓىها جاءت بقٓة الهجاٚت بدرجة هتوسطة.
ب .عدم وجود فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى الدٚلة ( )0.05 ≤ αفْ درجة تطبٓق
هعآٓر ضهان الجودة تُعزى إلِ هتغٓرات الدراسة( :الجىس ،الخبرة ،والهؤٌل العمهْ).

وقد أوصت الدراسة بأتِ:
أ .ضرورة تبىْ ٌذا الهشروع وتطبٓقً عمِ الهدارس فْ و ازرة التربٓة والتعمٓم.
ب .ضرورة قٓام و ازرة التربٓة والتعمٓم بعقد دورات تدرٓبٓة وورش عهل هختصة بالتخطٓط وفق

هعآٓر الجودة وهؤشرات اٖداء الهتصمة بكل هىٍا لمهشرفٓن التربوٓٓن والهعمهٓن والهدٓرٓن.

ج .هتابعة العهمٓة التعمُّهٓة والتعمٓهٓة وتوفٓر التسٍٓٛت الفىٓة وا٘دارٓة الٛزهة فْ الهٓدان
التربوي.

د .قٓام و ازرة التربٓة والتعمٓم بعقد دورات تدرٓبٓة وورش عهل هختصة بالتخطٓط وفق هعآٓر
ضهان الجودة لمهشرفٓن التربوٓٓن والهعمهٓن وهدٓري الهدارس وهدٓراتٍا فْ هعآٓر ضهان

الجودة فْ الهدرسة اٖردىٓة.

 .4دراسة (الحسن )2010 ،بعنوان" :درجتا المساءلة والفاعمية اإلدارية التربوية والعالقة بينيما
لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتيا في محافظات الضفة الغربية من وجية
نظر العاممين في مديريات التربية والتعميم".
36

الدراسات السابقة

الفصل الثالث

ٌدفت التعرف إلِ درجتْ الهساءلة والفاعمٓة ا٘دارٓة التربوٓة والعٛقة بٓىٍها لدى هدٓري
الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة وهدٓراتٍا فْ هحافظات الضفة الغربٓة هن وجٍة ىظر العاهمٓن فْ
هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم ،ولتحقٓق أٌداف الدراسة أعدت الباحثة استباىتٓن كاداة الدراسة،
اٖولِ لمفاعمٓة ،واٖخرى لمهساءلة .وقد تكوىت فقراتٍا هن ( )35فقرة هوزعة عمِ الهجاٚت
التالٓة( :اٚىضباط الوظٓفْ ،العهل وا٘ىجاز ،أخٛقٓات الوظٓفة ،العٛقات ا٘ىساىٓة ،العٛقات
اٚجتهاعٓة) .وتكون هجتهع الدراسة هن جهٓع العاهمٓن فْ خهسة أقسام ٌْ( :ا٘دارة
الهدرسٓة ،والرقابة ا٘دارٓة والهالٓة ،والتعمٓم العام ،وا٘شراف التربوي ،وشؤون الهوظفٓن) فْ
هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم فْ هحافظات الضفة الغربٓة ،وقد بمغ عددٌم ( )693هوظفًا .أها عٓىة
الدراسة فتكوىت هن ( )245رئٓس قسم وهوظف فْ القسم ،أي ها ىسبتً ( )%35هن هجتهع
الدراسة ،وتم اختٓارٌم بالطرٓقة الطبقٓة العشوائٓة .وتوصمت الباحثة إلِ الىتائج التالٓة:
أ .إن تقدٓرات أفراد عٓىة الدراسة لدرجة الهساءلة ا٘دارٓة التربوٓة لدى هدٓري وهدٓرات
الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة جاءت هرتفعة بشكل عام ،وبهتوسط حسابْ هقداري ()3.65
واىحراف هعٓاري ( ،)0.55وبىسبة هئوٓة (.)%73
ب .وجود ارتباط إٓجابْ دال إحصائًٓا عمِ هستوى الدٚلة ( )0.05 ≤ αبٓن درجة تطبٓق
الهساءلة ا٘دارٓة والفاعمٓة ا٘دارٓة لدى هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة.
جٓٚ .وجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى الدٚلة ( )0.05 ≤ αفْ تقدٓرات أفراد
العٓىة لدرجة تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة لدى هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة هن
وجٍة ىظر العاهمٓن فْ هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم تعزى لهتغٓر (الجىس ،الهؤٌل العمهْ،
الخبرة ا٘دارٓة ،هوقع هدٓرٓة التربٓة والتعمٓم ،الهسهِ الوظٓفْ).
وبىاء عمِ ها توصمت إلًٓ الدراسة هن ىتائج ،أوصت الباحثة بها ٓمْ:
ً
أ .تطوٓر وصف وظٓفْ واضح حتِ ٓتهكن الهدٓرون هن هعرفة السموكٓات التْ تعرضٍم
لمهساءلة ا٘دارٓة لمحد هن تكرار اٖخطاء ،والتهٓز فْ العهل ،واحسان التعاهل هع
الرؤساء.
ب .ضرورة قٓام الهؤسسات التعمٓهٓة بكافة هستوٓاتٍا بطرح هساقات ذات صمة بالهساءلة
ا٘دارٓة حتِ تصبح هن اٖهور الهعروفة لغالبٓة أفراد الهجتهع.
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ج .عقد دورات تدرٓبٓة وهستهرة لهدٓري الهدارس لتعزٓز كفآاتٍم الفىٓة وا٘دارٓة ،لهواجٍة
التطورات الهستقبمٓة ،وكذلك رفع كفآاتٍم فْ هجاٚت تطور قدرات العاهمٓن فْ الهدرسة.
 .5دراسة (أبو حشيش )2010 ،بعنوان" :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة
لممساءلة ".
ٌدفت الكشف عن درجة ههارسة هدٓري الهدارس الثاىوٓة بهحافظة غزة لمهساءلة ،وقد استخدم
الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،واعتهد عمِ اٚستباىة كاداة لجهع الهعموهات ،وقد تضهىت
( )50فقرة هوزعة عمِ ثٛثة هجاٚت تهثمت فْ (الهجال ا٘داري ،الهجال الفىْ ،الهجال
الشخصْ) ٖدوار الهدٓر ،وقد تكون هجتهع الدراسة هن ( )841هعمهًا وهعمهة .وبمغت عٓىة

الدراسة ) (212هعمهاً وهعمهة ،هىٍم ( )94هعمهًا ،و( )118هعمهةٓ ،عهمون فْ هدٓرٓة غرب
غزة ،وكاىت أبرز ىتائج الدراسة ها ٓاتْ:

أ .إن درجة ههارسة هدٓري هدارس الثاىوٓة بهحافظة غزة لمهساءلة تجاي هعمهٍٓم هن وجٍة
ىظر الهعمهٓن كاىت كبٓرة فْ بعدٍٓا ا٘داري والفىْ ،كها حصل الجاىب الفىْ عمِ
الهرتبة اٖولِ.
ب .عدم وجود فروق فْ استجابات الهعمهٓن والهعمهات فْ درجة ههارسة هدٓري هدارس

الثاىوٓة بهحافظات غزة لمهساءلة تجاٌٍم تعزى إلِ هتغٓر الجىس والتخصص وسىوات
الخدهة.

وفْ ضوء ىتائج الدراسة فقد أوصت الدراسة بأتِ:
أ .ضرورة توفٓر هجهوعة هن الهعآٓر وهؤشرات اٖداء الهستخدهة فْ عهمٓة الهساءلة.
ب .وضع ىظام هكافآت وعقوبات هتوازن.
 .6دراسة (أبو شاويش )2010 ،بعنوان" :دور برنامج "إطار ضمان الجودة "في تنمية بعض
الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األونروا بمحافظات غزة"
ٌدفت التعرف إلِ دور برىاهج "إطار ضهان الجودة" فْ تىهٓة بعض الكفآات ا٘دارٓة
(الهراجعة الذاتٓة الهسىدة  -التخطٓط اٚستراتٓجْ  -التهكٓن – التوثٓق) لدى هدٓري هدارس
اٖوىروا بهحافظات غزة ،هن وجٍة ىظرٌم ،ووجٍة ىظر الهشرفٓن التربوٓٓن ،والبحث عن سبل

تحسٓن ٌذا الدور ،واستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ .ولتحقٓق أٌداف الدراسة أعد

الباحث استباىة كاداة الدراسة ،تتكون هن ) (55فقرة هوزعة عمِ أربعة أبعاد ،تهثل أربع
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كفآات إدارٓة لهدٓر الهدرسة وٌْ( :الهراجعة الذاتٓة الهسىدة ،والتخطٓط اٚستراتٓجْ،
والتهكٓن ،والتوثٓق) ،با٘ضافة إلِ سؤال هفتوح حول سبل تحسٓن دور برىاهج إطار ضهان
الجودة فْ تىهٓة ٌذي الكفآات لدى هدٓري الهدارس .وتكون هجتهع الدراسة هن ) (221هدٓ اًر
وهدٓرة ،وٌم جهٓع هدٓري وهدٓرات هدارس اٖوىروا بهحافظات غزة )97( ،هدٓ اًر ،و()124

هدٓرة ،با٘ضافة إلِ جهٓع الهشرفٓن التربوٓٓن وعددٌم ( )49هشرفًا تربوًٓا ،أها عٓىة الدراسة

فتكوىت هن جهٓع أفراد هجتهع الدراسة ( )221هدٓ ًار وهدٓرة ،و( )49هشرفًا تربوًٓا ،وتوصل

الباحث إلى الىتائج اَتٍت:

أ .بزوامج إطار ضمان الجودة له دور إٌجابً فً تىمٍت كفاٌاث مذٌزي المذارس اإلدارٌت
التالٍت :المزاجعت الذاتٍت المسىذة ،حٍث تزاوح الوسن الىسبً ( ،)%71وهً أوسان عالٍت
وسبٍاً.
ب .وجود فروق بٍه متوسطاث تقذٌزاث المذٌزٌه ومتوسطاث تقذٌزاث المشزفٍه التزبوٌٍه

لذور بزوامج "إطار ضمان الجودة" فً تىمٍت كفاٌاث (المزاجعت الذاتٍت المسىذة  -التخطٍط
االستزاتٍجً – التمكٍه – التوثٍق).

ج .وجود فروق دالة إحصائٓاً عىد هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αبٓن هتوسطات تقدٓرات الهدٓرٓن

لدور برىاهج "إ طار ضهان الجودة" فْ تىهٓة كفآات (الهراجعة الذاتٓة الهسىدة –

التخطٓط -التهكٓن) تعزى لهتغٓر الجىس لصالح الهدٓرٓن.
د .عدم وجود فروق دالة إحصائًٓا عىد هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αبٓن هتوسطات تقدٓرات

الهدٓرٓن لدور "برىاهج اطار ضهان الجودة" فْ تىهٓة كفآات (الهراجعة الذاتٓة الهسىدة-

التخطٓط اٚستراتٓجْ -التهكٓن -التوثٓق) تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ وسىوات الخدهة.
وفْ ىٍآة الدراسة أوصِ الباحث بتوصٓات عدة أٌهٍا :تعزٓز التجارب الىاجحة وتقدٓم
هكافآت هادٓة وهعىوٓة لٍا.
 .7دراسة (كرمة )2009 ،بعنوان "معايير ومؤشرات صحيفة المساءلة الذاتية الستشراف دور
المحاضر في الدراسات العميا في فمسطين".
ٌدفت بىاء صحٓفة عمهٓة هحكهة وصادقة ٓوظفٍا الهحاضر فْ الدراسات العمٓا قبل وأثىاء
وبعد تىفٓذ هحاضراتً لطمبة الدراسات العمٓا؛ بٍدف تطوٓر دوري وههارستً لموصول إلِ الجودة

والتهٓز فْ التعمٓم ،وتكون هجتهع الدراسة هن الهحاضرٓن فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة ،أها عٓىة
الدراسة فقد تكوىت هن ( )20هحاض ًار هن :جاهعة بولٓتكىك فمسطٓن فْ الخمٓل ،جاهعة

الخمٓل ،جاهعة القدس (أبو دٓس) ،جاهعة الىجاح ،جاهعة رام اهلل التابعة لوكالة الغوث الدولٓة،
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وقد أعد الباحث استبٓاىًا لتحقٓق ٌدف الدراسة ،وتوصمت الدراسة إلِ الىتائج أتٓة :أن التسع
هعآٓر لدرجة الهساءلة الذاتٓة لدور الهحاضر كاىت جٓدة جداً وعمِ درجة قوٓة ،وٌْ عمِ

التوالْ :هٛءهة الهحاضر لتطوٓر فٍم الطمبة لمهوضوع فْ الدارسات العمٓا بدرجة جٓدة جداً،
وٓوظف الهحاضر اٖسئمة بصورة فاعمة فْ توضٓح اٖفكار لطمبتً بدرجة قوٓة وهىاسبة،

وٓستخدم الهحاضر استراتٓجٓات هىظهة تشجع طمبتً عمِ التواصل بشكل فاعل بدرجة جٓدة

جدًا ،وٓعْ الهحاضر لتعمم طمبتً هن ذكر بعض اٖدلة بدرجة جٓدة جدًآ ،ىتقل الهحاضر هن

فكرة إلِ أخرى بطرٓقة سمسة وفاعمة بدرجة قوٓة ،وٓصوب الهحاضر اٖخطاء التْ ٓقع فٍٓا

طمبتً أثىاء الهحاضرة بدرجة فوق الجٓد جدًا ،وٓحدد الهحاضر أٌهٓة اٖفكار الهوجودة فْ

الهحاضرة بدرجة قوٓةٓ ،وضح الهحاضر هتِ ٓتدخل فْ الىقاش بصورة فاعمة بتقدٓر ها فوق

جٓد جداً ،كها وٓربط الهحاضر بٓن الىظرٓة والتطبٓق فْ هحاضرتً بدرجة قوٓة وهىاسبة.
وجاءت أٌم التوصٓات :أن تتب ىِ و ازرة التربٓة والتعمٓم العالْ الصحٓفة وتعههٍا عمِ

الجاهعات الفمسطٓىٓة.
 .8دراسة (أبوحمدة )2008 ،بعنوان" :درجة تطبيق المساءلة اإلدارية وعالقتيا بمستوى الرضا
الوظيفي لمعممي المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجية نظرىم".
ٌدفت التعرف إلِ هستوى تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة ،وعٛقتٍا بالرضا الوظٓفْ لهعمهْ
الهدارس الثاىوٓة الخاصة بهحافظة العاصهة هن وجٍة ىظرٌم ،واستخدهت الباحثة الهىٍج
الوصفْ اٚرتباطْ ،وتكون هجتهع الدراسة هن ( )114هدرسة ثاىوٓة خاصة هوزعة عمِ أربع
هىاطق فْ عهانٓ ،عهل فٍٓا ( )1269هعمهًا و( )1104هعمهة .أها عٓىة الدراسة فقد تم
اختٓارٌا بالطرٓقة الطبقٓة العشوائٓة بىسبة ( )%13هن هجتهع الدراسة ،وقد بمغ عدد أفرادٌا

( )309هن هعمهْ وهعمهات الهدارس الثاىوٓة الخاصة بهحافظة عهان .وقد أعدت الباحثة
استباىتٓن كاداتٓن لمدراسة ،اٚستباىة اٖولِ لمرضا الوظٓفْ ،واٖخرى لمهساءلة ا٘درآة تكوىت

هن ( )28فقرة هوزعة عمِ ستة هجاٚت( :الطمبة  -الهعمهٓن  -التجدٓد وا٘بداع – الهىٍاج –
اٌٖداف  -الهوظفٓن) .وتوصمت الباحثة إلِ الىتائج التالٓة:
أ .كان هستوى تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة فْ الهدارس الثاىوٓة الخاصة هرتفعًا بشكل عام.
ب .توجد عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى بٓن هستوى تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة وهستوى
الرضا الوظٓفْ لهعمهْ وهعمهات الهدارس الثاىوٓة الخاصة فْ هحافظة عهان.
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ج ٚ .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αبٓن الهعمهٓن
والهعمهات فْ هستوى تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة سواء فْ الدرجة الكمٓة أم الهجاٚت،
باستثىاء هجال" الهوظفٓن".
د .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى ( )0.05 ≤ αفْ هستوى تطبٓق الهساءلة
ا٘دارٓة تُعزى لهتغٓري سىوات الخبرة والهؤٌل العمهْ.

وقد أوصت الباحثة بها ٓاتْ:
أ .العهل عمِ تخفٓف ضغط العهل ا٘داري فْ الهدارس ،وآجاد ظروف عهل تساعد
الهدٓرٓن وهعمهٍٓم عمِ أداء هٍاهٍم بىوع هن اٚرتٓاح والبعد عن الروتٓن.

ب .ضرورة إعطاء الهعمهٓن قد اًر أكبر هن الحرٓة فْ اتخاذ الق اررات الهىاسبة داخل الهدارس
الخاصة.

ج .العهل عمِ إعطاء الهعمهٓن الحوافز الهادٓة الهىاسبة لطبٓعة عهمٍم كْ ٓتحقق الرضا
لدٍٓم وٓكون حاف اًز لهزٓد هن البذل والعطاء.
د .ضرورة قٓام الهسؤولٓن عن الهدارس الخاصة بتىهٓة العٛقات ا٘ٓجابٓة بٓن جهٓع العاهمٓن
فْ تمك الهدارس ،هن خٛل دعم البراهج الترفٍٓٓة والهىاسبات اٚجتهاعٓة بٓن العاهمٓن.
 .9دراسة (أخوارشيدة )2004 ،بعنوان " :درجة وعي المعممين والمعممات في المدارس الثانوية
العامة بمفيوم المساءلو وعالقة ذلك بفاعمية المدرسة"
ٌدفت الكشف عن درجة وعْ الهعمهٓن والهعمهات فْ الهدارس الثاىوٓة العاهة لهفٍوم

الهساءلة وعٛقة ذلك بفاعمٓة الهدرسة .وتم اختٓار عٓىة الدراسة بالطرٓقة الطبقٓة العشوائٓة إذ
بمغ عدد افرادٌا ( )585هعمهًا وهعمهة وٓشكمون ىسبة ( )%6هن هجتهع الدراسة ،وتم تطوٓر
أداتٓن لمدراسة ٌها :استباىة فاعمٓة الهدرسة كها ٓراٌا هعمهو وهمعهات الهدارس الثاىوٓة فْ
اٖردن ،واٚستباىة الثاىٓة لمهساءلة وقد تكوىت هن ( )64فقرة ،شهمت ( )4هجاٚت وٌْ:

(فمسفة الهساءلة ،اٚلتزام بالواجبات والتعمٓهات ،واٖداء الصفْ ،والعٛقات الشخصٓة هع
الزهٛء والطمبة) ،ولقد خمصت الدراسة إلِ الىتائج أتٓة:
أ .بمغت درجة وعْ الهعمهٓن والهعمهات لهفٍوم الهساءلة هستوى هتوسطًا إذ بمغ الهتوسط
الحسابْ ( )3.95واٚىحراف الهعٓاري (.)0.56
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ب .كاىت درجة العٛقة بٓن الهعمهٓن والهعمهات بهفٍهوم الهساءلة وهستوى فاعمٓة الهدرسة
قوٓة إذ بمغت قٓهة هعاهل اٚرتباط (.)0.71
ج .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αبٓن درجة وعْ الهعمهٓن
بهفٍوم الهساءلة تعزى لهتغٓرات الجىس والخبرة والهؤٌل العمهْ.
وبىاء عمِ ىتائج الدراسة ،كاىت أٌم التوصٓات كأتِ:
ً
أ .حفز وتشجٓع الهعمهٓن والهعمهات عمِ إبداء اٖفكار الىاقدة البىاءة والتفاعل هعٍا هن قبل
الهدراء؛ هن أجل القضاء عمِ الخوف هن الهساءلة والقمق عمِ اٖهن الوظٓفْ لٓكون
بذلك عمِ حاف ًاز لمعطاء الجٓد هها ٓىعكس عمِ فاعمٓة الهدرسة.

ب .العهل عمِ تحقٓق اٚتصال والتواصل ها بٓن ا٘دارة الهدرسٓة والهعمهٓن هن خٛل
العٛقات ا٘ىساىٓة؛ وذلك لتعرٓفٍم بادوارٌم بشكل فاعل وأٌهٓة ذلك لتفعٓل عهمٓة الهساءلة
وبٓان هردود ذلك عمٍٓم وعمِ هصالحٍم الخاصة وهصمحة الوطن عاهة ،والتىسٓق هع

هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم فْ اٖردن هن أجل ىشر ها ٓسهِ بحضارة الهساءلة هها ٓىعكس
إٓجابًا عمِ فاعمٓة الهدرسة وأدائٍا.
 .10دراسة (القضاة )2005 ،بعنوان" :أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس
الحكومية في محافظة جرش وعالقتيا بالمساءلة".
ٌدفت التعرف إلِ أىهاط القٓادة التربوٓة لدى هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة
وتكون هجتهع الدراسة هن جهٓع هدٓري وهدٓرات
جرش وعٛقتٍا بالهساءلة ا٘دارٓة لمهعمهٓنّ ،
الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة جرش والبالغ ( )147هدٓ ًار وهدٓرة ،هىٍم ( )70هدٓ ًار و()77
هدٓرة ،وكاىت عٓىة الدراسة عٓىة هسحٓة اشتهمت عمِ جهٓع هدٓري وهدٓرات الهدارس

الحكوهٓة فْ هحافظة جرش .واستخدم الباحث الهىٍج الهسحْ اٚرتباطْ ،وتم إعداد
استباىتٓن كاداتٓن لمدراسة ،اٖولِ وصف أىهاط القٓادة لهدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة،
والثاىٓة تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة لمهعمهٓن ،حٓث تكوىت هن ( )45فقرة هوزعة عمِ أربعة
هجاٚت وٌْ( :هجال العهل وا٘ىجاز ،هجال اٚىضباط الوظٓفْ ،هجال أخٛقٓات هٍىة

التعمٓم ،التصرف الشخصْ والهسمكٓات تجاي الهجتهع الهدرسْ) .وتوصمت الدراسة إلِ
هجهوعة هن الىتائج كان أٌهٍا:
أ .وجود هساءلة إدارٓة عمِ هستوى ٍ
عال لجهٓع هجاٚت الهساءلة اٖربعة هن قبل هدٓري
وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة جرش.
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ب ٚ .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αفْ تقدٓرات أفراد العٓىة
لدرجة تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة لدى هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة فْ
هحافظة جرش تعزى لهتغٓر (الجىس ،الخبرة).

ج .توجد فروق ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى دٚلة ( )0.05 ≤ αفْ تقدٓرات أفراد العٓىة
لدرجة تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة لدى هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة فْ
هحافظة جرش تُعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.

د .توجد عٛقة ارتباطٓة إٓجابٓة بٓن ىهط القٓادة بصورة عاهة وهجاٚت تطبٓق الهساءلةٖ ،ن
القٓادة ككل تشهل ىهطٓن :ىهط اٌٚتهام بالعهل وىهط اٌٚتهام بالعاهمٓن.

وقد خمصت الدراسة بتوصٓات عدة كان أبرزٌا:
أ .ضرورة تآٌل هدٓري وهدٓرت الهدارس إدارًٓا وتربوًٓا هن خٛل عقد دورات وورش تدرٓبٓة
حول الهساءلة ا٘دارٓة والقٓادة ورفع كفاءتٍم والحاقٍم ببراهج دراسات عمٓا فْ الجاهعات.
ب .ىشر الوعْ لدى هدٓري وهدٓرات الهدارس حول هفٍوم الهساءلة ا٘دارٓة هن أجل تحسٓن
اٖداء لمهعمهٓن.

ج .ضرورة قٓام و ازرة التربٓة والتعمٓم بوضع ىظام لمهساءلة ٓوضح الحقوق والواجبات لمهعمهٓن
بصورة شفافة.

 .11دراسة (العمري ) 2004 ،بعنوان" :واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعميم في
األردن :دراسة تحميمية تطويرية "
ٌدفت تحمٓل ىظام الهساءلة التربوٓة فْ و ازرة التربٓة والتعمٓم فْ اٖردن ،كها ٌدفت تحدٓد
درجة توافر عىاصر الهساءلة التربوٓة فْ الىظام التربوي اٖردىْ ،ودرجة هساءلة الفئات
الهعىٓة بتحقٓق الىتاجات التربوٓة ،ودرجة تىفٓذ ىظام الهساءلة التربوٓة ،والهعٓقات التْ تعترض

تىفٓذ ذلك الىظام فْ و ازرة التربٓة والتعمٓم ،وٌدفت أٓضًا إلِ تطوٓر ىهوذج لمهساءلة التربوٓة،
اىطٛقًا هن الىتائج التْ تم التوصل إلٍٓا .وقد تكون هجتهع الدراسة هن هوظفْ ا٘دارة العمٓا
فْ هركز الو ازرة ،وهوظفْ ا٘دارة الوسطِ فْ هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم والبالغ عددٌم ()1530

فرداً تقرٓبًا ،وتم اختٓار عٓى ة الدراسة بالطرٓقة العشوائٓة الطبقٓة حٓث بمغ عددٌم ( )662فردًا

بىسبة ( )%43هن هجتهع الدراسة وبىسب هتفاوتة تبعاً لعدد أفراد كل هركز وظٓفْ ،ولتحقٓق
ٌدف الدراسة فقد تم تطوٓر استباىة هكوىة هن ثٛثة أجزاء با٘ضافة إلِ سؤال هفتوح ،حٓث

تضهىت اٖداة اٖولِ ( )35فقرة ،واٖداة الثاىٓة ( )48فقرة ،واٖداة الثالثة ( )4فقرات.
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فْ حٓن بٓىت ىتائج الدراسة توفر عىصرٓن هن عىاصر الهساءلة التربوٓة ،وٌها :عىصر
اٌٖداف التربوٓة ،وعىصر اٌٖداف التعمٓهٓة .وأشارت ىتائج الدراسة إلِ عدم توجًٓ الهساءلة
ٖى فئة عمِ تقصٓرٌا فْ تحقٓق الىتاجات التربوٓة .أها درجة تىفٓذ الهساءلة التربوٓة ،فقد
تبٓن أىٍا وصمت إلِ درجة هقبولة بهتوسط ( )3.48هقارىة بالهتوسط الهعٓاري ( )3.5الذي
اعتهدي الباحث ،وهن خٛل تحمٓل إجابات أفراد العٓىة عمِ السؤال الهفتوح تبٓن وجود سبعة
هعٓقات تعترض تىفٓذ الهساءلة التربوٓة فْ الو ازرة أٌهٍا  :العٛقات الشخصٓة ،والجواىب
ا٘ ىساىٓة هثل :الشممٓة والواسطة ،والصفات الشخصٓة لبعض الهوظفٓن هثل عدم اٚىتهاء،
والضغوط اٚجتهاعٓة والعشائرٓة التْ ٓتعرض لٍا الهوظفون.

وهن خٛل ىتائج الدراسة فقد تم تطوٓر ىهوذج لمهساءلة التربوٓة وضهن سبعة عىاصر ٌْ:
(ا ٌٖداف التربوٓة ،واٌٖداف التعمٓهٓة ،وهعآٓر تحقق اٌٖداف التربوٓة والتعمٓهٓة والوصف
الوظٓفْ ،وا٘عٛم التربوي ،والهكافآت ،والعقوبات)  .وتم تحدٓد الفئات التْ ٓجب أن تتم
هساءلتٍا بالفئات التالٓة( :الطمبة ،والهعمهون ،وهدٓرو الهدارس وادارٓوٌا ،والهشرفون
التربوٓون ،ورؤساء اٖقسام وهوظفوٌم ،وهدٓرو التربٓة والتعمٓم ،وأعضاء لجىة التخطٓط،
وعهداء الكمٓات ،ورؤساء اٖقسام الهختمفة فْ الجاهعات).
وفْ ضوء الىتائج السابقة ،خمصت الدراسة إلِ :العهل عمِ تحدٓد عىاصر الهساءلة التربوٓة
الهٛئهة لو ازرة التربٓة والتعمٓم والهجتهع اٖردىْ ،واعتهاد هاٌو هتوفر هىٍا هثل :اٌٖداف
التربوٓة واٌٖداف التعمٓهٓة ،وتحدٓد الفئات الهساءلة عن تحقٓق الىتاجات التربوٓة ،وهن ثم

تحدٓد هٍاهٍا وهسؤولٓاتٍا وربط تمك الهسؤولٓات والهٍام بتحقٓق الىتا جات التربوٓة ،والعهل
عمِ إٓجاد آلٓة عهل لتىفٓذ ىظام الهساءلة التربوٓة فْ و ازرة التربٓة والتعمٓم فْ اٖردن ،ووضع
ا٘ جراءات واٚستراتٓجٓات الهىاسبة لمقضاء عمِ كل ها هن شاىً أن ٓعرقل وٓعٓق تىفٓذ ىظام
الهساءلة التربوٓة فْ و ازرة التربٓة والتعمٓم ،وعقد لقاءات تعرٓفٓة وتوعوٓة لهوظفْ الو ازرة فْ

هوضوعْ الهساءلة التربوٓة والهساءلة ا٘دارٓة والتهٓٓز بٓىٍها.
 .12دراسة (الكسبري )2003 ،بعنوان" :اتجاىات مديري ومديرات المدارس الثانوية نحو
المساءلة في اإلدارة التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية".
ٌدفت الكشف عن اتجاٌات هدٓري وهدٓرات الهدارس الثاىوٓة ىحو الهساءلة فْ ا٘دارة
التربوٓة فْ هحافظات شهال الضفة الغربٓة ،والتعرف إلِ العٛقة بٓن اتجاٌاتٍم ىحو الهساءلة
وبعض الهتغٓرات (الجىس ،سىوات الخبرة ،ىوع الهدرسة ،الهؤٌل العمهْ ،طبٓعة الكمٓة)،
واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وتكوىت عٓىة الدراسة هن ( )204هدٓ اًر وهدٓرة،
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وأعدت الباحثة أداة لمدراسة وٌْ اٚستباىة تحتوي عمِ ( )72فقرة هكوىة هن خهسة هجاٚت
(هفٍوم الهساءلة ،تطوٓر الهىاٌج ،الهعمهٓن ،الطمبة ،التجدٓد وا٘بداع) ،وتوصمت ىتائج
الدراسة إلِ أتِ:
أ .اتجاٌات هدٓري وهدٓرات الهدارس الثاىوٓة فْ هحافظات شهال الضفة الغربٓة ىحو هفٍوم
ودور الهساءلة كبٓر جداً وعمِ الترتٓب التىازلْ فْ الهجاٚت أتٓة( :هجال الطمبة،
الهىاٌج ،التجدٓد واٚبداع ،الهعمهٓن).

ب .اتجاٌات هدٓري وهدٓرات الهدارس الثاىوٓة فْ هحافظات شهال الضفة الغربٓة ىحو
الهساءلة فْ ا٘دارة التربوٓة كبٓر جداً إذ بمغت الىسبة الهئوٓة (.)%80.2

ج .تتاثر اتجاٌات هدٓري وهدٓرات الهدارس الثاىوٓة فْ هحافظات شهال الضفة الغربٓة
بهتغٓر الجىس بفارق بسٓط لصالح الذكور ،وبهتغٓر سىوات الخبرة فْ العهل ا٘داري
ولصالح الذٓن تزٓد خبرتٍم عن ) (10سىوات ،وبهتغٓر ىوع الهدرسة ولصالح الهدرسة
الخاصة ،وبهتغٓر الهؤٌل العمهْ ولصالح الهاجستٓر ،وبهتغٓر طبٓعة الكمٓة التْ تخرج
هىٍا الهدٓر/الهدٓرة ،بفارق بسٓط لصالح الكمٓة العمهٓة.
وقد أوصت الباحثة بأتِ:
أ .اٖخذ بعٓن اٚعتبار الهؤٌل العمهْ والخبرة عىد تعٓٓن الهدٓر.
ب .إعطاء الصٛحٓات لمهدٓرٓن فْ التعاهل هع الهىٍاج الهقرر بحٓث ٓتم التركٓز عمِ الكٓف
بدرجة أكبر هن الكم.

ثانياً -الدراسات األجنبية:
 .1دراسة زالك ( )Žalec, 2013بعنوان " :الثقة ،والمساءلة ،والتعميم العالي ".
Trust, Accountability, and Higher Education
تىاقش ٌذي الورقة ظاٌرتان تمعبان دو ًار هٍهًا فْ التعمٓم العالْ الحدٓث ،وٌها الهساءلة والثقة.
حٓث ٓفترض الكاتب أىً ٓ ٚىبغْ تطبٓق الهساءلة التقمٓدٓة ،ولكن بد ًٚهن ذلك ٓجب اٌٚتهام

بالهساءلة الذكٓة .فالٍدف هن ٌذي الورقة ٌو الهساٌهة فْ هعرفة هفٍوم الهساءلة الذكٓة .حٓث
ٓمقْ الباحث الضوء فْ ٌذي الورقة عمِ اٌٖهٓة الرئٓسة لمثقة فْ الهساءلة الذكٓة ،وٓوضح

الجدل بٓن الثقة والهساءلة وأٌهٓة الفٍم الصحٓح لمعهمٓات التربوٓة فْ الجاهعة ،وكذلك توضٓح
الظروف والعواهل والخصائص لمهساءلة الذكٓة ،با٘ضافة لتوضٓح الهخاطر الرئٓسة التْ تواجً
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اٖىظهة عىد تطبٓق الهساءلة التقمٓدٓة .وٓفترض الباحث أن الثقة بالهعمهٓن وا٘ٓهان بٍم فْ
الهؤسسات التعمٓهٓة ٌو شرط أساسْ لسٓر عهمٍا بشكل صحٓحٌ .ذا ٓتطمب هىا فٍم
الهؤسسات التعمٓهٓة كىهاذج .وفْ الىٍآة تخمص الورقة إلِ أن تطبٓق اٖىظهة التقمٓدٓة هن
الهساءلة فْ التعمٓم ٌْ عاهل هٍم فْ تطوٓر الىهوذج اٚقتصادي هن التعمٓم ،والذي ٓكون
غٓر هتوافق هع الرؤٓة الشخصٓة لمهجتهع بشكل عام .هن ٌىا ٓجب عمٓىا تقمٓل تىفٓذ ٌذي

ذكاء هن الهساءلة "الهساءلة الذكٓة".
اٖىظهة والتحول إلِ أىظهة أكثر ً
 .2دراسة اليسون ( )Ellison, 2012بعنوان" :المساءلة الذكية" ،إعادة التفكير في مفيوم
المساءلة في السياسة العامة إلصالح التعميم.
of

Intelligent Accountability: Re-Thinking the Concept
“Accountability” in the Popular Discourse of Education Policy

ٌدفت توضٓح هفٍوم الهساءلة ،وىقد هىطق ٌذي الهساءلة كهطمب تعمٓهْ وسٓاسْ .و٘ىجاز
ٌذا الٍدف تم استخدام طرٓقة تحمٓمٓة والتْ بدورٌا ستقوم أو :ًٚبوضع الهساءلة فْ إطار أكبر
هن هعآٓر إصٛح التعمٓم التكاهمْ ،وثاىٓاً بتوضٓح الهعآٓر الهستخدهة فْ إصٛح التعمٓم فْ

كل خطوة هن خطواتٍا الهىطقٓة ،وتوضٓح اٚفتراضات والصعوبات التْ تواجً الهساءلة هن
خٛل السٓاسة التعمٓهٓة .حٓث استخدهت الدراسة أسموب التحقٓق والهراقبة فْ التىاقضات
الهىجزة بواسطة ٌذي
الداخمٓة بٓن الهعآٓر اٖساسٓة فْ الهجتهعات الحدٓثة والحقائق الهمهوسة ُ

الهعآٓر .وتوصمت الدراسة إلِ ضرورة وضع ىظام الهساءلة الذكٓة ،والتْ تسعِ إلِ بىاء
وتعزٓز القدرات الهؤسسٓة لمهدارس ،وتوفٓر الدعم الٛزم لهساعدة الهعمهٓن وا٘دارٓٓن لبىاء
هٍاراتٍم الهٍىٓة واىشاء بٓئة التعمم ا٘ىتاجْ لطٛبٍا .واقترحت الدراسة لبىاء ىظام الهساءلة

الذكٓة عمِ واضعْ سٓاسات التعمٓم القٓام بالخطوات التالٓة:

أ .تىسٓق الجٍود لصٓاغة الهعآٓر اٖكادٓهٓة لٌٗداف العرٓضة والتفكٓر ا٘بداعْ.
ب .توفٓر الهزٓد هن اٚستقٛل الذاتْ لهدٓري الهدارس والٛهركزٓة فْ صىع القرار فْ سٓاسة
التعمٓم.
ج .تدرٓب الهعمهٓن وبىاء القدرات الجاىبٓة هن خٛل الهدارس.
د .تىسٓق الجٍود لبىاء وتىفٓذ ىظام هن التقٓٓم الذكْ ،والتْ تستخدم أسموبًا هتوازىًا هن
التقٓٓهات التقمٓدٓة وتقٓٓهات اٖداء هن خٛل استخدام العٓىات العشوائٓة.
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 .3دراسة وايت سميت وكمينوسكي ( )Wyatt-Smith & Klenowski, 2012بعنوان :مناىج
المدرسة ككل لمتحسين والمعايير ،المساءلة الذكية.
Whole School Approaches to Standards and Improvement:
”“Intelligent Accountability
تركز ٌذي الدراسة عمِ ا٘صٛحات الهوجٍة هن قبل التقوٓم وفق هعآٓر ،والهبىٓة عمِ ىتائج
اٖبحاث الههولة هن هركز البحوث اٚسترالْ لهدة أربع سىوات .وٓقترح الباحثان أن اٚعتدال
فْ استخدام هعآٓر هحددة بوضوح ٓوفر فرصاً لمهعمهٓن فْ تحسٓن وتطوٓر قدراتٍم عمِ

التقوٓم وتحهل الهسؤولٓة الهٍىٓة هن أجل الهساءلة الذكٓة .كها ٓقترح الباحثان إجراء التقوٓم
عمِ الطٛب والهعمهٓن كهشروع هشترك ،لها لً هن دور فْ زٓادة هشاركة الطٛب فْ التقوٓم

الهعمّم كهصدر أساسْ لردود الفعل التقٓٓهٓة بصورة ىظاهٓة
بحٓث ٓتم تقمٓل اعتهادٌم عمِ ُ
عمِ هرور الوقت .واعتهد الباحثان الهىٍج الىوعْ لتحمٓل البٓاىات التْ تم جهعٍا عمِ هدى
اٖربع سىوات .حٓث استخدم عٓىة عشوائٓة هن ( )89هعمهًا ( 66هعمهة 23 ،هعمهاً) ،وتم

اختٓار العٓىة هن ( )49هدرسة ( 26هدرسة أساسٓة 20 ،هدرسة ثاىوٓة 3 ،هدارس خاصة).

وتم جهع البٓاىات هن خٛل الهقابٛت الهوجٍة أو بواسطة وسائل اٚتصال التكىولوجٓة ،وتم
عرض الىتائج هن حٓث صمتٍا بالهىاٌج والهعآٓر اٖسترالٓة ،وهن خٛل سمسمة هن اٖسئمة هع

تطبٓق هباشر لضهان حكم الهعمم والهعآٓر ،وتم تحمٓل ىصوص الهقابٛت باستخدام أسالٓب
تحمٓل البٓاىات الىوعٓة هن التىظٓم والهطابقة والترهٓز وتحدٓد اٖىهاط والهواضٓع ،حٓث تم
استخدام حزهة البراهج ( (NVivoلفرز البٓاىات فْ فئات وتحمٓل البٓاىات الىوعٓة.
وقد توصمت الدراسة إلِ أن ٌىاك أربعة هفآٌم رئٓسة لمحفاظ عمِ ثقافة التقوٓم الهستداهة
واٚعتهاد عمٍٓا تتهثل فْ أتِ:
اله ْرتَكز لتخطٓط وتدرٓس الهىاٌج.
أ .عهمٓات التقٓٓم ٌْ ُ
ب .الهواءهة بٓن عهمٓات التقٓٓم والهىاٌج وطرق التدرٓس.
كههارسة هوجٍة ،حٓث ٓعتهد عمِ فٍم الهعمهٓن لمسٓاق الهحمْ ،والهعرفة بالهىاٌج
ج .التقٓٓم ُ
والهٍارات الهطموبة لمتقٓٓم.
د .اٚعتدال فْ استخدام الهعآٓر ٓتم فْ هرحمة تحدٓد هتطمبات التقٓٓم.
الهستداهة لمتقوٓم ،والتْ تصمح
وفْ الىٍآة أوصِ الباحث بتوصٓات عدة لتحقٓق ٌذي الثقافة ُ
لمىظام َك ُكل:
أ .إن التغٓٓرات الجوٌرٓة فْ هٍىة التدرٓس ٓهكن أن تؤثر عمِ التفكٓر الىقدي لمتقوٓم.
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ب .تطوٓر هٍام التقوٓم والهعآٓر الهرتبطة بٍا داخل وحدة العهل ،واقاهة صمة واضحة بٓن
التقوٓم والهىاٌج وطرق التدرٓس بها ٓتطمب الههارسة الصفٓة التْ تتهاشِ هع ٌذي
الهعآٓر.
ج .تقدٓم حوافز قوٓة لوصول الطالب لمتعمم والىجاح فْ الدراسة.
د .تطوٓر لغة هشاركة لمحدٓث عن الجودة فْ الفصول الدراسٓة واكتساب الثقة فْ ردود الفعل
التْ تُعطِ لمطٛب.
 .4دراسة فويرشتاين ( )Feuerstein, 2011بعنوان" :سياسات المساءلة واعداد المعممين".
The Politics of Accountability and Teacher Preparation
ٌدفت إجراء تغٓٓرات جذرٓة فْ سٓاسات الهساءلة فْ وٓٚة بىسمفاىٓا فْ الوٓٚات الهتحدة
اٖهرٓكٓة ،والدوافع التْ توجً إعداد الهعمهٓن عام ( ،)2006وهحاولة فٍم بعض الطرق

هؤثر هن
ًا
وجٍود ا٘صٛح القائم عمِ الهساءلة فْ تعمٓم الهعمهٓن .وتتضهن ٌذي الدراسة ىوعاً
أىظهة الهساءلة الهعقدة والهستخدهة حالًٓا فْ الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة لتغٓٓر سٓاسة إعداد
الهعمهٓن ،هن خٛل تحمٓل الوثائق اٖساسٓة ،بها فْ ذلك الىظام اٖساسْ لمقاىون الذي ٓحكم

الهذكرات والتقارٓر
إعداد الهعمهٓن فْ وٓٚة بىسمفاىٓا ،والىشرات ذات الصمة بالهوضوع ،و ُ
الهعقدة
وهحاضر اٚجتهاعات ،والشٍادة أهام هجمس ىواب بىسمفاىٓا ،والتركٓز عمِ الطبٓعة ُ

لمصراعات الكاهىة وراء تطوٓر واصٛح تعمٓم الهعمهٓن .وتشٓر ىتائج ٌذي الدراسة إلِ أن قبول
إصٛحات التعمٓم القائهة عمِ الهساءلة دون اختبار ىقدي هن قبل واضعْ السٓاسات التعمٓهٓة

ذكاء هن الهساءلة
تضر أكثر هها تىفع ،وبالتالْ توصْ الدراسة بوضع تدابٓر وخطط أكثر
ً
التْ تحافظ عمِ استقٛلٓة الهٍىة أ ٚوٌْ (الهساءلة الذكٓة).
 .5دراسة ىودجسون ( )Hodgson, 2011بعنوان" :إنشاء جو من المساءلة الذكية في
أكاديميات (" )All-Through
Creating a climate of intelligent accountability in all-through
academies
ٌدفت إلِ اختبار وتحمٓل التحدٓات والعقبات والعهمٓات الهطموبة لتاهٓن التحسٓن فْ
أكادٓهٓات ( )All-Throughفْ جو هن الهساءلة الذكٓة  -هن وجٍة ىظر القٓادة العمٓا.-
وتم إىشاء تحمٓل ابتدائْ واعتبار اٖدب الذي ٓجٓب عن ثٛثة أسئمة:
أ -هاٌْ اٚستراتٓجٓات الهستخدهة لتحسٓن ىتائج الطٛب فْ أكادٓهٓات()All-Through؟

48

الدراسات السابقة

الفصل الثالث

ب -هاٌْ العواهل الرئٓسة التْ تزٓد الىتائج الىاجحة فْ أكادٓهٓات ()All-Through؟
ت -كٓف تغمبت اٖكادٓهات الثٛث التْ أُجرٓت عمٍٓا الدراسة عمِ العقبات الظاٌرة تبعًا
لمهساءلة الداخمٓة والخارجٓة ؟

الفرضٓة اٖساسٓة لٍذا البحث ٌو أن استراتٓجٓات التقٓٓم الذاتْ إلِ جاىب التقٓٓم الخارجْ

تعزز هزٓداً هن التحسٓىات فْ اٖداء ،كها أوضح الباحث أن ٌذي الدراسة تىال أٌهٓتٍا لٓس
فقط هن أحد الهؤسسات أو أكادٓهٓات ( )All-Throughولكن لكل هدرسة تسعِ لمعهل

التعاوىْ هن أجل إصٛح التعمٓم؛ لها تواجًٍ هن التعقٓدات والتحدٓات الهشابٍة .وتكون هجتهع
الدراسة هن ثٛث أكادٓهٓات  -وافقت عمِ الهشاركة فْ الدراسة  ،-وتحتوى عمِ طٛب فْ

الهراحل التعمٓهٓة الثٛث ،وهن اٖكادٓهٓات التْ واجٍت ٌذي الصعوبات ولكن بدون ذكر
أسهائٍن وٖغراض ا٘قتباس تم ترهٓز الهدارس بالمون اٖحهر أو الىٓمْ أو البىفسجْ .وتكوىت
العٓىة هن ثهاىٓة هن كبار القادة وجهٓع هدٓري ورؤساء الهدارس .واعتهدت الدراسة أسموب

الهقابمة شبً الهىظهة هع الهدٓرٓن هع أسئمة هفتوحة الىٍآة وهرىة لطرح اٖسئمة التابعة فٓها
ٓتعمق بعهمٓة الهساءلة والحصول عمِ التفاصٓل العهمٓة حول ها تم القٓام بً وأثري فْ إحداث
التحسٓن.
فعالة فْ تحسٓن الىتائج وتسرٓع التقدم ضد
وقد أظٍرت الىتائج أن اٚستراتٓجٓات التالٓة تكون ّ
الهحتهمة هثل طبٓعة الهرحمة الهتداخمة ،واىغٛق الهوظفٓن وحجم وتعقٓد اٖكادٓهٓة،
العقبات ُ
ٌذي اٚستراتٓجٓات ٌْ أن:
أ.

التقٓٓم الذاتْ ٌو أساس العهمٓات لتحسٓن الىتائج.

ب .رصد اٖداء لضهان الترابط فْ جهٓع الهراحل التعمٓهٓة فْ اٖكادٓهٓة ،وٓتم رصد القواسم
الفعال بٓن العاهمٓن.
الهشتركة هن هفٍوم التقوٓم والتواصل ّ

ج .تاهٓن التحسٓن هن خٛل الشراكة بٓن أعضاء ٌٓئة التدرٓس وتقاسم الههارسات الجٓدة.
فعالة والتاكٓد عمِ الههارسات الجٓدة
د .التدخل الرسهْ السرٓع عىد وجود ههارسة غٓر ّ
وتحفٓزٌا.
ُّ
الهستقل.
ه .إصٛح الهىاٌج الدراسٓة كوسٓمة لتعزٓز التعمم ُ

فعالة والعٛقات الواضحة هع آلٓات الهساءلة وتحقٓق التواصل هن
و .ا٘دارة التىفٓذٓة ال ّ
خٛل عهمٓات الهدرسة.
ز .وهن حٓث العهمٓات لتحقٓق كل هن الهساءٚت التْ تم تحدٓدٌا داخل الهؤسسات
التعمٓهٓةٓ ،هكن توضٓح أثر الدورة الهركزٓة لىهوذج هن الهساءلة اٖخٛقٓة والهٍىٓة
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والتعاقدٓة وهساءلة الىظام ،والعهل عمِ ضهان الترابط الهٍىْ والتحسٓن داخل الهىظهة،

الىظم الذكٓة
وتوفٓر أفضل فرص التعمم والتطور لكل طالب وهوظف هن الهوظفٓن .وأن ُ
لٍذي الهساءٚت تضهن أن قٓود الهساءلة تم حمٍا ،ولٓست لطهس ا٘بداع فْ الهؤسسة

التربوٓة.

وفْ الختام أوصت الدراسة بضرورة عقد تدرٓبات شاهمة لجهٓع العاهمٓن فْ اٖكادٓهٓات هن أجل
التاكٓد عمِ التحسٓن الهستهر فْ اٖكادٓهٓات ،وضرورة فٍم اٚختٛفات الجوٌرٓة فْ كل هرحمة
هن هراحل التعمٓم هن أجل تخطْ العقبات التْ تواجً عهمٓة التحسٓن والتخطٓط لمتطوٓر.

 .6دراسة أتافيا ( )Ataphia, 2011بعنوان :تقييم المساءلة بين المعممين في المدارس
الثانوية في محافظة الدلتا  -نيجيريا.
An Assessment of Accountability among Teachers in Secondary
Schools in Delta State.
ٌدفت التاكد هن درجة الهساءلة بٓن الهعمهٓن فْ إدارة الهدارس الثاىوٓة فْ هىطقة الشرق هن
وٓٚة الدلتا  -ىٓجٓرٓا .وقد تم اختٓار عٓىة هن ( )353هعمهاً هن ( )31هدرسة ثاىوٓة لمدراسة.
واستخدهت الدراسة العٓىات العشوائٓة ٚختٓار الهعمهٓن وهدٓري الهدارس التْ تضم هجهل
الهستطمعٓن ،واستجاب أفراد العٓىة عمِ اٚستبٓان بعىوان "استبٓان هساءلة الهعمهٓن فْ الىظام
التعمٓهْ الىٓجٓري" ( .)TANESPQولغرض تحمٓل استجابة أفراد العٓىة تم استخدام (هقٓاس
لٓكرت الرباعْ ،واستخدهت الىسب الهئوٓة التقمٓدٓة لتحمٓل اٖسئمة البحثٓة ،واختبار z-test
ٚختبار الفرضٓات) .وأوضحت ىتائج الدراسة أىً ٓ ٚوجد فروق هحددة بٓن تصورات هدٓري
الهدارس والهعمهٓن عمِ هساءلة الهعمم .وتخمص الدراسة إلِ أىً ٓهكن تحسٓن الهساءلة فْ

الىظام الهدرسْ هن خٛل الجٍود التْ تبذلٍا السٓاسات التعمٓهٓة عمِ الهستوٓٓن الكمْ
فعالة وخاضعة لمهساءلة.
والجزئْ فٓها ٓتعمق بتىفٓذ سٓاسات تعمٓهٓة ّ
 .7دراسة دودجان ( )Duggan, 2011بعنوان :المساءلة المدرسية في المدارس العامة
الستراليا الغربية :تصورات قادة المدارس.
School accountability in the Western Australian public school
sector: Perceptions of leaders in the field
ٌدفت التحقق هن درجة فٍم قادة الهدارس "لتاثٓر السٓاسة عمِ تحسٓن الهساءلة الهدرسٓة".
والتركٓز عمِ خبرات القادة فْ تىفٓذ سٓاسة الهساءلة ،هع ا٘شارة إلِ استقرار السٓاسات
وتهاسكٍا وتىاسقٍا .وٓتىاول البحث كٓف ٓؤثر جاىبْ الهساءلة الهدرسٓة -التقٓٓم الذاتْ
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لمهدرسة وهراجعة الهدرسة  -عمِ ههارسات الهعمهٓن ٘حداث تحسٓىات فْ أداء الطٛب،
واقتراح هجاٚت لمتحسٓن .وتم اختٓار عٓىة ٌادفة هن القادة وهدٓري الهدارس لمدراسة حٓث
تكوىت هن ( )14هشاركًا – ( )3قادة و( )11هدٓ اًر  ، -واستخدهت الدراسة أسموب الهقابمة شبة
الهىظهة لجهع الهعموهات هن الهشاركٓن فْ الدراسة ،وتم استخدام ىهوذجٓن هن اٖسئمة
الهوجٍة اٖولِ لمقادة والثاىٓة لهدٓري الهدارس.
وتوصمت الدراسة إلِ أن التقٓٓم الذاتْ لمهدرسة ٌو أكثر دعهًا لتحسٓن تحصٓل الطٛب هن
هراجعة الهدرسة ،وٌذا ٓتفق هع تصورات قادة الهدارس حول الغرض هن التعمٓم ،كها أن ٌىاك
عٛقة بٓن التقٓٓم الذاتْ وبىاء الثقافة الهدرسٓة فْ تصرفات ٌٓئة التدرٓس ،وأىٍا تؤثر بصورة
أكبر عمِ إصٛح التعمٓم أكثر هن أي شكل هن أشكال الهراجعة الخارجٓة لمهدرسة ،كها
 ٚهن سٓاسة
واستخدهت عهمٓات التقٓٓم الذاتْ فْ الهدرسة هن خٛل وسائل ا٘قىاع بد ً
ا٘جبار.
 .8دراسة سالبرج ( )Sahlberg, 2008بعنوان :إعادة النظر في المساءلة في مجتمع المعرفة.
Rethinking accountability in a knowledge society
ٌدفت الوقوف عمِ ىتائج الهىافسة بٓن الهدارس فْ تطبٓق الهساءلة التْ تستىد إلِ ىتائج
حددة هسبقاً ،لتحسٓن اٖداء فْ
اله ّ
اٚختبارات ،واختبار هساءلة الهدارس وفقاً لهعآٓر الهعرفة ُ
حدد ٌذي الدراسة ٌذا التساؤل هن خٛل الفرضٓات التالٓة:
اٖىظهة التربوٓة حول العالم .وتُ ّ
أ .وجود أدلة بان السٓاسات القائهة عمِ اختبار الهساءلة تُحسن ىوعٓة وكفاءة التعمٓم العام.
ب .الههارسة الحالٓة الهتهثمة فْ تحدٓد اٖداء التعمٓهْ باستخدام اختبارات الهعرفة هوحدة فْ
الهقام اٖول بوصفٍا وسٓمة أساسٓة لمهساءلة ،ولٓست شرطاً ضرورًٓا لمتحسٓىات التعمٓهٓة.

ج .وجود أدلة هتزآدة عمِ أن زٓادة اٚختبارات تُ ّقٓد التعمم الهفآٌهْ لمطٛب ،واٚىخراط فْ العهل
ا٘بداعْ وفٍم اٚبتكار ،وكمٍا عىاصر أساسٓة فْ التعمٓم الهعاصر فْ هجتهع الهعرفة.

وفْ الختام أشار الباحث ٚستخدم فىمىدا كهثال ٓشٓر إلِ أن التغٓٓر التربوي ٓىبغْ أن ٓسٍم فْ
زٓادة التواصل ورأس الهال اٚجتهاعْ فْ الهدارس والهجتهعات الهحمٓة هن خٛل بىاء الثقة
وتعزٓز الهسؤولٓات الجهاعٓة داخل وبٓن الهدارس ،وٌذا هن شاىً إىشاء فرص أفضل لمتعمم
وبىاء عمِ ٌذا التحمٓل ،توصمت الدراسة إلِ أن سٓاسات التعمٓم ٓجب أن تُوجً
هدى الحٓاة.
ً
إلِ تعزٓز أشكال أكثر ذكاء هن الهساءلة لتمبٓة هطالب الهساءلة الخارجٓة ،وتشجٓع التعاون

51

الدراسات السابقة

الفصل الثالث

 ٚهن الهىافسة بٓن الطٛب والهعمهٓن والهدارس ،وبىفس القدر هن اٌٖهٓة ٓجب التركٓز
بد ً
 ٚهن التركٓز عمِ التىافسٓة الهادٓة فْ اٖىظهة
عمِ ا٘ىساىٓة وبىاء رأس الهال اٚجتهاعْ بد ً

التربوٓة ،حٓث ٓتم تحدٓد قٓهة الىجاح هن خٛل الكفاءة فْ الىظام التربوي.

 .9دراسة كيوي وتايمور وكروكسفورد ( COWIE, TAYLOR & CROXFORD,
 )2007بعنوان" :األنظمة الصارمة والمساءلة الذكية في المدارس الثانوية االسكتمندية ودور
الجداول القياسية والرسوم البيانية ( :)STACSتقييم نقدي"
'Tough, Intelligent Accountability’ in Scottish Secondary
SCHOOLS AND THE ROLE OF STANDARD TABLES AND
CHARTS (STACS) : A CRITICAL APPRAISAL
ٌدفت هىاقشة ظٍور الهساءلة الذكٓة والىظر فْ آثارٌا عمِ ىظم الهساءلة الهعهول بٍا حالًٓا

التعرف إلِ ها تعىًٓ "اٖىظهة الصارهة ،والهساءلة الذكٓة" ،وكٓف
فْ الهدارس اٚسكتمىدٓة ،و ُّ

تختمف ٌذي اٖىظهة لمهساءلة عن اٖىظهة الهوجودة حالٓاً فْ الهدارس الثاىوٓة اٚستكمىدٓة

ضهن هحاولة هستهرة لتاسٓس ثقافة اٖداء وا٘ىجاز فْ اسكتمىدا .كها ترتبط الدراسة هع
هجهوعة هن اٚفتراضات حول كٓفٓة استخدام بٓاىات اٖداء لتحسٓن التحصٓل ،واستخدهت
الدراسة الجداول القٓاسٓة والرسوم البٓاىٓة ( )STACSكاداة لمدراسة ،وتستهد البٓاىات هن
الهؤٌٛت الوطىٓة لكل هدرسة هن الهدارس الثاىوٓة اٚسكتمىدٓة ،لهقارىة أداء كل هوضوع فْ

الهدرسة وتحمٓل اٖداء فْ إجراءات التحصٓل لدى الطٛب ضهن اٖولوٓات الوطىٓة ،وٓتم
استخداهٍا فْ استعراضات اٖداء وعهمٓات التفتٓش لعقد هساءلة الهدارس والهعمهٓن لهراعاة

أداء الطٛب .وقد توصمت ٌذي الدراسة إلِ الىتائج أتٓة:

أ .التركٓز عمِ التقٓٓم الذاتْ لها لً هن دور فْ تحسٓن إىجازات الطٛب.
ب .توجد عٛقة فْ الثقة والهٍىٓة لدى الهعمهٓن هع تحسٓن إىجازات الطٛب.
ج" .اٖىظهة الصارهة والهساءلة الذكٓة" توفر وسٓمة لتوجًٓ الهساءلة ىحو أوجً القصور فْ
الىظام َك ُكل.
 .01دراسة سالبرج ( )Sahlberg, 2007بعنوان :نداء لممساءلة الذكية.
A plea for intelligent accountability
ٌدفت استكشاف الهساءلة وقٓاس اٚتساق والهجادلة لمعهل الذكْ ،واقتراح ها قد ٓترتب عمٍٓا
بالىسبة لٍٓكمٓة الهجتهع ،وتقترح ٌذي الورقة أن ٌىاك حاجة لهىاقشة ىقدٓة لهفٍوم الهساءلة فْ
القطاع العام ،وتضع تصو ًار بان اٖىظهة الهستخدهة حالًٓا ٌْ أىظهة تقمٓدٓة هن الهساءلة،
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 ٚهن الهساءلة الذكٓة .تستىد ٌذي الدراسة
السبل التْ هن شاىٍا أن تطور أشكا ً
وتقترح بعض ُ
عمِ بعض الخبرات ٖحد الهراقبٓن الكىدٓٓن هن العاصهة الوطىٓة الهٓزاىٓن (.)Mezzanine
وفْ الىٍآة خمصت الدراسة لىتائج عدة ،أٌهٍا:
أن الهساءلة الذكٓة ٌْ ٍ
تحد كبٓر ،وقد عرض الباحث الهساءلة الذكٓة كبدٓل؛ ٖىٍا تقوم عمِ

فعالة ٓجب أن تُستخدم فْ
فٍم أفضل ٖعباء العهل والسٓاق ،كها أىٍا ضرورة لٓىة ولكْ تكون ّ
البحث وتُوجً لمتجرٓب والتعمم الجهاعْ وأداء أفضل.
 .00دراسة سالبيرج ( )Sahlberg, 2006بعنوان :رفع الخطوط ،كيف استطاعت فنمندا
االستجابة لمتحديات في التعميم الثانوي؟
RAISING THE BAR: HOW FINLAND RESPONDS TO THE
?TWIN CHALLENGE OF SECONDARY EDUCATION
ٌدفت إلِ تحمٓل التحدٓات التْ تواجً جودة التعمٓم الثاىوي خٛل ثٛث هستوٓات  -هعدل
اٚىتقال هن الهستوى اٚبتدائْ إلِ الهستوى الثاىوي العالْ ،هعدٚت إكهال التعمٓم الثاىوي،

وتعمٓم الطٛب -وكذلك توضٓح قدرة فىمىدا عمِ إىشاء ىظام تعمٓهْ جٓد وتىفٓذ استراتٓجٓات
إصٛح التعمٓم التْ تعتهد عمِ:
أ .اٌٖهٓة طوٓمة الهدى لمتعمٓم الثاىوي لمجهٓع.
ب .تحسٓن جودة التعمٓم اٚبتدائْ لكل الطٛب.

ج .تصهٓم ىظام لمتدخل الهبكر وتقدٓم الهشورة والتوجًٓ التربوي فْ الهدارس ا٘بتدائٓة
والثاىوٓة.
د .هساعدة جهٓع الطٛب لٛىتقال الىاجح هن الهرحمة اٚبتدائٓة لمثاىوٓة وتقدٓم فرص ثاىوٓة
لزٓادة هعدل ىجاح الطمبة.

ه .تعزٓز بىاء القدرات الجاىبٓة لمهدارس لمتعمم بعضٍا هن بعض.
وفْ الىٍآة تقترح الخبرة الفىمىدٓة أن تحسٓن التعمٓم الثاىوي ٓتطمب سٓاسات هستداهة وقٓادة

عزز الثقة الهجتهعٓة والهٍىٓة لدى الهعمهٓن فْ الىظام َك ُكل ،وتطبٓق أىهاط ذكٓة
جٓدة بها ُٓ ّ
هن التقوٓم والهساءلة.

53

الدراسات السابقة

الفصل الثالث

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أشارت الدراسات السابقة إلِ دور الهساءلة الذكٓة فْ تحسٓن أداء الهؤسسة التعمٓهٓة،
وذلك بتقدٓم التغذٓة الراجعة ،والهساىدة حٓال أداء الهعمهٓن؛ لتحقٓق اٌٖداف الهشتركة لمهؤسسة
والذي ٓىعكس إٓجاباً عمِ أداء وتحصٓل الطمبة ،وأن هدارسىا بحاجة إلِ تطبٓق ٌذا الىوع هن

الهساءلة بشكل َف ّعال .وهن خٛل استعراض وتحمٓل الدراسات السا بقة ستقوم الباحثة بإلقاء الضوء
عمِ أٌم هاتوصمت إلًٓ ،وبٓان أوجً الشبً وأوجً اٚختٛف بٓن الدراسة الحالٓة والدراسات السابقة
هن حٓث (اٌٖداف ،هىٍج الدراسة ،أداة الدراسة ،هجتهع وعٓىة الدراسة) ،وكذلك بٓان أوجً

اٚستفادة هن الدراسات السابقة ،وأٌم ها تهٓزت بً الدراسة الحالٓة عن الدراسات السابقة.

أو ًال :أوجو االتفاق بين الدراسات:
 .1من حيث موضوع الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالٓة هع بعض الدراسات السابقة فْ تىاولٍا لهوضوع الهساءلة الذكٓة هثل
دراسة  ،)2013( Žalecودراسة  ،)2012( Ellisonودراسة

& Wyatt-Smith

 ،)2012( Klenowskiودراسة  ،)2011( Feuersteinودراسة ،)2011( Hodgson

ودراسة  ،)2008( Sahlbergودراسة COWIE, TAYLOR & CROXFORD
( ،)2007ودراسة  ،)2007( Sahlbergودراسة .)2006( Sahlberg
 أها فْ الجاىب أخر هن الهساءلة وٌْ الهساءلة هن قبل أخرٓن أو ها ٓعرف باسم
الهساءلة التربوٓة أو الهساءلة ا٘دارٓة ،فقد اتفقت الدراسة الحالٓة هع بعض الدراسات فْ
تىاولٍا لٍذا الجاىب هثل دراسة سٛهة ( ،)2013ودراسة حوٓل ( ،)2012ودراسة
 ،)2011( Ataphiaودراسة  ،)2011( Dugganودراسة أبوحهدة ( ،)2008ودراسة

الكسبري(.)2003

 بٓىها تىاولت دراسة كرهة ( )2009احدى جواىب الهساءلة الذكٓة ،وٌْ الهساءلة
الذاتٓة.
 .2من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالٓة هع بعض الدرسات السابقة فْ الهىٍج الهستخدم – وٌو الهىٍج
الوصفْ التحمٓمْ -كدراسة سٛهة ( ،)2013ودراسة حوٓل ( ،)2012ودراسة Ataphia

( ،)2011ودراسة الحسن( ،)2010ودراسة الكسبري(.)2003
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 .3من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالٓة هع هعظم الدراسات السابقة فْ هجتهع الدراسة والذي ٓتكون هن
الهدٓرٓن هثل دراسة سٛهة ( ،)2013ودراسة حوٓل ( ،)2012ودراسة Ataphia
( ،)2011ودراسة الحسن ( ،)2010ودراسة الكسبري(.)2003
 اتفقت الدراسة الحالٓة هع دراسة سٛهة ( ،)2013ودراسة أبو شاوٓش ( )2010فْ
هجتهع وعٓىة الدراسة فقد كان فْ الحالتٓن هن الهدٓرٓن فْ هدارس وكالة الغوث الدولٓة
فْ قطاع غزة.
 .4من حيث أداة الدراسة:


اتفقت الدراسة الحالٓة هع بعض الدراسات فْ أداة الدراسة (اٚستباىة) هثل دراسة سٛهة

( ،)2013ودراسة حوٓل ( ،)2012ودراسة أبوحشٓش ( ،)2010ودراسة الحسن
(.)2010

ثانياً :أوجو االختالف بين الدراسات السابقة:
 .1من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا:
اختمفت الدراسة الحالٓة هع بعض الدراسات السابقة فْ الهوضوع ،إذ تىاولت الدراسة
تصور هقترحًا لتطوٓر لههارسة هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة لمهساءلة
ًا
الحالٓة
الذكٓة ،فْ حٓن تىاولت الدراسات السابقة باغمبٍا هوضوع الهساءلة هن جواىب هتعددة

هثل :واقع تطبٓق الهساءلة التربوٓة فْ هدارس وكالة الغوث كدراسة حوٓل (،)2012
ودرجة ههارسة الهساءلة التربوٓة كدراسة أبوحشٓش ( ،)2010والعٛقة بٓن الهساءلة
والفاعمٓة فْ ا٘دارة التربوٓة هثل دراسة اخوارشٓدة ( ،)2006اتجاٌات العاهمٓن ىحو
الهساءلة هثل دراسة كسبري (.)2003
 .2من حيث المنيج المستخدم:
استخدهت أغمب الدراسات السابقة التْ أوردٌا الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،عدا
دراسة  )2012( Wyatt-Smith & Klenowskiفقد استخدم الهىٍج الىوعْ لتحمٓل

البٓاىات ،ودراسة  ،)2012( Ellisonودراسة COWIE, TAYLOR & CROXFORD
( )2007فقد استخدهت الهىٍج التجرٓبْ ،فْ حٓن استخدهت دراسة أبوحهدة ()2008
ودراسة القضاة ( )2005الهىٍج الوصفْ اٚرتباطْ.
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 .3من حيث المجتمع وعينة الدراسة:
 ظٍر اختٛف واضح بٓن الدراسة الحالٓة والدراسات السابقة فْ ٌذا الجاىب ،فقد
استٍدفت بعض الدراسات الهدٓرٓن هثل دراسة سٛهة ( ،)2013ودراسة حوٓل
( ،)2012ودراسة الحسن( ،)2010وبعضٍا استٍدف الهعمهٓن هثل دراسة Wyatt-
Klenowski

&  ،)2012( Smithودراسة

 ،)2011( Ataphiaودراسة

أبوحشٓش( ،)2010ودراسة أخوارشٓدة ( ،)2006واستٍدف البعض أخر الهحاضرٓن
فْ الجاهعات هثل دراسة كرهة ( ،)2009فْ حٓن استٍدف بعضٍا االهدٓرٓن با٘ضافة
لكبار قادة التعمٓم أو الهشرفٓن التربوٓن هثل دراسة  ،)2011( Dugganودراسة

.)2011( Hodgson
 .4من حيث أداة الدراسة:

استخدهت الدراسة الحالٓة باٚضافة لبعض الدراسات السابقة اٚستباىة هاعدا دراسة
 ،)2012( Ellisonفقد استخدهت أسموب التحقٓق والهراقبة كاداة لمدراسة ،ودراسة
 )2007( COWIE,TAYLOR & CROXFORDفقد استخدهت الجدوال القٓاسٓة

والرسوم البٓاىٓة ( )STACSكاداة لمدراسة ،با٘ضافة إلِ بعض الدراسات التْ استخدهت
الهقابمة الهوجٍة هع اٚستباىة هثل دراسة سٛهة (.)2013
 .5من حيث متغيرات الدراسة:
فقد اختمفت الدراسة الحالٓة هع الدراسات السابقة فْ هتغٓرات الدراسة حٓث استخدهت بعض
هتغٓرات الدراسة الهتهثمة فْ:
" الجنس" كدراسة سٛهة ( )2013ودراسة اٖهٓر والعواهمة ( )2012ودراسة Wyatt-
 )2012( Smith & Klenowskiودراسة القضاة (.)2005
" المؤىل العممي" هثل دراسة سٛهة ( ،)2013اٖهٓر والعواهمة ( )2012ودراسة الحسن
( )2010ودراسة أبوحهدة ( )2008ودراسة القضاة (.)2005
" سنوات الخدمة" هثل دراسة سٛهة ( ،)2013ودراسة اٖهٓر والعواهمة ( )2012ودراسة
الحسن (.)2010
فْ حٓن استخدهت بعض الدراسات السابقة هتغٓرات أخرى هثل" :طبٓعة الهدرسة" كدراسة

سٛهة ( ،)2013ودراسة  ،)2012( Wyatt-Smith & Klenowskiو"التخصص" هثل
دراسة حوٓل ( ،)2012ودراسة أبوحشٓش ( ،)2010و"هوقع هدٓرٓة التربٓة والتعمٓم،
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الهسهِ الوظٓفْ" هثل دراسة الحسن ( ،)2010و"طبٓعة الكمٓة" هثل دراسة كسبري
و ُ
(.)2003

ثالثاً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
بىاء عمِ هقترحات الدارسات
 -1اختٓار هوضوع الدراسة حٓث قاهت الباحثة بٍذي الدراسة ً
السابقة.
 -2تكوٓن فكرة أوسع وأعهق عن هوضوع الدراسة ،هن حٓث الهفآٌم ،وكتابة الهقدهة ،والهىٍج
الهستخدم ،وأسموب تحدٓد الهجتهع ا٘حصائْ لمدراسة ،واشتقاق عٓىة الدراسة هىٍا.
 -3تطوٓر أدوات الدراسة (اٚستباىة -الهقابمة) ،واٖسموب اٖهثل ٘جراء الدراسة.
 -4اٚستفادة هن هراجع الدراسات السابقة.
 -5تحدٓد الهتغٓرات الهىاسبة لمدراسة.
 -6اتباع ا٘جراءات الهىاسبة لمدراسة.
 -7اختٓار الهعالجات ا٘حصائٓة الهىاسبة لمدراسة.

رابعاً :ما تميزت بو الدراسة الحالية:
إن أٌم ها تهٓزت بً الدراسة الحالٓة عن الدراسات السابقة ٌو أن الدراسة الحالٓة ٌدفت
إلِ تقدٓم تصور هقترح لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث الدولٓة
فْ هحافظات غزة ،واستخدهت الهىٍج البىائْ لبىاء ٌذا التصور ،وضعت أداة لقٓاس ههارسة
الهساءلة الذكٓة هكوىة هن ستة هجاٚت.
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الطريقة واإلجراءات
 ٛلٙج ىراءات التىىْ اتبعتٍىىا الباحثىىة فىىْ تىفٓىىذ الد ارسىىة ،وهىىن
ٓتىىىاول ٌىىذا الفصىىل وصىىفًا هفص ى ً
ذلىىك تعرٓىىف هىىىٍج الد ارس ىىة ،ووصىىف هجتهىىع الد ارسىىة ،وتحدٓ ىىد عٓىىىة الد ارسىىة ،واعىىداد أداة الد ارس ىىة
(ا ٚسىىىتباىة) ،والتاكىىىد هى ىىن صىىىدقٍا وثباتٍى ىىا ،وبٓىىىان إج ى ىراءات الد ارسىىىة ،واٖسى ىىالٓب ا٘حصى ىىائٓة التى ىىْ
استُخدهت فْ هعالجة الىتائج ،وفٓها ٓاتِ وصف لٍذي ا٘جراءات.

منيج الدراسة:
هن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة قاهت الباحثة باستخدام الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،الذي
تحاول هن خٛلً وصف الظاٌرة هوضوع الدراسة ( تصور مقترح لتطوير ممارسة المساءلة الذكية
لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ) وتحمٓل بٓاىاتٍا وبٓان العٛقة بٓن
هكوىاتٍا ،وأراء التْ تطرح حولٍا ،والعهمٓات التْ تتضهىٍا وأثار التْ تحدثٍا ،وٓعرف عمِ
أىً" :الهىٍج الذي ٓسعِ لوصف الظواٌر أو اٖحداث الهعاصرة أو الراٌىة ،فٍو أحد أشكال
التحمٓل والتفسٓر الهىظم لوصف ظاٌرة أو هشكمة ،وٓقدم بٓاىات عن خصائص هعٓىة فْ الواقع،
وتتطمب هعرفة الهشاركٓن فْ الدراسة والظواٌر التْ ىدرسٍا واٖدوات التْ ىستعهمٍا لجهع
البٓاىات" (الحهداىْ.)100 :2006 ،
كذلك استخدهت الباحثة الهىٍج البىائْ الذي ٓعرفً (اٖغا ،اٖستاذ )83 :1999،باىً:
"الهىٍج الهتبع فْ إىشاء وتطوٓر ب رىاهج أو ٌٓكل هعرفْ جدٓد ،لم ٓكن هعروفًا هن قبل بالكٓفٓة
ىفسٍا" ،وستوظفً الباحثة فْ ا٘ جابة عن سؤال الدراسة الثالث ،وذلك فْ صٓاغة تصور هقترح
لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث.

مصادر الدراسة:
اعتهدت الدراسة عمِ ىوعٓن أساسٓٓن هن البٓاىات:
 -1البيانــات األوليــة :وذلىىك بالبحىىث فىىْ الجاىىىب الهٓىىداىْ بتوزٓىىع اسىىتباىات لد ارسىىة بعىىض هفىىردات
الد ارسىىة وحصىىر وتجهٓىىع الهعموهىىات الٛزهىىة فىىْ هوضىىوع الد ارسىىة ،وهىىن ثىىم تفرٓغٍىىا وتحمٓمٍ ىىا
باسىىتخدام برىىىاهج  (Statistical Package For Social Science) SPSSا٘حصىىائْ
واسىىتخدام اٚختبىىارات ا٘حصىىائٓة الهىاسىىبة بٍىىدف الوصىىول لىىدٚٚت ذات قٓهىىة وهؤشىرات تىىدعم

هوضوع الدراسة.
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 -2البيانات الثانوية :لقد قاهت الباحثة بهراجعة الكتب والىدورٓات والهىشىورات الخاصىة أو الهتعمقىة
بالهوضىىوع قٓىىد الد ارسىىة ،والتىىْ تتعمىىق بدرجــة ممارســة المســاءلة الذكيــة لــدى مــديري مــدارس
وكالـة الغـوث الدوليـة بمحافظــات غـزة ،بٍىدف إثىراء هوضىىوع الد ارسىة بشىكل العمهىْ ،وذلىك هىىن
أجل التعرف إلِ اٖسس والطىرق العمهٓىة السىمٓهة فىْ كتابىة الد ارسىات ،وكىذلك أخىذ تصىور عىن
آخر الهستجدات التْ حدثت فْ هجال الدراسة.

مجتمع الدراسة:
تكون هجتهع الدراسة هىن جهٓىع هىدٓري وهىدٓرات هىدارس وكالىة الغىوث الدولٓىة بهحافظىة غىزة
لمعىام الد ارسىىْ ( ،)2014-2013والبىىالغ عىىددٌم ( )245هىدٓر وهىىدٓرة هدرسىىة ،والجىىدول (ٓ )1بىىٓن
ذلك.
جدول رقم ()1

يبين توزيع مجتمع الدراسة في العام الدراسي 2014-2013

المنطقة التعميمية

المديرين

مجموع مديري المدارس

ذكور

إناث

هىطقة جىوب رفح

12

8

20

هىطقة شهال رفح

8

10

18

غرب خاىٓوىس

12

14

26

َشرق خاىٓوىس

11

12

23

البرٓج والىصٓرات

16

16

32

دٓر البمح والهغازي

10

10

20

غرب غزة

16

16

32

شرق غزة

15

16

31

جبالٓا

12

10

22

بٓت حاىون وبٓت ٌٓٚا

12

9

21

124

121

245

المجموع

الهصدر :إحصائٓات دائرة التربٓة والتعمٓم بوكالة الغوث ()2014-2013
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عينة الدراسة:
ت ىىم تطبٓ ىىق أداة الد ارس ىىة عم ىىِ كاه ىىل هجته ىىع الد ارس ىىة ،وق ىىد بم ىىغ ع ىىدد اٚس ىىتباىات الهس ىىتردة
والص ى ىىالحة لمتحمٓ ى ىىل ( )236اس ى ىىتباىة ،تهث ى ىىل ىس ى ىىبة ( )%96.33ه ى ىىن الهجته ى ىىع اٖص ى ىىمْ لمد ارس ى ىىة،
والجداول التالٓة توضح توزٓع أفراد العٓىة حسب هتغٓرات الدراسة:
جدول رقم () 2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

119

50.42

أىثِ

117

49.58

الهجهوع

236

100

جدول رقم () 3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

بكالورٓوس

181

76.69

هاجستٓر فاكثر

55

23.31

الهجهوع

236

100

جدول رقم () 4
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية

أقل هن 5سىوات

12

5.08

هن 10-5سىوات

44

18.64

أكثر هن  10سىوات

180

76.27

الهجهوع

236

100
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أداة الدراسة:
لجهىىع البٓاىىىات الخاصىىة بالد ارسىىة اسىىتخدهت الباحثىىة اٚسىىتباىة كىىاداة ،والتىىْ تىىم بىاؤٌىىا وفق ىًا
لمخطوات أتٓة:
 اٚطٛع عمِ اٖدب التربوي والدراسات السابقة الهتعمقة بهشكمة الدراسة. تحدٓد الهجاٚت الرئٓسة التْ شهمتٍا اٚستباىة. صٓاغة الفقرات التْ تقع تحت كل هجال. إعداد اٚستباىة فْ صورتٍا اٖولٓة والتْ شهمت ( )58فقرة ،والهمحق رقىم (ٓ )1وضىح اٚسىتباىةفْ صورتٍا اٖولٓة.
 عرض اٚستباىة عمِ الهشرف هن أجل اختٓار هدى هٛءهتٍا لجهع البٓاىات. تعدٓل اٚستباىة بشكل أولْ حسب ها ٓراي الهشرف. عىرض اٚسىىتباىة عمىىِ ( )17هحكهىًا هىىن الهحكهىىٓن التربىىوٓٓن بعضىىٍم أعضىىاء ٌٓئىىة تىىدرٓس فىىْالجاهع ىىة ا٘س ىىٛهٓة وجاهع ىىة اٖزٌ ىىر ،وجاهع ىىة اٖقص ىىِ ،وو ازرة التربٓ ىىة والتعم ىىٓم ،هرك ىىز القط ىىان
التربوي وادارة التعمٓم بوكالة الغوث والهمحق رقم (ٓ )2بٓن أعضاء لجىة التحكٓم.
 وبعىىد إج ىراء التعىىدٓٛت التىىْ أوصىىِ بٍىىا الهحكهىىون تىىم حىىذف وتعىىدٓل وصىىٓاغة بعىىض الفق ىرات،وقد بمغ عدد فقرات اٚستباىة بعد صٓاغتٍا الىٍائٓة ( )57فقرة هوزعىة عمىِ سىتة هجىاٚت ،حٓىث
أُعطىْ لكىىل فقىرة وزن هىىدرج وفىىق سىىمم هتىىدرج خهاسىىْ (عالٓىىة جىىداً ،عالٓىىة ،هتوسىىطة ،هىخفضىىة،
هىخفض ىىة ج ىىدًا) أعطٓ ىىت اٖوزان التالٓ ىىة ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5لمعرفـــة درجـــة ممارســـة المســـاءلة
الذكية لـدى مـديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة بمحافظـات غـزة ،بىذلك تىحصىر درجىات أفىراد
عٓىة الدراسة ها بٓن ( )285 ،57درجة ،والهمحق رقم (ٓ )3بٓن اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة.
 توزٓع اٚسىتباىة عمىِ جهٓىع أفىراد العٓىىة لجهىع البٓاىىات الٛزهىة لمد ارسىة ،وقىد تىم تقسىٓم اٚسىتباىةإلِ قسهٓن كالتالْ:
القسم اٖولٓ :حتوي عمِ الخصائص العاهة لهجتهع وعٓىة الدراسة.
القسم الثاىْٓ :تكون هن ( )57فقرة هوزعة عمِ ستة هجاٚت كالتالْ:
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عدد الفقرات

المجال

9

 :ٚالثقة الهتبادلة
أو ً

10

ثاىٓاً :الهشاركة والهسؤولٓة

10

ثالثًا :اٌٚتهام بجودة التعمٓم

10

رابعًا :التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء
فعالة
خاهسًا :التغذٓة الراجعة ال ّ

سادساً :التحفٓز وزٓادة الدافعٓة

8
10
57

المجموع

صدق االستبانة:
قاهت الباحثة بتقىٓن فقرات اٚستباىة وذلك لمتاكد هن صدقٍا كالتالْ:
أو ًال :صدق المحكمين:
ت ى ىىم ع ى ىىرض اٚس ى ىىتباىة ف ى ىىْ ص ى ىىورتٍا اٖولٓ ى ىىة عم ى ىىِ هجهوع ى ىىة ه ى ىىن أس ى ىىاتذة ج ى ىىاهعٓٓن ه ى ىىن

الهتخصصىٓن ههىىن ٓعهمىىون فىْ الجاهعىىات الفمسىىطٓىٓة فىْ هحافظىىات غىزة ،حٓىث قىىاهوا بإبىىداء آرائٍىىم
وهٛحظ ىىاتٍم ح ىىول هىاس ىىبة فقى ىرات اٚس ىىتباىة ،وه ىىدى اىته ىىاء الفقى ىرات إل ىىِ ك ىىل هج ىىال ه ىىن هج ىىاٚت
اٚستباىة ،وكذلك وضوح صٓاغاتٍا المغوٓة ،وفْ ضوء تمك أراء تم اسىتبعاد بعىض الفقىرات وتعىدٓل

بعضٍا أخر ،حٓث تم حذف الفقرة رقم( )9هن الهجال اٖول "الثقة الهتبادلة".
ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

جرى التحقق هن صدق اٚتساق الداخمْ لٛستباىة بتطبٓق اٚستباىة عمىِ عٓىىة اسىتطٛعٓة
هكوىة هن ( )30هدٓر وهدٓرة هدرسة ،وتم حساب هعاهل ارتباط بٓرسون بىٓن درجىات كىل هجىال هىن
هجىاٚت اٚسىىتباىة والدرجىىة الكمٓىىة لٛسىىتباىة ،وكىىذلك تىىم حسىىاب هعاهىىل ارتبىىاط بٓرسىىون بىىٓن كىىل فقىرة

هىىن فق ىرات اٚسىىتباىة والدرجىىة الكمٓىىة لمهجىىال الىىذي تىتهىىْ إلٓ ىً ،وذلىىك باسىىتخدام البرىىىاهج ا٘حصىىائْ
(.)SPSS
ولمتحقق هن الصىدق البىىائْ لمهجىاٚت قاهىت الباحثىة بحسىاب هعىاهٛت اٚرتبىاط بىٓن درجىة

كىىل هجىىال هىىن هجىىاٚت اٚسىىتباىة والهجىىاٚت اٖخىىرى ،وكىىذلك كىىل هجىىال بالدرجىىة الكمٓىىة لٛسىىتباىة
والجدول (ٓ )5وضح ذلك.
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الجدول ()5

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكمية
الدرجة

المجال

أوالً :الثقة المتبادلة

0.870

1

ثانياً :المشاركة والمسؤولية

0.953

0.901

1

ثالثاً :االىتمام بجودة التعميم

0.923

0.694

0.848

1

رابعاً :التقويم الشامل وتنوع مؤشرات األداء

0.941

0.785

0.858

0.863

1

فعالة
خامساً :التغذية الراجعة ال ّ

0.846

0.650

0.758

0.727

0.781

1

سادساً :التحفيز وزيادة الدافعية

0.944

0.730

0.854

0.904

0.868

0.801

الكمية

األول

المجال

المجال

الثاني

المجال
الرابع

الثالث

المجال

الخامس

المجال

السادس

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

ٓتضح هن الجدول السابق أن جهٓع الهجاٚت ترتبط ببعضٍا الىبعض وبالدرجىة الكمٓىة لٛسىتباىة
ارتباطىًا ذا دٚلىىة إحصىىائٓة عىىىد هسىىتوى دٚلىىة ( ،)0.01وٌىذا ٓؤكىىد أن اٚسىىتباىة تتهتىىع بدرجىىة عالٓىىة
هن الصدق واٚتساق الداخمْ.

الجدول ()6

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول  :الثقة المتبادلة مع الدرجة الكمية لممجال األول
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.1

أُىاقش الهعمهٓن لبىاء الثقة الهتبادلة هعٍم.

0.827

دالة عىد 0.01

.2
.3

أَُىهْ الرقابة الذاتٓة لدى الهعمهٓن.

0.841

دالة عىد 0.01

أُىاقش الهعمهٓن بهوضوعٓة لتحقٓق فٍم هشترك حول اٌٖداف والىتاجات التعمٓهٓة.

0.803

دالة عىد 0.01

.4

أَحرص عمِ أن تسود فْ الهدرسة عٛقات تتسم بالشفافٓة والهوثوقٓة.

0.738

دالة عىد 0.01

0.768

دالة عىد 0.01

0.782

دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01

م

.5

الفقرة

أَثق فْ قدرات الهعمهٓن عمِ تقٓٓم أىفسٍم فْ هدى تحقٓق اٌٖداف التعمٓهٓة لدى
طمبتٍم.

.6
.7

أُ َشجع الهعمهٓن عمِ التاهل الذاتْ فْ كٓفٓة تطوٓر العٛقات بٓىٍم وبٓن زهٛئٍم.

أَتاكد هن تبادل الخبرات ا٘ٓجابٓة بٓن الهعمهٓن فْ جو هن التعاون والرضا والقبول.

0.555

.8

أُتابع هدى توظٓف الهعمهٓن هٍارات الحوار وتقبل الرأي أخر واحتراهً.

0.777

دالة عىد 0.01

0.853

دالة عىد 0.01

.9

أَحرص عمِ توظٓف الهعمهٓن لٛستقٛلٓة الهٍىٓة هن أجل الوصول إلِ الهعآٓر
اٖكادٓهٓة الهطموبة.
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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ٓبىىٓن الجىىدول السىىابق أن هعىىاهٛت اٚرتبىىاط بىىٓن كىىل فقىرة هىىن فقىرات الهجىىال اٖول والدرجىىة
الكمٓى ىىة لفق ارت ى ىىً دال ى ىىة عىى ىىد هس ى ىىتوى دٚل ى ىىة ( ،)0.01وتراوحى ىىت هع ى ىىاهٛت اٚرتب ى ىىاط ب ى ىىٓن (-0.555
 ،)0.853وبذلك تعتبر فقرات الهجال اٖول صادقة لها وضعت لقٓاسً.

الجدول ()7

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني :المشاركة والمسؤولية مع الدرجة الكمية لممجال الثاني
م
.1

معامل

الفقرة

االرتباط

أتعاون هع الهعمهٓن فْ صٓاغة ألٓات التْ تضهن هسؤولٓة كل

مستوى
الداللة

0.749

دالة عىد 0.01

.2

أُتابع هدى تبادل اٖفكار والعهل ا٘بداعْ بٓن أفراد الهدرسة.

0.539

دالة عىد 0.01

.3

أُشارك إداراة التعمٓم فْ هتابعة أداء الهعمهٓن والطمبة.

0.776

دالة عىد 0.01

0.857

دالة عىد 0.01

0.708

دالة عىد 0.01

0.690

دالة عىد 0.01

0.758

دالة عىد 0.01

0.406

دالة عىد 0.05
دالة عىد 0.05
دالة عىد 0.01

.4
.5
.6
.7

هعمم تجاي طٛبً.

أُشارك إدارة التعمٓم فْ وضع الخطط الوقائٓة لحل الهشكٛت
الهتوقعة.
أُىسق هع الهعمهٓن هتطمبات تىفٓذ آلٓات الهساءلة فْ الهدرسة.
أشارك الهعمهٓن فْ تقٓٓم وتخطٓط التحسٓىات الٛزهة ٔلٓات
الهساءلة.
أُتابع توظٓف عهمٓات ا٘رشاد والتوجًٓ لحل الهشكٛت التْ تواجً

الطمبة.

.8

أَتَاَكد هن ههارسة السموك التعاوىْ أكثر هن السموك التىافسْ.
أُوجً الهعمهٓن ىحو تحهل الهسؤولٓة تجاي أدائٍم الهدرسْ.

0.462

.10

أُتابع درجة التزام العاهمٓن بتىفٓذ الهٍام الهوكمة إلٍٓم.

0.623

.9

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

ٓبٓن الجدول السابق أن هعاهٛت اٚرتباط بٓن كل فقرة هن فقرات الهجىال الثىاىْ والدرجىة الكمٓىة

لفق ارتى ىىً دالى ىىة عىى ىىد هسى ىىتوى دٚلى ىىة ( ،)0.01 ،0.05وتراوحى ىىت هعى ىىاهٛت اٚرتبى ىىاط بى ىىٓن (-0.406
 ،)0.776وبذلك تعتبر فقرات الهجال الثاىْ صادقة لها وضعت لقٓاسً.
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الجدول ()8

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث :االىتمام بجودة التعميم مع الدرجة الكمية لممجال الثالث

م

معامل

الفقرة

مستوى

.1

أ ُّ
َحث عمِ استثهار الهواقف الهدرسٓة لتطوٓر اٖداء الهدرسْ.

االرتباط

الداللة

0.557

دالة عىد 0.01

.2

أُتابع الهعمهٓن فْ عهمٓة إثراء الهىٍاج بها ٓحقق جودة التعمٓم.

0.702

دالة عىد 0.01

.3

أُوجً الهعمهٓن لعٛج ىقاط الضعف فْ أدائٍم.

0.729

دالة عىد 0.01

.4

ُعزز استخدام الهعمهٓن ٖسالٓب التدرٓس القائهة عمِ هبدأ التعمم
أَ
ا٘تقاىْ.

0.645

دالة عىد 0.01

0.839

دالة عىد 0.01

0.636

دالة عىد 0.01

0.583

دالة عىد 0.01

0.829

دالة عىد 0.01

0.369

دالة عىد 0.05

0.553

دالة عىد 0.01

.5
.6
.7
.8
.9

أَتاكد هن رضا أولٓاء اٖهور عن هستوى تقدم أبىائٍم الطمبة بشكل دوري
وهستهر.
أُىاقش الهعمهٓن فْ ُسبل تطوٓر هرافق الهدرسة.
أُ َشجع الهعمهٓن عمِ التقٓٓم الذاتْ لهدى استخداهٍم كل ها ٌو جدٓد هن
تقىٓات تعمٓهٓة حدٓثة لتحسٓن أدائٍم.

أُتابع هدى توظٓف البرٓد ا٘لكتروىْ لمتواصل هع أولٓاء اٖهور
باستهرار.
أَتاكد هن توفر ا٘هكاىات الهادٓة الٛزهة لتطوٓر اٖجٍزة الهدرسٓة.

 .10أَتاكد هن استخدام الهعمهٓن لهوارد الهدرسة بفاعمٓة.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

ٓبىٓن الجىدول السىىابق أن هعىاهٛت اٚرتبىاط بىىٓن كىل فقىرة هىن فقىرات الهجىىال الثالىث والدرجىىة
الكمٓى ىىة لفق ارت ى ىىً دال ى ىىة عىى ىىد هس ى ىىتوى دٚل ى ىىة ( ،)0.01وتراوحى ىىت هع ى ىىاهٛت اٚرتب ى ىىاط ب ى ىىٓن (-0.369

 ،)0.839وبذلك تعتبر فقرات الهجال الثالث صادقة لها وضعت لقٓاسً.
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الجدول ()9

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع :التقويم الشامل وتنوع مؤشرات األداء مع الدرجة
الكمية لممجال الرابع

م

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

.1

أُتابع توظٓف الهعمهٓن لهٍارات التقوٓم الذاتْ.

0.543

دالة عىد 0.01

.2

ُهكن الهعمهٓن هن تعدٓل الهواقف الخطا التْ ٓهارسوىٍا خٛل
أَ
جمسات حوارٓة هعٍم.

0.774

دالة عىد 0.01

.3

أُ َفعل هشاركة أولٓاء اٖهور فْ عهمٓة تقوٓم أبىائٍم الطمبة.

0.783

دالة عىد 0.01

0.400

دالة عىد 0.05

0.656

دالة عىد 0.01

0.568

دالة عىد 0.01

0.682

دالة عىد 0.01

0.714

دالة عىد 0.01

0.822

دالة عىد 0.05

0.825

دالة عىد 0.01

.4
.5
.6

أ َُوجً الهعمهٓن لتقٓٓم الوسائل التعمٓهٓة الهستخدهة.
أَتاكد هن استخدام الهعمهٓن لهؤشرات واضحة ٘ثبات حسن اٖداء

فْ الهدرسة.
أقارن بٓن ىتائج تحصٓل الطمبة لدى أكثر هن هعمم فْ ىفس
الهدرسة.

.7
.9

ُعزز لدى الهعمهٓن هٍارات تطوٓر أدوات التقوٓم باستهرار.
أَ
الهحرز بٍدف التطوٓر.
أُتاكد هن استخدام ىتائج التقدم ُ
أَتاكد هن توظٓف ىتائج التقوٓم فْ تعدٓل الهىٍاج.

.10

أُتابع أداء الهعمهٓن باستخدام هؤشرات اٖداء الهتىوعة.

.8

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

ٓبىىٓن الجىىدول السىىابق أن هعىىاهٛت اٚرتبىىاط بىىٓن كىىل فقىرة هىىن فقىرات الهجىىال ال اربىىع والدرجىىة
الكمٓة لفقراتً دالة عىىد هسىتوى دٚلىة ( ،)0.05 ،0.01وتراوحىت هعىاهٛت اٚرتبىاط بىٓن (-0.400
 ،)0.825وبذلك تعتبر فقرات الهجال الرابع صادقة لها وضعت لقٓاسً.
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فعالة مع الدرجة الكمية لممجال الخامس
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس :التغذية الراجعة ال ّ
معامل

مستوى

م

الفقرة

.1

ًزود الهعمهٓن بتغذٓة راجعة عن تَطَور أدائٍم عمِ الهستوى
أ ّ
الشخصْ والهدرسْ.

0.575

.2

أَطمب هن الهعمهٓن أن ُٓ َقٓهوا ذاتًٓا ههارسات غٓر جٓدة وقعوا فٍٓا
وٓ َعدلوٌا قبل أن أتدخل فْ اٖهر.
ُ

0.728

دالة عىد 0.01

0.763

دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01

االرتباط

الداللة

دالة عىد 0.01

.3

ظف التغذٓة الراجعة فْ تعزٓز العٛقة هع العاهمٓن فْ الهدرسة.
أ َُو ّ
أستىد إلِ هعآٓر واضحة عىد تقدٓم التغذٓة الراجعة.

0.687

.5

أُصغْ باىتباي لمطرف أخر بعد تقدٓم التغذٓة الراجعة لً.

0.539

دالة عىد 0.01

0.510

دالة عىد 0.01

0.823

دالة عىد 0.01

0.737

دالة عىد 0.01

.4

.6
.7
.8

ُقدم التغذٓة الراجعة بشكل هىفرد ٓتىاسب هع خصائص الهعمهٓن
أّ
وحاجاتٍم التربوٓة.

أَهىح الهعمم فرصة كافٓة لتاهل خطوات تىفٓذ درسً قبل تقدٓم
التغذٓة الراجعة.
ٓتعرفون عمِ أخطائٍم التْ وقعوا
أُىاقش الهعمهٓن فْ أدائٍم بحٓث ّ
فٍٓا.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

ٓبٓن الجدول السابق أن هعاهٛت اٚرتباط بٓن كل فقرة هىن فقىرات الهجىال الخىاهس والدرجىة
الكمٓى ىىة لفق ارت ى ىىً دال ى ىىة عىى ىىد هس ى ىىتوى دٚل ى ىىة ( ،)0.01وتراوحى ىىت هع ى ىىاهٛت اٚرتب ى ىىاط ب ى ىىٓن (-0.510

 ،)0.823وبذلك تعتبر فقرات الهجال الخاهس صادقة لها وضعت لقٓاسً.

68

الطريقة واإلجراءات

الفصل الرابع
الجدول ()11

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال السادس :التحفيز وزيادة الدافعية مع الدرجة الكمية لممجال السادس
معامل

مستوى

م

الفقرة

.1

أُح ّفز الهعمهٓن عمِ التحمْ باخٛقٓات الهٍىة هن خٛل هسابقة
الهعمم الهثالْ.

0.912

.2

أُتابع حاجات الهعمهٓن لزٓادة دافعٓتٍم فْ إىجاز اٖعهال الهطموبة.

0.671

دالة عىد 0.01

.3

أُحفز الهعمهٓن عمِ ههارسة أدوار وهٍارات وهسؤولٓات جدٓدة.

0.653

دالة عىد 0.01

.4

أُشجع الهعمهٓن لتحفٓز الطمبة عمِ استخدام اٖسموب العمهْ.

0.828

دالة عىد 0.01

.5

أُحفّز الهعمهٓن لهتابعة كل ها ٌو جدٓد فْ هجال التعمٓم.

0.748

دالة عىد 0.01

0.383

دالة عىد 0.05

0.549

دالة عىد 0.01

.8

ُعزز ابداعات الهعمهٓن بالحوافز الهادٓة والهعىوٓة بها ٓىاسب كل
أ ّ
هىٍم.

0.825

دالة عىد 0.01

.9

أُكافئ الهعمم عمِ التحسُّن الواضح فْ ىتائج طمبتً.

0.897

دالة عىد 0.01

.10

أُشجع الهعمهٓن عمِ تقدٓم هبادرات لتطوٓر أدائٍم الهٍىْ.

0.755

دالة عىد 0.01

.6
.7

ُعزز الهعمهٓن الهمتزهٓن بالدوام الهدرسْ.
أَ
َحث الهعمهٓن عمِ إعداد الخطة الٓوهٓة لمدروس بشكل جٓد.
أ ُ

االرتباط

الداللة

دالة عىد 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

ٓبٓن الجدول السابق أن هعاهٛت اٚرتباط بٓن كل فقرة هن فقرات الهجال السادس والدرجة
الكمٓة لفقراتً دالة عىد هستوى دٚلة ( ،)0.01 ،0.05وتراوحت هعاهٛت اٚرتباط بٓن (-0.383

 ،)0.912وبذلك تعتبر فقرات الهجال السادس صادقة لها وضعت لقٓاسً.

ثبات االستبانة :Reliability
أجى ىىرت الباحثى ىىة خط ى ىوات التاكى ىىد هى ىىن ثبى ىىات اٚسى ىىتباىة ،وذلى ىىك بعى ىىد تطبٓقٍى ىىا عمى ىىِ أف ى ىراد العٓىى ىىة

اٚستطٛعٓة بطرٓقتٓن وٌها التجزئة الىصفٓة وهعاهل ألفا كروىباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient

تىىم اسىىتخدام درجىىات العٓىىىة اٚسىىتطٛعٓة لحسىىاب ثبىىات اٚسىىتباىة بطرٓقىىة التجزئىىة الىصىىفٓة
حٓىث احتسىبت درجىة الىصىف اٖول لكىل هجىال هىن هجىاٚت اٚسىتباىة وكىذلك درجىة الىصىف الثىىاىْ
هن الدرجات ،وذلك بحساب هعاهل اٚرتبىاط بىٓن الىصىفٓن ،ثىم جىرى تعىدٓل الطىول باسىتخدام هعادلىة

سىىبٓرهان ب ىراون ) (Spearman-Brown Coefficientلمىصىىفٓن الهتسىىاوٓٓن ،وهعاهىىل جتهىىان
لمىصفٓن غٓر الهتساوٓٓن والجدول (ٓ )12وضح ذلك:
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الجدول () 12

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل
الثبات بعد التعديل
عدد

المجاالت
 :ٚالثقة الهتبادلة
أو ً

ثاىًٓا :الهشاركة والهسؤولٓة

ثالثًا :اٌٚتهام بجودة التعمٓم

رابعاً :التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء

فعالة
خاهساً :التغذٓة الراجعة ال ّ

سادساً :التحفٓز وزٓادة الدافعٓة

المجموع

االرتباط قبل معامل الثبات بعد

الفقرات

التعديل

التعديل

*9

0.950

0.951

10

0.773

0.872

10

0.617

0.763

10

0.785

0.879

8

0.704

0.826

10

0.866

0.928

*57

0.953

0.954

 تم استخدام معادلة جتمان أل ن النصفين غير متساويين

ٓتضىىح هىىن الجىىدول السىىابق أن هعاهىىل الثبىىات الكمىىْ لٛسىىتباىة (ٌ ،)0.954ىىذا ٓىىدل عمىىِ أن
اٚستباىة تتهتع بدرجة عالٓة هن الثبات تطهئن الباحثة إلِ تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة.
 -2طريقة ألفا كرونباخ:
اسىىتخدهت الباحثىىة طرٓقىىة أخىىرى هىىن طىىرق حسىىاب الثبىىات وٌىىْ طرٓقىىة ألفىىا كروىبىىاخ ،وذلىىك

٘ٓج ىىاد هعاه ىىل ثب ىىات اٚس ىىتباىة ،حٓ ىىث حص ىىمت عم ىىِ قٓه ىىة هعاه ىىل ألف ىىا لك ىىل هج ىىال ه ىىن هج ىىاٚت
اٚستباىة وكذلك لٛستباىة َك ُكل ،والجدول (ٓ )13وضح ذلك:
الجدول ()13

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
المجاالت
أو :ًٚالثقة الهتبادلة

ثاىٓاً :الهشاركة والهسؤولٓة

ثالثًا :اٌٚتهام بجودة التعمٓم

رابعًا :التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء

فعالة
خاهسًا :التغذٓة الراجعة ال ّ

سادسًا :التحفٓز وزٓادة الدافعٓة

المجموع

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

9

0.909

10

0.861

10

0.837

10

0.868

8

0.828

10

0.898

57

0.973

ٓتضح هن الجىدول السىابق أن هعاهىل الثبىات الكمىْ لٛسىتباىة (ٌ ،)0.973ىذا ٓىدل عمىِ أن
اٚستباىة تتهتع بدرجة عالٓة هن الثبات تطهئن الباحثة إلِ تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة.
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إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
بعد التأكد من صدق وثبـات االسـتبانة وصـالحيتيا لقيـاس مـا وضـعت ألجمـو وتعـديميا واخراجيـا
في صورتيا النيائية ،قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 -1إعداد اٖداة بصورتٍا الىٍائٓة.
 -2حصمت الباحثة عمِ كتاب هوجً هن عهادة كمٓة الدراسات العمٓىا بالجاهعىة ا٘سىٛهٓة لتسىٍٓل

هٍهىة الباحثىة فىْ توزٓىىع اٖداة عمىِ هىدٓري هىىدارس وكالىة الغىوث فىىْ هحافظىات غىزة ،وهمحىىق

رقم (ٓ )4وضح ذلك.

 -3بع ىىد حص ىىول الباحث ىىة عم ىىِ التوجٍٓ ىىات والتس ىىٍٓٛت ه ىىن قب ىىل الجاهع ىىة قاه ىىت الباحث ىىة بتوزٓ ىىع
( )245استباىة عمِ أفراد هجتهع الدراسة.

 -4بعد جهع اٚستباىات هىن أفىراد هجتهىع الد ارسىة ،تىم اسىتبعاد اٚسىتباىة التىْ لىم ٓىتم ا٘جابىة عىن
أحد فقراتٍا أو لم ٓتم استرجاعٍا ،حٓث تم هعالجة الىتائج عمِ ( )236استباىة.

 -5قاهىىت الباحثىىة بسىىحب ( )30اسىىتباىة عش ىوائٓاً لتقىىىٓن اٖداة والتاكىىد هىىن صىىدقٍا وثباتٍىىا ،وبعىىد
التاكد هن الصدق والثبات تم إعادة اٚستباىات لمتحمٓل الىٍائْ.

 -6تم ترقٓم وترهٓز أداة الدراسة ،كهىا تىم توزٓىع البٓاىىات حسىب اٖصىول وهعالجتٍىا إحصىائٓاً ،هىن
خٛل جٍاز الحاسوب لمحصول عمِ ىتائج الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لق ىىد قاهىىىت الباحثىىىة بتفرٓى ىىغ وتحمٓىىىل اٚسىىىتباىة هىىىن خى ىىٛل برىى ىىاهج ) (SPSSا٘حصى ىىائْ وتى ىىم
استخدام اٖسالٓب ا٘حصائٓة أتٓة:
 -1التك اررات والهتوسطات الحسابٓة والىسب الهئوٓة.
ٓ٘ -2جاد صدق اٚتساق الداخمْ لٛستباىة تم استخدام هعاهل ارتباط بٓرسون "."Pearson
ٓ٘ -3جىىاد هعاه ىىل ثب ىىات اٚسىىتباىة ت ىىم اس ىىتخدام هعاهىىل ارتب ىىاط س ىىبٓرهان بىىروان لمتجزئ ىىة الىص ىىفٓة
الهتساوٓة ،وهعادلة جتهان لمتجزئة الىصفٓة غٓر الهتساوٓة ،وهعاهل ارتباط ألفا كروىباخ.
 -4اختبى ىىار  T.Testلمفى ىىروق بى ىىٓن هتوسى ىىطات عٓىتى ىىٓن هسى ىىتقمتٓن ٓعى ىىزى لهتغٓى ىىر الهؤٌى ىىل العمهى ىىْ
والجىس.

 -5تحمٓ ىىل التب ىىآن اٖح ىىادي لمف ىىروق ب ىىٓن هتوس ىىطات ث ىىٛث عٓى ىىات ف ىىاكثر تع ىىزى لهتغٓ ىىر سى ىىوات
الخدهة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة
ٓتضىىهن ٌىىذا الفصىىل عرض ىًا لىتىىائج الد ارسىىة التىىْ تىىم التوصىىل إلٍٓىىا هىىن خىىٛل تطبٓىىق أدوات

الد ارس ىىة ،با٘ض ىىافة إل ىىِ تفس ىىٓر وهىاقش ىىة ه ىىا ت ىىم التوص ىىل إلٓ ىىً ه ىىن ىت ىىائج ه ىىن خ ىىٛل ا٘جاب ىىة عم ىىِ
تسىىاؤٚت الد ارسىىة ،والتحقىىق هىىن فروضىىٍا ،وهىىن ثىىم تقىىدٓم بعىىض التوصىىٓات والهقترحىىات ،وقىىد سىىعت

الدراسة إلِ التعرف إلِ درجىة ممارسة المساءلة الذكية لـدى مـديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة
بمحافظات غزة ،وذلك تبعًا لهتغٓرات الد ارسىة أتٓىة :الجىىس ،والهؤٌىل العمهىْ ،سىىوات الخدهىة ،وقىد

تم إجراء الهعالجات ا٘حصىائٓة لمبٓاىىات الهتجهعىة هىن أداة الد ارسىة ،وذلىك باٚسىتعاىة ببرىىاهج الىرزم
ا٘حصائٓة لمعموم اٚجتهاعٓة (.)SPSS

المحك المعتمد في الدراسة:
لقد تىم تحدٓىد الهحىك الهعتهىد فىْ الد ارسىة هىن خىٛل تحدٓىد طىول الخٓٛىا فىْ هقٓىاس لٓكىرت
الخهاسىْ ،هىن خىىٛل حسىاب الهىىدى بىٓن الىىدرجات ( ،)1=4-5وهىن ثىم تقسىىٓهً عمىِ أكبىىر قٓهىة فىىْ
الهقٓىىاس لمحصىىول عمىىِ طىىول الخمٓىىة أي ( ،)0.8=4/5وبعىىد ذلىىك إضىىافة ٌىىذي القٓهىىة إلىىِ أقىىل قٓهىىة

فىىْ الهقٓىىاس (بدآىىة الهقٓىىاس) ،وٌىىْ الواحىىد صىىحٓح ( ،)1وذلىىك لتحدٓىىد الحىىد اٖعمىىِ لٍىىذي الخمٓىىة،
وٌكذا أصبح طول الخٓٛا كها ٌو هوضح بالجدول التالْ:

جدول ()11
المحك المعتمد في الدراسة

طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة التوافر

هن 1.80 – 1.00

هن  %36فاقل

هن 2.60 – 1.81

أكثر هن %52- %36

هىخفضة جدًا
هىخفضة

هن 3.40 – 2.61

أكثر هن %68- %52

هتوسطة

هن 4.20 – 3.41

أكثر هن %84- %68

عالٓة

هن 5.00 – 4.21

أكثر هن %100- %84

عالٓة جدًا
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اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:
يـنص السـؤال األول مــن أسـئمة الدراســة عمـى " :مـا درجــة ممارسـة المســاءلة الذكيـة لــدى
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ؟
ولٙجابة عىن ٌىذا التسىاؤل قاهىت الباحثىة باسىتخدام التكى اررات والهتوسىطات والىسىب الهئوٓىة،
والجداول التالٓة توضح ذلك:
الجدول ( )05

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك
ترتيبيا في االستبانة

م
1
2
3
4
5
6

المجال
أو :ًٚالثقة الهتبادلة

ثاىٓاً :الهشاركة والهسؤولٓة

ثالثاً :اٌٚتهام بجودة التعمٓم

رابعاً :التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء

فعالة
خاهساً :التغذٓة الراجعة ال ّ

سادساً :التحفٓز وزٓادة الدافعٓة
الدرجة الكمية لالستبانة

االنحراف

الوزن

مجموع
8514

36.076

4.455

80.17

3

9312
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االستجابات

المتوسط

المعياري

النسبي

الترتيب

ٓتضىى ىىح هى ى ىىن الجىى ىىدول ( )15أن الدرجى ى ىىة الكمٓىى ىىة لٛسى ى ىىتباىة حصىى ىىمت عمى ى ىىِ وزن ىسى ى ىىبْ

( ،)%79.31وٌْ درجة عالٓة ،وتعىزو الباحثىة ذلىك بىان الههارسىات التىْ ٓقىوم بٍىا هىدٓرو الهىدارس
فىىْ هتابعىىة أداء الهعمهىىٓن تكىىون خاضىىعة لسٓاسىىات وق ىواىٓن دائ ىرة التعمىىٓم فىىْ وكالىىة الغىىوث ،كهىىا أن
إدارة التعم ىىٓم ف ىىْ وكال ىىة الغ ىىوث تعق ىىد العدٓ ىىد ه ىىن البى ىراهج التدرٓبٓ ىىة الت ىىْ ترف ىىع ه ىىن كفآ ىىات اله ىىدٓرٓن
لهتابعىىة أدوارٌىىم فىىْ الهدرسىىة ،هىىن ضىىهىٍا دلٓىىل "إطىىار ضىىهان الجىىودة" الىىذي ٍٓىىدف لموصىىول إلىىِ

الهسىاءلة الذكٓىة عىن طرٓىق الهراجعىىة الذاتٓىة الهسىىدة ،وذلىك دور الهىىدٓر فىْ هسىاىدة الهعمهىٓن لمقٓىىام
باعهالٍم ،وحدٓثًا وضعت دائرة التعمٓم التابعة لوكالة الغوث برىاهج "القٓىادة هىن أجىل الهسىتقبل" ٌدفىً
التخطٓط لتحسٓن الهدرسة والذي ٓسىتىد إلىِ هبىدأ الهسىاءلة الذكٓىة ،إ ٚأن هفٍىوم الهسىاءلة الذكٓىة لىم
ٓتبمىىور بعىىد فىىْ أذٌىىان الكثٓىىر هىىن الهىىدٓرٓن ،وٌىىذي الههارسىىة التىىْ ٓقىىوم بٍىىا الهىىدٓرون ٌىىْ ههارسىىة
ضىىهىٓة .وتىسىىجم ٌىىذي الىتٓجىىة هىىع د ارسىىة ( )Sahlberg, 2007التىىْ توصىىمت إلىىِ أن الهسىىاءلة
فعالىة ٓجىب أن تُسىتخدم فىْ البحىث ،وتَُوجىً
الذكٓة تقوم عمِ فٍم أفضىل ٖعبىاء العهىل ،ولكىْ تكىون ّ
لمتجرٓب والتعّمم الجهاعْ وأداء أفضل.

74

نتائج الدراسة

الفصل الخامس

فعالىىة حصىىل عمىىِ الهرتبىىة اٖولىىِ
كهىىا ٓتضىىح هىىن جىىدول ( )15أن هجىىال التغذٓىىة الراجعىىة ال ّ
بوزن ىسبْ ( ،)%81.94وٌْ درجة عالٓة ،وتعىزو الباحثىة ذلىك ٖن تقىدٓم التغذٓىة الراجعىة ٓعىد هىن
أٌم اٖدوار التْ ٓقوم بٍا هدٓرو هدارس وكالة الغوث ،لتطىوٓر أداء الهعمهىٓن وعىٛج ىقىاط ضىعفٍم،
وذلك هن خٛل عقد لقىاءات بعىد الزٓىارات الصىفٓة واٚجتهاعىات التىْ ٓقىوم بٍىا هىدٓرو هىدارس وكالىة

الغوث؛ لٓىقموا خبراتٍم وآ ارءٌم فْ أداء الهعمهٓن وأداء الطمبة بشكل هسىتهر .وتتفىق ٌىذي الىتٓجىة هىع
د ارسىة ( )Sahlberg, 2006التىْ أكىدت عمىِ أٌهٓىة تقىدٓم الهشىورة والتوجٓىً التربىوي فىْ الهىدارس.
وقىىد ىىىال هجىىال التغذٓىىة الراجعىىة أولىىِ الهجىىاٚت بالىسىىبة لمهجىىاٚت اٖخىىرى هىىع اىىىً ٓتكىىون هىىن ()8

فقى ىرات وذل ىىك ٖن التغذٓ ىىة الراجع ىىة ه ىىن أساس ىىٓات هٍى ىىة الت ىىدرٓس وٌ ىىْ العىص ىىر الفع ىىال ف ىىْ تق ىىدٓم

اٖعهىال وتىهٓىة الخبىرات لىدى الهعمهىىٓن ،حٓىث قىدهت الوكالىة العدٓىىد هىن الىدورات التدرٓبٓىة والىشىرات
والبراهج فْ تعزٓز هفٍوم التغذٓة الراجعة لدى الهدٓرٓن والهعمهٓن.
وت ى ىى ٛذل ى ىىك الهج ى ىىال التحفٓ ى ىىز وزٓ ى ىىادة الدافعٓ ى ىىة ال ى ىىذى حص ى ىىل عم ى ىىِ الهرتب ى ىىة الثاىٓ ى ىىة ب ى ىىوزن
ىسى ىىبْ ( ،)%81.52وٌى ىىْ درجى ىىة عالٓى ىىة ،وتعى ىىزو الباحثى ىىة ذلى ىىك بى ىىان التحفٓى ىىز وزٓى ىىادة الدافعٓى ىىة ٓعى ىىد
ه ىىن أٌ ىىم الههارس ىىات الت ىىْ ٓق ىىوم بٍ ىىا ه ىىدٓرو ه ىىدارس وكال ىىة الغ ىىوث لتحقٓ ىىق أداء أفض ىىل .فق ىىد قاه ىىت
إدارة التعمىىٓم بوكالىىة الغىىوث بطىىرح ب ىراهج تطىىوٓر الهٍىىارات القٓادٓىىة لىىدى هىىدٓري هىىدارس وكالىىة الغىىوث
وتحفٓ ى ى ىىز هعمه ى ى ىىٍٓم ه ى ى ىىن أج ى ى ىىل تخى ى ى ىرٓج ط ى ى ىىٛب ٓعرف ى ى ىىون كٓ ى ى ىىف ٓفك ى ى ىىرون بطرٓق ى ى ىىة ىقدٓ ى ى ىىة وذكٓ ى ى ىىة

وهس ىىتقمة ،ولتحقٓ ىىق ٌ ىىذي الغآ ىىة تق ىىوم اٖوى ىىروا باس ىىتثهار ق ىىدرات ه ىىدٓري اله ىىدارس لتض ىىهن إدارة ك ىىل
هدرسىىىة تسى ىىٓر عمى ىىِ أٓى ىىدي قىىىادة ٓحهم ى ىون طهوح ى ىاً لكى ىىل طالى ىىب وهعمى ىىم وهعمهى ىىة ،وقىىىد أكى ىىدت د ارسى ىىة

( )Wyatt-Smith & Klenowski, 2012ودراسة ( )Hodgson, 2011عمِ أٌهٓة التحفٓز.

وتىى ٛذلىىك هجىىال الثقىىة الهتبادلىىة الىىذى حصىىل عمىىِ الهرتبىىة الثالثىىة بىىوزن ىسىىبْ (،)%80.17
وٌىىْ درجىىة عالٓىىة ،وتعىىزو الباحثىىة ذلىىك إلىىِ أن هىىدٓري هىىدارس وكالىىة الغىىوث ٓعهمىىون عمىىِ تعزٓىىز
اٚىض ىىباط ال ىىداخمْ ل ىىدى الهعمه ىىٓن داخى ى ىل الصى ى ىف وخارج ىىً؛ هه ىىا ٓول ىىد الثق ىىة الهتبادل ىىة ب ىىٓن الهعم ىىم

والهىىدٓر ،وٓقىىوم الهىىدٓرون به ارعىىاة تخصصىىات الهعمهىىٓن وتمبٓىىة رغبىىاتٍم ،ضىىهن التعمٓهىىات وهصىىمحة
الط ىىٛب ،هه ىىا ٓ ىىؤدي إل ىىِ ارتٓ ىىاحٍم وش ىىعورٌم ب ىىاٖهن والثق ىىة ،وٌ ىىذا ٓعى ىىْ احتى ىرام وتقب ىىل آرائٍ ىىم هه ىىا
ٓىىىعكس إٓجابٓ ىاً عمىىِ سىىٓر العهمٓىىة التعمٓهٓىىة فىىْ الهدرسىىة ،وبالهقابىىل ٓتقبىىل الهعمهىىون آراء الهىىدٓرٓن
بكىل ثقىة وسىرور واحتىرام ،وقىد اتفقىت ٌىذي الىتٓجىة هىع د ارسىة ( Wyatt-Smith & Klenowski,

 )2012ود ارسىىة ( )Sahlberg, 2008المت ىٓن أكىىدتا عمىىِ أٌهٓىىة بىىىاء الثقىىة وآجىىاد لغىىة هشىىتركة
لمتواصل بٓن العاهمٓن.
وتى ىى ٛذلى ىىك هجى ىىال الهشى ىىاركة والهس ى ىؤولٓة الى ىىذى حصى ىىل عمى ىىِ الهرتبى ىىة الرابعى ىىة بى ىىوزن ىسى ىىبْ
( ،)%78.92وٌىىْ درجىىة عالٓىىة ،وتعىىزو الباحثىىة ذلىىك بىىان الهسىىؤول اٖول عىىن حسىىن سىىٓر العهمٓىىة
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التعمٓهٓىىة فىىْ الهدرسىىة ٌىىو الهىىدٓر ،وأن أعبىىاء وحجىىم الهسىىؤولٓات الهمقىىاة عمىىِ عاتقىىً كبٓىىر ،إ ٚأن
هىىدٓري هىىدارس وكالىىة الغىىوث ٓقوهىىون بعقىىد اجتهاعىىات هتكىىررة وبشىىكل هىىدروس وهخطىىط لىىً لوضىىع
خط ىىة تربوٓ ىىة تك ىىون هبىٓ ىىة عم ىىِ حاج ىىات حقٓقٓ ىىة لتحقٓ ىىق أٌ ىىداف الهدرس ىىة ،هه ىىا ٓتطم ىىب ه ىىن ه ىىدٓر
الهدرس ىىة أن ُٓش ىىرك جهٓ ىىع الهعمه ىىٓن ،وأن ٓعهمى ىوا هعى ىاً ف ىىْ فرٓ ىىق واح ىىد هتع ىىاون ف ىىْ اتخ ىىاذ القى ى اررات
وتشارك الهسؤولٓات ،إ ٚأن الوزن الىسبْ لٍىذا الهجىال كىان أقىل هىن ( )%80وٌىذا ٓعىىْ أن هىدٓري
اله ىىدارس بحاج ىىة إل ىىِ زٓ ىىادة اٌٚته ىىام بهوض ىىوع الهش ىىاركة ،حٓ ىىث اىس ىىجهت ٌ ىىذي الىتٓج ىىة ه ىىع د ارس ىىة
( )Ellison, 2012ودراسة ( )Sahlberg, 2008المتٓن أكدتا عمِ أٌهٓة التعاون والهشاركة.
وتىى ٛذل ىىك هجىىال اٌٚته ىىام بج ىىودة التعمىىٓم ال ىىذى حصىىل عم ىىِ الهرتب ىىة الخاهسىىة ب ىىوزن ىس ىىبْ
( ،)%77.90وٌىْ درجىة عالٓىىة ،وتعىزو الباحثىىة ذلىك بىىان إدارة التعمىٓم فىىْ وكالىة الغىىوث تُق ّىدم بىراهج
وبشىىكل هسىىتهر ٌىىدفٍا حصىىول جهٓىىع الطمبىىة عمىىِ تعمىىٓم عىىالْ الجىىودة ،وهىىن تمىىك الب ىراهج برىىىاهج
"إطار ضهان الجودة" ( )2009والذي ٓؤكىد عمىِ سٓاسىة وفمسىفة تحقٓىق الجىودة الشىاهمة فىْ هىدارس

الوكالىىة ،وأٓضىاً برىىىاهج القٓىىادة هىىن أجىىل الهسىىتقبل ،وبرىىىاهج تحوٓىىل الههارسىىات الصىىفٓة لمهعمىىم القىىائم
عمِ الهدرسىة ،وٌهىا هىن أحىدث البىراهج التىْ ٓىتم تطبٓقٍىا فىْ هحافظىات غىزة ،ههىا ٓتضىهن البرىىاهج

هتىوعىة هىن الفىرص
التعّمم الذاتْ ،ورزهة أدوات التغٓٓر ىحو اٖفضل ،وجعل الهدٓر ٓهتمىك هجهوعىة ّ
واٖسى ى ىىالٓب ،وجعمى ى ىىً قٓادٓ ى ى ىاً لتطى ى ىىوٓر عهمٓى ى ىىة التعمى ى ىىٓم والى ى ىىتعمّم .وتى ى ىىوّفر اٖوىى ى ىىروا هواقى ى ىىع إلكتروىٓى ى ىىة
عبىىر ا٘ىترىىىت تعىىرض فٍٓىىا وسىىائل وأسىىالٓب حدٓثىىة ٓهكىىن اسىىتخداهٍا فىىْ العهمٓىىة التعمٓهٓ ىة ،وٌىىىاك
قىىىاة خاصىىة لٗوىىىروا تقىىوم بعىىرض ب ىراهج تعمٓهٓىىة وطىىرق تىىدرٓس حدٓثىىة وكىىل هىىاٌو جدٓىىد فىىْ هجىىال

تتبىى ىِ الج ىىودة
التعم ىىٓم .وتمت ىىزم وكال ىىة الغ ىىوث الدولٓ ىىة ف ىىْ تق ىىدٓم تعم ىىٓم ع ىىالْ الج ىىودة وهتابعت ىىً ،فٍ ىىْ ّ
الشىىاهمة وهعآٓرٌىىا أساس ىًا فىىْ التطىىوٓر وا٘صىىٛح الهدرسىىْ ،إ ٚأن ٌىىذا الهجىىال ٓحتىىاج إلىىِ اٌتهىىام
أكب ىىر ه ىىن قب ىىل ه ىىدٓري ه ىىدارس الوكال ىىة ،واتفق ىىت ٌ ىىذي الىتٓج ىىة ه ىىع د ارس ىىة (2008

)Sahlberg,

ود ارسىىة ( )Duggan, 2011المتىىٓن أكىىدتا عمىىِ الىىدور الىىذي تقىىوم بىىً الهسىىاءلة الذكٓىىة فىىْ اٌٚتهىىام
بجودة التعمٓم.
وتىى ٛذلىىك هجىىال التقىىوٓم الشىىاهل وتىىىوع هؤش ىرات اٖداء الىىذى حصىىل عمىىِ الهرتبىىة السادسىىة
بىوزن ىسىىبْ ( )%76.03وٌىىْ درجىىة عالٓىىة ،وتعىىزو الباحثىة ذلىىك بىىان إدارة التعمىىٓم فىىْ وكالىىة الغىىوث
وهدٓري الهدارس عمِ السواء ٓعتهدون فْ ٌذا الهجال عمِ هسىتوى تحصىٓل الطىٛب ،وٌىو الهؤشىر
اٌٖىم واٖغمىب أىىً الوحٓىد فىْ تقىوٓم أداء الهعمىم ،بٓىهىا أدوات تقىوٓم الهعمىم التىْ ٓقىوم هىدٓرو هىدارس
وكالة الغوث بتسجٓمٍا فٍْ عبىارة عىن سىجٛت ُٓسىجل فٍٓىا هىدى التىزام الهعمىم فىْ تادٓىة هٍاهىً هثىل
الت ىزام الهعم ىىم بالىىدوام الهدرس ىىْ ،والت ازهىىً بالهىاوب ىىة الهدرس ىىٓة  ..وغٓرٌىىا ،توث ىىق فىىْ س ىىجٛت خاص ىىة
تابع ىىة ٘دارة التعم ىىٓم ،أه ىىا هش ىىاركة ال ىىزهٛء ف ىىْ تق ىىوٓم الهعم ىىم ،وقٓ ىىام الهعمهى ىٓن بتقٓ ىىٓم أىفس ىىٍم ل ىىٓس
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ه ىاخوذًا بىىً بشىىكل كبٓىىر ،كىىذلك ٓوجىىد وحىىدة فىىْ برىىىاهج "القٓىىادة هىىن أجىىل الهسىىتقبل" ٌىىدفٍا هسىىاعدة
الهىىدٓرٓن فىىْ تقٓىىٓم الهدرسىىة ،هىىن خىىٛل تزوٓىىدٌم بهبىىادئ تقٓىىٓم الهدرسىىة واش ىراك الهعىٓىىٓن هىىن أجىىل
التحسى ىن .وق ىىد أك ىىدت د ارس ىىة )2011
ُّ
تقٓ ىىٓم اٖداء الح ىىالْ وتحدٓ ىىد هج ىىاٚت

 (Duggan,ود ارس ىىة

( )Hodgson, 2011ود ارسىة (  )Cowie, Taylor & Croxford, 2007عمىِ أٌهٓىة التقىوٓم
الذاتْ وتىوع هؤشرات اٖداء.

ولتفسىٓر الىتىائج الهتعمقىة بدرجىة ههارسىة الهسىاءلة الذكٓىة لىدى هىدٓري هىدارس وكالىة الغىوث
الدولٓىة بهحافظىات غىزة قاهىت الباحثىة بإعىداد الجىداول أتٓىة الهوضىحة لهجىاٚت اٚسىتباىة والتىْ

تبٓن الهتوسط ،واٚىحراف الهعٓاري ،والوزن الىسبْ ،والترتٓب لكل فقرة هىن فقىرات اٚسىتباىة بالشىكل
التالْ:
المجال األول :الثقة المتبادلة
جدول ()16

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك ترتيبيا
االنحراف

الوزن
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أُىاقش الهعمهٓن لبىاء الثقة الهتبادلة هعٍم.
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مجموع

الفقرة

االستجابات

أُىاقش الهعمهٓن بهوضوعٓة لتحقٓق فٍم هشترك حول

اٌٖداف والىتاجات التعمٓهٓة.

أَحرص عمِ أن تسود فْ الهدرسة عٛقات تتسم بالشفافٓة

والهوثوقٓة.

أَثق فْ قدرات الهعمهٓن عمِ تقٓٓم أىفسٍم فْ هدى تحقٓق
اٌٖداف التعمٓهٓة لدى طمبتٍم.

أُ َشجع الهعمهٓن عمِ التاهل الذاتْ فْ كٓفٓة تطوٓر
العٛقات بٓىٍم وبٓن زهٛئٍم.

أَتاكد هن تبادل الخبرات ا٘ٓجابٓة بٓن الهعمهٓن فْ جو

هن التعاون والرضا والقبول.

أُتابع هدى توظٓف الهعمهٓن هٍارات الحوار وتقبل الرأي

أخر واحتراهً.

أَحرص عمِ توظٓف الهعمهٓن لٛستقٛلٓة الهٍىٓة هن أجل

الوصول إلِ الهعآٓر اٖكادٓهٓة الهطموبة.
الدرجة الكمية لممجال

المتوسط

المعياري

النسبي

الترتيب

ٓتضح هىن الجىدول السىابق أن الدرجىة الكمٓىة لمهجىال كاىىت عالٓىة ،وحصىل عمىِ وزن ىسىبْ

( ،)%80.17وأن أعمِ فقرتٓن فْ الهجال كاىتا:
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– الفقىرة ( )4والتىىْ ىصىىت عمىىِ" أَحــرص عمــى أن تســود فــي المدرســة عالقــات تتســم بالشــفافية
والموثوقية " احتمت الهرتبة اٖولِ بوزن ىسبْ قدري ( ،)%89.15وٌْ درجة عالٓة جداً.

– الفق ىرة ( )1والتىىْ ىصىىت عمىىِ" أُنـــاقش المعممــين لبنــاء الثقـــة المتبادلــة معيــم" احتمىىت الهرتبىىة
الثاىٓىىة بىىوزن ىسىىبْ قىىدري ( ،)%86.86وٌىىْ درجىىة عالٓىىة جىىداً .وتعىىزو الباحثىىة ذلىىك بىىان هىىدٓري
الهدارس حرٓصون دائهاً عمِ رعآة حاجات العاهمٓن ،واشعارٌم بىاىٍم هحىور اٌتهىام ِه ّهىا َُٓٓسىر
التعاهل هعٍىم ،وٓقىوم هىدٓر الهدرسىة عمىِ إٓجىاد جىو هدرسىْ ٓسىودي العطىاء والتفىاٌم هىن خىٛل

بىاء عٛقات إىساىٓة جٓدة فْ الهجتهع الهدرسْ والتْ أساسٍا الشىفافٓة والهوثوقٓىة ،وهىن شىاىٍا
اٚرتقىىاء بهسىىتوى الهدرسىىة ،واعتهىىاد اٖسىىالٓب الحدٓث ىىة فىىْ التطىىوٓر الهبىىىْ عمىىِ التفاعىىل ف ىىْ
تبىىادل الخب ىرات بىىٓن العىىاهمٓن ،وأن بىىىاء الثقىىة بىىٓن العىىاهمٓن ٌىىْ اٖسىىاس لحىىل جهٓىىع الهشىىاكل
التْ تواجٍٍم وتقبل وجٍات الىظىر ،وكىذلك تحدٓىد السٓاسىات الجىادة والواضىحة التىْ تتوافىق هىع
جهٓىىع احتٓاجىىات وهتطمبىىات العىىاهمٓن فىىْ هجتهىىع الهدرسىىة ،وبالتىىالْ ت ىوافر الثقىىة الهتبادلىىة بىىٓن

العىىاهمٓن والهىىدٓرٓن فىىْ هىىدارس الوكالىىة تعى ىىْ القىىدرة عمىىِ التطىىوٓر وتحقٓىىق اٌٖىىداف الش ىىاهمة
لمتعمىٓم .وقىد اتفقىت ٌىذي الىتٓجىة هىع د ارسىة ) (Žalec, 2013ود ارسىة )(Hodgson,2011

ودراسة (أبوحشٓش )2010،ودراسة (أبوشاوٓش )2010 ،ودراسة (اخوارشىٓدة )2004 ،ود ارسىة

(الكسبري )2003 ،الٛتىْ أ ّكى دن عمىِ أٌهٓىة الثقىة لبىىاء العٛقىات الجٓىدة فىْ الهدرسىة ،والعهىل
بروح الفرٓق التعاوىْ لضهان سٓر العهمٓة التعمٓهٓة بشكل صحٓح.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
– الفقىرة ( )9والتىىْ ىصىىت عمىىِ" أَحــرص عمــى توظيــف المعممــين لالســتقاللية المينيــة مــن أجــل
الوصــــول إلــــى المعــــايير األكاديميــــة المطموبــــة " احتمى ىىت الهرتبى ىىة اٖخٓ ى ىرة بى ىىوزن ىسى ىىبْ قى ىىدري
( .)%68.81وٌْ درجة عالٓة إ ٚأىٍا قرٓبة هن الدرجة الهتوسطة.
لتىوع طرق وأسالٓب الوصول لمهعآٓر اٖكادٓهٓىة والتىْ ٓهكىن توظٓفٍىا هثىل
وتعزو الباحثة ذلك ّ
اٚلت ىزام باخٛقٓىىات الهٍىىىة ،والحقىىوق والواجبىىات ،واٚسىىتقٛلٓة الهٍىٓىىة التىىْ تعىىىْ قىىدرة العىىاهمٓن
عمىىِ القٓىىام باعهىىالٍم بصىىورة هسىىتقمة وبىىدون أي ضىىغوطات خارجٓىىة ،وبىىدورٌا تىىؤثر عمىىِ درجىىة
ىق اٌٚتهىىام الكىىافْ هىىن
اٖداء والرضىىا الىىوظٓفْ لمعىىاهمٓن ،وأن هفٍىىوم اٚسىىتقٛلٓة الهٍىٓىىة لىىم ٓمى َ
هعظىىم الهىىدٓرٓن ،ولىىٓس جهٓىىع هىىدٓري هىىدارس وكالىىة الغىىوث ٓهتمكىىون الهٍىىارة الكافٓىىة فىىْ تحدٓىىد
اٖداة الهىاس ىىبة لموص ىىول إل ىىِ الهع ىىآٓر اٖكادٓهٓ ىىة الهطموب ىىة  -والت ىىْ تُهث ىىل الح ىىد اٖدى ىىْ ه ىىن
الجى ىىودة الهطموب ى ىىة لموص ى ىىول إل ى ىىِ الىت ى ىىائج الهرج ى ىىوة هى ىىن العهمٓ ى ىىة التربوٓ ى ىىة .وق ى ىىد أك ى ىىدت د ارسى ى ىة

) (Hodgson, 2011ود ارسىىة ( )Feuerstein, 2011عمىىِ دور اٚسىىتقٛلٓة الهٍىٓىىة فىىْ
تعزٓ ىىز أداء الع ىىاهمٓن ف ىىْ الهدرس ىىة ورف ىىع درج ىىة الرض ىىا ال ىىوظٓفْ ل ىىدٍٓم .وك ىىذلك أك ىىدت د ارس ىىة
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( )Ellison, 2012عمِ أٌهٓة تىسٓق الجٍود لصٓاغة الهعىآٓر اٖكادٓهٓىة لٌٗىداف العرٓضىة
والتفكٓى ىىر ا٘بى ىىداعْ ،وكى ىىذلك أكى ىىدت د ارسى ىىة (أبوحشى ىىٓش )2010 ،عمى ىىِ أٌهٓى ىىة ه ارعى ىىاة الهى ىىدٓر
لحاجات العاهمٓن الهٍىٓة والعهل عمِ تحقٓقٍا.
– الفقىرة ( )5والتىْ ىصىت عمىىِ" أَثـق فـي قــدرات المعممـين عمــى تقيـيم أنفسـيم فــي مـدى تحقيــق
األىــداف التعميميــة لــدى طمبــتيم " احتمىىت الهرتبىىة الثاهىىىة بىىوزن ىسىىبْ قىىدري ( .)%74.15أي

بدرجىىة عالٓىىة ولكىٍىىا تحتىىاج لتطىىوٓر وتحسىىٓن ،وتعىىزو الباحثىىة ذلىىك لغٓىىاب هفٍىىوم التقٓىىٓم الىىذاتْ
لدى الكثٓر هن الهدٓرٓن ،ولكن ٓقوم بعض الهدٓرٓن بتوزٓع استهارة ُلٓقَىّٓم الهعمهىون أىفسىٍم ،فىْ
حٓن أغمب هدٓري هدارس وكالة الغوث ٓعتبرون أن تقٓٓم الهعمهٓن هىن هٍاهىً كهىدٓر لمهدرسىة،
وأى ىىً ٌ ىىو الهرج ىىع الى ىرئٓس لعهمٓ ىىة التقٓ ىىٓم .واتفق ىىت ٌ ىىذي الىتٓج ىىة ه ىىع د ارس ىىة (اٖهٓ ىىر والعواهم ىىة،
 )2011فْ تطبٓق التقٓٓم الذاتْ فْ الهدرسة.

المجال الثاني :المشاركة والمسؤولية
جدول ()17

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك ترتيبيا
م
1

مجموع

الفقرة

4

أتعاون هع الهعمهٓن فْ صٓاغة ألٓات التْ تضهن هسؤولٓة

كل هعمم تجاي طٛبً.

أُشارك إداراة التعمٓم فْ هتابعة أداء الهعمهٓن والطمبة.
أُشارك إدارة التعمٓم فْ وضع الخطط الوقائٓة لحل الهشكٛت

الهتوقعة.

 5أُىسق هع الهعمهٓن هتطمبات تىفٓذ آلٓات الهساءلة فْ الهدرسة.
6
7

المعياري

النسبي
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االستجابات

 2أُتابع هدى تبادل اٖفكار والعهل ا٘بداعْ بٓن أفراد الهدرسة.
3

االنحراف

الوزن

أشارك الهعمهٓن فْ تقٓٓم وتخطٓط التحسٓىات الٛزهة ٔلٓات

الهساءلة.

أُتابع توظٓف عهمٓات ا٘رشاد والتوجًٓ لحل الهشكٛت التْ

تواجً الطمبة.

 8أَتَاَكد هن ههارسة السموك التعاوىْ أكثر هن السموك التىافسْ.
 9أُوجً الهعمهٓن ىحو تحهل الهسؤولٓة تجاي أدائٍم الهدرسْ.
 10أُتابع درجة التزام العاهمٓن بتىفٓذ الهٍام الهوكمة إلٍٓم.

9312

الدرجة الكمية لممجال

المتوسط

الترتيب

ٓتضى ىىح ه ى ىىن الج ى ىىدول الس ى ىىابق أن الدرج ى ىىة الكمٓ ى ىىة لمهجى ىىال كاى ى ىىت عالٓ ى ىىة وحص ى ىىل عم ى ىىِ وزن ىس ى ىىبْ
( ،)%78.92وأن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
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– الفق ىرة ( )10والتىىْ ىصىىت عمىىِ " أُتــابع درجــة التــزام العــاممين بتنفيــذ الميــام الموكمــة إلــييم "
احتمت الهرتبة اٖولِ بوزن ىسبْ قدري ( ،)%88.31أي بدرجة عالٓة جداً.
ُوجــو المعممــين نحــو تحمــل المسـؤولية تجــاه أدائيــم المدرســي"
– الفقىرة ( )9والتىىْ ىصىىت عمىىِ" أ ِّ

احتمىىت الهرتبىىة الثاىٓىىة بىىوزن ىسىىبْ قىىدري ( ،)%86.44أي بدرجىىة عالٓىىة جىىدًا .وتعــزو الباحثــة
ذلـــك بـــأن كىىل ه ىىدٓر هدرسىىة فىىْ وكال ىىة الغىىوث ٓهتم ىىك الد ارٓىىة الكافٓىىة لمهٍ ىىارات والقىىدرات الت ىىْ

ىاء عمٓىىً ٓفىىوض هىىدٓر الهدرسىىة هىىن ٓىىرى أىىىً ٓهتمىىك
ٓهتمكٍىىا كىىل هعمىىم وهعمهىىة فىىْ هدرسىىتً ،وبىى ً
ٓتحهىىل هسىؤولٓة العهىىل الىىذي سىىٓقوم
القىىدرة عمىىِ القٓىىام بالهٍىىام التىىْ سىىتوكل إلٓىىً ،وجعىىل الهعمىىم ّ
بً ،وذلك هىن خىٛل إجىراء هقابمىة هىع الهعمىم الهعىىْ لمقٓىام بٍىذي الهٍهىة لتوضىٓح طبٓعىة الهٍىام

وا٘جابة عن أي تساؤٚت لتحقٓق العهىل بشىكل جٓىد ،حٓىث ٓكىون هىدٓر الهدرسىة بهثابىة الهوجىً
فْ إىجاز العهل ،ولدًٓ القدرة عمِ تتبع هستوى أداء هٍام الهعمهٓن ،وهتابعة درجىة ٌىذا اٚلتىزام
هن خٛل الموائح والقواىٓن الصادرة عن إدارة التعمٓم ،وٌْ إحىدى واجبىات هىدٓري هىدارس وكالىة
الغوث كقائد تربوي فْ الهدرسة.

تحهل الهعمهٓن الهسؤولٓة تجىاي أدائٍىم الهدرسىْ ىابعىة هىن ا٘ٓهىان بىالحقوق والواجبىات تحىت ظىل
وأن ّ
السٓاسىىات والهعىىآٓر التعمٓهٓىىة التىىْ تضىىعٍا إدارة التعمىىٓم ،ولىىٓس الخىىوف هىىن العقىىاب ،وبالتىىالْ تظٍىىر

هسؤولٓة الهعمهٓن تجاي أدائٍم بدرجة كبٓىرة .واتفقىت ٌىذي الىتىائج هىع د ارسىة (سىٛهة ،)2013 ،ود ارسىة
فعال.
(حوٓل )2010 ،المتٓن أكدتا عمِ أٌهٓة التزام الهعمهٓن باداء أعهالٍم بشكل ّ
وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:
– الفقىرة ( )4والتىْ ىصىت عمىِ" أُشــارك إدارة التعمـيم فـي وضـع الخطــط الوقائيـة لحـل المشــكالت
المتوقعة " احتمت الهرتبة اٖخٓىرة بىوزن ىسىبْ قىدري ( ،)%67.97وٌىْ درجىة هتوسىطة ،وتعـزو
الباحثـة ذلـك بـأن اٚجتهاعىات التىْ تقىوم بٍىا إدارة التعمىٓم بوكالىة الغىوث ٓىتم فٍٓىا التواصىل بىىٓن
ه ىىدٓر التعم ىىٓم وه ىىدٓري الهى ىىاطق التعمٓهٓ ىىة وه ىىدٓري اله ىىدارس ه ىىن أج ىىل وض ىىع الخط ىىط الٛزه ىىة
لتجىب الهشكٛت التىْ قىد تعٓىق سىٓر العهمٓىة التعمٓهٓىة وعهىل هىدٓري هىدارس وكالىة الغىوث فىْ

هدارسى ىىٍم .إ ٚأى ى ىً لكث ى ىرة أعبى ىىاء إدارة التعمى ىىٓم  ٚتعقى ىىد اجتهاعىىىات بشى ىىكل هسىىىتهر ،وأحٓاى ى ىاً ٓى ىىتم

التواصىىل وارسىىال الخطىىط عبىىر البرٓىىد ا٘لكتروىىىْ بىىٓن هىىدٓري الهىىىاطق وهىىدٓري هىىدارس وكالىىة
الغىىوث ،وقىىد اختمفىىت ٌىىذي الىتٓجىىة هىىع د ارسىىة (حوٓىىل )2010 ،حٓىىث إن عىىدد هىىدٓري هىىدارس
وكالىىة الغىىوث فىىْ الضىىفة الغربٓىىة قمٓىىل ،حٓىىث ٓبمىىغ ( )91هىىدٓ اًر وهىىدٓرة ،وهوقىىع الهىىدارس قرٓىىب

ه ىىن إدارة التعم ىىٓم ،ف ىىٓهكن له ىىدٓري ه ىىدارس وكال ىىة الغ ىىوث هش ىىاركة إدارة التعم ىىٓم بوض ىىع الخط ىىط

الوقائٓىىة ،بعكىىس عىىدد هىىدارس وكالىىة الغىىوث فىىْ قطىىاع غ ىزة ،فعىىددٌا كبٓىىر والىىذي ٓبمىىغ ()245

هدٓ اًر وهدٓرة ،وهوقع إدارة التعمٓم هتهرك اًز فْ هدٓىة غزة.
80

نتائج الدراسة

الفصل الخامس

ُنســـق مـــع المعممـــين متطمبـــات تنفيـــذ فليـــات المســـاءلة فـــي
– الفق ىرة ( )5والت ىىْ ىصىىت عم ىىِ " أ ِّ
المدرسة " احتمت الهرتبة التاسعة بوزن ىسبْ قدري ( ،)%72.46وٌْ درجة عالٓة.

وتعزو الباحثة ذلك ألن هدٓري هدارس وكالىة الغىوث ٓقوهىون بعقىد اجتهاعىات فىْ بدآىة الفصىل
الد ارس ىىْ؛ لوض ىىع الهع ىىآٓر الت ىىْ ٓ ىىتم فٍٓ ىىا هس ىىاءلة الهعمه ىىٓن وتتب ىىع أدائٍ ىىم ،بحٓ ىىث تك ىىون ٌ ىىذي
وٓهكىىن لمهعمىىم القٓىىام بٍىىا بسىىٍولة وهروىىىة .ولكىىن ٌىىذي الفقىرة جىىاءت هىىن أدىىىِ
الهعىىآٓر واضىىحةُ ،
الفق ى ىرات وٌى ىىْ تحتى ىىاج إلى ىىِ تطى ىىوٓر وتحسى ىىٓن ،وٓبى ىىدو أن بعى ىىض الهى ىىدٓرٓن ٓهٓمى ىىون إلى ىىِ وضى ىىع
هتطمبىات تىفٓىذ آلٓىات الهسىىاءلة باىفسىٍم دون تىسىٓق هىع الهعمهىىٓن ،وربهىا ٓعتقىد بعىض الهىىدٓرٓن

بعدم جدوى التىسٓق هع الهعمهٓن فْ ٌذا اٖهر.
وقىىد اىسىىجهت ٌىىذي الىتٓجىىة هىىع د ارسىىة ( )Ellison, 2012التىىْ أكىىدت عمىىِ ضىىرورة تىسىىٓق
الجٍود لبىاء وتىفٓذ آلٓات لمهساءلة ،ودراسة (الحسن )2010 ،فْ هشاركة هىدٓري الهىدارس هىع
الهعمهٓن فْ اٚتفاق عمِ آلٓة هعٓىة عىد تىفٓذ الهٍام.

المجال الثالث :االىتمام بجودة التعميم
جدول ()18

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك ترتيبيا
االنحراف

الوزن

1

أ ُّ
َحث عمِ استثهار الهواقف الهدرسٓة لتطوٓر اٖداء الهدرسْ.

المعياري

النسبي

987

4.182

0.602

83.64

2

2

أُتابع الهعمهٓن فْ عهمٓة إثراء الهىٍاج بها ٓحقق جودة التعمٓم.

952

4.034

0.683

80.68

4

3

أُوجً الهعمهٓن لعٛج ىقاط الضعف فْ أدائٍم.

1027

4.352

0.575

87.03

1

4

ُعزز استخدام الهعمهٓن ٖسالٓب التدرٓس القائهة عمِ هبدأ التعمم ا٘تقاىْ.
أَ

921

3.903

0.857

78.05

6

855

3.623

1.051

72.46

9

901

3.818

0.747

76.36

8

916

3.881

0.734

77.63

7

3.030

1.263

60.59

10

0.823

80.08

5

0.670

82.46

3

م

5

مجموع

الفقرة

أَتاكد هن رضا أولٓاء اٖهور عن هستوى تقدم أبىائٍم الطمبة بشكل دوري

وهستهر.

االستجابات

المتوسط

6

أُىاقش الهعمهٓن فْ ُسبل تطوٓر هرافق الهدرسة.
أُ َشجع الهعمهٓن عمِ التقٓٓم الذاتْ لهدى استخداهٍم كل ها ٌو جدٓد هن

8

أُتابع هدى توظٓف البرٓد ا٘لكتروىْ لمتواصل هع أولٓاء اٖهور باستهرار.

715

9

أَتاكد هن توفر ا٘هكاىات الهادٓة الٛزهة لتطوٓر اٖجٍزة الهدرسٓة.

945

4.004

10

أَتاكد هن استخدام الهعمهٓن لهوارد الهدرسة بفاعمٓة.

973

4.123

9192

38.949

7

تقىٓات تعمٓهٓة حدٓثة لتحسٓن أدائٍم.

الدرجة الكمية لممجال

الترتيب

77.90 5.532

ٓتضىىح هىىن الجىىدول السىىابق أن الدرجىىة الكمٓىىة لمهجىىال كاىىىت عالٓىىة وحصىىل عمىىِ وزن ىسىىبْ
( ،)%77.90وأن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
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ُوجو المعممين لعـالج نقـاط الضـعف فـي أدائيـم " احتمىت الهرتبىة
– الفقرة ( )3والتْ ىصت عمِ" أ ِّ
اٖولِ بوزن ىسبْ قدري ( ،)%87.03وٌْ درجة عالٓة جداً.

وتعزو الباحثة ذلك لدور هدٓري هدارس وكالة الغوث ك ُهشرف ُه َقٓم والذي هىن خٛلىً ٓتاكىد هىن
هستوى أداء الهعمهٓن ،وٓقدم لٍم الىصائح لحل الهشكٛت التْ تىواجٍٍم ،كىذلك ٓسىتخدم هىدٓرو
الهىىىدارس عهمٓى ىىة توجٓى ىىً اٖق ى ىران الىىىذي ٓعتبى ىىر أحى ىىد الهى ىىداخل فى ىىْ عى ىىٛج ىقى ىىاط الضى ىىعف لى ىىدى

الهعمهٓن ،وأحد ههارسات السىموك التعىاوىْ لىدى الهعمهىٓن ،حٓىث ٓقىوم أحىد الهعمهىٓن الههتمكىٓن
لبعض الهٍارات التْ تفوق أقراىً بتقىدٓم درس أهىام اٖقىران هىن أجىل إفىادة أق ارىىً بهىا ٓهتمىك هىن
خب ىرات وعىىٛج ىقىىاط ضىىعف زهٛئىىً ،وٌىىذا هىىا ٓتبعىىً أغمىىب هىىدٓري هىىدارس وكالىىة الغىىوث ،وقىىد
أكىدت د ارسىة ( )Cowie, Taylor & Croxford, 2007عمىِ أٌهٓىة توجٓىً الهعمهىٓن لعىٛج

ىقاط الضعف لدٍٓم.

– الفقرة ( )1والتْ ىصت عمِ" أ ُّ
َحث عمى استثمار المواقف المدرسية لتطـوير األداء المدرسـي "
احتمىىت الهرتبىىة الثاىٓىىة بىىوزن ىسىىبْ قىىدري ( ،)%83.64أي بدرجىىة عالٓىىة .وتعــزو الباحثــة ذلــك
ٌٚتهام إدارة التعمىٓم بتطىوٓر هٍىارات وقىدرات هىدٓري هىدارس وكالىة الغىوث فىْ اسىتثهار الفىرص
لهواجٍ ىىة الهواق ىىف الهدرس ىىٓة بش ىىكل هس ىىتهر ،وأن ٓكتس ىىبوا أس ىىالٓب جدٓ ىىدة ىابع ىىة ه ىىن اٚبتك ىىار

والتىوٓع بها ُٓثري خبرة الهعمهىٓن ،وٓط ّىور اٖداء الهدرسىْ بصىورة عاهىة ،وذلىك هىن خىٛل تقىدٓم
ورش ىىات عه ىىل وبى ىراهج تدرٓبٓ ىىة وعق ىىد اجتهاع ىىات دورٓ ىىة وغٓرٌ ىىا لتحقٓ ىىق اٌٚته ىىام وتط ىىوٓر أداء
الهعمهىىٓن واله ىىدٓرٓن لتحقٓ ىىق ج ىىودة التعم ىىٓم .واتفقى ىت ٌ ىىذي الىتٓج ىىة ه ىىع د ارس ىىة (س ىىٛهة)2013 ،

ودراسة (حوٓل )2010 ،والمتٓن أكدتا عمِ دور الهساءلة فْ تحقٓق جودة التعمٓم.
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-

الفق ىرة ( )8والتىىْ ىصىىت عمىىِ" أُتـــابع مـــدى توظيـــف البريـــد اإل لكترونـــي لمتواصـــل مـــع أوليـــاء
األمور باستمرار " احتمت الهرتبة اٖخٓرة بوزن ىسبْ قدري ( ،)%60.59وٌْ درجة هتوسطة.

-

وتعـزو الباحثـة ذلـك إلىِ أن كٓفٓىة التواصىل بىٓن أولٓىاء اٖهىور والهدرسىة تقتصىر عمىِ الرسىائل
الىصىىٓة القص ىىٓرة ( ،)smsهحتوٓ ىىة عمىىِ غٓ ىىاب الطال ىىب أو تقص ىىٓري فىىْ هس ىىاق ه ىىن الهس ىىاقات
التعمٓهٓىىىة ،وأن بعى ىىض أولٓى ىىاء اٖهى ىىور ٓجٍمى ىىون التعاهى ىىل هى ىىع ا٘ىترىى ىىت والوسى ىىائل التكىولوجٓى ىىة،

وبعضاً آخ اًر ٓ ٚهتمكون ا٘هكاىات الهادٓة والتكىولوجٓىة ،فىْ حىٓن تتواصىل بعىض الهىدارس هىع

أولٓاء اٖهور عبر هواقىع التواصىل اٚجتهىاعْ هثىل الفىٓس بىوك ،لعىرض أٌىم إىجىازات الهدرسىة
هىىن أىشىىطة وعىىرض صىىور اٚحتفىىاٚت والفعالٓىىات الخاصىىة بالهدرسىىة ،أو عىىرض صىىور ٖداء
بعض الهعمهىٓن .وقىد اتفقىت ٌىذي الىتٓجىة هىع ىتٓجىة (أخوارشىٓدة )2004 ،فىْ أن آلٓىة التواصىل
بٓن الهدرسة وأولٓاء اٖهور جاءت بىسبة هتوسطة.
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-

الفقرة ( )5والتْ ىصت عمىِ" أَتأكد مـن رضـا أوليـاء األمـور عـن مسـتوى تقـدم أبنـائيم الطمبـة
بشـــكل دوري ومســـتمر" احتم ىىت الهرتب ىىة التاس ىىعة ب ىىوزن ىس ىىبْ ق ىىدري ( ،)%72.46وٌ ىىْ درج ىىة
عالٓىىة .وتعــزو الباحثــة ذلــك إلىىِ وجىىود آلٓىىة لمتواصىىل بىىٓن الهدرسىىة وأولٓىىاء اٖهىىور هىىن خىىٛل
اٚجتهاعىىات وتحدٓىىد ٓىىوم هعىىٓن لزٓىىارة اٌٖىىالْ لمهدرسىىة ،ولكىٍىىا تحتىىاج إلىىِ الهزٓىىد هىىن الىىدعم
لهشىىاركة أولٓىىاء اٖهىىور فىىْ تقىىوٓم أبىىىائٍم الطمبىىة وتحسىىٓن هسىىتواٌم الد ارسىىْ ،حٓىىث إن أغمىىب
أولٓىىاء اٖهىىور ٓ ٚسىىتطٓعون التواصىىل هىىع الهدرسىىة بشىىكل هسىىتهر لكث ىرة عىىدد اٖبىىىاء واٖعبىىاء

التىىْ ٓعىىاىْ هىٍىىا أولٓىىاء اٖهىىور ،والظىىروف اٚقتصىىادٓة الصىىعبة التىىْ جعمىىت أولٓىىاء اٖهىىور فىىْ
اىشغال دائم عن أبىائٍم ،وقد أكدت د ارسىة (الحسىن )2010 ،عمىِ أٌهٓىة تفعٓىل هجىالس أولٓىاء
اٖهور لمهشاركة فْ عهمٓة تقوٓم أبىائٍم.
المجال الرابع :التقويم الشامل وتنوع مؤشرات األداء
جدول ()19

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك ترتيبيا
م

مجموع

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

 1أُتابع توظٓف الهعمهٓن لهٍارات التقوٓم الذاتْ.

910

3.856

77.12 0.688

6

ُهكن الهعمهٓن هن تعدٓل الهواقف الخطا التْ ٓهارسوىٍا خٛل
 2أَ
جمسات حوارٓة هعٍم.

920

3.898

77.97 0.787

4

 3أُفَعل هشاركة أولٓاء اٖهور فْ عهمٓة تقوٓم أبىائٍم الطمبة.

795

3.369

67.37 0.938

9

915

3.877

77.54 0.657

5

895

3.792

75.85 0.705

8

1043

4.419

88.39 0.651

1

939

3.979

79.58 0.681

2

907

3.843

76.86 0.911

7

719

3.047

60.93 1.305

10

929

3.936

78.73 0.715

3

8972

38.017

76.03 5.706

4
5
6
7
8
9

أ َُوجً الهعمهٓن لتقٓٓم الوسائل التعمٓهٓة الهستخدهة.
أَتاكد هن استخدام الهعمهٓن لهؤشرات واضحة ٘ثبات حسن اٖداء

فْ الهدرسة.
أقارن بٓن ىتائج تحصٓل الطمبة لدى أكثر هن هعمم فْ ىفس
الهدرسة.
ُعزز لدى الهعمهٓن هٍارات تطوٓر أدوات التقوٓم باستهرار.
أَ
الهحرز بٍدف التطوٓر.
أُتاكد هن استخدام ىتائج التقدم ُ
أَتاكد هن توظٓف ىتائج التقوٓم فْ تعدٓل الهىٍاج.

 10أُتابع أداء الهعمهٓن باستخدام هؤشرات اٖداء الهتىوعة.
الدرجة الكمية لممجال

ٓتضى ىىح ه ى ىىن الج ى ىىدول الس ى ىىابق أن الدرج ى ىىة الكمٓ ى ىىة لمهجى ىىال كاى ى ىىت عالٓ ى ىىة وحص ى ىىل عم ى ىىِ وزن ىس ى ىىبْ
( ،)%76.03وأن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
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-

الفقرة ( )6والتْ ىصت عمِ" أقارن بين نتائج تحصـيل الطمبـة لـدى أكثـر مـن معمـم فـي نفـس
المدرسة " احتمت الهرتبة اٖولِ بوزن ىسبْ قدري ( ،)%88.39وبدرجة عالٓة جداً.
وتعزو الباحثة ذلىك لمفائىدة التىْ ُٓىدركٍا هىدٓرو هىدارس وكالىة الغىوث فىْ هقارىىة ىتىائج تحصىٓل
الطمبة هن خٛل عقد اجتهاعىات هىع الهعمهىٓن أصىحاب ىفىس التخصىص ،لوضىع تصىور لىقىاط
الضىىعف لىىدى الهعمهىىٓن ووضىىع الخطىىط العٛجٓىىة لٍىىا ،وكىىذلك تىىدعو الهعمهىىٓن لمهبىىادرة لتحسىىٓن

أدائٍم هقارىة بىتائج طٛب زهٛئٍم فْ ىفس الهدرسة .وقد اتفقت ٌىذي الىتٓجىة هىع ىتٓجىة د ارسىة
(سٛهة )2013 ،التْ جاءت بدرجة عالٓة
-

جداً.

ُعـ ِّـزز لــدى المعممــين ميــارات تطــوير أدوات التقــويم باســتمرار"
الفقىرة ( )7والتىىْ ىصىىت عمىىِ" أ َ
احتمت الهرتبة الثاىٓة بوزن ىسبْ قدري ( ،)%79.58وبدرجة عالٓة.
وتعىىزو الباحثىىة ذلىىك لهىىا ٓتهتىىع بىىً هىىدٓرو الهىىدارس هىىن قىىدرة فىىْ توجٓىىً الهعمهىىٓن لتطىىوٓر أدوات
التق ى ىىوٓم وتىوٓعٍ ى ىىا باس ى ىىتهرار ،لتش ى ىىهل اٚختب ى ىىارات الكتابٓ ى ىىة واٚختب ى ىىارات القص ى ىىٓرة والىش ى ىىاطات
والواجبات والبحث ،وذلك هن خٛل توزٓع ىشرات توضح آلٓات التقىوٓم .وقىد اتفقىت ٌىذي الىتٓجىة
هع دراسة (أبوحشٓش )2010 ،التْ أكدت عمِ استخدام أسالٓب تقىوٓم هىاسىبة وهتىوعىة بدرجىة
عالٓىىة .ود ارسىىة ) (Ellison, 2012التىىْ حثّىت عمىىِ اسىىتخدام أسىىموب هت ىوازن هىىن التقٓٓهىىات

التقمٓدٓىىة وتقٓٓهىىات اٖداء الهختمفىىة ،إ ٚأن ٌ ىىذا التىوٓىىع فىىْ وسىىائل التق ىىوٓم ٓحتىىاج إلىىِ تط ىىوٓر
وزٓادة اٌتهام.
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-

الفقىرة ( )9والتىىْ ىصىىت عمىىِ " أَتأكــد مــن توظيــف نتــائج التقــويم فــي تعــديل المنيــاج " احتمىىت
الهرتبة اٖخٓرة بوزن ىسبْ قدري ( ،)%60.93وبدرجة هتوسطة.
بحث الهعمهٓن أن ٓوظفوا ىتائج التقوٓم
وتعزو الباحثة ذلك بان جهٓع هدٓري الهدارس ٓقوهون ّ
فْ إعداد هادة إثرائٓة لمهىٍاج ،ولٓس لتعدٓل الهىٍاج ٖىً ٓعد هن السٓاسات التابعة والخاصة
فقط بو ازرة التربٓة والتعمٓم .وٌذي الىتٓجة تختمف هع دراسة ( Wyatt-Smith & Klenowski,
 )2012التْ تعترف بالصمة الوثٓقة بٓن ىتائج التقوٓم وتعدٓل الهىٍاج.

-

الفقرة ( )3والتْ ىصت عمِ" أُ َف ِّعـل مشـاركة أوليـاء األمـور فـي عمميـة تقـويم أبنـائيم الطمبـة "
احتمت الهرتبة التاسعً بوزن ىسبْ قدري ( ،)%67.37وبدرجة هتوسطة.

وتعزو الباحثة ذلك إلِ أن التواصل بٓن الهدرسة وأولٓاء اٖهور ٓ ٚكون لتقوٓم أداء أبىائٍم
الطمبة ،فٍو ٓقتصر عمِ حل الهشكٛت التْ تواجً أبىاءٌم عمِ اٖغمب ،وأىٍا  ٚتوفر
وسائل تعمٓهٓة لهساعدة أولٓاء اٖهور فْ تقوٓم أبىائٍم الطمبة عىد تقصٓرٌم فْ هساق هن
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الهساقات ،وكذلك ضعف الهستوى العمهْ ٖولٓاء اٖهور فْ بعض الهساقات ٓقمل هن عهمٓة
الهشاركة فْ عهمٓة تقوٓم أبىائٍم ،هثل هساق المغة ا٘ىجمٓزٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة فإن بعض
أولٓاء اٖهور ٓ ٚهمكون الهٍارة والخبرة فْ تعمٓم أبىائٍم ٌذا الهساق ،هها ٓستدعْ بعض
أولٓاء اٖهور بان ٓطمبوا هن إدارة الهدرسة توفٓر اسطواىات تعمٓهٓة لٓتعمهوا ٌذا الهساق

لٓساعدوا فْ تعمٓم أبىائٍم ،ولكن ٓ ٚتم توفٓر ٌذي ال هساعدات فْ أغمب الهدارس ٖىً ٓعد

جٍدًا شخصًٓا هن الهدرسة .واىسجهت ٌذي الىتٓجة هع ىتٓجة دراسة (أخوارشٓدة )2004 ،التْ
جاءت بدرجة ضعٓفة.

فعالة
المجال الخامس :التغذية الراجعة ال ّ
جدول ()20

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك ترتيبيا
مجموع

م

الفقرة

1

طور أدائٍم عمِ الهستوى الشخصْ
ًزود الهعمهٓن بتغذٓة راجعة عن تَ َ
أ ّ
والهدرسْ.

2
3

االنحراف

الوزن

998

4.229

0.537

84.58

4

860

3.644

0.856

72.88

8

967

4.097

0.668

81.95

5

964

4.085

0.704

81.69

6

4.335

0.593

86.69

1

0.655

85.08

3

76.95

7

85.68

2

االستجابات

أَطمب هن الهعمهٓن أن ُٓقَٓهوا ذاتٓاً ههارسات غٓر جٓدة وقعوا فٍٓا

وٓ َعدلوٌا قبل أن أتدخل فْ اٖهر.
ُ
أ َُوظّف التغذٓة الراجعة فْ تعزٓز العٛقة هع العاهمٓن فْ الهدرسة.

المتوسط

المعياري

4

أستىد إلِ هعآٓر واضحة عىد تقدٓم التغذٓة الراجعة.

5

أُصغْ باىتباي لمطرف أخر بعد تقدٓم التغذٓة الراجعة لً.

1023

6

ُقدم التغذٓة الراجعة بشكل هىفرد ٓتىاسب هع خصائص الهعمهٓن
أّ
وحاجاتٍم التربوٓة.

1004

4.254

908

3.847

0.832

ٓتعرفون عمِ أخطائٍم التْ وقعوا
أُىاقش الهعمهٓن فْ أدائٍم بحٓث ّ
فٍٓا.

1011

4.284

0.632

الدرجة الكمية لممجال

7735

32.775

7
8

أَهىح الهعمم فرصة كافٓة لتاهل خطوات تىفٓذ درسً قبل تقدٓم التغذٓة

الراجعة.

النسبي

الترتيب

81.94 3.933

ٓتضى ىىح ه ى ىىن الج ى ىىدول الس ى ىىابق أن الدرج ى ىىة الكمٓ ى ىىة لمهجى ىىال كاى ى ىىت عالٓ ى ىىة وحص ى ىىل عم ى ىىِ وزن ىس ى ىىبْ
( ،)%81.94أن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
-

الفقىرة ( )5والتىىْ ىصىىت عمىىِ "أُصــغي بانتبــاه لمطــرف اآلخــر بعــد تقــديم التغذيــة الراجعــة لــو "
احتمت الهرتبة اٖولِ بوزن ىسبْ قدري ( ،)%86.69وبدرجة عالٓة جدًا.

يتعرفـون عمـى أخطـائيم التـي
الفقرة ( )8والتْ ىصت عمِ "أُناقش المعممين في أدائيم بحيـث ّ
وقعوا فييا " احتمت الهرتبة الثاىٓة بوزن ىسبْ قدري ( ،)%85.68وبدرجة عالٓة جداً.
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وتعزو الباحثة ذلك لىىقٓام هىدٓري الهىدارس با٘صىغاء الجٓىد لمهعمهىٓن بعىد تقىدٓم التغذٓىة الراجعىة
لٍىم ،هىن خىٛل الزٓىارات الصىفٓة التىْ ٓقىوم بٍىا الهىدٓرون لمتاكىد هىن اسىتٓعاب الهعمهىٓن لمتعذٓىة
الراجعىىة ،بحٓىىث تتهٓىىز التغذٓىىة الراجعىىة بالوضىىوح والفاعمٓىىة .كىىذلك ٓقىىوم هىىدٓرو الهىىدارس بتقىىدٓم
التغذٓة الراجعة لمهعمم باسموب ار ٍ
ق ،بحٓث ٓتم سرد جهٓع الىواحْ ا٘ٓجابٓىة التىْ تىم هٛحظتٍىا
هىىن قبىىل هىىدٓر الهدرسىىة ٖداء الهعمىىم ،وبعىىد اسىىتعراض ٌىىذي الىىىواحْ ا٘ٓجابٓىىة ٓىىتم التطىىرق إلىىِ

الىقىىاط التىىْ تىىم ا٘ خفىىاق فٍٓىىا هىىن قبىىل الهعمىىم ،حٓىىث ٓستعرضىىٍا هىىدٓر الهدرسىىة بطرٓقىىة غٓىىر
هباشرة لٓتقبمٍا الهعمم بصدر رحب ودون اىزعاج ،وٓىتم إقىاعىً بٍىا وتبىٓىً لمصىواب والت ازهىً فٓهىا
بعىىد ذاتٓ ىاً بٍىىذي الىقىىاط ،وأن ٌىىذي اٖهىىور هىىن أٌىىم واجبىىات هىىدٓر الهدرسىىة كهشىىرف تربىىوي هقىىٓم.

وق ىىد اتفق ىىت ٌ ىىذي الىت ىىائج ه ىىع د ارس ىىة (أبوش ىىاوٓش )2010 ،ود ارس ىىة (اخوارش ىىٓدة )2004 ،والت ىىْ
أكدت عمِ أٌهٓة التغذٓة الراجعة فْ التحكم بالهخرجات التعمٓهٓة.

وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-

الفقرة ( )2والتْ ىصت عمِ "أَطمب من المعممين أن ُي َقيمـوا ذاتيـاً ممارسـات غيـر جيـدة وقعـوا

وي َعـــــدِّلوىا قبـــــل أن أتـــــدخل فـــــي األمـــــر " احتم ى ىىت الهرتب ى ىىة اٖخٓى ى ىرة ب ى ىىوزن ىس ى ىىبْ ق ى ىىدري
فييـــــا ُ
( ،)%72.88وبدرجىىة عالٓىىة .وتعــزو الباحثــة ذلــك لقٓىىام هىىدٓري الهىىدارس بعقىىد زٓىىارات صىىفٓة
وعدلىً
هستهرة ،وفْ أثىاء الحصة الصفٓة لو أخطا الهعمم فْ تقدٓم هعموهة وتىدارك ٌىذا الخطىا ّ
ٓىبً الهىدٓر الهعمىم لٍىذا الخطىا بحٓىث ٓتىدارك الهعمىم
ٓ ٚتوقف الهدٓر عىد ٌذا الخطا ،بعد ذلك ّ
الخطا الذي وقع فًٓ ،حٓىث ٓكىون توظٓىف الهشىاٌدة الصىفٓة لىدعم الهعمىم فىْ تطىوٓر ههارسىاتً

وبىىاءة ،لكىن ٓبىدو أن لىٓس كىل هىدٓري
الصفٓة وهٍاراتً هن خىٛل تزوٓىدي بتغذٓىة راجعىة هحىددة ّ
الهىىدارس ٓعطىىون ىفىىس اٌٚتهىىام لٍىىذا اٖهىىر ،وقىىد أكىىدت د ارسىىة ( )Hodgson, 2011عمىىِ

-

أٌهٓة التقٓٓم الذاتْ الذي ٓعتبر أساس التَحسُّن.

الفقرة ( )7والتْ ىصت عمِ "أَمنح المعمم فرصة كافيـة لتأمـل خطـوات تنفيـذ درسـو قبـل تقـديم
التغذية الراجعة " احتمت الهرتبة السابعة بوزن ىسبْ قدري ( ،)%76.95وبدرجة عالٓة.
وتعــزو الباحثــة ذلــك أىىىً بعىىد اىتٍىىاء هىىدٓر الهدرسىىة هىىن الهشىىاٌدة الصىىفٓة لحصىىة الهعمىىم ٓقىىوم
هىدٓر الهدرسىىة بإتاحىىة الفرصىىة الكافٓىىة لمهعمىىم لتقٓىىٓم أدائىً ذاتٓىًا هىىن خىىٛل تطىىوٓر هٍىىارة التفكٓىىر

التىىاهمْ ،هىىع العمىىم بىىان الهعمىىم ٓقىىوم بىىذكر الى ىواحْ ا٘ٓجابٓىىة والى ىواحْ السىىمبٓة التىىْ ٓ ارٌىىا فىىْ

أدائ ىً ،وهىىن ث ىم ٓقىىوم الهىىدٓر بتقىىدٓم التغذٓىىة الراجعىىة الهىاسىىبة لىىً ،ولكىىن ٌىىذا ٓحتىىاج إلىىِ زٓىىادة
اٌتهام هن الهدٓرٓن؛ ٖن أغمب الهدٓرٓن  ُٓ ٚىتى ىٓحون الفرصىة الكافٓىة لمهعمهىٓن ٚسىتخدام هٍىارة
التفكٓىىر التىىاهمْ ،وتتفىىق ٌىىذي الىتٓجىىة هىىع ىتٓجىىة د ارسىىة (أبوشىىاوٓش )2010 ،فىىْ تقىىدٓم الفرصىىة
لتاهل ىجاحات الهعمم.
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المجال السادس :التحفيز وزيادة الدافعية
جدول ()21
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك ترتيبيا
مجموع

االنحراف

الوزن

3.657

1.198

73.14

10

0.714

83.47

4

83.73

3
7

م

الفقرة

1

أُح ّفز الهعمهٓن عمِ التحمْ باخٛقٓات الهٍىة هن خٛل هسابقة الهعمم
الهثالْ.

863

2

أُتابع حاجات الهعمهٓن لزٓادة دافعٓتٍم فْ إىجاز اٖعهال الهطموبة.

985

4.174

3

أُحفز الهعمهٓن عمِ ههارسة أدوار وهٍارات وهسؤولٓات جدٓدة.

988

4.186

0.590

4

أُشجع الهعمهٓن لتحفٓز الطمبة عمِ استخدام اٖسموب العمهْ.

908

3.847

0.821

76.95

5

أُحفّز الهعمهٓن لهتابعة كل ها ٌو جدٓد فْ هجال التعمٓم.

974

4.127

0.633

82.54

5

1053

4.462

0.600

89.24

2

1085

4.597

0.517

91.95

1

8

ُعزز إبداعات الهعمهٓن بالحوافز الهادٓة والهعىوٓة بها ٓىاسب كل
أ ّ
هىٍم.

897

3.801

1.022

76.02

9

9

أُكافئ الهعمم عمِ التحسُّن الواضح فْ ىتائج طمبتً.

899

3.809

1.186

76.19

8

 10أُشجع الهعمهٓن عمِ تقدٓم هبادرات لتطوٓر أدائٍم الهٍىْ.

967

4.097

0.668

81.95

6

9619

40.758

6

االستجابات

ُعزز الهعمهٓن الهمتزهٓن بالدوام الهدرسْ.
أَ
َحث الهعمهٓن عمِ إعداد الخطة الٓوهٓة لمدروس بشكل جٓد.
أ ُ

7

الدرجة الكمية لممجال

المتوسط

المعياري

النسبي

الترتيب

81.52 5.673

ٓتضى ىىح هى ىىن الجى ىىدول السى ىىابق أن الدرجى ىىة الكمٓى ىىة لمهجى ىىال كاىى ىىت عالٓى ىىة ،وحصى ىىل عمى ىىِ وزن ىسى ىىبْ

( ،)%81.52وأن أعمى فقرتين في المجال كانتا:
-

الفقرة ( )7والتْ ىصت عمىِ"أ ُّ
َحث المعممـين عمـى إعـداد الخطـة اليوميـة لمـدروس بشـكل جيـد"
احتمت الهرتبة اٖولِ بىوزن ىسىبْ قىدري ( ،)%91.95وبدرجىة عالٓىة جىداً .وتعـزو الباحثـة ذلـك

ٚعتبىىار تخطىىٓط الىىدروس هىىن أٌىىم اٖعهىىال الٓوهٓىىة لمهعمهىىٓن ،وأن الهىىدٓر ٓقىىوم بالحىىث عمىىِ
إعدادٌا هن خٛل ورشىات عهىل واجتهاعىات لعىرض ىهىاذج هختمفىة هىن التحضىٓر أو التخطىٓط
والقٓام بالزٓارات الصفٓة لمهتابعة وتزوٓدٌم بالتغذٓة الراجعىة الٛزهىة فىْ حٓىٍىا ،وقىد اتفقىت ٌىذي
الىتٓجىىة هىىع د ارسىىة (سىىٛهة )2013 ،التىىْ أكىىدت عمىىِ أٌهٓىىة التخطىىٓط وتقىىدٓم التغذٓىىة الراجعىىة

-

فعالة لٍا.
ال ّ
ُعـــزز المعممـــين الممتـــزمين بالـــدوام المدرســـي" احتمىىت الهرتبىىة
الفق ىرة ( )6والتىىْ ىصىىت عمىىِ "أ َ
الثاىٓ ىىة ب ىىوزن ىس ىىبْ ق ىىدري ( ،)%89.24وبدرج ىىة عالٓ ىىة ج ىىداً ،وتعــــزو الباحثــــة ذلــــك ٖن دور
الهى ىىدٓرٓن القٓى ىىام بتىظى ىىٓم هواعٓى ىىد الى ىىدوام الهدرسى ىىْ لمهعمهى ىىٓن ،وكى ىىذلك الت ى ىزام الهعمهى ىىٓن بالى ىىدوام

الهدرسْ ٓعد هن بوادر اٚىضباط الوظٓفْ ،حٓث ٓقىوم الهىدٓرون بتعزٓىز الهعمهىٓن الهىضىبطٓن
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ٓوجىً
هن خٛل ا٘شادة والشكر والثّىىاء عمىِ ٌىؤٚء الهمتىزهٓن خىٛل اٚجتهاعىات ،والىذي بىدوري ّ

زهٛءٌم الهعمهٓن لٛىضباط فْ هواعٓد دواهٍم.
وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-

الفق ىرة ( )1والتىىْ ىصىىت عمىىِ "أُحفّـــز المعممـــين عمـــى التحمـــي بأخالقيـــات المينـــة مـــن خـــالل

مسابقة المعمم المثالي" احتمىت الهرتبىة اٖخٓىرة بىوزن ىسىبْ قىدري ( ،)%73.14وبدرجىة عالٓىة.

وتعزو الباحثة ذلك إلِ وجود هبادرة فْ وكالة الغوث تسىهِ هبىادرة اٚحتىرام واٚىضىباط ٓىدٓرٌا
هىسىىق الهبىىادرة ،وٓىىتم اختٓىىار الهعمهىىٓن الهثىىالٓٓن هىىن خىىٛل هسىىابقة تحىىت إش ىرافً ،وٓىىتم تقىىدٓم

الح ىوافز الهادٓىىة والهعىوٓىىة لٍ ىم ،ولكىىن ٌىىذي الهبىىادرة  ٚتشىىهل جهٓىىع هىىدراس قطىىاع غ ىزة ،فتقىىوم
بعض الهدارس بعهل هسابقات أخرى هثل هسابقة الطالب الهثالْ ،وهسابقة أىظف صف.
-

ُعزز إ بداعات المعممين بالحوافز المادية والمعنويـة بمـا يناسـب
الفقرة ( )8والتْ ىصت عمِ "أ ّ
كـــل مـــنيم" احتم ىىت الهرتب ىىة التاس ىىعة ب ىىوزن ىس ىىبْ ق ىىدري ( ،)%76.02وبدرج ىىة عالٓ ىىة ،وتعــــزو
الباحثــة ذلــك ٖن جهٓىع هىىدٓري الهىىدارس فىىْ وكالىة الغىىوث ٓقى ّىدهون الحىوافز الهعىوٓىىة أكثىىر هىىن
الحىوافز الهادٓىىة ،لقمىىة الهصىىادر الهتىىوفرة لمهىىدٓرٓن فىىْ تقىىدٓم الحىوافز الهادٓىىة ،وأحٓاىىاً ٓىىتم تقىىدٓم
ج ىوائز هادٓىىة رهزٓىىة هقدهىىة هىىن الهىىدٓرٓن أىفسىىٍم أو بالهسىىاٌهة هىىع بىىاقْ الهعمهىىٓن ،وأن إدارة
التعمٓم  ٚتخصص هٓزاىٓة خاصة لكل هدرسىة لتعزٓىز هجٍىودات إبىداعات الهعمهىٓن ههىا ٓجعىل

الهدٓر ٓكتفْ بتكىرٓم الهعمهىٓن الهتهٓىزٓن خىٛل اٚجتهاعىات أو الطىابور الهدرسىْ .واتفقىت ٌىذي
الىتٓجة هع دراسة (أبوحشٓش )2010 ،ودراسة (القضاة )2005 ،المتٓن أكىدتا عمىِ أٌهٓىة دور
الهدٓر فْ تحفٓز الهعمهٓن الجٓدٓن عمِ أدائٍم.
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اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
ٓىص السؤال الثاىْ عمِ :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
إحصائية ( )0.05≤بين متوسطات تقديرات مديري مدارس وكالة الغوث الدولية أنفسيم لدرجة
ممارستيم لممساءلة الذكية تعزى لمتغيرات الدراسة(الجنس -المؤىل العممي – سنوات الخدمة)؟
ولٙجابة عن ٌذا السؤال قاهت الباحثة بصٓاغة الفرضٓات التالٓة:
الفرض األول من فروض الدراسة:
ٓىص الفرض اٖول هن فروض الدراسة عمِ :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة إحصائية ( ) 0.05≤بين متوسطات تقديرات مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة لدرجة ممارستيم المساءلة الذكية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ,أنثي)؟
ولٙجابىىة عىىن ٌىىذا الفىىرض قاهىىت الباحثىىة باسىىتخدام اختبىىار " T. testلعٓىتىىٓن هسىىتقمتٓن"
والجدول (ٓ )22وضح ذلك:
جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس

أو ًال :الثقة المتبادلة
ثانياً :المشاركة والمسؤولية
ثالثاً :االىتمام بجودة التعميم
رابعاً :التقويم الشامل وتنوع مؤشرات

األداء

فعالة
خامساً :التغذية الراجعة ال ّ
سادساً :التحفيز وزيادة الدافعية
الدرجة الكمية لالستبانة

االنحراف

العدد

المتوسط

ذكر

119

36.361

4.472

أىثْ

117

35.786

4.439

ذكر

119

39.395

4.734

أىثْ

117

39.521

4.820

ذكر

119

39.126

5.304

أىثْ

117

38.769

5.772

ذكر

119

38.555

5.307

أىثْ

117

37.470

6.058

ذكر

119

32.992

3.920

أىثْ

117

32.556

3.951

ذكر

119

41.244

5.485

أىثْ

117

40.265

5.840

ذكر

119

227.672

26.035

أىثْ

117

224.368

27.968

المعياري

قيمة "ت"
0.991
0.203
0.495
1.464
0.851
1.327
0.940

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.323

غٓر دالة

0.839
0.621
0.145
0.396
0.186
0.348

إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )234وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )234وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

ٓتضح هن الجدول السابق أن قٓهة "ت" الهحسوبة أقل هن قٓهة "ت" الجدولٓة فْ جهٓع
الهجى ىاٚت وال ى ى ى درجة الكمٓة لٛستباىة ،وٌذا ٓدل عمِ عدم وجود فروق ذات دٚلة إحصائٓة تعزى
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لهتغٓر الجىس ،وتعزو الباحثة ذلك ٖن الظروف التعمٓهٓة التْ ٓواجٍٍا الذكور وا٘ىاث واحدة
وهتشابٍة ،وذلك هن خٛل تطبٓق القواىٓن واٖىظهة والتعمٓهات الصادرة هن إدارة التعمٓم فْ وكالة
الغوث والتْ تُىظّم هٍام الهدٓرٓن والهعمهٓن فْ الهدارس ،وقد توصمت دراسة (سٛهة)2013 ،
ودراسة (الحسن )2010 ،ودراسة (أبوحشٓش ،)2010 ،ودراسة (القضاة )2005 ،إلِ عدم وجود
فروق ذات دٚلة إحصائٓة تعزى لهتغٓر الجىس والتْ تدعم ىتائج الدراسة الحالٓة.
الفرض الثاني من فروض الدراسة:
ٓىص الفرض الثاىْ هن فروض الدراسة عمِ :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة إحصائية ( )0.05≤بين متوسطات تقديرات مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة لدرجة ممارستيم لممساءلة الذكية تعزى لمتغير المؤىل العممي (بكالوريوس,
ماجستير فأكثر)؟
ولٙجابة عن ٌذا الفرض قاهت الباحثة باستخدام اختبار " "T. testوالجدول (ٓ )23وضح ذلك:
جدول ()23

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المؤىل العممي

أوالً :الثقة المتبادلة
ثانياً :المشاركة والمسؤولية
ثالثاً :االىتمام بجودة التعميم
رابعاً :التقويم الشامل وتنوع
مؤشرات األداء

فعالة
خامساً :التغذية الراجعة ال ّ
سادساً :التحفيز وزيادة الدافعية
الدرجة الكمية لالستبانة

االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

المؤىل العممي

العدد

المتوسط

بكالوريوس

181

36.044

0.841 0.200 4.487

ماجستير فأكثر

55

36.182

4.389

بكالوريوس

181

39.475

0.919 0.102 4.736

غٓر دالة

ماجستير فأكثر

55

39.400

4.913

بكالوريوس

181

38.961

0.951 0.061 5.602

إحصائًٓا

غٓر دالة

ماجستير فأكثر

55

38.909

5.345

بكالوريوس

181

37.917

0.627 0.487 5.725

إحصائًٓا
غٓر دالة

ماجستير فأكثر

55

38.345

5.680

بكالوريوس

181

32.735

0.774 0.287 3.785

إحصائًٓا

غٓر دالة

ماجستير فأكثر

55

32.909

4.419

بكالوريوس

181

40.619

0.494 0.685 5.523

إحصائًٓا
غٓر دالة

ماجستير فأكثر

55

41.218

6.172

بكالوريوس

181

0.771 0.291 26.836 225.751

إحصائًٓا

غٓر دالة

ماجستير فأكثر

55

27.780 226.964

إحصائًٓا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )234وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )234وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01
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ٓتضىىح هىىن الجىىدول السىىابق أن قٓهىىة "ت" الهحسىىوبة أقىىل هىىن قٓهىىة "ت" الجدولٓىىة فىىْ جهٓىىع
الهجىىاٚت والدرجىىة الكمٓىىة لٛسىىتباىة ،وٌىىذا ٓىىدل عمىىِ عىىدم وجىىود فىىروق ذات دٚلىىة إحصىىائٓة تعىىزى
لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1أن السٓاسى ىىة الهتبعى ىىة لتعٓى ىىٓن هى ىىدٓري الهى ىىدارس تفى ىىرض اختٓى ىىار اٖكفى ىىا بغى ىىض الىظى ىىر عى ىىن
الهؤٌٛت هع التاكٓد عمِ حصولً عمِ درجة البكالورٓوس.

 .2اختٛف قدرة الهدٓرٓن عمِ تىفٓذ الهٍام ا٘دارٓة الهىوطة بٍم تبعاً لمهؤٌل العمهْ لٍم.
 .3أن وكالة الغوث  ٚتُعطْ عىٛوة هٍىٓىة لمهؤٌىل العمهىْ وبالتىالْ فىإن الخبىرات ا٘دارٓىة ٓٚىتم
اكتسابٍا بالهؤٌل العمهْ ،ولكن هن خٛل الههارسة واتباع اٖسالٓب ا٘دارٓة الحدٓثة.
ٓ .4عىىد هوضىىوع الهسىىاءلة الذكٓىىة هوضىىوعاً جدٓىىداً وحىىدٓثاً ولىىم ٓىىدرس ف ىْ ب ىراهج الهاجسىىتٓر أو
الدكتوراة أو حتِ فْ البكالورٓوس.

 .5تعتهىىد الهسىىاءلة الذكٓىىة عمىىِ قىىدرة الهىىدٓرٓن ف ىىْ تطىىوٓر هٍىىارة التفكٓىىر الت ىاهمْ لمىىذات ل ىىدى
الهعمهٓن وهراجعىة أخىرٓن باسىموب دبموهاسىْ و ار ٍ
ق فىْ الهواقىف الخطىا التىْ ٓهكىن أن ٓقىع
فٍٓا الهعمهٓن.

الفرض الثالث من فروض الدراسة:
ٓىىىص الفىىرض الثالىىث هىىن فىىروض الد ارسىىة عمىىِ :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى داللة إحصائية ( )0.05≤بين متوسطات تقـديرات مـديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة
بمحافظـات غـزة لدرجـة ممارسـتيم لممسـاءلة الذكيـة تعـزى لمتغيـر سـنوات الخدمـة (اقـل مـن خمــس
سنوات ،من خمس سنوات إلى عشر سنوات ،أكثر من عشر سنوات)
ولٙجابىىة عىىن ٌىىذا الفىىرض قاهىىت الباحثىىة باسىىتخدام أسىىموب تحمٓىىل التبىىآن اٖحىىادي One
.Way ANOVA
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جدول ()24

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير سنوات الخدمة

المجال

الثقة

أوالً:

المتبادلة

ثانياً :المشاركة
والمسؤولية

ثالثاً:

االىتمام

رابعاً:

التقويم

بجودة التعميم

الشامل

وتنوع

مؤشرات األداء

خامساً :التغذية
فعالة
الراجعة ال ّ

سادساً :التحفيز
وزيادة الدافعية
الدرجة الكمية
لالستبانة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات قيمة "ف"

بٓن الهجهوعات

114.140

2

57.070

داخل الهجهوعات

4550.487

233

19.530

الهجهوع

4664.627

235

بٓن الهجهوعات

122.528

2

61.264

داخل الهجهوعات

5218.048

233

22.395

الهجهوع

5340.576

235

بٓن الهجهوعات

88.897

2

44.448

داخل الهجهوعات

7102.493

233

30.483

الهجهوع

7191.390

235

بٓن الهجهوعات

123.460

2

61.730

داخل الهجهوعات

7526.472

233

32.302

الهجهوع

7649.932

235

بٓن الهجهوعات

163.233

2

81.617

داخل الهجهوعات

3471.864

233

14.901

الهجهوع

3635.097

235

بٓن الهجهوعات

204.471

2

102.235

داخل الهجهوعات

7358.762

233

31.583

الهجهوع

7563.233

235

بٓن الهجهوعات

4721.181

2

2360.591

داخل الهجهوعات

166644.547

233

715.213

الهجهوع

171365.729

235

2.922

2.736

1.458

1.911

5.477

3.237

3.301

قيمة

الداللة
0.056

0.067

0.235

0.150

0.005

0.041

0.039

مستوى الداللة
غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

غٓر دالة
إحصائٓاً

دالة عىد
0.01

دالة عىد
0.05

دالة عىد
0.05

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،233وعند مستوى داللة (4.71 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،233وعند مستوى داللة (3.04 = )0.05

ٓتضح هن الجدول السابق أن قٓهة "ف" الهحسوبة أقل هىن قٓهىة "ف" الجدولٓىة عىىد هسىتوى

دٚلىة ( )0.05فىْ الهجىاٚت التالٓىة :مجـال الثقـة المتبادلـة ومجـال المشـاركة والمسـؤولية ومجـال
االىتمام بجودة التعمـيم ومجـال التقـويم الشـامل وتنـوع مؤشـرات األداء ،أي أىىً  ٚتوجىد فىروق ذات
دٚلة إحصائٓة تعزى لهتغٓر سىوات الخدهة.

ٓتض ىىح ه ىىن الج ىىدول الس ىىابق أن قٓه ىىة "ف" الهحس ىىوبة أكب ىىر ه ىىن قٓه ىىة "ف" الجدولٓ ىىة عى ىىد

فعالـة ومجـال التحفيـز وزيـادة الدافعيـة والدرجـة
هستوى دٚلة ( )0.05فْ مجال التغذيـة الراجعـة ال ّ
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الكميــة لالســتبانة ،أي أىىىً توجىىد فىىروق ذات دٚلىىة إحصىىائٓة تعىىزى لهتغٓىىر سىىىوات الخدهىىة ،ولهعرفىىة

اتجاي الفروق قاهت الباحثة باستخدام اختبار شٓفًٓ البعدي والجدول التالْ ٓوضح ذلك:
جدول ()25

فعالة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
يوضح اختبار شيفيو في المجال الخامس :التغذية الراجعة ال ّ
أقل من 5سنوات
36.000

أقل من 5سنوات

من 10-5سنوات
31.841

أكثر من  10سنوات
32.789

0

36.000

من 10-5سنوات
31.841

أكثر من  10سنوات
32.789

*4.159

0

*3.211

0.948

0

* دالة عند 0.01

ٓتض ىىح ه ىىن الج ىىدول الس ىىابق وج ىىود ف ىىروق ب ىىٓن الخده ىىة اٖق ىىل ه ىىن  5س ىىىوات والخده ىىة ه ىىن
 10-5سىىىوات واٖكث ىىر هىىن  10س ىىىوات لصىىالح اٖق ىىل هىىن خه ىىس سىىىوات ،ول ىىم ٓتضىىح ف ىىروق ف ىىْ
سىوات الخدهة اٖخرى.
جدول ()26

يوضح اختبار شيفيو في المجال السادس :التحفيز وزيادة الدافعية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
أقل من 5سنوات
44.333

أقل من 5سنوات
44.333

من 10-5سنوات
39.682

أكثر من  10سنوات
40.783

من 10-5سنوات
39.682

أكثر من  10سنوات
40.783

0
*4.652

0

*3.550

1.102

0

* دالة عند 0.01

ٓتضىىح هىىن الجىىدول السىىابق وجىىود فىىروق بىىٓن سىىىوات الخدهىىة اٖقىىل هىىن  5سىىىوات وسىىىوات
الخدهىىة هىىن  10-5سىىىوات واٖكثىىر هىىن  10سىىىوات لصىىالح اٖقىىل هىىن خهىىس سىىىوات ،ولىىم ٓتضىىح
فروق فْ سىوات الخدهة اٖخرى.
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جدول ()27
يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لالستبانة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
أقل من 5سنوات
241.833

أقل من 5سنوات
241.833
من 10-5سنوات
219.841

أكثر من  10سنوات
226.494

من 10-5سنوات
219.841

أكثر من  10سنوات
226.494

0
*21.992

0

*15.339

6.654

0

* دالة عند 0.01

ٓتضح هن الجدول السابق وجود فروق بٓن سىوات الخدهة اٖقل هىن  5سىىوات وسىىوات الخدهىة
هن  10-5سىوات واٖكثىر هىن  10سىىوات لصىالح اٖقىل هىن خهىس سىىوات ،ولىم ٓتضىح فىروق فىْ
الخبرات اٖخرى .وتعزو الباحثة ذلك:


ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي المجـــاالت التاليـــة (الثقـــة المتبادلـــة والمشـــاركة
والمسـؤولية واالىتمـام بجــودة التعمـيم والتقــويم الشـامل وتنـوع مؤشـرات األداء) تعـزى لمتغيــر
ســنوات الخدمــة وذلىىك بسىىبب السٓاسىىات والم ىوائح واٖىظهىىة التىىْ تصىىدرٌا إدارة التعمىىٓم التابعىىة
لوكالىىة الغىىوث ،وٓىىتم التبٓمىىغ هىىن خ ىٛل هىىدٓري الهىىىاطق عبىىر البرٓىىد ا٘لكتروىىىْ لتعهٓهٍىىا عمىىِ
هىىدٓري هىىدارس وكالىىة الغىىوث وتقىىدٓم ب ىراهج تدرٓبٓىىة تشىىهل جهٓىىع فئىىات هىىدٓري هىىدراس وكالىىة
الغوث حسب سىوات الخدهة.



فعالــة ومجــال التحفيــز وزيـادة الدافعيــة توجــد فــروق ذات
بينمـا فــي مجــال التغذيــة الراجعـة ال ّ
داللة إحصائية في سنوات الخدمة لصالح األقل من خمس سنوات ،وذلك أن الهىدٓرٓن الجىدد
أكثىىر هروىىىة ىاحٓىىة توظٓىىف اٖسىىالٓب الجدٓىىدة ،وبالتىىالْ أكثىىر اسىىتعداداً لههارسىىة أسىىالٓب غٓىىر

تقمٓدٓىىىة خاصى ىىة فى ىىْ هجى ىىال الهسى ىىاءلة الذكٓى ىىة ،كهى ىىا أن الهى ىىدٓرٓن الجى ىىدد ٓكوىى ىىون أقى ىىل هعرفى ىىة
بهسىىتوٓات الهعمهىىٓن ،لىىذلك ٍٓته ىوا بتقىىدٓم التغذٓىىة الراجعىىة بشىىكل أكبىىر لجهٓىىع الهعمهىىٓن ،كهىىا

أىٍىم ٓكوىىون أكثىىر حرصىًا عمىىِ إثبىات كفىىاءتٍم هىن خىىٛل اٚرتقىاء بهسىىتوى أداء هعمهىٍٓم ،فىىْ
حىىٓن أن تقىىدٓم التغذٓىىة الراجعىىة هىىع هىىرور الوقىىت ٓصىىبح هىىن العهىىل الروتٓىىىْ والىىىوع التقمٓىىدي
اله ىىالوف ل ىىدى اله ىىدٓرٓن أص ىىحاب الفئ ىىات اٖكث ىىر ه ىىن خه ىىس س ىىىوات ،وٓص ىىبحوا أق ىىل تحهسى ىاً
ٚستخدام ٌذي اٖسالٓب.
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى" :ما التصور المقترح لتطوير ممارسة
المساءلة الذكية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في ضوء نتائج
الدراسة؟"
ولٛجابة عن السؤال الثالث قاهت الباحثة بتحدٓد أٌم ىقاط الضعف وأوجً القصور التْ
أظٍرتٍا ىتائج الدراسة ،ثم قاهت ببىاء التصور التالْ الهقترح لٛرتقاء بٍا وتحسٓىٍا:

تصور مقترح لتطوير ممارسة المساءلة الذكية لدى مديري مدارس وكالة الغوث
الدولية بمحافظات غزة

تمييد:
تىاولت الدراسة فْ الفصول السابقة التاطٓر التىظٓري والتطبٓقْ وتقدٓر درجة ههارسة
الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث فْ هحافظات غزة ،وقد تبٓن هن ىتائج الدراسة أن
درجة الههارسة لٓست بالهستوى الهطموب ،أي أن ٌىاك جواىب قصور تحتاج إلِ تطوٓر سواء فْ

هجال الثقة الهتبادلة ،أو فْ هجال الهشاركة والهسؤولٓة ،أو فْ هجال اٌتهام بجودة التعمٓم ،أو فْ
فعالة ،أو فْ هجال
هجال التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء ،أو فْ هجال التغذٓة الراجعة ال ّ
التحفٓز وزٓادة الدافعٓة.
وفْ ظل البحث عن أعمِ درجات الجودة فْ التعمٓم ،والسعْ الهستهر هن قبل إدارة
التعمٓم بوكالة الغوث عن أسالٓب جدٓدة لضهان جودة التعمٓم فْ هدارسٍا ،إ ٚأىىا ىٛحظ غٓاب
هفٍوم الهساءلة الذكٓة عىد الكثٓر هن هدٓرٍٓا ،هها ٓجعل ههارسة الهساءلة الذكٓة بحاجة لمتطوٓر

وتوضٓح هفآٌهٍا اٖساسٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث .وفْ ضوء أٌداف وهعآٓر الهساءلة
الذكٓة التْ تم طرحٍا وهىاقشتٍا فْ الدراسة الحالٓة ،تحاول الباحثة فْ ٌذا الفصل الخروج بتصور
هقترح لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث فْ هحافظات غزة ،هن
خٛل رؤٓة قائهة عمِ هىطمقات وأٌداف وىشاطات وفعالٓات لت حقٓق ٌذي اٌٖداف ،وجٍة هشرفة

لتىفٓذ ٌذي الفعالٓات ،وهعٓار لمحكم عمِ هدى تحقق ٌذي اٌٖداف.
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 األسس التي يستند إلييا التصور:
ٓاتْ ٌذا التصور لتطوٓر ههارسة الهساءلة الذكٓة لدى هدٓري هدارس وكالة الغوث ،اىطٛقًا

هن أٌهٓة التعمٓم والبحث الهستهر عن الوسائل الهتاحة لتحقٓق الجودة ،وأن الهساءلة الذكٓة أرقْ
أسالٓب التعاهل ا٘داري الحدٓث ،وهن أحدث الطرق والوسائل لتحقٓق الجودة ،باعتبار أن:
 -1الهساءلة الذكٓة تُ َعالِج ُهعظم احتٓاجات الهساءلة التقمٓدٓة هن خٛل اٖسالٓب الشفافة
والقٓاسات الهتعددة لٙىجاز.
 -2الهساءلة الذكٓة تَُركز بشفافٓة عمِ الجواىب التْ تحتاج لتحسٓن ،وتقوم بٍذا التحسٓن
بطرٓقة تُ َحفز وتُساعد الهدارس لمتحسٓن.
 -3الهساءلة الذكٓة تُؤكد عمِ هبدأ هساءلة الذات – التقوٓم الذاتْ – لدى جهٓع العاهمٓن.
 -4الهساءلة الذكٓة تجعل الهساءلة الخارجٓة سمسمة وههكىة عىد الحاجة لٍا.
 -5الهساءلة الذكٓة تزٓد هن الههارسات الجٓدة لمهعمهٓن ،وتُشجع عمِ تطوٓر اٖداء.
 -6الهساءلة الذكٓة تحقق اٚستقٛلٓة الهٍىٓة لمعاهمٓن.
 -7الهساءلة الذكٓة تَُوجً العاهمٓن لتحهل الهسؤولٓة الهشتركة ،وتُ َعهق هفآٌم العهل الجهاعْ
فْ هجتهع الهدرسة.
 -8الهساءلة الذكٓة تحقق رضا الجهٍور عن الخدهات الهقدهة.

أىداف التصور المقترح:
استىادًا لمهىطمقات السابقة وأٌهٓة ا٘دارةٍٓ ،دف ٌذا التصور إلِ تعزٓز هفٍوم الهساءلة الذكٓة
لدى هدٓري الهدارس ،وتفعٓل التطبٓق العهمْ لمهساءلة الذكٓة هن خٛل تحقٓق أٌداف عاهة عدة،

وٌْ كأتِ:

 -1تىهٓة هٍارات لتعزٓز الثقة الهتبادلة بٓن الهدٓرٓن والهعمهٓن.
 -2تعزٓز قدرة الهدٓرٓن عمِ استخدام هبدأ الهشاركة والهسؤولٓة.
 -3زٓادة اٌتهام هدٓري الهدارس بجودة التعمٓم.
 -4إكساب الهدٓرٓن هٍارات استخدام أسالٓب التقوٓم الشاهل وتىوٓع هؤشرات اٖداء.
فعالة.
 -5رفع قدرة الهدٓرٓن عمِ تقدٓم التغذٓة الراجعة ال ّ
 -6تىهٓة قدرات هدٓري الهدارس عمِ توظٓف التحفٓز الهادي والهعىوي لزٓادة دافعٓة الهعمهٓن
فْ الهدرسة.
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 وكل ىدف من ىذه األىداف العامة ينبثق منو أىداف فرعية عدة ،وىي كاآلتى:
اليدف العام األول :تنمية ميارات ل تعزيز الثقة المتبادلة بين المديرين والمعممين
تعتبر الثقة الهتبادلة بٓن هدٓر الهدرسة والهعمهٓن ٌْ الدعاهة اٖساسٓة لىجاح ا٘دارة الهدرسٓة
فْ تحقٓق كافة أىشطتٍا ،ولتحقٓق ٌذا الٍدف ُ ٚبد هن تحقٓق هجهوعة هن اٌٖداف التفصٓمٓة
التْ تتهثل فْ:
 -1تىهٓة هفٍوم الثقة الهتبادلة لدى هدٓري الهدارس.
 -2تٍٓئة الظروف الهىاسبة لمهعم هٓن لمتواصل فٓها بٓىٍم بعٛقات إىساىٓة تتسم بالهودة.
الفعال ،وطرق إىشاء قىوات التواصل الهفتوح.
 -3تزوٓد الهدٓرٓن بهٍارات التواصل َ
 -4رفع كفآة الهدٓرٓن فْ هفٍوم اٚستقٛلٓة الهٍىٓة لمهعمهٓن.

 كل ٌدف هن ٌذي اٌٖداف ٓحتاج إلِ فعالٓات وأىشطة؛ كْ تحققً جٍة هسؤولة عن التىفٓذ،
ووضع هؤشر أداء لمحكم عمِ درجة تحققً كها فْ الجدول أتِ:
اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

مؤشر األداء

أ  -إعداد ىشرات وهطوٓات عن

إدارة التعمٓم

الوعْ الكافْ لمهدٓرٓن

الثقة الهتبادلة.
 .1تىهٓة هفٍوم الثقة الهتبادلة
لدى هدٓري الهدارس.

ب-جمسات

باٌهٓة الثقة الهتبادلة.

حورآة

لهىاقشة

أسالٓب الثقة الهتبادلة.

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

الهدٓرٓن فْ الثقة الهتبادلة.
أ  -عقد

لقاءات

دورٓة

بٓن

الهىاسبة ب-تشكٓل

لمهعمهٓن لمتواصل فٓها بٓىٍم
بعٛقات
بالهودة.

اىساىٓة

لجىة

العٛقات

اٚجتهاعٓة بٓن الهعمهٓن.

توظٓف الثقة الهتبادلة
فْ الهجتهع الهدرسْ.

هدٓر الهدرسة

الهعمهٓن وأولٓاء اٖهور.
.2تٍٓئة

لمتعبٓر عن أسالٓب الثقة
الهتبادلة.

ج -دورات تدرٓبة لرفع كفآات

الظروف

قدرة

هدٓري

الهدارس

فاعمٓة

المقاءات

بٓن

الهعمهٓن وأولٓاء اٖهور.
إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

تتسم

وجود
اجتهاعٓة

لجىة

عٛقات

ىشطة

فْ

الهدرسة.
ج -توفٓر

وسائل

ا٘لكتروىْ

اٚتصال
واتاحتٍا

لٛستخدام هن قبل الهعمهٓن
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.3تزوٓد

الهدٓرٓن

بهٍارات

التواصل الفَعال ،وطرق اىشاء
قىوات التواصل الهفتوح.

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

أ  -دورات تدرٓبٓة لرفع كفآات

إدارة التعمٓم

الهدٓرٓن

إدارة

فْ

اٚجتهاعات.
ب-جمسات حوارٓة بٓن الهدٓرٓن

إدارة التعمٓم

ٚستخدام قىوات التواصل

أ  -تزوٓد

اٚستقٛلٓة الهٍىٓة.

إتقان

الهدٓر لهٍارات

إدارة اٚجتهاعات.

الهدٓرٓن

بىشرات

قدرة الهدٓرٓن عمِ تفعٓل
التواصل

الهفتوح.

.4رفع كفآة الهدٓرٓن فْ هفٍوم

مؤشر األداء

الهفتوح

الهدرسة.
إدارة التعمٓم

درجة

إلهام

فْ

الهدٓرٓن
اٚستقٛلٓة

لتعهٓق هفٍوم اٚستقٛلٓة

بهفٍوم

الهٍىٓة.

الهٍىٓة ،عدد الىشرات
التْ تم توزٓعٍا.

ب-تدرٓب

الهدٓرٓن

عمِ

إدارة التعمٓم

هٍارات العهل الهستقل.
استراتٓجٓات

ج -تفعٓل

اٚستقٛلٓة الهٍىٓة

درجة تهكن الهدٓرٓن هن
هٍارات العهل الهستقل.

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

توظٓف الهدٓرٓن لهفٍوم
اٚستقٛلٓة الهٍىٓة.

اليدف العام الثاني :تعزيز قدرة المديرين عمى استخدام مبدأ المشاركة والمسؤولية
ولتحقٓق ٌذا الٍدف  ٚبد هن تحقٓق اٌٖداف التفصٓمٓة أتٓة:
 -1رفع كفآات الهدٓرٓن فْ تفوٓض الهٍام ا٘دارٓة بها ٓىاسب قدرات الهعمهٓن.
 -2تزوٓد الهدٓرٓن بالهعموهات الٛزهة لتىسٓق آلٓات الهساءلة الذكٓة هع الهعمهٓن.
 -3تزوٓد الهدٓرٓن بهٍا ارت القٓادة التشاركٓة وخطوات تشكٓل فرق العهل والعواهل الهؤثرة
فٍٓا.
 -4إشراك الهدٓرٓن هع إدارة التعمٓم فْ وضع الخطط الوقائٓة لمهشكٛت الهتوقعة.
 -5رفع كفآات الهدٓرٓن لهٍارات حل الهشكٛت التْ تواجٍٍم.
 كل ٌدف هن ٌذي اٌٖداف ٓحتاج إلِ فعالٓات وأىشطة كْ تحققً جٍة هسؤولة عن التىفٓذ
ووضع هؤشر أداء لمحكم عمِ هدى تحققً كها فْ الجدول أتِ:
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اليدف العام الثاني :تعزيز قدرة المديرين عمى استخدام مبدأ المشاركة والمسؤولية
اليدف الفرعي

 - 1رفع كفآات الهدٓرٓن فْ
تفوٓض الهٍام ا٘دارٓة بها
ٓىاسب قدرات الهعمهٓن.

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

مؤشر األداء

أ  -دورات تدرٓبة لهٍارات تفوٓض

إدارة التعمٓم

إتقان الهدٓرٓن لهٍارات

الهٍام ا٘دارٓة.
ب-ىشرات

تعرٓفٓة

تفوٓض الهٍام.
ٔلٓات

إدارة التعمٓم

التفوٓض وطرق هتابعتٍا.
ج -تهثٓل اٖدوار لتجسٓد هبدأ

هدٓر الهدرسة

الٛزهة

الذكٓة

الهساءلة
الهعمهٓن.

وطرق تىسٓقٍا.

هع ب-دورات تدرٓبٓة لمهعمهٓن فْ
وضع آلٓات الهساءلة الذكٓة
أ  -دورات تدرٓبٓة لتىهٓة هٍارات

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

القٓادة التشاركٓة لمهدٓرٓن.
 - 3تزوٓد

الهدٓرٓن

بهٍارات ب-ىشرات

دورٓة

ٖحدث

القٓادة التشاركٓة وخطوات

اٖسالٓب ا٘دارٓة.

الهؤثرة فٍٓا.

الهدٓرٓن عمِ تشكٓل فرق

تشكٓل فرق العهل والعواهل ج -ورشة عهل لتطوٓر هٍارات
العهل،

وتحدٓد

الهشاركة

درجة

واٚىضباط لدى الهعمهٓن

 - 2تزوٓد الهدٓرٓن بالهعموهات أ  -توضٓح آلٓات الهساءلة الذكٓة
لتىسٓق

الهدٓرٓن

استخدام ألٓات الهتىوعة

تفوٓض الهٍام.
آلٓات

قدرة

عمِ

التزام الهعمهٓن بالهٍام
الهوكمة إلٍٓم.
هشاركة

الهعمهٓن

فْ

تىسٓق آلٓات الهساءلة.
الصحٓح

اٚستخدام
لهٍارات القٓادة.

إدارة التعمٓم
إدارة التعمٓم

استخدام الهدٓرٓن لٍذي

اٖسالٓب بفاعمٓة.

درجة كفاءة فرق العهل
التْ ٓشكمٍا الهدٓر.

العواهل

الهؤثرة فٍٓا.
أ  -دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن عمِ
 - 4إشراك الهدٓرٓن هع إدارة
التعمٓم فْ وضع الخطط
الوقائٓة لمهشكٛت الهتوقعة.

هٍارات

وضع

إدارة التعمٓم

الخطط

إتقان الهدٓرٓن لهٍارات
وضع الخطط الوقائٓة.

الوقائٓة.
ب-ىشرات

توضٓحٓة

ٔلٓات

إدارة التعمٓم

هشاركة الهدٓرٓن فْ وضع

درجة هشاركة الهدٓرٓن
فْ وضع الخطط الوقائٓة

الخطط الوقائٓة.
أ  -دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن عمِ
- 5رفع

لهٍارات

كفآات

حل

التْ تواجٍٍم.

الهدٓرٓن

تحمٓل الهشكٛت.

إدارة التعمٓم

قدرة الهدٓرٓن عمِ تحمٓل

الهشكٛت ووضع الحمول
الهىاسبة لٍا.

الهشكٛت
ب-ورش عهل لهىاقشة الحمول
الهقترحة لمهشكٛت.
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إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

فاعمٓة

الحمول

التْ

ٓضعٍا هدٓري الهدارس.

نتائج الدراسة

الفصل الخامس

اليدف العام الثالث :زيادة اىتمام مديري المدارس بجودة التعميم
ُٓ َع ُّد اٌٚتهام بجودة التعمٓم عهمٓة هستهرة ،تشهل جهٓع اٖطراف الهشاركة فْ العهمٓة
التربوٓة لموصول إلِ اٌٖداف التربوٓة الهىشودة ،ولتحقٓق ٌذا الٍدف  ٚبد هن تحقٓق اٌٖداف
التفصٓمٓة أتٓة:
 -1وضع الخطط التطوٓرٓة لرفع درجة أداء الهدٓرٓن.
 -2تطوٓر كفآات الهدٓرٓن لتوظٓف التكىولوجٓا الحدٓثة.
 -3وضع اٚستراتٓجات الخاصة بتطوٓر الهرافق الهدرسٓة.
 -4تىهٓة قدرة الهدٓرٓن عمِ هشاركة أولٓاء اٖهور لمهتابعة الهستهرة ٖبىائٍم الطمبة عبر
الوسائل الحدٓثة.

 -5تطوٓر هٍا ارت الهدٓرٓن فْ استخدام الهواد ا٘ثرائٓة لعٛج القصور فْ الهىاٌج.
 كل ٌدف هن ٌذي اٌٖداف ٓحتاج إلِ فعالٓات وأىشطة كْ تحققً جٍة هسؤولة عن التىفٓذ
ووضع هؤشر أداء لمحكم عمِ هدى تحققً كها فْ الجدول أتِ:
الفعاليات واألنشطة

اليدف الفرعي

أ  -دورات

لمهدٓرٓن

تدرٓبٓة

لتطوٓر

هستهرة

أسالٓب

جية التنفيذ

مؤشر األداء

إدارة التعمٓم

تىوع أسالٓب التدرٓس التْ

هدٓر الهدرسة

ٓستخدهٍا الهعمهون.

التدرٓس لمهعمهٓن.
 - 1وضع الخطط التطوٓرٓة ب-ورش عهل لهىاقشة اٖوضاع
الحالٓة لمهدٓرٓن.
لرفع درجة أداء الهدٓرٓن

إدارة التعمٓم

هٛحظة تغٓر اٖوضاع

ج -ىدوات لمهدٓرٓن لرفع كفآاتٍم

إدارة التعمٓم

تحسن الهستوى الهٍىْ

فْ وضع البراهج التدرٓبٓة

هدٓر الهدرسة

الحالٓة فْ الهستقبل.
لمهعمهٓن.

لهعمهٍٓم.
أ  -دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن عمِ

إدارة التعمٓم

استخدام التقىٓات الحدٓثة.
 - 2تطوٓر
لتوظٓف
الحدٓثة.

كفآات

الهدٓرٓن ب-ورش عهل لمتعرف إلِ
التكىولوجٓا

التقىٓات الحدٓثة.

إتقان الهدٓرٓن التعاهل هع
التقىٓات الحدٓثة.

إدارة التعمٓم

اٚستخدام السمٓم لمتقىٓات

هدٓر الهدرسة

الحدٓثة ،وتىوع التقىٓات
الحدٓثة الهستخدهة.

ج -ىشرات دورٓة لشرح تفاصٓل
التقىٓات الحدٓثة.
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إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

ا٘لهام بكل ها ٌو جدٓد
هن تقىٓات تعمٓهٓة.

نتائج الدراسة

الفصل الخامس
اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

مؤشر األداء

أ  -دورات تدرٓبٓة لتىهٓة قدرات

إدارة التعمٓم

إتقان الهدٓرٓن لهٍارات

فْ

الهدٓرٓن

التخطٓط اٚستراتٓجْ.

التخطٓط

اٚستراتٓجْ.
ب-توفٓر
 - 3وضع اٚستراتٓجات الخاصة
بتطوٓر الهرافق الهدرسٓة.

الهصادر

الخاصة

إدارة التعمٓم

لتطوٓر الهرافق الهدرسٓة.
ج -ورش عهل لمهدٓرٓن فْ
تحدٓد

حاجات

هستوى

التَ َحسُّن

فْ

الهرافق الهدرسٓة.
إدارة التعمٓم

هدارسٍم

قدرة الهدٓرٓن عمِ تحدٓد
حاجات هدراسٍم.

الهستقبمٓة.
د -عقد اجتهاعات هع الهجتهع
الهحمْ لمهساٌهة فْ تطوٓر

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

هرافق الهدرسة.
لهدٓري
 - 4تىهٓة قدرة الهدٓرٓن عمِ
هشاركة

أولٓاء

اٖهور

لمهتابعة الهستهرة ٖبىائٍم
الطمبة

عبر

الوسائل

الحدٓثة.

وأولٓاء

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

اٖهور فْ استخدام الوسائل
ب-ورش

لمهدٓرٓن

ٚستخدام شبكات التواصل

اٚجتهاعْ.

الهستهر بٓن أولٓاء اٖهور

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

درجة

هواقع

توظٓف

التواصل اٚجتهاعْ فْ
اطٛع أولٓاء اٖهور عمِ

اٖىشطة الهدرسٓة.
ج -إىشاء هوقع إلكتروىْ لكل
هدرسة.

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

أ  -دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن فْ

إدارة التعمٓم

تقٓٓم الهىٍاج.
 - 5تطوٓر هٍا ارت الهدٓرٓن فْ
استخدام

الفعال لموسائل
اٚستخدام
ّ
الحدٓثة فْ التواصل
والهدٓر والهعمهٓن.

الحدٓثة.
عهل

الهحمْ فْ تطوٓر هرافق
الهدرسة.

أ  -عهل براهج تدرٓبٓة هشتركة
الهدارس

درجة

التزام

الهجتهع

الهواد

ا٘ثرائٓة

لعٛج القصور فْ الهىاٌج.

ب-دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن فْ

وجود

هوقع

إلكتروىْ

خاص بكل هدرسة.
قدرة الهدٓرٓن عمِ تحدٓد
أوجً القصور فْ الهىٍاج

هدٓر الهدرسة

تصهٓم الهواد ا٘ثرائٓة.

درجة

فاعمٓة

الهواد

ا٘ثرائٓة فْ عٛج قصور
الهىٍاج.

ج -ورش عهل لهىاقشة أسالٓب
حدٓثة فْ إعداد الوسائل
التعمٓهٓة.
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هدٓر الهدرسة

قدرة الهعمهٓن عمِ إعداد
الوسائل التعمٓهٓة الحدٓثة

بفاعمٓة.

نتائج الدراسة

الفصل الخامس

اليدف العام الرابع :إكساب المديرين ميارات استخدام أساليب التقويم الشامل وتنويع مؤشرات
األداء.
ولتحقٓق ٌذا الٍدف  ٚبد هن تحقٓق اٌٖداف التفصٓمٓة أتٓة:
 -1رفع قدرات الهدٓرٓن عمِ استخدام اٖسالٓب الهتىوعة هن التقوٓم وهؤشرات اٖداء.
 -2وضع ىظام لمتقوٓم الشاهل ٖداء الهعمهٓن فْ الهدرسة.
 -3وضع اٚستراتٓجٓات لتفعٓل همفات ا٘ىجاز الخاصة بالطمبة.
 -4تفعٓل هشاركة هدٓري الهدارس هع الهشرفٓن التربوٓٓن فْ عهمٓات تقوٓم الهعمهٓن.

 كل ٌدف هن ٌذي اٌٖداف ٓحتاج إلِ فعالٓات وأىشطة كْ تحققً جٍة هسؤولة عن التىفٓذ،
ووضع هؤشر أداء لمحكم عمِ هدى تحققً كها فْ الجدول أتِ:

اليدف الفرعي

 - 1رفع قدرات الهدٓرٓن عمِ
استخدام اٖسالٓب الهتىوعة
هن

التقوٓم

وهؤشرات

اٖداء.

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

مؤشر األداء

أ  -دورات تدرٓبٓة فْ أسالٓب

إدارة التعمٓم

استخدام الهدٓرٓن أسالٓب

التقوٓم.
ب -ورش

التقوٓم الهتىوعة.
عهل

كٓفٓة

عن

استخدام هؤشرات اٖداء.

ج -ىدوات

ىتائج

ٚستخدام

التقوٓم كهؤشرات أداء.
توضٓحٓة

أ  -ىشرات

إدارة التعمٓم

هدٓر الهدرسة

بفاعمٓة.

إدارة التعمٓم

توظٓف

هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

ٚستراتٓجات التقوٓم الشاهل
 - 2وضع ىظام لمتقوٓم الشاهل
ٖداء
الهدرسة.

الهعمهٓن

فْ

ب -دورات

التقوٓم الشاهل.

درجة

لهٍارات

استخدام

وعدد

الهدٓرٓن
التقوٓم

الىشرات

الهدٓرٓن

لهٍارات التقوٓم الشاهل
بفاعمٓة.
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توظٓف

ٚستراتٓجات
الهوزعة.
ُ

إدارة التعمٓم

ىتائج

التقوٓم

كهؤشرات أداء.

الشاهل،

وأسالٓبً وأٌهٓتً.

تدرٓبٓة

استخدام هؤشرات اٖداء

نتائج الدراسة

الفصل الخامس
الفعاليات واألنشطة

اليدف الفرعي
 - 3وضع اٚستراتٓجٓات لتفعٓل
همفات الخاصة الخاصة

بالطمبة.

أ  -ىدوات

تعرٓفٓة

بهمفات

ا٘ىجاز.
ب-ورش عهل لطرق اعداد
أ  -وضع

هعآٓر

 - 4تفعٓل

هع

الهدارس

الهشرفٓن

التربوٓٓن فْ عهمٓات تقوٓم
الهعمهٓن.

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة

تقوٓم

الهعمهٓن.
هشاركة

إدارة التعمٓم

درجة توظٓف الهدٓرٓن
لهمفات ا٘ىجاز.

همفات ا٘ىجاز.

هدٓري

جية التنفيذ

مؤشر األداء

إدارة التعمٓم
هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

ب-دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن فْ
هٍارات قٓاس اٖداء
ج -ىدوات لهىاقشة آلٓات التقوٓم
الشاهل ٖداء الهعمهٓن.

هدٓر الهدرسة

د -ورش عهل لمهدٓرٓن فْ

إدارة التعمٓم

استخدام

كهؤشر لٗداء.

٘عداد همفات ا٘ىجاز.
استخدام هعآٓر تقوٓم
الهعمهٓن بفاعمٓة.
تطبٓق

قٓاس

هٍارات

اٖداء بفاعمٓة.
إدارة التعمٓم

بٓاىات

تىوع الطرق الهستخدهة

اٖداء

هدٓر الهدرسة

استخدام الهدٓرٓن ٔلٓات
التقوٓم الهىاسبة.
استخدام بٓاىات اٖداء
بفاعمٓة.

فعالة
اليدف العام الخامس :رفع قدرة المديرين عمى تقديم التغذية الراجعة ال ّ
ولتحقٓق ٌذا الٍدف  ٚبد هن تحقٓق اٌٖداف التفصٓمٓة أتٓة:
 -1تىهٓة هٍارات وأسالٓب التغذٓة الراجعة لدى الهدٓرٓن.
 -2رفع كفآات الهدٓرٓن والهعمهٓن لهٍارات التقٓٓم الذاتْ.
 -3وضع براهج التغذٓة الراجعة الهشتركة بٓن الهعمهٓن.
 -4تطوٓر قدرة الهدٓرٓن عمِ تحدٓد الحاجات التربوٓة لمهعمهٓن.
 كل ٌدف هن ٌذي اٌٖداف ٓحتاج إلِ فعالٓات وأىشطة كْ تحققً جٍة هسؤولة عن التىفٓذ،
ووضع هؤشر أداء لمحكم عمِ هدى تحققً كها فْ الجدول أتِ:
اليدف الفرعي

 - 1تىهٓة

هٍارات

التغذٓة
الهدٓرٓن.

الراجعة

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

أ  -دورات تدرٓبٓة فْ هٍارات

إدارة التعمٓم

إتقان

وأسالٓب ب -ورش عهل ٖسالٓب تقدٓم

إدارة التعمٓم

هستوى

فعالة.
التغذٓة الراجعة ال ّ

لدى

التغذٓة الراجعة

ج -ىشرات تعرٓفٓة ٖسالٓب التغذٓة
الراجعة.

هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

مؤشر األداء
هدٓر

الهدرسة

لهٍارات التغذٓة الراجعة.
تقدٓم

فعالة.
الراجعة ال ّ
درجة

إلهام

التغذٓة
الهدٓرٓن

باسالٓب التغذٓة الراجعة
الفعالة ،وعدد الىشرات.
ّ
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نتائج الدراسة

الفصل الخامس
اليدف الفرعي

 - 2رفع

كفآات

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

مؤشر األداء

أ  -دورات تدرٓبٓة لهٍارات التقٓٓم

إدارة التعمٓم

الهدٓرٓن ب -ورش عهل عن أٌهٓة التقٓٓم

هدٓر الهدرسة

القدرة عمِ القٓام بالتقٓٓم

الذاتْ.

إدارة التعمٓم

استخدام

الذاتْ.

والهعمهٓن لهٍارات التقٓٓم

الذاتْ.

الذاتْ.

هدٓر الهدرسة

لمتقٓٓم

أ  -وضع استراتٓجات هشاركة

إدارة التعمٓم

وجود هشاركة بٓن الهدٓر

الذاتْ،

وعدد

الىشرات التعرٓفٓة.

الهدٓر هع الهشرف التربوي الهشرف التربوي
فْ تقدٓم التغذٓة الراجعة.

تقدٓم التغذٓة الراجعة.

لمتعرٓف

باٌهٓة

أداء الهعمهٓن.

أ  -دورات تدرٓبٓة لمهدٓرٓن فْ

لمهعمهٓن.

درجة

تطبٓق

الهدٓرٓن

والهشرف

التغذٓة الراجعة فْ تطوٓر

تحدٓد الحاجات

الذاتْ فْ الهدرسة.

ج -ىشرات تعرٓفٓة بالتقٓٓم الذاتْ.

ج -ىدوات

التربوٓة

هٍارات

إدارة التعمٓم

ب -تشكٓل ِف َرق هن الهعمهٓن
 - 3وضع براهج التغذٓة الراجعة
ذوي الكفاءة لتقدٓم التغذٓة
الهشتركة بٓن الهعمهٓن.
الراجعة لزهٛئٍم.

 - 4تطوٓر قدرة الهدٓرٓن عمِ

هدٓر الهدرسة

التقٓٓم

هٍارات

تحدٓد

التربوي

هدٓر الهدرسة

وجود ٌذي ال ِف َرق فْ
الهدرسة.

إدارة التعمٓم

وعْ الهدٓرٓن والهعمهٓن

إدارة التعمٓم

هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

الحاجات

باٌهٓة التغذٓة الراجعة.
قدرة الهدٓر عمِ تحدٓد
الحاجات

التربوٓة لمهعمهٓن.
ب -ورش عهل لمهدٓرٓن لهٍارات

التربوٓة

لمهعمهٓن فْ الهدرسة.
إدارة التعمٓم

قدرة الهدٓر عمِ تحدٓد

تحدٓد جواىب القصور لدى

جواىب

الهعمهٓن.

الهعمهٓن.

القصور

اليدف العام السادس :تنمية قدرات مديري المدارس عمى توظيف التحفيز المادي والمعنوي لزيادة
دافعية المعممين في المدرسة
ولتحقٓق ٌذا الٍدف  ٚبد هن تحقٓق اٌٖداف التفصٓمٓة أتٓة:
 -1رفع قدرات الهدٓرٓن فْ استخدام أسالٓب التحفٓز الهىاسبة.
 -2تىهٓة قدرات الهدٓرٓن عمِ هٍارات التحفٓز الذاتْ.
 -3توفٓر هصادر وهواد لدعم هدٓري الهدارس فْ تحفٓز الهعمهٓن.
 -4تىهٓة هٍارات هدٓري الهدارس عمِ جذب دعم الهجتهع الهحمْ لمهدارس.
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 كل ٌدف هن ٌذي اٌٖداف ٓحتاج إلِ فعالٓات وأىشطة كْ تحققً جٍة هسؤولة عن التىفٓذ،
ووضع هؤشر أداء لمحكم عمِ هدى تحققً كها فْ الجدول أتِ:
اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

أ  -ورش عهل لمهدٓرٓن فْ أسالٓب

إدارة التعمٓم

 - 1رفع قدرات الهدٓرٓن فْ ب -ىدوات عن أٌهٓة التحفٓز فْ

إدارة التعمٓم

وعْ الهدٓرٓن باٌهٓة التحفٓز

ٚستخدام

إدارة التعمٓم

قدرة الهدٓرٓن عمِ استغٛل

أ  -عقد لقاءات دورٓة لمهدٓرٓن عن

إدارة التعمٓم

درجة إلهام الهدٓرٓن باٌهٓة

لمهدٓرٓن

إدارة التعمٓم

لهٍارات

التحفٓز.

استخدام أسالٓب التحفٓز

الهىاسبة.

زٓادة اٖداء

حوارٓة

ج -جمسات

الهوارد الهتاحة لمتحفٓز.

أٌهٓة التحفٓز الذاتْ.

 - 2تىهٓة قدرات الهدٓرٓن عمِ
هٍارات التحفٓز الذاتْ.

تدرٓبٓة

ب -ىدوات

والهعمهٓن فْ هٍارات التحفٓز
الذاتْ.

توضٓحٓة

ج -ىشرات

ٖسالٓب

والهعمهٓن

الذاتْ.

لمهدٓرٓن
التحفٓز

الهتاحة

الهوارد

التحفٓز.

عهمٓة

فْ

التحفٓز الذاتْ.

اٖهثل

اٚستخدام

التحفٓز الذاتْ.

ظٍور السموك ا٘ٓجابْ فْ أداء
الهدٓرٓن والهعمهٓن.

الهساٌهة

إدارة التعمٓم

الهدرسٓة.

صىادٓق

فْ الهدارس.

الهعارض

الهدرسٓة

لمهساٌهة فْ تمبٓة احتٓاجات

الهدرسة.
أ  -تىظٓم

الهجتهع

الهحمْ لمهدارس.

هدٓر الهدرسة

فْ زٓادة أداء الهعمهٓن

وجود صىدوق الهساٌهة فْ

د  -تفعٓل

عمِ جذب دعم الهجتهع

إدارة التعمٓم

أسالٓب التحفٓز الهتىوعة

أ  -توفٓر هٓزاىٓة لمهدارس لتمبٓة

هدٓري الهدارس فْ تحفٓز ج -عقد هسابقات بهعآٓر هوحدة

 -4تىهٓة هٍارات هدٓري الهدارس

هدٓر الهدرسة

الهدٓر

إدارة التعمٓم

ب -تفعٓل

الهعمهٓن.

هدٓر الهدرسة

قدرة

عمِ

استخدام

وجود

احتٓاجاتٍا.

 -3توفٓر هصادر وهواد لدعم

هدٓر الهدرسة

مؤشر األداء

زٓارات

الهحمْ

لهؤسسات

إدارة التعمٓم

هدٓر الهدرسة
إدارة التعمٓم

هٓزاىٓة

خاصة

بكل

هدرسة ،ودرجة تمبٓة اٚحتٓاجات
الهدرسة.

عدد الهسابقات الهىعقدة فْ
الهدرسة.

وجود

هعرض

هدٓر الهدرسة

هدرسة.

إدارة التعمٓم

الهشاركة

خاص

الفعالة
ّ

بكل

لمهجتهع

لمتعرٓف

هدٓر الهدرسة

الهحمْ باٖىشطة الهدرسٓة.

ب -جمسات حوارٓة بٓن الهدرسة

هدٓر الهدرسة

دعم الهجتهع الهحمْ لحل ٌذي

باىشطة الهدرسة ودعهٍا.
والهجتهع

الهحمْ

قضآا عاهة وخاصة.

لهىاقشة

ج -تعزٓز هشاركة الهجتهع الهحمْ
هن خٛل اٖىشطة العاهة التْ

تشارك بٍا الهدرسة.
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إمكانية تطبيق التصور:
هن خٛل ىتائج الدراسة ىجد أن درجة ههارسة الهساءلة الذكٓة فْ هدارس وكالة الغوث

الدولٓة هن وجٍة ىظر هدٓرٍٓا وهدٓراتٍا جاءت بدرجة كبٓرة –وا ْن كاىت ٌذي الههارسة جاءت
ضهن اٖسالٓب ا٘دارٓة لٍم ، -فإىً ٓتوفر فْ هدارس وكالة الغوث هتطمبات تطبٓق الهساءلة

الذكٓة .وكذلك ىجد تآٓد إدارة التعمٓم لكل ها ٌو جدٓد فْ هجال التعمٓم ،وهن شاىً أن ٓحسن
العهمٓة التعمٓهٓة فٍٓا ،كها توفر وكالة الغوث الدولٓة البٓئة الهىاسبة الداعهة لٍا ،وتقوم بعقد
الدورات التدرٓبٓة لرفع كفآات الهدٓرٓن والهعمهٓن فْ شتِ الهجاٚت.
هن ٌىا ىجد أىً ٓهكن تطبٓق ٌذا التصور فْ هدراس وكالة الغوث الدولٓة ،إ ٚأىً ٓوجد
ٌىاك عوائق عدة عمِ حد عمم الباحثة فْ إهكاىٓة تطبٓق ٌذا التصور ،هىٍا:
 أن دلٓل إطار ضهان الجودة قد تضهن بعض الههارسات التْ تؤدي إلِ الوصول
لمهساءلة الذكٓة عن طرٓق الهراجعة الذاتٓة الهسىدة.
 وأن أغمب هدٓري وهدٓرات هدارس وكالة الغوث ٓعتقدون أن الهساءلة الذكٓة والهراجعة
الذاتٓة الهسىدة لٍها ىفس الهفٍوم.


كثرة البراهج التْ تقدهٍا إدارة التعمٓم فْ وكالة الغوث ،أحدثٍا "القٓادة هن أجل الهستقبل"

فٍْ تتضهن بعض الههارسات التْ تؤدي إلِ جودة التعمٓم ،وتحتوي عىد ههارستٍا
هعآٓر الهساءلة الذكٓة.


التوصيات:

أتٓة:

بىاء عمِ ىتائج الد ارسة تُوصْ الباحثة الجٍات الهسؤولة والهؤسسات الهعىٓة بالتوصٓات
ً

 -1تبى ْ اٚستراتٓجٓة الهقترحة فْ الدراسة هن قبل الهختصٓن والهسؤولٓن لموقوف عمِ
ىتائجٍا.
 -2وضع السٓاسات الخاصة بتطبٓق الٛهركزٓة فْ ا٘دارة هن قبل إدارة التعمٓم فْ وكالة
الغوث.
 -3تكثٓف الهحاضرات والىدوات والمقاءات التربوٓة التوعوٓة هن قبل الخبراء والهتخصصٓن
التربوٓٓن؛ لتوضٓح هفآٌم وهعآٓر الهساءلة الذكٓة وأٌهٓتٍا.

 -4ضرورة تىهٓة هٍارات التقٓٓم الذاتْ لدى الهدٓرٓن والهعمهٓن ،وزرع هفآٌم الثقة الهتبادلة
بٓىٍم.
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المقترحات:
فْ ضوء ىتائج الدراسة الحالٓة تقترح الباحثة إجراء الدراسات أتٓة:
 .1إجراء ىفس الدراسة عمِ عٓىة هدٓري الهدارس الثاىوٓة فْ هحافظات قطاع غزة.
 .2دراسة العٛقة بٓن الهساءلة الذكٓة ودرجة الرضا الوظٓفْ ،أو الهبادرة لمهعمهٓن ،أو الثقافة
التىظٓهٓة السائدة ،أو غٓرٌا هن الهتغٓرات التْ لٍا عٛقة بالهساءلة الذكٓة.

 .3إجراء دراسة لمهساءلة الذكٓة فْ الجاهعات أو وزارة التربٓة والتعمٓم.
 .4إجراء دراسة عن الهساءلة الذكٓة وعٛقتٍا بالتحسٓن واصٛح التعمٓم.
فعالة وعٛقتٍا بدرجة تطبٓق الهساءلة الذكٓة.
 .5إجراء دراسة عن القٓادة ال ّ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْئِصْلَاحَ مَا اسْحَطَعْثُ ۚ وَمَا جَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ
عَلَيْهِ جَوَكَّلْثُ وَإِلَيْهِ أُوِيبُ] هود[88 :
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..
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المصادر والمراجع
 القرفن الكريم

أو ًال-المراجع العربية:
 -1أبوحشٓش ،بسام ( .)2010درجة ههارسة هدٓري الهدارس الثاىوٓة بهحافظة غزة لمهساءلة
تجاي الهعمهٓن .مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،)2(18 ،ص
.626-597
 -2أبوحهدة ،سعدة أحهد ( .)2008درجة تطبٓق الهساءلة ا٘دارٓة وعٛقتٍا بهستوى الرضا
الوظٓفْ لهعمهْ الهدارس الثاىوٓة الخاصة بهحافظة العاصهة عهان هن وجٍة ىظرٌم.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة الشرق اٖوسط لمدراسات العمٓا ،عهان ،اٖردن.
 -3أبوشاوٓش ،بشٓر عبد الرحهن هحهود ( .)2010دور برىاهج "إطار ضهان الجودة" فْ
تىهٓة بعض الكفآات ا٘دارٓة لدى هدٓري هدارس اٖوىروا بهحافظات غزة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجاهعة ا٘سٛهٓة ،غزة ،فمسطٓن.
 -4أخوراشٓدة ،عالٓة ( .)2004درجة وعْ الهعمهٓن والهعمهات فْ الهدارس الثاىوٓة العاهة
بهفٍوم الهساءلة وعٛقة ذلك بفاعمٓة الهدرسة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة
عهان العربٓة لمدراسات العمٓا .عهان ،اٖردن.

 -5أخوراشٓدة ،عالٓة ( .)2006المساءلة والفاعمية في اإلدارة التربوية .عهان :دار وهكتبة
الحاهد.
 -6اٖصٍباىْ ،أبو ىعٓم أحهد بن عبداهلل ( .)1974حمبة األولياء وطبقات األصفياء.
هصر :هطبعة السعادة.
 -7اٖغا ،إحسان واٖستاذ ،هحهود ( .)1999تصميم البحث التربوي ،غزة ،فمسطٓن.
 -8اٖهٓر ،هحهود والعواهمة ،عبد اهلل ( .)2011درجة تطبٓق هعآٓر ضهان الجودة فْ
الهدرسة اٖردىٓة هن وجٍة ىظر الهشرفٓن التربوٓٓن .المجمة األردنية في العموم التربوية،
 ،)1(7ص .76-59
 -9اٖوىروا ( .)2006دليل إطار ضمان الجودة الخاص بمدارس األونروا "الجزء األول".
وكالة الغوث الدولٓة ،دائرة التربٓة والتعمٓم ،الرئاسة العاهة -عهان.
 -10اٖوىروا ( :)2008دليل تنفيذ المراجعة الذاتية ،وكالة الغوث الدولية ،عهان – اٖردن.
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 -11اٖوىروا ( .)2009إطار ضمان الجودة .وكالة الغوث الدولٓة ،دائرة التربٓة والتعمٓم،
الرئاسة العاهة -عهان.
 -12اٖوىروا ( .)2011نشرة إعالن وظيفة مدير منطقة تعميمية ،دائرة الهستخدهٓن وكالة
الغوث الدولٓة ،غزة.
 -13بطاح ،أحهد ( .)2006قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية .عهان :دار الشروق لمىشر
والتوزٓع.
 -14الترهذي ،هحهد بن عٓسِ بن سورة ( .)1975سنن الترمذي (تحقٓق أحهد هحهد
شاكر) .هصر :شركة وهطبعة هصطفِ البابْ الحمبْ :ط.2
 -15الجعفْ ،هحهدبن إسهاعٓل أبوعبداهلل البخاري ( .)2001صحيح البخاري (تحقٓق هحهد
زٌٓر بن ىاصر الىاصر) .بٓروت :دار طوق الىجاة.
 -16الحارس ،أساهة ( .)2004المحاسبة اإلدارية .دار الحاهد لمىشر والتوزٓع ،عهان،
اٖردن.
 -17حرب ،ىعٓهة هحهد ( .)2011واقع الشفافٓة ا٘دارٓة وهتطمبات تطبٓقٍا فْ الجاهعات
الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجاهعة ا٘سٛهٓة ،غزة،
فمسطٓن.
 -18الحسن ،هْ هحهد هحهود .)2010(.درجتا الهساءلة والفعالٓة ا٘دارٓة التربوٓة والعٛقة
بٓىٍها لدى هدٓري الهدارس الحكوهٓة الثاىوٓة وهدٓرٓاتٍا فْ هحافظات الضفة الغربٓة هن
وجٍة ىظر العاهمٓن فْ هدٓرٓات التربٓة والتعمٓم .رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة
الىجاح الوطىٓة ،فمسطٓن.
 -19الحهداىْ ،هوفق وآخرون .)2006(.مناىج البحث العممي الكتاب األول أساسيات
البحث العممي ،عهان(اٖردن) :هؤسسة الوراق لمىشر والتوزٓع.
 -20حوٓل ،إٓهان هصطفِ .)2012( .واقع تطبٓق الهساءلة التربوٓة والجودة الشاهمة
والعٛقة بٓىٍها فْ هدارس وكالة الغوت الدولٓة فْ الضفة الغربٓة هن وجٍة ىظر
الهدٓرٓن فٍٓا .رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة الىجاح الوطىٓة ،فمسطٓن.

 -21خالد ،خالد هحهد ( .)1996خمفاء الرسول .بٓروت :دار الجٓل.
 -22الرازي ،لٛهام هحهد بن أبْ بكر بن عبد القادر(ب،ت) .مختار الصحاح .طبعة اٖولِ.
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 -23السجستاىْ ،أبوداوود سمٓهان بن اٖشعث بن إسحاق ( .)1993الزىد ألبي داوود
السجستاني (تحقٓق أبو تهٓم ٓاسر بن إبرآٌم بن غىٓم) .حموان :دار الهشكاة لمىشر
والتوزٓع ،ط.1
 -24سٛهة ،جٍاد حسن هحهود ( .)2013دور الهساءلة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن بهدارس
وكالة الغوث بغزة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن وسبل تطوٓري .رسالة ماجستير غير منشورة،
جاهعة اٖزٌر ،غزة ،فمسطٓن.
 -25شرٓر ،رىدة ( .)2003اٖدوار الهتوقعة والواقعٓة لهدٓري هدارس التعمٓم اٖساسْ
بهحافظات غزة .رسالة دكتوراة غير منشورة ،البرىاهج الهشترك جاهعة اٖقصِ ،غزة،
فمسطٓن.
 -26شٓخ ،كبٓر ( .)2008دليل تنفيذ طريقة المراجعة الذاتية المسندة في مدارس وكالة
الغوث الدولية .اٖوىروا ،دائرة التربٓة والتعمٓم ،الرئاسة العاهة -عهان.
 -27الصالحْ ،ىبٓل هحهود ( .)2013إدارة الجودة الشاممة "تطبيقات عممية في المجال
التربوي" .عهان :الجىادرٓة لمىشر والتوزٓع ،الطبعة اٖولِ.
 -28الطراوىة ،رشا ىآل حاهد والعضآمة ،عمْ هحهد عهر ( .)2010أثر تطبٓق الشفافٓة
عمِ هستوى الهساءلة ا٘دارٓة فْ الو ازرات اٖردىٓة .المجمة األردنية في إدارة األعمال،
 ،)1(6ص .96-63
 -29طرخان ،هحهد عبد القادر( .)2006المساءلة :مفيوميا ،وأنواعيا ،وتطبيقاتيا في
اإلدارة المدرسية الحديثة .اٖوىروا ،دائرة التربٓة والتعمٓم ،هعٍد التربٓة.HT.1.2006 ،
 -30طرخان ،هحهد عبدالقادر (()2009أ) .إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا في اإلدارة
المدرسية .اٖوىروا ،دائرة التربٓة والتعمٓم ،هعٍد التربٓة.
 -31طرخان ،هحهد عبدالقادر (()2009ب) .ضمان الجودة في مدارس األونروا الجزء
األول" :االطار النظري" .اٖوىروا ،دائرة التربٓة والتعمٓم ،هعٍد التربٓة.
 -32الطوٓلٌ ،اىْ (()2001أ) .اإلدارة التربوية والسموك المنظمي (سموك األفراد والجماعات
في النظم) .عهان :دار وائل لمىشر والطباعة ،الطبعة الثالثة.
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يــــــــالحق
انـــذراصـــت
 اٚستباىة فْ صورتٍا اٚولٓة.
اله َحكهٓن.
 أسهاء السادة ُ

 اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة.
 كتاب تسٍٓل هٍهة الباحثة.

يهحق رقى ()1
االستبانة في صورتيا األولية
الجــامـعــــــــــــــة اإلســالميـــــــــة – غــــــــــــزة
شؤون البحث العممي والدراســات العميــــا
كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســـــــــــــم أصـــــــــــــــول الـــــتــــربـــيــــــــــــــــــة

طمب تحكيم استبانة
السيد/ة  ........................ :المحترم/ة ،،
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو..

تقوم الباح ثة بإجراء دراسة لىٓل درجة الهاجستٓر هن قسم أصول التربٓة بكمٓة التربٓة بالجاهعة
ا٘سٛهٓة بعىوان " :تصور مقترح لتطوير ممارسة المساءلة الذكية لدى مديري مدارس وكالة الغوث
الدولية بمحافظات غزة" ،حٓث تُعرف الباحثة الهساءلة الذكٓة إجرائٓاً باىٍا " :أسموب يمارسو مديرو
مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة ،قائم عمى الثقة المتبادلة لتعزيز العالقات اإلنسانية بين المعممين
والتحمي بأخالقيات المينة ،والتقويم الذاتي لمميارات من خالل تقديم التغذية الراجعة ليم ،وتشجيعيم
عمى العمل واإلنجاز باحتراف ،باستخدام المكافآ ت والحوافز ،وذلك من أجل تحقيق الجودة المطموبة
لسير العممية التعميمية بما يوافق متطمبات اإلدارة التعميمية والمجتمع المحمي" ،وقد اقتضت الدراسة

استخدام ا ستباىة لقٓاس درجة ههارسة هدٓري هدارس وكالة الغوث لمهساءلة الذكٓة هن وجٍة ىظرٌم،
وتتضهن ( )58فقرة ،هوزعة عمِ الهجاٚت التالٓة( :الثقة الهتبادلة ،الهشاركة والهسؤولٓة ،اٌٚتهام بجودة
فعالة ،التحفٓز وزٓادة الدافعٓة) .وستعتهد
التعمٓم ،التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء ،التغذٓة الراجعة ال ّ
الباحثة عمِ هقٓاس لٓكرت الخهاسْ لٛستجابة عمِ فقرات اٚستباىة.
ونظراً لما تتمتعون بو من خبرة نرجو من سيادتكم االطالع عمى االستبانة وابداء فرائكم حول النقاط اآلتية:
 .1هدى اىتهاء كل فقرة هن فقرات اٚستباىة لمهجاٚت الهذكورة.
 .2وضوح الفقرات وقوة صٓاغتٍا هع إجراء التعدٓل الٛزم فْ الهكان الهخصص أهام كل فقرة.
 .3إبداء هٛحظاتكم واقتراحاتكم العاهة عمِ اٚستباىة.
وتفضمو بقبول فائق الشكر والتقدير عمى تعاونكم ،،،
الباحثة  /ىبة وىيب الداىوك

انتماء الفقرة
الفـقـرة

م

لممجال

منتمية

غير

منتمية

وضوح
الفقرة

واضحة

غير

واضحة

المجال األول :الثقة المتبادلة :وٓقصد بٍا " :قىاعة هتبادلة فْ القدرات وا٘هكاىات بٓن هدٓري هدارس وكالة الغوث
وعىاصر الهجتهع الهدرسْ لٛعتهاد عمِ بعضٍم البعض ،بحٓث ٓ ٚتردد العاهمون فْ طمب التوجًٓ الهٍىْ وتبادل

وجٍات الىظر هن أجل تحسٓن التعمٓم".
1
2
3

أُىاقش هدى قىاعة الهعمهٓن باٌهٓة الثقة الهتبادلة هع الطمبة.

أَُى ّهْ الرقابة الذاتٓة وأ ُّ
َحد هن الرقابة الهباشرة.
أُىاقش الهعمهٓن لتحقٓق الهوضوعٓة والفٍم الهشترك حول الىتاجات
واٌٖداف التعمٓهٓة.

4

أحرص عمِ أن تسود فْ الهدرسة عٛقات اجتهاعٓة تتسم
بالشفافٓة والهوثوقٓة.

5

أثق فْ قدرات الهعمهٓن عمِ تحقٓق اٌٖداف التعمٓهٓة الهىشودة.

6

أُتابع هدى التزام الطمبة بالرقابة الذاتٓة والقٓم ،كحرصٍم عمِ
ههتمكات الهدرسة.

7

أُتابع هدى استخدام الهعمهٓن لهٍارات الحوار وتقبل الرأي أخر

8

أتاكد هن تبادل الخبرات ا٘ ٓجابٓة بٓن الهعمهٓن فْ جو هن التعاون

فٓها بٓىٍم.
والرضا.

9

أُعاتب الهعمهٓن عمِ ضعف العٛقات بٓىٍم وبٓن زهٛئٍم.

10

أتاكد هن توظٓف الهعمهٓن لٛستقٛلٓة الهٍىٓة هن أجل الوصول
إلِ الهعآٓر اٖكادٓهٓة الهطموبة.

المجال الثاني :المشاركة والمسؤولية :وٓقصد بٍا" :عهمٓة ٓقوم بٍا هدٓرو هدارس وكالة الغوث ٘شراك جهٓع عىاصر
الهجتهع الهدرسْ فْ اتخاذ الق اررات وتفوٓض بعض الصٛحٓات وتحهل الهسؤولٓة تجاي أدائٍم الهدرسْ والتْ هن

شاىٍا أن تحسن عهمٓة التعمٓم والتعمم".
1

أتعاون هع الهعمهٓن فْ صٓاغة ألٓات التْ تضهن هسؤولٓة كل
هعمم تجاي طٛبً.

2

أُىسق هع الهعمهٓن هتطمبات تىفٓذ آلٓات الهساءلة فْ الهدرسة.

3

ُوجً الهعمهٓن ىحو تحهل الهسؤولٓة تجاي أدائٍم الهدرسْ.
أ ّ

4

أُشارك هع إدارة التعمٓم فْ هتابعة أداء الهعمهٓن والطمبة.

انتماء الفقرة
م

الفـقـرة

5

أُشارك إدارة التعمٓم فْ وضع الخطط الوقائٓة فْ حل الهشكٛت

لممجال

منتمية

غير

منتمية

وضوح
الفقرة

واضحة

غير

واضحة

الهتوقعة.
6

أُتابع درجة التزام الهعمهٓن بتىفٓذ الهٍام ا٘دارٓة الهوكمة إلٍٓم.

7

أُشارك الهعمهٓن فْ تقٓٓم وتخطٓط التحسٓىات الٛزهة ٔلٓات
الهساءلة (الهكافآت والعقوبات).

8

أُتابع درجة توظٓف عهمٓات ا٘رشاد والتوجًٓ لحل الهشكٛت التْ
تواجً الطمبة.

9

أتاكد هن ههارسة السموك التعاوىْ أكثر هن السموك التىافسْ
واٖىاىٓة.

10

أُتابع هدى تبادل اٖفكار والعهل ا٘بداعْ بٓن أفراد الهدرسة.

المجال الثالث :االىتمام بجودة التعميم :وٓقصد بٍا" :عهمٓة ٓقوم هن خٛلٍا هدٓرو هدارس وكالة الغوث بتوجًٓ

الهعمهٓن ل ٙتقان فْ العهل واستخدام الوسائل والتقىٓات الحدٓثة فْ التعمٓم ،واستثهار الهواقف الهدرسٓة فْ التخطٓط
لتحسٓن ىوعٓة التعمٓم الهقدم وضهان جودة الهخرجات باستهرار".
1

أستثهر الهواقف الهدرسٓة لمحث عمِ تطوٓر اٖداء الهدرسْ.

2

أُتابع الهعمهٓن فْ عهمٓة إثراء الهىٍاج بها ٓحقق جودة التعمٓم.

3

أُعاتب الهعمهٓن عمِ تقصٓرٌم فْ التطوٓر الهٍىْ الخاص
بٍم.

4
5

ُقدم أسالٓب التدرٓس القائهة عمِ هبدأ التعمُّم ا٘تقاىْ لمهعمهٓن.
أّ
أتاكد هن رضا أولٓاء اٖهور عن هستوى تقدم الطمبة بشكل دوري
وهستهر.

6

ألوم الهعمهٓن عمِ تقصٓرٌم فْ استخدام كل هاٌو جدٓد هن
تقىٓات تعمٓهٓة حدٓثة لتحسٓن أدائٍم.

7

أُتابع هدى توفر ا٘هكاىات الهادٓة الٛزهة لتطوٓر اٖجٍزة والوسائل
التعمٓهٓة.

8

أُتابع هدى تطبٓق برىاهج وخطط تطوٓر هرافق وأثاث الهدرسة.

9

أُتابع هدى توظٓف البرٓد ا٘لكتروىْ لمتواصل هع أولٓاء اٖهور
باستهرار وتبمٓغٍم عن أوضاع الهدرسة وتحصٓل الطمبة
وهشكٛتٍم.

10

أتاكد هن استخدام الطمبة لهوارد الهدرسة بفاعمٓة.

انتماء الفقرة
الفـقـرة

م

لممجال

منتمية

غير

منتمية

وضوح
الفقرة

واضحة

غير

واضحة

المجال الرابع :التقويم الشامل وتنوع موشرات األداء :وٓقصد بٍا" :عهمٓة ٓىفذٌا هدٓرو هدارس وكالة الغوث بحكهة
وهوضوعٓة لتقٓٓم جودة أداء الهعمهٓن والطمبة هن خٛل تىهٓة هٍارات التقوٓم الذاتْ لدٍٓم وباستخدام هؤشرات اٖداء

الهتىوعة ،والتعاون هع إدارات التعمٓم وهؤسسات الهجتهع الهحمْ فْ هىاقشة الق اررات الهترتبة عمِ ٌذي الهؤشرات".
1

أُتابع درجة استخدام الهعمهٓن لهٍارات التقوٓم الذاتْ.

2

ُعدل الهواقف الخطا التْ ٓقع فٍٓا الهعمهون باسموب ٓتهٓز بالذكاء
أ ّ
والحكهة والبصٓرة.

3

أُتابع هدى هشاركة أولٓاء اٖهور فْ عهمٓة تقوٓم أبىائٍم.

4

أُتابع تقٓٓم الوسائل التعمٓهٓة الهستخدهة لتحقٓق أٌداف التعمٓم
والتعمم.

5

أتاكد هن استخدام الهعمهٓن ٖدلة واضحة وهوثوقة ٘ثبات حسن
اٖداء فْ الهدرسة.

6

أُقارن ىتائج تحصٓل الطمبة لهعمم فْ تخصص هعٓن هع ىتائج
الطمبة لهعمم آخر فْ ىفس الهدرسة.

7

أُتابع هدى التزام الهعمهٓن فْ تطوٓر أدوات التقوٓم باستهرار.

8

أتاكد هن استخدام ىتائج التقدم الهحرز لمخروج بتوصٓات حول
السٓاسات واٚستراتٓجٓات التعمٓهٓة.

9

أتاكد هن توظٓف ىتائج التقوٓم فْ تعدٓل الهىٍاج.

10

أُتابع أداء الهعمهٓن باستخدام هؤشرات اٖداء الهتىوعة.

فعالة :وٓقصد بٍا" :جهٓع الهعموهات التْ ٓزودٌا هدٓرو هدارس وكالة الغوث
المجال الخامس :التغذية الراجعة ال ّ
لمهعمم أو الطالب لٛعتراف باٖعهال الجٓدة وتشجٓعٍا أو اىتقاد اٖعهال الخطا وتقدٓم الىصائح لتصحٓحٍا ،بٍدف
تحسٓن هستوى اٖداء وا٘ىجاز".

1

أُزود الهعمهٓن بتغذٓة راجعة عن ُّ
تقدم أدائٍم عمِ الهستوى

2

أَتدخل بشكل سرٓع وفاعل عىد وجود ههارسات غٓر جٓدة.

3

أ َُوظّف التغذٓة الراجعة فْ تعزٓز العٛقة هع العاهمٓن فْ الهدرسة.
أستىد إلِ هعآٓر واضحة عىد تقدٓم التغذٓة الراجعة.

5

أُصغْ باىتباي لمطرف أخر بعد تقدٓم التغذٓة الراجعة لً.

6

أُقدم التغذٓة الراجعة بشكل هىفرد ٓتىاسب هع خصائص وحاجات

4

الشخصْ والهدرسْ.

اٖشخاص التربوٓة.

انتماء الفقرة
م

الفـقـرة

7

أَهىح الهعمم فرصة لتاهل خطوات تىفٓذ درسً قبل تقدٓم التغذٓة

لممجال

منتمية

غير

منتمية

وضوح
الفقرة

واضحة

غير

واضحة

الراجعة.
8

ٓتعرفوا عمِ أخطائٍم التْ وقعوا
أُىاقش الهعمهٓن فْ أدائٍم بحٓث ّ
فٍٓا.

المجال السادس :التحفيز وزيادة الدافعية :وٓقصد بٍا" :عهمٓة ٓقوم بٍا هدٓرو هدارس وكالة الغوث لتىشٓط واثارة

الدوافع الداخمٓة لمهعمهٓن والطمبة بطرق إ ٓجابٓة لتحسٓن اٖداء والهبادرة بتطوٓر أىفسٍم باستخدام الحوافز الهادٓة
والهعىوٓة".
1

أُحفز الهعمهٓن عمِ التحّمْ باخٛقٓات الهٍىة هن خٛل هسابقة

2

أُتابع حاجات الهعمهٓن وذلك لزٓادة دافعٓتٍم ٘ىجاز اٖعهال

الهعمم الهثالْ.

الهطموبة.
3

أُحفز الهعمهٓن لهتابعة كل ها ٌو جدٓد.

4

أُشجع الهعمهٓن عمِ تحفٓز الطمبة عمِ البحث واٚستقصاء
واٚكتشاف.

5

أُحفز الهعمهٓن عمِ ههارسة أدوار وهٍارات وهسؤولٓات جدٓدة.

6

أُكافْء الهعمهٓن الهمتزهٓن فْ الهىاوبة الهدرسٓة.

7

أحث الهعمم عمِ إعداد الخطة الٓوهٓة لمدروس بشكل جٓد.

8

أُشجع إىجازات الهعمهٓن الهتهٓزة بالحوافز الهادٓة والهعىوٓة بها
ٓىاسب كل هىٍم.

9

أُكافئ الهعمم عمِ التحسُّن فْ ىتائج طمبتً.

10

أُشجع الهعمهٓن عمِ تقدٓم هبادرات لتطوٓر اٖداء.

يهحق رقى ()2
الم َح ِّكمين
أسماء السادة ُ
الرقم

االسم

مكان العمل

1

أ.د .سميمان المزين

الجاهعة ا٘سٛهٓة

2

أ.د .محمود أبو دف

الجاهعة ا٘سٛهٓة

3

د .منور نجم

الجاهعة ا٘سٛهٓة

4

أ.د .زياد الجرجاوي

جاهعة اٖقصِ

5

د .بسام محمد أبو حشيش

جاهعة اٖقصِ

6

د .جياد عاشور الخضري

جاهعة اٖقصِ

7

د .رزق شعت

جاهعة اٖقصِ

8

د .ناجي سكر

جاهعة اٖقصِ

9

د .نيى إبراىيم شتات

جاهعة اٖقصِ

10

د .محمد سميم القات

جاهعة اٖزٌر

11

د .محمد ىاشم أغا

جاهعة اٖزٌر

12

د .خميل حماد

و ازرة التربٓة والتعمٓم

13

د .عمي خميفة

و ازرة التربٓة والتعمٓم

14

د .شريف مصطفي

رئٓس برىاهج التعمٓم فْ الوكالة سابقًا

15

د .محمود الحمضيات

رئٓس برىاهج التعمٓم فْ الوكالة سابقًا

16

د .حسن حماد

هركز القطان التربوي

17

د .زكي مرتجي

هركز القطان التربوي

يهحق رقى ()3
االستبانة في صورتيا النيائية
الجــامـعــــــــــــــــــة اإلســالميـــــــــة -غـــــــــزة
شؤون البحث العممي والدراســات العميــــــا
كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســـــــــــــم أصـــــــــــــــول الـــــتــــربـــيــــــــــــــــــــــة
استبانة المساءلة الذكية
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  ،،وبعد ..
تقوم الباحثة بإجراء دراسة هٓداىٓة بعىوان " :تصور مقترح لتطوير ممارسة المساءلة الذكية لدى

مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة" هن أجل الحصول عمِ درجة الهاجستٓر هن كمٓة
التربٓة فْ الجاهعة ا٘سٛهٓة .وقد اقتضت الدراسة استخدام استباىة لقٓاس درجة ههارسة هدٓري هدارس

وكالة الغوث لمهساءلة الذكٓة هن وجٍة ىظرٌم ،وتتضهن ( )57فقرة هوزعة عمِ الهجاٚت التالٓة (الثقة

الهتبادلة ،الهشاركة والهسؤولٓة ،اٌٚتهام بجودة التعمٓم ،التقوٓم الشاهل وتىوع هؤشرات اٖداء ،التغذٓة

فعالة ،التحفٓز وزٓادة الدافعٓة).
الراجعة ال ّ

تعرف الباحثة الهساءلة الذكٓة باىٍا" :أسموب ٓهارسً هدٓرو هدارس وكالة الغوث بهحافظات
حٓث ّ
غزة ،قائم عمِ الثقة الهتبادلة لتعزٓز العٛقات ا٘ىساىٓة بٓن الهعمهٓن والتحمْ باخٛقٓات الهٍىة ،والتقوٓم
الذاتْ لمهٍارات هن خٛل تقدٓم التغذٓة الراجعة لٍم ،وتشجٓعٍم عمِ العهل واٚىجاز باحتراف ،باستخدام
الهكافآت والحوافز؛ وذلك هن أجل تحقٓق الجودة الهطموبة لسٓر العهمٓة التعمٓهٓة بها ٓوافق هتطمبات

ا٘دارة التعمٓهٓة والهجتهع الهحمْ".

لذا ىرجو هىك أخْ هدٓر الهدرسة /أختْ هدٓرة الهدرسة قراءة فقرات اٚستباىة ٍ
بترو ،ووضع أهام

كل فقرة إشارة (√) فْ الخاىة التْ تعكس ههارستك الفعمٓة لمهضهون ،وعىد ا٘جابة ىرجو هراعاة أتِ:


ا٘جابة عن جهٓع الفقرات دون ىقصان.



إعطاء حكم واحد فقط لمفقرة هن بٓن اٖحكام الخهسة.



 ٚداعْ لذكر اسهك فستحفظ الهعموهات بسرٓة تاهة ،ولن تستخدم إٖ ٚغراض البحث العمهْ ،وها

ىىشدي فقط ٌو الصدق واٖهاىة فْ اٚجابة ،وأىت أٌل لٍا ،شاكرٓن لك حسن تعاوىك.

الباحثة /ىبة وىيب الداىوك.

أوالً :البيانات الشخصية:
ٓرجِ وضع عٛهة ( √) فْ الخاىة التْ تىطبق عمٓك:
1

الجىس

( ) ذكر

( ) أىثِ

2

الهؤٌل العمهْ

( ) بكالورٓوس

( ) هاجستٓر فاكثر

3

سىوات الخدهة

( ) أقل هن خهس سىوات

( ) هن خهس إلِ عشر سىوات

( ) أكثر هن عشر سىوات

ثانياً :استبانة المساءلة الذكية:
درجة الممارسة
عالية جداً

عالية

متوسطة

منخفضة

م

منخفضة جداً

الفقرة

المجال األول :الثقة المتبادلة :ويقصد بيا" :قناعة متبادلة في القدرات واإلمكانات بين مديري مدارس وكالة الغوث وعناصر
المجتمع المدرسي لالعتماد عمى بعضيم البعض ،بحيث ال يتردد العاممون في طمب التوجيو الميني وتبادل وجيات النظر

من أجل تحسين التعميم".
1

أُىاقش الهعمهٓن لبىاء الثقة الهتبادلة هعٍم.

2

أَُىهْ الرقابة الذاتٓة لدى الهعمهٓن.

3

أُىاقش الهعمهٓن بهوضوعٓة لتحقٓق فٍم هشترك حول اٌٖداف والىتاجات
التعمٓهٓة.

4

أَحرص عمِ أن تسود فْ الهدرسة عٛقات تتسم بالشفافٓة والهوثوقٓة.

5

أَثق فْ قدرات الهعمهٓن عمِ تقٓٓم أىفسٍم فْ هدى تحقٓق اٌٖداف التعمٓهٓة لدى

6

أُ َشجع الهعمهٓن عمِ التاهل الذاتْ فْ كٓفٓة تطوٓر العٛقات بٓىٍم وبٓن زهٛئٍم.

7

أَتاكد هن تبادل الخبرات ا٘ٓجابٓة بٓن الهعمهٓن فْ جو هن التعاون والرضا

8

أُتابع هدى توظٓف الهعمهٓن هٍارات الحوار وتقبل الرأي أخر واحتراهً.

9

أَحرص عمِ توظٓف الهعمهٓن لٛستقٛلٓة الهٍىٓة هن أجل الوصول إلِ الهعآٓر

طمبتٍم.

والقبول.

اٖكادٓهٓة الهطموبة.

درجة الممارسة
عالية جداً

عالية

متوسطة

منخفضة

م

منخفضة جداً

الفقرة

المجال الثاني :المشاركة والمسؤولية :ويقصد بيا" :عممية يقوم بيا مديرو مدارس وكالة الغوث إلشراك جميع عناصر
المجتمع المدرسي في اتخاذ الق اررات وتفويض بعض الصالحيات وتحمل المسؤولية تجاه أدائيم المدرسي والتي من شأنيا أن
تحسن عممية التعميم والتعمم".
1

أتعاون هع الهعمهٓن فْ صٓاغة ألٓات التْ تضهن هسؤولٓة كل هعمم تجاي

2

أُتابع هدى تبادل اٖفكار والعهل ا٘بداعْ بٓن أفراد الهدرسة.

3

أُشارك إداراة التعمٓم فْ هتابعة أداء الهعمهٓن والطمبة.

4

أُشارك إدارة التعمٓم فْ وضع الخطط الوقائٓة لحل الهشكٛت الهتوقعة.

5

أُىسق هع الهعمهٓن هتطمبات تىفٓذ آلٓات الهساءلة فْ الهدرسة.

6

أشارك الهعمهٓن فْ تقٓٓم وتخطٓط التحسٓىات الٛزهة ٔلٓات الهساءلة.

7

أُتابع توظٓف عهمٓات ا٘رشاد والتوجًٓ لحل الهشكٛت التْ تواجً الطمبة.

8

أَتَاَكد هن ههارسة السموك التعاوىْ أكثر هن السموك التىافسْ.

9

أُوجً الهعمهٓن ىحو تحهل الهسؤولٓة تجاي أدائٍم الهدرسْ.

10

أُتابع درجة التزام العاهمٓن بتىفٓذ الهٍام الهوكمة إلٍٓم.

طٛبً.

المجال الثالث :االىتمام بجودة التعميم :ويقصد بيا" :عممية يقوم من خالليا مديرو مدارس وكالة الغوث بتوجيو المعممين

لل تقان في العمل واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في التعميم ،واستثمار المواقف المدرسية في التخطيط لتحسين نوعية
التعميم المقدم وضمان جودة المخرجات باستمرار".
1

أ ُّ
َحث عمِ استثهار الهواقف الهدرسٓة لتطوٓر اٖداء الهدرسْ.

2

أُتابع الهعمهٓن فْ عهمٓة إ ثراء الهىٍاج بها ٓحقق جودة التعمٓم.

3

أُوجً الهعمهٓن لعٛج ىقاط الضعف فْ أدائٍم.

4

ُعزز استخدام الهعمهٓن ٖسالٓب التدرٓس القائهة عمِ هبدأ التعمم ا٘تقاىْ.
أَ

5

أَتاكد هن رضا أولٓاء اٖهور عن هستوى تقدم أبىائٍم الطمبة بشكل دوري

6

أُىاقش الهعمهٓن فْ ُسبل تطوٓر هرافق الهدرسة.

وهستهر.

درجة الممارسة
عالية جداً

10

أَتاكد هن استخدام الهعمهٓن لهوارد الهدرسة بفاعمٓة.

عالية

9

أَتاكد هن توفر ا٘هكاىات الهادٓة الٛزهة لتطوٓر اٖجٍزة الهدرسٓة.

متوسطة

8

أُتابع هدى توظٓف البرٓد ا٘لكتروىْ لمتواصل هع أولٓاء اٖهور باستهرار.

منخفضة

7

أُ َشجع الهعمهٓن عمِ التقٓٓم الذاتْ لهدى استخداهٍم كل ها ٌو جدٓد هن تقىٓات

منخفضة جداً

م

الفقرة

تعمٓهٓة حدٓثة لتحسٓن أدائٍم.

المجال الرابع :التقويم الشامل وتنوع موشرات األداء :ويقصد بيا" :عممية ينفذىا مديرو مدارس وكالة الغوث بحكمة
وموضوعية لتقييم جودة أداء المعممين والطمبة من خالل تنمية ميارات التقويم الذاتي لدييم وباستخدام مؤشرات األداء

المتنوعة ،والتعاون مع إدارات التعميم ومؤسسات المجتمع المحمي في مناقشة الق اررات المترتبة عمى ىذه المؤشرات".
1

أُتابع توظٓف الهعمهٓن لهٍارات التقوٓم الذاتْ.

2

ُهكن الهعمهٓن هن تعدٓل الهواقف الخطا التْ ٓهارسوىٍا خٛل جمسات حوارٓة
أَ
هعٍم.

3

أُ َفعل هشاركة أولٓاء اٖهور فْ عهمٓة تقوٓم أبىائٍم الطمبة.

4

أ َُوجً الهعمهٓن لتقٓٓم الوسائل التعمٓهٓة الهستخدهة.

5

أَتاكد هن استخدام الهعمهٓن لهؤشرات واضحة ٘ثبات حسن اٖداء فْ

6

أقارن بٓن ىتائج تحصٓل الطمبة لدى أكثر هن هعمم فْ ىفس الهدرسة.

7

ُعزز لدى الهعمهٓن هٍارات تطوٓر أدوات التقوٓم باستهرار.
أَ

8

الهحرز بٍدف التطوٓر.
أَتاكد هن استخدام ىتائج التقدم ُ

9

أَتاكد هن توظٓف ىتائج التقوٓم فْ تعدٓل الهىٍاج.

10

أُتابع أداء الهعمهٓن باستخدام هؤشرات اٖداء الهتىوعة.

الهدرسة.

درجة الممارسة
عالية جداً

عالية

متوسطة

منخفضة

م

منخفضة جداً

الفقرة

فعالة :ويقصد بيا :جميع المعمومات التي يزودىا مديرو مدارس وكالة الغوث لممعمم أو
المجال الخامس :التغذية الراجعة ال ّ
الطالب للعتراف باألعمال الجيدة وتشجيعيا أو إنتقاد األعمال الخطأ وتقديم النصائح لتصحيحيا ،بيدف تحسين مستوى

األداء واإلنجاز.
1

طور أدائٍم عمِ الهستوى الشخصْ والهدرسْ.
ًزود الهعمهٓن بتغذٓة راجعة عن تَ َ
أ ّ

2

وٓ َعدلوٌا قبل
أَطمب هن الهعمهٓن أن ُٓ َقٓهوا ذاتٓاً ههارسات غٓر جٓدة وقعوا فٍٓا ُ
أن أتدخل فْ اٖهر.

3

أ َُوظف التغذٓة الراجعة فْ تعزٓز العٛقة هع العاهمٓن فْ الهدرسة.

4

أستىد إلِ هعآٓر واضحة عىد تقدٓم التغذٓة الراجعة.

5

أُصغْ باىتباي لمطرف أخر بعد تقدٓم التغذٓة الراجعة لً.

6

ُقدم التغذٓة الراجعة بشكل هىفرد ٓتىاسب هع خصائص الهعمهٓن وحاجاتٍم التربوٓة.
أّ

7

أَهىح الهعمم فرصة كافٓة لتاهل خطوات تىفٓذ درسً قبل تقدٓم التغذٓة الراجعة.

8

ٓتعرفون عمِ أخطائٍم التْ وقعوا فٍٓا.
أُىاقش الهعمهٓن فْ أدائٍم بحٓث ّ

المجال السادس :التحفيز وزيادة الدافعية :ويقصد بيا" :عممية يقوم بيا مديرو مدارس وكالة الغوث لتنشيط واثارة الدوافع
الداخمية لممعممين والطمبة بطرق إ يجابية لتحسين األداء والمبادرة بتطوير أنفسيم باستخدام الحوافز المادية والمعنوية".
1

أُحفّز الهعمهٓن عمِ التحمْ باخٛقٓات الهٍىة هن خٛل هسابقة الهعمم الهثالْ.

2

أُتابع حاجات الهعمهٓن لزٓادة دافعٓتٍم فْ إىجاز اٖعهال الهطموبة.

3

أُحفز الهعمهٓن عمِ ههارسة أدوار وهٍارات وهسؤولٓات جدٓدة.

4

أُشجع الهعمهٓن لتحفٓز الطمبة عمِ استخدام اٖسموب العمهْ.

5

أُح ّفز الهعمهٓن لهتابعة كل ها ٌو جدٓد فْ هجال التعمٓم.

6

ُعزز الهعمهٓن الهمتزهٓن بالدوام الهدرسْ.
أَ

7

أ ُّ
َحث الهعمهٓن عمِ إعداد الخطة الٓوهٓة لمدروس بشكل جٓد.

8

ُعزز ابداعات الهعمهٓن بالحوافز الهادٓة والهعىوٓة بها ٓىاسب كل هىٍم.
أ ّ

9

أُكافئ الهعمم عمِ التحسُّن الواضح فْ ىتائج طمبتً.

10

أُشجع الهعمهٓن عمِ تقدٓم هبادرات لتطوٓر أدائٍم الهٍىْ.
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