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درجت تطبيق املساءلت اإلداريت لدى إدارة 
التعليم يف منطقت الباحت من وجهت نظر قادة 

 املدارس
 *الغامدي الصهيري  هالت عبد هللا بظيع

 

 

ت لدي بدازة الخعلُم في مىؿلت الباخت مً وظهت هظس  امللخص_ كادة َدفذ َرٍ الدزاطت بلى الخعسف على دزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

( 40( كائد وكائدة، واطخسدمذ اطدباهت ميىهت مً )311اإلادازض. وكد اطُخسدم اإلاىهج الىضفي الخدلُلي، وجيىهذ عُىت الدزاطت مً )

ت لدي بدازة الخعلُم في مىؿلت الباخت مً  فلسة لجمع البُاهاث مً عُىت الدزاطت. وؤظهسث الىخائج ؤن دزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

(، هما ؤشازث بلى عدم وظىد فسوق ذاث داللت بخطائُت 3.03)  اإلادازض ظاءث بدزظت مخىطؿت، وبمخىطـ خظابي بلغ وظهت هظس كادة

ل العلمي والجيع. وفي غىء الىخائج   = α) 0.05عىد مظخىي الداللت )  إلاخغحراث الخبرة واإلاَا
ً

في اطخجاباث ؤفساد عُىت الدزاطت جبعا

ت في اإلاظاز الصحُذ ؤوضذ الدزاطت بخفعُل مبدؤ اإلاظاءلت  .في بدازة حعلُم الباخت في الجىاهب اإلاسخلفت للخإهد مً طحر العملُت التربٍى

ت، كادة اإلادازض، مىؿلت الباخت، بدازة الخعلُمتتفخاي املكلماث ال  .: اإلاظاءلت ؤلاداٍز
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 من البايت منطقت في الخعل م إدازة لدى إلادازيت املظاءلت جطب ق دزجت

 املدازض قادة هظس وجهت
 قدمت. امل1

ه        ت في الىشحر مً الدٌو مً مشىالث اداٍز حعاوي اإلااطظاث التربٍى

ل  جخمشل في الخعلُد والسوجحن وضعىبت بظساءاث العمل مما ٌظبب التَر

وعلى  ؤلادازي وما ًترجب على ذلً مً الازاز الظلبُت على الافساد

اإلااطظت بشيل عام مً غعف ألاداء وجدوي الخدطُل ولهرا البد مً 

جىفس مجمىعه مً الالُاث إلاىاظهت َرا الىىع مً اإلاشىالث بهدف 

جحجُمها والحد منها والظعي لخجىب الازاز الظلبُت لها على اإلااطظت 

الخعلُمُت وذلً للىضٌى بلى ألاَداف اإلايشىدة بدزظت عالُت مً 

س هظم اإلاظاءلت بما ًدىاطب مع الىفاءة والف م جؿٍى اعلُت وذلً عً ؾٍس

 .الخلدم الخلجي والحػازي والاكخطادي

       
ً
ِظذ ؤمسا

ٌ
يها مً مداطبت ل

ٌ
ترجب عل ًٌ ظاءلت وما 

ُ
 مصاظ واإلا

ً
بل لها  ُا

ؤؾس مسظٌعُت مدددة اإلاعالم وهي ألاَداف، التي حشيل بازة اطدبطاز 

للخَعسف على طبل الاهجاش للمظئٌى للىضٌى بلى بُاهاث ومعلىماث 

الفعلي، ومخابعت َرٍ الظبل وفلا إلاعاًحر مدددة؛ للخإهد مً فاعلُت 

ُف مدزالث 
ٌ
ألاداء، ومً زم اجساذ ؤلاظساء الالشم، واإلامىً لػمان جىظ

الىظام وعملُاجه بشيل ًفعلها ألكص ى خد ممىً، وبإكل َداز وبإهثر 

ًت غمً ألاَداف والغاًاث 
ٌ
ُت وهفا

ٌ
اإلاسطىمت، شٌسٍؿت ؤن الؿسق فاعل

جيىن واضحت ومفهىمت ومظخىعبت مً كبل اإلاظاءلحن وجلع غمً مجاٌ 

مظاولُاتهم التي ًٌسافلها ما جخؿلب مً طلؿاث وضالخُاث، باإلغافت 

تها للٌلُاض ٌُ  ].1] بلى كابل

هما ؤن اإلاظاءلت بجىاهبها وؤبعادَا وعملُاتها ظمُعا لِظذ جدلُلا،         

ل هي ظملت مً العملُاث وألاطالُب التي ًخم ؤو مداهمت فدظب، ب

 إلاا َى مسؿـ لها، وغمً 
ً
بملخػاَا الخدلم مً ؤن ألامىز حظحر وفلا

ؤكص ى اإلاظخؿاع، وذلً بإن ًخم ألاداء غمً ألاؾس التي خددتها 

ألاَداف وفم اإلاعاًحر اإلاخفم عليها للىضٌى بالىظام بلى مظخىي مخمحز 

 ].2] ب ؤو بَدازمً الىفاًت والفاعلُت دون ؤي حظِ

ومً دواعي جؿبُم اإلاظاءلت في اإلااطظاث على ازخالف ؤهىاعها         

دز اإلاىازد، وبزطاء كىاعد ضلبت للممازطت  الحد مً الفظاد ؤلادازي، َو

م  ألازالكُت، وهرلً لفدظ هلاؽ اللىة والػعف في اإلااطظت، وجلٍى

ٍس وغمان الخدظحن اإلاظخمس ]  ].3ألاداء وجؿٍى

ش        [ اهه ؤضبذ مً الػسوزي جؿبُم مفهىم اإلاظاءلت 4حر بؿاح ]َو

ا ومعلميها  ت ابخداء مً اإلادزطت بمدًَس اث التربٍى على ظمُع اإلاظخٍى

ا  ا ومدًَس وادازيها ومظخسدميها واهتهاء بىشازة التربُت والخعلُم بىشٍَس

ومىظفيها وذلً وضىال بلى ألاَداف الىبري للمظاءلت وهي جدظحن ألاداء 

حن هما وهُ ا، ودفع ؤلاداٍز ب ألازؿاء والحاوٌ دون جىساَز فا، وجطٍى

د مً الجزاَت والشفافت والعمل وفم كىاعد الاخلُت  حن بلى مٍص التربٍى

 .وجيافا الفسص

 ال       
ً
 وبظُؿا

ً
ت طؿدُا وال ًصاٌ مفهىم اإلاظاءلت في اإلااطظاث التربٍى

ي الخدلم ًخعدي اإلافهىم الػُم لدوز ؤلادازة وؤلاشساف والخىظُه، وف

مً كُام اإلاعلم بىاظباجه والتزامه باألهظمت والخعلُماث دون الدزٌى في 

اجه، ومالءمخه إلاخؿلباث  اإلاظاءلت عً مسسظاث الىظام التربىي ومظخٍى

 ].5العطس ]

 مشكلت الدزاطت. 2

على السغم مً ؤَمُت اإلاظاءلت بال ؤهىا هجد ؤن الىشحر مً العاملحن       

ن للمعجى الحلُلي ات ٌعاهىن مً عدم فهم وبدز في اإلااطظاث الخعلُمُ

للمظاءلت، هما ؤن َىان عدم وغىح لأللُاث الصحُدت للمظاءلت 

ت مما ًجعل العاملحن في اإلااطظت ًخلُدون بدسفُت ألاهظمت  ؤلاداٍز

خسلف عً ؤداء مهامه الىظُفُت وزدمت  واللىاهحن والخعلُماث، ٍو

ع للمظاءلت فُما بعد، مما اإلاىاؾىحن زشُت الىكىع في ألازؿاء والخعس 

ت مما ًىدي بلى اهسفاع مظخىي   على فاعلُت اإلاظالت ؤلاداٍز
ً
ًازسا طلبا

ألاداء لدي العاملحن في اإلااطظت ومً َىا جبرش الحاظت بلى البدض عً 

ادة فعالُت هظم  مجمىعت مً آللُاث واإلادازل التي ًمىً بىطاؾتها ٍش

ت  اإلاظاءلت وظعلها ؤهثر بًجابُت، وكدزة على الخعامل مع اإلاشىالث التربٍى

وذلً مً زالٌ الىشف عً دزظت جؿبُم بدازة الخعلُم في مىؿلت 

ت مً وظهت هظس كادة اإلادازض  .الباخت للمظاءلت ؤلاداٍز

 أطئلت الدزاطتأ. 

 :حظعى َرٍ الدزاطت لإلظابت عً ألاطئلت آلاجُت       

ت : ما دزظت جؿبُم بدازة الخعلُم في مىؿلت الباخت للم1ض ظاءلت ؤلاداٍز

  مً وظهت هظس كادة اإلادازض؟

 0.05: َل َىان فسوق ذاث داللت بخطائُت عىد مظخىي الداللت )2ض

=( في دزظت جلدًس ؤفساد عُىت الدزاطت لدزظت جؿبُم بدازة الخعلُم في 

ت حعصي إلاخغحراث الدزاطت )طىىاث  مىؿلت الباخت للمظاءلت ؤلاداٍز

ل العلمي، الجيع  (.الخبرة، اإلاَا

 أهداف الدزاطتب. 

 :حظعى الدزاطت لخدلُم ألاَداف الخالُت       

ت في جدظحن ؤداء كادة وكائداث اإلادازض في . 1 بُان دوز اإلاظاءلت ؤلاداٍز

 .مىؿلت الباخت

ل العلمي، الجيع( في . 2 الىشف عً ؤزس مخغحراث )طىىاث الخبرة، اإلاَا

 .اث مىؿلت الباختدزظت جلدًس دوز اإلاظاءلت في جدظحن ؤداء كادة وكائد

ت مً كبل كادة وكائداث . 3 الخعسف على معىكاث جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

 .بدازة مىؿلت الباخت

 أهم ت الدزاطتج. 

ت   :ألاَمُت الىظٍس

ت،        حظخمد َرٍ الدزاطت ؤَمُتها مً ؤَمُت مىغىع اإلاظاءلت ؤلاداٍز

اإلاشىالث  فاإلاظاءلت حعخبر بخدي اإلادازل اإلاهمت إلاعالجت العدًد مً

س هظم  ت، وذلً مً زالٌ جىفحر اإلاخؿلباث ألاطاطُت لخؿٍى ؤلاداٍز

ت،  اإلاظاءلت التي لديها اللدزة على الخعامل مع واكع اإلااطظاث التربٍى

وجلدًم الحلٌى اإلاىاطبت للمشىالث التي جىاظهها وفي ملدمتها الفظاد 

س ؤلادازي  في  ؤلادازي وضىال بلى مظخىي مخلدم مً ؤلاضالح والخؿٍى

 ظمُع اإلاجاالث، وجلدًم الخدمت اإلاىاطبت وبالظسعت اإلاؿلىبت وفي الىكذ 
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 .اإلاىاطب مً غحر جإزحر

هما جىدظب َرٍ الدزاطت ؤَمُتها مً زالٌ جىظه الحيىمت       

ً، ليىن اإلاظاءلت ؤداٍ  الظعىدًت هدى ؤلاضالح ؤلادازي ومظاءلت اإلالطٍس

 .مهمت للخدظحن اإلاظخمس وغبـ الظلىن البشسي 

 :ألاَمُت العملُت

 :طدظهم َرٍ الدزاطت في

صوٍد بدازة الخعلُم بخغرًه زاظعه عً مظخىي جؿبُلها للمظاءلت ج •

ت  .ؤلاداٍز

بُه مىاطبت إلادًس الخعلُم ومدًسي مياجب الخعلُم  • اعداد بسامج جدٍز

ت وجؿبُلاتها  .وزئطاء الاكظام عً اإلاظاءلت ؤلاداٍز

دازض خٌى جؿبُم اإلاظاءلت الخعسف على ازاء كادة وكائداث اإلا •

ت  .ؤلاداٍز

 مصطلحاث الدزاطتد. 

 :دىاٌو الدزاطت اإلاطؿلحاث آلاجُتج    

ل ]  [ بإنها " ظملت مً العملُاث وألاطالُب التي 6اإلاظاءلت: عسفها الؿٍى

ًخم بملخػاَا الخدلم مً ؤن ألامىز حظحر وفلا إلاا َى مسؿـ لها 

ألاؾس ووفم ألاَداف، غمً ؤكص ى اإلاظخؿاع، وان ألاداء ًخم غمً 

واإلاعاًحر اإلاخفم عليها للىضٌى بلى مظخىي مخمحز مً الىفاًت والفاعلُت 

ل ؤو بَداز  ."دون ؤي حظِب ؤو جَس

       
ً
ت بظسائُا : هي وحعسف الباخشت دزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

ت التي ًمازطها السئِع إلاداطبت اإلاسئوطحن ججاٍ  ألاطالُب ؤلاداٍز

م  افعالهم وادائهم وطلىهُاتهم دازل اإلااطظت الخعلُمُت واشعاَز

 وذلً مً ؤظل جدلُم ألاَداف 
ً
 ؤو بًجابُا

ً
بمظخىي َرا ألاداء طلبُا

اإلايشىدة للمىظمت الخعلُمُت وجلاض بالدزظت اليلُت التي ًدطل عليها 

 .افساد عُىت الدزاطت هدُجت اطخجابتهم على ؤداة الدزاطت

 يدود الدزاطته. 

دزاطت على كادة اإلادازض في مىؿلت الباخت للعام اكخطسث ال       

  1438ٌ/ 1437الدزاس ي 

 الدزاطاث الظابقت. 3

[ بلى الىشف عً دزظت جؿبُم مدًسي 7دزاطت الغامدي ] َدفذ       

ت  ومدًساث مدازض الخعلُم العام في مدافظت العلُم للمظاءلت التربٍى

ت في اإلاملىت مً وظهت هظس اإلاعلمحن العاملحن معهم بمىؿلت الباخ

العسبُت الظعىدًت. وكد اطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىضفي، وجيىن 

( 277) ( معلما ومعلمت، وجيىهذ العُىت م1129ً) مجخمع الدزاطت مً

معلما ومعلمت، واطخسدمذ الاطدباهت لجمع البُاهاث، وؤظهسث الىخائج 

ت ظاءث بدزظت هبح رة ؤن دزظت جؿبُم مدًسي اإلادازض للمظاءلت ؤلاداٍز

ظدا، واهه ال جىظد فسوق ذاث دالله بخطائُت حعصي إلاخغحر الجيع 

وطىىاث الخبرة، في خحن اهه جىظد فسوق ذاث دالله بخطائُت إلاخغحر 

 .اإلاسخلت الخعلُمُت لطالح اإلاسخلت الابخدائُت

دفذ دزاطت طالمت ]       [ بلى الخعسف على دوز اإلاظاءلت في جدظحن 8َو

ً. وكد ؤداء اإلاعلمحن بمدازض ووا لت الغىر بغصة مً وظهت هظس اإلادًٍس

( 245اطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىضفي، وجيىن مجخمع الدزاطت مً )

( مدًسا ومدًسة، هما كام 205مدًسا ومدًسة، وجيىهذ العُىت مً )

الباخض بخطمُم ؤداجحن َما الاطدباهت واإلالابلت الشخطُت، وكد 

مدًسي اإلادازض للمظاءلت  جىضلذ الدزاطت للىخائج بلى ؤن دزظت جلدًس 

ت ظاءث بدزظت هبحرة، واهه ال جىظد فسوق ذاث دالله بخطائُت  ؤلاداٍز

باليظبت إلاخغحر الجيع في مجالي الخسؿُـ وبدازة الطف، في خحن اهه 

م  جىظد فسوق ذاث دالله بخطائُت لطالح ؤلاهار في مجاٌ الخلٍى

 .والاهػباؽ الطفي

ي َدفذ بلى حعسف دزظت جؿبُم [ الت9ؤما دزاطت الخماٌظت ]       

ً وعالكتها باألهماؽ اللُادًت اإلاخبعت في  ت مً كبل اإلادًٍس اإلاظاءلت ؤلاداٍز

اإلادازض ألازدهُت، واطخسدم اإلاىهج الىضفي الازجباؾي، وكد جيىهذ عُىت 

 352الدزاطت مً )
ً
ومعلمت، واطخسدمذ الاطدباهت في ظمع  ( معلما

ت ظاءث البُاهاث، وؤشازث الىخائج بلى ؤن د زظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

 إلاخغحر الجيع، 
ً
هبحرة، وعدم وظىد فسوق ذاث داللت بخطائُت جبعا

ل العلمي لطالح الدزاطاث العلُا وإلاخغحر   إلاخغحر اإلاَا
ً
ووظىد فسوق جبعا

 .الخسطظ لطالح الخسططاث ؤلاوظاهُت

َدفذ بلى الىشف عً دوز  فلد[ 10دزاطت هىاب وفلُدمان ]ؤما       

ص ودعم هظام اإلاظاءلت الدازلُت والخازظُت ك ادة اإلادازض في حعٍص

اث 15للمدزطت، وجيىهذ عُىت الدزاطت مً ) ( مدزطت في ؤزبع مدًٍس

ىُت.  ت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس للتربُت والخعلُم في اإلاىاؾم الحػٍس

 18واطخمسث عملُت ظمع البُاهاث )
ً
، مً زالٌ عدة ؤدواث ( شهسا

ا زاث اإلاُداهُت، واإلالابالث شبه اإلاىظمت، واإلاالخظت ليشاؽ جمشلذ في الٍص

اللُادة في اإلادزطت، ومجمىعت مخىىعت مً ألادلت الىزائلُت. هما 

اطخسدم اإلاىهج الىضفي الخدلُلي، وكد ؤشازث الىخائج بلى ؤن جؿبُم 

اإلاظاءلت الدازلُت والخازظُت مً كبل كادة اإلادازض ٌظاَم في جدلُم 

الخىكعاث الخازظُت مً اإلادزطت والعمل على جلبُتها، ألاَداف، وجدلُم 

هما ؤشازث بلى ؤن وظىد بُاهاث مىظمت وشاملت ٌظاعد في جؿبُم 

اإلاظاءلت الدازلُت في اإلادزطت، هرلً ًمىً جفعُل اإلاظاءلت مً زالٌ 

 .جدلُل ازخبازاث الؿالب، ومً زالٌ ؤلادازة بالخجىاٌ

بلى الخعسف على جإزحر اإلاظاءلت [ 11دزاطت عسبُاث وابداح ]َدفذ و       

ت لدي مدزاء مدازض للخعلُم ألاطاس ي في مدافظت البللاء في  ؤلاداٍز

 22ألازدن على زغا اإلاعلمحن. وجيىن مجخمع الدزاطت مً )
ً
( مدًسا

. اطخسدمذ الدزاطت الاطدباهت هإداة لجمع بُاهاث 5199و)
ً
( معلما

سث الىخائج وؤظهسث ؤن الدزاطت. وهرلً واإلاىهج الىضفي الخدلُلي، وؤظه

دزظت جؿبُم اإلاظاءلت مسجفعت عً الاهجاش، والعمل والاهػباؽ، 

 .ومخىطؿت في ؤزالكُاث الىظُفُت

َدفذ بلى الخإهد مً دزظت اإلاظاءلت  فلد[ 12دزاطت اجافُا ]ؤما        

ت في مىؿلت الشسق مً والًت الدلخا  بحن اإلاعلمحن في بدازة اإلادازض الشاهٍى

د اطخسدم الباخض الاطدباهت هإداة لجمع البُاهاث، الىُجس. وك –

 مً )353وجيىهذ العُىت مً )
ً
ت، وبُيذ هخائج 31( معلما ( مدزطت زاهٍى

الدزاطت اهه ال جىظد فسوق بحن جطىزاث مدًسي اإلادازض واإلاعلمحن على 

م الجهىد التي  مظاءلت اإلاعلم. واهه ًمىً جدظحن اإلاظاءلت عً ؾٍس

 .ُمُتجبرلها الظُاطاث الخعل

دفذ        [ بلى معسفت دزظت ممازطت اللُاداث 1دزاطت الىباحي ] َو

ت في ظامعت ؤم اللسي بمىت اإلاىسمت،  ت إلاجاالث اإلاظاءلت ؤلاداٍز ؤلاداٍز

وجيىهذ عُىت الدزاطت مً اللُاداث في ظامعت ام اللسي والبالغ عددَم 

(213 
ً
ومىظفت، وكد جىضلذ الدزاطت للىخائج ان ممازطت  ( مىظفا
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، وعدم وظىد  ت مً كبل اللُاداث ظاءث بدزظت هبحٍر اإلاظاءلت ؤلاداٍز

 )إلاخغحر 
ً
ت جبعا فسوق ذاث دالله بخطائُت في جفعُل اإلاظاءلت ؤلاداٍز

ل العلمي، الخبرة( وعدم وظىد فسوق ذاث داللت  اإلاسخلت الدزاطُت، اإلاَا

بخطائُت في دزظت وظىد معىكاث التي جدٌى دون جؿبُم اإلاظاءلت 

ل العلمي، الخبرةالتربٍى  إلاخغحر )اإلاسخلت الدزاطُت، اإلاَا
ً
 (.ت جبعا

دفذ دزاطت الحظً ]       [ بلى الخعسف بلى دزظخا اإلاظاءلت 13َو

ت والعالكت بُنهما لدي مدًسي اإلادازض  ت التربٍى والفاعلُت ؤلاداٍز

ت ومدًساتها في مدافظاث الػفت الغسبُت مً وظهت هظس  الحيىمُت الشاهٍى

اث التربُت، ولخدلُم َدف الدزاطت، اطخسدمذ العاملحن في  مدًٍس

(  245الباخشت اطدباهت لجمع البُاهاث وجم جؿبُلها على عُىت ملداٍز ) 

فسدا، وؤظهسث الىخائج ؤن جلدًساث ؤفساد عُىت الدزاطت لدزظت اإلاظاءلت 

ت ظاءث  ت لدي مدًسي ومدًساث اإلادازض الحيىمُت الشاهٍى ت التربٍى ؤلاداٍز

عام، ووظىد فسوق ذاث داللت بخطائُت حعصي إلاخغحر  مسجفعت بشيل

ت لطالح  ل العلمي لطالح البيالىزٍىض، وعلى مخغحر الخبرة ؤلاداٍز اإلاَا

 .( طىىاث10 -5الخبرة مً )

[ فلد َدفذ بلى الىشف عً دزظت 14ؤما دزاطت ؤبى خشِش ]    

ت بمدافظت غصة للمظاءلت. وكد جيىن  ممازطت مدًسي اإلادازض الشاهٍى

( معلما ومعلمت وكد بلغذ عُىت الدزاطت 841خمع الدزاطت مً )مج

ت غسب غصة، واطخسدم الباخض 212)  ومعلمت ٌعملىن في مدًٍس
ً
( معلما

اإلاىهج الىضفي الخدلُلي، هما اعخمد على الاطدباهت هإداة لجمع 

ت  اإلاعلىماث. وؤظهسث الىخائج ؤن دزظت ممازطت مدًسي مدازض الشاهٍى

لت ججاٍ معلميهم واهذ هبحرة. وعدم وظىد فسوق بمدافظت غصة للمظاء

في اطخجاباث اإلاعلمحن واإلاعلماث خٌى دزظت ممازطت مدًسي مدازض 

ت بمدافظاث غصة للمظاءلت حعصي بلى مخغحر الجيع والخسطظ  الشاهٍى

 .وطىىاث الخبرة

[ بلى الخعسف على دزظت جؿبُم 15دزاطت اللهُدان ]َدفذ و        

العام في مىؿلت مىت اإلاىسمت للمظاءلت  مدًساث مدازض الخعلُم

ت. وكد اطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىضفي، وجيىهذ العُىت مً  التربٍى

( مدًسة مدزطت، هما جم اطخسدام الاطدباهت لجمع البُاهاث، 319)

ت  وؤظهسث الىخائج ؤن دزظت جؿبُم مدًساث اإلادازض للمظاءلت ؤلاداٍز

دالله بخطائُت حعصي إلاخغحر  ظاءث بدزظت عالُت، واهه جىظد فسوق ذاث

ل العلمي لطالح البيالىزٍىض  .اإلاَا

دفذ دزاطت الحازسي ]        ت في 16َو [ بلى بىاء ؤهمىذط للمظاءلت التربٍى

وشازة التربُت والخعلُم في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت، والخعسف على واكع 

ت، وكد جيىهذ العُىت  ممازطت مدًسي اإلادازض للمظاءلت ؤلاداٍز

( مدًًسا ومدًًسة في ؤلادازاث الشالر جبىن، ومىت اإلاىسمت 300ً)م

اع، ولخدلُم ؤَداف الدزاطت جم اطخسدام اإلاىهج الىضفي  والٍس

الخدلُلي، والاطدباهت لجمع البُاهاث، وكد ؤظهسث الىخائج وظىد دزظت 

ت في وشازة التربُت والخعلُم  مخىطؿت لجمُع ؤبعاد واكع اإلاظاءلت التربٍى

ىت العسبُت الظعىدًت، هما ؤشازث الىخائج بلى عدم وظىد فسوق في اإلامل

ل العلمي،  ذاث داللت بخطائُت ٌعىد لخإزحر مخغحراث الجيع، واإلاَا

 .وطىىاث الخبرة

 :الخعق ب على الدزاطاث الظابقت

جخفم َرٍ الدزاطت مع الدزاطاث الظابلت في اطخسدامها للمىهج        

[، وجخفم 8[ ، ودزاطت طالمت ]7] امديالىضفي الخدلُلي مشل دزاطت الغ

معها ؤًػا مً خُض اطخسدامها الاطدباهت لجمع اإلاعلىماث مشل دزاطت 

[، وازخلفذ مع بعؼ الدزاطاث ألازسي التي اعخمدث 15اللهُدان ]

على جدلُل الىزائم والسجالث، واإلالابلت واإلاالخظت اإلاىظمت مشل دزاطت 

اخشت مً الدزاطاث الظابلت [. وكد اطخفادث الب10هىاب وفلُدمان ]

في ظمع وجطيُف ألادب الىظسي للدزاطت، وبىاء ؤداة الدزاطت وجددًد 

مجاالتها وفلساتها، وزبـ هخائج َرٍ الدزاطت بيخائج الدزاطاث الظابلت، 

 .وؤلافادة مً اإلاساظع التي وزدث فيها

 الطسيقت وإلاجساءاث. 4

 منهج الدزاطتأ.  

الىضفي الخدلُلي وذلً إلاالئمخه إلاىهجُت  اطخسدمذ الباخشت اإلاىهج     

ت  الدزاطت وذلً مً زالٌ ما جىفس له مً هشب ودوزٍاث وؤدبُاث هظٍس

 .خٌى مىغىع الدزاطت

 مجخمع الدزاطت وع نتهاب. 

جيىن مجخمع الدزاطت مً ظمُع كادة وكائداث اإلادازض الحيىمُت      

ٌ  1438- 1437في مىؿلت الباخت الخعلُمُت زالٌ العام الدزاس ي 

 وكائدة، خظب بخطائُاث )بدازة حعلُم 380والبالغ عددَم )
ً
( كائدا

 (.1437ٌالباخت، 

 ع نت الدزاطتج. 

م وامل مجخمع 350جيىهذ عُىت الدزاطت مً )        وكائدة، َو
ً
( كائدا

( كائد وكائدة، 30الدزاطت بعد اطخصىاء العُىت الاطخؿالعُت وعددَا)

( 320) عليهم ظمُعا، واطترد منها وكد وشعذ الاطدباهت الىتروهُا

( اطدباهاث 9%(، اطدشجي منها )91.4اطدباهت وبيظبت اطترداد بلغذ )

( 311لعدم اهخماٌ معلىماتها، وبرلً ًيىن عدد ؤفساد عُىت الدزاطت )

 وكائدة وبيظبت )
ً
( ًبحن جىشَع 1%( مً العدد الىلي، والجدٌو )89كائدا

 .ؤفساد العُىت خظب مخغحراتها

 1 جدول 

 جوشيع أفساد ع نت الدزاطت يظب مخغيراتها املظخقلت

 النظبت% لخكساز)ك( التفئاث املخغير

 %58.2 181 ابخدائي اإلاسخلت الخعلُمُت

 %22.5 71 مخىطـ

 %19.3 60 زاهىي 

 %100 311 اإلاجمىع

 %21.2 66 اكل مً بيالىزٍىض اإلااَل العلمي

 %78.8 245 بيالىزٍىض فإعلى
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 %100 311 اإلاجمىع

ت  %19.0 59 5اكل مً  الخبرة ؤلاداٍز

5-10 115 37.0% 

 %44.0 137 10ؤهثر مً 

 %100 311 اإلاجمىع

 %53.1 165 ذهس الجيع

 %46.9 146 ؤهثى

 %100 311 اإلاجمىع

 أداة الدزاطتد. 

باالعخماد على ألادب الىظسي والدزاطاث الظابلت مشل دزاطت      

[، ودزاطت طالمت 16[، ودزاطت الحازسي ]14[ وؤبى خشِش ]7الغامدي ]

[ كامذ الباخشت ببىاء ؤداة الدزاطت التي 9[، ودزاطت الخماٌظت ]8]

طخدلم ؤَدافها، وجيىهذ ألاداة مً ظصؤًً: والتي ظاءث بدزظت 

 .مخىطؿت

: وجىاٌو اإلاخغحراث الدًمىغسافُت إلفساد عُىت الدزاطت والتي  الجصء ألاٌو

ل العلمي، الجيعاشخملذ )طىىاث الخبرة، اإلا  (.َا

ت: وكد جيىن بطىزجه ألاولُت مً  الجصء الشاوي: ملُاض اإلاظاءلت ؤلاداٍز

 )هبحرة 40)
ً
جا زماطُا ( فلسة مىشعه على ؤزبعت مجاالث، ومدزظت جدٍز

 
ً
، هبحرة، مخىطؿت، كلُلت، كلُلت ظدا

ً
 (.ظدا

 :ضدق ألاداة 

م ع      سغها على كامذ الباخشت بالخإهد مً ضدق الاطدباهت عً ؾٍس

م  ت واللُاض والخلٍى مجمىعت مً اإلادىمحن اإلاسخطحن في ؤلادازة التربٍى

إلبداء مالخظاتهم خٌى مالئمت فلساث الاطدباهت، ومدي مىاطبتها لغسع 

الدزاطت، والخإهد مً ضُاغت الفلساث، واهخمائها للمجاٌ الري وغعذ 

تها، ؤو فُه، بما باإلاىافلت، ؤو حعدًل الطُاغت، ؤو خرفها لعدم ؤَمُ

ؤغافه مجاالث ظدًدة. وجم ألازر بأزائهم وملترخاتهم التي جم الاجفاق 

خُض لم ًخم خرف بي فلسة مً الفلساث، وجم حعدًل  عليها مً كبلهم.

بعؼ الطُاغاث، وبظساء جصحُذ لألزؿاء اإلاؿبعُت لُطبذ عدد 

 :( فلسة. ومىشعت على ؤزبعت مجاالث40فلساث ألاداة بطىزتها النهائُت )

   :زباث ألاداة

للخدلم مً زباث ألاداة جم ازخُاز عُىت اطخؿالعُت ميىهت مً و       

 وكائدة مً زازط عُىت الدزاطت، الطخسساط معامل الشباث 30)
ً
( كائدا

لت الخؿبُم وبعادة الخؿبُم، خُض ؾبلذ عليهم ؤداة الدزاطت،  بؿٍس

ط وؤعُد جؿبُلها على هفع العُىت بعد ؤطبىعحن، ومً زم اطخسسا

لت  معامل ازجباؽ بحرطىن )زباث الاطخلساز(، هما جم اطخسدام ؾٍس

الاحظاق الدازلي )معادلت ؤلفا هسوهبار( الطخسساط معامل الشباث 

( 0.94ألداحي الدزاطت وكد بلغ معامل زباث الاطخلساز لألداة هيل )

(، وهي كُمت ؤعلى مً الحد اإلالبٌى إلاعامل 0.97) وزباث الفا هسوهبار

ى )الشباث با (، وهي كُمت ملبىلت إلظساء 0.70لدزاطاث اإلاسحُت َو

 .الدزاطت

 . النخائج ومناقشتها5

ما دزظت جؿبُم بدازة : "الىخائج اإلاخعللت بالظااٌ ألاٌو والري ًىظ على

ت مً وظهت هظس كادة  الخعلُم في مىؿلت الباخت للمظاءلت ؤلاداٍز

الحظابُت  اإلادازض؟ لإلظابت على َرا الظااٌ جم خظاب اإلاخىطؿاث

ت إلاجاالث ؤداة الدزاطت، ولفلساث ول مجاٌ على  والاهدسافاث اإلاعُاٍز

 :خدٍ هما في الجداٌو آلاجُت

 2 جدول 

 املخوططاث الحظاب ت والاهحسافاث املع ازيت ملجاالث أداة الدزاطت مسجبت جناشل ا يظب مخوططاتها الحظاب ت

 دزظت

 الخؿبُم

الاهدساف  السجبت

 اإلاعُازي 

اإلاخىطـ 

 حظابيال

 السكم اإلاجاالث

 4 اإلاخابعت والخلُُم 3.11 810. 1 مخىطؿت

 3 الدشىُالث اإلادزطُت والدوام السطمي 3.06 750. 2 مخىطؿت

 1 الخسؿُـ وهظم اإلاعلىماث 3.03 760. 3 مخىطؿت

 2 الخىفُر وؤلاظساءاث 2.92 700. 4 مخىطؿت

  الىلي 3.03 680. - مخىطؿت

( ؤن دزظت جؿبُم بدازة الخعلُم في 2جدٌو )حشحر الىخائج في ال      

ت مً وظهت هظس كادة اإلادازض ظاء  مىؿلت الباخت للمظاءلت ؤلاداٍز

(، 0.68(، واهدساف معُازي )3.03بدزظت مخىطؿت، وبمخىطـ خظابي )

ت ظاءث اكل مً واخد صحُذ، وجساوخذ  وان ظمُع الاهدسافاث اإلاعُاٍز

را ٌشحر بلى ججاو0.70- 0.81بحن ) ع وجلازب بظاباث ؤفساد العُىت. (، َو

(، وظمُعها بدزظت 2.92-3.11وجساوخذ مخىطؿاث اإلاجاالث بحن )

 .مخىطؿت

رٍ الىدُجت حشحر بلى وعي ؤفساد عُىت الدزاطت بالُاث اإلاظاءلت         َو

ت التي جؿبلها بدازة الخعلُم بمىؿلت الباخت، وزبما حشحر َرٍ  ؤلاداٍز

ت بدازة الخع لُم والى اإلاظلماث التي ًىؿلم منها بعؼ الىدُجت بلى مسهٍص

حن، والتي جاهد على غسوزة الاهػباؽ لللائد والتزامه بيافت  ؤلاداٍز

اللىاهحن وألاهظمت، وان اإلاظاءلت ما شالذ لديهم مسجبؿت بمفاَُم ؤزسي 

م اإلابجي على جطُد ألازؿاء وبًلاع  واإلاداطبت ؤو اإلاخابعت ؤو الخلٍى

الطىاب والىضٌى بلى الحلائم، ومعالجت العلىباث، دون الخعسف على 

ألازؿاء واطخسالص العبر، وجدعُم العمل الىاجح وججىب الخسبـ. وكد 

حشحر بلى وظىد بعؼ العلباث التي ًمىً ؤن جلف خائال بحن البعد 

الىظسي للمظاءلت والبعد العملي الخؿبُلي. وان اإلاظئىلحن في بدازة 

ً في خ اٌ ججاوشَم لللىاهحن مما الخعلُم ًلىمىن بمظاءلت اإلادًٍس
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ًػُم مً مجاٌ الاظتهاد الشخص ي والسؤي عىد جؿبُم اللىاهحن، ؤي 

 .الاَخمام بدسفُت اللاهىن ال بسوح اللاهىن 

[، والتي ظاءث 16وجخفم َرٍ الىدُجت مع هخائج دزاطت الحازسي ]      

[، 8[، وطالمت ]7بدزظت مخىطؿت، وجسخلف مع هخائج دزاطت الغامدي ]

[ والتي ظاءث بدزظت كلُلت، ودزاطت 14[، وؤبى خشِش ]9ظت ]والخماٌ

 .[ والتي ظاءث بدزظت عالُت ظدا15اللهُدان ]

وظاء في اإلاسجبت ألاولى مجاٌ اإلاخابعت والخلُُم بمخىطـ خظابي بلغ       

( ودزظت جلدًس مخىطؿت، وحعصو الباخشت 0.80( واهدساف معُازي )3.11)

ت بلى جلدًس كادة اإلادازض ؤفساد َرٍ الىدُجت مً جؿبُم اإلاظاءل ت ؤلاداٍز

عُىت الدزاطت إلاا ًلىم بها اإلاظاولحن في بدازة الخعلُم مً مخابعت، 

ت والفىُت،  وحشمل جلً اإلاخابعت وافت ؤعماٌ كادة اإلادازض ؤلاداٍز

ؿبم الخعلُماث الطادزة مً بدازة الخعلُم بشمىلُت 
ُ
والحسص على ؤن ج

زغبت اإلاظئىلحن في الىكىف على وافت وبترهحز، ولعّل ذلً ٌعىد بلى 

حن،  الخفطُالث والجصئُاث التي جخعلم بعمل اإلادزطت وعمل ؤلاداٍز

 .ومخابعت وافت اللػاًا اإلادزطُت

وظاء مجاٌ الخىفُر وؤلاظساءاث في اإلاسجبت ألازحرة بمخىطـ خظابي       

را 0.70( واهدساف معُازي )2.92بلغ ) ( ودزظت جؿبُم مخىطؿت، َو

لى ؤن جىفُر بظساءاث اإلاظاءلت ًخؿلب وشس زلافت اإلاظاءلت ٌعىد ب

ت بحن بؾساف العمل وكؿاعاجه، بما ًػمً جدلُم اللىاعت لدي  ؤلاداٍز

وافت عىاضس اإلاىظىمت الخعلُمُت بإَمُت اإلاظاءلت. وزبما ٌعىد ذلً بلى 

غُاب وظىد هظام شامل للمظاءلت ًخػمً عىاضس الىظام الخعلُمي 

عاًحر ألاداء، وماشساث الخلدم، ووغع جطيُفاث وافت، مع جىضُف إلا

اث اإلادازض مً خُض جدلُلها لخلً اإلاعاًحر، وما ًدبع ذلً مً  إلاظخٍى

ص ؤو جؿبُم العلىباث على اإلادازض التي لم جدلم جلً  بظساءاث الخعٍص

 .اإلاعاًحر

زاهُا: الظااٌ الشاوي الىخائج اإلاخعللت بالظااٌ الشاوي والري هطه: َل 

في  = α) 0.05ذاث داللت بخطائُت عىد مظخىي الداللت )جىظد فسوق 

ت لدي  دزظت جلدًس ؤفساد عُىت الدزاطت لدزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

بدازة الخعلُم في مىؿلت الباخت مً وظهت هظس كادة اإلادازض حعصي 

ل العلمي، وعدد طىىاث الخبرة، والجيع(؟  إلاخغحراث )إلاَا

 بحن للفسوقالداللت ؤلاخطائُت  عًف ولإلظابت على َرا الظااٌ وللىش 

ل العلمي،  مخىطؿاث  إلاخغحراث )اإلاَا
ً
جلدًس ؤفساد عُىت الدزاطت جبعا

خظاب اإلاخىطؿاث الحظابُت،  جموعدد طىىاث الخبرة، والجيع(، 

ت إلاعسفت الفسوق في اإلاخىطؿاث الحظابُت للمجاالث  والاهدسافاث اإلاعُاٍز

 :وذلً على الىدى آلاحي

ل العلمياوال: الفسوق   إلاخغحر اإلاَا
ً
 :بحن اإلاخىطؿاث جبعا

للىشف عً الداللت ؤلاخطائُت للفسوق بحن مخىطؿاث جلدًس ؤفساد 

ت لدي بدازة الخعلُم في  عُىت الدزاطت لدزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

بلى ازخالف  حعصي  والتيمىؿلت الباخت مً وظهت هظس كادة اإلادازض، 

ل العلمي،  للملازهت بحن  (T.test) ازخباز ث سداماطخجم  فلدمخغحر اإلاَا

 (.3مخىطؿحن مظخللحن هما ًبحن الجدٌو )

 3 جدول 

 ملخغير املؤهل العلمي اخخباز )ث( الطخجاباث أفساد ع نت الدزاطت لدزجت املظاءلت إلادازيت
ً
 جبعا

 اإلاجاالث اكل مً بيالىزٍىض بيالىزٍىض فإهثر ازخباز لُفحن ازخباز ث

مظخىي 

 الداللت

مظخىي  ثكُمت 

 الداللت

الاهدساف  كُمت ف

 اإلاعُازي 

اإلاخىطـ 

 الحظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

اإلاخىطـ 

 الحظابي

 الخسؿُـ وهظم اإلاعلىماث 3.04 760. 3.03 760. 3110. 5770. 1270. 8990.

 الخىفُر وؤلاظساءاث 3.03 0.77 2.89 680. 3.041 0820. 1.482 1390.

الدشىُالث اإلادزطُت والدوام  3.15 780. 3.04 740. 2.326 1280. 1.068 2860.

 السطمي

 اإلاخابعت والخلُُم 3.21 840. 3.08 800. 1.895 1700. 1.176 2400.

 الىلي 3.11 720. 3.01 660. 3.597 059. 1.066 2870.

( ؤعالٍ بلى عدم وظىد فسوق ذاث 15حشحر الىخائج في الجدٌو )      

جلدًس ؤفساد  دزظتفي  = α) 0.05داللت بخطائُت عىد مظخىي الدالت )

ت لدي بدازة الخعلُم في  عُىت الدزاطت لدزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

ل العلمي،   إلاخغحر اإلاَا
ً
مىؿلت الباخت مً وظهت هظس كادة اإلادازض جبعا

وجاهد َرٍ الىدُجت اجفاق ؤفساد عُىت الدزاطت وبغؼ الىظس عً 

التهم العلمُت على ممازطاث بدازة الخع لُم إلظساءاث اإلاظاءلت مَا

ت مً خُض اإلاخابعت، والحسص على الالتزام الىظُفي، والخإهُد  ؤلاداٍز

 .على العلىبت

 ، ودزاطت الحازسي[1] وجخفم َرٍ الىدُجت مع هخائج دزاطت الىباحي      

ل العلمي، في [16] ، والتي ؤشازث بلى عدم وظىد فسوق حعصي إلاخغحر اإلاَا

[ والتي ؤشازث بلى وظىد 9الخماٌظت ] خحن جسخلف مع هخائج دزاطت

لطالح [ 13] فسوق لطالح الدزاطاث العلُا، ودزاطت مي الحظً

 .[  لطالح البيالىزٍىض15البيالىزٍىض، ودزاطت اللهُدان ]

 إلاخغحر طىىاث الخبرة
ً
 زاهُا: الفسوق جبعا

ؤفساد  جلدًس  مخىطؿاث بحن للفسوقالداللت ؤلاخطائُت  عًللىشف       

 إلاخغحر طىىاث الخبرة جم اطخسدام اإلاخىطؿاث  زاطتالدعُىت 
ً
جبعا

ت إلاعسفت الفسوق في اإلاخىطؿاث الحظابُت  الحظابُت والاهدسافاث اإلاعُاٍز

 (.3هما في الجدٌو )
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 3 جدول 

 املخوططاث الحظاب ت والاهحسافاث املع ازيت ملجاالث أداة الدزاطت وفقا ملخغير الخبرة

 املجاالث

 

 التفئاث

هظم الخخط ط و 

 املعلوماث

الدشك الث املدزط ت  الخنتف ر وإلاجساءاث

 والدوام السطمي

 الكلي املخابعت والخق  م

املخوطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 املع ازي 

املخوطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 املع ازي 

املخوطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 املع ازي 

املخوطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 املع ازي 

املخوطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 ع ازي امل

 0.61 3.00 0.75 3.03 0.70 3.00 0.67 2.90 0.67 3.07 (59)5اكل مً 

5-10(115) 3.01 0.74 2.91 0.67 3.06 0.70 3.08 0.81 3.01 0.65 

 0.73 3.06 0.83 3.17 0.81 3.09 0.75 2.94 0.81 3.04 (137=  )ن10 ؤهثر مً 

 0.68 3.03 0.81 3.11 0.75 3.06 0.70 2.92 0.76 3.03 (311=  )ن هلي

ت في اإلاخىطؿاث 3ًدبحن مً الجدٌو )       ( وظىد فسوق ظاٍَس

 إلاخغحر طىىاث الخبرة، 
ً
الحظابُت في ظمُع مجاالث ؤداة الدزاطت جبعا

ت على ؤعلى مخىطـ خظابي ) ( 3.06خُض خطلذ فئت اإلاسخلت الشاهٍى

(، واإلاسخلت 3.01) جالَا فئت اإلاسخلت اإلاخىطؿت بمخىطـ خظابي

(، ولخددًد فُما بذا واهذ 3.00) ائُت بمخىطـ خظابي بلغالابخد

الفسوق بحن اإلاخىطؿاث الحظابُت ذاث داللت بخطائُت عىد مظخىي 

الداللت جم جؿبُم جدلُل الخباًً ألاخادي، وظاءث هخائجه هما في 

 :( آلاحي4الجدٌو )

 4   جدول 

 مل
ً
 خغير طنواث الخبرةجحل ل الخباًن ألايادي الطخجاباث أفساد ع نت الدزاطت جبعا

مظخوى 

 الداللت

دزجاث  مخوطط املسبعاث ق مت ف

 الحسيت

 املجاالث مصدز الخباًن مجموع املسبعاث

0.885 

 

0.123 

 

 الخسؿُـ وهظم اإلاعلىماث بحن اإلاجمىعاث 143. 2 0.071

 دازل اإلاجمىعاث 179.210 308 0.582

 الىلي 179.352 310 -

0.895 

 

0.111 

 

 الخىفُر وؤلاظساءاث بحن اإلاجمىعاث 0.113 2 0.056

 دازل اإلاجمىعاث 156.121 308 0.507

 الىلي 156.233 310 -

0.770 

 

0.261 

 

 الدشىُالث اإلادزطُت والدوام اإلادزس ي بحن اإلاجمىعاث 0.298 2 0.149

 دازل اإلاجمىعاث 175.697 308 0.570

 الىلي 175.995 310 -

0.488 

 

0.719 

 

 اإلاخابعت والخلُُم بحن اإلاجمىعاث 0.948 2 0.474

 دازل اإلاجمىعاث 202.893 308 0.659

 الىلي 203.841 310 

 الىلي بحن اإلاجمىعاث 189. 2 0.095 203. 817.

 دازل اإلاجمىعاث 143.628 308 0.466 

 الىلي 143.817 310 

وظىد فسوق ذاث داللت ( ؤعالٍ بلى عدم 4حشحر الىخائج في الجدٌو )      

جلدًس ؤفساد عُىت  زظتدفي  = α) 0.05بخطائُت عىد مظخىي الدالت )

ص اإلاىاؾىت لدي  الدزاطت لدزظت مظاَمت كائداث اإلادازض في حعٍص

 إلاخغحر الخبرة، وعلى ظمُع مجاالث الدزاطت والدزظت 
ً
الؿالباث جبعا

را ٌشحر بلى ظمُع ؤفساد عُىت الدزاطت وبغؼ الى ظس عً اليلُت، َو

طىىاث الخبرة في العمل ؤلادازي واهىا على هفع الدزظت مً ؤلادزان 

ت، وؤن  إلامازطاث بدازة الخعلُم في جؿبُلها إلظساءاث اإلاظاءلت ؤلاداٍز

ظمُع ؤفساد عُىت الدزاطت على جماض مباشس مع َرٍ ؤلاظساءاث بدىم 

 .ؾبُعت الدوز الري ًادوهه

رٍ الىدُجت جخفم مع دزاطت ول مً الغ [، وؤبى 1[، والىباحي ]7امدي ]َو

[، والتي ؤشازث بلى عدم وظىد فسوق حعصي 16[، والحازسي ]14خشِش ]

[، والتي 13إلاخغحر الخبرة، في خحن ازخلفذ مع هخائج دزاطت الحظً ]

 .( طىىاث10-5ؤشازث لىظىد فسوق لطالح الخبرة مً )

 إلاخغحر الجيع
ً
 :زالشا: الفسوق بحن اإلاخىطؿاث جبعا

الداللت ؤلاخطائُت للفسوق بحن مخىطؿاث جلدًس ؤفساد للىشف عً 

ت،  بلى ازخالف  والتي حعصي عُىت الدزاطت لدزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

للملازهت بحن  T.test (ث ازخباز اطخسدامجم  فلدمخغحر الجيع، 

 (:5مخىطؿحن مظخللحن هما ًبحن الجدٌو 
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 5جدول 

 ملخغير الجنعاخخباز )ث( الطخجاباث أفساد ع نت الد
ً
 زاطت لدوز قادة املدازض في املظاءلت إلادازيت ممازطت جبعا

 املجاالث (165=  ذلوز )ن (146) إهاث اخخباز ل تفين اخخباز ث

مظخوى 

 الداللت

مظخوى  ق مت ث

 الداللت

الاهحساف  ق مت ف

 املع ازي 

املخوطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 املع ازي 

املخوطط 

 الحظابي

 الخسؿُـ وهظم اإلاعلىماث 2.99 750. 3.09 760. 2130. 6450. 1.160 2470.

 الخىفُر وؤلاظساءاث 2.89 0.734 2.95 0.68 6130. 4340. 0. 0755 4510.

الدشىُالث اإلادزطُت  3.04 790. 3.09 0.70 1.480 2250. 6400. 5230.

 والدوام السطمي

 ُُماإلاخابعت والخل 3.04 830. 3.18 0.78 2870. 5920. 1.456 2590.

 الىلي 2.99 710. 3.08 640. 5520. 4580. 1.131 2560.

( ؤعالٍ بلى عدم وظىد فسوق ذاث داللت 5حشحر الىخائج في الجدٌو )       

جلدًس ؤفساد عُىت  زظتدفي  α) = 0.05بخطائُت عىد مظخىي الدالت )

ت لدي بدازة الخعلُم في مىؿلت  الدزاطت لدزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

 إلاخغحر الجيع وعلى ظمُع الباخ
ً
ت مً وظهت هظس كادة اإلادازض جبعا

رٍ الىدُجت جاهد ؤن مخغحر الجيع غحر مازس في جددًد  مجاالث ألاداة، َو

ت لدي بدازة الخعلُم في مىؿلت الباخت مً  دزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

وظهت هظس كادة اإلادازض، وزبما ٌعصي ذلً بلى حشابه ظسوف مدازض 

ت الروىز وؤلا  هار، وبلى جمازل جلدًساتهم لدزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

لدي بدازة الخعلُم في مىؿلت الباخت مً وظهت هظس كادة اإلادازض بغؼ 

الىظس عً ظيظهم، خُض جخفم َرٍ الىدُجت مع هدُجت دزاطت 

والتي ؤشازث بلى عدم وظىد  [14] [، ودزاطت ؤبى خشِش9الخماٌظت ]

 .فسوق حعصي إلاخغحر الجيع

 الخوص اث. 6

 :على الىخائج التي جم الخىضل بليها جىص ي الدزاطت بما ًلي بىاءً     

ت لدي بدازاث الخعلُم في اإلاملىت العسبُت  جفعُل مبدؤ اإلاظاءلت ؤلاداٍز

ت في اإلاظاز الصحُذ  .الظعىدًت للخإهد مً طحر العملُت التربٍى

لُم بًجاد ؾسق مخىىعت ومعاضسة لخفعُل مبدؤ اإلاظاءلت في بدازة حع 

 .الباخت في الجىاهب اإلاسخلفت

اللُام بدزاطاث مشابهت في بدازاث حعلُمُت ؤزسي للىشف عً ألاوظه 

ت فيها.  ؤلاًجابُت وألاوظه الظلبُت للُادة العملُت التربٍى

 املساجع

 أ. املساجع العسب ت

(. واكع ممازطت اللُاداث 2011الىباحي عىاؾف بيذ خاطً ) [1]

ظاءلت ؤلاداز 
ُ
ٍت ومعىكاتها في ظامعت ؤم اللسي بمدًىت مىت إلاجاالث اإلا

 اإلاىسمت. )زطالت ماظظخحر غحر ميشىزة(، ظامعت ؤم اللسي، مىت.

ل، َاوي ) [2] (. )ؤلادازة الخعلُمُت مفاَُم وآفاق. داز وائل 1999الؿٍى

 .لليشس، عمان، ألازدن

(. اإلاظاءلت، مفهىمها، وؤهىاعها، وجؿبُلاتها 2006ؾسزان، مدمد ) [3]

دازة اإلادزطُت الحدًشت. ألازدن، عمان: ألاوهسوا، دائسة التربُت في ؤلا 

  والخعلُم، معهد التربُت.

ت". ؽ)2006) بؿاح، ؤخمد [4] (. 1(." كػاًا معاضسة في ؤلادازة التربٍى

 داز الشسوق لليشس والخىشَع، عمان: ألازدن.

د ) [5] س هظا1997الىُالوي، ٍش م (. اإلاظاءلت في ألازدن مداولت لخؿٍى

مظاءلت في الىظام التربىي في ألازدن. وزكت عمل غحر ميشىزة ملدمت 

ت ألازدهُت بعىىان اإلاظاءلت في  للماجمس التربىي ألاٌو للجمعُت التربٍى

 .التربُت، عمان، ألازدن

ل، َاوي [6] ت والظلىن اإلاىظمي (2006) الؿٍى طلىن  - "ؤلادازة التربٍى

 لليشس، عمان: ألازدن. الافساد والجماعاث في الىظم" "داز وائل

ت لدي مدًسي 2014) الغامدي، طعد مظفس [7] (. اإلاظاءلت التربٍى

اإلادازض في مىؿلت الباخت. )زطالت ماظظخحر غحر ميشىزة(، ظامعت 

 .الباخت، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت

"دوز اإلاظاءلت في جدظحن ؤداء  (.2013) طالمت، ظهاد خظً مدمىد [8]

ً وطبل  اإلاعلمحن بمدازض ووالت الغىر بغصة مً ظهت هظس اإلادًٍس

س، غصة، فلظؿحن. . زطالت ماظظخحر غحر ميشىزة"، ظامعت الاَش ٍس  جؿٍى

ت مً 2012) زماطُت، ضفاء مىس ى [9] (. دزظت جؿبُم اإلاظاءلت ؤلاداٍز

ً وعالكتها باألهماؽ اللُادًت اإلاخبعت في اإلادازض ألازدهُت.  كبل اإلادًٍس

 .(، ظامعت الحرمىن، ألازدن)ؤؾسوخت دهخىزاٍ غحر ميشىزة
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THE DEGREE OF IMPLEMENTING 

ADMINISTRATIVE ACCOUNTABILITY 

AMONG OF EDUCATIONAL 

MANAGEMENT IN AL-BAHA PROVINCE 

FROM PRINCIPALS' POINT OF VIEW 

HALAH A. B. AL-GHAMDI 

Ministry of education 

 
ABSTRACT_ This study aimed to identify the degree of implementing administrative 

accountability among of educational management at Al-Baha province from school principals 

point of view, It the study used an analytical descriptive approach. the study sample consisted of 

(311) male and female principals, A questionnaire consisting of (40 )items was used to collect data 

from the study sample. The results showed that the degree of implementing the administrative 

accountability among educational management in Al- Baha province is moderate with mean of 

(3.03). The results showed that there were no statistically significant differences at the level of 

significance (α =0.05) in the study sample due to the variables of experience, academic 

qualification and sex in all domains, In light of the findings, the study recommends activating the 

principle of accountability in education management al- baha province in various aspects to make 

sure that educational process is going in the right path. 

KEY WORDS: Administrative accountability, principles, Al- Baha province Educational 

managements. 

 

 


