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 ردنتطوير مدونة آداب للمساءلة التربوية في ال 

 *زياد أحمد الطويسيد. 

 ملخص:
 اماستخد تم مدونة آداب للمساءلة التربوية في األردن. وقد إلى بناء هدفت هذه الدراسة

فقرة، وطبقت على عينة من  (53تم تطوير استبانة مكونة من )إذ ويري، المنهج المسحي التط
 ا  ( مدير 385المديرين الذين تعرضوا للمساءلة التربوية في المدارس الحكومية والبالغ عددهم )

آداب المساءلة كان في مستوى الضعيف، في حين  ممارسة وقد أظهرت النتائج أن واقع ومديرة.
في مستوى الضعيف جدا ، وكانت باقي المجاالت: المعرفة  كان مجال تضارب المصالح

واالحتراف والجدارة، التركيز على المتعلمين، االحترام والمشاركة، الحماية والخصوصية، 
تعزى  ا  ت فروق-اختبارمل امعولم يظهر  في مستوى الضعيف، الموضوعية والشواهد واألدلة؛

عليه تم تطوير مدونة لآلداب جاءت في ثالثة  وبناء آداب المساءلة، ممارسة للجنس في واقع
ستة مجاالت، ومدونة آداب إدارة المساءلة  مكونات هي: مدونة آداب المقيمين؛ احتوت على

وجاءت في  تقييمهاوعشرين بندا ، ومدونة آداب العاملين في المؤسسات التي يتم  واحدجاءت في 
 ءلة وجودة التعليم في وزارة التربية والتعليموحدة المساأن تتبنى عشرة بنود، وقد أوصت الدراسة 

 التي تم تطويرها.  مدونة آداب المساءلة
  .المساءلة، مدونة آداب، المساءلة التربوية، أخالقيات المساءلةالكلمات المفتاحية: 
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Developing Code of Ethics for Educational Accountability in Jordan 

Dr. Ziad Ahmed Twissi* 
 

Abstract: 
This study aimed to build a code-of-ethics for educational 

accountability in Jordan. The developmental approach has been used, A 

questionnaire of (35) items was developed, and the validity and reliability 

were conducted using Cronbach alpha which equal to (90.3). The study 

used a sample of (183) principals, The results showed that the reality of 

applying ethics of accountability was at the poor level, while the domain 

of conflict of interest was at the very-poor level, and the other domains: 

Knowledge professionalism and merit, focus on learners, respect and 

sharing, protection and privacy, objectivity, evidence and proofs all are at 

the Poor level. Upon calculating the t-test coefficient, it didn't show gender 

differences Accordingly, a code-of-ethics was developed, which consisted 

of three components: The Code-of-Ethics for assessors at the 

Accountability Unit; it contained six domains that mentioned above, the 

Code-of-Ethics of accountability admin team which consisted of (21) 

items, and the code-of-ethics for employees in the evaluated schools which  

came in ten items. The study recommended that the Accountability and 

Quality of Education Unit would adapt the developed code of ethics. 

Keywords: educational Accountability, code of ethics, community 

accountability, accountability ethics. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 Education technical adviser War child UK-Jordan *  



 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

111 

 :المقدمة
ن ُتعد   في كل الديانات وخاصة  ا  أساسي ا  المدونات األخالقية قديمة قدم البشرية، وُتعد  مكو 

ومنها تبرز رؤية  م تجاوزها،حر  تستند إلى التزام األفراد بهذه األسس أو المبادئ، وتُ التي السماوية، 
، وتمثل توجهات أبعد من القانون؛ مما يمكن لهم تحقيقه واقعيا   ، انطالقا  هاوتميز  اتاألفراد والمؤسس

مهنية ما، مثل: األطباء أو المعلمين،  إلى بيان التطلعات العامة أو المهنية للمؤسسة، أو لجماعة
 ، ومدونات اآلداب ليست بديال  ةومعروف ةغالبا ما تكون خصائص هذا االحتراف المهني موثق إذ

أن يحتوي على  للقانون  أنه يمكنمن  معلى الرغدوره، تؤدي  وال هعن القانون، وال تحل محل
ال  حظة التي يتم فيها الحديث عن القانون أو التشريع، فهذا يعني خطوطا  لمدونات آداب، وفي ال

تمثل مبادئ  ن مدونات اآلدابإتجاوزها، وإال تقع في الجرم أو تستدعي العقاب، وبذلك ف نيمك
 التشريعات والقوانين. صدارإل عامة ليست تفصيلية وليست محددة، وقد تكون موجها  

أخالق وآداب، وجاءت في اللغة  كلمتيفي المعنى بين ا  جوهريا  ويظهر أن هناك فرق
ومعنى مختلف في اللغة  (،Moral)أخالق ( و Ethics)ن مختلفتين آداب كلمتيفي االنجليزية 

البيان، وهي قواعد ما يزين الفعل ويجمل الكالم مثل علوم الشعر والنحو الصرف و العربية فاآلداب 
متَّبعة في مجال أو سلوك معيَّن وإحسان في التعامل، ورياضة النَّفس بالتعليم والتَّهذيب على ما 

(، واآلداب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى Almaany.com, 2019ينبغي )
ا على ما استقر عليه (، وهو أدبان: مواضعة وإصالح، ويؤخذ تقليدIbn Manthoor, n.dالفعل )

اصطالح العقالء واتفق عليه استحسان األدباء وليس الصطالحهم على وضعه تعليل مستنبط وال 
التفاقهم على استحسانه دليل موجب كاصطالحهم على هيئات اللباس. أما الرياضة واالستصالح 

ء في صالحها فهو محموال على حال؛ ال يجوز للعقل أن يكون بخالفها، وال أن يختلف العقال
وفسادها، وتعليلها بالعقل مستنبط وواضح بالدليل. مثل قول عمر بن الخطاب )العاجز من عجز 

قواعد للسلوك تعترف بها ؛ وبتالي فإن اآلداب تمثل (Al-Mawardi, 1985عن سياسة نفسه( )
فهي أما األخالق وتحترمها فئة معينة من أصحاب األعمال أو جماعة بشرية أو ثقافة معينة. 

صفات لهيئة النفس، كما أن الَخلق و االفعال السجية النفسية، و الصفات الموجودة في النفس، 
ين والطْبع والسجية، وحقيقة َأنها لِّصورة ، وتمثل (Al-Aṣfahani, n.dصفات لهيئة الشكل ) الد ِّ

نسان الباطنة وهي: نْفسه ورته الظاهرة وَأوصافها ومعانيها المختصُة بِّها، بمنزلة الَخْلق لص ؛اإلِّ
المبادئ أو القواعد األساسية ، وبالتالي فهي تمثل (Ibn Manthoor, n.dوَأوصافها ومعانيها )
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فعل وهي في نهاية المطاف البوصلة فعل أو ال يُ للسلوك الصحيح أو الخاطئ، وهي الدافع لما يُ 
 الشخصية للصواب والخطأ، النابع من االيمان واالعتقاد.

ما اتفق عليه الناس في حدود الزمان والمكان، وقد تتغير بدات والتقاليد بالعا وترتبط اآلداب
مرتبطة بالنفس، واآلداب مدعاة لتغيير األخالق، والتي في حين أن األخالق بتغير الزمان والمكان 

النظام وبالتالي فإن اآلداب تمثل  (Al-Mawardi,1985: p 251قد تتغير بتغير القناعات )
( Omar, 2008)كد عمر االخالق نابعة من ذات الشخص، وأ ، في حين أناالجتماعي الخارجي

تخضع للقبول من خالل المدونات المهنية والقانونية، في غضون فترة زمنية على أن اآلداب 
 .تسمو فوق المعايير الثقافية، في حين أن األخالق وضمن مكان وزمان معين
وال يسرف  : أن ال يتجاوز في مدح  ( في الخلقAl-Mawardi, 1985وقد قال الماوردي )

؛ والتجاوز في المدح َمَلَقا ؛ يصدر عن مهانة وإن سلم من ، وإن كانت النزاهة عن الذم كرما  في ذم  
والخلق هنا صفة ثابته شاملة، فهي  وإنما َتَمُلَقا . ولكنه ال يكون أدبا   الكذب، بمعنى قد تمدح صادقا  

، وبمقدار وبال تملق، ويعبر عن ودوافعه، فيكون المدح صادقا   صفة عامة لكل الحدث بما فيه أدبا  
 ، بمعنى المنطق والجمال فيه.والمروءةالعقل 

الشخص المتبع بدقة لمبادئ اآلدب قد ال يكون وفي ضوء ما سبق يمكن أن نستخلص أن 
ضيف األكبر قد يلتزم بآداب ضيافة المائدة في ثقافة ما، والمتمثلة بالبدء من ال إذ لدية أية أخالق

وبالمثل، يمكن للمرء أن ينتهك مبادئ اآلداب سنا، إال أنه أخالقيا يقدم طعاما مغشوشا بشكل ما، 
المتمتع بمستوى لشخص ، كما يمكن لضمن نظام معين من أجل الحفاظ على نزاهته األخالقية

بقة في ملتزم بمواثيق عليا، أن يختار اتباع مدونة سلوك ما، كما هي مطو ق الخاألعال من 
 النظام ألنه يعتقد أنها مناسبة.

-Alقد عرف الغامدي وبادحدح )وبالنظر إلى التعريفات المستخدمة في الدراسات التربوية ف

Ghamdi & Badahdah, 2010: p110 )المهنية بأنها: "مجموعة القيم والنظم  األخالقيات
الوظيفية والتخصصية، وفي أساليب المحققة للمعايير اإليجابية العليا المطلوبة في أداء األعمال 

 التعامل داخل بيئة العمل، ومع المستفيدين، وفي المحافظة على صحة اإلنسان، وسالمة البيئة".
نها: "مجموعة المبادئ والمعايير أ( األخالق بAL-Saud, 2014: p6عرف السعود )كما 

الخطأ، وكذلك الجيـد أو  والقيم التي تحكـم سـلوك الفـرد أو المجموعـة فيما يخص الصواب أو
السـيء فـي المواقـف المختلفـة. ومـن مصـطلح األخـالق انبثق مفهوم السلوك األخالقي؛ الذي يتعلق 
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بصحة اختيارات الفرد، وسالمة قراراته، وُبعده عن الخطأ والسوء. كما أشار إلى أن الجوانب 
الخيار الحر للفرد. وبروز المعضلة األخالقية تتجسد بشـكل واضـح من خالل التأثر بالقوانين، و 

األخالقية عندما تكون تصرفات األفراد أو المنظمة مضرة لآلخرين، أو غير نافعة لهم. إال أنه لم 
داب واالخالق، ويظهر من الدراسات العربية التي تم االطالع عليها أنها يتطرق إلى الفرق بين اآل

إلى أهم ، وأشار السعود كليهما علىللداللة  ال تفرق بين المفهومين، وتستخدم كلمة االخالق
األخالقية التي تسعى المدونات إلى ضبطها وهي: الفساد المالي، والفساد اإلداري،  تالسلوكيا

اإلخالل بثقة الزبون، و إساءة استخدام موارد المنظمة، والتمييز، وتضارب المصالح، والرشوة، و 
لجسدي، واستغالل العاملين، وتشويه االتصاالت، ي واظوالتجاوز والتحرش الجنسي، والعنف اللف

 ة التي تقع فيالالأخالقي توالسلوكياوالتراخي وعدم اإلخالص في العمل، والسكوت عن الفساد، 
 : هي مجاالت ذات أثر في السلوك األخالقي ةثالث

 العائلة والقيم الدينية، ومعاييره الشخصية وحاجاته. تأثير  الفرد ذاته: من حيث  -

 ظمة: السياسات والمدونات األخالقية، سلوك المدير والزمالء، والثقافة التنظيمية.المن -

 ، المناخ األخالقي.االجتماعيةالبيئة: تشريعات الدولة، األعراف والقيم  -

ُتعد  األسس والمبادئ األخالقية متطلبا  في تحقيق النتائج؛ أثر السلوك األخالقي وبناء  على 
كيفية الترويج  الرغم من حرية األنظمة التربوية فيعلى يمية، و ربوية التعلأساسيا  في العمليات الت

أكبر عدد ممكن من الطلبة، إال أنها تبقى تحت سلطة المجتمع األخالقية  الستقطاب لبرامجها
والثقافية، وال تمتلك الحرية المطلقة في تقديم ما تشاء، فال بد من ضوابط ومعايير تشرف عليها 

ظمات تحتكم لقانون الدولة وتمثل المجتمع، وتتحمل أنظمة المساءلة مسؤولية متابعة الدولة، أو من
هذه االلتزام، وتحقيق النتائج المعلنة ألولياء األمور والمجتمع، وإشهار األدلة والشواهد عليها، وهذا 

ومهنية قبل أن تطلب من  أخالقية يتطلب بالضرورة التزام أنظمة المساءلة نفسها بقواعد 
 لمؤسسات األخرى تنفيذها.ا

 إن إذ(، Van der Waldt, 1995عد اآلداب للموظف العام بمثابة الدم للجسم )تُ لذا 
باالنسجام  ، وثقافيا  اآلداب المهنية هي التي تسمح للفرق المختلفة في التخصص، والمتنوعة فكريا  

سلوك مشتركة، على والعمل معا  نحو تحقيق األهداف المشتركة، عن طريق استرشادهم بمدونة 
 Universityالرغم من أن األخالق الفردية في بعض الظروف قد تعيق جهود الفريق أو تعرقلها )

of Texas at Austin, 2016.) 
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وفي ضوء اهتمام األنظمة التربوية بالقواعد األخالقية، من حيث تطبيقها، وتعليمها، فإنه 
ية معلنة وشفافة لعمليات المساءلة، ولتصميم مثل يصبح من األهمية بمكان االلتزام بأخالقيات مهن

هذه المدونات األخالقية؛ ال بد من تعرُّف بعض القواعد األساسية التي يجب أخذها بعين االعتبار 
( بعض المسؤوليات المترتبة Albrithen, 2008لضمان جودة هذه المدونات، وقد ذكر البريثن )

أثناء  في لها، والتي يمكن استخدامها موجها  ومؤشرا  على اآلداب المهنية التي يجب االمتثال 
ستخدامها كمحكات لغايات تقويم السلوك المهني، وقواعد الفصل ااإلشراف المهني تحديدا ، ويمكن 

في قضايا انتهاك أخالقيات المهنة، ومنها: إظهار احترام العمالء، وصون شرفهم بغض  هوأحكام
قق العدالة بين المستفيدين، وتحمل الواجب المهني بكل النظر عن اختالفهم، والموضوعية وتح

وخبراتهم بكل صدق وأمانة، والتقيد بالسياسات  هممقدراتمأمانة وإخالص، وإظهار مؤهالتهم و 
والتعليمات، وعدم استغالل العالقة المهنية في تحقيق أغراض شخصية، وتجريب االتجاهات 

 الممارسة المهنية.والمناهج الحديثة وتقييمها لتطوير الخبرة و 
توجد أدلة قاطعة توضح أنه ال ال وعلى الرغم من أثر االخالق في تحديد السلوك اإلنساني إ

مع المساءلة، وهي من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من  العالقة بين األخالقيات أو اآلدب
لمساءلة العربي، البحث والتمحيص لقلة الدراسات في هذا المجال، وندرتها على األقل في أدب ا

من األسئلة ذات العالقة بالمساءلة  عديد( إلى أن هناك Dubnick, 2003وقد أشار دبنك )
واألخالق التي تستحق البحث مثل: هل ُتعزز المساءلة السلوك األخالقي أو المسؤولية األخالقية؟ 

نتائج؟ لذا فإنه لين لمسؤولية تحقيق الءكيف يؤثر وضع معايير ألخالق المساءلة في تحمل المسا
يتعين دراسة مدى وجود أو فاعلية عالقة المساءلة باألخالقيات بصورة منهجية. وقد بين دبنك 

(Dubnick, 2003 عالقة بعض أنواع المساءلة ببعض الممارسات األخالقية وعلى النحو )
 اآلتي:

لبديهة السياسية، المساءلة المبنية على االستجوابات: وتستند إلى االستراتيجيات األخالقية: ا .3
 والعوامل العقالنية، وقواعد للتابعين.

المساءلة المبنية على استحقاق اللوم أو المحاسبة: وتستند إلى االستراتيجيات األخالقية:  .2
 التوجيهات المحددة، المعايير األخالقية العليا، واحترام الهوية.

االستراتيجيات االخالقية: التزام المساءلة المبنية على المسؤولية )التعاقدية(: وتستند إلى   .5
 الكفاءة السببية.و إيجابي، الضمير الطبيعي، 
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المساءلة المبنية على السمات: وتستند إلى االستراتيجيات األخالقية: التبعية، وأخالقيات  .4
 المواطنة، والفضائل وأخالقيات الفطرة.

( حول Biesta, 2004) احثت في هذا الموضوع ما ذكره بيستومن اإلشارات القليلة التي ب
 مكانوا أفرادا  أأكيفية تأثير أخالقيات وثقافة المساءلة في بناء العالقات التي تربط الناس، سواء 

منظمات، وأظهرت بأن هناك تأثيرا  متبادال  بين المساءلة والمسؤولية، وأنَّ المساءلة  ممجموعات أ
مساءلة الثقافية واإلجرائية، ومدى تزيد من مدى إمكانية تحمل المسؤولية حسب ظروف تطبيق ال

 جديتها وتاثيرها في تطبيق الحوافز.
أو المدونات  كمن المعايير واالرشادات التي توجه بناء مدونات السلو  عديدوهناك 

( إلى OECD Council, 1998وثيقة مبادئ إدارة آداب الخدمة العامة ) األخالقية، وقد أشارت
 هي: و مدونات اآلداب  تتوفر فيعدد من هذه المبادئ التي يجب ان 

 أن تكون معايير اآلداب واضحة. .3

 أن تستند معايير اآلداب إلى اإلطار القانوني. .2

 أن تكون توجيهات اآلداب متاحة لجميع المعنيين. .5

 الخدمة العامة حقوقهم والتزاماتهم عند الكشف عن مخالفات أخالقية. وأن يعرف موظف .4

 ات المطلوبة لمدونات آداب موظفي الخدمة العامة.السياسي الممارس يعزز االلتزامأن  .3

 أن تكون عملية صنع القرار شفافة ومنفتحة للتدقيق. .6

 أن تكون هناك مبادئ توجيهية واضحة للتفاعل بين القطاعين العام والخاص. .7

 يجب على المديرين إظهار السلوك األخالقي وتعزيزه. .8

 ة السلوك األخالقي.أن تعزز السياسات واإلجراءات والممارسات اإلداري .2

 المرجعية لوظيفة الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية السلوك األخالقي. أن تعزز الشروط .32

 وجود آليات مساءلة كافية داخل نظام الخدمة العامة. .33

 أن تكون هناك إجراءات وعقوبات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك.  .32
ردات أو العناصر التي يجب تضمينها في عددا  من المف (Ofsted, 2016أوفسد ) كما ناقش

مدونات اآلداب أو السلوك، والتمسك بأعلى المعايير المهنية في عملهم ومعالجة كل ما يواجهونه 
والحياد دون خوف أو  أثناء عمليات التفتيش بنزاهة واحترام وحساسية، وكان منها: الموضوعية،

جميع األوقات، وإصدار حكم التقييم بما  محاباة أو تأييد، وإظهار التمسك بقيم المؤسسة في
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إلى أدلة واضحة وقوية، واإلعالن عن تضارب  واستنادا يتماشى مع األطر، والمعايير الوطنية
 االلتزام فضال  عنقوض موضوعية التقييم، يي يمكن أن ذالمصالح الفعلية والمتوقع حدوثه وال

إعطاء األولوية لحماية األطفال والمتعلمين بالنزاهة، والعمل على تحقيق رفاه متلقي الخدمة، مع 
المعلومات، ال سيما عن األفراد وعملهم. واتخاذ  وخصوصية في جميع األوقات، واحترام سرية

بشأن أي قضايا تتعلق بالحماية أو الصحة والسالمة، كما قدم مجموعة  مةئإجراءات فورية ومال
 ءلة منها:من إرشادات اآلداب ألولئك الذين تطبق عليهم المسا

 التهذيب والتعامل مع المفتشين باحترام وكياسة. .أ

 أن يطبقوا قواعد السلوك الخاصة بهم في تعاملهم مع المفتشين. .ب

 تمكين المفتشين من القيام بزيارتهم بطريقة منفتحة وصادقة. .ج

ي ن المقي مين .د  والمعاييرإلى األطر  استناداموضوعي  المخصص بشكلمن أجراء التقييم  تمك 
 المحددة. التنظيميةطلبات والمت

 تقديم األدلة التي تمكن المفتش من تقديم تقارير صادقة ونزيهة وموثوق بها. .ه

 العمل مع المفتشين للحد من االرباك والتوتر والبيروقراطية. .و

 أثناء وجودهم في مكان التفتيش.في  تهموصحالمفتشين ضمان سالمة  .ز

 التفتيش.الحفاظ على الحوار الهادف مع المفتش أو فريق  .ح

 أن يوجه انتباه المفتشين فورا وبطريقة مناسبة إلى أي مخاوف بشأن التفتيش. .ط

إدراك أن بعض المفتشين قد يحتاجون إلى مالحظة ممارسات معينة أو التحدث مع بعض  .ي
 الموظفين والمستخدمين دون حضور المدير أو أي شخص أخر.

( في األردن مدونة Ministry of Education, 2015لقد طورت وزارة التربية والتعليم )
آلداب المساءلة تطبقها وحدة المساءلة وجودة التعليم، تمثل مدونة سلوك بدائية للمقيمين عند زيارة 
الميدان، ولكنها لم تبين العالقة بين هذه اآلداب ودرجة المسؤولية أو المساءلة أو مدى تأثيرها في 

العناصر من  ا  عدد سات، وقد تضمنت هذه المدونة تعديل الممارسات أو الثقافة اإلدارية للمؤس
عدم قبول أية ضيافات من ، و منع التدخين داخل المدارس، وأمام المعلمين والطلبة :منهااألساسية 

عدم استغالل المنصب من أجل تحقيق مكاسب ذاتية، أو للمقربين ، و المدرسة: إداريين ومعلمين
احترام الكرامة اإلنسانية للمستهدفين و  من أنواع الفساد، يمثل ذلك نوعا   إذمن المنفذين للمساءلة 

االلتزام بأصول العمل و  بالمساءلة، وعدم التحيز الديني، أو الطائفي، أو الثقافي، أو العرقي.
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 ، والمحافظة على خصوصية األفراد وسرية المعلومات. والكفاءة
مين أو المفتشين ويظهر من هذه العناصر أن المدونة قد اقتصرت على آداب المقي

وجد تاخل المؤسسات التعليمية، في حين وأخالقياتهم؛ خالل عملية تطبيق أدوات المساءلة د
أخالقية أخرى مهمة، منها على سبيل المثل، ضرورة احترام خصوصية معلومات أدبية و جوانب 

قابلة للتطوير األفراد وعدم إعالنها، بحيث تركز عمليات تحليل البيانات على المعلومات العامة ال
عدم إبراز أهمية النزاهة  فضال  عنالمؤسسي، من غير االهتمام ببيانات األفراد والتشهير بهم، هذا 

في  مأثناء عملية التقييم الميداني، أكان ذلك في أية في عمليات المساءلة؛ سواء فوالعدالة والشفا
كة بين المؤسسات التعليمية، بهدف تحليل البيانات واستخراج المؤشرات المشتر  مكتابة التقارير، أ

اإلفادة منها في رسم السياسات والتخطيط االستراتيجي، واتخاذ القرارات، ومن هنا تبرز أهمية 
واقع تطبيق آداب المساءلة وتوظيف هذه البيانات  إلىإجراء هذه الدراسة في الحاجة إلى التعرف 

قيمين وإدارة المساءلة والمستهدفين في تطوير مدونة آداب شاملة للمساءلة تتضمن آداب الم
 بعمليات المساءلة.

وقد أجريت بعض الدراسات السابقة في مجال اخالقيات وآداب المساءلة منها دراسة 
تعرف إلى  هدفت والتي( .Danaasuren and Vandangombo, n.dوفندانقومبو ) داناشوين

تها بالفساد والمساءلة في منغوليا، موظفي القطاع العام وعالقلخالقيات األقضايا الدوافع بعض 
من القطاع العام والهيئات المحلية في منغوليا، وأظهرت  ا  ( موظف472وقد طبقت الدراسة على )

النتائج أن المساءلة الحكومية مسؤولة عن االستجابة وااللتزام باألخالقيات العامة، وأن هناك درجة 
لوظيفة العامة ال يمكن التغلب عليها بدون مدونات معنوية من المحسوبية والمحاباة والتشاؤم من ا

على مشاركة المجتمعات  والتأكيدأخالقية متفق عليها من خالل برامج التوعية والتعريف بها، 
 بنائها وتطبيقها.لالمحلية 

تطوير مدونة آداب لألداء المالي في إلى ( دراسة هدفت Amir, 2010وقد أجرى أمير )
( مشاركا من مجتمع الدراسة البالغ 62االوغندية، وقد طبقت الدراسة على ) وزارة التربية والتعليم

( مديرا في وزارة التربية والرياضة، ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين 362)
 مدونات اآلداب والسلوك من جهة، وتحسن األداء المالي للوزارة من جهة أخرى.

تعرف العالقة بين  إلى (Mondal & Roy, 2013وهدفت دراسة موندال وروي ) 
تم المحافظة على مستوى معين من أخالقيات تتدريس والمساءلة التربوية، وكيف أخالقيات مهنة ال
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معلمين في مدرسة  ميدانية، طبقتا علىالدراسة من خالل المالحظة، واستبانة  وأجريتالمهنة، 
في المستوى  ا  كبير  ا  لت الدراسة إلى أن هناك تدهور ثانوية في والية البنغال الغربية في الهند، وتوص

 السلوكداب آية، وأن هذا يعود لعدم الوعي بو في مستوى المساءلة الترب ا  األخالقي، وتدني
ين عاملوالممارسات التربوية، مما يتطلب ضرورة ملحة لتوفير مدونات آداب تربوية وتدريب ال

 للتعريف ببنودها وكيفية تحقيق معاييرها.
سة هدفت إلى ا( بدر Al-Nashash & Al-Kilani, 2015قامت النشاش والكيالني)ما ك

( 3523تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية في األردن، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )
من مديري التربية والتعليم ومساعديهم، ومديري المدارس الثانوية، وأظهرت نتائج الدراسة: أن 

ربوية في األردن تمارس القيادة الخدمية بدرجة متوسطة، وأظهرت أن أهمية مجاالت القيادات الت
القيادة الخدمية قد كانت بدرجة عالية، وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

والمدارس الثانوية ألهمية القيادة الخدمية،  في مديريات التربية والتعليم تقديرات القيادات التربوية
سة وجود ثمانية مبادئ رابي ن واقع ممارستهم لها وذلك لصالح تقديرات األهمية، كما أظهرت الدو 

بنماء  وااللتزامتبنى عليها المدونات األخالقية للقيادة هي: الوعي، واإلصغاء،  أخالقية أساسية
 اآلخرين، والتعاطف، وبناء المجتمع، واالقناع، والتصور والبصيرة. 

تعرف كيفية تناغم مدونات سلوك  إلى ( دراسة هدفتNewman, 2015وأجرى نيومان )
الممارسات الصفية الفعلية، ومدى إدراك  المدارس والمديريات التعليمية في المناطق الريفية مع

الية ميريالند و هذه المدونة في تحقيق بيئات تعليمية آمنة ومنتجة، في  مقدرةالمعنيين إلى 
شرين مشاركا من الطلبة والمعلمين وأولياء األمور واإلداريين بشكل األمريكية، وقد تمت مقابلة ع

فردي ومن ثم على شكل مجموعة تركيز، وأظهرت النتائج أن وجهات نظر المشاركين تؤكد أن 
 مدونات السلوك ال تجبر المدرسة على تحقيق مناخ يدفع ويعزز ثقافة التعلم. 

إدارية للمساءلة  ةاستراتيجيى تطوير ( دراسة هدفت إلTwissi, 2017وأجرى الطويسي )
المجتمعية في ضوء المعايير النوعية ألداء المدرسة الفاعلة في األردن، وطبق أداة الدراسة على 

( رئيس مجلس تربوي من المجتمع المحلي، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة 22عينة مكونة من )
يضا درجة تطبيق مجال أخالقيات تطبيق المساءلة المجتمعية كانت بدرجة هامشية، وكانت أ

المساءلة بدرجة هامشية، وطورت الدراسة استراتيجية للمساءلة المجتمعية كان أحد مجاالتها 
 أخالقيات المساءلة وآدابها.
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مدى احتواء برامج إعداد  تعرفإلى  ( بدراسة هدفتMaxwell, 2019ول)وقام ماكس
دونات األخالقية التي ستطبق عليهم في محتوى خاص بالتوعية والتعريف بالم المعلمين على

معلما من ( 32دول هي: ) اسة على عينة من المعلمين في خمس، وقد طبقت الدر االحترافمرحلة 
وقد اظهرت  ( معلما من استراليا،26كندا، )معلما من ( 55بريطانيا، )معلما من ( 47هولندا،)

د على األقل يتضمن معلومات عن من المعلمين أشاروا إلى وجود محتوى واح %52النتائج ان 
من الوحدات التدريسية ال تحتوي على أي إشارة لآلداب،  %44اآلداب والمدونات األخالقية، وان 

 إذمعلومات حول مدونات اآلداب هي األعلى في استراليا على  برامج المعلمين التي تحتوى  تكانو 
 (.%22بلغت النسبة ) فقد( من البرامج، في حين كانت األقل في بريطانيا %32بلغت )

فحص إلى  ( دراسة هدفتGhanem & Castelli, 2019وقد أجرى غانم وكاستيلي )
 ( من قيادات325العالقة بين المساءلة والكفاءة األخالقية والقيادة األخالقية في عينة عددها )

 ت النتائجأوربا، وكندا، وآسيا، والشرق األوسط. وأظهر  لمؤسسات متنوعة وعدد من المناطق هي:
الزيادة في الكفاءة  أن للقيادة األخالقية. كما أظهرت أيضا   كبيرا   إيجابيا   أن المساءلة تمثل مؤشرا  

األخالقية تعزز من زيادة اآلثار اإليجابية للمساءلة على القيادة األخالقية. وتشير نتائج الدراسة 
خاصة المساءلة الذاتية( والكفاءة إلى أنه يمكن تحسين القيادة األخالقية من خالل المساءلة )و 

 المراقبة الذاتية وزيادة التعليم األخالقي. سلوكاألخالقية من خالل تدريب القيادات على توظيف 
في تطبيق اخالقيات المساءلة على الرغم من  ا  ويظهر من الدراسات السابقة أن هناك تراجع

 يتم تطبيق أخالقيات المساءلة العام، وأن خالقي في عمليات المساءلة في القطاعأهمية االلتزام األ
 Mondal)(،Danaasuren and Vandangombo, n.d)(، Twissi, 2017، )بدرجة هامشية

& Roy, 2013) وان التوعية بالمدونات األخالقية في المجال التربوي الزال نادرا ،(Maxwell, 

ت اآلداب والسلوك من جهة، وجود عالقة إيجابية بين مدونا ( إلىAmir, 2010، وأشار )(2019
 Al-Nashash)، وتم االستفادة من دراسة النشاش والكيالني وتحسن األداء المالي من جهة أخرى 

& Al-Kilani,2015) تبنى عليها المدونات  التي ساسيةفي تحديد المبادئ والمجاالت األ
لتعاطف، وبناء المجتمع، هي: الوعي، واإلصغاء، وااللتزام بنماء اآلخرين، واو األخالقية للقيادة 

. وتم االستفادة من عدد من الدراسات في تطوير أداة الدراسة منها واالقناع، والتصور والبصيرة
(Ofsted, 2016(و )Ministry of education, 2015(و )Twissi, 2017 .) 

ونة وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها الدراسة األولى التي قامت بتطوير مد
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، ومدونة آداب إدارة مدونة آدب المقيمينمكونات هي:  ةأخالقية للمساءلة التربوية تقع في ثالث
 .مدونة آداب العاملين في المؤسسات التي يتم تقييمهاالمساءلة، و 

 مشكلة الدراسة
، وخالل مشاركة الباحث 2236صدر أول نظام خاص بالمساءلة التربوية في األردن عام 

عدم وجود مدونة أخالقية للمساءلة  راسات السابقة في مجال المساءلة، ظهرفي عدد من الد
وتحقيق الموضوعية والعدالة  هاوإجراءاتالتربوية، على الرغم من أهميتها في ضبط سلوك المساءلة 

(، كما لوحظ عدم وجود أي تقييمات لواقع تطبيق اخالقيات المساءلة Twiss, 2017) والنزاهة
دن، لذا فإن مشكلة الدراسة تمثلت في تحديد مستوى تطبيق أخالقيات المساءلة التربوية في األر 

التربوية، وتطوير مدونة آداب يتم االمتثال لها من قبل الجهات ذات العالقة بالمساءلة والمتمثلة 
 في المقيمين، وإدارة المساءلة، والمؤسسات التي تستهدفها المساءلة.

 أهداف الدراسة
 : إلىالدراسة  هدفت

تعرف واقع تطبيق آداب المساءلة التربوية من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في  .3
 األردن.

 تطوير مدونة آداب للمساءلة التربوية في األردن. .2

 أسئلة الدراسة:
 األسئلة اآلتية: عنتسعى الدراسة اإلجابة 

الحكومية في آداب المساءلة من وجهة نظر مديري المدارس تطبيق  ما واقع ل:والال ؤالسا
 األردن؟

عينة الدارسة في تقدير  (α=0...)وجد فروق ذات داللة إحصائية تلثاني: هل السؤال ا
 واقع المساءلة تعزى للجنس؟ل

 السؤال الثالث: ما مدونة اآلداب المناسبة للمساءلة التربوية في األردن؟
 أهمية الدراسة

 من: يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد كال  
 دنية في تعزيز توجهاتها نحو تحقيق الشفافية والنزاهة.الحكومة األر  .3

وزارة التربية والتعليم لضمان امتثال العاملين في عمليات التقييم والمساءلة لدرجة عالية من  .2
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 .هاوآداب أخالقيات المساءلة

نتهاك خصوصية األفراد وتحقيق درجة عالية االمجالس التربوية في الميدان للموازنة بين عدم  .5
 لخضوع واإللتزام للمساءلة.من ا

 حدود الدراسة
ه يمكن بيان حدود الدراسة في فانالتربوية،  لندرة الدراسات ذات العالقة بآداب المساءلة نظرا  

 بعدين:
هذه الدراسة ستعتمد إلى حد كبير على وجهات نظر مديري المدارس الذين  الحدود البشرية: -

هم في األردن، ومقيمي وحدة المساءلة وجودة تعرضوا لتطبيق أو تجريب المساءلة في مدارس
 التعليم الذين عملوا على تطبيقها.

تم تطبيق هذه الدراسة في المرحلة األولى من مراحل تطبيق المساءلة التربوية  الحدود الزمانية: -
، وهي المرحلة التي ال زالت تبنى فيها (2328-2237)في األردن والمتمثلة في العام الدراسي 

 ريق المساءلة التربوية في األردن.ف مقدرات

 مصطلحات الدراسة
 تتبنى الدراسة التعريفات اآلتية:

يم والبحث. وتخضع يتمثل مجموعة خيارات قيم الصح والخطأ وممارسات التق اآلداب:
لتفسيرات مختلفة وألحكام معقدة حتى وإن كانت في سياق محدد. وهي جزء مهم من عمليات 

 . (Williams, 2015إلهتمام بها سيضر بالتقييم ونتائج البحوث)التقييم الجيدة. وعدم ا
بأنها: قواعد للسلوك تعترف بها وتحترمها فئة معينة من أصحاب  ويعرفها الباحث إجرائيا  

مجموعة الممارسات المضمنة في أداة  وُتعبر عنها األعمال أو جماعة بشرية أو ثقافة مهنية معينة
 الدراسة.

ئة النفس، كما هيموجودة في النفس، وأفعال السجية النفسية، وصفات لاألخالق: الصفات ال
 وقد تتغير بتغير معتقدات الفرد ،(Al-Aṣfahani,n.d) أن الَخلق صفات لهيئة الشكل

(Almaany.com, 2019.) 
 منهج الدراسة

تم جمع األدب السابق، واستطالع ممارسات اآلداب المذكورة  إذالمنهج المسحي التطويري، 
يز كان في األولى سبعة مقيمين من وحدة المساءلة وجودة كما تم عقد مجموعتي ترك جاالتها،وم
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التعليم في وزارة التربية والتعليم، وثالثة مديري مدارس تم اختيارهم بناء على أنهم األفضل واألكثر 
خبرة كونهم األقدم في المساءلة، وتكونت المجموعة الثانية أيضا من سبعة مقيمين وثالثة مديري 

خاصة لقيادة النقاش في المجموعتين، تكونت من عدد من األسئلة مدارس، وقد طورت أداة 
 وصنفت في مجاالت بنيت المدونة على أساسها. المفتوحة،

 مجتمع الدراسة 
وجودة التعليم على  تكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس الذين تم تطبيق نظام المساءلة

في  ا  ( مقيم82) فضال  عن(. 3ول )( مدرسة. كما هي في الجد385بلغ عددها )مدارسهم وقد 
 وحدة المساءلة وجودة التعليم.

 مجتمع الدراسة (1)الجدول 
 

 عينة الدراسة
يري المدارس في مجتمع مد أخذ جميعتم  بسبب قلة أعداد المدارس في مجتمع الدراسة فقد

 ا  ( مقيم33(. كما تم اختيار )3( مدير ومديرة وبحسب الجدول )385الدراسة، والبالغ عددهم )
 مدارس.لل ن( مديري6للمشاركة في مجموعة التركيز، و)

 أداة الدراسة 
( فقرة موزعة في ستة مجاالت، وقد بنيت على أساس ممارسات 53تكونت أداة الدراسة من )

حزمة اآلداب التي ظهرت في دليل المساءلة  فضال  عنلتي ظهرت في األدب السابق، اآلداب ا
بناء دليل  (. كما تمMinistry of Education, 2015وجودة التعليم لوزارة التربية والتعليم )

إلدارة مجموعات التركيز والذي تضمن األسئلة التوجيهية، ومدة الحوار والمشاركين، وكيفية استثارة 
 ار، ومقررين إثنين لتوثيق الحوار. الحو 

 وثباتها الدواتصدق 
ن مدد على عت ضرعفقرة؛ و (50األولية من )تها ورسة بصدرالت أداة انوتكاالستبانة: 

تم حذف بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر وإضافة  إذن ذوي الخبرة بالمساءلة التربوية، لمحكميا
المقيمين آداب ( فقرة موزعة في ثالثة مكونات هي: 35فقرتين، وجاءت بصورتها النهائية في )

معادلة  دام ستخم اتد فقت األداة ثبان مد للتأكالمستهدفين بالمساءلة، ووآداب إدارة المساءلة وآداب 

 مجموع اناث ذكور 
 323 56 62 ثانوي 

 78 58 42 اساسي
 322 74 385 
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تم إجراء التحليل العاملي  كمامناسبة الجراء الدراسة،  هي نسبة( و2206بلغ ) إذآلفا -خنباور ك
سميت على النحو االتي:  مفتشين أو المقيمين في مجاالتها الستة،لتصنيف فقرات أداة مدونة ال

المعرفة واإلحتراف والجدارة، والتركيز على المتعلمين، االحترام والمشاركة واإلستقاللية، والحماية 
 والخصوصية، والموضوعية والشواهد واألدلة، وتضارب المصالح.

يز مع خمسة مقيمين ورئيس وحدة تم مناقشة أسئلة مجموعات التركمجموعات التركيز: 
المساءلة في وزارة التربية والتعليم وأقرت باإلجماع، وخالل مجموعات التركيز فقد كان هناك 

تم مقارنتهما واألخذ بالمالحظات المتفق عليها من  إذكاتبين منفصلين لتوثيق مجريات الحوار، 
مناقشتها مع وزير التربية والتعليم، قبل الكاتبين، وبعد االنتهاء من تصنيف المالحظات فقد تم 

ورئيس وحدة المساءلة وثالثة مقيمين في وحدة المساءلة واجمع الكل على أهمية هذه النتائج 
 اتتبويب آراء المشاركين في مجموعوالمالحظات المستخلصة من مجموعات التركيز، وتم 

 .من األفكار عديدفي  دونةالم أثْ َرتو  من الفقرات عديدفي َرت األداة التركيز والتي أث ْ 
وبعد تطوير مدونة آداب المساءلة في االردن؛ فقد تم التحقق من صدق مدونة اآلداب: 

( من المقيمين، 32محتواها عن طريق عرضها على عدد من الخبراء في مجال المساءلة وعددهم )
ن طبقت المساءلة في والمختصين في االدارة التربوية في الجامعات االردنية، ومديري التربية الذي

 البنود، وانتماء همة بنود المدونة لما وضعت من أجلءوطلب منهم تقييم درجة مال ،مديرياتهم
خذ بالفقرات للمجال الذي وضعت فيه، فضال عن وضوح الصياغة والتدقيق اللغوي، وقد تم األ

 فأكثر. %83والبنود التي حصلت على 
 تصحيح الداة والمعالجات اإلحصائية

ـــــدريج مـــــن )لتو  ـــــى )3صـــــيف واقـــــع آداء المســـــاءلة فقـــــد اســـــتخدم الت والمســـــتخدم مـــــن  (3( إل
ـــــــــل الطويســـــــــي ســـــــــابقا ) ـــــــــى  .(Twissi,2017قب ـــــــــع آداب المســـــــــاءلة عل وأصـــــــــبح توصـــــــــيف واق

 النحو اآلتي:
  جيدجدا   جيد ضعيف جدا   ضعيف التقدير

  3 4 5 2 3 حدود التقدير

لالجابة على أسئلة الدراسة فقد تم استخدام برمجية اإلكسل لحساب المتوسطات الحسابية 
الفروق بين  إلىت للتعرف -واإلنحرافات المعيارية بحسب مجاالت األداة، وقد استخدم اختبار

 واقع آداب المساءلة التربوية. الذكور واإلناث في تقدير
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
أسئلة الدراسة فقد تم تحليل البيانات باستخدام اإلكسل، وقد كانت النتائج على  عنلإلجابة 

 النحو اآلتي:
آداب المساءلة من وجهة نظر مديري المدارس تطبيق ما واقع ل: والال ؤالسنتائج ا

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياربة للفقرات والمجاالت لقد حسبت  الحكومية في الردن؟:
 ( هذه المتوسطات واإلنحرافات المعياية للمجاالت الستة.2الستة، ويظهر الجدول )

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت آداب المساءلة  (2الجدول )
 ى وصف المستو  االنحراف المتوسط المجاالت

 ضعيف 1.7 207 واالحتراف والجدارةالمعرفة 

 ضعيف 1.7 202 التركيز على المتعلمين

 ضعيف 303 208 االحترام والمشاركة
 ضعيف 1.6 2.5 الحماية والخصوصية

 ضعيف 1.7 2.6 الموضوعية والشواهد واألدلة

 جدا   ضعيف 1 1.9 تضارب المصالح

 ضعيف 1.6 2.5 الكلي

وبتقدير ضعيف، وهي  (203)لي لجميع الفقرات قد كان ويظهر من الجدول أن المتوسط الك
أن المقياس مكون من خمسة مستويات، كما تراوحت قيمة المتوسطات  علمناقيمة متدنية إذا ما 

، وقد يؤكد لمصالح والذي يدل على مستوى متدن  مجال تضارب اوكان األقل هو  (207-302)بين 
أفادوا  إذفيذ بعض البرامج التدريبية لمديري المدارس، أو يفسر هذه النتيجة قيام بعض المقيمين بتن

بانهم قصدوا من ذلك التوعية بالمعايير المستخدمة في المساءلة، ولكن الواقع أنهم يتقاضون عليها 
رواتبهم؛ مما يولد حالة من تضارب المصالح، وال يوجد ما يمنع من القيام بمثل  فضال  عن أجرا  

 يؤكد أهمية هذه الدراسة لبناء هذه المدونة. أو القانون، مماهذه األعمال في التعلميات 
وبتقدير ضعيف لمجال التركيز على  (202)في حين بلغ المتوسط للمجال األعلى 

إهتمام المقيمين بالعمليات  من حيث المتعلمين، والذي قد يؤكد على جودة عمليات وحدة المساءلة
ت أدنى من الحد المأمول، وقد يعزى ذلك إلى لإال أنها الزاالتعليمية، والتربوية الفنية في المدرسة، 

 .أن ثقافة المساءلة الزالت جديدة، وال زال نظام المساءلة في بداياته
، التركيز على المتعلمين، و المعرفة واالحتراف والجدارةوقد حققت جميع الفقرات في مجاالت: 

 والسلوكالممارسات  ذلك إلى كون هذه( وقد يعود 206متوسطات أعلى من ) االحترام والمشاركة
 تمثل دورا فنيا تقليديا وتم التدريب عليها بشكل مستفيض.
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يتجنب المقييم األنشطة التي قد تضر فقد حققت الفقرة ) الحماية والخصوصيةوفي مجال 
 (302المتوسط األدنى )( بالجمهور، وقد تشوه سمعة المؤسسة، أو تحد من ثقة الجمهور في المهنة

( وكانت 505 -306فقد تراوحت متوسطاتها بين ) الموضوعية والشواهد واألدلةمجال  وفي
خاطئة أو وليست  دقيقةيتم االعالن عن المقيمين أو مؤهالتهم بمعلومات الفقرة التي نصها "
" هي ذات المتوسط األدنى، وقد يدل ذلك على وجود بعض األخطاء في خادعة أو مضللة
المقيمين في وحدة المساءلة، مما يؤكد على أهمية النزاهة والشفافية في  وتعييناإلعالن واختيار 

 االختيار والتاهيل وتنفيذ الواجبات.
ن (  وكانت الفقرتا203 -306ات بين )وفي مجال تضارب المصالح فقد تراوحت المتوسط

عائلية  ن على تقييم أو تفقد أي مؤسسات له رابطةو ال يعمل المقيم" ذات المتوسط األدنى هما:
ن على التفتيش على مؤسسة لهم بها أي مصالح مالية، كان و ال يعمل المقيم"، "بالعاملين فيها

"، وهذا قد يدل على وجود تعارض للمصالح بين فيها مثال هو أو أحد افراد عائلته ا  يكون شريك
نظام المقيمين ومصالحهم الشخصية في المؤسسات التربوية، وقد يعود ذلك إلى حداثة  مهمات

عدم وجود ضوابط أخالقية تمنع تعارض  فضال  عنالمساءلة وضعف نضوج التجربة، هذا 
 إذوبشكل عام تؤكد هذه النتائج على أهمية هذه الدراسة في بناء هذه المدونة األخالقية المصالح، 

 (.203أن متوسط واقع تطبيق آداب المساءلة يقع في مستوى الضعيف وبمتوسط )
عينة في تقدير  (α=0...)وجد فروق ذات داللة إحصائية تاني: هل ال الثنتائج السؤ 

 واقع المساءلة تعزى للجنس؟الدراسة ل
هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية للمجاالت الستة بحسب الجنس،  عنلإلجابة 

 ( هذه المتوسطات.5ويظهر الجدول )
 الستة بحسب الجنس( المتوسطات الحسابية لمجاالت آداب المساءلة 3الجدول )

 الجنس
المعرفة واالحتراف 

 والجدارة
التركيز على 

 المتعلمين
االحترام 
 والمشاركة

الحماية 
 والخصوصية

الموضوعية 
 والشواهد والدلة

تضارب 
 الكلي المصالح

 2.9 1.9 2.7 2.6 2.8 3.1 2.9 ذكور

 2.7 1.9 2.6 2.5 2.8 2.7 2.7 اناث

ت الحسابية للمجاالت بحسب استجابات الذكور قد ( أن المتوسطا5ويظهر من الجدول )
( لمجال التركيز على المتعلمين، في حين 503( لمجال تضارب المصالح  و)302تراوحت بين )

(  لمجال االحترام 208( لمجال تضارب المصالح و)302تراوحت استجابات اإلناث بين )
( في حين كانت لإلناث 206ر )والمشاركة، كما كان المتوسط الحسابي الكلي الستجابة الذكو 
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معامل  احتساب قيمة(، والذي يبين تقاربا في وجهات النظر بين الذكور واالناث، لذا فقد تم 203)
 ت(-)إختبارمعامل  وقد كانالفروق بين متوسطات الذكور واالناث،  إلىللتعرف ت( -)إختبار
وجد تللجنس، وبالتالي ال  د فروق تعزى وجت(؛ لذا فإنه ال 2023أكبر من ) وهي (2055)يساوي 

أن إلى ذلك  يعود، وقد التربوية آداب المساءلةتطبيق فروق بين الذكور واإلناث في تقدير واقع 
احتواء فرق المساءلة  فضال  عنفي كل المدارس، ذاتها واإلجراءات  وفقا   لمعاييرلالمساءلة تطبق 

وبشكل  ذاتها لظروفوفقا  لوتدريبهم يتم ، كما أن تأهيلهم الجنسين الذكور واإلناث مقيمين من على
 . أنفسهم ومن قبل المدربين مختلط،

 السؤال الثالث: ما مدونة اآلداب المناسبة للمساءلة التربوية في الردن؟
مراجعة األدب والدراسات السابقة، ونتائج تحليل البيانات النوعية التي جمعت في  بناء  على

ن، وقد رد، فقد ُطوَرت مدونة آداب المساءلة في األمشاركا   (23مجموعات التركيز التي حضرها )
مكونات أساسية هي: آداب مقيمي المساءلة، وآداب إدارة المساءلة، وآداب  ةمن ثالثتكونت 

 ن من المساءلة(. وظهرت على النحو اآلتي:و سسات التي يتم تقييمها )المستفيدالعاملين في المؤ 
 : تسمى هذه المدونة: 1المادة  -

ونة آداب المساءلة التربوية في األردن: وتحدد المبادئ واألسس التي يستند إليها كل من مد
بين جميع  احترافيةسلوك األفراد، وآليات بناء سياسات المساءلة، بما يضمن عالقات مهنية 

مل للحكم على األداء. ويع ن بعمليات المساءلة. وتمثل معيارا  أخالقيا  يالمستويات اإلدارية والمعني
 بها اعتبارا  من إقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم.

 : هدف المساءلة:2المادة  -

تسعى وحدة جودة التعليم والمساءلة إلى تحسين العملية التربوية والتعليمية في جميع المراحل 
لمخرجات المهنية واالكاديمية، واالرتقاء با همن الطفولة المبكرة وحتى الثانوية العامة، وبجميع فروع

وتحليل مضبوطة يتم  التعليمية لتكون قادرة على المنافسة الدولية. وذلك من خالل عمليات تقييم
 تقريرها بموضوعية وشفافية لتوظيفها في بناء السياسات والقرارات التربوية االستراتيجية.

 : منهجية المساءلة المعتمدة لتقديم المشورة ودعم التعليم: 3المادة  -
لمساءلة على تحديد المؤسسات التعليمية ذات األداء األدنى وتعمل على زيارتها تعمل وحدة ا

وتفتيشها ومالحظة أداء األفراد والمؤسسة، وجمع البيانات من المعنيين مثل الطلبة والمعلمين 
 بشكل منظم قابل لالسترجاع والمتابعة، وأولياء األمور واإلداريين، وتحليل البيانات وتوثيقها تقريريا  
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 لخدمة تعديل أو بناء سياسات تربوية تطويرية جديدة، وبما يخدم تحسين المخرجات التعليمية.
 : أهداف مدونة آداب المساءلة:4المادة  -

  .تحديد أنماط السلوك المقبولة، ووضع إطار للسلوك والمسؤوليات الرسمية والخاصة 
  عالية من الممارسة والتطبيق. احترافتعزيز مستويات 

 يار أخالقي للتقييم الذاتي.توفير مع 

  محدد للهوية المهنية.  ُأنموذجبناء 
 .زيادة فرص تعزيز النضج واالعتراف بمهنة المقيمين المحترفين 
 .ضمان النزاهة والعدالة والشفافية 

  : مبادئ المساءلة:5المادة  -

رة على تعمل المنظومة التربوية لتقديم خدمات تعليمية قادرة على تحقيق مخرجات نوعية قاد
 :اآلتيةفان المساءلة تستند إلى المبادئ  هالمنافسة، بفاعلية وكفاءة وعلي

 التركيز على المتعلمين ألنهم محور العملية التربوية. .3

 التعاون والمشاركة مع جميع المعنيين لتحقيق أفضل النتائج. .2

 المساءلة بحسب درجة المسؤولية. .5

 دارية.ستويات اإلالشمولية في العمليات والتكاملية بين كل الم .4

 التطوير والتحسين المستمر في ضوء التغيير العالمي المستمر والمتسارع. .3

 : مكونات مدونة اآلداب: 6المادة  -
 تدعم عمليات المساءلة بشكل شمولي وتكاملي وهي: تثالثة مكوناهذه المدونة من  تتكون 

 المقيمين: آدبمدونة   .أ

 المعرفة واالحتراف والجدارة .1

ات السابقة على األقل في من العقوب ا  جل المرشحين لوظيفة مقيم خالييجب أن يكون س .أ
 سنوات. آخر خمس

معتمدة إال بعد التدريب الخاص، والممارسة العملية تحت  ا  ن ال يصدرون أحكامو المقيم .ب
 كمقيم مؤقت. واعتمادهاإلشراف، 

خصص مهاراته المعرفية في الت فضال  عن يجب أن يتمتع المقي م بمهارات قيادية .ج
 وعمليات المساءلة.
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 على المرشح إظهار االلتزام بالتطوير الذاتي المستمر وبطرق متنوعة. .د

، والتي قد تكون جزء االنضباطااللتزام بالتعليمات التي يطبقها المعلمون فيما يخص  .ه
 .به سلوك الطلبة يتأثرمن منهاج خفي  

 التركيز على المتعلمين:  .2

أداء الطلبة والمعايير التي  ها عنوجمع تهاحظومالالبيانات التركيز على متابعة  .أ
 ونها.قيحق

سواء أكانت داخل  تهاومالحظعمليات التعلم والتعليم الصفية التركيز على متابعة  .ب
 الميدان.  مالمالعب أ مالساحات أ مالغرف أ

 .االعتبارأخذ المرحلة النمائية للطلبة بعين  .ج

 رفاه للطلبة.العمل بهدف تحقيق أفضل النتائج والممارسات وال .د
 االحترام والمشاركة، واالستقاللية: .3

 وإحترامها راء جميع المعنيين من طلبة وأولياء األمور والمعلمين والمجتمع المحليآأخذ  .أ
 دون تحيز.

حوار مفيد ومنتج مع المعنيين وإبالغ األحكام بوضوح المحافظة على تحقيق  .ب
 وبصراحة.

القرارات  اتخاذأو التحيز الشخصي عند  حسن النية في فهم سلوك اآلخرين وعدم الحقد .ج
 واألحكام.

 مقاربة وجهات نظر الناس والتركيز على التسامح والعقل المنفتح. .د

الناس بغض النظر عن األدوار أو مستوياتهم الوظيفية، أو أعراقهم أو دياناتهم  احترام .ه
 أو ثقافتهم

 الحماية والخصوصية: .4

في مكان التقييم، وفقا لسياسات الوزارة في تقرير أية قضايا ذات عالقة بحماية الطفل  .أ
 لمستقبل األطفال. يسيءحماية الطفل وبما ال 

إجراءات سريعة ومناسبة بشأن أي مسائل تتعلق بالصون أو السالمة والصحة،  اتخاذ .ب
 ومن خالل قرارات فريق التقييم.

 التقليل من الضغط على المشاركين خالل عملية التقييم. .ج
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 خصوصية األفراد وعملهم. مات، خاصة حولاحترام سرية المعلو  .د

 عدم مضايقة اآلخرين أو اظهار أي مؤشر له عالقة بالتحرش. .ه

مثل  مستقبل الطفل فيفي حال الحصول على أي معلومات سرية تؤثر بشكل مباشر  .و
قضايا التحرش والمخدرات، تتولى وحدة المساءلة بالتعاون مع مدير المدرسة فقط إبالغ 

 األهل.

ي من المقي مين تقديم أية معلومات، أو إيحاءات حول نتائج التقييم ألي  ال يجوز أل .ز
ية التقييم، ملجهة داخل المدرسة، أو خارجها، إال من خالل منسق الفريق وبعد ختام ع

 .وحسب األصول المتبعة لذلك

 الموضوعية والشواهد والدلة:  .5

 في جميع األحكام إلى أدلة مباشرة وواضحة وقوية. االستناد .أ

 تؤخذ قرارات األحكام باألغلبية في حال ضعف الشواهد الملموسة. .ب

 توثيق الشواهد، وتثليث مصادر البيانات.  .ج

 .التقييم بنزاهة، وتحييد العالقات الشخصية والمجاملة والحساسية الشخصية .د
 .إظهار االتساق بين السلوك الشخصي والمهني .ه

المحافظة على حقوق اإلنسان لكل الكرامة اإلنسانية للمستهدفين بالتقييم، و  احترام .و
 .األشخاص ذوي العالقة، دون إظهار أي  تحي ز ديني، أو طائفي، أو ثقافي، أو عرقي

ال يقبل المقيمون أي  تدخل من أي جهة خارجية، أو داخلية تؤثر في االلتزام بأصول  .ز
ات العمل واألحكام الصادرة، وينحسر قبول المالحظات على منهجية العمل واستراتيجي

 التنفيذ.

 تضارب المصالح .6

 إصدار الحكم بما يتماشى مع األطر والمعايير الوطنية لجودة األداء. .أ

ال يجوز ألي أشخاص من خارج أعضاء فريق التقييم حضور جلسات التقييم إال  .ب
 بموافقة رئيس فريق التقييم أو رئيس وحدة المساءلة.

 ة التقييم.يمنع قبول أية ضيافات أو هدايا أو أعطيات خالل عملي .ج

في حال تضارب المصالح، ال يجوز استغالل المنصب أو عملية التقييم لتحقيق  .د
 قانونا . هيمثل ذلك فسادا  يحاسب علي إذمكاسب ذاتية، أو للمقربين، 
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إن تنفيذ أي عمل، أو االمتناع عن تنفيذه بشكل مخالف للقانون بهدف الحصول على  .ه
 من قبيل الرشوة.  دع، يُ أو اعتبارية أموال، أو أية منافع مادية، أو معنوية،

يمارس التقييم على أي فرد أو مؤسسة تربطه بها روابط قرابة، أو  أالعلى المقي م  .و
 مصاهرة مباشرة، أو صداقة حميمة.

المقي مون أبعد ما يكونوا عن المحسوبية التي تتضمن تقديم منفعة لحزب، أو  دعيُ  .ز
 حقين لها.الخ، دون أن يكونوا مست…عائلة، أو منطقة

 رة المساءلة:امدونة آداب إد .ب
، لضمان تحقيق عمليات التطوير هاودعم تعزيز آليات التقييم الذاتي والمساءلة الداخلية .3

 والتحسين.

 في المخرجات. ا  فقط التي أثبتت تحسن هاونشر الممارسات التعليمية الفضلى  تأكيد .2

 لتعليمية.، في جميع العمليات اهاوتعزيز  دعم اللغة العربية الفصحى .5

إعطاء الفرصة الكافية لقادة الفرق لتشكيل فرق التقييم بما يرونه مناسبا دون تدخل  .4
لضمان إصدار األحكام  لفرض أعضاء معينين في فرق التقييم، وعدم التدخل

 بموضوعية، مع المطالبة بالشواهد واألدلة المناسبة وتثليث البيانات.

ة التربية والتعليم والمجتمع المحلي للمشاركة دعم مشاركة الجهات ذات العالقة في وزار  .3
 في تحديث معايير المدرسة األردنية الفاعلة، بما يضمن التركيز على المتعلمين.

حدث أالعمل على رفع مستوى المعرفة واالحتراف والجدارة للمقيمين وتدريبهم على  .6
 البرامج والمعايير الدولية في مجال التقييم.

وضع المعايير واالختصاصات المرجعية للمرشحين للقيام بوظيفة الشفافية والنزاهة في  .7
 ت القيادية التعليمية الالزمة.ام، بما في ذلك المهار المقي  

الحماية والخصوصية، من حيث وضع اللوائح والتشريعات الالزمة لضمان حماية  .8
لمستقبل  يسيءالطفل في مكان التقييم، وفقا لسياسات الوزارة؛ في حماية الطفل وبما ال 

 األطفال.

إجراءات سريعة ومناسبة بشأن أي مسائل تتعلق بالصون أو السالمة والصحة،  اتخاذ .2
 وبناء تقارير التقييم الرسمية.

ضمان رقي العالقات بين جميع العاملين بعيدا  عن مضايقة اآلخرين، أو إظهار أي  .32
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 مؤشر له عالقة بالتحرش.

من أي جهة خارجية، أو داخلية تؤثر في تعزيز استقاللية المقيمين دون أي  تدخل  .33
تتخذ اإلدارة اإلجراءات التصحيحية المناسبة و االلتزام بأصول العمل واألحكام الصادرة. 

 في حال انتهاكات القواعد أو السياسة أو اإلجراءات الخاصة بإحتراف التقييم.

متابعة العمل على استكشاف أية قضايا تؤدي إلى تضارب المصالح لدى العاملين، و  .32
 إصدار األحكام بما يتماشى مع األطر والمعايير الوطنية لجودة األداء.

للتدريب  رسمي   ن لتحسين األداء والجودة، ووجود برنامج  ميالمقي اقتراحاتاالنفتاح على  .35
أخالقيات وقيم التقييم والمساءلة، على أن تستند صناعة القرارات في آداب و على 

 ومدونة اآلداب. اإلدارة إلى القيم األخالقية

مشتبه  انتهاكإذا أبلغ عن أي  االنتقاممن  تضمن اإلدارة أن يكون المشتكي محميا   .34
 فيه.

في حال اإلعالن عن شواغر مقيمين؛ يتم إرفاق مدونة آداب المساءلة لتكون جزء من  .33
 إجراءات االختيار.

ئيس الوحدة عن التفتيش من أي جهة إال بموافقة ر  ال يتلقى أي من المفتشين تعويضا   .36
 وبشكل معلن وحسب األصول.

 في من المعلومات التي يحصلون عليها تؤكد اإلدارة على المقيمين آال يستفيدوا عمدا   .37
 أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية والتي ال تتوفر لعامة الجمهور.

في الثقافات  واالختالفعند وضع سياسات التقييم والتفتيش، ينبغي مراعاة التنوع  .38
القضايا البيئية والمحافظة  فضال  عنلح والغايات التي سيستخدم لها التقييم، والمصا
 عليها.

تسمح ثقافة المساءلة ألي مشارك سحب كالمه أو مالحظاته قبل كتابة التقرير النهائي  .32
 مع اإلشارة إلى ذلك دون اإلشارة إلى اسم ذلك الشخص.

 .االحترافيال تمانع إدارة الوحدة في خضوعها للمساءلة بشكلها  .22

 .االحترافلمستوى  فريق المقيمين مقدراتتعمل اإلدارة على بناء  .23

 مدونة آداب العاملين في المؤسسات التي يتم تقييمها .ج
 تطبيق قواعد السلوك الخاصة بهم في تعاملهم مع المقيمين. .3
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 تمكين المقيمين من إجراء التقييم بانفتاح ومصداقية. .2

 ات المطلوبة.تمكينهم من الوصول إلى كل البيان  .5
 تمكين المفتشين من التقييم بموضوعية ونزاهة وشفافية في إطار معايير التقييم. .4
مساعدة المقيمين لتقليل االضطراب والتوتر والبيروقراطية التي قد تنتج لتخوف العاملين  .3

 من المساءلة.
أثناء وجودهم في ضرر المة المقيمين بحيث اليتعرضون للالمحافظة على صحة وس .6

 ييم.للتق
 فتح كل اإلمكانات التي تساعد على تحقيق حوار هادف ومنطقي مع المقي مين. .7

 فيدون وجود المدير أو أي شخص قد يؤثر  تمكين المقي مين من التحدث إلى الجميع .8
 جمع البيانات. عملية

عملية التقييم أو  فيعدم تقديم أية هدايا أو منافع شخصية للمقيمين بما يؤثر  .2
 أحكامهم.

، أو جذب انتباههم المقي مينإضاعة وقت  مخططة بهدفقيام بأنشطة غير عدم ال .32
 عن عملهم الفعلي. بعيدا  

 توصيات الدراسة  
امتثال  وضعف تضارب المصالحوالمتمثلة في ظهرتها الدراسة أ النتائج التيفي ضوء 

 ي:بما يأت توصي الدراسةس داب المساءلة من وجهة نظر مديري المدار المعنيين آل
من قبل وحدة المساءلة وجودة التعليم ي مدونة اآلداب التي تم تطويرها في هذه الدراسة تبن .3

 والمعنيين في المدارس الحكومية.والتعليم في وزارة التربية 
اجراء مزيد من الدراسات لتقييم واقع تطبيق آداب المساءلة التربوية، وتحديد الدروس  .2

 المستفادة لتطوير المدونة مستقبال .
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