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 الملخص 

ة إدارة العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة في المدرسة ، لذلك تم يعتبر قائد المدرسة الشخص األهم الذي توكل إليه مهمَّ

لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة إعداد البحث الحالي لتحديد مدى تطبيق الشفافية اإلدارية 

التعرف على لقيم: )المساءلة اإلدارية، اتخاذ القرارات، تقييم األداء(، باإلضافة إلى ذلك هدف البحث الحالي إلى 

الفروق ذات الداللة اإلحصائية حول استجابات أفراد عينة الدراسة في ضوء متغيرات )المؤهل ما إذا كان هنالك 

، باإلضافة إلى إعداد تّم استخدام المنهج الوصفيالحالي و لتحقيق أهداف البحث  الدراسي ،عدد سنوات الخبرة(.

( معملمة اختيرت بطريقة عشوائية من معلمات 318أداة االستبانة التي وزعت على عينة البحث، و التي بلغت )

تطبيق و في ضوء ذلك أظهرت نتائج البحث أن يتم المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض، 

و تأتي  بنسبة مرتفعة، ية اإلدارية لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياضالشفاف

تقييم األداء في المرتبة الثانية، و أخيرا اتخاذ القرار في المرتبة  ليهايفي المرتبة االولى المساءلة اإلدارية، ثم 

راسة حول كما أكدت النتائج على أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية  األخيرة، بين متوسطات استجابات أفراد الدِّّ

 درجة تطبيق الشفافية اإلدارية لدى أفراد عينة البحث، تعزى لمتغير المؤهل العلمي و عدد سنوات الخبرة. 

 ة الخاصة، تقييم، األداء.الشفافية، القائدات اإلداريات، المدارس، التربي الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 



 
Abstract  

The school leader is the most important person entrusted with the task of managing the 

educational process in the school; therefore, the current study is designed to determine 

the degree of applying value of administrative transparency by principals of schools in 

which special education programs are followed for the value of (administrative 

accountability، decision making and performance assessment). To achieve the 

objectives of the study، used the descriptive approach as it is the appropriate one for 

the study. The researcher collected information through a questionnaire. The study 

population was (318) of school's teachers، in which special education programs are 

followed in Riyadh City، that were chosen in a simple random way. The results of the 

research show that the degree of applying value of administrative Transparency by 

inclusion school principals in Riyadh City were high. Administrative accountability 

was ranked first، then performance assessment. Then Decision making was the least 

administrative transparency, there were no statistical differences among the average 

responses of the study members regarding the degree of applying administrative 

transparency by inclusion school principals in Riyadh City according to the academic 

qualification and years of experience variables. 

Keywords: educational, Administrative, school, teachers, performance.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المقدمة 

ة إدارة األمور العمليَّة التعليميَّة ي   لمدرسة، و العمل ابويَّة في التر وعتبر قائد المدرسة الشخص األهم الذي توكل إليه مهمَّ

 تنشئة جيلبتمثل تعلى النهوض بهذه العمليَّة إلى أعلى وأسمى مراتبها و غايتها؛ من أجل تحقيق أهدافها، التي 

والوالء  خالصوس نَّة رسوله، وعلى مكارم األخالق، اإل -عزَّ وجلَّ  -صالح من أبناء األمة على طاعة الخالق

 للوطن.

للتعليم تبع تت مدرسة واء كانسسير العمليَّة التربويَّة التعليميَّة داخل المدرسة؛  عن األولسة هو المسؤول قائد المدر ويعد

، أو التعليم الخاص،  ي لوقت الحالاو في ط؛ متمركزاً حول اإلشراف واإلدارة فق القائدكان دوره ففي السابق العاّمِّ

فلم يعد  أكبر، في تحقيق الهدف األساسي للمدرسة بصورة اعدتس؛ التي من شأنها أن أوكلت له العديد من المهام

(، تربويًّا مقيًما ا )مشرفًاافيًّ دوره يقتصر على اإلدارة فحسب؛ بل أصبح إداريًّا تنفيذيًّا )قائدًا تنفيذيًّا(، فنيًّا إشر

ا يًّ رونظاًما إدا خاصة،التي تتطلب قدرة  المهاممن  العديد اجتماعيًّا )ربط المدرسة بالمجتمع المحلي(، وغيرها

ا؛ ليتمكن من تحقيق  ة.العمليَّة التربويَّة والتعليميَّة في المدرس األهداف المرجوة من خاصًّ

الدور  ع أهميَّةمناسب و مع األدوار و المهام الجديدة التي أوكلت إلى قائد المدرسة، و لضمان تطبيقها بالشكل الذي يت

ة ته المدرسما حققتفعيل دور المحاسبة والشفافيَّة، وقياس مستوى األداء، والذي يمارسه قائد المدرسة، استوجب 

اندة من م خرجات ومكتسبات وإنجازات، والتي تتناسب مع ما قدمه القائد إلدارة المدرسة من دعم ومس

  (.26م، ص2010)الماجد،

لعربيَّة التي ي الدول افوًصا اإلداريَّة تعد من أهم االتجاهات التي تلقى اهتماًما كبيًرا في الوقت الحالي؛ خص فالشفافيَّة

ا؛ يق أهدافهن تحقتعاني مؤسساتها من العديد من مظاهر التخلُّف و التقصير اإلداري الذي أعاقها لعقود طويلة ع

 فضاًل عن ؛جاوز رة المساءلة؛ بقصد وقف أعمال التحايل والتفالشفافيَّة مطلب أساسي للحدِّّ من الفساد. ومباش

 (.6م، ص2014أهميتها لممارسة حّقِّ المشاركة في صنع القرار )معقيل، 

تطلبًا دينيًّا مد؛ كونها الفسا عد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول العربية التي  اعتنت بالشفافيَّة ومكافحةوت  كما 

لتركيز الى ضرورة كّد عأبًا حضاريًّا؛ و ذلك بسبب انعدام الشفافيَّة وانتشار الفساد؛ األمر الذي قبل أن تكون متطل

فساد، مكافحة الليَّة على تبني مفاهيم مكافحة الفساد و الشفافيَّة والمساءلة، والمبادرة إلى تأسيس الهيئة الوطن

 (.310م، ص2012افحة الفساد )الحربي، واالنضمام لالتفاقيات والمعاهدات العربيَّة والدوليَّة لمك

االهتمام بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتعليمهم؛  في العملية التعليمية و التربوية زيادة من مظاهر التقدُّم والتطورو

، همفئات األفراد على اختالف نهضة المجتمع بجميع أفراده، وتوفير فرص تعليم متكافئة لجميع لتحقيقوذلك 

التعليم، التربية وتحسين األداء واإلصالح اإلداري، وتحقيق األهداف التي تم وضعت مسبقًا من قبل وزارة لو

، والتي تنادي 2030تماشيا مع رؤية وومواكبة التطورات الحاصلة التي تشهدها المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ 

، ولدى الطالب بنوعيهم: العاديين وذوي  بضرورة إظهار الطاقات الكامنة لدى أفراد المجتمع بشكل عاّمٍّ

االحتياجات الخاصة بشكل خاص، كانت الحاجة كبيرة لمعرفة مدى تحقُّق الشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدارس 



 
ف على درجة الملحق بها برا تطبيق مج التربية الخاصة بمدينة الرياض، ومنها فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرُّ

 لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة تحديداً بمدينة الرياض.دارية الشفافية اإل

 مشكلة البحث 

ات من ة؛ بمع ارتفاع نسبة وقوع المشكالت و الممارسات غير الصحيحة في النظام التقليدي للمؤسسات التربويَّ 

 أصبحك (. لذل17م، ص2014)معقيل، الضروري البحث عن أسباب و حلول للتخلص مشكالت التعليم ومعالجتها 

ليم الملحق دارس التعام وممن ضروري دمج الشفافيَّة اإلداريَّة في القيادة واإلدارة المدرسيَّة في مدارس التعليم الع

رامج يم بي تقدفبها برامج التريبة الخاصة، و التي تؤدي إلى النهوض بإدارات و قيادات مدرسية واعية، تساهم 

لخاصة اتربية ؛ فهي المسؤولة المباشرة عن تسهيل دور المدرسة في تطبيق برامج الالخاصة بشكل صحيحالتريبة 

 م(.2017)أبو غانم، 

بتلك  و لم تحظ   لحق بها برامج التريبة الخاصة غير واضحةدرجة تطبيق الشفافيَّة في إدارات المدارس الم   وبما أنّ 

الشفافية اإلدارية في المدراس  موضوع ال يوجد دراسة تناولت -لباحثةاعلى حدّ علم ف-األهمية من قبل الباحثين 

للكشف عن  هناك ضرورة إلجراء هذا البحثف؛ لذا في منطقة عينة الدراسة الملحق بها برامج التريبة الخاصة

ياض؛ من لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة في مدينة الر شفافيَّة اإلداريَّةمدى تطبيق ال

خالل المجاالت التالية: المساءلة، ووضع القرارات، وتقييم األداء من وجهة نظر معلّمات المدارس الملحق بها 

 برامج التربية الخاصة في مدينة الرياض.

 أسئلة البحث 

 تم إعداد البحث الحالي لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

 رياض؟ينة الالملحق بها برامج التربية الخاصة بمدتطبيق قيم الشفافية اإلدارية لدى قائدات المدارس  ما مدى

 و ينبثق من السؤال الرئيسي مجموعة من األسئلة الفرعية، كما يلي: 

راسة حول تطبيق قيم الشفافيَّة اإلداريَّة؛  .1 راس الملحق لمدئدات ادى قالالفروق ذات الداللة اإلحصائية لدى أفراد الدِّّ

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟ بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛

راسة حول تطبيق قيم الشفافيَّة اإلداريَّة؛  .2 راس الملحق ئدات المددى قالالفروق ذات الداللة اإلحصائية لدى أفراد الدِّّ

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة؟ بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛

 

 أهداف البحث 



 
 جاء البحث الحالي لإلجابة عن التساؤالت السابقة، و لتحقيق مجموعة األهداف التالية:

ف على درجة تطبيق قيم الشفافيَّة اإلداريَّة )المساءلة، اتخاذ القرارات، تقييم األداء(؛ لدى قائدات  .1 المدارس التعرُّ

 الملحق بها برامج التربية الخاصة في مدينة الرياض.

لتربية ا برامج الحق بهالفروق في درجة تطبيق قيم الشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدارس المتسليط الضوء على  .2

 المؤهل العلمي.الخاصة في مدينة الرياض؛ التي ترجع لمتغير 

لتربية ا برامج الحق بهق قيم الشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدارس المالفروق في درجة تطبيتسليط الضوء على  .3

 عدد سنوات الخبرة.  الخاصة في مدينة الرياض؛ التي ترجع لمتغير

 

 

 أهمية البحث 

 يعد مفهوم حيث، الشفافية اإلدارية مفهوم يستمد البحث الحالي أهميته من أهمية الموضوع الذي يتناوله، أال و هو

دة اإلدارية في زيا لشفافيَّةايَّة أهم حيث تتمثل المفاهيم الفعّالة في القيادة المدرسيَّة والتربويَّة،الشفافية اإلدارية من 

كما أن  ،عليميةبالمدرسة التضافة إلى منح الجمهور ثقته باإلالثقة بين مكونات الجهاز اإلداري في المؤسسة؛ 

 المدرسة في تقدّم يسهم ؛ مماالمدرسةداريَّة ينعكس إيجاًبا على مجموع العمليات اإلداريَّة في تحقيق الشفافيَّة اإل

الحالي في  البحث سهموقد ي   م(.2014على أكمل وجه )الحشاش،  و تحقيق أهداف العملية التعليمية وقيامها بواجبها

 .فيَّةزيادة الوعي لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بأهميَّة اإلدارة بالشفا

 

 حدود الدراسة 

راسة  :الحدود الموضوعيَّة والزمنيَّة والمكانيَّة والبشريَّة، وهي كالتالي على تشمل حدود الدِّّ

داريَّة؛ يَّة اإلتطبيق الشفاف مدىفي الوقوف على  للبحث الحاليتتمثل الحدود الموضوعية الحدود الموضوعيَّة:  .1

ي ف )الشفافيَّة الية:لدى قائدات في المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛ من خالل القيم الت

 المساءلة، وفي اتخاذ القرارات، وفي تقييم األداء(.

راسي عام الدالفصل األول من ال خالل ة للبحث الحالي في تطبقهو تتمثل الحدود الزمانيالحدود الزمنيَّة:  .2

 .م2018/2019

 ج التربيةا برامعلى المدارس الملحق به و تتمثل الحدود المكانية للبحث الحالي في تطبقهالحدود المكانيَّة:  .3

 الخاصة في مدينة الرياض.



 
علّمات المدارس ممن  ( معلمة318بلغ عددها ) عينةو تتمثل الحدود البشرية للبحث الحالي في  الحدود البشريَّة: .4

 الملحق بها برامج التربية الخاصة في مدينة الرياض.

 

 الشفافية اإلدارية:أوالً: 

  : مفهوم الشفافية اإلدارية: 1.1

الشفافية أشفاف(، وعها )في اللغة ترجع إلى الجذر الثالثي )شفف(؛ أي: الخفة ورقة الحال أو الستر القليل، وجم الشفافية

ه ن استيعابا يمكالشفافية مصطلح يطلق على مف تعرف بأنها القدرة على رؤية األشياء المخفية، ومعرفة حقيقتها.

 (.65م، ص2013بسهولة، أو ما يمكن فهمه بطريقة سهلة )المخالفي، 

رح تام عند طوح الويرى بعض الباحثين أن الشفافية هي مفهوم قائم على الشراكة مع األفراد، واإلفصاح الكامل والوض

مكاشفة وراحة أو مناقشة موضوع، أو خطة ما، أو مشروع؛ بطريقة منهجية قابلة للفهم والمتابعة والمراجعة بص

الية، ة العيقة دقيقة وصحيحة ومتكاملة؛ وبدرجة من المصداقيعالية، وتجنّب إخفاء المعلومات، وعرضها بطر

ما لتوقيت؛ ماالث: العالقة، والث وبذلك تكون الشفافية الحقيقة قائمة على ثالثة شروط، األول: الدقة، والثاني:

ها ي وقتالمعلومة الصحيحة والدقيقة بشكل مستمر، وأن تتوفر للجمهور من قبل المؤسسات ف يستوجب تقديم

لعدل بين استوى مصحيح؛ حتى تصبح الشفافية الزمة لتطوير الفرد والمجتمع؛ من خالل الحدِّّ من الفساد، ورفع ال

 أفراد المجتمع. 

ف بطريقة ت، والتصرعلوماوقد تم تعريف الشفافية من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنها: نظام يشير إلى تقاسم الم

د يكون لتي قحة في شأن ما أن يجمعوا المعلومات حول هذا الشأن بسهولة ؛ وامكشوفة، فهي تسمح لمن لهم مصل

فهومي السلبيات من أجل حماية مصالحهم؛ ومضمون ذلك الجمع بين متسليط الضوء على لها دور أساسي في 

إلى  ؤديهذا يالمعلومات والتصال الذي يجعل المواطنين منتجين ومستخدمين وناقلين للمعلومات في آن واحد، و

ات تمتلك قنونها سأن األنظمة ذات الشفافية ستمتلك إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام؛ كما أ

مهور اتصال مفتوحة بين أصحاب المصالح والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الج

 (.2013)المؤقت،

ً في هذا ا رية ءات اإلداإلجرالبحث بأنها: مجموعة من التعامالت و الممارسات و او تعرف الشفافية اإلدارية إجرائيا

صود لكشف المقاار و التي تلتزم القائدات في المدارس بالقيام بها، حيث تشمل الشفافية المشاركة بعملية صنع القر

 ياض.عن المعلومات في العملية اإلدارية في المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الر

 

 



 
 أهداف الشفافية:: 1.2

ي بمختلف إلداراتنمية وتحسين العمل  تحقيق جملة من الأهداف التي تساهم في تطوير المؤسسة و إلى تهدف الشفافية

 أهداف إلى أعلى درجات الفاعلية؛ مما يساعد في الوصول إلى المؤسسةمستوياته، والوصول بمستوى أداء 

 أهم أهداف الشفافية ما يلي: وبلوغ غايتها. و لعل من المؤسسة

 سهولة فهم اإلجراءات، ووضوحها، ومرونتها؛ مما يسهل إنجاز األعمال بيسر وسهولة. .1

إلدارية ارسات تعزيز الرقابة اإلدارية، وزيادة كفاءتها وفعاليتها؛ وذلك خالل دقة ووضوح اإلجراءات والمما .2

 المعمول بها.

 .محيطة بهاصادية الالتغيرات: السياسية، واالجتماعية، واالقتالمستجدات ومواكبة  فياإلدارية  األقسامقدرة  رفع .3

تنمية ح والالعمل على مكافحة الفساد اإلداري، والممارسات اإلدارية الخاطئة، ودعم وتشجيع مسيرة اإلصال .4

 (.32م، ص2014)معقيل، 

 القيادة المدرسية: ثانيا:

 مفهوم القيادة المدرسية:: 1.2

لة فن معامعد ت ؛ فهيمجرد أنظمة و قوانينفي نجاح العملية التعليمية، فهي ليست  شديدةالقيادة المدرسية أهمية  تحتل

 قة معينة؛بطري الطبيعية البشرية، وفن التأثير في السلوك البشري؛ لتوجيه مجموعة من الناس نحو أهداف معينة

 ههم، والتأثير فيهم.تتضمن طاعتهم وتعاونهم، وكسب ثقتهم واحترامهم، وتوجي

 واردموفي حدود ال الهدف المنشود بأفضل الوسائل وبأقل التكاليف،تحقيق  أن القيادة المدرسية هييرى البعض  في حين

 م(.2012)ليفنجسون، والتسهيالت المتاحة؛ مع حسن استخدام هذه الموارد والتسهيالت

لبها منه التي تتط وربوي و تعرف القيادة المدرسية إجرائياً بأنها: مجموعة المهارات و الخصائص التي يمتلكها القائد الت

ها لوغ أهدافمن ب طبيعة ونوعية المهام و األعمال  المتوقع منه تنفيذها و اتباعها في قيادته للمدرسة؛ لتتمكن

 . المنشودة في أجواء يسودها األمن واالرتياح

 أهداف القيادة المدرسية:: 2.2

روحياً،  بناء شخصية الطالبتلخص أهداف القيادة المدرسية في رعاية الطالب من كافة النواحي، من حيث يمكن و 

البرامج واألنشطة والخدمات التي  إعدادوعقلياً، وعلمياً، وتربوياً، وجسدياً، وثقافياً، ونفسياً؛ وذلك من خالل 

، و االهتمام بالمعلمين والعاملين اآلخرين و المجتمع الذي تحيط بهالمدرسة  فيشخصيته  تنميةتساعد الطالب على 

في المدرسة؛ والذي يتضمن شؤون جميع العالمين في المدرسة، ومساعدتهم على النمو المهني والعلمي والثقافي؛ 

م الحوافز المادية والمعنوية المناسبة، و واستخدام األساليب اإلدارية التي تحفّزهم على العمل المنتج من خالل تقدي



 
توفير المستلزمات المادية والبشرية التنظيمية؛ وذلك من حيث إعداد وتنمية الكوادر البشرية، وتوفير المستلزمات 

 (.106م، ص 2014البشرية والمادية والتقنية)آل ناجي، 

 فيما يلي: ( أن أهداف القيادة المدرسية، تتمثل28م، ص2010في حين يرى أحمد )

 ج إسالمي.حيحة بمنهصمية بناء شخصية التلميذ: )عقلياً، وعلمياً، وثقافياً، واجتماعياً، ونفسياً( وتربيته تربية إسال 

  وضع خطط درسة، والعالقة بين العاملين في المن بما يحستنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة؛

 ل.نمو للمدرسة في المستقبالتطوير وال

  خدمة المجتمع، ومواجهة مشكالته المتغيرة.مشاركة المدرسة والمعلّم في 

 في الحاضر والمستقبلمشروعات المدرسة  تطبيقعلى  هالتام و المتابعة اإلشراف. 

 اجتماعياً وتربوياً.الطالب في تنمية الشخصية النشاطات التي تساعد  إعداد 

  ،فرد.ونحو العمل، واإليمان بالعمل كقيمة في حياة التنمية اتجاهات إيجابية نحو الذات واآلخرين 

 راك جميع العاملين في صنع القرار، استخدام جميع الطاقات لخدمة العملية التربوية.إش 

 غرس روح االطالع بالناشئة، واالهتمام والدقة، وإعدادهم لفهم الحياة، واالستعداد لمواجهتها. 

  والخارجية.إيجاد نظام جيد من االتصاالت الداخلية 

 .العمل بروح الفريق، وتعميق روح االنتماء للمدرسة والوالء لها 

 .تنمية خبرات العاملين، وتنسيق جهودهم 

 قائدة المدرسة: ثالثاً:

 : تعريف قائدة المدرسة:1.3

 يسعى إلى الذي ه؛ والمدرسفي  و التنفيذية يعرف قائد المدرسة بأنه الشخص المسؤول عن األعمال اإلدارية والفنية

 اوحسن تنظيمه استثمار الموارد المادية والبشرية،ب ؛ وذلكورفع مستوى أداء طالب و تحصيلهمتطوير معلّميه، 

 م(.2009)العاجز، وشلدان، 

جام فيه االنس توفرلق جّواً من العمل يخيمتلك القدرة على أن القائد الناجح هو الذي ( ب2010في حين يرى مرسي )

على  الحصولوالصحي المالئم للعاملين، وهو الذي يعرف كيف يعمل على زيادة فاعلية العاملين معه، والمناخ 

 (.144م، ص2010تعاونهم الكامل )مرسي،

توجيه و  ليمية، منالتع و يعرف القائد المدرسي إجرائياً بأنه المسؤول األول عن إدارة كل ما يتعلق بالمدرسة و العملية

درسة و ن الممعلمين و الطلبة، باإلضافة إلى التأكد و ضمان تحقيق األهداف المرجوة مارشاد للموظفين و ال

 العملية التعليمية. 

 مهام قائدة المدرسة:: 2.3



 
أن مهام  (22م، ص2009داري في المدارس مجموعة من المهام وقد ذكر مارزانو ووترز وماكنلتي )توكل للقائد اإل

 فيما يلي: أهمها مثلالقائد يت

رار وفي اإلق اء بها؛عن التقدير إلنجازات المدرسة، واالحتف التعبيرالذي يبلغه القائد في  المستوى: فهو التأكيد •

 باإلخفاقات أيضاً.

لى عينة عمأن تحتفظ بممارسات أة تعلمية أخرى : من غير المألوف بالنسبة للمدرسة أو أي منشوكيل التغير •

 ؛ بسبب تاريخها الطويل في التعليم.وعقودتعريضها لالختبار لسنوات  وضعها، وعدم

لفردية ازات ايعترف فيه قائد المدرسة باإلنج المستوى الذيتشير المكافآت الطارئة إلى  المكافآت الطارئة: •

 ويكافئها.

ين االت بالذي يبلغه قائد المدرسة في إقامة خطوط متينة من االتص المستوى: يشير التواصل إلى التواصل •

 والطالب، وبين الطالب والمدرسين. المدرسين

بلغه يمدى الذي نها الالثناء إليهم؛ حيث إ وتقديم: يستخدم قائد المدرسة الثقافة عند التحدث مع المدرسين الثقافة •

 القائد في رعاية معتقدات مشتركة، واإلحساس بالمجتمع، والتعاون بين جميع أفراد الطاقم.

 و وقاية المدرسين. : ويقوم االنضباط على حمايةاالنضباط •

الوضع ومجتمع الذي يبلغه القائد في تكييف سلوكه القيادي مع حاجات ال المستوى: تشير المرونة إلى المرونة •

 الراهن؛ مع ثقته بالتعامل مع الخالفات بارتياح.

جهة في وا بيرةكو يعطيها أهمية و عناية واضحة، الهداف األ رسمالذي يبلغه القائد في  المستوى: وهو التركيز •

 اهتمام المدرسة.

رات يذ قراالذي يصل إليه القائد في إشراك المدرسين في وضع وتنف المستوى: تشير المدخالت إلى المدخالت •

 وسياسات مهمة.

م ية والطاقلتدريساالذي يبلغه القائد في ضمان أن يكون لدى كّلٍّ من الهيئة  المستوى: يشير إلى التحفيز الفكري •

 اإلداري إدراك ألكثر النظريات والممارسات حداثة فيما يتصل بالتعليم الفعّال.

ي ف القائد شاركةم: توّجه هذه المسؤولية اهتمامها إلى مدى المشاركة في المنهاج الدراسي، والتدريس، والتقويم •

 .الدراسية المراحل في مختلفوتطبيق المنهاج الدراسي، والتدريس، وفعاليات التقويم  ويروتط وضع

 ويكون القوة خرين،الذي يبلغه القائد في التأثير في اآل المستوى: حيث إن هذه المسؤولية تشير إلى السعي للكمال •

 الدافعة لدى تطبيق ابتكار صعب.

ذه تخدامه له، واستفاصيل واالتجاهات الخفية ذات الصلة بعمل المدرسة: تشير إلى إدراك القائد للمعرفة األوضاع •

 المعلومات؛ لمعالجة المشكالت الراهنة والمحتملة.

وأولياء  الطالبالذي يقوم فيه القائد باالهتمام باالتصال مع المدرسين و المستوى: تشير إلى إمكانية الرؤية •

 األمور، ويتفاعل معهم.

 

 التربية الخاصة: برامج رابعاً:



 
 : تعريف برامج التربية الخاصة:1.4

ن ذين يمتلكوالفال التربوية واالجتماعية والنفسية لألطالخدماتية وتعرف برامج التربية الخاصة بأنها تلك البرامج 

ول إلى والوص مالتأقلأولئك األطفال على  إلى مساعدةتقديم السن الثامنة؛ بهدف  و أعمارهن تحت إعاقات جسدية

هم ودعمهم للقيام بأدوارهم الهامة في ح طفالهم ياة أأقصى ما تسمح به قدراتهم؛ باإلضافة إلى تمكين أ سرِّ

 م(.2016)المكانين، الصمادي، 

ات م لفئقدّ صة، التي تالبرامج التعليمية والتربوية الوقائية والعالجية المتخص مجموعة من ( بأنها2011و يرى الشريف )

تحقيق ، وتهمومهارا هم ومساعدتهم على تنمية قدراتهمة لرعايتقديم ؛ بهدف راد الذين يمتلكون إعاقةمن األف

 ي والمهنيالتربو، بما يحقق لهم أكبر قدر من التوافق الشخصي وذاتهمأهدافهم وتنمية اتجاهتهم اإليجابية نحو 

 (.21م، ص2011واالجتماعي )الشريف، 

ً و تعرف برامج التربية الخاصة إ نفيذها قوم بتيبأنها مجموعة من الدورات التدريبية التي يشرف عليها و جرائيا

 اصة ومجموعة من األخصائين في مجال طب األطفال و العالج الطبيعي و الوظيفي، و معلمي التربية الخ

 بهدف تقديم الدعم و المساعدة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.اإلرشاد النفسي، 

 برامج التريبة الخاصة:أهداف : 2.4

ا ينمو فيه التي تهدف برامج التريبة الخاصة إلى تنمية قدرات الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في نفس المجاالت

المجال عي، والطالب العادي، وهي: المجال المعرفي، والمجال اللغوي، والمجال اإلنفعالي، والمجال االجتما

 لي:صيل الدراسي(. وتتلّخص أهداف برامج التريبة الخاصة فيما يالحركي، والمجال األكاديمي )التح

  ،فة؛ وفي النظاوالتدريب على المهارات األساسية في رعاية النفس: تناول الطعام، واستخدام الحّمام، واللبس

 التفاعل مع األطفال واإلخوة والمعلّمات والوالد ْين.

 ر، ، والتذكّ مفاهيم، واكتساب الاإلدراك و االنتباه قدراته على تطورالتي  لدى الطالب، الخبرات المعرفية تنمية

 وتحصيل المعلومات عن البيئة التي يعيش فيها.

 لنفس، ااد على تنمية االعتم في إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية؛ مما يساعد شخصية الطالب، و ذلك ب تطوير

 .مفهوم الذات، ، والدافعية، وحّبِّ االستطالع عنده تطوير

  ع الطالبلتفاعل مبالكالم؛ من خالل تنظيم عملية ا التفاعلاللغوية لدى الطالب، والقدرة على  المهارات تطوير، 

 حاجاته ومشاعره.أفكاره وفي التعبير عن  كعنصر أساسيتجعله يعتمد على اللغة  بحيث

 ي األلعابفالجماعية الحركية الفردية وتوفير األنشطة لطالب؛ وذلك بلالكبيرة الدقيقة و المهارات الحركية  تطوير 

 الداخلية ، والحفالت، والمسابقات، والفك والتركيب وغيرها.و و األنشطة الخارجية

 وتعليمه  خرين،السلوك االجتماعي المقبول في المواقف اليومية، وفي تعامله مع اآل ممارسة الطالب على تحفيز

 ب، أو كيفبدأ اللعدي بدون معلّم؛ مثل: كيف يستأذن، ويشكر، أو يالطالب العا يمتلكهاالتي و السلوكيات اآلداب 

 يسلّم على الناس وغيرها.



 
  الكتابة  ع أدواتمو التي تحتوى على مهارات التعامل ، لدى الطالب المهارات األساسية للتعلّم االبتدائيتطوير

 .فاهيم الكميّة والكيفيّة البسيطةالموالرسم والتلوين، واألناشيد، و

 ن خالل اسب؛ م، وكيفية إشباعها في الوقت المنو الحاجات األساسية للطالب خصائصحول الالوالدين  أنظار لفت

 (.40م، ص1996األنشطة المختلفة )مرسي،  تقديم التوجيه له عند ممارسته التفاعل معه، و

 

 الدراسات السابقة

و هو مفهوم  العديد من الدراسات و األبحاث السابقة موضوعات مشابهة و ذات صلة بموضوع البحث الحالي، تناولت

و  ت العربيةدراساالشفافية و مدى تطبيقها من قبل القائدات في مدارس التعليم العام و الخاص. فيما يلي بعض ال

 األجنبية ذات الصلة بموضوع البحث الحالي: 

  :الدراسات العربية

قات التي تواجه قيادات المدارس الملحق به ( التي كان عنوانها "2017دراسة أبو غانم ) - ربية ا برامج التالمعو 

لة وجود فروق ذات دالحيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى  الفكرية وعالقتها ببعض المتغيرات"

راسة في المعّوقات التي تواجه  ة مج التربيها براقيادات المدارس الملحق بإحصائية بين متوسط درجات عينة الدِّّ

راسة، لوصفي امنهج و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ال الفكرية في مدينة الرياض؛ تعزى لمتغيرات الدِّّ

ء و مشرفي المدارس ( من مدرا220التحليلي، باإلضافة إلى إعداد أداة االستبانه التي طبقت على عينة بلغ عددها )

ية اللة إحصائدذات  و أكدت نتائج الدراسة على أنه يوجد فروق مج التربية الفكرية بمدينة الرياض،الملحق بها برا

راسة في المعّوقات التي تواجه قيادات المدارس الملحق بها برامج ية في بية الفكرالتر بين متوسط درجات عينة الدِّّ

ت ط درجاذات داللة إحصائية بين متوس مدينة الرياض؛ تعزى لمتغير الجنس، لصالح الذكور، كما أكدت على

راسة في المعّوقات التي تواجه قيادات المدارس الملحق بها برامج التربية الفكرية اض؛ دينة الريفي م عينة الدِّّ

 تعزى لمتغير الجنس، لصالح الذكور.

ب ذوي "دور القيادة المدرسية في تطبيق برامج دمج الطال( التي كان عنوانها 2016دراسة ا ل جبار ) -

واقع حيث هدفت إلى تسليط الضوء على  االحتياجات الخاصة بالمدارس االبتدائية بمنطقة عسر تصور مقترح"

تطبيق عملية الدمج للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس االبتدائية بمنطقة عسير بشكل مخطط له، 

راسة في استخدام باإلضافة إلى الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو سط درجات عينة الدِّّ

التقنيات الحديثة في إدارة برامج دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

المنهج الوصفي التحليلي، كما تم إعداد أداة االستبانة التي وزعة على عينة الدراسة، حيث بلغت عينة الدراسة 

معلمين العاملين في المدارس االبتدائية التي تحتوي على دمج للتالميذ ذوي االحتياجات ( من المدراء وال417)

للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس االبتدائية ، وقد بينت نتائج الدراسة أن يتم تطبيق عملية الدمج الخاصة

وجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة كبيرة وبشكل مخطط له في منطقة عسير، كما أكدت النتائج على أنه ال ت



 
راسة في استخدام التقنيات الحديثة في إدارة برامج دمج الطالب ذوي االحتياجات  بين متوسط درجات عينة الدِّّ

 الخاصة تعزى لمتغير المؤهل.

 يم بمحافظة"مدى تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعل( التي كان عنوانها 2016راسة السلمي )د -

دة ة لدى قامدى تطبيق الشفافية اإلداري  حيث هدفت إلى تسليط الضوء علىالكامل من وجهة نظر المعل مين" 

داللة  ق ذاتمدارس التعليم بمحافظة الكامل من وجهة نظر المعلّمين، باإلضافة إلى الكشف عن مدى وجود فرو

حقيق و لت مين،لمعلّ إحصائية في تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعليم بمحافظة الكامل من وجهة نظر ا

ة، نة الدراسلى عيأهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، كما تم إعداد أداة االستبانة التي وزعت ع

، و قد لمكرمةايم العام الحكومية بمحافظة الكامل بمكة من معلمي مدارس التعل( 295حيث بلغت عينة الدراسة )

ة درجة كبيربل جاء تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعليم بمحافظة الكام أكدت نتائج الدراسة على أن

 دة مدارسدى قالمن وجهة نظر المعلّمين، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق الشفافية اإلدارية 

ية؛ تعزى إلداراالتعليم بمحافظة الكامل من وجهة نظر المعلّمين في المشاركة في اتخاذ القرارات و المساءلة 

 .لمتغير التخصص

زمة ارية الال"واقع إلمام مديرات المدارس بالجوانب المعرفية والمه( التي كان عنوانها 2015دراسة الشدي ) -

واقع  وء علىحيث هدفت إلى تسليط الضة الخاصة بمدينة الرياض" للعمل في المدارس الملحق بها برامج التربي

لتربية ارامج إلمام مديرات المدارس بالجوانب المعرفية والمهارية الالزمة للعمل في المدارس الملحق بها ب

راسة، باإلضافة إلى ذلك تهدف إلى الكشف عن وج وق ذات ود فرالخاصة بمدينة الرياض من وجهة نظر عينة الدِّّ

راسة في إلمام المديرات بالجوانب المعرفية والمهد تعزى  ارية؛اللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدِّّ

راسة  على عينة لدراسةاالمنهج الوصفي المسحي، و قد طبقت ، و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام لمتغيرات الدِّّ

سة لت الدراحيث توص لتربية الخاصة بالرياض،( من العاملين في المدارس الملحق بها برامج ا238بلغ عددها )

 مج ومراكزة لبرانقص في المهارات المعرفية المتمثلة بإلمام مديرات المدارس بالقواعد التنظيميإلى أنه يوجد 

 لدمج، كمانامج اضعف في المهارات الفنية المتعلقة بإعداد الخطط المستقبلية لبر، و أن هنالك التربية الخاصة

راسة في إلمأكدت الدراس مديرات ام الة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدِّّ

 بالجوانب المهارية والمعرفية للعمل مع ذوي االحتياجات الخاصة؛ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

تربية ت ال"درجة تحقق الشفافية اإلدارية لدى مديري ومديريا( التي كان عنوانها 2014دراسة الحشاش ) -

دارية؛ فية اإلالشفاحيث هدفت إلى تحديد مدى تحقيق  "والتعليم بمحافظات غزة، وعالقتها بأداء العاملين فيها

روق ذات وجد فلدى مديري ومديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة، باإلضافة إلى التعرف على ما اذا كان ي

راسة، غيرات الدِّّ ى لمترجة تحقق الشفافية اإلدارية وأبعادها؛ تعزداللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العّينة لد

عينة  ىلو قد وزعت ع و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم إعداد أداة االستبانة،

نه لدراسة أا و قد أظهرت نتائج( من الموظفين في مديريات التربية و التعليم بمحافظة غزة، 281بلغ عددها )

أكدت  ، كماةلدى مديري مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزكانت درجة تحقيق الشفافية اإلدارية كبيرة 

ارية افية اإلدق الشفيوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العيّنة لدرجة تحقالنتائج على أنه ال 

 .علميوأبعادها؛ تعزى لمتغيري الجنس و  المؤهل ال



 
حيث قرن" "الشفافية اإلدارية لدى مديري المدارس بمحافظة بل( التي كان عنوانها 2014دراسة الشمراني ) -

يّنة ة نظر عبلقرن للشفافية اإلدارية من وجه تحديد مدى ممارسة مديري المدارس بمحافظة هدفت الدراسة إلى

راسة، كما هدفت للكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة  في  راسةإحصائية بين متوسط درجات عيّنة الدِّّ الدِّّ

راسة، ي منهج الوصفالدام و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخ درجة ممارسة الشفافية اإلدارية؛ تعزى لمتغيرات الدِّّ

ً من معلمي390المسحي، كما تم إعداد أداة االستبانة التي وزعت على عينة بلغ عددها ) المدارس في  ( معلما

س لمداران، و أظهرت النتائج أن ممارسة الشفافية اإلدارية جاءت بدرجة متوسطة لدى مديري محافظة القر

راسة نة ابمحافظة بلقرن، كما أكدت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عيّ  لدِّّ

 ت داللةوجود فروق ذا كما أكدت علىفي درجة ممارسة الشفافية اإلدارية؛ تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

راسة في درجة ممارسة الشفافية اإلدارية؛ تعزى لمتغير  ة لصالح لمرحلاإحصائية بين متوسط درجات عيّنة الدِّّ

  المرحلة المتوسطة.

 

 الدراسات األجنبية          

 Administrative Transparency in Public "التي كان عنوانها  Sarhan (2016)دراسة               

Secondary Schools in Jordan"  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة الشفافية اإلدارية

المنهج الوصفي التحليلي، كما تم ، و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المدارس الثانوية العامةمن قبل مديري 

( من معلمي المدارس الثانوية العامة في مديرية 263ي وزعت على عينة بلغ عددها )تصميم أداة االستبانة الت

التعليم في منطقة الزرقاء األولى في األردن، و قد أكدت النتائج على أنه جاءت ممارسة الشفافية اإلدارية بدرجة 

ية كان منخفض في ، وأن مستوى ممارسة الشفافمتوسطة في مجاالت وضوح المعلومات، والمساءلة اإلدارية

 يزالون يمارسون اإلدارة التقليدية من حيث االنفراد في صنع القرار. مجال المشاركة، وأن مديري المدارس ال 

 The study of "التي كان عنوانها  JenaAbadi & Mobasheri (2014)دراسة                

Organizational Trust Effect on Organizational Transparency and Loyalty of 

Primary School Teachers in Zahedan City"  راسة إلى التعرف على مدى تأثير و قد هدفت الدِّّ

قيق أهداف الدراسة تم استخدام ولتح الثقة التنظيمية على الشفافية التنظيمية والوالء لدى معلّمي المدارس االبتدائية،

المنهج الوصفي االرتباطي، كما تم إعداد أداة االستبانة التي وزعت على عينة الدراسه، حيث بلغت عينة الدراسة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد عالقة ( معلما من معلّمي المدارس االبتدائية في مدينة زاهدان، 328)

يمية وبين أبعاد الثقة التنظيمية )الجدارة، والنزاهة، وحسن النية(، كما يوجد عالقة بين التنظارتباطية بين الشفافية 

الشفافية التنظيمية واألبعاد الموقفية والسلوكية للوالء التنظيمي، كما أكدت النتائج على أنه يوجد عالقة إيجابية ذات 

 داللة بين الثقة والوالء لدى العاملين.

 



 
 السابقة:التعليق على الدراسات 

على الرغم من أن الدراسات السابقة التي تم ذكرها تناولت موضوعات مشابهه لموضوع البحث الحالي إال أن هنالك 

اتفق البحث الحالي في هدفه مع بعض الدراسات أوجه تشابه و أوجه اختالف بينها و بين البحث الحالي، حيث 

م( 2016، والسلمي )(Serhan, 2016)(،  ودراسة 2014م(، والشمراني )2014دراسة الحشاش ) السابقة؛ مثل:

كما اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي، وهو ما يتفق مع   في التعرف على درجة تطبيق الشفافية اإلدارية.

 & JenaAbadiراسة )(، ود2014(، والحشاش )2014العديد من الدراسات السابقة؛ مثل: دراسة الشمراني )

Mobasheri,2014( والشدي ،)(، ودراسة )2015Serhan, 2016(والسلمي ،)2016(، وآل جبار )2016 ،)

 .(2017أبوغانم )و

دراسة  مثل: كذلك اتفق البحث الحالي في استخدامه ألداة البحث، وهي االستبانة مع غالبية الدراسات السابقة؛

(JenaAbadi & Mobasheri, 2014ود ،)( 2015م(، الشدي )2014(، الحشاش )2014راسة الشمراني ،)

ما فيما أ(، 2017(، ودراسة أبو غانم )2016(، ودراسة آل جبار )Serhan, 2016م(، ودراسة )2016السلمي )

(، ودراسة آل 2015يتعلق بعيّنة البحث، فقد اتفق البحث الحالي في اختياره لقائدات المدارس مع دراسة الشدي )

 (.2017(، ودراسة أبوغانم )2016جبار )

 & JenaAbadiفي حين اختلف البحث الحالي في هدفه في بعض أجزاءه مع بعض الدراسات السابقة؛ مثل: دراسة )

Mobasheri, 2014 ؛ التي هدفت إلى بحث أثر الثقة التنظيمية على الشفافية التنظيمية. كما اختلفت عيّنة البحث)

(؛ التي اشتملت على المعلّمين، ودراسة 2014الدراسات السابقة؛ مثل: دراسة الشمراني )الحالي مع عيّنة بعض 

 JenaAbadiم(؛ التي اشتملت على المشرفين التربويين، ودراسة )2014(، ودراسة الحشاش )2014الزهراني )

& Mobasheri, 2014 ودراسة ،)(Serhan, 2016)( ؛ التي اشتملت على 2016، ودراسة السلمي)م

 المعلّمين.

 

 منهج البحث 

لحق بها مدارس المدات التطبيق الشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائلتحقيق أهداف البحث الحالي التي تتمثل في الكشف عن مدى 

ارات، وضع القر ، وفيبرامج التربية الخاصة في مدينة الرياض، من خالل المجاالت التالية: الشفافيَّة في المساءلة

بقة التي ث الساتم استخدام المنهج الوصفي، و ذلك من خالل االطالع على الدراسات و األبحا األداءوفي تقييم 

ة ا على عينوزيعهتتعلق بموضوع البحث الحالي، باالضافة إلى تحليل نتائج اداة االستبانة التي تم تصميمها و ت

 البحث. 

 

 



 
 أدوات البحث 

ث، و ذلك تائج البحنحقيق تطبيعة المنهج المتبع في البحث الحالي للمساهمة في  تم استخدام أداة االستبانة التي تتالئم مع

ات في قائد الشفافيَّة اإلداريَّة؛ و مدى تطبيقها لدى الستقصاء وجهات نظر أفراد عينة البحث حول موضوع

ة، وفي ي المساءلة فيَّ المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛ من خالل القيم التالية: )الشفاف

 اتخاذ القرارات، وفي تقييم األداء(.

 

راسة ومناقشتها  عرض نتائج الد ِ

وذلك ها، تم تصميم التي في هذا الجزء من البحث سيتم مناقشة نتائج التي تم التوصل إليها من خالل أسئلة أداة االستبانة

  من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث على النحو التالي:

ينة لخاصة بمداربية األول: ما درجة تطبيق قيم الشفافية اإلدارية لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج الت السؤال

 الرياض؟

رامج برالملحرق بهرا  اتخاذ القررارات، تقيريم األداء( لردى قائردات المردارس)تطبيق الشفافية اإلدارية لقيم  مدىللتعرف على 

إلجابررات ة المتوسررطات الحسررابية، والتكرررارات، والنسررب المئويرر  اسرتخدام التربيرة الخاصررة فرري مدينررة الريرراض، تررمّ 

راسة،  تّم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكّلٍّ منها، وذلك كما يلي:و قد  أفراد الدِّّ

 

التريبة ( المتوسطات الحسابية لدجة تطبيق الشفافية اإلدارية؛ لدى قائدات المدراس المحلق بها برامج 1جدول رقم )

 الخاصة بمدينة الرياض

 الترتيب درجة التطبيق المتوسط الحسابي مجاالت الشفافية اإلدارية م

 1 عالية 3,50 المساءلة اإلدارية 1

 2 عالية 3,48 تقييم األداء  2

 3 عالية 3,41 اتخاذ القرارات 3

 - عالية 3,46 المتوسط الحسابي العام

 

 



 
 ( مايلي:1يتضح من الجدول )

، و ليةعاكانت ض الريا تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة نسبةأن 

، أي (3,50) بلغ بمتوسط حسابي عام لمساءلة اإلداريةا ( حيث جاءت3,46قد بلغ المتوسط الحسابي العام لها )

 يأتي (، و أخيراً 3,48) غبل متوسط حسابي عامتقييم األداء ب الثانية، ثم يليها في المرتبة أنها احتلت المرتبة األولى

 (.3,41) بلغ اتخاذ القرارات بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي عام

المدرسة،  فيرية اإلداالتعليمية وتطوير العملية تنمية والشفافية اإلدارية في  الذي تلعبه وقد يعزى ذلك إلى دور

 والوقوف على ت المساءلة اإلدارية، ومشاركة المنسوبات في عمليات اتخاذ القرار،إلى وضوح إجراءاباإلضافة 

ييم تقحددة، وحة وممعايير تقييم واض مستويات المنسوبات، وتحديد االحتياجات التدريبية المناسبة لهن؛ بناء على

 كبيرة من درجةلة تتمتع بأداء موضوعي، ؛ يساعد على تطوير مستويات األداء، كما أن توافر قيادة مدرسية فعّا

بيئة تحسين ال خالل الكفاءة والمهارة اإلدارية، ي ساهم في تحسين فرص المدرسة على تحقيق أهدافها التعليمية، من

اسة درنتيجة  لي معقوي يتمتع بالمهارة والكفاءة، وقد اتفقت نتيجة البحث الحا تربوي المدرسية، وبناء فريق عمل

إلى  دس التابعةاإلداريين في المراالشفافية اإلدارية؛ لدى  تطبيق نسبةصلت إلى أن (؛ والتي تو2014الحشاش )

 السلميسة تيجة درامع نالبحث الحالي كبيرة، كما اتفقت نتيجة  بنسبة كانتالتربية والتعليم بمحافظات غزة  وزارة

 بنسبةاء جامل م بمحافظة الكة مدارس التعلي(، والتي توّصلت إلى أن تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قاد2016)

 كبيرة من وجهة نظر المعلّمين. 

ها برامج بلملحق تطبيق الشفافية اإلدارية فيما يتعلق باتخاذ القرارات؛ لدى قائدات المدارس ا مدىو للتعرف على 

جابات إلئوية، التكرارات، والنسب المو المتوسطات الحسابية، التربية الخاصة في مدينة الرياض، تّم استخدام

راسة، كما تّم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكّلٍّ منها، وذلك كما يلي:  أفراد الدِّّ

راسة حول درجة تطبيق اتخاذ 2رقم ) جدول ( التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الد ِ

 القرارات؛ لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض

 العبارات م

 درجة التطبيق

ي
ساب

ح
ط ال

س
و
المت

 

ق
طبي

جة الت
در

 

ب
الترتي

 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية

 % ك % ك % ك % ك

 1 عالية 3,53 2,8 9 5,3 17 27,7 88 64,2 204 تعلن عن القرارات التي تتخذها بوضوح. 1

4 
توّضح للمنسوبات مضمون القرارات الجديدة 

 المتخذة بحقهن.
 2 عالية 3,53 3,1 10 7,5 24 22,6 72 66,7 212

12 
ذ تعتمد مبدأ التفويض للمنسوبات في عملية اتخا

 القرارات في مجال عملهن.
 3 عالية 3,49 2,5 8 7,9 25 27,7 88 61,9 197

11 
ها تطبّق الحلول المقترحة المناسبة التي تم جمع

 لمعالجة المواقف.
 4 عالية 3,49 3,8 12 6,3 20 27,0 86 62,9 200

8 
أكبر عدد من الحلول المقترحة لمعالجة  تجمع

 المواقف التي يتم فيها اتخاذ القرارات.
 5 عالية 3,43 4,1 13 7,5 24 29,2 93 59,1 188



 

 العبارات م

 درجة التطبيق

ي
ساب

ح
ط ال

س
و
المت

 

ق
طبي

جة الت
در

 

ب
الترتي

 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية

 % ك % ك % ك % ك

10 

توّضح للمنسوبات المخالفات لوائح العقوبات 

الموضح فيها درجة المخالفة، ونوعها، 

 والجزاء المترتب عليها.

 6 عالية 3,43 4,7 15 6,9 22 28,6 91 59,7 190

9 

 تتبع القوانين واإلجراءات التي 

 .أقرتها وزارة التعليم في بند تطبيق العقوبات

 7 عالية 3,36 5,3 17 8,8 28 30,2 96 55,7 177

5 
تتخذ قرارات تتناسب مع إمكانيات وقدرات 

 المنسوبات.
 8 عالية 3,36 6,3 20 7,5 24 29,9 95 56,3 179

3 
الظروف االجتماعية تراعي في قرارتها 

 للمنسوبات.
 9 عالية 3,33 6,3 20 8,8 28 30,5 97 54,4 173

 10 عالية 3,31 5,3 17 8,5 27 36,2 115 50.0 159 تهيئ الظروف المناسبة للقرار قبل اتخاذه. 6

7 
تستفيد من أخطاء القرارات السابقة الموضوعة 

 في معالجة المواقف المشابهة.
 11 عالية 3,30 5,7 18 11,6 37 30,2 96 52,5 167

 12 عالية 3,30 6,6 21 10,4 33 29,2 93 53,8 171 تشارك المنسوبات في عملية صنع القرارات. 2

 - عالية 3,41 المتوسط الحسابي العام

 ( ما يلي:2يتضح من الجدول )

 

 نرة الريراضفري مدي محور درجة تطبيق اتخاذ القرارات لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربيرة الخاصرة يتضمن

جرراء  ريرةأن تطبيرق الشرفافية اإلدا ويظهرر مرن الجردول السرابقتطبيرق )عاليرة(،  بنسربةجراءت جميعهرا ( عبرارة 12)

فرري مدينررة  فيمررا يتعلررق باتخرراذ القرررارات؛ لرردى قائرردات المرردارس الملحررق بهررا برررامج التربيررة الخاصررة عاليررة بنسرربة

علررى  ئمررةقافرري خلرق بيئررة مدرسرية  والنتررائج المترتبرة عليهررا ي سراهم وضرروح القررارات أنالباحثرة  و ترررى .الريراض

فرري  مررا أن مشراركة المنسرروباتالوضروح والمشرراركة، وهرو مررا يعمرل علررى تحقيررق األهرداف المدرسررية المطلوبرة، ك

علرق و فيمرا يت ،، ومرن ث رمَّ االلترزام بهراكبيررة بنسربة القررارات تفهمهرن لتلرك ية صنع القرارات واتخاذها؛ يعكرسعمل

 نسربةن (؛ والتري توصرلت إلرى أSerhan, 2016ختلفرت نتيجرة البحرث الحرالي مرع نتيجرة دراسرة )بهذه النتيجة فقرد 

 منخفضة.كانت ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للمشاركة في اتخاذ القرار 

بية رامج التربق بها تطبيق الشفافية اإلدارية فيما يتعلق بتقييم األداء؛ لدى قائدات المدارس الملح مدىللتعرف على 

راسة، راد الدِّّ بات أفرات، والنسب المئوية، إلجاالتكراالمتوسطات الحسابية، والخاصة بمدينة الرياض، تّم استخدام 

 كما تّم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكّلٍّ منها، وذلك كما يلي:

 



 
 

 

راسة حول درجة تطبيق تقييم 3جدول رقم ) ( التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الد ِ

 بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض األداء؛ لدى قائدات المدارس الملحق

 

 

 

 

 

 العبارات م

 درجة التطبيق
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ح
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 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية

 % ك % ك % ك % ك

 1 عالية 3,60 1,9 6 6,9 22 20,8 66 70,4 224 تطبق آلية تقييم األداء بموضوعية. 3

 2 عالية 3,58 3,8 12 4,7 15 21,1 67 70,4 224 توّضح للمنسوبات معايير تقييم األداء. 2

 3 عالية 3,56 2,5 8 5,0 16 26,8 85 65,6 208 تطلع المنسوبات على نتائج تقييم األداء. 4

 4 عالية 3,56 2,8 9 6,6 21 22,6 72 67,9 216 المنسوبات على آلية تقييم األداء. تطلع 1

 5 عالية 3,53 4,7 15 4,1 13 25,2 80 66.0 210 تقييم أداء المنسوبات بصورة دورية خالل العام. 8

5 
 المنسرروبات علررى الجوانررب اإليجابيررة لعمليررة تقيرريم تطلررع

 األداء لالستفادة منها كتغذية راجعة.
 6 عالية 3,52 3,5 11 6,6 21 24,2 77 65,7 209

6 
تطلررع المنسررروبات علررى الجوانرررب السررلبية لعمليرررة تقيررريم 

 األداء لالستفادة منها كتغذية راجعة.
 7 عالية 3,47 2,8 9 8,5 27 27,4 87 61,3 195

9 
اء توفر البرامج التدريبية التي تساهم في رفع مسرتوى أد

 المنسوبات.
 8 عالية 3,45 4,7 15 8,5 27 24,2 77 62,6 199

7 
ترروفر نمرراذج ومعلومررات للمقارنررة بررين األداء المطلرروب 

 واألداء الفعلي للمنسوبات في المدرسة.
 9 عالية 3,44 4,4 14 6,9 22 28,6 91 60,1 191

11 
تقيررريم األداء فررري إعطررراء مؤشررررات حرررول  تسرررهم عمليرررة

 الكفاءة في العمل.
 10 عالية 3,43 3,8 12 8,8 28 28,0 89 59,4 189

 11 عالية 3,42 4,4 14 8,5 27 28,3 90 58,8 187 تستخدم طرقاً متنوعة في تقييم األداء. 10

12 
ء برنامجررراً تررردريبياً مكثفررراً للمنسررروبات ذوات األدا تضرررع

 المتدني في ضوء نتائج تقييمهن.
 12 متوسطة 3,24 6,9 22 12,3 39 31,1 99 49,7 158

 - عالية 3,48 المتوسط الحسابي العام



 
 ( ما يلي:3يت ضح من الجدول )

( 12يتضمن ) لرياضمدينة اتطبيق تقييم األداء لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة ب مدىمحور  أن

، 4، 6 ،11، 8، 1، 9، 2، 3تطبيق عالية، وهي العبارات رقم: )على نسبة ( عبارة 11) و قد حصلتعبارة؛ 

نتيجة ال تؤكد(، 12تطبيق متوسطة، وهي العبارة رقم ) على نسبةعبارة واحدة  حصلت(؛ في حين 7، 5، 10

مج ق بها براس الملحلدى قائدات المدار دارية فيما يتعلق بتقييم األداءتطبيق الشفافية اإل نسبةأن  علىالسابقة 

 عالية. في مدينة الرياض كانت التربية الخاصة

ى معرفة ضافة إلنقاط الضعف؛ إو تجاوز أهمية تقييم األداء لدى منسوبات المدرسة، وتدعيم نقاط القوة،  مما يبين

كما أن  لتقييم،اساهم في تطوير مهاراتهن وإمكاناتهن في ضوء ذلك ي   األداءبالواقع الفعلي لمستوى المنسوبات 

 بالدورات لحاقهنن قيام اإلدارة المدرسية بإأ المتطلبات التدريبية للمنسوبات، حيثعملية تقييم األداء تعكس 

والذي  لتدريبية،ملية العا أعلى مستويات التنمية و التطوير في؛ يؤدي إلى تحقيق المتطلباتالتدريبية المناسبة لتلك 

 المدرسة. فيينعكس على العملية التعليمية والتربوية 

راسؤة حؤول تطبيؤق الشؤفافيَّة اإلداالسؤؤال الثؤاني: مؤا الفؤروت ذات الداللؤة اإلحصؤائية لؤدى  ائؤدات قريَّؤة؛ لؤدى أفؤراد الد ِ

 المدراس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛ باختالف متغير المؤهل العلمي؟

راسة حول تطبيق  درجة و للكشف عن ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد الدِّّ

 تالف متغيرباخض؛ اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدراس الملحق بها برامج التريبة الخاصة بمدينة الرياالشفافيَّة 

ن مستقلتين ( بديالً عن اختبار )ت( لعينتيMann-Whitneyتّم استخدام اختبار مان ويتني ) ؛المؤهل العلمي

(Independent Sample T-Test،) ن خالل ماسي، وذلك كما يتضح وذلك لعدم تكافؤ فئات متغير المؤهل الدر

 (.4الجدول رقم )

 

راسة حول Mann-Whitney( نتائج اختبار مان ويتني )4جدول رقم ) ( للفروت بين متوسطات إجابات أفراد الد ِ

درجة تطبيق الشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدراس المحلحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛ 

 المؤهل الدراسيباختالف متغير 

 مستوى الداللة (zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المؤهل الدراسي األبعاد

 المساءلة اإلدارية

 48083,00 158,69 303 بكالوريوس

0,714 

0,475 

 غير دالة
 دكتوراة( -دراسات عليا )ماجستير 

15 175,87 2638,00 

 اتخاذ القرارات

 48381,50 159,67 303 بكالوريوس

0,154 

0,877 

 غير دالة
 دكتوراة( -دراسات عليا )ماجستير 

15 155,97 2339,50 

 0,678 0,416 48186,50 159,03 303 بكالوريوس تقييم األداء



 
 مستوى الداللة (zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المؤهل الدراسي األبعاد

 غير دالة 2534,50 168,97 15 دكتوراة( -دراسات عليا )ماجستير 

الدرجة الكلية لتطبيق 

 الشفافية اإلدارية

 48247,00 159,23 303 بكالوريوس

0,235 

0,814 

 غير دالة
 دكتوراة( -دراسات عليا )ماجستير 

15 164,93 2474,00 

راسة يتمتعن بالمستوى العلمي والثقافي؛ الذي ي ساهم في زيادة قدرتهن  في تحديد وتعزو الباحثة ذلك إلى أن أفراد الدِّّ

المباشر بين منسوبات المدرسة  االندماجاإلدارية لقائدات المدارس؛ إضافة إلى ذلك فإن  المهام و السلوكيات

في  ساعدوالقائدات؛ سواء فيما يتعلق بالمساءلة اإلدارية، أو المشاركة في اتخاذ القرار، أو تقييم األداء؛ كلُّ هذا 

الشفافية اإلدارية بالمدارس الملحق بها  القيادات فيما يتعلق بدرجة تطبيق بمهام و سلوكيات إدراكهن رفع نسبة

(؛ 2014مع نتيجة دراسة الشمراني ) البحث الحاليفيما يتعلق بهذه النتيجة فقد اتفق  برامج التربية الخاصة، و

والتي توّصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة الشفافية اإلدارية؛ لدى مديري 

راسة الحالية مع نتيجة دراسة المدارس بمحافظة  بلقرن؛ باختالف متغير المؤهل العلمي؛ كما اتفقت نتيجة الدِّّ

م(؛ والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 2014الحشاش )

راسة حول درجة تحقق الشفافية اإلدارية؛ لدى مديري مديريات التربية والتعليم بم حافظات غزة؛ باختالف الدِّّ

 متغير المؤهل العلمي.

 

 

راسؤة حؤول تطبيؤق الشؤفافيَّة اإلدا قائؤدات  ريَّؤة؛ لؤدىالسؤال الثالؤث: مؤا الفؤروت ذات الداللؤة اإلحصؤائية لؤدى أفؤراد الد ِ

 المدراس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض؛ باختالف متغير عدد سنوات الخبرة؟

راسررة حررول  طبيررق درجررة توللكشررف عررن مررا إذا كرران هنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررطات إجابررات أفررراد الدِّّ

ر عردد ختالف متغيربراالشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدراس الملحق بهرا بررامج التريبرة الخاصرة بمدينرة الريراض؛ 

دول (، وذلرك كمرا يتضرح مرن خرالل الجرOne Way Anovaتّم اسرتخدام تحليرل التبراين األحرادي )، سنوات الخبرة

 (5رقم )

 

 

 

 



 
راسة One Way Anova( نتائج تحليل التباين األحادي )5جدول رقم ) ( للفروت بين متوسطات إجابات أفراد الد ِ

اض؛ حول درجة تطبيق الشفافيَّة اإلداريَّة؛ لدى قائدات المدراس الملحق بها برامج التريبة الخاصة بمدينة الري

 باختالف متغير عدد سنوات الخبرة

 المجموعات األبعاد

 مجموع

 المربعات 

 درجات الحرية
 متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 المساءلة اإلدارية

 0,328 2 0,657 بين المجموعات

1,084 

0,340 

 0,303 315 95,466 داخل المجموعات غير دالة

  317 96,123 المجموع

 القرارات اتخاذ

 0,163 2 0,327 بين المجموعات

0,358 

0,700 

 0,457 315 143,899 داخل المجموعات غير دالة

  317 144,225 المجموع

 تقييم األداء

 0,074 2 0,149 بين المجموعات

0,181 

0,834 

 0,411 315 129,385 داخل المجموعات غير دالة

  317 129,534 المجموع

 لتطبيق الشفافية اإلدارية الدرجة الكلية

 0,074 2 0,149 بين المجموعات

0,222 

0,801 

 0,335 315 105,560 داخل المجموعات غير دالة

  317 105,709 المجموع

ر وجود عدم( 5يتضح من خالل الجدول )  ول درجةاسة حفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدِّّ

اختالف برياض؛ لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة في مدينة ال اإلداريةتطبيق الشفافية 

(، 0,834 ،0,700، 0,340قيمة مستوى الداللة لألبعاد على التوالي ) كانتمتغير عدد سنوات الخبرة، حيث 

عزو الباحثة ذلك حصائياً. وتغير دالة إ (؛ مما يعني أنها0,05وجميعها قيم أكبر من ) (،0,801وللدرجة الكلية )

ة يق الشفافيتطب بمدىفي زيادة وعيهن  بشكل كبير ساعدالخبرة العملية الكافية البحث أفراد  امتالكإلى أن 

 ىلدلعملية الخبرة ا و ذلك ألناإلدارية؛ لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض، 

المساءلة )لمختلفة: عادها االممارسات المختلفة لهن فيما يتعلق بالشفافية اإلدارية وأب تحديدللمعلّمات  تتيحالقائدات 

 تقييم األداء(. –اتخاذ القرارات  –اإلدارية 

 

 

 



 
 

 النتائج و التوصيات

راسة:  أوالً: نتائج الد ِ

المدارس  دى قائداتليقها توصل البحث الحالي إلى العديد من النتائج التي تتعلق بمفهوم الشفافية اإلدارية و مدى تطب وقد

 الملحق بها برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض، و من أهم هذه النتائج ما يلي:

ي فة الخاصة ج التربيالملحق بها برام لدى قائدات المدارسعالية تطبيق اتخاذ القرارات و تقييم األداء  نسبة كانت .1

 .من وجهة نظر أفراد عينة البحثو ذلك ، مدينة الرياض

 دى تطبيقبم فيما يتعلق البحث عينة استجابات أفراد وق ذات داللة إحصائية بين متوسطفر ودوجد تبين عدم .2

ي ف ة الخاصةلتربيلدى قائدات المدارس الملحق بها برامج ا باختالف متغير عدد سنوات الخبرة الشفافية اإلدارية

 مدينة الرياض.

تطبيق  فيما يتعلق بمدى البحث عينة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد ودوجد عدم .3

دينة ملخاصة في ية االترب لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج الشفافية اإلدارية باختالف متغير المؤهل العلمي

 .الرياض

ي مدينة اصة فالتربية الخلدى قائدات المدارس الملحق بها برامج  بنسبة عالية تطبيق الشفافية اإلدارية جاء .4

اذ اتخ خيرةة األفي المرحل ، حيث تأتي المساءلة اإلدارية بالمرتبة األولى، يليها تقييم األداء، ويأتيالرياض

ي مدينة فخاصة الشفافية اإلدارية؛ لدى قائدات المدارس الملحق بها برامج التربية ال القرارات كأقل مجاالت

 الرياض.

راسة:  ثانياً: توصيات الد ِ

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:

ة ي مدينفالخاصة الدورات التدريبية لقائدات المدارس الملحق بها برامج التربية و ورش العمل ضرورة عقد .1

 الرياض؛ إلبقائهن على اطالع دائم بكّل ما هو جديد في مجال الشفافية اإلدارية.

قائدات  تشجيعوضرورة زيادة التشجيع و تحفيز قائدات المدارس على االستمرار في ممارسة الشفافية اإلدارية،  .2

 المدارس األخريات على تطبيق الشفافية اإلدارية.

من  تدنيألداء الموات اذالمزيد من البرامج التدريبية المكثفة للمنسوبات  و تقديم عناية بإعدادضرورة االهتمام و ال .3

 أجل تطوير العملية التعليمي



 
 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية.

قات التي تواجه قيادات المدراس الملحق بها برامج التربية الفم(. 2017أبوغانم، أماني. ) ببعض  وعالقتهاكرية المعو 

 الرياض.: رسالة ماجستير.قسم التريبة الخاصة،كلية الشرق العربي للدراسات العلياالمتغيرات.

ياض: مكتبة (. الر1. )طتطبيقاتها-مهاراتها-مجاالتها-مبادئ اإلدارة المدرسية وظائفهام(. 2010أحمد، عباس. )

 الرشد.

س خاصة بالمدارتطبيق برامج دمج الطالب ذوي االحتياجات ال دور القيادة المدرسية فيم(. 2015ا ل جبار، سعود. )

 .الد: عسيرملك خ. رسالة ماجستير. قسم التربية، كلية التريبة، جامعة الاالبتدائية بمنطقة عسير"تصور مقترح"

(. م6. )طعوديةاإلدارة التعليمية والمدرسية نظريات وممارسات في المملكة العربية السم(. 2014آل ناجي، محمد )

 الرياض. بدون دار نشر.

ياض: مكتبة (. ترجمة: هال الخطيب. الر1. )طالقيادة المدرسية الناجحةم(. 2009جاي مارزانو، روبرت وآخرون )

 العبيكان.

لية ككاديمية في م(. درجة اإللتزام بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام األ2012بن محمد أحمد.) الحربي، محمد

 (.6(. )1عمان. )-المجلة الدولية التربوية المتخصصةالتربية بجامعة الملك سعود. 

 افظات غزة،بمح درجة تحقق الشفافية اإلدارية لدى مديري ومديريات التربية والتعليمم(. 2014الحشاش، خالد. )

، ة التربية، كليإدارة تربوية -. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم أصول التربيةوعالقتها بأداء العاملين فيها

 غزة. فلسطين. -الجامعة اإلسالمية

جهة نظر درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم للشفافية اإلدارية من وهـ(. 1435محمد. )الزهراني، 

م لية العلوكطيط، . رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة التربوية والتخلتربويين بمدينة الرياضالمشرفين ا

 االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. المملكة العربية السعودية.

من وجهة نظر  م(. مدى تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعليم بمحافظة الكامل2016السلمي، مشعف. )

 .92-57(. 187) مجلة القراءة والمعرفة.المعلّمين. 

ها باس الملحق واقع إلمام مديرات بالجوانب المعرفية والمهارية الالزمة للعمل في المدرم(. 2015الشدي، نوف. )

، الجتماعيةالعلوم االتربوي، كلية  والتخطيط . رسالة ماجستير. قسم اإلدارةبرامج التربية الخاصة بمدينة الرياض

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. الرياض.

 لمصرية.(. القاهرة: مكتبة أنجلو ا1. )طالتربية الخاصة وبرامجها العالجيةم(. 2011الشريف، عبدالفتاح.)

 ير منشورة.غة ماجستير . رسالالشفافية اإلدارية لدى مديري المدارس بمحافظة بلقرنهـ(. 1435الشمراني، خلف. )

 باحة.قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كلية التربية، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية. ال



 
لة مي مدارس المرح، جويليهم(. دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلّ 2009العاجز، فؤاد؛ شلدان، فايز. )

ين لموهوبيالمؤتمر العلمي العربي السادس لرعاية انظر المعلمين. الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة 

 واجهة األردن للتعلم والتبادل الثقافي. . عمان:والمتفوقين

 .26. الرأيجريدة الرياضم(. مدير المدرسة والقدرة على التغيير. 2010، مايو،13الماجد. ماجد. )

لرياض: دار ا(. 1. )طساد لضمان تحرير التجارة العالميةمبدأ الشفافية ومكافحة الفم(. 2013المخالفي، فؤاد. )

 الزهراء.

 (. الكويت: دار القلم.1. )طمرجع في علم التخلف العقليم(. 1996مرسي، كمال. )

 (. القاهرة: عالم الكتب.1)ط اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها. م(.2010مرسي، محمد. )

 (. الرياض. بدون دار نشر.1. )طاإلدارية التعليميةالشفافية في م(. 2014معقيل، نورة. )

ألردن في ضوء ام(. تقييم برامج التريبة الخاصة في الطفولة المبكرة في 2016المكانين، هشام؛ الصمادي، جميل. )

 .821(.43(. )2. )دراسات المؤشرات النوعية العالمية.

ودوره فؤؤي تعزيؤؤز الشؤؤفافية  الهيئؤؤات األهليؤؤة الفلسؤؤطينيةاإلطؤؤار القؤؤانوني لتنظؤؤيم عمؤؤل م(. 2013المؤقررت، فاطمررة. )

م علررى 10/10/2017بترراري   تررّم اسررترجاعه، أمرران-موقررع االئررتالف مررن أجررل النزاهرة والمسرراءلة والمسؤائلة فيهؤؤا.
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