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دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لمديري مدارس محافظة إربد من 
 وجهة نظر المديرين

 *طلفاح علي أسماء
  **عاشور علي محمد .د.أ

 ملخص:
ر وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية هدفت الدراسة تّعرف دو      

. تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري لمديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر المديرين
، وقد تم اختيار مديرًا ومديرة (654) ية في محافظة إربد والبالغ عددهمالمدارس األساسية والثانو 
من المجتمع األصلي  (50%)مديًرا ومديرة، يمثلون نسبة  (327)نت من عينة طبقية عشوائية تكو 

تطوير استبانة تكّونت  تم إذتم استخدام المنهج الوصفي المسحي  للدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة
فقرة موزعة على أربعة مجاالت )القيادة واإلدارة، والتعلم والتعليم، وبيئة الطالب، والمدرسة  (46)من 

دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى ع(. بينت النتائج أن والمجتم
مديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر المديرين جاء بدرجة مرتفعة في جميع المجاالت، 

 ،اإلناثلصالح  الجنس،فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير  وجودكما أظهرت النتائج 
فروق عدم وجود كما تبين  .لصالح المدارس الثانوية، نوع المدرسة فروق ُتعزى ألثر متغير ووجود

 .سنوات الخبرةو . المؤهل العلمي يذات داللة إحصائية ُتعزى ألثر متغير 
  .المدارس، محافظة إربد ووحدة جودة التعليم والمساءلة، الكفايات اإلدارية، مدير  الكلمات المفتاحية:
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The Role of the Quality of Education and Accountability Unit in 

Developing Administrative Competencies for Principals at Irbid 

Governorate as Perceived by School Principals 

Asma Ali Telfah* 
Prof. Mohammed Ali Ashour ** 

 
Abstract: 

The study aimed to identify the role of the quality of education and 

accountability unit in developing administrative competencies for school 

principals at Irbid governorate as perceived by school principals. The study 

population included (654) all basic and secondary school principals at Irbid 

governorate, and a stratified random sample composed of (327) was chosen. 

In order to achieve the goals of the study the researchers used the 

descriptive methodology by developing a questionnaire which included (46) 

items, distributed into four fields (leadership and administration, teaching 

and learning, students environment, and school and community). The results 

showed that the role of education quality and accountability unit came high 

at all fields. The results revealed that the role of education quality and 

accountability unit came high at all fields. The results also revealed that 

there were statistical significant differences due to gender in favor of 

females, and due to school kind in favor of secondary schools, and there 

were no statistical significant differences due to educational qualification 

and years of experiences. 
Keywords: Education Quality and Accountability Unit, Administrative 

Competencies, School Principals, and Irbid Governorate. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Jordan \Ministry of Education 

** Jordan \Yarmouk University \Faculty of Education 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

232 

 مقدمة ال
تسعى األردن كمثيالتها من الدول العربية إلى مواكبة التطورات العالمية لتحقيق متطلبات 
الجودة في النظام التربوي ومواكبة التقدم والتطور، ولن يتم تحقيق ذلك إال من خالل إدارة تربوية 

دارة ال بّد من وجود متميزة. فاإلدارة التربوية هي حجر األساس في النظام التربوي ولرفع كفاءة اإل
دور لوحدة الجودة والمساءلة في متابعة األعمال اإلدارية ضمن معايير الجودة، وتقييم األداء 
اإلداري الذي ترتكز عليه المؤسسة التعليمية، وهذا الدور يرتبط ارتباًطا وثيًقا في المساءلة التي تسهم 

 لية اإلصالح.في عم واإلسهامفي ضبط العمل داخل المؤسسة التعليمية 
 علىيتوقف إلى حد كبير  اً سياسي مأ اً اجتماعي مأ اً كان اقتصاديأأن نجاح أي نشاط سواء  كما

همة والزمة ال يمكن للفرد التخلي عنها فهي وسيلة لتسيير أمور مدرجة كفاءة اإلدارة، فاإلدارة عملية 
 (.Ragheb,2011)هداف األفراد والجماعات على حد سواء لتحقيق ما يصبو إليه اإلنسان من أ

( ليست Campbell,1970أن الكفايات كما وصفها كامبل ) (Qatishat,2006)ذكرت 
نما هي   :يأتييستطيع الفرد تنميتها وتشتمل على ما  مقدرةموهبة وا 

 .تنظيم الوقت واستغالله لتحقيق الفائدة القصوى 
 صيله.جزئيات العمل وتفاحقيق األهداف والنتائج وليس على االهتمام بت 
  القوة لديهم. ودعم نقاطتدريب الطاقات البشرية المتوفرة في المدرسة 
 .التمكن من تحديد أولويات العمل وتوجيه العاملين نحو تحقيق األهداف بفاعلية وكفاءة 
 والناجحةعلى اتخاذ القرارات السليمة  مقدرةالم. 

ن الدول إلى تبني نظام عديد مرفع كفاية العمل اإلداري اتجهت ولتحسين أداء المنظمات و 
الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات الدولة، والتي تركز على أهمية اإلدارة 

السر في نجاح  ُتعدوهذا ما يميز المجتمعات المتقدمة ومؤسساته. و  ،بفاعلية وكفاءة وعدالة وابتكار
ن استثماره في  مصطلح الجودة إلى عدد من المبادئ اإلدارية التي يرتكز عليها نظام الجودة، وا 

قطاع اإلدارة يتم من خالل اعتماد المبادئ اإلدارية التي قام عليها هذا المصطلح 
(Khatib,2005). 

وجود نظام للمساءلة أمر في غاية األهمية ألي سلوك في التنظيم اإلداري وذلك لضبط  إن
اظ على ـال، والحفـاز األعمــا المؤسسة إلنجـوضعتهة والقوانين التي ـسلوك العاملين والتزامهم باألنظم
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فالمساءلة تحفظ مصالح المؤسسة من جهة وتصون حقوق العاملين  ذاتهوق العاملين في الوقت ـحق
 .(Akwarishida,2006)من جهة أخرى 

 التقويم خاللها من يتم التي الوسيلة فهي التربوية للتجديدات جًدا مهمة عملية المساءلة وتعد
 التطور مدى تحدد التي المعايير فغياب التطوير عملية في اإلخفاق أو النجاح مدى على حكمالو 

 وراء باالختباء بالعمل القائمين لدى المجال يفتحومعرفتها  النتائج تحديد وعدم النتائج، في والتحسن
 .((Khawaldeh,2007 المساءلة تبطل وبذلك الجماعية، المسؤولية

ودة التعليم والمساءلة للسعي ــبية والتعليم في األردن الستحداث وحدة جوقد اتجهت وزارة التر 
نحو التطوير وتجويد المخرجات، وذلك من خالل تصميم نظام للمساءلة مستند إلى المؤشرات 

 فضاًل عنلتطوير عمل المديريات والمدارس،  وتوفير الحوافـزوللمديرية،  للمدرسة الفاعلةالنوعية 
ر الذاتي لكل من المدرسة والمديرية، والعمل على تحسين ــوة في منهجية التطويــــط القاــــد نقـــتحدي

ات. وقد تم ـــــــنقاط الضعف، مما يوفر آلية سليمة للسير نحو تطوير عمل كل من المدارس والمديري
، والتي باشـــــرت 2014ان من عام ــــنيس شهر فية ــم والمساءلــــــودة التعليـــــــتأسيس نظام لوحدة ج

متابعة برنامج ب تقوم وحدة جودة التعليم والمساءلة إذ. 2016عام  عملهـــــــــــا الرسمــي في شهـــــــــر آذار
يكون   تطوير المدرسة والمديرية وتطبيق نظام مساءلة عام ومهني يكون على نطاق واسع بحيث

وقد حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من  ،دةتقييم أداء المدارس والمديريات من مسؤولية الوح
التي تقوم بها وحدة جودة التعليم والمساءلة منها إجراء التقييم في قطاع التعليم العام على  المهمات

المستويات اإلدارية الثالثة، المدارس والمديريات ومركز الوزارة، والتركيز على تطوير عمليات 
قدرات العاملين وعقد الدورات التدريبية وورش العمل مواالهتمام ببناء المساءلة في النظام التربوي 

عداد أدوات  للموظفين في الوحدة، وتحديد معايير المساءلة ومؤشراتها ومراجعة المعايير باستمرار، وا 
ة يالقياس والتقويم لتوظيف نتائج التقييم في التخطيط االستراتيجي، وتحديد السياسات الخاصة لعمل

 ,Ministry of Educationر والتحسين التي تحقق أهداف الوزارة بما يتالءم مع فلسفتها )التطوي
2018). 
عديد من المشكالت، وتقديم همة تسهم في تقديم الحلول لمالبحوث والدراسات وسيلة  عدتُ 

ــالمقترحات التي تدعم اإلصالح والتطوير، ومن الدراسات التي بحثت في موضوع المساءل ة ـ
 :ةـيالمدرس
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والتي هدفت تعرف درجة معرفة قادة المدارس بمدى تأثير  (Duggan,2011)دراسة دوغان  
السياسة في تحسين المساءلة المدرسية، وأثر خبرات القادة في تنفيذ سياسة المساءلة، وتناولت 

لتحسن الدراسة أثر المساءلة المدرسية، والتقييم الذاتي للمدرسة على أداء المعلمين المنعكس على ا
 (14)ُأجريت المقابالت الشخصية لجمع المعلومات وتكونت العينة من  فقد. طلبتهمفي أداء 

قادة تربويين في المدارس العامة ألستراليا الغربية، واستخدام  (3)و مديًرا (11)مشارًكا، منهم
الدراسة أن  أظهرت نتائجو نموذجين من األسئلة األول للقادة التربويين والثاني لمديري المدارس. أ

التقييم الذاتي للمدرسة له أثر أكبر في تحسين تحصيل الطلبة من مراجعة المدرسة، وهناك عالقة 
بين التقييم الذاتي للمدرسة وبناء الثقافة المدرسية في تصرفات الهيئة التدريسية، والتي تؤثر بدورها 

 في إصالح التعليم أكثر من المراجعة الخارجية للمدرسة.
تقييم واقع المساءلة بين المعلمين في  إلىالتعرف  (Ataphia,2011)دراسة أتافيا  كما هدفت

 إذالمدارس الثانوية في محافظة الدلتا في نيجيريا، ودرجة تطبيق المساءلة في تلك المدارس، 
داريًا تم  (353)اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من  معلًما وا 

من المعلمين  %70مدرسة ثانوية. وأظهرت النتائج أن  (31)بالطريقة العشوائية من  اختيارهم
من خالل تدريس محتويات المناهج  طلبتهمواإلداريين اتفقوا على أن المعلمين يبدون مسؤولية تجاه 

أن المدرسة تتحمل المسؤولية القصوى في  فضاًل عنالتدريسية وجميع األنشطة التعليمية األخرى، 
كما لم يكن هناك اختالف في  التعليمية،لتحقيق األهداف  للطلبةسعي لغرس القيم وتنمية المعرفة ال

وجهات نظر المعلمين واإلداريين حول التزام المعلمين في الدوام المدرسي، واتفقت وجهات نظر 
وارد أداة مساءلة الم ُتعدالمعلمين واإلداريين حول إدارة المعلمين للفصول الدراسية بشكل جيد. و 

ن كالً ييجيات اإلدارة في نظام التعليم في حتمية لعمل على  مقدرةمن المعلمين واإلداريين لديهم  ريا وا 
وجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعلمين تمسؤولية. وأظهرت النتائج أنه ال تحمل ال

 حول تطبيق المساءلة. 
 & Adegbemile, Abdullahi, Azike) ومايكونزور هدفت دراسة ادييبميل وعبداهلل وأزيكي 

Nzurumike,2011)  في دية لدى مديري المدارس المتوسطة إلى معرفة درجة توافر الكفايات القيا
ريا، وقد بحثت الدراسة في احتياجات الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس، وقد تم توزيع استبانة ينيج

رات المالية ية ومهارات إدارة شؤون الموظفين والمهافقرة تشمل المهارات التدريس (30)مكونة من 
معلًما ومعلمة. وأظهرت  (390)ن. وتم اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من و التي يحتاجها المدير 



 شورعا محمدد. أ. ،طلفاح أسماء                                            ....    دور وحدة جودة التعليم والمساءلة

232 

جاءت بدرجة كبيرة،  نيجيرياالنتائج أن توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس المتوسطة ب
ُتعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وأظهرت عدم وجود فروق  وجود فروق ذات داللة إحصائيةو 

 ذات داللة إحصائية ُتعزى للمتغيرات: المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتدريب.
دراسة هدفت إلى توضيح مفهوم المساءلة في السياسة  (Ellison,2012)وأجرت ايليسون 

تحليلي لتوضيح االفتراضات والصعوبات العامة إلصالح التعليم، وتم استخدام المنهج الوصفي ال
مت الطريقة التحليلية لتقوم بوضع خد  التي تواجه المساءلة من خالل السياسة العامة للتعليم، وقد استُ 

المساءلة في إطار أكبر من معايير إصالح التعليم التكاملي، وتوضيح المعايير المستخدمة في 
م أسلوب التحقيق والمراقبة في  قية،المنطإصالح التعليم في كل خطوة من خطواتها  واسُتخد 

التناقضات الداخلية بين المعايير. توصلت الدراسة إلى ضرورة وضع نظام للمساءلة الذكية تسعى 
وتوفير الدعم الالزم للمعلمين واإلداريين لمساعدتهم  للمدارس،ها وتعزيز قدرات المؤسسية مإلى بناء ال

نشاء  . لطلبتهابيئة التعلم اإليجابي  على بناء مهاراتهم المهنية وا 
( دراسة هدفت إلى تعرف درجة توفر الكفايات اإلدارية لدى Bolanle,2013ي )لأجرى بوالنو 

. اتبعت الدراسة المنهج المسحي الوصفي. وقد نيجيريامديري المدارس الثانوية في جنوب غرب 
( معلمًا 770ديرًا ومديرة، و)( م154اختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية والتي تكونت من )

استبانة موزعة على أربعة مجاالت هي: )الكفايات اإلدارية، والكفايات  تستخدمأُ و ومعلمة. 
الشخصية، والكفايات الفنية، وكفايات التعامل مع اآلخرين(. وقد أظهرت النتائج أن الكفايات اإلدارية 

 جميع المجاالت اإلدارية. متوفرة لدى مديري المدارس الثانوية بدرجة كبيرة وفي 
دراسة بهدف التعرف إلى درجة تطبيق  (Bani Yacoub,2016)أجرى بني يعقوب و 

المدارس الحكومية بمحافظة عجلون للمساءلة اإلدارية ومعوقاتها من وجهة نظرهم. وتكونت عينة 
المنهج الوصفي  مديًرا ومديرة تم اختارهم بالطريقة العشوائية القصدية ، واستخدم (97) من الدراسة

درجة تطبيق المدارس الحكومية في المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن 
محافظة عجلون للمساءلة اإلدارية جاءت مرتفعة بشكل عام وأن المستوى العام لمعوقات تطبيق 

لتعليم لمحافظة عجلون مديرية التربية وا تواجه مديري المدارس الحكومية فيالمساءلة اإلدارية التي 
درجة تطبيق جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ل

محافظة عجلون للمساءلة اإلدارية تبًعا لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي المدارس الحكومية في 
مساءلة الطالب، مدير وسنوات الخبرة، في مجال مدير المدرسة ومساءلة المعلم، مدير المدرسة و 
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جراءات المساءلة، بينما هناك فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس في مجال  المدرسة وا 
 مدير المدرسة ومبادئ المساءلة، ومحور معوقات المساءلة وكانت الفروق لصالح الذكور.

دارس دراسة بهدف التعرف إلى درجة امتالك مديري الم (Al-Baz,2016)أجرى الباز و 
ختيار إ تمفي العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين. وقد  االستراتيجيةاألساسية لكفايات اإلدارة 

وقد توصلت النتائج إلى أن درجة امتالك  ومعلمة،معلًما  (312)عينة عشوائية من المعلمين عددهم 
مع وجود  عالية، في العاصمة عمان جاءت االستراتيجيةمديري المدارس األساسية لكفايات اإلدارة 

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة ُتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق 
أخرى ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة البكالوريوس مع عدم وجود فروق ُتعزى لمتغير 

 الخبرة.
ادية لدى مديري دراسة بهدف التعرف إلى الكفايات القي (Adele,2016)أجرى عديلي و 

المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين، وفًقا للمتغيرات: 
على عينة تكونت ، استبانةووزعت المنهج الوصفي  ُأستخدمو الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العلمية. 

الكفايات القيادية لدى مديري  معلًما ومعلمة. وقد توصلت النتائج إلى أن درجة توافر (489)من 
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء جاءت بدرجة عالية، في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء 

المؤهل العلمي  يداللة إحصائية ُتعزى لمتغير  وجود فروق ذاتلمتغير الجنس والخبرة العلمية و  وفًقا
لصالح من يحملون مؤهل الدراسات العليا. وقد أظهرت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى 

 .المعلمين في المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء من وجهة نظرهم جاءت بدرجة عالية
درجة ممارسة مديري  إلىدراسة هدفت التعرف  (Al-Mutairi,2017)أجرى المطيري و 

مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للكفايات القيادية وعالقتها بتحسين نوعية 
وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة  التعليم، وأثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في ذلك.

عليمية للكفايات القيادية جاءت مرتفعة، كما مديري مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية الت
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغيرات الدراسة الجنس، والمؤهل 

في جميع المجاالت. كما أظهرت النتائج أن نوعية التعليم جاءت بدرجة مرتفعة،  العلمي، والخبرة،
س المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية ووجود عالقة ايجابية بين ممارسة مديري مدار 

 للكفايات القيادية وتحسين نوعية التعليم.
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دور المساءلة اإلدارية لدى قسم  دراسة هدفت التعرف إلى (Habil,2017)أجرى الهبيل كما 
 الرقابة الداخلية وعالقته بتحسين األداء اإلداري في مدارس محافظة غزة من وجهة نظر مديريها،

مديًرا ومديرة، وأظهرت النتائج أن  (133)وتكونت العينة من  المنهج الوصفي التحليلي، ُأستخدموقد 
درجة ممارسة قسم الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية في مدارس محافظة غزة جاءت بدرجة كبيرة، 

الداخلية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة قسم الرقابة
للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والمرحلة التعليمية( 

البكالوريوس. كما أظهرت حملة باستثناء مجال أخالقيات الوظيفة العامة وجاءت الفروق لصالح 
ن جاء بدرجة كبيرة النتائج أن مستوى األداء اإلداري بمدارس محافظة غزة من وجهة نظر المديري

 جًدا، كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين المساءلة اإلدارية وتحسين األداء اإلداري. 
درجة تطبيق المساءلة دراسة هدفت التعرف إلى  (Abu Kush,2018)أجرى أبو كوش و 

اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية داخل الخط األخضر في فلسطين وعالقتها باإلبداع 
 (48)استبانة تكونت من  وتم توزيع ومعلمة،معلًما  (323)اإلداري لديهم، وتكونت عينة الدراسة من 

وقد أظهرت النتائج أن درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية داخل  فقرة،
لجنس والمؤهل الخط األخضر جاءت بدرجة عالية وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا ُتعزى لمتغيرات ا

العلمي والخبرة. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من 
 قبل مديري المدارس الثانوية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية. 

لدراسات ، تبين أن هذه اذات العالقة بموضوع الدراسةبعد االطالع على الدراسات السابقة 
الدراسة الحالية تبحث  الدراسة. وبما أن فيهاتنوعت واختلفت باختالف األهداف والبيئات التي ُطبقت 

في موضوع الجودة والمساءلة ودورها في تطوير الكفايات اإلدارية تم الرجوع إلى الدراسات السابقة 
السابقة على أهمية تطبيق الجودة  المتعلقة بالجودة والمساءلة والكفايات اإلدارية. فقد أكدت الدراسات

 (Abu Kush,2018)وممارسة المساءلة لتنمية الكفايات اإلدارية واشتركت دراسة كل من كوش 
، (Duggan,2011) جان(، ودراسة دو Ellison,2012) (، ودراسةHabil,2017)الهبيل  ودراسة

رية والتربوية واشتركت هذه ، في بحث درجة ممارسة المساءلة اإلدا(Ataphia,2011) ودراسة أتافيا
الدراسات مع البحث الحالي من حيث تأكيدها على دور المساءلة في تفعيل األعمال اإلدارية، 

كانت النتائج مرتفعة، مثل  إذواشتركت مجموعة من هذه الدراسات في نتائجها مع البحث الحالي 
. (Ataphia,2011)افياأت ودراسة (Habil,2017)الهبيل( ودراسة Abu Kush,2018دراسة كوش)
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الباز ودراسة  ،(Bolanle, 2013بوالني )، ودراسة (Bani Yacoub, 2016)بني يعقوب ودراسة 
(Al-Baz,2016)،  عديلي ودراسة(Adele,2016)الهبيل . كما تشابهت دراسة كل من 

(Habil,2017)،  بني يعقوب ودراسة(Bani Yacoub,2016) ، حجاجودراسة (Hajjaj,2017) ،
مع الدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة وكانت العينة  ،(Bolanle,2013بوالني )سة ودرا

المختارة في هذه الدراسات من مديري المدارس، في حين كان مجتمع الدراسة في الدراسات األخرى 
دور  من معلمي المدارس. تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تبحث في موضوع

ا البحث األول على حد علم هذ دع، ويُ في تطوير الكفايات اإلدارية والمساءلة التعليم جودة وحدة
ن الذي يبحث في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لمديري يالباحث

 المدارس من وجهة نظرهم. 
 :البحثمشكلة 

لتعليم من خالل تطبيق نظام الجودة الشاملة تسعى وزارة التربية والتعليم في األردن لتطوير ا
تم تخصيص وحدة جودة التعليم والمساءلة التي باشرت عملها في الوزارة  إذنظام المساءلة  وتطبيق

وجود فجوة ما  تبينفقد  مدرسة مديرك(، ومن خالل عمل أحد الباحثين 2016في شهر آذار عام )
عن  ليم والمساءلة وما بين رضا مديري المدارسبين الهدف الذي وجدت من أجله وحدة جودة التع

جدت فقط ألجل إلى أن وحدة جودة التعليم والمساءلة وُ  مديري المدارس، وذلك بسبب نظرة وجودها
التفتيش عن األخطاء اإلدارية وليس من أجل تطوير العملية اإلدارية. وبناًء عليه فإن مشكلة البحث 

 لتفعيل في وحدة جودة التعليم والمساءلة وبين مديري المدارسفي تقليص الفجوة بين العاملين  تكمن
دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية من خالل األعمال التي تؤديها هذه 

 الوحدة.
 أسئلة البحث: 

ما دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في  .0
 المدارس؟فظة إربد من وجهة نظر مديري محا

( في وجهات نظر مديري α=  0.05الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9
المدارس في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس 

ونوع  ،الخبرةوسنوات  العلمي، والمؤهل الجنس،في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات الدراسة )
 (؟المدرسة
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 إلى: هذا البحثهدف  أهداف البحث:
بيان دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في  .0

 محافظة إربد.
الكشف عن مدى وجود فروق في وجهات نظر افراد عينة البحث حول دور وحدة جودة التعليم  .9

ة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات والمساءل
 ونوع المدرسة(. الخبرة،وسنوات  العلمي،والمؤهل  الجنس،)

 أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي تسهم به وحدة جودة التعليم والمساءلة في رفع كفاءة 

المديرين والذي ينعكس بدوره على ضبط العمل داخل المؤسسة العمل اإلداري وتحسين أداء 
التعليمية، فإن أهمية الدراسة الميدانية لعمل هذه الوحدة تكمن في إزالة الغموض حول الدور الحقيقي 
الذي تقوم به هذه الوحدة وزيادة تعاون مديري المدارس في السعي للعمل المشترك وتضافر الجهود 

 جوة وتحسين العمل اإلداري.للوصول ولألهداف المر 
الدور الذي تسهم به وحدة جودة التعليم والمساءلة في قد تفيد نتائج هذا البحث في توضيح 

قد تفيد نتائج هذا البحث وحدة جودة التعليم . و تطوير كفاءة العمل اإلداري وتحسين أداء المديرين
عمل اإلداري من جهة وتفعيل دور والمساءلة من أجل إيجاد قنوات تواصل مع المديرين لتطوير ال

 ن وصّناع القرار في وزارة التربية والتعليم في األردن،و جهة أخرى. كما قد يستفيد المسؤولالوحدة من 
 .هذا البحثالمدارس من نتائج  والتربية والتعليم، ومدير  وومدير 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 وحدة جودة التعليم والمساءلة: 

التربية  ة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم بحيث ترتبط بوزيرنشأت وحد
وُيحدد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير، وتتمتع الوحدة باالستقالل التام في  والتعليم

جراءاتها ولها الحق في الوصول إلى المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة   هابمهماتعملها وا 
 (. Ministry of Education,2018) وأعمالها وفقًا للتشريعات ذات العالقة

وتعّرف إجرائًيا بأنها وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم والتي تسعى إلى تطوير 
الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس من خالل مراجعة األداء وتحسينه وفق معايير ومؤشرات 

 لهذه الدراسة. ُأعدتمن خالل االستبانة التي  تم قياسهاوالتي  دَّدة،ُمح
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 الكفايات اإلدارية:
على األداء الجيد  مقدرة"هي مجموعة من المهارات والمتطلبات التي يمتلكها المدير للتمتع بالم

  (.(Hajjaj,1998,356على تحقيق ما هو مطلوب منه"  مقدرةبشكل يعكس القوة والم
 ى مدير المدرسةائيًا: بأنها الكفايات اإلدارية والمهارات التي ينبغي أن تتوافر لدوتعّرف إجر 

نجازه بفاعلية وذلك ضمن معايير وحدة جودة التعليم والمساءلة والتي  من  تم قياسهالتأدية عمله وا 
 لهذه الدراسة. ُأعدتخالل االستبانة التي 

 حدود البحث:
  الكشف عن دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على

 تطوير الكفايات اإلدارية لمديري المدارس.
  محافظة إربد )لواء قصبة  والمديريات فيعلى المدارس  هذا البحثالحدود المكانية: اقتصر

لواء إربد، ولواء بني عبيد، ولواء المزار الشمالي، ولواء الكورة، ولواء الرمثا، ولواء بني كنانة، و 
 الطيبة والوسطية، ولواء األغوار الشمالي(.

  2018/2019خالل الفصل الدراسي األول عام  هذا البحثالحدود الزمانية: تم إجراء. 
 الحدود البشرية: اقتصرت عينة البحث على مديري المدارس. 

 تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، نظًرا لمالءمته لطبيعة البحث وأهدافه. منهج البحث:
 :مجتمع البحث

في مديريات التربية في محافظة تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية 
إربد )لواء قصبة إربد، ولواء بني عبيد، ولواء المزار الشمالي، ولواء الكورة، ولواء الرمثا، ولواء بني 

 ( مــــــــديرًا ومـــــديرة.654هم )والبالغ عدد كنانة، ولواء الطيبة والوسطية، ولواء األغوار الشمالي(
  عينة البحث:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من جميع أفراد مجتمع الدراسة وهم 
 (318)وبعد توزيع االستبانة تم استرداد  ومديرة.مديرًا  (327)وعددهم  %50المديرين بنسبة 

 .(1)جدول الي كما هو موضح فاستبانة وكان توزيع العينة 
  توزيع أفراد عينة الدراسة (1جدول )ال

 النسبة التكرار الفئات المتغير
 % 46.9 149 ذكر الجنس
 % 53.1 169 أنثى 
 %100.0 318 المجموع 
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 النسبة التكرار الفئات المتغير
 % 60.1 191 بكالوريوس ودبلوم عالي المؤهل العلمي

 % 39.9 127 دراسات عليا 
 %100.0 318 المجموع 

 % 56.9 181 أساسي نوع المدرسة
 %43.1 137 ثانوي 
 %100.0 318 المجموع 

سنوات الخبرة 
 اإلدارية

 % 45.6 145 سنوات 01اقل من 
 %54.4 173 سنوات فأكثر 01

 %100.0 318 المجموع 
   أداة البحث:
 جــودة وحــدة دور بموضــوع العالقــة ذات الســابقة والدراســات النظــري األدب علــى االطــالع بعــد

 بــه تقــوم الــذي الــدور إلــى للتعــرف اســتبانة تطــوير تــم اإلداريــة، الكفايــات تطــوير فــي ءلةوالمســا التعلـيم
 المـــديرين، نظـــر وجهـــة مـــن المــدارس لمـــديري اإلداريـــة الكفايـــات تطــوير فـــي والمســـاءلة الجـــودة وحــدة

 والتعلــيم، الــتعلم الطالــب، بيئــة) وهــي مجــاالت ةأربعــ علــى موزعــة فقــرة( 46) مــن االســتبانة وتكونــت
 (.والمجتمع المدرسة واإلدارة، يادةالق

 :البحثصدق أداة 
تــم التأكــد مــن صــدق أداة البحـــث عــن طريــق عــرض االســـتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمـــين 
المتخصصـــين فـــي مجـــال اإلدارة التربويـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات األردنيـــة والخبـــراء 

غة اللغويـة ووضـوح الفقـرات ومراعـاة صـحة التربويين للتحقق مـن صـالحية الفقـرات، مـن حيـث الصـيا
علــى جــودة محتــوى الفقــرات . وُطلــب مــنهم الحكــم اً ( محكمــ21المعلومــات الــواردة فيهــا، وبلــغ عــددهم )

تـم  فقدمن المالحظات،  اً عديدندرجت تحته. وقد أبدى المحكمون مة الفقرة للمجال الذي اءومدى مال
تقريًبا كحد أدنى لالتفاق بين المحكمين كمعيـار  (80%)تعديل بعض الفقرات، أجمع عليها ما نسبته 

 للحكم على صالحية العبارة.
ـــاس مـــعو  ـــاط فقـــرات المقي ـــاس، اســـتخرجت معـــامالت ارتب ـــاء للمقي  الســـتخراج دالالت صـــدق البن

تــم  إذ، مــديًرا ومــديرة (40تكونــت مــن )اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة الدرجــة الكليــة فــي عينــة 
كــل فقــرة مــن الفقــرات، وقــد تراوحــت معــامالت ارتبــاط  ارتبــاطيــاس وحســاب معامــل تحليــل فقــرات المق

وتجـدر اإلشـارة أن  (. 0,92-0,55ومـع المجـال ) ،(0,76-0,35)بـين  مـامـع األداة ككـل الفقـرات 
 .يبين ذلك (2)والجدول  ،ودالة إحصائيا جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
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 رتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليهمعامالت اال  (2جدول)ال
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .72** .62** 17 .75** .67** 33 .70** .44** 
2 .78** .67** 18 .71** .63** 34 .72** .48** 
3 .62** .42** 19 .73** .61** 35 .71** .35* 
4 .66** .49** 20 .70** .58** 36 .72** .49** 
5 .80** .61** 21 .60** .59** 37 .77** .63** 
6 .72** .54** 22 .76** .71** 38 .61** .48** 
7 .59** .45** 23 .71** .70** 39 .68** .62** 
8 .84** .68** 24 .83** .76** 40 .80** .59** 
9 .76** .69** 25 .60** .54** 41 .72** .65** 
10 .76** .69** 26 .55** .57** 42 .84** .50** 
11 .69** .65** 27 .85** .45** 43 .92** .64** 
12 .77** .70** 28 .78** .57** 44 .88** .59** 
13 .65** .56** 29 .84** .52** 45 .69** .60** 
14 .62** .54** 30 .76** .59** 46 .88** .60** 
15 .79** .72** 31 .84** .44**    
16 .79** .76** 32 .78** .42**    

 (.0.01ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائيً  **    (.0.05ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائيً  *

ــةإلــى وتجــدر اإلشــارة  ، ودالــة إحصــائيا أن جميــع معــامالت االرتبــاط كانــت ذات درجــات مقبول
 ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

 معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية (3جدول )ال
 لكليةالدرجة ا المدرسة والمجتمع بيئة الطالب التعلم والتعليم القيادة واالدارة 

     1 القيادة واالدارة
    1 **762. التعلم والتعليم
   1 **487. **419. بيئة الطالب

  1 *318. **573. *384. المدرسة والمجتمع
 1 **743. **656. **916. **821. الدرجة الكلية

 (.0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **    (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 :البحثثبات أداة 
عـادة االختبـار ) ( test-retestللتأكد من ثبات أداة البحث، فقـد تـم التحقـق بطريقـة االختبـار وا 

عــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مــن خــارج عينــة الدراســة مكّونــة مــن  بتطبيــق المقيــاس، وا 
 يراتهم في المرتين.ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقد ومديرة،مديًرا  (40)
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وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلـة كرونبـاأ ألفـا، والجـدول 
معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباأ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل قيم ( يبين 4)

 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذا البحث.
 االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية معامل (4جدول )ال

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.90 0.91 القيادة واإلدارة
 0.92 0.90 التعلم والتعليم
 0.87 0.88 بيئة الطالب

 0.92 0.93 المدرسة والمجتمع
 0.95 0.94 الدرجة الكلية

 البحث: متغيرات
 :اآلتيةالبحث على المتغيرات  اشتمل

 أواًل: المتغيرات المستقلة:
 ولها فئتان )ذكر، وأنثى(. الجنس: .0
 (. ودراسات علياودبلوم عالي،  )بكالوريوس ثالثة مستويات: وله المؤهل العلمي .9
 ، وثانوي(.)أساسيولها مستويان نوع المدرسة:  .3
 (.فأكثر تسنوا 10سنوات،  10)أقل من  ن: ولها مستوياسنوات الخبرة .4

 ثانيًا: المتغير التابع 
والمسـاءلة فـي تطـوير الكفايـات اإلداريـة لمـديري المـدارس فـي محافظـة  ة التعلـيموحـدة جـود دور

 إربد من وجهة نظر المديرين.
  :البحثإجراءات 

 : اآلتيةتم البحث وفق اإلجراءات 
بعـد التأكـد مـن  العالقـة،ذات تم تطوير أداة البحث باالستعانة باألدب النظـري والدراسـات السـابقة  .0

 صدقها وثباتها.
(، وعنــد مراجعتهـا كانــت جميعهـا مكتملــة البيانــات، 318) ( اسـتبانة، وتــم اسـترداد327تـم توزيــع ) .9

 لذلك خضعت جميعها للمعالجة اإلحصائية.
 للحصول على النتائج.(SPSS) برنامج تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيًا باستخدام  .3
 تم عرض للنتائج ومناقشتها ووضع توصيات تنسجم مع النتائج التي تم التوصل إليها. .4
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 المعالجة اإلحصائية
 :اآلتية اإلحصائية التحليالت استخدام تم
( للتأكـــد مـــن ثبـــات أداة test-retest( واختبـــار )Cronbach’s-Alphaمعامـــل كرونبـــاح آلفـــا ) .0

 الدراسة وثبات االعادة.
  المعيارية. الول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافاتعن السؤال ا لإلجابة .9
وتحليل التباين  المعياريةتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات الثاني  عن السؤال لإلجابة .3

 .الرباعي
تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات البحث، بإعطاء كـل فقـرة مـن فقراتـه درجـة واحـدة  .4

، 5وهي تمثل رقميًا ) كبيرة جًدا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جًدا(ه الخمس )من بين درجات
 ألغراض تحليل النتائج: اآلتي( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس 1، 2، 3، 4

 قليلة   2,33 -1,00من 
 متوسطة  3,67 -2,34 من
 كبيرة        5,00 -3,68 من

 :اآلتيةام المعادلة وقد تم احتساب المقياس من خالل استخد
 (3عدد الفئات المطلوبة )  (/1األدنى للمقياس ) الحد-( 5)الحد األعلى للمقياس )

(5-(1/3 =1,33       
 نهاية كل فئة. إلى (1,33)ومن ثم إضافة الجواب 

 البحث:  نتائـــــج
ن أسئلة وذلك باإلجابة عيستعرض الباحثان وصفًا للنتائج التي تم التوصل إليها  يأتيفيما 

 الدراسة اآلتية: 
ما دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى السؤال األول: 

 مديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس؟
المعيارية لوجهات نظر لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ارس في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري مديري المد
 ( يوضح ذلك.5والجدول ) المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس،
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لوجهات نظر مديري المدارس في محافظة والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5جدول )ال
 زلًيامرتبة تنا إربد

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 مرتفع 61. 4.44 بيئة الطالب 3 1
 مرتفع 57. 4.39 التعلم والتعليم 2 2
 مرتفع 58. 4.34 القيادة واإلدارة 1 3
 مرتفع 71. 4.20 المدرسة والمجتمع 4 4
 مرتفع 56. 4.35 الكلي مستوىال  

بيئة  تجاء فقد، (4.44-4.20المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 5يبين الجدول )
في  المدرسة والمجتمع، بينما جاءت (4.44)متوسط حسابي بلغ بأعلى األولى  الرتبةفي  الطالب
 (.4.35) ككل (، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة4.20األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبة

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على وقد تم حساب المتوسطات 
 :اآلتيكانت على النحو و ، كل مجال على حدةفقرات 

 المجال األول: بيئة الطالب
المتعلقة بمجال بيئة الطالب مرتبة  للفقراتوالرتب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6جدول )ال

  تنازلياً 
المتوسط  الفقرات مالرق الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

أتأكد من جاهزية الغرف الدراسية والمرافق الصحية  35 1
 مرتفع 72. 4.55 والمالعب الرياضية.

 مرتفع 69. 4.54 أحرص على توفير بيئة آمنة ونظيفة ومريحة للطلبة. 33 2
 رتفعم 70. 4.52 أسعى إلى توفير مناأ مدرسي فّعال. 31 3
أعمل على توفير بيئة مدرسية محفزة على عمليتي التعلم  32 4

 مرتفع 69. 4.48 والتعليم.

أقوم بتوفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ األنشطة ضمن  34 5
 مرتفع 73. 4.47 إمكانات المدرسة.

 مرتفع 70. 4.46 أشجع تحفيز المعلمين للطلبة وُأتابع ذلك. 27 6
 مرتفع 79. 4.36 البيئة المحلية في تعليم الطلبة. أستفيد من مصادر 29 7
 مرتفع 79. 4.34 ُأؤكد على تنمية الثقة المتبادلة مع الطلبة. 28 8
ُأناقش المعلمين في أهمية نشر ثقافة التعاون بين الطلبة  30 8

 مرتفع 74. 4.34 المدرسة.في 
 مرتفع 84. 4.33 أتأكد من تفعيل المعلمين للمختبرات المدرسية. 36 10
 مرتفع 608. 4.44 بيئة الطالب  

جاءت  فقد، (4.55-4.33المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 6يبين الجدول )
أتأكد من جاهزية الغرف الدراسية والمرافق الصحية والمالعب " والتي تنص على( 35) ةالفقر 
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أتأكد "ونصها ( 36) ةما جاءت الفقر بين، (4.55األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي " الرياضية
وبلغ  .(4.33األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي من تفعيل المعلمين للمختبرات المدرسية" 

 .( وبمستوى مرتفع4.44) المتوسط لبيئة الطالب ككل
 المجال الثاني: التعلم والتعليم

 مرتبة تنازليًا المتعلقة بمجال التعلم والتعليم  تفقرالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (7جدول )ال
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 67. 4.56 أحث المعلمين على استثمار البيئة المدرسية لتنفيذ المنهاج. 12 1
 مرتفع 69. 4.55 ُأعزز المعلم على التحسن في نتائج طلبته. 19 2
 مرتفع 68. 4.52 ُأعزز أداء المعلم الفاعل داخل الغرفة الصفية. 18 3
 مرتفع 73. 4.51 أعزز من قناعة المعلم بأهمية التخطيط للدروس. 15 4
 مرتفع 74. 4.47 ُأمارس دوري كمشرف مقيم في المدرسة. 25 5
 مرتفع 67. 4.46 أتابع اهتمام المعلمين بحاجات الطلبة وفق األولويات. 14 6
 مرتفع 72. 4.44 أشجع المعلمين على تنفيذ المبادرات اإلبداعية. 13 7
المعرفية، أدعم تنويع المعلم للنتاجات وفق مجاالتها ) 16 7

 مرتفع 69. 4.43 ، الوجدانية(ةالمهاري
 مرتفع 72. 4.43 أشجع المعلمين على طرح أفكار جديدة لتطوير المدرسة. 24 7
داد الخطط العالجية لذوي التحصيل ُأوضح للمعلم أهمية إع 17 10

 مرتفع 74. 4.41 المنخفض.

أتبنى نظام المكافآت التشجيعية لتحفيز الطلبة وحثهم على  26 11
 مرتفع 76. 4.34 المثابرة وتحسين النتائج.

 مرتفع 73. 4.27 أرصد عملية التحسين بشكل مستمر لعملية التعلم والتعليم. 23 12
ي تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت لدى أتابع المعلمين ف 22 13

 مرتفع 69. 4.21 الطلبة.
 مرتفع 77. 4.15 ُأقيم الوسائل التعليمية الداعمة المستخدمة في التعليم. 21 14
ُأحاسب المعلم على تقصيره في تصميم االختبارات وفق  20 15

 مرتفع 82. 4.13 معايير االختبار.
 رتفعم 57. 4.39 التعلم والتعليم  

جاءت  فقد، (4.56-4.13المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 7يبين الجدول )
 الرتبةفي " أحث المعلمين على استثمار البيئة المدرسية لتنفيذ المنهاج" والتي تنص على( 12) ةالفقر 

 ُأحاسب المعلم على"ونصها ( 20) ةبينما جاءت الفقر ، (4.56األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  الرتبةفي تقصيره في تصميم االختبارات وفق معايير االختبار" 

 وبمستوى مرتفع. (4.39وبلغ المتوسط الحسابي للتعلم والتعليم ككل) .(4.13)
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 : القيادة واإلدارةالثالثالمجال 
المتعلقة بمجال القيادة واإلدارة  فقراتللوالرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8جدول )ال

 مرتبة تنازليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

1 1 
أدرك جميع المجاالت التي يجب أن تتضمنها الخطة 

التطويرية )القيادة واإلدارة، والتعلم والتعليم، وبيئة الطالب، 
 والمدرسة والمجتمع(.

 مرتفع 64. 4.44

أوظف إمكانات المدرسة )البشرية، والمادية( في سبيل تنفيذ  7 1
 مرتفع 69. 4.44 األنشطة التطويرية.

الخطة التطويرية والصالحيات على المعلمين  مهماتأوزع  6 1
 مرتفع 72. 4.44 وفق الكفاءة والخبرة والرغبة.

ن أحدد األولويات التطويرية بناًء على حوار البيانات بالتعاو  5 4
 مرتفع 75. 4.41 مع منسقي المجاالت.

ُأشكل فريق للمشاركة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة العمل في  3 5
 مرتفع 73. 4.40 الخطة التطويرية.

أعمل على تحسين قنوات االتصال والتواصل الفّعال بين  11 5
 مرتفع 79. 4.40 العاملين داخل المدرسة.

لرصد جوانب القوة  ُأطبق استبيانات الخطة التطويرية 4 7
 مرتفع 78. 4.35 والضعف ضمن المراجعة الذاتية للمدرسة.

ُأجري مراجعات للتعرف إلى اإلمكانات المادية والبشرية  2 8
 مرتفع 67. 4.33 المتوافرة في المدرسة.

أعقد اجتماعات دورية ولقاءات مع منسقي المجاالت لمتابعة  8 9
 مرتفع 76. 4.25 ق اإلنجاز.ما تم إنجازه ومناقشة أي عقبات تعي

أتابع ما تحقق من االنجاز من خالل المؤشرات النوعية  10 10
 مرتفع 78. 4.18 والكمية في إطار قياس األداء وتقرير االنجاز.

ُأشرك جميع الفئات المعنية في الخطة التطويرية )مجتمع  9 11
 مرتفع 83. 4.15 المدرسة، والمجتمع المحلي( في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

 مرتفع 58. 4.34 القيادة واإلدارة  
جاءت  فقد، (4.44-4.15بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 8يبين الجدول )

أدرك جميع المجاالت التي يجب أن تتضمنها الخطة التطويرية )القيادة " ونصهم( 7,6,1) الفقرات
الخطة التطويرية  مهماتأوزع "، و"والمدرسة والمجتمع( ،واإلدارة، والتعلم والتعليم، وبيئة الطالب

أوظف إمكانات المدرسة )البشرية، "، و"والصالحيات على المعلمين وفق الكفاءة والخبرة والرغبة
بينما ، (4.44األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي " والمادية( في سبيل تنفيذ األنشطة التطويرية

شرك جميع الفئات المعنية في الخطة التطويرية )مجتمع المدرسة، أُ "ونصها ( 9) ةجاءت الفقر 
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 .(4.15األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي والمجتمع المحلي( في التخطيط والتنفيذ والمتابعة" 
 (.4.34ككل ) لقيادة واإلدارةوبلغ المتوسط الحسابي ل

 المجال الرابع: المدرسة والمجتمع
المتعلقة بمجال المدرسة والمجتمع  فقراتللوالرتب حسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال( 9جدول )ال

 مرتبة تنازليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 80. 4.43 أعزز عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي. 37 1
 مرتفع 76. 4.43 اتهم.ُأصغي إلى آراء أولياء األمور واقتراح 39 1
أشجع المعلمين على بناء جسور الثقة مع المجتمع  45 3

 مرتفع 71. 4.31 المحلي.
 مرتفع 85. 4.28 ُأطلع أولياء األمور على التقدم الذي يحققه أبناءهم. 38 4
أعزز الشراكة المجتمعية من خالل تقديم خدمات حقيقية  43 5

 مرتفع 89. 4.15 للمجتمع.

رك المجتمع المحلي في حل المشكالت التي تواجهها ُأش 40 6
 مرتفع 87. 4.14 المدرسة.

 مرتفع 87. 4.12 ُأشرك المجتمع المحلي في األنشطة المدرسية. 41 7
أتواصل مع المجتمع المحلي للوقوف على إنجازات  44 8

 مرتفع 90. 4.08 الخطة التطويرية وتذليل العقبات.

المجتمع المحلي لإلفادة من  ألتقي بذوي الخبرة من 42 9
 مرتفع 91. 4.06 المدرسة.خبراتهم واقتراحاتهم في تحسين أداء 

ُأتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في وضع خطط  46 10
 مرتفع 94. 4.01 بديلة لمواجهة معوقات اإلنجاز.

 مرتفع 72. 4.20 المدرسة والمجتمع  
جاءت  فقد، (4.43-4.01ية قد تراوحت مابين )المتوسطات الحسابأن ( 9يبين الجدول )

ُأصغي إلى آراء أولياء "، و"أعزز عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي" ونصهما( 39و 37الفقرتان )
( 46) ةبينما جاءت الفقر ، (4.43األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي " األمور واقتراحاتهم

ركة في وضع خطط بديلة لمواجهة معوقات اإلنجاز" ُأتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمشا"ونصها 
وبلغ المتوسط الحسابي للمدرسة والمجتمع ككل  .(4.01األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي 
(4.20.) 

( في α=  0.05الداللة )السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية وجهات نظر مديري المدارس في دور وحدة جود

وسنوات لدى مديري المدارس في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، والمؤهل العلمي، 
 ونوع المدرسة(؟ الخبرة،
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وجهات نظر تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة عن هذا السؤال
في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري مديري المدارس 

 ،الجنس، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرةحسب متغيرات إربد المدارس في محافظة 
 .يبين ذلك (01)والجدول 

المدارس في محافظة وجهات نظر مديري ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل10جدول رقم )ال
 الجنس، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرةحسب متغيرات إربد 

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئات المتغير
 149 68. 4.20 ذكر الجنس

 
 169 37. 4.48 أنثى

 191 57. 4.35 بكالوريوس ودبلوم عالي المؤهل العلمي

 
 127 57. 4.35 دراسات عليا

 181 60. 4.27 أساسي نوع المدرسة

 
 137 47. 4.45 ثانوي

 سنوات الخبرة اإلدارية
 145 61. 4.31 سنوات 01اقل من 

 173 50. 4.38 سنوات فأكثر 01
وجهات  في ( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية10) يبين الجدول

الجنس، والمؤهل العلمي، بسبب اختالف فئات متغيرات  إربدنظر مديري المدارس في محافظة 
وسنوات الخبرة، ونوع المدرسة ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

 .يبين ذلك (11جدول )والتحليل التباين الرباعي 
على  وسنوات الخبرةالمدرسة،  ونوع العلمي،الجنس، والمؤهل ( تحليل التباين الرباعي ألثر 11جدول )ال

 دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 000. 24.146 6.796 1 6.796 الجنس

 892. 019. 005. 1 005. المؤهل العلمي
 001. 11.389 3.205 1 3.205 نوع المدرسة

 343. 904. 254. 1 254. سنوات الخبرة اإلدارية
   281. 313 88.095 الخطأ
    317 97.821 الكلي

 ( اآلتي:9يتبين من الجدول )
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  جود فروق ذات داللة إحصائية و(0,05=α)  24,146بلغت قيمة ف  إذالجنس، تعزى ألثر 
 ، وجاءت الفروق لصالح اإلناث.0,000إحصائية بلغت  وبداللة

  إحصائية جود فروق ذات داللة و عدم(0,05=α)  بلغت قيمة ف  إذالمؤهل العلمي، تعزى ألثر
 .0,892وبداللة إحصائية بلغت  0,019

  إحصائية جود فروق ذات داللة و(0,05=α)  بلغت قيمة ف  إذنوع المدرسة، تعزى ألثر
 ، وجاءت الفروق لصالح المدارس الثانوية.0,001ائية بلغت وبداللة إحص 11,389

  جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم و (0,05=α)  سنوات الخبرة اإلدارية، حيث تعزى ألثر
  .0,343وبداللة إحصائية بلغت  0,904بلغت قيمة ف 

 مناقشــة النتائج والتوصيـــات
حدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير ما دور و مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس؟
والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري  التعليمأظهرت النتائج أن دور وحدة جودة 

للدرجة الكلية لجميع مجاالت أداة  المدارس في محافظة إربد من وجهة نظرهم كانت مرتفعة بالنسبة
األولى وقد يعزى ذلك الهتمام  الرتبةفي لنتائج أن مجال بيئة الطالب كان أظهرت ا إذالدراسة، 

قدرات م إلى مديري المدارس بتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل مستمر، والتعرف
صادر تعلم كافية تناسب احتياجات الطلبة، وما ومتطلباته وأساليب تعلمه وتوفير مه وحاجاتالمتعلم 

تقوم به وحدة جودة التعليم والمساءلة من متابعة لجميع هذه الجوانب مع مدير المدرسة لتحسين بيئة 
الثانية قد  الرتبةفي مجال التعلم والتعليم  جاءهداف المنشودة والمخطط لها. و الطالب لتحقيق األ

تعليم في متابعة عملية التعلم والتعليم الرتباطها الوثيق بعملية ُيعزى ذلك إلى دور وحدة جودة ال
اإلصالح والتجديد والتطوير التربوي وذلك من خالل متابعة الخطة التطويرية للمدرسة والتي من 
خاللها يحدد مدير المدرسة نقاط القوة ونقاط الضعف والجوانب التي سيتم العمل على تحسينها 

دارية في ذلك من خالل نتائج التقييم المدرسي واالختبارات التي يتم عقدها وتظهر نتائج الجهود اإل
الثالثة مجال القيادة واإلدارة وقد  الرتبة وجاء فيمن قبل المدرسة والمديرية واالختبارات الوطنية. 

ُيعزى ذلك إلى دعم وحدة جودة التعليم والمساءلة للعمل التشاركي من قبل مدير المدرسة والمعلمين 
بتوزيع مجاالت الخطة التطويرية على فريق العمل للتعاون المشترك بين منسقي المجاالت لتحقيق 
أهداف الخطة وتوزيع األعمال والمسؤوليات مما يعزز روح التعاون والعمل كفريق ويتيح الفرصة 
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والمجتمع وقد مجال المدرسة جاء الرابعة  الرتبة وفيلمدير المدرسة لتنمية مهارات المعلمين القيادية. 
ُيعزى ذلك إلى تركيز وحدة جودة التعليم والمساءلة على الشراكة المجتمعية ومتابعة برامج الشراكة 
المجتمعية التي تقوم بها المدارس مثل مشاركة أولياء األمور باألنشطة المدرسية وتفعيل الشراكة 

 التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة. 
تابعة من قبل وحدة جودة التعليم والمساءلة لمديري المدارس لتحسين العمل إن الم      

اإلداري وتطوير العملية التعليمية كان له دور كبير في تطوير الكفايات اإلدارية وتوجيه مديري 
، وكان لوعي ونقاط الضعف والعمل على إصالحها المدارس من خالل تحديد نقاط القوة وتعزيزها

واستجابتهم دور كبير في تحقيق أهداف وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير مديري المدارس 
 العمل اإلداري والسير ضمن خطط منظمة لتحقيق معايير الجودة.

 ,Adegbemile, Abdullahi, Azike & Nzurumike)وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
جاءت  نيجيريادارس المتوسطة بأن توافر الكفايات القيادية لدى مديري الموالتي بينت  (2011

أن درجة والتي بينت  (Al-Mutairi,2017)مطيري ال كما تتفق هذه النتائج مع دراسة بدرجة كبيرة.
ممارسة مديري مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للكفايات القيادية جاءت 

أن درجة ممارسة قسم والتي بينت  ،(Habil,2017)الهبيل . كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة مرتفعة
. كما تتفق هذه النتائج الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية في مدارس محافظة غزة جاءت بدرجة كبيرة

أن درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من ، والتي أظهرت (Abu Kush,2018)أبو كوش مع دراسة 
 .جاءت بدرجة عاليةقبل مديري المدارس الثانوية داخل الخط األخضر 

بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  مناقشة النتائج المتعلقة
وجهات نظر مديري المدارس في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في ( في α=0,05الداللة )

راسة )الجنس، تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات الد
 (؟ونوع المدرسة وسنوات الخبرة،والمؤهل العلمي، 

عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية جودو : أظهرت النتائج فيما يتعلق بمتغير الجنس
. وقد لصالح اإلناث، وجاءت الفروق الجنس في جميع المجاالتُتعزى ألثر  (α=0,05الداللة )

أن مدارس اإلناث تمتاز  إذفي هذه الفروق  اً قد تكون سببيعود السبب إلى أن طبيعة مدارس اإلناث 
في تسهيل عمل اإلدارة والتفرغ  يسهمباالنضباط المدرسي أكثر من مدارس الذكور وهذا بدوره 

 تمن مدارس الذكور يعاني فيها المدير من مشكال اً لألعمال اإلدارية بشكل أكبر في حين أن كثير 
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ى طالب المدرسة مما يزيد من األعباء الملقاة على عاتق الطالب وصعوبة تحقيق االنضباط لد
 ,Adegbemile, Abdullahi, Azike & Nzurumike)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  المدير.
توافر الكفايات القيادية لدى مديري  في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائيةوالتي بينت  (2011

-Al)المطيري و وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  س.الجنُتعزى لمتغير  نيجيرياالمدارس المتوسطة ب
Mutairi,2017)  درجة ممارسة مديري مدارس المرحلة والتي اظهرت عدم وجود فروق في

تبعًا لمتغير الجنس، كما تختلف هذه  المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للكفايات القيادية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة بينت  ، والتي(Habil,2017)الهبيل النتيجة مع دراسة 

كما تختلف هذه النتائج مع (، ممارسة قسم الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغير )الجنس
درجة في  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا ، والتي أظهرت(Abu Kush,2018)أبو كوش دراسة 

 .دارس الثانوية ُتعزى لمتغير الجنستطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري الم
 فروق ذات داللة إحصائيةعدم وجود : أظهرت النتائج المؤهل العلمي متغيرأما فيما يتعلق ب
 . وقد ُيعزى ذلك إلىالمؤهل العلمي في جميع المجاالتألثر  ُتعزى (α=0,05عند مستوى الداللة )

ما يتعلق بعمل وحدة جودة التعليم أن جميع مديري المدارس يتبعون جهة إشرافية واحدة وفي 
والمساءلة فقد قامت بإخضاع مديري المدارس كافة إلى دورات تدريبية تتعلق بعملية التطوير 
والتحسين التي تسعى وحدة جودة التعليم والمساءلة لتحقيقها وذلك لتمكين مديري المدارس من القيام 

ابهة في تقديرهم لدور وحدة جودة التعليم باألعمال المطلوبة منهم، لذلك كانت استجاباتهم متش
 ,Adegbemile)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية.

Abdullahi, Azike & Nzurumike,2011) المطيري ، و(Al-Mutairi,2017)  والتي بينت عدم
دى مديري المدارس ُتعزى لمتغير توافر الكفايات القيادية ل في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية

عدم وجود والتي بينت  ،(Habil,2017)الهبيل تتفق هذه النتيجة مع دراسة كما  المؤهل العلمي.
 فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة قسم الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغير

 ، والتي أظهرت(Abu Kush,2018)وش أبو ككما تتفق هذه النتائج مع دراسة  العلمي(،المؤهل )
درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية في  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا

 ,Adegbemile). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ُتعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة
Abdullahi, Azike & Nzurumike,2011) المطيري ، و(Al-Mutairi,2017)  والتي بينت عدم

توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس ُتعزى لمتغير  في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية
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عدم وجود والتي بينت  ،(Habil,2017)الهبيل كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة  سنوات الخبرة.
 اخلية للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغيرفروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة قسم الرقابة الد

 والتي أظهرت ،(Abu Kush,2018)أبو كوش كما تتفق هذه النتائج مع دراسة  الخدمة(،سنوات )
درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية في  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا

 .ُتعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة
 فروق ذات داللة إحصائية عدم وجودأظهرت النتائج  سنوات الخبرة بمتغيرما فيما يتعلق أ

وقد يعزى ذلك إلى  في جميع المجاالت.سنوات الخبرة  ُتعزى ألثر (α=0.05)عند مستوى الداللة 
أي أن األعمال  2016أن وحدة جودة التعليم والمساءلة باشرت عملها في الوزارة في شهر آذار عام 

ية وجميع مديري لتي تقوم بها والدورات التي عقدتها للمديرين كلها تمت خالل الثالث سنوات الماضا
الخبرة من حيث معرفتهم بخطط الوحدة التي تسعى لتحقيقها والدور الذي في المدارس متساوون 

 .رهماوتطوي تؤديه لتحسن العمل اإلداري والعملية التعليمية التعلمية ككل
عند  جود فروق ذات داللة إحصائيةو أظهرت النتائج  نوع المدرسة متغيربق أما فيما يتعل

، وجاءت الفروق لصالح نوع المدرسة في جميع المجاالت ُتعزى ألثر (α=0.05)مستوى الداللة 
 فيها. وقد ُيعزى ذلك ألن المدارس الثانوية تشمل أعداد أكبر من الطلبة وتتوافر المدارس الثانوية
دية الالزمة مما يسهم في دعم البيئة المدرسية بشكل أكبر كما تحظى باهتمام وتركيز التجهيزات الما

 كماأكبر من قبل المديرية بالمتابعة المستمرة حرًصا على متابعة الطلبة في نهاية المرحلة الثانوية. 
لة في دعم الفاع واإلسهامكثير من األنشطة على أداء  مقدرةأن الطالب في المرحلة الثانوية لديهم ال

البيئة المدرسية والحفاظ عليها أكثر مقارنة بالطلبة في المرحلة األساسية وكل ذلك يصب في صالح 
كما أن ضعف الميزانية للمدرسة األساسية ال يتيح إجراء  أفضل،اإلدارة ويساعدها في تحقيق ما هو 

 التعديالت الالزمة.
     التوصيات

 :التوصيات اآلتية الباحثان فقد قدم نتائج،ن ما توصلت اليه الدراسة م بناًء على 
التأكيد على دور وحدة الجودة والمساءلة في تعزيز كفايات مديري المدارس وخاصة ما يتعلق  .0

 بالقيادة واإلدارة والمدرسة والمجتمع.
عقد دورات وُورش تدريبية لمديري المدارس مع التركيز على مديري المدارس الذكور لتحسين  .9

 دارية.كفاياتهم اإل
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التركيز على المدارس األساسية لرفع الكفايات اإلدارية لمديري المدارس فيما يتعلق بجودة التعليم  .3
 والمساءلة.

 .األردن أو عمان تكون كأن إربد محافظة من أوسع عينة على مماثلة دراسة إجراء .4
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