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  المعلمين درجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة نظر

  *حميد أبوفارس سليمان 
 **أ.د. كايد محمد سالمة

 ملخص:
الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة 

باختيار عينة الدراسة  ان. تم استخدام المنهج الوصفي، وقام الباحثالمعلمين نظر النقب من وجهة
ومعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة  ا  ( معلم022بلغت عينة الدراسة) إذ، النسبية بالطريقة العشوائية

 وبعد ،( مجاالت5( فقرة موزعة على )22تكونت من)التي انة االستبوهي الدراسة  اداةبتطوير  اقام
 .تطبيقها على عينة الدراسةتم  التأكد من صدقها وثباتها

أن ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب الدراسة ظهرت نتائج وأ 
وتبين  ،(4.10-3.70بين ) ما لمجاالتها تراوحت المتوسطات الحسابيةبدرجة مرتفعة إذ جاءت 
تعزى ألثر الجنس في جميع  (≤0.05) عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم 

تعزى ألثر  (≤0.05) عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةالمجاالت، و 
 اللةعند مستوى الد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، و في جميع المجاالت المؤهل العلمي

(≤0.05)  باستثناء مجاالت الشفافية في  في جميع المجاالت سنوات الخبرةتعزى ألثر
 12اقل من المعلومات والمشاركة، والشفافية في التعامل مع الطلبة وجاءت الفروق لصالح 

 .سنوات
، والمناخ المدرسي ،برزها تحسين البيئة الماديةأوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 

 بندوات المعلمين إلحاق خالل المدارس من في اإلدارية بالشفافية االلتزام تعزيز على العمل
 بالشفافية. ةالعالق ذات والمضامين بالممارسات ُتعنى ومؤتمرات

 .مدارس منطقة النقبالمدارس الثانوية،  و، معلمالشفافية، المدارس مديروالكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Practicing Transparency by the Principals of 

Secondary Schools in the Alnagab Region from the Teachers' Point of 

View  

Faris Sulayman 'Abu Humayd* 

Prof. Kayed Mohammed Salama** 

Abstract: 
The study aimed at revealing the degree of practicing transparency 

among high school practicing in the Alnagab region from the teachers point of 

view. The descriptive methodology was used, and the researchers selected the 

study sample randomly. The study sample reached (320) teachers (male and 

female). To achieve the objective of the study, they developed the 

questionnaire study tool, which consisted of (26) items distributed over (5) 

dimensions, and after verifying their validity and reliability it applied to the 

study sample.  

The results of the study showed that the practice of transparency among 

high school principals in Alnagab region was high. The mathematical means 

ranged between (3.70-4.10), and there were no statistically significant 

differences at the level of significance (≤0.05). This is attributed to the 

impact of sex in all dimensions. There were no statistically significant 

differences at the significance level (≤0.05). Also, it is attributed to the 

impact of scientific qualification in all dimensions, and to the absence of 

statistically significant differences at the level of significance (≤0.05). Due 

to the impact of years of experience in all dimensions except in the 

dimensions of transparency in participation and transparency in dealing with 

students. The differences came in favor of less than 10 years.  

The study came out with a number of recommendations, most notably 

the interest in enhancing the social status of the teacher and improving the 

physical environment and the school climate. In addition to that, to enhance 

the commitment to administrative transparency in schools in general to high 

levels by introducing teachers to seminars and conferences on transparent 

practices and contents, which will support the values of integrity and trust 

which strengthen the values of cooperation and synergy, which in turn reflects 

on the quality of their performance and affiliation. 

Keywords: school principals, transparency, high school teachers, schools of 

the Alnagab region. 
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  :المقدمة
القيادات االدارية  على يتوجب التي والمتطورة يثةالحد اإلدارية المفاهيم من اإلدارية الشفافية

 فضال  عن اإلدارية، التنمية تحقيق كبيرة في دور من لها لما بها، االهتمام ة والمدركةالواعي
 مواجهة على لتكون قادرة أعلى المستويات بها الى والوصول المؤسسات تنمية في اسهامها
 إلى والتعرف اإلدارية المشكالت لمعالجة الجهود بذل من خالل ،المتسارعة والتغيرات التحديات
 العمل أساليب في والغموض والروتين، اإلداري، كالفساد اإلدارية التنمية تواجه التي المعوقات
جراءاته،  لواجبوا المهمة األمور من ُيعد اإلدارية العمليات في الشفافية تطبيق ولهذا فأن وا 
 .فةالمختل ةياإلدار  جهزةاألفي  مراعاتها
 العالقاتمن خالل  بعضا   بعضهم مععند تعاملهم  الناس حياة في دور مهم لشفافيةول
 اإلدارية العمل مؤسسات في وملحة جدا   ضروريةة التي تسود حياتهم، إال أنها مهمة و اإلنساني

 فيمنفردة ومنعزلة  حاالت الحاضرالوقت في يعد الفساد ، فلم سواء حد علىوالتربوية  والسياسية
، لذلك ومكشوفة للجميع معاشهظاهرة  أصبحبل  المنتفعين،من  مجموعاتارات أو قطاعات أو إد

لمكافحته والحد منه لتحقيق العدل والمساواة شاملة  واستراتيجياتسياسات  إيجادكان من الضروري 
 (.Al-Rashidi, 2007) بين الجميع

تتمكن من االرتقاء بمدارسها إلى الشفافية، لمنطقة النقب في  ولحاجة المؤسسات التربوية
على مبدأ اإلدارة الذاتية والذي يعني أن كل مدرسة  ةثابت تم إنشاء مبان  ، إلى أن متنقلة التي بدأت

يزانية المخصصة لكل ها، والميتقوم بإدارة نفسها بنفسها من خالل الصالحيات الممنوحة لمدير 
حلة التعليم المكملة للتعليم األساسي، مر  (المتوسط) اإلعداديالتعليم  عديُ و ، ةمدرسة على حد

ن داخل اوقد تتواجد المرحلت التعليم األساسي، واإلعداديةفيطلق على مرحلتي التعليم االبتدائية 
ليرتقوا الى المستويات العليا من  بعض الدول بالمجان لمواطنيها ت به، وتكفلةسور مدرسة واحد
الخاصة من المجلس البلدي المحلي للمنطقة التابعة  اللجاناشراف  من رغمعلى الو العلم والمعرفة، 

للمدرسة إال أن هناك حاجة ماسة للشفافية لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات هذا العصر، رأى 
أجراء هذه الدراسة  ا باجراءلذا رغب ماعلى حسب علمه هتناولم تيالشفافية لم  موضوعالباحثان أن 

 ة لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب.درجة ممارسة الشفافيبهدف الكشف عن 
 به يقومون ما معرفة من الناس تمكن التي األشياء عمل في النزيهة الطريقة تعد الشفافية

 خالل من ذلك على التأكيد ويمكن ،خالله من الرؤيا نيمك   ما وبالتالي فهي تشير إلى ،بالضبط
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 مكشوف به كل ماباعتبار أن  زجاج من بيت في تعمل اإلدارة أشار إلى أن الذي تعريفال
 والعالنية الخاصة باإلفصاح والمؤسسات العامة اإلدارة مؤسسات التزام فهي والجمهور، للعاملين
 ,Al-Toukhi باستمرار والمحاسبة للمساءلة خضوعها مع أعمالها ممارسة في والوضوح

2002).) 
 تعاون أساسه في الحقيقي النجاح بأن المؤسسة في المدير إدراك: "بأنها الشفافية وتعرف

 وعلنية، معروفة العمل على والرقابة أفضل، هو ما إلى يسعى العاملين، والكل جميع بين صادق
 ,Al-massry, 2000 )"األدنى منها أعمال األعلى تراجع والمستويات خفاء، أو تجسس وليس

53.) 
 مدونة وضع على نطويتكونها  المؤسسات وأوساط المجتمع فيالشفافية مهمة جدا  تعد
لد سلوك،  أركان أهم كأحد بالشفافية اإلدارة تأتيإذ  عليها، وتؤكدلدى جميع األطراف  الثقة تو 
 فتؤدي بالوضوح التام تتسم بيئة في توفر العمل كونها ها،ومحاور  المستدامة التنمية نجاح مقومات

 الخاص والقطاع )الحكومة ةالتنمي شركاء وبالتالي تمكن والمؤسسي البشري األداء جودة إلى
 والنهوض التقدم حركة ودفع األهداف إلى والمواطنين( من الوصول المدني المجتمع ومؤسسات
 بعضهم مع القيادات بين فيما اإلدارية المؤسسات في مطلوبةبشكل مستمر ودائم، وهي  بالمجتمع
 المؤسسة تكون ال حتى لكوذ أخرى جهة من إدارتهم تحت والعاملين القيادات جهة وبين من بعضا  

يضاح فالمكاشفة لذا لها. االنتماء روح من يقلل مما توجهاتها غامضة في  بين المعلومات وا 
عنها  شيء كل يعرفون حين إنتاجيتهم من ويزيد العاملين لدى الوالء دور يعزز القيادات العاملة

 (.Moakhatt, 2007المؤسسة ) هذه من جزء أنهم باعتبار
واطالعهم  المواطنين بتوعية وتسمح القرارات، صناعة في المشاركة على فيةالشفا تعملو  

بالنظام  يعرف ما إلى والوصول العاملين أداء تقييم في العدالة وتحقق المتاحة، على الخيارات
 (.Al – Subaie, 2010المساءلة ) لتحقيق آلية كونها فضال  عن المفتوح،
 تقوم التي األساسية المبادئ من المتقدمة البالد في ريةاإلدا والمشاركة الشفافية مبدأ أضحىو 
 ومحصور محدود استثناء مجرد السرية وأصبحت ،في مؤسسات المجتمع األنظمة جميع عليها
 يحكم أن يجب الذي المبدأ ذلك عام، كمبدأ الشفافية لصالح يوم بعد يوما   واالنتقاص للجدل وقابل
 أحد الشفافية أن باعتبار اإلدارية، وأجهزتها سساتالمؤ  وأعمال ووظائف أنشطة كافة ويسود
 آخر وبمعنى ،كافة التنموية المجاالت في والمستدامة الشاملة للتنمية األساسية والمقومات الشروط
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 :(Al-Toukhi, 2002) باآلتي الشفافية مبادئ وتتسم الجيد، للحكم الشروط أهم فهي أحد
 بحيث يكون اإلدارية، وعملياتها إجراءاتها نع تكشف أن اتالمؤسس على ي:اإلدار  الوضوح .0

 بالتزام ما يتحقق وهو اإلدارية القرارات أسباب توضيح خالل من كالشمس واضحا   اإلدارة نشاط
 أنشطتها كافة عند ممارسة وذلك للقرارات، والواقعية القانونية األسباب عن باإلعالن اإلدارة
 المكافآت ومنح والنقل التعيين والترقية كقرارات بالمؤسسة العاملين نؤو وش بمصلحة تتعلق التي

 والحوافز.
 لواجبه أدائه من الذي يحصل علية بأجره يكتفي العامل: للعاملين المناسبة المعيشية جوراأل .9

وكافيا   األدنى للحد ممثال األجر يكون أن يقتضي ما وهو رشوة، لتحصيل دون االنتظار
 .ومتطلباتها المعيشة أعباء لمواجهة

 لكوكذ للمؤسسة العام الهدفما هو  فرد كل يعلم أن : بمعنىجميعلل المعلوماتتاحة إ .3
 ،وتطويرها هاوتحقيق األهداف تلك تحديد في دوره د أن يفهمفر  كل وعلى ،كافة الفرعية األهداف
 لألداء بكفاءة يحتاجونه ما فقط ليس نو العامل يعرفها أن يجب التي المعلومات وتشمل
بشكل  ووحداتهم والمؤسسة إلدارتهم الكلية والصورة الموقف يوضح ما يضا  أ ولكن وفاعلية،
 .كامل

 في إدارة العاملين جانب من الفعلية المشاركة يعني ما وهو: القرارات اتخاذ من العاملين تمكين .4
 إلى يؤدي التمكين إذ القرارات، وصناعة المشكالت حل في المشاركة طريق عن مؤسساتهم
 على المسئولية والرقابة وتحمل المواقف في والتصرف العاملين جانب من اإلبداعي التفكير
 .اوالمحافظة عليه النتائج
 في تطبيقها لضمان، العمل المؤسسي فيزها لتعزي عليها التركيز ينبغي متطلبات للشفافيةو 

أيدي  في أداة يكون مجرد قانوني نص وجود وليس عملية، وسيلة وجودك المؤسسات التربوية
 إلى والتعرف ،لوظائفها المؤسسات أداء من التحقق شأنها من محددة تدابير توفر بحيث ديرين،الم

 داخل دراسة اإلجراءات هو األساسي فالمنطق معينة، إلجراءات بالنسبة النقص مكامن
 هاواكتشاف المعايير المختلفة، ووضع وانماط السلوك التنفيذ، ومراقبة المفاهيم، وغرس المؤسسات،

 الشفافية لتطبيق الشامل المنهج يتحقق ، بهذاتهمومعاقب عنها المسئولين ومحاكمة منها، ققوالتح
 . (Pertock, 2001)بشكل كامل ومستمر

تتجسد في االعتماد على مجاالتها  الشفافية( إلى أن Karyouni, 2010أشار القريوتي )و 



 كايد محمد سالمة أ.د.، حميد أبوفارس                                       ....... درجة ممارسة الشفافية لدى

42 

 التي تصب في جوهر عملها كاآلتي:
تكون موضوعية، وعلى اإلدارة أن تتخذ المعلومات أن  وتعني :الشفافية في المعلومات .1

يصال تها من التسرب،لحماي الالزمة اإلجراءات وعلى  بالوقت المناسب،المعلومات  وا 
  ار.ستمر اإلدارة تحديث البيانات با

 اإلدارية المستويات بين يعني أنه يجب أن يتسم االتصال :االتصالالشفافية في  .2
 عقدأن ت، وأنه على اإلدارة اإلجراءات بسيطبت المتوافرة االتصال تسهم تقنيةوأن  ،السهولةب

هم في بناء التي تسوسائل االتصال مع العاملين، ويجب االهتمام ب اجتماعات دورية
تصال مع االوسائل في استخدام  ، وأن يكون هناك تنويعالعالقات اإلنسانية بين العاملين

  العاملين.
وعلى  ،نائهاثفي في بدايته و  إجراءات العمل تتضح اخاللهومن : جراااتالشفافية في اإل .3

 اإلدارة وان تعد، العملب من خالل تبسيط االجراءات المتعلقةظروف ال اةمراعاإلدارة 
، العملالالزمة إلنجاز جراءات اإلفي تحديد  والمشاركة ،إرشادية إلجراءات العمل ا  خطط

  .العاملين لجميع بها المعمول والتعليمات األنظمةوتعميم 
، واالستماع العالقة ذاتمن الجهات  قتراحاتاال تقبلعلى االدارة  :الشفافية في المشاركة .4

 على والتشجيع ،الفريق بروح المهمات انجاز على والتركيز م،واحتياجاته العاملين لمشكالت
تدعم  يت التقراراال المشاركة في صناعة خالل من العاملين بين الثقةوتعزيز  اآلراء، إبداء

  .تحيز الجميع دون
 تطبيق في تؤثر الشفافية كالعولمة التي تحقيق تقف أمام التي المعيقات من عديد هناكو 
 إظهار مهمتها غاية، ذاتها وليست بحد وسيلة بينهما، فالشفافية عكسية عالقة وتوجد الشفافية،
 العاملين لحماية زمالال القانوني اإلطار غياب أو مرتكبيها، وكذلك ضعف ومحاسبة األخطاء
القوانين، وال  هذه مع التعامل وصعوبة اآلليات المشكلة ضعف تفاقم من يزيد ومما القانون، لتطبيق

 تعمل التي السليمة البرلمانية الحياة غياب في والتي تتمثل واالجتماعية، السياسية ننسى المعوقات
 إذ والتطوير، التحديث عمليات يف والفوضى االزدواجيةو المجتمع والمؤسسات،  دور تفعيل على
 األهداف أولوية تحديد اإلدارية، وصعوبة بين األجهزة التنسيق وضياع الجهود بعثرة إلى تؤدي
-Alفي اإلجراءات ) والتعقيد والروتين القديمة األنظمة تطبيق في تحقيقها، واالستمرار المراد

Lozi, 2002.) 
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 الدراسات العربية السابقة:
تم التي و  الدراسة،الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه عرض ء هذا الجز  تم في

 تناولها حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.
( دراسة هدفت التعرف Al-Otaibi & Al-Habshan, 2017أجرت العتيبي والحبشان )

 إلىات، والتعرف مستوى ممارسة القائدات التربويات للشفافية اإلدارية من وجهة نظر المعلم إلى
العالقة بين درجة ممارسة القائدات التربويات للتخطيط المدرسي والشفافية اإلدارية من وجهة نظر 

االستبانة كأداة لتحقيق أهداف  الدراسةالمعلمات، تم استخدام المنهج المسحي الوصفي، استخدمت 
ارس شرق الرياض للتخطيط الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة القائدات التربويات في مد

، وأن أكثر أبعاد التخطيط المدرسي كان لمعلمات كان بمستوى متوسطالمدرسي من وجهة نظر ا
بدرجة عالية هي إعداد الخطة، متابعة الخطة وتقويمها. وكانت ممارسة القائدات التربويات في 

وجود و ى متوسط، مدارس شرق الرياض للشفافية اإلدارية من وجهة نظر المعلمات كان بمستو 
عالقة طردية بين ممارسة القائدات التربويات للتخطيط المدرسي ككل من قبل القائدات التربويات 

 في مدرس شرق الرياض وممارسة الشفافية اإلدارية.
تحديد درجة ممارسة مديري المدارس  تهدف( دراسة Thubaiti, 2016وأجرى الثبيتي )

إلدارية وتحديد درجة الرضا الوظيفي للمعلمين بالمدارس الثانوية الثانوية بمدينة الرياض للشفافية ا
، وطبيعة العالقة بين الشفافية اإلدارية والرضا الوظيفي. استخدم المنهج / السعوديةبمدينة الرياض

تم توزيعها على  فقره (43)واستبانة تكونت من محورين  تم تطويرو  أالرتباطي، الوصفي )المسحي
أن درجة الشفافية اإلدارية الدراسة ( معلما ، وأظهرت نتائج 215) لغ عدد أفرادهاالباعينة الدراسة 

لمديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض متوسطة، وأن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس 
، وأن العالقة بين الشفافية اإلدارية لمديري المدارس أيضا   متوسطة كانت الثانوية بمدينة الرياض

 .ا الوظيفي للمعلمين عالقة قوية جدا  وطرديةوالرض

درجة ممارسة مديري  إلىهدفت التعرف ( دراسة Al-Ajez, 2015وأجرى العاجز )
المدارس الثانوية للشفافية اإلدارية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم، استخدم المنهج 

: المعلومات، االتصال أربعة مجاالت هي وتم تطوير أداة الدراسة )االستبانة( منالوصفي، 
وتوصلت  ( معلما ومعلمة،249اإلداري، اتخاذ القرارات، المشاركة، وتكونت عينة الدراسة من )

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لمقياس ممارسة مديري عالدراسة الى 
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ت داللة إحصائية في وجود فروق ذاو المدارس الثانوية للشفافية اإلدارية من وجهة نظر معلميهم، 
الدرجة الكلية لمقياس الشفافية اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة، من وجهة 

 .)سنوات 5-10سنوات، من 5أقل من )نظر المعلمين تعزى إلى متغير سنوات الخدمة 
 يةالتنظيم الشفافية مدى إسهام عن الكشف إلى هدفت دراسة( Klein,2012) كلين واجري

 ،التجريبي المنهج ستخدمأُ  في فرنسا. والمعلمين المدارس مديري بين الصراع من الحد في
 الدراسة وتوصلت ،منهم والمعلومات البيانات لجمع للمعلمين ة  موجه كأداة االستبانة واستخدمت

 لينالعام وتعاون المتبادلة، الثقة مثل وجودها عند الشفافية بها أسهمت ايجابيه آثار وجود إلى
 المؤهالت يحملون الذين المعلمين بين إحصائية ةدالل ذات ةايجابي عالقة وجودو  المدرسة، داخل
 .الماجستير ةحمل لصالح الشفافية تحقق درجهب العلمية
 الكشفإلى  هدفت دراسة( (Chriqui & Chaloupka,2011وجالوبكا جيروكي وأجرى 

 والية في التعليمية المناطق في المستخدمة والشفافية الجودة ضمان وسياسات إجراءات أهم عن
 وتكونت الدراسة، لغايات استبانة تاستخدم ،الوصفي المنهج على اعتمدو  األمريكية، ويسكونسن

 الدراسة نتائج وأظهرت والثانوية والمتوسطة االبتدائية المدارس في مديرا (641) من الدراسة ةعين
 في والشفافية الجودة ضمان جلأ من واضحة ساتوسيا إجراءات تستخدم التعليمية المناطق ان

جراءات سياسات في يؤثر التعليمية المنطقة حجم نأو  التعليمية المناطق  في المستخدمة الشفافية وا 
 ةقو  وبين التعليمية المناطق في الشفافية مستوى بين ةارتباطي عالقة وجود كذلك ةالتعليمي المناطق
 .وسياستها بها المطبقة الشفافية

 : واسئلتها شكلة الدراسةم
التربويين؛ انطالقا من دورهم المهم، االداريين مساحة كبيرة من اهتمام  الشفافيةشغلت قضية 

والحيوي في تنفيذ السياسات التعليمية التي تسعى إلى إعداد جيل لديه المقدرة على التكيف مع 
ي تطوير األداء المدرسي، فقد ف أحد العوامل المهمة الشفافيةظروف الحياة، ومستجداتها، وكون 
وألن الخطط، والبرامج الرقابية، عن طريق  االهتمام بمبادئهاحرصت المؤسسات التربوية على 

درجة  الكشف عنفي  ن على اطالع بأهميتها فقد تولدت لديهم مشكلة الدراسة التي تبلورتالباحثي
المعلمين، من خالل  نظر ن وجهةممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب م

 إلجابة عن األسئلة اآلتية: ا
نظر درجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة  ما .0
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 المعلمين؟ 
بين متوسطات استجابات  (≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9

ية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب الدراسة حول درجة ممارسة الشفافعينة أفراد 
 متغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(؟  الىمن وجهة نظر المعلمين تعزى 

 أهداف الدراسة: 
درجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة  الكشف عنإلى  الدراسة هدفت

الدراسة حول درجة ممارسة عينة ت أفراد استجابا المعلمين، كما كشفت عنالنقب من وجهة 
متغيرات )الجنس،  هم حسبالشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة نظر 

  .والمؤهل العلمي، والخبرة، والمنطقة(
 أهمية الدراسة: 
أهمية الدراسة الحالية من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات اإلدارة  اتضحت

 إذ المعلمينجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة وهو در 
 أن تسهم الدراسة الحالية في: انيتوقع الباحث

 القائمين على وضع السياسات التعليمية في تطوير معايير اختيار  يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة
 ؤسسات التربوية.مديري المدارس في ضوء متطلبات اإلدارة الحديثة للم

  في  لهموتفتح آفاقا  جديدة  التربوية،الباحثين في مجال اإلدارة  يؤمل أن تفيد نتائج الدراسةكما
 الدراسات العليا في تخصص اإلدارة التربوية بشكل عام. 

 الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اآلتية: اشتملت :مصطلحات الدراسة
 التي تؤدي الى النزيهة الطريقةأو هي  األفراد، لجميع المعلومات نفس توفر: هي الشفافية
 الرؤيا يمكن وهي ما من عمل، بالضبط به يقومون ما معرفة وتمكن العاملين من انجاز االعمال

 والجمهور، للعاملين مكشوف به كل ما زجاج، من بيت في تعملالتي  اإلدارةب وشبهتخالله،  من
 ممارسة في والوضوح والعالنية الخاصة باإلفصاح لمؤسساتوا العامة اإلدارة مؤسسات التزام فهي

 .(Thubaiti, 2016الثبيتي ) لتسهيل سير العمل والمحاسبة للمساءلة خضوعها مع أعمالها
قيام مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب باإلفصاح عن  هي: إجرائيا انويعرفها الباحث

 ل معاني النزاهة والصراحة وعدم إخفائها عنهمبك للمعلمينالمعلومات التي تخص عمل المدرسة 
التي قام الباحثان الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينه الدراسة على أداة الدراسة  أظهرته والذي
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  الغرض. الهذ بتطويرها
   حدود الدراسة: 

 :درجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة النقب الحدود الموضوعية 
 معلمي المدارس الثانوية في منطقة النقب.عينة من حدود البشرية: ال 
  :النقبالدراسة على معلمي المدارس الثانوية في منطقة طبقت الحدود المكانية. 
 :(.2019/2018الدراسة خالل العام الدراسي )طبقت  الحدود الزمنية 

 الطريقة واإلجرااات
 منهج الدراسة: 

 .مته لمثل هذا النوع من الدراساتلمالء استخدام المنهج الوصفي
 مجتمع الدراسة: 

معلم ومعلمة من معلمي المدارس الثانوية بمنطقة النقب  (1600تكون مجتمع الدراسة من )
 .(2019/2018لعام الدراسي )خالل االذين على رأس عملهم 

  الدراسة:عينة 
نسبة المعلمين  راعاةتمت م فقد، النسبية اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية تم  

( 0191و) ا( معلم081ومعلمة، اي ) ( معلم0011) هم في مجتمع الدراسةتلى نسبإوالمعلمات 
من مجتمع الدراسة، في العام  (%20أي ما نسبته )ومعلمة  ا  ( معلم320، وتكونت من )معلمة

 الدراسة ألفراد عينة ( يوضح التكرارات والنسب المئوية1( والجدول )2019/2018الدراسي )
 .هامتغيراتحسب 

  هامتغيراتحسب  الدراسةألفراد عينة  التكرارات والنسب المئوية (1الجدول )
 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 36.3 % 116 ذكر

 63.8 % 204 انثى

 40.6 % 130 بكالوريوس فما دون المؤهل العلمي

 59.4 % 190 اعلى من بكالوريوس

 الخبرة
 44.1 % 141 سنوات 12اقل من 

 55.9 % 179 سنوات فأكثر 10

 100.0 % 320 المجموع 
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  الدراسة: ةأدا
دبيات النظرية والدراسات دا على األااعتم استبانةتطوير  تم هداف الدراسةأجل تحقيق أمن 

ولى تحديد مجاالت االستبانة، والخطوة الخطوة األ السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وكانت
تبني بعض  دب النظري، كما تم  المختصين واأل آراءالثانية كتابة فقرات االستبانة اعتمادا على 

ولية من بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع داة الدراسة األأ يمضامين الفقرات الواردة ف
 ,Thubaitiالثبيتي ) ودراسة، (Al-Ajez, 2015العاجز )ليها، منها دراسة إالدراسة بعد الرجوع 

 خمسة( فقرة موزعة على 42) من وليةولى في صورتها األوتكونت االستبانة األ، (2016
 .مجاالت

 :هاوثباتأداة الدراسة دالالت صدق 
 : صدق المحتوى ألداة الدراسة .أ

درجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة 
ظر المعلمين، بعرضها على مجموعة من المحكمين مؤلفة من خمسة من وجهة ن بمنطقة النقب

ستاذ مشارك، أستاذ، أكاديمية )عشر عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص والرتب األ
دارة التربوية، وعلم النفس، اإلو صول التربية، وأستاذ مساعد( في مجاالت التخطيط التربوي، أ

من حيث: وضوح  تهاوصح محتوى األداةبداء آرائهم حول دقة إبهدف  ،ساليب التدريسأوالمناهج و 
الفقرات، والصياغة اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وانتمائها للمجال الذي تتبع له، 

ضافة   الفقرات. منو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا أوا 
ت الخماسي وذلك على حسب تدرج ليكر  الشفافيةتمت االجابة عن فقرات أداة درجة ممارسة 

( 3درجة متوسطة )و ( درجات، 4درجة كبيرة )و ( درجات، 0النحو اآلتي: )درجة كبيرة جدا وتأخذ )
 . واحدة ( درجة0درجة قليلة جدا )و  ،درجتين( 9درجة قليلة )و  درجات،

 : صدق البناا ألداة الدراسة .ب
( 30ية مؤلفة من )الستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق الدراسة على عينة استطالع

من خارج عينة الدراسة المستهدفة، وذلك  المدارس الثانوية بمنطقة النقبومعلمة من معلمي  ا  معلم
جل حساب معامل االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بأداة الدراسة وبالمجال الذي تنتمي اليه، أمن 

 (. 2وذلك كما هو مبين في الجدول)
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التي  والمجالوالدرجة الكلية  الشفافيةاط بين فقرات استبانة درجة ممارسة قيم معامالت االرتب (2جدول)ال
 تنتمي إليه

رقم  المجال
 معامل االرتباط مع الفقرة الفقرة

 األداة المجال

ي 
ة ف

فافي
لش

ا
ات

لوم
لمع

ا
 

 **0.84 **0.85 .موضوعية المعلومات التي يقدمها مدير المدرسة 1
 **641. **0.76 .المعلومات من التسرب لحماية الالزمة اإلجراءات المدرسة مدير يتخذ 2
 **0.66 **0.81 .ي الوقت المناسبف من مدير المدرسةالمعلومات  يتلقى المعلمون 3
 **0.73 **0.83 المعلومات. سرية مدير المدرسة على يحافظ 4
 **0.72 **0.80 .باستمرار يقوم مدير المدرسة بتحديث بيانات المدرسة 5

ال
صال

االت
ي 

ة ف
فافي

ش
 

 **0.61 **0.80 .بالسهولة مدرستي في اإلدارية المستويات بين يتسم االتصال 6
 **0.63 **0.83 .اإلجراءات بتبسيط في المدرسة المتوافرة االتصال تسهم تقنية 7
 **0.68 **0.79 يعقد مدير المدرسة اجتماعات دورية مع المعلمين. 8
في بناء العالقات  تسهمئل االتصال التي يهتم مدير المدرسة بوسا 9

 **0.80 **0.80 اإلنسانية بين العاملين في المدرسة.
 **0.69 **0.76 ينوع مدير المدرسة في استخدام وسائل االتصال مع المعلمين. 10

رقم  المجال
 معامل االرتباط مع فقراتالمضمون  الفقرة

 األداة المجال

ات
راا

إلج
ي ا

ة ف
فافي

لش
ا

 
وفي يوضح مدير المدرسة إجراءات العمل في بداية الفصل الدراسي  11

 **0.81 **0.83 اثنائه
 **0.65 **0.78 يبسط مدير المدرسة إجراءات العمل مراعيا  ظروف المعلمين. 12
 **0.88 **0.95 يعد مدير المدرسة خططا  إرشادية إلجراءات العمل. 13
 **0.78 **0.87 مل حسب مالحظات المعلمين.يعد ل مدير المدرسة إجراءات الع 14
ُيشارك مدير المدرسة المعلمين في تحديد اإلجراءات الالزمة إلنجاز  11

 **0.82 **0.87 العمل.

المدرسة  في بها المعمول والتعليمات يعمم مدير المدرسة األنظمة 11
 **0.62 **0.60 .المعلمين لجميع

ركة
شا

الم
ي 

ة ف
فافي

لش
ا

 

 **711. **691. .بالمدرسة العالقة من الجهات ذات ير المدرسة االقتراحاتمد يتقبل 11
 **631. **0.77 .مواحتياجاته المعلمين مدير المدرسة لمشكالت يستمع 11
 **911. **911. .الفريق بروح المهمات انجاز مدير المدرسة على يركز 11
 **0.71 **0.88 .همئأرا إبداء على مدير المدرسة المعلمين يشجع 22
 اتخاذ خالل من المعلمين والمدرسة بين مدير المدرسة الثقة يعزز 21

 **0.69 **0.89 .الجميع تدعم مشاركة قرارات
 **0.67 **0.81 .تحيز دون المعلمين بجميع مدير المدرسة اهتمامه يولي 22

ية 
فاف

لش
ا

مل 
تعا

ي ال
ف

لبة
الط

مع 
 

 **0.71 **0.89 بالطلبة. علومات المتعلقةالم سرِّية على مدير المدرسة ُيحافظ 23
 **0.69 **0.80 الطلبة ومشكالتهم. شكاوى مدير المدرسة إلى يستمع 24
 **0.72 **0.89 بعدالة. ُيعامل مدير المدرسة طلبة المدرسة 21
 **0.65 **0.87 تربويا . الطلبة تطوير على يركز مدير المدرسة 21

ولى والدرجة الكلية داة األمعامالت االرتباط بين فقرات األ ( أن قيم9يالحظ من الجدول )
( مع 0.85-0.76قد تراوحت بين) الشفافية  في  المعلوماتالذي تنتمي إليه في مجال  والمجال

الشفافية في ( مع الكلي لألداة، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال 0.64-0.84مجالها، وبين)
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( مع الكلي لألداة، وأن 0.61-0.80( مع مجالها، وبين )0.76-0.83قد تراوحت بين) االتصال
( مع 0.60-0.95قد تراوحت بين ) الشفافية في اإلجراءاتقيم معامالت ارتباط فقرات مجال 

الشفافية في وأن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال  داة،( مع الكلي لأل0.62-0.88مجالها، وبين )
داة، ( مع الكلي لأل0.63-0.81( مع مجالها، وبين )0.69-0.91قد تراوحت بين ) المشاركة

-0.89قد تراوحت بين ) الشفافية في التعامل مع الطلبةوأن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال 
 .داة( مع الكلي لأل0.65-0.72( مع مجالها، وبين )0.80

 فقرة منيالحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء، أن معامل ارتباط كل  
لى جودة بناء إ( مما يشير 0.20داة الدراسة مع الكلي ألداة الدراسة لم يقل عن معيار)أفقرات 
ولى، وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة داة الدراسة األأفقرات 

 ودالة إحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
داة الدراسة مع الدرجة الكلية ألداة أالت ارتباط مجاالت ما تقدم تم حساب معام فضال  عن

وذلك باستخدام معامل  ،داة الدراسةأالدراسة عالوة على حساب معامالت االرتباط البينية لمجاالت 
 (.3ارتباط بيرسون وذلك كما في الجدول )

 عضها والدرجة الكلية بب ت درجة ممارسة الشفافيةمجاالاستبانة  مجاالتمعامالت االرتباط بين  (3) جدولال
 المجاالت

الشفافية في 
 المعلومات

الشفافية في 
 االتصال

الشفافية في 
 اإلجرااات

الشفافية في 
 المشاركة

الشفافية في 
 التعامل مع الطلبة

الشفافية 
 ككل

      1 الشفافية في المعلومات

     1 **822. الشفافية في االتصال

    1 **0.74 **0.73 الشفافية في اإلجراءات

   1 **0.78 **0.54 **0.65 الشفافية في المشاركة

الشفافية في التعامل مع 
 الطلبة

0.67** .642** 0.69** 0.63** 1  

 1 **0.80 **0.85 **0.93 **862. **0.89 الشفافية ككل

 (.2.21دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (.        **2.25دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

( أن قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لها قد 3)يالحظ من الجدول
وأن قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة قد تراوحت بين  ،(0.80-1تراوحت بين ) 

(1-0.54 ) 
  :ثبات أداة الدراسة

ولى ومجاالتها فقد تم حسابه لدراسة األغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة األ
ول للعينة االستطالعية وألغراض التحقق باستخدام معادلة كرونباخ ألفا على بيانات التطبيق األ
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عادة االختبار )من ثبات اإل ( test-retestعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 
عادة تطبيقه بعد أسبوعين نة من  بتطبيق المقياس، وا  على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكو 

ومعلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين، وذلك  ا  ( معلم30)
 (.4كما في الجدول )

استبانة درجة ممارسة قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (4جدول )ال
 الكلية والدرجة الشفافية

 عدد الفقرات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة ت درجة ممارسة الشفافيةمجاال
 0 0.86 1.29 الشفافية في المعلومات
 0 0.84 1.21 الشفافية في االتصال
 0 0.89 1.21 الشفافية في اإلجراءات
 0 0.90 1.88 الشفافية في المشاركة

 4 0.87 1.20 الشفافية في التعامل مع الطلبة
 21 0.95 2.12 (ككل)الشفافية 

االستبانة كاآلتي  خذ بكافة مالحظات المحكمين لتصبح الفقرات موزعه على مجاالتتم األ
المجال و (، 5( وحتى)1رقام من)فقرات ذات األ خمسوله  في المعلومات  الشفافيةالمجال األول: )

المجال الثالث: و (، 10( وحتى )6رقام من )فقرات ذات األ خمسوله  االتصالالشفافية في الثاني: 
المجال الرابع: و (، 16( وحتى )11رقام من )فقرات ذوات األ ستوله جراءات الشفافية في اإل

المجال الخامس: ، و (22( وحتى )17رقام من )فقرات ذوات األ ستوله  الشفافية في المشاركة
وبهذا أصبح  ،(26( وحتى )23)رقام من فقرات ذوات األ اربعوله  التعامل مع الطلبةالشفافية في 

جراء جميع إفقرة، وتم  نست  وعشريداة بصورتها النهائية بعد التحكيم مكونا من عدد فقرات األ
 .داة بصورتها النهائيةالتعديالت التي طلبت من قبل المحكمين على فقراتها لتظهر األ

 ومناقشتها: عرض النتائج
شفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة درجة ممارسة اللى الكشف عن إهدفت الدراسة 

 تية:جابة عن كل من أسئلة الدراسة اآل، وذلك عن طريق اإلالمعلمين نظر النقب من وجهة
ما درجة ممارسة الشفافية لدى مديري  ول:السؤال األ النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

 المعلمين؟المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة نظر 
درجة المعيارية لة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجاب

والجدول  ،ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين
 يوضح ذلك. (7)
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 شفافية درجة ممارسة اللالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية  (7الجدول )
 درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 مرتفعة 0.84 4.10 الشفافية في التعامل مع الطلبة 5 1
 مرتفعة 0.85 3.88 المعلومات الشفافية في 1 2

 مرتفعة 0.91 3.74 الشفافية في االتصال 2 0

 مرتفعة 0.93 3.71 الشفافية في المشاركة 4 4

 مرتفعة 0.87 3.70 الشفافية في اإلجراءات 0 5

 مرتفعة 0.79 3.81 (ككل)الشفافية درجة   

تراوحت المتوسطات الحسابية  الشفافية جاءت بدرجة مرتفعة إذ أن( 7الجدول )يتضح من 
الترتيب في  الشفافية في التعامل مع الطلبة مجال جاء فقد، (4.10-3.70بين ) ما لمجاالتها

 وبدرجة ممارسة مرتفعة، ،(0.84وبانحراف معياري ) ،(4.10)متوسط حسابي بلغ على بأ األول
 (،3.70األخير وبمتوسط حسابي بلغ ) الترتيبفي  الشفافية في اإلجراءاتبينما جاء مجال 

 لشفافية ككللوبلغ المتوسط الحسابي  وبدرجة ممارسة مرتفعة، ،(0.87وبانحراف معياري )
أن مديري المدارس يحافظون على سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة  ، ويعزى ذلك إلى(3.81)

هم، ويعملون على حلها وتلبية احتياجاتهم بعدالة وانهم يستمعون إلى مشكالتهم وآرائوالمعلمين، 
وانصاف، ويسعون إلى تطويرهم ليكونوا قادرين على التكيف مع واقعهم، وهذه النتيجة اتفقت مع 

  .(Klein, 2012)واختلفت مع دراسة  ،(Al-Ajez, 2015العاجز )دراسة 
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 

 :اآلتيكانت على النحو  وقد، كل مجال على حدةفقرات 
 المعلومات في الشفافية األول: المجال

ارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعي
 ( يبين ذلك:8مرتبه تنازليا  والجدول ) المعلومات في الشفافيةمجال 

  لشفافية في المعلوماتالمتعلقة بمجال االمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية  (8جدول )ال

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.04 4.12 .المعلومات سرية على المدرسة مدير يحافظ 4 1

2 2 
 المعلومات لحماية الالزمة اإلجراءات المدرسة مدير يتخذ

 .التسرب من
 مرتفعة 1.03 4.02

 مرتفعة 1.02 3.78 .باستمرار المدرسة بيانات بتحديث المدرسة مدير يقوم 5 0

4 0 
 الوقت يف المدرسة مدير من المعلومات معلمونال يتلقى

 .المناسب
 مرتفعة 1.06 3.74

 مرتفعة 1.05 3.73 .موضوعية المدرسة مدير يقدمها التي المعلومات 1 5

 مرتفعة 852. 3.88 المجال)ككل(
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 مجييييال الشييييفافية فييييي المعلومييييات جيييياء بدرجيييية مرتفعيييية إذ تراوحييييت ان( 8يبييييين الجييييدول ) 
 والتيييي تييينص عليييى( 4) ةجييياءت الفقييير  فقيييد، (4.12-3.73ميييا بيييين ) لفقراتيييهة المتوسيييطات الحسيييابي

، (4.12فيي الترتييب األول وبمتوسيط حسيابي بليغ )" المعلوميات سيرية ميدير المدرسية عليى يحيافظ"
المعلومييات "ونصييها ( 0) ةبينمييا جيياءت الفقيير ، وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية، (1.04وبييانحراف معييياري )

وبيانحراف (، 3.73وبمتوسيط حسيابي بليغ ) األخيير رتييببال" موضيوعية التيي يقيدمها ميدير المدرسية
 شيفافية فيي المعلومياتوبلغ المتوسيط الحسيابي لمجيال ال ، وبدرجة ممارسة مرتفعة،(0.10معياري )
(، ويعيييزى ذليييك إليييى أن ميييديري الميييدارس يحيييافظون عليييى سيييرية المعلوميييات المتعلقييية 3.88ككيييل )

تسيرب، كميا انهييا موضيوعية، وليدى مييديري الميدارس المقيدرة علييى بعملهيم وبيالمعلمين والطلبية ميين ال
إعطيياء المعلومييات للمعلمييين فييي الوقييت المناسييب، وهييذا مييا يزيييد ميين ثقيية المعلمييين بعملهييم وبالتييالي 

 .تحقيق الشفافية بهذا المستوى المرتفع
 االتصال في الشفافية: الثاني المجال

يارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المع
 ( يبين ذلك:2مرتبه تنازليا  والجدول ) الشفافية في االتصالمجال 

  االتصال في المتعلقة بمجال الشفافيةالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية  (9جدول )ال

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.03 3.88 يعقد مدير المدرسة اجتماعات دورية مع المعلمين. 8 0
 بتبسيط في المدرسة المتوافرة االتصال تسهم تقنية 7 9

 مرتفعة 0.98 3.75 .اإلجراءات

 مدرستي في اإلدارية المستويات بين يتسم االتصال 0 3
 مرتفعة 1.04 3.74 .بالسهولة

في  تسهممدير المدرسة بوسائل االتصال التي  يهتم 2 4
 مرتفعة 1.11 3.72 بناء العالقات اإلنسانية بين العاملين في المدرسة.

ينوع مدير المدرسة في استخدام وسائل االتصال مع  01 0
 متوسطة 1.14 3.62 المعلمين.

 مرتفعة 0.91 3.74 المجال)ككل(  
تراوحت المتوسيطات جاء بدرجة مرتفعة إذ  االتصالالشفافية في مجال ان ( 2يبين الجدول )

يعقيييد ميييدير " والتيييي تييينص عليييى( 8) ةجييياءت الفقييير  فقيييد، (3.88-3.62بيييين ) ميييا لفقراتيييهالحسيييابية 
 ،(3.88وبمتوسييييط حسييييابي بلييييغ ) ،األول الترتيييييبفييييي " المدرسيييية اجتماعييييات دورييييية مييييع المعلمييييين

ينيوع ميدير "ونصيها ( 01) ةما جياءت الفقير بين، وبدرجة ممارسة مرتفعة، (1.03وبانحراف معياري )
وبمتوسيييط حسيييابي بليييغ  ،األخيييير بالترتييييب" المدرسييية فيييي اسيييتخدام وسيييائل االتصيييال ميييع المعلميييين
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وبلييغ المتوسييط الحسييابي لمجييال  ،متوسييطة، وبدرجيية ممارسيية (1.14وبييانحراف معييياري )، (3.62)
المييدارس يعقييدون اجتماعييات  ، وقييد يعييزى ذلييك إلييى أن مييديري(3.74ككييل ) الشييفافية فييي االتصييال

دوريية مييع المعلميين لمناقشيية كيل مييا يهمهيم ويهييم الميدارس، ويتبعييون تقنيية اتصييال تمتياز بالسييهولة، 
وتسهم في تبسيط اجراءات العمل، ويسعون إلى بناء عالقات ايجابية طيبة بيين المعلميين، وهيذا ميا 

 افية لتكون بهذه الدرجة المرتفعة.يدفع بالمعلمين إلى أن يشعروا بروح العدالة والتمتع بالشف
 اإلجرااات في الشفافية: الثالث المجال

تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 ( يبين ذلك:01مرتبه تنازليا  والجدول ) اإلجراءات في الشفافيةمجال 

  المتعلقة بمجال الشفافية في اإلجراااتتنازليًا واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية مرتبة (01جدول )ال

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

يوضح مدير المدرسة إجراءات العمل في بداية الفصل  00 0
 مرتفعة 0.92 4.04 .وفي اثنائهالدراسي 

 في بها المعمول والتعليمات ظمةيعمم مدير المدرسة األن 00 9
 مرتفعة 1.02 3.81 .المعلمين المدرسة لجميع

 مرتفعة 1.08 3.68 يبسط مدير المدرسة إجراءات العمل مراعيا  ظروف المعلمين. 09 3
 متوسطة 1.09 3.64 يعد مدير المدرسة خططا  إرشادية إلجراءات العمل. 03 4
تحديد اإلجراءات الالزمة  ُيشارك مدير المدرسة المعلمين في 00 0

 متوسطة 1.01 3.60 إلنجاز العمل.
 متوسطة 1.08 3.43 يعد ل مدير المدرسة إجراءات العمل حسب مالحظات المعلمين. 04 0
 مرتفعة 0.88 3.70 المجال)ككل(  

تراوحيييييت  جييييياء بدرجييييية مرتفعييييية إذ الشيييييفافية فيييييي اإلجيييييراءاتمجيييييال  ان( 01يبيييييين الجيييييدول )
 والتييي تيينص علييى( 00) ةجيياءت الفقيير  فقييد، (4.04-3.43مييا بييين ) لفقراتييهبية المتوسييطات الحسييا

األول  بالترتييييب" وفيييي اثنائيييهيوضيييح ميييدير المدرسييية إجيييراءات العميييل فيييي بدايييية الفصيييل الدراسيييي "
بينميا جياءت ، مرتفعية، وبدرجة ممارسة (0.92وبانحراف معياري )، (4.04وبمتوسط حسابي بلغ )

 بالترتييييب" ل مييدير المدرسيية إجيييراءات العمييل حسييب مالحظييات المعلمييينيعييد  "ونصييها ( 04) ةالفقيير 
 ، وبدرجيية ممارسيية متوسيييطة،(1.08وبيييانحراف معييياري )، (3.43األخييير وبمتوسييط حسييابي بلييغ )
، وقيييد يعيييزى ذليييك إليييى أن (3.70ككيييل ) الشيييفافية فيييي اإلجيييراءاتوبليييغ المتوسيييط الحسيييابي لمجيييال 

المييدارس فييي بداييية كييل فصييل  يتييي تتخييذ ميين قبييل مييدير المعلمييين يييدركون أن وضييوح االجييراءات ال
دراسي من خالل تعميم االنظمة والتعليمات، وان مديري المدارس يضعون خططا ارشادية لتوضييح 

 .كل ما يخص العمل بشفافية
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 المشاركة في الشفافية: الرابع المجال
الدراسة على فقرات  تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة

 ( يبين ذلك:00مرتبه تنازليا  والجدول ) المشاركة في الشفافيةمجال 
  المتعلقة بمجال الشفافية في المشاركةالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية  (00جدول )ال

 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 ارسةالمم

 العالقة من الجهات ذات مدير المدرسة االقتراحات يتقبل 07 0
 مرتفعة 0.96 3.78 .بالمدرسة

 مرتفعة 0.99 3.77 .مواحتياجاته المعلمين مدير المدرسة لمشكالت يستمع 08 9
 مرتفعة 0.97 3.77 .الفريق بروح المهمات انجاز مدير المدرسة على يركز 02 9
 من المعلمين والمدرسة بين ة الثقةمدير المدرس يعزز 90 4

 مرتفعة 1.08 3.71 .الجميع تدعم مشاركة قرارات اتخاذ خالل
 متوسطة 1.09 3.67 .همئأرا إبداء على مدير المدرسة المعلمين يشجع 91 0
 متوسطة 1.24 3.54 .تحيز دون المعلمين بجميع مدير المدرسة اهتمامه يولي 99 0
 رتفعةم 0.93 3.71 المجال)ككل(  

تراوحت  جاء بدرجة مرتفعة إذ الشفافية في المشاركةمجال ان ( 00يبين الجدول ) 
 والتي تنص على( 07) ةجاءت الفقر  فقد، (3.78-3.54بين ) ما لفقراتهالمتوسطات الحسابية 

األول وبمتوسط  الترتيبفي " بالمدرسة العالقة من الجهات ذات مدير المدرسة االقتراحات يتقبل"
 ةبينما جاءت الفقر ، مرتفعة، وبدرجة ممارسة (0.96وبانحراف معياري )، (3.78بلغ ) حسابي

األخير وبمتوسط  بالترتيب" تحيز دون المعلمين بجميع مدير المدرسة اهتمامه يولي"ونصها ( 99)
وبلغ المتوسط  ، وبدرجة ممارسة متوسطة،(1.24وبانحراف معياري )، (3.54حسابي بلغ )

، وقد يعزى ذلك إلى أن مديري المدارس (3.71ككل ) لشفافية في المشاركةاالحسابي لمجال 
يتقبلون االقتراحات المقدمة من قبل المعلمين، ويشركوهم في صناعة القرارات المتعلقة بالمدارس 

 .من اجل تعزيز الثقة والتعاون والمشاركة في العمل، واالهتمام بجميع المعلمين دون تحيز 
 الطلبة مع التعامل في شفافيةال: الخامس المجال

تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 ( يبين ذلك:09مرتبه تنازليا  والجدول ) التعامل مع الطلبة في الشفافيةمجال 

متعلقة بمجال الشفافية في الالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية  (01جدول )ال
  التعامل مع الطلبة

 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.83 4.21 .بالطلبة المتعلقة المعلومات سرِّية على المدرسة مدير ُيحافظ 20 1
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 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 ةمرتفع 0.87 4.09 .ومشكالتهم الطلبة شكاوى إلى المدرسة مدير يستمع 24 2
 ةمرتفع 1.02 4.07 .تربويا   الطلبة تطوير على المدرسة مدير يركز 22 0

 ةمرتفع 1.05 4.03 .بعدالة المدرسة طلبة المدرسة مدير ُيعامل 25 4
 ةمرتفع 0.84 4.10 المجال)ككل(  

وحت جاء بدرجة مرتفعة أذ ترا الشفافية في التعامل مع الطلبةمجال   ان( 09يبين الجدول )
 والتي تنص على( 93) ة، حيث جاءت الفقر (4.21-4.03ما بين ) لفقراتهالمتوسطات الحسابية 

األولى وبمتوسط حسابي  الرتبةفي " بالطلبة المعلومات المتعلقة سرِّية على مدير المدرسة ُيحافظ"
( 90) ةبينما جاءت الفقر ، مرتفعة، وبدرجة ممارسة (1.83وبانحراف معياري ) ،(4.21بلغ )

، (4.03األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةب" بعدالة ُيعامل مدير المدرسة طلبة المدرسة"ونصها 
الشفافية في وبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،مرتفعة، وبدرجة ممارسة (1.05وبانحراف معياري )
ة المدارس يحافظون على سري يعزى ذلك إلى أن مديري، وقد (4.10ككل ) التعامل مع الطلبة

هم، ويعملون على حلها وانهم يستمعون إلى مشكالتهم وآرائالمعلومات المتعلقة بالطلبة والمعلمين، 
وتلبية احتياجاتهم بعدالة وانصاف، ويسعون إلى تطويرهم ليكونوا قادرين على التكيف مع واقعهم، 

واختلفت  التي جاءت بدرجة مرتفعة، (Al-Ajez, 2015العاجز )واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
 .(Al-Otaibi & Al-Habshan, 2017العتيبي والحبشان )مع دراسة 

 بين (≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هلالسؤال الثاني: 
 الثانوية المدارس مديريلدى  الشفافية ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات

 ؟(والخبرة العلمي، والمؤهل الجنس،) متغيرات الى ىتعز  المعلمين نظر وجهة من النقب بمنطقة
سيتجابات التم استخراج المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية  لإلجابة عن هذا السؤال

أفييراد الدراسيية حييول درجيية ممارسيية الشييفافية لييدى مييديري المييدارس الثانوييية بمنطقيية النقييب ميين وجهيية 
 يبين ذلك. (09)والجدول ، هل العلمي، والخبرةالجنس، والمؤ حسب متغيرات  نظر المعلمين

الستجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (13جدول )ال
 الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرةحسب الشفافية 

مستويات  المتغير
الشفافية في   المتغير

 المعلومات

الشفافية 
في 

 االتصال

الشفافية 
في 

 اإلجرااات

الشفافية 
في 

 المشاركة

الشفافية في 
التعامل مع 

 الطلبة

الشفافية 
 ككل

 3.80 4.07 3.69 3.66 3.78 3.89 س ذكر الجنس
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 المتغير
مستويات 

  المتغير
الشفافية في 

 المعلومات

الشفافية 
في 

 االتصال

الشفافية 
في 

 اإلجرااات

الشفافية 
في 

 المشاركة

الشفافية في 
التعامل مع 

 الطلبة

الشفافية 
 ككل

 0.79 0.82 0.93 0.88 891. 0.86 ع  
 

 انثى
 3.81 4.12 3.72 3.72 3.72 3.87 س

 0.77 0.86 0.93 881. 0.92 0.85 ع 

المؤهل 
 العلمي

بكالوريوس 
 ا دونفم

 3.80 4.12 3.68 3.72 3.69 3.89 س
 0.73 0.74 0.93 0.82 0.94 0.78 ع

اعلى من 
 بكالوريوس

 3.81 4.09 3.73 3.69 3.78 3.87 س
 0.82 0.91 0.93 0.92 0.88 0.89 ع 

سنوات 
 الخبرة

اقل من 
 سنوات 01

 3.90 4.21 3.84 3.78 3.81 3.97 س
 0.66 0.70 831. 0.83 0.79 0.67 ع

سنوات  10
 فأكثر

 3.73 4.01 3.60 3.64 3.69 3.81 س
 0.86 0.93 0.99 0.91 0.99 0.97 ع 

 ع=االنحراف المعياري         س= المتوسط الحسابي  

فييييي المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات ( وجييييود فييييروق ظاهرييييية 13يالحييييظ ميييين الجييييدول )
الشيييفافية ليييدى ميييديري الميييدارس الثانويييية  السيييتجابات أفيييراد الدراسييية حيييول درجييية ممارسييية المعياريييية

الجيينس، والمؤهييل العلمييي، بسييبب اخييتالف فئييات متغيييرات بمنطقيية النقييب ميين وجهيية نظيير المعلمييين 
 الثالثييي التبيياين تحليييلوالخبييرة وللكشييف عيين دالليية الفييروق بييين المتوسييطات فقييد تييم إجييراء اختبييار 

درجة مجاالت  علىوسنوات الخبرة، الجنس، والمؤهل العلمي، ألثر ( way ANOVA 3)المتعدد 
كميا يظهير ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلميين،  

 : (14ول )افي الجد
الجنس، والمؤهل ألثر ( way ANOVA 3)المتعدد  الثالثي التباين تحليل اختبار نتائج (01) جدولال

درجة ممارسة الشفافية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة الت مجا علىالعلمي، وسنوات الخبرة، 
 النقب من وجهة نظر المعلمين

مصدر 
 المجاالت التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 
 

 الجنس

 832. 0.05 0.039 1 032. الشفافية في المعلومات

 0.56 0.35 0.29 1 292. الشفافية في االتصال

 0.56 352. 272. 1 0.27 الشفافية في اإلجراءات

 0.74 0.11 0.10 1 102. الشفافية في المشاركة
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مصدر 
 المجاالت التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.62 0.24 0.17 1 172. الشفافية في التعامل مع الطلبة
 
 

المؤهل 
 العلمي

 0.94 0.01 002. 1 002. الشفافية في المعلومات

 0.30 1.10 902. 1 902. الشفافية في االتصال

 952. 0.00 002. 1 002. الشفافية في اإلجراءات
 0.39 0.74 632. 1 632. الشفافية في المشاركة

 992. 002. 0.00 1 0.00 الشفافية في التعامل مع الطلبة
 0.01 2.78 2.01 1 2.01 الشفافية في المعلومات الخبرة

 0.18 1.81 1.49 1 1.49 الشفافية في االتصال 
 142. 2.16 1.66 1 1.66 لشفافية في اإلجراءاتا 

 022. 5.80 4.96 1 4.96 الشفافية في المشاركة 

 032. 4.54 3.22 1 3.22 الشفافية في التعامل مع الطلبة 
   0.72 316 228.41 الشفافية في المعلومات الخطأ

   0.82 316 260.35 الشفافية في االتصال 

   0.77 316 243.01 الشفافية في اإلجراءات 

   0.86 316 270.23 الشفافية في المشاركة 

   0.71 316 224.00 الشفافية في التعامل مع الطلبة 

    319 230.50 الشفافية في المعلومات الكلي

    319 262.72 الشفافية في االتصال 

    319 244.96 الشفافية في اإلجراءات 

    319 275.49 الشفافية في المشاركة 

    319 227.44 الشفافية في التعامل مع الطلبة 

( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم ( يبين 04)الجدول يبين 
( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )المجاالت، وعدم في جميع  الجنس

( تعزى ≤0.05إحصائية ) وجود فروق ذات داللةالمجاالت، وعدم في جميع  المؤهل العلمي
، الشفافية في المشاركةالمعلومات و المجاالت باستثناء مجالي في جميع  سنوات الخبرةألثر 

تحليل ، ولفحص سنوات 01اقل من وجاءت الفروق لصالح  الشفافية في التعامل مع الطلبةو 
ممارسة الشفافية لكلية لادرجة الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، على ال ألثرالثالثي  التباين

 هذه ( يبين15والجدول )لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين 
 .النتائج

الكلية درجة على الالجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،  ألثر الثالثي تحليل التباين (01جدول )ال
 ممارسة الشفافية ل

مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المربعات

الداللة  قيمة ف المربعات
 اإلحصائية

 0.88 0.02 0.01 1 0.01 الجنس
 0.64 0.21 0.13 1 131. المؤهل العلمي
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مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المربعات

الداللة  قيمة ف المربعات
 اإلحصائية

 0.04 4.14 2.54 1 2.54 سنوات الخبرة
   611. 316 194.17 الخطأ
    319 196.74 الكلي

الجنس، ( تعزى ألثر ≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )و  عدم( يبين 00الجدول )
جود فروق ذات داللة ، وعدم و ((0.88( وبداللة إحصائية بلغت (0.02حيث بلغت قيمة ف 

( وبداللة إحصائية 1.90بلغت قيمة ف ) إذالمؤهل العلمي، ( تعزى ألثر ≤0.05إحصائية )
 إذ، سنوات الخبرةتعزى ألثر  (≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )و وتبين (، 1.04بلغت )

 01اقل من ، وجاءت الفروق لصالح (0.04)وبداللة إحصائية بلغت  (4.14)بلغت قيمة ف 
ن مع هذه الفئة من المعلمين تكون جة على الطرق التي يتبعها المديرو ، قد تدل هذه النتيسنوات

واختلفت ( Al-Ajez, 2015العاجز )مختلفة عن الفئات االخرى، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
 .(Thubaiti, 2016الثبيتي )دراسة مع 

 التوصيات:
 العمل على الحاق مديري المدارس بدورات تدريبية متخصصة في الشفافية االدارية والمساءلة 

 والمحاسبة.
 وضع االنظمة واالجراءات التي تسهم في تحقيق الشفافية االدارية بالمدارس الثانوية. 
  ية في المدارس بشكل عام إلى مستويات عالية من العمل على تعزيز االلتزام بالشفافية اإلدار

بالشفافية،  ةخالل إلحاق المعلمين بندوات ومؤتمرات ُتعنى بالممارسات والمضامين ذات العالق
مما يؤدي إلى دعم قيم النزاهة والثقة لديهم وترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود والذي ينعكس 

 بدوره على جودة أدائهم وانتمائهم.
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