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@ @   	 ���ل ال�
� مـ�ارس ال�علـ�� األساسـي ه�ف ال�� ال�الي إلى وضع م�ق��حات ل��$�# درجة م ارسة م�ی

> �اف;ة ال����ة للُ $ـاَءَلة ال��6.7ـة لل عل ـ�# فـي م4ـاالت: االن0ـ�ا/ الـ.-�في، واألداء ال ه(ـي، 
اســـ��Hم ال ـــ(هج  ل��ق�ـــD هـــ�ف ال��ـــ ، و ���EـــDت ال.-�فـــة، وال�غلـــB علـــى مع.قـــات الوأخالق�ـــا

ة للُ $ــاَءَلة، وت��یــ� م$ــ�.K م ارســة ال ــ�ی�6# ل 4ــاالت ال.صــفي  لل.قــ.ف علــى: األســI ال(;�6ــ
ُم$ــاَءَلة ال علــ�، ومع.قــات ت��Eقهــا، وRــQلP فــي ب(ــاء أداة ال��ــ، والُ � Nلــة فــي "اســ��انة" لق�ــاس 

وقـ� تـ�  ،ة ال �ی�6# ل 4االت الُ $اَءَلة ال��6.7ة، ومع.قات ت��Eقها مـ# وجهـة ن;ـ�ه�درجة م ارس
ج �ــــع م4ــــاالت وت.صــــلT ال�راســــة الــــي أن ، ومــــ�ی�ة مــــ�ی� )٣٥٠(ت��Eقهــــا علــــي ع�(ــــة ق.امهــــا

ــا ــ�ی� ل 4ـــال أخالق�ـ ــ� تقـ ــة تق�ی�ها(م�.ســـX)، وأك�ـ ــاَءَلة ال��6.7ـ ــ�ة الُ $ـ ــأعلى ن$ـ ــ�� >ـ ــة ال�علـ ت مه(ـ
ــة()٪٦٩.٨١(م].6ـــة ــ�ة م].6ـ ــ.-�في ب($ـ ــ�ا/ الـ ــال االن0ـ ــ�ی� ل 4ـ ــل تقـ ــ�ی� ٪٦٣.٢١، وأقـ )، وال�قـ

ب($ــ�ة م].6ــة الُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة جــاء ب�ق�ی�(م�.ســX) ال[لــي ل $ــ�.K م ارســة ال ــ�ی�6# ل 4ــاالت 
)T٦٦.٨٦بلغــ٪( و ، Dــ��Eــة حــ.ل مع.قــات ت)اد الع�� الُ $ــاَءَلةأن ال($ــ�ة ال ].6ــة الســ�4ا>ات أفــ

    .) و�7ق�ی� م�.سX٪٦٢.٧٨٠اف;ة ال����ة R_ل ق� بلغ (ل�عل�� األساسي > �ال��6.7ة > �ارس ا
� : الُ $اَءَلة ال�الل�ات ال�ف�اح�ة��6.7ة، واقع الُ  ارسة، مع.قات تD��E الُ $اَءَلة ال��6.7ة، مـ�ی 

  .ال �ارس، م�حلة ال�عل�� األساسي
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  ٢٧٨  

The reality of educational accountability and the obstacles 
to its implementation in basic education schools in Buhaira 

from the point of view of its directors 
  

Abstract 

The aim of the current research is to develop proposals to improve the 
degree of practice of principals of basic education schools in Buhaira 
governorate of educational accountability for teachers in the areas of: job 
discipline, professional performance, job ethics, and overcoming 
implementation obstacles. And determining the level of managers 
’practice in the areas of teacher accountability, and the obstacles to their 
application, as well as in building a research tool, represented by 
a“questionnaire ” to measure the degree of managers’ practice in areas of 
educational accountability, and the obstacles to their application from 
their point of view. It was applied to a sample of 350 managers and 
directors. All areas of educational accountability are rated (average), and 
the largest estimate for the field of educational ethics is at the highest 
percentage (69.81%), and the lowest is for the field of job discipline with 
a percentage (63.21%). Percentage amounted to (66.86%), that the 
percentage of responses of respondents regarding the obstacles to 
implementing educational accountability in basic education schools in 
Buhaira Governorate as a whole reached (62.780%), with an average 
estimate. 

Key words: Educational Accountability, Reality of Practice, Obstacles 
to Implementing Educational Accountability, Basic Education Stage, 
School Administrators.  
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   البحث:مقدمة 
� >`ــــفة عامــــة، وال�علــــ�� �ــ�� ال `ــــ >`ــــفة خاصــــة مــــ# >عــــb  األساســــيaعــــاني ال�علــ

ارتفاع أع�اء ال�عل�� على Rاهل و لل�الم�Q،  ضعف ال��`�ل ال�راسي  وال�ي ت� Nل في:  ال c_الت 
، واتHــاذ قــ�ارات تعل� �ــة غ�ــ� م�روســة دون H`.صــ�ةالــ�روس الل�فcــي  األســ� ال `ــ�6ة ن��4ــة

فــــي ال�`ــــ�6�ات الHاصــــة اقــــع االج� ــــاعي واالق�`ــــاد� لل �4 ــــع، وغ�ــــاب الcــــفاف�ة م�اعــــاة لل. 
فـي الع ل�ـة ال�عل� �ـة،  االن�0ا/وغ�اب    الغj في االم��انات،  >ال�عل�� ون�ائج ال�الم�Q، وان�cار

علــى م$ــ�.K وزارة ال���7ــة  قــي لل4ــان ال �ا>عــةغ�ــاب الــ�ور ال�ق�و ، الع(ــف فــي ال ــ�ارستفcــي و 
وعــ�م وضــع حلــ.ل ي م4ــ�د رصــ� لل$ــل��ات �ی�6ات واإلدارات ال�عل� �ــة وان�`ــاره فــوال�علــ�� وال ــ

  م# ال c_الت.وغ��ها .... جQر6ة ل�لP ال c_الت م ا أدK إلى تفاق ها > �ور ال$(.ات 
ــارت  ــ� أشـــ ــامعي وقـــ ــل ال4ـــ ــ�� ق�ـــ ــ��ات��4ة لل�علـــ ــة االســـ ــ�فـــــي  الEHـــ                    ٢٠٣٠-٢٠١٤م`ـــ

وال�ــي ت� Nـل ف� ــا  األساسـيإلــى أبـ�ز مcــ_الت ال�علـ�� ) ٥٣-٥٢: ٢٠١٤وزارة ال���7ـة وال�علـ��،(
  یلي:
 حلة اال� .ب��ائ�ةت�نى ج.دة ن.ع�ة ال�عل�� في ال 
  ل ال�.-�ف غ�ابNال�عل�� ل�[(.ل.ج�ا األم . 
   س.ب� الغj.و ال�$�ب وال
 افة الف`.لNR ارتفاع. 
  ات ال�.م ال�راسي.تع�� د ف�
 اءة(ضعف ال هارات األساس�ة� في ال`ف.ف الNالثة األولى. )االت`الو  ال�$اب و  [�ا>ةلاو  الق
 ءq4R ف�ة تفع�لها�Rة ال �رس�ة وEcالس�[ ال ع ل�ات ال�عل�� وال�عل�. غ�اب األن � ض�ور
 :#ـــــل مـــــR ــ االن0ـــــ�ا/األداء ال �رســـــي، و ال (ـــــاهج ال�راســـــ�ة، و  الق`ـــــ.ر فـــــي ام فـــــي واالن�;ـــ

 ال �ارس.  
  اَس�ّ�ة غ�اب�فاف�ة الُ cعل� يلا ال(;ام في وال�.  
  فاضHم(ها. جاذب�ة ان Qب ال�الم�� ال �رسة م ا یtد� إلى ت$
 ل�ات ال �4 عEجات ال�عل�� األساسي ع# حاجات وم��Hانف`ال م. 
 .اصةHاالح��اجات ال � ضعف االه� ام بQو
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ال�ـي تع.قهـا عـ# ت�ق�ـD ال$ـل��ات  b >عـعـاني مـ#  ت  ال�علـ�� األساسـيوuذا RانT م�ارس  
ــا  ــا  ال �4 ـــع علـــى ال(�ـــ. ال Eلـــ.ب،أهـــ�افها ال�ـــي رســـ ها لهـ ــا a�� هـ فـــإن ال�`ـــ�� لهـــا وعالجهـ

فـي ال tس$ـات  هـاتqای� االه� ـام ب���Eقوال�ي  الُ��اَءَلةال (DE العل ي، لQا aُ _# االع� اد على 
؛ >اع��ارهــا مــ#  ل�علــ�� ورفــع م$ــ�.اه فــي أواخــ� القــ�ن العcــ�6# مــ# أجــل ت�$ـ�# جــ.دة ا ال�عل� �ـة

ــا ن4 �هـNق وأك�ا أن$ـــB الEـــ ــً ــ�# احـ ــ� �ة، ل��$ـ ــفة م$ـ ــ�� >`ـ ــات ال�علـ ــام ل tس$ـ ــ�.K األداء العـ م$ـ
وال[cـــف عـــ# نقـــا/ ال0ـــعف فـــي أداء األفـــ�اد، وال ع.قـــات ال�ـــي ت�ـــ.ل دون ت�ق�ـــD األهـــ�اف، 

  وعالج ال$ل��ات أو تالف�ها.
مــ# خــالل وجــ.د  -�ؤوســ�#، ومــ�خل ل �اق�ــة األداءوســ�لة ل �ا>عــة ال  الُ $ــاَءَلةع��ــ� وتُ 

ــ�دة ــای�� م�ـ ــه معـ ــ�اف وعالجـ ــي وت`ـــ��ح االن�ـ ــاس األداء الفعلـ ــل ال tس -لق�ـ ــة داخـ ــة ال�عل� �ـ $ـ
 وت[ــ.6# لل�أكـ� مـ# أن القــ�ارات واألنcـEة ال �Hلفــة داخـل ال tس$ـة ت�.افــD مـ# ال(�ــائج ال �غ.7ـة،

ــارأ ــة عـــ# ف[ـ ــا األن$ـــB، األداء �Rف�ـ ــا R ـ ــة  علـــى ال0ـــ.ء تلقـــي أّنهـ ــه ال tس$ـ ــاني م(ـ ــل تعـ أ� خلـ
األفــ�اد العــامل�# ف�هــا ع�ــ�  م$ــtول�ة تفع�ــل علــى وتع ــلف�هــا،  الق�ــادة قــ.ة مــ# عــqزوتُ ال�عل� �ــة، 
(مـــاه�  ،)٣٦: ٢٠٠٤،عال�ـــة أخ.ارشـــ��ةال tس$ـــة ال�عل� �ة(م_.نـــات  Rافـــة مـــع >cـــفاف�ةتعاملهـــا 

  ).٦١-٦٠: ٢٠٠٩،م� � 
ــا ت�0ـــ #  ــة، وال (ـــاهج ال�راســـ�ة، وتق�ـــ�� أســـال�B م�ا>عـــة األ الُ $ـــاَءَلةك ـ هـــ�اف ال��6.7ـ

و4auـاد العالقـة بـ�# أداء الEل�ـة I، ودراسة أسال�B ال�ق��� ال ع� �ة فـي ق�ـاس أداء الEل�ـة، ال��ر6
وال4ه.د ال�ي ت�Qلها ال �رسة في رفع م$ـ�.K األداء لـ�یه�، وRـل هـQا ی�EلـB جهـة م$ـ].لة واع�ـة 

�  م�ی�� ال��ارسس، و7الQات وم�رRة لهQا ال فه.م في ال �ار q)الع � �٣: ٢٠١١،(م .(  
 الُ $ــاَءَلةcــ�6عات وال.ثــائD وال�قــار6� ال�ســ �ة علــى ضــ�ورة األخــQ ب(;ــام �ت ال�وقــ� أكــ

ال(;ام ال�عل� ـي داخـل  ه�اف؛ وذلP ت�ق�قًا أل ال �رس�ة عامة والHارج�ة م(ها خاصة  الُ �اَس�ّ�ةو 
ــ� ال  ــع، ومـــ# أهـ ــ� ال ال�cـــ�6عات:هـــQه �4 ـ ــام )١٢٣.زارK رقـــ�(الـــ ارقـ           اســـ���اث >cـــأن  ٢٠٠١لعـ
ــ�حدار اإل( ــ ى ل�`ـ �ل الُ $ـ ــُ ــ� عـ ــة)، ثـ ــ].ن ال �ا>عـ ــة لcـ ــاز إل(ا ة ال �6qRـ ــ].ن جهـ ــة لcـ دارة ال �6qRـ

، ث�(م_�ــB ال �ا>عــة ال�ــا>ع ل عــالى الــ��R.ر الــ.ز6�) ٢٠٠١لعــام) ٢٦٤ال�ف�ــ�j) > .جــB القــ�ار(
�ل  ،٢٠١٤ عامل )١٢٩ارة العامة لل �ا>عة) >الق�ار(د إل(ا ، لُ�`�ح٢٠٠٧لعام  )٢٨٠(>الق�ار ث� عـُ  �دارة ال �6qRــة لل �ا>عــة وتقــ.�6 األداء) وهــ. الُ $ــ ى إلإلــى(ا ٢٠١٥لعــام )١٣٩ق�ار(ة أخــ�K >ــالمــ
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ــ�ی�6ات واإلدارات  ــ�j >ال ـ ــة وال�ف�ـ ــاء م_اتـــB لل �ا>عـ ــ� إنcـ ــا تـ ــي مـــ# خاللهـ ــائ� ح�ـــى اآلن وال�ـ القـ
DN�)َ >عة م��ان�ة تع ل على م�ا>عة وتق��� ومُ م(ها ل4ان م�ا ال�عل� �ة ی�ال �ارس اس�ة.  

وث�قة معای�� ضـ ان ال4ـ.دة واالع� ـاد (:، أه هاال.ثائDالضافة إلى إص�ار الع�ی� م#  ا>
معـای�� ومtشـ�ات تRtـ� ال4ـ.دة  ال�ـام� افـي م4الهـ  T ت0ّ (  وال�ي  )٢٠١١لل�عل�� ق�ل ال4امعي

�ّ�ةو  ُ $ــاَءَلةللعــ� م�ــ�دة وم.ضــ.ع�ة وُمعل(ــة > ــا a�قــD وضــع ق.ا  فــي ال�علــ�� الُ $ــاَءَلةو   الُ �اســَ
�EــD تُ و ال �عل ــ�#) و دار6ــ�# اإلو  ال عل ــ�#و  (الق�ــادة Rافــة أشــ_ال األداء >ال tس$ــة ال�عل� �ــة ئــ�ُتال

 ق.اع� على م4لI األم(اءتلP المع إعالن ن�ائج تD��E على ج �ع العامل�# > .ض.ع�ة وشفاف�ة  
6�ها.E٥٧-٥٦ : ٢٠١١،الق.م�ة ل0 ان ال4.دة واالع� اد  اله�]ة( والع ل على ت( .  

              ٢٠٣٠-٢٠١٤فــــي الEHــــة االســــ��ات��4ة لل�علــــ�� ق�ــــل ال4ــــامعي الُ $ــــاَءَلةN Tلــــم ك ــــا
ــ��، ــة وال�علـ ــ�امج  )٢٠١٤(وزارة ال���7ـ ــ� ال�ـ ــً�ا ل ع;ـ ــaًQا أساسـ ــ�ًفا ت(ف�ـ ــً�ا، وهـ ــ��ات�4ً�ا أساسـ ــ�ًفا اسـ هـ

EHال Dق��ئ�$�ة الالزمة ل��  ي:R ا یل في م`� ة االس��ات��4ة إلصالح ال�عل�� ق�ل ال4امعيال
6� ال�(�ة ال tس$�ة ل (;.مة ال�عل�� ق�ل  ل��نامج "جاء ض # األه�اف االس��ات��4ة .Eت

�ّ�ةو  الُ $ـــاَءَلةضـــ�ورة تأســـ�I تلـــP ال (;.مـــة علـــى  "ال4ـــامعي ال�أســـ�ة واألفق�ـــة ل0ـــ ان  الُ �اســـَ
-٩٠: ٢٠١٤،وزارة ال���7ـــة وال�علـــ��( فعال�ـــة فـــي ت�ق�ـــD ال(�ـــائجال[فـــاءة فـــي اســـ�غالل ال ـــ.ارد وال

٩١.(  
ــ تو  ــة  (T 0ـ ــ.ارد ال�cـــ�6ة"األهـــ�اف ال�(ف�aQـ ــة ال ه(�ـــة وuدارة ال ـ ضـــ�ورة  "ل��نـــامج ال�( �ـ

(�;� ل[فاءة وع.ائـ� ال�ـ�رB6 علـى ال $ـ�.6ات Rافـة مـع إعـ�اد وتفع�ـل آل�ـات  وضع آل�ة لل�ق.�6 ال
�ّ�ةو  الُ $ــاَءَلة ال(;ــام وذلــP ء داأال�أســ�ة واألفق�ــة تقــ.م علــى نــ.اتج الــ�عل� ومعــای�� جــ.دة  الُ �اســَ

  ).٩٧-٩٦: ٢٠١٤وزارة ال���7ة وال�عل��،( ل��ق�D أداء م(X�0 للعامل�# > (;.مة ال�عل��
 T) ات��4ة ك ــــا ت0ــــ� " اإلصــــالح الُ � �Rــــq حــــ.ل ال �رســــةل��نــــامج  "األهــــ�اف االســــ�

�ّ�ةة علـــى اإلدارة الQات�ـــة والcـــفاف�ة و دعـــ� قـــ�رات ال tس$ـــات ال�عل� �ـــضـــ�ورة  ــَ فـــي إ�ـــار  الُ �اسـ
�/الم�RـــمqR�� م�ـــ.ازن، R ـــا جـــاء ضـــ # األهـــ�اف ال�(ف�aQـــة ضـــ�ورة اســـ���اث آل�ـــات لل�قـــ.�6 q

�ّ�ةو  الُ $ـاَءَلةوال �ا>عة، وما ی�ت�X بها م# آل�ـات  ال�أسـ�ة واألفق�ـة ون;ـام ال��ف�ـq اسـ�(اًدا  الُ �اسـَ
  ).١٠٣-١٠٢: ٢٠١٤وزارة ال���7ة وال�عل��،( ج ال�عل�على تق��� األداء ون.ات

��فية ي >Eاقــوجــاء فــ� الق�ــام هوم$ــ].ل�ات هل ــ�ی� ال �رســة أن مــ# واج�اتــ ال��صــ�ف الــ
ــادة ال�عل� �ــــة، واإلدارة ال �رســــ�ة ــا > هــــام الق�ــ ــً�ا > �ــ ــای�� الق.م�ــــة، وم$��شــ ــ�(ً�ا إلــــى ال عــ د� م$ــ
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  ٢٨٢  

ت��EـــD ال�.R ـــة ال�شــــ��ة،  وال�ــــي مـــ# ب�(هـــا: واإلصـــالح ال � �Rـــq حـــ.ل ال �رســـةالالم�6qRـــة، 
�ّ�ة َلةالُ $ــــــاءَ وم�ــــــاد�  وزارة ال���7ـــــــة ( ، وق.اعــــــ� االســــــ��Hام ال�شــــــ�� ل ــــــ.ارد ال �رســــــةوالُ �اســــــَ
  .)٢٠١٦وال�عل��،

ــى أن  ــ.� إلـ ــ�� األدب ال��7ـ ــاَءَلةوc6ُـ ــة، وال ردود  الُ $ـ ــ.ائ�ة، وال مqاج�ـ ــة عcـ ل�$ـــT ع ل�ـ
ــ #  ــB أن ت�0ـ ــل 4aـ ــاء بـ ــال ألخEـ ــاَءَلةمُ أفعـ ــ# $ـ ــل مـ ــ�ارس،  :ل[ـ � ال ـ�ــ�ی ــة، ومـ اإلدارة ال�عل� �ـ

�6قــة مEEHــة وهادفــة، وأن  عل ـ�#، والEــالب، وم4ــالI األم(ــاء وال علوالE7فــي  الُ $ــاَءَلة ــ�#، و
�K م# األه �ة�R 6.7ة ال �ارس على درجة�  .؛ ألن ال �ارس ت Nل ال�لقة ال�(ف�aQة لإلدارة ال�

��c6ُلقـة  الُ $ـاَءَلةفـي دور ال �رسـة أه �ة    ) إلى٥:  ٢٠١٣،جهاد سالمه(و�اع��ارهـا ال<
�، وما aُ ف�aQة في ال ��ان ال�قال�(.7�� aُ   م�ی� ال��رسة Nله  �قي لل(;ام ال�.7�(;� XEH وR ُ6قائ� ت
قـــ.م، و6$ـــعى ل�Eـــ.6� م�رســـ�ه وت�$ـــ�# ال $ـــ�.K ال��`ـــ�لي $ـــأل و6ُ �ـــا>ع و6َ .جـــه و6ُ ($ـــD و6ُ و6ُ 

العـــامل�# وت�$ـــ�# أداء ال عل ـــ�# فـــي م4ـــاالت ال�EHـــ�X وuدارة لEال>ـــه، واالرتقـــاء ب�فـــع Rفاaـــات 
  .ال.-�في؛ ل�`�ح مtس$ة رائ�ة في ال �4 ع االن�0ا/ال`ف وال�ق.�6 >أن.اعه و 

فـــي إدارتــه لل(;ــام ال �رســي ب.صـــفه  ُ $ــاَءَلةلل مــــ�ی� ال��رســةوت� Nــل أه �ــة م ارســة  
ــللا وقــ�وة ح$ــ(ة  وقائــ�ً م$ــ].الً  ة، والــ(jء ال`ــغ�� ال $ــ].ل عــ(ه� مــ# عــامل�# >ال �رســة مــ# ناح�

معل �ـه و�ال>ـه، وت��ـ�د م ارسـة ال ـ�ی�  ُم$اَءَلةذلP تقع على عاتقه  م#ا  ناح�ة أخ�K، وانEالقً 
ال4.انـــــــB ال ه(�ة(>$ـــــــام أبـــــــ. و  ا ل $ـــــــ].ل�اته ال �عـــــــ�دة فـــــــي ال4.انـــــــB اإلدار6ـــــــةوفقـــــــً  ُ $ـــــــاَءَلةلل

j�c٦٠٧: ٢٠١٠،ح.(  
 TانــــR ذاu6.7ــــة  الُ $ــــاَءَلةو�ا >اع��ارهــــا مــــ�خًال صــــ��أ قــــ� ال� �وقــــًEا م T م4ــــاًال مع�ف�ــــً ون;ــً�ا أله �ـــة دور مــ�ی� ال �رســـة فــي م�احـــل ال�علـــ�� ت م�عـــ�دة فــي اإلدارة ال�عل� �ـــة، اله� امــا

واقـع ال.قـ.ف علـى ضـ�ورة �ـان فقـ� ارتـأت ال�احN، # عل ـ�لال��6.7ة ل الُ $اَءَلة  تD��Eفي  ال �Hلفة  
�   ات م ارس� ل ـ�#ال��6.7ـة لل ع للُ $ـاَءَلة > �اف;ة ال����ة ال�_.م�ةساسي  م�ارس ال�عل�� األ  م�ی

، وهـ. مـا a$ـعى إل�ـه ال��ـ ، وم# ث� االنEالق إلى ت�6.4 وتEـ.6� هـQا ال.اقـعومع.قات ت��Eقها
  . ال�الي
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  البحـث : مشكلة
  : اإلح$اس > c_لة ال�� م# خالل م`ادر ع�ة ت NلT فيت.ل� 

 ال���7ـة�ـالب و�ال�ـات Rل�ـة �عb  ح;ـة إحـ�K ال�اح�Nـان لـمـ# خـالل مال  ال�الح$ة ال���ان�ة :
وجــ.د نــ.ع مــ# تــ� ال�أكــ� مــ# ، ال���7ــة ال ��ان�ــةأث(ــاء  ال�علــ�� األساســي > �اف;ــة ال���ــ�ةس ر �ا> ــ

� ال �ارس ال�_.م�ـة    الق`.ر�ت��Rـq >اإلضـافة إلـى  ،ل عل ـ�#ال��6.7ـة لُ $ـاَءَلة للفي تD��E م�ی
��فيعلقة على ال4.انB ال � الُ $اَءَلة� .فقX *االن)'ا& ال

�ــالب و�ال�ــات Rل�ــة ة إحــ�K ال�اح�Nــان لــ�عb ل مالح;ــخــالمــ#  ال�الح$ــة ال���ان�ــة : 
، تـ� ال�أكـ� مـ# وجـ.د ال���7ة ال ��ان�ـةأث(اء  ال�عل�� األساسي > �اف;ة ال����ة> �ارس   ال���7ة

� ال �ارس ال�_.م�ة   ن.ع م# الق`.ر�>اإلضافة  ،ل عل �#6ة لال��7. ُ $اَءَلة للفي تD��E م�ی
��فيال �علقة  انB ت�q�R الُ $اَءَلة على ال4. إلى � .فقX *االن)'ا& ال

ت ــT مــ# خــالل ال�ــي   -مــا أشــارت إل�ــه ن�ــائج ال�راسـة االســ�Eالع�ة:  ال�راســة االســ�,الع�ة 
ــ�ةإجـــ�اء  ــة ش�-ـ ــا()  ١( مقابلـ ــة ق.امهـ ــع ع�(ـ ــ�ی� ٦٥مـ ــ�ی�ة ) مـ ــةومـ ــة اب��ائ�ـ ــة م�رسـ  وuع�ادaـ

� أل.ان الق`.ر ال�ي ع#ت� سtاله�  - �اف;ة ال����ة >ح_.م�ة  Nأك  �ت[�هـا ال عل ـ.ن وال�ـي ی
 BلEالُ $اَءَلة  إلى:ُم$اءل�ه�،    ت� q�R�على ال4.انـB ال �علقـة >االن0ـ�ا/  ال��6.7ة لل عل �#  ت

 ، (وأخ�ً�ا) أخالق�ات ال ه(ة. ه(يالداء (یل�ها) األ ال.-�في،
Pتلــ T٦٥ع�(ــة ق.امهــا( مــع  �1-ــ�ةال�قابلــة ال فقــ� ت ــ � م�رســة اب��ائ�ــةومــ�ی�ة ) مــ�ی

أكNــ� ألــ.ان الق`ــ.ر ال�ــي ی�ت[�هــا ال عل ــ.ن  عــ#تــ� ســtاله�  > �اف;ــة ال���ــ�ةة .م�ــح_ وuع�ادaــة
مغـادرة  ال�ال�ـة: حـ�وث ال��الفـاتع(ـ�  الُ $ـاَءَلةأجـاب.ا >ـأنه� aق.مـ.ن >وال�ي ت�EلـB ُم$ـاءل�ه�،  

 رفـــــــb دخـــــــ.ل ال�`ـــــــ� االح��ــــــــا�يو  ،].لل �رســـــــة دون أذن ُم$ـــــــ�D مـــــــ# ال $ــــــــال علـــــــ� ل
  .)٪٧٣.٨ب($�ة(

مـ# الف`ـل ق�ـل ان�هـاء وقـT  د، والHـ�وجدخ.ل ال�`� في ال.قT ال �� #  ع  �وال�أخ�
، عـ# الع ـل دون سـ�B ة، وال�غ�ـB ال[ امة داخل الف`.ل وال عامل ال�راس� ، وع�م ارت�اءال�`ة
األع ـال  وعـ�م إن4ـاز ،فـي الع ـلاألخEـاء ، وت[ـ�ار ح0ـ.ر الـ�ورات ال��ر��6ـة ال .جهـة لـهوعـ�م 

وعـ�م ، � >إنهـاء ال قـ�ر ال�راسـي فـي ال.قـT ال �ـ�د ، وع�م االل�ـqام�د ل �ال Eل.7ة م(ه في وق�ها ا
م �ل[ـات  ، وuسـاءة اسـ��Hامفـي ت�0ـ�� الـ�رس   ت[امـل م$ـ�.6ات نـ.اتج الـ�عل� ال $ـ�ه�فةم�اعاة  

 
   )١( ملحق البحث رقم - ١
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ــة ــ�لف�ال �رسـ ــل ، والـ ــل الف`ـ ــة داخـ ــات ناب�ـ ــاوز>_ل ـ ــ�ئ� ، وت4ـ ــلالـ ــي الع ـ ــ� فـ ــارI ال �اشـ  ، وuج�ـ
  .)٪٧٠.٨ب($�ة( أس�ار الع ل، وuفcاء ص�ةH`. ال�روس الال�الم�Q على 

، الع ـــل ءب�`ـــ��ح أخEـــا ، وعـــ�م االل�ــqامال�عل� ـــات ال�ـــي aُ`ــ�رها ال $ـــ].ل�# وت4اهــل 
qاصة >ه  وع�م ت4ه�Hال$4الت ال ،� ورفـb  س4ل ال�رجات...). س4ل الغ�اب، (س4ل ال���0

ــ ، وعــ�م االه� ــامألع ــال اإلشــ�اف�ة >ال �رســةال cــارRة فــي ا ــات ب�`ــ��ح واج� ، ةال�الم�ــQ ال�.م�
 Dـ��Eال0ـعاف دراسـً�اوعـ�م ت Qالعالج�ــة لل�الم�ـ XـEHاف فـال�اسـ��Hام العقـاب ال�ــ�ني  ي، واإلســ

 Qساءةلل�الم�uؤساءال�عامل مع  ، و�  .)٪٦٩.٢( ب($�ة ال
�ــأخ ــ�ا وال�ـ ــاب.ر ال`ـ ــ# �ـ ــل، وعـ ــ ي للع ـ ــ�وام ال�سـ ــ# الـ ــ.ل ، و حعـ ــل الف`ـ ــ�خ�# داخـ ال�ـ
  .)٪٦٧.٧ب($�ة( وال عامل ال�راس�ة

>ال��0ـ�� ال[�ـابي  ، وعـ�م االه� ـامع# ال cارRة في ال هام ال�ـي تHـ�م الع ـلوال�Hلي   
  .)٪٦٤.٦ب($�ة ( ال.-�فة ل��ق�D م_اسB شH`�ة اس�غالل(وأخ�ً�ا)  )،٪٦٦.٢(ال�.مي

ماق�ل ال4امعي  ال�عل��  �ارسال��6.7ة >  اَءَلةالُ $في م4ال    ال `�6ة  ال�راسات ال ��ان�ةن�رة   
 دراسات  (خ I) س.K  �انح� ل� ت�4 ال�احN، >`فة خاصة  األساسي  وال�عل��  مة،>`فة عا

          دراســــة، و )٩٧-٣: ٢٠٠٤(م4ــــ�� ال هــــ��، ) ودراســــة٢٠٠١(خالــــ� aعقــــ.ب، دراســــة :وهــــي
ــ�، ــة، و )٣٦٠-٢٥١: ٢٠١٥(ســـــــــــ�� م� ـــــــــ ــ�#، دراســـــــــ ــ� ح$ـــــــــ ــ)٢٠١٨(م� ـــــــــ ة                  ، ودراســـــــــ

ال ت(فـي عـ�م االه� ـام بهـQا  (ال��ـ�)ات راسـال� ). وهـQه ٣٧٣-٢٨١:  ٢٠١٨(إa ان ع ار،
.� ال(.ع م# ال��.ث في م`

>ــأ� دراســة  -فــي حــ�ود علــ� ال�اح�Nــان -ال���ــ�ة> �اف;ــة  ال�علــ�� األساســيلــ� ت�ــ� مــ�ارس  
 .� ت(اوله في ال�� ال�اليال��6.7ة لل عل �#، وه. ما س�� الُ $اَءَلة أكادa �ة في م4ال
   في األس@لة اآلت�ة:ال>الي '>< ال ت>�ی� م1:لةُ;�:9 وعلى ذل6  

  .؟ ال عاص�ة ل��6.7ةدب�ات ااألال��6.7ة في ض.ء  ُ $اَءَلةللُ  ألسI ال(;�6ةما ا - ١
 .؟ ت(ف�Qها وما م$].ل�ات م�ی� ال �رسة ت4اه ؟ ال��6.7ة لل عل� الُ $اَءَلةما م4االت  - ٢
ــا  - ٣ ــةمـ ــة م ا درجـ ــ�ارس رسـ � مـ�ــ�ی ــةمـ ــي ال�_.م�ـ ــ�� األساسـ ــة  ال�علـ ــ� ال�> �اف;ـ ــاالت  ة��ـ ل 4ـ

مــــ# وجهـــــة  )ال.-�فــــةوأخالق�ــــات  ال ه(ــــياألداء الــــ.-�في و  االن0ــــ�ا/( ال��6.7ــــة الُ $ــــاَءَلة
 �  .؟ه�ن;
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ــا - ٤ ــات ت��EــــD مــ ــاَءَلة مع.قــ ــة الُ $ــ � لــــ�K  ال��6.7ــ�ــ�ی ــ�ارس  مــ ــةمــ ــي ال�_.م�ــ ــ�� األساســ  ال�علــ
  .؟ه�ة ن;� م# وجه ال����ة> �اف;ة 

ــ�# ك�ــــف  - ٥ ــةaُ _ــــ# ت�$ــ �  درجــ�ــة مــــ�ی ــ�ارس م ارســ ــ�� �عالمــ ــيلــ ــاَءَلةلل األساســ ــة  ُ $ــ ال��6.7ــ
  .لل عل �#؟

  
  : البحثهدف 

� مـ�ارس  درجـةیه�ف ال�� ال�الي إلى وضع مق��حات ل��$ـ�# �ال�علـ�� م ارسـة مـ�ی
ــاَءَلةاألساســـــي ل ــة لل عل ـــــ�# لُ $ـــ ــ�ا/ الـــــ.-�في، ال��6.7ـــ ــاالت: االن0ـــ  األداء ال ه(ـــــي،و  فـــــي م4ـــ
  .E���D، وال�غلB على مع.قات الال.-�فةوأخالق�ات 

  البحث:أهمية 
  ت�0ح أه �ة هQا ال�� م# خالل ال (Eلقات اآلت�ة:

� a _ـــ# ال��6.7ــة الُ $ـــاَءَلة>caُــ_ل هـــQا ال��ــ إضــافة إلـــى األدب ال��7ــ.� ال �علــD قــ�  - ١Qالــ ،
 سات و7�.ث أخ�K في ال $�ق�ل.ال�ج.ع إل�ه وال�(اء عل�ه، R ا aُ ه� هQا ال�� ل�را

ال��6.7ـة ل عل ـي  الُ $اَءَلةل �علقة >ا -T6 في ال��]ة ال `�6ةج� أُ ال�ي  -قلة ال�راسات ال$ا>قة - ٢
 >`فة خاصة. ال�عل�� األساسيم�احل ال�عل�� ال �Hلفة >`فة عامة، ومعل ي م�حلة 

6� اإلدار� خاصـة  - ٣.E. ال���7ة وال�عل�� ن�فـي ال �حلـة ال�ال�ـة ال�ـي م�ا>عة ل�.جهات وزارة ال�
ا فــــي ا وم�ل�ــــً .جــــه ن�ــــ. ت��EــــD معــــای�� ال4ــــ.دة وم�ــــاد� ال�.R ــــة ل�ا تcــــه� تqایــــً�ا عال �ــــً

 .الُ $اَءَلةو 
ا aُ _ــ# االع� ــاد عل�ــه  - ٤ اتHــاذ قــ�ارات رشــ��ة تع ــل علــى تع6qــq فــي أن ن�ائ4ــه قــ� ُت Nــل أساســً

 �عل��. ال��6.7ة لل $].ل�# في وزارة ال���7ة وال الُ $اَءَلةم�اد� 
٥ -  � ال �ارس ب�غQ  یtمل أن تqود ن�ائج هQا ال��� ُ $اَءَلة ��Eقه� للاجعة ع# م$�.K تر   aةم�ی

 لل عل �#، ما a$اع�ه� على وضع اآلل�ات الُ (اس�ة ل�فع�لها >ال $�.K ال �ج. م(ها.  ال��6.7ة
��EــD یtمــل أن تــqود ن�ــائج هــQا ال��ــ ال $ــ].ل�# فــي اإلدارات ال�عل� �ــة >`ــ.رة عــ# واقــع ت - ٦

ــاَءَلةم4ـــاالت  ــة لل عل ـــ�# > ـــ�ارس  الُ $ـ ــ�ال��6.7ـ ــا aُ _ـــ# مـــ#  اســـيساأل� ال�علـ ال�_.م�ـــة، > ـ
.�6.E$�# وال��. ال��اءات الالزمة ن� ت��ی� نقا/ ال0عف م(ها ونقا/ الق.ة إلتHاذ اإلج
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یtمــل أن ت$ـــاع� ن�ـــائج هـــQا ال��ـــ القـــائ �# علــى ال(;ـــام ال�عل� ـــي فـــي ت��یـــ� االح��اجـــات  - ٧
� ال ــ�ارس فــي م4ــال ت��EــD م�ــاد� ال��ر��6ــ���]ــة ال �رســ�ة، >الا تهــوم4اال الُ $ــاَءَلةة ل ــ�ی

  .PلQو7ال�الي الع ل على وضع اآلل�ات الُ (اس�ة ل 
  :وتعريفاته اإلجرائية ثحتديد مصطلحات البح

  س.ف ی�� ت��ی� م`Eل�ات ال��(إج�ائً�ا) R ا یلي:
� مــــ�ارس ال�علــــ�� األساســــي ال�_.م�ــــةمــــ�ی� هــــي ال�رجــــة ال�ــــي aُ�ــــ�دها  واقــــع ال��ارســــة: - ١ 

 .لل عل �#ال��6.7ة  الُ $اَءَلة ا ی�علD >الفعل�ة ف� ه�لُ  ارسات
�Eــة: الُ��ــاَءَلة م�ارســات - ٢Fال��  ��مــ�ارس ال�علــ�� األساســي ال�_.م�ــة ُج لــة مــا aقــ.م >ــه مــ�ی

< Dات ت�عل�R.6.7ـة ل  الُ $ـاَءَلةم# سل��.سـX ال�$ـابي ال > (إج�ائ�ـًا)  و6ُع�ـ� ع(هـا،  ل عل ـ�#ال�
 ال��6.7ة. الُ $اَءَلة> 4االت  ال �علقة نة)(االس��اعلى أداة ال�� ) ال �ی�6#الس�4ا>ات(

�Eــــة الُ��ــــاَءَلةمGــــاالت  - ٣Fها : ال��QــــHاءات ال�ــــي ی��� مــــ�ارس ال�علــــ�� األساســــي اإلجـــ�مـــ�ی
ا) >ال �.ســــــX ال�$ــــــابي  لق�ــــــاس األداء الــــــ.-�في لل عل ــــــ�#،ال�_.م�ــــــة  و6ُع�ــــــ� ع(ها(إج�ائ�ــــــً ــ�4ا>ات  ــ��انة الُ عــــ�ة لQلP(م ارســــة ال ــــ�ی�6#( الســ � ال ــــ�ارس ل) علــــى االســ�ــ�ی  4ــــاالت مــ

)، والُ ��د في هـQا ال��ـ >أر7عـة م$ـ�.6ات: م�ـ�ِن، ومـ(Hفb، وم�.سـX، وم�تفـع، الُ $اَءَلة
 وت�0 # األ>عاد ال�ال�ة:

 )ــال اإلدار� ��فيال�Gـ�ــ ــة ال �غ.7ـــة  :)االن)ـــ'ا& الـ االل�ـــqام و  لل عل ـــ�#،ال$ـــل.�Rات ال.-�ف�ـ
 � .ال�ي aع ل.ن ف�ها  �رسةاءات الHاصة >ال>الق.اع� وال$�اسات والل.ائح وال�عل� ات واإلج

  ـالGـيال�Kـيال�ه�Eاألداء ال��ر)Mات ال عل ـ�# :)، ورقا*ــة ال�الم�ـ�R.ب الُ �علقـة سـلXــ�EH�، 
  Qام  ع ل��ي ال�عل�� وال�عل�وت(ف��Hواس� ، Bم ارسـة ، و تقـ.�6 فعالـة  أسـال�Eـcة فعالـةمه(�ـة أن، 

  .في ال �رسة رقا>ة ال�الم�Q ال $].ل�ة ع# و 
 فة �اتأخالق��� .ل ه(ة ال�عل��األخالق�ة ��دات ال  :ال
�Eــة الُ��ــاَءَلة مع�قــات - ٤Fهــي :ال��  ��ال cــ_الت وال`ــع.7ات ال�ــي ت�ــ.ل دون ت��EــD مــ�ی

 �ـــ� ع(هـــاو6ُعفـــي ال �رســـة،  ال��6.7ــة لل عل ـــ�# مــ�ارس ال�علـــ�� األساســـي ال�_.م�ـــة للُ $ـــاَءَلة
 .ح.ل تلP ال ع.قات ) على االس��انة ال �ی�6#( (إج�ائً�ا) >ال �.سX ال�$ابي الس�4ا>ات 
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�  وال�علــ�� ال���7ــة ن;ــام فــيي اإللqامــ ال�علــ�� م�حلــة ب�اaــة: م�حلــة ال�علــ�R األساســي - ٥�ال `ــ
، وتcــ ل ال�علــ�� االب�ــ�ائي عcــ�ة Hام$ــةال ح�ــى ال$ادســة ســ# مــ# ســ(.ات  ت$ــع ومــ�تها

� .واإلع�اد
  البحث: ةوأدامنهج 

� aوا �ـ ح$B مـا تق�0ـ�ه اإلجا>ـة عـ# أسـ]لة ال�Qم لهـ�ف الـ�Hهج $ـعى إل�ـه اسـ�Kال�ـ
 4ــاالت ل # ــ�ی�6الم ارســة م$ـ�.K ت��یــ� و ، ُ $ــاَءَلةلل ألســI ال(;�6ـةا :لل.قـ.ف علــى  ال�صــفي
انة" لق�ــاس اســ��والُ � Nلــة فــي "، ال'>ــ< ةأدا وRــQلP فــي ب(ــاءومع.قــات ت��Eقهــا،  ،ل علــ�ا ُم$ــاَءَلة
  .ه�م# وجهة ن;� مع.قات ت��Eقها و  .6ة،�7ل�ا الُ $اَءَلة ل 4االت  # �ی�6الم ارسة  درجة

  حدود البحــث:
  ال�qم ال�� ال�الي >ال��ود اآلت�ة:

درجـة  مـ# ح�ـ  لل عل ـ�#  ل��6.7ـةا  الُ $ـاَءَلة  ت(اولعلى    اق�`� ال��   ال>�ود ال��ض�ع�ة: )١
D��Eم�ارس  ت ��  ال.-�في  االن�0ا/( :الNالثة ال ��دة، وهي  4االتهال   يل�عل�� األساسا  م�ی

 .، >اإلضافة إلى مع.قات ت��Eقها)ال.-�فةأخالق�ات و  ل ه(يا  داءاألو 
 >اع��ارهــا ل���ــ�ة) > �اف;ــة ال�علــ�� األساســيا م�حلــة( ُاخ��ــ�ت  :ال>ــ�ود ال'1ــ�Eة وال�:ان�ــة )٢

� aقــ�م ل4 �ــع   Nــل ال�علــ�� اإللqامــي وال 4ــاني فــي ال ــ�ارستعل� �ــة تُ  م�حلــةQ_.م�ــة والــ�ال
�6ــال ــ.ا�(�# ب(ــ�# و7(ــات فــي ال� �� ی� �ــq ، و6ُ وال�0ــQمــ# ال�علــ�� الــ � Nــل ال�ــ� ال0ــ�ور

>قــ�ر مــ# ال �ونــة و6ع ــل علــى ت�ق�ــD ال( ــ. ال �[امــل لل�ل �ــQ فــي ج �ــع ج.انــB الHc`ــ�ة 
Pق وذلـــــ��E6ـــــة وال���ـــــة مـــــ# خـــــالل تqو6ـــــ�ه >أساســـــ�ات ال عـــــارف وال هـــــارات وال�Hـــــ�ات ال(;

م ـا ُی�$ـ�  إحـ�K ال�اح�Nـانسـ_#  انم_ـ  ال���ـ�ةُت Nـل م�اف;ـة    ، R ـاواالت4اهات وال$ل.�Rات 
 مــ# ) مــ�ی� ومــ�ی�ة ٣٥٠، وقــ� ُأخ��ــ�ت ع�(ــة عcــ.ائ�ة ��ق�ــة ق.امهــا(مــ# ت��EــD أداة ال��ــ

 ال �ارس االب��ائ�ة واإلع�ادaة.
مـ# العـام األول  راسـي  الف`ـل ال�   تـ� ت��EـD ال4انـB ال �ـ�اني لل��ـ خـاللال>�ود الUم�Kـة:   )٣

 .٢٠١٩/٢٠٢٠يال�راس
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   :قةالـدراسات الساب
ال�ــي ُأج�6ــT فــي  الُ $ــاَءَلة ال��6.7ــةتــ� اال�ــالع علــى م4 .عــة مــ# ال�راســات الُ �ت�Eــة >

عال �ــة وال�ــي أفــادت فــي ت��یــ� مcــ_لة ال��ــ  ب�]ــات وفــي فــي ب�]ــات ع��7ــة، ، و 6ة `ــ� ال��]ــة ال
  م# األق�م إلى األح�ث R ا یلي: اسات ُم�ت�ة زم(�اً وس.ف ی�� ع�ض أب�ز هQه ال�ر  ال�الي،

  :الدراسات املصرية -أوالً 
  ف� ا یلي: الُ��اَءَلةال�راسات ال�ي ت(اولT (في ح�ود عل� ال�اح�Nان) فق� ان�`�ت 

   ب،دراسة�6�)  ٢٠٠١(خال� ;عق.Eًحا ل��ن;ام ُم$اَءَلة ال عل �# فـي  وال�ي ق�مT ت`.ًرا مق�
ة لـح� ی�0 # عـ�ة م4ـاالت تـ�� علـى أر7ـع م�احـل: ال  ل[ة ال ���ةم`� في ض.ء خ��ة ال  

ل�EHـ�X ل �ا>عـة أداء ال عل ـ�#، ووضـع معـای�� األولى، ت�0 #: ت��ی� أهـ�اف الُ $ـاَءَلة، وا
اًء علـى أداء  ل�ق�ی� أداء ال عل �#، وت�0 # ال �حلة الNان�ة: إعادة تقـ�ی�ات م$ـ�.K األداء ِب(ـَ

، )ه�ـــــ>ـــــاألداء الُ EHـــــX، وت�ل�ـــــل األداء(الُ � �ـــــq، والُ ق`ـــــ� ف ال عل ـــــ�# الفعلـــــي، ومقارن�ـــــه
�ة معــای�� Rالcــفاف�ة، واأله �ــة، وت�0ــ # ال �حلــة الNالNــة: إعــ�اد ال�قــار6� فــي ضــ.ء تــ.اف� عــ

ــات  ــة: م�ا>عــــة ت(ف�ــــQ االق��احــ ــات...)، وت�0ــــ # ال �حلــــة ال�ا>عــ ــادaات إن�ــــاج ال عل.مــ واق�`ــ
 وال�.ص�ات.

 ال�ه��  دراسة ��G٩٧-٣:  ٢٠٠٤،(م  ( Tوال�ي وضع Dق�ـ�امها فـي ت�Hـ# اسـ�_ aُ آل�ات
� ألهـ�افها فـي م.اجهـة  )(ال ال�ة، والف(�ة، واإلدار6ـةالcاملةَءَلة  ا$ال ُ �فـي ال�علـ�� العـام ال `ـ

م�6_�ة، اس��ال�ا، ت��aاته على ض.ء خ��ات >عb ال�ول(ان4ل��ا، ف�ن$ا، ال.الaات ال ���ة األ
 .ة� ; ها ال�عل�وج(.ب أف�6ق�ا) في تD��E الُ $اَءَلة في نُ ه.نج R.نج،  ت�cلي، ن�.ز6ل(�ا،

 ــة ــ� دراسـ ــ>� م>�ـ ــعT ) ٣٦٠-٢٥١: ٢٠١٥،(سـ ــي وضـ ــة وال�ـ ــل ثقافـ ــة ل�فع�ـ ــات إج�ائ�ـ آل�ـ
� في ض.ء معای�� الق�رة ال tس$�ة>ل�K معل ي ال�عل�� الNان.� العام    ال��6.7ة الُ $اَءَلة`  ،
 .رسة>أداء ال عل �# وت�ق�D أه�اف ال � لإلرتقاء 

 ٢٠١٨،ح�ـــ�9 (م>�ـــ� دراســـة(  Tحًـــ  وال�ـــي قـــ�م�ع�ـــل دور الcـــفاف�ة اإلدار6ـــة �فل ات`ـــ.ًرا مق�
ــل ال4ـــامعي  ــ�� ق�ـ ــي مtس$ـــات ال�علـ ــاد اإلدار� فـ ــاه�ة الف$ـ ــ� مـــ# -ـ ــة لل�ـ ــاَءَلة ال�عل� �ـ والُ $ـ

.�` < 
   ٣٧٣-٢٨١:  ٢٠١٨(إ;�ان ع�ار،دراسة  (  Tم ارسـة وال�ي ق�م K.$�# م$ـ��حات ل��مق�

� ال ــ�ارس�الع�الــة واالل�ـــqام ) و  ة(الcـــفاف�ة وال �ونــل �اد�> �اف;ــة ال (.ف�ــة االب��ائ�ـــة  مــ�ی
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ــة لل عل �# ــاَءَلة ال��6.7ـــ ــاالت الُ $ـــ ــات وم4ـــ ــ�ا/ الـــــ.-�في واألداء ال��ر6$ـــــي وأخالق�ـــ (االن0ـــ
 ال ه(ة).

ال�ــي ُ��قــT فــي  ال$ــا>قة ال�راســات و  ال��ــ.ث  مع;ــ�ومــا 4aــB اإلشــارة إل�ــه ه(ــا هــ. أن: 
  اور اآلت�ة:�ها ال �ض. تR ا  أوجه، ع�ة م#) الُ $اَءَلة.م الُ �اَس�ّ�ة (ول�I م`� ت(اولT مفه
يف مؤسسات   املُحاسَبيّة  دراسات تناولت واقع تطبيق  -األولاحملور  

 : التعليم قبل اجلامعي

Dــ��Eواقــع ت Tّ�ة ت(اولــ� �  فــي مtس$ــات  الُ �اســَ�>4 �ــع  ال�علــ�� مــا ق�ــل ال4ــامعي ال `ــ
امل شــ رت`ــ. وح�ــى ال �رســة الNان.6ــة، R ــا وضــعT  س$ــات ت��7ــة الEفــلمt م$ــ�.6اته بــ�ًءا مــ# 

�ّ�ة ل( ــَ ــفـــــــي تلـــــــP ال tس$ـــــــات، ;ـــــــام الُ �اســـــ ــR:ة�Rراســـــ ــة هاشـــــ                              )، و٨٣-٣٣: ٢٠٠١،(نهلـــــ
(علي ال�س�قي، وم�ادة و ،)٢٠٠٤(سهام ع'� الغKي،و )،٢٨٨-٢٤٩:  ٢٠٠٤،(أح�� ح��9

̂اد،و ،)٢٠١٢أب� ال�Kل، (هانRو )،٣٤-٢: ٢٠٠٨،ال'اسل   .)٢٠١٤(سارة ف
بيّةتناولت مناذج مقرتحة لتحقيق ا  ساتارد  -احملور الثاني  ملُحاسـَ
 : يةيف ضوء خربات دول

  Tحن اذج  ق�م�في  م�ارس >عb ال�ول ال �ق�مةفي الُ �اَس�ّ�ة   لالس�فادة م# ُن;�  ةمق�
�6.Eاة  �ال �رس  دارةاإل  ت�ن ال�: ٢٠٠٤،(ع'اس الUه�ـ�� :ةك�راس؛ يل> ا ی�الئ� مع م�Eل�ات الق
                        ،)٢٠١٠(خ�ــــــ�� ع'ــــــ� العEUـــــــU،، و)٨٣-١٥: ٠٠٨٢،لا(ران�ــــــا ال�Gــــــ، و)٤٠٥-٣٠٩

   .)٢٠١٤(نها م>��،، و)٢٠١٤(ثاب_ م>��،و
لتحقيق  لمُحاسَبيّةدراسات تناولت مناذج مُقرتحة ل  -الثالثاحملور  

 جودة العملية التعليمية: 

 Tـــان أح�ـــ�:دراســات  قــ�مK٢٢١: ٢٠٠٨و(م�فـــ_ ناصـــف،، )١٥١-٩: ٢٠٠٦،(ح-
                       ،)٤٠٧-٣٠٢: ٢٠١١،(ج�رج�ــ_ جــ�رجو، )١٥٦-١٣٠: ٢٠١٠،وائــل رضــ.انو( )،٣١٤

�ّ�ة ال�عل� �ـة ل��ق�ـD جـ.دة   )٢١٨-١٨١:  ٢٠١٢،و(ع'� ال�ـالc م>�ـ� ن ـاذج مق��حـة للُ �اسـَ                     دراســـــــةضــــــعT ، وو > $ــــــ�.6اته ال �Hلفــــــةمعي ال4ــــــا مــــــا ق�ــــــل فــــــي ال�علــــــ��الع ل�ــــــة ال�عل� �ــــــة 
ــة، ــ� غUال ــان أب Kّ�ة فــي اإلدارات ال�عل� �ــة )٢٠١١(ح� >عــb ت(اولــR ، T ــا ن;ــام مق�ــ�ح للُ �اســَ

�ّ�ة ال�عل� �ـــة فـــي ضـــ ان جـــ.دة ع ل�ـــات إدارة ال ـــ.ارد ال�cـــ�6ة دور ال�راســـات  ــَ ال ـــ�ارس >الُ �اسـ
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 يســامـ�ارس ال�علــ�� األس أو فــي،  )٤٠-١: ٢٠١٥هــا ع'ــ� الــ�ح�9،(م:�RراسـةالNان.6ـة العامــة 
  .)٢٠١٦(أس�اء مف�اح،ك�راسة:

  الدراسات العربية: -اثانيً 
  :إلى ع�ة م�اور على ال(�. ال�الي ع��7ةال ال$ا>قة ال�راسات aُ _# تق$�� 

مــديري  دراسـات تناولـت واقـع ومعوقـات تطبيـق -احملـور األول
 ني: املعلم ساءَلَةاملدارس ملُ 

�ف علـــعـــ�لا وال�ـــي اســـ�ه�فT  )٢٠٠٩(ســــارة القه�ــــ�ان، دراســـة: مNـــل Dــــ��Eى درجـــة ت
لل�(ات م# وجهة ن;�  ة �ارس ال�_.م�الالُ $اَءَلة ال��6.7ة وم�Eل�ات تفع�لها ومع.قات ت��Eقها >

ال�عـــ�ف علـــى درجـــة ت��EـــD  )٢٠١٦ع�ـــ� ;عقـــ�ب،( ب�( ـــا اســـ�ه�فT دراســـة، مـــ�ی�ات ال ـــ�ارس
ــ�ارس � ال ـ�ــ�ی ــةاأل مـ ــاَءَلة  ردن�ـ ــ�ه�للُ $ـ ــة ن;ـ ــ# وجهـ ــأمـــا  ،ومع.قاتهـــا مـ ــ� :(ت ادراسـ ــاج�ة أبـ سـ

، )٢١١-١٨٤: ٢٠٠٥، hم>�ـــــ� جـــــ�ادات،*اســـــR ح�امـــــ�ةو(             )، ٢٠٠٣،ك�fـــــي
، و(م>�ــــــــ� )٢٠١٠(*�ــــــــام أبــــــــ� ح1ــــــــ�i،و            )،٢٠٠٨و(ســــــــ�ور الع�Gــــــــي،

،�UـــK١٦٩: ٢٠١٣،معـــ9 ع�اصـــ�ه(و         )، ٢٠١٣ل�ـــ�� ال1ـــ��اني،(و)، ٢٠١١الع-
�  ت��EــDفقــ� ت(اولــT واقـع  )٢٠١٥،نــ�رة ال1ــه�اني(و ،)٢٠١٤(سـع� الغامــ��،)، و٢١٠�مــ�ی

  ة.في م�احل تعل� �ة م�Hلف ل عل �#ا لُ $اَءَلةال �ارس  
القيـادات  دراسات تناولت واقع ومعوقـات تطبيـق  -احملور الثاني

 مديري املدارس:  ساءَلَةملُ  يةالتعليم

ــ مNــل: دراســة  وال�ــي ت(اولــT درجــة ت��EــD الُ $ــاَءَلة اإلدار6ــة )٢٠٠٣ي،(م��ــ�ن الUع'
ــا ال �عـــــ�دة>  (االن0ـــــ�ا/ الـــــ.-�في والع ـــــل واإلن4ـــــاز وأخالق�ـــــات ال.-�فـــــة والعالقـــــات  4االتهـــ

ــاألردن،  ــة وال�علـــ�� >ـ ــادة مـــ�ی�6ات ال���7ـ ــ# ق�ـــل قـ ــات ت��Eقهـــا مـ ــان�ة) ومع.قـ ــةاإلن$ـ (معـــ9 ودراسـ
� إدارات ال���7ـة وال�علـ�� وم$ـاع�یه� >ال  ل[ـةمـوال�ـي ت(اولـT درجـة ت��EـD   )٢٠٠٧ال��ني،� �ی

 �ال4.انــB الHc`ــ�ة) و  االن0ـ�ا/و  (األداء اإلدار6ــة > 4االتهـا ال �عــ�دةللُ $ـاَءَلة ال$ــع.دaة  ة�ـ7الع
ــا، ــ.ل دون ت��Eقهـ ــي ت�ـ ــات ال�ـ ــة وال ع.قـ ــا دراسـ ــ�ة، أمـ ــة ال��وصـ �K�Kـ)٢٠١٢(  Tــ�ه�ف ــ� اسـ  فقـ

ت ال���7ـة وال�علـ�� فـي سـلE(ة ُع ـان ن�ـ. الُ $ـاَءَلة ال[cف ع# ات4اهات رؤسـاء األق$ـام > ـ�ی�6ا
لعـامل�# اأثـ� الُ $ـاَءَلة اإلدار6ـة علـى أداء  )٢٠١٣(ح9�K الkE�1،     دراسة  ت(اولT و   ر6ة،اد اإل
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إلى  )٢٠١٥(جاب� ال�الي، وه�فT دراسة اإلدار�6# في وزارة ال���7ة وال�عل�� العالي >قEاع غqة،
� م_ ت��یــ� �� مــ �اتــB ال���7ــة وال�علــ�� للُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة مــ# وجهــة ن;ــدرجــة م ارســة مــ�ی��ی

-١٦٦: ٢٠١٧،(هالـــة الغامـــ��اســـ�ه�فT دراســـة، و مـــ�ارس ال �حلـــة ال �.ســـEة > _ـــة الُ [�مـــة
ت��یــ� درجــة م ارســة م$ــ].لي إدارة ال�علــ�� > (Eقــة ال�احــة للُ $ــاَءَلة اإلدار6ــة فــي ت�$ــ�# ) ١٧٤

� ال ــ�ارس االب��ائ�ــة وا� �یــع'ــ� ال�ــالم ح�املــة، وfا( دراســةأمــا  ل �.ســEة والNان.6ــة،أداء مــ�ی
فقــــ� اســــ�ه�فT ال[cــــف عــــ# درج�ــــا ت��EــــD الُ $ــــاَءَلة اإلدار6ــــة  )١٢٢-١٠٢: ٢٠١٧،ســــالمه

  في م�ی�6ات ال���7ة وال�عل�� م# وجهة ن;� القادة اإلدار�6# ف�ها.والعالقة ب�(ه ا وال�.R ة 
 املـدارس حنـوديري  دراسـات تناولـت اجتاهـات مـ   -احملور الثالث

 الرتبوية:  املُساءَلَةتطبيق 

� ال ـــ�ارس اســـ�ه�فT ال[cـــف عـــ# وال�ـــي  )٢٠٠٠،الـــ�رKEي ل'Kـــى(ة ســـار مNـــل: د �ات4اهـــات مـــ�ی
وال�ــــي  )٢٠٠٣،ع'�ــــ� �fــــ'�� ( دراســــة، و ال��6.7ــــة الُ $ــــاَءَلةت��EــــD ن�ــــ.  َع ــــان فــــيالNان.6ــــة 

 Tــف عــ# اســ�ه�فc]ال ��ال��6.7ــة فــي م�اف;ــات  لُ $ــاَءَلةاال ــ�ارس الNان.6ــة ن�ــ.  ات4اهــات مــ�ی
   . ش ال ال0فة الغ��7ة

 الرتبويـة يف ضـوء منـاذج للمُسـاءَلَة  دراسـات تناولـت    -ور الرابعاحمل
 : االجتاهات اإلدارية املعاصرة

ل�(ف�ـQ ن;ـام الُ $ـاَءَلة مق�ـ�ح وال�ـي وضـعT ن ـ.ذج  )٢٠٠٤(ح��ر الع�ـ��،  مNل: دراسة
_�ــة) 6� مخ�ــ�ة ال.الaــات ال ��ــ�ة األو (فــي ضــ.ء ال.اقــع،  األردن>ــ �ال��6.7ــة فــي وزارة ال���7ــة وال�علــ�

ــ�عة) ــ�اف  ی�[ــــ.ن م#(ســ ــای�� ت�قــــD األهــ ــة ومعــ ــ�اف ال�عل� �ــ ــة واألهــ ع(اصــــ�:(األه�اف ال��6.7ــ
) ف]ــة ١١(ومــ#ال��6.7ــة وال�عل� �ــة وال�.صــ�ف الــ.-�في واإلعــالم ال��7ــ.� وال _افــآت والعق.7ــات)، 

�(الEل�ة وال عل .7��ف.ن ال��6.7ـ.ن ورؤسـالل(;ام ال�c دار6. ال �ارس والuوا و�م.-فـ. و  ء.ن وم�ی
م4لI ال�علـ�� وأول�ـاء األمـ.ر وم$ـ].ول.  األق$ام وم�ی�و ال�عل�� وأع0اء ل4(ة ال�X�EH وأع0اء

ات:                  دراسـ وضـعR T ـا  .)أجهqة اإلعـالم ورؤسـاء جامعـات ونـ.ابه� وع ـ�اء Rل�ـات ورؤسـاء أق$ـام
،              )٢٠٠٨(ع'ــــــــ� هللا ال>ــــــــارثي،)، و٢٠٠٧(المــــــــا ال>�ــــــــ�د،، و)٢٠٠٦ســــــــ'ي،(زهــــــــ�ة ال�ا

فـي سـلE(ة ُع ـان، واألردن،  العامـة ال �ارس> ال��6.7ة للُ $اَءَلةن اذج   )٢٠١٢،  زfارنة  جهاد(و
  .ال عاص�ة واالت4اهات اإلدار6ة ال.اقع ض.ء في، وفل$�E#(على ال��ت�B) ال  ل[ة ال$ع.دaةو 
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 مُساءَلَة مديري املدارس لل دراسات تناولت تطبيق  -س احملور اخلام 
 لمني وعالقتها بعدة متغريات: ية للمعوبالرت

أن ـا/ الق�ـادة ال��6.7ـة وال�ي اس�ه�فT ت��ی� عالقة    )٢٠٠٥(أح�� الق)اة،دراسة    :مNل
� ال �ارس�ــ�ی ــ�ة) لــــــ�K مــــ ــة ،األساســــ ــ�#���EــــــD ب(الNان.6ــــ ــاَءَلة اإلدار6ــــــة لل عل ــــ ــةو  ،الُ $ــــ            دراســــ

والفاعل�ــة اإلدار6ــة  الُ $ــاَءَلة��ــE Dت اال�عــ�ف علــى درج�ــوال�ــي اســ�ه�فT  )٢٠١٠مــي ال>�ــ9،(
� ال ـــــــ�ارس ال�_.م�ـــــــة الNان.6ــــــــة�صــــــــفاء ( دراســـــــة، و ال��6.7ـــــــة والعالقـــــــة ب�(ه ـــــــا لــــــــ�K مـــــــ�ی

� درجــــة م ارســــة  وال�ــــي اســــ�ه�فT ت��یــــ�  )٢٠١٢،خ�ا;�ــــة�ُ $ــــاَءَلة اإلدار6ــــة لال ــــ�ارس مــــ�ی
 ت��EــD واقــع )٢٠١٢،Eــلح�  إ;�ــان( دراســة ت(اولــT ، و الق�هــا >أن ــا/ الق�ــادة ال��6.7ــةلل عل ــ�# وع

مـ# والعالقة ب�(ه ا في م�ارس وRالة الغ.ث ال�ول�ة في ال0ـفة الغ��7ـة الcاملة   وال4.دة  الُ $اَءَلة
� ال ـ�ارسن;�  ة  وجه� )(Arabiyat&Badah,2012,PP:64-70  ةاسـ�ه�فT دراسـو   ،م�ی

� ال �ارس علـى ال�ع�ف على تأث�� ا�ب�( ـا ، # عل ـ�لل يف�ال�ضـا الـ.-لُ $اَءَلة اإلدار6ة ل�K م�ی
 Tـال(   دراسـة  اس�ه�فEت، ف���  لـ�K اإلدار6ـة الُ $ـاَءَلة فاعل�ـة درجـة ت��یـ�  )٢٠١٦ال1ـ�� مـ�ی
  .لل عل �# ال.-�في األداء > $�.K  وعالق�ها الNان.6ة  ال �ارس

�عــة األهــ�اف، مoــل:وFاإلضــافة إلــى ال�>ــاور اKم� qــ_ دراســات أخــ�Eل�ــا*قة، فقــ� ُأج� 
فـي األردن ال ـ�ارس الNان.6ـة العامـة  يوعـي معل ـت(اولـT    وال�ـي  )�٢٠٠٤ة،�ش(عال�ة أخ�ار   سةدرا

 )٢٠١٣(جهـــاد ســـالمه، دراســة، ب�( ــا اســـ�ه�فT وعالقـــة ذلــP >فاعل�ـــة ال �رســة > فهــ.م الُ $ــاَءَلة
�ـة أن�(دراسـة، أمـا وRالة الغ.ث >غـqة > �ارس �# أداء ال عل �#الُ $اَءَلة في ت�$ال�ع�ف إلى دور  

درجـة تق�ـل معل ـي ال ـ�ارس الNان.6ـة >غـqة للُ $ـاَءَلة ال��6.7ـة فق� سـعT إلـى ت��یـ�   )٢٠١٦ال�هار،
 ٢٠١٦،صــال>ة ع��ــان، وشــ��ة ال��وصــي(، وســعT دراســة الــ.-�في ئهــ�وعالق�هــا > $ــ�.K أدا

ســلE(ة ع ــان فــي  ال ــ�ارس ال�_.م�ــة> الُ $ــاَءَلة اإلدار6ــةم�Eل�ــات ت��EــD إلــى ت��یــ�  )٧٩-٤٧:
  .اهم�ی�6ن;� وجهة  م#

 الدراسات ا'جنبية:  -:ثالث
aُ _ـ# القـ.ل >ـأن ال�راسـات ال�ـي ت(اولـT الُ $ـاَءَلة فـي ال ـ�ارس   على ال����q العال�ي،

� م# أن ُت�`ى، N. ال�اليأك�.ر6# على ال(�و6ُ _# تق$� ها إلى م:  



�Ö]<íé×Ò<í×¥ãßfe<íée^< << <<<<<<<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢٩٣  

مديري المدارس  دراسات تناولت واقع تطبيق  -المحور ا'ول
 ن: علميالم مُساءَلَةل

ــادر  :مNـــل وال�ـــي ت.صـــلT ن�ائ4هـــا إلـــى اخـــ�الف األســـال�B ال�ـــي  )(Duggan,2009ةسـ
 Bالُ $ـاَءَلة عـ# أسـال� D��E_.م�ة في ت�ان.6ة الNو ال �ارس ال�� ال قا�عـات �H�$aمها م�ی�مـ�ی

� ال �ارسن4اح  ، وأن  ال�عل� �ة في غ�ب أس��ال�ا� ت(ف�Q س�اسة الُ $اَءَلة ی�EلB ال�عاون ب�# م�ی
ــ � ال قا�عــ�ال�عل� �ــــة وال عل ــــ�#، وقــــ� أوصــــT >0ــــ�ورة إجــــ�اء ال��ــــ.ث حــــ.ل ت��EــــD  ت اومــــ�ی

 �الق�ــادات ال �رســ�ة األخــ�K لع ل�ــات الُ $ــاَءَلة >ال ــ�ارس االب��ائ�ــة والNان.6ــة فــي ال (ــا�D األكNــ
  .�ولة>الح�ماًنا 

وال�ي cRفT ن�ائ4ها عـ# عـ�م وجـ.د   )Akporehe,2011,PP:115-125(ودراسة
ا aع لــــ.ن و  مــــ�یً�ا) ٣٥٣# آراء (�بــــدالــــة إح`ــــائً�ا  فــــ�وق  م�رســــة ب.الaــــة أث�ــــ.ب  (31)فــــيمعل ــــً

I6ان.6ــة فــي م4االت(ال�ــ�رN6.7ــة ل عل ــي ال ــ�ارس ال� ،ب(��4�6ــا حــ.ل درجــة ت��EــD الُ $ــاَءَلة ال�
qز إال مـــ# خـــالل  اإلدارة الفعالـــةو  ،االن0ـــ�ا/ الـــ.-�فيو  للف`ـــل)، وأن الُ $ـــاَءَلة ال a _ـــ# أن ُتعـــَ

�   لـD >الُ $ـاَءَلة �ة فعالـة ت�ع�لت(ف�Q س�اسات تعqـR�مـ# ق�ـل م$ـ].لي ال�علـ�� علـى ال $ـ�.�6# ال 
 �qR�  .والالم

وال�ــي cRــفT ن�ائ4هــا  )Nakpodia&Okiemute,2011,PP:152-158(ودراســة
� ال ـــ�ارس وال عل ـــ�# �ــع عـــ# اتفـــاق آراء مـــ�ی ــا حـــ.ل واقـ ــة >ال ـــ�ارس الNان.6ـــة فـــي ن��4�6ـ والEل�ـ

Eورة ت�ه]�ـات ال $ـ].لة، وأن ت�عـاون ة 4aـB أن تـُ�ع ها ج �ـع الوأن الُ $ـاَءلَ   ،��D الُ $ـاَءَلةوض
  .في ت(ف�Qها

وال�ـي أشـارت ن�ائ4هـا إلـى   )Knapp&Feldman,2012,PP:666-694(  ودراسة
� ال �راس في أر7ع م�ی�6ات لل���7ة وال�عل�� أن تD��E الُ $اَءَلة ال�اخل�ة والHارج�ة م# قَ ��ل م�ی

تل��ـة ت.قعـات ال �4 ـع الHـارجي في ت�ق�ـD أهـ�اف ال �رسـة، و م�6_�ة aُ$ه�  ألالaات ال ���ة ا>ال. 
  م# ال �رسة، وأنه aُ _# تفع�ل الُ $اَءَلة م# خالل ت�ل�ل اخ��ارات الEالب. 

ــاني ــور الثـ ــق -المحـ ــع تطبيـ ــت واقـ ــات تناولـ ــدير دراسـ ي مـ
 المعلمين وعالقتها بمتغيرات أخرى: مُساءَلَةالمدارس ل

ــم ــة :لNــ ــ�ني (Newmann,et.al,1996) دراســ ــى تــ ــا إلــ ــارت ن�ائ4هــ ــي أشــ ــ وال�ــ ع واقــ
 Dــ��E6.7ــة الُ $ــاَءَلةت�) م�رســة اب��ائ�ــة وم�.ســEة وثان.6ــة ب.الaــة ن�.6ــ.رك األم�6_�ــة، ٢٤فــي( ال�
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 واألداء ال�اخل�ـــة ال��6.7ـــة الُ $ـــاَءَلة ای��معـــ ت��EـــD بـــ�# ق.6ـــة وم.ج�ـــة ارت�ا��ـــة عالقـــة جـــ.د وو 
  .ال �رسي واألداء الHارج�ةُ $اَءَلة لاD��E معای�� # تو�7  ال �رسي،

وال�ـــــي أشــــارت ن�ائ4هـــــا  )Hanushek&Raymond,2006.PP:51-61(ودراســــة
ل ال��6.7ة >ال �ارس ال�_.م�ة في والaة ت[$اس األم�6_�ة أدت إلى ز6ادة ت�`� الُ $اَءَلةإلى أن 

E`�ل ال�راسي ب�# ال�اصة >ال�Hل�ة، وتقل�ل الف4.ة الEلالEوال bم# األقل�ات  ة�ل�ة ال��.  
 الُ $ـاَءَلة على وج.د ارت�ا/ إ4aـابي بـ�# ت��EـBillger,2007(  D(ودللT ن�ائج دراسة 

  .ال��6.7ة وت�$�# ج.دة ال �ارس الNان.6ة في والaة إل�(.� األم�6_�ة
) م�رســــة ثان.6ـــة فــــي والaــــة �٣٤٤٧قـــT علــــى(�ــــي �ُ وال )Pulliam,2007(أمـــا دراســــة

أن ت��EـD الُ $ـاَءَلة اإلدار6ـة فـي ال ـ�ارس یـtث� علـى ا علـى هـ4فقـ� أكـ�ت ن�ائة ت[$اس األم�6_�ـ
معــــ�الت ت�.6ــــل الEــــالب مــــ# ال �رســــة؛ ف[ل ــــا زاد تفع�ــــل الُ $ــــاَءَلة انHفــــb معــــ�الت ت�.6ــــل 

  .، وارتفع م$�.K ت�`�له� األكادa يالEالب م# ال �رسة
وجــ.د  لــىإ ):٤٤Jackson&LunenBurg,2010,PP-٢٧(وأشــارت ن�ــائج دراســة

ال��6.7ــة وال��`ــ�ل العل ــي لEل�ــة ال ــ�ارس ال �.ســEة  الُ $ــاَءَلة # ت��Eــ�Dــا/ ق.6ــة بــ�تر عالقــة ا
  .ب.الaة ف��ج�(�ا األم�6_�ة

) �٩٨٥قــــــــT علــــــــى(وال�ــــــــي �ُ  )Rockoff&Turner,2010,PP:77-88(دراســــــــةو 
ال ـ�ارس یـtث� أن ت��EـD الُ $ـاَءَلة فـي وأك�ت ن�ائ4ها علـى األم�6_�ة  ركم�ی(ة ن�.6. م�رسة في  

م�اشــــ� فــــي ال��`ــــ�ل األكــــادa ي للEل�ــــة، و6ــــtد� إلــــى ز6ــــادة ال هــــارات األساســــ�ة لــــ�K  ل_>cــــ
  .ال عل �#، وز6ادة ج.دة ال �ارس
ال�ـــي ُ��قـــT علـــى  )Elstad,et.al,2012,PP:612-628(وت.صـــلT ن�ـــائج دراســـة

ــ�ارس الcـــ�اب الع�(ـــة مـــ# معل ـــي ث ــة ومـ ــ.اع مـــ# ال �ارس(ال ـــ�ارس الNان.6ـ ــا الثـــة أنـ ــع��ة العل�ـ cـ
سل.ك ال .ا�(ة ال tس$�ة ل�K ال عل �# �Haلف  في أوسل. >ال(�و6ج إلى أن رس �Rار ال$#)ا� وم

>ــاخ�الف م$ــ�.K ت��EــD الُ $ــاَءَلة؛ ح�ــ ی�تفــع م$ــ�.K ال .ا�(ــة ال tس$ــ�ة لــ�K ال عل ــ�# فــي 
$ـاَءَلة ضـع�فة لُ $اَءَلة >c_ل واضح ع# ال �ارس ال�ي ی.ج� بها أسال�B مُ ال �ارس ال�ي ُتD�E ا

  .ُم(ع�مة وأ
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.الaــــة بالعامــــة ال ــــ�ارس الNان.6ـــة ال�ــــي ُأج�6ـــLorentzen,et.al,2013( < T(ودراســـة
ــى ال��`ـــ�ل  ــاَءَلة علـ ــابي ل���EـــD الُ $ـ ــأث�� إ4aـ ــى وجـــ.د تـ ــلT إلـ ــة وال�ـــي ت.صـ ــا األم�6_�ـ م.ن�انـ

  .ال�راسي للEالب 
 ــة أدK إلــى أن اســ��Hام ال�.Moos,2014,PP:424-443)( Rأشــارت دراســة ك ــا

6.Eإلى ت�ارة ال �رس�ة وعـالج ال[�Nـ� مـ# ال cـ_الت ال�ـي تعـاني م(هـا ال ـ�ارس، >اإلضـافة اإلد   
�  ال4.دة في ال�عل��. إلى تفع�ل ُن;� الُ $اَءَلة والُ �اَس�ّ�ة وتD��E معای�

 مoـل: قـ� ُأج�6ـT دراسـات أخـ�K م�(.عـة األهـ�اف،و7اإلضافة إلـى ال �ـ.ر6# ال$ـا>ق�#، ف
م�ـــاد�  ��EـــDعلـــى ضـــ�ورة ت ن�ائ4هـــاوال�ـــي أكـــ�ت  ),PP:149-163٢٠٠٣O'Day,(دراســـة

تـــ�ع�� الcـــ�اكة بـــ�# ال �رســـة وال �4 ـــع ال �لـــي، ، و ال�.R ـــة والُ $ـــاَءَلة فـــي ال ـــ�ارس األم�6_�ـــة
  Rل م�رسة.وuم_انات ة -�وف واالس�فادة م# ال $��4ات العال �ة في هQا اإل�ار، مع م�اعا

) مــــ# ال �شــــ�ی# ٪٥٩أن( هــــا إلــــىارت ن�ائ4وال�ــــي أشــــ )(LaWanda,2009ودراســــة
األكادa ��# في >عb م�ارس والaة أال>اما األم�6_�ة ل� a ارس.ا أ� أنEcة ت�علD ب�D��E م�اد� 

ُ $ـاَءَلة مـع الُ $اَءَلة، وق� أوصT ب��ف�q ال �ش�ی# األكادa ��# >ال ـ�ارس علـى ت��EـD م�ـاد� ال
  .الُ $اَءَلة �م�K م ارسة م�اد الEالب، وض�ورة الق�ام >أ>�اث م$�ق�ل�ة ح.ل 

ــا  ــةأمـــ ــا إلـــــى أن فقـــــ� ) (Astle,et.al,2011 دراســـ ــارت ن�ائ4هـــ ــاَءَلةت��EـــــD  أشـــ  الُ $ـــ
  �6q م# فاعل�ة ال �رسة.یُ ل �ارس الNان.6ة في ان4ل��ا >ا

  التعليق على الدراسات السابقة: 
  سا>قة م4 .عة م# ال الح;ات ت� Nل في: ا ت� ع�ضه م# دراسات ت��# م# خالل م

الُ $ــاَءَلة  أ a�_ـ� Rـل ع ــل یـُ.دK، وRــل سـل.ك aُ ـارس، R ــا أن ت��EـDة R �ــ� لَ الُ $ـاءَ أه �ـة  - ١
.�.7� aُ$ه� في معال4ة الع�ی� م# ال c_الت ال�ي aعاني م(ها ال(;ام ال�

ــا>قة  م�ـــqت  - ٢ ــات ال$ـ ــة ، و ال�راسـ ــا>األج(��ـ ــات ال$ـ ــ�6ة اقة ال�راسـ ــ�# ل `ـ ــاَءَلة مفهـــ.مي بـ الُ��ـ
R ـا aع�قـ�  انم��ادف ال �حلة الُ $اَءَلة، ول�$  الحقة  م�حلة  ةالُ �اَس��ّ أن    >اع��ار  والُ�>اَس'ّ�ة

أ� م�ت�Eـة > ـا ی��تـB علـى  ،، ح� ت[.ن الُ �اَس�ّ�ة م�ت�Eـة >ال(�ـائجاال�عb وH6لX ب�(ه 
ال�راسـات فـي حـ�# ت(اولـT  >األفعـال، $ـاَءَلةال ُ ، ب�( ا تـ�ت�X األفعال م# م_افآت أو جqاءات 

 م��ادف�#.>اع��اره ا  مفه.مي الُ $اَءَلة والُ �اَس�ّ�ة�7ة � عفي ب�]ات  ُ��قT ال�ي ال$ا>قة 
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٣ -   D��Eمع.قات ت Tن�رة ال�راسات ال�ي ت(اول ��لُ $اَءَلة ل ما ق�ل ال4امعي �ارس ال�عل��  الم�ی
فـي حـ�ود علـ�  -فـي ب�]ـات ع��7ـة  ا) أج��6راس��#د ال��6.7ة؛ ح� ت NلT تلP ال�راسات في (

ال�ع�ف على درجة تD��E  وال�ي اس�ه�فT  )��٢٠٠٩ان،القه (سارة دراسةهي: و  -ال�اح�Nان
 ��لُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة وم�Eل�ــات تفع�لهــا لال ــ�ارس ال�_.م�ــة لل�(ــات > �ی(ــة م_ــة ال _�مــة مــ�ی

ــا ،  ــات ت��Eقهـ ــةو ومع.قـ ــ�ب،(دراسـ ــ� ;عقـ ــ�ه�فT وال�ـــي  )٢٠١٦ع�ـ ــة اسـ ال�عـــ�ف علـــى درجـ
� ال �ارس األردن�ة لل� م# وجهة ن;�ه�.ها تاومع.قُ $اَءَلة تD��E م�ی

ــه  - ٤ ــي ت(اولـ ــا>قة فـ ــات ال$ـ ــع ال�راسـ ــالي مـ ــ ال�ـ ــا>ه ال��ـ ــعی�cـ ــ�ارس  ل�اقـ ــ�ی�� ال�ـ ــc مـ ت,'�ـ
�Eــــــة لل�عل�ــــــ�9Fلفـــــة للُ��ــــــاَءَلة ال���Hاحـــــل تعل� �ـــــة م�دراسة(ســـــاج�ة أبــــــ.  :مNـــــل فـــــي م

)، ٢١١-١٨٤: ٢٠٠٥>اســـــــــ� ح.امــــــــــ�ة، �م� ـــــــــ� جــــــــــ�ادات،(راســــــــــةد ) ، و ٢٠٠٣ك�Rـــــــــي،
ــة(أ ــاة،ودراســـــ ــة )٢٠٠٥ح � الق0ـــــ -Hanushek&Raymond,2006.PP:51(، ودراســـــ

ــة(61 ــة(Billger,2007)، ودراســـــــــــــــ ــةو )، Pulliam,2007)، ودراســـــــــــــــ ــ�ور  دراســـــــــــــــ (ســـــــــــــــ
-٢٧ودراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة()، (Duggan,2009دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  )،٢٠٠٨الع4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

٤٤Jackson&LunenBurg,2010,PP: ،(
 اســةودر  )،٢٠١٠(مي ال�$ــ#،ودراســة ،)Rockoff&Turner,2010,PP:77-88ودراســة(

�،)، و c�،j٢٠١٠ــــــــــــــــــــــــــــ(>$ــــــــــــــــــــــــــــام أبــــــــــــــــــــــــــــ. حqالع(ــــــــــــــــــــــــــــ � �٢٠١١دراســــــــــــــــــــــــــــة(م ،(
)، Akporehe,2011,PP:115-125ودراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(

ــة( ــة )، Nakpodia&Okiemute,2011,PP:152-158ودراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ودراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Knapp&Feldman,2012,PP:666-694،( ،ة$aصفاء خ ا)ودراسة)٢٠١٢ودراسة ، 
)، ٢٠١٣ودراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة(ل �I الcـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hاني، ،)٢٠١٢إa ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ح.6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،(

ودراسـة )،  ٢١٠-١٦٩:  ٢٠١٣(مع# ع�اص�ه،)، ودراسةLorentzen,et.al,2013ودراسة(
،�)، ٢٠١٦(ف�6ـال الcـH.ت،دراسـة  )، و ٢٠١٥(ن.رة الcـه�اني،ودراسة  ،)٢٠١٤(سع� الغام�

  .)٣٧٣-٢٨١: ٢٠١٨ودراسة(إa ان ع ار،
� مـ�ارس ال�علــ�� .اقـع ل سـات ال$ـا>قة فــي ت(اولـهال�را عـ#ال��ـ ال�ـالي �Haلـف  - ٥�ت��EـD مـ�ی

 .لل عل �#، ومع.قات ت��Eقها م# وجهة ن;�ه� ال��6.7ة لُ $اَءَلة 4االت الل�عل�� األساسي ا
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  : إجراءات البحث
  ت NلT إج�اءات ال�� ال�الي ف� ا یلي:

- < D6.7ة ف� ا ی�عل�ة، وم$ـ].ل�ات مـ�ی� ال �رسـة ال��6.7ـ الُ $اَءَلة 4االت م�اجعة األدب�ات ال�
� ل ، م# أجل إع�اد ت4اه ت(ف�Qها، ومع.قات ت��Eقها� ل��.اإل�ار ال(;

-  ــ�اني لل��ـــ ــار ال �ـ ــ�اء اإل�ـ ــ� إجـ ــع  ل���یـ ــة واقـ � م ارسـ�ــ�ی ــاَءَلة المـ ــاالت الُ $ـ ــ�ارس ل 4ـ  ـ
مـــ# وجهـــة ، ومع.قـــات ت��Eقهـــا )ال ه(ـــةوأخالق�ـــات  ،األداء ال ه(ـــيو  ،(االن0ـــ�ا/ الـــ.-�في

 � ه�.ن;
� مــــ�ارس  درجــــة��$ــــ�# ل تقــــ��a آل�ــــات  -�ال��6.7ــــة  ةلُ $ــــاَءلَ ل ساســــيال�علــــ�� األم ارســــة مــــ�ی

  . لل عل �#
  ث:ـــــري للبحــــــــار النظــــــــاFطـ

  �� ُ $ـاَءَلةلل ألسـI ال(;�6ـةا :ال�>ـ�ر األول؛ ی�(اول  ورام�  أر7عةی�0 # اإل�ار ال(;
 :الــ<ال�>ــ�ر الoو�6(ــاول  ،ال��6.7ــة لل علــ� الُ $ــاَءَلةم4ــاالت  :ال�>ــ�ر الoــانيو�6(ــاول ، ال��6.7ــة

 مع.قـات ت��EـDال�ا*ـع: ال�>�ر �6(اول و   ،ال��6.7ة لل عل�  الُ $اَءَلة  ت4اهرسة  � م�ی� ال   ات .ل�م$]
  وف� ا یلي ت.ض�ح ذلP:، الُ $اَءَلة ال��6.7ة لل عل�
    :التربوية مُساءَلَةلل ا'سس النظرية -المحور ا'ول

ح�ــ  ،ت الN ان�(�ــافــي  ال��7ــ.�  ال 4ــال فــي-هــ�ت  ال�ــي ال�4یــ�ة ال فــاه��أحــ�  اَءَلةالُ $ــمفهــ.م 
 Tاتــه كانــaّ�ة، واألع ــال،، ال ــال: علــ.م فــي ب�ا وســ.ف ی�(ــاول هــQا  ...،العامــةة واإلدار  والُ �اســَ

 ،م�ــ�رات ت��Eقهــا وأهــ�افهاال �ــ.ر ال4.انــB ال �Hلفــة لل $ــاءلة مــ# ح�ــ نcــأتها ، مفه.مهــا ، و 
  یلي ت.ض�ح ذلP:وف� ا 

  : المُساءَلَة نشأة
#�Nمـــ# ال�ـــاح �فـــي  ١٩٨٣فـــي م4ـــال ال���7ـــة قـــ� بـــ�أت عـــام  ةالُ $ـــاَءلَ أن  aع�قـــ� �NRـــ

� Rــان مــ# أبــ�ز ن�ائ4ــه Qالــ ،�ال.الaــات ال ��ــ�ة األم�6_�ــة علــى أثــ� صــ�ور تق�6ــ� أمــة فــي خEــ
  .)(Figlio&Loeb,2011,P:384وأه ها اإلق�ار >0�ورة إصالح ال�عل��

ــأة (Dubnick,2003,P:10) �ـــعت� وقـــ�  ــاَءَلة مفهـــ.م نcـ  مل[ـــي �Rقل�ـــ�  -هـــ.ره م(ـــQ  الُ $ـ
  .ف�ها ال��یNة ال���وق�ا��ة ع`� ب�اaة وح�ى ب�E6ان�ا في عي� ش
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ا )Erkkila,2007,PP:1-2و(، (Mulgan,2000,P:558) وقـــــــ�م  ا ع�ضـــــــً  تار�H6ـــــــً
ّ�ة علـ� نEـاق ضـ # �.6ـل  ل.قـT   -لT   الُ $اَءَلة  أنأوض�ا  و ،  الُ $اَءَلة  م`Eلح  ألصل  الُ �اسـَ
� ول� ال ال�ة والعل.مc�)ان في إال اس�ع اله ی Nة العامة اإلدارة عل� -ه.ر مع (�ات �الNی��ال.  

 Xت��>الــ�ور وال $ـ].ل�ة فـي إ�ــار ال���7ـة وال�علـ��؛ فــال عل .ن م$ـ].ل.ن عــ#  الُ $ـاَءَلةوتـ
ــً  ــ� م$ـــــ].ل.ن أ0aـــ ــه�، وهـــ ــ].ل.ن عـــــ# إدارة م�ارســـ ــ�امج ال�علـــــ��، واإلدار6ـــــ.ن م$ـــ ا عـــــ# إدارة ال�ـــ

العقــ.د األخ�ــ�ة  فــي الُ $ــاَءَلةوقــ� ارت�EــT  �ا/ وال�ــqام،ن0ــا ُم$ــاَءَلةوال$�اســات، وهــي >الُ 4 ــل 
  .(Zargarpour,2005) >ال عای��، واألداء، وال4.دة

 K�ــار6خ Perie,et.al,2007,PP:6-7(و6ـــ ــه مـــ# ال`ـــعB ت��ـــع تـ ــاَءَلة) أنـ >cـــ_ل  الُ $ـ
ي فـ ١٩.ل�ة في أ� ع ل aقـ.م >ـه اإلن$ـان، إال أن م(�`ـف القـ�ن دق�D، وذلP الرت�ا�ها >ال $]

ال��6.7ـة، ع(ـ�ما RانـT ال ـ�ارس ت�قاضـى أج.رهـا ح$ـB أداء   الُ $ـاَءَلة� شـ_ًال مـ#  هان4ل��ا ق� ش
  .الEل�ة ون�ائ4ه� في االخ��ارات، أ� أن األج� ح$B ال(�ائج

ــا aـــأتي:Kirst,1990وقـــ� لH`ـــها(  ــاَءَلة ) فـــي ســـ�ة م(ه�4ـــات تار�H6ـــة R ـ ــة  الُ $ـ ب�اللـ
ــاَءَلةاألداء، و  ــای� الُ $ـ ــاَءلَ �، و ب�اللـــة ال عـ ــ�(اًدا إلـــى ال�ـــ.افq، و  ةالُ $ـ ــاَءَلةاسـ ب�اللـــة ال$ـــ.ق،  الُ $ـ

اســ�(اًدا  الُ $ــاَءَلةال �رســة أم فــي خارجهــا)، و داخــل ب�اللــة صــ(ع الق�ار(ت��Rــq ال$ــلEة  الُ $ــاَءَلةو 
  .)٢٩٥: ٢٠١٨(إa ان ع ار،إلى ال�ور ال �.قع وال(�ائج

ــ# القـــ.ل >ـــأن  ــالي aُ _ـ ــاَءَلةو7ال�ـ ــ�اaاته فـــي الُ $ـ ــtول�ة، نEـــاق ضـــ # تقـــع RانـــT  ابـ  ال $ـ
 ازدادت  الـqم# مـ�ور ومع ال $tول�ة،  ع#  واس�قالله  خ`.ص��ه  له  م`Eلً�ا  >ع�    ا�ف  ص��T أو 

ــاره أه ��ـــه ــ.از�  وان�cـ ــار أه �ـــة ل�ـ ــ.م ان�cـ ــلمُ  جـــqء( ال $ـــtول�ة مفهـ ــاَءَلةلل � �ومُـــ  [ ـ  ول�$ـــT  ُ $ـ
ال عـای�� ة فـي ضـ.ء د 4ـاز واج�ـات م�ـ� تع(ي ال�qام ال ـ�ؤوس >إن  الُ $اَءَلةف؛  )ت اًما  ع(هلة  (ف`م

ال .ضــ.عة وفــي ضــ.ء ال $ــ].ل�ات ال�ــي 4aــB أن یل�ــqم بهــا، وت��یــ� ال$ــلEة الالزمــة لق�ــام هــQا 
ــ].ل�اته،  ــعال ـــ�ؤوس > $ـ ــاَءلَ  مـ ــا �هُم$ـ ــلEة األعلـــى مأمـ ــاحB ال$ـ ــا ، صـ ــة R ـ ــ.مت�Hلـــف داللـ  مفهـ

� الNقافي ل$�اقل ت�ًعا، و ل قاص�ه ت�ًعا  $اَءَلةال ُ Qال  �H�$aع(ي م اف�ه  مa قابـل م�4ـ�د  مفه.م أنه 
� وال�ع�یللل�غ��.    

 العل �ــــة لالت4اهــــات  وفقــــاً  م��ای(ــــة وجــــاءت  الُ $ـــاَءَلة تع�6فــــات  تعــــ�دت وعلـــى ذلــــP فقــــ� 
#�Nلل�اح PلQل  B4a�6 ن��أ أن�  ا یلي: R  ال�اح�N# إل�ه ذهB  ما ث� اللغ.�  >ال�ع
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�Eة    الُ��اَءَلةمفه�م  )١Fال�� Educational Accountability: 
�Eة الُ��اَءَلةل مفه.م(ت(او ل ق�Fا یلي:ال�� R الحً�ا)Eض ال فه.م (ُلغ.6ًا) و(اص�  ) س��� ع

  : لغةً  الُ��اَءَلة ) ١-٢
اءلَ الفعــل ال�7اعي( : م`ــ�رالُ $ــاَءَلة ةِ ) ســَ ُ�.َفُه ِ>ال�َِّ��ــَّ ى ضــُ Hْ�َِ�ارُ َلةالُ $ــاءَ وَ  ،َتَلقــَّ . : االســْ

ســــــاَءله عــــــ# ) ُم$ــــــاَءلٌ ( )ال فعــــــ.ل(ل، وئِ ، فهــــــ. ُم$ــــــاَلةُم$ــــــاءَ $ــــــائل، ســــــاءَل aُ  ســــــاءَل:(فعل)و 
�ه ع(ه، سأله ع(ه، اس�عل ه ع(ه�Hاس�:�6قال:(ساَءَل و ، م# ساءلَ  ):(اس� ال فع.ل)ُم$اَءل. و(أم

ــاَءَلةوال `�ر:( aُ$ـــــــاِئل): ــاِئٌل)، ومtنNه(مُ  ).ُم$ـــــ ــاِئلة)واســـــــ� الفاعل(ُم$ـــــ  ٢٠٠٨(أح � ع ـــــــ�،$ـــــ
:١٠١٩ .(  

�ْ#  ؛ وهــيَ $ــtولّ�ةالمفهـ.م  خــالل# مــ الُ $ــاَءَلة)الُ ع�4 ال.ســ�(X و6ُف$ـ حــاُل َأو صــفُة مــَ
ا) علـى: aُْ$َأُل ع# َأْمٍ� تقع عل�ه ت�َعُ�ه �ء م# م$].ل�ة هQا الع ـل. وُتEلـD (أخالق�ـً�. aُقال: أنا ب

�H > ــا a`ــ�ر ع(ــه قــ.ًال أو ع ــالً  ا) علــى: ال�ــqام الcــّ �ــqام >إصــالح الEHــأ اللا. وُتEلــD (قان.نــً
  ).٤١١ :٢٠٠٤،م4 ع اللغة الع��7ة( لقان.ن ل ى الغ�� ��ًقاال.اقع عل

) Accountمـــــ# الفعـــــل( (ُلغ.6ـــــًا) الُ��ـــــاَءَلة caُـــــ�D مفهـــــ.م )قـــــام.س أوR$ـــــف.رد (وفـــــي 
ــَ > ع(ى:عَ  ــَ وَ أَ  ؛لَ لــ �؛ ؛�َ $ــــَ ؛ فَ حَ ضــ ــَ Bَ؛ دَ `ــــَ أحَ  عــ ــَ ــ�؛ نَ وَ ى؛ َح$ــ 4َلَ  فــــي دف�ــ Bَ؛ نــــاقj ســــَ ــَ ؛ َحاســ � ).ary,P:5)s Diction'Oxford Advanced Learnerاألم

> ع(ـى االل�ـqام أو ال�غ�ـة >ق�ـ.ل ال $ـ].ل�ة،  الُ $اَءَلة.س م��6ام و�$7�) وردت (قامي  وف
  ).(Merriam Webster,1989,P:17 وأن a_.ن الف�د م$].ًال ع# أع اله

ع#  �همع�(ة ن��4ة م$].ل� أع ال  د ع#> ع(ى ُم�اَسّ�ة الف�   )ال .رد   (قام.سفيوجاءت   
� ما aُ�اسَ $��فب، ومEال��ه اأدائه B)هعBaalbaki & Baalbaki,2002,P:23) .(  

 اص,الًحا: الُ��اَءَلة ) ٢-٢
تقــ��a ال�قــار6� ل ع�فــة درجــة ال�EــابD بــ�# األهــ�اف الُ �فــD عل�هــا و7ــ�#  الُ $ــاَءَلة تع(ــي

  . )Jacobs,2000,P:366(مات� ال�.صل إل�ه فعلً�ا
�ّ 6Mulgan,2000,P:555ع�فهــا(و  ولــQلP  ."ة علــى األفعــال) >أنهــا "االســ��عاء للُ �اســَ

، و7ال�ـالي فهـي الفـ�د  بها aق.م ال�ي ال �ادرات  وفاعل�ة Rفاءةل ع�فة م�K    أداة   تع���  الُ $اَءَلةفإن  
ألخEــــاء اإلدار6ــــة مــــ# خــــالل تق�ــــ�� أداء ال �ؤوســــ�# فــــي ضــــ.ء معــــای�� ت�$ــــ� ال قاومــــة  وســــ�لة
cفاعل�ة >ال Dق��اجعة ال�ائ ة ل��  .(Cain,2003,P:7)ت(;��أ� فاف�ة وال�قة وال 
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  ٣٠٠  

ّ�ة   ) >أنهاRyan&Walsh,2004,P:622(و6ع�فها ال�qام �ـ�ف مـا >ـأن 0Haـع للُ �اسـَ
� تُ �ن أا أو عالن�ة >ـوتق�ل األ��اف الNان�ة ض (ً ، ل$ائِ اسB وتُ �َ م# ق�ل ��ف أخ� أو جهة أخ

 ً�تع(ـــي ال�ـــqام مـــ# �ـــ�ف ب��ق�ـــD أهـــ�اف أو تقـــ��a خـــ�مات ، R ـــا ا لأل�ـــ�اف األولـــىتقـــ�م تق�6ـــ
�ف اآلخ�.ق��a تقار6� ع# وتس��Hام م.ارد  واEاألداء لل  

 K� ،)Christensen&Skaerbaek,2007,P:105(، و(Barton,2006,P:257)و6
(Adams&McNicholas,2007,P:390) ــ �قــ��a شــ�ح بالفــ�د  EaُالــB أن  تع(ــي الُ $ــاَءَلة أن>

  .�ائجل(َءل ع# اُم$ا الف�د ، أ� أن ه، و7ال�الي فه. ی�� ل م$].ل�ة أع الهaق.م >وت�ل�ل ل ا 
 (الــ�ئ�I ُ $ـاَءَلةضـ�ورة تــ.اف� أر7عـة ع(اصـ� رئ�$ــة لل :وُت1ـ�� ال�ع�Eفــات ال�ـا*قة إلــى

   ول�ع�یل الHلل الب� م# تق��a تغaQة م�ت�ة لل �ءوس م# ق�ل ال�ئ�I.، ال�ق���)و   األداءو  ال �ءوسو 
�B >$ــلــ�ه� إُت.جــه  عــ# األســ]لة ال�ــية إجا>ــة العــامل�# فــي ال tس$ــ الُ $ــاَءَلةي تع(ــR ــا  

R.ســل�عل �ــة قــام.ا بهــا ت�(ــافى مــع األن; ــة  ه� غ�ــ� ال �غــ.ب ف�ــه، أو >$ــ�B إتHــاذ قــ�ارات غ�ــ
وال ت($�4 معها؛ و6ق�0ي ذلP تق��a األس�اب أو ال ��رات ال�ي دفعT إلـى   وال عای�� ال .ض.عة

ات س$ـ�اد وتلـP ال t ل.�Rات أو اتHاذ تلP الق�ارات، إضافة إلى ت� ـل أول]ـP األفـم ارسة تلP ال$
  ).�R)Starling,2011,P:172اته�ال��عات الُ ��ت�ة على سل. ال $].ل�ات و 

$ـأل ب.صـفها وحـ�ة قـ� تُ وهـ. أن ال tس$ـة   ُ��ـاَءَلة*عـً�ا ج�یـً�ا للو�06ُف هQا ال�ع�6ـ�  
ال�$T للف  الُ $اَءَلةواح�ة، وQ7لP فإن   أن; ـة ، م ـا a$ـ�لqم وجـ.د �د فقـX، بـل هـي لل tس$ـة أ0aـً

  .ات وأع ال وق�ارات األف�اد وال tس$ات �ا سل.�R معه$4ت( ی�� B4a أنومعا
�Eة   الُ��اَءَلة ) ٣-٢Fال��Educational Accountability : 

ال��6.7ـــة 4aـــB اإلشـــارة إلـــى أن ال�راســــات  ُ $ـــاَءَلةق�ـــل اســـ�ع�اض ال فـــاه�� ال �Hلفـــة لل
یـ�� ت.ج�ههـا ن �6.7ـة 4aـB أل�ا الُ $ـاَءَلةال�ي ُأج�6ـT فـي هـQا ال 4ـال قـ� أكـ�ت علـى أن   ال$ا>قة

�جاته، وذلP ألن ج �ـع تلـP الع(اصـ� ُت$ـه� إHخالته وع ل�اته وم� < �.7�لى ع(اص� ال(;ام ال�
�جــــات(ن.اتج الــــ�عل�) >cــــق�ها الق� ــــي وال�عل� ــــي. و H عــــ� ال<ُ Dق�ــــ�اإســــهاًما فعــــاًال فــــي تQفــــإن  لــــ

� ال ــ�ارس، واإلدار6ــ�#، وال cــ�ف�# ال��7ــ.�6#،ال ��  � وال �شــ�ی# ال عل ــ�#، ومــ�ی�رســ��#، ومــ�ی
�جــــات ال(;ــــام �ع�#، إلدارات ال�عل� �ــــة، والُ cــــاH_.مــــة، وأول�ــــاء األمــــ.ر ُم$ــــاءل.ن عــــ# م�وال

،�.7�  وف� ا یلي ت.ض�ح ذلP:  وفي ض.ء هQا ال�.جه ی�� م(اقcة مفه.م ال $اءلة ال��6.7ة... ال�
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 ُaف�ــ  ,Fast&Hebbler)P:4٢٠٠٤,(، و)P:5 Ysseldyke,et.al,1998,(عــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�6قة م(; ة إلشاعة الE أن�(ة ل�R Kل م# ال عل �#، وأول�ـاء األمـ.ر، ال��6.7ة >أنها:    ةالُ $اَءلَ �

علــى أن ال ــ�ارس ت�قــD  (ال $ــ�ف��ون)مtس$اته4 �ــع وصــانعي ال$�اســات ال��6.7ــة، وال �4 ــع >
علـــى ال�الـــة وال tشـــ�ات األهـــ�اف ال��6.7ـــة،  :ت�0ـــ # ع(اصـــ� مNـــل هـــاوانEHـــX لهـــا، ال(�ـــائج ال ُ 
ــ ــ�م ن�ـــ ــ�اف. ال�قـــ ــD األهـــ ــائج  ،ت�ق�ـــ ــ��ات، وال(�ـــ ــ��a ال�ف$ـــ ــ�اءات تقـــ ــای�I، وuجـــ ــای�� وال قـــ وال عـــ
  .وال �فqات 
ــارو  ــ ُ $ــــــاَءَلةلل (Lashway,2001,P:66)أشــــ ــل>أنهــــــا  ةال��6.7ــــ  ال4ــــــاد ل قابلــــــة الع ــــ
 وتع(ي أب(ائه�، �.قعاته� ت4اهب االه� ام لآل>اء >ال($�ة  وتع(ي ،لل عل �#  >ال($�ة  الEل�ة  اح��اجات 

�  ارق� ال  ل`(اع.7� ال���6.7# لل(قاد  >ال($�ة ل[(ها االم��انات، في الEل�ة أداء > $�.K  االرتقاء ال�
 ال .ارد  >4 �ع ال �ارس ال�ولة تqو�6  على فإن الEل�ة ل�ق.�6 عال�ة معای��  اع� اد   ی��  ع(�ما  تع(ي

   .وم�.ازنة عادلة ف�ص  ت.ف�� ت0 # ال�ي  الالزمة
) >أنها ن;ام تق��� وم�ا>عة ألداء ال �ءوس�# ل��$�# ٦  :٢٠٠٨ال�ارثي، و6ُع�فها(ع�� هللا

�، وتعq6q م.ا�# الق.ة ل�عq6qها، ومعال4ة م.ا�# ال0عف. .7�6� ب�]ة الع ل ال�.Eوت  
f̂ــ� ال�ع�Eفــات ال�ــا*قة علــى أن:  �ــة تقــ.�6 األداء علــى Rــل �Rــq علــى ع لتُ  الُ $ــاَءَلةوت

ــ،  �عل�لا >ــاال $ــ�.6ات بــ�ءً  لــ�� ال �ل�ــة وان�هــاء >ق ــة الهــ�م لل(;ــام ائــ�ة ال�عود  �رســة، �، والوال عل
فـــإن  ولـــQلPآل�ـــة أساســـ�ة لل�غ��ـــ� ال��7ـــ.�  الُ $ـــاَءَلةف؛ ال�عل� ـــي بهـــ�ف إصـــالح ال(;ـــام وتEـــ.6�ه

�6���7ة األم�6_ي في تلP الف��ة.ل(;ام ال الُ $اَءَلة) ه. ن.ع م# ١٩٨٣�أمة في خE(تق� 
ال $ــ].ل�ة عــ# ت�ق�ــD ل �شــ� ال �رســي ا ) >أنهــا ق�ــ.لLaWanda,2009,P:6(ُو6ُع�فهــا
  .الُ �.قعالEالب لإلن4از 

ــا  )(6Figlio&Loeb,2011,P:384ــــ�K و  ــى األداء >أنهــ ــ�(اًدا إلــ ــة اســ ــ�� أداء ال �رســ تق�ــ
  .اال�عل� ي لEالبه

ج �ـع ال عل ـ�# ت�ـT �ائلـة ت0ـع  آل�ـة  >أنها    )(Hammond&Hill,2015,P:2اع�فهو 
  �اج.نه م# ال�عل��.`ل.ن على ما a�a�ج �ع الEل�ة  نأال $].ل�ة لل�أك� م# 

�جـات الع ل�ـة ال�عل� �ـة و�ـ�ق ق�اسـها وذلـP ل ع�فـة   :علىوُت�Uf ال�ع�Eفات ال�ا*قة  Hم
  م�K ت�قD األه�اف ال�عل� �ة.
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إجـ�اءات ی�HـQها مـ�ی� >أنهـا    ة6.7ـال��   الُ $ـاَءَلة)  ٦٠٢  :٢٠١٠(>$ام أب. حj�c،وع�ف
  إشـعاره� > $�.K هQا األداء.مع # أع ال .ن >أدائه م.معلى ما aق  �#ال �رسة لُ �اَسّ�ة ال عل

ــ ُ $ـــاَءَلةنفـــI ال ع(ـــى لل )١٥ :٢٠١٣،(جهـــاد ســـالمه وRt6ُـــ�    ع ل�ـــة>اع��ارهـــا  ةال��6.7ـ
ا R ً  مهام  م# ال عل�  ی(فQه ل ا  هم�ا>ع� خالل  م#  م�ی� ال �رسة  بها  aق.م وهادفة (; ةومُ   EEHةمُ 

6� ال�عq6q  م#  اإل4aابي  نB 4اال  رسة، وتc ل � ال  أله�افو�Rًفا وص.ًال  .Eقة، وال�Nواالسـ�فادة وال 
6� م# ال$ل�ي وال4انB  ال�غaQة ال�اجعة، م#qاَسّ�ة تع�$�# به�ف وعقاب  وُم�ال عل� أداء ت.  

ــال[ي،  ــاب� ال ــ ــا) >٣٢-٣١ :R٢٠١٤ ــــا aُع�فها(جــ  أن > ع(ــــى ،م��اك ــــة $ــــtول�ةم" :أنهــ
 ال ـ�ی� 0Haـع و7ال�ـالي، ال ه(ـي أدائـه عـ#  الً tو م$ـ  مـ�ی�ه  و6ع���،  أدائه  ع#  م$tوالً   ال عل�  a_.ن 

  معل ه".  أداء وع# الHc`ي، أدائه ع# ُ $اَءَلةلل
إجـ�اءات ی�HـQها مـ�ی� ال �رسـة : ةال��6.7ـ الُ $ـاَءَلة :أن علـىوُت�Uf ال�ع�Eفـات ال�ـا*قة  

ت ات وال $ــــ].ل�او�Rف�ــــة اســــ��Hامه� لل`ــــالح�ات وال$ــــلE ل ــــ�# فــــي أداء واج�ــــاته�ال ع �ا>عــــة ل
وuشـــعاره� > $ــ�.K هــQا األداء وتcــ ل ال�ف$ــ�� وال��ف�ــq وال�Eــ.6� والعقــاب ومــا  ال .R.لــة إلــ�ه�،

�جاته. ی�Eل�ه م# ت`��ح وغ��هاHوع ل�اته وم �.7�  ل0 ان تفع�ل Rافة م�خالت ال(;ام ال�
�Eـلُ��ـاَءلَ ل  ى *عt ال�عـاني الُ��)ـ�Kة فـي ال�ع�Eفـات ال�ـا*قةاإلشارة إل  �:E9ُ و Fا ��ـ، فةة ال��
  :یلي
  ــاَءَلةمفهــــ.مي �ّ�ة الُ $ــ ــَ ــا  والُ �اســ ــ�ادف�#ل�$ــ ــاَءَلة؛ م�ــ ــ�ت�X>األفعــــالم�ت�Eــــة  الُ $ــ ــا تــ  ، ب�( ــ

  .أ� م�ت�Eة > ا ی��تB على األفعال م# م_افآت أو جqاءات  ،الُ �اَس�ّ�ة >ال(�ائج
  6ــ��ا >ال($ــ�ة للال ی.جــ� تع $ــل.ك العلــى  مــا ُی�Rــq، ف (هــا ةال��6.7ــ ُ $ــاَءَلةُم�فــD عل�ــه عال �ــً

 ن$اني لل عل� مع الEل�ة، وم(ها ما ُی�qR على ت�`�ل الEل�ة.اإل
 # 6.7ــــة  الُ $ــــاَءَلة ت�0ــــ� #عالقــــة بــــ�# �ــــ�ف�# ح�ــــى aقــــ.م الEــــ�ف اآلخــــ� >اإلجا>ــــة عــــال�

 وت�(افى مع ال عای�� ال .ض.ع�ة. ة�غ.7االس�ف$ارات ال�ي ت.جه إل�ه >$�B سل.�Rات غ�� م
 م    يفهـ  ؛  �افلى األهدالة ع  الُ $اَءَلة�Hواإلحا�ـة ) الُ $ـاَءَلةم.ضـع ( ال عل ـ�#�ا>عـة  ُ لت$ـ�

 �>$ـــل.�Rاته� و7ال`ـــالح�ات ال ف.ضـــة لهــــ� الســـ��Hامها مـــ# أجــــل االرتقـــاء >ال(;ـــام ال��7ــــ.
�جات.H الثة: ال �خالت، والع ل�ات، والNناته ال._ <  

  ُ مُ  $اَءَلةالEت P$�# ال�عل�� في ال �ارس، ومف�اح ذل�ك ل�� .ال عل �# اء.6� فاعل�ة أد �
 ة وقائ�ة وعالج�ة.الوس�لة  الُ $اَءَلة�`�Hc6.7ة صائ�ة >اع��ارها ع ل�ة ت� تHاذ ق�ارات ت
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   # 06.7ة  الُ $اَءَلةت�� ال (;.مـة وفـD م�ـ�دة ن�ـائج ل��ق�ـD أع الـه عـ# فـ�د  Rل  م$tول�ة  ال�
 مــ# دةواالســ�فا ج�ــائال( ت�ق�ــD فــي الق`ــ.ر أســ�اب عــ#  تف$ــ�� تقــ��a وعل�ــها، بهــ ع ــلa ال�ــي
Pح  ذل��ه  ال $ار، ل�`aم.ا�# الق.ة ل� q6qخلوتع� R األداء ل�ق���. 

 ر >ــاأل الُ $ــاَءَلة�أو ال tس$ـــات وال تع(ــي تع(�ـــف  ف�اد > ع(اهــا ال��7ـــ.� ال تع(ــي إل�ـــاق ال0ــ
وُح$ـ# اإلفـادة مـ# ال�Hـ�ات ال(افعـة وت�ادلهـا، ووضـع ذلـP ، بل تع(ي ال�.ج�ه وال�عـاون ف�اد األ

ل ت�$ـ�# [فُـ لـة وال $ـاواة > ـا aَ خالق�ـة القائ ـة علـى الع�ا(� إلـى القـ�� األ$�إ�ار إن$اني aفي  
، R ـا )٤٣٤ :٢٠١٤ه�ـة الـ�اه.ك،و (م� ـ� األغـا، ال[فاaات ال�عل� �ة ب��$�# القـائ �# عل�ها

 Kــ� ــاَءَلةت�عـ ــ الُ $ـ ــاء ل�$ـ ــ�� األخEـ ــ�ف علـــى ت`ـ ــ ال�عـ ــP ح�ـ ــ# ذلـ ــ� مـ ــ. أ>عـ ــا هـ ــى مـ  . إلـ
B ال$ـق./ وتـ�ع�� الع ـل ال(ـاجح، وت4(ـعال4ة األخEـاء،  ومإلى ال�قائD    ال`.اب، وال.ص.ل

.X�Hوال� 
٢(  c�',ة الُ��اَءَلةم'�رات تE�Fهاأه�افو  ال��: 

�تــه  الُ $ــاَءَلة م�ــ�رات ت��EــDعلــى  لم ــا یــ�لRمــا ذMartin,2000,P:20) ( #إنهــا مــ
 .�(ي األم�6_ــي�رجــة علــى م.قــع ات�ــاد ال���7ــة الــم.ضــ.عات مــ# ســ�عة رئ�$ــ�ة مُ ضــ # أر7عــة 

  ال �رس�ة. في اإلدارة الُ $اَءَلة �ة لل عل.مات ت���ث ع# لى ال�c_ة العالع
ال��6.7ــة ن��4ــة  الُ $ــاَءَلة) إلــى تqایــ� االه� ــام >١٣٣ :٢٠١٠أشــارت(م(��ة الcــ�مان،وقــ� 

ال�علـــ�� وRفای�ـــه،  4ـــ.دة0Rـــا>X ل الُ $ـــاَءَلةqایـــ� >أه �ـــة الـــ.عي ال � :مـــ# أه هـــالعـــ�ة م�ـــ�رات، 
�جــات و ، الُ $ــاَءَلةي ��قــT مفهــ.م لــ�عb الــ�ول ال�ــة �Hــ�ات ال(اج�ــلاو Hایــ� علــى مq� ال qــ�R�ال�

�.و ال�عل��، .7�  ال�E.رات ال�[(.ل.ج�ة وال�ق(�ة في ال ��ان ال�
دارة الQات�ـة، وال�.جـه ت��EـD م�ـ�أ اإلو إلصـالح ال $ـ� �، �ارس ل>اإلضافة إلى حاجة ال ـ

ال(�ــائج ال�عل� �ــة للEالــB ودمــج ال tشــ�ات  �6ال�ول�ــة ب�قــ.  مEال�ــة ال (; ــات ، و ن�ــ. الالم�6qRــة
ال(ات4ة في تX�EH ال��امج وص(ع الق�ارات، ودع.ة ال ��7# داخل ال �4 ـع إلـى م�اجعـة ال ـ�ارس 

اف$ــة االق�`ــادaة فــي ال$ــ.ق له�اكلهــا ال�(;� �ــة وت.جهاتهــا ال�ال�ــة، وتHــ.ف ال�_.مــات مــ# ال (
� ع# مهارات ال ع�م رضا أص�اب الع ل، و العال �ةH#�46،� �م �  ).٢٧١ :٢٠١٥(س�

.ل ال(هـ.ض ال��6.7ة ت��Rـq حـ  الُ $اَءَلةإلى أن    (Lingenfelter,2001,P:3)وق� أشار
q� م� K.�$ وم_افأة ال ـ�ُ ، وض ان ن.ع�ة ال ُ >األداء ل ��ج ال�عل� ي، وُم�اَسّ�ة الُ ق`H ،#مـ# ق

  �ة وخ� ة.ل�aأتي ب(�ائج سع�م اإلف�ا/ في ال��q�R على ما ه. سل�ي فق� خالل 
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uلى جانvام ال�عل��ي و$Kل ف�� ُ��اَءَلةلفل ،إصالح الoت�� qة أه�اف أخ�E�Fیلي اال��:  
ا فـــي اســـ�ق�ار ال �رســـة أساســـ�ً ع(`ـــً�ا  االن0ـــ�ا/ح�ـــ N aُـــل  ؛ال�عل��ـــي االن)ـــ'ا&ت>ق�ـــc    -أ

أن إلــى  (Akporehe,2011,P:118)ال�[امــل بــ�# أع0ــائها، وقــ� أشــاروت�ق�ــD ال� اســP و 
�ة علــى عــ�م ال �رســ�ة فــي ع ل�ــات االدارة  َءَلة$ــاال ُ إدمــاج Eــاع� فــي ال$ــ�$a/فــي  االن0ــ�ا

 ال �رسة، و7ال�الي ز6ادة ال[فاءة والفعال�ة في ال(;ام ال �رسي R_ل.
لل�قــ.�6 الcــامل ال�ــي ت$ــاع� وضــع اســ��ات��4ات  مــ# خــالل ؛ت>�ــ�9 جــ�دة األداء ال��رســي    -ب

فعالـــة و4auـــاد م(ـــاخ  ارســـات تعل� �ـــة م داء، واســـ��HامالEـــالب علـــى مEا>قـــة م$ـــ�.6ات األ
�عــــاون ل��$ــــ�# تعلــــ�� الEــــالب، وال�( �ــــة ال ه(�ــــة ال $ــــ� �ة لل عل ــــ�# ل الءمــــة م�رســــي م

لــ�� اح��اجــات الEــالب واآل>ــاء وال ــ�ی�6#، وز6ــادة فــ�ص مcــارRة الEــالب وال �4 ــع لــ�ع� تع
cـارRة �ة ل0ـ ان مُ رRدة ت�6.7ـة تcـاالEالب وال $اه ة في جه.د ال��$�#، واالس�(اد إلى ق�ا

   .)٩٠-٨٥ :٢٠٠٦(ح(ان أح �،ال عل �# في ص(ع الق�ارات ال �رس�ة
األداء  ت�$ـ�# :مـ# خـاللت�$�# جـ.دة األداء ال �رسـي،  على  ال��6.7ة    الُ $اَءَلةتع ل  و 
، وال[cــف عــ# ال ع.قــات ال�ــي ت�ــ.ل دون ت�ق�ــD األهــ�اف مــ# واالرتقــاء >4.دتــه �رســةالعــام لل 

  .)٢٧٥-٢٧٤ :٢٠١٥(س�� م� �، ة أخ�K وتالف�ها م# جه ات وعالج ال$ل�� جهة
ــاَءَلة ال��6.7ـــةك ـــا  ت�$ـــ�# أوضـــاع ال ـــ�ارس ال ��ن�ـــة، وتـــ.ف�� تقـــار6�  علـــى تع ـــل الُ $ـ

ــا صـــ���ة �جـH ــة ال ــادة ان�اج�ـ ــا a�قـــD ز6ـ ــة > ـ ــ�ل الEل�ـ ــ�.6ات ت�`ـ ــP عـــ# م$ـ ــة وذلـ ت ال�عل� �ـ
    ).Timmermans,et.al,2015,P:324اس�4ا>ة لالح��اجات ال �4 ع�ة(

معل.مــات و�7انــات >`ــفة م$ــ� �ة عــ# Rــل مــا  الُ $ــاَءَلةتقــ�م  تUوEــ� ال�ع�Kــ�9 *ال�عل�مــات؛    -ج
ی�علc< D].ن ال �رسة وuن4ازاتها ال�ي a��اجهـا ال $ـ].ل�# عـ# الع ل�ـة ال�عل� �ـة، ومـ# أمNلـة 

Pیـــ� األهـــ�افال �علقـــة ت ��انـــاال ذلـــ��أداء ال ـــ�ارس فـــي ت K.وال $ـــ�.6ات  > ـــا یلـــي: م$ـــ�
ف(�ـــة والع ـــل علـــى ت.ف��هـــا مـــ# أجـــل تEـــ.6� األداء وال�cـــ�6ة الح��اجـــات �جـــ.ة وت��یـــ� االل ا

وز6ــــادة فعال��ــــه، والEHــــX ال �رســــ�ة وأســــال�B ت(ف�ــــQها، وأداء ال عل ــــ�# والEــــالب والعــــامل�# 
، ت�`ـــ�ل الEـــالب ومcـــ_الته�، العائـــ� ال��7ـــ.� إلنفـــاق ال ـــال ل�Eـــ.6� أداء ال(;ـــام ال �رســـي

�قـ�م م$ـ�.K إن4ـاز الEالب(ح(ـان وت(ف�ـQ األنcـEة ال �عـ�دة ل �ارس وuدارتهـا اللعام في ب(اء ا
 ).٩٢ :٢٠٠٦أح �،
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خــالل ت��یــ� األع ــال وال هـــام ال (.�ــة >ــاألف�اد فــي  مــ# ؛تفع�ــل ال�قــ�RE فــي الع�ــل ال��Fــ��    -د
Rأسـاس  اته�، وت��یـ� نقـا/ ال0ـعف لـ�K العـامل�# فـي ال 4ـال ال�عل� ـيض.ء ق�راته� وuم_ان

ه� وم�ا>عة ورقا>ة ت`ـ�فات األفـ�اد أث(ـاء �اجات ال��ر��6ة الالزمة ل.ءه ت��ی� االح�ض  ی�� في
تــ.ف�� م(ـاخ مـ# الNقــة داخـل ال �رسـة، وتأك�ــ� و ت��یـ� ســ�ل تEـ.6� العـامل�#، و أداء أع ـاله�، 

ة ال�ـي ال�ق.�6 ج �ع ال  ارسات ال�ال�ـة وال $ـ�ق�ل�R ا ca ل  م،_اهQه الNقة ع(� إص�ار األح
                         ة و�Rف�ـة تعq6qهـا، ونقـا/ ال0ـعف وسـ�ل ال�غلـB عل�هـا� نقـا/ القـ. ال �رسـة، وت��یـ خـلت�� دا

� .)٢٦-٢٤ :٢٠٠٤، (م�4� ال ه�
ــ�R؛    -ه ــة ال�علـ ــاَءَلةف ت>ق�ـــc د;�ق�ا�xـ ــا مـــ# مُ  الُ $ـ ّ��ة تُ ومـــا ی��تـــB عل�هـ فـــي ت�ق�ـــD  $ـــه��اســـَ

ج ال ��ت�ــة ســي >ال(�ــائد ال �4 ــع ال �ر �اخــالل تع�6ــ� أفــدa ق�ا��ــة ال�علــ�� >cــ_ل فعــال مــ# 
� اوهــQه ال ع�فــة مــ# شــأنها إحــ�اث ن.  �ه�،علــى ُم�اســَ مــ# اال� ](ــان لــ�K الفــ�د الHاضــع  عــً

�  ُ $اَءَلةلل >_افـة ج.انـB القـ.ة  ��هوالُ �اَسّ��ة على م$�ق�له الـ.-�في، وتع�6ـ� مـ# تـ�� ُم�اسـَ
ّ��ة أن  �0ـــ�ر مـــ# الُ �اال ان حـــD الفـــ�د وال0ـــعف مـــ# أجـــل تعq6qهـــا أو عالجهـــا، وضـــ ســـَ علـى ت�ق�ـD ال�قـة  اها، وهـQا مـ# شـأنه أن 4aعـل القـائ �# عل�هـا أكNـ� ح�صـً ی�;ل� م# ن�ائ4

 ). ٣٨-٣٣ :٢٠٠٤، (م�4� ال ه�� وال .ض.ع�ة والcفاف�ة
  :الرتبوية للمعلم لَةاملُساءَ جماالت  -الثانياحملور 

ــ ــ ا>قة أن الهـــ�فی�0ـــح م ـــا ســـ�D ت(اولـــه فـــي ال`ـــف�ات ال$ـ هـــ. ت�$ـــ�#  الُ $ـــاَءَلة# مـ
ت�عــ�د ال 4ــاالت  ب��ائ�ــة>ال �رســة اال الُ $ــاَءَلةاألداء، أو تع�یلــه، أو تEــ.6�ه، وفــي ت��EــD ن;ــام 

  ال�ي aُ _# أن ُت��د العالقة ب�# ال�ئ�I(م�ی� ال �رسة) وال �ؤوس(ال عل�).
�عــة مــ9 ال��تــUاتقــ� وضــعT وزارة ال���7ــة وال�علــ�� و �Gــ� ال ُ  م�لفــة ت لل 4ــاالدة �H ال

األخEـاء و ، علـ��ة لل االن0ـ�ا�علـى أسـI قان.ن�ـة ت�ـ�# ال.اج�ـات وال�قـ.ق   ةم�(�  ال عل�  ُ $اَءَلةل
 Bاءات ال�أدیـــــــ�                قـــــــان.ن ال�علـــــــ�� العـــــــام والئ��ـــــــه ال�(ف�aQـــــــة ؛ وهـــــــي:ال�أدی��ـــــــة والعق.7ـــــــات وuجـــــــ

 ،)٢٠١٦وزارة ال���7ـة وال�علـ��،(�لل علـ ال.-�فيE7اقة ال�.ص�ف و  ،)٢٠١٣(وزارة ال���7ة وال�عل��،
ــ� ارة ــان.ن  واســـ ــًا لقـــ ــة وفقـــ ــ�ی� ال �رســـ ــEة مـــ ــ� ب.اســـ ــ.�6 أداء ال علـــ ــ�#تقـــ ــ� لل عل ـــ ــادر ال�4یـــ                  ال[ـــ

� ض ان ال4.دة واالع� ـاد لل�علـ�� وث�قة معای>اإلضافة إلى ،  )٢٠١٦،األكادa �ة ال ه(�ة لل عل�(�
 نفــ� ال��تــUاتR ــا حــ�دت  )٢٠١١،الع� ــاد .دة وال4ــان اق.م�ــة ل0ــ اله�]ــة ال( ال4ــامعي ق�ــل

، وعلــى ذلــP ف$ــ.ف یــ�� ت(ـــاول ال علــ� ُ $ـــاَءَلةف� ــا ی�علــD > واج�ــات وم$ــ].ل�ات مــ�ی� ال �رســة
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ال علــ�  ُم$ــاَءَلة� ال �رســة ت4ــاه مــ�یواج�ــات وم$ــ].ل�ات  ، ثــ� یــ�� ت(ــاول ال علــ� ُم$ــاَءَلةم4ــاالت 
  ك ا یلي:

  :ييفالوظ االنضباط -األولا#ال 
$ــ# أداء ال.اجــB، واح�ــ�ام حقــ.ق الa�4ــة واالل�ــqام، وال�قــة، وحُ غــ.�: > ع(ــاه الل االن0ــ�ا/

�وع وجائq، و�7# ما ه. م�;.ر وغ�ـ� مُ cب�# ما ه. م q�� 6#، والق�رة على ال��وهـ.  ،�ـاحاآلخ
 0ًaما أq�ا في س.اء األم.ر (;��ت في ال Tفات  أول.ق�  ).١٣٤٥ :٢٠٠٨(أح � ع �،ال�`

ــالي) ��ـــ ال( و6ُعـــ�ف ــ�ا/ ال�ـ ــqام ال االن0ـ ــ�الـــ.-�في >أنـــه إل�ـ ــtول�ات   علـ ــات وم$ـ ب.اج�ـ
  أن یل�qم بها. عل�B4a على ال  اوج.د ق.اع� ول.ائح م��دة م$�قً م ا aع(ي  ،[لف بهاال.-�فة ال ُ 

 ســـ�� $ـــ#حُ  وضـــ ان، أساســـي فـــي الع ل�ـــة ال��6.7ـــة الـــ.-�في ُم�ت[ـــq االن0ـــ�ا/وc6ُـــ_ل 
ــ، و الع ــــل ــلل األمNــــل ل�غالاالســ  ٢٠٠١،أشــــار(مه�� زو6لــــففقــــ� ؛ لع ــــلا أداء فــــي وال4هــــ�  T .قــ

 للع ــل، �امــهاح� 0aــ # الع ــل، لق.اعــ�  وأدائــه ال علــ� ســل.ك 0aــ�X ن;ــام وجــ.د إلــى أن  )٣٢١:
R ــــا أن  اإلن�ـــاج، فـــي ال4ــــ.دة إلـــى ل.صـــ.لاو  الع ــــل، فـــي�ار واالســـ�قqاءات ال4ــــ ع�الـــة 6�قـــDو 

 ع لــه فــي ال علــ� ن0ــ�Xا ف[ل ــا ال�عل� ــي، أدائــه ىلــعً�ا م�اشــ ً�اتــأث� لــهه ع لــ فــي ال علــ� ان0ــ�ا/
�  أداؤه  كانNه على ا  واتقان،  ج.دة  أكqف�a األداءمـ أف0ـل م$ـ�.6ات  إلى ل.ص.لم ا #،  Xو06ـ�

  .سل.Rه وأدائه
 فـي االن�0ا/ ف (اخ؛ له� ق�وة ع� aُ  نهأل�الم�Q ال ض�X ع ل�ة في ال عل�  $ه� ان�0ا/6ُ و 
 ال�ســ ي، الــ�وام أوقــات  فــي لل �رســة وال�0ــ.ر ال�علــ��، �#انقــ. > ال علــ�qام �ــلا فــي ی� Nــل ال �رســة

 ال $ـ�.K  علـى >عـ�  ف� ا یtث� ذلR Pل نأل ؛ً�ا م�أخ لل�`�  دخ.له أو عQر، ب�ون  تغ��ه  وع�م
 ال �رسـة، م$ـ�.K  علـى الع ل ج. في ی��Rه ل ا إضافة ال�عل� �ة، الع ل�ة في�الم�Q لل  ال��`�لي

 0aـ�X سـ.ف ال�الـة هـQه في فإنه وت`�فاته أع اله ج �ع ع# لُم$اءَ  >أنه� ال عل شع.ر  أن  ك ا
   ).٥٣ :q٢٠١٥اء(جاب� ال ال[ي،وال4 العقاب  م# خ.ًفا م(ه؛ مEل.ب  ه. ما وفD سل.Rه

 ـات واألوامـ� ال`ـادرة مـ# >ال�عل�ال عل ـ�# ال�ـqام علـى ضـ�ورة  قان�ن ال�عل�R العاموأكـ�  
ون آلداب العامــة، وRــQلP ال�عــا(;ــام العــام أو االف القــان.ن أو ال�ؤســاء، مــا لــ� a_ــ# ف�هــا مــا Haــال

a �ل[هـا ال علـ� >_ـل م.ضـ.ع�ة وصـ�ق، > ـا a�قـD   يمعه� وتqو�6ه� >ال�أK وال cـ.رة وال�Hـ�ة ال�ـ
ال�عل� ـــات > ل �رســـة، واالل�ـــqامم`ـــل�ة الع ـــل، >اإلضـــافة إلـــى االل�ـــqام >ق.اعـــ� ال$ـــل.ك الـــ.-�فى ل

  ا ال �Hلفة ل��ق�D أه�افها.وفعال�اتها أن�Ecه يب�ة فوت(ف�Qها، وال cارRة اإل4aا
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  Tن ووضـع�لل عل ـ�# وأع�ــائه�  يمعـای�� ُملqمــة لـألداء ال�عل� ــالالئ>ــة ال�Kف�M;ـة للقــان
ا a_فـل ت قـ.R �6فاaـة أدائهـ� ال�عل� �ة وساعاتها > �Hلف م$�.6اته� وو-ـائفه� ، R ـا وضـعT ن;امـً

األسـI ال�ـي ُت��ـع فـي وضـع إلج�اءات و واالق.اع� ح�دت R ا  ،> ا ی�فD و���عة نcا�ها وأه�افها
ا اإلجــ�اءات الالزمــة ل�فــع Rفــاءة مــ# a�`ــل علــى تق�6ــ� تقــ.�6  تق�6ــ� تقــ.�6 األداء، وحــ�دت أ0aــً

  أداء > �ت�ة دون ال �.سX أو ضع�ف.
��فيجاء في >Eاقة  و �مـا aُ$ـ(� إل�ـه مـ# أع ـال فـي نEـاق  ل عل�ا  tد�أن ی  ال��ص�ف ال

� ت��  ف�Dات ال.-�فة و واج�ات وم$].لQرسةده له إدارة ال ال�ور ال�.    
) علــى ب(ــ� ی�علــD >0ــ�ورة ب.اســEة مــ�ی� ال �رســة( تقــ�RE أداء ال�علــR اســ� ارة اشــ� لT و 

� االن)'ا&�Rt على م ا یُ > .اع�� ال�0.ر واالن`�اف وزم# ال�`�  االل�qام�  .�فيال
فـــي م4الهـــا  "يل ال4ــامع�� ق�ـــلل�علــوث�قــة معـــای�� ضــ ان ال4ـــ.دة واالع� ـــاد " أكـــ�ت ك ــا 

ّ��ة  ُ $ـــاَءَلةتـــ.ف�� ال �رســـة ق.اعـــ� لل  :علـــى ضـــ�ورة )الُ $ـــاَءَلةالHامI(ضـــ ان ال4ـــ.دة و  والُ �اســـَ ّ��ة > .ضـ.ع�ة علـى Rافـة ال $ـ�.6ا الُ $ـاَءَلةل[افة أش_ال األداء، وتD��E ق.اع�  R ـا  ،ت والُ �اسـَ
، واالل�ــqام االن0ــ�ا/ة >رســال � أن ت�$ــ�    علــى ضــ�ورة ال�اســع (ال (ــاخ ال��7ــ.�)فــي م4الهــا  أكــ�ت 

   .>الق.اع� والق.ان�# ال (; ة للع ل
  ):الرقابة على التالميذ -األداء التدريسي( األداء املهني -ا#ال الثاني

  :ف� ا یلي تف`�ل ذلPو 
  األداء التدريسي):( - ١

ف تعـ�یل بهـ�  -tدK أث(اء ع ل�ـة الـ�عل� داخـل ح4ـ�ة ال�راسـةم ارسات تُ   األداء ال��ر6$ي
  ت[.ن قابلة لل الح;ة والق�اس وفD معای�� س�D ت��ی�ها.و   -ث ال�عل� �Q م ا ُی�$� ح�و �لأداء ال

� إلى أن .7�� األدب ال��c6ُو�Eاحل رئ�$ة هي: ع�ل�ة ال��ر�  ت � في ثالث م
 ی�� في هQه ال �حلة تق��a ��,�} لع�ل��ي ال�عل�R وال�علR:ال��,�} لل��ر�E/ال  -ال��حلة األولى

و�7]ـة ال�ـ�رI6 وت(;ـ�� األدوار  �الـ�عل : نـ.اتجقف ال�عل� ي مـ# ح�ـ ل�ه ال . ع  ت`.ر ل ا س�_.ن 
 �ت��4ات ال�ـ�رI6 وال�قــ.�6 وأنـ.اع ال(cــا/ > ـا ی($ــ�4 مـع الُ�(ــى اوال�ق(�ـات وال.ســائل ال�عل� �ـة واســ�

.م وضـ�ور� �ع�اده� واه� امه�، وأن ا/ تعل هـ� إلـى غ�ـ� ذلـP م ـا هـ. معلـال ع�ف�ة لل�الم�Q واس
  ال��رI6 ال(اج�ة. ة لع ل�
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ــ�علR: /تKف�ــM ال�ــ�ر�E وvدارة ال-ــف -ال��حلــة الoان�ــة ــ�R وال یــ�� فــي هــQه  تKف�ــM ع�ل��ــي ال�عل
ــائل تعل�  ــة، ووسـ ــ��ات��4ات ت�ر6$ـــ�ة م�(.عـ ــ� إسـ ــ��Hم ال علـ ــا ُخEـــX لـــه، ف�$ـ ــQ مـ ــة ال �حلـــة ت(ف�ـ �ـ

ه�� �یـ�، و6�اجـع ال فــال4لالزمـة للــ�عل� اوتق(�ـات وأنcـEة إث�ائ�ــة، و6قـف علـى ال �Eل�ــات ال$ـا>قة ا
�ات ال�عل� �ة و6ع�ض ال ادة ب��ا>ع.األساس�ة وأوراق ا�Hلع ل، وال�ع��(ات، و6(;� ال  
یـ��   :الـةاس���ام أسال�u تقـ�RE فعتق�RE تعلR ال�الم�M وتق�;R ال�غM;ة ال�اجعة/  -ال��حلة الoالoة

�جــــات ال�عل� �ــــة ل���یــــ� H ــ�� ال ــا إذا وصــــل ا فــــي هــــQه ال �حلــــة تق�ــ اء الم�ــــQ ل $ــــ�.K األد ل�ف� ــ
حقD ال�الم�Q األه�اف ال �.قعة، و�6ُأك� م# ذلP ب�ق.�6 وح�ة دراس�ة أو ف`ـل  ال XEH له، وهل

  دراسي.
� أدب�ات ال��رI6 إلى أن ق�اس ج.دة ال��رI6 ل�K معل ي ال�عل�� ما ق��cل ال4امعي وُت

ــي ل ــل.ك ال��ر6$ـ ــاس أو مEا>قـــة ال$ـ ــاس ق�ـ ــي >األسـ ــفاaع(ـ ــ�ة، أو مEا>قـــةت ل عل ـــ�# لل .صـ  ال�4ـ
  ل�ي ت� إن4ازها مع معای�� م��دة ُم�عارف عل�ها.ال  ارسات وال.-ائف ا
 T) ّــ ــ� ت0ـ ــاد، وقـ ــ ان ال4ـــ.دة واالع� ـ ــای�� ضـ ــا*ع) فـــي ٢٠١١(وث�قـــة معـ ــا ال�ـ  مGالهـ

(Rال�علــ) ــ�دات األ�ــة م4 .عــة مــ# ال Eت��ــساســ�ة واألداءات الفعالــة ال    األداء ال��ر�Eــي فقــ}*
cـ�� إلـى ال�ـ� تُ  (ُم�فـD عل�هـا مـ# ق�ـل م4 .عـة خ�ـ�اء م�H``ـ�#) ع�ـارات   فيُم`اغة    ل عل�ل

ال�EHـــ�X لع ل��ـــي  :) معـــای�� رئ�$ـــةأر7عـــة( ُم� Nلـــة فـــياألدنـــى مـــ# ال[فاaـــات ال Eلـــ.ب ت�ق�قهـــا 
 اســ��Hام أســال�B تقــ.�6 فعالــة، وم ارســة أنcــEةلــ�� والــ�عل�، و ال�علــ�� والــ�عل�، وت(ف�ــQ ع ل��ــي ال�ع

مع�ـار م4 .عـة مـ# ال tشـ�ات اإلج�ائ�ـة ال�ـي تـ�ل علـى ت�قـD ال ع�ـار � Rـل  06ـ، و مه(�ة فعالـة
� ُت�ـ�ده هـQه ال عـای�� > ـا aُ�قـD جـ.دة الع ل�ـات ال�ـي Qالـ K.أداء ال عل� إلى ال $ـ� K.�$فع م�ل

 ألداءشــاملة لــ )١(و06ــ� Rــل مtشــ� م4 .عــة م ارســات ، )ل ــ�عل�ا(تــtد� إلــى ت�ق�ــD جــ.دة الُ (�ج
  .ر6$ي لل عل��� ال

��قD ال  ارسات الالزمة ل��ق�R Dـل مtشـ� مـ# مtشـ�ات ال عـای�� ال$ـا>قة مـ# خـالل تو 
ــای�I ال�قـــــــ�ی�، وهـــــــي ق.اعـــــــ� لق�ـــــــاس وتقـــــــ�ی� األداء ل[ـــــــل م ارســـــــة وت�[ـــــــ.ن مـــــــ# أر7عـــــــة  مقـــــ

  ) مع مالح;ة أن:١،٢،٣،٤م$�.6ات(
 .جً�ا �ة�ج أو داءات م� �qةه. دل�ل ال� �q وال�ف.ق؛ أ� أن ال �رسة تق.م >أ :K ال�ا>عال $�.  - 

 
  . المرغوبة والتعلم التعليم يحقق مخرجات بما المدرسة لدى توافرها الواجب األداءات من األدنى الحد إلى تشير عبارات -١
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 -  هــ. ال $ــ�.K الــ�ال علــى وصــ.ل ال �رســة إلــى ال $ــ�.K ال Eلــ.ب ت�ق�قــه؛  :ال $ــ�.K الNالــ
 .ج��ة/كفء>أداءات  تق.م وأنها أ� أن ال �رسة حققT م$�.K ال ع�ار ال Eل.ب 

 ةو7�اج نامي)،(�ام ال �رسة >أداءات أقل م# ال Eل.ب ت�ق�قهاع�� ع# قaُ  :ال $�.K الNاني - 
 .الNال  ال $�.K  إلى .ص.للل م4ه.د  بQل إلى

 -  ُa :األول K.�$ ال K.لل.صـ.ل إلـى ال $ـ� ،�� إلـى أن ال �رسـة فـي حاجـة إلـى م4هـ.د أك�ـ�c
 .م�ض�ة غ�� الNال ال Eل.ب ت�ق�قه، ح� إنها تق.م >أداءات م��ودة،

  ):املسئولية املدنية للمعلم(الميذالرقابة على الت - ٢
 وال�ـي ت��تـB ال��ن�ة،  ةال��@�ل�$ ى ات aُ ل�ع آخ� م# ال $]. aقع على عاتD ال عل� ن. 

  .)٤٨٤ :١٩٩٥،ح$ام ال�ی# األه.انيُب(اء على الق.اع� العامة للقان.ن ال �ني(
فاقـًا. وه(ــا ب.اجــB مفـ�وض عل�ــه ت(ف�ـQه إمـا قان.نــًا أو ات د إخـالل الفـ�  وُتعـ�ف >أنهـا "حالــة

ل0ـــ�ر aقابلـــه ضـــ�ر، وهـــQا ا (ـــه# الEـــ�ف�# نـــ�ج عن��4ـــة إخـــالل الفـــ�د >ـــال�qام بـــ� ال $ـــ].ل�ةتقـــ.م 
� ســ��ه للغ�ـــ� إمــا ن��4ـــة Qر الــ�ال�عــ.b6. وهــي تع(ـــي أ0aــًا ال�ــqام الفـــ�د >ــال�ع.b6 عــ# ال0ـــ

  . )٢٤: ١٤٢٢،م(`.ر ال عاEaه( مHالف�ه قاع�ة قان.ن�ة أو ل�(.د االتفاق ال ��م ب�(ه�"
�و6_.ن ال عل� م$].ل ع# ال0�ر Qس.اء مـ ال Qث لل�الم���aللغ�ـ Qال�الم�ـ #،�مـ# أو  

  م�ني). ١٦٤، ومادة١٦٣الغ�� لل�الم�Q، أو ح�ث ال0�ر لل�الم�Q م# ال عل� نف$ه(مادة
  ال��@�ل�ة ال��ن�ة:) أرfان ١-٢(

ح�ى ی��تB عل�ه  اش��/ (القان.ن ال �ني) في الفعل ال0ار أرRانًا مع�(ة یلqم ت.اف�ها ف�ه
ر، وعالقــة هــي: الEHــأ، وال0ــ�  ثــة) أرRــان ثال١٦٣/ال�ــqام الفاعــل >ــال�ع.b6، وقــ� حــ�دت(ال ادة

  ه ا.ال$���ة ب�(
وهــQه األرRــان الNالثــة ل�$ــT فقــX أرRانــًا للفعــل ال0ــار، بــل هــي فــي ذات ال.قــT أرRانــًا 

 شــ�و/ ق�ــام االل�ــqام لل $ــ].ل�ة ال �ن�ــة ال�ــي تقــع علــى عــاتD م�ت[ــB الفعــل ال0ــار، وهــي أ0aــاً 
� 4aُـــــــB علــــــــى مـــــــ# ســــــــ�B ضـــــــ�راً Qالــــــــ b6.تع.06ـــــــه>ـــــــال�ع �               # هـــــــQا ال0ــــــــ�ر      عــــــــ  >ــــــــالغ�

  ).٤٩: ٢٠٠٢،هاألكc(ج ال 
 �وال عل� ُملqم ب�قا>ة ال�الم�Q خـالل ف�ـ�ة أدائـه ل ه �ـه ال�عل� �ـة ح�ـى a�ـ.ل دون وقـ.ع أ

�)أضــــ�ار بهــــ�، وذلــــP ألنــــه ی�ــــ.لى تعلــــ�� أ�فــــال فــــي ع ــــ a_.نــــ.ن دائ ــــًا >�اجــــة  � صغ��(ُق`ــــْ
حاجـة إلـى ال�قا>ـة إذا لـ� ی�لـغ خ ـI عcـ�ة سـ(ة،  فـي  صـ�ال�.ج�ـه ؛ فالقال الح;ة، واإلشـ�اف، و ل
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 � عل ـه فـي ال �رسـة أو لأو بلغها، وRان في R(ف القائ� على ت���7ـه، وت(�قـل ال�قا>ـة علـى القاصـ
�ف في ال��فة.c ال  

وســعه لعـ�م حـ�وث أضـ�ار لل�الم�ـQ داخـل ال �رسـة، و6ُ$ــأل 46ـB أن ی�ـQل ال علـ� Rـل مـا فـي و   
  ).١١٨: ٢٠٠٨،علي األم��� ( ال�قا>ة >ة إذا Rان مل�qم بهQهع# الEHأ في ال�قاي  للقان.ن ال �ن��قاً 

� ال�الي ١٧٣وE>�د القان�ن ال��ني ذل6 في ال�ادة/<Kعلى ال:  
 في حاجة إلى �Hعل�ه قان.نًا أو اتفاقًا رقا>ة ش B4a #كل م  B�$< ه، أو�رقا>ة >$�B ق`

� aُ��ثــهb ن ُملqمــًا ب�عــ.6حال�ــه العقل�ــة، أو ال4$ــ �ة a_ــ. Qر الــ�ذلــP الcــ�H للغ�ــ�  ال0ــ
�وع، و�6�تB هQا االل�qام ول. Rان م# وقع م(ه الع ل ال0ار غ�� م �q.>ع لc ال � ه غ�

 ـRة سـ(ة أو بلغهـا و�ان فـي R(ـف aُع��� القاص� في حاجـة إلـى ال�قا>ـة إذا لـ� ی�لـغ خ ـI عcـ
ســـة، أو ال cـــ�ف فـــي �ر لـــى معل ـــه فـــي ال القــائ� علـــى ت���7ـــه وت(�قـــل ال�قا>ـــة علـــى القاصـــ� إ

 ��ف.ال��فة ما دام القاصc اف ال عل� أو ال� ت�T إش

 a ُ ع ال�E�$ Tقا>ـة، أو اث�ـ�[لف >ال�قا>ة أن Haل� م# ال $].ل�ة إذا اث�ـT انـه قـام ب.اجـB ال
 م# الع(اaة.  ی(�غيبهQا ال.اجB > ا  ول. قام، أن ال0�ر Rان الب� واقعاً 

ــ.لي ــ].ل�ة م�ـ ــ.م م$ـ ــى اف وتقـ ــة علـ ــ� ال�قا>ـ ــ.لي  اض �ـ ــان.ن أن م�ـ ــ aف�ـــ�ض القـ ــأ ح�ـ الEHـ
� تB4 عل�ه رقاب�ه أ� أنه لـ� ی�ـQل مـا ی(�غـي مـ# الع(اaـة Qال �Hcقا>ة ق� أه ل في رقا>ة ال�ال

غ�ــ� مcــ�وع فــإن القــان.ن الالزمــة لل�قا>ــة علــى مــ# 0Haــع ل�قاب�ــه، فــإذا ارت[ــB القاصــ� ع ــًال 
� ت$ــ�B  ل�ــه وأن هـQا اإله ــااب� قـ� أه ــل فـي رقaف�ـ�ض أن مــ# ی�ـ.لى رقا>ــة هـQا القاصــQهـ. الــ

فــي وقــ.ع هــQا الع ــل غ�ــ� ال cــ�وع ، أ� أن أســاس م$ــ].ل�ة م�ــ.لي ال�قا>ــة هــ. اف�ــ�اض الEHــأ 
 �قا>ــــة دفــــع واف�ــــ�اض ال$ــــ���ة، إال أن االف�ــــ�اض قابــــل إلث�ــــات الع_ــــI ح�ــــ a$ــــ��Eع م�ــــ.لي ال

�ر(ل�0ة ب�# الEHأ وام$].ل��ه ب(في ق�6(ة الEHأ، أو ب(في عالقة ال$��،�: ١٩٩٨أa # العc او
١١٦ .(  

  :م�@�ل�ة ال��'�ع ع9 فعل تا*عه) ٢-٢(
 T`على م$].ل�ة ال ��.ع ع# فعل تا>عه وال�ي تق0ي >أن: )م�ني ١٧٤مادة/( ن  

 ثــه تا>عــه >ع��a �Qر الــ� لــه غ�ــ� ال cــ�وع، م�ــى Rــان واقعــًا a_ــ.ن ال ��ــ.ع م$ــ].ًال عــ# ال0ــ
 ، أو >$��ها.م(ه في حال تأدaة و-�ف�ه
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 ة م راقــ. وتEلــه عل�ــه ســل TانــR ًا فــي اخ��ــار تا>عــه، م�ــى�>Eــة ال��ع�ــة ولــ. لــ� a_ــ# ال ��ــ.ع حــ
  فعل�ة في رقاب�ه وفي ت.ج�هه.

ــ].ل�ة  ــ.لى م$ـ ــQی# ی�ـ ــ].ل عـــ# فعـــل األ�فـــال الـ ــ� فـــي ال �رســـة م$ـ و6ع(ـــي ذلـــP أن ال علـ
��7�لHاضـع ا م$].ل عـ# الEفـل. فه ؛ه� في ال �رسة و46عله القان.ن رق�B عل�ه� وم$].ل ع(ه�ت

ال م�ة وج.ده في ال �رسة، و��6أ واجB ال�قا>ة ع(� دخ.ل الEفل ف(اء ال �رسة ال قفـل ل�قاب�ه �. 
أو ال $.ر، ول. Rان ذلP ق�ل م�عاد ال�راسة، و6(�هي > غادرة الEفل هQا الف(اء ع(� ان`�افه مـ# 

ي ف� �ـ� واج�ـه هـQا فـ� أن ی�لغـ.ا ب�ـ.تهال �رسة، مـا لـ� a_ـ# ال علـ� قـ� ال�ـqم > �افقـة األ�فـال إلـى 
)D6�Eه،أث(اء الc٢٢٩: ٢٠٠٢ج ال األك( .  

و6ُع� م�ی� ال �رسة م$].ل ع ـا a��ثـه األ�فـال مـ# أضـ�ار، أو a�ـ�ث لهـ� مـ# أضـ�ار 
>ـــــــإدارة ال �رســـــــة                        ـــــــاً ب.صـــــــفه قائألنـــــــه هـــــــ. ال ل�ـــــــqم مـــــــ# ح�ـــــــ األصـــــــل ب�قا>ـــــــة األ�فـــــــال 

م�اشــ�ة ال�قا>ــة  عل�ــه ل�قا>ــة علــى هــQا ال(�ــ. ال a�ــ��ال�qامــه >ان )، إال أ١٢٠ :٠٨٢٠،علــي األم�ــ�� (
[لفـ�# ب�قا>ـة األ�فـال جانـB ال عل ـ�# ال ُ  م# ب(ف$ه بل أن هQه ال�قا>ة ُت ارس في أغلB األح�ان

ء ال عل �# لل�قا>ة ق� ال aعفي ال �ی� م# ال $].ل�ة، بـل ع(� وج.ده� >ال �رسة، ل[# م�اش�ة هtال
 ع# aُع� م$tالً ، وم# ث� لل�ق�B األو  �رسة تق.م >اع��اره اا>ة األ�فال في الرقن ال $].ل�ة ع#  أ

 ُa �Qر ال��وع أث(اء وجـ.ده >ال �رسـة إلـى جانـB م$ـ].ل�ة ال0c ال ���ثه الEفل للغ�� >ع له غ�
   ).١٢٠: ٢٠٠٨،علي األم��� واجB ال�قا>ة( ال عل �# ُب(اء على خEأ في

  :على ال�الم�M ل�قا*ةا R فيق-��) ال�علص�ر خ,أ (ت )٣-٢(
  ):١٢٥-١٢١: ٢٠٠٨،علي األم��� (على ال�الم�Q  ال عل� في ال�قا>ة م# ص.ر خEأ

  انع�ام ال�قا*ة: )١-٣-٢(
ال علــ� قاعــة ت(�EــD هــQه ال`ــ.ر فــي حالــة انعــ�ام رقا>ــة ال علــ� رغــ� ال�qامــه بهــا إذا تــ�ك 

>إیQاء �فل آخ� في  ل� األ�فاأحاخلها ، أو قام >إح�اث الف.ضى ب�   لال�راسة ث� قام أح� األ�فا
 لالقاعــة ع(ــ�ما تــ�ك ال علــ� القاعــة دون م�اقــB، ووفقــًا لــQلP فــال عل� م$ــ].ل ع(ــ�ما یلعــB األ�فــا

  .ل>$ل� ال �رسة م# غ�� رقا>ة ث� aُ`اب أح� م# األ�فا
  االح��اxات ال)�ورEة:ع�م ات�اذ  )٢-٣-٢(

شــأنها م(ــع ح��ا�ــات ال�ــي مــ# االHــاذ مــا یلــqم مــ# ت�EلــB ال��]ــة ال �رســ�ة مــ# ال علــ� ات
أو علــ�ه�، فــإذا لــ� ی�HــQ ال علــ� هــQه ال.ســائل االح��ا��ــة ثــ�  لإaقــاع ال0ــ�ر ال`ــادر مــ# األ�فــا
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ق`ـ� فـي ال�قا>ـة، أح�ث أح� األ�فـال ضـ�رًا للغ�ـ�، أو Rـان ذلـP سـ��ًا ل��وثـه لـه، aُعـ� ال علـ� مُ 
(ــة aق�0ــ�ها # اتHــاذ وســائل مع�عــ 6ة، أو >ام�(اعــهو6;هــ� ذلــP >إغفالــه تــ�اب�� ال��Eــة ال0ــ�ور 

 Qر، وهQ�ال عل�.ال Bاعاتها م# جان�   ه ال��اب�� وال.سائل B4a م
  ت�ه�ل وق�ع ال)�ر: )٣-٣-٢(

علـى ع(ـ�ما aُقـ�م �فـل  لت��قD هQه ال`ـ.رة مـ# صـ.ر تق`ـ�� ال علـ� فـي رقا>ـة األ�فـا
ل إaقـــاع ه�ك ال علـــ� إلـــى ت$ـــع ـــل أو نcـــا/ معـــ�# a�� ـــل الEHـــأ أو ال0ـــ�ر، ح�ـــ یـــtد� ســـل. 

أو م# الغ�� على الEفل. ووفقًا لQلaُ Pع� ال عل� م$].ل إذا  ء م# الEفل على الغ��،ال0�ر س.ا
ت�ك األ�فال یلع�ـ.ن >ألعـاب خEـ�ة أو ع(�فـة أو إذا تـ�ك أداة حـادة >ـالق�ب مـ# األ�فـال فأصـاب 

Eاآللــةال Pــأ  فــل نف$ــه ع(ــ� إم$ــاكه ب�لــEHمــ# ال �� مــ# اشــوهــ. خEــأ >فعــل م�. وه(ــاك نــ.ع آخــ
عل� ی� Nل في تع � إیQاء الEفل >اس��Hام ال0�ب م ا ی(ـ�ج ع(ـه إصـا>ة الEفـل >4ـ�وح، وهـQا ال 

  ال(.ع م# الEHأ ال ی� �q >ه ال عل� ع# غ��ه م ا aُ$أل.ن ع# أفعاله� الHc`�ة.
ل  عل� في القان.ن ال �ني ع# ع له وح$B، أو ع# أع ال األ�فاوال تق�`� م$].ل�ة ال

ــ�اء ال�ـــي تقـــع فـــي  ال �رســـة وRفـــى، بـــل ت �ـــ� �ـــه حـــال وجـــ.ده� فـــي ابال cـــ .ل�# ب�ق ل�cـــ ل األشـ
 )مـ�ني ١٧٨مـادة/(ح�اس�ه م# أدوات الف`ل ال�ي ت�EلB رعاaة خاصة، و��6و ذلـP مـ# ت�ل�ـل

ع(اaة خاصـة أو ح�اسـة آالت م�_ان�_�ـة ، a_ـ.ن  : " Rل م# ت.لى ح�اسة أش�اء ت�EلB ح�اس�ها
>$�B أج(�ـي ال یـ� �T أن وق.ع ال0�ر Rان م# ض�ر، ما ل� یN  اءت��ثه هQه األش�م$].ًال ع ا  

 :٢٠٠٤جل�ــل ال$ــاع��، لــه ف�ه.هــQا مــع عــ�م اإلخــالل > ــا یــ�د فــي ذلــP مــ# أح_ــام خاصــة" (
٩٨ .(  

)٤-٢( :Rل�ة ال��ن�ة لل�عل�  أ*عاد ال��@
  ):١١٠: ٢٠٠٠،ج ال ال$�$ي�ی� أ>عاد ال $].ل�ة ال �ن�ة لل عل� ف� ا یلي(aُ _# ت�

وهـــي األســـI ال�ـــي ال تقـــ.م ال $ـــ].ل�ة  أرfـــان ال��ـــ@�ل�ة ال��ن�ـــة، وأثـــ� انعقادهـــا:) ١-٤-٢(
 ب�ونها، أو ب�ون واح�ة م(ها، وuذا ت.اف�ت قامT وت�ت�T على ق�امها آثار مع�(ة.

وهي ال .اقف ال�ي ی(�4 ع(ها ض�ر للEفل >EHأ  اسها:حاالت م�@�ل�ة ال�علR وأس)  ٢-٤-٢(
cــ .ل ب�قا>ــة معل ــه، وســ.اء أو خEــأ الEفــل ال اء أكــان ذلــP >فعــل ســ. أو ضــ�ر للغ�ــ�،  ال علــ�،

 أكان ذلP على أساس خEأ مف��ض م# جانB ال عل�، أو على أساس خEأ واجB اإلث�ات.
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)٣-٤-٢ ( :Rر خ,ـــأ ال�علـــ�علـــ� ال �علقـــة بـــ.اج�ي ال�قا>ـــة وهـــي أمNلـــة ت��Eق�ـــة ألخEـــاء ال صـــ
 وال�عل��.

ــع ا) ٤-٤-٢( ــ� انعقادهــا:9 نف�ــه ععــ @�ل��هل�علــR ل��ــxــ�ق دف K  وهــي ع�ــارة عــ# ال$ــ�ل
 القان.ن�ة ال�ي یل4أ إل�ها ال عل�، ل�فع ال $].ل�ة ع# نف$ه.

 أخالقيات مهنة التعليم: -ا#ال الثالث
ت��7ة األج�ـال، وهـ.  يمق�سة فم(;.مة ال�عل��، وصاحB رسالة    يف  يال عل� رR# أساس

  عالقاته مع اآلخ�6#. يأدائه لع له وف يف يخالقل�qام األ$].ل ع# االم# هQا ال (;.ر مَ 
� إلـى م4 .عـة مـ# القـ.ان�# واألعـ�اف والقـ�� ت�`ـل > ه(ـة �caُ وأخالق�ات ال ه(ة مفه.م

مـا 4aـB أن ی�`ـف.ا ال�عل��، وُت��د ما ألع0اء هQه ال ه(ة م# حق.ق وما عل�ه� مـ# واج�ـات، و 
 �بهــا فــي أداء رســال�ه .ا�qمــ6لو  ه�أن ت�ــ.اف� فــ� صــفات ح �ــ�ة، وأن ــا/ ســل.ك ���ــة 4aــB >ــه مــ# 
  ال$ام�ة.

��فيوجــاء فــي >Eاقــة �لل علــ� ضــ�ورة أداء واج�اتــه وم$ــ].ل�اته فــي إ�ــار  ال��صــ�ف الــ
ال �رسـة) م4 .عـة (ب.اسـEة مـ�ی�  تق�RE أداء ال�علـR  وح�دت اس� ارة  . ه(ةالاالل�qام >أخالق�ات  

ال ;هـ� ال ه(ـى  ي:االل�ـqام >ق.اعـ� ف ة ال�علـ�� ت� Nـلم# ال  ارسات ال�ي ت�Rt على أخالق�ات مه(ـ
Dــ_ل مالئـ�الالئـc< Q6قـه مه(�ــة الئقـة، وال�.اصــل مـع ال�الم�ـ�E< ام ، ، وال�عامـل مــع زمالئـهqواالل�ــ

�6قــة  >ال$ــل.ك القــ.�6 مــع ج �ــع ع(اصــ� الع ل�ــة ال�عل� �ــة، وال�عامــل ال�4ــ� E< مــع أول�ــاء األمــ.ر
  . م(اس�ة

فــي م4الهــا  لل�علــ�R ق'ــل الGــامعي ع��ــادالوا ضــ�ان الGــ�دة وث�قــة معــای�� ك ــا أكــ�ت 
 ��Fاخ ال��Kورة ال�اسع: ال��  .>الق�� �رسةال ال�qام ، و >ال �رسة ثقافة داع ة للق�� وج.د  :على ض

 أخالق�ـات مه(ـة ال علـ�ه فـي >عـb مـ.اد  قان�ن ال�عل�R العام والئ>�ه ال�Kف�M;ـةك ا حـ�د 
�ف واألمانة و ت ل�qام > ق��0االا ال�ي B4a أن یل�qم بها R ا یلي:cل الR #ال`�ق، واالب�عاد ع

ـــة ال ه(ـــة ســـ.اء Rـــان ذلـــP فـــ ــأنه ال $ــــاس >_�امـ ـــ# شـ ــا a�فـــ�  يمـــا مـ م�ـــل الع ـــل أو خارجـــه > ـ
� األخالق�ـة ل�_ـ.ن قـ�وة ح$ـ(ة لل �4 ع ق� ه وُمNله ال �ع�ة وال �Haش ال��اء العام، واالل�qام >الق�

القــات ســل� ة وودaــة مــع ، وال �اف;ــة علــى ع ــهل �4 ــع مNلــه وق�لEال>ــه ی�أســ.ن >ــه > ــا a�فــ� ل
زمالئـه دون ت ��ـq، وال�ـ�ص علـى اح�ـ�ام خ`.صــ�اته� وتقـ��a ال $ـاع�ة لهـ�، وال �اف;ـة علــى 

ق الـــ.�#، وت�ســـ�خ أ� حـــD مـــ# حقـــ.  يال ـــال العـــام وم�افـــD ال�ولـــة وم �ل[اتهـــا وعـــ�م ال�فـــ�X6 فـــ
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>ع�ــً�ا عــ# ال�Eــ�ف، وت4(ــB  خــ�اآل�$ــامح وق�ــ.ل مفهــ.م ال .ا�(ــة، وغــ�س م�ــاد� االع�ــ�ال وال
�واالب�ـqاز ال ـاد أش_اله،  الع(ف >_ل    Tقـة بـ�# ال��ـNال �فـي ال�عامـل مـع اآلخـ�6#، وت.��ـ� أواصـ

�7ـة أوالدهـ� ُح$ـ# ت�  يتEلعـاته� فـ ي�ضـوال �رسة، > ا 0a # ت�ق�D � .حات أول�اء األم.ر و6ُ 
(دروس أو   �رســةرج الخــا�B K وأK ع ــل 4aــت(cــ]ة الEالــ يوتعلــ� ه�، وت�ســ�خ دور ال �رســة فــ

�امـة ال علـ� وم_ان�ـه، واالع�ـqاز >ال ه(ـةR #ـ�# یـ(ق� مـcـل ع ـل ُمR #فـع عـ�، م4 .عات)، وال�
  على ش�ف مه(ة ال�عل��. اً-اوال��فع ع# م.ا�# ال�cهات حف
اك�ــا حــ�د القــان�ن  األع�ــال ال�Kاف�ــة آلداب ال�هKــة(ال��الفات)  >عــb مــ.ادهفــي   أ0aــً

تف�ضـها األدaـان أو األعـ�اف العامـة >ـال �4 ع،   يألخـالق ال�ـوال �ـاد� وا  ��مHالفـة القـیلـي:  ك�ا  
وذRــ� الع�ــارات ال�ــي تHــ�ش ال��ــاء >`ــفة عامــة، قــ.ًال أو فعــًال >`ــف�ه قــ�وة، ومHالفــة القــ.ان�# 

  .وال�عل� ات الHاصة >ال(قا>ةوالق�ارات والل.ائح ال ع .ل بها 
  الرتبوية للمعلم: ساءَلَةاملُ درسة جتاه ر املمدي مسئوليات -احملور الثالث

 � وصـف أع0ـاء ه�]ـة ال�علـ��>cأن اع� اد >Eاقـات  ٣١/٥/٢٠١٦ب�ار6خ ١٦٤  ح�د الق�ار ال.زار
  یلي: ا ف�  6ة لل عل�ال��7.  الُ $اَءَلةم$].ل�ات م�ی� ال �رسة ت4اه  )٢٠١٦ (وزارة ال���7ة وال�عل��،

 � ل .ارد ال �رسة. � االس��Hام ال�ش�اعوال �اس��ة، وق.  الُ $اَءَلةتD��E ال�.R ة، وم�اد�  - ١
  .الع ل�ة ال�عل� �ة س�� م�ا>عة في وال عل �# األم(اء ال �رسة وم4لI إدارة ب�# ال�عاون  - ٢
6� ال (هج.ف� ا ی�علD >إع�اد ال عل �# م�ا>عة  - ٣.Eائ�ة ل�� >�.ث إج
  ال�[(.ل.ج�ا في ال��رI6. اس��Hام فيال عل �#  ا>عةم� - ٤
 ال �رسة، ووضع تقار6� األداء ال$(.�.العامل�# > �ع�ا>عة ل4 � وال ال�ق.6 - ٥
 .أداء مهامه�في ال�ق`�� ُم�اَسّ�ة ال عل �# على  - ٦
�ات��4ات اإلســـ� اســـ��Hام مـــ#ال�أكـــ� و  >ال �رســـة، ال�عل� �ـــة الع ل�ـــةاإلشــ�اف علـــى  - ٧  Bواألســـال�

�  ال�.ج�ه مع >ال�($�D ال��یNة، �ةال�عل� .7� .ال�
 تأه�ــل مــ# أجــل ال �رســ�ة وال4ــ.دة ال�ــ�رB6  ووحــ�ات  ،اءاألم(ــ وم4ــالI ة،ال �رســ فــ�ق  دعــ� - ٨

ــاد  ال �رســـة ــای��ا ��قًـــ  ال��7ـــ.�  لالع� ـ ــة اله�]ـــة ل عـ ــ.دة ل0ـــ ان الق.م�ـ ــاد،  ال�علـــ�� جـ واالع� ـ
D�$)ال.زارة ال ع(�ة ال4هات  مع >ال�<. 

٩ - qال عل �# على حف �6.Eمع ال ه(ي، أداءه� ت Dص  خل�  .له�و6ة ال �$ا ال ه(�ة ال�( �ة ف
 .له� وجاذ>ة آم(ة ب�]ة ال �عل �# وH6لDه� و�7# ب�( ال�فاعل a�قD > ا ل �# عال دع� - ١٠
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١١ - Dیــ�  واألخ`ــائ��# ال عل ــ�# وتقــ.�6 وتق�ــ�� م�ا>عــة فــي الف(ــي ال�.ج�ــه مــع ال�($ــ���ه أوجــ وت
 .له� ال $��امة ال ه(�ة  �ةال�( خXE ووضع لل��رB6، االح��اج

-٣٨ص ص (�علــ�� ق�ــل ال4ــامعيلل ل4ــ.دة واالع� ــاد وث�قــة معــای�� ضــ ان اوقــ� حــ�دت 
ال�راســـ�ة،  ال ـــ.اد ي cـــ�فمُ  تقـــار6�، و ال ـــ.جه�# تقـــار6� :ت� Nـــل فـــي ُ��ـــاَءَلة ال�علـــRلآل�ـــات ) ٣٩

�ـــاء األمـــ.ر، وآراء آراء أولو ، الـــ�عل� نـــ.اتجي فـــ ال �عل ـــ�# ن�ـــائج، و لل عل ـــ�# ال �اشـــ�ة ال الح;ـــةو 
   .م(ه� ال � ��q #6q�فوتُ  داءه�،آ $�#�ت يف م(ها�فادة سلإل ال �ا>عة ن�ائج ت�ل�لمع  ،ال �عل �#

ــة  ــاَءَلة ال عل�و7 �اجعـ ــة لُ $ـ ــاالت ال �Hلفـ ــ�دة لل 4ـ ــارة ال �ت[ـــqات الُ �ـ ــ�D اإلشـ (وال�ـــي سـ
  ل عل� R ا یلي:6ة لال��7.  الُ $اَءَلة م�ی� ال �رسة ت4اهم$].ل�ات  ت(اول aُ _# إل�ها)
  :االنضباط الوظيفيل املعلم حول جما مُساءَلَةمسئوليات مدير املدرسة جتاه  - ١

��في ال علـ� حـ.ل م4ـالُم$ـاَءَلة ت4ـاه م$].ل�ات م�ی� ال �رسة ت���د  �م�ا>عـة فـي  االن)ـ'ا& الـ
  :ن�. هQه ال  ارسات آداءات ال عل� 

ال �اف;ــة مــع ام اإلدار� الُ ع� ــ�، ح$ــB ال(;ــ علــى ســاعات الــ�وام ال�ســ ي للع ــل ال .ا-�ــة - 
  .�هاعلى ب�اaات ال�`� ونهای

  .ق�ل ب�ء ال�`� ال`ف�ةات ال`�اح�ة ل�ح0.ر الفعا - 
  .$�D ق�ل مغادرة ال �رسةال�`.ل على إذن مُ  - 
 -  �  .ال�ق�� ب�(ف�Q أوام� ال�ؤساء وت.ج�هاته� وتعل� اته� وفD ال�$ل$ل اإلدار
�ف علـى ال�عل� ـات واللـ.ائح والقـ.ان�# الHاصـة >الع ـلال�ع، و ت(ف�Q ال�عل� ات ال �علقة >الع ل -  

 .R١٩.ف�� ة >4ائ�لقة الُ �عخاصة 
 .االل�qام > .اع�� االج� اعات وورش الع ل وال�ورات  - 
ــام ال �رســــــي -  ــ� ال(;ــــ ــي حفــــ ــارRة فــــ ــ�اف�ة >ال �رســــــة، و ال cــــ ــال اإلشــــ ــي األع ــــ ــارRة فــــ            ال cــــ

 ..).(م�اق�ة ف(اء ال �رسة، وم�اق�ة �اب.ر ال`�اح.
  �رس�ة...).الE7اقات ال�رجات (س4ل الغ�اب، وس4ل ال�رجات، و إع�اد ال$4الت ال �Hلفة - 
واإلشــ�اف علــى  (ثقاف�ــة، ر6اضــ�ة، واج� اع�ــة) ال �Hلفــة الالصــف�ة ت(;ــ�� األنcــEة ال �رســ�ة - 

(اإلذاعة ال �رســـــــــــ�ة، الــــــــــ�حالت ال �رســـــــــــ�ة، والف�6ــــــــــD ال�6اضـــــــــــي، وال عـــــــــــارض >ع0ــــــــــها
 واالح�فاالت...).

�6 رRة في الل4ان ال �رس�ة ال �Hلفةال cا - �c وال ،B�]ات، وال�4ول، ..(اس�الم ال(.. 
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  ة للع ل على ُح$# س�� الع ل ال �رسي.�ال�عاون مع إدارة ال �رسة واله�]ة ال��ر$6 - 
  مسئوليات مدير املدرسة جتاه مُساءَلَة املعلم حول جمال األداء التدريسي: - ٢

فــي م�ا>عــة  األداء ال��ر�Eــيال علــ� حــ.ل م4ــال $ــاَءَلة مُ ت��ــ�د م$ــ].ل�ات مــ�ی� ال �رســة ت4ــاه 
ال  ارســـــــــات وال�ـــــــــي ح�دتها(وث�قـــــــــة معـــــــــای�� ضـــــــــ ان ال4ـــــــــ.دة  هت ال علـــــــــ� ن�ـــــــــ. هـــــــــQ آداءا

  ): ٢٠١١،د واالع� ا
  :�ع�ار ال��,�} لع�ل��ي ال�عل�R وال�عل�Rعلقة *ال��ارسات ال�ُ ) ١-٢(
 - �اتج الـــ�عل� ال ع�ف�ـــة وال هار6ـــة ال�[امـــل بـــ�# نـــ. مـــع م�اعـــاة الـــ�رس،  ال�`ـــ �� ال�4ـــ� لع(اصـــ

 .> ا a�قD ال( . ال �[امل لHc`�ة ال �عل� ...ال�ق.�6و نEcة، ال.سائل واألو وال.ج�ان�ة، 
�قــD نــ.اتج الــ�عل� الcــاملة، تEHــ�X الــ�رس تُ  يم�(.عــة فــ تعلــ�� وتعلــ�   اســ��Hام اســ��ات��4ات  - 

Xc)على ال�عل� ال qR�  �عاونى، ...).(حل ال c_الت، والع`ف الQه(ى، وال�عل� ال وت
ی�.اف� ف�هـا شـ�و/ االعـ�اد  �فة �ه ج ال�عل� ال $ ات ن. ُت�قD   أدوات تق.�6 م�(.عةأسال�B و ت` ��   - 

  ال هار6ة وال.ج�ان�ة.و  ال��4 ل(.اتج ال�عل� ال ع�ف�ة
  :تKف�M ع�ل��ي ال�عل�R وال�عل�Rع�ار �علقة *ال��ارسات ال�ُ ) ٢-٢(
 -   Qن.اتج  ت(ف� Dق�ات��4ات تعل�� وتعل� ت� .ال ع�ف�ة وال هار6ة وال.ج�ان�ة  ال�عل� ال $�ه�فة إس�
  .ل �4 عا> c_الت وق0اaا ه ``ل�Hل �ة ادة العرX7 ال  - 
 -   Qة وم.اقف تعل� �ة  ت(ف�Ecال �عل �# ع ل�ة  أن Kات�ة ل���ت( ي ال هارات ال. 
 .في الEHة الqم(�ة > ا ُی(اسB ق�رات ال �عل �# وم�Eل�ات الع ل�ة ال�عل� �ة ال�ع�یل  - 
  عل�.D ن.اتج ال�(اس�ة ل��ق�وال ُ  �رسةاألدوات وال�4ه�qات الُ �احة >ال  ماس��Hا - 
اإلل[��ون�ـــة) مـــع  -(ال �E.عـــة ال �عل ـــ�# علـــى اســـ��Hام م`ـــادر ال ع�فـــة ال �(.عـــة�4ع cـــت - 

 ال[�اب ال �رسى، في أوقات ال�راسة وغ��ها.
  .�رسةال وخارج  داخل  في أنEcة ت�6.7ة م�ع�دة االش��اك ال �عل �# إلى  ت.ج�ه   - 
  عل �#. �ال �Hلفة ل�K الث�ائ�ة ت�اعي ���عة ال .اهB إأنEcة ت�6.7ة   اس��Hام  - 
  :اس���ام أسال�u تق�RE فعالة�ع�ار �علقة *ال��ارسات ال�ُ ) ٣-٢(
ــ�عل�   اســــ��Hام  -  6�6ــــة وشــــفه�ة >cــــ_ل م$ــــ� � وُمعلــــ# ل�قــــ.�6 نــــ.اتج الــ�اخ��ــــارات ت�`ــــ�ل ت�

 ال ع�ف�ة.
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>cــــ_ل م$ــــ� � وُمعلــــ# ل�قــــ.�6 نــــ.اتج الــــ�عل�  ....ألداءمهــــام او >Eاقــــات مالح;ــــة،   اســــ��Hام  - 
 ة.هار6ال 

 .ج�ان�ة.>c_ل م$� � وُمعل# ل�ق.�6 ن.اتج ال�عل� ال واس���ان....ة، مالح; ات >Eاق اس��Hام  - 
اسـ��Hام م ارسـات ت�6.7ـة لل�غلـB علـى ، و ل���ی� نقا/ الق.ة وال0عفال �عل �#  ن�ائج  ت�ل�ل   - 

   مع م�ا>عة م$�.K ت�$# أداء ال �عل �#.نقا/ ال0عف وت�ع�� نقا/ الق.ة، 
وزمـــــالءه لل(هـــــ.ض > $ـــــ�.K أداء  ال .جـــــهمـــــع cـــــ�ها اقال �عل ـــــ�#، وم( ن�ـــــائج تقـــــ.�6ت�ل�ـــــل  - 

 ال �عل �#.
  تق��a أنEcة إث�ائ�ة وعالج�ة لل �عل �#. يم# مع;� ن�ائج ال�ق.�6 ف س�فادةالا - 
  :�ع�ار م�ارسة أن1,ة مه�Kة فعالة�علقة *ال��ارسات ال�ُ ) ٤-٢(
  خ�.آلا �تق�ل ال�أو ، �هئآلرااإلصغاء على ال (اقcات وال�.ار، و  ال �عل �# ع�4cت - 
  .مع ال �عل �# >cفاف�ة وم$اواة وع�الة ال�عامل  -
تقــ.�6  ياالســ�فادة مــ# مع;ــ� م.ضــ.عات الــ�ورات ال��ر��6ــة فــي تEHــ�X ال�ــ�رI6 وت(ف�ــQه وفــ - 

  ال�عل�.
 ي ال .اقف ال�عل� �ة ال �Hلفة.اس��Hام م`ادر مع�فة م�ع�دة م�E.عة وال[��ون�ة ف -
�ات مع زمالء الت�ادل  - �Hوال .اد األال �`Hخ� K�  لالرتقاء > $�.اه ال ه(ى. 
6� أدائه. يس�فادة م# تق��� ال �H``�# وردود أفعال ال �عل �# ون�ائج تق.6 ه� فالا - .Eت 
  مسئوليات مدير املدرسة جتاه مُساءَلَة املعلم حول جمال الرقابة على التالميذ: - ٣

فـي م�ا>عـة  ال�الم�Mى ال�قا*ة علم4ال ال عل� ح.ل ُم$اَءَلة ت���د م$].ل�ات م�ی� ال �رسة ت4اه 
  آداءات ال عل� ن�. هQه ال  ارسات: 

 .داخل وخارج قاعات ال�راسة ال�الم�Q  أمان وسالمةااله� ام  > 
 ال�.اج� داخل القاعات ال�راس�ة �.ال ال�`ة. 
 .;افة ال`��ةم ارسات ال( م$اع�ة ال�الم�Q على 
  Qال�الم� B6ت�ر_c< ع ال[ امةqحعلى ارت�اء ون��ل ص. 
 #.ال[ امة أو م�ادل�ها مع اآلخ�6م مcارRة الم�Q >ع� ل�ت.ع�ة ا 
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  ٣١٨  

أخالقيـات مهنـة مسئوليات مدير املدرسة جتاه مُسـاءَلَة املعلـم حـول جمـال   - ٤
  :التعليم

ــ�R ال علــ� حــ.ل م4ــالُم$ــاَءَلة ت��ــ�د م$ــ].ل�ات مــ�ی� ال �رســة ت4ــاه  ــة ال�عل Kــات مه فــي  أخالق�
  ال  ارسات: م�ا>عة آداءات ال عل� ن�. هQه 

  >ق.اع� ال ;ه� ال ه(ي الالئq.Dام �لاال - 
  ت�ق�D أه�اف الع ل. أجل م# زمالئه مع ال�عاون  - 
 - .�  ت(ف�Q أوام� ال�ؤساء وتعل� اته� وفD ال�$ل$ل اإلدار
  مع Rافة العامل�# في ال �رسة. ال�عاون  - 
  على االح��ام وال�عاون مع أول�اء األم.ر. عالقات قائ ةإقامة  - 
�ام.د واح�الم�Q بمع ال� ال�.اصل - .  
 -  B)4ا م# أول�اء األم.ر. تaق�.ل ه�ا  
�6قة سل� ة. اس��Hام - E< ماتهqم �ل[ات الع ل وم$�ل 
�امة ال.-�فة واالم�(اع ع# اس�غاللها.ال �اف;ة  - R على 
 ال�أدیB م# أجل ال�عل��. االم�(اع ع# إیQاء ال�الم�Q >ال0�ب، أو اإلهانة >�4ة - 
 ل�.اصل االج� اعي.�نT، ووسائل ان�ال�عامل مع اال ال �اف;ة على اآلداب العامة ع(�  - 

  املُساءَلَة الرتبوية:عوقات تطبيق م -الرابعاحملور 

� م�ـل اه� ـام ال �4 عـات ال�cـ�6ة.7�و6�;ـي > �ا>عـة م$ـ� �ة ودائ ـة ، aع��� ال(;ام ال�
ــ ــه وضـ ــهلل�عـــ�ف علـــي ج.انـــB ق.تـ �جاتـHــ.دة  م ــاره وجـ ــة علـــي ت`ـــ��ح م$ـ ــ�ف ال �اومـ  ،عفه بهـ

� و (;اج.دة ال ا� عليفال�ف.7�                 م_انـة خاصـة ف�ـه الُ $ـاَءَلةفاعل��ه ی�EلB أن a_.ن ل فهـ.م م ال�
  .)٣٣: ٢٠١٣،(ع��هللا صالح ال�ارثي

ــاَءَلةالـــ�غ� مـــ# أه �ـــة  ىوعلـــ ــة الُ $ـ ــات إال أن، فـــي ت6.4ـــ� الع ل�ـــة ال�عل� �ـ ــه  ��Eقهـ ی.اجـ
  ما یلي: ات هQه ال ع.قأه� وم# ، ت�.ل دون ت�ق�D أه�افهامع�قات م4 .عة 

ان�cــار الف$ــاد: إن تفcــي هــQا ال ــ�ض أصــ�ح مــ# أبــ�ز ال ع.قــات ال�EHــ�ة ال�ــي تع ــل ضــ�  - ١
   .الُ $اَءَلةتفع�ل مفه.م 

  األف�اد.Hc`�ة ب�# الالع��ارات إلى ا الُ $اَءَلةخ0.ع  - ٢
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  ٣١٩  

a�ـ.ل عائقـًا  م ـا aُعـ� ، وخاصة في أذهان القائ �# وال ع(�# بها  الُ $اَءَلةع�م وض.ح مفه.م   - ٣
  .ه�اف ال (c.دةت�ق�D االون د 

وتHــ.ف ال عل ـــ�# مــ# م�ـــ�أ ، عــ�م ان�cـــار ثقافــة ال4ـــ.دة وال �اســ��ة ال�عل� �ـــة فــي ال ـــ�ارس - ٤
  الُ $اَءَلة.

� ی�� داخل  - ٥Qة ب�# ال.اقع الفعلي ال���R له >الفعل وما ت� ال �ارسوج.د ف4.ة X�EHال�.  
  .ع�م وج.د معای�� م��دة ت��عها االدارة ال �رس�ة في تق��� الع ل�ة ال�عل� �ة - ٦
 ،وجـــ.د أحـــqاب ف�ع�ـــة فـــي ال �4 ـــع ال �رســـي لهـــا اح��اجاتهـــا واه� اماتهـــا وثقاف�هـــا ال �Hلفـــة - ٧

 َلةالُ $ــاءَ ت(ف�ــQ ع ل�ــة  وال�ــي غال�ــا مــا ت �ــل الــي ال`ــ�اع مــع >ع0ــها الــ�عb ومــ# ثــ� 4aعــل
 .)٦٥-٦٤: ٢٠١٨ ،�� غ�� فعال (عqة ال$

  مNل:  ،خ� >عb ال ع.قات آلك ا �0aف ال�عb ا
  .الEل�ة K ال���6.7# ل��$�# م$�.  ىت�6q ال0غX ال(ف$ي عل - ١
 –تقــ�مه� الفــ�د� بــل تأخــQ ال(�ــائج ال(هائ�ــة  إلــىوالت(;ــ�  ،ته ــل الفــ�وق الف�دaــة بــ�# الEل�ــة - ٢

 Xل�ة –فقEل[ل ال.  
تـB >عـb العـامل�# فـي ال4هـاز اإلدار� مقارنـة تB : وN �6ل ب��ني رواال�وا K انHفاض م$�.  - ٣

 .م ا a$اع� علي إ4aاد ب�]ة مالئ ة للف$اد  ،>إرتفاع ت[ال�ف ال ع�cة
و7ال�ــالي ز6ــادة قلــD ال��7ــ.�6# ل��ق�ــD م6qــ� ، صــع.7ة ت��یــ� ال $ــtول عــ# ال(�اجــات ال��6.7ــة - ٤

�جات م# االن4از مع أنه� ل�$.ا ال.ح��ی# ال $tل�# ع# اH ل.  
�جــات ال��6.7ــةصــع.7ة ق�ــاس  - ٥H عل�هــا ت4عــل ال عل ــ�# قلقــ�#  ،ال Dم�فــ �وعــ�م وجــ.د معــای�

  .)١٧: ٢٠١٢ى،a ان م`Eفإ(��6قة تق�� ه� ىعل
� أن مع.قات تD��E آلال�عb ا�  ت� Nل في : الُ $اَءَلةخ� ی

  ال�ع�قات االدارEة ال�ي ت�علc *الGهاز اإلدار� : -أوًال  
  ما یلي: ،قات وتc ل هQه ال ع. 

إدارة الع ل�ـــة  ىت��Rـــq ال$ــلEة فـــي أیـــ�� القـــائ �# علـــ هـــا6ق`ـــ� بو   �6qRـــة الcـــ�ی�ة:ســ�ادة ال )١(
 وع�م م(�ه�،  عل�ه� م# رؤسائه�  لىaُ  وt6د� هQا الي جعل اإلدار�6# م(فQی# ل ا،  ال�عل� �ة

 ُa ؤوس ى0ـعف قـ�رته� علـال`الح�ات م ـا� َءَلةالُ $ـا�ـ� مـ# ع ل�ـة و7ال�ـالي تُ  ،م$ـائلة ال ـ
وال�ــي ت�EلــB مــ# اإلدار� ، ع ل�ــة تcــ ل ج �ــع ج.انــB الع ل�ــة اإلدار6ــة  َلةالُ $ــاءَ >اع��ــار 
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  ٣٢٠  

ــه فـــي الع ـــل ــه وج�راتـ ــ��Hام مهاراتـ ــQا a_ـــ.ن ال $ـــ.غ الـــ�ئ�I أن ، اسـ ــار ولهـ ــه االب�[ـ وم�اول�ـ
.Xها فقQوه. ی(ف Pال�عل� ات تق�0ي ذل 

��Hام األمNــــل للEاقــــات ضــــعف ال�EHــــ�X الcــــامل: و�6$ــــ�B فــــي إضــــعاف أو إه ــــال االســــ  )٢(
و7ال�الي ت��ث االزدواج�ـة وال�ـ�اخل فـي  ،وهQا یtد� الي ع�م ت��ی� األدوار ب�قة  ،ال�(;� �ة

و46عــل مــ# ال`ــع.7ة ت��یــ� مــ# هــ� ، الُ $ــاَءَلةع ل�ــة علــى م ــا caــ.ش ، ال هــام وال.اج�ــات 
 .#�6� ال ق`

)٣(  Pو6عــــ.د ذلــــ :�4ــــ� ال4هــــاز وتعــــ�د ت0ــــ�H ح إلــــىصــــع.7ة تفع�ــــل ال�قا>ــــة واإلشــــ�اف اإلدار
و06ــعف القــ�رة علــي  ،الُ $ــاَءَلةإضــافة الــي وجــ.د ع الــة زائــ�ة م ــا aُعقــ� ع ل�ــات ، تهنcــا�ا

 .م ارس�ها
قلة ال0 انات ال  (.حة في ضعف ال� اaة ال  (.حة لألشHاص وال.ح�ات اإلدار6ة: وت� Nل  )٤(

 الُ $اَءَلة.لله�]ات ال�ي ت ارس أع ال ال�قا>ة وال �ا>عة و 
)٥(  �ــ ةكNـــ ت[ـــ.ن NRـــ�ة إعـــادة اله�_لـــة عائقـــًا 4aعـــل مـــ#  اً ل� ـــات: أح�انـــ�ات فـــي القـــ.ان�# وال�عال�غ�ـ

  ،م ا ی��تB عل�ه تع�Eل األع ال ، >`.رة م(�; ة Rع ل�ة م�`لة الُ $اَءَلةال`عB م ارسة 
 .)٩١: ٢٠١٣،أو ع�م وض.ح تف$��ات الق.ان�#(ع��هللا صالح ال�ارثي

  :مع�قات اج��اع�ة وثقاف�ة -ثان�اً 
  والNقاف�ة في اآلتي : ال ع.قات االج� اع�ة  ت� Nل

� وال�ع� الع لي في ال(;� اإلدار6ة - ١� .الف4.ة ال[���ة ب�# ال�ع� ال(;
٢ -  �وعـ�م االع�ـ�اف >ـأن اإلدارة مه(ـة وعلـ� م�H`ـ� لـه ، ع�م الق�رة علي تغ��� الف[ـ� اإلدار

�H``ــــ�# فــــي وال یــــ� _# مــــ# ت.-�فهــــا إال ال  ،أصــــ.له وم�ادئــــه وتق(�اتــــه ال�ــــي ال aع�فهــــا
 ال 4ال.

وت�ـ.ل  ،شـ�.ع ال �$ـ.�7ة فـي ع ـل اإلدارة إلـىد والءات اج� اع�ة تقل��aـة: وهـQه تـtد� وج.  - ٣
  .في ���عة العالقات ب�# العامل�#

٤ - �6�، االك�فاء >إدارة ال�$��.Eوت4اهل إدارة ال�.   
  .ال�ي هي م;ه� م# م;اه� ال��اة ال��یNة ،غ�اب مفه.م اإلدارة الع`�6ة - ٥
 .إضافة إلي وج.د أشHاص تقاوم ال�غ���، �ة ال�غ���ال(;� اإلدار6ة لقابل ع�م ته�]ة - ٦
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  ٣٢١  

 ،�Rعـ� ال�ـ.ار ال�(ـاء األف�اد: Kع�م مق�رة ال(;ام اإلدار� علي ت( �ة >عb األ>عاد ال ه ة ل�  - ٧
و7ع� االن�قائ�ة الف[�6ة مع ال �اف;ة علي ، و7ع� ش .ل�ة ال�ف[��  ،و7ع� م ارسة ال�ف[�� ال(اق� 

 األصالة.

ــل��ة: وت� اال - ٨ ــات ال$ــ ــ. ت4اهــ ــامل�# ن�ــ ــ# العــ ــل��ة مــ ــل.�Rات ال$ــ ــال .اقف وال$ــ ــل >ــ ــاَءَلةNــ                   الُ $ــ
 .)٩٢: ٢٠١٣ ،ع��هللا صالح ال�ارثي(

أفــ�اد قــادر6# علــى م ارســة الُ $ــاَءَلة ی�EلــB وجــ.د  الُ��ــاَءَلة �ق�ــD مفهــ.مت وuذا Rــان 
ا) علـــى واقـــع م ارســـة الي ســـ.ف ُی�qR(إج�ائ�ًـــ ها >فاعل�ـــة، فـــإن ال��ـــ ال�ـــل0ـــ ان ت(ف�ـــQ  ال.اع�ـــة

� ال �ارس ل 4االت  �ال��6.7ـة ت4ـاه ال عل ـ�# ف� ـا ی�علـD بــــــــ: االن0ـ�ا/ الـ.-�في،   الُ $ـاَءَلةم�ی
مع.قـات ت��Eقهـا، و رقا>ة ال�الم�Q)، وأخالق�ات ال ه(ـة،  -(األداء ال��ر6$ي        واألداء ال ه(ي

  �ار ال ��اني لل��.هQا ما س.ف ی�� ت(اوله في اإلو 
  اإلطــار امليداني للبحـــــث:

  إلى:یه�ف ال'>< في جان'ه ال���اني 
�  م ارســـة م$ـــ�.K ال�عـــ�ف علـــى  -� ال�علـــ�� االساســـي > �اف;ـــة ال���ـــ�ة ل 4ـــاالت  مـــ�ارس مـــ�ی

 وأخالق�ــات  ،ال�الم�ــ4H  Qــ�Pوال�قا>ــة عل ،ال��ر6$ــي األداءو  ،(االن0ــ�ا/ الــ.-�فيال��6.7ة الُ $ــاَءَلة
 .)مه(ة ال�عل��

� م�ارس ال�علـ�� األساسـي > �اف;ـة  Kال��6.7ة ل�  الُ $اَءَلةع�ف علي مع.قات تD��E ل�ا  -�م�ی
 ال����ة.

ــ#  -  ــEات ال[cـــف عـ ــي م�.سـ ــ�وق فـ ــة الفـ ــ�ی�ات داللـ ــة تقـ ــ�ی�6# م ارسـ ــاالت ا ال ـ ــاَءَلةل 4ـ  لُ $ـ
 .ال tهل العل يو  ،س�ةال�را �لقةوال ،ال �رسة �7]ةو  ،ال(.ع:  �غ��ات ومع.قات ت��Eقها ت�ًعا ل

  ت� إت�اع اإلج�اءات ال�ال�ة: ول��ق�D هQه األه�اف ال ��ان�ة
 :بناء أداة البحث )١

� مـ�ارسم ارسة م$�.K اس��انة" لق�اس  وال � Nلة في " �ساسـي > �اف;ـة ال���ـ�ة ألال�علـ�� ا مـ�ی
�ات اآلت�ة*ال�,ل��6.7ة ومع.قات ت��Eقها وق� م� إع�اد االس��انة الُ $اَءَلة ال 4االت : 

� ال �علD > .ض.ع ال��. لى ال��اث ال���ف�ع االxالع ) ١-١.7� في األدب ال�
caـ ل ال �غ�ـ�ات  :األول ال �ـ.ر ) م�ـاور أساسـ�ة،ثالثـةاش� لT على( إع�اد اس�'انة ُمق��ة ) ٢-١

الُ $ـاَءَلة   4ـاالت ل # ـ�ی�6ال م ارسـة م$ـ�.K  :الoـانيال �ـ.ر  و�6(ـاول  ،  وال.-�ف�ـة  الHc`�ة
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) ع�ـارة ١٢٠، وصـ�غT(ال��6.7ة الُ $اَءَلةمع.قات تD��E  :<الoال�6(اول ال �.ر و   ،ال��6.7ة  
ُت ـارس ب�رجـة ��Rـ�ة  ) بـ�ائل:خ $ة( ، وأمام Rل ع�ارةالoاني والoال<  :�.ر6#ُوزعT على ال 

�ة  ،جً�ا��R ة ،وُت ارس ب�رجةEوال ُت ارس ،وُت ارس ب�رجة قل�لة ،وُت ارس ب�رجة م�.س. 
  ح�اب ص�ق األداة: ) ٣-١

�ق الEل�ة في ح$اب ال`�ق:�ات� إت�اع ال 
 (ص�ق ال ��.K) >ع�ضها فـياالس��انةل ��.K   ال-�ق ال$اه��   E�xقة  ال�>قc م9)   ١- ٣-١

 )�٢#(مل�ـD) ُم�_ ت$ـعةبلـغ ع�ده�(أساتQة ال���7ـة ص.رتها األول�ة على م4 .عة م#  
ومـ�K  ،م�اور االس��انة ل ا وضعT لق�اسه>آرائه� ح.ل درجة ش .ل   الس��شاد وذلP ل

م�ـ.ر، ومـ�K ارت�ـا/ Rـل ع�ـارة > �.رهـا، وال(;ـ� فـي درجـة وضـ.ح  Rـلكفاaة ع�ارات 
7عــ� ذلــP تــ� اخ��ــار و الع�ــارات وســالم�ها اللغ.6ــة، وأaــة إضــافة أو حــQف ع�ــارة ی�ونهــا، 

ــاة ج �ــــع  ــ�#، وم�اعــ ــ# ن`ــــف الُ �_ ــ ــ� مــ ــ��ها أكNــ ــى م(اســ ــع علــ ــي أج ــ ــارات ال�ــ الع�ــ
ــا یلال�عـــ�  وأ ،ال�ـــQف وأ ،اإلضـــافة>ال الح;ـــات الـــ.اردة مـــ(ه�  ، و7عـــ� ذلـــP تـــ� إخ�اجهـ

ی�علـD > 4ـاالت (األول) م�ـ.ر6#:ع�ـارة ت�ـ.زع علـى   )١٠٥(ُم�0ـ (ة  >`.رتها ال(هائ�ـة
 ،ال�الم�ــــQ  ىوال�قا>ــــة علــــ ،ال��ر6$ــــي األداءو  ،، (االن0ــــ�ا/ الــــ.-�فيال��6.7ــــة الُ $ـــاَءَلة

  .6.7ة�� ال D��E الُ $اَءَلةی�علD > ع.قات ت (الoاني)وال �.ر وأخالق�ات مه(ة ال�عل��).
D�ــ��انة(مل ــا( ) علـــى٣وقـــ� ُ��قـــT االسـ مـــ#  معلـــ� ومعل ـــة) ٥٠ع�(ـــة اســـ�Eالع�ة ق.امهـ

لل�أك� م# وض.ح  ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام  األولخالل الف`ل ال�راسي  م�4 ع ال�� وخارج ع�(�ه
#6�� م# مع(ى >ال($�ة لل �یNل أك ��اء ،األس]لة وأنها ال ت�ات ال (ه�4ة R ا ُاتQHت >عb اإلج

ال�Nـات وال`ـ�ق فـي ال��انـات ال�ـي ت0ـ (�ها، R ـا ح�ـ  مـ#  األداة  0ـ ان درجـة م(اسـ�ة  >  ال[ف�لة
 یلي: 

 ص�ق االت�اق ال�اخلي:  E�xقة) ٢-٣-١
� ت(� ـي إل�ـه،   ت�Q.ر الـ�ل ع�ارة وال�رجة ال[ل�ة لل R س.ن ب�# درجات�ح$اب معامل ارت�ا/ ب�

ر االســ��انة وال�رجــة ال[ل�ــة او درجــات Rــل م�ــ.ر مــ# م�ــح$ــاب معامــل ارت�ــا/ ب��ســ.ن بــ�# وتــ� 
) ی.ضـــح قـــ�� معـــامالت االرت�ـــا/ بـــ�# درجـــة Rـــل م�ـــ.ر وال�رجـــة ال[ل�ـــة ١لهـــا، وال4ـــ�ول ال�ـــالي(

  لالس��انة:
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  ): ق�R معامالت االرت'ا& ب�9 درجة fل م>�ر وال�رجة الل�ة لالس�'انة١ج�ول (
  مل االرت'ا& اعم  ع�د الع'ارات   ارات الع'أرقام   وال�>اور الف�ع�ة االس�'انة �ر� م>

 ٦٧٠.٩**  ١٥     ١٥- ١  االن�0ا/ ال.-�في   ١  مGاالت الُ��اَءَلة 

 0.977**  ٤١  ٥٦- ١٦  ال��ر6$ي األداء  ٢

٣   Qقا>ة على ال�الم�� 0.952**  ٦  ٦٢- ٥٧  ال

 0.957**  ١٨  ٨٠- ٦٣  أخالق�ات مه(ة ال�عل��   ٤

  ٠.٨٢٤**  ٢٥  ١٠٥- ٨١  مع�قات ت,'�c الُ��اَءَلة 
�Kي دالة عKتع (**))α=0.01(.  
وال�رجـــة ال[ل�ـــة  �ـــ.ر ف�عـــي) أن قـــ�� معـــامالت االرت�ـــا/ بـــ�# درجـــة Rـــل م١ی�0ـــح مـــ# جـــ�ول(

ــائ�ًا ع(ـــ� م$ـــ�.K داللـــة الســـ��انةل ــا یـــ�ل علـــى أن (0.01دالـــة إح`ـ ــ��انة)، وهـــ. مـ ــادقة  االسـ صـ
D��Eة لل��وصال.  

  االس�'انة:ث'ات  ح�اب معامل )  ٤-١
 B$امال معامل ُح�Hات >اس��N معامل ارت�ا/ "ألفا R"ون�اخ�  ك ا ه. م.ضح >ال�4ول ال�الي: 

  "ألفا �fون'اخ" ): ق�R معامالت االرت'ا& �٢ول (ج
  معامل الo'ات   وال�>اور الف�ع�ة االس�'انة �ر� م>

مGاالت  
  الُ��اَءَلة

 ٠.٩٨٨  االن�0ا/ ال.-�في   ١

 0.994  ال��ر6$ي األداء  ٢

٣   Qقا>ة على ال�الم�� 0.984  ال

 0.982  � �أخالق�ات مه(ة ال�عل   ٤

  ٠.٩٩٦  الُ��اَءَلة �Gاالت الo'ات اللي ل
 ٠.٩٦٦  �ع�قات ت,'�c الُ��اَءَلة لالo'ات اللي 

ث�ـات  ت ن االسـ��انة ت� �ـع > عـامالأ) على ٢ت�ل ق�� معامالت ال�Nات R ا هي ُم��(ة في ج�ول(
ن أعلـــــى معامـــــل ث�ـــــات صــــال�ة لل���EـــــD؛ إذ ی�0ـــــح مـــــ# ال4ــــ�ول أ هـــــا، م ـــــا aع(ـــــي أنم�تفعــــة

) 0.966، ف� ــا ُیالحــ� أن أدنــى ق� ــة لل�Nــات RانـــT(م4ــاالت الُ $ــاَءَلة إلج ــالي) 0.996(غلــب
  .ل ع.قات ال �.ر 
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   مجتمع البحــــــــــــــــــــــث: )٢
 ُب(ــاء علــى ال��انــات ال`ـــادرة مــ# �Rــاب اإلح`ــاء ال$ــ(.� للعــام ال�راســـي (ُاخ��ــ� م�4 ــع ال��

ــ ٢٠١٩/٢٠٢٠ ـ � تُ̀Qــ�ره اإلدارة العامـــة الـــ ;� ال عل.مـــات ودعـــ� اتHـــاذ القـــ�ار بـــ.زارة ال���7ـــة (لـ
� وال�علـــــــــ��) مـــــــــ# �للعـــــــــام  ���ـــــــــ�ةال�_.م�ـــــــــة > �اف;ـــــــــة ال ال�علـــــــــ�� األساســـــــــيمـــــــــ�ارس  مـــــــــ�ی

 مـــــ�ی�ة) 974(و، مـــــ�ی�) 1234مـــــ(ه� ( ؛)2208(ه�، ح�ـــــ بلـــــغ عـــــ�د ٢٠١٩/٢٠٢٠ال�راســـــي
   .م.زع�# على ج �ع م�ارس الق�K وال �ن

 ث:  ـــــــــــــــــــــعينة البحـ )٣
  تR ت>�ی� حRG الع�Kة ب�,'�c معادلة "س��ف9 ثام'��ن"، وف��ا یلي وصف للع�Kة: 
) اس� ارة عـاد ٤٠٠) م# م�4 ع ال��، وت� ت.ز6ع(٪١٥.٨خ���ت ع�(ة ��ق�ة عc.ائ�ة ب($�ة(اُ 

� ـــال غ�ـــ� صـــال�ة لل��ل�ـــل اإلح`ـــائي لعـــ�م اك ات ) اســـ� ار ٨) اســـ� ارة، واســـ��ع�ت(٣٥٨م(هـــا(
E أص�ح الع�د ال(هائي للع�(ة(. لال عل.مات ال PلQ7م7٣٥٠ة، و (�  وم�ی�ة. �ی

  :المعالجة اFحصائية )٤
  ل>�اب: )(SPSSاسُ���م ب�نامج ال>Uمة اإلح-ائ�ة للعل�م االج��اع�ة

�ون�اخ  -R معامل ارت�ا/ "ألفاCronbach's Alphaم# " لل� Dق�ث�ات االس��انة. 
صــــ�ق  ل�$ـــاب   "Pearson Correlation Coefficient معامـــل ارت�ـــا/ "ب��ســـ.ن  -

 .س��انةاال
 .ع�(ة ل4 �ع ع�ارات االس��انةال ل���ی� درجة تق�ی� وال($B ال ].6ة ،ال �.سEات ال�$اب�ة -
 .االن��افات ال ع�ار6ة ل���ی� تT�c إجا>ات أف�اد الع�(ة >ال($�ة ل4 �ع لع�ارات االس��انة -

 ال�الي:  �U ال'�انات على الK>ول�ف��� اس�Gا*ات ع�Kة ال'><، تR ت�م�
ُت ــارس ب�رجــة :(R ــا یلي تــ� إعEــاء وزن لل�ــ�ائل "ال��ــ  ة أدا "ل���یــ� م$ــ�.K اإلجا>ــة عــ# ب(ــ.د 

�ة،  ٥=  ك���ة جً�ا��R ة=،  ٤= ُت ارس ب�رجةE٢=ُت ـارس ب�رجـة قل�لـة،  ٣ُت ارس ب�رجة م�.سـ 
 لالم�$ــاو6ة ال ــ�K مــ# خــ م$ــ�.6ات  أرFعــةتــ� ت`ــ(�ف تلــP اإلجا>ــات إلــى ، و )١=ال ُت ــارس، 

  :ال�ال�ة ال عادلة
  ١)=٤ع�د الف]ات ال Eل.7ة(/)١ال�� األدنى لل��ائل( –)٥ال�� األعلى لل��ائل( = �.ل الف]ة

  :)٤لل�`.ل على ال�`(�ف ال�الي R ا ی.ض�ه ج�ول(
  االس�'انة وم>اورها ح�u م�q ال���س,ات  ) ُی'�9 وصف ل�ق�ی�ات ٣ج�ول (
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  م�تفع   �س}م�   م�Kفt   م��نِ   ال�صف 
 qم�

  ,ات س� ال��
  فأعلى ٤     ٤أقل م9   :٣    ٣أقل م9  :٢  ٢أقل م9  : ١

ال�K'ة  
  )١( ال�@�Eة

  ٤٠:أقل م9   ٪٢٠
  %  

: أقل م9  ٪٤٠
٦٠٪    

: أقل م9  ٪٦٠
٨٠٪     

٨٠٪   
  فأعلى 

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:  )٥
مـ# الNالـ وال�ا>ـع  لا>ال$ـt  ال �ت�Eـةوهـي  ال�راسـة ال ��ان�ـة ن�ائـــــــــــــــــــجی�� في هـQا ال4ـqء م(اقcـة  

   :أس]لة ال��
̂ال الoالـ< لل'>ـ< و ن�ائج   ) ١-٥( مGـاالت   م�ارسـة  ��ـ��q ب�قـ�ی� ال�ـ�ی�9E لال��علـc  إجا*ات ال�

�Eة *��ارس ال�عل�R األساسي *�>اف$ة ال'>��ة الُ��اَءَلةFال��: 
اب�ة واالن��افــات ســ��� عــ�ض ال(�ــائج الHاصــة بهــQا ال$ــtال مــ# خــالل ح$ــاب ال �.ســEات ال�$ــ

م4االت  م ارسة $�.K ل # �ی�6ب�ق�ی� الی�علD   األول:  وفD م$�.�6#؛وال($B ال ].6ة  �ار6ة  ع ال
ب�ق�ی� ال �ی�6# والNاني: ی�علD ، ول[ل م�.ر ف�عي.  إلج الي ال �اور(األر7عة)ال��6.7ة   الُ $اَءَلة

  �ح ذلP:م4االت الُ $اَءَلة ل[ل ع�ارة، وف� ا یلي ت.ض م ارسة $�.K ل
ل�ق�ی�ات  والu�K ال�@�Eة  ���س,ات ال>�اب�ة ال��زونة��ت�u ال�Kازلي لللا  ):٤( ج�ول

  ال��ی�9E ل����q م�ارسة مGاالت الُ��اَءَلة لل�>اور الف�ع�ة وإلج�الي ال�>اور  
  الق�R  م

    مGاالت الُ��اَءَلة
ع�د 
  الع'ارات 

  ال���س} 
  ال>�ابي

االن>�اف  
  ال�ع�ار� 

ال�K'ة  
  ال�@�Eة 

  69.81%  1.3170  3.4903  ١٨  ��لعأخالق�ات مه(ة ال�  ٤
  67.54%  1.2321 3.3772 ٤١  ال��ر6$ياألداء   ٢
  ٪ ٦٦.٨٩  ١.٤٥٤٣  ٣.٣٤٤٨ ٦  ال�الم�Q  ىال�قا>ة عل  ٣
 63.21% 1.4723 3.1604 ١٥  االن�0ا/ ال.-�في ١

�Eةإج�الي Fاالت الُ��اَءَلة ال��G66.86  1.3689 3.3432  ٨٠  م %  
 

  ). ٥أقصى درجة لالستجابة (  ىتم حساب النسبة المئوية بقسمة قيمة المتوسط الحسابي عل - ١
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  ) على أن:٤ابc(�لال�اردة في ال�Gول ات�لل ال�Kائج 
أخالق�ــات  )، وأك�ــ� تقــ�ی� ل 4ــال.ســXج �ــع م4ــاالت الُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة لل عل ــ�# تق�ی�ها(م�   -١

ب($ــ�ة االن0ــ�ا/ الــ.-�في )، وأقــل تقــ�ی� ل 4ــال %٦٩.٨١>ــأعلى ن$ــ�ة م].6ــة(مه(ــة ال�علــ�� 
جـاء 6.7ـة � �االت الُ $اَءَلة ال �ی�6# ل 4ال)، وال�ق�ی� ال[لي ل $�.K م ارسة  ٪٦٣.٢١م].6ة(

 لل($�ة ال ].6ة.  )٪٦٦.٨٦)، و7ق� ة بلغT(�.سXب�ق�ی�(م
تقـ�ی�ات ال ـ�ی�6# ل علـى تقـارب لیـ�   ت االس��انة األر7عاالن��اف ال ع�ار� ل 4اال  تقارب ق��   -٢

 م4االت الُ $اَءَلة ال��6.7ة. م ارسة $�.K ل
، )%٦٩.٨١(ةو7($�ة م].6ة م�.سE على أعلى تق�ی�  أخالق�ات مهKة ال�عل�Rح`.ل م4ال     -٣

ــ�R م ــا caُــ�� إلــى أه �ــة ــة ال�عل Kــات مه ؛ فــال عل� ُم�اقــB مــ# ق�ــل ال�الم�ــQ ومــ# ق�ــل أخالق�
أخالق�ــات ال �4 ــع فــي ت`ــ�فاته، وهــ. قــ�وة ومــNًال لل[�Nــ� مــ(ه�، و7ال�ــالي فــإن أ� خلــل فــي 

  عل�.ی(ع_I سلً�ا على هQه ال ه(ة وال�سالة ال�ي یtدیها ال مه(ة ال�عل��
��في)ناال ح`.ل م4ال     -٤�ر7 ـا aُعـKq إلـى ) %63.21على أقـل تقـ�ی� ب($ـ�ة م].6ـة( 'ا& ال

� aع(ــي ضــ�ورة ان0ــ�ا/ ال علــ�  ضــعف اه� ــامQوالــ ،�� ال ــ�ارس بهــQا ال4انــB اإلدار�مــ�ی
ــات  ــاته� وفـــD ال�$ل$ـــل اإلدار�، وال�عـــ�ف علـــى ال�عل� ـ ــاء وتعل� ـ ــQ أوامـــ� ال�ؤسـ وال�ق�ـــ� ب�(ف�ـ

ــ.  ــ.ائح والقـ ــلواللـ ــة >الع ـ ــة او  ان�# الHاصـ ــ# Rافـ ــة ومـ ــ# إدارة ال �رسـ ــ�ر مـ ــي ت`ـ ــات ال�ـ ل�عل� ـ
، وال�`ــ.ل علــى إذن م$ــ�D مــ# ال ــ�ی� ق�ــل مغــادرة ال �رســة، ال $ــ�.6ات اإلدار6ــة األعلــى

ال cــــــارRة فـــــي حفـــــ� ال(;ــــــام ال �رســـــي، واالل�ـــــqام > .اع�ــــــ� و وuعـــــ�اد ال$ـــــ4الت ال �Hلفـــــة، 
�اف�ة >ال �رسـة، وال cـارRة شـcـارRة فـي األع ـال اإلاالج� اعات وورش الع ل وال�ورات، وال 

ــة،  ــ�ة ال �Hلفـــ ــان ال �رســـ ــي الل4ـــ ــى و فـــ ــ�اف علـــ ــة واإلشـــ ــ�ة ال �Hلفـــ ــEة ال �رســـ ــ�� األنcـــ ت(;ـــ
 .م# ال هام وغ��ها...>ع0ها

aُعــ� ن��4ــة م(Eق�ــة؛ ف�`ــ.ل Rــل  علــى تق�ی�(م�.ســX) ح`ــ.ل إج ــالي م4ــاالت الُ $ــاَءَلة   -٥
ح`ـ.ل م4ـاالت .سـX)، و �م.ل ال[لـي علـى تق�ی�(م4ال على تق�ی�(م�.سـX) أدK إلـى ح`ـ

� ت اًما.7� .الُ $اَءَلة على تق�ی�(م�.سX) aُع� ن��4ة م(Eق�ة ومEا>قة لل.اقع اإلدار� وال�
وم�4ــــئ تقــــ�ی�ات ال 4ــــاالت ج �عهــــا ب�رجة(م�.ســــEة) یــــ�لل علــــى ضــــ�ورة تفع�ــــل دور 

� م�ارس ال�عل�� األساسي > �اف;ة ال����ة  فـي ُم$ـاَءَلة ال�ة ل قارنـة ل� عل ـ�# >اع��ارهـا وسـم�ی
األداء الفعلــي لل علــ� >ال.اج�ــات وال $ــ].ل�ات ال .Rلــة لــه، وح`ــ� االن��افــات إن وجــ�ت وت��یــ� 
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أس�ابها، وم�اولة عالجها تفادaًا للُ َ�اس��ة ال�ي ت$�.جB ت.ق�ع الq4اءات؛ فال �رسة هـي ال.حـ�ة 
نهــا ت0Hــع ل6qــارات إفال��6.7ــة، و7ال�ــالي األساســ�ة مــ# وحــ�ات ال(;ــام ال��7ــ.� ل��ق�ــD األهــ�اف 

تفق�aة م# ق�ل ال $�.6ات اإلدار6ة األعلى(اإلدارة ال�عل� �ة وم�ی�6ة ال���7ـة وال�علـ�� ووزارة ال���7ـة 
وال�عل��)، R ا أنها ت0Hع ل �اق�ـة م4لـI األم(ـاء واآل>ـاء وال عل ـ�#، و7عـb مtس$ـات ال �4 ـع 

اف;ــة، وأ� خلـل ف�هـا یــ(ع_I � �ن والقـ�K، وم4لـI الال �لـي Rال 4ـالI ال �ل�ـة، وم4ــالI ال ـ
 اcــ_ل مEل�ًــ فالُ $ــاَءَلة تُ م�اشــ�ة علــى ال�الم�ــQ، و7ال�ــالي فهــي ع�ضــة للُ $ــاَءَلة مــ# عــ�ة جهــات؛ 

� ی.ج� Qل�.قعات ال �4 ع ال �.7�لف]ات ال �4 ع وش�ائ�ه Rافة لل�أك� م# م�K ت�ق�D ال(;ام ال�
� م#�N]اصة أن(ا نالح� الH7ـار حـ. ال�$ـاؤالت تُ   ف�ه، وN6.7ـة  ل��جـات الـ(;� ال�Hفاعل�ـة م Kمـ�

وRفای�ها، وم�K ن4احها في ب(اء األ�� ال ع�ف�ة والق� ة واالت4اه�ة وال هار6ة ل ـ�خالتها ال�cـ�6ة 
�جهـا الـ�ئ�I �.قع م(ها م# خ�مة لل �4 ع وم# إث�اء لل ع�فة، إضافة إلى مُ ، وما یُ ال�الم�Q م#  H

ــان ال`ـــا ــ. ب(ـــاء اإلن$ـ ــ�ی� ال  ،لحوهـ ــ�# فـــي Rافـــة ر � ولـــQلP ف ـ ــ].ل عـــ# ُم$ـــاَءَلة ال عل ـ ســـة م$ـ
  ال 4االت ح�ًصا على ُح$# س�� الع ل >ال �رسة.

) ال�ي أشارت إلى تD��E ٢٠٠٨(س�ور الع4 ي،:اتن�ائج دراسوت�فc هMه الG��Kة مع 
 Tان.6ــــــــة فــــــــي ال[.6ــــــــNال ــــــــ�ارس ال ��، و(ل ــــــــ�I ب�رجــــــــة م�.ســــــــEةال��6.7ــــــــة  للُ $ــــــــاَءَلة مــــــــ�ی

� ال ــ�ارس الNان.6ــة ت��EــD ت إلــى ر ا) ال�ــي أشــ٢٠١٣ Hاني،الcــ� للُ $ــاَءَلة  �اف;ــة َع ــان>مــ�ی
� ت��EــD ال�ــي أشــارت إلــى  )٣٧٣-٢٨١: ٢٠١٨(إa ــان ع ــار،و ب�رجــة م�.ســEةال��6.7ــة �مــ�ی
  .ب�رجة م�.سEة لل عل �# ال��6.7ة للُ $اَءَلة ال (.ف�ة �اف;ة > االب��ائ�ةال �ارس  

) وال�ــي أشــارت إلــى ارتفــاع ٢٠٠٨ح ــ�ة، .: دراسة(ســع�ة أبــة مــعوت��لــف هــMه الG��Kــ
ــارة  ــان، ودراسة(ســــ ــة >َع ــــ ــة الHاصــــ ــ�ارس الNان.6ــــ ــي ال ــــ ــة فــــ ــاَءَلة اإلدار6ــــ ــ�.K ت��EــــــD الُ $ــــ م$ــــ

ــفــــي الالُ $ــــاَءَلة ال��6.7ــــة  إلــــى ارتفــــاع ت��EــــD) وال�ــــي ت.صــــلT ٢٠٠٩القه�ــــ�ان،  ة ــــ�ارس العامــ
وال�ــي أشــارت  )Akporehe,2011,PP:115-125دراســة(و لل�(ــات > _ــة ال _�مــة،  ةال�_.م�ــ

ــاَءَلة ال عل ـــ�# فـــي إلـــى ارتفـــاع م ارســـة  ــا لُ $ـ ــ�ل�ا ب(��4�6ـ � ال ـــ�ارس الNان.6ـــة فـــي والaـــة الـ�مـــ�ی
ــاالت  ــ.-�في  م4ـــــــــــــ ــ�ا/ الـــــــــــــ ــ�رI6 واالن0ـــــــــــــ ــي)و (ال�ـــــــــــــ ــل ال�راســـــــــــــ ــة للف`ـــــــــــــ  ،اإلدارة الفعالـــــــــــــ

ــ ارتفــــاع ) وال�ــــي أشــــارت إلــــى(Arabiyat&Badah,2012,PP:64-70دراســــةو  ة ت��EــــD درجــ
� ال ـــــــــ�ارس األساســـــــــ�ة  �Kلـــــــــ الُ $ـــــــــاَءَلة�ودراسة(ســـــــــع� ، االردن�ـــــــــة  �اف;ـــــــــة ال�لقـــــــــاء>مـــــــــ�ی
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،�� مــ�ارس ال�علـــ�� العــام > �اف;ــة العق�ــD فـــي ) وال�ــي أشــارت إلـــى ت��EــD ٢٠١٤الغامــ��مــ�ی
�ة جً�ا.��R 6.7ة ب�رجة�  ال�احة للُ $اَءَلة ال�

�.ســــEات  لالُ $ــــاَءَلة ُح$ــــ�T ام4ــــاالت م ارســــة  $ــــ�.K ل  ــــ�ی�6#ول ع�فــــة تقــــ�ی�ات ال
ا َح$ـB ال($ــ�ة ال ].6ــة اســ�(اًدا لق� ــة ال �.ســX ال�$ـاب�ة  واالن��افــات ال ع�ار6ــة وتــ� ت�ت��هــا ت(ازل�ــً
، مــع األخــQ فــي االع��ــار تــ�رج ال ق�ــاس الُ $ــ��Hم فــي ال��ــ  ل[ــل ع�ــارات االســ��انةال�$ــابي 

  ) ال�ي ُت.ضح ذلP:٨و ٧و ٥،٦وف� ا یلي ال�4اول(
��في:م�ارسة ����q ی�9E ل��ن�ائج تق�ی�ات ال) ١-١-٥(�  مGال االن)'ا& ال

  ) R ا یلي:٥ی.ض�ها ال�4ول رق�(
  

ال��ت�u ال�Kازلي لل���س,ات ال>�اب�ة والu�K ال�@�Eة ل�ق�ی�ات ال��ی�9E  ):٥( ج�ول
��في م�ارسة ����q ل�  مGال االن)'ا& ال

�س}  ال  ارات  ـــــــــــــــــــ الع'  م��
  >�ابيال

الن>�اف  ا
  ال�ع�ار� 

'ة  �Kلا
  ال�@�Eة 

;>-ل على إذن ُم�'c م9 ال��ی� ق'ل   ٧
  مغادرة ال��رسة.

٦٧.٣٧٢  ١.٣٥١٥ ٣.٣٦٨٦  
 %  

;>)ـــ� الفعال�ـــات ال-ـــ'اح�ة ق'ـــل بـــ�ء   ٥
  ال>-� ال-ف�ة.

٦٦.٩١٤  ١.٣٣٨٤ ٣.٣٤٥٧  
 %  

ــاب عــ9 الع�ــل بــ�ون   ٩ ال یلGــأ إلــى الغ�
 عMر.

٦٦.٢٢٨  ١.٤٨٨٣ ٣.٣١١٤  
 %  

 �ـــuحع�ــ� الع�ـــل ال�ســ��ة ُی�اعــي م�ا  ١
  الK$ام اإلدار� الُ�ع���.

٦٤.٥٧٢  ١.٣٧٢٨ ٣.٢٢٨٦  
 %  
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): ال��ت�u ال�Kازلي لل���س,ات ال>�اب�ة والu�K ال�@�Eة ل�ق�ی�ات ال��ی�9E ٥(تا*ع) ج�ول (
��في م�ارسة ����q ل�  مGال االن)'ا& ال


	�س� ال  ارات ـــــــــــــــــــالع�  م
  ��ابي ال

االن��اف  
  � ال
ع�ار 

ال���ة 
  ال
���ة

 ٦٤.١٧٢  ١.٤٩٨٦  ٣.٢٠٨٦  (�	)'م األجازات ال
�ض�ة  ��رة م	��رة.ال  ٣
%  

 ُی�45 األن/3ة ال
'رس�ة ال
)	لفة وُ�/�ف على  ع+ها.  ١٢
٦٤.٠٥٨  ١.٤٩١٧  ٣.٢٠٢٩ 

%  

امة داخل الف��ل وال
عامـل ل	قل�ـل ان	/ـار ف�ـ�وس   ١١�ی�ت'� ال

  ك�رونا.
٦٣.٦٠٠  ١.٤٨١٢ ٣.١٨٠٠ 

%  
ــA ال	علیل  ٨ ــBم ب	�ف�ـ ــ	ـ ــاإلدارة ات �
ـ ــة  ـ ــة ال)اصـ ــ�ائح واألن5
ـ واللـ

 ال
'رس�ة.

٦٣.٠٨٦  ١.٥٢٦٩ ٣.١٥٤٣ 
%  

 ٦٢.٩٧٢  ١.٥٣٨٧ ٣.١٤٨٦ ُ(/ارك في األع
ال اإلش�اف�ة  ال
'رسة.  ١٠
%  

ــJ أو   ٢ ــة ال	غ�ـ ــي حالـ ــ�ائح فـ ــ'دها اللـ ــي ُت�ـ ــ�اءات ال	ـ ــع اإلجـ ی	�ـ
 ال	أخ�� عP الع
ل. 

١.٤٦٢٧ ٣.١٣٤٣   
٦٢.٦٨٦٪  

١٤  P'خ�	ال Pع ع�	
 ٦٠.٩١٤  ١.٥١٣٣ ٣.٠٤٥٧  القاعات ال'راس�ة.  اخلد (
%  

 ٦٠.٨٥٨  ١.٦٢٩٢ ٣.٠٤٢٩ ُ(/ارك  في حفR ال�5ام ال
'رسي.  ١٣
%  

 ٦٠.٨٠٠  ١.٢٠٣٤ ٣.٠٤٠٠ ُ(/�ك م'ی� ال
'رسة ال
عل
�P في ت�'ی' إج�اءات الع
ل.  ٦
%  

وس ُ(
ارس ال	�اع' االج	
اعي مع اآلخ��P ل	قل�ـل ان	/ـار ف�ـ�  ١٥
 .ك�رونا

١.٦٥٠٧ ٣.٠٠٢٩ 
٦٠.٠٥٨ 

%  
 ٥٩.٨٢٨  ١.٥٣٧٥ ٢.٩٩١٤ ی�اJY على ح+�ر ال�قW ال
)�V له في الع3لة ال��ف�ة.  ٤

%  
 63.208% 1.4723 3.1604  إج
الي م��ر االن+�اZ ال��Yفي
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)cول ال�اب�Gاردة في ال�   ) إلى:٥ُت��1 ال�Kائج ال
-�في) ت�اوحـT مـا ال. ا/ م4ال(االن�0رسة  م ا $�.K  ل�ی�6#  �ق�ی�ات ال ل  ال($B ال ].6ةأن   ) ١

 ).% ٠٣٦٣.٢(ة ق� �هاون$�ة م].6ة إج ال� )٪٢٨٥٩.٨و( )%٢٦٧.٣٧ب�#(
ــ.ل ال ) ٢ ــات ح`ـ ــي   ارسـ ــى ال�ـ ــال علـ ــQا ال 4ـ ــا هـ ــ� ل عل�هـ ــة اشـ ــEةمن$ـــB م].6ـ ــ�ة  �.سـ >ال($ـ

 ح�ـــــ ح`ـــــلT ع�ـــــارات هـــــQا ال �ـــــ.ر، و7ال($ـــــ�ة إلج ـــــالي م4ـــــاالت الُ $ـــــاَءَلة، إلج ـــــالي 
($ــB ب و(الHــامI) ول) و(الNــاني) و(الNالــ) و(ال�ا>ــع)(األ�ــB علــى ال��ت �ال�ــةال  ارســات ال

) % ٦٤.١٧٢و() ٪٦٤.٥٧٢) و(٪٦٦.٢٢٨()٪٦٦.٩١٤) و(٪٦٧.٣٧٢(ق� �هــــا:م].6ــــة 
ــ.الي، وهـــي علـــى  ــ�(ال�ـ ــارات رقـ ــادرة ( ):٧الع�ـ ــ�ی� ق�ـــل مغـ ــ# ال ـ ــ�D مـ ــل علـــى إذن ُم$ـ a�`ـ

ــ�اح�ة ):(٥ورقــــ� ( ،)ال �رســــة ــفق�ــــل بــــ�ء ال�`ــــ� اa�0ــــ� الفعال�ــــات ال`ــ ورقــــ�  ،)�ةل`ــ
ُی�اعـي م.اع�ـ� الع ـل ال�سـ �ة  ):(١ورقـ�( ،)ال یل4أ إلـى الغ�ـاب عـ# الع ـل بـ�ون عـQر):(٩(

. )ال a$ـ��Hم األجـازات ال �ضـ�ة >`ـ.رة م�[ـ�رة): (٣، ورقـ�()ح$B ال(;ـام اإلدار� الُ ع� ـ� 
� ا االن�0ا/ وال� $P >ه ع ًال وأداًءا ق� ةلُت Nل هQه ال(��4ة إعالء و �؛ ارسل ـ� م# ق�ل م�ی

 ل�لP ال  ارسات إلى ع�ة أس�اب، م# أه ها: �.سEة وُتعqو ال�اح�Nان ال�رجة ال
  ی.ل�ه �Q6الااله� ام ال�وم�ا>عـة  في ضـ�X ال عل ـ�# فـي ب�اaـة ونهاaـة الـ�وام ال �رسـي، # �ی

وذلـP  ةوت(;�� خ�وج ال عل �# أث(اء وقT ال�وام ال�سـ ي وفـD ال0ـ.ا>X ال(;ام�ـ  س�� الع ل،
ال�$ــ�B، وتالشــي ال[�Nــ� مــ# ال cــاكل ال�ــي تهــ�د االن0ــ�ا/ ال �رســي  �;ــاه# مللــ�Hل� مــ

 الفعال.
 ال ــ�ارس أله �ــة االن0ــ�ا/ الــ.-�في فــي دوام ال عل ــ�# إلن4ــاز أع ــاله� علــى  إدراك ��مــ�ی

�ص.ن على ُم$اَءَلة ال عل �# ف� ا ی�علD بهQا ال4انR ،B ا أنه��a ا فه�Qل.ب؛ لE ال.جه ال 
ــاءَ  ــةة >لَ ی.-فــــ.ن الُ $ــ ــة الHاصــ ــ.ائح واألن; ــ ــات واللــ ــ�ه� >ال�عل� ــ ــل ل�ق�ــ ــ_ل فاعــ ــاإلدارة  cــ >ــ

>ال�عل� ـات  ال �رس�ة، ألنها ُت Nل قاع�ة للع ل >`ـ.رة ملqمـة لل4 �ـع، واع�قـاده� >ـأن االل�ـqام
 Tأو األه ـال، وتق�ـ�ه� >ال�عل� ـات واللـ.ائح ی� اشـى مـع مـا ن`ـ Bقابلـه عـ�م ال�$ـ�a والل.ائح

ل.ائح م# ال�أك�� على االن�0ا/ ال.-�في إلن4از األع ـال فـي ال.قـT والات  ل�ه تلP ال�عل� ع
    ال ��د.

 ال�عل� ـــات الـــ.اردة مـــ# ال $ـــ�.6ات اإلدار6ـــة األعلـــى Dـــ��Eال ـــ�ارس علـــى ت ��            حـــ�ص مـــ�ی
� مـ# ال ـ�ی�6#  أن به�ف ت(;�� الع ل ال �رسي وuدارة ش].ن ال �رسة، فُ�الح��NR aُ ارسـ.ن
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  ٣٣١  

R ـة ورد  ا  أدواره�aت م# ال $�.6ات اإلدار6ة العل�ا، عـالوة علـى ال�عامـل معهـا علـى أنهـا وقا
لعـــــ�د مـــــ# القـــــ�ارات ال�ـــــي قـــــ� ی�HـــــQونها دون م�جع�ـــــة، ح�ـــــى ال a_.نـــــ.ا ع�ضـــــة للُ $ـــــاَءَلة 

 اس��ة.�َ وال ُ 
  امqاالل�ـــ ُa `ـــ��اف وزمـــ# ال�ــ.د تقـــ.�6 أداء ال > .اع�ـــ� ال�0ـــ.ر واالن`ـــ ــ�  Nـــل أحـــ� ب(ـ علـ

.� ال$(.
 رً ل عب اغ�ـا�caـ_ل عق�ــة فــي  هعلــى الع ل�ــة ال�عل� �ـة وال��6.7ــة، ح�ـ إنــا لــ� هـ. األكNــ� ضـ

ا یـtث� سـل�ً  ال�الم�ـR ،Q ـاخفb اإلن�اج�ة وت�ني م$�.K   وt6د� إلى،  ال �رسة  ت�ق�D أه�اف
�ا>ً E`�، ف.ضـى واضـ�ع�م ان�;ام ال B�$6ا فـي الف`ـ.ل لعـ�م على ال�4ول ال �رسي، و

  .ح��ا�يدخ.ل ح`� االي ف #خ�6آلال عل �# اعb >رغ�ة 
  ا ال 4ـــال(رق�Qـــ� لـــه فـــي  ):(٤أدنـــى الع�ـــارات فـــي هـــ`H ال Tعلـــى ح0ـــ.ر ال.قـــ Bی.ا-ـــ

 ).م(Hفb (�ق�ی�%) و7 ٥٩.٨٢٨) ب($�ة م].6ة(العEلة ال`�ف�ة
   ه ال(��4ةQه Kqرً أن  إلى  و6ُ _# أن ُتع�علـى الع ل�ـة ال�عل� �ـة ا غ�اب ال عل� ه. األكNـ� ضـ

أن ح0.ر ال عل� وتعاونه مع   و,  ال �رسة عق�ة في ت�ق�D أه�اف  c_لa هل��6.7ة، ح� إنوا
  . زمالئه ی�6q م# ف�صة ت�ق�D األه�اف

  مGال أخالق�ات مهKة ال�عل�R: م�ارسة ����q ل �ی�9Eن�ائج تق�ی�ات ال�) ٢-١-٥( 
  ) R ا یلي:٦ی.ض�ها ال�4ول رق�(

�q  ��ی�9E للة ل�ق�ی�ات ا@�Eال�ل>�اب�ة والu�K ):ال��ت�u ال�Kازلي لل���س,ات ا٦ج�ول(���
  مGال أخالق�ات مهKة ال�عل�Rم�ارسة 

ال
	�س�   ارات ـــــــــــــــــــالع�  م
  ال��ابي 

االن��اف  
  ال
ع�ار� 

ال���ة 
  ال
���ة

ت�ف�ــــــA أوامــــــ� ال�ؤســــــاء وتعل�
ــــــاته4 وفــــــ]   ٧٨
  ال	�ل�ل اإلدار�.

٤.١٦٨٦ 
0.7438 

%83.372  

  75.486% ١.٠٨٠١ ٣.٧٧٤٣   ه.الئام مع م'ی�ه وزمی	عامل  اح	�   ٨٠
٧٥   Pــ ــاع عـ ــة واالم	�ـ ــة ال��Yفـ ــى `�امـ ــافR علـ (�ـ

  اس	غاللها.
١.٠٦٤٤ ٣.٧٥١٤ 

%75.028  

  74.800% ١.١٢١٩ ٣.٧٤٠٠  ُی�اعي ق�اع' ال
5ه� ال
ه�ي الالئ].  ٧٦
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  ٣٣٢  

ال
	�س�   ارات ـــــــــــــــــــالع�  م
  ال��ابي 

االن��اف  
  ال
ع�ار� 

ال���ة 
  ال
���ة

ــA ألخـــA دروس   ٧٩ ــى ال	الم�ـ ــغ� علـ ــJ ال+ـ ی	�aـ
  خ��ص�ة.

١.٠٣٥٦ ٣.٦٩٤٣ 
%73.886  

  72.114% ١.٢٥٧٧ ٣.٦٠٥٧  ال	الم�P�.A ة بي الف�وق الف�د(ی�اع  ٧٧
   69.828%  ١.٤٠٧٦ ٣.٤٩١٤ ی	عاون مع `افة العامل�P في ال
'رسة.  ٦٧
  67.942% ١.٥٠٢٤ ٣.٣٩٧١ (�	�م أول�اء األم�ر و�	عاون معه4.  ٦٨
ت�ق�ـ] أهـ'اف  أجـل مـP زمالئـه مـع ی	عـاون   ٦٤

  الع
ل.
١.٤٢٣٠ ٣.٣٨٢٩ 

%67.658 

ال	أدیــJ مــa Pــة  � ال	ل
�ــA  ال+ــ�ب ال یــeذ�  ٧٢
  .أجل ال	عل�4

١.٤٠٦٨ ٣.٣٨٢٩ 
%67.658  

٦٣   Pــ ــ	فادة مـ ــة االسـ ــA علـــى `�ف�ـ ــاع' ال	الم�ـ (�ـ
 ال	���ل�ج�ا  /gل ج�'.

١.٤٨٧٥ ٣.٣٧٧١ 
%67.542  

ــاء االمــ�ر مــP أجــل م	ا عــة   ٦٥ ی	�اصــل مــع أول�
 أوالده4.  

١.٤٣٩٨ ٣.٣٦٨٦ 
%67.372  

 67.200% ١.٤٩٩٤ ٣.٣٦٠٠ اح	�ام.ی	�اصل مع ال	الم�A ب�د و   ٦٦

(�	)'ام م
	ل�ـات الع
ـل وم�ـ	لBماته  ��3قـة   ٦٩
  سل�
ة.

١.٣٨٦٧ ٣.٣١١٤ 
%66.228  

ــ' ال	عامــل مــع   ٧١ ــى اآلداب العامــة ع� (�ــافR عل
.Wن�	االن  

١.٤٣٨٦ ٣.٣٠٥٧ 
%66.114  

ال (�ـJ وال(/ــ	4 وال یهـ�P `�امــة ال	ل
�ـA  ــأ�   ٧٤
  ع�ارات مه��ة. 

١.٤٤٢٢ ٣.٣٠٢٩ 
%66.058  

٧٣   Rعامــل مــع اآل علــى(�ــاف	ــ' ال داب العامــة ع�
  وسائل ال	�اصل االج	
اعي.

١.٤٥٤٣ ٣.٢٧٧١ 
%65.542  

  62.686% ١.٥١٤٧ ٣.١٣٤٣ ی	J�a ق��ل ه'ا(ا مP أول�اء األم�ر.  ٧٠
اج
الي اس	aا ات ال
'ی��P ل
aال أخالق�ات مه�ة 

  ال	عل�4 
3.4903  

1.3170  %69.806  
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  ٣٣٣  

   ى:إل )٦بc(ي ال�Gول ال�اُت��1 ال�Kائج ال�اردة ف
ــ   -١ (أخالق�ـــات مه(ـــة ال�علـــ��) �ا>ـــع علـــى فقـــ�ات ال 4ـــال ال �ی�6#ال($ـــB ال ].6ـــة الســـ�4ا>ات ال ـ

 )%٦٩.٨٠٦(اإج ـــالي قـــ�ره ون$ـــ�ة م].6ـــة)، ٪٦٢.٦٨٦) و(%٨٣.٣٧٢ت�اوحـــT مـــا بـــ�#(
 .و�7ق�ی� (م�.سX) >ال($�ة إلج الي ال 4ال

ــ م$ــــــ�.K $ــــــB م].6ــــــة علــــــى ) علــــــى أعلــــــى ن٧٥) و(٨٠) و(٧٨حــــــازت الع�ــــــارات:(   -٢               الم4ــــ
) 74.800%و() ٧٥.٠٢٨%) و(٧٥.٤٨٦و( %)٨٣.٣٧٢(أخالق�ات مه(ـة ال�علـ��): (

(علــى ال�ــ.الي  و(ال�ا>ــع) علـى ال�ــ.الي، R ــا حـازت علــى ال��ت�ــB (األول) و)الNــاني( و(الNالـ
�امــةR اف;ــة علــى�ورة ال �ال.-�فــة  علــى م$ــ�.K هــQا ال 4ــال، وُتcــ�� فــي م4 لهــا إلــى ضــ

�امـة ال.-�فـة واالم�(ـاع عـ# اسـ�غاللها a$ـ�.جB   ع#  م�(اعواالR اف;ـة علـى�اس�غاللها؛ فال 
�6قــة ســل� ة، R ــا a$ــ�.جB ال �اف;ــة علــى ســ عة  اســ��HامE< ماتهqم �ل[ــات الع ــل وم$ــ�ل

 �اف;ـــة علـــى ال$ـــل.ك ال �رســـة، واالل�ـــqام >ق.اعـــ� ال ;هـــ� ال ه(ـــي الالئـــD م ـــا یـــtد� إلـــى ال
   ل. لعامة في الع واآلداب ا

ال $ـ�.6ات اإلدار6ـة العل�ـا  �جع ال�اح�Nان ذلP إلى ال�قا>ة وال �ا>عـة ال $ـ� �ة مـ# ق�ـلوتُ  
 �بـــ�ًءا مـــ# اإلدارة ال�عل� �ـــة ومـــ�وًرا > �ی�6ـــة ال���7ـــة وال�علـــ�� ثـــ� وزارة ال���7ـــة وال�علـــ�� علـــى مـــ�ی

Dق�ـ�6ــ� اسـ�غالل و-�ف�ـه ل��، لــه شH`ـ�ةم_اســB وأمـ.ر  ال �رسـة، وعـ�م ال�هـاون مــع Rـل مـ# ی
ك ا أنه� ی�لق.ن تعل� ات >أه �ة ال �اف;ة على م �ل[ات الع ل و�6ع�ض.ن ه� أنف$ه� للُ $اَءَلة 
وت.ق�ع الq4اءات في حالة الع� بها، ولQلa P_.ن.ا ح�6`.ن ف� ا ی�علD >ال�فا� على م �ل[ـات 

ال�ـي یـ��  �ات ل$ـل.Rهـ. مـ# أول ا Dاالل�qام >ق.اع� ال ;هـ� ال ه(ـي الالئـ وم.ارد ال �رسة، R ا أن
 ��تق.�6 أداء ال عل� ال$(.� م# ق�ل م�ی� ال �رسة وفD لها، وق� aُعKq ذلP أ0ًaا إلـى ت �ـع مـ�ی

� ال �ارس.�  ال �ارس >الق�� األخالق�ة، وُح$# اخ��ار ال $�.6ات اإلدار6ة العل�ا ل �ی
ــ) مـــ.رمـــ# أول�ـــاء األ�4(ـــB ق�ـــ.ل هـــ�اaا ی ):(٧٠أدنـــى الع�ـــارات فـــي هـــQا ال 4ـــال(رق�    -٣ �ة ب($ـ

 %) وK.�$ 7 تق�ی� م�.سX. 62.686م].6ة(
تRtـــ� هـــQه ال(��4ـــة وجـــ.د الـــ.ازع الـــ�ی(ي واألخالقـــي لـــ�K ال عل ـــ�# وتـــ�فعه� عـــ# ق�ـــ.ل و 

اله�اaا م# أول�اء أم.ر ال�الم�Q؛ ح� إن ق�.ل اله�اaا aُع��� م# ال�شاو� ال�ي ال aق�لها الفـ�د أو 
 �  ك�� على ع�م م ارسة هQا ال$ل.ك.ل�أ�اج اال �رسة ال a�ال �4 ع، و7ال�الي ف �ی
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  ٣٣٤  

 :ال�قا*ة علي ال�الم�MمGال م�ارسة ����q ل �ی�9Eن�ائج تق�ی�ات ال�) ٣-١-٥(
): ال���س,ات ال>�اب�ة والu�K ال�@�Eة ل�ق�ی�ات ال��ی�9E ل����q م�ارسة  ٧ج�ول(

  ال�الم�M  ىمGال ال�قا*ة عل
ال���س}    ارات  ـــــــــــــــــــ الع'  م

  ابيال>�
�اف  الن>ا

  ال�ع�ار� 
ال�K'ة  
  ال�@�Eة 

ــUع   ٦١ ــ�اء ون ــى ارت ــM عل ــ�رuE ال�الم� ت
  ال�امة *1:ل ص>�ح.

٦٨.٨٥٤  ١.٤٨٩٧ ٣.٤٤٥٧ ٪  
ــ�ة   ٥٩ ــات ال�راســ ــل القاعــ ــ� داخــ ی��اجــ

�ال ال>-ة.x 

١.٣٩٩٩ ٣.٤٣٤٣ 
٦٨.٦٨٦ ٪  

ت�ع�ـــــة ال�الم�ــــــM *عـــــ�م م1ــــــارfة   ٦٢
.9Eامة أو م'ادل�ها مع اآلخ��  ال

١.٥٢٥٢ ٣.٣٣٤٣ 
٦٦.٦٨٦ ٪  

یه�R *أمان وسـالمة ال�الم�ـM خـارج    ٥٨
  قاعات ال�راسة.

١.٤٣٥٨ ٣.٣١٤٣ 
٦٦.٢٨٦ ٪ 

ــات   ٦٠ ُ;�ــــاع� ال�الم�ــــM علــــى م�ارســ
  الK$افة ال->�ة.

١.٤٦١١ ٣.٣١١٤ 
٦٦.٢٢٨ ٪ 

یه�R *أمـان وسـالمة ال�الم�ـM داخـل   ٥٧
  قاعات ال�راسة.

١.٤١٣٩ ٣.٢٢٨٦ 
٦٤.٥٧٢ ٪  

مGال  ل��ی�9E علي اج�الي اس�Gا*ات ا
  ا*ة علي ال�الم�M ال�ق

٦٦.٨٩  ١.٤٥٤٣  ٣.٣٤٤٨ ٪  

)cول ال�اب�Gاردة في ال�  ) إلى أن:٧(ُت��1 ال�Kائج ال
) ال�الم�ــQ  ىال�قا>ــة علــ(Nالــ علــى فقــ�ات ال 4ــال ال �ی�6#$ــB ال ].6ــة الســ�4ا>ات ال ــال( -١

ــ ون$ـــــــــــــــ�ة م].6ـــــــــــــــة)، ٪٦٤.٥٧٢) و(%٦٨.٨٥٤ت�اوحـــــــــــــــT مـــــــــــــــا بـــــــــــــــ�#(  ةإج ال�ـــــــــــــ
 .ال($�ة إلج الي ال 4الX) >(م�.سو�7ق�ی� )%٦٦.٨٩٦(اق�ره

 م4ــــال) علــــى أعلــــى ن$ــــB م].6ــــة علــــى م$ــــ�.K ٦٢) و(٥٩) و(٦١حــــازت الع�ــــارات:( -٢
علـــى ال�ـــ.الي،  )٦٦.٦٨٦) و(٪٦٤.٥٧٢و() %٦٨.٨٥٤): (ال�الم�ـــQ  ىال�قا>ـــة علـــ(

ك ـــا حـــازت علـــى ال��ت�ـــB(األول) و(الNـــاني) و(الNالـــ) علـــى ال�ـــ.الي علـــى م$ـــ�.K هـــQا 
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  ٣٣٥  

تــ�رB6 ال�الم�ــQ علــي ارتــ�اء ال[ امــات >cــ_ل  إلــى ضــ�ورةلهــا ي م4 ال، وُتcــ�� فــال 4ــ
ضـ�ورة تـ.ع��ه�  إلـىص��ح وت.اجـ�ه� داخـل القاعـات ال�راسـ�ة أث(ـاء ال�`ـة >اإلضـافة 

. Qاألم# وال$المة ل4 �ع ال�الم� Dق��ة ال[ امات مع زمالئه� م# أجل تRارcع�م م<    
ل عـــ# فعـــل األ�فـــال الـــQی# م$ـــ]. �رســـة ل علـــ� فـــي ال أن ا :وُت�جـــع ال�اح�Nـــان ذلـــP إلـــى 

م$].ل عـ#  ی�.لى م$].ل�ة ت���7ه� في ال �رسة و46عله القان.ن رق�B عل�ه� وم$].ل ع(ه�؛ فه.
الEفل الHاضع ل�قاب�ه �.ال م�ة وج.ده في ال �رسة، و��6أ واجB ال�قا>ة ع(� دخ.ل الEفل ف(ـاء 

هـي > غـادرة الEفـل هـQا الف(ـاء و6(�اسـة، ل م�عـاد ال�ر ال �رسة ال قفل أو ال $.ر، ول. Rان ذلـP ق�ـ
   .ع(� ان`�افه م# ال �رسة، ما ل� a_# ال عل� ق� ال�qم > �افقة األ�فال إلى أن ی�لغ.ا ب�.ته�

 :األداء ال��ر�EيمGال م�ارسة ����q ل �ی�9Eن�ائج تق�ی�ات ال�) ٤-١-٥(
ل��ی�9E ات ا�ق�ی� �u ال�@�Eة لل���س,ات ال>�اب�ة والKال��ت�u ال�Kازلي ل) : ٨ج�ول (

  ل����q م�ارسة fل ع'ارة ولل مع�ار وإلج�الي معای�� األداء ال��ر�Eي 
 Jت�ت�

	�س� ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالع�  الع�ارات

  ��ابي ال
ن��اف  اال 

  ال
ع�ار� 
ال���ة 
  ال
���ة

  �4 وال	عل4 ال
ع�ار األول : ال	)��3 لع
ل�	ي ال	عل  ت�ازلي  م
ــ 13 ٢٠ ــل ُ(�ــ ــgل قابــ ــ	ه'فة  /ــ ــ	عل4 ال
�ــ ــ�اتج الــ �غ نــ

 للق�اس  
�	��ات م)	لفة.

3.4086 
1.2353  %68.172  

ــات   ١٤  ٢١ ــل�ة ال�اج�ـــ ــ�ة الف�ـــ ــة ال'راســـ ُ(+ـــــ
P ال)3ـــ
.Aالم�	ات ال��	�
  ال
�Bل�ة ال
�اس�ة ل

3.4086 
1.2024  %68.172  

  66.858%  1.2075 3.3429 ة.ُی�اعي ت�امل م�	��ات ن�اتج ال	عل4 ال
�	ه'ف  29  ١٨
ــ�ة إلـــى م�gناتهـــا   ٣٦  ١٧ ــل م�	ـــ�k ال�حـــ'ة ال'راسـ ُ(�لـ

 األساس�ة.

3.3200 
1.1875  %66.400  

ــ�ة  39 ١٩ ــة ال'راســ ــع ال)3ــ ــة مــ ــة ال��م�ــ ــاب] ال)3ــ ُ(3ــ
 الف�ل�ة.

3.2486 
1.2817 

%64.972  

  62.988%  1.3152 3.1494  ُ(/ارك في اللaان ال
'رس�ة ال
)	لفة. 41 ١٦
مع�ار ال	)��3 لع
ل�	ي ال	عل�4   علي ی��P س	aا ات ال
'ج
الي اإ

  وال	عل4 
3.3130 1.2383  %66.26  

  ال
ع�ار الlاني: ت�ف�A ع
ل�	ي ال	عل�4 وال	عل4   ت  م
  71.2% 1.1257 3.5600  .ُی�فA أه'اف ال)3ة ال'راس�ة الف�ل�ة 1 ٣٨
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  ٣٣٦  

 Jت�ت�

	�س� ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالع�  الع�ارات

  ��ابي ال
ن��اف  اال 

  ال
ع�ار� 
ال���ة 
  ال
���ة

٣٩  4   Zـــا
ـــB علـــى تـــ'ر�m ال
�	ـــ�k وال
هـــارات وأن ی̀�
.���  ال	ف

3.4886 
1.1221 

%69.772  

عامل مع ال���' االل�	�وني وت�ادل ال�سائل ب��ـه ی	 7  ٢٢
  وP�n تالم�Aه.

3.4657 
1.1618 

٦٩.٣١٤٪  

٤١ 8  Pة ن/3ة مـ 
4 م�اop تعل�
�ة ت	3لJ ُم/ا̀ر�)ُ
.Aالم�	ال  

3.4429 
1.0817  %68.858  

ــة  11 ٣٣ ــاته4 فـــي ب'ا(ـ ــA ومالح5ـ ــ�لة ال	الم�ـ ــاقq أسـ ُی�ـ
  ال��ة.

3.4143  
1.2449  %68.286  


ــع م�	ــ ُی�Yــف 12 ٢٦	a
�k الــ'رس ل�ــل م/ــgالت ال
   واح	�اجاته.

3.4114 
1.2631 

%68.228  

ُ(�ــ
4 أن/ـــ3ة تعل�
�ــة م	��عـــة ت�اعــي الفـــ�وق  ١٦ ٤٢
.Aالم�	ع ال�
aالف�د(ة ل  

3.4029 
1.1051  %68.058  

(�	)'م ال�سائل ال	���ل�ج�ة ال�'یlة في الع
ل�ـة  18 ٣٦
  ال	عل�
�ة .

3.3829 1.2401  %67.658  

وقW ألس�لة ال	الم�A ح�ل ال
عل�مات ال	ـي   ع3ي(ُ  24 ٣٢
 اsلع�ا عل�ها.

3.3571 
1.1585 

%67.142  

ة فــــي الــــ�حالت  ٢٥ ٢٥ ُ(/ــــaع ال	الم�ــــA علــــى ال
/ــــا̀ر
 ال
'رس�ة ال	عل�
�ة.

3.3543 
1.1994 

%67.086  

ــ	عل4  2٦ ٣٧ ــادر الــ ــ	)'ام م�ــ ــى اســ ــA إلــ ــه ال	الم�ــ ی�جــ
 اإلل�	�ون�ة.

3.3543 
1.2417  %67.086 

٧٢ 'م أن/3ة تعل�
�ـة ت�
ـي ال
هـارات ال��ات�ـة (�	) ٢٧ 
 .P�
 ل'k ال
	عل

3.3514  
1.1991  %67.028  

ــة  ٣٠ ٣٠ ا ل��3ع ــً ــB ال
�اســ�ة ت�ع �Bع	ال J)'م أســال�	(�ــ
 .ال
�op ال	عل�
ي

3.3400 
1.1807  %66.800  

�45 وضــع�ة القاعــة ال'راســ�ة  
ــا ی	�اســJ مــع  3١ ٤٠   .�ف�Aهااألن/3ة ال	ي ی	4 تیــُ
3.3400 

1.1952  %66.800  

ــة  ٣٢ ٣١ ــJ ال
)	لفـ ــى ال�	ـ ــالع علـ ــA لالsـ ــه ال	الم�ـ ی�جـ
  داخل مg	�ة ال
'رسة.

3.3371 
1.0999 

%66.742  
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  ٣٣٧  

) : ال���س,ات ال>�اب�ة والu�K ال�@�Eة ل�ق�ی�ات ال�عل��9 ل����q ٩(تا*ع) ج�ول (
  ء ال��ر�Eي م�ارسة ال��ی�9E لل ع'ارة ولل مع�ار وإلج�الي معای�� األدا

�ت�J ت
ال
	�س�   الع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  اراتالع�

  ال��ابي 
االن��اف  
  ال
ع�ار� 

ال���ة 
  ال
���ة

  (تا ع) ال
ع�ار الlاني : ت�ف�A ع
ل�	ي ال	عل�4 وال	عل4  ت م
 66.742% 1.2232 3.3371  (�	)'م اس	�ات��aات تعل�4 وتعل4 ح'یlة. 3٣ ٢٤

ــا ع و�	فا 34 ٣٥ ــلی	ـ ــA  )�ـــ�ص أول مـــع عـ ــاء أمـــ�ر ال	الم�ـ �ـ
  .ال	عل�4 مP  ع'

3.3314 
1.2272 

%66.628  

٢٨ 35  oــpا�
ــا تعل
ــ�ه فــي ال ــى ت��3ــ] م ُ(/ــaع ال	الم�ــA عل
 ال	عل�
�ة وال��ات�ة.

3.3200 
1.2487  %66.400  

٢٩ 37  Jــ ــل ح�ـ ــات ت�قـــ] ال	فاعـ 
�عـaفـــي م Aــ �45 ال	الم�ـ ــُ  .االس	�ات��aة الُ
�	)'مةیـ

3.2914 
1.3502 

%65.828  

Bة ح�ل ال
	عل4. 38 ٣٤ �̀
	
 65.428% 1.1936 3.2714  (�	)'م أسال�J ال	'ر�m ال

 63.314% 1.2694 3.1657  ُی��ع أسال�J ال	'ر�m وفًقا ل�	ائج ال	ق��4. 40 ٢٣

 67.35% 1.1967  3.3676  مع�ار ت�ف�A ع
ل�	ي ال	عل�4 وال	عل4  ى ج
الي اس	aا ات ال
'ی��P علإ
 اس	)'ام أسال�J تق��4 فعالة لx: الlا ال
ع�ار       

 70.286%  1.1041 3.5143 (+ع وزن لل�اج�ات ال
'رس�ة في ع
ل�ة ال	ق��4. 2 ٤٥

ی�ـــاقq ن	ـــائج تق�ــــ�4 ال	الم�ـــA مــــع ال
ع��ـــ�P ل
	ا عــــة  3 ٤٧
 م�	�k تق'مه4.

3.4943 
1.1499 

%69.886  

ــA ال
	فــ�ق�P ت	�ا 5 ٤٨ ــة لل	الم� �Bــ�امج ت�ف� ســJ مــع (+ــع ب
  4.راته4 وق'حاجاته

3.4829 
1.1769 

%69.658  

  69.372%  1.2220 3.4686 (�	)'م أسال�J وأدوات  تق��4 م	��عة. 6 ٤٤
ــ	عل4  9  ٤٣ ــ��4 م	��عـــــة تقـــــ�m نـــــ�اتج الـــ ُ(�ـــــ
4 أدوات تقـــ

 ال
�	ه'فة.

3.4343  
1.2323  %68.686  

ــة وشــفه�ة)  10 ٤٦ n�	gــة وم�ــ'دة (م ــة ف�ر� ــة راجع )Aــ'م تغ ُ(ق
 تل
�A. م�اس�ة ل�ل

3.4314 
1.2575  %68.628  

ا ل�	ـــائج   15  ٤٩ ــً ا عالج�ـــة ل+ـــyف ال	��ـــ�ل وفقـ ــً (+ـــع خ33ـ
 .االخ	�ارات ال
'رس�ة

3.4029 
1.2067 

%68.058  

 69.225% 1.1928  3.4612  مع�ار: اس	)'ام أسال�J تق��4 فعالة إج
الي اس	aا ات ال
'ی��P على 
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  ٣٣٨  

�ت�J ت
ال
	�س�   الع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  اراتالع�

  ال��ابي 
االن��اف  
  ال
ع�ار� 

ال���ة 
  ال
���ة

 م
ارسة أن/3ة مه��ة فعالة :ال
ع�ار ال�ا ع 
  67.828%  1.2362  3.3914  ئ4 على الع'الة ب�P ال	الم�A.ي قاج	
اعی�ف� ج� ا 17 ٥٤

ا ی	�اسJ مع حاجاته4. 19 ٥٢  Aالم�	67.428% 1.3196 3.3714 ُی�45 جل�س ال  
  67.428%  1.2933 3.3714  یل	Bم  �+�ر ال'ورات وال��امج ال	'ر���ة وورش الع
ل. ٢٠ ٥٦
  67.258% 1.3252 3.3629 �ي.ال
ه	�اه لالرتقاء  
�ی	�ادل ال)��ات مع زمالئه   21  ٥١
(�ـــ	ف�' مـــP ن	ـــائج تقـــ��4 ال	الم�ـــA فـــي ت��ـــ�P أدائـــه  22 ٥٠

 ال	'ر��ي.
3.3600 1.3119  %67.200  

ــ3ة   ٢٣  ٥٥ ــع األن/ـ ــJ مـ ــgل ی	�اسـ ــA  /ـ ــ�س ال	الم�ـ �45 جلـ ــُ   .الُ
�	)'مةیـ
3.3600 1.2921  %67.200  

ر�m ع ��sقـة ال	ـ'ُی�45 جل�س ال	الم�g/  Aل ی	�اسJ م  ٢٨  ٥٣
 .	)'مةلُ
�ا

3.3514 1.3262 %67.028  

  67.339%  1.3006  3.3669  م
ارسة أن/3ة مه��ة فعالة :إج
الي اس	aا ات ال
عل
�P على مع�ار
  67.54%  1.2321  3.377  إج
الي اس	aا ات ال
عل
�P على مaال األداء ال	'ر��ي

)cول ال�اب�Gاردة في ال�  ى:) إل٨ُت��1 ال�Kائج ال
ــ )١ ــای�D ج �ـــــع مت�قـــ ــ �عـــ   ون$ـــــ�ة م].6ـــــة ال��ر6$ـــــي) ب�رجـــــة م�.ســـــEةألداء م4ـــــال(ا ارات وع�ـــ

($ـ�ة ب األولى ال �ت�ـة> اس���ام أسال�u تق�RE فعالة مع�ار جاءح�  ؛  )٪٦٧.٥٤٤إج الي(
ــ�R والــ�علRتKف�ــM  )، تــاله مع�ــار69.225%م].6ــة( ب($ــ�ة  الoان�ــةفــي ال �ت�ــة  ع�ل��ــي ال�عل
ــة( ــي ال �تو  %)،٦٧.٣٥٢م].6ـ ــة فـ ــة�ـ ــارم الoالoـ ــة م�ار  ع�ـ ــة فعالـ ــ,ة مه�Kـ ــة أن1ـ ــ�ة سـ ب($ـ
ــ�علR  مع�ــــــــار وأخ�ــــــــً�ا)، %٦٧.٣٣٩م].6ــــــــة( ــ�R والــــــ ــي ال�علــــــ ــ�} لع�ل��ــــــ ب($ــــــــ�ة ال��,ــــــ
 %). ٦٦.٢٦م].6ة(

) علــى ال��ت�ــB(األول) إلج ــالي ُی(فــQ أهــ�اف الEHــة ال�راســ�ة الف`ــل�ة):(٣٨ح`ــ.ل الع�ــارة( )٢
 Q٧١.٢ل�) ب($ـ�ة م].6ـة(ال�عل�� و ع ل��ي ال�ع م4ال(األداء ال��ر6$ي) و7ال($�ة ل ع�ار(ت(ف�٪( 

ــاءت الع�ــــارة(ب�رجــــة م�.ســــEة،  ــا/ ٣٩وجــ ــارات وأن ــ ):(ی�Rــــq علــــى تــــ�رI6 ال ��ــــ.K وال هــ
إلج ــــالي م4ــــال(األداء ال��ر6$ــــي) وال��ت�ــــB الNــــاني  ال�ف[�ــــ�) علــــى ال��ت�ــــB ال�ا>ــــع >ال($ــــ�ة

 .،  .سEةجة م�ب�ر  )٪٦٩.٧٧٢>ال($�ة ل ع�ار(ت(ف�Q ع ل��ي ال�عل�� وال�عل�) ب($�ة م].6ة(



�Ö]<íé×Ò<í×¥ãßfe<íée^< << <<<<<<<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٣٣٩  

 داخـل ال علـ� لع ـل الُ (; ـة ال  ارسـات  أوائـل مـ# و6ُ _# أن ُتعKq هـQه ال(��4ـة إلـى أن
�حم# وال�ي ُت _(ه  ،أه�اف الEHة ال�راس�ة الف`ل�ة ت(ف�Q   فه.  الف`لcتُ و  ال Bه >ال(قا/ ال.اج�RQ

ی�Qلـه مـا  ف علـىل�عـ� وا �ـها>عم� فـي ال ـ�ارس � ومـ�ی�  �#ال ـ.جه وه. أ0aًا ما یه�� >ـه  تغ��Eها،
R ــا ی��تــB علــى  .تق.6 ـه أجــل مــ# أهــ�اف الEHــة ال�راســ�ة الف`ـل�ة ت(ف�ـQ  م4ــال فــي مـ# جهــ.د 

 Qة ال�راس�ة الف`ل�ةت(ف�EHال عل�  أه�اف ال qR�  .ت�رI6 ال ��.K وال هارات وأن ا/ ال�ف[��أن ُی
داء األ ــــــالي م4ــــــال(إلج )Nالــــــ ) و(اللNــــــاني) علــــــى ال��ت�B(ا٤٧) و(٤٥(حــــــازت الع�ارتــــــان )٣

) اســ��Hام أســال�B تقــ.�6 فعالــة(ع�ار) >ال($ــ�ة ل لNــاني(او) ألولعلــى ال��ت�ــB(ا، و )ر6$ــيال�� 
  . )%٦٩.٨٨) و(٪٧٠.٢٨أوزان ن$��ة م�قار7ة:(>

مــ�ی� ال �رســة م�ا>عــة ن$ــB ن4ــاح  م$ــ].ل�ات إلــى أن مــ#  ُتعــKq هــQه ال(��4ــةو6ُ _ـ# أن 
عـ�م م(اقcـة ن�ـائج ن خاصـة وأ تأه�له��Q و ل�المة في تعل�� اال�الم�Q إذ ُتع� مق�اًسا ل(4اح ال �رس

  االساسي في م`�.ع� م# أق.K مc_الت ال�عل�� تُ ال�الم�Q مع ال ع(��# 
 �ــ6# >ـــأن  ـــ�ی� مـــ# الفـــي ُم4 لهـــا إلـــى اع�قـــاد ع�(ـــة ال��ـــ هـــQه ال(��4ـــة وُتcـــ� دور  �لهـ

ال�ـي سـ�ة األسااره ال��Rـqة وذلـP >اع��ـ لل�الم�ـQ أساسي وفاعل في رفع م$ـ�.K ال��`ـ�ل ال�راسـي 
 � لل �رسـة ح�ـ�� هـ. > Nا>ـة الع ـ.د الفقـQعل�ها ال �رسة، و6أتي >ع� دوره دور ال عل� الـ q]ت�ت

>ال $].ل�ات ال (.�ة >ه، ال عل�  >ق�امال ی�أتى إال  ل�ل �Q ن رفع م$�.K ال��`�ل ال�راسي ل�K اإ
ل�ة ال[�ـ�K فـي  $ـ]. �ـه الهـ. مـ# تقـع علومـtم# بـ�وره ال��7ـ.� والق�ـاد� ف م�ی� واعِ في -ل وج.د 

�ف على ج �ع ش].نها اإلدار6ة وال�عل� �ة واالج� اع�ة ،م�رس�هc `�ل 6ُ _(ه ر و   ،وه. ال�فع ال�
في م�رس�ه ع# ��6ـD اإلشـ�اف علـى ال عل ـ�# وم�ا>عـة أدائهـ� واال�ـالع علـى أع ـاله�   ال�راسي

م$ـ�.K فـي  أعلـىائج و علـى أف0ـل ن�ـ لل�`ـ.ل، وال�عـاون معهـ� وتقـ��a ال(`ـائح لهـ�،  وأن�Ecه�
، أو  ال��`ــ�ل مــ# خــالل ال6qــارات ال`ــف�ة أو إعــ�اد >عــb ســ4الت ال �ا>عــة لهــtالء ال عل ــ�#

ع ـــل إح`ـــائ�ات شـــه�6ة أو ف`ــــل�ة ألداء الEل�ـــة، وذلـــR Pلـــه بهــــ�ف ال�Eـــ.6� وال.قـــ.ف علــــى 
  .تع�یلهاو األخEاء 
ي ار فـــالقـــ�  صـــاحB  ال �رســـة مـــ�ی�، وألن ألن ســـ عة ال �رســـة األكادa �ـــة مه ـــة جـــً�او 

لل �رسـة مـ# خـالل عـ�ة أول�ـاء أمـ.ر ال�الم�ـQ أن aق.م ب�ع6qـq ال�.اصـل وجـQب  ف�$��Eع    �هم�رس
فعال�ــــات تقــــ�مها ال �رســــة بهــــ�ف ت4 ــــ�عه� وجعلهــــ� علــــى ا�ــــالع >_ــــل ج�یــــ� Haــــ� ال �رســــة 
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R�آل�ـــــــات ال�.اصـــــــل ون.ع�ــــــــة  فـــــــي اخ��ـــــــار ه�وأنcـــــــ�Eها وأداء أب(ـــــــائه�، و6 _ـــــــ# لـــــــه أن caـــــــ
 .ت4 عه� ال�يل�ات الفعا/ألنEcةا
) إلج ــالي �ا>ــع عcــ�ة) و(العcــ�ة علــى ال��ت�B(الNالــ  )٢١(و )٢٠أرقــام:( الع�ــارات  ح`ــ.ل )٤

(ال�X�EH لع ل��ـــــي ع�ـــــار) >ال($ـــــ�ة ل لNـــــاني) و(األول(ا ال��ت�ـــــB و  ،ال��ر6$ـــــي) األداءم4ـــــال(
ى ي ُم4 لهـا إلـُتcـ�� فـ،ح�ـ )٪٦٨.١٧(،)  ٪٦٨.١٧:(ب(فI ال($B ال ].6ـة  ال�عل�� وال�عل�)

�ل�ــل م��ــ.� ال.حــ�ة ال�راســ�ة الــي م_.ناتهــا األساســ�ة مــع ضــ ان الEHــة ال�راســ�ة ت رةضــ�و 
  . لل.اج�ات ال (qل�ة ال (اس�ة ل $�.6ات ال�الم�Q ال �Hلفة 

ت�ل�ــل  ضـ�ورةإلـى أن أحـ� دالئــل جـ.دة ال علـ� ی� Nــل فـي  ُتعـKq هـQه ال(��4ــةو6ُ _ـ# أن 
ان الEHــة ال�راســ�ة لل.اج�ــات ال (qل�ــة ع ضــ ســ�ة مــ.ناتهــا األسام��ــ.� ال.حــ�ة ال�راســ�ة الــي م_

وم�اعاة الفـ�وق الف�دaـة بـ�# ال�الم�ـQ >`ـ.رة ت�قـD ال�[ـافt  ال (اس�ة ل $�.6ات ال�الم�Q ال �Hلفة  
  ما ب�# ال�الم�Q و6�قD األه�اف ال�عل� �ة ال (c.دة  

م# الNــان) و(ا>ع والNالثـ. ) علـى ت�ت�ـB م�أخ�(ال$ــ٢٣) و(٣٤) و(٢٩حـازت الع�ـارات أرقــام:( )٥
           والNالث.ن) و(األر7عـ.ن) إلج ـالي (م4ـاالت الُ $ـاَءَلة)، وال��ت�B(ال�اسـع عcـ�) و(العcـ�ون)

ــ��ة ت(ف�ــــــــQ ع ل��ــــــــي ال�علــــــــ�� والــــــــ�عل�(وال.احــــــــ� وعcــــــــ�ون) >ال($ــــــــ�ة ل ع�ار( ) >ــــــــأوزان ن$ــــــ
4 لهـــا إلـــى: ) علـــى ال�ـــ.الي، وُتcـــ�� فـــي مُ ٪٦٣.٣١٤) و(٪٦٥.٤٢٨) و(٪٦٦.٤م�قار7ـــة:(

ــ�� ــات ال� ت(;ـ ــي م4 .عـ ــQ فـ ــ�عل� ، الم�ـ ــ.ل ال ـ ــqة حـ ــ�رI6 م� �Rـ ــال�B تـ ــ��Hام أسـ ــ.ع ، واسـ وت(ـ
 أسال�B ال��رI6 وفقًا ل(�ائج ال�ق.�6.

�ات ال[اف�ة في  ُتعKq هQه ال(��4ة  و6ُ _# أن �Hال �ارس إلى ال ��إلى اف�قار >عb م�ی
عل ب�(ه� ح$ـB ل�فا�قD الي م4 .عات تم�ا>عة ال عل �# >H`.ص الق�رة علي ت.ز6ع ال�الم�Q ا

وضــعف ال ــامه� >أســال�B ال�ــ�رI6 ال�ــي ت��Rــq حــ.ل ال ــ�عل� ، ، اسـ��ات��4ة ال�ــ�رI6 ال $ــ��Hمة
 م ا 4aعل م�ا>ع�ه� لل عل �# في هQا ال 4ال م�.اضعة.

�ت�ـB(ال) علـى  cارك فـي الل4ـان ال �رسـ�ة ال �Hلفـة):(١٦a(  حازت الع�ارة )٦��إلج ـالي ) األخ�
ت�ــB(األخ��) >ال($ــ�ة ل ع�ــار(ال�X�EH لع ل��ــي ال�علــ�� والــ�عل�) ال�� $ــي) و ألداء ال��ر6م4ــال(ا

 .)٪٦٢.٩٨٨($�ة م].6ة(ب
� أن  وُت�لل هQه ال(��4ة على �aق.م.ن > هام ع�ی�ة في س��ل ان�;ام الع ل   ال �ارس م�ی

إلــى tد� اإلدار� فــي م�ارســه�، ومــ# ال هــ� >ال($ــ�ة لهــ� ان�;ــام ال�`ــ� ال �رســ�ة ألن ذلــP یــ
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 ب.اج�ــــاته� ه�مهـــام أخـــ��R Kــــأخ� ال عل ـــ�# وق�ـــام .ن �ــــا>عی هـــ�ال �رســــي، R ـــا أن �وامام الـــان�;ـــ
  م ا 0aعف م# مcار�Rه� في الل4ان ال �رس�ة ال �Hلفة . ، ال �Hلفة

)٢-٥ (  ĉال ال�ا*ــع لل'>ــ< وال��علــ �Eــة  الُ��ــاَءَلةمع�قــات ت,'�ــc  ب�قــ�ی�ن�ــائج إجا*ــات ال�ــFال��
   :ةل'>�� سي *�>اف$ة ا*��ارس ال�عل�R األسا

 و6 _# ت.ض�ح ذلP م# خالل ال�4ول ال�الي:
�س,ات ال>�اب�ة والu�K ال�@�Eة الس�Gا*ات أف�اد الع�Kة ال��ت�u ال�Kازلي لل): ٩ج�ول(��

 c�',قات ت��Eة لل ع'ارة ولع'ارات ال�>�ر f:ل  الُ��اَءَلةح�ل معFال��  
���س
  ال  ال�ع�قات       م

  ��ابي ال
ن��اف  اال 

  ر� ال�ع�ا
ال���ة  

  ����ةال
١٠٥  .����  81.542%  1.2241  4.0771  وج�د 'ع& األف�اد ال�ي تقاوم ال�غ��� وال�
  70.342%  ٠.٧٧٨٣  3.5171  .ع,م وج�د معای�� واض�ة وم�,دة ل�ق��* الع�ل�ة ال�عل���ة  ١٠٣
  69.600%  1.2128 3.4800  ض6ف ال��ض�ع�ة في ال�قار�� ال�ي ت��4,م في ع�ل�ة الُ��اَءَلة .  ٨٦
  69.314%  1.2172  3.4657  لل�عل��7 ال;:���7 الغ�اب وال�ق7��8. رادعوج�د ع,م   ٩٢
  67.658%  1.2215  3.3829  ك:�ة ال�هام وال�اج�ات الُ�لقاة على عات> ال�,ی�.   ٨٨
  66.914%  1.1619  3.3457  .ال��Fفي م��ق�له على ال�أث�� أو ال�عل* ف8ل في ال���@ م7 ال�4ف  ٩٦
ــ�ة  ٨٧ ــي ال�عال�غك:ـ ــ�ات فـ ــات�ـ ــ�  ل��ـ ــة واإلدارة الـ ــ�زارة وال�,ی��ـ ــ7 الـ اردة مـ

  ال�عل���ة.
3.3286 

1.1570  %66.572  


 له 'الفعل . ٨٥��  65.372%  1.1339  3.2686  وج�د ف�Lة ���Kة ب�7 ال�اقع الفعلي وما ی�* ال�4
  64.628%  1.0547  3.2314  تغل�@ ال�8الح ال�84Mة على ال�8ل�ة العامة.  ٩٨
  63.828%  1.1508  3.1914  .ب�7 ال�عل��7 وال�4ف م7 ت���قها  َلةُ��اءَ Mار ثقافة الع,م ان�  ٩٠
  63.714%  1.1215  3.1857  ع,م وج�د صالح�ات ت�اس@ مع ال,ور الق�اد� لل�,ی� في ال�,رسة.  ٩١
  63.086%  1.1300  3.1543 .ع,م ال��,ی, ال,ق�> لل�4الفات ال�ي ت���ج@ الُ��اَءَلة  ٩٣
  62.914%  1.0456  3.1457 .'ع�ل�ة الُ��اَءَلة  ئ��7للقا ات ال����حة قلة ال�Rان  ٩٧
  62.342%  1.1681  3.1171  اإلدارات ال�عل���ة .ال����ل�7 في ت�UK ال�ل�ة في أی,�   ٨٩
 فـي ت��عهـا اإلدارة ال�عل���ـة ال�ـي وال�وت���ة اإلدار�ة اإلج�اءات صع�Vة  ٩٥

Wالُ��اَءَلة ت�ف�. 

3.1029  
1.1682  %62.058  

٩٩  U�Kعلى ع�ل ال�عل* داخل الف8ل.ج�ه ال��  ت� ��V��62.000%  1.1819  3.1000  ال  
  61.772%  1.1804  3.0886  ع,م ت�,ی, أدوار ال�عل��7 ب,قة .  ٩٤

 ب�7 'ع& ال�عل��7 واإلدارة العل�ا (ال�ساZة). ٨١V61.428%  1.1038 ٣.٠٧١٤  وج�د عالقة ت�  
  59.886% 1.1405 2.9943    ان�Mار الف�اد ل,� 'ع& ال�عل��7  ٨٤
  59.542% 1.1967 2.9771  ال�ق\ في 'ع& ت884ات ال�عل��7 في ال�,رسة. ٨٣
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  ٣٤٢  

���س
  ال  ال�ع�قات       م
  ��ابي ال

ن��اف  اال 
  ر� ال�ع�ا

ال���ة  
  ����ةال

  58.514%  ٠.٥٤٠٨  2.9257   وج�د أحUاب ف�ع�ة في ال�L��ع ال�,رسي .  ١٠٢
  58.458%  0.5638  2.9229 صع�Vة تفع�ل ال�قا'ة واإلش�اف اإلدار�   ١٠٤
  55.142% 1.1949 2.7571  ة زم��ة.ف��  �,ارسإ_قاف ع�ل للوVاء ال;�رونا وما ن�ج ع�ه م7   ٨٢
  46.514% ٠.٦٥٧٥  2.3257  غ�اب مفه�م اإلدارة الع��8ة وال�ي ت�:ل أح, مcاه� ال��اة ال�,ی:ة   ١٠١
  46.342%  ٠.٦٨٠٩  2.3171  ع,م الق,رة علي تغ��� الف;� اإلدار� .  ١٠٠

 <���  62.78%  1.0555  3.1390  إج�الي اس�Lا'ات ال�,ی��7 على مع�قات ال�
ج ــــالي ال($ـــ�ة ال ].6ـــة ال :أن ى) إلــــ��٩ ال�Kــــائج الــــ�اردة فــــي الGــــ�ول ال�ــــابc(ُت1ــــ

ال��6.7ة > �ارس ال�عل�� األساسي > �اف;ـة  الُ $اَءَلةس�4ا>ات أف�اد الع�(ة ح.ل مع.قات تD��E ا
  و6 _# تف$�� ذلP اس�(ادًا إلى ما یلي: ،) و�7ق�ی� م�.سX٪٦٢.٧٨(بلغT ال����ة 

 4االت ، وال�ي أ-ه�ت أن ال م4االت ال $ائلة ال��6.7ة فقة مع ت م�ة جاءن هQه ال(��4أ - 
aُع� مع.قًا م# مع.قات   4االت وأن ع�م ت.ف� تلP ال م�.سEةفي م4 لها مه ة ب�رجة 

 D��Eة ت�ال $ائلة  ل[ي a _# أن ت�قD و ،  ال $ائلة ال��6.7ة > �ارس ال�عل�� األساسي >ال���
إدماج الُ $اَءَلة في  أن إدراكاألف�اد  على  فإنه B4a  , ل�� ال�ع ت�6.4 فها فى أه�ا ال��6.7ة 

�ة على ع�م االن�0ا/ في ال �رسة،ال �رس�ة  ع ل�ات االدارة E�$اع� في ال$a ف� وال�ع
 Bح  ال0عفو  الق.ةعلي ج.ان��جاتهال�عل� ى   $ارالبه�ف ال �اومة علي ت`�Hوج.دة م,  

 �رسي R_ل. ال  ل(;املفعال�ة في او7ال�الي ز6ادة ال[فاءة وا

ــارات:( -  ــازت الع�ـ ــات ٨٦) و(١٠٣) و(١٠٥حـ ــ�.K مع.قـ ــة علـــى م$ـ ــى ن$ـــB م].6ـ ) علـــى أعلـ
 Dـــ��Eــاَءَلةت ــة:( الُ $ـ ــة ب($ـــB م].6ـ ) علـــى ٦٩.٦%) و(٧٠.٣٤٢و( %)٨١.٥٤٢ال��6.7ـ

�� في م4 لها إلى وج.د >عـb األشـHاص ال�ـي تقـاوم ال�غ��ـ� وال�Eـ.6�cوعـ�م  ،ال�.الي، وُت
>اإلضافة الي ضعف ال .ض.ع�ة في ال�قار6� ،  الع ل�ة ال�عل� �ة  ق����ة ل�د معای�� واضوج. 

  .ال��6.7ة الُ $اَءَلةال�ي ت$��Hم في ع ل�ة 
6� وع�م وج.د ن أ6ُ _# تف$�� ذلP >و  .Eوال� �وج.د >عb األشHاص ال�ي تقاوم ال�غ��

ال�ــي  ار6�ال�قــ ال .ضــ.ع�ة فــي>اإلضــافة الــي ضــعف  ،معــای�� واضــ�ة ل�ق�ــ�� الع ل�ــة ال�عل� �ــة
>`ــ.رة م(�; ــة  الُ $ــاَءَلةaُعــ� عائقــًا 4aعــل مــ# ال`ــعB م ارســة  الُ $ــاَءَلةت$ــ��Hم فــي ع ل�ــة 
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 ،و7ال�ـــالي عـــ�م ت�ق�ـــD األهـــ�اف ال�عل� �ـــة ،م ـــا ی��تـــB عل�ـــه تع�Eـــل األع ـــال، كع ل�ـــة م�`ـــلة
a B`ـــع  أنـــهإالل�عل� �ـــة ,أه �ـــة ال $ـــاءلة ال��6.7ـــة فـــي ت�ق�ـــD جـــ.دة الع ل�ـــة اعلـــى الـــ�غ� مـــ# و 

ووضـع معـای�� واضـ�ة ، األشHاص لق�.ل ال�غ��� وال�Eـ.6� ب�ون ته�]ة   ال �ارسداخل    هات��Eق
  وم��دة ل�ق��� الع ل�ة ال�عل� �ة.

):(عـــ�م القـــ�رة علـــي تغ��ـــ� الف[ـــ� اإلدار�) ب($ـــ�ة ١٠٠أدنـــى الع�ـــارات فـــي هـــQا ال 4ـــال(رق�  - 
 . م�Kفt%) وK.�$ 7 تق�ی� 46.342م].6ة(

 �أفــ�اد قــادر6# علــى ی�EلــB وجــ.د  �ق�ــD مفهــ.م الُ $ــاَءَلةت ي أنP الــجــع ذلــو6 _ــ# أن ی
ــاَءَلة ال.اع�ـــة عـــ�م القـــ�رة علـــي تغ��ـــ� الف[ـــ� , لـــQلP فـــإن  ها >فاعل�ـــةل0ـــ ان ت(ف�ـــQ  م ارســـة الُ $ـ

 �االع�ــ�اف >ــأن اإلدارة مه(ــة وعلــ� م�H`ــ� لــه أصــ.له وم�ادئــه وتق(�اتــه ال�ــي ال وعــ�م اإلدار
ــا ــ ،aع�فهـ ــ� _# مـ ــا# ت.-وال یـ ــال �فهـ ــ�# فـــي ال 4ـ ــائلة إال ال �H``ـ ــه a`ـــعB ت�ق�ـــD ال $ـ , فإنـ

  >فاعل�ة وم# َث� صع.7ة ت�ق�D ج.دة الع ل�ة ال�عل� �ة . 
  :ال�راسة ال ��ان�ة وف� ا یلي ع�ض مل�H ل(�ائج

 :ن�ائج ال�راسة ال���ان�ة � مل�
ــاَءَلة ال��6.7ـــة تق�ی�ها(م� ) ١ ــع م4ـــاالت الُ $ـ ــ� .ســـXج �ـ ــال)، وأك�ـ مه(ـــة �ـــات أخالق تقـــ�ی� ل 4ـ

ب($ــــ�ة االن0ــــ�ا/ الــــ.-�في )، وأقــــل تقــــ�ی� ل 4ــــال %٦٩.٨١>ــــأعلى ن$ــــ�ة م].6ــــة( ال�علــــ�� 
جـاء  �ی�6# ل 4االت الُ $اَءَلة ال��6.7ـة ال)، وال�ق�ی� ال[لي ل $�.K م ارسة  ٪٦٣.٢١م].6ة(

 لل($�ة ال ].6ة.  )٪٦٦.٨٦)، و7ق� ة بلغT(�.سXب�ق�ی�(م
: ال��6.7ــة وهــي الُ $ــاَءَلةم4ــاالت مــ#  �تفــع)(می�تقــ� K م$ــ�. علــى فقــX  ة واحــ�ةع�ــار  حــازت  ) ٢

 �  . ت(ف�Q أوام� ال�ؤساء وتعل� اته� وفD ال�$ل$ل اإلدار
٣ (  K.اصـــلة علـــى م$ـــ��ال ].6ـــة للع�ـــارات ال Bـــ$)ال Tاوحـــ� )٪٧١.٢مـــاب�#( )م��ســـ}(تقـــ�ی�ت

 ،�Eـيال��ر االداء  4ـال والُ (� �ـة ل )ُی(فQ أه�اف الEHـة ال�راسـ�ة الف`ـل�ة(  ):٣٨للع�ارة رق�(
ا )ی�B)4 ق�.ل هـ�اaا مـ# أول�ـاء األمـ.ر(): ٧٠رق� (  )، للع�ارة٪٦٢.٦٨٦و( ، والُ (� �ـة أ0aـً

 .أخالق�ات مهKة ال�عل�Rل 4ال 
ــای��ت�قـــــD ج �ـــــع م ) ٤   ون$ـــــ�ة م].6ـــــة ال��ر6$ـــــي) ب�رجـــــة م�.ســـــEةألداء وع�ـــــارات م4ـــــال(ا عـــ

($ـ�ة ب ولىاأل  ةل �ت�ـا> �RE فعالةاس���ام أسال�u تق مع�ار جاءح�  ؛  )٪٦٧.٥٤٤إج الي(
ــ�R والــ�علRتKف�ــM  )، تــاله مع�ــار69.225%م].6ــة( ب($ــ�ة  الoان�ــةفــي ال �ت�ــة  ع�ل��ــي ال�عل
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ــة( ــة و  %)،٦٧.٣٥٢م].6ـ ــي ال �ت�ـ ــةفـ ــار الoالoـ ــة  مع�ـ ــة فعالـ ــ,ة مه�Kـ ــة أن1ـ ــ�ة م�ارسـ ب($ـ
 6.٦٦.٢٦ــة(ب($ـ�ة م]ال��,ـ�} لع�ل��ـي ال�علـ�R والـ�علR  مع�ـار وأخ�ـً�ا)، %٦٧.٣٣٩م].6ـة(

(%. 
ــ�ة ال( ) ٥ ــD $ـ ــات ت��Eـ ــ.ل مع.قـ ــة حـ ــ�اد الع�(ـ ــ�4ا>ات أفـ ــة السـ ــاَءَلةال ].6ـ ــ�ارس  الُ $ـ ــة > ـ ال��6.7ـ

 .) و�7ق�ی� م�.سX٪٦٢.٧٨(T ال�عل�� األساسي > �اف;ة ال����ة  بلغ
� مــــ�ارس ال�علــــ�� األساســــي �وف� ــــا یلــــي عــــ�ض ل[�ف�ــــة ت�$ــــ�# م$ــــ�.K م ارســــة مــــ�ی

  :مع.قات ت��Eقها، وال�غلB على  �#ل عل.6ة لاَءَلة ال��7> �اف;ة ال����ة ل 4االت الُ $
 ی��� م�االت الُ��اَءَلة ال�����ة لل�عل���  آل�ات� :ت ��� م���� م�ارسة ال�

� لل��ــ، وأهــ� مــا ت.صــلT إل�ــه ن�ــائج ال�راســة ال ��ان�ــة، �ال��ــ  0aــعفــي ضــ.ء اإل�ــار ال(;ــ
� ال ــ�ارس ل 4ــاالت  آل��ــان�B علــى مع.قــات ل�غلــ، وا،الُ $ــاَءَلة ل��$ــ�# م$ــ�.K م ارســة مــ�ی
  وف� ا یلي ت.ض�ح ذلP:  ،ت��Eقها

  الGانu ال�K$��ي:  -اآلل�ة األولى
  وت�R هMه اآلل�ة م9 خالل:

ــ ى ) ١ ــة ت$ــ ــ�قلة م�H``ــ ــة م$ــ ــ�ة إدار6ــ ــاَءَلة" تH`ــــ�� وحــ ــ�ة الُ��ــ ــل فــــي "وحــ ــة                    Rــ م�رســ
>_افة أنEcة وو-ائف  ع(ى) وتُ ةرات ال�عل� �ل �ا>عة وال�ف��j >ال �ی�6ات واإلداام_اتB (ت��ع  

فــــــــي Rافــــــــة م4ــــــــاالت الع ــــــــل ل4 �ــــــــع العــــــــامل�# >ال �رســــــــة                     هــــــــا�ا>عــــــــة ت��Eقومُ  الُ $ـــــــاَءَلة
ــام ال�عل� ـــي، و  ــاَءَلة فـــي ال(;ـ ــة الُ $ـ ــ�ع� ت( �ـ ــ�#)، وذلـــP لـ ا ال عل ـ ــً ــاع�ة(خ`.صـ ــ�ی� م$ـ  مـ

العـامل�# >ال �رسـة مـ#  �ـع [ـ# ج;ـام شـفاف aُ َ تعq6q ثقافة الُ $اَءَلة ووضع ن  على  ال �رسة
 .إدراك دوره�، وُم$اَءَل�ه� ع# أع اله�

م�اجعة الل.ائح والق�ارات وال�عل� ـات الHاصـة >`ـ.رة م$ـ� �ة لـ�ع� ت��EـD الُ $ـاَءَلة ال��6.7ـة  ) ٢
 لل عل �# >ال �ارس.

٣ (  ��ات ا فــي ال $ــ�.6>ــالل.ائح وال(cــ�ات والقــ�ارات وال�عل� ــات ال ع ــ.ل بهــ ال�ــ�ارسإعــالم مــ�ی
 اإلدارة ال�عل� �ة) أوًال >أول. -م�ی�6ة ال���7ة وال�عل�� -(وزارة ال���7ة وال�عل��األعلى6ة دار اإل

٤ (  Qف�ـ)ب� Dی�علـ �� ال ـ�ارس بـ�ل�ل اس��شـاد�ال�اق ال�.صـ�ف الـ.-�في ل هـام وم$ـ].ل�ات مـ�ی
  ع ل�ة الُ $اَءَلة ال��6.7ة لل عل �# وض.ا>Eها.
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ــة ) ٥ ــة م�.ازنــ ــاء أه �ــ ــاالت  إعEــ ــاءَ ال ُ ل 4ــ ــ�ارات َلة $ــ ــD قــ ــاء ت��Eــ ــة أث(ــ ــاَءَلة ال��6.7ــ ــى الُ $ــ علــ
 ال عل �#.

وضــع معـــای�� وآل�ــات ُم$ـــاَءَلة ال علـــ� ت�$ــ� >ال `ـــ�اق�ة وال.ضـــ.ح، وأن ُت�اعــي ال�ـــ.ازن بـــ�#  ) ٦
 ج �ع م$].ل�اته، وت�فD مع معای�� ال4.دة.

٧ ( 7� .6ة له�.ال�($�D مع ال عل �# في وضع معای�� وآل�ات للُ $اَءَلة ال�
ن�ـــائج الُ $ـــاَءَلة ال��6.7ـــة فـــي ت��یـــ� نقـــا/ القـــ.ة فـــي أداء ال عل ـــ�# ل�ـــ�ع� ها،  ة مـــ#ســـ�فاد اال ) ٨

ونقا/ ال0عف، والع ـل >ال�عـاون مـع ال�.ج�ـه ال��7ـ.� علـى وضـع ال�لـ.ل واآلل�ـات الُ (اسـ�ة 
 لعالجها.

 ت�$ــ�#لل عل ــ�#، و  االســ�فادة مــ# ن�ــائج الُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة فــي ت��یــ� االح��اجــات ال��ر��6ــة ) ٩
Eق�راته�، ومهاراته� ال.-�ف�ة. وت �6. 

  الGانu اإلج�ائي: -اآلل�ة الoان�ة
  وت�� هQه اآلل�ة م# خالل ت�ق�D ه�ف�#، ه ا:

�Eة: � ال��ارست��Kة ق�رة م�ی�  -األولاله�ف Fاالت الُ��اَءَلة ال��Gم c�',على ت  
  وDN�)6 م(ه األه�اف الف�ع�ة اآلت�ة:

� ال تqو�6  - ١� $اَءَلة ال��6.7ة لل عل �#.ال ُ  آل�ات >أح�ث  �ارس  م�ی
� ال �ارس ف� - ٢�6� أداء م�ی.EتD6.7ة لل عل �#ب  ا ی�عل� .�D��E م4االت الُ $اَءَلة ال�
� ال �ارس ل 4االت  - ٣�  لل عل �#. لُ $اَءَلة ال��6.7ةوضع ن;ام ل �ا>عة تD��E م�ی

 Qاءات ت(ف��  ف�Q:ال�(ووقT وجهات  ف�ع�ةاأله�اف الهQه  وف� ا یلي ج�ول تف`�لي إلج
ه�ف: ت��Kة ق�رة م�ی�� ال��ارس على ت,'�c  إج�اءات تKف�M ) ی�ضح ١٠ج�ول(

�Eة  Fاالت الُ��اَءَلة ال��Gم  
  وقW ال	�ف�A   جهات ال	�ف�A   اإلج�اءات   األه'اف الف�ع�ة

م'ی��  تBو�' -١
 أح'ث آل�ات ال
'ارس 

الُ
�اَءَلة ال	���nة 
 P�
  لل
عل

�ال��ــــ�اق�ة  �ة ت��ــــل�ــــات للُ��ــــاَءلَ ) ت�ــــ��� آ١-١(
  وال#فاف�ة وش��ل �افة م�االت الُ��اَءَلة. 

  اتم�ی%$
ال�عل��+  
اإلدارة 
  ال�عل���ة 

  ��فة م���%ة 
  

) إصـ�ار ن#ـ%ات تع%$ف�ــة �#ـ1ل دور- ألحــ�ث ٢-١(
  .آل�ات الُ��اَءَلة ال�%6�$ة لل�عل��5

) عقـ� ورش ع�ــل م���9ـة ل�8ــ�$% �فا7ــات ٣-١(
ق?ل وأثDاء   م%اكB ال��ر$A = آل�ــات الُ��ــاَءَلة �ــب�8? �ارس ف��ــا ی�علــ=مــ�ی%- ال�ــ

م�ارس�ه� 
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  وقW ال	�ف�A   جهات ال	�ف�A   اإلج�اءات   األه'اف الف�ع�ة
  الق�اد7ة  ه�ل�هام  ال�%6�$ة لل�عل��5.

ــة تق�ـــ�� ٤-١( ــى ع�ل�ـ ــ�ی%- ال�ـــ�ارس علـ ــ�ر$A مـ ) تـ
  م%اكB ال��ر$A   ال�عل��5، وض%ورة اإلع�اد ال��� لها.

) ت��Tــف وســائل ال��اصــل اإلل�Q%ونــي (مNــل: ٥-١(
ابهة) فـــي نقـــل وت?ـــادل #ـــت ال�وال�8?�قـــا ،V آبالـــ�ات

ــ= ب�8?�ـــ=  ــ�ارس ف��ـــا ی�علـ ــ�5 مـــ�ی%- ال�ـ ــ%ات بـ ال9?ـ
  آل�ات الُ��اَءَلة ال�%6�$ة لل�عل��5.

م�ی%-  
  ال��ارس 

  ��فة م���%ة 

) ی�ضح إج�اءات تKف�M ه�ف: ت��Kة ق�رة م�ی�� ال��ارس على ت,'�c  ١٠ج�ول(
�Eة  Fاالت الُ��اَءَلة ال��Gم  

  جهات  اإلج�اءات   ف�ع�ةاأله'اف ال
 Aف��	ال   Aف��	ال Wوق  

ت���3 أداء م'ی��  -٢

ا ی	عل] ال
'ارس ف�

	��3] مaاالت الُ
�اَءَلة ب
 P�
  ال	���nة لل
عل

ــ�ی%$5 لالYــــالع ١-٢( ــامج تع%$فــــي لل�ــ ) ع�ــــل ب%نــ
علـــــى ��ف�ـــــة ت8?�ـــــ= م�ـــــاالت الُ��ـــــاَءَلة، و\تاح�ـــــه 
ــى ا علـ ــً ــه أ7^ـ ــ�زارة، و\تاح�ـ ــع الـ ــى م�قـ ا علـ ــً  إل�Q%ون�ـ

 ��aاتــف ال��ال ت8?�ــ= خــاص  لــة مــ5الهBخــالل إنــ
  �ه.

  Bم%اك
A$ال��ر  

ق?ل وأثDاء 
م�ارس�ه� 
ل�هامه�  
  الق�اد7ة

را�d م�aد على أو  ت�ف�% صفaة إل�Q%ون�ة )  ٢-٣(
للــــ%د علـــــى اس�ف�ـــــارات  -�ـــــةدارات ال�عل��اإلم�قــــع 

مــــ5 خـــــالل  - الُ��ـــــاَءَلةحـــــ�ل م�ــــاالت ال�ــــ�ی5$% 
  .ل�Q%ونيالهاتف ال��a�ل أو ال?%$� اال

رة اإلدا
  ��فة م���%ة   عل���ة �ال

ــ�ارس ال����ـــBة لالYـــالع ٣-٣( ــارات لل�ـ ــ�� ز$ـ ) تeDـ
على ال��ارسات ال���ة فـي ت8?�ـ= آل�ـات الُ��ـاَءَلة 

  واالس�فادة مDها.

اإلدارة 
م%ة خالل �ل   ال�عل���ة 

  ف�ل 

وضع ن5ام ل
	ا عة   -٣
ت��3] ال
'ی��P ل
aاالت  

  الُ
�اَءَلة

ة �8 أن#ـــــــت ومfشـــــــ%ات ل�قـــــــ�$) ت�ـــــــ��� أدوا١-٣
مــــ�ی%- ال�ــــ�ارس، ف��ــــا ی�علــــ= ب�8?ــــ�قه� ل��ــــاالت 

  ل�عل��5، و\ش%اكه� في ت����ها. اُم�اَءَلة 

م�ی%$ة ال�عل�� 
+ اإلدارة  
  ��فة م���%ة    ال�عل���ة

) ال�aــ�یi ال��ــ��% لهــhه األدوات وال�fشــ%ات ٢-٣
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  جهات  اإلج�اءات   ف�ع�ةاأله'اف ال
 Aف��	ال   Aف��	ال Wوق  

  ��ا 7^�5 فاعل��ها و�فائ�ها في ع�ل�ة ال�ق�$�.
ى شـ?1ة اإلن�%نـj لـرسـة عإن#اء صفaة لل��)  ٣-٣

%اد ن#ـ%ها  علـــى أع^ـــاء م���ـــع ال��رســـة وتaـــ�یNها �اســـ��%ار ت�Dاول إج%اءات الُ��ـاَءَلة، وال�عل��ـات ال�ـُ
   ل^�ان وص�ل ال�عل�مة إلى أك?% ع�د مDه�.

م�ی%-  
  ال��ارس 

  ��فة م���%ة 
  

٤-٣ A$م�ی%- ال��ارس) ت�ر  Aانـ�على معال�ة ج
  �5. في أداء ال�عل� الق��ر وال^عف

%اكB  م
A$ال��ر  

ت,'�ـc مGـاالت الُ��ـاَءَلة م�اجهـة مع�قـات  ت��Kة ق�رة مـ�ی�� ال�ـ�ارس علـى    -اله�ف الoاني
�EةFال��:  

  اآلتي: اله�ف الف�عيوDN�)6 م(ه  
  ال��6.7ة في ال �رسة وم.اجه�ها:تD��E م�اد� الُ $اَءَلة ت��ی� ال ع.قات ال�ي تع��ض  - ٤

  ال�(ف�Q: وجهات ووقT اله�ف الف�عي  اهQ�  Q ت(ف تف`�لي إلج�اءات وف� ا یلي ج�ول 
م�اجهة  على  � ال��ارست��Kة ق�رة م�ی� ه�ف:  إج�اءات تKف�M) ی�ضح ١١ج�ول(

�Eة مع�قات Fاالت الُ��اَءَلة ال��Gم c�',ت  
جهات   اإلج�اءات  اله�ف الف�عي

 Mف�Kال�  
وق_  
 Mف�Kال�  

ت>�ی� ال�ع�قات   -٤
ت,'�c  ال�ي تع��ض  

  الُ��اَءَلةالت مGا
  في ال��رسة �Eة�Fال�

  وم�اجه�ها 

) ت��یـــــ� نقـــــا/ القـــــ.ة وال0ـــــعف فـــــي ال��]ــــــة ١-٤(
ــة لل �رســـة، وRـــQلP الفـــ�ص وال�ه�یـــ�ات فـــي  ال�اخل�ـ
ال��]ــة الHارج�ــة ل.ضــع خEــة لل�غلــB علــى مع.قــات 

�   في ال �رسة. تD��E م�اد� الُ $اَءَلة�م�ی
  ال �ارس 

نهاaة Rل 
عام  
ــ�) ت[ــــ.6# ٢-٤(  يدراس ــ�ة ، � # ذو ل4(ــــة مــــ# ال عل ــ ال�Hــ

ــات  ــاء لل�غلـــــB علـــــى مع.قـــ ــاء م4لـــــI األم(ـــ وأع0ـــ
  في ال �رسة. ال��6.7ة الُ $اَءَلة 4االت تD��E م
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ــات ٣-٤( ــات ل���یـــــــ� مع.قـــــ ت��EـــــــD ) وضـــــــع آل�ـــــ
ــاالت  ــاَءَلة م4ـــ ــة الُ $ـــ �ل  ال��6.7ـــ ــُ ــة وســـ ال�غلـــــــB عل�هـــــــا مNـــــــل: اســـــــ��انات الســـــــ�Eالع رأK فـــــي ال �رســـ

اج� ـــاع  قـــ� ، وعوت�ل�ـــل ن�ائ4هـــا ال عل ـــ�# وتف�6غهـــا
ت��EــD مــع ال عل �#(مــ�ت�#) لل�عــ�ف علــى مع.قــات 

فـــــي ال �رســـــة و�Rف�ـــــة  ال��6.7ـــــة الُ $ـــــاَءَلة م4ــــاالت 
  م.اجه�ها.

 ��م�ی
  ال �ارس 

م�ة خالل  
كل ف`ل 
  دراسي

) وضع آل�ات ل0 ان ت�ق�D ال��ـاد وال(qاهـة ٤-٤(
فــــي Rافـــــة اإلجـــــ�اءات والقـــــ�ارات اإلدار6ـــــة ال �علقـــــة 

  لل عل �#. 6ة��7. >الُ $اَءَلة ال
 ��م�ی
  ال �ارس 

>`فة  
  م$� �ة 

 بحوث مقترحة: 
  في ض.ء ال(�ائج ال�ي ت� ال�.صل إل�ها، aُ _# اق��اح الق�ام ب�عb ال�راسات ال���Nة ح.ل:

  (ال�_.م�ة والHاصة).ق�ل ال4امعيفي م�ارس ال�عل�� ال��6.7ة م�Eل�ات تD��E الُ $اَءَلة  - ١
ــة  - ٢ ــع م ارســ ــ�ی� واقــ ــ�� � مــ ــ�ارس ال�علــ ــاالت سااأل مــ ــادKء وم4ــ ــة) ل �ــ ــي(ال�_.م�ة والHاصــ ســ

 .ن;� ال عل �# وجهة م# الُ $اَءَلة
� واقــــع م ارســــة  - ٣�(ال�_.م�ــــة والHاصــــة) ل �ــــادKء والف(ي مــــ�ارس ال�علــــ�� الNــــان.� العــــام مــــ�ی

 .ن;� ال عل �# وجهة م# وم4االت الُ $اَءَلة

 ات. ن;� ال عل  جهةو  م# ةاالت الُ $اَءلَ ات ر6اض األ�فال ل �ادKء وم4م�ی� واقع م ارسة  - ٤

ن;ــ�  وجهــة مــ# ل �ــادKء وم4ــاالت الُ $ــاَءَلة األزه�6ــةالNان.6ــة  شــ�.خ ال عاهــ� واقــع م ارســة  - ٥
 ال عل ات./ال عل �#

ر7ــX الُ $ــاَءَلة > �غ�ــ�ات أخــ�K، مNــل: ال� �ــq ال�(;� ــي، واالل�ــqام ال�(;� ــي، وجــ.دة ال��ــاة  - ٦
 داء ال.-�في، وت�ق�D ال4.دة ال�عل� �ة.األة، و لع�الة ال�(;� �ال.-�ف�ة، وال�ضا ال.-�في، وا
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  مراجع البحث  

  ًالعربية المراجع –أوال:  
 -ل�ـــات ال �اســـ��ة ال�عل� �ـــة الcـــاملة). ت`ـــ.ر مق�ـــ�ح آل٢٠٠٤م� ـــ� ح$ـــ�#( هأح ـــ� شـــ�ات 

 .��: جامعـة ال (�ــا.مGلـة ال'>ــ< فـى ال���Fــة وعلـR الــKف�مـ�خل ل4ـ.دة ال�علـ�� العــام ال `ـ
 .٢٨٨-٢٤٩). ی(ای�، ص ص ٣). الع�د(١٧. ال 4ل�(كل�ة ال���7ة

�Eـة لـ�q مـ�ی�� ومـ�ی�ات ال�ـ�ارس). ٢٠٠٥أح � ع.اد مفلح الق0ـاة ( Fأن�ا& الق�ـادة ال��  
-اج$ــ���.ال4امعة الهاشــ �ةم . رســالة*الُ��ــاَءَلةال>:�م�ــة فــي م>اف$ــة جــ�ش وعالق�هــا 

 األردن.
 ) �6�� ال ــ�ارس ال�_.م�ــة > �ی(ــة  ).٢٠١٥أح ــ� ف��ــي أبــ. Rــ�الع�الــة ال�(;� �ــة لــ�K مــ�ی

. جامعـــة األزهـــ�: Rل�ـــة مGلـــة fل�ـــة ال���Fـــةال�6ـــاض وعالق�هـــا >ـــال.الء ال�(;� ـــي لل عل ـــ�#. 
 .٢٦٣-٢٢١). ی(ای�، ص ص ٢).الq4ء(١٦٢ال���7ة. الع�د(

. ال 4لـ�(األول، والNاني).القـاه�ة: معRG اللغة الع��Fـة ال�عاصـ�ة). 2008( ـ�م�Hار عأح �   
 B�]عال� ال. 

'ّ�ة ال�عل���ـة فـي بـ�امج ال���Kـة   .  )٢٠١٦أس اء م$ع.د ع�� ال�.اب مف�ـاح(  ال�ه�Kـــة ل�عل�ـــي ال�علـــ�R األساســـي *�Gه�رEـــة م-ـــ� الع��Fـــة فـــي ضـــ�ء خ'ـــ�ات *عـــt تفع�ـل الُ�>اسـَ
�. جامعة الف�.م: Rل�ة ال���7ة.ج$سالة ما(مل�H). ر �ولال�� 

ملــف ت�ق�ــة ال�علــR مــ9 م�ــ��q و��فــي إلــى م�ــ��q ). ٢٠١٦األكادa �ــة ال ه(�ــة لل علــ�( 
)Rن رق�   القاه�ة: قEاع ال[�B. .٢٠٠٧) ل�Kة ١٥٥و��في أعلي وفقًا للقان

ة *�>اف$ــات غــU  درجــة تق'ــل معل�ــي ال�ــ�ارس الoان�Eــة). ٢٠١٦أن�$ــة ح$ــ# ســ�� الــ�هار( 
ــ�یهRاءَ للُ��ــ ��في ل�ــا *��ــ��q األداء الــ ــة وعالق�ه E�Fال4امعــة َلة ال�� .�. رســالة ماج$ــ��

 غqة : Rل�ة ال���7ة.-اإلسالم�ة
  ���ّ�ة فــى مــ�ارس حــD االخ��ــار مــ�خل لــ�ع� مفهــ.م  ).٢٠٠٤( إبــ�اه�� ع�ــاس الqه�ــ  Rل�ـة ال���7ـة.:   (`ـ.رة. جامعـة ال�ـة. مGلة fل�ة ال��Fالالم�6qRة فى إدارة ال�عل�� فى م`�الُ �اســَ

 .٤٠٥ -٣٠٩). الq4ء(األول). مای.، ص ص ٥٥الع�د(
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� ال �ارس للُ $اَءَلة ال��6.7ة ٢٠١٨إa ان ح �� م� � ع ار( �). واقع م ارسة م�ی
.جامعة ال (.ف�ة.  مGلة fل�ة ال���Fةلل عل �#: دراسة آلراء معل ي ال �حلة االب��ائ�ة.  

  . ٣٧٣- N٢٨١اني، ص ص ). الع�د ال٣٣ال$(ة(
 aفى ح.6ل(إE`دة ال1ـاملة والعالقـة ).  ٢٠١٢ ان م��Eـة والGـFالُ��ـاَءَلة ال�� cواقع ت,'�ـ

. ب�Kه�ا في م�ارس وfالة الغ�ث ال�ول�ة في ال)فة الغ��Fة م9 وجهة ن$� ال�ـ�ی�9E ف�هـا
 رسالة ماج$���. جامعة ال(4اح ال.�(�ة: Rل�ة ال�راسات العل�ا.

ــالD العcـــ أa ـــ# إبـــ�اه�� ع�ـــ�   ــ@�ل�ة . )١٩٩٨او�(الHـ ــأ fأســـاس لل��ـ ت,ـــ�ر مفهـــ�م ال�,ـ
 . رسالة د�R.راه.جامعة ع�# ش R :Iل�ة ال�ق.ق. ال��ن�ة

درجـــة ت��EـــD الُ $ـــاَءَلة االدار6ـــة فـــي  ).٢٠٠٥>اســـ� علـــي ح.امـــ�ة، �م� ـــ� ح$ـــ# جـــ�ادات( 
ال���7ـة. . جامعـة ال (`ـ.رة: Rل�ـة مGلة fل�ـة ال���Fـةال �ارس ال�_.م�ة في م�اف;ة جـ�ش. 

  .٢١١-١٨٤). مای.، ص ص ٢لq4ء (ا ).�٥٨د(الع
 )jــ�cة للُ $ــاَءَلة ٢٠١٠>$ــام أبــ. حqاف;ــة غــ�ان.6ــة > Nال ــ�ارس ال ��). درجــة م ارســة مــ�ی

ــ�#.  ــاه ال عل ـ ــان�ة). ت4ـ ــات اإلن�ـ ــلة ال�راسـ ــة اإلسالم�ة(سل�ـ ــة الGامعـ ). ١٨ال 4لـــ�(مGلـ
 .٦٢٦-٥٩٧). ی.ن�.، ص ص ٢الع�د(

'ّ�ة ال�عل���ــة فــى م-ــ� فــى ضــ�ء ل�ُ $ــR انُ  ). ت,ــ�٢٠١٤�EثابـT ح ــ�K ثابـT م� ــ�(  >اســَ   جامعة أس�./: Rل�ة ال���7ة . ماج$���. دراسة مقارنة -خ'�ات *عt ال�ول
��6 ال ال[ي( R هالل �درجة م�ارسة م�ی�� م:اتu ال���Fـة وال�علـ�R للُ��ـاَءَلة ).  ٢٠١٥جاب

�Eـة مـ9 وجهـة ن$ـ� مـ�ی�� مــ�ارس ال��حلـة ال���سـ,ة *Fـة م:ـة الال��Kمـة��ی�ســالة ر  .ُ�
  ماج$���. جامعة أم الق�R :Kل�ة ال���7ة.

 )�.َع ان: م_��ة م�@�ل�ة ال�علR ال��ن�ة: دراسة مقارنة). ٢٠٠٤جل�ل ح$# >cات ال$اع�
� وال�.ز6ع.c)قافة للNدار ال 

وعــي معل�ــي ال�علــ�R األساســي *��ــ@�ل��هR ). ٢٠٠٠ج ــال أح ــ� ع�ــ� ال ق`ــ.د ال$�$ــي( 
  (.ف�ة: Rل�ة ال���7ة. الجامعة  الة د�R.راه.. رسال��ن�ة

م�ـ@�ل�ة اآل*ـاء ال��ن�ـة عـ9 األبKـاء الق-ـ�، دراسـة مقارنـة ).٢٠٠٢ج ال مهـ�� األكcـه( 
. رسالة د�R.راه. جامعة األزه�: Rل�ة الcـ�6عة والقـان.ن ب�9 الفقه اإلسالمي والقان�ن ال��ني

 >E)Eا.
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]ـة ال `ـ�6ة لcــ].ن ه�ه�ة: اللقــاا) ١.(/  القــان�ن ال�ـ�ني). ٢٠٠٥ج ه.ر6ـة م`ـ� الع��7ـة( 
 ال Eا>ع األم��6ة.

ــة  ).٢٠١٣جهــاد ح$ــ# ســالمه (  دور الُ��ــاَءَلة فــي ت>�ــ�9 أداء ال�عل�ــ�9 *�ــ�ارس وfال
غــqة -. رسـالة ماج$ـ���.جامعة األزهـ�الغـ�ث *غـUة مــ9 وجهـة ن$ـ� ال�ــ�ی�9E وسـ'ل ت,ــ��Eه

 :كل�ة ال���7ة.
ة في ال��ارس العامة في ضـ�ء  �Eة ال��Fج للُ��اَءلَ بKاء أن��ذ).  ٢٠١٢جهاد ف.ز� زRارنة( 

َع ــان: Rل�ــة  -. رســالة د�Rــ.راه. جامعـة َع ــان الع��7ـةال�اقـع واالتGاهــات اإلدارEــة ال�عاصــ�ة
 وال(ف$�ة. العل.م ال��6.7ة

). تD��E ال �اس��ة ال�عل� �ة : م�خل ل��ق�D ال4.دة في ٢٠١١ج.رج�T دم�ان ج.رج( 
). ٧٥ (`.رة.جامعة ال (`.رة. الع�د(ال>  ���FةمGلة fل�ة الال�عل�� ق�ل ال4امعي. 

  . ٤٠٧-٣٠٢). ی(ای� ،  ص ص ٣الq4ء(
ــ�ی# األهـــــــ.اني (  ــام الـــــ ــqءاألول" م`ـــــــادر الE�$Kـــــــة العامــــــــة لالل�ــــــــUام). ١٩٩٥ح$ـــــ .ال4ـــــ

 ).٢االل�qام".(/
�ّ�ة وعالق�هــا ب�قــ.�6 جــ.دة األداء ال �رســي. ٢٠٠٦ح(ــان إســ اع�ل أح ــ� (  م�ــ�ق'ل ).الُ �اســَ

                        .). ی.ل�.٤٢). ع�د(١٢�ة: ال �qR الع�7ي لل�عل�� وال�( �ة. م4ل�(اهالق -�ةل���Fة الع�Fا
'ّ�ة *ــاإلدارات ال�عل���ــة ). ٢٠١١( ح(ــان م� ــ� ع�ــ� ال�لــ�� أبــ. غqالــة  ن$ــام مق�ــ�ح للُ�>اســَ   ال���7ة.. رسالة ماج$���. جامعة ع�# ش R :Iل�ة ال�>ل�ة في ج�ه�رEة م-� الع��Fة
��في للعـــامل�9 ).٢٠١٣لcـــ��6(ا # نع ـــانح(ـــ� �أثـــ� الُ��ـــاَءَلة اإلدارEـــة علـــى األداء الـــ

. رسـالة ماج$ـ���.ال4امعة اإلسـالم�ة: اإلدار9�E في وزارة ال���Fة وال�عل�R العالي *ق,اع غـUة
 كل�ة ال�4ارة.

�(  ح��ر م� � ب�Rات  ��Eة في وزارة ال���Fـة وال�علـ�R فـي ).  ٢٠٠٤الع Fواقع الُ��اَءَلة ال��
 اسات العل�ا.�ر Rل�ة الة األردن�ة: . رسالة د�R.راه. ال4امعاألردن : دراسة ت>ل�ل�ة ت,�E�Eة

. ت,��E ن$ام ُم�اَءَلة ال�عل��9 في م-� فـي ضـ�ء )٢٠٠١خال� ع�Eه س�� أح � aعقـ.ب( 
 . رسالة ماج$���. جامعة القاه�ة : معه� ال��.ث وال�راسات ال��6.7ة.خ'�ة ال��لة ال��>�ة

 )q6ـqفه�� ع��الف�اح ع�� الع I� الُ�>اَس'ّ�ة ال�� ).٢٠١٠خ �E�ئي �اR االب�ـرس�ة *ـال�عل�ت,
رســالة د�Rــ.راه. جامعــة االســ_(�ر6ة: Rل�ــة ال���7ــة  .ال�-ــ�� فــي ضــ�ء خ'ــ�ات *عــt الــ�ول
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  .ب�م(ه.ر
). دراسة مقارنة ل(;� الُ �اَس�ّ�ة ال�عل� �ة في Rـل مـ# اسـ��ال�ا ٢٠٠٨ران�ا ع��ال عq ال4 ال( 

لل���7ـة ة ال `ـ�6 ال4 ع�ـة -�FـةمGلـة ال��  فـي م`ـ�. م(هافادة إلوان4ل��ا ون�.رل(�ا وuم_ان�ة ا
  ). س�� ��.٢٣). الع�د(١١م`�. ال 4ل�( -ال قارنة واإلدارة ال�عل� �ة

ــ�� . )٢٠٠٦(زهــ�ة ناصــ� م� ــ� ال�اســ�ي  Fــام ال��$Kــي ال ت,ــ��E أن�ــ�ذج ُم�ــاَءَلة األداء ف
  العل�ا. َع ان: Rل�ة ال�راسات -رسالة د�R.راه. ال4امعة األردن�ة *�ل,Kة ُع�ان.

�Rــي(B مهــاو� أبــ. ســاج�ة غالــ Rم ). ٢٠٠٣�مــ�q إدراك مــ�ی�� ال�ــ�ارس ال>:�م�ــة ل�فهــ
�Eــة وأهــ�افها وعالقــة ذلــ6 بــ'عt ال��غ�ــ�ات فــي األردنFالُ��ــاَءَلة ال��                         .�. رســالة ماج$ــ��

  َع ان: ع ادة ال�راسات العل�ا.-جامعة مtتة
ــة ت,ــ��E إدارة ال��ر  .)٢٠١٤ســارة ع�ــ� الHــالD فــtاد(  E�-ــ� فــى ضــ�ء *�العامــة ســة الoان

 رسالة ماج$���. جامعة القاه�ة: معه� ال�راسات ال��6.7ة.. (مل�H)م�خل الُ�>اَس'ّ�ة
ــام ). ٢٠٠٩ســارة م� ــ� صــالح القه�ــ�ان(  ــ�R الع ــي مــ�ارس ال�عل ــة ف E�Fــع الُ��ــاَءَلة ال�� واق

 م9 وجهة ن$ـ�  ال>:�مي لل'Kات *��یKة م:ة ال�:�مة وم�,ل'ات تفع�لها ومع�قات ت,'�قها
 م_ة الُ [�مة: Rل�ة ال���7ة. -رسالة ماج$���. جامعة أم الق�M Kه ال��ارس. ه م�ی�ات

). تفع�ــل ثقافــة الُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة لــ�K معل ــي ال�علــ�� ٢٠١٥ســ�� م� ــ� أبــ. راضــي م� ــ�( 
 -. جامعـة عـ�# شــ IمGلـة fل�ــة ال���FـةالNـان.� العـام فـي ضـ.ء معــای�� القـ�رة ال tس$ـ�ة. 

 .٣٦٠-٢٥١(د). ص ص ٣).الq4ء٣٩ع�د(ال���7ة. ه�ة: Rل�ة الالقا
� الع4 ــي( RQور مــ��Eــ_ ). ٢٠٠٨ســدرجــة تق'ــل مــ�ی�� ال�ــ�ارس الoان�Eــة فــي دولــة ال

�Eة وعالق�ها ب�رجـة ت,'ـ�قهR لهـاF�7ـةللُ��اَءَلة ال���-. رسـالة ماج$ـ���. جامعـة َع ـان الع
  َع ان: Rل�ة ال�راسات ال��6.7ة العل�ا.

ــة لــ�q مــ�ی�� ال�ــ�ارس فــي  ).٢٠١٤امــ��(ف� ال�لــي الغســع� م$ــف� ســ  E�Fالُ��ــاَءَلة ال��
 رسالة ماج$���. جامعة ال�احة: Rل�ة ال���7ة. مK,قة ال'احة.

درجة ت,'�c الُ��اَءَلة اإلدارEـة وعالق�هـا *��ـ��q ال�ضـا ).  ٢٠٠٨(  سع�ة أح � أب. ح �ة 
��في ل�عل�ي ال��ارس الoان�Eـة ال�اصـة *�>اف$ـة العاصـ�. �Rهوجهـة ن$ـ�ة َع�ـان مـ9 ال

�ق األوسX لل�راسات العل�اcجامعة ال .� َع ان: Rل�ة العل.م اإلن$ان�ة. -رسالة ماج$��
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�Eة وvم:ان�ة ت,'�قها فى ال�عل�R ).٢٠٠٤سهام ج ال م� � ع��الغ(ي( Fال�>اس'�ة ال��
  .رسالة ماج$���. جامعة ال (`.رة: Rل�ة ال���7ة.  الoان�q العام

�وصـــي(الة ســـع�� ع�$ـــان، وشـــ�H صـــال�ة ع�ـــ� هللا Hالُ $ـــاَءَلة ٢٠١٦ Dـــ��Eل�ـــات تEم� .(
�Eـة اإلدار6ة على ال �ارس ال�_.م�ة في سلE(ة ع ان م# وجهة م�ی�6ها. Fم ال���مGلة العلـ

-٤٧). دa$ــ ��، ص ص ٢). العــ�د(١٧. جامعــة ال��ــ�R :#6ل�ــة ال���7ــة. ال 4لــ�(والKف�ــ�ة
٧٩. 

ــفاء م.ســـى خ اa$ـــة(  ــ ).٢٠١٢صـ ــة م�ارسـ ــاَءلَ درجـ ــة اإلداة الُ��ـ ــ�ی�9E رEـ ــل ال�ـ ــ9 ق'ـ ة مـ
 -. رســالة د�Rــ.راه. جامعــة ال��مــ.كوعالق�هــا *أن�ــا& الق�ــادة ال��'عــة فــي ال�ــ�ارس األردن�ــة

 األردن:                 Rل�ة ال���7ة.
�وصـ�ة ( Hة ).  ٢٠١٢-(�(ة سع�� سال� ال�Fات العامة لل��Eاهات رؤساء األق�ام *ال��ی�Gات

  مtتة. -رسالة ماج$���. جامعة مtتة ة اإلدارEة.لَ الُ��اءَ Kة ع�ان ن>� وال�عل�R في سل,
درجــة وعــي ال�عل�ــ�9 وال�عل�ــات فــي ال�ــ�ارس الoان�Eــة ). ٢٠٠٤عال�ــة خلــف أخ.ارشــ��ة( 

ــة ــة ال��رسـ ــ6 *فاعل�ـ ــة ذلـ ــاَءَلة وعالقـ ــ�م الُ��ـ ــي األردن *�فهـ ــة فـ ــ.راه.                       العامـ ــالة د�Rـ . رسـ
 ل�راسات ال��6.7ة العل�ا.ا ن: Rل�ةَع ا -لع��7ةجامعة َع ان ا

). َال�ات مق��حة ل�فع�ل م�خل ال �اس��ة ال�عل� �ة الcاملة ٢٠١٢ع��الHالD فtاد م� �( 
> �ارس ال�لقة األولي م# ال�عل�� األساسي > `� في ض.ء ت.جهات اإلدارة ال��6.7ة 

�Eةالفعالة. Fلة ال�ول�ة لأل*>اث ال��G�7ة . جامعة اإلماال��Rل�ة  : ال ���ةرات الع
  . ٢١٨-١٨١)، ص ص ٣١ال���7ة.الع�د(

). درجـــة ت��EـــD الُ $ـــاَءَلة �٢٠١٧ـــ� ال$ـــالم م� ـــ.د ح$ـــ# ح�املـــة، وRایـــ� م� ـــ� ســـالمه(ع 
اإلدار6ـــة وال�.R ـــة ال tس$ـــ�ة والعالقـــة ب�(ه ـــا فـــي مـــ�ی�6ات ال���7ـــة وال�علـــ�� فـــي األردن مـــ# 

سـلE(ة  -جامعة قاب.س ��ة.Kف�Eة وال�راسات ال��FمGلة ال.  وجهة ن;� القادة اإلدار�6# ف�ها
 .١٢٢-١٠٢). ی(ای�، ص ص ١). الع�د(١١ال 4ل�( .ُع ان:               Rل�ة ال���7ة

�Eة في وزارة ال���Fـة وال�علـ�R ). ٢٠٠٨ع�� هللا صالح ال�ـارثي( Fذج للُ��اَءَلة ال���بKاء أن�
 ة العل.م ال��6.7ة.ل�ردن: Rاأل -معة مtته. رسالة ماج$���. جافي ال��لة الع��Fة ال�ع�د;ة

 )��ــ� ). ٢٠٠٣ع��ـــ� ع�ـــ� ی.ســـف R$ـــ� ــة ن>ـ ــ�ارس الoان�Eـ ــ�ی�ات ال�ـ ــ�ی�� ومـ ــات مـ اتGاهـ
ــات شـــ�ال ال)ـــفة الغ��Fـــة �Eـــة فـــي م>اف$ـFـــي اإلدارة ال�� ــاَءَلة فـ ــ���.                         الُ��ـ . رســـالة ماج$ـ
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 .العل�ا نابلR :Iل�ة ال�راسات  -جامعـة ال(4اح ال.�(�ة
) . دراسة مقارنة ل(;� ال �اس��ة فـي ال�علـ�� الNـان.� العـام ٢٠٢٠$�� الع�اسي (الال$��    عqة 

في Rل م# ال.الaات ال ���ة االم�6_�ة وف(ل(�ا وام_ان�ة االفادة م(هـا فـي م`ـ� , Rل�ـة ال���7ـة 
 ,جامعة ب.رسع��.

�ّ�ة وعالالُ � ).٢٠٠٨علــي إبــ�اه�� ال�ســ.قي، وم�ــادة م� ــ� فــ.ز� ال�اســل(  ح صــالق�هــا >إاســَ
 .��ع�ــــةمtس$ــــات ت��7ــــة الEفــــل فــــي م`ــــKــــة ال�Fث ال���. جامعــــة ال (`ــــ.رة:                   مGلــــة *>ــــ

 .٣٤-٢). ی.ل�.، ص ص ١٢كل�ة ال���7ة ال(.ع�ة. الع�د(
 )��م�ــ@�ل�ة ال�علR:دراســـة مقارنـــة بـــ�9 قـــان�ن دولـــة ).٢٠٠٨علــي ع�ـــ� هللا إبــ�اه�� األم�ـــ

. رسـالة ماج$ـ���. جامعـة القـاه�ة : ان�ن�ـة ال�عاصـ�ةلقن$�ـة اال��>ـ�ة واأل   اإلمارات الع��Fـة
 كل�ة ال�ق.ق.

درجـة ت,'�ـc مـ�ی�� ال�ـ�ارس ال>:�م�ـة *�>اف$ـة ).  ٢٠١٦ع � علي م� � ب(ي aعقـ.ب( 
Rقاتهـا مـ9 وجهـة ن$ـ�ه� -. رسـالة ماج$ـ���. جامعـة جـ�شعGل�ن للُ��اَءَلة اإلدارEة ومع

 .العل�ا  ي وال�راسات األردن: ع ادة ال�� العل
درجة فاعل�ة الُ��اَءَلة اإلدارEة ل�q م�ی�� ال��ارس   ).٢٠١٦الHc.ت(  ف�6ال ع.�6 وقعان 

��في لل�عل��9 في م>اف$ة الUرقاء�. رسالة ماج$���. الoان�Eة وعالق�ها *����q األداء ال
  األردن: Rل�ة ال�راسات العل�ا -ال4امعة الهاش �ة

�اَءَلة على م���q ال��رسـة الoان�Eـة ل�ُ مق��ح لأن��ذج  ).٢٠٠٧الما صق� أح � ال� .د( 
ــ�ة ــة ال�عاصــ ــات اإلدارEــ ــع واالتGاهــ ــ�ء ال�اقــ ــة فــــي ضــ ــة األردن�ــ ــالة د�Rــــ.راه.                      العامــ . رســ

  َع ان: Rل�ة ال�راسات ال��6.7ة العل�ا. -جامعة َع ان الع��7ة
الُ��ــاَءَلة فــي � ن�Eــة ن>ــال�ــ�ارس الoااتGاهــات مــ�ی�� ). ٢٠٠٠ل�(ــى نعــ�� أح ــ� الــ�ر6(ي( 

 َع ان: Rل�ة ال�راسات العل�ا. -رسالة ماج$���. ال4امعة األردن�ة م>اف$ة العاص�ة.
ــة ).٢٠١٣ل ــ�I ع�ــ� ال� �ــ� الcــ Hاني(  ــي ال�ــ�ارس ال>:�م� درجــة م�ارســة الُ��ــاَءَلة ف

ــة فـــي األردن. ــةوال�اصـ ــالة ماج$ـــ���.جامعة َع ـــان الع��7ـ .م ال��6.7ـــة َع ان:كل�ـــة العلـــ-رسـ
  ة.وال(ف$�

�ّ�ة ال�عل� �ــــة R ــــ�خل ل�فــــع اإلن�اج�ــــة العل �ــــة ). ٢٠٠٩مــــاه� أح ــــ� ح$ــــ# م� ــــ�(  . جامعـة أسـ�./: ال�Gلة العل��ة لل�ة ال���Fـةألع0اء ه�]ة ال��رI6 >ال4امعات ال `ـ�6ة.  الُ �اســــَ
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 .١٠٤-٤٧). الع�د(األول).الq4ء (األول). ی(ای�، ص ص ٢٥كل�ة ال���7ة. ال 4ل�(
). الُ $ــاَءَلة ال�عل� �ــة فــي م`ــ� بــ�# إشــ_ال�ات ال�(;�ــ� ٢٠٠٤ال هــ�K(4ــ�� صــالح �ــه م 

. جامعـة ال (`ـ.رة:                 مGلـة fل�ـة ال���Fـةوم ارسات ال���EـD فـي ضـ.ء خ�ـ�ات >عـb الـ�ول. 
 .٩٧-٣). الq4ء(األول). مای.، ص ص ٥٥كل�ة ال���7ة. الع�د(

�وق ال�ول�ة.�ة. القاه)4. (/ال�س�}ال�عRG ). 2004م4 ع اللغة الع��7ة ( cم_��ة ال : 
 )�qــ� ســع� الع(ــ �ك ال�عل���ــة ). ٢٠١١م�درجــة م�ارســة مــ�ی�� ال�ــ�ارس فــي مK,قــة ت'ــ

�Eة. Fتةللُ��اَءَلة ال��tجامعة م .� األردن. -رسالة ماج$��
ة دور ال1فاف�ة اإلدارEة والُ��اَءَلة في م:اف>ة �اه� ).  ٢٠١٨م� � ع�� ال��aع آدم ح$ـ�#( 

. رسالة ماج$ـ���. دراسة م��ان�ة *�>اف$ة س�هاج  –^س�ات ال�عل���ة  ل�دار� *االف�اد اإل
 جامعة س.هاج : Rل�ة ال���7ة.

ــ�اه.ك(  ــB الـ ــة وه�ـ ــا، وه�ـ ــان األغـ ــ� عN ـ ــاَءَلة). ٢٠١٤م� ـ ــة الُ $ـ ــع م ارسـ ــة واقـ ــ�K  ال�RQـ لـ
� مــ�ار �جامعــة �(Eــا:                       -مGلــة fل�ــة ال���Fــة. > �اف;ــات غــqة �ــةث ال�ولس وRالــة الغــ. مــ�ی

  .٤٥٥-٤٢٩). أب�6ل، ص ص ٥٤كل�ة ال���7ة.الع�د (
�ّ�ة وتEــ.6� األداء >ال �رســة الNان.6ــة٢٠٠٨م�فــT صــالح ناصــف(  دراســة مقارنــة  –). الُ �اســَ

_6�. جامعة ع�# ش R :Iل�ة  �ةة ال��FمGلة fل��ة.  في م`� وان4ل��ا وال.الaات ال ���ة األم
 .٣١٤-٢٢١)، ص ص ٣). الq4ء(٣٢ال���7ة.الع�د (

الُ��ـاَءَلة اإلدارEـة ت,'�قاتهـا ومع�قاتهـا فـي  ).٢٠٠٧مع# م� � ع�� الف�اح ب(.نه ال ـ�ني( 
Rة وال�عل��Fإدارات ال�� K� م_ة الُ [�مة: Rل�ة ال���7ة. -. رسالة د�R.راه. جامعة أم الق

� ال �ارس ال�_.م�ة في  .)٢٠١٣�ه (# م� .د ع�اصمع �مفه.م الُ $اَءَلة وت��Eقه ل�K م�ی
م`ــ�: ج ع�ــة  -مGلــة الoقافــة وال���Kــةم�اف;ــة جــ�ش مــ# وجهــة ن;ــ� ال ــ�ی�6# أنف$ــه�. 

  .٢١٠-١٦٩). ن.ف ��، ص ص ٧٤). الع�د(١٤الNقافة م# أجل ال�( �ة. ال$(ة(
مGلة خEائه� ال��Eة.أ ��اء ع#ال �ن�ة لأل  هـ).ال $].ل�ة١٤٢٢م(`.ر ع � ال عاEaه( 

.ال�6اض:م�qR ال�راسات وال��.ث >_ل�ة ال لP فه� األم(�ة. م4ل� ال'>�ث األم�Kة
  ).٢٠).ع�د(١٠(

�مان( cة ال�). درجة إل ام أع0ـاء ه�]ـة ال�ـ�رI6 فـي جامعـات إقلـ�� ج(ـ.ب األردن ٢٠١٠م(�
ــة لأل*>ــاث ال�>الُ $ــاَءَلة ال��6.7ــة.  ــة ال�ول� ــةال�Gل الع��7ــة ال ��ــ�ة :                ت اإلمــارا. جامعــة ول�
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 .١٥٦-١٣٢)، ص ص ٢٨كل�ة ال���7ة.الع�د(
ــ�ح #(  ــع� ع�ـــ� الـ ــا سـ ــ.دة ع ل�ـــات إدارة ٢٠١٥مهـ ــ�خل ل0ـــ ان جـ ــة مـ �ّ�ة ال�عل� �ـ �6ة في ال �ارس الNان.6ة العامة > `�.  ).الُ �اســـَcةال .ارد ال��Fلة ال'>< العل�ي في ال��Gجامعة م .

 .٤٠-١) ، ص ص ٥). الq4ء(١٦داب والعل.م وال���7ة. الع�د(آلل�(ات لش R :Iل�ة ا ع�#
ــ�� ح$ـــــــ# زو6لـــــــف(  َع ـــــــان:                  مــــــــ�خل �fــــــــي.  -إدارة ال�ــــــــ�ارد ال'1ــــــــ�Eة ). ٢٠٠١مهـــــ

� وال�.ز6ع.c)اعة وال�Eلل �  دار الف[
�Eــة والعالدرج�ــا الُ��ــاَءَلة والفاعل�ــة اإلدارEــة ال�). ٢٠١٠مــي م� ــ� م� ــ.د ال�$ــ#( F� قــة

ل�q م�ی�� ال��ارس ال>:�م�ة الoان�Eة وم�ی�اتها في م>اف$ات ال)فة الغ��Fـة مـ9   �اب�Kه
.Rـــــــــة وال�علـــــــــ��Fات ال��Eوجهـــــــــة ن$ـــــــــ� العـــــــــامل�9 فـــــــــي مـــــــــ�ی�                                 .�ــ�� ــالة ماج$ــــــ ـــ رســـ

  نابلR :Iل�ة ال�راسات العل�ا. -جامعة ال(4اح ال.�(�ة
ــ  ــ٢٠٠٣ي(م�$ـــ.ن �ـــالع الqع�ـ لُ��ـــاَءَلة اإلدارEـــة فـــي مـــ�ی�Eات ال���Fـــة ا ة ت,'�ـــc). درجـ

ــا. ــات ت,'�قهـ ــي األردن ومع�قـ ــ�R فـ ــات  وال�علـ ــة َع ـــان الع��7ـــة لل�راسـ ــالة د�Rـــ.راه. جامعـ رسـ
 َع ان: Rل�ة ال�راسات ال��6.7ة العل�ا.                    -العل�ا

'ّ�ة *�ــ�ارس *عــt  )(ملHــ�).٢٠١٤م� ــ�( نهــا ع�ــ� ال(ــافع  دراســة مقارنــة لــR$K الُ�>اســَ ــ�ول ال� ــي م-ــ�ة اإلفــاد �ق�مــة وvم:ــانال ماج$ــ���. جامعــة حلــ.ان: Rل�ــة  . رســالةمKهــا ف
 ال���7ة.

�ّ�ة ال �رســـ�ة فـــي ج ه.ر6ـــة م`ـــ� ٢٠٠١نهلـــة ع�ـــ� القـــادر هاشـــ�(  ). ن;ـــام مق�ـــ�ح للُ �اســـَ ــة الع��7ـــة. ــة ال���Fـ ــة fل�ـ ــة عـــ�# شـــ IمGلـ ــ� ( -. جامعـ ــة ال���7ة.ال 4لـ ).                    ١١القـــاه�ة : Rل�ـ
  .٨٣-٣٣)، ص ص ٢). الq4ء(٢٥(الع�د 

). واقــع ت��EــD الُ $ــاَءَلة اإلدار6ــة فــي ال ــ�ارس ال�_.م�ــة ٢٠١٥نــ.رة زایــ� ح$ــ�# الcــه�اني( 
جامهة ب(ها: Rل�ة  مGلة fل�ة ال���Fة.لل�(ات >c ال م�ی(ة ال�6اض م# وجهة ن;� م�ی�اتها. 

  .٢٧٨-٢٢٧). أب�6ل، ص ص ١٠٢).الع�د(٢٦ال���7ة. ال 4ل�(
� الغا >$ـــ�I الqه�ــهالــة ع�ـــ� هللا �).درجـــة ت��EــD الُ $ـــاَءَلة اإلدار6ـــة لـــ�K إدارة ٢٠١٧�(مـــ� 

ــة ال�علـــــ�� فـــــي م(Eقـــــة ال�احـــــة مـــــ# وجهـــــة ن;ـــــ� قـــــادة ال ـــــ�ارس. �EـــFــة ال�� ــة ال�ول�ـــ ال�Gلـــ
). ی.ن�ــ.، ٥). العــ�د(٦.َع ــان: ال 4 .عــة ال�ول�ــة لالس�cــارات وال��رB6.ال 4لــ�(ال���--ــة

 .١٧٤-١٦٦ص ص 
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رنة لR$K ال�>اس'�ة وتق�RE الق�رة ال�^س��ة  قادراسة م ).٢٠١٢ال(�ل(هان� أح � ح$# أب.  

. رسالة في انGل��ا واس��ال�ا وام:ان�ة االفادة مKها في م�ارس ال�عل�R الoان�q العام ال�-�� 
  ماج$���. جامعة ب(ها: Rل�ة ال���7ة. 

االع��ــاد وث�قــة معــای�� ضــ�ان الGــ�دة و ).٢٠١١اله�]ــة الق.م�ــة ل0ــ ان ال4ــ.دة واالع� ــاد( 
ــ�R األساســي�عس�ــات الل�̂  ــ�R ق'ــل الGــامعي وث�قــة ال�عل القــاه�ة: قEــاع .اإلصــ�ار الNال.ل

 .B�]ال 
�ّ�ة ال�عل� �ــة مــ�خل ل��ق�ــD االع� ــاد > tس$ــات الــ�عل�  ).٢٠١٠(وائــل وف�ــD رضــ.ان  الُ �اســَ   .�-١٣٠). مـای.، ص ص ١٠٣م`ـ�.الع�د( -مGلـة القـ�اءة وال�ع�فـةق�ل ال4ـامعي > `ـ

١٥٦. 
ــR ). ٢٠١٣( ال�علــ��رة ال���7ــة و وزا  ــة  ٢٠١٣ل�ــKة  ٤٢٨قــ�ار رق ;Mف�Kإصــ�ار الالئ>ــة ال�*

 Rن رقـــ�ال�)ـــاف  ١٩٨١ل�ـــKة  ١٣٩لل'ـــاب ال�ـــا*ع مـــ9 قـــان�ن ال�علـــ�R ال-ـــادر *القـــان
 Rــ ــان�ن رقـ ــى القـ ــKة  ١٥٥*�ق�)ـ ــR  ٢٠٠٧ل�ـ ــان�ن رقـ ــ�ل *القـ ــادر) الُ�عـ ــKة  ٩٣(الـ ل�ـ

 ة. Eا>ع األم��6. القاه�ة: اله�]ة العامة لc].ن ال ٢٠١٢
ــ��( رةوزا  ــة وال�علـ ــR(). ٢٠١٤ال���7ـ ــ�ار وزارq رقـ ــام١٢٩قـ ــاء اإلدارة  ٢٠١٤) لعـ ــأن إن1ـ *1ـ

 القاه�ة : قEاع ال[�B. العامة لل��ا*عة.
ــ�R ق'ــل الGــامعي ).٢٠١٤وزارة ال���7ــة وال�علــ��(   ٢٠٣٠-٢٠١٤ال�,ــة االســ��ات��Gة لل�عل

R;ا ن�ــ�,�ع تقــ� لقــاه�ة: قEــاع ا .ــل xفــلتعلــ�R ج�ــ� ل ال�علــ�R ال�1ــ�وع القــ�مي ل�-ــ� معــً
.B�]ال  

ــ��(  ــة وال�علـ ــR(). ٢٠١٦وزارة ال���7ـ ــ�ار وزار� رقـ ــارEخ ١٦٤قـ ــای�  ٣١) ب�ـ ــأن  ٢٠١٦مـ *1ـ
.Rاع��اد *,اقات وصف أع)اء ه�@ة ال�عل� .B�]اع الEة: ق� القاه
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