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 املشتخلص :

الشفافية اإلدارية  ههارسةبين درجة االرتباطية عن العالقة  ٌدفت البحث إلى الكشف
الهدرسي هن وجٍة ىظر  بهحافظة الطائف وعالقتٍا بالهىاخ لدى قادة الهدارس االبتدائية

 (357وقد استخدم الباحث الهىٍج الوصفي االرتباطي، وتكوىت عيىة البحث هن)  الهعمهين.
م بالطريقة الطبقية العشوائية هعمها    هن) ةلمدراسة هكوىأداة  ةستباىال، واستخدم اتم اختياٌر
تقدير الهعمهين كها أظٍرت الىتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في  هوزعة ، ة ( فقر 58

سىوات،  01لدرجة ههارسة الشفافية اإلدارية تبعا لهتغير سىوات الخبرة لصالح فئة أقل هن 
ل العمهي لصالح  01ولهتغير الدورات التدريبية لصالح فئة أقل هن  دورات ولهتغير الهٌؤ

هين الهعمهين الحاصمين عمى البكالوريوس، هع وجود فروق داللة احصائيا في تقديرات الهعم
لهستوى الهىاخ الهدرسي تعزى لهتغير سىوات الخبرة لصالح فئة الهعمهين ذوي الخبرة أقل هن 

دورات،  01سىوات، ولهتغير الدورات التدريبية لصالح الهعمهين الحاصمين عمى أقل هن  01
ل العمهي لصالح فئة البكالوريوس، وفي ضوء الىتائج توصي البحث باالستهرار  ولهتغير الهٌؤ

في الهدارس لها لٍا هن أثر عمى تحسن هوجود هىاخ هدرسي اإلدارية  الشفافية هارسةفي ه
 ايجابي لدى الهعمهين.

 ، الهىاخ الهدرسي ، قادة الهدارس، هحافظة الطائفاإلدارية  الشفافية:  الكمهات الهفتاحية
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Abstract: 

" The Administrative Transparency of Primary School leaders in 

Taif Governorate and it's relation to the School Climate from the 

point of view of the teachers  

   The study aimed to revealing the correlation relationship between 

the degree of primary school leaders in Taif governorate practice the 

administrative transparency and school climate from the point of 

view of the teachers. The researcher used correlation descriptive 

approach, and the study sample consisted of (   ) teachers chosen 

randomly. A questionnaire consisted of (  ) items were distributed 

on five domains of administrative transparency, In addition, there 

were statistically significant differences in the responses of the 

sample of the study due to the variable of experience in favor of less 

than    years, and the variable of training courses for less than    

courses, and the variable of qualification in favor of the bachelor's 

degree Also there were statistically significant differences attributed 

to the variable of experience in favor of less than    years, and the 

variable training courses for less than    courses, and the variable of 

qualification in favor of the bachelor's degree. In the light of the 

results, the study recommends a number of recommendations, 

including: Continue to practice administrative transparency in 

schools because of their impact on the improvement of the school 

climate.  

Key words: Administrative transparency; school climate; school 

leaders; teachers; Taif Governorate. 
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 :مكـذمــ٘

لمتعميم دور هٍم في تطوير وتقدم الهجتهعات، باإلضافة إلى أٌهيتً البالغة في تغيير 
كسابٍم القيم الهىاسبة لمهجتهع الذي يعيشون فيً،  سموك األفراد والهجتهعات، وتىشئتٍم وا 
وتعدُّ الهؤسسات التربوية وسيمة أساسية لبىاء اإلىسان الصالح، وأداة الهجتهع الرئيسة 

حقيق التقدم والرفاٌية، وهن ٌذي األٌهية تظٍر أٌهية بىاء ٌذي الهؤسسات عمى أسس لت
سميهة وواضحة، خاصة ها يتعمق بىظم اإلدارة فيٍا هع التطور السريع في التكىولوجيا 

 ووسائل االتصال اإلدارية.
هسؤولية تكوين هجتهع  - اليوم –قع عمى عاتق الهىظوهة التربوية والتعميهية وت

ي، والعهل عمى تىشئة األجيال بطريقة تتهاشى هع العصر الحالي، وهساعدتٍم عمى هعرف
  .(07 م،6106هواكبة األحداث والتأقمم هع الهستجدات التكىولوجية الحديثة)العازهي، 

لها  ؛بالتربية واألساليب اإلدارية الحديثة - عمى اختالف أحوالٍا - كها تٍتم الدول
والىٍوض بهستواٌا، ويىظر إلى  ،ن الهخرجات التعميهيةلٍها هن دور كبير في  تحسي

لقد اتجٍت و  ،عمى أىٍا استثهار بشري حقيقي لً ىتائج إيجابية وفعالة التربويةالههارسات 
 ،لتطوير وتحسين العهمية التعميهية ؛كثير هن الدول إلى االٌتهام باإلدارة وأساليبٍا الحديثة

مة تأٌياًل يتىاسب هع هتغيرات العصر وهتطمباتً هن خالل إيجاد قيادات تربوية فعالة و  هٌؤ
 (.663م،  6118)أبو خطاب، 
اإلدارية في العصر الحالي؛ إذ  لهوضوعاتالشفافية اإلدارية هن أٌم وأبرز اوتعدُّ    

هثل  ؛ىٍا تسٍم في حل الهشكالت اإلدارية التي  تعاىي هىٍا الىظم اإلدارية في الدول الىاهيةإ
بحمول واقعية هالئهة  ،وسيمة لعالج الهشكالت التربوية تعداإلداري، كها  السرية في الىهط

وتعهل بشكل فعال عمى القضاء عمى ، وأٌدافً ،وهسايرة لهقوهات الهجتهع ،لإلهكاىات
سواء كاىت تعميهية أو غير  ؛وتهكين القرارات هن الهعىيين داخل وخارج الهؤسسة ،الفساد
 ة.  تعميهي

 ؛في تطوير الخطط الهستقبمية لمهؤسسات التعميهية إلداريةالشفافية ا تسٍمكها 
هن التحديات والصعوبات التي تقاوم عهمية  عديًداقادة الهؤسسات التعميهية حيث يواجً 

 إقىاعٍموهن أجل ضهان هشاركة العاهمين، فإىً هن الواجب  ،تحقيق األٌداف الهرجوة
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ي تتبىى هبدأ الشفافية اإلدارية تعمن عن بدواعي التغيير وهضاهيىً، ولذلك فإن اإلدارة الت
ي هبدأ إداري في الهؤسسات التعميهية تهتد لتشهل بعض الههارسات  خططٍا وسياستٍا، ٌو

دارة الهوارد البشرية ،التي تصب في هجال اتخاذ القرارات  ،والتعميهات ،والٍياكل التىظيهية ،وا 
صحي يسودي الثقة، وبذلك فإىٍا تقمل  والتطوير اإلداري، وتوفير هىاخ ،والعالقات ،واالتصال

ىتائج  إلىهن الطاقات السمبية التي يقوم العاهمون ببذلٍا في هقاوهة التغيير وتحويمٍا 
(، كها أن تطبيقٍا يؤدي إلى تطوير وظائف الوحدات 06م، 6106يجابية )الهطيري، إ

د الوحدات اإلدارية ن الجٍود الهبذولة ٌي عبارة عن جٍود هشتركة لكل أفراإاإلدارية، حيث 
 (. 06م، 6119)عتوم، 

 األفراد بالعهل عميٍم الوصول لهستوى هعين هن األداء والشفافيةيترقى ولكي 
، حيث إن ٌذي الهعايير الهتبعة تقوم عمى تٍم، وبىاًء عمى ٌذا الهعيار تتم هكافأاإلدارية

شار هبدأ الشفافية تشجيع روح الهىافسة بين األفراد العاهمين، وبالتالي تعهل عمى اىت
عمى األداء الوظيفي، كها أن  إيجاًباوالتطبيق بً، األهر الذي يؤدي إلى تحقيق آثار تىعكس 

وقدراتٍم عمى  ،عن ذاتٍم ةعمى تكوين فكر  العاهمين يساعد اإلدارية تطبيق هفٍوم الشفافية
عمى تطوير  مقدرتٍ إلىهؤسسات التي يىتهون إليٍا، باإلضافة مالعهل بفاعمية، والوالء ل

ذا بدور اآلخرينوترسيخ العالقات االجتهاعية هع  الخصائص الفردية تعزيز  إلىيؤدي  ي، ٌو
 (.61-09م، 6107)غاىم،  واالجتهاعية لمعاهمين

بىجاح وكفاءة، ودفع  إليٍاالهدرسة إلى تحقيق األٌداف التي تصبو قيادة تسعى و 
اء الجيد، وضهان تحقيق االستقرار اإلبداع واألد إلىالعاهمين في الهؤسسات التعميهية 

م، 6106ال بتوفير هىاخ هدرسي إيجابي )حهد، إوال يتحقق ذلك  ،واإلىتاجية العالية ،الوظيفي
وتزيد هن قوة  ،الهىاخ الهدرسي هن العواهل الهٍهة التي تىهي أداء الهعمهين ؛ حيث يعدُّ (30

والروح الهعىوية،  ،والتالحم ،ستقالليةواال ،اإلبداع الهدارس، وتحقيق  قادة ٍم وبينالعالقة بيى
م، 6117بين العاهمين )العتيبي، الجيدة العالقات اإلىساىية وىهو  ،والعهل عمى حل الهشكالت

بشكل كبير عمى  الهؤثرة هن العواهل الهىاخ الهدرسي  يعدُّ (، وكها 44م، 6118حهد، أ؛ 56
الل العهل عمى تحديد ىقاط القوة هن خ يدعم تحقيق الهدرسة ألٌدافٍا ااالداء الهدرسي كه

 (.05م، 6106)الهسرورية، في بيئة العهلوالضعف 
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يؤدي هها  ،التعمم الفعالعهمية عائقًا لحدوث  ويشكل هىاخ البيئة التعميهية السمبي
ا هن عىاصر  ،الهعمهينبين و أالسموكية بين الطالب و  التعميهية  الهشكالت إلى ظٍور وغيٌر

وجودي في  هنالسمبي يشعر الطالب بالضيق والهمل الهدرسي هىاخ فال ؛البيئة التعميهية
هة الهكوىات ءيشعر بعدم هال، كها أو البيئة التعميهية عاهة ،أو غرفة الصف ،الهدرسة

 ،التىافر في العالقات الهتبادلة بيىٍمىوع هن وجود  هها يؤدي إلى ،الهادية أو البشرية لمبيئة
ذي الهشكالت تكهن في عد أو  ،أو الهتعمم ،بالهعمم الهتعمقة ؛البيئة التعميهيةىاصر د هن عٌو

 (.46م، 6119أو الهدرسية )هغربي،  ،البيئة الصفية
وهها سبق يتضح أن الهىاخ الهدرسي  الذي تتوافر فيً الشفافية اإلدارية يشجع عمى 
ضهان خمق هىاخ عهل هىاسب، عمى خالف الهىاخ  الهدرسي السمبي الذي ال يساعد عمى 

قيق هستوى عاٍل هن األداء اإلداري التعميهي ، هها يؤدي إلى إعاقة الهدرسة ىحو تحقيق تح
 اٌدافٍا .

هن ٌىا جاءت البحث الحالى لمكشف عن الشفافية اإلدارية لدى قادة الهدارس 
 االبتدائية بهحافظة الطائف وعالقتٍا بالهىاخ الهدرسي هن وجٍة ىظر الهعمهين.

 :البحح ّأسئلتُمظهل٘ 
الهؤسسات االجتهاعية عاهة وفي االدارة  ى الرغم هن أٌهية الشفافية اإلدارية فيعم

تطبيقٍا في ا في هستوى أظٍرت قصورً  إال أن ىتائج بعض الدراساتالهدرسية خاصة 
 كها بيىتم، ( 6106، الثبيتي)كها في دراسة الهؤسسات التعميهية بشكل عام 

، ودراسة )القوزى ، الشفافية اإلدارية  تطبيق فىبعض  ( قصورًا 6103دراسة)العهرى،
والتى توصمت إلى عالقة  الشفافية اإلدارية لدى هديرات هدارس هحافظة القىفذة  (6106

 بالثقة التىظيهية .
اتضح لمباحث هن خالل هىاقشتً لعدد هن الهعمهين في هدارس هختمفة كها 

 قادة بعضأن  التعميم في هجالبهحافظة الطائف خالل حضوري بعض الدورات التدريبية 
ى عطالسرية في الىهط اإلداري، بحيث ال ي   نبهحافظة الطائف يعتهدو االبتدائيةالهدارس 

بداء الهقترحات التي تعود  ،وطرح األفكار ،الهشاركة في اتخاذ القراراتفرص  ونالهعمه وا 
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 بعضن وحل الهشكالت التي تواجٍٍم، كها أ الهٍام والعهميات الهدرسية ، ىفع عمى الب
ترى أن قضايا العهل واإلدارة قضايا سرية ال يهكن أن يطمع عميٍا الهدارس دارات إ

، ووجود ٌذا الىوع هن الىهط اإلداري يؤدي إلى فقدان الثقة في العالقات بن والطالوالهعمه
ذا كها والهعمهين، الهدرسة  قائدبين  يفقد الطالب حقٍم في الهشاركة في صىع القرارات، ٌو

 بسٍم في ضعف األداء العام لمهدرسة، وضعف ارتباط هشاعر الهعمهين والطالبدوري ي
وعدم الرغبة في  لٍا، ووالئٍم ،بالهدرسة التي يىتهون إليٍا، وتدىي هستوى دفاعٍم عىٍا

ههارسة واقع  الكشف عن  تحاول الدراسةوهن ٌىا لهشاركة في تطوير العهمية التعميهية، ا
الهىاخ الهدرسي هن اإلدارية وعالقتٍا بلمشفافية حافظة الطائف بهالهدارس االبتدائية  قادة

 خالل اإلجابة عن األسئمة األتية: نالهعمهين، وذلك هوجٍة ىظر 

هن وجٍة  اإلدارية بهحافظة الطائف لمشفافية االبتدائيةههارسة قادة الهدارس  واقع ها .0
 ىظر الهعمهين؟

ههارسة  واقعفي  (α≤ 1.15)اللة عىد هستوى الد إحصائيةٌل ٌىاك فروق ذات داللة  .6
هن وجٍة ىظر الهعمهين  اإلدارية لمشفافيةبهحافظة الطائف  االبتدائيةقادة الهدارس 
ل العمهي(؟و سىوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية  تعزى لهتغيرات)  الهٌؤ

بهحافظة الطائف هن وجٍة ىظر  االبتدائيةالهىاخ الهدرسي في الهدارس  واقع ها .3
 ؟الهعمهين

الهىاخ  واقعفي  (α≤ 1.15) عىد هستوى الداللة إحصائيةٌل ٌىاك فروق ذات داللة  .4
هن وجٍة ىظر الهعمهين تعزى لهتغيرات بالهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف الهدرسي 

ل العمهي(؟ ، )سىوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية  الهٌؤ
 واقعبين  (α≤ 1.15)ستوى الداللة عىد ه إحصائيةذات داللة   ةارتباطي ٌل ٌىاك عالقة .5

الهىاخ الهدرسي بهحافظة واقع و  قادة الهدارس االبتدائية لمشفافية اإلداريةههارسة 
 الطائف هن وجٍة ىظر الهعمهين؟
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بهحافظة  االبتدائيةلدى قادة الهدارس  اإلدارية لشفافيةها التوصيات الهقترحة لتفعيل ا .6
 ؟وجٍة ىظر الهعمهينالطائف وعالقتٍا بالهىاخ الهدرسي هن 

لدى قادة  اإلدارية ههارسة الشفافية الكشف عن واقع البحث إلى يٍدف :أٍذاف البحح
 .وعالقتٍا بالهىاخ الهدرسي هن وجٍة ىظر الهعمهين ،بهحافظة الطائف االبتدائيةالهدارس 

 أٍنٔ٘ البحح:
و تً؛هن هوضوعٍا الذي تىاول ىالبحث الحالتىبع أٌهية    لدى قادة  داريةاإل الشفافية ٌو

 عمى الىحو التالي: ،وعالقتٍا بالهىاخ الهدرسي االبتدائيةالهدارس 
 :أّاًل: األٍنٔ٘ اليظرٓ٘

بالهىاخ تقديم هعرفة ىظرية شفافية اإلدارية، وهتطمبات تحقيقٍا،  و تقديم هعرفة ىظرية بال .0
 .الهدرسي الجيد، وهعايير توفري

فتح الهجال و  ى إثراء هجال القيادة التربوية.الهساٌهة في الجٍود البحثية التي تٍدف إل .6
 أهام الباحثين في هجال القيادة التربوية إلجراء هزيد هن البحوث في ضوء ىتائج البحث.

 ثاىًٔا: األٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘:
وصاىعي القرارات في هدارس تعميم الطائف  القادةأىظار يؤهل ان توجً ىتائج البحث  .0

إلى ضرورة االٌتهام بهكوىات الشفافية  عام  الههمكة بوجًوهدارس  ،بشكل خاص
ا يساعد في بمورة الدافعية ورفع هستوى إىجاز الهدراء في الهدارس  اإلدارية ألن تعزيٌز

 سواء كاىت خاصة أو حكوهية، وتعززيٍا وهن الهتوقع توفير هىاخ هدرسي جيد لمطمبة.

بالطائف، التعميم  إدارةولين في ؤ إعطاء تصور واضح لمهس فيىتائج البحث  هساٌهة .6
 الهدارسالهىاخ الهدرسي في بالشفافية اإلدارية  عالقةعن  ،بشكل خاص الهدارس وقادة

 .بالطائف االبتدائية

بهحافظة الطائف  االبتدائية الهدارس اتىتائج البحث في زيادة اٌتهام إدار  هساٌهة .3
دائٍم في إىجاز هن أجل تطوير وتحسين أ؛ تطبيق الشفافية اإلدارية في جهيع تعاهالتٍمب

 .والهعمهين بلمطال الجاذبةالهٍام اإلدارية الهختمفة، وتوفير البيئة التعميهية 
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 مصطلحات البحح
 :Administrative Transparency اإلدارٓ٘ الظفافٔ٘ .0

الطريقة الىزيٍة التى تهكن األفراد هن هعرفة ها  تعيٙ فٙ قامْض اللغ٘ اإلجنلٔزٓ٘ :
 ها يهكن الرؤيا هن خاللًتقوم بً بالظبط وتشير إلى 

( business English Dictionary,    ,p    ) 
"هجهوعة هن السموكيات،  :بأىٍا اإلدارية ( الشفافية9م، 6103عرف العهري )و 

ن في الهؤسسات، والتي تضهن الوضوح التام ووالهوظف الهديرونقوم بٍا يواآلليات التي 
الهعموهات، والهشاركة في صىع القرارات، هها  لمتشريعات، والقواىين، واألىظهة، والكشف عن

  وبىاء أىظهة ىزيٍة عادلة" ،يسٍم في  القضاء عمى الفساد اإلداري
 ،هجهوعة هن السموكيات، واآلليات :بأىٍافي ٌذي البحث إجرائيًا  اإلدارية وتعرف الشفافية  

هن خالل  الطائف، هحافظةفي  الهرحمة االبتدائيةالتي يقوم بٍا قادة هدارس  ،والتشريعات
والهساءلة  والهحاسبةواالستراتيجيات والهتابعة،  ،ورسم الخطط ،اتخاذ القرارات الهىاسبة

 ابهحافظة الطائف، كها تعد أسموبً  االبتدائيةوالتطوير اإلداري في الهدارس  ،لإلصالحاساسا 
لمهعمهين في واتاحة فرص الهشاركة وىشر الهعموهات واإلفصاح عىٍا،  ،لمقضاء عمى الروتين

وتقاس بالدرجة الكمية الستجابات أفراد عيىة البحث عمى هىاخ يسودي االحساس بالهسئولية ، 
 الباحث ألغراض ٌذي البحث. أعدٌااألداة التي 

 :School Climateاملياخ املذرسٕ  .9
   ( الهىاخ الهدرسي بأىً "كل ها يحيط بالطالب داخل الفصل6، 6106عرفت حهد )

و هرآة عاكسة لهٍارات وسموك الهد ،وار الهدرسةوداخل حدود وأس وكافة الظروف  يرين،ٌو
 االجتهاعيولعهميات التفاعل التي تتم داخل الىظام  ،هيزة لبيئة العهلتوالخصائص اله

 ،وتحديد اتجاٌاتٍم ىحو العهل ،عمى األداء الوظيفي لمهعمهين والتي لٍا تأثير ،والهدرسي
 " وسموكيات ،وهٍارات ،وخبرات ،هن هعارف ب؛تبً الطاليك هاوهدى فاعميتٍم الواعية في

الظروف والخصائص والهتغيرات هجهوعة  :بأىً عرف الباحث الهىاخ الهدرسي إجرائياً يو 
بهحافظة الطائف في الههمكة العربية  االبتدائيةهيزة لبيئة العهل داخل الهدارس تالسائدة واله
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بين وتتضهن العالقة  ،في تمك الهدارس لقادةاعمى أداء  تأثيروالتي يكون لٍا  ،السعودية
االدارة الهدرسية العالقة الهدرسة، و  بطالو  العالقة بين الهعمهينو  ،الهعمهينو  الهدرسية اإلدارة

الكمية الستجابات عيىة البحث ويقاس بالدرجة  في الهدرسة، بالعالقة بين الطالو  ،بالطالو 
لٍذا الباحث  عمى أداة البحث التي أعدٌا ئف بهحافظة الطا االبتدائيةلهدارس ا هن هعمهي 

 الغرض.
 حذّد البحح:

 ٍا:في جواىباإلدارية الشفافية عمى هوضوع البحث  اقتصر احلذّد املْضْعٔ٘: .1
، اإلتصال اإلداري، ىظم الهعموهات )الهساءلة اإلدارية، إجراءات العهل، الهشاركة

 الهدرسية )العالقة اإلدارةبعادي:أالهىاخ الهدرسي في  إلى تىاول وتداولٍا(، باإلضافة
 ،بالطالاالدارة الهدرسية و العالقة الهدرسة،  بطالو  العالقة بين الهعمهين ،الهعمهينو 
 (. في الهدرسة بالعالقة بين الطالو 

الحكوهية لمبىين  االبتدائيةتطبيق البحث عمى الهدارس  اقتصر احلذّد املهاىٔ٘: .2
 بهحافظة الطائف.

لعام الدراسي هن ا االولالبحث في الفصل الدراسي  اتطبيق ٌذ تم احلذّد الزماىٔ٘: .3
  .بهحافظة الطائف االبتدائيةفي الهدارس  ،(م6109ه/0441)

  .بهحافظة الطائف اإلبتدائيةالبحث عمى هعمهي الهدارس اٌذ اقتصر :احلذّد البظرٓ٘ .4

  ميَج البحح ّإجراءاتَا. 
 البحث  لطبيعة ءهتًلهال ج الوصفيالبحث الهىٍ استخدم الباحث في ٌذا :ميَج البحح

وأٌدفٍا، الهتهثمة في الكشف عن العالقة بين درجة ههارسة الشفافية اإلدارية بهدارس 
 هحافظة الطائف  والهىاخ الهدرسي بٍا.
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 :دلتنع البحح 
قادة الهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف والبالغ عددٌم) تكون هجتهع البحث هن 

العام خالل صائيات شئون الهعمهين بهكتب التعميم بهحافظة الطائف وفقا إلح ( هعمها9100
 ٌــــــــ.     /    الدراسي 
التابعة لمهكاتب التعميهية  االبتدائيةالهدارس  هعمهي( توزيع هجتهع البحث هن 0جدول)

 ٌـ (0441ٌـ/0439بهحافظة الطائف لمعام الدراسي ) 

 هكاتب التعميم
 عدد

 الهدارس
عدد 
 الهعمهين

الىسبة 
 الهئوية 

 %01.63 966 64 الجىوب
 %69.68 6675 55 الشرق
 %7.97 709 67 الشهال
 %67.86 6517 50 الحوية
 %64.31  6088 45 الغرب

 %011.1 9100 616 اإلجهالي
تم اختيار عيىً طبقية عشوائية هن أفراد هجتهع البحث حسب الهكاتب :  عٔي٘ البحح

وقد وزعت االداة عمى جهيع افراد العيىة ( هعمها ، 357 التعميهية وتكوىت العيىة هن)
% 3.9وبىسبة ا، ( هعمه357البحث) الكتروىيا واستردت جهيعٍا، وبذلك يكون حجم عيىة 

 ( يبين توزيع أفراد عيىة البحث هن الهعمهين حسب هتغيراتٍا. 6هن هجتهع البحث. والجدول)
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ل ( توزيع أفراد عيىة البحث تبعا له6جدول) تغيراتٍا) سىوات الخبرة، الدورات التدريبية، والهٌؤ
 (العمهي

 الىسبة الهئوية العدد الفئات الهتغيرات
 %  34.5 063 سىوات 01اقل هن  سىوات الخبرة

 %65.5 634 سىوات فأكثر 01
 %011 357 الهجهوع

 %55.7 099 دورات 01اقل هن  الدورات التدريبية
 % 44.3 058 دورات فأكثر 01

 %011 357 الهجهوع
ل العمهي  % 87.7 303 بكالوريوس فأقل الهٌؤ

 % 06.3 44 دراسات عميا
 %011 357 الهجهوع

 

 :البحح أداٗ
 درجة ههارسةلقياس ( 0في صورتٍا االولية)همحقالباحث بإعداد أداة البحث  قام
لهتهثمة في االستباىة، او  ،والهىاخ الهدرسيلدى قادة الهدارس االبتدائية  اإلدارية الشفافية

 والتي تتضهن:
 البياىات الشخصية لعيىة البحث.

هن قادة الهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف : درجة ههارسة الشفافية لدى الهحور االول -
 وجٍة ىظر الهعمهين.

 .في الهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف : الهىاخ الهدرسيالهحور الثاىي -
  صذم األداٗ:

بطريقتين؛ صدق الهحكهين)الصدق الظاٌري(، وصدق هن صدق األداة  تحققتم ال     
 البىاء الداخمي كها يأتي:
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 :صذم احملهنني 

في االدارة التربوية االختصاص  ذوي  عمى هجهوعة هن الهحكهين االستباىة عرضتم    
  ( هحكها ،05وعددٌم)  الجاهعات السعوديةوأصول التربية والهىاٌج وطرق التدريس في 

لألبعاد التي وضعت فيٍا، وقد تم االخذ وذلك إلبداء آرائٍم حول فقرات األداة وهدى اىتهائٍا 
حيث تم اعادة صياغة بعض الفقرات ، وحذف بعضٍا ، وتصحيح االخطاء الواردة بهالحظات 

 فيٍا. 
هن ثبات األداة بطريقة حساب هعاهل االتساق الداخمي)ألفا  تم التحقق:ثبات األداة   
تشير الىتائج أن هعاهل الثبات بطريقة الفا كروىباخ  و  ( التالي:3ىباخ( كها في الجدول)كرو 

ي قيهة دالة 197(، وأن هعاهل الثبات الكمي لمهحور بمغ)     – (    أىحصر بين (، ٌو
 احصائيا، وهقبولة إلجراء البحث.

 اإلدارية شفافية( هعاهالت ثبات أبعاد هحور ال 3جدول  )                           
عـــــــــــــــــــــدد  االبعاد م

 الفقرات
 ثبات ألفا كروىباخ

      6 إجراءات العهل 0
      6 ىظم الهعموهات وتداولٍا 6
      6 االتصال اإلداري 3
      5 الهشاركة 4
      5 الهساءلة اإلدارية 5
 1.97 68 الدرجة الكمية 

رسي، بحساب هعاهل االتساق كها تم التحقق هن ثبات أبعاد هحور الهىاخ الهد 
 ( االتي: 4الداخمي)ألفا كروىباخ( كها في جدول)
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 الهدرسيهحور الهىاخ  أبعادهعاهالت ثبات (  4جدول) 
عــــــــــــدد  البعد م

 الفقرات
ثبــات ألفــا 
 كروىباخ

 1.96 8 العالقة بين اإلدارة الهدرسية والهعمهين 0
 1.94 7 العالقة بين الهعمهين والطالب في الهدرسة 6
 1.71 9 العالقة بين اإلدارة الهدرسية والطالب 3
 1.96 6 العالقة بين الطالب في الهدرسة 4
 1.96 31 الدرجة الكمية 

  ( أن هعاهل الثبات بطريقة الفا كروىباخ  اىحصر )84تشير الىتائج في الجدول )           
ي قيهة دالة إحصائيا (، 1.96(، وأن هعاهل الثبات الكمي لمهحور بمغ) 1.96 – 1.71 ٌو

 وهقبولة إلجراء البحث.
 البحح:متغريات 

الهدارس االبتدائية بهحافظة اإلدارية لدى قادة  درجة ههارسة الشفافيةاملتغري املشتكل: 

 الطائف

 هن وجٍة ىظر الهعمهين .الهىاخ الهدرسي : هستوى املتغري التابع  

 :  املتغريات الذميْغرافٔ٘

 . سىوات فأكثر (01 سىوات، 01أقل هن ) نهستويا ولً ،الخبرة هتغير سىوات  -

 دورات فأكثر (. 01دورات،  01فئتان ) أقل هن  ولًهتغير الدورات التدريبية  -
ل العمهي -  بكالوريوس فأقل، دراسات عميا(.:) ً هستويان، ولهتغير الهٌؤ

-  
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 :تطبٔل البحح إجراءات 

 ات اآلتٔ٘:البحح ّفكًا لإلجراء بتطبٔل أداٗ الباحح  قاو    
بهحوريٍا ) الشفافية اإلدارية(، و) الهىاخ  ستباىةالأداة البحث الهتهثمة بابىاء  .1

 .الهدرسي(

 الهستٍدفة . تحديد هجتهع البحث وعيىتٍا .2

 التحقق هن صدق أداة البحث وثباتٍا. .3

 .البحثلتطبيق  جاهعة الباحةالحصول عمى هوافقة  .4

 .تطبيق األداة عمى أفراد عيىة الدارسة .5

ع البياىات هن خالل تفريغ االستباىة وادخالٍا في برىاهج الحزهة االحصائية تجهي .6
 SPSSلمعموم االجتهاعية 

ا وكتابة تقرير البحث هتضهىا توصيات  .7 عرض الىتائج وتحميمٍا احصائيا وتفسيٌر
 البحث وهقترحاتٍا.

 : اليتائج 
 أّال: اليتائج املتعلك٘ بالشؤال األّل ّمياقظتَا: 

 الطائف لمشفافيةهحافظة ههارسة قادة الهدارس االبتدائية ب جةويىص عمى ها در 
 اإلدارية هن وجٍة ىظر الهعمهين ؟. 

ولإلجابة عن ٌذا السؤال تمَّ حساب الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية 
ح جدول)  (: 5 ألبعاد هحور الشفافية اإلدارية، كها ي وضِّ

 
 
 
 
 



 ..............................................بمحافظة الطائف االبتدائيةلدى قادة المدارس  اإلدارية لشفافيةا

- 651 - 
 

واالىحرافات الهعيارية ألبعاد هحور الشفافية اإلدارية ( الهتوسطات الحسابية  5 جدول )
 هرتبة تىازليا  حسب هتوسطاتٍا الحسابية.

الهتوسط  األبعاد م
 الحسابي

االىحراف 
 الهعيارية

درجة  الرتبة
 الههارسة

ىظم الهعموهات  6
 وتداولٍا 

          
 كبيرة 0

 كبيرة 6           الهساءلة اإلدارية 5
 كبيرة 3           ل إجراءات العه 0
 كبيرة 4           االتصال اإلداري  3
 كبيرة 5           الهشاركة  4

 كبيرة -           الكمية الدرجة
( وباىحراف هعياري 3.67( أن الهتوسط الكمي لألبعاد بمغ )5تشير الىتائج في الجدول)    
بدرجة كبيرة وتراوحت هتوسطاتٍا  (، ودرجة ههارسة كبيرة، وأن جهيع الهجاالت جاءت1.57)

( ، كها تشير الىتائج في الجدول إلى أن جهيع االىحرافات 3.67 - 3.87الحسابية بين )
الهعيارية  لهجاالت أداة البحث جاءت أقل هن واحد صحيح هها يشير إلى تجاىس استجابات 

 أفراد عيىة البحث 
بحث هن ههارسات لقادة الهدارس وقد تعزى ٌذي الىتيجة إلى ها يراي أفراد عيىة ال  

االبتدائية تتهيز بالوضوح، وتوفير الهعموهات وعدم اخفائٍا عن الهعمهين، والشفافية في 
تطبيق الهساءلة اإلدارية عمى العاهمين بتصحيح االختالالت في التىفيذ وهساءلة الهقصرين 

م، وحرص قادة الهدار  س عمى توضيح وتبسيط عن اداء واجباتٍم، وهكافأة الهتهيزين وتعزيٌز
اجراءات العهل ايهاىا هىٍم عمى اٌهية ذلك في توفير الوقت والجٍد، هها يسٍل اىجاز العهل 

لتىاغم ويجىب الهدرسة االرباك الىاتج عن عدم الوضوح في االجراءات، وقد يعزى ذلك إلى ا
لدى  اإلداريةت والتجاىس الهوجود بين العاهمين في الهدرسة، تجعل تىفيذ التشريعات والقرارا

عن أساليب إدارية حديثة ، وسعي قادة الهدارس ، بتمقائية ويسراالبتدائية الهدارس  قادة
التىافس الشديد بين إضافة إلى  .تهكىٍم هواصمة أعهالٍم بكفاءة والخروج هن ضغوط العهل
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 التي تهكىٍم هن واإلجراءات، يجعمٍم يبحثون عن أفضل الطرق االبتدائيةالهدارس  قادة
في إدارتٍم  اإلدارية الشفافية الهدرسي، ولذلك يجعمٍم يهارسون  األداءالوصول لجودة في 

 .لمهدرسة
(، 3.87وجاء في الهرتبة األولى هجال ىظم الهعموهات وتداولٍا، بهتوسط حسابي )      

( ودرجة ههارسة كبيرة، وقد يعزى ذلك إلى ها يراي الهعمهون هن 1.57واىحراف هعياري) 
ات ادارية لقادة الهدارس االبتدائية في هجال ىظم الهعموهات هن حيث الحرص عمى ههارس

توفير الهعموهات لمهعمهين، واطالعٍم عمى التعهيهات والموائح التي ترد هن ادارة التعميم 
ووزارة التعميم، واطالعٍم عمى الموائح واالىظهة ، وعمى البراهج التدريبية والدورات التدريبية 

الشفافية تطمب توفير االىتقاء لمهعمهين واالداريين دون تحيز او هحابة ، ألن وهعايير 
فساح الهجال أهام الجهيع  عمى الهعموهات  لالطالعالهعموهات الدقيقة في هواقيتٍا وا 

و  ان تىشر بعمىية ودورية هن اجل توسيع دائرة الهشاركة  بها يتطمالضرورية والهوثقة، ٌو
 .في الهدرسةالهساعدة عمى اتخاذ القرارات الصالحة والهحاسبة ، و  والرقابة 

( واىحراف 3.46وجاء في الهرتبة االخيرة بعد الهشاركة بهتوسط حسابي بمغ)
( ودرجة ههارسة كبيرة ، وقد يعزى ذلك إلى ها يراي الهعمهون هن ههارسات 1.70هعياري)

في الهدرسة فيها يتعمق  ادارية تتهيز بالشفافية في هشاركة الهعمهين فيها يتم هن اجراءات
بتوزيع الطالب عمى الشعب الهختمفة، واشراك لهعمهين في صىع القرارات الهدرسية، والشفافية 

الشفافية في هشاركة الهعمهين  كفي هشاركة الهعمهين في المجان الهدرسية الهختمفة. وكذل
حياتٍم في الصالحيات الههىوحة لمهعمهين عن طريق تفويض قادة الهدارس لبعض صال

لمهعمهين، وهن خالل اىهاط االدارة التي يتبعٍا قادة الهدارس كالقيادة التحويمية، والتشاركية ، 
 واالدارة بالتجوال.

ذي الىتيجة تتفق هع ىتائج دراسة زيىة القوزي) ( والتي جاءت بدرجة كبيرة، 6106ٌو
( والتي جاءت 6106( والتي جاءت بدرجة عالية، ودراسة العتيبي)6108وهع دراسة بمخير)

 ( والتي جاءت بدرجة كبيرة .6104بدرجة عالية، ودراسة الحشاش)
( ، ودراسة Sari (    ,وتختمف ىتائج ٌذي البحث هع ىتائج دراسة كل هن ساري

( والتي  جاءت درجة ههارسة الشفافية فيٍا هتوسطة ، وتختمف كذلك هع 6104الشهراىي )
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( والتي جاءت      ,Chriqui, Chaloupkaكا)دراسة البموي ، ودراسة جيروكو، وجاليو 
 درجة ههارسة الشفافية فيٍا عالية جدا.

أها فيها يتعمق باألبعاد فقد تم تىاول كل بعد عمى حدي وحساب الهتوسطات الحسابية     
 واالىحرافات الهعيارية لكل فقرة هن فقرات البعد كها في الجداول االتية: 

 إجراءات العنل االّل البعذ -

 ( االتي: 01  حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في جدول ) تم
 إجراءات العهل( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد  6  جدول)

 مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية
الهتوس الفقرات م

ط 
الحساب

 ي

االىحرا
ف 

الهعيار 
 ي

الرت
 بة

درجة 
الههارس

 ة

لمهعمهـــين بالهشـــاركة فـــي تحديـــد إجـــراءات  الســـهاح  
 العهل داخل الهدرسة

          
 كبيرة 0

جراءاتـً لجهيـع العـاهمين بشـكل    إعالن أىظهة العهل وا 
 واضح

     .   
 كبيرة 6

 كبيرة 3   .      تطبيق األىظهة والموائح عمى جهيع الهعمهين.  
تـــــوفير ىهـــــاذج لمهعـــــاهالت اإلداريـــــة تكـــــون ســـــٍمة   

 .ستخداماال
     .  

 كبيرة 4

تقـــــديم هبـــــررات القـــــرارات اإلداريـــــة بالهدرســـــة عىـــــد   
   .اتخاذٌا

     .   
 كبيرة 5

أدلـــة إرشـــادية إلجـــراءات العهـــل تتـــاح لجهيـــع  تـــوفير  
 العاهمين.

     .   
 كبيرة 6

 كبيرة -           الدرجة الكمية لمبعد
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(  3.67 عد إجراءات العهل بمغت)(أن الدرجة الكمية لب 6تشير الىتائج في جدول)
(، وبدرجة ههارسة كبيرة لمشفافية اإلدارية، كها تشير الىتائج إلى أن  1.60واىحراف هعياري)

ا بدرجة كبيرة وتراوحت هتوسطاتٍا بين) 6جهيع الفقرات وعددي)   -3.89( فقرات جاء تقديٌر
صحيح هها يشير إلى تقارب ( فقرات جاءت اىحرافاتٍا الهعيارية أقل هن واحد 5(، وأن)3.53

ي  استجابات أفراد عيىة البحث. وفقرة واحدة جاء اىحرافٍا الهعياري أكثر هن واحد صحيح ٌو
 ( هها يشير إلى تباين وجٍات ىظر أفراد عيىة البحث.4الفقرة)

السهاح لمهعمهين بالهشاركة ( في الهرتبة األولى، وىصت عمى" 4وقد جاءت الفقرة ) 
( واىحراف هعياري) 3.89"بهتوسط حسابي ) العهل داخل الهدرسة في تحديد إجراءات

ذا يعزى إلى ها يراي الهعمهون أفراد البحث هن ههارسات 0.64 (، ودرجة ههارسة كبيرة، ٌو
إدارية تهتاز بالشفافية في اشراك الهعمهين في تحديد العديد هن اإلجراءات في الهدرسة هثل 

وعية، وحصص االىتظار، وتحديد اإلجراءات الخاصة توزيع جدول الدروس والهىاوبة االسب
ا هن األهور  عداد جداول االختبارات وغيٌر  باالحتفال باليوم الوطىي، وا 

أدلة إرشادية ( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى " توفير 5وقد جاءت الفقرة )
(، 1.76( واىحراف هعياري) 3.53ل تتاح لجهيع العاهمين " بهتوسط حسابي )إلجراءات العه

ذا يشير إلى حرص قادة الهدارس عمى أن تكون إجراءات العهل  ودرجة ههارسة كبيرة. ٌو
 واضحً لمجهيع هن خالل توقير أدلة ارشادية تهكىٍم هن أداء هٍاهٍم بسٍولة ويسر.
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 .بعذ ىظه املعلْمات ّتذاّهلا -
 ( اآلتي:7 )تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في جدول 

هرتبة  ىظم الهعموهات وتداولٍا( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد  7جدول) 
 تىازليا حسب هتوسطاتٍا الحسابية 

الهتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

درجة  الرتبة
الههارس

 ة
لمهحافظـــة عمـــى أهـــن اإلجـــراءات الالزهـــة اتخـــاذ    

   الهعموهات وسريتٍا
          

كبيرة  1
 جدا 

الهعموهات التي يحتاج إليٍا الهعمهـون فـي تقديم   
 الوقت الهىاسب.

          
 كبيرة 2

تحـــري الدقـــة والهصـــداقية فـــي الهعموهـــات التـــي    
 يقدهٍا لمعاهمين بالهدرسة. 

          
 كبيرة 3

ـــة الهعموهـــات  إتاحـــة   ـــاء األهـــور عـــن الحال ألولي
 .الدراسية ألبىائٍم

          
 كبيرة 3

تزويد الهعمهين بالهعموهات الالزهـة عـن الطـالب    
 .الهتأخرين دراسيا لمهساٌهة في حل هشكالتٍم

          
 كبيرة 5

ـــاء الهعموهـــاتههارســـة    عـــن  سياســـة عـــدم إخف
 الهعمهين.

          
 كبيرة 6

 كبيرة - 9         لألبعاد الدرجة الكمية
( أن الدرجة الكمية لبعد ىظم الهعموهات وتداولٍا  7 ل )تشير الىتائج في جدو

(، ودرجة ههارسة كبيرة، كها تشير الىتائج إلى أن فقرة 1.59( واىحراف هعياري)3.87بمغت)
ا بدرجة كبيرة جدا، وبهتوسط حسابي بمغ) ( فقرات جاءت 5(، و)4.30واحدة جاء تقديٌر

( كها تشير الىتائج إلى أن االىحرافات 3.58 -4.07بدرجة كبيرة وتراوحت هتوسطاتٍا بين) 
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-0.11الهعيارية لجهيع الفقرات جاءت واحد صحيح وأقل هن واحد صحيح وتراوحت بين )
 (، هها يشير إلى تجاىس وجٍات ىظر أفراد عيىة البحث. 1.56

اإلجراءات الالزهة ( في الهرتبة األولى، وىصت عمى " اتخاذ 00وقد جاءت الفقرة )
( واىحراف هعياري ) 4.30هن الهعموهات وسريتٍا" بهتوسط حسابي )لمهحافظة عمى أ

ذا يعزى إلى إدراك الهعمهين لها يقوم بً قادة الهدارس 1.94 (، ودرجة ههارسة كبيرة جدا، ٌو
هن اجراءات في الحفاظ عمى أسرار الهعمهين وعدم اإلفصاح عىٍا لمعاهمين هحققين بذلك 

أهن الهعموهات وعدم افشائٍا بين الهعمهين خاصة  الىزاٌة والشفافية في الهحافظة عمى
الهعموهات الهتعمقة باألهور الشخصية لمهعمهين والىاتجة احياىا عن قضايا التحقيق في بعض 
الهخالفات أو ها يقع عمى الهعمهين هن عقوبات، أو احياىا وجود شكوى بحق بعض الهعمهين 

ا أسرارا عهل.إلى  هن أولياء األهور أو الطالب فيسعى قادة الهدارس  الهحافظة عميٍا باعتباٌر
سياسة عدم إخفاء ( والتي ىصت عمى " ههارسة 7وجاء في الهرتبة االخيرة الفقرة )

(، ودرجة 1.69(، واىحراف هعياري)3.58بهتوسط حسابي بمغ) عن الهعمهين. الهعموهات
ذا يشير إلى أٌهية وجود ثقافة هشتركة في الهدرسة وا   جراءات وسياسات ههارسة كبيرة. ٌو

واضحً لدى جهيع الهعمهين في أن الهعموهات في الهدرسة هتاحة لمجهيع بالقدر الذي تسهح 
 بً التعميهات وال تعرض أهن الهعموهات لمخطر. 
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 .بعذ االتصال اإلدارٖ -

 ( االتي:  8 تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في الجدول )
هرتبة تىازليا  االتصال اإلداري( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد  8جدول) 

 حسب الهتوسطات الحسابية 
الهتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

درجة  الرتبة
 الههارسة

قىـــوات اتصـــال هفتوحـــة هـــع الهجتهـــع  تٍيئـــة   
 كبيرة 0 1.87      الهحمي والهؤسسات الهعىية.

 كافــة بــين وهفتــوح هيســر اتصــالوفير ىظــام تــ   
           .الهعمهين في الهدرسة

 كبيرة 6

توظيــف تقىيــة االتصــال الهوجــودة بٍــا فــي .   
 كبيرة 3           تبسيط االجراءات. 

اســــتخدام وســــائل االتصــــال االلكتروىــــي هــــع    
           األٌداف الهراد تحقيقٍا.

 كبيرة 4

ى ادائٍــم الفعمــي وىتــائج إطــالع الهعمهــين عمــ   
           التقييم بشكل دوري

 كبيرة 5

ــــوع    ــــع أوليــــاء أهــــور  وســــائل االتصــــال تى ه
 كبيرة 6           .الطالب

 كبيرة    ---           الدرجة الكمية
(  3.58االداري بمغت )( ان الدرجة الكمية لبعد االتصال  8 تشير الىتائج في جدول )

(  6(، ودرجة ههارسة كبيرة، كها تشير الىتائج إلى أن جهيع الفقرات وعددٌا)1.66واىحراف هعياري )
ا بدرجة كبيرة وتراوحت هتوسطاتٍا (، اضافة إلى ذلك جاءت 3.49 –3.76بين)  فقرات جاء تقديٌر

(، هها يشير 1.63 -1.87االىحرافات الهعيارية لجهيع الفقرات اقل هن واحد صحيح وتراوحت بين )
 وجٍات ىظر افراد عيىة البحث وتجاىس استجاباتٍم. إلى تقارب

قىوات اتصال هفتوحة هع  تٍيئة( في الهرتبة األولى، وىصت عمى"  06وقد جاءت الفقرة )    
(، ودرجة 1.67هعياري )( واىحراف 3.76" بهتوسط حسابي )الهجتهع الهحمي والهؤسسات الهعىية.
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ذا يعزى إلى ها يراي أفراد  عيىة البحث هن تواصل لقادة الهدارس هع األٌالي ههارسة كبيرة، ٌو
والهؤسسات الهحيطة بالهدرسة، هن خالل االتصاالت الهباشرة وغير الهباشرة، وتوفير أكثر هن قىاة 
لمتواصل إلدراك قادة الهدارس لدور الهجتهع والهؤسسات هن دعم لهسيرة الهدرسة وتزويدٌا ببعض 

 تربوية بٍا.حاجاتٍا لدعم العهمية التعميهية وال
هع أولياء  وسائل االتصال ( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى" تىوع05وقد جاءت الفقرة )

ذا يشير 1.76( واىحراف هعياري) 3.49أهور الطالب "بهتوسط حسابي ) (، ودرجة ههارسة كبيرة. ٌو
اإللكتروىية التي إلى شفافية  قادة الهدارس في التواصل هع أولياء االهور هن خالل الرسائل الورقية و 

 تبين ألولياء االهور حالة أبىائٍم التعميهية وهستوى تحصيمٍم.
  بعذ املظارن٘ -

 ( االتي:9 تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في الجدول )
هرتبة تىازليا حسب  الهشاركة( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد  9جدول) 

 ت الحسابيةالهتوسطا
الهتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

 درجة الرتبة
 الههارسة

حـل  الهشاركة فـيالهعمهين عمى  حث   
 الهشكالت. 

          
 كبيرة  

ـــــــين    ـــــــى تقـــــــديم  تشـــــــجيع الهعمه عم
 في القرارات الهدرسية. هقترحاتٍم

          
 كبيرة 6

ركة تشجيع أولياء األهـور عمـى الهشـا   
فــي إبــداء آرائٍــم فــي األداء الهدرســي 

. 
          

 هتوسطة 3

إشــــراك الهعمهــــين فــــي رســــم الخطــــط    
 الهدرسية.

          
 هتوسطة 4

الهجتهع الهحمي فـي هؤسسات إشراك    
 خطط األهن والسالهة لمطالب.

          
 هتوسطة 5

 كبيرة -- 1.70 3.46 الدرجة الكمية
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(،  3.46( أن الدرجة الكمية لبعد الهشاركة بمغت ) 9 )تشير الىتائج في جدول
(، ودرجة ههارسة كبيرة، كها تشير الىتائج إلى أن فقرتين جاء 1.69واىحراف هعياري )

ها بدرجة كبيرة، وهتوسطاتٍها) ا بدرجة 3(، و)  3.46، 3.56تقديٌر ( فقرات جاء تقديٌر
 (. 3.36- 3.39بين   )   هتوسطة وتراوحت هتوسطاتٍا

الهعمهين عمى  ( في الهرتبة األولى، وىصت عمى " حث60قد جاءت الفقرة )و 
(، ودرجة 1.76( واىحراف هعياري )3.56الهشكالت " بهتوسط حسابي )حل  الهشاركة في

ذا يعزى إلى ها يراي الهعمهون هن دور لقادة الهدارس في اشراك الهعمهين  ههارسة كبيرة ، ٌو
ة هثل التأخر الصباحي لمطالب عن الطابور الهدرسي، في هعالجة بعض الهشكالت الهدرسي
والتعاون هع الهرشد الهدرسي في حل بعض الهشكالت  وهشكالت التأخر الدراسي لمطالب

  السموكية .
الهجتهع هؤسسات ( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى " إشراك 63جاءت الفقرة )

( واىحراف هعياري ) 3.36)الهحمي في خطط األهن والسالهة لمطالب." بهتوسط حسابي 
ذا يشير إلى ها يراي الهعمهون هن قمة هشاركة 1.84 (، ودرجة ههارسة هتوسطة، ٌو

هؤسسات الهجتهع الهحمي في وضع الخطط الالزهة لهواجٍة االزهات الهدرسية، وضعف دور 
 الهؤسسات الهحمية في دعم ىشاطات الهدرسة وقراراتٍا ىظرًا ألن هشاركتٍم تتطمب إجراءات

داراتٍا هها يجعل قادة الهدارس ال يمجئون إليٍا.   إدارية عمى هستوى هكاتب التعميم وا 
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 بعذ املشائل٘ اإلدارٓ٘ -

 ( االتي: 01 تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في الجدول )
هرتبة تىازليا  اإلداريةالهساءلة ( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد  01جدول) 

 حسب هتوسطاتٍا الحسابية 
الهتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة الرتبة

 إجراءات الهساءلة اإلداريـة بىـاءً تطبيق    
 عمى هعموهات صحيحة وهوثوق بٍا.

     1.97   
 كبيرة

بالتعميهــات  عمــى االلتــزامالهعمهــين  حــث   
 لمهدرسة. الفىية واإلدارية 

            
 كبيرة

 كبيرة             لمهساءلة اتباع ىظام واضح   
إجــــــراءات الهســــــاءلة اإلداريــــــة  تىفيــــــذ   

 بهوضوعية.
            

 كبيرة

 كبيرة             الهعمهين لدىتعزيز الرقابة الذاتية    
 كبيرة --- 1.56 3.80 الدرجة الكمية لمبعد 

( أن الدرجة الكمية لبعد الهساءلة اإلدارية بمغت  01 دول )تشير الىتائج في ج
(، ودرجة ههارسة كبيرة، كها تشير الىتائج إلى ان 1.56( ، واىحراف هعياري )  3.80)

ا بدرجة كبيرة وتراوحت هتوسطاتٍا 5جهيع الفقرات وعددٌا ) بين)  ( فقرات جاء تقديٌر
(، وجهيعٍا أقل 1.45 -1.97اوحت بين)(، كها ان اىحرافاتٍا الهعيارية تر  3.64 –4.09

 هن واحد صحيح هها يشير إلى تقارب وجٍات ىظر افراد عيىة البحث وتجاىسٍا. 
إجراءات ( في الهرتبة األولى، وىصت عمى " تطبيق 67وقد جاءت الفقرة )   

( 4.09" بهتوسط حسابي)عمى هعموهات صحيحة وهوثوق بٍا.. الهساءلة اإلدارية بىاءً 
ذا يعزى إلى ها يراي الهعمهون هن 1.97عياري) واىحراف ه (، ودرجة ههارسة كبيرة ، ٌو

ههارسات إدارية تتسم بالوضوح والشفافية هن خالل االعتهاد عمى أدلة وشواٌد تستدعي 
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الهساءلة سوى كاىت إيجابية بتعزيز االداء والثىاء عميً، أو سمبية هن خالل تصحيح الهسار 
عادتً إلى الخط الصحيح،   وتوجيً الموم والىقد إلى الهقصر إذا تكرر تقصيري.وا 
 لدىتعزيز الرقابة الذاتية ( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى " 66وقد جاءت الفقرة)

ذا 1.63( واىحراف هعياري) 3.64بهتوسط حسابي ) الهعمهين. (، ودرجة ههارسة كبيرة، ٌو
توجيً قادة الهدارس لمهعمهين إلى يعزى إلى ها يراي الهعمهون هن ههارسات إدارية تتهثل في 

التهسك بالقيم التربوية السميهة وههارسة الضبط الداخمي في أداء هٍاهٍم دون الحاجة إلى 
الضبط الخارجي والرقابة الخارجية، وتىهية هٍارة التقييم الذاتي لدى الهعمهين، وأن قادة 

عمى ان االىسان بطبيعتً التي تؤكد  Y)الهدارس يىطمقون في تطبيق الهساءلة هن ىظرية )
 يحب العهل ويمتزم بً دون رقابة خارجية.

 ثاىٔا : اليتائج املتعلك٘ بالشؤال الجاىٕ  ّمياقظتَا

(  α≤1.15والذي ىصً : ٌل ٌىاك فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة )
هن وجٍة ة اإلداري قادة الهدارس االبتدائية في هحافظة الطائف لمشفافية في درجة  ههارسة

ل العمهي (.  ىظر الهعمهين تبعا لهتغير ) سىوات الخبرة، الدورات التدريبية، الهٌؤ
لإلجابة عن ٌذا السؤال البحث ولمكشف عن الداللة االحصائية لمفروق بين 
هتوسطات استجابات أفراد عيىة البحث لدرجة ههارسة قادة الهدارس االبتدائية بهحافظة 

استخدان تم  هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعا لهتغير سىوات الخبرةة اإلداري الطائف لمشفافية
 (.00لمهقارىة بين هتوسطين هستقمين كها يبين جدول) t.testاختبار)ت( 
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( اختبار )ت( الستجابات أفراد عيىة البحث عمى ابعاد هحور الشفافية 00جدول)
 اإلدارية تبعا لهتغير سىوات الخبرة

  وات سى01أقل هن  األبعاد
 (    ) 

سىوات فأكثر      01 
 (634) 

 اختبار ت
t.test 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هستوى  قيهة ت
 الداللة

 1   .                           إجراءات العهل

 1   .                           ىظم الهعموهات وتداولٍا
 1   .                           االتصال اإلداري

 1   .                           الهشاركة
 1   .                           الهساءلة اإلدارية
 1   .                           الدرجة الكمية

  1.15دال إحصائيا عىد هستوى الداللة 
لة إحصائية عىد هستوى ( إلى وجود فروق ذات دال  00تشير الىتائج في جدول) 

قادة الهدارس  ( بين هتوسطات استجابات أفراد عيىة البحث لدرجة ههارسةα≤1.15الداللة )
هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعا لهتغير سىوات اإلدارية  االبتدائية في هحافظة الطائف لمشفافية

 01مهين أقل هن ، وعمى أبعاد  أداة البحث والدرجة الكمية لألبعاد لصالح فئة الهع الخبرة
سىوات، ويعزو الباحث ٌذي الىتيجة إلى أن الهعمهين االقل خبرة ٌم هتحهسون لمعهل 

في اساليب واستراتيجيات التدريس، وأكثر  ةاألكاديهي، وأىٍم أكثر تقبال لألفكار التجديدي
 التزاها في حضور الدورات التدريبية 
ذي الىتائج تتفق جزئيا هع  التي ( م6101البموي ) دراسة،  (م6106العتيبي ) دراسةٌو

 أفراد هن وجٍة ىظر(       ≥a) روق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة أظٍرت ف
سىوات فاكثر، وتختمف عىٍا بأن ٌذي البحث  01لصالح فئة العيىة تبعا  لهتغير سىوات الخبرة 

سىة  05فئة ( لصالح 6108سىوات. ودراسة بمخير) 01أظٍرت فروق لصالح فئة أقل هن 
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راىي) ( 6104سىوات. ودراسة الشهراىي) 01( لصالح أقل هن 6105فاكثر، ودراسة الٌز
 سىوات.  01لصالح فئة اكثر هن 

(،ودراسة 6104( ودراسة العتيبي)6106وتختمف هع ىتائج دراسة زيىة القوزي)
( والتي اظٍرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لهتغير سىوات 6104الحشاش)

 الخبرة.
 الفرّم بني املتْسطات تبعا ملتغري الذّرات التذرٓبٔ٘: -

ات أفراد عيىة البحث استجابهتَسطات بين لمفرَق الداللة اإلحصائية عو ولمكشف 
هن وجٍة ىظر اإلدارية  قادة الهدارس االبتدائية في هحافظة الطائف لمشفافية ههارسة لدرجة 

لمهقارىة بين  t.testإختبار)ت( استخدان تم التي فقد و الهعمهين تبعا لهتغير الدورات التدريبية
 (.06هتوسطين هستقمين كها يبين جدول)

بات أفراد عيىة البحث عمى أبعاد هحور الشفافية ( اختبار )ت( الستجا06جدول)
 اإلدارية تبعا لهتغير الدورات التدريبية

دورات   01أقل هن  األبعاد
 (099 ) 

دورات فأكثر        01 
(058) 

 اختبار ت
t.test 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هستو  قيهة ت
ى 
 الداللة

    .                        .  إجراءات العهل
ىظم الهعموهات 

 وتداولٍا
                          .    

    .                           االتصال اإلداري
    .                           الهشاركة

    .                           الهساءلة اإلدارية
    .         .                 الدرجة الكمية

  1.15دال إحصائيا عىد هستوى الداللة 
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(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى  06تشير الىتائج في جدول)     
قادة الهدارس  ( بين هتوسطات استجابات أفراد البحث لدرجة ههارسةα≤1.15الداللة )

الهعمهين تبعا لهتغير الدورات هن وجٍة ىظر اإلدارية  االبتدائية في هحافظة الطائف لمشفافية
التدريبية ، وعمى هجاالت اداة البحث والدرجة الكمية لمهجاالت وقد جاءت الفروق لصالح فئة 

 دورات تدريبية. 01الهعمهين الحاصمين عمى أقل هن 
دورات  01ٌذي الىتيجة إلى أن فئة الهعمهين الحاصمين عمى أقل هن  ويعزو الباحث 

ًا في الههارسات القيادية هن حيث توفير الهعموهات والهشاركة فيٍا، يعتقدوا أن ٌىاك وضوح
، والههارسات القيادية وفاعمية االتصال اإلداري هع الهعمهين، وتبسيط اإلجراءات وتسٍيمٍا

 01فيها يتعمق بالهساءلة اإلدارية في حين قد ترى فئة الهعمهين الحاصمين عمى أكثر هن 
اإلدارية لقادة الهدارس االبتدائية لمشفافية تحتاج إلى هزيد هن دورات تدريبية أن الههارسات 

شراك الهعمهين في القرارات الهدرسية، وفي تحديد إجراءات العهل، وتفعيل أكثر  الوضوح وا 
 لمهساءلة اإلدارية بعيدًا عن الهحاباة والتحيز.

د تىاولت ٌذا وقد تفرد ٌذا البحث بٍذا الهتغير حيث لم يجد الباحث أية دراسة سابقة ق
 .الهتغير في الدراسات التي استعرضٍا الباحث في هحور الشفافية اإلدارية

 الفرّم بني املتْسطات تبعا ملتغري املؤٍل العلنٕ:

استجابات أفراد عيىة البحث هتَسطات بين لمفرَق الداللة اإلحصائية عو لمكشف 
هن وجٍة ىظر اإلدارية  لمشفافيةقادة الهدارس االبتدائية في هحافظة الطائف  ههارسة لدرجة 

ل العمهي لمهقارىة بين هتوسطين  t.testاختبار)ت( استخدان تم  الهعمهين  تبعا لهتغير الهٌؤ
 (.03هستقمين كها يبين جدول)
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( اختبار )ت( الستجابات أفراد عيىة البحث عمى أبعاد هحور الشفافية 03جدول)
ل العمهي  اإلدارية  تبعا لهتغير الهٌؤ

بكالوريوس فأقل )  بعاداأل
   ) 

 اختبار ت ((   دراسات عميا
t.test 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هستوى  قيهة ت
 الداللة

 1   .                           إجراءات العهل

ىظم الهعموهات 
 وتداولٍا

                    
      .   1 

 1   .                           ارياالتصال اإلد
 1   .                           الهشاركة

 1   .    .                     الهساءلة اإلدارية
 1   .                           الدرجة الكمية

  1.15دال إحصائيا عىد هستوى الداللة 
فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى  ( إلى عدم وجود03تشير الىتائج في جدول)        
قادة الهدارس  ( بين هتوسطات استجابات أفراد عيىة البحث لدرجة ههارسةα≤1.15الداللة )

ل اإلدارية االبتدائية في هحافظة الطائف لمشفافية  هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعًا لهتغير الهٌؤ
 -وتداولٍا تبعد ىظم الهعموها -داها ع –العمهي، عمى جهيع األبعاد والدرجة الكمية لألبعاد 

وقد جاءت الفروق لصالح فئة الهعمهين الحاصمين عمى بكالوريوس فأقل، وقد يعزى إلى أن 
ٌذي الفئة ترى أن الهعموهات والبياىات التي يقدهٍا قادة الهدارس تتهيز بالشفافية والوضوح ، 

دراكٍم لهفٍوم الىزاٌة والشفافية أن وأىٍا كافية ووافية، بيىها ترى فئة الدراسات العميا بحكم إ
ٌىاك هعموهات قد يخفيٍا قادة الهدارس عن الهعمهين، أو التأخر في تقديم الهعموهات، أو أن 
ٌىاك بعض التحيز لفئة هن الهعمهين في توفير الهعموهات لديٍم وحجبٍا عن االخرين .وقد 

كالوريوس وبالتالي ٌىاك ىوع تعزى إلى أن أغمبية أفراد عيىة البحث ٌم هن حهمة درجة الب
 هن التحيز في استجاباتٍم .
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 حيث  ( م6101البموي )( ودراسة 6108بمخير ) وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة
ل العمهير أظٍ  .  فئة البكالوريوسلصالح  ،ت فروق تعزى لمهٌؤ

(، 6104(،والشهراىي)6104(،والحشاش)6106وتختمف هع دراسة زيىة القوزي)
راى ل العمهي.6105ي )والٌز  ( التي أظٍرت عدم وجود فروق تبعا لهتغير الهٌؤ

 ثالجا: اليتائج املتعلك٘ بالشؤال الجالح ّمياقظتَا: 

ويىص عمى" ها هستوى الهىاخ الهدرسي في الهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف هن 
 وجٍة ىظر الهعمهين" ؟.

ابية، واالىحرافات الهعيارية ولإلجابة عن ٌذا السؤال تمَّ حساب الهتوسطات الحس 
 (:04 ألبعاد هحور الهىاخ الهدرسي كها في جدول )

( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ألبعاد هحور الهىاخ الهدرسي                                  04جدول )
 هرتبة تىازليا حسب هتوسطاتٍا الحسابية

الهتوسط  األبعاد م
 الحسابي

 االىحراف
 الهعيارية

هستوى  الرتبة
الهىاخ 
 الهدرسي

العالقة بين الهعمهين والطالب في  6
 الهدرسة

          
 كبير 0

 كبير 6           العالقة بين اإلدارة الهدرسية والطالب 4

 كبير 3           العالقة بين الطالب في الهدرسة 3
 كبير 4           العالقة بين اإلدارة الهدرسية والهعمهين 0

 كبير -           الكمية الدرجة

( أن الهتوسط الكمي ألبعاد الهىاخ الهدرسي بمغ 04تشير الىتائج في الجدول)   
(،وهستوى كبير، وأن جهيع الهجاالت جاءت بدرجة كبيرة 1.49( وباىحراف هعياري)3.76)

أن جهيع  (. كها تشير الىتائج إلى3.60 -3.83وتراوحت هتوسطاتٍا الحسابية بين)
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ذا هؤشر 1.49 –1.58االىحرافات لهعيارية جاءت أقل هن واحد صحيح وتراوحت بين ) (، ٌو
 عمى اىسجام وتقارب وجٍات ىظر أفراد عيىة البحث.

وربها يعود ذلك إلى ها يراي الهعمهون هن عهميات التفاعل الٍادفة بين اإلدارة         
بطبيعة العالقة التي تربط بين الهتفاعمين، تتأثر بشكل هباشر والتي والهعمهين والطمبة 

توجيً ٌذا الهىاخ و الهىاخ الىفسي واالجتهاعي في الهدرسة ، ب واٌتهام قادة الهدارس 
إلى ىوع الهشاعر السائدة في الهدرسة،  كها تشير ٌذي الىتيجة لتحقيق أٌداف الهدرسة،  

الهجتهع الهدرسي، حيث  والتي يهكن هن خاللٍا وصف أجواء العهل والتفاعل بين أعضاء
قادة يعتهد الهىاخ الهدرسي عمى خصائص الهدرسة، وىهط القيادة السائد فيٍا، وبالتالي فان 

تدعيهي يسٍم في هدرسي بىاء هىاخ الهدارس االبتدائية في هحافظة الطائف يسعوا إلى 
وات اتصال ويفتح قى ،يجابية لدى الطمبة والهعمهين ىحو الهدرسة والتعمم إتطوير اتجاٌات 

ىٍهاك في الهٍهات التعميهية هها يىعكس إيجابا عمى تقدير يزيد هن اال فعالً بين العاهمين، و 
الهعمهين والطمبة لذاتٍم، وقد تعزى ٌذي الىتيجة إلى ها تبذلً وزارة التعميم هن جٍد في طرح 

لتربوي، وقد براهج تعميهية تجديدية وحث قادة الهدارس والهعمهين عمى تطبيقٍا في الهيدان ا
يعزى أيضا إلى أثر البراهج التدريبية أثىاء الخدهة في إكساب قادة الهدارس هٍارات وهبادئ 

 الهىاخ الهدرسي.  
( والتي جاءت بهستوى كبير، 6107وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة البقهي)

راىي) راىي ( والتي جاءت بهستوى عالي، وهع ىتائج دراسة 6106وهع ىتائج دراسة الٌز الٌز
 ( والتي جاءت بهستوى هرتفع .6103)

، والتي جاءت بهستوى      ,Maxwell)وتختمف هع ىتائج دراسة هاكسولي) 
 ( والتي جاءت بهستوى هتوسطة.  6106هتوسط، وهع ىتائج دراسة حهد)

وجاء في الهرتبة االولى بعد العالقة بين الهعمهين والطالب بهتوسط حسابي     
( وهستوى كبير لمهىاخ ، وقد يعزى ذلك إلى ها يراي 1.49هعياري)  (، واىحراف3.83)

الهعمهون هن ههارسات إدارية لقادة الهدارس تتهثل في أعداد الهدرسة لمتعميم هن خالل 
بىاء توفير هتطمبات العهمية التعميهية هن بيئة هدرسية جاذبة وآهىً، وبراهج هدرسية فاعمً .و 

وير اتجاٌات ايجابية لدى الطمبة والهعمهين ىحو الهدرسة تدعيهي يسٍم في تطهدرسي هىاخ 
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ىٍهاك في الهٍهات يزيد هن األ ، و الهعمهين والطالبويفتح قىوات اتصال فعالً بين  ،والتعمم 
. إضافة إلى سعي قادة عمى تقدير الهعمهين والطمبة لذاتٍم التعميهية هها يىعكس إيجاباً 

سة تقوم عمى الرؤية التكاهمية، والتعميم الهتهركز حول الهدارس لبىاء ثقافة تعميهية في الهدر 
الهتعمم باعتباري ه حور العهمية التعمهية، وحث الهعمهين عمى تقديم تعميم قائم عمى 
االستقصاء, والبحث, والتجريب, واإلبداع، وتوظيف التكىولوجيا. وقد تعزى ٌذي الىتيجة إلى 

ون في اثىاء الخدهة والتي تؤكد عمى االٌتهام اثر الدورات التدريبية التي يتمقاٌا الهعمه
بالطالب هن خالل تطوير عالقات اىساىية إيجابية بين الهعمهين والطالب قائهة االحترام 
الهتبادل واالٌتهام بسموك الطالب وتعديمً، واكسابٍم القيم اإليجابية، وهراعاة الفروق الفردية 

شراكٍم في بين الطالب، واحترام قدراتٍم العقمية، واالٌ تهام بجودة تحصيمٍم الدراسي، وا 
عهميات التعمم هن خالل تىويع استراتيجيات التقويم والتدريس، كل ٌذا يوجد عالقة ايجابية 

 بين الطرفين ويىعكس إيجابا عمى ىهط الهىاخ الهدرسي السائد . 
حسابي  بهتوسط العالقة بين اإلدارة الهدرسية والهعمهينوجاء في الهرتبة االخيرة بعد 

(، وهستوى كبير، وقد يعزى ذلك إلى ها يالحظً أفراد 1.57(، واىحراف هعياري)3.60بمغ)
البحث هن ههارسات ادارية لقادة الهدارس لبىاء هىاخ هدرسي إيجابي وفاعل هن خالل 
التعاون هع الهعمهين وحثٍم عمى الهشاركة الفاعمة في االىشطة الهدرسية والقرارات 

ل هراعاة قادة الهدارس لظروف الهعمهين وقدراتٍم وتهايزاتٍم، وهشاركة الهدرسية، وهن خال 
في التعرف عمى  الهدرسي الهرشدالهعمهين هىاسباتٍم االجتهاعية والشخصية، والتعاون هع 

 عالج في وهساىدتٍم بجاىبٍم والوقوف الطمبة، تواجً التي واالجتهاعية الىفسية الهشكالت
 بياىات قاعدة توفير عمى كذلك والعهل ا,آثاٌر هن التقميل أو ،عميٍا والتّغمب الهشكالت ٌذي

لهساعدتٍم في بىاء خطط الهعالجة  تراكهًيا، الطالب عن الهعموهات كافة تتضهنلمهعمهين 
هعرفة االحتياجات اإلىساىية الدراسية هن خالل العهل بروح الفريق، والتعاون هع الهعمهين ل

  .تمك االحتياجات  ل إشباعب  الهتجددة لمتالهيذ، وس  
هن  رفع كفاية الهعمهين الهعرفيةوقد تعزى ٌذي الىتيجة إلى سعي قادة الهدارس إلى 

تزويد الهعمهين بالهعموهات و والىشرات التربوية  ،والجهعية االجتهاعات الفردية خالل  
م لمجواىب الهختمفة هن عهمٍم الهد ؛الالزهة  .رسيلزيادة ثقافتٍم الهٍىية الهتصمة بتطويٌر
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أها وقد جاء بعد العالقة بين اإلدارة الهدرسية والهعمهين في الهرتبة االخيرة في 
استجابات الهعمهين فربها يعزى إلى أن العهل الهدرسي أحياىا قد تظٍر بعض الصراعات بين 
اإلدارة والهعمهين حول العهل وهتطمباتً هها يجعل العالقة احياىا يسودٌا ىوع هن الفتور، إال 

درة قادة الهدارس عمى تحويل ٌذا الصراع هن صراع سمبي إلى إيجابي يقمل هن سمبية أن ق
 ٌذا الصراع ويجعل العالقة إيجابية.

كها تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لفقرات كل بعد هن أبعاد 
 الهحور عمى حدي كها في الجداول االتية:

 املذرسٔ٘ ّاملعلنني البعذ األّل: العالق٘ بني اإلدارٗ -

 ( االتي:05تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في جدول )
العالقة بين اإلدارة الهدرسية ( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد 05جدول)

 والهعمهين
 الفقرات م

 أرى أن إدارة الهدرسة:
الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

تبةالر   الهستوى 

تعزز هشاركة الهعمهين في الفعاليات   
 كبير             الهدرسية 

تدعم روح التعاون والعهل الجهاعي بين   
 الهعمهين

          
 كبير 6

تدعم العالقات بين الهعمهين القائهة   
 عمى الثقة واالحترام بيىٍم.

          
 كبير 6

فعال تعزز قىوات االتصال والتواصل ال  
 هع الهعمهين.

          
 كبير 6

تحث الهعمهين عمى تبادل الخبرات   
 التدريبية بيىٍم.

          
 كبير 5

تدعم األفكار اإلبداعية واالبتكارية   
 لمهعمهين في العهل

          
 كبير 6
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 الفقرات م
 أرى أن إدارة الهدرسة:

الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

تبةالر   الهستوى 

 كبير 7           تىهي الهعمهين هٍىيًا.   
تسعى إلى تخفيف أعباء وضغوط العهل   

 ن الهعمهين.ع
          

 كبير 8

 كبير - 1.57 3.60 الدرجة الكمية لمبعد
( أن الدرجة الكمية لبعد العالقة بين اإلدارة الهدرسية  09 تشير الىتائج في جدول )

(، وهستوى كبير، كها تشير الىتائج إلى 1.57(، واىحراف هعياري ) 3.60والهعمهين  بمغت)
( فقرات جاء كبيرًا. وتراوحت  8ع فقرات البعد وعددٌا) أن هستوى الهىاخ الهدرسي لجهي

(، كها تشير الىتائج إلى أن االىحرافات الهعيارية لجهيع   3.45 - 3.73هتوسطاتٍا)  
( ، هها يشير إلى تقارب 1.58- 1.81الفقرات جاءت أقل هن واحد صحيح وتراوحت بين )

 وجٍات ىظر أفراد عيىة البحث.
 ( في الهرتبة األولى، وىصت عمى " تعزز هشاركة الهعمهين في8ة )وقد جاءت الفقر        

(، وهستوى كبير ، 1.58( واىحراف هعياري ) 3.73الفعاليات الهدرسية " بهتوسط حسابي )
ذا هؤشر عمى دور القيادات الهدرسية في الهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف في العهل  ٌو

هعمهين هن هىاوبة، ولجان هدرسية ، ولجان اعداد بروح الفريق ، وتوزيع االدوار بين ال
الخطط والبراهج، واالىشطة هدرسية، وتواصل هع الهجتهع الهحمي ، واالحتفاالت الهدرسية 
هها يخمق هىاخ هدرسي فاعل يشعر فيً كل هعمم باىً هٍم في العهمية التعميهية وتقع عمية 

 هسؤولية اداء دوري بفاعمية . 
( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى " تسعى إلى تخفيف أعباء 6ة )وقد جاءت الفقر      

(، 1.81( واىحراف هعياري ) 3.45وضغوط العهل عن الهعمهين.." بهتوسط حسابي )
بهستوى كبير، وقد يعزى ذلك إلى  ها يمهسً افراد عيىة البحث هن دور لقادة الهدارس في 

وفٍم الصحية والىفسية ، وهشاركتٍم التقميل هن ضغوط العهل عمى الهعمهين  وهراعاة ظر 
هىاسباتٍم االجتهاعية ، والهساٌهة في حل بعض االزهات التي تواجً الهعمهين داخل 

 الهدرسة وخارجٍا.
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 البعذ الجاىٕ: العالق٘ بني املعلنني ّالطالب يف املذرس٘

 ( االتي:06تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في جدول )
( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد العالقة بين الهعمهين والطالب 06ل)جدو

 في الهدرسة
 الفقرات م

 أرى أن إدارة الهدرسة:
الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

هستوى  الرتبة
 الهىاخ 

 كبير 0      3.83 يدعهون السموكيات اإليجابية عىد الطالب.   
 كبير 6           باحترام وتقدير  يعاهمون الطالب  

ــــــز والتشــــــجيع الهســــــتهر     ــــــدهون التحفي يق
 لمطالب.

          
 كبير 3

يســـــاعدون الطـــــالب فـــــي حـــــل هشـــــكالتٍم    
 التعميهية. 

          
 كبير 3

ــــي األىشــــطة الصــــفية     يشــــركون الطــــالب ف
 والالصفية في الهدرسة.

          
 كبير 5

اديهي لمطــــــالب يعــــــززون التحصــــــيل األكــــــ   
 وهتابعتٍم باستهرار.

          
 كبير 6

ــــراتٍم     ــــري خب ــــدهون لمطــــالب أىشــــطة تث يق
 التعميهية.

          
 كبير 7

 كبير -- 1.49 3.83 الدرجة الكمية

( أن الدرجة الكمية لبعد العالقة بين الهعمهين والطالب  06 تشير الىتائج في جدول)        
(، وهستوى كبير، كها تشير الىتائج إلى أن هستوى 1.49هعياري ) (، واىحراف 3.83بمغت )

( فقرات جاءت بهستوى كبير. وتراوحت  7الهىاخ الهدرسي لجهيع فقرات البعد وعددٌا) 
(، كها تشير الىتائج إلى أن االىحرافات الهعيارية لجهيع   3.66 -3.83هتوسطاتٍا) 



 ..............................................بمحافظة الطائف االبتدائيةلدى قادة المدارس  اإلدارية لشفافيةا

- 670 - 
 

( ، هها يشير إلى تقارب 1.46- 1.86الفقرات جاءت أقل هن واحد صحيح وتراوحت بين )
         وجٍات ىظر افراد عيىة البحث

( في الهرتبة األولى، وىصت عمى "يدعهون السموكيات  04وقد جاءت الفقرة )  
(، بهستوى كبير، 1.86( واىحراف هعياري ) 3.83اإليجابية عىد الطالب " بهتوسط حسابي )
ذا يعزى  إلى ها يراي الهعمهون هن هها رسات تدعم السموكات االيجابية عىد الطالب هثل ٌو

جائز الطالب الهثالي، واالشادة بالطالب ذوي السموك االيجابي هن خالل االذاعة الصباحية 
 في الهدرسة.

( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى" يقدهون لمطالب أىشطة 05وقد جاءت الفقرة ) 
(، بهستوى كبير. 1.65واىحراف هعياري)( 3.66تثري خبراتٍم التعميهية." بهتوسط حسابي )

ذ يعود إلى ها يقوم بً الهعمهون هن جٍد في تحسين تحصيل الطالب، وتحقيق جودة  اٌو
التعميم هن خالل االىشطة االثرائية التي يقدهٍا الهعمهون لمطالب هن خالل الهراجع والشبكة 

 العىكبوتية.
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 املذرسٔ٘ ّالطالب.البعذ الجالح: العالق٘ بني اإلدارٗ 

 ( األتي:07تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في جدول )
العالقة بين اإلدارة الهدرسية ( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد 07جدول)

 والطالب 

الهتوســـط  الفقرات م
 الحسابي

االىحـــراف 
 الهعياري

هســـــــتوى  الرتبة
الهىــــــــــاخ 
 الهدرسي

تحـرص عمــى حــل الهشــكالت والخالفــات    
 بين الطالب

          
 كبير جدا  

 كبير جدا 6           تفعل براهج اإلرشاد الطالبي .    
تتيح الفرصـة لمهشـاركة الفعالـة لمطـالب    

 في أىشطة الهدرسة 
          

 كبيرة 3

تطبــق تعميهــات األهــن والســالهة لطــالب    
 الهدرسة . 

          
 كبيرة 4

ـــا وســـموكيا بشـــكل     توجـــً الطـــالب تربوي
 هستهر..

          
 كبيرة 5

ــــع     ــــة لجهي ــــة هتكافئ تــــوفر فرصــــًا تربوي
 الطالب .

          
 كبيرة 6

 كبيرة 7           تقدم هكافأة لمطالب الهتفوقين .   
تعقــد اجتهاعــات دوريــة بــين الهعمهـــين    

 وأولياء أهور الطالب. 
          

 كبيرة 8

ـــة هـــع الطـــالب      ـــد اجتهاعـــات دوري تعق
 لعرض هشكالتٍم 

          
 هتوسطة 9

 كبيرة --- 1.57 3.78 الدرجة الكمية
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( ان الدرجة الكمية لبعد العالقة بين اإلدارة الهدرسية  07 تشير الىتائج في جدول )
ير الىتائج إلى أن (، وهستوى كبير، كها تش1.57(، واىحراف هعياري ) 3.78والطالب  بمغت)

(، وان هستوى الهىاخ 4.30، 4.38فقرتين جاءت بهستوى كبير جدًا، وبهتوسط حسابي بمغ)
(، وفقرة 3.43 -3.76( فقرات جاء كبيرًا. وتراوحت هتوسطاتٍا بين)  7الهدرسي لعدد) 

(،  كها تشير الىتائج إلى أن االىحرافات 3.37هتوسط،  وبهتوسط حسابي )  ىواحدي بهستو 
( ، هها 1.53- 1.98هعيارية لجهيع الفقرات جاءت أقل هن واحد صحيح وتراوحت بين )ال

 يشير إلى تقارب وجٍات ىظر أفراد عيىة البحث.       
( في الهرتبة األولى، وىصت عمى " تحرص عمى حل الهشكالت 06وقد جاءت الفقرة )        

(، بهستوى كبير 1.91هعياري ) ( واىحراف 4.38" بهتوسط حسابي ) والخالفات بين الطالب
ذا يعزى إلى أن ها يراي الهعمهون هن ههارسات قيادية لقادة الهدارس تتهثل في  جدا، ٌو
هتابعة سموك الطالب والتىبؤ بالهشكالت السموكية والعل عمى حمٍا قبل حدوثٍا هن خالل 

لهشكالت التي االجراءات الوقائية وتفعيل قاىون االىضباط الهدرسي. وكذلك التعرف عمى ا
تحدث في الهدرسة لمطالب هثل التىهر واالستقواء هن قبل بعض الطالب عمى الطالب 

والعهل عمى حمٍا هن خالل الحزم في  تالضعاف واستغالالٌم، وهشكالت الغش في االختبارا
الهراقبة وتفعيل تعميهات الغش في االختبارات، وكل ذلك هن اجل ايجاد بيئة هدرسية خالية 

 ىف الطالبي.هن الع
( في الهرتبة األخيرة، وىصت عمى" تعقد اجتهاعات دورية هع 64وقد جاءت الفقرة )      

(، وهستوى 1.79( واىحراف هعياري ) 3.37الطالب لعرض هشاكمٍم " بهتوسط حسابي )
ذا يشير إلى قمة االجتهاعات الهدرسية التي يعقدٌا قادة الهدارس هع الطالب،  هتوسط. ٌو

لك إلى ازدحام براهج الطالب بالحصص الدراسية، وضيق الوقت ،وقمة القاعات وقد يعزى ذ
 الكبيرة التي تتسع جهيع الطالب في الهدرسة هها يقمل هن فاعمية االجتهاعات.
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 العالق٘ بني الطالب يف املذرس٘-البعذ الرابع  

 االتي: (08تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية كها في جدول ) 
العالقة بين الطالب في ( الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لبعد 08جدول)  

 الهدرسة هرتبة تىازليا حسب هتوسطاتٍا الحسابية
 الفقرات م

 أرى أن إدارة الهدرسة:
الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

هستوى  الرتبة
 الهىاخ 

 كبير 0 1 .       يسود هىاخ االحترام بيىٍم.    
يتشـــــــاركون هعـــــــا فـــــــي الهىاســـــــبات     

 االجتهاعية.
          

 كبير 6

يشــــتركون هــــع بعضــــٍم فــــي اىجــــاز     
 األىشطة الهدرسية .

          
 كبير 3

 كبير 4           يقابمون زهالئٍم الجدد بالترحاب.   
يتقبمـــون بعضـــٍم بعضـــا بغـــض الىظـــر    

 عن خمفياتٍم الثقافية 
          

 كبير 5

ـــي      ـــبعض ف ـــاوىون هـــع بعضـــٍم ال يتع
 الفصول الدراسية.

          
 كبير 6

 كبير -- 1.58 3.67 الدرجة الكمية لمبعد

( أن الدرجة الكمية لبعد العالقة بين الطالب والهدرسة  08 تشير الىتائج في جدول )
ج إلى أن هستوى (، وهستوى كبير، كها تشير الىتائ1.58(، واىحراف هعياري ) 3.67بمغت )

( فقرات جاء كبيرًا. وتراوحت هتوسطاتٍا)  6الهىاخ الهدرسي لجهيع فقرات البعد وعددٌا) 
(، كها تشير الىتائج إلى أن االىحرافات الهعيارية لجهيع الفقرات جاءت    3.61 - 3.96

( ، هها يشير إلى تجاىس وجٍات 1.60-0.11واحد وأقل هن واحد صحيح وتراوحت بين )
 أفراد عيىة البحث   ىظر 
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( في الهرتبة األولى، وىصت عمى " يسود هىاخ االحترام بيىٍم " 66وقد جاءت الفقرة )        
ذا هؤشر عمى تأثر 0.11( واىحراف هعياري ) 3.96بهتوسط حسابي ) (، بهستوى كبير، ٌو

والتي  الطالب بىهط الهىاخ السائد في الهدارس، وحهيهة العالقات بين الهعمهين والطالب
ا تىعكس عمى سموك الطالب. إضافة إلى ها يحهمً الطالب هن قيم اجتهاعية تحث عمى  بدوٌر

 االحترام والود والتعاون وتقبل اآلخر.
هع بعضٍم البعض  ن( في الهرتبة االخيرة، وىصت عمى" يتعاوىو65وجاءت الفقرة )

ذا يشير إلى 1.58( واىحراف هعياري ) 3.61في الفصول الدراسية. "بهتوسط حسابي ) (، ٌو
ها يراي الهعمهون هن ههارسات لمطالب في أثىاء تىفيذ األىشطة التعميهية وتطبيق 
استراتيجيات التعمم الهختمفة هثل التعمم التعاوىي، والدراها، ولعب األدوار، وكذلك تعاون 

 الطالب في األعهال التطوعية في الهدرسة، وتىفيذ األىشطة الهدرسية الجهاعية.
 ا: اليتائج املتعلك٘ بالشؤال الرابع ّمياقظتَا: رابع

والذى يىص عمى " ٌل ٌىاك  فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة 
(1.15≥α ) الطائف هحافظة االبتدائية بهدارس هدارس الفي  في هستوى الهىاخ الهدرسي

ل العمهي (.هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعا لهتغيرات) سىوات الخبرة، الدورات التدريبي  ة، الهٌؤ
هتَسطات بين لمفرَق الداللة اإلحصائية عو لإلجابة عن ٌذا السؤال ولمكشف 

 الطائف تم ها يمي:في هدارس هحافظة  استجابات أفراد عيىة البحث لهستوى الهىاخ الهدرسي
 الفروق تبعا لهتغير سىوات الخبرة:-

ت أفراد عيىة البحث استجاباهتَسطات بين لمفرَق الداللة اإلحصائية عو كشف 
استخدان تم  الطائف تبعا لهتغير سىوات الخبرةفي هدارس هحافظة  الهىاخ الهدرسي لهستوى

 (.09لمهقارىة بين هتوسطين هستقمين كها يبين الجدول) t.testاختبار)ت( 
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( اختبار )ت( الستجابات أفراد عيىة البحث عمى ابعاد الهىاخ الهدرسي 09جدول)
 سىوات الخبرةتبعا لهتغير 

سىوات  01أقل هن  االبعاد
 (063 ) 

سىوات فأكثر      01 
 (634) 

 اختبار ت
t.test 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هستوى  قيهة ت
 لداللةا

العالقة بين اإلدارة الهدرسية 
 .والهعمهين

                    
          . 

عمهين والطالب في العالقة بين اله
 الهدرسة

                    
       .    

العالقة بين اإلدارة الهدرسية 
 والطالب

                    
       .    

    .                            العالقة بين الطالب في الهدرسة
    .                            الدرجة الكمية

 1.15توى الداللة دال إحصائيا عىد هس 
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى  09تشير الىتائج في جدول) 

في هدارس  تقدير أفراد عيىة البحث لهستوى الهىاخ الهدرسيدرجة  ( في α≤1.15الداللة )
الطائف تبعا لهتغير سىوات الخبرة ، عمى أبعاد الهحور والدرجة الكمية لألبعاد،  وقد هحافظة 

سىوات، ويعزو الباحث ٌذي  01ت الفروق لصالح فئة الهعمهين ذوي الخبرة أقل هن جاء
الىتيجة إلى أن ٌذي الفئة ترى أن العالقات داخل الهدرسة بين االدارة والهعمهين، والهعمهين 
والطالب، والطالب واالدارة الهدرسية فاعمة وأن ٌىاك اجواء إيجابية وهىاخ هفتوح بين 

تشاركية بين الجهيع، وأن البيئة الهدرسية جاذبة ، وأن قادة الهدارس  الجهيع، وأن ٌىاك
يسعون إلى بىاء هىاخ هدرسي داعم لعهميات التعمم والتعميم، في حين فئة الهعمهين أكثر هن 

سىوات يرون أىً هطموب هن القيادات الهدرسية هزيد هن الجٍد لتحقيق هىاخات هدرسية  01
 تجاربٍم وخبراتٍم.اكثر جاذبية وتفاعمية بحكم 
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ذي الىتائج تتفق جزئيًا هع ىتائج دراسة   راىي )ٌو التي اشارت إلى وجود فروق دالة ( 6103الٌز
سىوات،  واختمفت هعٍا في أتجاي  01تعزى لهتغير سىوات الخبرة لصالح فئة الهعمهين أكثر هن 

( والتي 6107البقهي) سىوات، واتفقت هع ىتائج دراسة 01الفروق والتي جاءت لصالح فئة أقل هن 
سىوات. ودراسة هحهد  01أظٍرت وجود فروق تبعا لهتغير الخبرة لصالح فئة الهعمهين أقل هن 

 ( والتي أظٍرت وجود فروق تبعا الخبرة لصالح الخبرة االطول.6103وصالح)
راىي) ( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق تبعا 6106وتختمف هع ىتائج دراسة الٌز

  لخبرة.لهتغير سىوات ا
 الفرّم بني املتْسطات تبعا ملتغري الذّرات التذرٓبٔ٘:-

استجابات أفراد عيىة البحث هتَسطات بين لمفرَق لمكشف عن الداللة اإلحصائية 
تم  الطائف تبعا لهتغير الدورات التدريبيةفي هدارس هحافظة  الهىاخ الهدرسى لهستوى
 (.61هستقمين كها يبين الجدول) لمهقارىة بين هتوسطين t.testاختبار)ت( استخدان 

( اختبار )ت( الستجابات أفراد عيىة البحث عمى أبعاد هحور الهىاخ الهدرسي تبعا 61جدول)
 لهتغير الدورات التدريبية

  1.15دال إحصائيا عىد هستوى الداللة 

  دورات01أقل هن  االبعاد
(099 ) 

فأكثر      دورات 01 
 (058) 

 اختبار ت
t.test 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هتوسط 
 حسابي 

حراف اى
 هعياري 

هستوى  قيهة ت
 الداللة

العالقة بين اإلدارة الهدرسية 
    .                           .والهعمهين

العالقة بين الهعمهين والطالب في 
                     الهدرسة

      .    

    .                           العالقة بين اإلدارة الهدرسية والطالب
    .                           بين الطالب في الهدرسةالعالقة 

    .                           الدرجة الكمية
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(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة  61تشير الىتائج في جدول) 
(1.15≥αبين هتوسطات استجابات أفراد عيىة ال )في هدارس  بحث لهستوى الهىاخ الهدرسي

الطائف تبعا لهتغير الدورات التدريبية، عمى أبعاد الهحور االربعة والدرجة الكمية هحافظة 
 دورات تدريبية.   01لألبعاد لصالح فئة الهعمهين الحاصمين عمى أقل هن 

ن دورات يرون أ 01ٌذي الىتيجة إلى أن فئة الهعمهين أقل هن  ويعزو الباحث  
العالقات داخل الهدرسة إيجابية وأن الههارسات القيادية في بىاء هىاخ هدرسي إيجابي هن 
م كافية  ،ويروا أن الهعمهين يسعوا إلى بىاء عالقات إيجابية بيىٍم وبين الطالب ،  وجٍة ىظٌر
وأن األجواء التي تسود بين الطالب أجواء إيجابية هها يخمق هىاخ هدرسي داعم. بيىها فئة 

دورات ترى أن الههارسات القيادية لبىاء هىاخ هدرسي تحتاج إلى هزيد  01هعمهين أكثر هن ال
هن االجراءات والههارسات هن تحديد لحاجات العاهمين، وتوفير بيئة هدرسية جاذبة وهشوقً، 

 وتعزيز لمعالقات بين الهدرسة والهجتهع الهحمي.
الباحث أية دراسة قد تىاولت ٌذا الهتغير  وقد تفرد ٌذا البحث بٍذا الهتغير حيث لم يجد    

 في الدراسات السابقة التي تىاولٍا الباحث.
 الفرّم بني املتْسطات تبعا ملتغري املؤٍل العلنٙ:-

استجابات أفراد عيىة البحث هتَسطات بين لمفرَق الداللة اإلحصائية عو لمكشف 
ل العمهي، تم  الطائف تبعافي هدارس هحافظة  لهستوى الهىاخ الهدرسي استخدان لهتغير الهٌؤ

 (.60لمهقارىة بين هتوسطين هستقمين كها يبين جدول) t.testإختبار)ت( 
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( اختبار )ت( الستجابات أفراد عيىة البحث عمى أبعاد هحور الهىاخ 60جدول)
ل العمهي  الهدرسي تبعا لهتغير الهٌؤ

 
 
 االبعاد

بكالوريوس فاقل        
( 303 ) 

           دراسات عميا 
 (44) 

 اختبار ت
t.test 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هتوسط 
 حسابي 

اىحراف 
 هعياري 

هستوى  قيهة ت
 الداللة

العالقة بين اإلدارة الهدرسية 
 .والهعمهين

     .  1      .  1 
.   1 .   1 

العالقة بين الهعمهين والطالب 
 في الهدرسة

     .  1      .  1 
      .   1 

العالقة بين اإلدارة الهدرسية 
 والطالب

     .  1      .  1 
      .   1 

العالقة بين الطالب في 
 الهدرسة

     .  1      .  1 
      .   1 

 1   .       1  .      1  .      الدرجة الكمية
  1.15دال إحصائيا عىد هستوى الداللة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد ( إلى  60تشير الىتائج في جدول)          
( بين هتوسطات استجابات أفراد عيىة البحث لهستوى الهىاخ α≤1.15هستوى الداللة )

ل العمهي، وعمى أبعاد الهحور في هدارس هحافظة  الهدرسي الطائف تبعا لهتغير الهٌؤ
لطالب، والعالقة بين بعدي العالقة بين اإلدارة الهدرسية وا –ها عدا -والدرجة الكمية لألبعاد 

الطالب في الهدرسة وقد جاءت الفروق لصالح فئة الهعمهين الحاصمين عمى البكالوريوس، 
ذا قد يعزى إلى أن ٌذي الفئة ٌي األكثر تفاعال هع الطمبة، وتوظيفٍا الستراتيجيات  ٌو

همة التدريس والتقويم، وقد تعزى إلى أن أغمبية أفراد عيىة البحث هن الهعمهين ٌم هن ح
 درجة البكالوريوس وبالتالي ٌىاك ىوع هن التحيز في استجاباتٍم .
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( والتي 6103( ودراسة هحهد، وصالح)6107وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة البقهي)
ل العمهي لصالح فئة البكالوريوس. وتختمف هع ىتائج  أظٍرت عدم وجود فروق تبعا لهتغير الهٌؤ

راىي) ل ( التي أظ6106ٍدراسة الٌز رت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لهتغير الهٌؤ
 العمهي.

 اليتائج املتعلك٘ بالشؤال اخلامص: 

والذى يىص عمى" ٌل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة  
(1.15≥α )  بين درجة ههارسة قادة الهدارس االبتدائية بهحافظة الطائف لمشفافية اإلدارية

 ستوى الهىاخ الهدرسي فيٍا هن وجٍة ىظر الهعمهين؟ " وه
لإلجابة عن ٌذا السؤال تم استخدام هعاهل ارتباط بيرسون وذلك يتضح هن خالل 

 الجدول اآلتي 
( هعاهل ارتباط بيرسون بين  درجة ههارسة قادة الهدارس بهحافظة الطائف  66جدول)

 رسي بٍا.وهستوى الهىاخ الهدلمشفافية اإلدارية
 
 

 الشفافية
 اإلدارية

 هستوى الهىاخ الهدرسي  

العالقة بين اإلدارة 
الهدرسية 
 والهعمهين

العالقة بين 
 الهعمهين
 والطالب 

العالقة بين اإلدارة 
 الهدرسية والطالب

بين ة العالق
الطالب في 
 الهدرسة

الدرجة 
 الكمية 

 **   . **   . **   . **   . **   . إجراءات العهل
ىظم الهعموهات 

 وتداولٍا
.   ** .   ** .   ** .   ** 

.   *

* 
 **   . **   . **   . **   . **   . االتصال اإلداري

 **   . **   . **   . **   . **   . الهشاركة
 **   . **   . **   . **   . **   . الهساءلة اإلدارية

 **   . **   . **   . **   . **6  . الدرجة الكمية

 1.10*دال إحصائيا عىد هستوى الداللة 
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( إلى وجود عالقة ارتباطية هوجبة ذات داللة إحصائية  66يتضح هن الجدول )        
( بين الشفافية اإلدارية وأبعادٌا الفرعية والدرجة الكمية لهستوى 1.10عىد هستوى الداللة )

(. وجاء أعمى ارتباط 1.866لكمي)الهىاخ الهدرسي وأبعادي حيث بمغت قيهة هعاهل االرتباط ا
ي قيهة وىتيجة 1.866هع بعد العالقة بين االدارة الهدرسية والهعمهين بهعاهل ارتباط ) ( ٌو

هىطقية فكمها كاىت العالقة بين قائد الهدرسة والهعمهين شفافة كمها كان الهىاخ الهدرسي 
 إيجابي وتفاعمي، وكمها كاىت البيئة الهدرسية داعهة لمتعميم.

صولي  ولم يجد الباحث أية دراسة قد تىاولت العالقة بين الهتغيرين، اال أن دراسةو 
( بالكشف عن العالقة بين الهىاخ الهدرسي والصحة الىفسية لدى تالهيذ التعميم م6104)

يم الثاىوي، وذلك هن خالل هعرفة واقع كل هن الهىاخ الهدرسي والصحة مالهتوسط والتع
 ىهط أنٍا وأظٍرت ىتائج في الجزائر، ت وثاىويات هديىة ورقمةكل هن هتوسطافي الىفسية 

جود عالقة ارتباطية هع يم الهتوسط والثاىوي هفتوح، مالهىاخ الهدرسي السائد في هدارس التع
 لدى الطالب هوجبة بين الهىاخ الهدرسي والصحة الىفسية

 تْصٔات البحح :

 هستويات إلى لهدارس اإلبتدائية ا في اإلدارية بالشفافية االلتزام تعزيز عمى العهل -
العالقة  ذات والهضاهين بالههارسات ت عىى وهؤتهرات بىدوات العاهمين إلحاق خالل عالية هن
وتضافر  التعاون قيم وترسيخ العاهمين لدى والثقة الىزاٌة قيم دعم إلى يؤدي هها بالشفافية،

 إن وجدت الفساد هحاوالت شفوك ، واىتهائٍم أدائٍم جودة عمى بدوري يىعكس والذي الجٍود
 لهوارد الهدرسة . أفضل استغالل في يسٍم هها

 العواهل اكتشاف هن تتضهىً بها العاهمين بين الهساءلة ثقافة شيوع عمى العهل -
 وتوظيفٍا استغاللٍا وكيفية القوة هواطن وبيان وهعالجتٍا، القصور إلى حاالت الهؤدية
 إيقاع ليس الهساءلة هن األساسي فالٍدف .عميٍا نالعاهمي وهكافأة ىتائج ايجابية لتحقيق
 باإلضافة األٌداف، لتحقيق عميٍا الهتفق الهعايير ضهن يتم األداء أن هن بقدر التأكد العقاب

 .العاهمين ىفوس في الهسئولية هن خمق حس إلى
 واالىكفاء االىغالق ثقافة هن والتخمص الهعموهات عن واإلفصاح الوضوح ثقافة غرس -
هدادٌم هستهر، توجيً إلى الحاجة دون األداء عمى العاهمين يساعد هها ذاتعمى ال  بىوع وا 
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الخطوات  تتخذ ثم وهن التأخر أو التقدم ىواحي فيمهسون أعهالٍم لىتائج العكسية هن التغذية
 .الالزهة التصحيحية

ل العهل عمى تىويع وسائل االتصال والتواصل هع أولياء األهور هن خالل هواقع التواص -
 االجتهاعي، والبريد االلكتروىي والهوقع االلكتروىي لمهدرسة، وهن خالل التواصل الورقي.

زيادة هشاركة الهعمهين في رسم الخطط الهدرسية هن خالل اشراكٍم في المجان  -
 الهدرسية الهختمفة.

أن يعهل قادة الهدارس عمى تىهية وتعزيز هبدأ الرقابة الذاتية لدى الهعمهين هن خالل  -
 جتهاعات والمقاءات التربوية والىشرات التوعوية.اال

أن تعقد القيادات الهدرسية اجتهاعات دورية هع الطالب لمتعرف عمى هشكالتٍم وحمٍا  -
 بالتعاون هع الهعمهين.

ان تفعل القيادات الهدرسية االجتهاعات بين الهعمهين وأولياء أهور الطالب لزيادة  -
 عمم وهشاركتٍم في الفعاليات الهدرسية.التفاعل وبىاء هىاخ هدرسي داعم لمت

أن تبذل القيادات الهدرسية هزيد هن الجٍد لتحسين تحصيل الطالب وهتابعتٍم  -
 باستهرار وتقديم اىشطة اثرائية تثري خبرات الطالب. 

أن تسعى القيادات الهدرسية إلى تىهية الهعمهين هٍىيا هن خالل التدريب داخل  -
 لتربوي في ادارة التعميم.الهدرسة وفي هراكز التدريب ا

العهل عمى تخفيف الضغوط واألعباء الهمقاة عمى الهعمهين هن خالل تبسيط اإلجراءات  -
 وتفعيل الهساءلة اإلدارية بتحفيز الهتهيزين هن الهعمهين.

 بكل الشفافية اإلدارية عقيدة وىشر تبىي بالهدارس اإلبتدائية  اإلدارة عمى يىبغي وأخيراً  -
 خالل الىزاٌة هن إلى تدعو قيهية هىظوهة بىاء في يسٍم هؤسسياً  ىٍجاً  حلتصب هتغيراتٍا
 في الههارسات الحسىة القدوة وضرب لمجاهعات والخارجي الداخمي الهستويين عمى االىفتاح

ا عىٍا واإلعالن بالشفافية تتسم التي  لتحذو الهؤسسات األخرى لكافة دعوة كبطاقة وىشٌر
ا  .الهىشودة األٌداف قيقوتح بالهجتهع لالرتقاء حذٌو
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 املراجع

 أّاًل: املراجع العربٔ٘ 

(. هقوهات اإلدارة الهدرسية الفاعمة في م6118أبو خطاب، إبراٌيم هحهد شعيب ) -
الهدارس الحكوهية بهحافظات غزة هن وجٍة ىظر الهديرين وسبل االرتقاء بٍا. )رسالة 

 غزة. ،هعة اإلسالهيةاهاجستير غير هىشورة (. الج
(. الشفافية اإلدارية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات م6106بو سىجر، راهي )أ -

)رسالة هاجستير غير هىشورة(، الجاهعة  .غزة وعالقتٍا بفاعمية االتصال اإلداري
 اإلسالهية، غزة.

(.الهىاخ الهدرسي السائد بهحافظة تربة وعالقتً بأداء 0438البقهي، عبداهلل حهيدي) -
وجٍة ىظر الهعمهين.) رسالة هاجستير غير هىشورة(، جاهعة  هديري الهدارس هن

 الباحة.
(. الشفافية اإلدارية وعالقتٍا باالبداع االداري لدى قادة 0441بمخير، هحهد عبد الرحيم) -

 الهدارس في هحافظة القىفذة.) رسالة هاجستير غير هىشورة(، جاهعة الباحة.
هن  اإلداريةهديرات الهدارس لمشفافية (. درجة ههارسة هديري و م6101البموي، عبير. ) -

وجٍة ىظر الهعمهين والهعمهات في هىطقة تبوك التعميهية. )رسالة هاجستير غير 
 هىشورة(. جاهعة هؤتة: األردن.

(. درجة ههارسة هديري وهديرات هدارس التعميم العام بهحافظة م6106، فٍد )الثبيتي -
)رسالة هاجستير غير  .مهين والهعمهاتعفيف لمشفافية اإلدارية وعالقتٍا بتهكين الهع

 ، هكة الهكرهة.هىشورة(. جاهعة أم القرى
الشفافية اإلدارية لدى هديري هديريات التربية  تحقق(. درجة م6104الحشاش, خالد ) -

والتعميم بهحافظات غزة وعالقتٍا بأداء العاهمين فيٍا. )رسالة هاجستير غير هىشورة(. 
 .الجاهعة اإلسالهية, غزة

(. دور هجالس اآلباء في تعزيز الهىاخ الهدرسي بالهدارس م6106، غادة. )حهد -
رتفعيمً، )األساسية وسبل   غزة. -رسالة هاجستير غير هىشورة(. جاهعة األٌز
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راىي، سعيد هحهد. ) - م(. الهىاخ الهدرسي السائد في هدارس التعميم العام 6103الٌز
هن وجٍة ىظر هديري الهدارس.) رسالة  بهحافظة قموة وعالقتً باألداء الوظيفي لمهعمهين
 هاجستير غير هىشورة(، جاهعة الباحة، الباحة.

راىي، عمي سرحان يحيى) - (. درجة ههارسة الشفافية لدى قادة هدارس هحافظة 6106الٌز
الهخواة وعالقتٍا بهشاركة الهعمهين في صىاعة القرار هن وجٍة ىظر الهعمهين.) رسالة 

 ة الباحة.هاجستير غير هىشورة( جاهع
م(. الشفافية اإلدارية لدى هديري الهدارس بهحافظة 6104الشهراىي، خمف عبداهلل. ) -

 بمقرن.) رسالة هاجستير غير هىشورة(، جاهعة الباحة، الباحة.
(. واقع الههارسات اإلدارية لهديري الهدارس في التعميم م6106العازهي، عايض رجا) -

، الكويت -هجمة العموم التربوية. االستراتيجيةارة العام بدولة الكويت في ضوء هعايير اإلد
(3 ،)0-40. 

(. درجة ههارسة الشفافية في القرارات اإلدارية وهعوقات م6119عتوم، يهىى أحهد. ) -
ذلك هن وجٍة ىظر القادة األكاديهيين وأعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات األردىية 

 ليرهوك، إربد.والرسهية. )رسالة دكتوراي غير هىشورة(. جاهعة ا
درجة ههارسة هديري وهديرات هدارس التعميم العام بهحافظة  .(6106العتيبي، فٍد )  -

غير  دكتوراةوالهعمهات.) رسالة  نالهعمهيعفيف لمشفافية اإلدارية وعالقتٍا بتهكين 
 جاهعة ام القرى ، هكة هىشورة(،

ودوري في أداء  (. الهىاخ الهدرسي وهعوقاتًم6117العتيبي، هحهد عبد الهحسن. ) -
الهعمهين في هدارس التعميم العام. )رسالة هاجستير غير هىشورة(. جاهعة ىايف العربية 

 لمعموم األهىية، الرياض.
(. درجة ههارسة الشفافية اإلدارية في الجاهعات السعودية م6103العهري، هشرف. ) -

ا أعضاء ٌيئة التدريس فيٍا. )رس الة هاجستير وهعيقاتٍا وطرق تحسيىٍا كها يتصوٌر
 ، هكة الهكرهة.غير هىشورة(. جاهعة أم القرى

(. درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديهية لمشفافية اإلدارية في م6107غاىم، عدىان.) -
كميات الهجتهع الخاصة في هحافظة عهان وعالقتٍا بالتفاؤل األكاديهي ألعضاء ٌيئة 
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م. )رسالة هاجستير غير هىشورة  ،(. جاهعة الشرق األوسطالتدريس هن وجٍة ىظٌر
 األردن.

(. الشفافية لدى هديرات هدارس هحافظة القىفذة وعالقتٍا 6106القوزي، زيىة خميل) -
بالثقة التىظيهية هن وجٍة ىظر الهعمهات.) رسالة هاجستير غير هىشورة(، جاهعة 

 الباحة.
(. الهىاخ الهدرسي لدى هعمهي الهدارس م6103صالح، سمهان. )، هحهد، حسام -

 .563-494(، 9)61، جاهعة تكريت لمعموم اإلىساىيةهجمة . بتدائيةاال
(. الهىاخ الهدرسي وعالقتً بااللتزام التىظيهي في هدارس م6106الهسرورية، بدرية. ) -

الحمقة الثاىية هن التعميم األساسي هن وجٍة ىظر الهعمهين بهحافظة هسقط. )رسالة 
 .انسمطىة عه -هاجستير غير هىشورة(. جاهعة ىزوى

(. الشفافية اإلدارية في العهل اإلداري في إدارة التعميم م6106الهطيري، عبد الرحهن. ) -
)رسالة هاجستير غير هىشورة(. جاهعة  .بهىطقة القصيم هن وجٍة ىظر القادة التربويين

  ، هكة الهكرهة.أم القرى
لطالبات  (. دور الهعمهة في تفعيل تدريس هقرر الجغرافيام6119هغربي، عمياء حهيد ) -

الصف الثالث الهتوسط هن خالل البيئة الصفية واستخدام هصادر التعمم. )رسالة 
 هكة الهكرهة. ،القرى أمهاجستير غير هىشورة (. جاهعة 
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