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لال تعاىل :
}يَا دَاوُودُ إِوَّا جَعَهْنَاكَ خَهِيفَتً فِي انْأَرْضِ فَاحْكُى بَيْهَ اننَّاسِ بِانْحَكِّ وَنَا
تَتَّبِعِ انْهَىَيٰ فَيُضِهَّكَ عَه سَبِيمِ انهَّهِ إِنَّ انَّذِيهَ يَضِهُّىنَ عَه سَبِيمِ انهَّهِ نَهُىْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا وَسُىا يَىْوَ انْحِسَابِ{
سىرة ص ()62

صدق اهلل انعظيى
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اإلىداء
 إلى المبعوث رحمة لمعالمين ...سيدنا محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمم .
 إلى أرواح شيداء فمسطين األبرار.
 إلى روح أجدادي الطاىرة.
 إلى اسرى الحرية.
 إلى كل مرب سائر في درب اليدى…عالماً أو متعمماً…… أباً أو معمماً.
 إلى أساتذتي وكل من عممني حرفاً.
أهدى لهم هذا الجهد المتواضع
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ووفاء...
ً
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الحمدهللربالعالميف،كالصالةكالسالـعمىأشرؼالمرسميفسيدنامحمدصمىاهللعميو



أحمداهللعزكجؿكأشكرهعمىتكفيقوليبإتماـىذاالعمؿ،كأسالوسبحانوكتعالىأفيجعمو



أجد لزامنا عمى نفسي أف أتكجو ببالغ شكرم ،كعظيـ امتناني إلى ىذا الصرح األكاديمي

كسمـكعمىآلوكصحبوأجمعيف .

خالصانلكجيوالكريـ،كأفيعفكعمافيومفقصكركزالت .

الشامخ،إلىإدارةجامعةاألزىر،ممثمةبمجمسأمنائيا،كرئيسيااألستاذالدكتكر/عبد الخالق الفرا،

كبكمياتيا ،كع ماداتيا ،كأخص بالذكر عمادة كمية التربية كعميدىا الدكتكر /محمد عميان ،كعمادة
الدراساتالعمياكالبحثالعمميكعميدىاد.أميفتكفيؽحمد .


كمفبابإرجاعالفضؿألىموأقدـأسمىآياتالشكركالتقدير،كالثناءإلىاسـبوتجممت

لمشرفي الفاضميف :الدكتور /فايز عمي
دراستي ،كشرؼ حظيت بو ،كامتياز فاؽ االمتيازات ،أكالن
ٌ

األسود ،والدكتور /عبد السالم محمد نصار،حيثلـيدخراجيدانفيمساعدتي،كمنحانيالكثيرمف

كقتيما،كجاداعميبإرشاداتيماالسديدة،كتكجيياتيـالمفيدة،كلقدكجدتفييمامثاؿلمعطاءالعممي،

ككرـاألخالؽ،فميمامنيعظيـالشكر،كاالمتناف .


 كمايشرفنيأفأتقدـبالشكر،كالعرفافإلىعضكملجنةالمناقشة:األستاذالدكتكرصالح

الديفمحمدأبكناىية،عميدكميةالتربيةاألسبؽ،جامعةاألزىر،كالدكتكر/محمكدإبراىيـخمؼاهلل،

نائبعميدكميةالتربيةسابقنا،جامعةاألقصىعمىتفضميمابمناقشةالرسالة،كافلتكجيياتيـ،كآرائيـ
السديدةالقيمةالعمميةالكبيرةفيإثراءالرسالة،فجزاىـاهللخيرالجزاء .


 كذلؾأتقدـبالشكرالمكصكؿألكلئؾاألخيارالسادةالمحكميففيالجامعاتالفمسطينية،لما

قدمكهمفمالحظاتكتكجيياتفيتحكيـأدكاتالدراسة،كالشكرمكصكؿأيضناإلياألخكةكاألخكات

مديرمكمديراتالمدارسالحككميةفيمحافظاتغزة،الذيفأبدكاتعاكننا كبي انرفياإلجابةعمىبنكد

االستبانةبكؿمكضكعية،فميـمنيكؿالتقديرلجيكدىـالجبارة .


كاليفكتني أف أتقدـبالشكر،كاالمتنافمفالدكتكر/إبراىيـأحمدالشيخ العيد ،أستاذالنحك

كالصرؼ المشارؾ ،قسـ المغة العربية ،كمية اآلداب ،جامعة األقصى الذم َّ
مد يد العكف في تنقيح،

ج

كمراجعةالرسالةلغكينا،فمـيبخؿبكقتو،كبعممو؛لذاأخصلوعميؽشكرم،كتقديرم،كجزاهاهللخير

الجزاء .


تتسابؽالكمماتكتتزاحـالعباراتلتنظـعقدالشكرالذماليستحقوإالأنت،إليؾيامفكاف

لؾ قدـ السبؽ في ركب العمـ كالتعميـ ،إليؾ يا مف بذلت كلـ تنتظر العطاء ،أبي الفاضؿ األستاذ
الدكتكر/نظميعكدةأبكمصطفيعمىمابذلومفتكجيياتسديدةطكؿمدةإعدادالدراسة،أساؿ

اهللعزكجؿأفيجعؿذلؾفيمكازيفحسناتو .


إلىالشمسالتي أنارتدربيكدفأتنيبحنانيا،إلىمفأرلمفخالؿثغرىا الباسـجماؿ

الككفكلذتو،إلىرمزالعطاءكالفناءكالتضحية،قمرمالذماليغيب،كشمسيالتيالينقطعدفؤىا
أبدانإلى..أميالحنكنة-أطاؿاهللفيعمرىا .


كال أنسي في ىذا المق اـ زكجي العزيز الذل تحمؿ المشاؽ في سبيؿ راحتي إلتماـ ىذه

معي التعب
الدراسة ،كالى أبنائي الغكالي "  :تسنيـ ،كعدل ،كرحيؽ ،كحال ،كمنة اهلل" الذيف تكبدكا
ٌ
كالعناءأثناءإكماؿدراستيىذه .


كعمي
كبكؿ إخالص كتقدير يطيب لي أف أعبر عف شكرم إلى إخكاني ،كأخكتي الغالية ،

القدير ،كالمربي الفاضؿ ،كصاحب اليامة الكبيرة األستاذ /محمد سالـ دركيش أبك مصطفى " أبك

طارؽ"،كعمتيالحنكنة،كالغالية"أـطارؽ"ألبسيـاهللثكبالصحةكالعافية .


كما أزجي الشكر الخاص بالكفاء إلى ابنة خالتي األستاذة /رحمة عباس أبك مصطفي لما



كأقدـشكرمالمتكاصؿإلىكؿمفساندني،كحثنيعمىتجاكزمصاعبالحياةمفاألقارب،



كأخي نار؛فإنني أتكجوبالشكرالجزيؿإليكؿمفساىـفي إنجاحىذهالدراسة ،التي أرجكمف

قدمتوليمفمساعدةفيترجمةالدراساتاألجنبية .
كاألصدقاء.

اهللتعالىأفتككفعمالنخالصانلكجيوالكريـ،كنافعانلعبادهالصالحيف .

وآخر دعوانا أن الحمد اهلل رب العالمين

الباحثة

د

ممخص الدراسة


ىدفتالدراسةالتعرؼإلىدرجةممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكية

بمحافظات غزة ،كالتعرؼ إلى كاقع تمكيف المعمميف في مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف

كجية نظرمعممييـ  ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة
ممارسة الشفافية اإلدارية لدل مديرم مدارس المرحمة الثانكية في محافظات غزة؛ تعزل

لمتغيرات(:الجنس ،كالمؤىؿ العممي  ،كسنكات الخدمة ،كاالختصاص األكاديمي) ،كالتحقؽ مف كجكد
فركؽ  بيف متكسط تقديرات أفراد العينة لكاقع تمكيف المعمميف في  المرحمة الثانكية في بمحافظات

غزة؛تعزللمتغير(الجنس،كالمؤىؿالعممي ،كسنكاتالخدمة،كاالختصاصاألكاديمي)،كالتحقؽمف
كجكد فركؽ بيف تقدير أفراد العينة لممارسة الشفافة اإلدارية ،كدرجات تقديرىـ لكاقع تمكيف المعمميف،

كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف()460معممنا كمعممة ،كاستخدمت الباحثة

استبانةالشفافيةاإلدارية،كاستبانةتمكيفالمعمميفمفإعدادىا .
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،من أىميا:

 .1أف درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدل مديرم مدارس المرحمة الثانكية حسب تقديرات
المعمميفكانتبكزفنسبي(،)%75كىيدرجةمرتفعة .

 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادالعينةلدرجةممارسةالشفافية

اإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة؛تعزللكؿمفمتغيرالجنس،
المؤىؿالعممي،االختصاص،كسنكاتالخدمة .

 .3أفدرجةتقديرعينةالدراسةلكاقعتمكيفالمعمميفكانتبكزفنسبي(،)%77.2كىيدرجة
مرتفعة .

 .4كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسةفيمايتعمؽبمجاؿ
النمك الميني مف مجاالت تمكيف المعمميف؛ تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث ،بينما ال
تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات باقي مجاالت استبانة تمكيف المعمميف كدرجتيا الكمية،

كىي:مكانةالمعمـ،كفاعمية الذات،كاالستقاللية،تعزللمتغيرالجنس،ككذلؾالتكجدفركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدي ارت أفراد عينة الدراسة لمجاالت استبانة تمكيف

المعمميف،كدرجتياالكمية؛تعزللمتغيراتالجنس،كالمؤىؿالعممي،كاالختصاصاألكاديمي،

كسنكاتالخدمة .

 .5تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان عند مستكل ()0.01بيف الدرجة الكمية الستبانة ممارسة
الشفافية اإلدارية ،كمجاالتيا كالدرجة الكمية الستبانة تمكيف المعمميف ،كمجاالتيا في مدارس

المرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة .

ق

Abstract
The study aimed to first, identify the degree of administrative transparency in the
principals of secondary schools in the Gaza governorates ;second to view the reality of
empowering teachers in secondary schools in Gaza governorates from the teachers point of
view, third, to Check for differences between average estimates of the sample to the degree
administrative transparency among secondary school principals due to the variable
(gender, academic qualification, years of service, academic specialization), also, to check
for differences between average estimates of the sample of the reality of empowering
secondary school teacher in the governates of Gaza; due to the variables (gender, academic
degree, years of service, academic specialization ) finally , to check for differences
between the samples estimate for practicing administrative transparency and their estimate
for empowering teacher The researcher used the descriptive design. the study sample
consisted of (460) male and female teacher. The researcher used the questionnaire of
administrative transparency and the questionnaire of the teachers' empowerment , the study
most important finding :
1- The level of administrative transparency is higher among secondary school
principals according to teachers' estimates, with a relative rate(75%) with high
degree
2- There are no statistically significant differences between the average scores of the
sample for the degree of administrative transparency of the principals of secondary
schools in the Gaza governorates due to gender variables, scientific qualification,
specialization, and years of service.
3- The empowerment of teachers increases according to their estimate It was a relative
weight (77.2%), and to a high degree.
4- There are statistically significant differences between the average scores of the
professional field due to the gender variable and the females, while there are no
differences between the averages of the other areas of the teachers' empowerment
questionnaire: teacher status, self-efficacy and independence, There are no
statistically significant differences between the average estimates of the sample
members of the study sample and the estimation of the sample members of the
study sample for the areas of empowerment questionnaire for teachers, due to
gender variables, scientific qualification, specialization, and years of service.
5- There is a statistically significant correlational relationship at (0.01) between the
total score for the identification of administrative transparency and its fields and the
total score for determining the empowerment of teachers in secondary schools in
Gaza governorates
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الفصن األوه
اإلطار العاً لمدراشة
* ممذمخ.
* مشكهخ انذراطخ َرظبؤالرٍب.
* أٌذاف انذراطخ.
* أٌمٍخ انذراطخ.
* مصطهحبد انذراطخ.
* حذَد انذراطخ.

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
تمييد  :
نعيش في عالـ سريع التغير ،كفى بيئة متصاعدة التنافس؛ تمزـ اإلدارييف بتكظيؼ

استراتيجياتإداريةجديدة،كمتنكعة،كالتيمفأىمياالشفافيةاإلدارية؛نتيجةالتكجوالعالميإلدارة

المكاردالبشرية .

ًإفَّاإلدارةعمميػػةجكىريػػة،ككسػػيمةت ػػؤدمإلػػيتحقيػػؽاألىػػداؼالت ػػييطمػػحإلييػػاالمجتم ػػع
كأف ػراده؛فقػػدأصػػبحتاإلدارةالناجحػػةضػػركرةممحػػةفػػيالكقػػتالحاضػػر؛بسػػببالتغي ػراتاالجتماعيػػة

كاالقتصػ ػ ػػاديةكالتكنكلكجيػ ػ ػػةكاالختصاصػ ػ ػػاتالمختمفػ ػ ػػة،كتطبيقيػ ػ ػػافػ ػ ػػيكافػ ػ ػػةالمجػ ػ ػػاالت،كفػ ػ ػػىكػ ػ ػػؿ

الميف(الجركانى .)168:2012،

كتسعي اإلدارة التربكية إلى تنظيـ اإلمكانات المادية كالبشرية ،كاألفكار ،كالمبادئ العممية

التربكية؛  لخدمة المجتمع مف خالؿ مؤسساتيا العممية ،كفي مقدمتيا المدرسة ،كىذا كمو أدل إلى
تطكر دكر مدير المدرسة ،فبعد أف كاف دكره يقتصر عمى حفظ النظاـ ،كتنفيذ التعميمات الصادرة مف

ك ازرة التربية كالتعميـ أصبح قائدان تربكيان في المدرسة يقكـ بأدكار كميمات تربكية؛ تسيـ في حركة بناء
المجتمع،كامكانياتتطكيره(التكيجى .)2:2015،

كمفالمشيكرأفاإلدارةبصفةعامةلياأثرعظيـفيتقدـاألمـ،كفيالميدافالتربكم،نجد
أفإدارةالمدرسةتقكـبمياـكبيرةلتنفيذاألىداؼالتربكيةالمطمكبة،كدكرمديرالمدرسةاليقتصر

عمىالجكانباإلدارية،كانمايتعدلذلؾإلىاالتصاؿبالمعمميف،كالييئةاإلداريةبالمدرسة،كالطالب،

كأكلياءاألمكر،كالمجتمعالمحيط(الشيرم .)2:2014،

كتعتبرمرحمةالتعميـالثانكممفأىـالمراحؿالتعميميةبالنسبةلألىداؼالعامةلمتربيةفي

أممجتمع،لذلؾالبد  مفتنظيـالجيكدالجماعيةفيالمدرسةمفأجؿتنميةالتمميذتنميةشاممة،
ي
حيث ًإفَّ  "المدرسةالثانكيةىيحاضنةالحاضر،كصانعةالمستقبؿليؤالء،ليذاكافاالىتماـبيا
ي

كرعايتياتأسيسان كمنيجان،كأىدافان،كنشاطاتمدرسيفكعامميفكمديريف،كىؤالءليـمكانةالصدارة
كالريادةفيقيادةالمدرسةالثانكية"(الجدم .)4:2008،

كماكتعتبرالشفافيةأحدأىـالعكامؿالرئيسةكاإليجابية،التيتعمؿعمىتحسػيفجػكدةاألداء

لػػدلالعػػامميففػػيالمؤسسػػاتالتربكيػػةكالتعميميػػة،فػػيكافػػةمسػػتكياتيااإلداريػػةكالفنيػػة،كمػػاتس ػػيـ
الش ػػفافيةب ػػدكرفع ػػاؿف ػػيتكطي ػػدالعالق ػػاتاالجتماعي ػػةب ػػيفاألفػ ػرادالع ػػامميفف ػػيالمؤسس ػػاتالتربكي ػػة
2

كالتعميميػػة؛ممػػايتػػيحلألف ػرادالعػػامميفالقيػػاـبأعمػػاليـفػػيجػػكمػػفالديمقراطيػػة،كالعمػػؿبػػركحالفريػػؽ
الكاح ػػدض ػػمفإط ػػارم ػػفالمس ػػؤكلية،كالمس ػػاءلةالقائم ػػةعم ػػىالحػ ػكار،كقب ػػكؿاآلخػ ػريف،ك ػػذلؾتعم ػػؿ

الشػ ػ ػ ػ ػػفافيةعم ػ ػ ػ ػ ػػىتحس ػ ػ ػ ػ ػػيفالقػػ ػ ػ ػ ػ ارراتاإلداريػ ػ ػ ػ ػػة،كاالقتصػ ػ ػ ػ ػػاديةالمتخػ ػ ػ ػ ػػذةمػ ػ ػ ػ ػػفقبػ ػ ػ ػ ػػؿاإلداري ػ ػ ػ ػ ػػيف،

كالعامميف(حمادات .)130:2013،

إضاف نة إلى أف الشفافية ىي القاطرة ،كالمحرؾ األساسي لمعمؿ؛ ًإٍذ إف المكقؼ قد تغير،

كالمجتمعيحتاجإلىمزيدمفالمعمكمات،كالشفافية(الطشةكحكامدة .)938:2009،

كلقد برزت الشفافية اإلدارية كظاىرة إدارية مف خالؿ المشكالت اإلدارية التي تعانى منيا

الدكؿالنامية؛كمنيا:السريةفينمطالعمؿاإلدارم؛إذترلالكثيرمفاإلداراتأفقضاياالعمؿ،
كاإلنتاجقضاياسريةاليمكفإطالعاآلخريفعمييا(الطشو .)16:2014،
كيعد تكفير الشفافية اإلدارية مف أىـ متطمبات مكافحة الفساد اإلدارم ،كىي إحدل
ي
االستراتيجياتالميمةالتيتتبعياالدكؿلمكافحةالفسادبأشكالوالمختمفة،فزيادةدرجةالشفافيةتساىـ

إلىحدبعيدفيزيادةدرجة الثقةالتييمنحياالمكاطنكفلألفرادالعامميففيالقطاعالحككمي،كما
أفزيادةمستكلالشفافيةفيالعممياتاإلداريةيعنيكضكحإجراءاتالعمؿ،كاالبتعادعفالركتيف،

كتعقيد اإلجراءات ،إضاف ىة إلي أنيا تساعد عمى تسييؿ حصكؿ المكاطنيف عمى الخدمات التي
يريدكنيا ،مما  يترتب عميو إشباع الحاجات ،كتحقيؽ الرضا ،كزيادة اإلنتاجية ،كزاد مف أىمية ىذا

المفيكـنجاحبعضالحككماتفيالعالـفيتطبيقو،كالحصكؿعمىنتائجإيجابية أدتإلىتدني

مستكلالفساد،كالترىؿاإلدارم،كزيادةالكفاءةكالفاعمية(عتكـ .)743:2013،

كىكذافقدأصبحتالش فافيةاليكـقضيةعالميةتيتـبياالمنظماتالدكلية،كالمنظماتغير
الحككمية ،كذلؾ؛ لككنيا تعمؿ عمى تقميؿ الغمكض ،كالضبابية ،كتساىـ في القضاء عمى الفساد،

كغمكضالتشريعات،ناىيؾعفعممياعمىتمكيفالق ارراتالصادرةمفالمعنييفمفخارج،كداخؿ

المؤسسة،كالعمؿعم ىتمبيةحقكؽالعامةفيالفيـكالمعرفةمفخالؿمشاركتيـفيالمعمكمات،كما
تسمحالشفافيةبتكعية المكاطف،كاطالعوعمىالخياراتالمتاحة،كتعمؿعمىتسييؿعممياتتقييـ

األداء(سميماف .)141:2009،
إفالشفافيةلدلمديرمالمدارسمفاألمكرالتيتساعدىـفيتمكيفمعممييـفيالمدرسة

مفخالؿ إشراكيـفي اتخاذ القرار،كاالستقاللية،كالعمؿعمىنمكىـمينينا،ليصؿ بيـإلىمرحمة

"مفيكـتمكيفالمعمميفمفالمفاىيـالحديثةنسبيا،فقدبدأتبكادرتطبيقوفي
تمكينيـ،حيث ييعد
ي
ن
الثمانينات؛لككنوثمرةمفثمار اإلصالحالتربكم،كعمىالرغـمفذلؾ؛فًإفَّ العديدمفالمؤسسات
التربكيةتفتقرإلىرؤيةكاضحةلو،كلتطبيقو(مصطفى .)468:2011،
3

كقد تبيف لمباحثة بعد مراجعتيا لألدب التربكم ندرة الدراسات العربية ،كخاصة في المجتمع
الفمسطينيالتيتناكلتمكضكعالدراسة،فكجدتبعضالدراساتالتيتناكلتم كضكعالشفافية في

المممكة العربية السعكدية ،كبشكؿ خاص دراسة (العتيبى )2015 ،التي أظيرت أف درجة تطبيؽ

الشفافيةاإلدارية،كانتبدرجةعالية .

كما أظيرت نتائج دراسة (التكيجى )2015،أف مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية

الحككميةفيمحافظةديالىلمشفافيةاإلداريةمفكجيةنظرالمدرسيفكافمتكسطان،ككجكدعالقة
ارتباطيةإيجابيةذاتداللةإحصائيةبيفمستكلكعيمديرمالمدارسالثانكية الحككميةبالتخطيط

التعميمي،كمستكلممارسةالشفافيةاإلداريةلدييـ .

كذلؾ أظيرت نتائج دراسة (الزعابي )2014 ،أف درجة التزاـ مديرم المدارس الرسمية

لمنطقتي الشارقة ،كرأس الخيمة التعميميتيف بتطبيؽ الشفافية في مدارسيـ جاءت بدرجة متكسطة،
كبينتنتائجدراسة(ىالككبيزكف  )Poisson & Hallak 2006أفالشفافيةاإلداريةتزيدمفأداء

المعمميف،كنشاطيـ .

كمايعد التمكيفعمميةكعي،كبناءلإلمكانات،يؤدمإلى مشاركةأكثر،كمقدرةأكبرعمى
ي

صنعالقرار،كاجراء التغييركالتفاكض،كالتأثيرفيطبيعةالعالقات،كالق ارراتالتيتتخذفيإطار
ىذهالعالقات؛لذلؾيحتؿتمكيفالمعمـأىميةاستثنائيةفيأمنظاـتربكمينشدالتغيير،كالتطكير؛

ألفالمعمـىكالمحكرالرئيسلمعمميةالتربكية،كاليبد مفإعطائوالدكرالمناسبفيصنعالقرار،
كمنحو الفرصة الكافية لممشاركة الفاعمة في القضايا التي تيـ المدرسة ،كال يعني التمكيف عممية

المشاركةفيالقكة،كالتفكيضفقط،بؿيشيرإلىأفكيؼالدافعيةالحقيقية،كالفاعميةالذاتيةلمناس
تتأثربالسمكؾالقيادم،كخصائصالعمؿ،كىيكميةالمنظمة،كالحاجاتكالقيـالخاصة .

(الشريفيكالتنح )139:2011،

كترتبطعمميةالتمكػيفبخصػائصالمتعممػيف،كالبيئػةالمدرسػيةالتػييتعممػكففييػاعمػىاعتبػار

أفىػػذهالخصػػائصىػػيالتػػييمكػػفأفترفػػع،أكتعػػكؽتمكػػيفالمعممػػيفلمػػاليػػامػػفأثػػرفػػيمسػػتكل
سكاءفيالصالحيات،أكالمسئكليات،أكاألعماؿالمنكطةبيـ(السبكؽ .)33:2013،
تمكينيـ 
إضػػاف نةإلػػىأفالتمكػػيفحالػػةذىنيػػةتضػػفيعمػػىالفػػردشػػعك ناربػػالتحكـفػػياألداء،كاإلحسػػاس

ػاأنػػويمثػػؿالعمميػػةالتػػيتسػػمحلمعػػامميففػػي
باألعمػػاؿالخاصػػةالمككمػػةإليػػو،كتحممػػوالمسػػؤكلية،كمػ ٌ
المؤسس ػػةالتربكي ػػةبالمش ػػاركةف ػػيالعم ػػؿم ػػفخ ػػالؿتف ػػكيضالص ػػالحيات،كالمش ػػاركةف ػػيالت ػػدريب،
كالتطكير،كالتخطيط؛كيؤدمذلؾإلىالرضاالكظيفيلمعامميف(حسنيف .)3:2015،
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كتمكيف المعمميف عممية يتـ مف خالليا منحيـ الصالحيات كالمسئكليات ،كتشجيعيـ عمى
المبادرة،كالمشاركةفياتخاذالق اررات،كمنحيـالحرية ،ك الثقةكالدعـالعاطفي؛الستغالؿطاقاتيـ
الذىنيةكاممةفيتجكيدعمميـ،كتطكيرمناخالتعميـدكفتدخؿمباشرمفاإلدارةمعتأىيميـمينيان

عمىنحكمستمرلمقياـبأدكارىـ ،كًافَّ اإلصالحاتاإلداريةفيمنظكمةالعمؿالتربكمىدفياتعزيز

المناخالحافزعمىالعمؿ،كبناءالسمككياتاإليجابيةلدلالمعمميف(محمد .)174:2012،

إفمصطمحتمكيفالعامميفيشيرإلىالدرجةالتييتقاسـفيياالعاممكفالمعمكمات،كالمعرفة،

كالمكافآتكالسمطةفيالمؤسسة،ذلؾ؛ألفَّ العامميففيمثؿىذهالحالةيشارككففيعمميةصنع
الق اررات بشكؿ أكسع مما كانكا يفعمكنو سابقنا ،كتتسع عممية تمكيف العامميف إلى خارج حدكد مجرد

سيطرة العامؿ عمى المكارد في كظيفتو؛ فيي تشمؿ سمطة التأثير عمى الق اررات في كحدة  العمؿ،

كالمؤسسة(الشيرم.)3:2014،





كالتمكيف في المؤسسات الترب كية عامة ،كعمى كجو الخصكص المدارس ييتـ بشكؿ رئيس

بإقامة ،كتككيفالثقةبيفاإلدارةكالمعمميففيالمدرسة،كتحفيزىـ،كاشراكيـفياتخاذالقرار،كاذابة
الحدكد اإلدارية كالتنظيمية الداخمية بيف اإلدارة كالمعمميف ،كمدير المدرسة ىك المسئكؿ عف تنظيـ

،كىكمفالعكامؿالميمةالتيتحقيؽذلؾ(بابطيف .)3-2:2013،
العمؿالجماعي،كالعمؿبالمدرسة 
كأشارت أدبيات الدراسة أف االرتباط بيف نمط السمكؾ القيادم لممدير كالتمكيف ،فالمدير

صاحبالرؤية  ،كالذميتمتعبمصداقية،كيستخدـأساليبالعالقاتاإلنسانية،كيظيرالتعاكفكركح

الزمالة ،كيعم ؿ مع المعمميف ،كيبقي عمى خطكط االتصاؿ مفتكحة معيـ ،كيبني جسكر الثقة،
كيتشاطرالمعرفةالمينيةمعيـ،كيكفرليـفرصانلممشاركةفيصنعالقرار،كقيادةالمدرسةممايجعؿ
معمميويحسكفبالتمكيف(عطارمكالشنفرم .)172:2007،

كيكجدالعديدمفالدراساتالتيتناكلتتمكيفالمعمميف،مثؿ:دراسة(الشيرم)2014،التي

أشارتإلى  أفالمتكسطالكميلدرجاتتمكيفالمعمميفبالمدارسالثانكيةالحككميةبمدينةجدةكما
يراىاالمعممكفظيرتبدرجةعالية .

كبينتنتائجدراسة(العمرل)2011،التيأشارتأفدرجةممارسةمديرمالمدارسلتمكيف

المعمميفكانتمرتفعة .


كأشارت نتائج دراسة (مكرغاف ،ىكدج ،تكنيا ،أندرسكفAnderson Tonya&  2014
& )&Hodgeأنولـيكفأداءالمعمـ ،كالالفعاليةثابتةعمىمدلعدةسنكاتمفالدراسة،كما

أظيرتالنتائجأفالعالقةبينيماضعيفةجدنا .
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كتتميزالدراسةالحاليةبأنياتدرسالعالقةبيفالمتغيريفالرئيسيف ،كىما :الشفافيةاإلدارية،
كتمكيف المعمميف؛   فيي تيدؼ لمتعرؼ إلى درجة ممارسة الشفافية اإلد رية لدل مديرم مدارس
المرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة،كعالقتيابتمكيفمعممييـ .

مشكمة الدراسة وتساؤلتيا :
بعد االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمجاؿ الدراسة ،أشارت كثير مف الدراسات أفَّ كثي نار مف

مديرمالمدارسيعمدإلىاتخاذأسمكبالسريةفيإدارتيـ،كالمركزيةفيممارستيـلألعماؿاإلدارية،

كعدـ إعطاء الفرصة لممعمميف لممشاركة في اتخاذ الق اررات ،كاالستقاللية ،كعدـ دعـ النمك المعرفي

لدييـ،كتظيرالمشكمةبكضكحعندماتتسـاإلجراءاتاإلداريةداخؿالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة

بالضبابية ،كعدـ الكضكح ،كعميو أصبح مف الضركرم إخضاع ىذه المشكمة إلى الدراسة العممية

المنيجية،كفىضكءماتـذكره،فقدتبمكرتمشكمةالدراسةالحاليةفيالسؤاؿالرئيساآلتي :

ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة

وما عالقتيا بتمكين معممييم؟ 

وينبثق من السؤال الرئيس التساؤلت الفرعية اآلتية:
 -1مادرجةممارسةالشفافيةاإل داريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزةمف
كجيةنظرمعممييـ؟ 

 -2ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفرادالعينةلدرجةممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظات

غزة؛تعزللمتغير(:الجنس)؟ 

 -3ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة ))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفرادالعينةلدرجةممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظات
غزة؛تعزللمتغير(:المؤىؿالعممي)؟ 

 -4ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة ))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفرادالعينةلدرجةممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظات
غزة؛تعزللمتغير(:االختصاصاألكاديمي)؟ 

 -5ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة ))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفرادالعينةلدرجةممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظات
غزة؛تعزللمتغير(:سنكاتالخدمة)؟ 
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 -6ماكاقعتمكيفالمعمميففيمدارسالمرحمةالثانكيةبمحافظاتغزةمفكجيةنظرىـ؟ 
 -7ىؿتكجدفركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفراد العينة لكاقع تمكيف المعمميف في المرحمة الثانكية بمحافظات غزة؛ تعزل لمتغير:

(الجنس)؟ 

 -8ىؿتكجدفركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفرادالعينةلكاقعتمكيفالمعمميففيالمرحمةالثانكيةبمحافظاتغزة؛تعزللمتغير(:المؤىؿ
العممي)؟ 

 -9ىؿتكجدفركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللة()α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفراد العينة لكاقع تمكيف المعمميف في المرحمة الثانكية بمحافظات غزة؛ تعزل لمتغير:
(االختصاصاألكاديمي)؟ 

 -10ىؿتكجدفركؽذاتداللة احصائيةعندمستكلداللة ()α ≤ 0.05بيفمتكسطاتتقديرات
أفرادالعينةلكاقعتمكيفالمعمميففيالمرحمةالثانكيةبمحافظاتغزة؛تعزللمتغير(:سنكات
الخدمة)؟ 

 -11ىؿ تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف درجة
تقديرأفرادالعينةلممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةكدرجةتقديرىـ

لكاقعتمكيفالمعمميف؟ 

أىداف الد ارسة:
تتمثؿأىداؼالدراسةفيمايأتي :
 -1التعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةبمحافظػػات
غزة؛مفكجيةنظرمعممييـ .

 -2التحقػؽمػفكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة()α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأفػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةفػػي
محافظاتغزة؛تعزللمتغير(:الجنس)  .

 -3التحقػؽمػفكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة()α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأفػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةفػػي
محافظاتغزة؛تعزللمتغير(:المؤىؿالعممي) .

 -4التحقػؽمػفكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة()α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأفػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةفػػي
محافظاتغزة؛تعزللمتغير(:االختصاصاألكاديمي) .
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 -5التحقػؽمػفكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة()α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأفػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةفػػي
محافظاتغزة؛تعزللمتغير(:سنكاتالخدمة) .

 -6التعػػرؼإل ػػىكاق ػػعتمك ػػيفالمعممػػيفف ػػيم ػػدارسالمرحم ػػةالثانكيػػةبمحافظ ػػاتغػ ػزةم ػػفكجي ػػة
نظرىـ .

 -7التحقػؽمػفكجػكدفػركؽذاتدالػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة ))α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأف ػرادالعينػػةلكاقػػعتمكػػيفالمعممػػيففػػيالمرحمػػةالثانكيػػةفػػيمحافظػػاتغ ػزة؛تعػػزل

لمتغير(:الجنس) .

 -8التحقػؽمػفكجػكدفػركؽذاتدالػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة))α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأف ػرادالعينػػةلكاقػػعتمكػػيفالمعممػػيففػػيالمرحمػػةالثانكيػػةفػػيمحافظػػاتغ ػزة؛تعػػزل
لمتغير(:المؤىؿالعممي) .

 -9التحقؽمفكجكدفركؽذاتدالػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة ))α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأف ػرادالعينػػةلكاقػػعتمكػػيفالمعممػػيففػػيالمرحمػػةالثانكيػػةفػػيمحافظػػاتغ ػزة؛تعػػزل
لمتغير(:االختصاصاألكاديمي) .

 -10التحقؽمفكجكدفركؽذاتدالػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة ))α ≤ 0.05بػيفمتكسػطات
تقػػديراتأف ػرادالعينػػةلكاقػػعتمكػػيفالمعممػػيففػػيالمرحمػػةالثانكيػػةفػػيمحافظػػاتغ ػزة؛تعػػزل
لمتغير(:سنكاتالخدمة) .

 -11التحقػؽمػفكجػكدعالقػةارتباطيػةذاتداللػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة()α ≤ 0.05بػيف
درجػةتقػػديرأفػرادالعينػةلممارسػػةالشػػفافةاإلداريػةلػػدلمػػديرممػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةكدرجػػة

تقديرىـلكاقعتمكيفالمعمميف .

أىمية الدراسة :
تتمثل أىمية الدراسة في النقاط التالية:
أ -تت ناكؿ الدراسةالحاليةأحد المكاضيعاإلدارية،كالتنظيميةالجديدةفيالفكر اإلدارم،كالذم
يضفيأىميةكبيرةبحداثتوفياألدبالتربكم،كىكمكضكعممارسةمديرممدارسالمرحمة

الثانكيةبمحافظاتغزةلمشفافيةاإلدارية،كعالقتيابتمكيفمعممييـ.

ب -قد تعمؿ عمى إبراز أىمية  مفيكـ الشفافية اإلدارية كاستراتيجية إدارية ميمة؛ تساعد عمى
تحقيؽأىداؼك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي.

ج -قدتسيـفيتحديدأسسيتـمفخاللياإعدادجيدلمديرمالمدارسالثانكية؛ليتمكنكامفأداء
مياميـ،ككاجباتيـالممقاةعمىعاتقيـبكفاءة،كفاعمية.
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المف :
-2قدتفيدنتائجالدراسةك ن
أ -ك ازرةالتربيةكالتعميـ،كمديرمالمدارسبشكؿخاص.

ب -قدتفيدفيتكعيةالقائميفعمىاالختيار  ،كالترشيحلمديرمالمدارسبأىميةاختيارمفلديو

القدرةعمىتحقيؽالشفافيةاإل داريةمفخالؿالتأكدمفمعرفةالمديرلجكانبقياسالشفافية

كجكانبكمجاالتتمكيفالمعمميف .

-3افتقارالبيئةالفمسطينيةليذاالنكعمفالدراساتفيحدكداطالعالباحثة .

مصطمحات الدراسة :
تشتمؿالدراسةعمىالمصطمحاتاآلتية :
 -1الشفافية:
ىي فمسفة ،كمنياج عمؿ يقكـ عمى الكضكح ،كالعمنية ،كالدقة ،كالصراحة ك االنفتاح في

مختمؼالنشاطات،كمجاالتالعمؿالتيتتـبيفمختمؼالمستكياتاإلداريةداخؿالجيازالحككمي،

كاألجيزةالحككميةالمختمفة،كجميكرالمكاطنيف؛بمااليتعارضمعالمصمحةالعامةالعميا(الطراكنة

كالعضايمة .)66:2010،
 -2الشفافية اإلدارية:

ىي الممارسات اإلدارية لمديرم ،كمدي ارت المدارس مبنية عمى الكضكح كالثقة كالتمكيف

اإلدارمكالكظيفيمفخالؿاالحتكاـإلىركحالتشريعاتكالقكانيفكاألنظمة،كتطبيقياعمىالجميع

بعدالةتنظيميةيدركياجميعالعامميف(العتيبي .)12:2015،

كتعتبرمجمكعةالسمككيات ،كاآلداءاتكاآللياتالدالةعمىالشفافية؛ كالتيتقكـبيا اإلدارة

المدرسية داخؿ المدرسة كخارجيا ،كىي تتضمف الكشؼ عف المعمكمات ،كالتشاركية في صناعة
الق اررات اإلدارية ،ككضكح القكانيف ،كالتشريعات ،مما يسيـ في القضاء عمى الفساد ،كبناء أنظمة

النزاىةكالعدالة(فريحات .)99:2011،

كتعرفياالباحثةإجرائينا:مجمكعةالسمككيات ،كاآللياتالدالةعمىكضكحالعمؿاإلدارملدل

مديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة،كالتيتتضمفالشفافيةفيالتشريعات،كالشفافية

فيالمعمكمات،كالشفافيةفياالتصاالتكالعالقات،كالشفافيةفياتخاذالق اررات،كالشفافيةفيتقييـ

األداء ،كيعبرعفدرجةممارستيابالدرجةالكميةالتييحصؿعميياالمفحكصكفمفخالؿاستجابتيـ
عمىاستبانةالشفافيةاإلدارية .
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 -3مدير المدرسة:
ىك المسؤكؿ األكؿ أماـ الجيات الرسمية عف كؿ ما يجرم داخؿ مدرستو ،كميمتو تيسير

عد المرجعيةاألكلى لمعامميفك
كتسييرالعمؿالتربكمكالتعميميكاالجتماعي كاإلدارمك
اإلبداعي،كي ٌ
ي

الطمبةكأكلياءاألمكركافة(شاىيف .)10:2015،
 -4المرحمة الثانوية:

يقصدبياالمرحمةالثانكيةالطمبةالمقيديف بالصفيف :الحادمعشر ،كالثانيعشربالمدارس

الحككميةالتابعةلك ازرةالتربيةكالتعميـفيمحافظةغزة،كالتيتتراكحأعمارىـمابيف()18-17سنة

(مرتجيكعاىد .)9:2004،
 -5محافظات غزة:

تعرفيا ك ازرة التخطيط كالتعاكف بأنيا" :جزهء مف السيؿ الساحمي تبمغ مساحتيا 365متانار

مربعنا،كيمتدعمىالشاطئالجنكبيالشرقيلمبحرالمتكسطبطكؿ() 45كيمكمتر،كبعرضمابيف

()12-6كيمكمتر،كمعقياـالسمطةالفمسطينيةتـتقسيـقطاعغزةإداريناإلىخمسمحافظاتىي:

محافظة الشماؿ  ،كمحافظة غزة  ،كمحافظة الكسطى  ،كمحافظة خانيكنس  ،كمحافظة رفح (ك ازرة

التخطيطكالتعاكفالدكليالفمسطينى .)14:1997،
 -6تمكين المعممين:
اإلجراء الذل بمكجبو يتـ إعطاء المعمميف مزيدان مف القكة ليككف ليـ السيطرة كالمسئكلية

الجماعيةعمىاألعماؿالتييقكمكفبيالتحسيفاألداء(رفاعيكعقيؿ .)344:2012،

كمايعرفوالشيرمبأنو"زيادةاالىتماـبالعامميفمفخالؿتكسيعصالحياتيـ ،كاثراءكمية
المعمكماتالتيتعطىليـ،كتكسيعفرصالمبادرة ،كالمبادأةالتخاذق اررتيـ،كمكاجيةمشكالتيـالتي


تعترضأدائيـ"(الشيرم .)9:2014،
 -7تمكين المعممين:

استراتيجيةإداريةتقكـعمىمنحالمعمميفاالستقاللية،كالثقةكالسمطةالتخاذالق ارراتالمناسبة
ليـعمىالمستكمالشخصي(كماؿ .)469:2011،
كعرفو محمد بأنو :منح المعمميف الصالحيات ،كالسمطات التي تساعدىـ في تطكير ذاتيـ،

كفيالسيطرةعمىظركفيـالمينية،كتتيحليـالمشاركةكالتأثيرفيق ارراتالمدرسة .

(محمد )177:2012،

كتعرفوالباحثةإجرائيان:ىيالعمميةالتيمفخالليايتـإعطاءمعمميمدارسالمرحمةالثانكية

بمحافظاتغزة الصالحيات،كالمسؤكليات،كالحرية،كالثقة ،كتأىيميـمينيان،كسمككينا ألداءالعمؿ،
10

كالتي يعبر عنيا ب الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المفحكصكف مف خالؿ استجابتيـ عمى استبانة
تمكيفالمعمميف كالتيتتضمفكؿمفمحكر العمؿ ،كالنمك الميني ،كمكانة المعمـ ،كفاعمية الذات،

كاالستقالليةفيالعمؿالمدرسي .

حدود الدراسة :
تقتصرالدراسةالحاليةعمىالحدكداآلتية :
 -1ح ػ ػػدالمكض ػ ػػكع":درج ػ ػػةممارس ػ ػػةالش ػ ػػفافيةاإلداري ػ ػػةلػ ػػدلم ػ ػػديرممػ ػػدارسالمرحم ػ ػػةالثانكي ػ ػػة
بمحافظاتغزةكعالقتيابتمكيفمعممييـ" .

 -2الحدالبشرل:معمميمدارسالمرحمةالثانكية .
 -3الحدالمؤسسي:مدارسالمرحمةالثانكية .
 -4الحدالمكاني:محافظاتغزة .

 -5الحدالزماني:طبقتالدراسةالميدانيةفيالفصؿاألكؿمفالعاـالدراسي2017/2016ـ .
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الفصن الثاٌي
اإلطـــــــار الٍظـــــري
 انمحُر األَل :انشفبفٍخ اإلدارٌخ.
 انمحُر انثبوً :رمكٍه انمعهمٍه.












احملور األوه
العفافية اإلدارية
•

رعزٌف انشفبفٍخ.

•

أٌمٍخ انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

عىبصز انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

مجبالد انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

مظزٌُبد انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

أوُاع انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

مجبدئ انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

انمزطهجبد األطبطٍخ نهشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

أطض رطجٍك انشفبفٍخ اإلدارٌخ َ طٍبطزٍب.

•

أطبطٍبد رعشٌش انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

فُائذ رطجٍك انشفبفٍخ اإلدارٌخ َ مؤشزرٍب.

•

انمشكالد انزً رُاجً انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

•

صعُثبد رطجٍك انشفبفٍخ اإلدارٌخ َمعٍمبرٍب.

•

انشفبفٍخ اإلدارٌخ كمذخم نزطٌُز َرىمٍخ األجٍشح اإلدارٌخ.

•

طزق رحظٍه انشفبفٍخ اإلدارٌخ.

13

الفصل الثاني
اإلطار النظري
تمييد:
يتنػػاكؿىػػذاالفصػػؿمتغي ػراتالد ارسػػةكىػػى:الشػػفافيةاإلداريػػة،كتمكػػيفالمعممػػيف،كفيمػػايػػأتي

عرضليا .

أولً -الشفافية الدارية:
تيعدالشفافيةمفالمداخؿاإلداريةالحديثة،التييدعكركادالفكراإلدارمإلػىتحقيقيػا،لمػاليػا

مفدكرإيجابيميـفيإحداثالتنميػةاإلداريػة،كتعزيػزاالنتمػاءالػكظيفيلممؤسسػة،كتمكػفالمؤسسػة
مفتجاكزالعقبات،كتساعدىاعمىتحقيؽأىدافيا،كخدمةمجتمعنا .

كالش ػ ػػفافيةتػ ػ ػرتبطبالبح ػ ػػثع ػ ػػفمع ػ ػػايير،كق ػ ػػيـالن ازى ػ ػػة،كالعدال ػ ػػة،كالمص ػ ػػداقية،كالكض ػ ػػكح،

كالمساءلةفياألعماؿاإلداريػة،كىػيبيػذااإلطػارتعنػيجعػؿاألمػركاضػحان،كشػفافانبعيػدانعػفالمػبس
كالغمكض،كتعقيداإلجراءاتبطريقةالتتيحإمكانيةمتابعتيا،كمعرفةأكجوالنقصكالخمػؿ،كالغمػكض
فيي ػػا،كًاَّني ػػانظػ ػرةهمنيجيػ ػ ةهكعمميػ ػ ةه،تتس ػػـبالكض ػػكحالت ػػاـف ػػيآلي ػػاتص ػػناعةالقػ ػرار،كاتخ ػػاذهكبن ػػاء

اسػػتراتيجياتالعمػػؿ،كرسػػـالخطػػطكالسياسػػات،كأسػػاليبتنفيػػذىاكرقابتيػػاكتقييميػػا،كالتػػييفتػػرضأف
تتناسػػبمػػعالمسػػتجداتالحاصػػمة،كمػػايفتػػرضأفتػػأتيجميػػعىػػذهاألطػػرمتقيػػدةبأخالقيػػاتالن ازىػػة،

كالصدؽ؛كبمايؤدمإلىتنميةالثقة،كالمصداقيةبيفمختمؼأصحابالمصالح .

(الحشاش )12:2014،
كلقػ ػػدكػ ػػافالتطػ ػػكراألب ػ ػػرزلمش ػ ػػفافيةي ػ ػرتبطبثالث ػ ػػةأحػ ػػداث:األكؿقػ ػػانكفحريػ ػػةالمعمكمػ ػػات

األمريكي،كقػكانيفشػركؽالشػمس،كمغيبيػا،أمػاالثػاني:فمطالبػةالمؤسسػاتالدكليػة،كالمنظمػاتغيػر

الحككميػػةالعالميػػةبضػػركرةتجنػػبالسػػريةالمفرطػػةفػػيأعمػػاؿالحككمػػات،كالشػػركاتأعقػػابأزمػػات
اقتصػػاديةلػػدكؿمحػػددة،كالثالػػث:الثػػكرةالتكنكلكجيػػة،كسػػيكلةانتقػػاؿالمعمكمػػات،كسػػرعتيا،كانتشػػارىا

(أبكقاعكد .)176:2011،
كفيم ػػاي ػػأتيع ػػرضلتعري ػػؼالش ػػفافية،كأىميتي ػػا،كعناص ػػرىا،كمس ػػتكياتيا،كأنكاعي ػػا،كأس ػػس

كمتطمباتيػ ػػااإلداريػ ػػة،كمعيقػ ػػاتتطبيقيػ ػػا،كالمشػ ػػكالتالتػ ػػيتكاجييػ ػػا،كطػ ػػرؽتحسػ ػػينيا،كالمتطمبػ ػػات
األساسيةليا،كالشفافيةكالمساءلة،كسياساتتطبيؽالشفافيةاإلدارية،كنظـالمعمكماتاإلدارية .
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تعريف الشفافية لغ ًة :
الشفافيةلغة :
َّ
ػؿالسػترالرقيػؽيػرلمػاكراءه،كجمعيػاشػفكؼ،كشػؼ
ىيالشػؼ،كالشػؼ:الثػكبالرقيػؽ،كقي

ٌ

الستريشؼشفكفان،كشفيفان،كاستشؼ:ظيػرمػاكراءه(ابػفمنظػكر(.)180:2003،الػرازم:1987،
 .)342

:ر َّ
ؽمظيرماكراء،فيكشفيؼ(المنجد .)394:2000،
ؼ -يشفيكفانكشفيفانك ىش ىف
ىش َّ
ي
فاالشيء ى
تخمػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفالشػػفافيةتعنػػيالشػيءالرقيػػؽأكالصػػافيالػػذميمكػػفالرؤيػػةمػػف

خاللو،كالكضكحالتاـ،كالنزاىة،كالمصداقية،كالعالنية.
مفيوم الشفافية اإلدارية اصطالحاً:

المعمكمػػةالصػػحيحة،كالدقيقػػةالتػػييطمبيػػاالجمي ػػكرفػػيحينيػػا،كىػػيتػػرتبطبثالثػػةش ػػركط،

األكؿ:الدقػػة،كالثػػاني:العالقػػة،كالثالػػث:التكقيػػت،كىػػذايتطمػػبأفتقػػدـالمعمكمػػةالصػػحيحة،كالدقيقػػة
بشكؿمستمر،كأفتتكفرلمجميكرمفقبؿالمؤسساتفيكقتيػاالصػحيح،حتػيتصػبحألزمػةلتطػكر
الفردكالمجتمعمفخالؿالحدمفالفساد،كرفعمستكلالعدؿفيالمجتمع،كرفعكفاءةالمجتمع .

(الطشة )944:2014،

كىػيفمسػفة،كمنيػػاجعمػؿيقػػكـعمػىالكضػػكحكالعمنيػةكالدقػػةكالصػراحةكاالنفتػػاحفػيمختمػػؼ

النشاطاتكمجاالتالعمؿالتيتتـبيفمختمػؼالمسػتكياتاإلداريػةداخػؿالجيػازالحكػكمي،كاألجيػزة
الحككميةالمختمفة،كجميكرالمكاطنيف؛بمااليتعارضمعالمصمحةالعامةالعميا .

(الطراكنةكالعضايمة )66:2010،
كماىػيحػؽكػؿفػردمػفالعػامميف،أكالمتعػامميف،أكالجميػكرفػيالكصػكؿإلػىالمعمكمػات،

كمعرفةآلياتاتخاذالقرارالمؤسسي(ىالؿ .)59:2010،

تخمصالباحثةمماسبؽإلىأفمفيكـالشفافيةيشيرإلىفيـاإلجػراءات،ككضػكحيا،كسػرعة
اإلنجاز،كتعزيزمفيكـالثقة،كتعزيزقدراتاألجيزةاإلداريةعمىمكاكبػةالمتغيػرات،ككضػكحالقػكانيف،

كالتشريعات،كصدؽالمعمكمات .
أىمية الشفافية اإلدارية:

إفمبدأدعـالشفافيةمفاألمكرالتيتيعػدبمثابػةحجػرالزاكيػةفػيمجتمعنػا؛فالشػفافيةتنطػكم


عمػػىكضػػعمدكنػػةسػػمكؾ ،كتخمػػؽالثقػػة،كتؤكػػدعمييػػا،كتتمثػػؿأىميػػةالشػػفافيةحسػػبمػػايكردىػػاحػػرب

()2011فيمايأتي :
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 -1ت ػػأتياإلدارةبالش ػػفافيةكأح ػػدأرك ػػافمقكم ػػات،كمح ػػاكرنج ػػاحالتنمي ػػةالمس ػػتدامة؛ألني ػػات ػػكفر
العمؿفيبيئةتتسـبالشفافيةالتامة؛فتؤدمإلىجكدةاألداءالبشرمكالمؤسسي .

ػثًإفَّشػػفافيةالتشػ ػريعات،كع ػػدـقابميتي ػػا
 -2تحػػاربالش ػػفافيةالفس ػػادبكافػػةص ػػكرهكأش ػػكالو،حي ػ ي
لمتأكيؿيساعدفيمنعاإلنحراؼ،كيحدمفإمكانيةاختراقيا .

 -3تحقػ ػػؽالشػ ػػفافيةالن ازىػ ػػةلممكظػ ػػؼ،كاالبتعػ ػػادعػ ػػفاالجتيػ ػػادالشخصػ ػػيفػ ػػيتفسػ ػػيرالق ػ ػكانيف،
كاألنظم ػػة،كالتكس ػػعف ػػيالالمركزي ػػة،كبس ػػاطةالييك ػػؿالتنظيم ػػيلممؤسس ػػات،كس ػػيكلةإيص ػػاؿ
المعمكماتمفالقمةلمقاعدة،كالتغذيةالعكسية .

 -4إفالشػػفافيةمطمكبػػةفػػيالمنظمػػاتاإلداريػػةفيمػػابػػيفالقيػػاداتمػػعبعضػػيـالػػبعضمػػفجيػػة،
كبيفالقيادات،كالعامميفتحتإدارتيـمفجيةأخرل .

 -5الشفافيةاإلدارية،كسياسةاالنفتػاحعمػىالعػامميف،كالمشػاركة،كتػكافرالمعمكمػةتجعػؿالعػامميف
أكثرإيماننابقدرتيـعمىالتأثيرفينتائجاألعماؿ .

 -6تسيـالشفافيةاإلداريةفينجػاحخطػطالتطػكير،كالتغييػر؛حيػثيكاجػوقػادةالمنظمػاتالعديػد
مػػفالتحػػدياتالتػػيتقػػاكـمسػػعاىـفػػيإحػػداثالتغييػػرالمنشػػكد،كلضػػمافمشػػاركةالع ػػامميف

ينبغيإقناعيـبمضاميفالتغييركدكاعيو .

 -7تعمػػؿعمػػىتطػػكيركظػػائؼالكحػػداتاإلداريػػةمػػفكحػػداتإداريػػةمتخصصػػة،إلػػىفػػرؽعمػػؿ
تقكـبأداءكظائفيابشكؿأفضؿ،كأكضحكأكثرشفافية(حرب .)14-12:2011،

كتبػػرزأىميػػةالشػػفافيةاإلداريػػةفػػيالمجػػاؿالتربػػكمكالتعميمػػيفػػيالمبػػادئالرئيسػػة،كالميمػػة

الحاكمةلممحاسبةالتعميمية،كتعنيحؽمفحقكؽالمكاطنيفتجػاهالسػمطةكأحػدالضػماناتاألساسػية؛

لتعزيػػزالديمقراطيػػة،كتكريسػػيافػػيالمجتمػػع،كتعنػػيتػػدفؽالمعمكمػػات،كعالنيػػةتػػداكلياعبػػرمختمػػؼ
كسػػائؿاإلعػػالـ،باعتبارىػػاكسػػيمةتسػػييؿعمميػػةالتصػػدملمختمػػؼأشػػكاؿالفسػػادفػػيالكاقػػعالتعميمػػي،

كتكفيركتكاصؿبيفالمكاطنيفبالقائميفعمىأمرالتعميـ(عكضاهلل.)162:2009،

إضاف نةإلىماسبؽ؛فييتمثؿمجمكعةالسمككيات،كاآلداءات،كاآللياتالدالػةعمػىالشػفافية

الت ػػيتقػػػكـبيػ ػػااإلدارةالمدرس ػػيةداخػ ػػؿالمدرسػػػةكخارجيػػػا،كىػ ػػيتتضػػػمفالكشػ ػػؼعػػػفالمعمكمػ ػػات،
كالتشػػاركيةفػػيصػػناعةالق ػ ارراتاإلداريػػة،ككضػػكحالق ػكانيفكالتش ػريعات،ممػػايسػػيـفػػيالقضػػاءعمػػى

الفساد،كبناءأنظمةالنزاىةكالعدالة(فريحات .)99:2011،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽإلػػىأفأىميػػةالشػػفافيةاإلداريػػة؛تػػؤدمإلػػيجػػكدةاألداءالبشػػرم،

كالمؤسساتي،كتعمؿعمىالمشػاركةفػياتخػاذالقػ اررات،كمحاربػةالفسػادبكػؿصػكره،كأشػكالو،كتطبيػؽ

الالمركزيػػة،كالػكالءلػػدلالعػػامميف،ككضػػعالخطػػطالتطكيريػػة،كتطػػكيرالكظػػائؼاإلداريػػة،األمػػرالػػذم
يزيدمفالنجاح،كاإلنتاجيةفيالعمؿلدلالعامميفكالقياداتاإلدارية .
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عناصر الشفافية اإلدارية:
تنشأفمسفةالشفافية ،كتزدىػرفػيالمجتمعػاتالبشػريةكفقػانلقػكةالقػيـالتػييػؤمفبيػاالنػاسفػي

المحػيطالمجتمعػيالكاحػػد،كلػذلؾفػًإفَّاألسػػسالتػيتبنػيعمييػػاالشػفافيةفػيالعػػرؼاإلدارمتشػتؽمػػف
ػبالعمػؿ،كاإلخػالص
المصادرالثقافيةلكؿمجتمع،كأىػـىػذهالقػيـتمػؾالتػيتقػكـعمػىاألمانػة،كح ٌ
يةبناءعمىماتػكفرهالمصػادرالتشػريعية،كاألعػراؼ
ن
أفتيبنيالشفافيةفيالنظـاإلدار
كلذلؾالبَّد 
ي
فيو،

التيتحظىباحتراـجميعأفرادالمجتمعأيانكافانتماؤىـالفكرم،كالعقائػدمإالأنػومػفالممكػفالتأكيػد
ػة،أمػا
عميعنصريفميميف،ىما:العالنية،كالقانكنية؛فالعالنيةىيالخطػكةاألكلػىفػيطريػؽالرقاب ٌ

القانكنيػػةفتعنػػيالػػنصالقػػانكنيالثابػػت،كالقػػكمالػػذميضػػمفت ػكافرالعالنيػػةمػػفجيػػة،كاسػػتخداـحػػؽ

الرقابةمفجيةأخرل(الحربي .)313-312:2012،

كمايبيف(أبكقاعكد)عناصرالشفافيةاإلداريةكمايمي -:
 -1كضكحرسالةاألجيزةاإلداريػةمػفتحديػدرؤيتيػا،كدكرىػافػيالمجتمػع،كأىػدافيااالسػتراتيجية،
كمبرراستخداـالمكاردالبشريةكالماديةلتحقيؽاألىداؼ.

 -2يج ػػبأفتتمت ػػعى ػػذهاألجيػ ػزةبالش ػػرعيةكالمش ػػركعية،كأفتالق ػػيالقب ػػكؿم ػػفمختم ػػؼفئ ػػات
المجتمع.

الكضكحكعدـالتعقيد.
 -3أفتتسـآلياتكاجراءاتالعمؿ،كالتخطيطبالبساطةك 

 -4نشػػرالمعمكمػػاتكالبيانػػاتبشػػكؿكاسػػع،كتزكيػػدمختمػػؼالجيػػاتبالمعمكمػػاتالضػػركريةعػػف
عمؿالمؤسسةدكفالتحججبالسريةكمدخؿلحمايةحاالتفساد،أكغيرىا.

 -5ضركرةامتالؾاألجيزةمدكناتأخالقيةتضػعيانصػبأعينيػا،كىػيتمػارسأعماليػا،فتػكافر
ىػػذهالعناصػػريضػمفكجػػكدالشػػفافية،كيػػكفرالبيئػػةالمناسػػبةلكضػػعأنظمػػةلممسػػاءلةاإلداريػػة،
كتقػػديـحمػػكؿلمعديػػدمػػفالمشػػاكؿفػػياألجي ػزةالحككميػػة،كضػػمافقػػدرتياعمػػىتنفيػػذالسياسػػة

العامةلمدكلةبكفاءة،كفعاليةعالية(أبكقاعكد .)180-179:2011،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽإلػػىأفمػػفأىػػـعناصػػرالشػػفافيةاإلداريػػةتػػكفيرالعالنيػػةلممػكاطف،
كاألجيزةالرقابيةالحككمية،كاألىميػةكالقانكنيػة،إضػاف نةإلػىكضػكحرسػالةاألجيػزةاإلداريػة،كدكرىػافػي
المجتمع،كأىدافيااالستراتيجية،كالتخطيط،كالكضكح،كعدـالتعقيد .

مجالت الشفافية اإلدارية:
تنػػاكؿالبػػاحثكفمجػػاالتمتعػػددةلمشػػفافية،مثػػؿ:العتيبػػي()2015حيػػثتناكلػػتد ارسػػتوسػػتة

مجػ ػػاالت،ىػ ػػي:الشػ ػػفافية،كالتش ػ ػريعاتكالق ػ ػكانيفكاألنظمػ ػػة،الشػ ػػفافيةكتقيػ ػػيـاألداء،الشػ ػػفافيةباتخػ ػػاذ
الق اررات،كالشفافية،كالمساءلة،كالفساد،كالشػفافيةفػيالمعمكمػاتكالبيانػات،كالشػفافيةكاجػراءاتكآليػات
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العم ػؿ،كشػػاىيف(،)2015كالحشػػاش()2014حيػػثتناكلػػتد ارسػػتييماسػػبعةمجػػاالت،ىػػي:الق ػكانيف
كالتشػ ػ ػريعات،كتقي ػ ػػيـاألداء،كالفس ػ ػػاداإلدارم،كالمس ػ ػػاءلة،كاتخ ػ ػػاذالقػ ػ ػرار،كاجػ ػ ػراءاتالعم ػ ػػؿ،كنظ ػ ػػـ

المعمكمػ ػػاتاإلداريػ ػػة،كأمػ ػػارمػ ػػزم()2013حيػ ػػثتناكلػ ػػتد ارسػ ػػتوسػ ػػتةمجػ ػػاالت،ىػ ػػي:التش ػ ػريعات،

كالقػ ػكانيف،كاألنظم ػػة،كاألداءكالتقي ػػيـ،كالفس ػػادكالمس ػػاءلة،كاتخ ػػاذالقػ ػرار،كاجػ ػراءاتككاجب ػػاتالعم ػػؿ،
كالمعمكماتكالبيانات .
كتشيرمجاالتالشػفافيةاإلداريػةإلػىالكضػكح،كالعمنيػةفػيكػؿمجػاالتالعمػؿالتػيتػتـبػيف

مختمػػؼالمسػػتكياتاإلداريػػة؛ممػػايقػػكدفػػيالنيايػػةإلػػىااللت ػزاـبالمتطمبػػاتاألساسػػيةإلنجػػازالعمػػؿ،

كالن ازىػة،كتكػافؤالفػرصلمجميػع،كالحػدمػفالفسػاداإلدارمبكافػةمظػاىرهكأشػكالو،كتقػاسفػيالد ارسػة

الحاليػػةمػػفخػػالؿخمسػػةمجػػاالت،ىػػي:الشػػفافيةفػػيالتشػريعات،كالشػػفافيةفػػيالمعمكمػػات،كالشػػفافية
القررات ،كالشفافيةفيتقييـاألداء .
فياالتصاالت،كالشفافيةفياتخاذ ا
وفيما يأتي عرض لكل مجال من مجالت الشفافية اإلدارية:
 -1الشفافية فيي التشيريعات والقيوانين واألنظمية :كتعنػيالكضػكح،كالبسػاطة،كالدقػة،كالعمنيػةفػي
الق ػ ػكانيف،كالتعميمػ ػػات،كالن ازىػ ػػةفػ ػػيتنفيػ ػػذىا؛ممػ ػػايػ ػػؤدمإل ػ ػىسػ ػػيكلةفيػ ػػـتمػ ػػؾالتش ػ ػريعات،
كم كضكعيتيا،كاستقرارىا(العميافكآخركف.)306:2008،
كرأل(العتيبػػى)أفالشػػفافيةتػرتبطارتباط ػانكثيقػانبالتش ػريعات،كالقػكانيف،كاألنظمػػة،مػػفحيػػث

كضكحيا،كبساطتيا؛ممايؤدمإليحسػفالتعامػؿمعيػامػفقبػؿالمػكاطنيف،كبحيػثتكػكفغيػرقابمػة

لمتأكيػػؿ؛أمالتحتمػػؿأممنيػػاأكثػػرمػػفمعنػػي،كأالتكػػكفالتش ػريعاتضػػبابيةتشػػعرالعػػامميفبعػػدـ
الراحةكاألمف؛ممايؤثرسمبيانعمىتحقيؽاألىداؼالتعميميةالتيتطمحاإلدارةإلىتحقيقيا .

(العتيبي )25:2015،

ككػػذلؾيجػػبالتركيػػزعمػػىمكضػػكعيةىػػذهالتشػريعات،كالقػكانيف،كاألنظمػػةبحيػػثتتناسػػبمػػع

قػدراتالعػامميف،كامكانيػاتالمنظمػة،ككضػكحلغتيػا،بمعنػيأفتكتػببمغػةكاضػحةالتحتمػؿالتأكيػػؿ،
ىفتمتػػازباالنسػػجاـمػػعبعضػػياالػػبعض،كالمركنػػة؛أمتكػػكفغيػػرجامػػدة،كقػػادرةعمػػى
ككػػذلؾيجػػبأ ٍ

اس ػػتيعاباألفض ػػؿ،كأفمراجع ػػةالتشػ ػريعات ،كالقػ ػكانيف،كاألنظم ػػة،كتيع ػػدمطمبػ ػانأساس ػػيانم ػػفمتطمب ػػات
الشفافية،إضاف نةإلىمعرفةآثارىذهالقكانيف،كمدلمكاكبتيالممستجداتالحديثةفيبيئةالعمؿ .

(رمزم )38:2013،

كيبيف(الحشاش)أفالشفافيةاإلداريةيجبأفتمتازباالنسجاـمعبعضيابحيػثالتتعػارض

يعاتيعػدمطمبػناأساسػينامػفمتطمبػػات
انيف،كالتشػر

مػعتشػريعات،كقػكانيفالمنظمػة،كمػاأفمراجعػةالقػك
ي
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اء
الشػػفافية،كيػػتـخػػالؿىػػذهالمرحمػػةمراجعػػةالنصػػكص،كالفق ػراتالمشػػكبةبػػالغمكض؛لتكضػػيحياس ػك ن

لممكظؼ،أكالمكاطف(الحشاش .)36:2014،

كلتحقيؽشفافيةالقكانيف،كاألنظمة،كالتشريعاتيجبأفتتصؼبمايمي:أفتكػكفغيػرقابمػة

لمتأكيػػؿ؛أماليحتمػػؿأممنيػػاأكثػػرمػػفمعنػػي،كأفالتكػػكفضػػبابيةتشػػعرالعػػامميفبعػػدـال ارح ػػة
كاألمػػف،كأفتتسػػـبالسػػيكلة،كالبسػػاطة،كعػػدـالتعقيػػد؛ممػػايسػػيؿالعمػػؿبكفػػاءة،كأفتكػػكفمكضػػكعية

بحيثتناسبقدراتالعامميف،كامكانياتالمؤسسة،كأالتتعارضالقكانيفمعبعضيا،بػؿتكػكفمكممػة
لبعضيا،كأفتمتازبالمركنةكالقدرةعمىاستيعاباألفضؿ(شاىيف .)19:2015،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽإلػػىأفالشػػفافيةفػػيالتشػػريعاتتعنػػيالكضػػكح،كا ازلػػةالغمػػكض،
كالبسػػاطة،كالدقػػة،كالعمنيػػةفػػيالتش ػريعات،كالن ازىػػةفػػيتنفيػػذىا،كتطبيقيػػا،كمكضػػكعيتيا،كاسػػتقرارىا،
ممايترؾاألثراإليجابيعمىمسارالعمميةالتربكية،إذاقاـمديركالمدارسبممارستيا .

 -2الشييفافية فييي المعمومييات والبيانييات:يقصػػدبيػػاالكضػػكح،كالدقػػة،كالمصػػداقية،كالحداثػػةفػػي
المعمكمػػاتالتػػيتنسػػاببػػيفمختمػػؼالمسػػتكياتاإلداريػػة؛بحيػػثيسػػتطيعالمكظػػؼالحصػػكؿ
عمػػىالمعمكمػػةالتػػييحتاجيػػالتأديػػةميامػػوالكظيفيػػةبالسػػرعةالمطمكبػػة،كفػػيالكقػػتالمناسػػب
دكفتػػأخير،إضػػافةنإلػػىنشػػرالمعمكمػػات،كاإلفصػػاحعنيػػا،كسػػيكلةالكصػػكؿإلييػػامػػفقبػػؿ

المكاطنيف(العمياف.)206:2008،

ػات،كفكائػػدىا؛فػػنظـ

كي ػرتبطمفيػػكـالشػػفافيةبالبيان ػػات،كالمعمكمػػاتمػػفخػػالؿنظ ػػـالمعمكمػ

المعمكم ػػاتى ػػيال ػػنظـالت ػػيتق ػػكـبجم ػػعكمعالج ػػةكارس ػػاؿالمعمكم ػػاتلممس ػػتفيديفحس ػػبحاج ػػاتيـ،
مسػػتخدمةاألف ػراد،كاإلجػراءاتالتشػػغيمية،كنظػػـالمعالجػػةمػػفأجػػؿتحقيػػؽىػػدفيا،كتػػكفيرالمعمكمػػات
المناسػػبةفػػيالكقػػتالمناسػػب،كدعػػـعمميػػاتاتخػػاذالقػرار،كتنشػػيطعمميػػاتاالتصػػاؿفػػيالمنشػػآت،

كتحسيفاستخداـالمكارد(العتيبي .)26:2015،

ػؽمػػفحقػػكؽالعػػامميفكالم ػكاطنيف،كيجػػبأفال
ًكا َّفاإلفصػػاحعػػفالبيانػػاتكالمعمكمػػاتحػ ه

تكػػكفىػػذهالمعمكمػػاتحك ػ انرعمػػىفئػػةدكفأخػػرلبػػؿتكػػكففػػيمتنػػاكؿالجميػػع؛ممػػايزيػػدمػػفكفػػاءة

العم ػػؿ،كالش ػػفافيةالتعن ػػياإلفص ػػاحع ػػفاألسػ ػرار،ب ػػؿالمقص ػػكدبي ػػاىن ػػاباإلفص ػػاحع ػػفالبيان ػػات،
كالمعمكماتالتيتػؤدمإلػىتحسػيفالعمػؿ،كتجكيػدمخرجاتػو،كحػؿمشػكالتو،كاتخػاذالقػ ارراتبصػكرة

رشيدة(رمزم .)44-43:2013،

إفشفافيةالمعمكماتتقتضيأفتكػكفالمعمكمػاتكاضػحة،كمكتممػة،كدقيقػة،كمكثكقػة،كفػي

كقتيػػا،كسػػيمةفػػيالكصػػكؿإلييػػا،كسػػعةاالنتشػػار،كدكريػػةالتقػػارير،كانتظاميػػا،كالدقػػةكالصػػدؽعنػػد
تقديـالمعمكمة( .)Rawlins,2008: 7
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كي ػػرلالحش ػػاش()2014أفالش ػػفافيةيج ػػبأفتتحق ػػؽف ػػينظ ػػـالمعمكم ػػاتاإلداري ػػةحت ػػى
جكةمنيػا؛فمػفخػالؿمػاتقػكـبػوىػذهالػنظـ
تستفيدالمؤسساتمفتمؾالمعمكمات،كتحقيؽالفكائدالمر 
مػفتػػكفيرلممعمكمػاتبكػػؿشػفافيةلمجيػػاتالمعنيػػة،كاتاحتيػاليػػـ،سيتسػنىليػػـالقيػاـباسػػتثمارىاسػكاء

فػػيعمميػػاتالتخطػػيط،أكاتخػػاذلمق ػ اررات،أكمراجعػػةكتحػػديثالتش ػريعاتكاألنظمػػة،كاإلج ػراءاتفػػي
مؤسسػػاتيـ؛فالمعمكمػػاتالمقدمػػةبكػػؿشػػفافيةككضػػكح،تيعػػدحجػػرالزاكيػػةكاألسػػاسالػػذمتقػػكـعميػػو

العممياتاإلداريةالناجحةفيالمؤسسات(الحشاش .)56:2014،

كي ػرتبطمفيػػكـالشػػفافيةبالمعمكمػػات،كذلػػؾمػػفخػػالؿينظيػػـالمعمكمػػاتالتػػيتيسػػيـفػػيتعزيػػز
ػاتاتخػػاًذالقػرار،كتنشػػيطعمميػػاتاالتصػػاؿفػػيالمنشػػآت،كالحػػد
الشػػفافيةكالمسػػاءلة،كذلػػؾيػػدعـعمميػ ً
ػاـالمعمكمػات،كتكثيػؽاألنظمػة
ػالؿاسػتخدا ًمونظ ى
مفالتجاكزاتاإلداريػة،بمعرفػ ًة ىمػفقػاـبمػاذا،مػفخ ً

كالتشريعات،كاإلجراءاتكالقػ ارراتاإلداريػةالمتخػذة،كالمحافظػةعمييػالمرجػكعليػاعنػدالحاجػة،كتػكفير

المعمكماتالمناسبةفيالكقتالمناسب(شاىيف .)20:2015،

تخمصالباحثةمماسبؽإلىأفالشفافيةفػيالمعمكمػات،كالبيانػاتتعنػيالمصػداقية،كالحداثػة

فػػيالمعمكمػػاتاإلداريػػةالتػػيإذامػػاقػػدمتلمعمػػـالمرحمػػةالثانكيػػةسػػاعدتوعمػػىتأديػػةميامػػوالكظيفيػػة،

بمايحقؽاألىداؼالتربكيةبنجاحكبمستكل ار و
ؽ.

 -3الشيييفافية فيييي التصيييالت والعالقيييات:تش ػػيرإل ػػىالمركنػػةف ػػيعممي ػػةاالتصػػاؿب ػػيفمختم ػػؼ
المسػػتكياتاإلداريػػة،كقػػكةالعالقػػاتالرسػػمية،كغيػػرالرسػػميةبػػيفالرؤسػػاءكالمرؤكسػػيف،كالثقػػة
المتبادلةبينيـ؛ممايقكدإلىالصراحةكاالنفتاحكالعدالةفيالتعامؿ،إضافةنإلػىقػكةالعالقػات
مػػعالجميػػكرالخػػارجي؛ممػػايمكػػفالم ػكاطنيفمػػفالحصػػكؿعم ػىالمعمكمػػاتالتػػييحتاجكنيػػا

بسيكلة .
ػكىرالشػػفافيةيقػػكـعمػػىالمصػػداقية،كالكضػكح،كاإلفصػػاح،كالمشػػاركة،كىػػذهالتػػتـإالمػػف
كج ي
ػيمةمناسػ و
ػبة،ككق ػت
التصػػاؿ،كاختيػػاركسػ و
خػػالؿنظػػـاتصػ و
ػاؿفعالػ وػة؛كمػػفخػػالؿانفتػػاحككضػػكحنظػػاـا ن

ػاءأنظم ػ ًػةالن ازىػػػة،
االتص ػػاؿ،كالتغذي ػػةالراجع ػػةالمناس ػػبة،م ػػفخالليػػػاجميعي ػػاتس ػػتطيعالمؤسسػ ػ ةيبن ػ ى
كالشفافية(شاىيف .)22:2015،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽإلػػىأفالشػػفافيةفػػياالتصػػاالت،كالعالقػػاتيقصػػدبيػػاالمركنػػةفػػي

عمميةاالتصاؿبيفمديرممػدارسالمرحمػةالثانكيػةبمحافظػاتغػزة،كمعممػييـ،كالثقػةالمتبادلػةبيػنيـ،

كالصراحة ،كاالنفتاح،كالعدالةفيالتعامؿ،كقكةالعالقاتمعالجميكرالخارجي .

 -4الشفافية في اتخاذ القي اررات:كيعػرؼاتخػاذالقػرارعمػىأنػوأسػمكباالختيػارالرشػيدبػيفعػدد
مفالبدائؿالمتاحةلتحقيؽىدؼمعيف،كىناؾأساليبيػتـاتخػاذالقػرارمػفخالليػا،أكأنمػاط
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إداريػػةفػػياتخػػاذالق ػ اررات؛كمنيػػا:اتخػػاذالق ػراربػػالخبرة،كاإلحسػػاسالشخصػػي،كاتخػػاذالق ػرار
بالد ارسػػةكالتحميػػؿ،كاتخػػاذالقػػراربمػػزيجمػػفاإلحسػػاسكالد ارسػػة،كالمػػنيجالعممػػيفػػياتخػػاذ

القرار(رمزم .)47:2013،

كيقصػػػدبالشػػػفافيةىنػػػاالكضػ ػػكحالتػػػاـ،كالدقػػػة،كالمكضػػػكعيةفػ ػػيعمميػػػةاتخػػػاذالقػ ػ ارراتفػ ػػي
المؤسساتالمالية،كتزكيدىـبالصالحياتالالزمةالتخاذالقػ ارراتالمتعمقػةبأعمػاليـمػعالحػرصعمػى

تفعيػػؿمبػػدأالمشػػاركةفػػياتخػػاذالقػػرارب ػػيفجميػػعالمسػػتكياتاإلداريػػة،إضػػافةنإلػػىضػػركرةمكاجيػػة
مشػػاكؿالعمػػؿبػػيفالػرئيسكالمػػرؤكسبكػػؿصػراحةكانفتػػاح؛بحيػػثتيػػتـاإلدارةالعميػػابػػآراءالمػػكظفيف،

كاقتراحاتيـفيمايتعمؽبحؿمشاكؿالعمؿ(العميافكآخركف .)307-306:2008،

كوافَّم ػػفس ػػماتالعم ػػؿاإلدارمالن ػػاجح:س ػػالمةالقػ ػرار،كيك ػػكفالقػ ػرارس ػػميمانإذاج ػػاءنتيج ػػة

معمكماتكاممةكدقيقةقبؿاتخاذه،كىناؾتصنيفاتعديدةلمق ارراتحسبدرجةالكثكؽمفالمعمكمػات

التػػيتس ػػتندإلييػػا؛حي ػػثتشػػمؿقػ ػ ارراتمؤكػػدة،كقػ ػ ارراتذاتمخػػاطر،كقػ ػ ارراتغيػػرمؤك ػػدة،كىن ػػاؾ
استم ارريةبيفالحاالتالثالث:حالةالتأكد؛حيثيمتمؾمتخذالقرارالمعمكماتالكافيةالتيتمكنػومػف

التنبػؤبالنتػائجالمتكقعػةلخيا ارتػوبػيفالبػدائؿالكثيػرة؛فيػكيتخػذالقػرارلتعظػيـالعائػدمنيػا،أمػافػيظػػؿ
المخػػاطرة؛فػًإفَّالمػػديريقػػكـبتطػػكيرالبػػدائؿ ،كيحسػػباحتمػػاالتتحقيػػؽالنتػػائجالمرتقبػػةمػػفكػػؿبػػديؿ،
كيمكفلشجرةالق ارراتأفتساعدفػيحسػابالنتػائجالمحتممػةمػفكػؿبػديؿ؛أمػافػيحالػةعػدـالتأكػد؛

فػًإفَّاحتمػػاالتتحقيػػؽالنتػػائجالمترتبػػةعمػػىكػػؿبػػديؿىػػيغيػػرمحػػددة،أكربمػػاأقػػؿتحديػػدنامػػفحالػػة

المخػػاطرة،كبالتػػاليسػػيعتمدالمػػديرعمػػىخبرتػػو،كحكمػػومػػعمحاكلتػػوكضػػعالتصػػكراتعػػفاحتمػػاالت
تحقيؽالنتائج(العتيبي .)26-25:2015،

كيؤكدالحشاش()2014عمىأفالشػفافيةتعمػؿعمػىمشػاركةالمػكاطنيف،كدكائػراألعمػاؿفػي

القػ ارراتالتػػيتتخػػذىااألجيػزةالحككميػػة،كتػػكفرقػػد نارأكبػػرمػػفالمعمكمػػاتالتػػيتكشػػؼعػػفالحقػػائؽ،
كتتػػيحالح ػكار،كمناقشػػةالقضػػاياالعامػػة؛بمػػايرفػػعمػػففعاليػػةق ػ ارراتالقطاعػػاتالحككميػػةفػػيتحقيػػؽ

المصمحةالعامة،كيتيحلممكاطنيففرصةلإلشراؼعمىمجرياتاألمكرداخؿالمؤسسات .

(الحشاش )50:2014،

ػثًإفَّالقػ ػ ارراتف ػػيجكىرى ػػاكلي ػػدةي
كافَّالعالقػ ػةىكاض ػػح ةهب ػػيفالش ػػفافيةكاتخ ػػاذالقػ ػ اررات،حي ػ ي
الظػػركؼ،كتتحػػرؾاإلدارةيلمكاجيػػةىػػذهالظػػركؼباتخػػاذالقػػ ارراتالمناسػػب ًةفػػيضػػكءالمقارن ػػاتب ػػيف

طبالبيانات،كاإلحصاءاتكاألسػاليبالعمميػة،كالكفايػاتالشخصػية
البدائؿالمتاحة؛فاتخايذالق ارراتيرتب ي
ػيغةنيائي وػة،كمػفىػذهالمػؤثرات:
ػاىمةفػياتخػاذالقػرارفػيص و
ؿأخػرلمػؤث ورةكمس و
فقط،بؿيرتبطبعكامػ ى

القيـ،كالميك يؿ،كالمستكلالثقافي،كاالعتباراتالسياسية،كالمعمكماتالمفصمةكالمػؤثرةفػيالقػرار،كىػذه
ي
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ارإالإذاتكافرتالشفافي ةيفيالبيانػاتكالمعمكمػات،كبالتػالييكػكف
األمكراليمكفأفتتكافرلمت ًخًذالقرً
القرارالمتخيذمعمنناكمكضكعيًّا(شاىيف .)23:2015،

تخمصالباحثةمماسبؽإلػىأفالشػفافيةفػياتخػاذالقػ ارراتتيعنػىبيػاالكضػكحالتػاـ،كتزكيػد

معمم ػػيم ػػدارسالمرحم ػػةالثانكي ػػةف ػػيمحافظ ػػاتغػ ػزةبالص ػػالحياتالالزم ػػةالتخ ػػاذالقػ ػ ارراتالمتعمق ػػة
بأعمػػاليـ،كتشػػجيعركحالفريػػؽبيػػنيـ،كضػػركرة مكاجيػػةمشػػاكؿالعمػػؿلػػدلالمػػديرمكمعممػػييـ،بكػػؿ

صراحةكانفتاح .

 -5الشفافية في تقييم األداء:تشػيرإلػىالكضػكح،كالدقػة،كالمكضػكعية،كالن ازىػةفػيعمميػةتقيػيـ
أداءالعامميففيالمؤسساتالمالية،إضاف نةإلىإشػراؾالمقػيـفػيجميػعم ارحػؿعمميػةالتقيػيـ،
كاالستفادةمفنتائجتقاريرتقييـاألداءفياتخاذاإلجراءات،ككضػعاآلليػاتالمناسػبةلتحسػيف

األداءالضعيؼ،كتط كيراألداءالجيد(العميافكآخركف.)307:2008،

كافنظػػـتقيػػيـأداءالعػػامميفتسػػتمدأىميتيػػامػػف؛ككنيػػاتػػكفرالمعمكمػػاتالالزمػػةلمعديػػدمػػف

ق ارراتاألفرادالميمة،كالعالكات،كالترقيات،كالتػدريب،كالنقػؿإضػافةنإلػىتأثيرىػاعمػىتنميػةالعػامميف،

كرضػاىـالػػكظيفي،كدافعيػػتيـلمعمػػؿ،كأصػػبحاالىتمػػاـبتقيػػيـأداءالعػػامميفممحكظػانبشػػكؿكبيػػربسػػبب
انعكاس ػػاتوالقكي ػػةعم ػػىقض ػػيتيفمعاصػ ػرتيف،ىم ػػا:العدال ػػةف ػػيمعامم ػػةالع ػػامميف،كالكف ػػاءةاإلنتاجي ػػة،

كتتطمػ ػػبالش ػ ػػفافيةفػ ػػيتقي ػ ػػيـاألداءسياس ػ ػػةاإلفصػ ػػاح،كالكضػ ػػكحفػ ػػيالتقيػ ػػيـ،كالمشػ ػػاركةفػ ػػيتقي ػ ػػيـ

األداء(العتيبي .)26:2015،

ػث
ًإ ٍذًإ َّفقضيةثقةالعامميففيعدالةنظـتقييـاألداء،كدقتياقضيةاليمكفتجاىميامفحي ي

كجكدىػػاكشػػرطأساسػػيلنجػػاحالنظػػاـكفعاليتػػو،كًا َّفالعالق ػ ىةبػػيفتقيػػيـاألداء،كالشػػفافيةعالقػػةكثيقػػة،
كتظيرىذهالعالقػةمػفخػالؿمجمكعػةمػفالمحػاكر،كىػي:اإلفصػاح،كالكضػكح،كالمشػاركةفػيتقيػيـ

األداء(رمزم .)39:2013،

بد 
كترتبطالشفافيةاإلداريةبتقييـاألداءارتباطانكثيقان؛فمكيتحقؽىذهالعمميةأىدافيا،الي َّ
مػػفتحقيػػؽالشػػفافيةفػػيكػػؿمرحمػػةمػػفمراحميػػا؛فيجػػبأفتكػػكفمعػػاييرىػػذاالتقيػػيـكاضػػحةمعمنػػة
لمجميػػع،اللػػبسفييػػا،كالغمػػكض،كمػػاأىفَّأدكاتككسػػائؿىػػذهالعمميػػةمعركفػػة،كاجراءاتيػػابسػػيطة،

كبعيػ ػػدةعػ ػػفالتعقيػ ػػد،كمػ ػػاأىفَّنتػ ػػائجىػ ػػذاالتقيػ ػػيـيجػ ػػبأفتكػ ػػكفمعمنػ ػػة،كمفس ػ ػرة،كالكصػ ػػكؿإلييػ ػػا

سيؿ (الحشاش .)37:2014،

ػفافيةق ػػدي ػػؤدمإل ػػىرف ػػعمعنكي ػ ً
ػات
ػيـبك ػػؿش ػ و
ػاحك ػػؿم ػػايتعم ػػؽبم ارح ػػؿالتقي ػ ً
كًافَّعمميػ ػةىإيض ػ ً

بشكؿجدمإلىرفعأدائػو،األمػرالػذميػنعكسإيجابيػانعمػىاألداءالمؤسسػي،
المكظؼ،كجعمويسعى و
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ػحيح؛يسػػاعدالمكظػػؼفػػيتطػػكيرأدائػػو،بسػػببتمػػؾ
كمػػاأىفَّالكضػػكحكاعطػ ى
ػاءالمعمكمػ ًةفػػيكقتيػػاالصػ ً
القناًةالمفتكح ًةبينوكبيفالرئيسالمباشر(شاىيف .)23:2015،
تخم ػػصالباحث ػػةمم ػػاس ػػبؽإل ػػىأفالش ػػفافيةف ػػيتقي ػػيـاألداءتعن ػػياإلفص ػػاح،ككج ػػكدآلي ػػة

كاضػػحةلمتقيػػيـمػػفقبػػؿمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةبمحافظػػاتغ ػزة،كتكػػكفبصػػكرةدكريػػةخػػالؿ
العاـالدراسي،كقيػاـىػذاالتقيػيـعمػىأسػسمحػددةكمكضػكعيةيطمػععمييػاالجميػعقبيػؿاألداءكيقػارف
أدائيـبياكتطبؽعمىالعامميفدكفمحاباةألحودفيرسـخططمدرسيةبينيـ،كبيفمعممييـ .
تخمػػصالباحثػػةكػػذلؾإلػػىمجػػاالتالشػػفافية،تتضػػمفشػػفافيةفػػيالتشػػريعات،ىػػي:تتطمػػب

النزاىةفيتنفيذىا،كالشفافيةفيالمعمكمات:بحيػثتنسػاببػيفمختمػؼالمسػتكياتاإلداريػة،كالشػفافية
فػياالتصػاالت،كالعالقػات:كىػيبحاجػةإلػيالصػراحة،كاالنفتػاح،كالعدالػةفػيالتعامػؿ،كالشػفافيةفػػي

اتخ ػػاذالقػ ػ اررات:لتفعي ػػؿمب ػػدأالمش ػػاركةف ػػي اتخ ػػاذالقػ ػ ارر،كالش ػػفافيةف ػػيتقي ػػيـاالداء:كض ػػعاآللي ػػات

المناسبةلتحسيفاألداءالضعيؼ،كتط كيراألداءالجيد .
مستويات الشفافية اإلدارية:

أشارالطشة()2014إليأفىناؾعدةمستكياتلمشفافيةاإلدارية،كىي :
 -1الشفافية عمى مستوى الفرد:كتتعمؽبشػفافيةالعػامميففػيالمؤسسػة،حيػثيختمػؼالنػاسعػف
بعضيـالبعض؛فمنيـالمنفتحكالكاضح؛كمنيـالغامضالكتكـ،كيػأتيىػذااالخػتالؼنتيجػة
عكامؿنفسيةمرتبطةبالذات،كبالمناخالسائدفيالمؤسسة؛فالمكظؼالػذميفتقػرإلػىالشػعكر

باالطمئنػافالػػكظيفييفكػػرمميػانقبػػؿأفيبػػكحبقيمػوكأفكػػاره،أكمعمكمػػاتيعرفيػا،العتقػػادهبػػأف
ذلؾسيعرضولمشكالتىكفيغنىعنيا،أكتيددبقاءهالكظيفي.

الميمػ ػناف ػػينج ػػاح
 -2الشيييفافية عميييى المسيييتوى اليييذاتي لممنظمييية:تيع ػػدالش ػػفافيةالداخمي ػػةع ػػام ن
المنظمة،كتحقيقياألىدافيا؛فالمنظمةكيافمتكامؿيتككفمفعناصرمترابطةيعتمدبعضػيا
عم ػػىبع ػػض؛فالص ػػكرةالكمي ػػةالكاض ػػحة،كمناقش ػػةاألفك ػػار،كالتنس ػػيؽكالتع ػػاكفب ػػيفاألداءات

ةالبػَّدمنيػالرفػعقػدرةالمنظمػةعمػىالتخطػيطالسػميـ،كاتخػاذ
المختمفةلألقساـ،كاألفرادضػركر ي

الق ارراتالمالئمة،كيتطمبذلؾتبادالنلممعمكمات،كسمككياتاتصاؿتتسـبالفاعمية .

 -3الشييفافية عمييى مسييتوى الدوليية:كتكػػكفعبػػرالكصػػكؿإلػػىمسػػتكلشػػمكليمػػفالشػػفافيةيعػػـ
ػثًإفَّانخفػػاضمسػػتكلالشػػفافيةفػػي
مككنػػاتالمجتمػػعمػػفأفػ ارد،كمؤسسػػات،كنظػػاـحكػػـ،حيػ ي
دكلػػةمػػايضػػعؼمكقفيػػاأمػػاـالقػػكلالخارجيػػة،كيقمػػؿمػػفقػػدرتياأمػػاـالحككمػػات،كالشػػركات

الدكليػػة،كيفػػتحالبػػابأمػػاـتمريػػرالشػػركاتلعقػػكدغيػػرمتكازنػػةمػػعكبػػارالمسػػؤكليففػػيىػػذه
الدكلة،كيحرـالدكلةمفالتأييدفيالمحافؿالدكلية.
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 -4الشفافية عمى المستوى الدولي:كتأتياستجابةلتزايدحجـالفسادعالمينا؛ممػادعػاالعديػدمػف
الػػدكؿ،كالحككمػػات،كمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيكاألف ػراد؛لإلسػػياـفػػيالجيػػكدالراميػػةإلػػى
ترسيخالشػفافيةالدكليػةالتػيتعتمػدصػالحاالنسػانيةجميعيػا،كمػفأبػرزالمنظمػاتالدكليػةفػي
مجاؿالشفافية:منظمةالشفافيةالدكليةالتيتأسستفيبرليفعاـ،1993كالتيتركػزعمػى

بناءنظـتجذرالشفافيةكالنزاىةفيدكؿالعالـ(الطشة .)948:2014،
كماأكردإبراىيـ()2015مستكياتالشفافيةعميالنحكاآلتي :
 -1المستوى الذاتي:
يشػػتمؿعمػػىالتشػريعات،كالقػكانيفمػػفناحيػػة،كشػػفافيةاإلجػراءاتمػػفناحيػػةأخػػرل،فشػػفافية
التشريعاتتتطمبتكافراألبعاداآلتية :
 -1يجػػبعمػػىالمنظمػػةأفتعمػػفعػػفالق ػكانيف،كالم ػكائحالمعمػػكؿبيػػالكافػػةالم ػكاطنيف،كاألف ػراد
العامميف .

ادالعامميفبالمنظمة،كبصكرةمستمرة .

 -2تقييـاألداءلجميعاألفر
 -3أفيك ػػكفاالختب ػػار،كالتعي ػػيفمبنػ ػيعم ػػىأس ػػس،كمع ػػاييركاض ػػحة،كبعي ػػدةع ػػفالكس ػػاطة،
كالمحسكبية،كالمحاباة .

 -4تكضيحالحقكؽ،كالكاجبػاتلمعػامميف،كتػكفيرالبيانػاتالكاضػحةلمكصػكؿإلييػا،أمػامػايتعمػؽ
بشفافيةاإلجراءات؛فييتتطمبتكفيراآلتي :

أ -تكعيػػةالمػػكظفيفحػػكؿطبيعػػةميػػاـالمنظمػػات،كالكاجبػػاتالتػػيينبغػػيعمػػىالمكظػػؼ،
كالمكاطفالقياـبيا .
ب -العمػػؿعمػػىإعػػالف،كتعمػػيـكػػؿالحػػاالتالخاصػػةباإلبػػداع،كالتميػػزلألفػرادالعػػامميف،
كحاالتالتجاكز،كالفشؿحتىيككفدافعان،كردعانلكؿاألفرادالعامميف .

امجاإلعالمية،كالمنشكرات،كالممصقاتحتىتككفكاضحةلمجميع .

ج -العمؿبنظاـالبر
 -2المستوى الشمولي:
يتطمبالمستكلالشمكليالخارجيتكفراألبعاداآلتية :
 -1يجػػبإجػراءالمقػػاءاتبصػػكرةدكريػػة،كمنتظمػػةبػػيفاألجيػزةالمركزيػػةالمعنيػػةبػػاإلدارة،كالرقابػػة
ػيؽ،كالمتابعػةمػفأجػؿتسػييؿعمػؿ
تسكدىاركحالحكاركالمشػاركة،كتعػرضفييػاآليػاتالتنس 
ىذهاألجيزة،كاالبتعادعفالمخالفات،كمحاربةالفسادبأشكالوالمختمفة .
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 -2تأكيػػدالت ػزاـالدكلػػةبالقػػانكف،كتطػػكيركتفعيػػؿدكراألجي ػزةالرقابيػػة،كالمحاسػػبة،كتقيػػيـاألداء
لمقياداتاإلدارية .

 -3إنشاءكتطكيرمركػزخػاصبالمعمكمػات،كالتكثيػؽلتشػريعاتالدكلػةلجميػعالقطاعػات،ككضػع
ىذهالكثائؽفيمتناكؿالجميع(إبراىيـ.)128:2015،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽإلػػىأفىنػػاؾمسػػتكيافلمشػػفافيةاإلداريػػة،األكؿ:المسػػتكلالػػذاتي،

الذميتمثؿفيالقكانيف،كالتشريعات،كاإلجراءاتاإلدارية،كالثاني:المستكلالشػمكليالخػارجي،كالػذل

يعمػػؿعم ػػىتأكي ػػدااللتػ ػزاـبالق ػػانكف،كتطػػكيركتفعي ػػؿدكراألجيػ ػزةالرقابي ػػة،كالمحاس ػػبة،كتقي ػػيـاألداء

لمقيػػاداتاإلداريػػة،كمتابعػػةالعمػػؿمػػفأجػػؿتسػػييؿأعمػػاؿاألجي ػزةاإلداريػػة،كابتعادىػػاعػػفالمخالفػػات

التيتؤثرعمىنجاحالعمؿ،كمحاربةالفساداإلدارمبأشكالوالمختمفة .

لكفالحربي()2012يقسـمستكياتالشفافيةاإلداريةعمىالنحكاآلتي :
أنواع الشفافية اإلدارية:
أشارالطشة()2014إلىثالثةأنكاعمفالشفافيةاإلدارية،كىي :
 -1الشيييفافية المدبمجييية:كىػػيشػػفافيةمنقكلػػةبتعسػػؼ،أكمقمػػدةبأسػػمكبنسػػخياليتناسػػبمػػع
طبيعةعمؿالشػركاتكظركفيػا،كالشػفافيةفػيالقطػاعالخػاصالمنقكلػةمػفممارسػاتالقطػاع

الحككميالمشيكربالتحفظكالتكتـ .

 -2الشييفافية المؤدلجيية:كىػػيشػػفافيةتخػػدـمصػػالحكايػػدكلكجيامصػػدرىا ،كمصػػمـآلياتيػػا،كلػػيس
المس ػػتفيدمني ػػاالمطم ػػععم ػػىإنتاجي ػػا،كى ػػيش ػػفافيةتب ػػرزلخدم ػػةى ػػدؼمع ػػيف،كالن ارى ػػاف ػػي
األحكاؿاالعتيادية .
 -3الشفافية النتقائيية:كىػيالشػفافيةالتػيتنتقػيالنتػائجالجيػدةميمػاتكاضػعت،كتبرزىػابأسػكب
مبػالغفيػو،كىػذهالشػػفافيةطاغيػةمصػحكبةبعكاصػؼإعالميػػة،كاعالنػات،كتصػريحاتعنػػدما

تككفاألرقاـ،كاألحداثإيجابية،كىػذاالنػكعمػفالشػفافيةمصػحكببسػمككيفمتناقضػيف،فعنػد

اإليجابيػػاتيرفػػعقػػادةالمؤسسػػةإلػػىالعميػػاءفػػيفكػػرىـ،كرؤيػػتيـ،كعنػػدمايكػػكفاألداءكالنتػػائج
سمبية،كيككفاألسمكبالتبريرمالمالزـلإلخفاؽ(الطشة .)949-948:2014،
كماأشارتخميفة()2010إلىأفىناؾنكعيفمفالشفافيةاإلدارية،ىما :

 -1الشييفافية الداخمييية:كىػػيتػػكفيرالبيانػػاتألعضػػاءالجمعيػػة،كالعػػامميففييػػا،أككجػػكدسياسػػة
عامػػةتقػػكـعمػػىتػػكفيرالحػػداألقصػػىمػػفالمعمكمػػاتحػػكؿىيكػػؿالجمعيػػة،كالقكاعػػدالجمعيػػة
لعممياكنشاطياكآلياتالتكظيؼفييا.
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 -2الشييفافية الخارجييية:كىػػيتػػكفيرالبيانػػاتلمجميػػكر،خاصػػةالمسػػتيدفيفمػػفنشػػاطالجمعيػػة
(خميفو .)1359:2010،
تخمصالباحثةمماسبؽىناؾعدةأنكاعلمشفافيةاإلدارية؛كىي:الشػفافيةالمدبمجػة،كالشػفافية

المؤدلج ػػة،كالش ػػفافيةاالنتقائي ػػة،إض ػػاف نةإل ػػىك ػػؿم ػػفالش ػػفافيةالداخمي ػػةالت ػػيت ػػكفرالبيان ػػاتالالزم ػػة
لمنتسبيالييئاتاإلدارية،معكضعالمكائحكاألنظمةكالقكانيف،كالشفافيةالخارجيةالتػيتػكفرالبيانػات
لمجميكرالمستفيدمفالمؤسسةاإلدارية .

مبادئ الشفافية اإلدارية:
تتمثؿمبادئالشفافيةكماذكرىاعمار()2015فيمايأتي :
 -1الوضييوح اإلداري:ينبغػػيأفتكشػػؼالمنظمػػةعػػفإجراءاتيػػاكعممياتيػػااإلداريػػة،بحيػػثيكػػكف
نشاطاإلدارةكاضحانمفخالؿتكضيحأسبابالق ارراتاإلدارية .

 -2أجيييور الكفايييية المعيشيييية لمعييياممين:العام ػػؿيكتف ػػيب ػػأجرهالمحص ػػؿم ػػفأدائ ػػولكاجب ػػو،دكف
اللمحػداألدنػى،ككافيػنالمكاجيػة
االنتظارلتحصيؿرشكة،كىكمػايقتضػيأفيكػكفاألجػرممػث ن

أعباءالمعيشة .

 -3المعمومييات لجميييع العيياممين:لػػذلؾينبغػػيأفيعمػػـكػػؿفػػرداليػػدؼالعػػاـلممنظمػػة،ككػػذاكافػػة
األىداؼالفرعية،كيفيـكؿفرددكرهفيتحديدكتحقيؽتمؾاألىداؼكتطكيرىا .

 -4تمكييين العيياممين ميين اتخيياذ القي اررات:كىػػكمػػايعنػػيالمشػػاركةالفعميػػةمػػفجانػػبالعػػامميففػػي
إدارةمنظمتيـعفطريؽالمشاركةفيحؿالمشكالت،كصناعةكاتخاذالق اررات .

 -5الشفافية المالية لمموظف:كالغايةمػفذلػؾىػيكضػكحالمركػزالمػاليلممكظػؼ،كاقػرارالذمػة
المالية؛إلمكانيةمتابعةنشاطو،كالتأكدمفخمكصفحتومفالرشكة .

 -6الرقابة مين الجمييع وعميى الجمييع:كمقتضػىذلػؾأنػوإذاكػافلمرؤسػاءمتابعػة،كالرقابػةعمػى
المرؤكسيف .

 -7مسيؤولية الجميييع:يقتضػػيذلػػؾتقريػرالمسػػؤكليةالجماعيػةلفػػرؽالعمػػؿ،إلػىجػكارالمسػػؤكلية
الفرديػ ػػة،ممػ ػػايجعػ ػػؿجميػ ػػعالعػ ػػامميفحريصػ ػػيفعمػ ػػىتحقيػ ػػؽاألىػ ػػداؼالمخططػ ػػة،كاحت ػ ػراـ

المشركعيةاإلجرائيةكالقانكنية .

 -8حييق الغييير فييي معرفيية مييا يييدور فييي المنظمييات العاميية:يشػػكؿمبػػدأالحػػؽفػػيالمعرفػػةأحػػد
المحاكرالرئيسةلمشفافية .

 -9العقالنية في اإلنفياق:كتعنػيالقضػاءعمػىاليػدرفػياألنشػطة،كالثػركات،كيسػتكجبالقضػاء
الكامؿعمىاليدر،ككضعاألساليب،كاألىداؼ،كتأكيدمفيكـاإلدارةفيخدمةالمنظمة .
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-10احتيرام القييانون:كتعنػػيتطبيػػؽالقػػانكفعمػػىالجميػػع؛بمػػافػػيذلػػؾأصػػحابالمكاقػػع،كالنفػػكذ،
كالمناصبالعميافيالمنظمة .

 -11التعاميييل ميييع وسيييائل اإلعيييالم:كس ػػائؿاإلع ػػالـالحػ ػرةالمس ػػتقمةى ػػيالكس ػػيمةاألساس ػػيةلنق ػػؿ
المعمكماتإلىالجميكر .

 -12القييدرة عمييى المواجييية:كتعنػػيقػػدرةالقيػػاداتعمػػىالتكاصػػؿالحقيقػػيمػػعأفػرادمػػفخػػالؿفػػتح
البابأماميـلتقديـانتقاداتيـ ،كشككاىـ .

 -13المحاسييبة لجميييع العيياممين:يجػػبأفتمحػػىاألميػػةالرقميػػةمػػفالمنظمػػة،كأفيفيػػـالجميػػع
النكاحيالمالية،كأفيتكمـالجميعبمغةاألرقاـ(عمار .)85-84:2015،
تخمصالباحثةمماسبؽأفىناؾعدةمبادئلمشفافيةاإلداريةتتمثؿفيمنظكمةمفالمبػادئ
م،كأجػػكرالعػػامميف،كتمكيػػنيـمػػفالمشػػاركةالفاعمػػةفػػياتخػػاذ
التػػيتػػؤدمإلػػىكضػػكحالعمػػؿاإلدار 
الق اررات،كتحمؿالمسئكلية .

المتطمبات األساسية لمشفافية اإلدارية:
إفتطبي ػػؽالشػػفافيةيتطم ػػبضػػركرةتػػكافرمتطمبػػاتمسػػبقة؛لكػػيتسػػتطيعأممؤسسػػة
تحقيؽأىدافيا،كاالرتقاءبمستكلإدارتيا؛كمنيا :
 -1ضػػركرةكجػػكدكسػػيمةعمميػػة،كلػػيسكجػػكدنػػصقػػانكنيمجػػرديكػػكفأداةفػػيأيػػدمالمػػديريف
بحيػػثتػػكفرتػػدابيرمحػػددةمػػفشػػأنياالتحقػػؽمػػفأداءالمؤسسػػاتلكظائفيػػا،كالتعػػرؼعمػػى

مكامفالنقصبالنسبةإلجراءاتمعينة .

 -2تعزي ػػزقيم ػػةالمس ػػاءلةف ػػيالمس ػػتكياتاإلداري ػػةالمختمف ػػة،كاتخ ػػاذاإلجػ ػراءاتالت ػػيتع ػػززى ػػذه
القيمة،كأىمياالخطكاتالتيتجرمعمىالمستكياتالعميا .

 -3التعامػػؿبسياس ػػةالػػدكرافال ػػكظيفي،بحيػػثاليس ػػتمرالمكظػػؼ،كخاص ػػةكبػػارالم ػػكظفيفف ػػي
المكقػػعالكاحػػدلمػػدةطكيمػػة؛ألفذلػػؾيػػؤدمإلػػىالػػركتيف،كالتعامػػؿمػػعالمكقػعكحػػؽمكتسػػب،

كلعؿتدكيرالمكظفيفىكنكعمفالتدريبكتكامؿالمعمكمات .

 -4تييئةبيئةعمؿصحيةتقػكـعمػىثالثػةمحػاكر،ىػي:إرضػاءالعػامميف،كالمتابعػةالمكضػكعية
ؾأىفَّالمكظؼالذميتحقػؽلػوالرضػاالػكظيفيسػيككفأكثػرحرصػنا
كبثركحالجماعة،فالش ى
مفغيرهعمىااللتزاـبالممارساتاإلداريةالسػميمة،كاالبتعػادعػفالممارسػاتالفاسػدة،كمػاأف

المتابعػػةالمسػػتمرةألداءالعػػامميففػػيالم ارحػػؿالمختمفػػة،تسػػاعدعمػػى اكتشػػاؼاالنح ارفػػاتأكالن

بػأكؿقبػؿتفاقميػػا،ككػذلؾالتػزاـالعػامميفداخػػؿالمؤسسػةبػػركحالجماعػة،كالعمػػؿمعػانكفريػػؽ
كاحد،يككفمفالصعبمعوانتشارالفسادفيمابينيـ .
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 -5تنميةالقيـالدينية،كالتركيزعمىالبعداألخالقيفيمحاربةالفساد،كذلػؾألفمعظػـحػاالت
الفسادتتـبسرية،كبطرؽعاليػةالميػارة،فيكػكفمػفالصػعبكضػعتشػريعات كقػكانيفتقضػي

عمىأنماطالفسادبصكرةتامةفيظؿىذهالسرية،كاستغالؿالتقدـالتقنيفيتغطيةالفساد .

 -6اتخ ػ ػػاذاإلجػ ػ ػراءاتذاتالعالق ػ ػػةباختي ػ ػػارأكتعي ػ ػػيفالم ػ ػػكظفيف،أكتػ ػ ػرقيتيـ،أكت ػ ػػدريبيـ،أك
مكافػػأتيـأكتقيػػيـأدائي ػػـأكنقميػػـأكانتػػدابيـ،أكأممػػفاألمػػكرالمتعمقػػةبأعمػػاليـبشػػفافية

كنزاىةمطمقة .

 -7تتطمػػبالقيػػادةالشػػفافةتبنػػيالمػػديرنمطػػنامػػفاالنفتػػاح،كالكضػػكحفػػيتعاممػػومػػعاآلخػػريف،

كذلػ ػ ػػؾبمشػ ػ ػػاركةالمعمكمػ ػ ػػاتالالزمػ ػ ػػةفػ ػ ػػياتخػ ػ ػػاذالق ػ ػ ػ اررات،كتشػ ػ ػػجيعاآلخ ػ ػ ػريففػ ػ ػػيطػ ػ ػػرح

مداخالتيـ(شاىيف .)24-23:2015،
 -8انتيػ ػػاجالش ػ ػػفافيةفػ ػػياألنظم ػ ػػة،كاإلجػ ػ ػراءاتمػ ػػفخػ ػػالؿمراجعتيػ ػػابشػ ػػكؿدكرم،كمعالج ػ ػػة
النصكص،كالفقراتالغامضةكتكضيحيا،كاعالنياسكاءلممكظؼأكالمكاطف.

 -9نشػػرالػػكعىلػػدلالم ػكاطنيففػػيأىميػػةتػػكفرالشػػفافيةفػػيمختمػػؼمنػػاحيالحيػػاة،كذلػػؾمػػف
خالؿتنظيـدكراتكبرامجتثقيفيةلمعامميف،كتشجيع،كاجراءالبحكثالعممية.

الفػيمجػاالت
 -10تعزيزمفيكـالشفافيةمفخالؿتطبيؽاليندرةاإلدارية،كالتيتيعدتغييػ نارشػام ن
الب ػَّدأفتتصػػؼبالشػػفافية،فالينػػدرةاإلداريػػة
التكنكلكجيػػا،كأسػػاليبالعمػػؿكاليياكػػؿالتنظيميػػة،ك ي
تعنػػيالبػػدءمػػفجديػػدمػػفحيػػثاإلج ػراءات،كالق ػكانيف،كاألنظمػػة،كأسػػاليبالعمػػؿ،كغيرىػػا؛

حيثتيعداليندرةشرطانأساسيانلتطبيؽالشفافيةفيالعممياتاإلدارية.

 -11تقنيفاإلبالغعفالفسادكالفاسديف،كايجادمرجعيةكاضحةفيىػذاالمجػاؿ؛بحيػثاليسػمح
باالتياماتالتيالتبنىعمىأساسسميـ.

 -12التقتضػػياإلدارةبالشػػفافيةمػػفالعػػامميفاالمتنػػاعكاجتنػػابالمخالفػػاتفحسػػب،كلكػػفأيض ػنا
االلتزاـباإلبالغعفالمخالفات،كحمايةمفيكشؼالتجاكزات،كاالنحرافات.

 -13تبسػػيطإج ػراءاتالعمػػؿبشػػكؿيسػػمحبػػأداءاألنشػػطةدكفتعقيػػدمػػفقبػػؿالمػػكظفيف،كينػػدرج
ضػمفذلػؾنشػرالمعمكمػاتكالبيانػات،كتػكفيراألدلػةعػفإجػراءاتعمػؿالمؤسسػة،كاختصػػار

اإلجراءاتغيرالضركريةماأمكفذلؾ(الحشاش.)15:2014،

تخمػػصالباحث ػػةمم ػػاسػػبؽأفىن ػػاؾمتطمب ػػاتأساسػػيةع ػػدةيتطم ػػبتكافرىػػالتحقي ػػؽالش ػػفافية
اإلداريػػةبنجػػاحكمػػفأىميػػا:احت ػراـالتسمسػػؿاإلدارم،كتعزيػػزقيمػػةالمسػػاءلةاإلداريػػة،كاألخػػذبمبػػدأ
التػدكيرالػػكظيفي،كارضػاءالعػػامميف،كبػثركحالجماعػػة،كمركنػػةإجػراءاتالعمػؿ،كتنميػةالقػػيـالدينيػػة
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التيتحثعمىاألمانة،كاألخالؽ،كالسػرية،كاإلنجػازفػيالعمػؿ،ككضػعالرجػؿالمناسػبفػيالمكػاف
المناسػػب،كاتخػػاذاإلج ػراءاتالناجحػػةذاتالعالقػػةباختيػػار،كتعيػػيفالعػػامميف،كت ػرقيتيـكتػػدريبيـأثنػػاء

العمؿ .

أسس تطبيق الشفافية اإلدارية وسياستيا:
ىناؾأسسعدةلمشفافيةاإلدارية،كىي :
 -1العقالنية فيي اإلنفياق:كىػىعبػارةعػفالقضػاءعمػىاليػدرفػياألنشػطةكالثػركات،كقػديكػكف
ىذااإلىدار؛بيدؼكضعالمنظمةفيخدمةاإلدارة،كقديصؿاليػدرفػيبعػضاألكقػاتإلػى

اتخػػاذبعػػضالقػ ارراتالرئيسػػةفػػيعػػدةشػػيكر؛ممػػايعطػػؿمسػػيرةالمنظمػػة،كمصػػالحالعػػامميف
بيػػا،كيسػػتكجبالقضػػاءالكامػػؿعمػػىاليػػدر،ككضػػعاألسػػاليبكاألىػػداؼاإلداريػػةفػػيخدمػػة

المنظمة .

 -2احت يرام القييانون:كتعنػػيتطبيػػؽالقػػانكفعمػػىالجميػػع؛بمػػافػػيذلػػؾأصػػحابالمكاقػػع،كالنفػػكذ،
كالمناصبالعميافيالمنظمة،كتكريسالق اررات ،كالقكانيفمفأجؿخدمتيا،كتعزيزتقدميا .

 -3التفاعييل بييين األنظميية ومؤسسيييات المجتمييع المييدني:كتعنػػيإيجابيػػةالعالقػػةبػػيفالمنظمػػة،
كمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدني،كالنسػػؽالسياسػػيالمتطػػكرالػػذمتتػػيحصػػيركرةتماسػػو،كتفصػػمو
فيالمؤسساتمفمراقبةأدائيا .

 -4وضييوح المعييايير:أمأفتكػػكفقكاعػػدالعمػػؿكاضػػحة ،كتخػػدـرسػػالةالمنظمػػةبالطريقػػةالمثمػػى
كمػػايج ػػبأفالتك ػػكفى ػػذهالقكاع ػػدجام ػػدةحت ػػىيمك ػػفتطكيرى ػػا،كتع ػػديميا؛لتص ػػبحبس ػػيطة

كفاعمةتكاكبثقافةالسرعةالتييتصؼبياالنظاـالعالميالجديد .

 -5األجواء الديمقراطية:كىياحتراـحقكؽالعامميففيالمنظمةعمىاخػتالفيـ،كذلػؾيػؤدمإلػى
تكػػريسالتفاعػػؿب ػػيفالعػػامميفكالمنظم ػػة،كالمشػػاركةالفعال ػػةكالمسػػتمرةف ػػيمجتمػػعالمنظم ػػة،

كيدفعقدرةالعامميففيالتأثيربصنعالق اررات ،كقدرتيـعمىالمساءلةكالمحاسبة .

 -6دعيييم وتقنيييية المعموميييات:ييع ػػدح ػػؽالحص ػػكؿعم ػػىالمعمكم ػػاتم ػػفأى ػػـالمتطمب ػػاتبالنس ػػبة
لمعامميف،كأصحابالمصالحمفأجؿممارسةجميعحقػكقيـ،كعمػىالمنظمػاتاالىتمػاـبمبػدأ

حماي ػػةالمعمكم ػػاتال ػػذميتض ػػمفاحتػ ػراـخصكص ػػيةالمنظم ػػةكالع ػػامميفعن ػػداإلفص ػػاحع ػػف

المعمكمات .

 -7التعاميييل ميييع وسيييائل اإلعيييالم:كس ػػائؿاالع ػػالـالحػ ػرةالمس ػػتقمةى ػػيالكس ػػيمةاألساس ػػيةلنق ػػؿ
المعمكماتإلىالجميكر،كيككفالتعامؿمعياعمىأساساحتراـعمميا،كاحتػراـحريػةأفرادىػا

ف ػػيممارس ػػةعممي ػػـداخ ػػؿالمنظم ػػة،كك ػػذلؾحري ػػةالع ػػامميفف ػػيالتعبي ػػرع ػػفآرائي ػػـلكس ػػائؿ

اإلعالـ .
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 -8القيييدرة عميييى المواجيييية:كى ػػيعبػػارةعػػفق ػػدرةقيػػاداتالمنظم ػػةعمػػىالتكاص ػػؿالحقيقػػيم ػػع
أفػ ػ ػ ػرادالمجتم ػ ػ ػػع،كذل ػ ػ ػػؾم ػ ػ ػػفخ ػ ػ ػػالؿف ػ ػ ػػتحالب ػ ػ ػػابأم ػ ػ ػػاميـلتق ػ ػ ػػديـانتق ػ ػ ػػاداتيـ،كش ػ ػ ػػكاكييـ

إض ػػاف نةإل ػػىاالس ػػتماعإل ػػىمقترح ػػاتيـ،كالعم ػػؿالج ػػادعم ػػىتحقي ػػؽحاج ػػاتالمجتم ػػعبش ػػكؿ
متميز(محمكد .)77-76:2008،

البدمفمراعاةبعضالسياساتكاالجػراءاتكمػا
كعندتطبيؽالشفافيةفيأممفالمؤسساتَّ ،

ذكرىاحمادات()2013كالتيمفأبرزىا :

 أو ًل-األدلييية التنظيميييية:أمإع ػػداداألنظم ػػة،كالقػ ػكانيفكالتعميم ػػاتالمتعمق ػػةبالعم ػػؿكش ػػؤكفالعػػامميف؛كذلػػؾلغايػػاتاالسػػتخداـعنػػدالضػػركرة،كمعرفػػةالكاجبػػاتكالحقػػكؽتجػػاهالمؤسسػػة

التػػييعممػػكففييػػا،إضػػافةنإلػػىمػػايجػػبأفتقدمػػوالمؤسسػػةلمعػػامميفمػػفالت ازمػػاتكحقػػكؽ،
ككاجبات .

 ثانيياً-البالغييات والتعيياميم:أمإصػدارالبالغػػات،كالتعػاميـالتػػيليػػاعالقػةبسياسػػةالعػػامميفأكسياسةالعمؿكاجراءاتو،كذلؾلغاياتالتعديؿأكاإللغاءأكاإليقاؼ .

 -ثالثاً-بيرامج تثقيفيية لمعياممين الجيدد:عػفطريػؽالعمػؿعمػىتكعيػةالمكظػؼ،كزيػادةإلمامػو

المعرفيباألبعادالتنظيميػةكاإلداريػة،مػعإعطػاءأىميػةلتعػريفيـبكاجبػاتيـكحقػكقيـالكظيفيػة،

كاعطاءصػكرةكاضػحة،كصػادقةعػفالمؤسسػة،كأىػدافيا،كبرامجيػاكاألنشػطةالتػيتقػكـبيػا،
كمستكياتيااإلدارية،كىياكمياالتنظيمية(حمادات .)132-131:2013،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأنػػوعنػػدتطبيػػؽالشػػفافيةفػػيأممؤسسػػةاليبػػدمػػفم ارعػػاةبعػػض

السياسػػاتفػػيالعمػػؿ؛كمنيػػا:إعػػدادالمػػكائحكالقػػكانيفكالتعميمػػاتالمتعمقػػةبالعمػػؿ،كاصػػدارالتعػػاميـ
كالبالغػ ػػاتذاتالعالقػ ػػةبػ ػػو،كتكعيػ ػػةالعػ ػػامميف،كزيػ ػػادةالمػ ػػاميـالمعرفػ ػػيبالمجػ ػػاالتالتنظيميػ ػػةلػ ػػو،
كتعريفيـماليـمفحقكؽكماعمييـمفكاجبات .

أساسيات تعزز الشفافية اإلدارية:
 -1تػ ػ ػكافرالديمقراطي ػ ػػةف ػ ػػيالمجتم ػ ػػع؛فالممارس ػ ػػاتالديمقراطي ػ ػػةتض ػ ػػمفقانكني ػ ػػةالكص ػ ػػكؿإل ػ ػػى
المعمكمػػاتمػػفخػػالؿق ػكانيفالحريػػةفػػيإتاحػػةالمعمكمػػات،أكمػػفخػػالؿت ػكافرالشػػفافيةفػػي

القكانيفكاإلجراءاتاإلدارية .

 -2التنسيؽالمستمربيفاألجيزةالمعنيةبالقكمالبشرية ،كالتطكير،كاإلصالحاإلدارم .

 -3تعزيػػزدكرأجيػزةالرقابػػةالماليػػةكاإلداريػػة،كتطػػكيرشػػبكةالمعمكمػػاتبػػيفالػػدكائركالمؤسسػػات
اإلداريةكافة .
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 -4دعػػكةمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيلمعمػػؿعمػػىرفػػعشػػعاراإلصػػالحاإلدارمكالتنميػػةاإلداريػػة،
كالحدمفظاىرةالفساداإلدارم(سميـ .)250:2014،

 -5تط ػػكيرق ػػدراتم ػػكظفيالجي ػػازالحك ػػكمي،كزي ػػادةمي ػػارتيـ،كاثػ ػراءخبػ ػراتيـ،كاالس ػػتفادةم ػػف
التجارباألخرلالناجحةفيالدكؿالمتقدمةفيمجاؿتطبيؽالشفافيةاإلدارية .

 -6نش ػ ػػرال ػ ػػكعيبالش ػ ػػفافية،كايض ػ ػػاحفكائ ػ ػػدتطبيقي ػ ػػالممػ ػ ػكاطنيفف ػ ػػيمختم ػ ػػؼجكان ػ ػػبالحي ػ ػػاة،

كالتعػػامالتاإلداريػػةعمػػىكجػػوالخصػػكص،مػػفخػػالؿالتمسػػؾبػػالقيـاألخالقيػػةالتػػيتسػػاىـ

فػ ػ ػ ػ ػ ػػيعمميػ ػ ػ ػ ػ ػػةالتنميػ ػ ػ ػ ػ ػػةاإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة،كتطػ ػ ػ ػ ػ ػػكيراألجي ػ ػ ػ ػ ػ ػزةالحككميػ ػ ػ ػ ػ ػػةلمقيػ ػ ػ ػ ػ ػػاـباألىػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ

المنشكدة(المكزم .)160:2002،
فوائد تطبيق الشفافية اإلدارية و مؤشرتيا:

يترتػػبعمػػىتطبيػػؽمفيػػكـالشػػفافيةالعديػػدمػػفاآلثػػاراإليجابيػػةعمػػىاتخػػاذالق ػ ارراتالفرديػػة،

كعمىالتنظيماتاإلدارية،كىذهالفكائدكمايأتي :

 -1إفاسػتخداـىػذاالمفيػكـفػػيالعمميػاتاإلداريػة،يترتػبعميػػوتػكفيرالكقػت،كالتكػاليؼ،كتجنػػب
اإلربػػاؾكالفكضػػىفػػيتقػػديـاألعمػػاؿ،كمػػايػػؤدمىػػذاالمفيػػكـإلػػىتطػػكيركظػػائؼالكحػػدات
اإلداريػػةمػػفكحػػداتإداريػػةمتخصصػػة،إلػػىفػػرؽعمػػؿتقػػكـبػػأداءكظائفيػػابشػػكؿأفضػػؿ،
كأكضحكأكثرشفافية،ألفالجيكدالمبذكلةىيجيكدمشتركةلكؿأفرادالكحدةاإلدارية .

المػػفاالعتمػػادعمػػىأسػػاليبالتػػدريب،
 -2يسػػاعدعمػػىاعتمػػادسياسػػةتعميميػػةتزيػػدالميػػاراتبػػد ن
كالتعمػػيـالتقميديػػة،كلكػػفمػػايالحػػظىنػػاأفتنظيمػػاتاألعمػػاؿالحديثػػةتتبػػعالتعمػػيـ،كالتػػدريب،

لزيػػادةميػػاراتاألف ػرادالعػػامميف،كتكسػػيعمػػداركيـبشػػكؿأكثػػرشػػفافية،كترسػػيخيافػػيأذىػػاف
العامميف .

 -3تتحػكؿمعػػاييرالترقيػةمػػفاألداءإلػىالمقػػدرة؛أمضػركرةمكافػػأةاألفػرادعمػػىأدائيػـألعمػػاليـ
بكضػػكحكبفاعميػػة،فحتػػىيمتحػػؽاألف ػرادبالعمػػؿ،عمػػييـاالرتقػػاءإلػػىمسػػتكلمعػػيفمػػفاألداء

الشفاؼ(المكزم .)164-163:2002 ،

 -4تقميػػؿالصػػالحياتالكاس ػعةفػػيعمميػػاتاتخػػاذالق ػ اررات؛كذلػػؾلتخفيػػؼدرجػػةالمركزيػػة،كمػػا
يجػػبالعمػػؿعمػػىتشػػجيعالمبػػادراتالشخصػػيةضػػمفقكاعػػدالعمػػؿ،كأنظمتػػو،كالعمػػؿعمػػى

ضركرةتكفيرالفرصلتنميةالمياراتكالقدراتالمتكفرةلدلاألفرادالعامميف .

 -5ترسػػيخقػػيـالتعػػاكف،كتضػػافرالجيػػكد،ككضػػكحالنتػػائج،حيػػثيػػتـالمحاسػػبةعمػػىالتجػػاكزات
بشكؿجماعيمفخالؿاتخاذق ارراتجماعية .
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 -6يتمتعاألفرادالعػامميففػيالتنظيمػاتاإلداريػةالمطبقػةباسػتقالليةأكثػرأثنػاءقيػاميـ؛بكاجبػاتيـ
المػػفالرقابػػةاإلداري ػػةالمسػػتمرة،األمػػرالػػذميجع ػػؿ
الكظيفيػػة،كىػػذايعػػززالرقابػػةالذاتي ػػةبػػد ن
ق ارراتاألفرادالعامميففيمايتعمؽبأعماليـأكثرشفافيةكمصداقية .

 -7العم ػ ػػؿعم ػ ػػىاختي ػ ػػارالقي ػ ػػاداتاإلداري ػ ػػةذاتالق ػ ػػدرةعم ػ ػػىأخ ػ ػػذالقػ ػ ػ ارراتالنزيي ػ ػػة،كاألمان ػ ػػة
كالمكض ػػكعيةكاالنتم ػػاءكالػ ػكالءلممنظم ػػة،كلمص ػػالحالع ػػاـ،كم ػػاي ػػتـم ػػفخ ػػالؿاتخ ػػاذقػ ػ اررات
مناسبةعمػىإظيػارنقػاطالضػعؼكالقػكة،كتحديػداالنح ارفػات،كالعمػؿعمػىتصػحيحيا؛األمػر

الذميعنيالمزيدمفالشفافيةفيبيئاتالعمؿ .

 -8العمػػؿعمػػىتغييػػرالثقافػػةالتنظيميػػةالسػػائدة،كىػػذايتطمػػباتخػػاذق ػ ارراتضػػركريةمتغي ػرةفػػي
ثقافػػةالمنظمػػةحتػػييتكػػكفلػػدلاألف ػرادالعػػامميفاتجاىػػاتإيجابيػػةتشػػيرإلػػىأفأىػػـمػػافػػي

التنظيـىكالعمؿعمىتقػديـخػدماتذاتجػكدةلممػكاطنيفمػعضػركرةالتعامػؿمعيػـبشػفافية
خاؿمفالعقدكالركتيف(الراشدم .)18:2007،
عالية،كاتخاذقرارمناسبليـ و
كمػػاأفىنػػاؾمؤشػػراتلمشػػفافيةاإلداريػػة؛منيػػا:تػػكفرمنػػاختنظيمػػيمالئػػـلمشػػفافية،كالػػذم

يتصؼبتكفيرالتدفؽاالنسيابيلممعمكماتالتػيتمكػفالمػديريفالتنفيػذييفمػفاكتشػاؼاألفكػارالبنػاءة
كتشجيعيا،كضمافاالتصاؿالمباشركالمتعددبيفاألقسػاـالمختمفػة،كتػكفيرالعالقػاتال أرسػيةكاألفقيػة

الت ػػيت ػػؤمفالمػ ػكارد،كالمعمكم ػػاتكال ػػدعـ(رم ػػزم)28:2013،كت ػػكفيركث ػػائؽكاض ػػحةحػ ػ كؿأى ػػداؼ

األجيػزةاإلداريػة،كفمسػػفةعمميػاكبرامجيػا،كاتاحتيػػالمجميػكر،كتػكفيرمعمكمػػاتلمجميػكرحػكؿالنظػػاـ
األساسػػي،كالييكػػؿالتنظيمػػيلي ػػا،ككػػذلؾنظػػاـالمػػكظفيف،كالميزاني ػػة،كتعريػػؼالمػػكاطنيفبأنش ػػطتو،
كبرامجي ػػا،ككيفي ػػةالحص ػػكؿعم ػػىخ ػػدماتيا،كأس ػػمكبتق ػػديـالخدم ػػةبي ػػا،كنشػ ػرتق ػػاريردكري ػػةح ػػكؿ

نشػ ػػاطاتيا،كعالقاتيػ ػػا،كقياميػ ػػابتنسػ ػػيؽانشػ ػػطتيا،كبرامجيػ ػػامػ ػػعشػ ػػركاءمحممػ ػػيف،أكمػ ػػعالجميػ ػػكر

المستيدؼ(خميفو .)1361:2010:

تخمصالباحثةمماسبؽأفىناؾفكائدجمولتطبيؽالشفافيةاإلدارية،كمفأىميا:ترسيخقػيـ

التعػػاكف،كتض ػػافرالجي ػػكد،كاالس ػػتقاللية،كالعمػػؿعم ػػىاختي ػػارالقي ػػاداتاإلداريػػةالناجح ػػةالت ػػيتتس ػػـ
بالنزاىة،كاألمانة،كالمكضكعية،كالتيتساعدعمىإظيارنقاطالضعؼكالقكة .



تخمػػصالباحثػػةكػػذلؾأفىنػػاؾمجمكعػػةمػػفمؤش ػراتالشػػفافيةاإلداريػػة؛منيػػا:تػػكفرمنػػاخ

تنظيمػػيمالئػػـلمشػػفافية،كمعمكمػػاتكاضػػحةحػػكؿأىػػداؼاألجيػزةاإلداريػػة،كمعمكمػػاتلمجميػػكرحػػكؿ

النظاـاألساسيليا،كنظاـالمكظفيف،كنشرتقاريردكريةحكؿنشاطياكعالقاتيا .
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المشكالت التي تواجو الشفافية اإلدارية:
ىناؾمشكالتعدةتعيؽتحقيؽجيكدالشفافيةاإلدارية،كتتمثؿفيمايأتي :
 -1االستمرارفيتطبيؽاألنظمةالقديمػة،كالػركتيفكالتعقيػدفػياإلجػراءات؛يشػكؿعائقػافػيكجػو
الشػػفافيةاإلداريػػة؛لػػذلؾيجػػبالقيػػاـباإلصػػالحاإلدارم،كالتطػػكيرلجميػػععمميػػاتاإلدارةقبػػؿ

البدءبتنفيذالشفافيةفياإلدارة .

 -2تعرضالشفافيةلبعضالتجاكزاتكالخرفاتمفقبؿالبعضمػفخػالؿاإلفصػاحغيػرالػدقيؽ،
أكغيػػرالسػػميـعػػفالمعمكمػػاتكالبيانػػات،أكاسػػتغالؿالمعمكمػػاتمػػفقبػػؿالمسػػتخدـليػػا،أك
مفيقكـباإلفصاحعنيالتحقيؽأىدافوالخاصةفيحاؿتعارضتمعأىداؼالمنظمة.

 -3المكركثاتالسمبيةمفاألنظمةالسابقة،كالتيتتطمبمعالجةلمدلطكيؿقبػؿالبػدءبػالنيكض
بالمجتمع كمؤسساتو.

 -4إسػػاءةتفسػػيرالمعمكمػػاتمػػفقبػػؿمسػػتخدمييا،كالػػذمقػػديعػػكدإلػػىالتحيػػزالمقصػػكد،إالأف
أج ػكاءالديمقراطيػػة،كامكانػػاتالمكاشػػفةكالمسػػاءلةكفيمػػةبمعالجػػةمثػػؿىػػذهالتجػػاكزاتضػػمف

إطارالنظاـالقانكنيكالقضائي(حرب.)20:2011،
المرادتحقيقيػاتعتبػرمػفأىػـمعكقػاتالشػفافيةاإلداريػة،
 -5الصعكبةفيتحديدأكلكياتاألىداؼ 

فييتحتاجإلىكضكحكمكضكعية؛كبالتالي؛فًإفَّكثرةاألىداؼ،كتداخميايجعػؿمػفالصػعب

جدناكضعأكلكياتلمتنفيذ،األمرالذميسببإعاقةلمشفافيةاإلدارية .

 -6االزدكاجيػػػةكالفكضػ ػػىفػ ػػيعمميػ ػػاتالتحػ ػػديثكالتطػ ػػكير،تػ ػػؤدمإلػ ػػىبعث ػ ػرةالجيػ ػػكد،كضػ ػػياع
التنسيؽبيفأجيزةاإلدارة(المكزم .)154:2002،
تخمصالباحثةمماسػبؽأفىنػاؾمشػكالتعػدةتحػكؿدكفتحقيػؽالشػفافيةاإلداريػة؛كمنيػا:

التعقيػدفػػياإلجػراءاتاإلداريػػة،كتطبيػؽأنظمػػةقديمػةكركتينيػػة،كالصػعكبةفػػيبيػافأكلكيػػاتاألىػػداؼ

المرادتحقيقيا،كاالزدكاجيةفيالعمؿ،كعدـالتنسيؽبيفاألجيزةاإلدارية .


صعوبات تطبيق الشفافية اإلدارية ومعيقاتيا :

تكجػػدصػػعكباتعػػدةتكاجػػوعمميػػاتالتحػػديث،كالتطػػكيرلمشػػفافيةاإلداريػػة؛تػػؤدمإلػػىبعث ػرة

الجيػػكد،كضػػياعالتنسػػيؽب ػػيفاألجيػػزةاإلداريػػة،كاالسػػتمرارفػػيتطبيػػؽاألنظمػػةالقديمػػة،كالػػركتيف،
كالتعقيدفياإلجراءات،األمرالذلسيشكؿعائقػانفػيكجػوالشػفافيةاإلداريػة،ككجػكدمشػكمةفػيتحديػد

أكلكي ػػاتاألىػػداؼالمػ ػرادتحقيقيػػا،التػػيتيع ػػدمػػفأىػػـالمعكق ػػاتلمشػػفافيةاإلداريػػة؛ألني ػػاتحتػػاجإل ػػى
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الكضػ ػ ػػكح،كالمكضػ ػ ػػكعية،كبالتػ ػ ػػالي؛ف ػ ػ ػًإفَّكث ػ ػ ػرةاألى ػ ػ ػداؼكتػ ػ ػػداخميايشػ ػ ػػكؿصػ ػ ػػعكبةعنػ ػ ػػدأكلكيػ ػ ػػات
التنفيذ(حمادات .)131:2013،
كفيمايأتيمجمكعةمفالمعيقاتالتيتقؼعائقانحقيقيانفػيسػبيؿتطبيػؽالشػفافيةكمػابينيػا

سميـ(،)2014كمفأىميا :

 -1صػػعكبةتحديػػدأكلكيػػاتاألىػػداؼ،كىػػذايشػػكؿأكبػػرمعيقػػاتتطبيػػؽالشػػفافيةاإلداريػػة؛لككنيػػا
تحتػػاجإلػػىكضػػكحكمكضػػكعية؛فكثػرةاألىػػداؼ،كتػػداخميايجعػػؿمػػفالصػػعبكضػػعأكلكيػػات
كبيرفيتطبيؽالشفافيةفيالتعامالتاإلدارية.
لمتنفيذ،األمرالذليمثؿتحدينا نا

 -2التعقي ػػدف ػػياإلجػ ػراءات،كاس ػػتمرارتنفي ػػذاألنظم ػػةالقديم ػػة،كال ػػركتيف،أككم ػػايع ػػرؼب ػػالعرؼ
اإلدارمالطكيؿ،كؿذلؾيمثؿعائقانفيكجوتطبيؽالشفافيةاإلدارية.

 -3عػدـالكضػػكح،كاالزدكاجيػة،كالفكضػػىفػيعمميػػاتالتحػػديثكالتطػكير،األمػػرالػذليػػؤدمإلػػى
بعثرةالجيكد،كضياعالتنسيؽبيفاألجيزةاإلداريةالمختمفة.

 -4ضعؼالسياساتالمالية،كعدـكضكحيا.
 -5ضعؼاإلعالـكشخصنتو.

 -6غيابدكرالقضاءالفعميفيتطبيؽىذاالمبدأ(سميـ.)249:2014،
تخم ػػصالباحث ػػةمم ػػاس ػػبؽأن ػػوتكج ػػدص ػػعكبات،كمعيق ػػاتتق ػػؼعائقػ ػناأم ػػاـعممي ػػاتتط ػػكير

الشػػفافيةاإلداري ػػة؛تػػؤدمإل ػػىتنػػاثرالجي ػػكد،كتشػػتتيا؛مني ػػاالضػػبابيةف ػػيتحديػػدأكلكي ػػاتاألى ػػداؼ
كالتعقي ػ ػػدف ػ ػػياإلجػ ػ ػراءات،كعػ ػ ػدـالكض ػ ػػكح،كالفكض ػ ػػىف ػ ػػيعممي ػ ػػاتالتح ػ ػػديث،كض ػ ػػعؼاإلع ػ ػػالـ،
كشخصػػنتو،إضػػافةنإلػػىضػػعؼالسياسػػاتالماليػػةفػػياألجي ػزةاإلداريػػة،كىػػذهالصػػعكباتتتطمػػبمػػف
جميعمفلوعالقةبالعمؿالمؤسساتيبمافيذلؾالمؤسسةالتعميميةبذؿالجيكدكرفعمسػتكلالػكعى

بأىميػػةممارسػػةالشػػفافيةكانعكػػاسذلػػؾعمػػىزيػػادةثقػػةالعػػامميففييػػابأنفسػػيـكقػػدراتيـكانػػدماجيـفػػي
عمميـممايسيـفيتقدـمؤسساتيـكمجتمعاتيـ،كتحقيؽاألىداؼالمتكخاة .

الشفافية اإلدارية كمدخل لتطوير وتنمية األجيزة اإلدارية:
تسيـالشفافيةاإلداريةكمنظكمةمفالمبادئ،كالكظائؼفػيتطػكيركتنميػةاألجيػزةاإلداريػة،

البمرحمتيفرئيستيف،ىما :
كيمكفرؤيةىذاالدكرمتمث ن

أ -مرحمةمحاربةالفسادبأشكالو،كيمكفتسػميتيابالمرحمػةالعالجيػة؛ًإٍذًإفَّاألخػذاألكلػيبمبػادئ
الشػػفافيةيعنػػيزيػػادةدرجػػةثقػػةالمػػكاطفبػػاألجيزةاإلداريػػة،كثقتػػوبػػاألفرادالعػػامميففػػيتمػػؾ

األجيزة،كيعالجكثيرمفالمشاكؿالتيتكاجوكؿالممارساتالخاطئة.
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كمػػايعمػػؿتفعيػػؿمبػػادئالشػػفافيةعمػػىتقكيػػةالم ػكاطفألعمػػاؿاألجي ػزةاإلداريػػة،ممػػايشػػكؿ
انعكاسناإيجابيناعمىالخدماتالمقدمةلو،حيثكضكحإجراءاتالعمؿ،كاالبتعادعفالػركتيفكبسػاطة
اإلجراءات،كافغيػابمبػادئالشػفافيةيعنػيعكػسذلػؾ،حيػثالػركتيفكالتعقيػديشػكؿأرضػيةمناسػبة
لممارسةأشكاؿالفسادمفقبؿالعامميفتجاهالمكاطنيف .

كفػػيذاتالسػػياؽ؛فػًإفَّممارسػػةمبػػادئالشػػفافيةيمػػنحالمػكاطفحقػػوفػػيخػػدماتالدكلػػةبشػػكؿ

عػػادؿ،كمكػػافئلنخ ػريف،كيحػػدمػػفممارسػػةالكاسػػطةكالمحسػػكبية،كعمػػىعكػػسذلػػؾ؛ف ػًإفَّالكاسػػطة

كالمحسكبيةتصبحفعالنيتكرر،كتتحكؿإلػىنمػطاجتمػاعي،كلقػدأكػدتذلػؾالكاسػطةفػياألردفسػنة

()2000؛ًإذتبيفأفممارسةمبادئالشفافية،كاإلفصاحكسائؿتعمؿعمػىتخفيػؼدرجػةالكاسػطة،ك
المحس ػػكبيةكأش ػػكاؿلمفس ػػاد،كي ػػدعـذل ػػؾنت ػػائجد ارس ػػةجمعي ػػةالش ػػفافيةالمكس ػػيكيةالمؤك ػػدةعم ػػىأف
ممارسةمبادئالشفافيةتحدمفممارسةالفسادفيخدماتالتعميـىناؾ .
ب -مرحمػػةتطػػكيراألعمػػاؿكتنميتيػػاكيمكػػفتسػػميتيابالمرحمػػةالكقائيػػة:إذتسػػيـممارسػػةمبػػادئ

الشفافية،كتطبيقيافيتنميةاألجيزةاإلدارية،كالكصكؿبياإلػىبنػاءتنظيمػيسػميـقػادرعمػى
مكاجيػةالتغيػراتكالتحػدياتالجديػدة؛حيػثتعمػػؿممارسػةالشػفافيةعمػىتطػكيرأعمػػاؿاإلدارة

مفخالؿ :
 -1تبسيطإجراءاتالعمؿ،كعمنيةتمؾاإلجراءات.
 -2رفعمستكلالمساءلةاإلداريةفياألجيزة.

 -3تكفيرالبيئةاإلبداعيةكالممارسةاإلبداعية.

 -4زيادةدرجةفاعميةاالتصاؿاإلدارمكبعدهعفالضبابية،كاعتمادسياسةالبػابالمفتػكح،
ممايعززقيـالثقةكالنزاىة.

 -5تخفيػ ػػؼدرجػ ػػةالضػ ػػغطالنفسػ ػػي،كزيػ ػػادةدرجػ ػػةاألمػ ػػفالنفسػ ػػيلمعػ ػػامميففػ ػػياإلدارات
الحككمية.

 -6ضػػمافانسػػيابالبيانػػاتكالمعمكمػػاتبػػيفاألجيػزةاإلداريػػة،كالمسػػتفيديفمػػفخػػدماتيا،
كقمةكمفةإدارةتمؾالبياناتبشكؿيضمفكضػكحالعالقػةمػعالجميػكر،كبالتػاليتصػبح

المنظماتمنظماتمفتكحة.

 -7درجػػةعاليػػةمػػفكضػػكحالق ػ اررات،كعالنيتيػػاتحديػػدنافػػيق ػ ارراتخػػدماتالم ػكاطنيف،ك
دعـممارسةاإلدارةالعامةألدكاراستشاريةمعمؤسساتالمجتمعالمدني.

 -8العالقةاإليجابيةبيفالتكنكلكجياالمتطكرةالمستخدمةفيالمنظمات،كممارسةالشػفافية؛
حيثارتفاعدرجةاالعتمادعمىالتكنكلكجيايجعؿالمنظماتأكثراستجابةكشفافية.

(أبكقاعكد)184-183:2011،
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تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفتطػػكيركتنميػػةاألجي ػزةاإلداريػػةيتطمػػبمحارب ػةالفسػػاداإلدارم
بأشكالوالمختمفة،كزيادةثقةالمػكاطفبػاألجيزةاإلداريػةكالعػامميففييػا،كاالبتعػادعػفالػركتيفاإلدارم،

كتبسيطإجراءاتالعمؿ،كتكفيرالبيئةالناجحةلو،كالعمؿعمىتخفيػؼالضػغطالنفسػي،كتػكفيراألمػف

الػػكظيفيكالنفسػػيلػػدلالعػػامميف،كضػػمافحقػػكقيـ،كتجسػػيدالعالقػػاتاإلداريػػةبيػػنيـ،كذلػػؾمػػفخػػالؿ
اتباعاالحتراـالمتبادؿبيفجميعأفرادالجمعيةالعمكميةلمعامميف.
طرق تحسين الشفافية اإلدارية:
ىناؾالعديدمفالطرؽالتيتحسفتطبيؽالشفافيةفيأممؤسسة،كىيكاآلتي :
 -1إعادة صياغة القوانين ،والنظم الداخمية:
ال ٌش ػػؾأفىن ػػاؾاسػػػتحداثانألس ػػاليباإلنحػ ػراؼ،أكالفس ػػادفػػػيالمؤسس ػػة،كلػ ػػـتيع ػػدالقػ ػكانيف

التقميديػػةصػػالحةنلمتعامػػؿمػػعصػػكراسػػتغالؿالثغ ػرات،كالتحميػػؿمػػفأجػػؿسػػيادةالمصػػالحالشخصػػية،
كتسخيرالمنظماتلصالحفرد،أكمجمكعةمفالمسئكليف،كمفالخطأأفتتـصياغةالقػكانيفاقتباسػنا
ؾأفإع ػػادةالنظ ػػرفػػيالقػ ػكانيفكالمػ ػكائحك
مػػفقػ ػكانيفأخػػرل،كك ػػذلؾالمػ ػكائحكالػػنظـالداخمي ػػة،كالش ػ ٌ
ال ػػنظـ،كت ػػكفيرأعم ػػىق ػػدرم ػػفالش ػػفافية؛يعن ػػيتحقي ػػؽالمزي ػػدم ػػفالممارس ػػة،كالرقاب ػػةالديمقراطي ػػة

الصحيحة .
كافالتأكيػػدعمػػىالشػػفافيةفػػيالق ػكانيف،كالػ ٌػنظـالداخميػػة،كالم ػكائحيعنػػيالقضػػاءعمػػىظػػاىرة

النف ػػاؽاإلدارم،كظي ػػكرمجمكع ػػاتالمص ػػالحف ػػياإلدارةالعمي ػػا،كاتجاىي ػػاإلخف ػػاءالمعمكم ػػات،كع ػػدـ
ٌ
اإلفصاحمفأجؿالبقاءفيمكاقعيا .
 -2تفعيل دور المجان:
كخاصةتمؾالمجافكالمجمكعاتالمنكطةبالرقابة،عمىأفيككفىناؾفصػ هؿبػيفمػفي ارقػب،

كبػيفمػفيػدير،كيجػباعتمػادنظػـجديػدةفػيإدارةالمؤسسػات،تعمػؿعمػىتقكيػةالممارسػاتاإلداريػة
األخالقية،كااللتزاـبالقيـالمجتمعيةعندأداءالكظائؼالمختمفة .
 -3تطبيق استراتيجيات إدارية فعالة:
كتتمثػػؿفػػياسػػتراتيجيةالتعمػػيـ،كالتػػدريب،كاسػػتراتيجيةالمكافػػأةكالثػكاب،كاسػػت ارتيجيةالعقػػاب

السريعكالمباشركالفعاؿ .

 -4اصدار البالغات و التعاميم:
كيككفذلؾمفخالؿإصدارالبالغات،كالتعػاميـالتػيليػاعالقػةبسياسػةالعػامميفكتطبيقيػا،

أكسياسػػةالعمػػؿكإجراءاتػػو،كذلػػؾعنػػدإج ػراءالتغي ػراتكالتعػػديالتعمػػىالسياسػػات،أكفػػيحػػاؿ
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إصػػدارأنظمػػةأكق ػكانيفأكتعميمػػاتجديػػدةليػػاعالقػػةبالعػػامميف،كالعمػػؿداخػػؿالمؤسسػػة ،كييعػػدىػػذا
األسمكبمفاألساليبالميمةفيتطبيؽكتحقيؽالشفافيةبشكؿمباشر.
 -5برامج تثقيفية لمعاممين الجدد :
كيككفذلؾمفخالؿالعمؿعمىتكعيةالعػامميف،كزيػادةإلمػاميـالمعرفػيباألبعػادالتنظيميػة،

كاإلدارية،معإعطاءأىميةلتعريفوبكاجباتو،كحقكقوالكظيفية،كاعطاءصػكرةكاضػحة،كصػادقةعػف

المؤسس ػػة،كأى ػػدافيا،كبرامجي ػػا،كاألنش ػػطةالت ػػيتق ػػكـبي ػػا،كمس ػػتكياتيااإلداري ػػة،كىيكمي ػػاالتنظيم ػػي،
كاألدلػػةالتنظيميػػة،كغيػػرذلػػؾمػػفاألمػػكرالتػػيتيػػـالمكظػػؼالجديػػد،كالتػػيتعمػػؿعمػػىاندماجػػومػػع

أجكاءالعمؿالجديدة(شاىيف .)28-27:2015،

كمػػارألالحشػػاش()2014أفىنػػاؾعػػدةأسػػاليبكاج ػراءاتلتحسػػيفكرفػػعمسػػتكلالشػػفافية

اإلدارية،كمفأىميامايمي :

 -1دعػ ػػـكتطػ ػػكيرالنظػ ػػاـالقػ ػػانكني،كالجيػ ػػازالقضػ ػػائيبػ ػػالمجتمع،كذلػ ػػؾبتفعيػ ػػؿم ػ ػكادالق ػ ػكانيف
المكجكدة،كالعمؿعمىالقياـبالدراساتالمقارنة،كالتكصياتبإصدارقكانيفجديدة .


 -2تك ػػكيفلج ػػافلمن ازى ػػةف ػػيالمؤسس ػػاتالمختمف ػػة،كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿتنمي ػػةالممارس ػػاتاإلداري ػػة
األخالقية،كااللتزاـبالقيـ .

 -3د ارس ػػةكتطبي ػػؽآلي ػػاتالمكاش ػػفةكالمص ػػارحةم ػػفخ ػػالؿالتأكي ػػدعم ػػىالتػ ػزاـم ػػكظفيالقط ػػاع
الحككميبمسؤكلياتيـعفنشرالمعمكماتلممكاطنيف.

تخمصالباحثةمماسبؽأفىناؾطرؽعدةلتحسيفالشفافيةاإلداريةتتمثؿفيمػايػأتي:إعػادة
صياغةالقكانيفكالنظـالداخمية،كتفعيؿدكرلجافالرقابػةاإلداريػة،كتطبيػؽاسػتراتيجياتعػدة؛منيػا:

التدريب،كالمكافأة،كالثكاب،كالعقاب،كاصدارالبالغات،كالتعاميـذاتالعالقػةبالعػامميف،كتطبيقيػا،
كتكعيةالعامميف،كزيادةإلماميـالمعرفيباألبعادالتنظيميةكاإلدارية .
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احملور الثاٌي
متكني املعمىني
ثبوٍبً :رمكٍه انمعهمٍه
 رعزٌف رمكٍه انمعهمٍه.
 أٌمٍخ رمكٍه انمعهمٍه.
 مشاٌب رمكٍه انمعهمٍه َخصبئصً.
 مزاحم رمكٍه انمعهمٍه.
 مجبالد رمكٍه انمعهمٍه.
 أطبنٍت رمكٍه انمعهمٍه.
 ممُمبد َركبئش انزمكٍه.
 معُلبد رمكٍه انمعهمٍه.
 انعاللخ ثٍه انشفبفٍخ َرمكٍه انمعهمٍه.
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المحور الثاني
تمكين المعممين
تمييد:
يشػػيدالعص ػػرال ػػذلنع ػػيشفي ػػوتغيػ ػراتكبيػ ػرةكميمػػةف ػػيمعظ ػػـمن ػػاحيالحي ػػاة،ل ػػذلؾاى ػػتـ

ػثًإفَّالتمك ػػيفى ػػكأح ػػدالمف ػػاىيـاإلداري ػػةالحديث ػػة،كيعتب ػػرم ػػدخالن
التربكيػ ػ كفبتمك ػػيفالمعمم ػػيف؛حي ػ ي
أساسػػينالمتطػػكيرالمدرسػػي،كذلػػؾبمػػنحالمعممػػيفمسػػؤكلياتتمكػػنيـمػػفاتخػػاذالقػرار،كتحقيػػؽأىػػدافيـ
داخؿالمؤسسةالتعميمية.

كقدظيرمفيكـالتمكػيففػينيايػةالثمانينػات،كالقػىشػيكعانكركاجػانفػيفتػرةالتسػعينات؛كىػذا

ناتجعفزيادةالتركيزعمىالعنصرالبشرمداخؿالمنظمةأيناكافنكعو،كماأفالتطػكراتكالتحػكالت
الحاصػػمةفػػيمجػػاؿتنميػػةالعنصػػرالبشػػرمداخػػؿالتنظيمػػاتأكػػدتعمػػىأىميتػػولمػػاليػػامػػفدكرف ػي

العامميف؛حيثًإفَّىذهالعالقةتشكؿحجراألساسلنجػاح،كتبنػيأسػاليب
ي
تحسيفالعالقةبيفالمديرك

مكالحربي .)62:2014،
التطكيرداخؿالمؤسسات(الدكسر 

كتيع ػػدعممي ػػةالتمك ػػيفعممي ػػةتعاكني ػػةألني ػػاتجم ػػباألفػ ػرادإل ػػىجان ػػببعض ػػيـبعضػ ػانلمقي ػػاـ


بمسػػتكياتأعمػػىمػػفالجػػكدة،كمػػاأنيػػاعمميػػةمتجػػددةكناميػػة،كتسػػيربشػػكؿدائػػرم،كتكصػػؼبأنيػػا
عمميػػةحيكيػػةتحكيميػػةعمػػىمسػػتكياتمتعػػددة،كتبػػدأبكاسػػطةتحكيػػؿشػػعكراألفػرادبأنفسػػيـ،كتحفيػػزىـ
إلػػىتجريػػبسػػمككياتجديػػدة،كتسػػاعدىـعمػػىتطػػكيرعقميػػةفكريػػةتعميميػػةمسػػتمرة،كتعػػززمػػفثقػػتيـ

بأنفسػيـ،ثػػـيعمػؿىػػذاالفػردالػػذمأعطػىالتمكػػيفعمػػىجمػبآخػريفإلػىداخػػؿعمميػةالتمكػػيفبيػػدؼ
تمكينيـأيضان،كتككفالنتيجةقكةعمؿممكنةتساىـبإيجادمنظمةأكثرفاعميةكتفاعمية .

(الشيرم )5:2014،

كم ػػاأفالتمك ػػيفيعم ػػؿعم ػػىرف ػػعمعنكي ػػاتكرض ػػاالع ػػامميف،بإتاح ػػةالفرص ػػةأم ػػاميـإلبػ ػراز

قػػدراتيـ،كمػػنحيـالثق ػػةكالتقػػديرمػػفقب ػػؿاإلدارة،ممػػايػػنجـعن ػػوالتفكيػػراإلبػػداعي،كتحس ػػيفاألداء،
ػة،إذيعػػد
كالسػػرعةفػػيحػػؿكمعالجػػةالمشػػكالتالتػػيتعتػػرضالمؤسسػػةسػكاءأكانػػتداخميػػة،أـخارجيػ
ي

عامالنأساسيانلنجاحالمنظمات،كاستم ارريتيابفاعمية،كقدرةعمىالتنافس .

(الحمكرمكالسعكد )101:2010،

كنظ انرلالىتماـبمفيكـتمكيفالعامميفالذميشكؿعنص انرأساسيانكحاسمانفيمؤسسػاتالدكلػة

خصكص ػ ػنافػ ػػيظػ ػػؿاالتجػ ػػاهنحػ ػػكتبنػ ػػيكتطبيػ ػػؽالمفػ ػػاىيـاإلداريػ ػػةالحديثػ ػػةكػ ػػإدارةالجػ ػػكدةالشػ ػػاممة،
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كالتخطيطالشامؿلػألداء؛حيػثيمثػؿتمكػيفالعػامميفأحػدالمتطمبػاتاألساسػيةلنجػاحتطبيػؽالمفػاىيـ
اإلداريةالحديثة(الطعانيكالسكيعي .)306:2013،
كييػػتـالتمكػػيففػػيالمؤسسػػاتالتربكيػػةعامػػة،كعمػػىكجػػوالخصػػكصالمػػدارسييػػتـبإقامػػة،

كتكػػكيفالثقػػةبػػيفاإلدارةكالمعممػػيففػػيالمدرسػػة،كتحفيػػزىـ،كاشػراكيـفػػياتخػػاذالقػرار،كاذابػػةالحػػد كد
اإلداريػػةكالتنظيميػػةالداخميػػةبػػيفاإلدارة،كالمعممػػيف،كمػػديرالمدرسػػة:ىػػكالمسػػئكؿعػػفتنظػػيـالعمػػؿ

الجماعيكالعمؿبالمدرسة(بابطيف .)2:2013،

إفتمكيفالمعمميفاليمكفأفيتـدكفإيمػافمػفالمػديريفبأىميتػوكفكائػده؛فغالبػنامػايحتػاج

األمػرإلػىتنميػػةاألفػراد،كرفػعقػدراتيـكميػػاراتيـلحػؿالمشػػكالت،كمكاجيػةالمكاقػػؼ،كمػنحيـالفػػرص
كيعػػدمػػدخؿتمكػػيفالعػػامميفأحػػدالمػػداخؿالحاكمػػةلتحسػػيفجػػكدةالخدمػػة،
لممبػػادأة،كتقبػػؿالتحػػدم ،ي
كزيادةاإلنتاجية،كالرضاالكظيفيلدلالعامميف(السكارنو .)299:2010،

كييعػ ػػدتمكػ ػػيفالمعممػ ػػيفعمميػ ػػةي ػ ػتـمػ ػػفخالليػ ػػامػ ػػنحالمعممػ ػػيفالصػ ػػالحيات،كالمسػ ػػئكليات،

كتش ػػجيعيـعمػػػىالمبػػػادرة،كالمش ػػاركةفػػػياتخػػػاذالقػ ػ اررات،كم ػػنحيـالحريػػػةكالثق ػػة،كالػػػدعـالعػػػاطفي
الستغالؿطاقاتيـالذىنيةكاممةفيتجكيدعمميـ،كتطػكيرمنػاخالتعمػيـدكفتػدخؿمباشػرمػفاإلدارة

معتأىيميـمينياعمىنحكمستمرلمقياـبأدكارىـ(محمد .)175:2012،

مفيوم التمكين لغ ًة:
َّ
ي ًء،
ػفالش ػ ٍ
ػفاهلليالفػػردمػ
جػػاءتكممػػةالتمكػػيففػػيمختػػارالصػػحاحمػػفالفعػػؿمكػػف؛أممكػ 
ي ًء(الرازم .)630:1987،
مفالش ٍ
َّ
ؿ
فالرج ي
استى ٍم ىك ٌ
ومنوبمعنى ٍ
ن
تى ٍمكينان،كأى ٍم ىكىن

كردتكممةتمكيففيالمنجدفيالمغةكاإلعالـبمعنىارتفع،كصػارذامنزلػة،كأمكػف:األمػر
فالنػانكف و
فمػفاألمػرقػػدرعمي ًػو،أكظفػربػ ًػو،
اسػتى ٍم ىك ى
ػالف:سػيؿعميػػو،أكتيسَّػرل ػويفعميػ وي،كقػدرلػو،ك ٍ
كالمكنة:القكة،كالشدة(معمكؼ .)771:2000،
يتضػػحمػػفالتعريفػػاتالمغكيػػةلمفيػػكـالتمكػػيفأنػػوالػػتمكف،كالقػػدرةعمػػىفعػػؿشػػيءمع ػػيف،

كالظفرمنو .
مفيوم تمكين المعممين اصطالحاً:
ىييو اسػػتراتيجيةإداريػػةتقػػكـعمػػىمػػنحالمعممػػيفاالسػػتقاللية،كالثقػػة،كالسػػمطةالتخػػاذالق ػ اررات
المناس ػ ػ ػػبةليػ ػ ػ ػػـعم ػ ػ ػػىالمسػ ػ ػ ػػتكييف:الشخص ػ ػ ػػي،كالمينػ ػ ػ ػػيف ػ ػ ػػيضػ ػ ػ ػػكءسياس ػ ػ ػػات،كأطػ ػ ػ ػػرمسػ ػ ػ ػػاعدة
عمىذلؾ(العمرمككماؿ .)469:2011،
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كيػػتـمػػفخػػالؿإعطػػاءالعػػامميفالصػػالحياتكالمسػػئكليات،كمػػنحيـالحريػػةألداءالعمػػؿفػػي
ض ػػكءق ػػدراتيـكمي ػػاراتيـالذاتي ػػةدكفت ػػدخؿمباش ػػرم ػػفقب ػػؿإدارةالمؤسس ػػة،م ػػعت ػػكفيراإلمكان ػػات،

كالمكاردكبيئػةالعمػؿالمناسػبةلكػيينمػكمينيػان،كتحسػيفكفػايتيـاإلداريػة،كانتػاجيتيـالماديػة،كمػفثػـ

االىتم ػ ػػاـبالع ػ ػػامميفم ػ ػػفخ ػ ػػالؿتكس ػ ػػيعصػػ ػػالحيتيـ،كاثػ ػ ػراءكميػػ ػػةالمعمكم ػ ػػاتالتػػ ػػيتعط ػ ػػىليػ ػ ػػـ،

كتكس ػ ػ ػػعم ػ ػ ػػفف ػ ػ ػػرصالمباشػ ػ ػ ػرةكالمب ػ ػ ػػادأةالتخ ػ ػ ػػاذقػ ػ ػ ػ ارراتيـ،كمكاجي ػ ػ ػػةمش ػ ػ ػػكالتيـالت ػ ػ ػػيتعت ػ ػ ػػرض

أدائيـ(رفاعي .)356:2012،

كتمكيفالمعمميفىػكمػنحالمعممػيفالسػمطةكالمسػئكليةالجماعيػةفػيالمجػاالتالحساسػةمثػؿ

اإلدارة،كتشػػغيؿاألفػػراد،كممارسػػاتالتقػػكيـ،كالمنيػػاج ،كممارسػػاتالتػػدريس،كاالتصػػاؿالمجتمعػػي،
كتمثيؿالمدرسة(محمد .)181:2012،

كى ػ ػػكعممي ػ ػػةالكتس ػ ػػابالق ػ ػػكة،كاتخ ػ ػػاذالقػ ػ ػ اررات،كمػ ػ ػنحالع ػ ػػامميفالثق ػ ػػة،بم ػ ػػايس ػ ػػاعدعم ػ ػػى

كضػ ػ ػػعالخطػ ػ ػػطكالب ػ ػ ػرامج،كاعػ ػ ػػدادالتصػ ػ ػػكراتلتنميػ ػ ػػةقػ ػ ػػدراتاألف ػ ػ ػرادالقياديػ ػ ػػةداخػ ػ ػػؿالمؤسسػ ػ ػػات،
كتكظي ػ ػػؼى ػ ػػذهالق ػ ػػدراتف ػ ػػيتحس ػ ػػيفاألداءلػ ػ ػػدييـ،كتط ػ ػػكيرس ػ ػػمككياتيـم ػ ػػفأج ػ ػػؿزي ػ ػػادةإنتاجيػ ػ ػػة

المؤسسة(رفاعي .)359:2013،

 كيعمػػؿعم ػىإتاحػػةالفرصػػةلممعممػػيفلتحمػػؿالمسػػئكليةعػػفعمميػػـالمينػػي،كالمشػػاركةفػػي

صنعالقرار،كالتطكيرالميني،كاالستقالليةالمينية،كالكفاءةالشخصية(بابطيف .)8:2013،

تخمصالباحثةمماسبؽأفتمكيفالمعمميفىكالعمميةالتػيمػفخالليػايػتـإعطػاءالمعممػيف

الصػػالحيات،كالسػػمطةتشػػجيعيـعمػػىالمشػػاركةكالمبػػادرةباتخػػاذالق ػ ارراتالمناسػػبة،ككضػػعالخطػػط،
كم ػػنحيـالحري ػػة،كالثق ػػةألداءالعم ػػؿبطػ ػريقتيـدكفت ػػدخؿاالدارة،م ػػعت ػػأىيميـمينيػ ػانكس ػػمككيانألداء

العمؿ .

أىمية تمكين المعممين :
ميفيعدعنص نارأساسينالمكفاءةكالفعالية؛فالتمكيفيػؤدمإلػىمػدل
فيالحقيقةأفتمكيفالمعم
ي

كاسػعمػفالفكائػدالمحتممػة؛حيػثيزيػدمػفجػكدةالقػ اررات،كيحسػفمػفالممارسػاتالتعميميػة،كاإلنجػػاز
األكاديميلمطالب،كيرفعمفجكدةالحياةالمينيةلممعمميف،كيقكمدافعيةالمعمميفكالتزاميـكرضػاىـ

عفالعمؿ؛فالتمكيفيحررالفردمفالرقابةالصػارمةكالتعميمػاتالجامػدةكالسياسػاتالمحػددة،كيعطيػو

الحريػةفػيتحمػؿالمسػئكليةعػػفالتصػرفاتكاألعمػاؿالتػييقػكـبيػػا،كىػذابػدكرهيحػررإمكانيػاتالفػػرد
كمكاىبوالكامنة،فالتمكيفيعطيالفػردمزيػدنامػفالقػكةكالمسػئكليةالمناسػبةلمقيػاـبمػاىػكمسػئكؿعنػو(

أمإعط ػػاءالف ػػرداألق ػػربلممش ػػكمةمس ػػئكليةكامم ػػة،كحري ػػةلمتص ػػرؼف ػػيالمش ػػكمة؛ألن ػػوأق ػػربالن ػػاس
لممشػكمة،كأكثػرىـاحتكاكػانكتػأث انربيػا)،كيعتبػرالمعمػـخيػرمثػاؿعمػىذلػؾمػفحيػثاحتكاكػوالمباشػػر
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معالطالبفيكأقربمفمديرالمدرسػةكغيػرهمػفالكظػائؼاإلداريػةالعميػالمشػاكؿالطػالب،كاألقػدر
عمىالتعامؿمعيا(الميدل .)25:2007،
كمايبيفالسبكؽ()2013أىميةتمكيفالمعمميف،كتتمثؿفيمايأتي :
 -1أفالتحسػ ػػيفكالتطػ ػػكيرالمدرسػ ػػياليمكػ ػػفتحقيق ػ ػػوإالفػ ػػيكجػ ػػكدثقافػ ػػةكقػ ػػيـالتمك ػ ػػيف؛إلف
مشركعاتالتحسيفالمدرسيتتطمبدعـالمشاركةفيصنعالقرار كتطكيراألداء.

 -2أفالتمكػ ػػيفيسػ ػػيـفػ ػػيتأسػ ػػيسعالقػ ػػاتجيػ ػػدةمػ ػػفالمشػ ػػاركاتالمختمفػ ػػةبػ ػػيفالمػ ػػديريف،أك
المكجييف،كالعامميفمعيـمفالمعمميف.

 -3بناءكتككيفدافعيةكثقةبالذاتلدلالمعمميفبإعطائيـالفرصلتحمؿالمسؤكلية.
 -4تعزيزقدراتالمعمميفعمىاالستقالؿفيالتفكير،كتطكيراألفكارالجديدة.

 -5استثمارالمكاردالمكجكدةفيظؿالكشؼعنيا،كالعمؿعمىإثرائيا،كىكاليككفإالفيظػؿ
فرصالتمكيف.

 -6تعزيػزاتخػػاذالقػ ارراتالجماعيػػة؛حيػثًإفَّالمعممػػيفحينمػػايمكنػكفمػػفاتخػاذقػ ارراتيـالمينيػػة،
كالصػػفيةيصػػبحكفأح ػ ار انر،كيعممػػكففػػيفريػػؽ،كيعػػززكفاألمػػكركالشػػؤكفاألكاديميػػة،كحينئػ وػذ
يدرككفكجماعةمينيةأنيـيمتمككفالقدرةعمىتحقيؽالنجاحاتفيتعميـالتالميذ.

(السبكؽ)41-40،2013،

مزايا تمكين المعممين وخصائصو :
ىناك عدة مزايا لتمكين المعممين كما ذكرىا مسعود( ،)2012وتتمثل فيما يأتي:
 -1إشباعحاجاتالمعمميفمفتقديركاثباتالذات.
 -2ارتفاعمقاكمةالمعمميفلضغطالعمؿ.
 -3ارتفاعكالءالمعمميفلممدرسة.

 -4إحساسالمعمميفبالرضاعفكظيفتيـكمدرائيـ.
 -5ارتفاعالدافعيةالذاتيةلممعمميف.

 -6تنميةالشعكربالمسئكلية(مسعكد .)22:2012،
ػدراءكالمعممػيف
كمايحقؽتمكيفالمعمميفعدةمزاياأخرل؛منيا:زيادةالقدراتالفعالةلػدلالم 

داخػػؿالمدرسػػة،كالعمػػؿعمػػىحػػؿالمشػػكالت،كادارةاألزمػػاتأثنػػاءالعمػػؿ،كتنميػػةقػػدراتالمعممػػيف،
كس ػػمككياتيـالمرغ ػػكبفيي ػػا،كتكظي ػػؼى ػػذهالق ػػدراتلص ػػالحالعم ػػؿبالمدرس ػػة،كيجع ػػؿالمعمم ػػيفأق ػػؿ

اعتم ػ ػػادناعم ػ ػػىإدارةالمدرس ػ ػػةف ػ ػػيتنفي ػ ػػذالعم ػ ػػؿ،كمراجع ػ ػػةاألداء،كك ػ ػػذلؾزي ػ ػػادةالق ػ ػػدراتاإلبداعي ػ ػػة
كاالبتكاريةليـ( .) Mowday,2009: 44
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كقدأضاؼرفاعي()2013مجمكعةمفمزاياتمكيفالمعمميف،كىي :
 -1زيادةالشعكربالكالء،كاالنتماءلممؤسسةالتييعمؿبياالعاممكف .

 -2إتاحةفرصالمشاركةاإليجابيةلتحقيؽأىداؼالمؤسسة،كتحسيفأداءالعامميفبيا.
 -3تحسيفكتطكيراألداءمفخالؿالتأىيؿالعممي،كالتدريبالمستمر.

 -4اكتسابالمعارؼكالمعمكماتكالمياراتاإلداريةكالكظيفية،كتكظيفيابنجاح.

 -5حرصالمؤسسةعمىالتمسؾبالعامميف،كالسعيلتطكيرمياراتيـكمعارفيـ.

ؿإنجازاألعماؿ،كممارسةالمياـكالمسئكلياتبكفاءة.

 -6الشعكربتقديرىـلذاتيـ،مفخال

 -7تحقي ػػؽالرض ػػاال ػػكظيفيل ػػدييـنتيج ػػةلرض ػػاال ػػزمالءداخ ػػؿالمؤسس ػػة،كق ػػدرتيـعم ػػىإنج ػػاز
أعماليـ(رفاعي.)363:2013،

وىناك خصائص عدة لتمكين المعممين
 -1إعطاءالحريةفيممارسةالعمؿ .
 -2تزكيػػدالقػػادةبالمقػػدرةعمػػىحػػؿالمشػػاكؿفػػيالعمػػؿ،كفػػياألزمػػاتالتػػيت ػكاجييـ(مصػػطفي،
 .)17:2016

 -3يزيدالنفكذالفعاؿلمعامميف،كفرؽالعمؿبإعطائيـمزيدانمفالحريةألداءمياميـ .
 -4يستيدؼاستغالؿالكفاءة،كالقدرةالتيتكمفداخؿاألفراداستغالالنكامالن .

 -5يجعؿاألفرادأقؿاعتمادناعمػىاإلدارةفػيإدارةنشػاطيـ،كيعطػييـالسػمطاتالكافيػةفػيمجػاؿ

خدمػػةالعميػػؿ،كمػػايجعػػؿالعػػامميفمسػػئكليفعػػفنتػػائجأعمػػاليـ،كق ػ ارراتيـ(حسػػيف:2009،
 .)349

 -6الشعكربالسيطرة،كالتحكـفياألداءلمعمؿبشكؿكبير .

 -7الػػكعيكاإلحسػػاسبإطػػارالعم ػػؿالكامػػؿ؛أماألعمػػاؿ،كاألشػػياءالت ػػيتػػدكرفػػيذلػػؾالعم ػػؿ
الخاصالذميقكـبوالم كظؼ .

 -8المساءلةكالمسؤكليةعفنتائجأعماؿالمكظؼ.
 -9المشاركةفيتحمؿالمسؤكليةفيمػايتعمػؽبػأداءالكحػدة،أكالػدائرة،كحتػىالمؤسسػةالتػييعمػؿ
بيا(مسعكد .)16:2012،

كما يتسم التمكين بالخصائص اآلتية:
 -1تحقيؽزيادةالصالحياتكالمسؤكلياتلمقادةمعإعطاءالحريةفيممارسةالعمؿ .
 -2يجعؿاألفرادأقؿاعتمادناعمىاإلدارةفيإدارةأعماليـ .

 -3يجعؿاألفرادمسئكليفعفنتائجأعماليـ(ممحـ .)22:2006،
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كيذكرالمغربيكمرزكؽ()2010خصائصتمكيفالمعمميفكمايأتي :
 -1تبنيثقافةجديدة:مػفخػالؿتبنػيثقافػةعػدـالمػكـ؛فعنػدماتحػدثمشػكمةلممعممػيففػيالعمػؿ
يجبأفتتناقشاإلدارةمعالمعمميفبشأفحميا .

 -2تمكػيفالمعممػيفيركػزعمػىحمػػكؿأكثػرالمشػكالت:كذلػؾمػػفخػالؿمخاطبػةقػكةاألشػػخاص،
كيعػدتمكيػنيـ
كًا َّف القدراتأكثرمفالعيكب؛كبذلؾفإفتمكػيفالمعممػيفنحػكحػؿالمشػكالت ،ي
بمفيكـإيجابي،كليسسمبيان .

 -3تمكيفالمعمميفمفيكـديمقراطي:مػفخػالؿإعػادةتكزيػعالقػكةبػيفالجميػعبػدالنمػفحصػرىا
فييدمجمكعةمفاألفراد،كبذلؾتساىـفيتحقيؽالعدالةاالجتماعية .

 -4تمك ػػيفالمعمم ػػيفمفيػػكـتحفي ػػزم:مػػفخ ػػالؿإشػػباعرغب ػػاتيـفػػيالس ػػيطرة،كالػػتحكـكالش ػػعكر
بالمسػػؤكلية،كمػػنحيـحريػػةالتصػػرؼفػػيصػػنعالقػرار،كبػػذلؾتفجػػرالطاقػػاتالكامنػػةلممعممػػيف

ليحققكابذلؾاإلبداعكالتفكؽكالتميز.

 -5تمكيفالمعمميفيقكـبصفةأساسيةعمىتككيففرؽعمؿفعالة(فػرؽعمػؿممكنػةذاتيػان)كالتػي

تعطػ ػػيالمعمم ػ ػػيفص ػ ػػالحياتكبيػ ػ ػرةالتخ ػ ػػاذالقػ ػ ػراركىػ ػػيض ػ ػػركريةألداءمتميػ ػػز(.المغرب ػ ػػي

كمرزكؽ .)172:2010،
تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفىنػػاؾمجمكعػػةمػػفخصػػائصالتمكػػيفالتػػيتعط ػيحريػػةفػػي

ممارسةالعمؿ،كالقدرةعمػىحػؿمشػكالتو،كالػتحكـفػياالداءبدرجػةكبيػرة،كالشػعكربالمسػؤكليةاتجػاه

العمؿ،كاإلنجاز .

مجالت تمكين المعممين:
تنػ ػ ػػاكؿالبػ ػ ػػاحثكفمجػ ػ ػػاالتمتعػ ػ ػػددةلتمكػ ػ ػػيفالمعمم ػ ػ ػيف،مثػ ػ ػػؿ:د ارسػ ػ ػػةالعتيبػ ػ ػػي(،)2015
ػؿمػنيـسػتةمجػػاالت
كالبمػكل(،)2008كبػابطيف(،)2013كالميػدل(،)2007حيػػثتناكلػتد ارسػةكػ و
ىػ ػػي:صػ ػػنعالق ػ ػرار،كالنمػ ػػكالمينػ ػػي،كالمكانػ ػػة ،كفعاليػ ػػةالػ ػػذات،كاالسػ ػػتقاللية،كالتػ ػػأثير،أمػ ػػاد ارسػ ػػة

محم ػ ػػد(،)2012فق ػ ػػدتناكلػ ػ ػتأربع ػ ػػةمجػ ػػاالتىػ ػػي:اتخػ ػػاذالقػػ ػرار،كالنمػ ػػكالمينػ ػػي،كفعالي ػ ػػةال ػ ػػذات
كاالستقاللية ،كتعرضىنالبعضىذهالمجاالت :
 -1صنع القرار:عبارةعفمشاركةالمعمميففيالق ارراتالمدرسػيةالميمػةالتػيتػؤثرعمػىعمميػـ
بشػػكؿمباش ػػر،كبمشػػاركتيـف ػػيالمسػػؤكليةلمقػ ػ ارراتالتػػيتتعم ػػؽبالميزانيػػة،كبكض ػػعالج ػػداكؿ

المدرس ػػية،كاالنض ػػباطالمدرس ػػي،كالمج ػػافالمدرس ػػية،كتخط ػػيطالبػ ػرامجاألخ ػػرلذاتالعالق ػػة
بالعمؿالمدرسي(الميدل.)23:2007،
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 كمػػاأفاتخػػاذالق ػ ارراتميمػػةتقتضػػيإش ػراؾكػػؿمػػفليػػـصػػمةبيػػذهالق ػ ارراتمػػفمعمم ػػيف،
كاداري ػػيفألفمش ػػاركةالمعمم ػػيفف ػػيص ػػنعالقػ ػ ارراتالمدرس ػػيةترف ػػعم ػػفركحي ػػـالمعنكيػ ػة،كرض ػػاىـ

الػػكظيفي،كتسػػيـفػػيكجػػكدعالقػػاتأفضػػؿبػػيفالمػػديريفكالمعممػػيف،كًافَّعػػدـمشػػاركتيـفػػيصػػنع

الق ػ ارراتتػػؤثرسػػمبانعمػػىىػػذهالق ػ ارراتكتنفيػػذىا،ككػػذلؾعمػػىرض ػاالمعممػػيفعػػفكظيفػػتيـكانتمػػائيـ
كفاعميتيـ(بابطيف.)44:2013،

 -2التأثير:إدراؾالمعمميفبأفلدييـتأثي انرفيالمدرسة،كيعززشعكرالمعممػيفبػاحتراـالػذات،ك

بػػأفاألعمػػاؿالتػػييقكمػػكفبيػػاذاتقيمػػة،كبػػأنيـقػػديركفكمختصػػكفكمتميػػزكفبإنجػػازاتيـ(

البمكم .)22-21:2008،

فيعكساعتقاداألفرادبأنيـيستطيعكفالتأثيرعمىالنظػاـالػذميعممػكففػيإطػاره،كىػكإدراؾ

الدرجػػةالتػػييمكػػفمػػفخالليػػالمفػػردأفيػػؤثرعمػػىالنتػػائجاالسػػتراتيجيةكاإلداريػػة،أكالعممياتيػػةفػػي
العمؿ(العتيبي .)42:2015،

 -3المعنى:يتضمفالمكاءمػةبػيفمطالػبالفػردكمعتقداتػوكقيمػوكسػمككو،حيػثيترتػبعمػىذلػؾ
إحساسالفردأفالمياـالتييؤديياذاتمعنىشخصيبالنسبةلو .
كيعكػػسالمعنػػيإحساس ػانبكجػػكدالغايػػة،أكاالرتبػػاطالشخصػػيبالعمػػؿ،كمػػاكيشػػيرىػػذاإلػػى

قيم ػػةى ػػدؼ،أكغاي ػػةالميم ػػة،كم ػػايحك ػػـعمي ػػوالف ػػردف ػػيس ػػياؽالعالق ػػةبمثم ػػوأكمع ػػاييره،كيػ ػرتبط

باالنسجاـمابيفمتطمباتدكرالعمؿكمعتقداتكقيـكسمككياتالفرد(العتيبي .)41:2015:

 -4الكفييياءة:تشػػيرإلػػىفعاليػػةالػػذاتالخاصػػةبعمػػؿالفػػرد،أكاعتقػػادالفػػردبقدرتػػوعمػػىإنجػػاز
أنشطةالعمؿبميارة(الميدم .)23:2007،
تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفىنػػاؾمجػػاالتعػػدةلتمكػػيفالمعممػػيف،تتمثػػؿفػػيصػػنعالق ػرار،

كالنمػ ػػكالمينػ ػػيكالمكان ػ ػػةكالفاعميػ ػػةكاالسػ ػػتقالليةكالتػ ػػأثيركالمعنػ ػػىكالكفػػ ػاءة،كالتػ ػػيتػ ػػؤثرفػ ػػيعم ػ ػػؿ

المعمميف،كتػزكدىـبفػرصالنمػكالمينػي،كتكسػيعميػاراتيـفػيالعمػؿ،كقػدرتيـعمػىمسػاعدةطالبيػـ

ف ػػيال ػػتعمـ،كاح ػػداثالتغيػ ػراتاإليجابي ػػةف ػػيتعممي ػػـ،كادراكي ػػـلمس ػػيطرةعم ػػىبع ػػضجكان ػػبعممي ػػـ،

كادراكيـبأفلدييـتأثيرفيالمدرسة،كقدرتيـعمىإنجازأنشطةالعمؿبميارةجيدة .
أما المجالت التي اقتصرت الدراسة الحالية عمى تناوليا؛ فيي كاآلتي:
أ -النمو الميني:
كيقصػدبػوالتطػػكراتفػيمجمكعػةمػػفاألسػاليبالسػػمككيةالمتعمقػةبػالطرؽالتربكيػػةالتػيتميػػز
معممناعفغيرهفيأداءميمتو،كتشمؿتطكرهاألكاديمي،كالمامػوباألسػاليبالتربكيػةالحديثػة،كاعػداده
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الجيػػدلمػػدرس،كالتخطػػيطلػػو،كأسػػمكبوفػػيعػػرضكتنفيػػذالػػدرس،كعالقتػػوبالتالميػػذ،كحػػؿمشػػاكميـ،
كنشاطيـالمدرسي،كقدرتيـعمىاالبتكار،كالتجديد،كالتجريب(بابطيف .)45:2013،
كيشيرإلىأفالمدرسةتزكدالمعمميفبفرصالنمكالميني،كالتعمـالمستمر،كتكسػيعميػاراتيـ

طػكاؿفتػرةعمميػـ،فيػػتمكفالمعممػكفمػػفأفيككنػكاأكثػػرمعرفػةبالتػػدريس،كيسػاعدىـذلػػؾعمػىزيػػادة
ذخيرتيـمفاستراتيجياتالتعميـالالزمةلتمكينيـ(الميدل.)23:2007،
كيش ػػيرك ػػذلؾإل ػػىإدراؾالمعمم ػػيفب ػػأفالمدرس ػػةت ػػزكدىـب ػػالفرصلمنم ػػك،كالتط ػػكيرالمين ػػي،

لمكاصػػمةالػػتعمـ،كلتكسػػيعكتعظػػيـميػػاراتيـأثنػػاءالعمػػؿبالمدرسػػة،كالمكانػػة،أكالمنزلػػة،كمػػايشػػيرأف
المعمميفيحرزكفالتقديركاالحتػراـالمينػيمػفالػزمالء،كىػذااالحتػراـالممنػكحلممعممػيفمػردهالمعرفػة
كالخبرةالتييتمتعكفبيا،ممايؤدلإلىدعـأعماليـمفاآلخريف(محمد.)185:2012،
كنظ نارألىميةالمعمكمات،كأىميةعمميةتدريبالمرؤكسيفعمىكيفيػةتكظيػؼىػذهالمعمكمػات

إلنجػازالعمػؿ،فًإنػ وييجػبتػكافرالميػاراتالمناسػػبة،كالمصػادرالالزمػػة،لتػكفيرالبيئػػةالمناسػبةلتحقيػػؽ

التمك ػػيف ،كذل ػػؾبتػػػكفيرجميػػػعالمصػػػادرالبشػ ػريةكالماليػ ػةكالتقنيػػػةكالمعمكماتيػػػةكالطبيعيػػػة،كاإلداريػػػة
كالمكانيػػػة،كالكق ػػتالكػػػافيلقيػ ػػاـالمرؤكسػ ػػيفبالعمػػػؿعمػ ػػىأتػ ػػـكجػػػو،كمػ ػػايجػ ػػبعمػػػىاإلدارةتزكيػ ػػد

المرؤكسيفبالمعايير كالسمكؾكالعمميات،كالكظائؼ،كالتكقعاتالتيتيدؼإليياالمؤسسة .

(البمكم )16:2008،

ػدارسالمرحمػػةالثانكيػػة
تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفالنمػػكالمينػػييعبػػرعػػفإدراؾمعممػػيفمػ 

بمحافظػاتغػزةأفالمدرسػةتػكفرليػـفػرصالنمػػكالمينػيمػفخػالؿالفػرصالتدريبيػة،كالمشػاركةفػػي
األنشطةالمدرسية،كاالطالععميالتجديداتالتربكية،كاستخداـالتكنكلكجيافيطرائؽالتدريس .

ب -المكانية:كتشػيرإلػىالتقػديركاالحتػراـالمينػيالػذميحصػؿعميػوالمعممػكفمػفالػزمالء،كىػػذا
االحتراـمردهأيضناالمعرفةكالخبرةالتييتمتعبياالمعممكف،كالناتجةعفدعـكتأييػدأعمػاليـ
مفاآلخريف(العتيبي.)43:2015،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفالمكانػػةتعنػػيشػػعكرمعممػػيمػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةبمحافظػػات
غ ػزةأفمػػديرالمدرسػػةيقػػدرىـكيحتػػرميـكيػػدعميـعمػػىأداءالميػػاـالمككمػػةإلػػييـ،كيشػػجعيـعمػػى
تحمؿالمسئكلية،كيشعرىـبدكرىـالريادمفيالعمؿالمدرسي

ج -فاعمييية الييذات:كيعنػػيإدراؾالمعممػػيفلميػػاراتيـ،كقػػدرتيـعمػػىمسػػاعدةالطػػالبعمػػىالػػتعمـ،
كقػػدرتيـعم ػػىإح ػػداثالتغييػ ػراتاإليجابي ػػةف ػػيتعم ػػـالط ػػالب،كأني ػػـمؤىم ػػكفلتط ػػكيرمني ػػاج
الطػػالب،كالشػػعكربػػالتمكيففػػيكػػؿمػػفالمعرفػػة،كالممارسػػةالتػػيتػػؤدلإلػػىانجػػازالن ػكاتج

المرغكبةيككفجكىريانفيإحساسالمعمميفبالفعاليةالذاتية(الميدل.)23:2007،
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كىػػيالقػػدرةعمػػىالتػػأثيرفػػيتعم ػـالطػػالب،كمسػػاعدتيـعمػػىالتحصػػيؿكاإلنجػػاز،كاحسػػاس
المعمـبالفعاليةيحددكميةالجيدالذميبذلوفيالتعميـ،كدرجةمثابرتوعندمكاجيةالصعكبات .

(العتيبي .)43:2015،

تخمػ ػػصالباحثػ ػػةممػ ػػاسػ ػػبؽأففاعميػ ػػةالػ ػػذاتتعنػ ػػيإدراؾمعممػ ػػيمػ ػػدارسالمرحمػ ػػةالثانكيػ ػػة
بمحافظاتغزةلمياراتيـ،كقدرتيـعمىإحداثالتغييراتاإليجابيةفيتعمـالطػالب،كدرجػةمثػابرتيـ
عنػػدمكاجيػػةالصػػعكبات،كالكفػػاءة،كالشػػعكربػػالتمكففػػيكػػؿمػػفالمعرفػػة،كالممارسػػةلتحقيػػؽالنػكاتج

المرغكبة

د -السيتقاللية:إفالقيػػاداتالتربكيػػةالناجحػةىػػياألقػدرعمػػىتػكفيرجػػكتعميمػيإث ارئػػي؛يسػػاعد
المعممػػيفعمػػىتطػػكيرميػػاراتيـ،كتعزيػػزشػػعكرىـباالسػػتقاللية،كالحريػػةفػػيالتعبيػػر،كتقػػديـ

األفكاراإلبداعيةمفخالؿتعزيزفاعميةمعممييـ(بابطيف.)45:2014،

كىػػذايعنػػيإدراؾالمعمم ػػيفبػػأفلػػدييـالسػػيطرةعمػػىبع ػػضجكانػػبعمميػػـ،كالسػػيطرةعم ػػى

ةيمكػػفالمعممػػيفمػػف
جػػدكؿالمدرسػػة،كالمنيػػاج،كالكتػػب،كالتخطػػيطلمتػػدريس.كىػػذاالػػنمطمػػفالسػػيطر ي
الشػعكرباالسػػتقالليةالتخػػاذالقػ ارراتالمرتبطػػةببيئػػتيـالتربكيػة،كيشػػعرىـبػػأنيـيممكػكفالتػػأثير،كالنفػػكذ
فيالحياةالمدرسية(محمد.)185:2015،
أماعنصراالستقاللية،كعنصرمفعناصرالتمكيف،فتبػرزأىميتػوفػيأفالمعممػيفالػذيفال

الفػػيتحسػػيفالعمػػؿكتطػػكيره،أكحتػػىفػػيتحقيػػؽ
يتمتعػػكفباسػػتقالليةفػػيالعمػػؿيكػػكفتػػأثيرىـقمػػي ن
أىداؼالعمؿ،أماالمعممػكفذككاالسػتقالليةالمتكسػطةفػيالعمػؿفمػدييـأثػرأكثػرفػيالنتػائجالنيائيػة

لمعم ػ ػ ػػؿ،كالمعمم ػ ػ ػػكفذككاالس ػ ػ ػػتقالليةاألكب ػ ػ ػػريك ػ ػ ػػكفل ػ ػ ػػدييـاألث ػ ػ ػػراألكب ػ ػ ػػرف ػ ػ ػػيالنت ػ ػ ػػائجالنيائي ػ ػ ػػة
لمعمؿ(البمكم .)17:2008،
تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفاالسػػتقالليةيقصػػدبيػػااعتمػػادمعممػػيمػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػة

بمحافظاتغزةعمىأنفسيـفيعمميـ،كقدرتيـعمىالتحكـفيجكانبمتنكعةمفالعمػؿالمدرسػي

المككؿالييـ،كىذاالتحكـكالسيطرةتيمكفالمعمميفمفالشعكربالحرية،كاالسػتقالليةفػيصػنعقػ اررات
تتعمؽببيئاتيـالتعميمية،كالتخطيطلمتدريس،كاختيارأساليبالتقكيـالمناسبة .

أساليب تمكين المعممين :
يكجدأساليبعدةلتمكيفالمعمميفكماذكرممحـ( :)2006
 -1أسييموب القيييادة:ييعػػدتمكػػيفالمرؤكسػػيفمػػفاألسػػاليبالقياديػػةالحديثػػةالتػػيتساى ػػـفػػيزيػػادة
فاعمي ػػةالمؤسس ػػة،كيق ػػكـى ػػذااألس ػػمكبعم ػػىدكرالقائ ػػد،أكالم ػػديرف ػػيتمك ػػيفالم ػػكظفيف،
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كيشػيرإلػىأفالمؤسسػةالمم ٌكنػةىػيتمػؾالمؤسسػةالتػيتتضػمفنطػاؽإشػراؼكاسػع،بمعنػػى

أفنسبةالمكظفيفإلىالمديريفنسبةعاليةبالقياسإلىىذهالنسبةفيالمؤسساتالتقميدية .

 -2أسموب تمكين األفراد:يتمحكرحكؿالفرد،كيسمى"تمكيفالػذات"،كيبػرزالتمكػيفىنػاعنػدما
تبدأالعكامؿاالدراكيةلمفردبالتكجونحكقبكؿالمسؤكلية،كاالستقالليةفياتخػاذالقػرار،كمػاأف
المػػكظفيفالمتمكنػػيفيمتمكػػكفمسػػتكياتأكبػػرمػػفالسػػيطرة،كالػػتحكـفػػيمتطمبػػاتالكظيف ػػة،
كقػػدرةأكبػػرعمػػىاسػػتثمارالمعمكمػػات،كالم ػكاردعمػػىالمسػػتكياتالفرديػػة،كتعتبػػربػػذلؾتجربػػة
فرديػػةفػػيالػػتحكـكالسػػيطرةكتحمػػؿالمسػػؤكلية،إالأفىنػػاؾأسػػاليبأخػػرلتقػػكـعمػػىالتمكػػيف

الجماعي،كتمكيفالفريؽ(الزعيـ .)20-19:2014،

 -3أسيموب تمكييين الفريييق:إفالتركيػزعمػػىالتمكػيفالفػػردمقػديػػؤدمإلػىتجاىػػؿعمػؿالفريػػؽ؛
لػػذلؾرألبعػػضالبػػاحثيفأىميػػةكبػػرللتمكػػيفالمجمكعػػة،أكالفريػػؽلمػػالمعمػػؿالجمػػاعيمػػف
فكائػدتتجػػاكزالعمػػؿالفػردم،يقػػكـىنػػاعمػػىبنػاءالقػػكة،كتطكيرىػػا،كزيادتيػامػػفخػػالؿالتعػػاكف

الجمػ ػػاعي،كالش ػ ػراكة،كالعمػ ػػؿمع ػ ػنا،كأفتمكػ ػػيفالفريػ ػػؽينسػ ػػجـمػ ػػعالتغيي ػ ػراتالييكميػ ػػةفػ ػػي
المنظمات،مفحيثتكسيعنطاؽاإلشراؼ،كالتحكؿإلىالمنظمةاألفقية،كالتنظيـالمنبسط .

 -4أسموب األبعاد المتعددة في التمكين:يقكـعمػىالجمػعبػيفاألسػاليبالسػابقة،كيػرفضاعتمػاد
يبعدانأحادمالجانبلتفسيرمبدأالتمكيفكحتىتككفعمميةالتمكػيففاعمػة،كناجحػةفاليب َّػدمػف
أفتقػػكـعمػػىجكانػػبكأسػػسمتعػػددة.كىػػذهاألسػػسىػػي:التعمػػيـ،كالقيػػادةالناجحػػة،كالمراقبػػة

الفاعمة،كالػدعـ،كالتشجيعالمستمر،كالييكمةالمناسبػة،كالتفاعؿبيفىذهجميعنا.

(ممحـ )41،40:2006،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفىنػػاؾأسػػاليبعػػدةلتمكػػيفالمعممػػيفتتمثػػؿفػػي:أسػػمكبالقيػػادة،

يؽ،كأسمكباألبعادالمتعػددةفػيالتمكػيف؛التػيتسػيـفػيفاعميػةالمؤسسػةالعاممػة،
كأسمكبتمكيفالفر 
كامػػتالؾالعػػامميفمسػػتكياتأكبػػرمػػفالسػػيطرةكالػػتحكـفػػيمتطمبػػاتالكظيفػػة،كبنػػاءالقػػكةكتطكيرىػػا
كزيادتيامفخالؿالعمؿالجماعيالتعاكني .

مقومات وركائز التمكين :

يذكر مسعود( )2012أن من أبرز ركائز التمكين ما يمى:

 -1العمم والمعرفة والميارة:
فكمم ػػازادتخبػ ػرةالف ػػرد،كميارت ػػو،كمكتس ػػباتوالمعرفي ػػة،زادتقدرت ػػوعم ػػىتأدي ػػةمي ػػاـعمم ػػو

بكفاءة،كاقتدار،كاستقالليةأكبر،كبالتالييمتمؾالفردحريةفيالتصرؼ،كالمشاركة.
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 -2التصال وتدقق المعمومات:
فكممػ ػػازادتالمق ػ ػػاءاتكاالجتماع ػ ػػات،كالحػ ػ ػكاربػ ػػيفالػػ ػرئيسكالمػ ػػرؤكس،كتبػ ػػادؿالمعمكمػ ػػات

الص ػػحيحةكالمتج ػػددةبش ػػفافيةككض ػػكحكصػ ػراحة(عكام ػػؿاالتص ػػاؿالت ػػيت ػػكفرالمعم كم ػػات،كت ػػدفعيا
بانس ػػيابحػ ػ ٌػر)زادالشػ ػػعكرب ػػالتمكيف،كحريػ ػػةالتصػ ػػرؼ،كالشػ ػػعكربالممكيػػػة،كاالنتمػ ػػاء،كتكػ ػػكفلػ ػػدل
العامميفالحماسالذاتيمفأجؿتحسيفاألداءدكفمراقبةصارمة،كدكفحالةمفعدـالثقة .
 -3الثقة بين القائد والمرؤوسين:
كتتحقػؽمػفخػالؿاالىتمػػاـبػاآلخريف،كأفيكػكفالقائػػدفػيصػؼالمرؤكسػػيففيمػايحػدثليػػـ

مػفخيػرأكشػػر،كيشػاركيـىمػكميـكمشػػاكميـكىػذااالىتمػػاـكالصػدؽكالصػراحةيػػؤدمإلػىالتمكػػيف،
كيجعؿالمرؤكسيفيتصرفكف،ككأنيـأصحابالمنظمة،أكعمىاألقؿكأنيـشركاءفييا .
 -4الحوافز المادية والمعنوية:
عمىالرغـمفأفالتمكيففػيحػدذاتػوىػكحػافزمعنػكملمعػامميفإالأنػولػيسبمنحػومجانيػة

فكم ػػاأن ػػومش ػػاركةف ػػيالمن ػػافعففي ػػوأيضػ ػانمش ػػاركةف ػػيالمخ ػػاطر،كمحاس ػػبةعم ػػىالنت ػػائج،كتحم ػػؿ

لممسػػئكلية؛لػػذلؾفػػالبػػدمػػفنظػػاـلمح ػكافزيشػػجعالعػػامميفعمػػىتحمػػؿالمسػػئكلية؛بحيػػثيحصػػؿمػػف
يستثمرالتمكيففيتحقيؽنتائجأداءمتفكقةعمىحكافزأكبر،كىذايػؤدمإلػىالمنافسػةبػيفالممكنػيف
نحكتحمؿأفضؿلممسئكلية،كالكفاءة،كاإلبداع،كالتفكيرالخالؽ(مسعكد .)20-19:2012،

وىناك عدة مقومات لتمكين المعممين تتمثل فيما يأتي:
 -1تأييدكدعـاإلدارةالعميا:يجبأفتقتنعاإلدارةالعميػابعمميػةالتمكػيفأكالن،حتػييمكػفتطبيقػو،
كبدكفاقتناعيـالكامؿبالتغييرالمترتبعميولفتنجحعمميةالتمكيف .

 -2تخصػػيصالكقػػتالكػػافيلعمميػػةالتمكػػيف:تتصػػؼعمميػػةالتمكػػيفبأنيػػابطيئػػة؛ألنيػػاتتطمػػب
النسبينا .
تغيي نارضركرينافياتجاىاتالمديريفكالمعمميف،كىذاالتغييريتطمبكقتناط كي ن

 -3كجكدالثقةالمتبادلة:فاإلدارةيجبأفتشعرالمعمميفبثقتيافػيقػدراتيـكميػاراتيـ،كأفترسػخ
لدييـأنياتقؼإلىجانبيـ،كليسفيمكاجيتيـ .

 -4االلتػزاـالػػداخمي:تمثػػؿعمميػػةالتمكػػيفعالقػػةتعاقديػػةطكعيػػةمػػفجانػػبالمعممػػيفنحػػكاإلدارة
العميا،كتعتمدىػذهالعالقػةبصػكرةأساسػيةعمػىفكػرة"االلتػزاـالػداخمي"النػابعمػفداخػؿالفػرد،
ػة،كانجػػازالعمػػؿ ،كيقػػؿذلػػؾااللتػزاـالػػداخمي،كيتحػػكؿإلػػىالت ػزاـ
كالػػذليدفعػػوإلػػىبػػذؿالطاقػ 
خػػارجيكممػػاانخفضػػتسػػيطرةالمعممػػيفعمػػىكظػػائفيـ،كازدادتسػػيطرةكرقابػػةاإلدارةالعميػػا

عمىالمعمميف .
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 -5المشػ ػػاركةالفعالػ ػػة:يتطمػ ػػبنجػ ػػاحعمميػ ػػةالتمكػ ػػيفقيػ ػػاـالمنظمػ ػػاتبإيضػ ػػاحالمجػ ػػاؿلتبػ ػػادؿ
المعمكمػػاتبػػيفجميػػعأط ػراؼالمدرسػػةكالمعممػػيففييػػا،كالمشػػاركةفػػياتخػػاذالق ػ اررات،كمػػنح

السػ ػػمطاتكالمسػ ػػئكليات،كبنػ ػػاءف ػ ػػرؽالعم ػ ػػؿ،كتػ ػػكفيراالسػ ػػتقالليةالذاتيػ ػػة،كتػ ػػدعيـعمميػ ػػات

التقي ػ ػ ػػيـال ػ ػ ػػذاتي،كتش ػ ػ ػػجيعاالبتك ػ ػ ػػار،كتبن ػ ػ ػػىىياك ػ ػ ػػؿتنظيمي ػ ػ ػػةمرن ػ ػ ػػةتمي ػ ػ ػػؿإل ػ ػ ػػىاألفقي ػ ػ ػػة
أكثرمفاليرمية(أحمد .)440:2011،

كما يحدد الستار( )2009مقومات التمكين:
كىي:ثقافةالتمكيف(الثقافةالتنظيمية)،كالثقةالمتبادلةبيفاإلدارةكالعػامميف،كالػدعـالتنظيمػي،

كف ػػرؽالعمػػػؿالممكنػػػة،كاالتصػػػاؿالفعػػػاؿ،كالبػ ػرامجالتدريبيػػػةالمالئمػػػة،كالحػ ػكافزالماديػػػةكالمعنكيػػػة،
كالحصكؿعمىالمعمكمات،ككضكحالدكر،كالمشاركة(الستار .)36:2009،
تخمػػصالباحػػثممػػاس ػػبؽأفمػػفأبػػرزركػػائزالتمك ػػيف:العم ػػـكالمعرفػػةكالميػػارة،كاالتص ػػاؿ

كتػػدقؽالمعمكمػػات،كالثقػػةبػػيفالقائػػدكالمرؤكسػػيف،الح ػكافزالماديػػةكالمعنكيػػة،كمػػفمقكمػػاتالتمكػػيف:

تأييدكدعـاإلدارةالعميا،كتخصيصالكقتالكافيلعمميةالتمكيف .
معوقات تمكين المعممين :

يكجدمعكقاتعدةلتمكيفالمعمميف،كمفأبرزىاماذكرهالعتيبى( :)2015
 -1عدـكجكدالتدريبالمناسب:كيعنػيذلػؾأنػويجػبعمػىالمنظمػةأفتػدرؾأفالتمكػيفعمميػة
مستمرة،ليسلياحدمعيف،كبالتػالييجػبأفيكػكفىنػاؾميػارات،كسػمككياتمتجػددة،كىػذا

يتػػكافرمػػعكج ػػكدالتػػدريبالمسػػتمرل ػػيسلمفػػردفقػػط،كلك ػػفلكػػؿاألفػػرادلزي ػػادةالػػتعمـبص ػػقؿ
مياراتيـ،كتنميةقدراتيـ .

 -2عػدـكفػاءةالقيػادة:كيعنػيذلػؾأفلمقيػادةدك انرميمػانكحيكيػانفػيتطبيػؽالتمكػيف،كأفالمػديريف
ىـاألساسفيالتطبيؽالسميـلمتمكيف،كاالسيكاجيكفمقاكمةشديدةمفجانبالعامميف .

 -3سػػيادةالبيركقراطيػػة:ألنيػػابطبيعتيػػاتعتمػػدعمػػىاليياكػػؿالتنظيميػػةاليرميػػةمتعػػددةالمسػػتكيات
التػػيلتسػػمحبػػأممسػػاحةلممبػػادأةكاالبػػداع،كاعتمػػادالمرؤكسػػيفبصػػكرةكميػػةعمػػىرؤسػػائيـ
نظػ ػ انرلكج ػػكدالعدي ػػدم ػػفالمػ ػكائح،كالقكاع ػػدالحاكم ػػةالت ػػيتح ػػددم ػػايفعم ػػوالمرؤكس ػػيفكت ػػدفؽ
األكامر،كالتعميماتمفأعمىإلىأسفؿ .

 -4تخػػكؼالمػػديريفمػػفأفمرؤكسػػييـأكثػػرقػػدرةكميػػارةفػػيأعمػػاليـمػػفقػػدراتيـ:ممػػايظيػػرىـ
بمظيػرالضػعؼأمػػاـاإلدارةالعميػا،كبالتػاليتمجػػأاإلدارةإلػىاالعتمػادعمػػىىػؤالءالمرؤكسػػيف

نظػ نارلكفػػاءتيـالعاليػػةممػػايػؤدمإلػػىفقػػدافالمػػديريفالسػػمطة،كالنفػكذالػػذميتمتعػػكفبػػو،كىػػذا
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ىكسببمعارضتيـغيرالمعمنةإلعدادصؼثانيمفمتخػذمالقػرارداخػؿالم ؤسسػاتالتػي
تتبعالنظاـالبيركقراطيفياتخاذالقرار .

 -5تخكؼالمرؤكسيفمفتحمؿالمسئكليةكاتخاذالق ارراتكحؿالمشكالت:العتيادىـفػياليياكػؿ
التنظيميػػةالتقميديػػةعمػػىتمق ػياألكامػػركالتعميمػػاتكتنفيػػذىا،كعػػدـإبػػداءال ػرأمبشػػأنيا،كدكف
تحمؿمسؤكليةنتائجيا .

 -6تخػػػكؼالمرؤكسػ ػػيفالكسػػػالىكذكلاإلنتػ ػػاجالم ػػنخفض:الػ ػػذماليقػػػدركفعمػ ػػىالعمػػػؿبػ ػػدكف
إشراؼ،كيخافكفظيكرقدراتيـ،كانتاجيتيـالضعيفةأماـاإلدارة .

 -7التخفيضالتنظيمي:كالذميتبعسياسةاالستغناءعفالعػامميف،ىػذهالسياسػةتكلػدالخػكؼفػي
نفكسكقمكبالعامميف،كتػؤدلإلػىانخفػاضالػركحالمعنكيػة،كعػدـالشػعكرباألمػافالػكظيفي،

الػػذميحتػػاجإلييمػػاالعػػاممكفلإلنتػػاجكاالبتكػػار،لزيػػادةالقػػدرةالتنافسػػيةلممنظمػػة،كبالتػػاليمػػف
المستحيؿتمكيفالعامميففيمنظمةالتمتزـباالحتفاظبيؤالءالعامميف.

 -8االعتقادالخاطئ:بأفبرنامجالتمكيفالناجحفيأحدالمنظماتيمكفنقموكماىػكلممنظمػات
األخرل،كىذااليمكفعمىأرضالكاقعنظ انرالختالؼاألىداؼ،كالظركؼ،كالمتطمبات .

 -9تغييػػرالمػػديريفالحػػالييف:يمكػػفأفيػػؤثرفػػيمجيػػكداتالتمكػػيفحيػػثإفَّىنػػاؾمػػيالنطبيعي ػان
لػػدلالمػػديرالجديػػدفػػيتغييػػراألكضػػاعالحاليػػةلثبػػاتالػػذات،كتطبيػػؽأفكػػارهالتػػييػػؤمفبيػػا

(العتيبي .)51-49:2015،

كقدأضاؼالسبكؽ()2013عدةمعكقاتلتمكيفالمعمميف :
 -1ضعؼكقمةالبرامجالمصممةلتدريبالمعمـعمىالمشاركةفيصنعالقرار.
 -2النمطالديكتاتكرمالسائدلدلغالبيةمديرمالمدارس.

 -3زيادةاألعباءالمينيةالممقاةعمىمعمميالتعميـاألساسي.
 -4غمبةالطابعالمركزمعمىنمطاإلدارةالتعميمية.

 -5ضعؼاستقالليةالمدرسةذاتيافيصنعكاتخاذالق اررات.

 -6ضعؼالثقةفيالمعمـسكاءمفجانبمديرالمدرسة،أكمفجانبأكلياءاألمكر.
 -7خكؼالمعمـمفإبداءالرأم،كتحمؿالمسؤكلية.

 -8كثرةالحصص،كضيؽالكقتخالؿاليكـالدراسي.
 -9ضعؼراتبالمعمـاليشجعوعمىالمشاركةالفعالة؛حيثينتظرانتياءاليػكـالد ارسػيلمسػعي
كراءالدركسالخصكصية،أكالقياـبعمؿآخرلتمبيةاحتياجاتواألساسية.

 -10ضعؼالمساندةكالدعـالذميمقاهالمعمـسكاءداخؿالمدرسة،أـخارجيا.
 -11الجمكداإلدارم،كنقصالمركنةفيتنفيذالق اررات.
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 -12النظ ػرةالمتدنيػػةلمعمػػـالتعمػػيـاألساسػػيلػػدلقطاعػػاتمجتمعيػػةعديػػدة،كالتػػيالتثػػؽبقدرتػػو
عمىالمشاركةالفعالة،كاالستقالليةفيالعمؿ.

 -13اإلحباطالمستمرلدلالمعمـ،كالناتجعفضعؼاألجكركالحكافز.

 -14قمةإحساسالمعمـبالعدالةفيالتعامؿداخؿالمدرسة(السبكؽ.)46:2013،
 -15تػػدخؿاإلدارةالعميػػافػػيعمػػؿمػػديرمالمػػدارس،كالحػػثعمػػىتطبيػػؽالمػكائح،كالقػ ارراتبصػػكرة
صارمة.

 -16ضعؼمستكلإلزاـالمديريففيعمميـ،نظ نارلمايعيشوالمديركف،كيشػعركفبػومػفضػعؼ
كـكمستكلالخدماتاإلجتماعيةكالترفيييةالمقدمةليـ،ككذلؾتردلاألكضاعاالقتصادية.

 -17ض ػ ػػعؼمس ػ ػػتكلالرض ػ ػػاال ػ ػػكظيفيلم ػ ػػديرمالمرحم ػ ػػةالثانكي ػ ػػةبسػ ػ ػببالض ػ ػػغكطالنفس ػ ػػيةك
االجتماعيةكالماديةكالتغيراتالسياسية(شقكره.)37:2015،
كيشيرالدكسرمكالحربى()2014إلىمجمكعةأخرلمفالمعكقات،كىي :
 -1الثقافةالبيركقراطيةالمتأصمةفيالنفكس،كالتيأصبحتتراثنااعتادتعميواألجياؿ.

 -2ضغطالكقت،ككثػرةاألعبػاءالممقػاةعمػىالعػامميف،مػعمػاىػـمثقمػكفبػومػفأعمػاؿركتينيػة،
ككاجباتكظيفية،كىكماينطبؽأيضانعمىالمديريفكالقيادييف.

 -3عػ ػػدـاسػ ػػتعدادأغمػ ػػبالمرؤكسػ ػػيفلممبػ ػػادرة،كاالبتكػ ػػارفض ػ ػالنعػ ػػفعػ ػػدـالرغبػ ػػةفػ ػػيتحم ػ ػػؿ
مسؤكليات،كأعباءإضافية.

 -4غيػػاباألمػػفالػػكظيفي،فمػػفيبػػدعمكظػػؼأكيعمػػؿتحػػتمظمػػةالتمكػػيفإفلػػـيشػػعربػػاألمف
الكظيفي.

 -5المرؤكسػ كفمنخفضػػكالكفػػاءةيخشػػكفانكشػػاؼأمػػرىـإفىػػـتكلػكامسػػؤكليةالتصػػرؼ،كصػػنع
القرار.

 -6ض ػ ػػعؼدعػ ػػـاإلدارةف ػ ػػيحػ ػػاالتاإلخف ػ ػػاؽلػ ػػبعضالقػ ػ ػ ارراتكفيػ ػػؿبإفش ػ ػػاؿعممي ػ ػػةالتمك ػ ػػيف
بأكمميا(الدكسرم،الحربي .)64:2014،

تخمصالباحثةمماسبؽأنوتكجدمعكقػاتعػدةلتمكػيفالمعممػيففػيعمميػـنتيجػةلدكتاتكريػة
ػرم،
مديرمالمدارس،كزيادةاألعباءالممقاةعمىعاتؽالمعمميف،كضعؼالثقػة،كالخػكؼمػفإبػداءالأ

كتحمؿالمسئكلية ،كضعؼالركاتب،كقمةالحكافز .

مراحل تمكين العاممين:
إفالتمكػػيفعمميػػةتغييػػرشػػاممةلجميػػعأج ػزاء،كأف ػراد،كسياسػػاتالمدرسػػة،كيمكػػفالنظػػرإلػػى
التمكيفعمىأنوعمميةمككنةمفخمسمراحؿيمكفتكضيحياكمايمى :
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المرحمة األولى :العوامل التي تؤدى إلى الشعور بالضعف(عدم تمكين المعممين):
 -1العكامػ ػ ػػؿالتنظيميػ ػ ػػة:كتشػ ػ ػػمؿ(الخػ ػ ػػكؼمػ ػ ػػفمشػ ػ ػػاركةالمرؤكسػ ػ ػػيففػ ػ ػػيالسػ ػ ػػمطة،كالمنػ ػ ػػاخ
البيركقراطي،كالمركزيةفياتخاذالق اررات).

 -2ال ػػنمطاإلشػ ػرافي:كيشػػػمؿ(ال ػػنمطالسػػػمطكمكاالس ػػتبدادمصػػػاحبالنفػػػكذالمرتفػػػع،أكالػ ػػنمط
السمبىالذليركزعمىاألخطاء).

 -3أنظمػػةالمكاف ػػآت:كتشػػمؿ(ضػػعؼالمكاف ػػآت،كشػػعكرالعػػامميفبعػػدـأىميػػةنكعيػػة،أكقيمػػة
المكافآتالتييحصمكفعمييا).

 -4تصػػميـالكظيفػػة:كتشػػمؿ(غمػػكضالػػدكر ،كنقػػصالسػػمطةالمالئمػػة،كزيػػادةالػػركتيف،كالقكاعػػد
الكظيفية ،كنقصفرصالتقدـالكظيفي،كالتفاعؿالمحدكدمعاإلدارةالعميا) .

المرحمة الثانية :السياسات اإلدارية المدعمة لمتمكين:
 -1عم ػػىالمس ػػتكلال ػػكظيفي:تركي ػػزبػ ػرامجاالختي ػػار،كالت ػػدريبعم ػػىالمي ػػاراتالفني ػػةكاإلداري ػػة،
كاالجتماعية،الحرصعمىاستخداـالالمركزية،كاالتصاالتالمكثفةالمفتكحة.

 -2عم ػػىالمس ػػتكلالقي ػػادم،أكاإلشػ ػرافي:إظي ػػارالثق ػػةف ػػيأداءالمرؤكس ػػيفم ػػفخ ػػالؿتكقع ػػات
ات،كامػدادالمرؤكسػيف
األداءالمرتفعة،كاعطاءالفرصةلممرؤكسيفلممشاركةفػيصػناعةالقػ ارر 
باالستقاللية .

المرحمة الثالثة :مصادر المعمومات عن الفعالية الذاتية:
لكىتككفممارساتالتمكيففعالةيجبإمدادالمكظفيفمباشرةبمعمكماتعف :
 -1تحقيؽاألىداؼالمكضكعة:كيشيرإلىخبرةالفردالحقيقية،كتفكقو.

 -2الخبراتالبديمة:كتعنيرؤيةأشخاصآخريفمماثميفيؤدكفكظائفيـبنجاح.

 -3التغذيةالمرتدةالشفيية:كتعنيعبارات،أككمماتالتشجيعبجانباألشكاؿاألخرللإلقناع.

 -4الحاالتالدافعيةالعاطفية:كتعنػيأفسياسػاتالتمكػيفالتػيتمػدالمرؤكسػيفبالػدعـالعػاطفي،
كالتػػيتخمػػؽمناخ ػناإيجابي ػنايتسػػـبالػػدعـ،كالثقػػةىػػياألقػػدرعمػػىتعظػػيـالكفػػاءةالذاتيػػةلػػدل

المرؤكسيف.

المرحمة الرابعة :شعور الموظف بالتمكين ونتائجو:


ًإفَّالتمكيفىكالعمميػةالتػيمػفخالليػايعتقػدالفػردأففعاليتػوالذاتيػةقػدتػـتعزيزىػا،كبصػكرة

عامػةفالفعاليػةلػدلالفػردتظيػرمػفخػالؿحاجػػةداخميػةمػفأجػؿحريػةاإلدارة،فطبقػانلنظريػةالتكقػػع؛

فإفتحفيزالفردلزيادةكتقكيةمجيكداتوفيالمياـالمكمؼبياسكؼيعتمدعمػىنػكعيفمػفالتكقعػات،

كىما:
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أ -إفمجيكدهسكؼيؤدمإلىالمستكلالمطمكبلألداء.
ب -إفىذااألداءسكؼيؤدمإلىالنتائجالمطمكبة

المرحمة الخامسة :التأثيرات السموكية لمتمكين:
إفممارساتالتمكيفسػكؼتكػكفمفيػدةلتحفيػزالمرؤكسػيفعمػىاإلصػراركالتميػزكاإلبػداع؛

حيثيمثؿالتمكيفالعمميةالقادرةعمىإظياركؿمفسمكؾالمبادأة،كاإلصرارلدلالمعمـ .

(أحمد )442-441:2011،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفتمكػػيفالعػػامميفعمميػػةمككنػػةمػػفخمػػسم ارحػػؿ،كىػػي:العكامػػؿ

التيتؤدمإلىالشعكربعدـالتمكػيف،كالسياسػاتاإلداريػةالمدعمػةلمتمكػيف،كمصػادرالمعمكمػاتعػف
الفاعميةالذاتية،كشعكرالمكظػؼبػالتمكيفكنتائجػو،كالتػأثيراتالسػمككيةلمتمكػيف،كىػذهالم ارحػؿمكممػة

لبعضياالبعض .

العالقة بين الشفافية وتمكين المعممين:
ىناؾعالقةمنطقيةبيفكؿمفالشفافيةكتمكػيفالمعممػيف،حيػثًإفَّالشػفافية
ً
يرلالعتيبيأف
تقػػكـعمػػىالمصػػارحة،كممارسػػةاألعمػػاؿاإلداريػػةبالمدرسػػة؛فالقيػػادةالتشػػاركيةبػػيفالمعممػػيفكالمػػدير،
ىيبحدذاتياتعتبرتمكيننالممعمميف(العتيبى .)52:2015،

كق ػػدأش ػػارتالحرب ػػي()2011إلػ ػىأفىن ػػاؾمقارب ػػةب ػػيفمفي ػػكـتمك ػػيفالع ػػامميف،كتطبيق ػػات

مظػػاىرالشػػفافيةككنػػويتضػػمفمػػنحالعػػامميفقػػكةالتصػػرؼ،كاتخػػاذالقػ اررات،كمشػػاركةفعميػػةفػػيإدارة

المنظمػػاتالتػػييعممػػكففييػػا،كحػػؿمشػػكالتيا،كالتفكيػػراإلبػػداعي،كتحمػػؿالمسػػؤكلية،كالرقابػػةعمػػى
النتػائج،كمػػايتضػػمفالتمكػيفكالشػػفافيةمشػػاركةالمعمكمػاتمػػفخػػالؿتقػديـالمعمكمػػات،كاتاحتيػػاأمػػاـ
جميػػعالمعممػػيف،كالتمكػػيفيقتضػػيممارسػػةالسػػمكؾالػػداؿعمػػىاإلدارةالذاتيػػة،مػػفخػػالؿتكجيػػواإلدارة

المدرسيةلطاقػاتالمعممػيف،كقػدراتيـاالبداعيػةفػياالتجػاهالسػميـ،كىػذابحػدذاتػوتمكينػانليػـ،كسػمكؾ
يدؿعمىالشفافيةمفخالؿتحديػداألدكارالتػييمكػفأفيؤدييػاالعػاممكفكتبسػيطاإلجػراءات،كتكزيػع

المياـعمىالمعمميفبعدالة(الحربي .)37:2011،

الم ػػف
تخم ػػصالباحث ػػةمم ػػاخ ػػالؿإطالعي ػػاعم ػػىالد ارس ػػاتالس ػػابقةأفىن ػػاؾعالق ػػةب ػػيفكػ ػ ن

الشفافيةكتمكيفالمعمميف؛حيثًإفَّالشفافيةتقػكـعمػىالكضػكح،كالدقػة،كالن ازىػة؛ألفمػديرالمدرسػة
ي
الػػذليكػػكفلديػػوشػػفافية،كص ػراحة،كمصػػداقيةفػػيالتعامػػؿمػػعالمعممػػيف؛يػػؤدلبممارسػػاتوىػػذهإلػػى

تمكيفالمعمميف،كلكفىذهالعالقةتبقىنظريةكنسبية،كالدراسةالميدانيةتسعىلمتأكيػدمػفكجػكدىػذه
العالقةكمدلقكةاالرتباطفييا .
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الفصن الثالث
الدراشات الصابكة
•

انمحُر األَل:
دراطبد رىبَنذ انشفبفٍخ اإلدارٌخ َعاللزٍب ثجعط انمزغٍزاد.

•

انمحُر انثبوً:
دراطبد رىبَنذ رمكٍه انمعهمٍه َعاللزٍب ثجعط انمزغٍزاد.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة 
تمييد
اىتـالباحثكفكاالختصاصيكفبمكضكعالشػفافيةاإلداريػة،كتمكػيفالمعممػيف،كأجريػتالعديػد

م ػػفالد ارس ػػاتالعربي ػػة،كاألجنبي ػػةبي ػػذاالخص ػػكص،حي ػػثقام ػػتالباحث ػػةب ػػاالطالععم ػػىع ػػددم ػػف

الد ارسػػاتذاتالعالق ػػةبمتغيػ ػراتالد ارس ػػةالحالي ػػة ،كت ػػـعػػرضالد ارس ػػاتالس ػػابقةمتسمس ػػمةزمني ػػام ػػف

األحدثإلىاألقدـ،كمقسمةإلىمحكريف :

 المحكراألكؿ:دراساتتناكلتالشفافيةاإلدارية .
 المحكرالثاني:دراساتتناكلتتمكيفالمعمميف 
كفيمايأتيعرضليا :

أو ًل  -المحور األول :دراسات تناولت الشفافية اإلدارية:
 -1دراسيية سييرحان ( .)Serhan ،2016بعنيوان " :الشييفافية اإلدارييية فييي مييدارس الثانوييية فييي
األردن".

Administratve Transparency in public Secondary school ls in Jordan
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىمعرفػػةدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرمالمػػدارسفػػياألردف،

كمعرف ػػةت ػػأثيرالخمفي ػػةالتعميمي ػػة،كس ػػنكاتالخبػ ػرةعم ػػىدرج ػػةممارس ػػتيـلي ػػا،كتككن ػػتعين ػػةالد ارس ػػة
مػػف()263معممػانكمعممػػة،كتػػـاختيػػارىـعشػكائيان،كقػػداسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي،كتمثمػػتأداة

الد ارسػػةفػػياسػػتبانةمككنػػةمػػف()22فقػرة،كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفالشػػفافيةاإلداريػػةعاليػػةفػػي
مجاؿالمساءلةاإلدارية،كمنخفضةفيمجػاؿالمشػاركة،كقػدمتالد ارسػةمجمكعػةمػفالتكصػياتمثػؿ

تكعيةمديرمالمدارسبأىميةممارسةالشفافيةاإلداريةفيجميعالمجاالت .
 -2دراسيية العتيبييي ( )2015بعنييوان " :درجيية ممارسيية مييديري ومييديرات مييدارس التعميييم العييام
لمشفافية اإلدارية وعالقتيا بتمكين المعممين والمعممات لممارسة أدوارىم بمحافظة عفيف ".

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةمػػديرم،كمػػديراتمػػدارسالتعمػػيـالعػػاـلمشػػفافيةاإلداريػػة،

كعالقتيػػابتمكػػيفالمعممػػيفكالمعممػػات؛لممارسػػةأدكارىػػـبمحافظػػةعفيػػؼ،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف
()300معمػوػـ،ك()350معممػػة،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي،كتمثمػػتأداةالد ارسػػةفػػياسػػتبانة
مككنػػةمػػفجػػزءيفرئيس ػػيف،الجػػزءاألكؿ:المعمكم ػػاتالعامػػة،كالمؤىػػؿ،كالخبػػرة،كالمرحمػػةالتعميمي ػػة،
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كالجػزءالثػػاني:اشػتمؿعمػػىمحػكريف،األكؿ:لقيػػاسالشػػفافيةاالداريػة،كالثػػاني:لقيػاستمكػػيفالمعممػػيف
كالمعممػػاتلممارسػػةأدكارىػػـ،،كأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفدرجػػةتطبيػػؽالشػػفافيةاإلداريػػةكانػػتبدرجػػة
عاليةفيمجاالت:التشريعات،كالمكائح،كالمساءلة،كاتخاذالقرار،كماأظيػرتنتػائجالد ارسػةأنػوتكجػد

فػػػركؽذاتداللػ ػػةإحص ػػائيةبػ ػػيفمتكسػ ػػطاتاسػ ػػتجاباتأف ػ ػرادعينػػػةالد ارسػ ػػةحػػػكؿتطبيػ ػػؽالشػ ػػفافية،
كمجاالتيا؛كفقانلمتغيرالجنسكلصالحالمعممات،كالتكجػدفػركؽإحصػائيةبػيفمتكسػطاتاسػتجابات
أفرادعينةالدراسةحكؿدرجاتتطبيؽالشفافيةكأبعادىاكفقنالمتغيػرالمرحمػةالتعميميػة،باسػتثناءمجػاؿ

التش ػريعاتكالمػػكائح،كاج ػراءاتالعمػػؿلصػػالحمعممػػيكمعممػػاتالمرحمػػةاالبتدائيػػة،تكجػػدفػػركؽذات
داللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتاسػػتجاباتأف ػرادعينػػةالد ارسػػةحػػكؿتطبيػػؽالشػػفافية،كمجاالتيػػا؛كفقػػا

لمتغي ػػرالمؤى ػػؿالعمم ػػي،كلص ػػالحالحاص ػػميفعم ػػىدرج ػػةالبك ػػالكريكس ،وأن ػػوتكج ػػدف ػػركؽذاتدالل ػػة
إحصائيةبيفمتكسػطاتدرجػاتالمجػاؿالمينػي؛تيعػزللمتغيػرالجػنسكلصػالحالمعممػات.كمػفأبػرز
التكصػػياتالتػػيخرجػػتبيػػاالد ارسػػةضػػركرةتعزيػػزالممارسػػاتالتػػيتقػػكـبيػػاإداراتالمػػدارسبػػالتعميـ
العػػاـفػػيتطبيقيػػالمشػػفافيةاإلداريػػة،كالعمػػؿعمػػىد ارسػػةالعالقػػةبػػيفالشػػفافية،كالتمكػػيفمػػعمتغي ػرات

أخرل .

 -3دراسييية التيييويجي ( .)2015بعنيييوان " :مسيييتوى وعيييي ميييديري الميييدارس الثانويييية الحكوميييية
بالتخطيط التعميمي وعالقتو بمستوى ممارستيم لمشفافية اإلدارية مين وجيية نظير المدرسيين

في محافظة ديالى".
ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىمس ػػتكلكع ػػيم ػػديرمالم ػػدارسالثانكي ػػةالحككمي ػػةب ػػالتخطيطالتعميم ػػي،

كعالقتػػوبمسػػتكلممارسػػتيـلمشػػفافيةاإلداريػػةمػػفكجيػػةنظػػرالمدرسػػيففػػيمحافظػػةديػػالى،كتككنػػت

عينػةالد ارسػةمػػف()347م و
ػدرسكمدرسػة،كقػػداسػتخدـالباحػثالمػػنيجالمسػحي،كتمثمػتأداةالد ارسػػة
فػيأداتػيفلجمػعالبيانػات:األكلػىلقيػاسمسػتكلكعػيمػديرمالمػدارسالثانكيػةالحككميػةفػيمحافظػة
دي ػػالىب ػػالتخطيطالتعميم ػػي،كالثاني ػػةلقي ػػاسمس ػػتكلممارس ػػةالش ػػفافيةاإلداري ػػةل ػػدلم ػػديرمالم ػػدارس

الثانكيةالحككمية،كقدأظيرتنتائجالدراسةأفمستكلممارسةمػديرمالمػدارسالثانكيػةالحككميػةفػي
محافظةديالىلمشفافيةاإلداريةمفكجيةنظرالمدرسيفكافمتكسطان،ككجكدعالقػةارتباطيػةإيجابيػة
ذاتداللةإحصائيةبيفمستكلكعيمػديرمالمػدارسالثانكيػةالحككميػةبػالتخطيطالتعميمػي،كمسػتكل

ممارسةالشفافيةاإلداريةلدييـ.كمفأبرزالتكصياتالتػيخرجػتبيػاالد ارسػةإقامػةدكرات،أكنػدكات
تعرؼمفيكـالشفافيةاإلدارية،كتدربيـعمييا .
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 -4دراسيية الزعييابي( .)2014بعن يوان" :درجيية الت يزام مييديري المييدارس الثانوييية الرسييمية بتطبيييق
الشفافية من وجية نظر المعممين".
ىدفتالتعرؼإلػىدرجػةالتػزاـمػديرمالمػدارسالثانكيػةالرسػميةفػيمػدارسمنطقتػيالشػارقة،

اتالعربيةالمتحدةبتطبيؽالشفافيةمفكجيةنظػرالمعممػيف،كقػد

كرأسالخيمةالتعميميتيفبدكلةاإلمار
كزع ػػتعم ػػىعين ػػةعشػ ػكائيةمككن ػػةم ػػف()303معممػ ػنا،كمعمم ػػةمم ػػفيعمم ػػكفف ػػيم ػػدارسمنطقت ػػي
الش ػػارقة،كرأسالخيم ػػةالتعميميت ػػيف،كاس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجالكص ػػفي،كش ػػممتاألداةعم ػػىاس ػػتبانة
مككنػػةمػػف()50فق ػرة،مكزعػػةعمػػىخمسػػةمجػػاالت،كس ػؤاؿمفتػػكحكأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفدرجػػة

الت ػ ػزاـمػ ػػديرمالمػ ػػدارسالرسػ ػػميةلمنطقتػ ػػي:الشػ ػػارقةكرأسالخيمػ ػػةالتعميميتػ ػػيفبتطبيػ ػػؽالشػ ػػفافيةفػ ػػي
مدارسػػػيـجػ ػػاءتبدرجػػػةمتكسػػػطة،ككجػػػكدفػ ػػركؽذاتداللػػػةإحص ػػائيةفػػػيمجػػػاؿالتقي ػػيـ،كالق ػ ػرار
المدرسي؛تيعزللمتغيرالمنطقةالتعميمية،كلصػالحمنطقػةالشػارقةالتعميميػة،فػيحػيفلػـتظيػرفػركؽ

ػة؛تيعػػزللمتغيػػرالجػػنس،كالمؤىػػؿالعممػػي،كالخبػرة،كمػػف
ذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيمجػػاالتأداةالد ارسػ 

أبرزالتكصياتإجراءدراساتشبييةتتناكؿعناصراالدارةالمتمثمةفػيالتخطػيط،كالتنظػيـ،كالتكجيػو،

كالرقابػػة،كالمتابعػػة،كاتخػػاذالق ػرار،كعالقتيػػابالشػػفافية،كاشػراؾالمعممػػيففػػيالق ػ ارراتالمدرسػػية،كعػػدـ
تيميشأدكارىـ،كمراعاةالعدالةفيتقييـأداءالعامميف .
 -5دراسيية جوزيييف ( )Joseph , 2012بعنييوان " :سياسيية البيياب المفتييوح  :الشييفافية تقميييل
النزاعات بين مديري المدارس والموظفين".

The open- Door policy : Transparency Minimizes conflicts between
school principals and staff.
ىػدفتالتعػػرؼإلػػىمػػدلتقميػػؿالشػػفافيةاإلداريػةمػػفالصػراعبػػيفمػػديرمالمػػدارسكالمعممػػيف،
تككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()294معمم ػنامػػف()59مدرسػػةابتدائيػػة،كثانكيػػة،كاسػػتخدـالباحػػثلجمػػع

البياناتاستبانة،كاتبعالمنيجالتجريبي،كقدأظيرتنتػائجالد ارسػةأفىنػاؾتفػاعالنكبيػ انربػيفالشػفافية

ػيف،كحيػػثتػػأثر
كالحػدمػػفالن ازعػػات،ككجػػكدعالقػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفالخمفيػةاألكاديميػػةلممعممػ 

المعممػػيفالحػػامميفعمػػىدرجػػةالماجسػػتيرتػػأث انرإيجابي ػانبتحقػػؽالشػػفافيةأكثػػرمػػفالمعممػػيفالحاصػػميف
عمىدرجةالبكالكريكس،كأفىناؾأنشطةساىمتفييػاالشػفافية،مثػؿ:الثقػةالمتبادلػة،كالتعػاكفداخػؿ

المدرسة،كمػفأبػرزالتكصػياتالتػيخرجػتبيػاالد ارسػةفيػـأكسػعلمشػفافيةاإلداريػة،ككشػؼفكائػدىا،

كقيكدىاداخؿالمدرسة .
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 -6دراسة البموي( .)2009بعنوان " :درجة ممارسة مديري وميديرات الميدارس لمشيفافية اإلداريية
من وجية نظر المعممين والمعممات في منطقة تبوك التعميمية".
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةمػػديرمكمػػديراتالمػػدارسلمشػػفافيةاإلداريػػةمػػفكجيػػةنظػػر

المعمم ػػيفكالمعمم ػػاتفػػػيمنطقػ ػػةتبػػػكؾالتعميميػػػة؛تبعػ ػنالمنػ ػػكعاالجتمػػػاعي،كالمؤىػػػؿالعمم ػػي،الخب ػ ػرة

ػة،كاسػػتخدـ
ػتكلالمدرسػػة ،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()220معمم ػنا،ك()218معممػ 
التعميميػػة،كمسػ 
ػتبانة،كأظيػرتنتػائجالد ارسػةأفدرجػةممارسػةمػديرم

الباحثالمنيجالكصفي،كشممتاألداةعمىاس

ػركؽتيعػزللمنػكعاالجتمػاعي،كلصػػالح

كمػديراتالمػدارسلمشػفافيةاإلداريػةجػػاءتعاليػة،كمػاكجػدتفػ
الػػذككرعم ػػىبعػػدإدارةالمعمكم ػػات،كالبيان ػػات،كاالتصػػاؿاإلدارمال ػػداخميكالخػػارجي،ككض ػػعكاتخ ػػاذ
الق ػ ػ اررات،كمػ ػػاكجػ ػػدتفػ ػػركؽتعػ ػػزللممؤىػ ػػؿالعممػ ػػيكلصػ ػػالحالػ ػػدبمكـعمػ ػػىجميػ ػػعاألبعػ ػػادمػ ػػاعػ ػػدا
ػركؽتيعػػزللسػػنكاتالخبػرةكلصػػالح()10سػػنكاتعمػػىأبعػػاد

اإلجػراءات،كآليػػاتالعمػػؿ،كمػاكجػػدتفػ
إدارةالبيانػات،كالمعمكمػات،كاإلجػراءات،كآليػاتالعمػؿكمػػفأبػرزالتكصػياتالتػيخرجػتبيػاالد ارسػػة
ضػػركرةتػػكفيرمنػػاخمالئػػـلمشػػفافيةفػػيالمػػدارسمػػفحيػػثعقػػددكراتتدريبيػػةلممػػديريفتكضػػحليػػـ

كيفيةممارسةالشفافيةكأىميتيا .

 -7دراسيية فييياخوري( .)2009بعنيييوان" :درجييية إدراك وممارسييية ميييديري الميييدارس الحكوميييية فيييي
محافظات جنوب األردن لمفيوم الشفافية".

ىػ ػػدفتالتعػ ػ ٌػرؼإل ػ ػىدرجػ ػػةإدراؾمفيػ ػػكـالشػ ػػفافيةكدرجػ ػػةممارسػ ػػتيالػ ػػدلمػ ػػديرمالمػ ػػدارس

الحككميػػةفػػيمحافظ ػػاتجنػػكباألردف،كتككن ػػتعينػػةالد ارس ػػةمػػف()300م ػػديركمػػديرة،كاس ػػتخدـ
الباحػػثالمػػنيجالكصػػفي،كشػػممتاألداةعمػػىاسػػتبانةلجمػػعالبيانػػات،كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأف
درجةإدراؾمفيكـالشفافيةلدلمػديرمالمػدارسالحككميػةفػيمحافظػاتجنػكباألردفجػاءتبدرجػة

مرتفعػػة(،)3773كأفدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةلػػدلمػػديرمالمػػدارسالحككميػػةفػػيمحافظ ػػاتجنػػكب

األردفجاءتبدرجةمتكسطة(،)3730كتبيفكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيدرجػةإدراؾمفيػكـ
الشػػفافيةتعػػزللمتغيػػرالنػػكعاالجتمػػاعيعمػػىمجػػاؿالعػػامميف،كتقيػػيـاألداءكالتغذيػػةالراجعػػةكلصػػالح

ػيدرجػةممارسػةالشػفافية؛تعػزللتفاعػؿالمتغيػراتالتاليػة
اإلنػاث،ككجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةف 
النكعاالجتماعي،كالمؤىؿالعممي،كالخبرةاإلداريةعمىمجاؿدكرالمديرمػعأكليػاءاألمػكركالمجتمػع

المحمػػي،كجػػكدعالقػػةارتباطيػػةإيجابيػػةدالػػةبػػيفدرجػػةإدراؾمفيػػكـالشػػفافية،كدرجػػةممارسػػتيالػػدل
مديرمالمدارسالحك كميةفيمحافظاتجنكباألردف،كمفأبرزالتكصياتضركرةتكضيح،كتطبيػؽ
مبدأالشفافيةفيالمدارسالحككميةفيك ازرةالتربيةكالتعميـ،كاتباعسياسةالبابالمفتكح .
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 -8الكعبي( .)2009بعنوان " :معرفة درجية تطبييق ميديري الميدارس الثانويية فيي دولية الميارات
لمشفافية اإلدارية وعالقتيا بالثقة بين المديرين والمعممين".
ىػػدفتالتعػػرؼإل ػىمعرفػػةدرجػػةتطبيػػؽمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةفػػيدكلػػةاإلمػػاراتلمشػػفافية

اإلداريػة،كعالقتيػػابالثقػػةبػػيفالمػػديريفكالمعممػػيف،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()336معممػنا،كمعممػػة،
كاتبعالباحثالمنيجالكصفي،كاستخدـاستبانتيف:األكلىلمتعرؼعمػىدرجػةتطبيػؽمػديرمالمػدارس

الثانكي ػػةلمش ػػفافيةاإلداري ػػة،كالثاني ػػةلمتع ػػرؼإل ػػىمس ػػتكلالثق ػػةب ػػيفالم ػػديريفكالمعمم ػػيفف ػػيالم ػػدارس
الثانكيةبدكلةاإلمارات،،كقدأظيرتنتائجالدراسةأفدرجةتطبيؽمػديرمالمػدارسالثانكيػةفػيدكلػة

ػة،كأفمسػتكلالثقػةبػيفالمػديريفكالمعممػيف
اإلماراتلمشفافيةاإلداريػةمػفكجيػةنظػرالمعممػيفمرتفع 
فيالمدارسالثانكيةكانتمرتفعةمفكجيةنظرالمعمميف،ككجكدعالقةايجابيةذاتداللػةإحصػائية
بيفالشفافيةاإلدارية،كالثقػةلػدلالمػديريفكالمعممػيف،كمػفأبػرزالتكصػياتضػركرةتقػديـك ازرةالتربيػة
كالتعميـالدعـلمديرمالمدارسالذيفيطبقكفالشفافيةفيمدارسيـ،لتشػجيعيـعمػىاالسػتمرارفػيىػذا

الػػنيج،كضػػركرةعقػػدمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةدكراتلمطمبػػةخاصػػةبالمنػػاىج،كمػػفأجػػؿمزيػػدمػػف

الشفافيةفيىذاالمجاؿ .

 -9دراسة ليم ( .) Liem, 2007بعنوان" :مقومات الشفافية اإلدارية".
Constituents of Transparency in Public Administration
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىتحديػػدالعكامػػؿالتػػيقػػديكػػكفليػػاتػػأثيرعمػػىالشػػفافيةاإلداريػػة،كاشػػتممت

عينػػةالد ارسػػةعمػػى()45شخص ػان،كتػػـجمػػعالمعمكمػػاتعػػفطريػػؽإج ػراءمقػػابالت،كاسػػتخدـالباحػػث

كبيرعمىالشفافيةاإلدارية .
المصالحلياتأثير ه
ه
المنيجالكصفي،كأظيرتالنتائجأفاآلراءالشخصيةك
 -10دراسة بيزون وىالك ) Poisson & Hallak )2006،بعنوان " :أىميية الشيفافية الداريية
في القطاع التعميمي في شتى المجالت".

accountability

and

Governance in education : transparency
.International institute for educational planning

ىدفتالتعرؼالىأىميػةالشػفافيةاإلداريػةفػيالقطػاعالتعميمػيفػيشػتىالمجػاالت،كقػداتبػع
الباحثالمنيجالكصفي،كقدتككنتعينةالد ارسػةمػف()60معممػان،كاسػتخدـاالسػتبانةكػأداةلمد ارسػة،
كقػدأظيػرتالنتػػائجأفالشػفافيةاالداريػةتزيػػدمػفأداءالمعممػػيفكنشػاطيـ،كمػفأبػػرزالتكصػياتالتػػي
خرجتبياالدراسةتحسيفالشفافيةاإلداريةفيالقطاعالتربكمفيشتيالمجاالت .
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ثانياً -المحور الثاني :دراسات تناولت تمكين المعممين:
 -1دراسيية بييالكر( .)Balkar ,2015بعنيوان " :تعريييف ثقافيية التمكييين فييي المييدارس تصييورات
المعممين" .

Defining an empowering school culture, teacher perceptions
ىدفتالتعرؼإليثقافةالتمكيف،كمعرفةتصكراتالمعمميفحكؿطرؽكأساليبالتمكػيف،كقػد

اتبػػعالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي،كشػػممتعينػػةالد ارسػػةعمػػى()43معممػانمػػفمعممػػيالمػػدارسالثانكيػػة،
كتمثم ػػتأداةالد ارس ػػةف ػػياس ػػتبانة،كق ػػدأظي ػػرتنت ػػائجالد ارس ػػةأفم ػػديرمالم ػػدارسيج ػػبأفيقاس ػػمكا
مسؤكلياتيـمعالمعمميفحتىيعززكامفيكـالتمكيفلدييـ .

الفعال لدى ميديري الميدارس الثانويية الحكوميية
 -2دراسة الشيري ( .)2014بعنوان" :التصال ّ
بمدينة جدة وعالقتو بتمكين المعممين من وجية نظر المعممين".
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىمػػدلت ػكافرميػػاراتاالتصػػاؿالفعػػاؿل ػدلمػػديرمالمػػدارس،كالتعػػرؼإلػػى

درجةتمكيفالمعممػيفبالمػدارسالثانكيػةبمدينػةجػدة،كالكشػؼعػفداللػةالفػركؽبػيفمتكسػطاتتػكفر

ميػػاراتاالتصػػاؿالفعػػاؿ،كالتمكػػيف،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كتمثمػػتأداةالد ارسػػة
فياستبانةمككنةمف()41عبارةتقيسدرجةتمكيفالمعمميف،كالتيتتمثؿفيصػنعالقػرار،كالمكانػة
المعرفيػػة،كالتػػأثير،كفعاليػػةالػػذات،كاالسػػتقاللية،كالنمػػكالمينػػي،كقػػدتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػفجميػػع

معمميالمدارسالثانكيةالحككمية(بنيف)بمدينةجػدة،كقػدأظيػرتنتػائجالد ارسػةأفمتكسػطدرجػات
تمكػػيفالمعممػػيفبالمػػدارسالثانكيػػةالحككميػػةبمدينػػةجػػدةكمػػاي ارىػػاالمعممػػكفجػػاءبدرجػػةعاليػػة،كمػػا

أظيرتالنتائجأنوالتكجدفركؽذاتداللٌةإحصػائيةبػيفمتكسػطاتدرجػاتتػكفرميػاراتاالتصػاؿ

الفعػػاؿ؛كفقػ ػنالمتغي ػػرالمؤى ػػؿالعممػػي،كال ػػدكراتالتدريبي ػػة،كك ػػذلؾأظيػػرتالنت ػػائجكج ػػكدف ػػركؽب ػػيف
متكسػػطاتدرجػػاتتمكػػيفالمعممػػيفالمتعمقػػةبالتػػأثيركلصػػالحتقػػديرالمعممػػيفالحاصػػميفعمػػىدكرات

تدريبيػػةمقابػػؿالػػذيفلػػـيحصػػمكاعمػػىدكرات،كمػػفأبػػرزالتكصػػياتضػػركرةتنميػػةتمكػػيفالمعممػػيف

بمجاؿصنعالقرار،كالنمكالميني .

 -3دراسية مورجيان وآخيرون( .) Morgan & others, 2014بعنيوان" اسيتقرار أداء المعميم
وفعاليتو بالنسبة لمسياسات المتعمقة بتقييم المعممين".
The Stability of Teacher Performance and Effectiveness: Implications for
Policies Concerning Teacher Evaluation.
 ىػ ػػدفتالكشػ ػػؼعػ ػػفتمكػ ػػيفأداءالمعمػ ػػـ،كفعاليتػ ػػومػ ػػفخػ ػػالؿتحديػ ػػدمػ ػػدلأداء،كفعاليػ ػػة
المعمميفالفرديةمعمركرالكقت،كقدتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()132معممػان.كاتبعػتالد ارسػةالمػنيج
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الكصفي،كذلؾاستخدـالباحثكفاستبانةكأداةلمدراسة،كقػدأظيػرتالنتػائجأنػولػـيكػفأداءالمعمػـكال
الفعاليػػةثابتػػةعمػػىمػػدلعػػدةسػػنكاتمػػفالد ارسػػة،كمػػاأظيػػرتالنتػػائجأفالعالقػػةبػػيفأداءالمعم ػػـ

كفعاليتوضعيفةجدا،كمفأبرزالتكصياتالتيتكصػمتليػاالد ارسػةاألخػذبعػيفاالعتبػاربػرامجتقيػيـ
ن
جكدةالمعمـكاستخدـمراقبيفخارجييفلمراقبةأداءالمعمـ .

 -4دراسية كيميواري ،شييرير ،أومنيدى ).) Kimwarey & Chirure & Omondi ,2014
بعنوان " :تمكين المعمم في ممارسة التعميم" الستراتيجيات ،القيود ،القتراحات".

Teacher Empowerment in Education Practice" Strategies , constraints,
and suggestion".
ىػػدفتالتع ػرؼإلػػيمعرفػػةاسػػتراتيجيات،كقيػػكدالتعمػػيـ،كتأثيرىػػاعمػػيالمعممػػيف،كقػػداتبعػػت
الدراسةالمنيجالكصفي،كقػداسػتخدمتالد ارسػةاالسػتبانةكػأداة،كبينػتنتػائجالد ارسػةأفاسػتراتيجيات
ػادرعمػىاسػتخداـخب ارتػو،كتزيػػدمػفالتمكػيفلديػو،كأفالمعكقػاتفػيالتعمػيـقػػد
التعمػيـتجعػؿالمعمػـق نا
تعكؽعمميةالتمكيف،كمفأبرزالتكصياتالتيتكصمتلياالد ارسػةتسػميطالضػكءعمػىأىميػةتمكػيف

المعمميف،كاالستراتيجياتالتيتستخدـفيالدراسة .

 -5بابطين( .)2013بعنوان" :درجة تمكين مديري المدارس البتدائيية فيي مدينية مكية المكرمية
لمعممييم كما يراىا كل من المشرفين التربويين والمديرين و المعممين"

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةتمكػػيفمػػديرمالمػػدارساالبتدائيػػةفػػيمدينػػةمكػػةالمكرمػػةلمعممػػييـ

كمػػاي ارىػػاكػػؿمػػفالمش ػرفيفالتربػػكييف،كالمػػديريف،كالمعممػػيف،كقػػدتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()848

ف ػػردان،مني ػػا()59مشػ ػرفانتربكيػ ػان)25(،م ػػدي انر،ك()764معممػ ػان،كاس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجالكص ػػفي

بمجال ػػوالمس ػػحي،كاس ػػتخدـاس ػػتبانةمككن ػػةم ػػفج ػػزءيف،الج ػػزءاألكؿ:البيان ػػاتاألكلي ػػةألفػ ػرادعين ػػة
الد ارسػػة،كالثػػاني:مقيػػاسلمكشػػؼعػػفدرجػػةتمكػػيفمػػديرمالمػػدارساالبتدائيػػةفػػيمدينػػةمكػػةالمكرمػػة

لمعممػػييـ،كقػػدتككنػػتاالسػػتبانةمػػف()48عبػػارة،كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفدرجػػةتمكػػيفمػػديرم
المدارساالبتدائيةفيمدينػةمكػةالمكرمػةلمعممػييـكمػاي ارىػاكػؿمػفالمشػرفيفالتربػكييفكالمػديريف،

كالمعممػػيفجػػاءتبكجػػوعػػاـبدرجػػةعاليػػة،كمػػاأظيػػرتالنتػػائجكجػ كدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
متكسػػطاتاسػػتجاباتأفػرادعينػػةالد ارسػػةنحػػكدرجػػةتمكػػيفمػػديرمالمػػدارساالبتدائيػػةفػػيمدينػػةمكػػة

المكرمػػةلمعممػػييـ،كلصػػالحمػػديرالمدرسػػة ،كلصػػالحالبكػػالكريكسالتربػػكمكغيػػرالتربػػكم،كعػػدـكجػػكد
فػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتاسػػتجاباتأفػرادعينػػةالد ارسػػةنحػػكتمكػػيفمػػديرمالمػػدارس

االبتدائيةفيمدينةمكةالمكرمةلمعممييـ؛كفقنالسنكاتالخبرةفػيالتعمػيـ،ككػافمػفأبػرزالتكصػيات:
تشجيعالمدراءعمىاالستم ارريةفيتمكيفالمعمميفكاالرتقػاءبيػـإلػىدرجػةعاليػةجػدان،كاتاحػةالمزيػد
مػففػرصالمشػاركةفػيصػنعالقػ ارراتالمدرسػػية،كالمتعمقػةبتكزيػعالمجػافالمدرسػية،كاشػراؾالمعممػػيف
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فػػيصػػنعالق ػ ارراتالمتعمقػػةبالجػػداكؿالمدرسػػية،كتكزيػػعالطػػالبعمػػىالصػػفكؼالد ارسػػية،كاالىتم ػػاـ
األكثربالنمكالمينيلممعمميف،كارشادىـلممراجعذاتالصمةبتخصصاتيـ .
 -6دراسية الينييدي( .)2013بعنيوان" :درجيية ممارسية مييديري الميدارس الثانوييية بمحافظيات غييزة
لمقيادة األخالقية وعالقتيا بدرجة تمكين معممييم".

ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمقيادةاألخالقيػةمػف

كجي ػػةنظ ػػرالمعمم ػػيف،كدرج ػػةتمك ػػيفمعمم ػػيالم ػػدارسالثانكي ػػةبمحافظ ػػاتغػ ػزةم ػػفكجي ػػةنظ ػػرىـ،

كالكشػػؼعػػفالعالقػػةبػػيفدرجػػةممارسػػةم ػديرمالمػػدارسالثانكيػػةبمحافظػػاتغػػزةلمقيػػادةاألخالقيػػة
كدرجةتمكيفمعممييـ،كشممتعينةالدراسةعمى()379معممػانكمعممػة ،كقػداتبػعالباحػثالمػنيج

الكصػػفيبمجالػػوالتحميمػػي،كتككنػػتأداةالد ارسػػةمػػفاسػػتبانتيف:االسػػتبانةاألكلػػىلقيػػاسدرجػػةممارسػػة
مديرمالمدارسالثانكيػةبمحافظػاتغػزةلمقيػادةاألخالقيػة.أمػااالسػتبانةالثانيػةفقػدكانػتلقيػاسدرجػة
تمكػيفالمعممػيف،كقػدأظيػرتنتػػائجالد ارسػةأفدرجػةتمكػيفمعممػػيالمػدارسالثانكيػةبمحافظػاتغػزة

جاءتبدرجةمرتفعة .

 -7دراسة مسعود ( .)2012بعنوان" :درجة التمكين اإلداري وتطوير األداء والعالقة بينيميا مين
وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية".

ىدفتإلىتحديددرجةالتمكيفاإلدارمكتطػكيراألداءكالعالقػةبينيمػامػفكجيػةنظػرمػديرم

المدارسالحككميةفيمحافظاتشماؿالضفةالغربية،كاستخدـالباحثالمنيجالكصػفي،كقػداشػتممت
عينػػةالد ارسػػةعمػػى()900مػػدي ناركمػػديرة،ككانػػتأداةالد ارسػػةاسػػتبانة،كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػة
كجكدعالقةارتباطيةإيجابيةقكيةبػيفالتمكػيفاإلدارم،كتطػكيراألداءلػدلمػديرمكمػديراتالمػدارس

الحككميػػةفػػيمحافظػػاتشػػماؿالضػػفةالغربيػػة،كعػػدـكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةلػػدلمػػديرم
المػدارسالحككميػػةفػػيمحافظػػاتشػػماؿالضػػفةالغربيػػةلمتمكػػيفاإلدارمكتطػػكيراألداء؛تعػػزللمتغيػػر

الج ػػنس،كالمؤىػػػؿالعمم ػػي،كالتخصػػػصاألكػػػاديمي،كس ػػنكاتالخدمػػػة،كمرحمػػػةالمدرسػػػة،كاس ػػتخداـ

الحاس ػػكب،كالعم ػػر،كم ػػفأب ػػرزالتكص ػػيات:االىتم ػػاـأكث ػػرببرن ػػامجإع ػػدادكت ػػدريبم ػػديرمكم ػػديرات
الم ػػدارسالحككمي ػػةم ػػفخ ػػالؿتجيي ػػزم ارك ػػزالت ػػدريببالتقني ػػاتالحديث ػػة،كالمػ ػكادالتدريبي ػػةالناجعػػػة
كالمتمشيةمعالتطكرالحاصؿ،ككضعأسػسكمعػاييركاضػحةلتقيػيـأعمػاؿالمػديريف،كاسػتخداـنظػاـ

الحكافزلممتميزيفمنيـ .



63

 -8دراسيية محمييد( .)2012بعنيوان " :تمكييين المعمميين بمييدارس التعميييم العييام وسييموك مواطنيية
المعممين التنظيمية".
ىدفتإلىتحديدمستكلتمكيفالمعمميفبمدارسالتعمػيـالعػاـبمدينػةجػدةمػفكجيػةنظػرىـ،

كتحديدمستكلسػمكؾمكاطنػةالمعممػيفالتنظيميػة،كالتعػرؼإلػىمػدلتػأثيربعػضالعكامػؿالديمغرافيػة
فػػياسػػتجاباتالمعممػػيفحػ كؿىػػذيفالمتغي ػريف،كشػػممتالعينػػةعمػػى()504معممػنا،كاسػػتخدـالباحػػث

الم ػػنيجالكص ػػفي،كاس ػػتخدـاس ػػتبانتيف:اسػػػتبانةتمك ػػيفالمعممػ ػػيف،كاس ػػتبانةسػػػمكؾمكاطن ػػةالمعمم ػػيف
التنظيمية،كقدأظيرتنتائجالدراسةأفمستكلتمكيفمعمميمدارسالتعمػيـالعػاـبمدينػةجػدةجػاءت

بدرجػػةمرتفعػػة،كمػػاأظيػػرتالنتػػائجكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػياسػػتجاباتمعممػػيمػػدارس
التعمػػيـالعػػاـحػػكؿمسػػتكلتمكػػنيـ،كحػػكؿسػػمكؾمػػكاطنتيـالتنظيميػػة؛تعػػزلإلػػىنكعيػػةالمدرسػػة:
حككمية،كأىمية،كلصالحمعممػيالمػدارساألىميػة،ككجػ كدعالقػةارتباطيػةمكجبػةكدالػةإحصػائيةبػيف
مسػػتكلتمكػػيفمعممػػيمػػدارسالتعمػػيـالعػػاـ،كسػػمكؾمػكاطنتيـالتنظيميػػة،كمػػفأبػػرزالتكصػػياتزيػػادة

الص ػػالحياتالممنكح ػػةلم ػػديرمالم ػػدارس،كفقػ ػانلمتكج ػػوالالمرك ػػزمال ػػذمتنش ػػدهك ازرةالتربي ػػةكالتعم ػػيـ،
كتفعيؿمجمسالمعمميف،كالحفػاظعمػىاسػتم ارريةانعقػادهمػفخػالؿبرنػامجمخطػطمػدركسفػيضػكء

احتياجاتالمعمميف،كمشكالتيـ،كالمستجداتالمدرسية،كمتطمباتالتغييػر،كتعزيػزكتفعيػؿدكرمػدير
المدرسػػةكمشػػرؼتربػػكممقػػيـ،بمػػايسػػاىـفػػيتعزيػػزالنمػػكالمينػػيلممعمػػـ،كالعمػػؿعمػػىتشػػجيعتبػػادؿ

الزيػػاراتبػػيفالمعممػػيف،كتعزيػػزلقػػاءاتمعممػػيالتخصػػص،ككرشالعمػػؿ،كحمقػػاتالنقػػاشكالمػػؤتمرات
المدرسيةلممعمميف .

 -9دراسة العمرى وكمال ( .)2011بعنيوان" :درجية ممارسية ميديري الميدارس لتمكيين المعمميين
وعالقتو بولء المعممين التنظيمي من وجية نظر معممي مدارس محافظة العاصمة" .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةمػػديرمالمػػدارسلتمكػػيفالمعممػػيفكعالقتػػوب ػكالءالمعممػػيف

التنظيمػػيمػػفكجيػػةنظػػرمعممػػيمػػدارسمحافظػػةالعاصػػمة(عماف)،كقػػدتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف

()1450معمم ػانكمعممػػةفػػيمػػدارسمحافظػػةالعاصػػمةاألردنيػػةعمػػاف،كقػػداسػػتخدـالباحػػثالمػػنيج
الكصػػفي،كتمثمػػتأداةالد ارسػػةفػػياسػػتبانتيفتمكػػيفالمعممػػيفكالػكالءالتنظيمػػي،كقػػدكأظيػػرتنتػػائج
الد ارسػػةأفمتكسػػطدرجػػاتممارسػػةمػػديرمالمػػدارسلتمكػػيفالمعممػػيفجػػاءتمرتفعػػةبمغػػت(،)3.92
ككجػػكدعالقػػةإيجابيػػةبػػيفممارسػػةمػػديرمالمػػدارسلتمكػػيفالمعممػػيفككالءالمعممػػيفالتنظيمػػي،كمػػف

أبرزالتكصياتتعزيزممارسةتمكػيفالمعممػيفمػعالتركيػزعمػىالتكاصػؿالمباشػرمػعالمعممػيفبعيػدان
عػػفالبيركقراطيػػة،كتعزيػػزالمعممػػيف،كاشػػعارىـبكفػػاءتيـ،كنجػػاحيـ،كتقػػديرىـ،كتػػكفيرالبيئػػةالداعمػػة

التيتشػجعالمعممػيفعمػىاختبػاركتطبيػؽأفكػارىـفػيالمدرسػة،كاقامػةبػرامجتدريبيػةمينيػةلممعممػيف
حديثيالتخرج،كانشاءمكاقعلمتنميةالمينيةالمباشرةعبراالنترنتلممعمميفبشكؿعاـ .
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 -10دراسيية ثييورن بيييرج ومنجيياي( .)Thornburg & Mungai 2011بعنييوان ":تمكييين
المعممين واصالح المدارس".
Teacher Empowerment and School Reform
ىػػدفتإلػػيتحديػػدالعكامػػؿالتػػيتحػػدمػػفتمكػػيفالمعممػػيففػػيالبيئػػاتالمدرسػػية،كمػػفأجػػؿ
إصػالحالمػدارسمػفخػالؿالتشػاركيةكالتنميػةالمينيػػة،كاتبعػتالد ارسػةالمػنيجالكصػفي ،كقػدتككنػػت
عينػػةالد ارسػػةمػػف()42معممػ ػانمػػفالػػذيفكص ػػفكاكمقػػاكميفلمتغييػػرفػػيخم ػػسمنػػاطؽتعميميػػةف ػػي

،كعكامػؿتحػد
نيكيكرؾ،كتـاستخداـالمقابالتكأداةلمدراسة،كقدأظيرتنتائجالدراسةكجكدمؤشػرات 
مػػفتمكػػيفالمعمم ػػيفكى ػػي:عػػدـكجػػكدخط ػػةكاضػػحة،كعػػدـكجػػكدال ػػنمطالقيػػادمالػػداعـلمتمك ػػيف،

كاقصاءمشاركةالمعمميففيصنعالقرار .

 -11دراسييية الشيييريفي و التييين (. )2011بعنيييوان " :درجييية ممارسييية ميييديري الميييدارس الثانويييية
الخاصة بإمارة الشارقة لمقيادة األخالقية وعالقتيا بدرجة تمكين المعممين".

ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىدرج ػػةممارس ػػةم ػػديرمالم ػػدارسالثانكي ػػةالخاص ػػةبإم ػػارةالش ػػارقةلمقي ػػادة

األخالقيػػةكعالقتيػػابدرجػػةتمكػػيفالمعممػػيف،كاتبعػػتالد ارسػػةالمػػنيجالمسػػحياالرتبػػاطي،كاسػػتخدمت
ػديريفلمقيػادةاألخالقيػة،كالثانيػة:لقيػاس
الدراسةأداتيفلجمعالبيانات،األكلى:لقياسدرجةممارسػةالم 
درجػػةتمكػػيفالمعممػػيف،كقػػدتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()200معمم ػانكمعممػػةفػػيالمػػدارسالثانكيػػة

الخاصػػة،كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفدرجػػةمجػػاالتمقيػػاستمكػػيفالمعممػػيفجػػاءتمتكسػػطةمػػف

كجيةنظرالمعمميفأنفسيـ،ككجكدعالقةارتباطيةإيجابيػةدالػةإحصػائيانبػيفدرجػةممارسػةالمػديريف
لمقيادةاألخالقية،كدرجةتمكيفالمعمميف،كمفأبرزالتكصػياتعقػددكراتتدريبيػةفػيالقيػادةالتربكيػة

معالتركيزعمىالقيادةاألخالقية كتفكيضالمعمميفكالمعمماتسػمطاتكصػالحياتأكثػرلتعزيػزالثقػة

بيـ،كلتمكينيـمفأداءميماتيـبفاعمية .

 -12دراسة ىيمريك وآخرون(  .)Homeric ,2010بعنوان " :العالقة بين تمكين المعميم ظاىريياً
والكفاءة الذاتية لممعمم"

Correlations between perceived teacher Empowerment and perceived
senre of teacher
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىمعرفػػةالعالقػػةبػػيفتمكػػيفالمعمػػـظاىريػان،ككفاءتػػوالذاتيػػة،كربػػطالبحػػكث

التجريبيػػةبفاعميػػةالمعمػػـ،كأثػرهعمػػىتحصػػيؿالطػػالب،كشػػممتعينػػةالد ارسػػة()70معممػان،كاسػػتخدـ
الباحػػثاالحصػػاءالكصػػفيالستكشػػاؼأثػػرالتمكػػيفعمػػىالكفػػاءةالذاتيػػةلممعمػػـ،كتػػـاتبػػاعالمقػػابالت
ك ػػأداةلمد ارس ػػة،كق ػػدأظي ػػرتنت ػػائجالد ارس ػػةأن ػػوكمم ػػازادتمك ػػيفالمعم ػػـزادتدافعيت ػػو،كزادتحص ػػيؿ

الطالب .
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 -13البمييوي( .)2008بعنيوان" :التمكييين اإلداري وعالقتييو بيياألداء الييوظيفي لييدى معممييي المييدارس
الحكومية في محافظة الوجو في المممكة العربية السعودية من وجية نظرىم".
ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىالتمك ػػيفاإلدارمكعالقت ػػوب ػػاألداءال ػػكظيفيل ػػدلالمعمم ػػيفالع ػػامميفف ػػي

المػدارسالحككميػػةفػػيالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية،كتصػػكراتالمبحػػكثيفلمسػػتكلالتمكػػيفاإلدارمعمػػى
تصػػكراتالمبحػػكثيفبػػاختالؼالخصػػائصالشخصػػيةكالكظيفيػػةليػػـ.كاتبػػعالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي

)معممػػاكمعممػػة،
التحميمػػي،كاسػػتخدـالباحػػثاالسػػتبانةكػػأداةلمد ارسػػة،كاشػػتممتعينػػةالد ارسػػة(372
ن
،كأف
ػتكلالتمكػػيفاإلدارم،كاألداءالػػكظيفيجػػاءتبدرجػػةمرتفعػػة 
كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفمسػ 
عدـكجكدفػركؽذاتداللػة
ىناؾعالقةذاتداللةإحصائيةبيفالتمكيفاإلدارم،كاألداءالكظيفي،ك 

إحصائيةلمتمكيفاإلدارم؛تيعزللمتغيرم:النػكعاالجتمػاعيكالمؤىػؿالعممػي،ككجػكدفػركؽذاتداللػة
إحصائيةلألداءالكظيفيتعزللمتغيػرالنػكعاالجتمػاعيلصػالحاإلنػاث،كعػدـكجػكدفػركؽذاتداللػة

إحصائيةلألداءالكظيفيتعػزللمتغيػرمالمؤىػؿالعممػي،كالخبػرة،كمػفأبػرزتكصػياتالد ارسػةضػركرة
إجراءمزيدمفالدراساتلتقصيأثرالتمكيفاإلدارمعمىاألداءالكظيفي .

 -14دراسيية لينتيير( ) Lintner,2008بعنيوان" العالقيية بييين تصييور المعممييين لمتمكييين واسييتخدام
المدير لمسمطة.

The relationship Between perceived teacher empowerment and principal
use of power
ىػػدفتإلػػىاستكشػػاؼالعالقػػةبػػيفتصػػكرالمعممػػيفلمتمكػػيفكاسػػتخداـالمػػديرلمسػػمطة،كذلػػؾ

بتحديدقكاعدالسمطةالتييتصكرالمعممكفأفمدرائيـيعممكفعمىأساسيا،كبػالرجكعإلييػا،كتحديػد
مسػ ػػتكلالتمكػ ػػيفالػ ػػذمينبغػ ػػيأفيحظػ ػػىبػ ػػوالمعممػ ػػكف،كالعكائػ ػػؽالتػ ػػيمػ ػػفالمحتمػ ػػؿأفت ػ ػكاجييـ،
كالتسػػييالتالمحتمػػؿتكفرىػػافػػيعمميػػةتمكيػػنيـ،كشػػممتعينػػةالد ارسػػةعمػػى()173معمم ػناكمعممػػة،

كتككنػتأداةالد ارسػةمػفثالثػةمقػاييس:األكؿ) (RLPIلقيػاستصػكراتالمعممػيفلنػكعقاعػدةالسػمطة

الت ػػيتس ػػتخدـم ػػفقب ػػؿالم ػػدراء،كالث ػػاني()SPESلقي ػػاستص ػػكراتالمعمم ػػيفع ػػفمس ػػتكلتمكي ػػنيـ،
كالثالػث:األسػػئمةذاتاإلجابػػةالمفتكحػػة،كقػػدبينػػتالنتػػائجأفمعظػػـالمعممػيفيػػركفأفمعظػػـالمػػدراء
الػذيفيقكمػكفعمػىمبػدأالعظػةكالنصػيحةيكػػكفمسػتكلالتمكػيفلػدلمعممػييـأقػكل،كمػاأشػػارتأف

العكائؽالتيتكاجوتمكيفالمعمميفىيعػدـالقػدرةعمػىالتكاصػؿ،كضػيؽالكقػت،كالضػغكطالمنزليػة،

كفقػػدافالػػدعـاألسػػرم،كمػػفأبػػرزتكصػػياتالد ارسػػةجمػػعالمزيػػدمػػفالمعمكمػػاتحػػكؿالمعممػػيف،مثػػؿ
سػػنكاتالخب ػرة،الجػػنس،كالعمػػر،الدرجػػةالعمميػػةكاج ػراءمقػػابالتجماعيػػةحػػكؿالعالقػػةبػػيفالتمكػػيف،
كاستخداـالمديرلمسمطة .
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 -15دراسة بيراوت( .) Prawit, 2008بعنيوان " :تمكيين المعميم وتطيوير نظيام إدارة المنياىج فيي
المدارس البمدية عن طريق التعاون بين الجامعة والبمدية في تايالند"
Teacher empowerment and developing a curricular management system
in municipal school. Using cooperation between university and munia
pality in thailemel.
ىدفتالتعػرؼإلػىطػرؽتحسػيفنكعيػةالػتعمـمػفخػالؿإدارةتمكػيفالمعممػيف،كشػممتعينػة

الدراسةعمى()160معممانفي()7مػدارس،كاسػتخدـالباحػثالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،كتػـاسػتخداـ
االستبانةكػأداةلمد ارسػة،كقػدأشػارتنتػائجالد ارسػةإلػىأفالتركيػزعمػىتطػكيرنظػاـالمنػاىجالد ارسػية
فػػيك ػػؿمدرسػػةمي ػػـجػػدانكيع ػػززالثقػػةب ػػيفالبيػػتكالمدرس ػػة،كيرفػػعم ػػفجػػكدةالتعم ػػيـ،كمػػفأب ػػرز

التكصػػياتأىميػػةاالسػػتمرارفػػيالبحػػثكالتطػػكيرلرفػػعجػػكدةالتعمػػيـكاتاحػػةالفػػرصالتعميميػػةلمطػػالب

المحركميف .

 -16دراسة الميدي و الينداوي (  .)2007بعنوان " :تمكين المعممين بمدارس التعمييم األساسيي
في مصر دراسة ميدانية".

ىدفتالكشؼعفالعكامؿالمككنةلبنيةتمكيفالمعمميفبمػدارسالتعمػيـاألساسػيفػيمصػر،
ػتكلالتمكػيفلػدمالمعممػيفكاختبػارمػدلتػأثيربعػضالمتغيػراتالديمكغرافيػةعمػىإحسػاس
كتقديرمس 
الإل ػػيط ػػرحبع ػػضاآللي ػػات
المعمم ػػيفب ػػالتمكيف،كالتع ػػرؼإل ػػىأب ػػرزمعكق ػػاتتمك ػػيفالمعمم ػػيفكصػ ػكن
المقترحػػػةلتفعيػػػؿعمميػػػةتمك ػػيفالمعممػ ػػيفبمػ ػػدارسالتعمػ ػػيـاألساس ػػيفػػػيمصػػػر،كاس ػػتخدـالباحثػ ػػاف

االسػ ػػتبانةكػ ػػأداةلقيػ ػػاستمكػ ػػيفالمعممػ ػػيفبالمػ ػػدارسالمص ػ ػرية،كاسػ ػػتخدماالمػ ػػنيجالكصػ ػػفيالتحميمػ ػػي
الستكشػػاؼالعكامػػؿالمككنػػةلمتمكػػيفلػػدلمعممػػيمػػدارسالتعمػػيـاألسػػاسفػػيمصػػر،كشػػممتعينػػة

ػتكلتمكػػيفالمعممػػيفبمػػدارس
الد ارسػػةعمػػى()212معمم ػناكمعممػػة،كقػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةأفمسػ 
التعميـاألساسيفيمصرجاءتبدرجػةمتكسػطة،كأنػوالتكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةفػيبعػدل

المشػػاركة،كصػػنعالق ػرار،كالمكانػػةالمعرفيػػة،بينمػػايكجػػدفػػركؽدالػػةفػػيبقيػػةاألبعػػادلصػػالحمعممػػي
الحمقػػةاالبتػػدائي ،ككػػافمػػفأبػػرزمعكقػػاتتمكػػيفالمعممػػيفضػػعؼكقمػػةالب ػرامج،كالػػنمطالػػدكتاتكرم
السائدلدلغالبالمديريف،كزيادةاألعباءالمينيةالممقاةعميعاتؽالمعمميف 
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 -17دراسيية بييوجمي ار وسييوميث(Somech ,2004

&  .)Bogleraبعن يوان ":تييأثير تمكييين

المعممين عمى اللتزام في المؤسسة واللتزام الميني وسموكو داخل المدرسة".
Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational
commitment, professional commitment and organizational citizenship
behavior in school
ىدفتالتعرؼإلىالعالقةبيفتمكيفالمعمميفكالتزاميـالمينػيكسػمككيـ،كقػداتبعػتالد ارسػة

المػػنيجالكصػػفي،كقػػداشػػتممتعينػػةالد ارسػػةعمػػى()983معممػانفػػيالمػػدارسالثانكيػػة،كقػػدتػػـجمػػع
البياناتمفخالؿاسػتبانة،كاسػتخداـالمػنيجالكصػفي،كقػدأظيػرتنتػائجالد ارسػةأفإدراؾالمعممػيف
لمسػػتكلالتمكػػيفالػػذمحصػػمكاعميػػويػرتبطبصػػكرةمكجبػػةدالػػةإحصػػائيانبمػػدلأدائيػػـلسػػمكؾالمكاطنػػة
اـنحكالمنظمةالمينية،كأفىناؾمقػاييسفرعيػةلتمكػيفالمعممػيفتمثمػتفػي:اتخػاذ

التنظيميةكبااللتز
الق ػرار،كفعاليػػةالػػذات،كالمكانػػة،كىػػذهدالػػةعمػػىسػػمكؾالمكاطنػػةالتنظيميػػةفػػيالمػػدارس،كأفتمكػػيف
المعمميفمرتبطإلىحدكبيػربػالتزاميـكنمػكىـالمينػيككفػاءتيـالذاتيػة،كيزيػدمػفقػدرتيـعمػىصػنع

الق اررات .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعدتناكؿالباحثةالعديدمفالدراساتذاتالصمةبمكضكعالدراسةالحاليػة،كجػدتالعديػدمػف

أكجػػوالمقارنػػةبػػيفىػػذهالد ارسػػاتالتػػييمكػػفاالسػػتفادةمنيػػافػػيالد ارسػػةالحاليػػة،كيمكػػفعػػرضىػػذه

األكجومفخالؿمحكرمالدراساتالسابقة .
-1

التعميق عمى محور الدراسات التي تناولت الشفافية اإلدارية.
تمثمتأكجواالتفاؽكاالختالؼبيفالدراساتالسابقةضمفىذاالمحكربمايمي :

أوجو التفاق والختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

-1

من حيث األىداف:

الحظ ػػتالباحثػػػةبع ػػداالط ػػالععم ػػىالد ارسػ ػػاتتنػػػكعأى ػػدافيا،حي ػػثى ػػدفتد ارسػػػةسػػػرحاف
()serhan,2016إلػػػىمعرفػ ػػةدرجػػػةممارسػ ػػةالشػػػفافيةاإلداريػ ػػةلػػػدلمػ ػػديرمالمػػػدارسفػ ػػياألردف،
كبحثػػتد ارسػػةالعتيبػػي()2015العالقػػةبػػيفالشػػفافيةكتمكػػيفالمعممػػيففػػيمحافظػػةعفيػػؼ،كتناكلػػت
د ارسػػةالتػػكيجي()2015الشػػفافيةاإلداريػػة،كعالقتيػػابػػالتخطيطالتعميمػػي،كمػػاسػػعتد ارسػػةالزعػػابي

()2014إلػػىالتعػػرؼإلػػىدرجػػةالت ػزاـمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةالرسػػميةبتطبيػػؽالشػػفافيةمػػفكجيػػة
نظػػرالمعممػػيف،كبحثػػتد ارسػػةكجكزيػػؼ()Joseph 2012أثػػرتقميػػؿالشػػفافيةاإلداريػػةمػػفالصػراع
ب ػػيفمػػػديرمالمػػػدارسكالمعممػ ػػيف،كتناكل ػػتد ارسػػػةالبمػػػكم()2009درجػ ػػةممارسػػػةمػػػديرمكمػ ػػديرات

المػػدارسلمشػػفافيةاإلداريػػةمػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيف،كالمعممػػاتفػػيمنطقػػةتبػػكؾالتعميميػػة،كبحثػػت
68

د ارسػػةفػػاخكرم()2009درجػػةإدراؾكممارسػػةمػػديرمالمػػدارسالحككميػػةفػػيمحافظػػةجنػػكباألردف
لمشفافيةاإلدارية،كمػابحثػتد ارسػةالكعبػي()2009درجػةتطبيػؽمػديرمالمػدارسفػيدكلػةاإلمػارات

لمشػفافيةاإلداريػػة،كعالقتيػابالثقػػةبػػيفالمػديريفكالمعممػػيف،كتناكلػػتد ارسػةلػػيـ()Liem,2007تحديػػد
العكامػػؿالتػػيقػػديكػػكفليػػاتػػأثيرعمػػىالشػػفافيةاإلداريػػة،فػػيحػػيفىػػدفتالد ارسػػةالحاليػػةإلػػىتعػػرؼ
درجػةممارسػػةالشػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػديرممػػدارسالمرحمػةالثانكيػػةبمحافظػػاتغػزةكعالقتيػػابتمكػػيف

معممييـ .
-2

من حيث المنيج:
اتفق ػػتالد ارس ػػةالحاليػػػةف ػػيالم ػػنيجم ػػعد ارس ػػةالعتيب ػػى(،)2015كد ارس ػػةالزعػػػابي(،)2014

كدراسةالكعبي()2009حيثاستخدمتالمنيجالكصفي،كاختمفتمػعد ارسػةالتػكيجي()2015التػي
استخدمتالمنيجالمسحي،كدراسةكميفكجكزيؼ()2012التياستخدمتالمنيجالتجريبي .
-3

من حيث أداة الدراسة :
اتفقتالدراسةالحاليةمعالد ارسػاتالسػابقةفػياسػتخداميالالسػتبانةكػأداةلجمػعالبيانػات،فػي

حيفاختمفتمعدراسةليـ()Liem,2007التياستخدمتالمقابالتكأداةلجمعالمعمكمات .
-4

من حيث العينة:
اتفقػتمعظػػـالد ارسػػاتفػػيعيناتيػػا،حيػػثطبقػػتعمػىمعممػػيكمعممػػاتالمرحمػػةالثانكيػػة،مػػا

عدادراسة"جكزيؼ(")Joseph,2012التيتناكلتمعمميكمعممػاتالمرحمػةالثانكيػةباإلضػافةإلػى

المرحمةاالبتدائية،كدراسةفاخكرم()2009التيأجريتعمىعينةمفمديرمكمديراتالمدارس .
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من حيث البيئة (الحد المكاني):
اختمفػ ػ ػ ػتالد ارس ػ ػ ػػةالحالي ػ ػ ػػةم ػ ػ ػػعجمي ػ ػ ػػعالد ارس ػ ػ ػػاتف ػ ػ ػػيالبيئ ػ ػ ػػةالد ارسػ ػ ػػية،حي ػ ػ ػػثإفد ارس ػ ػ ػػة

سػػرحاف(،(2016ك(فػػاخكرم)2009،أجربػػتعمػػىالبيئػػةاألردنيػػة،كد ارسػػةكػػؿمػػف(العتيبػػى،)2015،

ك(البمػ ػػكم)2009،أجريػ ػػتعمػ ػػىالبيئػ ػػةالسػ ػػعكدية،كد ارسػ ػػة(التػ ػػكيجي)2015،أجريػ ػػتعم ػ ػىالبيئػ ػػة

البيئةاإلمارتية.

العراقية،كدراسةكؿمف(الزعابي،)2014،ك(الكعبي)2009،أجريتعمى
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التعميق عمى محور الدراسات التي تناولت موضوع تمكين المعممين
تمثمتأكجواالتفاؽكاالختالؼبيفالدراساتالسابقةضمفىذاالمحكربمايمي :

أوجو التفاق والختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
-1

من حيث األىداف:
الحظػ ػ ػػتالباحثػ ػ ػػةبعػ ػ ػػداالطػ ػ ػػالععمػ ػ ػػىالد ارسػ ػ ػػاتتنػ ػ ػػكعأىػ ػ ػػدافيا،فتناكلػ ػ ػػتد ارسػ ػ ػػة باااااا

( (Balkar5102معرف ػػةثقافػػػةالتمكػ ػػيف،كمعرف ػػةتصػػػكراتالمعممػ ػػيفح ػػكؿطػػػرؽكأسػػػاليبالتمكػ ػػيف،
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كىػػدفتد ارس ػػةالش ػػيرم()2014إل ػػىمعرفػػةم ػػدلتػ ػكافرمي ػػاراتاالتصػػاؿالفع ػػاؿلم ػػديرمالم ػػدارس،
كالتعػػرؼإلػػىدرجػػةتمكػػيفالمعممػػيفبالمػػدارسالثانكيػػةبمدينػػةجػػدة،كالكشػػؼعػػفداللػػةالفػػركؽبػػيف

متكس ػ ػ ػ ػ ػػطاتت ػ ػ ػ ػ ػػكفرمي ػ ػ ػ ػ ػػاراتاالتص ػ ػ ػ ػ ػػاؿالفع ػ ػ ػ ػ ػػاؿ،كم ػ ػ ػ ػ ػػاتناكل ػ ػ ػ ػ ػػتد ارس ػ ػ ػ ػ ػػةمكرج ػ ػ ػ ػ ػػافكآخ ػ ػ ػ ػ ػػركف

()Morgan & Others2014الكشؼعفتمكيفأداءالمعمـ،كفعاليتومفخػالؿتحديػدمػدلأداء
كفعاليػ ػ ػ ػػةالمعممػ ػ ػ ػػيفالفرديػ ػ ػ ػػةمػ ػ ػ ػػعمػ ػ ػ ػػركرالكقػ ػ ػ ػػت،كبحثػ ػ ػ ػػتد ارسػ ػ ػ ػػةكيم ػ ػ ػ ػكارم،شػ ػ ػ ػػيرير،أكمنػ ػ ػ ػػدل
) )Omondi&Chirure&Kimwarey2014معرفػ ػػةاسػ ػػتراتيجياتكقيػ ػػكدالتعمػ ػػيـ،كتأثيرىػ ػػاعمػ ػػي

المعممػػيف،كتناكلػػتد ارسػػةبػػابطيف()2013التعػػرؼإلػػىدرجػػةتمكػػيفمػػديرمالم ػدارساالبتدائيػػةفػػي
مدينػػةمكػػةالمكرمػػةلمعممػػييـكمػػاي ارىػػاكػػؿمػػفالمشػػرفيفالتربػػكييف،كالمػػديريف،كالمعممػػيف،كىػػدفت
دراسةاليندم()2013معرفػةدرجػةممارسػةمػديرمالمػدارسالثانكيػةبمحافظػاتغػزةلمقيػادةاألخالقيػة

مػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيف،كدرجػػةتمكػػيفمعممػػيالمػػدارسالثانكيػةبمحافظػػاتغػزةمػػفكجيػػةنظػػرىـ،

كالكشػػؼعػػفالعالقػػةبػػيفدرجػػةممارسػػةمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةبمحافظػػاتغػػزةلمقيػػادةاألخالقيػػة
كدرجػػةتمكػػيفمعممػػييـ،كتناكلػػتد ارسػػةمسػػعكد()2012التعػػرؼإلػػىتحديػػددرجػػةالتمكػػيفاإلدارم
كتطػكيراألداءكالعالقػةبينيمػػامػفكجيػةنظػػرمػديرمالمػػدارسالحككميػةفػيمحافظػػاتشػماؿالضػػفة

الغربية،ىدفتدراسةمحمد()2012إلىتحديػدمسػتكلتمكػيفالمعممػيفبمػدارسالتعمػيـالعػاـبمدينػة
جػػدةمػػفكجيػػةنظػػرىـ،كتحديػػدمسػػتكلسػػمكؾمكاطنػػةالمعممػػيفالتنظيميػػة،كالتعػػرؼإلػػىمػػدلتػػأثير

بعضالعكامؿالديمغرافيةفياستجاباتالمعمميفحكؿىػذيفالمتغيػريف،كىػدفتد ارسػةالعمػرمككمػاؿ

()2011إلىمعرفةدرجةممارسةمديرمالمدارسلتمكػيفالمعممػيفكعالقتػوبػكالءالمعممػيفالتنظيمػي
م ػ ػػفكجي ػ ػػةنظ ػ ػػرمعمم ػ ػػيم ػ ػػدارسمحافظ ػ ػػةالعاص ػ ػػمة(عم ػ ػػاف)،ى ػ ػػدفتد ارس ػ ػػةث ػ ػػكرنبيرجكمنج ػ ػػام

()Thornburg & Mungai 2011إلػىتحديػدالعكامػؿالتػيتحػدمػفتمكػيفالمعممػيففػيالبيئػات
المدرسية،كمفأجؿإصالحالمدارسمفخػالؿالتشػاركيةكالتنميػةالمينيػة،كىػدفتد ارسػةالشػريفيك

التػنح()2011إلػىالتعػرؼإلػىدرجػةممارسػةمػديرمالمػدارسالثانكيػةالخاصػةبإمػارةالشػارقةلمقيػػادة

األخالقية،كعالقتيابدرجةتمكيفالمعمميف،بينماىػدفتد ارسػةىيمريػؾكآخػركف()Homeric 2010
إلىمعرفةالعالقةبيفتمكػيفالمعمػـظاىريػان،ككفاءتػوالذاتيػة،كربػطالبحػكثالتجريبيػةبفاعميػةالمعمػـ،

كأثرهعمىتحصيؿالطالب،كمػاىػدفتد ارسػةالبمػكل()2008التعػرؼإلػىالتمكػيفاإلدارم،كعالقتػو
بػ ػػاألداءالػ ػػكظيفيلػ ػػدلالمعممػ ػػيفالعػ ػػامميففػ ػػيالمػ ػػدارسالحككميػ ػػةفػ ػػيالمممكػ ػػةالعربيػ ػػةالسػ ػػعكدية،

كتص ػ ػػكراتالمبح ػ ػػكثيفلمس ػ ػػتكلالتمك ػ ػػيفاإلدارمعم ػ ػػىتص ػ ػػكراتالمبح ػ ػػكثيفب ػ ػػاختالؼالخص ػ ػػائص

الشخصية،كالكظيفيةليـ،كبحثتدراسةلينتر()Lintner2008العالقةبيفتصػكرالمعممػيفلمتمكػيف
كاسػػتخداـالمػػديرلمسػػمطة،استكشػػاؼالعالقػػةبػػيفتصػػكرالمعممػػيفلمتمكػػيف،كاسػػتخداـالمػػديرلمسػػمطة،

كتناكلتدراسة بػراكت((Prawit2008التعػرؼإلػىطػرؽتحسػيفنكعيػةالػتعمـمػفخػالؿإدارةتمكػيف

المعمميف .

70

-2

من حيث المنيج:
اتفقػػتالد ارسػػةالحاليػػةفػػيالمػػنيجمػػعجميػػعالد ارسػػاتالسػػابقةالتػػيتناكل ػتمكضػػكعتمكػػيف

المعمميفحيثاستخدمتالدراسةالحاليةالمنيجالكصفي،كىكأحدمجاالتالمنيجالكصفي .
-3

من حيث أداة الدراسة :
اس ػػتخدمتالد ارس ػػاتالس ػػابقةاالس ػػتبانةكػػػأداةلجم ػػعالبيان ػػات،كالمعمكمػػػات،كاتفق ػػتالد ارسػػػة

الحاليػػةمػػعالد ارسػػاتالسػػابقةفػػياسػػتخداميالالسػػتبانةكػػأداةلجمػػعالبيانػػات،كالمعمكمػػات،فػػيحػػيف

اختمفػتمػعد ارسػةثػكرنبيرجكمنجػام( (Thornburg & Mungai, 2011كد ارسػةىيمريػؾكآخػركف
()Homeric, 2010المتافاستخدمتاالمقابالتكأداةلجمعالمعمكمات .

-4

من حيث العينة:
اتفقػػتمعظػػـالد ارسػػاتفػػيعيناتيػػا،حيػػثطبقػػتعمػػيمعممػػيكمعممػػاتالمرحمػػةالثانكيػػة،مػػا

عػػداد ارسػػة"بػػابطيف(")2010التػػيتناكلػػتمش ػرفيفكمػػدراءكمعممػػيف،كد ارسػػةمسػػعكد()2012التػػي

تناكلتمديرمالمدارس 
-5

من حيث البيئة(الحد المكاني):
اتفقتالدراسةالحاليةمعد ارسػةالينػدم()2013التػيتناكلػتالبيئػةالفمسػطينية،كاختمفػتمػع

ػثإفَّد ارس ػػةالش ػػيرم(،)2014كد ارس ػػةمحم ػػد(،)2012
معظ ػػـالد ارس ػػاتف ػػيالبيئ ػػةالد ارس ػػية،حي ػ ي

كد ارسػػةالبمػػكم()2008أيجريػػتعمػػىالبيئػػةالسػػعكدية،كد ارسػػةالعمػػرمككمػػاؿ()2011أيجريػػتعمػػى
البيئةاألردنية،كدراسةالشريفيكالتنح()2011أيجريتعمىالبيئةاإلمارتية .
أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
أفادتالدراساتالباحثةفيالعديدمفاألمكر :
 -1إعدادكتصميـاإلطارالنظرم.

 -2تصميـأداةالدراسة،كتحديدمجاالتياكفقراتيا.

 -3تزكدتالباحثةبالعديدمفالمراجعذاتالصمةبمكضكعدراستو.
 -4اختيارمنيجالدراسةالمناسب.

 -5تحديدالمعالجاتاإلحصائيةاألنسب.


 -6تفسيرنتائجالدراسةالحالية،كربطيابنتائجالدراساتالسابقة .
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الفصن الرابع
وٍوجية الدراشة وإجراءاتوا
 رمٍٍذ.
 مىٍج انذراطخ.
 مجزمع انذراطخ.
 عٍىخ انذراطخ.
 أداح انذراطخ.
 صذق َثجبد أداح انذراطخ.
 إجزاءاد انذراطخ.
 األطبنٍت اإلحصبئٍخ انمظزخذمخ فً انذراطخ.

الفصل الرابع
منيجية الدراسة و إجراءاتيا
تمييد:
يتناكؿ ىذاالفصؿ بيافالمنيجالمتبع في الدراسةالحالية ،ككصؼ المجتمع،كالعينةالتي

اختيرت منو ،كاألدكاتالتيتـاستخداميا ،كالخطكاتالالزمة لمتحقؽ مف الخصائصالسيككمتريةليا،
كالتحميالت اإلحصائية المناسبة التي قامت الباحثة باستخداميا لتحميؿ البيانات ،كاستخالص النتائج

لمناقشتيا ،كتفسيرىا ،كاإلجراءات العممية التياتبعتفيالدراسة .

أولً – منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج الكصفي؛ كذلؾ لمناسبتو ألىدافيا ،كىك "دراسة

الظاىرة كماتكجدفيالكاقع،كتيتـبكصفياكصفان دقيقان،كتعبرعنياتعبي انر كيفينا أككميان؛فالتعبير
الكيفييصؼلناالظاىرة،كيبيفخصائصيا،بينماالتعبيرالكمييعطيناكصفنارقمينالمقدارالظاىرة،

اىرالمختمفةاألخرل"(عبيداتكعدس كعبدالحؽ:3991،

أكحجميا،كدرجاتارتباطيامعالظك

.)  939إذتحددالدراسةالكصفيةالكضعالحاليلمظاىرةالمراددراستياكىكمنيجيستخدـفيجمع
البياناتعمىأفتككفعمىدرجةمفالمكضكعيةكالثبات(أبكعالـ .)01:9133،

ثانياً – مجتمع الدراسة

شمؿالمجتمعاألصميلمدراسةالحاليةجميعمعمميالمدارسالثانكيةكمعمماتيافيمحافظات

غزة(شماؿغزة،كغربغزة،كشرؽغزة،كالكسطى ،كخانيكنس،كشرؽخانيكنس،كرفح)،كالبالغ

عددىـ()8094معممانكمعممةن .

ثالثاً – عينة الدراسة 

أ – العينة الستطالعية

قامتالباحثةبتطبيؽأدكاتالدراسةعمىعينةاستطالعيةمككنةمف()01معممناكمعممة؛تػـ

اختيارى ػػاعشػ ػكائيانم ػػفالم ػػدارسمكض ػػعالد ارس ػػة،لإلجاب ػػةعم ػػىأدات ػػيالد ارس ػػةالحالي ػػة،ىي(:اس ػػتبانة
الش ػػفافيةاإلداري ػػة،كاس ػػتبانةتمك ػػيفالمعمم ػػيف)؛كذل ػػؾلحس ػػابالخص ػػائصالس ػػيككمتريةلي ػػا(الص ػػدؽ

كالثبات).

ب – العينة الميدانية
تككن ػػتعين ػػةالد ارس ػػةالميداني ػػةم ػػف()861معممػ ػناكمعمم ػػةم ػػفم ػػدارسالمرحم ػػةالثانكي ػػةف ػػي

محافظػػاتغ ػزة،مػػنيـ()919معمم ػان،ك()903معمم ػ نة،كبكاقػػع()%31مػػفمعممػػيكمعممػػاتالمجتمػػع

األصميفيالفصؿالدراسياألكؿ،كذلؾفيالعاـالدراسي9132-9136ـ .
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وفيما يأتي الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة :
قامتالباحثةبحسػابالتكػراركالنسػبالمئكيػةلممتغيػراتالديمكغرافيػةفػيالدارسػةكىػي(الجػنس–

كسنكاتالخدمة–كالمؤىؿالعممي–كاالختصاصاألكاديمي) .
جدول رقم ()1

الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة.
المتغيرات
الجنس

المؤىل العممي

الختصاص األكاديمي

سنوات الخبرة

البيان

العدد

النسبة المئوية

ذكر

919

8058

أنثى

903

0856

المجموع

464

%100

بكالوريوس

192

4651

دراسات عميا

61

3152

المجموع

464

%100

عموم إنسانية

944

6956

عموم تطبيقية

329

1258

المجموع

464

%100

أقل من  5سنوات

93

856

 10-5سنوات

340

8159

أكثر من  10سنوات

908

0059

المجموع

464

%100

رابعاً – أدوات الدراسة :

من أجل تحقيق أىداف الدراسة ؛ تم استخدام األدوات اآلتية:

أو ًل – الستبانة األولى :الشفافية اإلدارية،إعداد الباحثة :
وصف الستبانة :

قام ػػتالباحث ػػةبتص ػػميـاالس ػػتبانةبع ػػداالط ػػالععم ػػىمفي ػػكـالش ػػفافيةاإلداري ػػةف ػػيالمع ػػاجـ
المغكيػػة،كالمكسػػكعاتالنفسػػية،كاألدبالتربػػكم،كاالسػػتباناتالسػػابقة،التػػيتناكلػػتمصػػطمحالشػػفافية
اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة؛منيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا:اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبانة(العتيبػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،)9130،كشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىيف(،)9130كالحشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاش(،)9138

رمزم(،)9131العميافكآخركف(،)9114ركالينز(،)9114كتيدؼإعدادىػذهاالسػتبانةإلػىاسػتخداميا
كأداةمكضكعيةمقننةإلىالتعرؼعمىمستكلالشفافيةاإلداريػةلػدلمعممػيمػدارسالمرحمػةالثانكيػة،

كتتك ػػكفاالس ػػتبانةف ػػيص ػػكرتياالمبدئي ػػةم ػػف()10فقػ ػرة،كتنقس ػػـإل ػػى()0مج ػػاالت :المج ػػاؿاألكؿ:
الشفافيةفيالتشريعات()2فقرات،كالمجاؿالثاني:الشفافيةفػيالمعمكمػات()2فقػرات،كالمجػاؿالثالػث:
الشػػفافيةفػػياالتصػػاالتكالعالقػػات()2فق ػرات،كالمجػػاؿال اربػػع:الشػػفافيةفػػياتخػػاذالق ػرار()2فق ػرات،
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كالمجاؿالخامس:الشفافيةفيتقييـاألداء()2فقرات،ككؿمجاؿيتككفمػف()2فقػرات(انظػرممحػؽ
،)3ثـقامتالباحثةبحسابالخصائصالسيككمتريةلالستبانة،كذلؾعمىالنحكاآلتي :
 -1صدق األداة(الستبانة)

ألجؿالتأكدمفصدؽاالستبانة؛تـاستخداـطرؽعدة،ىي :

أ – صدق المحكمين:

تػـعػػرضفقػراتاالسػػتبانةفػيصػػكرتياالمبدئيػػة،كالمكػػكفمػف()10فقػرةعمػػىمجمكعػػةمػػف

المحكميفكعددىـ()32محكمنافيمجاؿاالختصاصفػيمحافظػاتغػزة(انظػرممحػؽ،)9لمحكػـ
عمػػىفقراتيػػامػػفحيػػثصػػياغتيا،كمناسػػبتيا،كمالءمتيػػالقيػػاسمػػاكضػػعتمػػفأجمػػو،فقػػامكابػػإجراء

بعػػضالتعػػديالت،كالمقترحػػاتعمػػىالفق ػرات19،92،94،6:كاضػػافةالفقػػرات،19،91،36،4:
،81كأصبحتاالستبانةبعدإجراءتعديالت،كتكجييػاتالمحكمػيفتتكػكفمػف()81فقػرة،كتنقسػـإلػى

()0مجػػاالت:الشػػفافيةفػػيالتشػػريعات()4فقػػرات،الشػػفافيةفػػيالمعمكمػػات()4فقػػرات،الشػػفافيةفػػي

االتصػػاالتكالعالق ػػات()4فقػػرات،الشػػفافيةفػػياتخػػاذالقػػرار()4فقػػرات،الشػػفافيةفػػيتقي ػػيـاألداء()4
فقرات(انظرممحؽ .)1

ب – صدق الفقرات:
التساق الداخمي

يقصػػدبص ػػدؽاالتس ػػاؽال ػػداخميم ػػدلاتسػػاؽ ك ػػؿفقػػرةم ػػففقػ ػراتاالسػػتبانة،كالدرج ػػةالكمي ػػة
لممجاؿالذمتنتميإليو،كذلؾعمىعينةقكاميا()50معممناكمعممة .

 -1مجال الشفافية في التشريعات:

جدول رقم()2

معامالت الرتباط بين فقرات مجال الشفافية في التشريعات والدرجة الكمية لممجال
المجال األول :الشفافية في التشريعات

م
  3يعمل مدير مدرستي عمى إزالة الغموض عن التشريعات المدرسية
  9يطمع مدير مدرستي المعممين عمى التشريعات المدرسية فور صدورىا.
  1يطبق مدير مدرستي التشريعات واألنظمة عمى الجميع دون تمييز.

  8يعمن مدير مدرستي عن الميزانية التشغيمية التي تم تحديدىا مسبقاً بصورة واضحة.
  0يراعي مدير مدرستي إمكانات وقدرات المعممين عند إصدار الموائ الداخمية لممدرسة.
6

يوجد لدى م دير مدرستي توجو عمى التعامل مع التشريعات في ضوء المكانات أكثر من اللتزامات.

  2يعمل مدير مدرستي عمى تطبيق التشريعات التكاممية.
  4يطبق مدير مدرستي التشريعات بمرونة بعيداً عن الجمود والروتين.

-

 **-دالة إحصائياً عند مستوى 4.41

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.45ولدرجة حرية (4.273 = )2-54
حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.41ولدرجة حرية (4.354 = )2-54
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معامل الرتباط
 **1521
 **1501
 **1522
 **1503
 **1581
 **1502
 **1589
 **1501

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقػرات مجاؿ الشفافية في التشريعات دالة إحصائينا عند

مستكل1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكميةلممجاؿ .

 -9مجال الشفافية في المعمومات:

جدول رقم()3

معامالت الرتباط بين فقرات مجال الشفافية في المعمومات والدرجة الكمية لممجال
م
1

المجال الثاني :الشفافية في المعمومات
يحرص مدير مدرستي عمى توفير المعمومات لممجتمع الخارجي من خالل وسائل التصال
المختمفة.

معامل الرتباط
**4.38

2

يقدم مدير مدرستي معمومات تالئم أىداف العمل.

**4.52

3

يؤكد مدير مدرستي أن لممعمم الحق في الحصول عمى المعمومات اإلدارية.

**4.55

4

يعمل مدير مدرستي عمى تحديث المعمومات الخاصة بالعمل.

**4.58

5

يمارس مدير مدرستي سياسة اإلفصاح عن المعمومات لجميع المعممين.

**4.44

6

يتخذ مدير مدرستي اإلجراءات الالزمة لحماية المعمومات.

**4.57

7

يستخدم مدير مدرستي وسائل اتصال مختمفة في إيصال المعمومات لممعممين.

**4.47

8

يستثمر مدير مدرستي المعمومات في عمميات التخطيط ،واتخاذ الق اررات.

**4.42

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقػرات مجاؿ الشفافية في المعمكمات دالة إحصائيان عند

مستكل1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكمية لممجاؿ .
-3مجال الشفافية في ال تصالت والعالقات:

جدول رقم ()4

معامالت الرتباط بين فقرات مجال الشفافية في التصالت والعالقات والدرجة الكمية لممجال
م

المجال الثالث :الشفافية في التصالت والعالقات

1

يستخدـمديرمدرستيأساليباتصاؿمناسبةفيتكفيرالمعمكماتلممجتمعالخارجي .


2

يتكاصؿمديرمدرستيمعالمعمميفمفخالؿقنكاتاتصاؿمتعددة .

3

يعقدمديرمدرستيلقاءاتدكريةمعالمعمميف .

4

يكفرمديرمدرستيالثقةبيفاإلدارةكالمعمميف .

5

يتعامؿمديرمدرستيمعجميعالمعمميفبمقاييسعادلة .

6

يتعامؿمديرمدرستيمعالمعمميفبمركنة .

7

يحرصمديرمدرستيعمىمشاركةأكلياءاألمكرفياجتماعاتالمدرسة .

8

يستخدـمديرمدرستيكسائؿاالتصاؿالحديثة()SMS-Facebookفيتعزيزرسالة

المدرسة .
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معامل
الرتباط

 **1566
 **1526
 **1522
 **1521
 **1529
 **1521
 **1543
 **1529

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقػرات مجاؿ الشفافية في االتصاالت ،كالعالقات دالة
إحصائينا عندمستكل 1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكمية
لممجاؿ .

-4مجال الشفافية في اتخاذ القرار:

جدول رقم ()5

معامالت الرتباط بين فقرات مجال الشفافية في اتخاذ القرار والدرجة الكمية لممجال
م
1

المجال الرابع :الشفافية في اتخاذ القرار
يعمفمديرمدرستيعفالق ارراتالتييتخذىابكضكح .

2

يشرؾمديرمدرستيالمعمميففيعمميةاتخاذالقرار .

3

يتيحمديرمدرستيالفرصةلممعمميفلتبريرق ارراتيـ .

4

يشجعمديرمدرستيالعمؿبركحالفريؽمفخالؿالمشاركةفياألنشطةالمدرسية .

5

يبتعدمديرمدرستيعفالتعقيدفياتخاذالق اررات .

6

يتخذمديرمدرستيالق ارراتبطريقةمكضكعية .

7

يستفيدمديرمدرستيمفالتجاربالسابقةفيعمميةصنعالقرار  .

8

يستخدـمديرمدرستيق ارراتوباالعتمادعمىمعمكماتكاضحة .


معامل الرتباط
 *1519

 **1569
 **1548
 **1568
 **1563
 **1523
 **1569
 **1512

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعفقػراتمجاؿالشفافيةفي اتخاذالقراردالةإحصائينا عند

مستكل1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكمية لممجاؿ .
-5مجال الشفافية في تقييم األداء:

جدول رقم ()6

معامالت الرتباط بين فقرات مجال الشفافية في تقييم األداء والدرجة الكمية لممجال.
م
1

المجال الخامس :الشفافية في تقييم الداء
ييطمعمديرمدرستيالمعمميفعمىإجراءاتالتقييـ .

2

ييدؼمديرمدرستيمفعمميةتقييـاألداءتحديدمستكلأداءالمعمميف .

3

يعمؿمديرمدرستيعمىكجكدآليةكاضحةلتقييـاألداء .

4

يطبؽمديرمدرستيمعاييرتقييـاألداءبمكضكعيةعمىالجميع .

5

يقييـمديرمدرستيأداءالمعمميفبصكرةدكريةخالؿالعاـ .

6

يقدـمديرمدرستيلممعمميفتغذية ارجعةحكؿأدائيـتسيـفيتعزيزنقاطالقكة .

7

يشرؾمديرمدرستيالمعمميففيرسـالخططالخاصةبتحسيفمستكمالمدرسة .

8

يطمعمديرمدرستيالمعمميفعمىنتائجالتقييـ،كمناقشتيامعيـ .

معامل الرتباط
 *1582

 **103
 **181
 **.122
 **1548
 **1569
 **1541
 **1544

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعفقػراتمجاؿالشفافيةفي تقييـاألداءدالةإحصائينا عند

مستكل1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكمية لممجاؿ .
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 - 2ثبات الستبانة:
كيقصدبومدلالدقة،أكاإلتقاف،أكاالتساؽ،الذميقيسبوالمقياس،أكالظاىرةالتػيكضػع

مفأجميا،كالثباتيعزلإلىاتساؽالقياس(عالكمكرضكاف .)924:9111،
ولقد قامت الباحثة بحساب ثبات الستبانة ِ
بطرقتين:

أ – معامل كرونباخ ألفا Cronbach Alpha

حسبالثباتبكاسطةمعامؿكركنباخألفا،كذلؾباالستعانةبدرجاتعينةالصدؽالسابقة .
جدول رقم ()7

معامالت كرونباخ ألفا لمجالت استبانة الشفافية اإلدارية والدرجة الكمية لالستبانة .
مجالت استبانة الشفافية اإلدارية
الشفافيةفيالتشريعات .

معامل كرونباخ ألفا
 1549
 1561

الشفافيةفيالمعمكمات .

 1549

الشفافيةفياالتصاالتكالعالقات .

 1509

الشفافيةفياتخاذالقرار .

 1522

الشفافيةفيتقييـاألداء .
الدرجة الكمية لالستبانة

4.81

 -حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.45ولدرجة حرية (4.273 = )2-54

 -حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.41ولدرجة حرية( 15108=)9-01

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفجميػػعقػػيـمعػػامالتالثبػػاتدالػػةإحصػػائيناعنػػدمسػػتكل1513

لمجاالتاستبانةالشفافيةاإلدارية،كالدرجةالكميةلالسػتبانة؛باسػتخداـطريقػةكركنبػاخألفػا؛ممػايؤكػد
عمىتميزمجاالتاالستبانة،كالدرجةالكميةلالستبانةبدرجةمرتفعةمفالثبات.

ب .التجزئة النصفية:


تـ حساب الثبات الكمي لالستبانة ،كمجاالتيا  بيف الفقرات الزكجية ،كالفقرات الفردية عف

طريؽحسابمعامؿالثباتلكؿمجاؿمفمجاالتاالستبانة؛ باستخداـطريقةالتجزئةالنصفية ،ثـ

إيجاد معامؿ الثبات المعدؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براكف التنبئكيةSpearman- Brown  ،
Propheg Formulaكماىكمكضحفيالجدكؿاالتي :
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جدول رقم ()8
معامالت الرتباط لكل مجال من مجالت الستبانة بطريقة التجزئة النصفية
مجالت استبانة الشفافية اإلدارية

معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات مجال التعديل

الشفافيةفيالتشريعات .

 1506

0.72

الشفافيةفيالمعمكمات .

 1569

0.82

الشفافيةفياالتصاالتكالعالقات .

 1542

0.93

الشفافيةفياتخاذالقرار .

 1508

0.70

الشفافيةفيتقييـاألداء .

 1569

0.82

الدرجةالكميةالستبانةالشفافيةاإلدارية .

 1544

0.94

 حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.45ولدرجة حرية (4.273 = )2-54 -حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.41ولدرجة حرية (4.354 = )2-54

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات الكمية باستخداـ طريقة التجزئة

النصفيةدالةإحصائيناعندمستكل1513لمجاالتاستبانةالشفافيةاإلدارية،كالدرجةالكميةلالستبانة؛
ممايؤكدعمىتميزمجاالتاالستبانة،كالدرجةالكميةلالستبانةبدرجةمرتفعةمفالثبات .

تصحي األداة:

تتضمف استبانة الشفافية اإلدارية ( )81فقرة ،كمكزعة عمى خمسة مجاالت :الشفافية في

التشريعات،كالشفافيةفيالمعمكمات،كالشفافيةفياالتصاالتكالعالقات،كالشفافيةفياتخاذالقرار،

)فقرات،كيجيبالمعممكفكالمعمماتعمىكؿ
كالشفافيةفيتقييـاألداء،ككؿمجاؿيتككفمف( 4
فقرةمففقراتاالستبانةبإجابة()0-3اختياراتىي :


عالية جداً
5

عالية
4

متوسطة
3

منخفضة جداً
2

منخفضة
1

كأقؿدرجةلالستبانة( ،)81كالدرجةالكميةلالستبانة()911درجة ،كمتكسطاالستبانة ككؿ

()311درجة .

ثانياً  :استبانة تمكين المعممين ،إعداد الباحثة:
وصف الستبانة:

قامتالباحثةبتصميـاالستبانةبعداالطالععمىمفيكـتمكيفالمعمميففيالمعاجـالمغكية،

كالم كسكعاتالنفسية،كاألدبالتربكم،كالمقاييسالسابقة،التيتناكلتمصطمحتمكيفالمعمميفمنيا:

العتيبي(،)9130بابطيف(،)9131محمد(،)9139البمكم(،)9114الميدل(، )9112كتيدؼ إعداد ىذه

االستبانةإلىاستخدامياكأداةمكضكعيةمقننةإلىالتعرؼعمىمستكلتمكيفالمعمميففي مدارس

المرحمةالثانكية،كتتككفاالستبانةفيصكرتياالمبدئيةمف() 94فقرة،كتنقسـإلى()8مجاالت:
المجاؿ األكؿ :النمك الميني( )2فقرات ،كالمجاؿ الثاني :مكانة المعمـ( )2فقرات ،كالمجاؿ الثالث:
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فاعميةالذات() 2فقرات،كالمجاؿالرابع:االستقاللية()2فقرات(،انظرممحؽ رقـ ،) 3ثـقامت
الباحثةبحسابالخصائصالسيككمتريةلالستبانة،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 -1صدق األداة :ألجل التأكد من صدق الستبانة؛ تم استخدام طرقتين ىما:
أ – صدق المحكمين:

تـ عرض فقرات االستبانة في صكرتيا المبدئية ،كالمككف مف ( ) 94فقرة عمى

مجمكعةمفالمحكميفكعددىـ()32محكمنافيمجاؿاالختصاصفيمحافظاتغزة(انظرممحؽ

،)9لمحكـعمىفقراتيا،مفحيثصياغتيا،كمناسبتيا،كمالءمتيالقياسماكضعتمفأجمو،فقاـ

المقترحاتعمىالفقرة:حيثتـتعديؿفقرة()86كاضافةالفقرات:

المحكمكفبإجراءبعضالتعديالت،ك
،68،06،84كأصبحتاالستبانةبعدإجراءتعديالت،كتكجيياتالمحكميفتتككفمف()19فقرة،
كتنقسـإلى()8مجاالت:النمكالميني()4فقرات ،كمكانةالمعمـ()4فقرات ،كفاعميةالذات()4فقرات،

كاالستقاللية()4فقرات(انظرممحؽرقـ .)1
ب – صدق الفقرات:

يقصدبصدؽاالتساؽالداخميمدلاتساؽكؿفقرةمففقراتاالستبانة،كالدرجةالكميةلممجاؿالذم
تنتميإليو،كذلؾعمىعينةقكاميا()01معممانكمعممة .

-1مجال النمو الميني:

جدول رقم()9

معامالت الرتباط بين فقرات مجال النمو الميني والدرجة الكمية لممجال
م
1

المجال األول :النمو الميني

معامل الرتباط

يسعىمديرمدرستيلزيادةالنمكالمينيلممعمميف .

 **1522

2

يعمؿمديرمدرستيعمىتكفيرفرصتدريبيةلممعمميف 

 **1528

3

يشجعمديرمدرستيالمعمميفلممشاركةفياألنشطةالمدرسية 

 **1546

4

يرشدمديرمدرستيالمعمميفلممصادر،كالمراجعالتربكيةالتيتساعدىـعمى

 **1561

5

ينميمديرمدرستيقدرةالمعمميفعمىمكاجيةالمكاقؼالصعبة .

 **1548

6

يرشدمديرمدرستيالمعمميفعمىتكظيؼالتكنكلكجيافيالتعميـ .

 **1569

7

يزكرمديرمدرستيالمعمميففيصفكفيـحسبالخطةالمدرسية 


 **1528

8

يسمحمديرمدرستيلممعمميفبتجريبأفكارىـالجديدة .

 **1566

النمكالمينيفيمجاؿاختصاصيـ .

-

** دالة إحصائياً عند مستوى 4.41

-

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة ، 4.41ولدرجة حرية (4.354 = )2-54

-

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  ،4.45ولدرجة حرية (4.273 = )2-54

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقػرات مجاؿ النمك الميني دالة إحصائينا عند مستكل

1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكميةلممجاؿ .
80

-2مجال مكانة المعمم:
جدول رقم ()10
معامالت الرتباط بين فقرات مجال مكانة المعمم والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

المجال الثاني :مكانة المعمم

الرتباط
1

يكجومديرمدرستيالمعمميففيالمكضكعاتالمتعمقةباختصاصيـ .

 **1.14

2

يشعرنيمديرمدرستيبفاعميتيفيالعمؿالمدرسي .

 **1528

3

يشجعنيمديرمدرستيعمىتحمؿالمسؤكلية .

 **1.69

4

ينقؿمديرمدرستيصكرةكاضحةعفمكانتيالجيدةلممشرفيفالتربكييف .

 **1.41

5
6

يدعمنيمديرمدرستياثناءقياميبالمياـالمككمةإٌلي .

 **1.24

يشعرنيمديرمدرستيبأفليأىميةكحضكرفيعمميالمدرسي .

 ** 1548

7

يعاممنيمديرمدرستيباحتراـكتقدير .

 **1522

8

يستشيرمديرمدرستيبعضالمعمميففيالقضاياالشائكة .

 **1529

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعفقػراتمجاؿمكانةالمعمـ دالةإحصائينا عندمستكل1513؛

ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكميةلممجاؿ .
-3مجال فاعمية الذات:

جدول رقم ()11
معامالت الرتباط بين فقرات مجال فاعمية الذات والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

المجال الثالث :فاعمية الذات

الرتباط
1

يساعدمديرمدرستيالمعمميفعمىتحقيؽأىدافيـالتعميمية .

 **1.66

2
3

ييحفزنيمديرمدرستيعمىإنجازأعماليالمدرسية .

 **1526

يحثنيمديرمدرستيعمىالتمييزفيعمميالمدرسي .

 **1.22

4

يدعـمديرمدرستيىدفيلكصكؿالطالبلمتعميـالذاتي .

 **1.21

5

يشجعنيمديرمدرستيفيقدرتيعمىالتأثيرعمىطالبي .

 **1.29

6

يحثنيمديرمدرستيعمىتنميةإبداعالطمبة .

 **1521

7

يساعدنيمديرمدرستيعمىتحسيففيـالطمبةالذيفلـيحالفيـالنجاح .

8

يشجعمديرمدرستيالمعمميفعمىإحداثالتغييراإليجابيفيسمكؾالطمبة .

 **1523
 **1524

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقػرات مجاؿ فاعمية الذات دالة إحصائيان عند مستكل

1513؛ممايدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكميةلممجاؿ .
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-4مجال الستقاللية:
جدول رقم ()12
معامالت الرتباط بين فقرات مجال الستقاللية والدرجة الكمية لممجال

م
3

معامل الرتباط

المجال الرابع :الستقاللية
يراعيمديرمدرستيالظركؼاإلنسانيةلممعمميفعندكضعالجدكؿ .

**1528

9

يساعدنيمديرمدرستيعمىإطالؽالتعمـالذاتي .

**1548

1

يشجعنيمديرمدرستيعمىاختيارالكسيمةالتعميميةالمناسبة .

**1541

8

يترؾمديرمدرستيلممعمميفحريةالمشاركةفيبرامجالتقكيةلمطمبةالضعفاء .

**1566

0

منحنيمديرمدرستيالحريةإلعطاءاألفكاركاالقتراحاتالمتعمقةبتخصصي .

**1529

6

يشعرنيمديرمدرستيبالمركنةأثناءأدائيلميامي .

**1569

2

يعطىمديرمدرستيفرصةلممعمميفلحؿمشكالتيـمعطالبيـ .

**1528

يترؾمديرمدرستيلممعمميفالحريةفياختيارالنمطالمناسبإلدارةصفكفيـ .

4

**1543

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعفقػراتمجاؿاالستقاللية دالةإحصائيان عندمستكل1513؛مما
يدؿعمىتميزفقراتالمجاؿباالتساؽالداخميمعالدرجةالكميةلممجاؿ .

 - 9ثبات الستبانة:

كيقصدبومدلالدقة،أكاإلتقاف،أكاالتساؽ،الذميقيسبوالمقياس،أكالظاىرةالتػيكضػع

الثباتيعزلإلىاتساؽالقياس(عالكمكرضكاف .)924:9111،
مفأجميا،ك
ي
ولقد قامت الباحثة بحساب ثبات الستبانة بطريقتين:

أ – معامل كرونباخ ألفا Cronbach Alpha

حسبالثباتبكاسطةمعامؿكركنباخألفا،كذلؾباالستعانةبدرجاتعينةالصدؽالسابقة .
جدول رقم ()13

معامالت كرونباخ ألفا لمجالت استبانة تمكين المعممين والدرجة الكمية لالستبانة .
معامل كرونباخ ألفا
 1528

مجالت استبانة تمكين المعممين
النمكالميني .

 1568

مكانةالمعمـ .

 1566

فاعميةالذات .

 1529

االستقاللية .
الدرجة الكمية لالستبانة
-

4.88

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة ، 4.45ولدرجة حرية (4.273 = )2-54

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة ، 4.41ولدرجة حرية( 15108=)9-01

-
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يتض ػػحم ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽأفجمي ػػعق ػػيـمع ػػامالتالثب ػػاتدال ػػةإحص ػػائيناعن ػػدمسػػػتكل1513

لمجاالتاستبانةتمكيفالمعمميف،كالدرجػةالكميػةلالسػتبانة؛باسػتخداـطريقػةكركنبػاخألفػا؛ممػايؤكػد
عمىتميزمجاالتاالستبانة،كالدرجةالكميةلالستبانةبدرجةمرتفعةمفالثبات.

ب .التجزئة النصفية :

 -تـحسابالثباتالكميلالستبانة ،كمجاالتيابيفالفقراتالزكجية ،كالفقراتالفرديةعف

طريؽ حسابمعامؿالثباتلكؿمجاؿمفمجاالتاالستبانة؛ باستخداـطريقةالتجزئةالنصفية ،ثـ

إيجادمعامؿالثباتالمعدؿ،كماىكمكضحفيالجدكؿاالتي :
جدول رقم ()14

معامالت الرتباط لكل مجال من مجالت الستبانة بطريقة التجزئة النصفية
معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات مجال التعديل

مجالت استبانة تمكين المعممين
النمكالميني .

 **1582

0.64

مكانةالمعمـ .

 1504

0.73

فاعميةالذات .

 1569

0.82

االستقاللية .

 1542

0.93

الدرجة الكمية لستبانة تمكين المعممين.

4.77

0.87

-

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.45ولدرجة حرية (4.273 = )2-54

-

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة  4.41ولدرجة حرية (4.354 = )2-54

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات الكمية باستخداـ طريقة التجزئة

النصفيةدالةإحصائيانعندمستكل1513لمجاالتاستبانةتمكيفالمعمميف،كالدرجةالكميةلالستبانة؛
ممايؤكدعمىتميزمجاالتاالستبانة،كالدرجةالكميةلالستبانةبدرجةمرتفعةمفالثبات .

تصحي األداة :
تتضمفاستبانةتمكيفالمعمميف()19فقرة،كمكزعةعمىأربعةمجاالت :

مجاؿالنمكالميني،كمكانةالمعمـ،كفاعميةالذات،كاالستقاللية،ككؿمجاؿيتككفمف()4

فقرات،كيجيبالمعممكفكالمعمماتعمىكؿفقرةمففقراتاالستبانةبإجابة()0-3اختياراتىي :

منخفضة
متوسطة
عالية
منخفضة جداً
عالية جداً
1
2
3
4
5
كأقؿدرجةلالستبانة( ،)19كالدرجةالكميةلالستبانة()361درجة،كمتكسطاالستبانةككؿ


()41درجة.
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خطوات الدراسة :

 -1بعداطالعالباحثةعمىاألدبالتربكم،كالدراساتالسابقةذاتالعالقةبمكضكعالدراسة،قاـ
ببناءأداةالدراسة(استبانتيف) :استبانةلقياسالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمة

الثانكية،كاستبانةلقياستمكيفالمعمميف.

 -2قامت الباحثة بعرض االستبانتيف عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم االختصاص لمتأكد مف
صالحيةالفقرات،كمدلانتمائيالمجاالتيا.

 -3حصمتالباحثةعمىكتابمفعمادةالدراساتالعميابجامعةاألزىرمكجيان إلىك ازرة التربية
كالتعميـالعاليلتسييؿميمةالباحثةفيتكزيعأداةالدراسةعمىعينتيا.

 -4حصمتالباحثةعمىكتابمفمديرالتربيةكالتعميـإلىمديرمالمناطؽالتعميمية،كمفثـ
مديرمالمدارسلتسييؿميمةالباحثةفيتطبيؽاالستبانة.

 -5قامتالباحثةبتطبيؽاستبانتيالدراسةعمىعينةاستطالعيةمككنةمف()50معممنا كمعممة
لمتأكدمفمدلصدؽ،كثباتاالستبانتيف.

 -6قامتالباحثةبتطبيؽاالستبانتيفعمىعينةالدراسةالميدانية.

 -7قامتالباحثةبجمعاالستباناتمفأفرادعينةالدراسةالميدانية.

 -8تـترقيـكترميزاالستبانتيف،كماتـتكزيعالبياناتحسباألصكؿ كمعالجتياإحصائينا مف
خالؿبرنامجالرزـاإلحصائيةلمدراساتاالجتماعية(،)spssكالحصكؿعمىنتائجالدراسة،
كالدرجةالكميةلالستبانة .

األساليب اإلحصائية المستخدمة :

تـاستخداـاألساليباإلحصائيةاآلتية :

لحسابصدؽأدكاتالدراسةاستخدمتالباحثةاألساليباإلحصائيةاآلتية :

•
•
•

االتساؽالداخمي .Internal Consistency
معامؿألفاكركنباخ .Cronbache Alfa

طريقةالتجزئةالنصفية .Split Half Method

•

المتكسطالحسابي،كذلؾلمعرفةارتفاعأكانخفاضاستجاباتأفرادالدراسةعفكؿعبارةمف

•

ككلمجكركؼ – سمرنكؼ ( )Nolmogorov-Simirov Test (K-Sلمعرفة ىؿ التكزيع

•

اختبار  Tلمعينة الكاحدة ( )One Seample T.testلمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة

•

اختبارT.testإليجادالفركؽبيفعينتيفمستقمتيف .

عباراتمتغيراتالدراسةاألساسية .

طبيعيأـال .

كالمتكسطالحيادم" "1

•

اختبارتحميؿالتبايفاألحادملمفرؽبيفثالثعيناتمستقمةفأكثر .
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الفصن اخلاوض
ٌتائج الدراشة وتفصريها والتوصيات
 رمٍٍذ.
 انمحك انمعزمذ فً انذراطخ.
 عزض وزبئج انظؤال األَل َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انثبوً َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انثبنث َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انزاثع َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انخبمض َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انظبدص َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انظبثع َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انثبمه َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انزبطع َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انعبشز َرفظٍزٌب.
 عزض وزبئج انظؤال انحبدي عشز َرفظٍزٌب.
 انزُصٍبد

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
تمييد:
يتضػػمفىػػذاالفصػػؿالنتػػائجالتػػيتػػـالتكصػػؿإلييػػافػػيىػػذهالد ارسػػة،كذلػػؾبعػػداإلجابػػةعمػػى

األسػػئمة،باسػػتخداـاألسػػاليباإلحصػػائيةالمناسػػبة،كمػػاتػػـمناقشػػةالنتػػائج،كمقارنتيػػابنتػػائجالد ارسػػات

السابقة .

المحك المعتمد في الدراسة:
قامػتالباحثػةباعتمػادالمحػؾالتػاليلمحكػـعمػػىالدرجػة،كالػكزفالنسػبيلكػؿفقػراتكمجػػاالت
االس ػػتبانةكف ػػؽس ػػمـليك ػػرتالخماس ػػي،كذل ػػؾكفقػ ػانالخطػ ػكاتاآلتي ػػة:ت ػػـترمي ػػزكادخ ػػاؿالبيان ػػاتإل ػػي
الحاس ػػباآلل ػػيحس ػػبمقي ػػاسليك ػػرتالخماس ػػيلدرج ػػةاس ػػتخداـ(1منخفض ػػة2،منخفض ػػةج ػػدان3،
متكسػػطة4،كبي ػرة5،كبي ػرةجػػدان)،كلتحديػػدطػػكؿفت ػرةمقيػػاسليكػػرتالخماسػػي(الحدكدالػػدنياكالعميػػا)
المسػػتخدمةفػػيمجػػاالتالد ارسػػة،كتػػـحسػػابالمػػدل()4=1-5ثػػـتقسػػيموعمػػىعػػددفت ػراتالمقيػػاس

الخمسلمحصكؿعمىطكؿالفترةأم(،)0.8=5/4كبعدذلؾتـإضافةىػذهالقيمػةإلػىأقػؿقيمػةفػي
المقيػػاس(كىػػيالكاحػػدالصػػحيح)كذلػػؾلتحدي ػدالحػػداألعمػػىلمفت ػرةاألكلػػىكىكػػذا،كجػػدكؿرقػػـ()15
يكضحأطكؿالفتراتكمايمي :

جدول رقم()15

المحك المعتمد لمحكم عمى ترتيب فقرات ومجالت الستبانة
درجة التقدير

منخفضة

الكزف 

1

منخفض ًة جداً

 1.80-1

 2.60-1.81

الفقرة 
الكزفالنسبي 

%36فأقؿ 

2

أكثرمف-%36
 %52

متوسطة

كبيرة

3

4

 3.40-2.61
أكثرمف-%52
 %68

 4.20-3.41
أكثرمف-%68
 %84

كبيرة جداً
5

 5-4.21
أكثرمف %84

(أبكصالح )45:2001،
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نتييائج التسيياؤل األول والييذي ييينص عمييى" :مييا واقييع ممارسيية الشييفافية اإلدارييية لييدى مييديري
مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة"؟
كلإلجابػ ػػةعمػ ػػىالتسػ ػػاؤؿاألكؿ؛قامػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابية،كاالنح ارفػ ػػات

المعياريػة،كاألكزافالنسػػبيةلمجػػاالتاالسػتبانة،كالدرجػػةالكميػػةلالسػتبانة،كمػػاىػػكمكضػحفػػيالجػػدكؿ
االتي .

جدول رقم ()16
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
واألوزان النسبية لستجابات أفراد العينة عمى استبانة الشفافية اإلدارية

مجالت استبانة الشفافية اإلدارية

النحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

المتوسط

الترتيب

درجة
التقدير

الشفافيةفيالتشريعات .

3.71

0.716

%74.2

3

كبيرة 

الشفافيةفيالمعمكمات .

 3.76

0.691

%75.2

2

كبيرة 

الشفافيةفياالتصاالتكالعالقات .

3.82

0.687

%76.2

1

كبيرة 

الشفافيةفياتخاذالقرار .

3.72

0.763

%74.4

3

كبيرة 

الشفافيةفيتقييـاألداء .

3.71

0.814

%74.2

3

كبيرة 

الدرجةالكميةلالستبانة .

3.75

0.661

 %75

كبيرة 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدل مديرم مدارس المرحمة

)%كىيدرجةكبيرة،أماترتيبالمجاالتحسبأكزانياالنسبيةجاءت
الثانكيةكانتبكزفنسبي( 75
كمايمي:جاءمجاؿالشفافيةفياالتصاالتكالعالقاتفيأعمىمراتباستبانةالشفافيةاإلداريةبكزف

نسبي( )%76.2كىي درجة كبيرة ،كمجاؿ الشفافية في التشريعات في المرتبة الثانية بكزف

نسبي( )% 75.2كىي درجة كبيرة ،كمجاالت الشفافية في التشريعات ،كالشفافية في اتخاذ القرار،
كالشفافيةفيتقييـاألداءعمىنفسالترتيببكزفنسبي()%74.2كىيدرجاتكبيرة .

كيمكف تفسير حصكؿ ممارسة الشفافية اإلدارية لدل مديرم المدارس م كضع الدراسة عمى

درجةكبيرة،كالتيقدتعطىانطباعنا بالراحةككضكح الرؤية لدمالمعمميف،كحصكليـعمىالتغذية
الراجعة،كالمصارحةالتيتتـمفجانبالمديريفاتجاىيـكالتيتنعكسعمىأدائيـكمعرفتيـلجانب

القكةفيوكالتغمبعمىجكانبالضعؼ .

كأكدذلؾرمزم()114:2013حيثأشارإلىأفالشفافيةاإلدارية"تيعدمطمبانأساسيانلإلدارة

الناجحة؛ككنياتسيـفيتنميةالتنظيماتاإلدارية،كتقكدىاإلىمكاجيةالتغيراتالعالميةالمتسارعة .

كعميو؛فًإفَّالشفافيةاإلداريةفيمدارسالمرحمةالثانكيةتيعدمنياجعمػؿ،كحيػاةمسػتمرإلدارة

األنشػػطةاليكميػػة،كتػػدرؾاإلدارةأفالشػػفافيةتسػػيـفػػيتعزيػػزالن ازىػػةتحػػتمظمػػةتتصػػؼبالكضػػكح

كاالسػػ ػػتقراركتمكػ ػ ػػيفالمعممػ ػ ػػيف؛ليتحمم ػ ػ ػكامسػ ػ ػػؤكلياتيـمػ ػ ػػفخػ ػ ػػالؿكجػ ػ ػػكدقن ػ ػ ػكاتاتصػ ػ ػػاؿمفتكحػ ػ ػػة،
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انيف،كتعزيػ ػزالثق ػػةكالمص ػػداقيةب ػػيفم ػػديرمالم ػػدارس

كت ػػدفؽح ػػرلممعمكم ػػات،ككض ػػكحالمػ ػكائحكالقػ ػك
كالمعمميف(حرب .)151:2011،

إضاف نة إلىحرصمديرمالمدارسالثانكيةفيمحافظاتغزةعمىتحقيؽالشفافيةاإلدارية

فيجميعالعممياتاإلدارية،إيمانانمنيـبأىميتيافيتعزيزقيـالكالء،كالتعاكفلدلالعامميف،كتعميؽ

انتمائيـلعمميـ؛ممايسيـفيزيادةإنتاجيتيـ،كشدىمميـ،كازالةأمغمكض أكضبابيةقدتعيؽ

تحقيؽاألىداؼ(الحشاش .)133:2014،

ككذلؾإلىكعييـبأىميةالشفافيةاإلداريةفيتحسيفاألداء،كالعمؿ،كضمافسيرالعمميات

اإلدارية كفؽ ما خطط لو؛ لتحقيؽ أفضؿ النتائج ،كافصاحيـ عف المعمكمات ،كالبعد عف الغمكض

كالتعقيد،كنظ انرلدكرىـالياـكالمباشرفيإدارةالعمميةالتعميمية(شاىيف .)108:2015،

حيث شكمت ىذه النتيجة تحديان كبي انر لمشفافية اإلدارية التي تسعى إليجاد نكع مف التكافؽ

بينيا ،كبيف الحاجات الجديدة لممعمميف ،فصار لزامنا عمييا أف تصبح أكثر مركنة ،كتطك نار ،كأكثر

انفتاحنا ،كاستجاب نة لحقكؽ كمتطمبات المعمميف ،كأكثر قدرة عمى مكاجية المشكالت اإلدارية كإساءة

استعماؿالسمطة،كالتمسؾبحرفيةاإلجراءات،كالمماطمةفيإنجازاألعماؿ(الحربي،)308:2012،

كالى إعطاء فرصة لمعامميف لإلطالع عمى القكانيف كالتشريعات ،كاألنظمة ،كالتعميمات ،كاإلجراءات
الصادرة بيف فترة كأخرل ،كيعكد ذلؾ إلى الخبرة التي يتمتع بيا مدي رك المدارس بحكـ منصبيـ

اإلدارم ،كقربيـ لكؿ ما يستجد ،حيث يعدلكف عمى القكانيف كالتشريعات ،إضاف نة إلى مشاركتيـ في

إصدارالتعميمات،كاإلجراءات(عتكـ .)764:2013،

كمػاأفممارسػةمػديرمالمػدارسالثانكيػةلمشػػفافيةاإلداريػةيرتقػيإلػىمسػتكلالطمػكح،كتػػكفر

التثقي ػػؼالك ػػافيم ػػفقب ػػؿم ػػديرمالم ػػدارسح ػػكؿأىمي ػػةالش ػػفافيةاإلداري ػػةف ػػيمج ػػاؿالعم ػػؿاإلدارم،
كقناعتيـبارتفاعممارسةىذهالشفافية(التكيجي.)71:2015،

كتتف ػػؽنت ػػائجالد ارس ػػةالحالي ػػةم ػػعنت ػػائجد ارس ػػةك ػػؿم ػػفالعتيب ػػي(،)2015كالبم ػػكم(،)2014

كالكعبػػي(،)2009حيػػثأظي ػػرتأفممارسػػةالشػػفافيةاإلداري ػػةلػػدلمػػدارسالمرحم ػػةالثانكيػػةكان ػػت
بدرجةمرتفعة .

في حيف تختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف كالتكيجي (،)2015

كالزعابي(،)2014حيثأكضحتنتائجالدراساتأفممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمدارسالمرحمة
الثانكيةبدرجةمتكسطة.

أما ترتيب المجالت حسب أوزانيا النسبية فجاءت كما يمي :جاء مجال الشفافية في

التصالت والعالقات في أعمى مراتب استبانة الشفافية اإلدارية بوزن نسبي( )%76.2وىي درجة

كبيرة.
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كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفجكىرالشفافيةفياالتصاالتكالعالقاتيقكـعمىالمركنة
فيعمميةاالتصاؿبيفمديرمالمدارسكمعممييـ،كىذايعتبرمفسماتالعمؿاإلدارمالناجح،كال

تتـىذهالعالقاتإالمفخالؿنظـاتصاؿ فعالة،كمفخالؿكضكحنظاـاالتصاؿ،كالعدالةفي

الت عامؿ ،حيث إف حرص مديرم المدارس عمى إبالغ المعمكمات كالبيانات في الكقت المحدد،
كباستخداـ قنكات اتصاؿ عديدة بحيث يضمف كصكليا لجميع معممي مدارس المرحمة الثانكية في

الكقتالمناسبيحقؽاليدؼمفالعمميةالتعميميةفيالفترةالزمنيةالمحددةليا .

وفي حين جاء مجال الشفافية في المعمومات في المرتبة الثانية بوزن نسبي()%75.2

وجاء بدرجة كبيرة.

كتعزكالباحثةىذهالنتيجة إلىالتدفؽالمستمرلممعمكماتذات المصداقية العالية ،كسيكلة
االتصاؿ،كقكةالعالقةبيفمديرممدارسالمرحمةالثانكيةكمعممييـإلىالمكضكعيةفيعمميةتقييـ

ا ألداء ،كحؿ المشكالت ،كأف التكجو العاـ مف قبؿ إدارات المدارس إلى اإلفصاح عف المعمكمات
كالبياناتالتيتؤدمإلىتحسيفالعمؿ،كتجكيدمخرجاتوكاتخاذالق ارراتبصكرةرشيدة،كأفبعض

اإلداراتتتبعالديمقراطيةفيتنفيذإجراءاتالعمؿممايسيؿعمىالمعمميفالحصكؿعمىالمعمكمات

التيإذاماقدمتلمعمـالمرحمةالثانكيةساعدتوعمىتأديةمياموالكظيفية،باإلضافةإلىحرص
مديرمالمدارسعمىتقديـالمعمكماتلمفيحتاجكنيافيالكقتالمناسبليسيمكافيصناعةق اررات

صائبةتحقؽاألىداؼ .

كبدراسةفقراتكؿمجاؿعمىحدةتبيفاآلتي :

89

أو ًل :فيما يتعمق بمجال الشفافية في التشريعات .

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كترتيب
فقراتىذاالمجاؿكماىكمكضحبالجدكؿاآلتي :

جدول رقم ()17

المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال الشفافية في التشريعات
رقم
1
2
3
4

5

فقرات مجال الشفافية في التشريعات
يعمؿمديرمدرستيعمىإزالةالغمكضعف
التشريعاتالمدرسية.
يطمع مدير مدرستي المعمميف عمى

التشريعاتالمدرسيةفكرصدكرىا.

يطبؽ  مدير مدرستي  التشريعات كاألنظمة
عمىالجميعدكفتمييز.
يعمفمديرمدرستيعفالميزانيةالتشغيمية

التيتـتحديدىامسبق نابصكرةكاضحة.

الحسابي

المعياري

النسبي

3.85

0.853

4

0.818

3.76

0.984

3.14

1.112

يراعي مدير مدرستي إمكانات كقدرات
المعمميف عند إصدار المكائح الداخمية

لممدرسة.
6

المتوسط

اإلنحراف

الوزن

يكجدلدلمديرمدرستيتكجوعمىالتعامؿ
معالتشريعاتفيضكءاالمكاناتأكثرمف

3.71

3.77

 77

الترتيب
2

 80

1

 75.2

5

درجة
التقدير
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 

 62.8

8

متكسطة 

 74.2

7

كبيرة 

0.997

0.946

 75.4

4

كبيرة 

االلتزامات.
7
8

يعمؿ مدير مدرستيعمى تطبيؽ التشريعات

بتكاممية.

يطبؽمديرمدرستيالتشريعاتبمركنةبعيدان
عفالجمكدكالركتيف.

الدرجة الكمية لالستبانة.

3.76

0.944

3.73

0.982

3.71

0.716

 75.2

6

كبيرة 

 74.6

3

كبيرة 

يتض من الجدول السابق أن مظاىر مجال الشفافية في التشريعات تراوحت بين(:)%1541-1569كقد

جاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 -3جاءت الفقرة رقم( )2كالتي تنص عمى" يطمع مدير مدرستي المعمميف عمى التشريعات
المدرسيةفكرصدكرىا "فيأعمىمراتبمجاؿالشفافيةفيالتشريعاتبكزفنسبي()%41
كىيدرجةكبيرة .
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أفكضػػكحالتش ػريعاتالمدرسػػيةتيعػػدمطمب ػناأساسػػينامػػفمتطمبػػاتالشػػفافيةفػػيالتش ػريعات؛حيػػثًإفَّ

إيمػػافمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةبأىميػػةإطػػالعالمعممػػيفعمػػىالتش ػريعاتالمدرسػػية،كاطالعيػػـ

أيضانعمىالبياناتكالمعمكماتالتيتساعدىمالقياميـبدكرىـفػيدعػـالعمميػةالتربكيػة،حيػثيتمكنػكا
مػفتنفيػػذىابكػػؿسػػيكلة،كدكفأمتعقيػػد،كافإطػالعالمعممػيفعمػػىالقػكانيفكالتشػريعاتفػػكرصػػدكره
يضمفالعمؿفيإطارالقانكفكيجنبيـمخاطرخرؽالقانكف .

-2فقرة رقم ()1كالتيتنصعمى" يعمؿمديرمدرسػتيعمػىإ ازلػةالغمػكضعػفالتشػريعاتالمدرسػية"
جاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفنسبي(،)%22كىيدرجةكبيرة .

كتفس ػػرالباحث ػػةالنتيج ػػةالس ػػابقةب ػػأفقيػ ػػاـم ػػديرمالم ػػدارسبتكض ػػيحأمغم ػػكضف ػػينػػػص

الق ػكانيف،كالتش ػريعاتيجنػػبالمعممػػيفمخػػاطرتفسػػيرىػػذهالق ػكانيفكفػػؽأى ػكائيـ،كيػػكفرليػػـالكقػػت،
كالجيدالذمسيضيعفيمحاكلةإيجادتفسيراتليذهالنصكص .

أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

-1جيياءت الفقييرة رقييم ()4كالتػػيتػػنصعمػػى"يعمػػفمػػديرمدرسػػتيعػػفالميزانيػػةالتشػػغيميةالتػػيتػػـ
تحديدىامسبقانبصكرةكاضحة"أدنيمراتبمجاؿالشفافيةفيالتشريعاتبػكزفنسػبي( ،)%62.8كىػي
درجةمتكسطة.

كتعزكالباحثةتمؾالنتيجػةإلػىأفالكاقػعالفمسػطينيالممػيءبالتحػديات،فمػفاحػتالؿإلػىحصػار

ػعاالقتصػػادمصػػعبنايعػػانيمنػػومػػديركالمػػدارس،كأفاألمػػكرالماليػػةمػػا
إلػػىانقسػػاـ،فقػػدأصػػبحالكضػ ي
زالتتحاطبالسريةالتامةلدلبعضمديرمالمدارسحرصنامنيـعمىسدالبابالػذميمكػفأفيكػكف
فيػػوالمػػديرمكضػػعسػػؤاؿحػػكؿآليػػةالصػػرؼ،فمػػفأجػػؿذلػػؾاليعمػػفعنيػػالممعممػػيفبصػػكرةدقيقػػة

ككاضحة .

-2الفقييرة رقييم ()5كالتػػيتػػنصعمػػى" ي ارعػػيمػػديرمدرسػػتيإمكانػػات،كقػػدراتالمعممػػيفعنػػدإصػػدار

المكائحالداخميةلممدرسة"جاءتبالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي(،)%2859كىيدرجةكبيرة.

كتعػػزكالباحثػػةى ػػذهالنتيجػػةإل ػػىأفأنظػػارم ػػديرمالمػػدارستتج ػػودائمػػناإل ػػىالرقػػيبالعم ػػؿ،

كبالتػػاليفيػػـيػػركفأفمػػفالكاجػػبعمػػىالمعممػػيفالرقػػيبمسػػتكياتيـ،كقػػدراتيـ،كأفيكاجيػكاالمعيقػػات،
كقمةاإلمكاناتبعزيمةكاصرار .
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ثانياً :فيما يتعمق بمجال الشفافية في المعمومات

قامػػتالباحثػػةبحسػػابالمتكس ػػطاتالحس ػػابيةكاالنح ارفػػاتالمعياريػػةكاألكزافالنسػػبيةكترتي ػػب

فقراتىذاالمجاؿكماىكمكضحبالجدكؿاآلتي :

جدول رقم ()18

حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
وزن النسبية لكل فقرة من فقرات مجال الشفافية في المعمومات
واأل ا
رقم

فقرات مجال الشفافية في المعمومات

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

يحرص مدير مدرستي عمى تكفير المعمكمات

1

لممجتمع الخارجي مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ

درجة
التقدير

كبيرة 
3.86

0.908

2259

3

المختمفة.
2
3
4
5
6
7
8

يقدـ مدير مدرستي معمكمات تالئـ أىداؼ

العمؿ.

يؤكد مدير مدرستي أف لممعمـ الحؽ في
الحصكؿعمىالمعمكماتاإلدارية.
يعمؿ مدير مدرستي عمى تحديث المعمكمات
الخاصةبالعمؿ.
يمارس مدير مدرستي  سياسة اإلفصاح عف

المعمكماتلجميعالمعمميف.

يتخذمديرمدرستياإلجراءاتالالزمةلحماية
المعمكمات.
يستخدـ مدير مدرستي كسائؿ اتصاؿ مختمفة

فيايصاؿالمعمكماتلممعمميف.

يستثمرمديرمدرستيالمعمكماتفيعمميات
التخطيطكاتخاذالق اررات.
الدرجة الكمية لالستبانة.

3.82

0.922

2658

1

3.7

1.019

28

2

3.78

0.923

2056

0

3.51

1.08

2159

4

3.85

0.877

22

9

3.77

0.878

2058

6

3.81

0.859

2659

8

3.76

0.691

كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 

يتض من الجدول السابق أن مظاىر مجال الشفافية في المعمومات تراوحت بين( :)%77.2-74.2وقد جاءت

أعمىالفقراتكمايمي :

-1جاءت الفقرة رقم( )1كالتي تنص عمى"  يحرص مدير مدرستي عمى تكفير المعمكمات لممجتمع
الخارجي مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ المختمفة" في أعمى مراتب مجاؿ الشفافية في المعمكمات بكزف

نسبي()%2259كىيدرجةكبيرة .

كتعزكالباحثةتمؾالنتيجةإلىأفالتغيراتالمتسارعةفيكاقعناالفمسطينيقدتشجعمديرم

المدارس عمى نشر المعمكمات كالبيانات لممجتمع الخارجي مف خالؿ كسائؿ اتصاؿ مختمفة بكؿ
92

شفافية؛ حيث يع زز مف ثقة المجتمع الخارجي بالمدرسة كبمديرم المدارس ،كيعمؿ عمى التحسيف
المستمر،كتقديـالخدمةبشكؿأفضؿ،كالحرصعمىنشرالمعمكمات،كالبياناتدكفاختصارىا،أك
تنقيتيا ،كيسيـ في إعطاء صكرة حقيقية لمدكر الذم يقكـ بو مديرم المدارس مف أجؿ العممية

التعميمية .

 -2الفقرة رقم ( )6كالتي تنص عمى "يتخذ مدير مدرستي اإلجراءات الالزمة لحماية المعمكمات"
جاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفنسبي()%22كىيدرجةكبيرة.

كتفسرالباحثةالنتيجةالسابقةإلىأىميةأداءمديرمالمدارسلكاجباتيـالمفركضةعمييـعمى

أكمؿ كجو ،كمف بيف ىذه الكاجبات أخذ اإلجراءات الالزمة لحماية المعمكمات ،ككذلؾ تعزيز الدكر
الرقابيكمساءلةكؿمقصرفيىذاالمجاؿ .

أما أدني الفقرات فجاءت كما يمي:

 -3جاءت الفقرة رقـ ( )0كالتي تنص عمى " يمارس مدير مدرستي  سياسة اإلفصاح عف المعمكمات

لجميعالمعمميف"كحصمتعمىأدنيمراتبمجاؿالشفافيةفيالمعمكماتبكزفنسبي()%2159كىي
درجةكبيرة.

كتعزكالباحثةتمؾالنتيجةإلىأفمديرمالمدارساليمارسكاسياسةاإلفصاحعفالمعمكمات

لجميع المعمميف؛ مما يقمؿ مف ثقة المعمميف بمديرم المدارس ،ككذلؾ تظير المصاعب التي تعيؽ

تحقيؽاألىداؼالتعميمية.

-2الفقرة رقم( )3كالتيتنصعمى"يؤكدمديرمدرستيأفلممعمـالحؽفيالحصكؿعمىالمعمكمات
اإلدارية"جاءتبالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()%28كىيدرجةكبيرة.

كتفسرالباحثةىذهالنتيجةإلىنجاحالعمؿ،كقدرةمديرمالمدارسعمىايفاءكاجباتيـالتي

تتضحمفخالؿكضكحالت عميمات؛كىكمفحؽمعمميالمرحمةالثانكيةالحصكؿعمىالمعمكمات
اإلدارية؛لماليامفاألثراإليجابيفيإنجاحالعمميةالتعميمية .
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ثالثاً :فيما يتعمق بمجال الشفافية في ال تصالت والعالقات

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كترتيب

فقراتىذاالمجاؿكماىكمكضحبالجدكؿاآلتي :

جدول رقم ()19

حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
األوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال الشفافية في التصالت والعالقات
رقم

فقرات مجال الشفافية في التصالت
والعالقات

المتوسط

الحسابي

النحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب

يستخدـ مدير مدرستي أساليب اتصاؿ
1

مناسبة في تكفير المعمكمات لممجتمع

درجة
التقدير
كبيرة 

3.85

0.934

22

1

الخارجي.
2
3
4
5
6
7

يتكاصؿ مدير مدرستي مع المعمميف مف
خالؿقنكاتاتصاؿمتعددة.
يعقد مدير مدرستي لقاءات دكرية مع

المعمميف.

يكفر مدير مدرستي الثقة بيف اإلدارة
كالمعمميف.
يتعامؿ مدير مدرستي مع جميع المعمميف

بمقاييسعادلة.

يتعامؿمديرمدرستيمعالمعمميفبمركنة.
يحرص مدير مدرستي عمى مشاركة أكلياء

األمكرفياجتماعاتالمدرسة.

3.76

0.906

2059

0

4.11

0.827

4959

3

3.79

0.937

2054

8

3.7

1.028

28

4

3.74

1.02

2854

2

3.75

1.086

20

6

يستخدـ مدير مدرستي كسائؿ االتصاؿ
8

الحديثة( )SMS-Facebookفي تعزيز

كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 

3.85

0.978

22

9

رسالةالمدرسة.

الدرجة الكمية لالستبانة.

3.82

0.687

76.4

يتض ي ميين الجييدول السييابق أن مظيياىر مجييال الشييفافية فييي التصييالت والعالقييات تراوحييت بييين ( )%82.2-74وقييد
جاءت أعمى الفقرات كما يمى:

 -1جاءت الفقيرة رقيم( )3كالتػيتػنصعمػى" يعقػدمػديرمدرسػتيلقػاءاتدكريػةمػعالمعممػيف" فػي
أعمىمراتبمجاؿالشفافيةفياالتصاالت،كالعالقاتبكزفنسبي()%49.2كىيدرجةكبيرة .

كتعػػزكالباحثػػةتمػػؾالنتيجػػةإلػػىأفشػػعكرمػػديرمالمػػدارسبانشػػغاؿالمعممػػيفباألعمػػاؿ،

ػدكافرصػةلاللتقػاءمػعبعضػيـ؛لػذايقػكـمػديرالمدرسػة
كالكاجباتالمككمةإلييـ،حيثإنيػـاليج 
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بعقدلقػاءاتبيػنيـلنقػؿالخبػراتاألكاديميػةبيػنيـ،كتقكيػةالػركابطاالجتماعيػةأثنػاءعقػدالمقػاءات
الدكريةبينيـ .

-9الفقيييرة رقيييم()8كالت ػػيت ػػنصعم ػػى "يس ػػتخدـم ػػديرمدرس ػػتيكس ػػائؿاالتص ػػاؿالحديث ػػة(SMS-

)Facebookفيتعزيزرسالةالمدرسػة"جػاءتفػيالمرتبػةالثانيػةبػكزفنسػبي()%22كىػيدرجػة
كبيرة .

كتعػػزكالباحثػػةىػػذهالنتيجػػةإل ػىاسػػتخداـتكنكلكجيػػا()SMS- Facebookكأحػػدأسػػاليب

االتصػػاؿ،حيػػثتػػؤثربشػػكؿمباشػػرعمػػىتعزيػػزرسػػالةالمدرسػػة،ككصػػكليالجميػػعالمعممػػيففػػي
الكقتالمناسب؛ليتحقؽاليدؼمفالق ارراتفيالفترةالزمنيةالمحددةليا .

أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

-1الفقيييرة رقيييم ( )5كالتػػيت ػػنصعم ػػى "يتعام ػػؿم ػػديرمدرسػػتيم ػػعجمي ػػعالمعمم ػػيفبمق ػػاييسعادل ػػة"
كحصػػمتعمػػىأدنػػيم ارتػػبمجػػاؿالشػػفافيةفػػياالتصػػاالتكالعالقػػاتبػػكزفنسػػبي()%28كىػػيدرجػػة

كبيرة .

كتفسػػرالباحثػػةتمػػؾالنتيجػػةإلػػىأفالطبيعػػةاالجتماعيػػةلممجتمعػػاتالفمسػػطينيةمختمفػػة؛لػػذلؾ

يخضعالمعممكفالعتباراتمتعدةمفقبؿمديرمالمدارس،كىناقديتعامػؿمػعالمعممػيفبمقػاييس

مختمفةككنومفاألقارب،أكاألصدقاء .

-2الفقرة رقم ( )6كالتيتنصعمى" يتعامؿمػديرمدرسػتيمػعالمعممػيفبمركنػة"جػاءتبالمرتبػةقبػؿ
األخيرةبكزفنسبي()2854كىيدرجةكبيرة.

كتفسػػرالباحثػػةتمػػؾالنتيجػػةإلػػىأفالمركنػػةمػػفالمفػػاىيـالحديثػػةالتػػيتمثػػؿجانبػنامػػفجكانػػب

البعػػداألخالقػػيلػػإلدارة؛فيػػيإحػػدلمطالػػباإلدارةالناجحػػة؛فالمػػديرالمبػػدعلديػػوالقػػدرةعمػػىالتكيػػؼ،
كالتجريػػب،كالتجديػػدبعيػػدانعػػفالػػركتيف،كالجمػػكد؛فيقػػكـبإعػػادةفحػػصالمسػػائؿالتػػيقػػديعتبرىػػامػػف

األمػػكرالعاديػػةالتػػيتعمػػؿعمػػىتسػػييؿالعمميػػاتاإلداريػػة،أمػػاالمػػديرغيػػرالمبػػدعفيػػكالييػػدؼإلػػى
تيسير،كتسييرالتعميماتالمدرسية .
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رابعاً :فيما يتعمق بمجال الشفافية في اتخاذ الق اررات:

قاميت الباحثية بحسياب المتوسيطات الحسيابية واإل نحرافيات المعياريية واألوزان النسيبية وترتييب فقيرات
ىذا المجال كما ىو موض بالجدول التالي:

جدول رقم ()20

حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
األوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال الشفافية في اتخاذ الق اررات
فقرات مجال الشفافية في اتخاذ القرارات

رقم

يعمف مدير مدرستي عف الق اررات التي يتخذىا

1

بكضكح.
يشرؾمديرمدرستيالمعمميففيعمميةاتخاذ

2

القرار.

يتيح مدير مدرستي الفرصة لممعمميف لتبرير

3

ق ارراتيـ .

يشجع مدير مدرستي العمؿ  بركح الفريؽ مف

4

خالؿالمشاركةفياألنشطةالمدرسية.

يبتعد مدير مدرستي عف التعقيد في اتخاذ

5

الق اررات.

يتخذ مدير مدرستي الق اررات بطريقة

6

مكضكعية.

يستفيدمديرمدرستيمف التجاربالسابقةفي

7

عمميةصنعالقرار.

يستخدـ مدير مدرستي ق ارراتو باالعتماد عمى

8

معمكماتكاضحة.
الدرجة الكمية لالستبانة.

يتض

المتوسط

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

3.95

0.865

29

9

3.48

0.958

6956

2

كبيرة 

3.48

0.951

6956

4

كبيرة 

3.95

0.921

29

3

كبيرة 

3.61

0.998

2959

6

كبيرة 

3.66

0.951

2159

0

كبيرة 

3.83

0.948

2656

1

كبيرة 

3.82

0.953

2658

8

كبيرة 

3.72

0.763

74.4

الحسابي

الترتيب

درجة التقدير
كبيرة 

من الجدول السابق أن مظاىر مجال الشفافية في اتخاذ القرارات تراوحت بين ( )%79-69.6وقد جاءت

أعمى الفقرات كما يمى:

 -1جيياءت الفقييرة رقييم( )4كالتػػيتػػنصعمػػى"يشػػجعمػػديرمدرسػػتيالعمػػؿبػػركحالفريػػؽمػػفخػػالؿ
المشػػاركةفػػياألنشػػطةالمدرسػػية" فػػيأعمػػىم ارتػػبمجػػاؿالشػػفافيةفػػياتخػػاذالق ػ ارراتبػػكزف

نسبي()%29كىيدرجةكبيرة .

كتفس ػػرالباحث ػػةى ػػذهالنتيج ػػةإل ػػىتش ػػجيعم ػػديرمالم ػػدارسركحالعم ػػؿالجم ػػاعي،كالمب ػػادرات،

كتحفيػػزالقػػدراتاالبداعيػػة،كالمكاىػػبالذاتيػػةلممعممػػيف،كتػػكفيرالمنػػاخالمناسػػبمػػعاختيػػارأسػػاليب،

كأنشػػطةمدرسػػيةفعالػػة،كالتػػيتيعػػدمػػفاألسػػبابالرئيسػػةلػػدفع،كانجػػازالعمػػؿالفػػردم؛ليصػػبحعم ػالن

جماعيناإبداعينا .
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 -2الفقييرة رقييم()8كالتػػيتػػنصعمػػىأف"يعمػػفمػػديرمدرسػػتيعػػفالق ػ ارراتالتػػييتخػػذىابكضػػكح"
جاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفنسبي()%29كىيدرجةكبيرة.

كتع ػػزكالباحثػػػةىػػػذهالنتيج ػػةإلػػػىأفمػػػديرمالم ػػدارسيج ػػبأفيعمنػ ػكاع ػػفالقػ ػ ارراتالتػػػي

يتخذكنيابكضػكححتػييتسػنىلممعممػيفااللتػزاـبيػا،كالعمػؿ،كفقػانلمػاجػاءتبػوىػذهالقػ اررات،كلكػي
يتجنػػبالمعممػػكفمخػػاطرالتفسػػيرالخػػاطئليػػذهالق ػ اررات؛ممػػايػػكفرعمػػييـ،كعمػػىالمػػديريفالكقػػت،

كالجيد،كاإلرباؾالذمقديحدثفيالعمميةالتعميمية .

أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

رراتيـ"
-1جيياءت الفقييرة رقييم ( )4كالتػػيتػػنصعمػػى"يتػػيحمػػديرمدرسػػتيالفرصػػةلممعممػػيفلتبريػػرق ػ ا

كحصمتعمىأدنيمراتبمجاؿالشفافيةفياتخاذالق اررات بكزفنسبي()%6956كىيدرجةكبيرة .
كتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف سرعة التغيرات في كاقعنا الفمسطيني ،كحجـ التحديات

الك بير قد تمنع مديرم المدارس ترؾ الفرصة لممعمميف؛ لتبرير ق ارراتيـ ،كاعتقادىـ أف الق اررات التي
يتخذكنياغيرمناسبةلممكقؼالتعميمي،حيثتيدرالكقت؛لذلؾاليسمحليـبتبريرىا .

-2الفقرة رقم ( )2كالتيتنصعمى"يشرؾمديرمدرستيالمعمميففيعمميةاتخاذالقرار" جاءت
بالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()%6956كىيدرجةكبيرة.
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المشاركة في اتخاذ الق اررات تعتمد عمى أىمية الق اررات

نفسيا،فالق ارراتتقتصرعمميةاتخاذىاعمىمديرمالمدارس؛لذلؾتككفمناسبةكسميمةمعأىداؼ
العمميةالتعميمية،أماالق ارراتالركتينية؛فيمكفلممعمميفالمشاركةفياتخاذىا .
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خامساً :فيما يتعمق بمجال الشفافية في تقييم األداء

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيب فقرات

ىذا المجال كما ىو موض بالجدول اآلتي:

جدول رقم ()21

حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
األوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال الشفافية في تقييم األداء
رقم

فقرات مجال الشفافية في تقييم األداء

1

ييطمع مدير مدرستي المعمميف عمى
إجراءاتالتقييـ.

2
3
4
5
6
7
8

ييدؼمديرمدرستيمفعمميةتقييـاألداء
تحديدمستكلأداءالمعمميف.
يعمؿ مدير مدرستي عمى كجكد آلية

كاضحةلتقييـاألداء.

يطبؽ  مدير مدرستي معايير تقييـ األداء
بمكضكعيةعمىالجميع.
.يقدـمديرمدرستيلممعمميفتغذيةراجعة

حكؿأدائيـتسيـفيتعزيزنقاطالقكة.

يقييـ مدير مدرستي أداء المعمميف بصكرة
دكريةخالؿالعاـ.
يشرؾ  مدير مدرستي المعمميف في رسـ

الخططالخاصةبتحسيفمستكمالمدرسة.

يطمع مدير مدرستي المعمميف عمى نتائج

التقييـكمناقشتيامعيـ.



الدرجة الكمية

المتوسط

اإلنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
التقدير

3.72

1.057

 2858

6

كبيرة 

3.79

0.94

 2054

9

كبيرة 

3.74

0.898

 2854

8

كبيرة 

3.66

1.023

 2159

2

كبيرة 

3.82

0.971

 2658

3

كبيرة 

3.73

1.001

 2856

0

كبيرة 

3.77

0.949

 2058

1

كبيرة 

3.47

1.128

 6958

4

كبيرة 

3.71

0.814

اكحتبيف-69.8
يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿالشفافيةفيتقييـاألداءتر
)%2658كقدجاءتأعمىالفقراتكمايمى :

 -3جيياءت الفقييرة رقييم( )4كالتػػيتػػنصعمػػى " يقػػدـمػػديرمدرسػػتيلممعممػػيفتغذيػػةراجعػػةحػػكؿ
أدائي ػػـتسػػيـفػػيتعزيػػزنق ػػاطالقػػكة"فػػيأعمػػىم ارتػػبمجػػاؿالشػػفافيةفػػيتقيػػيـاألداءب ػػكزف

نسبي()%2658كىيدرجةكبيرة .
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كتفسػػرالباحثػػةتمػػؾالنتيجػػةإلػػىاعتقػػادمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةأفإيضػػاحيـلمعػػايير
تقيػػيـاألداءلممعممػػيفتػػكفرليػػـتغذيػػةراجعػػةحػػكؿأدائيػػـتسػػيـفػػيتعزيػػزنقػػاطالقػػكةكتحسػػيفنقػػاط

الضعؼ،إضاف نةإلىإتاحةالفرصةلممعمميفأفيقارنكابيفأدائيـالفعمي،كبيفاألداءالمطمكب .

-2الفقرة رقم ()2كالتيتنصعمىأف" ييدؼمديرمدرستيمفعمميةتقييـاألداءتحديدمستكل
"كجاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفنسبي()%2054كىيدرجةكبيرة.
أداءالمعمميف 

كتعزكالباحثةتمؾالنتيجةإلىأفمديرممدارسالمرحمةالثانكيةيقكمكابتحديدمستكمأداء

لممعمميف؛لكيتزدادرغبتيـفياالرتقاءبأدائيـفيالعمميةالتعميميةمفخالؿإطالعيـعمىنتائج


تقييـاألداء .

أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

-1جيياءت الفقييرة رقييم ()8كالتػػيتػػنصعمػػى"يطمػػعمػػديرمدرسػػتيالمعممػػيفعمػػىنتػػائجالتقيػػيـ،
كمناقشتيامعيـ"كحصمتعمىأدنيمراتبمجاؿالشفافيةفيتقييـاألداءبػكزفنسػبي()%69.8

كىيدرجةكبيرة .

كتفسرالباحثةىذهالنتيجةإلىأفيضطرمػديركمػدارسالمرحمػةالثانكيػةبإتبػاعنػكعمػف

السػريةمػعبعػضالمعممػيففػػاليطمعيػـعمػىنتػائجتقيػيـأدائيػػـ،كعػدـمناقشػتيامعيػـ ،فػًإ َّفاإلعػػالف
عفنتائجتقييـاألداءتعززالثقةبينيـ،كبيفالمعمميففيالمدرسة .

-2الفقرة رقيم ( )4كالتػيتػنصعمػى" يطبػؽمػديرمدرسػتيمعػاييرتقيػيـاألداءبمكضػكعيةعمػى
الجميع"جاءتبالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي(،)%2159كىيدرجةكبيرة .

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفإيمافمديرممدارسالمرحمػةالثانكيػةبأىميػةتطبيػؽمعػايير

تقييـاألداءبمكضكعية؛فقديضػطربعػضمػديرمالمػدارسبإتبػاعنػكعمػفالغمػكضفػيتطبيػؽىػذه
المعايير؛فاليعمنكفعفاإلجراءاتالمتخذة .
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نتائج التساؤل الثاني والذى ينص عمى" :ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( α
 )≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس

المرحمة الثانوية في محافظات غزة؛ تعزى لمتغير الجنس"؟

كلإلجابةعفىذا التساؤؿالثاني،تـ استخداـاختبار T-testلعينتيفمستقمتيف،كالجدكؿ اآلتي
يكضحالنتائج.

جدول رقم ()22

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) ومستوى دللتيا لمتعرف إلى الفروق في ممارسة الشفافية اإلدارية تبعاً لمتغير الجنس.

مجالت استبانة

ممارسة الشفافية

الجنس

العدد

اإلدارية

المتكسط
الحسابي

اإل نحراف

قيمة

المعياري

(ت)

الشفافية في

ذكر

209

3.737

0.593

التشريعات.

أنثى

251

3.694

0.805

الشفافية في

ذكر

209

3.739

0.601

المعمومات.

أنثى

251

3.781

0.759

الشفافية في

ذكر

209

3.768

0.611

251

3.861

الشفافية في اتخاذ

ذكر

209

3.723

0.657

القرار.

أنثى

251

3.723

0.843

الشفافية في تقييم

ذكر

209

3.681

0.744

األداء.

أنثى

251

3.739

0.868

الدرجة الكمية

ذكر

209

3.73

0.547

أنثى

251

3.76

0.743

التصالت
والعالقات.

لالستبانة.

أنثى

0.743

مستوى الدللة

0.64

غير دالة إحصائياً

0.66

غير دالة إحصائياً

1.44

غير دالة إحصائياً

0.002

غير دالة إحصائياً

0.72

غير دالة إحصائياً

0.46

غير دالة إحصائياً

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.05لدرجة حرية ( 1.96 = )2 -460

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأنػػو،التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية بػػيفمتكسػػطاتدرجػػات
ة؛تيع ػػزللمتغي ػػر
ممارس ػػةالش ػػفافيةاإلداري ػػةل ػػدلم ػػديرمم ػػدارسالمرحم ػػةالثانكي ػػةف ػػيمحافظ ػػاتغػ ػز 

الجنس.

كتعزكالباحثةذلؾأفالممارساتاإلداريةالتييقكـبيامديركمدارسالمرحمةالثانكيةبما

فييامفإجراءاتشفافةتنبعمفدرايةكخبرةالتشريعات،كاألنظمةكالقكانيفكالمعمكماتالالزـتكافرىا

لممعمميف ككعي ىؤالء المديريف بغض النظر عف جنسيـ بآلية االتصاؿ كالتكاصؿ الفاعمة مع

المعمميف،كالمشاركةفياتخاذالق اررات،كتقييـاألداءحسبمعاييركاضحة كثابتومؿىذهاألمكر
100

و
مفكؿ
يعيياكؿمفمديرمالمدارس كمديراتياككنيـمركابخبراتعديدةكدكراتمتنكعةتجعميـ
الجنسيفيمارسكفالشفافيةاإلداريةبذاتالدرجة .

إض ػ ػػاف نةأفمعمم ػ ػػيم ػ ػػدارسالمرحم ػ ػػةالثانكي ػ ػػةيتمتع ػ ػػكفب ػ ػػالخبرة،كالمعرف ػ ػػةبأبع ػ ػػادالش ػ ػػفافية

اإلداري ػ ػػة،كمتطمباتي ػ ػػابغ ػ ػػضالنظ ػ ػػرع ػ ػػفجنس ػ ػػيـ،األم ػ ػػرال ػ ػػذمأدلإل ػ ػػىكج ػ ػػكدتق ػ ػػديراتمتقارب ػ ػػة
بينيـ(الحشاش .)148:2014،

كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةالزعابي()2014حيثأظيرتأفالتكجدفركؽ

ممدارسالمرحمةالثانكية؛تيعزل

معنكيةبيفمتكسطاتدرجاتممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمدير

لمتغيرالجنس .

فيحيفتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةالعتيبي()2015حيثًإنوتكجدفركؽ

المرحمةالثانكية؛تيعزل

معنكيةبيفمت كسطاتدرجاتممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارس

لمتغيرالجنسكلصالحالمعممات .
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نتائج التساؤل الثالث والذى ينص عمى ":ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة α
) )≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس

المرحمة الثانوية في محافظات غزة؛ تعزى لمتغير المؤىل العممي" ؟

كلإلجابةعفىذاالتساؤؿالثالث،تـاستخداـاختبارT-testلعينتيفمستقمتيف،كالجدكؿالتالي
يكضحالنتائج.

جدول رقم ()23

المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
وقيمة (ت) ومستوى دللتيا لمتعرف إلى الفروق في ممارسة الشفافية اإلدارية تبعاً لمتغير المؤىل العممي.
مجالت استبانة ممارسة

المؤىل

الشفافية اإلدارية

العممي

العدد

المتوسط اإل نحراف

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

(ت)

الدللة

0.17

غير دالة إحصائياً

0.66

غير دالة إحصائياً

0.03

غير دالة إحصائياً

0.15

غير دالة إحصائياً

1.04

غير دالة إحصائياً

0.04

غير دالة إحصائياً

بكالكريكس

397

3.712

0.735

دراساتعميا

63

3.728

0.588

بكالكريكس

397

3.754

0.697

دراساتعميا

63

3.816

0.653

الشفافية في التصالت

بكالكريكس

397

3.818

0.691

والعالقات.

دراساتعميا

63

3.821

0.67

بكالكريكس

397

3.72

0.776

دراساتعميا

63

3.736

0.684

بكالكريكس

397

3.729

0.808

دراساتعميا

63

3.613

0.852

بكالكريكس

397

3.747

0.671

دراساتعميا

63

3.743

0.599

الشفافية في التشريعات.
الشفافية في المعمومات.

الشفافية في اتخاذ القرار.
الشفافية في تقييم األداء.
الدرجة الكمية لالستبانة.

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.05لدرجة حرية ( 1.96 = )2 -460

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأنػػو:التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديرات

أفرادعينةالدراسةلدرجػةممارسػةالشػفافيةاإلداريػةلػدلمػديرممػدارسالمرحمػةالثانكيػةفػيمحافظػات
ة؛تيعزللمتغيرالمؤىؿالعممي .
غز 

كتعزكالباحثةذلؾإلىأفجميعالمؤشراتالتيتدؿعمىالشفافيةكبمجػاالتتطبيقيػامدركػة

لجميعمعمميالمرجمةالثانكيةبغضالنظرعفالمؤىؿالعمميالذميحممكنولتشابوظركؼالعمؿ .

ككػػذلؾكضػػكحالميػػاـ،كالمسػػؤكلياتالتػػييقػػكـبيػػامعمم ػكالمػػدارسالثانكيػػةالمتشػػابية؛حيػػث

يسػ ػ ػػعكفدائم ػ ػ ػنالإلبػ ػ ػػداع،كالتطػ ػ ػػكير؛بغػ ػ ػػضالنظػ ػ ػػرعػ ػ ػػفالمؤىػ ػ ػػؿالعممػ ػ ػػي،حيػ ػ ػػثيخضػ ػ ػػعجميػ ػ ػػع
معممػ ػػيالمػ ػػدارسلػ ػػدكراتتأىيميػ ػػةبعػ ػػدتعيػ ػػنيـ؛لرفػ ػػعمسػ ػػتكلأدائيػ ػػـبغػ ػػضالنظػ ػػرعػ ػػفمػ ػػؤىالتيـ

العممية(شاىيف .)129:2015،
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إضػػاف نةأفكصػػكؿمعممػػيمػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةإلػػيالدرجػػةالكظيفيػػةبعػػدامػػتالكيـلمخب ػرة

كالمعرفػػة،مكنػػتيـمػػفالتعػػرؼعمػػىأبعػػادالشػػفافية،كمتطمباتيػػا،كتحقيقيػػافػػيعمميػػاتيـاإلداريػػة ،كمػػف

تحديػػػددرجػ ػةمتقاربػ ػةبغػػػضالنظػػػرعػػػفالمؤىػػػؿالعممػػػيالػػػذميحممكنػػػو،كتحقيػػػؽمػػػديرمالمػ ػػدارس

لمشػ ػػفافيةبكػ ػػؿمكضػ ػػكعيةفػ ػػيعمميػ ػػاتيـاإلداريػ ػػة،كالتعامػ ػػؿبػ ػػنفسالدرجػ ػػةجعػ ػػؿاسػ ػػتجابةالمعممػ ػػيف

متقاربة(الحشاش .)150:2014،

كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة(الزعابي)2014،حيثأظيرتعدـكجكدفركؽ

حمةالثانكية؛تيعزللمتغير

بيفمتكسطاتدرجاتممارسةالشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمر

المؤىؿالعممي .

فيحيفتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةكؿمف(البمػكم،)2009،حيػثأنػوتكجػد

ف ػػركؽب ػػيفمتكسػ ػطاتدرج ػػاتممارس ػػةالش ػػفافيةاإلداري ػػةل ػػدلم ػػديرمم ػػدارسالمرحم ػػةالثانكي ػػةف ػػي

ة؛تيعػ ػػزللمتغي ػ ػػرالمؤىػ ػػؿالعممػ ػػيكلصػ ػػالحالحاصػ ػػميفعمػ ػػىدرجػ ػػةالػ ػػدبمكـ،كد ارس ػ ػػة
محافظػ ػػاتغ ػ ػز 

العتيبي()2015أظيرتأنوتكجدفػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػاتممارسػةالشػفافيةاإلداريػةلػدلمػديرم
ػة؛تيعػػزللمتغيػػرالمؤىػػؿالعممػػيكلصػػالحالحاصػػميفعمػػىدرجػػةالبكػػالكريكس.
مػػدارسالمرحمػػةالثانكيػ 
كمػػاتختم ػػؼم ػػعد ارس ػػة(جكزيؼ)Joseph،الت ػػيكش ػػفتعػػفت ػػأثرالمعمم ػػيفالحاص ػػميفعم ػػىدرج ػػة

الماجستيرتأث انرإيجابيانبتحقيؽالشفافيةأكثرمفالمعمميفالحاصميفعمىدرجةالبكالكريكس .
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نتائج التساؤل الرابع والذى ينص عمى" :ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عنيد مسيتوى دللية α
) )≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ليدى ميديري ميدارس
المرحمة الثانوية في محافظات غزة؛ تعزى لمتغير الختصاص األكاديمي" ؟

كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ الرابع ،تـ استخداـ اختبار T-testلعينتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ اآلتي
يكضحالنتائج .

جدول رقم (.)24

المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية وقيمة (ت)
ومستوى دللتيا لمتعرف إلى الفروق في ممارسة الشفافية اإلدارية تبعاً لمتغير الختصاص األكاديمي.

مجالت استبانة ممارسة
الشفافية اإلدارية

الشفافية في التشريعات.
الشفافية في المعمومات.
الشفافية في التصالت
والعالقات.

الشفافية في اتخاذ القرار.
الشفافية في تقييم األداء.
الدرجة الكمية لالستبانة.

المتوسط

اإل نحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

0.752

الختصاص

العدد

عمكـإنسانية

288

3.711

عمكـتطبيقية

 172

3.719

0.654

عمكـإنسانية

288

3.787

0.721

عمكـتطبيقية

 172

3.72

0.636

عمكـإنسانية

288

3.821

0.733

عمكـتطبيقية

 172

3.815

0.605

عمكـإنسانية

288

3.764

0.759

عمكـتطبيقية

 172

3.654

0.767

عمكـإنسانية

288

3.747

0.811

عمكـتطبيقية

 172

3.656

0.817

عمكـإنسانية

288

3.766

0.683

عمكـتطبيقية

172

3.713

0.621

0.11
1.02
0.08
1.4
1.16
0.83

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.05لدرجة حرية ( 1.96 = )2 -460

مستوى الدللة
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

يتضحمفالجدكؿالسابؽأنو:التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقػديرات

أف ػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػدارسالمرحمػػةالثانكيػػةفػػيمحافظػػات
ة؛تيعزللمتغيراالختصاصاألكاديمي .
غز 

كتع ػػزكالباحث ػػةذل ػػؾأفجمي ػػعم ػػديرمالم ػػدارسيمتمك ػػكفمي ػػاراتإداري ػػة،كفني ػػة،كى ػػذه

المي ػػاراتمػ ػػفمتطمب ػػاتالعمػ ػػؿاإلدارمالمدرسػ ػػيكخصيص ػػةمػ ػػفخصائصػ ػػو؛ل ػػذايحػ ػػرصكػ ػػؿ
المديريفبغػضالنظػرعػفاختصاصػيـالعممػيأفيكتسػبكاىػذهالميػارات،كيتمكنػكامػفممارسػتيا

لتتصؼقيادتيابالشػفافية؛كىػيسػمةإيجابيػةلتحقيػؽالتكافػؽالنفسػيبػيفأعضػاءالفريػؽالمدرسػي

كبمايحسفكيطكرأدائيـ .
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نتائج التساؤل الخامس والذى ينص عمى" :ىل توجد فروق ذات دللية إحصيائية عنيد مسيتوى دللية
( )α ≤ 0.05بيين متوسييطات تقيديرات أفيراد العينيية لدرجية ممارسية الشييفافية اإلداريية ليدى مييديري
مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة؛ تعزى لمتغير سنوات الخدمة" ؟

كلإلجابػةعػفىػذاالتسػاؤؿالخػامس،تػـاسػتخداـاختبػارتحميػؿالتبػايفاألحػادم one way
Anovaلعيناتمستقمة،كالجدكؿاآلتييكضحالنتائج 

جدول رقم ()25

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي
لمتعرف إلى الفروق في ممارسة الشفافية اإلدارية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة .

مجالت استبانة ممارسة
الشفافية اإلدارية

الشفافية في التشريعات.

الشفافية في المعمومات.

الشفافية في التصالت
والعالقات.

الشفافية في اتخاذ القرار.

الشفافية في تقييم األداء.

الدرجة الكمية لالستبانة.

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

بيفالمجمكعات

0.13

2

0.067

داخؿالمجمكعات

235

457

 0.515

المجمكع

235

459

بيفالمجمكعات

0.03

2

0.014

داخؿالمجمكعات

219

457

 0.479

المجمكع

219

459

بيفالمجمكعات

0.14

2

0.069

داخؿالمجمكعات

217

457

 0.474

المجمكع

217

459

بيفالمجمكعات

0.24

2

0.118

داخؿالمجمكعات

267

457

 0.585

المجمكع

267

459

بيفالمجمكعات

0.4

2

0.202

داخؿالمجمكعات

304

457

 0.664

المجمكع

304

459

بيفالمجمكعات

0.06

2

داخؿالمجمكعات

200

457

المجمكع

200

459

مصدر التباين

0.13

0.03

0.15

0.2

0.3

0.029
0.438

0.07

مستوى الدللة
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ف) عند مستوى دللة  0.05لدرجة حرية ( 4.62 = )457 ،2

يتضػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأنػػو:التكجػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػتكلداللػػة( ≤ α

)0.05ب ػػيفمتكس ػػطاتتق ػػديراتأفػ ػرادالعين ػػةلدرج ػػةممارس ػػةالش ػػفافيةاإلداري ػػةل ػػدلم ػػديرمم ػػدارس
ة؛تيعزللمتغيرسنكاتالخدمة .
المرحمةالثانكيةفيمحافظاتغز 

كتع ػػزكالباحث ػػةذل ػػؾإل ػػىالمعمم ػػيفينظ ػػركفجميعػ ػناكبغ ػػضالنظ ػػرع ػػفس ػػنكاتخ ػػدمتيـإل ػػىأف

ممارسةالشفافيةاإلداريةليافكائدكانعكاساتميمةعمىسيرالعمميةالتعميميػةكعمػىتصػكيبمسػارىا
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نح ػػكتحقي ػػؽأمث ػػؿلألى ػػداؼالمتكخ ػػاةمم ػػايعط ػػيدفع ػػاتمعنكي ػػةلجمي ػػعالمعمم ػػيفتج ػػاهالحري ػػةف ػػي
العطاء،كالتميزلمتمتعبميزاتالشفافيةككنياتقػكـعمػىالمكاشػفةكالمصػارحةكالمكضػكعيةكالبعػدعػف

الذاتيةكالتحيزكالغمكض .

كافَّجميعالمعمميفالذيفيعممكفداخؿالمدرسةيؤث ركف،كيتأث ركفبيػاالجميػعبػنفسالقػدرتقريبػان،

كبالتػػاليلػػـتظيػػرىنػػاؾفػػركؽدالػػةإحصػػائيانفػػياسػػتجاباتيـ،ككػػذلؾ؛لتحقيػػؽمػػديرممػػدارسالمرحمػػة
الثانكيةلمشفافيةفيعممياتيـاإلداريةتتـبمكضكعية،دكفاستثناءألحد(الحشاش.)152:2014،

كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمػعنتػائجد ارسػةالزعػابي()2014حيػثكشػفتعػفعػدـكجػكدفػركؽ

ذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػةالت ػزاـمػػديرمالمػػدارسالرسػػميةبتطبيػػؽالشػػفافيةفػػيمدارسػػيـتيعػػزم

لمتغيرسنكاتالخدمة .

كتختمػػؼنتيجػػةالد ارسػػةالحاليػػةمػػعد ارسػػةالبمػػكم()2009التػػيكشػػفتعػػفكجػػكدفػػركؽفػػيدرجػػة

ممارسػػةمػػديرمكمػػديراتالمػػدارسلمشػػفافيةاإلداريػػةمػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيفتعػػزللمتغيػػرسػػنكات

الخدمة،ككانتالفركؽلصالحذكمسنكاتالخدمة()10سنكات .
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نتييائج التسيياؤل السييادس الييذى ييينص عمييى" :مييا واقييع تمكييين المعممييين فييي المييدارس الثانوييية فييي
محافظات غزة"؟
كلإلجاب ػػةعم ػػىالتس ػػاؤؿالس ػػادس؛قام ػػتالباحث ػػةبحس ػػابالمتكس ػػطاتالحس ػػابيةكاإلنح ارف ػػات

ػة،كاالكزافالنسػػبيةلمجػػاالتاالسػتبانة،كالدرجػػةالكميػػةلالسػتبانة،كمػػاىػػكمكضػحفػػيالجػػدكؿ
المعياري 
اآلتي .

جدول رقم ()26
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
واألوزان النسبية لستجابات أفراد العينة عمى استبانة تمكين المعممين.
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النمو الميني .

3.86

0.707

%77.2

3

مكانة المعمم.

3.92

0.778

%78.4

1

كبيرة

فاعمية الذات.

3.89

0.755

%77.8

2

كبيرة

الستقاللية.

3.77

0.813

%75.4

4

كبيرة

الدرجة الكمية لالستبانة.

3.86

0.701

 %77.2



كبيرة 

مجالت استبانة تمكين المعممين

المتوسط

النسبي

الترتيب

درجة التقدير
كبيرة

يتضحمفالجدكؿ السابؽ أف درجةتمكيفالمعمميففيمدارسالمرحمةالثانكيةكافبكزف

نسبي()%77.2كىيدرجةكبيرة،أماترتيبالمجاالتحسبأكزانياالنسبيةجاءتكمايمي:جاء
مجاؿمكانةالمعمـفيأعمىمراتباستبانةتمكيفالمعمميفبكزفنسبي(.)%78.4كىيدرجةكبيرة،

كمجاؿفاعميةالذاتفيالمرتبةالثانيةبكزفنسبي(.)%77.8كىيدرجةكبيرة،كمجاؿالنمكالميني

بكزفنسبي()%77.2كىيدرجةكبيرة،كمجاؿاالستقالليةأقؿالمجاالتبكزفنسبي()%75.4كىي
درجةكبيرة .

كتعزكالباحثةذلؾأفشعكرمعمميالمدارسبزيادةالفرصالمتاحةأماميـلمنمكالمينيعبر

االلتحاؽبالدكراتالتدريبيةالمختمفة،كالتسجيؿفيالدراساتالعميا،كالتعامؿاإليجابيمعالمعمـمف

قبؿمديرالمدرسة،كأعضاءكمؤسساتالمجتمعالمحمي،كاعطاءهالصالحياتالعديدةكتحفيزهبما

يش عره بفاعمية ذاتو كدكره الميـ في المجتمع كؿ ذلؾ يسيـ في رفع درجة تمكيف المعمميف قياميـ
باألدكارالمنكطةليـ .

كىذا ما أكده (البمكم )2008،حيث تـ تفسير حصكؿ المعمميف عمى مستكل مرتفع مف

التمكيف إلعطائيـ الفرصة الكافية إلبداء الرأم في أمكر العمؿ؛ مما يؤدم إلى كجكد جك مف
الديمقراطيةفيبيئةالعمؿ،األمرالذميؤدمإلىبذؿمزيدمفالجيدمفقبؿالمعمـ،كىذايسيـفي

تطكيرأدائو،كبالتالي؛ فًإفَّ مستكلالتمكيفيككفمرتفعنا عندىـ،كماأفالمعمميفيشعركفبأفىناؾ

أمكر عديدةتحقؽلدييـمستكلمرتفعنا مفالتمكيف؛ممايزيدمفنشاطيـ،كدافعيتيـنحكالعمؿ،
نا
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كماأفالمعمميفيركفمفخالؿإجابتيـأفمفاألمكرالتيتحقؽليـالتمكيف،كجكدنظاـلممكافآت
في العمؿ يحقؽ العدالة بيف الجميع ،ككذلؾ اإلحساس باألمف الكظيفي ،كاالستقرار ،كتقدير جيد

المعمـ،كتكفيرفرصالنمكالميني(البمكم .)74:2008،

كيمكفتبريرىذهالنتيجةبأفالمعمميفيالحظكفأفمديرييـيركففييـالمقدرةعمىتطكير

أنفسيـ،كذلؾمفخالؿمايمارسومديركالمدارسمفعالقاتكديةإنسانيةقائمةعمىاحتراـالذات،
كتشجيعالمبادراتالشخصيةالتييقكـبياالمعممكف،كمفخالؿمناقشتيـاألمكرالتربكيةالتيتيـ

المدرسة بشفافية ،كاعطاء بعض المعمميف ذكم الكفاءات بعض الصالحيات التي تساعدىـ عمى
تحقيؽأىدافيـالخاصة،كأىداؼالمدرسة(بابطيف .)95:2013،

كقديعد التمكيفمفالعكامؿالميمةالتيتكشؼعفالعديدمفالجكانبالفاعمةداخؿبيئة
ي

العمؿ ،مثؿ :م شاركة المعمميف ،كتكظيؼ قدراتيـ ،كسمككياتيـ ،كانتمائيـ ،كاتخاذ الق اررات ،كما أف

ال ميمنا فيتكافؽاألفرادمعمنظماتيـ،كبذؿالمزيدمفالجيد،كتحقيؽأىدافيا،
التمكيفيككفعام ن
كماأفالمعمميفالذيفيتمتعكفبالتمكيفيظيركفأيضنا تأييدنا لقيـالمدرسة،كيستمركففيكظائفيـ

لفتراتأطكؿمفغيرىـ(رفاعي )340:2013،

كيرجعذلؾأيضان إلىإدراؾمديرمالمدارسلحاجتيـلكجكدفريؽمتعاكفمفالمعمميفداخؿ

المدرسة،كسرعةمعالجةشكاكم،كاقتراحات،كمشكالتالطالب،كالمجتمعالمحمي،كمنحالمعمميف

فرصةأكبرلمتركيزعمىالقضايااالست راتيجيةفيالمدرسة،كزيادةفعاليةاالتصاؿبينيـ،كبيفمديرم

المدارس؛يزيدمفتمكينيـ(الزعيـ )91:2014،

كماتيعزلىذهالنتيجةإلىقناعةالمديريفأنفسيـبعمميفالتمكيف،كأىميتيافيأداءالميمات


المطمكبة ،مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ النمك الميني لممعمميف ،كاالستقاللية في إنجاز أعماليـ،
كاشراكيـ في عممية صنع الق اررات ،كتكفير قنكات اتصاؿ مناسبة لتسيير العمؿ ،كتحقيؽ التفاىـ
كالتعاكفبيفالمعمميفكمديرمالمدارس(الشريفيكالتنح .)157:2011،كتتفؽنتائجالدراسةالحالية
مع نتائج دراسة كؿ مف الشيرم ( ،)2014كبابطيف( ،)2013كاليندم( ،)2013كمحمد(،)2012

كالعمرم ككماؿ( ،)2011كالبمكم ( ،)2008حيث أظيرت أف درجة تمكيف المعمميف في مدارس
المرحمةالثانكيةجاءتبدرجةمرتفعة .

في حيف تختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف الشريفي كالتنح (،)2011

كدراسة الميدم كالينداكم( ،)2007حيث بينت أف تمكيف المعمميف جاءت بدرجة متكسطة ،بينما

أكضحتنتائجدراسة مكرجافكآخركف )) Hodge & others ,2014أفتمكيفالمعمميفجاءت
بدرجةضعيفةجدان .
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وبدراسة فقرات كل مجال عمى حدة تبين اآلتي:
أو ًل :فيما يتعمق بمجال النمو الميني:

قامت الباحثة بحساب حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية

كترتيبفقراتىذاالمجاؿكماىكمكضحبالجدكؿاآلتي :
جدول رقم ()27

حساب المتوسطات الحسابية

والنحرافات المعيارية األوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال النمو الميني
رقم
1
2
3

فقرات مجال النمو الميني
يسعى مدير مدرستي  لزيادة النمك

المينيلممعمميف.

يعمؿمديرمدرستيعمىتكفيرفرص
تدريبيةلممعمميف.
يشجع  مدير مدرستي المعمميف

لممشاركةفياألنشطةالمدرسية.
يرشد

4

مدير

مدرستي

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

الترتيب

درجة

التقدير

3.93

0.898

78.6

1

كبيرة 

3.82

0.906

76.4

0

كبيرة 

4.03

0.911

80.6

9

كبيرة 

المعمميف

لممصادر كالمراجع التربكية التي
تساعدىـ عمى النمك الميني في مجاؿ

3.63

0.981

72.6

4

كبيرة 

اختصاصيـ .
5
6
7
8

ينمي مدير مدرستي  قدرة المعمميف
عمىمكاجيةالمكاقؼالصعبة.
يرشد  مدير مدرستي  المعمميف عمى

تكظيؼالتكنكلكجيافيالتعميـ.

يزكر مدير مدرستي  المعمميف في
صفكفيـحسبالخطةالمدرسية.
يسمح مدير مدرستي لممعمميفبتجريب

أفكارىـالجديدة.

الدرجة الكمية لالستبانة.

3.68

0.979

 73.6

2

كبيرة 

3.78

0.915

 75.6

6

كبيرة 

4.07

0.943

81.4

3

كبيرة 

3.9

0.987
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8

كبيرة 

3.86

0.707

77. 2

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿالنمكالمينيتراكحتبيف( .)%4358-2956
وقد جاءت أعمى الفقرات كما يمى 

-1

جاءت الفقرة رقم(  )7كالتيتنصعمى" يزكرمديرمدرستيالمعمميففيصفكفيـحسب

الخطةالمدرسية"فيأعمىمراتبمجاؿالنمكالمينيبكزفنسبي()%4358كىيدرجةكبيرة .
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كتفسرالباحثةتمؾالنتيجةإلى أفمديرالمدرسةيمعبدك نارميمنا فيتسيرالعمميةالتربكية،

ال أنويدعـالتغيراإليجابي،كيعمؿعمىالتطكيرالمينيلممعمميف،فيكيزكرىـفي
كانجاحيا،فض ن

فصكليـالدراسية،كيتابعأدائيـالتعميميحسبالخطةالمدرسية؛فيكالمحكرالبناء،كالفاعؿ،كالقائد

فينجاحمدرستو .

 -9الفقرة رقم (  )2كالتيتنصعمى"يشجعمديرمدرستيالمعمميفلممشاركةفياألنشطة
المدرسية"جاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفنسبي()%41.6كىيدرجةكبيرة .

كتعزك الباحثة تمؾ النتيجة أف يتطمب مف مدير المدرسة جيدنا إضافينا كي يتخذ إلدارتو

المدرسيةمساراتديمقراطيةمفخالؿتخطيطاألىداؼككضعيا،أكتحديداإلجراءاتالمناسبةلمتنفيذ

كالمتابعة ،كيككف ذلؾ مف خالؿ المشاركة في األنشطة المدرسية داخؿ المدرسة كخارجيا كؿ ىذا
يرسيا ،ككذلؾ تفكيض الصالحيات لممعمميف
ييدؼ الكصكؿ إلى أىداؼ المؤسسة التربكية التي أ
ليشارككامعوفيالمسؤكليةكالقياـبأعباءالمدرسة .
أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

-3جاءت الفقرة رقم ()4كالتيتنصعمى" يرشدمديرمدرستيالمعمميفلممصادركالمراجعالتربكية
التي تساعدىـ عمى النمك الميني في مجاؿ اختصاصيـ " كحصمت عمى أدني مراتب مجاؿ النمك
المينيبكزفنسبي()%2956كىيدرجةكبيرة .

كتفسر الباحثة ىذه النتيجة أف مياـمديرم المدارس في اتساع؛ حيث يتحتـ عمييـ  إرشاد

المعمميف ،كتكجيييـ لممراجع ،كالمصادر التربكية التي تساعدىـ في تحسيف أدائيـ ،كتعزيزانتمائيـ
الميني ،كتعميؽ مسؤكلياتيـ نحك العممية التعميمية ،كتدفعيـ لالرتقاء بنفسيـ ،كتطكير قدراتيـ،

كابداعاتيـ .

-9الفقرة رقم ( )5كالتي تنص عمى "" ينمي مدير مدرستي  قدرة المعمميف عمى مكاجية المكاقؼ
الصعبةجاءتبالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()%21.6كىيدرجةكبيرة .

كتعػػػزكالباحثػػػةىػػػذهالنتيجػ ػػةأفالتعمػ ػػيـفػػػيفمسػ ػػطيفكاجػ ػػوأقصػػػىالظػػػركؼ،كالصػ ػػعكبات،

كالعقبػػاتمػػعاالحػػتالؿاإلس ػرائيمي؛حيػػثإفالمعمػػـىػػكالقائػػدالفعمػػيلمعمميػػةالتعميميػػةفػػيالمجتمػػع
الفمسػػطيني،كيجػػبعميػػواتبػػاعنمػػكذجكاضػػح،كأسػػمكبتفكيػػرعقالنػػيمػػنظـ؛يسػػاعدهعمػػىمكاجيػػة
المشػػكالتالصػػعبةالتػػيتكاجيػػوأثنػػاءمسػػيرتوفػػيالعمميػػةالتعميميػػة،لػػذلؾمػػفكاجػػبمػػديرمالمػػدارس

تنميةقدرتوعمىمكاجيةالمكاقؼالصعبة .

ثانياً -فيما يتعمق بمجال مكانة المعمم :

قامت الباحثة بحساب حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية

كترتيبفقراتىذاالمجاؿكماىكمكضحبالجدكؿاآلتي :
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جدول رقم ()28
حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
األوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال مكانة المعمم
رقم

1

2

3

4

5

6
7
8

فقرات مجال مكانة المعمم

يكجو مدير مدرستي المعمميف في
المكضكعاتالمتعمقةباختصاصيـ.
يشعرني مدير مدرستي  بفاعميتي في
العمؿالمدرسي.
يشجعني مدير مدرستي عمى تحمؿ
المسؤكلية.
ينقؿمديرمدرستيصكرةكاضحةعف
مكانتيالجيدةلممشرفيفالتربكييف.
يدعمني مدير مدرستي أثناء قيامي
بالمياـالمككمةإلٌي.
يشعرنيمديرمدرستيبأفليأىمية
كحضكرفيعمميالمدرسي.
يعاممنيمديرمدرستيباحتراـكتقدير.
يستشيرمديرمدرستيبعضالمعمميف
فيالقضاياالشائكة.
الدرجة الكمية لالستبانة.

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

3.75

0.956

75

4

3.87

1.001

77.4

2

3.96

0.984

 79.2

9

3.93

0.988

78.6

8

3.93

0.985

78.6

0

3.87

0.952

77.4

6

4.08

0.945

 81.6

3

3.96

0.846

79.2

1

3.92

0.778

78.4

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

التقدير

كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿمكانةالمعمـتراكحتبيف( .)%4356-20

وقد جاءت أعمى الفقرات كما يمى:

 -3جاءت الفقرة رقم( )7كالتيتنصعمى"يعاممنيمديرمدرستيباحتراـكتقدير"فيأعمىمراتب
مجاؿمكانةالمعمـبكزفنسبي()%4356كىيدرجةكبيرة .
كتفسرالباحثةتمؾالنتيجة إلىنيؿاالحتراـكالتقديرمفقبؿمديرمالمرحمةالثانكيةلمعممييـ

كمقدرتوعمىالتكاصؿالصحيحمعيـ .

-9الفقرة رقم (  )3كالتيتنصعمى"يشجعنيمديرمدرستيعمىتحمؿ المسؤكلية"جاءتفي
المرتبةالثانيةبكزفنسبي()%2959كىيدرجةكبيرة .

كتعزك الباحثة تمؾ النتيجة إلى أف المدير في كقت مف األكقات كاف مدي نار لممدرسة كقائدنا ليا

كمشرفنا عمى ىيئةالتدريسكالمكظفيفكقائدنا تدريسينا،ككافالصانعاألكؿلمقرار..كضمفإطارىذه
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األدكارالمتعددةعمؿالمديرجنبنا إلىجنبمعمعمميالمدارس لتحسيفالبرامجالتعميميةلممدرسة.
كافَّ المعمـيتحمؿالمسئكليةبدءنا مفاعتمادهعمىنفسوفيالعمميةالتعميميةكاختيارالطريقةالتي
انتياء بمنحو الحرية في إعطاء أفكار كاقتراحات تتعمؽ بتخصصو دكف التدخؿ في
يراىا مناسبة ،ك ن
شؤكنيـأثناءسيرالعمميةالتعميمية .
أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

-1جاءت الفقرة رقم ( )1كالتيتنصعمى" يكجومديرمدرستيالمعمميففيالمكضكعاتالمتعمقة
باختصاصيـ".كحصمتعمىأدنيمراتبمجاؿمكانةالمعمـبكزفنسبي()%20كىيدرجةكبيرة.

كتفسر الباحثةىذهالنتيجة إلى إفمديرالمدرسةلودك انر ميمان كفعاالن كذادالالتكاقعيةكمؤشرات
يمكف مالحظتيا كقياسيا في متابعة المعمميف فتككف تكجييات المدير المستمرة لممعمميف في

المكضكعاتالمينيةكالعمميةالمتعمقةباختصاصيـ .

-2الفقرة رقم ()2كالتيتنصعمى" يشعرنيمديرمدرستيبفاعميتيفيالعمؿالمدرسي"جاءت
بالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()%2258كىيدرجةكبيرة .

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة أف تبرز شخصية المعمميف القيادية في تكجيو العممية التعميمية

بشكؿيحقؽأىداؼالمدرسة،كالمعمميفيحاكلكفدائمانتطكيرأنفسيـليككنكافيأعمىمستكياتيـمف
خالؿالدكراتالتدريبيةكالمشاركةفيالعمؿالمدرسي .
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ثالثاً :فيما يتعمق بمجال فاعمية الذات:

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية واأل وزان النسبية وترتيب

فقرات ىذا المجال كما ىو موض بالجدول اآلتي:

جدول رقم ()29

حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
واأل وزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال فاعمية الذات
رقـ

1

2

3

4

5

6

7

8

فقرات مجال فاعمية الذات

يساعد مدير مدرستي المعمميف عمى تحقيؽ
أىدافيـالتعميمية.
ييحفزني مدير مدرستي عمى إنجاز أعمالي

المدرسية.

يحثنيمديرمدرستيعمىالتمييزفيعممي
المدرسي.

يدعـ مدير مدرستي أىدفي لكصكؿ الطالب
لمتعميـالذاتي.
يشجعني مدير مدرستي في قدرتي عمى
التأثيرعمىطالبي.
يحثني  مدير مدرستي  عمى  تنمية إبداع
الطمبة.
يساعدني مدير مدرستي عمى تحسيف فيـ
الطمبةالذيفلـيحالفيـالنجاح.
يشجع مدير مدرستي المعمميف عمى إحداث
التغييراإليجابيفيسمكؾالطمبة.
الدرجة الكمية لالستبانة.

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط

الحسابي

الترتيب

النسبي

3.88

0.905

77.6

0

3.88

0.95

77.6

6

3.88

0.974

77.6

8

3.78

0.876

75.6

4

3.9

0.969

 78

1

3.96

0.89

79.2

9

3.88

0.859

 77.6

2

3.97

0.881

79.4

3

3.89

0.755

77.8

درجة

التقدير

كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿفاعميةالذاتتراكحتبيف( .)%29.4-2056

وقد جاءت أعمى الفقرات كما يمى:

 -3جاءت الفقرة رقم()8كالتيتنصعمى" يشجعمديرمدرستيالمعمميفعمىإحداثالتغييراإليجابي
فيسمكؾالطمبة".فيأعمىمراتبمجاؿفاعميةالذاتبكزفنسبي()%29.4كىيدرجةكبيرة .
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كتفسر الباحثة تمؾ النتيجة إلى أف المعمميف يركزكف بشكؿ كبير عمى العممية التعميمية
كتطكيرىا ،السيما جعؿ الطالب محكر اىتمامو؛ كألنو الركيزة األساسية التي تستطيع بيا السفينة

التعميميةمكاصمةإبحارىالذايشجعمديركالمدارسالمعمميفعمىإحداثالتغييراإليجابيفيسمكؾ

الطمبة؛ليجعميـمشاركيففيالعمميةالتعميمية .

-2الفقرة رقم ( )6كالتيتنصعمى"يحثنيمديرمدرستيعمىتنميةإبداعالطمبة"جاءتفي
المرتبةالثانيةبكزفنسبي()%2959كىيدرجةكبيرة

كتعزكالباحثةتمؾالنتيجة أفالمعمـيمتمؾالمياراتكالمقدراتالتيتمكنومفتنميةإبداع

الطمبةالتي تؤثرفيعمميةتعمـكتقدـكتطكرالطمبة،كيسعيبشكؿدؤكبإلىتحقيؽجميعأىدافو
بعامة،كىدفواألكؿبخاصة،كىكتنميةإبداعالطمبة .
أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

-1جاءت الفقرة رقم ()4كالتيتنصعمى" يدعـمديرمدرستيأىدفيلكصكؿالطالبلمتعميـالذاتي
"كحصمتعمىأدنيمراتبمجاؿفاعميةالذاتبكزفنسبي()%2056كىيدرجةكبيرة .

كتفسرالباحثةىذهالنتيجةإلىأف المعمـميامواإلداريةكالتعميميةلـتعدتجعؿمفالمعمـ

مجرد ممقٌف يقكـ عمى تكصيؿ المعمكمات إلى الطالب ،بؿ عميو أف يعرؼ مفيكـ التعميـ الذاتي،

كالعكامؿالتيأدتإليو ،كأساليبو ،كأىميتو ،كفكائده ،كأىدافو ،كدكرالمعمـفيتكظيؼالتعميـالذاتي

لكييجعؿالطالبمحكرالعمميةالتعميمية .

-9الفقرةرقـ()2كالتيتنصعمى" يساعدنيمديرمدرستيعمىتحسيففيـالطمبةالذيفلـيحالفيـ

النجاح"جاءتبالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()%2256كىيدرجةكبيرة .

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةأفمديرمالمدارسيسعكفدكمان إلىحثالمعمميفعمىمساعدة

الطمبة المتأخريف دراسيان في حؿ مشكالتيـ الدراسية ،كمتابعة كاجباتيـ المدرسية ،كاعطائيا األىمية

القصكل في االطالع عمييا ،كاعادة تعميـ المكاد الدراسية ،كالتدرج معيـ في التعمـ ،كتكفير عامؿ

التقبؿ ،كمشاعر االرتياح عند التعمـ ،كاالشادة بيـ إذا حدث أم نكع مف التقدـ الدراسي ،كاستخداـ

كسائؿااليضاحلتبسيطالمعمكمة .
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رابعاً :فيما يتعمق بمجال الستقاللية:

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيب فقرات
ىذا المجال كما ىو موض بالجدول اآلتي:

جدول رقم ()34

حساب المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية
األوزان النسبية لكل فقرة من فقرات مجال الستقاللية
رقم

1

2

3
4
5

6

7

8

المتوسط

فقرات مجال الستقاللية

يراعي مدير مدرستي الظركؼ اإلنسانية
لممعمميفعندكضعالجدكؿ.
يساعدنيمديرمدرستيعمىإطالؽالتعمـ
الذاتيلممتعمميف.

الحسابي

المعياري

النسبي

3.83

1.011

76.6

9

3.71

0.86

74.2

2

3.7

0.998

 74

4

3.73

1

74.6

6

3.8

0.996

 76

1

3.77

1.013

75.4

8

3.75

1.01

75

0

3.89

0.937

77. 8

3

3.77

0.813

75.4

يشجعنيمديرمدرستيعمى اختيارالكسيمة
التعميميةالمناسبة.
يترؾ مدير مدرستي  لممعمميف حرية المشاركة
فيبرامجالتقكيةلمطمبةالضعفاء.

منحني  مدير مدرستي  الحرية إلعطاء
األفكار،كاالقتراحاتالمتعمقةبتخصصي.
يشعرنيمديرمدرستيبالمركنةأثناءأدائي
لميامي.
يعطىمديرمدرستيفرصةلممعمميفلحؿ
مشكالتيـمعطالبيـ.
يترؾ مدير مدرستي لممعمميف الحرية في
اختيارالنمطالمناسبإلدارةصفكفيـ.
الدرجة الكمية لالستبانة.

اإل نحراف

الوزن

الترتيب

درجة

التقدير

كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 
كبيرة 

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿاالستقالليةتراكحتبيف( .)%77.8-74

وقد جاءت أعمى الفقرات كما يمى:

-1جاءت الفقرة رقم()8كالتيتنصعمى"يترؾمديرمدرستيلممعمميفالحريةفياختيارالنمط
المناسبإلدارةصفكفيـ"فيأعمىمراتبمجاؿاالستقالليةبكزفنسبي()%77.8كىيدرجةكبيرة.
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كتفسر الباحثةتمؾ النتيجة إلىإعطاءمديرمالمدارسالحرية المطمقةلممعمميففياختيار
األسمكب التربكم األمثؿ في إدارة الصفكؼ الدراسية ،حيث إف إدارة الفصؿ مف المياـ األساسية

لممعمـ ،كالتييتكقؼعميياإلىحدكبيرمياـتنفيذالتدريس،فضالن أفإدارةالمعمـلمفصؿتكفربيئة
تعميميةمناسبة؛تحقؽاألىداؼالتربكية،كالتعميميةالمنشكدة،كىذايتكقؼعمىكفاءةالمعمـ،كفاعميتو

إلىحدكبيرعمىحسفإدارةالمعمـالفصؿ،كالمحافظةعمىالنظاـفيو .


-2الفقرة رقم ( )1كالتيتنصعمى"يراعيمديرمدرستيالظركؼاإلنسانيةلممعمميفعندكضع
الجدكؿ"كحصمتعمىالمرتبةالثانيةبكزفنسبي()%69.4كىيدرجةكبيرة .

كتفسرالباحثةىذهالنتيجةأفالجدكؿالمدرسيلوأىميةفيالعمميةالتعميميةالتربكيةكأثرهفيعالقة

المعمميفباإلدارةالمدرس ية،كفيراحتيـ،كتحمسيـلمعمؿ،كرضاىـالكظيفي؛كمديرالمدرسةالذمال
يتيح  لممعمميف الفرصة المشاركة في كضع الجدكؿ الدراسي ،كمراعاة ظركفيـ ،خاصة أف البعض
منيـيكمؿدراساتوالعميا؛يؤدمذلؾإلىخمؽجكدراسيغيرمتكافؽقديؤثرعمىنجاحالعممية

التعميمية يساعدني مدير مدرستي  عمى إطالؽ التعمـ الذاتي " جاءت في المرتبة الثانية بكزف

نسبي()%75.8كىيدرجةكبيرة .
أما أدنى الفقرات فجاءت كما يمي:

 -1الفقرة رقم ( )3كالتي تنص عمى" يشجعني مدير مدرستي عمى اختيار الكسيمة التعميمية
المناسبة"جاءتبالمرتبةاألخيرةبكزفنسبي()%74كىيدرجةكبيرة.

كتفسرالباحثةىذهالنتيجةيعداختيارالكسيمةالتعميميةمفعكامؿإنجاحالعمميةالتعميمية؛فعمى
ي
المعمـأفيختاركسيمةتعميميةمناسبةترتبطباألىداؼ التعميميةالمحددةلمدرس،كعمىمديرم

المدارستشجيعالمعمميفعمىاختيارالكسيمةالتعميميةالمناسبة .

-2الفقرة رقم( )2كالتي تنص عمى " يساعدني مدير مدرستي عمى إطالؽ التعمـ الذاتي لممتعمميف"
جاءتبالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()%74.2كىيدرجةكبيرة .

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةأفالعالـيشيداليكـانفجا نار معرفينا متطك نار باستمرارالتستكعبو

نظـ التع مـ ،كطرائقيا؛ مما يحتـ كجكد استراتيجيات تعميمية تساعد المتعمميف إتقاف ميارات التعمـ
الذاتي؛ مما يتكجب عمى مديرم المدارس مساعدة المعمميف عمى تييئة المناخ التعميمي؛ الكتساب

مياراتالتفكير،كاحتراـشخصية المتعمـ؛لتككيفدافعيةقكيةذاتيةلممتعمميف،كزيادةالثقةبالنفس،

كتحمؿالمسؤكلية؛ممايتيحفرصةلمكشؼعفمكاىبيـ،كقدراتيـ،كاالستغالؿاألمثؿلطاقاتيـ .
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نتائج التساؤل السابع الذى ينص عمى " :ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع تمكين المعممين في مدارس المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة؛ تعزى لمتغير :الجنس" ؟

كلإلجابةعفىذاالتساؤؿالسابع،تـاستخداـاختبارT-testلعينتيفمستقمتيفكالجدكؿاآلتي
يكضحالنتائج .

جدول رقم (.)31

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة ( ت) ومستوى دللتيا لمتعرف
مجالت استبانة تمكين
المعممين
النمو الميني.
مكانة المعمم.
فاعمية الذات.
الستقاللية.
الدرجة الكمية لالستبانة.

إلى الفروق في تمكين المعممين تبعاً لمتغير الجنس.
الجنس

العدد

المتوسط اإل نحراف

قيمة

الحسابي المعياري

(ت)

الدللة

3.60

دالة عند مستوى 0.05

0.06

غير دالة إحصائياً

0.06

غير دالة إحصائياً

0.12

غير دالة إحصائياً

0.04

غير دالة إحصائياً

ذكر

209

3.727

0.681

أنثى

251

3.963

0.711

ذكر

209

3.922

0.698

أنثى

251

3.917

0.84

ذكر

209

3.911

0.667

أنثى

251

3.875

0.822

ذكر

209

3.741

0.743

أنثى

251

3.795

0.867

ذكر

209

3.825

0.615

أنثى

251

3.888

0.765

مستوى

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.001لدرجة حرية ( 3.291= )2 -460

يتضحمفالجدكؿالسابؽأنو:تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجات عينة

؛تيعزللمتغيرالجنس ،كلصالحاإلناث،بينماالتكجدفركؽ بيف
الدراسةعمىمجاؿالنمكالميني 

متكسطات درجات عينة الدراسة عمى  باقي مجاالت استبانة تمكيف المعمميف ،كىي :مكانة المعمـ،

الدرجةالكميةلالستبانة؛تيعزللمتغيرالجنس .

كفاعميةالذات،كاالستقاللية،ك

كتفسػػرالباحثػػةذلػػؾإلػػىأفتمكػػيفالمعممػػيفليسػػتحك ػ نارعمػػىالػػذككردكفاإلنػػاث،أكالعكػػس،

كانمػايحتاجيػػاالجنسػػاف،خصكصػناأفالمػدارسالفمسػػطينيةبحاجػػةإلػػىقيػاداتتربكيػػةمؤىمػػة،كمدربػػة؛

لمكاجيةتحدياتالعصر .

كتتفؽنتائج الدراسة الحاليةمعنتائجدراسة كؿالعتيبي( )2015حيث أظيرتأنوتكجدفركؽ

جاتالمجاؿالميني؛تيعزللمتغيرالجنس،كلصالحالمعممات .

ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدر
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فيحيفتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةكؿمػفمسػعكد()2012كد ارسػةالبمػكم
()2008كالتػػيكشػػفتعػػفعػػدـكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػةالتمكػػيفاإلدارمل ػػدل
مديرمالمدارسالحككميةتعزللمتغيرالجنس .


نتائج التساؤل الثامن والذى ينص عمى " :ىيل توجيد فيروق ذات دللية إحصيائية عنيد مسيتوى دللية

( )α ≤ 0.05بييين متوسييطات تقييديرات أف يراد العينيية لواقييع تمكييين المعممييين فييي مييدارس المرحميية
الثانوية بمحافظات غزة؛ تعزى لمتغير المؤىل العممي"؟ 

كلإلجابػػةعػػفىػػذاالس ػؤاؿالثػػامف،تػػـاسػػتخداـاختبػػارT-testلعينتػػيفمسػػتقمتيفكالجػػدكؿاآلتػػي

يكضحالنتائج .

جدول رقم (.)32
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية

وقيمة (ت) ومستوى دللتيا لمتعرف إلى الفروق في تمكين المعممين تبعاً لمتغير المؤىل العممي.

مجالت استبانة

المتوسط

اإل نحراف
0.705

المؤىل العممي

العينة

بكالكريكس

397

3.867

دراساتعميا

63

3.786

0.724

بكالكريكس

397

3.915

0.778

دراساتعميا

63

3.946

0.781

بكالكريكس

397

3.872

0.772

دراساتعميا

63

4.016

0.629

بكالكريكس

397

3.776

0.825

دراساتعميا

63

3.738

0.735

الدرجة الكمية

بكالكريكس

397

3.857

0.713

لالستبانة.

دراساتعميا

63

3.872

0.623

تمكين المعممين
النمو الميني.
مكانة المعمم.
فاعمية الذات.
الستقاللية.

الحسابي

المعياري

قيمة
(ت)

0.84
0.30
1.4
0.34
0.15

مستوى الدللة
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.005لدرجة حرية ( 1.96= )2 -460

يتضػحمػفالجػػدكؿالسػابؽأنػػو:التكجػدفػركؽذاتداللػػةإحصػائية بػػيفمتكسػطاتدرجػػات
جةالكميةلالستبانة؛تيعزللمتغيرالمؤىؿالعممي .

مجاالتاستبانةتمكيفالمعمميف،كالدر

كتعػػزكالباحثػػةذلػػؾأفجميػػعالمعممػػيفعمػػىاخػػتالؼمػػؤىالتيـلػػدييـدرجػػاتمتقاربػػةمػػف

ػـيريػ ػدكفاالرتق ػػاءبأنفس ػػيـكب ػػأدائيـف ػػي
ػثًإَّني ػػـيمتمك ػػكفالحم ػػاسنح ػػكالتمك ػػيف،كأني ػ 
التمك ػػيف؛حي ػ ي
المدرسػػة،إضػػافةإلػػىأنيػػـأكثػػراسػػتعدادانلمتمكػػيفمػػفأجػػؿاإلحسػػاسبكجػػكدىـ،كدكرىػػـفػػيتحقيػػؽ

الإلىتحقيؽأىداؼالمدرسة .
أىدافيـالخاصة،كصك ن
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كما أشار مسعكد( )2012إلى ذلؾ عندما ذكر أف التأىيؿ التربكم في مجاؿ اإلدارات
المدرسيةيتـ بغضالنظرعفالمؤىالتالعمميةلممعمميف،حيثكجكددكراتتدريبيةمركزة،ككرشات
عمؿ  ،كدراسات ،كدليؿ إجرائي لمعممي المرحمة الثانكية لطبيعة عمميـ ،حيث يتـ االىتماـ بشكؿ

ممحكظبالمعمـالجديد،كتكجييو،كارشاده،كرعايتو،كتزكيدهبكؿمايمزـألداءكاجبوعمىأكمؿكجو
بغضالنظرعفمؤىموالعممي.

كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف الشيرم(  ،)2014كمسعكد(،)2012

كالبمكم(  )2008حيثأظيرتأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتمكيف
المعمميف؛تعزللمتغيرالمؤىؿالعممي.

نتائج التساؤل التاسع والذى ينص عمى " :ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة

( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع تمكين المعممين في مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة؛ تعزى لمتغير الختصاص األكاديمي"؟
كلإلجابةعفىذاالتساؤؿالتاسع،تـاستخداـاختبارT-testلعينتيفمستقمتيفكالجدكؿاآلتي

يكضحالنتائج .

جدول رقم ()33
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية

وقيمة (ت) ومستوى دللتيا لمتعرف إلى الفروق في تمكين المعممين تبعاً لمتغير الختصاص األكاديمي.

مجالت استبانة

المتوسط

اإل نحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

0.711

الختصاص

التكرار

عمكـإنسانية

288

3.881

عمكـتطبيقية

172

3.815

0.701

عمكـإنسانية

288

3.937

0.79

عمكـتطبيقية

172

3.889

0.757

عمكـإنسانية

288

3.918

0.765

عمكـتطبيقية

172

3.847

0.737

عمكـإنسانية

288

3.793

0.814

عمكـتطبيقية

172

3.733

0.811

الدرجة الكمية

عمكـإنسانية

288

3.882

0.709

لالستبانة.

عمكـتطبيقية

172

3.821

0.687

تمكين المعممين
النمو الميني.
مكانة المعمم.
فاعمية الذات.

الستقاللية.

مستوى الدللة

0.96
0.64
0.98
0.77
0.91

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.005لدرجة حرية ( 1.96= )2 -460
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غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأنػػو:التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديرات
أف ػ ػرادعين ػ ػػةالد ارس ػ ػػةلمجػ ػػاالتاس ػ ػػتبانةتمكػ ػػيفالمعممػ ػػيف،كالدرجػ ػػةالكميػ ػػةلالسػ ػػتبانة؛تع ػ ػػزللمتغي ػ ػػر

االختصاص .

كتعزكالباحثةذلؾإلػىاىتمػاـالمعممػيفبجكانػبالتأىيػؿكالتػدريب،كامػتالؾالميػاراتاإلداريػة

كالفنية،كأفالدكراتالتدريبية،كمجاالتالنمكالمينيترتبطبطبيعةمينػةالتعمػيـمػفقبػؿادارةالصػؼ
كتنظيم ػػو،كالتعام ػػؿاألمث ػػؿم ػػعالمني ػػاجالترب ػػكم،كآلي ػػاتتكظي ػػؼالتكنكلكجي ػػاف ػػيالعممي ػػةالتعميمي ػػة،
كنظريػػاتالتعمػػيـكخصػػائصالمعممػػيف،كأسػػاليبالتقػػكيـكط ارئػػؽالتقػػكيـ،كجميعيػػايحتاجيػػاالمعممػػكف

عمىحدسكاءبغضالنظرعفاالختصاصعممي،أكأدبي .

كممػ ػػايػ ػػدعـالنتيجػ ػػةالسػ ػػابقةمػ ػػاذكػ ػ ػرهمصػ ػػطفي()2016أفالمعممػ ػػيفبغػ ػػضالنظػ ػػرع ػ ػػف

اختصاصيـيمركففيظركؼ،كبيئةعمؿمتشابيةفيمابيػنيـ،كالتختمػؼفيمػابيػنيـبسػبباخػتالؼ

االختصاصالعممي.

كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةمسعكد(،)2012حيثأظيػرتأنػوالتكجػدفػركؽ

ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتمكيفالمعمميف .
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نتائج التساؤل العاشر الذى ينص عمى ":ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( α
 )≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع تمكين المعممين في مدارس المرحمة الثانوية

بمحافظات غزة؛ تعزى لمتغير سنوات الخدمة"؟

كلإلجابػػةعػػفىػػذاالسػؤاؿالعاشػػر،تػػـاسػػتخداـاختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم one way
Anovaلعيناتمستقمة،كالجدكؿاآلتييكضحالنتائج 

جدول رقم ()34

نتائج تحميل التباين األحادي
مجالت استبانة
تمكين المعممين
النمو الميني.

مكانة المعمم.

فاعمية الذات.

الستقاللية.

الدرجة الكمية
لالستبانة.

لمتعرف إلى الفروق في تمكين المعممين تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
مصدر التباين

درجات

متوسط

مجموع

المربعات الحرية

المربعات

بيفالمجمكعات

1.239

2

0.619

داخؿالمجمكعات

228.2

457

 0.499

المجمكع

229.5

459

بيفالمجمكعات

2.344

2

1.172

داخؿالمجمكعات

275.1

457

 0.602

المجمكع

277.5

459

بيفالمجمكعات

1.26

2

0.63

داخؿالمجمكعات

260.2

457

 0.569

المجمكع

261.5

459

بيفالمجمكعات

0.697

2

0.349

داخؿالمجمكعات

302.5

457

 0.662

المجمكع

303.2

459

بيفالمجمكعات

1.225

2

داخؿالمجمكعات

224

457

المجمكع

225.3

459

قيمة(ف)

1.24

1.95

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
1.11

إحصائياً
غير دالة

0.53

0.612
0.49

مستوى الدللة

1.25

إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى دللة  0.005لدرجة حرية ( 3:00= )2 -475

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأنػػو:التكجػػدفػػركؽ بػػيفمتكسػػطاتتقػػديراتعينػػةالد ارسػػةلكاقػػع

ػتبانة؛تيعػػزللمتغيػػرسػػنكات

تمكػػيفالمعممػػيفلمجػػاالتاسػػتبانةتمكػػيفالمعممػػيف،كالدرجػػةالكميػػةلالسػ

الخدمة .

كتعػػزكالباحثػػةذلػػؾأفالممارسػػاتالتػػييقػػكـبيػػاالمعممػػكفكالمعممػػاتمتشػػابيةلػػدلجميػػع

المعمميفدكفاالعتبارلمخبرة،كأفالتقنيةالحديثةكفرتليـالتجػاربالتربكيػة،فػالمعمـالجديػديسػتطيع
اليكـ،كفيعصرالتكنكلكجياتتراكـخبراتتربكيةمتسارعةمفخالؿاالطالععمػىالتجػاربالتربكيػة،
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كمقػاطعالفيػػديك،كعبػػرشػػبكاتالتكاصػػؿاالجتمػػاعيمػفكافػػةاألقطػػار،كيكظفيػػافػػيالعمميػػةالتعميميػػة
ممايزيدمفكاقعتمكنوكمعمـبغضالنظرعفسنكاتخبرتيـفيالعمميةالتعميمية .

كيؤكدذلؾماأشػارإليػومصػطفي()2016أفالمعممػيفيممكػكفخبػراتمتشػابيةفيمػابيػنيـ،

كأفمػػايمػػربػػوالمعمػػـمػػفبيئػػة،كمنػػاخإدارميجعػػؿالجميػػعمتسػػاكييفمػػفحيػػثالتجػػارب،كالخب ػرات
التييمركفبيا .

كتتفؽنتػائجالد ارسػةالحاليػةمػعنتػائجد ارسػةكػؿمػفبػابطيف()2013كمسػعكد()2012حيػث

تكصمتأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيدرجةتمكيفمديرمالمدارساالبتدائيػةتبعػنالمتغيػر

سنكاتالخدمة.
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نتائج التساؤل الحادي عشر الذى ينص عميى ":ىيل توجيد عالقية ارتباطيية ذات دللية احصيائية عنيد
مسييتوى دلليية ( )α ≤ 0.05بييين درجيية تقييديرات أفيراد العينيية لممارسيية الشييفافية اإلدارييية ودرجيية
تقديرىم لواقع تمكين المعممين في مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة " ؟

كلإلجابةعمىالتساؤؿالحادمعشر؛قامتالباحثةبحسابمعامالتاالرتباطبيفدرجات
كؿ مف مجاالت استبانة ممارسة الشفافية اإلدارية  ،كمجاالت تمكيف المعمميف ،كالدرجة الكمية
لالستبانتيفلدلمعمميمدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة ،كالجدكؿاألتييكضحذلؾ :
جدول رقم ()35

معامالت الرتباط بين درجات كل من مجالت

استبانة ممارسة الشفافية اإلدارية واستبانة تمكين المعممين من وجية نظر المعممين.
مجالت استبانة تمكين المعممين

مجالت استبانة ممارسة
الشفافية اإلدارية

الدرجة
الكمية

النمو الميني

مكانة المعمم

فاعمية الذات

الستقاللية

لالستبانة

الشفافية في التشريعات.

**0.58

**0.64

**0.61

**0.63

**0.67

الشفافية في المعمومات.

**0.69

**0.69

**0.66

**0.65

**0.73

**0.65

**0.67

**0.67

**0.65

**0.72

الشفافية في اتخاذ القرار.

**0.66

**0.73

**0.66

**0.67

**0.74

الشفافية في تقييم األداء.

**0.71

**0.71

**0.64

**0.67

**0.74

الدرجة الكمية لالستبانة.

**0.73

**0.77

**0.72

**0.73

**0.80

الشفافية في التصالت

والعالقات.

** دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

حدود الدللة اإلحصائية لقيمة ( ر ) عند مستوى دللة  0.01لدرجة حرية ( 0.115 = )2-460

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف  :جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان لمجاالت كؿ مف

استبانة ممارسة الشفافية اإلدارية ،كاستبانة تمكيف المعمميف ،كالدرجة الكمية لالستبانتيف في مدارس
المرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة .

حيثًإفَّ
بيفكؿمفالشفافية،كتمكيفالمعمميف؛ ي
و
كتعزكالباحثةذلؾأفىناؾعالقةارتباطية

الشفافيةتقكـعمىالمصارحة،كالكضكح،كممارسةاألعماؿاإلداريةبالمدرسة؛فالقيادةالتشاركيةبيف

المعمميف،كالمديرىيبحدذاتياتعتبرتمكينانلممعمميف 

أكدالحربي( )2011أفىناؾمقاربةبيفمفيكـتمكيفالعامميف،كتطبيقاتمظاىرالشفافية؛

ككنو يتضمف منح العامميف قكة التصرؼ ،كاتخاذ الق اررات ،كمشاركة فعمية في إدارة المنظمات التي
يعممكففييا،كحؿمشكالتيا،كالتفكيراإلبداعي،كتحمؿالمسؤكلية،كالرقابةعمىالنتائج،كمايتضمف

التمكيف كالشفافية مشاركة المعمكمات مف خالؿ تقديـ المعمكمات ،كاتاحتيا أماـ جميع العامميف،
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كالتمكيفيقتضيممارسةالسمكؾالداؿعمىاإلدارةالذاتية،مفخالؿتكجيواإلدارةالمدرسيةلطاقات
العمميف،كقدراتيـاالبداعيةفياالتجاهالسميـ،كىذابحدذاتوتمكيننا ليـ،كسمكؾيدؿعمىالشفافية
مف خالؿ تحديد األدكار التي يمكف أف يؤدييا العاممكف ،كتبسيط اإلجراءات ،كتكزيع المياـ عمى

المعمميفبعدالة .

كجكىر الشفافيةيقكـعمىالمصداقية،كالكضكح،كاإلفصاح،كالمشاركة،كىذهاليتـإالمف
ي

خالؿنظـاتصاؿفعالة،فمفخالؿانفتاح  ككضكحنظاـاالتصاؿبيفالمعمميف،كمديرمالمدارس

يزيدمفتمكيفالمعمميف،حيثييعد عنص نارأساسينا لمكفاءةكالفعالية؛فالتمكيفيؤدمإلىمدلكاسع
مفالفكائدالمحتممة؛حيثيزيدمفجكدةالق اررات،كيحسفمفالممارساتالتعميمية،كيرفعمفجكدة

الحياةالمينيةلممعمميف،كيقكمدافعيةالمعمميفكالتزاميـ،كرضاىـعفالعمؿ(،الميدل .)25:2007،
كًافَّ أداءالمعمميففيالمدارسيمثؿالعامؿاألساسيلنجاحإدارتيا،إٍذ يتكقؼىذاالنجاح

عمىمدلكفاءةالمعمميف،كقدرتيـعمىالقياـبالمياـالمككمةإلييـ،فالمعممكفىـاألشخاصالذيف

تقععمىعاتقيـترجمةالسياساتإلىأفعاؿكمنجزات،كيتكقؼنجاحأممؤسسةأكفشمياعمىمدل

اىتماـاإلدارةبالمعمميفمفحيثرفعإنتاجيتيـمفخالؿتنميةقدراتيـ ،كمياراتيـكزيادةدافعيتيـ

لمعمؿكاإلنتاج(شاىيف .)62:2015،
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التوصيات:
 -1العمؿ عمى رفع درجة االلتزاـ بالشفافية اإلدارية مف خالؿ إيالء الشفافية أىمية أكبر،
كتكضيحيالممعمميفمفخالؿاألدلة،كالدكرات،كالندكات،ككسائؿاإلعالـ.

 -2إشراؾالمعمميففياتخاذالق اررات،كاتباعنظاـتشاركيفياإلدارةالمدرسية.
 -3سفالقكانيفكالتشريعاتالتيتمزـمديرمالمدارسعمىانتياجالشفافيةفيكؿعممياتيـ
اإلدارية .

 -4تعزيزالممارساتالتيتفضيإلىتحقيؽالشفافيةاإلدارية؛حتىيتسنىلممدرسةاالستفادةمف
اآلثاراإليجابيةلتحقيقيا.

 -5ضركرة ممارسة الشفافية اإلدارية بجميع مجاالتيا التي تشمؿ عمى العمؿ اإلدارم؛ لضماف
تحقيؽتمكيفالمعمميف .

 -6العمؿ عمى إشراؾ المعمميف في فرؽ العمؿ ،كالمجاف المدرسية؛ لتنمية مياراتيـ ،كلتبادؿ
الخبرات،كلتعزيزإحساسيـبالفعالية،كالقدرةالذاتية.

 -7المحافظةعمىمستكلالتمكيفلدلالمعمميف،كتشجعييـعمىاالستم اررية،كاالرتقاءفيذلؾ.

 -8العمؿعمىتشجيعتبادؿالزياراتبيفالمعمميف،كتعزيزلقاءاتمعممياالختصاصككرش
العمؿ،كحمقاتالنقاش،كالمؤتمراتالمدرسية.

 -9سف القكانيف كالتشريعات التي تمزـ مديرم المدارس عمى انتياج الشفافية في كؿ عممياتيـ
اإلدارية.

 -10تكفيرشبكةنظـمعمكماتيةلتمكيفالمعمميفمفاالستفادةمفالمعمكماتاإلدارية؛كبالتالي
المساىمةفياتخاذالق ارراتبصكرةعمميةسميمة .
دراسات مستقبمية لحقة:
 -1الشفافيةاإلداريةلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةكعالقتيابضغكطالعمؿكاألمفالنفسي.

 -2ممارسة الشفافية اإلدارية لدل مديرم مدارس المرحمة الثانكية في محافظات غزة كعالقتو
باالتصاؿاإلدارم .

-3المناخالتنظيميكعالقتوبتمكيفالمعمميففيمدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظاتغزة.

-4العالقةبيفالتمكيفاإلدارمكاتخاذالق ارراتلدلمديرممدارسالمرحمةالثانكيةفيمحافظات

غزة.

كعالقتو بمستكل الرضا الكظيفي مف كجية نظر معممي المدارس المرحمة
 -5تمكيف المعمميف 


الثانكيةفيمحافظاتغزة.
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المراجع العربية
 القرآفالكريـ 
 -1إب ػراىيـ،محمػػد(:)2015دكرالشػػفافيةكاإلفصػػاحالمحاسػػبيفػػيسػػكؽاألكراؽالماليػػةفػػي
ترشػػيدق ػراراالسػػتثمار:د ارسػػةتطبيقيػػةفػػيسػػكؽالخرطػػكـلػػألكراؽالماليػػة ،مجميية أمييا رابيياك
عمميةمحكمةتصدرعفاألكاديميةاألمريكيػةالعربيػةلمعمػكـكالتكنكلكجيػامػج،6ع،16

صwww.amarabac.com.146-119

 -2اب ػػفمنظ ػػكر،أب ػػكالفض ػػؿجم ػػاؿال ػػديف(:)1968لسيييان العيييرب،م ػػج،8دارص ػػادر،كدار
بيركت،الجميكريةالمبنانية.

 -3أبكصالح،محمدصبحى()2001الطرق الحصائية،داراليازكرملمنشركالتكزيع،عماف .
 -4أبػػكعػػالـ،رجػػاء(:)2011منيياىج البحييث فييي العمييوم النفسييية والتربوييية،ط،6دارالنشػػر
لمجامعات،القاىرة .
 -5أبكقاعكد،غازم(:)2011إطارمقترحلقياسأثرممارسةأبعادالشفافيةاإلداريػةفػيمحػاكر
تطكيراالعماؿ:دراسةتقييمية،مجمة النيضة،مصر،مج،12ع،2ص .210-169

 -6أحمد،رزاف( :)2008إدارة التمكين،كميةالتربية،قسـإدارةاألعماؿ،جامعةدمشؽ .

 -7أحم ػػد،عم ػػىي ػػكنس(:)2011أث ػػرالتمك ػػيفال ػػكظيفيعم ػػىاإلب ػػداعالتنظيم ػػيب ػػالتطبيؽعم ػػى
العػػامميفبالجيػػازاإلدارمبجامعػػةطيبػػةبالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية،مجميية البحييوث التجارييية،
كميةالتجارة،جامعةالزقازيؽ،مصر،مج،33ص.460-423

 -8بػػابطيف،كجػػدم(:)2013درجػػةتمكػػيفمػػديرمالمػػدارساالبتدائيػػةفػػيمدينػػةمكػػةالمكرم ػػة
لمعممييـ(كمايراىاكؿمفالمشرفيفالتربػكييفكالمػديريفكالمعممػيف)رسيالة ماجسيتير،كميػة

التربية،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 -9البمػػػكم،محمػػػد(:)2008التمك ػػيفاإلدارمكعالقتػػػوب ػػاألداءالػػػكظيفيلػػػدلمعممػػػيالمػػػدارس
الحككميػةفػيمحافظػةالكجػو-المممكػػةالعربيػةالسػعكديةمػفكجيػػةنظػرىـ،رسيالة ماجسييتير،
جامعةمؤتة،السعكدية.

 -10بكخمكة،باديسكبػفقرينػة،محمػد(:)2015أثػرتمكػيفالعػامميفعمػىالرضػاالػكظيفي:د ارسػة
ميدانيػةفػػيمؤسسػػةمطػاحفالكاحػػاتبتقػػرت-كاليػةكرقمػػة،مجميية أداء المؤسسييات الجزائرييية،

جامعةقاصدممرباح،الجزائر،ع،7ص.119-103

126

 -11التكيجي،صائب(:)2015مستكلكعيمديرمالمدارسالثانكيػةالحككميػةبػالتخطيطالتعميمػي
كعالقتػػوبمسػػتكلممارسػػتيـلمشػػفافيةاإلداريػػةمػػفكجيػػةنظػػرالمدرسػػيففػػيمحافظػػةديػػالى،

رسالة ماجستير،كميةالعمكـالتربكية،جامعةالشرؽاألكسط،العراؽ .

 -12الجػػدم،عائػػدة(:)2008دكراإلدارةالمدرسػػيةفػػيمعالجػػةمشػػكالتطالبػػاتالمرحمػػةالثانكيػػة
بمحافظػػاتغ ػزةكسػػبؿتفعيمػػو،رسييالة ماجسييتير ،قسػػـأصػػكؿالتربيػػة،كميػػةالتربيػػة،الجامعػػة

اإلسالمية،غزة،فمسطيف .

 -13الجركانػػى،نادي ػػة(:)2012تص ػػكرتخطيط ػػيمقت ػػرحلتفعي ػػؿتطبي ػػؽالش ػػفافيةف ػػيالمؤسس ػػات
التعميمية،رسالة ماجستير،كميةالخدمةاالجتماعية،جامعةحمكاف،مصر .

 -14حػػرب،نعيمػػة(:)2011كاقػػعالشػػفافيةاإلداريػػةكمتطمبػػاتتطبيقيػػافػػيالجامعػػاتالفمسػػطينية
بقطػػاعغ ػزة،رسيييالة ماجسييتير،قسػػـإدارةاألعمػػاؿ،كميػػةالتجػػارة،الجامعػػةاإلسػػالمية،غ ػزة،
فمسطيف .

 -15الحربي،محمد(:)2012درجػةااللتػزاـبممارسػةالشػفافيةاإلداريػةلػدلاألقسػاـاألكاديميػةفػي
كميةالتربيةبجامعةالممؾسػعكد،المجمة الدوليية التربوييةالمتخصصية،كميػةالتربيػة،جامعػة

الممؾسعكد،السعكدية،مج،1ع،6ص .341-308
 -16الحربػػي،نيفػػيف(:)2011اإلدارةبالشػػفافيةكعالقتيػػابالثقػػةالتنظيميػػةبالجامعػػاتالسػػعكديةمػػف
كجيةنظرأعضاءىيئةالتدريسكالمػكظفيف،رسالة ماجستير،كميػةالتربيػة،جامعػةأـالقػرل،

السعكدية .

 -17حس ػػنيف،من ػػار(:)2015درج ػػةالتمك ػػيفاإلدارمكالمن ػػاخالتنظيم ػػيكالعالق ػػةبينيم ػػال ػػدل
م ػػديرمالم ػػدارسالحككمي ػػةاألساس ػػيةكم ػػديراتياف ػػيش ػػماؿالض ػػفةالغربي ػػةم ػػفكجي ػػاتنظ ػػر

المديريفأنفسيـ،رسالة ماجستير،جامعةالنجاح،نابمس،فمسطيف .

 -18حسيف،سمر(:)2009أثػرتمكػيفالعػامميفعمػىتحقيػؽالرضػاالػكظيفيد ارسػةتطبيقيػةعمػى
شػػركاتاالسػػتثمارببػػكرسػػعيد،مجميية البحييوث المالييية و التجارييية،كميػػةالتجػػارةجامعػػةبػػكر
سعيد،مصر،ع .360-340،1
 -19الحشػػاش،خالػػد(:)2014درجػػةتحقػػؽالشػػفافيةاإلداريػػةلػػدلمػػديرممػػديراتالتربيػػةكالتعمػػيـ
بمحافظػػاتغ ػزةكعالقتيػػابػػأداءالعػػامميففييػػا،رسيييالة ماجسيييتير،قسػػـأصػػكؿالتربيػػة،كميػػة

التربية،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف .

 -20حم ػػادات،محم ػػد(:)2013درج ػػةممارس ػػةالش ػػفافيةف ػػيالقػ ػ ارراتاإلداري ػػةكالص ػػعكباتالت ػػي
تكاجيي ػػال ػػدلم ػػديرمالتربي ػػةكمس ػػاعدييـف ػػياألردفم ػػفكجي ػػةنظ ػػرالمش ػػرفيفالترب ػػكييف،

المجمةالتربوية ،األردن،مج،28ع،109ص .167-127
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 -21الحمػػكرم،أميػرةكالسػػعكد ،ارتػػب(:)2010درجػػةالتمكػػيفالػػكظيفيلػػدلالقػػادة األكػػاديمييففػػي
الجامعاتاألردنيةالرسميةكعالقتيػابدافعيػةاإلنجػازلػدييـ،مجميةمؤتيو لمبحيوث والدراسيات

العموم اإلنسانية و اإلجتماعية،األردف،مج،25ع(،)7ص .138-97

 -22خميفػػة،ىبػػة(:)2009تق ػكيـالشػػفافيةاإلداريػػةبالجمعيػػاتاألىميػػةمػػفمنظػػكرطريقػػةتنظػػيـ
المجتمػػع،دراسييات فييي الخدميية الجتماعييية والعمييوم اإلنسييانية،مػػج،3ع،29ص-1350
 .1428

 -23الػػدكرم،زكريػػاكصػػالح،أحمػػد(:)2009إدارة التمكيييين واقتصييياديات الثقييية فيييي منظميييات
أعمال األلفية الثالثة ،داراليازكرم العمميةلمنشركالتكزيع،عماف،األردف .

 -24الدكسػػرم،سػػعيدكالحرب ػػي،محمػػد(:)2014التمكػػيفاإلدارمكعالقت ػػوبالرضػػاالػػكظيفيل ػػدل
مػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةالحككميػػةفػػيمدينػػةالريػػاضمػػفكجيػػةنظػػرىـ،مجميية كمييية التربييية،

جامعةبنيا،مصر،مج،25ع(،)98ص .99-53

الصيييحاح،دارالجي ػػؿ،بي ػػركت،الجميكري ػػة
 -25الػ ػرازم،محم ػػدب ػػفأب ػػىبك ػػر(:)1987مختيييار ّ
المبنانية .

 -26الراشدم،سعيد(:)2007اإلدارة بالشفافية،داركنكزالمعرفةلمنشركالتكزيع،عماف .
 -27رفػػاعي،عقيػػؿ(:)2012التمكػػيفاإلدارملػػدلالمػػديريفبالمػػدارسالثانكيػػةالعامػػةفػػيمصػػر
مفكجيةنظػرالمعممػيفكالمػديريف(تصػكرمقتػرحفػيضػكءميػاـكمسػئكلياتمػديرالمدرسػة)

مجمة المستقبل التربية العربية ،مصر،مج،20ع، 86ص .414-339

 -28رمػػػزم،فيػػػد(:)2013اإلدارةبالشػػػفافيةلػػػدلمػػػديرممكات ػػبالتربيػػػةكالتعم ػػيـبمنطقػػػةمكػ ػػة
المكرمةمفكجيةنظرالمػديريفكالمشػرفيف،رسيالة ماجسيتير،كميػةالتربيػة،جامعػةأـالقػرم،

السعكدية .

 -29الزاممي،محمد(:)2015درجةالتمكػيفاإلدارملػدلمػديرمالمػدارسالثانكيػةبمحافظػاتغػزة
كعالقتيػابمسػػتكلالرضػػاالػػكظيفيلػػدييـ،رسييالة ماجسييتير،قسػػـأصػػكؿالتربيػػة،كميػػةالتربيػػة،

الجامعةاالسالمية،غزة،فمسطيف .
 -30الزاممي،يكسؼ(:)2013التمكيفكعالقتوباإلبػداعاإلدارملػدلمػديرممػدارسككالػةالغػكث
الدكليةفيمحافظاتغزة،رسالة ماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإلسالمية،غزة .

 -31الزعابي،سميماف(:)2014درجةالتػزاـمػديرمالمػدارسالثانكيػةالرسػميةبتطبيػؽالشػفافيةمػف
كجيةنظرالمعمميف،دراسةميدانية،مجمية العميوم التربويية والنفسيية،اإلمػاراتمػج،15ع،1

ص .485-459
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 -32ال ػػزعيـ،محم ػػد(:)2014درج ػػةممارس ػػةم ػػديرمالم ػػدارسالثانكي ػػةبمحافظ ػػاتغػ ػزةل ػػإلدارة
بالتمكيفكعالقتيػابمسػتكلأداءمعممػييـ،رسيالة ماجسيتير،قسػـأصػكؿالتربيػة،كميػةالتربيػة،

قسـاإلدارةالتربكية،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف .

 -33السػػبكؽ،محمػػد(:)2013تمكػػيفمعممػػيالمرحمػػةاالبتدائيػػةفػػيدكلػػةالككيػػتد ارسػػةميدانيػػة،
مجمة البحوث النفسية والتربوية،الككيت،ع،3ص .55-33

 -34الس ػػكارنو،ب ػػالؿ(:)2010القيييييادة اإلدارييييية الفعاليييية،دارالمس ػػيرةلمنش ػػركالتكزيػػػع،عمػ ػػاف،
األردف .

 -35سميـ،األحمد(:)2014الشفافيةاإلداريةفيتحقيؽالتنميةاإلدارية،المجمية المغربييةليددارة
المحمية و التنمية،المغرب،ع،118-117ص .254-243

 -36سػميماف،ماجػػدة(:)2009شػػفافيةتقيػػيـأداءالعػػامميففػيك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـ،ميدانيػػةلكاقػػع
كأىميةكمعكقاتالشفافية،رسالة ماجستير،جامعةاليرمكؾ،األردف .

 -37شػاىيف،أمػػاني(:)2015درجػػةممارسػػةمػػديرمالتربيػػةكالتعمػػيـبمحافظػػاتغػزةلمشػػفافيةفػػي
اتخاذالق ارراتاإلداريةكعالقتيابمستكلأداءمديرمالمػدارس،رسيالة ماجسيتير،كميػةالتربيػة،

الجامعةاإلسالمية،غزة .
 -38الشريفي،عباسكالتنح،مناؿ(:)2011درجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيػةالخاصػةبإمػارة
الشارقةلمقيػادةاألخالقيػةكعالقتيػابدرجػةتمكػيفالمعممػيف.مجميةالعميوم التربويية و النفسيية،

اإلماراتالعربيةالمتحدة،مج،12ع،3ص .162-135

 -39شػػقكره،محمػػد(:)2015متطمبػػاتالتمكػػيفاإلدارملػػدلمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةبمحافظػػات
غػػزةكعالقتي ػػابثقافػػةاإلنج ػػازلػػدييـ،رسيييالة ماجسيييتير،كميػػةالتربي ػػة،جامعػػةاألزى ػػر،غػ ػزة،

فمسطيف .

 -40الشمرم،فكزيةكالمنصكر،سناء(:)2015مستكلالشفافيةاإلداريةفػيجامعػةنػكرهبنػتعبػد
الرحمف ،مجمة العموم التربوية والنفسية،البحريف،مج،16ع،2ص .398-369

 -41الشػيرم،سػػعيد(:)2014االتصػػاؿالفعػػاؿلػػدلمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةالحككميػػةبمدينػػةجػػدة
كعالقتوبتمكيفالمعمميفمػفكجيػةنظػرالمعممػيف،رسيالة ماجسيتير،كميػةالتربيػة،جامعػةأـ

القرل،المممكةالعربيةالسعكدية .

 -42الطراكنة،رشاكالعضايمة،عمى(:)2010أثػرتطبيػؽالشػفافيةعمػىمسػتكلالمسػائمةاإلداريػة
فيالك ازراتاألردنية،المجمة الردنية في إدارة األعمال،عماف،مج،6ع،1ص.96-63

 -43الطشػػة،غنػػيـكحكامػػدة،باسػػـ(:)2009درجػػةااللتػزاـبالشػػفافيةاإلداريػػةفػػيك ازرةالتربيػػةفػػي
دكلةالككيتمفكجيةنظرالعامميففييا،المجمة التربية،مج،24ع،93ص .53-15
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 -44الطشة،غنيـ(:)2014الشفافيةاإلداريةلدلاإلداراتاالكاديميػةفػيمؤسسػاتالتعمػيـالعػالي
الرسػػميةفػػيدكلػػةالككيػػت،الجػػزءالثػػاني،مجميية كمييية التربييية،جامعػػةعػػيفشػػمس،الككيػػت،
ع،38ص .975-937

 -45الطعػاني،حسػفكالسػكيعي،عمػر(:)2013التمكػيفاالدارمكعالقتػوبالرضػاالػكظيفيلػدل
م ػػديرمالم ػػدارسالحككمي ػػةف ػػيمحافظ ػػةال ػػدماـبالمممك ػػةالعربي ػػةالس ػػعكدية،دراسيييات العميييوم

التربوية،االردف،مج،40ص .327-305

 -46عبيػػدات،ذكقػػاتكآخػػركف(:)1993البحييث العممييي مفيومييو وأدواتييو وأسيياليبو،دارأسػػامة
لمنشر،الرياض،األردف .

 -47عتػػ كـ،يمنػػى(:)2013درجػػةممارس ػػةشػػفافيةفػػيالقػػ ارراتاإلداري ػػةمػػفكجيػػةنظػػرالق ػػادة
األك ػػاديمييفكأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسف ػػيالجامع ػػاتاألردني ػػةالرس ػػميةالخاص ػػة،مجمييية كميييية

التربية،جامعةعيفشمس،الجزءاألكؿ،ع،37ص .773-737
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املالحـــــــل
 مهحك رلم ( :)1االطزجبوخ فً صُررٍب األَنٍخ.
 مهحك رلم ( :)2لبئمخ ٌٍئخ رحكٍم أدَاد انذراطخ.
 مهحك رلم ( :)3االطزجبوخ فً صُررٍب انىٍبئٍخ.
 مهحك رلم ( :)4مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه عمبدح انذراطبد انعهٍب.
 مهحك رلم ( :)5مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه َسارح انززثٍخ َانزعهٍم انعبنً.
 مهحك رلم ( :)6مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه مذٌزٌخ انززثٍخ َانزعهٍم شمبل غشح.
 مهحك رلم ( :)7مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه مذٌزٌخ انززثٍخ َانزعهٍم غزة غشح.
 مهحك رلم ( :)8مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه مذٌزٌخ انززثٍخ َانزعهٍم شزق غشح.
 مهحققك رلققم ( :)9مٍمققخ رظققٍٍم انجبحثققخ مققه مذٌزٌققخ انززثٍققخ َانزعهققٍم محبف ققخ
انُططى.
 مهحك رلم ( :)11مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه مذٌزٌخ انززثٍخ َانزعهٍم خبن ٌُوض.
 مهحك رلم ( :)11مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه مذٌزٌخ انززثٍخ َانزعهٍم شزق خبن ٌُوض.
 مهحك رلم ( :)12مٍمخ رظٍٍم انجبحثخ مه مذٌزٌخ انززثٍخ َانزعهٍم رفح.

ملحق رقم ()1
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعـــــــة األزهر –غزة
عمادة الدراســـات العليــا
كليـــــــــة التربيــــــــــــة
قســـم أصــول التربيـــــة
الموضوع  :تحكيم استبانتين في صورتيما األولية
األستاذ الدكتور ............................................................ /حفظو اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو...
تقكـ الباحثة بإجراء ىذه الدراسة كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في أصكؿ التربية ،مف جامعة
األزىر-غزة،كىيبعنكاف ":درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة
وعالقتيا بتمكين معممييم".
كقدتطمبإجراءالدراسةإعداد،كبناءاستبانتيف،األكلى:تتعمؽبقياسدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
مديري مدارس المرحمة الثانوية ،كاشتممتعمىخمسةمجاالتكىي:الشفافيةفيالتشريعاتكالمكائح( )7فقرات،ك
الشفافية في المعمكمات( )7فقرات ،كالشفافية في االتصاالت كالعالقات( )7فقرات ،كالشفافية في اتخاذ الق اررات()7
فقرات،كالشفافيةفيتقييـاألداء()7فقرات .
بينما أعدت االستبانة الثانية لقياس تمكين المعممين في مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة،
كاشتممت عمى أربعة مجاالت ،كىي :النمك الميني( )7فقرات ،كمكانة المعمـ( )7فقرات ،كفاعمية الذات( )7فقرات،
كاالستقاللية()7فقرات .
كنظ نارألىميةآرائكـ،كاقتراحاتكـ،كخبراتكـفيىذاالمجاؿ،أرجكمفسيادتكـالتكرـبتحكيـاالستبانتيفمف
حيث :انتماء الفقرات مف عدميا  لممجاؿ الذل تنتمي إليو ،أك مناسبتيا ،أك عدـ مناسبتيا ،ك الصياغة المغكية،
كالكضكح.كماأرجكمنكـاقتراحماىكمناسبمفكجيةنظركـمفحيثاإلضافة،أكالتعديؿ،أكالتغيير،أكالتبديؿ
ماتركنومناسب نا.عمم نا َّ
بأفالمشرفيفعمىىذهالرسالةالدكتكر/فايزعمياألسكد،كالدكتكر/عبدالسالـمحمدنصار.
وتقبموا فائق الحترام والتقدير 
اسم المحكم

التخصص

الدرجة العممية
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مكان العمل

الستبانة األولى :الشفافية اإلدارية
التعريف اإلجرائي لمشفافية اإلدارية:
مجموعة السموكيات واآلليات الدالة عمى الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة،
والتي تتضمن الوضوح التام لمتشريعات ،والموائ  ،ووضوح األداء ،والتقييم وعدالتو ،والكشف عن المعمومات،
والمشاركة في صنع الق اررات ،وتقاس بالدرجة الكمية التي سيتم الحصول عمييا من خالل استجابة عينة الدراسة
ليذه الستبانة.
المجال األول -الشفافية في التشريعات :
التعريف اإلجرائي :وتعني الوضوح ،وازالة الغموض ،والبساطة ،و الدقة ،والعمنية في التشريعات ،والنزاىة في تنفيذىا
 ،وتطبيقيا ،وموضوعيتيا ،واستقرارىا ،وتكامميا لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة .
م

انتماء الفقرات

الفقرات

منتمية

مالحظات

مناسبة الفقرات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة

  1يعم ػ ػػؿم ػ ػػديرمعم ػ ػػىإ ازل ػ ػػةالغم ػ ػػكضع ػ ػػف 









  2ييطم ػ ػػعم ػ ػػديرمالمعمم ػ ػػيفعم ػ ػػىالتشػ ػ ػريعات 









التشريعاتالمدرسية .

المدرسيةفكرصدكرىا .

  3يطب ػػؽم ػػديرمالتشػ ػريعاتكاألنظم ػػةعم ػػى 









  4يعمػػفمػػديرمعػػفالميزانيػػةالتشػػغيميةالتػػي 









  5ي ارعػ ػػيمػ ػػديرمإمكانػ ػػاتكقػ ػػدراتالمعممػ ػػيف 









الجميعدكفتمييز .

تـتحديدىامسبق نابصكرةكاضحة .

عندإصدارالمكائحالداخميةلممدرسة .
  6يكضػػحمػػديرمأملػػبسخػػاصبالتش ػريعات 









  7يعم ػ ػ ػػؿمػ ػ ػ ػديرمعم ػ ػ ػػىتطبي ػ ػ ػػؽالتشػ ػ ػ ػريعات 









المتعمقةبالكظيفة .

التكاممية .
التعديالتأكالمقترحات -:



المجاؿالثاني-الشفافيةفيالمعمكمات :
التعري ػػؼاإلج ارئ ػػي:كيقص ػػدب ػػوالمص ػػداقية،كالحداث ػػةف ػػيالمعمكم ػػاتاإلداري ػػةالت ػػييحتاجي ػػامعم ػػـالمرحم ػػةالثانكي ػػة
بمحافظاتغزةفيتأديةمياموالكظيفية،كنشرىا،كاإلفصاحعنيا،كسيكلةالكصكؿإلييا .
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انتماءالفقرات 

ـ  الفقرات 

مناسبةالفقرات 

مالحظات 

منتمية  غيرمنتمية  مناسبة  غيرمناسبة 


  1يحػ ػ ػػرصمػ ػ ػػديرمعمػ ػ ػػىتػ ػ ػػكفيرالمعمكمػ ػ ػػات 
لممجتمػ ػ ػ ػػعالخػ ػ ػ ػػارجيمػ ػ ػ ػػفخػ ػ ػ ػػالؿكسػ ػ ػ ػػائؿ







االتصاؿالمختمفة .










  2يقدـمديرممعمكماتتالئـأىداؼالعمؿ .

  3يؤكػػدمػػديرمأفلممعمػػـالحػػؽفػػيالحصػػكؿ 









  4يعمػ ػ ػػؿمػ ػ ػػديرمعمػ ػ ػػىتحػ ػ ػػديثالمعمكمػ ػ ػػات 









عمىالمعمكماتاإلدارية .

الخاصةبالعمؿ .
  5يم ػ ػ ػػارسم ػ ػ ػػديرمسياسػ ػ ػ ػػةاإلفص ػ ػ ػػاحعػ ػ ػ ػػف 









  6يتخ ػ ػػذم ػ ػػديرماإلجػ ػ ػراءاتالالزم ػ ػػةلحماي ػ ػػة 









المعمكماتلجميعالمعمميف .

المعمكمات .


  7يسػػتخدـمػػديرمكسػػائؿاتصػػاؿمختمفػػةفػػي 







إيصاؿالمعمكماتلممعمميف .
التعديالتأكالمقترحات -:

المجال الثالث -الشفافية في التصالت والعالقات
التعريف اإلجرائي :و يقصد بو المرونة في عممية التصال بين مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة

ومعممييم ،والثقة المتبادلة بينيم ،و الصراحة ،والنفتاح ،والعدالة في التعامل ،و قوة العالقات مع الجميور الخارجي .
الفقرات

م

انتماء الفقرات
منتمية

  1يسػػتخدـمػػديرمأسػػاليباتصػػاؿمناسػػبةفػػي 

مناسبة الفقرات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة







المالحظات


تكفيرالمعمكماتلممجتمعالخارجي .
  2يتكاصػ ػػؿمػ ػػديرممػ ػػعالمعممػ ػػيفمػ ػػفخػ ػػالؿ 









  3يعقدمديرملقاءاتدكريةمعالمعمميف .











  4يكفرمديرمالثقةبيفاإلدارةكالمعمميف .











  5يتعامؿمديرممػعجميػعالمعممػيفبمقػاييس 



















  7يحػرصمػػديرمعمػػىمشػػاركةأكليػػاءاألمػػكر 









قنكاتاتصاؿمتعددة .

عادلة .

  6يتعامؿمديرممعالمعمميفبمركنة .
فياجتماعاتالمدرسة .
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التعديالتأكالمقترحات -:

المجال الرابع -الشفافية في اتخاذ الق اررات:
التعريف اإلجرائي :و يقصد بو الوضوح التام ، ،وتزويد معممين مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة

بالصالحيات الالزمة لتخاذ الق اررات المتعمقة بأعماليم ،وتشجيع روح الفريق بينيم ،و ضرورة مواجية مشاكل العمل
لدى المديري ومعممييم ،بكل صراحة ،و انفتاح .
الفقرات

م

انتماء الفقرات
منتمية

مناسبة الفقرات

مالحظات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة

  1يعم ػ ػػفم ػ ػػديرمع ػ ػػفالقػ ػ ػ ارراتالت ػ ػػييتخ ػ ػػذىا 









  2يش ػػرؾمػ ػػديرمالمعمم ػػيففػ ػػيعممي ػػةاتخػ ػػاذ 









بكضكح .

القرار .
  3يعطػػيمػػديرمالمعممػػيفمكقػػؼالػػدفاععػػف 









  4يشػ ػ ػ ػػجعمػ ػ ػ ػػديرمركحالفريػ ػ ػ ػػؽمػ ػ ػ ػػفخػ ػ ػ ػػالؿ 









ق ارراتيـ .

المشاركةفياألىداؼأكالمصالح .
  5يبتعدمديرمعفالتعقيدفياتخاذالق اررات  .



















  7يسػػتفيدمػػديرممػػفتكظيػػؼالتغذيػػةالراجعػػة 









  8يمػػنحمػػديرمالصػػالحياتلممعممػػيفالتخػػاذ 









  6يتخذمديرمالق ارراتبطريقةمكضكعية .
عندعمميةصنعالقرار .

الق اررات.

التعديالتأكالمقترحات -:

المجال الخامس -الشفافية في تقييم األداء
التعريف اإلجرائي :ويعني اإلفصاح ،ووجود آلية واضحة لمتقييم من قبل مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات
غزة ،وتكون بصورة دورية خالل العام ،والمشاركة في رسم خطط مدرسية بينيم وبين معممييم .
الفقرات

م

انتماء الفقرات
منتمية

مناسبة الفقرات

مالحظات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة

  1ييطم ػ ػ ػػعم ػ ػ ػػديرمالمعمم ػ ػ ػػيفعم ػ ػ ػػىإجػ ػ ػ ػراءات 









  2ييدؼمديرمفيعمميػةتقيػيـاألداءلتحديػد 









التقييـ .

مستكلأداءالمعمـ .


  3يعمؿمديرمعمىكجػكدآليػةكاضػحةلتقيػيـ 
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األداء .
  4يطبؽمديرمآليةتقييـاألداءبمكضكعية  .









  5يقي ػػيـم ػػديرمأداءالمعمم ػػيفبص ػػكرةدكري ػػة 









  6يقػػدـم ػػديرملممعممػػيفتغذي ػػةراجعػػةح ػػكؿ 









خالؿالعاـ .

أدائيـتسيـفيتعزيزنقاطالقكة .


  7يش ػػرؾم ػػديرمالمعمم ػػيفف ػػيرس ػػـالخط ػػط 
الخاصةبالمدرسة .

التعديالتأكالمقترحات -:
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الستبانة الثانية :تمكين المعممين
التعريؼاإلجرائيلتمكيفالمعمميف:ىكالع مميةالتيمفخالليايتـإعطاءمعمميفمدارسالمرحمةالثانكية
بمحافظاتغزةالصالحيات،كالمسؤكليات،كالحرية،كالثقة،كتأىيميـمينيان،كسمككيان ألداءالعمؿ،كتقاسمفخالؿ
االستقاللية في العمؿ المدرسي ،كالمكانة المينية ،كالفعالية الذاتية ،كالنمك الميني ،كتقاس بالدرجة الكمية التي سيتـ
الحصكؿعمييامفخالؿاستجابةعينةالدراسةليذهاالستبانة .
المجال األول -النمو الميني:
التعريف اإلجرائي :يعبر عن إدراك معممين مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة أن المدرسة توفر ليم فرص النمو
الميني من خالل الفرص التدريبية ،والمشاركة في األنشطة المدرسية ،والطالع عمي التجديدات التربوية ،واستخدام
التكنولوجيا في طرائق التدريس .
الفقرات

م

مناسبة الفقرات

انتماء الفقرات

مالحظات

منتمية

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة











  2يعم ػ ػػؿم ػ ػػديرمعم ػ ػػىتػ ػ ػكفيرف ػ ػػرصتدريبي ػ ػػة 









  1يسعىمديرملزيادةالنمكالمينيلممعمميف .
لممعمميففيمجاؿطرائؽالتدريس .

  3يشػ ػ ػ ػػجعمػ ػ ػ ػػديرمالمعممػ ػ ػ ػػيفلممشػ ػ ػ ػػاركةفػ ػ ػ ػػي 









  4يرش ػػدم ػػديرمالمعمم ػػيفلممص ػػادركالم ارج ػػع 









األنشطةالمدرسية .

التربكيةالتيتسػاعدىـعمػىالنمػكالمينػيفػي
مجاؿاختصاصيـ .



  5ينم ػ ػػيم ػ ػػديرمق ػ ػػدرةالمعمم ػ ػػيفعم ػ ػػىمكاجي ػ ػػة 







المكاقؼالصعبة .
  6يش ػ ػ ػ ػػجعم ػ ػ ػ ػػديرمالمعمم ػ ػ ػ ػػيفعم ػ ػ ػ ػػىتكظي ػ ػ ػ ػػؼ 









  7ي ػػزكرمػ ػػديرمالمعممػ ػػيففػ ػػيصػ ػػفكفيـحسػ ػػب 









التكنكلكجيافيالتعميـ .

الخطةالمدرسية .

التعديالتأكالمقترحات -:

المجال الثاني -مكانة المعمم:
التعريييف اإلجرائييي : :شييعور معممييين مييدارس المرحميية الثانوييية بمحافظييات غييزة أن مييدير المدرسيية يقييدرىم ،ويحتييرميم،
ويييدعميم عمييى أداء الميييام الموكميية إلييييم ،ويشييجعيم عمييى تحمييل المسييئولية ،ويشييعرىم بييدورىم الريييادي فييي العمييل
المدرسي .
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الفقرات

م

انتماء الفقرات
منتمية

مناسبة الفقرات

مالحظات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة

  1ي ػ ػػكجينيم ػ ػػديرمف ػ ػػيالمكض ػ ػػكعاتالمتعمق ػ ػػة 









  2يشعرنيمديرمبفاعميتيفيالعمؿالمدرسي  .



















  4ينقؿمديرمصكرةكاضحةعفمكانتيالجيػدة 









  5يػػدعمنيمػػديرمأثنػػاءقيػػاميبالميػػاـالمككمػػة 









باختصاصي .

  3يشجعنيمديرمعمىتحمؿالمسؤكلية .
لممشرفيفالتربكييف .

إلي .
ٌ

  6يشػػعرنيمػػديرمبػػأفلػػيأىميػػةكحضػػكرفػػي 



















عمميالمدرسي .

  7يعاممنيمديرمباحتراـكتقدير .
التعديالتأكالمقترحات -:

المجال الثالث -فاعمية الذات:

التعريف اإلجرائي :ويعني إدراك معممين مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة لمياراتيم ،وقدرتيم عمى إحداث
التغييرات اإليجابية في تعمم الطالب  ،ودرجة مثابرتيم عند مواجية الصعوبات ،والكفاءة ،والشعور بالتمكن في كل من

المعرفة ،والممارسة لتحقيق النواتج المرغوب .
الفقرات

م

انتماء الفقرات
منتمية

  1يسػػاعدمػػديرمالمعممػػيفعمػػىتحقيػػؽأىػػدافيـ 

مناسبة الفقرات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة







مالحظات


التعميمية .








  2ييحفزنيمديرمعمىإنجازأعماليالمدرسية  .









  4ي ػ ػػدعـم ػ ػػديرمأى ػ ػػدفيلكص ػ ػػكؿالط ػ ػػالبلمتعم ػ ػػيـ 









  5يشػ ػػجعنيمػ ػػديرمفػ ػػيقػ ػػدرتيعمػ ػػىالتػ ػػأثيرعمػ ػػى 



















  7يس ػػاعدنيم ػػديرمعم ػػىتحس ػػيففي ػػـالط ػػالب 









  3يحثنيمديرمعمىالتمييزفيعمميالمدرسي .



الذاتي .

طالبي .

  6يحثنيمديرمعمىتنميةإبداعالطالب .
الذيفلـيحالفيـالنجاح .
التعديالتأكالمقترحات -:
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المجال الرابع :الستقاللية:
التعريف اإلجرائي :ويقصد بو اعتماد معممين مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة عمى أنفسيم في عمميم  ،وقدرتيم عمى

التحكم في جوانب متنوعة من العمل المدرسي الموكل الييم ،وىذا التحكم والسيطرة تمكن المعممين من الشعور بالحرية،

والستقاللية في صنع ق اررات تتعمق ببيئاتيم التعميمية ،والتخطيط لمتدريس ،واختيار أساليب التقويم المناسبة .
الفقرات

م

انتماء الفقرات
منتمية

  1ي ارعػ ػػيمػ ػػديرمالظػ ػػركؼاإلنسػ ػػانيةلممعممػ ػػيف 

مناسبة الفقرات

غير منتمية

مناسبة

غير مناسبة







مالحظات


عندكضعالجدكؿ .










  2يساعدنيمديرمعمىإطالؽالتعمـالذاتي .

  3يشجعنيمديرمعمىاختيارالكسػيمةالتعميميػة 









المناسبة .
  4يت ػػرؾم ػػديرملممعمم ػػيفحري ػػةالمش ػػاركةف ػػي 









  5يمنحنػ ػ ػػيمػ ػ ػػديرمالحريػ ػ ػػةإلعطػ ػ ػػاءاألفكػ ػ ػػار 









برامجالتقكيةلمطمبةالضعفاء .

كاالقتراحاتالمتعمقةبتخصصي .
  6يشعرنيمديرمبالمركنةأثناءأدائيلميامي  .









  7يعط ػ ػ ػ ػػىم ػ ػ ػ ػػديرمفرص ػ ػ ػ ػػةلممعمم ػ ػ ػ ػػيفلحػ ػ ػ ػ ػػؿ 









مشكالتيـمعطالبيـ .

التعديالتأكالمقترحات :
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ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين
م

السم

الرتبة

األكاديمي

الختصاص

مكان العمل

  1أ .دعامريكسؼالخطيب .

أستاذدكتكر  الفمسفةالتربكية 

جامعةاألزىر 

  2د.محمدىاشـآغا .

أستاذمشارؾ  أصكؿالتربية 

جامعةاألزىر 

إدارةتربكية 

جامعةاألزىر 

  3د.صييبكامؿاألغا .

أستاذمشارؾ 

  4أ .دفؤادعمىالعاجز .

أستاذمشارؾ  أصكؿالتربية 

الجامعةاإلسالمية 

  5أ .دمحمكدخميؿأبكدؼ .

أستاذمشارؾ  أصكؿالتربية 

الجامعةاإلسالمية 

  6د.إيادعمىيحيىالدجنى .

أستاذمشارؾ 

إدارةتربكية 

الجامعةاإلسالمية 

  7أ .د.محمدسمماف .

أستاذدكتكر 

أصكؿالتربية 

جامعةاألقصى 

  8د.رزؽعبدالمنعـشعت .

أستاذمشارؾ 

إدارةتربكية 

جامعةاألقصى 

  9د.بساـمحمدأبكحشيش .

أستاذمشارؾ 

إدارةتربكية 

جامعةاألقصى 

  10د.رائدحسيفالحجار .

أستاذمشارؾ 

إدارةتربكية 

جامعةاألقصى 

  11د.ناجيرجبسكر .

أستاذمشارؾ 

إدارةتربكية 

جامعةاألقصى 

  11د.محمكدإبراىيـخمؼاهلل .

أستاذمشارؾ 

إدارةتربكية 

جامعةاألقصى 

  12د.رندةعيدشرير .

أستاذمساعد  أصكؿالتربية 

جامعةاألقصى 

  14أ .دزيادعمىالجرجاكم 

أستاذمشارؾ  أصكؿالتربية 

جامعةالقدسالمفتكحة 

  15د.محمكدعبدالمجيدعساؼ 

أستاذمساعد 

  16د.زكيرمزممرتجى 

أستاذمساعد  أصكؿالتربية  ك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي 

 17د.عبدالقادرخالدأبكعمى.

أستاذمساعد
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إدارةتربكية 
إدارةتربكية

ك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي 
ك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي

ممحق رقم ()3

بسم اهلل الرحمن الرحيم


جامعيييييييييييييييييييية األزىيييييييييييييييييييير  -غييييييييييييييييييييزة



عميييييييييييييييييييادة الدراسيييييييييييييييييييات العمييييييييييييييييييييا



كميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية التربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية




قسييييييييييييييييييييييم أصييييييييييييييييييييييول التربييييييييييييييييييييييية

استبانة

أخي المعمم /أختي المعممة .................................المحترم /المحترمة
 تقكـ الباحثة بإجراء دراسة كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة األزىر ،كىي
بعنكاف " :درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة وعالقتيا بتمكين

معممييم".
 كقدتطمبإجراءالدراسةإعداداستبانتيف،األكلى:تتعمؽبقياسدرجة" ممارسة مديرى مدارس المرحمة الثانوية
لمشفافية اإلدارية" كاشتممتعمىخمسةمجاالت،بينماأعدتاالستبانةالثانية:لقياس"تمكين المعممين فيمدارس

المرحمةالثانوية في محافظات غزة"،كاشتممتعمىأربعةمجاالت .

لذانرجكمنكـالتكرـباإلجابةعمىفقراتاالستبانتيفبكضعإشارة(√)فيالمكافالمناسببجانبكؿفقرةمف
كجيةنظركـبكؿمكضكعية،كدقة،عمم نابأفإجاباتكـستعامؿبسرية،كستستخدـألغراضالبحثالعمميفقط .
شاكريفسمف نالكـحسفتعاكنكـمعنا 
كتقبمكافائؽاالحتراـكالتقدير 

الباحثة/إيمافنظميعكدةأبكمصطفي 

البيانات األولية:يرجىكضعإشارة( √)فيالمربعالمناسب .
-1الجنس:ذكرأنثى .

-2سنكاتالخدمة:أقؿمف5سنكاتمف10-5سنكاتأكثرمف10سنكات .
-3المنطقةالتعميمية:شماؿغزةشرؽغزةغربغزةالكسطى .
 غربخافيكنسشرؽخافيكنس



 -5المؤىؿالعممي:دبمكـبكالكريكسدراساتعميا .
-6االختصاصاألكاديمي:عمكـإنسانيةعمكـتطبيقية 
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رفح .

االستبانةاألكلى:الشفافيةاإلدارية 
الدرجة
الفقرات

م

عالية
جداً

المجال األول -الشفافية في التشريعات:
1

يعم ػػؿم ػػديرمدرس ػػتيعم ػػىإ ازل ػػةالغم ػػكضع ػػف 

عالية



متوسطة



منخفضة
جداً


منخفضة



التشريعاتالمدرسية 
2

يطم ػػعم ػػديرمدرس ػػتيالمعمم ػػيفعم ػػىالتشػ ػريعات 









3

يطبؽمديرمدرسػتيالتشػريعاتكاألنظمػةعمػى 









المدرسيةفكرصدكرىا .
الجميعدكفتمييز .

4

يعمفمديرمدرستيعػفالميزانيػةالتشػغيميةالتػي 









5

ي ارعػػيمػػديرمدرسػػتيإمكانػػاتكقػػدراتالمعممػػيف 









تـتحديدىامسبق نابصكرةكاضحة .

عندإصدارالمكائحالداخميةلممدرسة .
6

يكجدلدلمديرمدرستيتكجػوعمػىالتعامػؿمػع 

التشػ ػ ػ ػريعاتف ػ ػ ػػيض ػ ػ ػػكءاالمكان ػ ػ ػػاتأكث ػ ػ ػػرم ػ ػ ػػف









االلتزامات .
7

يعمػ ػػؿمػ ػػديرمدرسػ ػػتيعمػ ػػىتطبيػ ػػؽالتش ػ ػريعات 









8

يطبؽمديرمدرستيالتشريعاتبمركنةبعيدانعف 









بتكاممية .

الجمكدكالركتيف 

المجال الثاني -الشفافية في المعمومات:
يحرصمديرمدرستيعمىتكفيرالمعمكمػاتلممجتمػع 









9

  10يقدـمديرمدرستيمعمكماتتالئـأىداؼالعمؿ  .









  11يؤكدمديرمدرستيأفلممعمـالحػؽفػيالحصػكؿ 









الخارجيمفخالؿكسائؿاالتصاؿالمختمفة .

عمىالمعمكماتاإلدارية .
  12يعمػ ػػؿمػ ػػديرمدرسػ ػػتيعمػ ػػىتحػ ػػديثالمعمكمػ ػػات 









  13يمػ ػػارسمػ ػػديرمدرسػ ػػتيسياسػ ػػةاإلفصػ ػػاحعػ ػػف 









الخاصةبالعمؿ .

المعمكماتلجميعالمعمميف .
  14يتخ ػػذم ػػديرمدرس ػػتياإلجػ ػراءاتالالزم ػػةلحماي ػػة 
المعمكمات .
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  15يستخدـمديرمدرستيكسػائؿاتصػاؿمختمفػةفػي 









  16يس ػػتثمرم ػػديرمدرس ػػتيالمعمكم ػػاتف ػػيعممي ػػات 









ايصاؿالمعمكماتلممعمميف .

التخطيطكاتخاذالق اررات .
المجال الثالث -الشفافية في التصالت والعالقات:
  17يستخدـمديرمدرستيأساليباتصاؿمناسبةفي 









تكفيرالمعمكماتلممجتمعالخارجي .
  18يتكاصػػؿمػػديرمدرسػػتيمػػعالمعممػػيفمػػفخػػالؿ 









  19يعقدمديرمدرستيلقاءاتدكريةمعالمعمميف .











  20يكفرمديرمدرستيالثقةبيفاإلدارةكالمعمميف .











  21يتعامػ ػ ػػؿمػ ػ ػػديرمدرسػ ػ ػػتيمػ ػ ػػعجميػ ػ ػػعالمعممػ ػ ػػيف 



















  23يح ػ ػػرصم ػ ػػديرمدرسػ ػ ػػتيعم ػ ػػىمش ػ ػػاركةأكليػ ػ ػػاء 









قنكاتاتصاؿمتعددة .

بمقاييسعادلة .

  22يتعامؿمديرمدرستيمعالمعمميفبمركنة .
األمكرفياجتماعاتالمدرسة .


يسػػتخدـمػػديرمدرسػػتيكسػػائؿاالتصػػاؿالحديثػػة 

)SMS-Facebook(  24فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيتعزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة









المدرسة .
المجال الرابع -الشفافية في اتخاذ الق اررات:
  25يعم ػػفم ػػديرمدرسػ ػتيع ػػفالقػ ػ ارراتالت ػػييتخ ػػذىا 









  26يشػػرؾمػػديرمدرسػػتيالمعممػػيففػػيعمميػػةاتخػػاذ 









بكضكح .

القرار .
  27يتػ ػػيحم ػ ػػديرمدرسػ ػػتيالفرص ػ ػػةلممعممػ ػػيفلتبري ػ ػػر 









  28يش ػػجعم ػػديرمدرس ػػتيالعم ػػؿب ػػركحالفري ػػؽم ػػف 









ق ارراتيـ .

خالؿالمشاركةفياألنشطةالمدرسية .
  29يبتعدمديرمدرستيعفالتعقيدفياتخاذالق اررات .











  30يتخذمديرمدرستيالق ارراتبطريقةمكضكعية .











  31يسػػتفيدمػػديرمدرسػػتيمػػفالتجػػاربالسػػابقةف ػػي 









عمميةصنعالقرار .
  32يسػ ػػتخدـمػ ػػديرمدرسػ ػػتيق ار ارتػ ػػوباالعتمػ ػػادعمػ ػػى 
معمكماتكاضحة .
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المجال الخامس :الشفافية في تقييم األداء.
  33ييطمػ ػػعمػ ػػديرمدرسػ ػػتيالمعممػ ػػيفعمػ ػػىإج ػ ػراءات 









التقييـ .

  34ييػ ػػدؼم ػ ػػديرمدرسػ ػػتيم ػ ػػفعمميػ ػػةتقي ػ ػػيـاألداء 









  35يعم ػػؿم ػػديرمدرس ػػتيعم ػػىكج ػػكدآلي ػػةكاض ػػحة 









تحديدمستكلأداءالمعمميف .

لتقييـاألداء .
  36يطبػ ػ ػ ػػؽمػ ػ ػ ػػديرمدرسػ ػ ػ ػػتيمعػ ػ ػ ػػاييرتقيػ ػ ػ ػػيـاألداء 









  37يقيػيـمػديرمدرسػتيأداءالمعممػيفبصػكرةدكريػة 









  38يقػدـمػديرمدرسػػتيلممعممػيفتغذيػػةراجعػةحػػكؿ 









بمكضكعيةعمىالجميع .

خالؿالعاـ .

أدائيـتسيـفيتعزيزنقاطالقكة .
  39يشػػرؾمػػديرمدرسػػتيالمعممػػيففػػيرسػػـالخطػػط 









  40يطمػػعمػديرمدرسػػتيالمعممػػيفعمػػىنتػػائجالتقيػػيـ 









الخاصةبتحسيفمستكمالمدرسة .
كمناقشتيامعيـ  .

الستبانة الثانية :تمكين المعممين
المجال األول -النمو الميني:
  41يسػ ػ ػػعىمػ ػ ػػديرمدرسػ ػ ػػتيلزيػ ػ ػػادةالنمػ ػ ػػكالمينػ ػ ػػي 









لممعمميف .
  42يعمػػؿمػػديرمدرسػػتيعمػػىتػػكفيرفػػرصتدريبيػػة 









  43يش ػػجعم ػػديرمدرس ػػتيالمعمم ػػيفلممش ػػاركةف ػػي 









  44يرشػ ػ ػ ػػدمػ ػ ػ ػػديرمدرسػ ػ ػ ػػتيالمعممػ ػ ػ ػػيفلممصػ ػ ػ ػػادر 









لممعمميف .

األنشطةالمدرسية .

كالم ارج ػ ػػعالتربكي ػ ػػةالت ػ ػػيتس ػ ػػاعدىـعم ػ ػػىالنم ػ ػػك
المينيفيمجاؿاختصاصيـ .

  45ينميمديرمدرسػتيقػدرةالمعممػيفعمػىمكاجيػة 









المكاقؼالصعبة .
  46يرش ػػدمػ ػػديرمدرسػ ػػتيالمعممػ ػػيفعمػ ػػىتكظيػ ػػؼ 









  47ي ػ ػػزكرم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيالمعمم ػ ػػيفف ػ ػػيص ػ ػػفكفيـ 









التكنكلكجيافيالتعميـ .

حسبالخطةالمدرسية .
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  48يسػػمحمػػديرمدرسػػتيلممعممػػيفبتجريػػبأفكػػارىـ 
الجديدة .









المجال الثاني :مكانة المعمم.
  49يكجػػومػػديرمدرسػػتيالمعممػػيففػػيالمكضػػكعات 









  50يش ػ ػػعرنيم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيبف ػ ػػاعميتيف ػ ػػيالعم ػ ػػؿ 









المتعمقةباختصاصيـ .

المدرسي .










  51يشجعنيمديرمدرستيعمىتحمؿالمسؤكلية .

  52ينقػػؿمػػديرمدرسػػتيصػػكرةكاضػػحةعػػفمكػػانتي 









الجيدةلممشرفيفالتربكييف .
  53يػ ػػدعمنيم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيأثن ػ ػػاءقي ػ ػػاميبالمي ػ ػػاـ 









  54يشعرنيمديرمدرستيبػأفلػيأىميػةكحضػكر 









المككمةإلي .

فيعمميالمدرسي .










  55يعاممنيمديرمدرستيباحتراـكتقدير .

  56يستش ػ ػػيرم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيبع ػ ػػضالمعمم ػ ػػيفف ػ ػػي 









القضاياالشائكة .

المجال الثالث :فاعمية الذات
  57يس ػ ػػاعدم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيالمعمم ػ ػػيفعم ػ ػػىتحقي ػ ػػؽ 









أىدافيـالتعميمية .
  58ييحفزنػ ػ ػػيمػ ػ ػػديرمدرسػ ػ ػػتيعمػ ػ ػػىإنجػ ػ ػػازأعمػ ػ ػػالي 









  59يحثنػػيم ػػديرمدرس ػػتيعم ػػىالتميي ػػزف ػػيعمم ػػي 









المدرسية .

المدرسي .
  60يػ ػػدعـمػ ػػديرمدرسػ ػػتيأىػ ػػدفيلكصػ ػػكؿالط ػ ػػالب 









  61يشػػجعنيمػػديرمدرسػػتيفػػيقػػدرتيعمػػىالتػػأثير 









لمتعميـالذاتي .
عمىطالبي .

  62يحثنيمديرمدرستيعمىتنميةإبداعالطمبة  .









  63يساعدنيمػديرمدرسػتيعمػىتحسػيففيػـالطمبػة 









  64يش ػ ػػجعم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيالمعمم ػ ػػيفعم ػ ػػىإح ػ ػػداث 









الذيفلـيحالفيـالنجاح .

التغييراإليجابيفيسمكؾالطمبة .
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المجال الرابع :الستقاللية.
  65يراعيمديرمدرستيالظركؼاإلنسانيةلممعممػيف 









عندكضعالجدكؿ .
  66يسػ ػػاعدنيمػ ػػديرمدرسػ ػػتيعمػ ػػىإطػ ػػالؽالػ ػػتعمـ 









  67يشػ ػػجعنيمػ ػػديرمدرسػ ػػتيعمػ ػػىاختيػ ػػارالكسػ ػػيمة 









الذاتي .

التعميميةالمناسبة .
  68يترؾمديرمدرستيلممعمميفحريةالمشاركةفي 









  69منحنػػيمػػديرمدرسػػتيالحريػػةإلعطػػاءاألفكػػار 









  70يشػ ػػعرنيمػ ػػديرمدرسػ ػػتيبالمركنػ ػػةأثنػ ػػاءأدائػ ػػي 









برامجالتقكيةلمطمبةالضعفاء .

كاالقتراحاتالمتعمقةبتخصصي .

لميامي .
  71يعط ػ ػػىم ػ ػػديرمدرس ػ ػػتيفرص ػ ػػةلممعمم ػ ػػيفلح ػ ػػؿ 









  72يتػػرؾمػػديرمدرسػػتيلممعممػػيفالحريػػةفػػياختيػػار 









مشكالتيـمعطالبيـ 

النمطالمناسبإلدارةصفكفيـ .


كاهللكليالتكفيؽ 
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ممحق رقم ()4
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ملحق رقم ()6
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ملحق رقم ()7
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ملحق رقم ()8
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ملحق رقم ()9
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ملحق رقم ()11
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ملحق رقم ()11
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ملحق رقم ()11
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