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من وجهة نظر  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنيةلدى اإلدارية  درجة تطبيق المساءلة

  الطلبة

 اميليا محمود النقري د.

 ملخص:
ة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في هدف هذا البحث إلى تعّرف درجة تطبيق المساءلة اإلداري  

( طالبًا وطالبة في 083وقد تكّونت عينة الدراسة من ) ،الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة
وُاستخدمت لجمع البيانات استبانة  ،الجامعة األردنية، تّم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية

باط الوظيفي، العمل واإلنجاز، أخالقيات ( فقرة، ُصّنفت في أربعة مجاالت: االنض03تضمنت )
المهنة، التصرفات الشخصية. وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء الهيئة 

ولم تكن هناك فروق ذات داللة  ،التدريسية في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة متوسطة
نس باستثناء مجال "أخالقيات المهنة" وكان ( تعزى لمتغير الجα≤ 3.30إحصائية عند مستوى )
 ،( تعزى لمتغير الكليةα≤3.30كما لم توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) ،الفرق لصالح اإلناث

ومن أهم التوصيات: تفعيل تطبيق المساءلة اإلدارية في الجامعة األردنية عن طريق تأكيد 
 االستقاللية اإلدارية.
 ساءلة اإلدارية، أعضاء الهيئة التدريسية، الجامعة األردنية.الم الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Applying the Administrative Accountability for the 

Faculty Members at the University of Jordan from the Students’ 

Perspectives 

Dr. Amilia M. Al- Nukari 

Abstract: 

This research aimed at identifying the degree of applying the 

administrative accountability for faculty members at the University of 

Jordan, from the students’ perspectives. The sample of the study consisted 

of (380) male and female students from the university of Jordan chosen by 

stratified random sample method. A questionnaire was used to collect data. 

The questionnaire consisted of (36) items classified into four domains: job 

discipline, work and performances, ethics of profession and personal 

behavior. The findings of the stuy showed that the degree of applying the 

administrative accountability for faculty members in the University of 

Jordan from the students’ perspectives was medium. Also the results 

revealed that  there were no significant statisticl differences at (α≤0.05) in 

the degree of applying the administrative accountability for faculty stuff 

members attributed to sex variable except the domain of ethics of the 

profession with  differences  in favor of the females. Besides, the results 

indicated that there were no significant statistical differences at (α≤0.05) in 

the degree of applying the administrative accountability for faculty members 

attributed to the college variable. It was recommended to activate the 

application of administrative accountability in the Jordanian university 

through emphasizing administrative independence.  

Keywords: Administrative Accountability, Faculty Members, the 

University of Jordan. 
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 المقدمة: 
إن تطبيق المساءلة في كافةة المسسسةات علةى اخةتالف أنواعهةا أصةبحت مةرورة ملحةة وأولويةة 

نجةةات تلةةم المسسسةةات وخلوهةةا مةةن الفسةةاد اإلداري، وبالتةةالي السةةير ُقةةُدمًا فةةي تحقيةةق الخطةة   لضةةمان
 التطويرية ألي مسسسة.

المسةةةاءلة اإلداريةةةة مةةةن المفةةةاايم القدامةةةة الحدلثةةةة التةةةي دخلةةةت إلةةةى مجةةةال التطبيةةةق فةةةي  تعةةةد
مةة وخاصةًة الوالاةات المسسسات العامة والخاصة بمختلف أنواعها وتوجهاتها، وقد أدخلت الةدول المتقد

المتحدة وبريطانيا مفهوم المساءلة وطالبت بتطبيقه في جميةع مسسسةاتها بمةا فيهةا المسسسةات التربويةة 
منةةذ سةةتينيات القةةرن العشةةرين عنةةةدما اسةةتطاف االتحةةاد السةةوفييتي السةةةابق أن ا ةةون الرائةةد فةةي مجةةةال 

ستويات إلى المطالبةة بععةادة التفكيةر الرحالت الفضائية، مما دعا السلطات األمري ية، وعلى أعلى الم
-Alفةةةي النظةةةام التربةةةوي بأكملةةةه وهةةةذا اسةةةتدعى تغييةةةرًا فةةةي القيةةةادات والمسةةةسولين عةةةن هةةةذا النظةةةام )

Jalabnah& Al-utoom. 2008 .) 
ويشهد ميدان التربية محاوالت كثيرة تهدف إلى استثمار الطاقات إلى أقصى حد مم ن، والتأكةد 

لماداةةة تعمةةل بأحسةةن صةةورة، ولضةةمان ذلةةم ُتطّبةةق المسةةاءلة بأ ةة الها المتنوعةةة أّن المةةوارد البشةةرية وا
(United Nations Development Programme, 2006)   ولعةّل األسةباا التةي تةدعو إلةةى

ن التطبيةةق الفّعةةال للمسةةاءلة ال إعهةةا كثيةةرة ومتعةددة، وي فةةي القةةول تطبيةق المسةةاءلة علةةى اخةةتالف أنوا 
، وهةةدر المةةوارد فقةة ، بةةل اشةة ل مةةرورة ال مفةةر منهةةا إلرسةةاء قواعةةد صةةلبة احةةد مةةن الفسةةاد اإلداري 

للممارسةةةة األخالقيةةةة، وكةةةذلم لفحةةة  نقةةةاط القةةةوة والضةةةعف فةةةي المسسسةةةة، وتقةةةويم األداء وتطةةةوير  
 Torkhan,2006).وممان التحسين المستمر)

هةةةا بالشةةة ل ويةةةرتب  مفهةةةوم المسةةةاءلة بعمليةةةة اإلصةةةالت اإلداري، إذ تعمةةةل المسةةةاءلة عنةةةد تطبيق
طة وتدفعها نحو االسةتقامة والعمةل وفةق قواعةد الجةدارة ساعلى اجتثاث جذور المحسوبية والو الصحيح 

وتكةةافس الفةةرن، ألن الهةةدف مةةن المسةةاءلة لتمثةةل فةةي اإلصةةالت والتقةةويم ورفةةع كفةةاءة العةةاملين، ومةةن 
لزيد مةن احتةرامهم لهةا الضروري أن اشعر العاملون بعدالة أسس المساءلة اإلدارية الموموعة للنظام 

-Alوإنمةةةةةا لقنةةةةةاعتهم بضةةةةرورة وجةةةةةود قواعةةةةةد ولةةةةوائح عمةةةةةل للمنظمةةةةةة ) ،لةةةةيس خوفةةةةةًا مةةةةةن العقوبةةةةات

Jalabnah& Al-utoom. 2008.) 
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 مشكلة البحث: 
إن التركيةةز علةةى مخرجةةات التعلةةيم فةةي الجامعةةات األردنيةةة باتةةت مةةرورة ملحةةة، وهةةذا مةةا احةةتم 

لطلبة، وزيادة الوعي بدور المساءلة كعامةل لضةب  النوةيةة والكفااةة مرورة توجيه اهتمام أكبر لتعليم ا
واألداء، وبالتالي رفع المستوى األكادامي للطلبة وتهيئتهم بالش ل المناسب لسةوق العمةل بحيةث ا ةون 

ويم ةةن االسةةتفادة مةةن الخبةةرات  ،هنةةاك تةةوازن بةةين التوقعةةات واإلنجةةازات فةةي مسسسةةات التعلةةيم العةةالي
وأكةّدت أن ييةاا المسةاءلة لزيةد ، بقت نظم المساءلة وثبتةت فاعليتهةاالمتقدمة التي ط والتجارا للدول

نسبة الترهل والفساد اإلداري في األنظمة االجتماةية، وبما أن نظام المساءلة له دور فاعةل فةي مةدى 
وتقيةيم التزام أعضاء الهيئة التدريسية في تقدام إجابةات وتومةيحات عّمةا اقدمونةه عةن نتاجةات التعلةيم 

وهذا لةسثر بةدور   ،هذ  النتاجات، فهذا النظام لسثر فيهم إاجابًا إذا كان قائمًا على الموموةية والعدالة
وعليه فعن مش لة الدراسةة تتمثةل فةي السةسال  ،في مخرجات التعليم العالي التي تصبو الطموحات إليها

الجامعةة األردنيةة مةن وجهةة نظةر  لةدى أعضةاء الهيئةة التدريسةية فةي درجة تطبيق المساءلةاآلتي: ما 
 ؟الطلبة

 هدف البحث وأسئلته:
اإلداريةة لةدى أعضةاء الهيئةة التدريسةية فةي  هذا البحث إلى تعّرف درجةة تطبيةق المسةاءلة هدف

 .الجامعة األردنية في العاصمة عمان من وجهة نظر الطلبة
 وينبثق من هذا الهدف السساالن اآلتيان:

داريةة لةدى أعضةاء الهيئةة التدريسةية فةي الجامعةة األردنيةة مةن وجهةة اإل درجة تطبيق المسةاءلةما  .0
 نظر الطلبة؟

( فةي تقةدلرات أفةراد عينةة الدراسةة α ≥ 3.30هل هناك فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى ) .8
لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنيةة تعةزى لمتغيةري  درجة تطبيق المساءلة اإلداريةل

 الكلية؟ الجنس ونوف
 أهمية البحث:

 تتأتى أهمية البحث بما لسّمل أن تستفيد من نتائجه الجهات اآلتية:
  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعةة األردنيةة فضةاًل عةن اإلدارة العليةا للجامعةة مةن خةالل تطبيةق

 .المساءلة اإلدارية لرفع أدائهم وكفاءتهم وتحسين مخرجات التعليم العالي



 .9102، الثالثالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

382 

 

  هةةذ  الدراسةةة إمةةافة علميةةة للم تبةةة العربيةةة بشةة ل عةةام وللم تبةةة األردنيةةة بشةة ل ام ةةن أن تشةة ل
 خان. 

   ام ن أن تكون هذ  الدراسةة منطلقةًا لدراسةات مشةابهة بمةا تةوفر  مةن أدا نظةري ودراسةات سةابقة
 وأداة تم التأكد من صدقها وثباتها. 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 د تم تعريفه مفاايميًا أو إجرائيًا كما اأتي:ا تمل البحث على مصطلح واح

 المساءلة اإلدارية: 
تعّرف مفاايميًا: تعني كل موظف مسسول عن نتةائج عملةه ولةو جزئيةًا، وهنةاك جهةة إداريةة لهةا 

 (.Battah,2006دور المساءلة، مما لترتب عليه م افأة أم عقوبة )
قةةدام تفسةةيرات عةةن نتاجةةات عملةةه وت ،هةةي تحّمةةل كةةل  ةةخ  مسةةسولية عملةةهإجرائيةةًا: وتعةةّرف 

وتقيةةيم هةةذ  النتاجةةات مةةن خةةالل الوقةةوف علةةى السةةلبيات وتصةةحيحها ومعرفةةة اإلاجابيةةات وتةةدةيمها، 
 وتقاس باالستبانة المعتمدة في هذا البحث. 

 حدود البحث ومحدداته:
. 8303/8307اقتصةةر هةةذا البحةةث علةةى جميةةع الطلبةةةة فةةي الجامعةةة األردنيةةة للعةةام الدراسةةةي 

دد نتائج الدراسة بدرجة صدق االستبانة وثباتها وموموةية المستجيبين وأمانتهم العلميةة، ودرجةة وتتح
تمثيةةل العينةةة للمجتمةةع الةةذي ُسةةحبت منةةه، وإن تعمةةيم النتةةائج الاصةةح إال علةةى المجتمةةع الةةذي سةةحبت 

 منه العينة والمجتمعات المتماثلة.
 األدب النظري:

ت المتحةةةدة األمري يةةة وفةةةي أوائةةةل الثمانينةةات مةةةن القةةةرن أ ةةارت عةةةدة تقةةارير وطنيةةةة فةةةي الوالاةةا
مةن  علةى الصةفوفورّكةز أحةد أوائةل تلةم التقةارير  ،المامي إلى انعدام المسةاءلة فةى النظةام التعليمةي

الحضةانة وحتةى الثانويةةة، ونشةرت اللجنةة الوطنيةةة للتفةوق فةي التعلةةيم " أمةة فةي خطةةر"، وطلبةت إعةةادة 
صةحاا أت باا الساحة لمحاسةبة العدلةد مةن الحالية واإلجراءات، وفتح النظر في السياسات التعليمية

ومنةذ ذلةم الحةين زاد عةدد التقةارير بمةا لتناسةب مةع مسةتوى النقةد إزاء انعةدام المسةاءلة فةةي  ،المصةلحة
وأمةةةةةةةا بالنسةةةةةةبة للتعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي فلةةةةةةم تكةةةةةةةن التقةةةةةةةارير وا يةةةةةةة أو تتسةةةةةةةم بالفاعليةةةةةةةة  ،التعلةةةةةةيم الثةةةةةةةانوي 

(Tanner,2005). 
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ذا تعةةةد المسةةةاءلة مةةةن المفةةةاايم الحدلثةةةة فةةةي السةةةاحة التربويةةةة، وربمةةةا تةةةرتب  بمفةةةاايم أخةةةرى ولةةة
ويرتب  نشأة المفهوم من خالل الةرب  بينهةا وبةين المعةالير الخاصةة  ،كالمحاسبة أو المتابعة أو التقويم

المجتمعةات  (. وقد جاءت المساءلة بعد تنامي دور النظم التربويةة فةيTook,1997بالتربية والتعليم )
كمةةا أن تضةةخم البعةةد االسةتثماري للنظةةام التربةةوي وتزالةةد   ،البشةرية وزيةةادة حساسةةيتها لهةةذ  المجتمعةات

لةذا فةعن المطالبةةة بالمسةاءلة التربويةة قائمةة علةى اعتقةاد المةةواطنين  ،لتطلةب االهتمةام بمفهةوم المسةاءلة
 (.Taweel,1999بأن التربية قد فشلت في التحقيق الفاعل لتوقعاتهم )

 :(Accountability)المساءلة  مفهوم
علةى الةر م مةن كةون مفهةوم المسةاءلة مةن المفةاايم المسةتخدمة ب ثةرة فةي أدبيةات اإلدارة العامةةة 
 ،إال أن المصطلح ما زال افتقر إلى التحدلد المفاايمي الةدقيق، ويتةداخل مفهومةا المسةاءلة والمسةسولية

ثةةر اتسةةاًعا مةةن مفهةةوم المسةةاءلة، فهنةةاك مسةةسوليات وفةةي بعةةح األحيةةان ا ةةون مفهةةوم المسةةسولية أك
لتحملهةةا اإلنسةةان مةةن الصةةةعب مسةةاءلته عنهةةا، والع ةةةس صةةحيح، وفةةي حةةةاالت أخةةرى ا ةةون مفهةةةوم 

، إذ أن المسةةةسولية هةةةي جةةةزء مةةةن (Jameel,2016المسةةةاءلة أكثةةةر اتسةةةاًعا مةةةن مفهةةةوم المسةةةسولية )
مفهوم المساءلة لتضمن مسةسولية اختيةار ( أن Taweel,2006وبهذا المعنى أكد الطويل ) ،المساءلة

مجريةةات عمةةل ام ةةن أن تضةةمن تحقةةق مخرجةةات تربويةةة مر ةةوا فيهةةا فةةي فتةةرة زمنيةةة معينةةة ومةةمن 
 سياسات متفق عليها، كما لتضمن وجود  واهد دالة على درجة تحقق ذلم.

ي مةةن جهةةة ثانيةةة اخلةة  بعةةح المهتمةةين بةةين مفهةةوم المسةةاءلة ومفهةةوم الرقابةةة فةةي الوقةةت الةةذ
اختلةةف  يةةه كةةال المفهةةومين عةةن بعضةةهما بعضةةًا، فمصةةطلح الرقابةةة اشةةير إلةةى التطةةابق بةةين العمةةل 

( وهةو بةةذلم اعةد جةةزءًا مةن المسةةاءلة، Elewah, 1987الةةذي ُأنجةز فعةةاًل ) إنجةةاز  والعمةلالمطلةوا 
ه لمفهةوم فضاًل عن أّن مفهوم الرقابة عادة ما لترك آثاًرا سلبية في األذهةان فةي الوقةت الةذي ام ةن  ية

المسةةاءلة إذا مةةةا أحسةةن تطبيقةةةه أن لنةةتج آثةةةارًا إاجابيةةةة تةةرتب  بةةةالمواطن ومسسسةةات النظةةةام السياسةةةي 
(. كما ُاعتقد بوجود عالقةة ارتباطيةة قويةة بةين Jameel, 2016ومنظومة القيم السائدة في المجتمع )

وت علةى مشةاركة العةاملين المساءلة والمشاركة، إذ أن المساءلة تصةبح عادلةة ومم نةة التنفيةذ إذا انطة
 فةةي ومةةع األهةةداف، وفةةي تصةةميم األنشةةطة والفعاليةةات والعمليةةات، وفةةي قيةةاس النتةةائج والمخرجةةات

(Battah, 2006.)  
هي التزام العاملين في التربية والتعليم بشرت  إن المساءلةأما في السياق التربوي  يم ن القول 
 .(Al-Kaylani, 1997)وتفسير ما اقدمونه من نتاجات التعلم 
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المساءلة بأّنها: التزام طرف ما بةأن اخضةع  (Rayan & Walsh, 2004)عّرف ريان ووالش 
للُمحاسبِة من قبل طرٍف آخر أو جهٍة أخرى ُتحاسب وتسائل وتقبل األطراف الّثانيةة مةمنًا أو عالنّيةًة 

تقةدام خةدمات واسةتخدام بأن تقّدم تقريةرًا لططةراف األولةى، وتعنةي التةزام مةن طةرٍف بتحقيةق أهةداف أو 
 موارد وتقدام تقارير عن األداء للّطرف اآلخر.

( فقةد ومةح أن المسةاءلة: تتضةمن تومةيح كيديةة أداء Al-khawaldeh,2007أما الخوالةدة )
العمل والسلوك كما تتضمن تشخي  مواطن القوة والضعف لمعرفة العوامل المسداة إلى القصةور فةي 

 إاجابية. نتائج كيدية توظيفها لتحقيقاألداء أو بيان مواطن القوة و 
في تعريفه للُمساءلة بةأّن الجهةة اّلتةي ُتطّبةق  (Bovens,2005)وفي هذا الّسياق أماف بوفين 

عمليةةةة الُمسةةةاءلة قةةةد تكةةةون مةةةن أ ةةةخان ذوي صةةةفة اعتبارّيةةةة أو جمعيةةةات وهيئةةةات عاّمةةةة أو حتّةةةى 
 افترامية كالّضمير اإلنساني. ُمنتداات مساءلّية كعاّمة الّشعب أو قد تكون ذات طبيعة 

 أهمية المساءلة:
( بةةةأّن للُمسةةةاءلة أهمّيةةةًة فةةةي توجيةةةه المجتمةةةع، أي أن الُمسةةةاءلة Peters,2007)أومةةةح بيتةةةرز 

ةن  القادرة على الّتركيز على تحسين األداء تكون قادرة أاضًا على توجيه المجتمةع وجهةة سةليمة، وتحس 
والّشةةةفا ّية دورًا  وإّن للُمسةةةاءلةِ ات العامةةةة الُمقّدمةةةة للُمجتمةةةع، األداء اإلداري لةةةسّدي إلةةةى تحسةةةين الخةةةدم

ُممّيةةزًا فةةي الح ومةةات الّداموقراطّيةةة مةةن خةةالل ُمراقبةةة البيروقراطّيةةة العامةةِة ومةةبطها. ومةةن هنةةا تةةأتي 
 أهمّية الُمساءلة للّدامقراطّية.

تحسةين الفعالّيةة والكفةاءة في  فقد أ ار إلى أن أهمّية الُمساءلِة تبدو (Maula,2006)موال وأما 
من خالل تزويةد آليةات الُمسةاءلة الح ومّيةة بتغذاةة راجعةة حةول أنشةطتها وبالتّةالي تعمةل علةى تحسةين 

فمةةةن وجهةةةة نظةةةر  إن جميةةةع الُمنّظمةةةات البةةةد أن تكةةةون قةةةادرة علةةةى تجدلةةةد  ،إاصةةةال الخةةةدمات العاّمةةةة
 الل الّتعّلم من نقاط الّنجات والفشل. مواطن الّنجات والفشل لدلها حّتى تستطيع تطوير ذواتها من خ

وهةةذا مةةا لسكةةد الةةدور المحةةوري الةةذي تسداةةه المسةةاءلة فةةي تشةة يل العمليةةات والنشةةاطات اليوميةةة 
للمنظمةة، وتمثةل قيمةة فةةي النسةق القيمةي للمجتمةةع، وأهميتهةا القيميةة تةرتب  بتحقيةةق قةيم أخةرى أبرزهةةا 

 الدامقراطية والشفا ية والتم ين.
 لة: آليات المساء

تترّكةةز آليةةات المسةةةاءلة فةةي م وناتهةةةا المتمثلةةة فةةةي: الوسةةائل والّطةةةرق اّلتةةي تُنّشةةة  وتُفّعةةل قةةةوى 
المسةةاءلة، ومةةةدى تةةوّفر المعلومةةةات، والّنزاهةةةة والّشةةفا ّية والّتقيةةةيم فةةةي العمةةل، والهرمّيةةةة والبيروقراطّيةةةة، 
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سةيادته علةى المسةاءول وقةّوة العالقةات وعمليات الُمراجعة والّتدقيق في آليات المحاسبة، وقّوة المسةاِئل و 
 (.  Bin Serhan,2014 يما بينهما، فضاًل عن الّتغذاة الّراجعة والّتقارير عن الُممارسات اإلدارّية )

 المساءلة اإلدارية في الجامعات:
بمقةةدرتها علةى إنجةةاز  اً ُاعةد نجةات مسسسةةات التعلةيم العةالي فةةي تحقيةق أهةةدافها وتطلعاتهةا مرتبطة

لموكلةةة إليهةةا ومقةةدرتها علةةى استكشةةاف العناصةةر المترتبةةة علةةى األداء البشةةري مةةن حيةةث المهمةةات ا
 الكفاءة واإلنتاجّية.

أصبح تةوّفر الّشةفا ّية والمسةاءلة اإلدارّيةة مطلبةًا أساسةّيًا للعمليةات اإلدارّيةة فةي مسسسةات التعلةيم 
مسةةتويات المعيشةةّية العةةالي التةةي تسةةعى للوصةةول إلةةى مسةةتوى حضةةاري متقةةّدم، اسةةهم فةةي تحسةةين ال

دخاًل لمعالجةةة العدلةةد مةةن لّشةةفا ّية والمسةةاءلة اإلدارّيةةة مةةللمةةواطنين وتحقيةةق حيةةاة كريمةةة لهةةم، وتعةةد ا
مش الت اإلدارات في القطاعين العام والخان كالفساد والةّروتين والّترهةل اإلداري مةن خةالل الومةوت 

 (.  Al-Majali, 2010لفساد )والعقالنّية والّنزاهِة وتكافس الفرن للجميع والحد من ا
ويعةةود ذلةةم إلةةى مةةدخالت  ،وتنطةةوي المسةةاءلة اإلداريةةة تحدلةةًدا فةةي الجامعةةات علةةى جةةدل كبيةةر

العملية التربوية الكثيرة، والمتعددة والمتداخلة والتي اصةعب الفصةل بينهةا، ممةا لةسدي إلةى جعلهةا بعةًدا 
ناتةةه دون االهتمةةام بشةةب ة العالقةةات حساًسةةا اصةةعب توجيههةةا إلةةى عناصةةر نظةةام التعلةةيم العةةالي وم و 

 فتحدلد مةن المسةسول ال ام ةن عزلةه مةمن حةدود وامةحة وال حتةى درجةة مسةسوليته ،التي ترب  بينها
(Al-Otaybi, 2008.) 

( بأّنةةةه قبةةةل تطبيةةةق Connors,Smith&Hickman,1994ويةةةرى كةةةونرز وسةةةميث وه مةةةان )
ين لهةةا، إذ أّنهةةم لنظةةرون للمسةةاءلِة مةةن وجهةةات الُمسةةاءلة فةةي الُمنّظمةةة اجةةب تحدلةةد كيدّيةةة فهةةم العةةامل
وبعضةهم اآلخةر  ، بعضةهم اعةدها عةاماًل إاجابيةاً  ،نظٍر مختلفٍة وهم اميلون  البًا لوجهة الّنظر الّسلبّية

اعدها عاماًل سلبيًا، لذا فهم اقترحون استخدام آلّية لتقييم الُمساءلة في الُمنّظمةة لتحدلةد مةدى الُمسةاءلة 
مةةةمن المنّظمةةةة تقةةوم علةةةى تقيةةةيم الّشةةةخ  لنفسةةةِه ثةةّم تشةةةّجع اآلخةةةرين علةةةى العمةةةل حةةول أي قضةةةّية 

 كخطوة أولى لتحدلد العوامل الحرجة التي تزيد المساءلة في المنّظمة.
إّن مهنّيةةة عضةةو التّةةدريس تفةةرال عليةةه االهتمةةام بتةةوفير فةةرن معلوماتّيةةة دقيقةةة عةةن جامعتةةه 

بمعنةةى أّن علةةى  ،هم علةى المشةةاركة فةةي تفعيةل دور الجامعةةةللمهتمةين مةةن أفةةراد البيئةة المحلّيةةة لتحفيةةز 
عضةةو هيئةةة التّةةدريس تحّمةةل مسةةسولّية تفسةةير األنشةةطة الجامعّيةةة وتومةةيحها للمجتمةةع المحلةةي مراةيةةًا 

 معلومة.في جامعته دون حجب أو تشويه ألي  القّوة والّضعفتبيان مناحي 
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ي الّلجةان المختلفةة وتقةدام المشةورة لمسسسةات كما أّنه ُامارس أدوارًا إدارّية من خالل مشاركته فة
أن عضةو هيئةة التّةدريس ال بةد  (Al-Majali, 2010الّدولة والّطلبة. وبّين الحياوي المشةار إليةه فةي )

أن تتةةةوافر  يةةةه كفةةةةاءات التّةةةدريس الجةةةةامعي، ومواصةةةلة البحةةةةث العلمةةةي واالهتمةةةةام بةةةاألمور اإلدارّيةةةةة 
 بدور الموّجه والُمستشار لطلبتِه.  والتأليف في مجال اختصاصِه، والقيام

وهذ  األدوار تناط في حجمها األكبر بأعضاء هيئة الّتدريس بوصفهم امثلون حجر الّزاوية في 
المسيرة الجامعّية، إذ ال ام ن للجامعة أن تسدي وظائفها بصورة فاعلة بمعزٍل عن توفر القوى 

عمد الجامعات لتحدلد أدوار أعضاء هيئة الّتدريس لذلم ت ،البشرية المسهلة والموارد المالّية الالزمة
ويتوّقع منهم تأداة ادوارهم بصورة فردّاة أو جماةّية مما اجعل عملية االستثمار  ،ومسسولياتهم فيها

وفي موء ذلم فعن عضو هيئة  ،(Zahavy,2004في مسسسات التعليم العالي تحقق أهدافها )
كما أن دور  لتعّدى الّتدريس إلى الّتأثير في  ،جامعيالتدريس ُامّثل أساسًا من أسس البناء ال

  خصيات الّطلبة من خالل البرامج والّنشاطات العلمّية.
 الدراسات السابقة: 
( بدراسةةة هةةدفت إلةةى تحدلةةد األهةةداف التةةي سةةعت ح ومةةة Barneston,1999قةةام بارنسةةتون )

وقةةد  ،األداء فةةي نظةام التعلةيم العةالي والاةة ألبرتةا فةي كنةةدا إلةى تحقيقهةا مةن خةةالل التمويةل القةائم علةى
طةورت سةت فرمةةيات مةن األدا، وقةدمت دراسةةة حالةة اسةةتنادًا إلةى تحليةل الوثةةائق الح وميةة، وجةةرى 

وأ ةةارت النتةةائج إلةةى: أن ح ومةةة والاةةة ألبرتةةا لةةم تسةةعو إلةةى ، اختبةةار الفرمةةيات لتحدلةةد مةةدى صةةحتها
يل القائم على األداء لتحقيق المساءلة بداًل مةن ذلةم زيادة المساءلة المسسسية للح ومة، ولم اقّدم التمو 

 كان إطار تقارير المساءلة لرتب  ارتباطًا وثيقًا بزيادة المساءلة المسسسية.
هةةدفت إلةةى وصةةةف تصةةورات قةةادة التعلةةيم العةةالي فةةةي  ةدراسةة (Tanner,2005)تةةانر أجةةرى و 

( قائةةةةدًا مةةةةن ر سةةةةاء 00مةةةةن ) وتكونةةةةت عينةةةةة الدراسةةةةة ،والاةةةةة تينيسةةةةي لبةةةةرامج المسةةةةاءلة وسياسةةةةاتها
الجامعةةات والمسةةسولين األكةةاداميين فةةي سةةت كليةةات وجامعةةات فةةي أنحةةاء والاةةة تينيسةةي، وُاسةةتخدمت 

وأظهرت النتةائج أن:  البيةة القةادة الةذلن  ،المقابلة الشخصية مع كل قائد منهم على مدى ثالثة أ هر
ة، كمةةةا أعربةةةوا عةةةن مخةةةاوفهم المتعلقةةةة تمةةةت مقةةةابلتهم كةةةانوا قلقةةةين مةةةن برنةةةامج تمويةةةل األداءاللوالاةةة

 بالسياسات األخرى للمساءلة بما في ذلم مراجعات البرامج والتقارير وخاصة االعتماد.
( بدراسة هدفت إلى معرفة درجة تطبيةق المسةاءلة اإلداريةة Al- Madani, 2007قام المدني )

ة ومعرفةةة المعوقةةات التةةي تةةواجههم مةةن قبةةل قةةادة إدارات التربيةةة والتعلةةيم فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودا
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وهل هناك عالقة ارتباطية بين مجاالت المساءلة اإلداريةة  ،وتحد من درجة تطبيقهم للمساءلة اإلدارية
واتبعةت الدراسةة المةنهج الوصةفي التحليلةي، وتكونةت عينةة  ؟من جهة وبةين المعوقةات مةن جهةة أخةرى 

مسةةةةاعدلهم فةةةةي المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعوداة، الدراسةةةةة مةةةةن جميةةةةع مةةةةدلري إدارات التربيةةةةة والتعلةةةةيم و 
( فقرة و ملت محورين أحدهما اقيس درجةة تطبيةق المسةاءلة 80وُاستخدمت استبانة بلغ عدد فقراتها )

اإلداريةةة بمجاالتهةةةا واآلخةةر اقةةةيس المعوقةةات التةةةي تحةةةول دون التطبيةةق، وكانةةةت أهةةم نتةةةائج الدراسةةةة: 
 البةًا" لمحةةور تطبيةق المسةةاءلة اإلداريةة، واسةةتجاباتهم جةاءت اسةةتجابات أفةراد مجتمةةع الدراسةة بدرجةةة "

 لمحور المعوقات جاءت بدرجة "نادرًا ".
دراسةةةة هةةةدفت إلةةةى تعةةةرف  (Al-Jalabnah&Al-utoom,2008)وأجةةةرى الجالبنةةةة والعتةةةوم 

درجةةةة تطبيةةةق المسةةةاءلة اإلداريةةةة لةةةدى المةةةدلرين ور سةةةاء األقسةةةام فةةةي الجامعةةةات األردنيةةةة الح وميةةةة 
 ،( مةدلر ورئةيس قسةم، وتةم تطةوير اسةتبانة لجمةع البيانةات033تكونت عينة الدراسة من )والخاصة، و 

ومةةةن أهةةةم النتةةةائج: أن درجةةةة تطبيةةةق المسةةةاءلة اإلداريةةةة فةةةي مجةةةاالت أخالقيةةةات المهنةةةة واالنضةةةباط 
 والمساءلة ك ل جاءت متوسطة. ،والتصرف الشخصي ،واإلنجاز ،والعمل ،الوظيفي

( بدراسة هدفت إلةى التعةرف إلةى درجةة إلمةام أعضةاء Al-Sharman,2010وقامت الشرمان )
( 873هيئةةةة التةةةدريس فةةةي جامعةةةات إقلةةةيم الجنةةةوا بالمسةةةاءلة التربويةةةة، وتكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن )

وأظهةرت النتةائج: أن درجةة إلمةام  ،( فقرة30وتم تطوير استبانة بلغ عدد فقراتها ) ،عضو هيئة تدريس
التربوية جاءت مرتفعةة، وكانةت درجةة إلمةامهم أكبةر فةي مجةال طةرق  أعضاء هيئة التدريس بالمساءلة

 تفعيل المساءلة. 
( دراسة هةدفت إلةى Al-Tarawnah&Al-Athaylah,2010كما أجرت الطراونة والعضاللة )

وتكونةةةت عينةةةة  ،معرفةةةة أثةةةر تطبيةةةق الشةةةفا ية علةةةى مسةةةتوى المسةةةاءلة اإلداريةةةة فةةةي الةةةوزارات األردنيةةةة
ظفةةًا فةةي سةةت وزارات تةةم اختيارهةةا بطريقةةة قصةةداة، وتةةم تطةةوير اسةةتبانة لجمةةع ( مو 330الدراسةةة مةةن )
وأ ةةةارت النتةةةائج إلةةةى: أن تصةةةورات أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة لكةةةل مةةةن درجةةةة تطبيةةةق الشةةةفا ية  ،البيانةةةات

ومستوى المساءلة اإلداريةة فةي الةوزارات المبحوثةة كانةت متوسةطة لكةل منهمةا، وأظهةرت النتةائج أاضةًا 
اللةةةة إحصةةةائية لدرجةةةة تطبيةةةق الشةةةفا ية بمجاالتهةةةا المختلفةةةة مجتمعةةةة ومنفةةةردة علةةةى وجةةةود أثةةةر ذي د

 مستوى المساءلة اإلدارية في الوزارات المبحوثة.
ف تةأثير جهةود إدخةال نمةاذي جدلةدة تعةرّ بدراسةة هةدفت إلةى ( Vannebo,2010ةةةةةانيبو )ڤوقام 

مسسسةات األكاداميةة، وتكونةت عينةة للمسةاءلة فةي األوسةاط األكاداميةة علةى عالقةات السةلطة داخةل ال
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وتةم اسةتخدام  ،( عضو هيئة تدريس وإداريةًا فةي أربةع جامعةات فةي المملكةة المتحةدة073الدراسة من )
وأ ةةارت النتةائج إلةةى: أن تقنيةةات الح ةم والقيةةاس ُاسةتخدمت لفةةرال أ ةة ال  ،المقةابالت لجمةةع البيانةات

راءات الكميةةةة تسةةةمح إلجةةةراء تغييةةةرات فةةةي جدلةةةدة للح ةةةم فةةةي المجتمعةةةات الخبيةةةرة، وأن طبيعةةةة اإلجةةة
   الممارسات التقدلرية والعمليات المهنية للتقييم.

ف المسةاءلة اإلداريةة وعالقتهةا تعةرّ ( بدراسة هدفت إلةى Al-Shareef,2013وقامت الشريف )
 بةةاألداء الةةوظيفي للعةةةاملين اإلداريةةين فةةةي وزارة التربيةةة والتعلةةةيم العةةالي فةةةي قطةةاف  ةةةزة، وتةةم اسةةةتخدام

( موظفةةًا إداريةةًا، وُاسةةتخدمت االسةةتبانة 083المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي، وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن )
كأداة لجمع البيانات. وكانت أهم النتائج: وجود مفهوم المساءلة ومعرفته لةدى المةوظفين اإلداريةين فةي 

عنةةةةد مسةةةةتوى  وزارة التربيةةةةة والتعلةةةةيم العةةةةالي فةةةةي قطةةةةاف  ةةةةزة، ووجةةةةود عالقةةةةة ذات داللةةةةة إحصةةةةائية
(α≤0.05.بين المساءلة اإلدارية واألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين ) 

ع ناستكشةةاف دور بيانةةات األداء فةةي صةة إلةةى( Rabovsky,2013وهةةدفت دراسةةة رابوفسةة ي )
 ،سياسةةات التعلةةيم العةةةالي سةةواء مةةةن حيةةث المسةةاءلة الخارجيةةةة والرقابةةة أم مةةةن حيةةث اإلدارة الداخليةةةة

راسة من عمداء الكليات ور ساء الجامعات الح ومية في والاة أوكالهوما، وتم جمةع وتكونت عينة الد
( وأظهةرت النتةةائج: أن سياسةةات تمويةةل IPEDSمجموعةةات البيانةات المتاحةةة للجمهةةور )البيانةات مةةن 

وعةادًة مةا  ،األداء عمومًا كانت  ير فعالة وأنها  البًا ما تصبح مسيسة للغااة وذات دوافع ألدلولوجيةة
لةةتم التركيةةز بوجةةه خةةان علةةى التفكيةةر فةةي منطةةق السةةببية المسةةاءلة علةةى أسةةاس األداء، فضةةال عةةن 

 دور القيم البيروقراطية والمقدرة التنظيمية في تش يل فاعلية هذ  اإلصالحات.
( إلى تعرف درجة ممارسةة المسةاءلة Al-Shamakhani,2013كما هدفت دراسة الشمخاني )

( معلمةًا ومعلمةة تةم 603وقد تكونةت عينةة الدراسةة مةن ) ،صة في األردنفي المدارس الح ومية والخا
اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وُاستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانةات، وأظهةرت النتةائج أن 
درجة ممارسة المساءلة في المدارس الح وميةة والخاصةة كانةت متوسةطة، ولةم تكةن هنةاك فةروق ذات 

( فةي درجةة المسةاءلة فةي المةدارس الح وميةة والخاصةة تعةزى α≤0.05عند مسةتوى ) داللة إحصائية
 لمتغيرات الجنس والمسهل العلمي والخبرة.
( هةو الكشةف عةن مسةتوى ممارسةة القةةادة Al-Amro,2015وكةان الهةدف مةن دراسةة العمةرو )

ق إدارة الجةودة الشةاملة مةن اإلداريين في وزارة التربية والتعليم للمساءلة اإلدارية وعالقته بمستوى تطبية
( موظفةًا وموظفةة، وُاسةتخدمت اسةتبانتان 833وتكونةت عينةة الدراسةة مةن ) ،وجهة نظر العةاملين فيهةا
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لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة القادة اإلداريين للمساءلة اإلداريةة فةي وزارة 
طًا، وأن مسةتوى تطبيةق إدارة الجةودة الشةاملة كةان التربية والتعليم من وجهةة نظةر العةاملين كةان متوسة

( بةين مسةتوى α≤0.05متوسطًا أاضًا، وأن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى )
ممارسةةة القةةادة اإلداريةةةين للمسةةاءلة اإلداريةةة، ومسةةةتوى تطبيةةق إدارة الجةةودة الشةةةاملة فةةي وزارة التربيةةةة 

( في مسةتوى ممارسةة القةادة اإلداريةين α≤0.05إحصائيًا عند مستوى ) والتعليم. وأن هناك فروقًا دالة
للمسةةةاءلة اإلداريةةةة ومسةةةتوى تطبيةةةق إدارة الجةةةودة الشةةةاملة تعةةةزى لمتغيةةةرات الجةةةنس والمسهةةةل العلمةةةي 

 والخبرة. 
 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة: 

درجةةةة تطبيةةةق ى تعةةةّرف إن مةةةا اميةةةز البحةةةث الحةةةالي عةةةن الدراسةةةات السةةةابقة هةةةو أنةةةه هةةةدف إلةةة
، وأن المسةةاءلة اإلداريةةة لةةدى أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية فةةي الجامعةةة األردنيةةة مةةن وجهةةة نظةةر الطلبةةة

( طالبةةةًا وطالبةةةة، واسةةةتخدمت االسةةةتبانة وسةةةيلة لجمةةةع 083عينةةةة الدراسةةةة مةةةن الطلبةةةة بلةةةغ عةةةددهم )
 البيانات كما أ لب الدراسات السابقة. 

 واإلجراءات: الطريقة
ذا الجةةزء مةنهج البحةةث المسةتخدم ومجتمعةةه وعينتةه واألداة المسةةتخدمة وصةدقها وثباتهةةا تنةاول هة

 والمعالجة اإلحصائية.
 البحث المستخدم: منهج

 انتهج هذا البحث منهج البحث الوصفي المسحي لمناسبته لهذا النوف من البحوث. 
  البحث: مجتمع

( 48406ردنيةةة والبةةالغ عةةددهم )مةةن جميةةع طالبةةات وطةةالا الجامعةةة األتكةةّون مجتمةةع البحةةث 
( وفق إحصائية صادرة عةن الجامعةة األردنيةة، بواقةع 8307/ 8303)الدراسي في العام  طالبًا وطالبة

 .طالبة( 88383و)طالبًا ( 04006)
 عينة البحث:

وُحةةّددت فةةي مةةوء جةةدول تحدلةةد  األردنيةةة،تةم اختيةةار عينةةة طبقيةةة عشةةوائية مةةن طلبةةة الجامعةة 
(. Krejcie& Morgan, 1970جةةم المجتمةةع الةةذي أعةةّد  كريجسةةي ومور ةةان )حجةةم العينةةة مةةن ح
( طالبةةًا وطالبةةًة مةةن مختلةةف التخصصةةات العلميةةة واإلنسةةانية فةةي الجامعةةة 083وكةةان عةةدد أفرادهةةا )
   ( طالبة.800( طالبًا و )086األردنية بواقع )
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 أداة البحث: 
-Alالجالبنة والعتوم )دراسة تم االستناد إلى األدا النظري والدراسات السابقة مثل 

Jalabnah& Al-utoom. 2008 ) ودراسة المجالي(Al- Majali, 2010 ) ودراسة الشريف
(Al-Shareef, 2013)  في تطوير أداة الدراسة وهي استبانة تقيس وجهة نظر طلبة الجامعة

قد تضمنت االستبانة و  ،األردنية في درجة تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء الهيئة التدريسية فيها
-الوظيفي( فقرة تم تعدللها وتصنيفها ممن أربعة مجاالت هي )االنضباط 03بصيغتها األولية )

الشخصية والسلوك(، وأعطي لكل فقرة وزن متدري وفق  التصرفات-المهنة أخالقيات-واإلنجاز العمل
 )بدرجةهيئة التدريسية سلم لي رت الخماسي لتقدلر درجة تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء ال

، 0كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدًا(. وتمثل رقميًا الترتيب )
4 ،0 ،8 ،0.) 

 صدق األداة: 
للتأكةةد مةةن صةةدق األداة تةةم عرمةةها علةةى أربعةةة مح مةةين مةةن ذوي التخصصةةات التربويةةة، وتةةم 

( فقةةةرة 03ن وتعةةةدلل فقةةرات االسةةةتبانة، والتةةي بلةةةغ عةةددها )األخةةذ بالمالحظةةةات التةةي قةةةدمها المح مةةو 
 التصةةةرفات-المهنةةةة أخالقيةةةات-واإلنجةةةاز العمةةةل-الةةةوظيفيموزعةةةة علةةةى أربعةةةة مجةةةاالت )االنضةةةباط 

 الشخصية(. 
 ثبات األداة:

تم اسةتخراي الثبةات عةن طريةق حسةاا معامةل االتسةاق الةداخلي باسةتخدام معادلةة كرونبةا  ألفةا 
(Cronbach Alpha)،  (.0وكانت النتيجة كما اشير إليها الجدول ) ،لمجاالت األداة 

 ( قيم معامل االتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا1الجدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 3.74 7 االنضباط الوظيفي
 3.80 00 العمل واإلنجاز
 3.80 6 أخالقيات المهنة

 3.73 6 فات الشخصيةالتصر 
( لمجةةةةاالت 3.80-3.73( أن معةةةةامالت الثبةةةةات تراوحةةةةت مةةةةا بةةةةين )0لتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول )

المسةةاءلة اإلداريةةة، وتسكةةد هةةذ  النتةةائج أن أداة البحةةث تمتعةةت بةةدالالت ثبةةات مناسةةبة ومالئمةةة وتفةةي 
 بأ راال الدراسة الحالية.
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 المعالجة اإلحصائية:
النحرافةةةات المعياريةةةة بالنسةةةبة للسةةةسال األول، أمةةةا بالنسةةةبة ُاسةةةتخدمت المتوسةةةطات الحسةةةابية وا

لعينتةةةين مسةةةتقلتين بالنسةةةبة لمتغيةةةر الجةةةنس، ( t-testللسةةةسال الثةةةاني فقةةةد تةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار "ت" )
 ومتغير الكلية.

اعتمةةدت المعادلةةة اآلتيةةة فةةي تحدلةةد درجةةة تطبيةةق المسةةاءلة لةةدى أعضةةاء  تصحححيا االسححتبانة:
 الهيئة التدريسية. 

 0.00=   4=  0 – 0 =  للبدللالقيمة الدنيا  –لقيمة العليا للبدلل ا
 0     0                عدد المستويات      

والدرجةة  0.37 – 8.04المتوسةطة مةن  والدرجةة 8.00-0وبذلم تكون الدرجة المنخفضة من 
 . 0 – 0.38المرتفعة من 

  نتائج البحث:
 سساليها األول والثاني:  اأتي عرال لنتائج الدراسة في موء  يما

اإلدارية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  درجة تطبيق المساءلةما السؤال األول: 
 األردنية وجهة نظر الطلبة؟

لإلجابةةة عةةن هةةذا السةةسال تةةم حسةةاا المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة. وتةةم ترتيةةب 
 ( 8) المتوسطات تنازليًا، وكما مبين في الجدول

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق مجاالت المساءلة اإلدارية 2الجدول )
 لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة مرتبة تنازليا  

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسطة 1 0.76 3.50 الوظيفياالنضباط  1
 متوسطة 4 0.80 3.41 العمل واإلنجاز 2
 متوسطة 2 0.79 3.46 أخالقيات المهنة 3
 متوسطة 2 0.80 3.46 التصرفات الشخصية 4
 متوسطة  0.79 3.46 الدرجة الكلية 
( بةةةأن درجةةةة تطبيةةةق المسةةةاءلة اإلداريةةةة فةةةي الجامعةةةة األردنيةةةة كانةةةت 8)مةةةن الجةةةدول  لتضةةةح

(. 3.76( واالنحةةراف المعيةةاري)0.43سةةطة مةةن وجهةةة نظةةر الطلبةةة إذ بلةةغ متوسةةطها الحسةةابي )متو 
( وأن أعلى متوس  حسةابي كةان للمجةال األول 0.40-0.03وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )
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(، وإن أقةةةل 3.73( بةةةانحراف معيةةةاري )0.03"االنضةةةباط الةةةوظيفي" والةةةذي بلةةةغ متوسةةةطه الحسةةةابي )
 (.3.83( وانحراف معياري )0.40لمجال الثاني "العمل واإلنجاز" بمتوس  حسابي )متوس  كان ل

 أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 المجال األول " االنضباط الوظيفي": .أ

ى أعضاء الهيئة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق المساءلة اإلدارية لد3الجدول )
 التدريسية في الجامعة األردنية حسب المجال األول )االنضباط الوظيفي( من وجهة نظر الطلبة مرتبة تنازليا  

 الدرجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 مرتفعة 0 0.64 3.82 للتزم بمواعيد المحامرات الرسمية. 0
 متوسطة 8 0.79 3.55 طلبة.لومح آليات المساءلة لل 0
 متوسطة 0 0.74 3.47 لدخل إلى المحامرة بنشاط. 8
 متوسطة 4 0.75 3.46 احرن على مساءلة الطالب بعد الخطأ مبا رة. 0
 متوسطة 0 0.77 3.41 لومح للطلبة العقوبة المترتبة عليهم وفقًا لنوف المخالفة. 3
 متوسطة 3 0.81 3.40 لتحمل المسسولية في حال صدر منه خطأ. 4
اطلب من الطلبة تقدام تبرير لتصرفاتهم المخالفة  7

 متوسطة 7 0.79 3.38 للتعليمات.
 متوسطة  0.76 3.50 المتوس  الحسابي للمجال

( واالنحةةراف المعيةةاري 0.03( أن المتوسةة  الحسةةابي لهةةذا المجةةال بلةةغ )0لتبةةين مةةن الجةةدول )
باستثناء فقرة واحدة جةاءت بدرجةة مرتفعةة. وتراوحةت  (، وجاءت جميع فقرات المجال متوسطة3.73)

( 0(، وجةاءت الفقةرة )0.08-0.88المتوسطات الحسةابية لفقةرات مجةال االنضةباط الةوظيفي مةا بةين )
( 0.88" بالرتبةةةة األولةةةى بمتوسةةة  حسةةةابي )للتةةةزم بمواعيةةةد المحامةةةرات الرسةةةمية.والتةةةي تةةةن  علةةةى "
اطلةب ( بالرتبة السابعة واألخيرة والتةي تةن  علةى " 7) (،  يما جاءت الفقرة3.34وانحراف معياري )

( وانحةراف معيةاري 0.08" بمتوسة  حسةابي ) من الطلبة تقةدام تبريةر لتصةرفاتهم المخالفةة للتعليمةات.
(3.76.) 

 المجال الثاني " العمل واإلنجاز": .ب
اءلة اإلدارية لدى أعضاء الهيئة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق المس4الجدول )

 التدريسية في الجامعة األردنية حسب المجال الثاني )العمل واإلنجاز( من وجهة نظر الطلبة مرتبة تنازليا  
 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 0 0.78 3.62 لتجنب ارتكاا أخطاء لها صلة بالتدريس. 8
 متوسطة 8 0.76 3.55 زم بالخطة التدريسية.للت 6
 متوسطة 0 0.77 3.49 للتزم بالتشريعات اإلدارية للجامعة. 04
 متوسطة 4 0.75 3.45 لتعاون مع طلبته بتقدام اإلر اد لهم. 08
 متوسطة 4 0.81 3.45 احرن باستمرار على تسليم درجات الطلبة في وقتها. 03
 متوسطة 3 0.76 3.41 الساعات الم تبية.لتواجد في م تبه في أثناء  00
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 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 3 0.89 3.41 استخدم التكنولوجيا الحدلثة في أثناء المحامرة. 03
 متوسطة 8 0.79 3.36 اسعى باستمرار لتحسين مستوى أدائه. 07
 متوسطة 6 0.73 3.31 احرن على متابعة طلبته بهدف توجيههم. 00
 متوسطة 03 0.88 3.24 اعتمد أساليب التدريس الحدلثة. 08
 متوسطة 00 0.88 3.19 اشجع الطلبة على البحث العلمي. 00

 متوسطة  0.80 3.41 المتوس  الحسابي للمجال
( واالنحةةةةراف المعيةةةةاري 0.40( أن المتوسةةةة  الحسةةةةابي للمجةةةةال بلةةةةغ )4لتبةةةةين مةةةةن الجةةةةدول )

وسةطات الحسةابية لفقةرات ( وجاءت جميع فقرات هذا المجةال بدرجةة متوسةطة. إذ تراوحةت المت3.83)
( والتةةةي تةةةن  علةةةى " لتجنةةةب 8وجةةةاءت الفقةةةرة ) (،0.06-0.38مجةةةال العمةةةل واإلنجةةةاز مةةةا بةةةين )

( وانحةةةراف معيةةةاري 0.38ارتكةةةاا أخطةةةاء لهةةةا صةةةلة بالتةةةدريس." بالرتبةةةة األولةةةى بمتوسةةة  حسةةةابي )
" اشةةجع الطلبةةة ( بالرتبةةة الحاداةةة عشةةر واألخيةةرة والتةةي تةةن  علةةى 00(،  يمةةا جةةاءت الفقةةرة )3.78)

 (.3.88( وانحراف معياري )0.06على البحث العلمي " بمتوس  حسابي )
 المجال الثالث" أخالقيات المهنة": .ج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء الهيئة ( 5الجدول )
 من وجهة نظر الطلبة مرتبة تنازليا  ( أخالقيات المهنةالثالث )المجال في الجامعة األردنية حسب  التدريسية

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 0 0.73 3.62 اظهر بمظهر لليق بم انته العلمية. 06
 متوسطة 8 0.83 3.50 لترك مش الته الشخصية خاري القاعة الدراسية. 83
دم استخدام الهاتف النقال في أثناء احرن على ع 88

 متوسطة 8 0.82 3.50 المحامرة بش ل  ير مبرر.
 متوسطة 4 0.77 3.48 لبتعد عن استغالل منصبه لتحقيق م اسب  خصية. 80
 متوسطة 0 0.82 3.44 اعمل على تعزيز المسسولية في نفوس الطلبة. 87
 متوسطة 3 0.75 3.43 اعمل على ترك انطباف جيد لدى الطلبة. 84
 متوسطة 3 0.79 3.43 احرن على تحقيق العدالة بين الطلبة. 80
 متوسطة 8 0.84 3.40 لواظب على االتصال مع الطلبة. 80
 متوسطة 6 0.78 3.38 للتزم بالسلوك األخالقي في التعامل مع طلبته. 83

 متوسطة  0.79 3.46 المتوس  الحسابي للمجال
( واالنحةةةةراف المعيةةةةاري 0.43توسةةةة  الحسةةةةابي للمجةةةةال بلةةةةغ )( أن الم0لتبةةةةين مةةةةن الجةةةةدول )

(، وجاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة متوسطة. إذ تراوحت المتوسةطات الحسةابية لفقةرات 3.76)
( والتةةي تةةن  علةةى " اظهةةر 06(، وجةةاءت الفقةةرة )0.08 – 0.38مةةا بةةين ) المهنةةة أخالقيةةات مجةةال

(، 3.70( وانحةةراف معيةةاري )0.38ألولةةى بمتوسة  حسةةابي )بمظهةر لليةةق بم انتةةه العلميةة." بالرتبةةة ا
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للتةةزم بالسةةلوك األخالقةةي فةةةي “( بالرتبةةة التاسةةعة واألخيةةرة والتةةةي تةةن  علةةى 83 يمةةا جةةاءت الفقةةرة )
 (.  3.78( وانحراف معياري )0.08التعامل مع طلبته " بمتوس  حسابي )

 المجال الرابع" التصرفات الشخصية":             .د
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء الهيئة  تالمتوسطا (6الجدول )

 في الجامعة األردنية حسب المجال الرابع )التصرفات الشخصية( من وجهة نظر الطلبة مرتبة تنازليا   التدريسية
االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 ةالدرج الرتبة المعياري 

احرن على نبذ التعصب بين الطلبة بجميع  88
 مرتفعة 0 0.80 3.68 أ  اله.

 متوسطة 8 0.81 3.67 احترم ذوي االحتياجات الخاصة. 03
 متوسطة 0 0.75 3.55 لتحدث عن زمالئه ور سائه باحترام. 08
 متوسطة 4 0.78 3.46 احفظ أسرار الطلبة التي استأمنو  عليها. 00
 متوسطة 0 0.75 3.45 طلبة باحترام.لتعامل مع ال 00
 متوسطة 3 0.83 3.38 لبتعد عن الوساطة والمحسوبية. 86
 متوسطة 7 0.77 3.35 اساعد في حل مش الت الطلبة األكادامية. 04
 متوسطة 7 0.86 3.35 لرفح الهدااا الماداة من الطلبة. 03
 متوسطة 6 0.88 3.21 امنح أبناء منطقته درجات عالية. 00

 متوسطة  0.80 3.46 المتوس  الحسابي للمجال
( واالنحةةراف المعيةةاري 0.43( أن المتوسةة  الحسةةابي لهةةذا المجةةال بلةةغ )3لتبةةين مةةن الجةةدول )

( وجاءت جميع فقرات المجال متوسةطة باسةتثناء فقةرة واحةدة جةاءت بدرجةة مرتفعةة، وتراوحةت 3.83)
( ، وجةةاءت الفقةةرة 0.80 -0.38مةا بةةين )المتوسةطات الحسةةابية لفقةةرات مجةال التصةةرفات الشخصةةية 

( والتةةةي تةةةن  علةةةى "احةةةرن علةةةى نبةةةذ التعصةةةب بةةةين الطلبةةةة بجميةةةع أ ةةة اله" بالرتبةةةة األولةةةى 88)
( بالرتبةةةةة التاسةةةةعة 00(،  يمةةةةا جةةةةاءت الفقةةةةرة )3.70( وانحةةةةراف معيةةةةاري )0.38بمتوسةةةة  حسةةةةابي )

( وانحةةراف 0.80سةة  حسةةابي )امةةنح أبنةةاء منطقتةةه درجةةات عاليةةة " بمتو “واألخيةةرة والتةةي تةةن  علةةى 
 (.  3.88معياري )

( في تقديرات α ≥ 5...هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثاني: 
اإلداريحة لحدى أعضحاء الهيئحة التدريسحية فحي الجامعحة  درجة تطبيحق المسحاءلةأفراد عينة الدراسة ل

 األردنية تعزى لمتغيري الجنس ونوع الكلية؟
-tهةةذا السةةسال تةةّم حسةةاا المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة واختبةةار ) عةةن لإلجابةةة

test( لعينتين مستقلتين، وكما مبين في الجدولين )8، 7 ) 
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( نتائج اختبار "ت" لالختالف بدرجة تطبيق المساءلة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في 7)الجدول 
 إلى متغير الجنس الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة يعزى 

 الداللة ت االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط العدد الجنس المجال الرقم
 
 0.51 3.54 177 إناث 0.09 1.70- 0.43 3.45 156 ذكور االنضباط الوظيفي 0
 
 0.54 3.41 177 إناث 0.77 0.30- 0.40 3.40 156 ذكور العمل واإلنجاز 8
 
 0.58 3.52 177 إناث 0.03 2.23- 0.43 3.40 156 ورذك أخالقيات المهنة 0
 
4 

التصرفات 
 الشخصية

 0.46 3.44 177 إناث 0.34 0.96 0.40 3.48 156 ذكور
 0.45 3.47 177 إناث 0.35 0.95- 0.35 3.43 156 ذكور الدرجة الكلية 

، 8.80-، 3.03-، 0.73-( بةةةةةأن قيمةةةةة اإلحصةةةةائي "ت" كانةةةةةت ) 7)لتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول 
)االنضةةةباط الةةةوظيفي، العمةةةل واإلنجةةةاز، أخالقيةةةات المهنةةةة، التصةةةرفات (، بمجةةةاالت 3.60-، 3.63

(، α≤0.05الشخصةةية، الدرجةةة الكليةةة( علةةى التةةوالي. وجميةةع هةةذ  القةةيم ليسةةت دالةةة عنةةد مسةةةتوى )
(، إذ α≤0.05باسةةتثناء مجةةال أخالقيةةات المهنيةةة التةةي كانةةت قيمةةة "ت" دالةةة إحصةةائيًا عنةةد مسةةتوى )

 أن متوسطات الطالبات  يه بدرجة أعلى مقارنة بالطالا. 
نتائج اختبار "ت" لالختالف بدرجة تطبيق المساءلة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في  (8)الجدول 

 الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة يعزى الى متغير الكلية
 الداللة قيمة "ت" ري االنحراف المعيا المتوسط الحسابي العدد الكلية المجال

 1.59- 0.53 3.45 153 علمية االنضباط الوظيفي
 

0.11 
 0.42 3.54 180 إنسانية 

 0.33- 0.55 3.40 153 علمية العمل واإلنجاز
 

0.74 
 0.41 3.41 180 إنسانية 

 0.04- 0.55 3.46 153 علمية أخالقيات المهنة
 

0.97 
 0.49 3.46 180 إنسانية 

 1.35- 0.43 3.42 153 علمية ت الشخصيةالتصرفا
 

0.18 
 0.45 3.49 180 إنسانية 

 0.86- 0.45 3.43 153 علمية الدرجة الكلية
 

0.39 
 0.36 3.47 180 إنسانية 

، 3.34-، 3.00-، 0.06-( بةةةةةأن قيمةةةةةة اإلحصةةةةةائي "ت" بلغةةةةةت )8مةةةةةن الجةةةةةدول ) لتضةةةةةح
ل واإلنجةةةاز، أخالقيةةةات المهنةةةة، التصةةةرفات ( لكةةةل مةةةن )االنضةةةباط الةةةوظيفي، العمةةة3.83-، -0.00

الشخصةةةةية والسةةةةلوك، الدرجةةةةة الكليةةةةة( علةةةةى التةةةةوالي. وجميةةةةع هةةةةذ  القةةةةيم ليسةةةةت دالةةةةة عنةةةةد مسةةةةتوى 
(α≤0.05.) 
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 مناقشة النتائج: 
 تمت مناقشة نتائج سسالي الدراسة على النحو اآلتي: 

المتوسة  الحسةابي لدرجةةة  ( إلةى أن8أ ةارت النتةةائج فةي الجةدول )مناقشحة نتحائج السحؤال األول:  .1
تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء هيئة التةدريس فةي الجامعةة األردنيةة مةن وجهةة نظةر الطلبةة 

( وتراوحةةةةةةت 3.76( بةةةةةةانحراف معيةةةةةةاري )0.43كةةةةةةان متوسةةةةةةطًا، إذ بلةةةةةةغ المتوسةةةةةة  الحسةةةةةةابي )
"، و ( لمجةةةةال " االنضةةةةباط الةةةةوظيفي0.03المتوسةةةةطات الحسةةةةابية للمجةةةةاالت األربعةةةةة مةةةةا بةةةةين )

وقد تعزى هذ  النتيجةة إلةى أن أعضةاء هيئةة  ،( لمجال " العمل واإلنجاز" وبدرجة متوسطة0.40)
التدريس اطبقون المساءلة اإلدارية في المجاالت األربعة التي تشملها عملية المساءلة هةذ ، ولكةن 

قو إلةى مسةتوى الطمةوت. إذ افتةرال أن لةسدي  بدرجة متوسطة. إال أن هذ  الدرجة المتوسطة لم تةرق
العاملون في الجامعة من إداريةين وأكةاداميين المهمةات المنوطةة بهةم والمتعلقةة بمومةوف المسةاءلة 

 لكي تتحقق األهداف المرجوة منها.على أحسن وجه وبدرجة مرتفعة 
وقةةد اعةةزى السةةبب إلةةى أن الجامعةةة األردنيةةة أكبةةر الجامعةةات األردنيةةة الح وميةةة والخاصةةة مةةن 

سةاتذة واإلداريةين، وربمةا تحتةةاي إلةى تطبيةق المسةاءلة اإلداريةة بدرجةة أعلةى مةةن حيةث عةدد الطلبةة واأل
الجامعات األخرى للتغلب على الصعوبات وتجةاوز العقبةات والعمةل علةى حةل المشة الت التةي تواجةه 

وحيةث أن عضةو هيئةة  ،المسسسة التربوية والعاملين فيها والطلبة المسجلين فيها فةي الكليةات المختلفةة
س لسدي دورًا مهمًا من خالل واجباته ومسسولياته التربوية واإلنسانية لالرتقاء بمسةتوى المسسسةة التدري

التي لنتمي إليها ويمارس مهمات متعددة في إطار عمله، تأتي في مقةدمتها تطبيةق المسةاءلة اإلداريةة 
قةد تنسةب إلةى إثقالةه  في أثناء تعامله مع الطلبة، وإن هذ  الدرجة المتوسطة لتطبيق المساءلة اإلدارية

بأةبةاء تدريسةية أو إ ةرا ية أو المشةاركة فةي أعمةال اللجةان المختلفةة علةى أسةاس القسةم األكةادامي أو 
 الكلية أو الجامعة، ربما تحول دون ممارسته لعملية التطبيق هذ  بالش ل المطلوا.
-Al-Jalabnah&Al)واتفقةةةت هةةةذ  النتيجةةةة مةةةع مةةةا توصةةةلت إليةةةه دراسةةةة الجالبنةةةة والعتةةةوم 

utoom,2008) ( ودراسةة الطراونةة والعضةاللةAl-Tarawnah&Al-Athaylah, 2010 ودراسةة )
واختلفةةةت مةةةةع مةةةةا (. Al-Amro,2015)ودراسةةةةة العمةةةةرو ( Al-Shamakhani,2013)الشةةةمخاني 

 (.Al-Madani, 2007توصلت إليه دراسة المدني )
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 أما بالنسبة لمناقشة المجاالت، فكانت على النحو اآلتي:
 جال "االنضباط الوظيفي": م .أ

( وبدرجةةةة 0.03( أن المتوسةةة  الحسةةةابي لهةةةذا المجةةةال بلةةةغ )0أظهةةةرت النتةةةائج فةةةي الجةةةدول )
بشة ل عةام واالنضةباط  متوسطة وقد اعةزى ذلةم إلةى أن عضةو هيئةة التةدريس احةافظ علةى االنضةباط

فةةي الحضةةور، الةةوظيفي بشةة ل خةةان مةةن خةةالل التزامةةه بمواعيةةد المحامةةرات الدراسةةية وعةةدم التةةأخر 
وربما ع ست هذ  النتيجةة حةرن عضةو هيئةة التةدريس علةى مسةاءلة الطلبةة فةي حةال ارتكةابهم خطةأ 
لتطلةب تعريضةةهم للمسةةاءلة، فضةةاًل عةن تحملةةه ألاةةة مسةةسولية تترتةةب علةى ارتكابةةه أي خطةةأ. ممةةا قةةد 

نةةاء قيامةةه اشةةير إلةةى التزامةةه بتطبيةةق المسةةاءلة تحقيقةةًا لالنضةةباط علةةى مسةةتوى الصةةف الدراسةةي فةةي أث
 بالعملية التعليمية التعلمية.

 مجال " العمل واإلنجاز": .ب
( وبدرجةةة 0.40( إلةةى أن المتوسةة  الحسةةابي لهةةذا المجةةال بلةةغ )4أ ةةارت النتةةائج فةةي الجةةدول )

وقةةد تعةةود هةةذ  النتيجةة إلةةى التةةزام عضةةو هيئةةة التةدريس بمتطلبةةات العمليةةة التربويةةة وتجنةةب  ،متوسةطة
عمليةةةة التةةةدريس ذاتهةةةا. وربمةةةا تنسةةةب إلةةةى التزامةةةه بالتشةةةريعات اإلداريةةةة الوقةةةوف فةةةي أخطةةةاء تتعلةةةق ب

وقد تعزى هةذ   ،الجامعية، واعتماد  ألساليب تدريس حدلثة ترفع من مستوا  األكادامي ومستوى طلبته
النتيجةةة إلةةى التزامةةه بالخطةةة التدريسةةية وتواجةةد  خةةالل السةةاعات الم تبيةةة فةةي م تبةةه لتقةةدام الخةةدمات 

 طلبة وتوجيههم نحو العمل واإلنجاز المتميز.العلمية لل
 ":   مجال " أخالقيات المهنة .ج

وقةد  ،( وبدرجةة متوسةطة0.43( بأن المتوس  الحسابي لهذا المجةال بلةغ )0لتبين من الجدول )
تنسةةةب هةةةذ  النتيجةةةة إلةةةى أن عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس اظهةةةر بةةةالمظهر الةةةذي لليةةةق بم انتةةةه األكاداميةةةة 

لتزامةةه بالسةةلوك األخالقةةي عنةةد تعاملةةه مةةع الطلبةةة سةةواء فةةي داخةةل الصةةف أم واإلنسةةانية فضةةاًل عةةن ا
خارجةه، والعمةل علةةى تحقيةق العدالةة بةةين الطلبةة، ويلتةةزم بالمتطلبةات األخالقيةة لمهنةةة التعلةيم، ويبتعةةد 

 عن كل تصرف من  أنه اإلساءة إلى م انة هذ  المهنة.
   مجال " التصرفات الشخصية": .د

( أاضةةةةًا 0443( أن المتوسسةةة  الحسةةةابي لهةةةةذا المجةةةال هةةةو )3جةةةةدول )أظهةةةرت النتةةةائج فةةةي ال
وربما تعزى هذ  النتيجة إلى السلوك القويم لعضو هيئة التةدريس وحرصةه علةى نبةذ  ،وبدرجة متوسطة

التطةةرف والتعصةةب بةةين الطلبةةة ويتعامةةل مةةع الطلبةةة بةةاحترام ويقةةّدر إم انةةاتهم ومقةةدراتهم ويعمةةل علةةى 



 .9102، الثالثالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

222 

 

 التهم وبخاصة األكادامية منها، فضاًل عن ابتعاد  عن بعح التصةرفات مساعدة الطلبة في حل مش
 السلبية  ير المر وبة و ير المقبولة اجتماةيًا وأكاداميًا، وبما لتناسب وموقعه األكادامي. 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  .2
 متغير الجنس:  .أ

 ≥αلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى )( عةةدم وجةةود فةةروق ذات دال7أظهةةرت النتةةائج فةةي الجةةدول )
فةي تقةةدلر أفةراد عينةةة الدراسةةة لدرجةة تطبيةةق المسةاءلة اإلداريةةة لةةدى أعضةاء الهيئةةة التدريسةةية  (0.05

( وبمسةةةةتوى t-test( )-0.95فةةةةي الجامعةةةةة األردنيةةةةة تعةةةةزى لمتغيةةةةر الجةةةةنس إذ بلغةةةةت قيمةةةةة "ت" )
المجةةةاالت باسةةةتثناء مجةةةال " ( للدرجةةةة الكليةةةة. ولةةةم تكةةةن هنةةةاك فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيًا لجميةةةع 0.35)

أخالقيةات المهنةةة" وكةةان الفةةرق لصةةالح اإلنةةاث. وقةةد اعةزى عةةدم وجةةود الفةةروق سةةواًء للدرجةةة الكليةةة أم 
الوظيفي، والعمل واإلنجاز، والتصرفات الشخصةية( بةين الةذكور واإلنةاث  )االنضباطللمجاالت الثالثة 

ويخضةعون لتعليماتهةا وتشةريعاتها اإلداريةة،  من الطلبة إلى أن كال الجنسين لدرسان في جامعة واحدة
ويدرسون على ألدي األساتذة أنفسهم، وتتوفر لهم بيئة تنظيمية ودراسية واحدة. وبالتالي لم ا ن هنةاك 
اختالف بين الطالا والطالبات في تقدلر درجة تطبيق المساءلة اإلداريةة لةدى أعضةاء هيئةة التةدريس 

متغير الجةنس لةم ا ةن مةن المتغيةرات المةسثرة فةي إحةداث فةرق أو إلى أن  ذلم قد اشيرو  ،في الجامعة
علةةى أن كةةال الجنسةةين مةةن الطلبةةة متفقةةون علةةى تقةةدلر درجةةة هةةذا قةةد لةةدل و اخةةتالف فةةي التقةةدلرات. 

 تطبيق المساءلة اإلدارية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية.
النتةائج وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية أمةا بالنسةبة لمجةال "أخالقيةات المهنةة" والةذي أظهةرت 

( ولصالح اإلناث، وقد اعزى ذلم إلى أن ما تةرا  اإلنةاث بالنسةبة لفقةرات هةذا α≤ 0.05عند مستوى )
فقد ترى اإلناث في المظهر الالئق لعضةو الهيئةة التدريسةية أهميةة  ،المجال اختلف عن ما لرا  الذكور
وربمةا ع ةس ذلةم عمليةة  ،الحةال بالنسةبة للفقةرات األخةرى وه ةذا  ،أكثر من ر ية الةذكور لهةذا الجانةب

المجتمةع وعاداتةه وتقاليةد  فةي تربيةة البنةات،  لقةيم-بةدورها –التنشئة االجتماةية لإلناث والتةي تخضةع 
فتةةأثر اإلنةةاث بالتربيةةة  ،والتةةي تركةةز علةةى أن تةةتم تربيةةة البنةةت بطريقةةة قةةد تكةةون أ ةةد مةةن تربيةةة الولةةد

ائليةةة والمدرسةةية بالجانةةب األخالقةةي والتةةزامهن بمتطلباتهةةا قةةد سةةببًا فةةي إحةةداث المجتمعيةةة والتنشةةئة الع
فرق في اإلجابة في التقةدلر لدرجةة تطبيةق المسةاءلة اإلداريةة لةدى أعضةاء هيئةة التةدريس، فضةاًل عةن 

 وأكثر التزامةًا بمةا افرمةه المجتمةع مةن سةلوك لنبغةي التقيةد األخالقي،كون الطالبة أكثر تأثرًا بالجانب 
 به وعدم الخروي عليه تما يًا مع قيم المجتمع وأعرافه وتقاليد .
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( Al-Shamakhani,2013واتفقةةةت هةةةذ  النتيجةةةة مةةةع مةةةا توصةةةلت إليةةةه دراسةةةة الشةةةمخاني )
 (.Al-Amro,2015واختلفت مع ما توصلت إليه دراسة العمرو )

 متغير الكلية:  .ب
ى عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة ( إلةةة8( فةةةي الجةةةدول )t-testأ ةةةارت نتةةةائج االختبةةةار التةةةائي )

( فةي تقةدلرات أفةراد عينةة الدراسةة لدرجةة تطبيةق المسةاءلة اإلداريةة α≤ 0.05إحصائية عنةد مسةتوى )
( وبمسةةةةتوى 0.86-لةةةةدى أعضةةةةاء الهيئةةةةة التدريسةةةةية فةةةةي الجامعةةةةة األردنيةةةةة، إذ بلغةةةةت قيمةةةةة "ت" )

وقةد تعةزى هةذ  النتيجةة إلةى أن  ،(. كما لم تكن هناك فروق دالةة إحصةائيًا فةي المجةاالت كافةة3.06)
الكليةةات اإلنسةةانية، متفقةةون علةةى تقةةدلر درجةةة فةةي طلبةةة الجامعةةة سةةواء أكةةانوا فةةي الكليةةات العلميةةة أم 
ممةةا قةةد اشةةير إلةةى أن متغيةةر الكليةةة ال احةةدث  ،تطبيةةق المسةةاءلة اإلداريةةة لةةدى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس
وُتطبةةق علةةيهم تعليماتهةةا وتشةةريعاتها مةةن  يةةر  فرقةةًا فةةي اسةةتجاباتهم، ألنهةةم لتبعةةون إلةةى جامعةةة واحةةدة

ولةذلم جةاءت إجابةاتهم متفقةة  يمةا لتعلةق بتقةدلرهم لدرجةة تطبيةق  ،تمييز على أساس تخصة  الكليةة
 المساءلة اإلدارية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية.

 التوصيات:
 في موء نتائج البحث تمت التوصية بما اأتي:

 ساءلة اإلدارية في الجامعة األردنية عن طريق تأكيد االستقاللية اإلدارية.تفعيل تطبيق الم .0
 االستفادة من الخبرات اإلدارية واألكادامية في الجامعة لتعميق مفهوم المساءلة اإلدارية. .8
 إاجاد بيئة تنظيمية تعزز مجاالت المساءلة اإلدارية. .0
 تفعيل نظام الحوافز في الجامعة األردنية. .4
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