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  الممخص
من  المساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة واقع ىلإف متعر ىدفت ىذه الدراسة ل

جابة ولئلالدراسة المنيج الوصفي التحميمي.   استخدمتوقد  فييا،  يا وأولياء األمورينظر مدير  اتوجي

وتم التأكد من  فقرة (42)تكونت من و  ،االستبانة أداة لجمع البياناتالباحثة استخدمت  عن اسئمتيا،

جتمع الدراسة من مديري المدارس الحكومية موتكون  ،قيا وثباتيا بالطرق االحصائية المناسبةصد

. وقد وزعت ومجمس أولياء أمورومديرة  مديراً  (187) البالغ عددىمأولياء األمور فييا مجالس و 

 لمجالسوعمى عينة عشوائية عنقودية  من المدراء،( %58عشوائية  بمغت ) عينة  االستبانة عمى

 . % 60بمغت  أولياء األمور

وكان من أبرز نتائج  الدراسة أن المساءلة المجتمعية  لممدراس تطبق بدرجة متوسطة  في المدارس 

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس،  قرو عدم وجود فالى  الدراسة  شارتأ كما الحكومية،

اعتماد تشريعات أوصت الباحثة  بضرورة  .  وقد وموقع المدرسة ومستواىا ،، والخبرةالعممي والمؤىل

ومنحيا الصبلحيات المناسبة   ،ولي األمر بمساءلة المدرسة عن نتائج أعمالياتضمن حق المواطن و 

 .إلشراك المجتمع بصياغة أىدافيا
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Community Accountability for Ramallah And Al-Berih Governorate 

Schools from the Schools' Principals and Parents Points Of View. 

Prepared by : Ibtihaj A.D.  Albakri 

Supervised by: Dr. Mohmmad A. Esh’bat.  

Abstract: 
This study aimed at identifying community accountability for Ramallah and 

Al-Berih Governorate schools from the schools' principals and parents points 

of view. The descriptive analytical approach was used to achieve the goals of 

the study. The researcher developed a questionnaire of (42) items to assess 

community accountability for schools. Validity and reliability of the 

questionnaire were verified using appropriate statistical methods. The study 

population consisted of (187) public schools' principals and parents' councils. 

The questionnaire was distributed to a random sample of (58%) principals and 

a random cluster sample of (60%) of parents' councils. 

 The main findings of the study showed that the community accountability for 

school s came medium. There were no statistically significant differences due 

to gender, experience, qualifications, location of the school and its stage. The 

researcher recommended that the ministry of education and higher education 

should adopt school accountability programs and legislations guaranteeing the 

right of Citizens to examine the performance of the school depending on real 

and accurate school data. 
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 الفصل األول

 وأىميتيا  مشكمة الدراسة

 مقدمة 1.1
شوطًا  قطعتفالدول التى  ،بالعمم مرتبطالحقيقي ورقي ورفعة المجتمع  ن التقدم أرون عمى يتفق المفكّ 

لوية برامجيا وسياستيا، أو ا وضعتو فى نيأل ،والتطور، تقدمت من بوابة التعميم التحضر يكبيرًا ف
؛  االجتماعية ،كاّفة دالصع وعمىكاّفة  يا التعميمّي تتفّوق في المجاالتفالدولة اّلتي تيتم بنظام

رفاىية شعبيا ونمّوه،  لتحقيقة دولة تسعى يفالّتعميم ضرورّي جدًا أل ،...الخ.االقتصاديةو  الثقافّية؛و 
التي ، لقدرتو عمى توفير حمول حقيقية المشكبلت وقاتالمعلمّنجاة والخبلص من المشاكل و  وىو سبيل

 .تواجو الدول

، مرده شتى العموم والمعارف يف ا ىائبلً السنوات األخيرة تقدمً  يفشيد  ن العالمأ( 2006ويؤكد عمار )
 تطورو  ،جتماعيةا أوعممية  أوقتصادية الكل تنمية  األولىالركيزة  الذى يعدّ  ،التعميم إلى األساسب

الرغم من عمى  أنو (1998)الميمي يشير ي حين ف ،ضعيف يال يكون بنظام تعميم ،ىكذاوتقدم 
نفقات لمنظام التعميمي في و  موازناتبتخصيص  لمتعميم  عض الحكوماتتوليو بالذي  كبيرال ماىتماإل

ات بين ما حققتو ىذه و ، فيناك فجليشاشةاو عاني من الضعف إال أّن التعميم ال يزال ي، عربيةالدول ال
 التي تتيح ،نظمة التعميمأمؤشرات خبلل وىذا يتضح من  ،ليوإنظمة التعميمية وما تحتاجو وتطمح ألا

وخاصة المتقدم منيا بما يوضح مدى ، ضاع التعميمية لمدولة بغيرىا من الدولو رصة لمقارنة األالف
 .لمرغوب تحقيقوا ا، وكذوالتحسن لمدولة ونقاط الضعف فيياالتطور 

م تحقيق أماصعوبات جمة تعتبر حجر عثرة تحديات و  ييا يواجوالتعميم ف خذنا فمسطين لوجدنا انّ أولو 
اك تراجع واضح في فين، في التحديات اإلحتبلل أحد األسباب الرئيسة أن و  ،المنشودة األىداف

التعميم ال يأخذ الحجم الذي يتناسب  تطويرأّن بمعنى ، واإلحصائيات لمتحميلفقا و  مخرجات التعميم
غيرىا بيسير بخطى بطيئة  مقارنة ، و وال يوازي الدول المتقدمة، المتسارعالتقدم العممي والتكنولوجي و 

القائمة المجتمع، ويعود ذلك لضعف العبلقة  وال يعتبر التعميم مؤثرًا في نمو، الدول سريعة النمو من
ىداف التعميم في تطوير أيحقق بما تصويب ىذه العبلقة  يستوجبمر الذي أل، االمدرسةو بين المجتمع 

 (.2007) البنك الدولي،   .المجتمع
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زمة حقيقية أ يشّكل مؤسساتو عن متابعة التعميمالمجتمع و  أفرادغياب ا ال يختمف عميو اثنان أّن وممّ 
قوة ضاغطة لتفعيل  عنصر ذ يصبح الدور تقميديًا ال يمثلإ ،حركة التطور التنموي الشامل تحّد من

التنمية  تحقيقفي  األساسيةالمؤشرات  منوالعبلقة بين التعميم والمجتمع  ،تعميميةلنظمة األا
شراكيم في عمميات  أولياء األموره وخاصة أفرادفعيل دور المجتمع بال بد من  تو (. 2007،)الشرعي وا 

الخبرات التربوية وجعل المدرسة   إلثراءواستغبلل ىذه الطاقات البشرية  ،التخطيط وصنع القرار
. التربوي اإلصبلحمن مظاىر  خاصة أولياء األموريعتبر تفعيل دور المجتمع  و  إذ ،سة مجتمعيةسمؤ 
 (.2004،اصالقفالبيبلوي و )

فيدرك كل   ،التفاعل بينيما زيادة تحديداً  أولياء األمورو  توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع  فمن شأن
في تعزيز روح  فمممدرسة دور كبير ،فيما وجيان لعممة واحدة إليوخر بالنسبة آلية الطرف اأىممنيما 

(.  1998نتماء لوطنيم )الدويك وآخرون،اللدى الطمبة با لشعورا قيوتعم ،ن بينيا وبين المجتمعو االتع
التعميم  في تطويرمؤسساتو  يمكن دحض وتجاىل دور المجتمع و الاال أنو  (2006عمار)يشير و 
 مستقبميا.اء القوة البشرية صانعة مصيرىا و بنل ،تكامميا معاو  األىدافما في اتساق نيأل

 ،ة بين النظم التعميمية والمجتمعحقيقي نجاحيا يعزى لوجود شراكةن تقدميا و أ دول كثيرة وتؤكد تجارب
 أجرىوقد  ،لعكسا أوذ ال يمكن فصل التعميم عن المجتمع إ ،فاعميتو في تحسين مخرجات التعميمو 

أن تأسيس نظام تعميمي قوي يتطمب دعم المجتمع  إلى وخمصوا ،التجربة الماليزية عندراسة  باحثون
ديناميكية  أكثرالمواطنين بصورة  إعدادتجربة الماليزية في ، وىذا ما تبنتو الوالمجتمع المحيط اأَلسرةك

نسانية لمواجية تحديات العصر لمنيوض بالتعميم نتاجية وا  ووضعت خطة شاممة لمنيوض بالتعميم  ،وا 
 (. 2011،)شمدان وآخرونأن تصبح إحدى البمدان المتقدمة ممة آ 2020محددة بعام 

ال يقتصر عمى في النظام التعميمي  اركة المجتمعيةالمشاليدف من  نأ( 1998ويرى عبد الدائم )
نماو  ،عباء التعميم كنفقات فحسبأل تحمّ   ،ا لممجتمع بأسرهجتماعيً ا يصبح التعميم شأناً أن ب يطمح ا 

"المؤتمر العالمي حول التربية لمجميع"  جومتيين ن خبلل ما نصت عميو مقررات مؤتمرواتضح ذلك م
 ،المنظمات غير الحكوميةو لدولة ا منئات المجتمع فمشاركة ية أىمب ،1990آذار/بلند يافي ت لمنعقدا

في الجيود اليادفة الى تطوير  ،سرألُ وا ،والطوائف الدينية ،والمجتمعات المحمية ،والقطاع الخاص
  .التعميم
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ل في اعف يكون لو دورل ،( إلى ضرورة تفعيل مجمس أولياء األمور في المدارس2015) ويشير طو
 مع ضرورة أن ،تشكيل ىذه المجالس صورياً  ال يبقىوأ ،الما ىذه المدارس تقدم خدمة عامةالمتابعة ط
 .في بمورة خطط المدارس احقيقيً  ويكون شريكاً  ،ويشارك في وضع الخطط ،نتخابات دوريةإليخضع 
 يعني أن ، وىذالمجتمعيا زمة بين النظام التعميمي والتطورلمبلاعبر  إصبلح نظام التعميمويتأتى 

المجتمع ما دلت عميو تجربة  وىذا ،الزمانية المعروفة كتعميم تقميدييتخطى التعميم الحدود المكانية و 
ا التعميمية بعد نظمتيأبسبب   ات المتحدة  تفوق الدول عمييا عممياً يال، عندما اكتشفت الو األمريكي

، رناقوس الخط تدق ىنا. و خرىأُ الدول من ناحية ما حققتو و ، ىي عميو من ناحية مقارنة نتائج ما
، مى نتائج متدنيةعمريكيين ألالطمبة  اودراسة أسباب حصول  ،لجنة قومية لبحث الوضع القائم فشكمت

، نذاكأزمة الحقيقية الخطيرة في النظام التعميمي ألا ااشفً ك 1983في  مة في خطر "أُ  فجاء تقرير "
تقييم  استوجب ما ،في تمبية الحاجة الوطنيةفشل ات المتحدة يالن النظام التعميمي في الو أ  موضحاً و 

بوصفو  تقريرالفتتاحية ا، في James J. Harvey) ) جيمس ىارفي أشار إذ ،لنوعية التعميم والتعمم
في مجتمعنا عن طريق الموجة المتصاعدة من  ليةالقد تآكمت األسس التعميمية الح لحالة التعميم "

لت قوة أجنبية معادية أن و اح لو" و .رة كأمة وشعب وحكومةة كبيالوسطية التي ُتيدد مستقبمنا بصور 
ا حرب". أنيينظر إلييا عمى س ،تفرض عمى أمريكا أداًء تعميميًّا متوسًطا مثمما ىو موجود اليوم

المجتمعية والحكومية لتشخيص األسباب مستثمرين  في  ىاإلصبلح من جميع القو نطمقت خطوات او 
 .التعميم لمتقدم والتطورالكائن البشري لمعبور من بوابة 

 The National Commission on Execellence in Education,1983).) 

صبلحو  ،لمتحسين دخال طرق جديدةإلذا كان ال بد من   ومخرجاتو باالستناد إلى التعميم  نواتج ا 
دىا حدّ  ،ليةاومخرجات بجودة عىداف تعميمية أعميم و ت إلىوالوصول  ،اإلصبلحعناصر ىامو لتحقيق 

 ،ةىندسة جيد :وىي ،الفعال لمتعميم صبلحىامة لئل تكاممية عناصر ةتقرير البنك الدولي في ثبلث
 اً المساءلة العامة لمنح المواطنين صوت من قدر كبرأجراءات لتحقيق وا   ،متسقة مع النواتج وحوافز
 ، وىذا يقودنا الى البحث أكثر في مفيوم المساءلة.(2007،)البنك الدولي.اً مسموع

بيا في الدول   اإلىتمام من مر الذي زاداأل ،التربوي اإلصبلحا بوثيقً  يرتبط مفيوم المساءلة ارتباطاً و 
 لمجمعية لو األ التربوي المؤتمر ومن أبرزىا ،في العديد منياالتربوية  المؤتمرات فعقدت ،العربية
، (199ِ7) الياشمية ردنيةألُ ا كةبالممم عمان يف "في التربية  المساءلة " عنوان تحت ردنيةاألُ  التربوية
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 )أبو .2000 ةالعربي البمدان في التربوية دارةاإل "نعنوا تحت ،التربوية لمعموم المبنانية الييئة مؤتمرو 
 (.2010 حشيش،

العممية التربوية  جودىا لتحسينأنسب الطرق و أ من صبحتأن المساءلة أإلى ( 2007وتشير الحمود )
 ،فييا التعميم أنظمة صبلحإل -كما المتقدم -العالم النامي بمدان من كثير تعمد لذا ،والنظم التعميمية

 .ووطموحاتل المجتمع ماآوتحقيق  ،التعميم مخرجات في رتغيّ  خبلل ممارسة المساءلة إلحداث من
والنواتج واألىداف مر معرفة السياسات أليضمن لولي ا من وجود حقّ  بدّ  ال ،تقّدم ما إلى واستناًدا
ال من خبلل مساءلة فاعمة لممدرسة تتم إفر ذلك اوال يتو  ،صحيحياوتىمو في تعديميا االمسو  ،اوتفسيرى

 .فييا واتج النظام التعميمينليات عمل المدرسة و آن طرق دراسة ع
ية لممدارس المساءلة المجتمع من الضروري التعرف إلى أنّ  رتأتا فقد ،بالمسئولية الباحثة من وشعوًرا

 في تفيد أن منيا ُيؤمل التيو  ،فييا ريا وأولياء األمو ينظر مدير  اتمن وجيالبيرة   و في محافظة رام اهلل
 .تحسين مخرجاتياالمدرسة و  أداء عمى جاًبايإينعكس  قد مامؤشرات  تقديم

 مشكمة الدراسة   2.1 
الكثير من الغموض وعدم الفيم حول خبلل عمميا لمست و لباحثة مديرة مدرسة من سنوات، تعمل ا

أولياء ، واألداء لدى العاممين في المدرسة و تطبيقيا وتحسينيا لمخرجات التعمم وواقع ية المساءلةمأى
 كان ال الذ ،يفي النظام التعميم حد مظاىر الفشلأويعد ، ل معضمة تربوية ومجتمعيةيشكّ ما ، راألمو 

، وتكوين أولياء األمورو  الفاعمة لممدرسة من قبل المديرينالمجتمعية واقع  المساءلة  فيمن البحث  بدّ 
مجّرد  ، ولم يعدالتطوير التربويرئيسة من ركائز  ركيزةعن ىذا الجانب الذي بات  ثر عمقاً معرفة أك

 ترٍف في الممارسة التربوية.

 سئمة الدراسة أ 3.1
 :السؤالين اآلتيينتتبمور مشكمة الدراسة في اإلجابة عن 

نظر  اتالبيرة  من وجيلممدارس في محافظة رام اهلل و ية المساءلة المجتمع واقع ماالسؤال األول: 
 ؟فييا أولياء األمورمديرييا و 
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لممساءلة المجتمعية لممدارس  ىل تختمف تقديرات مديري المدارس وأولياء األمورالسؤال الثاني : 
وى مستو  ،المؤىل العمميو  ،والمسمى ،باختبلف متغيرات الدراسة ) الجنسبيرة رام اهلل وال في محافظة

 ؟  موقع المدرسة(و  ،المرحمة

 :  فرضيات الدراسة 4.1
  انبثقت الفرضيات الصفرية التالية من سؤال الدراسة الثاني :

 الداللة مستوى عند ةإحصائي داللة ذات فروق توجد ال (α ≤.050 بين متوسطات تقديرات )
البيرة  تعزى لمتغير ام اهلل و ية لممدارس في محافظة ر لممساءلة المجتمع أولياء األمورمديري المدارس و 

 .الجنس 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال(α ≤.050)  بين متوسطات تقديرات
تعزى لمتغير س في محافظة رام اهلل والبيرة ممدار للممساءلة المجتمعية  أولياء األمورمديري المدارس و 

 .ولي امر( ،) مدير المسمى

 الداللة مستوى عند إحصائية ةدالل ذات فروق توجد ال(α ≤.050)  بين متوسطات تقديرات
تعزى لمتغير س في محافظة رام اهلل والبيرة لممدار لممساءلة المجتمعية  أولياء األمورمديري المدارس و 
 .أعمى من بكالوريوس( ،)أقل من بكالوريوس، بكالوريوسالمؤىل العممي 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال(α ≤.050 ) بين متوسطات تقديرات
تعزى لمتغير البيرة ية لممدارس في محافظة رام اهلل و لممساءلة المجتمع أولياء األمورمديري المدارس و 
 .ثانوي( ،عميا ةأساسي ،دنيا ة)أساسيمستوى المدرسة 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال(α ≤.050) رات بين متوسطات تقدي
البيرة تعزى لمتغير ية لممدارس في محافظة رام اهلل و لممساءلة المجتمع أولياء األمورمديري المدارس و 

 (.قرية ،المدرسة )مدينة موقع

  :الدراسة فاىدأ  5.1
  إلى: ىدفت ىذه الدراسة التعرف 
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 أولياءو  يا نظر مديري اتوجي منالبيرة ية لممدارس في محافظة رام اهلل و لمساءلة المجتمعا واقع 
 .فييا االمور

 نظر مديرييا وأولياء  اتوجي منالبيرة و رس في محافظة رام اهلل لمساءلة المجتمعية لممداا واقع
موقع و  ،مستوى المرحمةو  ،المؤىل العمميو  ،والمسمى الجنس، ) حسب المتغيرات فييا األمور

 المدرسة(.

  الدراسة يةأىم  6.1
 وتنبع أىمية الدراسة من خبلل:

 بالعوامل المساءلة ربط حيث من -عمم الباحثة حسب- نوعية إضافةما يمثمو موضوعيا   1-
 تحسين عمى ينعكس بدوره ما العمل فييا، واقع وتحسين في المؤسسة التعميمية  وتطوير التنظيمية

 .التربوي الجياز من لممستفيدين المقدمة مستوى الخدمة وتحسين ،لمعاممين األداء كفاءة ورفع
المحمي وخاصة  والمجتمع الميدان، في التربويين والقادة ،الوزارة في العميا دارةاإل تزويد يورىا فد 2-

 الفني  التطوير جيود في أمكن منيا إن  لئلفادة  الدراسة ليا ستتوصل التي بالمعمومات أولياء األمور
 العالي. التربية والتعميم وزارة في
 أولياء األموروتمكين  ،المساءلة المجتمعية يةأىمبوعي مجتمعي  يجادإلى إاسناد الجيود اليادفة  -3

 التي تتيح ليا المشاركة في صنع القرار التربوي. سباب القوةأمن 
 

 حدود الدراسة  7.1

 ية لممدارس المساءلة المجتمع ى واقعإل عرفعمى الت الدراسة اقتصرت : يموضوعلا حدّ ال.   
 .فييا أولياء األمورمديرييا و  نظر اتمن وجي  البيرةفي محافظة رام اهلل و         

 فييا. أولياء األمورو  الحكومية المدارس مديري عمى اقتصر : البشري الحد 
 2016 الدراسي العام من الثاني الفصل : الزمني الحد. 
 البيرة محافظة رام اهلل و في   المدارس الحكومية :المكاني الحد. 
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  مصطمحات الدراسة 8.1
 جابات لنتاجات ا  و  ،سبابأوعرض  ،وتبرير ،واجب والتزام الشخص بتقديم تفسير:  المساءلة

 (.Leithwood and Earl,2002) .واقع ميمة مكمف بيا
 أوجابات إ"التزام العاممين  بتقديم  أنيا(  4ص: 1997)  التربوية:  يرى الكيبلني المساءلة 

من لو عبلقة بالعممية التربوية من كل بمشاركة  ،تفسيرات عن ما يقدمونو من نتاجات التعميم "
 .وطمبة  ،ومجتمع ،باءآو  ،خصائيينوأ ،داريينا  و  ،معممين

 ن تحقق أما يقابمو من مسؤولية في توقع وضمان المواطنين و  حقّ  ساءلة المجتمعية :الم
أنيا بوعرفت أيضا . (2011،)البنك الدولي.وجو أفضلعمى  لصالح العام لمناسااألعمال الحكومية 

المجتمع المحمي ووسائل عة واسعة من األعمال واآلليات التي يستخدميا المواطنون كمنظمات "مجمو 
الشأن العام  الحكومية في مطالبة من يقومون عمى إدارة رغيرىا من األطراف الفاعمة غياإلعبلم و 

أو الفرص  سئمة متعمقة بالمشاريع أو الخدماتأواإلجابة عن  ،تخاذىااقرارات تم  والمال العام بايضاح
 .(10: 2016،وزارة الحكم المحميالتي تم توزيعيا" )

  من خبلل :عممية مخططة وىادفة، يقوم بيا المجتمع المحمي  جرائياً إالمساءلة المجتمعية
وقد يكون بغرض التعزيز  ،المدرسة ىدافأمن تحقيق  أكدلمت ،وكيفاً  اً كمّ  متابعتو لمخرجات المدرسة

 .داء المدرسي ككلألا تحسين بيدف قابوالع المحاسبة أو ،والتطوير
 أوالوالدين أكانوا  مسؤولية مباشرة سواء  ن عن الطالبو المسؤول ألفرادىم ا مور:ألا أولياء 
التعميم و  ) وزارة التربية .ة عن الطالبيوالملوم مقاميما حسب الوضع القانوني من يق أوحدىما أ

 (.2014،العالي

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

 يــانـــل الثّ ـــفصـــال
 ةــــقــابـــــــات السّ ـــــــّدراســـوال ،ّنظريّ ـــار الــاإلط



 

 

11 

يــانـــل الثّ ـــفصـــال  

____________________________________________________________ 

 ةــــقــابـــــــات السّ ـــــــّدراســـّنظرّي والـــار الــاإلط

 مقدمة :  1.2
  ،والمساءلة المجتمعية المساءلة موضوع فييبحث  الذي النظري رطاعرضًا لئلل الفص ىذا لو اتن

 .واألجنبية الدراسات العربية ضاأي تضمني كما، المجتمع في التعميم ودور

 
 النظري لموضوع المساءلة  األدب 2.2

 :ونشأتيا المساءلة مفيوم 1.2.2

المواطنين في عمميات  مشاركةعزيز يمة بتف، فيي الكميةتنرشيد ومن الالحكم المن  جزءاً المساءلة  تعتبر
تحوالت  إلىؤدي ي المساءلة وتطبيق ،وطنو ىي صوت المواطن وشعوره بمسؤوليتو نحوو  صنع القرار،

 .داء والنتائجألممموسة في تحسن ا
الكثير من تداول وقد   ،الكثير من الغموض يايكتنف مفيومو والمساءلة من المفاىيم  القديمة الحديثة، 

مفيوم المساءلة يكون  أنالذي يشير إلى  (1999) الطويل ، ومنيمالمساءلةمفيوم احثين البو الكتاب 
وسياسات متفق عمييا، وىي ختيار مجريات عمل لتضمن مخرجات مرجوة ضمن فترة معينة ابمسؤولية 

وىي موزعة عبر  ،لمسؤوليات الموكمة الييموان عن كيفية استخداميم لمصبلحيات العاممي متابعة
عمميات النظام داء لمكونات و ألا معاييرا جيد منظم لوضع أني إلى أشار كما ،النظام المختمفةوحدات 

ات بتوظيف ياوالغ األىدافوكذلك لمخرجاتو الفعمية لضمان الحصول عمى  ،الفرعية عمى اختبلفيا
 .ليةاوبكفاءة  ع ،ممكن ىدارإقل أمميات النظام بعمدخبلت و 

وزير أم معين،  أوواجب كل مسؤول عن وظيفة رسمية )منتخب  اأني عمى رف نظم  المساءلةوتعّ 
ات إليجابيفييا ا موضحاً  ،في المؤسسةير دورية تفصيمية حول سير العمل موظف( بتقديم تقار 

حق المواطن في الحصول ى لإة إشار وىي  ،السمبيات والنجاح والفشل في تنفيذ السياسات في العملو 
يم القائمة عمى العدل ن عمميم يتفق والقأمن  أكدلمت ،ؤولينل المسعماأالمعمومات عن عمى التقارير و 
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ئتبلف من أجل ال)ا.ىو في مصمحة الشعب أو المؤسسة تقوم بو الحكومة ن ماأو ، اةاو المسالوضوح و و 
 .(2015،نأما-المساءلة النزاىة و 

ت توجو لو حول استفساراو اءلة ىي إجابة الفرد عن أسئمة أن المسإلى  (1997)وأيوب  ويشير القضاة
، وال بد من تقديم مبررات دفعتو إلى القيام بذلك فيو، وال يتماشى والقوانين والمعايير سموك غير مرغوب

 .وأنو يتحمل التبعات المترتبة عمى سموكو ،السموك
 ربعة شروط : أعبلقة بين طرفين وفق  أن المساءلة ىي Perie and Park (2007 )يرى و 
 .الطرف الثاني خدمة د األطراف بتوقع منحأ .1
 .الطرف الثاني الذي يقدم الخدمة يقبل شرعية ىذا التوقع .2
 .الطرف الثاني الذي يقدم الخدمة يحصل عمى منفعة مقابل خدمتو .3
 .لألو ن يؤثر في منفعة الطرف اأ نوامكإخر المستفيد من الخدمة باآلالطرف  .4

 .جاباً إي أو ار المترتبة سمباً ثآلافي النتائج و و   ،ن ىناك عبلقة متبادلة بين طرفينأبمعنى 
 ،ع في التغيير حتى تتخذ القرارات الصائبةرّ ة تساعد وتسستراتيجياأن المساءلة  (1993) يعتبر مسممو 

 خدمة وفقا إصبلحعامة تعمل عمى أو خاصة منتج عممية ووجود ىيئة  يراىاف (2007)رعرا أما
 .عتبرىا استراتيجية عمميةاكما  ليس خياراً وىي ضرورة و  ،داء ليذا المنتجألا ومعاييرة لشروط معين

وفي  ،ستشاريينالالتنفيذيين وا ؤلفرادين مسؤوليات ليفي تع ىيالمساءلة  أن (2009السعود )وأوضح 
وتكون عمى يم ضمن مجال مسؤولياتالواقعة المحددة  األىدافالمقابل عمييم المسؤولية في تحقيق 

 .العملمن دقة  لمتحقق ،راآلخفترات بين الحين و 
حق المواطن في ( أن المساءلة تعني 2015)ومركز ابداع المعمم  العاليوزارة التربية والتعميم رى تو 

القيام استخدام صبلحياتيم و عن الخدمات التي تقدم وكيفية ضاحات من المسؤولين إيالحصول عمى 
ن المساءلة أمر أبياتيا و اتيا وسمإيجابيبدورية حول سير العمل في المؤسسة وتقديم تقارير  ،بواجباتيم

 .ستمراريتيااة مؤسسة من أجل يواجب وخضوع طوعي أل
ستجواب المجالس التربوية  واإلداريين الممساءلة التربوية بأنيا  اً ( فقدم تعريف1974) Grounlundأما 

 والثناء في حال النجاح مع تقديم ،والمعممين عن درجة تعمم الطالب وقبوليم الموم في حال اإلخفاق
 .إذا كانت غير مرضيةوتعديميا وتوفير حمول لتصويب النتائج  ،تفسير النتائج

د ويتحدي  ،لتزام بالمسؤولية من جانب المستخدمالا المساءلة ىي نأ إلى تشيرف (2003كسبري ) أما
 .ساسية لمفيوم المساءلةأعناصر  التي تشكل معاييرلم تقويميا تبعاً المعايير والمؤشرات لممخرجات و 
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 يضاحإل ، إال أنيما مصطمحان مختمفانة عمى أنو مرادف لممسؤوليةتخدم البعض مفيوم المساءليسو 
ابعة تيتم من خبلليا مالمساءلة وسيمة  بأن( يرى 2006ن الطويل )إف ،المساءلة والمسؤوليةالمفيومين 
 .لييمإالسمطات الموكمة ليات والصبلحيات و و وكيفية استخداميم لممسؤ لمعاممين 

 ،م رئيسو المباشرأماات وظيفتو لية ىي التزام المرؤوس بواجبؤو المس نأيبين ف( 2010يني )الج أما
 .لين(ؤو مسو  ،حكامو  ،مجتمعو  ،رسأُ و  ،طبلب ) داءألم الجميع لكل من يتأثر باأما والمساءلة تكون

 طة فالمرؤوس تحدد لوبالسممى ارتباط المساءلة بالمسؤولية و ( ع2007)وآخرون  ويؤكد العتيبي
عمى عمى ألالمساءلة لصاحب السمطة ا تأتيثم  ،ومن ثم تحدد السمطة البلزمة لمقيام بياالمسؤوليات 

بين  اً إال أن ىناك اختبلف ،أنيا المحاسبةعمى كما وأنو يفيم من المساءلة  .نتائج العمل المرجوة
ىداف( ألددة )امرجعية مح طرأُ اء فبل بد من ألدا معاييرفالمساءلة جيد منظم محدد  ،المفيومين

ريد لممساءلة أُ ما  إذافوالمحاسبة وسيمة لردع الخطأ  ،تبدأ بالتقويم ثم المساءلة ثم يتبع المحاسبة ،لمنظام
 (.2006)الطويل،العقاب شكال الثواب و أرتب عمييا شكل من ن يتأن تكون فاعمة  فبل بد أ
ذين لاأن المساءلة تقود  لمحاسبة  إلى (2015)ومركز ابداع المعمم  العاليوزارة التربية والتعميم شير تو 

 ،لمديمقراطيةساسية أوىذا دليل عمى ارتباط  واضح  وركيزة  ،الصبلحياتأساؤوا استخدام المسؤولية و 
 .وأنيا في العبلقة بين الرئيس والمرؤوس

نظام مركب   أنومفيوم المساءلة في النظام التعميمي عمى  و يشار إلى( أن2004أورد العمري )و 
التربوي كيدف  اإلصبلح ، وتشمل جميع عناصر النظام بقصدمية تقويم األداءويركز عمى عمامل وش
 ،بالتفسير اً ويكون المساءل مطالب، عمىألم السمطات اأماا المحاسبة أني فيرى (2006بطاح ) ، أماعام
 تمو.أ )عرضة لممحاسبة( عن عممو الذي أنوتعميل بمعنى وال
لتتطور بعد ذلك وتشمل الجماعات في المجتمعات التقميدية البسيطة داء ألمع االمساءلة بدأت و 

بدأت واستخدمت المجتمعية التربوية ن المساءلة أمن الباحثين  كثيروالمؤسسات ثم الحكومات.  ويعتقد 
بناء عمى تدفع كانت  ن رسوم المدرسة أإذ  ،في المدارس في  منتصف القرن التاسع عشر في انجمترا

 .(Stecher & etal, 2004 ) .ختبارات في المدرسةالفي ا مينتائجو داء الطمبة أ
ل فرانك كبل )مسوؤل و اعندما ح ؛1965المساءلة بدأت عام  أن إلى Nelson(2005) كما يشير

 ةن األساسيلدعم الطمبة الفقراء في المرحمتي ليةابمساعدة الحكومة الفدر  ستصدار قراراتربوي كبير( 
من خبلل عادة التقييم ا  لمتنفيذ والمراجعة و  آلية، وقام بوضع لقرار وتبناهس بيذا انجر و خذ الكأو  ،ةالثانويو 
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وىذا  ،ة لفرض المساءلة في المدارسياواعتبرت ىذه الخطوة بد ،راق قياس لتحصيل الطمبةأو تصميم 
 ك.يعني ربط المساعدة بالمساءلة

مة في خطر " الذي كانت أُ ر" ثر صدور تقريإمريكا أفي   1983جيا في عام أو في  مغتوالمساءلة ب
صبلحوفييا نتائجو مراجعة النظام التعميمي    .وا 

The National Commission on Execellence in Education,1983).) 

تغيرت  ثمّ  ،ليةاي المتيا وجدت كمساءلة لمنواحيابد ن المساءلة فيأ Perie &  Judy (2007) ويرى
  إلىوبعدىا  معاييرمساءلة  ال إلىالمدخبلت في النظام ثم  إلى مساءلة مستندة إلىانتقمت عبر الزمن و 

 ،اصر المساءلةضا عنأي والتطوير المساءلة تربوية. كما شمل التغيير إلى وصوالً  جراءاتإمساءلة 
 .ور المؤسسة )المدرسة( بكاممود؟  حتى وصل التغيير  وماذا عن ؟؟ و  مساءلة  من :مثل

عمى العمميات الداخمية لممدرسة بالتركيز  اقتصرت قديماً لمساءلة (  إلى أن ا2007)Foote  وتشير
واضع لو  ،مطالبول ،لممعممو  ،لئلدارةلممدرسة و  اً واعتبرت مقياس ،ختبارات ونتائج الطمبةالعمى ا
ختبارات الفشميم في تحقيق األىداف، فاعتبرت ا فيي تحكم عمى نجاحيم أو ،متخذ القرارلو ، السياسة

ختبارات النتائج اأن Kane & Staiger (2002 )ن ، وبيّ ساءلة المدرسيةىي حجر الرحى لمم
منيا ربطت ذلك  (20)في ، و والية أمريكية (43)في لؤلداء المدرسي  اً معيار استخدمت  الطبلبية 

ما بنقل الطبلب من المدرسة إوفي حال أخفقت المدرسة فإن الدولة تتدخل لممساعدة  ،بالثواب والعقاب
أو بعقاب المدرسة بسحب وتجميد اإلعتراف بيا. ولتكون النتائج مقبولة لممدرسة ال  ،رىإلى مدارس ُأخ

 .المدارس اأُلخرىبتقارن عّدة لسنوات لبد من أن  تأخذ نتائج االختبارات 

متحان ببل مضمون الفقد يكون ا  ،متحان غير كافيةالأن ىذه المساءلة المبنية عمى ا وترى  الباحثة  
وىي تمغي  ،و لتحديد مستوى مدرسة ووصفيا بالناجحةأ ،من خبللو عمى الطالب أو كفاءة لمحكم

 ،متحان لمتقييم والمساءلةاللذا يجب أن تكون ىناك  أدوات ُأخرى غير ا .المعرفة التراكمية لمطالب
المعيارية العامة الختبارات ( من تذمر المعممين والتربويين من استخدام ا2004وىذا ما أكده العمري )

، ليا ومخرجاتل العناصر من مدخبلت وعمميات ك لقياس أداء المدرسة رغم االعداد وتوافر اً مؤشر 
أما  .واستخدام ُأسموب الثواب لممدارس ذات التحصيل العالي والعقاب لممدارس ذات التحصيل المتدني

 فيي أشمل وأوسع من مسألة ،في الوقت الحاضر فقد تضمنت مدخبلت من خارج إطار المدرسة
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عناصر تمثل فروقات بين المساءلة ( فيناك 2003وكما أورد عبلم ) ،تتجو نحو اإلصبلحو ختبار ا
تاحة الفرصة لجيات  ،وتكوين نظام لمحوافز ،ىتمام بالتقويم الخارجيالاالقديمة والحديثة تمخصت في  وا 

 من خارج المدرسة لئلطبلع عمى األداء وتطوير بدائل لمنظم التربوية.

، وتربط مساءلة حديثةيير بداللة النتائج لمعاأن المساءلة المستندة إلى اStapleman (2000 )ويرى 
وأنيا تشرك صانعي القرار وكل عناصر العممية التعميمية من تحمل  ،ونتائجبين مساءلة مدخبلت 

 ،نياخاصة الفقيرة مارس المسؤولية حول األداء ألنيم ممزمون بتقديم الدعم والمساعدة لتحسين أداء المد
وىذا النوع من المساءلة يجمع المعايير ويربطيا بالتقييم ويصنف المدارس عمى أساس األداء 

والرأي العام، كما يقدم  ،األداء لآلباء والمعممينات منتوعة، ويعتمد منيجية تقارير مؤشر  المستندين إلى
اضحة وفي تقديميا آليات و ن التقارير وفق نظام لو مواعيد و الدعم المطموب لكل مدرسة بأن تكو 

 .وأن تحتوي عمى مؤشرات لمجاالت العمل ،محتوى شامل يشكل مرجعية أكاديمية وأخبلقية

أي أنيا تستيدف جميع  ؛( أن المساءلة الحديثة مساءلة تتصف بالشمولية1997ويؤكد عويضة )
أو ضغوط  ستمرارية ال تتوقف نتيجة صعوباتالالمتغيرات ذات الصمة بالعممية التربوية، وتتصف با

 كميا وتتبنى معايير طراف العممية التربويةن حرية المشاركة أل، وكذلك تؤمّ اجتماعيةسياسية أو 
 .تستند إلى الصدق والموضوعية  فاعمةوتستخدم أدوات مساءلة  ،واضحة

 .وأىدافيا: المساءلة تنفيذ مسوغاتأىمية .2.2.2

 ،كمفة التعميم دون توفر تغذية راجعة كافية دياتز أن أىمية المساءلة تبرز لإلى  (2006) يشير بطاح
المساءلة كضابط لنوعية ية أىمد بياوالوعي المتز  ،حسين مستوى التعميملت أولياء األمورىتمام اوزيادة 

ضبط  وجود مساءلة في النظام المدرسي ىوىداف أ أىمن أ عمى تتفق  الباحثةو  .توياكفالتعميم و 
  (2006أحمد)جاءت دراسة  وىنا .لمجودةو  نيمتحسدائمة لال مراقبةالو  ،ة واألداء الجيدياالنوعية والكف

المدرسة ىل تعتبر  بينما فضل ؟ ىي األىل   :عمى الدرجاتأالمدرسة التي يحقق طبلبيا  حولسؤال ب
تعمل العديد من المبادرات التي  ممدرسة ل كانت ىذه إشارة و  نتائج ضعيفة فاشمة ؟طبلبيا يحقق التي 

فتدرج في قائمة المدارس الضعيفة أو رتباطات واضحة المخرجات، ادون  عمميا كنلوبجيد كبير 
  .ليذه المدارس يستدعي المساءلة وبشدةالفاشمة األمر الذي 
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وغياب الدور الحقيقي في المتابعة عمى مستوى التربية  ،ياب الشفافيةغدواعي وجود المساءلة  أىم إنّ 
عمى يكون  العمل  التركيز في و  ،الممارساتو  لسياسات والبرامج المسؤولة عن ا لتحديد الجية والتعميم

خبلص ،ستقامةباالعمل  يؤدىبوجود المساءلة و  ،خطاء دون العبلجرصد األ عن  وبعيداً  ،وا 
 .(2007،)الحكمي.المحسوبية
 رئيسة : ة أىدافلمساءلة في ثبلثا( 2000بيتر اكيون) كما حدد

جل منع سوء أمن  داء،ألات المستخدمة لضبط الياآلوسيمة لمرقابة : تشكل واحدة من  .1
 .ستخدام لمسمطةالا

 لترىل بحيث يضمن البعد عن ا ،لتزام بالقانون من الممارسين لمسمطةإلبا: نوع من الضمان .2
 لعمودية (.افقية و األُ المديرين )بالمساءلة  إدارةفتضمن حسن  ،والفساد اإلداري        

سباب القصور أونقاط الضعف و  ،اط القوة واستغبللياالتحسن المستمر: خبلل التشخيص لنق .3
ة بين إيجابيويتم ذلك من خبلل مشاركة  ،سباب موضوعيةأكيفية العمل وتقديم وايضاح وعبلجيا 
 .المساءلالسائل و 

 
 النزاىةبمستوى أداء الييئات فيما يتعمق  إلى تعرفأىمية المساءلة وأىدافيا  بأنيا توتتأكد 

لى و  ،وتمكينيا ،اوتعزيرى ،الشفافيةو   ، السموكية ليذه الييئاتتجاىية و الالمعرفية وانقاط القوة والضعف ا 
برنامج االمم . )ئلصبلح المؤسسيل لتبّني قواعد اإلدارة الرشيدة وتعزيز االىتمام لمصالح العام ليتحقق

 .( 2009،وآخرونالمتحدة اإلنمائي 

 لمساءلة كنظام ا.3.2.2

ولو عناصر مرتبطة  ،يعممية تجر  إلىمنو  أكثرنظام  إلىيشير صبح أتطور مفيوم المساءلة و 
 في إطار من أجل التغيير الذي يمتازالمعمومات ووضعيا تفاعمة لتفسير وم ،بعضيا البعضب

عد عمى إيجاد اإلدارة البلمركزية، كما أورد العمري ويسا بالوضوح والسبلسة وعمى المستويات كميا
بتفاعميا مع البيئة  أكثردورىا ، يتضح راً كبي اً تربوي اً يتبع نظام اً فرعي اً نظامالمدرسة  وتعتبر .( 2004)
عن المجتمع  ال يعمل بمعزل توحاً مف ماً اا تشكل نظأني، وبما طار التربويإلظل االمحيط فييا في و 
( فبل بد 2003وكما يرى تومسون في عبلم ) ،طارإضمن المساءلة ليا  ن تكونألذلك ال بد  ،نظمتوأو 

 تو.دار و وا  مكوناته و مواردتو و بيئو النظام الكمي  ىدافأ :تي لمفيوم النظامآلاعاة امن مر 
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  ( ليا مكوناتياةواحد ة) وحد اً ( ضرورة مساءلة المدرسة باعتبارىا نظام2001) Ladd يؤكدو 

ا عمى ذلك معتمدً  ةمن مساءلة العناصر كل عمى حدأىم فيرى مساءلتيا كوحدة   ،مجتمعياو طاقميا و 
: ما يأتي وجزىا فيي ود عمى المدرسة من فوائدلما يع  

  بالمساءلة كميادوار المدرسة ألتعزيز. 
 التنافس بين العاممين إيجاد. 
 ن المدرسة من الوقوف عمى نقاط الضعف فييايتمك. 
 متابعة والتطويرمشمولية الرؤية  لصانعي القرار ل. 

 متطمبات نظام المساءلة 4.2.2

 : يجب أن يتوافر فييا ما يأتيمساءلة المتطمبات نظام ن أإلى Worall (2014 )شير ت
طار( إ) ووضع حد ،جراءات بخطوات وتتصف بالواقعيةإلتحديد او  ،واضحة عايير، ومىداف محددةأ

 .وتعزيز التقدم  ،وتطوير مستمر  ،زمني
حة تحديد أىداف واضتكمن في  ،وناجحةمتطمبات المساءلة لتكون مقنعة أن   (2008) العتيبيوأكد 

معايير ومؤشرات لمحكم عمى مدى تحقق األىداف و ، بربط المدخبلت بالمخرجاتوُأسموب منظم 
 .ونظام تغذية راجعة ،والتفاوض صراحة أو ضمنًا لتحقيق األىداف

تحديد فتمثمت في ( 2015،أمان-المساءلة ت في )االئتبلف من أجل النزاىة و أما المتطمبات التي حدد
حديد الوسائل المناسبة ت، و والتفويض ،وتوزيع األدوار ،الجيات، و لعبلقةوتحديد أصحاب ا ،األىداف
 .لممساءلة

  
  المساءلة أساليب 5.2.2

فاعمة في  أداة، وتعتبر لنتائجوا نجازإلعممية تيدف لمبحث في ا ابأنية في المساءلة إليجابيتكمن ا
تحقيق الصالح مرتبط ب وجودىاأّن  أي ،وال تقتصر عمى المحاسبة والعقاب اإلصبلححداث التغيير و إ

 المساءلة  أساليب صنفت وقد ،النظام وبكل مستوياتو أجزاءالعام من خبلل الثقة المتبادلة في جميع 
 :بُأسموبين 
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نجاز إلويحقق ا .سموكو وتعميمات المنظمةيتماشى لمكافآت لمن ا: بالثناء و إيجابيسموب أُ  -1
ن لتحقيق ىدف و امر الذي يعطي سيولة التعاأل ،والعقاب لمن يخالف السموك المرغوب ،المطموب
  .المنظمة

 ،ذا خالفإيعاقب  حتى ال .لتزام بالتعميمات لمنظامالجبار العاممين عمى اإسموب سمبي:أُ  -2
وسيمة ليحقق  ة وليسياغ أن االلتزاموبالتالي يبقى العامل محصور التفكير في الجزاء العقابي واعتقاده 

 (.1977)محمد، .ىدف المنظمة
 

 ، عالقاتيا(ياأنماطبعادىا، أصنافيا،أالمساءلة ) أنواع  6.2.2

 ىما:   عمى أمرين رئيسيينبناء  ( 2004صنفيا العمري)
 ؟موضوع المساءلةوما ىو  ،من يقوم بالمساءلة

، ا تظير في تسمياتيا لممساءلةأنيالنوع  المبني عمى الجية المسؤولة عن تطبيق المساءلة فنبلحظ  أما
المساءلة و  المساءلة المحمية،و  ،الديموقراطيةالمساءلة و  ،اإلداريةالمساءلة و  ،لبيروقراطيةكالمساءلة ا

 المينية. المساءلة و  الداخمية،
كالمساءلة المبنية عمى  ،ى الموضوع والمحتوى الخاضع لممساءلةمخر لممساءلة ىو المبني عآلالنوع ا

والمساءلة المبنية عمى  ،المخرجاتة المبنية عمى مساءلالو  ،ات، والمساءلة المبنية عمى النتائجياالكف
 .معاييروالمساءلة المبنية عمى ال ،العمميات

 ىي : ،أنماطربعة أ( في  (Wolf,2000 وقد جاء تصنيف
 المساءلة القانونية. 
 ليةاالمساءلة الم. 
 خبلقيةألالمساءلة ا. 
 داءأللة لمسياسة العامة واءوالمسا. 
   عمى النحو اآلتي: ،أنواعثبلثة  فيي (2010والحسن )( 2000) اةورد في القض المساءلة كما أما
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 األخالقية اإلدارية المساءلة-أ
 لؤلبناءالسموكي والتحصيمي وضع اليضاح ال ولياء األمورأل التي ترسميا المدرسة التقارير نوتتضم

 عن، العميا التربوية ارةدواإل أولياء األمورو  الطمبة من لمساءلةبا اً وىنا يكون النظام المدرسي مطالب
 .وكفاءة بفاعمية إلييم مميام الموكمةولىداف ؤلتحقيقيم ل مدى

 المينية اإلدارية المساءلة-ب
عمى مدخبلت وعمميات التقويم المختمفة ، المستخدمة في طرق التدريس ساليبعن األ أي مينياً و 

 أنفسيم أمام لممساءلة عرضة مونوالمعم المديرون المعممون بحيث يكون يتبعيا لتياالنظام التربوي 
 .تقاناو  المطموبة بكفاءة ألىدافاتحقيق  عن وزمبلئيم

 التعاقدية اإلدارية المساءلة-ج
مكانية ،قد تحدث والمعوقات التي التعميمية العممية في لمقصور المساءلة ىذه ي القصور وعبلجو تبلف وا 

الجيات المسؤولة  بيا التي تقوم  لرقابةوا ،التفتيش وحمبلت من خبلل الزيارات، بوضع خطط مناسبة
 بالتعميمات العاممين مدى التزام لموقوف عمى العميا( دارةوالمديريات )اإل الوزارة في التعميم عن
 الجية وبين بينيم المبرم بموجب العقد الموكمة ليم  األىدافو  تحقيقيم لمميامو  ،التربوية التشريعاتبو 

 .والوزارة المديريات مراكز في الرؤساء مأما لممساءلة عرضة فالموظفون ىنا ،المستخدمة
(Smith,1995،2000(،)الدريني.) 

 أنواع:ربعة أفي ( فقد وضع المساءلة  2006أما بطاح )

  المساءلة لمسمطات الحاكمة الدولة :أو مساءلة الجميور. 

 : خبلل دستور  مدى التزامو بالقيم المينية منو  ،فقيةاألبمعنى المساءلة  المساءلة المينية
 .ميني يحدد سموكو

 مل تكون ليم مشاركة  تشتن أيجب باء زبائن آلن اأعمى اعتبار  )الشراكة(: مساءلة المستيمك
ات  والحوار حول ما ستراتيجيالاو  ألساليبوتبادل لممعمومات عن ا األىدافاتفاق شامل عمى  عمى :

 نجازه.إتم 
  :وليس من خبلل  ،لسوق الذي يستقطب الطمبةليات اآالمساءلة من خبلل  أيمساءلة الزبائن

 .المدرسة والمعممين 
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 :مساءلة المنافسة )السوق(  

( أنو من أنجح الطرق في اإلصبلح والتقويم إعداد خطة مفصمة لتوثيق الصمة 1991يرى جريس )
قامة الجسور بين المدرسة والمجتمع المحمي خاصة أولياء األمور باعتبارىما سوق تصريف عائد  وا 
التعميم عمى ىيئة كوادر العمل مستقببًل، فيعتبر أولياء األمور شريكًا مع كوادر العمل لبناء االنسان 

( عن مساءلة السوق وتأثيرىا  Rand corporation,2004المطموب لمنيوض بالمجتمع. وتحدث)
ًا رئيسًا من في مخرجات النظام التعميمي من حيث الكفاءة واإلرتباط باحتياجات السوق, واعتبرىا نمط

( أن ىذه المساءلة  )المنافسة ( تعتبر أفضل 2004ستة أنماط لممساءلة التربوية، ويضيف العمري )
وأرفع أنواع المساءلة لتركيزىا عمى رغبات أولياء األمور فيختارون المدارس التي يرونيا أكثر مبلءمة  

 ليم, ويشاركون في صنع القرارات المدرسية.

 .التعميمية العممية في الفاعمة لةمأسسة المساء 7.2.2

يتجزأ من ال  اً جزءفي جعميا  نمتك المأسسة لممساءلةلضمان تحقيق المساءلة الغاية المرجّوة منيا فإّن 
 .لمنظام التربوي اً رئيس اً تكون مكونكميا، لالمستويات  النظام التربوي عمى

التي توظف من األشخاص  ية )التأممية(( أن فاعمية المساءلة تبدأ بالمساءلة الذات2009ويرى كرمو )
فتساعده في تنميتو   ،والضعف لمفرد نفسو ةوالبحث عن نقاط القو  ،تطويرىاتحسين ممارستيم و أنفسيم ل

، واعتبر أن كميا وتزيد من روح النتافس لديو لموصول لمجودة المطموبة في مراحل العمل ،مينياً 
يا تنبع من الشخص نفسو من خبلل تأممو ومراجعتو  ألن ،مساءلة الذاتيةالالمساءلة الفاعمة ىي 

 يكون لممساءلة الذاتية. يق ىدفو من خبلل ُأنموذج خاصلتحق

ية االمساءلة بالكفرتبط مفيوم ، واديمومة التفعيل إلىالمساءلة تحتاج  أن (2006ويرى الطويل )
، فييا اً ساسيأظام المساءلة يكون نل ،نظام قوي داخل المؤسسة ولمعاممينفر ا، فبل بد من تو الفاعميةو 
 يا :أىم،و ىناك عوامل تساعد عمى التفعيلو 

  داء.ؤللومؤشرات  معاييرفر مجموعة اتو 
  ىداف مجتمعية قابمة لمتنفيذأو  معاييروجود. 
  كاديمياً أو  ر كل من في الميدان مينياً يطو ت. 
 العقوباتفآت و ان لممكز وضع نظام متوا. 
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 األىدافيتم تحقيق حتى  مدرسةزمة لمبلتوفير المواد ال. 

قد قدم المجمس الوطني لمبحوث في مجال التعميم الميني في أمريكا ف( 2004العمري ) كما أوضحو 
 ىي:و  ،لنظام المساءلة يشتمل عمى أربعة مكونات نظرياً  نموذجاً أ

 عنيا والدالة عمى تحقيقيا. الناتجة والمؤشرات معاييرالتربوية وال األىدافتحديد  .1
 .األىداف إلنجاز بيا مدى التقدم ُيقاسلوسائل التي وا يسياتحديد المق .2
 لتغذية الراجعة لتقديم المعمومات عن أداء النظام لمن ليم عبلقة بيذا النظام.ا .3
 .لمتغذية الراجعة الرجوع بعد( Systemic Changeلمتغيير المنظومي ) آلية .4

ار حدوثيا وفي الوقت نفسو لة لمنع تكر و االمساءلة في جوىرىا ومضمونيا تصحيح لؤلخطاء ومحإن 
 إنما  ،مزاجية وال عشوائية عممية ليست فالمساءلة ،ات وتعزيزىا وحث عمى ممارستيايجابيدعم لئل
 وىذا ،المساءلة طرفي من نضباطاً او  ،وعقميا ذىنياً  جيداً  تتطمبو  ،ومحددة وتشاركية مخططة عممية
 مع والصدق نةمااأل المساءلة وتقتضي ر،التوتو  القمق عن أجواء بعيدة في المساءلة تتم أن يتطمب
والعدالة  ،نالطرفي من بأصول المواجية لتزامالاو  قبميا،تو  المساءلة لتنفيذ وثقة شجاعة وتستمزم ،الذات

 (. 2013،سبلمة(النظام ببالنفس و  الثقة منحيالذي  في القول،
 إلىشامل ييدف نظام محاسبي )مساءلة(  إلىن كل نظام مدرسي بحاجة أ( 2006حمد )أترى و 

زيد الفجوة مر الذي يألالعام  ا أيقصاء لمر إن غياب المساءلة يعني أو  ،مراقبة التحسن المستمر لمجودة
 .الحقيقيةالنتائج المعمنة و بين 

يتيح أن يكون  (نموذج المساءلةأَ )بناء نظام مساءلة فاعل (  أن  ( Baker & other,2002أضافو 
 منيا: ،فاعمية في المدرسة ثرأكنجاز ميمات إالنظام  بمقدوره 

 ،داريإلالترىل او د الحد من الفساو  ،تطويرىاو  ،تعزيز الكفاءات التعميميةو  ،بناء قدرات كادر المدرسة
  ة.تفسير النتائج غير المتوقعو 

مان أ –الشفافية من أجل النزاىة و تبلف إلئاو ويشير المركز الفمسطيني لقضايا السبلم والديموقراطية 
بل بد من وجود وثائق منشورة وواضحة تتعمق برسالة ف أنو ولموصول إلى مساءلة فاعمة، إلى (2015)

 ىناك كونت، وأن ود ىيكمية واضحة لكيفية المساءلة، ووج، وتدفق لممعموماتوفمسفتيا المؤسسة
جل تعزيز أذات العبلقة في عممية صنع القرار بتطبيق مبدأ المشاركة من  األطراف مشاركة لجميع

يجادو  ،المجتمعي العمل  .فيما يخدم المصمحة العامة األطرافر مع او ثفافة التش ا 
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 :المساءلة مستويات 8.2.2

 ىيو  ،مختمفة مستوياتحصرىا بخمسة  عدة إلى مستوياتفاعمة الالمساءلة ( 2001صنف الطويل )
    ومستوى الصف. التحصيل، ومستوى المدرسة، ومستوى ،المنطقة ومستوى الوطني، المستوى:

 كل مستوى من ىذه المستويات: اآلتيويوضح الجدول 
 مستويات المساءلة (1.2) جدول

 الجزاء عم ماذا ؟ نحو من؟ لمن المساء   نوع المساءلة
عمى المستوى 

 الوطني
 

 جياز التربية 
 والتعميم

 
العاممون في 

 اإلدارة  الوسطى
 
 

 مدير المدرسة
 

 رؤساء االقسام
 
 
 

 المعمم

مجالس التربية 
 عميم العمياالتو 

 
 

مجالس التعميم 
 المحمية

 
 أولياء االمور

 نيوالمعمم
 

لجنة مراقبة 
وتنسيق الخطط 

 الدراسية
 

 رؤساء االقسام

التخطيط اإلستراتيجي 
 واإلجرائي

 
 مستوى العاممين 

والخدمات في النظام 
 التربوي في المنطقة

 
 برنامج المدرسة

 
أداء التالميذ اإلجمالية و 

 التفصيمية
 
 

 التالميذ أنشطة

التحدث جماىيريا 
وخاصة مجال 

 التقصير
 
دة اعإالنقل و 

 التوزيع
 
 
 

خسارة النقاط 
 اإليجابية

فقدان التقدم في 
 السمم الوظيفي

 

عمى مستوى 
 المنطقة

 
 ستوىعمى م

 المدرسة
 

عمى مستوى 
 التحصيل

 
عمى مستوى 

 الصف

 
 مكونات المساءلة : 9.2.2

  عدة: ن المساءلة نظام مركب ويضم عناصرأ (   Anderson,2004ترى اندرسون )
 .العقاب الثواب و و  ،المواردو  ،والمصادر ،نظمةاألوالتعميمات و  ،والتقويم ،األىداف

 اآلتية: سئمةألا إلىنظمة المساءلة تستند أن ألذلك فيي ترى 
  فعبل ؟ وامن يتعمأيمكن  اذاوم،المطبلب ليتعمموى ىا اعطاء ريدنمور التي ألاما 
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  تقان الطبلب لما تعمموه؟إما درجة رضانا عن 
 ؟ جميعيم معممين ليكونوا فاعمين مع الطمبة إعداديتم  كيف 
  لىكيف و  ؟ أبنائيمنتائج بعبلم المجتمع المحمي إمدى يتم  أي ا 
  داء الطمبة ؟أكيف يستجيب المجتمع لممعمومات التي يتمقاىا عن 

   :ستة في منيجيات Kirst (1990) لخصيالممساءلة  عدة نماذجبرزت  ،في ضوء ىذه المكونات
 داءألالمساءلة من خبلل تقارير ا. 
 معاييرالكام إلى القواعد و تحإلة من خبلل االمساءل. 
 المساءلة من خبلل نظام الحوافز. 
  السوقى عتماد عماالالمساءلة من خبلل. 
 خارجيا.و مساءلة  من خبلل وجود السمطة داخل المدرسة ال 
 لوظائف المينيةادوار و ألاءلة من خبلل تغيير االمس. 

عناصر أساسية تمثل مكونات مترابطة لعممية  دتحدي يمكن لنا أنو( 2006ضحت اخوارشيدة )أو و 
 :وىذه العناصر ىي ،المساءلة

 : كل من يمتمك الحق في المساءلة ويمكن اعتبار كل طرف متأثر بنتائج  مصادر المساءلة
ن أكما  ،إلدارةتتنوع المصادر تبعا لموقعيا في بيئة ا .لممساءلة اً مصدر  ضاً أي  إلدارةوقرارات ا

كما ىو الحال في المساءلة الذاتية  ،العرف أو جتماعياالالمناخ  أوالمساءلة تنبع من الذات 
, والتعيد بتنفيذ الميام ويتضح في قبول الشخص لممسؤولية .المساءلة مصدر الضميرف

 والصبلحيات المحددة الممنوحة ية والمادية البلزمة لتنفيذ الميامالموارد البشر ، و والواجبات
واالتفاق عمى استخدام  ،والموائح الممزمة لمطرفين ،والقوانين ،والعقود ،والسياسات ,لمشخص

لتزام فيو تقديم األدلة عمى أن المواد القبول الشخص باو  الموارد في أداء ميمات محددة ,
 .في إنجاز الميام أو الواجباتاعل فاستخدمت بشكل أمين وسميم و 

 ما نجاز إلضمن قدرة الفرد ليتمكن من ا ةمو فيمو  ،ن تكون واضحةأىداف المساءلة : يجب أ
 .لممساءلة تفاعبلً و  تقببلً  أكثريجعل الفرد 

 ويمكن الحصول عمى  ،لوائح أوقانون  أويحدد بموجب نظام  :ىذا العنصرالمساءلة  معايير
يمكن استخدام  أنوكما   ،داء وموازنات البرنامجألمثل قياس ا ،مفةمن مصادر مخت معاييرال
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 داللةلمفالمعيار مصطمح  .معايير ضاوالتشريع أيتزام بالقانون اللالمواصفات وشروط التنفيذ وا
عمى ثنائية  ستقرارالضفى عمى المساءلة اأن ذلك أو  ،المحاسبةالمسؤولية و  مفيوميّ عمى 

 (.2001،نتيجة )الدرينيالالوسيمة و 

 :تتمثل بنوازعو الداخمية وقد  ،ىذه القوى قد تكون داخمية عمى مستوى الفرد قوى المساءلة
قد تكون قوى دافعة عمى ، و تحقيق الذات أوالتميز  أوكالضمير والرغبة في تجنب الموم 

 .مستوى منظمة كتشكيل التشريعات ومشروعية السمطة

طرف  غير  أيم أماتحمل مسؤولية  تمزمو ىي كل قوة و  ،مفردفي حالة القوى الخارجية بالنسبة ل أما
ىي قوى خارجية معتمده عمى  البيئةبة العبلقات التي تربط المنظمة شبكوفي حالة التنظيم فتعد  ،ذاتو

 .كذلك عممية المساءلة وفاعمية الرقابة و  ،قدرة المصدر

 سيادة المسائل تعمق بقوة و تو  .ل قوى المساءلةالوسائل التي تفعّ وىي الطرق و  :ليات المساءلةآ
نتائج العمميات  أوالتقارير  أوالراجعة  عدة منيا التغذية شكاالً أ وتأخذ ،عمى المساءل

 .(2006 ،)اخوارشيدة

كاإلحتجاجات والمظاىرات وحمبلت الدعوة الضغط والتحقيقات الصحفية ورصد اآلليات وقد تكون 
  ،الزائر الخفي أداةو  ،واستبيان تقييم المواطن لمخدمة ،وتقييم أداء الخدمات) بطاقات التقييم المجتمعي

االنسب لمحصول عمى التفسير   لية. وتحدد اآل(راديو المجتمع ، و وجمسات اإلستماع مؤتمرات شعبية
 المطموب.

 :المساءلة فوائد 10.2.2

 ميتيا،وفاع في نجاح المؤسسة كبيراً  امً ياسإا  تسيم أنيمن خبلل البحث في فوائد المساءلة اتضح 
 (: Klatt,2002 و ) (2000،الطويلكما جاءت عند )  في أن المساءلةردىا أو و 

 .النتائج المرغوبةو  األىدافة لتحقيق تراتيجياستعتبر 
 تنظم وتعزز وتبني جسور الثقة بين العاممين. 
  العمل عمى عبلجياف والقصور و معرفة نقاط الضعتتيح. 
  ةيالمحصول عمى الغ ىتمامالاو   لتزامالمستوى التوقعات من خبلل اترفع. 
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 الطرق. أفضلبحل المشكبلت لات الطاقواستغبلل الموارد و  ستراتيجيالا تدعم طرق التفكير 
 بتعاد البا  اةو اوتحقيق المس  ،العمل وتقديم المصمحة العامة عمى الخاصة في ستقامةتحقق ا

 انتماء الفرد لمؤسستو.  زيادةيعمل عمى  ما مرألعن المحسوبية ا
 
، ئلدارةية كبيرة لمدور القيادي لأىم أعطتعمى مستوى المدرسة أن المساءلة Ladd (2001 )يرى و 

، ونتج عن ذلك عمى وضع الخططأقدر ا ألنيداء الطمبة أالبلمركزية التي تحسن  زت التوجو نحووعز 
ة من المدارس حتى الضعيفمن  أي استثناء أليوبالتالي لم يعد ىناك مدارس مدارة ذاتيا مستقمة، 

درسة وعمى سموك المدير داخل الم إلدارةا تأثيرًا عمى تغيير أنماط مدرسةلامساءلة لن أ، كما المساءلة
ن الحكومات تتجو نحو القيادة التربوية لتحسين أ إلىWorld Bank (2008 )تقرير  كقائد، وأشار

ىالي ومؤسسات ألجميور)ادة اآلتية من الزايستجابة لمتطمبات المساءلة المتبلنوعية التعميم وكذلك ل
أشار إلى قائدىا، و منتظمة وشاممة من خبلل مديرىا و  المجتمع المدني ( تجاه المؤسسة بتقديم تقارير

 ،ألعمى لممسؤولينمساءلة باتجاه ا :وىي، من المساءلة لتكون فاعمة أنواع 3ستخدام ايتطمب  أنو
بشكل خبلل التركيز عمى النظام التربوي  أن ييتم بالمخرج منبمعنى ؤلسفل باتجاه الطمبة، ومساءلة ل
تمكن الجميور من  أداةيي ف المؤسسات(،ألىالي و او )المجتمع إلى خارج المدرسةمساءلة ال أماكامل، 

تاج إلى معمومات ذات تح ، لذامخرجاتاصر العممية التربوية من مدخبلت وعمميات و الوقوف عمى عن
 امبَل يشكل مرجعية أكاديمية وأخبلقية .قيمة شفافة  من خبلل تقارير يكون محتواىا ش

( أن المدير قائد تربوي من خبلل التركيز عمى التعميم النوعي، وتقديم 2004كما أشار العمري حيدر )
يجاد  الدعم، والتطوير الميني، والمادي لممعممين، وأن حمقات المناقشة والتقييم والتغذية الراجعة  وا 

ىي من مسؤولياتو المباشرة،  ويأتي في العناصر األولى من الجيات البيئة المفتوحة ألولياء األمور 
 المساءلة.

 
 لمساءلة امبيات س  11.2.2

قد يفرض عمى   ،جبارية النتفيذا إبأنيالغموض الذي يصاحب مفيوم المساءلة ووظيفتيا والشعور  
 المساءلة عبئاً  ا ما يجعلىذو  ،بحجم الجيود تكون النتائج ال كبر ولربما أبذل جيود  العاممينالمدرسة و 

لعاممين لدى ا لقمقاو  ترفع درجة التوتر اأني إلىضافة إ. ( Normore,2004مرغوب فيو ) غير ثقيبلً 
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دون المخرجات فقط قتصر عمى موأن االىتمام  ،م تحت المجيرأنيلشعورىم  ؛سموبواألحول الطريقة 
عوبة تحديد المسؤول عن ص وكذلك ،لمجميع بلً داء متماثألن يكون اأوالتوقع في  ،مراعاة الفروق الفردية

 ومتفق عمييا. ةتربوية محددّ  معاييروجود  دم عو  ،النتاجات التربوية

وتطبيقيا الحذر عند تفعيل المساءلة الدقة و  يخمن الواجب توّ  أنوالسمبيات  إلىوترى الباحثة بالنظر 
حيات، والعمل عمى لصبلاو ن خبلل تحديد واضح لممسؤوليات وذلك م ،جل التخفيف والتخمصأل

تصحيحيا كمرحمة تعمم و خطاء  األتبلفي لن يكون ىناك تقييم ذاتي، أو  ،حترام المتبادلاإلترسيخ الثقة و 
 .بعدىا المسؤولية عن نتائجو ميما كانتالفرد ن تكون مساءلة لكن ذاتية  يتحمل أوتدريب،  بمعنى 

 
 المساءلة  عوقاتم  12.2.2

(  أكثر 2012)ة ويورد زكارن المدرسةالمساءلة في  مادف تطبيق نظوتحديات تص عوقاتىناك م
 : ،ىيت وجوداً وقاالمع

 وىذا ينعكس عمى كيفية  ،غموض مفيوم المساءلة وخمطو بمفيوم المسؤولية والمحاسبة والرقابة
 .توظيفيا

  اإلصبلحنموذج المساءلة المراد تطبيقو وواقعيتو وقدرتو عمى أفيما يتعمق بمحتوى 
  يسيل  كل ذلك نظرياً  ،سس ليالمساءلة وكيفية بنائيا ووضع األاطراف أل لدوراحديد تو     
 .بالسيولة نفسيا ةأما من ناحية التطبيق ليس مضمون ،عممو   
  دائيم أة داعمة وحرية لممساءلين عن يفر مناخ مناسب لتنفيذ المساءلة كبيئة تنظيماعدم تو

 .اً يا حقيقعوقم
 فيما  أواالسموب في التنفيذ  أوخطاء بسبب قدرات فريق العمل أن التطبيق وما يحصل م آلية

 .مكانية قياسياإ أووضوحيا  دمومبلءمتيا وع األىدافيتعمق ب
 .عدم توفر تشريعات واضحة 

مسألة مفتاحية في تعامل  تشّكل الخصوصيةإالى أّن السرية و ( 2011الطيراوي )وتشير 
ذن جيات رسمية عميا إلعطاء إمن  وأنو ال بدّ  ،ياالمؤسسات العامة مع المعمومات التي بحوزت

 .معمومات أو تقارير
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قات لممساءلة الشعور السمبي تجاىيا وخاصة عندما تكون من و حد المعأن  أ( 1997ويورد الكيبلني )
 يحمميم نتائج خارجة عن سيطرتيم.ذلك  ن، ألن المساءلة تكون بداللة المعاييرأو  ،خارج المدرسة

 
 ءلة المجتمعية المسا 13.2.2 

من مساءلة وتعني تمكين المواطن  ،البنك الدولي أول من أطمق مصطمح المساءلة المجتمعية
بالدولة وتعتبر وسيمة لممشاركة في  فيي توضح عبلقة المواطن ،القطاع العامالمسؤولين الحكوميين و 

 (INTEGRITY,2015).الحوكمة

 ،ستدامةاسموب أكثر أَ تاح المجتمع لقطف ثمار ىدف بيرمي إلى زيادة انفالمجتمعية  جود المساءلة فو 
بالتأثير عمى السياسات  بأكممياالمواطنين ومنظمات المجتمع  بإشراكوتعود مكاسبو عمى الجميع 

صنع  المشاركة النشطة في عمميات فيوالتمكين لمفئات الضعيفة  ،تحسين تقديم الخدماتو  العامة
)البنك كما أشار فيتظير من خبلل إسياميا ىرية ولممساءلة المجتمعية قيمة جو  ،القرار

 : (2011الدولي،

 لسياسات وتطبيقيا لمصمحة المجتمعا إرساء. 
 وتوفيرىا. تخصيص الموارد التي يحتاجيا المواطن 
 الحد من الفساد برصد الموارد. 
  المراقبة النوعية لمخدمات المقدمة 

ىي الركائز  ،الشفافيةو  ،، والمتابعةستجابةاإل، و ( أن المشاركة2016)وزارة الحكم المحمي وتؤكد 
 .األساسية لممساءلة المجتمعية

فقد وجدت  ,يصال صوت المواطناحق و رة لتعزيز مبادئ الشفافية وضمان كبي وضمن وجود مساعٍ 
ورات إقيممية اشبكة عمى مستوى العالم العربي أطمق عمييا شبكة المساءلة المجتمعية وىي وليدة مش

ولبنان، واليمن(،  ,ردن، واألومصر، وفمسطين : )المغرب، وتونس,ع دول عربيةوقطرية وتضم سب
وبناء وتطوير قدرات  ,تيدف إلى التعربف ورفع الوعي بمفاىيم وممارسات المساءلة المجتمعية

وتقديم الدعم  ,في العالم العربييا تعميمو  الواجب تفاعميا إلنجاح المساءلة المجتمعية كافة األطراف
عقد و ، وزيادة التواصل وتبادل الخبراتلمالي لؤلعضاء الميتمين بتطبيق المساءلة المجتمعية الفني وا
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بحضور ممثمي المجتمع المدني والقطاع الحكومي  2012مؤتمرىا األول في المغرب في شير مارس 
 يا المساءلة المجتمعيةاوالقطاع الخاص ومؤسسات اإلعبلم وجيات مانحة ومجموعة من الميتمين بقض

 (.2016،امان –اإلئتبلف  من أجل النزاىة و الشفافية  عمى المستويين اإلقميمي الدولي.)
ون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة تأتي الدعوة لمحكومات بأن االتعيجاد التواصل اإليجابي و إلو 

ن وجودىا يساعد أل ,تفعيميا في الدستور والتشريعاتو  وتمثيميا المجتمعيةتفحص كيفية ادراج المساءلة 
 (.INTEGRITY,2015المعمومات )عداد ا  مات القانونية و االحكومة في استكشاف اإللتز 

 
ية ربط المدرسة بالمجتمع وتفعيل المشاركة المجتمعية أىمالمساءلة المجتمعية لممدارس لتؤكد  تأتيو 

مم ألَ تقرير ا أوضحياالمحددات التي  أىموىي من  القرار. تخاذافي المستويات األعمى لعمميات 
دي ليا وحدىا وال بد من حكومة التص أيا يصعب عمى ياىناك قض أن حيث 1993المتحدة عام 

 تتيح ليمىل ؤلوتوفير معمومات واضحة بتقديم تقارير )البيانات البلزمة( لممجتمع  ول ،المشاركة
من  األىللتمكين  ،اتم لممعارف والميار نياتقاومدى تقدميم و  ,تيممااواىتم أبنائيمعمى تطور الوقوف 

  (. Anderson , 2005)رشادىم ا  و  أبنائيمتوظيف ىذه البيانات في تعزيز قدرات 
طبلق ا  و  ,من االيمان بقدرات الطالب ؛فالمشاركة المجتمعية بفكرىا تتناغم وفكر النظريات التربوية 

مع المحمي )مشروع إعداد والمجتال بثالوث المدرسة واألسرة إوتنمية المواطنة لديو وال تتحقق  ,طاقاتو
 .(2003،المعايير القومية

 
ىتمام بالمدرسة باعتبارىا مجتمًعا صغيرًا تنعكس فيو من ضرورة اال( 2004ما أكده بدران ) ىذاو 

جتمع المدني في صناعة والسياسية من خبلل مشاركة القطاع الخاص والم  جتماعيةاالالعبلقات 
وجود المشاركة المجتمعية ف ,المجتمعية  يعد حديثا ال قيمة لوكة تخاذ أي قرار دون المشار اأن ، و القرار

حقة في ظل ديمقراطية تسيم في بناء شخصية الفرد وتعزز العبلقة المتبادلة بين  ةيدلل عمى مواطن
والمشاركة في صياغة ؤية الشعبية لسياسة التعميم الرسمية لر ألنو من خبلليا تطرح ا ،الدولة والمواطن
بدوره التوجو نحو  يعزز م القومية، لتسمح بدور فاعل لؤلفراد والييئات في التعميم الذيأىداف التعمي

ويؤكد أن اىتمامات الحكومة  ,والتوجو نحو البلمركزية في النظم المجتمعية ,اقتصاديات السوق العالمي
 .نب جالى  واىتمامات الشعبية تسير جنباً 
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الدافع الرئيس لممشاركة والمساءلة من   االجتماعيةياجات حتإلترسيخ المسؤولية الفردية لتمبية اويعد 
وقد تستخدم استطبلعات  ,خبلل مشاركة المواطنين في عمميات الرصد والتقييم باستخدام مؤشرات

ىذا ما ورد و  جل التغيير،أمن  تأثيرجمسات استماع يمكن نشرىا لطمب المساعدة والضغط والو  أيلمر 
 .العامة نحو المشاركة المجتمعية مات السياسةاول مدى التز ( ح2005) World Bankفي تقرير 

وعن مشاركة  ,(  عن المساءلة المجتمعية ) العامة(  بوضوح في دراستو2004العمري ) تحّدث وقد
 SAN DIEG  مريكا في مدارسأالمجتمع  من خبلل تطورات أحداث المساءلة التربوية في 

وحق المجتمع بمعرفة  ،بوية وتصميميا لمبرامج القابمو لمتقييمكانت واضحة في مساءلتيا عن النتائج التر 
وتقييم   ,من خبرات المجتمع ةفاداإلو   ,ونتائج ,ومشكبلت ,جميع المعمومات المتعمقة بالمدرسة كحاجات

إشراك كل وتصنيفيا يتطمب ن إعداد األىداف التربوية أوأكد عمى  ,البرامج من خبراء غير متحيزين
وأفراد مجتمع محمي باستخدام  ,وأعضاء مجالس معممين ,ةعممية التربوية من طمببالمن لو عبلقة 

 .نماذج تقدير الحاجات

منظمات المجتمع  ( يؤكد أن فاعمية 2014) العمومالثقافة و و  ت بو المنظمة العربية لمتربيةإن ما جاء
التعميم في سياسة  تشارك أن الحق في أولياء األمور كأحد الفاعمين الرئيسيين ليا مجالس وعمى رأسيا

مسؤولية المجتمعية عمى ترسيخ مفيوم ال أكدوىذا , م شركاء في التنميةنيأل وفي إدارة الشأن المدرسي
 المجتمع ككل.إزاء المدرسة و 

فالمدرسـة ىـي  ,نحـو ابنائـو إيجابيينتظر من المجتمع دور  أنو(  2011) صبري وعبد المعتمدويؤكد  
بشــــكل خــــاص  اأَلســــرةدون تكاممــــو مــــع وال يكــــون ليــــا دور  ,افــــة المجتمــــعناقمــــو لثق جتماعيــــةاصــــناعة 

إلى ضرورة تعزيز العبلقة بـين المجتمـع  ا ( فيشير 2006)الخطيب والخطيب  أما .والمجتمع بشكل عام
أكثـــر فاعميـــة فـــي العمميـــة التربويـــة ويمكـــن ليـــاء األمـــور عمـــى أن يكـــون ليـــم دور والمدرســـة بتشـــجيع أو 
Stapleman (2000 )أمــا   ور بــدخول غرفــة الصــف لمعرفــة مــا يجــرى بــداخميا.مشــاركة أوليــاء األمــ

يرى أن تقـدم ليـم بيانـات بصـورة صـحيحة وواضـحة موضـوعية عـن أبنـائيم عمـى شـكل بطاقـة مدرسـية ف
 .أبنائيم توفر كافة المعمومات لتمكنيم من الوقوف عمى تطور

فإنـو يجـب النظـر إلـي  ،فاعمـةالمـواطنين  لكـي تكـون مشـاركة أنو (2011) البنك الدولي وأوضح تقرير 
عطاء المعمومات الكافية  ا  و  ,والخبرة ,والثقة ,ساس الفيم المتبادلأمسؤولية اجتماعية مبنية عمى اعتبارىا 
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مــن  بــدّ  نجــاح المشــاركة الوإل ،المشــاركة الحقيقــةأمــام عقبــة  حتــى ال تكــون. والواضــحة لجميــع األطــراف
 .لتشريعاتوضعيا في اطار قانوني تعكسو ا
والشعور  ،والتقويم ورفع كفاءة العاممين واالنتاجية اإلصبلحب األساسرسالة المساءلة ىادفة، تعنى ب

 ليستو  ،لضبط العمل ككل آلية ىيو  ،والبعد عن المحسوبيةستقامة بالعمل اال وتحفز ,بالمسوؤلية
نما ،حاكمةم أوتحقيقا   ةالمنشود األىداف لتحقيق ة، وضمانالعمل متبادلة في لثقة تحقيق وا 

 (.2006)اخوارشيدة،
الجودة التعميمية المناسبة لمفرد قادرة عمى تأمين معايير الخدمة و ال األداةا أنيعمى ينظر لممساءلة و 

صبلح ا تركز عمى تحسين المدرسةأنيو  ,والمجتمع  إلى نتباهالافيي تعمل عمى لفت  ,أدائياوتطوير  وا 
 (.        2007،)الحكمية جب تطويره لتفعيل وظيفة المدرسما ي

 ،لعمـل المدرســة ودلـيبلً  ، اً ا دائمـسـتراتيجيً ا الـذي يعتبـر ىـدفاً  اإلصـبلحالمسـاءلة ىـي الطريـق لمتطـوير و ف
لتكـون مسـاءلة  عـّدة محـاورفـي  مخصـتية تإصـبلحعممـت خطـة تطويريـة  مـثبلً  ةفمؤسسة راند االمريكي

 : وىذه المحاور ىي ,في العممية التعميميةفاعمة 
 م النظام المدرسيفي. 
 تحديد الممارسات التربوية ومتابعتيا. 
 عمل نظام ذاتي لممساءلة. 
 توســــــــــــــيع وتحســــــــــــــين قاعــــــــــــــدة الشــــــــــــــراكة لتعزيــــــــــــــر ودعــــــــــــــم المســــــــــــــاءلة العامــــــــــــــة. (Rand 

Corporation,2004). 
 ,بوضــوح األىــداف لجميــع عناصــر النظــام يجــب أن يكــون العمــل محكومــاً  لتحقيــق اإلصــبلح والتطــوير

عداد الكواد  ىنـاك كـونتوأن  ,وأن تكون برامج اإلصـبلح مـن خبـراء ولجـان متخصصـة ,ر إعدادا جيداً وا 
وأن يكــون ىنــاك تجديــد وتطــوير لؤلفكــار  ,خبــرات ســابقةمــن تجــارب و تضــمن اإلفــادة  عمــل ســتراتيجيةا

ن تكـــون بـــدايات أو  ,عمميـــة اإلصـــبلح لكامـــل النظـــام ال بالتجزئـــة , وبمـــا يضـــمن أن تكـــونوالمقترحـــات
 (. 1991بالمساءلة الذاتية )النقد الذاتي ( )جريس،اإلصبلح 

 من التقويم وأن كبلّ  ,يرى أن العبلقة وثيقة بين المساءلة واإلصبلحف( 2006أما الطويل )
ولكي تحقق ذلك فيـو بحاجـة إلـى  ,والتنمية والديمقراطية ىي مصطمحات تسير عمى التوازي والمساءلة 

 .والتأثير وفاعل قادر عمى المشاركة  مجتمع واعٍ 
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 الرأي العام:المساءلة و   14.2.2

طبلع  الجميور عمى المعمومة ليتاح لو التأكد من صحة ا  ( أن حرية المعرفة  و 2011ترى الطيراوي ) 
تبـرز الثبلثيـة وأن ىـذه المعمومـة تحقـق  و  ,الحـدثرأيو بصورة موضوعية في العمـل أو  وتكوين ,الوقائع

ن حـق فـي الحصـول عمـى المعمومـة أويعنـي  ,والمسـاءلة والمحاسـبة (افية فالذي يبغييا أي مجتمـع )الشـ
وىـذا  ,ىو الحق في الوصول إلى ممفات المؤسسات العامة دون المساس بأي حق لؤلفـراد أو بالمؤسسـة

كفاءتيــا عد فــي رفــع مســتوى فعاليــة األنشــطة و يســامــا  ,لمشــاركتو فــي صــياغة األىــداف واإلصــبلح يقــود
 فـــي تكـــوين الـــرأي العـــام نشـــطٌ  وبـــذلك يصـــبح لممـــواطن دورٌ  ،لحكـــم الرشـــيديعتبـــر مـــن مبـــادئ اوىـــو مـــا 

وتصـبح  ,عمى المواطن وشـعوره بالثقـة والعضوية الفاعمة في مؤسسات المجتمع المدني  فينعكس إيجاباً 
 .(2006،اإلئتبلف من أجل النزاىة والمساءلة المواطن.)و العبلقة متبادلة بين الدولة 

 
لمصطمح الرأي العـام، وبـين تقريـر البنـك الـدولي  مصطمح مساءلة مرادف نأFoote (2007  )وتوكد 

ويأتي ىنا  ,مسموعاً  منح المواطنين صوتاً العامة و  ن اإلصبلح ىو بالمساءلةأ)الطريق غير المسموك ( 
ن اإلصـبلح مسـؤولية أوالتأكيـد عمـى  ,دور المجتمع المدني في التأثير في صياغة األىـداف والسياسـات

( " لقــــد حاولــــت أنظمــــة المســــاءلة كافــــة أن تضــــمن إشــــراك 30 :ص، 2012) ةزكارنــــ يــــورد، و الجميــــع
الجميــور والــرأي العــام فــي العمميــة التربويــة عمومــا ولتحقيــق ذلــك حاولــت ىــذه األنظمــة أن تجعــل مــن 

عمـى , و فـي بـرامج المسـاءلة أساسـياً  ومكونـاً  ميمـاَ  جمع البيانـات وعرضـيا محـوراً لالتغذية الراجعة طريقة 
بلزمـة لتطـوير تخـاذ القـرارات الاممنظمـات مـن كالمسـؤولين وا نمّكـعمـى بيانـات ت يىذه التقارير أن تحتـو 

, التطـويروانـب القصـور واقتراحـات لممعالجـة و ج إيضـاح وتشـخيص، تكـون قـادرة عمـى العممية التربوية "
 .األشخاص الذين تناولتيم المساءلة ووصف عمميات المساءلة وتحديد

مــة فــي أ "ليــو  التقريــر الشــييرإ( أن المســاءلة تعنــي الــرأي العــام بمــا أشــار 2004عمــري )كمــا أورد ال 
 " حول األسس التربوية التي بدت ضعيفة مبتدءا بعبارةوجيو ىذا الخطاب لمشعب ومخاطبتيم, بت "خطر

لى أعمـى ويدعم المساءلة إ ,الديمقراطية والشفافية بين قيمرتباط الوىذا يظير مدى ا "متنا في خطرأن إ
الحصـول عمـى تعمـيم جيـد فـي فـي فوجود نظام ديموقراطي يعزز ىذا التوجو في حـق المـواطن  ,درجاتيا

إعداده وتأىيمو، وبما أنو دافع الضريبة التي تصرف عمى التعميم فمن حقو المسـاءلة عـن نوعيـة التعمـيم 
 .المقدم
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 :ماذج من دور المجتمع في التعميمن  15.2.2

 الدعوةبرزت  ,حتياجات والتحدياتالتو في التغيير المجتمعي ومواجية اىماميم  ومسية التعىمألنظرًا و 
في التنمية  ىماقيم األكاديمية ولتسالنماذج جديدة من "المساءلة"،لكي تحافظ عمى  يجادا إلى

ح يتضو ، التي تركت  بصمات مؤلمةو في ظل  ظاىرة الفشل المدرسي التي تؤرق المجتمع  المجتمعية.
 خبلل تجارب بعض الدول. ذلك من 

جنب مع  إلىية متعاقبة تتسم بالشمولية تسير جنبا إصبلحظيرت حركات  ( بأنو 2005تشير سنقر )و 
 إتاحة من خبلل اإلصبلحنطبلقة في البدء باكنشاء المدرسة المجتمعية إ إلىعمدت و  ،نظام المساءلة

اكيم  في العممية التربوية معتمدة شر وا   ,مؤسسات المجتمع المحمي ودمجيمور و ولياء األمالفرص أل
 .البلمركزية دارةعمى نظام اإل

ووضع   ,مريكيألالمكانة التي تشغميا المدرسة في الييكل الحكومي ا إلى( 1988ويشير كبلرنس )
وىي تنظيمات   ,المعممينومجمس اآلباء و  ,حميمجمس التربية الم؛ ة بصبلحياتاليمجالس تخوليا الو 

حق لكل مواطن حضور جمسات ىذا المجمس يو  ،تحسين ظروف التعميم إلى تطوعية منتخبة  تسعى
واتضح  .مبلحظة ويعمل عمى تحقيقيا أيو  أيالمجمس يرحب بكل ر و  ,أو اقتراحات لوى و اوتقديم شك

( من حركات إصبلح تتابعت في النظام التعميمي 2004ليو العمري )إذلك أيضا من خبلل ما أشار 
ات بتقرير" ُأمة في يحول الممموس في النظام التعميمي مبتدئة من الثمانينتاركة بصمة واضحة في الت

مريكا عام أالتعميمي بعنوان" التسعينيات مرحمة ُأخرى لئلصبلح خطر" في مرحمتيا األولى تبعيا  في 
 ,ستراتيجيات لتحقيق ىذه األىدافاوتم تحديد  ،ستراتيجية لمتعميم " وضعت أىداف محددةا، 2000

ستراتيجيات تطوير المدارس لتصبح أفضل وأكثر قدرة عمى تحمل المساءلة عن أىم ىذه االوكان من 
بشعار )ال يترك أي  2002م أتت المرحمة  الثالثة  كأىم مرحمة لئلصبلح في ث ،المخرجات والنتائجك

أنو  إلىPeterson and West (2003 )( كما أشار  No Child Left Behindطفل في الوراء ( )
نجازاتيا بداللة ما ينجزه الطالب التعبيرمن كل مدرسة يطمب  واعتمدت مبادئ واضحة  ,عن نجاحيا وا 
ختيار المدارس اوألولياء األمور  ,أكثر في التعميمنة مساءلة شديدة عن النتائج لممدرسة ومرو  في تمثمت

 .والتركيز عمى طرق  أساليب التدريس ,األنسب ألبنائيم
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اآلباء الذي يعتبر جميع  المجتمع لو طرق عدة منيا مجمسو  بين المدرسة  التفاعلفن باي اليافأما  
ويعمل عمى  اً سنوي اً جتماعاكما يوجد مجمس استشاري يعقد  ،آليةبالمجمس بطريقة  أعضاءاآلباء 

 .(1992 ينفذىا المجتمع المحمي )سنجمتون،شاريع الكبيرة لممدرسة ليدعميا و التنيسق لمم

ي األساساليدف  ىو ،نسانيةا  نتاجية و ا  بديناميكية و المواطنين  إعدادع قائم عمى الوضف أما في ماليزيا،
خطيطيا الدؤوب تعميا متميزة في ليو لتصبح من الدول المتقدمة جإوالطموح الذي تسعى  ،لمتعميم

عطى أما  ،نظام تعميم قويالعبلقة بين المجتمع و  مركزة عمى عمق ،2020الشامل الذي حددتو لمعام و 
كما  ،مع حاجة المجتمع تكيفاً  أكثرسوق العمل لتكون مخرجات التعميم بالتعميم  سة مسؤولية ربطلممدر 

ن و االميارات من خبلل برامج التعميم الميني بالتعر سيا الثانوية وورش التدريب وتطويالحال في مدار 
 (.2009بحري وقطيشات، المؤسسات )و مع الشركات 

توثيق صمة المجتمع رسى قواعده من خبلل الشراكة و ألمتعميم و  اً حوظمم اً لى اىتمامأو فقد  ،االردن أما
ضا ضمن أيدرجت وأ ،وقد حددت وزارة التربية القوانين في التعامبلت مع المجتمع المحمي ،بالمدرسة

لتشجيع لتوثيق الصمة بالمدرسة وزيادة بابالمجتمع المحمي متبدئة  ىتماماالخطتيا التطويرية مجال 
 ،لتوثيق الصبلتتنظيم برامج خدماتية و  ،تحسين الظروفو  ،التطويرو  ،المعنويةو  ،ليةاالمشاركة الم

 النامية التي قامت بالتحسين كانت األردن من أولى الدولو  ،المجتمع المحمي في تقييم المدرسةشراك ا  و 
  (. 2003 ،)وزارة التربية والتعميم االردنية .التطويرو 

فقد وضعت الوزارة خطتيا الخمسية الثانية التي كان أبرز  ،فمسطين فيوفيما يتعمق بالنموذج التعميمي 
لعمل  ومشاركة سوق اخمق مواءمة بين مخرجات التعميم و و  ،أىدافيا تحسين نوعية التعميم والتعمم

التربية  المدرسة ومتابعة خططيا )وزارةتعزيز دور ، و المبنية عمى مبدأ الشفافيةالمجتمع ومؤسساتو 
حدات خاصة و نشأ ألنظام  التربوي الفمسطيني ان أ( 2012) زكارنة ويؤكد .(2008ي،والتعميم العال

بناء عمى الوصف الوظيفي  ،دارة العامة لئلمتحاناتواإل ،اليةالمو  ،والرقابة اإلدارية ،بالمتابعة الميدانية
ي الحدود ف من أشكال المساءلة وعمميا يمثل شكبلً  ،يذه الوحدات واألقسام ينظم عمل وزارة التربيةل

عمى العمميات التي يمكن اعتبارىا مساءلة تقميدية لكنيا ال ترقى إلى الضيقة والمستندة إلى الرقابة 
 مستوى المساءلة الحديثة التي ىدفيا اإلصبلح والتطوير.
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  الدراسات السابقة  3.2
م ترتيبيا حسب ، وت والمشاركة المجتمعيةالمتعمقة بالمساءلة  اتالدراس  مجموعةتم االطبلع عمى 

 تسمسيا الزمني من األحدث لؤلقدم .

 :دراسات عربية 1.3.2 

 ( 2013دراسة سبلمة )في داء المعممين تعرف إلى دور المساءلة في تحسين أال وىدفت
استخدم المنيج و  ،كذلك التعرف إلى سبل تطويرىاغوث بغزة من وجية نظر المديرين، و مدارس وكالة ال

 التي ستبانةالوا ،المقابمة لمديري المناطق التعميمية في غزة ،ىداف الدراسةألتحقيق  وأداتينالوصفي 
دارة الصف، وتقويم الطبلب ،مجاالت )التخطيط 4( فقرة موزعة عمى  64تكونت من)  واالنضباط  ،وا 

نتائج الدراسة  وأشارت ./ةً مديراً ( 205) من والعينة ،فرداً  (245دراسة من )ال وتألف مجتمع.  الصفي(
داء المعممين من وجية أدرجة تقدير مديري مدارس وكالة الغوث بغزة لدور المساءلة في تحسين ن أ

داء أالمساءلة في تحسين  بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدور كما ،نظرىم كبيرة
دارة الصف ،  ميوكذلك لمتغير المؤىل العم ،المعممين تعزى لمتغير الجنس في مجالي التخطيط وا 

ظيرت فروق ذات داللة احصائية لصالح االناث في مجالي التقويم واالنضباط أبينما  ،نوع المدرسةو 
ن ىناك معوقات تحد من وجود مساءلة أوأوضحت الدراسة  .الوظيفي وكذلك لمتغير سنوات الخدمة

دريبية لممديرين بعقد دورات تل في )معوقات من إدارة التعميم والمدير والمعممين ( وأوصت فاعمة تتمث
عطاء المزيد من الصبلحيات لمديري المدارس ويكون ليم إن يتم أية في نتفيذ المساءلة و الرفع الكف

 .خطة واضحة لممساءلة  ومراعاة نظام الحوافز
 واقع تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاممة والعبلقة "بعنوان ( دراسة  2012جرت  حويل )أ

واستخدمت الباحثة  ،"الغوث في الضفة الغربية من وجية نظر المديرين فييا  بينيما في مدارس وكالة
وقد  ،/ة( مديرا91بمغت عينة الدراسة )و ، لجمع المعمومات أداة االستبانة ، اعتمدتالمنيج الوصفي

ن تطبيق المساءلة والجودة الشاممو في مدارس وكالة الغوث أن مديري المدارس يرون ـأدلت النتائج 
بين متوسطي  إيجابيرتباط ا، ووجود جداً  ليةايتم بدرجة ع مديرينفة من وجية نظر الفي الض

 .ىمفي الضفة من وجيات نظر المساءلة والجودة الشاممة في مدارس وكالة الغوث 
 في المدارس عامة في نموذج لممساءلة التربوية أإلى بناء فيدفت ( 2012) ةدراسة زكارن أما

األولى المقابمة  ةداألاداتان، أستخدمت اولغرض البحث  ،دارية المعاصرةإلتجاىات اإلاضوء الواقع و 
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 الوزارة لمعرفة موقفو  ،المنظمة لجمع البيانات المتعمقة بواقع المساءلة في المدارس العامة في فمسطين
ة ستبانالا،في المدارس، أما األداة الثانيةمكانية تطبيقيا التربية والتعميم العالي من المساءلة، وا  

أما مجتمع الدراسة فتكون من لجنة السياسات  ،نموذج المساءلة المقترحأعناصر ستخدمت لتطوير او 
قسام أ ورؤساء العالي لتعميم وجميع مديري ومديرات التربية والتعميمفي وزارة التربية واالعميا  التربوية

بمغت عينة الدراسة و  ،يةاالشراف في المديريات ومديري ومديرات المدارس األساسية في الضفة الغرب
%( من جميع 10س بالطريقة الطبقية العشوائية بنسة )ار مديرات المدوتم اختيار مديري  ( فرداً 124)

وتوصمت الدراسة إلى نتائج  أىميا: ال  .مديري المدارس األساسية العامة ومديراتيا في الضفة الغربية
وىناك خمط بين المفاىيم )المساءلة  ،األساسيةيوجد ما يشير إلى اعتماد أي برنامج مساءلة لممدرسة 

موذج متكامل لممساءلة أنوأوضحت الدراسة الحاجة لوجود  ،مفاىيم القياس والتقويم ( والمحاسبة والرقابة
 .التربوية في المدرسة األساسية

  س الثانوية معرفة  درجة ممارسة مديري المدار  إلى( بدراسة ىدفت 2010بو حشيش )أوقام
لجمع  أداة ستبانةالاواعتمد  ،ستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميميا، غزة لممساءلةبمحافظة 
وأظيرت نتائج   ،يعممون في مديرية غرب غزة ،ة/اً ( معمم212عينة الدراسة ) ، وبمغتالمعمومات

درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظة غزة لممساءلة تجاه معممييم من وجية نظر ن أ ،الدراسة
. وال األولىن الجانب الفني حصل عمى المرتبة أو  ،كبيرة في بعدييا االداري والفني المعممين كانت

المعممات في درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظات وجد فروق في استجابات المعممين و ت
 .وسنوات الخدمة ،التخصصالجنس و  متغير إلىغزة لممساءلة تجاىيم تعزى 

 العبلقة ارية التربوية و دالفاعمية اإلتعرف درجتي المساءلة و  فيدفت  (2010ن )دراسة الحس أما
ر الضفة الغربية من وجية نظمحافظات  ديراتيا في ميري المدارس الحكومية الثانوية و بينيما لدى مد

ية اختيروا بالطريقة الطبق ،موظفاً  (245عينة الدراسة كانت)و  ،التعميمالعاممين في مديريات التربية و 
ة الفاعمية ومتوسطة  لدرج ،العينة مرتفعة بشكل عام أفرادتقديرات أن النتائج  أظيرتو ،العشوائية 

يرات المدارس الثانوية مدة المساءلة االدارية لدى مديري و مديرات المدارس لدرجاالدارية لدى مديري و 
دارية لدى مديري إلالفاعمية ادارية و إلتطبيق المساءلة ا بين  إيجابيبينت وجود ارتباط كما  ،الحكومية

 ذات صمة مساقات وطرح صت بضرورة تطوير وصف وظيفي واضح،أو و  ،ومديرات المدارس
 ع المساءلة في المؤسسات التعميمية.و بموض
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  لمام أعضاء ىيئة التدريس في إمتعرف إلى درجة ليدفت ف (2009لشرمان )اأما دراسة
ستبانة لجمع ولتحقيق غرض الدراسة استخدمت اال .يةقميم جنوب االردن بالمساءلة التربو إجامعات 

من  اً ( فرد270ووزعت عمى عينة الدراسة البالغ عددىم ) ،فقرة (65البيانات البالغ عدد فقراتيا )
 ،ن بن طبلليوالحس ،والطفيمة التقنية ، ةمجتمع الدراسة ألعضاء اليئية التدريسية في جامعة مؤت

لتدريس بالمساءلة التربوية لمام أعضاء ىيئة اإن درجة ائج الدراسة أنت وأوضحتبالطريقة العشوائية ، 
ذي داللة  فرقت النتائج إلى وجود أشار  ، كمارىا في مجال طرق تفعيل المساءلةثكان اكو  مرتفعة،

 .عزى لمتغير الجامعةيلمام بالمساءلة التربوية إلحصائية لدرجة اإ
 ( 2008دراسة سمير)  التعميم في دارية في مديريات التربية و ة االقع المساءلاو "بعنوان

واقع  إلىمتعرف ليدفت ف، "بيت لحم من وجية نظر مديري المدارس الحكوميةلخميل و محافظتي ا
من وجية نظر مديري المدارس  نمحافظتيالالتعميم في ة االدارية في مديريات التربية و المساءل

من  ةومكون استبانة األداةوكانت  ،لوصفيستخدام المنيج اباالحكومية في ضوء متغيرات الدراسة 
أن  إلىخمصت و  ،/ةًا ( مدير 176عشوائية طبقية عددىم ) وعينة الدراسة ،فقرة بمحورين رئيسيين (68)

متغيرات  إلىالعينو تعزى  أفرادال توجد فروق بين  ،لواقع المساءلة مرتفع ينالمدير  درجة تقدير
 ،التخصصو  ،المؤىل العمميو  جنس المدير،و  ة،ع المدرسموقو  ،المدرسة مستوىو  ،الدراسة)المديرية

 دارية(.إلالخبرة او 
 
  التربية وزارة في التربوية لممساءلة أنموذج بناء إلى فيدفت( 2008الحارثي)أما دراسة 

 تبوك، الثبلث اإلدارات في  /ةديرم( 397 )  العينة وبمغت ،السعودية العربية المممكة في والتعميم
 الدراسة أىداف لتحقيقواستخدم  ،باستخدام المنيج الوصفي التحميمي والرياض ،المكرمة ومكة

 المجال أبعاد لجميع متوسطة درجة وجودالدراسة الى  نتائج وأوضحت البيانات، لجمع استبانة
 درجة ووجود ، "السعودية العربية المممكة في والتعميم التربية وزارة في التربوية المساءلة واقع" األول
 عدمو  ،السعودية العربية المممكة في والتعميم التربية وزارة في التربوية المساءلة معوقات من عةمرتف
 والمؤىل االجتماعي، النوعت متغيرا لتأثير يعود مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 لتفاعل يعود إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظيرت كما ،الخبرة وسنوات العممي،
 المتغيرات لتفاعل إحصائية ذات فروق ووجود ،يفيالوظ الوصف مجال في الثبلثة لمتغيراتا

 داللة ذات فروق ووجود، ةالتربوي المساءلة معايير لعنصر لوحده االجتماعي النوع رولمتغي ،الثبلثة
 جاللم احصائية داللة ذات فروق وجود وكذلك ،التعميمية االىداف لعنصر االجتماعي النوع لمتغير
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 ،التربوية لممساءلة نموذجأ بناءل  الدراسة توصمتو  ،لوحده الخبرة رلمتغي تعزى التربوي التقويم
 تعميق عمى العمل وكذلك فاعميتو، حال في التجربة بعد المقترح جذاألنمو  بتعميم الباحث أوصىو 

 في ألثرىا المادية افزالحو  بعنصر واالىتمام والتعميم، التربية وزارة بواسطة التربوية المساءلة مفيوم
 .العمل نحو الدافعية

  نموذج لممساءلة عمى مستوى المدرسة أبناء  إلى( 2007ىدفت دراسة الحمود )في حين
ياس درجة قالبحث ل أداة ستبانةالاوكانت  ،داريةإلاالتجاىات اثانوية االردنية في ضوء الواقع و ال

 ا/ةمدير  (115سة من )عينة الدراوتألفت  ردن،ألممارسة المساءلة في المدارس الثانوية العامة في ا
 ,المساءلة البيروقراطية :ةالثبلث نماذجال إلىالدراسة ت أشار و  ،بطريقة طبقية عشوائية  ةا/معمم (345)و

دمج االنموذجين البيروقراطي والميني لموصول  إلىودعت  ,والميني والمبني عمى مشاركة الزبائن
 .نموذج المساءلة المقترحأتم بناء وبناء عمى ذلك , لمساءلة فاعمة

 
  المعممات فيو درجة وعي المعممين  إلىرف ع( دراسة ىدفت الت2004جرت أخوارشيدة )أو 

مجتمع  . وكانردن بمفيوم المساءلة وعبلقة ذلك بفاعمية المدرسةفي األالمدارس الثانوية العامة 
بالطريقة /ة معمما (585عينة لمدراسة ) ,الدراسة ىو جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية

 ن مستوىأت النتائج ر ظيأو  .ق ىدف الدراسةيتين  لتحقنابستاواستخدمت الباحثة  ,العشوائية الطبقية
ة إيجابين ىناك عبلقة وأ ن درجة الفاعمية متوسطة،أو  ,الوعي لدى المعممين  بمفيوم المساءلة متوسط

وتوجد  درجة الفاعمية لممدرسة ن بمفيوم المساءلة وعناصرالمعمميقوية بين عناصر درجة الوعي لدى 
فروق بين درجة وعي المعممين بمفيوم المساءلة ومستوى الفاعمية تعزى لمتعير المؤىل العممي والخبرة 

 .والجنس
 
 تجاىات مديري المدارس الثانوية نحوإ إلىالتعرف  فيدفت (2003دراسة الكسبري ) أّما 

جميع مديري  ىو مجتمع الدراسةو  ,ربوية في محافظات شمال الضفة الغربيةالت دارةالمساءلة في اإل
ولتحقيق غرض  ،فرداً  (204وبمغ عددىم ) ,المدارس الثانوية ومديراتيا لمحافظات شمال الضفة الغربية

مفيوم المساءلة التربوية  ي :وى ,بحث احتوت خمسة مجاالت أداة ستبانةالاالبحث استخدمت 
في تحسين  ودور المساءلة ،لة بتطوير المعمموعبلقة المساء المساءلة بالمناىج، عبلقةو  يتيا،أىمو 

 النتائج إلىوتوصمت  ،بداعي لممشاركين بالعممية التربويةإلا والعبلقة بين المساءلة والتفكير المخرجات،
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 ,اً ة جدإيجابياتجاىات مديري المدارس ومديراتيا في محافظات الشمال نحو المساءلة  أن :اآلتية
التربوية  دارةيتيا في اإلأىمو  ,ضحت في التوصيات ضرورة العمل عمى تعميق مفيوم المساءلةأو و 

 .لمعاممين كافة بتخطيط برامج تدريبية وتنفيذىا
 

 
 التعميم بعنوان درجة تطبيق المساءلة االدارية في مديريات التربية و  (2003دراسة الزعبي ) أّما

درجة تطبيق المساءلة  إلىىدفت الدراسة التعرف , و لقادة التربويينا منردن ومعوقات تطبيقيا ألفي ا
القادة التربويين وعبلقتيا بمتغير  منردن ومعوقات تطبيقيا دارية في مديريات التربية والتعميم في األإلا

استخدم المنيج الوصفي التحميمي و الجنس(، و المؤىل العممي، و المنطقة، و ى الوظيفي، )الخبرة، المسمّ 
ممن يشغمون مناصب قيادية في  ًا/ة( موظف228)وتكونت عينة الدراسة من  ،دراسةلم أداة ستبانةالاو 
ي ن درجة تطبيق المساءلة االدارية فأ :اآلتية ظيرت الدراسة النتائجأو  ,( مديرية في االردن12)

درجة  عمىأل مجال االنضباط الوظيفي شكّ و  ,ردن كانت متوسطةألمديريات التربية والتعميم في ا
فروق في تطبيق المساءلة ضمن كما تبين عدم وجود  ,دناىاأساني نإلفي حين شكل المجال ا ,تطبيق

وجود فروق في درجة , و الجنس(و المؤىل العممي، و المنطقة، و ربعة تعزى لمتغير )الخبرة، ألالمجاالت ا
نساني( إلط الوظيفي واضبانإلوا ,نجازإلوا ,ربعة )العملألمجاالت االتطبيق المساءلة القانونية في 

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مديري التربية والتعميم
 
  دراسة بعنوان أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس  (2000) القضاةجرى أو

ن مجتمع الدراسة من مديري تكوّ و  الحكومية في محافظة جرش وعبلقتيا بالمساءلة االدارية لممعممين
مستخدما منيج المسحي  /ةمديرا (147عددىم )و  ,رس الحكومية ومديراتيا في محافظة جرشالمدا

لوصف أنماط القيادة لدى مديري   ةستباناانتين بستاغراض البحث ألستخدم الباحث وا ,االرتباطي
إلى توصمت الدراسة و  .دارية لممعممينإلخرى لتطبيق المساءلة اأو   ,مديرات المدارس الحكومية الثانوية

وجود المساءلة  وأن من نمط اىتمام القيادة بالعاممين، ن نمط اىتمام القيادة بالعمل أكثر وجوداً أ
 من المديرين والمديرات لممدارس في محافظة جرش. دارية عالٍ إلا
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 ية المشاركة المجتمعية أىمحول  اتدراس  2.3.2

 ( جاءت بعنوان " آلية مقترحة لتفعيل مب2014دراسة ممدوح )أ المشاركة المجتمعية كمدخل د
 وتجويده التعميم لتطوير المنظومي اإلصبلح تية لممدرسة المصرية " وبينت أنلذالتحسين االدارة ا

وجميع من لو عبلقة  ،األمور وأولياء ،المربين قبل من المجتمعية الفعالة الجيود مشاركة وجوب يتطمب
 الخطاب لنداءات تمبية بالمدرسة؛ محيط ميمح ومجتمع ،ومؤسسات التعميمية من أفراد بالعممية

 الجيود مشاركة عمى ضرورة وتؤكد المعاصرة العالمية تطوراتال مواكبةالرسمي السياسي والتربوي، ل
 المركزي النمط من بإدارة لمتحول ودفًعا المدرسة الستقبللية التعميمية، ودعًما الخدمات في المجتمعية

 المدرسي المناخ، السياق ولتجويد الشاممة، الجودة لي بما يتفق ومعاييراالستقبل الذاتي النمط إلى التابع
 مجالس المدرسة؛ كافة في الفعالة الجتمعية المشاركة جيود قاعدة من توسيعاإلدارة، التعميم ال بد 

 اإلدارة. في الذاتية لتفعيل
 

 مدرسة الثانوية واقع التواصل بين ال إلىالتعرف فيدفت  (2011) زميميودراسة شمدان و  أّما
واستخدم  ,مستخدمين المنيج الوصفي التحميمي ،والمجتمع المحمي في محاقظة غزة وسبل تحسينو

 ,اأَلسرةربعة مجاالت )أ( فقرة موزعة عمى 46لجمع البيانات اشتممت عمى ) أداة ستبانةاالالباحثون 
معممي مديري و ة من وتألف مجتمع الدراس ,وغير الحكومية ( ,والمؤسسات الحكومية ,اإلعبلمو 

: بمغت تقديرات اآلتية ظيرت النتائجوأ، ( فرداً 299( بعينة )7082رس الثانوية البمغ عددىم )االمد
بحاجة لتعزيز وجود و  ,ن بين المدرسة والمجتمع المحمي نسبة متوسطةو اوالمعممين لواقع التع يرينالمد

 ى لمتغير الجنس لصالح االناث،حصائية بين متوسطات استجابات العينة تعز إفروق ذات داللة 
وضرورة مشاركة كافة شكاليا تواصل بين المدرسة والمجتمع بأيات الآلضرورة تفعيل بصت الدراسة أو و 

 ديرينوتشجيع الم ,مؤسسات المجتمع المحمي يامن الخدمات التي تقدماإلستفادة و أولياء األمور 
سية التي تعقدىا الجامعات والمؤسسات راام الدياألو  ممين عمى المشاركة في المؤتمرات والمع

 .المجتمعية

 

 ( 2011أما دراسة صبري وعبد المعتمد)، الضوء عمى دور المشاركة  القاء فيدفت  الى
عداد خريجي الجامعة لسوق العمل، ) تجربة جامعة الفيوم ـ  المجتمعية في ضمان جودة التعميم، وا 

وقد  ،في ضمان جودة التعميم ،جامعة الفيومبتمعية نموذجا( وذلك من خبلل تجربة لجنة المشاركة المج
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ثم تجربة لجنة المشاركة  ،مفيوم المشاركة المجتمعيةو مفيوم ضمان جودة التعميم، تحدثت عن 
كافة نشاطات  الىوتم التعرف  ،الخمسة لمجاالت المشاركة المجتمعية ىامحاور  لالمجتمعية من خبل

وذلك من خبلل  ،في المقام األول إعداد الطبلب لسوق العمليا لجنة المشاركة المجتمعية ؛ التي ىدف
مكانا في  وايضمنل الطمبة بمحافظة الفيوم وتنمية ميارات  يمجاالت سوق العمل المحم الىالتعرف 

 .سوق العمل

  المشاركة المجتمعية في اإلصبلح  دور" ( عنوان 2007)  دراسة الشرعيفي حين جممت
ىمية مشاركة المؤسسات والمنظمات المجتمعية المختمفة أدراسة ت إلى وىدف ،المدرسي"دراسة تحميمية

في عممية النمو والتطور في مجاالت الحياة المختمفة ومنيا المجال التربوي. والمدرسة كمنظومة 
جتماعية ومؤسسة تربوية، ليا من الفاعمية واألىمية ما يجعل الحكومات والمجتمعات المحمية تركن ا

ونجاح المشاركة المجتمعية في اإلصبلح المدرسي، ، بشري وتنمية وطنية مستقبميةإلييا كاستثمار 
تاحة الفرص الحقيقية ألفراد المجتمع ومؤسساتو من أسر،  ,وذلك من خبلل المشاركة الفاعمة وا 

 ,ىمة والمشاركة في الميام والتخطيط المدرسياباء، ومعممين، وأفراد، وقيادات مجتمع، لممسآومجالس 
 المنيج ون لتفعيل العبلقة والشراكة بين المجتمع والمدرسة. واستخدمت الدراسةاآليات التع وزيادة

المتعمقة  يات المنشورةالوصفي التحميمي لغرض تحميل محتوى الوثائق والدراسات واألبحاث واألدب
 .بالموضوع

 
 : اجنبية راسات . د3.3.2 

   دراسة Dorn & Ydesen (2015 ) الختبارات المدرسيةا خية  مقارنةبعنوان دراسة تاري  
ربطيا و  ويةساسية ألبحاث المساءلة الترباألىداف األالتعريف ب ىدفت ،في جامعة ايزونا المساءلةو 

ن أو  ،ز األبحاث القادمة حول مسارات المساءلةكيتر بضرورة  الباحثان وصىأو  .الممارسة بخصائص
ألىداف التربوية وا ءلةلمساءلة ىو الربط بين المساىم األىداف التي اقتضى التركيز عمييا في تاريخ اأ

نتائج الدراسة،  . وبينتالدولةين المساءلة عمى مستوى المدرسة، و يجاد العبلقة بإلى إاضافة  ،لممدرسة
ذ اليمكن عزل المساءلة عن ثقافة إ ،خصائص المجمتعو  ،الفصل بين خصائص المساءلة صعوبة

عمى صانعي  تؤثرن أمات التي تحكم ممارسة المساءلة ال بد و ان الس امعالمجتمع  كما تبين بشكل 
، بعد من األىداف المحددة  فيياأن ىناك ما ىو ألى إشارت الدراسة أولقد  ،القرار في تمك المرحمة
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الذي  ، األمرالخاصبين القطاعين العام و المساءلة التربوية والقواسم المشتركة في االختبلف بينت و 
 انتشار أفكارىا خارج حدود الدول التي نشأت بيا.ل وأدوات المساءلة و أدى الى بمورة وسائ

 
   أما دراسةFullan and Hargraves (2015 )  ن الرأسمال  الميني )االحترافي( او نبعجاءت

ايضاح مسؤولية " ىدفت ىذه الدراسة   professional Capital as Accountabilityلممساءلة "
يجاد التحسن الممحوظ إاخ المناسب ألنظمة مساءلة فاعمة قادرة عمى صانعي السياسات في خمق المن

تزويد الجميور بنتائج شفافة عن و  ،وتطوير مينة التعميم ،، ورفع مستوى تحصيميمفي تعميم الطمبة
أن صانعي السياسات في أمريكا يرغبون باالنتقال من المساءلة  ونوقد أوضح الباحث ،الطمبة

ولقد  المعممون،سة اإلدارة، و الى المساءلة الداخمية  يقودىا فريق المدر لواقعية الخارجية وحموليا غير ا
والتي  ،ن أفضل المدارس وأعرقيا في الواليات األمريكيةوالعبر م الدروسحاولت الدراسة أن تأخذ 

المناخات المبلئمة ّد وأن تتجو نحو توفير الشروط و ال بأولوية صانعي القرار، قادت الى استخبلص
وقد استند ىذا النيج  ،لتعممية التعميم واين مستمر لعممسيجاد مساءلة داخمية  جماعية ممتزمة بتحال

 ،الرأسمال الفردي :المعرفة في ثبلثة أبعادااللتزام و تقوم عمى نشر  المقترح عمى مساءلة ذاتية
عمى  وذج قادرن مثل ىذا النمإ ،الحكم(، ورأسمال القرار و والرأسمال الجماعي )عبلقات العاممين 

 .تطوير توقعات األفراد والطاقم والعمل عمى تحقيقيا واستمراريتيا وىو أرقى أنواع المساءلة

 دراسة (Peck,2014 ) الوقوف عمى الجيود المختمفة في تطبيق المساءلة عمى  إلىىدفت و
مع مركز  1971التعميم  في مدينة نيويورك  إدارةالمدارس العامة في مدينة نيويورك  بتعاقد مجمس 

خطة لممساءلة التربوية لمدارس المدينة،  وبقيت ىذه الجيود والخطط  عدادإلخدمات التقويم التربوي 
مدينة معالم المساءلة التربويون لمقادة الرسى أ، وبعد ثبلثة عقود تقريبا 1978ا حتى عام نياح مكو اتر 

وثيقة مساءلة تحدد  إلىوصول تم ال 2007عام  وفي .2003نجازات في عام إلا أىمكأحد التربوية 
،  وبينت ىذه الدراسة كيف نضجت السياسات التربوية الوطنية A-Fمستويات مدارس المدينة من 

 ,المدير، والعبلقات العامة ( لممدرسةو النفوذ، و خرى )المال, بالتوافق والتفاعل مع العناصر المؤثرة األ
فريقية كمجتمعات ميمشة أصول أمن  مريكيةألات المجتمعات ىماضحت الدراسة كيف سأو كما 

كان لبرامج وأنظمة المساءلة الدور الكبير و في السياسة التربوية،  تأثيروال ,صناعة القرار فيومستثناة 
 .عادة االنحياز لمتعميمإفي 
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  أمادراسةDeming and others (2013بعنوان المساءلة المدرسية )،ما  التحصيل واالنجاز
وتأثير ذلك ضغوطات المساءلة في المدارس العامة بوالية تكساس ر أث تعرف الىىدفت ال ،بعد الثانوي

وبينت  ،1990ت المتوفرة بالمدرسة من عام معتمدة عمى الوثائق والسجبل ،عمى التحصيل واالنجاز
الدراسة أن المدارس الثانوية قد استجابت لتحديات المساءلة حتى ال تصنف مع المدارس المتدنية 

وبعد عدة سنوات من ىذه التجربة تمّكن طبلب ىذه  ،وذلك من خبلل االمتحانات المقننة ،تحصيمياً 
عاليا، لم تثبت الدراسة أي تراجع واضح  25وكان تحصيميم في عمر  ،المدارس من االلتحاق بالكميات

 .متدني التحصيل أصبلً لدى الطمبة 

ي المدارس الثانوية فلة لدى المعممين المساء الى واقع التعرف  فيدفت Ataphia (2011) دراسةا أمّ  
موزعين عمى  فرداً  (353بمغت عينة الدراسة )و  ،م المنيج الوصفياستخدباية الدلتا في نيجيريا الفي و 

ستبانة ىي األداة المستخدمة في الاكانت ، و طةيواختيرت العينة بالطريقة العشوائية البس ،( مدرسة31)
إحصائية جد فروق ذات داللة و ت، وأنو ال درجة كبيرةب طبقت ياأننتائج الدراسة  بينتجمع البيانات و 

 .والمديرين حول تطبيق المساءلة  بين توجيات المعممين

 وفي دراسة قام بيا Chawla and Forbes (2010 ىدفت ) التعرف إلى العبلقة بين
ىتمام الرغم  االث موضوع شائك في دول العالم الثن نفقات التعميم أخاصة  ،نفقات التعميمو المساءلة 

مر يؤثر بشكل سمبي عمى ألوىذا ا ،الدعممن ال أنيا ال تزال تحتاج لمزيد إ ،المتزايد في حكوماتيا
تجاىيا الصحيح اء حساب التعميم الوطني خطوة في نشإأن ويرى الباحثان  ،وضع سياسات تربوية

ما حجم االنفاق عمى و  التعميممن يمول و سئمة تتعمق بالنفقات أوىذا الحساب يجيب عن  ،وسياسة ودية
ن شطتو ؟ومن المستفيد ؟  تمكنت الدراسة موأنوزيع ليذه النفقات عمى قطاعاتو التعميم؟ وكيف يتم الت

المانحين في ضوء وتحديد مساىمة المجتمع المحمي و  الخاص في نيجيرياتقدير النفقات لمتعميم العام و 
جراء إصبلحات عاجمة عمى مستوى السياسات إائج ىي وأىم النت ،النتائج لمتعميم و أولويات الدولة

ن أبينت كما  ,ن يمبي التعميم العالي احتياجات المجتمعأو  ,اإلدارة لتحسين نوعية التعميم األساسيو 
لى ميمة حساب  ,وأشارت إلى ضرورة توافر متطمبات تطبيق المساءلة  ,النفقات لم توزع بعدالة وا 

وجمع  ,لموازنات وآلية الصرف وبشفافية بوضع نماذج مناسبةرقام صحيحة عن اأالنفقات تقديم 
 قويم النتائج.تواقتراح آلية ل ,البيانات
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  بوليم دراسةأّماPulliam,2008 )) الطمبة انتقال المساءلة المدرسية عمى تأثير فكانت عن 
 المساءلة تأثير ناقشتو  ،ةيىماأل بالغر دو ممساءلة لأن  إلى الدراسة أشارتو ,  تكساس ةيوال في

 خبلل من لممساءلة وتم قياس .المدرسة وتقييم اإلداري في الكادر األداء لمعاممين حيث من اإلدارية
 في ذلك تأثيرو  والمدارس، الصفوف في العالي الطمبة تنقل ثرأو  ,تكساس ةيوال في الطمبة أداء معدالت
 ،ةيالفي الو  مدرسة ( 3447 ) خبلل من عمييا الحصول تم الدراسة عينةو  ,اإلدارية المساءلة مستوى

 , وعمىاإلدارية معدالت المساءلة عمى الطمبة لتنقل اً سمبي اً تأثير  ىناك نتائج الدراسة أن ظيرتأ
 المدارس وخصوصا المساءلة تطبيق مبدأ بضرورة صتأو و  .األكاديمي وتحصيميم الطمبة معدالت

 .يةالع انتقال معدالت من التي تعاني

 

  أّما((McGee,Robert,2006" الرياضيات مادة مناىج تطبيق عمميةص في دراستو حفف 
 ."إدارية مساءلة فييا توجد بيئة في األكاديمي الطمبة تحصيل عمى ىاتأثير و 

 في ومعتقداتيم،  المعممين المدرسية واتجاىات والثقافة  ،اإلدارية القيادة لتو اتن تحميمية دراسةوكانت 
 المدرسة التي بيئة ضمن المختمفة العوامل عمى الدراسة جيود ركزتت إذإدارية  مساءلة فييا توجد بيئة
 التحميل مثل ,متنوعة منيجية أساليب الدراسة استخدمت, و األكاديمي تحصيل الطمبة في تؤثر

 ةيالبو  متوسطة مدارس أربعة في سنتين مدى عمى التاسع الصف في نتائج الطمبة تحميلو اإلحصائي، 
 .االمريكية بنسمفانيا

 التطبيق عن مراحل المعمومات جمع عمى الباحثين مبلحظات الدراسة من الجزء الثاني لو اتنو 
 عمى المقابمة باالعتماد ومعتقداتيم المعممين وتوجيات ,المدرسة وثقافة ,اإلدارية القيادة وخصائص
 ميلالتح سبوعين وتم عمل أجريت في أو  .لمدراسة أداةالرياضيات  لمادة معمما (26 ) مع الشخصية
 وتوجيات,  المدرسية القيادة وعناصر الثقافة المدرسية بين تربط التي العبلقة إلى متوصلل اإلحصائي
 بين ةإيجابي عبلقات وجود الدراسة نتائج ظيرتأو .اإلدارية بالمساءلة وعبلقتيا, ومعتقداتيم المعممين

 في مطمبةاألكاديمي ل تحصيلالالرياضيات و  منياج تطبيق وتقييم ,المساءلة اإلدارية تطبيق درجة
 .جريت عمييا الدراسةأالتي  المدارس
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  أّما( دراسةDunn &Legger,2001   )يدفت إلى دراسة أىمية المساءلة والمسؤولية كما ف
من أعضاء  اً ( شخص858) عينة الدراسةبمغت و  ,مريكاأيراىا المديرون في الحكومات المحمية في 

ف لحرية تصرّ  ديرينحاجة الم اآلتية: ظيرت الدراسة النتائجأو  ,عالميةال المقاطعة والمدن جمعية إدارة
ن الفرق الموجود بين أىمية أو  ,مواجيتيا لمديرينمصادر المساءلة المختمفة تعمل وعمى الو  ،ركبأ

  .قل درجات األىمية لمصادر المساءلةأاإلعبلم في ن المديرين وضعوا أكما  مصادر المساءلة ضئيل،

 

 ات السابقة:ممخص الدراس

في  خذ مكاناً أت تأن المساءلة بدألوحظ  ،السابقة من خبلل استعراض لمدراسات العربية واالجنبية
( ببناء 2007( والحمود )2008( والحارثي )2012دراسة زكارنة )قد اىتمت ف, الدراسات العربية

( بواقع المساءلة 2003( والزعبي )2006واىتمت دراستا سمير) أنموذج لممساءلة التربوية لممدرسة،
( ودراسة 2010( والحسن )2012ودرجة تطبيقيا في المستويات التربوية، كما تناولت دراسة حويل )

 الرضا الوظيفي ( –الفاعمية  -والعبلقة )الجودة الشاممة( درجة تطبيق المساءلة 2008أبو حمدة )
 (, 2004(, ودراسة اخوارشيدة )2013واىتمت دراسة سبلمة )

 ،بالمساءلة ودرجة وعييم والماميم داء المعممينأي تحسين فالمساءلة بدراسة دور  (2009) والشرمان
وواقع المساءلة لمديري ومديرات  اتجاىات (2003والكسبري )( 2010بو حشيش )أدراسة تناولت كما 

 ياماط القيادة لدى المديرين والمديرات وعبلقتنبدراسة أ (2000القضاة ) واىتمت دراسة ,المدارس
 .بالمساءلة االدارية

لى أنن الوعي بالمساءلة ال يزال يحتاج إلى الكثير من الجيودأأشارت الدراسات السابقة  إلى   , وا 
ن المساءلة ىي األساس في أو  ,وتحسين النتائج ,واضح  لممساءلة في تحسين نوعية التعميم اً ثر أىناك 

سس واضحة أمساءلة في المدارس مبنية عمى نظمة لمأمن وجود  بدّ  وال ,عممية اإلصبلح في المدارس
 .ةوشامم

بعضيا  فيو  ,ستبانة أداة لمدراسةواستخدمت معظم الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي واال
 .كانت المقابمة أداة ثانية

اكدت الدراسات عمى أىمية المشاركة المجتمعية في تعزيز فقد أما الدراسات حول المشاركة المجتمعية 
أ المشاركة المجتمعية كمدخل دآلية لتفعيل مبتطرح ( 2014دراسة ممدوح )فجاءت ،ية اإلصبلحعمم
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( بأىمية التعرف الى 2011) فاىتمت دراسة شمدان وزميميو ،لتحسين االدارة االتية لممدرسة المصرية
رصد ( لت2007وجاءت دراسة الشرعي ) ،نووالمجتمع المحمي وسبل تحسيواقع التواصل بين المدرسة 

فيدفت   ،(2011أما دراسة صبري وعبد المعتمد ) ،ركة المجتمعية في االصبلح المدرسيأىمية المشا
عداد خريجي الجامعة لسوق  الى الضوء عمى دور المشاركة المجتمعية في ضمان جودة التعميم، وا 

  .العمل

اىتمت دراسة د فق  ,في موضوعاتيا  جاءت أكثر تنوعاً ف ,جنبية حول المساءلةأما الدرسات األ
Dorn& Ydesen ربطيا بممارسة ىداف األساسية ألبحاث المساءلة و بتأكيد عمى تحديد األ
الوقوف عمى الجيود المختمفة في تطبيق  لتحاول Peck (2014)جاءت دراسة و  ،المساءلة و تطبيقيا

عممين في واقع المساءلة لدى الم درست Ataphia (2011)دراسة و  ,المساءلة عمى المدارس العامة
( ىدفت إلى تعرف إلى العبلقة بين 2010) Chawla and Forbes   ودراسة ،المدارس الثانوية

المساءلة المدرسية  تأثير Pulliam  (2008)بوليم  دراسةفي حين عالجت  ،و نفقات التعميم ,المساءلة
 اإلدارية المساءلة تأثير شتناقو  ية،ىماأل بالغ اً ممساءلة دور لأن  إلى الدراسة وتشير ,الطمبة انتقال عمى
 دراسةأما  ،المدرسة وتقييم اإلداري في الكادر األداء لمعاممين حيث من

  ( (McGee, Robert,2006 عمى ىاتأثير و  الرياضيات مادة مناىج تطبيق عممية تحصفف 
(   Dunn,&Legger,2001) أّما ،إدارية مساءلة فييا توجد بيئة في مطمبةل األكاديمي تحصيلال
 ا.مريكأية المساءلة والمسؤولية كما يراىا المديرون في الحكومات المحمية في أىمتقدير  إلىيدفت ف

السابقة من خبلل كونيا تسعى إلى إيجاد وعي مجتمعي  فتختمف عن الدراسات ،أما ىذه الدراسة
راس, ونحن وتمكين أولياء األمور من المشاركة في صنع القرار في المد ،بأىمية المساءلة المجتمعية

ىنا أمام دور جديد ألولياء األمور يتجاوز الدور النمطي, كما أنو اعتماد المساءلة جزءًا من المساءلة 
لة باعتبارىا ثقافة تتم ممارستيا, ورافدًا رئيسيًا من روافد التأسيس ءيرسي دعائم المسا  المجتمعية

 العبلقة بين المدرسة والمجتمع المحيط.ر لواقع جديد لطبيعة طؤ لممواطنة, وجديد ىذه الدراسة أنيا ت

ومن خبلل اطبلع الباحثة عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بالمساءلة المجتمعية 
احثة من بناء أداة دراستيا حول واقع المساءلة المجتمعية في محافظة رام اهلل والبيرة من لبوتمكنت ا
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،  ول:عبلقة المجتمع بالمدرسةالمجال األبمجاالتيا الثبلث: ييا األمور فوجيات نظر مديرييا وأولياء 
 . مقترحات لتطوير المساءلة  : المجال الثالثموقف المدرسة من المساءلة،  و  :المجال الثانيو 

 

  



 

 

46 

 
 الطريقة واالجراءات: الفصل الثالث

 .المقدمة

 .منيج الدراسة

 .مجتمع الدراسة

 .عينة الدراسة

 .أداة الدراسة

  .ألداةصدق ا
 .ثبات أداة الدراسة

 .متغيرات الدراسة

 .جراءات تطبيق الدراسةإ

 .المعالجة اإلحصائية

 



 

 

47 

  الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة 1.3
فــي تنفيــذ الدراســة، ومــن ذلــك تعريــف  الباحثــةيــا تالتــي اتبعلمطريقــة  ىــذا الفصــل وصــفًا مفصــبًل  تنــاول 

عـدادمنيج الدراسـة، ووصـف مجتمـع الدراسـة، وتحديـد عينـة الدراسـة، و   أكـد(، والتاإلسـتبانةالدراسة) أداة ا 

التي استخدمت في معالجة النتـائج، من صدقيا وثباتيا، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية 

 وصف ليذه اإلجراءات. يأتيوفيما 

 منيج الدراسة 2 .3
المنيج الذي  بأنوالمنيج الوصفي التحميمي. ويعرف  الباحثة تاستخدم ،من أجل تحقيق أىداف الدراسة

مة قضية موجودة حاليًا يمكن الحصـول منيـا عمـى معمومـات تجيـب عـن أسـئ أو ،حدثاً  أو ،يدرس ظاىرة

مـن خبللـو وصـف الظـاىرة موضـوع الدراسـة،  الباحثـةل و احـتوالتي  ،البحث دون تدخل من الباحث فييا

مكونـــات واآلراء التـــي تطـــرح حوليـــا، والعمميـــات التـــي تتضـــمنيا واآلثـــار التـــي ال حميـــل بياناتيـــا، وبيـــانوت

وتصنيفيا وتحميميا  مشكمة، أوتحدثيا، وىو أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميل.  وا 

 مجتمع الدراسة  3.3
مدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة ومجالس أولياء ال يريمدتألف مجتمع الدراسة من جميع 

رية حصائيات مديإحسب  ،أولياء األمور مسًا/ة ومج( مدير 187والبالغ عددىم )، امور الطمبة فييا

 .2015/2016لمعام الدراسي   والبيرة التربية و التعميم في محافظة رام اهلل
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 عينة الدراسة 4 .3
بالطريقـة العشـوائية العنقوديــة الحكوميـة و المـدارس  يريائية لمـدر تـم اختيـار عينـة الدراسـة بالطريقـة العشــو 

 اســـتبانة،(  318) ردادســـتاتـــم  عمـــى عينـــة الدراســـة  اســـتبانة (340)وزعـــت و  ،لمجـــالس أوليـــاء األمـــور

% 44.7ن نســبة أ، ويظيــر الجــنسمتغيــر حســب   ( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة1.3)الجــدول ويوضــح 

% 66.7، ونسـبة يرينلممـدر % 33.3أن نسـبة  ىالمسمّ % لئلناث. ويبين متغير 55.3لمذكور، ونسبة 

% 57.9، ونسـبة وريوسألقـل مـن بكـال% 26.4أن نسـبة  المؤىل العممي. ويبين متغير ألولياء األمور

% 21.7ن نسـبة أويبين متغير مستوى المدرسـة . ألعمى من بكالوريوس% 15.7، ونسبة لمبكالوريوس

ويبـين متغيــر موقــع المدرســة أن  ،% لمثــانوي6.45% أساسـي عميــا، ونســبة 7.32أساسـي دنيــا، ونســبة 

 % لمقرية. 65.1% لممدينة، ونسبة 34.9نسبة 

 .الدراسةنة الدراسة حسب متغيرات (: توزيع أفراد عي3.5جدول )

 النسبة المئوٌة العدد المستوى المتغٌر

 44.7 142 ذكر الجنس

 55.3 176 أنثى

 33.3 106 مدير المسمى

 66.7 212 ولي أمر

 26.4 84 أقل من بكالوريوس المؤىل العممي

 57.9 184 بكالوريوس

 15.7 50 أعمى من بكالوريوس

 21.7 69 دنياساسي أ مستوى المدرسة

 32.7 104 أساسي عميا

 45.6 145 ثانوي

 34.9 111 مدينة موقع المدرسة

 65.1 207 قرية
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 أداة الدراسة  5.3
بصورتيا الستبانة تم بناء ا ،ىداف الدراسةأيات جمع البيانات وتحقيق الغ االستبانة استخدمت الباحثة

 ،(2119الشرمان ) مثل دراسة ت السابقة ذات الصمةطبلع عمى األدب النظري والدراسابعد اإلاألولية 
من  ستبانةالوتكونت ا ،(2113ودراسة سبلمة ) ،(2112) ةودراسة زكارن ،(2111ودراسة ابوحشيش)

، في حين تشمل المتغيرات المستقمة لمدراسة ،بحوثعامة عن المالنات ابيالل : و الجزء األ ،جزئين
 :مجاالت (3)( فقرة موزعة عمى 48)وتكونت من ،وفقراتيا انةستبالا مجاالت عمىالجزء الثاني اشتمل 

 . عبلقة المجتمع بالمدرسة ل :  و المجال األ
 .: موقف المدرسة من المساءلة  المجال الثاني 
 . مقترحات لتطوير المساءلة  : المجال الثالث

 (1كما يظير ممحق رقم )

 ألداةاصدق  6.3 
التأكد من أنيا تقيس ما لمتحقق من صدق األداة و و لية، و بصورتيا األ ستبانةالا الباحثة متصمّ 

ختصاص في المجال ذوي خبرة وامحكمين من عرضتيا الباحثة عمى مجموعة من  ،جموأوضعت من 
ووزارة  ،القدس المفتوحة، و زيت، وبير والنجاح ،دسالقت اي من أعضاء ىيئات تدريس في جامعالتربو 

جل اعطاء أوذلك من ( 2بين في ممحق )يكما  ،امحكمً  (20عددىم )و  التربية والتعميم العالي
ومدى  ،: مدى وضوح لغة الفقرات وسبلمتيا لغوياً  مجاالتيا وفقراتيافي األداة بداء رأييم ا  و المبلحظات 

ة ما يرونو مناسبا لتصبح األداة بدرجة من الصدق فضاا  و  ولحذف شمول الفقرات لمجانب المدروس
 التي كان عدد فقراتيا من  ستبانة العمى االمحكمين وآراء مبلحظات وبعد مراجعة  .مقبولة تربويا

الفقرة (، و 15(، والفقرة )12، وىي الفقرة )فياذعمى حتم حذف الفقرات التي تم االتفاق فقرة  (48)
لتكرار بعضيا في فقرات أخرى وبذلك اصبح عدد الفقرات   ،(22،23والفقرات ) ،(38والفقرة ) ،(31)
ممدرسة وفق الخطة المتفق الفقرة السادسة "يقدم المجمتع الدعم البلزم ل الفقرات تعديلو  موت ،( فقرة42)

،  والفقرة الثامنة  كممة" يقدم المجمتع الدعم البلزم لممدرسة وفق خطة دعم تشاركية " " عمييا لتصبح
نقاط القوة لى "يجري المجتمع بتحديد إالمجتمع بتحديد نقاط القوة والضعف في المدرسة " يبادر 

المدرسة وتعميماتيا الحق لممجتمع " تقدم تشريعات من الفقرة السابعة عشرة ، و والضعف في المدرسة"
طبلع إللى "  تعطي تشريعات المدرسة وتعميماتيا الحق لممجتمع باإ طبلع عمى بيانات المدرسة "إلبا
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 وكانت (38 -31لفقرة )كذلك في مجال مقترحات لتطوير المساءلة من ا، و عمى بيانات المدرسة"
يعتمد –يتدرب  –لى ) تتبنى إتشكيل توسيع (  –تحديد –اعتماد  –تدريب  –بداياتيا بالتسمسل )تبني 

 وتكونتمن اآلتي : .(3في صورتيا النيائية  الممحق )بانة ستالخراج  اإوتم توسع ( –تحدد تشكل –
 (.12-1ت من )وتمثميا الفقرا ،عبلقة المجتمع بالمدرسة ل :  و المجال األ

 (.27-13وتمثميا الفقرات من ) : موقف المدرسة من المساءلة ، المجال الثاني 
 (.42-28وتمثميا الفقرات من ) ،مقترحات لتطوير المساءلة  : المجال الثالث

تعريف  :لبعض المصطمحات الواردة في فقرات االستبانة لمتوضيح مثل  ايضاحاً وضعت الباحثة كما  
 عن فقراتجابة إلابويقوم المستجيب  .، وأطراف المساءلةالمساءلةر عناص، و عممياتوال ،المدخبلت

عطى يستمر التدرج لتو  ،( درجات5تعطى)، درجة "كبيرة جدًا"ستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسيالا
ضًا بحساب معامل أي داةمن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األو  .درجة "قميمة جدا" درجة واحدة

واتضح وجود داللة إحصائية في جميع ، داةمع الدرجة الكمية لؤل ستبانةالالفقرات بيرسون  رتباطالا
 ذلك: يبين اآلتيول دبين الفقرات. والج اً داخمي اً اقتسيدل عمى أن ىناك اىذا ستبانة و الا فقرات
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لمساءلة ا( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 نظر مديرييا وأولياء األمور اتالمجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل و البيرة من وجي

 
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 0.439** 0.000 15 0.537** 0.000 29 0.498** 0.000 
2 0.552** 0.000 16 0.654** 0.000 30 0.544** 0.000 
3 0.421** 0.000 17 0.611** 0.000 31 0.656** 0.000 
4 0.391** 0.000 18 0.454** 0.000 32 0.608** 0.000 
5 0.426** 0.000 19 0.571** 0.000 33 0.629** 0.000 
6 0.547** 0.000 20 0.637** 0.000 34 0.696** 0.000 
7 0.559** 0.000 21 0.686** 0.000 35 0.618** 0.000 
8 0.518** 0.000 22 0.485** 0.000 36 0.610** 0.000 
9 0.571** 0.000 23 0.494** 0.000 37 0.587** 0.000 
10 0.558** 0.000 24 0.556** 0.000 38 0.661** 0.000 
11 0.586** 0.000 25 0.477** 0.000 39 0.602** 0.000 
12 0.619** 0.000 26 0.610** 0.000 40 0.647** 0.000 
13 0.598** 0.000 27 0.620** 0.000 41 0.664** 0.000 
14 0.578** 0.000 28 0.640** 0.000 42 0.637** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*      *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  أداة الدراسة  ثبات 3.7
لمجاالت الدراسة  ، من خبلل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،داةمن ثبات األ الباحثة تحققت

ية ممساءلة المجتمعلوكانت الدرجة الكمية  ،( Cronbach Alpha) لفاأحسب معادلة الثبات كرونباخ 

وىذه  ،(0.948)فييا  وأولياء األمور نظر مديرييا وجياتالبيرة من لممدارس في محافظة رام اهلل و 

الجدول التالي معامل الثبات يبين بثبات يفي بأغراض الدراسة. و  داةاأل تمتع إلىالنتيجة تشير 

 لممجاالت والدرجة الكمية.
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 معامل الثبات لممجاالت نتائج(: 3.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت

 0.931 عالقة المجتمع بالمدرسة

 0.937 قف المدرسة من المساءلةمو 

 0.852 مقترحات لتطوير المساءلة

 0.948 الدرجة الكمية

 

 متغيرات الدراسة   8.3 
 : وىي  ،المتغيرات المستقمة

 ..الجنس1

 .ولي أمرو ، ولو مستويان : مدير ،.المسمى2

 .بكالوريوس أعمى منو  ،بكالوريوسو  ،، ولو ثبلثة مستويات :أقل من بكالوريوس.المؤىل العممي3

 .ثانوي و ، ساسي عمياأو  ،ساسي دنياأولو ثبلثة مستويات : ،.مستوى المدرسة4

 .قريةو  ،، ولو مستويان : مدينةالمدرسة .موقع5

 و المسـاءلة المجتمعيـة لممـدارس فـي محافظـة رام اهللتقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع المتغير التـابع : 
 .البيرة 

 سة تطبيق الدرا جراءاتإ 9.3
بنـــاء ثـــم قامـــت ب ،المتعمقـــة بموضـــوع الدراســـة النظـــري والدراســـات الســـابقةدب عمـــى األالباحثـــة  اطمعـــت 

 توزيـع االسـتبانات، و لتسـييل ميمـة الباحثـةو  ،صـدقيا وثباتيـا بـالطرق اإلحصـائية والتأكد مـن ،ستبانةالا
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مج ماجســـتير االدارة / برنـــاالدراســـات العميـــا يل ميمـــة الطالبـــة مـــن دائـــرة تـــم الحصـــول عمـــى كتـــاب تســـي

 .(4) ممحق والتعميم  رسالو لمديرية التربيةإوالذي تم التربوية 

 وزعــــت( 5والتعمــــيم  محمــــق ) تــــم الحصــــول عمــــى كتــــاب تســــييل ميمــــة مــــن مديريــــة التربيــــة وبعــــد أن 

العينــة بعــد  أفــرادمــن  تاكتممــت عمميــة تجميــع االســتبياناثــم تــم اســتردادىا و  ،ســتبانات عمــى المــدارسالا

المســتردة الصــالحة التــي خضــعت  تأن عــدد االســتبيانا ةتبــين لمباحثــو  ،بتيم عمييــا بطريقــة صــحيحةإجــا

 ،ســابيعأ الجمــع لبلســتبانات ثبلثــةة حيــث اســتغرقت عمميــة التوزيــع و بان( اســت318لمتحميــل اإلحصــائي: )

 .صالحةاستبانة  (318 )استرد منيا، استبانة (341 )بمغ عدد االستبانات الموزعة جميعيافي حين 

 المعالجة اإلحصائية  10 .3
معينـة(، وذلـك تمييـدا  مـاقاىـا أر ؤ من صبلحيتيا لمتحميل تـم ترميزىـا )إعطا أكدوالت تبعد جمع االستبيانا

جيــاز الحاســوب اآللــي إلجــراء المعالجــات اإلحصــائية المناســبة، وتحميــل البيانــات  إلــىإلدخــال بياناتيــا 

تمــــت المعالجــــة اإلحصــــائية لمبيانــــات باســــتخراج المتوســــطات  بيانــــات الدراســــة،و وفقــــا ألســــئمة الدراســــة 

، واختبار )ت( ومجاالتيا و الدرجة الكمية  ستبانةالاالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 

(t- test ،) األحادي ن ياتحميل التبواختبار(one way ANOVA)،  ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلـة

لمعمــــوم  اإلحصــــائية ةالرزمــــبرنــــامج (، وذلــــك باســــتخدام Cronbach Alphaفــــا )الثبــــات كرونبــــاخ أل

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences) االجتماعية 
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 نتائج الدراسة: الفصل الرابع
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 الفصل الرابع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 

 مقدمة 1 .4
 عن موضوع الدراسة وىو " الباحثةإلييا  تتضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصم

 نظر مديرييا وأولياء األمور اتالبيرة من وجيية لممدارس في محافظة رام اهلل و المساءلة المجتمع

الدراسة، وتحميل البيانات  أداةالعينة عمى  أفرادكل من المتغيرات من خبلل استجابة  دور" وبيان  فييا

عينة الدراسة تم  أفرادستجابة إاإلحصائية التي تم الحصول عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات 

    :المقياس الوزني التالي اعتماد 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 أقلف 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعمى 3.68 ليةاع

 

 نتائج أسئمة الدراسة  2. 3
 ل: والسؤال األ نتائج   1.2.4

لياء أو نظر مديرييا و  اتالمساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل و البيرة من وجي واقعما 
 ؟  فييا األمور
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حسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات المتوسـطات ال بحساب الباحثة قامت عن ىذا السؤال لئلجابة

المســاءلة المجتمعيــة لممــدارس فــي محافظــة رام  عــن المعبــرة اإلســتبانة مجــاالت عينــة الدراســة عمــى أفــراد

 . ( 1.4كما تظير في الجدول ) اهلل و البيرة من وجيات نظر مديرييا وأولياء األمور فييا

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات3.6جدول )
 المساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة.

المتوسط  المجاالت الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.79 2.84 عالقة المجتمع بالمدرسة 1

 متوسطة 0.72 3.32 موقف المدرسة من المساءلة 2

 متوسطة 0.54 3.39 ت لنطوير المساءلة مقترحا 3

 متوسطة 0.56 3.21 الدرجة الكمية 

 يبلحظ من الجدول السابق المعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

المتوسط الحسابي  أنالمساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة ، عينة الدراسة عمى 
المساءلة المجتمعية لممدارس في أن ( وىذا يدل عمى 1.56معياري )النحراف ال( وا3.21)رجة الكميةلمد

 جاء بدرجة متوسطة. وحصلمحافظة رام اهلل والبيرة من وجيات نظر مديرييا وأولياء األمور فييا 

 قـــفمو (، ويميــو مجــال 3.39مجــال مقترحــات لتطــوير المســـاءلة عمــى أعمــى متوســط حســـابي ومقــداره )

  .عبلقة المجتمع بالمدرسة، ومن ثم مجال المدرسة من المساءلة

 :أما بخصوص استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المجاالت ، فجاءت كالتالي
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المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات بحسـاب  الباحثة قامت،  رسةدالمجال األول :عالقة المجتمع بالم  

 .(2.4بينيا الجدول )،ويلفقرات المجاالت  المعيارية 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.6جدول )

 عالقة المجتمع بالمدرسة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.96 3.12 يساعد المجتمع في حل المشكبلت التي تواجو المدرسة  4

 متوسطة 1.02 3.03 يقدم المجتمع الدعم البلزم لممدرسة وفق خطة دعم تشاركية  6

تخاذ القرار المناسب قبل ايحصل المجتمع عمى معمومات كافية  تمكنو من  12
 الحاق ابنو بالمدرسة 

 متوسطة 1.09 3.01

 متوسطة 1.09 2.90 يتفقد المجتمع مرافق المدرسة  3

 متوسطة 1.04 2.87 مدرسة أفكارًا ومقترحات تطويرية يقدم المجتمع إلدارة ال 5

 متوسطة 1.03 2.83 يطمع المجتمع عمى نتائج المدرسة ومخرجاتيا في ضوء األىداف  11

 متوسطة 1.15 2.79 يشارك المجتمع المدرسة في وضع سياستيا  1

 متوسطة 1.00 2.79 يتابع المجتمع أداء العاممين في المدرسة  9

 متوسطة 1.06 2.72 بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف  في المدرسة  اً جتمع تقيميجري الم 8

 متوسطة 0.99 2.71 مدخبلت المدرسة يعمل المجتمع عمى تقييم  7

 متوسطة 1.03 2.68 يطالب المجتمع المدرسة بتقديم التفسيرات الموضوعية لنتائجيا 11

 متوسطة 1.09 2.67 يشارك المجتمع المدرسة في تحديد أىدافيا 2

 متوسطة 0.79 2.84 الدرجة الكمية
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 أفــرادعــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات  المعّبــريبلحــظ مــن الجــدول الســابق 

( 2.84)لمدرجــــة الكميــــةالمتوســــط الحســــابي  أنمجــــال عبلقــــة المجتمــــع بالمدرســــة عينــــة الدراســــة عمــــى 

 .متوسطةبدرجة  جاء مجال عبلقة المجتمع بالمدرسةأن مى وىذا يدل ع ،(1.79نحراف معياري )الوا

. وحصـمت الفقـرة جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطةأن  إلى (2.4كما تشير النتائج في الجدول رقم )
مييا ت(، و 3.12عمى أعمى متوسط حسابي )" " يساعد المجتمع في حل المشكبلت التي تواجو المدرسة 

(. 3.03لـــبلزم لممدرســــة وفــــق خطـــة دعــــم تشـــاركية " بمتوســــط حســــابي )فقـــرة " يقــــدم المجتمـــع الــــدعم ا
مييا ت(، 2.67وحصمت الفقرة " يشارك المجتمع المدرسة في تحديد أىدافيا " عمى أقل متوسط حسابي )

  (.2.68الفقرة " يطالب المجتمع المدرسة بتقديم التفسيرات الموضوعية لنتائجيا " بمتوسط حسابي )

 قف المدرسة من المساءلة .المجال الثاني :مو  

 عينة الدراسـة عمـى أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات بحساب  الباحثة قامت 
  .(3.4ويبينيا الجدول  رقم ) مجال موقف المدرسة من المساءلة عن المعبرة ستبانةالا فقرات
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ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري5.6جدول )
 موقف المدرسة من المساءلة

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 ليةاع 0.98 3.78 تقدر المدرسة دور أولياء االمور بااللتزام باجتماعاتيا 5
 تمجأ المدرسة لممجتمع المحمي لمتدخل لدى صانعي القرار لدعم المدرسة 7

 وتحسين ظروفيا المادية 
 متوسطة 0.89 3.62

 متوسطة 1.06 3.58 تعتبر المدرسة المساءلة حق واجب 15
 متوسطة 0.88 3.55 نتائجياأنشطتيا و  بل المدرسة التغذية الراجعة بشأنتتق 12
 متوسطة 1.05 3.48 تتقبل المدرسة  النقد  الصريح ألوجو التقصير  13
 متوسطة 0.87 3.42 .توعية البلزمة لقيمة الشراكة والمتابعةتوفر المدرسة لؤلىل ال 11
 متوسطة 0.97 3.37 شراف عمى عمميات العاممين إلتشجع المدرسة المجتمع عمى مشاركتيا في ا 6
 متوسطة 0.97 3.31 تتبنى المدرسة مبدأ الشفافية في سياسات التعميم بالتعامل مع المجتمع  2
 متوسطة 0.92 3.19 مع المجتمع في صناعة القرارات كة تتبنى المدرسة مبدأ الشرا 9
 متوسطة 1.07 3.15 تشجع المدرسة المجتمع عمى دراسة وتفسير نتائجيا 4
 متوسطة 0.89 3.12 لممجتمع )تقرير ميني دوري ( بنى المدرسة مبدأ التقرير المعمنتت 8

 متوسطة 0.97 3.11 تعتمد المدرسة سياسة الثواب والعقاب لطاقم العاممين فييا  14
 متوسطة 1.05 3.09 تعطي تشريعات المدرسة وتعميماتيا الحق لممجتمع باإلطبلع عمى بياناتيا  3

 متوسطة 1.06 3.09 تظير المدرسة بياناتيا لمجميع في مكان بارز وواضح 11
 سطةمتو  1.05 2.87 تعمل المدرسة باالتفاق مع المجتمع عمى تحديد أىدافيا و بناء خطتيا  1

 متوسطة 0.72 3.32 الدرجة الكمية

 

 أفــرادعــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات  المعّبــريبلحــظ مــن الجــدول الســابق 

( 3.32)لمدرجــة الكميــةالمتوســط الحســابي  أن مجــال موقــف المدرســة مــن المســاءلةعينــة الدراســة عمــى 

جـــاء بدرجـــة  مجـــال موقـــف المدرســـة مـــن المســـاءلةن أوىـــذا يـــدل عمـــى  ،(0.72معيـــاري )النحـــراف الوا

 .متوسطة
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( فقـرة جـاءت 14ليـة، و)افقـرة واحـدة جـاءت بدرجـة عأن  إلـى (3.4كما تشير النتائج فـي الجـدول رقـم )

وحصمت الفقـرة " تقـدر المدرسـة دور أوليـاء االمـور بـااللتزام باجتماعاتيـا " عمـى أعمـى  .بدرجة متوسطة

تمجأ المدرسة لممجتمع المحمـي لمتـدخل لـدى صـانعي القـرار لـدعم "يا فقرة ميت(، و 3.78متوسط حسابي )

(. وحصمت الفقرة " تعمل المدرسة باالتفاق 3.62المدرسة وتحسين ظروفيا المادية " بمتوسط حسابي )

"  الفقرتـان مييـات(، 2.87مع المجتمـع عمـى تحديـد أىـدافيا و بنـاء خطتيـا " عمـى أقـل متوسـط حسـابي )

تعطـي تشـريعات المدرسـة وتعميماتيـا والفقـرة " ة بياناتيا لمجميـع فـي مكـان بـارز وواضـح " تظير المدرس

 (.3.09بمتوسط حسابي )" الحق لممجتمع باإلطبلع عمى بياناتيا 

 المجال الثالث: مقترحات لتطوير المساءلة .

 عينـة الدراسـة عمـى أفـرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات  بحساب الباحثة قامت

  (.4.4و يبينيا الجدول ).مجال مقترحات لتطوير المساءلة عن ةر المعبّ  اإلستبانة فقرات
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مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.6جدول )

 مقترحات لتطوير المساءلة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

 الدرجة

 عالية 0.86 3.77 ضرورة االتفاق بين أطراف المساءلة عمى الخطة وأىدافيا  1

 عالية 1.04 3.71 تعتبر المساءلة حقا لكل فرد  أو جيو أو جماعة  12

 عالية 0.94 3.70 منح المدرسة صبلحيات واسعة في العمل االداري 13

 عالية 0.78 3.69 توفر برامج مساءلة تنسجم مع أىداف المدرسة  2

توفر تشريعات تضمن حق المواطن بالوصول إلى البيانات الخاصة بكل  3
 مجاالت عمل المدرسة 

 متوسطة 0.89 3.49

 متوسطة 0.87 3.47 سياسة المساءلة المجتمعية تتبنى الوزارة  4

 متوسطة 0.94 3.38 طراف المساءلة أتحدد  8

 متوسطة 0.95 3.37 لتربوية ُيعتمد مبدأ البلمركزية في اإلدارة ا 6

 متوسطة 0.91 3.37 تحدد عناصر المساءلة لممدرسة  7

 متوسطة 0.93 3.34 ليات تنفيذ المساءلة آيتدرب المجتمع عمى  5

 متوسطة 1.02 3.30 تشكل ىيئة عميا لممساءلة عمى مستوى الوطن  9

 متوسطة 0.92 3.29 ة توسع صبلحيات مجمس أولياء االمور ليشمل كافة عناصر المساءل 11

 متوسطة 1.02 3.07 االكتفاء بمبدأ المحاسبة عمى التقصير 14

 متوسطة 1.03 3.03 االكتفاء بالتَقُيد بتعميمات الوزارة  15

 متوسطة 1.04 2.90 االكتفاء بمجمس أولياء االمور لمقيام بميمات المساءلة  11

 متوسطة 0.54 3.39 الدرجة الكمية

 أفــرادعــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات المعبــر ل الســابق يبلحــظ مــن الجــدو 

ـــى  ـــةالمتوســـط الحســـابي  أن مجـــال مقترحـــات لتطـــوير المســـاءلةعينـــة الدراســـة عم ( 3.39)لمدرجـــة الكمي
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بدرجــــة  جــــاء مجــــال مقترحــــات لتطــــوير المســــاءلةأن ( وىــــذا يــــدل عمــــى 1.54معيــــاري )ال اتنحرافــــالوا

 .متوسطة

جـاءت ( فقـرة 11و) ،ليـةا( فقـرات جـاءت بدرجـة ع4)أن  إلـى (4.4تشير النتائج في الجـدول رقـم )كما 

. وحصــمت الفقــرة " ضــرورة االتفــاق بــين أطــراف المســاءلة عمــى الخطــة وأىــدافيا " عمــى متوســطةبدرجــة 

" مييـــا فقـــرة " تعتبـــر المســـاءلة حقـــا لكـــل فـــرد  أو جيـــو أو جماعـــة ت(، و 3.77أعمـــى متوســـط حســـابي )

االكتفـاء بمجمــس أوليـاء االمـور لمقيـام بميمـات المســاءلة "  (. وحصـمت الفقـرة "3.71بمتوسـط حسـابي )

بمتوســط حســابي " مييــا الفقــرة " االكتفــاء بالتَقُيــد بتعميمــات الــوزارة ت(، 2.90عمــى أقــل متوســط حســابي )

(3.03.) 

 : الثانيالسؤال نتائج   2.2.4

حافظة رام اهلل المساءلة المجتمعية لممدارس في ملواقع  تقديرات أفراد عينة الدراسة ىل تختمف

 ،والمؤىل العممي  ،ىالمسمّ و  ،حسب الجنس فييا نظر مديرييا وأولياء األمورات البيرة من وجيو 

 ؟وموقع المدرسة ،مستوى المدرسةو 

 :اآلتيةولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات 

 : األولىنتائج الفرضية 

بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ةوق ذات داللــتوجــد فــر ال  "

 ." الجنسلمتغير  عزىت البيرةية لممدارس في محافظة رام اهلل و المساءلة المجتمع الدراسة لواقع

 فيعينة الدراسة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و اختبار "ت"  استخدامب األولىحص الفرضية تم ف

 . (5.4)يبينيا الجدول الجنسلمتغير  حسب حافظة رام اهلل و البيرة ملمساءلة المجتمعية لممدارس في ا
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المساءلة المجتمعية في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:7.6جدول )
 .الجنسمتغير  حسبالبيرة ة رام اهلل و حافظلممدارس في م

متوسط ال العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1.412 1.822 0.77 2.80 142 ذكر عبلقة المجتمع بالمدرسة

 0.81 2.88 176 انثى

موقف المدرسة من 
 المساءلة

 1.367 1.914 0.72 3.28 142 ذكر

 0.71 3.35 176 انثى

مقترحات لتطوير 
 المساءلة

 1.173 1.365 0.57 3.35 142 ذكر

 0.51 3.43 176 انثى

 1.223 1.221 0.56 3.17 142 ذكر الدرجة الكمية

 0.55 3.24 176 انثى

 

 أي(، 1.223(، ومستوى الداللة )1.221يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

ية لممدارس في محافظة رام لمجتمعالمساءلة ا ال توجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع أنو

 لى. و تم قبول الفرضية األ ذا، وكذلك لممجاالت. وبالجنستعزى لمتغير البيرة اهلل و 

 

 : الثانيةنتائج الفرضية 

بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة توجــد فــروق ذات داللــة ال "

تـم  ." ىالمسـمّ لمتغيـر  البيـرة يعـزىارس في محافظـة رام اهلل و ية لممدالمساءلة المجتمع الدراسة لواقع
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 فــيعينــة الدراســة  أفــرادالمتوســطات الحســابية الســتجابة و اختبــار "ت"  باســتخدام الثانيــةحــص الفرضــية ف

 . (6.4، الجدول )ىالمسمّ لمتغير  البيرة حسبية لممدارس في محافظة رام اهلل و المساءلة المجتمع

ية المساءلة المجتمعفي  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة ختبار "ت" نتائج ا (:8.6جدول )
 .ىالمسمّ متغير  البيرة حسبلممدارس في محافظة رام اهلل و 

المتوسط  العدد المسمى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1.793 1.263 0.69 2.86 106 مدير عبلقة المجتمع بالمدرسة

 0.84 2.83 212 ولي أمر

موقف المدرسة من 
 المساءلة

 1.118 2.656 0.61 3.46 106 مدير

 0.75 3.24 212 ولي أمر

مقترحات لتطوير 
 المساءلة

 1.427 1.795 0.51 3.36 106 مدير

 0.55 3.41 212 ولي أمر

 1.299 1.141 0.51 3.26 106 مدير الدرجة الكمية

 0.58 3.18 212 ولي أمر

 

 أي(، 1.299(، ومستوى الداللة )1.141يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

ية لممدارس في محافظة رام المساءلة المجتمع بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقعال توجد فروق  أنو

 ،موقف المدرسة من المساءلة وكذلك لممجاالت ما عدا مجال ،ىالمسمّ لمتغير  تعزىا البيرة اهلل و 

 الثانية. الفرضية  قبولتم  اوبذوكانت الفروق لصالح المدير، 
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 : الثالثةنتائج الفرضية 

بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ةتوجــد فــروق ذات داللــال  "

 " العمميالمؤىل لمتغير  عزىتالبيرة ية لممدارس في محافظة رام اهلل و المساءلة المجتمعالدراسة لواقع 

المسـاءلة  لواقـععينـة الدراسـة  أفـرادتـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية السـتجابة  الثالثـةلفحص الفرضية و 

 (.9.6الجدول ). المؤىل العمميمتغير  حسبالمجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل و البيرة 

ممساءلة ل لمعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا (:9.6)جدول 
 .المؤىل العمميمتغير  حسب فييا البيرة ية لممدارس في محافظة رام اهلل و المجتمع

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد المؤىل العممي المجال

عبلقة المجتمع 

 بالمدرسة

 0.93 3.04 84 أقل من بكالوريوس

 0.72 2.73 184 بكالوريوس

 0.71 2.91 50 أعمى من بكالوريوس

موقف المدرسة من 

 المساءلة

 0.88 3.31 84 أقل من بكالوريوس

 0.67 3.28 184 بكالوريوس

 0.52 3.45 50 أعمى من بكالوريوس

مقترحات لتطوير 

 المساءلة

 0.58 3.41 84 أقل من بكالوريوس

 0.55 3.37 184 بكالوريوس

 0.41 3.45 50 أعمى من بكالوريوس

 0.65 3.27 84 أقل من بكالوريوس الدرجة الكلٌة

 0.53 3.16 184 بكالوريوس

 0.43 3.29 50 أعمى من بكالوريوس
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المسـاءلة بـين تقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع  يـةوجود فـروق ظاىر  (4.7)يبلحظ من الجدول رقم 

تم  ، ولمعرفة داللة الفروقالمؤىل العمميلمتغير  ىعز تالمجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة 

 .(8.4رقم )كما يظير الجدول  (one way ANOVA)األحادي ن يااستخدام تحميل التب

في المساءلة المجتمعية العينة  أفرادالستجابة  األحاديين انتائج اختبار تحميل التب: (6.:)لجدو
 .المؤىل العممير لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغي

مجموع  ينامصدر التب المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

عبلقة المجتمع 
 بالمدرسة

 4.727 2.880 2 5.760 بين المجموعات

 

0.009 

 0.609 315 191.920 داخل المجموعات 

 317 197.680 المجموع 

ن موقف المدرسة م
 المساءلة

 1.142 0.584 2 1.168 بين المجموعات

 

0.320 

 0.511 315 161.038 داخل المجموعات 

 317 162.206 المجموع 

مقترحات لتطوير 
 المساءلة

 0.500 0.145 2 0.291 بين المجموعات

 

0.607 

 0.291 315 91.648 داخل المجموعات 

 317 91.939 المجموع 

 1.989 0.612 2 1.223 بين المجموعات ٌةالدرجة الكل

 

0.139 

 0.308 315 96.887 داخل المجموعات 

 317 98.111 المجموع 
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من مستوى الداللة  أكبروىي  ،(0.139( ومستوى الداللة )1.989يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 )المساءلة اد عينة الدراسة لواقع بين تقديرات أفر توجد فروق دالة إحصائيًا ال  أنو أي

ما عدا  وكذلك لممجاالت المؤىل العممي،لمتغير  عزىتالمجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة 

مجال عبلقة المجتمع بالمدرسة، وكانت الفروق بين أقل من بكالوريوس وبكالوريوس لصالح أقل من 

 الثالثة. الفرضية  قبولتم  اوبذ بكالوريوس.

 : الرابعةائج الفرضية نت

بــين تقــديرات أفــراد عينــة   (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ةتوجــد فــروق ذات داللــال  "

مســـتوى لمتغيـــر  عـــزىتالمســـاءلة المجتمعيـــة لممـــدارس فـــي محافظـــة رام اهلل والبيـــرة الدراســـة لواقـــع 

 عمـىعينـة الدراسـة  أفـرادجابة تم حساب المتوسـطات الحسـابية السـت الرابعةلفحص الفرضية و " المدرسة

. مســـــــتوى المدرســـــــةلمتغيـــــــر  عـــــــزىتالمســـــــاءلة المجتمعيـــــــة لممـــــــدارس فـــــــي محافظـــــــة رام اهلل و البيـــــــرة 

 .(9.4جدول)ال
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ممساءلة ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:6.;)جدول 
.مستوى المدرسةرة يعزى لمتغير البيية لممدارس في محافظة رام اهلل و المجتمع  

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد مستوى المدرسة المجال

عبلقة المجتمع 
 بالمدرسة

 0.72 2.74 69 دنيا ةأساسي

 0.92 2.96 104 عميا ةأساسي

 0.72 2.81 145 ثانوي

موقف المدرسة من 
 المساءلة

 0.75 3.29 69 دنيا ةأساسي

 0.74 3.32 104 عميا ةأساسي

 0.69 3.33 145 ثانوي

مقترحات لتطوير 
 المساءلة

 0.52 .3.39 69 دنيا ةأساسي

 0.65 3.44 104 عميا ةأساسي

 0.46 3.35 145 ثانوي

 0.54 3.17 69 دنيا ةأساسي الدرجة الكلٌة

 0.66 3.26 104 عميا ةأساسي

 0.47 3.19 145 ثانوي

 

ية لممدارس فـي محافظـة رام المساءلة المجتمعفي  يةجود فروق ظاىر و  (10.4)يبلحظ من الجدول رقم 

، ولمعرفـة داللـة مسـتوى المدرسـةلمتغير  عزىت فييا  نظر مديرييا وأولياء األمور اتالبيرة من وجياهلل و 

 :(11.4رقم )كما يظير الجدول  (one way ANOVA)األحادي ن ياتم استخدام تحميل التب الفروق
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ية في المساءلة المجتمعالعينة  أفرادالستجابة  األحاديين ائج اختبار تحميل التبنتا: (6..3)لجدو
 .مستوى المدرسةالبيرة يعزى لمتغير لممدارس في محافظة رام اهلل و 

مجموع  ينامصدر التب المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

عبلقة المجتمع 
 بالمدرسة

 1.962 1.216 2 2.432 بين المجموعات

 

0.142 

 0.620 315 195.248 داخل المجموعات 

 317 197.680 المجموع 

موقف المدرسة من 
 المساءلة

 0.070 0.036 2 0.072 بين المجموعات

 

0.933 

 0.515 315 162.134 داخل المجموعات 

 317 162.206 المجموع 

مقترحات لتطوير 
 ساءلةالم

 0.858 0.249 2 0.498 بين المجموعات

 

0.425 

 0.290 315 91.441 داخل المجموعات 

0.232 
 317 91.939 المجموع

 2 0.464 المجموع

 0.310 315 97.647 بين المجموعات الدرجة الكلٌة

 317 98.111 داخل المجموعات 0.474 0.749
 

 2 2.432 المجموع 1.216

  

من مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.474( ومستوى الداللة )0.749لمدرجة الكمية) (ف)حظ أن قيمة يبل

(α ≥ 0.05 )المساءلة بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع  توجد فروق دالة إحصائياً ال  أنو أي



 

 

71 

ا وبذممجاالت، وكذلك ل ،مستوى المدرسةلمتغير  تعزى المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة

 .الرابعةالفرضية  قبول تم

 : الخامسةنتائج الفرضية 

بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ةتوجــد فــروق ذات داللــ ال "

 " المدرسةموقع لمتغير  تعزىالمساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة الدراسة لواقع 

عينــة  أفــرادالمتوســطات الحســابية الســتجابة و نتــائج اختبــار "ت" حســاب ب الخامســةة حــص الفرضــيتــم ف

نظـر مـديرييا وأوليـاء  اتالبيـرة مـن وجيـيـة لممـدارس فـي محافظـة رام اهلل و المسـاءلة المجتمع فيالدراسة 

 (.11.4الجدول).موقع المدرسةمتغير  حسب فييا األمور

ية المساءلة المجتمعفي  العينة أفرادالستجابة مستقمة لمعينات النتائج اختبار "ت"  (:33.6جدول )

 .موقع المدرسةمتغير  حسب  لبيرة لممدارس في محافظة رام اهلل وا

المتوسط  العدد موقع المدرسة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1.661 1.439 0.94 2.87 111 مدينة عبلقة المجتمع بالمدرسة

 70 .0 2.83 207 قرية

موقف المدرسة من 
 المساءلة

 1.323 1.991 0.75 3.26 111 مدينة

 0.69 3.34 207 قرية

مقترحات لتطوير 
 المساءلة

 1.177 1.777 0.63 3.46 111 مدينة

 0.48 3.35 207 قرية

 1.738 1.335 0.67 3.22 111 مدينة الدرجة الكمية

 0.49 3.20 207 قرية
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 أي(، 1.738(، ومستوى الداللة )1.335من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) يتبين

المساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع  ال توجد فروق أنو

 الخامسة.  الفرضية قبولتم  اوبذوكذلك لممجاالت،  ،موقع المدرسةلمتغير  تعزى  رام اهلل والبيرة
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 التوصياتو نتائج المناقشة : الفصل الخامس
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 : الفصل الخامس

_________________________________________________ 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

في ضوء ما تم متوصيات ، ثم عرض لجابة الدراسة،  وفقا ألسئمة الدراسةإىذا الفصل مناقشة  تناول

 .ئجليو من نتاإالتوصل 

 مناقشة أسئمة الدراسة 5.1
 مناقشة نتائج السؤال األول:   1.1.5

يا وأولياء ينظر مدير  اتالبيرة من وجيية لممدارس في محافظة رام اهلل و ما درجة المساءلة المجتمع

 ؟ ر فييااالمو 

 راتجاءت تقدي ،جابة عن ىذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةإلتمت ا 

انحراف و  ( 3.20طة بمتوسط حسابي  مقداره )أولياء امور( بدرجة متوسو  أفراد عينة الدراسة )مديري

 (. 0.56معياري مقداره )

يعود إلى وزارة التربية والتعميم العالي  -بوجود المساءلة بدرجة متوسطة-ىذه النتيجة  وتعزو الباحثة

يشكل في حدوده الذي الرقابة االدارية الميدانية و حدات خاصة بالمتابعة يضم و التنظيمي الذي  يايكميب

فالمرؤوس تحدد  ،طةبالسمو  ارتباط المساءلة بالمسؤوليةو  ،ساءلة تقميدية()ملمساءلة شكال اأحد أالدنيا 

عمى ألالمساءلة لصاحب السمطة ا تأتيثم  ،ومن ثم تحدد السمطة البلزمة لمقيام بيالو المسؤوليات 

رقى لمستوى يال ىنا  لمساءلةا دورو اقرب لمرقابة أكثر  روتينياً  ، وىذا عمبلً عمى نتائج العمل المرجوة

التي اشارت الى أنو ال يوجد ما يشير (2012،رنةدراسة )زكاورد في  مع ما تفقي وىذار التطويالتغيير و 

 الى اعتماد أي برنامج مساءلة .
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  ،جاءت بدرجة متوسطةالتي تو جميع فقراب عالقة المجتمع بالمدرسة،نتائج مجال  تعزو الباحثة  

ن المدارس أويظير ، والشراكة لممدرسة ،لمتابعةوا ،الدعمفي حل المشكبلت و الى مساىمات المجتمع 

ودية في عبلقتيا مع لذلك فيي تتعامل بمحد مركزياً  تبع نظاماً يو  ،دارتياإالتبعية في و تتنيج المركزية 

زيد من مستوى الجودة تدعم البيئة التعميمية وتة ياعمف أكثر لمجتمعيةالمشاركة اكانت المجتمع، ولو 

باعتبار التعميم  بدرجة ممموسة ومؤثرة لممدرسةتقييم الو  ،ةمتابعالو  ،قياسالالمجتمع من لتمكن  ،التعميمية

 .. موضوع اجتماعي ييم كل مواطن

الى  تيجةىذه النتعزو الباحثة و  ، جاء بدرجة متوسطة،موقف المدرسة من المساءلةمجال  أما  

وأىميتو في ولياء األمور المجتمع المحمي )واطراف المساءلة ( قتيا بأالحرص الذي توليو المدرسة لعبل

بناء جسور الثقة، والتواصل، وازالة الحواجز النفسية واالجتماعية ويعطي جو من األمان والثقة 

لذلك و وتحقيق األىداف.  لتحسين العممية التربويةالشراكة  أىمية وجودىم لتطبيق مبدألمطالب، و 

ىذا  ،(3.78)عمى درجة عالية ولياء األمور بااللتزام باجتماعاتيا"أفقرة "تقدر المدرسة دور الصمت ح

 .(2011،زميميويتفق ودراسة )شمدان و 

وىذا  (، 3.39بين المجبلت بدرجة)  مجال مقترحات لتطوير المساءلة عمى الترتيب األولحصل و 

عي بأىمية ووجود مساءلة فاعمة، والسعي عمى تطويرىا ليتحقق االصبلح يظير مدى االىتمام والو 

وبدا ىذا جميًا من خبلل الدرجة العالية   .والتعطش لتطبيقيا بطريقة صحيحة  ،والتحسين في األداء

" رورة االتفاق بين أطراف المساءلة عمى الخطة وأىدافيابضتت بيا قفرات ىذا المجال وىي : "أالتي 

وأولياء األمور بأىمية  قرار من المديرينإلاذلك ويعني  ( 3.77بدرجة ) تيب األولجاءت بالتر 

 باألىدافتحديد صاحب الحق في المساءلة و وأىمية  ،بيا لتزامالايم الواضح و قبولو  ,المساءلة

ة لممساءل وتفاعبلً  تقببلً  أكثرنجاز ما يجعل الفرد إلليتمكن من ا مكانية قياسياإومبلءمتيا وضوحيا أو 

 .ألنو مبني عمى االتفاق
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ن االىتمام بيذه الفقرة وبدرجة " ترى الباحثة أ تعتبر المساءلة حقا لكل فرد أو جيو أو جماعةفقرة "

ويبين مدى االرتباط  ،وليس شعاراً  اً عالية نتج عن وعي كبير من المبحوثين في جعل المساءلة تشريع

ءلة إلى أعمى درجاتيا, فوجود نظام ديموقراطي يعزز بين قيم الديمقراطية والشفافية, الذي يدعم المسا

ما فقرة أ ،جابات حول النتائج التي يرونياا  عمى تفسيرات و  ىذا التوجو في حق المواطن في الحصول

رة، لمتخمص من لفق"، وتعزو الباحثة ارتفاع درجة امنح المدرسة صبلحيات واسعة في العمل االداري"

التي تحسن أداء الطمبة ألنيا أقدر عمى وضع ل نحو البلمركزية المركزية  في المدارس واالنتقا

ينسجم ومصمحة  ال الخطط، وألن النظام المتبع يجرد المدرسة من صبلحيتيا ويفرض عمييا واقعاً 

ن أيضعف االدارة فييا، و  ما ،المسؤولية كاممة المدرسة تحملتفييا و  دارياً إ يسبب خمبلً  المدرسة، مما

لتحسين نوعية التعميم وكذلك لبلستجابة لمتطمبات  ،يجاد القيادة التربويةإتجو نحو عطاء الصبلحيات يإ

   المساءلة المتزايدة.

" الموافقة عمييا بدرجة عالية يؤكد عمى وعي توفر برامج مساءلة تنسجم مع أىداف المدرسةأما فقرة "  

ة العالية ألجل الوصول الى الشمولية المبحوثين بأىمية المعايير التربوية وبمؤشرات قياس تتمتع بالكفاء

فاعمية في  أكثرنجاز ميمات إبمقدوره نظام مساءلة فاعل  فبوجود والتكامل في العممية التربوية,

الترىل د و الحد من الفسا، و وتطويرىا ،تعزيز الكفاءات التعميمية، و بناء قدرات كادر المدرسة، المدرسة

 .ةتفسير النتائج غير المتوقعو  ،داريإلا

 

 مناقش نتائج فرضيات الدراسة: 5.2
 :المتعمق بفرضيات الدراسة و  الثانينتائج سؤال الدراسة مناقشة 
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نظر مديرييا ات المساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجيىل تختمف 

ع ، وموقمستوى المدرسةو  ،والمؤىل العممي  ،ىالمسمّ و  ،حسب الجنس فييا وأولياء األمور

 ؟المدرسة

 : األولىنتائج الفرضية 

في المساءلة المجتمعية  (α ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "

عزى لمتغير فييا تنظر مديرييا وأولياء األمور  اتلممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجي

 ."الجنس

تقديرات  بين (α ≥ 0.05) حصائية عند مستوى الداللةبينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إ

يتواجدون في ن سبب ذلك يرجع الى أن الذكور واالناث أترى الباحثة  .أفراد عينة الدراسة تعزى لمجنس

ج تتفق مع دراسة أبو وىذه نتائبيئة متشابية وبنفس االمكانات وتخضعون لنفس القوانين 

وتختمف ودراسة  ،ت الى انو اليوجد فروق تعزى لمجنسالتي اشار  (2113الزعبي )( و 2111حشيش)

 .( بوجود فروق2114اخوارشيدة )

 نتائج الفرضية الثانية :

المساءلة المجتمعية في  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة ال "

لمتغير  يعزى ييافنظر مديرييا وأولياء األمور  اتلممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجي

 ." المسّمى
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في تقديرات  (α ≥ 0.05) بينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 ،وىذه نتيجة واضحة في أن المساءلة مطمب أساسي لمجميع ،لمتغي المسّمى أفراد عينة الدراسة تعزى

 .الشفافيةويعد أحد مظاىر  ،يقيابويؤكد توق الجميع لتط

  نتائج الفرضية الثالثة :

المساءلة المجتمعية في  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة ال "

 لمتغير يعزى فييا نظر مديرييا وأولياء األمور اتلممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجي

  المؤىل العممي "

في تقديرات  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة بينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

ال يشكل أن المؤىل العممي  وتعزو الباحثة النتيجة ،ر المؤىل العمميلمتغي أفراد عينة الدراسة تعزى

وتمبي االحتياجات المينية  ،لقاءات تكسبيم المياراتو  ،يتمقون دورات تدريبية ينر يالمد نظرًا ألن عائقًا 

بالنسبة ألولياء األمور و  ،معيم، وميارة التواصل ى االحتكاك بالجميورمميم مبني عمن عأكما  ،لدييم

التعميمي ال يشكل  اىمن مستو وأ ،بنائيمأفاىتماميم نابع من حرصيم ومسوؤليتيم في تننشئة وتعميم 

 ،(2008والحارثي ) ،(2013) وسبلمةوىذه نتيجة تتفق  ،االبناء في االىتمام والحرص عمى عائقاً 

 .(2004) وتختمف ودراسة أخوارشيدة ،(2008) ، وسمير(2003الزعبي )و 

 نتائج الفرضية الرابعة :

المساءلة المجتمعية في  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة ال "

 لمتغير يعزى فييا نظر مديرييا وأولياء األمور اتلممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجي

 .مستوى المدرسة"
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في تقديرات  (α ≥ 0.05) بينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 أساسية عميا أو ثانوية أو بل اختبلف لمدرسة أساسية دنيا فالمدرسة. مستوى  ينة الدراسة تعزىعأفراد 

ولكل مدرسة رسالة  ،امظي يفرضيا الناآللية في العمل التجميعيا تتبع نفس  ألنعن بعضيا البعض، 

كل ما  عطى الطالبت ،مكممة لبعضيا البعض بمراحميا تأتي المدارسف ،وأىداف ال بد من تحقيقيا

ألمور ولياء اوأ و ،وأىداف عممومراحل بنفس األىمية كل لو دوره و فجميع اللدييا من خبرات ومعارف،  

ل مرحمة تتطمب ارشادات ومعاممة ألن كلمدراس، لمستويات ا في جميع المراحلبأبنائيم  اىتماىم

 .(2013) يتفق ودراسة سبلمةقافة خاصة بيا. ثو 

 نتائج الفرضية الخامسة :

المساءلة المجتمعية في  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة ال "

موقع  لمتغير يعزى فييا ء األمورنظر مديرييا وأوليا اتلممدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجي

 المدرسة"

في تقديرات  (α ≥ 0.05) بينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

نو ان موقع المدرسة اليشكل عائقا ألتعزو الباحثة ىذه النتيجة ، المدرسةموقع  ينة الدراسة تعزىعأفراد 

ر في القرية كما المدينة من خبلل دعميم لممدارس، ومشاركاتيم في اىتمام أولياء األمو  بات واضحاً 

من خبلل النتائج التي تحرزىا المدارس في االمتحانات،  ونممسومثال عمى ذلك ما األنشطة المدرسية،

لنفس اآللية بالعمل  انتخضع يمانأو  من أبناء المدينة والقرية. والمسابقات واألنشطة، التي تكون خميطاً 

يضا من خبلل أمن تدريب لممدراء ولممعممين وتوزيع المشاريع و من المديرية االىتمام بنفس تتمتع و 

 .(2003والزعبي ) ( 2008راسة سمير )دو وىذا يتفق وما ورد  ،تنقبلت المدراء وتبادل الخبرات
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 :التوصيات 5.3
 في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة توصي الباحثة بما يأتي :

 
 لمساءلة في وزارة التربية والتعميم العالي وتطبيقيا في القطاع التربوي.اعتماد ا 
  ثقافة المساءلة في القطاع التربوينشر. 
 تطوير مجالس أولياء األمور ومنح الصبلحيات البلزمة لتطبيق برامج المساءلة. 

  تنفيذ عمى تطوير آليات تمّكن الجميور من المشاركة في صنع القرار وزيادة قدراتو
  .بالوسائل الديمقراطية لمساءلةا

  اتخاذ القراراتة لمتخطيط وتحسين تطوير أدائيا و عطائيا الفرصإلستقبللية المدرسة إتعزيز. 
 ومنح الجميور حق  االعبلن عنيا رسمياً لدورية عن نتائج أعمال المدرسة و اعتماد التقارير ا

 مناقشتيا. اإلطبلع عمييا و 
 المساءلة وأىميتيا في العممية التربويةجراء مزيد من االبحاث حول دور إ. 
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ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر األول لكمية ، في فمسطينر في الدراسات العميا المحاض
 .فمسطين ،نابمس ، 2009تموز  ،اح الوطنيةالدراسات العميا / جامعة النج
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 اتجاىات مديري ومديرات المدارس الثانوية نحو المساءلة في اإلدارة .(2003).عبير ،كسبري
جامعة النجاح  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية

 .فمسطين ،الوطنية، نابمس
 ين ترجمة طو الحاج ياس ،الدارة التربويةااني في السموك االنس(.1988).كبلرنس،اينول

 االردن. ،عمان،التوزيع في االردنالدار العربية لمنشر و  وآخرون،
 محاولة لتطوير نظام مساءلة في  المساءلة في االردن:(. 1997).الكيبلني، عبد اهلل زيد

ربوية االردنية بعنوان ورقة مقدمة لممؤتمر التربوي األول لمجمعية الت النظام التربوي في االردن
 .1997آذار  11-10 االردن ،"المساءلة في التربية"، عمان 

 مشاكل المسمك الوظيفي  في الخدمة المدنية (.1977).محمد, صبلح الدين عبد العزيز ،
 .القاىرة ،مركز البحوث االدارية

  امان –الشفافية من أجل النزاىة و واالتتبلف  ،الديمقراطيةو  المركز الفمسطيني لقضايا السبلم. 
 .فمسطين ،جنين ،(. الشفافية في المؤسسات القاعدية2015)

 عمان األردندار البشير لمنشر ،التدريس الجديد في اساليب (.1993).مسمم،ابراىيم احمد ،. 
 المجمد االول،رالمعايير القومية لمتعميم في مص. (2003) .مشروع اعداد المعايير القومية ، 

 .، القاىرةعميموزارة التربية والت
 آلية مقترحة لتفعيل مبدأ مشاركة الجيود المجتمعية .(2014) .أيمن عايد محمد ،ممدوح

العدد العاشر  ، مجمة جامعة المدينة العالمية، كمدخل لتحسين اإلدارة الذاتية لممدرسة المصرية
 (. 757-695ص ص )

 التعميم التاسع لوزراء التربية و المؤتمر  .(2014) .المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم
تقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي ر اال  ،2014مايو/ أيار  29-27العرب تونس 

 "رؤية مستقبمية".
 تحقيق الشراكة المجتمعية في (. التنظيمات الشعبية و 2002).ضان، رمن وعيد، سوزاالميدي

 ،التربية والتنميةبمجيكا،انجمترا و ات المتحدة األمريكية و التعميم دراسة مقارنة في الوالي
 القاىرة.،المكتب االستشاري لمخدمات التربوية،114-69ص ص ،(26العدد)
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 ،1998ديسمبر  6-5طرابمس  ،المعارف العربلممؤتمر األول لوزراء التربية والتعميم و 

 .الثقافة والعموم المنظمة العربية لمتربية و .جعيةراسات مر د
 (.2003وزارة التربية والتعميم األردنية). دارة الشؤون إ، تربويةال مجموعة القوانين واألنظمة

  .عمان ،القانونية
 فمسطين ،الدليل االجرائي لمدير المدرسة(. 2014) .وزارة التربية والتعميم العالي. 
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 .فمسطين ،اهلل
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 : أداة الدراسة بصورتها األولٌة:(3ملحق) 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العلٌا

 ......................................................:......رة األستاذ/ الدكتورحض

 .................................................................................: مؤسسة

 تحٌة طٌبة و بعد :

راجية من حضرتكم التكرم بتحكيم  ،لكم موفور الصحة  وأتمنىتقدم لحضرتكم بأحر التحيات  أ 
 ىي بعنوان :و  ليةابحث  في دراستي الح كأداةاإلستبانة المرفقة بغرض استخداميا 

 المساءلة المجتمعية لممدارس في محافظة رام اهلل و البيرة "

 ". فيياظر مديرييا وأولياء األمورن اتمن وجي

ستكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير من جامعة القدس  / كمية العموم التربوية  / إوذلك 
 .التربوية دارةقسم اإل

 التحكيم : محاور

 .مدى انتماء الفقرات لممجال 
 سبلمة المغة ووضوح المعنى. 
 ضافة فقرات ترونيا مناسبةإ. 
  ح حذفياالفقرات المقتر. 

 نكمو عاتقديري لتمع شكري و 
                                                                                                                              

 الباحثة
 
 ابتياج البكري
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 تك :( فً المربع  الذي ٌنطبق  على حال X) القسم األول :معلومات عامة : ضع أشارة

 انثى    الجنس :     ذكر 

 ولً امر          المسمى :  مدٌر 

 المؤهل العلمً : 

 أعلى من بكالورٌوس      بكالورٌوس             من بكالورٌوس  أقل

 مستوى المدرسة :

 ساسً علٌا                         ثانوي أساسً دنٌا                               أ

 المدرسة : موقع

     قرٌة         مدٌنه 

والمدرسة و  ،ثالثة تتعلق بالمجتمع والمساءلة مجاالت :  تشٌر فقرات هذا القسم إلى القسم الثانً

( فً المكان المناسب Xشارة )إٌرجى من حضرتكم وضع  .المساءلة، ومقترحات لتطوٌرالمساءلة

 الذي ٌشٌر إلى درجة موافقتك على وجود الفقرة.

 
 لرقما

 
 الفقرات

 درجة الموافقة على وجود الفقرة
كبٌرة 

 جدا
قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا

7 6 5 4 3 

 عالقة المجتمع بالمدرسةالمجال األول :

ٌشارك المجتمع المدرسة فً وضع  1
 .سٌاستها

     

تحدٌد ٌشارك المجتمع المدرسة فً  2
 اهدافها.

     

      مدرسة ٌتفقد المجتمع مرافق ال 3

المشكالت حل  فًالمجتمع  ٌساعد 4
 التربوٌة التً تواجه المدرسة 

     

 ا  المدرسة افكار دارةٌقدم المجتمع إل  5
 ومقترحات تطوٌرٌة 

     

ٌقدم المجتمع الدعم الالزم للمدرسة وفق  6
 الخطة المتفق علٌها 

     

مدخالت  ٌعمل المجتمع على تقٌٌم  7
 المدرسة 

     

ٌبادر المجتمع بتحدٌد نقاط القوة و  8
 الضعف  فً المدرسة 
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 لرقما

 
 الفقرات

 درجة الموافقة على وجود الفقرة

كبٌرة 
 جدا

قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة
 جدا

7 6 5 4 3 

      ٌتابع المجتمع اداء العاملٌن فً المدرسة  ;

فً  ٌطلع المجتمع على نتائج المدرسة ومخرجاتها 11
 ضوء األهداف

     

ٌطالب المجتمع المدرسة بتقدٌم التفسٌرات   11
 الموضوعٌة لنتائجها

     

      ٌقدم المجتمع تغذٌة راجعة للمدرسة حول انشطتها 12

ٌحصل المجتمع على معلومات كافٌة  تمكنه من  13
 إتخاذ القرار المناسب قبل الحاق ابنه فً  المدرسة 

     

 موقف المدرسة من المساءلة: المجال الثانً

 

تعمل المدرسة باالتفاق مع المجتمع على تحدٌد  14
 هدافها و بناء خطتها أ

     

تعمل المدرسة على توضٌح نقاط الضعف و القوة  15
ألولٌاء االمور لتمكنهم من إتخاذ القرار المناسب 

 بشأن الحاق أبنائهم 

     

ٌاسات التعلٌم تتبنى المدرسة مبدأ الشفافٌة فً س 16
 بالتعامل مع المجتمع 

     

تقدم تشرٌعات المدرسة و تعلٌماتها الحق للمجتمع  17
 باإلطالع على بٌانات المدرسة 

     

      تشجع المدرسة المجتمع على دراسة وتفسٌر نتائجها 18

تقدر المدرسة دور أولٌاء االمور بااللتزام  19
 باجتماعاتها

     

ة المجتمع على مشاركتها فً تشجع المدرس 21
 االشراف على عملٌات  العاملٌن 

     

تلجأ المدرسة للمجتمع المحلً للتدخل لدى صانعً  21
 القرار لدعم المدرسة وتحسٌن ظروفها المادٌة 

     

تلجأ المدرسة للمجتمع المحلً للتدخل لدى صانعً  22
 القرار لدعم المدرسة وتحسٌن نتائجها التعلٌمٌة 

     

تعمل المدرسة على إعداد تقرٌر مهنً ودوري  23
 حول انشطتها ونتائجها

     

 المعلن  للمجتمع تتبنى المدرسة مبدأ التقرٌر 24
 

     

تتبنى المدرسة مبدأ الشراكة  مع المجتمع فً  25
 صناعة القرارات
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 لرقما

 
 الفقرات

 درجة الموافقة على وجود الفقرة
كبٌرة 

 جدا
 قلٌلة جدا قلٌلة متوسطة بٌرةك

7 6 5 4 3 

      تظهر المدرسة بٌاناتها للجمٌع فً مكان بارز 26

توفر المدرسة لألهل التوعٌة الالزمة لقٌمة الشراكة  27
 .والمتابعة

     

تتقبل المدرسة التغذٌة الراجعة بشأن  انشطتها و  28
 نتائجها

     

      ألوجه التقصٌر  تتقبل المدرسة  النقد  الصرٌح 29

تعتمد المدرسة سٌاسة الثواب والعقاب لطاقم  31
 العاملٌن فٌها 

     

تأخذ المدرسة التغذٌة الراجعة لها من المجتمع بشأن  31
 انشطتها 

     

      تعتبر المدرسة  ان المساءلة حق واجب 32

 مقترحات لتطوٌر المساءلة المجال الثالث : 

بٌن اطراف المساءلة على الخطة  ضرورة االتفاق 33
 و اهدافها 

     

      توفر برامج مساءلة تنسجم مع اهداف المدرسة  34

توفر تشرٌعات تضمن حق المواطن بالوصول إلى  35
 البٌانات الخاصة بكل مجاالت عمل المدرسة 

     

      تبنً الوزارة لسٌاسة المساءلة المجتمعٌة  36

      ى الٌات تنفٌذ المساءلة تدرٌب المجتمع عل 37

      اعتماد مبدأ النزاهة والشفافٌة  38

      اعتماد مبدأ الالمركزٌة فً اإلدارة التربوٌة  39

      تحدٌد عناصر المساءلة للمدرسة  41

      تحدٌد اطراف المساءلة  41

      تشكٌل هٌئة علٌا للمساءلة على مستوى الوطن  42

بمجلس أولٌاء االمور للقٌام بمهمات االكتفاء  43
 المساءلة 

     

توسٌع صالحٌات مجلس أولٌاء االمور لٌشمل كافة  44
 عناصر المساءلة 

     

      عتبار المساءلة حق لكل فرد  أو جهه أو جماعة إ 45
 

      منح المدرسة صالحٌات واسعة فً العمل االداري 46

      على التقصٌركتفاء على مبدأ المحاسبة إلا 47

      ٌد بتعلٌمات الوزارة أو المدرسة إلكتفاء بالتقا 48

 

  نكم واشكرا لحسن تع
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      قائمة أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة(: 2ممحق )
 المؤسسة االسم الرقم

وزارة التربية وكيل مساعد الشؤون التعميمية في  ةجياد زكارن د. 1
 التعميم العاليو 

 جامعة االستقالل الناصر القدوميأ.د عبد  2
 جامعة النجاح الوطنية أ.د غسان الحمو 3
 جامعة النجاح الوطنية د.حسن تيم 4
 جامعة النجاح الوطنية أ.د سائد زيود 5
 جامعة النجاح الوطنية أ.د عبد عساف 6
 جامعة النجاح الوطنية يد. سماح الجاب 7
 جامعة خضوري د.نيى عطير 8
 جامعة بير زيت الشخشيرأ.د خولة  9

 كمية العموم التربوية /الوكالة د.محمد عمران 10
 كمية العموم التربوية / الوكالة د.ناصر السعافين 11
 جامعة القدس المفتوحة أ.د محمد عبد الفتاح شاىين 12
 جامعة القدس المفتوحة د. رجاء العسيمي 13
 اهلل مديرية التربية والتعميم رام د.محمود زياد 14
 مدير التربية والتعميم لمحافظة رام اهلل والبيرة أ.باسم عريقات 15
 جامعة القدس د.محمد عابدين 16
 جامعة القدس د.عفيف زيدان 17
 وكيل وزارة متقاعد يداد.صبحي الك 18
 جامعة الخميل د.كمال مخامرة 19
 الكامل لمبحث والتطوير التربوي د.ميسون التميمي 20
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       النيائيةتيا بصور  أداة الدراسة (: 3ممحق )

 بحثاستبانة 

 ......................................................المحترم/ـــة.السٌد/ة مدٌر/ة مدرسة

 ...........................................................المحترم/ـــة.السٌد/ة  ولً/ـــة

الزمة للدراسة التً تجرٌها الباحثة لنٌل درجة الماجستٌر من جامعة أنه ألغراض جمع البٌانات ال

 القدس  /كلٌة الدراسات العلٌا   / كلٌة العلوم التربوٌة   رسالة بعنوان 

 نظر مدٌرٌها  ات"المساءلة المجتمعٌة للمدارس فً محافظة رام هللا و البٌرة  من وجه

 ".فٌها االمور أولٌاءو

آملة منكم تحري الدقة و الموضوعٌة  ،ستبانة التً تم إعدادها  لهذا الغرضأرجو التفضل بتعبئة اإل

حسب ما ترونه  مناسبا ،مقابل كل فقرة فً العمود المناسب( X)فً االجابة وذلك بوضع أشارة 

ستخدام العلمً و سوف نقوم بإطالعكم إلولن تتعدى ا،وتعتبر هذه اإلستبانة سرٌة ،للمحاور الثالثة

 .ذا رغبتم فً ذلكإالدراسة بعد اتمامها  على نتائج هذه

 يقوم بيا المجتمع المحمي من خبلل متابعتو  ىادفة:عممية مخططة  المساءلة المجتمعية

 ،وقد يكون بغرض التعزيز ،المدرسة ىدافأمن تحقيق  أكدلمت ،ً وكيفا كماً  لمخرجات المدرسة 

 .ي ككلداء المدرسألا تحسين بيدف ،والعقاب المحاسبةأو   ر،والتطوي

 

 ونكماشاكرة لكم حسن تع

 

 

 الباحثة                                                                                        

 ابتهاج البكري 

 



 

 

97 

 ( فً المربع  الذي ٌنطبق  على حالتك : X) شارةإالقسم األول :معلومات عامة : ضع 

 أنثى    الجنس :     ذكر 

 ولً امر                   :  مدٌر المسمى

 المؤهل العلمً : 

 أعلى من بكالورٌوس      بكالورٌوس             أقل من بكالورٌوس 

 مستوى المدرسة :

 أساسً دنٌا                               أساسً علٌا                         ثانوي 

 موقع المدرسة :

            قرٌة          مدٌنة

والمدرسة  ،ثالثة تتعلق بالمجتمع والمساءلة مجاالت:  تشٌر فقرات هذا القسم إلى  القسم الثانً

( فً المكان المناسب الذي Xشارة )إوالمساءلة، ومقترحات التطوٌر. ٌرجى من حضرتكم وضع أ

 ٌشٌر إلى درجة موافقتك على وجود الفقرة.

 
 لرقما

 
 الفقرات

 وجود الفقرةدرجة الموافقة على 
كبٌرة 

 جدا
قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا

7 6 5 4 3 

 المجال األول  : عالقة المجتمع بالمدرسة

      ٌشارك المجتمع المدرسة فً وضع سٌاستها  1

      تحدٌد أهدافهاٌشارك المجتمع المدرسة فً  2

      ٌتفقد المجتمع مرافق المدرسة  3

المشكالت التً حل  فًالمجتمع  ٌساعد 4
 تواجه المدرسة 

     

ا  فكارأالمدرسة  دارةٌقدم المجتمع إل  5
 ومقترحات تطوٌرٌة 

     

ٌقدم المجتمع الدعم الالزم للمدرسة وفق  6
 خطة دعم تشاركٌة 

     

      المدرسة  *مدخالت ٌعمل المجتمع على تقٌٌم  7

بتحدٌد نقاط القوة  ا  تقٌم المجتمع ٌجري 8
 الضعف  فً المدرسة  قاطنو

     

التً ٌمكن توظٌفها فً العملٌة التربوٌة داخل األهداف:هً كافة المصادر المادٌة و البشرٌة و البرامج و السٌاسات و *المدخالت

 .المدرسة
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 لرقما

 
 الفقرات

 درجة الموافقة على وجود الفقرة
كبٌرة 

 جدا
قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا

7 6 5 4 3 

      داء العاملٌن فً المدرسة أٌتابع المجتمع  9

ٌطلع المجتمع على نتائج المدرسة ومخرجاتها  11
 األهداففً ضوء 

     

ٌطالب المجتمع المدرسة بتقدٌم التفسٌرات   11
 الموضوعٌة لنتائجها

     

المجتمع على معلومات كافٌة  تمكنه من  ٌحصل 12
 المدرسة باق ابنه القرار المناسب قبل الح إتخاذ

     

 المجال الثانً : موقف المدرسة من المساءلة 

تعمل المدرسة باالتفاق مع المجتمع على تحدٌد  13
 أهدافها و بناء خطتها 

     

تتبنى المدرسة مبدأ الشفافٌة فً سٌاسات التعلٌم  14
 بالتعامل مع المجتمع 

     

للمجتمع  تعطً تشرٌعات المدرسة وتعلٌماتها الحق 15
 باإلطالع على بٌاناتها 

     

      تشجع المدرسة المجتمع على دراسة وتفسٌر نتائجها 16

تقدر المدرسة دور أولٌاء االمور بااللتزام  17
 باجتماعاتها

     

تشجع المدرسة المجتمع على مشاركتها فً  18
 العاملٌن   عملٌات*االشراف على 

     

المحلً للتدخل لدى تلجأ المدرسة للمجتمع  19
صانعً القرار لدعم المدرسة وتحسٌن ظروفها 

 المادٌة 

     

تتبنى المدرسة مبدأ التقرٌر المعلن  للمجتمع  21
 )تقرٌر مهنً دوري (

     

مبدأ الشراكة  مع المجتمع فً  ةتتبنى المدرس 21
 صناعة القرارات 

     

 تظهر المدرسة بٌاناتها للجمٌع فً مكان بارز 22
 وواضح

     

توفر المدرسة لألهل التوعٌة الالزمة لقٌمة  23
 .الشراكة والمتابعة

     

تتقبل المدرسة التغذٌة الراجعة بشأن  انشطتها و  24
 نتائجها

     

      جه التقصٌر وتتقبل المدرسة  النقد  الصرٌح أل 25

تعتمد المدرسة سٌاسة الثواب والعقاب لطاقم  26
 العاملٌن فٌها 

     

      المدرسة  ان المساءلة حق واجب رتعتب 27

 .التربوٌة األهدافالعالقات التً تنفذها المدرسة لتحقٌق : هً كافة األنشطة والممارسات و العملٌات *
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 لرقما

 
 الفقرات

 درجة الموافقة على وجود الفقرة
كبٌرة 

 جدا
قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا

7 6 5 4 3 

 لثالث : مقترحات لتطوٌر المساءلة المجال ا

أطراف المساءلة على ضرورة االتفاق بٌن  28
 هدافها الخطة وأ

     

      هداف المدرسة أتوفر برامج مساءلة تنسجم مع  29

توفر تشرٌعات تضمن حق المواطن بالوصول  31
البٌانات الخاصة بكل مجاالت عمل  إلى

 المدرسة 

     

      ٌاسة المساءلة المجتمعٌة الوزارة لس تتبنى 31

      المساءلة  المجتمع على الٌات تنفٌذ ٌتدرب 32

      التربوٌة  دارةمبدأ الالمركزٌة فً اإل ٌُعتمد 33

      المساءلة للمدرسة  *تحدد عناصر 34

      المساءلة  *طرافأتحدد  35

      تشكل هٌئة علٌا للمساءلة على مستوى الوطن  36

االمور للقٌام بمهمات  أولٌاءاالكتفاء بمجلس  37
 المساءلة 

     

االمور لٌشمل  أولٌاءصالحٌات مجلس  توسع 38
 كافة عناصر المساءلة 

     

      جماعة  أوجهه  أولكل فرد   االمساءلة حق برعتت 39
 

      منح المدرسة صالحٌات واسعة فً العمل االداري 41

      اسبة على التقصٌرالمح بمبدأاالكتفاء  41

      د بتعلٌمات الوزارة ٌُ االكتفاء بالتق   42

 عنصري الثواب والعقاب لموارد،اوالمصادر و  ،والتعميمات واالنظمة ،والتقويم ،األىداف:   عناصر المساءلة*

 كل من له عالقة بالمساءلة )السائل والمساءل (:  طراف المساءلةأ*

 

  

 ونكماشكرا لحسن تع
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 : كتاب تسييل ميمة من الجامعة(4ق )ممح
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 : كتاب تسييل ميمة من المديرية (5ممحق )
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 91 االستبانة بصورتيا األولية  1

 95 قائمة بأسماء لجنة التحكيم 2

 96 اإلستبانة بصورتيا النيائية  3

 100  كتاب تسييل ميمة من الجامعة 4

 101 كتاب تسييل ميمة من المديرية  5
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