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يع ـد الشغــام التربــؾ مح ـؾر اىتســام السجتسعــاب الةذ ـرحةى وححغــة بستابعــة مدــتسر ودا ســة

لتعرف جؾانب قؾتو وضعفو بيدف السداومة علة ترحيح مدارهى وجؾد مخرجاتو .فالحفاظ علة
ج ــؾد الشغ ــام الترب ــؾ وفاعليت ــو نتظل ــب أن يك ــؾن لسفي ــؾم السحاس ــةية مكانـ ـة خاص ــة في ــوى إذ إن

السحاسةية في التربية تذـك مظلةـا لكافـة فاـاب السجتسـوى وئـ ار حو للتمنـد مـؽ درجـة تحظيـ الـشغؼ
التربؾحة لتؾقعاب مجتسعاتياى وبخاصة في مؾاجية التداؤالب التي تثار حؾل درجة فاعليـة وففايـة
مخرجــاب ىــله الــشغؼى ودرجــة نجاحيــا فــي بشــاة اوطــر السعرفيــةى والظيسيــةى واالتجاىيــةى والسيارحــة

لسدخالتيا الةذرحةى وفللػ ما نتؾقو مشيا مؽ خدمة للسجتسو.
والسحاســةية بسعشاىــا التربــؾ الحــدن

ال تعشــي إلحــاق الزــرر باوئــخاص أو الس سدــاب

وال تعش ــي إجـ ـراة محانس ــاب وتعشي ــت اوئ ــخاص بـ ـ تعش ــي التؾجي ــو والتع ــاون وحد ــؽ ا ف ــاد م ــؽ

الخة ـراب الشافعــة وتةادليــا ووضــو ذلــػ فــي إطــار إندــاني يدــتشد إلــة الظــيؼ اوخالقيــة الظا ســة علــة
العدالة والسداوا بسا يكف تحديؽ الكفاياب التعليسية بتحديؽ الظا سيؽ علييا.

()4

وتتعلـ ـ السحاس ــةية بالسظالة ــة بالسدـ ـ ولية وتعظ ــاة االعتة ــار لسثـ ـ ى ــله السدـ ـ وليةى فس ــا

تشظــؾ علــة عالقــة اجتساعيــة علــة اوقـ بــيؽ طـرفيؽ أحــدىسا فــي مؾضــو يسكشــو مــؽ التســاس أو
طلــب محاســةة الظــرف ايخــر لظيامــو بمفعــال معيشــة .وقــد ازداد اســتخدام مفيــؾم السحاســةية بذــك

أنةــر خــالل العظــؾد الثالاــة الساضــية .وأحــد اوســةاى لــللػ يعــؾد إلــة أن السفيــؾم قــد تةشتــو ا دار
العامة بسا في ذلػ إدار العسلياب والس سداب التعليسية.

()9

وتتزح أىسية السحاسةية التعليسية مؽ خالل تؾصياب الس تسراب والشدواب الدولية؛ حيـ

اعتةــر الس ـ تسر الــدولي للتعلــيؼ فــي دورتــو الدادســة واوربعــيؽ السشعظــد بجشيــت فــي سؾحد ـ ار خــالل
الفتر مؽ  8-5سةتسةر 9114ى أن السحاسةية التعليسية ىـي السـدخ الحظيظـي فـي مظالةـة التعلـيؼ
بالتغلب علة الرعؾباب التي تؾاجييا السجتسعابى باعتةاره أدا السجتسو الر يدة في وضو حلؾل
ليله الرعؾبابى بسداىسة ئاملة وواضحة مؽ اوطراف السعشية بالعسلية التعليسية علة حد سـؾاة

داخ السجتسو.

)(4

()3

ماجــد بشــر ابـراىيؼ الجــارود " :واقــو السحاســةية التعليسيــة فــي الجامعــاب الدــعؾد "ى السجمةةة الدةةعودلة لمتعمةةي العةةاليى

مج4ى ع9ى مرفز الةحؾث والدراساب في التعليؼ العاليى وزار التعليؼ الدعؾديةى 9144ى ص .74
Palle Rasmussen, Yihuan Zou: "The Development of Educational Accountability in China
and Denmark", education policy analysis archives, A peer-reviewed,
independent, open access, multilingual journal, Vol. 22, N. 121,
December 8th, 2014, p2
( )3ســيير عةــد اللظيــت أبــؾ العــال" :السحاســةية التعليسيـة فســا نــدرفيا أعزــاة ىياــة التــدرحس فــي فليــة التربيــة بمسـؾان"ى مجمةةة

)(2

الثقافة والتشسيةى س 41ى ع79ى جسعية الثظافة مؽ أج التشسيةى مررى9143ى ص 441

791

العدد  77يشاير 7272

مجمة كمية التربية –جامعة دمياط

وتتزسؽ السحاسةية التعليسية تظييؼ اوداة ولكـؽ ال يدـتلزم التظيـيؼ وجـؾد السحاسـةية إال أن

ىشــاك ارتة ــاط بيشيس ــا .وحعتة ــر تظيــيؼ اوداة عسلي ــة قي ــاس ل ــاداة الفعلــي ومظارن ــة الشت ــا ج السحظظ ــة

بالشتـا ج السظلـؾى تحظيظيـا حتــة تتكـؾن صـؾر حيـة لســا حـدث ومـا يحـدث فعــال ومـد الشجـاح فــي
تحظي اوىداف وتشفيل الخظط السؾضؾعة بسا يكف اتخاذ الظ ارراب السال سة لتحديؽ اوداة.

()1

وقد أشارت العديد من الدراسات واألدبيات التربوية إلةى أمسيةة بيبيةظ م ةام السحاسةبية

التعميسيةةة فشجةةد دراسةةة مةةامر أحسةةد حدةةن دمحم ( )7229أنــدب علــة أن تظةيـ نغــام السحاســةة
ن د إلة زحاد جـؾد العسليـة التعليسيـةى واقترحـر الد ارسـة ضـرور إنذـاة وحـد داخليـة للسحاسـةية

التربؾح ــة م ــو ض ــرور اتة ــاع اوس ــاليب الؾدي ــة م ــو أعز ــاة ىيا ــة الت ــدرحس ف ــي معالج ــة أخظ ــا يؼ
وتحديؽ أدا يؼ قة تظةي إجراةاب السحاسةية الرسسية.

()5

كسةةا أرتةةرت دراسةةة خسةةيس عبةةد العزيةةز ( )7212ضــرور االســتفاد مــؽ تجــارى الــدول
الستظدم ــة ف ــي مج ــال السحاس ــةية السدرس ــيةى ووض ــعر الد ارس ــة تر ــؾر مظت ــرح لتظ ــؾحر السحاس ــةية
السدرسية بالتعليؼ االبتدا ي السرر في ضؾة خةراب بعض الدول الستظدمة يظؾم علة التزاوج بيؽ
تظؾحر السحاسةية الداخلية والخارجية.

()6

با ضافة إلة دراسة وائل رضوان ( )7211التي تؾصلر إلـة ضـرور وجـؾد إيسـان لـد
ن ـ أط ـراف العس ـ التعليســي بمىسيــة السحاس ــةية التعليسيــة واتةــاع اوســاليب الؾديــة مــو السعلس ــيؽ
والظالى وا دار السدرسية ومعالجـة أخظـا يؼ وضـرور أن تكـؾن السحاسـةية مرنـة وقابلـة للتعـدن ى

وتعــالن نتــا ج السحاس ــةية التعليسيــة وتــدرحب الظي ــاداب التعليسيــة والعــامليؽ عل ــة نغــام السحاس ــةية

بسذارفة ئعةية.

()7

( )1ار ـد حدــيؽ الحجــار" :تظيــيؼ اوداة الجــامعي مـؽ وجيــة نغــر أعزــاة اليياــة التدرحدـية بجامعــة اوقرــة فــي ضــؾة مفيــؾم
إدار الجؾد الذاملة" ،مجمة جامعة األقرىى سلدلة العلؾم ا ندـانيةى مـج 8ى ع 9ى جامعـة

اوقرة بغز ى فلدظيؽ 9111مى ص .941

) (5م ــاىر احسـ ــد حدـ ــؽ دمحم" :السحاسـ ــةية التعليسي ــة نسـ ــدخ لرفـ ــو ا نتاجيـ ــة العلسي ــة وعزـ ــاة ىياـ ــة التـ ــدرحس بالجامعـ ــاب
السررحة"ى مجمة كمية التربيةى جامعة أسيؾطى مج ()5ى ع()4ى ج ()4ى نشانر.9119

) (6خســيس فيــيؼ عةــد الفتــاح عةــد العزحــز :تظــؾحر السحاســةية السدرســية بــالتعليؼ االبتــدا ي السرــر فــي ضــؾة خةـراب بعــض
) (1وا

الدولى رسالة دفتؾراهى نلية التربية بدمشيؾر جامعة ا سكشدرحةى .9141

تؾفي رضؾان :السحاسةية وتصالح دراسة التعليؼ قة الجامعي بسرر (دراسة تحليلية)ى رسالة دفتؾراهى نلية التربية
بدمياط جامعة السشرؾر ى .9144
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ومـؽ اـؼ ومـؽ خـالل رصـد واقـو التعلـيؼ فـي مرــر -فسـا أئـارب دراسةة حشةان أبةو ززالةةة

( -)7211نشةغـي أن نــتؼ تظــؾحؼ واقــو التعلــيؼ باســتسرار لزــسان التحدــيؽ والتجؾحــدى ومعرفــة فيفيــة
تظؾحر نغام السحاسةية با داراب التعليسية في جسيؾرحة مرر العربية.

()8

مذكمة البحث

تعد السحاسةية التعليسية وسيلة لزةط سلؾك اوفراد العامليؽ بالسدرسة باالمتثـال للسعـانير

والظيؼ السرغؾبة والظؾاعد السشغسة للعس السدرسي .وحتؾقت نجاح السحاسـةية فـي تحظيـ االنزـةاط
في العسلية التعليسية علة وجؾد ىدف أو غاية يعس مؽ أجلو.

وعلة الرغؼ مؽ ن ما نةلل مؽ جيد داخ السيدان التعليسي فـي مرـر مـؽ أجـ تحظيـ

أقر ــة فا ــد م ــؽ العسلي ــة التعليسي ــةى إال أن السالحغ ــة الؾاقعي ــة ت ف ــد وج ــؾد ن ــؾع م ــؽ الفجـ ـؾاب
عاجز رغؼ ما اتخـل مـؽ إجـراةاب فـي التغلـب علـة مثـ
ا
والتةانشاب العسيظة جدا التي تجع التعليؼ

ىــله الفج ـؾاب وأن ا صــالحاب التعليسيــة التــي اســتيدفر قــد انتيــر إلــة مؾاصــفاب ئــكلية وبشــي
جامــد أدب إلــة تجرحــد العلسيــة عــؽ طابعيــا ا ندــاني وصــةغيا برــيغة إدارحــة أاســرب عــؽ تظلــص
واضح لالستظاللية بالذك الل دعؼ اظافة التحكؼ وا ذعان وأوجد نؾعا مؽ الخل وا ضـراى فـي

العسـ التعليســي عيــر فــي ضــعت الظــدر علــة تحسـ السدــاؾلية عشــد نثيــر مــؽ أطـراف العسـ فــي
مختلت جؾانةو.

()9

وق ــد نؾاج ــو تشفي ــل السحاس ــةية العدن ــد م ــؽ السعؾق ــاب والت ــي ى ــي نتيج ــة للتـ ـرانؼ الت ــارحخي

للجؾانــب االجتساعيــة والدياســية واالقترــادية والثظافيــة للسجتســو الــل تظــؾم فيــو ا دار بسياميــا.

وبعـض ىــله السعؾقـاب التــي تؾاجـو تشفيــل السحاســةية فـي مجــال التعلـيؼ ىــي عؾا ـ إدارحــة وحـؾاجز
ىيكلية متعلظة بالشغام ا دار وحؾاجز اجتساعية اظافية.

()41

ولــلا ف ـ ن اوخــل بسشيجيــة ناملــة للسحاســةية التعليسيــة يعــد نتاجــا طةيعيــا ول ـؾان الظرــؾر

الستع ــدد الت ــي تذ ــيدىا العسلي ــة التعليسي ــة وت ف ــدىا السد ــتؾحاب الستدني ــة م ــؽ اوداة التعليس ــي م ــؽ
ناحي ــةى واس ــتجابة لل ــرؤ العلسي ــة الت ــي تظال ــب أن تك ــؾن نـ ـ عشاص ــر السشغؾم ــة التعليسي ــة ذاب

مدــتؾحاب عاليــة مــؽ الجــؾد وا تظــان وترــر علــة أن تخزــو بك ـ مكؾناتيــا لعسليــاب محاســةة
) (1حشان دمحم عةد الحليؼ أبؾ غزالة :نغام مظترح للسحاسـةية بـا داراب التعليسيـة فـي جسيؾرحـة مرـرى رسـالة ماجدـتيرى نليـة
التربية جامعة عيؽ ئسسى .9144

) (9مجـد صـالح طـو السيـد " :السدـاةلة التعليسيـة فـي مرـر بـيؽ إئـكالياب التشغيـر ومسارسـة التظةيـ فـي ضـؾة خةـراب
بعض الدول"ى مجمة كمية التربيةة بالسشرةورةى ع55ى الجـزة اوولى جامعـة السشرـؾر ى مـانؾ

9111ى ص8
Mohammad Yousef Kentab: Barriers to Accountability Implementation in the Education
Directorates in the Kingdom of Saudi Arabia, Journal of Education and
Practice Vol.7, No.4, 2016. p.p129-130
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ئــاملة مــؽ ناحيــة اانيــةى وأنــو فيســا نتعلـ بــملؾان الظرــؾر التــي تدــتؾجب السحاســةية فــيسكؽ الحكــؼ
علييا مؽ خالل م ئراب االنخفاض الؾاضح في مدتؾحاب السشتج التعليسي.

))44

وبالشظر إلة الؾاقو التعليسي في مرر نجده يذيد قرؾ ار فـي أدا ـوى ولـلا البـد مـؽ وجـؾد

تؾجيــاب تربؾحــة داعســة ومحــاوالب علسيــة ارصــد لســا نتخــل مــؽ إجـراةاب إصــالحيةى وانظالقــا مــؽ
مؾاجي ــة التح ــدياب السعاص ــر والتفاعـ ـ م ــو مح ــدااتيا أم ــر تفرض ــو السر ــلحة الؾطشي ــة وحد ــتلزم

إج ـراةاب تعليسيــة فاعلــة وقــادر ى وتدــليسا بــان اوخــل بالسحاســةية التعليسيــة قــد تكــؾن أحــد ايليــاب
الفاعلة في ىله السؾاجيـةى وباعتةارىـا أدا فكرحـة وتظشيـة تدـيؼ فـي ترئـيد الظـرار التربـؾ والتعليسـي
وفي دعؼ الكفاة وا نتاجية للس سداب التعليسية.

()49

إن االىتس ــام بج ــؾد التعل ــيؼ يظتز ــي تظةيـ ـ السحاس ــةية التعليسي ــة ف ــي التعل ــيؼى وحتز ــسؽ

تحظي الجؾد الذـاملة فـي التعلـيؼ تحدـيؽ مـدخالب التعلـيؼى أ تحدـيؽ نـ عشرـر مـؽ عشاصـر

الســدخالبى وتحدــيؽ العسليــة التعليسيــة مســا ن ـ د إلــة تحدــيؽ مخرجــاب التعلــيؼ ()43ى وحعــد مــؽ
السظؾماب اوساسية لتحظي الجؾد تفعيـ مةـدأ السحاسـةة علـة الشتـا ج واوداةاب واعتةـار عسليـاب
التظؾحؼ والسراجعة وف ئروط ومؾاصفاب ضسان الجؾد واالعتسـاد ىـي الزـسان للتحظـ مـؽ قيـام

الس سداب التعليسية بسداؾلياتيا( .)41وىلا ن فد أن العالقة قؾحة بـيؽ السحاسـةية التعليسيـة والجـؾد

التعليسية وذلػ ون السحاسةية التعليسية ت د في الشياية إلـة تحدـيؽ السشـتج التعليسـي ومخرجـاب

العسلية التعليسية .وىلا ن فد أن العالقة قؾحة بيؽ السحاسةية التعليسية والجؾد التعليسية.

وقــد نرــر رؤحــة وزار التربيــة والتعلــيؼ علــة أن تلتــزم وزار التربيــة والتعلــيؼ بتظــؾحر نغــام

التعليؼ قة الجامعي في مرر لتظديؼ نسؾذج ار د في السشظظةى وذلػ مؽ خالل تؾفير تعلـيؼ عـالي

الج ـ ــؾد للجسي ـ ــو نحــ ـ أساس ـ ــي م ـ ــؽ حظ ـ ــؾق ا ند ـ ــان .وأوض ـ ــحر م ئ ـ ـراب اوا ـ ــر االجتس ـ ــاعي
واالقترــاد للخظــة االســتراتيجية الظؾميــة صــالح التعلــيؼ قة ـ الجــامعي بزــرور دعــؼ سياســية

ا اابـ ــةى وبشـ ــاة اظافـ ــة السحاسـ ــةية فـ ــي قظـ ــاع التعلـ ــيؼى لتـ ــؾفير الذـ ــروط الداعسـ ــة لدياسـ ــاب بشـ ــاة

الجؾد (.)45

(11) Blankstein ,M. : " lessons from Enlightened Corporations " , Journal of education
leadership , Vol.53 , No.6 , 2003, pp71-73 .
) (70مجد صالح طو السيد  :مرجع سابظى ص49
) (73دمحم صــةر الحــؾب" :السدرســة الفعالــة :طسؾحــاب التظــؾحر وتحــدياب الجــؾد "ى السةةمبسر العمسةةي الدةةشوي لكميةةة التربيةةة
بالسشرةةورة بالتعةةاون مةةع مركةةز الدراسةةات السعرفيةةة بالقةةامرة ،آفةةا اإلصةةالح التربةةوي فةةي

مرر ،في الفتر مؽ  3-9أنتؾبر 9111ى ص .916

) (74عةد الشاصر أنيس عةد الؾىاى" :ترؾر مظترح لتظؾحؼ اوداة اوناديسي وضسان الجؾد واالعتساد لةـرامج إعـداد السعلـؼ"ى
مجمة كمية التربية بدمياطى ع54ى نشانر 9117ى ص.59

) (75وزار التربية والتعليؼ :الخظة االستراتيجية الظؾمية صالح التعليؼ قة الجـامعي فـي مرـر (/9144 - 9118/9117
)9149ى نحؾ نظلة نؾعية في التعليؼى 9117ى ص.44
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نسا أوضـحر الؾايظـة الر يدـية للسـ تسر الثـاني لـؾزراة التربيـة والتعلـيؼ والسعـارف العـرى فـي

دمذـ ـ ب ــمن :ا دار التعليسي ــة والسدرس ــة الفعال ــة تتظل ــب ض ــرور االىتس ــام ب ــالتظؾحؼ الترب ــؾ الذ ــام

وبالسحاسةية التعليسيةى وتعسي سياسة السحاسةية التعليسية وربط الثـؾاى والعظـاى بالشتـا ج وا نجـازاب

للس سداب واوفراد العامليؽ بيا مؽ إدارحيؽ ومعلسيؽ وفشييؽ.

()46

ىــلا با ضــافة إلــة نــص السجــال الخــامس مــؽ وايظــة السعــانير الظؾميــة للتعلــيؼ فــي مرــر

عام  9113علة تؾفيد الجؾد والسداةلةى نسا نص السعيار الثاني مؽ ىلا السجـال علـة ضـرور

إدراك العـ ــامليؽ بالسدرسـ ــة وىسيـ ــة السحاسـ ــةية بسـ ــا يحظ ـ ـ رؤحـ ــة السدرسـ ــة ورسـ ــالتياى وأوضـ ــحر

الس ئراب التي يسكؽ أن تداعد علة تحظي السعيار الداب ما نلي:

()47

أ -تحدند واضح لادوار والسداؾلياب.

ى -إيجاد آلياب لتحظي السحاسةية علة السدتؾ الفرد ومدتؾ اللجان.

وون إصالح التعليؼ نةدأ مؽ السعلؼ وبالسعلؼ وخاصـة "أن الكفـاةاب ىـي عظـد ا صـالحى

ونظرــيا فــي السعلســيؽ ىــؾ الدــةب اوول فــي نظــص التعلــيؼ أو قرــؾرهى وفســا قيـ "بظــدر مــا يكــؾن

السعلؼ يكؾن التعليؼ"ى وحدـتظيو السعلـؼ الكـتة أن يعسـ بشجـاح فـي نـ اووضـاع حتـة مـو رداة

الفرؾل والكتـبى وتخلـت تالميـلهى بيشسـا يفذـ السعلـؼ الـرد ة حتـة مـو تكشؾلؾجيـا متظدمـةى وأوالد

أذفياةى ومدارس متسيز السةاني والسراف والتجييـزاب"()48ى ومـؽ السعـروف أن السحاسـةية التعليسيـة

تحفز السعلؼ علـة بـلل الجيـد الكـافيى وتزحـد مـؽ فاعليتـو وتحسلـو مدـاؾلية تعلـؼ تالميـلى ومدـاؾلية

الشتا ج التعليسية وىلا مسا يحس مؽ أدا و ومؽ اؼ جؾد العسلية التعليسية.
ومؽ اؼ تغير أىسية الةح

التعليؼ اوساسي.

في اتخـاذ السحاسـةية التعليسيـة مـدخ لتحدـيؽ أداة السعلـؼ فـي مرحلـة

ومن مشا لسكن صيازة السذكمة في التداؤل الرئيس التالي:

ما أسس بفعيل دور السحاسبية التعميسية في رفع كفاءة أداء معمسي التعمي األساسي؟

ويتفرع من مذا التداؤل الرئيس التداؤالت الفرعية التالية:

 .4ماىية السحاسةية التعليسية (السفيؾم – اوىداف – اوىسية)؟
) (76السشغســة العربيــة للتربيــة والثظافــة والعلــؾم (إدار ب ـرامج التربيــة)" :مدرســة السدــتظة ى الؾايظــة الر يدــية"ى السةةمبسر الثةةامي
لوزراء التربيةة والتعمةي والسعةارف العةربى دمذـ ى فـي الفتـر مـؽ  31 -99نؾليـؾى 9111ى

ص ص .19 -11

) (71وزار التربيــة والتعلــيؼ :مذةةروع إعةةداد السعةةايير القوميةةة ،السعةةايير القوميةةة لمتعمةةي فةةي مرةةرى السجلــد اوولى مظــابو
اوىرام التجارحةى قليؾىى مررى 9113ى ص.69

) (71محسـؾد قسةـر" :ا صــالح التربـؾ فــي مرـر ضــروراتو  -فعاليتـو  -معؾقاتـو"ى السةةمبسر العمسةةي الدةشوي لكميةةة التربيةةة
بالسشرةةورة بالتعةةاون مةةع مركةةز الدراسةةات السعرفيةةة بالقةةامرة ،آفةةا اإلصةةالح التربةةوي فةةي

مررى  3-9أنتؾبر 9111ى ص944
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 .9ما الؾاقو الفعلي وداة معلسي التعليؼ اوساسي في مرر؟

 .3ما دواعـي ومةـرراب اوخـل بالسحاسـةية التعليسيـة فـي تظـؾحر أداة معلسـي التعلـيؼ اوساسـي
في مرر؟

 .1مــا السظترحــاب والتؾصــياب الالزمــة لتفعي ـ دور السحاســةية التعليسيــة فــي رفــو نفــاة معلســي
التعليؼ اوساسي في مرر؟

أمداف البحث:

 .4التعرف علة ماىية السحاسةية التعليسية (السفيؾم – اوىداف – اوىسية).
 .9الكذت عؽ الؾاقو الفعلي وداة معلسي التعليؼ اوساسي في مرر.

 .3الؾقؾف علة دواعي ومةرراب اوخل بالسحاسـةية التعليسيـة فـي تظـؾحر أداة معلسـي التعلـيؼ
اوساسي في مرر

 .1تظديؼ مجسؾعة مؽ التؾصياب والسظترحاب لتفعي دور السحاسةية التعليسية فـي رفـو نفـاة
معلسي التعليؼ اوساسي في مرر.

أمسية البحث:

تتزح أىسية الةح

فيسا نلي:

 )4نةرز الةح

أىسية السحاسةية التعليسية ودورىا في تظؾحر العسلية التعليسية.

 )9نرفز الةح

علة رفو ففاة معلسي التعليؼ اوساسي مسا يفيد في تظؾحر التعلـيؼ باعتةـار

أن السعلؼ ىؾ السحؾر اوساسي في العسلية التعليسية.

السدتفيدون من البحث
)4

الظياداب العليا والتربؾحة.

)9

مدنر ومعلسي مدارس التعليؼ اوساسي في مرر.

مشتج البحث:

استخدم الةح

السشيج الؾصفيى وذلػ لسالةمتو لظةيعة الةح .

مريمحات البحث:

 السحاسبية التعميسية:
ىي مجسؾعة مؽ االلتزاماب والدياساب والسسارساب السرـسسة مـؽ أجـ زحـاد االسـتخدام

للسسارساب التربؾحة الدليسةى وتظلي االستخدام للسسارساب السدتيلكة للؾقر والجيدى وتيجاد آلياب
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وسة داخلية تسكـؽ مـؽ التعـرف إلـة تذـخيص وتغييـر مدـاراب اوداة التـي تظـؾد إلـة عسليـة تعلـؼ

وتعليؼ دون السدتؾ .

()49

 كفاءة أداء السعمسين:
نفــاة السعلســيؽ ىــي قــدراب وميــاراب السعلســيؽ علــة العس ـ والتفاع ـ أاشــاة التعلــيؼ مــو

الظالى.

()91

نســا تعــرف فف ــاة السعلســيؽ بمني ــا "مجسؾعــة االســتعدادابى الظ ــدرابى السيــاراب السعرفي ــة

والؾجدانيـ ــة واالجتساعيـ ــة والدـ ــلؾفية السرتةظـ ــة بتسكـ ــيؽ السعلسـ ــيؽ مـ ــؽ اوداة الجيـ ــد فـ ــي الفر ـ ـ

وخارجو".

()94

 التعمي األساسي:
ى ــؾ "ذل ــػ الظ ــدر م ــؽ التعل ــيؼ ال ــل نتلظ ــاه الظفـ ـ ف ــي فت ــر زمشي ــة معيش ــة وحشظ ــؾ عل ــة

اوساسياب الالزمة عداده عظليا وبدنيا ووجـدانيا واجتساعيـا ليكـؾن مؾاطشـا صـالحا سـؾاة اسـتظاع
مؾاصلة التعليؼ إلة مرحلة أعلة أم انتفة بللػ الظدر وخرج إلة الحيا العسلية بعد تدرحةو في مجـال
مؽ السجاالب ومدتو تدو سشؾاب مظدـسة إلـة حلظتـيؽ :الحلظـة اوولـة االبتدا يـة ومـدتيا سـر سـشؾابى

والثانية ا عدادية ومدتيا االث سشؾاب"

((77

السحور األول :السحاسبية التعميسية (مفتومتا -أمدافتا -أمسيتتا -مبادئتا
وعشاصرما)

أوالً :مفتوم السحاسبية التعميسية:
تعــد السحاســةية إحــد العسليــاب أو ا ج ـراةاب التــي تــمتي بعــد عسليــة التظــؾحؼ التــي بيشــر
مؾاطؽ الزعت والظؾ في أ مذروع أو برنامجى حيـ

تتخـل إجـراةاب عـد مثـ ا اابـة وا ئـاد

) (49أحسـد عـؾاد مفلـح الظزـا  :أنسـاط الظيـاد التربؾحـة لـد مـدنر ومـدنراب السـدارس الحكؾميـة فـي محافغـة جـرش وعالقتيـا
بالسدــاةلةى رســالة ماجدــتير غيــر مشذــؾر ى عســاد الةحـ
اليائسيةى اوردنى 9115مى ص .31

العلســي والد ارســاب العليــاى الجامعــة

) (02أحسد نان الغرحر" :تظييؼ نفاة معلسي التربية الخاصة العامليؽ في مرانز ا عاقة العظلية وفظا للسسارساب التي يظؾمـؾن
بيا وعالقتو بةعض الستغيراب"ى مجمة التربيةةى ع416ى ج4ى نليـة التربيـةى جامعـة اوزىـرى
9144ى ص931

) (94حدــؽ ئــحاتة وزحشــب الشجــار :معجةةة السرةةةيمحات التربويةةةة والشفدةةةيةى الــدار السر ـرحة اللةشانيــةى الظــاىر ى 9113ى
ص915

ةيالحا ،دار الؾفــاة للظةاعــة والشذــرى ا ســكشدرحةى
( )99فــاروق فلييــو وأحســد الزفــة :معجة مريمحةةةات التربيةةةة لف ًةةا واصة ً
9111مى ص.467
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للسجــدنؽى الستسي ـزحؽ أو الؾجــو ايخــر وىــؾ السحاســةية بالعظــاى للسظر ـرحؽ فــي تلــػ السذــارحو أو

الةرامج.

()93

والسحاسةية التعليسية ىي مجسؾعـة مـؽ االلت ازمـاب والدياسـاب والسسارسـاب السرـسسة مـؽ

أج زحاد االستخدام للسسارساب التربؾحة الدليسةى وتظلي االستخدام للسسارساب السدـتيلكة للؾقـر
والجيدى وتيجاد آلياب وسة داخلية تسكـؽ مـؽ التعـرف إلـة تذـخيص وتغييـر مدـاراب اوداة التـي

تظؾد إلة عسلية تعلؼ وتعليؼ دون السدتؾ .

()91

وىي العسلية التي يسكؽ بؾاسظتيا الديظر علة السسارساب التعليسيـة التعلسيـةى وأنذـظتيا

وتؾجيييـا فـي السدـار الرـحيح الــل يظـؾد إلـة تحظيـ اوىــداف السرجـؾ ى وىـي وسـيلة اســتراتيجية

في آن واحد :وسـيلة لسعرفـة فاعليـة العسليـاب التعليسيـة مـؽ جيـةى وىـي اسـتراتيجية تدـاعد وتدـرع
ف ــي التظي ــيؼ الترب ــؾ ى واس ــتراتيجية تد ــاعد ف ــي التغيي ــر الترب ــؾ لل ــتسكؽ م ــؽ اتخ ــاذ قـ ـ ارراب تربؾح ــة
صا ةة.

()95

وحعرفيا برنامج اومؼ الستحد ا نسا ي علة أنيا الظلب مؽ السداؾليؽ تظديؼ التؾضيحاب

الالزمـ ــة وصـ ــحاى السرـ ــلحة حـ ــؾل فيفيـ ــة اس ـ ـتخدام صـ ــالحياتيؼ وتر ـ ـرحه واجةـ ــاتيؼى واوخـ ــل
باالنتظاداب التي تؾجو ليؼ وتلةية الستظلةاب السظلؾبة مشيؼ وقةـؾل (بعـض) السدـ ولية عـؽ الفذـ

وعدم الكفاة أو عؽ الخداع والغش.

()96

نسا تعرف السحاسةية التعليسية بمنيا مداؾلية اختيار مجرحاب عس يسكؽ أن تزـسؽ تحظيـ

مخرجاب تربؾحة مرغؾى فييا في فتر زمشية معيشة وضسؽ سياساب متف علييـاى فسـا نتزـسؽ وجـؾد

ئؾاىد دالة علة درجة تحظي ذلػ.

()97

ثاميا :أمداف السحاسبية التعميسية:
ً
ىشاك عد أىداف للسحاسةية بذك عام وىي:

()98

)(93

سيير عةد اللظيت أبؾ العال :مرجع سابظ ى ص .51

()95

جياد حدؽ محسؾد سالمة :دور السداةلة في تحديؽ أداة السعلسيؽ بسدارس وفالة الغؾث بغز مؽ وجية نغر السدنرحؽ

) (91أحسد عؾاد مفلح الظزا  :مرجع سابظى ص .31

وســة تظــؾحرهى رســالة ماجدــتير غيــر مشذــؾر ى فليــة التربيــةى جامعــة اوزىــرى غــز ى 9143مى

ص .41

( )96يدر الحدشاب :واقو متظلةاب الذفافية ا دارحة لد مشغساب السجتسو السدني ودور الجياب ذاب العالقة في تعزحزىاى

رسالة لشي درجة الدبلؾم السيشي الستخرصى معيـد التشسيـة السجتسعيـةى الجامعـة ا سـالميةى

غز ى 9143مى ص.19

Chris Domaleski & Marianna Perie; Promoting Equity in state Education
Accountability Systems, Center for Assessment, November, 2012,
P.19.
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 .1ترحيح اوخظاة ومحاولة مشو تكرارىا.

 .7الؾصؾل إلة مدتؾ عال مؽ اوداة في بعديو :الكسي والكيفي.
 .3تخليص اوداة مؽ السحدؾبية.

 .4دفو ا دار نحؾ االستظامة في العس وف قؾاعد الجدار واالستحظاق وتكاف الفرص.
 .5الترفيز علة أىسية السدخالب والسسارساب اؼ السخرجاب السظاسة بدقة.

فزةال عةن أمةداف
وبتدف السحاسةبية التعميسيةة إلةى إصةالح الش ةام التعميسةي بعشاصةر السختمفةة،
ً
()99
أخرى بتسثل فيسا يمي:

أ.

بحقيظ االمزباط التعميسي:

تعد السحاسةية التعليسية وسيلة لزةط سلؾك اوفراد العامليؽ بالسدرسة باالمتثـال للسعـانير

والظيؼ السرغؾبة والظؾاعد السشغسة للعس السدرسي .وحتؾقت نجاح السحاسـةية فـي تحظيـ االنزـةاط
في العسلية التعليسية علة وجؾد ىدف أو غاية يعس مؽ أجلوى وجؾد مجسؾعة مـؽ السعـانير التـي

تؼ االتفاق علييا وأصةحر واضحة للجسيوى وتكؾن ملزمة لجسيو أطراف العس وحتؼ الرجـؾع إلييـا

فــي فافــة اومــؾر الستعلظ ــة بالعس ـ السدرســيى تظؾح ــو أف ـراد السجتســو السدرس ــي للسعــانير التــي ت ــؼ

االتفاق علييا والظؾاعد التي تؼ تحدندىا في العس السدرسي.
ب .بفعيل التقوي في العسل التربوي:

تيدف السحاسةية التعليسية إلة تفعي التظؾحؼ التربـؾ مـؽ خـالل تحدنـد مـا إذا فـان العسـ
التربؾ والتعليسي تظدم وف ما وضو لو مؽ أىـداف فـي فافـة مجـاالب العسليـة التعليسيـةى وحتحظـ

ذلــػ مــؽ خــالل تحدنــد اوعســال والسيــام السشؾطــة بــاوفرادى فــي ضــؾة قــدراتيؼ وتمكانــاتيؼى وتحدنــد
()98

بدــام أبــؾ حذــيش" :درجــة مسارســة مــدنر الســدارس الثانؾحــة بسحافغــة غــز للسدــاةلة تجــاه السعلســيؽ"ى مجمةةة الجامعةةة
اإلسةةةالمية (سمدةةةمة الدراسةةةات اإلمدةةةامية) ،م ــج ()48ى ع ()9ى نؾني ــؾ 9141مى ص ص

()99

.616 – 615

لسزحد مؽ التفاصي يسكؽ الرجؾع إلة:

 مجد صالح طو السيد  :السداءلة التعميسية رؤية الفكر وواقع التيبيظى دار الجامعة الجدنـد ى ا سـكشدرحةى 9118مىص .56

 -حشان إسساعي أحسد" :السحاسـةية وعالقتيـا بتظـؾحؼ جـؾد اوداة السدرسـي"ى مجمةة مدةتقبل التربيةة العربيةةى مـج ()49ى ع

()19ى السرفز العربي للتعليؼ والتشسيةى الظاىر ى نؾليؾ 9116مى ص ص .93 – 83
- Ingef, Dewolf & Frons, Jansses; Effects and Side Effects of Inspections and
Accountability in Education, An Over View of Empirical Studies,
University of Amesterdam, 2011, PP. 4- 20.
- Beechy, Thomas; Does Full Accrual: "Accounting Enhance Accountability", The
Innovation Journal: The Puplic Sector Innovation Journal, Vol.
12, No.3, 2007, PP.1-18.
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نظــاط الزــعت لــد العــامليؽ فــي السجــال التعليســي فمســاس نــتؼ فــي ضــؾ و تحدنــد االحتياج ــاب

التدرحةيــة الالزمــة ليــؼ ومتابعــة ورقابــة تر ـرفاب اوف ـراد أاشــاة أداة أعســاليؼى تحدنــد ســة تظــؾحر
العامليؽى تؾفير مشاخ مؽ الثظة داخ السدرسةى وتمنيد ىله الثظة عشد إصدار اوحكام.

فزال عؽ ائتسال التظؾحؼ جسيو السسارساب الحالية والسدـتظةلية التـي تـتؼ داخـ السدرسـةى

وتحدند نظاط الظؾ وفيفية تعزحزىاى ونظاط الزعت وسة التغلب علييا.

ثال ًثا :أمسية السحاسبية التعميسية:

دور أساســيا ومحؾرحــا فــي تذــكي وتؾجيــو العسليــاب والشذــاطاب اليؾميــة
تلعــب السحاســةية ا

للس سدة التعليسية– إذا ما طةظر بالظرحظة الرـحيحة وبالذـك السشاسـب– فتسثـ السحاسـةية قيسـة

فــي الشد ـ الظيســي للسجتســو قة ـ أن تكــؾن مجــرد آليــابى وأن أىسيتيــا الظيسيــة ت ـرتةط بتحظي ـ قــيؼ
أخر أبرزىا الديسظراطية والذفافية والتسكيؽى وذلـػ مـؽ خـالل الدـعي الـدؤوى إلـة تعزحـز وتحظيـ
الكفاة والفعالية والجؾد .

فتؾجد تمايراب عامة للسحاسةية مشيا أنيا :تجع الترفيز اونةر علة نؾاتج التعلؼ للظلةةى

تعظ ــي دافعي ــة أنة ــر لتظ ــؾحر السش ــاىجى ترف ــو م ــؽ مد ــتؾ التؾقع ــاب وبالت ــالي ترف ــو م ــؽ مد ــتؾ
التحري ى وتدفو التربؾحيؽ إلة تحديؽ الؾسا

السدتخدمة في التعليؼ والتظييؼى وتزحـد مـؽ مدـتؾ

االىتســام عشــد ف ـ السذــارفيؽ فــي العسليــة التربؾحــةى وفــللػ الس ـ ارحؽ فييــاى وتدــاعد السعلــؼ علــة
الترفيــز علــة تعلــؼ الظلةــةى وت ـ د إلــة تحدنــد دور ف ـ مــؽ الظالــب والسعلــؼ والســدنر والسعشيــيؽ

بسختلت عسلياب الشغام التربؾ بيدف تحظي عسلية مداةلة واعية وىادفة.

()31

إن السسارسة اإللجابية الفعالة لمسحاسبية التربوية بشيوي عمى فوائد عدة ،لسكن إلجازما فيسا
لأبي:

()31

 .4عؽ طرح السدا لة تترفز الظاقة الكلية للس سدة التربؾحة علة أىدافيا االستراتيجية.
 .9ت د إلة تشدي جيؾد الفرق واوفراد في الس سدة التربؾحة.
 .3تحدد الفجؾاب في اوداة وتعس علة إصالحيا.

 .1تعزز أئكال الدعؼ والذرانة فيسا بيؽ أفراد السجتسو التربؾ .

( )31عةير عيد نؾست فدةر  :اتجاىاب مدنر ومـدنراب السـدارس الثانؾحـة نحـؾ السدـاةلة فـي ا دار التربؾحـة فـي محافغـاب
ئــسال الزــفة الغربيــةى رســالة ماجدــتير غيــر مشذــؾر  ،فليــة الد ارســاب العليــاى جامعــة الشجــاح
()34

الؾطشيةى فلدظيؽى 9113م  ،ص .94

إيسان مرظفة حؾح  :واقو تظةي السداةلة التربؾحة والجؾد الذـاملة والعالقـة بيشيسـا فـي مـدارس وفالـة الغـؾث الدوليـة
ف ــي الز ــفة الغربي ــة م ــؽ وجي ــة نغ ــر الس ــدنرحؽ فيي ــاى رس ــالة ماجد ــتير غي ــر مشذ ــؾر  ،فلي ــة

الدراساب العلياى جامعة الشجاح الؾطشيةى فلدظيؽى 9149م ،ص.46
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 .5تظ ــدم للع ــامليؽ ف ــي الس سد ــة التربؾح ــة ص ــؾر واض ــحة ع ــؽ الشت ــا ج الستؾقع ــة والسرغؾب ــة
وعساليؼ.

 .6تدعؼ التفكير االستراتيجي علة مدتؾ اوفراد والجساعاب.
 .7تعــزز العالقــاب الرئ ـيد بــيؽ الســدنرحؽ والعــامليؽى مــؽ حي ـ

معرفــة ف ـ طــرف بالتزاماتــو

وواجةاتوى والدعؼ السظلؾىى وصؾال إلة نجاح الس سدة التربؾحة في تحظي أىدافيا.

 .8تجع الترفيز اونةر علة نؾاتج تعلؼ الظلةة.
 .9تعظي دافعية أنةر لتظؾحر السشاىج.

 .41ترفو مؽ مدتؾ التؾقعابى وبالتالي ترفو مؽ مدتؾ التحري .
 .44تدفو التربؾحيؽ إلة تحديؽ الؾسا

السدتخدمة في التعليؼ والتظييؼ.

 .49تزحد مؽ مدتؾ االىتسام عشد ف السذارفيؽ في العسلية التربؾحـةى وفـللػ السـ ارحؽ فييـاى
وتداعد السعلؼ علة الترفيز علة تعلؼ الظلةة.

 .43ت د إلة تحدند دور ف مؽ الظالب والسعلؼ والسدنر والسعشيـيؽ بسختلـت عسليـاب الشغـام
التربؾ بيدف تحظي عسلية مداةلة واعية.

ابعا :مكومات وعشاصر م ام السحاسبية في العسمية التربوية:
رً
عير في الفتـر اوخيـر وخرؾصـا فـي العظـدنؽ الساضـييؽ مـؽ الظـرن العذـرحؽ العدنـد مـؽ
نغؼ ونساذج السحاسةية التعليسيةى وذلػ في مشاط مختلفة مؽ العالؼى وحسكـؽ وجـؾد عشاصـر بـيؽ

تلػ الشغؼ أو الشساذجى حي

أن مكؾناب السحاسةية التعليسية ترفز علة ما نلي:

()39

 .4معانير مرسسة بعشاية تحدد اوىداف التحريلية.
 .9تظييؼ مشدجؼ مو تلػ السعانير.

 .3حؾافز تؾفر مكافآب أو عظؾباب تعتسد علة الشجاح في تحظي السعانير.
 .1تظؾر ميشي يعزز السياراب السسارسة لتحظي اوىداف.

وبقوم السحاسبية عمى ثالثة مكومات ،ومي:
أ.

()33

ضرور وجؾد معانير تسكؽ مؽ الحكؼ علة السخرجاب الظالبية.

ى .ضرور وجؾد معانير تسكؽ مؽ الحكؼ علة الدة التي تعتسـدىا مختلـت الجيـاب السعشيـة
في تؾفير السرادر الالزمة للشغام التربؾ .

ج .ضــرور وج ــؾد معــانير تز ــسؽ ح ـ السعلس ــيؽى وتمكانيــة وص ــؾليؼ إلــة السعرف ــة الستعلظ ــة
بالتدرحسى والسسارساب الداعسة لعسلية التعلؼ والتعليؼ.
) (39جياد حدؽ محسؾد سالمة :مرجع سابظ ،ص .91
()33

عةد هللا بؽ صالح الحاراي :بشاة أنسؾذج للسداةلة التربؾحة في وزار التربية والتعليؼ في السسلكة العربية الدعؾديةى رسالة
ماجدتير غير مشذؾر ى عساد الدراساب العلياى جامعة م تةى 9118مى ص .93
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ومن العشاصر األساسية لسفتوم السحاسبية ما يمي:

()31

 )4االلتزام بالسد وليةى وتظة السحاسةية مؽ جانب السدتخدم.

 )9تحدند السعانير أو الس ئراب أو السؾاصفاب لسخرجاب الشغام.
 )3تظؾحؼ السخرجاب بداللة السعانير أو السؾاصفاب.

 )1تحدند السد ولى ومؽ يسكؽ أن تؾجو إليو السحاسةية.
 )5تظدنر ما نترتب علة نجاح السدتخدم أو فذلو مؽ جزاة أو عظاى.

 )6يسكـؽ أن نتزـسؽ مفيـؾم السحاســةية أحكامـا أخالقيـة باعتةــار أن الظـ ارراب التـي تدــتخلص
مؽ عسلية السحاسةية ليا تماير في ايخرحؽ.

خامدا :مبادئ السحاسبية التعميسية:
ً
لتحظي أىداف السحاسةية التعليسية في إصالح العسلية التعليسية البد مؽ تؾافر مجسؾعة مـؽ
اوسس والسةادئ مث :

 .1التسكؽ مؽ مخرجاب اوداة.

 .7الــتسكؽ مــؽ الحكــؼ علــة الدــة التــي تعتســدىا مختلــت الجيــاب السعشيــة فــي تــؾفير السرــادر
الالزمة للشغام التربؾ .

 .3وضؾح معانير السسارسة التي تزسؽ للسعلؼ الح وتمكانية الؾصؾل إلة السعرفة الستعلظة
باوداة والسسارساب الداعسة لعسلية التعلؼ والتعليؼ.

()35

 .4وض ــؾح قؾاع ــد الشغ ــام فيج ــب أن ن ــدرك الع ــاملؾن بؾض ــؾح الظؾاع ــد السظل ــؾى االلتـ ـزام بي ــا
وعؾاقب مخالفتيا وأن تؾضح الفا د مؽ التسدػ بتلػ الظؾاعد.

 .5مةــدأ السةائــر فــي تظةي ـ الج ـزاة :إيجــاد ارتةــاط بــيؽ السخالفــة وبــيؽ الج ـزاة حتــة نتجشةــو
العام مدتظةالى وحجب أن يكؾن ىشاك تحظي فام للسخالفة وأسةابيا.

 .6عدالــة تظةي ـ الج ـزاة :يجــب أن يظتشــو العــاملؾن بعدالــة تظةي ـ الج ـزاةاب حتــة نتظةلؾىــاى
لــللػ يجــب أن يكــؾن ىشــاك تحــلنر واضــح بــمن مخالفــة معيشــة تعــرض مــؽ نرتكةيــا لج ـزاة
معيؽ.

 .7التجانس في تؾقيو العظؾبة :يعد ىلا السةدأ مؽ أىؼ مةادئ السحاسةيةى وحجـب أن يفيـؼ أن
العظؾبــة ال ت ـرتةط بالذــخص السخــالت ولكــؽ ت ـرتةط بشــؾع السخالفــةى وتذا ارتكــب عــامالن

السخالفة نفديا وعاقب السدنر عامال وترك ايخر ف ن إدارتو تتيؼ بالتحيز.

 .8التدرج في ئد العظـاى :يجـب أن يكـؾن ىشـاك نـؾع مـؽ التـدرج فـي نـؾع العظؾبـة بسـا نتشاسـب مـو

نؾع السخالفة وتكرارىا.

))31
))35

()36

عةير عيد نؾست فدةر  :مرجع سابظى ص.91
أحسد عؾاد مفلح الظزاه :مرجع سابظ ،ص .14
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وبدتشد السحاسبية التعميسية في السمسدات التعميسية إلى عدة مبادئ رئيدة مي:

()37

 .1الذةةفافية :تعتسـد السحاســةية التعليسيــة علــة الذـفافية العامــة والتــي تتظلـب تـؾافر السعلؾمــاب بذــك
فــؾر عس ــا تفعل ــو الس سد ــاب التعليسي ــة م ــؽ حيـ ـ

إتاح ــة الؾا ــا

والحظ ــا

ذاب الر ــلة بالظز ــايا

التعليسية وفراد السجتسو فيسا نتعل بظةيعة عسليا.

 .7الذسولية :بسعشة أن تكؾن السحاسةية ئاملة لك اونذظة والعسلياب التعليسية الظابلة للظيـاسى
فالسحاســةية ال تذــتس فظــط علــة درجــاب اختةــار الظالــبى ب ـ ىــي مجسؾعــة مــؽ السسارســاب

التعليسية في الس سدة التعليسية.

 .3االلتزام :الل يعكس مد التزام الس سدة وأعزـا يا بالتعيـداب التـي قظعتيـا علـة نفدـيا مـؽ
أجـ تشفيـل مـا جـاة ليـا لترـ إلـة مـا ىـؾ مـراد مشيـا عـؽ طرحـ مراقةـة جـؾد جسيـو الخــدماب
التــي تظــدميا للظــالىى وفــللػ الت ـزام السعلســيؽ بتحدــيؽ أدا يــؼ وزحــاد إنتــاجيتيؼ العلسيــة فســا

تُكدــب السحاســةية التعليسيــة الظــا سيؽ علــة خدمــة الس سدــة التعليسيــة مجسؾعــة مــؽ الظــيؼ مث ـ
السذارفة والتعاون والذعؾر بالسداؾلية والسةادأ والحرص علة التظييؼ والسراقةة السدتسر للعسـ
وغيرىا.

 .4السرومة :أ يدتجيب نغام السحاسةية للتغيراب الستؾقعـة الحـدوث دون أن يكـؾن ىشـاك حاجـة
لتغيير جؾىر في ىلا الشغام دون ا خالل برفة االستظرار.

 .5التقيي  :سؾاة اتخل ئك التظييؼ اللاتي الل نـتؼ بؾاسـظة خةـراة ميـدانييؽ بشـاة علـة أوامـر مـؽ
ا دار ى أو ئك التظييؼ السدتظ الخارجي بؾاسظة مكاتب التدقي أو إداراب التؾجيو والتفتيش.

 .6الحافز الذابي :مؽ اومؾر السعلؾمة وجؾد مظاومة لـشغؼ السحاسـةية مـؽ جانـب العـامليؽ لؾجـؾد
آاـار ســلةية علـة العــامليؽى وال ئـػ أن ىشــاك آاـا ار إيجابيــة فيجـب أن يدــعة الشغـام السحاســةي
لتشسيتيــا وزحادتيــا وتظلي ـ اياــار الدــلةية حتــة يزــسؽ الشغــام وجــؾد حــافز ذاتــي لــد (السعلــؼ

وا دار السدرسية) علة تشفيل الشغام وضةظو والعس علة إنجاحو ومراعا العؾام الشفدـية فـي
تظةي الشغؼ السحاسةية لزسان التشفيل الدليؼ.

 .7البدةةا:ة :تعتســد السحاســةية التعليسيــة علــة الةدــاطة فــي تظــديؼ السعلؾمــاب والةيانــاب الخاصــة
بتظي ــيؼ أداة الع ــامليؽ ف ــي الس سد ــاب التعليسي ــة وى ــله الةيان ــاب تك ــؾن ذاب قيس ــة عش ــدما تك ــؾن

مفيؾم ــةى فالةد ــاطة تع ــد ئ ــياا ض ــرورحا ف ــي السسارس ــاب الحد ــابية وتتسثـ ـ ى ــله الةد ــاطة ف ــي

تؾضيح ما أنجزه أعزاة ىياة التدرحس والعامليؽ في الس سداب العلسية في مجال التدرحس.

 .8االسةةتسرارية :تتسيــز السحاســةية التعليسيــة باالســتس اررحة بســا يسكــؽ مــؽ ســرعة انتذــاف اوخظــاة
ومعرفة أسـةابيا وتبـالا السدـاؾليؽ عشيـا لترـحيحيا وتعـدنليا أوال بـمولى فالسحاسـةية نشةغـي أال

) (36عالية خلت أخؾارئيده :السداءلة والفاعمية في السداءلة التربوية ،دار الحامدى عسانى اوردنى 9116مى ص .17
)(37

وا

وفي رضؾان :مرجع سابظ ،ص ص .96 – 99
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تتؾقــت عشــد مرحلــة معيشــة نتيجــة صــعؾباب أو ضــغؾط داخليــة أو خارجيــةى فالسحاســةية تةــدأ
بةداية التشفيل وية ميسة أو نذاط وتدتسر إلة أن نتؼ االنتياة مشو.

 .9الش رة السدتقبمية :الشغام السحاسةي الشاجح ىؾ الل نرفز علة السدتظة أنثر مؽ الساضي
وىؾ يعشي ما نلي:

()38

 االىتسام بالتشة باالنحرافاب قة وقؾعيا. -االىتسام بالتذخيص الرحيح.

 االىتسام باالتجاىاب السدتظةلية أنثر مؽ الساضي والحاضر فظط. -االىتسام بتحظي الشتا ج أنثر مؽ مالحغة اوفراد.

 .41سرعة كذف االمحرافات :حي

أن السحاسةية ترتةط ارتةاطا ر يدا بعشرر الؾقر فكلسا

نانر السحاسةية سرحعة في فذت االنحراف وسرعة تحدند أسةابو مسا نتظلب نغاما
متظؾ ار للسعلؾماب يحظ

سرعة التغلية العكدية وتؾفير السعلؾماب الرقابية لتحدند

االنحراف وتحليلو أو ترحيحو.

ومشاك خسدة معايير رئيدة البد أن بتزسشتا عسمية السحاسبية:
أ.

()39

القدرة عمى بحقيظ األمداف العامة :وىي الرؾر الشيا ية التي نترت بيا الفرد في أداة
الؾعيفةى مث السداؾلية اوخالقية واومانة والجؾد وعالقتو بايخرحؽ.

ب .القدرة عمى بحقيظ األمداف السرحمية :وحتعل ىـلا السعيـار بسـد قـدر الفـرد علـة تجز ـة
اليــدف العــام إلــة أىــداف مرحليــة أو وســظيةى وعلــة الــرغؼ بــمن اوىــداف السرحليــة ذاب
صــلة وايظــة بةعزــيا إال ان التعام ـ مــو ف ـ جــزة فييــا واســتخدام اودواب السشاســةة يسث ـ
نجاحا لإلدار .

ج .اسةةتخدام الوسةةائل السشاسةةبة :طةظــا للظؾاعــد والــشغؼ والخظــط السعســؾل بيــاى فيشــاك وســا
مدــسؾحة تدــتخدم لتحظي ـ اوىــداف السظلؾبــةى وفلســا فانــر الؾســا

اقترــادية ومشاســةة

وتداىؼ بفاعلية في تحظي اوىدافى فلسا حظظر الشجاح السظلؾى.

د .اسةةتخدام األدوات السشاسةةبة :وتعشــي قيــام الفــرد باختيــار اودواب الدقيظــة والسشاســةة للعس ـ
والؾعيفة والةياة وا مكانياب السادية والةذرحة للسشغسة واستخداميا بشجاح.

ه .السةةةوارد :يسث ـ الحــد اودنــة مــؽ الس ـؾارد نظظــة الةدايــة لشجــاح عسليــة السحاســةية وتذــس
السؾارد وا مكانياب السادية والةذرحة الستاحة.
)(38
()39

وا

وفي رضؾان :مرجع سابظ ،ص .96

حشــيؽ نعســان علــي الذ ـرحه :أاــر السدــالة ا دارحــة علــة اوداة الــؾعيفي للعــامليؽ ا دارحــيؽ فــي وزار التربيــة والتعلــيؼ
العالي بظظاع غز ى رسالة ماجدـتير غيـر مشذـؾر ى نليـة التجـار ى الجامعـة ا سـالمية – غـز ى

9143م  ،ص .49
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سادسا :مبررات بيبيظ السحاسبية في الش ام التربوي:
ً
ت ازنــد االىتســام بالسحاســةية التعليسيــة نتيجــة لعــد مةــررابى تجع ـ مــؽ الزــرور فــي ع ـ

التدــارع التربــؾ واالنفجــار السعرفــي إيجــاد نغــام للسدــاةلة يكــةح جســاح ىــلا التدــارع ليغ ـ تح ـر
السراقةة والسحاسةيةى ومن مذ السبررات:

الــؾعي الست ازنــد بمىسيــة السحاســةية فزــابط لشؾعيــة التعلــيؼ وففانتــوى ت ازنــد ا حدــاس بعــدم

تلةي ــة ال ــشغؼ التربؾح ــة يمالي ــا وطسؾحاتي ــاى الخةـ ـراب الشاجح ــة ل ــةعض ال ــدول الت ــي طةظ ــر مفي ــؾم
السحاســةيةى الترفيــز الست ازنــد علــة مخرجــاب التعلــيؼى التظــؾراب التكشؾلؾجيــة والتظشيــة فــي السجــال

التربؾ .

()11

با ض ــافة إل ــة حاج ــة السدرس ــة إل ــة ا ص ــالح السد ــتسرى تظةيـ ـ السدرس ــة لسة ــدأ ا دار

اللاتيــةى والتؾجــو الرســسي نحــؾ الالمرفزحــة فــي الســدارسى فزــال عــؽ مظالةــة السشغســاب الدوليــة
بتظــؾحؼ الشتــا ج التعليسيــة للظالــب ودمــج الس ئ ـراب الشاتجــة فــي تخظــيط الة ـرامج وصــشو الظ ـ اررابى

ودعؾ السربيؽ داخ السجتسو إلة مراجعة السدارس لييانليا التشغيسية وتؾجياتيا الحاليةى وتخؾف

الحكؾماب مؽ السشافدة االقترادية في الدؾق العالسية.

()14

السحور الثامي :معم التعمي األساسي في مرر

يسث التعليؼ اوساسي مرحلة مـؽ الدـلؼ التعليسـي فـي إعـداد اوطفـال أو التالميـل للسؾاطشـة

الؾاعية السشتجة وتئةاع االحتياجاب اوساسية للتالميل وتتاحة فرص تعليسية متعدد لسظابلة الفروق
الفردية بيشيؼ .مؽ خالل ربط الجؾانب الشغرحة بالجؾانب التظةيظية مؽ أج إعـداد السـؾاطؽ السشـتج

في مجتسعو (.)19

وحسكؽ تحدند مفيؾم التعليؼ اوساسي بمنو مرحلـة التعلـيؼ اوولـة بالسدرسـة التـي تكفـ

الظف ـ التس ـرحؽ علــة طــرق التفكيــر الدــليؼ وت ـ مؽ لــو الحــد اودنــة مــؽ السعــارف والسيــاراب
والخةـ ـراب الت ــي تد ــسح ل ــو ب ــالتيي للحي ــا ومسارس ــة دوره فسـ ـؾاطؽ مش ــتج داخـ ـ إط ــار التعل ــيؼ

الشغاميى إلة جانب ما يظدم مؽ خدماب تعليسية للكةار في السشاط السختلفـة رحفيـة فانـر أم
حزرحة داخ نظاق التعليؼ الشغامي وخارجو فـي إطـار التربيـة السدـتديسة .وىـؾ التعلـيؼ الـل

) )11مشير الذرمان" :درجة إلسـام أعزـاة ىياـة التـدرحس فـي جامعـة إقلـيؼ جشـؾى اوردن بالسدـاةلة التربؾحـة"ى السجمةة الدوليةة
لألبحاث التربويةى ع ()98ى جامعة ا ماراب العربية الستحد ى 9141مى ص .433
Mintrop, Herinrich & Trujillo, Tina; "The Practical Relevance of Accountability Systems
for school improvement: a Descripte Analysis of California Schools",
Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 29, No. 4, Dec.
2007, P. 341.
( )40اابر فام الحكيؼ :قراءات فى التربية وبعض قزالا السجتسعى اينجلؾ السررحةى الظاىر ى  4996ص 415
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نؾا الروابط بيؽ التعليؼ والتدرحب في إطار واحد متكام وحيتؼ بالدراساب العلسية والسجاالب

التظشية والفشية في جسيو برامج التعليؼ للرغار والكةار علة الدؾاة (.)13

أوًال :أمداف التعمي األساسي:

التعليؼ اوساسي لديو أىداف يدعة إلة تحظيظياى ومشيا:

أ -تشسية ئخرية التلسيل بحي

()11

نتسكؽ عؽ وعة بالتعاون مو أبشاة وطشو مؽ ا سيام الةشـاة

فــي تشسيــة مجتسعــو بــدةا مــؽ دا ــر أس ـرتو إلــة دا ــر وطشــو وبحي ـ

نــتؼ طةــو ئخرــيتو

بسؾاصفاب أساسية أىسيا:



اإللجابيةة :فـي التفكيـر والظـؾل والعسـ وذلـػ عـؽ طرحـ اعتسـاد التالميـل علـة أنفدـيؼ فــي
انتداى الخةر والسعرفة



الواقعية :عؽ طرح إسشاد تدرحس السؾاد الدراسية في مرحلة التعلـيؼ اوساسـي إلـة الظـرق
الت ــي تجعـ ـ د ارس ــتيا واقعي ــة علسي ــة وذل ــػ ب ــمن ت ــدور ح ــؾل أنذ ــظة ذاب ص ــلة بحي ــاتيؼ
وبياتيؼ.



التعاومية :وذلػ مؽ خالل ما يديؼ بو التلسيل مؽ أنذظة دراسية وأنذظة حر مو زمال ـو
وما يظؾم بو التالميل مو مدرسييؼ مؽ أنذظة مختلفة

ى -االرتظاة برحة التالميل عؽ طرح التغلية والرعاية الرحية ليؼ
ج -تكؾحؽ االتجاىاب الروحية والخلظيـة وقؾاعـد الدـلؾك الشابعـة مـؽ أخالقيـاب السجتسـو وقيسـو
واظافتو ا سالمية.

د -تزوحــد التلسيــل فــي فتــر التعلــيؼ اوساســي بالسيــاراب العلسيــة الظابلــة لالســتخدام والتــي تسكشــو
مؽ أن يكؾن مؾاطشا مشتجا في مجتسعو مذارفا في ميادنؽ التشسية.

ه -تمصي احترام العس اليدو ومسارستو فمساس ضرور لحيا مشتجة بديظة

ثاميا :مبادئ التعمي األساسي:
ً
مؽ السةادئ التي يظؾم علييا التعليؼ اوساسي

(:)15

ذفؾر وتنااا في الرحه والسدن علة سؾاة.
ا
أ .أنو تعليؼ مؾحد لجسيو أبشاة اومة

ى .أنو تعليؼ مرن نتشؾع بتشؾع الةيااب.

ج .أنو تعليؼ مفتؾح الظشؾاب فيؾ ن د إلة مراح التعليؼ فافة.

د .أنو تعليؼ يجسو بيؽ الشؾاحي الشغرحة والعسلية مو التمنيد علة ضرور التكام .

( )43عبد الغنى عبود وآخرون :التعمي في السرحمة األولى وابجامات بيوير ى مكتةة الشيزة السررحةى الظاىر ى 4991ى ص 99
) (44عةد الغشة عةؾد وآخرون :السرجع ال

سابظى ص 463

( )45فاروق ئؾقة الةؾىة :فمدفة التعمي االبتدائي ،دار السعرفة الجامعيةى الظاىر ى  4998ص 13
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ه .أنو تعليؼ نرتةط بحيـا الشائـايؽ وواقـو بياـاتيؼ بحيـ
نراه في بياتو.

تؾاـ الرـلة بـيؽ مـا ندرسـو التلسيـل ومـا

و .أنو تعليؼ مؽ أج السذارفة في العس والتشسية.

ز .أنو تعليؼ ن فد علة تحظي اللاب وانتساة الستعلؼ لسجتسعو.
ح .أنو تعليؼ نيتؼ بمساليب التؾجيو السيشـي والتعليسـي والكذـت عـؽ السيـؾل والظـدراب الخاصـة
لد التالميل وتشسيتيا.

ط .أنو تعليؼ يظؾم علة دعؼ التربية الدنشية والخلظية وأصؾل السؾاطشة السدتشير .

ثال ًثا :أدوار معم التعمي األساسي:

إن السعلســيؽ ىــؼ العشرــر اوساســي فــي نجــاح العسليــة التعليسيــةى وبالتــالي ىــؼ بحاجــة إلــة

السزحد مؽ العشاية والرعاية والةح

عؽ اوسةاى التـي تعيـ نذـاطيؼ مـؽ أجـ الـتخلص مشيـا وتـدعيؼ

السؾاقت ا يجابية وتعزحزىا وتؾفير نافة ا مكاناب السادية والسعشؾحة التي تزحد ىـلا الشذـاط التعليسـيى

وتدـ ــاعد السعلسـ ــيؽ علـ ــة تحدـ ــيؽ أداةىـ ــؼ وزحـ ــاد فعـ ــاليتيؼ التدرحدـ ــيةى فـ ــالسعلؼ لـ ــو أدوار وميسـ ــاب
ومد ولياب ميسة في العسلية التعليسيةى وىله اودوار تتعل بظةيعة عسلو ومشيا:

()16

 .4السعلؼ قا ـد تربـؾ قـادر علـة اسـتخدام الدافعيـةى وحفيـؼ دور االسـتعداد فـي الـتعلؼى وحخظـط
للسؾاقت التعليسيةى وحتظؽ مياراب التخظيط والتشفيل والتظؾحؼ السدرسي.

 .9السعلؼ قا د اجتساعيى نيتؼ بتؾفير مشاخ تعليسي مشاسب وحزةط نذاطاب التفاع وحكيفيا بسا
نشاسب نسؾ التالميل.

 .3السعلــؼ مشذــط للشســؾ االنفعــالي الدــؾ مــؽ خــالل تظؾحــة جؾانــب الزــعت لــد الستعلســيؽى
وحخفـ ــض مـ ــؽ مدـ ــتؾ الظل ـ ـ والتـ ــؾتر لـ ــد الستعلسـ ــيؽى وحرفـ ــز علـ ــة الجؾانـ ــب الشفدـ ــية
واالجتساعية للستعلسيؽ وحداىؼ في تحديشيا.

 .1السعلؼ وسيط تؾاص فعال مو الؾالدنؽ والةياة السحيظة.

ومذ األدوار والستسات الستسة السيموبة من السعم بحتاج الةى بةوفر العديةد مةن الكفالةات

والستارات التي بداعد عمى أداء متسابه السيموبة بفاعمية ،ومن مذ الكفالات:

()17

أ -الظدر علة تخظيط الدروس مؽ خالل وضو اوىداف التعليسية السشاسةة.

ى -الظدر علة اختيار طرق وأساليب التعلؼ السال سة مكاناب السدرسة والتالميل.
ج -الظدر علة استخدام التظؾحؼ وبمساليب السختلفة بفعالية.
د -قياد السؾاقت الرفية بفعالية.

) (46يعظؾى حديؽ نذؾان :الدموك التش يسي في اإلدارة واإلشراف التربويى دار الفرقانى عسانى 9111مى ص.99

) (41أحس ــد ع ــاطت الخذ ــسان ":تظ ــؾحر فعالي ــة أداة معلس ــي الس ــدارس اوساس ــية بسدنرح ــة تربي ــة عس ــان الرابع ــة بالسسلك ــة اوردني ــة
اليائسية"ى مجمة التربيةى ع416ى ج 9ى نلية التربيةى جامعة اوزىرى 9144ى ص 391
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ه -تشغيؼ السياراب ا دارحة والفشية التي تداعده علة تحظي أىدافو.

و -اتظان مياراب االترال والتؾاص مو التالميل والسدرسيؽ وفافة عشاصر العسلية التعليسية.

ابعا :واقع أداء معم التعمي األساسي في مرر
رً
يعتةر السعلؼ أحد أىـؼ أطراف العسلية التعليسية إال أنو يعاني مؽ عدد مؽ السذـكالب أىــسيا:

()18

 .4مذــارفة السعلســيؽ فــي صــشو الظ ـ ارراب السدرســية ضــعيفةى وخاصــة فــي مؾضــؾعاب السشــاىج
الدراسية للظالىى والسيزانيـة السدرسـيةى وحتـة قـ ارراب تحدنـد الجـدول الد ارسـي للسعلسـيؽ نـاد ار
ما يذارك فييا السعلسؾن.

 .9فــرص الشســؾ والتظــؾحر السيشــي لسعلســي التعلــيؼ اوساســي قليلــة وتن ت ـؾافرب فيــي غيــر فعالــة
وسةاى عدند مث ئكلية التدرحبى وعدم مال ستو لالحتياجاب الفعلية للسعلسيؽ.

 .3ضعت مكانة معلسي التعليؼ اوساسي وخاصة معلسي السدرسة االبتدا ية سؾاة علـة مدـتؾ
الشغام التعليسي أو علة السدتؾ السجتسعي.

 .1ئــعؾر السعلســيؽ بزــعت الفعاليــة والتــماير وســةاى عدنــد مث ـ عــروف الفر ـ مــؽ حي ـ

تكدس عدد الظالىى وقلة ا مكاناب الستاحةى وتكدس السشاىج الدراسيةى وعدم معرفة السعلؼ

لسةرراب وأسةاى التغيير والتجدند.

 .5ضعت حرحة السعلؼ واستظالليتو.

 .6ضعت تـماير السعلـؼ فـي الحيـا السدرسـية عسؾمـا فيـؾ عـاد مظيـد بـالظؾانيؽ واللـؾا ح والظـ ارراب
والشذراب الرادر مؽ جياب أعلة.

وبالش ر لواقع بدريب معم التعمي األساسي في مرر لرفع كفاءة أدائه ،لالحظ أمه لعةامي

الكثير من السذكالت ،لأبي عمى رأستا:

()19

 .4عدم وجؾد فلدفة واضحة لةرامج التدرحب التـي تشفـلىا وزار التربيـة والتعلـيؼى مـو غيـاى السدـتؾحاب
ومعانير اوداة للستدربيؽ.

 .9نغــام التــدرحب ال يدــد الحاجــاب الحظيظيــة التــي يدــتلزميا التخظــيط التربــؾ بعيــد الســد ى وال
يعظي عسليا الشتا ج الستؾقعة مشو.

) (41ياسر فتحي اليشداو " :تسكيؽ السعلسيؽ بسدارس التعليؼ اوساسي في مرر :دراسة ميدانيـة"ى مجمة كمية التربيةةى ع 34ى ج
9ى جامعة عيؽ ئسسى 9117ى ص.11

) (49دمحم نسـال سـليسان" :ترــؾر السعلسـيؽ لحاجــاتيؼ فـي مجــال ا عـداد فــي مرـرى مةةمبسر إعةةداد السعمسةين فةةي البمةةدان العربيةةة
(سمدمة الحمقةات الدراسةية والسةمبسرات لمتيئةة المبشاميةة لمعمةوم التربويةة -الحمقةة الدادسةة)"،

السشعظد في  9نؾفسةر 9114مى اليياة اللةشانية للعلؾم التربؾحةى لةشـانى 9114مى ص ص -481
.484
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 .3عدم مرونة الدورابى وسياد الذكلية في التخظـيط والتشفيـلى وقلـة االىتسـام بتكشؾلؾجيـا التعلـيؼى
مسا أد في الشياية إلة عجز برامج التدرحب عؽ معالجة السذكالب التربؾحة السدتجد .

 .1عدم تةشي برامج التدرحب لالتجاىاب الحدنثة التي تظؾم علييا ىله الةرامج في الدول الستظدمة.
 .5عدم نفاية الؾقر الستاح لةرامج التدرحبى واختيار أوقاب غير مشاسةة لتشفيل ىله الةرامج.

 .6غياى خظة واضحة لةرامج التدرحب بسؾاعيد اابتة ومعلشة بالسدارسى مسا يجع مؾعد التدرحب
ونؾع الةرامج مفاجم للسعلسيؽ.

 .7ع ــدم وج ــؾد ضـ ـؾابط ومع ــانير اابت ــة تحك ــؼ عسلي ــة اختي ــار الس ــدربيؽى مس ــا يد ــيؼ ف ــي دخ ــؾل
السجامالب الذخرية في بعض اوحيان.

 .8ضــعت االىتســام بالجؾانــب التخررــية والسيشيــةى وعــدم االرتظــاة بسيــاراب وففايــاب التــدرحسى
واالنتفاة بالذرح الشغر في صؾر محاضراب.

 .9مؾقت السعلسيؽ الدلةي مؽ التدرحبى فعلـة الـرغؼ مـؽ تظـؾر تـدرحب السعلـؼ واسـتراتيجياتوى إال

أن نغر السعلسيؽ للتدرحب تتدـؼ بالدـلةيةى وعـدد قليـ مـشيؼ مـؽ يغيـر عليـو أاـر التـدرحب فـي
مجال عسلو.

السحور الثالث :أبرز التوصيات والسقترحات لتفعيل دور السحاسبية التعميسية في رفع
كفاءة أداء معمسي التعمي األساسي

فــي ضــؾة إطــار الةح ـ

الشغــر ى يظــدم الةح ـ

مجسؾعــة مــؽ السظترحــاب التــي يسكــؽ مــؽ

خالليــا تفعي ـ دور السحاســةية التعليسيــة فــي رفــو ففــاة أداة معلســي التعلــيؼ اوساســي فــي مرــرى
حي

ترتكز تلػ السظترحاب علة بعض السشظلظابى وذلػ علة الشحؾ التالي:

 .4ضرور وجؾد معانير تسكؽ مؽ الحكؼ علة السخرجاب الظالبية.

 .9ضرور وجؾد معانير تسكؽ مؽ الحكؼ علة الدة التي تعتسـدىا مختلـت الجيـاب السعشيـة
في تؾفير السرادر الالزمة للشغام التربؾ .

 .3ضــرور وج ــؾد معــانير تز ــسؽ ح ـ السعلس ــيؽى وتمكانيــة وص ــؾليؼ إلــة السعرف ــة الستعلظ ــة
بالتدرحسى والسسارساب الداعسة لعسلية التعلؼ والتعليؼ.

 .1السحاســةية غيــر مظرــؾر علــة مدــتؾ معــيؽ مــؽ التشغــيؼ ا دار ب ـ ىــي مؾزعــة علــة
مختلت الؾحداب التي يذتسليا الشغام.

دور أساسيا ومحؾرحا في تذكي وتؾجيو العسلياب والشذاطاب اليؾميـة
 .5للسحاسةية التعليسية ا
للس سدة التعليسية.

وحتى لحقظ م ام السحاسبية التعميسية أمدافه؛ البد من بوافر الستيمبات اآلبية:
 .4ت ـ ـؾافر جيـ ــاز إدار فعـ ــال وتدار رئـ ــيد ملسـ ــة باوسـ ــس العلسيـ ــة لؾعا فيـ ــاى ومـ ــؽ أىسيـ ــا
السحاسةية او الرقابة حتة يسكشيا أن تر إلة تحظي أىدافيا السؾضؾعة بدقة وففاة .
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 .9ت ــؾفير فـ ـؾادر بذـ ـرحة مدرب ــة وحد ــؽ اختي ــار الع ــامليؽ بالسدرس ــة ت ــدرحةيؼى ووض ــو وس ــا
التذجيو والحؾافز السشاسةة لو.

 .3خل ـ ـ آليـ ــاب مشاسـ ــةة للتعام ـ ـ مـ ــو الةيانـ ــاب وانتذـ ــاف اوخظـ ــاة واالنح ارفـ ــاب وم ـ ـؾاطؽ
الزعت.

 .1تؾافر اوساليب السشاسـةة للسحاسـةية التعليسيـة التـي يسكـؽ أن يدـتعيؽ بيـا الجيـاز ا دار
والعامليؽ في الظيام ب جراةاب السحاسةية والستابعة.

 .5تكــؾحؽ لجــان تعليسيــة تتــؾلة تخظــيط ومتابع ــة وتظيــيؼ مدــتسر للة ـرامج فــي ضــؾة أى ــداف
واضحة.

 .6تؾفير السعلؾماب وتتاحتيا للعامليؽ عؽ السؾارد والتكاليت والشتا ج.
 .7تحدند واضح وصرحح لادوار والسيام والسداؾلياب.

 .8تحديؽ العس ا دار مؽ خالل رفو ففاياب السدنر.

 .9تشسية قدراب العامليؽ وخرؾصا في مجال التظؾحؼ اللاتي.

ولكي يت بشفيذ بمك السقترحات يوصي البحث الحالي بزرورة بوافر اآلليات اآلبية:
 .4استخدام أساليب حدنثة في تظييؼ العامليؽ.

 .9وضو معانير لتظييؼ أداة السعلسيؽ داخ فرؾليؼ.
 .3متابعة ائتراك السعلسيؽ في الدوراب التدرحةية لتحديؽ أدا يؼ.
 .1محاسةة السعلؼ السظرر الل نتياون في أداة عسلو.

 .5تحديؽ العس ا دار مؽ خالل رفو ففاياب السدنر.
 .6تؾفير فؾادر بذرحة مدربة.

 .7تحدند واضح وصرحح لادوار والسيام والسداؾلياب.
 .8خل آلياب مشاسةة للتعام مو الةياناب.

 .9تظؾحة قيؼ الذفافية والسحاسةية الستسرفز علة الشتا ج.
 .41تؾفير تظارحر حظيظية عؽ مدتؾحاب تحري الظلةة.
 .11تظييؼ مد التظؾر السيشي للسعلسيؽ برفة دورحة.

ويقتةةرح البحةةث الحةةالي مجسوعةةة مةةن التوصةةيات والسقترحةةات لتفعيةةل دور السحاسةةبية

التعميسية في رفع كفاءة أداء معمسي التعمي األساسي ،ومن أبرزما:

 .4عس ـ ج ـؾا ز ســشؾحة للتسيــزى وتــؾفير الح ـؾافز الساديــة والسعشؾحــة للعــامليؽ بســدارس التعلــيؼ
اوساسي لتذجيعيؼ علة ا بداع وا نجاز في العس .

 .9نذــر اظافــة السحاســةية التعليسيــة التــي ترتكــز علــة الذــفافية بــيؽ جسيــو العــامليؽ بالعسليــة
التعليسية.
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التي تديؼ في نذر اظافة السحاسةية التعليسية.

 .1تكؾحؽ لجان تتؾلة تخظيط ومتابعة وتظييؼ مدتسر للةرامج السظدمةى ومراقةة جؾد الةرنامج
في ضؾة اوىداف.

 .5ضرور االىتسام بتظةي السحاسةية التربؾحة نسدخ لتظؾحؼ أداة السعلؼ وتجؾحـده بسـا يخـدم
ىدف إصالح التعليؼ اوساسي بؾجو عام.

 .6إتاحة السعلؾماب عؽ السؾارد والتكاليت والشتا ج التعليسية.

 .7تظؾحة صؾب السدتفيدنؽ مؽ الخدماب (الظـالى وأوليـاة أمـؾرىؼ وم سدـاب التعلـيؼ العـام)
عؽ طرح تسكيشيؼ مؽ الحؾار لتحدند احتياجاتيؼ التعليسية.

 .8تؾفير تظارحر مكتؾبة وفافية عؽ أداة الةرنامج (السعلسيؽى واضعي الدياسابى الظالى).
 .9زحـ ــاد وعـ ــي جسيـ ــو العـ ــامليؽ بسرحلـ ــة التعلـ ــيؼ اوساسـ ــي بحظـ ــؾقيؼ الظانؾنيـ ــةى وواجةـ ــاتيؼ
الؾعيفيةى وتجراةاب التمدنب التي تتةو عشد وقؾع مخالفاب مؽ جانةيؼ تدـتؾجب السدـاةلة
والسحاسةة.

السراجع
أوالً :السراجع العربية:

 )1أغوذ ػاطف الخػواى ":خطْٗر فؼال٘ث أداء هؼلوٖ الوذارش األضاض٘ث بوذٗرٗث خرب٘ةث ػوةاى الرابؼةث بالوول ةث
األردً٘ث الِاغو٘ث" ،مجلة التربية ،ع ،146ش  ،2كل٘ث الدرب٘ث ،ضاهؼث األزُر2111 ،
 )2أغوذ ػْاد هفلع المضات :أًواط الم٘ادت الدربْٗث لذٓ هذٗرٕ ّهذٗراج الوذارش الػ ْه٘ث فةٖ هػافظةث ضةرظ
ّػاللدِا بالوطاءلث ،رضالث هاضطد٘ر غ٘ةر هٌػةْرت ،ػوةادت الةػةر الؼلوةٖ ّالذراضةاج الؼل٘ةا ،الطاهؼةث
الِاغو٘ث ،األردى2115 ،م.
 )3أغوذ ًاٗل الغرٗر" :خم٘٘ن كفاءت هؼلوٖ الدرب٘ث الخاصث الؼةاهل٘ي فةٖ هراكةس اقػالةث الؼمل٘ةث ّفممةا للووارضةاج
الدةةٖ ٗمْهةةْى بِةةا ّػاللدةةَ بةةةؼت الودغ٘ةةراج" ،مجلةةة التربيةةة ،ع ،146ش ،1كل٘ةةث الدرب٘ةةث ،ضاهؼةةث
األزُر2111 ،
 )4إٗواى هصةطفٔ غْٗةلّ :الةغ خطة٘ةك الوطةاءلث الدربْٗةث ّالطةْدت الػةاهلث ّالؼاللةث بٌِ٘وةا فةٖ هةذارش ّكالةث
الغْذ الذّل٘ث فٖ الضفث الغرب٘ث هي ّضِةث ًظةر الوةذٗرٗي فِ٘ةا ،رضةالث هاضطةد٘ر غ٘ةر هٌػةْرت ،كل٘ةث
الذراضاج الؼل٘ا ،ضاهؼث الٌطاظ الْطٌ٘ث ،فلطط٘ي2112 ،م.
 )5بطام أبْ غػ٘ع" :درضث هوارضث هذٗرٕ الوةذارش الساًْٗةث بوػافظةث غةست للوطةاءلث خطةاٍ الوؼلوة٘ي" ،مجلةة
الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،هص ( ،)11ع (2111 ًْْ٘ٗ ،)2م.
 )6زابح كاهل الػ ٘ن :قراءات في التربية وبعض قضايا المجتمع ،اًٙطلْ الوصرٗث ،الماُرت1996 ،
 )7ضِاد غطي هػوْد ضالهث :دّر الوطةاءلث فةٖ خػطة٘ي أداء الوؼلوة٘ي بوةذارش ّكالةث الغةْذ بغةست هةي ّضِةث
ًظةةر الوةةذٗرٗي ّضةةةل خطةةْٗرٍ ،رضةةالث هاضطةةد٘ر غ٘ةةر هٌػةةْرت ،كل٘ةةث الدرب٘ةةث ،ضاهؼةةث األزُةةر ،غةةست،
2113م.
 )1غطةةي غةةػاخث ّزٌٗةةا الٌطةةار :معجةةا الملةةتلاات التربويةةة وال سةةية ،الةةذار الوصةةرٗث اللةٌاً٘ةةث ،المةةاُرت،
2113
 )9غٌاى إضواػ٘ل أغوذ" :الوػاضة٘ث ّػاللدِا بدمةْٗن ضةْدت األداء الوذرضةٖ" ،مجلةة مسةتل ا التربيةة العربيةة،
هص ( ،)12ع( ،)42الوركس الؼربٖ للدؼل٘ن ّالدٌو٘ث ،الماُرتْٗ ،لْ٘ 2116م.
 )11غٌةاى دمحم ػةةةذ الػلةة٘ن أبةةْ غسالةثً :ظةةام همدةةرظ للوػاضةةة٘ث بةةاقداراج الدؼل٘و٘ةث فةةٖ ضوِْرٗةةث هصةةر ،رضةةالث
هاضطد٘ر ،كل٘ث الدرب٘ث ضاهؼث ػ٘ي غوص.2111 ،
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 )11غٌ٘ي ًؼواى ػلٖ الػرٗف :أزر الوطةالث اقدارٗةث ػلةٔ األداء الةْ ٘فٖ للؼةاهل٘ي اقدارٗة٘ي فةٖ ّزارت الدرب٘ةث
ّالدؼل٘ن الؼالٖ بمطاع غست ،رضالث هاضطد٘ر غ٘ةر هٌػةْرت ،كل٘ةث الدطةارت ،الطاهؼةث اقضةاله٘ث – غةست،
2113م.
 )12خو٘ص فِ٘ن ػةذ الفداظ ػةذ الؼسٗس :خطْٗر الوػاضة٘ث الوذرض٘ث بالدؼل٘ن االبدذائٖ الوصرٕ فٖ ضْء خةةراج
بؼت الذّل ،رضالث دكدْراٍ ،كل٘ث الدرب٘ث بذهٌِْر ضاهؼث اقض ٌذرٗث.2111 ،
 )13رائذ غطة٘ي الػطةار" :خم٘ة٘ن األداء الطةاهؼٖ هةي ّضِةث ًظةر أػضةاء الِ٘يةث الدذرٗطة٘ث بطاهؼةث األلصةٔ فةٖ
ضةةْء هفِةةْم إدارت الطةةْدت الػةةاهلث" ،مجلةةة مامعةةة ا قل ة  ،ضلطةةلث الؼلةةْم اقًطةةاً٘ث ،هةةص  ،1ع ،2
ضاهؼث األلصٔ بغست ،فلطط٘ي 2114م.
 )14ضةةِ٘ر ػةةةذ اللط٘ةةف أبةةْ الؼةةال" :الوػاضةةة٘ث الدؼل٘و٘ةةث كوةةا ٗةةذركِا أػضةةاء ُ٘يةةث الدةةذرٗص فةةٖ كل٘ةةث الدرب٘ةةث
بأضْاى" ،مجلة الثلافة والت مية ،ش  ،14ع  ،72ضوؼ٘ث السمافث هي أضل الدٌو٘ث ،هصر2113،
 )15ػال٘ث خلف أخْارغ٘ذٍ :المساءلة وال اعلية في المساءلة التربوية ،دار الػاهذ ،ػواى ،األردى2116 ،م.
 )16ػةذ الغٌٔ ػةْد ّآخرّى :التعليا في المرحلة ا ول واتجاهات تتويره ،ه دةث الٌِضث الوصةرٗث ،المةاُرت،
1994
 )17ػةذ هللا بي صالع الػةارزٖ :بٌةاء أًوةْرش للوطةاءلث الدربْٗةث فةٖ ّزارت الدرب٘ةث ّالدؼلة٘ن فةٖ الوول ةث الؼرب٘ةث
الطؼْدٗث ،رضالث هاضطد٘ر غ٘ر هٌػْرت ،ػوادت الذراضاج الؼل٘ا ،ضاهؼث هؤخث2111 ،م.
 )11ػةذ الٌاصر أً٘ص ػةذ الُْةا" ::خصةْر همدةرظ لدمةْٗن األداء األكةادٗوٖ ّضةواى الطةْدت ّاالػدوةاد لةةراهص
إػذاد الوؼلن" ،مجلة كلية التربية بدمياط ،عٌٗ ،51اٗر .2117
 )19ػة٘ر ػ٘ذ ْٗضف كطةرٕ :اخطاُاج هذٗرٕ ّهذٗراج الوذارش الساًْٗث ًػْ الوطاءلث فٖ اقدارت الدربْٗث فٖ
هػافظاج غوال الضفث الغرب٘ث ،رضالث هاضطد٘ر غ٘ةر هٌػةْرت ،كل٘ةث الذراضةاج الؼل٘ةا ،ضاهؼةث الٌطةاظ
الْطٌ٘ث ،فلطط٘ي.2113 ،
 )21فارّق غْلٔ الةُْٔ :فلس ة التعليا االبتدائي ،دار الوؼرفث الطاهؼ٘ث ،الماُرت1991 ،
 )21فةةارّق فل٘ةةَ ّأغوةةذ السكةةٔ :معجةةا ملتلاةةاات التربيةةاة ل طصةةا وا ةةتال طحا ،دار الْفةةاء للطةاػةةث ّالٌػةةر،
اقض ٌذرٗث.2114 ،
)22هاضذت بٌح ابراُ٘ن الطارّدّٕ" :الغ الوػاضة٘ث الدؼل٘و٘ث فٖ الطاهؼاج الطؼْدٕ" ،المجلة السعودية للتعلةيا
العالي ،هص ،1ع ،9هركس الةػْذ ّالذراضاج فٖ الدؼل٘ن الؼالّٖ ،زارت الدؼل٘ن الطؼْدٗث.2111 ،
)23هاُر اغوذ غطي دمحم" :الوػاضة٘ث الدؼل٘و٘ث كوذخل لرفغ اقًداض٘ث الؼلو٘ث ألػضاء ُ٘يث الدةذرٗص بالطاهؼةاج
الوصرٗث" ،مجلة كلية التربية ،ضاهؼث أضْ٘ط ،هص ( ،)5ع( ،)1ش (ٌٗ ،)1اٗر.2119
)24هطذٕ صالظ طَ الوِذٕ" :الوطاءلث الدؼل٘و٘ث فٖ هصر ب٘ي إغ ال٘اج الدٌظ٘ر ّهوارضث الدطة٘ةك فةٖ ضةْء
خةراج بؼت الذّل" ،مجلة كلية التربيةة بالم لةور  ،ع ،55الطةسء األّل ،ضاهؼةث الوٌصةْرت ،هةاْٗ
2114
 )25هطةةذٕ صةةالظ طةةَ الوِةةذٕ :المسةةاءلة التعليميةةة رايةةة ال قةةر وواقةةع التت ي ة  ،اقض ة ٌذرٗث ،دار الطاهؼةةث
الطذٗذت2111 ،م.
)26دمحم صةرٕ الػْج" :الوذرضث الفؼالث :طوْغاج الدطْٗر ّخػذٗاج الطْدت" ،المؤتمر العلمي السة و لقليةة
التربيةةة بالم لةةور بالتعةةاور مةةع مرك ة الدراسةةات المعرفيةةة باللةةاهر  ،وفةةا اإل ةةال التربةةو فةةي
ملر ،فٖ الفدرت هي  3-2أكدْبر .2114
)27دمحم كوةةال ضةةل٘واى" :خصةةْر الوؼلوةة٘ي لػاضةةاخِن فةةٖ هطةةال اقػةةذاد فةةٖ هصةةر ،مةةؤتمر دعةةداد المعلمةةي فةةي
ال لةةدار العربيةةة (سلسةةلة الاللةةات الدراسةةية والمةةؤتمرات لليي ةةة الل انيةةة للعلةةو التربويةةة -الاللةةة
السادسة)" ،الوٌؼمذ فٖ الفدرت هي ًْ 9فوةر 2111م ،الِ٘يث اللةٌاً٘ث للؼلْم الدربْٗث ،لةٌاى2111 ،م.
)21هػوْد لوةر" :اقصالظ الدربْٕ فٖ هصر ضةرّراخَ -فؼال٘دةَ -هؼْلاخةَ" ،المةؤتمر العلمةي السة و لقليةة
التربيةةة بالم لةةور بالتعةةاور مةةع مرك ة الدراسةةات المعرفيةةة باللةةاهر  ،وفةةا اإل ةةال التربةةو فةةي
ملر 3-2 ،أكدْبر 2114
 )29الوٌظوةةث الؼرب٘ةةث للدرب٘ةةث ّالسمافةةث ّالؼلةةْم (إدارت بةةراهص الدرب٘ةةث)" :هذرضةةث الوطةةدمةل ،الْز٘مةةث الرئ٘طةة٘ث"،
المةةؤتمر الثةةاني لةةولراء التربيةةة والتعلةةيا والمعةةار العةةر  ،دهػةةك ،فةةٖ الفدةةرت هةةي ْٗ 31 -29ل٘ةةْ،
.2111
 )31هٌ٘رت الػةرهاى" :درضةث إلوةام أػضةاء ُ٘يةث الدةذرٗص فةٖ ضاهؼةث إللة٘ن ضٌةْ :األردى بالوطةاءلث الدربْٗةث"،
المجلة الدولية لألبااث التربوية ،ع ( ،)21ضاهؼث اقهاراج الؼرب٘ث الودػذت2111 ،م.
ّ )31ائةةل خْف٘ةةك رضةةْاى :الوػاضةةة٘ث ّإصةةالظ دراضةةث الدؼلةة٘ن لةةةل الطةةاهؼٖ بوصةةر (دراضةةث خػل٘ل٘ةةث) ،رضةةالث
دكدْراٍ ،كل٘ث الدرب٘ث بذه٘اط ضاهؼث الوٌصْرت.2111 ،
ّ)32زارت الدرب٘ث ّالدؼل٘ن :الخطث االضدراخ٘ط٘ث المْه٘ث قصالظ الدؼل٘ن لةل الطاهؼٖ فةٖ هصةر (2111/2117
ً ،)2112 /2111 -ػْ ًملث ًْػ٘ث فٖ الدؼل٘ن.2117 ،
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، الوطلةذ األّل، المعايير اللوميةة للتعلةيا فةي ملةر، مشروع دعداد المعايير اللومية:)ّزارت الدرب٘ث ّالدؼل٘ن33
.2113 ، هصر،:ْ٘ لل،هطابغ األُرام الدطارٗث
 مجلةة كليةة،" دراضةث ه٘ذاً٘ةث: "خو ة٘ي الوؼلوة٘ي بوةذارش الدؼلة٘ن األضاضةٖ فةٖ هصةر:ّٕ) ٗاضر فدػٖ الٌِةذا34
.2117 ، ضاهؼث ػ٘ي غوص،2 ش،31  ع،التربية
 ّالغ هدطلةاج الػفاف٘ث اقدارٗث لةذٓ هٌظوةاج الوطدوةغ الوةذًٖ ّدّر الطِةاج راج الؼاللةث:) ٗطرٓ الػطٌاج35
 الطاهؼةةةث، هؼِةةذ الدٌو٘ةةث الوطدوؼ٘ةةث،  رضةةالث لٌ٘ةةةل درضةةث الةةذبلْم الوٌِةةٖ الودخصةةة،فةةٖ خؼسٗسُةةا
.م2113 ، غست،اقضاله٘ث
.م2114 ، ػواى، دار الفرلاى،  السلوك الت صيمي في اإلدار واإلشرا التربو: غط٘ي ًػْاى:ْ) ٗؼم36
 المرامع ا م ية:ثانيطا
37) Beechy, T.; Does Full Accrual: "Accounting Enhance Accountability", The
Innovation Journal: The Puplic Sector Innovation Journal, Vol. 12,
No.3, 2007.
38) Blankstein ,M. : " lessons from Enlightened Corporations " , Journal of
education leadership , Vol.53 , No.6 , 2003.
39) Chris, D. & Marianna, P.; Promoting Equity in state Education
Accountability Systems, Center for Assessment, November, 2012.
40) Ingef, D. & Frons, Jansses; Effects and Side Effects of Inspections and
Accountability in Education, An Over View of Empirical Studies,
University of Amesterdam, 2011.
41) Mintrop, H. & Trujillo, T.; "The Practical Relevance of Accountability Systems
for school improvement: a Descripte Analysis of California Schools",
Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 29, No. 4, Dec. 2007.
42) Mohammad, K.: Barriers to Accountability Implementation in the Education
Directorates in the Kingdom of Saudi Arabia, Journal of Education and
Practice Vol.7, No.4, 2016.
43) Palle, R.& Yihuan, Z.: "The Development of Educational Accountability in
China and Denmark", education policy analysis archives, A peer-reviewed,
independent, open access, multilingual journal, Vol. 22, N. 121,
December 8th, 2014

002

