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درجة توافرر ناصرور فساءوص سة فسترةافوة روم الوصا فساءوص سة فسترةافوة روم          

 ازفرة  فسترةفة افستعسفا رم فالردن
 
 

 *حيدر حممد بركات العمري.د

 فساسخص
 

تحديد: درجة ل، تهدف الدراسة تحليل نظام المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في األردن
 .توافر عناصر المساءلة التربوية في النظام التربوي األردني

تكوون جتتموا الدراسوة جوظ جووإلدي ا دارة العليووا فوي جررو، الووزارة، وجووإلدي ا دارة الوسو   فووي 
( بال ريقووة العاوووا ية فوورداً  666)المؤلدووة جووظ جووديريات التربيووة والتعلوويما وتووم انتيووار عينووة الدراسووة 

. وقود توم التحقوق جوظ صودقها واباتهوا. الدراسوةولتحقيق هدف الدراسوة فقود توم ت ووير  داة  ،ال بقية
وتم تحليول البيانوات باسوتمدام المتوسو ات الحسوابية، وافنحرافوات المعياريوة والتكورارات والنسو  

 المئوية، وتحليل التبايظ األحادي، وانتبار توري للمقارنات البعدية.
جوظ عناصور المسواءلة التربويوة، وهموا: عنصور األهوداف  فقو  افر عنصوريظبّينو  نتوا ا الدراسوة توو 

 ، وغياب نمسة عناصر.التربوية وعنصر األهداف التعليمية
وفووي ءوووء النتووا ا السووابقة، نلصوو  الدراسووة للوو : العموول علوو  تحديوود عناصوور المسوواءلة  

جا هو جتوافر جنها جثل: األهداف  التربوية المال مة لوزارة التربية والتعليم والمتتما األردني، واعتماد
 .التربوية واألهداف التعليمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 .االردن –اربد  –جامعة جدارا ) دراسات عليا وبكالوريوس(  - كلية الرتبية* 
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 مؼدمة: -1

يتتاص نتتااع  السياستتات ق الضتتطوط اتستتعمرة واتعةايتتدة علتتا التتة يف الرتبويتتة ي الع تتور ا ديثتتة تستتعدع  
عت   رئيستة مستوولة الة يف الرتبويتة ي كتا امعمعتات ، وذلك ألنري اتعأين ي هذه السياساتالرتبوية بالعفك

، إال شتتاهد 7876ومتا ااعقتتاد اتتولر التوهل األوط للعاتتوير الرتبتوي ي ميلتتوط عتاص  األمتيف وارمااهاتتا،تقتدمص 
 شاملة للعاوير الرتبوي.علا مراجعة وزارة الرتبية والععلييف األرداية، خلاااا وبراجماا م  مجا عملية 

وعملية العاوير الرتبوي عملية تعسيف بالشمولية والعكاملية، إذ إاه م  غري اتعقوط من يعيف تاوير جاات  
م  جواا  الة اص الرتبوي دون باق  اجلواا . كما من عملية العاوير الرتبوي للربامج واخلات  الرتبويتة تتأ  

ثتا  متا التذي صمتري ي اتتدارس  ومت  اتستووط عمتا صمتري  ياتا  اسعجابة لعساؤالت كثرية قد يعيف هرحاتا م
 إذا كان ما صمري ي اتدارس م  تعلميف وتعلييف مةسجماً مع مهداف الة اص الرتبوي، كاات األمور تدعو إىل 
الامأايةة. ومما إذا كان ما صمري ي اتدارس عكس ذلك،  ال بد م  البحث ع  مسباب الق ور والبحث 

ست  موقعتته حب لتته وماتالبعايف بعفستتري دمارستا يف التت  مدت إىل ذلتك، ومتت    مستا لعايف، وكتتالً  عت  اتستببن
 الوظيف .

القدظمة وا ديثة اسبياً،  او قدًن قدص اإلاستااية ذا تا. وقتد كااتت  اتمو ويععرب مفاوص اتسا لة م  اتفا
من يستجدوا ددص  ستجدوا عيعتاً إال  موىل اتسا الت ي هذا الكون عةدما ممر اهلل سبحااه وتعاىل اتالئكة

 إبليس مىب واسعكرب،  حاسبه اهلل وسا له علا ذلك. 
ومل يرتك اإلاسان بعد من عاد إليه إعمار األرض،  قد توالت الرساالت السماوية الت  تكلتا اإلاستان 

اإلشارة إىل من (. وجتدر 7886وتعاد إليه باتسوولية، وكاات رسالة اإلسالص خالة تلك الرساالت )مراد، 
( مت  ستورة 7مفاوص اتسا لة قد ورد ي القرآن الكرًن ي تسعة مواقع،  قد ورد مبعىن السواط ي ادية رقتيف )

يتتا مياتتا الةتتاس اتقتتوا ربكتتيف التتذي خلقكتتيف متت  افتتس واحتتدة وخلتت  مةاتتا زوجاتتا وبتتث الةستتا . قتتاط تعتتاىل  
نتتدا اهلل  بتته واألرحتتاص، إن اهلل كتتان علتتيكيف رقيبتتاً مةامتتا رجتتااًل كثتترياً واستتا ، واتقتتوا اهلل التتذي تستتا لون 

( مت  ستورة ال تا ات يقتوط تعتاىل  6الع ييف. وتقرر هذه ادية معىن اتسا لة ومعىن الرقابتة. وي اديتة رقتيف )
ومقبا بعضايف علا بعض يعسا لون  ندا اهلل الع ييف. واإلشارة هةا إىل مها الةار، مبعىن مهنيف يعالومون

 أقبتتا بعضتتايف علتتا بعتتض ( متت  الستتورة افستتاا  45اط ستتبحااه وتعتتاىل ي اديتتة رقتتيف )ويعخانتتمون، وقتت
نتتدا اهلل الع تتييف. واإلشتتارة هةتتا إىل مهتتا اجلةتتة، مبعتتىن مهنتتيف يستتألون بعضتتايف عمتتا متتر  تتيف ي  يعستتا لون

 ."الكاا، واتومةون، والق ص، والاور، واتدثر، وسبأ"الدايا. وقد ورد اتفاوص ميضاً ي سور 
قتاط  "مال كلكتيف راو وكلكتيف مستووط عت  رعيعته،  )ص( ا ديث الشريا، ع  اب  عمر ، ع  الةي وي

 اإلماص الذي علا الةاس راو، وهو مسووط ع  رعيعه، والرجا راو علا مهتا بيعته وهتو مستووط عت  رعيعته، 
 واترمة راعية ي بيت زوجاا وولده وه  مسوولة عةايف، وعبد الرجا راو علا ماط سيده 

 (. 7851هو مسووط عةه، مالم  كلكيف راو وكلكيف مسووط ع  رعيعه"، رواه اخلمسة )اانيا، و 
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 :مشؽؾة الدراسة -2

ي وزارة الرتبيتة والععلتييف  ومتد   تتوا ر عةانترها اتستا لة الرتبويتة اجلاتا بواقتعتعمثا مشتكلة الدراستة ي 
لرتبويتتتة ال ياعمتتتون ببنعتتتد الةعاجتتتات ي األردن، حبيتتتث منتتتبف اتوظفتتتون وعيتتتع اتعةيتتتن بعحقيتتت  الةعاجتتتات ا

الرتبويتتة وتعلمتتيف الاالتت  بشتتقيه القيمتت  والستتلوك  متت  جاتتة والععليمتت  متت  جاتتة مختتر ، وبتتذلك منتتبف متت  
ىل واقتتتع اتستتتا لة الرتبويتتتة ي وزارة الرتبيتتتة والععلتتتييف ي األردن وتاويرهتتتا متتت  ختتتالط إالضتتترورة مبكتتتان الععتتترف 

، وذلتك ليكتون ا تاص اتستا لة الرتبويتة  تاعال  رة واستعكمااااةانتر غتري اتعتو  رة والعاىل العةانتر اتعتو إالععرف 
  ي الة اص الرتبوي ي وزارة الرتبية والععلييف ي االردن .

 :أسىؾة الدراسة - 3

واقتتتع اتستتتا لة الرتبويتتتة، ي وزارة الرتبيتتتة ي األردن وبالعحديتتتد  تتتإن هتتتذه  ةعر تتتم تتدف هتتتذه الدراستتتة إىل 
 إلجابة ع  األسئلة العالية الدراسة سعت ل

اإلدارة العليا والوستاا ي ا تاص   موظف م  وجاة ا ر ر عةانر اتسا لة الرتبوية اما درجة تو  -3-1
 اتسا لة الرتبوية ي وزارة الرتبية والععلييف ي األردن  

انتتر  ر عةاهتا هةتتاك  تروا ذات داللتتة إح تائية بتتن اتعوستتاات ا ستابية ي  ديتتد درجتة تتتو  -3-6
 اتسا لة الرتبوية لد  موظف  اإلدارة العليا والوساا ي وزارة الرتبية والععلييف ي األردن تعة  إىل جةسايف  

 ر عةانتر اها هةاك  روا ذات داللة إح تائية بتن اتعوستاات ا ستابية ي  ديتد درجتة تتو  -3 -3
رتبيتتة والععلتتييف ي األردن تعتتة  إىل متتوهلايف اتستا لة الرتبويتتة لتتد  متتوظف  اإلدارة العليتتا والوستتاا ي وزارة ال

 العلم  
 ر عةانتتر اهتتا هةتتاك  تتروا ذات داللتتة إح تتائية بتتن اتعوستتاات ا ستتابية ي  ديتتد درجتتة تتتو  -4 3

تابعيتتتة اتستتا لة الرتبويتتتة لتتتد  متتتوظف  اإلدارة العليتتتا والوستتتاا ي وزارة الرتبيتتتة والععلتتتييف ي األردن تعتتتة  إىل 
 العليا مو االدارة الوساا اتوظا إىل االدارة 

 :أهؿقة الدراسة - 4

إىل  ستتتتن ا ماتتتتا العامتتتتة والفرعيتتتتة وتاويرهتتتتا، وذلتتتتك تواكبتتتتة  ارستتتتعمر باا وزارة الرتبيتتتتة والععلتتتتييف تستتتتع
العاتتتومرات التتت    تتتا ي اتيتتتدان الرتبتتتوي حمليتتتاً وإقليميتتتاً وعاتيتتتاً. ويتتتأ  ذلتتتك الستتتع  اتستتتعمر ي خمعلتتتا 

ومت  العاتورات الت  ح تلت  حقي  مهداف الوزارة، وبدرجة عالية م  الكفا ة والفعمالية.اماالت الرتبوية لع
ي وزارة الرتبية والععلييف علا سبيا اتثاط تاوير اتةاهج، وتاوير تعليمات رت  اتعلمن، وتاوير السياسات 

 الرتبوية والععليمية.
 اف الرتبوي، وم  خالط معابععه ر توقد تس الباحث م  خالط خربته ي جماالت الععلييف واإلش



 2102 –العدد األول -المجلد العاشر .  ...................…….... لم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وع
 
 

 17 

للعطتتريات التت   تتدث علتتا القتتواان واألا متتة الرتبويتتة، ومتت  ختتالط العستتاؤالت التت  يتتعيف هرحاتتا ي اتيتتدان 
الرتبوي، وي امعمع، ضترورة ومشميتة القيتاص بدراستة واقتع اتستا لة الرتبويتة ي وزارة الرتبيتة والععلتييف ي األردن، 

 ثطرات إن وجدت.م  مجا العاوير وسد ال
إن القيتتاص مبثتتا هتتذه الدراستتة ستتتيودي إىل الكشتتا عتت  عةانتتر اتستتتا لة الرتبويتتة غتتري اتعتتوا رة، ومتتت    

ا اص معكاما للمسا لة الرتبوية سيودي إىل  قي  الةعاجات الرتبوية  توا رالعما علا تو ريها، وبالعايل  إن 
 ال  تسعا وزارة الرتبية لعحقيقاا.

اتستتا لة الرتبويتتة، إذ إهنتتا  هنتتا متت  الدراستتات القليلتتة التت  تةاولتتت موضتتوومة متت  ذه الدراستتوتةبتتع مشميتتة هتت
 ر متتتادة علميتتتة، ومرجعتتتاً حتتتديثاً للبتتتاحثن التتتذي  ستتتيعةاولون موضتتتوو اتستتتا لة الرتبويتتتة، إذ تكتتتاد  لتتتو ستتتعو 

 اتكعبة العربية م  اتراجع والدراسات اتة مة ي اتسا لة الرتبوية.
الة تتاص  اتستتا لة الرتبويتتة يعةانتتر لدراستتة تكمتت  ي الكشتتا عتت  الرئيستتة ل شميتتةاألحتتث من ويتتر  البا
 .وي  ديد درجة توا ر عةانرها وزارة الرتبية والععلييف ي األردن الرتبوي ي 

 :الدراسة حدود - 5

وزارة الرتبيتة  ي ي الة تاص الرتبتوي  اتستا لة الرتبويتةعلا اكعشتاف درجتة تتوا ر عةانتر اقع رت الدراسة 
 .1552/1553ي العاص الدراس   والععلييف )القااو العاص( ي األردن

 :الًعروػات اإلجرائقة - 6

 :املساءلة الرتبووة -1 – 6

عةانتر الة تاص الرتبتوي )اتتدخالت البشترية(  ضتاًل عت   ئتات مختر  رمسيتة وغتري رمسيتة ي امعمتع سواط 
 ع   قي  الةعاجات الرتبوية لايف اتسووليةمعماايف و ماألردين ع  

 :املساءلة اإلداروة -2 – 6

( عتت  ستتلوكا يف وعتت  العتتةامايف باالا متتة والععليمتتات اتتتدخالت البشتتريةستتواط عةانتتر الة تتاص الرتبتتوي )
 والقواان اتابقة ي وزارة الرتبية والععلييف.

 :األدب الـظري -3 – 6

 :تاروخ املساءلة -4 – 6

 ( وه  7886الواسع ي مربع مراحا كوايه كما مشار مراد )اتسا لة ي إهارها  مرت
وكاات ي عاد آدص عليه السالص وهو ي الستما ، وعةتدما هلت   :املرحؾة الؽونقة األوىل -6-4-1
اط تستتتبحااه وتعتتتاىل متتت  اتالئكتتتة من يستتتجدوا ددص،  ستتتجدوا عيعتتتاً إال إبلتتتيس،  ستتتا له اهلل تعتتتاىل. قتتتربةتتتا 
 ندا اهلل الع ييف  ك رجييف، وإن عليك اللعةة إىل يوص الدي ت إااخرج مةاا ت اىل  تتع

 (.23،24)ا جر 
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اما مال يقربا إحد  مشجار إليوحيةما مسك  اهلل سبحااه وتعاىل آدص عليه السالص، وزوجعه اجلةة هل  
 قتتاط اهباتتتوا بعضتتكيف لتتتبعض عتتدو، ولكتتتيف ياجلةتتة، لكتت  الشتتتياان مزامتتا  استتتعحقا الاستتبة واتستتتا لة  

 (.13ندا اهلل الع ييف )األعراف،  األرض مسعقر ومعاو إىل حن
وكاات علا األرض مت  ختالط الرستاالت الستماوية واألابيتا   ملرحؾة الؽونقة الٌانقة:ا -6-4-2

ي التدائرة الت  مرادهتا  واوالرسا عليايف السالص حيث تعاد اهلل الةاس بعةايعته وهدايعته اتيف ستبحااه حت  ي لت
ومتا كةتا معتذبن حت  ابعتث ، ووضع اتيةان الدقي  لذلك، قاط تعتاىل    ايف األابيا  والرساايف،  بعث  ي

 (.74ندا اهلل الع ييف )اإلسرا ،  رسوال
وكاات م  خالط الرسالة السماوية اخلالة، وه  القرآن الكترًن،  :ملرحؾة الؽونقة الٌالٌةا -6-4-3

 .ورسواا حممد عليه م ضا ال الة وممت العسلييف
وذلتك يتوص التدي ، إذ ستيكون اإلاستان مستا اًل عت   :ملرحؾة الؽونقة الرابعة لؾؿساءلةا -6-4-4

  لةستتأل  التتذي  مرستتا إلتتيايف ولةستتأل  اترستتلنعيتتع معمالتته ي التتدايا، م تتداقاً لقولتته ستتبحااه وتعتتاىل  
 (.5ندا اهلل الع ييف )األعراف، 

مت  رب العتاتن ليكتون  اً عة مو دولة، وإسما كاات تقرير و ذا،  اتسا لة مل تك  م  نةع إاسان، مو عا
وي اتراحتا اتتذكورة ستابقا  تإن اتستا لة  اإلاسان مسوواًل ع  عمله حماسباً علا ق وره وجمةياً علا  الحه.

  الفرد. معماطه  مسا لة عقائدية ع  
 Revised الدستعور اتعتدط ال تععرب اتسا لة قضية حديثتة ي بريااايتا، بتا إن اتا جتذورها العميقتة ي

Code  التتتتتتذي رستتتتتت  ا تتتتتتاص األجتتتتتتور حبستتتتتت  الةعتتتتتتائج  7751لعتتتتتتاصPayment by Results 
(Mitchel,1995(و )Neave ,1985. 

، 7877إىل من األنتا ي اشتو  اتستا لة ا ديثتة، يعتود إىل عتتاص Ruddell, (1973) ويشتري رودط 
  تبتتتع ذلتتتك بعتتتض  (ايتتوتن )، Newton متتتدارس عةتتد البتتتد  بة تتتاص حماستتتبة العكتتاليا التتتذي مت تابيقتتته ي

،   حركتتتة قيتتتاس الكفتتتا ة الرتبويتتتة   School Surveys 7871األحتتتداث، مثتتتا مستتتوحات اتتتتدارس 
،   حركتتتة ستتتجا  7875،   حركتتتة االستتتعخداص األمثتتا للمكتتتان اتدرستتت  7874اخعبتتارات كفتتتا ة الالبتتتة 

، ومخترياً حركتة 7812فتض العكلفتة اتدرستية ،   حركة زيادة حجيف هالب ال تا خل7876كفا ة اتعليف 
 .7841العالقات اتدرسية العامة عاص 

وتستتتعمر محتتتداث اتستتتا لة الرتبويتتتة ي الواليتتتات اتعحتتتدة األمريكيتتتة لع تتتبف علتتتا اتستتتعو  الرمستتت   قتتتد 
األمريكت   بالعحديتد مت  ختالط خاتاب الترئيس 7865آذار  25وي  7865ظارت اتسا لة الرتبوية عاص 
Richard M. Nixon   اتوجتته للكتتوذمرس األمريكتت  حتتوط اإلنتتالح الرتبتتوي حيتتث قتتاط  إاةتتا اشتتع

 يكتتتتتون اتعلمتتتتتون واإلداريتتتتتون ي اتتتتتتدارس مستتتتتا لن عتتتتت  مدائاتتتتتيف حبيتتتتتث   اتستتتتتا لة.هتتتتتو مفاومتتتتتاً جديتتتتتداً 
(Lessenger, 1970). 

  ا م  قبا السلااتمسا لعاكما من مسا لة اايئات اإلدارية واتدرسية عملية ثةائية،  فضاًل ع  
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 يضتتتا.ماتعلمتتتن و ئايف موليتتتا  األمتتتور، والستتتلاات العفعيشتتتية، ورؤستتتا ا تستتتا ط متتت  قبتتتاالرتبويتتتة والليتتتة،  إهنتتت
(Farrell & Law, 1999, pp 5-15.) 

الةعتائج ي بريااايتا  قتد كااتت تتد ع رواتت  اتعلمتن بةتاً  علتا مدا  هلبتعايف  و ت وترسيخاً تبدم األجتور 
 (.Neave ,1985, pp19-29) ة، ي القرا ة والكعابة وا ساب ات اتقةةي االخعبار 
ي وزارة هذه الدراسة  سرتكة علتا اكعشتاف درجتة تتوا ر عةانتر اتستا لة الرتبويتة ي الة تاص الرتبتوي مما 

 ردن مازالت غري واضحة.ن قضية اتسا لة الرتبوية ي األردن، وذلك الالرتبية والععلييف ي األ
 :فوم املساءلةمػ -6-5

واتسا لة م   .الشائكة ال  ي ع  تفسريها ي معةط ع  اتسوولية اتمو يععرب مفاوص اتسا لة م  اتفا
 ال  تلق  ب الاا علا الرتبية والععلييف، وعلا سائر األعماط العامة واخلانة مةاا. اتمو اتفا

ع  "سا ط"، كما من معاجيف اللطة ال ( إىل من اتسا لة لطة ه  م در الفعا الربا7888يشري الاويا )
تعةاوط هذا اتفاوص با تفسره م  خالط تفسري كلمة مسوولية، والت  تعتل االلعتةاص األخالقت  للفترد بكتا متا 

ميضتتاً. ممتتا  هتت  حماستتبة األ تتراد علتتا تةفيتتذ الواجبتتات اتوكلتتة إلتتيايف واتستتا لةعةتته متت  قتتوط مو  عتتا،   ي تتدر
سا لة اتترؤوس علتا متا يقتوص بأدائته مت  معمتاط، ومت    إشتعاره مبستعو  ذلتك اتسا لة  ععل قياص الرئيس مب

 األدا  م  خالط العقيييف اتةاس  لعلك األعماط.
من اتستتتا لة هتتت  إجابتتتة األ تتتراد مو اتوسستتتات عتتت  ( 27-7،ص 7886ي القضتتتاة وميتتتوب )وقتتتد ورد 

متع األا متة واتعتايري وال تةستجيف معاتا  بسب  سلوكات غري مرغوب  ياا، وتعةاىف  ااألسئلة ال  توجه إليا
ويقعض  ذلك تقدًن األستباب مو اتتربرات الت  د عتت إىل دمارستة تلتك الستلوكات مو ا تاذ تلتك القترارات، 

ا غتتري اترغتتوب  ممتتا مولئتتك األ تتراد وتلتتك اتوسستتات اتستتووليات والعبعتتات اترتتبتتة علتتا ستتلوكاعتت   الً ضتت 
 . يه

وحتتتدة واحتتتدة، بونتتفاا  تستتتأطجديتتتداً للمستتا لة وهتتتو من اتوسستتة قتتتد  ويضتتيا الععريتتتا األختتري بعتتتداً 
للمستا لة  اتتذكور ويشتري ذلتك الععريتاد  قت ، بتا هت  للموسستة ميضتاً. وبذلك  إن اتستا لة ليستت للفتر 

 إىل ما مة ومعايري صم  من تةسجيف معاا سلوكات ومعماط وقرارات األ راد واتوسسات.
 قد تةاوط اتوضوو باريقة مخر  حيث مشار  pp80-100) )Macpherson ,1996مما ماكفرسون 

مستتئلة ادختتري   يمتتا يععلتت  بواجبتتات الفتترد ومدائتته، واتستتا لة   إىل من اتستتا لة تعتتل االستتععداد لإلجابتتة عتت
الفاعلة تعال  عع البيااات اتوضوعية حوط الستلوكات اتععلقتة بتاألدوار، وتقييماتا هبقتاً تقتاييس ومعتايري 

اتسا لة معيار  نم مة، وم    العخاي  اتة يف للعاوير والعحسن ي الواقع ا قيق . وبذلك إشارة إىل مةاسب
 وعملية 
 :املساءلة الرتبووة -6-6

 مفاوص اتسا لة قادما جديدا إىل القاموس الرتبوي اسبياً، وقد متا اتفاوص مع جمموعة كبرية م   يعد
 ال ةاعة،  اتمو ة، وقد مت اشعقاا تعريفات اتسا لة الرتبوية م  مفاالدقيق وغريالععريفات غري الددة 
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 .واألعماط االقع ادية
عةانر الة اص الرتبتوي سابقاً، سواط إليه ما الععريا اإلجرائ  للمسا لة الرتبوية  او وكما لت اإلشارة م

عمتتاايف و متتيلايف م  عتت )اتتتدخالت البشتترية(  ضتتاًل عتت   ئتتات مختتر  رمسيتتة وغتتري رمسيتتة ي امعمتتع األردين
 . األهداف الرتبوية، مي تعلميف الاال  والةعاجات الرتبوية  اتسوولية ع   قي 

هريقة مة مة إلشتاعة الامأايةتة لتد  كتا مت  اتعلمتن، وموليتا  األمتور، ونتااع   تعدتسا لة الرتبوية وا
ةعتتتائج اتخاتتت  اتتتا، وهتتتذا يبتتتن من علتتتا من اتتتتدارس  قتتت  ال لاتتتاالرتبويتتتة، وامعمتتتع مبوسستتتاته كالسياستتتات 

اتستتا لة الرتبويتتة تعضتتم  عةانتتر مثتتا  األهتتداف الرتبويتتة، واتوشتترات مو العاتتومر باجتتتاه األهتتداف، واتعتتايري 
.واتسا لة الرتبوية (Ysseldyke,etal.,1998)واتقاييس، وإجرا ات تقدًن العفسريات، والةعائج والفةات 

كيتتا منتتبحت اتوسستتة الرتبويتتة مكثتتر مستتوولية عتت  اعتتائج مدا  ه  عمتتع وإعالمتتميضتتاً تععتترب  رنتتة إلخبتتار ام
 .(Cuneo et al., 1999)الالبة 

 هنا بوية ممر ي غاية األشمية وذلك ألإن اتسا لة الرتبوية ي الة يف الرت 
 .تكشا ع  الق ور ي تةفيذ اتةاهج الدراسية -تكشا ع  الق ور ي مدا  اتدخالت البشرية    -
 .تامئ  امعمع ع  سري العملية الرتبوية -
 .مت اذمازه ي الرتبية جتسر ااوة بن اتخا  له وبن ما -

وم  الععريفات األكثر مشولية للمسا لة الرتبوية، ونفاا بأهنا دمارسة عملية إبقا  الة يف الرتبويتة مستوولة 
الجتاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتات عتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اوعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مةعجا تتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتت  معر تتتتتتتتتتتتتتتتتتة الالبتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، واتاتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات، والستتتتتتتتتتتتتتتتتتلوكات، وا

(www.nerve.Berkeley.edu.) وهتتتتذه لثتتتتا األهتتتتداف العامتتتتة واألهتتتتداف الععليميتتتتة جلميتتتتع اتراحتتتتا .
 .الععليمية

 يةوهتتت   رضتتت هاتستتتا لة الرتبويتتتة مراقبتتتة وضتتتبااً خارجيتتتاً ألدا  الاالتتت  و  تتتيل تععتتتربومتتت  جاتتتة مختتتر  
 Neave) اًل مت  قبتا القاتاو العتاص ا اتشتروو الرتبتوي مستاتألشكاط جديدة م  العتدقي  العتاص، مبعتىن جعت

. وصمت  من تعضتتم  اتستتا لة بعتتداً آختتر وهتتو بعتتد القتتييف واالجتاهتتات والستتلوكات الفرديتتة للاالتت ، (1985,
 ن الرسالة األهيف للرتبية ه  البعد القيم  والسلوك  وبعد االجتاهات.أل

إذ مشار إىل من اتسا لة  Gronlund (1974)وم  م ضا تعريفات اتسا لة الرتبوية ما قدممه جروالةد 
الرتبويتتتة تعتتتل بقتتتا  امتتتالس اتدرستتتية واإلداريتتتن واتعلمتتتن مستتتا لن )مستتتعجوبن( عتتت  درجتتتة تعلتتتيف الالبتتتة 
وتاومرهيف، وهذا يعضم  قبوط مولئك األ راد اللوص علتا اإلخفتاا )الفشتا( واتتدح، والثةتا  عت  الةجتاح وقتد 

مو الفشتتا ومتتا صمتت  القيتتاص بتته لع تتوي  اتوقتتا. إن عمليتتة يضتتاف إىل ذلتتك ميضتتاً تفستتري ستتب  اإلخفتتاا 
تفسري سب  اإلخفاا مو الفشا، وتو ري ما صم  القياص بته لع توي  اتوقتا تضتع اتوظتا ممتاص مستوولياته 

 ليفكر ي تعديا اتوقا بداًل م  من يأخذ العقوبة وتبقا الةعائج كما ه . 
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 ومؽوناتفا: عـاصر املساءلة -6-7

يتتد والكثتتري متت  الفتترتة األختترية وبالعحديتتد ي العقتتدي  اتاضتتين متت  القتترن العشتتري  العدلقتتد ظاتترت ي 
ودما جتدر اإلشتارة إليته هتو  اات خمعلفة م  هذا العامل الواسعوي جوسماذجاا ومهرها اتسا لة الرتبوية ا يف، 

يتث اجلاتات الت  تتعيف مت  حمكااتت من هةاك عدداً م  األمتور اتشترتكة بتن تلتك التة يف مو الةمتاذج، ستوا  
متتت  حيتتتث جوااتتت  مختتتر ، كاتكواتتتات والعةانتتتر.وي  صمتتت  حيتتتث االتفتتتاا علتتتا اتفاتتتوص، م صمستتتا لعاا، م

 اا.مو سماذج ا قيقة،  إن مكواات ا اص اتسا لة ه  مهيف ما ظمك  ا ديث عةه ي ا يف اتسا لة
لة تاص الرتبتتوي  ديتد متتا إذا  إىل ماته إذا مراد العتتاملون ي ا Herman (1979)وي ذلتك ال تدد يشتتري 

كااوا ظملكون اتكواات الرئيسية لة اص إدارة اتسا لة مص ال،  إهنيف يسعايعون  ديد ذلك م  خالط اإلجابة 
 ع  األسئلة العالية 

 ها هةاك مهداف قابلة للععرف إلياا  -
 يات األولو و   ها هةاك مهداف حمددة ووسائا لقياس درجة  ق  تلك األهداف مرتبة  -
 ها يسعايع مابقو الة اص تفسري الربامج وما مت العونا إليه بلطة سالة  -
 ها هةاك ونا وظيف  مف ا ظمل  اتااص ال  يكون اتوظا واإلدارة مسوولن عةاا  -
 ها هةاك موشرات مدا  تشري إىل ا د األدىن  -
 ها هةاك بةك بيااات للقياس  -
 ها هةاك ا اص معلومات إدارية  -
  ها كان  ديد األهداف تشاركياً  -
 ها لت مراقبة اجتاهات كا م  الاال ، واتوظا، وامعمع  -
 ها ما تقوص به اإلدارة واضف، وها مت  ديد اتسووط ع  اعاجات عما ما  -

إن بةتتا  ا تتاص واضتتف للمستتا لة يستتاعد علتتا إصمتتاد اإلدارة الالمركةيتتة ومتت  مجتتا العونتتا إىل مثتتا ذلتتك 
 مسا لة الرتبوية صم  من يعضم  العةانر األربعة ادتية الة اص لل
      جمموعة األهداف الرتبوية الواضحة والقابلة للقياس وجلميع اتدارس العابعة للة اص -
 جمموعة م  اتعايري ال  تشري إىل وضع مدا  الاال  ا ايل  يما يععل  بعلك األهداف،  -
  .خرب العامة وموليا  األمور والالبة ع  مدا  اتدارسيل Reporting System اإلعالصا اص  -
 North Central)جمموعتتتة متتتت  اتكا تتتت ت التتتت  تركتتتتة علتتتتا العطيتتتتري الكلتتتت  ي مدا  اتدرستتتتة.  -

Regional Education Laboratoy. Retrieved from: www.ncrel.org). 
 مهداف  قيس العقدص رموت ال  عقيييفالعة ر مدوات   يضيا  Rebarber(1991)ر تا ريباربتمم

 .اتسا لة الرتبوية
سستة خلات  اتستا لة، و بالعحديد لتت عمليتة م Michiganوي الواليات اتعحدة األمريكية وي والية 

 العةانر السعة ادتية علا حيث مت كشا الةقاب ع  سموذج مسا لة ضمعوي 
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 علا مسعو  الوالية. ديد األهداف العامة وتعريفاا  -
 مهداف قابلة للقياس و   األهداف العريضة العامة.تاوير  -
 تقدير وتقيييف  اجات الالبة و   األهداف الععليمية والرتبوية. -
  ليا الة اص الععليم . -
 تقيييف الة اص الععليم . -
 .(DeNovellis and lewis,1974) تونيات بالعطيري والعحسن. -

ستتتا لة الرتبويتتتة" حتتتددت متتت  خالاتتتا ثالثتتتة مكواتتتات بعةتتتوان "ات Ahearn(2000) مجر تتتاي دراستتتة 
 وه     للمسا لة
 .يات واتدخالتاتسا لة جتاه العمل  -
 اتسا لة جتاه اتعاير -
 اتسا لة جتاه تعليف الاال  -

للمستتا لة الرتبويتتة"   امتتو اتفا بعةتتوان "إعتتادة ال تتو  Kuchapski(2001)اص  تتا قتت مختتر وي دراستتة 
 والعقيييف،  واالسعجابة، واالت اط.  للمسا لة الرتبوية وه   العخاي ، مساسيةعةانر  مربعةاسعااو  ديد 

العةانر العالية  م   منيعبن  الرتبوي بشكا عاص، واألدب اتسا لة الرتبوية ما مةوم  خالط اسععراض 
التوظيف ، واتعتايري،  الععليميتة، والونتا األهداف ، والعامةلرتبوية ا األهداف بن عةانر اتسا لة الرتبوية 

انتر ي مت  تتوا ر هتذه العة بالعأكتدالرتبوي، واتكا  ت، والعقوبات  وبذلك  تإن الباحتث ستيقوص  واإلعالص
 للمسا لة الرتبوية. اً  ر عةالة اص الرتبوي االردين، بونفه 

  جا المساءلة جظ حيث جصدر صدورها فيرى الباحث  نها تقسم لل  نوعيظ وهما: -6-7-1
يععل  هذا الةوو م  اتسا لة  :(Top- Bottom)المساءلة جظ القمة لل  القاعدة  -6-7-1-1

حبيث يقوص الرئيس مبسا لة اترؤوس مو يقوص اتسووط مبستا لة  االجتاه، محاديةبالة اص اتركةي، واتسا لة هةا 
ة ومةاتا الة تاص الرتبتوي، العابع لته وظيفيتاً، وهتذا التةم  مت  اتستا لة هتو األكثتر شتيوعاً ي التة يف االجعماعيت

وكثرياً ما اشاد دمارسات م  هذا الةوو م  اتسا لة، مثا مستا لة اتتدير لترئيس القستيف،مو األختري توظفيته. 
 ( ظمثا هذا الةوو م  اتسا لة.3والشكا رقيف )

 
 
 
 
 
 
 

قمة الهرم 

 الوظيفي

قاعدة الهرم 

 الوظيفي
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 TOP- BOTTOM القاعدة لل  القمة جظ المساءلة (4) رقم كلالا
 وهتتتذا التتتةم  متتت  اتستتتا لة :(Bottom-Top)القاعووودة للووو  القموووة  المسووواءلة جوووظ -6-7-1-6

كتتذلك   العديتتد متت  اتوسستتات واألا متتة و . إذ تتتدعم والدظمقراهيتتةظمثتتا معلتتا درجتتات ا ريتتة و  ثةتتائ  اتستتار
ال يكتتون كتتذلك. ولتتو قمةتتا مبراجعتتة ستتريعة لعارطمةتتا العتتر  اإلستتالم ،  رمبتتاالتدوط مهنتتا لارستته، إال من الواقتتع 

 ( ظمثا هذا الةم  م  اتسا لة.4ثرياً م  األمثلة علا هذا الةم  م  اتسا لة. والشكا رقيف )ذمد ك
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 BOTTOM - TOP القمة لل  القاعدة جظ :المساءلة5 اكلال
 :الدراسات السابؼة -7

ك ستتيعيف استتععراض عتتدد متت  الدراستتات الستتابقة التت  تةاولتتت موضتتوو اتستتا لة الرتبويتتة، وقتتد توزعتتت تلتت
وجتتتدر اإلشتتارة إىل من تلتتك  الدراستتات بتتن م تتدري  خمعلفتتن وشمتتا الدراستتات العربيتتة والدراستتات األجةبيتتة.

الدراسات عربية ومجةبيتة، تةاولتت اتستا لة مت  جواات  خمعلفتة، تراوحتت بتن االجتاهتات رمتو اتستا لة وبتن 
 عاا ي ا يف اتسا لة العاتية.معايري، وماواو اتسا لة الرتبوية  ضاًل ع  اجلاات ال  تعيف مسا ل

 :الدراسات العربقة -7-1

 قمة الهرم 

 

 

 الوظيفي

 الهرم  قاعدة

 

 الوظيفي
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 عؿني  يف حتسني    فا( بعـوان: "املساءلة وتطيقؼات1997فا مصطػى )بيف دراسة قام  -7-1-1

 تتدف إىل هتترح عتتدد متت  األ كتتار اتععلقتتة باتستتا لة ودرجتتة توظيتتا هتتذا  :منينيدور املدرسنينية يف األردن" 
  اال كار واتقرتحات ال  قدمعاا أل ضا م  تطيري مسعو  اتدرسة رمو ا ياتفاوص 
اجلتاابن اإلداري والفتل كاًل م  تاوير ونا وظيف  دقي ، وحمدد، وشاما، يعةاوط   -1-1 -7-1

 لكا مدير مدرسة ي األردن، يعف  مع واقع الة اص الرتبوي والعالعات اتسعقبلية اذا الة اص.
 .اوتعليما  عااوما م  قواان وزارة الرتبية والععلييفتاوير لوائف ا وا ة والعقوبات ي -6 -7-1-1
وضتتتع ا تتتاص مستتتا لة للمعلمتتتن وت تتتةيفايف علتتتا مساستتته إىل  معلتتتيف مبعتتتدئ، و تتتل،  -3 -7-1-1
 وماهر.
تاوير مدوات تقوًن تعابعة معماط اتديري  ومسا لعايف و   القواان واألا مة ي وزارة  -4 -7-1-1

 الرتبية والععلييف. 
( بعـوان: "املعاوري اليت وؼوم عؾقفا نظام 1997يف دراسة أجراها الؼضاة وأووب )و -7-1-2

اتعايري ال  يقوص علياتا ا تاص اتستا لة  ةعر م دف إىل  :املساءلة يف وزارة الرتبقة والًعؾقم يف األردن"
 تلك اتعايري ي وزارة الرتبية والععلييف ي األردن، والععرف إىل درجة رضا العاملن ي الوزارة ع 

 ت ةيا معايري اتسا لة إىل نةفن وشما  يةااوقد تونا الباحثان إىل ممك
 .معايري اتسا لة ال  تععل  بالاال  -7-1-6-1
 معايري اتسا لة ال  تععل  باتوظا. -7-1-6-6

الاالتت   ن درجتتة رضتتا العتتاملن عتت  اتعتتايري التت  يقتتوص علياتتا ا تتاص اتستتا لة لتتد متونتتلت الدراستتة إىل 
واتوظتتتا كااتتتت معوستتتاة . وقتتتد تةاولتتتت الدراستتتة اتستتتا لة اإلداريتتتة متتت  حيتتتث العقوبتتتات التتت  توقتتتع علتتتا 

 والقواان والععليمات ال  تابقاا وزارة الرتبية والععلييف. األا مةالاال  واتوظا عةد خمالفة 
س الٌانوونية  ( بعـوان: "اجتاهات مدوري املدار2001ويف دراسة أجرتفا الدروين ) -7-1-3

ي  ا تدف إىل تعترف اجتاهتات متديري اتتدارس الثااويتة ومتديرا : حنو املساءلة يف حمافظنية العاصنيؿة"  
اسعخدمت الباحثة لالجابة ع  اسئلة الدراسة اتعوساات  حما  ة العانمة رمو اتسا لة ي اإلدارة الرتبوية.

مدرستتتة ثااويتتتة ومت  186تضتتتم  جمعمتتتع الدراستتتة  ا ستتتابية واالرمرا تتتات اتعياريتتتة و ليتتتا العبتتتاي  االحتتتادي.
 مدرسة مةاا بالاريقة العشوائية عيةة للدراسة. 745اخعيار 

   ولقد خل ت الدراسة إىل
 من اجتاهات مديري اتدارس الثااوية ي حما  ة العانمة رمو اتسا لة كاات إصمابية. -7-1-3-1
 اتديري  واتديرات رمو اتسا لة تعة   هةاك  روا ذات داللة إح ائية بن اجتاهات -7-1-3-6

 إىل كا م  اجلةس  واوو اتدرسة  ) عامة مو خانة( .
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لتتيس هةتتاك  تتروا ذات داللتتة إح تتائية ي اجتاهتتات اتتتديري  واتتتديرات رمتتو اتستتا لة  -7-1-3-3
 اا اتدير. خلربة وهبيعة الكلية ال   رج  يالرتبوية تعة  إىل كا م  اتوها العلم  وا

 :الدراسات األجـيقة -7-2

تعلتييف م ضتا  بعـوان: "املسنياءلة يف الرتبقنية:   Rebarber( 1991)يف دراسة قام بفا  -7-2-1
"، بيةمتتتت من اتستتتا لة ذات شتتتأن مرتفتتتع ي مجاتتتةة العاتتتوير جمموعتتتة تشتتتريعات معلةتتتة و معرو تتتةمتتت  ختتتالط 

خبتتتن يبحثتتتون دائمتتتاً عتتت  إثباتتتتات الرتبتتتوي، حيتتتث من دا عتتت  الضتتترائ ، وقتتتادة األعمتتتاط، واتستتتوولن اتةع
 ليف للةعائج، وعلا الرغيف م  من العديد م  الواليات مظارت  سيةات واعدة ي ترتيبا ا اتععلقة باتسا لة، 

 ا اص شاما، ومثا ذلك الة اص الشاما يعضم  ثالثة عةانر مساسية للمسا لة وه  مي   لد يك 
 لةعاجات اترغوب  ياا.مهداف واضحة وقابلة للقياس ت ا ا -7-6-1-1
 دوات تقيييف العقدمص رمو تلك األهداف واجتاها ا.م -7-6-1-6
وتضتتتم  الععتتتديا ي حتتتاط الفشتتتا.  ،األهتتتدافتقتتتدص مكا تتت ت علتتتا إذمتتتاز حمفتتتةات  -7-6-1-3

 ومخرياً،  ة اص اتسا لة اجليد، صم  من يعيف إعداده ليةاس  الة اص الرتبوي الذي سيعيف تةفيذه  يه.
 بعـنينيوان: "املسنينياءلة الرتبوونينية: Mathers( 2000) دراسنينية أجراهنينيا منينيا رز ويف -7-2-2

 مدركات اتعلمن ي مقاهعات خمعارة ي كواالدور"  دف إىل 
 للمسا لة الرتبوية ي الععلييف العاص.وونفاا  ديد مدركات اتعلمن  -7-6-6-1
دور الاالرتبويتة ي كتو  اشرا  ديد وجاات ا ر اتعلمن جتاه عةانر ا يف اتسا لة ومو  -7-6-6-6

 مت العونا إىل الةعائج العالية  وقد ،وواليات مخر 
اتعلتيف، علتا العقوبتات الت   ييفضتا اتعلمتون العقوبتات مت  اتستعويات الت  ال تتوثر  -7-6-6-3

 يه. اا تأثري مباشر 
كبترية، مكثتر مت  يععقد اتعلمون ضرورة تضتمن اتكا ت ت ي ا تاص اتستا لة إىل درجتة   -7-6-6-4

 سلوكايف. يإدراكايف إلمكااية تأثري ذلك العضمن 
يايف إذا كتتااوا اتستتعفيدي   تتمشتتار اتعلمتتون إىل إمكاايتتة إن يكتتون للمكا تتأة تتتأثري مكتترب  -7-6-6-5

 .اً م رادبونفايف م  تلك اتكا  ت 
وكايف يتتتتدرك اتعلمتتتتون موشتتتترات اتستتتتا لة اتععلقتتتتة بعح تتتتيا الالبتتتتة، وحضتتتتورهيف وستتتتل -7-6-6-6
اا ذات مشميتتة مساستتية. وهةتتا إشتتارة إىل اهعمتتاص اتعلمتتن مبكا تتأ يف، وإىل مستتا لة الاالتت  عتت  ممتتور بونتتف
 خمعلفة.
 :املـفٍقة وطرائق اليَث )الطروؼة واإلجراءات( - 8

 :ةجمًؿع الدراس -1 – 8
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،  ضتتتاًل عتتت  متتتوظف  العليتتتا ي وزارة الرتبيتتتة والععلتتتييف  اتركةيتتتة تكتتتومن جمعمتتتع الدراستتتة متتت  متتتوظف  اإلدارة
اإلدارة الوستتتاا ي متتتديريات الرتبيتتتة والععلتتتييف العابعتتتة للتتتوزارة ي اتيتتتدان، ويعضتتتم  جمعمتتتع الدراستتتة الفئتتتات، 
واتراكة الوظيفية العالية  مديري اإلدارة، واتتديري  اتخع تن، ورؤستا  األقستاص، واتشتر ن الرتبتوين ي مركتة 

لشتتتوون الععليميتتتتة والفةيتتتتة، ومتتتتديري الشتتتوون اإلداريتتتتة واتاليتتتتة، ورؤستتتتا  التتتوزارة، ومتتتتديري الرتبيتتتتة، ومتتتتديري ا
األقساص، واتشر ن الرتبوين ي مديريات الرتبية والععلييف ي اتيدان. وقد بلغ جمعمع الدراسة، الذي مت ح ر 

(  ترداً 7425عدد م راده بةاً  علا إح ائيات قسيف اإلح ا  ومديرية البحث والعاوير الرتبوي ي التوزارة )
 ( يبن اعداد م راد جمعمع الدراسة و قا للمركة الوظيف .7. واجلدوط رقيف )تقريباً 

 (1رقم )التدول 
 جتتما الدراسة جوزعاً وفقا للمرار، الوإليديةيبيظ 

 امموو مشرف تربوي رئيس قسيف مدير مدير تربية مدير إدارة اتركة الوظيف 
 7425 647 536 75 21 73 العدد
 :عقـة الدراسة -2 -8

9( م  جمعمع الدراسة، مت اخعيارهيف بالاريقة العشتوائية 32مي ) (  رداً 551تكوات عيةة الدراسة م  )
 . الابقية وبةس  معفاوتة تبعاً لعدد م راد كا مركة وظيف 

 :أدوات الدراسة -8-3

 متت  ختتالط دراستتة تتدف عتتع البيااتتات اتععلقتتة  تتذه ال، لعحقيتت  هتتدف الدراستتة  قتتد مت تاتتوير استتعبااة
 وتلك األدوات ه   ، جمموعة م  األدواتو اإلهالو علا األدب الة ري اتععل  باتسا لة الرتبوية 

 .(Gronlund, 1974)اتعيار العاص لرباامج اتسا لة  -8-3-1
 مداة رقتتيف  -اتستتا لة و  75مداة رقتتيف  - ي ممريكتتا العقيتتييف اتدرستت  تكعتت  مةاقتتة تعليميتتة -8-3-6

http://www.ncrel.org14 
، مت خلتتت   قرا تتتا لتتتئال تعتتتأثر استتتعجابة األ تتتراد موزعتتتة علتتتا ستتتبعة جمتتتاالت (  قتتترة24تضتتتمةت األداة )
امتتتتا جمتتتتاالت االستتتتعبااة  اتتتت   االهتتتتداف الععليميتتتتة، واالهتتتتداف الرتبويتتتتة، والونتتتتا  بفقتتتترات امتتتتاط الواحتتتتد

سنتعخدص مقيتاس ليكترت اخلماست ، إذ تقتع االوهيف ، واتعتايري، وا تاص االعتالص ، واتكا ت ت، والعقوبتات. و 
( درجات، وبن  بدرجة قليلتة جتداً وتعاتا درجتة 4اإلجابة ع  كا  قرة بن  بدرجة كبرية جداً، وتعا  )

( يبتتن عتتدد االستتعبااات اتستترتجعة متت  ا تتراد العيةتتة و قتتا لكتتا متت  1، واجلتتدوط رقتتيف )واحتتدة عةتتد العحليتتا
  .اجلةس واتوها العلم  واتركة الوظيف

 
 
  (6م )رقالتدول 

 افستبانات المسترجعة ألفراد عينة الدراسة وفقا لتنسهم، وجؤهلهم العلمي، وجرر،هم الوإليدي
 العكرار الفئات اتعطري
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 التنس
 415 ذكر
 55 ماثا

 المؤهل العلمي

 142 بكالوريوس
 176 ماجسعري
 35 دكعوراة

 المرر، الوإليدي

 71 مدير إدارة
 13 مدير تربية

 51 مدير )إداري،  ل، معخ ص(
 174 رئيس قسيف

 162 تربوي فمشر 
 475 امموو 
 :  صدق االسًيانة -8-4

العلوص الرتبوية ي  كد م  ندا االسعبااة م  خالط عرضاا علا جمموعة م  الكمن ي كلياتمت العأ
 ( حمكمتا هلت  إلتتيايف74لكمتتن )ردايتة  ضتاًل عتت  جمموعتة مت  القتتادة الرتبتوين . بلتغ عتدد ااجلامعتات األ

، وبإمكاايتة إضتا ة عاتاودق إعاا  رميايف مبال مة الفقرة للمجاط التذي تةتدرج  عته، وستالمة ال تياغة اللطويتة
مو حتتتذف ميتتتة  قتتترة، ومت األختتتذ بتتت را  الكمتتتن متتت  حيتتتث  ا تتتذف والععتتتديا واإلضتتتا ة إىل من ونتتتتلت 

 (.7االسعبااة إىل شكلاا الةاائ  ملح  رقيف )
 :ثيات االسًيانة -8-5

يةتتة، عشتتوائياً مت  م تراد الع يفالعحقت  مت  ثبتات االستتعبااة مت  ختالط تابيقاتتا علتا جمموعتة مت اخعيتاره مت
( مستتابيع علتتا امموعتتة افستتاا. بعتتد ذلتتك مت 2لتتت إعتتادة العابيتت  بعتتد )(  تترداً، كمتتا 15بلتتغ عتتددهيف )

 ستاب معامتتا االتستتاا التداخل  باريقتتة ملفتتامت ح و،  5.78 بلتتغ استعخراج معامتتا الثبتتات باريقتة اإلعتتادة
 5.82 بلغ كرواباخل

 :مًغريات الدراسة -8-6

  معطرياً تابعاً وهوتضمةت الدراسة  املًغريات الًابعة: -8-6-1
الرتبويتة، والونتا  دافه   األهداف الععليميتة، واألهت جماالت وتعضم  سبعةعةانر اتسا لة الرتبوية 

 الرتبوي، واتكا  ت، والعقوبات. الصواإلعالوظيف ، واتعايري،  
 تضمةت الدراسة ثالثة معطريات مسعقلة وه   ملًغريات املسًؼؾة:ا -8-6-2

  المرر، الوإليدي و(، هبكالوريوس، وماجسعري، ودكعورا ) لمؤهل العلميوا(، ذكر، وماثا) التنس:
 .(مشرف تربويمدير إدارة، ومدير تربية، ومدير )إداري، و ل، وخمعص(، ورئيس قسيف، و )

 :إجراءات الدراسة -8-7
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(  تترداً 551بعتتد من حتتدد الباحتتث عيةتتة الدراستتة، قتتاص بعوزيتتع االستتعبااات علتتا م تتراد العيةتتة وعتتددهيف )
( 475مت استتترتجاو ) وقتتتد، ( مديريتتتة22يتتتة والععلتتتييف، وعتتتددها )متتتوزعن علتتتا مركتتتة التتتوزارة، ومتتتديريات الرتب

ستتتتتعبااات اتوزعتتتتتة، وكااتتتتتت استتتتتبة الفاقتتتتتد مو ااتتتتتتدر 9( متتتتت  جممتتتتتوو اال77.47استتتتتعبااة شتتتتتكلت استتتتتبة )
(. و تتتذا تكتتتون استتتبة االستتتعبااات اتستتترتجعة مقبولتتتة إلجتتترا  العحلتتتيالت اإلح تتتائية واستتتعخراج 77.37)

 الةعائج.
 :املعاجلة اإلحصائقة -8-8

بعتتتتد استتتترتجاو العتتتتدد اتقبتتتتوط متتتت  االستتتتعبااات لطايتتتتات العحليتتتتا اإلح تتتتائ ، استتتتعخدمت اتعاجلتتتتات 
 اإلح ائية العالية لإلجابة ع  مسئلة الدراسة 

 ليتتتتا العبتتتتاي   و العكتتتتراراتو مت استتتتعخراج اتعوستتتتاات ا ستتتتابية واالرمرا تتتتات اتعياريتتتتة والةستتتت  اتئويتتتتة 
بتتتن اتعوستتتاات  ديتتتة عةتتتد اللتتتةوص للكشتتتا عتتت  م تتتادر الفتتتروااخعبتتتار تتتتوك  للمقاراتتتات البعو األحتتتادي 
 .ا سابية
 :جئـًاال -9

بدرجتتتة تتتتوا ر عةانتتتر اتستتتا لة الرتبويتتتة، باستتتعخداص اجلتتتداوط واتعوستتتاات  اتععلقتتتة ةعتتتائجالستتتيعيف عتتترض 
( هتتت  الدرجتتتة اتعياريتتتة للحكتتتيف علتتتا درجتتتة تتتتوا ر عةانتتتر اتستتتا لة 2.4ا ستتتابية، وستتتيعيف اععبتتتار درجتتتة )

اتععلقتة بتالفروا ذات الداللتة اإلح تتائية  الثالتث حت  الرابتع رتبويتًة. كمتا وستيعيف عترض اعتائج األستئلة مت ال
للمعطريات اتسعقلة  اجلةس، واتوهتا العلمت ، واتركتة التوظيف ، وم تادر تلتك الفتروا مت  ختالط استعخراج 

  ليا العباي  األحادي، واخعبار توك ، و يما يل  عرض لعلك الةعائج.
جظ وجهة نظر النتا ا المتعلقة بالسؤال األول: "جا درجة توافر عناصر المساءلة التربوية  -9-1
 ا دارة العليا والوس   في نظام المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في األردن"؟ جوإلدي

والةستتتت  اتئويتتتتة لإلجابتتتتة عتتتت  هتتتتذا الستتتتواط، مت استتتتعخراج اتعوستتتتاات ا ستتتتابية واالرمرا تتتتات اتعياريتتتتة 
االستتتعبااة. تراوحتتتت اتعوستتتاات ا ستتتابية لعةانتتتر اتستتتا لة الرتبويتتتة بتتتن مستتتئلة   إلجابتتتات م تتتراد العيةتتتة عتتت

( لعة تتتر العقوبتتتات، وبلتتتغ اتعوستتت  الكلتتت  جلميتتتع العةانتتتر 1.58( لعة تتتر األهتتتداف الععليميتتتة و)2.41)
 (.2اجلدوط رقيف )علا الةحو الوارد ( 2.75)

متوس ات الحسابية وافنحرافات المعيارية والنس  المئوية لدرجة توافر عناصر المساءلة التربوية ال (3رقم )التدول 
 المتوس ات الحسابية وفقفي نظام المساءلة التربوية في الوزارة، جرتبة تنازلياً 

 الةسبة االرمراف اتعوس  اماط الرقيف الرتبة
 65.34 5.51 2.41 األهداف الععليمية. .1 7
 65.54 5.48 2.45 األهداف الرتبوية. .7 1
 52.67 5.55 2.78 الونا الوظيف . .2 2
 51.55 5.52 2.72 معايري  ق  األهداف. .3 3
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 الةسبة االرمراف اتعوس  اماط الرقيف الرتبة
 47.16 5.61 1.87 عالص الرتبوي.ا اص اإل .4 4
 43.27 5.56 1.61 اتكا  ت. .5 5
 42.73 5.52 1.58 العقوبات. .6 6
 57.87 5.44 2.7 الكل   

وقتتدره ( من عة تتر األهتتداف الععليميتتة قتتد ح تتا علتتا اترتبتتة األوىل مبعوستت  2اجلتتدوط رقتتيف ) يعبتتن متت 
(. وجتدر اإلشارة إىل 1.58)وقدره السابعة مبعوس   ة(، مما عة ر العقوبات  قد ح ا علا اترتب2.41)

اتعوست   ( وكتان2.72من عة ر معايري  ق  األهداف قد ح ا علتا اترتبتة الرابعتة )الوستاا( مبعوست  )
(. ومبقاراتتتتة اتعوستتتتاات ا ستتتتابية للعةانتتتتر عيعاتتتتا متتتتع اتعوستتتت  اتعيتتتتاري 2.75الكلتتتت  جلميتتتتع العةانتتتتر )

 (، يعبنم لةا توا ر عة ري  م  عةانر اتسا لة الرتبوية ي الة اص الرتبوي األردين وشما 2.4)
 عة ر األهداف الععليمية. -7
 عة ر األهداف الرتبوية. - 1

(، يعبتتتنم من درجتتتة تتتتوا ر عةانتتتر 2.4عوستتت  الكلتتت  جلميتتتع اتعوستتتاات باتعوستتت  اتعيتتتاري )ومبقاراتتتة ات
(، وهتتذه إشتتارة إىل عتتدص تتتوا ر عةانتتر 2.75اتستتا لة الرتبويتتة بشتتكا عتتاص كااتتت دون التتك، إذ بلطتتت )

 اتسا لة الرتبوية ي الة اص الرتبوي األردين بشكا عاص.
: "هل هناك فروق ذات دفلوة لحصوا ية بويظ المتوسو ات انيالثالنتا ا المتعلقة بالسؤال  -9-6

الحسابية في تحديد درجة توافر عناصور المسواءلة التربويوة لودى جووإلدي ا دارة العليوا والوسو   فوي 
 وزارة التربية والتعليم في األردن تع،ى لل  جنسهم"؟

 ر عةانتتتر اتستتتا لة و قتتتاً لإلجابتتة عتتت  هتتتذا الستتتواط،  قتتتد مت استتتعخراج اتعوستتتاات ا ستتتابية لدرجتتتة تتتتوا
للجتتتتةس، ومت استتتتعخداص  ليتتتتا العبتتتتاي  األحتتتتادي للععتتتترف إىل الفتتتتروا ذات الداللتتتتة اإلح تتتتائية بتتتتن تلتتتتك 

 (.3اجلدوط رقيف ) علا الةحو الوارد ياتعوساات، و 
 (4رقم )التدول 

وية في وزارة التربية والتعليم المتوس ات الحسابية ونتا ا تحليل التبايظ األحادي لدرجة توافر عناصر المساءلة الترب
 وفقاً للتنس

 (55) إااث (415) ذكور الداللة مسعو   قيمة )ت( اتعوساات ا سابية عةانر اتسا لة الرتبوية الرقيف
 5.376 5.77 2.33 2.47 األهداف الرتبوية. .7
 5.553 5.41 2.37 2.42 األهداف الععليمية. .1
 5.377 5.77 2.71 2.15 الونا الوظيف . .2
 5.232 5.84 2.55 2.73 معايري  ق  األهداف. .3
 5.148 7.72 1.77 1.81 ا اص اإلعالص الرتبوي. .4
 5.613 5.24 1.58 1.61 اتكا  ت. .5
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 *5.537 1.54 1.42 1.67 العقوبات. .6
 5.152 7.71 2.51 2.75 الكل  

ن اتعوستاات ا ستابية لدرجتة تتوا ر عةانتر (  روا ذات داللة إح تائية بت3اجلدوط رقيف ) يمل ت ار 
اتسا لة الرتبوية ي وزارة الرتبية والععلييف ي األردن تعة  إىل اجلةس، وذلك ي عيع هذه العةانر  يما عتدا 

( من عة تتر العقوبتتات معتتوا ر مكثتتر، وبداللتتة 1.67عة تتر العقوبتتات، إذ يتتر  التتذكور )اتعوستت  ا ستتا  
(، وبذلك يكون الفرا بن اتعوساات ا سابية ل احل 1.42اث )اتعوس  ا سا  إح ائية، دما تراه اإلا

  ئة الذكور.
: "هل هناك فروق ذات دفلة لحصا ية بيظ المتوسو ات الثالثالنتا ا المتعلقة بالسؤال  -9-3

ي الحسابية في تحديد درجة توافر عناصور المسواءلة التربويوة لودى جووإلدي ا دارة العليوا والوسو   فو
 وزارة التربية والتعليم في األردن تع،ى لل  جؤهلهم العلمي"؟

لإلجابتتة عتت  هتتذا الستتواط،  قتتد مت استتعخراج اتعوستتاات ا ستتابية لدرجتتة تتتوا ر عةانتتر اتستتا لة الرتبويتتة 
و قاً للموها العلم ، ومت اسعخداص  ليا العباي  األحادي للععرف إىل الفروا ذات الداللة اإلح ائية بن 

 (.4اتعوساات، وكما يبن اجلدوط رقيف )تلك 
 (5رقم )التدول 

المتوس ات الحسابية ونتا ا تحليل التبايظ األحادي لدرجة توافر عناصر المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم 
 في األردن، وفقاً للمؤهل العلمي

 (35)ه دكعورا (176) ماجسعري (142) بكالوريوس لداللةمسعو  ا قيمة ف اتعوساات ا سابية عةانر اتسا لة الرتبوية الرقيف
 5.752 1.173 2.37 2.34 2.45 األهداف الرتبوية. .7
 5.717 1.552 2.44 2.36 2.47 األهداف الععليمية. .1
 5.547 1.756 2.12 2.71 2.15 الونا الوظيف . .2
 5.573 1.378 2.73 2.57 2.15 معايري  قي  األهداف. .3
 *5.535 2.582 1.84 1.73 1.88 ا اص اإلعالص الرتبوي. .4
 5.258 5.887 1.66 1.57 1.64 اتكا  ت. .5
 5.155 7.245 1.54 1.55 1.63 العقوبات. .6

 5.547 1.743 2.77 2.53 2.74 الكل  
نتر (  روا ذات داللة إح تائية بتن اتعوستاات ا ستابية لدرجتة تتوا ر عةا4اجلدوط رقيف )مل ت ار ي 

ر، تذه العةانتتع هتتة والععلييف ي األردن، تعة  إىل اتوها العلم  وذلك ي عيتاتسا لة الرتبوية ي وزارة الرتبي
( من عة ر 1.88ا سا   م راد  ئة البكالوريوس )اتعوس  دا عة ر ا اص اإلعالص الرتبوي، إذ ير تا عت يم

ية، دمتتتتتتتا يتتتتتتتراه م تتتتتتتراد  ئتتتتتتتة اتاجستتتتتتتعري )اتعوستتتتتتت  ا تتتتتتتاص اإلعتتتتتتتالص الرتبتتتتتتتوي معتتتتتتتوا ر مكثتتتتتتتر، وبداللتتتتتتتة إح تتتتتتتائ
 (، وبذلك يكون الفرا بن اتعوساات ا سابية ل احل م راد  ئة 1.73ا سا  

 البكالوريوس.
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: "هل هناك فروق ذات دفلوة لحصوا ية بويظ المتوسو ات الراباالنتا ا المتعلقة بالسؤال  -9-4
لتربويوة لودى جووإلدي ا دارة العليوا والوسو   فوي الحسابية في تحديد درجة توافر عناصور المسواءلة ا

 "؟تابعية الموإلف لل  افدارة العليا او افدارة الوس  وزارة التربية والتعليم في األردن تع،ى لل  
لإلجابتة عت  هتتذا الستواط، مت استعخراج اتعوستتاات ا ستابية لدرجتتة تتوا ر عةانتر اتستتا لة الرتبويتة و قتتاً 

ىل الفروا ذات الداللة اإلح ائية إلفة، ومت اسعخداص  ليا العباي  األحادي للععرمف للمراكة الوظيفية اتخع
 (.5بن تلك اتعوساات، وكما يبن اجلدوط رقيف )

 (6رقم )التدول 
المتوس ات الحسابية ونتا ا تحليل التبايظ األحادي لدرجة توافر عناصر المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم 

 ردن، وفقاً للمرر، الوإليديفي األ

 الرتبوية عةانر اتسا لة الرقيف
 قيمة اتعوساات ا سابية

 ف

 مسعو  

 الداللة
متتتتتتتتتتتتتتدير إدارة 

(71) 
متتتتتتتتدير تربيتتتتتتتتة 

(13) 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدير 

(51) 
رئتتتتتتيس قستتتتتتيف 

(174) 
مشتتتتتتتتتتتتتتترف 

(162) 
 *5.555 4.744 2.33 2.38 2.57 2.84 2.65 األهداف الرتبوية. .7
 *5.555 5.268 2.32 2.42 2.64 2.78 2.65 األهداف الععليمية. .1
 *5.555 5.667 2.57 2.11 2.24 2.48 2.52 الونا الوظيف . .2
 *5.557 3.415 2.56 2.72 2.13 2.47 2.21 معايري  قي  األهداف. .3
 *5.552 2.874 1.71 1.83 2.54 2.22 2.71 ا اص اإلعالص الرتبوي. .4
 *5.556 2.485 1.54 1.61 1.65 2.76 1.71 اتكا  ت. .5
 *5.537 1.377 1.54 1.65 1.62 2.55 1.62 العقوبات. .6
 *5.555 5.544 2.51 2.75 2.17 2.47 2.18 الكل  

ذات داللة إح ائية بن اتعوساات ا سابية لدرجة تتوا ر عةانتر اتستا لة  اً (  روق5يبن اجلدوط رقيف )
تعة  إىل اتركة الوظيف  وذلك ي عيع هذه العةانر. ولعحديتد الرتبوية ي وزارة الرتبية والععلييف ي األردن، 

م ادر تلك الفروا بن اتعوساات ا سابية،  قد مت اسعخداص اخعبار توك  للمقاراات البعدية، وكما يبن 
 (.6اجلدوط رقيف )
وافر عناصر نتا ا انتبار توري لتحديد جصادر الدروق بيظ المتوس ات الحسابية لدرجة ت   (7) رقم التدول

 المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في األردن، وفقا للمرر، الوإليدي
 مدير تربية مدير إدارة مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية عةانر اتسا لة الرتبوية الرقيف
      مشرف 2.33  
      رئيس قسيف 2.38 األهوداف التربوية .7
      مدير 2.57  
      مدير إدارة 2.65  
    * * مدير تربية 2.84  
 مدير تربية مدير مدير إدارة رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 2.32  
      رئيس قسيف 2.42 األهداف التعليمية .1
      مدير إدارة 2.65  
     * مدير 2.64  
    * * مدير تربية 2.78  
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 مدير إدارة مدير تربية مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 2.57  
      رئيس قسيف 2.11 الوصوف الوإليدي .2
     * مدير 2.24  
     * مدير تربية 2.48  
     * مدير إدارة 2.52  
 تربيةمدير  مدير إدارة مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 2.56  
      رئيس قسيف 2.72 جعايير تحقيق األهداف .3
      مدير 2.13 التربوية والتعليمية 
      مدير إدارة 2.21  
    * * مدير تربية 2.47  
 مدير تربية مدير إدارة مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 1.71  
      رئيس قسيف 1.83 لتربوياألعالم ا .4
      مدير 2.54  
      مدير إدارة 2.71  
     * مدير تربية 2.22  
 مدير تربية مدير إدارة مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 1.54  
      رئيس قسيف 1.61 المكافآت: .5
      مدير 1.65  
      مدير إدارة 1.71  
    * * مدير تربية 2.76  
 مدير تربية مدير إدارة مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 1.54  
      رئيس قسيف 1.65 العقوبات: .6
      مدير 1.62  
      مدير إدارة 1.62  
     * مدير تربية 2.55  
 مدير تربية مدير إدارة مدير رئيس قسيف مشرف الفئات اتعوساات ا سابية  
      مشرف 2.51  
      رئيس قسيف 2.75 الكلي: 
      مدير 2.17  
      مدير إدارة 2.18  
    * * مدير تربية 2.47  

ذات داللة إح ائية بن اتعوساات ا سابية لدرجتة تتوا ر عةانتر اتستائلة  اً (  روق6يبنم اجلدوط رقيف )
الرتبية والععلييف ي األردن تعة  إىل اتركة الوظيف ، إذ يتر  متديرو الرتبيتة والععلتييف )اتعوست   الرتبوية ي وزارة

 تتائية، دمتتا يتتراه كتتا متت  اتشتتر ن ( من عة تتر األهتتداف الرتبويتتة معتتوا ر مكثتتر، وبداللتتة إح2.84ا ستتا   
وبتذلك يكتون الفترا بتن  (،2.38و 2.33الرتبوين ورؤستا  األقستاص )اتعوستاات ا ستابية علتا العتوايل  

 اتعوساات ا سابية ل احل مديري الرتبية والععلييف.
( من عة تتتر األهتتتداف 2.64و 2.78ويتتتر  متتتديرو الرتبيتتتة والععلتتتييف واتتتتديرون )اتعوستتتاات ا ستتتابية  

 (. وبتذلك2.32الععليمية معوا ر مكثر، وبداللة إح تائية، دمتا يتراه اتشتر ون الرتبويتون )اتعوست  ا ستا   
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يكتتون الفتترا بتتن اتعوستتاات ا ستتابية ل تتاحل متتديري الرتبيتتة واتتتديري . كمتتا ويتتر  متتديرو الرتبيتتة )اتعوستت  
( من عة تر األهتداف الععليميتة معتوا ر مكثتر، وبداللتة إح تائية، دمتا يتراه رؤستا  األقستاص 2.78ا سا    

 ة ل احل مديري الرتبية والععلييف.(، وبذلك يكون الفرا بن اتعوساات ا سابي2.42)اتعوس  ا سا   
 2.52ة علتتتتا العتتتتوايل  تات ا سابيتتتتتوساتتتتترون )اتعتيف واتديتتتتتويتتتتر  متتتتديرو اإلدارة ومتتتتديرو الرتبيتتتتة والععليتتتت

( من عة ر الونا التوظيف  معتوا ر مكثتر، وبداللتة إح تائية، دمتا يتراه اتشتر ون الرتبويتون 2.24و 2.48و
الفرا بن اتعوساات ا ستابية ل تاحل متديري اإلدارة ومتديري  (، وبذلك يكون2.57)اتعوس  ا سا   

 الرتبية واتديري .
( من عة تتتر معتتتايري  قتتت  األهتتتداف الرتبويتتتة 2.47ويتتتر  متتتديرو الرتبيتتتة والععلتتتييف) اتعوستتت  ا ستتتا    

( 2.56 ن الرتبتتوين )اتعوستت  ا ستتا والععليميتتة معتتوا ر مكثتتر، وبداللتتة إح تتائية، دمتتا يتتراه كتتا متت  اتشتتر 
(، وبتتتذلك يكتتتون الفتتترا بتتتن اتعوستتتاات ا ستتتابية ل تتتاحل 2.72ورؤستتتا  األقستتتاص )اتعوستتت  ا ستتتا    

 مديري الرتبية والععلييف.
( من عة تر األعتالص الرتبتوي معتوا ر مكثتر، 2.22كما ير  متديرو الرتبيتة والععلتييف )اتعوست  ا ستا    

(، وبتتتذلك يكتتتون الفتتترا بتتتن 1.71)اتعوستتت  ا ستتتا     وبداللتتتة إح تتتائية، دمتتتا يتتتراه اتشتتتر ون الرتبويتتتون
 اتعوساات ا سابية ل احل مديري الرتبية والععلييف.

( من عة تتتر اتكا تتت ت معتتتوا ر مكثتتتر، 2.76متتتديرو الرتبيتتتة والععلتتتييف )اتعوستتت  ا ستتتا   يتتتر  وكتتتذلك 
( ورؤستتتتا  األقستتتتاص 1.54وبداللتتتتة إح تتتتائية، دمتتتتا يتتتتراه كتتتتا متتتت  اتشتتتتر ن الرتبتتتتوين )اتعوستتتت  ا ستتتتا    

( من عة ر العقوبات 2.55  (. وير  مديرو الرتبية والععلييف )اتعوس  ا سا 1.61)اتعوس  ا سا   
(، وبتتذلك يكتتون 1.54، دمتتا يتتراه اتشتتر ون الرتبويتتون )اتعوستت  ا ستتا   مكثتتر ، وبداللتتة إح تتائيةمعتتوا ر

 حل مديري الرتبية والععلييف.ا العن ل ا عاالفرا بن اتعوساات ا سابية ي كل
 رة ا( من عيع عةانر اتسا لة الرتبوية معو 2.47ومخرياً، ير  مديرو الرتبية والععلييف )اتعوس  ا سا    

( ورؤستا  األقستاص 2.51مكثر، وبداللة إح ائية، دمتا يتراه كتا مت  اتشتر ن الرتبتوين )اتعوست  ا ستا    
 يكون الفرا بن اتعوساات ا سابية ل احل مديري الرتبية والععلييف.(، وبذلك 2.75)اتعوس  ا سا   

 :نيجمـاقشنية الـًائ - 9-5

ات بةتتاً  علتتا تلتتك حتترت قوتقتتدًن عتتدد متت  ات عااتفستتري الةعتتائج التت  مستتفرت عةاتتا الدراستتة ومةاقشتت ستيعيف
علا اافراد لي ار إىل  ، سيقوص الباحث بعةاوط كا سواطعااالةعائج، وتساياًل لعفسري اعائج الدراسة ومةاقش

 مةاقشة اعائجه ومقاراة تلك الةعائج بالدراسات السابقة.
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 جظ جناقاة النتا ا المتعلقة بالسؤال األول: "جا درجة توافر عناصر المساءلة التربوية  -9-5-1
 ا دارة العليوا والوسو   فوي نظووام المسواءلة التربويوة فوي وزارة التربيوة والتعلويم فووي يجووإلد وجهوة نظور
 األردن"؟
 اتتتر اعتتتائج الدراستتتة تتتتوا ر عةانتتتر اتستتتتا لة الرتبويتتتة بشتتتكا عتتتاص ي وزارة الرتبيتتتة والععلتتتييف، إذ بلتتتتغ  تمل

(، وهتتذا اتعوستت  دون اتعوستت  اتعيتتاري التتذي مت 2.75اتعوستت  الكلتت  جلميتتع عةانتتر اتستتا لة الرتبويتتة )
اتستتا لة الرتبويتتة بشتتكا عتتاص إىل عتتدص  اععمتتاده ي هتتذه الدراستتة. وقتتد يعتتود الستتب  ي عتتدص تتتوا ر عةانتتر

ا اص للمسا لة الرتبوية، معكامتا العةانتر واتتدخالت بشترياً وماديتاً ي وزارة الرتبيتة والععلتييف، وهتذا متا  توا ر
اب جمموعتتة القتتواان ستتكعا مشتتارت إليتته وثتتائ  التتوزارة، حيتتث مل تتتعيف اإلشتتارة إىل ا تتاص للمستتا لة الرتبويتتة ي 

. وجتتتدر اإلشتارة إىل من اتعلتتيف واتوظتتا ي 1552عت  التتوزارة للعتاص  ةات الرتبويتة ال تتادر واألا متة والععليمتت
 وزارة الرتبية والععلييف ضمعكمان إىل ا اص اخلدمة اتداية، الذي ضمعكيف إليه عيع موظف  الدولة.

ىل تتوا ر مما م  حيث توا ر كا عة تر مت  عةانتر اتستا لة الرتبويتة علتا اافتراد،  قتد مشتارت الدراستة إ
(، وهتتتذا اتعوستتت  معلتتتا متتت  2.41عة تتتر األهتتتداف الععليميتتتة، إذ ح تتتا علتتتا معوستتت  حستتتا  مقتتتداره )

اتعوس  اتعياري بدرجعن. إن اإلشارة إىل توا ر عة ر األهداف الععليمية م  بن عةانتر اتستا لة الرتبويتة 
ة والععلييف، دون مهداف تعليمية للمباحث ي الوزارة ممر بديا ، إذ ال يعقا من يكون ي بلد ما وزارة للرتبي

الدراستتية، واتراحتتا الععليميتتة اتخعلفتتة. ومشتتارت اعتتائج الدراستتة ميضتتاً إىل تتتوا ر عة تتر األهتتداف الرتبويتتة ي 
(، وهتذا اتعوست  ماتاب  2.45وزارة الرتبية والععلييف، إذ ح ا هذا العة ر علتا معوست  حستا  مقتداره )

 (.2.4للمعوس  اتعياري )
ن اإلشتتتارة إىل تتتتوا ر عة تتتر األهتتتداف الرتبويتتتة ي وزارة الرتبيتتتة والععلتتتييف ممتتتر ي غايتتتة األشميتتتة،إذ كيتتتا إ

( لسةة 2سيكون لوزارة الرتبية والععلييف وجوٌد دون توا ر مهداف تربوية اا  يشري قااون الرتبية والععلييف رقيف )
بية وعلتا مساستاا تتعيف نتياغة مبتادئ السياستة إىل توا ر األهداف الرتبوية ال  تةبث  م   لسفة الرت  7883

 الرتبوية ومعماط الوزارة.
إن تتتوا ر عة تتري  األهتتداف الععليميتتة واألهتتداف الرتبويتتة ال يشتتري إىل ا تتاص للمستتا لة الرتبويتتة ي وزارة 

نا الرتبية، وذلك ألن اعائج الدراسة مشارت إىل عدص توا ر باق  العةانر ي الوزارة.  لو مخذاا عة ر الو 
 .( مي دون اتعوس  اتعياري2.78الوظيف  لوجدااه ح ا علا معوس  )

 رة ي وزارة الرتبيتة ميضتاً، وكمتا مشتارت اعتائج الدراستة امما معايري  ق  األهداف الرتبويتة،  ات  غتري معتو 
(  ق .. ولو تةاولةا عةانر ا اص اإلعالص الرتبوي، واتكا  ت والعقوبات 2.72 قد ح لت علا)معوس  

( علتا العتتوايل. وهتتذه إشتتارة إىل عتتدص 1.58(، و)1.61(، و)1.87وجتدااها ح تتلت علتتا معوستتاات )ل
 .توا ر هذه العةانر للمسا لة الرتبوية ي الوزارة

 يعضف دما سب  من اعائج الدراسة مشارت إىل عدص توا ر عةانر اتسا لة الرتبوية ي وزارة الرتبية 
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  األهتداف الرتبويتة واألهتداف الععليميتة، و تذا البتد مت  تاتوير بشكا عتاص، علتا الترغيف مت  تتوا ر عة تري
 باق  عةانر اتسا لة الرتبوية الواردة ي هذه الدراسة.

( حيتتث تونتتا إىل ضتترورة تاتتوير 7886تعفتت  اعتتائج هتتذه الدراستتة متتع اعتتائج دراستتة قتتاص  تتا م تتافا )
 .كا مدير مدرسةونا وظيف  دقي  وحمدد وشاما يعةاوط اجلاابن  اإلداري والفل ل

، ووضتع عاتاوما م ومشارت دراسة م افا إىل ضرورة تاتوير لتوائف ا توا ة والعقوبتات ي قتواان التوزارة
(  علتتا متتع الدراستتة ا اليتتة، إذ صمتت  وضتتع 7886ا تتاص تستتا لة اتعلمتتن. و تتذا  تتإن دراستتة م تتافا )

مدوات العقيتييف،  قتد  لتد . كتذلك األمتر ا اص مستا لة جلميتع اتتدخالت البشترية ي الة تاص الرتبتوي األردين
(  تتذا اتوضتتوو، واخعلفتتت معاتتا علتتا من تكتتون 7886اتفقتتت اعتتائج هتتذه الدراستتة متتع دراستتة م تتافا )
 مدوات العقيييف جلميع مدخالت الة اص الرتبوي.

 من معتايري اتستا لة ي(، إذ تبتنم امتا 7886اة وميتوب )كما تعف  اعائج هذه الدراسة مع دراستة القضت
 وزارة الرتبية والععلييف تةقسيف إىل قسمن وشما 

ايري اتسا لة ال  تععل  بالاال  م  حيث  سلوكه والعةامته بععليمتات االمعحااتات مع -9-5-1-1
 اتدرسية والعامة.

 معايري اتسا لة ال  تععل  باتوظا عةد خمالفة القواان واألا مة والععليمات. -9-5-1-6
محتتتد بونتتتفه ي  ديتتتد عة تتتر العقيتتتييف  Kuchapski( 2001)استتتة متتتع دراستتتة وتعفتتت  اعتتتائج هتتتذه الدر 

بونتتفاا عةانتر اتستتا لة الرتبويتتة، و علتتا معاتا ي عتتدص اععمتتاد عةانتتر العخاتي  واالستتعجابة واالت تتاط، 
 عةانر رئيسية للمسا لة.

رة تضتمن مشتارت إىل اععقتاد اتعلمتن بضترو  الت ، Mathers( 2000)وتعف  هذه الدراستة متع دراستة 
 اتكا  ت ي ا اص اتسا لة إىل درجة كبرية.

ي  ديتتد عة تتري  العقيتتييف واتعتتايري   Ahearn (2000) وتعفتت  اعتتائج هتتذه الدراستتة ميضتتاً متتع دراستتة
( 2000عة تتتري  مساستتتين متتت  عةانتتتر اتستتتا لة الرتبويتتتة، و علتتتا هتتتذه الدراستتتة متتتع دراستتتتة )ا مبونتتتفا

Ahearn قضتتايا حرجتتة بونتتفاا الحعتتوا  والعكلفتتة والبيااتتات واإلدارة والقيتتادة باععبتتار عةانتتر السياستتة وا
 جاود اتسا لة. يتوثر 

، ي  ديتتد ثالثتتة عةانتتر للمستتا لة الرتبويتتة Rebarber( 1991)كمتتا وتعفتت  هتتذه الدراستتة متتع دراستتة 
 وه  
 األهداف ال  تكون واضحة وقابلة للقياس. -
 مدوات العقيييف. -
 ضم  الععديا ي حاط الفشا.حمفةات تكا ئ اإلذماز، وت -

ي  ي وزارة الرتبيتتة والععليمتتة درجتتة تتتوا ر عةانتتر اتستتا لة الرتبويتتةيعضتتف دمتتا ستتب ، من الدراستتة ا اليتتة "
" قد حددت سبعة عةانر للمسا لة الرتبوية م  خالط األدب الة ري، حبيث تكتون مةاستبة للة تاص االردن
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كمتا لتت  ديتد عةانتر اتستا لة الرتبويتة،  ع دراستات كثترية ي الرتبوي األردين. وقد اتفقت هذه الدراستة مت
 اإلشارة إلياا.

واخعلفتتت متتع بعتتض الدراستتات، لتتت اإلشتتارة إلياتتا، وستتب  االختتعالف متتع بعتتض الدراستتات هتتو من 
ال يةاس  جمعمع آخر، إال ماه صم  من تكون هةاك عةانر  رمباسموذج اتسا لة الرتبوية الذي يةاس  جمعمع 

يتتع امعمعتتات مثتتا  األهتتداف، واتعتتايري والفتتةات. جتتتدر اإلشتتارة إىل من الباحتتث مل يعثتتر علتتا تةاستت  ع
 .دراسة تبحث ع  درجة توا ر عةانر اتسا لة الرتبوية ي ا اص ما

: "هول هنواك فوروق ذات دفلوة لحصوا ية بويظ الثوانيجناقاة النتا ا المتعلقة بالسؤال  -9-5-6
ديود درجووة توووافر عناصور المسوواءلة التربويووة لودى جوووإلدي ا دارة العليووا المتوسو ات الحسووابية فووي تح

 والوس   في وزارة التربية والتعليم في األردن تع،ى لل  جنسهم"؟
ذات داللتة إح تائية ي  ديتد درجتة تتوا ر عةانتر اتستا لة الرتبويتة تعتة   اً  ار اعائج الدراسة  روقتت مل

م تتتتراد العيةتتتتة عتتتتيعايف متتتت  منتتتتحاب اخلتتتتربات الاويلتتتتة التتتتذي   إىل اجلتتتتةس. يعتتتتود الستتتتب  ي ذلتتتتك إىل من
يسعايعون  ديد عةانر اتسا لة الرتبوية بدقة،  فئات اتشر ن الرتبوين ورؤسا  األقساص واتديري  ومديري 
ا الرتبية، ومديري اإلدارات عيعايف )ذكوراً وإااثاً( ي لون إىل تلك اتراكة بعد خربات هويلة ي الرتبية، وهذ
يوهلايف إىل من ضمددوا درجة توا ر عةانر اتسا لة الرتبوية  ديداً دقيقاً، حبيث تكون درجة العحديد معقاربة 

(، وكتان اتعوست  الكلت  لإلاتاث 2.75بن الذكور واإلااث، ويوكد ذلك من اتعوس  الكل  للتذكور كتان )
(2.51.) 

ات داللتتتة إح تتتائية ي  ديتتد درجتتتة تتتتوا ر ذ اً ممتتا علتتتا مستتعو  العةانتتتر  تتتأظارت اعتتائج الدراستتتة  روقتت
(  يمتا ح تلت  ئتة اإلاتتاث 1.67عة تر العقوبتات تعتة  إىل اجلتةس. ح تلت  ئتة التذكور علتا معوست  )

( درجتتة وهتتذا اكتترب الفتتروا بتتن التتذكور 77( يالحتتأ من الفتترا بتتن اتعوستتان كتتان )1.42علتتا معوستت  )
 اتاث بوجتود عة تر العقوبتات ي وازرة الرتبيتة والععلتييفشعور  ئة اإلمن واإلااث، ويعود السب  ي ذلك إىل 

اعيجتتة العتتةاما  بعةفيتتذ االا متتة والقتتواان والععليمتتات او  اتوذلتتك لقلتتة تعرضتتا  للعقوبتت مقتتا متت  التتذكور
 . حماباة ا 
: "هل هناك فروق ذات دفلة لحصا ية  بيظ الثالثجناقاة النتا ا المتعلقة بالسؤال  -9-5-3

بية فووي تحديود درجووة توووافر عناصور المسوواءلة التربويووة لودى جوووإلدي ا دارة العليووا المتوسو ات الحسووا
 والوس   في وزارة التربية والتعليم في األردن تع،ى لل  جؤهلهم العلمي"؟

ذات داللة إح ائية ي  ديد درجة تتوا ر عةانتر اتستا لة الرتبويتة، تعتة   اً  ار اعائج الدراسة  روقمل ت
ال يرتب  باتوها العلم  الذي قد . وذلك ألن  ديد درجة توا ر عةانر اتسا لة الرتبوية إىل اتوها العلم 

 طمعلا م  حيث العخ ص واتسعو  م   رد دخر.
: "هول هنواك فوروق ذات دفلوة لحصوا ية بويظ الرابواجناقاة النتا ا المتعلقة بالسوؤال  -9-5-4

مسواءلة التربويوة  لودى جووإلدي ا دارة العليوا المتوس ات الحسابية في تحديود درجوة تووافر عناصور ال
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لل  تابعيوة الموإلوف للو  افدارة العليوا  و افدارة والوس   في وزارة التربية والتعليم في األردن تع،ى 
 "؟الوس  

ذات داللة إح ائية ي  ديد درجة توا ر عةانر اتسا لة الرتبوية  اً لقد مظارت اعائج هذه الدراسة  روق
ركة الوظيف  بشكا عاص وجلميع العةانر. ويالحأ من معوستاات درجتة تتوا ر عةانتر اتستا لة تعة  إىل ات

الرتبوية و قاً للمركة الوظيف  اتبعت تدرصماً موحداً تقريباً. إذ كاات اتعوستاات و قتاً لفئتة اتشتر ن الرتبتوين 
 .  رؤسا  األقساص ه  األدىن وعلا مسعو  عيع العةانر، واتسعو  الكل 

وكااتتت اتعوستتاات و قتتاً تتتديري الرتبيتتة   متتديري اإلدارات هتت  األعلتتا وعلتتا مستتعو  عيتتع العةانتتر، 
  متتديري الرتبيتتة   اواتستتعو  الكلتت ، باستتعثةا  عة تتر األهتتداف الععليميتتة إذ كتتان معلتتا معوستتان معوستتا
  متديري الرتبيتة. ممتتا اتتديري ، وعة تر الونتتا التوظيف  إذ كتان معلتتا معوستان  معوست  متتديري اإلدارة 

معوس  اتديري   قد كتان موقعتاً معوستااً وي عيتع ا تاالت باستعثةا  عة تر األهتداف الععليميتة، إذ تبتادط 
 اتواقع مع مديري اإلدارات.

إن ازمفتتاض اتعوستت  ا ستتا  لفئتت  اتشتتر ن الرتبتتوين ورؤستتا  األقستتاص عةتتد  ديتتد درجتتة تتتوا ر عةانتتر 
ن الفئعتتتن مقتتتا مرتبتتتة وظيفيتتتة متتت  بتتتاق  الفئتتتات األختتتر ، وبتتتذلك  تتتإن درجتتتة مإىل  يعتتتود اتستتتا لة الرتبويتتتة

إهالعاتتيف علتتا األا متتة والقتتواان والعشتتريعات والععليمتتات مقتتا متت  درجتتة إهتتالو الفئتتات األختتر .  فئتتة 
 تإن اجلاات   اتشر ن الرتبوين مثاًل يطل  علا عملاا الاابع الفل وهو معابعة اتعلمن ي اتيدان، وبتذلك

األقستتاص، إذ لتتد  رؤستتا  ال يكتتون عليتته تركيتتة كبتتري ي عمتتا م تتراد تلتتك الفئتتة. كتتذلك األمتتر رمبتتا اإلداري 
يشتتطا هتتذا اتركتتة التتوظيف  م تتراد تعفتتاوت هبيعتتة معمتتاايف،  متتةايف متت  طمتتعص بشتتوون اتتتوظفن ومتتةايف متت  

ب روف معماايف، مما مديرو الرتبية  طمعص بالعخاي  ومةايف م  طمعص باللوازص، وبذلك تةح ر اهعماما يف
 ابيعتة عملاتيف لكتةايف مت  اإلهتالو علتا عيتع العشتريعات الرتبويتة  )قتواان، وما متة، وتعليمتات(، ألهنتتيف 
اتستوولون عت  معابعتة ممتور متديريات الرتبيتة والععلتييف التت  يتديروهنا،  مت  خالاتيف يتعيف لريتر عيتع الععليمتتات 

ة إىل اتيدان، لذلك جا ت معوساات  ديتدهيف لدرجتة تتوا ر عةانتر اتستا لة والعشريعات واألا مة الرتبوي
 اإلدارة. والرتبوية ه  األعلا م  بن عيع الفئات، وجا  بعد مديري الرتبية وي مغل  األحيان مدير 

اإلدارات اتخعلفة مع مديري الرتبية ي جلةة العخاي  علا مسعو  التوزارة،  يويفسر ذلك اشرتاك مدير 
مت  خالاتا، ومةاقشتعاا يث تشرتك الفئعان باجعماعات دورية يتعيف لريتر األا متة والععليمتات والعشتريعات حب

ن معمتتتاايف مكثتتتر    تتتاً،  اةتتتاك متتتدير إدارة العتتتدري ، وهةتتتا متتتدير إدارة أبيةمتتتا يعميتتتة متتتديرو اإلدارات، بتتت
رجتة تتوا ر عةانتر اتستا لة متديري اإلدارات طمفتض مت  دقتة  ديتدهيف لدد  اتةاهج وهكذا. هذا الوضع لت

الرتبويتة. وجتتدر اإلشتارة إىل ارتفتاو درجتة تتوا ر عة تتر الونتا التوظيف  و قتاً تتديري اإلدارة مقاراتة مبتتديري 
 متديرو الرتبيتة يعر تهال  رمبتاالرتبية، وذلك لعوا ر الونا الوظيف  توظف  الوزارة ي اتركة  قت ، وهتذا األمتر 

 لذلك ازمفض تقديرهيف لدرجة توا ر هذا العة ر. لةاو قد صمدواه غري كاف للمسا 
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 املؼرتحات: -10

 العالية قرتحات ي ضو  الةعائج ال  تونلت إلياا الدراسة، يقدمص الباحث ات
 علتتا عةانتتر اتستتا لة الرتبويتتة متت  ا تتاص مستتا لة إىل ا تتاص آختتر. وتتتا كتتان الة تتاص الرتبتتوي  -11-1
اتسا لة الرتبوية، منتبف مت  الضترورة مبكتان استعكماط بقيتة العةانتر  ةما م عةانريعوا ر  يه بعض األردين 

 .األردني وزارة الرتبية والععلييف ي  األردينلي بف ا اماً مةاسباً للة اص الرتبوي 
يععتترب العتتدري  مثةتتا  اخلدمتتة متت  مهتتيف األعمتتاط التت  تقتتوص  تتا وزارة الرتبيتتة والععلتتييف، وتتتا كتتان  -11-6

عقد دورات ولقا ات تعريفية وتوعوية توظف  وزارة الرتبية كان البد م  اتسا لة   اتمو اهةاك خل  بن مف
بويتة جتدير بالتذكر من اتستا لة الرت والععلييف ي موضوع   اتسا لة الرتبويتة واتستا لة اإلداريتة والعمييتة بيةاما.

درجتة لت  بستلوك اتوظتا وااع تاص يتة  عععاإلدار اتستا لة  ممتاالرتبويتة،  هاعاجاتته  سواط اتوظا ع   قيقته 
 والععليمات والقواان السائدة ي وزارة الرتبية والععلييف. باألا مةتقيده 
إن إجرا  البحوث والدراسات ي اتيدان الرتبوي م  مهيف األعماط ال  صم  القيتاص  تا. وتتا  -11-3

علتا الباحتث إجترا  دراستات تشتعما  حقترت اط عيتع جواات  اتستا لة الرتبويتة مل تسعاع الدراسة ا الية تةاو 
 ستتن مدا  الاالتت  واتعلتتيف، ودراستتة اجتاهتتات  يجوااتت  مختتر  للمستتا لة كدراستتة  مثتتر اتستتا لة الرتبويتتة 

 موظف  اإلدارة العليا والوساا رمو اتسا لة الرتبوية
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 :املراجع العربقة

 .القرآن الكرًن 
 العتتتتتتاج اجلتتتتتتامع لثنتتتتتتوط ي محاديتتتتتتث (. 7851) .ور علتتتتتت اانتتتتتتيا، مة تتتتتت)  ا تتتتتتديث الشتتتتتتريا
 .((، دمش   دار إحيا  الكع  العربية2، اجلة  الثالث، )ط الرسوط
 اجتاهتتتات متتتديري اتتتتدارس الثااويتتتة رمتتتو اتستتتا لة ي حما  تتتة (. 1555) .التتتدريل، لبتتتىن اعتتتييف م تتتد

 ردن.رسالة ماجسعري غري مةشورة، اجلامعة األرداية، عمان، األ العانمة،
  عمان، األردن.ا اص اخلدمة اتداية .(1551) .رئاسة الوزرا ، 
 اإلدارة الععليميتتتتتتتتتتتتتتة مفتتتتتتتتتتتتتتاهييف وآ تتتتتتتتتتتتتتاا،(. 7888) .الاويتتتتتتتتتتتتتتا، هتتتتتتتتتتتتتتاين عبتتتتتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتتتتر   نتتتتتتتتتتتتتتاحل 
 (، عمان  دار وائا للاباعة والةشر.7)ط 

 ي اتعتايري الت  يقتوص علياتا ا تاص اتستا لة (. 7886) .اة، قاستيف ستلمان وميتوب، ستعاد اانترالقض
)اتستا لة ي الرتبيتة(، عمتان،  اتولر الرتبوي األوط للجمعية الرتبوية األردايتة، وزارة الرتبية والععلييف ي األردن

 .27-7، ص 75-77/4/7886
 اتتتتولر الرتبتتتوي األوط للجمعيتتتتة ، اتستتتا لة ي التتترتاث العتتتر  واإلستتتالم (. 7886) .متتتراد،  تتتدي

 .71-7، ص 77/4/7886-/75عمان،  رتبية(الرتبوية األرداية )اتسا لة ي ال
 اتتولر ، ستن عمتا متدير اتدرستة ي األردن(. اتسا لة وتابيقات ي  7886) .م افا، شريا

 .77/4/7886-75)اتسا لة ي الرتبية( عمان،  الرتبوي األوط للجمعية الرتبوية األرداية
 عمان، األردن. ،(72رقيف ) قااون الرتبية والععلييف(. 7883) .وزارة الرتبية والععلييف 
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