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تغجُك لبدح ِذارش اٌتعٍُُ اٌعبَ يف ِذَٕخ عرعر ثبدلٍّىخ اٌعرثُخ 
 اٌطعىدَخ ٌٍّحبضجُخ اإلدارَخ  
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     تطبيق قادة مدارس التعليم العام في مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية للمحاسبية اإلدارية  
 ملخص البحث: 

 

الوقوؼ على أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتراحلو الثبلث  إٔب اٟتإب البحثي  ىدؼى  
لكشف لالثانوية( ٔتدينة عرعر با١تملكة العربية السعودية من كجهة نظر قادهتا. كما سعى البحث االبتدائية، كا١تتوسطة، ك )

احصائية فيما ٮتص آراء أفراد عينة البحث من قادة /قائدات مدارس التعليم العاـ  إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللةو  عم ا
ا١تؤىل العلمي(، كقد اعتمد البحث على ا١تنهج الوصفي ك  ،يةسنوات ا٠تربة اإلدار ك  ،كفقنا ١تتغَتات البحث التالية )النوع

عينة من ٣تتمع البحث ا١تكوف من ٚتيع قادة اللتطبيق البحث، كقد اختَتت  التحليلي، كما ًب استخداـ االستبانة أداةن 
عينة البحث من (، كتكونت 120ٔتراحلها الثبلث ٔتدينة عرعر بشماؿ ا١تملكة كعددىم )كقائداهتا مدارس التعليم العاـ 

ا كقائدة، كبعد ٚتع البيانات كٖتليلها 78) اتفاؽ معظم أفراد عينة البحث من قادة  :الباحث لعدة نتائج أ٫تها خلص( قائدن
/قائدات مدارس التعليم العاـ ٔتراحلو الثبلث ٔتدينة عرعر مشاؿ ا١تملكة العربية السعودية على أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية 

أفراد عينة البحث حوؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب  إحصائية بُت عدـ كجود فركؽ ذات داللةو ، ك ا١تدارسُب تلك 
كجود فركؽ ، ك (دكتوراه ،ماجيستَت ،ل العلمي )بكالوريوسأنثى(، أك ١تتغَت ا١تؤى  ، مدارس التعليم العاـ تعزم ١تتغَت النوع )ذكر

 سنوات ا٠تربة لصاّب القادة /القائدات األكثر خربة. ١تتغَت عددالبحث تعزم حصائية بُت أفراد عينة إ ذات داللةو 
تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم ٔتراحلو الثبلث  ئج أكصى الباحث بعدة توصيات منهاالنتا ضوء تلككُب 

ااسبية اإلدارية كتهسهل من  مبادئكضع نظم كآليات مبتكرة تتماشى مع ا، ك كإداراهت ميع مناطق ا١تملكة العربية السعوديةّت
 تطبيقها.

 

 .التعليم العاـ - اإلدارية ااسبية -ا١تدارسقادة الكلمات المفتاحية:  -
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Applying Managerial Accountability to the Leaders of General Education Schools 

in the City of Arar, Saudi Arabia 

Abstract: 

This study aimed at identifying the importance of applying managerial accountability in 

general education schools across the three stages: primary, intermediate, and secondary in 

the city of Arar, Kingdom of Saudi Arabia, from the school leaders' perspectives. It also 

aimed at revealing any statistical differences among study sample opinions represented 

by school leaders according to research variables. The analytical descriptive approach 

was adopted. A questionnaire was utilized as a tool for collecting data. The sample was 

randomly selected. It consisted of 78 male and female leaders. After collecting and 

analyzing the data, the results showed an agreement of most of the research sample 

individuals to the importance of managerial accountability application in schools.  The 

results also indicated that there were no statistically significant differences among 

research sample individuals according to the variables (gender – academic qualification / 

Bachelor, Master, Doctoral). The results also revealed that there were statistically 

significant differences among the research sample individuals according to their number 

of years of experience, favoring the leader, who has more experience. In light of these 

results, the necessity of applying managerial accountability in general education schools 

in the three stages (primary, intermediate, secondary), in Arar city as well as the 

development of systems and mechanisms that are consistent with the managerial 

accountability principals are recommended.  

Keywords: School Leaders, Management Accounting, General Education 
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 :البحث مةقدِّ م  
جديد تعيشو ا١تملكة العربية  ُب ظل التوجهات اإلدارية اٟتديثة اليت ٕتتاح العآب، كُب عصرو أصبح لزامنا علينا  

تنبثق حيث األكادٯتيُت منهم،  اصةو ٓتالًتبويُت كالقادة ك  الذم يسعى لتحقيقو جيلالتميز اإلدارم اإلسهاـ ُب السعودية، 
 لحدبوصفها إاإلدارة الناجحة ا١تتميزة من خبلؿ العمل اٞتاد ا١تستمر كمواكبة التطوير كالتغيَت، كتظهر ااسبية اإلدارية 

لنا كجود ذلك  ة ْتق، مؤكدةن اإلضاءات اليت تهنَت طريق اإلصبلح اإلدارم كتفتح الباب أماـ إدارات تعليمية مدرسية متميز 
اسب فيها  يكافئالقائد الرشيد النزيو الذم ينظر ١ترؤكسيو نظرة مساكاة  ، ذلك القائد الذم يهتابع، ا١تخطئفيها اجملتهد ك٭ته

  ينظم كيهدير كل اٞتوانب ا١تدرسية بكل حكمة كحيادية.ك يهطور، ك 
م ٍن " :يقوؿ سبحانو كتعأبفكتتأصل جذكر ااسبية ُب ديننا اإلسبلمي اٟتنيف كعليها يذىب البشر كفقنا ألعما٢تم 

صلى ا عليو )كذلك أثٌت الرسوؿ ك  (،46 :اآلية )فيصلت لٍِّلعىًبيًد" ـو ًبظىبل   رىب كى  كىمىا ۖ  كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا  عىًملى صىاًٟتنا فىًلنػىٍفًسوً 
٤تاسبة  على (صلى ا عليو كسلم) أكدكما   ،الكٌيس من داف نفسو كعمل ١تا بعد ا١توت :على ٤تاسبة النفس قائبلن  (كسلم

ككلكم مسئوؿ  كلكم راعو "يقوؿ:  (كسلمصلى ا عليو )حديث  ابن عمر أنو ٝتع رسوؿ ا كرد ُب  ١تاكؿ ؤ ا لكل مس
زكجها كمسئولة  ، كا١ترأة راعية ُب بيترعيتوُب أىل بيتو كمسئوؿ عن  رعيتو، كالرجل راعو  كمسئوؿ عن عن رعيتو، فاإلماـ راعو 

 ،(، )مسلم893 ،)البخارم "،كمسئوؿ عن رعيتو راعو  ُب ماؿ سيده كمسئوؿ عن رعيتو، ككلكم عن رعيتها، كا٠تادـ راعو 
1829) 
  الفعىالة ىي الطريق لبلوغ أىداؼ ا١تؤسسات كاجملتمعات، كيتم ذلك بتقدٙب أفضل ا٠تدمات بأنواعها ةكتيعد اإلدار        

، حيث تعد ا٠تدمات التعليمية أىم ىذه ا٠تدمات، كمن ٍب لـز السعي دائمنا إٔب ٖتسُت اإلجراءات اإلدارية كافةن 
( كلكي تتمكن تلك ا١تؤسسات كاالدارات من ٖتقيق التحسن ا١تستمر 2017ملة، للمؤسسات كاإلدارات التعليمية )حتا

التخطيط، التنظيم، التوجيو، ) ات اإلداريةعمليال ُب اكبَتن ا دكرن كما أف ٢تا  ،اإلدارية ينبغي ٢تا تطبيق معايَت كمبادئ ااسبية
كراء ٖتقيق األىداؼ  اتقدٙب اٟتلوؿ ا١تناسبة سعين  اٗتاذ القرارات الصائبة ١تواجهة ا١تشكبلت كمن ٍب(، كخصوصنا ا١تراقبة
 (Garrison & Noreen ,2003)ا١ترجوة

عملية إدارية يتم من : أهنا (2016)العنزم يرل كبالنسبة للمحاسبية ُب ٣تاؿ التعليم فهي بالغة األ٫تية، حيث 
، كيفية تفعيلهم لصبلحياهتم كما أككل إليهمخبل٢تا متابعة أعضاء اجملتمع ا١تدرسي ألداء مهامهم كمسئولياهتم الوظيفية ، ك 

يعٍت ذلك النوع من  كال نعٍت ىنا بااسبية اإلدارية ُب سياقها الًتبوم اٟتديث إٟتاؽ الضرر باألشخاص كا١تؤسسات، كال
جارب السابقة اإلرشاد كالتوجيو كالتعاكف كحسن اإلفادة من الت :ااسبية إجراء ااكمات كتعنيف األفراد، بل ا١تقصود هبا

كا٠تربات النافعة كتباد٢تا، كمن ٍب كضع ذلك ُب إطار إنسا٘ب  يقـو على القيم األخبلقية  ا١تستندة على العدالة كا١تساكاة ،  
(، كيهعد قائد 2011)اٞتاركدم،  مكمهاراهت كما يضمن ذلك تعزيز الكفايات التعليمية بتعزيز كفاءات القائمُت عليها

ااسبية  مبادئككلما كاف ىذا القائد كاعينا أل٫تية تطبيق  ،فذة داخل اإلدارة ا١تدرسية لعمليات ااسبيةا١تدرسة ىو اليد ا١تن
ككانت ا١تدرسة ٖتت إداراتو جيدة ك٤ترزة لؤلىداؼ الًتبوية كاإلدارية  ،اإلدارية كانت اإلدارة ا١تدرسية اليت يًتأسها أ٧تح كأميز

 على أ٫تية (2008) ناصف ،(2015) الشهرا٘بتؤكد عديده من الدراسات مثل: كعلى ىذا  (2017،الغامدم)ا١تختلفة. 
بتقوٙب األداء، حيث يتطلب التخطيط للمحاسبية على مستول  ارتباطهاكمدل ها كمبادئ كعي القائد ٔتعايَت ااسبية 
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ا كاضحنا ألىداؼ األداء، ككضع ا١تعايَت ا١تبلئمة لتقييم ىذا األ  ةآليبوصفها داء، كما تيستخدـ تقارير األداء ا١تدرسة ٖتديدن
من آليات ااسبية لتحديد مدل ٖتقيق ا١تدرسة لتلك ا١تعايَت، أما قياسات األداء فتساعد ُب ٖتسُت أداء الطالب، ا١تعلم 

  .كا١تدرسة ككل كزيادة إنتاجيتها
ـى  كما أف          طلع على ٤تدثات األمور ُب اجملاؿ الًتبوم، حيث أصبحت بااسبية ُب ٣تاؿ الًتبية يظهر جلينا للم االىتما

 Kobin ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية حيث يهشَت  اصةو ٓتُب ٣تاؿ التعليم حديث الساعة ك  كخصوصناااسبية اإلدارية 
Martin   الًتبية الوطنية األمريكية على الشبكة العا١تية  اٖتادأف أربع موضوعات من سبع رئيسة مدرجة على موقع

 اكتربوين ا ككطنين  ا٢تا سياسين  ا١تعطاة كاألكلوية٦تا يدؿ على أ٫تيتها  ؛للمعلومات تتحدث عن ااسبية ُب الًتبية
من  الدكؿ اىتمامنا كاضحنا لقضية ااسبية للتأكد من ٧تاح النظم التعليمية هبا  (، ىذا كقد كجهت عديده 2016)بيدركس،

افظ التعليم على مستواه البد لو من  فيما ٮتص  ٖتقيق أىدافها كُب تفاعل جوانبها ا١تختلفة، فمن ا١تسلم بو أنو لكي ٭تي
ذا السياؽ أشار معإب كزير التعليم السعودم ُب ( كُب ى2008)الدسوقي،  كافةن   تطبيق ااسبية ُب جوانب العمل التعليمي

( على تطبيق الوزارة ألعلى معايَت ا١تساءلة )ااسبية( كدعم اٞتودة ُب التعليم كأف ذلك ٬تيء 2017) مؤ٘تر اليونسكو  فرباير
  .(2017 ن،)الوط 2030أحد ركائز نظاـ التعلم السعودم الرائد كا١تنافس ضمن رؤية ا١تملكة ا١تستقبلية باعتباره 

 العثماف، (2010رضواف )كثَتنا من الدراسات ُب اإلدارة ا١تدرسية ٧تد أف   اصةو كٓتكباإلشارة أل٫تية ااسبية 
ألم من عمليات اإلصبلح اليت  رئيسيةن  التعليمية قد أصبحت أداةن  اصةو ٓتعمليات ااسبية ك ال( قد أٚتعت على أف 2017)

، فمن البديهي إذا أرادت اجملتمعات تطوير نظمها التعليمية كالرقي هبا ٨تو هكتعزيز  العمل التعليمي هبا لتدعيميتم القياـ 
  .مواكبة التوجهات العا١تية؛ فبلبد ٢تا من كضع آليات فاعلة للمراقبة ٤تاكلة بذلكاٞتودة كاإلتقاف كاإلصبلح 

ركائز ا١تنظومة التعليمية، فبلبد ٢تا من تطبيق معايَت  كٔتا أف اإلدارة ا١تدرسية ىي أىم ركيزة من سبق،على ما  كبناءن 
 كمبادئ ااسبية داخلها للوصوؿ هبا ٨تو التميز كاٞتودة ا١تنشودين. 

 البحث:مشكلة 
ااسبية كالوعي هبا، كتطبيقاهتا ٓب ٕتد ا١توقع  فإف، يومنا بعد آخر جهود اإلصبلح كالتحسُت ا١تبذكلة بالرغم من تزايد

٦تا يزيد  ؛ا١تناسب كا١تكانة البلئقة ُب نظامنا التعليمي، بل إف األمر قد يصل أحياننا إٔب حد االستبعاد من كاقعنا التعليمي
كاألعم تتسم با١تمارسات  الفجوة بُت ما ىو معلن من خبلؿ السياسة التعليمية كالواقع ا١تعاش، فأنظمة ااسبية ُب األغلب

التقليدية كالنظرة اليت تركز على جوانب الضعف دكف ا١تتابعة ا١تستمرة كالتقوٙب الشامل كالتطوير الدائم ١تختلف عناصر العمل 
 .(2012الًتبوم )اٞتبار، 

جود بعض لتطبيق ااسبية كك  السعودية تعود مشكلة البحث ٟتاجة ا١تؤسسات التعليمية با١تملكة العربية حيث
د٘ب ا١تدراسة  مثل:ا١تعوقات ٖتوؿ دكف ذلك، حيث أثبتت بعض الدراسات كجود معوقات لتطبيق ااسبية ُب ا١تدارس 

( أنو بالرغم من 2009قهيداف )الكما أكدت دراسة (،  2016(، كنتاب )2017(، العثماف )2015، الشهرا٘ب )(2007)
ا من ا١تىناؾ  فإفااسبية اإلدارية أل٫تية  اكقائداهت مدارس التعليم  مإدراؾ قائد   .عوقات ٖتوؿ دكف تطبيقهاعديدن

 ا٩تفاضكجود معوقات ٖتد من تطبيق ااسبية ُب التعليم تتمثل ُب إٔب ( 2009) كما أشارت دراسة ا١تعجل
عاـ ُب  ااسبية بشكلو  توافر عناصرمستول الوعي بأ٫تية ااسبية ُب التعليم حيث أظهرت الدراسة عدـ تأكد أفرادىا من 
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 كاالزدكاجيةنظاـ التعليم السعودم، كما أشارت لوجود معوقات أخرل مثل تعقد االجراءات كالركتُت ُب إ٧تاز ا١تعامبلت، 
    .كالتداخل ُب الواجبات باإلضافة إٔب اجملامبلت ،ُب النشاطات

ثل نيدرة الدراسات اليت تناكلت ااسبية اإلدارية ُب قطاع  التعليم العاـ با١تملكة العربية السعودية ا١تشكلة الرئيسة ك٘تي
 .٦تا يزيد من صعوبة البحث كقلة ا١تراجع كاألدبيات اليت تتناكؿ ذات ا١توضوع ؛حد علم الباحث ُبكذلك  للبحث،

 أسئلة البحث:
 يسعى الباحث لئلجابة عن التساؤلُت التاليُت:

 الثانوية( ٔتدينة–ا١تتوسطة  –االبتدائية  :ٔتراحلها الثبلثالعاـ )ااسبة اإلدارية ُب مدارس التعليم  مبادئما أ٫تية تطبيق 1- 
 اٟتدكد الشمالية با١تملكة العربية السعودية من كجهة نظر قادة ىذه ا١تدارس؟ عرعر ٔتنطقة

عرعر حوؿ  العاـ ٔتدينةمدارس التعليم  أفراد عينة البحث من قادة/قائدات احصائية بُتىل توجد أم فركؽ ذات داللة 2- 
 ؟ا١تؤىل العلمي( –سنوات ا٠تربة اإلدارية  –ااسبية اإلدارية كفقنا ١تتغَتات البحث التالية )النوع  مبادئأ٫تية تطبيق 

 :أىداف البحث
 البحث ٖتقيق األىداؼ التالية: يستهدؼ

  التعليم العاـ ٔتدينة عرعر با١تملكة العربية السعودية من كجهة نظر الوقوؼ على أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس
 قادهتا.

 ٔتدينة  اقائداهتك  الكشف عن أم فركؽ ذات داللة احصائية ُب آراء أفراد عينة البحث من قادة مدارس التعليم العاـ
ا١تؤىل  –سنوات ا٠تربة اإلدارية  –وع عرعر حوؿ أ٫تية تطبيق مبادئ ااسبية اإلدارية كفقنا ١تتغَتات البحث التالية )الن

   .العلمي(
 أىمية البحث:

 تكمن األىمية النظرية للبحث الحالي فيما يلي:
  .ُب الدراسات السعودية كٓتاصةو بُت الدراسات العربية كىو ااسبية اإلدارية  اكونو يتناكؿ موضوعنا شحيحن 1- 
 العريب ا١تتعلق باإلدارة الًتبوية.يأمل الباحث أف ييضيف البحث لؤلدب الًتبوم 2- 
كذلك تكمن أ٫تية البحث ُب أنو يتواكب مع التوجهات اٟتديثة لوزارة التعليم با١تملكة العربية السعودية فيما 3- 

ٮتص االصبلح االدارم كالكشف عن ا١تخالفات سعينا كراء منظومة تعليمية إدارية متميزة كناجحة ُب ضوء رؤية 
 .((2030ا١تملكة 

 تزكيد ا١تكتبة العربية ٔتثل ىذا النوع من البحوث ُب ٣تاؿ اإلدارة الًتبوية.4- 
 تكمن األىمية التطبيقية للبحث الحالي فيما يلي:

ا١تعلومات حوؿ مستول تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس البيانات ك سهم نتائج البحث ُب توفَت قاعدة من ت1- 
 العربية السعودية. التعليم العاـ ٔتدينة عرعر با١تملكة

يفتح البحث آفاقنا جديدة للعاملُت ُب اٟتقل اإلدارم الًتبوم كا١تسؤكلُت باإلدارات التعليمية لعمل دكرات 2- 
 تدريبية ككرش عمل لقادة ا١تدارس بالتعليم العاـ حوؿ ٦تارسة ااسبية اإلدارية كمبادئ تطبيقها.
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ت مدارس التعليم العاـ ّتميع مراحلو حوؿ تطبيق ااسبية قادة /قائدا آلراءمسحية  عد البحث أداةن ي3- 
 اإلدارية. 

 استطبلعخبلؿ  نااسبية اإلدارية م تطبيق مستولرأم قادة ا١تدارس حوؿ  إٔبيسهم البحث ُب التعرؼ 4- 
 رأيهم ُب التطبيق ا١تيدا٘ب ألداة البحث. 

 مصطلحات البحث:
   : قادة المدارس -

ا١تعلمُت ركػز على سلوؾ ىو الذم ي أف قائد ا١تدرسة Glover and Bush, (2003)  بػوش كغلػوفػريرل 
أف  القائد الذم لديو القدرة على التأثَت على  (2009) ش، رضوافبلالشُب العمل مع الطبلب، كيذكر دىيس، 

: مأهن (2015) عيد ميعرفها١ترؤكسُت ُب مواقف معينة لتحقيق ٚتلة من األىداؼ بكفاءة كفاعلية، ُب حُت 
على طاقاهتم  افراد كيساعد على تنميتهم اعتمادن األ لتوجيو اإنسانين  اكنشاطن  اجهدن األشخاص الذين يبذلوف 

 مكإمكاناهت كعبلقاهتم تأثَتاهتم بلؿمن خ ةالقاد( أنو: ما يقـو بو 2007، ُب حُت يراىم زياف )العمل ُبكمهاراهتم 
، ا١تدرسة بلوغ أىداؼل معنا تتكامل يتال كاألدكارهاـ جموعة من ا١تٔتـ ب للقياكالطبل علمُتختلفة على حث ا١تا١ت

علمي  ٖتصيل إٔبالوصػوؿ  خبل٢تايتم من  يت: العملية الأهنا Gill and Mitgang (2012) يشَت كأخَتان 
من البيانات، كمشاركة  كاالستفادة، ُتهنية للعاملدرسية، كالتنمية ا١تبالبيػئة ا١ت كاالىتماـالتعػلػيم،  خبلؿب من بلللطػ
 ارس.دا١ت ٖتسُتلتعزيز  اليتمع اجمل

معلمُت، ك كبلء، مدير كك فريق العمل ا١تدرسي من  قادة :أهنمعلى  اإجرائين  قادة المدارسكقد عرؼ الباحث 
األنشطة ككذلك ٚتيع ، الًتبوية( –الفنية  –جهاز إدارم، كعليهم تقع مسئولية توٕب ٚتيع ا١تهاـ ا١تدرسية )اإلدارية ك 

  .ا١تتعلقة هبا
   : اإلدارية المحاسبية -

تشَت ااسبية إٔب نظاـ مرك ب شامل يهدؼ لئلصبلح اإلدارم ُب ا١تؤسسات الًتبوية باعتاره ىدفنا عامنا، 
كتعٍت ٚتع ٍب تقدٙب البيانات ا١توضوعية عن األداء كتقييمو ُب ضوء معايَت ٤تددة، كمن ٍب التخطيط ا١تنظم لتحسُت 

 (. 2004الواقع  )العمرم،
اآلليات اليت تتخذىا ا١تدرسة لضماف ك اإلجراءات، ك ٣تموعة الطرؽ،  :أهناعلى  اكقد عرفها الباحث إجرائين 

ا١توارد ا١تتاحة، كمتابعة أداء ٚتيع العاملُت كالوقوؼ  استخداـٖتقيق األىداؼ اإلدارية كالًتبوية ا١ترجوة، مع حسن 
القرارات ا١تناسبة ُب ضوء تلك اآللية، كذلك ضمن سياؽ القوانُت كاللوائح  اٗتاذك ٢تا،  أخطائهم كالتصدمعلى 

  ُب تعزيز األداء ا١تؤسسي للمدرسة ككل كالوصوؿ هبا ٨تو التميز كاٞتودة. ا١توضوعة، رغبنةن 
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 حدود البحث:
التعليم العاـ )ٔتراحلها اٟتد ا١توضوعي: يقتصر البحث على تناكؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية بُت قادة مدارس  -

  .الثانوية( ٔتدينة عرعر با١تملكة العربية السعودية –ا١تتوسطة  –الثبلث: االبتدائية 
اٟتد ا١تكا٘ب: يقتصر البحث على مدارس التعليم ٔتراحلها الثبلث العاـ ٔتدينة عرعر ٔتنطقة اٟتدكد الشمالية  -

 .با١تملكة العربية السعودية
  (.ق1439 ) عاـال خبلؿث اٟتد الزما٘ب: طبق البح -
بنُت  ( ُب مدينة عرعر با١تنطقة الشماليةةثانويال – ةتوسطا١ت – االبتدائية: قادة ا١تدارس بالتعليم العاـ )البشرماٟتد  -

 كبنات.
 اإلطار النظري:

 : محاسبية اإلداريةمفهوم ال -
 الكرٙب القرآف ُب كردت حيث السؤاؿ، معٌت ا١تفهـو ىذا أخذ فقد اٟتديثة، القدٯتة ا١تفاىيم أحدمفهـو ااسبية         

و ال ل   كىاتق واأب:)تع كقاؿ(، 6:األعراؼ(( اٍلميٍرسىًلُتى  كىلىنىٍسأىلىن   إًلىٍيًهمٍ  أيٍرًسلى  ال ًذينى  فػىلىنىٍسأىلىن  (:تعأب قاؿ ذلك، على تدؿ آيات
ـى  بًوً  تىسىاءىليوفى  ال ًذم  السياسية كالعلـو البنوؾ ُب كذلكة، كا١تتابع كالرقابة ااسبة معٌت أخذ ما(، ك1:لنساء)ا )كىاأٍلىٍرحىا

 .القصور ٢تذا مسوغ كتقدٙب العمل، ُب ا١تقصرين حاسبةٔت تقـو ما جهة كجود ذلك كيتطلب ت كا١تؤسسات،كاإلدارا
ؤسسات الًتبوية عن سلوكهم كىو ما يعٍت ا١تساءلة كيتطلب اإلجابة من قبل ا١توظفُت أك العاملُت ُب ا١ت(، 2013اٟتارثي،(

غَت ا١ترغوب فيو، أك بسبب اٗتاذىم لقرارات غَت علمية أك غَت مدركسة قاموا هبا تتناَب مع األنظمة ا١تتبعة كا١تعايَت 
 يعٍت ا٤تاسبن  الفرد ككوف ى،لاألع طاتلالس ـأما ا١تساءلة : اأهن( 2011، كيعرفها جورج )(Starling, 2010)ا١توضوعة. 

أماـ رئيسو الذم فوضو ُب اختصاص معُت؛ كيتضمن شقُت: االلتزاـ أك التعهد كالثا٘ب ا١تساءلة، كبقدر التفويض  نو مسؤكؿأ
( أهنا: عملية إدارية ك٣تتمعية داخل التنظيم التعليمي كاٞتميع ٤تاسب فيو أماـ 2012تكوف ااسبية، ُب حُت يراىا ٤تمد )

ليمية أماـ اجملتمع الذم أككل ٢تا مهمة التعليم ألبنائها، كمنحها الصبلحيات رئيسو اإلدارم األعلى، ككذلك ا١تؤسسات التع
كالسلطات البلزمة ألداء ىذه ا١تهمة، كحيث أهنا قبلت ىذه ا١تسؤكلية فهي ٖتاسب كتسأؿ عن ذلك أماـ اجملتمع كالسلطات 

 ا١تمثلة. 
 أىداف المحاسبة االدارية:  -

يعد تقوٙب األداء من أىم اىداؼ ااسبة اإلدارية كيتم من خبلؿ إصدار حكم موضوعي ٭تدد التشخيص كيوضح         
، حيث تركز على النظرة ا١تستقبلية (Ysseldike, 2012)أكجو القوة كالقصور ٘تهيدنا إلجراء اإلصبلحات ُب أسرع كقت 

 .Kenneth, D)القرارات، كاٟتد من التجاكزات أكثر من مبلحظة األفراد كاإلجراءات ك كٖتقيق النتائج، مع توثيق األنظمة 
عمليات، ك٥ترجات( كٖتقيق الثقة من خبلؿ االنسجاـ كتوفَت ك ، كتسعى لضماف جودة منظومة العمل )مدخبلت، (2009

كاف من حيث  ( 2016دراسة كنتاب )كىذ ما أكدت عليو (، (Farrele, 2010مناخ تنظيمي يتسم بالوضوح كا١توضوعية 
اتفاؽ أغلبية أفراد الدراسة على أ٫تية تطبيق مديرم االدارات التعليمية ُب ا١تناطق كاافظات با١تملكة العربية  هاأبرز نتائج

، اٟتافز الذاٌبك التقوٙب كتوجيو األداء، ك الشمولية، ك االلتزاـ، ك ا١تركنة، ك السعودية ١تبادئ ااسبية اإلدارية اليت تشمل: الشفافية، 
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خلصت الدراسة لعدد من التوصيات أ٫تها ضركرة منح ، ك النظرة ا١تستقبليةك سرعة كشف األخطاء، ك االستمرارية، ك البساطة، ك 
ُب نتائجها  Engein and coskun (2017)  دراسة خلصت كما،  صبلحيات ١تديرم التعليم ٗتتص بااسبية ُب العمل

، كالتأكد من أف السلطات ا١تمنوحة ٢تا تستخدـ ُب إطارىا الصحيح اإلدارة ا١تدرسيةتعزز أداء هتدؼ إٔب إٔب أف ااسبية 
 بنشر صلة ذات مساقات طرح ضركرةمن ( 2015) دراسة الشهرا٘بنتائج  كال يساء استخدامها، كىو أيضنا ما اكدت عليو

 للمتابعة كاضحة خطة ا١تدارس ١تديرات يكوف أفك  ىا،كتعزيز  كالتعليم الًتبية حقل ُب العاملُت ٚتيع بُت للمساءلة ثقافة
 ت.ا١تعلما ٞتميع كا١تساءلة

 المحاسبة االدارية في التعليم: أىمية -
ُب التعليم من خبلؿ ارتباطها بقيم الشفافية كااللتزاـ كٖتسُت مستول كفاءة كفاعلية  اسبية اإلداريةتتضح أ٫تية ا  

( على أهنا: كسيلة لتحسُت 2006اإلدارة كٖتقيق االلتزاـ كضبط سلوؾ العاملُت ٨تو أداء أعما٢تم، حيث يؤكد أرشيدة )
بُت األطراؼ كٖتسُت السياسات العامة كانسجامها ا١تناخ العاـ للمؤسسة كتعمل على توفَت بيئة كثقافة إدارية تسودىا الثقة 

درجة تطبيق ا١تساءلة اإلدارية  إٔبلتعرؼ االيت استهدفت ، (2016) العنزممع مقاصدىا، كىذا ما أكدت علية دراسات 
لدل  أف درجة تطبيق ا١تساءلة اإلدارية هاكأظهرت نتائج ،لدل إدارة التعليم ُب منطقة الباحة من كجهة نظر قادة ا١تدارس

أكصت الدراسة بتفعيل مبدأ ا١تساءلة ُب ، ك إدارة التعليم ُب منطقة الباحة من كجهة نظر قادة ا١تدارس جاءت بدرجة متوسطة
 Lawanda، كما أكصت دراسة إدارة تعليم الباحة ُب اٞتوانب ا١تختلفة للتأكد من سَت العملية الًتبوية ُب ا١تسار الصحيح

 ُب اإلدارية ا١تساءلة مبادئ ٦تارسةلضماف  توفَت بيئة يسودىا الثقة ضركرة، على (2016)يساف كا٠تاركصي، كع(2009)
             ة.ا١تدرس

كما أف ااسبية تعمل على توفَت بيئة إدارية تعمل على تفعيل التمكُت كالقدرة على توظيف ا١تصادر كا١توارد ا١تتاحة 
(، كتستخدـ بوصفها أداةن لضماف حسن التوجيو كٖتقيق الكفاءة كالفاعلية من خبلؿ ٖتقيق  (Jerry, 2013بشكلو جيد 

ا١تؤسسة  ، كما أهنا تساعد على تدعيم التواصل بُت العاملُت ُب (Warren, 2012)األىداؼ ا١تطلوبة بأفضل الوسائل 
قصور كالضعف، كىو ما أكدت عليو كافةن من خبلؿ توظيف ا١تعلومات كتوجيو العاملُت كإرشادىم للحد من نواحي ال

العمليات التنظيمية اٟتادثة داخل ا١تؤسسات التعليمية ٢تا تأثَتىا الواضح ُب تفعيل عمليات  أفعديده من الدراسات نتائج 
 . (Lawanda, 2009) ااسبية ُب الواقع التعليمي

 :اإلدارية في العملية التعليمية المحاسبية مبادئأسس و  -
 (2013)اٟتارثي(، 2013من أ٫تها: جوىر) مبادئ عدة علي يميةلالتع ا١تؤسسات ُب ااسبية تستند

 :العامةاإلشراؼ كااسبية على النفقات  ىلع تقتصر ال كىي التنمية، يةلعم ُب ريةو ا ا١تسألة الشفافية تعد الشفافية 
ضماف اٟترص على عقبلنية النفقات هبدؼ اٟتد من ا٢تدر العاـ كالثركات الوطنية. كىذا ما  كذلك تفًتض كإ٪تا فقط،

، أف ااسبية تضمن توفَت البيانات الرئيسة ا١تتعلقة باٞتوانب ا١تالية بشكلو مفصل (2016) كنتابأكدت عليو دراسة  
 كدقيق للحد من ىدر ا١توارد.

 حيث إف ااسبية شاملة لكل األنشطة كالعمليات كالنتائج ا١تهمة قبل كُب أثناء كبعد ٘تامو لضماف أفضل الشمولية :
 .(2015 الشهرا٘ب،)ا١تمارسات، كىذا ىو ما أكدت عليو دراسة 
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  ىذا ما االلتزاـ: كىو ما يعكس التزاـ ا١تؤسسة كأعضائها بالتعهدات اليت قطعتها على نفسها من أجل تنفيذ أىدافها، ك
حيث اعتربت االلتزاـ ىو الضمَت ا٠تلقي كاإللزاـ الذاٌب الذم تأخذه األفراد  (2012أكدت عليو دراسة اٞتيار )

 كا١تؤسسات على نفسها.
  االستمرارية: كتعٍت االستمرارية ُب تقوٙب األداء فهي عملية ال تتوقف عن تقوٙب ك٤تاسبة ذكم العبلقة ٞتميع العاملُت ُب

 يمية من خبلؿ كضع معايَت كمقاييس كاضحة كشفافة.العملية التعل
 .ذات معايَت موضوعية: ٤تددة ككاضحة غَت مزدكجة تتسم بالواقعية 

 :اإلدارية في العملية التعليمية المحاسبيةمعوقات  -
(، 2012(، الراسيب )2013)اٟتارثي ىناؾ عديده من ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف مساءلة فعالة من أ٫تها:

 (.2007(، زياف )2015الشهرا٘ب )
 .ضعف اٟتماية ا١تمنوحة للوحدات كاألشخاص اليت ٘تارس كتشرؼ على عملية ااسبية اإلدارية 
 .ا١تركزية الشديدة كعدـ التفويض كمنح الصبلحيات؛ ٦تا ٭تد من عملية ا١تساءلة 
 .تفشي الوالءات االجتماعية كشيوع ااسبية ُب ا١تؤسسات التعليمية 
  كالتداخل ُب ا١تهاـ كالواجبات.االزدكاجية 
 .ضعف تفعيل الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم 
 .االٕتاىات السلبية ٨تو ا١تساءلة 

( اليت 2011كللتصدم ٢تذه ا١تعوقات ٯتكن تفعيل ما أكصت بو عديده من الدراسات مثل: دراسة اٞتاركدم )
كالعقوبات مع إسناد مسؤكلية التقوٙب كااسبية ٞتهة أكصت بضركرة كضع معايَت كاضحة كأدلة إجرائية لتحديد الواجبات 

( بإصدار تشريعات كقرارات كزارية داعمة لنظاـ 2008مستقلة ضمانان للشفافية كالعدالة. كما أكصت دراسة ناصف )
 ( بإنشاء كحدة حكومية للمحاسبية مستقلة عن كزارة التعليم.2010ااسبية، ُب حُت أكصت دراسة رضواف )

 ت التي أدت إلى األخذ بنظام المحاسبية التعليمية:المبررا -
إدراؾ الدكؿ أل٫تية التعليم بوصفو أحد أىم من أىم العوامل اليت أدت لبلىتماـ ٔتفهـو ااسبية التعليمية 

مهارات ا١تنافسة العلمية كما يًتتب عليها من معارؼ ك أيضنا ، ككذلك االستثمارات االقتصادية كاالجتماعية للموارد البشرية
 ,Kornelia)كإتاىات كتوظيفها التوظيف األمثل لضماف جودة ٥ترجات العملية التعليمية من خبلؿ ٖتسُت نوعية التعليم 

K,2009)  ؛ لذا زادت أ٫تية ااسبية من أجل ٤تاسبة ا١تؤسسات التعليمية عن مستول األداء ا١تطلوب منها ١تواجهة
 لتطبيقا مقًتحن  ا٪توذجن  اليت  قدمت( 2016بدركس )كىو ما أكدت عليو عديده من الدراسات مثل دراسة ا١تنافسة العا١تية، 

 :كقد ًب ٖتديد مكونات النموذج من ،األمريكية ا١تتحدة الواليات خربة ضوء ُب التعليم العإب ُب التعليمية ااسبية
كناب   دراسة، ك مدخبلت كعمليات ك٥ترجات، إٔب جانب متطلبات تطبيق النموذج، كمعوقات تطبيقو كسبل التغلب عليها

أشارت نتائج إٔب أف تطبيق ا١تساءلة الداخلية كا٠تارجية من قبل قادة  اليت Knapp and  Feldman ((2012كفيلدماف 
 ا١تدارس يسهم ُب ٖتقيق األىداؼ. كٖتقيق التوقعات ا٠تارجية من ا١تدرسة كالعمل على تلبيتها. 
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بتوافر عناصر ااسبية اإلدارية ُب النظم التعليمية هبا الباحث  استعاف اليتمعظم الدراسات  كقد أكدت
ا١تملكة العربية  –مصر  –سلطنة عماف  – )الكويتالبلد اليت ًب تطبيق الدراسات فيها  اختبلؼم من بالرغ

مبادئ ااسبية  هاتناكلت معظم، كقد إْب( األمر الذم يؤكد على أ٫تية ااسبية...أمريكا  –تركيا  –السعودية 
بعض الدراسات كجود بعض ا١تعوقات كقد أظهرت  (،2017،الغامدم، )(2016،دراسة )كنتاب كٓتاصةو اإلدارية 

. كما (2017اليت تيضعف من تطبيق ااسبية اإلدارية ُب التعليم كمنها من ا١تملكة العربية السعودية دراسة )العثماف،
ضركرة نشر ثقافة ااسبية  ، كأكدت علىالدراسات على أف ااسبية تعزز األداء كاإلدارة ا١تدرسية جيلأكدت 

أكصت معظم الدراسات ، ككذلك دارية بُت ٚتيع العاملُت ُب اٟتقل الًتبوم، كضركرة كضع آليات مقًتحة ٢تااإل
 بضركرة القياـ بأْتاث مستقبلية حوؿ مدل ٦تارسة مبادئ ااسبية اإلدارية ُب قطاع التعليم.

      ما يتميز بو البحث الحالي:
 الذم يطبق ُب مدينة عرعر مشاؿ ا١تملكة العربية السعودية -على حد علم الباحث -األكؿ  و البحثكون. 
  ٮتتلف البحث اٟتإب من حيث تناكلو مدارس التعليم العاـ ٔتراحلها الثبلث حيث تعد نتائجو مرجعنا لكل ا١تراحل

 التعليمية ُب حُت ركزت معظم الدراسات على أحد ا١تراحل دكف غَتىا.
  ُب معرفة ما تيسهم بو ُب تعزيز اإلدارة ا١تدرسية األمر الذم  ااسبية اإلدارية رغبةن يركز البحث اٟتإب على أ٫تية تطبيق

 ىاكمعايَت  كبَتة من تطبيق البحث، ُب حُت أجريت معظم الدراسات من أجل معرفة ماىية ااسبية   ينطوم على فائدةو 
 كىو أمر مسلم بو. هاكمبادئ

 ئدات دكف ٘تييز فيما ٮتص النوع كىذا يزيد من أ٫تية نتائج البحث. يهطبق البحث اٟتإب أداتو على القادة كالقا 
 البحث:إجراءات 

  البحث:عينة 
ثانوم( ُب مدينة عرعر با١تنطقة  –متوسط   –ابتدائيقادة ا١تدارس بالتعليم العاـ ) ٚتيع من البحث عينة تكٌونت 

كعددىم اإلٚتإب  (ق1438-1439)كذلك للعاـ الدراسي  ،الشمالية با١تملكة العربية السعودية من النوعُت الذكور كاإلناث
( قائدان كفقنا آلخر إحصائيات إدارة التعليم باٟتدكد الشمالية، كقد ًب توزيع االستبانة عليهم بالطريقة اإللكًتكنية كقد 120)

 .( إناث34)، ( ذكور44) ،كقائدة على االستبانة ( قائدان 78استجاب )
 https://www.northedu.gov.sa/العامة-اإلحصاءات  

 .سنوات ا٠تربة( -ا١تؤىل العلمي  –( توزيع أفراد العينة النهائية للبحث كفقان للمتغَتات )النوع 1كيوضح اٞتدكؿ )
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 المعلومات األساسية للعينة (:1)جدول 
 لمتغيراتو:لعينة البحث وفقاً  المئويةوالنسب  التكرارات

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 النوع
 56% 44 ذكر
 43% 23 أنثى

 100% 78 اجملموع

 المؤىل العلمي

 5% 4 دكتوراه
 12% 10 ماجيستَت
 82% 64 بكالوريوس

 100% 78 اجملموع

 سنوات الخبرة

 32% 25 سنوات 1-5
5-10 سنوات   36 %46 

 21% 17 سنوات 10 أكثر من 
 100% 78 اجملموع

 البحث:إعداد أداة 
ا١تسحي لتحقيق أىداؼ البحث، كمن أجل ىذا الغرض استخدـ الباحث ا١تنهج  أداةن  االستبانةالباحث على  اعتمد

سبق من األدب النظرم كالدراسات كالبحوث السابقة اليت أيجريت على ااسبية اإلدارية كمبادئها، عناصرىا كمعوقتها  ١تا
 :من جزأين االستبانةإْب، كقد تكونت ىذه 

 النوع(. –سنوات ا٠تربة  –: كىو خاص بالبيانات الشخصية لقائد/قائدة ا١تدرسة )ا١تؤىل الوظيفياٞتزء األكؿ -
تطبيق ااسبية اإلدارية ٔتدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر، حيث تكوف ىذا  كيتمحور حوؿ أ٫تية :الثا٘ب اٞتزء -

الباحث على مقياس ليكرت ا٠تماسي  اعتمدمن ثبلثُت عبارة تهشَت ُب مضموهنا أل٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية، كقد  ءاٞتز 
غَت مهم  –غَت مهم –مهم إٔب حدو ما  – مهم – مهم جدان ) ؿ التدريجلتحديد تكرار إجابات أفراد العينة كذلك من خبل

   .(مطلقان 
  ها:وثباتاألداة  دقص

لضماف  قاـ الباحث ْتساب معامل الثبات لبلستبانة للتأكد من صدؽ اتول اكثباهت األداة دؽللتأكد من ص
ا١تدارس بالتعليم العاـ ( من قادة 10اتساؽ االستبانة كعدـ تناقضها، حيث ًب تطبيقها على عينة استطبلعية بلغ قوامها )

 ( ُب مدينة عرعر با١تنطقة الشمالية با١تملكة العربية السعودية من النوعُت الذكور كاإلناثةثانويال – ةتوسطا١ت –االبتدائية )
، كًب اٟتصوؿ (SPSS)كًب حساب معامل الثبات عن طريق معامل ألفا باستخداـ الربنامج اإلحصائي خارج عينة التطبيق، 

 (، ٦تا يدؿ على ثبات االستبانة.  0.95على معامل الثبات لبلستبانة = )
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 لمعالجة بيانات البحث: االحصائية المتبعةاألساليب 
االحصائية  اٟتزمة باستخداـ اآلٕب اٟتاسب االستبانة( من خبلؿ)إجابات أفراد العينة على  البيانات معاٞتة ٘تت

ككذلك ًب  ا١تختلفة البحث أسئلة عن لئلجابةاالحصائية  القياـ بالتحليبلت( كذلك بغرض SPSS) االجتماعية للعلـو
الفركؽ الفردية بُت معرفة إتاىات  كاختبار شيفيو ُب T-testالتباين األحادم كاختبار )ت(  االختبارعلى ٖتليل  االعتماد

 ١تتغَتاتو.أفراد عينة البحث كفقنا  االحصائية بُت، كاختبار كركسكاؿ كاليس للوقوؼ على الفركؽ اٟتسابية ا١تتوسطات
 البحث:عرض نتائج البحث ومناقشتها وفقاً ألسئلة 

 الباحث على ا١تعيار اإلحصائي التإب: اعتمدلغرض تفسَت نتائج البحث 
 غير مهم مطلقاً  غير مهم مهم إلى حد ما مهم مهم جداً  التصنيف

الوسط الحسابي 
(M) 

 4.2≤M 2.4<M≥3.4 3.4>M≥2.6 2.6>M≥1.80 1.80>M 

 ألسئلة البحث:  اإليها البحث تبعن  خلصفيما يلي عرض للنتائج اليت ك 
   النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أواًل:

 ا١تتوسطة– الثبلث االبتدائيةٔتراحلها العاـ )ااسبة اإلدارية ُب مدارس التعليم  مبادئما أ٫تية تطبيق " :ينص على
 ؟عينة البحثٔتدينة عرعر با١تنطقة الشمالية با١تملكة العربية السعودية من كجهة نظر  الثانوية( –

عبارة من عبارات  لكلا١تعيارية قاـ الباحث ْتساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات األكؿ السؤاؿ عن كلئلجابة 
" عينة البحثااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر من كجهة نظر مبادئ أ٫تية تطبيق "اور الرئيس لؤلداة 

 ،ا١تعيارم لكل عبارة من عبارات اور كاال٨تراؼكاٞتدكؿ التإب يعرض ا١تتوسط اٟتسايب ، كىي ُب ٣تموعها ثبلثُت عبارة
 .ا١تتوسط اٟتسايب للمحور ككلككذلك 

 لعبارات االستبانة.المعياري  متوسط الحسابي واالنحرافالحسب  استجابات عينة البحث(: 2) جدول
ترتيب 
 العبارة العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرقم في 
 االستبانة

 1 1.02 4.25  .ضركرية لنجاح كاستمرارية اإلدارة ا١تدرسية اإلداريةااسبية  1
 5 0.90 4.17  .لذا فهي كاجبة ؛مبادئ ااسبية اإلدارية تتماشى مع الشريعة االسبلمية 2
 7 0.89 4.16 .2030تتماشى مبادئ ااسبية اإلدارية مع رؤية ا١تملكة العربية السعودية  3
 12 0.85 4.13 .دكف ٖتيز ا١تخطئٖتقق ااسبية اإلدارية مبدأ ا١تساكاة كالعدالة ك٤تاسبة  4
 16 0.84 4.09  .ااسبية اإلدارية تعزز ٤تاسبة النفس كىو مبدأ متأصل ُب الشريعة اإلسبلمية 5
 11 0.88 4.12 العاـ.ااسبية اإلدارية نظاما البد من التأكيد عليو خاصة ُب التعليم  6
 14 0.85 3.99  .عند التعيُتتؤكد ااسبية اإلدارية على مبدأ الكفاءات كمبدأ تكافؤ الفرص  7
تعد ااسبية اإلدارية أداة ٘تنح القائد صورة كاملة عن ا١تشكبلت اإلدارية /الفنية  8

  ./الًتبوية با١تدرسة، لذلك فهي تساعده ُب حل تلك ا١تشكبلت
3.98 0.99 18 

كل عمل تساعد ااسبية اإلدارية ُب إجراء تقييمات دكرية لئل٧تازات كالنتائج هناية   9
  .إدارم

3.99 0.98 28 
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 13 1.00 3.98  .ٖتوؿ ااسبية اإلدارية دكف اٟتيادية كاسوبية 10
 10 0.89 3.85  إدارهتا.كجود نظاـ ااسبية اإلدارية ييشَت لنزاىة ا١تدرسة كالقائمُت على  11
 17 0.90 3.85  .العاملُتتعمل ااسبية على تعزيز اٟتافز الذاٌب كرفع الركح ا١تعنوية بُت  12
ُب التعزيز كالتطوير  ةتطبيق ااسبية اإلدارية كوهنا توفر ا١تعلومات اليت تساعد اإلدار  13

 ا١تناسبة.كاٗتاذ القرارات 
3.62 1.00 15 

تسمح ااسبية اإلدارية با١تراجعة كتقييم األعماؿ اإلدارية كالًتبوية داخل ا١تدرسة  14
 ا١تدرسة.٦تا ينعكس إ٬تابنا على ٧تاح  مستمر،بشكل 

3.62 0.98 23 

تعد ااسبية اإلدارية كسيلة لتبلُب الوقوع ُب األخطاء كما أهنا تعمل على ٖتقيق  15
  .الشفافية كالنزاىة

3.65 0.67 9 

 8 0.70 3.65  .ااسبية اإلدارية نظامنا ىامنا للمدارس ُب كافة مراحلها 16
 26 1.08 3.24 .ااسبية اإلدارية الوصوؿ العادؿ للمكافآت ا١تالية كا١تعنويةنظاـ يضمن  17
 22 1.00 3.24  .تسمح ااسبية بالكشف عن قضايا الفساد دكف ٘تييز ١ترتكبيها 18
تطبيق نظاـ ااسبية اإلدارية يساعد ا١تسئولُت ُب متابعة األداء الوظيفي الفردم  19

 كاٞتماعي 
3.17 1.13 21 

 20 1.02 3.17  .ااسبية اإلدارية تعزز ا١تراقبة الذاتية 20
 19 0.85 3.11  .أعتقد أف ا١تدارس ذات األداء العإب تطبيق معايَت كمبادئ ااسبية اإلدارية 21
 29 0.82 3.11  .ييسهم تطبيق ااسبية اإلدارية ُب التنبؤ باألخطاء 22
٘تنح ااسبية اإلدارية قائد ا١تدرسة التغذية الراجعة اليت تسمح لو بتوجيو االداء كاختيار  23

 . ارةاإلد أسلوب
3.5 0.71 25 

تيساعد ااسبية اإلدارية قائد ا١تدرسة ُب التعرؼ على أسباب ارتكاب ا١تخالفات  24
 حدكثها.كبالتإب منع 

3.61 1.51 27 

اإلدارية قادة ا١تدارس ُب الربط بُت األىداؼ اإلدارية كالتعليمية كبُت تساعد ااسبية  25
  .معايَت األداء كالتقييم

3.5 0.71 24 

 30 1.41 3.59 ا١توارد بشكل سليم من أجل تعزيز األداء ا١تؤسسي  استغبلؿتهسهم ااسبية اإلدارية ُب  26
 4 1.18 2.71  كالتقييم.ا٠تاصة باألداء  العاملُت على ا١تعلومات كالبيانات الطبلعال داعي  27
 6 1.51 2.3 التعليم السعودم.مبادم ااسبية اإلدارية ال يناسب نظاـ  28
 2 0.89 2.1 با١تدرسة.ااسبية اإلدارية مضيعة للوقت طا١تا يوجد إدارة حازمة  29
ا١تدرسية تطبق معايَت اٞتودة  ةااسبية اإلدارية ليست ذات أ٫تية طا١تا أف اإلدار  30

 .الشاملة
1.9 0.1 3 

   0.86 3.9 المحور ككل 

تطبيق قادة مدارس التعليم العاـ للمحاسبية الرئيسة " ةا١تتوسطات اٟتسابية ور االستبان( أف 2يتضح من اٞتدكؿ ) 
ا مهم/بُت  اإلدارية جاءت ما  (3.9) الرئيسي ألداة الدراسة )االستبانة( ا١تتوسط اٟتسايب للمحور، ُب حُت بلغ مهم جدن

٦تا يعٍت إٚتاع معظم أفراد عينة البحث على أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر،  مهم؛كىي 
لى أعلى ترتيب ا١تدرسية" ع ة"ااسبية اإلدارية ضركرية لنجاح كاستمرارية اإلدار : ( اليت تنص على1كقد حصلت العبارة  )
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٦تا ييشَت إٔب إدراؾ معظم أفراد عينة الدراسة لدكر ااسبية اإلدارية  مهم جدان درجة ب( كىي 4.25)ٔتتوسط حسايب قدره 
كالسعي ُب تفعيلها، كىو ما يتفق مع  كاالستمرارية اإلدارماإل٬تايب ُب إدارة ا١تدارس العامة كأهنا كسيلة ناجحة لتحقيق التميز 

 (. Lawanda, 2009)، (2015 الشهرا٘ب،)سات العربية كاألجنبية منها دراسة معظم الدرا
لذا فهي كاجبة" ُب  ؛ااسبية اإلدارية تتماشى مع الشريعة االسبلميةمبادئ " :( كنصها5ُب حُت جاءت العبارة )

درجة اإلٚتاع بُت عينة  ارتفاع٦تا ييشَت إٔب  (4.17)الًتتيب الثا٘ب بُت إجابات أفراد عينة البحث ٔتتوسط حسايب قدرة  
ا أفراد البحث حوؿ تلك العبارة ، كيرجع ذلك إٔب ثبات العقيدة لدل قادة /قائدات مدارس التعليم العاـ ٔتدينة أب مهم جدن

 كضركرة تطبيق ااسبية اإلداريةبل ااسبية، كما يؤكد ذلك على رؤيتهم أل٫تية  مبادئعرعر، كشعورىم الديٍت الواعي ٨تو 
 .، كذلك من ا١تنطلق الديٍت كىو ما يعزز السعي ٨تو تفعيل ااسبية اإلداريةُب مدارس التعليم العاـ ٔتختلف مراحلها

"تتماشى ااسبية اإلدارية مع رؤية ا١تملكة العربية السعودية : كنصها (7)يلي ذلك كُب ا١ترتبة الثالثة جاءت العبارة 
نسبة ا١توافقة بُت أفراد عينة البحث على أف مبادئ  ارتفاع :تعٍتك  مهم جدناي ( كى4.16)حسايب قدره  " ٔتتوسط2030

كاضح ُب ٖتقيق تلك  ييسهم بشكلو  مهمااسبية ٗتدـ اإلدارية ا١تدرسية ُب ضوء رؤية ا١تملكة العربية السعودية كىو دكر 
 الرؤية.

ُب مدارس  "ااسبية اإلدارية نظامنا البد من التأكيد عليو خاصةن  :( اليت تنص على11ُب حُت جاءت العبارة )
، كيعزم الباحث ذلك إلٚتاع معظم أفراد عينة أم مهم (4.12التعليم العاـ" ُب ا١ترتبة السادسة ٔتتوسط حسايب قدره )

منها نتائج معظم الدراسات البحث حوؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ كتتفق تلك النتائج مع 
 (.2017(، )الغامدم،2016(، )العنزم، 2016)كنتاب، 

 عن ا١تشكبلت اإلدارية/ كاملةن ٘تنح القائد صورة ن  "تعد ااسبية اإلدارية أداةن  :( كنصها18كما جاءت العبارات )
اسبية اإلدارية من مبادئ كأسس ؛ ١تا تتمتع بو الذلك فهي تساعد ُب حل تلك ا١تشكبلت" ؛الفنية /الًتبوية با١تدرسة

 ك٦تيزات. 
ُب  كالنتائج هناية كل عمل إدارم" لئل٧تازات"تساعد ااسبية اإلدارية ُب إجراء تقييمات دكرية  :( كنصها28كالعبارة )

معظم أفراد عينة البحث على  اتفاؽ٦تا يدؿ على  ؛على التوإب (3.99 ،3.89)الرتب الثامنة، التاسعة ٔتتوسط حسايب قدره 
الًتبوية( ك  –الفنية ك  –أف تطبيق ااسبية اإلدارية ُب ا١تدارس يسلط الضوء على ا١تشكبلت ا١تدرسية بشىت أنواعها ) اإلدارية 

٦تا يساعد ُب تيسَت كضع خطط كحلوؿ للقضاء على تلك ا١تشكبلت ، كذلك تدؿ ىذه الدرجة من االٚتاع بُت أفراد عينة 
 للمحاسبية ُب تقييم نتائج ك٥ترجات ك٧تاحات ا١تدرسة. ا١تهم( على الدكر 28على العبارة ) البحث

"تؤكد ااسبية اإلدارية على مبدأ الكفاءات كمبدأ تكافؤ الفرص عند  :( اليت تنص على14كما سجلت العبارة  )
٦تا ييشَت إٔب إدراؾ قادة /قائدات ؛ (3.99)التعيُت" الًتتيب السابع بُت إجابات أفراد عينة البحث ٔتتوسط حسايب قدرة 

 اعتباراتعلى الكفاءة كليس أم  ا١تدارس بالتعليم العاـ على دكر ااسبية كأ٫تيتها ُب ٖتقيق التعيُت كتوزيع ا١تسئوليات بناءن 
 أخرل ٦تا ٭تقق تكافؤ الفرص للجميع.

ة دكف اٟتيادية كاسوبية" ُب الًتتيب العاشر "ٖتوؿ ااسبية اإلداري :( اليت تنص على13كذلك جاءت العبارة )ك 
٦تا يدؿ على  ؛، كىو ترتيب متقدـ نوعنا ما بالنسبة لعدد عبارات االستبانة الثبلثوفمهم( أم 3.85ٔتتوسط حسايب قدره )

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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صية كأهنا ال تيقن أفراد عينة البحث من قادة ا١تدارس أف تطبيق ااسبية اإلدارية يقف أماـ اسوبية كاالعتبارات الشخ
 تراعي إال صاّب العمل كليس صاّب أشخاص بعينهم.

ا١تدرسية تطبق معايَت اٞتودة  ة"ااسبية اإلدارية ليست ذات أ٫تية طا١تا أف اإلدار  :( كنصها3كما سجلت العبارة )
٦تا يؤكد على األ٫تية  غَت مهم؛( أم 1.9الشاملة "أقل درجة، حيث جاءت ُب الًتتيب األخَت ٔتتوسط حسايب قدره )

البالغة للمحاسبية اإلدارية من كجهة نظر قادة /قائدات مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر مشاؿ ا١تملكة العربية السعودية حىت 
كقد جاءت ىذه  أف تطبيق معايَت اٞتودة الشاملة با١تدارس ال ييغٍت من كجهة نظرىم عن تطبيق معايَت ااسبية اإلدارية

، (2016كا٠تاركصي ) متسقة مع توصيات عديدو من الدراسات السابقة، منها دراسة عيساف –ُب ٣تملها –جة النتي
(2009)Lawanda, ،(Engein &coskun, (2017 

يوجد إدارة حازمة با١تدرسة" ُب  ماداـ"ااسبية اإلدارية مضيعة للوقت  :( اليت تنص على2كما جاءت العبارة )
٦تا يدؿ على أنو مهما كاف درجة شدة كحـز القائد /القائدة كمهما كانت (؛ 2.1الًتتيب قبل األخَت ٔتتوسط حسايب قدره )

 ا١تدرسية عن تطبيق ااسبية اإلدارية. لئلدارةقوية فبل غٌت  ةاإلدار 
على مبلئمة نظاـ ااسبية اإلدارية لنظاـ التعليم ُب ا١تملكة  كما ييبلحظ إٚتاع معظم أفراد قادة /قائدات ا١تدارس

"نظاـ ااسبية اإلدارية ال يناسب نظاـ التعليم السعودم" الًتتيب  :( كنصها6العربية السعودية حيث سجلت العبارة  )
 كمبادئو سبية لنظاـ التعليمكيدؿ على كعي مبلئمة اا ،2.3الثامن كالعشركف من ٚتلة ثبلثوف عبارة ٔتتوسط حسايب قدره 

 ُب ا١تملكة العربية السعودية. 
ا، حيث كىي  (3.5 – 4.25)كككل تراكحت ا١تتوسطات ما بُت  بل  مهم تدؿ بوجوو تراكحت بُت مهم / كمهم جدن

تؤكد على أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية من كجهة نظر قادة /قائدات مدارس التعليم العاـ ٔتراحلو الثبلث ٔتدينة عرعر مشاؿ 
 ا١تملكة العربية السعودية. 

 الثاني:النتائج المتعلقة بالسؤال  ثانًيا:
 العاـ ٔتدينةالتعليم  أفراد عينة البحث من قادة/قائدات مدارس احصائية بُتىل توجد أم فركؽ ذات داللة " :كنصو
سنوات  –ااسبية اإلدارية كفقنا ١تتغَتات البحث التالية )النوع مبادئأ٫تية تطبيق استجابات عينة البحث عن عرعر حوؿ 

 ".ا١تؤىل العلمي( –ا٠تربة اإلدارية 
سابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لعبارات االستبانة، ٍب معاٞتة كل متغَت من ًب استخراج ا١تتوسطات اٟتالثا٘ب السؤاؿ  نلئلجابة ع

احصائية من عدـ كجود فركؽ باختبلؼ نوع  ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللةو  إٔبمتغَتات البحث على حدة للتعرؼ 
 ا١تتغَت كذلك على النحو التإب:

 متغير النوع )الجنس(:1- 
ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لعبارات اور الرئيسي لبلستبانة، ٍب استخداـ اختبار "ت" 

أ٫تية تطبيق ااسبية  حوؿ استجابة أفراد عينة البحث عنلعينتُت مستقلتُت ١تعرفة أثر متغَت النوع )اٞتنس( 
 ( ٔتدينة عرعر با١تنطقة الشمالية با١تملكة العربية السعودية.ٔتراحلها الثبلث اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ )

   :حصائيةإل"ت" للكشف عن الفركؽ ا اختباركاٞتدكؿ التإب يتضمن 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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"ت" لمجموعتين مستقلتين لمعرفة طبيعة الفروق حول  تطبيق المحاسبية اإلدارية اختبار نتائج  (4جدول )
 في مدارس التعليم العام وفًقا لمتغير النوع

االنحراف  قيمة"ت" الداللة
 المعياري

 المحور النوع العدد المتوسط

أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب  ذكر 44 4.23 0.59 0.96 0.328
 مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر 

أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب  أنثى 34 4.12 0.61 0.96 0.328
 مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر

احصائية بُت إجابات أفراد عينة البحث تعزم ١تتغَت النوع  ( عدـ كجود فركؽ ذات داللةو 4من اٞتدكؿ ) يتضح 
)اٞتنس( حوؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر حيث أعطت النتائج قيمة داللية قدرىا 

كإناث حوؿ أ٫تية ااسبية  كىي قيمة غَت دالة إحصائينا، كتعود تلك النتيجة التفاؽ أغلب أفراد العينة من ذكورو  "0.39"
٦تا يؤكد على إدراكهم لفوائد ااسبية كأهنا نظاـ يهساعد  ؛اإلدارية بالنسبة لئلدارة ا١تدرسية ُب التعليم العاـ ٔتراحلو الثبلث

 لغامدمادراسة  :كتتفق تلك النتيجة مع معظم الدراسات السابقة كمنها، درستو ٨تو التميزقائد ا١تدرسة على الوصوؿ ٔت
 ( 2016) كنتاب،  (2014) ( العثماف2017)

 متغير المؤىل العلمي:2- 
إجابات أفراد العينة حوؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب  إحصائية بُت١تعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة     

، (kruskal –wallisكركسكاؿ كاليس )  اختبارمدارس التعليم العاـ )ٔتراحلها الثبلث( ٔتدينة عرعر، ًب استخداـ 
تبانة ا١تطبقة، حيث ًب استبعاد ٖتليل التباين األحادم نظرنا لعدـ تكافؤ فئات ا١تؤىل العلمي ا١تدرجة ُب بيانات االس

 :اٞتدكؿ التإبمن خبلؿ ذلك كٯتكن توضيح 
 كروسكال واليس للفروق بين متوسطات اجابات أفراد عينة البحث  اختبار( نتائج 5جدول)

 حول أىمية المحاسبية اإلدارية في مدارس التعليم العام باختالف المؤىل العلمي
 الداللةمستوى  قيمة مربع كاي العدد المؤىل العلمي المحور

أ٫تية ااسبية اإلدارية 
 ١تدارس التعليم العاـ

 0.711 0.647 64 بكالوريوس
 10 ماجيستَت
 4 دكتوراه
 0 أخرل

حصائية  بُت إجابات أفراد عينة البحث حوؿ  تطبيق إ( عدـ كجود فركؽ ذات داللة 5من اٞتدكؿ ) يتضح
 ( (0.71ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر بشماؿ ا١تملكة العربية السعودية حيث بلغ مستول الداللة 

مع دراسة الشهرا٘ب ، كتتفق ىذه النتيجة احصائين إأم أهنا غَت دالة 0.05) كىي قيمة أعلى من القيمة الداللية ا١تعركفة )
لصاّب  ةإحصائي ا( اليت أثبتت فركقن 2016العيساف كا٠تركصي ) (، ُب حُت أهنا ٗتتلف مع دراسة2017الغامدم )، (2015)

ذلك لبلتفاؽ أيضنا بُت أفراد عينة البحث بالرغم من اختبلؼ مؤىبلهتم العلمية حوؿ   يرجعقد ك ، ٛتلة الدكتوراه/ ا١تاجيستَت

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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٦تا يشَت إٔب ضركرة سعي القائمُت على العملية التعليمية ُب إدارة  ؛اإلدارية ُب مدارس التعليم ٔتدينة عرعرتطبيق ااسبية 
 اٟتدكد الشمالية ٨تو تعزيز نظم ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ.

 الوظيفية:متغير الخبرة 3- 
إجابات أفراد العينة حوؿ  تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس حصائية بُت إ١تعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة 
بالنسبة للمتغَت سنوات ا٠تربة، ًب استخداـ إختبار كركسكاؿ كاليس  التعليم العاـ )ٔتراحلها الثبلث( ٔتدينة عرعر

(kruskal –wallis ) 
 البحثنتائج إختبار كروسكال واليس للفروق بين متوسطات اجابات أفراد عينة  (6جدول)

 المحاسبية اإلدارية في مدارس التعليم العام باختالف سنوات الخبرة تطبيقحول 
 مستوى الداللة قيمة مربع كاي المتوسط العدد سنوات الخبرة البعد

أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب 
 مدارس التعليم العاـ ٔتدينة عرعر

 0.001 16.20 191.8 25 سنوات 1-5
 234.85 36 سنوات 5-10

 10أكثر من 
 سنوات

17 279.03 

حصائية بُت أفراد عينة البحث حيث أعطت القيمة إ( يتضح لنا كجود فركؽ ذات داللة 6للجدكؿ ) بالرجوع 
كىي قيمة دالة إحصائينا، لصاّب القادة/القائدات من ىم ذكم خربة تفوؽ العشرة سنوات ٔتتوسط قدره   0.001داللية 

، كيأٌب القادات (234.85)سنوات ٔتتوسط  (10-5)، يليو القادة /القائدات من لديهم خربة ما بُت (279.03)
٦تا يهشَت لدكر ا٠تربة اإلدارية ُب فهم  (؛191.8)سنوات ُب الًتتيب األخَت ٔتتوسط قدره ( 5-(1/القائدات حديثو ا٠تربة 

(، كقد تعزم 2017، )الغامدم ،(2015 ،مع دراسة )الشهرا٘بمدل أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية، كىذه النتيجة ٗتتلف 
ىذه النتيجة إٔب أنو كلما طالت مدة إدارة قائد/قائدة ا١تدرسة كلما أصبحوا /أصبحن أكثر إدراكنا ٟتتمية كجود نظاـ 

اسب  على التعيُت كفقا  ، نظاـ يعملة، نظاـ يراجع باستمرارية النتائج كاألداء كيعمل على تعزيز أساليب اإلدار  ا١تخطئ٭ته
 للكفاءة ال للمعامبلت الشخصية كىذا ما يتوفر ُب ااسبية اإلدارية.

  البحث: ثالثًا نتائج
  يلي:ت شير نتائج البحث لما 

اتفاؽ معظم أفراد عينة البحث من قادة /قائدات مدارس التعليم العاـ ٔتراحلو الثبلث ٔتدينة عرعر مشاؿ ا١تملكة العربية 1- 
 .على أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب تلك ا١تدارس السعودية

أفراد عينة البحث حوؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ  إحصائية بُتعدـ كجود فركؽ ذات داللة 2- 
 .أنثى( –تعزم ١تتغَت النوع )ذكر 

ؿ أ٫تية تطبيق ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ أفراد عينة البحث حو  إحصائية بُتعدـ كجود فركؽ ذات داللة 3- 
 تعزم ١تتغَت ا١تؤىل العلمي.

حصائية بُت أفراد عينة البحث تعزم ١تتغَت عدد سنوات ا٠تربة لصاّب القادة /القائدات األكثر إكجود فركؽ ذات داللة 4- 
 خربة.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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ا١تدرسية مثل مراجعة التقارير كالتقييم  ةااسبية اإلدارية الفعالة ُب اإلدار  أل٫تية تطبيقمعظم أفراد عينة البحث  إدراؾ5- 
  .كالتغذية الراجعة كاٗتاذ القرار كغَتىا

إدراؾ معظم أفراد عينة البحث أف ااسبية كمبادئها تتفق مع مبادئ الشريعة االسبلمية، كمع رؤية ا١تملكة العربية 6- 
 .2030))السعودية 

 .دارم كالتميز ا١تدرسياإلظم القادة /القائدات حوؿ إسهاـ ااسبية ُب النجاح اتفاؽ مع7- 
ا للكفاءة، كٖتفيز ا١تناخ العاـ نظم كآليات تطبيق ااسبية ُب التعيُت كفقن  إسهاـاتفاؽ معظم أفراد عينة البحث حوؿ 8- 

  .دكف ٖتيز ا١تخطئللعمل، ك٤تاسبة 
  البحث:توصيات  رابًعا:

ضركرة سعي القائمُت على العملية التعليمية ُب إدارة اٟتدكد بإليها البحث يوصي الباحث  خلصُب ظل النتائج اليت 
 ، كذلك من خبلؿ ما يلي:الشمالية ٨تو تعزيز نظم ااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ

الثانوم( ُب  –ا١تتوسط  – )االبتدائيااسبية اإلدارية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتراحلو الثبلث  تفعيل أسس كمبادئ .1
  ا.كإداراهت ٚتيع مناطق ا١تملكة العربية السعودية

 كضع نظم كآليات مبتكرة تتماشى مع مبادئ ااسبية اإلدارية كتهسهل من تطبيقها. .2
 –ا١تدرسية )اإلدارية  ةؿ لتطبيق ااسبية اإلدارية ُب ٥تتلف ٣تاالت اإلدار منح القائد ا١تدرسي سلطة أكرب ككقتنا أطو  .3

  .الًتبوية( –الفنية  –ا١تالية 
طرح مساقات ذات صلة بنشر ثقافة ا١تساءلة  كتعزيزىا كتبادؿ خربات قادة ا١تدراس ُب تطبيق نظاـ ا١تساءلة من خبلؿ  .4

 عقد لقاءات تربوية ككرش عمل.
 نظمة التعليمية لتتضمن السيبل كاإلجراءات كافةن اليت تعزز من تفعيل ااسبية اإلدارية.مراجعة اللوائح كاأل .5
 البحث: مقترحات: مًسااخ

ُب ا١تؤسسات  مبادئ ااسبية اإلداريةيقًتح الباحث إجراء مزيدو من البحوث لتصميم أ٪توذج لنظم كآليات تفعيل 
 التعليمية.
 المراجع

 المراجع العربية:أواًل: 
  الكرٙب. القرآف

 ، بَتكت، دار بن كثَت.صحيح البخارم(. 1423) ٤تمد بن إٝتاعيلالبخارم، أىب عبدا 
 .دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت (، صحيح اإلماـ مسلم،1424)أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج  مسلم،

 دار اٟتامد للنشر كالتوزيع. :عماف، األردف .ا١تساءلة كالفاعلية ُب اإلدارة الًتبوية(. 2006أرشيدة، عالية بنت خلف )
 الواليات خربة ضوء ُب ا١تصرم العإب التعليم ُب التعليمية ااسبية لتطبيق مقًتح ٪توذج .(2016) زكي كفاء بدركس،

 ،2مصر،  ،التعليميةة كاإلدار  ا١تقارنة للًتبية ا١تصرية اٞتمعية ،كالدكلية ا١تقارنة الًتبية ٣تلة .األمريكية ا١تتحدة
(4 ،)87-115. 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 للتعليم السعودية اجمللة .السعودية اٞتامعات ُب التعليمية ااسبية (. كاقع2011إبراىيم ) بنت ماجدة اٞتاركدم،
 .93-70 ،5السعودية، ، العإب

 ،15، مصر، ٣تلة الًتبية .ا١تأموؿك  لواقعة: االًتبوي ا١تؤسسات ُب األخبلقية (. ااسبية2012) على سهَت اٞتبار،
(38 ،)13-32. 

القاىرة،  .ا١تساءلة كإصبلح التعليم توجهات عا١تية كتطبيقات عربية(. 2013جوىر، علي صاّب؛ رضواف، كائل كفيق)
 مصر: ا١تكتبة العصرية.

 .كالتوزيع للنشر العلمية اليازكرم دار ، األردف:عماف ة.الًتبوي ١تساءلةا(. 2013 )صاّب ا عبد اٟتارثي،
 ُب بينهما كالعبلقة ا١تؤسسية كاٟتوكمة اإلدارية ا١تساءلة تطبيق درجة .(2017) حسُت ٤تمود عبدالسبلـ حتاملة،

 ،كالنفسية الًتبوية الدراسات ٣تلة .فيها اإلداريُت القادة نظر كجهة من األردف ُب كالتعليم مديريات الًتبية
 .122-102(، 1)، 11عماف.  سلطنة

اإلدارة (. 2009) بن سليماف، كرضواف، سامي عبدالسميع عبدالرٛتنش، بلالشك  ؛عبيدا، خالد بن سدىي
 .مكتبة الرشد :الرياض، (3ط) : أسس نظرية كتطبيقات عمليةالًتبومكالتخطيط 
. عماف، األردف: دار ا٠تليج للنشر تصميم ا٪توذج مساءلة األداء ُب النظاـ الًتبوم(. 2012الراسيب، زىرة ناصر)
 كالتوزيع.

 ٣تلةاٞتامعي ٔتصر.  قبل التعليم ٔتؤسسات االعتماد لتحقيق مدخل التعليمية (. ااسبية2010) توفيق كائل رضواف،
 .156-131، 123 ،مصر، كا١تعرفة القراءة
كمدخل   ُتعلمدرسية من كجهة نظر ا١تدارة ا١تإلخطاء الشائعة لدل قيادات األا(. ٤2007تمد ) زيٌاف، عبدالرزاؽ

، 151 ،، مصرُت مشسجامعة ع ،اٞتامعيالتعليم  لة دراسات ُب٣ت .لتطوير الكفايات القيادية مقًتح
140-244. 

 مدينة بشماؿ للبنات اٟتكومية ا١تدارس ُب اإلدارية ا١تساءلة تطبيق (. كاقع2015) حسُت بن زايد بنت نورة الشهرا٘ب،
 .278-228(، 2) 26 ،مصر ،بنها جامعة ،الًتبية كلية ٣تلة .مديراهتا نظر كجهة الرياض من

 كلية ٣تلة .العربية السعودية ا١تملكة ُب التعليم مكاتب ُب التعليمية ااسبية (. كاقع2017) عبدالعزيز خالد العثماف،
 .61-20(، 8) 33 ،مصر، بأسيوط الًتبية

 ا١تؤ٘تركرقة عمل مقدمة إٔب  .التعليم مؤسسات جودة كاعتماد ااسبية نظاـ(. 2007السيد ) ٤تمد فاطمة علي،
 .مصر، العريب الوطن ُب العاـ مؤسسات التعليم كاعتماد جودة، للًتبية الثامن العلمي
٣تلة اٖتاد اٞتامعات العربية (. درجة توافر عناصر ا١تساءلة ُب كزارة الًتبية كالتعليم ُب األردف. 2012العمرم، حيدر )

 .98-71، 10، للًتبية كعلم النفس
 البحث ٣تلةبالكويت.  العاـ التعليم ٔتدارس التعليمية ااسبية تفعيل (. آليات2016)ماضي  ٣تبل سامي ،العنزم

 .194-173، 4، 17 ،مصر ،الًتبية ُب العلمي
اٞتمعية ا١تصرية للًتبية  ٣تلة اإلدارة الًتبوية، .درسيستقبلية للقائد ا١تا١ت كاألدكارالكفايات (. 2015اٛتد )عيد، رمضاف 

 290 – 275 ،4 ،، مصرا١تقارنة كاإلدارة التعليمية
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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