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درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة احلكومية يف مدينة الرياض
خولة بنت عبد هللا املفيز**

رحاب بنت عبد هللا السحيباني*

امللخص _ هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة
نظر منسوباتهن ،والكشف عن معوقات ممارسة الشفافية من وجهة نظر القائدات أنفسهن ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وطبقت
االستبانة كأداة لجمع البيانات على عينة الدراسة ،والتي تكونت من ( )525من منسوبات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض (معلمة،
ووكيلة ،ومرشدة طالبية ،ومساعد إداري) ،و( )161قائدة ،وقد أظهرت النتائج أن الدرجة اإلجمالية ملمارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر عينة الدراسة من املنسوبات جاءت بدرجة عالية ،وقد جاءت أعلى درجة موافقة على ُبعد
التشريعات واللوائح واألنظمة ،يليه ُبعد االتصال اإلداري وتدفق املعلومات ،ثم ُبعد التقييمً ،
وأخيرا ُبعد إجراءات وآليات العمل ،كما أظهرت النتائج

أن عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة على وجود معوقات ملمارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة
الرياض.
الكلمات املفتاحية :الشفافية اإلدارية ،القيادة املدرسية ،املرحلة املتوسطة.

* باحثة
** أستاذ اإلدارة التربوية املشارك  -كلية التربية  -جامعة امللك سعود
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درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض
الشفافية اإلدارية ،وتشجيع القطاعات الحكومية على تبنيها لالرتقاء بمستوى
الخدمات املقدمة للمواطنين ،وملا للشفافية اإلدارية من أهمية خاصة في
امليدان التربوي بات من الضروري معرفة درجة ممارسة الشفافية اإلدارية
لدى قادة املدارس ومعرفة أبرز معوقات ممارستها.
 .2مشكلة الدراسة
أصبح االهتمام بممارسة الشفافية في املؤسسات الحكومية بشكل عام،
ً
ً
أساسيا لإلدارة الناجحة كونها
مطلبا
واملؤسسات التعليمية بشكل خاص،
تسهم في وضعها في الصدارة وتنميتها باإلضافة إلى قدرتها على مواجهة
التحديات ال سيما في ظل التطورات الحديثة [ ،]12فكثير من األجهزة
واملؤسسات الحكومية في اململكة العربية السعودية تعيش أزمة ثقة بسبب
غياب الشفافية بينها وبين املستفيدين منها ،يعززها ظهور مؤشرات على وجود
الفساد فيها تتجلى في شيوع الواسطة واملحسوبية واملخالفات اإلدارية واملالية
[.]13
وقد أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018م إلى أن اململكة
العربية السعودية تقع في املرتبة (ً ،)58
عامليا من أصل ( )180دولة ،حيث
حققت  49نقطة من أصل  100نقطة في مؤشر مدركات الفساد [.]14
كما أشارت املطيري والعمري [ ]15إلى أن أسلوب بعض املؤسسات التربوية
ما زال يعتمد على ممارسة إدارية غير واضحة ،وتغيب عنها الشفافية ،األمر
الذي جعل بعض املدارس تعاني من بعض املشكالت اإلدارية والفنية،
فممارسة بعض قائدات املدارس ألسلوب التسلط ،واستخدام األنماط
التقليدية أدت إلى ظهور بعض الظواهر غير املرغوب فيها مثل :قلة وضوح
التعليمات ،وعدم املشاركة في صنع القرارات املدرسية ،وضبابية عملية
تقويم األداء وعدالته.
ويؤكد ذلك ما أثبتته نتائج بعض الدراسات مثل دراسة العتيبي [ ]7التي كان
من نتائجها أن درجة تطبيق الشفافية لدى قادة وقائدات مدارس التعليم
بمحافظة عفيف في مجال إجراءات العمل وتقييم األداء واملعلومات
والبيانات جاءت متوسطة ،وكذلك نتائج دراسة الثبيتي [ ،]5حيث أفادت بأن
درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمدينة الرياض جاءت بدرجة
متوسطة ،ودراسة الشهري [ ،]16التي أظهرت نتائجها أن واقع تطبيق
الشفافية اإلدارية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك كانت بدرجة
قليلة ،كما أظهرت نتائج دراسة العمري [ ]17والشهري [ ]16أن معوقات
تطبيق ممارسة الشفافية كانت بدرجة كبيرة.
ً
وانسجاما مع جهود حكومة اململكة العربية السعودية نحو اإلصالح
وعليه
ً
اإلداري وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وفقا لرؤية  ،2030وملا للشفافية
اإلدارية من أهمية خاصة في امليدان التربوي ،كان ً
الزما على املؤسسات
التعليمية تقييم واقع ممارسة قياداتها للشفافية اإلدارية ،وتأتي هذه الدراسة
للتعرف على درجة ممارسة الشفافية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر منسوباتهن.
أ .أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى:
 .1التعرف على درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض.

.1املقدمة
تسعى جميع املنظمات واملؤسسات باختالف أنواعها وأحجامها بشكل عام،
واملؤسسات التربوية بشكل خاص ،إلى العمل على تجويد وإصالح عملياتها
اإلدارية بهدف مسايرة املتغيرات الدولية واملحلية ومحاولة التكيف معها.
وإذا كانت التربية في مفهومها املعاصر عملية تغيير وتطوير للمجتمعات،
ولها من اآلثار والنتائج اإليجابية ما يجعلها تحتل املكانة األولى بين عمليات
اإلصالح والتقدم ،فإن نتائج هذه العملية منوطة إلى حد كبير بإداراتها التي
تمثل القيادة املسؤولة عن سير العملية التربوية [.]1
وعليه يرى حوامدة وجرادات [ ]2أن املسؤولية تزداد على املؤسسات
التربوية وعلى القائمين على النظام التربوي وعلى جميع العاملين فيه؛ ألن
اجتماعيا ً
ً
ً
بارزا ،واملجتمع يحكم على النظام
منظورا
النظام التربوي يعد
التربوي من خالل حكمه على سلوكيات أفراده ،فاملمارسات اإلدارية التي
تتصف باملركزية أو بالسرية الشديدة ،أو عدم املرونة واملحاباة واملحسوبية
قد تؤدي إلى الكثير من املشكالت اإلدارية التي قد تنعكس ً
سلبا على النظام
التعليمي والتربوي ،لذا سعت مؤسسات التعليم املدرس ي إلى تطبيق الشفافية
ً
لتأكيد النزاهة والوضوح ،وزيادة مساحة جودة األداء وصوال للتميز والفعالية
[.]3
فالشفافية تعد أحد أهم العوامل الرئيسة واإليجابية التي تعمل على
تحسين جودة األداء لدى العاملين في املؤسسات التربوية والتعليمية ،في كافة
مستوياتها اإلدارية والفنية ،كما تسهم الشفافية بدور فعال في توطيد
العالقات االجتماعية بين األفراد العاملين في املؤسسات التربوية والتعليمية؛
مما يتيح لألفراد العاملين القيام بأعمالهم في جو من الديمقراطية ،والعمل
بروح الفريق الواحد ضمن إطار من املسؤولية ،واملساءلة القائمة على
الحوار ،وقبول اآلخرين ،كذلك تعمل الشفافية على تحسين القرارات
اإلدارية ،واالقتصادية املتخذة من قبل اإلداريين ،والعاملين [.]4
وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية تحقيق الشفافية في العمليات
اإلدارية في املؤسسات التربوية ،وضرورة العمل على تعزيز املمارسات اإلدارية
فيما يتعلق بموضوع الشفافية داخل املؤسسات التربوية والتعليمية ومنها
دراسة الثبيتي [ ]5والسلمي [ ]6والعتيبي [ ]7ورمزي [ ]8كما أشارت دراسة
عريبات [ ]9إلى ضرورة تشجيع املديرين في وزارة التربية والتعليم على التغيير
ً
وضوحا ،بما يسهم في الوصول إلى
والتحديث في أساليبهم اإلدارية لتكون أكثر
درجة عالية من السالسة في تدفق املعلومات والقرارات اإلدارية ،بما يخدم
العملية التعليمية التعلمية ،كما حثت دراسة الشمري [ ]10على األخذ
ً
بسياسة علنية لتقديرات تقييم األداء بدال من سريتها ،باإلضافة إلى نشر
املعلومات واإلفصاح عنها.
ومن هذا املنطلق أصبح للشفافية اإلدارية تأثير كبير على جميع متغيرات
العملية التعليمية بما فيها مديرو املدارس ،فنجاح مديري املدارس في أداء
رسالتهم مرهون بالتعاون والتكامل بين عمل املديرين والعاملين ،حيث تساعد
الشفافية على تعزيز دور الوالء لدى العاملين ،وزيادة إنتاجهم وشد هممهم،
وترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج وتحسينها [.]11
وعليه سعت حكومة اململكة العربية السعودية نحو اإلصالح اإلداري
لعامة قطاعات الدولة وقطاع التعليم بشكل خاص في تبني ممارسات
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ومجال االتصال اإلداري وتدفق املعلومات ،والتعرف على معوقاتها من وجهة
نظر القائدات أنفسهن.
الحدود البشرية :طبقت الدراسة على قائدات مدارس املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض ،وعلى منسوباتهن (وكيلة ،ومعلمة ،ومرشدة
طالبية ،ومساعد إداري).
الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة على املدارس املتوسطة الحكومية للبنات
في مدينة الرياض.
الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام
الدراس ي 1441هـ.
د .مصطلحات الدراسة
الشفافية اإلدارية:
يعرفها الطشة [ ]18بأنها مجموعة السلوكيات واآلليات الدالة على الشفافية
اإلدارية ،والتي تضمن الوضوح التام للتشريعات والقوانين واألنظمة ووضوح
تقويم األداء وعدالته ،ونشر املعلومات والبيانات واإلفصاح عنها ،وسهولة
الوصول إليها ،وتبسيط اإلجراءات وآليات العمل ووضوحها ،وموضوعية
اتخاذ القرارات ،وامتالك نظام واضح للمساءلة.
ويمكن تعريفها إجر ً
ائيا بأنها مجموعة من اإلجراءات واملمارسات اإلدارية التي
تقوم بها قائدة املدرسة ،والتي تتسم باملصداقية واإلفصاح واملشاركة
والوضوح مع جميع منسوبات املدرسة في مجال التشريعات واللوائح
والقوانين ،ومجال إجراءات وآليات العمل ،ومجال االتصال اإلداري وتدفق
املعلومات ،ومجال تقييم األداء.
قائدة املدرسة:
تعرف وزارة التعليم [ ]19قائد املدرسة بأنه "املسؤول عن قيادة املدرسة
ً
ً
وتعليميا لتحقيق األهداف املنشودة".
تربويا
ويمكن تعريفها إجر ً
ائيا بأنها املسؤولة األولى عن قيادة املدرسة في املرحلة
املتوسطة ،والقادرة على التأثير في اآلخرين وتوجيه جهودهم نحو تحقيق
األهداف.
 .3اإلطارالنظري
مفهوم الشفافية اإلدارية:
تعد الشفافية أحد املفاهيم الحديثة في اإلدارة بشكل عام واإلدارة التربوية
بوجه خاص ،فقد تعددت تعريفاتها لدى الكتاب والباحثين في اإلدارة بتعدد
ٍ
اهتماماتهم ومجاالت بحثهم ،دون االختالف حول ما يعنيه مضمونها من
الوضوح ،والعلنية ،وتوفر املعلومات ،وسهولة الوصول إليها ،وإن لم يتفقوا
في تحديد أبعادها أو املمارسات اإلدارية ذات األهمية ،فقد أشار الطوخي
بيت من زجاج كل ما به مكشوف
[ ]20إلى أن الشفافية تعني عمل اإلدارة في ٍ
للعاملين والجمهور ،فهي التزام اإلدارة العامة باإلفصاح والعالنية والوضوح
في ممارسة أعمالها.
كما عرفها النعيزي [ ،]21بأنها نقيض الغموض أو السرية في العمل ،فهي
تعني توفير املعلومات الكاملة عن األنشطة اإلدارية لكل العاملين ،وما يتعلق
بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء دون إخفاء .ويؤيد ذلك
الشيخلي [ ]22حيث يرى أن مصطلح الشفافية يعني الوضوح والصدق
والعلنية في القرارات اإلدارية.

 .2الكشف عن معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض.
ب .أهمية الدراسة
تمثلت أهمية هذه الدراسة في محاولتها للتعرف على درجة ممارسة قائدات
مدارس املرحلة املتوسطة في مدينة الرياض للشفافية اإلدارية ومعوقاتها ،من
أجل التركيز على إحداث التغيرات املطلوبة ً
بناء على أسس علمية من أجل
رفع درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية ،مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية
في العمل ،وتحقيق األهداف والغايات ،كما تتضح أهمية الدراسة من
الجانبين النظري والتطبيقي على النحو التالي:
األهمية النظرية:
تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها تمثل إضافة لألدبيات اإلدارية في مجال
الشفافية اإلدارية ومعوقاتها في اإلدارة املدرسية ،حيث يؤمل أن تفيد هذه
الدراسة بزيادة االهتمام بالشفافية اإلدارية لدى القيادات التعليمية.
تنسجم أهداف هذه الدراسة مع توجهات اململكة في تعزيز النزاهة ومحاربة
الفساد املالي واإلداري.
األهمية التطبيقية:
تسهم الدراسة في تعريف قائدات املدارس بدرجة ممارستهن للشفافية
اإلدارية ،وتزويد متخذي القرار في وزارة التعليم وإداراتها باملعلومات املهمة
حول درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ومعوقاتها لدى قائدات املدارس،
ومحاولة إيجاد سبل وحلول للتغلب عليها.
قد تفيد الدراسة الباحثين في إجراء دراسات أخرى مماثلة عن الشفافية
اإلدارية في مجاالت أو جوانب مختلفة.
أسئلة الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر منسوباتهن؟
 .2ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض في مجال التشريعات واللوائح والقوانين من وجهة
نظر منسوباتهن؟
 .3ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض في مجال إجراءات وآليات العمل من وجهة نظر
منسوباتهن؟
 .4ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض في مجال تقييم األداء من وجهة نظر منسوباتهن؟
 .5ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض في مجال االتصال اإلداري وتدفق املعلومات من
وجهة نظر منسوباتهن؟
 .6ما معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن؟
ج .حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على التعرف على درجة ممارسة
الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض
من وجهة نظر منسوباتهن وفق ثالثة مجاالت ،وهي :مجال التشريعات
واللوائح واألنظمة ،مجال إجراءات وآليات العمل ،ومجال تقييم األداء،
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تجعل جميع العاملين يمثلون دور الرقابة على العمل وجودته (الرقابة
الذاتية) ،والتي تسهم في إخالص العمل وإنجازه دون تأخير أو تعطيل وبكفاء
وفعالية عالية.
أنواع الشفافية اإلدارية:
من خالل االطالع على أدبيات الشفافية وما يتعلق بها ،نجد أن بعض
الباحثين قسموا الشفافية إلى ثالثة أنواع [:]28
شفافية مدبلجة (املقلدة) :وهي شفافية منقولة بأسلوب نسخي ال يناسب
طبيعية عمل املؤسسة املعنية وظروفها كنقل شفافية القطاع الخاص إلى
الحكومة أو العكس.
الشفافية املؤدلجة (الخادعة) :وهي التي تنطلق من هدف محدد وتخدم
مصالح معينة وتكون األيديولوجية مصدرها ومصمم آلياتها ،وتبرز لخدمة
هدف معين وال نرها في األحوال االعتيادية.
الشفافية االنتقائية (املنتقاة) :وهي التي تنتقي النتائج الجيدة مهما
تواضعت ،وتبرزها بأسلوب مبالغ فيه ،وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة
بحملة إعالنية عندما تكون األرقام واألحداث إيجابية وباملبررات إذا كان هناك
إخفاق.
في حين قسمها عليان وجرار [ ]29حسب املستويات إلى:
املستوى الذاتي :ويشمل التشريعات والقوانين من ناحية ،وشفافية
اإلجراءات من ناحية أخرى ،حيث تتطلب شفافية التشريعات من املنظمة
التزامها باإلعالن عن القوانين واللوائح املعمول بها لجميع العاملين
واملواطنين ،والعمل على تقييم األداء للعاملين باملنظمة على كافة املستويات
بصورة مستمرة ،وتوفير البيانات الواضحة والسماح بالوصول إليها ،أما فيما
يتعلق بشفافية اإلجراءات فهي تتطلب توعية املوظفين حول طبيعة مهام
املنظمات ،والواجبات التي ينبغي على املوظف واملواطن القيام بها ،وتثبيت
مراحل إنجاز املعامالت على جميع النماذج ،باإلضافة إلى العمل على إعالن
وتعميم كل حاالت اإلبداع والتميز للعاملين ،وحاالت التجاوز والفشل.
املستوى الشمولي :ويتطلب املستوى الشمولي الخارجي التزام الحكومة واإلدارة
العليا بمبدأ دولة املؤسسات والقانون ،وضرورة إجراء اللقاءات بصورة دورية
ومنتظمة بين األجهزة املركزية املعنية باإلدارة والرقابة ،مع تعميم مفهوم
الحوار واملشاركة والتنسيق بينها ،وتفعيل دور األجهزة الرقابية ،واملحاسبة،
وتقييم األداء للقيادات اإلدارية.
أما أبو كريم [ ]30فقد قسمها إلى نوعين بحسب هيكلة املنظمة إلى:
الشفافية الداخلية :وهي املتعلقة بسلوكيات اإلدارة التي تتضمن حقوق
األفراد في املؤسسات اإلدارية ،والتي تتمثل بدرجة الثقة والتمكين واملشاركة
في العمليات املختلفة ،وتتضمن الشفافية الداخلية في مؤسسات التعليم
جملة العالقات والتعامالت والسلوكيات واألداءات التي تتسم بالشفافية،
وتحدث داخل هذه املؤسسات من توفير مناخ تنظيمي صحي على كل
املستويات اإلدارية ،وتتضمن املصداقية والثقة بين اإلدارة واألفراد من خالل
التمكين الحقيقي وليس التمكين الزائف ،للقيام بمسؤولياتهم وتوفير
املعلومات الضرورية لكل مستوى حسب متطلبات العمل.
الشفافية الخارجية :وترتبط الشفافية الخارجية في مؤسسات التعليم
بشكل أساس ي باملجتمع الخارجي من أفراد وجماعات ومؤسسات ،وما تقدمه
من خدمة تلبي من خاللها احتياجات املجتمع الخارجي ،إذ من املفترض أن
تعمد الجامعات واملدارس إلى تطبيق فكرة تمكين املواطنين من أداء دورهم

وأضاف أوليفر [ ]23أنها تشير إلى الوضوح ،والصراحة ،والنزاهة ،وعدم
الغش ،وأن شفافية املؤسسات تشير إلى السماح لآلخرين بمعرفة الحقائق،
واالطالع على القرارات واملعلومات الخاصة بالعمل.
ويؤكد الحربي [ ]24على أن الشفافية تقوم على توفر عنصرين مهمين هما:
العالنية ،والقانونية؛ حيث إن العالنية هي الخطوة األولى في طريق الرقابة،
وهي واجب على اإلدارة إذ ال بد من توفيرها بالطرق املمكنة عبر وسائل اإلعالم
والندوات واملؤتمرات وغيرها ،في حين تعني القانونية النص القانوني الثابت
والقوي ،الذي يضمن توافر العالنية من جهة ،واستخدام حق الرقابة من
جهة أخرى.
ُ
أما الشفافية على املستوى املؤسس ي فتعرف بأنها فلسفة ومنهاج عمل يقوم
على الوضوح والعلنية والدقة والصراحة واالنفتاح في كل النشاطات
واملجاالت ،التي تتم بين مختلف املستويات اإلدارية [.]25
كما ُيعرفها العمري [ ]17بأنها مجموعة من السلوكيات ،واآلليات التي يقوم
بها املديرون والعاملون في املؤسسات ،والتي تضمن الوضوح التام
للتشريعات ،والقوانين ،واألنظمة ،والكشف عن املعلومات ،واملشاركة في
صنع القرارات ،مما يسهم في القضاء على الفساد اإلداري ،وبناء أنظمة نزيهة.
وعرفت ً
ُ
أيضا بأنها الوضوح الكامل للتشريعات والقواعد واللوائح ،ووضوح
األداء والتقييم من خالل نشر املعلومات والبيانات ،وسهولة الوصول إليها،
والتبسيط والوضوح في اإلجراءات وآليات العمل ،وسهولة االتصال [.]26
وعليه يمكن القول إن الشفافية اإلدارية تتضمن وضوح التشريعات
واألنظمة وسهولة فهمها وانسجامها مع بعضها ً
بعضا وموضوعيتها ،وتبسيط
إجراءات وآليات العمل ،باإلضافة إلى االنفتاح على األطراف ذات العالقة،
من خالل اإلفصاح عن البيانات واملعلومات وإتاحة الوصول إليها من قبل
الجميع ،وتسهيل عملية االتصال واملشاركة في عملية صنع القرار والتخطيط
ووضع آليات تقييم األداء.
أهمية الشفافية اإلدارية:
تكمن أهمية الشفافية اإلدارية في كونها قناة مفتوحة االتصال بين أصحاب
املصلحة واملسؤولين ،وهي بذلك تعد أداة مهمة ً
جدا ملحاربة الفساد ،كما أنها
تبدو ضرورية ملؤسسات العمل اإلدارية؛ وحتى ال تكون املؤسسة غامضة في
توجهاتها وغير واضحة األهداف بالنسبة للعاملين فيها ،مما يؤدي إلى تقليل
االنتماء لديهم ،فاملكاشفة واملصالحة وإيضاح املعلومات تعزز الوالء والرضا
الوظيفي لدى العاملين ،وتزيد من إنتاجهم [.]27
ويمكن إجمال أهمية الشفافية اإلدارية في املؤسسات التعليمية فيما يلي [:]5
تساعد على املشاركة بفعالية في تطوير العمل باملؤسسة التعليمية،
وتسهم في االعتماد على الذات من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن ،واملتمثل في
تحقيق الجودة وزيادة إنتاجية العمل.
تساعد إدارة املؤسسات التعليمية في اتخاذ قرارات إدارية رشيدة وحكيمة.
تحقيق مصلحة العمل ومصلحة جميع العاملين واملتعلمين بعدل واتزان،
ّ
فوضوح القوانين والتشريعات يمكن املؤسسة التعليمية من زيادة الكفاءة
وفعالية األداء ويحقق النزاهة.
تساعد في تبسيط اإلجراءات والتوسع في الالمركزية ،وسهولة إيصال
املعلومات.
تسهم في تنمية الثقة (املصداقية) في العمل وفي العاملين باملؤسسة
التعليمية.
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يكفل وصول البيانات واملعلومات من وإلى املنظمة ،وكذلك وصول ما يصدر
منها إلى املجتمع املحيط بها ،إضافة إلى تبادل املعلومات واألوامر والتوجيهات
بين مختلف املستويات اإلدارية داخل املنظمة بما يسهم في توفير املعلومات
وتدفقها ،ويسهل وصول املستفيدين إليها واالستفادة منها ،وهو ما يتطلب
وجود نظام ّ
فعال للمعلومات يخدم املنظمة ومنسوبيها [.]24
متطلبات الشفافية اإلدارية:
تعد الشفافية أحد النظم اإلدارية املهمة التي تعمل الهيئات واملنظمات على
تبنيها وتطبيقها ،كونها تسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة بين
العاملين بمختلف مؤسسات املجتمع ،ولتطبيقها في أي منظمة ال بد من
توافر عدد من املتطلبات أهمها:
الرغبة الصادقة لدى اإلدارة العليا في تبني مفهوم الشفافية اإلدارية [.]33
ً
تبني القائد نمطا من االنفتاح ،والوضوح في تعامله مع اآلخرين ،وذلك
بمشاركة املعلومات الالزمة في اتخاذ القرارات ،وتشجيع اآلخرين في طرح
مداخالتهم [.]34
الكشف عن جميع مختلف قواعد األنظمة والتعليمات واإلجراءات
واآلليات املعتمدة [.]35
مراجعة التشريعات واللوائح واألنظمة بشكل دوري من أجل توضيح
الفقرات الغامضة للعاملين [.]36
تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل
املوظفين ،ويندرج ضمن ذلك نشر املعلومات والبيانات ،وتوفير األدلة عن
إجراءات عمل املؤسسة ،واختصار اإلجراءات غير الضرورية ما أمكن ذلك
[.]31
تعزيز قيمة املساءلة في املستويات اإلدارية املختلفة ،واتخاذ اإلجراءات التي
تعزز هذه القيمة ،وأهمها الخطوات التي تجرى على املستويات العليا [.]37
ويضيف الشهري [ ]38متطلبات أخرى لتطبيق الشفافية منها:
إشراك جميع املعنيين في املؤسسة في عملية صناعة القرارات بما يضمن
فهمها وتطبيقها ويحقق شفافية عالية.
شرح وتوضيح مضمون القرارات الجديدة لجميع العاملين بما يحقق
الشفافية اإلدارية.
إشراك جميع العاملين في إعداد ووضع معايير وآليات التقييم وتدريبهم على
ً
ممارستها حتى يكون
موجها ألدائهم.
اطالع جميع العاملين على الجوانب اإليجابية والسلبية حول األداء وعملية
تقييمه.
فتح قنوات تواصل متعددة ومتنوعة بشكل شفاف وواضح مع املجتمع
املحلي واملؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة كونهم من املستفيدين.
التنويع بوسائل التواصل واالتصال اإلداري بحيث تتناسب مع قدرات
جميع فئات وشرائح األطراف املقصودة من االتصال.
إتاحة املعلومات التي تصدر من الجهات العليا بشكل دقيق وواضح لجميع
العاملين في املؤسسة والسماح لهم بأخذ مالحظاتهم ومقترحاتهم حولها.
نشر ثقافة الرقابة الذاتية بين العاملين وغرس قيم محاسبة النفس حتى
يكون كل شخص هو رقيب نفسه وأدائه.
تفعيل صناديق االقتراحات والشكاوى وتقبلها من جميع األطراف ذات
العالقة لتطوير إجراءات وآليات العمل.

وتحمل مسؤولياتهم نحو الجامعة واملدرسة ،وذلك من خالل نشر املعلومات
الصحيحة والدقيقة والخدمات التي تقدمها وما تواجهه من عقبات
وإخفاقات في أدائها.
ويمكن القول إن كال النوعين من الشفافية الداخلية والخارجية ال يمكن
ُ
فصلهما ،فكالهما مكمل لآلخر ،فالشفافية الداخلية تعنى بالبيئة الداخلية
للمدرسة ،أما الشفافية الخارجية فتعنى بالبيئة الخارجية التي تتعامل معها
املدرسة ،وهناك عالقة ارتباط بين هذين النوعين ،وكل منهما يؤثر في اآلخر،
وبالتالي ينعكس على تحقيق رسالة وأهداف املدرسة.
مجاالت تطبيق الشفافية اإلدارية:
التشريعات واللوائح واألنظمة:
ً
ارتباطا ً
وثيقا بالتشريعات واللوائح واألنظمة ،فالشفافية في
ترتبط الشفافية
تعريفها تتناول التشريعات والقوانين واللوائح من حيث مدى وضوحها
وبساطتها وسهولة فهمها ،مما يؤدي إلى قدرة األفراد والعاملين في املؤسسات
على التعامل معها ،ومن حيث عدم قابليتها للتأويل بأن ال تحتمل أكثر من
معنى ،وأال تتصف هذه التشريعات بالضبابية والغموض مما يشعر العاملين
بعدم الراحة واألمن ،والذي يؤثر بدوره ً
سلبا على تحقيق األهداف التعليمية
التي تطمح اإلدارة إلى تحقيقها [.]7
إجراءات وآليات العمل:
إن إجراءات وآليات العمل تعبر بصورة أو بأخرى عن مدى تطور املنظمة
ومدى مسايرتها لروح العصر ،وترتبط الشفافية بإجراءات العمل وآلياته من
خالل تركيز الشفافية على أن تكون إجراءات العمل واضحة ومعلنة وال
ً
تستغرق ً
وقتا طويال ،ويكون ذلك من خالل إيجاد أدلة تنظيمية تشتمل على
القوانين واألنظمة والتعليمات املتعلقة بالعمل والعاملين ،ومعرفة الواجبات
والحقوق ،كما يجب أن تكون هناك بالغات وتعاميم لها عالقة بسياسات
مهام العاملين أو سياسات إجراءات العمل؛ وذلك في حاالت التعديل واإللغاء
أو اإليقاف أو في حال صدور أنظمة وقوانين جديدة لها عالقة بالعمل ومهام
العاملين داخل املؤسسة [.]7
تقييم األداء:
ً
ً
ترتبط الشفافية اإلدارية بتقييم األداء ارتباطا وثيقا؛ ولكي تحقق هذه
العملية أهدافها ،ال بد من تحقيق الشفافية في كل مرحلة من مراحلها،
فيجب أن تكون معايير هذا التقييم واضحة ومعلنة للجميع ،ال لبس فيها وال
غموض ،وأن تكون أدوات وآليات هذه العملية معروفة ،وإجراءاتها بسيطة،
بعيدة عن التعقيد ،كما يجب أن تكون نتائج هذا التقييم معلنة ومفسرة،
وسهلة الوصول [.]31
ويؤكد عباس [ ]32على أنه من املصلحة العامة نشر نتائج التقييم على
العاملين ومناقشتهم فيها إذا طلبوا ذلك ،حيث يساعد ذلك على إيجاد تفاهم
أكبر بين اإلدارة والعاملين ،فالصراحة املتبادلة بين اإلدارة والعاملين عن
أسباب تقييمهم على نحو معين ،تعد سياسة رشيدة تتيح لكل فرد أن يتبين
نواحي الضعف فيه وأن يتعرف على رأي مديره في تصرفاته وأدائه ،ليتمكن
من تحسينه وتطويره.
االتصال اإلداري وتدفق املعلومات:
يجمع خبراء اإلدارة على أهمية االتصال اإلداري لتحقيق التواصل بين جميع
مستويات املنظمة ،وتبادل املعلومات والبيانات الالزمة لتسيير األعمال،
وتحقيق األهداف املنشودة ،وتتطلب الشفافية وجود اتصال ّ
فعال ومرن
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هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري ومديرات مدارس
التعليم العام للشفافية اإلدارية وعالقتها بتمكين املعلمين واملعلمات ملمارسة
أدوارهم بمحافظة عفيف ،وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي،
وصممت استبانة لجمع البيانات تم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من
( )300معلم و( )350معلمة ،تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية،
وتوصلت نتائج الدراسة فيما يخص الشفافية اإلدارية إلى أن درجة تطبيق
الشفافية اإلدارية بدرجة عالية ،وظهر ُبعد التشريعات واللوائحُ ،وبعد
املساءلة واتخاذ القرار بدرجة تطبيق عالية ،بينما جاءت األبعاد الثالثة
األخرى كإجراءات العمل ،وتقييم األداء ،واملعلومات والبيانات بدرجة تطبيق
متوسطة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق الشفافية وبأبعادها
ً
وفقا ملتغير الجنس لصالح املعلمات ،في حين ال توجد فروق إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تطبيق الشفافية
وأبعادها ً
وفقا ملتغير املرحلة التعليمية ،باستثناء مجال التشريعات واللوائح
وإجراءات العمل لصالح معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.
دراسة السلمي [ ]6بعنوان :مدى تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة
مدارس التعليم بمحافظة الكامل من وجهة نظر املعلمين.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة
مدارس التعليم في محافظة الكامل من وجهة نظر املعلمين ،وكذلك الكشف
عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات
املعلمين حول مدى تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعليم
بمحافظة الكامل ،والتي تعزى الختالف متغيرات الخبرة العلمية ،واملرحلة
ً
وتحقيقا لهذه األهداف استخدم الباحث املنهج
الدراسية ،والتخصص،
الوصفي املسحي ،وصمم استبانة مكونة من جزأين ،طبقت على (ً )248
معلما
بما نسبته ( )%84.1من معلمي مدارس التعليم بمحافظة الكامل ،ولقد
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق الشفافية اإلدارية في أبعادها الخمسة
جاءت بدرجة كبيرة ،مرتبة على النحو التالي :املساءلة اإلدارية ،ونظم
املعلومات ،واألنظمة واللوائح ،وإجراءات العمل ،واملشاركة في اتخاذ
القرارات ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ،)0.01بين متوسطات استجابات املعلمين حول مستوى تطبيق
ً
الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعليم بمحافظة الكامل إجماال تعزى
إلى اختالف الخبرة العلمية في التعليم ،واملرحلة الدراسية ،في حين لم توجد
فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختالف التخصص.
دراسة الحربي [ ]46بعنوان :درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات
املدارس التابعة ملشروع تطوير بمدينة الرياض.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات مدارس تطوير بمدينة الرياض ،وكذلك التعرف على املعوقات التي
تحد من ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات مدارس تطوير بمدينة
الرياض ،والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد
عينة الدراسة تجاه واقع معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى القائدات،
والتي تعزى للمتغيرات التالية :املسمى الوظيفي ،والخدمة التعليمية ،واملؤهل
العلمي ،وتحديد أبرز املقترحات التطويرية التي تعمل على تحسين ممارسة
الشفافية اإلدارية في مدارس تطوير بمدينة الرياض ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم اتباع املنهج الوصفي ،وبناء وتطوير استبانة مكونة من ()47

معوقات تطبيق الشفافية اإلدارية:
تناولت األدبيات العديد من العوامل التي تعوق تطبيق مبدأ الشفافية ،ومن
أبرز هذه املعوقات ما يلي:
ضعف األنظمة والتشريعات امللزمة بتعزيز تطبيق الشفافية [.]11
االستمرار في تطبيق األنظمة القديمة والروتين والتعقيد في اإلجراءات،
ً
عائقا في وجه الشفافية اإلدارية ،لذلك يجب القيام باإلصالح
يشكل
والتطوير لجميع عمليات اإلدارة قبل البدء بتنفيذ الشفافية في اإلدارة [.]39
ضعف اإلطار القانوني الالزم لحماية املستفيد من غياب الشفافية ،مما
يزيد من تفاقم املشكلة وصعوبة التعامل معها [.]40
ضعف الوضوح اإلداري خاصة في اإلجراءات والعمليات اإلدارية [.]41
انتشار ثقافة املحسوبية والواسطة التي تمكن الشخص من الحصول على
حقوق ومزايا ال يستحقها [.]42
ضعف الرقابة اإلدارية واملالية وعدم معاقبة املس يء الستخدام السلطة
[.]42
التحيز في عملية تقييم أداء العاملين وتعقيد إجراءاتها [.]43
إساءة تفسير املعلومات من قبل مستخدميها ،والتي قد تعود إلى التحيز
املقصود [.]44
انتشار ظاهرة العنف اإلداري التي قد تجبر القيادات الوسيطة على إخفاء
الحقائق أو تلوينها [.]39
 .4الدراسات السابقة
سيتناول هذا الجزء عرض الدراسات السابقة املحلية والعربية واألجنبية
ذات الصلة ،وقد تم عرضها بحسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث
على النحو التالي:
ً
أوال :الدراسات املحلية:
دراسة البلوي [ ]45بعنوان :درجة ممارسة مديري ومديرات املدارس
للشفافية اإلدارية في وجهة نظر املعلمين واملعلمات في منطقة تبوك
التعليمية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري ومديرات املدارس
للشفافية اإلدارية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في منطقة تبوك
التعليمية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة،
والتي طبقت على عينة الدراسة واملكونة من (ً )220
معلما و( )218معلمة ،تم
اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج ،وهي أن درجة ممارسة مديري ومديرات املدارس للشفافية
اإلدارية جاءت بدرجة عالية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق تعزى للنوع
االجتماعي لصالح الذكور على ُبعد إدارة املعلومات والبيانات ،واالتصال
اإلداري الداخلي والخارجي ووضع واتخاذ القرارات ،كما وجدت فروق تعزى
للمؤهل العلمي لصالح الدبلوم على جميع األبعاد ما عدا اإلجراءات وآليات
العمل ،ووجدت فروق تعزى ملستوى املدرسة على أبعاد القوانين واألنظمة،
واإلجراءات ،وآليات العمل لصالح املدرسة املتوسطة ،إضافة إلى وجود فروق
تعزى لسنوات الخبرة لصالح خبرة ( )10سنوات على أبعاد إدارة البيانات
واملعلومات واإلجراءات وآليات العمل.
دراسة العتيبي [ ]7بعنوان :درجة ممارسة مديري ومديرات مدارس التعليم
العام للشفافية اإلدارية وعالقتها بتمكين املعلمين واملعلمات ملمارسة أدوارهم
بمحافظة عفيف.
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فقرة ،موزعة على خمسة أبعاد للشفافية اإلدارية ،وتكون مجتمع الدراسة
من جميع قائدات مدارس تطوير والبالغ عددهن ( )40قائدة ،وكذلك جميع
معلمات مدارس تطوير بمراحلها الثالثة االبتدائية واملتوسطة والثانوية
بمدينة الرياض ،والبالغ عددهن ( )1345معلمة ،وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج كان من أبرزها :أن درجة ممارسة قائدات مدارس مشروع
تطوير في مدينة الرياض للشفافية اإلدارية جاءت بدرجة عالية ،أعالها آليات
العمل وإجراءاته ،وأدناها اتخاذ القرارات ،وأن هناك موافقة بدرجة عالية
بين أفراد عينة الدراسة على معوقات ممارسة قائدات مدارس تطوير في
مدينة الرياض للشفافية اإلدارية ،كما أن هناك موافقة بدرجة عالية ً
جدا
بين أفراد عينة الدراسة على املقترحات التي تساعد على تحسين ممارسة
الشفافية اإلدارية لدى قائدات مدارس تطوير في مدينة الرياض ،وأظهرت
النتائج املتعلقة بالفروق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير
املسمى الوظيفي ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخدمة
التعليمية ،واملؤهل العلمي.
دراسة املطيري والعمري [ ]15بعنوان :الشفافية اإلدارية لدى القائدات
التربويات ومتطلبات توافرها باملدارس الثانوية في منطقة املدينة املنورة،
دراسة ميدانية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املدارس الثانوية باملدينة املنورة ،والكشف عن الفروقات بين وجهات
نظر املعلمات ،نحو مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املدارس
الثانوية باملدينة املنورةً ،
وفقا للتخصص ،واملؤهل العلمي ،والخبرة العملية،
وبيان متطلبات تعزيز الشفافية اإلدارية لدى القائدات أنفسهن،
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي الكمي النوعي ،واعتمدت على أداتين هما
االستبانة ،التي جرى تطبيقها على عينة عشوائية عنقودية بلغت ()331
معلمة ،واملقابلة مع عينة قصدية مكونة من ( )15قائدة ،وتوصلت الدراسة
إلى عدد من النتائج ،كان أبرزها أن مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املدارس الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمات لجميع
مجاالت الدراسة جاءت بدرجة متوسطة ،حيث جاء أكثر املجاالت في مستوى
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى القائدات باملرتبة األولى مجال شفافية
االتصال وتدفق املعلومات ،في حين جاء مجال شفافية املساءلة وتقويم
ً
إحصائيا بين استجابات أفراد
األداء في املرتبة األخيرة ،وتوجد فروق دالة
عينة الدراسة عند مستوى الداللة ( ،)0.05حول مستوى ممارسة الشفافية
اإلدارية لدى قائدات املدارس الثانوية باملدينة املنورة ً
وفقا ملتغير املؤهل
العلمي في مجال شفافية االتصال وتدفق املعلومات ،ومجال شفافية
املساءلة وتقويم األداء لصالح حملة البكالوريوس ،وأن من متطلبات تعزيز
الشفافية من وجهة نظر القائدات نشر الوعي بالشفافية ،وعقد دورات
تدريبية ،وتفعيل قنوات االتصال ،وتوفير بيئة ديمقراطية ،ووضع آلية
للحوافز.
دراسة العمري [ ]17بعنوان :واقع ممارسة قادة املدارس الثانوية بمحافظة
النماص التعليمية للشفافية اإلدارية ،دراسة ميدانية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة قادة املدارس الثانوية
بمحافظة النماص التعليمية للشفافية اإلدارية من وجهة نظر املعلمين،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وصمم استبانة جمع البيانات
تكونت من ( )25فقرة ،تم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من (ً )65
معلما،

بنسبة  %20من مجتمع الدراسة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية،
وأظهرت نتائجها أن الدرجة اإلجمالية ملمارسة قادة املدارس الثانوية
بمحافظة النماص التعليمية للشفافية اإلدارية من وجهة نظر عينة الدراسة
كانت متوسطة ،وكانت أعلى األبعاد ممارسة هي الشفافية في األنظمة
والقوانين ،يليه ُبعد الشفافية في املعلومات وآليات العمل ،يليه ُبعد
الشفافية في صناعة القرار ،وأظهرت النتائج كذلك أن الدرجة اإلجمالية
ملعوقات ممارسة قادة املدارس الثانوية بمحافظة النماص التعليمية
للشفافية اإلدارية من وجهة نظر عينة الدراسة كانت كبيرة.
ً
ثانيا :الدراسات العربية:
دراسة الزعابي [ ]3بعنوان :درجة التزام مديري املدارس الثانوية الرسمية
بتطبيق الشفافية من وجهة نظر املعلمين ،دراسة ميدانية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التزام مديري املدارس الثانوية
الرسمية في مدارس منطقتي الشارقة ،ورأس الخيمة التعليميتين بدولة
اإلمارات العربية املتحدة بتطبيق الشفافية من وجهة نظر املعلمين،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،واعتمد على استبانة مكونة من ( )50فقرة
وموزعة على خمس مجاالت ،وسؤال مفتوح ،حيث وزعت على عينة عشوائية
مكونة من (ً )303
معلما ومعلمة ممن يعملون في مدارس منطقتي الشارقة
ورأس الخيمة التعليميتين ،وأظهرت النتائج أن درجة التزام مديري املدارس
الرسمية ملنطقتي الشارقة ورأس الخيمة التعليميتين بتطبيق الشفافية في
مدارسهم جاءت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في مجال التقييم والقرار املدرس ي تعزى
ملتغير الجنس ،واملؤهل العلمي والخبرة ،كما أظهرت النتائج أن أهم التحديات
التي تواجه تطبيق الشفافية في مدارس منطقتي الشارقة ورأس الخيمة
التعليميتين هو عدم توفر الصدق والوالء املنهي الوظيفي.
دراسة العاجز والحالق [ ،]36بعنوان :درجة ممارسة مديري املدارس
الثانوية للشفافية اإلدارية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية
للشفافية اإلدارية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم ،واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة موزعة على
أربعة مجاالت ،طبقت على عينة الدراسة املكونة من (ً )249
معلما ومعلمة،
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها ما يلي :أن درجات تقدير
معلمي املدارس الثانوية في محافظات غزة لواقع درجة ممارسة مديري
املدارس الثانوية للشفافية اإلدارية جاءت بدرجة متوسطة ،كما أن املتوسط
الحسابي للدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت الدراسة كانت بدرجة
متوسطة ،وجاءت مجاالت الدراسة مرتبة تناز ًليا ،بحيث جاءت املعلومات في
ً
وأخيرا املشاركة ،كما
املرتبة األولى ،يليها اتخاذ القرارات ،ثم االتصال اإلداري،
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في الدرجة
الكلية ملقياس ممارسة مديري املدارس الثانوي للشفافية اإلدارية من وجهة
نظر معلميهم ،وألبعاد الشفافية في مجاالت الدراسة تعزى إلى متغير النوع
(ذكور ،إناث) ،واملؤهل العلمي ،في حين وجود فروق ذات داللة إحصائية
( ،)0.05في الدرجة الكلية ملقياس الشفافية اإلدارية لدى مديري املدارس
الثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر املعلمين تعزى إلى متغير سنوات
الخدمة (أقل من  5سنوات ،من  10-5سنوات).
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دراسة املومني [ ،]47بعنوان :واقع ممارسة املدارس للشفافية اإلدارية ومن
وجهة نظر املعلمات.
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة مديرات املدارس للشفافية
اإلدارية ومن وجهة نظر املعلمات ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ()138
معلمة من معلمات املدارس الحكومية في لواء بني عبيد واملزار الشمالي في
محافظة إربد باململكة األردنية الهاشمية ،وأظهرت نتائجها أن درجة ممارسة
مديرات املدارس للشفافية اإلدارية ومن وجهة نظر املعلمات جاءت بدرجة
مرتفعة ،وجاء أعلى املجاالت ،مجال التشريعات واللوائح ،تاله مجال
ً
وأخيرا مجال تقييم األداء ،وجميعها جاءت بدرجة
إجراءات وآليات العمل،
مرتفعة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركات بالدراسة لدرجة ممارسة
مديرات املدارس للشفافية اإلدارية ولجميع املجاالت (التشريعات واللوائح،
وإجراءات وآليات العمل ،وتقييم األداء) والدرجة الكلية ً
تبعا ملتغير املرحلة
الدراسية ،ولصالح املرحلة األساسية ،بينما ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية ً
تبعا ملتغير املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
ً
ثالثا :الدراسات األجنبية:
دراسة كالين [ ،]48بعنوان :سياسة الباب املفتوح :الشفافية تقلل من
الصراع بين مديري املدارس واملوظفين.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى مساهمة الشفافية التنظيمية في
الحد من الصراع بين مديري املدارس واملعلمين ،ولتحقيق أهداف الدراسة
صمم الباحث استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من (ً )294
معلما
في ( )95مدرسة ابتدائية وثانوية ،وخلصت الدراسة إلى وجود آثار إيجابية
ساهمت الشفافية بوجودها مثل :الثقة املتبادلة وتعاون العاملين داخل
املدرسة ،كما أظهرت وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين املعلمين
الذين يحملون املؤهالت العلمية ودرجة تحقق الشفافية لصالح حملة
املاجستير.
دراسة نورمان وآخرون [ ،]49بعنوان :أثر اإليجابية والشفافية على الثقة في
القادة وفعاليتهم املتصورة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تبني الشفافية على مستوى ثقة
املرؤوسين في الرئيس وإدراكهم لفاعليته ،وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،وتمثلت عينة الدراسة في ( )304مشاركين تم اختيارهم من والية
كولورادو بالواليات املتحدة األمريكية ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى
شفافية الرئيس ومستوى قدراته النفسية واإليجابية يؤثر في سياسات
وإجراءات الشفافية املستخدمة في املناطق التعليمية ،كذلك عدم وجود
عالقة ارتباطية بين مستوى الشفافية في املناطق التعليمية وبين قوة سياسة
الشفافية املطبقة بها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وبالنظر
إلى مدى التشابه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية نجد أنها اتفقت معها

4

2020

في بعض الجوانب واختلفت عنها في البعض اآلخر ،ويمكن تلخيص ذلك فيما
يلي:
تتشابه الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في الهدف العام ،كما
تتفق مع دراسة الحربي [ ،]46والعمري [ ]17والزعابي [ ]3في التعرف على
معوقات الشفافية اإلدارية.
تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في تناولها مجاالت تطبيق
الشفافية (وضوح التشريعات واللوائح والقوانين ،وإجراءات وآليات العمل،
واالتصال اإلداري وتدفق املعلومات ،ومجال تقييم األداء).
تتشابه الدراسة الحالية مع جميع الدراسات في منهجية البحث وأداته،
حيث استخدمت املنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للبحث.
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات من حيث العينة ،إذ تتمثل عينة
الدراسة الحالية بقائدات ومنسوبات املدارس املتوسطة الحكومية من
(وكيالت ،ومعلمات ،ومرشدة طالبية ومساعد إداري) ،في حين اقتصرت
دراسة الحربي [ ]46ودراسة املطيري والعمري [ ]15على املعلمات والقائدات،
أما باقي الدراسات فقد اقتصرت عينتها على املعلمين أو املعلمات.
ُ
تختلف الدراسة الحالية عن باقي الدراسات السابقة في البعد املكاني،
جزئيا مع دراسة الحربي [ ،]46في ُ
ً
البعد املكاني إذ تطبق بمدينة
وتتشابه
الرياض لكنها اقتصرت على املدارس التابعة ملشروع تطوير ،في حين استهدفت
الدراسة الحالية جميع املدارس املتوسطة الحكومية بنات.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد أهم
املوضوعات التي يشملها اإلطار النظري ،واختيار منهج الدراسة املستخدم
والتعرف على نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة للدراسة ،واختيار عينة
الدراسة املناسبة ،واالستفادة منها في بناء االستبانة ،وفي مناقشة نتائج
الدراسة الحالية.
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،والذي عرفه العساف [ ]50بأنه
"ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة أفراد مجتمع البحث ،أو عينة
كبيرة منهم ،وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ،ودرجة
وجودها فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة ،أو استنتاج األسباب"،
وقد تم استخدامه ملناسبة أهداف الدراسة.
ب .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع قائدات ومنسوبات (وكيلة ،ومعلمة،
ومرشدة طالبية ،ومساعد إداري) مدارس املرحلة املتوسطة الحكومية (بنات)
في مدينة الرياض ،والبالغ عددهن بحسب آخر إحصائيات إدارة تعليم
الرياض ( )274قائدة ،و( ،)9766من منسوبات املدارس املتوسطة
الحكومية ،والجدول رقم ( ،)1يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
الوظيفة.

جدول  1توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرالوظيفة.

نوع الوظيفة
معلمات.
مساعدة إدارية.

املتغير
منسوبات املدارس.
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العدد
5593
3618

املتغير

العدد
245
310
9766
274

نوع الوظيفة
مرشدة الطالبات.
الوكيالت.
املجموع.
قائدات املدارس.

الدراس ي 1440هـ1441-هـ ،وبحسب جدول كريجس ي ومورجان [ ،]51فإن العينة
املمثلة للمنسوبات يجب أال تقل عن ( )370موظفة ،لذلك تم توزيع االستبانة
على أكبر عدد ممكن من املوظفات للحصول على العينة املطلوبة ،وقد استجاب
لالستبانة ( )525موظفة ،وهو يزيد عن حجم العينة املطلوبة ،والجدول رقم ()2
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة.

ج .عينة الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من قائدات مدارس املرحلة املتوسطة
الحكومية (بنات) في مدينة الرياض للعام الدراس ي 1440هـ1441-هـ ،وبحسب
جدول كريجس ي ومورجان [ ،]51تم اختيار عينة بلغت ( )161قائدة مدرسية،
كما تم اختيار عينة من منسوبات (وكيلة ،ومعلمة ،ومرشدة طالبية ،ومساعد
إداري) مدارس املرحلة املتوسطة الحكومية (بنات) في مدينة الرياض للعام

جدول 2
توزيع عينة الدراسة حسب متغيرالوظيفة.
املتغير

نوع الوظيفة

العدد

منسوبات املدارس.

معلمات.
مساعدة إدارية.
مرشدة الطالبات.
الوكيالت.

276
156
31
62
525
161

املجموع.
قائدات املدارس.

يشير الجدول ( )2إلى أن عدد عينة املعلمات بلغ ( )%52.6معلمة ،في حين بلغ
عدد مساعدات اإلدارة ( ،)%29.7بينما بلغ عدد مرشدات الطالبات ()%9.5
مرشدة ،كما بلغ عدد الوكيالت ( )%8.11وكيلة ،وأما عدد قائدات املدارس فقد
بلغ ( )161قائدة مدرسة.
د .أدوات الدراسة
بناء على طبيعة املنهج املتبع بالدراسة ،وجدت الباحثة أن األداة األكثر
مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي االستبانة ،وتم بناء استبانتين:
االستبانة األولى :موجهة ملنسوبات (وكيلة ،ومعلمة ،ومرشدة طالبية ،ومساعد
إداري) مدارس املرحلة املتوسطة الحكومية (بنات) في مدينة الرياض بهدف
التعرف على درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض ،وقد تكونت االستبانة من محور رئيس ي ،وهو درجة
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة
الرياض من وجهة نظر منسوباتهن ،وتكون من ( )32عبارة موزعة على
أربعة أبعاد هي:
ُ
البعد األول :التشريعات واللوائح واألنظمة ،وتكون من ( )8عبارات.
ُ
البعد الثاني :إجراءات وآليات العمل ،وتكون من ( )8عبارات.
ُ
البعد الثالث :تقييم األداء ،وتكون من ( )8عبارات.
ُ
البعد الرابع :االتصال اإلداري وتدفق املعلومات ،وتكون من ( )8عبارات.
االستبانة الثانية :موجهة لقائدات مدارس املرحلة املتوسطة (بنات) في مدينة
الرياض بهدف الكشف عن معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية من وجهة

النسبة
املئوية
%52.6
%29.7
%9.5
%8.11
%100
%100

نظرهن ،وقد تكونت االستبانة من محور رئيس ي ،وهو معوقات ممارسة
الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض
من وجهة نظرهن ،وتكون من ( )14عبارة.
صدق أداة الدراسة:
تم التأكد من صدق أداة الدراسة (االستبانة) من خالل قيام الباحثة
باإلجراءات التالية:
ً
أوال :صدق املحكمين لالستبانة:
بعد بناء االستبانة بصورتها األولية تم عرضها على مجموعة من املحكمين
املتخصصين في مجال اإلدارة التربوية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
السعودية ،وقد بلغ عددهم ( )10محكمين ،للتأكد من سالمة اللغة ووضوح
معانيها ،ومدى انتماء الفقرة للمحور الذي وضعت فيه ،مع وضع التعديالت
واالقتراحات املناسبة ،وقد تم اعتماد تلك املالحظات والتعديالت.
ً
ثانيا :االتساق الداخلي لالستبانة:
بعد التأكد من صدق املحكمين لالستبانة ،تم تطبيقها على عينة الدراسة،
وبعد جمع البيانات تم حساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة صدق االتساق
الداخلي لالستبانة ،بحساب معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور
االستبانة بالدرجة الكلية الذي تنتمي إليه العبارة ،كما يلي:
 -1صدق االتساق الداخلي ملحور درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات
املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر منسوباتهن،
والجدول رقم ( )3يوضح تلك النتائج.
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جدول  3معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية ،على جميع أبعاد محور درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة
الرياض ،من وجهة نظرمنسوباتهن.
العبارة

معامل
العبارة
االرتباط
إجراءات وآليات العمل
**0.788
1
**.680
2
**0.737
3
**.754
4
**0.665
5
*0.541
6
**0.750
7
**0.680
8

معامل االرتباط

التشريعات واللوائح واألنظمة
**0.712
1
**0.733
2
**0.737
3
**0.760
4
**.755
5
**0.662
6
*0.544
7
**0.755
8

معامل
العبارة
االرتباط
تقييم األداء
**0.672
1
*0.543
2
**0.659
3
*0.535
4
**0.722
5
*0.535
6
**0.668
7
*0.563
8

* دالة عند مستوى داللة  ** 0.05دالة عند مستوى داللة 0.01
يتضح من الجدول ( )3أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية على
جميع أبعاد محور درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر منسوباتهن ،معامالت

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8

معامل االرتباط

االتصال اإلداري وتدفق املعلومات
**0.733
**0.709
**0.713
**0.704
**0.766
**0.627
*0.561
**0.693

جيدة ومقبولة ألغراض البحث العلمي ،حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة
أقل من (.)0.05
 -2صدق االتساق الداخلي ملحور معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن،
والجدول رقم ( )4يوضح تلك النتائج.

جدول  4معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية على جميع عبارات محور معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في
مدينة الرياض من وجهة نظرهن
العبارة
1
2
3
4
5

معامل االرتباط
**0.763
**0.724
**0.708
*0.523
*0.545

معامل االرتباط
*0.567
**0.749
**0.737
**0.748
**0.689

العبارة
6
7
8
9
10

* دالة عند مستوى داللة  ** 0.05دالة عند مستوى داللة 0.01
تشير نتائج الجدول ( )4إلى أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة
الكلية على محور معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن ،معامالت جيدة
ومقبولة ألغراض البحث العلمي ،حيث كانت كلها دالة عند مستوى داللة

العبارة
11
12
13
14

معامل االرتباط
**0.767
**0.731
**0.729
**0.750

أقل من (.)0.05
ثبات االستبانة:
تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،لكل محور من
محاور االستبانة على حدة ومجموع العبارات ،وذلك بعد تطبيقها على عينة
الدراسة ،والجدول رقم ( ،)5يوضح قيم معامالت ثبات االستبانة.

جدول  5قيم معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ ملختلف أبعاد االستبانة.
أبعاد االستبانة
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر منسوباتهن
بعد التشريعات واللوائح واألنظمة.
بعد إجراءات وآليات العمل.
بعد تقييم األداء.
بعد االتصال اإلداري وتدفق املعلومات.
معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن.
الثبات العام لالستبانة.

تشير النتائج الواردة في الجدول ( )5إلى أن معامالت ألفا كرونباخ كانت
مناسبة ألغراض البحث العلمي ،حيث كانت أعلى معامالت الثبات على محور
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في
مدينة الرياض من وجهة نظر منسوباتهن وبلغت ( ،)0.88في حين بلغت أقل

معامل ألفا
كرونباخ
0.88
0.85
0.84
0.86
0.85
0.86
0.89

معامالت الثبات على بعد إجراءات وآليات العمل ،وبلغت ( ،)0.84بينما بلغت
ألفا كرونباخ على الثبات العام لالستبانة (.)0.89
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لتحديد درجة املوافقة على فقرات كل محور من محاور االستبانة ،وقد
اعتمد للحكم على درجة املوافقة على عبارات االستبانة وأبعادها ،كما هو
موضح في الجدول رقم (.)6

درجات تصحيح االستبانة:
بعد أن تم التأكد من صدق االستبانة ،وثباتها وصالحيتها للتطبيق وإخراجها
بصورتها النهائية ،سيتم رصد االستجابات وفق مقياس ليكرت الخماس ي

ً
جدول  6يوضح درجة املو افقة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي.

الرقم
1
2
3
4
5

املتوسط الحسابي
من  1إلى .1.80
من  1.81إلى .2.60
من  2.61إلى .3.40
من  3.41إلى .4.20
من  4.21إلى .5.0

درجة املو افقة
منخفضة ً
جدا.
منخفضة.
متوسطة.
عالية.
ً
عالية جدا.

ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية ملستوى موافقة أفراد عينة الدراسة على أبعاد املحور األول من
االستبانة درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض على النحو التالي:

 .6النتائج
ً
أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر
منسوباتهن؟

جدول  7ملخص الستجابة عينة الدراسة على جميع أبعاد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض.
ُ
الترتيب
درجة املو افقة
النسبة املئوية
املتوسط الحسابي
البعد
1
عالية.
72.8
3.64
ُبعد التشريعات واللوائح واألنظمة.
بعد االتصال اإلداري وتدفق املعلومات.
بعد تقييم األداء.
بعد إجراءات وآليات العمل.
الدرجة الكلية لجميع األبعاد.

72.0
69.00
67.8
%70.4

3.60
3.45
3.39
3.52

تشير نتائج الجدول ( )7إلى أن املتوسط الحسابي لجميع أبعاد درجة ممارسة
الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض
بلغ ( ،)3.52وبنسبة مئوية ( ،)%70.4وبدرجة موافقة (عالية) ،وتعزو الباحثة
هذه النتيجة إلى وضوح التشريعات واللوائح املنظمة للعمل اإلداري واملتسمة
بالشفافية اإلدارية ،وإلى ممارسات القيادات املدرسية الواضحة والبعيدة عن
الغموض ،وقد جاءت أعلى درجة موافقة على ُبعد التشريعات واللوائح
واألنظمة بدرجة موافقة (عالية) بمتوسط حسابي ( ،)3.64وبنسبة مئوية
( ،)72.8يليه ُبعد االتصال اإلداري وتدفق املعلومات بالترتيب الثاني وبدرجة
موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.60وبنسبة مئوية ( ،)72.0وجاء
بالترتيب الثالث ُبعد تقييم األداء بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي
( ،)3.45وبنسبة مئوية ( ،)69.00بينما جاء في الترتيب الرابع ُبعد إجراءات
وآليات العمل بدرجة موافقة (متوسطة) بمتوسط حسابي ( ،)3.39وبنسبة
مئوية ( ،)67.8وتتفق نتيجة هذه السؤال مع نتيجة دراسة املومني [ ،]47التي
توصلت إلى أن درجة ممارسة مديرات املدارس للشفافية اإلدارية ومن وجهة
نظر املعلمات جاءت بدرجة مرتفعة ،وجاء أعلى املجاالت مجال التشريعات
واللوائح ،كما اتفقت مع نتائج دراسة العتيبي [ ]7إذ أظهرت نتائجها أن درجة

2
3
4

عالية.
عالية.
متوسطة.
عالية

ممارسة مديري ومديرات مدارس التعليم العام للشفافية اإلدارية بمحافظة
عفيف جاءت بدرجة عالية ،وجاء أعلى املجاالت مجال التشريعات واللوائح،
كما اتفقت مع نتائج دراسة الحربي [ ،]46ودراسة السلمي [ ،]6التي توصلت
نتائجها إلى أن درجة تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة املدارس جاءت بدرجة
تطبيق عالية مع اختالف ترتيب املجاالت.
في حين اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة املطيري والعمري [،]15
ودراسة العمري [ ]17إذ أظهرت نتائجها أن درجة ممارسة القادة
للشفافية اإلدارية جاءت بدرجة متوسطة.
ُ
وسنناقش أدناه درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات كل بعد من
أبعاد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة
الحكومية في مدينة الرياض.
النتائج املتعلقة ُ
بالبعد األول :ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال التشريعات
واللوائح والقوانين من وجهة نظر منسوباتهن؟
تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية
والترتيب لكل عبارة من عبارات هذا ُ
البعد كما هي موضحة في الجدول رقم (.)8

جدول  8استجابات املنسوبات لعبارات ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال التشريعات واللوائح
والقوانين.
العبارة

ُتطلع القائدةجميع منسوبات
املدرسة على اللوائح واألنظمة
فور وصولها.

ك
%

عالية
ً
جدا
211
40.2

درجة املو افقة
عالية متوسطة
173
33.0

106
20.2

ضعيفة
ً
جدا
11
2.1

ضعيفة
24
4.6

25

املتوسط
الحسابي
4.04

النسبة
املئوية
%
80.8

االنحراف
املعياري
0.98

الترتيب

درجة
املو افقة

1

عالية

9

تعلن قائدةاملدرسة اللوائح
واألنظمة لجميع أطراف العملية
التعليمية.
تهتم القائدة بتوضيح
التشريعات واللوائح
واألنظمة بصفة دورية مع
الجميع.
جميع اللوائح واألنظمة
موثقة.
ُتبين القائدة لجميع
منسوبات املدرسة
حقوقهن وواجباتهن.
تسهل القائدةعملية الوصول
للوائح واألنظمة بحيث تكون
بمتناول الجميع.
تشرك القائدة منسوباتها في وضع
األنظمة الداخلية (املنظمة لسير
العمل في املدرسة).
نظاما ً
تضع ً
داخليا لتلقي
الشكاوى والتظلم اإلداري.
املتوسط الحسابي العام
3.64

2020

4

ك
%

181
34.5

187
35.6

122
23.2

24
4.6

11
2.1

3.95

79.0

0.97

2

عالية

ك
%

161
30.7

164
31.2

147
28.0

40
7.6

13
2.5

3.80

76.0

1.03

3

عالية

ك
%
ك
%

124
23.6
141
26.9

188
35.8
152
29.0

188
35.8
150
28.6

15
2.9
54
10.3

10
1.9
28
5.3

3.76

75.2

0.90

4

عالية

3.61

72.2

1.14

5

عالية

ك
%

126
24.0

149
28.4

167
31.8

57
10.9

26
5.0

3.55

71.0

1.15

6

عالية

ك
%

116
22.1

139
26.5

144
27.4

82
15.6

44
8.4

3.38

67.6

1.22

7

متوسطة

ك
%

90
17.1

143
104
27.2
19.8
درجة املوافقة
عالية

118
22.5

70
13.3

3.04

60.8

1.28

8

متوسطة

النسبة املئوية
72.8

ويتضح من جدول ( )8أن املتوسط الحسابي العام لعبارات ُ
البعد األول
ككل بلغ ( ،)3.64أي أن عينة الدراسة موافقون بدرجة (عالية) على درجة
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة
ً
تجانسا في
الرياض في مجال التشريعات واللوائح والقوانين ،وأن هناك
استجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات كما يشير إليه االنحراف
املعياري ،وقد يعزى ذلك إلى وجود التزام واضح من قبل القيادات املدرسية في
تطبيق التشريعات واللوائح واألنظمة املنظمة للعمل في املدرسة ،والتي تحكم
العالقة بين العاملين واإلدارة بشفافية.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة البلوي [ ،]45والعتيبي []7
ودراسة السلمي [ ،]6والحربي [ ،]46ودراسة املومني [ ،]47التي أظهرت نتائجها
أن درجة ممارسة الشفافية في مجال القوانين واألنظمة جاءت بدرجة عالية.
في حين اختلفت مع نتائج دراسة العمري [ ]17ودراسة املطيري والعمري []15
والتي أشارت إلى أن ممارسة الشفافية اإلدارية في مجال األنظمة والقوانين
جاءت بدرجة متوسطة.
ُ
وجاءت في املرتبة األولى عبارة "تطلع القائدة جميع منسوبات املدرسة على
اللوائح واألنظمة فور وصولها" ،بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي
قدره ( ،)4.04وجاءت في املرتبة الثانية على هذا ُ
البعد عبارة "تعلن قائدة
املدرسة اللوائح واألنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية" ،بدرجة موافقة
(عالية) ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.95وقد يعود ذلك إلى أن من مهام القائدة
حسب الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام اطالع جميع منسوبات املدرسة

االنحراف املعياري
1.28

على اللوائح واألنظمة الصادرة من جهات االختصاص للعمل بها ،حيث تقوم
القائدة عند صدور أنظمة ولوائح جديدة بإبالغ منسوباتها بها ،وأخذ
توقيعاتهن بالعلم ،كما يمكن أن يكون ذلك بسبب وجود قناعة لدى قائدات
املدارس بضرورة إعالن اللوائح واألنظمة لجميع األطراف؛ وذلك حتى يكون
الجميع على علم بتلك اللوائح واألنظمة والتعليمات لاللتزام بها ،ولكي يكونوا
تحت طائلة املساءلة في حال التقصير.
ً
بينما جاءت في املرتبة األخيرة عبارة "تضع ً
داخليا لتلقي الشكاوى
نظاما
والتظلم اإلداري" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،وبمتوسط حسابي (،)3.04
ويعزى ذلك إلى عدم وجود نظام يلزم قائدة املدرسة بوضع نظام داخلي لتلقي
الشكاوى والتظلم اإلداري ،باإلضافة إلى أن بعض القائدات تتجنب وضع نظام
واضح للشكاوى والتظلم ً
تهربا من مواجهة املشكالت ،لذلك جاءت درجة
موافقة عينة الدراسة على هذه املمارسة متوسطة ،وهي أقل درجات املوافقة
على هذا ُ
البعد.
النتائج املتعلقة ُ
بالبعد الثاني :ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال االتصال
اإلداري وتدفق املعلومات من وجهة نظر منسوباتهن؟
تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية
والترتيب لكل عبارة من عبارات هذا ُ
البعد كما هي موضحة في الجدول رقم (.)9
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جدول 9
استجابات املنسوبات لعبارات ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال االتصال اإلداري وتدفق
املعلومات
العبارة

تلتزم القائدة بالحفظ والتوثيق
لجميع التقارير واملعلومات
ومحاضر االجتماعات.
تحدث القائدة معلومات املدرسة
بشكل دوري.
تفعل القائدة وسائل
التواصل االجتماعي في
املدرسة لإلعالن عن كل ما
يهم املستفيدين.
تمنح القائدة الجميع
صالحية الوصول
للمعلومات والبيانات التي
يحتاجونها في أعمالهم.
توفر القائدة قنوات اتصال
مفتوحة بين أفراد مجتمع
املدرسة.
توفر القائدةاملعلوماتوالتقارير
للمستفيدين من خالل وسائل
اتصال مختلفة.
تعقد القائدة لقاءات دورية مع
الجميع.
تشرك القائدةأولياء األمور في
اجتماعات املدرسة.
املتوسط الحسابي العام
3.60

درجة املو افقة
عالية متوسطة

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية
%
80.0

0.89

3.86

77.2

0.99

2

3.72

74.4

1.06

3

عالية.

71.2

1.08

4

عالية.

1.11

5

عالية.

6

عالية.

عالية.
متوسطة.

ك
%

عالية
ً
جدا
179
34.1

196
37.3

ك
%
ك
%

159
30.3
148
28.2

190
36.2
159
30.3

140
26.7
159
30.3

ك
%

120
22.9

167
31.8

165
31.4

47
9.0

ك
%

121
23.0

161
30.7

171
32.6

39
7.4

33
6.3

ك
%

105
20.0

152
29.0

190
36.2

47
9.0

31
5.9

ك
%
ك
%

109
20.8
92
17.5

207
140
39.4
26.7
171
108
32.6
20.6
درجة املوافقة
عالية.

49
9.3
105
20.0

20
3.8
3.16
49
9.3
النسبة املئوية
72.0

االنحراف
املعياري

الترتيب

درجة
املو افقة

1

عالية.

عالية.

ضعيفة

130
24.8

13
2.5

ضعيفة
ً
جدا
7
1.3

18
3.4
41
7.8

18
3.4
18
3.4

26
5.0

3.58

3.56

71.2

3.51

70.2

1.04

3.48

69.6

1.08

7

63.2

1.15

8

ويتضح من الجدول ( )9أن املتوسط الحسابي العام لعبارات ُ
البعد الثاني
ككل بلغ ( ،)3.60وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%72أي أن عينة الدراسة موافقون
بدرجة (عالية) على ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات
املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال االتصال اإلداري
ً
تجانسا في استجابات أفراد عينة الدراسة حول
وتدفق املعلومات ،وأن هناك
ُ
العبارات كما يشير إليه االنحراف املعياري ،وقد يعزى ذلك إلى وجود حرص
من قبل قائدات املدارس على تعزيز وسائل االتصال اإلداري وتدفق
املعلومات ،ملا له من أهمية بالغة في تسهيل إجراءات العمل باملدرسة
وتنظيمه من خالل توفير املعلومات التي تحتاجها منسوبات املدرسة ،وسهولة
االتصال باإلدارة ،خاصة أن توفر وسائل التواصل االجتماعي يسر على
القائدة عملية االتصال بمنسوباتها وتبادل املعلومات بصورة سريعة وسهلة،
وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة البلوي [ ،]45والسلمي [،]6
ودراسة الحربي [ ،]46إذ أظهرت نتائجها أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية
في مجال إدارة البيانات واملعلومات جاءت بدرجة عالية.

4.00

االنحراف املعياري
1.15

في حين اختلفت مع نتائج دراسة العاجز والحالق [ ،]36ودراسة املطيري
والعمري [ ،]15حيث أظهرت نتائجها أن درجة ممارسة الشفافية في مجال
االتصال اإلداري وتدفق املعلومات بدرجة متوسطة ،واختلفت ً
أيضا مع نتائج
دراسة الزعابي [ ،]3إذ جاءت نتائجها بدرجة قليلة.
وجاءت في املرتبة األولى عبارة "تلتزم القائدة بالحفظ والتوثيق لجميع التقارير
واملعلومات ومحاضر االجتماعات" ،بدرجة موافقة (عالية) وبمتوسط
حسابي قدره ( ،)4.00ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن من مهام قائدة املدرسة
اإلدارية القيام بعملية توثيق جميع التقارير واملعلومات ومحاضر
ً
االجتماعات ،ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة ،ولتكون
مرجعا يحتكم إليه في
عمليات تنظيم العمل في املدرسة.
ُ
وجاءت في املرتبة الثانية عبارة "تحدث القائدة معلومات املدرسة بشكل
دوري" ،بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.86ويمكن تفسير
هذه النتيجة بأن هناك العديد من التطورات التنظيمية التي تحدث في املجال
التربوي ،والتي تقوم بها وزارة التعليم ،مما يتطلب تحديث املعلومات
والبيانات بشكل مستمر ،حيث تقوم الوزارة بتعميم مواعيد اللقطة
27
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2020
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أن التعاون بين املدرسة وأولياء األمور بشكل عام ما زال دون املأمول على
الرغم من سعي املدرسة إلى تفعيل التعاون بينهم.
النتائج املتعلقة ُ
بالبعد الثالث :ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال تقييم األداء
من وجهة نظر منسوباتهن؟
تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية
والترتيب لكل عبارة من عبارات هذا ُ
البعد كما هي موضحة في الجدول رقم
(.)10

املعلوماتية لنظام نور خالل العام ،ومطالبة إدارات التعليم بمتابعة تحديث
البيانات واملعلومات الخاصة باملدارس بشكل دوري ،مما يلزم قائدة املدرسة
بتحديث تلك املعلومات بشكل مستمر ،ومتابعة تحديث املنسوبات لبياناتهن
ومعلماتهن في النظام ،خاصة فيما يرتبط بالتطوير املنهي.
بينما جاءت في املرتبة األخيرة املمارسة بعبارة "تشرك القائدة أولياء األمور في
اجتماعات املدرسة" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،وبمتوسط حسابي (،)3.16
ويعزى ذلك إلى وجود بعض الصعوبات في إشراك أولياء أمور الطالبات في
االجتماعات املدرسية ،وخاصة فيما يتعلق بمواعيد تلك االجتماعات ،كما

جدول  10استجابات املنسوبات لعبارات ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال تقييم األداء.
العبارة

ُتطلع قائدةاملدرسة منسوباتها
على معايير تقييم األداء.
ُتطلع القائدة منسوباتها على نتائج
تقييم األداء النهائي.
تشرح القائدة نماذج تقييم
األداء الوظيفي لجميع
منسوبات املدرسة.
توثق القائدة نتائج تقييم
األداء باألدلة الداعمة له.
تسمح القائدة بمناقشتها في
األداء الوظيفي.
ُتطلع القائدة منسوباتها على نتائج
تقويم األداءعلى مراحل ملنح
فرص التعلم والتحسين.
تقدم القائدة تغذية راجعة
ملنسوباتها حول أدائهن تسهم في
تعزيز نقاط القوةوتطوير
وتحسين نقاط الضعف.
تشرك القائدة منسوباتها في وضع
آلية للتقييم.
املتوسط الحسابي العام
3.45

درجة املو افقة
عالية متوسطة

ك
%
ك
%
ك
%

عالية
ً
جدا
168
32.0
164
31.2
152
29.0

169
32.2
165
31.4
156
29.7

ك
%
ك
%
ك
%

125
23.8
139
26.5
110
21.0

147
28.0
134
25.5
128
24.4

156
29.7
145
27.6
145
27.6

ك
%

105
20.0

119
22.7

157
29.9

92
17.5

ك
%

70
13.3

166
102
31.6
19.4
درجة املوافقة
عالية.

116
22.1

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية
%
76.0

1.09

3.71

74.2

1.19

2

3.68

73.6

1.13

3

عالية

3.50

70.0

1.16

4

عالية

3.49

69.8

1.23

5

عالية

3.27

76.0

1.27

6

عالية

3.25

65.0

1.23

7

متوسطة

2.96

59.2

1.09

8

متوسطة

ضعيفة

131
25.0
114
21.7
146
27.8

32
6.1
46
8.8
41
7.8

ضعيفة
ً
جدا
25
4.8
36
6.9
30
5.7

62
11.8
64
12.2
82
15.6

35
6.7
43
8.2
60
11.4
52
9.9

71
13.5
النسبة املئوية
69.0

ويتضح من الجدول ( )10أن املتوسط الحسابي العام لعبارات ُ
البعد الثالث
ككل بلغ ( ،)3.45وبنسبة مئوية ( ،)%69أي أن عينة الدراسة موافقون بدرجة
(عالية) على ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
ً
تجانسا
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال تقييم األداء ،وأن هناك
في استجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات كما يشير إليه االنحراف
املعياري ،وهذا يدل على حرص قائدات املدارس على اطالع منسوباتهن على
معايير وآليات ونتائج التقييم وتوضيحها ،بهدف تحسين وتطوير أدائهن ،الذي
سينعكس على تطوير العمل داخل املدرسة وتحقيق أهدافها ،باإلضافة إلى أن
الوضوح في آليات تقييم األداء يؤدي إلى شعور املنسوبات بالرضا ،الذي
سينعكس بدوره على نوعية العمل املنجز ،وهو ما أكدته دراسة كالين [،]48
التي بينت نتائجها أن الشفافية تسهم في إيجاد ثقة متبادلة بين مديري املدارس
والعاملين ،باإلضافة إلى تعاون العاملين داخل املدرسة ،وقد اتفقت نتيجة هذا

3.80

االنحراف
املعياري

الترتيب

درجة
املو افقة

1

عالية
عالية

االنحراف املعياري
1.27

السؤال مع نتيجة دراسة الحربي [ ]46ودراسة املومني [ ، ]47إذ أظهرت نتائجها
أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في مجال تقييم األداء جاءت بدرجة
مرتفعة.
واختلفت نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة العتيبي [ ]7ودراسة املطيري
والعمري [ ،]15ودراسة الزعابي [ ،]3إذ أظهرت نتائجها أن درجة ممارسة
الشفافية اإلدارية في مجال تقييم األداء جاءت بدرجة متوسطة.
وقد جاءت في املرتبة األولى عبارة ُ"تطلع قائدة املدرسة منسوباتها على معايير
تقييم األداء" ،بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي قدره ( ،)3.80ويعود
ذلك إلى حرص قائدة املدرسة على اطالع منسوباتهن على معايير تقييم األداء،
وذلك ملساعدتهن على تحقيق تلك املعايير ،بما يؤدي إلى تحسين األداء وتطويره،
وهو هدف عملية التقييم.
28

وجاءت في املرتبة الثانية عبارة ُ"تطلع القائدة منسوباتها على نتائج تقييم
األداء النهائي" ،بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.71وقد ُيعزى
ذلك إلى أن قائدات املدارس ً
غالبا ما يحرصن على تزويد منسوباتهن بنتائج
تقييم األداء النهائي ،بهدف توفير تغذية راجعة حول أدائهن خالل فترة عملهن،
كما يمكن إرجاع ذلك إلى إلزام وزارة التعليم جميع اإلدارات واملدارس باعتماد
األداء الوظيفي للعاملين عن طريق نظام نور ،مما ساعد على اطالع الجميع على
األداء بعد اعتماده.
بينما جاءت في املرتبة األخيرة عبارة "تشرك القائدة منسوباتها في وضع آلية
للتقييم" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.96وقد يعزى

ذلك لقلة وعي القائدات بضرورة إشراك منسوبات املدرسة في وضع آلية
التقييم ،لذلك جاءت هذه املمارسة في الترتيب األخير على هذا ُ
البعد.
النتائج املتعلقة ُ
بالبعد الرابع :ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال إجراءات وآليات
العمل من وجهة نظر منسوباتهن؟
تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية
والترتيب لكل عبارة من عبارات هذا ُ
البعد كما هي موضحة في الجدول رقم (.)11

جدول  11استجابات املنسوبات لعبارات ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال إجراءات وآليات العمل.
العبارة

تقوم القائدة بتوضيح آلية العمل
ملنسوباتها بكل وضوح ودقة.
تزود القائدة منسوباتها باألدلة
اإلجرائية وتطلعهم عليها.
تقوم القائدة بتبسيط
إجراءات العمل إلنهاء
املعامالت دون تعطيل.
توفر نماذج واضحة وسهلة
إلنجاز العمل.
تتيح قائدة املدرسة
ملنسوباتها االطالع على
اإلجراءات اإلدارية وسير
العمل اإلداري.
تعلن القائدةالخطة التشغيلية
وأهداف املدرسة بوضوح.
ُ
تشرك القائدة منسوباتها في رسم
الخطط ووضع األهداف الخاصة
باملدرسة.
تعلن القائدةعن امليزانية
التشغيلية التي تم تحديدها
ً
مسبقا بصورةواضحة.
املتوسط الحسابي العام
3.39

درجة املو افقة
عالية متوسطة

ضعيفة

158
30.1
164
31.2
152
29.0

44
8.4
61
11.6
61
11.6

ضعيفة
ً
جدا
17
3.2
24
4.6
27
5.1

ك
%
ك
%
ك
%

عالية
ً
جدا
141
26.9
131
25.0
115
21.9

165
31.4
145
27.6
170
32.4

55
10.5
88
16.8

26
5.0
21
4.0

ك
%
ك
%

98
18.7
115
21.9

160
30.5
131
25.0

186
35.4
170
32.4

35
6.7
50
9.5

ك
%
ك
%

109
20.8
96
18.3

154
29.3
134
25.5

158
30.1
176
33.5

69
13.1
69
13.1

109
20.8

ك
%

64
12.2

80
15.2

153
29.1

119
22.7

درجة املوافقة
متوسطة.

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية
%
74.0

1.25

3.56

71.2

1.11

2

3.54

70.8

1.10

3

عالية

3.47

69.4

1.06

4

عالية

3.44

68.8

1.12

5

عالية

3.43

68.6

1.15

6

عالية

3.29

65.8

1.18

7

متوسطة

2.75

55.0

1.26

8

متوسطة

3.70

النسبة املئوية
67.8

ويتضح من جدول ( )11أن املتوسط الحسابي العام لعبارات ُ
البعد الرابع ككل
بلغ ( ،)3.39وبنسبة مئوية ( ،)%67.8أي أن عينة الدراسة موافقون بدرجة
(متوسطة) على ُبعد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة
املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض في مجال إجراءات وآليات العمل ،وأن
ً
تجانسا في استجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات كما يشير إليه
هناك
االنحراف املعياري ،وتدل هذه النتيجة على أن مستوى ممارسة القائدات
للشفافية اإلدارية في مجال إجراءات وآليات العمل دون املستوى املأمول ،ولعل
السبب يعود في ذلك إلى االستمرار في تطبيق األنظمة القديمة والروتين
والتعقيد في اإلجراءات [ ،]39وعدم إشراك قائدة املدرسة منسوباتها في وضع
وتطوير إجراءات وآليات العمل ،باإلضافة إلى ضعف تقبلها للمقترحات

االنحراف
املعياري

الترتيب

درجة
املو افقة

1

عالية
عالية

االنحراف املعياري
1.26

والشكاوى فيما يخص هذا املجال ،وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة
دراسة املطيري والعمري [ ،]15إذ أظهرت النتائج أن درجة ممارسة القائدات
للشفافية اإلدارية في مجال شفافية إجراءات العمل كانت متوسطة.
في حين اختلفت نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة كل من العتيبي [،]7
والعمري [ ]17والحربي [ ،]46والسلمي [ ،]6واملومني [ ،]47إذ أظهرت نتائجها
أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في مجال إجراءات العمل بدرجة عالية.
وجاءت في املرتبة األولى عبارة "تقوم القائدة بتوضيح آلية العمل ملنسوباتها بكل
وضوح ودقة" ،بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي قدره ( ،)3.70كما
جاءت عبارة "تزود القائدة منسوباتها باألدلة اإلجرائية وتطلعهم عليها" في املرتبة
الثانية على هذا ُ
البعد وبدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.56وقد
29
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ً
حرصا
ما زالت ُتحاط بالسرية التامة لدى بعض القائدات لقناعتهن بذلك ،أو
منهن على سد الباب الذي يمكن أن تكون فيه القائدة موضع سؤال حول آلية
الصرف.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية
لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظرهن؟
تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية
والترتيب لكل عبارة من عبارات هذا املحور ،والجدول رقم ( ،)12يوضح تلك
النتائج.

يعزى ذلك إلى صدور األمر الوزاري رقم  37354124وتاريخ 1437 /2 /17هـ،
والقاض ي باعتماد الدليل التنظيمي واإلجرائي بمدارس التعليم العام ،وإلزامها
بالعمل بمجوبها ،مما دعا قائدات املدارس إلى تزويد منسوباتهن بها ،وااللتزام
بما ورد فيها من آليات عمل ،واملوضحة بدقة ،كما أن وجود وسائل التواصل
االجتماعي أسهم بشكل ّ
فعال في سرعة تجاوب القائدات حول االستفسارات
فيما يخص إجراءات وآليات العمل.
بينما جاءت في املرتبة األخيرة عبارة "تعلن القائدة عن امليزانية التشغيلية التي
ً
مسبقا بصورة واضحة" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،وبمتوسط
تم تحديدها
حسابي ( ،)2.85ويعزى ذلك إلى أن امليزانية التشغيلية ترتبط باألمور املالية التي

جدول  12استجابات القائدات لعبارات محور معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض.
العبارة

ضعف تشجيع اإلدارات العليا في
الوزارة لتطبيق الشفافية.
االختالف في فهم وتفسير معايير
تقييم األداء.
تحيز القائدة لبعض
املوظفات.
قصور األنظمة والتشريعات
امللزمة بتطبيق الشفافية.
غموض بعض األنظمة
والقوانين واإلجراءات.
التخوف من استخدام املعلومات
في اإلساءة للمدرسة.
عدم رغبة القائدة في مواجهة
الصدامات بسبب تقييم األداء
ِ
للمحافظة على العالقات
اإلنسانية.
غموض صالحيات القائدةفي
الكشف عن املعلومات والبيانات.
وجود بعض القناعات
الخاطئة لدى القائدة مثل
السرية.
قلة خبرة القائدة في مواجهة
املشكالت وحلها.
عدم وجود آلية واضحة
لالتصال في املجتمع
املدرس ي.
ضعف العالقاتاإلنسانية بين
منسوبات املدرسة.
ضعف قدرة القائدة على
متابعة وتقييم األداء.
ضعف إملام القائدة بأنظمة
وقوانين وإجراءات العمل.
املتوسط الحسابي العام
3.21

درجة املو افقة
عالية متوسطة

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

عالية
ً
جدا
43
26.7
43
26.7
17
10.6
34
21.1
39
24.2
37
23.0
40
24.8

56
34.8
50
31.1
23
14.3
46
28.6
43
26.7
45
28.0
42
26.1

ك
%
ك
%

25
15.5
24
14.9

44
27.3
45
28.0

54
33.5
54
33.5

ك
%
ك
%

23
14.3
17
10.6

36
22.4
34
21.1

59
36.6
68
42.2

29
18.0
30
18.6

ك
%
ك
%
ك
%

23
14.3
23
14.3
16
9.9

61
27
37.9
16.8
56
27
34.8
16.8
51
35
31.7
21.7
درجة املوافقة
متوسطة.

37
23.0
44
27.3
40
24.8

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية
%
75.4

0.98

3.75

75.4

0.96

2

3.62

72.4

1.20

3

عالية

3.59

71.8

0.96

4

عالية

3.55

71.0

1.10

5

عالية

3.48

69.6

1.16

6

عالية

3.47

69.4

1.20

7

عالية

3.30

61.2

1.06

8

متوسطة

3.27

65.4

1.10

9

متوسطة

3.15

63.0

1.14

10

متوسطة

3.06

61.2

1.05

11

متوسطة

3.06

61.2

1.13

12

متوسطة

61.2

1.13

13

متوسطة

58.6

1.15

14

متوسطة

ضعيفة

48
29.8
54
33.5
46
28.6
66
41.0
55
34.2
44
27.3
44
27.3

11
6.8
13
8.1
32
19.9
12
7.5
16
9.9
27
16.8
24
14.9

ضعيفة
ً
جدا
3
1.9
1
.6
43
26.7
3
1.9
8
5.0
8
5.0
11
6.8

31
19.3
28
17.4

7
4.3
10
6.2
14
8.7
12
7.5

13
8.1
3.04
11
6.8
2.93
19
11.8
النسبة املئوية
64.2
30

3.77

االنحراف
املعياري

الترتيب

درجة
املو افقة

1

عالية
عالية

االنحراف املعياري
1.20
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ويتضح من جدول ( )12أن املتوسط الحسابي العام لعبارات املحور الثاني
بلغ ( ،)3.21وبنسبة مئوية ( ،)%64.2أي أن عينة الدراسة موافقون بدرجة
(متوسطة) على وجود معوقات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات
ً
تجانسا في
املرحلة املتوسطة الحكومية في مدينة الرياض ،وأن هناك
استجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات كما يشير إليه االنحراف
املعياري ،وقد ُيعزى ذلك إلى وجود بعض املعوقات اإلدارية التي تحد من
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى القائدات كضعف األنظمة امللزمة بتطبيق
الشفافية ،أو بسبب االستمرار في تطبيق األنظمة القديمة والروتين والتعقيد
في اإلجراءات.
وقد اختلفت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة الحربي [ ،]46ودراسة
العمري [ ]17التي توصلت إلى أن هناك موافقة بدرجة عالية على معوقات
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى القائدات.
وجاء في املرتبة األولى من املعوقات "ضعف تشجيع اإلدارات العليا في
الوزارة لتطبيق الشفافية" ،بدرجة (عالية) ،وبمتوسط حسابي قدره (،)3.77
ويمكن تفسير سبب ذلك إلى أن ممارسة الشفافية اإلدارية يجب أن تكون
مبدأ يلتزم به جميع منسوبي قطاع التعليم على اختالف مستوياتهم اإلدارية،
فعدم االهتمام أو التشجيع على ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل اإلدارات
العليا يضعف من ممارستها ،فقائدة املدرسة بحاجة إلى الدعم من اإلدارة
العليا عند ممارستها للشفافية اإلدارية ،خاصة لوجود بعض منسوبات
املدارس الالتي سوف يعترضن على ممارستها في بعض املواقف ،وعدم
تعرضهن للمساءلة في حال كشف املعلومات.
وجاء في املرتبة الثانية من املعوقات "االختالف في فهم وتفسير معايير تقييم
األداء" ،بدرجة موافقة (عالية) ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.75ويمكن تفسير
هذه النتيجة بالحاجة إلى توضيح وتفسير معايير تقييم األداء ،لوجود ضعف
في إعداد وتأهيل بعض قائدات املدارس في مجال تقييم األداء ،مما يحدث
ً
اختالفا في فهم معايير ومؤشرات األداء التي يستند إليها في عملية التقييم بين
قائدة مدرسية وأخرى.
بينما جاءت في املرتبة األخيرة من املعوقات "ضعف إملام القائدة بأنظمة
وقوانين وإجراءات العمل" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،وبمتوسط حسابي
( ،)2.93ويمكن تفسير سبب هذه النتيجة إلى إملام معظم قائدات املدارس
بالخبرة الوظيفية بأنظمة وإجراءات العمل ،والتي تمكنهن من تيسير أمور
املدرسة ،وتنفيذ العمليات الداخلية والخارجية في املدرسة وفق اللوائح
واألنظمة ،لذلك جاء هذا املعوق بأقل درجة موافقة وبالترتيب األخير.
 .7التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي:
إتاحة ونشر التقرير السنوي الخاص بامليزانية التشغيلية ملنسوبات
املدرسة.
تأهيل القيادات املدرسية حول وضع آليات تقييم األداء بمشاركة جميع
العاملين.
اعتماد نظام يوفر آليات متعددة الستقبال االقتراحات والشكاوى داخل
املدرسة.
وضع اإلجراءات الالزمة إلشراك أولياء األمور في مجلس املدرسة ،وإلزام
قائدات املدارس بها.
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وضع آلية لتشجيع وتحفيز القيادات املدرسية على تطبيق الشفافية
اإلدارية.
املقترحات:
تقنيات التحول الرقمي وعالقتها في تعزيز الشفافية في مدارس التعليم
العام.
دور الشفافية اإلدارية في تحسين أداء املعلمات من وجهة نظر القائدات
واملشرفات التربويات.
دور الشفافية اإلدارية في تعزيز عملية التواصل واالتصال مع املنسوبات.
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ABSTRACT_The study aims at exploring the extent of practicing management transparency by the
intermediate public schools’ principals in Riyad city as perceived by their staff. The study also investigates
the obstacles of practicing management transparency as perceived by the principals themselves. The
descriptive survey research method is used to achieve the goals of the study. The sample consists of 525
Riyad intermediate public schools’ employees (teachers, school deputy principals, school counselors and
administrative assistants) and 161 principals, and they all completed the study questionnaires. The results
showed that the total score of management transparency practice level implemented by the intermediate
public schools’ principals in Riyad city as perceived by their stuff was high. The subscale “legislation,
regulations and rules” showed the highest score followed by the subscales “administrative liaison”,
“information flow”, “evaluation”, and “work mechanisms and procedures” respectively. The results also
indicated that the study sample moderately agreed that there are obstacles for practicing management
transparency by the intermediate public schools’ principals in Riyad city.
KEYWORDS: management transparency- school Principal's- intermediate school
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