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 ملخص الدراسة:

إلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم هدفت الدراسة التعرف إلى درجة إسهام منظومة قيادة األداءا

 تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة والتعرف إلى معوقات إسهام بالرياض من وجهة نظر المشرفات التربويات،

 لةالدال ذات التربويات. وللتعرف إلى الفروق نظرالمشرفات وجهة من بالرياض التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية

 التعليم مكاتب اإلدارية في الشفافية لتحقيق اإلشرافي األداء قيادة منظومة إسهام الدراسة في درجة أفراد بين اإلحصائية

التالية: )نوع اإلشراف، وعدد الدورات التدريبية في  للمتغيرات التربويات تبًعا نظرالمشرفات وجهة من بالرياض

 التطويرية العلمي، وسنوات الخدمة في مكتب التعليم(. وتقديم المقترحاتمنظومة قيادة األداءاإلشرافي،والمؤهل 

 بالرياض. التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية لتحقيق اإلشرافي األداء قيادة لمنظومة

غت ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،واالستبانة كأداةللدراسة والتي تم تطبيقها على عينة بل

 مشرفة(من المشرفات التربويات بالرياض. 733مشرفة(من مجتمع الدراسة والبالغعددهن) 126)

 توصلت الدراسة للنتائج التالية:

موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في  -1

 (.2.01) مكاتب التعليم بالرياض بمتوسط حسابي بلغ

أوضحت النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على معيقات إسهام منظومة قيادة  -2

 (.2.19) بمتوسط حسابي بلغ األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض،

أفراد مجتمع الدراسة حولدرجة إسهام ( فأقل في إجابات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -3

منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالرياض باختالف متغيرات 

 الدراسة )نوع اإلشراف، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية(.

تحقق إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق  بعض التوصيات التيبناًء على نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة ب

 الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض.

 

Abstract 

    This study aimed to recognize the contribution degree of the supervisory performance 

leadership system in achieving administrative transparency in education offices in Riyadh 

from the point of view of female educational supervisors and to identify the contribution 

obstacles of the supervisory performance leadership system in achieving the administrative 

transparency in the education offices in Riyadh from the point of view of female 

educational supervisors and to identify the statically significant differences among the study 

sample individuals in the contribution degree of the supervisory performance leadership 

system in achieving the administrative transparency in education offices in Riyadh from the 

point of view of female educational supervisors according to the following variables: 

(supervision type, the number of training courses in the supervisory performance leadership 

system, qualification, years of service in education offices) and provide the development 

proposals for the supervisory performance leadership system to achieve the administrative 

transparency in the education offices in Riyadh. 

     To achieve the objectives of the study, the researcher has used the descriptive analytical 

method and the questionnaire as tools of the study, which has been applied to a sample of 

(126 female supervisors) of the study sample population, their number (733 female 

supervisors) of the female educational supervisors in Riyadh. 

The study has reached the following results: 

1- The approval of the study sample individual became with a medium degree on the 

contribution of the supervisory performance leadership system in achieving the 

administrative transparency in education offices in Riyadh with an average (2.01).  
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2- The results have showed that there is a moderate approval among the study sample 

individuals on the obstacles of the contribution of the supervisory performance leadership 

system in achieving the administrative transparency in education offices in Riyadh with an 

average (2.19).  

3- There are no statistically significant differences at the level (0.05) and under in the 

responses of the study sample individuals on the contribution degree of the supervisory 

performance leadership system in achieving the administrative transparency in education 

offices in Riyadh according to (supervision type, qualification, years of experience, training 

courses). 

Based on the results of the study, the researcher has recommended some recommendations 

which achieve the contribution of the supervisory performance leadership system in 

achieving the administrative transparency in education offices in Riyadh. 

 

 المقدمة:

وفاعليتها، ويمثل اإلشراف التربوي أحد مكوناته تحرص النظم التربوية باستمرار على تطوير عناصر منظومتها حفاظًا على ديمومتها 

تعلم فيسعى إلى تحقيق جودة التعليم وتحسين نوعيته، كونه من العمليات التربوية المصاحبة لعملية التعليم والاألساسية المرتبط بتقويم أدائه، 

في المدرسة، حيث يقوم باتخاذ جميع األساليب واإلجراءات الالزمة للتعرف على احتياجات العملية التربوية ومتطلبات تحسين مستوى 

 .أدائها الشامل

شكالتها، ثم ويكتسب اإلشراف التربوي أهميته من خالل الخدمات الفنية التي يقدمها والمتمثلة في متابعة العملية التربوية ومعايشة م      

 وضع الحلول المناسبة لها، فهو حلقة االتصال بين الميدان واألجهزة اإلدارية والفنية التي تشرف على عملية التعليم والتعلم.

( أن التعليم يشهد بصورة عامة حركة إصالح، تتمثل في إدخال مفاهيم جديدة، نتيجة لتغير مفهوم 2011مجيد ) وذكر

يدي السلوكي إلى المفهوم البنائي المعرفي الحديث، وقد استدعى هذا اإلصالح إعادة النظر في التعليم من المفهوم التقل

 عملية التقويم التقليدية لتشمل كل مرافق المؤسساتالتعليمية.

فالتقويم أحد المكونات المهمة في المنظومة التربوية، يؤثر ويتأثر ببقية المكونات األخرى، فهو يساعد على تطوير 

ات التعليمية وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها، كما يساعد المشرف التربوي على تقويم العملية التعليمية كلها المؤسس

 (.2015تقويما صحيًحا على أسس موضوعية دقيقة)الدعيلج، 

د في وتعتبر قيادة األداء منهج استراتيجي تستخدمه جميع المؤسسات ذات األداء الفعال حول العالم، فهو يوجه الجهو 

اتجاهات مرغوبة بدل إنهاكها في أعمال ذاتأثر محدود، ويمنح القدرة على معرفة مواطن الخلل بدقة، ومن ثم اتخاذ 

 (.1437اإلجراءات التصحيحية لها )وزارة التعليم، 

ن ومن الضروري أن تقيس المنظمات نتائج أعمالها حتى ولو لم تحصل من خالل هذه النتائج على عائد أو مكافأة، أل

المعلومات التي يتم الحصول عليها تحول أداء المنظمة إلى األفضل، حيث أن عدم قدرة المنظمة على قياس نشاطها 

يؤدي إلى عدم إمكانية الرقابة عليها، وبالتالي ال يمكن إدارتهاوما يمكن قياسه يمكن إدارته والعكس بالعكس )بالسكة، 

2012.) 

صورة متكاملة لجميع البيانات الكمية والنوعية، من المستفيدين والعاملين ومنظومة قيادة األداءاإلشرافيتعتبر 

والمتخصصين، من مستويات متعددةعلى مستوى المشرف والقسم وإدارة اإلشراف والمكتب والوزارة، وتقوم المنظومة 

دائية محكمة تناسب إصدار أحكام وتحديد مواطن الخلل بدقة في صورة من الشفافية والوضوح، بناء على معايير أعلى 

البيئة، ومؤشرات تحدد اتجاهات األداء المرغوب. وتبني المنظومة برامج متعددة للتصحيح، وتستند إلى منهجية تقدم 

الدعم في جميع نتائج المؤشرات، وتحصر المساءلة والمحاسبية في تعمد التزويد ببيانات خاطئة للتضليل أو عدم 

 هـ(.1437ة التعليم، االستجابة إلجراءات التصحيح )وزار

من اعتبارا اإلشرافي األداء قيادة وقد اعتمدت منظومة  إدارات ( بجميع2015الثاني لعام ) الدراسي الفصل بداية ًً

 تطبيقها الخارج.ويساهم في السعودية والمدارس والبنات للبنين العام التعليم التعليم،ومدارس ومكاتب التربوي، اإلشراف

 التربوي، وتركيزعمليات الميدان منها يعاني قضايا معالجة في واإلسهام والمدرسي اإلشرافي األداء مستوى تحسين في
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 من عدد وهوماتؤكده لألداء وتحذيرية وقائية بوظيفة والقيام التربويين المشرفين بين الهدف ووحدة الطالب حول التعلم

 (.2015ربويين )اليوسف، الت والمشرفين التربوي مديرياإلشراف إجراؤهاعلى تم التي الدراسات

(تعزيز الكفاءة والشفافية وتشجيع ثقافة األداء 2030وقد ركز المحور الثالث من برنامج الوطني لتحقيق رؤيا )      

لتمكين الموارد والطاقات البشرية. وقد ربطت وزارة التعليم انتهاجها على مبدأ الشفافية في المؤسسات التعليمية بتطبيق 

 الشفافية أن إلى الدراسة ( توصلت2012أفندي ) دراسة داء في الوزارة )موقع وزارة التعليم(.وفيمؤشرات قياس األ

 دورمؤسسات تفعيل في المنظمات،كمايساهم في والمسؤولين الجهازاإلداري به مايقوم ونقد وتقييم لرؤية فعالة آلية

بيسروسهولة،  واألنظمة القوانين على االطالع من المستفيدين وتمكين الرقابية واألجهزة المدني المجتمع

 (.2009األداء )في: أبوكريم،  تقييم عمليات تسهيل على تعمل الشفافية ( أنGreen Wood) ،2001كماذكرجرينوود

وبناء على ذلك تم إجراء هذه الدراسة للتعرف على وجهة نظرالمشرفات التربويات في درجة إسهام منظومة قيادة 

 ق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض وتحديد معوقاته.في تحقي األداءاإلشرافي

 مشكلة الدراسة:
 والمخرج المدخل بين الوسطية العمليات تمربها التي السياقات وتنظيم وتجويده، والتعليمي اإلشرافي األداء لتحسين سعيا

واسعة من الالمركزية في تخطيط وقيادة المدخالت، ومنح اإلشراف التربوي مساحة  ولتحسين المناسبة التغذية لتقديم

 دراسة أشارت المؤسسي، وقد األداء لتقويم اإلشرافي األداء قيادة بمنظومة االهتمام العمليات التعليمية واإلشراقية،كان

 معاييرمحددة أهمها: غياب التربوي دوائراإلشراف تواجه التي المشكالت من مجموعة وجود ( إلى2008) السيابي

 أهمها:عدم التربوي لإلشراف معيقات وجود ( على2005العامري) التقويم. وأكدت دراسة عشوائية إلى ايؤديللقياس،مم

 في ممثلة قامت نحواألداء المباشروالتوجه اإلشراف إللغاء التعليم جهود وزارة األداء.ومن لتقييم علمي سلوبد اوجو

 مهام مراجعة ( متضمنًا341830954هـ( ورقم )9/11/1434بإصدارقراربتاريخ ) التربوي لإلشراف العامة اإلدارة

 األساسية المهام أدوارها. والتأكيدعلى ألداء المدرسة التربوي،وتمكين اإلشراف فبرامج التربوي،وتوظي المشرف

 اإلشراف بخطط اإلخالل إلى أوامرأخرىتؤدي بأي وأاليكلف والتعلم، التعليم بعمليتي المرتبطة التربوي للمشرف

 الميدان في وتفعيلها المنظومة بتطبيق التعليم وزارة شرعت فقد هـ(. ولذلك1434لتعليم،او )وزارةالتربيةالمعتمدة

 العملية مخرجات تحسين إلى والحاجة األداء في إبرازالتقويم أهمية على دراسته ( في2010التربوي. وقد أكدالقرني )

 العملية أطراف بين فعال تعاوني،وإيجاداتصال تشاركي نمط إلى وتحويلة الحالي اإلداري وتغييرالنمط التعليمية،

 التعليمية. 

 ونشرالمستهدفات الشفافية تعزيز (على2030) رؤية برامج أحد الوطني التحول برنامج من الرابعة المرحلة وتأتي

 الجهات يمكـــن ،بماالحكوميـــة بالجهـــات الخاصة والنتائـــج نشـــرالمســـتهدفات على البرنامج يعمل حيث والنتائج،

 نشـــرلوحـــة خالل من ذلـــك األداء،ويتم وتقييـــم متابعـــة مـــن وأصحاب العالقـــة األخـــرى والقطاعات الحكوميـــة

 للدولة العامة اإلدارات من استثناء التعليم مكاتب تكن لم باســـتمرار.وبالتالي وتحليلها نتائجها وتحديث األداء مؤشـــرات

 المؤسسات التربوية. حيزاًكبيراً في تأخذ األمورالتي من اإلدارية الشفافية تقييم األداء أصبح فقد ماسبق على أسيساً وت

 والتعليم التربية مكاتب لدى بالشفافية اإلدارة تطبيق درجة ( إلىالنتائجالتالية: إن2013كما توصلت دراسةرمزي )  

 وبانحراف (3،76) الحسابي المتوسط بلغ حيث كبيرة التربويين نأنفسهم والمشرفي المكاتب مديري كمايدركها

 ثم واألنظمة والقوانين التشريعات بمجال والشفافية التقييم الشفافية تطبيق أبعاد منضمن (وقدجاءت0،62معياري)

صعوبات ( إلى أن ال2016والبيانات.وقد خلصت نتائج دراسةالمسعودي ) المعلومات بمجال والشفافية العمل إجراءات

 قيادة منظومة في والعناصروالمهمات المطلوبة والشواهد في: كثرةاألعمال تتمثل اإلشرافي قيادة الفنية في تنفيذ منظومة

 مع نوراليتوافق الكيفية،وبرنامج أكثرمن الكمية للنتائج الوصول تستهدف اإلشرافي األداء قيادة اإلشرافي،وأن منظومة

 التقاريرالفنية عليها تنطوي التي التوصيات من االستفادة وقلة اإلشرافي، األداء دةقيا منظومة في التطبيق متطلبات

 المشرف أعمال في الفني لجانب أضعفا اإلشرافي قيادة منظومة في األدائي الجانب والتركيزعلى التربويين، للمشرفين

 األداء قيادة منظومة في التربوي لمشرفل الممنوحة اإلدارية الصالحيات في: غياب اإلدارية الصعوبات التربوي،وتتمثل

 المشرف اإلشرافي،وتكليف األداء قيادة منظومة لتطبيق التربويين المشرفين من اإلشرافية التشكيالت اإلشرافي،ونقص

 تواجه التي ( والمعوقات2005أرتيمة ) دراسة أظهرت اإلشرافي. كما األداء قيادة منظومة عمل خارج إدارية بأعمال

 فرصة اليعطي والذي الوزارة في السائد القيادة نمط الشفافية أكبرمعوقات من التقييم،وأن شفافية وواقع تقييم،ال شفافية

 الشفافية.  مبدأ لترسيخ الالزم الدعم التعطي الوزارة القرارات،وأن اتخاذ في للمشاركة
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الصعوبات التي تعترض لها مكاتب ومالحظة الباحثتين  السابقة والدراسات السابق النظري لألدب الرجوع ضوء وفي

 درجة على التعرف في الرغبة الباحثتين لدى اإلشرافي وتأثيره على تحقيق األهداف، تولد قيادة التعليم في تنفيذ منظومة

 نظرالمشرفات وجهة من بالرياض التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة إسهام

ووضوح في معايير تقييم ، التعليم مكتب وقوانين وتشريعات أنظمة ت.من خالل األبعادالتالية: )وضوحالتربويا

 األداء قيادة منظومة معيقات إسهام المشاركة في تقييم األداء( للوصول إلى،وواإلفصاح عن المعلومات للجميعاألداء،

 الشفافية اإلدارية. لتحقيق اإلشرافي األداء قيادة رمنظومةلتطوي اإلدارية،وتقديم المقترحات الشفافية تحقيق في اإلشرافي

 أهداف الدراسة:

في مكاتب التعليم بالرياض من وجهة نظر  اإلداريةإلىدرجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافيفي تحقيق الشفافيةالتعرف-1

 المشرفات التربويات.

التعرف على -2

 قيقالشفافيةاإلداريةفيمكاتبالتعليمبالرياضمنوجهةنظرالمشرفاتالتربويات.معيقاتإسهاممنظومةقيادةاألداءاإلشرافيفيتح

 في اإلشرافي األداء قيادة منظومة إسهام الدراسة في درجة أفراد بين اإلحصائية الداللة ذات التعرف إلى الفروق-3

التالية: )نوع  للمتغيرات اتبعً  التربويات نظرالمشرفات وجهة من بالرياض التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية تحقيق

اإلشراف، وعدد الدورات التدريبية في منظومة قيادة األداءاإلشرافي،والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة في مكتب 

 التعليم(.

 بالرياض. التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية لتحقيق اإلشرافي األداء قيادة لمنظومة التطويرية تقديم المقترحات-4

 راسة:أهمية الد

 داخل اإلشرافي منظومة قيادة األداء واقع عن وصادقة حقيقية صورة تسهم في إعطاء كونها من الدراسة هذه تنبثق أهمية

 إسهام درجة إلى التعليمية،وتعد هذه الدراسة محاولة علمية نحو وضع بعض المقترحات اإلجرائية، للتعرف المؤسسات

 نظرالمشرفات وجهة من بالرياض التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة

 (.2030التربويات، في ضوء برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية )

 من هـ( التحول1436وزارةالتعليم ) أوردتها كما التربوي اإلشراف مجال في اإلشرافي األداء قيادة منظومة وتبرزأهمية

 عمليات جميع تعكس التي التقاريروالمؤشرات تتوإلى بحيث التامة الشفافية إلى ةاإلشرافي األعمال في السرية

 المدرسة،أوالمكتب،أواإلدارة مستوى سواءعلى إنجازه ماتم لمدى متوالي وبشكل مباشرة المنظومة،وإتاحتها

 الضعف عالج في أدنى أداء تحمل التي التعليمية المؤسسات تتدارك حتى الرسمية القنوات في مباشرة التعليمية،ونشره

 أدائها. في والتدني

 الشفافية تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة إسهام الدراسة كونها تدرس درجة هذه لمثل النظرية وتبدواألهمية 

التعليم في المجال المعرفي على وجه الخصوص سعيا لتحسين األداءاإلشرافي والتعليمي وتجويده،  مكاتب في اإلدارية

ة في الوصول إلى جودة المخرجات، ومنح الميدان مساحة واسعة من الالمركزية في تخطيط وقيادة العمليات ورغب

 التعليمية واإلشرافية.

 األداء قيادة منظومة إسهام الدراسة في درجة أفراد تدرس آراء كونها تبرزفي لها التطبيقية أن األهمية حين في      

 في اإلشرافي األداء قيادة منظومة ومعيقات إسهام في مكاتب التعليم بالرياض داريةاإل الشفافية تحقيق في اإلشرافي

 اإلدارية. الشفافية تحقيق

 استراتيجية خطط بناء يمكن لنتائج بناءعلىا إنه وفيهذاإلقاءالضوءعلىآراء المعنيين وهن المشرفات التربويات، حيث

 لمالئمة لتطبيقها. الميدان التربوي على تهيئة الظروف ا تساعد تمهيدية

 أسئلة الدراسة:

 :التالية األسئلة عن لإلجابة الدراسة سعت الهدف فقد هذا ولتحقيق

في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية التعليم بالرياض من وجهة  ما درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي-1

 نظر المشرفات التربويات؟

 وجهة من بالرياض التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة إسهام مامعيقات-2

 التربويات؟ نظرالمشرفات
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 الشفافية تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة إسهام أفرادالدراسة في درجة بين الداللةاإلحصائية ذات الفروق ما-3

التالية: )نوع اإلشراف، الدورات  متغيراتلل التربويات تبًعا نظرالمشرفات ةوجه من بالرياض التعليم مكاتب في اإلدارية

 والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة(؟ التدريبية،

 بالرياض. التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية لتحقيق اإلشرافي األداء قيادة لمنظومة التطويرية ما المقترحات-4

 حدود الدراسة:

 :ارالحدودالتاليةإط في الدارسة هذه نفذت

 ه(.1438-1437(  الدراسي العام خالل الدراسة هذه تطبيق سيتمحدود زمانية: 

( مشرفة وفقًا 733عددهن) للمشرفات التربويات بالرياض والبالغ الدراسة هذه سيتم تطبيق:حدود بشرية ومكانية

 ه(.1438التعليم ، وزارة هـ()موقع1438-1437إلحصاءات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)

 حدود موضوعية:

في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب  اإلشرافي تحديد درجة إسهام منظومة قيادة األداء الدراسةعلى هذه اقتصرت

 التربية التعليم بالرياض.

 مصطلحات الدراسة:

 لي:تضمنت الدراسة بعض المصطلحات التي تم تعريفها مفاهيمياً وإجرائياً على النحو التا

 :اإلشراف التربوي 

اإلشراف التربوي هو " جميع النشاطات التربوية المنظمة التعاونية المستمرة التي يقوم بها المشرفون التربويون ومديرو 

المدارس واألقران والمعلمون أنفسهم بغية تحسين مهارات المعلمين التعليمية وتطويرها مما يؤدي إلى تحقيق أهداف 

 (.67، ص2007التعلمية ")السعود، –العملية التعليمية 

وتعرفه الباحثة إجرائيا: تلك العملية القيادية الديمقراطية المنظمة والتي تتم في مكاتب التعليم وتعنى بالموقف التعليمي 

 بجميع عناصره وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقيمها للعمل على تحسينها.

 افي:منظومة قيادة األداءاإلشر 

"يقصد به تقييم األداء وتقدير كفاءة الفرد بغرض معرفة صالحيته في القيام بأعباء العمل، ومستوى أدائه لواجباته،     

ودرجة تعاونه مع زمالئه في جماعة العمل، وسلوكه نحو المتعاملين معه، ومدى توافر القدرات لديه لتحمل أعباء أعلى 

كفاءة الفرد على أساس األعمال التي أداها خالل فترة معينة وتصرفاته وسلوكه مع  مستقباًل، أو هو ببساطه شديدة قياس

 (.68، ص2012من يعملون معه في جماعة العمل")الرحاحلة، وخضور، 

 األداء لقيادة متكاملة صورة هي المنظومة وتعرفه الباحثة إجرائيا كما جاء في الدليل لإلدارة العامة لإلشراف التربوي:

 مستوى متعددةعلى مستويات ومن متخصصين مصادرمتعددة،من من والنوعية الكمية البيانات جمع تشمل اإلشرافي،

 صورة في بدقة الخلل لمواطن وتحديد إصدارأحكام على تقوم كما.والوزارة والمكتب اإلشراف وإدارة والقسم المشرف

 .المرغوب األداء اتجاهات مؤشراتتحددو البيئة، تناسب محكمة معاييرأدائية على بناءً  والوضوح الشفافية من

 الشفافيةاإلدارية:

"يقصد بالشفافية مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات واألعمال الحالية متاحة ومنظورة  

معلومة من  ومفهومة وبشكل أكثر تحديد ومنهج توفر المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع

 (.16، ص2014خالل النشر في الوقت المناسب واالنفتاح لكل األطراف ذوي العالقة" )البهجي، 

وتعرفه الباحثة إجرائيا: مجموعة من اإلجراءات واألداءات واآلليات الدالة على الشفافية التي تقوم بها مكاتب التعليم 

معلومات والتشاركية في صنع القرارات ووضوح السياسات داخل وخارج المنظمة والتي تتضمن الكشف المقصود عن ال

 واكتشاف األخطاء وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع.

 اإلطارالنظري:

 :منظومة قيادة األداءاإلشرافي 

وية وفعالة بأنها عملية نشر المعلومات بشأن األهداف والوسائل المستعملة لتحقيقها، كما أنها عملية حي تعرف قيادةاألداء:

تعمل على التنسيق والربط بين األنشطة واالستراتيجية من أجل تحقيق هذه األهداف، كما أنها تعمل على تحديد واختيار 

 (20المعايير وتحليلها واتخاذ القرارات المهمة داخل المؤسسة )العنزي، د.ت، ص

المعلمين أو مديري المدارس من أجل تحقيق هي القدرة على توجيه القيادةفياإلشرافالتربوي( أن 2008وأشار عايش) 

األهداف عن طريق التأثير. وتكسب سلطتها وشرعيتها من رضا األفراد الذين يعبرون بملء إرادتهم وقناعتهم بأنهم أتباع 
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 للمشرف القائد ودعمه في أفكاره وأهدافه. واإلشراف القيادي يهدف إلى تحسين العملية التعليمية والتربوية واالرتفاع

 بمستوى األداء من خالل توعية وتبصير العاملين في المدرسة بمسؤولياتهم وتوجيههم التوجيه التربوي السليم.

 (:2009وعن ارتباط الرقابة وقيادةاألداء بالمستويات اإلدارية وضح جاد الرب)

ى التأكيد من أن األداء قد تحقق تعتبر الرقابة الوظيفية اإلدارية الرابعة التي يقوم بها المدير في المنظمة وهي تهدف إل

طبقًا للمستويات والمعايير التي سبق تحديدها كأهداف في الخطة، ومن هنا كان هناك ارتباط وثيق بين الرقابة والتخطيط، 

والرقابة وظيفة إدارية هامة بالنسبة لكل المستويات اإلدارية، فكل مستوى يراقب األهداف المحددة له، فاإلدارة العليا 

قب مدى تحقق استراتيجيات المنظمة، واإلدارة الوسطى تراقب وتقيم أداء مختلف اإلدارات واالقسام الفرعية لها، ترا

واإلدارة التنفيذية تراقب المهام التشغيلية في مستويات التنفيذ،وذكر مجموعة من االعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان 

 داءفعااًل وهي:عند تصميم النظام الرقابي حتى يكون تقييم األ

أن يكون هناك تكامل واتصال مباشر بين مختلف المستويات اإلدارية، بما يحقق التكامل بين وظائف  .1

 التخطيط والتوجيه والرقابة.

أن يتم فيها توفير نظام فعال للمعلومات يغذي كل أطراف المنظمة بما فيها النظام الرقابي بما يحتاج إليه  .2

لرقابة واتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح األداء، كما يجب أن يكون هناك نظام من معلومات تفيد في عملية ا

 دقيق وسريع لالتصاالت.

 أن يكون التخطيط فعااًل والمعايير موضوعية وعادلة ومحددة فهي أساس الرقابة. .3

ألخرى أن تركز اإلدارة العليا على رقابة مدى تحقق األهداف العامة التي تسعى إليها، أما اإلدارات ا .4

 فتركز على األداء من خالل مستويات التنفيذ.

 كلما أمكن التعبير عن المعيار بصورة كمية كلما كان أفضل وسهل عملية الرقابة وهدفها. .5

أن تراعي االعتبارات اإلنسانية لألفراد فهم عصب التنظيم وعليهم يقع عبء التنفيذ، فيجب أن يقتنع  .6

رقابي وفاعليته ويأمنون له، فهم دائًما ما يعتقدون بأن الرقابة ماهي إال األفراد من خالل المشاركة بالنظام ال

 (.2009تصيد أخطاء وجزاءات وعقوبات )جاد الرب، 

 أنواع قيادة األداء:

( أن هناك العديد من التقسيمات ألنواع تقييم األداء وإجراءات الرقابة وهي من ناحية الزمن تنقسم إلى 2011وذكرتوفيق)

 ع توضح الصورة النهائية لألداء وكفاءته وفاعليته وهي:ثالث أنوا

قيادةاألداء السابق لتنفيذ النشاط وهي بمثابة رقابة وقائية تدرس وتبحث في المستقبل وتتوقع المتغيرات  .1

 وتحاول االستعداد له.

ذه وتصحيح قيادة األداء أثناء التنفيذ المتزامن وهنا يقوم النظام الرقابي بمتابعة األداء أثناء تنفي .2

 االنحرافات عن المعايير المحددة.

قيادةاألداء الالحق وهذه الرقابة تهتم بالنتائج النهائية لألداء التنظيمي واإلنتاجي حيث أنها تقوم برصد  .3

 النتائج النهائية وأبلغها بعد فترة زمنية من حدوثها لإلدارة. 

 مراحل قيادةاألداء:

 بها وهي: وبين أنلقيادة األداءثالثة مراحل يمر

تحديد المعايير: وهي عبارة عن أنماط أو مستويات معينة لألداء يراد الوصول إليها من خالل التنفيذ،  .1

ومن خالل هذه المعايير يتم قياس األداء، وتشمل نوعين من المعايير الوصفي والكمي. وتختلف المعايير فمنها 

 ألفراد.على مستوى المنظمة ومستوى اإلدارات التنفيذية ومستوى ا

قياس األداء: وهي تعني التعرف على مستويات األداء الفعلية في ضوء المعايير والمؤثرات. وتصعب  .2

هذه العملية وتسهل حسب الدقة التي بذلت في وضع المعايير. فكلما كانت المعايير واضحة ومحددة كلما كان 

المنظمة يؤدي إلى تبسيط عملية قياس القياس سهال وسريعا وواضحا. ووجود نظام للمعلومات واالتصال داخل 

 األداء وبالتالي مقارنتها بالمعايير المحددة.

تصحيح االنحرافات: وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح االنحرافات التي يظهرها التقييم  .3

راعي والقياس. وإذا كانت االنحرافات موجبة، وجاء المعيار أقل من الالزم فهذا يدل على أن اإلدارة لم ت

إمكانيات وطاقات األفراد والمنظمةواألداء أفضل عما هو مخطط له. أما إذا كانت االنحرافات سالبةفيكون األداء 

 (.2009أقل عما هو مخطط له)جاد الرب، 
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 أهداف قيادةاألداء:

األفراد للتقدم فهو ( أن أهداف قيادة األداءيشمل زاويتين رئيسيتين وهما الكفاية اإلنتاجية واستعداد 2011وبين توفيق )

 يسعى لتحقيق ما يلي:

 اختيار األفراد الصالحين للترقية. .1

 تفادي المحسوبية وتوحيد األسس التي يتم بناء عليها الترقية أو توقيع الجزاءات. .2

 تنمية المنافسة بين األفراد وتشجيعهم ليستفيدوا من فرص التقدم المفتوحة أمامهم. .3

 تلفة لزيادة اإلنتاجية.تشجيع المنافسة بين األقسام المخ .4

 إمكانية قياس إنتاجية وكفاية األقسام المختلفة. .5

تسهيل تخطيط القوى العاملة عن طريق معرفة األفراد الذين يتدرجوا في مناصب أعلى في  .6

 المستقبل.

 معرفة األفراد الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو تدريب مميز لتحسين كفايتهم. .7

 مستمر للكفاية اإلنتاجية. المحافظة على مستوى عال أو .8

مساعدة المشرفين المباشرين على تفهم العاملين تحت إشرافهم وتقوية العالقات بين الطرفين  .9

 (.2011وزيادة التعاون بينهم )توفيق، 

 خصائص نظام تقييم األداء الفعال:

رية أو اإلنتاجية فنظام التقييم يجب أن يشمل كل أوجه النشاط في المشروع سواء األنشطة اإلداالشمول:  -1

 المباشرة وغير المباشرة.

: يجب أن يحتوي النظام على معايير تمثل مستويات األداء المستهدف، ويجب أن تكون عناصر الوضوح -2

 التقييم وطرقه واضحة للمسؤولين والمتأثرين به.

 ات المستهدفة.قدرة نظام تقييم األداء على اإلنجازات الجارية وتحديد مدى اتفاقها مع المستويالسرعة:  -3

فعالية نظام التقييم تتوقف إلى حد بعيد على مدى تكامله مع نظم التخطيط  التكامل مع العملة اإلدارية: -4

 (.2011والرقابة واتخاذ القرارات )ديري، 

 األداء في مكاتب التعليم في المملكة: قيادة

 بمعنى مصطلحات ثالثة تستخدم األداء أن قيادةه( 1437اإلشرافي وزارة التعليم ) ذكر في دليل منظومة قيادة األداء

 استخدام الهدف،في إلى لوصول ضمانا بقصد األداء والتأثيرعلى والسيطرة التحكم على القدرة إلى يهدف لنظام متقارب

 يساوي الذي الرقابة لمصطلح الشائع األداء،والمفهوم األداء،ومصطلح قيادة ومصطلح إدارة ألداء،ا على الرقابة مصطلح

 التأثير( والمراقبة على التحكم( أو )القدرة هو)القدرةعلى فّروطاردومشّوهوالمقصود من مفهوم األشخاص مراقبة معنى

 انحراف(. حدوث دون الهدف إلى الوصول تعني)ضمان هنا والقيادة

 الكم حيث همنعمل من المستهدف تحقق ومدى أداء تعكس التي المقاييس من متنوعة بمجموعة فرد كل أداء و أنه يقاس

 المعيارية باألهداف مقارنة المنجزة منها: مقداراألعمال عديدة أومؤشرات المباشرمقاييس الرئيس والنوع،ويستخدم

بالوقت مقارنا األعمال بهذه يالقيام المستنفذف المستهدفة،والوقت  مقارنة العمل إنجاز في المستغرقة المعياري،والتكلفة ًً

 االنتظام العمل،ومدى اخ من الرضاعن مؤشرات وفق والمستفيدين الزمالء مع لتعاونا المعيارية،ودرجة بالتكلفة

بها)وزارة  يعمل التي للمؤسسة واالنتماء مشكالت العمل،والوالء بحل األوامروالمبادرة العمل،وتنفيذ في واالنضباط

 ه(1437التعليم ،

 :اإلشرافي األداء فاعلية تقويم

 في وتعتمدعليه التقويم بعملية المنظمة تؤمن هـ( أن المؤسسات1429رة للتعليم )وذكر في دليل وكالة الوزا     

 مختلف في والتعلم التعليم تطويرعميات :التربوي إلشراف العامل الهدفإنتاجها؛وأن  تطويرأدائهاوتحسين بناءخططها

 .نوعيتها نوتحسي والتعليمي التربوي األداء بمايحقق جودة مخرجاتها التعليمية،وتقويم البيئات

 التخطيط إلى يفتقد وتطويره اإلشرافي األداء تحسين أن تثقب الجديدة توجهاتها في التربوي لإلشراف العامة فاإلدارة

 في التقويم نتائج ومستوياته،وتوظيف مراحله جميع في التطويري بنائها من جزءااًليتجزأ التقويم عملية تكن لم إذا العلمي

 وتحسين ومعلمين ومديرين مشرفين للمدرسة اإلشرافية القيادة قدرات وبناء الضعف نقاط ومعالجة القوة تعزيزنقاط

 التعلم تطويربيئات في أثره وقياس والميدان الوزارة في اإلشرافي األداء فاعلية تقويم اعتماد تم فقد لذا اإلشرافي؛ األداء

 :المصادرالتالية باالعتمادعلى مخرجاتها؛وذلك وتحسين
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 مخرجاتها،وذلك وتحسين التعلم تطويربيئات في التربوي اإلشراف أثرفاعلية لقياس:المدرسة مستوى على :أوالً 

 :المصادرالتالية باالعتمادعلى

 التربويين تقاريرالمشرفين. 

 المدارس تقاريرمديري. 

 اختبارات نتائج الوطنية االختبارات نتائج المدرسة في الطالب الطالب)نتائج تحصيل نتائج 

 والتقويم(. اسمراكزالقي

 التربوية(. والجودة للتقويم العامة اإلدارة مع المدارس)بالتعاون ومديري المعلمين اختباركفايات 

 والتعليم التربية إدارات في الشامل التقويم تقاريرفريق. 

 والتعليم: التربية إدارات في التربوي اإلشراف مستوى ثانيا: على

 أوالً. في الواردة المدرسة ستوىم على مصادرالتقويم تحليل نتائج دراسة 

 الميدان. في التربوي تقاريراإلشراف 

 والتعليم. التربية إدارات في التربوي اإلشراف إدارات خطط في المعتمد الذاتي التقويم 

 التربوية(. والجودة للتقويم العامة اإلدارة مع التربويين )بالتعاون المشرفين اختباركفايات 

 العموم. فيلمشر الميدانية الزيارات 

 ألدوات التربوي،وفقا لإلشراف الفني األداء فاعلية لتقويم والتعليم التربية إدارات في الشامل التقويم تقاريرفريق 

 وإدارة التربوي لإلشراف العامة اإلدارة بين المعتمدة والنماذج

 (.39هـ، ص1429الوزارة للتعليم،  الشامل)وكالة التقويم

 ت لقيادة األداءوهي:تشمل المنظومة على أدوا

 مؤشراتاألداءاإلشرافيالكمي والنوعي:-1

 األداء تلبيتها لمستويات مدى على بمرور الوقت؛للتعرف األداء لتتبع تستخدم الكمية والنوعية المقاييس من مجموعة هي

 مؤشرات تطبيق دّ ويع.المقارنات بإجراء وتسمح المستهدف نحوتحقيق التقدم تراقب التي نقاط الفحص عليها،وهي المتفق

 تم المرحلة هذه األهداف،وفي تحقيق نحو النجاح مدى على االتعرف خالله من يمكن إذ جداً، األمورالهامة من األداء

 المشاركة قاعدة توسيع إلى االتجاه بسبب وذلك الهامة القضايا من يعدّ  والذي) الكمي(األداء قياس التركيزعلى

 (.17، ص2016)الغياض،  والمساءلة الشفافية مثل الحديثة اإلدارية يمالمفاه نحوتطبيق والتمكين،والتوجه

 مؤشراتاألداءاإلشرافيالمدرسي:-2

 مع باستمرارلتتناسب تطويرها يتم ومحددة واضحة أداء معاييرومؤشرات تطبيق خالل من المدرسي األداء تقويم يتم

التعليمي،  والنظام المدارس في تحدث التي التغيرات

 (.20،ص1437هيئة تقويم التعليم العام، (اناتحولتحققالمعاييرمنخاللتطبيقأدواتوأساليبمتعددةوشاملةويتمجمعالبي

 تقويمبناءالخططاإلشرافيةوالمدرسية:-3

يتطلب إعداد خطة إشرافية وتعليمية طموحة تبنى على أسس علمية، تمكن المؤسسات التعليمية )إدارات تعليم، مكاتب   

برامجها وأدوار العاملين بها في إطار من التكامل والجودة الشاملة لتحقيق أهدافها )الزهراني، تعليم، مدارس( من بناء 

 (.3د.ت. ص

 صعوبات قياس األداء:

 :ذكر )العنزي( صعوبات قياس األداءوهي

 ء جمع كميات كبيرة من البيانات والمعلومات يؤدي إلى إهمالها من قبل اإلدارة والقائمين على عملية القياس سوا

 لكثرتها وتشعبها، أو لسوء استخدامه وصعوبة اختيار المهم منها.

  اعتماد المنظمة على البيانات قصيرة المدى، وتهمل التركيز على المقاييس الخاصة بالمدى البعيد )كرضا

 المسؤولية االجتماعية واألخالقية للمدرسة( وهذا بسبب قصر نظر اإلدارة ومسيرتها.-العاملين-العمالء

 ماد في اتخاذ القرارات على الخبرة والتجارب السابقة وعدم االعتماد على البيانات الموثوقة والمنظمة.االعت 

  كما أن في أول نقطة من الصعوبات أن المنظمة تعتمد على كم كبير من البيانات والمعلومات فإن االعتماد على

ي إلى التقصير في اتخاذ القرارات؛ وبالتالي عدد قليل من البيانات سواء لكلفتها أو لصعوبة الحصول عليها يؤد

 فاألفضل هو الحصول على لمعلومات والبيانات الالزمة والتي تحتاجها المدرسة فقط.
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  إن مقارنة أداء وحدة تنظيمية معينة مع أخرى أو أداء عامل معين مع آخر قد يؤدي إلى خلق جو من المنافسة

 جب التركيز والتشجيع على العمل الجماعي.على حساب األداء العام للمدرسة وبالتالي ي

  وضع معايير مجهولة وغامضة وغير متوافقة مع واقع المدرسة هذا من شأنه أن يخلق جو من الفوضى بين

 العاملين وانخفاض معنوياتهم بسبب عدم تحقيق االهداف المبنية على مقاييس عالية أو غامضة.

 تراتيجية يؤدي إلى وجود تناقض وفوضى داخل المدرسة.عدم توافق المقاييس الموضوعة مع الخطة االس 

  قياس األداء بشكل مفرط يؤدي إلى عدم رضا العاملين وزيادة التكاليف، كما أن قياس األداء بشكل قليل يؤدي

 إلى جهل المدرسة لحالتها وبالتالي صعوبة اتخاذ القرارات التصحيحية.

 ى جمع البيانات الغير الزمة وسير المنظمة في االتجاه غير عدم معرفة الغاية الحقيقية من القياس يؤدي إل

 (.13الصحيح )العنزي، د.ت، ص

 وذكر )العنزي( صعوبات تقييم األداء وهي:

 .صعوبة تحديد المعايير المساهمة في األداء 

 .صعوبة تحديد أداء الفرد ومدى مسؤوليته عن هذا األداء خاصة األداء الناتج عن سلوكه 

 ائج دون االهتمام بالوسائل المقدمة لتحقيق هذه النتائج.االهتمام بالنت 

  كثرة المعايير وتشعبها، مما يؤدي إلى تحريف النتائج وتوجيهها، وبالتالي اتخاذ قرارات تصحيحية

 (.19خاطئة)العنزي،د. ت، ص

 .خلق جو من الالثقة والفوضى عند األفراد نتيجة شعورهم بالرقابة والمحاسبية الدائمة 

 كاليف العملية الرقابية بالنظر إلى اإليرادات المرجوة من ورائها.زيادة ت 

 

 الشفافية اإلدارية:

 مفهوم الشفافية:

( تعني الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات 2006عرف الراشدي) 

سبة والمراقبة المستمرة.وتتضمن وضوح المعنية بمراقبة األداء وخضوع الممارسات اإلدارية والسياسية للمحا

التشريعات ودقة األعمال المنجزة داخل التنظيمات واتباع تعليمات وممارسات إدارية واضحة وسهلة للوصول إلى اتخاذ 

قرارات على درجة كبيرة من الموضوعية والدقة 

 اإلعالم...،والتصرف وسائل عبرجميعوالوضوح.ويعرفالشفافيةبأنها:"توفيرالمعلوماتالالزمةووضوحها،و)إعالن( تداولها

 المفاهيم أن يعرفوا لشفافية مل تعريفه عند الباحثين (.ويرى الكثيرمن16، ص2006وعلنية")الراشدي،  مكشوفة بطريقة

وثيقا ارتباطا ارتبط الشفافية مفهوم (أن17، ص2005أشارارتيمة) فقد بهذاالمصطلح المرتبطة بأربع ًً  وهي كلمات ًً

 والمشاركة. والوضوح صاحواإلف المصداقية

 ( الشفافية إلى مستويين:2006وقسم الصيرفي)

الشفافية الداخلية وهي توفر البيانات ألعضاء المنظمة والعاملين فيها، أو وجود سياسة عامة تقوم على توفير الجد -1

 فيها. األقصى من المعلومات حول هيكل المنظمة والقواعد الناظمة لعملها ونشاطها، وآليات التوظيف

الشفافية الخارجة: وهي توفر البيانات للجمهور، خاصة المستهدفين والمستفيدين من نشاط المنظمة )في: فاخوري، -2

2009.) 

 أهمية الشفافية:

وللوقوف على أغراض وأهمية الشفافية وما توفره من مزايا وفوائد والجوانب ذات العالقة في سياقات هذا الموضوع 

 نستعرض ما يلي:

 الشفافية على تقليل الغموض والضبابية وتساهم في القضاء على الفساد، وانعدام الشفافية يؤدي إلى  تعمل

 غموض التشريعات.

 .تعمل على تمكين القرارات الصادرة من المعنيين الداخليين والخارجيين في المؤسسة 

  حياتهم.تعمل على تمكين المعنيين للتأثير على القرارات المتعلقة بهم وبها اثر على 

 .تعمل على تلبية حقوق العامة في الفهم والمعرفة من خالل مشاركتهم في المعلومات 

 .تقديم المساعدة في فهم إدارة عمليات البيانات الداخلية 
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 .تعمل على تسهيل عمليات تقييم األداء 

 .الشفافية هي المسألة المحورية في عملية التنمية 

 ة وضمان نجاحها، والوصول إلى ما يعرف بالنظام المفتوح إذ أن العديد تعمل على تحقيق الديمقراطية والمساءل

من القوانين تؤكد حق الفرد في مراقبة وتقييم القرارات المتخذة من قبل المسؤولين وهذا الحق ال يتحقق إال إذا كانت 

 الفرصة للحصول على المعلومات الصحيحة متوفرة.

  حيث تتم مخاطبة جميع المستويات اإلدارية والتنفيذية وإحداث التكامل تعمل الشفافية على تحقيق ترابط المنظمة

 بين أهدافها.

  تعمل على إشاعة النظام وتصميم االنضباط بطريقة غير مباشرة، كذلك تعمل الشفافية على امتداد التأثير إلى

 جوانب أخرى مثل الحرص والدقة واإلنجاز والحسم.

  وحمل الهم بدال عن السيادة والسلبية وتحميل المصدر كامل المسؤولية.تعمل على استدراج المستهدف للشراكة 

 .تعمل على توفير الوقت والتكاليف وتجنب اإلرباك والفوضى في العمل وتطوير وظائف الوحدات اإلدارية 

 .تعمل على ترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي 

 والوالء للمؤسسة والصالح العام )أبو كريم،  اختيار قيادات إدارية تتصف بالنزاهة والموضوعية واالنتماء

2009.) 

 متطلبات الشفافية:       

هناك متطلبات أساسية لتعزيز مفهوم الشفافية اإلدارية ومساندة تطبيقه يجب أخذها بعين االعتبار ومن هذه المتطلبات ما 

 يلي: 

تضمن قانونية الوصول إلى توفير الديمقراطية في المجتمع، فالشفافية تتطلب وجود روح ديمقراطية  -1

 المعلومات.

انتهاج الشفافية في األنظمة والقوانين واإلجراءات من خالل مراجعتها ومعالجة نصوصها وفقراتها  -2

 الغامضة وتوضيحها وإعالنها للناس والموظفين، كذلك مواكبة األنظمة والقوانين للمستجدات في بيئة العمل.

 حقوقهم.نشر الوعي لدى المواطنين وتعريفهم ب -3

 السماح للمواطنين أن يالحظوا ويفهموا ويقيموا قرارات وتصرفات الموظفين. -4

 التنسيق المستمر بين األجهزة المعنية بالقوى البشرية والتطوير اإلداري. -5

 التعيين في الوظائف على أساس الكفاءة المطلقة. -6

 تطوير شبكة معلومات بين كافة الدوائر داخل المؤسسة نفسها. -7

 فق المعلومات المختلفة.تسهيل تتد -8

تعزيز مفهوم الشفافية من خالل تطبيق الهندرة اإلدارية، وهي تعني البدء من جديد من حيث اإلجراءات  -9

 (.2009والقوانين واألنظمة وأساليب العمل )أبوكريم، 

 بتقويم األداء: الشفافية اإلدارية وعالقته

 على البرنامج األثر،وقد اعتمد وتعظيم العمل استدامة تحقيق(، ل2030برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية) يهدف

 :ومنها العمل وانسيابية االحترافية درجة رفع في تساهم رئيسية ممّكنات

 المبادرات تقدم متابعة (ولضمان2030) السعودية العربية المملكة اًلتعزيزالشفافية في رؤية تحقيق:الشفافية -1

 لكل والمستهدفات والمؤشرات األهداف جميع تشمل موحدة أداء قياس لوحةتطوير سريع،تم بشكل الفجوات وتحديد

مدى أيضا اللوحة تقيس كما .جهة  وبما والمساءلة، الشفافية درجة رفع في يسهم المبادرات،بما تنفيذ في التقدم ًً

 .القرار اتخاذ وسرعة كفاءة من بالتنفيذ،ويرفع المعنية الجهات اإلنجازلدى يعزّزمسؤولية

 منظومة ببناء االقتصادي والتنمية الشؤون مجلس يقوم اإلنجاز، على قادرة منظومة بناء أجل من:ساتيةالمؤس -2

 األداء وتقييم ومتابعة وتنفيذ لتخطيط مراكزداعمة عبرتأسيس فّعالة ممارسات وفق الحكومي للعمل متكاملة حوكمة

، 2017العاّمة )التحول الوطني،  األجهزة داءأ لقياس والمركزالوطني السريع مركزاإلنجازوالتدّخل مثل الحكومي

 (.12ص

 نسبة من تزيد ثرية تجربة يكون التطويرأن يدعم الذي التقويم ( أنه على1437وذكر في دليل هيئة تقويم التعليم العام )  

 التقويم خالل اآلتي تطبيق ضمان ويجب االستقاللية
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واته حسب شروط المنظمة حيث يناقش المشاركون في التقويم عملية المرونة: تعني إمكانية تغيير إجراءات التقويم وأد-1

 التقويم وطرقه وأدواته وتساعد نتائج هذا النقاش على تطوير نظم التقويم.

 الشفافية: تعني أن تكون معايير التقويم ومؤشرات التطوير وإجراءات التقويم وأدواته ونتائجه معلنه. -1

اركة الجميع في التقويم كما يجب أن يوافق أخصائي التقويم وقائدة المشاركة والتعاون: يعني إمكانية مش -2

 المدارس على جدول البحث ولموظفي المنظمة حق إبداء آرائهم حول التقويم ونتائجه.

 (.39،ص1437هيئة تقويم التعليم العام،  :(واألنظمة والقوانين بالتشريعات الشفافية ارتباط

 :واألنظمة والقوانين لتشريعاتبا ثيقا   او ارتباط ترتبط الشفافية

بالتشريعات اوثيقا ارتباط ترتبط الشفافية ( أن2003ذكرالكايد)   وبساطتها وضوحها حيث من واألنظمة، والقوانين ًً

 أكثرمن منها أي التحتمل أي للتأويل غيرقابلة تكون وبحيث المواطنين قبل من معها التعامل حسن إلى ممايؤدي

 التي التعليمية األهداف تحقيق على يؤثرسلبياً  مما واألمن الراحة بعدم تشعرالعاملين ضبابية التشريعات معنى،وأالتكون

 وفهم استيعاب موظف أي ويستطيع التعقيد وعدم بالبساطة تتسم بحيث فهمها سهولة حيث تحقيقها،ومن إلى اإلدارة تطمح

 بحيث بسرعة والقوانين التتغيرالتشريعات أي قرةمست تكون الكفاءة،وان ويرفع العمل ممايسهل منها والمطلوب المقصود

 تناسب بحيث واألنظمة والقوانين التشريعات هذه موضوعية التركيزعلى يجب معينين،وكذلك أشخاص الخدمة تغييره يتم

 لكلمة فاليكون التأويل التحتمل واضحة بلغة كتب أنت بمعنى لغتها المنظمة،ووضوح وإمكانيات العاملين قدرات مع

 بحيث البعض بعضها مع تمتازباالنسجام أن يجب فهمها،وكذلك العاملين على الصعب من ممايجعل معنى أكثرمن ةمعين

 غيرجامدة تكون أي تمتازبالمرونة لبعضها،وان مكملة تكون أخرىوان وأنظمة وقوانين تشريعات مع التتعارض

 (. 2013األفضل) في: رمزي،  استيعاب وقادرةعلى

 اء:أد وتقييم الشفافية

 الالزمة توفرالمعلومات كونها من تستمدأهميتها أداءالعاملين تقييم نظم ( نقالًعن)بارتروبيرس(إن2005ارتيمة ) يرى

 ورضاهم العاملين تنمية على تأثيرها إلى إضافة والنقل والتدريب والترقيات المهمة،كالعالوات األفراد قرارات من للعديد

 قضيتين على القوية انعكاساته كبيربسبب بشكل ملحوظا العاملين أداء بتقييم هتماماال للعمل،وأصبح ودافعيتهم الوظيفي

 اإلنتاجية.  العاملين،والكفاءة معاملة في هما: العدالة مهمتين معاصرتين

 لنجاح أساسي كشرط وجودها حيث من تجاهلها اليمكن قضية ودقتها األداء تقييم نظم عدالة في العاملين ثقة قضية إن إذ

 وهي المحاور من مجموعة خالل من العالقة وتظهرهذه وثيقة األداءوالشفافيةعالقة تقييم بين العالقة وإن وفعاليته ظامالن

 (:2005ارتيمة ) أشارإليها كما

 نجد لإلفصاح؛إذ مختلفة أساليب المديرون يستخدم األداء،حيث بتقييم اإلفصاح يرتبط حيثاألداء: تقييم في اوال : اإلفصاح

 الوظيفي بالوصف آخرون يبدأ األدوارالفردية،بينما مناقشة قبل المستقبلية المؤسسة خطة على الموظفين يطلعون بعضهم

 من التأكد معينة. وضرورة لوظيفة الصالحيات العمل،ومستوى المسؤوليات،ومهمات بوصف عادة يعنى الذي الرسمي

أن مسبقا ويعرف يفهم الموظف أن  يلقي محددة. وهذا عليهاعواقب تترتب سوف عينةم أوتصرفات بإجراءات قيامه ًً

 لتلك فرضه قبل تصرفات من مايصدرعنه على عواقب من عليه مايترتب الموظف إفهام المديرمسؤولية عاتق على

 (.2005العواقب)ارتيمة،

 العاملين أداء يمتقي تصورعملية واليمكن مهم العاملين أداء تقييم في الوضوح مفهوم : إناألداء تقييم في ثانيا: الوضوح

 التواصل خالل من أكثرتفصيالً  بمرحلة الوضوح مفهوم يدخل بحيث للموظف عنه اإلفصاح ماتم بإيضاح فهويتعلق دونه

 سلبية التقييم بدرجات الموظف إبالغ بأن به االعتراف من البد وواقع واضحة حقيقة إيضاح البدمن لألداء. فإنه الدائم

 في المطلوبة المعلومة وإعطاء الوضوح إن القول والشفافية.ويمكن الحضاري التعامل اتأبجدي أهم من أوإيجابية كانت

 أوجه خالل المباشرومن الرئيس وبين بينه المفتوحة القناة تلك بسبب تطويرأدائه في يساعدالموظف المناسب وقته

 اآلتية: اإليضاح

 يتم أدائه،بحيث مستوى خاص،وإيضاح بشكل وحدته وأهداف ككل المؤسسة بأهداف معرفةالموظف 

 لتحسين فرصة بإعطائه أدائه مستوى رفع في تساعده أن يمكن التي وماالطرق أدائه بموقع الموظف تعريف

 األداء.

 و معاييرأومقاييس وجود 

 والتخبط والمحاباة المزاجية بعيداعن الموضوعي إنجازالتقييم على المسؤولين تساعد وعادلة اضحةو 

 قييم.الت عملية نجاح وتحقيق
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 عمله. أوشهرياًعن أسبوعيا تقريراًموجزاً  الموظف خاللها يقدم فردية عقداجتماعات 

 ينفذونها. التي أوالمشاريع األعمال تقاريرحول الموظفون خاللها للمجموعة،يقدم دورية عقداجتماعات 

 العالقة )رمزي،  صاحب الموظف مع نحوغيرمتوقع ظهورمشكلةعلى عند ذلك محددويكون تواصل

2013 .) 

مهم مفهومااألداء: تقييم في ثالثا: المشاركة  ( فيمايأتي:2005ذكرهاارتيمه ) كما أهميته اًوتتمثل ًً

 ومناقشة األفراد مع لالجتماع السنة في يوم تخصيص المفيد من أنه المديرون معظم التخطيط: ويرى في المشاركة-1

 بنوع ويشعرهم يحفزالموظفين أنه نفسه،كما االتجاه في معهم سيراألفراد القادم،لضمان العام في لتحقيقه المنظمة ماتسعى

 بالصالحيات. التمتع من

 قبوله في مهمة أداؤه عليها يقيم المعاييرالتي وضع في الموظف مشاركة األداء: إن معاييرتقييم بوضع المشاركة-2 

 بها. لهاوالتزامه

 حتى مباشرة صريحة مقترحات لتقديم تدعوالموظف تيال هي الذكية اإلدارة االقتراحات: إن تقديم في المشاركة-3 

 (.2005)ارتيمة، معقولة تكن إذالم تعديلها األفرادعلى تشجع عمل،فإنها خارطة هناك ولوكان

 الذاتي اعتبارالتقييم الذاتي؛وهنايمكن خالل: التقييم من التقييم في يشارك أن الموظف التقييم: يستطيع في المشاركة-4 

من جزءا  لهذه تحقيقه بتحديدأهدافه،ومدى التقييم بعملية المشترك الموظف يقوم باألهداف،إذ اإلدارة عملية ًً

 كون أنت ويمكن معين أداء على إصدارحكم ألغراض وليس تطويرية ألغراض يستخدم األسلوب هذا األهداف،ويؤكدأن

 المدير. أداء تقييم في الموظف مشاركة خالل من التقييم في المشاركة

 الموظف إشراك من هذاالصدد دفاعي،فالبدب موقف في الموظف جعل عدم تطويراألداء: حرصاعلى في ركةالمشا-4

 تعيد المسؤولية،وأن في تشتركان والموظف أنك توضح أن األداء، بشأن نقاش أي بداية في األهمية تطويرأدائه. من في

 طمأنته.

 جهداً  وتتطلب األفراد بأداء المتعلقة المشكالت لحل أمثل هوالحالل األداء تشخيص األداء: إن تشخيص في المشاركة-5

دائمة  بصفة معهم بالتواصل فهويقوم موظفيه، طريق عن المشكالت على المباشرالتعرف الرئيس جماعياً،وباستطاعة

 (.2013)رمزي، 

 منها: ثارإيجابيةا له األداء تقييم عملية في األداء تقييم شفافية توافرسمات ( أن2005وترىارتيمة )

 السنوية لالجتماعات جومناسب تهيئة يساعدعلى المشاركة،وهذا من نوع على تقوم األداء تقييم عملية بأن التام اإلدراك

 التعاون. يسودها

 االجتماع وبالتاليف قبله االجتماع مايتضمنه حول حوارسابق هناك سيكون إذ التقييم اجتماع أثناء مفاجآت هناك تكون لن

 العام. طوال أجريت التي للمناقشات رئيسة نتائج إلى أوالتوصل ةالمراجع من نوع

 مماسيسهل وأكثرانفتاحا دفاعية أقل سيكونون أنهم لديهم،وهذايعني القلق حدة من يقلل التقييم بعملية المرؤوسين مشاركة -

 (.2005هم)ارتيمة،ألنفس الموظفين لتقييم المساعد الرئيس المقدرإلى الرئيس من سيتحول الذي الرئيس مهمة من

 :والمعلومات بالبيانات الشفافية ارتباط مفهوم

 تقوم التي النظم هي المعلومات فنظم وفوائدها المعلومات نظم خالل من والمعلومات بالبيانات الشفافية يرتبط مفهوم

 من المعالجة ونظم ةالتشغيلي واإلجراءات األفراد حاجاتهم،مستخدمة حسب للمستفيدين المعلومات وإرسال ومعالجة بجمع

 ( وهي:2006وآخرون ) أبوعرفة ذكرها كما التالية بالنقاط المعلومات نظم فوائد تلخيص ويمكن هدفها تحقيق أجل

 المناسب. الوقت في المناسبة توفيرالمعلومات -

 اتخاذالقرار. عمليات دعم -

 المنشآت. في االتصال عمليات تنشيط -

 هذه أالتكون والمواطنين،ويجب العاملين حقوق من حق والمعلومات البيانات عن فصاحاإل الموارد. إن استخدام تحسين -

 األفراد. كفاءة من يزيد مما الجميع متناول في تكون بل ىرأخ دون فئة حكراعلى المعلومات

 :اإلدارية الشفافية تواجه التي المشكالت

 ومنها: ريةاإلدا الشفافية تواجه التي المشكالت بعض ( إلى1997أشارالشيخ)

 وضوح إلى تحتاج اإلدارية؛ألنها الشفافية معوقات أهم من وهي تحقيقها المراد األهداف أولويات تحديد . صعوبة1

 إعاقة يسبب للتنفيذ،األمرالذي أولويات جداًوضع الصعب من يجعل وتداخلها األهداف كثرة فإن وبالتالي وموضوعية

 اإلدارية. للشفافية
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في عائقا سيشكل األمرالذي اإلجراءات، في والتعقيد والروتين القديمة األنظمة تطبيق . االستمرارفي2  الشفافية وجه ًً

 إلدارة. فيا الشفافية بتنفيذ البدء قبل اإلدارة عمليات والتطويرلجميع اإلداري باإلصالح القيام يجب لذلك اإلدارية

 اإلدارة. أجهزة بين التنسيق وضياع الجهود بعثرة لىإ يؤدي والتطوير،مما التحديث عمليات في والفوضى . االزدواجية3

 تحقيقها. المراد األهداف ضخامة بسبب التنفيذ صعبة خطط تحديدها،أووضع أوصعوبة األولويات، تحديد . عدم4

 اإلدارة. أجهزة بين التنسيق وصعوبة الجهود بعثرة إلى التطوير؛ممايؤدي عمليات في والفوضى . االزدواجية5

 لسابقة: الدراسات ا

 في التربويين المشرفين تواجه التي " الصعوبات( بعنوان:2016ناصر. ) بن موسى بن دراسة المسعودي، محمد-1

 ".صبيا بمحافظة التعليم إدارة في اإلشرافي األداء قيادة منظومة تطبيق

في  اإلشرافي األداء قيادة منظومة تطبيق في التربويين المشرفين تواجه التي الصعوبات على التعرف إلى الدراسة هدفت

 أداة االستبانة الوصفي،واستخدم المنهج الباحث اتبع الدراسة أهداف صبيا،ولتحقيق بمحافظة التعليم إدارة

 (صعوبة بدرجة األول الترتيب في المادية الصعوبات جاءت:النتائج التالية تربوي،توصلت إلى ( مشرف140للدراسة،)

 الصعوبات وجاءت المتوسط بلغ حيث) عاليةجدا (صعوبة بدرجة الثاني الترتيب في نيةالف الصعوبات بينما) جدا عالية

 منظومة والحوافزلتطبيق البدالت من الصعوبات المادية:غياب).متوسطة(بدرجة صعوبة الثالث الترتيب في اإلدارية

 الشواهد والمهمات والعناصرالمطلوبةو الفنية:كثرةاألعمال توفرالمواردالمالية،ومن الصعوبات قلة األداءاإلشرافي، قيادة

 في التربوي للمشرف الممنوحة اإلدارية الصالحيات غياب:في اإلدارية اإلشرافي،ومن الصعوبات قيادة منظومة في

 األداء قيادة منظومة لتطبيق التربويين المشرفين من اإلشرافية التشكيالت اإلشرافي، ونقص األداء قيادة منظومة

 اإلشرافي.

 التربية مديريات مديري لدى اإلدارية الشفافية تحقق "درجة (. بعنوان:2014ةالحشاش. خالدسعدبرهم. ) دراس -2

 فيها". العاملين بأداء وعالقتها غزة بمحافظات والتعليم

 وعالقتها غزة بمحافظات والتعليم التربية مديريات مديري لدى اإلدارية الشفافية تحقق درجة إلى التعرف الدارسة هدفت

 كأداة استبانتين التحليلي،وأعد الوصفي المنهج الباحث استخدم الدارسة أهداف فيها،ولتحقيق أداءالعاملين بدرجة

 والتعليم التربية مديريات في العاملين التربويين والمشرفين األقسام رؤساء جميع من الدارسة مجتمع للدارسة،وتكون

 عينة ( مشرفاًتربوياً. وتكونت189( رئيسقسمو)121مايلي: )( موظفاًموزعينك903عددهم) والبالغ غزة بمحافظات

 ( موظفا.903أصل) ربوياًمن ومشرفاًت قسم ( رئيس281من) الدارسة

 بمحافظات والتعليم التربية مديريات مديري لدى اإلدارية الشفافية تحقق درجة التالية: أن النتائج إلى الدارسة وقدتوصلت

 ( بين05، 0داللة ) مستوى عند إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية (. توجدعالقة3،58غ)بل حسابي بمتوسط كبيرة كانت غزة

 بمحافظات والتعليم التربية مديريات مديري لدى اإلدارية الشفافية تحقق لدرجة الدارسة أفرادعينة تقديرات متوسطات

 فيها. أداءالعاملين ودرجة غزة

 : التميُّزالتنظيمي في وأثرها المؤسسي األداء تقييم نظام فاعلية(. بعنوان:"2013) .ذيب دراسة المبيضين، محمد-3

 األردن.  في االجتماعي العامة للضمان المؤسسة على تطبيقية دارسة

هدفت هذه الدارسة التعرف إلىفاعلية نظام تقييم األداء المؤسسي وأثرها في التميز التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان 

تم إجراء هذه الدارسة على عينة من جميع الموظفين العاملين في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن. 

( مفردة. وتم استخدام أداة االستبانة. وتوصلت الدارسة إلى وجود مستوى متوسط 260االجتماعي في األردن، بواقع )

مي في المؤسسة العامة للضمان من فاعلية نظام تقييم األداء المؤسسي، ووجود مستوى مرتفع من التميز التنظي

االجتماعي في األردن. كما أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لفاعلية نظام تقييم األداء بمجاالته )التشريعات، 

 والمشكالت، واألهداف، والمعايير، والقائمين على عملية التقييم( في التميز التنظيمي.

 والتعليم التربية مكاتب مديري لدى بالشفافية " اإلدارة (. بعنوان2013مسفر. )  دراسة رمزي، فهدعبدالرحمن-4

  .والمشرفين نظر المديرين وجهة من المكرمة مكة بمنطقة

 والتعليم التربية مكاتب نظرمديري ومشرفي وجهة من بالشفافية اإلدارة تطبيق درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت

 المس الوصفي المنهج الدراسة المكرمة،اتبعت مكة بمنطقة

 التربية مكاتب مديري جميع من الدراسة مجتمع في االستبانة، وتكون الدراسة أداة تمثلت.الدراسة لطبيعة لمالئمته حي

 الدراسة مجتمع الدراسة،كماتكون مجتمع يمثلون حيث) 16 (وعددهم والطائف الثالثة جدة ومكة بالمناطق والتعليم

مديراً  (16وعددهم) والتعليم التربية مكاتب مديري جميع على اشتملت فقد اسةالدر ( مشرفاً،أماعينة844من)
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 والتعليم التربية مكاتب لدى بالشفافية اإلدارة تطبيق درجة إن :التالية النتائج إلى الباحث مشرفاً.وتوصل )260وعلى)

  (3,76) حسابيال المتوسط بلغ حيث كبيرة التربويين والمشرفين أنفسهم المكاتب مديري كمايدركها

 ثم األداء القرارات اتخاذ وتبعه األولى بالمرتبة والمساءلة الفساد :التالي الترتيب الشفافيةعلى تطبيق جاءت أبعاد وقد

 والبيانات. بمجال المعلومات الشفافية وتاله العمل إجراءات ثم واألنظمة والقوانين التشريعات بمجال الشفافية ثم والتقييم

 الفلسطينية الجامعات في تطبيقها ومتطلبات اإلدارية الشفافية " واقع (. بعنوان2011محمد. )  عيمةن دراسة حرب،-5

 غزة". بقطاع

 الفلسطينية الجامعات في العليا اإلدارة لدى تطبيقها ومتطلبات اإلدارية الشفافية واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 المعلومات،واالتصال نظام بين المبحوثين إجابات في إحصائية لةدال ذات فروق وجود مدى وتحديد غزة، بقطاع

 الجامعات.واعتمدت تلك في اإلدارية الشفافية تطبيق على العمل وإجراءات اإلدارية،والمشاركة، اإلداري،والمساءلة

في موظفا (205العينة) حجم التحليلي،وقدبلغ الوصفي المنهج دراستهاعلى في الباحثة  مجتمع حوثة منالمب الجامعات ًً

 أهم الدراسة،وتمثلت متغيرات لقياس االستبانة واألكاديميين،واستخدمت اإلداريين اًمن موظف (410البالغ) الدراسة

 واألكاديميين اإلداريين لدى مقبولة بدرجة اإلدارية الشفافية بممارسة وجودالتزام الدراسة أظهرت:فيمايلي الدراسة نتائج

 الدراسة، وموافقة مجاالت بين إحصائية داللة ذات عالقة الفلسطينية، ووجود الجامعات في إدارية مناصب يشغلون ممن

 بإنهاء تسمح االستخدام وسهلة ومعلنة واضحة عمل توفرإجراءات على الدراسة أفرادعينة قبل من جيدة بدرجة

 تعقيد. دون المعامالت

 مستوى على الشفافية "أثرتطبيق:(.بعنوان2010) .عمر محمد حامد،وعلي نايل الطراونة، والعضايلة، رشا دراسة-6

 األردنية". الوزارات في اإلدارية المساءلة

 األردنية، الوزارات في اإلدارية مستوىالمساءلة الشفافيةعلى أثرتطبيق معرفة إلى نحٍوأساسي على الدراسة هذه هدفت

 مجموع وبلغ موظفا (661من) مكونة عينة ىوتوزيعهاعل البيانات لجمع تطويراستبانة تم الدراسة هدف تحقيق وإلى

 (موظفا.1653 (الوزارات مراكزهذه في العاملين

 الشفافية تطبيق درجة من لكل الدراسة عينة أفراد تصورات إن:أبرزها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

 تطبيق لدرجة إحصائية داللة ثرذيأ ووجود .منها لكل متوسطة كانت المبحوثة الوزارات في اإلدارية المساءلة ومستوى

 المبحوثة. الوزارات في اإلدارية المساءلة مستوى على ومنفردة مجتمعة المختلفة بمجاالتها الشفافية

 غزة قطاع جامعات في الجودة نشرثقافة في التقييم المؤسسي دورعملية" :(بعنوان2010يحيى.) الدجني،إيادعلي-7

 ."التقييم نظرفريق من وجهة

 الفلسطينية في الجامعات في العاملين لدى الجودة نشرثقافة المؤسسي في الذاتي التقييم دورعملية إلى الدارسة ذهه هدفت

التقييم.اتبعت  نظرفريق وجهة من التقييم عملية التي واجهت الثقافي بالموروث العالقة ذات والصعوبات غزة قطاع

 في شاركوا ( عضواً 60من) مكونة عينة على طبقت كأداة،حيث ةاالستبان يواستخدمت التحليل الوصفي المنهج الدارسة

 المؤسسي،والحكم التخطيط مجاالت المؤسسي في الذاتي تأثيرللتقييم وجود إلى الدراسة التقييم. توصلت عملية

 إلى الدارسة كماتوصلت كبيرة، بدرجة نشرثقافة الجودة في والخدمات المؤسساتية واإلدارة،والنطاق المؤسسي،والموارد

 %(.70،26 (بلغت صحة اإلجابات تؤكد موثقة توفيردالئل على الجامعات بقدرة صعوبات متعلقة وجود

" دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري في  (. بعنوان2010دراسة السبيعي، فارس بن علوش بن بادي. ) -8

 القطاعات الحكومية". 

فية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية. تنحصر مشكلة الدراسة في التعرف على دور الشفا

ويتكون مجتمع الدراسة من العاملين في األجهزة المعنية بمكافحة الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض. 

انية باستخدام استبانة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، عن طريق مدخل المسح االجتماعي وتم إجراء الدراسة الميد

 أعدت كأداة لجمع المعلومات.

(، وإن مستوى التزام 2،528&2،362وكان أهم النتائج هو مستوى التزام القطاعات الحكومة بتطبيق الشفافية بين )  

(، وإن درجة شيوع أنماط الفساد 2،975& 2،81األجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها وجد بين )

( وإن درجة حدة المعوقات 3،624& 3،487اإلداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية بين )

( وإن درجة 4،223& 4،101المندرجة تحت هذا المحور في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية بين )

& 4،564فية والمساءلة بالقطاعات الحكومية بين) أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور لتعزيز تطبيق الشفا

4،661.) 
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درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس للشفافية اإلدارية من (. بعنوان"2009دراسة البلوي، عبير خلف. ) -9

 وجهة نظر المعلمين والمعلمات في منطقة تبوك التعليمية".

مدارس للشفافية اإلدارية من وجهة نظر المعلمين هدفت الدراسة للتعرف على درجة ممارسة مديري ومديرات ال

والمعلمات في منطقة تبوك التعليمية تبعا للنوع االجتماعي، والمؤهل العلمي،والخبرة التعليمية ومستوى المدرسة. تكونت 

موعة ( معلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.خلصت الدراسة إلى مج218( معلما و )220عينة الدراسة من )

من النتائج منها: أن درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس للشفافية اإلدارية جاءت عالية، كما وجدت فروق تعزى 

للنوع االجتماعي ولصالح الذكور على بعد إدارة المعلومات والبيانات، واالتصال اإلداري الداخلي والخارجي ووضع 

علمي ولصالح الدبلوم على جميع األبعاد ما عدا اإلجراءات، وآليات واتخاذ القرارات،كما وجدت فروق تعزى للمؤهل ال

 العمل. 

 المنظمات في الداخلية اإلدارية الرقابة بعنوان "واقع(.2009دراسة الفرا، وشاهين، ماجدمحمد، وسمرمحمد. )-10

 غزة." قطاع في األهلية

 خالل غزة،من قطاع األهلية في المنظمات في الداخلية اإلدارية الرقابة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 غزة قطاع في األهلية المنظمات داخل الرقابية المطبقة النظم تحقيق مدى توفرمقوماتها،وقياس مدى على التعرف

 أسلوب استخدام تم الدراسة،كما لهذه خصيصاً  صممت خالل استبانة من األولية المعلومات جمع تم ألهدافها،ولقد

 :أهمها من النتائج من العديد إلى الدراسة وقدخلصت ) 129المجتمع) حجم بلغ الظاهرة، حيث دراسة يف الحصرالشامل

 يساعد مناسب، الداخلية بمستوى اإلدارية الرقابة مقومات غزة قطاع في العاملة الفلسطينية األهلية المنظمات يتوفرلدى

 الهيكل الناجح،ووجود االتصال توفرمقومات :الدراسة بينت أهدافها،ولقد وتحقيق تعزيزالشفافية على المنظمات هذه

 بطريقة تتم األداء تقييم عملية أن أهدافها،كما تحقق يات الجمع في الداخلية المطبقة الرقابية النظم المناسب،وأن التنظيمي

 .المستخدمة الرقابية تتنوع األساليب سليمة؛حيث

"الشفافية اإلدارية في الثانوية العامةالمدارس في  عنوان:.ب (Saran, Khaled, 2016) دراسة سرحان، خالد.-11

 األردن".

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في درجة ممارسة مديري المدارسالثانوية العامةالشفافية اإلدارية في األردن، 

اسة من وتكون مجتمع الدر وكذلكدراسة تأثير الجنس، والخلفية التعليمية وسنوات الخبرةعلى درجة ممارستهم.

-2015جميعمدراء المدارس الثانوية العامة العاملين في مديرية التربية والتعليمفي منطقة الزرقاء األولى للعام الدراسي)

استخدمت استبيانوأظهرت نتائج الدراسة أن درجة   ( معلما تم اختيارهم عشوائيا.263بلغت عينة الدراسة) (.2016

جاالت وضوح المعلومات والمساءلة اإلدارية، في حين كانت منخفضة في مجال ممارسة اإلدارة للشفافية معتدلة في م

 المشاركة.

 

 

 ,Al-Mahayreh, and Abedel-qader, Mohamohd A) دراسة: المحيرة، وعبد القادر، محمد،ومحمد.-12

Mohammad, 2015) :أمانة عمان موظفي  "أثر الشفافية اإلداريةعلى مستوى الفساد اإلداري: دراسة عن. بعنوان

 الكبرى".
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر شفافية اإلدارة: )المعلومات، وإدارة النظم، واالتصاالت اإلدارية، والمساءلة، 

ويتكون مجتمع الدراسة  والمشاركة، وإجراءات العمل( على مستوى الفساد اإلداري في عمان الكبرىالبلدية في األردن،

(موظف. 28،000داريين فيمختلف اإلدارات والشركات التابعة لبلدية عمان الكبرى، تقدر بنحو)من جميع الموظفين اإل

إدارة  (ووجدت الدراسة أن هناك تأثيرات ذات داللة إحصائية على جميع عناصرالشفافية اإلدارية؛1000وتكونتالعينة)

الفساد في أمانة عمان  لعمل المتعلقة باإلدارةنظم المعلومات، اإلداريةواالتصاالت، والمساءلة، والمشاركة، وإجراءات ا

ووجدت الدراسة االستقصائية أيضا أن الذكور،وأصحاب المؤهالت العلمية العليا، وإدارة عالية من ذوي الخبرة  الكبرى.

وقد تبين أن الموظفات فيوالمؤهالت العالية، الذين تقل مستويات  ( سنوات، هم األكثر عرضة للفساد،10أكثر من )

 ظائفهم عن رئيس القسم، هي األكثرعلى علم بمفهوم الفساد اإلداري.و

قيادة  :وأدواتها للشفافية الخلفيةالنظرية بعنوان:" .(Hazelkorn, Ellen. 2012) .دراسة: هازلكورن، إلين-13

 تحديث التعليم العالي األوروبي.
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 القياس والعالمي،ونماذج المحلي األكاديمي االعتماد :وأدواتها،مثل للشفافية النظرية الخلفية على التعرف الدارسة هدفت

 الشفافية توفرأكبرقدرمن أن يمكن التي المناسبة األدوات اقتراح إلى بينها،كماهدفت االختالف وجوانب والتصنيف

 تأثيرهذه درجة العالي،وتحديد التعليم مؤسسات تقدمها التي الخدمات من والمستفيدين المصلحة ألصحاب والمعلومات

 االستراتيجية وتوجهاتها العالي التعليم سياسة أهداف دعم على األدوات هذه ومقدرة تواجهها، التي التحديات في األدوات

 .المعرفة مجتمعات ومتطلبات

 بأداء التنبؤ من واإلفصاح للشفافية يمكن هل" :بعنوانLi,2009 (Chiu Chi ,دراسة:تشيو تشي،لى:) -14

 "المؤسسة؟
تايوان،  في المؤسسات أداء على واإلفصاح الشفافية جودة مستوى في أثراالختالف معرفة إلى ةالدراس هذه تهدف

 أكثرالنماذج الدراسة لها، واستخدمت المالي والنفوذ وعمرالمؤسسة المؤسسة حجم وهي متغيرات ثالثة الدراسة وتناولت

 القيمة(Tobin's Q)نموذج تعريف وتم (Tobin's Q)قيد التجربة وهونموذج األموال شركات أداء قياس في استخداما

 التصنيف ذات الشركات:مايلي الدراسة نتائج أهم من ( وكان2005لعام لألصول الدفترية القيمة إلى لألصول السوقية

 .أفضل أداؤها كان المعلومات عن واإلفصاح الشفافية ممارسة في المرتفع

 من الدراسات السابقة يتضح اآلتي:

ن الدراسات السابقة عدة أمور من أهمها عرض اإلطار النظري، وتدعيم اإلطار النظري بنتائج استفادت الدارسة م

ودراسات وأبحاث حول موضوع درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافيفي تحقيق الشفافية اإلدارية، وكذلك بناء 

يفي تحقيقهاوالتي أجمعت تلك الدراسات على مشكلة الدراسة، وتحديد بعض أبعاد الشفافية التي تسهم قيادة األداءاإلشراف

فاعليتها، وضرورة توظيف قيادة األداءاإلشرافيلتحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض وتحديد المعيقات 

 التي تؤدي إلى عدم تحقق االهداف.

فيوإسهامها في تحقيق الشفافية اإلدارية وأهم ما يميز الدراسة الحالية أنها حاولت التعرف علىمنظومة قيادة األداءاإلشرا

وهو ما لم تتعرض له الدراسات واألبحاث السابقة على حد علم الدارسة. ولم تعثر الباحثة في البحوث العربية واألجنبية 

 على دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية.

ء بتحقيق الشفافية في المنظمات، من خالل كما أن الدراسة الحالية تأتي متزامنة مع جهود وزارة التعليم لالرتقا   

القرارات الوزارية. وتعد هذه الدراسة محاولة علمية نحو وضع بعض المقترحات اإلجرائية، التي تسهم فيتحقيق الشفافية 

 (.2030اإلدارية في مكاتب التعليم، في ضوء برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية )

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 هذا الفصل عرضا لإلجراءات المتبعة في هذه الدراسة، وذلك على النحو التالي: يتناول

 أوال: منهج الدراسة:  

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية.

 ثانيا: مجتمع الدراسة:

( مشررفة وفقًرا إلحصراءات اإلدارة العامرة 733مشررفات التربويرات بالريراض والبالغعرددهن)يتكون مجتمع الدراسة من ال

 ه(.1438هـ( )موقع وزارة التعليم ،1438-1437للتعليم بمنطقة الرياض)

 ثالثا : عينة الدراسة:

توزيرع أداة ( مشررفة مرن المشررفات التربويرات بالريراض، حيرث قامرت الباحثتران ب126عينة عشوائية بسيطة مكونة من )

%( من 17.2( استبانة مكتملة وجاهزة لعملية التحليل، أي بنسبة )126الدراسة الكترونياً على المشرفات، استردا منهن )

 إجمالي مجتمع الدراسة.

 رابعا : وصف أفراد الدراسة:

 ي:(، وذلك على النحو التال1يتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص الوظيفية يوضحها الجدول رقم )

 ( توزيع أفراد الدراسة وفقا  لخصائصهم الوظيفية1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات متغيرات الدراسة

 نوع اإلشراف التربوي

 15.9 20 إداري

 81.0 102 فني

 3.2 4 أخرى
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 100.0 126 اإلجمالي

 المؤهل العلمي

 82.5 104 بكالوريوس

 17.5 22 ماجستير

 100.0 126 اإلجمالي

 سنوات الخبرة

 15.9 20 أقل من خمس سنوات

سنوات 10ألقل من  5  12 9.5 

سنوات فأكثر 10  94 74.6 

 100.0 126 اإلجمالي

عدد الدورات التدريبية 

في منظومة قيادة 

 األداءاإلشرافي

 9.5 12 ال توجد دورات تدريبية

 19.0 24 دورة تدريبية واحدة

 19.0 24 دورتان تدريبيتان

 52.4 66 ثالث دورات تدريبية فأكثر

 100.0 126 اإلجمالي

 ( توزيع أفراد الدراسة وفقاً لخصائصهم الوظيفية، وذلك على النحو التالي:1يوضح الجدول رقم )

 نوع اإلشراف التربوي  -1

مشررفة وبنسربة ( 102( أن الغالبيرة العظمرى مرن أفرراد الدراسرة إشررافهن فنري بتكررار )1يتضح من خالل الجردول رقرم )

( مشرررفات بنسرربة 4%( إشرررافهن إداري، كمررا أن هنرراك )15.9( مشرررفة بنسرربة )20%(، فرري حررين أن هنرراك )81.0)

 نوعية(. -%( إشرافهن أخرى )نشاط 3.2)

 المؤهل العلمي  -2

( طالبرة 104( أن النسبة األكبر من أفراد الدراسة مرؤهلهن العلمري بكرالوريوس بتكررار )1يتضح من خالل الجدول رقم )

 %( مؤهلهن العلمي ماجستير.17.5( طالبة بنسبة )22%(، في حين أن هناك )82.5وبنسبة )

 سنوات الخدمة في مكتب التعليم  -3

( مشررفة 94( توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخدمة في مكتب التعليم، حيرث أن هنراك )1يوضح الجدول رقم )

%( سنوات خدمتهن 15.9( مشرفة بنسبة )20( سنوات فأكثر، في حين أن هناك )10%( سنوت خدمتهن )74.6بنسبة )

 5%( تترراوح سرنوات خردمتهن مرا برين )9.5( مشرفة بنسربة )12في مكتب التعليم أقل من خمس سنوات، كما أن هناك )

 سنوات(. 10ألقل من 

 الدورات التدريبية في منظومة قيادة األداء اإلشرافي:  -4

( أن ما يزيد على نصف أفراد الدراسة حصلن على ثالث دورات تدريبيرة فرأكثر بتكررار 1لجدول رقم )يتضح من خالل ا

 –%( حصلن على )دورة تدريبية واحدة 19.0( مشرفة بنسبة )24%(، في حين أن هناك )52.4( مشرفة وبنسبة )66)

ريبيرررة فررري منظومرررة قيرررادة %( لرررم يحصرررلن علرررى دورات تد9.5( مشررررفة بنسررربة )12دورتررران تررردريبيتان(، وهنررراك )

 األداءاإلشرافي.

 رابعا: أداة الدراسة:

بناء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجدت الباحثات أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه 

ة ذات العالقة بموضوع الدراسة هي "االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابق

 الدراسة. 

 ولقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين:

: وهو يتناول البيانات األولية الخاصة برأفراد عينرة الدراسرة مثرل: نروع اإلشرراف التربروي، المؤهرل العلمري، الجزء األول

 ة األداءاإلشرافي.سنوات الخدمة في مكتب التعليم، عدد الدورات التدريبية في منظومة قياد

( فقرررة مقسررمة علررى محررورين: المحررور األول يتنرراول درجررة إسررهام منظومررة قيررادة 56: وهررو يتكررون مررن )الجزززء الثززاني

( فقررة، والمحرور 40األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالريراض، وهرو يتكرون مرن )
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ظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم، وهو يتكون مرن الثاني: يتناول معيقات إسهام من

 ( فقرة.16)

 أمام أحد الخيارات التالية:)√( وطلبت الباحثتان من أفراد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة 

 منخفضة. -3  متوسطة. -2  كبيرة. -1 

 (، وذلك على النحو التالي:2درج الثالثي كما في الجدول رقم )وقد تم تحديد فئات المقياس المت

 (. تحديد فئات المقياس المتدرج الثالثي2جدول رقم )

 منخفضة متوسطة كبيرة

2.34 – 3.0 1.67 – 2.33 1-1.66 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:

إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية درجة بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول "

سعادة الدكتورة المشرفة على البحث،ألخذرأيها واالستفادةمن "، تم عرضها على في مكاتب التربية والتعليم بالرياض

جله، ومدى وقد طُلب منها مشكورة إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالئمتها لما وضعت ألمالحظاتها، 

 مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير االستبانة. 

وبناء على التعديالت واالقتراحات التي أبديت، قامت الباحثتان بإجراء التعديالت الالزمة التي تم االتفاق عليها، من 

 (.1رات أخرى، حتى أصبحت االستبانة في صورتها النهائية ملحق رقم )تعديل بعض العبارات، وحذف عبا

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثات بتطبيقها ميدانياً، وعلى بيانات العينة قمن بحساب معامل 

يث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة ح

 االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية.

 (3جدول رقم )

 معامالت ارتباط بيرسون لفقرات محاور )درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في 

 في مكاتب التربية والتعليم بالرياض( بالدرجة الكلية للمحورتحقيق الشفافية اإلدارية 

 معامل االرتباط المحور

**0.889 درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية  

**0.827 معوقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية  

  (0.01دال عند مستوى ) **

( وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت 0.01( أن محاور الدراسة دالة عند مستوى )3يتضح من خالل الجدول رقم )

 االتساق الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية.

 

أداة الدراسة: سادسا: ثبات  

أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة  ثبات االستبانة يعني التأكد من

(، وقد قامت الباحثات بقياس ثبات الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وذلك كما يتضح 430، ص1415)العساف، 

 (4من خالل الجدول رقم )

 (4جدول رقم )

 لدراسة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة ا

 معامل الثبات المحور الرقم

 0.874 درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية 1

 0.837 معوقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية 2

 0.858 الثبات الكلي
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مقبول إحصائياً، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( ( أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات 4يوضح الجدول رقم )

(، وهي 0.846،  0.818( وهي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين )0.858)

 بها في تطبيق الدراسة الحالية.  الوثوق يمكنمعامالت ثبات مرتفعة 

 سادسا : األساليب اإلحصائية المستخدمة:

حقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام لت

والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز  Statistical Package for Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSSوجاءت فئات المقياس الخماسي ال ،):مستخدم في الدراسة على النحو التالي 

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية :

التكررررارات والنسرررب المئويرررة للتعررررف علرررى الخصرررائص الشخصرررية والوظيفيرررة ألفرررراد عينرررة الدراسرررة، معامرررل ارتبررراط 

 Cronbach'sلفاكرونبراخ )( لحساب صدق االتساق الّداخلي ألداة الدراسة ، معامرل أPearson correlationبيرسون)

Alpha " لحسرراب معامررل ثبررات المحرراور المختلفررة ألداة الدراسررة، المتوسررط الحسررابي )Mean واالنحررراف المعيرراري ،"

"StandardDeviation"( تررم اسررتخدام اختبرررار كروسرركال والرريس ،Kruskall-wallis للتعررررف علررى الفررروق فررري )

برراختالف متغيررر )نرروع اإلشررراف، سررنوات الخدمررة فرري مكتررب التعلرريم، اسررتجابات أفررراد الدراسررة حررول محرراور الدراسررة 

( للتعرررف علررى الفررروق فرري اسررتجابات أفررراد Mann-Whitneyالرردورات التدريبيررة(، تررم اسررتخدام اختبررار مرران ويتنرري )

 الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير )المؤهل العلمي(.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

فصررل عرررض نتررائج الدارسررة الميدانيررة ومناقشررتها مررن خررالل عرررض إجابررات أفررراد الدراسررة علررى عبررارات يتنرراول هررذا ال

 االستبانة وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة على النحو التالي:

التعلزيم السؤال األول: ما درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيزق الشزفافية اإلداريزة فزي مكاتزب التربيزة و

 بالرياض من وجهة نظر المشرفات التربويات؟

وللتعرررف علررى درجررة إسررهام منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي فرري تحقيررق الشررفافية اإلداريررة فرري مكاتررب التربيررة والتعلرريم 

بالريراض، ترم حسراب المتوسرطات الحسرابية واالنحرراف المعيراري السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة، كمرا ترم ترتيرب هررذه 

 بعاد حسب المتوسط الحسابي لكالً منها، وذلك كما يلي:األ

 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة إسهام منظومة قيادة األداء5جدول رقم )

 اإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالرياض

 لشفافية اإلداريةدرجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق ا م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الترتيب

 4 0.54 1.97 وضوح أنظمة وتشريعات وقوانين مكتب التعليم 1

 3 0.57 1.98 الوضوح في معايير تقييم األداء في مكتب التعليم 2

 1 0.62 2.09 اإلفصاح عن المعلومات للجميع في مكتب التعليم 3

 2 0.55 1.98 األداء في مكتب التعليم المشاركة في تقييم 4

 - 0.52 2.01 المتوسط الحسابي العام

( أن هنرراك موافقررة بدرجررة متوسررطة بررين أفررراد الدراسررة علررى إسررهام منظومررة قيررادة 5يتضررح مررن خررالل الجرردول رقررم )

( وبررانحراف 2.01)األداءاإلشرررافي فرري تحقيررق الشررفافية اإلداريررة فرري مكاتررب التربيررة والتعلرريم بالريرراض بمتوسررط عررام 

(، حيث يأتي درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي فري اإلفصراح عرن المعلومرات للجميرع فري مكترب 0.52معياري )

(، يليهرا المشراركة فري تقيريم األداء فري مكترب 0.62( وبرانحراف معيراري )2.09التعليم بالمرتبرة األولرى بمتوسرط عرام )

(، وبالمرتبرة الثالثرة يرأتي الوضروح فري معرايير تقيريم األداء فري 0.55ف معيراري )( وبرانحرا1.98التعليم بمتوسط عام )

(، وفي األخيرر يرأتي وضروح أنظمرة وتشرريعات وقروانين 0.57( وبانحراف معياري )1.98مكتب التعليم بمتوسط عام )

مكاتررب التربيررة والتعلرريم مكتررب التعلرريم كأقررل مسرراهمات منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي فرري تحقيررق الشررفافية اإلداريررة فرري 

(، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة سرحان، 0.54( وبانحراف معياري )1.97بالرياض بمتوسط عام )
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( والتي توصلت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العاملة للشرفافية اإلداريرة Saran,Khaled,2015خالد )

م( 2011سرطة، كمرا اتفقرت نتيجرة الدراسرة الحاليرة مرع نتيجرة دراسرة حررب، نعيمرة محمرد )في األردن جاءت بدرجة متو

والتري توصررلت إلرى وجررود التررزام بممارسرة الشررفافية اإلداريرة بدرجررة مقبولررة لردى اإلداريررين واألكراديميين فرري الجامعررات 

م( والتري توصرلت إلرى أن درجرة 2014السعودية ، في حين اختلفرت نتيجرة الدراسرة الحاليرة مرع نتيجرة دراسرة الحشراش )

تحقيق الشفافية اإلدارية لدى مديري مرديرات التربيرة والتعلريم بمحافظرات غرزة جراءت بدرجرة كبيررة، كمرا اختلفرت نتيجرة 

م( والتي توصلت إلى أن درجة تطبيق اإلدارة بالشرفافية مرن وجهرة نظرر 2013الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة رمزي )

التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة جاءت بدرجة كبيرة، كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مرع مديري ومشرفي مكاتب 

م( والتري توصرلت إلرى أن درجرة ممارسرة مرديري ومرديرات المردارس للشرفافية 2009نتيجة دراسة البلوي، عبير خلف )

 اإلدارية جاءت بدرجة عالية.

 شرافي في وضوح أنظمة وتشريعات وقوانين مكتب التعليم.أوال : درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإل

وللتعرف على درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في وضوح أنظمة وتشريعات وقوانين مكتب التعليم، تم حسراب 

ترتيرب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفرراد عينرة الدراسرة، كمرا ترم 

 هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكالً منها، وذلك كما يلي:

 (6جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة إسهام منظومة

 قيادة األداءاإلشرافي في وضوح أنظمة وتشريعات وقوانين مكتب التعليم 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري
 الترتيب

 1 0.67 2.27 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي بوضوح أهداف االشراف التربوي في مكتب التعليم. 1

 5 0.69 1.94 تتسم تشريعات وقوانين منظومة قيادة األداءاإلشرافي بالبساطة وعدم التعقيد. 2

 8 0.64 1.68 ال تتغير بسرعة.تشريعات وقوانين منظومة قيادة األداءاإلشرافي مستقرة  3

4 
تشريعات وقوانين منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي ال تتعرارض مرع تشرريعات وقروانين أخررى 

 في مكتب التعليم.
1.87 0.77 7 

5 
تشريعات وقوانين وأنظمة قيادة األداءاإلشرافي تتسرم بمواكبتهرا للمسرتجدات الحديثرة فري بيئرة 

 العمل.
2.11 0.65 2 

 3 0.75 2.02 نظومة قيادة األداءاإلشرافي موضوعية وتتناسب مع قدرة المشرفة التربوية.معايير م 6

 4 0.76 1.97 معايير منظومة قيادة األداءاإلشرافي موضوعية وتتناسب إمكانيات مكتب التعليم. 7

 6 0.75 1.90 معايير منظومة قيادة األداءاإلشرافي لغتها واضحة ال تحتمل التأويل. 8

 - 0.54 1.97 سط الحسابي العامالمتو

درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي فري وضروح أنظمرة وتشرريعات وقروانين ( أن محور 6يتضح من الجدول رقم )

(، وهذه المتوسطات تقع بالفئرة 2.27،  1.68( فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين )8يتضمن ) مكتب التعليم

درجرة إسرهام ياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى تقارب اسرتجابات أفرراد الدراسرة حرول الثانية من فئات المق

 .منظومة قيادة األداءاإلشرافي في وضوح أنظمة وتشريعات وقوانين مكتب التعليم

توسرطة برين (، وهذا يردل علرى أن هنراك موافقرة بدرجرة م0.54( بانحراف معياري )1.97يبلغ المتوسط الحسابي العام )

، وذلرك درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في وضوح أنظمة وتشريعات وقوانين مكتب التعليمأفراد الدراسة على 

منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي تسرهم بوضروح أهرداف يتمثل في موافقة أفراد الدراسة بدرجرة متوسرطة علرى كرل مرن )أن 

ك أن تشرررريعات وقررروانين وأنظمرررة قيرررادة األداءاإلشررررافي تتسرررم بمواكبتهرررا اإلشررراف التربررروي فررري مكترررب التعلررريم، وكرررذل

للمستجدات الحديثة في بيئة العمرل، إضرافة إلرى أن معرايير منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي موضروعية وتتناسرب مرع قردرة 

 (.التعليمالمشرفة التربوية، وأن معايير منظومة قيادة األداءاإلشرافي موضوعية وتتناسب إمكانيات مكتب 

 ثانيا : درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في وضوح معايير تقيم األداء في مكتب التعليم.
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وللتعرف على درجة إسهام منظومة قيرادة األداءاإلشررافي فري وضروح معرايير تقيريم األداء فري مكترب التعلريم، ترم حسراب 

نحراف المعياري الستجابات أفرراد عينرة الدراسرة، كمرا ترم ترتيرب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واال

 هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكالً منها، وذلك كما يلي:

 

 (7جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة إسهام منظومة

 ألداء في مكتب التعليمقيادة األداءاإلشرافي في وضوح معايير تقييم ا 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 6 0.63 1.95 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب. 9

 3 0.78 2.06 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تنمية المشرفات مهنيا. 10

 7 0.65 1.84 األداءاإلشرافي في تحقيق الرضا الوظيفي للمشرفات.تسهم منظومة قيادة  11

 8 0.67 1.84 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الدافعية للعمل لدى المشرفات. 12

 2 0.81 2.08 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق العدالة بين المشرفات. 13

14 
إلشرافي معرفة المشرفات الذين يتدرجوا فري مناصرب تسهل منظومة قيادة األداءا

 أعلى في المستقبل.
1.81 0.76 9 

15 
تشرررجع منظومرررة قيرررادة األداءاإلشررررافي المنافسرررة برررين الوحررردات المختلفرررة لزيرررادة 

 اإلنتاجية.
2.06 0.80 4 

 1 0.78 2.19 تمكن منظومة قيادة األداءاإلشرافي من قياس إنتاجية وكفاية الوحدات المختلفة. 16

17 
تحدد منظومة قيادة األداءاإلشرافي المشرفات الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو 

 تدريب مميز لتحسين كفايتهم.
1.98 0.79 5 

 - 0.57 1.98 المتوسط الحسابي العام

ء في مكتب درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في وضوح معايير تقييم األدا( أن محور 7يتضح من الجدول رقم )

(، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثانيرة 2.19،  1.81( فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين )9يتضمن ) التعليم

درجة إسهام منظومرة من فئات المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى تقارب استجابات أفراد الدراسة حول 

 .معايير تقييم األداء في مكتب التعليم قيادة األداءاإلشرافي في وضوح

(، وهذا يردل علرى أن هنراك موافقرة بدرجرة متوسرطة برين 0.57( بانحراف معياري )1.98يبلغ المتوسط الحسابي العام )

، وذلرك درجة إسهام منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي فري وضروح معرايير تقيريم األداء فري مكترب التعلريمأفراد الدراسة على 

منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي تمّكرن مرن قيراس إنتاجيرة موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على كرل مرن )أن يتمثل في 

وكفاية الوحدات المختلفة، وكذلك أن منظومة قيادة األداءاإلشرافي تسهم في تحقيق العدالة بين المشرفات، إضرافة إلرى أن 

 (.فات مهنيامنظومة قيادة األداءاإلشرافي تسهم في تنمية المشر

 ثالثا : درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في اإلفصاح عن المعلومات للجميع في مكتب التعليم.

وللتعرف على درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في اإلفصاح عن المعلومات للجميع في مكتب التعليم، تم حساب 

ية واالنحراف المعياري الستجابات أفرراد عينرة الدراسرة، كمرا ترم ترتيرب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحساب

 هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكالً منها، وذلك كما يلي:
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 (8جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة إسهام منظومة

 المعلومات للجميع في مكتب التعليم قيادة األداءاإلشرافي في اإلفصاح عن 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 1 0.75 2.24 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحديد المسؤوليات للمشرفات، ومهمات العمل. 18

 10 0.78 1.97 ات.تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي تحديد مستوى الصالحيات للمشرف 19

 2 0.76 2.19 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي ضمان سير األمور حسب الخطة المعدة في الوحدة. 20

21 
تسررهم منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي بتطرروير قنرراة اتصررال مفتوحررة بينهررا وبررين رئيسررتها 

 المباشرة.
2.10 0.79 5 

 3 0.78 2.14 المشرفة بموقع أدائها.  تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي بتعريف 22

23 
تسرهم منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي بررالطرق التري يمكررن أن تسرراعد المشرررفة فرري فرررص 

 تحسين األداء.
2.06 0.76 6 

24 
تسهم منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي بعقرد اجتماعرات الدوريرة لتقردم المشررفة مرن خاللهرا 

 تي تنفذها.تقارير حول األعمال أو المشاريع ال
2.03 0.80 8 

25 
تجعل منظومة قيادة األداءاإلشرافي البيانات والمعلومات في متناول الجميع مما يزيد مرن 

 كفاءة المكتب.
2.14 0.78 4 

26 
تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي باتصال مباشر بين مختلرف المسرتويات اإلداريرة، بمرا 

 يه والرقابة.يحقق التكامل بين وظائف التخطيط والتوج
2.05 0.77 7 

 9 0.78 2.00 تحقق منظومة قيادة األداءاإلشرافي نظام تقني دقيق وسريع لالتصاالت. 27

 - 0.62 2.09 المتوسط الحسابي العام

درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في اإلفصاح عن المعلومات للجميرع فري ( أن محور 8يتضح من الجدول رقم )

(، وهرذه المتوسرطات تقرع 2.24،  1.97( فقررات، تراوحرت المتوسرطات الحسرابية لهرم برين )10يتضرمن ) يممكتب التعلر

درجرة بالفئة الثانية من فئات المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلرى تقرارب اسرتجابات أفرراد الدراسرة حرول 

 .ات للجميع في مكتب التعليمإسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في اإلفصاح عن المعلوم

(، وهذا يردل علرى أن هنراك موافقرة بدرجرة متوسرطة برين 0.62( بانحراف معياري )2.09يبلغ المتوسط الحسابي العام )

، وذلك يتمثل إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في اإلفصاح عن المعلومات للجميع في مكتب التعليمأفراد الدراسة على 

منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي تسرهم فري تحديرد المسرؤوليات الدراسة بدرجة متوسرطة علرى كرل مرن )أن في موافقة أفراد 

للمشرفات، ومهمات العمل، وكذلك أن منظومة قيادة األداءاإلشرافي تسهم فري ضرمان سرير األمرور حسرب الخطرة المعردة 

 (.مشرفة بموقع أدائهافي الوحدة، إضافة إلى أن منظومة قيادة األداءاإلشرافي تسهم بتعريف ال

 رابعا : درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في المشاركة في تقييم األداء في مكتب التعليم.

وللتعررف علررى درجرة إسررهام منظومرة قيررادة األداءاإلشررافي فرري المشرراركة فري تقيرريم األداء فري مكتررب التعلريم، تررم حسرراب 

سابية واالنحراف المعياري الستجابات أفرراد عينرة الدراسرة، كمرا ترم ترتيرب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الح

 حسابي لكالً منها، وذلك كما يلي:هذه الفقرات حسب المتوسط ال
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 (9جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة إسهام منظومة

 ة في تقييم األداء في مكتب التعليمقيادة األداءاإلشرافي في المشارك 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 13 0.71 1.52 تسمح منظومة قيادة األداءاإلشرافي في مشاركة المشرفات في وضع المعايير.  28

 11 0.65 1.73 هناك قبول ورضا من قبل المشرفة لمعايير منظومة قيادة األداءاإلشرافي. 29

 8 0.69 1.97 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافيبمشاركة المشرفةفيالتقييممنخالاللتقييمالذاتي. 30

 12 0.66 1.62 .سمح منظومة قيادة األداءاإلشرافي بمشاركةالمشرفة فيتقييمأداء الرئيس المباشر 31

32 
لتي تعتررررض تسررراعد منظومرررة قيرررادة األداءاإلشررررافي الرئيسالمباشررررالتعرفعلى المشررركالتا

 المشرفات.
1.87 0.73 10 

 7 0.74 2.03 تساعد منظومة قيادة األداءاإلشرافي الرئيسالمباشربالتواصلمعالمشرفةبصفةدائمة. 33

 4 0.73 2.13 مشاركة المرؤوسين بعملية التقييم يقلل من حدة القلق لديهم. 34

35 
التقرديرات التري حصرلوا عليهرا يشعر المشرفات بأن لديهم الفرصة الكافية إلبداء رأيهم فري 

 في تقييم األداء دون الخوف من أي آثار سلبية. 
1.94 0.73 9 

36 
توفير منظومة قيادة األداءاإلشرافي مناخ يشعر فيره المشررفات برأن تقيريم األداء يعتمرد أوالً 

 وأخيراً على ما بذلوه من جهد خالل فترة التقييم
2.16 0.76 3 

37 
شرررين علررى تفهررم العرراملين تحررت اشرررافهم وتقويررة العالقررات بررين يسرراعد المشرررفين المبا

 الطرفين.
2.11 0.72 5 

 1 0.77 2.29 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق المسئولية الجماعية عن النتائج. 38

 6 0.77 2.08 تساعد منظومة قيادة األداءاإلشرافي تقييم جميع المستويات اإلدارية في المكتب. 39

 2 0.76 2.27 تسهم منظومة قيادة األداءاإلشرافي في معرفة األداء العام لمكتب التعليم. 40

 - 0.55 1.98 المتوسط الحسابي العام

درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في المشاركة فري تقيريم األداء فري مكترب ( أن محور 9يتضح من الجدول رقم )

(، وهررذه المتوسررطات تقررع بررالفئتين 2.29،  1.52وحررت المتوسررطات الحسررابية لهررم بررين )( فقرررة، ترا13يتضررمن ) التعلرريم

درجرة األولى والثانية من فئات المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول 

 .التعليم إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في المشاركة في تقييم األداء في مكتب

(، وهذا يردل علرى أن هنراك موافقرة بدرجرة متوسرطة برين 0.55( بانحراف معياري )1.98يبلغ المتوسط الحسابي العام )

، وذلرك يتمثرل فري موافقرة منظومة قيادة األداءاإلشرافي في المشاركة في تقييم األداء في مكترب التعلريمأفراد الدراسة على 

منظومة قيرادة األداءاإلشررافي تسرهم فري تحقيرق المسرئولية الجماعيرة عرن  ل من )أنأفراد الدراسة بدرجة متوسطة على ك

النتائج، وكذلك أن منظومة قيادة األداءاإلشرافي تسهم في معرفة األداء العام لمكتب التعليم، إضافة إلرى أن منظومرة قيرادة 

الً وأخيرراً علرى مرا برذلوه مرن جهرد خرالل فتررة األداءاإلشرافي توفّر مناخ يشرعر فيره المشررفات برأن تقيريم األداء يعتمرد أو

 (.التقييم

السززؤال الثززاني: مززا معيقززات إسززهام منظومززة قيززادة األداءاإلشززرافي فززي تحقيززق الشززفافية اإلداريززة فززي مكاتززب التعلززيم 

 بالرياض؟

علريم بالريراض، ترم وللتعرف على معيقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشرفافية اإلداريرة فري مكاترب الت

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة، كمرا ترم 

 ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكالً منها، وذلك كما يلي:
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 (10جدول رقم )

 المعياري لمعيقات إسهام منظومة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

 قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات م

1 
ترررودي منظومرررة قيرررادة األداءاإلشررررافيإلى جمرررع كميرررات كبيررررة مرررن البيانرررات 

 ها.والمعلومات وصعوبة اختيار المهم من
2.33 0.78 2 

2 
ال ترردعم منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي المشرررفة بالبيانررات الموثوقررة فرري اتخرراذ 

 القرارات.
2.10 0.75 13 

3 
مقارنة أداء وحدة تنظيمية معينة مع أخرى او أداء مشرفة معينة مرع اخررى قرد 

 يؤدي إلى خلق جو من المنافسة على حساب األداء العام.
2.19 0.78 7 

4 
يير منظومة قيادة األداءاإلشرافي مجهولة وغامضة وغير متوافقة مع واقرع معا

 المكتب. 
2.14 0.71 10 

5 
عردم معرفرة الغايرة الحقيقيرة مرن منظومررة قيرادة األداءاإلشررافي ممرا يرؤدي إلررى 

 جمع البيانات الغير الزمة.
2.10 0.79 14 

6 
ء خاصررة األداء صررعوبة تحديررد أداء المشرررفة ومرردى مسررؤوليتها عررن هررذا األدا

 الناتج عن سلوكها.
2.03 0.74 16 

7 
كثرة المعايير لمنظومة قيادة األداءاإلشرافي وتشرعبها، ممرا يرؤدي إلرى تحريرف 

 النتائج وتوجيهها، 
2.33 0.74 3 

8 
منظومة قيادة األداءاإلشرافي تخلرق جرو مرن الالئقرة والفوضرى عنرد المشررفات 

 دائمة.نتيجة شعورهم بالرقابة والمحاسبية ال
2.08 0.84 15 

 8 0.73 2.19 ضياع التنسيق بين أجهزة المكتب لتحقيق منظومة قيادة األداءاإلشرافي. 9

10 
خطررط منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي صررعبة التنفيررذ بسرربب ضررخامة األهررداف 

 المراد تحقيقها.
2.11 0.74 12 

11 
فيرذ منظومرة قيرادة تدني مستوى االستفادة مرن تقنيرة المعلومرات واالتصراالت لتن

 األداءاإلشرافي.
2.16 0.70 9 

 11 0.73 2.13 ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد. 12

 6 0.77 2.22 عدم إلمام أغلب المشرفات بحقوقهم وواجباتهم. 13

 5 0.76 2.25 تعدد وتداخل الجهات الرقابية، وبذلك أصبح الخوف ثقافة للعمل المؤسسي. 14

15 
عرردم موضرروعية ومنطقيررة المعررايير الموضرروعية بحيررث أنهررا جرراءت بررأكثر ممررا 

 تحملته طاقات المشرفات.
2.33 0.72 4 

 1 0.75 2.38 عدم كفاءة وعدالة نظام الحوافز والمكافآت في المنظومة. 16

 - 0.54 2.19 المتوسط الحسابي العام

إسرهام منظومرة قيرادة األداءاإلشررافي فري تحقيرق الشرفافية اإلداريرة فري معيقرات ( أن محرور 10يتضح مرن الجردول رقرم )

(، وهذه المتوسطات 2.38،  2.03( فقرة، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين )16يتضمن ) مكاتب التعليم بالرياض

تفاوت اسرتجابات أفرراد الدراسرة تقع بالفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج الثالثي، وتشير النتيجة السابقة إلى 

 .معيقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياضحول 

(، وهذا يردل علرى أن هنراك موافقرة بدرجرة متوسرطة برين 0.54( بانحراف معياري )2.19يبلغ المتوسط الحسابي العام )

، هام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية فري مكاترب التعلريم بالريراضمعيقات إسأفراد الدراسة على 

عرردم كفرراءة وعدالررة نظررام الحرروافز والمكافررآت فرري المنظومررة، وكررذلك تررودي منظومررة قيررادة ومررن أبرررز تلررك المعوقررات )

المهرم منهرا، إضرافة إلرى كثررة المعرايير األداءاإلشرافيإلى جمع كميرات كبيررة مرن البيانرات والمعلومرات وصرعوبة اختيرار 

لمنظومة قيادة األداءاإلشرافي وتشعبها، ممرا يرؤدي إلرى تحريرف النترائج وتوجيههرا، وعردم موضروعية ومنطقيرة المعرايير 

(، وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحاليرة مرع نتيجرة دراسرة الموضوعية بحيث أنها جاءت بأكثر مما تحملته طاقات المشرفات

م( والتي توصلت إلى أن هناك موافقة بدرجرة عاليرة برين أفرراد الدراسرة علرى الصرعوبات التري تواجره 2016) المسعودي

 المشرفين التربويين في تطبيق منظومة قيادة األداءاإلشرافي في وزارة التعليم بمحافظة صبيا.
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رافي فري تحقيرق الشرفافية اإلداريرة فري معيقرات إسرهام منظومرة قيرادة األداءاإلشروالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل 

 مكاتب التعليم بالرياض، وذلك على النحو التالي:

السؤال الثالث: ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد الدراسة في درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشزرافي فزي 

رفات التربويزات تبعزا  للمتغيزرات التاليزة )نزوع تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض من وجهة نظر المشز

 اإلشراف، الدورات التدريبية، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟

 أوال : الفروق باختالف متغير نوع اإلشراف:

ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهرات نظرر أفرراد عينرة الدراسرة نحرو درجرة إسرهام منظومرة 

ترم اسرتخدام اءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض باختالف متغيرر نروع اإلشرراف، قيادة األد

( وذلرك One Way Anova( برديالً عرن اختبرار تحليرل التبراين األحرادي )Kruskal Wallisاختبار كروسكال واالس )

 (.11خالل الجدول رقم )وذلك كما يتضح من  لعدم التكافؤ بين فئات متغير نوع اإلشراف

 (11جدول رقم )

( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة دور Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )

 مديرات 

 رياض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في رياض األطفال باختالف متغير نوع اإلشراف

 تبمتوسط الر العدد نوع اإلشراف المحور
قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

درجزززة إسزززهام منظومزززة قيزززادة األداءاإلشزززرافي فزززي 

 تحقيق الشفافية اإلدارية 

 60.40 20 إداري

 63.48 102 فني 0.634 0.912

 79.50 4 أخرى

معيقززات إسززهام منظومززة قيززادة األداءاإلشززرافي فززي 

 تحقيق الشفافية اإلدارية

 56.10 20 إداري

 66.62 102 فني 0.030 7.004

 21.00 4 أخرى

( أنه ال توجرد هنراك فرروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد عينرة 11يتضح من خالل الجدول رقم )

الدراسة حول درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالريراض 

( أي غيرر دالرة 0.05(، وهري قيمرة أكبرر مرن )0.634ف متغير نوع اإلشراف، حيث بلغت قيمرة مسرتوى الداللرة )باختال

 إحصائياً.

( بررين متوسررطات اسررتجابات أفررراد 0.05فرري حررين أوضررحت النتررائج أن هنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى )

تحقيررق الشررفافية اإلداريررة فرري مكاتررب التربيررة والتعلرريم الدراسررة حررول معيقررات إسررهام منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي فرري 

(، 66.62بالرياض باختالف متغير نوع اإلشراف، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممرن نروع إشررافهم فنري بمتوسرط رترب )

ة وتُشير النتيجة السابقة إلرى أن أفرراد الدراسرة ممرن إشررافهم فنري يروافقن بدرجرة أكبرر علرى معيقرات إسرهام منظومرة قيراد

 األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالرياض.

 ثانيا : الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:

ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهرات نظرر أفرراد عينرة الدراسرة نحرو درجرة إسرهام منظومرة 

ترم اسرتخدام الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض باختالف متغير المؤهل العلمري، قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق 

( Independent Sample T-Test( بديالً عن اختبار )ت( لعينترين مسرتقلتين )Mann-Whitneyاختبار مان ويتني )

 (.12ل رقم )وذلك كما يتضح من خالل الجدووذلك لعدم التكافؤ بين فئات متغير المؤهل العلمي، 

 (12جدول رقم )

 ( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة دور مديرات Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني )

 رياض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في رياض األطفال باختالف متغير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المحور
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 لرتبا
 (Zقيمة )

مستوى 

 الداللة

درجززة إسززهام منظومززة قيززادة األداءاإلشززرافي 

 في تحقيق الشفافية اإلدارية 

 6418.00 61.71 104 بكالوريوس
-1.195 0.232 

 1583.00 71.95 22 ماجستير
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معيقات إسهام منظومة قيزادة األداءاإلشزرافي 

 في تحقيق الشفافية اإلدارية

 6440.00 61.92 104 بكالوريوس
-1.056 0.291 

 1561.00 70.95 22 ماجستير

( أنه ال توجرد هنراك فرروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد عينرة 12يتضح من خالل الجدول رقم )

تعلريم الدراسة حول كل من )درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية فري مكاترب التربيرة وال

معيقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربيرة والتعلريم بالريراض  -بالرياض 

(، وجمعيها 0.291،  0.232( باختالف متغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحورين على التوالي )

م( والتري 2013وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مرع نتيجرة دراسرة رمرزي )صائياً، ( أي غير دالة إح0.05قيم أكبر من )

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصرائية برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد الدراسرة حرول درجرة تطبيرق اإلدارة 

ف متغيرر المؤهرل العلمري، بالشفافية من وجهة نظر مديري ومشرفي مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكرة المكرمرة براختال

م( والتري توصرلت إلرى وجرود فرروق 2009في حين اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البلوي، عبير خلرف )

ذات داللة إحصائية برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد الدراسرة حرول درجرة ممارسرة مرديري ومرديرات المردارس للشرفافية 

 العلمي لصالح الدبلوم.اإلدارية باختالف متغير المؤهل 

 ثالثا : الفروق باختالف متغير سنوات الخدمة:

ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهرات نظرر أفرراد عينرة الدراسرة نحرو درجرة إسرهام منظومرة 

ترم اسرتخدام نوات الخدمرة، قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض باختالف متغير س

( وذلرك One Way Anova( برديالً عرن اختبرار تحليرل التبراين األحرادي )Kruskal Wallisاختبار كروسكال واالس )

 (.13وذلك كما يتضح من خالل الجدول رقم )لعدم التكافؤ بين فئات متغير سنوات الخدمة، 

 (13جدول رقم )

( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة دور Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )

 مديرات 

 رياض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في رياض األطفال باختالف متغير سنوات الخدمة

 متوسط الرتب العدد سنوات الخدمة المحور
قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

 درجة إسزهام منظومزة قيزادة األداءاإلشزرافي فزي

 تحقيق الشفافية اإلدارية 

 77.00 20 سنوات 5أقل من 

 46.33 12 سنوات 10ألقل من  5 0.067 5.420

 62.82 94 سنوات فأكثر 10

معيقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في 

 تحقيق الشفافية اإلدارية

 61.90 20 سنوات 5أقل من 

 37.17 12 سنوات 10ألقل من  5 0.026 7.267

 67.20 94 سنوات فأكثر 10

( أنه ال توجرد هنراك فرروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد عينرة 13يتضح من خالل الجدول رقم )

الدراسة حول درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالريراض 

( أي غيرر دالرة 0.05(، وهري قيمرة أكبرر مرن )0.067ير سنوات الخدمة، حيث بلغت قيمة مسرتوى الداللرة )باختالف متغ

م( والتري توصرلت إلرى وجرود 2009وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسرة البلروي، عبيرر خلرف )إحصائياً، 

درجررة ممارسررة مررديري ومررديرات المرردارس فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررطات اسررتجابات أفررراد الدراسررة حررول 

 ( سنوات.10للشفافية اإلدارية باختالف متغير سنوات الخدمة لصالح )

( بررين متوسررطات اسررتجابات أفررراد 0.05فرري حررين أوضررحت النتررائج أن هنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى )

لشررفافية اإلداريررة فرري مكاتررب التربيررة والتعلرريم الدراسررة حررول معيقررات إسررهام منظومررة قيررادة األداءاإلشرررافي فرري تحقيررق ا

( سنوات فرأكثر بمتوسرط 10بالرياض باختالف متغير سنوات الخدمة، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن سنوات خدمتهن )

( سنوات فأكثر يوافقن بدرجة أكبرر علرى 10(، وتُشير النتيجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة ممن خبرتهن )67.20رتب )

 ات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربية والتعليم بالرياض.معيق

 رابعا : الفروق باختالف متغير عدد الدورات التدريبية في منظومة قيادة األداءاإلشرافي:

لدراسرة نحرو درجرة إسرهام منظومرة ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهرات نظرر أفرراد عينرة ا

الردورات التدريبيرة فري قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض باختالف متغيرر عردد 
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( بديالً عن اختبار تحليرل التبراين Kruskal Wallisتم استخدام اختبار كروسكال واالس )، منظومة قيادة األداءاإلشرافي

وذلك كما يتضرح مرن خرالل ( وذلك لعدم التكافؤ بين فئات متغير عدد الدورات التدريبية، One Way Anovaي )األحاد

 (.14الجدول رقم )

 (14جدول رقم )

( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ودور Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس )

 الجودة الشاملة في رياض األطفال باختالف متغير عدد الدورات التدريبيةمديرات رياض األطفال في نشر ثقافة 

 العدد عدد الدورات التدريبية المحور
متوسط 

 الرتب

قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

درجزززززززة إسزززززززهام منظومزززززززة قيزززززززادة 

األداءاإلشززرافي فززي تحقيززق الشززفافية 

 اإلدارية 

 74.50 12 ال يوجد

2.458 0.483 
 69.00 24 حدةدورة تدريبية وا

 57.42 24 دورتان تدريبيتان

 61.71 66 ثالث دورات تدريبية فأكثر

معيقززززززات إسززززززهام منظومززززززة قيززززززادة 

األداءاإلشززرافي فززي تحقيززق الشززفافية 

 اإلدارية

 47.83 12 ال يوجد

7.783 0.051 
 58.08 24 دورة تدريبية واحدة

 80.08 24 دورتان تدريبيتان

 62.29 66 تدريبية فأكثرثالث دورات 

( أنه ال توجرد هنراك فرروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد عينرة 14يتضح من خالل الجدول رقم )

الدراسة حول كل من )درجة إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية فري مكاترب التربيرة والتعلريم 

هام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التربيرة والتعلريم بالريراض( معيقات إس-بالرياض 

(، 0.051، 0.483باختالف متغير عدد الدورات التدريبيرة، حيرث بلغرت قيمرة مسرتوى الداللرة للمحرورين علرى التروالي )

 ( أي غير دالة إحصائياً.0.05وجمعيها قيم أكبر من )

 اسة:توصيات الدر

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

الحرص على كفاءة وعدالة نظام الحوافز والمكافآت في منظومة قيادة األداءاإلشرافي، حيرث بينرت النترائج  .1

لشرفافية أن عدم كفاءة وعدالة نظام الحوافز بالمنظومة من معيقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقق ا

 اإلدارية.

التحديد الدقيق لمعايير منظومة قيادة األداءاإلشرافي، حيث بينت النتائج أن كثرة تلك المعرايير مرن معيقرات  .2

 إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقق الشفافية اإلدارية.

يث بينت النتائج أن تدني االستفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت لتنفيذ منظومة قيادة األداءاإلشرافي، ح .3

 االستفادة من تقنية المعلومات من معيقات إسهام منظومة قيادة األداءاإلشرافي في تحقق الشفافية اإلدارية.

 المراجع العربية:
 (. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.1)ط.  الشفافية والقيادة في اإلدارة.(. 2009أبو كريم، أحمد فتحي. )

 :(.عمان1)ط. تقنية المعلومات. في مقدمة) 2006) .ومحمد،عبدالباعث،وعامر،أيهابأبوعرفة،عدنان،

 دارجريرللنشروالتوزيع.

 ومعوقات وأهمية لواقع دراسة ميدانية "والتعليم التربية وزارة في العاملين أداء تقييم شفافية. (2005) .سليمان ارتيمة،ماجدة
 .اليرموك جامعة ردناأل– ماجستيرغيرمنشورة. اربد رسالة.الشفافية

الجزائرية  االقتصادية المؤسسة في لتقييم االستراتيجية كأداة المتوازن األداء بطاقةبق تطب قابلية(. 2012).بالسكة، صالح
التسيير.  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية :دراسة ماجستير )غير منشورة(. تخصص المؤسسات. بعض حالة دراسة

 جية.اإلدارةاالستراتي

 (. اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.1. )ط.الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد اإلداري(. 2014البهجي، عصام أحمد. ) 

(. الجيزة: مركز الخبرات المهنية لإلدارة 1. )ط.تقييم األداء المبادئ، األدوات، المهارات(.2011توفيق، عبد الرحمن. )

 بميك.

. مؤشرات ومعايير قياس وتقييم األداء مدخل استراتيجي للتحسين المستمر والتميز (2009جاد الرب، سيد محمد. ) 
 . )د. ط(. )د.ن(.التنافسي
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رسالة  غزة". بقطاع الفلسطينية الجامعات في تطبيقها ومتطلبات اإلدارية الشفافية واقع(. 2011محمد. )  حرب،نعيمة

 التجارة. قسم إدارة االعمال.ماجستير غير منشورة. غزة: الجامعة اإلسالمية. كلية 

غزة  بمحافظات والتعليم التربية مديريات مديري لدى اإلدارية الشفافية تحقق درجة(. 2014برهم. )  سعد الحشاش. خالد
 . رسالة ماجستير غير منشورة. غزة: الجامعة اإلسالمية. كلية التربية. قسم أصول التربية.فيها العاملين بأداء وعالقتها

نظر  وجهة من غزة قطاع جامعات في الجودة نشرثقافة المؤسسي في التقييم (.دورعملية2010يحيى.) علي يادالدجني،إ

 ).2(،العدد19،سلسلةالدارسات اإلنسانية،المجلداإلسالمية الجامعة مجلة .التقييم فريق

 (. عمان: الدارالمنهجية1)ط.. واإلداري والتعليمي التربوي واإلشراف التخطيط(. 2015عبدالعزيز. ) بن الدعيلج،إبراهيم

 للنشروالتوزيع.

 (. عمان: دار المسيرة للنشر والوزيع.1)ط.الرقابة اإلدارية.(. 2011ديري، زاهد محمد. )

 (. عمان: دار كنوز المعرفة.1.)ط.اإلدارة بالشفافية(.2007الراشدي، سعيد علي. )

(. عمان: دار 1.)ط.مفاهيم حديثة في الرقابة اإلدارية (.2012الرحاحلة، وخضور، عبد الرزاق السالم، وجمال خضور. )

 اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع. مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع. 

اإلدارة بالشفافية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة من (. 2013رمزي، فهد عبد الرحمن مسفر. ) 
 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية التربية. قسم اإلدارة والتخطيط..وجهة نظر المديرين والمشرفين

.تم الدليل اإلرشادي لتقويم بناء الخطط اإلشرافية وفق منظومة قيادة األداءاإلشرافيالزهراني، رحمة على السعدي. )د. ت(. 

 مساء على الرابط: 5: 1/4/2017استرجاعه بتاريخ 

http://yaz416.com/uploads%609474146اإلشرافية_20الخطط%20بناء%20لتقويم%20اإلرشادي%20/الدليل 

رسالة  دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية.(. 2010السبيعي، فارس بن علوش بن بادي. )

 سم العلوم اإلدارية.دكتوراه غير منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. كلية الدراسات العليا. ق

 (. الجبيهه: طارق للخدمات المكتبية.2.)ط.االشراف التربوي مفهومه. ونظرياته. وأساليبه(. 2007السعود، راتب. )

 عمان. دراسة سلطنة في والتعليم التربية بوزارة التربوي ولإلشراف تقويمي ( دراسة2008سعيد ) بنت منى السيابي،

 البنات. جامعةعينشمس. ةغيرمنشورة.  مصر: كلي دكتوراه

 الخامس،الجمعية األردني العلمي األسبوع :،فيالشفافيةفيالخدمةالمدنية،تجربةوزارةالتنميةاإلدارية(.1997).الشيخ،علي

 .3الملكية،ص العلمية

 يف اإلدارية المساءلة مستوى على الشفافية (.أثرتطبيق2010) .عمر محمد حامد،وعلي نايل الطراونة، والعضايلة، رشا

 .96-63ص.34(.1،العدد)6. مّجلد .  المجلة األردنية في إدارة االعمالاألردنية الوزارات

 والتطويراإلداري: دراسة لإلصالح كاستراتيجية الوظائف وتصنيف التنظيم( 2005سيف ) بن سليمان بن العامري،مالك
 والعلوم االقتصاد البيت،كلية . جامعةماجستيرغيرمنشورة . رسالةسلطنةعمان في المدنية الخدمة وحدات على ميدانية

 اإلدارية.

 (. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.1)ط.تطبيقات في اإلشراف التربوي.(.2008عايش، أحمد جميل. )

بمحافظة . إدارة التعليم التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات األداء المتوازن. حقيبة تدريبيةالعنزي، أحمد صبار. )د. ت(. 

 الخرج. قسم الجودة الشاملة. 

 على التطبيق مع العامة بالمنظمات اإلداري الفساد مكافحة في أثرتعزيزالشفافية(. 2012رشود. ) رحيل العنزي،صالح
 السياسية. والعلوم االقتصاد غيرمنشورة. القاهرة: كلية دكتوراه رسالةالسعودية. العربية المملكة

 . 21-17(. 50العدد)مجلة االفاق.التعليم.  نحوجودة األداءالطريق (. مؤشرات2016الغياض،راشدبنغياض. ) 

درجة إدراك وممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظات جنوب األردن لمفهوم (. 2009فاحوري، يارا فريد. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة. جمعة مؤته: إدارة تربوية.الشفافية

 . مجلةغزة قطاع في األهلية المنظمات في الداخلية اإلدارية الرقابة (. واقع2009وسمرمحمد. ) الفرا، وشاهين، ماجدمحمد،
 .596-571(، ص2عشر،العدد) السابع المجلد .اإلنسانة الدراسات سلسلة اإلسالمية الجامعة

رسالة ماجستيرغير المدرسي.  ءلتطويراألدا إشرافية منظومة :التربية عناقيد(. 2010القرني، والوابلي، عبد هللا، وسليمان. )

 منشورة. مكة المكرمة: جامعة ام القرى. كلية التربية.

 المؤسسة على تطبيقية التميُّزالتنظيمي: دارسة في وأثرها المؤسسي األداء تقييم نظام (. فاعلية2013المبيضين،محمدذيب. )

 .704-689. 16( 4،العدد)9،المجلّد مالاالع إدارة في األردنية المجلة األردن. في االجتماعي للضمان العامة

 (. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1)ط. تطورات معاصرة في التقويم التربوي.(. 2011مجيد، سوسن شاكر. )
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 األداء منظومة قيادة تطبيق في التربويين المشرفين تواجه التي الصعوبات(. 2016ناصر. ) بن موسى بن المسعودي، محمد
 وطرق المناهج التربية. قسم القرى: كلية أم . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعةصبيا بمحافظة التعليم رةإدا في اإلشرافي

 التدريس.

 5: 1/4/2017تم استرجاعه بتاريخ  (.2030برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية)(. 2017المملكة العربية السعودية. )

 مساء على الرابط:

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf 

النسخةاألولى. اإلطارالمرجعيلتقويماألداءالمدرسيفيالمملكةالعربيةالسعودية )مدارسنا((.1437هيئة تقويم التعليم العام. )

 شر.الن أثناء الوطنية فهد الملك مكتبة فهرسة

صدارقراربتاريخ اإلشرافي، العمل تنظيم بشأن تعميم: التربوي لإلشراف العامة اإلدارة) .هـ1434والتعليم. ) التربية وزارة

 (. 341830954هـ( ورقم )9/11/1434)

 إلشرافل العامة إصدارات اإلدارة :الرياض .الثالثةدليل منظومة قيادة األداءاإلشرافي. النسخةهـ(. 1437وزارة التعليم. )

 .التربوي

 . اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.االشراف التربوي في عصر المعرفةهـ(.1429وكالة الوزارة للتعليم. )

صحيفة الرياض اليوميةتم  وزير التعليم يعتمد العمل بمنظومة قيادة األداءاإلشرافي.( 2015اليوسف، عبد الرحمن. )

 http://www.al-jazirah.com/2015/20151126/ln65.htmم. 5: 10/4/2016استرجاعه بتاريخ 

إحصاءات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة (.1438موقع وزارة التعليم. )
 http://edu.moe.gov.sa/Riyadh/About/Pages/Statistics.aspxالرياض.
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