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 ملخص البحث
الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة استهدف البحث التعرف على ممارسات 

المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة ( 292)وتكونت عينة البحث من 

ع المعلومات، كأداة لجم االستبانةالتعليمية بدولة الكويت، وتم استخدام ( الفروانية)
ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة إلى أن وتوصلت نتائج الدراسة 

كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات  .مرتفعة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين
حصائية حول ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة إداللة 

 . وسنوات الخبرة الجنس يضوء متغير في  ة نظر المعلمينالكويت من وجه
 

 .الكويتالمرحلة المتوسطة، مدارس الشفافية اإلدارية،  :مفاتيح البحث
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The practices of administrative transparency in 
intermediate school in the State of Kuwait from the point of 

view of teachers 

Prepared by  

Dr. Abdul Rahman Obaid Ali Alshammari 

Abstract 

  The research aimed to identify the practices of administrative 

transparency in intermediate school in the State of Kuwait from the 

point of view of teachers. the descriptive analytical approach was 

used. the research sample consisted of (292) middle school teachers 

in the (Farwaniya) educational area in the State of Kuwait. the 

questionnaire was used as a tool to collect Information, and the 

results of the study concluded that the practices of administrative 

transparency in intermediate school in the State of Kuwait from the 

point of view of teachers are high. It also found that there were no 

statistically significant differences regarding the practices of 

administrative transparency in intermediate school in the State of 

Kuwait from the point of view of teachers in light of the gender 

variables and years of experience. 

Key words: administrative transparency – intermediate stage, 

Kuwait 
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 مقدمة
والفعال في  المهمتعد المؤسسات التربوية أهم مؤسسات المجتمع، نظرًا لدورها 

عداده للنهوض بالمجتمع، ولكي تحقق هذه المؤسسات أهدافها فإنها في  تربية النشء وا 
حاجة إلى مواكبة تحديات العصر الحديث، والذي يفرض عليها ممارسة الشفافية اإلدارية 

القوة وتنميتها، وتعرف مواطن الضعف ومحاوله  في كافة أعمالها لتحديد مواطن
 .إصالحها

الشفافية اإلدارية من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي يتوجب على اإلدارات  دوتع
الواعية األخذ بها، لما لها من أهمية في إحداث التنمية اإلدارية الناجحة، إضافة إلى 

إلى بناء تنظيمي سليم قادر على مساهماتها في تنمية التنظيمات اإلدارية، والوصول 
مواجهة التحديات الجديدة والتغيرات المحيطة، وقد دعا رواد الفكري اإلداري إلى ضرورة 
بذل الجهود لمعاجلة المشاكل اإلدارية، والتعرف على المعوقات التي تواجه التنمية 

جراءاته، فكانت مح اوالت تطبيق اإلدارية كالفساد اإلداري والغموض في أساليب العمل وا 
الشفافية في العمليات اإلدارية من األمور المهمة في الممارسات اإلدارية ، فزيادة درجة 
الشفافية تسهم إلى حد بعيد في زيادة الثقة التي يمنحها المواطنون لمؤسسات المجتمع 

 .(051، 2102 ،محمد) المختلفة، وعلى رأسها المؤسسة التربوية
اماًل أساسيًا وعنصرًا هامًا في أي برنامج يعمل على وتشكل الشفافية اإلدارية ع

 ،محاربة الفساد، لما تحمله من أسس ومبادئ تحد من الصالحيات والسلطات المطلقة
التي قد تستخدم بصورة سيئة في عملية إتخاذ القرارات، ويحتاج بناء المؤسسات التربوية 

هداف التربوية، لذا أصبحت إلى دعم الشفافية لما لها من أهمية كبرى في تحقيق األ
الشفافية اإلدارية مسألة حيوية وهامة لكافة المجتمعات، فعندما تكون القواعد المتبعة في 
 ،إدارة المؤسسات تتسم بالشفافية فإن ذلك يساعد المهتمين على متابعة الطرق المعتمدة

المعرفة،  لتدبير شئون هذه المؤسسات، فالشفافية اإلدارية تتمحور حول حق الفرد في
وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض أن تقوم به اإلدارات في مؤسساتها، وكذلك 

 .(279، 2102 ،صبيح) توزيع المسؤليات على المستويات المختلفة
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والنظام التربوي كباقي أنظمة المجتمع المدني عرضة للفساد المالي واإلداري، 
رتباطه بكافة طبقات وفئات المجتمع، إضافة وذلك لتعدد مسؤولياته وضخامة نفقاته،  وا 

والمحاسبية، وهو ما  لصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات، وتفعيل إجراءات الرقابة
، 2102،الحربي)والوضوح يتطلب تبني أسلوب إداري قائم على الشفافية والمكاشفة 

919)  . 

تربوي، فإن الدراسة الحالية في المجال المن قيمة كبيرة ونظرًا لما تمثله الشفافية 
ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت تعرف تهدف إلى 

  .من وجهة نظر المعلمين

 :مشكلة الدراسة
للتأخر  متعددة مظاهر المؤسسات التربوية في معظم الدول العربية منتعاني 

 ونمطية األنظمة وأساليب ،قبل الموظفين واإلهمال من النظام، اإلداري، كالتمسك بحرفية
ضفاء القرارات، صنع في خصوصاً  الشديدة والمركزية والمحسوبية، والمحاباة العمل،  وا 
 للمؤسسات اإلداري الجهاز إنعزال إلى يؤدي مما ؛اإلدارية األعمال على السرية من طابع

 .(922، 2102الحربي، )الشفافية  وعدم الغموض بسبب فيه الثقة وفقدان التربوية،

لذا فإن المعطيات الجديدة التي فرضتها الظروف المتغيرة في كافة المجاالت 
تقتضي التغيير في السلوك اإلداري المتبع في إدارة كافة المؤسسات، وعلى رأسها 
المؤسسات التربوية، ومجاراة التحوالت الحديثة التي تدعو للشفافية واإلنفتاح، والتخلي عن 

ومصادر القوة والنفوذ السائدة في النظام اإلداري القديم،  ،من األساليب اإلداريةالعديد 
 .(8، 2109العمري، )حيث لم يعد هناك مكان لإلدارات المغلقة 

وعلى الرغم مما يبذل من جهود لتطوير التعليم في دولة الكويت، وعلى الرغم مما 
ة ال تنكر؛ إال أنه ال يزال ُيعاني من يتمتع به التعليم في هذه الدول من مزايا وجوانب قو 

جوانب القصور ونقاط الضعف تبرز على شكل مخرجات يعتريها الكثير من الخلل 
والنقص، وال ترقى إلى مستوى الطموح، ويعني ذلك أن التعليم ما يزال بحاجة إلى تحسين 
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ة على نوعيته، ورفع مستوى جودته، وزيادة فاعليته، مما يتطلب إدخال تعديالت جذري
محتواه ووسائله وأدواته، وبيئته وطرائقه، ومدخالته المادية والبشرية، لترقى بعملياته وآلياته 
وأساليبه ونواتجه، بما يلبي حاجات المجتمع وليصبح أكثر مساهمة في تطويره، وأكثر قدرة 
على اإلسهام في حل مشكالت التنمية وقضاياها، وهذا لن يتحقق إال في ظل اتباع 

فية اإلدارية في كافة األعمال التي تقوم بها المؤسسات التربوي، والتي من خاللها الشفا
 . (00، 2112 ،البطي)يمكن تحديد جوانب الخلل المختلفة، والعمل على عالجها 

ذلك فقد أصبح التعامل مع الشفافية اإلدارية من األمور التي تأخذ حيزًا نتيجة لو 
لعالمية المتسارعة في مجال مكافحة الفساد، وما كبيرًا، وخاصة في ضوء المتغيرات ا

 .يترتب عليها من إنعكاسات على أداء المؤسسات التعليمية وتطويرها تنظيمياً 
وعلى الرغم من أهمية الشفافية في تحقيق التطوير للمؤسسات التربوية، إال أن 

اوح بين نتائج دراسات عدة أشارت إلى أن ممارسة الشفافية بالمؤسسات التربوية تتر 
 (2102)الحربي و  (2119)الطشة المستوى المتوسط والمنخفض، ومنها دراسات كل من 

 (. 2102)الزعابي و 

ومن خالل عمل الباحث في مهنة التدريس بمدارس التعليم المتوسط، فقد الحظ 
أن الممارسات اإلدارية تعد غير واضحة وتفتقد للعدالة وال تتسم بالوضوح، وكثير من 

ال يتحقق فيها المساءلة القائمة على أسس وقواعد معلنة وصريحة، لذا جاء الممارسات 
 .البحث الحالي كمحاولة لإلجابة عن األسئلة التالية

ما واقع ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت  .0
 من وجهة نظر المعلمين؟

في ( α≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجدهل  .2
استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة 

الجنس، )المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات 
 ؟(وسنوات الخبرة
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 :هدفي البحث
 :هدف البحث الحالي تعرف إلى

ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من واقع  .0
 .وجهة نظر المعلمين

الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسات الشفافية اإلدارية في  .2
مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين في ضوء 

 (.الجنس، وسنوات الخبرة)متغيرات 

 مية البحثأه
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع ذاته والمتضمن ممارسات الشفافية  .1

 .اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين
في مدارس التعليم العام بدولة  ندرة الدراسات التي تناولت الشفافية اإلدارية .2

 .الكويت
تقديم مقترحات تزيد من فاعلية مدارس التعليم يؤمل أن يسهم هذا البحث في  .9

 .المتوسط في تحقيق الشفافية اإلدارية
يؤمل أن يسهم البحث في تصميم برامج تدريبية للمديرين لممارسة الشفافية  .2

 .اإلدارية فيما يقومون به من أعمال
 .إثارة اهتمام الباحثين إلجراء دراسات أخرى في مجال الشفافية اإلدارية .5

 لدراسةمصطلح ا
 الشفافية اإلدارية

تعرف الشفافية اإلدارية بأنها عملية توفير المعلومات الموثوقة المتعلقة بالنشاطات 
واإلجراءات والقرارات والسياسيات، ووصول المعلومات إلى المستفيدين والجمهور والجهات 

 (. 009، 2105أبو النصر، )المعنية 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202 ديسمبر                          - 8              - (         4)العدد ( 3)المجلد 

التي من خاللها يتاح للمتأثرين بقرار إداري كما يقصد بالشفافية اإلدارية العملية 
 ,Oliver, 2004)معرفة ليس فقط الحقائق األساسية ولكن أيضا آليات إصداره وعملياته 

55.). 
ويقصد بالشفافية اإلدارية كذلك وضوح التعليمات واإلجراءات والقوانين 

م بموضوع االفصاح والتشريعات التي تعتمدها المؤسسة في القيام بمهامها، بجانب االهتما
عن المعلومات التي تخص المنظمة والتي لها عالقة بالمستفيدين، وكذلك اإلبتعاد عن 

 .(019، 2102السيد، ) إتخاذ قرارات غير مدروسة أو معتمدة على معلومات غير دقيقة
ويعرف الباحث الشفافية االدارية إجرائيًا بأنها العملية التي بموجبها تتوافر وتتدفق 

ومات في المؤسسة التعليمية بين مختلف مستوياتها اإلدارية وهيئتها التدريسية وكذلك المعل
لدى المستفيدين منها وتتضح المهام والمسؤليات والقرارات ويترتب عليها المساءلة والثواب 

 .والعقاب

 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود والمحددات اآلتية

البحث على موضوع ممارسات الشفافية اإلدارية في اقتصر : حدود موضوعية .0
 .مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين

اقتصر تطبيق الدراسة على مدارس المرحلة المتوسطة بمنطقة  :حدود مكانية .2
 .الفروانية التعليمية

تكونت عينة الدراسة من معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة  :حدود بشرية .9
 .لفروانية التعليميةا

 األدب النظري
 إلى اإلداري الفكر رواد يدعو الحديثة التي اإلدارية المداخل من الشفافية تعد
 الوظيفي االنتماء التنمية، وتعزيز إحداث في هام إيجابي دور من لها تحقيقها لما

 تحقيق على العقبات التي تواجهها، ومساعدتها تجاوز من المؤسسة للمؤسسة، وتمكين
 .مجتمعها أهدافها وخدمة
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وتشكل الشفافية إحدى أهم أدوات االستقرار في المجتمع، وتعني الوضوح 
والكشف عن السياسات المتعلقة بالمؤسسة؛ حيث إنه كلما كان مستوى الشفافية مرتفعًا، 
كلما كانت التنمية تسير بخطى متسارعة، لما تتضمنه من مراقبة ومساءلة من قبل عموم 

اد للخدمات التي تقدمها المؤسسات، األمر الذي يترّتب عليه في تحديد مظاهر األفر 
 (.015، 2105الجسيم، )الهدر، وردع الفساد المقصود وغير المقصود 

وتعد الشفافية اإلدارية من المفاهيم اإلدارية الحديثة والمتطورة التي يتوجب على 
ي إحداث التنمية اإلدارية الناجحة، اإلدارات الواعية األخذ بها ، لما لها من أهمية ف

إضافة إلى مساهمتها في تنمية التنظيمات اإلدارية، والوصول إلى بناء تنظيمي سليم قادر 
على مواجهة التحديات الجديدة والتغيرات المحيطة، وقد دعا الكثير من رواد الفكر اإلداري 

لى المعوقات التي تواجه إلى ضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاكل اإلدارية، والتعرف ع
جراءاته ، فكانت محاوالت  التنمية اإلدارية، كالفساد االداري والغموض في أساليب العمل وا 
تطبيق الشفافية في العمليات اإلدارية من اآلمور المهمة في الممارسات اإلدارية ، فزيادة 

مواطنون لألفراد درجة الشفافية تسهم إلى حد بعيد في زيادة درجة الثقة التي يمنحها ال
 (.051، 2102محمد، )العاملين في القطاعات المختلفة 

والوضوح  والمصداقية وقيم النزاهة والعدالة معايير عن بالبحث وترتبط الشفافية
 واضحاً  األمر جعل تعني اإلطار بهذا اإلدارية، وهي والممارسات األعمال في والمساءلة

 متابعتها إمكانية تتيح ال اإلجراءات بطريقة وتعقد والغموض اللبس عن وشفافَا بعيداً 
 بالوضوح تتسم وعلمية منهجية نظرية فيها، فهي والخلل والغموض أوجه النقص ومعرفة
 والسياسات الخطط ورسم استراتيجيات العمل القرار واتخاذه وبناء آليات صناعة في التام

الحاصلة،  المستجدات مع تتناسب أن وتقييمها، والتي يفترض تنفيذها ورقابتها وأساليب
 إلى يؤدي النزاهة والصدق وبما متقيدة بأخالقيات األطر هذه تأتي جميع أن يفترض كما

، 2117صبحي، و منصور )المصالح  أصحاب مختلف والمصداقية بين الثقة تنمية
592.) 
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ولتطبيق الشفافية اإلدارية في المدارس أهمية كبيرة، حيث إنها تسهم في تبادل 
المعلومات بين جميع العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة، كذلك فإنها تعد أداة 
لتحقيق الرضا لدى العاملين، نظرًا لكونهم يشعرون بتوحيد المعايير التي تتم من خاللها 

 .محاسبتهم ومكافئتهم فيما يؤدون من أعمال

العملية التعليمية  وتنبع أهمية الشفافية في العملية التربوية من خالل أهمية
التربوية في تحقيق التنشئة والتنمية الشاملة لجميع مناحي الحياة، لذا يجب العمل على 
اختيار القيادات وواضعي السياسات التربوية، وذلك للعمل على ربط العملية التربوية 
ع ومخرجاتها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، والعمل على إيجاد الثقة والتمكين لجمي

القائمين على سياسات التعليم، كما أن فقدان الشفافية في العملية التربوية يؤدي إلى فشل 
 (.     271، 2102الزعابي، )السياسات، وخاصة سياسات اإلصالح التربوي 

إلى أن هناك أهمية كبيرة لتطبيق الشفافية ( 922، 2102)ويشير عبد اهلل 
 :آلتياإلدارية بالمؤسسة التعليمية تتضح في ا

تساعد على المشاركة بفعالية في تطوير العمل بالمؤسسة التعليمية، وتسهم في   -
االعتماد على الذات من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن، والمتمثل في تحقيق 

 .الجودة وزيادة االنتاجية
 .تساعد اإلدارة المدرسية في اتخاذ قرارات إدارية رشيدة وحكيمة -
تزان، فوضوح   - تحقيق مصلحة العمل ومصلحة العاملين والمتعلمين بعدل وا 

القوانين والتشريعات يمكن المؤسسة التعليمية من زيادة الكفاءة وفعالية اآلداء 
 .ويحقق النزاهة

تسهم في القضاء على العمل الروتيني الذي يعطل المصالح ويؤخرها، وتساعد  -
 .مركزية، وسهولة إيصال المعلوماتفي تبسيط اإلجراءات والتوسع في الال

 .في العمل وفي العاملين بالمؤسسة التعليمية( المصداقية)تسهم في تنمية الثقة  -
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تجعل جميع العاملين يمثلون دور الرقابة على العمل وجودة الرقابة الذاتية والتي  -
نجازة دون تأخير أو تعطيل وبكفاءة وفعالية عالية  .تسهم في إخالص العمل وا 

بأن أهمية الشفافية تكمن من خالل ( Tanimoto, 2005, 5-6)ى تانيموتو وير 
السماح للمستفيد من معرفة كيف تعمل المنظمة مما يساعد على توليد الثقة وكشف 

 .األخطاء وتعزيز التعلم

وتسعى المؤسسات التعليمية لتطبيق الشفافية لتأكيد النزاهة والوضوح وزيادة 
للتميز والفعالية، وال تتوفر الشفافية في أية مؤسسة دون إقرانها  مساحة جودة األداء وصوالً 

بالمساءلة، وبعض القيم مثل التعاون والصدق واألمانة واإلخالص وتغليب المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة، وتزداد مسؤولية المؤسسات التربوية نظرًا للبعد األخالقي 

، 2102الزعابي، )في تطبيق الشفافية فيها  للقائمين عليها وعلى جميع العاملين فيها
222.) 

وبالتالي فإن الشفافية اإلدارية لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالمؤسسات المختلفة 
وعلى رأسها المؤسسات التربوية، حيث يتحقق من خاللها الوضوح التام للمعلومات 

جة مراعاتها للعدالة وسياسات المؤسسات التربوية، وما تقوم به من مجهودات ومهام، ودر 
بين العاملين، ومدى وضوح لوائحها وقوانينها المختلفة التي من خاللها تقوم بإصدار 
القرارات، كما تتضح أهمية الشفافية في جعل كل من يعمل بالمؤسسة على وعي بدوره، 
وتجعله على علم بمعايير الترقية والثواب والعقاب، كما تجعل منه عنصر فعال في 

 .  حيث يشارك في اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية فيما يقوم به من أعمال المؤسسة،

وهناك مجموعة من المتطلبات المتعلقة بتطبيق الشفافية اإلدارية في المؤسسات 
 ,Hazellkorn, 2004)وهازيلكوم ( Meyer, 2003, 1)التربوية تناولها كل من ماير 

على النحو ( Lidsky, 2005, 90) والديسكي( (Jaradat, 2013, 80وجرادات  (64
 :التالي التالي
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ضرورة التزام المؤسسة التربوية باألمانة واالنفتاح على المجتمع في كل ما يرتبط  -
برؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، وأنشطتها، وخطتها االستراتيجية، وكيفية 

تاحتها للجمهور، بما يسمح لألطراف ذات العل قة بمساءلة الحصول على الخدمة وا 
 .المسؤولين والعاملين فيها

االلتزام بالحفظ والتوثيق والنشر بكافة الوسائل المتاحة لكل ما يرتبط بالتقارير  -
الدورية حول نشاطات المؤسسة التربوية، بما في ذلك الميزانية ومحاضر 

 .االجتماعات ومعلومات الطلبة والخطط الدراسية ومعايير األداء
 ،النظام األساسي والهيكل التنظيمي للمؤسسة التربويةتوفير معلومات حول  -

ووضوح األدوار والصالحيات وتحديد مراكز المسؤولية داخل المدرسة وتبني 
 .سياسة الدوران الوظيفي

 . تطوير اللوائح وتحديثها باستمرار -
شراك  - اتاحة الفرصة للجمهور لإلطالع على خطة الجامعة االستراتيجية، وا 

الخطط والتعليق عليها، وتنسيق أنشطتها وبرامجها بما يخدم  الجمهور في صياغة
 .خطط التنمية أو الجمهور المستفيد

وجود سياسة عامة للنشر وةاالفصاح عن المعلومات تتضمن آليات واضحة  -
لتدعيم دور اإلعالم بمختلف أشكاله والتأكيد على ممارسة الشفافية ونبذ 

 .الممارسات المتناقضة لها
وائح واإلجراءات المطبقة على أن تكون موثقة ومعلنة وبطريقة سهلة نشر جميع الل -

وواضحة، ومراجعتها بشكل دوري بغرض تبسيط إجراءات العمل ومعالجة 
 .النصوص والفقرات المشوبة بالغموض لتوضيحها

 .استحداث نظم تتضمن الشفافية في التعيين والترقية والتدريب والتقييم وتوازنها -
تفعيل آليات المحاسبة من خالل لجان الرقابة الداخلية، والتي تكون مسؤولة عن  -

حراء المساءلة، مع توفير الحماية والضمانات للمساهمين في  تدعيم الشفافية وا 
 .كشف الفساد

 .  دعم وتبني اإلدارات التربوية العليا وقناعتهم بتطبيق الشفافية -



 المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0202 ديسمبر                     -13                     - (         4)العدد ( 3)المجلد   

افية اإلدارية أهمها إعداد الكوادر أي أن هناك متطلبات تتعلق بتطبيق الشف
البشرية من حيث تشجيعهم على الرقابة الذاتية ألداهم في العمل، وتشجيعهم على تقديم 
طالعهم على نتائج أعمالهم، وجوانب القصور فيها لمحاولة  مقترحات لتطوير العمل، وا 

كافة المستويات التغلب عليها، فضاًل عن تهيئة بيئة عمل صحية، وتعزيز قيم المسالة في 
اإلدارية، وتحسين كفاءة القيادات اإلدارية، وتوفير برامج تثقيفية للعاملين تحثهم على 

وتوفير  ،ممارسة المساءلة، مع فتح قنوات اتصال بين جميع العاملين لتبادل المعلومات
 .    حوافز للعاملين الملتزمين بتطبيق إجراءات الشفافية اإلدارية

أبو و الشياب )إلدارية على عدد من المؤشرات منها ما يلي وتشتمل الشفافية ا
 (:022، 2102حمور، 
تاحتها  - توفير وثائق واضحة حول أهداف المنظمة، وفلسفة عملها، وبرامجها، وا 

 .للجمهور
توفير معلومات للجمهور حول النظام األساسي والهيكل التنظيمي للمنظمة، وكذلك  -

 .نظام الموظفين، وميزانية المؤسسة
شراك الجمهور في  - إتاحة الفرصة للجمهور لالطالع على خطط المنظمة، وا 

 .صياغة هذه الخطط والتعليق عليها
قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين أو مع الجمهور  -

 .المستهدف
معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المنظمة وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية  -

 .لخدمةتأدية هذه ا
 .نشر تقارير دورية حول نشاطات المنظمة وتمويلها وعالقاتها -
 .وجود سياسة عامة للنشر واإلفصاح عن المعلومات للجمهور المعني -

وحتى ينجح مدير المدرسة في تحقيق الشفافية في إارته للمدرسة يجب عليه القيام 
 (:210 - 211، 2107العامري، )باألدوار األتية 
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صاحب رؤية واضحة ورسالة طموحة، ودائم التفكير، وعلى استعداد للتطوير  -
 . والتغيير

 .مخطط قادر على وضع خطط تربوية وتنفيذها وتقويمها -
قائد فريق عمل يعمل بمبدأ المشاركة، وتفويض الصالحيات، ويتمتع بالمرونة  -

 .والشفافية
 .ل على تلبيتهامعلم أول يتفهم احتياجات عمليتي التعليم والتعلم ويعم -
 .مشرف مقيم يعمل باستمرار على رفع مستوى معلميه وتحسين آدائهم -
 .مربي قدوة لزمالئه في المدرسة وخارجها -
 .مدرب مؤهل يوفر فرص النمو المهني لجميع العاملين بالمدرسة -
 .صانع المناخ األسري من خالل تنمية العالقات اإلنسانية في مدرسته -
واعتماد مبدأ العدالة  ،ك قدرة عاليه لحل المشكالتالقاضي العادل الذي يمتل -

 .وعدم التحيز والمساءلة ،واالنصاف
لذا يمكن القول بأن مدير المدرسة بوصفه المسئول األول عنها، حيث يمتلك من 
الصالحيات ما يمكنه من تطبيق الشفافية بمدرسته، نظرًا ألنه يستطيع إصدار أوامر 

وما تتطلبه من  ،ة الجميع لدوره في حدود الشفافيةوتعليمات مختلفة تتعلق بممارس
إجراءات إدارية مختلفة، كذلك من خالل اعطاء صالحيات لجميع العاملين حسب مهامهم 
الوظيفية، بما يضمن المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات المدرسية؛ وبالتالي وضوح 

 المعلومات للجمي سواء داخل المدرسة
 : الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات التي تناولت الشفافية اإلدارية في المجال التربوي، 
إلى تقييم الشفافية بمؤسسات التعليم العالي  (Goran, 2007)دراسة جوران حيث هدفت 

من القيادات التربوية، وتم جمع المعلومات من ( 87)بالسويد، وتكونت عينة الدراسة من 
باجراء ( 2115 -2111)ة من المجلس األعلى من سنة خالل تحليل البيانات الوارد

مقابالت كتابية وشفوية، وتوصلت نتائج الدرسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تتبع 
 .  الشفافية بدرجة متوسطة، وأن النمط البيروقراطي هو المتبع في هذه المؤسسات
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يري درجة ممارسة مدتعرف على إلى ال (2119)فيما هدفت دراسة البلوي 
ومديرات المدارس للشفافية اإلدارية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في منطقة تبوك 

وتم استخدام استبانة . معلمة( 208)معلمًا و( 221)، وتكونت عينة الدراسة من التعليمية
كأداة لجمع المعلومات، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، إن درجة ممارسة 

المدارس للشفافية اإلدارية جاءت عالية، كما وجدت فروق تعزى للنوع  مديري ومديرات
االجتماعي ولصالح الذكور، كما وجدت فروق تعزى للمؤهل العلمي ولصالح الدبلوم على 
جميع األبعاد، كما وجدت فروق تعزى لمستوى المدرسة لصالح المدرسة المتوسطة، كما 

 .سنوات وأكثر 01رة وجدت فروق تعزى لسنوات الخبرة لصالح الخب

إلى تعرف درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في ( 2119)وهدفت دراسة الطشة 
لجمع  وتم استخدام استبانة. وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر الموظفين

فردًا تم اختيارهم ( 981)المعلومات وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة تكونت من 
أظهرت نتائج البحث أن درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية متوسطة . بالطريقة العشوائية

 . للمجاالت ولألداة ككل، وأكدت على عدم وجود فروق تعزى للجنس والمؤهل العلمي

إلى التعرف على الشفافية اإلدارية في   (Wallim, 2011)وهدفت دراسة ويليام 
من ( 521)المدارس األهلية في برنجهام بالمملكة المتحدة، وتكونت عينة الدراسة من 

أولياء األمور، وتم استخدام المقابلة واالستبانة لجمع البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 
ارس تعد متوسطة، ولم تكن هناك فروق تعزى أن درجة توافر الشفافية اإلدارية لهذه المد

 . إلى متغير تعليم أولياء األمور والمستوى االقتصادي واالجتماعي

إلى تحديد درجة االلتزام بممارسة الشفافية  (2012)دراسة الحربي فيما هدفت 
اإلدارية لدى األقسام األكاديمية في كلية التربية بجامعة المللك سعود، وتكونت عينة 

داري( 76)اسة من الدر  وتم استخدام االستبيانة كأداة لجمع المعلومات، . أكاديمي وا 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام 

شارت النتائج كذلك إلى أاألكاديمية في كلية التربية بجامعة المللك سعود كانت متوسطة، و 
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ر طبيعة العمل لصالح األكاديميين، وعدم وجود فروق تعزى وجود فروق تعزى لمتغي
 .لمتغير المؤهل العلمي

التعرف إلى الشفافية اإلدارية في  (Aknor, 2013)أكنور دراسة بينما هدفت 
( 211)المدارس الثانوية في إسالم أباد وعالقتها بالجودة، وتكونت عينة الدراسة من 

تربوي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  مشرف 911مدير مدرسة، و( 011)معلم، و
الشفافية اإلدارية في المدارس الثانوية تعد متوسطة، وأنه ال توجد فروق بين العينات 
الثالث فيما يتعلق بالشفافية، وأكدت النتائج على أن درجة تطبيق الجودة متوسطة، وأنه 

 .        توجد فروق لصالح عينة المعلمين
 الشفافية تحقق درجةعلى  تعرففي ال (2014)الحشاش  دراسةوتمثل الهدف من 

 العاملين أداء بدرجة وعالقتها غزة بمحافظات والتعليم التربية مديريات مديري لدى اإلدارية
وتكونت عينة استخدام االستبانة لجمع المعلومات، تم  الدراسة أهداف ولتحقيق فيها،

 تحقق درجة أن إلى الدراسةنتائج  وتوصلت. رئيس قسم ومشرفًا تربوياً ( 281)الدراسة من 
كبيرة، وأن  كانت غزة بمحافظات والتعليم التربية مديريات مديري لدى اإلدارية الشفافية

درجة أداء العاملين كانت كبيرة، وأشارت النتائج كذلك إلى عدم وجود فروق في الشفافية 
كما أكدت على عدم . اإلدارية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

وجود فروق في األداء الوظيفي تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة، بينما كانت هناك 
 . لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل األعلىفروق تعزى 

إلى تعرف درجة التزام مديري المدارس الثانوية  (2102)وهدفت دراسة الزعابي 
في منطقتي الشارقة وراس الخيمة التعليميتين بدولة اإلمارات بتحقيق الشفافية اإلدارية، وتم 

ن تصميم الباحث، وتكونت استخدام المنهج الوصفي، وتمثلت أداة الدراسة في استبانة م
معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة التزام مديري ( 303)عينة الدراسة من 

المدارس الثانوية في  مدارس منطقتي الشارقة وراس الخيمة التعليميتين بدولة اإلمارات 
لصالح بتحقيق الشفافية اإلدارية تعد متوسطة، كما أكدت النتائج على وجود فروق تعزى 
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عدم وجود فروق تعزى إلى  إلىالمنطقة التعليمية لصالح منطقة الشارقة، وأشارت كذلك 
 .متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

تعرف درجة ممارسة مديري ومديرات ( 2015)وكان الهدف من دراسة العتيبي 
ن والمعلمات لممارسة وعالقتها بتمكين المعلمي ،مدارس التعليم العام للشفافية اإلدارية

( 951)معلم و( 911)، وتكونت عينة الدراسة من بالسعودية أدوارهم بمحافظة عفيف
معلمة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة مديري ومديرات مدارس التعليم العام 
للشفافية اإلدارية تعد عالية، وأشارت كذلك إلى أن درجة تمكين المعلمين والمعلمات 

دوارهم بمحافظة عفيف تعد عالية، وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق في لممارسة أ
الشفافية اإلدارية وتمكين المعلمين تعزى لمتغير الجنس لصالح المعلمات، في حين ال 

كما وجد أن هناك فروق في الشفافية اإلدارية . توجد فروق في ضوء المرحلة الدراسية
 .ألعلىتعزى لمتغير الخبرة لصالح الخبرة ا

 الجانب الميداني
 :منهج الدراسة: أولا 

والذي  الذي يتالءم وطبيعة الدراسة الحالية،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 
من أكثر مناهج البحث التربوي استعمااًل، والذي من خالله يمكن وصف الظاهرة ُيعد 

واآلراء التي تطرح حولها موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقات بين مكوناتها، 
عد المنهج الوصفي أحد أهم طرق حيث يُ . والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

ا عن وتصويرها كميً  ،التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة
وتصنيفها وتحليلها  ،طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة

خضاعها للدراسة الدقيقة  . وا 

 عينة الدراسة: ثانياا 
معلم ومعلمة من معلمي المرحلة المتوسطة ( 292)تكونت عينة الدراسة من 

اختيارهم بالطريقة العشوائية، بحيث يمثلون مستويات  تم حيث التعليمية، الفروانية بمنطقة
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 المئوية والنسب التكرارات يوضح (0) دول رقمالجنس، والخبرة، وج حيث اختالف مختلفة من

 األساسية لمتغيري العينة
 (1)جدول 

 األساسية العينة لمتغيري المئوية والنسب التكرارات
 النسبة  التكرار  

 78.4 229 ذكر  الجنس
 21.6 63 أنثى 

 الخبرة

 24.7 72 سنوات 5أقل من 
 12سنوات إلى أقل من  5من 

 23.6 69 سنوات

 51.7 151 سنوات فأكثر 12
 أداة الدراسة: ثالثاا 

ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة  تصميم استبانة للتعرف علىتم 
فقرة، وتضمنت ستة ( 57)تكونت من ، المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين

 القرارات، إجراءات اتخاذ في اإلدارية، الشفافية واللوائح، المساءلة التشريعات)محاور وهي 
الرجوع تم تصميمها من خالل و ( اإلداري والبيانات، االتصال العمل، المعلومات وآليات

 .(2105)، والعتيبي (2119)الطشة مثل دراستي  والدراسات السابقة إلى األدب النظري
بدرجة )وّتم تحديد االستجابات بخمس درجات وفقا لتدريج ليكرت الخماسي هي 

وتأخذ  بدرجة متوسطة، و (2)وتأخذ الدرجة  بدرجة كبيرة، (5)وتأخذ الدرجة  كبيرة جداً 
 (.0)، وبدرجة قليلة جدًا وتأخذ الدرجة (2)، وبدرجة قليلة وتأخذ الدرجة (9)الدرجة 

 :الدِّراسة ةصدق أدا
وذلنك بعرضنها علنى  ،تم التحقق منن صندق أداة الداراسنة بطريقنة الصندق الظناهري

، وقند جامعة الكوينت والتعلنيم التطبيقنيمن  ينمحكم( 7)والبالغ عددهم  المحكمينعدد من 
وجنننودة  ،طلنننب منننن المحكمنننين تنقنننيح ومراجعنننة االسنننتبانة منننن حينننث درجنننة وضنننوح الفقنننرات

أو حنننذف أي فقنننرة ينننرى  النننذي تقيسنننه، وتعنننديل، الصنننياغة اللغوينننة ودرجنننة انتمائهنننا للمجنننال
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 ،بعند ذلنك جمعنت البياننات منن المحكمنينو . االسنتبانة المحكمون أنها ال تحقق الهندف منن
مننن المحكمننين؛ حيننث اسننتقرت غالبيننة %( 81) وتننمإ إعننادة صننياغتها وفننق مننا وافننق عليننه

 تم التعديل على صنياغة بعنض الفقنرات أرائهم وفق ما يناسب قياس متغيرات الدراسة حيث
  .التحكيم النهائية بعد افقرة في صورته( 57)من  ةصبح مكونتل

 : الدِّراسة ةثبات أدا
ألفنننننا )للتحقنننننق منننننن ثبنننننات أداة الداراسنننننة، تنننننم اسنننننتخدام طريقنننننة االتسننننناق النننننداخلي 

 (.2)، وكانت النتائج كما هو مبين في جدول (كرونباخ
 (0)جدول 

 قيم معامل التساق الداخلي كرونباخ ألفا
 ألفا كرونباخ عدد البنود  

 0.92 7 التشريعات واللوائح

 0.94 13 المساءلة اإلدارية 

 0.93 12 الشفافية في اتخاذ القرارات

 0.95 11 إجراءات وآليات العمل 

 0.92 8 المعلومات والبيانات 

 0.92 6 االتصال اإلداري

 0.99 57 االستبانة ككل 

 .أن جميع قيم معامل الثبات مقبولة لغايات البحث( 2)يبين الجدول 
 الميدانية الدراسة إجراءات: رابعاا 

 :إعداد الدراسة الحالية وفقًا لإلجراءات اآلتية تم
 األدب النظري المتصل بموضوع الدراسة، وكذلك عدد من الدراسات على االطالع 

 .اسةوهو ما ساعد في بلورة مشكلة الدر  السابقة،
 أداة الدراسة بصورتها األولية، والتأكد من صدقها من خالل عرضها على  إعداد

 .محكمينمن ال مجموعة
 النهائيةفي صورتها  الستبانةأداة الدراسة والمتمثلة في ا إعداد. 
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 بتطبيق االستبيان الكترونيًا بسبب جائحة كرونا، وتعطيل الدراسة في الباحث  قام
 .دولة الكويت، ونتيجة لالحترازات المتعلقة ببمنع التطبيق ورقياً 

 دام البرنامج تم إدخال بيانات أفراد عينة الدراسة إلى جهاز الحاسوب باستخ
 (.spss)اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  تم تحليل أسئلة الدراسة ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري
 تم التوصل لها، تم تقديم عدد من وفي ضوء النتائج التي الفعلي، والواقع

 .الصلة التوصيات ذات
 وتفسيرها نتائج الدراسة الميدانية: خامساا 

مارسات الشفافية اإلدارية ما واقع : النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على (1)
 .في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين

    تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
منندارس المرحلننة المتوسننطة بدولننة الكويننت مننن وجهننة ممارسننات الشننفافية اإلداريننة فنني واقننع ل

 .يبين ذلك( 9) المعلمين، والجدولنظر 
 (3)دول ج

الشفافية  لواقع ممارساتالحسابية والنحرافات المعيارية  المئوية المتوسطاتالتكرارات والنسب 
 اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين

 الدرجة ع م المحاور  المرتبة  م
 مرتفعة 0.836 3.91 التشريعات واللوائح 1 1
 مرتفعة 0.832 3.78 المساءلة اإلدارية  4 0
 مرتفعة 0.808 3.76 الشفافية في اتخاذ القرارات 5 3
 مرتفعة 0.908 3.74 إجراءات وآليات العمل  6 4
 مرتفعة 0.872 3.80 المعلومات والبيانات  3 5
 مرتفعة 0.871 3.87 التصال اإلداري 2 6

 مرتفعة 0.796 3.80 الدرجة الكلية  
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الشفافية اإلدارية في  ممارساتواقع لأن المتوسط الحسابي ( 9) الجدول يبين
، وبانحراف (3.80)بلغ  المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين مدارس
المتعلقة  للمحاور الحسابية المتوسطات وتراوحت(. مرتفعة)وبدرجة  ،(0.796) معياري

الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة  ممارساتواقع ب
 في المرتبة( واللوائح التشريعات)محور  ، وجاء(3.91 - 3.74) ما بين نظر المعلمين

موافقة وبدرجة  ،(19892)، وبانحراف معياري بلغ (9990) حسابي بلغ بمتوسط األولى
بمتوسط حسابي بلغ ( اإلداري االتصال)محور ، وفي المرتبة الثانية جاء (مرتفعة)
المرتبة الثالثة جاء  وفي ،(مرتفعة) موافقة وبدرجة، (19870)، وبانحراف معياري (9987)

موافقة  وبدرجة( 19872)وانحراف معياري ( 9981)بمتوسط ( والبيانات المعلومات)محور 
بمتوسط حسابي بلغ ( اإلدارية المساءلة)، وفي المرتبة الرابعة جاء محور (مرتفعة)
جاء  ، وفي المرتبة الخامسة(مرتفعة)موافقة  وبدرجة( 19892)وبانحراف معياري ( 9978)

 معياري وبانحراف( 9972)بمتوسط حسابي بلغ ( القرارات اتخاذ في الشفافية) محور

إجراءات )وفي المرتبة السادسة واألخيرة جاء محور  ،(عةمرتف)موافقة  وبدرجة (19818)
 وبدرجة موافقة( 19918)وبانحراف معياري ( 9972)بمتوسط حسابي بلغ ( العمل وآليات

 .(مرتفعة)

وهذه النتيجة تعكس إدراك أفراد عينة الدراسة من المعلمين للممارسات المرتفعة 
، وهذه النتيجة تعود إلى اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت للشفافية

إدراك مدارس التعليم العام بدولة الكويت ألهمية ممارسة الشفافية في العمل التربوي، 
وبالتالي العمل على تحقيقها بدرجة مرتفعة، نتيجة لما للشفافية من آثار إيجابية في 

وتعرف العاملين على كافة اللوائح والتشريعات التي تحكم وضوح الممارسات المدرسية، 
العمل المدرسي، وبالتالي زيادة دافعيتهم للعمل لوجود معايير واضحة وشفافة تحكم العمل 
التربوي، فضاًل عن تغيير األساليب اإلدارية في المجال التربوي عما كانت عليه في 

وغير واضح المعالم، وال يعلم فيها  اإلدارة التقليدية والتي كانت تعمل بشكل مغلق،
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العاملون أو المجتمع المحلي إال القليل عما يتعلق بالعمل المدرسي، إال أن اإلدارات 
المدرسية في الوقت الراهن أصبحت مطالبة بإصدار تقارير عن كل ما يتعلق بالعمل 

عروفة التربوي، وبالتالي أصبحت مطالبة بممارسة الشفافية، وأصبحت كل أنشطتها م
للجميع خاصة في ضوء التكنولوجية الحديثة، والتي تنقل كل ما يتم القيام به داخل 

 .        المؤسسات التربوية بشكل مستمر

 ، والحشاش(2119) البلوي وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات كل من
في  اإلدارية الشفافية والتي توصلت إلى أن ممارسات (2105) ، والعتيبي(2102)
 . لمدارس تعد مرتفعةا

، (2119) ، والطشة(Goran, 2007) وتختلف مع نتائج دراسات كل من جوران
 والتي (2102) ، والزعابي(Aknor, 2013) ، وأكنور(Wallim, 2011) وويليام
 .متوسطة تعد المدارس في اإلدارية الشفافية ممارسات أن إلى توصلت

وقنند تننم حسنناب المتوسننطات الحسننابية واالنحرافننات المعياريننة لتقننديرات أفننراد عينننة 
علنننى النحنننو المجننناالت وفقنننًا للنتنننائج ، حينننث كاننننت منفنننرداً  مجنننالالداراسنننة علنننى فقنننرات كنننل 

 :اآلتي
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 واللوائج التشريعات: المحور األول
حيث كانت على النحو واللوائج،  النتائج المتعلقة بمحور التشريعات( 2)يظهر جدول 

 .التالي
 (4)جدول 

 واللوائج التشريعاتالنتائج المتعلقة بمحور 

رتبة
الم

رقم 
ال

رات       
الفق

 

 ك

جة 
بدر

دا 
 ج
بيرة

ك   

جة 
بدر رة 
كبي

جة   
بدر

طة
وس
مت

جة   
بدر لة 
قلي

جة   
بدر

جدا
لة 

قلي
  

رجة ع م
الد

 % 

1 0 
 التعميمات المدرسة إدارة تنشر

 األفراد جميع بين الجديدة والقرارات
 .متنوعة أساليب باستخدام

 9 11 66 79 127 ك
4.04 1.045 

 مرتفعة
% 

43.5 27.1 22.6 3.8 3.1 

3 2 
 القوانين المدرسة إدارة تطبق

 الجميع على والتعليمات واألنظمة
 .تمييز دون

 9 17 63 95 108 ك
3.95 1.047 

 مرتفعة
% 

37.0 32.5 21.6 5.8 3.1 

 إصدار بين المدرسة إدارة توازن 9 5
 .العاملين وقدرات التعليمات

 9 15 69 109 90 ك
 مرتفعة 1.008 3.88

% 30.8 37.3 23.6 5.1 3.1 

6 2 
 غموض أي المدرسة إدارة توضح
 التشريعات نص في يظهر

 .المدرسية

 6 23 73 108 82 ك
3.81 0.999 

 مرتفعة
% 

28.1 37.0 25.0 7.9 2.1 

4 5 
 مراجعة على المدرسة إدارة تحرص
 المدرسية والتشريعات القوانين
 .دورياً 

 3 30 51 103 105 ك
3.95 1.019 

 مرتفعة
% 

36.0 35.3 17.5 10.3 1.0 

الصادرة  المدرسية التعميمات تتسم 2 7
 .بالتكامل

 9 23 85 85 90 ك
 مرتفعة 1.068 3.77

% 30.8 29.1 29.1 7.9 3.1 

 القوانين المدرسة إدارة توضح 7 2
 .اإلمكان قدر للموظفين والتعليمات

 4 20 54 110 104 ك
 مرتفعة 0.970 3.99

% 35.6 37.7 18.5 6.8 1.4 
 مرتفعة 0.836 3.91 الدرجة الكلية

، (9990)واللننوائج بلننغ  التشننريعات لمحننورأن المتوسننط الحسننابي ( 2)يبننين جنندول 
وتراوحننت المتوسننطات الحسننابية (. مرتفعننة)وبدرجننة موافقننة  ،(19892)معينناري وبننانحراف 

تعنود إلنى اهتمنام  النتيجنة ، وهنذه(4.04- 3.77)ما بنين  واللوائج لفقرات محور التشريعات
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مننندارس التعلنننيم العنننام منننن وجهنننة نظنننر أفنننراد عيننننة الدراسنننة بالتشنننريعات واللنننوائح المدرسنننية 
للننننوائح والتشننننريعات تتسننننبب فنننني تنظننننيم العمننننل المدرسنننني بدرجننننة مرتفعننننة نتيجننننة ألن هننننذه ا

وتعكنننس درجنننة نجاحنننه منننن عننندمها، حينننث يتضنننح منننن خاللهنننا القواعننند التننني تحكنننم العمنننل 
المدرسنني ومننا يترتننب علننى مخالفتهننا مننن عقوبننات ومننا يترتننب علننى اتباعهننا مننن مميننزات، 

 .الوجه األكملوبالتالي توضح رؤية المدرسة وما يجب القيام به ألجل أداء دورها على 

 والقننرارات التعميمننات المدرسننة إدارة تنشننر" والتنني تنننص علننى ( 0)وجنناءت الفقننرة 
فنني المرتبننة األولننى بمتوسننط حسننابي " متنوعننة أسنناليب باسننتخدام األفننراد جميننع بننين الجدينندة
، حينننث كاننننت (مرتفعنننة)، وبدرجنننة موافقنننة (1.045)، وبنننانحراف معيننناري بلنننغ (2912)بلنننغ 

اهتمنام إدارات المندارس منن وجهنة نظنر  إلنىتعنود ، وهذه النتيجنة %(7192)نسبة الموافقة 
أفننراد عينننة الدراسننة بتوعيننة العنناملين بننالقرارات والتعميمننات الجدينندة حتننى يكونننوا علننى وعنني 
بها، وبالتالي يتقيدوا بها ويعملوا في ضوء ما تتطلبه، وتنوع األساليب المتعلقة بنشر الوعي 

 .    هذه التعميمات والقرارات لدى العاملين يعود إلى الرغبة في رسوخ

 الصنادرة المدرسنية التعميمنات تتسنم"والتني تننص علنى ( 2)في حنين جناءت الفقنرة 
، وبننننانحراف معينننناري بلننننغ (9977)فنننني المرتبننننة األخيننننرة بمتوسننننط حسننننابي بلننننغ " بالتكامننننل

النتيجننة ، وهننذه %(5999)حيننث كانننت نسننبة الموافقننة ( مرتفعننة)، وبدرجننة موافقننة (09128)
اهتمام المدرسة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بتحقيق التكامل  تشير إلى

للتعميمات المدرسية الصادرة، حتى ال تكون هنناك ثغنرات فني إدراك التعميمنات تنؤثر علنى 
      .أداء العاملين، وبالتالي تؤثر على األداء المدرسي بشكل كبير

  اإلدارية المساءلة: الثاني المحور

اإلدارية، حيث كانت على النحو  النتائج المتعلقة بمحور المساءلة( 5)يظهر جدول 
 .التالي
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 (5)جدول 
 اإلدارية المساءلةالنتائج المتعلقة بمحور 

تبة
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رات       
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الد

 % 

4 8 
يخضع جميع العاملون في المدرسة 

 .للمساءلة وفقا لنتائج التقييم
 6 26 57 97 106 ك

3.93 1.048 
 مرتفعة

% 36.3 33.2 19.5 8.9 2.1 

10 9 
تضع إدارة المدرسة نظاماا دورياا للتقييم 

 .الذاتي
 16 23 69 109 75 ك

3.70 1.102 
 مرتفعة

% 25.7 37.3 23.6 7.9 5.5 

توفر إدارة المدرسة خططاا وبرامج  12 5
 .لمواجهة القصور في األداء المدرسي

 مرتفعة 1.025 3.87 8 23 58 114 89 ك
% 30.5 39.0 19.9 7.9 2.7 

تتشارك إدارة المدرسة مع المجتمع في  11 9
 .تقييم أدائها التعليمي

 مرتفعة 0.970 3.74 4 25 85 106 72 ك
% 24.7 36.3 29.1 8.6 1.4 

12 10 
تستعين إدارة المدرسة بهيئات مستقلة 

 .لتقييم أدائها
 25 48 80 62 77 ك

3.40 1.271 
 متوسطة

% 26.4 21.2 27.4 16.4 8.6 

تضع إدارة المدرسة معايير محددة يتم  13 1
 .على أساسها تقييم األداء

 مرتفعة 0.920 4.13 4 13 44 112 119 ك
% 40.8 38.4 15.1 4.5 1.4 

2 14 
أسباب  معرفة على المدرسة إدارة تحرص

 .مستمر األخطاء التي تقع فيها بشكل
 5 16 55 116 100 ك

3.99 0.952 
 مرتفعة

% 34.2 39.7 18.8 5.5 1.7 

3 15 
 المتعلقة المسئوليات المدرسة إدارة تحدد

 محاسبتهم على نتائج بالعاملين حتى يتم
 .أعمالهم

 8 18 51 123 92 ك
3.93 0.991 

 مرتفعة
% 31.5 42.1 17.5 6.2 2.7 

 تتقبل إدارة المدرسة النقد اإليجابي من 16 8
 .العاملين

 مرتفعة 1.061 3.77 11 19 82 94 86 ك
% 29.5 32.2 28.1 6.5 3.8 

 توضح إدارة المدرسة للعاملين معايير 17 6
 .تقييم األداء

 مرتفعة 1.088 3.85 11 23 62 98 98 ك
% 33.6 33.6 21.2 7.9 3.8 

تطبق إدارة المدرسة آلية موضوعية  18 7
 .وعادلة لتقييم األداء

 مرتفعة 1.063 3.80 6 33 65 98 90 ك
% 30.8 33.6 22.3 11.3 2.1 

تقدم إدارة المدرسة للعاملين تغذية راجعة  18 11
 .حول أدائهم

 مرتفعة 1.157 3.68 10 46 58 91 87 ك
% 29.8 31.2 19.9 15.8 3.4 

تتيح إدارة المدرسة للعاملين فرصة  19 13
 .للمشاركة في وضع معايير التقييم

 متوسطة 1.233 3.37 26 48 70 87 61 
 20.9 29.8 24.0 16.4 8.9 
 مرتفعة 0.832 3.78 الدرجة الكلية
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، (9978)أن المتوسنننط الحسنننابي لمحنننور المسننناءلة اإلدارينننة بلنننغ ( 5)جننندول  يبنننين
وتراوحننت المتوسننطات الحسننابية (. مرتفعننة)، وبدرجننة موافقننة (0.832)وبننانحراف معينناري 

، وهنننذه النتيجنننة تعكنننس اهتمنننام (4.13- 3.37)لفقنننرات محنننور المسننناءلة اإلدارينننة منننا بنننين 
نتيجة لما لها من دور مهم وفعال في تحقيق رضا  مدارس التعليم العام بالمساءلة اإلدارية،

العنننناملين بهننننذه المنننندارس، فالمسنننناءلة اإلداريننننة تضننننمن المسنننناواة بننننين جميننننع العنننناملين فنننني 
المدارس، حيث يخضنع الجمينع للمسناءلة بعيندًا عنن المحابناة والمجنامالت لنبعض العناملين 

ة بشنننكلها الموضننننوعي، فننني العمنننل اإلداري التقليننندي، والنننذي ال يتضنننمن ممارسنننة المسننناءل
خضوع جمينع العناملون فني المدرسنة للمسناءلة،  خاصة في ضوء تأكيد فقرات المحور على

 .آلية موضوعية وعادلة لتقييم األداء ووجود

تضنننع إدارة المدرسنننة معنننايير محنننددة ينننتم "والتننني تننننص علنننى ( 09)وجننناءت الفقنننرة 
، وبنننانحراف (2909)بي بلنننغ فننني المرتبنننة األولنننى بمتوسنننط حسنننا" علنننى أساسنننها تقينننيم األداء

، (7992)%، حيننث كانننت نسننبة الموافقننة (مرتفعننة)، وبدرجننة موافقننة (0.920)معينناري بلننغ 
ترجننع إلننى اهتمننام إدارة المدرسننة بدرجننة مرتفعننة مننن وجهننة نظننر أفننراد عينننة  وهننذه النتيجننة

الننذي الدراسنة بتحديند معننايير لتقينيم األداء حتننى يكنون العناملون علننى وعني بأسننباب التقينيم 
يحصلون علية، وبالتالي يتقبلون نتائج هذا التقينيم، ويشنعرون بالمسناواة بنين الجمينع، وهنذا 

 .يجعلهم أكثر رضا عن العمل، ويجعل الدافعية لالنجاز لديهم أكبر

تتيح إدارة المدرسة للعاملين فرصنة "والتي تنص على ( 09)في حين جاءت الفقرة 
 ، وبنانحراف(9997) المرتبة األخيرة بمتوسط حسنابي في" وضع معايير التقييم للمشاركة في

، وهذه %(5197)حيث كانت نسبة الموافقة ( متوسطة)، وبدرجة موافقة (1.233)معياري 
النتيجننة تشننير إلننى إدراك أفننراد عينننة الدراسننة بدرجننة متوسننطة لرغبننة المدرسننة فنني المشنناركة 
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اإليجابية للمعلمين في وضع معايير التقييم، حتى يكونوا راضين عنها ويلتزمون بها، نظنرًا 
ألن هذه المشاركة تفتح الباب تجاه توفير معايير جديدة، فضاًل عن كونها تزيد من دافعينة 

 .     المعلمين للعمل واإلنجاز

 القرارات اتخاذ في الشفافية: المحور الثالث
القرارات، حيث كانت  اتخاذ في النتائج المتعلقة بمحور الشفافية( 2)يظهر جدول 

 .على النحو التالي
 (6)جدول 

 القرارات اتخاذ في الشفافيةالنتائج المتعلقة بمحور 

تبة
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رات       
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ا
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 % 

تعلن إدارة المدرسة عن مبررات  21 8
 .للقرارات المختلفة اتخاذها

 مرتفعة 1.076 3.74 10 27 76 96 83 ك
% 28.4 32.9 26.0 9.2 3.4 

تسعى إدارة المدرسة العتماد المنهج  20 6
 .العلمي في اتخاذ القرارات

 مرتفعة 1.033 3.75 7 30 69 109 77 ك
% 26.4 37.3 23.6 10.3 2.4 

تدرب إدارة المدرسة العاملين على  22 10
 .اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل

 متوسطة 1.028 3.66 4 39 80 99 70 ك
% 24.0 33.9 27.4 13.4 1.4 

تتابع إدارة المدرسة أداء العاملين  29 5
 .فيما يتعلق بالمهام المفوضين بها

 مرتفعة 1.022 3.77 4 32 74 100 82 ك
% 28.1 34.2 25.3 11.0 1.4 

7 22 
تهتم إدارة المدرسة بتقديم التغذية 
الراجعة للمعلمين الذين يتم 

 .تفويضهم

 10 35 58 107 82 ك
3.74 1.097 

 مرتفعة
% 28.1 36.6 19.9 12.0 3.4 

3 25 
تزود إدارة المدرسة العاملين 

المهام الالزمة إلنجاز  بالمعلومات
 .بها التي يتم تفويضهم

 2 33 59 114 84 ك
3.84 0.990 

 مرتفعة
% 28.8 39.0 20.2 11.3 0.7 

2 22 
تهتم إدارة المدرسة بتعزيز المسؤولية 
لدى العاملين من خالل إشراكهم في 

 .اتخاذ القرار

 10 30 48 108 96 ك
3.86 1.093 

 مرتفعة
% 32.9 37.0 16.4 10.3 3.4 

تتقبل إدارة المدرسة آراء العاملين  27 1
 .وتحترمها

 مرتفعة 1.024 4.00 5 22 57 93 115 ك
% 39.4 31.8 19.5 7.5 1.7 

تشرك إدارة المدرسة المعلمين في  28 9
 .تكوين عالقات مع المجتمع المحلي

 مرتفعة 1.056 3.74 8 35 58 116 75 ك
% 25.7 39.7 19.9 12.0 2.7 
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تستفيد إدارة المدرسة من قدرات  29 4
 .العاملين المميزين في اتخاذ القرار

 مرتفعة 1.025 3.79 10 23 60 123 76 ك
% 26.0 42.1 20.5 7.9 3.4 

تشرك إدارة المدرسة العاملين في  91 12
 .تقييم األداء المدرسي

 متوسطة 1.118 3.57 10 50 61 105 66 ك
% 22.6 36.0 20.9 17.1 3.4 

تناقش إدارة المدرسة القرارات التي  31 11
 .تتخذها بصورة جماعية

 متوسطة 1.141 3.62 10 46 68 91 77 ك
% 26.4 31.2 23.3 15.8 3.4 

 مرتفعة 0.808 3.76 الدرجة الكلية

القنننرارات بلنننغ  اتخننناذ فننني لمحنننور الشنننفافيةأن المتوسنننط الحسنننابي ( 2)يبنننين جننندول 
وتراوحننت المتوسننطات (. مرتفعننة)وبدرجننة موافقننة  ،(19818)وبننانحراف معينناري ، (9972)

 النتيجة ، وهذه(4.00 - 3.57)ما بين  القرارات اتخاذ في لفقرات محور الشفافيةالحسابية 
تعود إلى إدراك أفراد عينة الدراسة من المعلمين للندور المرتفنع النذي تقنوم بنه المدرسنة فيمنا 

القنرارات بمنا يضنمن حصنولها علنى الندعم الكنافي لهنذه القنرارات سنواء يتعلق بشفافية اتخناذ 
مننننن العنننناملين أو المجتمننننع المحلنننني، إضننننافة إلننننى أن الشننننفافية فنننني اتخنننناذ القننننرارات يجعننننل 
سياسننات المدرسننة واضننحة للجميننع، األمننر الننذي يترتننب عليننه الثقننة فنني القننرارات المدرسننية، 

ًا علنى أداء المدرسنة، حينث أكندت االسنتجابة وعدم اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤثر سنلب
علننى هننذا المحننور بننأن المدرسننة تمننارس المنننهج العلمنني فنني اتخاذهننا للقننرارات، كمننا تتننناقش 

 .حول القرارات بشكل جماعي قبل اتخاذها، وتشرك الجميع في اتخاذ القرارات

 العنننننناملين آراء المدرسننننننة إدارة تتقبننننننل "والتنننننني تنننننننص علننننننى ( 27)وجنننننناءت الفقننننننرة 
، وبننننانحراف معينننناري بلننننغ (4.00)فنننني المرتبننننة األولننننى بمتوسننننط حسننننابي بلننننغ " وتحترمهننننا

، وهنذه النتيجنة %(7092)، حينث كاننت نسنبة الموافقنة (مؤتفعة)، وبدرجة موافقة (1.024)
تؤكننند علنننى إدراك أفنننراد عيننننة الدراسنننة لتقبنننل المدرسنننة آلراء العننناملين بهنننا واحترامهنننا، بمنننا 

ورضنناهم عننن العمننل بهننا، وهننذه النتيجننة تعننود إلننى تطننور العمننل  يضننمن زيننادة انتمننائهم لهننا
التربنننوي المعاصنننر عنننن العمنننل التربنننوي التقليننندي، والنننذي كنننان يتعلنننق بشنننكل أكبنننر بننناإلدارة 
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المنفردة لمديري المدارس دون االستماع إلى آراء العاملين بها، وقد تعزى هنذه النتيجنة إلنى 
 .تهم حتى يعملون في بيئة مدرسية بناءهرغبة المدرسة في تحقيق العاملين بها لذا

 الالزمة بالمعلومات العاملين المدرسة إدارة تزود "ونصها ( 25)بينما جاءت الفقرة 
، (9982)بمتوسننننط حسننننابي بلننننغ  الثالثننننةبالمرتبننننة " بننننه تفويضننننهم يننننتم التنننني المهننننام إلنجنننناز

نسنننبة الموافقنننة ، حينننث كاننننت (مرتفعنننة)، وبدرجنننة موافقنننة (19991) وبنننانحراف معيننناري بلنننغ
اهتمننام إدارة المدرسننة بتفننويض العنناملين، لمننا لننه مننن  إلننى ، وهننذه النتيجننة تعننزى%(2799)

قيمة كبيرة في اكتسابهم للمهارات المتعلقة بالقيادة واتخاذ القرار، كذلك لما له من دور مهم 
خناذ وفعال في شنعورهم بالرضنا واالنتمناء للمدرسنة بوصنفهم أعضناء فناعلين فيمنا يتعلنق بات

 .القرارات المدرسية

 فني العناملين المدرسنة إدارة تشنرك"والتني تننص علنى ( 91)في حين جناءت الفقنرة 
، وبانحراف معيناري (3.57)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " المدرسي األداء تقييم
، وهننذه %(5892 )حيننث كانننت نسننبة الموافقننة ( متوسننطة)، وبدرجننة موافقننة (1.118)بلننغ 

إدراك أفراد عينة الدراسة من المعلمين للندور المتوسنط للمدرسنة والمتعلنق  تشير إلى النتيجة
بمشاركة العاملين بها في تقييم االداء، حتنى يكوننوا أعضناء فناعلين، وقنادرين علنى تحقينق 
المشنناركة اإليجابيننة بهننا، كننذلك االسننتفادة بننمرائهم بوصننفهم يعملننون بهننا، وبالتننالي يكونننون 

 .ب الضعف والقوة داخل المدرسةعلى دراية بجوان

 العمل وآليات إجراءات: المحور الرابع

العمل، حيث كانت  وآليات النتائج المتعلقة بمحور إجراءات( 7)يظهر جدول 
 .على النحو التالي
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رتبة
الم

رقم 
ال

رات       
لفق

ا
 

 ك

جة 
بدر

دا 
 ج

بيرة
ك   

جة 
بدر

رة 
كبي

  

جة 
بدر

طة
وس

مت   

جة 
بدر

لة 
قلي

  

جة 
بدر

جدا
لة 

قلي   

رجة ع م
الد

 % 

1 32 
تعلن إدارة المدرسة بصورة دورية عن 

 .أهدافها للعاملين بها
 6 27 67 93 99 ك

3.86 1.053 
 مرتفعة

% 33.9 31.8 22.9 9.2 2.1 

01 99 
تعلن إدارة المدرسة عن بنود صرف 

 .الميزانية التشغيلية
 15 44 63 88 82 ك

3.61 1.189 
 متوسطة

% 28.1 30.1 21.6 15.1 5.1 

2 92 
تتيح إدارة المدرسة برامج التنمية 
المهنية لمن يحتاجها من العاملين دون 

 .تمييز

 10 24 78 89 91 ك
3.78 1.082 

 مرتفعة
% 31.2 30.5 26.7 8.2 3.4 

7 95 
المدرسة عن انجازاتها تعلن إدارة 

وجوانب القصور في أدائها بشفافية 
 .ووضوح

 12 33 66 97 84 ك
3.71 1.121 

 مرتفعة
% 

28.8 33.2 22.6 11.3 4.1 

00 92 
تعلن إدارة المدرسة للمجتمع المحلي 
عن المعلومات والقضايا المدرسية 

 .التي تشغل الرأي العام

 10 49 63 96 74 ك
3.60 1.137 

 متوسطة
% 25.3 32.9 21.6 16.8 3.4 

9 97 
توفر إدارة المدرسة مصادر تعلم 

 .متنوعة للتطوير المهني
 8 28 64 100 92 ك

3.82 1.066 
 مرتفعة

% 31.5 34.2 21.9 9.6 2.7 

2 98 
تتيح إدارة المدرسة للعاملين تجريب 

 .أفكارهم الجديدة
 9 22 65 105 91 ك

3.85 1.045 
 مرتفعة

% 31.2 36.0 22.3 7.5 3.1 

9 99 
تراعي إدارة المدرسة العدالة عند 

 .توزيعها لألعمال اإلضافية للعاملين
 15 31 72 87 87 ك

3.68 1.156 
 مرتفعة

% 29.8 29.8 24.7 10.6 5.1 

8 21 
تهتم إدارة المدرسة بتطبيق القرارات 
اإلدارية على جميع العاملين بال 

 .استثناء

 10 34 71 96 81 ك
3.70 1.099 

 مرتفعة
% 

27.7 32.9 24.3 11.6 3.4 

2 20 
تستمع إدارة المدرسة آلراء العاملين 

 .قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم
 7 33 68 104 80 ك

3.74 1.055 
 مرتفعة

% 27.4 35.6 23.3 11.3 2.4 

5 22 
العاملين  تهتم إدارة المدرسة بمكافأة

 .وفقًا إلنجازاتهم الفعلية
 5 33 75 97 82 ك

3.75 1.041 
 مرتفعة

% 28.1 33.2 25.7 11.3 1.7 
 مرتفعة 0.908 3.74 الدرجة الكلية
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أن المتوسنننننط الحسنننننابي لمحنننننور إجنننننراءات وآلينننننات العمنننننل بلنننننغ ( 7)يبنننننين جننننندول 
وتراوحننت المتوسننطات (. مرتفعننة)، وبدرجننة موافقننة (0.908)، وبننانحراف معينناري (3.74)

، وهننذه النتيجننة (3.86- 3.60)الحسننابية لفقننرات محننور إجننراءات وآليننات العمننل مننا بننين 
تشننير إلننى إدراك أفننراد عينننة الدراسننة باهتمننام منندارس التعلننيم العننام بننإجراءات وآليننات العمننل 

بنننوي، فهنننذه نتيجنننة ألهمينننة اجنننراءات العمنننل وآلياتنننه فننني تطنننوير العمنننل التر  ،بدرجنننة مرتفعنننة
وبندون مراعاتهنا ال يمكنن للعمنل  ،اآلليات واإلجراءات تعند األداة األساسنية للعمنل المدرسني

 .المدرسي تحقيق أهدافه التي يطمح إليها
تعلنننن إدارة المدرسنننة بصنننورة دورينننة عنننن  "والتننني تننننص علنننى ( 92)وجننناءت الفقنننرة 

، وبنانحراف معيناري (3.86)في المرتبنة األولنى بمتوسنط حسنابي بلنغ " أهدافها للعاملين بها
، وهنننذه %( 2597)، حينننث كاننننت نسنننبة الموافقنننة (مرتفعنننة)، وبدرجنننة موافقنننة (1.053)بلنننغ 

إدراك أفراد عينة الدراسة الهتمام المدرسة بدرجة مرتفعة بتوعية العاملين  إلىترجع النتيجة 
نناط بهنم القينام بها بأهدافها، حتى يبنذلوا جهنودهم لتحقيقهنا، وحتنى يتعرفنوا علنى أدوارهنم الم

 .    بها لتحقيق هذه األهداف
 للمجتمنننع المدرسنننة إدارة تعلنننن "والتننني تننننص علنننى ( 92)فننني حنننين جننناءت الفقنننرة  
فنني المرتبننة األخينننرة " العننام الننرأي تشننغل التنني المدرسننية والقضننايا المعلومننات عننن المحلنني

( متوسطة)موافقة ، وبدرجة (1.137)، وبانحراف معياري بلغ (3.60)بمتوسط حسابي بلغ 
وحصننول هننذه الفقننرة علننى درجننة متوسننطة تعكننس ، %(5892 )حيننث كانننت نسننبة الموافقننة 

االهتمننام المتوسننط للمدرسننة بمراعننات المجتمننع المحلنني، واالعننالن عننن القضننايا المدرسننية 
التنني تهمننه، نتيجننة ألن المجتمننع المحلنني هننو المتلقنني األساسنني لنننواتج المدرسننة، وبالتننالي 

 .     بالقضايا المدرسية وخاصة المتعلقة بالطلبة واألنشطة المدرسية المختلفةيكون مهتما 

 والبيانات المعلومات: المحور الخامس

والبيانات، حيث كانت على  النتائج المتعلقة بمحور المعلومات( 8)يظهر جدول 
 .النحو التالي
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تمارس إدارة المدرسة سياسة اإلفصاح  29 7
 .عن المعلومات لجميع العاملين

 متوسطة 1.281 3.64 24 34 64 71 99 ك
% 33.9 24.3 21.9 11.6 8.2 

تعلن إدارة المدرسة عن الميزانية  22 8
 .بصورة واضحة

 متوسطة 1.115 3.56 14 42 63 112 61 ك
% 20.9 38.4 21.6 14.4 4.8 

تخلو المعلومات الصادرة عن إدارة  25 5
 .المدرسة من التحريف

 مرتفعة 1.025 3.78 8 24 72 108 80 ك
% 27.4 37.0 24.7 8.2 2.7 

تحرص إدارة المدرسة على تحديث  22 3
 .المعلومات بشكل مستمر

 مرتفعة 0.962 3.92 4 21 60 116 91 ك
% 31.2 39.7 20.5 7.2 1.4 

4 27 
تتخذ إدارة المدرسة اإلجراءات الالزمة 
 لحماية المعلومات والمحافظة على

 .أمنها

 4 30 63 91 104 ك
3.89 1.048 

 مرتفعة
% 35.6 31.2 21.6 10.3 1.4 

تقوم إدارة المدرسة بنشر البيانات  28 6
 .والمعلومات واألرقام بكل شفافية

 مرتفعة 1.156 3.69 18 26 68 97 83 ك
% 28.4 33.2 23.3 8.9 6.2 

2 29 
 تحرص إدارة المدرسة على تقديم
معلومات تالئم أهداف العمل الحالية 

 .والمستقبلية

 3 30 57 93 109 ك
3.94 1.035 

 مرتفعة
% 37.3 31.8 19.5 10.3 1.0 

تحافظ إدارة المدرسة على سرية  51 1
 المعلومات التي ُيمنع الكشف عنها

 مرتفعة 1.019 3.99 4 27 47 103 111 ك
% 38.0 35.3 16.1 9.2 1.4 
 مرتفعة 0.872 3.80 الدرجة الكلية

، (9981)والبياننات بلنغ  لمحنور المعلومناتأن المتوسط الحسنابي ( 8)يبين جدول 
وتراوحننت المتوسننطات الحسننابية (. مرتفعننة)وبدرجننة موافقننة  ،(19872)وبننانحراف معينناري 

تعنننود إلنننى  النتيجنننة ، وهنننذه(9999 - 9952)منننا بنننين  والبياننننات لفقنننرات محنننور المعلومنننات
إدراك أفنننراد عيننننة الدراسنننة الهتمنننام المدرسنننة المرتفنننع بالمعلومنننات والبياننننات بوصنننفهما منننن 
األساسيات التي يترتب عليها األداء المدرسي، فالمعلومات والبيانات يتم من خاللها تحديند 
األهننداف المدرسننية التنني يمكننن تحقيقهننا، كننذلك يننتم مننن خاللهننا التعننرف علننى جوانننب القننوة 

عف للعمننل المدرسنني، كننذلك تفينند بشننكل كبيننر فنني وضننع الخطننط المتعلقننة بننالتطوير والضنن
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المدرسننني، فضننناًل عنننن أننننه منننن خنننالل هنننذه المعلومنننات والبياننننات ينننتم الثقنننة فننني األنشنننطة 
 .المدرسية من قبل العاملين، وكذلك الجهات الخارجية التي تهتم بالعمل المدرسي

 سننننننرية علننننننى المدرسنننننة إدارة ظتحنننننناف" والتننننني تنننننننص علنننننى ( 51)وجننننناءت الفقننننننرة 
، (9999)فننني المرتبنننة األولنننى بمتوسنننط حسنننابي بلنننغ " عنهنننا الكشنننف ُيمننننع التننني المعلومنننات

، حينننث كاننننت نسنننبة الموافقنننة (مرتفعنننة)، وبدرجنننة موافقنننة (19872)وبنننانحراف معيننناري بلنننغ 
اهتمننام المدرسننة مننن وجهننة نظننر أفننراد عينننة الدراسننة  إلننىترجننع ، وهننذه النتيجننة (% 7999)
المعلومننات الداخليننة التنني يجننب أن تتسننم بالسننرية للحفنناظ علننى أسننرار المدرسننة والعنناملين ب

بها، والتي ال تؤثر على أداء المدرسنة وضنمان شنفافيتها، حينث توجند بعنض البياننات التني 
يمثنننل االحتفننناظ بهنننا قنننوة للمدرسنننة مثنننل المشنننكالت التننني يمكنننن أن ينننتم التغلنننب عليهنننا دون 

مننن األسننرار التنني يمثننل الحفنناظ عليهننا أمننرًا أفضننل مننن اإلفصنناح اإلفصنناح عنهننا، وغيرهننا 
 .    عنها

 الميزانية عن المدرسة إدارة تعلن "والتي تنص على ( 22)في حين جاءت الفقرة 

، وبانحراف معيناري بلنغ (3.56)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " واضحة بصورة
، وهذه النتيجة %( 5999)نسبة الموافقة حيث كانت ( متوسطة)، وبدرجة موافقة (1.115)

حننرص المدرسننة مننن وجهننة نظننر أفننراد عينننة الدراسننة علننى تحقيننق الشننفافية فيمننا  تشننير إلننى
يتعلق بالجانب المادي، وبالتنالي اإلفصناح عنن ميزانياتهنا حتنى تحندد منا يمكنن تحقيقنه فني 

منننن قبنننل الجهنننات ضنننوء هنننذه الميزانينننة، فضننناًل عنننن تسنننهيل الرقابنننة المالينننة المتعلقنننة بهنننا 
الرقابيننة، إضننافة إلننى تشننجيع مؤسسننات المجتمننع المحلنني للتبننرع مننن أجننل تطننوير المدرسننة 

 .     وأنشطتها المختلفة
 اإلداري التصال: المحور السادس

اإلداري، حيث كانت على  النتائج المتعلقة بمحور االتصال( 9)يظهر جدول 
 .النحو التالي
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تعمل إدارة المدرسة على إيجاد نظم  50 2
 .اتصال ميسرة بين جميع أفرادها

 مرتفعة 1.052 3.97 9 16 63 90 114 ك
% 39.0 30.8 21.6 5.5 3.1 

توفر إدارة المدرسة قنوات اتصال  52 6
 .مفتوحة مع المجتمع المحلي

 مرتفعة 1.024 3.72 8 26 79 106 73 ك
% 25.0 36.3 27.1 8.9 2.7 

5 59 
تهتم إدارة المدرسة بتيسير 
االتصاالت بين مختلف المستويات 

 .اإلدارية

 10 27 58 114 83 ك
3.80 1.060 

 مرتفعة
% 28.4 39.0 19.9 9.2 3.4 

4 52 
تهتم إدارة المدرسة بتوظيف تقنيات 
االتصال الحديثة في تبسيط إجراءات 

 .اتخاذ القرار المدرسي

 9 24 57 119 83 ك
3.83 1.030 

 مرتفعة
% 28.4 40.8 19.5 8.2 3.1 

3 55 
تعرف تحرص إدارة المدرسة على 

نشاط المرؤوسين من قبل رؤسائهم 
 .في العمل

 1 33 61 107 90 ك
3.86 0.992 

 مرتفعة
% 30.8 36.6 20.9 11.3 0.3 

تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء  52 1
 .األمور بشكل دائم

 مرتفعة 1.047 4.01 8 19 53 94 118 ك
% 40.4 32.2 18.2 6.5 2.7 

 مرتفعة 0.871 3.87 الدرجة الكلية

، (3.87)أن المتوسنننط الحسنننابي لمحنننور االتصنننال اإلداري بلنننغ  (9)يبنننين جننندول 
وتراوحننت المتوسننطات الحسننابية (. مرتفعننة)، وبدرجننة موافقننة (0.871)وبننانحراف معينناري 

إدراك ، وهنذه النتيجننة تعنود إلننى (4.01 - 3.72)لفقنرات محنور االتصننال اإلداري منا بننين 
كل مرتفع ألهمية محور االتصال اإلداري في العمل المدرسي، حينث أفراد عينة الدراسة بش

يسنننهم فننني سنننرعة ودقنننة انجننناز األهنننداف المدرسنننية، منننع سنننهولة اتخننناذ القنننرارات المدرسنننية، 
إضافة إلى التعرف بشكل مستمر على أداء العناملين، والتعنرف علنى نقناط القنوة فني األداء 

 .العمل على عالجهاوالحفاظ عليها، مع التعرف على نقاط الضعف و 
تتواصننل إدارة المدرسننة مننع أولينناء األمننور "والتنني تنننص علننى ( 52)وجنناءت الفقننرة 

، وبنننانحراف معيننناري بلنننغ (4.01)فننني المرتبنننة األولنننى بمتوسنننط حسنننابي بلنننغ " بشنننكل دائنننم
، وهذه النتيجة %( 7292)، حيث كانت نسبة الموافقة (مرتفعة)، وبدرجة موافقة (1.047)

إدراك أفننراد عينننة الدراسننة بدرجننة مرتفعننة الهتمننام المدرسننة بالتواصننل مننع أولينناء ترجننع إلننى 
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األمننور نتيجنننة ألهميننة المتابعنننة المسنننتمرة ألبنننائهم، وتعنننرفهم علنننى األنشننطة التننني تمارسنننها 
 .    المدرسة، مع إشراك المدرسة لهم في اتخاذ القرارات المدرسية التي تتعلق بهم

تنوفر إدارة المدرسنة قننوات اتصنال "التني تننص علنى و ( 52)في حين جاءت الفقرة 
، وبنانحراف (3.72)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسنابي بلنغ " مفتوحة مع المجتمع المحلي

، %( 2099)حيننث كانننت نسننبة الموافقننة ( مرتفعننة)، وبدرجننة موافقننة (09122)معينناري بلننغ 
ل المسنننتمر منننع المجتمنننع اهتمنننام المدرسنننة بدرجنننة كبينننرة بالتواصننن وهنننذه النتيجنننة تشنننير إلنننى

المحلي، نظنرًا لتكامنل األدوار فيمنا بيننهم، ووجنود كثينر منن األعمنال والنشناطات ال تنتم إال 
 .     من خالل التكامل فيما بينهما

فروق ذات داللة  توجد هل : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على (0)
استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسات في ( α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين 
 ؟(الجنس، وسنوات الخبرة)تعزى لمتغيرات 
بنين المتوسنطات للتعنرف علنى الفنروق فني ضنوء  للفنروق( ت)اختبنار  دامتم اسنتخ

فيمنننا يتعلنننق بمتغينننر للفنننروق بنننين سالمتوسنننطات ادي متغينننر الجننننس، وتحلينننل التبننناين األحننن
 :سنوات الخبرة، وذلك على النحو التالي

 فيما يتعلق بمتغير الجنس: أولا 
للفننننروق بننننين المتوسننننطات للتعننننرف علننننى الفننننروق فنننني ( ت)تننننم اسننننتخدام اختبننننار 

اسننننتجابات أفننننراد عينننننة الدراسننننة حننننول ممارسننننات الشننننفافية اإلداريننننة فنننني منننندارس المرحلننننة 
، وجننندول (الجننننس)متغينننر  ضنننوء فننني المتوسنننطة بدولنننة الكوينننت منننن وجهنننة نظنننر المعلمنننين

 :يوضح ذلك( 01)
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 (12)جدول 
 الجنس لمتغير تبعا المتوسطات بين للفروق ت اختبار نتائج

النحراف  المتوسط ن   المحاور 
درجات  قيمة ت المعياري

 الدللة  الحرية

 0.752 4.00 63 أنثى  0.36 290 0.919- 0.858 3.89 229 ذكر التشريعات واللوائح
 0.755 3.80 63 أنثى  0.83 290 0.213- 0.853 3.78 229 ذكر المساءلة اإلدارية 

 0.760 3.88 63 أنثى  0.16 290 1.412- 0.819 3.72 229 ذكر الشفافية في اتخاذ القرارات
 0.781 3.90 63 أنثى  0.10 290 1.664- 0.937 3.69 229 ذكر إجراءات وآليات العمل 
 0.782 3.89 63 أنثى  0.39 290 0.866- 0.895 3.78 229 ذكر المعلومات والبيانات 
 0.830 3.98 63 أنثى  0.26 290 1.136- 0.882 3.84 229 ذكر االتصال اإلداري

 0.718 3.89 63 أنثى  0.27 290 1.100- 0.816 3.77 229 ذكر الدرجة الكلية 

) د فروق ذات داللة احصائية عند مستوىو وجعدم ( 01)من جدول  يتبين
ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة  حول (

الجنس في جميع المجاالت والدرجة ضوء متغير في  الكويت من وجهة نظر المعلمين
الكلية، وهذه النتيجة تعود إلى إدراك المعلمين بشكل متقارب لممارسات الشفافية اإلدارية 
بمدارسهم، وقد تعود هذه النتيجة إلى تقارب األداء المدرسي المتعلق بالشفافية في مدارس 

بية تحدد معايير الشفافية دولة الكويت نتيجة لوجود لوائح وتشريعات صادرة عن وزارة التر 
داخل هذه المدارس، فضاًل عن خضوع مديري هذه المدارس لدورات تدريبية وتأهيلية 
متقاربة تتعلق بتطوير الممارسات اإلدارية داخل المدارس وعلى رأسها الشفافية، هذا 
باإلضافة إلى وجود قوانين وتعميمات توجه مدارس التعليم العام لممارسة الشفافية 

 .  وضوح فيما يتعلق بالممارسات التربوية بالمدارسوال
 ، والحشننننناش(2119) الطشنننننة وهنننننذه النتنننننائج تتفنننننق منننننع نتنننننائج دراسنننننات كنننننل منننننن

والتي توصلت إلى عدم وجنود فنروق فني ممارسنات الشنفافية  (2102) ، والزعابي(2102)
 .اإلدارية في مدارس التعليم العام تعود إلى متغير الجنس

05.0



 المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0202 ديسمبر                     -37                     - (         4)العدد ( 3)المجلد   

 فننني فنننروق وجننود إلنننى توصنننلت والتنني (2119) وتختلننف منننع نتننائج دراسنننة البلنننوي
الجننننس لصنننالح  متغينننر إلنننى تعنننود العنننام التعلنننيم مننندارس فننني اإلدارينننة الشنننفافية ممارسنننات

 فني فنروق وجنود إلنى توصلت والتي (2105) العتيبي الذكور، كما تختلف مع نتائج دراسة
 لصنننالح الجننننس متغينننر إلنننى تعنننود العنننام التعلنننيم مننندارس فننني اإلدارينننة الشنننفافية ممارسنننات

 .اإلناث
 فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة: ثانياا 

للفنننروق بنننين المتوسنننطات للتعنننرف علنننى ( ف)تحلينننل التبننناين تنننم اسنننتخدام اختبنننار 
الفنننروق فننني اسنننتجابات أفنننراد عيننننة الدراسنننة حنننول ممارسنننات الشنننفافية اإلدارينننة فننني مننندارس 

 سننننوات) متغينننر ضنننوء فننني الكوينننت منننن وجهنننة نظنننر المعلمنننينالمرحلنننة المتوسنننطة بدولنننة 
 :يوضح ذلك( 00)، وجدول (الخبرة

 (11)جدول 
 الخبرة سنوات لمتغير تبعا المتوسطات بين للفروق ف اختبار نتائج

النحراف  المتوسط ن                 سنوات الخبرة
مجموع    المعياري

 المربعات 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 الدللة  ف

التشريعات 
 واللوائح

بين  0.942 4.07 72 سنوات 5أقل من 
 1.80 2 3.595 المجموعات

سنوات إلى أقل  5من     0.08 2.598
خالل  0.712 3.98 69 سنوات 01من 

 0.69 289 199.937 المجموعات
   291 203.531 مجموع 0.826 3.81 151 سنوات فأكثر 01

         0.836 3.91 292 مجموع

المساءلة 
 اإلدارية 

بين  0.977 3.85 72 سنوات 5أقل من 
 0.83 2 1.665 المجموعات

سنوات إلى أقل  5من     0.30 1.205
خالل  0.773 3.87 69 سنوات 01من 

 0.69 289 199.586 المجموعات
   291 201.251 مجموع 0.780 3.71 151 سنوات فأكثر 00

         0.832 3.78 292 مجموع

الشفافية 
في اتخاذ 
 القرارات

بين  0.889 3.84 72 سنوات 5أقل من 
 0.98 2 1.958 المجموعات

سنوات إلى أقل  5من     0.22 1.503
خالل  0.701 3.84 69 سنوات 01من 

 0.65 289 188.228 المجموعات
   291 190.187 مجموع 0.811 3.68 151 سنوات فأكثر 02

         0.808 3.76 292 مجموع
إجراءات 
وآليات 
 العمل 

بين  1.017 3.84 72 سنوات 5أقل من 
 0.15 1.940 1.59 2 3.181 المجموعات

 0.82 289 236.877خالل  0.821 3.84 69سنوات إلى أقل  5من    
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النحراف  المتوسط ن                 سنوات الخبرة
مجموع    المعياري

 المربعات 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 الدللة  ف

 المجموعات سنوات 01من 
   291 240.057 مجموع 0.886 3.64 151 سنوات فأكثر 09

         0.908 3.74 292 مجموع

المعلومات 
 والبيانات 

بين  0.965 3.89 72 سنوات 5أقل من 
 1.02 2 2.042 المجموعات

سنوات إلى أقل  5من     0.26 1.347
خالل  0.749 3.89 69 سنوات 01من 

 0.76 289 219.101 المجموعات
   291 221.144 مجموع 0.875 3.72 151 سنوات فأكثر 02

         0.872 3.80 292 مجموع

التصال 
 اإلداري

بين  0.996 3.90 72 سنوات 5أقل من 
 0.78 2 1.569 المجموعات

سنوات إلى أقل  5من     0.36 1.034
خالل  0.776 3.97 69 سنوات 01من 

 0.76 289 219.316 المجموعات
   291 220.885 مجموع 0.848 3.80 151 سنوات فأكثر 05

         0.871 3.87 292 مجموع

الدرجة 
 الكلية 

بين  0.913 3.89 72 سنوات 5أقل من 
 1.10 2 2.192 المجموعات

سنوات إلى أقل  5من     0.18 1.738
خالل  0.695 3.88 69 سنوات 01من 

 0.63 289 182.236 المجموعات
   291 184.429 مجموع 0.775 3.71 151 سنوات فأكثر 02

         0.796 3.80 292 مجموع

 () عند مستوى اً احصائي دالةد فروق و وجعدم ( 00)من جدول  يتبين
ممارسات الشفافية اإلدارية في مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة  حول
سنوات الخبرة في جميع المجاالت والدرجة الكلية، وهذه ضوء متغير في  المعلمين نظر

النتيجة تعود إلى وضوح الممارسات المتعلقة بالشفافية اإلدارية في المدارس، وبالتالي 
تكون واضحة لجميع المعلمين، لذا ال يكون متغير سنوات الخبرة له دورًا في إدراك هذه 

القرارات المدرسية دورًا مهمهًا في  الممارسات، وقد تكون لمشاركة جميع المعلمين في
إدراكهم لما يتم ممارسته داخل هذه المدارس، وبالتالي ال يكون لسنوات الخبرة دورًا مؤثرًا 

 .  في إدراك الممارسات المتعلقة بالشفافية اإلدارية

05.0
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واللتان  (2102) والزعابي، (2102) وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراستي الحشاش
 تعنود العنام التعليم مدارس في اإلدارية الشفافية ممارسات في فروق وجود عدمتوصلتًا إلى 

 .سنوات الخبرة متغير إلى
 إلنى توصلتاً  واللتان (2105) والعتيبي (2119) وتختلف مع نتائج دراستي البلوي

 متغينننر إلنننى تعنننود العنننام التعلنننيم مننندارس فننني اإلدارينننة الشنننفافية ممارسنننات فننني فنننروق وجنننود
 . الخبرة لصالح سنوات الخبرة األعلى سنوات
 توصيات الدراسة: سادساا 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يقدم الباحث عدد من التوصيات، 
 :وهي

 .إدارة المدرسة بهيئات مستقلة لتقييم أدائها استعانة .0
 .إدارة المدرسة للعاملين فرصة للمشاركة في وضع معايير التقييم اتاحة .2
 .إدارة المدرسة العاملين على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل يبتدر  .9
 .إدارة المدرسة العاملين في تقييم األداء المدرسي اشراك .2
إدارة المدرسة للمجتمع المحلي عن المعلومات والقضايا المدرسية التي  إعالن .5

 .تشغل الرأي العام
 .العاملين إدارة المدرسة سياسة اإلفصاح عن المعلومات لجميع ممارسة .2
 .إدارة المدرسة عن الميزانية بصورة واضحة إعالن .7
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 قائمة المراجع
 : المراجع العربية: أولا 
فن إدارة المؤسسات عالية : الحوكمة الرشيدة(. 2105)مدحت محمد  ،أبو النصر .0

 .القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر. الجودة
أطروحة . الالزمة لمديري التعليم في المملكة الكفايات(. 2112)عبد اهلل البطي،  .2

 .   ، كلية التربية، جامعة حائلدكتوراة غير منشورة
درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس للشفافية (. 2119)عبير خلف  ،البلوي .9

. اإلدارية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في منطقة تبوك التعليمية
 .التربية جامعة موته، األردن، كلية رسالة ماجستير غير منشورة

بحث استطالعي : واقع الشفافية في المؤسسات السورية(. 2105)محمد  ،الجسيم .2
 المجتمع مركز سوريا، .سورية مؤسسة 082 في الشفافية واقع يرصد

 .والديموقراطية المدني
درجة االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية (. 2102)محمد بن محمد أحمد  ،الحربي .5

المجلة . لدى األقسام األكاديمية في كلية التربية بجامعة المللك سعود
 . 2، عدد 0مجلد . الدولية التربوية المتخصصة

درجة تحقق الشفافية اإلدارية لدى مديري (. 2102)الحشاش، خالد سعد برهم  .2
. بية والتعليم بمحافظات غزة وعالقتها بأداء العاملين فيهامديريات التر 

 . ، كلية اتربية، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة
درجة التزام مديري المدارس الثانوية الرسمية (. 2102)سليمان عبد اهلل  ،الزعابي .7

العلوم مجلة ". دراسة ميدانية" بتطبيق الشفافية من وجهة نظر المعلمين 
 . 0، عدد 05، مجلد التربوية والنفسية
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اإلفصاح المالي أثره وأهميته في نمو العمال  .(2102)إبراهيم جابر  ،السيد .8
عمان، دار غيداء للنشر . التجارية العربية داخل البالد األجنبية

 . والتوزيع
. مفاهيم إدارة معاصرة(. 2102)عنان محمد  ،أحمد محمد وأبو حمور ،الشياب .9

 .ان، األكاديميون للنشر والتوزيععم
الرقابة المالية واإلدارية ودورها في الحد من (. 2102)أحمد مصطفى  ،صبيح .01

 .الجيزة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع. الفساد اإلداري
بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية في  درجة اإللتزام(. 2119)غنيم محمود  ،الطشة .00

، 22، مجلد المجلة التربوية. دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها
 .99عدد 

 ، عمان، دارقضايا معاصرة في اإلدارة التربوية(. 2107)محمد عمر  ،العامري .02
 .المعتز

الشفافية اإلدارية لمديري المدارس الثانوية بمدينة (. 2102) خالد عواض ،عبد اهلل .09
، 91، الكويت، مجلدالمجلة التربوية. الرياض وعالقتها برضا المعلمين

 .021عدد 
درجة ممارسة مديري ومديرات مدارس (. 2105)فهد بن عبيد بن صالح  ،العتيبي .02

مكين المعلمين التعليم العام بمحافظة عفيف للشفافية اإلدارية وعالقتها بت
، كلية التربية، جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورة. والمعلمات

 . القرى
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في (. 2109)مشرف بن علي عبد اهلل  ،العمري .05

الجامعات السعودية ومعيقاتها وطرق تحسينها كما يتصورها أعضاء 
 . ية، جامعة أم القرى، كلية التربأطروحة دكتوراة. هيئة التدريس فيها

القاهرة، المجموعة العربية . الحكومة اإللكترونية(. 2102)مدحت محمد  ،محمد .02
 .للتدريب والنشر
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منظور : اإلدارة الستراتيجية(. 2117)وائل محمد  ،صبحيوطاهر محسن  ،منصور .07
 .عمان، دار وائل للنشر. منهجي متكامل
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