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 ملخص:

استيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أشكاؿ كدكافع كأسباب كآثار الفساد اإلدارم 
يـ قبؿ الجامعي في محافظة سكىاج، كتحديد متطمبات مكافحتو، ككاقع تفعيؿ بمؤسسات التعم

المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في محافظة سكىاج، كتحديد معكقات تفعيميا، 
ككضع تصكر مقترح  لتفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات 

 التعميـ قبؿ الجامعي.
البحث المنيج الكصفي الذم يعبر عف دراسة الظاىرة المراد دراستيا كما تكجد كاستخدـ 

 في الكاقع الفعمي كييتـ بكصفيا كصفنا دقيقنا.
 كسار البحث كفقنا لمخطكات التالية: 

الخطكة األكلى: كفييا أجاب البحث عف السؤاؿ األكؿ كىك: ما اإلطار الفكرم كالفمسفي  .1
ؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في ضكء األدبيات التربكية لمدخؿ المساءلة التعميمية بم

 المعاصرة؟.
الخطكة الثانية: كفييا أجاب البحث عف السؤاؿ الثاني كىك: ما اإلطار الفكرم كالفمسفي  .2

 لمفساد اإلدارم في المؤسسات التعميمية في ضكء األدبيات التربكية المعاصرة. 
اؿ الثالث كىك: ما كاقع تفعيؿ المساءلة الخطكة الثالثة: كفييا أجاب البحث عف السؤ  .3

التعميمية في الحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة 
 سكىاج.

 الخطكة الرابعة: كفييا تـ تكضيح أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث.  .4
ى الحد مف الخطكة الخامسة: كفييا تـ كضع تصكر مقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمة ف .5

 ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج.
 كتكصؿ البحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: 

 إف كاقع التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتفعيؿ المساءلة التعميمية كاف ضعيفنا جدنا. -
 عي كاف مرتفعنا. إف مستكل انماط الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجام -
تكجد عبلقة عكسية بيف تفعيؿ المسائمة التعميمية كشيكع أنماط الفساد اإلدارم  -

بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي حيث كمما زادت تفعيؿ المسائمة التعميمية قؿ الفساد 
 اإلدارم كالعكس. 
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لفعاؿ في ضركرة تفعيؿ المساءلة التعميمية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كذلؾ لدكرىا ا -
 الحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بيا.

كتـ كضع تصكر مقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمة فى الحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم 
 بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج

 تصور مقترح لتفعٌل المساءلة التعلٌمٌة للحد من ظاهرة الفساد اإلداري
 بمؤسسات التعلٌم قبل الجامعى

 قدمة:م

ألف اإلدارة تمثؿ المحرؾ الرئيسي في  يعد الفساد اإلدارم مف أكثر أنكاع الفساد خطكرة ن
حركة الدكلة كالسمطات القائمة، كيتمثؿ الفساد في التصرفات غير القانكنية كالتعقيدات 
البيركقراطية كأخطاء القطاع العاـ المؤدية إلى قمة تحقيؽ أىدافو في تقديـ أفضؿ الخدمات 

امة إلى الشعب كباألخص الخدمات األساسية، كىنا تقؼ عند القائميف باإلدارات، فالفساد الع
يعكس ضعؼ أىميتيـ لممسئكلية بحكـ تدني أخبلقياتيـ، كتغميب المصمحة الخاصة عمى 

 المصمحة العامة كالمحسكبية، كتدني الكفايات اإلدارية كالفنية كغياب المساءلة. 
ء ال يتجزأ مف الفساد عمكمنا كفي مقدمتو، حيث إف الفساد لكف الفساد اإلدارم ىك جز 

السياسي كالفساد االقتصادم، كالفساد االجتماعي، يشكمكف في مضمكنيـ السبب الرئيسي 
 .(1)لمفساد اإلدارم

كما أف التعميـ يتأثر بالفساد بأشكالو المختمفة عف طريؽ الضغكط التي يمارسيا الفساد 
ة، كنتيجة لغياب تفعيؿ المساءلة، فكزارات التعميـ المصرم ىي ثاني عمى المكارد العامة لمدكل

أكبر الكزارات حصكالن عمى التمكيؿ، خاصة ألف التعميـ يدار بشكؿ مركزم مف قبؿ الدكلة ، 
كىك ما يعني ضخامة حجـ األمكاؿ التي تضخ ليذا القطاع، كىذا يفتح الكثير مف األبكاب 

مف ناحية أخرل ال يتكقؼ أثر الفساد في قطاع التعميـ فقط كالدكافع كراء ممارسات الفساد، 
ا في استخداـ المنصب الحككمي، اك القيادم  عند حدكد نيب أك ىدر المكارد المالية بؿ أيضن
في المؤسسة التعميمية لتحقيؽ مكاسب شخصية تؤثر عمى جكدة التعميـ، أك في استخداـ 

                                      
(1) M. Palmer, Breaking the Real Axis of Evil, How to oust the World's last 

Dictators by 2005 (oxford: Roman and little field publishers, 2003), p. 8-9.  
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ر السمبية، فالفساد في قطاع التعميـ يفقد القدرة المحسكبية كمحاباة األقارب، كغيرىا مف األثا
عمى التطكير، كيرتبط بشكؿ أك بآخر بالفقر، فأكثر الدكؿ فقرنا ىي أكثرىا فسادنا
(1). 

كُتَعد الممارسات المرتبطة بظاىرة الفساد اإلدارم بأشكاليا المختمفة سمككيان كتنظيميان 
اعمية السياسات العامة في المؤسسات كماليان كجنائيان مف أىـ العقبات التي تحد مف ف

التعميمية عند انتقاليا مف مستكل القرار كالتخطيط إلى حيز التطبيؽ كالتنفيذ نظرنا لؤلىمية 
التي تمثميا السياسة التعميمية كقطاع التعميـ بالنسبة لعممية التطكير كبخاصة ما يتعمؽ 

ت المختمفة، ذات الصمة بتكفير احتياجات سكؽ العمؿ مف أصحاب التخصصات كالميارا
 الكثيقة لسياسات كبرامج التنمية.

كتعد المساءلة التعميمية مف األنظمة الفعالة في مجاؿ التعميـ حيث أنيا تؤدم بارتباطيا 
بالشفافية اإلدارية كالرقابة كتقكيـ األداء إلى كفاءة العمؿ بالمؤسسات التعميمية كجكدة 

 ا.مخرجاتيا كالحد مف الفساد اإلدارم بي
إف معالجة الفساد اإلدارم يككف بمنيجية شاممة في جميع مؤسسات الدكلة كمف بينيا 
المؤسسات التعميمية، تستيدؼ محاصرتو كالتعامؿ مع أسبابو كمككناتو كدكافعو، فالفساد 
أساسنا يقع عندما يككف االحتكار، كال يككف سمة مساءلة ، كبالطبع فإف انجاز قانكف مكافحة 

ب غير المشركع ليس بالضركرة كافينا لكقؼ نيب الماؿ العاـ كاستغبلؿ الكظائؼ الفساد كالكس
عمى نحك فجائي، فثمة قكانيف كثيرة بؿ حتى الدستكر ال يجد احترامنا كال يمتمؾ ىيبة... 
كبالتالي فإف إشكالية الفساد اإلدارم ىك ضياع حؽ المكاطف داخؿ الدكلة كالمؤسسة، فجرائـ 

سكبية كاستغبلؿ المناصب كغيرىا مف صكر الفساد يؤدم إلى انقساـ الفساد مف رشكة كمح
عميؽ لممجتمع بيف فئة تطالب بحؽ ال تجده كأخرل تحصؿ عمى شيء ال تستحقو، نظاـ قمب 

 (2)المكازيف
كمما سبؽ يتضح مدل أىمية المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى لمحد مف 

الفساد مف جراء التعتيـ كالبيركقراطية كالمركزية في تمؾ الفساد اإلدارم بيا في كقت عَـّ فيو 

                                      
(
1
ـ، 2001حساـ بدراكم، الشفافية كمحاربة الفساد في قطاع التعميـ المصرم، القاىرة: مكتبة اإلسكندرية،  (

 . 7ص
ساد اإلدارم في العالـ العربي )مفيكمو كأبعاده المختمفة(، القاىرة، المجمكعة محمد صادؽ إسماعيؿ، الف (2)

 . 11ـ، ص2014العربية لمتدريب كالنشر، 
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المؤسسات كالذل أدل إلى ضعؼ قياميا بمسئكلياتيا بفاعمية ككفاءة ؛ لتصبح قادرةن عمى 
المنافسة كاإلبداع تحقيقنا لرؤية المؤسسة كرسالتيا، كىذا ما تيدؼ إليو الدراسة الحالية، مف 

ية في مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ خبلؿ تناكليا لدكر المساءلة التعميم
 قبؿ الجامعى بمحافظة سكىاج.

 مشكلة البحث: 

أصبح الفساد اإلدارم ظاىرة تيدد كؿ مؤسسات الدكلة بصفة خاصة كالمؤسسات 
التعميمية عمى كجو الخصكص بعد أف تفشت جرائمو كزادت معدالتو كىذا يعكد إلى قصكر 

لعبلج تمؾ الظاىرة مف ضعؼ الثقة فى التشريعات كالقكانيف كضعؼ آليات  التدابير التقميدية
المساءلة كىذا ما أدل إلى انتشار الفساد اإلدارم بالمؤسسات التعميمية كتحكره إلى أسمكب 

 متعارؼ عميو، كىذا ىك الخطر األكبر لمفساد 
ظيرتيا إحدل كمف أنكاع الفساد اإلدارم الذل تعانى منو المؤسسات التعميمية كما أ

نتائج الدراسات ىى: اإلىماؿ كالتحيز كالمحسكبية كالمحاباة كضعؼ العدالة فى تكميؼ المياـ 
أك المحاسبة عمييا، كانتشار ظاىرة الغش كالرشكة كالتزكير كقمة احتراـ مكاعيد العمؿ، 

 .(1)كالتكاسؿ فى أداء العمؿ كعدـ تحمؿ المسئكلية 
 : (2)لجامعى ضعفان فى تطبيؽ المساءلة كالمتمثمة فيما يمىكما تعانى مؤسسات التعميـ قبؿ ا

 .ضعؼ االىتماـ بنشر ثقافة المساءلة بيف العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى 
 . محدكدية شمكؿ المساءلة بتركيزىا عمى جكانب معينة دكف غيرىا 
 . ىماؿ اإلنجازات كالمكافآت  تركيز المساءلة عمى حاالت القصكر كالفشؿ كا 
  النظر إلى المساءلة باعتبارىا عممية مراقبة كتفتيش ككسيمة خكؼ كترىيب كليس تقكيـ

 مسار.
 . تباطؤ بعض مديرل المدارس فى معالجة أكجو التقصير فى أداء المعمميف 

                                      
(
1
(، 508محمد نصر محمد القطرم، الحماية الجنائية مف الفساد، مجمة كمية الحقكؽ،جامية القاىرة، العدد) (

 ـ. 2012أكتكبر 
فة المساءلة التربكية لدل معممى التعمػيـ الثػانكل العػاـ فػي ضػكء معػايير سحر محمد أبك راضى، تفعيؿ ثقا (2)

 – 339ـ، ص ص 2015(، 3( ،ج )39القدرة المؤسسية، مجمػة كميػة التربيػة، جامعػة عػيف شػمس، العػدد )
341  . 
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  كما أشارت دراسة أخرل إلى أف ضعؼ المساءلة يؤدم إلى قمة تحمؿ العامميف
 .(1)بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى لممسئكلية

كما أف ىناؾ العديد مف قضايا الفساد اإلدارم التى تشكب مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى 
فى محافظة سكىاج كالتى تعتبر مف صميـ مشكمة الدراسة الحالية كالتى ساىمت فى 
تحديدىا، كذلؾ مف كاقع سجبلت النيابة العامة كالنيابة اإلدارية كالشئكف القانكنية، كمحاكـ 

ارم، كبعض الجيات األخرل المعنية بالرقابة عمى مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي، القضاء اإلد
 :كمف أنكاع ىذه القضايا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

ـ، حيث تـ إحالة 21/12/2014تحقيؽ النيابة اإلدارية في قضية فساد كبرل بتاريخ  .1
ب جرائـ مخالفات مالية ثبلثة مسئكليف بإدارة جرجا التعميمية لممحاكمة التياميـ بارتكا

دارية جسيمة، حيث كشؼ تقرير االتياـ أف المدعك )ـ. أ.أ( بقسـ شئكف الطمبة  كا 
كاالمتحانات بإدارة جرجا التعميمية لـ تؤد العمؿ المنكط بيا بدقة كأمانة كسمكت مسمكنا 
ب معيبنا ال يتفؽ كاالحتراـ لمكاجب الكطني بأنيا حررت بيانات مستخرج رسمي بنجاح طال

راسب كالذم يتضمف نقمو مف الصؼ األكؿ إلى الصؼ الثاني الثانكم تجارم دكف كجو 
حؽ. كما تبيف أف المدعك )ف. ؽ. ج( بقسـ شئكف الطمبة كاالمتحانات بإدارة جرجا 
التعميمية لـ تؤد العمؿ المنكط بيا بدقة، كخالفت القانكف بأف اعتمدت بياف نجاح ىذا 

ف بيانات غير صحيحة، عبلكة عمى أنو غير اختصاصيا الطالب رغـ عمميا بأنو يتضم
أصبلن. مما ترتب عميو قبكؿ الطالب بالصؼ الثاني الثانكم تجارم كجاء بأكراؽ القضية 
أف المدعك )أ.ع.ـ( ككيؿ شئكف الطمبة بمدرسة التجارة بنيف بإدارة جرجا التعميمية لـ 

خرج الرسمي بنجاح الطالب رغـ يؤد عممو بدقة كأمانة بأنو قبؿ األكراؽ، ككذلؾ المست
عممو بأف ىذه األكراؽ غير سميمة كتتضمف بيانات غير صحيحة كأعد ختمو بخاتـ 

                                      
 -محمد إبراىيـ محمد، نحك سياسة لتطبيػؽ البلمركزيػة فػى التعمػيـ قبػؿ الجػامعى لتحقيػؽ مجتمػع المعرفػة  (1)

-رؤية نقدية استشرافية، مف بحكث المؤتمر الدكلي الخامس )مستقبؿ إصبلح التعمػيـ العربػي لمجتمػع المعرفػة
تجارب كمعايير كرؤل (، المركز العربي لمتعمػيـ كالتنميػة )أسػد( كالجامعػة العربيػة المفتكحػة بالقػاىرة،  المنعقػد 

 . 111ـ، ص2010يكنيك،  15-13في الفترة مف 
 ديدة تـ اختيار البعض منيا كالمرتبطة بقضايا الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي ىناؾ قضايا ع

 بمحافظة سكىاج. 
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شعار الجميكرية مما سيؿ دخكؿ الطالب الصؼ الثاني الثانكم تجارم رغـ رسكبو 
 بالصؼ األكؿ، كتـ معاقبة مرتكبي ىذه الجرائـ.

يابة إدارية حيث قاـ مكجو الدراسات ـ إدارم ن4/4/2014بتاريخ  235قضية فساد رقـ  .2
االجتماعية بإدارة المراغة التعميمية بنقؿ مدرس ذك كفاءة مف إحدل المدارس اإلعدادية 
التابعة إلدارة المراغة التعميمية كاستبدالو بمعمـ حديث بالتعميـ االبتدائي، حيث كاف ال 

البنو الذم يعمؿ معممنا ىذا كال ذاؾ يخضع لعممية النقؿ قانكننا كذلؾ ليفسح المجاؿ 
لمدراسات االجتماعية في تمؾ المدرسة لكي يعطي جميع تبلميذىا دركسنا خصكصية دكف 
مشاركة ألحد. حيث قامت النيابة اإلدارية بالتحقيؽ في ىذه الكاقعة كثبت صحتيا كتـ 

عادة المعمـ الكؼء إلى مدرستو األصمية.  مجازاة المكجو كا 
ـ شئكف قانكنية. حيث قاـ ثبلثة مف مديرم 3/2014بتاريخ  235قضية فساد رقـ  .3

المدارس التابعة إلدارة المراغة التعميمية بتثبيت أنفسيـ في ثبلثة مكاقع ألعماؿ لجاف 
االمتحانات أل أف كؿ مدير كضع نفسو في ثبلثة أماكف ألعماؿ االمتحانات في المجاف، 

ىدار لمماؿ العاـ كذلؾ ليتقاضى ثبلثة أجكر، كىذا مخالؼ لمقكانيف، كيعتب ر فسادنا كا 
كتقاضي اآلجر ثبلثة مرات لعمؿ كاحد. حيث قامت الشئكف القانكنية بالتحقيؽ في 
 الكاقعة كتـ مجازات المديريف الثبلثة كسحب منيـ األمكاؿ التي اقترفكىا بدكف كجو حؽ. 

ة ـ نيابة عامة حيث قاـ ككيؿ كزارة التربي2007/2008بتاريخ  1035قضية فساد رقـ  .4
كالتعميـ بسكىاج في ذلؾ الحيف بكضع مكافأة المعمميف لبلمتحانات في البنؾ باسمو 

ـ كذلؾ 7/2007ـ كالتي كاف مف المتكقع صرفيا في شير10/2007حتى شير 
لتحصيؿ أرباحيا لنفسو، كترؾ المعمميف يأكمكف الثرل كتـ اكتشاؼ الكاقعة كامتثؿ أماـ 

ذا تتحد مشكمة الدراسة في دكر المساءلة التعميمية النيابة العامة التي باشرت التحقيؽ ل
 في مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في محافظة سكىاج.

كمما سبؽ يتبيف أف مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي تعاني مف مشكمة الفساد اإلدارم بشكؿ 
اراتيا التعميمية؛ مما أثر عمى كبير، كالنتائج عف ضعؼ تطبيؽ المساءلة التعميمية في إد

 كفاءة أداءىا كجكدة مخرجاتيا.
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 أسئلة البحث:

 تتحدد أسئمة البحث في األتي:
ما اإلطار الفكرم كالفمسفي لمدخؿ المساءلة التعميمية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى   .1

 في ضكء األدبيات التربكية المعاصرة؟
رم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى  في ضكء ما اإلطار الفكرم كالفمسفي لمفساد اإلدا .2

 األدبيات التربكية المعاصرة؟
ما كاقع تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ  .3

 الجامعى بمحافظة سكىاج ؟ 
ما التصكر المقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم   .4

 ت التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج .بمؤسسا
 أهداف البحث:

 ىدؼ البحث الحالي إلى :
التعرؼ عمى أشكاؿ كدكافع كأسباب كآثار الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي  .1

 في محافظة سكىاج.
تحديد متطمبات مكافحة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في محافظة  .2

 سكىاج. 
عرؼ عمى كاقع تفعيؿ المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في محافظة الت .3

 سكىاج.
تحديد المعكقات التي تحد مف تفعيؿ المساءلة التعميمية في مؤسسات التعميـ قبؿ  .4

 الجامعي كمحاكلة التغمب عمييا. 
ت كضع تصكر مقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسا .5

 التعميـ قبؿ الجامعى بمحافظة سكىاج .
 أهمٌة البحث: 

 تتحدد أىمية البحث فى اآلتي :
يعالج البحث مكضكعان عمى قدر كبير مف األىمية كىك دكر المساءلة التعميمية في  .1

مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في مصر كىذا يعد أحد 
 الفساد اإلدارم في ىذه المؤسسات . المداخؿ الفاعمة لمحد مف
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تكعية القائميف عمى إدارة المؤسسات التعميمية لمدكر الفعاؿ المساءلة في الحد مف  .2
 الفساد اإلدارم بيا .

مكاصمة جيكد الباحثيف الذيف اىتمكا بدراسة ىذا المجاؿ كالخركج ببعض النتائج  .3
 كالمقترحات الفاعمة .

تصكر مقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف  تساىـ نتائج ىذه الدراسة في كضع .4
 الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمصر. 

 يفيد البحث الحالي الفئات التالية:  .5
 القائميف عمى إدارة التعميـ.  -
 المسئكليف عف السياسة التعميمية كالتخطيط التربكم. -
 م بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي. القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد اإلدار  -
 مديرم كمعممي المدارس.  -
 مؤسسات المجتمع المدني.   -

 منهج البحث: 

نظرنا لطبيعة مكضكع البحث كاألىداؼ التي سعى لتحقيقيا، تـ استخداـ المنيج الكصفي 
كصفنا الذم يعبر عف دراسة الظاىرة المراد دراستيا كما تكجد في الكاقع الفعمي كييتـ بكصفيا 

دقيقنا، كيعبر عنيا تعبيرنا كيفينا ككمينا، كما استخدـ البحث المدخؿ الكثائقي لممنيج الكصفي 
لدراسة المصادر األكلية كالثانكية في مجاؿ المساءلة كالفساد اإلدارم، ككذلؾ المدخؿ المسحي 

اؼ البحث الذم يتـ مف خبللو استطبلع آراء المبحكثيف كتفسيرىا كتحميميا، كصكالن إلى أىد
 مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمتو كالتي تكضح المشكمة ككيفية مكاجيتيا.

 أداة البحث: 

استخدـ البحث الحالي االستبانة كأداة بحثية لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات البلزمة 
 إلتماـ الدراسة كتحقيؽ أىدافيا. 

 حدود البحث: 

 المكانية كالبشرية كالزمنية كما يمي:تمثمت حدكد البحث في الحدكد المكضكعية كالحدكد 
 [ الحدكد المكضكعية:1

اقتصر البحث الحالي عمى كضع تصكر مقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف 
ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج، مف خبلؿ تناكليا 
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كالفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ  لئلطار الفكرم كالفمسفي لمدخؿ المساءلة التعميمية
الجامعي في ضكء األدبيات التربكية المعاصرة، ككاقع تفعيؿ المسائمة التعميمية لمحد مف ظاىرة 
الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي، ككضع تصكر مقترح يمكف أف يسيـ في الحد 

 مف ىذه الظاىرة.
 [ الحدكد المكانية:2

 ى مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج.اقتصر البحث عم
 [ الحدكد البشرية: 3

 تمثمت الحدكد البشرية لمبحث في الفئات التالية :
 فئة القائميف عمى إدارة التعميـ بمحافظة سكىاج . .1
 فئة المعمميف في مدارس التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج.  .2
إلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى  فئة القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد ا .3

 بمحافظة سكىاج
 مصطلحات البحث:

 :Educational Accountabilityالمساءلة التعميمية 
 كتعرؼ المساءلة التعميمية بأنيا :

التزاـ أصحاب السمطات في المؤسسات التعميمية بتفسير األسباب الكامنة كراء  -
أصحاب المصمحة، كتتجسد المساءلة في إجراءاتيـ، كتحمؿ مسئكلية نتائجيا أماـ 

العديد مف الميكانيزمات كالقكانيف، كالمكائح، كالرقابة) البيركقراطية أك التشريعية(، 
كالمعايير )الطبلب، البرامج(، كتقييـ تعمـ الطبلب، كنظـ الثكاب كالعقاب المرتبطة 

 .(1)بتحسيف األداء
في التربية كالتعميـ بتقديـ إجابات أك تعرؼ المساءلة التعميمية بأنيا تعيد العامميف  -

أك يقدمكنو مف مخرجات تعميمية، كتعنى العبلقة  ،تفسيرات لما يقكمكف بو مف مياـ

                                      
( عمي السيد الشخيبي كآخركف،  معجـ مصطمحات الحكامة التربكية الحكـ الرشػيد،  الربػاط: مكتػب تنسػيؽ (1

 .9ـ، ص 2011/2012التعريب،  
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كبيف متعيد بعمؿ، كبناء عمى  التفاكضية أك التعاقدية بيف المستخدـ أك ممثؿ السمطة
 .(1)سند إليوأعف نتائج العمؿ الذم  ساءلتوذلؾ يتـ م

 لي المساءلة التعميمية بأنيا :كتعرؼ البحث الحا -
بتقديـ تفسيرات لكؿ ما قامكا بو مف عممية تمـز كافة األطراؼ المعنية بالعممية التعميمية 

كنتائجو  التعميميكتتيح المعمكمات عف النظاـ  نتائجيا،كتحمميـ المسئكلية عف أعماؿ، 
زاءات كالمكافآت، لرفع تبع ذلؾ مجمكعة متنكعة مف الجيإطار تحقيؽ الشفافية، ك  فيلمعامة 

جكدة العممية التعميمية، كتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فييا، تمبي تكقعات المجتمع 
 المؤسسات التعميمية. ىذهكمكاطنيو مف 

  Administrative Corruption[ الفساد اإلدارم: 2
يعرؼ الفساد اإلدارم اصطبلحان بأنو: سكء استخداـ السمطة العامة مف أجؿ مكسب 

اص يتحقؽ حينما يتقبؿ المكظؼ الرسمي رشكة يطمبيا أك يستجدييا اك يبتزىا، كقد يككف خ
ذلؾ مقترننا بسكء استخدامو لمسمطة حينما يقدـ رجاؿ األعماؿ مف القطاع الخاص الرشكة 
بقصد التحايؿ عمى السياسات العامة كالقكانيف أك المكائح لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية أك ربح 

ا مف أجؿ مغنـ شخصي أك مزايا شخص ية، كيمكف أف يحدث سكء استغبلؿ لمسمطة العامة أيضن
حتى لك كاف عدـ تقديـ رشكة كذلؾ عف طريؽ محاباة األقارب أك التكصية بيـ أك سرقة أمبلؾ 

 .(2)الدكلة، أك مؤسساتيا أك تبديدىا
لمحصكؿ  كما يعرؼ الفساد اإلدارم بأنو "استغبلؿ المكظؼ العاـ لمكقع عممو كصبلحياتو

عمى كسب غير مشركع أك منافع شخصية يتعذر تحقيقيا بطريقة مشركعة، أك أنو سمكؾ 
غير رسمي كغير شرعي تفرضو ظركؼ معينة كتساعد عميو، كيقتضتيو التمكيؿ االجتماعي 

 .(3)كاالقتصادم كالسياسي كالثقافي

                                      
ميـ متميز في القرف الحادم كالعشريف رؤل استراتيجية كمػداخؿ إصػبلحية، (  رضا إبراىيـ المميجي، نحك تع2)

 . 44ـ، ص2011القاىرة: دار الفكر العربي،
محمد سميماف الجريشي، الفساد اإلدارم كجرائـ إساءة استعماؿ السمطة الكظيفية، الرياض، مطابع الشرؽ  (2)

 . 115ـ، ص2002األكسط، 
ـ، 2008اإلدارم لغػة المصػالح، اإلسػكندرية: دار المطبكعػات الجامعيػة،  حسنيف المحمدم بكادم، الفسػاد (3)
 . 13ص
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 كتعرؼ البحث الحالي الفساد اإلدارم بأنو:
صادر مف مكظؼ عاـ كالذم يترتب عميو ارتكاب مخالفات السمكؾ اإلدارم المنحرؼ ال

تنظيمية أك سمككية أك مالية أك جنائية لؤلنظمة كالتشريعات كالتعميمات النافذة داخؿ الجياز 
ضرار بالصالح العاـ كمصالح  اإلدارم في المؤسسات التعميمية"، لتحقيؽ أىداؼ خاصة، كا 

ىدافيا كقمة تقديميا خدمات لممستفيديف اآلخريف، مما يتسبب في ضعؼ تحقيؽ المؤسسة أل
 بكفاءة كفعالية، نتيجة ضعؼ مخرجاتيا التعميمية. 

Educational Institution -Pre[ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي: 3
University 

تعرؼ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بأنيا : مكاف يتمقى فيو األشخاص في مختمؼ 
مقصكد، كتضـ الجانب المادم مثؿ: مبنى المؤسسة كالمقاعد  األعمار التربية كالتعميـ بشكؿ

كالمعامؿ كالكسائؿ التعميمية كالساحات كالمسارح كغيرىا، ككذلؾ الجانب البشرم مثؿ: المدراء 
كالمعمميف كالتبلميذ كالمكجييف كالككبلء كالعماؿ ككؿ مف لو صمة بأمكر التعميـ، كتككف 

صبلحيا يؤدم إلى إصبلح المجتمع حككمية أك خاصة ككبلىما تحت إشراؼ  الدكلة، كا 
فسادىا يؤدم إلى إفساده، كتيدؼ إلى تككيف جيؿ متعمـ مثقؼ قادر عمى التكيؼ مع نفسو  كا 

 .(1)كمع مجتمعو، نافعنا لنفسو كألىمو كلكطنو
كتتحدد مؤسسات التمعيـ قبؿ الجامعي كفقنا لطبيعة البحث الحالي في مدارس التعميـ 

 الثانكم العاـ كالفني.األساسي كمدارس 
 الدراسات السابقة:

 تناكلت البحث الحالي الدراسات السابقة مف خبلؿ المحاكر التالية: 
 :الدراسػات المرتبطة بالمساءلة 
 
 
 
 

                                      
 .…/Amr.wikipedia.orgككبيػػديا المكسػػكعة الحػػرة، أنػػكاع المؤسسػػات التعميميػػة، مػػف مكقػػع النػػت،  (1)

 ـ. 3/12/2015تاريخ الدخكؿ، 
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 أكالن: الدراسات العربيػة:
: كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تفعيؿ نظـ  (1) ـ(2017دراسة ) ميا مصطفى،   (1

ة الفساد افدارم بالمدارس االبتدائية فى مصر، كاستخدمت ىذه المساءلة فى مكاجي
الدراسة المنيج الكصفي كأظيرت نتائج الدراسة أف تفعيؿ نظـ المساءلة بالمدارس يؤدم 

 إلى الحد مف الفساد اإلدارم بيا.
: كىدفت الدراسة إلي تحديد متطمبات (2) ـ(2014دراسة ) محمد فتحي عبد الرحمف،  (2

الخارجية لمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة المنيا،  تطكير المساءلة
كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي، كانتيت الدراسة بكضع تصكر مقترح لتطكير 
المساءلة الخارجية لمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ االساسي، نظران لتزايد مشكبلت 

اسي كالمتمثمة في ضعؼ المخرجات، كضعؼ مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األس
كفاءة اإلدارة، قمة تنكع آليات المتابعة كالتقكيـ مف اإلدارة لمعامميف كالمعمميف، كقصكر 
نظاـ المساءلة الحالي لممدارس اإلعدادية نظران لتعدد الجيات القائمة بالمساءلة، كضعؼ 

مساءلة الحالية، كتكقؼ التنسيؽ بينيا، كضعؼ دكر التكجيو الفني، كضعؼ معايير ال
المساءلة عند تقييـ األداء ككتابة التقارير، كال تصؿ إلي فرض عقكبات عمي األداء 
المتدني، أك إثابة المدارس ذات األداء المرتفع، كغمكض األسس التشريعية المنظمة 
لعمؿ جيات المساءلة التعميمية، كغياب ثقافة المساءلة، كقمة الكعي بمفيكميا، 

 ، كأىميتيا، كآليات كأساليب تطبيقيا. كأىدافيا
: كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة  (3) ـ( 2013دراسة ) حنيف الشريؼ،  (3

بيف المساءلة اإلدارية كاألداء الكظيفي لدل العامميف اإلدارييف م كزارة التربية كالتعميـ 
ج الدراسة عمى أف ىناؾ العالي في قطاع غزة، كاستخدمت المنيج الكصفي، كأسفرت نتائ

                                      
م بالمػدارس االبتػدائي فػى مصػر، رسػالة ميا مصطفى يحيي السيسػي، تفعيػؿ نظػـ المسػاءلة فػي مكاجيػة الفسػاد اإلدار  (1)

 ـ. 2017ماجستير "غير منشكرة"، كمية التربية، جامعة طنطا، 
محمد فتحي عبد الرحمف، تصكر مقترح لتطكير المحاسبية الخارجية لمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي،  ((2

(، المجمد السابع كالعشركف، الجزء الرابع، 2، العدد)مجمة البحث في التربية كعمـ النفس، كمية التربية، جامعة المنيا
 ـ.2014

حنػيف نعمػاف عمػي الشػريؼ، أثػر المسػاءلة اإلداريػػة عمػى األداء الػكظيفي لمعػامميف اإلداريػيف فػي كزارة التربيػة كالتعمػػيـ  (3)
 ـ. 2013العالي بقطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 
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عبلقة ايجابية لممساءلة اإلدارية )االنضباط الكظيفي، العمؿ كاالنجاز، أخبلقيات الكظيفة 
 العامة، المجاؿ اإلنساني( عمى األداء الكظيفي في كزارة التربية كالتعميـ.

: كىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي الكاقع (  1)ـ(2012دراسة ) مناؿ أبك الفتكح قاسـ،  (4
الفعمي لثقافة المساءلة التعميمية لدم أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات األكاديمية 
بمؤسسات التعميـ الجامعي، ككذلؾ نشر ثقافة المساءلة التعميمية لدم أعضاء ىيئة 
التدريس كالقيادات األكاديمية، كالتعرؼ عمي المعكقات التي تحكؿ دكف نشر ثقافة 

التعميـ الجامعي، كاعتمدت الدراسة عمي المنيج المساءلة التعميمية في مؤسسات 
الكصفي، كتكصمت الدراسة إلي كجكد ضعؼ في ثقافة المساءلة التعميمية لدم أعضاء 
ىيئة التدريس كالقيادات األكاديمية بالجامعات المصرية، كقمة تكافر المتطمبات البلزمة؛ 

لقيادات األكاديمية لنشر ثقافة المساءلة التعميمية بيف أعضاء ىيئة التدريس كا
بمؤسسات التعميـ الجامعي، كجكد معكقات تحكؿ دكف نشر ثقافة المساءلة التعميمية، 
كانتيت الدراسة إلي كضع تصكر مقترح لتنمية ثقافة المساءلة التعميمية لدم أعضاء 

 ىيئة التدريس كالقيادات األكاديمية بمؤسسات التعميـ الجامعي.
 ػة:ثانيان: الدراسػػات األجنبي

: كىدفت ىذه الدراسة إلي البحث في and Others,2015 (Steven(2 )دراسة )  (1
كيفية استجابة مديرم المدارس لتصنيفات المساءلة، ككيؼ تستجيب ميزانيات المدارس 
لدرجات المساءلة، كذلؾ مف خبلؿ البحث في كيفية قياـ مديرم المدارس بإعادة تكزيع 

رات اإلدارية في التصنيفات الخاصة بالمساءلة، كتقـك المكارد لممدارس في مكاجية التغي
بدراسة ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ التغيرات التي تحدث في الميزانية داخؿ المدارس، كبالتحديد 
إلي أم درجة تعد كؿ مدرسة عمي مقربة مف إحداث تغيير في درجة المساءلة، كتكصمت 

ساءلة فاف ذلؾ سيؤدم إلي تغييرات الدراسة إلي أف المديريف إذا ما اعتنكا بتصنيفات الم
في المخصصات الخاصة بالميزانية، كالتي تكافي المدارس ذات األداء العالي، كتعاقب 

                                      
مناؿ أبك الفتكح قاسـ، ثقافة المحاسبية التعميمية لدم أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات األكاديمية بالجامعات  ((1

 ـ.2012دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة سكىاج،  -المصرية
(2) Steven G. Craig and Others, Do Administrators Respond to their Accountability 
Ratings? The Response of School Budgets to Accountability Grades, Economics 

of Education Review 49, 2015, p.55.   
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المدارس ذات األداء المنخفض، كباستخداـ البيانات التي تـ جمعيا مف تكساس في 
ـ، فإف ذلؾ دليؿ كافي عمي أف المدارس ذات 2002ـ كحتي عاـ 1994الفترة مف 

يفات األعمى قد استقبمت مخصصات مالية أعمي مف المدارس األخرل، كاستيدفت التصن
 ىذه األمكاؿ األنشطة البلمنيجية، كاألنشطة الخاصة بالتدريب كاإلدارة.

: كىدفت الدراسة إلي استكشاؼ العبلقة ما بيف  (1)(Knut-Andreas,2012دراسة ) (2
المعمميف داخؿ أنظـ إدارية  قكة المساءلة كسمكؾ المكاطنة المؤسسية، الذم يبديو

مختمفة، كالتي يعمؿ المعمميف داخميا، حيث يتضمف سمكؾ المكاطنة المؤسسية السمكؾ 
التقديرم ذك الفائدة عمي المؤسسة، كالذم يفكؽ تكقعات الدكر الحالي، فمف الضركرم 
أف يككف ىناؾ سمكؾ مكاطنة مؤسسية لدم المعمميف، حيث يساعد ذلؾ المدارس عمي 

اـ بدكرىا، كاستخدمت الدراسة نمكذج المعادلة الييكمية لمدراسات االستقصائية، القي
كتكصمت الدراسة إلي أف العكامؿ المؤثرة عمي سمكؾ المكاطنة المؤسسية لدم المعمميف 
في نظاـ مساءلة تختمؼ بشكؿ كاضح عف تمؾ العكامؿ المكجكدة في نظاـ يكجد بو 

 أساليب مساءلة ضعيفة.
: كىدفت الدراسة إلي كصؼ طبيعة كتطكر المساءلة  (2)(Pak, 2010دراسة ) (3

المدرسية كالتقكيـ داخؿ نظاـ التعميـ في سنغافكرة، كعمي كجو الخصكص تمت دراسة 
الجكانب المختمفة لممساءلة المدرسية مف خبلؿ إطار نظرم يتضمف أربعة مفاىيـ بارزة 

كعممية سياسية، كباعتبارىا عممية نسبيان لممساءلة، كتقارير األداء، ككعممية تقنية، ك 
مؤسسية، كتبحث الدراسة في القضايا كالتحديات التي تكاجييا المدارس عند استجابتيا 
لمطالب المساءلة المدرسية في سنغافكرة، كتكصمت ىذه الدراسة إلي أنو طكاؿ تاريخ 

، كأنو مع سنغافكرة كتقارير األداء كالجكانب التقنية لممساءلة المدرسية قكية ككاضحة
أنتياج كزارة التعميـ استراتيجية البلمركزية في إدارة المدارس فإف المساءلة المدرسية 

                                      
(
1
) Knut-Andreas Christophersen and Others, The Strength of Accountability 

and Teachers’ Organisational Citizenship Behavior, Journal of 

Educational Administration, Vol. 50, Iss. 5, 2012, p.612.   

(
2
) Pak Tee Ng, The Evolution and Nature of School Accountability in the 

Singapore Education System, Educ Asse Eval Acc, Springer 

Science+Business Media, 2010, pp. 275, 289, 290.    
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كعممية سياسية تصبح أكثر كضكحان، فالمساءلة المدرسية تمثؿ رافعة إلصبلح قطاع 
 التعميـ في سنغافكرة.

 : الدراسات المرتبطة بالفساد اإلدارم 
 :أكالن: الدراسػات العربيػة

: كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر (1)ـ( 2015)محيي محمد محسف،  دراسة  (1
الفساد عمى التنمية المستدامة كمعدالت الفقر كتحسيف األداء الحككمى فى القطاع العاـ 
كالخاص، كتكصمت الدراسة إلى أف الفساد ىك المعكؽ األكؿ لمتنمية المستدامة كمعدالت 

كيظير الفساد في القطاع العاـ كالخاص عمى حد سكاء، الفقر كتحسيف األداء الحككمي، 
إال أف المكظؼ العاـ أكثر عرضو لمفساد مف غيره لبعده عف المساءلة كالرقابة بخبلؼ 
المكظؼ في القطاع الخاص األكثر عرضة لممساءلة كالرقابة، كيكجد الفساد في الدكؿ 

المجتمعات النامية لبعدىا عف المتقدمة كالنامية عمى السكاء، إال أنو أكثر شيكعنا في 
 حفظ اهلل مصر كشعبيا كمؤسساتيا مف كؿ شر كسكء.

: كىدفت ىذه الدراسة إلى  التعرؼ عمى ( 2)( 2014دراسة )أميف السيد أحمد لطفي،  (2
أثر الفساد عمى االقتصاد العالمي كأكدت نتائج ىذه الدراسة عمى أىمية محاربة الفساد 

تصاد العالـ، كال يخمك أل بمد مف الفساد، كأكدت باعتباره مرض خطير يدمر كؿ اق
الدراسة أف حؿ ىذه المشكمة تتركز في حككمة اإلدارة كتفعيؿ آليات المحاسبة كالمراجعة 

 كالمساءلة كالشفافية كااللتزاـ بآليات ضكابط الرقابة الداخمية لممؤسسات.
الدراسة إلى  : كىدفت ىذه(3) ـ( 2013دراسة ) نزيو عبد المقصكد محمد مبركؾ،  (3

ثارة آليات مكافحتو، كأسفرت نتائج ىذه الدراسة  التعرؼ عمى الفساد اإلدارم كأسبابو كا 
عمى عمى أف الفساد شر يحرؽ كييدـ كؿ تقدـ في أم مجاؿ كفي جميع المؤسسات، 
كقاؿ أف مف أىـ أسباب عبلج الفساد ىك تعزيز دكر الشفافة في أعماؿ األجيزة 

                                      
(
1
محسف ،دكر الشفافية فػى مكاجيػة عكلمػة الفسػاد ،مجمػة البحػكث القانكنيػة كاالقتصػادية، كميػة الحقػكؽ،  محيي محمد (

 ـ. 2015(، 32جامعة المنكفية، العدد )

(
2
أمػػيف السػػيد لطفػػي، تفعيػػؿ آليػػات المراجعػػة كمحاربػػة ظػػاىرة االحتيػػاؿ كالفسػػاد، مجمػػة البحػػكث التجاريػػة، كميػػة التجػػارة،،  (

 ـ. 2014(، 13عدد )جامعة بني سكيؼ،ال

(
3
آليػات مكافحتػو دراسػة مقارنػة بػالفكر اإلسػبلمي،  –نزيو عبد المقصكد محمد مبارؾ، الفسػاد االقتصػادم، أسػبابو آثػاره  (

 . 2013(، 3مجمة  كمية الشريعة كالقانكف، جامعة األزىر الشريؼ، العدد )
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ميؽ الكعي لدل كافة المكاطنيف، كأف المعالجة اإلدارية كالقانكنية كالييئات الحككمية كتع
لمفساد تكمف في الرقابة كالمساءلة، كمعاقبة الفاسديف كالمفسديف عند كشفيـ 
كمقاضاتيـ في إطار حكـ القانكف، كما أكدت عمى دكر البحكث كالنشر في تكسيع نطاؽ 

 ة مف أنشطة كأعماؿ.الشفافية كالمساءلة في كؿ ما تزاكلو أجيزة السمط
: كىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر الفساد (1) ـ(2012دراسة )رفعت محمد الصغير،  (4

عمى النمك االقتصادم في مصر، كتكصمت الدراسة إلى أف كمما زاد الفساد أدل إلى 
 انحدار النمك االقتصادم في مصر بشكؿ ممحكظ.

 :ثانيػان: الدراسػات األجنبيػػة
: كىدفت ىذه الدراسة إلي تحميؿ العبلقة بيف الفساد  (2) (OZDEMIR,2013دراسة ) (1

التنظيمي كمقاكمة ذلؾ الفساد كاإلببلغ عنو بالمدارس، كاشتممت عينة الدراسة عمى 
معمـ مف المدارس االبتدائية كالثانكية في تركيا، حيث تـ تطبيؽ مقاييس عف أف  193

د االستراتيجيات اليامة لمكافحة استخداـ أسمكب اإلببلغ عف حاالت الفساد مثؿ أح
الفساد في قطاع التعميـ، كأظيرت نتائج الدراسة أف اإلببلغ عف حاالت الفساد يعتبر أحد 

 االستراتيجيات اليامة لمكافحة الفساد في قطاع التعميـ.
: كىدفت ىذه الدراسة إلى التي ىدفت إلى (  3)،( Apaydin, Balci,2011دراسة ) (2

أسبابو كاستراتيجيات مكاجيتو مف كجية نظر المعمميف بالمدارس تحديد صكر الفساد ك 
الثانكية في تركيا، حيث اعتمدت الدراسة عمى أسمكب المجمكعة البؤرية لمجمكعة مف 
المعمميف مف عدة مناطؽ كذكم أعمار كخمفيات متعددة ككاف مف أىـ النتائج التى 

طة بقبكؿ اليدايا كالتكظيؼ تكصمت إلييا  أف أكثر صكر الفساد شيكعنا تمؾ المرتب
 كالترقيات القائمة عمى الكاسطة كالمحسكبية.

                                      
(
1
دم فػي مصػر مػف خػبلؿ قنػكات االنتقػاؿ لمفتػرة مػف رفعت محمد الصغير أحمد، قياس أثر الفسػاد عمػى النمػك االقتصػا (

 . 28ـ(، مجمة البحكث كالدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة حمكاف، العدد األكؿ ،مجمد 2013 -1982)
(2) Murat OZDEMIR " The Relationship of Organizational corruption with 

organizational dissent and whistleblower owing in Turkish school", Cukurova 

university faculty of education journal VOL, 42, 2013.  

(
3
) Cigdem Apaydin, Ali Balci, "organizational corruption in seconday schools, a focus 

group study", education, summer, 2011, p. 131. 
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: كىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ مبلمح الفساد في  (1) (Poisson,2010دراسة ) (3
قطاع التعميـ كتناكلت الدراسة آثار الفساد ككمفتو البشرية كالمادية كالمعنكية عمى قطاع 

ى كجكد الدراسة ثبلثة  محاكر يطمؽ عمييا مثمث التعميـ كأظيرت نتائج الدراسة إل
مكافحة الفساد ترتكز عمى الشفافية في المعايير كاإلجراءات، كبناء القدرات البشرية 

 كالمشاركة العامة، كتطكير العمميات المالية.
: كىدفت إلى استكشاؼ كتحميؿ ظاىرة الفساد  (2) (Rumyanteseva ,2005دراسة ) (4

الدكؿ النامية كالتي تشمؿ عمى حاالت مثؿ الرشكة كسكء نظـ في قطاع التعميـ في 
القبكؿ كصنفت الدراسة الفساد كفؽ بعديف رئيسييف ىما الفساد المرتبط بالجكانب 
التعميمية كالفساد المرتبط بالجكانب اإلدارية داخؿ مؤسسات التعميـ، كتكصمت الدراسة 

ما يستمـز المزيد مف البحث إلى أف ظاىرة الفساد تتسـ بالتعقيد كتعدد الصكر ب
 كاالستقصاء حكؿ تمؾ الظاىرة.

 التعقٌب على الدراسات السابقة :

مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة تبيف أف العديد مف الدراسات مثؿ دراسة " ميا 
مصطفى كمحمد فتحي عبد الرحمف كحنيف الشريؼ كمناؿ أبك الفتكح ككائؿ رضكاف كاستيفف 

مسائمة التعميمية دكرنا فعاؿ في الحد مف الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ ككينت" أف لم
 الجامعي كأف ىناؾ عبلقة بيف تفعيؿ المساءلة كاالنضباط الكظيفي كتحسيف األداء بالمؤسسة.
كما أشارت دراسة "محي محمد محسف كأميف السيد أحمد لطفي، كنزيو عبد المقصكد، 

ف" إلى أف لمفساد اإلدارم آثار سمبية عمى جميع مؤسسات كرفعت محمد الصغير، كبكاسك
 الدكلة حيث يؤثر عمى االقتصاد كالتعميـ كغيرىا مف المؤسسات.

كما أكضحت ىذه الدراسات أف مف أىـ أسباب عبلج الفساد اإلدارم ىك تفعيؿ دكر 
 المساءلة التعميمية 

 
 
 

                                      
(

1
) Muriel Poisson corruption and education, the international institute for educational 

planning (LLEP) Paris, YNESCo, 2010.  

(
2
) Notaliya L. Rumganteseva, "Taxonomy of corruption Higher Education" Peabody 

Journal of Education, 80 (1), 2005, pp. 81- 92.  
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 النقاط التالية :كفى ضكء العرض السابؽ لمدراسات السابقة يمكف استخبلص 
إف نقطة انطبلؽ البحث الحالي تبرزىا كثير مف تكصيات الدراسات السابقة، فقد أشارت  .1

إلى أىمية دكر المساءلة التعميمية فى الحد مف الفساد اإلدارم  ، كلكف كاف ىذا بصفة 
عامة، فى حيف تـ في البحث الحالي دراسة ذلؾ عمى مستكل مؤسسات التعميـ قبؿ 

 الجامعى .
تفيد بعض الدراسات في تكضيح مفيكـ كماىية المساءلة التعميمية كالعكامؿ المؤثرة  .2

 عمييا، باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىميتيا فى الحد مف الفساد اإلدارم.
أشارت بعض الدراسات السابقة إلى العديد مف المشكبلت كالمعكقات التى تكاجو القيادات  .3

 مؤسسات التى يعممكف فييا .التربكية عند طرحيـ أفكار جديدة بال
أكدت العديد مف الدراسات السابقة عمى كجكد قصكر عند القيادة التربكية فى المؤسسات  .4

التعميمية كالعامميف بيا فى فيـ المساءلة التعميمية مما يؤثر سمبان عمى العممية لتعميمية 
 كمخرجاتيا .

ية المستخدمة كاختمفت تشابيت بعض الدراسات السابقة مع البحث الحالي فى المنيج .5
 عنو فى عينة كمجتمع الدراسة .

استفادت البحث الحالي مف الدراسات السابقة فى بناء اإلطار النظرم كفى صياغة  .6
األىداؼ كاألسئمة كبمكرة مشكمة الدراسة، ككذلؾ فى بناء أداة الدراسة كاختيار األساليب 

 االحصائية كتحميؿ كتفسير النتائج.
 خطـوات البحث :

 ر البحث الحالي كفؽ الخطكات اآلتية :سا
: كفييا أجاب البحث عف السؤاؿ األكؿ كىك: ما اإلطار الفكرم كالفمسفي الخطكة األكلى

لمدخؿ المساءلة التعميمية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في ضكء األدبيات التربكية 
المساءلة التعميمية،  المعاصرة؟ حيث تـ عرض التطكر التاريخي لممسائمة التعميمية، كمفيكـ

كعبلقة ىذا المفيكـ بالمفاىيـ كالمصطمحات األخرل، كأىداؼ كأىمية كمبادئ، كأشكاؿ، 
 كمستكيات، كأساليب، كمككنات المساءلة التعميمية، كمعكقات كمتطمبات تطبيقيا.

: كفييا أجاب البحث عف السؤاؿ الثاني كىك: ما اإلطار الفكرم كالفمسفي الخطكة الثانية
ساد اإلدارم في المؤسسات التعميمية في ضكء األدبيات التربكية المعاصرة، كقد تـ عرض لمف
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التطكر التاريخي لظاىرة الفساد اإلدارم في المؤسسات التعميمية، كمفيـك الفساد اإلدارم، 
كأسبابو، كدكافعو، كشركطو كخصائصو، كأنكاعو، كآثاره في المؤسسات التعميمية، كسبؿ 

ات كمتطمبات مكافحتو، كدكر الثكرة المعمكماتية، كالشفافية كالمساءلة كأساليب كمنيجي
 التعميمية في مكافحتو. 

كفييا أجاب البحث عف السؤاؿ الثالث كىك: ما كاقع تفعيؿ المساءلة  الخطكة الثالثة:
التعميمية في مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج، 

ـ إجراء دراسة ميدانية لكصؼ الكاقع ميدانينا مف خبلؿ إعداد مقياس لكاقع التزاـ حيث ت
 مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لتطبيؽ المساءلة التعميمية، كمف ثـ تحميؿ كتفسير النتائج .

 كفيما تـ تكضيح أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث.  الخطكة الرابعة:
تصكر مقترح لتفعيؿ المساءلة التعميمة لمحد مف ظاىرة : كفييا تـ كضع الخطكة الخامسة

 الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج .
أكالن: اإلطار الفكرم كالفمسفي لمدخؿ المساءلة التعميمية  في ضكء األدبيات التربكية 

 المعاصرة
فة خاصة كالمؤسسات بالنسبة إلدارة المؤسسات العامة بصاألساس تعد المساءلة حجر 

التعميمية عمى كجو الخصكص كيعتبر حرص القائميف عمى إدارة التعميـ كرغبتيـ فى االرتقاء 
بمستكل أدائيـ، فالمساءلة التعميمية تعمؿ عمى تحديد المياـ كاألدكار لكافة العامميف فى 

كرة مكضكعية الميداف التعميمى، كما تعمؿ عمى تحسيف مخرجات العممية التعميمية، كتقديـ ص
كدقيقة عف أداء العامميف لممسئكليف عف العممية التعميمة، ككذلؾ تقديـ صكرة كاضحة 
لممجتمع كالميتميف بالتعميـ   عف أداء المؤسسات التعميمية كالقائميف عمى إدارتيا فى إطار 

 تحقيؽ الشفافية كمكافحة الفساد .
اؿ التعميـ، كىي تجعؿ المعمـ مسئكالن كتعد المساءلة التعميمية مف األنظمة الفعالة في مج

عف تبلميذه، كالمدير مسئكالن عف إدارة المدرسة، كيساءؿ عف ذلؾ، كىي تضع كؿ مف لو 
عبلقة بالعممية التعميمية في مكضع المسئكلية كيساءؿ عف ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ جكدة 
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أف النتائج يجرم ، فالمساءلة تستخدـ لمتأكد مف أف شيئان ما يدار بشكؿ جيد، ك (1)التعميـ
، كينظر إلييا باعتبارىا حؽ مف حقكؽ المكاطف تجاه المؤسسة (2)تحقيقيا بكفاءة كفعالية

 .(3)التعميمية كأحد الضمانات األساسية لتعزيز الديمقراطية كتكريسيا عمي صعيد المجتمع
ي كتؤدم المساءلة التعميمة إلي تحسيف أداء العامميف بالمؤسسة، كيككف ليا أثر إيجاب

، كتحفز القائميف عمي العممية التعميمية عمي بذؿ الجيد الكافي، ألنيا (4)عمي تحصيؿ الطبلب
تربط الثكاب كالعقاب بالنتائج كاإلنجازات لممؤسسات كاألفراد العامميف بيا مف إدارييف كمعمميف 

لتعميمي ، فعمي مدم العقد الماضي، كانت أنظمة المساءلة جزءان ىامان مف اإلصبلح ا(5)كفنييف
الذم ييدؼ إلي تكحيد شركط الكفاءة، ككاف لمتقرير العاـ ألداء المدارس في االختبارات 
المكحدة فائدة لتحقيؽ الشفافية عف جكدة المدرسة، كفي ظؿ المساءلة التعميمية يتـ فرض 
عقكبات عمي المدارس في حالة الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ، فعمى كزارة التربية كالتعميـ  فرض 

اـ لممكافآت كالعقكبات لممدارس عمي أساس التقدـ المحرز، كتحدد مستكيات معينة مف نظ
الكفاءة لطبلبيا في إطار المساءلة التعميمية، كبيذا تشكؿ المساءلة التعميمية ضغكطان عمي 

 .(6)المؤسسات التعميمية لتحسيف األداء األكاديمي ليا
إلى   يةمؤسسات التعميمالجميع العامميف بكمف ىذا المنطمؽ فإف مف األىمية بمكاف تكعية 

كأبعادىا المختمفة، كما يمكف تحقيقو مف نتائج مرضية مف خبلؿ أىمية المساءلة التعميمية 
مف تطبيقيا كتفعيميا، فيي تسيـ في رفع جكدة العممية التعميمية كتحسيف مخرجاتيا كالحد 

 الفساد اإلدارم بيا.

                                      
ة كاعتماد جكدة مؤسسات التعميـ، كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي الثامف لمتربية )جكدة فاطمة محمد السيد، نظاـ المحاسبي (1)

ـ، كمية التربية، جامعة الفيكـ، 2007مايك  24-23كاعتماد مؤسسات التعميـ العاـ في الكطف العربي(، في الفترة مف 
 . 154ـ، ص 2007

(2) Jeff Everett and Constance Friesen, Humanitarian Accountability and Performance in the 

Theatre De l'Absurde,  Critical  Perspectives on  Accounting, Vol.21, Iss.6,  2010, p.469. 
 محمد حسنيف عبده، المشاركة المجتمعية المطمكبة لتفعيؿ مدخؿ اإلدارة الذاتية لمدارس التعميـ االبتدائي بمحافظة الدقيمية، مجمة( (3

 .21، ص 2005(، الجزء األكؿ، مايك 58كمية التربية بالمنصكرة، كمية التربية، جامعة المنصكرة، العدد)
(4) Eric A. Hanushek and Margaret  E. Raymond, Does School Accountability lead to Improved 

Student performance?, Nber Working  Paper series, Working  Paper 10591,  National 

Bureau of Economic Research, Cambridge, 2004, pp. 17-22.  
 -306جكرجت دمياف جكرج، تطبيؽ المحاسبية التعميمية مدخؿ لتحقيؽ الجكدة في التعميـ قبؿ الجامعي، مرجع سابؽ، ص ص ( (5

307. 
(3) Farasat A.S. Bokhari, Helen Schneider, School Accountability Laws and the Consumption of 

Psychostimulants, Journal of Health Economics, Vol.30, 2011, P.355- 356.  
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ات التعميمية تناكليا الباحث فى ىذا الفصؿ مف كنتيجة ألىمية المساءلة فى المؤسس
 خبلؿ المحاكر التالية:

 مفيـك المساءلة التعميمة : -1
كفيما يتعمؽ بتعريؼ المساءلة فقد أظيرت األدبيات تعدد تعريفاتيا كذلؾ لتعدد الزكايا 

" بأنيا االستعداد Gronlundالتي نظر منيا الدارسكف لممساءلة، حيث عرفيا "جركنمند" "
ا كتفسيرنا لقب كؿ المـك عف الفشؿ أك قبكؿ الثناء كالتقدير عف النجاح كاإلنجاز، تشمؿ شرحن

لؤلسباب المؤدية لذلؾ، كما يجب فعمو لتصحيح مثؿ ىذا المكقؼ. أما "ىامكند" " 
Hammond عبرىا أف يتحممكا  كالمؤسسات" فتعرؼ المساءلة بأنيا كسيمة يمكف لؤلفراد

ذلؾ إلى إطمئناف مف يتعامؿ معيـ بأف األمكر تجرم لمصالح  مسئكليات أدائيـ بحيث يؤدم
العاـ ككفؽ األىداؼ المرسكمة، كتستند إلى تعظيـ الممارسات الجيدة كتحجيـ الممارسات 

 .(1)أف المشكبلت يتـ التعامؿ معيا بعدالة كمساكاةأل السيئة، 
ماؿ كيتبعيا مف كما تعرؼ المساءلة :بمدل تحمؿ الفرد مسئكلية ما يستند إليو مف أع

مياـ تتطمبيا تمؾ المسئكلية، كذلؾ طبقنا لمشركط كالمكاصفات التي يككف قد سبؽ المكافقة 
 .(2)عمييا

كتعرؼ المساءلة بأنيا: إجابة األفراد أك المؤسسات عف األسئمة المكجية إلييـ بسبب 
يقتضي ذلؾ سمككيات غير مرغكب فييا، كتتنافى مع األنظمة كالمعايير كال تنسجـ معيا، ك 

تقديـ األسباب أك المبررات التي دفعت إلى ممارسة تمؾ السمككيات أك اتخاذ تمؾ القرارات، 
إضافة إلى تحمؿ أكلئؾ األفراد كتمؾ المؤسسات المسئكليات كالتبعيات المترتبة عمى سمككيـ 

 .(3)كافة

                                      
 . 33مػ ص2006عالية خمؼ إخكارشيدة، المساءلة كالفاعمية في اإلدارة التربكية، عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع،   (1)
كاجية الفساد، االتجاىات الحديثة لمحاربة الفساد، القاىرة:  مركز تطكير األداء محمد عبد الغني حسيف ىبلؿ، ميارات مقاكمة كم (2)

 . 63ـ، ص2007كالتنمية، 
، دراسة  كاقػع المسػائمة التربكيػة فػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي األردفحيدر محمد بركات العمري،  (3)

 . 17م، ص2004عمان، تحميمي  تطويري ، رسال  دكتوراه "غير منشورة"، الجامع  األردني ، 
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ئج نتيجة كعرفيا البعض بأنيا: قياس ما تعممو الطمبة مف ميارات، كما أنجزكه مف نتا
 .(1)استخداـ االختبارات

كما يشير مفيكـ المساءلة التعميمية إلى أف العامميف بالمؤسسة مسئكلكف عف نتائج 
أعماليـ  أك تفسيرات عما يقدمكنو مف نتائج، كأف ىناؾ جية إدارية أك إشرافية تساؤلية، 

مييا، ككجكد كتككف العبلقة بيف الطرفيف عبلقة مبنية عمى تحديد أىداؼ كاضحة متفؽ ع
معايير تحكـ عممية المساءلة، كتستخدـ لقياس أداء الشخص مكضكع المساءلة، كيتضمف 
المفيكـ أف ىناؾ محاسبة قد تترتب عمى المساءلة كمكافئة أك ترقية أك قد يصاحب ذلؾ إيقاع 

 .(2)العقكبة أك الحرماف مف المكافئة أك الترقية
يمية يتبيف أف مفيـك المساءلة التعميمية ىك كمف العرض السابؽ لمفيكـ المساءلة التعم

:أف يككف كؿ العامميف فى المؤسسة التعميمية مسئكليف أماـ رؤسائيـ عف إنجاز كؿ ما أسند 
عطاء تفسيرات لكؿ ما تـ عممو فى المؤسسة عند مساءلتيـ، كيترتب  إلييـ مف أعماؿ، كا 

يـ، كىذا يؤدم إلي إتقاف عمى ذلؾ كجكد مكافآت أك جزاءات لؤلفراد حسب نتائج أعمال
المؤسسة ألعماليا، كتحقيؽ أىدافيا المحددة، كجكدة مخرجاتيا التعميمية، كمكافحة الفساد 

 بيا .
 عبلقة مفيـك المساءلة التعميمية بالمفاىيـ كالمصطمحات األخرل : -2

يما ىناؾ ارتباط بيف مفيكـ المساءلة التعميمية كالعديد مف المفاىيـ كالمصطمحات األخرل، كف
 يمي ىذه المفاىيـ كعبلقتيا بالمساءلة التعميمة :

 المساءلة كالرقابة: -أ
بمراجعة بعض األدبيات كجد أف بعض الباحثيف يخمط بيف مفيـك المساءلة كمفيـك 
الرقابة في الكقت الذم يختمؼ فيو كبل المفيكميف عف بعضيما البعض، فمصطمح الرقابة 

ازه عمي ما تـ فعبل . كىك بذلؾ يعد جزء مف المساءلة يشير الي مطابقة العمؿ المطمكب انج
فضبل عف اف مفيـك الرقابة عادة ما يترؾ اثارا سمبية في االذىاف في الكقت الذم يمكف فيو 

                                      
)

1
 ( William Miller "Accountability Demands Involvement" in educational leadersship 

fed, 1992, p. 357.  

مػي محمػد محمػػكد الحسػف، درجتػػا المسػائمة كالفاعميػة اإلداريػػة التربكيػة كالعبلقػػة بينيػا لػدل مػػديرم المػدارس الحككميػػة  (2)
محافظػػة الضػػفة الغربيػػة مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ، رسػػالة دكتػػكراه، الثانكيػػة كمػػديرياتيا فػػي 

 .  13ـ، ص2010جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 
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إليجابية ترتبط بالمكظؼ كالمؤسسة المفيـك المساءلة إذا ما أحسف تطبيقو أف ينتج آثارنا 
 .(1)كمنظكمة القيـ السائدة في المجتمع

عتبر الرقابة االدارية األداة األساسية لمتأكد مف حسف سير العمؿ في المؤسسة تك 
التعميمة كتحقيؽ أفضؿ مستكم مف الكفاءة كالفعالية، كتمارس أجيزة الرقابة المركزية أعماؿ 
الرقابة عمي أجيزة االدارة العامة مف خبلؿ عمميات االشراؼ، كالتفتيش، كالمتابعة كفحص 

ات اإلدارية كرفع التقارير اإلدارية كىنا يمكف اعتبار الرقابة االدارية كسيمة الشكاكم، كالتحري
لمتأكد مف أف أىداؼ المؤسسة كبرامجيا قد تحققت كفقنا لمخطط المرسكمة كبما يتسؽ مع 

 .(2) القكانيف كاالنظمة النافذة كبالتالي فيي اداة تجسد مف خبلليا مبدأ المسؤكلية.
 .(3)بلؼ بيف المساءلة كالرقابة كما يميكيمكف تحديد أكجو االخت

 ي يجرم تطبيقو أثناء سير العمؿ أك بعده مباشرة ،لمكقكؼ قنإف مفيـك الرقابة مفيـك ت
عمي النتائج كقياسيا بالمعايير المكضكعية بينما مفيـك المساءلة اكثر ديناميكية يتـ 

 رقابية.تطبيقو بعد انتياء العمؿ ،كيتكقؼ تطبيقو عمي نتائج العممية ال
  إف مفيكـ المساءلة قد يشمؿ التأكد مف اتساؽ القرارات مع القكانيف كالمكائح ،كأف العمؿ

يسير كفؽ الخطط المحددة كقد يتجاكز ذلؾ كتشمؿ التغيير كتعزيز مشاركة االفراد 
 .خبلقيةكالتمكيف كتحمؿ المجتمع كالجياز االدارم مسؤكلياتيما االجتماعية كاأل

 ي االذىاف أثرنا سمبيا حيف ينظر الييا كقكة سمطة خارجية مفركضة إف الرقابة تترؾ ف
لتنفيذ االكامر كالتعميمات كمحاسبتيـ كمعاقبتيـ، أما المساءلة إذا أحسف تطبيقيا فإنيا 

 تنتج آثاران إيجابية 
  تباع أساليب لمتحايؿ ،بينما إف كثرة أجيزة الرقابة تكلد أحيانا الجمكد كاحيانا االنحراؼ كا 

االدارية كيخمؽ تفاعبل  المؤسساتـ المساءلة يعتبر ايجابيا كيسعي لتفعيؿ قدرات مفيك 
اجتماعيا إليجاد ركابط اكثر متانة ،كيكلد الثقة بيف العامميف كاالدارة كنظاـ المؤسسة 

 ككؿ.
                                      

بسػػاـ أبػػك حشػػيش، درجػػة مماسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػة غػػزة لممسػػاءلة تجػػاه المعممػػيف، مجمػػة الجامعػػة  1))
 . 597ـ، ص2010،  يكنيك 18(، المجمد 2اإلنسانية(،العدد )اإلسبلمية )سمسمة الدراسات 

فارس بف عمػكش بػف بػادم السػبيعي، دكر الشػفافية كالمسػاءلة فػي الحػد مػف الفسػاد اإلدارم فػي القطاعػات الحككميػة،  2))
 .  49مرجع سابؽ، ص

 .  32مرجع سابؽ، ص سامح فكزم، المساءلة كالشفافية، إشكاليات تحديث اإلدارة المصرية في عالـ متغير، 3))
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  إف األفراد الذيف يخضعكف لممساءلة البد أف يمتمككا مقكمات رقابة ماسكؼ يحاسبكف
 عميو.

لقكؿ أف  يظؿ الفارؽ األساسي بيف الرقابة كالمساءلة في المفيـك كبذبؾ يمكف ا
المعاصر في اشتماؿ المساءلة عمي مفردات ال تتضمنيا الرقابة كلعؿ ىذا الفارؽ ىك الذم 
دفع البعض لمقكؿ بضركرة امتبلؾ اكلئؾ الذيف يخضعكف لممساءلة لمقكمات رقابة ما سكؼ 

رقابة درجة أقؿ مف المساءلة، كتطبيؽ الرقابة يساءلكف عنو ،كىكما يعني بكضكح أف ال
 . كالمساءلة فى المؤسسة التعميمية يؤدم إلى الحد مف الفساد اإلدارم بيا 

 المساءلة كالشفافية االدارية:-ب
إف الشفافية كالمساءلة مفيكماف مترابطاف يعزز كؿ منيما االخر ففي حاؿ غياب 

يكف ىناؾ مساءلة فمف يككف لمشفافية أية قيمة، الشفافية ال يمكف تطبيؽ المساءلة. كما لـ 
كيسيـ كجكد ىذيف المفيكميف في قياـ إدارة  فعالة تؤدم دكرىا في تقديـ الخدمات التي 
يحتاجيا المكاطنكف .فالشفافية تكفر الشركط كالمتطمبات االساسية إليجاد انظمة مساءلة 

يد مف مشكبلت اإلدارة، تزيد مف فعالة تحقؽ اليدؼ منيا في إيجاد الحمكؿ المناسبة لمعد
قدرتيا عمي مكاجية التحديات، كمكاكبة التغيرات البيئية الداخمية منيا كالخارجية، بالمقابؿ فاف 
كجكد انظمة مساءلة عمي مستكم متقدـ مف الكفاءة كالفعالية يساعد عمي تعزيز مفيـك 

 .(1)الشفافية مف خبلؿ ما تتضمنو مف اليات كعناصر
 تضمف كجكد المساءلة ،كلكف ال يمكف أف يككف ىناؾ مساءلة ما لـ كالشفافية ال

 .(2)يسبقيا شفافية في المؤسسة
تباع القكانيف كالقكاعد، كمف خبلؿ معمكمات حرة إتخاذ القرار مف خبلؿ إكالشفافية تعني 

كمتاحة، كيككف مف حؽ األفراد المؤثريف في ىذه القرارات االطبلع عمي ىذه المعمكمات، 
فر الشفافية في المؤسسة يضمف إلي حد كبير تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، حيث يككف كؿ كتكا

شيء بيا معمنان ككاضحان لمجميع، كبدكف ذلؾ تككف ىناؾ صعكبة كبيرة في تحقيؽ األىداؼ، 

                                      
رشػػا نايػػؿ حامػػد الطراكنػػة، محمػػد عمػػر العضػػايمة، أثػػر تطبيػػؽ الشػػفافية عمػػى مسػػتكل المسػػاءلة اإلداريػػة فػػي الػػكزارات  1))

 .  63ـ، ص2010،  6األردنية، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، العدد األكؿ، المجمد
 (

2
) Lord, Kristin M, The Perils and promise of Global Transparency: why the 

information revolution may not lead to security democracy, or peace, state 

university of New York, USA, 2006, p.2.  
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فحرماف الكثير مف العامميف بالمؤسسة مف االطبلع عمي أدائيا يؤدم في النياية إلي قمة 
ة الرغبة في المساىمة في تحسينيا عمي النحك المطمكب، ىذا االنتماء لممؤسسة، كقم

تخاذ قرارات غير صائبة، إباإلضافة إلي أف حجب بعض البيانات كالمعمكمات يؤدم إلي 
كالمساءلة لممؤسسة تتـ في ضكء القرارات كاألفعاؿ التي تأخذ العكامؿ الداخمية أك الخارجية 

في قراراتيا، كالمساءلة ال يمكف أف تنجح بدكف  في حسبانيا، ككذلؾ األفراد الذيف يؤثركف
تكافر الشفافية كتطبيؽ القانكف، فالمساءلة التعميمية تعني المراقبة الدكرية التي تتـ بمنتيي 

 .(1)الشفافية
كتعمؿ الشفافية عمي تأكيد مصداقية المؤسسة التعميمية أماـ الرأم العاـ، كالحككمة، 

ية، كسكؽ العمؿ، كالمنظمات، كالييئات المحمية كالدكلية ككسائؿ اإلعبلـ، كالمجالس الشعب
الميتمة بالتعميـ، كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ الصدؽ، كاإلعبلف عف جكدة المستكم التعميمي 
بالمؤسسة، ككذلؾ نكعية الخرجيف، كمصادر التمكيؿ، كفتح أبكاب المؤسسة كمساءلتيا أماـ 

، كتعد الشفافية عامبلن ميما لمتخفيؼ مف تأثير (2)المجتمع، فالشفافية تقـك عمي عبلنية القرار
العبلقات المشبكىة كغير الشرعية المحتممة مع المسئكليف، كالشفافية كالمساءلة بدكرىما 
تعززاف كتطكراف تكريس الديمقراطية، كتقكياف قكاعدىا كلبناتيا، كفي المقابؿ فإنو في مناخ ال 

 .(3)كد فيو الظبلـ كتنعدـ فيو المساءلةتكجد فيو إمكانية تكفر الشفافية البد أف يس
 األعماؿإف المساءلة مبنية عمي الشفافية فمف خبلؿ الكضكح كالمكاشفة في كافة 

دارية كحرية تدفؽ المعمكمات لممؤسسة التعميمة  يمكف بناء نظاـ لممساءلة يتسـ بنتائج اإل
التغذية الراجعة  يجابية فيستطيع األفراد رؤية ما يجرم داخؿ المؤسسة كمف ثـ تكصؿإ

                                      
1
مديحة فخرم محمكد، دراسة تحميمية لمفيكـ الحككمة الرشيدة كمتطمبات تطبيقيا في الجامعات المصرية، مجمة  ((

ـ، ص 2011(، المجمد الثامف عشر، سبتمبر 72ة العربية، المركز العربي لمتعميـ كالتنمية )أسد(، العدد)مستقبؿ التربي
 (.100، 86 -84ص )

2
ماىر أحمد حسف، المحاسبية التعميمية كمدخؿ لرفع اإلنتاجية العممية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية، ( (

ـ، ص 2009(، الجزء األكؿ، المجمد الخامس كالعشركف، يناير 1ة أسيكط، العدد)مجمة كمية التربية، كمية التربية، جامع
63 . 
( إبراىيـ عباس الزىيرل، المحاسبية في مدارس حؽ االختيار مدخؿ لدعـ مفيـك البلمركزية في إدارة التعميـ في مصر، (3

 .396 - 393، 312ـ، ص ص 2010 (،الجزء األكؿ مايك55مجمة كمية التربية بالمنصكرة، جامعة المنصكرة، العدد)
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ىدافيا مما يسيـ في الحد مف الفساد أالمناسبة حكؿ درجة تحقيؽ المؤسسة لرسالتيا ك 
 كتعزيز قيـ النزاىة تحت مظمة تشريعية تتصؼ بالكضكح كاالستقرار.

 المساءلة كتقكيـ األداء: -ج
ستيدؼ يعد تقكيـ األداء مككنان رئيسيان في منظكمة التعميـ، فيك أساس البرامج التي ت

تطكير كتحسيف كؿ عناصر العممية التعميمية، كيشكؿ كسيمة لمحكـ عمي فاعمية العممية 
التعميمية، كىك أيضان االستراتيجية الفعالة لمتغير التربكم، كما أف التعميـ الفعاؿ يتطمب تقكيمان 
فعاالن، يمكف المعمـ مف تطكير كتحسيف أدائو، كيمكف المتعمـ مف معرفة جكانب القكة 

 .(1)كتدعيميا، كجكانب القصكر كعبلجيا، كييدؼ تقكيـ األداء إلي تحسيف التعميـ كالتعمـ
كتعتمد المساءلة عمي تقكيـ األداء، حيث يسيـ تقكيـ األداء في تطكير اإلجراءات 
كتصحيح االنحرافات، كالمساءلة  عمى ذلؾ، بمعني أف نتائج التقكيـ مرتكز لمساءلة المدرسة 

ذ الطرؽ المناسبة لتصحيح األخطاء بعد فحص ما تكصؿ إليو التقكيـ مف كعمي أساسيا تتخ
نتائج باعتباره أحد الكسائؿ التي ترتكز عمييا المساءلة، فالمساءلة تعد حافزان عمي األداء 
الجيد ألنيا تمنح الفرصة لمفرد إلثبات ذاتو كعمي ذلؾ تككف المساءلة كسيمة لتطكير األداء 

 .(2)راد المجتمع المدرسي كتتـ في أكقات محددةالميني، كتشمؿ جميع أف
مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف المساءلة التعميمية تعتمد عمي التقكيـ حتي تنجح 
في تحقيؽ أىدافيا كيتخذ التقكيـ عدة أشكاؿ منيا التقكيـ الذاتي الذم يتـ مف خبلؿ المؤسسة 

رجي الذم يتـ مف قبؿ ىيئات نفسيا لمكقكؼ عمي جكانب الضعؼ كعبلجيا، كالتقكيـ الخا
خارجية، أك مف خبلؿ لجاف برلمانية تشكؿ لذلؾ، كييدؼ التقكيـ إلي تصحيح األخطاء 

 كاالنحرافات، كتحديد خطط التحسيف البلزمة.  
 أىداؼ المساءلة التعميمية :   -3

لمكصكؿ  مف خبلليا إف المساءلة التعميمية كسيمة لتحقيؽ غايات عميا تسعي المؤسسة
 سيف العممية التعميمية كتطكيرىا كاالرتقاء بيا كتجكيد مخرجاتيا .تحإلى 

                                      
تقكيـ أداء معممي الصفكؼ الثبلثة األكلي مف المرحمة االبتدائية جمال الدين إبراىيم محمود، ( (1

، مجم  الجمعي  التربوي  لمدراسات بجميكرية مصر العربية في تطبيؽ التقكيـ الشامؿ
 .107م، ص2006(، 9االجتماعي ، كمي  التربي ، جامع  عين شمس، العدد)

 .236 –235(  مرفت صالح ناصف، مرجع سابق، ص ص (2
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 (1)كيمكف تحديد أىداؼ المساءلة التعميمية كما يمي :
  .تحسيف المستكم التعميمي لممدارس 
 .تمكيؿ المدارس حسب احتياجاتيا 
 .تكفير تقارير حقيقية عمي مستكيات تحصيؿ الطمبة 
 مرتفعة كتحسيف أكضاع المدارس ذات تصنيؼ المدارس كمكافآت المستكيات ال

 المستكيات المتدنية.
 .(2)كـ أف ىناؾ عدة أىداؼ لممساءلة التعميمية يمكف تمخيصيا فيما يمي

 كيتـ ذلؾ فى ضكء أربعة محاكر كالتالي: تفعيؿ تقكيـ األداء : 
 عماؿ المحددةنجاز األإمحكر معدؿ األداء التعميمي كالقدرة عمي  -
 كالقدرة عمي دقة األداء كاالنتماء محكر الصفات الشخصية  -
 ىداؼ في الكقت المحدد.محكر اليدفية أم مدم تحقيؽ األ -
 محكر الفعالية كالذم يرتقي األداء ليصبح المبادرة ىي السمة المميزة لممعمـ. -
 يمثؿ االنضباط عنصرنا حيكينا في استقرار المؤسسة كتحقيؽ تحقيؽ االنضباط التعميمي:

لتكامؿ بيف أعضائيا كيككف مؤشرا عمي كفاءة المؤسسة، مما االنسجاـ كالتماسؾ كا
يجعؿ كؿ فرد يمتمؾ أنماطا مف السمكؾ تنسجـ مع إطار النظاـ، كمعايير القيـ السائدة، 
كتعد المساءلة مدخبلن ميما إلرساء جذكر االنضباط التعميمي، كليس فقط حفظ النظاـ، 

األفراد إلشاعة مناخ تعميمي يسكده كرقابة السمكؾ فقط بؿ االرتقاء بالعبلقات بيف 
 االحتراـ كالتفاعؿ كاالنسجاـ.

 مف أىـ المعايير التي تسعي الييا االمـ الراقية الجكدة، فتطبيؽ تجكيد العمؿ التعميمي :
الجكدة في العممية التعميمية لمكفاء بحاجات المجتمع مف الككادر المتخصصة كالقادرة 

 عمي المنافسة محميا كعالميا.

                                      
 (

1
) Hill, Paul, Lake, Robin, , Toward a – k – 12 education accountability 

system in Washington state. Eric, No: Ed 418202, 1997, p12.  
((
مصةر،  :اإلسةكندري ، المساءلة التعميميػة رؤيػة الفكػر ككاقػع التطبيػؽمجدي صالح طو الميةدي،  2

 . 23م، ص2007دار الجامع  الجديدة لمنشر،، 
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 نجازات المعمميف عمي المستكم التعميمي لبناء إ: مف خبلؿ نشر  ز ثقافة اإلنجازتعزي
رساء قكاعد قيمية ا  فراد يمتمككف المعارؼ كالميارات كالكفايات التي يحتاجيا المجتمع ك أ

كاستشراؼ المستقبؿ كنشر ثقافة  كأخبلقية يتبناىا المجتمع عبر معالجة مشكبلت الكاقع،
 جيات التي تدفع النظاـ التربكم لئلماـ كتسيـ في تعزيز التعميـ.نجاز مف االستراتياإل 

كمف خبلؿ العرض السابؽ ألىداؼ المساءلة التعميمية تبيف أنيا تتمحكر في : تحسيف األداء 
التربكم، كاالرتقاء بمستكاه الكمي كالنكعي، كمعالجة الكاف القصكر، تحقيؽ االنضباط 

لحاجات التي تظير عمي العمؿ كاالىتماـ بالمدخبلت الكظيفي، تكفير الدعـ الكافي حسب ا
،كالتركيز عمي العمميات كمتابعتيا بشكؿ ىادؼ متزامف كمتكاصؿ، كفحص جكدة المخرجات، 
كصكال لمجكدة في مستكيات تحصيؿ الطمبة معرفيا كأدائيا كاجتماعيا، كيسيـ في دفع المعمميف 

افأة كالتقدير، كتعزيز اخبلقيات المعمـ لتحسيف طرقيـ كأساليبيـ ،كمقابمة التحسيف بالمك
 كمحاسبة كمعالجة ألكاف القصكر كالتراخي في األداء.

 أىمية المساءلة التعميمية:  -4
لممساءلة التعميمية دكران محكريان فى تشكيؿ كتكجيو العمميات كالنشاطات اليكمية 

الستراتيجية لممؤسسة التعميمية مف خبلؿ تكجيو كتنظيـ طاقاتيا نحك تحقيؽ األىداؼ ا
 كتعريؼ العامميف بالنتائج المتكقعة كبشكؿ كاضح .
 :  (1)كيمكف تحديد أىمية المساءلة التعميمة فى التالى

 ىداؼ االستراتيجية .تكجيو طاقات المؤسسة نحك األ 
 .تنظيـ األفراد طبقا الستراتيجية المؤسسة 
 . تحديد نقاط الضعؼ في العمؿ أثناء مراجعة األداء 
 مميف بالنتائج المتكقعة كبشكؿ كاضح. معرفة العا 
  . تحسيف األساليب المستخدمة في تيسير أمكر العمؿ 
 دارية .إعطاء دافعية أكبر لمتطكر كالتقدـ في العممية اإل 
 بتكار لدم العامميف بالمؤسسات التعميمية كالرغبة بمحاكلة بداع كاإلالمساعدة عمي اإل

 البحث عف كسائؿ لتحقيؽ ذلؾ.

                                      
باسـ عمى حكامدة، محمد حسف جرادات، درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية في المدارس الحككميػة فػي محافظػة جػرش،  1))

 .  192ـ، ص2005، الجزء الثاني، مايك 58مجمة كمية التربية، جامعة المنصكرة، العدد 



 .........من ظاهرة الفساد اإلداري  تصور مقترح لتفعٌل المساءلة التعلٌمٌة للحد

- 31 - 

 ساد اإلدارم في تمؾ المؤسسات.تحد مف الف 
 . دفع القائميف عمى إدارة التعميـ كالعامميف بالمدارس عمى تحسيف طرقيـ كأساليبيـ 
 .تحديد مياـ كأدكار العامميف فى الميداف التعميمي 
 . التركيز عمى مخرجات العممية التعميمية كنتائجيا 
 .تقييـ األداء بصكرة مكضكعية دقيقة 

مية المساءلة التعميمية يتبيف أف لممساءلة التعميمية دكران فعاالن فى مف العرض السابؽ ألى
تكجيو طاقة المؤسسة التعميمية نحك تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية، كتحديد نقاط الضعؼ 
كالقكة، كتعريؼ العامميف بنتائج أعماليـ، لمحد مف الفساد اإلدارم،  كما تحفز المساءلة 

تكار،إلعطاء دافعية  لتطكير العمميات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية عمى اإلبداع كاالب
 التعميمية ؛كذلؾ لجكدة مخرجاتيا التعميمية .

 أشكاؿ المساءلة التعميمية: -5
 تتعدد أشكاؿ المساءلة التعميمية كىي كالتالي:     

 المساءلة التعميمية المينية ) التخصصية (: -أ
لمتخصصيف في المجاؿ التعميمي مف مكجييف تتـ المساءلة التعميمية المينية مف قبؿ ا

كمعمميف أكائؿ كمديرم المدارس، فيـ يمعبكف دكران فاعبلن في المساءلة التعميمية المينية كذلؾ 
بيدؼ تطكير أداء المعمميف كالذم ينعكس بدكره عمي األداء الكمي لممدرسة كمستكم جكدة 

ساءلة المعمميف عف مستكم مخرجاتيا، كتركز المساءلة المينية في المدارس عمي م
عطائيـ الحرية في اختيار المقرر كاألنشطة  المتعمميف، بحيث يتـ تنميتيـ مينيان باستمرار كا 

 .(1)المصاحبة، كيتـ مساءلتيـ مف قبؿ المتخصصيف
كفقان لذلؾ يمكف القكؿ أف القائميف عمي شئكف العممية التعميمية مف مكجييف كمديرم 

عممان بجكانب القكة في المدارس كجكانب الضعؼ التي تحتاج إلي  المدارس ىـ أكثر األفراد
تحسيف، كبذلؾ ىـ أقدر األفراد عمي تطكير أداء المعمميف، لذلؾ تتـ المساءلة التعميمية 

 المينية مف قبميـ كالمتخصصيف في المجاؿ التعميمي.
 المساءلة التعميمية العامة: -ب

                                      
 .228 –227، مرجع  سابؽ، ص ص ( مرفت صالح ناصؼ(1
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ف مدخبلت كمخرجات عمي أفراد المجتمع، تعني عرض النظاـ التعميمي بما يتضمنو م
كترسؿ المدارس تقارير عف النشاطات المدرسية لكؿ مف اآلباء كأفراد المجتمع المحمي كبعض 
بداء الرأم في العممية التعميمية  الييئات في الكزارات المختمفة كذلؾ لممساءلة كالمشاركة كا 

لة التعميمية العامة تحسف في العممية كالقرارات الخاصة بالتعميـ كتطكيره، كينتج عف المساء
التعميمية عمي مستكم التمميذ الكاحد أكثر مما ينتج عمي مستكم المدرسة ككؿ، كما أف عددا 
قميبلن مف أكلياء أمكر التبلميذ يشارككف في المساءلة التعميمية بينما االغمبية تكتفي بتمقي 

المساءلة التعميمية العامة إلي تضارب في المعمكمات، كالتقارير التي ترسميا المدرسة، كتؤدم 
الرأم كالفكر كاختبلؼ كجيات النظر بيف كؿ مف أكلياء أمكر التبلميذ كالمعمميف حكؿ مفاىيـ 
كفاءة كفاعمية كتطكير التعميـ، كبيذا تككف المساءلة التعميمية العامة غير مقبكلة بدرجة 

معظـ تأييدىا مف السياسييف كصانعي  كبيرة مف أكلياء أمكر التبلميذ كالمعمميف كلكف جاء
 .(1)السياسة كاالدارييف

مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف المساءلة التعميمية العامة تعمؿ عمي مشاركة أكلياء 
األمكر في المساءلة التعميمية، كمف خبلليا ترسؿ تقارير إلي أكلياء األمكر عف أداء المدرسة 

ركة لممستفيديف مف العممية التعميمية في المساءلة كاألفراد العامميف بيا لتحقيؽ المشا
 التعميمية.

بنيت مساءلة السكؽ عمي استخداـ التفاعؿ بيف المستيمكيف )اآلباء(، كمقدمي الخدمات 
)المدارس(،  لتنظيـ الممارسة، كضماف الجكدة، كمف خبلليا يسمح لآلباء باختيار مدارس 

 .(2)س مف خبلؿ المناطؽ التي يعيشكف فيياأبنائيـ بدالن مف التحاؽ أبنائيـ بالمدار 
مما سبؽ يتضح أف المساءلة التسكيقية تنطمؽ مف مبدأ أف أكلياء األمكر مف حقيـ 
اختيار المدارس التي يمتحؽ بيا أبنائيـ، ففي حالة تدني مستكم المدارس، كعدـ تقديميا 

لحا قيـ بمدارس أخرم خدمة تعميمية جيدة، يحؽ لآلباء سحب أبنائيـ مف ىذه المدارس كا 
 تقدـ تعميمان ذا جكدة عالية.

 كالمنافسة 
 مستكيات المساءلػة : -6

                                      
 .341-340( جكرجت دمياف جكرج، مرجع سابؽ، ص ص (1

(2) Brian Stecher and  Sheila  Nataraj  Kirby, Op. Cit, p.6. 
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 يمكف تحديد مستكيات المساءلة في التعميـ فيما يمى:
 :مساءلة عمي المستكم القكمي)أ( 

كيساءؿ في ىذا المستكم الحككمة أك الكزارة المسئكلة عف التعميـ عمي أساس ما تكفره 
عداد السياسات كالمناىج المبلئمة التي تساعد مف التمكيؿ البلـز كالت سييبلت المطمكبة، كا 

عمي زيادة فرص التعميـ لمتبلميذ، كعمي مدم ما تكفره مف إمكانيات تساعد عمي تحقيؽ 
 .  (1)أىداؼ النظاـ التعميمي

 :مساءلة عمي مستكم المنطقة)ب(  
ة كالتعميـ المحمية عف كيساءؿ ىنا العاممكف في اإلدارة الكسطي مف قبؿ مجالس التربي

عادة التكزيع  .(2)مستكم العامميف كالخدمات في النظاـ التعميمي، كتككف الجزاءات النقؿ كا 
 )ج( مساءلة عمي مستكم المدرسة:  

كيساءؿ مدير المدرسة مف قبؿ المعمميف كأكلياء األمكر عف برنامج المدرسة كيعاقب 
ءلة عممية تقييـ المدارس عمى أساس أداء ، فالمسا(3)عمي ذلؾ بخسارة النقاط اإليجابية

طبلبيـ، كتحميؿ المدارس مسئكلية ىذا األداء، فالمساءلة المدرسية أصبحت ممارسة شائعة 
عمى نحك متزايد في جميع أنحاء العالـ، كتيدؼ أنظمة المساءلة إلى حؿ مشاكؿ التعميـ 

لنظـ تكفر الحكافز المباشرة األساسية، كتقدـ حكافز لممعمميف لتحسيف كفاءة الطبلب، فيذه ا
في شكؿ مكافآت أك عقكبات صريحة مرتبطة باألداء الجيد أك الضعيؼ، كما تكفر نظـ 
المساءلة آليات الضغط االجتماعي، كالضغط المالي لمتأثير عمى المدارس ذات األداء 

 .(4)المنخفض لمتحسيف
 التحصيؿ:  مستكم)د( مساءلة عمي 

                                      
 .346( جكرجت دمياف جكرج، مرجع سابؽ، ص (1
ككميػة فػي محافظػة جػرش، ( باسـ عمي حكامده، محمد حسف جرادات، درجة تطبيؽ المسػاءلة اإلداريػة فػي المػدارس الح(2

 .191ـ، ص 2005(، الجزء الثاني، مايك 58مجمة كمية التربية بالمنصكرة، كمية التربية، جامعة المنصكرة، العدد)
 .191( المرجع السابؽ، ص (3

(
4
)

 
Li Feng and Others, School Accountability and Teacher Mobility, NBER Working 

Paper Series, Working Paper 47, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 

2010, p.1 
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ؿ لجنة مراقبة كتنسيؽ الخطط الدراسية، كتككف المساءلة كيساءؿ رؤساء األقساـ مف قب
، فنظاـ (1)عف أداءات الطمبة الكمية كالتفصيمية كتككف الجزاءات خسارة النقاط االيجابية

عداد  المساءلة يستخدـ لئلشارة إلى النظاـ الشامؿ لتقييـ الطمبة، كتطبيؽ نماذج المساءلة، كا 
ستخدـ ىذه التدابير التخاذ القرارات، كيمكف اعتبار ىذه التقارير، كنشر تدابير المساءلة، كت

القرارات عالية المخاطر مثؿ العقكبات أك المكافآت لممدارس، تحديد المجاالت التي تحتاج إلى 
 .(2)تحسيف
 مساءلة عمي مستكم الصؼ: )ى( 

كيككف المساءؿ المعمـ مف خبلؿ رئيس القسـ عف أنشطة الطمبة كتككف الجزاءات فقداف 
، فالمعمميف يتحممكف مسئكلية تحديد كتمبية احتياجات الطبلب (3)لتقدـ في السمـ الكظيفيا

الفردية عمى أساس المعرفة المينية، كمعايير الممارسة لمتقييـ المستمر لمممارسات الخاصة 
بيـ كزمبلئيـ، كالبحث عف المعرفة الجديدة، كمراجعة استراتيجياتيا باستمرار لتمبية أفضؿ 

 .(4)جات الطبلبالحتيا
كبذلؾ يمكف القكؿ أف مساءلة المدرسة تككف عف مدل مقابمتيا االحتياجات المختمفة 
لممتعمميف، كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ، كما تساءؿ إدارة المدرسة عف مدل تحقيقيا لمبدأ 

بلب، تكافؤ الفرص التعميمية، كعف مدل استغبلليا لمكاردىا االستغبلؿ األمثؿ، عف أداء الط
كتساءؿ الكزارة المسئكلة عف التعميـ عف مدل تكفيرىا لكافة متطمبات العممية التعميمية، كما 
تساءؿ الجيات المسئكلة عف التعميـ بالمناطؽ عف جكدة العممية التعميمية بالمناطؽ، كما 
يساءؿ المعممكف أماـ الجيات األعمى في التسمسؿ الكظيفي عف مدم مقابمتيـ احتياجات 

 ب، كبالتالي فعممية المساءلة عممية شاممة تطبؽ عمي كافة المعنييف بالعممية التعميمية.الطبل

                                      
 .192( باسـ عمي حكامدة، محمد حسف جرادات، مرجع سابؽ، ص (1

(2) Jeff Allen and Others, Statistical Properties of Accountability- Measures Based on 

ACT's Educational Planning and Assessment System, ACT Research Report Series 2009-

1, 2009, p.3. 
 .192( باسـ عمي حكامدة، محمد حسف جرادات، مرجع سابؽ، ص (3

(4) Fatemeh Khalvandi  and  Mahin Chenari, International Conference- on Education 

and Educational Psychology (ICEEPSY 2012)–Teachers 'Attitude to Test-driven 

Accountability; Developing A comprehensive Approach  to Assessment, Procedia- 

Social and Behavioral Sciences 69, 2012, p.1549. 
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مف ذلؾ يتضح أف كافة العامميف بمؤسسات التعميـ تتـ مساءلتيـ، سكاء عمى المستكل 
األفقي أك عمى المستكل الرأسي كأف يككف المعمـ مساءؿ أماـ زمبلئو المعمميف أك أماـ 

 حقيقيـ لؤلىداؼ.اآلباء، عف مدل ت
 أساليب المساءلة التعميمية : -7

ينظر لممساءلة بمفيكميا الئليجابي عمي أنيا عممية إدارية تستيدؼ المساءلة لئلنجاز 
،كعميو تككف عممية المساءلة كسيمة إلحداث التغيير االيجابي في السمكؾ كاألداء، كأال تقتصر 

 أىداؼ المساءلة عمي المحاسبة كالعقاب. 
 .(1) لمساءلة أف تتـ بأحد االساليب التالية:كيمكف ا 
جبار لمعامميف األسمكب السمبي .1 : يستند ىذا األسمكب في حفظ النظاـ كمراعاة قكاعده، كا 

عمي االلتزاـ بقكاعد النظاـ خكفا مف العقاب، كجعمو جزءنا حاضرا في ذىف العاامؿ، مما 
كليست كسيمة لتحقيؽ أىداؼ يدفعو إلي التفكير بأف الجزاءات ىي غاية في حد ذاتيا، 

 المؤسسة كالحفاظ عمي حقكؽ العامميف.
: كيستند ىذا األسمكب بطريقة تشاركيو، متمشيان مع قكاعد المؤسسة،  األسمكب االيجابي .2

كقد يستخدـ المدير العقاب نتيجة السمكؾ غير المرغكب فيو، كالعقاب في ذىف العامؿ 
غير المرغكب فيو، كليس اإلضرار بو، يككف ىدفو مساعدة العامؿ في تجنب السمكؾ 

 كيساعد ىذا األسمكب في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كالحفاظ عمي حقكؽ العمميف
كيتبيف مف ذلؾ أف األسمكب االيجابي يستند عمي تكفير ألكاف التعزيز اإلنساني كالدعـ 

ابؿ البد مف المعنكم كالمكافآت لمعامميف كىي أىـ االستراتيجيات اإلدارية الناجحة ،كفي المق
كجكد قكاعد كاضحة كمحددة كمتفؽ عمييا لمنظكمة سمكؾ يمكف مف خبلليا ضبط االنحرافات 
كاألخطاء المتعمدة مف العامميف، كلتكف مدكنة في قكاعد النظاـ كاالنضباط، كيشارؾ في 

 بناءىا كؿ المعنيف مف خبلؿ كرشات عمؿ كفعاليات تربكية متعددة.
 
 
 

                                      
عالية أخكارشيدة، درجة كعي المعمميف كالمعممات في مدارس الثانكية العامة في األردف بمفيـك المساءلة كعبلقة  1))

 . 30ـ، ص2004درسة، رسالة دكتكراه، جامعة عماف، عماف، األردف، ذلؾ بفاعمية الم
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 التعميمية:معكقات تطبيؽ المساءلة  -8
لتى تحد مف تطبيؽ المساءلة في المؤسسات التعميمية، يمكف اتكجد العديد مف المعكقات 

 (1):تحديدىا كالتالي
 كتشمؿ: معكقات إدارية تتعمؽ بالجياز االدارم بالمؤسسة-أ
  سطكة المركزية الشديدة كضعؼ البلمركزية عمي مستكم االدارة كبالتالي يمتـز االداريكف

بما يممي عمييـ مف رؤسائيـ أك مف المركز، كيككف التفكيض في ىذه التنفيذيكف 
الحالة بادني درجاتو، مما يضعؼ قدرة الرئيس عمي مساءلة المرؤكس خارج قاعدة 
االذعانصعكبة تفعيؿ الرقابة كاالشراؼ االدارم بسبب تضخـ حجـ الجياز االدارم كتعدد 

ات المساءلة، كيضعؼ القدرة عمي نشاطو، اضافة لكجكد عمالة زائدة مما يعقد عممي
 ممارستيا.

 .تعقد المكائح كاالجراءات كسيادة الركتيف في عمؿ الجياز االدارم الحككمي بشكؿ عاـ 
  ضعؼ الحماية الممنكحة لؤلشخاص كالكحدات االدارية التي تمارس اعماؿ المساءلة أك

 الرقابة.
 االدارية تجعؿ مف الصعب ممارسة  كثرة التغيرات في القكانيف كالتعميمات كاحيانا الييكمة

 المساءلة بصكرة متصمة منتظمة.
 معكقات اجتماعية كثقافية: -ب
  كجكد كالءات اجتماعية تقميدية تؤدم الي شيكع المحسكبية في عمؿ االدارة 
 انتشار الفساد االدارم الذم اصبح مف المعكقات الخطيرة ضد تفعيؿ مفيـك المساءلة 
 مميف بمؤسسات التعميـ مقارنة بارتفاع تكاليؼ المعيشة مما انخفاض مستكم ركاتب العا

 يساعد عمي ايجاد بيئة مبلئمة لمفساد ،.
  ضعؼ التدريب كبخاصة احتكاء البرامج عمي نشاطات تدريبية تحقؽ تعميـ ثقافة

 المساءلة، كبياف متطمباتيا كمنافعيا.

                                      
معف محمكد عياصرة، مفيكـ المساءلة كتطبيقو لدل مديرل المدارس الحككمية فى محافظة جرش مف كجية لنظر  1))

 – 201ص ـ، ص 2013(، نكفمبر 74المديريف أنفسيـ ،مجمة الثقافة كالتنمية، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، العدد)
203  . 
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  التعميـ، كعدـ مراعاة ضعؼ التنشئة االجتماعية االساسية لؤلفراد العامميف بمؤسسات
ذلؾ في برامج التكيؼ التنظيمي كالتي تتمثؿ في تأىيؿ المكظفيف الجدد خاصة في مجاؿ 

 المساءلة كمقتضياتيا.
 .االتجاىات السمبية نحك المساءلة 

 : (1)كما حدد بعض العمماء معقكات المساءلة التعميمية فيما يمي
 قمة تأثير العمبلء المستفيديف مف التعميـ. .1
 ء اإلدارة عمي مستكم المدرسة.سك   .2
المعمكمات غير الكافية نظران لضعؼ الشفافية المتمثمة في تكفير معمكمات عف   .3

 المدرسة، كالنتائج،   كاإلنفاؽ، كمستكم األداء.
األدكار كالمسئكليات غير الكاضحة، فتشريعات التعميـ غالبان ما تككف غامضة حكؿ مياـ  .4

 كؿ مستكم مف مستكيات الحككمة.
ضعؼ الحكافز، فالمساءلة القكية تتطمب حكافز قكية، كعدـ ارتباط أجكر المعمميف   .5

بأدائيـ داخؿ الفصكؿ، كعدـ كجكد مف يتحمؿ المسئكلية في حالة فشؿ المتعمميف عمي 
 التعمـ.

مما سبؽ يمكف القكؿ أنو تكجد العديد مف المعكقات التي تعيؽ المساءلة التعميمية عف 
ي ترجع إلي ضعؼ ثقافة المساءلة التعميمية، كما أف خكؼ العامميف في تحقيؽ أىدافيا كالت

مؤسسات التعميـ الثانكم العاـ مف التغيير ككالئيـ لممارسة االساليب اإلدارية التقميدية، 
كضعؼ المعرفة لدل العامميف بالمساءلة التعميمية، كغمكض المياـ التي يقكمكف بيا، كقمة 

كافز المقدمة لمعامميف، كضعؼ كفاية المعمكمات المتكفرة التي تفيميـ ألدكارىـ، كضعؼ الح
 تتـ في ضكئيا المساءلة التعميمية.

 متطمبات تطبيؽ المساءلة التعميمية : -9
حتى تتحقؽ المساءلة التعميمية الفعالة البد مف تكافر مجمكعة مف المتطمبات بالمؤسسات 

  (1)التعميمية كىي كالتالي:

                                      
(2) Donald R. Winkler, Strengthening Accountability in Public Education, Policy Brief, 

This Paper was Written for (EQUIP2): Educational Policy, Systems Development, and 

Management, United States Agency for International Development, United State, 2004, 

pp.2-3. 
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يستخدـ اإلمكانات المادية كالبشرية استخدامان أمثبلن، كمممان  :تكافر جياز إدارم فعاؿ - أ
باإلدارة الرشيدة ككظائفيا، كالتي مف أىميا المساءلة حتى يمكف تحقيؽ األىداؼ 

 المكضكعة بكفاءة كفعالية. 
: ذات خبرة عالية كمستكم فني عالي، تمعب دكران ىامان في تكافر ككادر بشرية مدربة - ب

ان لك اىتمت المدرسة باختيارىا كتدريبيا، ككضع كسائؿ مجاؿ المساءلة كخصكص
 التشجيع كالحكافز المناسبة ليا.

: البد مف استخداـ آليات حديثة لتسجيؿ تبني آليات مناسبة لمتعامؿ مع البيانات-ج
البيانات، كتصنيفيا كاستخراج النتائج بسرعة كدقة كذلؾ مفيد في مجاؿ المتابعة 

تمكناف اإلدارة مف اكتشاؼ األخطاء كاإلنحرافات كمكاطف  كالتقكيـ، فالسرعة كالدقة
الضعؼ بسرعة، كىذا يمكف اإلدارة مف اتخاذ إجراءات تصحيحو في الكقت المناسب، كما 
يمكف اإلدارة المدرسية مف رسـ سياستيا كخططيا في الكقت المناسب، كىنا ظيرت 

 أىمية الكسائؿ اآللية في مجاؿ المساءلة المدرسية.
فتكافر مجمكعة مف األساليب التي  ة الطرؽ المستخدمة في المساءلة التعميمية:صياغ-د

يستعيف بيا الجياز اإلدارم كالعامميف في القياـ بإجراءات المساءلة كالمتابعة كاختيار 
ىذه األساليب يتكقؼ عمي طبيعة  كؿ خطكة مف خطكات تطبيؽ خطط كاستراتيجيات 

 لمحيطة بيا.اإلصبلح المدرسي الشامؿ كالظركؼ ا
مما سبؽ يتبيف أف المساءلة التعميمية تتطمب أفرادان عمى كعى كامؿ بكافة أبعادىا، 
كتتطمب اىتمامان بالغان بانتقاء العناصر القائمة عمييا، كتدريبيـ، كتزكيدىـ بأحدث الطرؽ 

صادر لجمع البيانات، كتصنيفيا، كتحميميا، كما تتطمب المساءلة التعميمية الفعالة تكافر الم
المالية المعينة لممدارس في تنفيذ خطط التطكير كالتحسيف المدرسي، كتتطمب أيضا معايير 
كاضحة كمحددة يشترؾ في كضعيا كؿ القائميف عمى العممية التعميمية، كتحقيؽ التكازف بيف 

 الجيات الخارجية كالداخمية القائمة عمييا.

                                                                                                  
( عبدالخالؽ فؤاد محمد، آليات مقترحة لتفعيؿ مدخؿ المحاسبية التعميمية الشاممة بمدارس الحمقة األكلى مف التعميـ (1

لألبحاث التربوي ، جامع  اإلمارات  األساسي بمصر في ضكء تكجيات اإلدارة التربكية الفعالة، المجمة الدكلية
 .205 -204م، ص ص 2012(، 31العربي  المتحدة، العدد)
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في المؤسسات التعميمية في ضكء ثانينا: اإلطار الفكرم كالفمسفي لمفساد اإلدارم 
 األدبيات التربكية المعاصرة

تعد ظاىرة الفساد بمختمؼ أشكالو كألكانو مف الظكاىر الخطيرة التي انتشرت في 
المجتمع، نتيجة الممارسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الخاطئة التي اتبعتيا 

كالمحاسبة كالمساءلة، مما أكجد  الحككمات عمى مر السنيف، كضعؼ اتباع نظاـ الشفافية
بيئة خصبة لنمك الفساد، حتى أصبح مف المظاىر العامة في المجتمع، سكاء عمى المستكل 

 الفردم  أـ عمى مستكل المؤسسات كاألنظمة كالحككمات. 
كتعد مكاجية ظاىرة الفساد اإلدارم في التعميـ بمصر أحد أىـ آليات إصبلح النظاـ 

ف أصبح الفساد بجميع أشكالو عائقنا حقيقينا أماـ إصبلح التعميـ التعميمي خاصة بعد أ
كتطكيره، لما يمتمكو مف قكة مقاكمة حقيقية لدييا القدرة عمى إفساد أل خطط إلصبلح النظاـ 
التعميمي، كال يرتبط ذلؾ فقط بحجـ اليدر الذم يصيب المكارد المتاحة مف الدكلة أك المجتمع 

ا باتساع جبية المستفيديف مف مظاىر الفساد، كالتي يتكلد عنيا تعدد  لقطاع التعميـ كلكف أيضن
أشكاؿ الفساد داخؿ ىذه المؤسسات كانييار المنظكمة األخبلقية فضبلن عف آثارىا عمى الطبلب 

 .(1)كالناتج التعميمي
كفي السياؽ التعميمي يرل البعض أف مجرد تحقيؽ مكاسب مادية غير شرعية بغض 

سمبي عمى التعميـ مف العامميف في المؤسسة التعميمية يجب أف يدخؿ في النظر عف األثر ال
 إطار الفساد في النظاـ التعميمي.

كما تفرؽ بعض التكجيات بيف الفساد الصغير كالفساد الكبير الذم يقع في حدكد مجاؿ 
المكظفيف الحككمييف ذكم المناصب العميا كالسياسييف الذم يصنعكف القرارات التي تتضمف 

قكدنا أك مشاريع كبرل )مثؿ: قرارات طباعة الكتب، أك اختيار المؤلفيف أك دكر النشر التي ع
تصؿ تكاليفيا في المدارس المصرية إلى أكثر مف مميار جنيو( كما يمكف لجميع مجاالت 
التخطيط كاإلدارة أف تتأثر بظاىرة الفساد، باإلضافة إلى بعض المجاالت األخرل مثؿ بناء 

                                      
عدناف حمد قطيط، مكافحة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في مصر، بدائؿ اسػتراتيجية مقترحػة، مجمػة  (1)

 .  2016، ص2016(، يناير 69كمية التربية، سكىاج، العد) 
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تكظيؼ كالترقيات كتعييف المعمميف كتكريد التجييزات كالكتب المدرسية المدارس كال
 .(1)كاالمتحانات كالشيادات كاألنشطة التي تمارس خارج المدرسة

مما سبؽ يتبيف أف األساس األكؿ في مكافحة الفساد اإلدارم في جميع المؤسسات 
د اإلدارم يستشرم في الحككمية بمصر ىك إصبلح المؤسسات التعميمية فماذا لك كاف الفسا

ىذه المؤسسات نفسيا فبل مجتمع كال دكلة، كنتيجة لذلؾ تناكؿ ىذا الفصؿ عرض المحاكر 
 التالية :

 مفيـك الفساد اإلدارم في المؤسسات التعميمية:   -1
ُتعد ظاىرة الفساد مف المفاىيـ الشائكة التي تعددت فييا اآلراء كتباينت فييا التعاريؼ، 

إلى تشعب مجاالت الفساد  كتكسع محتكياتو، كتطكر آلياتو كمكانزماتو،  كيرجع ىذا التبايف
فتعريؼ الفساد مف قبؿ الباحثيف يتأثر بالحقؿ العممي لمباحث كبالمنظكر الذم يتخذه، لذلؾ 

 ليس ىناؾ إجماع عمى تعريؼ شامؿ يطاؿ كافة أبعاده.
 كيمكف تعريؼ الفساد اإلدارم بأنو:  

عامة أك الكظيفة العامة لمكسب الخاص كيحدث الفساد عادة إساءة استعماؿ السمطة ال
عندما يقـك مكظؼ بقبكؿ أك طمب ابتزاز رشكة لتسييؿ عقد أك اجراء طرح لمناقصة عامة كما 
يمكف لمفساد أف يحدث عف طريؽ استقبلؿ الكظيفة العامة مف دكف المجكء إلى الرشكة كذلؾ 

 (2)سكبية( أك سرقة أمكاؿ الدكلة مباشرةبتعييف األقارب ضمف منطؽ )المحسكبية كالمن
كيعرؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ بأنو االستخداـ المنظكمي لمكظيفة الحككمية 
مف أجؿ الحصكؿ عمى مكاسب شخصية، بما يخؿ بتحقيؽ الجكدة كالعدالة في التعميـ، كمف 

المخرجات الرديئة عمى ثـ يظير تأثيره السمبي عمى المجاالت المجتمعية األخرل، حيث تؤثر 
 .(3)جكدة أداء كمستكل خدمات كافة المؤسسات

                                      
 . 33 -32ـ، ص ص2007( منظمة برلمانيكف عرب ضد الفساد، تقرير حالة الفساد في مصر،  القاىرة، 1)
محمػػػد صػػػادؽ إسػػػماعيؿ، الفسػػػاد اإلدارم فػػػي العػػػالـ العربػػػي مفيكمػػػو كابعػػػاده المختمفػػػة، القػػػاىرة: المجمكعػػػة العربيػػػة  (2)

 .16ـ،ص2014لمتدريب كالنشر، 
مسػػمـ عػػبلكم شػػمبي، عبػػد الرضػػا ناصػػر محسػػف، الفسػػاد غيػػر المباشػػر فػػي التعمػػيـ العػػالي، األسػػاليب كالنتػػائج، دراسػػة  (3)

استطبلعية آلراء عينة مف التدريسييف، كقائع المؤتمر العممي السػابع، مظػاىر الفسػاد كانعكاسػتيا االقتصػادية كاالجتماعيػة 
ديسػػمبر  23 – 12كسػػبؿ معالجتيػػا فػػي العػػراؽ، كميػػة اإلدارة كاالقتصػػاد بجامعػػة البصػػرة، العراؽ،المنعقػػد فػػى الفتػػرة مػػف 

 . 108 -107ـ، ص ص 2013،
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كمف منظكر التنمية المجتمعية، فإف معظـ صكر الفساد في مجاؿ التعميـ تقع ضمف فئة 
سكء السمكؾ الميني كىك سمكؾ ينطكم عمى كسر كخرؽ لممعايير المينية كىك ما يشكؿ 

 .(1)ة الحاكمة لكافة مؤسسات المجتمع األخرلاىتزازنا كبيرنا لممنظكمة المينية كاألخبلقي
كما يعرؼ بأنو مجمكعة مف التصرفات أك األفعاؿ غير القكيمة التي تقـك بيا األطراؼ 

 .(2)المشاركة في العممية التعميمية بيدؼ تحقيؽ مصالحيا الخاصة
 أسباب كدكافع الفساد اإلدارم فى المؤسسات التعميمية : -2

لمفساد اإلدارم كالتعرؼ عمى ىذه األسباب يساعد عمى كضع ىناؾ دكافع كأسباب عديدة 
 :(3)الحمكؿ كاتخاذ اإلجراءات لمكاجيتو  كفيما يمي أىـ أسباب الفساد اإلدارم 

  انتشار الفقر كالجيؿ كنقص المعرفة بالحقكؽ الفردية كسيادة القيـ التقميدية كالركابط
 القائمة عمى النسب كالقرابة. 

  الفصؿ المتكازف بيف السمطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ضعؼ االلتزاـ بمبدأ
في النظاـ السياسي كطغياف السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية كىك ما يؤدم إلى 
اإلخبلؿ بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أف ضعؼ الجياز القضائي كغياب استقبلليتو كنزاىتو 

 د اإلدارم بالمؤسسات التعميمية . يعتبر سببان مشجعان عمى الفسا
 .ضعؼ أجيزة الرقابة في الدكلة كعـ استقبلليتيا 
  ضعؼ اإلرادة لدل القيادة التربكية لمكافحة الفساد كذلؾ بعدـ اتخاذ أية إجراءات كقائية أك

 عقابية جادة بحؽ عناصر الفساد بسبب انغماسيا نفسيا أك بعض أطرافيا في الفساد 
 يف في المؤسسات التعميمية  كارتفاع مستكل المعيشة مما يشكؿ بيئة تدني ركاتب العامم

مبلئمة لقياـ بعض العامميف بالبحث عف مصادر مالية أخرل حتى لك كاف مف خبلؿ 
الرشكة، لذلؾ يكجد بعض المعمميف يعمؿ بقص كتنظيؼ كبلب األغنياء أك العمؿ في 

 طائفة المعمار ليكمؿ قكت عيالو.

                                      
، محسػف يكسػؼ، الشػفافية كمحاربػة الفسػاد فػي قطػاع التعمػيـ المصػرم، اإلسػكندرية، مكتبػة اإلسػكندرية، حساـ بدراكم (1)

 .  15ـ، ص2010
(2) Murat Ozdemir Z ,Op.Cit .p 127.  

 .149-147محمد إبراىيـ الدسكقي عمي،  مرجع سابؽ، ص ص  (3)
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  اإلجراءات المكتكبة كمدكنات السمكؾ لممكظفيف في قطاعات العمؿ غياب قكاعد العمؿ ك
 العاـ كالخاص كىك ما يفتح المجاؿ لممارسة الفساد.

  غياب حرية اإلعبلـ كعدـ السماح ليـ أك لممكظفيف بالكصكؿ إلى المعمكمات كالسجبلت
 العامة مما يحكؿ دكف ممارستيـ لدكرىـ الرقابي عمى أعماؿ المؤسسات العامة. 

  ضعؼ دكر مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات الخاصة في الرقابة عمى األداء
 الحككمي أك عدـ تمتعيا بالحيادية في عمميا. 

  .غياب التشريعات كاألنظمة التي تكافح الفساد كتفرض العقكبات عمى مرتكبيو 
 :(1)* كما حددت إحدل الدراسات عددان مف أسباب انتشار الفساد اإلدارم كىي كالتالي

 ضعؼ الكازع الديني 
  .لجكء بعض المراجعيف إلى استخداـ عكامؿ الضغط االجتماعي لسرعة انجاز الخدمة 
 .الخضكع لمضغكط االجتماعية كاعتبارىا كاجبان اجتماعيان 
  اإلىماؿ كالتسبب كضعؼ اإلحساس بالمسئكلة 
  .تقديـ بعض المكظفيف مصالحيـ الخاصة عمى المصمحة العامة 
 أداء األعماؿ لدل بعض المكظفيف المزاجية في 
 .عدـ تقدير قيمة الكقت 
 .قصكر أنظمة الرقابة كالمتابعة كالتكعية 
  .تقصير الرؤساء في القياـ بدكرىـ اإلشرافي كالتكجييي 
  .نمك السمطة نمك غير رسمي مما يؤدم إلى سكء استخداميا 
  .إساءة استخداـ السمطة 

 رم بالمؤسسات التعميمية ترجع إلي:كمما سبؽ يتبيف أف أسباب الفساد اإلدا
  النفس المريضة(.)فساد النفس البشرية 
 .العكامؿ الدينية 
 .العكامؿ األخبلقية 

                                      
، بحةةث ممةةدم إلةةر مةة تمر دارمكيػػؼ نحصػػف مكظفينػػا ضػػد الفسػػاد اإلابتسةةام عبةةد الةةرحمن حمةةوان ،  (1)

 نةةةةةةةوفمبر 27 – 26المنعمد فةةةةةةر ال تةةةةةةةرة مةةةةةةةن الميةةةةةةادة اإلبداعيةةةةةةة  فةةةةةةة  ،ةةةةةةل الن اىةةةةةةة  والشةةةةةةة افي ،
 .22،صم2006
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 .العكامؿ االقتصادية 
 .العكامؿ االجتماعية 
 .العكامؿ الثقافية 
 .العكامؿ السياسية 
  .ضعؼ الرقابة كالمتابعة المستمرة 
 غياب الشفافية كالنزاىة 
 .ضعؼ المساءلة 
 ؿ اإلدارم الترى 
  التكنكلكجيا الحديثة كالتحكؿ إلى عالـ المعمكماتية 
  المينة  –الجنس  –المستكل الدراسي  –مدة الخدمة  –عكامؿ شخصية كتشمؿ العمر

الكعي العاـ  -االلتزاـ الديني –المظيرية كالتقميد  –الثقافة  –تأثير األسرة  –كالتخصص 
 حب الذات. –
 أنكاع الفساد اإلدارم:  -3

د أنكاع الفساد اإلدارم تبعان لمزاكية التي ينظر منيا إليو رغـ االتفاؽ عمى مضمكف تتعد
 الفساد اإلدارم كماىيتو،  كيمكف اإلشارة إلى بعض تصنيفات الفساد اإلدارم كفؽ اآلتي: 

 الفساد اإلدارم المنظـ: -أ
تعقد الظكاىر الفساد اإلدارم المنظـ عادة ما يرقى إلى جرائـ منظمة كبيرة ازدادت بفعؿ 

االقتصادية كاالجتماعية كتمارس مف قبؿ منظمات كجماعات تحاكؿ أف تختص جرائميا 
كفسادىا بشتى الطرؽ كاألساليب. كتمثؿ ظاىرة الفساد المنظـ مشكمة كبيرة باعتبارىا ظاىرة 
عابرة لؤلكطاف كالقارات كبالتالي فإنيا تحتاج إلى جيكد دكلية منظمة لمعالجتيا كالحد مف 

أثيراتيا السمبية، كىنا يتبادر إلى الذىف عصابات تجارة المخدرات المتكاطئة مع مكظفيف كبار ت
في الدكلة كالشركات الخاصة ككذلؾ الجماعات اإلرىابية التي تستخدـ أساليب غسيؿ األمكاؿ 
مع كبار المصرفييف مف خبلؿ عمكالت كبيرة كرشاكل تدفع ليـ كتشير بعض الدراسات أف 

منظـ تكاليفو كبيرة جدان في بعض الدكؿ قياسان إلى الفساد غير المنظـ إلى درجة أف الفساد ال
البعض يشبيو بسرطاف الدكلة عندما يصبح مستشريان كال عبلج لو. كيعتبر الفساد المنظـ مف 
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أخطر أنكاع الفساد حيث ينتشر كالسرطاف كيتكاثر سريعان كيحتاج إلى جيكد كبيرة لعبلجو 
 .(1)كالقضاء عميو 

كمف أمثمة الفساد اإلدارم المنظـ في مؤسسات التعميـ ما يحدث باالتفاؽ بيف قيادات 
التعميـ بالمديريات التعميمية أك اإلدارات عمى أخذ أمكاؿ طائمة مف األمكاؿ المخصصة لمتغذية 
المدرسية أك مسابقات التعييف أك تحكيبلت الطبلب مف مدرسة ألخرل أك نقؿ أك ندب المعمميف 

مدرسة ألخرل أك إدارة ألخرل كغيرىا مف أخذ األمكاؿ بالطرؽ المنظمة كالممنيجة كالمتفؽ  مف
 عمييا بيف بعض قيادات التربية كالتعميـ بالمديريات أك اإلدارات. 

 الفساد اإلدارم غير المنظـ:  -ب
تمثؿ حالة الفساد اإلدارم غير المنظـ مكاقؼ فردية ميما كثرت أك قمت فقد يمارس ىذا 
الفساد في إطار منظمات األعماؿ بأسمكب عشكائي كبطرؽ بدائية كغير منيجية يسيؿ 
اكتشافيا كالتعامؿ معيا كما أنيا ال تمثؿ ظاىرة مقبكلة بؿ ممارسات مرفكضة كمدانة، مثؿ 
ىماؿ متعمد  فشاء األسرار كاالختبلس كالتكاطؤ كالتزكير كا  السرقة كاالبتزاز كخرؽ القانكف كا 

ف. كيبلحظ ىنا أف حالة الفساد اإلدارم غير المنظـ إذا ما انتشرت ربما تمثؿ لتطبيؽ القانك
، ككثيرنا ما يحدث ىذا النكع مف الفساد في (2)البداية النتشار حاالت الفساد المنظـ الحقان 

 المؤسسات التعميمية. 
 الفساد الكبير كالفساد الصغير:  -د

ة حيث يقـك السياسيكف ككبار المسئكليف تمثؿ حالة الفساد الكبير الظاىرة األكثر خطكر 
بتخصيص المكارد العامة لبلستخدامات الخاصة كتنتشر مظاىر اختبلس أمكاؿ الدكلة كرشاكل 
الصفقات الكبيرة كالعقكد التي يصعب اكتشافيا بسيكلة. أما الفساد الصغير فإنو يمثؿ حاالت 

في المؤسسات كرشاكل صغيرة  الفساد التي تمارس مف قبؿ العامميف كالمكظفيف الحككمييف
 .(3)كمحددة مف أجؿ زيادة دخكليـ كتحسيف مستكل معيشتيـ

 أشكاؿ الفسػػاد اإلدارم:  -4

                                      
 .23ـ،ص2008محمد عبد الغني ىبلؿ، ميارات مقاكمة كمكاجية الفساد، الرياض:  قرطبة لمنشر كالتكزيع،  (1)
 العدد 137المنظمة، األىراـ االقتصادم القاىرة: السنة أحمد فتحي سركر، العكلمة كالفساد كالجريمة  (2)
 .18-16، ص ص 6/9/1999(، 41384)
 .142-143 -محمد إبراىيـ الدسكقى عمى ،مرجع سابؽ، ص ص (3)
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 كتكجد عدة أشكاؿ لمفساد اإلدارم كما يمي :
 أشكاؿ الفساد اإلدارم المتعمقة بالفساد التنظيمي:-أ

تأدية أعماؿ يقصد بالفساد التنظيمي تمؾ المخالفات التي تصدر مف المكظؼ أثناء 
 ، كمف أىميا: (1)كظيفتو كالتي تتعمؽ بصفة أساسية بعممو

  :عدـ احتراـ العمؿ 
 امتناع المكظؼ عف أداء العمؿ المطمكب منو 
  عدـ األمانة كالدقة في العمؿ 
 عدـ االلتزاـ بأكامر كتعميمات الرؤساء 
  إفشاء أسرار العمؿ 
 )السمبية كعدـ تحمؿ المسؤكلية )اإلىماؿ الكظيفي 
  -أشكاؿ الفساد اإلدارم المتعمقة بالفساد السمككي:  -ب

يقصد بالفساد السمككي: تمؾ المخالفات اإلدارية التي يرتكبيا المكظؼ كتتعمؽ بمسمكو 
 :(2)الشخصي كتصرفو، كمف أىميا

  عدـ المحافظة عمى كرامة الكظيفة 
  جمع المكظؼ بيف كظيفتو ككظيفة أخرل 
 محددة، كضعؼ مخرجاتيا التعميمية عمى تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا ال 
  حظر مزاكلة األعماؿ التجارية 
  )المحسكبية كالكاسطة )سكء استخداـ السمطة 
  -أشكاؿ الفساد اإلدارم المتعمقة بالفساد المالي:  -ج

يقصد بالفساد المالي تمؾ المخالفات المالية كاإلدارية التي تتصؿ بسير العمؿ المنكط 
 .(3)مخالفات فيما يميبالمكظؼ، كتتمثؿ ىذه ال

  مخالفة القكاعد كاالحكاـ المالية المنصكص عمييا داخؿ المؤسسة 
  فرض المغػاـر 

                                      
 .  104محمد إبراىيـ الدسكقي عمي، مرجع سابؽ،، ص (1)
 .128محمد إبراىيـ الدسكقي عمى، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .138قي عمي، مرجع سابؽ،  ص محمد إبراىيـ الدسك  (3)
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  .اإلسراؼ في استخداـ الماؿ العاـ 
 أشكاؿ الفساد اإلدارم المتعمقة باالنحرافات الجنائية:  -د

ا كالمتمثمة فى تتعدد أشكاؿ الفساد اإلدارم المتعمقة باالنحرافات الجنائية، كيمكف عرض أىمي
 الرشكة كالتزكير كاالختبلس كما يمي :

   الرشػكة 
 التزكير 
 االختبلس 

كيؤكد البحث الحالي عمى أف أىـ أشكاؿ الفساد اإلدارم فى مصر ىك  الفساد التربكم 
 كالتعميمي كيمكف عرضو كما يمي:

تمعات، إف النظاـ التربكم كالتعميمي كالقضائي يعد ركيزة أساسية ألم مجتمع مف المج
ذا ما أصاب الفساد اإلدارم النظاـ التعميمي فإنو سيؤدم إلى انتاج سمسمة مترابطة مف  كا 
عكامؿ الفساد المستقبمي، لذلؾ تحرص الحككمة عمى متابعة النظاـ التعميمي بشكؿ دقيؽ 
كتتصدل ألم ممارسات فاسدة كغير مسئكلة حفاظان عمى قكة كفاعمية ىذا النظاـ سكاء في 

ك الجامعات أك مراكز البحكث. كمع ذلؾ فإف حاالت الفساد اإلدارم تستشرم بحيث المدارس أ
تجعؿ منو نظامان ضعيفان كغير قادر عمى أداء ميمتو في التنمية كالتطكير كالتحديث. إف أىـ 

 مظاىر الفساد اإلدارم في النظاـ التعميمي تشمؿ ما يمي: 
  لمنكعية كحاالت المنافسة التي يفترض تسييؿ عممية النجاح بدكف كجو حؽ دكف االىتماـ

 أف تسكد في النظاـ التعميمي لكي يككف خريجي الجامعات مثبلن بالمستكل المقبكؿ. 
  التياكف في حاالت الغش في االمتحانات أك تسييميا أك المساىمة فييا سكاء مف خبلؿ

النفكذ أك تسريب أسئمة االمتحانات أك األجكبة الخاصة بيا ألبناء المسؤكليف كذكات 
 مقابؿ دفع أمكاؿ مادية. 

  التياكف في مستكل إعداد الككادر التعميمية ككذلؾ عدـ التدريب المستمر لممعمميف أثناء
 الخدمة. 

  شيكع ظاىرة السرقة العممية لمبحكث كاألطاريح كبالتالي قتؿ ركح االبداع كعدـ بذؿ الجيد
 كاكتساب المعرفة الحقيقية. 
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 منظاـ التعميمي كالبحث العممي بحيث تككف ىذه األىداؼ المتكاضعة تحديد أىداؼ متكاضعة ل
مدعاة لمتسيب كعدـ االستغبلؿ الجيد لممكارد المتاحة، مما يؤدم إلى كضع األبحاث 
العممية فى أرفؼ المكتبات دكف االستفادة منيا، كذلؾ عدـ مكاكبة خريجى الجامعات 

 لمتطمبات سكؽ العمؿ.
 مؤسسات التعميمية حاالت فساد ادارم كتياكف تدخؿ في إطار تخمؽ كثرة االعداد في ال

 تحميؿ ىذه المؤسسات أكثر مف طاقتيا كقدرتيا كبالتالي تخريج ككارد بتأىيؿ متكاضع. 
  تعج المؤسسات الحككمية المشرفة عمى التربية كالتعميـ بأعداد كبيرة مف اإلدارييف كيشتمؿ

قد تككف مدخبلن لفساد ادارم كبير كخمؽ  ىيكميا التنظيمي عمى مسميات إدارية كثيرة
جراءات تعكؽ التعميـ دكف أف تساىـ في تطكيره.   إرباؾ لمعمؿ التعميمي كفرض قيكد كا 

   تشكؿ المناىج المختمفة مدخبلن لمفساد اإلدارم حيث عدـ المكازنة بيف الجانب السمككي
فية مف المقررات القيمي مع الجانب العممي المعرفي كعدـ تضميف المناىج جرعات كا

التي تحث عمى احتراـ الحقكؽ كالكاجبات كتحمؿ المسؤكليات كاألفكار المتعمقة بحقكؽ 
شاعة ركح المسؤكلية كركح فريؽ العمؿ كنبذ  االنساف كالديمقراطية كالتعايش السممي كا 

 الفساد. 
   تفشي الدركس الخصكصية،إف الدركس الخصكصية غكؿ ضارم يمتيـ الجميع دكف

حيث أصبحت البيكت مدارس كأصبحت المدارس دكر خربة خاكية عمى عركشيا  استثناء
ال يزكرىا إال الكسالى مف التبلميذ كالمعمميف، كلما تسببتو الدركس الخصكصية مف آثار 
سمبية عمى التمميذ كاألسرة كالمؤسسات التعميمية كالمجتمع بأسره، كيمكف عرض أىـ 

 يمي: اآلثار السمبية لمدركس الخصكصية كما
اإلخبلؿ بمبدأ تساكم الفرص في التعميـ حيث أف الطالب المقتدر مالينا ىك فقط مف  -

يمكنو الحصكؿ عمى الدركس الخصكصية كما تمثمو مف خدمات يحـر منيا غيره مف 
الطبلب غير القادريف، عمى الرغـ مف إمكانية أف يككف ىؤالء أفضؿ منو في القدرات 

 كالميارات الفردية.
ية المعمـ كعدـ اىتمامو بتكصيؿ المعمكمة لمطبلب داخؿ الفصؿ المدرسي ضعؼ إنتاج -

كذلؾ يرجع إما لطمعو في أف يقكـ الطبلب باإلقباؿ عمى الدركس الخصكصية عنده أك 
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اإلرىاؽ نتيجة الجيد المضاعؼ الذم يبذلو في الدركس الخصكصية خارج أكقات العمؿ 
 الرسمي. 

التعميمية التي تيتـ ببناء شخصية المعمـ كبناء ىدـ جانب رئيسي مف جكانب العممية  -
الخبرات المتكاممة: حيث يحرص المدرسكف في الدركس الخصكصية عمى تمقيف الطمبة 
كيفية حؿ أسئمة االمتحانات بغية الحصكؿ عمى معدالت عالية دكف االىتماـ بتنمية 

 قدراتيـ كمعارفيـ.
مى مصدرنا آخر لمتعمـ يمثؿ لو ضعؼ عبلقة الطالب بالمدرسة: حيث يعتمد الطالب ع -

مفتاح الحصكؿ عمى المعمكمة بطريقة تضمف لو الحصكؿ عمى أكبر معدؿ دراسي ممكف 
 مما جعؿ بعض التربكييف يطمؽ اسـ المدرسة المكازية عمى الدركس الخصكصية. 

تدني نظرة الطالب إلى المدرس، كالمفترض أف يككف قدكة لتبلميذه حيث ينظر إليو  -
 جر يقدـ خدماتو التعميمية لقاء أجر.الطالب كتا

عدـ اىتماـ الطالب بالشرح داخؿ الفصؿ: مما يؤدم لعدـ محافظتو عمى نظاـ الفصؿ  -
كاستقراره، األمر الذم يؤدم بدكره لمتأثير سمبنا عمى تحصيؿ زمبلئو مف الطبلب الذيف ال 

 مصدر ليـ في التعمـ سكل شرح مدرس الفصؿ. 
جرد النجاح في االمتحاف مما يدفعو إلى التعامؿ مع الخبرات تحكؿ اىتماـ الطالب إلى م -

التعميمية في داخؿ ىذا اإلطار فقط، الشيء الذم يخؿ باليدؼ األساسي لمعممية التربكية 
المتمثمة في بناء اإلنساف كتكامؿ الخبرات كاكتساب المعرفة كالخبرة العممية التي تؤىمو 

 لمنجاح في حياتو فيما بعد. 
ف اعتماد الطالب عمى نفسو باعتماده عمى المدرس الخصكصي في تبسيط التقميؿ م -

المعرفة كحؿ المشكبلت التي تعترضو بدالن مف االعتماد عمى نفسو في حميا كاكتساب 
 الخبرات التي تؤىمو لحؿ ما يكاجيو مف مشكبلت في حياتو المستقبمية. 

مما يؤثر سمبنا عمى  تتسبب الدركس الخصكصية في ضياع جزء كبير مف كقت الطالب: -
 مستكاه في بقية المكاد.

إرىاؽ أكلياء األمكر: حيث يضطركف إلى تكصيؿ أبنائيـ إلى مكاف الدرس الخصكصي  -
 أك تحجيـ األنشطة المنزلية أثناء الدرس. 
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إرىاؽ ميزانية األسرة: حيث يضطر الكالداف إلى اقتطاع جزء كبير مف دخؿ األسرة لمكفاء  -
 تجاه المدرسيف الخصكصيف. بالتزاماتيـ المالية

التأثير عمى مستكل األداء في مؤسسات التعميـ العالي: حيث يحصؿ الطمبة عمى  -
معدالت فكؽ قدراتيـ الطبيعية نظرنا لحفظيـ األصـ لممعمكمات في الدركس الخصكصية 
كمف ثـ بنتسبكف إلى كميات تستمـز بذؿ شغؿ يفكؽ قدراتيـ مما يؤدم إلى تعثر دراستيـ 

 عية أك فشميا. الجام
حرماف بعض الطمبة ذكم القدرات المتميزة كالتحصيؿ العممي الجيد مف االلتحاؽ بكميات  -

متميزة؛ نتيجة لشغؿ أماكنيـ مف قبؿ الطمبة األقؿ في المستكل العممي كالتحصيؿ كالذيف 
 تـ تأىيميـ بناء عمى درجاتيـ العميا في االمتحانات بسبب الدركس الخصكصية.

ا - بعض المشكبلت األخبلقية الخطيرة التي قد تنشأ عف الدركس الخصكصية  ىناؾ أيضن
حيث يقكـ المدرسكف الذككر في بعض األحياف بتدريس البنات داخؿ منازليف في غيبة 
ا لدل الفتيات المراىقات في  األىؿ أحياننا مما قد ينتج عنو آثار سمبية خطيرة خصكصن

 المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية.
 الفسػاد اإلدارم:آثػػار  -5

 :(1)كتتحدد اآلثار المترتبة عمى الفساد اإلدارم كما يمي
  حاالت الفقر كتراجع العدالة االجتماعية كانعداـ ظاىرة التكافؤ االجتماعي كاالقتصادم

كتدنى المستكل المعيشي لطبقات كثيرة في المجمع نتيجة تركز الثركات كالسمطات في 
 لماؿ كالسمطة عمى حساب فئة األكثرية كىـ عامة الشعب.أيدم فئة األقمية التي تممؾ ا

  ضياع أمكاؿ الدكلة التي يمكف استغبلليا في إقامة المشاريع التي تخدـ المكاطنيف بسبب
سرقتيا أك تبذيرىا عمى مصالح شخصية، كما لذلؾ مف آثار سمبية جدان عمى الفئات 

 الميمشة.
 نظاـ االجتماعي كالسياسي، كبالتالي يؤدم الفساد إلى حدكث فقداف في الثقة في ال

 فقداف شعكر المكاطنة كاالنتماء القائـ عمى العبلقات بيف الفرد كالدكلة.

                                      
 .473 - 470محمد إبراىيم الدسوقر عمر، مرجع سابق، ص ص  (1)
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  لى اإلحباط كانتشار البلمباالة كالسمبية بيف يؤدم الفساد إلى خمخمة القيـ األخبلقية كا 
نييار القيـ افراد المجتمع كبركز التعصب كالتطرؼ في األداء كانتشار الجريمة كرد فعؿ ال 

 كعدـ تكافؤ الفرص.
  يؤدم الفساد إلى الشعكر بالظمـ لدل الغالبية مما يؤدم إلى االحتقاف االجتماعي

 كانتشار الحقد بيف شرائح المجتمع.
 .يؤدم الفساد إلى الفشؿ في جذب االستثمارات الخارجية كىركب رؤكس األمكاؿ المحمية 
 ؿ المصالح الشخصية بالمشاريع التنمية يؤدم الفساد إلى اىدار المكارد بسبب تداخ

 العامة، كالكمفة المادية الكبيرة لمفساد عمى الخزينة العامة كنتيجة ليدر اإليرادات العامة. 
  يؤدم الفساد إلى الفشؿ في الحصكؿ عمى المساعدات األجنبية كنتيجة لسكء سمعة

 النظاـ السياسي.
 ران لغياب التقدير كبركز المحسكبية يؤدم الفساد إلى ىجرة الكفاءات االقتصادية نظ

 كالمحاباة في اشغاؿ المناصب
  يؤثر الفساد عمى مدل تمتع النظاـ بالديمقراطية كقدرتو عمى احتراـ حقكؽ المكاطنيف

األساسية كفؽ مقدمتيا الحؽ في المساكاة كتكافؤ الفرص، كما يحد مف شفافية النظاـ 
 كانفتاحو.

  اتخاذ القرارات حتى المصيرية منيا طبقان لمصالح يؤدم الفساد إلى حالة يتـ فييا
 شخصية كدكف مراعاة لممصالح العامة.

 .يؤدم الفساد إلى خمؽ جك مف النفاؽ السياسي كنتيجة لشراء الكالءات السياسية 
  تخسر الحككمة مبالغ كثيرة مف اإليرادات المستحقة عندما تتـ رشكة مكظفي الدكلة حتى

ج كالدخؿ كالكاردات في تقكيميـ لمضرائب المستحقة عمى ىذه يتجاىمكا جزءان مف اإلنتا
 النشاطات االقتصادية.

  زيادة الخسائر المادية التي تتحمميا الدكلة األمر الذم سينعكس سمبان عمى فاعمية
كمستكل الخدمات التي تقدميا الدكلة لممكاطف كفي ىذه الحالة غالبان ما تمجأ الدكلة إلى 

 المكاطنيف أك تقـك بإلغاء بعض البرامج المدعكمة. فرض ضرائب إضافية عمى
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  يؤدم الفساد اإلدارم إلى زيادة كمفة الخدمات الحككمية مثؿ التعميـ كالسكف كغيرىا مف
الخدمات األساسية، كىذا بدكره يقمؿ مف حجـ ىذه الخدمات كجكدتيا مما ينعكس سمبان 

 عمى الفئات األكثر حاجة إلى ىذه الخدمات
 اإلدارم إلى تكسيع الفجكة بيف األغنياء كالفقراء، فقد يتيرب األغنياء مف  يؤدم الفساد

دفع الضرائب كيمارسكف سببلن ممتكية لمتيرب كالرشكة، كىذا يساعد عمى تعميؽ الفجكة 
 بيف األغنياء كالفقراء.

 .ىجرة العقكؿ كالكفاءات التي تمثؿ رأس ماؿ بشرم كبير 
 لحدكث اضطرابات كقبلقؿ تيدد األمف كاالستقرار  يضعؼ الفساد مف شرعية الدكلة كيميد

 في الدكلة.
  يؤدم الفساد إلى فكضى في اتخاذ القرارات حتى المصيرية منيا، حيث تقكـ عمى أساس

 المصالح الشخصية كدكف مراعاة المصالح العامة.
 مف العرض السابؽ ألثار الفساد اإلدارم يتبيف أف الفساد اإلدارم بالمؤسسات التعميمية
لو بالغ األثر عمى مستكل التعميـ كمخرجاتو حيث أنو يؤدم إلى فشؿ التعميـ كالعممية 
التعميمية برمتيا كيعمؿ عمى خمؽ جيؿ فاسد غير كاعي كال مدرؾ ال يقدر عمى تحمؿ 
المسئكلية كيسمؾ كؿ اشكاؿ الفساد كيجعؿ مجتمعو ييكم إلى قاع الدكؿ المتخمفة، كذلؾ ألف 

ىماؿ كعدـ احتراـ المعمميف كالمدرسة يصبح فاسدان مف عاش الفساد في ت عممو مف غش كا 
كغيره يصبح فاسدان كباحتراؼ في المستقبؿ كذلؾ عند شغمو منصبان اداريان أك سياسيان أك أصبح 
ف فساد التعميـ كالمتعمميف يؤدم حتمان إلى كؿ أنكاع الفساد بكافة  مكظفان عامان بالدكلة، كا 

اب الفساد استمرار الفساد، فيككف تأثيره عمى االقتصاد كالسياسة أشكاليا، حيث أف مف أسب
كاألخبلؽ كعمى كؿ مؤسسات الدكلة كيؤدم إلى الفقر كسكء اإلنتاج كالتخمؼ الحضارم 
كاالنحراؼ عف القانكف بارتكاب شتى أنكاع الجرائـ كغيرىا مف االعماؿ الفاسدة ففساد التعميـ 

 يـ يؤدم إلى صبلح المجتمع بجميع مؤسساتو.يؤدم إلى فساد المجمع كصبلح التعم
 ُسبؿ مكافحة الفساد اإلدارم في المؤسسات التعميمية : -6

في المؤسسات التعميمة مف خبلؿ المكاجية الرقابية، الفساد اإلدارم تتعدد طرؽ مكاجية 
عمى  كالمكاجية الكقائية، كالمكاجية العبلجية، كالقكانيف التي ليا صمة بمكافحة الفساد اإلدارم

 النحك التالي: 



 .........من ظاهرة الفساد اإلداري  تصور مقترح لتفعٌل المساءلة التعلٌمٌة للحد

- 50 - 

 :المكاجية الرقابيةأ[ 
الكظيفة العامة فيي تعد  إطارفي لمكاجية الفاسد اإلدارم ؤلجيزة الرقابية دكران ميمان ل

كسيمة يمكف بكاسطتيا التأكد مف مدل تحقيؽ األىداؼ بكفاية كفاعمية في الكقت المحدد، 
 لمعمؿر كالضكابط المنظمة ككذلؾ يراد بيا تكجيو سمكؾ المكظفيف عف طريؽ كضع األط

( مف 128كجاءت المادة )،كمعاقبة مف يخالفيا إتباعياكتحديد قكاعد السمكؾ الكاجب 
الدستكر الحالي نصان عمى " تمتـز الدكلة بمكافحة الفساد كيحدد القانكف الييئات كاألجيزة 

يؽ فيما بينيا في الرقابية المختصة بذلؾ. كتمتـز الييئات كاألجيزة الرقابية المختصة بالتنس
مكافحة الفساد كتعزيز قيـ النزاىة كالشفافية، ضمانان لحسف أداء الكظيفة العامة كالحفاظ عمى 

الكطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرىا مف  اإلستراتيجيةالماؿ العاـ ككضع متابعة تنفذ 
العديد مف األجيزة  الييئات كاألجيزة المعنية كذلؾ عمى النحك الذم ينظمو القانكف كيكجد

الرقابية في مصر ميمتيا مكافحة الفساد كالرشكة كاالنحراؼ الكظيفي كالتربح مف الماؿ العاـ 
 .(1)الفساد اإلدارم  أشكاؿكغيرىا مف 

 ب[ المكاجية الكقائية: 
كيتضمف ىذا البديؿ العديد مف التدابير كاإلجراءات المحددة كىيكمة السياسات التعميمية 

 : (2)طر التنظيمية كيتضمف ذلؾ ما يميكتحديث األ
  جراء التقييـ الذاتي لممؤسسات التعميمية بشكؿ دكرم تبسيط كترشيد اإلجراءات اإلدارية كا 

 كذلؾ لعبلج فجكات األداء كتحسيف الخدمات التعميمية.
  تعزيز كتنمية الثقافة العامة كالشفافية كالنزاىة كالمسئكلية مع تطبيؽ الئحة السمكؾ

 كترسيخ أدبيات الكظيفة العامة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي. الكظيفي
  تفعيؿ المشاركة المجتمعية مف خبلؿ تفعيؿ مجالس األمناء كالمعمميف كذلؾ لتعزيز أبعاد

 الرقابة كالشفافية كالمساءلة كتحسيف الخدمات التعميمية المقدمة.

                                      
 .224 -223السيد احمد محمد عبلـ، مرجع سابؽ، ص ص  (1)

(
2
عدناف محمد قطيط، مكافحة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبػؿ الجػامعى فػى مصػر، بػدائؿ مقترحػة، مجمػة دراسػات   (

 .   256ـ، ص 2016(، 69كعمـ النفس، كمية التربية بسكىاج، العدد ) عربية فى التربية
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 لمنظمة لو، ككذلؾ أنماط تمكيمو، تغيير نمط اإلدارة النظاـ التعميمي كالقكانيف كالمكائح ا
باتجاه التمكيؿ عف اإلدارة المركزية الشديدة كالتعقيدات كالمكائح البيركقراطية إلى صيغة 

 مف البلمركزية تتكافؽ مع الكاقع المصرم كتتسؽ مع تاريخو كثقافتو.
  استثمار التطكر التكنكلكجي كصيغة الحككمة اإللكتركنية في تحسيف جكدة الخدمات

 عميمية.الت
 .تعزيز منظكمة القيـ كاألخبلقيات بالمؤسسات التعميمية 
  جراء استطبلعات لقياس الفساد في قطاع تطكير أدكات تشخيصية لقياس الفساد كا 

 التعميـ قبؿ الجامعي مع نشر ثقافة اإلخبار عف الفساد ك تطكير نظـ التكجيو المالي.
 مؽ بحقكؽ ككاجبات المكاطف مع تنمية تضميف المناىج الدراسية لكافة المراحؿ بمكاد تتع

مبادئ الثقافة القانكنية لدل الطبلب مف خبلؿ تطكير مقرر لمتربية الدينة كالكطنية في 
التعميـ العاـ لتنمية الكعي بالحقكؽ كالكاجبات كمفاىيـ المكائح كالتشريعات كالقكانيف في 

 كقت مبكر.
 ساد السمككي كالتنظيمي كمكافحتو في تفعيؿ الدكر الرقابي لنقابة المعمميف في رصد الف

 إطار كقائي تعاكني مع مختمؼ الجيات الرقابية.
  االستفادة مف إنشاء األكاديمية المينية لممعمـ في تنظيـ دكرات كبرامج تدريبية لتنمية

كعي المعمميف كالقيادات التعميمية بالقكانيف كالمكائح اإلدارية المنظمة لمتعميـ قبؿ 
 رسات التي يمكف أف تمثؿ انحرافنا كفسادنا إدارينا يعاقب عميو القانكف.الجامعي، كالمما

  التنفيذ الجاد لتكصيات الدراسات المتعددة عف ظاىرة الدركس الخصكصية كأحد أشكاؿ
 الفساد التعميمي الذم يسبب خمؿ المنظكمة التعميمية كالقيـ كاألخبلقيات المجتمعية.

  تقديـ الخدمات التعميمية كالتجييزات كالمكارد بيف تحقيؽ العدالة كاالنصاؼ في تكزيع ك
مناطؽ كمحافظات الدكلة، بما يعزز الشعكر بالمساكاة كيقمؿ مف االحباط الذم يمكف أف 

 ينتج عنو بعض صكر الفساد كالتحايؿ.
 ج[ المكاجية العبلجية:

صدار المكائح التي تشدد عمى  تستند فمسفة ىذا المسار عمى تطكير التشريعات كا 
كاجية الفساد كتحديد العقكبات الرادعة لمختمؼ أنكاعو كانشطتو، كبناء منظكمة قانكنية م

قادرة عمى تحقيؽ إجراءات ردع فاعمة، مع تعزيز التدابير القضائية كاإلدارية )جزائية كعقابية 
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ا كتأديبية( تجاه ممارسات الفساد اإلدارم بالتعميـ كتذليؿ المعكقات كالصعكبات التي تعاني مني
أجيزة المتابعة كاإلشراؼ كالرقابة كالتكجيو المالي كاإلدارم، كما يتركز ىذا البديؿ بشكؿ 

 أساسي عمى 
الخيار االستراتيجي  المتعمؽ بالجكانب العبلجية لنكاحي الضعؼ كجكانب القصكر لتبلفي 

مارسات التيديدات المحتممة، مع عبلج الفجكات كسد الثغرات القانكنية كالتشريعية كمبلحقة م
الفساد كفرض العقكبات المناسبة كإجراء عقابي كعبلجي، كينطمؽ ىذا المسار مف عدة آليات 

جراءات تتضمف ما يمي  :(1)كا 
  تطكير التدابير القانكنية البلزمة لتعزيز سيادة القانكف كتفعيؿ قدرات الييئات

كمنيا المتخصصة بتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد عمى كافة المستكيات الحككمية 
 المؤسسات التعميمية.

  عبلنيا لمرأل العاـ عمبلن بمبدأ الشفافية، مع تطكير نظـ التكجيو كشؼ حاالت الفساد كا 
 المالي كاإلدارم كفؽ األساليب الحديثة في اإلدارة.

 .تشديد التجريـ لممارسات الفساد بمختمؼ أشكالو 
  القيادية لممساءلة تعزيز منيج المحاسبة كخضكع الذيف يتكلكف المناصب العامة ك

 القانكنية كاإلدارية كاألخبلقية إزاء قرارتيـ كأعماليـ.
  تعزيز إجراءات الضبط كالرقابة الداخمية في جميع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي، خاصة

المديريات كاإلدارات التعميمية لتعزيز قدرة اإلدارة عمى السيطرة كالحد مف مخاطر التكاطؤ 
كف بيف الجيات الرقابية الحالية في تبادؿ البيانات عف مكافحة كالغش مع تفعيؿ التعا

 الفساد.
  تكفير الدعـ الفني كاالستشارم الدائـ كالمستمر لممؤسسات التعميمية كالمديريات

كاإلدارات التعميمية كالقيادات العميا كالتنفيذية فيما يتعمؽ بتطكير االستراتيجيات 
 فحة الفساد كتعزيز بيئة تعميمية تتسـ بالنزاىة. كالسياسات كخطط العمؿ المتعمقة بمكا

  تطكير نظاـ التكجيو المالي كاإلدارم بالتعميـ قبؿ الجامعي كاستقطاب الكفاءات القانكنية
لمعمؿ في ىذا القطاع مع تمكينيـ مف الرصد كالتحرم عف الممارسات الفاسدة 

 بالمؤسسات التعميمية.
                                      

(
1
 .  257المرجع السابؽ، ص   (
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  صبلح التعميـ قبؿ الجامعي.التقكيـ الشامؿ المستمر لبرامج كمشرك  عات تحسيف كا 
 متطمبات مكافحة الفساد اإلدارم في المؤسسات التعميمية : -7

ىناؾ العديد مف المبادئ األساسية لئلدارة كالحككمة الرشيدة كفؽ رؤية البرنامج اإلنمائي 
ة لؤلمـ المتحدة كالتي يجب تطبيقيا عمى جميع أكجو األنشطة الحككمية لممساعدة في مكافح

 –المساءلة  –النزاىة  –اإلنصاؼ كالعدالة  –ظاىرة الفساد كتشمؿ أىـ تمؾ المبادئ الشفافية 
كمف األىمية بمكاف تحديد القيـ الرئيسية التي ترتكز عمييا المرافؽ العامة أك  –المشاركة 

المؤسسات الحككمية فمقياس السمكؾ كاألخبلؽ إنما تأسس عمى ىذه القيـ التي تحدد 
المحاسبة عمى مستكل النتائج كلقد لكحظ أف قيمة عدـ التميز ىي القيمة الرئيسية متطمبات 

. كما (1)األكثر شيكعان في المؤسسات األكركبية ألنيا تدعـ العدالة كالمساكاة أماـ القانكف
تشير إحدل الدراسات إلى أىمية تعزيز التربية ضد الفساد، حيث كانت التجارب الناجحة في 

إنشاء لجنة ضد الفساد تككف معنية بقضية الفساد كمكافحتو في  2009عاـ  تيمكر الشرقية
 .(2)قطاع التعميـ

كفي سياؽ ما يمي يمكف استكشاؼ أىـ المتطمبات كالمقكمات األساسية لمكافحة الفساد  
في قطاع التعميـ المصرم، بما يمقي الضكء عمى ما يجب تعزيزه مف قيـ كتكجيات لمحد مف 

 و لخمؽ بيئة تعميمية نزيية .الفساد كمكافحت
 الشفافية كالمساءلة عف النتائج: -أ

الشفافية كالمساءلة مفيكماف مترابطاف كؿ منيما يعزز مف كجكد اآلخر، لذا فإف عامؿ 
الشفافية كالمساءلة يعد ركننا أساسيان كميمان في إطار النيج الديمقراطي اليادؼ إلى المكاشفة 

تمثؿ المساءلة تعبير عف التزاـ المؤسسات بتقديـ حساب عف  كالمحاسبة كالمصارحة، كبينما
طبيعة ممارستيا لمكاجبات المنكطة بيا بيدؼ رفع الكفاءة كالفعالية ليذه المؤسسات فإف 

                                      
منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة، كالمركػػز المبنػػاني لمدراسػػات، مكافحػػة الفسػػاد مطمػػب أساسػػي لمتنميػػة اإلنسػػانية فػػي الػػكطف   (1)

 .ػ 195 – 192، صػػ ص 2005ة، العربي، نظاـ النزاىة العربي في مكاجية الفساد، كتاب المرجعي
(

2
) Jean Berlie , Anticorruption in East Timor : implications for studies VOL.1 No.3, 

2012 , pp. 252 - 253 . 
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تاحة الفرص  الشفافية تعني كشؼ األىداؼ كالدكافع كالمكارد، أم تكفير المعمكمات الدقيقة كا 
 .(1)حاصرة الفساد اإلدارم كالماليلمجميع لبلطبلع عمى ىذه المعمكمات لم

كتعتبر اإلدارة بالشفافية أحد أىـ متطمبات مكافحة الفساد بمختمؼ أشكالو بما يعزز مف 
تطكير األجيزة اإلدارية كمكاكبة التغيرات كالمستجدات، فالفساد اإلدارم يمثؿ أحد التيديدات 

بة عف المكارد البشرية مف اىـ . كما تعد المحاس(2)تجاه تحقيؽ التنمية كالعدالة كاالنصاؼ
أدكات تطكير إدارة البشر عمى كافة األصعدة االقتصادية كاالجتماعية حيث أنيا تعني كافة 
العمميات الحسابية المممكسة كغير المممكسة التي تقـك بيا المؤسسات مف أجؿ تقييـ رأس 

 .(3)ةماليا البشرم كالفكرم مف خبلؿ االعتماد عمى نظـ المعمكمات اإلداري
كيساعد تطبيؽ معايير الشفافية كالمساءلة في مكافحة الفساد اإلدارم بأشكالو المختمفة 
مع تبسيط اإلجراءات كسرعة اإلنجاز كتعزيز مفيكـ الثقة كالكالء بيف أفراد التنظيـ، كما تعزز 

ءات الشفافية الرقابة اإلدارية كتزيد مف كفاءتيا كفعاليتيا مف خبلؿ دقتيا ككضكحيا لئلجرا
 .(4)كالممارسات اإلدارية المعمكؿ بيا

المعمكمات كمجتمع المعرفة،  كما تبيف إحدل الدراسات أنو لمتكافؽ كالتكيؼ مع عصر
أصبح لزامان االعتماد عمى المعمكمات التي تتسـ بالشفافية سكاء مف مصادر داخؿ المؤسسة 

جراءات إدارية كتنظيمية أك خارجيا بما يؤدم إلى كضع كاتخاذ قرارات رشيدة ينتج عنيا إ
 .(5)تتسـ بالكفاءة كالفعالية

كفي ىذا السياؽ تشير دراسة قامت بيا منظمة الشفافية الدكلية عف الشفافية 
كالمحاسبية بالتعميـ االبتدائي في الكاميركف إلى العبلقة الطردية بيف نظـ المحاسبية الفاعمة 

                                      
( جمػػاؿ عبػػد العػػاؿ، الحػػؽ فػػي المسػػاءلة كالشػػفافية، التنميػػة اإلداريػػة ،مجمػػة كميػػة التجػػارة جامعػػة عػػيف شػػمس، العػػدد 1)
 . 22 - 21ـ، ص ص  2013 (، أكتكبر،141)
( نادية عبد الجكاد الجركاني، تطكر تخطيطي مقترح لنقؿ تطبيػؽ الشػفافية فػي المؤسسػات التعميميػة، مجمػة دراسػات فػي 2)

 . 170ـ، ص  2012(،   33الخدمة االجتماعية كالعمـك اإلنسانية، مصر، العدد)
رية كمػػنيج لقيػػاس قيمػػة خػػدمات المػػكارد البشػػرية، المجمػػة ( زرزار العيػػاش، كريمػػة عيػػاد، أىميػػة محاسػػبة المػػكارد البشػػ3)

 . 10- 9ـ، ص ص  2013(،  5العربية لمدراسات كالبحكث، السعكدية، العدد)
 . 24 ـ، ص 2011( عصمت سميـ الغزالة، الحكمانية في األداء الكظيفي، األردف: دار جميس الزماف، 4)

(
5
) Carol Simon , Corporate of information transparency the synthesis of international 

and external information streams , Journal of Management Development VOL.25 No.10 

2006 , p 102 . 
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ت نتائج استطبلع الرأم عمى المعمميف كالحد مف ممارسات الفساد بقطاع التعميـ، حيث بين
بيف كزارة التعميـ كسمطات كمسئكلي المناطؽ تككف كالمكجييف إلى أف معظـ ممارسات الفساد 

 .(1)التي يشكبيا الفساد، مع ضعؼ التجييزات كالنية التحتية بالمدارس
 الرقابة كمتابعة األداء : -ب

لمستكيات الرسمية كغير الرسمية أك تأتي أىمية تفعيؿ دكر آليات الرقابة عمى كافة ا
الشعبية مف دكرىا في دعـ النزاىة كمناىضة الفساد ذلؾ ألف مكاجية الفساد يصعب أف 
تنيض بيا أجيزة الرقابة الرسمية كحدىا، إنما ىي جيكد متضافرة بيف مؤسسات المجتمع 

ف النتائج المدني كمؤسسات الدكلة، فالسبب الرئيسي مف كجكد الرقابة ىك التأكد مف أ
المحققة تتطابؽ كتتكافؽ مع الخطط التي كضعيا، كأم انحرافات عف ىذه النتائج المخططة 
يتـ كشفيا إلتخاذ اإلجراءات الصحيحة البلزمة بالشكؿ الذم يضمف عكدة األنشطة كفؽ ما 

 .(2)ىك مخطط لتحقيؽ األىداؼ
مبلحقة التنفيذ كتحديد  كىناؾ فرقان كاضحان بيف المتابعة كالرقابة، حيث تعني المتابعة

درجة النجاح أك الفشؿ خطكة بخطكة، أما الرقابة فتركز عمى تحميؿ النتائج النيائية كتقدير 
مدل مطابقتيا لؤلىداؼ المكضكعية، كبينما تيدؼ المتابعة إلى الكشؼ عف اإلنحرافات قبؿ 

ف أخطاء كاتخاذ حدكثيا كالعمؿ عمى تبلفييا، فإف الرقابة تعمؿ عمى تحديد ما تـ فعبلن م
 .(3)اإلجراءات التصحيحية بشأنيا

ك مف ثـ فإف كضع نظاـ فعاؿ لمرقابة كالمتابعة يجعؿ عممية الفساد المالي كاإلدارم 
صعبة جدان، كما يساعد في كضع آليات متطكرة إلكتشاؼ الفساد قبؿ اتساعو مف خبلؿ إطار 

رقابة، كما تحقؽ الحككمة في إطار قانكني كأخبلقي ممـز لكافة األطراؼ المرتبطة بعممية ال
الرقابة الفعالة االنضباط المالي كاإلدارم كالسمككي كتخفض مف مخاطر الفساد كما تؤدم إلى 

 . (4)تكزيع كتخصيص أمثؿ لممكارد كتعزيز اإلطار التنظيمي كالرقابي

                                      
(

1
) Leonard Ambassa , et.al , Mapping transparency Accountability and Integrity in 

primary Education in Cameroon , Transparency International , 2011 , p. 8 . 
 .17ـ، ص  2008( محمد عيسى القاعكرل، اإلدارة بالرقابة، األردف: دار كنكز المعرفة لمنشر ،2)
 . 112ـ، ص 2009زاىر عبد الرحيـ عاطؼ، الرقابة عمى األعماؿ اإلدارية، األردف: دار الراية لمنشر،  (3)
جامعػػات فػػي نشػػر ثقافػػة الحككمػػة فػػي المجتمػػع ككضػػع آليػػات لمكافحػػة الفسػػاد المػػالي طػػارؽ عبػػد العػػاؿ حمػػاد، دكر ال (4)

 .61، 60ـ،ص ص 2010،عدد خاص14كاإلدارم،كرقة عمؿ، الفكر المحاسبي، مصر، المجمد
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 اعتماد الحككمة اإللكتركنية : -ج
دكلي بأنيا استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات تتحدد الحككمة اإللكتركنية كفؽ تعريؼ البنؾ ال

كاإلتصاؿ لتحسيف جكانب الكفاءة كالفعالية كالشفافية كالمحاسبية لؤلجيزة الحككمية، كما 
تساعد عمى شفافية عمميات صنع القرار مف خبلؿ إتاحة المعمكمات عف اإلنفاؽ كالميزانيات 

 .(1)كمبررات أك تفسير النتائج كاألداء
ىمية في السنكات األخيرة نحك تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية مف أجؿ تطكير كلقد تزايدت األ

العمؿ في المؤسسات كمكافحة الفساد اإلدارم، كيرجع ىذا االىتماـ إلى ما ينجـ عف اإلدارة 
الفساد  –اإللكتركنية مف آثار إيجابية عمى الحد مف الفساد اإلدارم ) الفساد التنظيمي 

الفساد الجنائي ( حيث تتصؼ اإلدارة اإللكتركنية بالسرعة  – الفساد المالي –السمككي 
كالكضكح غبر تجاكز حكاجز اإلدارة البيركقراطية كتبلفي كثير مف عقباتيا كمعكقاتيا اإلدارية 
كالمركنة في تقديـ كثير مف الخدمات لـ تكف متاحة، كالرقابة المباشرة عبر متابعة كؿ المكاقع 

 . (2)التى يتعامؿ معيا الجميكراإلدارية بجميع المؤسسات 
كيقتضي تطبيؽ الحككمة أك اإلدارة اإللكتركنية طرح مفاىيـ جديدة في الكظيفة العامة 
تقـك عمى عدـ التقيد بالزماف كالمكاف الكظيفي، حيث كجكد شبكة لتبادؿ الكثائؽ كالمعمكمات 

نجاز المعامبلت، مع التقيد بمعايير التكاجد الحكمي ال الحقيقي  . كما تمثؿ (3)بمقر العمؿكا 
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاؿ أداة مؤثرة لمحاربة الفساد مف خبلؿ تعزيز الشفافية 
كالمحاسبية لئلدارة الحككمية، حيث تعتمد الحككمة اإللكتركنية عمى أتمتة العمميات اإلدارية، 

أك تقديـ  بما يقمؿ فرص الفساد الناتج عف تدخؿ العنصر البشرم في تكفير البيانات
 . (4)الخدمات

                                      
(

1
) World Bank (2010 a ) Introduction to-e- Government, the World Bank e – 

Government Practice Group . 
- http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/(accessed H March 2014 ) . 

السػػيد أحمػػد فتحػػي حسػػيب، نمػػكذج مقتػػرح لػػئلدارة اإللكتركنيػػة كتقيػػيـ أثرىػػا عمػػى الفسػػاد اإلدارم بالبكابػػات اإللكتركنيػػة ( 2)
 .350، ص2012، 2المصرية ) دراسة ميدانية (، مجمة البحكث المالية كالتجارية، كمية التجارة، جامعة بكرسعيد، ع

صػػفاء فتػػكح جمعػػة، مسػػئكلية المكظػػؼ العػػاـ فػػي إطػػار تطبيػػؽ نظػػاـ اإلدارة اإللكتركنيػػة، القػػاىرة: دار الفكػػر كالقػػانكف،  (3)
 .   68ـ، ص  2014

(
4
) Ake Gronlund , et.al , Cecilia Stranded Increasing Transparency and Fighting 

Corruption through ICT : empowering people and communities , SPIDER – the Swedish 

Program for ICT in Developing Regions , 2010 , p. 24 .  

http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/(accessed
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ثالثنا: كاقع تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات 
 التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج 

لمتعرؼ عمى كاقع تفعيؿ المساءلة التعميمية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمحافظة سكىاج، 
 ثبلث فئات كىي:  تـ إجراء دراسة ميدانية طبقت عمى عينة مف

 فئة القائميف عمى إدارة التعميـ بمحافظة سكىاج.  -
 فئة المعمميف بمدارس التعميـ األساسي كالثانكم العاـ كالفني بمحافظة سكىاج. -
فئة القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي  -

 بمحافظة سكىاج.
 ية عمى النحك التالي: كسارت إجراءات الدراسة الميدان

 أىداؼ الدراسة الميدانية.-1
 تصميـ أداة الدراسة الميدانية.-2
 اختيار عينة الدراسة. -3
 تطبيؽ االستبانة. -4
 تصحيح االستبانة. -5
 المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ االستبانة. -6
 تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة.  -7
 أىداؼ الدراسة الميدانية: -1

 الدراسة الميدانية إلى: ىدفت 
  .التعرؼ عمى كاقع تفعيؿ المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
 .التعرؼ عمى أنماط الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
  التعرؼ عمى متطمبات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لمحد مف الفساد اإلدارم

 بيا.
 ئج قد تسيـ في كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر الكصكؿ إلى مجمكعة مف النتا

 المساءلة التعميمية لمحد مف الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي. 
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عدادىا:  -2  تصميـ أداة  الدراسة الميدانية كا 
 :االستبانة

تـ صياغة الصكرة المبدئية لبلستبانة في ضكء اإلطار النظرم لمدراسة الحالية كالدراسات 
قة، كانطبلقنا مف مكضكع الدراسة كأىدافيا كأسئمتيا كطبيعة المعمكمات كالبيانات الساب

المرغكب الحصكؿ عمييا، كذلؾ بعد القراءة المتأنية لما أتيح مف األدبيات المتعمقة بمكضكع 
الفساد اإلدارم( مف كتب كبحكث كدراسات عممية كرسائؿ جامعية،  –الدراسة ) المساءلة 
ستبانة مع ذكم االختصاص مف كؿ مف المشرؼ العممي كأساتذة قسـ كمناقشة محاكر اال

اإلدارة، باإلضافة مف االستفادة مف آراء الخبراء كالمتخصصيف كخبرات الباحث العممية، لتشمؿ 
في صكرتيا األكلية البيانات األكلية كاالسـ كالسف كالمؤىؿ الدراسي، كسنكات الخبرة، كمكاف 

عبارة تغطي جميع أبعاد  137اإلضافة إلى خمس محاكر تتضمف العمؿ، كالمسمى الكظيفي ب
 (. 1الدراسة، تجيب عمى أسئمتيا كتحقؽ أىدافيا كما يكضحيا ممحؽ رقـ )

ثـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة 
البنكد التي أشاد محكمنا، تمييدنا لمنزكؿ إلى الميداف، كقد تـ تعديؿ  17الجامعات كعددىـ 

ضافة البعض اآلخر مف حيث  المحكمكف بضركرة تعديميا، ككذلؾ حذؼ بعض منيا كا 
)مبلءمتيا لمصياغة كمناسبتيا لممحكر(، كمف ثـ أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية 

 عبارة في كؿ محكر 15عبارة كعدد مف محكريف بكاقع  30تتككف مف 
 Validityصدؽ االستبانة: 

الستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو، كما يعتبر صدؽ كصدؽ ا 
أداة الدراسة بعدنا أساسينا في تصميـ األداة كذلؾ ألننا نريد أف نقيس ظاىرة معينة كليس 

 .(1)ظاىرة أخرل غيرىا
كتعد األداة صادقة إذا استطاعت قياس الظاىرة التي كضعت مف اجميا أل أف االستبانة 

قة تقيس ما كضعت لقياسو، كيدؿ صدؽ االستبانة عمى مدل تحقيقو لميدؼ الذم الصاد
، كصدؽ (2)كضعت مف أجمو، فتككف كسيمة القياس صادقة إذا كانت تقيس ما يدعي قياسو

                                      
ـ، 1996القػػاىرة، مكتبػػة النيضػػة المصػػرية،  ( مجػػدم عبػػد الكػػريـ حبيػػب، التقػػكيـ كالقيػػاس فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفس،1)

 .  292ص
ـ، 1993( محمػػػد محمػػػكد عػػػدس، قػػػراءات فػػػي البحػػػث العممػػػي كالخدمػػػة االجتماعيػػػة، القػػػاىرة، دار النيضػػػة العربيػػػة، 2)

 .  165ص
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، كلمتأكد مف (1)االستبانة ىك مقدرتو عمى قياس ما كضع مف أجمو أك السمة المراد قياسيا
 ا يمي: صدؽ االستبانة استخدـ الباحث م

 Content Validityصدؽ المضمكف  -أ
كىك قياس لمدل تمثيؿ االستبانة لنكاحي الجانب  Logicalكيسمى بالصدؽ المنطقي 

 .(2)المقاس، كىك يعني عمى مدل تمثيؿ المقياس لممكاقؼ أك الجكانب التي تقيسيا
ساسية كقد راعت الدراسة أف تككف مفردات االستبانة معبرة كتغطي جميع الجكانب األ

 لممكضكع تغطية مبلئمة. 
 Face validityالصدؽ الظاىرم:  -ب

كيتـ التكصؿ إليو مف خبلؿ حكـ مختص عمى درجة قياس االستبانة لمسمة المقاسة، 
كبما أف ىذا الحكـ يتصؼ بدرجة مف الذاتية لذلؾ تعطي االستبانة ألكثر مف محكـ، كيتـ 

كيتـ تقييـ درجة الصدؽ لبلستبانة مف خبلؿ  تقييـ درجة الصدؽ لبلستبانة ألكثر مف محكـ،
، كلمتأكد مف صدؽ االستبانة فقد تـ عرضيا عمى مجمكعة مف (3)التكافؽ بيف قدرات المحكميف

( محكمنا مف أصحاب الخبرة في مجاؿ اإلدارة التربكية، 17السادة المحكميف، كالبالغ عددىـ )
بارات مف حيث دقتيا العممية كصياغتيا كذلؾ إلبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مدل سبلمة الع

المغكية كمعانييا، كمدل مناسبتيا لمجاؿ الدراسة كمكضكعيا، أك تعديؿ العبارات المتشابية 
كالصياغة المغكية، كقاـ الباحث بجمع المبلحظات الكاردة في فقراتيا، كتـ اإلبقاء عمى 

عديؿ البنكد في ضكء المقترحات العبارات التي حصمت عمى مكافقة أغمبية المحكميف، كقد تـ ت
 %( فأكثر عمى أىمية العبارة، كعمى أثر ذلؾ تـ تعديؿ االستبانة.88حيث بمغت نسبة اتفاؽ )

حيث تـ قسمة عدد المحكميف الذيف اتفقكا عمى المكافقة عمى العبارة بشكميا النيائي 
 % 88سبة ( محكـ، فكانت الن17( محكـ  عمى العدد الكمي لممحكميف )15ككاف عدىـ)

 Intrinsic validityالصدؽ الذاتي:  -ج
تـ حساب الصدؽ الذاتي لبلستبانة عف طريؽ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات أل أف: 

 تقريبان  0.85أل  0.854=      0.73معامؿ الصدؽ الذاتي =    معامؿ الثبات   =  

                                      
 .  677ـ، ص2002، القاىرة، مكتبة االنجمك المصرية، 3( رمزية الغريب، القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم، ط1)
 .  180ـ، ص1997محمد أحمد عبد السبلـ، القياس النفسي كالتربكم، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية،  (2)
 .  370ـ، ص1998، األردف، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، 2( أحمد عكدة، القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية، ط3)
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  Reliabilityثبات االستبانة:  -د
ية(، كلفظ الثبات يشير إلى نفس الشيء بالنسبة لمقياس، بمعنى يقصد بالثبات )المكثكق

 .(1)الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تطبيؽ األداء أكثر مف مرة عمى األفراد نفسيـ
فيعد المقياس ثابتنا إذا كاف يعطي نفس النتائج، إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد في 

ا لمظركؼ التي سبؽ اختبا رىـ فييا ثـ حساب معامؿ االرتباط المناسب ظركؼ مشابية تمامن
ذا كاف المقياس  بيف أدائيـ في المرتيف. كمعامؿ االرتباط المرتفع يدؿ عمى ارتفاع الثبات، كا 

( غير أنو ال يكجد 1.0ثابتنا تامنا فإف معامؿ االرتباط سكؼ يككف مساكينا لمكاحد الصحيح )
اختيار ثابتنا تامنا
(2). 

( مف كؿ مف 131تجابة تـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف )كلمتأكد مف ثبات االس
القائميف عمى إدارة التعميـ في ديكاف عاـ المديرية كاإلدارات التعميمية كمدراء كككبلء المدارس 
ككذلؾ المعمميف بمدارس التعميـ الثانكم العاـ كالفني كالتعميـ األساسي ككذلؾ القائميف عمى 

م مف المحققيف بمديرية التربية كالتعميـ كىيئة التفتيش بمديرية مراقبة كمتابعة الفساد اإلدار 
( يكمنا كلحساب الثبات 21التنظيـ كاإلدارة ثـ أعيد تطبيقيا عمى نفس العينة بفارؽ زمني )

العاـ ثـ إعطاء درجة كاممة لكؿ عبارات االستبانة، كتـ حساب معامؿ الثبات بحساب معامؿ 
األكؿ كالثاني عمى عينة الثبات، كتـ حساب معامؿ الثبات ليذه االرتباط بيف نتائج التطبيقيف 

 : (3)االستبانة باستخداـ المعادلة العامة لبلرتباط بيف الدرجات الخاـ لمتطبيقيف كما يمي
 مجػ ص × مجػ س  –ف مجػ س ص                     

 ر  = ________________________________________    
 [2)مجػ ص( – 2[ ] ف مجػ ص2)مجػ س( – 2مجػ س ] ف            

 حيث: ر = معامؿ االرتباط
 ف = عدد أفراد العينة

 س= درجات العينة في التطبيؽ األكؿ 

                                      
ـ، 2000سػػػطة، الككيػػػت، دار الكتػػػاب الحػػػديث، ( بشػػػير صػػػالح الرشػػػيدم، منػػػاىج البحػػػث التربػػػكم، رؤيػػػة تطبيقيػػػة مب1)

 .  164ص
 .  152ـ، ص1993( ؿ.ر. جاء، ميارات البحث التربكم، ترجـ جابر عبد الحميد جابر، القاىرة، دار النيضة، 2)
ـ، 1985( صػػبلح الػػديف محمػػكد عػػػبلـ، تحميػػؿ البيانػػات فػػػي البحػػكث النفسػػية كالتربكيػػػة، القػػاىرة، دار الفكػػر العربػػػي، 3)

 .  288ص
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 ص= درجات العينة في التطبيؽ الثاني 
( تقريبنا كىي 0.73كبعد حساب معامؿ االرتباط كجد أف معامؿ الثبات لبلستبانة يساكم )

 ثبات االستبانة كصبلحيتيا لمتطبيؽ عمى أفراد عينة الدراسة.  درجة مناسبة تدؿ عمى
 اختيار عينة الدراسة: -3

مفردة كذلؾ بعد حذؼ الغير صالح منيا كىذه العينة  431طبقت االستبانة عمى عينة قكاميا 
 متمثمة فى ثبلث فئات : 

 إدارم 191فئة القائميف عمى إدارة التعميـ  كعددىـ  - أ
 معمـ  200 فئة المعمميف كعددىـ - ب
فئة القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى كعددىـ  -ج

 محقؽ  40
 تطبيؽ االستبانة:-4

 كطبقت االستبانة عمى الفائت الثبلثة السابقة 
تصحيح االستبانة: -5  

ة كقد تمت عممية تـ تصحيح االستبانة كحساب مدل مكافقة أفراد العينة عمى عبارات االستبان
 التصحيح كما يمي: 

 –حساب تكرارات استجابة أفراد العينة تحت درجة كؿ عبارة عمى حدة )مكافؽ بشدة  .أ 
 غير مكافؽ بشدة (.  –غير مكافؽ  –محايد  –مكافؽ 

 أعطيت أكزاف لكؿ درجة تحقؽ أك أىمية كؿ عبارة كما يمي:  .ب 

غير مكافؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة بدائؿ اإلجابة
 بشدة

 1 2 3 4 5 الكزف النسبي
ضرب التكرارات تحت درجة كؿ تحقؽ أك أىمية في األكزاف المناظرة لكؿ عبارة مف عبارات  .ج 

 االستبانة.
 جمع حاصؿ الضرب السابؽ لكؿ عبارة عمى حدة. .د 
الحصكؿ عمى المتكسط الكزني لكؿ عبارة مف عبارات االستبانة بقسمة حاصؿ الجمع  .ق 

 عدد أفراد العينة. السابؽ عمى 
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( 5الحصكؿ عمى نسبة متكسط شدة االستجابة لكؿ عبارة بقسمة المتكسط الكزني عمى) .ك 
حيث تكجد خمس اختيارات لئلجابة عمى كؿ عبارة، كتعبر ىذه النسبة عمى مدل إحساس 

 أفراد العينة بكجكد ىذه العبارة في الكاقع الفعمي أك مدل أىمية ىذه العبارة.
 حصائية لنتائج تطبيؽ االستبانة:المعالجة اإل-6

تـ تحميؿ استجابات أفراد العينة حسب مكافقتيـ عمى عبارات االستبانة في ضكء المعالجة 
 اإلحصائية التالية: 

 . 1:  5تراكحت األكزاف الرقمية لمدل المكافقة عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بيف  - أ
الستبانة: نسبة متكسط شدة المكافقة عمى تقدير نسبة متكسط شدة المكافقة عمى عبارات ا - ب

 العبارة. 
 .(1)يتـ تقدير الخطأ المعيارم بالنسبة لمتكسط شدة المكافقة عمى البديؿ مف القانكف -ج

                              
 ب × أ                                   

 _________        الخطأ المعيارم =     
 ف                                     

 ، 0.80حيث: أ = نسبة متكسط شدة المكافقة عمى العبارة =
 1 –عدد البدائؿ                     

      ____________  مف القانكف أ=   
 عدد البدائؿ                        

           5 – 1  
 0.80أ  =    __________    =    

                 5 
  0.20= نسبة متكسط شدة عدـ المكافقة عمى العبارة = ب 

 0.20=   0.80 –مف القانكف  ب = أ         
 فردنا.  431حيث :  "ف" = عدد أفراد العينة =  

 صحيح  1أ + ب =                  

                                      
 .  43( فؤاد البيي السيد، عمـ النفس اإلحصائي كقياس العقؿ البشرم، مرجع سابؽ، ص1)
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 ليس ُىناؾ اتجاه نحك أىمِّية أك عدـ أىمِّية
 ) أك تحقُّؽ أك عدـ تحقُّؽ(

 العبارة في الكاقع الفعمي مف كجية نظر عيِّنة الدِّراسة

 إتجاه نحك عدـ أىمِّية
 )أكعدـ تحقُّؽ(

ع الفعمي مف كجية نظر العبارة في الكاق
 عيِّنة الدِّراسة

 

 إتجاة نحك أىمِّية )أك تحقُّؽ(
 العبارة في الكاقع الفعمي مف كجية نظر عيِّنة الدِّراسة

0.85 0.80 0.75 

 :(1)حساب حدكد الثقة لنسبة متكسط درجة المكافقة عمى العبارة مف القانكف التالي-د
 ة لنسبة متكسط شدة المكافقة عمى العبارة = حدكد الثق

 الخطأ المعيارم. ( × 1,96) ±نسبة متكسط شدة المكافقة عمى العبارة  
( شؾ، كىنا ما يحدث دائمنا في البحكث االجتماعية 0.05( ثقة، )0.95كذلؾ عند درجة )

 ( ثقة.0.95كيبمغ الخطأ المعيارم عند درجة )
 الستجابة. إذف: حدكد الثقة لنسبة متكسط ا

 =0.80  (1.96( × )0.02684 ) 
 =0.80  0.0526  
  0.7474أك  0.8526= 
  0.75أك  0.85= 

( فيمكف اعتبار أف تكزيع شدة 431كحيث أف عدد أفراد العينة يعتبر كبير نسبينا )
( كالخطأ المعيارم 0.80المكافقة عمى عبارات االستبانة تكزيعنا طبيعينا كسطو الحسابي )

 ( ككضع الفرض الصفرم. كما مكضح بالمخطط التالي: 0.2684)
 

 
 
 

 
 
 

 رسـ  (6شكؿ )

                                      
( ج. ممتكف سميث، الدليؿ إلى اإلحصاء في التربية كعمـ النفس، ترجمػة إبػراىيـ بسػيكني عميػرة، القػاىرة، دار المعػارؼ، 1)

 .  80ـ، ص1978
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كعمى ىذا يمكف كضع  تخطيطي تكضح تفسير لنسبة متكسط استجابة أفراد العينة
 القكاعد التالية:

( فتعتبر الدراسة أف مجتمع العينة يرل تحقؽ أك 0.85إذا زاد متكسط االستجابة عف ) - أ
 أىمية ىذه العبارة.

( فتعتبر الدراسة أف مجتمع 0.75، 0.85إذا انحصرت نسبة متكسط االستجابة بيف ) - ب
العينة ليس لو اتجاه نحك تحقؽ أك عدـ تحقؽ أك عدـ أىمية أك أىمية ىذه العبارة كذلؾ 

( يساكم أك يقؿ 0.80ألنو في ىذه الحالة يككف انحراؼ متكسط االستجابة عف العدد )
 ( كىذا االنحراؼ يعتبر انحرافنا صغيرنا ال داللة لو. 0.0526يد عف )عف أك يز 

( فتعتبر الدراسة أف مجتمع العينة يرل عدـ تحقؽ 0.75إذا نقص متكسط االستجابة عف )-ج
 أك عدـ أىمية العبارة. 

 تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة الميدانية: -7
آراء أفراد الدراسة كالمتمثمة في ثبلثة  يتناكؿ الباحث في ىذه الجزئية تحميؿ كتفسير نتائج

 فئات رئيسية ىي :
 فئة القائميف عمى إدارة التعميـ  - أ
 فئة المعمميف بمدارس التعميـ الثانكم العاـ كالفني كاألساسي - ب
 فئة القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي-ج

 نحػػك محاكر الدراسة كىي :
 تزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتفعيؿ المساءلة .كاقع ال 
 .أنماط الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 

 كفيما يمي عرض ليذه النتائج كتفسيرىا كتحميميا:
 الفئػػة األكلى: فئة القائميف عمى إدارة التعميـ : -أ
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 قبؿ الجامعي المحػكر األكؿ : كاقع تفعيؿ المساءلة بمؤسسات التعميـ

 
الكزف  العبارة

 النسبي
متكسط شدة 
 االستجابة

 الترتيب

تقكـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية عف أل  1
 حاالت فساد يرتكبيا أل مف مكظفييا.

2.72 0.54 6 

2 
تسمح مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لكسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات 

 13 0.39 1.93 دائيا.المجتمع المدني بمراقبة أ

3 
تقكـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقديـ تقارير أداء دكرية لئلدارة 

 7 0.52 2.59 العميا في سياقيا الكظيفي.

4 
تقبؿ األجيزة الرقابية الداخمية بكزارة التربية كالتعميـ كفركعيا شكاكم 

بلؿ العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بطريقة مباشرة أك مف خ
 االنترنت كخطكط اليكاتؼ الساخنة كصناديؽ الشكاكم.

3.55 0.71 3 

تعمؿ األنظمة كالتشريعات القانكنية عمى حماية األفراد الذيف يسيمكف  5
 في كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي.

1.98 0.40 12 

يـ تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا عمى تقد 6
 تفسيرات لقراراتيـ كتصرفاتيـ المشككؾ فييا.

2.51 0.50 9 

تقكـ األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ مع متيمي قضايا  7
 الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمحاكمتيـ.

2.25 0.45 11 

 8 0.51 2.54 تكجد آلية كاضحة لممساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي. 8

يتـ إعبلف المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع  9
 10 0.48 2.40 العامميف.

تتـ المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى معمكمات  10
 5 0.55 2.75 مكثكقة كمف خبلؿ كاقع األداء كتقكيمو.

رىـ يتـ مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند تقصي 11
.  في عمميـ بشكؿ حاـز

2.87 0.57 4 

تحمؿ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي العامميف فييا المسئكلية عند  12
 حدكث أل خطأ عف أدائيـ.

3.82 0.76 2 

13 
تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لممساءلة مف قبؿ السمطات 

 1 0.77 3.84 كالييئات الرقابية بالدكلة.

14 
ائميف عمى مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ يتـ مراقبة عمؿ الق

 14 0.34 1.70 الجامعي كمعاقبتيـ عند التقصير أك عدـ العدالة.

تسمح آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمراقبة  15
 مكرر 7 0.52 2.59 كمراجعة العامميف بيا في أل كقت.

 
 
 



 .........من ظاهرة الفساد اإلداري  تصور مقترح لتفعٌل المساءلة التعلٌمٌة للحد

- 67 - 

 لسابؽ يتضح اآلتي :كمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ ا
 ( 13كجاءت العبارة رقـ:)  تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي مف قبؿ السمطات "

كالييئات الرقابية بالدكلة " في الترتيب األكؿ، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث 
( كمتكسط شدة 3.84تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي إلى حد ما .0.77استجابة )
 ( 12كجاءت العبارة رقـ:)  تحمؿ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي العامميف فييا "

المسئكلية عند حدكث أم خطأ عف أدائيـ " في الترتيب الثاني، بالنسبة إلجمالي عينة 
( 3.82ة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العين

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.76كمتكسط شدة استجابة )
 إلى حد ما .

 ( 4كجاءت العبارة رقـ:)  تقبؿ األجيزة الرقابية الداخمية بكزارة التربية كالتعميـ "
ي بطريقة مباشرة أك مف خبلؿ كفركعيا شكاكم العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامع

االنترنت كخطكط اليكاتؼ الساخنة كصناديؽ الشكاكم " في الترتيب الثالث، بالنسبة 
إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

ي ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ ف0.71( كمتكسط شدة استجابة )3.55نسبي)
 الكاقع الفعمي.

 ( 11كجاءت العبارة رقـ:)  يتـ مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند "
تقصيرىـ في عمميـ بشكؿ حاـز " في الترتيب الرابع، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، 

( كمتكسط 2.87حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي .0.57ابة )شدة استج

 ( 10كجاءت العبارة رقـ:)  تتـ المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى "
معمكمات مكثكقة كمف خبلؿ كاقع األداء كتقكيمو " في الترتيب الخامس، بالنسبة 

فراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أ
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.55( كمتكسط شدة استجابة )2.75نسبي)

 الكاقع الفعمي .
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 ( 1كجاءت العبارة رقـ:)  تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية "
لترتيب السادس، بالنسبة إلجمالي عف أم حاالت فساد يرتكبيا أم مف مكظفييا " في ا

عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.54( كمتكسط شدة استجابة )2.72نسبي)

 الكاقع الفعمي .
 ( 3كجاءت العبارة رقـ:) ـ تقارير أداء " تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقدي

دكرية لئلدارة العميا في سياقيا الكظيفي" في الترتيب السابع، بالنسبة إلجمالي عينة 
( 2.59الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.52كمتكسط شدة استجابة )
 تسمح آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي  (:15العبارة رقـ ) كجاءت "

بمراقبة كمراجعة العامميف بيا في أم كقت" في الترتيب السابع مكرر، بالنسبة إلجمالي 
عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في  (0.52( كمتكسط شدة استجابة )2.59نسبي)
 الكاقع الفعمي.

 ( 8كجاءت العبارة رقـ):  تكجد آلية كاضحة لممساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي "
" في الترتيب الثامف، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة 

( أم يرم 0.51سط شدة استجابة )( كمتك 2.54إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 

 ( 6كجاءت العبارة رقـ):  تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا عمى "
تقديـ تفسيرات لقراراتيـ كتصرفاتيـ المشككؾ فييا " في الترتيب التاسع، بالنسبة 

تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف  إلجمالي عينة الدراسة، حيث
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.50( كمتكسط شدة استجابة )2.51نسبي)

 الكاقع الفعمي.
 ( 9كجاءت العبارة رقـ" :)  يتـ إعبلف المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع

سبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات العامميف" في الترتيب العاشر، بالن
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( 0.48( كمتكسط شدة استجابة )2.40أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بشكؿ كبير.

 ( 7كجاءت العبارة رقـ:)  مع " تقـك األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ
متيمي قضايا الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمحاكمتيـ " في الترتيب 
الحادم عشر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي 

( أم يرم أفراد 0.45( كمتكسط شدة استجابة )2.25تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 الكاقع الفعمي بشكؿ كبير.العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 

 ( 5كجاءت العبارة رقـ):  تعمؿ األنظمة كالتشريعات القانكنية عمى حماية األفراد الذيف "
يسيمكف في كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي " في الترتيب الثاني 

حقؽ ىذه عشر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي ت
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا 0.40( كمتكسط شدة استجابة )1.98العبارة بكزف نسبي)

 ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بشكؿ كبير .
 ( 2كجاءت العبارة رقـ :) تسمح مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى لكسائؿ االعبلـ"

النسبة إلجمالي كمؤسسات المجتمع المدنى بمراقبة أدائيا فى الترتيب الثالث عشر، ب
عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي اف ىذا يتحقؽ بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.39( كمتكسط شدة استجابة )1.93نسبي)
 الكاقع الفعمي بشكؿ كبير .

 ( 14كجاءت العبارة رقـ:) جامعي " يتـ مراقبة عمؿ القائميف بمؤسسات التعميـ قبؿ ال
كمعاقبتيـ عمى التقصير أك عدـ العدالة " في الترتيب األخير، بالنسبة إلجمالي عينة 

( 1.70الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.34كمتكسط شدة استجابة )

 بشكؿ كبير.
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 المحػكر الثاني : أنمػاط الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
 العبارة  ـ

الكزف 
 النسبي

متكسط شدة 
 الترتيب االستجابة

 1 0.96 4.80 الكساطة كالمحسكبية في عمميات نقؿ كتكزيع المعمميف.  1

 5 0.91 4.55 التزكير في بعض نتائج امتحانات الطبلب.  2

 1 0.96 4.79 كس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمى أداء المعمميف بالمدارس. انتشار الدر  3
 مكرر

 4 0.93 4.65 التياكف في حاالت الغش في االمتحانات.  4

سرقة كاختبلس مقتنيات المؤسسة كالحاسبات اآللية كالمراكح كالمكاتب  5
 9 0.50 2.50 كالمقاعد كغيرىا. 

ف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي استغبلؿ النفكذ في تكميؼ بعض العاممي 6
عفاء البعض اآلخر.   3 0.94 4.70 بأعماؿ إضافية كا 

 8 0.57 2.84 التربح مف أعماؿ الكظيفة بالحصكؿ عمى أمكاؿ بغير كجو حؽ.  7

 8 0.57 2.84 إىدار الماؿ العاـ باإلسراؼ في إنفاقو في غير ما خصص لو.  8
 مكرر

 6 0.90 4.50 قمة احتراـ مكاعيد العمؿ.  9

 2 0.95 4.75 التحيز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمى حساب العمؿ.  10

 7 0.86 4.30 االبتزاز كقبكؿ اليدايا المشبكىة مقابؿ التستر عمى اإلىماؿ.  11

 7 0.86 4.28 أخذ رشكة مقابؿ تسييؿ بعض األعماؿ أك التياكف في كاجبات العمؿ.  12
 مكرر

 6 0.90 4.50 المطمكبة في كقتيا.  ضعؼ إنجاز األعماؿ 13
 مكرر

 0.57 2.84 كثرة استقباؿ الزكار في أكقات العمؿ.  14
8 

 مكرر

15 
ندرة مساءلة جميع العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بنفس الدرجة في 

 0.91 4.53 حالة تقصيرىـ في عمميـ 
5 

 مكرر
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 ضح اآلتي :كمف تحميؿ البيانات الكاردة فى الجدكؿ السابؽ يت
 ( 3جاءت العبارة رقـ:)  انتشار الدركس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمي اداء المعمميف "

بالمدارس" الترتيب األكؿ بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 
( أم 0.96( كمتكسط شدة استجابة )4.79العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ىذا يتحقؽ في الكاقع العممي كبشكؿ كبير  يرم أفراد العينة أف
 ( 1كجاءت العبارة رقـ" :)  الكساطة كالمحسكبية في نقؿ كتكزيع المعمميف" في الترتيب

األكؿ مكرر بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ 
يرم أفراد العينة أف  ( أم0.96( كمتكسط شدة استجابة )4.80ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ىذا يتحقؽ في الكاقع العممي كبشكؿ كبير
 ( 10كجاءت العبارة رقـ:)  "التحيز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمي حساب العمؿ "

فى الترتيب الثاني، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة 
( أم يرم 0.95كسط شدة استجابة )( كمت4.75إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 أفراد العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي ك بشكؿ كبير .
 ( 6كجاءت العبارة رقـ:)  استغبلؿ النفكذ في كميؼ بعض العامميف بمؤسسات التعميـ "

قبؿ الجامعي بأعماؿ إضافية كاعفاء البعض اآلخر " فى الترتيب الثالث بالنسبة إلجمالي 
ة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف عينة الدراس

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط يتحقؽ 0.94( كمتكسط شدة استجابة )4.70نسبي)
 في الكاقع الفعمي .

 ( 4كجاءت العبارة رقـ:)  التياكف في حاالت الغش في االمتحانات" فى الترتيب الرابع "
الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بالنسبة إلجمالي عينة 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط 0.93( كمتكسط شدة استجابة )4.65بكزف نسبي)
 يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.

 ( 2كجاءت العبارة رقـ:)  التزكير في بعض نتائج امتحانات الطبلب" في الترتيب "
نسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ الخامس بال

( أم يرم أفراد العينة أف 0.91( كمتكسط شدة استجابة )4.55ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ىذا النمط يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
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 ( 15كجاءت العبارة رقـ): ـ قبؿ " ندرة مساءلة جميع العامميف بمؤسسات التعمي
الجامعي بنفس الدرجة في حالة تقصيرىـ في عمميـ" فى الترتيب الخامس مكرر بالنسبة 
إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط يتحقؽ 0.91( كمتكسط شدة استجابة )4.53نسبي)
 درجة كبيرة. في الكاقع الفعمي ب

 ( 9كجاءت العبارة رقـ:)  قمة احتراـ مكاعيد العمؿ " فى الترتيب السادس بالنسبة "
إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط يتحقؽ 0.90( كمتكسط شدة استجابة )4.50نسبي)
 لفعمي بدرجة كبيرة .في الكاقع ا

 ( 13كجاءت العبارة رقـ:)  ضعؼ انجاز األعماؿ المطمكبة في كقتيا " فى الترتيب "
السادس بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ 

( أم يرم أفراد العينة أف 0.90( كمتكسط شدة استجابة )4.50ىذه العبارة بكزف نسبي)
 مط يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة ىذا الن

 ( 12كجاءت العبارة رقـ):  أخذ رشكة مقابؿ تسييؿ بعض األعماؿ أك التياكف في "
كاجبات العمؿ " فى الترتيب السابع بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير 

تجابة ( كمتكسط شدة اس4.28استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط يتحقؽ في الكاقع الفعمي . 0.86)

 ( 11كجاءت العبارة رقـ:)  االبتزاز كقبكؿ اليدايا المشبكىة مقابؿ التستر عمى "
اإلىماؿ " فى الترتيب السابع مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير 

( كمتكسط شدة استجابة 4.30لعبارة بكزف نسبي)استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه ا
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط يتحقؽ في الكاقع الفعمي.0.86)

 ( 7كجاءت العبارة رقـ:)  التربح مف اعماؿ الكظيفة بالحصكؿ عمي أمكاؿ بغير كجو "
اد حؽ " فى الترتيب الثامف بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفر 

( أم 0.57( كمتكسط شدة استجابة )2.84العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 يرم أفراد العينة أف ىذا النمط ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي.
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 ( 14كجاءت العبارة رقـ: )  كثرة استقباؿ الزكار في أكقات العمؿ "، فى الترتيب "
شير استجابات أفراد العينة إلي الثامف مكرر بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث ت

( أم يرم أفراد 0.57( كمتكسط شدة استجابة )2.84تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 العينة أف ىذا النمط غير مكجكد في الكاقع الفعمي.

 ( 8كجاءت العبارة رقـ:)  إىدار الماؿ العاـ باإلشراؼ فى إنفاقو في غير ما خصص "
لنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد لو " فى الترتيب الثامف مكرر با

( أم 0.57( كمتكسط شدة استجابة )2.84العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 يرم أفراد العينة أف ىذا النمط غير مكجكد في الكاقع الفعمي.

  ( 5كجاءت العبارة رقـ:)  سرقة كاختبلس مقتنيات المؤسسة كالحاسبات اآللية "
المراكح كالمكاتب كالمقاعد كغيرىا " فى الترتيب التاسع بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، ك 

(، عمى 2.50حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط غير مكجكد 0.50الترتيب، كمتكسط شدة استجابة )

 في الكاقع الفعمي.
 فئة الثانية ] فئة المعمميف[ال-ب

 المحػكر األكؿ : كاقع تفعيؿ المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 

الكزف  العبارة ـ
 النسبي

متكسط شدة 
 الترتيب االستجابة

1 
تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية عف أل حاالت 

 4 0.54 2.69 فساد يرتكبيا أل مف مكظفييا.

2 
تسمح مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لكسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات المجتمع 

 مكرر11 0.42 2.09 المدني بمراقبة أدائيا.

3 
تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقديـ تقارير أداء دكرية لئلدارة العميا 

 7 0.49 2.47 في سياقيا الكظيفي.

4 
بية كالتعميـ كفركعيا شكاكم تقبؿ األجيزة الرقابية الداخمية بكزارة التر 

العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بطريقة مباشرة أك مف خبلؿ 
 االنترنت كخطكط اليكاتؼ الساخنة كصناديؽ الشكاكم.

3.69 0.74 3 

تعمؿ األنظمة كالتشريعات القانكنية عمى حماية األفراد الذيف يسيمكف في  5
 11 0.42 2.12 بؿ الجامعي.كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ ق
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الكزف  العبارة ـ
 النسبي

متكسط شدة 
 الترتيب االستجابة

تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا عمى تقديـ تفسيرات  6
 9 0.46 2.28 لقراراتيـ كتصرفاتيـ المشككؾ فييا.

تقـك األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ مع متيمي قضايا الفساد  7
 6 0.51 2.54 تيـ.اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمحاكم

 8 0.48 2.39 تكجد آلية كاضحة لممساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي. 8
 مكرر 8 0.48 2.39 يتـ إعبلف المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع العامميف. 9

تتـ المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى معمكمات  10
 5 0.52 2.61 األداء كتقكيمو.مكثكقة كمف خبلؿ كاقع 

يتـ مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند تقصيرىـ في  11
.  مكرر 7 0.49 2.47 عمميـ بشكؿ حاـز

تحمؿ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي العامميف فييا المسئكلية عند حدكث  12
 1 0.77 3.84 أل خطأ عف أدائيـ.

الجامعي لممساءلة مف قبؿ السمطات تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ  13
 2 0.76 3.79 كالييئات الرقابية بالدكلة.

يتـ مراقبة عمؿ القائميف عمى مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ  14
 10 0.43 2.16 الجامعي كمعاقبتيـ عند التقصير أك عدـ العدالة.

ة كمراجعة تسمح آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمراقب 15
 مكرر 6 0.51 2.53 العامميف بيا في أل كقت.

 كمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي :
 ( 12جاءت العبارة رقـ:)  تحمؿ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي العامميف فييا "

 المسئكلية عند حدكث أم خطأ عف أدائيـ " في الترتيب األكؿ، بالنسبة إلجمالي عينة
( 3.84الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.77كمتكسط شدة استجابة )
 إلى حد ما.

 ( 13كجاءت العبارة رقـ:)  تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي مف قبؿ السمطات "
بالدكلة " في الترتيب الثاني، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث كالييئات الرقابية 
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( كمتكسط شدة 3.79تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي إلى حد ما.0.76استجابة )

 ( 4كجاءت العبارة رقـ:) ابية الداخمية بكزارة التربية كالتعميـ " تقبؿ األجيزة الرق
كفركعيا شكاكم العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بطريقة مباشرة أك مف خبلؿ 
االنترنت كخطكط اليكاتؼ الساخنة كصناديؽ الشكاكم " في الترتيب الثالث، بالنسبة 

العبارة بكزف إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.74( كمتكسط شدة استجابة )3.69نسبي)

 الكاقع الفعمي.
 ( 1كجاءت العبارة رقـ:)  تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية "

مالي عف أم حاالت فساد يرتكبيا أم مف مكظفييا " في الترتيب الرابع، بالنسبة إلج
عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.54( كمتكسط شدة استجابة )2.69نسبي)
 الكاقع الفعمي.

 ( 10كجاءت العبارة رقـ:)  تتـ المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى "
ة كمف خبلؿ كاقع األداء كتقكيمو " في الترتيب الخامس، بالنسبة معمكمات مكثكق

إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.52( كمتكسط شدة استجابة )2.61نسبي)

 الكاقع الفعمي .
 ( 7كجاءت العبارة رقـ:)  " تقـك األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ مع

متيمي قضايا الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمحاكمتيـ " في الترتيب 
السادس، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ 

( أم يرم أفراد العينة أف 0.51( كمتكسط شدة استجابة )2.54ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي.

 ( 15كجاءت العبارة رقـ):  تسمح آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي "
بمراقبة كمراجعة العامميف بيا في أم كقت" في الترتيب السادس مكرر، بالنسبة إلجمالي 

إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف  عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة
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( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.51( كمتكسط شدة استجابة )2.53نسبي)
 الكاقع الفعمي.

 ( 3كجاءت العبارة رقـ" :)  تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقديـ تقارير أداء
نسبة إلجمالي عينة دكرية لئلدارة العميا في سياقيا الكظيفي" في الترتيب السابع، بال

( 2.47الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
                ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي.                                                                      0.49كمتكسط شدة استجابة )

 ( 11كجاءت العبارة رقـ:)  يتـ مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند "
تقصيرىـ في عمميـ بشكؿ حاـز " في الترتيب السابع مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة 

( 2.47الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي.0.49كمتكسط شدة استجابة )

 ( 8كجاءت العبارة رقـ:)  تكجد آلية كاضحة لممساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي "
" في الترتيب الثامف، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة 

( أم يرم 0.48تكسط شدة استجابة )( كم2.39إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي،.

 ( 9كجاءت العبارة رقـ:)  يتـ إعبلف المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع "
العامميف" في الترتيب الثامف مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير 

( كمتكسط شدة استجابة 2.39تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)استجابات أفراد العينة إلي 
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.0.48)

 ( 6كجاءت العبارة رقـ:)  تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا عمى "
الترتيب التاسع، بالنسبة تقديـ تفسيرات لقراراتيـ كتصرفاتيـ المشككؾ فييا " في 

إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.46( كمتكسط شدة استجابة )2.28نسبي)

 الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
 ( 14كجاءت العبارة رقـ):  بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي " يتـ مراقبة عمؿ القائميف

كمعاقبتيـ عمى التقصير أك عدـ العدالة " في الترتيب العاشر، بالنسبة إلجمالي عينة 
( 2.16الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
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الفعمي ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع 0.43كمتكسط شدة استجابة )
 بشكؿ كبير.

 ( 5كجاءت العبارة رقـ:)  تعمؿ األنظمة كالتشريعات القانكنية عمى حماية األفراد الذيف "
يسيمكف في كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي " في الترتيب الحادم 
 عشر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا 0.42( كمتكسط شدة استجابة )2.12العبارة بكزف نسبي)
 ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بشكؿ كبير.

 ( 2كجاءت العبارة رقـ:)  تسمح مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى لكسائؿ االعبلـ"
الي عينة كمؤسسات المجتمع المدنى بمراقبة أدائيا( فى الترتيب االخير، بالنسبة إلجم

( 2.09الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي اف ىذا يتحقؽ بكزف نسبي)
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.42كمتكسط شدة استجابة )

 بشكؿ كبير.
 المحػكر الثاني : أنماط الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي

الكزف  العبارة ـ
 النسبي

متكسط شدة 
 الترتيب االستجابة

 2 0.97 4.85 الكساطة كالمحسكبية في عمميات نقؿ كتكزيع المعمميف. 1
 6 0.90 4.50 التزكير في بعض نتائج امتحانات الطبلب. 2
 1 0.98 4.90 انتشار الدركس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمى أداء المعمميف بالمدارس. 3
 4 0.93 4.66 االمتحانات. التياكف في حاالت الغش في 4

سرقة كاختبلس مقتنيات المؤسسة كالحاسبات اآللية كالمراكح كالمكاتب  5
 12 0.55 2.74 كالمقاعد كغيرىا.

6 
استغبلؿ النفكذ في تكميؼ بعض العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 

عفاء البعض اآلخر.  5 0.92 4.60 بأعماؿ إضافية كا 

 مكرر11 0.59 2.93 لكظيفة بالحصكؿ عمى أمكاؿ بغير كجو حؽ.التربح مف أعماؿ ا 7
 10 0.85 4.25 إىدار الماؿ العاـ باإلسراؼ في إنفاقو في غير ما خصص لو. 8
 7 0.88 4.40 قمة احتراـ مكاعيد العمؿ. 9

 مكرر 4 0.93 4.65 التحيز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمى حساب العمؿ. 10
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الكزف  العبارة ـ
 النسبي

متكسط شدة 
 الترتيب االستجابة

 8 0.87 4.35 اليدايا المشبكىة مقابؿ التستر عمى اإلىماؿ. االبتزاز كقبكؿ 11
 9 0.86 4.30 أخذ رشكة مقابؿ تسييؿ بعض األعماؿ أك التياكف في كاجبات العمؿ. 12
 3 0.95 4.75 ضعؼ إنجاز األعماؿ المطمكبة في كقتيا. 13
 11 0.59 2.97 كثرة استقباؿ الزكار في أكقات العمؿ. 14

15 
ميع العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بنفس الدرجة ندرة مساءلة ج

 0.95 4.75 في حالة تقصيرىـ في عمميـ
مكر  3
 ر

 كمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي :
 ( 3كجاءت العبارة رقـ ) انتشار الدركس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمي أداء " :

كؿ، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير المعمميف بالمدارس " في الترتيب األ 
( كمتكسط شدة استجابة 4.90استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد بدرجة كبيرة جدان.0.98)
 ( 1جاءت العبارة رقـ )الكساطة كالمحسكبية في عمميات نقؿ كتكزيع المعمميف" في " : 

الترتيب الثاني، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي 
( أم يرم أفراد 0.97( كمتكسط شدة استجابة )4.85تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي بشكؿ كبير جدان.
 ( 13كجاءت العبارة رقـ )مكبة في كقتيا " في الترتيب : " ضعؼ إنجاز األعماؿ المط

الثالث، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ 
( أم يرم أفراد العينة أف 0.95( كمتكسط شدة استجابة )4.75ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ىذا النمط مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
 ( 15كجاءت العبارة رقـ )درة مساءلة جميع العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ : " ن

الجامعي بنفس الدرجة في حالة تقصيرىـ في عمميـ " في الترتيب الثالث مكرر، بالنسبة 
إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

ينة أف ىذا النمط مكجكد ( أم يرم أفراد الع0.95( كمتكسط شدة استجابة )4.75نسبي)
 في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
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 ( 4كجاءت العبارة رقـ: )  التياكف في حاالت الغش في االمتحانات " في الترتيب "
الرابع، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا 0.93( كمتكسط شدة استجابة )4.66العبارة بكزف نسبي)
 يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.

 ( 10كجاءت العبارة رقـ)  " التحيز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمي حساب العمؿ " :
في الترتيب الرابع مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 

( أم 0.93( كمتكسط شدة استجابة )4.65نسبي) العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف
 يرم أفراد العينة أف ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.

 ( 6كجاءت العبارة رقـ ) استغبلؿ النفكذ في تكميؼ بعض العامميف بمؤسسات " :
التعميـ قبؿ الجامعي بأعماؿ إضافية كاعفاء البعض اآلخر " في الترتيب الخامس، 

جمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بالنسبة إل
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد 0.92( كمتكسط شدة استجابة )4.60بكزف نسبي)

 في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرةا .
 ( 2كجاءت العبارة رقـ)  التزكير في بعض نتائج امتحانات الطبلب " في الترتيب " :

لسادس، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ا
( أم يرم أفراد العينة أف 0.90( كمتكسط شدة استجابة )4.50ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ىذا مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
 ( 9كجاءت العبارة رقـ:)  السابع بالنسبة " قمة احتراـ مكاعيد العمؿ " فى الترتيب

إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط مكجكد 0.88( كمتكسط شدة استجابة )4.40نسبي)

 في الكاقع الفعمي.
 ( 11كجاءت العبارة رقـ) ستر عمي : " االبتزاز كقبكؿ اليدايا المشبكىة مقابؿ الت

اإلىماؿ " في الترتيب الثامف، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 
( أم 0.87( كمتكسط شدة استجابة )4.35العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 .يرم أفراد العينة أف ىذا النمط مكجكد الكاقع الفعمي
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 ( 12كجاءت العبارة رقـ) تسييؿ بعض األعماؿ أك التياكف في  : " أخذ رشكة مقابؿ
كاجبات العمؿ " في التاسع، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 

( أم 0.86( كمتكسط شدة استجابة )4.30العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 يرم أفراد العينة أف ىذا النمط مكجكد الكاقع الفعمي.

 ( 8كجاءت العبارة رقـ)  إىدار الماؿ العاـ باإلسراؼ في انفاقو في غير ما خصص " :
لو " في الترتيب العاشر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 

( أم 0.85( كمتكسط شدة استجابة )4.25العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 لفعمي.يرم أفراد العينة أف ىذا النمط مكجكد في الكاقع ا

 ( 14كجاءت العبارة رقـ)  كثرة استقباؿ الزكار في أكقات العمؿ " في الترتيب " :
الحادم عشر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي 

( أم يرم أفراد 0.59( كمتكسط شدة استجابة )2.97تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ي الكاقع الفعمي .العينة أف ىذا غير مكجكد ف

 ( 7كجاءت العبارة رقـ: )  التربح مف أعماؿ الكظيفة بالحصكؿ عمي أمكاؿ بدكف كجو "
حؽ " في الترتيب الحادم عشر مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير 

( كمتكسط شدة استجابة 2.93استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 رم أفراد العينة أف ىذا غير مكجكد في الكاقع الفعمي .( أم ي0.59)

 ( سرقة كاختبلس مقتنيات المؤسسة كالحاسبات اآللية 5كجاءت العبارة رقـ " : )
كالمراكح كالمكاتب كالمقاعد كغيرىا " في الترتيب األخير، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، 

( كمتكسط 2.74بارة بكزف نسبي)حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه الع
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا غير مكجكد في الكاقع الفعمي .0.55شدة استجابة )

الفئة الثالثة ] فئة القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ -ج
 قبؿ الجامعي
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 الجامعي المحػكر األكؿ : كاقع تفعيؿ المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ 

متكسط شدة  الكزف النسبي العبارة ـ
 الترتيب االستجابة

تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة  1
 مكرر 6 0.39 1.93 الرقابية عف أل حاالت فساد يرتكبيا أل مف مكظفييا.

تسمح مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لكسائؿ اإلعبلـ  2
 10 0.33 1.63 أدائيا. كمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة

تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقديـ تقارير أداء  3
 8 0.36 1.80 دكرية لئلدارة العميا في سياقيا الكظيفي.

4 

تقبؿ األجيزة الرقابية الداخمية بكزارة التربية كالتعميـ 
كفركعيا شكاكم العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 

خبلؿ االنترنت كخطكط اليكاتؼ  بطريقة مباشرة أك مف
 الساخنة كصناديؽ الشكاكم.

3.60 0.72 1 

5 
تعمؿ األنظمة كالتشريعات القانكنية عمى حماية األفراد 
الذيف يسيمكف في كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات 

 التعميـ قبؿ الجامعي.
1.85 0.37 7 

تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا  6
 6 0.39 1.95 ديـ تفسيرات لقراراتيـ كتصرفاتيـ المشككؾ فييا.عمى تق

7 
تقـك األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ مع 
متيمي قضايا الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ 

 الجامعي كمحاكمتيـ.
1.68 0.34 9 

تكجد آلية كاضحة لممساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ  8
 مكرر 7 0.37 1.83 الجامعي.

يتـ إعبلف المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي  9
 5 0.40 2.00 لجميع العامميف.

تتـ المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء  10
 4 0.42 2.08 عمى معمكمات مكثكقة كمف خبلؿ كاقع األداء كتقكيمو.

يتـ مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند  11
.  مكرر 5 0.40 1.98 تقصيرىـ في عمميـ بشكؿ حاـز

تحمؿ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي العامميف فييا  12
 3 0.62 3.08 المسئكلية عند حدكث أل خطأ عف أدائيـ.
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13 
تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لممساءلة مف قبؿ 

 2 0.67 3.35 السمطات كالييئات الرقابية بالدكلة.

14 
ة عمؿ القائميف عمى مساءلة العامميف يتـ مراقب

بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمعاقبتيـ عند التقصير 
 أك عدـ العدالة.

1.53 0.31 11 

تسمح آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي  15
 مكرر 7 0.37 1.83 بمراقبة كمراجعة العامميف بيا في أل كقت.

 جدكؿ السابؽ يتضح اآلتي :كمف تحميؿ البيانات الكاردة في ال
 ( 4كجاءت العبارة رقـ:)  تقبؿ األجيزة الرقابية الداخمية بكزارة التربية كالتعميـ "

كفركعيا شكاكم العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بطريقة مباشرة أك مف خبلؿ 
االنترنت كخطكط اليكاتؼ الساخنة كصناديؽ الشكاكم " في الترتيب األكؿ، بالنسبة 
إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.72( كمتكسط شدة استجابة )3.60نسبي)
 الكاقع الفعمي 

 ( 13جاءت العبارة رقـ:)  تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي مف قبؿ السمطات "
بية بالدكلة " في الترتيب الثاني، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث كالييئات الرقا

( كمتكسط شدة 3.35تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي.0.67استجابة )

 ( 12جاءت العبارة رقـ:)  قبؿ الجامعي العامميف فييا " تحمؿ مؤسسات التعميـ
المسئكلية عند حدكث أم خطأ عف أدائيـ " في الترتيب الثالث، بالنسبة إلجمالي عينة 

( 3.08الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 عمي.( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الف0.62كمتكسط شدة استجابة )

 ( 10كجاءت العبارة رقـ:)  تتـ المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى "
معمكمات مكثكقة كمف خبلؿ كاقع األداء كتقكيمو " في الترتيب الثالث، بالنسبة إلجمالي 
عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.42ستجابة )( كمتكسط شدة ا2.08نسبي)
 الكاقع الفعمي .
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 ( 9كجاءت العبارة رقـ:)  يتـ إعبلف المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع "
العامميف" في الترتيب الخامس، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات 

( 0.40( كمتكسط شدة استجابة )2.00ة بكزف نسبي)أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبار 
 أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.

 ( 11كجاءت العبارة رقـ:)  يتـ مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند "
عينة  تقصيرىـ في عمميـ بشكؿ حاـز " في الترتيب الخامس مكرر، بالنسبة إلجمالي
( 1.98الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.40كمتكسط شدة استجابة )
 بدرجة كبيرة.

 ( 6كجاءت العبارة رقـ:)  تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا عمى "
ديـ تفسيرات لقراراتيـ كتصرفاتيـ المشككؾ فييا " في الترتيب السادس، بالنسبة تق

إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.39( كمتكسط شدة استجابة )1.95نسبي)

 الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة .
 ( 1كجاءت العبارة رقـ:)  تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية "

عف أم حاالت فساد يرتكبيا أم مف مكظفييا " في الترتيب السادس مكرر، بالنسبة 
إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في 0.39استجابة )( كمتكسط شدة 1.93نسبي)
 الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة .

 ( 5كجاءت العبارة رقـ:)  تعمؿ األنظمة كالتشريعات القانكنية عمى حماية األفراد الذيف "
يسيمكف في كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي " في الترتيب السابع، 

لي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بالنسبة إلجما
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال 0.37( كمتكسط شدة استجابة )1.85بكزف نسبي)

 يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
 ( 8كجاءت العبارة رقـ:)  تكجد آلية كاضحة لممساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي "

في الترتيب السابع مكرر،، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد  "
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( أم 0.37( كمتكسط شدة استجابة )1.83العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.

 ( 15كجاءت العبارة رقـ" :) ساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي تسمح آليات الم
بمراقبة كمراجعة العامميف بيا في أم كقت" في الترتيب السابع مكرر، بالنسبة إلجمالي 
عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 

ؽ في ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحق0.37( كمتكسط شدة استجابة )1.83نسبي)
 الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.

 ( 3كجاءت العبارة رقـ:)  تقكـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقديـ تقارير أداء "
دكرية لئلدارة العميا في سياقيا الكظيفي" في الترتيب الثامف، بالنسبة إلجمالي عينة 

( 1.80بي)الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نس
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.36كمتكسط شدة استجابة )

 بشكؿ كبير.
 ( 7كجاءت العبارة رقـ:)  تقـك األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ مع "

متيمي قضايا الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمحاكمتيـ " في الترتيب 
سع، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ التا

( أم يرم أفراد العينة أف 0.34( كمتكسط شدة استجابة )1.68ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي بشكؿ كبير.

 ( 2كجاءت العبارة رقـ:) العبلـ "تسمح مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى لكسائؿ ا
كمؤسسات المجتمع المدنى بمراقبة أدائيا( فى الترتيب العاشر، بالنسبة إلجمالي عينة 

( 1.63الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.33كمتكسط شدة استجابة )

 بدرجة كبيرة .
 ( 14كجاءت العبارة رقـ :) يتـ مراقبة عمؿ القائميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي "

كمعاقبتيـ عمى التقصير أك عدـ العدالة " في الترتيب األخير، بالنسبة إلجمالي عينة 
( 1.53الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
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( أم يرم أفراد العينة أف ىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي 0.31كمتكسط شدة استجابة )
 بدرجة كبيرة جدان.

 (51جدكؿ ) المحػكر الثاني : أنماط الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي

الكزف  العبارة ـ
 النسبي

متكسط شدة 
 الترتيب االستجابة

 1 0.99 4.98 الكساطة كالمحسكبية في عمميات نقؿ كتكزيع المعمميف. 1
 2 0.94 4.70 التزكير في بعض نتائج امتحانات الطبلب. 2

انتشار الدركس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمى أداء المعمميف  3
 بالمدارس.

 مكرر 1 0.99 4.98

 3 0.93 4.65 التياكف في حاالت الغش في االمتحانات. 4

 سرقة كاختبلس مقتنيات المؤسسة كالحاسبات اآللية كالمراكح 5
 8 0.85 4.25 كالمكاتب كالمقاعد كغيرىا.

استغبلؿ النفكذ في تكميؼ بعض العامميف بمؤسسات التعميـ  6
عفاء البعض اآلخر.  مكرر 4 0.92 4.60 قبؿ الجامعي بأعماؿ إضافية كا 

التربح مف أعماؿ الكظيفة بالحصكؿ عمى أمكاؿ بغير كجو  7
 9 0.61 3.03 حؽ.

ؼ في إنفاقو في غير ما خصص إىدار الماؿ العاـ باإلسرا 8
 10 0.59 2.93 لو.

 4 0.92 4.60 قمة احتراـ مكاعيد العمؿ. 9
 مكرر 1 0.99 4.95 التحيز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمى حساب العمؿ. 10
 6 0.88 4.40 االبتزاز كقبكؿ اليدايا المشبكىة مقابؿ التستر عمى اإلىماؿ. 11

ض األعماؿ أك التياكف في أخذ رشكة مقابؿ تسييؿ بع 12
 7 0.87 4.35 كاجبات العمؿ.

 5 0.91 4.55 ضعؼ إنجاز األعماؿ المطمكبة في كقتيا. 13
 11 0.57 2.83 كثرة استقباؿ الزكار في أكقات العمؿ. 14

ندرة مساءلة جميع العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي  15
 مكرر 5 0.91 4.55 بنفس الدرجة في حالة تقصيرىـ في عمميـ
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 كمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ يتضح اآلتي :
 ( 1جاءت العبارة رقـ " : ) الكساطة كالمحسكبية في عمميات نقؿ كتكزيع المعمميف" في

الترتيب األكؿ، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي 
( أم يرم أفراد 0.99( كمتكسط شدة استجابة )4.98تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 العينة أف ىذا مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة .
 ( 3كجاءت العبارة رقـ: )  انتشار الدركس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمي أداء "

المعمميف بالمدارس " في الترتيب األكؿ مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث 
( كمتكسط شدة 4.98راد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)تشير استجابات أف

 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد بدرجة كبيرة.0.99استجابة )
 ( 10كجاءت العبارة رقـ: )  " التحيز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمي حساب العمؿ "

تشير استجابات أفراد في الترتيب األكؿ مكرر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث 
( أم 0.99( كمتكسط شدة استجابة )4.95العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)

 يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة .
 ( 2كجاءت العبارة رقـ ) التزكير في بعض نتائج امتحانات الطبلب " في الترتيب " :

نة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه الثاني، بالنسبة إلجمالي عي
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا 0.94( كمتكسط شدة استجابة )4.70العبارة بكزف نسبي)

 مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
 ( 4كجاءت العبارة رقـ ) التياكف في حاالت الغش في االمتحانات " في الترتيب " :

سبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ الثالث، بالن
( أم يرم أفراد العينة أف 0.93( كمتكسط شدة استجابة )4.65ىذه العبارة بكزف نسبي)

 ىذا مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة .
 ( 9كجاءت العبارة رقـ) النسبة : " قمة احتراـ مكاعيد العمؿ " في الترتيب الرابع، ب

إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف 
( أم يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد في 0.92( كمتكسط شدة استجابة )4.60نسبي)

 الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة.
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 ( استغبلؿ النفكذ في تكميؼ بعض العامميف بمؤسسات6كجاءت العبارة رقـ " : ) 
التعميـ قبؿ الجامعي بأعماؿ إضافية كاعفاء البعض اآلخر " في الترتيب الرابع مكرر، 
بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة 

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد 0.92( كمتكسط شدة استجابة )4.60بكزف نسبي)
 رجة كبيرة.في الكاقع الفعمي بد

 ( 13كجاءت العبارة رقـ: )  ضعؼ إنجاز األعماؿ المطمكبة في كقتيا " في الترتيب "
الخامس، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ 

( أم يرم أفراد العينة أف 0.91( كمتكسط شدة استجابة )4.55ىذه العبارة بكزف نسبي)
 د في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة .ىذا النمط مكجك 

 ( 15كجاءت العبارة رقـ)  ندرة مساءلة جميع العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ " :
الجامعي بنفس الدرجة في حالة تقصيرىـ في عمميـ " في الترتيب الخامس مكرر، 
رة بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبا

( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط 0.91( كمتكسط شدة استجابة )4.55بكزف نسبي)
 مكجكد في الكاقع الفعمي بدرجة كبيرة 

 ( 11كجاءت العبارة رقـ: )  االبتزاز كقبكؿ اليدايا المشبكىة مقابؿ التستر عمي "
ر استجابات اإلىماؿ " في الترتيب السادس، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشي

( 0.88( كمتكسط شدة استجابة )4.40أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط مكجكد الكاقع الفعمي .

 ( 12كجاءت العبارة رقـ)  أخذ رشكة مقابؿ تسييؿ بعض األعماؿ أك التياكف في " :
ة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير كاجبات العمؿ " في الترتيب السابع، بالنسب

( كمتكسط شدة استجابة 4.35استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا النمط مكجكد الكاقع الفعمي .0.87)

 سرقة كاختبلس مقتنيات المؤسسة كالحاسبات اآللية ( 5جاءت العبارة رقـ )ك " :
لمكاتب كالمقاعد كغيرىا " في الترتيب الثامف، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، كالمراكح كا

( كمتكسط 4.25حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ( أم يرم أفراد العينة أف ىذا مكجكد في الكاقع الفعمي .0.85شدة استجابة )
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 ( 7كجاءت العبارة رقـ" : )  أعماؿ الكظيفة بالحصكؿ عمي أمكاؿ بدكف كجو التربح مف
حؽ " في الترتيب التاسع، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 

( أم 0.61( كمتكسط شدة استجابة )3.03العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 يرم أفراد العينة أف ىذا غير مكجكد في الكاقع الفعمي . 

 إىدار الماؿ العاـ باإلسراؼ في انفاقو في غير ما خصص  (8ارة رقـ )كجاءت العب " :
لو " في الترتيب العاشر، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد 

( أم 0.59( كمتكسط شدة استجابة )2.93العينة إلي تحقؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
 لكاقع الفعمي .يرم أفراد العينة أف ىذا غير مكجكد في ا

 ( 14كجاءت العبارة رقـ" : )  كثرة استقباؿ الزكار في أكقات العمؿ " في الترتيب
األخير، بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة، حيث تشير استجابات أفراد العينة إلي تحقؽ 

( أم يرم أفراد العينة أف 0.57( كمتكسط شدة استجابة )2.83ىذه العبارة بكزف نسبي)
 ير مكجكد في الكاقع الفعمي .ىذا النمط غ

 العبلقة بيف المساءلة كالفساد اإلدارم :
كلمعرفة عبلقة المساءلة بالفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي قاـ الباحث 
بحساب متكسط شدة االستجابة العاـ لكؿ فئة مف فئات الدراسة الثبلثة :)القائميف عمي إدارة 

ائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد اإلدارم( تجاه متغيرات الدراسة الق –المعمميف  –التعميـ 
 الفساد اإلدارم( –الثبلثة ) المساءلة 

جدكؿ يبيف العبلقة بيف كالمساءلة كالفساد اإلدارم بداللة متكسط شدة االستجابة  (64جدكؿ )
 العاـ.
 الفئػػػة                      

 
 المتغيػػر

القائميف عمى إدارة 
 التعميـ

 
 المعمميف

ف عمي مراقبة القائمي
 كمتابعة الفاسد اإلدارم

كاقع التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ 
 0.43 0.53 0.54 المساءلةبتطبيؽ  يالجامع

مؤسسات التعميـ أنماط الفساد اإلدارم ب
 0.86 0.85 0.82 يقبؿ الجامع
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 مف الجدكؿ السابؽ ككما أظيرت نتائج الدراسة أف :
 معي لتفعيؿ المساءلة منخفض حيث يككف أكثر كاقع التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجا

انخفاضا مف كجية نظر القائميف عمى مراقبة كمتابعة الفساد يميو المعممكف يميو 
 القائميف عمى إدارة التعميـ  

  شيكع أنماط الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي مرتفع، كيككف أكثر ارتفاعا
 ميو المعممكف يميو القائميف عمى غدارة التعميـمف كجية نظر قائميف عمى المراقبة ي

  تكجد عبلقة عكسية بيف كؿ مف المساءلة كالفساد اإلدارم حيث كمما قمت المساءلة زاد
 الفساد اإلدارم كالعكس كما مكضح في الشكؿ التالي:

 زيادة تطبيؽ المساءلة كضعؼ الفساد اإلدارم               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطبيؽ المساءلةزيادة الفساد اإلدارم كضعؼ            
 
 
 

( يبيف العبلقة العكسية بيف كؿ مف المساءلة كالفساد اإلدارم بمؤسسات 7شكؿ )
 التعميـ قبؿ الجامعى

             
 اتجاه المساءلة                                                                

 

 نطـــــــــــــــاق 

 الفساد اإلداري                                                  

 نطـــــــــــــــاق                                                                                          

 الخلو من الفساد اإلداري                                                                                                        

                                 

 

 

 اتجاه الفساد اإلداري                                        
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كمف الشكؿ السابؽ يتضح أف كمما زادت تطبيؽ المساءلة التعميمية قؿ الفساد اإلدارم 
بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى، ككمما قؿ تطبيؽ الشفافية اإلدارية كالمساءلة التعميمية زاد 

 انتشار الفساد اإلدارم " عبلقة عكسية ".
: رابًعا: نتائــج البحث  

 ىـ النتائج التى تكصؿ إلييا البحث:فيما يمي أ
 . نتائج تتعمؽ بكاقع التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتفعيؿ المساءلة 
  نتائج تتعمؽ بأنماط الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
 النتائج المتعمقة بكاقع التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتفعيؿ المساءلة : -1

راسة أف مستكل التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لتفعيؿ المساءلة أظيرت تائج الد
 كاف منخفض.                                                          –مف كجية نظر أفراد الدراسة  –بكجو عاـ 

كما أظيرت النتائج أيضان مجمكعة مف المؤشرات التى تظير ىذا الضعؼ في مستكل التزاـ 
 التعميـ قبؿ الجامعي لتفعيؿ المساءلة كذلؾ مف كجية نظر أفراد الدراسة كما يمي : مؤسسات

  افتقار األنظمة كالتشريعات لنصكص مكاد قانكنية تحمى مف يسيـ في الكشؼ عف
 الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كغيرىا مف المؤسسات .

  بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي ضعؼ مراقبة عمؿ القائميف عمي مساءلة العامميف
 كمعاقبتيـ عند التقصير أك عدـ العدالة .

  ضعؼ معاقبة المقصريف كمرتكبي قضايا فساد مف العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ
 الجامعي كعند معاقبتيـ تتـ المعاقبة دكف حـز كبتمييز فيما بيف العامميف بيا .

  مع متيمي قضايا الفساد اإلدارم بطء األجيزة التنفيذية كالقضائية في التحقيؽ
 بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كمحكمتيـ .

  ضعؼ آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لمراقبة كمراجعة العامميف بيا في
 أم كقت .

  ضعؼ التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع العامميف بيا عمى تقديـ تفسيرات
 كؾ فييا .لقرارتيـ كتصرفاتيـ المشك

  ندرة قياـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية عمي أم حاالت فساد
 يرتكبيا أم مف مكظفييا .
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 . ندرة إعبلف المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع العامميف بيا 
  ة كمف ندرة مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى معمكمات مكثكق

 خبلؿ كاقع األداء كتقييمو .
  ضعؼ مستكل التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بأحقية المكاطنيف كمؤسسات

 المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ بمراقبة أدائيا .
  التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي الكاقعة في القرل كاألرياؼ لتفعيؿ المساءلة كاف

 عة في المدف .أعمى منيا في المؤسسات الكاق
 النتائج المتعمقة بأنماط الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي : -2

مف كجية نظر  –أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل شيكع أنماط الفساد اإلدارم بكجو عاـ 
 مستكل عاٍؿ . –أفراد الدراسة 

لتعميـ قبؿ الجامعي كما أظيرت النتائج أيضان أف أكثر أنماط الفساد اإلدارم في مؤسسات ا
 شيكعان مف كجية نظر أفراد الدراسة كما يمي :

 . انتشار الدركس الخصكصية بشكؿ يؤثر عمي أداء العامميف بالمدارس 
 . الكساطة كالمحسكبية في عمميات نقؿ كتكزيع المعمميف 
 . التمييز كالمحاباة لؤلقارب كاألصدقاء عمي حاسب العمؿ 
 متحانات .التياكف في حاالت الغش في اال 
  التمييز عند مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في حالة تقصيرىـ في

 عمميـ.
  استغبلؿ النفكذ في تكميؼ بعض العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بأعماؿ إضافية

عفاء البعض اآلخر .  كا 
 . التزكير في بعض نتائج الطبلب 
 ا .ضعؼ إنجاز األعماؿ المطمكبة في كقتي 
 . قمة احتراـ مكاعيد العمؿ 
 . االبتزاز كقبكؿ اليدايا المشبكىة مقابؿ التستر عمى اإلىماؿ 
  مستكل شيكع أنماط الفساد اإلدارم في مؤسسات التعميـ الكاقعة في القرل كاألرياؼ كاف

أقؿ منو في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي الكاقعة فى المدف، كقد يرجع ذلؾ إلي تمسؾ 
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كاألرياؼ بالديف كالضمير كالكازع األخبلقي كخكفيـ مف الفضيحة أماـ أبناء  أىؿ القرل
 عمكمتيـ ألف الركابط االجتماعية ما زالت باقية في أبناء القرل أكثر مف أبناء المدف .

 خامًسا: التصور المقترح:

ع في ضكء ما تـ عرضو في اإلطار النظرم مف أدبيات اإلدارة التربكية المعاصرة، كاالطبل
عمى أىـ، االصدارات الخاصة بالمساءلة كمكافحة الفساد اإلدارم، ككذلؾ ما تكصمت إليو 
الدراسات السابقة، كما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج أمكف كضع تصكر مقترح لتفعيؿ 
المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عمى النحك 

 التالي:
 مفيـك التصكر المقترح :

يقصد بالتصكر المقترح : بأنو إطار عاـ يشمؿ آراء كحمكؿ كمقترحات يمكف مف خبلؿ 
استخداميا كتطبيقيا في الكاقع الفعمي أف تسيـ في تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة 

 الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي.
 أىداؼ التصكر المقترح :

 ىذا التصكر المقترح إلي تحقيؽ األىداؼ الرئيسية التالية :سعى 
  زيادة تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
 . إزالة معكقات تفعيؿ المساءلة التعميمية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى 
 ىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات تحديد متطمبات تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظا

 التعميـ قبؿ الجامعي .
  تقديـ اآلليات كالمقترحات التى تسيـ فى تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة

 الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي .
 أىمية التصكر المقترح :

 تمثمت أىمية ىذا التصكر المقترح فيما يمي :
 ت التعميـ قبؿ الجامعى كالتى تعد الركيزة األساسية لمنيكض تجكيد العمؿ بمؤسسا

 بمستكل التعميـ قبؿ الجامعي فى مصر .
  إف المؤسسات التعميمية التى تنشد التمييز كتحقيؽ السبؽ كالتنافس في حاجة إلى

 تفعيؿ المساءلة التعميمية كذلؾ لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بيا .
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 مية لدم القيادة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كممارسة نشر ثقافة المساءلة التعمي
 أبعادىا كمتطمباتيا كمف ثـ البعد عف الفساد االدارم بجميع أشكالو .

  التغمب عمى معكقات تفعيؿ المساءلة التعميمية التأكيد عمى أىـ المتطمبات التى تسيـ
 ـ قبؿ الجامعي .في تفعيميا، كذلؾ لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعمي

  يعد أداة إلحداث التغيير المخطط، كذلؾ مف خبلؿ التكضيح الذل يكفره التصكر بالنسبة
لقيادات مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي، كالتعرؼ عمي مدل الحاجة إلى التغيير ككضع 

 خطط العمؿ البلزمة كمتابعة تنفيذىا .
  التعميمية لمحد مف ظاىرة الفساد يمكف االعتماد عمي التصكر المقترح لتفعيؿ المساءلة

 اإلدارم فى مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى بمصر .
  تكعية القائميف عمى إدارة التعميـ بأىمية تفعيؿ المساءلة التعميمية في مؤسسات التعميـ

 قبؿ الجامعي لمحد مف الفساد اإلدارم بيا .
 منطمقػػات التصػكر المقترح :

قات األساسية التى تبرز الحاجة إلي بناء ىذا التصكر يمكف تحديد مجمكعة مف المنطم 
 المقترح، كذلؾ في النقاط التالية :

  لممساءلة التعميمية دكرا فعاالن في مكافحة الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ
 الجامعي. 

  إف المعكقات التى تحد مف تفعيؿ المساءلة التعميمية تعمؿ عمى زيادة انتشار الفساد
 بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي .اإلدارم 

  االىتماـ العالمي بضركرة تفعيؿ المساءلة لمحد مف الفساد اإلدارم مف خبلؿ المؤتمرات
 الدكلية كالمنظمات المعنية بمكافحة الفساد.

  الدكر الفعاؿ لمؤسسات المجتمع المدنى ككسائؿ اإلعبلـ فى خدمة مؤسسات التعميـ قبؿ
 مدرسة كحدىا القياـ بجميع الكاجبات الممقاة عمى عاتقيا.الجامعي، كذلؾ لضعؼ قدرة ال

  كجكد قدر مف االىتماـ لدل القائميف عمى إدارة التعميـ في تطكير منظكمة التعميـ بكافة
 أبعادىا .

  ثمة كجكد قدر مف الكعي لدل القائميف عمى إدارة التعميـ ألىمية الرقابة كالمحاسبة
 بؿ الجامعي .ألداء العامميف بمؤسسات التعميـ ق
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  يعد قبكؿ األفكار الجديدة كالمبدعة كالسعى لتحقيقيا أحد الركائز الميمة لكى تصبح
إدارة مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى ذات جكدة عالية كمتميزة، األمر الذل ينعكس عمى 

 تطكير أدائيا، كالحد مف االنتشار الفساد اإلدارم بيا .
 ى تييئة مناخ إدارل مبدع كشفاؼ خاؿ مف الفساد تسيـ المكافآت كالحكافز التشجيعية ف 
  كضع رؤية كرسالة لمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى يتـ تحقيقيا مف خبلؿ تفعيؿ

 المساءلة التعميمية لمحد مف ظاىرة الفاسد اإلدارم بيا .
 قضايا كمحاكر التصػكر المقترح :

تساعد عمى تفعيؿ دكر  يقـك التصكر المقترح عمى مجمكعة مف القضايا كالمحاكر التى
المساءلة التعميمية في الحد مف الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي، كيمكف 

 تكضيح كما يمي: 
 تفعيؿ المساءلة  بمؤسسات التعميـ قؿ الجامعي : -1

 كلتفعيؿ المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي يقترح التالي :
  القكانيف كالتدابير األمنية التى تحمي األفراد الذيف كجكد كتفعيؿ األنظمة كالتشريعات ك

 تسيمكف في كشؼ الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى .
  التزاـ األجيزة التنفيذية كالقضائية بسرعة التحقيؽ مع متيمي قضايا الفساد اإلدارم

 كمحاكمتيـ عند ثبكت ضمكعيـ في فساد إدارم .
 تقؿ ميمتو الكحيدة ىي اإلشراؼ المباشر عمي العمؿ إنشاء نظاـ رقابي فعاؿ كمس

كمتابعة الممارسات التى تتـ مف قبؿ المكظفيف العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
 كذلؾ في كؿ مديرية تعميـ في كؿ محافظة .

  تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة كمتابعة مؤسسات التعميـ
 كذلؾ لممساىمة في الحد مف الفساد اإلدارم بجميع أشكالو .قبؿ الجامعي 

  تغميظ العقكبات الرادعة كتقنينيا فى التشريعات المكجكدة اآلف، ألف كثيران مف المخالفات
تكيؼ كتصنؼ عمى أنيا "جنح" كتككف العقكبات فييا غير رادعة، كقد يحكـ فييا مع 

 .إيقاؼ التنفيذ، كىذا ال يكفى لمزجر أك الردع 
  أف تقـك مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتقديـ تقارير أداء دكرية لئلدارة العميا في

 سياقيا الكظيفي. 
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  قبكؿ األجيزة الرقابية الداخمية بكزارة التربية كالتعميـ كفركعيا شكاكم العامميف
بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بطريقة مباشرة أك مف خبلؿ االنترنت كخطكط اليكاتؼ 

 نة كصناديؽ الشكاكم. الساخ
  أف تقكـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بإببلغ األجيزة الرقابية عف أم حاالت فساد

 يرتكبيا أم مف مكظفييا .
  تمـز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميع العامميف بيا عمى تقديـ تفسيرات لقراراتيـ

 كتصرفاتيـ المشككؾ فييا .
 سات التعميـ قبؿ الجامعي لجميع العامميف بيا .يجب أف يتـ إعبلف المساءلة في مؤس 
  تعمؿ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عمى تنمية الرقابة الذاتية لمعامميف فييا مف خبلؿ

 الدكرات التدريبية كالكتيبات كالمنشكرات كالقدكة الحسنة .
  أف تتـ المساءلة في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بناء عمى معمكمات مكثكقة كمف

 بلؿ كاقع األداء كتقييمو .خ
  مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عند تقصيرىـ في عمميـ بشكؿ حاـز

 كعادؿ 
  أف تخضع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لممسالة مف قبؿ السمطات كالييئات الرقابية

 بالدكلة 
 امعي كمحاسبتيـ مراقبة عمؿ القائميف عمى مساءلة العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الج

 عند التقصير أك عدـ العدالة .
  أف تسمح آليات المساءلة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بمراقبة كمراجعة العامميف فييا

 في أم كقت .
 التغمب عمى معكقات تفعيؿ المساءلة التعميمية في مؤسسات التعميـ قؿ الجامعي  -2

قتراح بعض اإلجراءات العممية لمتغمب في ضكء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي يمكف ا
عمى معكقات تفعيؿ المساءلة التعميمية في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كذلؾ لمحد مف 

 الفساد اإلدارم بيا كما يمي: 
 . البعد عف المركزية الشديدة لعمميات صنع اتخاذ القرارات الخاصة بالعممية التعميمية 
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 ؿ الجامعي مع جميع العامميف بيا عمى قدـ المساكاة ال تعامؿ اإلدارة بمؤسسات التعميـ قب
يفرؽ بيف أحد كآخر سكل كفاءة العمؿ، كالبعد عف المحاباة كالتمييز لبعض األصدقاء 

 أك األقارب أك مساعدتيـ بغير كجو حؽ.
  اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات المجتمع المدني بتكعية العامميف بمؤسسات التعميـ

 ية تفعيؿ المساءلة.قبؿ الجامعي بأىم
  السماح بالمركنة اإلدارية كذلؾ عف طريؽ تخمص القيادات التعميمية مف أساليب القيادة

 التسمطية كالركتيف كالبيركقراطية كتبنى أساليب إدارية حديثة كمتنكعة .
  كجكد أنظمة كتشريعات كقكانيف كتدابير أمنية لتشجيع كحماية األفراد الذيف يسيمكف في

 الفساد اإلدارم .الكشؼ عف 
 . استخداـ أساليب حديثة في اإلدارة كالتخطيط التربكم 
  زيادة كفاءة األجيزة الرقابية كمنحيا الصبلحيات الكافية كذلؾ لمقياـ بدكرىا في رقابة

 كمتابعة قضايا الفساد اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي.
 اميا .البعد عف البيركقراطية بمختمؼ إدارات التعميـ كأقس 
 . الكعى العاـ بأىمية المساءلة لمحد مف الفساد اإلدارم 
  البعد عف ثقافة سرية كاحتكار المعمكمات كزيادة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة

 المساءلة.
  عبلء المصمحة العامة عمي المصمحة الشخصية االىتماـ بقضايا العمؿ كعدـ االتكالية كا 

 في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي.
 . االستفادة مف تقنية المعمكمات كاالتصاالت 
 . إلماـ جميع العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بحقكقيـ ككاجباتيـ 
  التزاـ مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بتزكيد مكظفييا بالبيانات كالمعمكمات كاطبلعيـ

 عمي السياسات كاألنظمة كالتشريعات كاجراءات العمؿ .
 فيذية كالقضائية في اجراءات التحقيؽ كمحاكمة متيمي قضايا الفساد سرعة األجيزة التن

 اإلدارم.
  تجنب االزدكاجية كالفكضى في عمميات التحديث كالتطكير ألف ذلؾ يؤدم إلي بعثرة

 الجيكد كضياع التنسيؽ بيف أجيزة اإلدارة .
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 مف  معالجة المكركثات السمبية مف األنظمة السابقة كالتى تعتبر مرض يؤثر كيعكؽ
 تفعيؿ المساءلة.

 . تفعيؿ الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
  البعد عف كثرة التغيرات في القكانيف كالتعميمات كالييكمة اإلدارية كي يسيؿ ممارسة

 المساءلة بصكرة متصمة كمنتظمة .
 ية في عمؿ البعد عف الكالءات االجتماعية التقميدية التي تؤدل إلي شيكع المحسكب

 اإلدارة.
  الحد مف الفساد اإلدارم كالذل يعتبر أحد اىـ معكقات تفعيؿ المساءلة بمؤسسات التعميـ

 قبؿ الجامعي كخصكصان فئة المعمميف كتحسينيا مقارنة بارتفاع تكاليؼ المعيشة.
  االىتماـ بالتدريبات كخاصة التى تحتكم عمى برامج كأنشطة تحقؽ تعميـ ثقافة المساءلة

 اف متطمباتيا كمنافعيا .كبي
  االىتماـ بالتنشئة االجتماعية األساسية كتفعيؿ دكر األسرة كالمدرسة ككر العبادة

 ككسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات المجتمع المدني في تعميـ ثقافة المساءلة .
 . محك االتجاىات السمبية نحك المساءلة 
م بمؤسسات التعميـ متطمبات تفعيؿ المساءلة التعميمية لمحد مف الفساد اإلدار  -3

 قبؿ الجامعي :
ىناؾ مجمكعة مف المتطمبات المقترحة كالتى تسيـ في تفعيؿ المساءلة التعميمية بمؤسسات 
التعميـ قبؿ الجامعي كذلؾ لمحد مف الفساد اإلدارم بيا، كيمكف عرض أىـ تمؾ المتطمبات كما 

 يمي :
  قبؿ الجامعي .حماية مف يكشؼ التجاكزات كاالنحرافات بمؤسسات التعميـ 
  إعطاء الحؽ لمعامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في التظمـ كالشككل لمسمطة العميا 
  تبسيط اجراءات العمؿ بشكؿ يسمح بأداء األنشطة دكف تعقيد مف قبؿ العامميف

 بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي .
 معي.الكضكح كعدـ التعتيـ لقرارات اإلدارة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجا 
 . عدـ إبقاء كبار المكظفيف في المكقع الكاحد فترة طكيمة 
 .تييئة بيئة عمؿ صحية تقـك عمي المتابعة المكضكعية كبث ركح الجماعة 
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  عقد دكرات تأىيمية لمعامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لتعريفيـ بأىمية المساءلة
 التعميمية.

 ؿ دكر األسرة في تربية الضمير كالكازع اىتماـ مؤسسات المجتمع المدني بتعميـ كتفعي
 األخبلقي لدل أبنائيا .

  تفعيؿ دكر المدارس كالجامعات ككسائؿ اإلعبلـ كمؤسسات المجتمع المدني في تعزيز
 كنشر ثقافة المساءلة التعميمية .

 . إصدار األنظمة كالتشريعات الممزمة لتفعيؿ المساءلة 
 كجكد ارتباط مباشر بيف المخالفة كالجزاء . 
 .الكصكؿ المجاني لمبيانات كالمعمكمات كالكثائؽ كالسجبلت 
 .التحكؿ نحك تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
 .تفعيؿ إدارة الجكدة الشاممة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي 
  اإلدارم التعاكف الدكلي لبلستفادة مف خبرات الدكؿ العربية كاألجنبية في مكافحة الفساد

. 
  رفع مستكل كفاءة األجيزة الرقابية بمنحيا الصبلحيات الكافية كدعميا بالككادر البشرية

 كالمكارد المادية .
 . عبلف أسماء المتكرطيف فيو  تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ في كشؼ قضايا الفساد كا 
 إدانتو  التسريع في اجراءات التحقيؽ مع متيمي قضايا الفساد اإلدارم كمعاقبة مف تثبت

. 
 . تفعيؿ مبدأ الكفاءة كالجدارة في اختيار القيادات اإلدارية ليككنكا قدكة لغيرىـ 
  غرس قيـ أخبلقيات المينة كالرقابة الذاتية كتغميب المصمحة العامة عمي المصمحة

 الخاصة .
   صبلح ىياكميا في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي لتخفيض تحسيف األجكر كالمرتبات كا 

 ت التى تدفع المسئكليف الرتكاب الممارسات الفاسدة .االغراءا
  تجريـ الفساد بكافة صكرة كأشكالو المختمفة في ىذه المؤسسات كغيرىا مع كضع

العقكبات الرادعة كالعمؿ عمي استرداد األمكاؿ التى حصؿ عمييا الفاسديف مف ممارستيـ 
 الفاسدة.
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 ددة بكؿ دقة حتى يمكف أف تككف اختصاصات كمسئكليات المرؤكسيف كاضحة كمح
 مساءلتيـ عند التقصير بشكؿ كاضح .

 . أف تككف المرءكس قادر عمي القياـ بأعبائو كاختصاصاتو 
 . إصبلح النظاـ القضائي كتكفير المقكمات التى تمكنو مف القياـ بعممو بنزاىة كاقتدار 
 بخس ضماف حقكؽ المكظفيف، ذلؾ أف مف تداعيات الفساد اإلدارم في اإلدارة أف ت

حقكؽ المكظفيف عف طريؽ تعسؼ اإلدارة ذاتيا في تطبيؽ القكانيف كاألنظمة، إذ أف 
 إحساس المكظؼ بعدـ االستقرار كاألماف في العمؿ يؤدم كممارسة الفساد .

  استخداـ الكسائؿ العممية الحديثة كبصفة خاصة الكمبيكتر لجمع المعمكمات كتبادليا
ة في ضركرة استحداث مناىج مستجدة تغنى ككجكد االستفادة مف مردكدات العكلم

 بمتطمبات مكافحة الفساد عمى المستكييف المحمى كالدكلى .
  سف القكانيف الصارمة لمكافحة الفساد كتفعيؿ القكانيف القائمة بالشكؿ الذل يحد مف

 الفساد اإلدارم .
 متطمبات تنفيذ التصكر المقترح :

 التصكر المقترح كذلؾ كما يمي :يمكف تحديد مجمكعة مف المتطمبات لتنفيذ 
  التغمب عمى مقاكمة تنفيذ التغيرات التى قد تطرأ عمي مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى مف

خبلؿ مشاركة العامميف بيا في التخطيط ليا كتنفيذىا األمر الذم يعطى ليـ الفرصة في 
 المؤسسات .فيـ مبدأ المساءلة التعميمية كتفعيمو في الحد مف الفساد اإلدارم بيذه 

   تدعيـ العبلقات اإلنسانية كالتنظيمية بيف القيادات اإلدارية كالمرؤكسيف كذلؾ مف خبلؿ
االىتماـ بالمقاءات كالحفبلت كاالجتماعات كالندكات داخؿ نقابات التربية كالتعميـ كتيسير 
فرص تبادؿ األفكار كاآلراء حكؿ حمكؿ المشكبلت المتعمقة بالعمؿ داخؿ مؤسساتيـ 

 عميمية .الت
  تكفير بيئة تنظيمية تحث عمى تأكيد مبدأ المساءلة كالعمؿ بو داخؿ المؤسسات التعميمية 
  كجكد قنكات اتصاؿ فعالة تسمح باالتصاؿ بيف جميع مؤسسات التعميـ الجامعى مف

 خبلؿ تطكير العمؿ اإلدارم بيذه المؤسسات كاألقساـ التابعة ليا .
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  االداء اإلدارم بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كذلؾ مف االعتماد عمى نظـ فعالة لتقكيـ
خبلؿ لجاف تدريب كمتابعة لتقييـ األداء اإلدارم كتحديد االحتياجات التدريبية لمقيادات 

 التعميمية كالعامميف .
  تكفير نظاـ جديد لممعمكمات يساعد العامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في

كقت بصراحة كمصداقية، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء  الحصكؿ عمى أية معمكمات في أم
شبكة معمكمات حديثة عمى مستكل كزارة التربية كالتعميـ كالمديريات التعميمية كاإلدارات 

 التعميمية التابعة ليا .
  أف تتيح التشريعات الجديدة قدران مف الحرية كاالستقبللية لمقيادات التعميمية بمؤسسات

ؿ المشاركة فى صنع القرارات، باإلضافة إلي إعطاء التعميـ قبؿ الجامعي مف خبل 
العامميف بتمؾ المؤسسات المزيد مف الصبلحيات كالسمطات بحيث تكفر ليـ التيسير 

 الذاتي لتحقيؽ أىدافيـ .
  تشجيع القيادات اإلدارية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي عمى تفعيؿ المساءلة التعميمية

 بمؤسساتيـ التعميمية .
 باإلعداد اإلدارم لمقيادات اإلدارية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي ككذلؾ  االىتماـ

 العامميف بيا، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ االجراءات التالية :
تنظيـ حمقات أك دكرات تدريبية تجديدية بيدؼ تزكيد القيادات اإلدارية بالكفايات اإلدارية  -

 البلزمة ألداء المياـ األكاديمية .
كائح كقكانيف مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى عمى جعؿ اإلعداد اإلدارم نشاطان النص في ل -

 مسبقان اللتحاؽ المرؤكسيف بأم منصب قيادم .
تطكير مراكز تنمية القدرات بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى ىدفيا رفع القدرات اإلدارية  -

 لمقيادات التعميمية كالتربكية كالمركؤسيف .
 اإلدارم فى نظـ الحكافز كالترقيات .احتساب نتيجة النشاط  -
تكعية القيادات اإلدارية كالعامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بأىمية تفعيؿ  -

 المساءلة التعميمية في مؤسساتيـ كذلؾ لمحد مف الفساد اإلدارم.
 معكقات تنفيذ التصكر المقترح كسبؿ التغمب عمييا :
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ائبل أماـ تنفيذ التصكر المقترح سالؼ الذكر أك يكجد بعض المعكقات التى يمكف اف تقؼ ح 
 بعض مككناتو، كيمكف تحديد أىـ ىذه المعكقات كسبؿ التغمب عمييا فى النقاط التالية :

  ضعؼ كعي القيادات اإلدارية كالعامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي بأىمية تفعيؿ
عمى ذلؾ مف خبلؿ تكعية  المساءلة التعميمية لمحد مف الفساد اإلدارم، يمكف التغمب

القيادات كالعامميف بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى بأىمية المساءلة لمحد مف  الفساد 
اإلدارم مف خبلؿ الدكرات التدريبية كالنشرات كتبادؿ األفكار كالخبرات مف خبلؿ عقد 

 حمقات النقاش المتنكعة . 
 عي عف استخداـ أساليب إدارية ابتعاد القيادات اإلدارية بمؤسسات التعميـ قبؿ الجام

حديثة كاعتمادىـ عمي األساليب القديمة التقميدية في اإلدارة كعدـ رغبتيـ في التغيير 
كالتجديد كيمكف التغمب عمى ىذا مف خبلؿ التدريب الفعمي عمى تمؾ األساليب الحديثة 

لمكشكؼ، كعقد كرش العمؿ المتنكعة كتبنى أساليب إدارية حديثة مثؿ : اإلدارة عمى ا
دارة التمكيف اإلدارم كاإلدارة بالشفافية كغيرىا مف الطرؽ الحديثة لئلدارة  دارة االبداع كا  كا 
التى تؤدم إلى ارتفاع مستكل أداء القيادات كظيكر أفكارىـ الجديدة كطاقاتيـ الكامنة 

 كبعدىـ عف االنحرافات كممارسات الفساد .
 ث تغيير في الييكؿ التنظيمي لممدرسة، صعكبة اتخاذ قرارات جكىرية متمثمة فى إحدا

يمكف التغمب عمي ذلؾ بتقكيض البلمركزية كالتدرج نحك البلمركزية كالتمكيف اإلدارم 
لمقيادات اإلدارية في مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كاعطائيـ بعض السمطة حتى يتخذكا 

 قرارات حكيمة كجكىرية دكف خكؼ.
 لدل الكثير مف القيادات اإلدارية في مؤسسات  غياب مفيـك التفكيض الفعمي لمسمطات

التعميـ قبؿ الجامعي، كيمكف التغمب عمي ذلؾ مف خبلؿ التكعية كالتدريب عمى تفكيض 
بعض الصبلحيات لممرؤكسيف كؿ حسب مجاؿ تخصصو اك ميداف اىتمامو كذلؾ مف 

عيؿ أجؿ إعداد صؼ ثاف مف القيادات الشابة المتمكنة كالمبدعة كالقادرة عمى تف
المساءلة التعميمية في مؤسساتيا عف كؿ ما يتـ مف أعماؿ كتقديـ المقصر لممحاسبة 

 كالعقاب كنبذ ممارسات الفساد اإلدارم.
  ضعؼ العبلقات القائمة بيف المدارس كبعضيا كبيف اإلدارات كالمديريات التعميمية كبيف

يريات التعميمية كبعضيا، اإلدارات كبعضيا، كبينيا كبيف المديريات التعميمية، كبيف المد
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كبينيا كبيف الكزارة بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى، كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ 
آليات متعددة مثؿ : عمؿ شبكات اتصاؿ بيف جميع مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي، 
كتفعيؿ الزيارات الميدانية بيف المدارس كبعضيا، كاإلدارات كبعضيا كىكذا لمتعرؼ عمى 

رات بعضيـ كاالستفادة منيا كمف خدماتيا المتميزة، كاإلعبلف عف النماذج كالتجارب خب
 الناجحة خاصة فى مجاؿ اإلدارة .

  اتباع النمط المركزم في إدارة مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي كاقساميا، ككثرة االجراءات
بت كالتعتيـ الصارمة مما يقمؿ االستقبللية كالحرية في إدارة شئكنيا كىذا يكلد الك

كالخكؼ كاتباع ممارسات فاسدة، كيمكف التغمب عمى ذلؾ بتبني النمط المركزم في 
اإلدارة كاإلدارة الذاتية كالتمكيف اإلدارم لدل القيادات بيذه المؤسسات كمنحيـ مزيد مف 

 حرية التصرؼ مع مساءلتيـ عف النتائج النيائية ألعماليـ.
 المكافآت المعمكؿ بو، كضعؼ ركاتب العامميف  ضعؼ نظاـ التحفيز كعدـ مبلءمة نظاـ

بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي مما يؤدم إلي رغبتيـ في الجنكح كممارسة الفساد يمكف 
التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر في نظاـ المكافآت كتخصيص جزء منيا لمعمؿ 

كتكفؿ لمعامميف الكؼء ككذلؾ إعادة النظر إلي الركاتب كجعميا تساير غبلء المعيشة 
 بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي الحياة الكريمة ليـ كألسرىـ .

  مقاكمة أفراد المجتمع المدرسي لمشاركة المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ في جكىر
العممية التعميمية كاإلدارية بالمدرسة كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ تكعية أفراد 

أفراد كمؤسسات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ  المجتمع المدرسي كالمجتمع المحمي
بأىمية المشاركة المجتمعية بالمدارس مف خبلؿ عقد العديد مف الندكات العممية كتكزيع 
دخاؿ مفيكـ المشاركة  النشرات التثقيفية، ككضع البلفتات المحفزة عمى المشاركة، كا 

قبؿ الجامعي كجميع  المجتمعية ضمف رؤية كرسالة المدارس كجميع مؤسسات التعميـ
 مؤسسات المجتمع المدني . 

  مقاكمة عدد مف القائميف عمى المؤسسات التربكية قبؿ الجامعية لمتغيير كالتطكير
كالخكؼ منو كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ التدرج فى تطبيؽ التصكر المقترح مع 

كتبديد مخاكفيـ ضركرة عمؿ لقاءات مع القائميف عمى الكزارة لبياف أىمية األمر ليـ 
 مف التغيير المراد القياـ بو .
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