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  الملخص

 والتعلیم التربیة وزارة في العلیا اإلدارات لدى اإلداریة الشفافیة واقع إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 المنهج الباحثة واتبعت. الوزارة في العاملین نظر وجهة من الوظیفي باالنتماء وعالقتها العالي

 الدراسي للعام العالي والتعلیم التربیة وزارة موظفي جمیع من الدراسة مجتمع وتكون الوصفي،

 عشوائیة عینة استخدام وتم فأقل، مدیر برتبة هم ممن موظفاً ) 690( عددهم والبالغ ،2013/2014

 لجمع االستبانة أداة الباحثة واستخدمت فردًا،) 267( أفرادها عدد بلغ الدراسة مجتمع من) طبقیة(

. المناسبة حصائیةواإل التربویة بالطرق وثباتها صدقها من التحقق وتم الدراسة، أهداف وتحقیق البیانات

 من العالي والتعلیم التربیة وزارة في العلیا اإلدارات لدى اإلداریة الشفافیة واقع أن الدراسة نتائج وأظهرت

 كما ،)2.85( قدره حسابي وبمتوسط متوسطة، بدرجة جاءت الوزارة هذه في العاملین نظر وجهة

 داریةاإل الشفافیة لواقع الدراسة عینة أفراد تقدیرات بین حصائیةإ داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت

 في الوزارة، في العمل ومكان الوظیفي، والمسمى الخبرة، وسنوات العلمي، المؤهل: لمتغیرات تعزى

 لدى الوظیفي االنتماء بخصوص أما. الجنس لمتغیر تعزى فروق وجود عدم لىإ النتائج أشارت حین

 وبمتوسط متوسطة، بدرجة جاء أنه لىإ النتائج أشارت فقد العالي والتعلیم التربیة وزارة في العاملین

 واالنتماء داریةاإل الشفافیة متغیري بین العالقة أن أیضاً  النتائج وأظهرت). 3.54( قدره حسابي

  ).0.716( قدره ارتباط بمعامل حصائیًا،إ ودالة وموجبة قویة جاءت الوظیفي

 :منها التوصیات من بالعدید التوصیة تم الدراسة نتائج ضوء وعلى

 للموظفین وتوضیحها أكبر، أهمیة الشفافیة إعطاء خالل من اإلداریة الشفافیة رفع على العمل

 اإلداریة، الشفافیة بمفهوم العاملین بین الوعي وتعزیز. متعددة وأسالیب بوسائل المحلي والمجتمع

یجابیات وأهدافها، وأهمیتها،  .تفعیلها وإ
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Abstract 

This study explores the status of the administrative transparency at the senior 

administrations in the Ministry of Education and Higher Education and its relation with job 

affiliation of the employees in the Ministry. The researcher used the descriptive method in 

her research. The population of the study consisted of all employees at the Ministry of 

Education and Higher Education for the year 2013/2014 which counted to (690) employees 

ranking from a director in position or lower than that. The stratified random sample was 

used and included (267) employees. The researcher used the questionnaire as a tool to 

collect the data in order to realize the objectives of the study. Proper statistical measures 

were used to ensure the reliability and validity of the questionnaire.  

The results of the study revealed that the status of the administrative transparency at the 

senior administrations at the Ministry of Education and Higher Education as viewed by the 

employees came at an average level with a mean of (2.85). The study also revealed that 

there are differences of significant statistical importance in the evaluations of the members 

of the sample of the study regarding the factual status of administrative transparency. 

These differences were due to several variables as: The academic qualifications, years of 

experience, the assigned position, and place of work at the Ministry. The results, however, 

revealed that there were no differences of significant importance due to gender variable. As 

for job affiliation of the employees at the Ministry of Education and Higher Education, the 

results showed that it came at an average level of importance with a mean of (3.54). The 

results also pointed out that the relation between the transparency variable and job 

affiliation variable came at a strong level with a positive statistical indicator with a 

correlation coefficient of (0.716). 

    In the light of these results, the study came with many recommendations.      
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها: األولالفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :المقدمة 1.1

في ظل العولمة، بل إن التحوالت  وتحوالت المجتمعات خصوصاً  ثمة ارتباط بین الفكر التربوي

العالمیة تؤثر على المدارس التربویة، أكثر مما تتأثر بها، ومن هنا، فإن شیوع الدیمقراطیة في 

التربیة  إدارات، قد بدأ یؤثر على الممارسات داخل الشكليالمجتمعات، حتى ولو كان على المستوى 

تحول في العالقة التقلیدیة بین المعلمین والطلبة،  والتعلیم، خصوصا في مدارس التعلیم العام، فقد حدث

وهي تمتد لتحدث تحوال بین المعلمین واإلدارات التربویة في المدارس ومدیریات التربیة والتعلیم، ومن ثم 

  .بین األخیرة وجسم وزارة التربیة كقمة الهرم اإلداري، بل بین المستویات الدنیا والعلیا في مركز الوزارة

ویتطور من منظور تحسین نوعیة التعلیم، هذا التحول في العالقات رض أن یتم ومن المفت

في  وتحسین حال الموظفین في الدرجات الدنیا، بل لربما یكون العامل الذاتي موازیا للعامل الموضوعي

علیه، بسبب نزعات الموظفین نحو العدالة، أي أن هناك  ، وقد یكون سابقاً هذا التحول في العالقات

  .قة وثیقة بین التطور الذاتي والموضوعيعال

وتتبع اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي في فلسطین أسالیب وسلوكیات مختلفة في 

تطبیق التعلیمات واألنظمة، وممارسة الصالحیات والمسؤولیات، وتعكس هذه السلوكیات أنماطًا إداریة 

حدیث، ویعد المركز الوظیفي للوكالء، والوكالء المساعدین، تتراوح بین النمط التقلیدي والنمط ال

والمدراء العامین من المراكز الوظیفیة المهمة الموجودة في الهیكل التنظمي لوزارة التربیة والتعلیم العالي 

في فلسطین، ونتیجة ألسالیبهم في إدارة صالحیاتهم اإلداریة التي قد تؤدي إلى نتائج إیجابیة أو قد 

  )2012عریبات، . (لى الكثیر من المشكالت اإلداریة بما ینعكس سلبًا على أداء الوزارة ككلتقود إ
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في الحالة الفلسطینیة یشهد المجتمع الفلسطیني مرحلة من تاریخه بها الكثیر من التطورات، 

ع والتغیرات السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة التي تنعكس آثارها على النظام التربوي في جمی

عملیاته؛ فالنظام التربوي ال یعیش بمعزل عن هذه التغیرات، وال یستطیع تجاهلها بل ُیفرض علیه أن 

  ).2009الحدیدي، (یتفاعل معها 

فوزارة التربیة تدخل القرن الحادي والعشرین محاطة بالعدید من التغیرات العالمیة واإلقلیمیة 

لتكنولوجي، وزیادة وعي العامة بحقوقهم وواجباتهم، وتحدیات العصر الذي یتسم باالنفجار المعرفي، وا

أصبح أمرًا غیر مقبول  ،فما كان یقبل أو یغض الطرف عنه في السابق من بیروقراطیة وروتین وفساد

  ).2012الخطة الخمسیة، (في وقتنا الحالي 

وتشرف اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم على عملیات التنفیذ، لذا ینبغي أن تتصف 

ألن طبیعة القواعد ودقتها , بالخصائص التي تجعلها قادرة على تنفیذ القواعد واإلجراءات بأمانة وصدق

التي تضمن والصفات األخالقیة والسلوكیة هي  ،طلبات وحقوق أصحاب المصالحمتومدى استجابتها ل

وعلیه تم النظر إلى نظام اإلدارة الرشیدة على أنها مجموعة من . وحمایتها المستفیدیناالستجابة لحقوق 

دارتها  ،والقوانین ،والسیاسات ،العملیات واألعراف والهیئات التي تؤثر في طریقة توجیه المؤسسة وإ

  ).2012 ،شبلي ومنهل(والسیطرة علیها 

كباقي أنظمة المجتمع المدني عرضة للفساد المالي واإلداري، وذلك  ولما كان النظام التربوي

لتعدد مسؤولیاته وضخامة نفقاته وارتباطه بكافة طبقات المجتمع وفئات المجتمع وأجهزة ومؤسسات 

الدولة األخرى، إضافة لصعوبة الحصول على المعلومات والبیانات، وتفعیل إجراءات الرقابة 

  ).2012الحربي، (ي أسلوب إداري قائم على الشفافیة والمكاشفة والوضوح والمحاسبة، مما تطلب تبن
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حیث أن وسائل المعالجة التقلیدیة أصبحت قاصرة في التأثیر على ظاهرة الفساد اإلداري الذي 

تشهده المؤسسات التعلیمیة، فتجسدت الجهود بطرح مفهوم الحكم الصالح  الرشید المرتبط، الذي یمثل 

توجه في محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وتشكل معاییر الوضوح والشفافیة أبرز هذه معاییر لصدق ال

  ).2008الغالبي والعامري، (المعاییر 

إن مفهوم الشفافیة یرتبط بمعاییر وقیم النزاهة والعدالة والمصداقیة والوضوح والمساءلة في 

األمر واضحًا وشفافًا بعیدًا عن اللبس المؤسسات على اختالف أنواعها، والشفافیة ببساطة تعني جعل 

والغموض وتعقد اإلجراءات، فهي إذن نظرة منهجیة وعلمیة تتسم بالوضوح التام في آلیات صناعة 

القرار واتخاذه، وبناء استراتیجیات العمل ورسم الخطط والسیاسات وأسالیب تنفیذها ورقابتها وتقییمها، 

بیئیة وروح العصر وعرضها على الجهات المعنیة بمراقبة والتي یفترض أن تتناسب مع المستجدات ال

ویفترض أن . األداء الحكومي أو الخاص، وخضوع جمیع هذه الممارسات اإلداریة للمساءلة والرقابة

تأتي جمیع هذه األطر متقیدة بأخالقیات الخدمة العامة، واالبتعاد عن إساءة استخدام السلطة، وبما 

 )2000العضایلة، (صداقیة بین أفراد المجتمع ومؤسساته یؤدي إلى تنمیة الثقة والم

لقد تطور مفهوم الشفافیة من مجرد الوضوح في اإلجراءات، إلى اعتبارها فلسفة ومنهج عمل 

یمكن أن یتجسد بالعدید من العناصر والمعاییر وفق اآللیات واألسالیب اإلداریة المستخدمة في هذه 

  ).2008الغالبي والعامري، (أو خاصة المنظمة أو تلك سواء كانت حكومیة 

وتنبع أهمیة الشفافیة من آثارها اإلیجابیة في القطاعین العام والخاص، إذ تساعد على تحقیق 

العدید من الفوائد، منها تعزیز دور الوالء واالنتماء الوظیفي لدى العاملین وزیادة إنتاجیتهم، وترسیخ قیم 

  ). 2010السبیعي، (وتحسینها  التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج
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كما تعمل على تقلیل الغموض والضبابیة، وتساعد على استئصال الفساد إن وجد، وانعدام 

  ). 2000منصور، (الشفافیة یؤدي إلى انعدام االنتماء الوظیفي، وخلق المعوقات اإلداریة 

ة، یركز على بعض المؤشرات وقطاع التعلیم في فلسطین، الممثل في وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینی

المتعلقة بالنزاهة والشفافیة، بتقدیم بعض الخدمات التعلیمیة، إضافة إلى فحص بعض اإلجراءات 

والسیاسات، والتي یحتمل أن تكون بیئة مهیأة النتشار بعض مظاهر الفساد فیها، والمتمثلة في إداراتها 

ارسة للوقوف على واقع الشفافیة اإلداریة لدى من هنا تأتي هذه الد). 2011أمان، (العامة ودوائرها 

اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي وعالقتها باالنتماء الوظیفي من وجهة نظر العاملین في 

  .هذه الوزارة

  

  :مشكلة الدراسة 2.1

رف مكافآت، تقوم وزارة التربیة والتعلیم بعملیات إداریة متعددة من توظیف، وتنقالت، وترقیات، وص

وسفریات، ومشاریع خاصة، ومشاریع مدعومة من جهات خارجیة، وأموال لمشاریع من خارج میزانیة 

الوزارة، وهذه العملیات جزء منها یتم داخلیًا في اإلدارات العامة ودوائر الوزارة، والجزء الثاني یتم خارجیًا 

تحمل العبء األكبر في تحمل هذه في المدیریات والمدارس الحكومیة، لذلك فإن وزارة التربیة 

المسؤولیات وخاصة اإلدارات العلیا في الوزارة، لما لهذه العملیات من حساسیة كبیرة، تستدعي الشفافیة 

اإلداریة أثناء التعامل مع هذه العملیات، وانعكاساتها على العاملین في الوزارة، وتؤثر بشكل أو بآخر 

تحددت بالتعرف إلى واقع الشفافیة مشكلة الدراسة  فإنم، وعلیه على هؤالء العاملین وأدائهم بشكل عا

  .لعاملین فیهالاإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي وعالقتها باالنتماء الوظیفي 
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  :أسئلة الدراسة 3.1

  :تضمنت الدراسة األسئلة التالیة

لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي من وجهة واقع الشفافیة اإلداریة ما  :السؤال األول

  ؟نظر العاملین فیها

  ؟في وزارة التربیة والتعلیم العالي العاملینواقع االنتماء الوظیفي لدى ما  :الثانيالسؤال 

واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في ل تختلف تقدیرات أفراد عینة الدراسةهل  :الثالثالسؤال 

علمي، عدد سنوات ال المؤهلالجنس، : باختالف متغیراتوزارة التربیة والتعلیم العالي 

  الخبرة، المسمى الوظیفي، مكان العمل؟

لدى واقع الشفافیة اإلداریة تقدیرات أفراد عینة الدراسة لهل توجد عالقة ارتباطیه بین  :الرابعالسؤال 

  ؟وانتماءهم الوظیفياإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي 

  

  :الفرضیات 4.1

  :انبثقت الفرضیات الصفریة التالیة عن سؤالي الدراسة الثالث والرابع

بین تقدیرات  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة :الفرضیة األولى

واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة ل أفراد عینة الدراسة

  .عزى لمتغیر الجنستوالتعلیم العالي 
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بین تقدیرات  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة :الفرضیة الثانیة

تربیة واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة الل أفراد عینة الدراسة

  .علميالمؤهل العزى لمتغیر توالتعلیم العالي 

بین تقدیرات  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة :الفرضیة الثالثة

واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة ل أفراد عینة الدراسة

  .الخبرةعزى لمتغیر عدد سنوات توالتعلیم العالي 

بین تقدیرات  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة :الفرضیة الرابعة

واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة ل أفراد عینة الدراسة

 .عزى لمتغیر المسمى الوظیفيتوالتعلیم العالي 

بین تقدیرات )α≥0.05(دالله إحصائیة عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  :الفرضیة الخامسة

واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة ل أفراد عینة الدراسة

  .عزى لمتغیر مكان العملتوالتعلیم العالي 

 )α≥0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ارتباطیه ال توجد عالقة: الفرضیة السادسة

لدى اإلدارات العلیا في  واقع الشفافیة اإلداریةتقدیرات أفراد عینة الدراسة لبین 

  .هم الوظیفيانتماءمستوى و  وزارة التربیة والتعلیم العالي
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  :أهمیة الدراسة 5.1

الشفافیة اإلداریة واالنتماء ، أهمیة هذه الدراسة بأهمیة موضوعها بشقیه تكمن :أهمیة نظریة •

التي  - على حد علم الباحثة  –الدراسات المحلیة ل تعتبر هذه الدراسة من أوائ كما. الوظیفي

الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي وعالقتها تتطرق إلى 

العاملین في وزارة أهمیة الفئة المستهدفة من هذه الدراسة وهي  وكذلك. باالنتماء الوظیفي

على جمیع مستویات وجوانب  ةالممتد ونتائجهعملهم  ألهمیةوذلك ، التعلیم العاليالتربیة و 

 .المجتمع

تکمن أهمیة هذه الدراسة من الناحیة العملیة بما یتوقع أن تقدمه هذه الدراسة  :أهمیة علمیة •

الشفافیة اإلداریة واقع ل لمدیري المدارس ووزارة التربیة والتعلیم من نتائج وتوصیات حو

تحدید مواطن الضعف، والقوة في تطبیق الشفافیة اإلداریة وذلك ل، وعالقتها باالنتماء الوظیفي

لتعزیز مواطن القوة، وتالفي جوانب الضعف، وكذلك التعرف إلى المعیقات التي تعیق تطبیق 

لب ، واالعتبارات التي ینبغي مراعاتها للتغالعاليإجراءات الشفافیة في وزارة التربیة والتعلیم 

السلطة الوطنیة نحو محاربة  ههذه الدراسة متزامنة مع توجكما تأتي  .على تلك المعیقات

 .الفساد، وتطبیق الشفافیة وباألخص في مؤسسات التعلیم

تکمن أهمیة الدراسة من الناحیة البحثیة بما تقدمة من توصیات ومقترحات  :أهمیة بحثیة •

 .الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفيل دراسات مستقبلیة تتعمق في مجال لعم
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    : هدف الدراسة 6.1

  :تهدف هذه الدراسة إلى

 .واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العاليالتعرف إلى  -

مستوى الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التعرف على دور بعض المتغیرات في  -

 . التربیة والتعلیم العالي

 .التعرف إلى واقع االنتماء الوظیفي لدى العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي -

  

  :محددات الدراسة 7.1

  .م2014– 2013تم تطبیق هذه الدراسة خالل العام األكادیمي  :زمانیةمحددات  -

وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة في المحافظات الشمالیة من مناطق  :مكانیة محددات -

 .السلطة الفلسطینیة

  .العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي في المحافظات الشمالیة :محددات بشریة -

 . تحددت هذه الدراسة بالمفاهیم الواردة فیها :محددات مفاهیمیة -

اإلدارات العلیا كما هو متعارف علیها في وزارة التربیة والتعلیم تتكون  :جرائیاً إ العلیا اتاإلدار  -

  .من مدیر عام، ووكیل مساعد، ووكیل وزارة، والوزیر
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  :المصطلحات 8.1

وضوح التشریعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعیتها " :الشفافیة اإلداریة

وتطورها، وفقا للتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة واإلداریة وبما ووضوح لغتها ومرونتها 

یتناسب مع روح العصر إضافة إلى تبسیط اإلجراءات ونشر المعلومات واإلفصاح عنها 

  )6، ص2005المرابط، (." وسهولة الوصول إلیها بحیث تكون متاحة للجمیع

  

، 2007حجاج، ( "وجود حوافز خارجیة الرغبة في عدم ترك المنظمة بالرغم من" :االنتماء الوظیفي

  .)98ص
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
ـــــــــ ـ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ـــــ ـــ ـ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــــــــ ـ ـــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ـــــــــ ـ ـــ ـــــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ـ ـــ ــــــــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــــ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ـ ـــ ـــــــ ـــ ــ ــــ ــ ــــــ ــ ــــــــ ـ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــــــ   ـ

  

  اإلطار النظري 1.2

 مقدمة 1.1.2

الشفافیة اإلداریة من المفاهیم التي تستخدم الیوم على نطاق واسع في الحیاة العملیة، وهي 

لما لها  ،رة األخذ بهامن المفاهیم اإلداریة الحدیثة والمتطورة التي یتوجب على اإلدارات العلیا ضرو 

سهامها في تنمیة المؤسسات اإلداریة والتربویة  ،من أهمیة في إحداث التنمیة اإلداریة الناجحة وإ

واالجتماعیة للوصول إلى تنظیم سلیم قادرًا على مواجهة التحدیات الجدیدة والتغیرات المحیطة 

  ).2005أرتیمة، (

الوقوف على مفهوم الشفافیة لغة الباحثة في القسم األول من هذا الفصل  عرضت

واصطالحًا، ومفهوم الشفافیة اإلداریة، وأهدافها، وأهمیتها، وطبیعتها، وأسسها ومبادئها، وتدابیر 

تطبیقها، ومتطلباتها، وأنواعها، ومستویاتها، والمشكالت التي تواجهها، وطرق تحسینها، ودورها في 

ة في فلسطین في تعزیز الشفافیة اإلداریة، ومؤشرات معالجة الفساد اإلداري، ودور السلطة التنفیذی

لى الشفافیة اإلداریة في التشریعات والقوانین واألنظمة في فلسطین، ودور التربیة  المساءلة، وإ

  .والتعلیم في بناء ثقافة الشفافیة
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 مفهوم الشفافیة والشفافیة اإلداریة 2.1.2

شف "صریح للشفافیة، ولكنها أشارت إلى لم تشر اللغة إلى المعنى ال :الشفافیة في اللغة

بفتح ) شف(وثوب " أیضا "أي رق حتى یرى ما تحته وشفوفاً ) شفیفاً (علیه ثوبه، یشف بالكسر 

الرازي، . ("الَهّم أي هزله) وشفه(شرب كل ما في أإلناء ) واالشتفاف(الشین وكسرها أي رقیق 

رق حتى یرى ما : شفوفاً  –وه الثوب ونح) شف: "(، وتشتق الشفافیة من فعل)342، ص1983

، وورد في قاموس )484، ص1999المعجم الوسیط، ". (والشيء لم یحجب ما وراءه. خلفه

أي ما  Transparence"ترجمة للمصطلح ) Macmillan, 2002, P1530, 1531(ماكمالن 

یشترك . "یمكن الرؤیة من خالله أو ما ال یمنع الرؤیة وما ال یحجب أو یستر أو یمنع مثل الزجاج

المعنى اللفظي العربي مع األجنبي في كون الشيء الشفاف الذي یمكن النظر من خالله بسهولة 

 ). 2013الحسنات، (ویضاده لفظ المعتم 

وتوصف  ،ذلك الشيء الذي ال یحجب ما وراءه، فهي النقاء والوضوح"وتشیر الشفافیة في اللغة إلى 

الحربي، . ("ي تمّكن الناس من معرفة ما یدور بالضبطبأنها الطریقة النزیهة في عمل األشیاء الت

 )312، ص2012

 ، كل ما به مكشوف"أن تعمل اإلدارة في بیت من زجاج"فالشفافیة تعنيأما اصطالحا 

واألسالیب التي تكفل العلم  والجمهور، وتتضمن األنظمة التي تعمل من خاللها اإلدارة، للعاملین

ا باإلفصاح والعالنیة والوضوح، وبالتالي القدرة على مساءلتها والمعرفة بحقیقة أنشطتها وأعماله

  ). 185، ص2006الطوخي، (ومحاسبتها 

 وبهذا یمكن النظر إلى الشفافیة على أنها الوضوح والعلنیة في اإلجراءات والغایات واألهداف

داراتها  زراء ، ومدونة قرار مجلس الو 2008آل غصاب، (التي ینبغي أن تكون لدى المؤسسات وإ

 ) .2012لعام  ) 6(الفلسطیني رقم 
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، )2000(، واللوزي)1997(، والخرابشة )1997(فیرى كل من الشیخ  داریةالشفافیة اإلأما 

، أنها تعني وضوح التشریعات ورسم الخطط )2007(والراشدي ، )Vaughan, 2000( وفایوجهان

تباع تعلی ،والسیاسات، ودقة األعمال المنجزة داخل التنظیمات مات وممارسات إداریة واضحة وإ

كبیرة من الموضوعیة والدقة، وسهولة فهمها، لوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة وسهلة ل

واستقرارها، وانسجامها مع بعضها، ووضوح لغتها، ومرونتها، وتطویرها وفقًا للتغیرات االقتصادیة، 

تبسیط اإلجراءات، ونشر  إضافة إلى ،واالجتماعیة، واإلداریة، وبما یتناسب مع روح العصر

المعلومات، واإلفصاح عنها، وخضوع الممارسات اإلداریة والسیاسیة للمحاسبة والرقابة المستمرة، 

 .وسهولة الوصول إلیها بحیث تكون متاحة للجمیع

إلى أن الشفافیة اإلداریة تعني ) Kopitas & Caring, 1998(ویشیر كوبیتاس وكارنج 

أن و  ا یتعلق بهیكل ووظائف القطاع الحكومي، وكذلك تعزیز المصداقیة،االنفتاح على الجمهور فیم

بحیث یرى الجمیع بوضوح ما تقوم  ،تكون الحكومة واألجهزة اإلداریة العامة في صندوق من زجاج

والكیفیة التي  ، وترتبط به من عالقات،وتدیره من برامج ،وما تباشره من مهام ،به من أعمال

  . تمارس فیها كل ذلك

بأن ) 2004( Koppal، وكوبال )2003( Meyer، ومایر)2002(یرى كل من أفندي و 

، ولكنه كان یستخدم في المجاالت مفهوم الشفافیة تاریخیًا نادرًا ما استعمل في سیاق المؤسسات

وأن الشفافیة تفهم كما تستعمل وأنها مرتبطة بشكل معقد بالثقة، حیث تعمل على خلق  العسكریة،

 .وتدعم مشاركة العامة في النتائج ،عنیین وتشجع على اتخاذ قرارات مرئیة أكثرالثقة بین الم

الشفافیة توفر نفس المعلومات ) "Breton et al, 2007, p13(ویقول بریتون وزمالؤه 

فجعل األمور شفافة یعني القضاء على تباین المعلومات، وذلك عن طریق توفیر  ،لجمیع األفراد

 ".یستطیع الوصول إلیها، مما یسهم في عدم معارضة األفراد للتغییر معلومات متماثلة لمن ال
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أن الشفافیة اإلداریة تعني توافر ) 2012(والفرحان  ،)2008(ویرى كل من طراونة 

المعلومات التي تتعلق بالسیاسات والنظم والقوانین والقرارات واللوائح لكافة المواطنین، باإلضافة إلى 

ووجوب مساءلتهم عن أدائهم  ،ئولیة األفراد عما یقومون به من أعمالالمساءلة، ویقصد بها مس

الوظیفي، وما یصدر عنهم من سلوكیات وتصرفات، وتشیر إلى الجوانب األخالقیة والقیم المرتبطة 

األمانة والصدق والعنایة واإلنفاق والحفاظ على المال العام، : مثل بقیام الموظف بأداء مهامه،

د، وكلما توسعت دائرة الشفافیة تقلصت دائرة الفساد، وأن المنظمة التي تتمتع والقضاء على الفسا

بشفافیة حقیقة هي منظمة تتمیز بدرجة مرتفعة من الرقي والنزاهة، وبالتالي تتمتع بدرجة إنتاجیة 

  .عالیة ذات خواص نوعیة وكمیة تتناسب مع حاجاتها ومتطلباتها

اإلداریة الحدیثة التي تتناول في جانب من جوانبها  فالشفافیة اإلداریة من المفاهیم وعلیه

البعد األخالقي لإلدارة، كما تُعد أیضًا مطلبًا أساسیًا لإلدارة الناجحة كونها ُتسهم في تنمیة 

  .)2007الراشدي، ( .المنظمات اإلداریة، وتقودها إلى مواجهة التغیرات العالمیة المتسارعة

فهي  ،داریة تشیر إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفةوبهذا یمكن القول أن الشفافیة اإل

تتیح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن یكون لهم الحق في الحصول على معلومات حول هذا 

وتمتلك األنظمة  ،والتي قد یكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وحمایة المصالح ،الشأن

القرار على الصعید العام، كما تمتلك قنوات اتصال  ذات الشفافیة إجراءات واضحة لكیفیة صنع

سلسلة واسعة من المعلومات في متناول  عب المصلحة والمسئولین وتضمفتوحة بین أصحا

  .الجمهور
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  الشفافیة اإلداریة أهداف 3.1.2

داریة، یمكن القول أن الشفافیة اإلداریة  تحقق ق من مفاهیم متعلقة بالشفافیة اإلبناء على ما سب

  :ألهداف اآلتیة،ا

الرقابة اإلداریة وزیادة كفاءتها، من خالل الدقة والوضوح في الممارسات اإلداریة  تعزیز -

  ). 1997الشیخ، (المعمول بها في المؤسسة 

وترسیخ قیم التعاون وتضافر  وتجنب اإلرباك والفوضى في العمل، توفیر الوقت والتكالیف -

  ). 1997 ،علیان(الجهود ووضوح النتائج 

وترسیخ القیم  ،حسین صورة المؤسسة محلیًا ودولیًا في مجال اإلصالح ومناهضة الفسادت -

التي تدعو إلى مناهضة الفساد، كالصدق واألمانة، وتنمیة ثقافة مناهضة أشكال الفساد 

وسوء استعمال السلطة، كما تهدف إلى اعتبار القانون مرجعیة للجمیع، وضمان سیادته 

 ).2010مصلح، (ن استثناء  وتطبیقه على الجمیع  دو 

تهدف إلى اختیار قیادات تتصف بالموضوعیة والنزاهة واالنتماء والوالء للصالح العام،  -

أفندي، (وتوجد قناة مفتوحة لالتصال بین المواطنین وأصحاب المصالح والمسؤولین 

2002.( 

اف الشفافیة تقییم األداء المؤسسي والفردي للقیادات العلیا فیها أمر یتصل مباشرة بأهد -

یضاح فوائد  ومحاربة الفساد وتطویر آلیات ومعاییر التقییم بشكل منتظم، ونشر الوعي وإ

توفر النزاهة والشفافیة للمواطنین في مختلف نواحي الحیاة من خالل التمسك بالقیم األخالقیة 

 ).2005المرابط، (التي تساهم في مكافحة الفساد لجمیع العاملین داخل وخارج المنظمات 

كما تسهم الشفافیة اإلداریة في نجاح خطط التطویر والتغییر، حیث یواجه قادة المنظمات  -

ولضمان مشاركة  ،العدید من التحدیات التي تقاوم مسعاهم في إحداث التغییر المنشود
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العاملین ینبغي إقناعهم بمضامین التغییر ودواعیه، ولهذا فإن اإلدارة التي تتبنى مبدأ 

اریة وتعلن عن سیاستها وخططها تكون بذلك قد قلصت من الطاقات السلبیة الشفافیة اإلد

 ).2008عمایرة، (التي یبذلها العاملون في مقاومة التغییر وحولتها إلى نواتج إیجابیة 

وَتِعُد الشفافیة بحیاة أكثر آمانًا للعاملین من خالل رقابة هیئات الدولة الدقیقة على جمیع  -

. نوع من المخاطرة، وتشجع على استغالل أفضل ألصول المنظمةالعناصر التي تسبب أي 

 ).Garsten & Montoya, 2008(جارستین ومنتویا 

 

 أهمیة الشفافیة اإلداریة 4.1.2

تظهر أهمیة الشفافیة من خالل كونها تعمل على تحقیق ترابط المؤسسة، حیث تتم مخاطبة 

حداث التكام ل بین أهدافها، وتعمل على إشاعة النظام جمیع المستویات اإلداریة والتنفیذیة وإ

الحرص والدقة واإلنجاز : واالنضباط، وتعمل أیضًا على امتداد التأثیر إلى جوانب أخرى مثل

  ). 2009الطوخي، (والحسم 

طالعهم  ،كما تعمل الشفافیة على المشاركة في اتخاذ القرارات وتسمح بتوعیة المواطنین وإ

العدالة في تقییم أداء العاملین والوصول إلى ما یعرف بالنظام  على الخیارات المتاحة، وتحقیق

 ).2010السبیعي، ( المفتوح، إضافة إلى كونها آلیة لتحقیق المساءلة

االجتهاد  وتأتي أهمیة الشفافیة االداریة كونها تحقق النزاهة للموظف، واالبتعاد عن

یة وبساطة الهیكل التنظیمي الشخصي في تفسیر القوانین واألنظمة، والتوسع في الالمركز 

للمؤسسات وسهولة إیصال المعلومات من القمة للقاعدة والتغذیة العكسیة، وبالتالي فإن وجود 

خرابشة، (تشریعات واضحة وشفافة یؤدي إلى تنمیة الثقة لكافة فئات المجتمع والحفاظ علیها 

1997 .(  
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اركة وتوافر المعلومة، تجعل العاملین والشفافیة اإلداریة وسیاسة االنفتاح على العاملین والمش

أكثر إیمانًا بقدرتهم على التأثیر في نتائج األعمال، ویتحول اهتمامهم من التركیز على تحقیق 

 ).2001أبو بكر، (حاجات األمان والتقدیر الذاتي إلى االهتمام باألداء واإلنتاج 

 

 الشفافیة اإلداریة أنواع 5.1.2

ى شاكلة واحدة بل منها ما له طابع مقلد ومنها ما له طبیعة لیست الشفافیة اإلداریة عل

ه الطبیعة كما یأتي، والتي أشیر لى هذإ) 2010( وأشار السبیعي خادعة وأخرى ذات طابع انتقائي،

 ):2004( كما جاء عند دعیبس ،لیها أیضًا كأنواع للشفافیة اإلداریةإ

دة بأسلوب نسخي ال یناسب طبیعة عمل هي شفافیة منقولة بتعسف أو مقل :الشفافیة المدبلجة

 .المؤسسة المعنیة وظروفها، كنقل شفافیة مطبقة مثًال في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص

هي التي تنطلق وتخدم مصالح وأیدلوجیا مصدرها ومصمم آلیاتها، ولیس  :الشفافیة المؤدلجة

 .وال نراها في األحوال االعتیادیة  المستفید منها المطلع على إنتاجها، وتبرز لخدمة هدف معین،

، وتبرزها بأسلوب مبالغ نتقي النتائج الجیدة مهما تواضعتهي الشفافیة التي ت :الشفافیة االنتقائیة

األرقام واألحداث  نحملة إعالمیة، إعالنات عندما تكو وهذه الشفافیة طاغیة، ومصحوبة ب. فیه

 .إیجابیة، وبالمبررات إذا كان هناك إخفاق

  

 أسس ومبادئ الشفافیة اإلداریة 6.1.2

 :یمكن القول بشكل عام أن هناك ثمانیة أسس للشفافیة اإلداریة كما یأتي

وتعني القضاء على الهدر في أألنشطة والثروات، وقد یكون هذا الهدر  :العقالنیة في اإلنفاق

ذ بعض بهدف وضع المنظمة في خدمة اإلدارة، وقد یصل الهدر في بعض األوقات إلى اتخا
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القرارات الرئیسة في عدة شهور مما یعطل مسیرة المنظمة ومصالح العاملین بها، ویستوجب 

القضاء الكامل على الهدر ووضع األسالیب واألهداف وتأكید مفهوم اإلدارة في خدمة المنظمة 

 ).2012الخناق، (

نفوذ والمناصب العلیا تطبیق القانون على الجمیع بما في ذلك أصحاب المواقع وال :احترام القانون

 ).2012الخناق، (في المنظمة وتكریس القرارات والقوانین من أجل خدمتها وتعزیز تقدمها 

تعني إیجابیة العالقة بین المنظمة ومؤسسات  :التفاعل بین األنظمة ومؤسسات المجتمع المدني

الفرصة یتیح المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني هي النسق السیاسي المتطور الذي 

 ).1997سعید، . (مراقبة أداءها للمؤسسات في

أن تكون قواعد العمل واضحة وتخدم رسالة المنظمة بالطریقة المثلى كما یجب  :وضوح المعاییر

أن ال تكون هذه القواعد جامدة حتى یمكن تطویرها وتعدیلها لتصبح بسیطة وفاعلة تواكب ثقافة 

 .)2012الخناق، (. مي الجدیدالسرعة التي تصف بها النظام العال

احترام حقوق العاملین في المنظمة على اختالفهم وذلك یؤدي إلى تكریس  :األجواء التشاركیة

التفاعل بین العاملین والمنظمة والمشاركة الفعالة والمستمرة في مجتمع المنظمة ویدفع قدرة العاملین 

 )2012الخناق، ( .حاسبةفي التأثیر بصنع القرارات وقدرتهم على المساءلة والم

یعد حق حریة الحصول على المعلومات من أهم المتطلبات بالنسبة  :المعلومات لجمیع العاملین

للعاملین وأصحاب المصالح من أجل ممارسة جمیع حقوقهم وعلى المنظمات االهتمام بمبدأ حمایة 

. عن المعلوماتالمعلومات الذي تتضمن احترام خصوصیة المنظمة والعاملین عند اإلفصاح 

 )2002الطوخي، (

وسائل اإلعالم الحرة المستقلة هي الوسیلة األساسیة لنقل المعلومات  :التعامل مع وسائل اإلعالم

إلى الجمهور، ویكون التعامل معها على أساس احترام عملها واحترام حریة أفرادها في ممارسة 
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الخناق، ( .آرائهم لوسائل اإلعالم عملهم داخل المنظمة وكذلك حریة العاملین في التعبیر عن

2012( 

وهي قدرة قیادات المنظمة على التواصل الحقیقي مع أفراد المجتمع وذلك  :القدرة على المواجهة

من خالل فتح الباب أمامهم لتقدیم انتقاداتهم وشكاویهم إضافة إلى االستماع إلى مقترحاتهم والعمل 

 )2002الطوخي، ( .یزالجاد على تحقیق حاجات المجتمع بشكل متم

  

 المبادئ األساسیة في التشریعات المتعلقة بحریة االّطالع 7.1.2

  :المبادئ اآلتیة) 2005، وعبد الحمید، 2006، والخناق، أ2009أمان، ( ذكر كل من

یجب كشف كل المعلومات العاّمة للمواطنین، بحیث تكون الحریة في  :الكشف عن المعلومات

لمنع أو الحظر هو االستثناء، ویجب أن تكون هذه الحاالت االستثنائیة االطالع هي القاعدة، وا

محددة بدقة، بحیث تقوم هیئة عامة بدراستها قانونی�ا حتى ولو كان للكشف عن هذه المعلومات 

تأثیر سلبي، یجب أن تكشف في حال كانت إیجابیات الكشف عنها تفوق الضرر الناتج عن 

اّم، یجب نشر تقاریر في الجریدة الرسمیة مثل التقریر السنوي، أما فمثّال، في القطاع الع ،حجبها

 .في القطاع الخاّص، فثمة نصوص قانونیة تلزم بعض الشركات نشر موازناتها

ال یقتصر حق االّطالع في أن یتمكن المواطن من طلب المعلومات فقط، بل یتعدى  :وجوب النشر

وحدیثًا تقوم معظم . جمهور، بأشكال ووسائل متعددةذلك إلى نشر هذه المعلومات على نحو واسع لل

  .المؤسسات العاّمة بنشر هذه المعلومات عن طریق النشر اإللكتروني

یحق للمواطنین تقدیم طلب بشكل خّطي، للحصول على  :سهولة الحصول على المعلومات

المختص معلومات معینة من المؤسسة التي تستحوذ على المعلومات، وذلك عن طریق الموظف 

باستقبال الطلبات في المؤسسة العاّمة، مع عمل ما یلزم لضمان هذا الحق للمواطنین الذین ال 
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یستطیعون القراءة أو الكتابة، أو ال یجیدون اللغة التي كتبت بها المعلومات، أو الذین یعانون من 

اخلیة مفتوحة، تساعد لذا ینبغي أن یطلب من المؤسسات العاّمة إنشاء أنظمة د. إعاقة بصرّیة مثالً 

كما یحق للمواطنین االستئناف ضد الرفض، إذ یعّد . طالبي المعلومات على الوصول إلى مبتغاهم

االستئناف من أهم المبادئ في قانون حریة الوصول إلى المعلومات، فهو یحمي من السریة التي ال 

رات التي تنكر على المواطنین هذا لزوم لها، وذلك عبر توفیر آلیة للقیام بالمراجعة المستقلة، للقرا

الحق، وبوجه خاّص حین یكون سبب الرفض انزعاج المسؤول، أو ألنه یسيء إلى مظهر الدائرة، 

 .أو یزعج الحزب الحاكم

یجب أّال تكون تكلفة نیل حق الوصول إلى المعلومات  :معقولّیة تكالیف الحصول على المعلومات

نحو یردع الناس عن التقّدم بطلبات للوصول إلى  التي تحتفظ المؤسسة بها باهظة، على

فهناك حاالت ینبغي أن یكون فیها الحصول على معلومات معینة مجانی�ا، مثل طلب . المعلومات

معلومات عن إجراءات تسجیل جمعیة، أو مواطن یستفسر من وزارة التربیة والتعلیم عن إجراءات 

لحاالت التي یرید فیها طالب المعلومة الحصول علیها وینبغي تسهیل ا. إلخ...قبول المنح الدراسیة

خدمًة للمصلحة العاّمة، بأن یكون الطلب مثًال بغیة كشف الفساد في اإلدارة، فعندئذ یجب أن تكون 

ویجب أن تحدد هذه الرسوم . الرسوم أقل مما لو كان الطلب بغیة تحقیق مصلحة شخصیة تجاریة

 .تقدیر الجهة المطلوب منها تقدیم المعلوماتبتشریع، وأن ال یترك أمر تحدیدها ل

تتضمن حریة االطالع حق الشعب في معرفة العمل الذي  :االجتماعات العاّمة مفتوحة للجمهور

تقوم به المؤسسة العاّمة نیابة عنه، كما یحق له المشاركة في عملیات اتخاذ القرار؛ لذا یجب أن 

كما یجب . ات الرسمیة العاّمة أمام الجمهورتتضمن التشریعات نصوًصا تقضي بفتح االجتماع

إخطار الجمهور باالجتماعات، ویقتضي أن تكون مدة اإلخطار كافیة لیتمكن الجمهور من 

اجتماعات الهیئات المنتخبة مثل : ومن األمثلة على هذه االجتماعات. الحضور أو المشاهدة
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تكون االجتماعات مغلقة، ولكن  ومن الممكن أن. الهیئات المحّلیة، وجلسات المجلس التشریعي

وأي قرار حول إغالق االجتماعات . وفق إجراءات معتمدة وفي حال وجود أسباب كافیة؛ إلغالقها

یجب أن یكون مفتوًحا أمام الشعب، كما یجب أن تفوق مبررات إغالق االجتماعات في هذه 

 .الحاالت مسوِّغات قاعدة الكشف

یجب أن یكفل القانون حق مواجهة مشكلة ثقافة السریة  :التخلص من ثقافة السّریة الرسمّیة

الرسمیة في المؤسسة العاّمة، على أن تتضّمن شرًطا أساسی�ا؛ هو أن تدّرب المؤسسات العاّمة 

موّظفیها على مضمون حق المواطن في حرّیة االطالع، وأن یركز هذا التدریب على أهمیة حریة 

إلى المعلومات، وسبل الحفاظ على الوثائق، والحصول  االّطالع، واآللیات اإلجرائیة للوصول

ومن بعض األمثلة على هذه الثقافة، مثًال، أن یتم حظر تداول اسم رئیس اإلدارة، . علیها، بفاعلیة

وصوًال إلى حظر تداول قرارات مهّمة، تتصل بحیاة الفرد وتؤثر فیها، باستعمال حجة جاهزة هي 

 .        وفق المصالح الضیقة والخاّصة تكّبر وتصّغر )المصلحة العاّمة(

یجب حمایة األفراد من أیة عقوبات قانونیة أو إداریة، أو عقوبات تتعّلق : حمایة مقدمي المعلومات

ویجب أن یستفید هؤالء من الحمایة ما داموا . بالعمل لكونهم قدموا معلومات حول المخالفات

بأّن المعلومات التي قدموها كانت صحیحة إلى حّد یعملون بحسن نّیة، وبناًء على اعتقاد معلَّل 

ویجب أن تطّبق حمایة كهذه حتى ولو كان الكشف . كبیر، وأنها كشفت دالئل حول خرق القانون

والخناق، أ، 2009أمان، (عن تلك المعلومات انتهاًكا لمتطلبات قانونیة أو مختّصة بالعمل 

 ).2005وعبد الحمید، ، 2006
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 ق الشفافیة اإلداریةتدابیر تطبی 8.1.2

إلى عدد من التدابیر المتعلقة بتطبیق الشفافیة اإلداریة، ) 2008( أشار مكتب األمم المتحدة

  :على النحو اآلتي

وضع إجراءات ومقتضیات إداریة تمكن الموظف من اإلبالغ عن الفساد اإلداري في  §

 .سلك الوظیفة

 . اعتماد معاییر تمنع تضارب المصالح §

 . مضبوطة لشغل المناصب العمومیة اعتماد معاییر §

 . تعزیز نظم الشفافیة في الترشیحات للمناصب العمومیة §

 .العمل على تعزیز النزاهة واألمانة والشفافیة والمسؤولیة في السلك اإلداري §

 .تطبیق معاییر سلوكیة من أجل األداء السلیم للوظیفة §

 .اتخاذ إجراءات تأدیبیة ،قانونیة في حق المخالفین  §

 

 متطلبات الشفافیة اإلداریة 9.1.2

إلى ضرورة إحداث تطویر إداري في أجهزة اإلدارة العامة، فالتطویر ) 2002(أشار اللوزي 

ال یجوز معاملته بصورة منفصله عن جوانب التنمیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة فضًال عن 

زة المعنیة بتطویر الموارد البشریة البشریة، وال بد من العمل على إحداث تنسیق مستمر بین األجه

والتطویر اإلداري، كما أنه ال بد من العمل على ضرورة إعداد خطة وطنیة للتدریب كمتطلب 

أساسي، وأن تكون هناك سیاسة واضحة في االختیار والتعیین تعتمد على مبدأ الكفاءة، وضرورة 

ائر والمؤسسات الحكومیة حتى العمل على إعداد وتطویر شبكة واسعة من المعلومات بین الدو 

تتوافر درجة عالیة من التنسیق، والتعاون، والدقة، والسرعة في اإلجراءات، فضًال عن العمل على 
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 .تعزیز دور أجهزة الرقابة المالیة واإلداریة، لما لها من دور فعال في تعزیز مفهوم الشفافیة

وضوح وعدم الغموض في األنظمة على أن الشفافیة اإلداریة تتطلب ال) 2003(وأكد الكاید 

عالنها للمواطنین والموظفین، ونشر الوعي لدى الموظفین والمواطنین  والقوانین واإلجراءات وإ

وتعریفهم بحقوقهم وواجباتهم، والتنسیق المستمر بین األجهزة المعنیة بالقوى البشریة والتطویر 

شبكة المعلومات بین الدوائر  اإلداري، والتعیین في الوظائف على أساس الكفاءة، وتطویر

والمؤسسات كافة وتسهیل تدفق المعلومات، وتطبیق الهندرة اإلداریة، وتطبیق الحكومة اإللكترونیة، 

ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على رفع شعار مكافحة الفساد والبدء باإلصالح، وتبسیط 

یة وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع إجراءات العمل وتطویر قدرات موظفي الجهاز الحكومي، وحر 

 . المدني

بأن الشفافیة اإلداریة تتطلب تقلیل الصالحیات والسعي في ) 2007( الراشديكما ذكر 

عملیات اتخاذ القرارات، وترسیخ قیم التعاون، وتضافر الجهود، ووضوح النتائج، والعمل على 

النزیهة، واألمانة، والموضوعیة، واالنتماء اختیار القیادات اإلداریة ذات القدرة على أخذ القرارات 

 .والوالء للمنظمة، وللصالح العام

، أن متطلبات الشفافیة اإلداریة هي نشر واسع )2008(وذكر كل من الغالبي والعامري 

للمعلومات والبیانات، وتوفیر أدلة یسترشد بها الجمهور والجهات األخرى لمراقبة عمل المؤسسة، 

مها، وأن تبتعد المؤسسة عن جمیع الممارسات المثیرة للریبة والشكوك حیثما ومعرفة تطورها وتقد

أمكن الوضوح، واإلعالن عن النشاط والممارسات، وتوجیه جمیع الفئات بحقوقها بأكبر قدر ممكن 

من الوضوح والنزاهة، وأنه من الضروري أن تمتلك المؤسسات مدونات أخالقیة تضعها نصب 

رس أعمالها وأن ال تكون هذه المدونات مجرد شعارات، وصیاغة برامج أعینها دائمًا وهي تما

 .التوعیة لمفهوم الشفافیة مع ضرورة  احترامه
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 :، فیشیر إلى المتطلبات اآلتیة في الشفافیة اإلداریة)2005(أما المرابط 

ضرورة توفیر قنوات اتصال واضحة ومحددة، واختیار أفضل العاملین، وتقییم ومراجعة 

األعمال التي یمارسها الموظف داخل المنظمة بهدف تحقیق االستقرار الوظیفي، تحفیز طبیعة 

الموظفین بضرورة اإلعالن عن أي تضارب في المصالح التي یمكن أن ینتج عنه شبهة في إظهار 

الفساد اإلداري، تبني إجراءات محددة لضمان إمكانیة النزاهة والمساءلة وتوفیر اإلجراءات التأدیبیة 

فعالة لألفراد العاملین في هذه المنظمات، تطویر آلیات اإلشراف من قبل المدراء على ادعاء ال

شعار الموظفین  موظفیهم ومتابعتهم وتوزیع األدوار بما یكفل سیر العمل بوضوح وسهولة وإ

باالستقرار الوظیفي، ضرورة توثیق وكتابة نظم وأسالیب العمل وهذا ال یأتي إال بوجود قیادات 

المهنیة اإلداریة وهذا یعني أن اإلدارة یجب أن تبنى على أهداف . ف بنزاهة والمسؤولیةتتص

وسیاسات واضحة ومحددة تقوم على توجیه موظفین مدربین على العمل تتوفر فیهم صفات النزاهة 

 .وتحمل المسؤولیة ویتقاضون رواتب وأجور معقولة وفقا لألوضاع االقتصادیة والسیاسیة السائدة

 

 مستویات الشفافیة اإلداریة  10.1.2

 :هناك مستویین للشفافیة اإلداریة، الشفافیة اإلداریة الداخلیة، والشفافیة اإلداریة الخارجیة

 الشفافیة الداخلیة: المستوى األول

هي نتاج طبیعي لسلوكیات االتصال المتسمة بالفاعلیة والتدفق الحر للمعلومات داخل 

وصل لها العاملون في الحصول على المعلومات الضروریة للقیام  المؤسسة، وتعكس الدرجة التي

قد ) Michelman, 2004(إلى أن ) 2013(وأورد الحسنات ). 2009أبو كریم، (بمسؤولیاتهم 

الشفافیة الداخلیة بااللتزام بمناقشة األفكار، ومن خالل توضیح الصورة الكلیة وبشكل  إشار إلى

ما یحقق النتائج المرجوة، ویخلق مشاعر الثقة والتمكین،  صریح لجمیع منسوبي المؤسسة، وهو



 26 

  . ویعزز التزام القائد تجاه المؤسسة

وتتضمن الشفافیة الداخلیة كافة التعامالت والسلوكیات واألداءات وتوفر كافة المعلومات 

ریة الالزمة حول البني والهیاكل التنظیمیة في المؤسسة، وتوضح النظم المالیة واإلجراءات اإلدا

 )2012العمري، . (المتبعة في المؤسسة

  

 الشفافیة الخارجیة: المستوى الثاني

وهي حصول الجمهور على المعلومات التي یحتاجها حول برامج المؤسسة ومشاریعها 

لالستفادة منها، ال ُتعنى الشفافیة الخارجیة بنشر المعلومات عما تم من انجازات حققتها المؤسسة 

ومات حول المشاریع المستقبلیة والتي تسعى إلى تنفیذها، كما أن الشفافیة فقط، بل أن تنشر معل

الخارجیة تعنى نشر المعلومات في الوقت المناسب للجمهور، وتوفیر لهم البیانات، خاصة 

 )2007آمان، (المستهدفین والمنتفعین من نشاط المنظمة والباحثین إضافة إلي الممولین 

یة الخارجیة شقان ال یمكن فصلهما عن بعضهما البعض، والشفافیة الداخلیة، والشفاف

فالشفافیة الداخلیة تعنى بالبیئة الداخلیة للمؤسسة، أما الشفافیة الخارجیة  فكالهما مكمل لآلخر،

تعنى بالبیئة الخارجیة التي تتعامل معها المؤسسة، ویوجد عالقة ارتباطیه بینهما، وكًال منهما یؤثر 

 ).ـ2012العمري، (تحقیق رسالة المؤسسة وأهدافها في اآلخر، وینعكس على 

أن مستویات الشفافیة اإلداریة یمكن أن ) 2012، والعمري، 2008عمایرة، (وذكر كل من 

 :تكون كاآلتي

  :الشفافیة على مستوى الفرد

یختلف الناس عن بعضهم البعض في أمور شتى، فمنهم اإلنسان الغامض الكتوم، ومنهم 

وتلعب العوامل النفسیة المرتبطة بالعاملین دورًا مهمًا في درجة شفافیتهم، ، واضحاإلنسان المنفتح ال
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فصاحهم عن قیمهم، وأفكارهم، فالموظف الذي یفتقر إلى الشعور واالطمئنان الوظیفي یفكر ألف  وإ

مرة قبل أن یبوح عن قیمه، أو أفكاره، أو المعلومات التي یمتلكها، العتقاده أن ذلك یعرضه 

هو في غنى عنها، أو یهدد بقاءه في الوظیفة، ولهذا فإن المنظمة التي تسودها أجواء  لمشكالت

الشفافیة تكون بذلك قد قللت من األسباب التي تجعل أفرادها یخفون ما لدیهم من معرفة، أو 

معلومات، وتحفزهم على البوح بكل ما لدیهم دون خوف، وتعرفهم بأشیاء لم یكونوا یعرفونها عن 

وقد تعید إلى ذاكرتهم خبرات قدیمة، أو قد تتسبب في إخراج ما بداخلهم من شجاعة، أو  أنفسهم،

فكثیر ما یتصرف األفراد في مواقف معینة تصرفات یستهجنوها على  دهاء، أفكار خالقة، أو

 .أنفسهم كما یستهجنها اآلخرون علیهم

  

  :الشفافیة على المستوى الذاتي للمنظمة

المنظمة عامًال مهمًا في نجاح المنظمة وتحقیقها ألهدافها،  تعد الشفافیة على مستوى

فالمنظمة كیان متكامل یتكون من عناصر مترابطة یعتمد بعضها على بعض، فالصورة الكلیة 

الواضحة ومناقشة األفكار والتنسیق والتعاون بین األداءات المختلفة لألقسام واألفراد ضرورة ال بد 

التخطیط السلیم واتخاذ القرارات المالئمة، ویتطلب ذلك تبادًال  منها لرفع قدرة المنظمة على

للمعومات وسلوكیات اتصال تتسم بالفاعلیة، وهناك عالقة إیجابیة بین الشفافیة وربحیة المنظمات، 

ولهذا ینبغي على المؤسسات أن تقوم بتهیئة المناخ المناسب لنمو الشفافیة على النحو الصحیح، 

قوم المؤسسات باعتبار الشفافیة قیمة تحترم وتمارس من قبل جمیع منتسبیها، فالواجب یقتضي أن ت

وواقع تعیشه في جمیع األنشطة التي تقوم بها، وأن تزیل العوائق التي تعترض نموها، وأن تعمل 

 .كل ما بوسعها لترسیخ هذه القیمة وبناء اتجاهات إیجابیة نحوها
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  :الشفافیة على مستوى الدولة

لى مستوى شمولي من الشفافیة یعم مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات إن الوصول إ

  . ونظام حكم كان وما یزال هو المرتجى واألمل المنشود لكافة شعوب األرض

أن انخفاض مستوى الشفافیة في بلد ما یضعف موقف الدولة أمام ) 2004السید، (ویرى 

ومات والشركات الدولیة، ویفتح الباب أما القوى الخارجیة، ویقلل من قدرتها التساومیة مع الحك

تمریر هذه الشركات لعقود غیر متوازنة مع كبار المسؤولین في هذه الدولة، ویحرم الدولة من التأیید 

 .في المحافل الدولیة

أن الشفافیة على المستوى الشمولي للدولة، ال تتطلب اإلفصاح عن ) 1997(ویرى الخرابشة 

لدولة، أو األفراد، أو یؤدي اإلفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ التشریعات، أسرار یمكن أن تمس أمن ا

أو قد یكون في غیر المصلحة العامة، أو تلحق الضرر بالمصالح التجاریة المشروعة لمؤسسات 

 .األعمال العامة والخاصة

 ویتطلب ترسیخ الشفافیة على مستوى الدولة اتخاذ بعض اإلجراءات، والتدابیر الالزمة، ومن

التزام الحكومة واإلدارات العلیا بمبدأ دولة المؤسسات والقانون، وتنظیم لقاءات دوریة منظمة : أهمها

بین األجهزة المركزیة في اإلدارة العامة، وأجهزة الرقابة، وذلك لتسهیل عمل هذه الوحدات، وتعمیم 

، والتي تتضمن مفهوم مجالس التنسیق المشتركة إلدارة كل قطاع بمشاركة الفعالیات الخاصة

نشاء مراكز  التعلیم، والصحة، والمواصالت، والنقل، والصناعة، والطاقة، والسیاحة، والمال، وإ

المعلومات وتطویرها، ووثائق تشریعات الدولة بقطاعیها العام والخاص، وضرورة تأكید مبدأ إشهاد 

ات المالیة، والموازنات، الذمة لكل من شغل وظیفة عامة، وتفعیل دور الرقابة والمحاسبة، واإلدار 

 ).1997علیان وجرار، (وتقییم األداء للقیادات اإلداریة العلیا 
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  :الشفافیة على المستوى الدولي

إن حجم المعاناة التي یعیشها إنسان العصر الحالي في بعض أقالیم األرض  جاء الجزء 

یة أو دولیة، أو سلوك األكبر منها من فساد لم یتم الكشف عنه قائم على مصالح شخصیة أو حزب

وقد تم استغالل التقدم العلمي، . أخفى وراءه جرائم  مثل االتجار بالمخدرات، واإلنسان، واألسلحة

والتكنولوجي، حیث سهل للفاسدین فسادهم بالقدرة على االستفادة منه في التدمیر والبطش والنهب 

دید من الدول، والحكومات، ومؤسسات للع لقد كان هذا دفعاً . والسلب، والقدرة على اخفاء الجرائم

خیر اهللا، (لیة تعتمد صالح اإلنسانیة جمیعها بترسیخ شفافیة دو  المجتمع المدني، واألفراد، للمطالبة

2004.( 

ومن أبرز المؤسسات الدولیة التي اهتمت بموضوع الشفافیة، منظمة الشفافیة الدولیة التي 

ى بناء نظم تعمل على تجذیر الشفافیة والنزاهة في ، والتي تركز عل)1993(تأسست في برلین عام 

بتبني خطة دولیة لتحقیق ) 1996(، والبنك الدولي الذي بدأ منذ عام )2001شلوس، (دول العالم 

الشفافیة والنزاهة قوامها منع االحتیال، والفساد في المشاریع التي یشترك البنك في تنفیذها، وأعلن 

  .)2004خیراهللا، (الدولیة لمكافحة الفساد تأییده ومشاركته في كل الجهود 

وكذلك صندوق النقد الدولي الذي یحاول تطبیق معاییر الشفافیة والمساءلة على نفسه، 

ویشارك في وضع معاییر، ومواثیق الممارسات السلیمة المقبولة في مجاالت الشفافیة عالمیًا، 

نافعة، (ویحث الدول على سن قواعد، وقوانین محدد تضمن قدرًا ما من الشفافیة والمصداقیة 

2004.( 
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 المشكالت التي تواجه الشفافیة اإلداریة.10.2.2

برزت الشفافیة اإلداریة كظاهرة إداریة من خالل المشكالت اإلداریة التي ُتعاني منها أغلب 

واإلفراط في الرقابة وعدم وضوح التعلیمات وغیاب المساءلة الدول النامیة، كالتعقیدات اإلداریة 

والنزاهة وانتشار الفساد على أشكاله المتعددة، كذلك انتشار مظاهر عدم الثقة والتمكین، وعدم 

  . تفعیل اإلدارة التشاركیة

ونظرًا للمغاالة في استخدام األنماط التقلیدیة والتي تعكس في المؤسسات الحكومیة مالمح 

لط والتنفیذ بالقوة وبشكل فوقي؛ مما یؤدي إلى ظهور وانتشار ظواهر غیر مرغوبة مثل عدم التس

الوضوح والغموض في أدوار الموظفین وعدم المشاركة في صنع القرارات وعدم التفویض الفّعال 

وتقلیص الصالحیات والحجب والتعتیم على المعلومات والعملیات المختلفة داخل المؤسسات 

ومن هنا ظهر مفهوم الشفافیة اإلداریة الذي یشیر إلى تقاسم المعلومات والتصرف الحكومیة، 

  ).2010الفرحان، (.بطریقة مكشوفة

وجود بعض الممارسات اإلداریة السائدة في ) 2007(ویؤكد تقریر األمم المتحدة اإلنمائي 

التشریعات : یة، منهادار ت التي تواجه تطبیق الشفافیة اإلالدول النامیة والتي تعتبر من المشكال

والتعلیمات البالیة والقدیمة، وتدني مستوى التخطیط االستراتیجي وعدم التمیز والفاعلیة في استخدام 

المصادر العامة، وضعف أداء الرقابة، ونقص السیطرة المالیة الفاعلة، والغموض في اإلجراءات، 

لقلیلة في المعلومات والقرارات، وعدم وجود مقاییس مهنیة واضحة لتقییم األداء، والمشاركة ا

وأضاف التقریر إلى أن الشفافیة والمساءلة هما أمران حاسمان في تحقیق التطور واالستفادة من 

العولمة، وقد اكتسبت الشفافیة كمصطلح عالمي في مجال الجهود الدولیة المبذولة لمكافحة الفساد 

لنجاح التجارب في بعض الدول التي كانت  في األجهزة الحكومیة أهمیة كبیرة وشهرة واسعة؛ نظراً 

تعاني من الفساد في أجهزتها الحكومیة كنتیجة لتطبیق الشفافیة في الممارسات الحكومیة كالتجربة 
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 .الكویتیة والبحرینیة واألردنیة

إن الصعوبات التي تواجه المنظمات عند تحدید أولویات األهداف والسیاسات التي تسعى إلى 

ن األهداف تحتاج إلى الوضوح تحقیقها تعتبر  من أهم الصعوبات التي تواجه الشفافیة اإلداریة، وإ

والسهولة والموضوعیة وكثرتها وتداخلها یقف حائال أمام المنظمة في وضع أولویات التنفیذ األمر 

ن الروتین والتعقید والغموض في اإلجراءات یشكل عائقا أمام إ. االستراتیجیةالذي یعیق تطبیق 

وعدم التنسیق بین األجهزة اإلداریة بالمنظمات واالزدواجیة في العملیات  .الشفافیة اإلداریة تطبیق

تعارض المصالح بین . اإلداریة والغموض في عملیات التحدیث والتطویر یشكل أیضا عائقا

  ).2005المرابط، ( .األهداف الشخصیة وأهداف المنظمة وبین األطراف

  

  :وزارة التربیة والتعلیم العاليي التشریعات والقوانین واألنظمة في الشفافیة اإلداریة ف 11.2.2

تعتمد وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة قانون الخدمة المدنیة في كافة عملیاتها 

ولعدم انعقاد المجلس التشریعي بسبب الظروف الراهنة یتولى مجلس الوزراء اإلشراف  ،اإلداریة

ة المدنیة، وقد صدرت مدونة السلوك وأخالقیات الوظیفة العامة في فلسطین العام على شؤون الخدم

مجلس ). (8(التي سیتم عرضها في الملحق رقم ) 2012(عن مجلس الوزراء الفلسطیني للعام 

 )2014الوزراء الفلسطیني، 

ة حیث أن أخالقیات الوظیفة العامة تعني قیام الموظف بأداء واجباته الوظیفیة بأمانه ونزاه

وموضوعیة، والعمل باستمرار على تحقیق أهداف الجهة التي یعمل بها، وأن تكون ممارسته 

الصالحیات المخولة له، وأن یؤدي عمله بحسن نیة، متجردًا من سوء القصد أو اإلهمال أو مخالفة 

قرار مجلس الوزراء (القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقیق مصلحة خاصة له أو للغیر 

   .)2012لعام ) 6(فلسطیني رقم ال
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 دور التربیة والتعلیم في بناء ثقافة النزاهة  12.1.2

ال شك أن للتربیة والتعلیم دور كبیر في بناء ثقافة النزاهة والشفافیة، حیث تبدأ مع األجیال من 

المؤسسة بمعناه الواسع من خالل (أهمیة التعلیم  لال جدال الیوم حو الطفولة وحتى إنهاء الجامعة، و 

فمع تقّدم المجتمع وتطوره،  ،من حقوق اإلنسان أساسیاً  حقاً في حیاة اإلنسان باعتباره ) ةالتربوی

على الذكور دون اإلناث كما  منصباً تطور االهتمام بموضوع التعلیم للجمیع، فمثًال لم یعد التعلیم 

  )2013مصلح، (. للجمیع متاحاً بفئات دون أخرى، بل أصبح  محصوراً ، ولم یعد سابقاً كان 

، على األقل في المرحلة إلزامیاً خالل جعل التعلیم  دورًا مهمًا منوتلعب الدولة في هذا المجال 

؛ من أجل تشجیع الفئات الفقیرة والمهّمشة على التوّجه مجانیاً المدرسیة األولى، إضافة إلى جعله 

لفقر، كما أنه بالنسبة للدول نحو التعّلم، الذي هو بالنسبة لهم الطریقة الوحیدة للخالص من ا

  )2013مصلح، (. لنمّوها وتطّورها جداً ضرورّي 

وال تقتصر أهمیة التعلیم على تزوید الفرد بالمعارف، بل تزداد أهمیة التعلیم ودوره في نمو 

ریاض األطفال (المجتمعات وتطورها، من خالل قدرة المؤسسات التعلیمیة بمستویاتها المختلفة 

على غرس الكثیر من القیم وتنمیتها، مثل النزاهة والمساواة والعدالة ) معاتوالمدارس والجا

وال یمكن لتعلیم قیم النزاهة أن یتم بشكل منعزل . االجتماعیة، والحس بالمسؤولیة، ومكافحة الفساد

عن البیئة التي ینمو فیها األطفال، إذ تلعب هذه البیئة دوًرا مهّما في تشكیل اتجاهاتهم وقیمهّم، 

من جهد أوسع لتحسین  جزءاً وبالتالي فإن تعلیم األخالقیات یجب أن یكون . ومواقفهم في الحیاة

وفي هذا اإلطار یجب أن یحصل األطفال على بیئة تعلیمیة مناسبة . الحاكمیة وتقلیل الفساد

یكتسبونها، وبّناءة؛ لیتعلموا قیمة النزاهة، فشباب الیوم هم قادة المستقبل، والقیم واألخالقیات التي 

 ).2013مصلح، (. د إلى حد كبیر في مكافحة الفسادوتسهم في تشكیل شخصیاتهم ستساع

بلعب دور رئیس إلى جانب األسرة والمجتمع في تعلیم قیم  تقوم المدارس والهیئات التدریسیةو 
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النزاهة والصدق واألمانة، والتعرف على أشكال الفساد المختلفة، وكیفیة محاربتها على كافة 

  ).2006أمان، (. األصعدة

ویأتي هذا الدور المهّم للمدرسة انطالًقا من موقع المدرسة في النظام التربوي في المجتمعات 

واعتراًفا . شخصیته المعاصرة، ومن تدخلها لتربیة الفرد في أكثر مراحل حیاته أهمیة على تحدید

السلیم والمتطور، دأب المربون  بدور المدرسة في بناء قیم صالحة لتشیید صرح البناء االجتماعي

رساء القیم األساسیة للمجتمع مرهون،  والمفكرون والباحثون على التأكید بأن تحقیق الدیمقراطیة وإ

ویبینون في الوقت ذاته أن  ،إلى حدٍّ كبیر، بتحقیق الدیمقراطیة في المؤسسة التعلیمیة التربویة

التربیة "أو " التربیة الوطنیة"خالل دروس مثل التربیة على قیم المواطنة ال یمكن أن تتحقق من 

وحدها، فرغم أهمیة هذه الدروس وقیمتها المعرفیة، إّال أن التربیة على قیم المواطنة تحتاج " المدنیة

لتحقیقها إلى عمٍل مكثف ومجهود متواصل إلرسائها، من خالل اندماج هذه القیم في جمیع 

ي األنشطة التربویة المدرسیة الیومیة األخرى، وفي المعارف المدرسیة، إضافة إلى تضمینها ف

 )2013مصلح، ( .النظام التربوي المدرسي برمته، حتى یتحقق الهدف المنشود

جاءت توصیات المنظمات الدولیة المسئولة عن قطاع التربیة والتعلیم في العالم وقراراتها، مثل 

غناء البرامج إا، تؤكد الدعوة إلى لعالمي وغیرهمنظمة الیونسكو والیونسیف ومكتب التربیة ا

التعلیمیة والكتب والوسائل، بتضمینها القیم الكفیلة بتكوین المواطن الحّر، والمتضامن المسئول 

وألجل ذلك تدعو  ،والمتفتح، الذي یقدر قیمة الحریة، ویحترم كرامة اإلنسان، ویؤمن بحق االختالف

لتعددیة في مجال اكتساب المعارف، التي تقتضي دعم إحدى وثائق الیونسكو إلى العنایة بالمقاربة ا

نمو الفرد، وتعزیز إیمانه بقدراته الذاتیة، واستقاللیته، واحترام اآلخرین، وتطویر معنى المسؤولیات 

 ).2005مهداد، (االجتماعیة في سیاق التعاون والتآزر واالستقالل المتبادل 

لى تكافل جهوٍد من جمیع األطراف، من البیت إلى كما ُذكر آنًفا فإن تعزیز قیم النزاهة یحتاج إ
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مخرجات المدرسة إلى المجتمع، باعتبار هذه الفئة أكثر فئات المجتمع تأثًرا بالنظام التربوي، وألن 

في تنمیة المجتمع ومستقبله، وذلك من خالل انعكاس ما یتعلمونه على ًا هذا النظام أكثر تأثیر 

ومن أجل الوصول إلى تحقیق ذلك، ال بد من تضمین . همتعاملهم مع قضایاهم وقضایا مجتمع

عدد من القیم المناهضة للفساد، وممانعته، إضافة إلى قیم المحافظة على المال العاّم، ونبذ كل 

شاعة أهمیة اإلبالغ عن الفاسدین، إضافة إلى  أشكال الفساد، بما فیها الواسطة والمحسوبیة، وإ

  :أتيبرنامج خاّص بالناشئة یتضمن ما ی

تعریف فئة الناشئة من الشباب في المدارس بمنظومة النزاهة، وبمنظومة الفساد من حیث  •

ویمكن القیام بذلك من خالل إدراج هذه  ،أشكاله، وأسبابه، ونتائجه، وسبل مكافحته والحد منه

 المفاهیم ضمن المنهاج المدرسي للتربیة المدنیة مثًال، وبإدماجها في المناهج األخرى، كذلك

من خالل تخصیص حصص دراسیة معینة لمناقشة هذه المفاهیم، والعمل على توعیة الطالب 

، مثل ئویمنع هذا األمر انتقال بعض األفكار الخاطئة إلى النش. بها، وتعمیق معرفتهم بها

اعتبار بعض أشكال الفساد كأمور مسلم بها، أو عدم اعتبار بعضها من أشكال الفساد مثل 

مهداد، ( .بیة، كما هو الحال في العدید من الثقافات، خاّصة العالم العربيالواسطة والمحسو 

2005( 

أهمیة تعوید الناشئة على احترام القوانین واألنظمة، واحترام االختالف في الرأي وأسلوب  •

 ).2006أمان، ( .الحیاة، وتقبُّل هذه االختالفات، وتحّمل مسؤولیة أفعالهم وعواقبها

ب في الجامعات بقضایا الفساد، من خالل رفع قدرة الجامعات على رفع وعي قطاع الشبا •

تطویر مساقات متخصصة في كیفیة بناء نظام نزاهة وطني، والتعریف بمفاهیم النزاهة 

أمان، ( .والمساءلة والشفافیة، والتعریف بمفهوم الفساد ومخاطره وآثاره ونتائجه وسبل مكافحته

2006.( 
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خال مفاهیم مكافحة الفساد في العملیة التعلیمیة، من خالل تطویر قدرة المعلمین على إد •

تدریبهم على االستعانة بهذه المفاهیم، بشكل یتكامل مع أسالیب التعلیم التي یستخدمونها في 

تقدیم دروسهم ومحاضراتهم، وخصوًصا في إبداع األسالیب التفاعلیة التي تعتمد دراسة 

 ).2006 أمان،( .ومناقشتها حاالت تتعلق بالفساد

نشر الوعي المجتمعي ضد ظاهرة الفساد، وتسهیل حصول الباحثین، ومنظمات المجتمع  •

المدني، والقطاعین العاّم والخاّص، والمدارس والجامعات، على المنشورات والمواد المتوافرة 

 ).2006أمان، ( .حول هذا الموضوع

راسات ذات عالقة بالفساد تشجیع الطلبة وخاصة في المرحلة الجامعیة على كتابة أبحاث ود •

ومن هنا تتضح أهمیة . ومكافحته وذلك من خالل توفیر الدعم لهم ضمن اإلمكانیات المتاحة

العملیة التربویة في مؤسسات التعلیم المختلفة في غرس قیم النزاهة، ومحاربة الفساد؛ ألن هذه 

علمت هذه الفئة وأنشئت القیم تؤسس الفئة الشابة للخروج إلى مجتمع العمل والمعرفة، فإذا ت

على أسس صحیحة وسلیمة من احترام للقانون، وتقدیر للمجتمع، وتعزیز للقیم واألخالق، فإنها 

  ).2006أمان، . (ستكون من أهم ضمانات وجود حكم سلیم

یعتبر تطبیق الشفافیة في العملیات اإلداریة من األمور الهامة الواجب مراعاتها في الممارسات 

 االنتماء الوظیفيفهي من أهم متطلبات . اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالياإلداریة في 

التي یمكن إتباعها لزیادة االنتماء الوظیفي لدى العاملین في وزارة وهي إحدى أهم اإلستراتیجیات 

 اإلدارات العلیا من، فزیادة الشفافیة تساهم إلى حد بعید في زیادة درجة الثقة التربیة والتعلیم العالي

وضوح ، كما أن زیادة مستوى الشفافیة في العملیات اإلداریة یعني الوزارةلألفراد العاملین في 

إضافة أنها تسهل حصول  اد عن الروتین وتعقید اإلجراءات،بتعاإلجراءات في العمل، واال

 ،اع الفاعلیة في العملوارتف االنتماء الوظیفي،المواطنین على الخدمات التي یریدونها، مما یحقق 
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ولكن كي تساهم الشفافیة اإلداریة في إنجاز األهداف المرجوة منها ال بد من توافر المتطلبات 

لذلك سوف نستعرض متغیر االنتماء الوظیفي كمتغیر الضروریة والالزمة كشرط أساسي لنجاحها، 

  .)2002اللوزي، . (أساسي في نجاح الشفافیة اإلداریة، وتحقیق أهدافها

  

 االنتماء الوظیفي 13.1.2

 مقدمة 1.13.1.2

من أهم العوامل الرئیسة لنجاح وفعالیة أي تنظیم وجود الطاقات اإلبداعیة من األفراد العاملین 

فیه، حیث یعتمد نجاح، وفعالیة، وكفاءة هذه المؤسسات على مدى استعداد هؤالء األفراد للعمل 

تقان، من أجل نجاح هذه ال مؤسسة، لهذا فإن فعالیة األفراد ال تعتمد فقط على بكفاءة، ودقة وإ

اإلعداد، والتدریب، والتطویر فحسب بل تعتمد بقدر أكبر على درجة ومستوى انتماء هؤالء األفراد 

 ). 2004العمري، (للمؤسسات التي یعملون بها 

نع األمریكیة وأكد العدید من الباحثین أن زیادة اإلنتاج في المصانع الیابانیة مقارنة مع المصا

العتیبي، (تعود في المقام األول إلى وجود مستوى عاٍل من االنتماء الوظیفي عند العاملین الیابانیین 

1993.( 

لذا تحاول اإلدارة في المؤسسات الحدیثة بقدر اإلمكان تنمیة العالقة بین المؤسسة واألفراد 

دیهم مهارات وخبرات وتخصصات المنتمین إلیها، وذلك بهدف استمرارهم فیها، وخاصة الذین ل

 ).1998، السید(هامة، كما تهدف أیضًا إلى تنمیة مشاعر االنتماء الوظیفي لدیهم 
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 مفهوم االنتماء واالنتماء الوظیفي 2.13.1.2

حساسًا أم كونه  على الرغم من اختالف اآلراء حول االنتماء، فیما إذا كان اتجاهًا وشعورًا وإ

ن الحاجة هي شعور الكائن الحي باالفتقاد لشيء معین، سواء أكان لكو  –حاجة أساسیة نفسیة 

أو  -المفتقد فسیولوجیًا داخلیًا، أو سیكولوجیًا اجتماعیًا كالحاجة إلى االنتماء والسیطرة واإلنجاز

كونه دافعًا أو میًال، إال أنها جمیعًا تؤكد استحالة حیاة الفرد بال انتماء، ذاك الذي یبدأ مع اإلنسان 

ذ لحظة المیالد صغیرًا بهدف إشباع حاجته الضروریة، وینمو هذا االنتماء بنمو ونضج الفرد إلى من

براهیم، (أن یصبح انتماًء للمجتمع الكبیر الذي علیه أن یشبع حاجات أفراده   ).1974فراج وإ

ینل من لهذا یعد االنتماء من أكثر المفاهیم انتشارًا في الحیاة الیومیة بشكل عام، إال أنه لم 

كما أنه كغیره من مفاهیم العلوم . االهتمام الكافي من جانب المختصین في مجال العلوم اإلنسانیة

اإلنسانیة یعتریه كثیر من الخلط والتضارب، فهناك من یرى االنتماء بأنه عضویة الفرد في 

عي العام للفرد أما االرتباط بها، فیخضع للس. الجماعة أي ضرورة أن یكون الفرد جزءًا من الجماعة

نفسه، وهناك من یرى ضرورة اشتمال االنتماء على الجانبین، أي كون الفرد جزءًا من الجماعة 

 ).2002السید، (وارتباطه بها في الوقت نفسه 

 

  :لغةواالنتماء 

وأنمیته أي عزوته ، بمعنى الزیادةوالنماء  ،نمال إلى الفع"معجم لسان العرب ورد في  

ل ویقا، وصار معروفا لهمل أي أنتسب إلیهم وما، ى غیر موالیهـإلمى انت وفي الحدیث. ونسبته

والنامیة من . أي سمناإلنسان نمي ، وأي رفع إلیه نسبه، ي النسبـارتفع إلیه ف، نماه إلى جده

  ). 342، ص1988، ابن منظور" (انتمي فالن فوق الوسادة أي ارتفعل ویقا، سمینةـأي الـل اإلب

  ).  655، ص1980البستانى، (  "أي رفع إلیه نسبه ویقال نماه إلى جده"
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، 1921الفیومى، ( "ویقال نمیته إلى أبیه أي نسبه وانتمى إلیه أي انتسب  نمى الشئ"

  .)68ص

 

  :أما االنتماء في االصطالح

 : تعریفاته عند الباحثین على النحو اآلتي تتعدد 

أسرة أو (من مجموعة أشمل بأنه شعور الفرد بكونه جزء "): 72، ص1976(یعرفه الخولي 

أو نحو ذلك ینتمي إلیها، وكأنه ممثل لها أو متوحد فیها أو ) قبیلة أو ملة أو حزب أو أمة أو جنس

یتقمصها ویحس باالطمئنان والفخر والرضى المتبادل بینه وبینها وكأن كل میزة لها هي میزته 

مع تفضیلها أكثر  ،ثیق بجماعة مااالرتباط الو بفیعرفه "، )32، ص1984(أما الشرقاوي  ."الخاصة

 الشعور ضرورة إلى ویشیر، والشعور بالمسئولیة تجاهها والدفاع عنها ،من غیرها من الجماعات

 ."إلیه المنتمي الشيء بالمسؤولیة تجاه المنتمي الفرد لدى

وهناك من یرى االنتماء على أنه عضویة الفرد في الجماعة أي ضرورة كون الفرد جزءا من 

  .)Ansbacher,1980(عة أما االرتباط بها فیخضع للسعي العام للشخص الجما

وهناك من یرى ضرورة اشتمال االنتماء على الجانبین أي كون الفرد جزءا من الجماعة 

  ). Corsini, 1980(وارتباطه بها في نفس الوقت 

له من أثر أحد األهداف اإلنسانیة الذي تسعى جمیع المنظمات لبلوغه لما  ویعتبر االنتماء

فعال في استمراریة العمالة واستقرار العمل، فضًال عن تنمیة الدوافع اإلیجابیة لدى العاملین وزیادة 

  ).2002السید، (رضاهم 
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  االنتماء الوظیفي

 ،)Affiliation( االنتماء یعني باللغة االنجلیزیة إلى أن) 2001(یشیر قاموس التربیة للخولي 

الوالء والوفاء واإلخالص، في حین یعني ) Loyalty(اب، بینما یعني یعني االندماج أو االنتسو 

)Commitment (االلتزام .  

واالنتماء التنظیمي أو المؤسسي هو اندماج في التنظیم أو المؤسسة التي یعمل فیها 

بأن االنتماء الوظیفي یعني الرغبة في ) Gregersen and Stewart, 1992(ویرى كل من  .الموظف

) Mowday and Steers,1979(المؤسسة بالرغم من وجود حوافز خارجیة، وأشار كل من عدم ترك 

إیمان قوي بقبول أهداف المؤسسة، ورغبة في بذل جهد أكبر ": إلى أن االنتماء التنظیمي یعني

واالنتماء التنظیمي أو المؤسسي ، "لمصلحتها، ورغبة قویة لالحتفاظ بعضویته فیها

)(Organizational Affiliation  هو غیر االنتماء الوظیفي)Job Affiliation(،  وغیر الوالء

 Organizational( وكذلك غیر االلتزام التنظیمي ،)Organizational Loyalty(التنظیمي 

Commitment(، ن كان بین هذه المصطلحات عالقات مباشرة وقویة وقد خلط العدید من  ،وإ

ترجمتها من اإلنجلیزیة أو إلى اإلنجلیزیة، فتعامل  الباحثین بین هذه المصطلحات، وخاصة عند

، وتعامل آخرون مع االنتماء )Affiliation(على أنه االنتماء ) Commitment(بعضهم مع االلتزام 

أبو سمرة . (الوظیفي على أنه االنتماء التنظیمي، والبعض اآلخر لم یفرق بین الوالء واالنتماء

  .)2013، وسالمة

لمصطلحات یدرك فرقًا ولو بسیطًا بینها، فاالنتماء التنظیمي أو المؤسسي والمدقق في هذه ا

هو انتماء للتنظیم أو المؤسسة، أما االنتماء الوظیفي فهو انتماء للوظیفة، واألول أعلى درجة وأكثر 

ن كانا متداخالن وااللتزام التنظیمي هو التزام بالدرجة األولى،  ،أهمیة، وهما أمران مختلفان، وإ

لتزام غیر االنتماء، فكل انتماء یعني االلتزام، في حین ال یعني بالضرورة وجود االلتزام وجودًا واال
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أبو سمرة . (لالنتماء، فقد یلتزم الموظف وال یكون منتمیًا، واألول أیضًا أعلى درجة وأكثر أهمیة

  )2013، وسالمة

تجاه المؤسسة أو التنظیم ) انیةرابطة وجد(أما الوالء فیتعلق بوجدان الفرد وشعوره ومعتقداته  

إلى الفرق بین الوالء واالنتماء، فیرى أن االنتماء له ) 1989(طاعة وتأییدًا، حیث یشیر حسانین 

مظاهر مادیة، بینما الوالء مظاهره وجدانیة، واالنتماء یركز على عضویة الفرد في المؤسسة 

  . واإلخالص للفكرة أو العقیدة واندماجه فیها، في حین یتجاوز الوالء هذا لیشمل الوفاء

  :ب هذه المصطلحات ترتیبًا تصاعدیًا بالشكل التاليیرتت )2013( وسالمةأبو سمرة  وحاول 

ــــااللتزام التنظیمي  ــ ـــ ــاالنتماء الوظیفي  »ـــــ ـــــ ــ ــاالنتماء التنظیمي   »ـــــ ـــ ــــــ ــ ــ الوالء  »ـ

  .التنظیمي

توافر مبدأ االنتماء الوظیفي، والقاضي بتكریس الفكر الوظیفي اإلدارة الحدیثة تتطلب و 

والمؤسسي في عقول المنتسبین للوظائف على اختالف درجاتهم ومواقعهم الوظیفیة، ففكر االنتماء 

الوظیفي من شأنه تحقیق التواصل والفهم المشترك والمتبادل بین أركان اإلدارة بمستویاتها المختلفة 

السیما في اإلدارة الحكومیة، وباألخص التعلیمیة، وأنه یعزز بناء جسور ) والدیناالعلیا، والوسطى، (

الثقة بین اإلدارات العلیا والعاملین بعضها البعض، وبینها وبین المؤسسة عامة، والتفاني في خدمة 

الهدف الوظیفي یحقق قدرًا أكبر من المردود عندما یظهر ذلك على األداء الفعال للموظف 

  .)2006ي، المطیر (

تعمیق االنتماء الوظیفي یعتبر مصدرًا هامًا لراحة العاملین وأمنهم وسعادتهم ونجاحهم، و 

وبدون ذلك فإن العاملین یشعرون بالتوتر والضیق وضعف العزیمة وضعف الدافع للعمل البناء 

الرغبة في عدم ترك  بهذا یؤكد االنتماء الوظیفيو  ).1980مطاوع، (وضعف البذل والضحیة 

  . )2007حجاج، (المنظمة بالرغم من وجود حوافز خارجیة 
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 :العوامل التي تسبق االنتماء الوظیفي 3.13.1.2

 :إلى العوامل التي تسبق االنتماء الوظیفي على النحو اآلتي) 2002(فرج أشار 

مصادر هذا ل أكثر ویعد العم، فرد حاجات یرید أن یسعى إلى إشباعهال لک: الحاجات .1

 .  إتاحةاإلشباع 

صادر المتوقع ـو المـه نحـى التوجـتولد الحاجات قدراً من الدافعیة تحث الفرد عل: الدافعیة .2

 .  إشباع تلك الحاجات من خاللها

اعتقاداً منه أن هذا ، نشط للفرد وبوجه خاص في عملهأداء الدافعیة إلى ل تتحو: األداء .3

 .حاجات الفردإلشباع وسیلة األداء 

 .  إلى إشباع حاجات الفردل لفعاااألداء یؤدي : اإلشباع .4

في عمله یجعله راضیاً ل األداء الكفء من خالاإلشباع إن بلوغ الفرد مرحلة : الرضا .5

 .باعتباره الوسیلة التي یتسنى من خاللها إشباع حاجاتهل عن العم

  

  :العوامل التي تؤثر على االنتماء الوظیفي 4.13.1.2

أن هناك العدید من العوامل التي تؤثر ) 2005(وعبد الباقي ) 1991( السیدذكر كل من 

وبعضها عوامل تتعلق بالبیئة الخارجیة للمنظمة، وبعضها یتعلق  ،على االنتماء الوظیفي

دراكه لظروف بیئة العمل، والعوامل التنظیمیة األخرى كما  ،بخصائص الفرد، والوظیفة وتجاربه، وإ

  :في الشكل التالي
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  :عوامل المتعلقة بالبیئة الخارجیةال

تؤثر العوامل المتعلقة بالبیئة الخارجیة كظروف سوق العمل، وفرص االختیار على اتجاهات 

األفراد وبالتالي تؤثر على درجة االنتماء الوظیفي، خاصة في األیام والشهور األولى لبدء العمل، 

   .وقد سمي هذا بالمسبقات في عملیة االنتماء الوظیفي

 ،اتجاهات العاملین والمناخ التنظیمي بالقطاع العام حول )1991(السید وقد تبین من دراسة 

أن مستوى االنتماء الوظیفي كان مرتفعًا، وقد كان أحد األسباب في ذلك إدراك العاملین الرتفاع 

معدل البطالة، وقصور المعلومات عن سوق العمل، فضًال عن انخفاض حركة األفراد في التنقل 

بین أقالیم الدولة، وانخفاض فرص العمالة بها، كل هذا أثر على اتجاهات العاملین بالنسبة لالنتماء 

  .الوظیفي باالرتفاع

  العوامل الخارجیة

 ظروف سوق العمل، فرص االختیار

 خصائص الفرد

 خصائص الوظیفة

  بیئة العمل الداخلیة

 الفرد، والعوامل المتعلقةتجارب 

 عوامل تنظیمیة أخرى

 االنتماء الوظیفي

  النتائج

الرغبة في االستمرار  -

  في العمل

 البقاء في العمل -

 االنتظام في العمل -

 الرغبة في بذل المجهود -

 نوعیة األداء -

 اإلبداع في العمل -
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 ): الخصائص البیوغرافیة(الشخصیة ل العوام

الوظیفي للعاملین في  النتماءالشخصیة التي تؤثر على مستوى ال هناك العدید من العوام

علیها ل المتغیرات التي یمکن تعریفها والحصول وتشم، الشخص نفسهالمؤسسة والتي ترجع إلى 

العطیة وأورد ، ومدة الخدمةاالجتماعیة العمر والجنس والحالة ل ببساطة من سجالت األفراد مث

وطول مدة الخدمة، ومستوى التعلیم،  عمر،من حیث ال الشخصیة،خصائص بعض ال) 2003(

، واشار الى أن هذه المتغیرات قد تؤثر باالنتماء الوظیفيوالجنس، ودوافع وقیم األفراد وعالقتها 

ایجابًا أو سلبًا على مستوى االنتماء الوظیفي للعاملین في المؤسسات، وال یوجد عالقة ثابتة أو 

   .اتجاه ثابت لهذه المتغیرات على مستوى االنتماء الوظیفي للعاملین

  

  :خصائص الوظیفة

فمجال الوظیفة، واالستقاللیة،  ،االنتماء الوظیفيًا على سلبًا أو ایجابقد تؤثر هذه أیضًا 

 .اً بعدم وضوح الدور والصراعات، تؤثر سلفي حین  ،والتحدي، والتغذیة الراجعة، تؤثر إیجاباً 

  )1991السید، (

  

  :العوامل المتعلقة ببیئة العمل الداخلیة

الء العمل، والنمط ، من عالقات مع الرؤساء وزمبیئة العمل تشمل كل ما یتعلق بالوظیفة

القیادي واالشرافي، واالجور، والحوافز، والبیئة الفیزیائیة التي یعمل فیها الموظف وغیرها، وهذه 

جمیعا لها عالقة مباشرة باالنتماء الوظیفي، وتعمل على زیادة مستواه لدى العاملین أو العكس، 

. في صالح االنتماء الوطیفي فمثًال كلما كانت األجور وسیاسة التحفیز عادلة، كلما كان ذلك

  )1991السید، (
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  :العوامل الخاصة بالهیكل التنظیمي

تناولت العدید من الدراسات العالقة بین الهیكل التنظیمي واالنتماء الوظیفي، فقد وجد أن 

الالمركزیة في اتخاذ القرارات، وتوافر درجة من االعتمادیة في أداء األعمال بین اإلدارات الوظیفیة، 

  )2005عبد الباقي، . (ظیم إجراءات العمل، لها تأثیر إیجابي على االنتماء الوظیفيوتن

  

  : مستویات االنتماء الوظیفي  5.13.1.2

  :)2006 (المطیري ، كما جاء عندینظر لالنتماء الوظیفي من عدة مستویات

ي أن وهو أن یكون الفرد جزءًا من جماعة االنتماء أ: مستوى االنتماء الحسي أو الجسدي -1

ء لهذه انتمایكون الفرد عضوًا فعلیًا، فإذا لم یكتسب الفرد العضویة الفعلیة ال یكون لدیه 

 .الجماعة

هو التعبیر عن مشاعر الفرد تجاه الجماعة التي ینتمي إلیها : مستوى االنتماء اللفظي -2

 .بغرض الحصول على اإلشباع

یة خاصة تلك المواقف التي وذلك من خالل مواقف الحیاة الفعل: مستوى جوهر االنتماء -3

ومثل هؤالء األفراد یمكن أن تتسع دائرة  ،تتطلب التضحیة من أجل جماعة االنتماء

 .انتمائهم

 .والمؤسسة والوظیفة یكون االنتماء الدائم لألسرة والوطن واألقارب: مستوى االستمراریة -4

  

  : االنتماء الوظیفي معیقات 6.13.1.2

لدى  االنتماء الوظیفي االرتقاء بمستوىأمام عملیة  تي تقف سداً هنالك الكثیر من الُمعیقات ال

إن تذكیر المستخدم الدائم بأخطائه  ،، وأهمها هو تركیز اإلدارات العلیا على األخطاءالعاملین
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وهذا ال یصبُّ في مصلحة  ،ویثبط من عزیمته ویقتل روح المبادرة لدیه ،یجعله یفقد الثقه بنفسه

ات أیضا اإلفراط في النقد والمراجعة والمراقبة والمالحقة التي یقوم بها بعض من المعیقو  ،االنتماء

، اتالمؤسس بعضالذي یسود  غیر الشریف كذلك األمر بالنسبة للتنافس ،المدراء لمستخدمیهم

لى تقوقعهم في مكانهم" السباق"والذي یؤدي إلى تنحي الكثیرین عن  الضغوطات التي كذلك . وإ

ومن ثم إلى تطویر موقف غیر وّدي  ،ن تؤدي إلى الشعور باالستغالل والمذلةو العامل یتعرض لها

  )2013حاج، . (لمكان العمل

باإلضافة إلى التضخم الوظیفي الذي هو عبارة عن كثرة في أعداد الوظائف مقابل قلة األعمال 

ترقیة المهنیة لو ثابتة المعاییر ال غیاب، كذلك مما یشعر الفرد بعدم أهمیتة في المؤسسة الوظیفیة،

نما یترك ذلك لتقدیر الجهة اإلداریة والضوابط التي تضعها،  ،الموظف خصوصًا المراتب العلیا، وإ

والتي قد تحكمها االعتبارات الشخصیة والمجامالت على حساب الجدارة والموضوعیة، وثبات 

اإلحباط أو الراتب عند حد معین بدون تغییر عند الوصول للدرجة األخیرة، وشعور الموظف ب

 كلها من معیقات االنتماء الوظیفي انخفاض الروح المعنویة والوالء للجهة اإلداریة التابع لها،

  .)2010الیاقوت، (

  

  : العالقة بین الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفي 14.1.2

یجابیة، ویعود   إلى ذلكإن العالقة بین الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفي هي عالقة قویة وإ

أن أهم متطلبات الشفافیة في المنظمات، هو الكشف عن جمیع قواعد األنظمة والتعلیمات 

واإلجراءات واآللیات المعتمدة، وتعتبر هذه أول خطوة عملیة جادة في االتجاه الصحیح لإلقرار 

نفتاح عملیًا بالمكاشفة والمحاسبة والتغییر واإلصالح، لذا ینبغي على المؤسسات االلتزام باال

والشفافیة واألمانة، فیما یتعلق بالمؤسسة ورسالتها وسیاستها ونشاطاتها على كافة المستویات 

اإلداریة، وبشكل یساعد في تقویة االنتماء الوظیفي للعاملین بها فیما یتعلق بمعامالتها مع األطراف 
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سات المؤسسة ذات العالقة، وهذا یشمل العمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة، ذات عالقة بسیا

المالیة واإلداریة، وااللتزام بسیاسة واضحة للنشر تتضمن حفظ وتوثیق كل ما یتعلق ببناء المؤسسة 

وعملها، وتوفیر المعلومات الصحیحة للجمهور بأعلى مستوى من الدقة، واتخاذ اإلجراءات التي 

معلومات واألمانة تضمن حفظ السجالت والمعلومات التي تتعلق بعمل المؤسسة، بما یضمن دقة ال

وسهولة عملیة عرض المعلومات وتحلیلها وتقدیمها لطالبیها وفق إجراءات واضحة ومنظمة، مع 

. تبني إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمي الموارد البشریة في المؤسسة، من الممارسات غیر المهنیة

  ).2012وعربیات،  ،2005الطشة، (

جراءات لتحسین رفع مستوى أما وسائل دعم وتحسین االنتماء الوظیفي، ف تتطلب أسالیب وإ

الشفافیة في أداء المؤسسات، ومن ذلك وجود نظام لمراقبة وضبط أداء اإلدارات العلیا والمؤسسات 

ساءة استعمال الموارد واستغالل نفوذ  العامة، خصوصًا من حیث النوعیة وعدم الكفاءة أو العجز وإ

رمة ورادعة مع عقوبات تطّبق بحق مرتكبي ومن األهمیة بمكان، وجود نظم صا. الوظیفة

المخالفات المالیة واإلداریة، ودعم وتطویر النظام القانوني بالمؤسسة، والعمل على القیام بالدراسات 

المقارنة والتوصیات بإصدار قوانین جدیدة، بشأن تعزیز الشفافیة وحمایة النزاهة ومحاربة الفساد، 

الممارسات اإلداریة واألخالقیة، وااللتزام بالقیم الدینیة في أداء وهذا ال یتأتى إال من خالل تنمیة 

الوظائف المختلفة في محاربة الفساد والتصدي له، وذلك ألن معظم حاالت الفساد تتم بسریة 

وبطرق عالیة المهارة، فیكون من الصعب وضع تشریعات وقوانین تقضي على أنماط الفساد بصورة 

تغالل التقدم التقني في تغطیة الفساد، ویقوم جوهر تلك القیم على تامة في ظل هذه السریة واس

فرض رقابة ذاتیة تنبع من داخل الفرد على نفسه، فهو رقیب على سلوكه وأعماله، ورقابة خارجیة 

تتمثل في قدرة الفرد على متابعة ومالحظة اآلخرین من مرؤوسیه بغرض توجیه أدائهم إلى السلوك 

ع تهیئة بیئة عمل صحیة تقوم على محاور ثالثة هي، إرضاء العاملین األفضل المرجو منهم م

وتقویة انتمائهم، المتابعة الموضوعیة، وبث روح الجماعة، فال شك أن الموظف الذي یتحقق له 

االنتماء الوظیفي سوف یكون أكثر حرصًا من غیره على االلتزام بالممارسات اإلداریة السلیمة 

الفاسدة، كما أن المتابعة المستمرة ألداء العاملین في المراحل المختلفة واالبتعاد عن الممارسات 

تساعد على اكتشاف االنحرافات أوًال بأول قبل تفاقم تلك االنحرافات، وكذلك التزام العاملین داخل 

مؤسسة معینة بروح الجماعة والعمل معًا كفریق واحد یكون من الصعب معه انتشار الفساد فیما 
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تنمیة وعي موظفي القطاع العام والمتعاملین معه بمختلف أشكال الفساد وصوره ومعرفة بینهم، مع 

ختامًا، إن تحقیق مفهوم الشفافیة وتفعیل االنتماء الوظیفي في . األدوات واألسالیب الالزمة لمكافحته

ملحًا  عمل منظمات اإلدارة العامة بحزم وعزیمة، ُیعد أهم وسائل التصدي لمكافحة الفساد، ومطلباً 

ینبغي تطبیقه في مختلف مسارات الخطط التنمویة وبرامج اإلصالح اإلداري والمالي في كل الدول، 

  .)2011، العامري(لحمایة االقتصاد الوطني والحفاظ على مقدرات الشعوب 

  

  

  : لمحة تاریخیة ورؤى مستقبلیة عن وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة 15.1.2

األول عن إدارة  المسؤول فهيمسؤولیات جّمة،  وزارة التربیة والتعلیم العالي یقع على عاتق

سواًء  نالمرؤوسیأمام  وهي مسؤولةعنها أمام المجتمع المحلي،  مسؤولة فهي، الوطنالتعلیم في 

المدیریة أم في المدارس، أم الطلبة، ومع كبر حجم هذه اإلدارة الوزارة أو كانوا موظفین في 

حیث تم اإلشارة إلى وزارة التربیة والتعلیم العالي في ، بها تقومفهناك مهام ال بّد أن  ومسؤلیاتها

 .في نهایة الرسالة) 9(الملحق رقم 
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  :الدراسات السابقة 2.2

  :الدراسات العربیة في الشفافیة اإلداریة 1.2.2

  ):2014(دراسة الزعابي 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مدیري المدارس الثانویة الرسمیة في مدارس منطقتي الشارقة، 

. وجهة نظر المعلمینورأس الخیمة التعلیمیتین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بتطبیق الشفافیة من 

وقد تم . موزعة على خمسة مجاالت، وسؤال مفتوح ،فقرة) 50(استخدم الباحث استبانة مكونة من 

معلمًا ومعلمة ممن ) 303(وقد وزعت على عینة عشوائیة مكونة من . التحقق من صدقها وثباتها

ائج أن درجة التزام وأظهرت النت ،ورأس الخیمة التعلیمیتین. یعملون في مدارس منطقتي الشارقة

ورأس الخیمة التعلیمیتین بتطبیق الشفافیة في مدارسهم جاءت  ،مدیریالمدارس الرسمیة لمنطقتي الشارقة

=  α(كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة . بدرجة متوسطة

تعلیمیة ولصالح منطقة الشارقة في مجال التقییم والقرار المدرسي تعزى لمتغیر المنطقة ال) 0.05

على ) α  =0.05(في حین لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة . التعلیمیة

كما أظهرت النتائج أن أهم . أي من المجاالت تعزى لمتغیر الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة

، ورأس الخیمة التعلیمیتین هو عدم التحدیات التي تواجه تطبیق الشفافیة في مدارس منطقتي الشارقة

 . توفر الصدق والوالء المهني والوظیفي

  

 ):2013(دراسة الحسنات 

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطبیق الشفافیة والمساءلة في منظمات المجتمع المدني، وكیفیة تعزیز 

غزة في الفترة الممتدة وتمت الدراسة على الجمعیات العامة في قطاع . تلك المفاهیم وترسیخ مضامینها

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وكانت االستبانة األداة الرئیسة للبحث، . 2012و 2011بین 
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استبانة على مجتمع الدراسة، وقد  65حیث قامت الباحثة باستخدام طریقة العینة العشوائیة، وتم توزیع 

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان وقد %. 92.3استبانة، بنسبة استرداد  61تم الحصول على 

نظم المعلومات، ونمط (بین  0.05تبین وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : أهمها

من جهة، وواقع الشفافیة ) االتصال، ومستوى ثقافة المساءلة، والمشاركة، واإلجراءات واللوائح وتطبیقها

 .في منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى

  :وكانت أهم التوصیات

یجب على منظمات المجتمع المدني توفیر المعلومات المطلوبة لموظفیها في الوقت  -1

  .المناسب، وتكون ملبیة لمتطلبات العمل

 .ضرورة عدم وجود تكرار أو تحریف في المعلومات التي یحصل علیها الموظف -2

 .تداولهایجب على منظمات المجتمع المدني ضمان حریة المعلومات وعالنیة  -3

 

  :)2012(دراسة العمري 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة ومعیقاتها وطرق 

تم استخدام المنهج الوصفي، وصمم الباحث . تحسینها من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها

الدراسة من جمیع أعضاء هیئة التدریس الذكور تكون مجتمع . االستبانة كأداة لتحقیق أهداف الدراسة

جامعة الملك فیصل، (واإلناث بالجامعات السعودیة الحكومیة التي اقتصرت علیها الدراسة وهي 

عضو ) 5346(والبالغ عددهم  وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصیم، وجامعة تبوك

٪ 20(عضو وعضوه هیئة تدریس بنسبة ) 1070(وعضوه هیئة تدریس، وتكونت عینة الدراسة من 

عضوا، بینما بلغت عینة الدراسة ) 778(، حیث بلغت عینة الدراسة من الذكور )من مجتمع الدراسة

أظهرت الدراسة أن الدرجة اإلجمالیة لممارسة الشفافیة اإلداریة في . عضوه) 292(من اإلناث 
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اسة كانت متوسطة، وكانت أعلى األبعاد ممارسة الجامعات السعودیة من وجهة نظر أفراد عینة الدر 

هي بعد الشفافیة في االتصال اإلداري، یلیه بعد الشفافیة في المعلومات وآلیات العمل، یلیه بعد 

الشفافیة في األنظمة والقوانین، یلیه بعد الشفافیة في تقییم األداء، یلیه بعد الشفافیة في صناعة 

وأن الدرجة اإلجمالیة لمعیقات ممارسة الشفافیة اإلداریة في . المساءلة القرارات، یلیه بعد الشفافیة في

  . الجامعات السعودیة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة كانت كبیرة

  

 ):2012(دراسة الحربي 

هدفت الدراسة التعرف إلى تحدید درجة االلتزام بممارسة الشفافیة اإلداریة لدى األقسام األكادیمیة في 

كلیة التربیة بجامعة الملك سعود من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، والموظفین اإلداریین، وذلك 

بیة بجامعة الملك وتكون مجتمع الدراسة من جمیع موظفي كلیة التر بتطبیق أسلوب المنهج الوصفي، 

عضوًا، وعدد ) 352(وبلغ عدد أعضاء هیئة التدریس ). أعضاء هیئة تدریس وموظفین إداریین(سعود 

فردًا تم اختیارهم بطریقة ) 76(أما عینة الدراسة فتكونت من . موظفًا إداریاً ) 58(الموظفین اإلداریین 

االلتزام : رة موزعة على أربعة محاورعبا) 54(واالستبانة التي اشتملت على المعاینة العشوائیة، 

بممارسة الشفافیة اإلداریة الداخلیة، االلتزام بممارسة الشفافیة اإلداریة الخارجیة، متطلبات االلتزام 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن  .بممارسة الشفافیة اإلداریة، معوقات االلتزام بممارسة الشفافیة اإلداریة

ریة لدى األقسام األكادیمیة في كلیة التربیة، بجامعة الملك سعود جاءت درجة ممارسة الشفافیة اإلدا

حسب آراء ) عالیة(لمجمل الدراسة؛ حیث جاءت درجة محور متطلبات الشفافیة اإلداریة ) متوسطة(

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور الدراسة تعزى . أفراد عینة الدراسة

في مجال االلتزام بالشفافیة الداخلیة لصالح األكادیمیین، وعدم وجود فروق ذات ) العمل طبیعة(لمتغیر 

 ).المؤهل العلمي(داللة إحصائیة حول محاور الدراسة تعزى لمتغیر 
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  ):2011(دراسة حرب 

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الشفافیة اإلداریة ومتطلبات تطبیقها لدى اإلدارة العلیا في الجامعات 

الفلسطینیة بقطاع غزة، وتحدید مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات المبحوثین بین نظام 

جراءات العمل على تطبیق الشفافیة  المعلومات، واالتصال اإلداري، والمساءلة اإلداریة، والمشاركة، وإ

بالشفافیة اإلداریة بما  اإلداریة في تلك الجامعات، ومحاولة الخروج بتوصیات تعمل على زیادة االلتزام

واعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي، . یحقق تجوید مخرجات العمل وحل مشكالته

موظفًا من اإلداریین ) 410(حیث طبقت الدراسة على عینة عشوائیة طبقیة من مجتمع الدراسة البالغ 

. وجامعة األزهر، وجامعة األقصى واألكادیمیین الذین یشغلون مناسب إداریة في الجامعة اإلسالمیة

. موظفًا في الجامعات المبحوثة، واستخدمت االستبانة في هذه الدراسة) 205(وقد بلغ حجم العینة 

 :وتمثلت أهم نتائج الدراسة فیما یأتي

وجود التزام بممارسة الشفافیة اإلداریة بدرجة مقبولة لدى اإلداریین واألكادیمیین ممن یشغلون  -

 .إداریة في الجامعات الفلسطینیة محل الدراسةمناصب 

نظام المعلومات، واالتصال اإلداریة، (وجود عالقات ذات داللة إحصائیة بین مجاالت الدراسة  -

جراءات العمل  .وواقع الشفافیة اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة) والمساءلة اإلداریة، والمشاركة، وإ

تجابة المبحوثین حول واقع الشفافیة اإلداریة ومتطلبات وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اس -

جراءات العمل، والشفافیة  تطبیقها في مجاالت االتصال اإلداري، والمساءلة اإلداریة، والمشاركة، وإ

 .اإلداریة تعزى إلى الجامعة ولصالح جامعة األزهر

ة اإلداریة ومتطلبات توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین حول واقع الشفافی -

 .تطبیقها في الجامعات الفلسطینیة تعزى إلى المستوى التعلیمي ولصالح حملة الدكتوراه

توجد درجة موافقة عالیة من قبل أفراد العینة على أن نظام المعلومات في الجامعات الفلسطینیة  -



 52

 .المستقبلیةیقدم معلومات تتسم بالصدق والدقة وبما یتالءم ومتطلبات العمل الحالیة و 

وجود موافقة بدرجة جیدة من قبل أفراد عینة الدراسة على توفر إجراءات عمل واضحة ومعلنة  -

وسهلة االستخدام تسمح بإنهاء المعامالت دون تعقید، ومع ذلك ال یوجد اهتمامًا كافیًا من قبل 

املین حقوقهم، إدارة الجامعات الفلسطینیة بتبني فكرة إصدار قوانین وتعلیمات جدیدة تضمن للع

 .حیث كانت موافقة عینة الدراسة على هذه الفقرة ضمن الدرجة المتوسطة

   

 ):2010(دراسة السبیعي 

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات 

زة المعنیة بمكافحة الفساد مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في األجه تكون. الحكومیة بمدینة الریاض

فردًا، وتم استخدام العینة ) 669(اإلداري في القطاعات الحكومیة بمدینة الریاض، والبالغ عددهم 

. %)70.6(بنسة ) 355(وكان المسترد فردًا، ) 503(العشوائیة البسیطة، وتكونت العینة من 

باستخدام استبانة أعدت كأداة لجمع  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم إجراء الدراسة المیدانیة

إن مستوى التزام القطاعات الحكومیة بتطبیق : أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة. المعلومات

ن مستوى التزام األجهزة الرقابیة ) 2.528و 2.362(الشفافیة بین  وفق مقیاس لیكرت الخماسي، وإ

ن درجة شیوع أنماط )2.975و 2.81(ء بین بمساءلة القطاعات الحكومیة عن فسادها إن وجد جا ، وإ

ن )3.624و 3.487(الفساد اإلداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومیة بین  ، وإ

درجة حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور في تطبیق الشفافیة والمساءلة بالقطاعات الحكومیة 

 ).4.661و 4.564(بین 
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  ):2009(دراسة الشمري 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة مراعاة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة ومعرفة الصعوبات 

وقد تم اختیار عینة طبقیة عشوائیة مكونة من أعضاء هیئة التدریس ممن یحملون . التي تواجهها

عدد العینة في الجامعات السعودیة، بلغ ) أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، أستاذ(الرتب األكادیمیة 

وكان . فقرة) 80(ولتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من . عضو هیئة تدریس) 381(

من وجهة نظر  أن درجة مراعاة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة -1 :من أهم نتائج الدراسة

 .متوسطة أعضاء هیئة التدریس

بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 2

مراعاة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة من وجهه نظر أعضاء هیئة التدریس تعزي 

  .والرتبة األكادیمیة" الجامعة"لمتغیري 

  

  ):2009(دراسة عبد الحلیم وعباینة 

والممارسة اإلبداعیة؛ لتسع هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توفر الشفافیة، والتفویض اإلداري، 

مؤسسات ودوائر حكومیة تقدمت للحصول على جائزة الملك عبد اهللا الثاني للتمیز، وقد أجریت الدراسة 

فردًا شملت جمیع أفراد القیادات اإلداریة واإلشرافیة في هذه ) 329(على عینة قصدیه مكونة من 

كلما ارتفع المستوى : موعة من النتائج، أهمهاوتوصلت الدراسة إلى مج. المؤسسات، والدوائر الحكومیة

الوظیفي، ومستوى الدخل ألفراد عینة الدراسة زادت االتجاهات اإلیجابیة نحو توفر الشافیة، والتفویض، 

والبیئة اإلبداعیة والممارسة اإلبداعیة، وكلما زاد عدد الموظفین العاملین في مركز المؤسسة، أو الدائرة 

ة اإلبداعیة، كما تبین أن مؤسسة المواصفات والمقاییس حظیت بأعلى درجة انخفضت درجة الممارس

 .توفر لمجالي الشفافیة والتفویض
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  ): 2008(دراسة الطراونة 

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تطبیق الشفافیة على مستوى المساءلة اإلداریة في الوزارات األردنیة، 

مع البیانات، وتوزیعها على عینة عشوائیة مكونة من ولتحقیق هدف الدراسة، تم تطویر استبانة لج

أن تصورات أفراد العینة : موظفًا، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها) 661(

لكل من درجة الشفافیة، ومستوى المساءلة اإلداریة في الوزارات المبحوثة كانت متوسطة، باإلضافة 

لدرجة تطبیق الشفافیة بمجاالتها المختلفة مجتمعة، ومنفردة على  إلى وجود أثر ذي داللة إحصائیة

مستوى المساءلة اإلداریة في الوزارات المبحوثة، حث أن شفافیة القرارات هي أكثر مجاالت الشفافیة 

تأثیرًا في مستوى المساءلة اإلداریة في الوزارات المبحوثة، في حین أن شفافیة التشریعات أقل تلك 

 .ثیراً المجاالت تأ

  

  ):2008(دراسة العمایرة 

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الشفافیة اإلداریة لمدیري التربیة والتعلیم في األردن وعالقتها بكل من 

الضغط واألمن النفسیین للعاملین في مدیریاتهم، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في 

الفئتین األولى والثانیة ما عدا مدیري التربیة والتعلیم،  مدیریات التربیة والتعلیم في األردن من موظفي

موظفًا تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة، ) 579(موظفًا، وبلغت عینة الدراسة ) 4015(والبالغ عددهم 

أداة لقیاس درجة الشفافیة اإلداریة التي : ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام ثالث أدوات، األولى

لقیاس : لقیاس درجة الضغوط النفسیة، والثالثة: لتربیة والتعلیم في مدیریاتهم، والثانیةیمارسها مدیرو ا

 .درجة األمن النفسي

وقد بینت نتائج الدراسة أن مستوى الشفافیة اإلداریة لدى مدیري التربیة والتعلیم من وجهة نظر 

جاءت أكثر شفافیة في مجال العاملین في مدیریات التربیة والتعلیم متوسط في المجاالت كافة، حیث 
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إدارة المصادر المادیة، ثم تاله مجال إدارة التعلم والتعلیم، فمجال إدارة التخطیط، ثم مجال إدارة 

المصادر البشریة، وأخیرًا مجال إدارة العالقة مع المجتمع المحلي، وأشارت النتائج أیضًا إلى أن 

ضغوط نفسیة بدرجة متوسطة، وأن مصادر الضغوط  العاملین في مدیریات التربیة والتعلیم یعانون من

النفسیة التنظیمیة كانت أكثر تأثیرًا في تشكیل الضغوط النفسیة التي یعاني منها العاملون من الضغوط 

النفسیة الفردیة، كما أشارت النتائج أیضًا إلى أن العاملین في مدیریات التربیة والتعلیم یشعرون بدرجة 

سي، وجاء مجاال لشعور باالستقرار النفسي أوًال، تاله مجال الشعور بتقبل متوسطة من األمن النف

اآلخرین، فمجال الشعور بالرضا والقناعة، ثم مجال الشعور باألمن في الجماعة، وأخیرًا مجال الشعور 

 .بالراحة النفسیة والجسمیة

 

  ): 2007(دراسة الفانك 

الجامعات الحكومیة في إقلیم الشمال حسب معاییر جائزة هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الشفافیة في 

الملك عبد اهللا للتمیز، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء هیئة التدریس في جامعات إقلیم 

عضو هیئة تدریس، وقد تم جمع البیانات من خالل ) 1740(الشمال في األردن، إذ بلغ عددهم 

عضو ) 117(ها على عینة الدراسة العشوائیة، والتي تكونت من استبانة تم تطویرها لهذه الغایة وتوزیع

أن تقویم األداء والشفافیة في : هیئة تدریس، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

الجامعات الحكومیة في إقلیم الشمال بحسب معاییر جائزة الملك عبد اهللا للتمیز من وجهة نظر 

كز على المالیة، والقیادة، والمعرفة،واألفراد، والعملیات، وأظهرت أیضًا أعضاء هیئة التدریس فیها تر 

نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس إلى عدم وجود فروق ذات 

 .داللة إحصائیة تعزى إلى متغیري الجنس، والمؤهل العلمي
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  ):2007(دراسة الطشة 

االلتزام بالشفافیة اإلداریة في وزاریة التربیة والتعلیم في دولة الكویت،  هدفت الدراسة التعرف إلى درجة

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع الموظفین في وزارة التربیة والتعلیم في دولة الكویت، والبالغ عددهم 

موظفًا وموظفة، وتم جمع البیانات من خالل بناء استبانة لهذه الغایة، وتم توزیعها على ) 7545(

أن : أظهرت نتائج الدراسة. فردًا تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة) 380(نة الدراسة والمكونة من عی

درجة االلتزام بالشفافیة اإلداریة متوسطة للمجاالت، ولألداة ككل، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 

اإلجراءات، وآلیات العمل في درجة االلتزام بالشفافیة اإلداریة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي في مجال 

بین حملة مؤهل ثانوي، ومؤهل بكالوریوس لصالح حملة مؤهل الثانوي، كما أظهر نتائج الدراسة أن 

هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة في درجة االلتزام بالشفافیة اإلداریة تعزى لمتغیر الخبرة في مجاالت 

 .لاألداء والتقییم، واإلجراءات وآلیات العمل، واالتصا

 

  ):2005(دراسة أرتیمة 

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات العاملین في وزارة التربیة والتعلیم في ما یتعلق بواقع شفافیة 

التقییم، وأهمیة الشفافیة في تقییم األداء، والمعوقات التي تواجه شفافیة التقییم، واألسالیب، واآللیات 

موظفًا في وزارة ) 1022( وقد تكون  مجتمع الدراسة من. المقترحة؛ لتطویر مستوى شفافیة التقییم

التربیة والتعلیم األردنیة، وقد تم جمع بیانات الدراسة من خالل استبانة تم تطویرها لهذه الغایة، 

أن : موظفًا، وأظهرت الدراسة النتائج اآلتیة) 600(وتوزیعها على عینة الدراسة والتي تكونت من 

الت الدراسة بشكل عام كانت جیدة، وخاصة في اتجاهات العاملین في وزارة التربیة والتعلیم نحو مجا

مجال أهمیة شفافیة التقییم في تحسین األداء الذي  حصل على درجة عالیة، وأن من أكبر معوقات 

الشفافیة نمط القیادة السائدة في الوزارة، والذي ال یعطي فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات، وأن الوزارة 
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بدأ الشفافیة، كما أنه ال یوجد ثقة بمصداقیة عملیة التقییم، وأن التقییم ال ال تعي الدعم الالزم لترسیخ م

یتم بصورة موضوعیة، ومستمرة، كما یفترض لتحقیق الشفافیة، وأنه یغفل الكثیر من الجوانب المهمة 

للمتابعة، كإطالع الموظف على الجوانب اإلیجابیة، والسلبیة لألداء، وتوثیق األداء بشكل هادف على 

 .ترات منتظمة خالل العامف

األخذ بسیاسة علنیة تقدیرات : وفي ضوء نتائج الدراسة توصلت الباحثة للعدید من التوصیات، ومنها

تقییم األداء بدًال من سریتها، ووضع النظم الكفیلة بمعالجة تظلمات العاملین بكل جدیة، وفتح قنوات 

بناء الثقة بینهم؛ لما لذلك من أثر على فاعلیة االتصال بین الرؤساء والمرؤوسین، وتوظیفها جدیًا ل

 .نظام تقییم األداء الوظیفي

 

  ):2005(دراسة أبو كریم 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة فهم الشفافیة، ودرجة ممارستها، ودرجة فعالیة االتصال اإلداري، 

صال اإلداري لدى اإلدارة إضافة إلى التعرف إلى العالقة بین درجة ممارسة الشفافیة ودرجة فاعلیة االت

: ولتحقیق هدف الدراسة  تم تطویر ثالث استبانات، األولى. األكادیمیة في الجامعات األردنیة الرسمیة

لدرجة ممارسة الشفافیة، والثالثة، لدرجة فاعلیة االتصال : للتعرف على درجة فهم الشفافیة، والثانیة

من رئیس جامعة، ونائب رئیس جامعة، وعمید، شخصًا ) 306(وتكونت عینة الدراسة من . اإلداري

ورئیس قسم أكادیمي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فهم الشفافیة من قبل اإلدارة األكادیمیة في 

الجامعات األردنیة الرسمیة في مجمله عالیًا، إال أن مفهوم الشافیة من حیث ارتباطه باالتصال اإلداري 

أفراد الدراسة، كما أن اإلدارة األكادیمیة في الجامعات األردنیة تمارس یتسم بشيء من الضبابیة لدى 

الشفافیة بدرجة متوسطة في مجاالت الشفافیة الداخلیة، والخارجیة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 

ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة الشفافیة تعزى إلى الكلیة لصالح الكلیات 
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لعلمیة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة دالة بین مجاالت فاعلیة االتصال اإلداري، ا

 .وممارسة الشفافیة

  

  ):2004(دراسة دعیبس 

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطبیق الشفافیة في مراكز الوزارات األردنیة، ومعرفة واقع التطبیق 

ن كافة المدیرین اإلشرافیین، والتنفیذیین في مراكز الوزارات لمبدأ الشفافیة، وقد تكون مجتمع الدراسة م

وزارة التربیة والتعلیم، وبلغ : وزارة، منها) 19(األردنیة األكثر احتكاكًا بالمواطن، إذ بلغ عدد الوزارات 

شخصًا، وتم جمع البیانات بواسطة استبانة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ) 236(حجم العینة 

أن بناء الثقة المطلقة بین المواطن والحكومة من خالل الوضوح، والصراحة : ، كان من أهمهاالنتائج

في اإلجراءات، هو المفهوم األكثر إدراكًا من قبل الموظفین في الدوائر الحكومیة، وأن تطبیق الشفافیة 

ي مبدأ الشفافیة في مراكز الوزارات ضعیفًا، كما أن هناك وجودًا لكثیر من المعیقات التي تعیق تبن

وتطبیقه، والتي تتمثل بعدم وضوح أسس الشفافیة ومبادئها، وكثرة القوانین، والتشریعات التي أدت إلى 

 .غموض فكرة الشفافیة

 

  :الدراسات األجنبیة في الشفافیة اإلداریة 2.2.2

  ):Hazlkorn, 2012(دراسة هازلكرن 

الالزمة لقیادة وتحدیث التعلیم العالي األوروبي، هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أدوات الشفافیة 

االعتماد األكادیمي المحلي والعالمي، ونماذج : إلى الخلفیة النظریة للشفافیة وأدواتها، مثل والتعرف

كما هدفت إلى اقتراح األدوات المناسبة التي یمكن أن . القیاس والتصنیف وجوانب االختالف بینها

والمعلومات ألصحاب المصلحة والمستفیدین من الخدمات التي تقدمها  توفر أكبر قدر من الشفافیة
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مؤسسات التعلیم العالي، وتحدید درجة تأثیر هذه األدوات في التحدیات التي تواجهها، ومدى قدرة هذه 

. األدوات على دعم أهداف سیاسة التعلیم العالي وتوجهاتها اإلستراتیجیة ومتطلبات مجتمعات المعرفة

الدراسة بضرورة تبني قیادات التعلیم العالي لعدد من األدوات الرئیسة لدعم الشفافیة في وقد أوصت 

نشر ثقافة النزاهة والمحاسبیة وفق مبدأ الثواب : مؤسسات التعلیم العالي ومتطلبات تطبیقها، مثل

ا للمستفیدین، والعقاب، وتطویر اللوائح والقوانین وتحدیثها باستمرار بما یحقق تدفق المعلومات وتوفیره

 .وصوًال إلى تحدیث وتطویر التعلیم العالي األوروبي

  

  :)Norman et al., 2010(دراسة نورمان وزمالئه 

) 304(هدفت إلى التعرف على أثر الشفافیة على الثقة بالرؤساء وفاعلیتهم، وتمثلت عینة الدراسة في 

یات المتحدة األمریكیة الختبار فرضیات مشاركًا تم اختیارهم بشكل عشوائي في والیة كولورادو بالوال

الدراسة بالعالقة بین شفافیة اتصال الرئیس وثقة التابعین فیه، والعالقة بین شفافیة اتصال الرئیس 

أن مستوى شفافیة الرئیس ومستوى قدراته : وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتیة. وتقییم التابعین لفعالیته

دراكهم لفعالیتهالنفسیة اإلیجابیة تؤثر فیدرجة ثق كما أن العاملین أكثر ثقة بالمدیر . ة المرؤوسین وإ

الذي یثق بقراراتهم ویقدم لهم المعلومات الالزمة لصنع القرارات، فالتحدي األكبر أال یكون التركیز 

نما على العاملین في المقام األول، فقد یشكل العاملون التهدید األكبر أمام  على التنظیمات المنافسة، وإ

نجاح المنظمة، كماأن اإلدارة التي تتبنى نظام اتصاالت شفافة مع العاملین تستطیع التغلب على 

واإلدارة التي تتعامل بشفافیة في عالقاتها مع الجمهور الخارجي . فترات الكساد التي تواجهها المؤسسة

 .تمتلك سمعة جیدة

  

  



 60

  ):Svensson, 2007(دراسة سفینسون 

المتطلبات القانونیة لتحقیق الشفافیة في التعیینات والترقیات في مؤسسات  إلىهدفت الدراسة التعرف 

التعلیم العالي السویدیة، ووصف الشروط القانونیة للشفافیة في التعیینات، والترقیات في مؤسسات 

التعلیم العالي السویدي من خالل إجراء مقابالت مع كبار المسئولین التنفیذیین في تلك المؤسسات، 

إلضافة إلى تحلیل مضمون الوثائق القانونیة، وقد توصلت الدراسة إلى أن الشفافیة تظهر في جمیع با

جراءات التعیینات المرحلة األولى : والترقیات، وهي عبارة عن أربع مراحل، وهي مراحل وثائق وإ

ر أساسًا متینًا وهذا  یوف. التعیین، ثم المرحلة التحضیریة، ثم مرحلة األداء، وأخیرًا مرحلة التقییم

جراءات صنع القرار،  لضمان ومراقبة الجودة، مما یشجع على االنفتاح والمنافسة الشریفة في وثائق وإ

إال أن هناك نقطتي ضعف ظهرتا تمثلتا في عدم وجود الشفافیة في مسائل معینة ناتجة عن عملیات 

  .ام السویديغیر رسمیة أثناء عملیات صنع القرار، وكذلك جمود وعدم مرونة النظ

  

  ):Berggren & Bernshteyn, 2007(دراسة بیرجرین وبیرنشتین 

هدفت الدراسة التعرف إلى الشفافیة التنظیمیة كمحرك ألداء الشركات، وتوضیح إمكانیة خلق میزة 

وركزت الدراسة على . تنافسیة للمنظمة عن طریق زیادة الشفافیة التتنظیمیة لدى رأس المال البشري

وطبقت هذه الدراسة على . اتیجیات المنظمة وجعلها شفافة لجمیع المستویات اإلداریةتنفیذ استر 

في سان ماتیو في الوالیات المتحدة األمریكیة، والتي  Software Silicon Valleyمجموعة مصانع 

وكان من أهم نتائج . لغة 18دولة تتحدث  139مؤسسة خدمیة في  1000تقدم خدماتها ألكثر من 

 .تتخذ المنظمات خطوات جادة لتحسین أدائها من خالل زیادة الشفافیة التنظیمیة -1 :ا یأتيالدراسة م

یمثل الموظفون المتغیر األكثر أهمیة وتكلفة في تنفیذ استراتیجیات المنظمة، ولذلك یعتبر الحفاظ  - 2

  .على الموظفین المحفزین عنصرًا جوهریًا في التنفیذ الناجح الستراتیجیات المنظمة
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 .تؤثر القدرات البشریة على القرارات االستثماریة بشكل أكبر من عوامل السوق األخرى - 3

تعمل مجموعة الشركات قید البحث على جعل األهداف شفافة وال تقوم بإخفائها عن العاملین في  -4

 .جمیع المستویات اإلداریة

 .یؤثر تعزیز الشفافیة التنظیمیة تأثیرًا إیجابیًا على أداء المؤسسة -5

تؤدي الشفافیة إلى تخفیض العجز أو القصور في تنفیذ اإلستراتیجیة، كما تعتبر عامًال رئیسًا في  -6

 .جذب والحفاظ على الموظفین ذوي األداء المتمیز في سوق العمل

 

  ):Stephens, 2007(دراسة ستیفنس 

رف على مفهوم هدفت إلى التعرف إلى دور شفافیة إدارة البیانات في تحسین أداء المنظمات، والتع

 الشفافیة في إدارة البیانات من حیث الدرجة التي تتصل بها المنظمة مع منتجي ومستهلكي المعلومات

، حیث أشارت الدراسة إلى فوائد شفافیة إدارة البیانات وجورجیا، وكانت الدراسة نظریة في والیة اتالنتا،

به التكنولوجیا في الكشف عن العملیات والتي تتمثل في تحسین المساءلة، وأهمیة الدور الذي تقوم 

وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات المنفتحة أفضل أداًء . ومنع إخفائها، وتحقیق المشاركة المؤسسیة

كما إنها توفر الكثیر من التكالیف والجهد . من المنظمات المنغلقة وأقدر على تحقیق رضا المستفیدین

ت والمعلومات المقدمة شفافیة في مجال إدارة البیاناوأوصف الدراسة بضرورة تبني ال. والوقت

  . للمستفیدین

  

  ):Karosadnize & Christense, 2005(دراسة 

هدفت الدراسة استطالع شفافیة نظام القبول الموحد الجدید الذي أقره البرلمان في الجامعات الجورجیة، 

مدیرًا في ) 340(ولي أمر، و) 764(طالبًا، و) 973(وتم إجراء استطالعات منفصلة مع ما مجموعة 
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وتوصلت الدراسة إلى أن األغلبیة العظمى من اآلباء والمدیرین والطلبة كان عندهم فهم جید .جورجیاً 

لنظام االختبارات الجدید، وأن النظام الجدید المتحان القبول في الجامعات أكثر شفافیة من النظام 

ولیاء لبالد كافة، وأن بعض أیم تطبیق االختبار في االسابق، وأن معظم المستجیبین أكدوا أهمیة تعم

األمور أشاروا إلى أن المعلومات غیر كافیة لدیهم عن االختبار، وأن المعلومات المعروضة عبر 

  .شبكة اإلنترنت غیر موثوق فیها

 

  ):Hancock  & Hellawell, 2003(دراسة هانكوك وهیالول 

اإلدارة األكادیمیة الوسطى من مستوى عمید كلیة، ورئیس قسم هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة 

. في إحدى الجامعات الحدیثة بالمملكة المتحدة للشفافیة، من خالل تعاملهم مع رؤسائهم ومرؤوسیهم

وأظهرت الدراسة أن العمداء ورؤساء األقسام ملتزمین كمبدأ وبشكل كبیر جدًا بتأیید الشفافیة، وحدیة 

. إال أنهم تعاملوا بدرجة سریة في بعض األوقات رغمًا عنهم نتیجة الحاجة إلى ذلكتدفق المعلومات، 

وبینت الدراسة أن الثقة لها أثر على درجة . كما أنهم عوملوا بطرق سریة مشابهة من قبل إدارتهم العلیا

: عامة هيالسریة التي تمارسها اإلدارة، وأن المیل نحو إخفاء الحقیقة الكاملة یظهر في ثالث قضایا 

حریة تدفق المعلومات واالتصال، واألخالق التنظیمیة المبنیة على الثقة والمصداقیة والعالقات 

وأشارت الدراسة . الشخصیة والوظیفیة للتعامل مع المستویات المختلفة، وبنیة وهیكلیة النظم المؤسسیة

الشفافیة الكاملة؛ كانعدام إلى بعض اإلحباطات التي تعاني منها اإلدارة الوسطى نتیجة لعدم توفر 

األمن الوظیفي، والشعور بخسارة الوضع األكادیمي، أو المؤسسي، واالستثناء من صناعة القرارات، 

 .وهو ما سیؤدي إلى سلسلة من الخسارة النوعیة في المستوى العام ألداء اإلدارة الوسطى
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  :الدراسات العربیة في االنتماء الوظیفي 3.2.2

  ):2013(دراسة محمد 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الرضا الوظیفي واالبداع اإلداري لدى أعضاء هیئة التدریس بكلیات 

وأقسام التربیة الریاضیة في الیمن، وكذلك التعرف إلى العالقة بین الرضا الوظیفي واإلبداع اإلداري 

استخدم الباحث المنهج وقد . لدى أعضاء هیئة التدریس بكلیات وأقسام التربیة الریاضیة في الیمن

الوصفي المسحي، وتم تصمیم استبانه من جزأین أحدهما یقیس الرضا الوظیفي واآلخر یقیس اإلبداع 

فردًا یمثلون أعضاء هیئة التدریس بكلیات وأقسام التربیة ) 41(اإلداري، وتكونت عینة الدراسة من 

ابیة والنسب المئویة ومعامل ارتباط الریاضیة في الجامعات الیمنیة، وتم استخدام المتوسطات الحس

بیرسون كأسالیب إحصائیة لمعالجة البیانات، وأظهرت النتائج ـأن درجة الرضا الوظیفي متوسطة 

ألعضاء هیئة التدریس بكلیات وأقسام التربیة الریاضیة في الیمن، كما أظهرت النتائج توافر اإلبداع 

ووجود عالقة طردیة موجبة بین الرضا الوظیفي  .اإلداري بدرجة كبیرة لدى أعضاء هیئة التدریس

وأوصت . واإلبداع اإلداري لدى أعضاء هیئة التدریس بكلیات وأقسام التربیة الریاضیة في الیمن

الدراسة بتشجیع اإلبداع اإلداري لدى أعضاء هیئة التدریس من خالل العمل على تحقیق رضاهم 

  .الوظیفي

  

  ):2013(دراسة أبو سمرة وسالمة 

فت الدراسة التعرف إلى مستوى االنتماء التنظیمي وعوامل تعزیزه لدى العاملین في جامعة هد

داریین وتكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في جامعة االستقالل للعام . االستقالل، أكادیمیین وإ

ثلة مم) طبقیة(موظفًا، وتم اختیار عینة عشوائیة ) 270(، والبالغ عددهم 2012/2013الجامعي 

وقام الباحثان ببناء استبانة لقیاس مستوى االنتماء . موظفاً ) 79(لمجتمع الدراسة، بلغ عدد أفرادها 
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فقرة، وتم التأكد ) 24(فقرة، والعوامل التي تساعد على تعزیزه، مكونة من ) 19(التنظیمي، مكونة من

  . من صدقها وثباتها بالطرق التربویة واإلحصائیة المناسبة

ج الدراسة أن مستوى االنتماء التنظیمي لدى العاملین في جامعة االستقالل جاء بدرجة وأظهرت نتائ

كما أظهرت النتائج وجود . ، وفق مقیاس لیكرت الخماسي)4.09(مرتفعة، وبمتوسط حسابي قدره 

فروق دالة إحصائیا بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لمستوى االنتماء التنظیمي تعزى لمتغیري الوصف 

أما . لوظیفي وطبیعة العمل، في حین لم تظهر فروق تعزى لمتغیري الجنس والمؤهل العلميا

بخصوص عوامل تعزیز االنتماء التنظیمي في جامعة االستقالل فقد أظهرت النتائج أن العوامل 

  .المعنویة حصلت على درجة مرتفعة، في حین حصلت العوامل المادیة على درجة متوسطة

  .لدراسة عرض الباحثان مجموعة من التوصیات ذات العالقةوعلى ضوء نتائج ا

 

  ):2012(دراسة عربیات

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى كل من الرضا الوظیفي واالنتماء المهني والعالقة بینهما لدى 

أعضاء هیئة التدریس في جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، من خالل استبانة وزعت على أفراد عینة 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى كل من الرضا . عضو هیئة تدریس) 88(الدراسة البالغ عددها

على التوالي، ) 3.95(، و)4.09(واالنتماء المهني جاء بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي  الوظیفي

 .كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة ایجابیة دالة إحصائیًا بین المتغیرین

  

  ):2012(ب دراسة النقی

صراع (هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى ضغط العمل الناتج عن بعض العوامل التنظیمیة ممثله بـ 

وعالقتها وتأثیرها على االنتماء الوظیفي في المؤسسات ) بیئة العمل المادیة –غموض الدور –الدور
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من ) 110(نه من كانت أداة الدراسة عبارة عن استبیان وزع على عی. الصحیة لمحافظة األنبار

وتوصلت . األطباء العاملین في تلك المؤسسات من اختصاصات وشهادات وسنوات خدمه مختلفة

  :الدراسة إلى عدد من النتائج منها

  .یواجه األطباء مستوى منخفض من ضغط العمل وخاصة بالنسبة لحدیثي التعیین -1

 .هناك عالقة سالبة قویة بین المتغیرین وذات داللة معنویة -2

  .تأثیر واضح لمؤشرات ضغط العمل على االنتماء الوظیفي هناك -3

  

  ):2010(دراسة الیافي 

هدفت الدراسة التعرف إلى نوعیة ودرجة العالقة بین المحددات الدیموجرافیة والتنظیمیة واالنتماء 

من ) 213(التنظیمي لإلداریین في جامعات منطقة مكة المكرمة،  وتكونت عینة الدراسة من 

) 105(من الذكور و) 108(الموظفات اإلداریین في جامعات منطقة مكة المكرمة بواقع الموظفین و 

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهریة بین الخصائص الدیموجرافیة للعاملین . من اإلناث

واالنتماء التنظیمي لهم، كذلك أثبتت الدراسة وجود ارتباط موجبًا داًال إحصائیًا بین الرضا الوظیفي 

وانتهت الدراسة بتقدیم التوصیات للجامعات . واالنتماء التنظیمي وبین تقدیر الفرد لذاته وهذا االنتماء

  .محل الدراسة واقتراح بعض الدراسات المستقبلیة ذات العالقة

  

 )2010(دراسة رویم 

ء لدى لى واقع الوالء التنظیمي في المؤسسات المهنیة من خالل تحدید مستوى الوالهدفت  التعرف إ

ومعرفة مدى تأثیر متغیرات الجنس والعمر وسنوات  العاملین بالمؤسسات المهن بمدینة ورقلة بالجزائر،

عامًال بمؤسسات مهنیة ) 215(تكونت عینة الدراسة من . الخبرة على مستوى الوالء التنظیمي لدیهم
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) 1988(وترجمة الروایدة  حكومیة، استخدمت الباحثة اختبار الوالء التنظیمي من إعداد بوتر وزمالئه

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى متوسطا من الوالء التنظیمي . فقرة) 15(وهو مكون من 

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في مستوى الوالء . للعاملین بالمؤسسات المهنیة

النتائج إلى عدم وجود فروق في  التنظیمي تعزى لمتغیر العمر، ولصالح األكبر عمرًا، فیما أشارت

أوصت الباحثة بضرورة تدعیم الوالء . الجنس وسنوات الخبرة: مستوى الوالء التنظیمي تعزى لمغیري

 .والعمل على تالفیها هنیة، وتحدید العوامل التي تسبب إخفاضهالوظیفي بعمال بالمؤسسات الم

 

  ):2010(دراسة جعارة 

املین بالمؤسسات ـدى العـالتنظیمي لباالنتماء  وعالقتهاة التنظیمیة الثقافإلى هدفت الدراسة التعرف  

ي لدى العاملین ـالتنظیماالنتماء الحکومیة في جنوب الضفة الغربیة ومدى مساهمتها في تعزیز حالة 

السائدة في المنظمیة ة ـأثیر بالثقافـالدراسة مدى التأثر والت، وضحت في المؤسسات الرسمیة

وقد تکون مجتمع الدراسة من جمیع المؤسسات ، یة في جنوب الضفة الغربیةالمؤسسات الحکوم

سلطة الوطنیة الفلسطینیة في جنوب الضفة الغربیة محافظتي ـدیریات الـالحکومیة في وزارات وم

حیث بلغت عینة الدراسة من موظفي المؤسسات ، مؤسسة) 14(ددها ـالغ عـم والبـوبیت لحل الخلی

تکونت من استبانه ولتحقیق هذه الدراسة تم استخدام ، مستجیبا) 132(ن ـة مـوالمؤلف%) 12(سبة ـن

لقیاس مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة في ل األو: اور رئیسیةـمحثالث فقرة وزعت في ) 76(

بین الثقافة التنظیمیة العالقة الوظیفي والثالث لقیاس مدى االنتماء المؤسسات والثاني لقیاس مستوى 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من . ن صدقها وثباتهاـد مـم التأکـالوظیفي وقد تء واالنتما

نت بدرجة كاإن مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة لدى موظفي المؤسسات الحکومیة : أهمها

ارتباط قویة عالقة وتوصلت الدراسة إلى وجود ، التنظیمي بدرجة مرتفعةاالنتماء وان ، طةـمتوس
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أظهرت النتائج عدم وجود فروق في ، كما التنظیميواالنتماء ین الثقافة التنظیمیة ـة بـتفعومر

 ،الجنس(رات ـى متغیـزى إلـي تعـالتنظیمواالنتماء من الثقافة التنظیمیة كل استجابات المبحوثین نحو 

سنوات ، يالشهرل الدخ، المسمى الوظیفي، التخصص، العلميل المؤهاالجتماعیة، ة ـالحال ،العمر

 ). العمل مكان، السكن مكان، الخبرة

االهتمام  رورة ـوفي ضوء نتائج الدراسة خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أبرزها ض 

اظ ـالحف، املینـلرفع مستوى الثقافة التنظیمیة للعالالزمة بمفهوم الثقافة التنظیمیة واتخاذ السیاسات 

دون ل وـتح يـباب التـدراسة األس، التنظیمي القائم وتعزیزهاالنتماء على المستوى المرتفع من 

 .برامج تطویریة وتدریبیة للعاملینتفعیل على ل والعم، مستوى ثقافي مرتفع

 

  ):2009(دراسة إسكندر 

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى وجود عالقة تأثیر بین بعض المتغیرات الدیموجرافیة وبین إدراك 

للدعم التنظیمي على  العاملین للدعم التنظیمي، كما یهدف إلي قیاس مدي تأثیر إدراك العاملین

) 355(وقد تم تطبیق هذه الدراسة على عینة مكونة من . شعورهم باالنتماء وعلى أدائهم الوظیفي

وقد دلت النتائج على وجود عالقة ارتباط . مفردة من العاملین بالبنوك العامة المملوكة للدولة في مصر

 –االستمراري  –العاطفي (غیراته طردیة بین الدعم التنظیمي وبین االنتماء التنظیمي بكل مت

، في حین أن هناك عالقة ارتباط طردیة معنویة بین متغیرین فقط من متغیرات االنتماء )المعیاري

وبین األداء الوظیفي، مع وجود عالقة ارتباط عكسیة ) االنتماء العاطفي واالنتماء المعیاري(التنظیمي 

أخیرا تبین من التحلیل أن شعور العاملین بالبنوك بكل من و . بین االنتماء االستمراري واألداء الوظیفي

االنتماء العاطفي واالنتماء االستمراري وكذلك االنتماء المعیاري یتأثر بالدعم التنظیمي كما یتأثر أیضا 

  .أدائهم الوظیفي بالدعم التنظیمي المطبق بالبنوك العامة
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 )2009(دراسة شتات 

نتماء المهني للمعلم، وارتباطه بمهنة التعلیم، ومدى قیام هدفت التعرف إلى الكشف عن مدى اال

الجنس، والمؤهل : المعلمین بواجباتهم المهنیة نحو مجتمعهم وطالبهم وزمالئهم، وعالقة ذلك بمتغیرات

معلمًا ومعلمة ) ١٤٨(فقرة على عینة قوامها ) ٤٠(طبقت الباحثة استبانة مكونة من . العلمي، والخبرة

 2008المدارس األساسیة بمحافظة شمال غزة في الفصل الدراسي الثاني من العام ممن یعملون في 

أظهرت نتائج الدراسة أن المعلم الفلسطیني یتمتع بدرجة انتماء مهني عالیة، وأن المعلمات  2009 -

كما تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االنتماء المهني . أكثر انتماء لمهنة التعلیم من الذكور

وأوصت ). مثبتًا أو مسانداً (الخبرة، والمؤهل العلمي، وكون المعلم : للمعلم الفلسطیني تعزى لمتغیرات

الباحثة بضرورة توفیر حاجات المعلمین المادیة لتغطیة حاجاتهم المعیشیة التي تضغط على وجدانهم 

ى التسرب من المهنة إلى المهني، وتقلل من اتجاهاتهم اإلیجابیة نحو مهنة التعلیم، مما قد یدفعهم إل

 .مهنة أخرى ذات مردود مادي أعلى

  

  ):2008(دراسة الكركي 

لمهنة التعلیم ل معلمي المدارس الحکومیة في محافظة الخلیانتماء لى تقییم واقع إهدفت التعرف 

وتکون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ، ودور مدیر المدرسة في تعزیزه من وجهة نظرهم

أختیرت منهم عینة ، معلماً ومعلمة) 6589(والبالغ عددهم ل الحکومیة في محافظة الخلیالمدارس 

انتماء طبقت الدراسة باستخدام استبانة لقیاس درجة . معلماً ومعلمة) 370(طبقیة عشوائیة بلغت 

ز واستبانة لقیاس تقییم المعلمین لدور المدیرین في تعزی؛ فقرة) 18(المعلمین لمهنة التعلیم ضمت 

من صدقهما وثباتهما بالطرق التأكد تم ، فقرة) 50(مکونة من ، المعلمین لمهنة التعلیم انتماء

  . المناسبة واإلحصائیةالتربویة 
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لمهنة التعلیم لدى المعلمین في المدارس الحکومیة في االنتماء وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة 

لمهنة التعلیم االنتماء وإلى وجود فروق في درجة ، "مرتفعة"بدرجة كانت عام ل بشکل محافظة الخلی

أشارت النتائج كما . اإلنسانیةلصالح فئة العلوم ، ولتخصص المعلم، اإلناثلصالح ، تعزى للجنس

كما . لمهنة التعلیم تعزى لمتغیري خبرة المعلم ومؤهلهاالنتماء إلى عدم وجود فروق في درجة 

كانت لدور المدیرین في تعزیز انتمائهم لمهنة التعلیم أظهرت النتائج أن درجة تقییم المعلمین 

 وأن هناك فروقاً بین تقدیرات المعلمین لدور، للدرجة الکلیة ولجمیع المجاالت أیضاً" مرتفعة"

أما خبرة ؛ اإلناثولصالح ، المعلمین لمهنة التعلیم تعزى إلى جنس المعلمانتماء المدیرین في تعزیز 

المعلمین انتماء تؤثر على تقدیرات المعلمین لدور المدیرین في تعزیز المعلم ومؤهله وتخصصه فلم 

أن تقوم الدولة : منها، نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدد من التوصیاتضوء وفي  .لمهنة التعلیم

وضرورة إعداد وزارة التربیة والتعلیم دورات تدریبیة ، المعلمینل بتحسین ظروف وطبیعة عم

وضرورة ، المعلمینأداء المهني ودوره في االنتماء لزیادة وعیهم بمفهوم وأهمیة لمدیري المدارس 

وضرورة اعتماد وزارة التربیة ، المعلمین امتیازات خاصة بهما لدىل الخبرة والمؤهإعطاء 

  .األخرىالمهن ل والتعلیم اإلدارة المدرسیة مهنة مث

  

  ):2007( دراسة حجاج

 التمریض مهنة في العاملون لها یتعرض التي الوظیفیة ضغوطال مستوى إلى التعرف الدراسة هدفت

 العمل ضغط بین عالقة وجود مدى عن إلى الكشف تهدف كما الفلسطینیة، غزة قطاع مستشفیات في

 ضغط مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق وجود وعن مدى الوظیفي والرضا االنتماء من وكل

  .الخبرة مدة االجتماعیة، الحالة العلمي، المؤهل العمر، الجنس، :لمتغیرات تعزى العمل

 :التالیة النتائج إلى الدراسة وتوصلت 
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 .الوظیفي والرضا العمل ضغط بین إحصائیة داللة ذات عكسیة عالقة وجود .1

 توصلت فقد كذلك .التنظیمي واالنتماء العمل ضغط بین دالة إحصائیاً  غیر عكسیة عالقة وجود .2

 العمر،(لمتغیر تعزى العمل مستوى ضغط في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة

 ).مدة الخبرة االجتماعیة، الحالة العلمي، المؤهل الجنس،

    

  ):2007( دراسة أبو سمرة وزمیلیه

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع االتصال اإلداري لرؤساء األقسام وعالقته باالنتماء التنظیمي لدى 

عضو هیئة ) 174(التدریس في جامعتي القدس وبیت لحم، وشملت عینة الدراسة أعضاء هیئة 

واستخدم الباحثون استبانة لقیاس االنتماء التنظیمي استنادًا إلى مقیاس . تدریس من الجامعتین

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االنتماء . فقرة) 15(، عدد فقراتها 1974لعام ) Porter(بورتر

أعضاء هیئة التدریس كان مرتفعًا، وعدم وجود فروق في مستوى االنتماء التنظیمي التنظیمي لدى 

تعزى لمتغیري الجنس والمؤهل العلمي، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطیة  دالة إحصائیًا 

  .  بین متغیري االتصال اإلداري واالنتماء التنظیمي

  

  ):2006(دراسة المطیري 

هدفت الدراسة التعرف إلى تبیان مستوى درجة االنتماء الوظیفي لدى ضباط حرس الحدود بمدینتي 

الریاض والدمام، والتعرف على العوامل الشخصیة والوظیفیة المؤثرة سلبًا أو إیجابًا على مستوى 

الیب التي االنتماء الوظیفي لدى ضباط حرس الحدود بمدینتي الریاض والدمام، والتعرف على أهم األس

یمكن استخدامها في تعمیق االنتماء الوظیفي لدى ضباط حرس الحدود، استخدم الباحث المنهج 

مفردة، مكونة من الضباط العاملین بحرس ) 340(الوصفي من خالل عینة الدراسة المكونة من 
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رقام الحدود بمدینتي الریاض والدمام من رتبة عمید إلى مالزم تم اختیارهم عن طریق جداول األ

  :العشوائیة، ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث

ارتفاع مستوى درجة االنتماء الوظیفي الحالي لدى ضباط حرس الحدود بمدینتي الریاض  -

  .والدمام

 .یتمتع ضباط حرس الحدود العاملین بمدینتي الریاض والدمام مكانة ومنزله اجتماعیة جیدة -

ا لتعمیق وترسیخ االنتماء الوظیفي لدى ضباط حرس الحدود أهم األسالیب التي یمكن استخدامه -

تحفز جهة العمل لإلنجاز بأعلى قدر ممكن من الكفاءة ویتم التعامل على أساس الثقة بین 

 .العاملین والرؤساء

 .إیجابیة العالقة بین العوامل الشخصیة والوظیفیة لدى ضباط حرس الحدود وانتمائهم الوظیفي -

 

  )2005(الشلوي  دراسة

د العسکریة في ـك خالـالملكلیة ي ـمستوى الثقافة التنظیمیة السائدة فإلى هدفت الدراسة التعرف 

المنتسبین المدنیین  59دى ـلاالنتماء التنظیمي وللتعرف على مستوى ، المملکة العربیة السعودیة

الخصائص اختالف ب الكلیة يـمستوى الثقافة التنظیمیة السائدة فاختالف وتحدید مدى ، والعسکریین

اختالف وهدفت أیضاً إلى تحدید مدى ، ن من المدنیین والعسکریینـة للمنسبیـة والشخصیـالوظیفی

العالقة إلى تحدید ، باإلضافة صائص الوظیفیة والشخصیةـالخباختالف  االنتماء التنظیميوى ـمست

 . لد العسکریةالملك خاكلیة  منتسبيي لدي ـالتنظیمواالنتماء ة بین الثقافة التنظیمی

بدرجة  سائدةـالملك خالد العسکریة الكلیة وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقافة التنظیمیة في 

والي حسب ـوأن القیم المکونة للثقافة التنظیمیة السائدة في الکلیة هي على الت، مرتفعة نسبیاً

استغالل بدرجة عالیة ثم یلیها ) دالةالع -الفاعلیة  –الكفاءة  –الدافعیة  –القوة(المتوسطات الحسابیة 
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التنظیمي لدى االنتماء ستوى ـضاً أن مـة أیـوأظهرت الدراس، الفرص والمکافأة بدرجة متوسطة

د ممکن وتوافق قیم الفرد مع قیم ـصى جهـأقل الرغبة في بذ(منتسبین الکلیة مرتفع بمختلف أبعاده 

وبینت الدراسة أیضاً أنه ال توجد فروق ذات ). ةبالمنظمل في العملالستمراریة والرغبة  -  المنظمة

ة وفقاً ـة التنظیمیـوى الثقافـبمست قـا یتعلـفیمخالد العسكریة ك ـالملكلیة إحصائیة لدى منتسبین داللة 

  .والوظیفیة رات الشخصیةـالمتغیالختالف 

بمفهوم  بالكلیةفیها على ضرورة اهتمام القیادات العلیا ، تؤكد وخلصت الدراسة إلى توصیات

للثقافة  الكلیة سبینـوى إدراك منتـستـعلى زیادة م لالتي تعماإلجراءات واتخاذ السیاسات و –ةـالثقاف

ذوي القادة المدراء باألشخاص على اهتمام ، والتأكید التنظیمي لدیهمنتماء اال مما یزید مستوى

 .الكلیةدة التي تحقق أهداف ـالقیمة الجدیباألفكار وتشجیع اإلبداع و األخذ ، بالكلیةالقدرات اإلداریة 

  

  ): 2003(دراسة سالمه

 أعضاء لدى بینهما والعالقة الوظیفي والرضا المهني االنتماء مستوى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 الجنس، ) متغیرات من كل دور تحدید إلى وهدفت كما الفلسطینیة الجامعات في التدریسیة الهیئة

 االنتماء مستوى على الجامعة الوظیفي، المركز اإلداریة، الخبرة العلمیة، الرتبة العلمي، المؤهل

 الدراسة مجتمع تكون. الفلسطینیة الجامعات في التدریسیة الهیئة أعضاء لدى الوظیفي والرضا المهني،

 (1046) عددهم والبالغ 2003 في الفلسطینیة الجامعات في التدریسیة الهیئة أعضاء جمیع من

 تدریس، هیئة عضو (302) من الدراسة عینة تكونت2002  الدراسي العام .تدریس هیئة عضو

 قامت الدراسة، هدف ولتحقیق .الدراسة مجتمع من (%30) وبنسبة العشوائیة الطبقیة بالطریقة أخذت

 ذا التربوي واألدب الدراسات بعض إلى استنًدا بتطویرها الباحثة قامت استبانتین باستخدام الباحثة

 لقیاس واستبانة .فقرة (28) وتتضمن ني،هالم االنتماء لقیاس استبانة: هما الدراسة بموضوع الصلة
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 صدق بطریقة االستبانتین صدق من بالتأكد الباحثة قامت وقد. فقرة (45) وتتضمن الوظیفي، الرضا

 مجالي في ةالوطنی النجاح جامعة في المحكمین من عدد على بتوزیعها الباحثة قامت حیث المحكمین،

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى االنتماء المهني والرضا . والتربیة اإلدارة

الوظیفي،كما أن مستوى الرضا الوظیفي یتأثر ببعض المتغیرات وهي المؤهل العلمي والخبرة والمركز 

 .الوظیفي

  

 :الدراسات األجنبیة في االنتماء الوظیفي 4.2.2

  ): Wady and Saqer,2011(دراسة وادي وصقر 

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى االنتماء التنظیمي وعالقته بالقیادة التحویلیة لدى العاملین في وكالة 

الغوث في كل من غزة والضفة الغربیة واألردن ولبنان وسوریا، واختار الباحثان عینة عشوائیة عدد 

) Meyer and Allen(دام مقیاس االنتماء التنظیمي الذي أعده كل منوتم استخ. فرداً ) 589(أفرادها 

وأظهرت نتائج . 1995لعام ) Avolio and Bass(، ومقیاس القیادة التحویلیة لكل من1997عام 

الدراسة أن مستوى االنتماء التنظیمي كان بدرجة متوسطة، وأن هناك عالقة موجبة بین االنتماء 

التحویلیة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة في مستویات االنتماء التنظیمي تعزى التنظیمي والقیادة 

  .مكان السكن، والعمر، والمؤهل العلمي، والخبرة: لمتغیرات

 

  ):Tatlah, et al,2011(دراسة تاتاله وزمالءه 

التنظیمي لدى المعلمین هدفت الدراسة التعرف إلى السلوك القیادي لمدیري المدارس وعالقته باالنتماء 

واستخدم . فرداً ) 150(في مدارس مقاطعة البنجاب في باكستان، من خالل عینة بلغ عدد أفرادها

)  Balfour and Wechsler(الباحثون في هذه الدراسة مقیاس االنتماء التنظیمي الذي أعده كل من 
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ي تم إعدادها من خالل فریق فقرات، واستبانة وصف السلوك القیادي، والت) 9(، ویحتوي 1996عام 

في أربعینیات القرن الماضي، وتم تطویره عام ) (Ohio State University( عمل في جامعة أوهایو

  ).(Halpin and Winner( على ید الباحثین  1952

أشارت نتائج الدراسة أن العالقة االرتباطیة بین كل من السلوك القیادي واالنتماء التنظیمي كانت دالة 

  .تفعةومر 

  

  :(Watson, 2009)دراسة واطسون 

هدفت التعرف إلى أثر القیادة في الرضا وااللتزام الوظیفي، حیث هدفت هذه الدراسة للكشف عن 

العالقة بین السلوكیات القیادیة والرضا وااللتزام الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس في كلیات الطب 

من أعضاء هیئة التدریس في ) ٣٥٩(الدراسة من تكونت عینة . في جامعة ویسكونسن المجتمعیة

. حیث قاموا بتعبئة استبانة خاصة بذلك. الطب البشري، والطب البیطري، والصیدلة والتمریض: كلیات

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة بین سلوكیات القیادة التحویلیة واستخدام المكافأة من 

  .الرضا وااللتزام الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریسالمحفزات الداخلیة المؤثرة في 

 

  :(Freud & Drach, 2007)دراسة فرود ودراخ 

هدفت إلى التعرف على أثر بعض العوامل التنظیمیة في فاعلیة فرق العمل المكونة من عدد من 

عضوًا من ) 219(تكونت عینة الدراسة من . أعضاء هیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي

عضاء هیئة التدریس العاملین المشاركین في فرق عمل مختلفة في عدد من مؤسسات التعلیم العالي أ

أشارت نتائج الدراسة إلى أن . في الیونان، استخدمت الدراسة بطاقة المالحظة في عملیة جمع البیانات

ق هناك فروقًا تعزى لتخصص عضو هیئة التدریس في التصورات حول أهداف فریق العمل وطر 
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تحقیق هذه األهداف، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل المؤثرة في االلتزام الوظیفي والتنظیمي 

لدى األكادیمیین العاملین في مؤسسات التعلیم العالي تتضمن فرص التطور المهني والوظیفي لدى 

لعالي، والمشاركة الفاعلة المناخ التنظیمي الجید والدیمقراطي في مؤسسة التعلیم ا: األكادیمیین، منها

  .في النشاطات التنظیمیة المختلفة، والثقة، ومستوى المسؤولیة لدى األكادیمیین

  

   ,Meyer et al) 2002(دراسة مایر 

هدفت إلى التعرف على تقویم العالقة بین االنتماء العاطفي واستمراریة العمل، واالنتماء المهني 

كما سعت إلى معرفة العالقة بین ثالثة نماذج من االنتماء . األمریكیةللمؤسسة في الوالیات المتحدة 

تبین من النتائج وجود عالقة . الرضا الوظیفي، والمشاركة بالعمل، وااللتزام المهني: ذات العالقة وهي

بین االنتماء العاطفي واستمراریة العمل، كما أظهرت النتائج أن نماذج االنتماء الثالثة ارتبطت سلبًا 

كما أظهرت النتائج أن االنتماء العاطفي كان له أقوى اربتاط مع . بنیة االنسحاب من العمل أو تدویره

المؤسسة، ومع العوامل المرتبطة بالموظف كضغط العمل، فیما أشارات نتائج الدراسة إلى أن 

  .االستمراریة في العمل ال تتأثر سلبًا بضغط العمل

  

 )Celep, 2000(دراسة سیلیب  

وأجریت الدراسة على عینة . التنظیمي للمدرسین األتراكاالنتماء إلى التعرف على مستویات هدفت 

هیئة التدریس في المدارس الحکومیة الثانویة باستخدام أعضاء عضواً من ) 302(مکونة من 

مصلحة ل وبینت النتائج أن المدرسین یبذلون جهداً ممیزاً من أج. فقرة) 28(مقیاس مکون من 

من جزء المدرسین التنظیمي واعتزازهم بأنهم انتماء مباشرة بین عالقة وظهر أن هناك ، سهممدار

  .التعلیم الیومي وبمهنة التعلیمل المدرسون ملتزمین جداً بجدوكان فقد ل، المدرسة ومجموعة العم
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 :التعلیق على الدراسات السابقة 3.2

جنبیة، یتضح تأكیدها على أهمیة الشفافیة في ضوء ما تم استعراضه من دراسات محلیة، وعربیة، وأ

اإلداریة لمختلف القطاعات الحكومیة واألهلیة ودورها المؤثر في تعزیز الثقة بممارساتها، وتحسین 

وتزید هذه األهمیة في مؤسسات التربیة والتعلیم بمدارسها، والتعلیم . مستوى أداء األفراد والمؤسسات

الرتباطها بمختلف شرائح المجتمع، ما یحتم علیها العمل مع العالي بالجامعات على وجه الخصوص 

المستفیدین وأصحاب العالقة لتوفیر تدفق حقیقي للمعلومات وحریة الوصول إلیها، وتحقیق أكبر قدر 

 .ممكن من الوضوح والشفافیة، وللكشف عن الممارسات الدالة على الشفافیة

كما أكدت على دور . ت متعددة كاالستبانة، والمقابلةاستخدمت الدراسات السابقة أسالیب بحثیة، وأدوا

القیادات اإلداریة واألكادیمیة في تبني مبدأ الشفافیة ودعم أسالیب تطبیقها وممارساتها في الوزارات 

والمؤسسات الحكومیة بشكل عام، وفي مجال التعلیم العالي والجامعات الفلسطینیة بشكل خاص، 

 .وقات تطبیق الشفافیة في مختلف المجاالتإضافة إلى تحدید متطلبات  ومع

وخلصت الدراسات العربیة إلى إن درجة ممارسة الشفافیة في الوزارات والمؤسسات التعلیمیة محور 

وأوصت جمیعا بضرورة العمل على تبني الشفافیة في مختلف . الدراسة كانت متوسطة بشكل عام

أما الدراسات األجنبیة . صلحة الفرد والمجتمعالقطاعات، ورفع مستوى ممارسات النزاهة بما یخدم م

فقد ركزت في مجملها علىتحدید أدوات قیاس الشفافیة اإلداریة في مجال التعلیم العالي وأثرها في تعزیز 

كما اهتمت كذلك بقیاس مستوى ممارسة عمداء الكلیات . ممارسات الوضوح والنزاهة في الجامعات

یة، وما یترتب علیها من تفاعالت مختلفة بینهم وبین الطلبة وأعضاء ورؤساء األقسام األكادیمیة للشفاف

 .هیئة التدریس والقیادات الجامعیة

وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في التعریف بالمفاهیم النظریة للشفافیة، ومعرفة متطلبات 

وتختلف عن الدراسات . تومعوقات تطبیقها، وتحدید درجة ممارسة الشفافیة اإلداریة في المنظما

السابقة بتركیزها على دراسة الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة الترربیة والتعلیم العالي من 

وجهة نظر العاملین فیها وعالقتها باالنتماء الوظیفي، فضًال عن كونها من أول الدراسات التي تطرقت 

 .والتعلیم العالي الفلسطینیةإلى الشفافیة اإلداریة في وزارة التربیة 

وبعد استعراض الدراسات السابقة واألدب التربوي المتعلق باالنتماء الوظیفي نجد أن فعالیة العاملین 

كما أنه ال شك أن كفاءة وفعالیة العاملین تتأثر كثیرًا . یعتمد كثیرًا على كفاءة وفعالیة اإلدارات العلیا
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هم لها، بحیث أن وجدان االنتماء الوظیفي العالي یرتبط بأنماط بمشاعرهم نحو وظائفهم، ومدى انتمائ

ومظاهر سلوكیة كااللتزام، واالنضباط، والمواظبة، واالنتماء، واإلخالص في العمل، والحرص على 

 .مصلحة العمل والمیل نحو التعاون مع اآلخرین وغیرها

ل مرة موضوعي الشفافیة اإلداریة امتازت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها جمعت ألو وقد 

واالنتماء الوظیفي لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي محاولة التعرف على مستویات 

االنتماء الوظیفي والشفافیة اإلداریة لدیهم كما أنها جاءت إللقاء الضوء على جوانب العمل التي یشعر 

شفافیة اإلداریة من اإلدارات العلیا في الوزارة بما یزید من العاملون نحوها بدرجة متوسطة من ال

كفاءتها، وانتمائها، وفاعلیتها لتمكین الوزارة من اإلسهام بدور أفضل في تلبیة حاجات الوطن من 

 .الكوادر المؤهلة والمدربة في المجاالت المختلفة
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  الطریقة واإلجراءات: الفصل الثالث

ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ـ ـــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ـــــ ــــ   ــــ

ــا للمـــنهج العلمـــي، مـــن خـــالل تحدیـــد مجتمـــع  تنـــاول هـــذا الفصـــل عرضـــًا للخطـــوات والمراحـــل وفقـ

جـراءات التحقـق مـن والتابعـة واألدوات المستخدمة ومتغیرات الدراسـة المسـتقلة ،االدراسة وعینته ، وإ

صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات المتعلقة باستجابة أفراد 

  .  العینة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها

  

  منهج الدراسة 1.3

، وهـو المـنهج يالمـنهج الوصـفي التحلیلـ الباحثـة تهذه الدراسة، اتبعلتحقیق األهداف المرجوة من 

الــذي یهــدف إلــى وصــف خصــائص الظــاهرة وجمــع معلومــات عنهــا، فقــد تــم اســتخدام هــذا المــنهج 

  .   معتمدًا على أسلوب الدراسة المیدانیة في جمع المعلومات ،ألنه یالءم طبیعة وأهداف الدراسة

  

  مجتمع الدراسة  2.3

ـــــون ــع ا تكــ ــع مجتمـــــ ــــن جمیـــــ ـــة مـــ ـــامعي لدراســــ ـــام الجــــ ـــالي للعــــ ـــــیم العــــ ــــة والتعلــ ـــــوظفي وزارة التربیـــ مــ

موظفًا في التعلیم ) 109(موظفًا، منهم ) 690(حیث تبین أن عدد الموظفین هو ، 2013/2014

موظفــًا برتبــة ) 69(كمــا تبــین مــن مجتمــع الدراســة أن . موظفــًا فــي التعلــیم العــام) 581(العــالي، و

  .تبة رئیس قسمبر ) 153(مدیر، و

  عینة الدراسة  3.3

% 38.7ًا، أي بنسـبة فـرد) 267( أفرادهـا مـن مجتمـع الدراسـة، بلـغ عـددطبقیـة عینـة  تم استخدام 

توزیع أفراد عینة ) 1.3(من مجتمع الدراسة، روعي فیها متغیرات الدراسة المستقلة، ویبین الجدول 

  .الدراسة حسب متغیراتها المستقلة



 
 

80

  .ها المستقلةأفراد عینة الدراسة حسب متغیرات توزیع): 1.3(جدول 

  النسبة المئویة  العدد  المستوى  المتغیر
 55.1 147  ذكر  الجنس

 44.9 120  أنثى
 14.6 39  أقل من بكالوریوس  أعلى مؤھل علمي

 56.9 152  بكالوریوس
 24.0 64  ماجستیر
 4.5 12  دكتوراه

 33.3 89  سنوات 10أقل من   عدد سنوات الخبرة
 48.3 129  سنة 20اقل من  -10

 18.4 49  سنة فأكثر 20
 15.7 42  مدیر  المسمى الوظیفي

 34.8 93  رئیس قسم
 49.4 132  وظیفة أخرى

 84.3 225  التعلیم العام  مكان العمل
 15.7 42  التعلیم العالي

  

  أداة الدراسة  4.3

البیانـات، لتحقیـق أهـداف الدراسـة، مـن اسـتخدمت الباحثـة فـي دراسـتها أداة االسـتبانة، كـأداة لجمـع 

ــة كدراســـــة  ـــوع الدراســ ــــة بموضـ ـــات الســــابقة المتعلق ــــوي، والدراسـ ـــالع علــــى األدب الترب خــــالل االطـ

وتكونـــت االســـتبانة فـــي صـــورتها ).  2013الحســـنات، (، ودراســـة )2010الطراونـــة والعضـــایلة، (

وانین والتشــریعات، ویتكــون القــ: المحــور األول. محــاور) 8(فقــرة، موزعــة علــى ) 94(األولیــة مــن 

: فقــرات، والمحـــور الثالـــث) 8(نظـــام المعلومــات، ویتكـــون مـــن : فقـــرات، والمحــور الثـــاني) 8(مــن 

المشاركة فـي صـناعة القـرار، ویتكـون : فقرات، والمحور الرابع) 7(االتصال اإلداري، ویتكون من 

: رات، والمحــور الســادسفقــ) 9(تقیــیم األداء، ویتكــون مــن : فقــرات، والمحــور الخــامس) 10(مــن 

ــابع) 10(المســـاءلة اإلداریـــة، ویتكـــون مـــن  ) 4(االجـــراءات، ویتكـــون مـــن : فقـــرات، والمحـــور السـ

) 1(ویبـــین الملحـــق رقـــم . فقـــرة) 30(االنتمـــاء التنظیمـــي، ویتكـــون مـــن : فقـــرات، والمحـــور الثـــامن

  .االستبانة في صورتها األولیة
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متغیــرات الدراســة بنــاء علــى إجابــات متدرجــة، وتــم تصــمیم الفقــرات للكشــف عــن مســتوى محــاور و 

أوافـق بشـدة أعطیـت الـرقم : واستخدام مقیاس لیكرت الخماسي لهذه الغایة، وذلك على النحو اآلتي

، وال )2(، وال أوافـــق أعطیـــت الـــرقم )3(، ومحایـــد أعطیـــت الـــرقم )4(، وأوافـــق أعطیـــت الـــرقم )5(

  ).1(أوافق بشدة أعطیت الرقم 

  

  صدق األداة 5.3

محكمـــین مـــن ذوي تـــم التحقـــق مـــن صـــدق أداة الدراســـة بعرضـــها علـــى المشـــرف ومجموعـــة مـــن ال

/ االختصاص والخبرة من أساتذة جامعة بیرزیـت، وجامعـة القـدس المفتوحـة، وكلیـة العلـوم التربویـة

رام اهللا، ووكــالء مســاعدین، ومــدراء عــامین، ومــدراء مــن وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي، حیــث بلــغ 

ــدكتوراه، ویبــــین الملحــــق رقــــم ) 15( عــــددهم ــ ـــهادة ال ــة شـ ـــن حملــ ًا مـ ــ ــمائهم، ) 2(محكمــ ـــة بأســ قائمـ

فقـرات االسـتبانة ومجاالتهـا،  بـدوا بعـض المالحظـات حـولأوالـذین وتخصصاتهم، وأماكن عملهم، 

ــل ــن البیانــــات : مثــ ــتبانة فــــي البیانــــات الشخصــــیة تــــم حــــذف العمــــر مــ ـــزء األول مــــن االســ ــي الجـ فــ

ــزء ا ــیة، وفــــي الجــ ــول األول مــــن القــــوانین : لثــــانيالشخصــ ـــم المحــ ــر اسـ ــم تغییــ ــة تــ ــ الشــــفافیة اإلداری

والتشریعات إلى التعلیمات واألنظمة اإلداریـة، وفـي محـور االتصـال اإلداري تـم تغییـر الفقـرة یوجـد 

تنــوع فــي وســائل االتصــال بمــا یتناســب مــع مســتجدات العصــر إلــى یــتم اســتخدام وســائل اتصــال 

فقـرات وأصـبحت ) 6(المشاركة فـي صـناعة القـرارات كانـت عبـارة عـن في المحور الرابع . متنوعة

فقرات، حیث تـم حـذف الفقـرة تتناسـب قـرارات اإلدارة أو القسـم مـع إمكانیـات وقـدرات العـاملین ) 5(

) 7(فقــرات لیصـــبح ) 3(فقــرات، وتــم حــذف ) 10(أمــا فــي محــور تقیــیم األداء، حیــث كــان . فیهــا

  .إلجراءاتفقرات، وتم حذف المحور السابع ا
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وبعد مراجعة مالحظات المحكمین، تم إجراء التعدیالت المشار إلیهـا مـن المحكمـین، والتـي أجمـع 

، حیـــث )3(مــنهم، وأخرجــت االســـتبانة فــي صــورتها النهائیــة، ملحــق رقــم % 70علیهــا أكثــر مــن 

تكونت من محورین أساسیین، إضافة الى الجزء المتعلق بالمعلومات العامة عن المستجیب، وهي 

  : كالتالي

الجــنس، والمؤهــل علمــي، : وتمثــل المتغیــرات المســتقلة فــي الدراســة، وتشــمل: المعلومــات العامــة

  .وعدد سنوات الخبرة، والمسمى الوظیفي، ومكان العمل

  :الشفافیة اإلداریة ومجاالتها وفقراتها ویشمل المجاالت اآلتیة: المحور األول

  .فقرات،) 7(التعلیمات واألنظمة اإلداریة : المجال األول 

  .فقرات) 8(نظام المعلومات اإلداري : المجال الثاني 

  .فقرات) 6(االتصال اإلداري : المحور الثالث 

  .فقرات) 5(المشاركة في صناعة القرار : المجال الرابع 

  .فقرات) 7(تقییم األداء : المجال الخامس 

  .فقرات) 7(المساءلة اإلداریة : المجال السادس 

  .فقرة) 20(نتماء الوظیفي، ویتكون من اإل: المحور الثاني

ــدق األداة أیضــــًا بحســـاب معامــــل ارتبــــاط بیرســــون  ــق مــــن صــ ــم التحقـ ــرى تــ لفقــــرات مـــن ناحیــــة أخــ

رات االســـتبانة، واتضــح وجـــود داللــة إحصـــائیة فـــي جمیــع فقـــاالســتبانة مـــع الدرجــة الكلیـــة لـــألداة، 

ــدلل هــــذا علــــى أن هنــــاك اتســـ ــت ینالیالتـــ ینوالجــــدول. لالســــتبانةاق داخلــــي ویـ ــامالت بینــ ان قــــیم معــ

  .االرتباط ومستوى الداللة
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استبانة لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بیرسون ): 2.3(دول ج

  الشفافیة االداریة

الدالة  Rقیمة   الرقم 

  اإلحصائیة

الدالة  Rقیمة   الرقم 

  اإلحصائیة

الدالة  Rقیمة   الرقم 

  اإلحصائیة
1 0.668** 0.000 15 0.614** 0.000 29 0.458** 0.000 
2 0.663** 0.000 16 0.699** 0.000 30 0.616** 0.000 
3 0.611** 0.000 17 0.596** 0.000 31 0.671** 0.000 
4 0.626** 0.000 18 0.678** 0.000 32 0.621** 0.000 
5 0.669** 0.000 19 0.715** 0.000 33 0.701** 0.000 
6 0.711** 0.000 20 0.675** 0.000 34 0.747** 0.000 
7 0.741** 0.000 21 0.753** 0.000 35 0.733** 0.000 

8 0.716** 0.000 22 0.691** 0.000 36 0.734** 0.000 

9 0.645** 0.000 23 0.715** 0.000 37 0.736** 0.000 

10 0.675** 0.000 24 0.715** 0.000 38 0.732** 0.000 

11 0.684** 0.000 25 0.429** 0.000 39 0.758** 0.000 

12 0.698** 0.000 26 0.740** 0.000 40 0.731** 0.000 

13 0.714** 0.000 27 0.586** 0.000    

14 0.672** 0.000 28 0.689** 0.000    
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 استبانةلمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بیرسون ): 3.3(جدول 

   لوظیفياالنتماء ا

الدالة  Rقیمة   الرقم 

  اإلحصائیة

الدالة  Rقیمة   الرقم 

  اإلحصائیة

الدالة  Rقیمة   الرقم 

  اإلحصائیة
1 0.657** 0.000 8 0.750** 0.000 15 0.750** 0.000 
2 0.766** 0.000 9 0.796** 0.000 16 0.723** 0.000 
3 0.590** 0.000 10 0.651** 0.000 17 0.607** 0.000 
4 0.783** 0.000 11 0.721** 0.000 18 0.840** 0.000 
5 0.609** 0.000 12 0.460** 0.000 19 0.643** 0.000 
6 0.786** 0.000 13 0.470** 0.000 20 0.567** 0.000 

7 0.772** 0.000 14 0.651** 0.000    
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
  
  
  
  

  ثبات الدراسة  6.3

ومجاالت أداة الدراسة،  لدرجة الكلیةلثبات ال معامالت حساببالتحقق من ثبات األداة،  تم

  .یبین ذلك )4.3(لفا، والجدول أمعادلة الثبات كرونباخ  باستخدام

 معامل الثبات كرونباخ ألفا ألداة الدراسة): 4.3(دول ج

 الثبات معامل المجال المحاور الرقم

 0.964  الدرجة الكلیة اإلداریة  الشفافیة 1

 0.886       واألنظمة اإلداریةالتعلیمات 

 0.902 نظام المعلومات اإلداري

 0.899 االتصال اإلداري

 0.891 المشاركة في صنع القرار

 0.863 تقییم األداء

 0.925 ساءلة االداریةمال

 0.939 الوظیفي  االنتماء 2
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  إجراءات الدراسة  7.3

  

بعـد  بتطبیـق األداة علـى أفـراد عینـة الدراسـة الباحثة قامتو وعینتها،  الدراسة مجتمع تم تحدید

من خـالل بریـد  ،الحصول على تسهیل مهمة من كلیة العلوم التربویة ووزارة التربیة والتعلیم العالي

إجـابتهم علیهـا  ، تـم التأكـد مـنوبعد أن اكتملت عملیة تجمیع االستبیانات من أفـراد العینـة  الوزارة،

أن عــدد االســتبیانات المســتردة الصــالحة والتــي خضــعت للتحلیــل  ةللباحثــتبــین و بطریقــة صــحیحة، 

  .ةاستبان) 267( هياإلحصائی

 

  الدراسة متغیرات 8.3

   :ةالمغیرات المستقل

   .الجنس. 1

   .أقل من بكالوریوس، بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراة: المؤهل العلمي. 2

   .فأكثر 20سنة،  20أقل من  – 10سنوات،  10أقل من : عدد سنوات الخبرة في الوزارة. 3

  . مدیر، رئیس قسم، أخرى: المسمى الوظیفي. 4

  .التعلیم العام، والتعلیم العالي: مكان العمل. 5

   :غیرات التابعةتالم

ــفافیة اإلداریـــة لـــدى اإلدارات العلیـــا فـــي وزارة التربیـــة  .1 ـــة الدراســـة لواقـــع الشـ تقـــدیرات أفـــراد عین

  .والتعلیم العالي

  .االنتماء الوظیفي لدى العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العاليواقع  .2
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  المعالجة اإلحصائیة   9.3

، )معینـة قامـاً إعطائهـا أر (بعد جمع االسـتبیانات والتأكـد مـن صـالحیتها للتحلیـل تـم ترمیزهـا  

مناسـبة، وذلك تمهیدا إلدخال بیاناتها إلـى جهـاز الحاسـوب اآللـي إلجـراء المعالجـات اإلحصـائیة ال

ـــئلة الدراســــة  ـــات وفقــــا ألسـ ــــل البیانـ ـــیاتهاوتحلی ــة اإلحصــــائیة للبیانـــــات وفرضـ ــــد تمــــت المعالجــ ، وق

وكـــذلك  باســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االســـتبانة،

 ألحــاديالتبــاین اتحلیـل ، و )t- test) (ت(اختبــار تــم اسـتخدام  و لمجـاالت ومحــاور أداة الدراسـة،

)one Way ANOVA ( ،  ومعامل ارتباط بیرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا)Cronbach 

Alpha(،  اختبــارو)LSD (ةوذلــك باســتخدام الرزمــ ،للمقارنــات البعدیــة بــین المتوســطات الحســابیة 

  ).SPSS( )Statistical Package for Social Sciences( للعلوم االجتماعیة اإلحصائیة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  تمهيد   1.4

  نتائج أسئلة الدراسة  2.4

  نتائج السؤال األول  1.2.4

  نتائج السؤال الثاني  2.2.4

  نتائج الفرضية األولى  

  نتائج الفرضية الثانية  

  نتائج الفرضية الثالثة

  نتائج الفرضية الرابعة  

  نتائج الفرضية الخامسة  

  نتائج السؤال الثالث    3.2.4

 نتائج السؤال الرابع    4.2.4

  نتائج الفرضية السادسة
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ـ ـــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ  ــــ ــ ـــــ ــــ   ــــ

  
  تمهید   1.4

  

 "عن موضوع الدراسة وهو  الباحثةإلیها  تتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل

العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي وعالقتها باالنتماء  اإلداراتاریة لدى الشفافیة اإلد

الدراسة  متغیراتمستوى هذه الشفافیة في ظل وبیان "  من وجهة نظر العاملین فیها الوظیفي

من خالل استجابة أفراد العینة على أداة الدراسة، وتحلیل البیانات اإلحصائیة  وذلك ،المستقلة

الشفافیة اإلداریة  درجةلتحدید  استخدمت الباحثة المقیاس الوزني التاليو  ،التي تم الحصول علیها

  :ستجابة أفراد عینة الدراسةال الحسابیة متوسطاتال واالنتماء الوظیفي من خالل قیم

  ط الحسابيمتوسال  الدرجة

  فأقل 2.33  منخفضة

  3.67-2.34  متوسطة

  فأعلى 3.68  مرتفعة
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  :نتائج أسئلة الدراسة  2.4

  : نتائج السؤال األول  1.2.4

واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي من وجهة نظر ما 

  ؟ العاملین فیها

ــن هـــذا الســـؤال  ــتلإلجابـــة عـ ــة قامـ ــابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة  الباحثـ بحســـاب المتوســـطات الحسـ

واقــع الشــفافیة  التــي تعبــر عــنو  ومجاالتهــا، الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة علــى فقــرات االســتبانة

ــیم العـــالي كمـــا یراهـــا العـــاملون فیهـــا ویبـــین  .اإلداریـــة لـــدى اإلدارات العلیـــا فـــي وزارة التربیـــة والتعلـ

   . قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة لمجاالت أداة الدراسة )1.4(الجدول رقم

الستجابات أفراد عینة الدراسة على مجاالت  والدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة): 1.4(جدول 

  الشفافیة اإلداریة  بانةاست

 الرقم
المتوسط  المجال      

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 الدرجة

 متوسطة 0.78 2.96  التعلیمات واألنظمة اإلداریة  1

 متوسطة 0.78 3.02  اإلداري نظام المعلومات  2

 متوسطة 0.89 3.00  االتصال اإلداري  3

 متوسطة 1.05 2.69  المشاركة في صناعة القرارات  4

 متوسطة 0.84 2.74  تقییم األداء  5

 متوسطة 0.91 2.65  المساءلة اإلداریة  6

 متوسطة 0.74 2.85  الدرجة الكلیة

  

وانحراف معیاري  ،)2.85(هو  أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة )1.4( رقمیالحظ من الجدول 

دل على أن واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا ت ، وهذه القیمة للمتوسط الحسابي)0.74(

أما   .متوسطةجاء بدرجة  هذه الوزارة العاملین فيفي وزارة التربیة والتعلیم العالي من وجهة نظر 

بخصوص المجاالت، فقد جاءت جمیعها بدرجات متوسطة، وبمتوسطات حسابیة تراوحت بین 
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، على أعلى متوسط حسابي نظام المعلومات اإلداريب المجال المتعلقحصل ، و )2.65 - 3.02(

على  لمساءلة اإلداریةصل مجال افي حین ح ).0.78(، وانحراف معیاري مقداره )3.02(وقیمته 

  .)0.91(وانحراف معیاري مقداره ) 2.65(أقل متوسط حسابي وقیمته 

أما  بخصوص المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات أداة الدراسة فیبینها الجدول 

  ). 2.4( رقم

لفقرات أداة الدراسة  اد عینة الدراسةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفر : )أ2.4(جدول 

  واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العاليحول 

 الرقم
المتوسط  رةالفق

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

 متوسطة 1.08 3.52  .تقییم أداء العاملین بشكل دوري یتم  29

 متوسطة 1.05 3.30  .متنوعةیتم استخدام وسائل اتصال   17

 متوسطة 1.04 3.29  .بالمصداقیة اإلدارة  عندتتصف المعلومات الصادرة   8

 متوسطة 0.97 3.26  .بالدقة وزارة التربیة والتعلیم العاليالصادرة عن  التعلیماتتتصف   1

 عند التعلیمات واألنظمة العاملین على وزارة التربیة والتعلیم العالي طلعتُ   3

  .صدورها

 متوسطة 1.08 3.24

التعلیمات أي غموض یظهر في نص  وزارة التربیة والتعلیم العاليتوضح   2

  .الصادرة

 متوسطة 1.02 3.21

 متوسطة 1.04 3.09  .تخضع المعلومات لدى اإلدارة للحمایة  15

 متوسطة 1.04 3.09  .قنوات اتصال مفتوحة مع المجتمع المحلي في وزارة التربیة والتعلیم العاليتوفر ی  18

 متوسطة 0.93 3.08  .موضوعیةالمعلومات التي یتم الحصول علیها من النظام   13

 متوسطة 1.09 3.06  .بسهولة الدوائر واألقسام المختلفةتتم االتصاالت بین   19

 متوسطة 0.9 3.02  .التكرارتخلو المعلومات التي تقدمها اإلدارة من   9

 متوسطة 1.017 3.02  .متطلبات العمل تلبي المعلومات المتوفرة  12

المتوفرة في المدیریات واألقسام متاحة، ویسهل حصول المعنیین  المعلومات  14

  .علیها

 متوسطة 1.04 2.97

لتبسیط إجراءات  حدیثة؛ استخدام تقنیات اتصالب تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي  20

  .العمل

 متوسطة 1.12 2.94

 متوسطة 1.23 2.91  .أداء العاملین بناًء على أسس واضحة تتم عملیة تقییم  27

 متوسطة 1.00 2.88  .دوريمات بشكل یتم تحدیث المعلو   11

 متوسطة 1.07 2.88  .عن القرارات التي تتخذها بصورة واضحةات تعلن اإلدار   24
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واقع لفقرات أداة الدراسة حول  الدراسةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة ): ب2.4(جدول 

  الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي

 الرقم
المتوسط  رةالفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 الدرجة

األقسام على إیجاد نظام اتصال مفتوح بین  وزارة التربیة والتعلیم العاليتعمل   16

  .المختلفةوالدوائر 

 متوسطة 1.14 2.87

 متوسطة 1.06 2.83  .قرارات في ضوء معلومات دقیقة عن الموضوع المتعلق بالقرارالتبنى یتم   23

 إدارات وزارة التربیة والتعلیم العاليیوجد آلیة واضحة للمساءلة اإلداریة في   34

  .المختلفة

 متوسطة 1.09 2.81

 متوسطة 1.02 2.80  .بشكل دوري لمواكبة المستجدات التعلیمات مراجعة تتم  5

 متوسطة 1.17 2.80  .تقدم تغذیة راجعة عن تقییم أداء العاملین  30

 متوسطة 1.00 2.79  .یتلقى المستخدم المعلومة في الوقت الذي یحتاجها  10

تطویر لالتغذیة الراجعة  في وزارة التربیة والتعلیم العالي اإلدارات المختلفةتعتمد   21

  .وزارة التربیة والتعلیم العاليأنظمة االتصال في 

 متوسطة 1.08 2.78

 متوسطة 1.04 2.77  .تتم المساءلة اإلداریة بناء على معلومات موثوقه  38

دلیل للعمل یرشد العاملین ویحدد سلوكهم في  وزارة التربیة والتعلیم العالي توفر  4

  .العمل

 متوسطة 1.01 2.74

 متوسطة 0.96 2.73  .بالتناسق التعلیمات التي تصدر من وزارة التربیة والتعلیم العاليتتسم   7

 متوسطة 1.14 2.72  .لعاملین فرصة إبداء الرأي في معاییر تقییم األداءاإلدارة لتتیح   32

 متوسطة 1.00 2.70  .متكاملة التعلیمات التي تصدر من وزارة التربیة والتعلیم العالي  6

 متوسطة 1.17 2.64  .وأقسامهم ن في عملیة صنع القرار التي تخص دوائرهمو العاملیشارك   22

 متوسطة 1.06 2.64  .للعاملینالقرارات المستجدة  مغزىح یتوضیتم   25

على تعزیز  في وزارة التربیة والتعلیم العاليآلیات المساءلة اإلداریة  تعمل  39

  .المسؤولیة في نفوس الموظفین

 متوسطة 1.10 2.62

 متوسطة 1.17 2.61  .یتم اختیار العاملین وفق معاییر الكفاءة  36

 متوسطة 1.05 2.60  .تتم إجراءات المساءلة اإلداریة بنزاهة  37

 متوسطة 1.07 2.59  .وزارة التربیة والتعلیم العاليآلیات المساءلة اإلداریة في  طالع العاملین علىیتم إ  35

 متوسطة 1.14 2.58  .على تنمیة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى العاملین والتعلیم العاليتعمل وزارة التربیة   40

 متوسطة 1.19 2.57  .، وبعیدًا عن المحاباةتقییم بمهنیةال عملیةتطبق   28

 متوسطة 1.09 2.51   .جودة العملب ذات صلةوحدة خاصة وزارة التربیة والتعلیم العالي تتوفر في   31

 منخفضة 1.05 2.33  .عن الروتین في عملیة صناعة القرارات اإلداراتتبتعد   26

 منخفضة 1.06 2.15  .العاملین نتائج التقییم في سیاستها لتحفیز وزارة التربیة والتعلیم العاليتعتمد   33

 متوسطة 0.74 2.85  الدرجة الكلیة
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المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة  یبـــین قـــیمالـــذي و  ،)2.4(رقـــم  یالحـــظ مـــن الجـــدول

ــا فــي وزارة الدالــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة  علــى واقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلی

  :یالحظ األمور التالیة التربیة والتعلیم العالي 

فــي ، متوســطةجــاءت بدرجــة  مــن مجمــوع فقــرات االســتبانة، وعــددها أربعــون،  فقــرة) 38(  :أوالً 

فقــط، ولــم تحصــل أي مــن فقــرات االســتبانة علــى درجــة  فقــرتینحــین كانــت الدرجــة منخفضــة ل

  .مرتفعة

 ، ومقدارهعلى أعلى متوسط حسابي"  یتم تقییم أداء العاملین بشكل دوري" حصلت الفقرة  :ثانیاً 

"  نوعـةیـتم اسـتخدام وسـائل اتصـال مت" ، یلیهـا فقـرة تقیـیم األداء وهـي مـن مجـال ،)3.52(

تعتمــد  "،  وحصـلت الفقـرة االتصــال اإلداري، وهــي مـن مجـال )3.30(بمتوسـط حسـابي قـدره 

علـى أقـل متوسـط " وزارة التربیة والتعلیم العالي نتائج التقییم في سیاستها لتحفیـز العـاملین

ـــیم األداء، وهـــي مـــن مجـــال )2.15(حســـابي، وقـــدره  ــد اإلدارات عـــن " یلیهـــا الفقـــرة  تقی تبتعـ

، وهـــي مـــن مجـــال )2.33(بمتوســـط حســـابي وقـــدره " فـــي عملیـــة صـــناعة القـــرارات الـــروتین

  .المشاركة في صناعة القرار

یالحـظ أن أقـل المتوسـطات الحسـابیة جـاءت لمجـال المسـاءلة اإلداریـة، لهـذا جـاء المتوسـط : ثالثاً 

   .الحسابي لهذا المجال هو األدنى من بین مجاالت أداة الدراسة
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  : الثانينتائج السؤال   2.2.4

لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة  تختلف تقدیرات أفراد عینة الدراسةهل 

الجنس، المؤهل علمي، عدد سنوات الخبرة، : التربیة والتعلیم العالي باختالف متغیرات الدراسة

  ؟المسمى الوظیفي، مكان العمل

  : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم التحقق من الفرضیات المنبثقة عنه وهي

  : نتائج الفرضیة األولى

بین تقدیرات أفراد عینة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة "

ــی ــا فــي وزارة التربیــة والتعل عــزى م العــالي تالدراســة لواقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلی

  "الجنسلمتغیر 

  .یبین ذلك) 3.4(، والجدول رقم " ت"اختبار  باستخدامتم فحص الفرضیة الصفریة األولى 

  لمتغیر الجنس تبعاً واقع الشفافیة ل لتقدیرات افراد عینة الدراسة" ت"نتائج اختبار ): 3.4(جدول 

المتوسط   العدد  الجنس  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   "t"قیمة

  الداللة

 0.496  0.68 0.79 2.98 147  ذكر  التعلیمات واألنظمة اإلداریة

 0.76 2.92 120  أنثى

 0.268  1.11 0.78 3.07 147  ذكر  نظام المعلومات اإلداري

 0.77 2.96 120  أنثى

 0.760  0.31 0.88 3.02 147  ذكر  االتصال اإلداري

 0.90 2.98 120  أنثى

 0.074  1.80 1.20 2.80 147  ذكر  المشاركة في صناعة القرارات

 0.82 2.57 120  أنثى

 0.349  0.94 0.90 2.78 147  ذكر  تقییم األداء

 0.76 2.68 120  أنثى

 0.070  1.82 0.98 2.75 147  ذكر  المساءلة اإلداریة

 0.80 2.54 120  أنثى

 0.190  1.32 0.79 2.91 147  ذكر  الدرجة الكلیة

 0.66 2.79 120  أنثى
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، ومستوى الداللة )1.32(للدرجة الكلیة " ت"أن قیمة  )3.4(رقم  یتبین من خالل الجدول

واقع الشفافیة اإلداریة لدى ل بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة توجد فروقال ، أي أنه )0.190(

الفرضیة  قبولوبذلك تم . الجنسعزى لمتغیر اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي ت

  .  األولى

  

  : نتائج الفرضیة الثانیة

بــین تقــدیرات أفــراد  )α ≥ 0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة " 

عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تعـزى 

  ."المؤهل العلمي لمتغیر

لفحــص الفرضــیة الصــفریة الثانیــة تــم حســاب المتوســطات الحســابیة الســتجابة أفــراد عینــة الدراســة 

المؤهــل لمتغیــر  لواقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلیــا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي تبعــاً 

  .یبین ذلك) 4.4(والجدول رقم  .العلمي



 
 

95

واقع الشفافیة اإلداریة ل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة ):4.4(جدول 

  علميالمؤهل اللمتغیر  تبعاً لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤھل العلمي  المحور

  اإلداریةالتعلیمات واألنظمة 

  

 0.81 3.12 39  أقل من بكالوریوس

 0.79 2.89 152  بكالوریوس

 0.72 2.97 64  ماجستیر

 0.75 3.19 12  دكتوراه

 0.81 3.13 39  أقل من بكالوریوس  نظام المعلومات اإلداري

 0.80 2.94 152  بكالوریوس

 0.68 3.10 64  ماجستیر

 0.76 3.29 12  دكتوراه

 0.99 3.15 39  أقل من بكالوریوس  االتصال اإلداري

 0.90 2.88 152  بكالوریوس

 0.76 3.13 64  ماجستیر

 0.78 3.38 12  دكتوراه

المشاركة في صناعة 

  القرارات

 0.96 2.69 39  أقل من بكالوریوس

 0.91 2.58 152  بكالوریوس

 1.41 2.98 64  ماجستیر

 0.61 2.73 12  دكتوراه

 0.86 2.69 39  بكالوریوسأقل من   تقییم األداء

 0.84 2.62 152  بكالوریوس

 0.81 2.99 64  ماجستیر

 0.59 3.07 12  دكتوراه

 0.91 2.71 39  أقل من بكالوریوس  المساءلة اإلداریة

 0.95 2.61 152  بكالوریوس

 0.85 2.72 64  ماجستیر

 0.78 2.73 12  دكتوراه

 0.74 2.92 39  أقل من بكالوریوس  الدرجة الكلیة

 0.75 2.76 152  بكالوریوس

 0.70 2.98 64  ماجستیر

 0.64 3.08 12  دكتوراه

  

واقع الشفافیة ل الدراسة عینة أفراد تقدیرات بین یةظاهر  فروق وجود )4.4( رقم الجدول من یالحظ

ــیم العــــالي ت ــل العلمــــيعــــزى لمتغیــــر اإلداریــــة لــــدى اإلدارات العلیــــا فــــي وزارة التربیــــة والتعلــ  ،المؤهــ

 یظهـر كمـا ،)one way ANOVA( األحـادي التبـاین تحلیـل اسـتخدام تـم الفـروق داللـة ولمعرفة

  ).5.4( رقم الجدول في
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  علميالمؤهل اللمتغیر  تبعاً واقع الشفافیة لنتائج تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة : )5.4(جدول
مجموع   مصدر التباین  المحور

  المربعات
درجات 

  الحریة
متوسط 

  المربعات
  "ف"قیمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة

التعلیمات واألنظمة 

  اإلداریة

 1.39 0.84 3 2.52  بین المجموعات

 

0.245 

 0.60 263 158.65  داخل المجموعات 
 266 161.18  المجموع 

نظام المعلومات 

  اإلداري

 1.51 0.91 3 2.72  بین المجموعات

 

0.212 

 0.60 263 157.41  داخل المجموعات 
 266 160.13  المجموع 

 2.48 1.91 3 5.73  بین المجموعات  االتصال اإلداري

 

0.062 

 0.77 263 202.96  داخل المجموعات 
 266 208.69  المجموع 

المشاركة في 

  صناعة القرارات

  

 2.20 2.41 3 7.23  بین المجموعات

 

0.089 

 1.10 263 288.48  داخل المجموعات 
 266 295.70  المجموع 

 3.68 2.51 3 7.52  بین المجموعات  تقییم األداء

 

0.013 

 0.68 263 179.27  داخل المجموعات 
 266 186.79  المجموع 

 0.30 0.25 3 0.76  بین المجموعات  المساءلة اإلداریة

 

0.822 

 0.83 263 219.22  داخل المجموعات 
 266 219.98  المجموع 

 1.92 1.03 3 3.10  بین المجموعات  الدرجة الكلیة

 

0.126 

 0.54 263 141.18  داخل المجموعات 
 266 144.28  المجموع 

  

كبـــر مـــن مســـتوى أوهـــي  ،)0.126(ومســـتوى الداللـــة ) 1.92( یالحـــظ أن قیمـــة ف للدرجـــة الكلیـــة 

لواقــع  بـین تقـدیرات أفـراد عینـة الدراسـةأي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا ) α ≥ 0.05(الداللـة 

ــالي ت ــیم العــ ــر الشــــفافیة اإلداریــــة لــــدى اإلدارات العلیــــا فــــي وزارة التربیــــة والتعلــ ــل عــــزى لمتغیــ المؤهــ

  .وبذلك تم قبول الفرضیة الثانیة العلمي،
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  : نتائج الفرضیة الثالثة

بین تقدیرات أفراد عینة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة "

عــزى ت الدراســة لواقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلیــا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي 

  ."عدد سنوات الخبرة في الوزارةلمتغیر 

لفحــص الفرضــیة الصــفریة الثالثــة تــم حســاب المتوســطات الحســابیة الســتجابة أفــراد عینــة الدراســة 

ــالي تبعـــاً لواقـــع الشـــفافیة اإلدار  عـــدد لمتغیـــر  یـــة لـــدى اإلدارات العلیـــا فـــي وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـ

  .یبین ذلك) 6.4(والجدول رقم  .سنوات الخبرة في الوزارة

واقع الشفافیة ل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة ):6.4(جدول 

  في الوزارة لمتغیر عدد سنوات الخبرة تبعاً اإلداریة 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  المحور

 0.75 2.97 89  سنوات 10أقل من   التعلیمات واألنظمة اإلداریة

 0.79 2.93 129  سنة 20أقل من -10

 0.81 2.99 49  سنة فأكثر 20

 0.74 3.02 89  سنوات 10أقل من   نظام المعلومات اإلداري

 0.78 3.05 129  سنة 20أقل من -10

 0.84 2.94 49  سنة فأكثر 20

 0.90 2.95 89  سنوات 10أقل من   االتصال اإلداري

 0.87 3.02 129  سنة 20أقل من -10

 0.91 3.05 49  سنة فأكثر 20

المشاركة في صناعة 

  القرارات

 0.93 2.67 89  سنوات 10أقل من 

 1.17 2.74 129  سنة 20أقل من -10

 0.95 2.62 49  سنة فأكثر 20

 0.82 2.77 89  سنوات 10أقل من   تقییم األداء

 0.81 2.74 129  سنة 20أقل من -10

 0.96 2.67 49  سنة فأكثر 20

 0.90 2.82 89  سنوات 10أقل من   المساءلة اإلداریة

 0.87 2.57 129  سنة 20أقل من -10

 0.99 2.56 49  سنة فأكثر 20

 0.70 2.88 89  سنوات 10أقل من   الدرجة الكلیة

 0.73 2.85 129  سنة 20أقل من -10

 0.84 2.81 49  سنة فأكثر 20

واقع الشفافیة ل الدراسة عینة أفراد تقدیرات بین یةظاهر  فروق وجود )6.4( رقم الجدول من یالحظ

ــیم  ــا فــي وزارة التربیــة والتعل  ،عــدد ســنوات الخبــرةعــزى لمتغیــر العــالي تاإلداریــة لــدى اإلدارات العلی
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 فـي یظهـر كمـا ،)one way ANOVA( األحـادي التبـاین تحلیـل اسـتخدام تـم الفروق داللة ولمعرفة

  ).7.4( رقم الجدول

لمتغیر عدد  تبعاً واقع الشفافیة اإلداریة لنتائج تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة : )7.4(جدول

  سنوات الخبرة
مجموع   مصدر التباین  المحور

  المربعات
درجات 

  الحریة
متوسط 

  المربعات
  "ف"قیمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة

التعلیمات واألنظمة 

  اإلداریة

  

 0.12 0.08 2 0.15  بین المجموعات

 

0.885 

 0.61 264 161.03  داخل المجموعات 
 266 161.18  المجموع 

نظام المعلومات 

  اإلداري

 0.36 0.22 2 0.44  المجموعاتبین 

 

0.698 

 0.61 264 159.69  داخل المجموعات 
 266 160.13  المجموع 

 0.27 0.21 2 0.43  بین المجموعات  االتصال اإلداري

 

0.764 

 0.79 264 208.27  داخل المجموعات 
 266 208.69  المجموع 

المشاركة في 

  صناعة القرارات

  

 0.26 0.29 2 0.58  بین المجموعات

 

0.772 

 1.12 264 295.12  داخل المجموعات 
 266 295.70  المجموع 

 0.24 0.17 2 0.34  بین المجموعات  تقییم األداء

 

0.787 

 0.71 264 186.45  داخل المجموعات 
 266 186.79  المجموع 

 2.29 1.88 2 3.75  بین المجموعات  المساءلة اإلداریة

 

0.103 

 0.82 264 216.23  داخل المجموعات 
 266 219.98  المجموع 

 0.14 0.08 2 0.15  بین المجموعات  الدرجة الكلیة

 

0.872 

 0.55 264 144.13  داخل المجموعات 
 266 144.28  المجموع 

الداللـة وهي اكبر مـن مسـتوى ) 0.872(ومستوى الداللة ) 0.14(یالحظ أن قیمة ف للدرجة الكلیة 

)α ≥ 0.05(،  لواقع الشفافیة  بین تقدیرات أفراد عینة الدراسةأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا

ــیم العــالي ت ــا فــي وزارة التربیــة والتعل ، عــدد ســنوات الخبــرةعــزى لمتغیــر اإلداریــة لــدى اإلدارات العلی

  .وبذلك تم قبول الفرضیة الثالثة
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  : الرابعةنتائج الفرضیة 

بین تقدیرات أفراد عینة  )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد "

ــیم العــالي ت ــا فــي وزارة التربیــة والتعل عــزى الدراســة لواقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلی

  ."المسمى الوظیفيلمتغیر 

فــراد عینــة الدراســة تــم حســاب المتوســطات الحســابیة الســتجابة أ الرابعــةلفحــص الفرضــیة الصــفریة 

المســمى لمتغیــر  لواقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلیــا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي تبعــاً 

  .هذه القیم) 8.4(ویبین الجدول رقم  .الوظیفي

واقع الشفافیة ل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة ):8.4(جدول 

  لمتغیر المسمى الوظیفي تبعاً اإلداریة 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظیفي  المحور

 0.80 3.21 42  مدیر  التعلیمات واألنظمة اإلداریة

 0.76 2.82 93  رئیس قسم

 0.77 2.97 132  أخرى

 0.76 3.25 42  مدیر  نظام المعلومات اإلداري

 0.80 2.90 93  قسمرئیس 

 0.75 3.03 132  أخرى

 0.96 3.17 42  مدیر  االتصال اإلداري

 0.78 2.94 93  رئیس قسم

 0.93 3.00 132  أخرى

 0.99 2.94 42  مدیر  المشاركة في صناعة القرارات

 0.90 2.52 93  رئیس قسم

 1.16 2.73 132  أخرى

 0.91 3.02 42  مدیر  تقییم األداء

 0.80 2.64 93  رئیس قسم

 0.83 2.72 132  أخرى

 0.90 2.92 42  مدیر  المساءلة اإلداریة

 0.93 2.44 93  رئیس قسم

 0.87 2.72 132  أخرى

 0.78 3.09 42  مدیر  الدرجة الكلیة

 0.72 2.72 93  رئیس قسم

 0.71 2.87 132  أخرى
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واقع الشفافیة ل الدراسة عینة أفراد تقدیرات بین یةظاهر  فروق وجود )8.4( رقم الجدول من یالحظ

ـــیم العـــالي ت ـــوظیفيعـــزى لمتغیـــر اإلداریـــة لـــدى اإلدارات العلیـــا فـــي وزارة التربیـــة والتعل  ،المســـمى ال

 فـي یظهـر كمـا ،)one way ANOVA( األحـادي التبـاین تحلیـل اسـتخدام تـم الفروق داللة ولمعرفة

  ).9.4( رقم الجدول

لمتغیر  تبعاً في واقع الشفافیة اإلداریة نتائج تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة : )9.4(جدول

  المسمى الوظیفي
مجموع   مصدر التباین  المحور

  المربعات
درجات 

  الحریة
متوسط 

  المربعات
  "ف"قیمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة

التعلیمات واألنظمة 

  اإلداریة

  

 3.81 2.26 2 4.525  بین المجموعات

 

0.023 

 0.59 264 156.650  داخل المجموعات 
 266 161.175  المجموع 

نظام المعلومات 

  اإلداري

 3.06 1.81 2 3.623  بین المجموعات

 

0.049 

 0.59 264 156.502  داخل المجموعات 
 266 160.125  المجموع 

 0.99 0.78 2 1.551  بین المجموعات  االتصال اإلداري

 

0.373 

 0.78 264 207.140  داخل المجموعات 
 266 208.692  المجموع 

المشاركة في 

  صناعة القرارات

  

 2.50 2.74 2 5.486  بین المجموعات

 

0.084 

 1.10 264 290.216  داخل المجموعات 
 266 295.702  المجموع 

 3.16 2.18 2 4.363  بین المجموعات  تقییم األداء

 

0.044 

 0.69 264 182.428  داخل المجموعات 
 266 186.791  المجموع 

 4.82 3.87 2 7.749  بین المجموعات  المساءلة اإلداریة

 

0.009 

 0.80 264 212.231  داخل المجموعات 
 266 219.980  المجموع 

 3.95 2.10 2 4.195  بین المجموعات  الدرجة الكلیة

 

0.020 

 0.53 264 140.086  داخل المجموعات 
 266 144.281  المجموع 
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قل من مستوى أوهي  ،)0.020(ومستوى الداللة ) 3.95( یالحظ أن قیمة ف للدرجة الكلیة

واقع ل بین تقدیرات أفراد عینة الدراسةأي أنه توجد فروق دالة إحصائیًا  ،)α ≥ 0.05(الداللة 

عزى لمتغیر المسمى لعالي توزارة التربیة والتعلیم االشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في 

) LSD( ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام اختبار. الرابعةالوظیفي، وبذلك تم رفض الفرضیة 

  .یبین ذلك) 10.4(والجدول رقم . للمقارنات البعدیة

الستجابات أفراد عینة للمقارنات البعدیة بین المتوسطات الحسابیة ) LSD(نتائج اختبار ): 10.4(الجدول 

  المسمى الوظیفي  تبعًا لمتغیرالدراسة 

الفروق في   مستوى المتغیر  المجال

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة
 * 0.006 0.38  رئیس قسم  مدیر  الدرجة الكلیة

 0.085 0.22  أخرى

 0.006 0.38-  مدیر رئیس قسم

 0.121 0.15- أخرى

 0.085 0.22- مدیر أخرى

قسمرئیس   0.15 0.121 

  

ومــن . یتبــین مــن خــالل قــیم مســتوى الداللــة للفــروق، أن الفــروق جــاءت بــین المــدیر ورئــیس القســم

  .خالل مالحظة قیم المتوسطات الحسابیة لكل منهما، یظهر ان الفروق لصالح المدیر

  : الخامسةنتائج الفرضیة 

بین تقدیرات أفراد عینة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة "

ــیم العــالي ت ــا فــي وزارة التربیــة والتعل عــزى الدراســة لواقــع الشــفافیة اإلداریــة لــدى اإلدارات العلی

  ." مكان العمل في الوزارةلمتغیر 

  .یبین ذلك) 11.4(والجدول رقم  ،"ت"اختبار  باستخدام الخامسةتم فحص الفرضیة الصفریة 
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  لمتغیر مكان العمل تبعاً واقع الشفافیة لالستجابة أفراد العینة " ت"نتائج اختبار ): 11.4(جدول 

المتوسط   العدد  مكان العمل  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   "t"قیمة

  الداللة

التعلیمات واألنظمة 

  اإلداریة

 0.000 3.80 0.78 2.88 225  التعلیم العام

 0.63 3.36 42  التعلیم العالي

 0.000 3.50 0.78 2.95 225  التعلیم العام  نظام المعلومات اإلداري

 0.67 3.40 42  التعلیم العالي

 0.000 3.23 0.89 2.93 225  التعلیم العام  االتصال اإلداري

 0.74 3.40 42  التعلیم العالي

المشاركة في صناعة 

  القرارات

 0.017 2.44 1.08 2.64 225  التعلیم العام

 0.86 3.00 42  التعلیم العالي

 0.035 2.15 0.85 2.69 225  التعلیم العام  تقییم األداء

 0.74 2.97 42  التعلیم العالي

 0.001 3.49 0.90 2.58 225  التعلیم العام  المساءلة اإلداریة

 0.84 3.07 42  التعلیم العالي

 0.000 4.03 0.74 2.78 225  التعلیم العام  الدرجة الكلیة

 0.61 3.21 42  التعلیم العالي

  

، ومستوى الداللة )4.03(للدرجة الكلیة " ت"أن قیمة  )11.4(رقم یتبین من خالل الجدول 

واقع الشفافیة اإلداریة لدى ل بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة، أي أنه توجد فروق )0.000(

وجاءت هذه  .مكان العمل في الوزارةعزى لمتغیر اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي ت

  . الخامسةالفرضیة  رفضوبذلك تم الفروق لصالح العاملین في التعلیم العالي، 

  

  : لثلسؤال الثاانتائج   3.2.4

  ؟في وزارة التربیة والتعلیم العالي العاملینواقع االنتماء الوظیفي لدى ما 

ــؤال ــاب المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة  تــــم الدراســــة الثالــــث، لإلجابــــة عــــن ســ حســ

واقــع االنتمـاء الــوظیفي لــدى  السـتجابات أفــراد عینـة الدراســة علـى فقــرات االســتبانة التـي تعبــر عـن

   .یبین هذه القیم مرتبة تنازلیاً ) 12.4(العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي، والجدول رقم 
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لواقع االنتماء  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسةالمتوسطات ): 12.4(جدول 

  لدیهمالوظیفي 

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

 مرتفعة 0.82 4.39 .یهمني نجاح وزارة التربیة والتعلیم العالي في تأدیة رسالتها  3

 مرتفعة 0.77 4.33 .بالشكل المطلوبأنجز األعمال الموكلة إلّي   13

5  
أعمل كل ما في جهدي من أجل مساعدة وزارة التربیة والتعلیم العالي 

 .على النجاح
 مرتفعة 0.79 4.26

 مرتفعة 0.81 4.24 . أحرص على سمعة وزارة التربیة والتعلیم العالي   1

 مرتفعة 0.91 4.02 .العاليأرغب في إنجاز أعمال متمیزة لوزارة التربیة والتعلیم   17

 مرتفعة 1.13 3.78  .أشعر باالعتزاز كوني أحد العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي  2

4  
وزارة التربیة والتعلیم العالي أشعر بالفخر عندما أتحدث مع اآلخرین عن 

 .التي أعمل بها
 متوسطة 1.18 3.61

20  
إذا اقتضى  انتهاء الدوام الرسميلدي االستعداد للتأخر في عملي بعد 

 .األمر ذلك
 متوسطة 1.34 3.53

 متوسطة 1.06 3.51 .أتعامل مع مشكالت وزارة التربیة والتعلیم العالي كأنها جزء من مشكالتي  16

 متوسطة 1.10 3.45 .أحقق الكثیر من خالل عملي في وزارة التربیة والتعلیم العالي  14

19  
وزارة التربیة أشعر باألمن واالستقرار الوظیفي من خالل عملي في 

 .والتعلیم العالي
 متوسطة 1.18 3.45

 متوسطة 1.22 3.40 .قراري بالعمل في وزارة التربیة والتعلیم العالي كان قرارًا صائباً   9

 متوسطة 1.17 3.38 .وزارة التربیة والتعلیم العاليأشعر بسعادة أثناء وجودي في عملي في   18

15  
أشعر بأنني جزء من عائلة واحدة أثناء عملي في وزارة التربیة والتعلیم 

 .العالي
 متوسطة 1.18 3.33

 متوسطة 1.29 3.28 .ال أفكر بترك العمل من وزارة التربیة والتعلیم العالي  8

 متوسطة 1.29 3.19 .أشعر بتطویر ذاتي مهنیًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي باستمرار  7

 متوسطة 1.25 3.17 .أعد وزارة التربیة والتعلیم العالي أفضل مؤسسة للعمل فیها  6

11  
أشعر بأن قدراتي ومهاراتي قد تطورت من خالل العمل في وزارة التربیة 

 .والتعلیم العالي
 متوسطة 1.25 3.15

12  
والتعلیم أقبل بأي عمل یسند إلّي من أجل ضمان بقائي في وزارة التربیة 

 .العالي
 متوسطة 1.12 3.05

 متوسطة 1.20 2.39 .أحصل على كثیر من المزایا لقاء عملي في وزارة التربیة والتعلیم العالي  10
 متوسطة 0.76 3.54  الدرجة الكلیة
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والمعبـــرة عـــن االنتمـــاء  ،)12.4(رقـــم الجـــدول  قـــیم المتوســـطات الحســـابیة الـــواردة فـــي یالحـــظ مـــن

ــیم العــالي  هــو  أن المتوســط الحســابي للدرجــة الكلیــةالــوظیفي لــدى العــاملین فــي وزارة التربیــة والتعل

واقــع االنتمــاء الــوظیفي لــدى أفــراد عینــة وهــذا یــدل علــى أن  ،)0.76(وانحــراف معیــاري ) 3.54(

  .متوسطةبدرجة  جاء الدراسة

فقــرة ) 14(، ومرتفعــةفقــرات جــاءت بدرجــة ) 6(أن ) 12.4(كمــا تشــیر النتــائج فــي الجــدول رقــم 

  .متوسطةجاءت بدرجة 

علــى أعلــى "  یهمنــي نجــاح وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي تأدیــة رســالتها" وحصــلت الفقــرة  

"  أنجــز األعمــال الموكلــة إلــّي بالشــكل المطلــوب" ، یلیهــا فقــرة )4.39( ، ومقــدارهمتوسـط حســابي

ــا لقــاء  "حصــلت الفقــرة فــي حــین ). 4.33( قــدره بمتوســط حســابي أحصــل علــى كثیــر مــن المزای

" ، یلیهـا الفقـرة )2.39( وقدره على أقل متوسط حسابي ،" في وزارة التربیة والتعلیم العالي عملي

بمتوســط ." أقبــل بــأي عمــل یســند إلــّي مــن أجــل ضــمان بقــائي فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي

 ).3.05(حسابي 

  

 : نتائج السؤال الرابع  4.2.4

 تقدیرات أفراد عینة الدراسة من العاملین في وزارة التربیة والتعلیم هل توجد عالقة ارتباطیه بین

 ؟لدیهم الوظیفياالنتماء و  الشفافیة اإلداریة لواقع

  .تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل فحص الفرضیة المنبثقة عنه، الفرضیة السادسة 

) α ≥ 0.05(ال توجـد عالقـة ارتباطیـه دالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة : الفرضیة السادسة

  .یهملد الوظیفياالنتماء و الشفافیة اإلداریة  بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع
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بــین والداللــة اإلحصــائیة ) ر( تــم حســاب قیمــة معامــل ارتبــاط بیرســون لفحــص الفرضــیة السادســة

ي، رقـم ، والجـدول التـالیهمواقع الشـفافیة اإلداریـة واالنتمـاء الـوظیفي لـدلعینة الدراسة  أفرادتقدیرات 

  .یبین ذلك )13.4(

واقع الشفافیة تقدیرات أفراد عینة الدراسة لبین  معامل ارتباط بیرسون والداللة اإلحصائیة): 13.4(جدول رقم 

   یهماإلداریة واالنتماء الوظیفي لد

 قیمـــــــــــة معامـــــــــــل المتغیرات

 )ر(االرتباط 

الداللـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اإلحصائیة

 *0.000 0.716 الشفافیة اإلداریة  االنتماء الوظیفي 

  

، وبلغ )0.716( هو معامل ارتباط بیرسون للدرجة الكلیةقیمة أن ) 13.4(یالحظ من الجدول 

دالة إحصائیًا، لذا یتم رفض الفرضیة  أي أن العالقة .)0.000(مستوى الداللة اإلحصائیة 

، أن العالقة بین المتغیرین )0.716(ویتبین من خالل قیمة معامل االرتباط   .السادسةالصفریة 

  .، إضافة إلى أنها دالة إحصائیاً موجبة وقویةهي عالقة 
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 مقدمة  1.5

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول  2.5

  مناقشة نتائج السؤال الثاني 3.5

 مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.3.5

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.3.5

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة   3.3.5

 الفرضية الرابعةمناقشة نتائج   4.3.5

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.3.5

  مناقشة نتائج السؤال الثالث  4.5

 مناقشة نتائج السؤال الرابع   5.5

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة 1.5.5
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات: الفصل الخامس

ــ ــ ـــــ ــــ ــــــــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ـ ـــــ ـ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــــــ ـ ـــ ـــــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــ ـ ـــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــ ــــــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ــــ ــ ــ  ــــ

 :مقدمة  1.5

وفقًا ألسئلتها وفرضیاتها، ثم عرضًا للتوصیات التي تضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسیرها، 

 .توصلت إلیها الدراسة بناء على نتائجها

 

 :مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول  2.5

ما واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي من وجهة نظر العاملین 

 فیها؟ 

الدراسة لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة  جاءت تقدیرات أفراد عینة

  .متوسطةوالتعلیم العالي من وجهة نظر العاملین في هذه الوزارة بدرجة 

أما بخصوص المجاالت، فقد جاءت جمیعها بدرجات متوسطة، وبمتوسطات حسابیة تراوحت بین 

المعلومات اإلداري على أعلى متوسط حسابي، وقیمته ، وحصل المجال المتعلق بنظام )2.65 - 3.02(

في حین حصل مجال المساءلة اإلداریة على أقل متوسط ). 0.78(، وانحراف معیاري مقداره )3.02(

 ).0.91(وانحراف معیاري مقداره ) 2.65(حسابي وقیمته 
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حراف معیاري ، وان)2.96(حسابي  بمتوسطوبخصوص مجال التعلیمات واألنظمة اإلداریة فقد جاء 

أن تصورات أفراد عینة الدراسة للتعلیمات الباحثة ذلك إلى  وتعزو، وكان بدرجة متوسطة، )0.78(

واألنظمة اإلداریة كانت متوسطة ألنها ناجمة عن الوضوح والبساطة والدقة والعلنیة في القوانین 

جراءات العمل، والنزاهة في تنفیذها   .والتعلیمات وإ

، والتي أشارت إلى أن تصورات أفراد عینة )2008(ع نتائج دراسة الطراونة وتتفق هذه النتیجة م

الدراسة لدرجة الشفافیة في التشریعات والقوانین كانت بدرجة متوسطة، وناتجة عن الوضوح، والبساطة، 

 ).3.39(والدقة، والعلنیة في القوانین واألنظمة والنزاهة في تنفیذها، وقد بلغ متوسطها الحسابي 

، )0.78(، وانحراف معیاري )3.02(حسابي فقد جاء بمتوسط " ام المعلومات اإلدارينظ"مجال أما 

إلى أن اإلدارات العلیا في الوزارة تتحفظ على البیانات هذه النتیجة وبدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة 

ارجیة، مثل والمعلومات على اعتبار أن هذه البیانات والمعلومات قد تتسرب من الموظفین إلى جهات خ

دیوان الرقابة اإلداریة والمالیة لتجنب مساءلة اإلدارات العلیا، وبالتالي تؤثر سلبیًا على المستقبل الوظیفي 

هذا باإلضافة إلى أن بعض الموظفین غیر المقربین من اإلدارات العلیا قد یستغلون . أو على سیر العمل

، إضافة إلى أن ذلك قد یعزى إلى النظام المركزي هذه البیانات والمعلومات إذا تعرضوا لضغوط وظیفیة

  . لإلدارة الذي یستوجب من اإلدارات العلیا أن تحتفظ بالمعلومات وال تتیحها إال وقتما تشاء ولمن تشاء

، والتي أشارتا إلى أن )2008(، ودراسة الطراونة )2007(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة الطشة 

  .رجة الشفافیة في المعلومات كانت متوسطةتصورات أفراد عینة الدراسة لد

، والتي )2005(بینما تختلف نتائج الدراسة الحالیة مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة أبو كریم 

  .أثبتت أن مصداقیة المعلومات الصادرة من اإلدارة األكادیمیة كانت بدرجة مرتفعة

، )0.89(، واالنحراف المعیاري )3.00(جاء المتوسط الحسابي " االتصال اإلداري"وفي مجال 
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ثاني أعلى  على" یتم استخدام وسائل اتصال متنوعة"وبدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة حصول فقرة 

وسائل االتصال، باإلضافة إلى ضعف التواصل بین اإلدارات، لالوزارة  القلة في تنوعمتوسط إلى 

لى البطء في تزوید األطراف المستهدفة من االتصال  والمجتمع المحلي، والمؤسسات العامة، وإ

لى أن القیادات العلیا في الوزارة ال تقوم بعملیة تطویر وسائل  بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب، وإ

  . موظف حسب ظروفه واختصاصهوفیر وسائل االتصال المناسبة لكل تباالتصال وال تهتم 

، التي جاءت أن متوسط استجابة أفراد عینة )2012(وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع دراسة العمري 

الدراسة لبعد الشفافیة في االتصال اإلداري من أبعاد ممارسة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة 

  ).3.06و  3.83(كبیرة، ومتوسطة، حیث كان المتوسط الحسابي للبعد محصورًا بین  تفاوتت بین درجة

، اللتان أشارتا إلى )2008(، ودراسة الطراونة )2007(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الطشة 

  .أن جمیع فقرات بعد الشفافیة في االتصال اإلداري جاءت بدرجة متوسطة

، )1.05(، وانحراف معیاري )2.69(بمتوسط حسابي " القرار المشاركة في صناعة"جاء مجال و 

وبدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى أن القرارات التي تصدرها الوزارة ربما ال تتناسب مع 

اإلمكانیات والقدرات للعاملین، وأن الوزارة ال تراعي عند اتخاذها للقرارات المتغیرات االجتماعیة، 

اإلداریة، باإلضافة إلى أن الوزارة ال توضح للعاملین فیها مضمون القرارات المستجدة واالقتصادیة، و 

وتعزى أیضًا إلى المركزیة في عملیة صناعة القرارات، فال یسمح لآلخرین بالمشاركة في . المتخذة بحقهم

  . صناعة القرارات سواء من العاملین في الوزارة أو من المجتمع المحیط بالوزارة

، ودراسة )2001(نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة أبو النادي وتتفق 

 .، والتي أشارتا إلى أن بعد صناعة القرارات جاء بدرجة متوسطة)2008(الطراونة 

  



 

 

110

درجة ب وهي، )0.91(، وانحراف معیاري )2.65(بمتوسط حسابي " المساءلة اإلداریة"جاء مجال و 

الباحثة ذلك إلى طبیعة التركیبة االجتماعیة للمجتمع الفلسطیني،  لباقي المجاالت، وتعزونیة بالنسبة متد

تكتالت حزبیة، وعائلیة، وبالتالي فإن تطبیق المساءلة اإلداریة یخضع العتبارات متعددة وما یمیزها من 

على مساءلة اإلداریة نظام الال تطبق اإلدارات العلیا ما یفسر هذه النتیجة أن من قبل المسئولین، ولعل 

باإلضافة إلى أن الوزارة ال تعمل على تنمیة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى . العاملین فیها بعدالة ومساواة

أن الوزارة ال تحارب أنماط الفساد اإلداري فیها،  مع حقیقةهذه النتیجة  تناغمتكما . العاملین فیها

كما تعزو الباحثة . تورطین في قضایا الفساد اإلداريباإلضافة إلى أن الوزارة ال تعلن عن أسماء الم

لة مفهومان یعزز كل منهما افیة اإلداریة، فالشفافیة والمساءاالرتباط الوثیق بین المساءلة اإلداریة والشف

اءلة، وما لم یكن هنالك مساءلة فلیس للشفافیة أي غیاب الشفافیة ال یمكن تطبیق المساآلخر، ففي حال 

أهمیة المساءلة اإلداریة كآلیة لضبط العمل اإلداري وضمان حسن األداء وتحقیق  قیمة حیث تبرز

الفاعلیة والكفاءة في الممارسات اإلداریة، فوجود آلیات مساءلة على مستوى متقدم من الكفاءة یساعد في 

لمعلنة تعزیز الشفافیة من خالل تحقیق االلتزام بتنفیذ صحیح ومالئم للسیاسات والقوانین واللوائح ا

ومحاسبة العاملین على نتائج أعمالهم، فمحاسبة المرؤوس عن النتائج التي حققها من خالل أداءه لمهامه 

الوظیفیة سیؤدي إلى تعزیز الشفافیة اإلداریة من خالل اإلعالن عن نتائج األعمال اإلیجابیة وتشجیعها 

ى المساءلة اإلداریة سیؤدي إلى ومعالجة حاالت الفشل وتصویبها، ومن ثم فإن العمل على رفع مستو 

  . زیادة االلتزام بتطبیق الشفافیة في وزارة التربیة والتعلیم العالي

، التي أشارت )2012(وتتفق نتائج الدارسة الحالیة مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة العمري 

  .إلى أن تصورات أفراد عینة الدراسة لمستوى المساءلة كانت بدرجة متوسطة
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، وبدرجة )0.84(، وانحراف معیاري )2.74(، فقد جاء المتوسط الحسابي "تقییم األداء"مجال  أما

على أعلى متوسط إلى أن " یتم تقییم أداء العاملین بشكل دوري"متوسطة، وقد یعزى حصول فقرة 

، حیث تتم في فترات بعیدة جداً القیادات العلیا في الوزارة تقوم بتقییم أداء العاملین بشكل دوري ولكن في 

وطبیعة العمل، ولكن تلجأ إلى تزویر الحقائق والتقییم  ،لعدالةاو  ،السنة مرة واحدة فقط وال تعري المنطق

تعتمد وزارة التربیة والتعلیم "على مزاجیة المسئولین ولیس على مصداقیة العمل، وقد یعزى حصول فقرة 

ال اإلدارات العلیا في الوزارة على أقل متوسط ألنه " یز العاملینالعالي نتائج التقییم في سیاستها لتحف

االستفادة من نتائج التقییم في تحفیز العاملین وال في الترقیات وال في توزیع األدوار على النحو تحاول 

 .الصحیح

، التي أشارت إلى أن متوسط استجابة )2012(وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة دراسة العمري 

راد عینة الدراسة لبعد الشفافیة في تقییم األداء اإلداري من أبعاد ممارسة الشفافیة اإلداریة في الجامعات أف

السعودیة تفاوتت بین درجة كبیرة، ومتوسطة، وقلیلة حیث كانت المتوسط الحسابي للبعد محصورًا بین 

 .بدرجة متوسطة) 2.81(بمتوسط عام بلغ ) 2.05و  3.43(

د عینة الدراسة للشفافیة اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي كانت متوسطة، إن تصورات أفرا

أن العاملین في القطاعات الحكومیة عادة ما یلجئون إلى الحیادیة في اإلجابة، وتعزو الباحثة ذلك إلى 

ن واقع وذلك لتجنب المساءلة أو العقاب، كما أن هذه الحیادیة في اإلجابات ال یعبر بشكل صحیح ع

الشفافیة اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي، وذلك لعدم معرفة إذا كان العاملین یعبرون عن الدرجة 

  .المتوسطة ذلك ألنهم راضین عن اإلدارات العلیا أم غیر راضین عن هذه اإلدارات

األسالیب التقلیدیة في  ویمكن تفسیر هذه النتائج بأن اإلدارات العلیا في الوزارة یلجئون إلى استخدام

والروتین في تعاملهم مع العاملین معهم، وطرق . اإلدارة، والتي ینتج عنها وجود العدید من الحواجز
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إیصال القرارات اإلداریة والنشاطات المختلفة، لذلك أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط من الشفافیة 

  .اإلداریة التي تتبعها اإلدارات العلیا

التي أشارت إلى أن تصورات رؤساء ) 2001أبو النادي، (الدراسة مع نتائج دراسة وتختلف هذه 

األقسام اإلداریة واألكادیمیة في جامعة الیرموك لبعض الممارسات اإلداریة المطبقة لدیهم وذات العالقة 

راكز التي توصلت إلى أن درجة تطبیق الشفافیة في م) 2004دعیبس، (بالشفافیة كانت مرتفعة، ودراسة 

  .الوزارات األردنیة كان ضعیفاً 

ودراسة ) 2007الطشة، (ودراسة ) 2008(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الطراونة 

التي أظهرت أن درجة االلتزام بالشفافیة اإلداریة في وزارة التربیة في دولة الكویت من  )2007عمایرة، (

كما اتفقت نتائج هذه . مجاالت األداة والفقراتوجهة نظر العاملین فیها جاءت بدرجة متوسطة في 

األكادیمیة  التي أظهرت أن ممارسة الشفافیة لدى اإلدارة) 2005(الدراسة أیضًا مع نتائج دراسة أبو كریم 

  .مجاالت األداة والفقراتفي الجامعات جاءت بدرجة متوسطة في 

الدرجة المتوسطة من واقع الشفافیة اإلداریة إلى عدم االهتمام بالشفافیة اإلداریة في وزارة  وقد تعزى

فلسطینیة التربیة والتعلیم العالي في هذه الفترة، وفي ضوء هذه النتیجة للشفافیة اإلداریة في المؤسسات ال

قامت السلطة بإنشاء دیوان الرقابة اإلداریة والمالیة، ودیوان الموظفین العام، وهیئة مكافحة الفساد، وكذلك 

  .دور الصحافة في الرقابة، وذلك لكشف الفساد ومتابعة قضایاه
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 : مناقشة نتائج السؤال الثاني 3.5

داریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة هل تختلف تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإل

الجنس، المؤهل علمي، عدد سنوات الخبرة، المسمى : والتعلیم العالي باختالف متغیرات الدراسة

 الوظیفي، مكان العمل؟

 : مناقشة نتائج الفرضیة األولى 1.3.5

تقدیرات أفراد عینة الدراسة بین ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة "

 "لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر الجنس

) α≥0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

اریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإلد

 .  وبذلك تم قبول الفرضیة األولى. تعزى لمتغیر الجنس

وتعزو الباحثة ذلك كون واقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي 

ورئیسة قسم، وموظف، وموظفة في أیة دائرة، هي معروفة وواضحة لدى كل مدیر، ومدیرة، ورئیس قسم، 

وال تختلف وجهة نظر العاملین فیها سواء أكانوا من الذكور أم من اإلناث، بما أنهم یعایشون هذا الواقع 

ناثًا ویالحظون نفس األشیاء التي تحدث یومیًا والموجودة في اإلدارات  یومیًا مع بعضهم البعض ذكورًا وإ

في كل إدارة ویقوم بنفس الممارسات دائمًا أمامهم، ویعود السبب في ذلك إلى  نفسها لدى المسئول عنهم

تقارب الدرجات العلمیة والخبرات األكادیمیة والمعرفیة بغض النظر عن الجنس ولذلك كانت آرائهم 

متقاربة، ویمرون بنفس التجارب والخبرات التي یالحظونها بغض النظر عن جنسهم، فالواقع شيء موجود 

ناثاً ویال  .حظه الجمیع من العاملین والعامالت ذكورًا وإ

والتي بینت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2013الحسنات، (مع دراسة نتائج الدراسة وتتفق 



 

 

114

إحصائیة بین استجابات أفراد العینة حول واقع الشفافیة اإلداریة ومتطلبات تطبیقها في الجامعات 

 النوع( متغیرات بین عالقة ارتباطیة وجود إلى أشارت التي )2006أخو ارشیدة، ( الفلسطینیة، ودراسة

  .أخرى ناحیة من المساءلة بمفهوم الدراسة أفراد عینة وعي ودرجة ناحیة، من )االجتماعي

من حیث وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) 2010الطراونة والعطایلة، (وتختلف مع دراسة 

المساءلة اإلداریة في الوزارات المبحوثة تعزى لمتغیر النوع تصورات أفراد عینة الدراسة لمستوى 

  .االجتماعي

  

 : مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة 2.3.5

بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة " 

التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر المؤهل لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة 

 ".العلمي

بین تقدیرات ) α≥0.05(أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

العلیا في وزارة التربیة والتعلیم تعزى لمتغیر الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات  أفراد عینة الدراسة لواقع

 .المؤهل العلمي

األسالیب اإلداریة التي یخضع لها العاملین في الوزارة بكافة مؤهالتهم هي وقد یعزى ذلك إلى أن 

نفس األسالیب، وال تختلف الممارسات اإلداریة التي تقوم بها اإلدارات العلیا باختالف المؤهل العلمي 

س وماجستیر ودكتوراه، وقد للعاملین في الوزارة، وال یفرق بین حملة شهادة أقل من بكالوریوس وبكالوریو 

یعزى السبب أیضًا إلى احتمالیة وجود ثقافة واحدة لدى العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي اتجاه 

 .اإلدارات العلیا في الوزارة
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، في درجة االلتزام بممارسة الشفافیة اإلداریة لدى األقسام )2012الحربي، (وتتفق مع دراسة 

ة التربیة بجامعة الملك سعود، حیث تظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األكادیمیة في كلی

 .استجابات أفراد العینة حول متغیر المؤهل العلمي

 فروق وجود عدم أظهرت التي) 2007المدني، (دراسة  إلیه توصلت عما جزئیا النتیجة هذه وتتفق

أخو ارشیدة، ( العلمي، ودراسة لمتغیر المؤهل تبعا اإلداریة المساءلة تطبیق درجة في داللة إحصائیة ذات

أفراد  وعي ودرجة ناحیة، من )العلمي المؤهل متغیر بین عالقة ارتباطیه وجود إلى أشارت التي) 2006

 .أخرى ناحیة من المساءلة بمفهوم الدراسة عینة

 

 : مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة 3.3.5

بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة ) α≥ 0.05(مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند"

لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي  تعزى لمتغیر عدد سنوات 

 ".الخبرة في الوزارة

لشفافیة اإلداریة لدى أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع ا

 .اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة

یعاني منها جمیع العاملین باختالف عدد  اإلداریةوتعزو الباحثة ذلك لكون معیقات ممارسات الشفافیة 

روق دالة إحصائیًا في استجاباتهم، سنوات الخبرة، دون استثناء أو مراعاة للخبرة، ولذا لم تظهر هناك ف

فال حاجة ألن یكون الموظف قد مر بفترة طویلة بخبرته في الوزارة لكي یعرف هذا الواقع بشكل جید، 

من ذوي الخبرة القلیلة في الوزارة مالحظة هذا الواقع بوضوح بفترة قصیرة، لكي  ینحیث یستطیع الموظف

من ذوي  ین، وال یؤثر على الموظفالجدد من قبل الموظفینمالحظته یمكن یصبح فیما بعد شيء روتیني 
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عود الخبرة الطویلة بالوزارة، ألنه یعود دائمًا لیالحظ نفس الممارسات من قبل اإلدارة العلیا والتي قد تَ 

علیها من قبل، حیث أن أغلب اإلدارات العلیا یظلون یقومون بنفس الممارسات التي وضعوها والتي 

 .، وأقلیة هم من یغیرون من هذه الممارسات ویطلعون على أشیاء جدیدةیقومون بها یومیاً 

، حیث ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین )2011حرب، (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

استجابات أفراد عینة الدراسة حول واقع الشفافیة اإلداریة ومتطلبات تطبیقها في الجامعات الفلسطینیة في 

  . اإلداريتعزى إلى المستوى ) االتصال اإلداري، والمساءلة اإلداریة، والمشاركة(مجاالت 

 ذات فروق وجود عدم أظهرت التي) 2007المدني، (دراسة  إلیه توصلت عما جزئیا النتیجة هذه وتتفق 

أخو ارشیدة، ( الخبرة، ودراسة لمتغیر سنوات تبعا اإلداریة المساءلة تطبیق درجة في داللة إحصائیة

 ودرجة ناحیة، من )الخبرة سنوات عدد( متغیرات بین عالقة ارتباطیه وجود إلى أشارت التي) 2006

 .أخرى ناحیة من المساءلة بمفهوم الدراسة أفراد عینة وعي

 

 : مناقشة نتائج الفرضیة الرابعة 4.3.5

بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى الداللة "

وزارة التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر المسمى لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في 

  ".الوظیفي

تبین من النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإلداریة 

لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي، وكانت لصالح من هم 

 .  بة مدیربرت

تعزو الباحثة ذلك إلى أن المدیرون یكونون أقرب من باقي العاملین في الوزارة إلى اإلدارات العلیا 
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 لذلك هم األكثر. وأكثر احتكاكًا بهم كما أنهم یكونوا قد حصلوا على الدرجات الوظیفیة التي یرغبونها

ون عیوب اإلدارات العلیا، ألن المدیرین هم لذلك هم ال یر . استفادة من اإلدارات العلیا، وطلباتهم مجابة

من ینفذ تعلیمات هذه اإلدارات ویرون أن تصرفاتهم سلیمة وصحیحة، ولذلك یرى المدراء أن اإلدارات 

العلیا تمارس الشفافیة اإلداریة وتطبقها في جمیع العملیات اإلداریة التي تقوم بها، ویكون من هم في 

  .مي الدفاع لهذه اإلدارات وأخطاءهم وتجاوزاتهممسمیات وظیفیة مدیر بمثابة محا

، والتي بینت وجود فروق ذات داللة إحصائیة )2005أرتیمة، (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

تعزى ألثر المستوى الوظیفي على واقع الشفافیة في تقییم األداء، وكانت لصالح المجموعة الثانیة 

  ).3053(الحسابي  إذ بلغ المتوسط). المستوى المتوسط(

 فروق وجود عدم أظهرت التي) 2007المدني، (دراسة  إلیه توصلت عما جزئیا النتیجة هذه وتتفق

 .الوظیفي لمتغیر المسمى تبعا اإلداریة المساءلة تطبیق درجة في داللة إحصائیة ذات

 

 : مناقشة نتائج الفرضیة الخامسة 5.3.5

بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة ) α≥ 0.05(مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند "

لواقع الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر مكان العمل 

 ".في الوزارة

إلدارات یتبین للباحثة أنه توجد فروق بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإلداریة لدى ا

وجاءت هذه الفروق لصالح . العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تعزى لمتغیر مكان العمل في الوزارة

 . العاملین في التعلیم العالي
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه من الممكن أن العاملین في التعلیم العام یواجهون مشاكل أكبر في  

الجوانب المختلفة لواقع الشفافیة اإلداریة ویترتب علیهم مهمات ومسؤولیات أعلى من التي یواجهها 

دارات في التعلیم من اإلعددها أكثر العاملون في التعلیم العالي، حیث أن اإلدارات في التعلیم العام 

العالي كما أن أعداد العاملین في التعلیم العام أكثر بكثیر من العاملین في التعلیم العالي وأن مسؤولیات 

 . التعلیم العام ومهامهم وأكبر من تلك الموجودة في التعلیم العالي

، في درجة االلتزام بممارسة الشفافیة اإلداریة لدى )2012الحربي، (مع دراسة نتائج الدراسة وتتفق 

األقسام األكادیمیة في كلیة التربیة بجامعة الملك سعود، حیث تظهر عدم وجود فروق ذات داللة 

 . إحصائیة بین استجابات أفراد العینة حول متغیر مكان العمل

، والتي أشارت إلى وجود فروق تعزى لمتغیر )2005 أبو كریم،(مع دراسة نتائج الدراسة وتختلف 

  .النوع

  

 : مناقشة نتائج السؤال الثالث  4.5

 ما واقع االنتماء الوظیفي لدى العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي؟

، والمعبرة عن االنتماء )13.4(الحظت الباحثة أن قیم المتوسطات الحسابیة الواردة في الجدول رقم 

) 3.54(في لدى العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة هو الوظی

، وهذا یدل على أن واقع االنتماء الوظیفي لدى أفراد عینة الدراسة جاء بدرجة )0.76(وانحراف معیاري 

 .متوسطة

فقرة جاءت ) 14(، ومرتفعةفقرات جاءت بدرجة ) 6(أن ) 13.4(كما تشیر النتائج في الجدول رقم 

 .متوسطةبدرجة 
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على أعلى متوسط " یهمني نجاح وزارة التربیة والتعلیم العالي في تأدیة رسالتها"وحصلت الفقرة 

بمتوسط حسابي " أنجز األعمال الموكلة إلّي بالشكل المطلوب"یها فقرة 1، یل)4.39(حسابي، ومقداره 

في وزارة التربیة والتعلیم  على كثیر من المزایا لقاء عمليأحصل "في حین حصلت الفقرة ). 4.33(قدره 

أقبل بأي عمل یسند إلّي من أجل ضمان "، یلیها الفقرة )2.39(، على أقل متوسط حسابي وقدره "العالي

 ).3.05(بمتوسط حسابي ." بقائي في وزارة التربیة والتعلیم العالي

ارة یشعرون بمستوى متوسط من االنتماء الوظیفي وتعزو الباحثة هذه النتیجة بأن العاملین في الوز 

نتیجة لألوضاع اإلداریة التي یمرون بها، مشتملة على افتقار القرارات اإلداریة إلى الوضوح ووجود العدید 

من اإلجراءات المبهمة التي تضع العاملین في ارتباك للنتائج المرجوة وكیفیة الوصول إلیها دون وجود 

یتبعها العاملون في وزارة التربیة والتعلیم العالي إلیضاح جمیع القرارات  سیاسات واضحة وثابتة

لنتیجة بدرجة وجاءت ا. واإلجراءات بما یضمن سالسة تدفق المعلومات بما یخدم أهداف الوزارة  ككل

 متوسطة ألن الموظفین ال یشعرون باالنتماء الكامل لعملهم نتیجة ممارسات اإلدارات العلیا في العملیات

واألنظمة اإلداریة، والتقییم اإلداریة، واالتصال اإلداري، والمشاركة في القرارات اإلداریة، وغیر ذلك من 

  .عملیات وممارسات إداریة

، في معرفة تأثیر ضغط العمل على كل من االنتماء )2007حجاج، (وهي تختلف مع دراسة 

 .والرضا الوظیفي للممرضین العاملین بمستشفى الشفاء بغزة

  

 : مناقشة نتائج السؤال الرابع 5.5

هل توجد عالقة ارتباطیه بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة من العاملین في وزارة التربیة والتعلیم لواقع 

  الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفي لدیهم؟
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) a≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیة عند مستوى الداللة : الفرضیة السادسة 1.5.5

 .بین تقدیرات افراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفي لدیهم

والداللة اإلحصائیة بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع ) ر(تم حساب قیمة معامل ارتباط بیرسون

 .الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفي لدیهم

، وبلغ مستوى الداللة اإلحصائیة )0.716(قیمة معامل ارتباط بیرسون للدرجة الكلیة هو  وقد كانت

ویتبین من خالل .  أي أن العالقة دالة إحصائیًا، لذا یتم رفض الفرضیة الصفریة السادسة). 0.000(

ى أنها ، إضافة إلموجبة وقویة، أن العالقة بین المتغیرین هي عالقة )0.716(قیمة معامل االرتباط 

 .دالة إحصائیاً 

إلى أن ترسیخ الشفافیة اإلداریة داخل الوزارة تمكنها من رفع االنتماء الوظیفي  هذه النتیجةوتعزو 

والوصول إلى أهدافها بأقل كلفة وأعلى جودة، وأن إجراءات العمل لها التأثیر الواضح على شعور 

جراءات، حیث وضوح القرارات والتوجیهات الواردة العاملین في الوزارة بوظیفتهم وقدرتهم في تنفیذ تلك اإل

إلیهم من قبل اإلدارات العلیا في الوزارة تعمل على زیادة االنتماء الوظیفي لدیهم في أعمالهم الیومیة 

إضافة إلى وضوح الرؤیة لدیهم للوصول إلى النتائج التي یصبون إلیها والتي تصبو إلیها وزارة التربیة 

قد أظهرت النتائج وجود درجة متوسطة من االنتماء الوظیفي لدى العاملین في وزارة والتعلیم، ومن هذا ف

 الشفافیةالتربیة والتعلیم العالي، وهذه النتیجة تتوافق مع نتیجة الشفافیة اإلداریة بوجود درجة متوسطة من 

  .ء الوظیفياإلداریة، وهذا دلیل واضح على وجود عالقة إلجراءات الشفافیة اإلداریة على االنتما

في الشفافیة اإلداریة لدى مدراء التربیة والتعلیم في األردن ) 2011عریبات، (وتتفق مع دراسة 

 .وعالقتها بالرضا الوظیفي لمدراء المدارس العاملین معهم
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 : التوصیات 6.5

یجابیات تفعیلها، وذلك بمفهوم الشفافیة واإلداریة تعزیز الوعي بین العاملین  -1 وأهمیتها وأهدافها وإ

من أجل القضاء على الخوف من المساءلة، وتأكید أنها لیست وسیلة إلنزال العقاب على 

نما هي وسیلة للتحسین المستمر وتحقیق األهداف وتقییم األداء  .الموظف المخطئ، وإ

تباع نظام تشاركي في اإلد -2  .ارةإشراك الموظفین في اتخاذ القرارات، وإ

بغرض الوقوف على جمیع المستجدات والعاملین عقد الورشات واالجتماعات بین اإلدارات العلیا  -3

 .في العمل وتحدید الرؤیة المستقبلیة للعمل واألهداف الموضوعة

مل على تشخیص بؤر معیقات الشفافیة اإلداریة، واالنتماء الذي یعتفعیل النظام الرقابي الداخلي  -4

عطائه االستقاللیة الكافیة للتعاطي مع أسباب هذه المعیقات  .الوظیفي، وإ

تجارب الدول األخرى بهذا  التعلیمات واألنظمة اإلداریة وفق رؤى علمیة واستلهام توحید -5

هناك مجال للتكهنات التي تحاول تحویر األوامر اإلداریة لتخدم ، بحیث ال یصبح الخصوص

 .المصالح الخاصة لجهات معینة

إزالة التعلیمات واألنظمة اإلداریة غیر الواضحة، ومعیقات نظام االتصال، وحمایة الموظفین،  -6

نشاء لجان مهنیة في التوظیف، والعطاءات مع ارتباط إجراءات الرقابة في هذه المجاالت  وإ

 .ودیوان الموظفین، ومجلس الوزراء, اإلستراتیجیة التابعة لدیوان الرقابة اإلداریة والمالیةب

تحسین الوضع المالي للموظفین بالشكل الذي یتناسب والقدرات والقابلیات والجهد المبذول من  -7

قبلهم في العمل، بحیث تتحقق حالة من الكفاءة المالیة بشكل یجعل الموظف یعید التفكیر 

 .ر من مرة إذا حاول االنحراف عن المسار الصحیحأكث
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تصمیم نظام داخلي كفء لتقییم أداء الموظفین، وربط نتائج التقییم مباشرة بالراتب الشهري  -8

 .والترقیات والعالوات والحوافز والتقدیرات

عادة  -9 العمل على تفعیل النصوص الواردة في نظام الخدمة المدنیة فیما یختص بتقییم األداء، وإ

النظر بأسس تقییم األداء، بحیث ال یقتصر على التأكد من مدى التزام الموظف بالتعلیمات 

نما تركز على نحو أكبر على محاسبة الموظف عن النتائج التي حققها من خالل  واألنظمة، وإ

 .أدائه لمهامه الوظیفیة

عاة الكفاءة الفنیة االهتمام بدرجة الشفافیة اإلداریة واالنتماء عند اختیار الموظفین مع مرا - 10

 .والحرفیة والمهنیة

إجراء المزید من الدراسات للبحث في الشفافیة اإلداریة وعالقتها باالنتماء الوظیفي في مختلف  - 11

 .مؤسسات الدولة أو على متغیرات أخرى
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 . 222ص -191االقتصادیة، ص
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 .عمان الثقافة، دار. المدرسیة اإلدارة تطویر). 2004( الفتاح عبد الخواجا،

 .القاهرة، المعارف دار. العقلى والطب النفس علم في المختصرة الموسوعة). 1976( ولیم الخولى،

  .، دار الفالح للنشر والتوزیع، عمانقاموس التربیة). 2001(الخولي، محمد علي، 

الفساد كظاهرة عالمیة وآلیات ضبطها في ). 2004) (محرر(خیر اهللا، داود، والشطي، إسماعیل 

  .الوحدة العربیة، بیروتمركز دراسات . الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة

 غیر ماجستیر رسالة. األردنیة الوزارات مراكز في الشفافیة تطبیق مدى). 2004( فؤاد منال دعیبس،

 .اربد الیرموك، جامعة منشورة،

 .، الكویتالرسالة دار. الصحاح مختار. )1983(بكر أبي بن محمد الرازي،

 .عمان والتوزیع، للنشر للمعرفة كنوز دار ،1ط. بالشفافیة اإلدارة). 2007( علي سعید الراشدي،

 في التدریسیة الهیئات ألعضاء باإلنتاجیة وعالقته التنظیمي الوالء). 1988( حسن صالح ردایدة،

 .اربد الیرموك، جامعة. منشورة غیر ماجستیر رسالة. الحكومیة المجتمع كلیات

مجلة دراسات . -دراسة میدانیة  - واقع الوالء التنظیمي في المؤسسات المهنیة ). 2010(رویم، فایزة 

 .118ص - 96، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، العدد الثالث، صنفسیة وتربویة

درجة التزام مدیري المدارس الثانویة الرسمیة بتطبیق الشفافیة من ). 2014(الزعابي، سلیمان عبد اهللا 

 – 459، ص)1(15، مج مجلة العلوم التربویة والنفسیة. وجهة نظر المعلمین، دراسة میدانیة

 .485ص

لفساد اإلداري دور الشفافیة والمساءلة في الحد من ا). 2010(السبیعي، فارس بن علوش بن بادي 

أطروحة دكتوراة غیر منشروة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، . في القطاعات الحكومیة

 .الریاض

 .بیروت، الوحدة دراسات مركز. العربي الوطن في المدني المجتمع). 1997( سعد سعید،
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والعالقة بینهما مستوى االنتماء التنظیمي والرضا الوظیفي ). 2003(سالمة، انتصار محمد طه، 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة . لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة

 .النجاح الوطنیة، نابلس

 على بالتطبیق التنظیمي االنتماء على الوظیفیة الضغوط تأثیر). 2004( عیسى أحمد سلمان،

 .القاهرة شمس، عین جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة. شمس عین جامعة مستشفیات

 لالستشارات وایدسیرفس. التنظیمي والمناخ العاملین اتجاهات). 1991( عایدة خطاب السید،

  .القاهرة والتطویر،

 العاملة المرأة عن میدانیة دراسة: العمل عن والرضا التنظیمي االنتماء). 1998( عایدة خطاب السید،

 .64ص -23ص  ،)13( ،اإلداریة العلوم مجلة. السعودیة

: في" المفهوم األسس"اإلدارة على المكشوف ). 2004) (محرر(السید، رضا، ویس، عامر سعید 

، مركز واید سیرفس لالستشارات والتطویر اإلداري، 1ط. التغییر واإلدارة على المكشوف

  .القاهرة

 تخفیض ظل في العاملین والء على الوظیفي واإلثراء التمكین تأثیر). 2002( محمد محمود السید،

 لالقتصاد العلمیة المجلة. الصناعي األعمال قطاع شركات على تطبیقیة دراسة: العمالة حجم

 .426 -  359ص ،)2( ،شمس عین بجامعة التجارة كلیة والتجارة،

 –قیاس مدى االنتماء المهني للمعلم الفلسطیني وعالقته بمتغیرات الجنس ). 2009(شتات، نهى 

عقدته الجامعة . الواقع والمأمول -، مؤتمر المعلم الفلسطیني )مساندمثبت، (والمؤهل  -والخبرة 

 .15/8/2009اإلسالمیة بغزة، بتاریخ 

  .، تجربة دیوان الرقابة والتفتیش اإلداري، عمانالشفافیة في الخدمة المدنیة). 1998(الشخبانة، عبد 
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، منشورة غیر ماجستیر رسالة. التعصب فىسیكولوجیة دراسة). 1986( مصطفى تحيف الشرقاوى،

 .القاهرة شمس، عینجامعة 

مصادر ). "2003(مسلم محمد والخمور، یونس، ماهر والدرابیع، الرحمن، عبد محمد الشقیرات،

الضغوط النفسیة لدى العاملین في شركة مناجم الفوسفات األردنیة واألعراض المرتبطة بها 

، مسقط، مجلة اإلداري، "ى االنتماء للشركةوعالقتها ببعض العوامل الدیموغرافیة وتأثیر ذلك عل

 .182ص -157، ص))92(، 25العامة، السنة معهد اإلدارة(

أثر مبادئ اإلدارة الرشیدة في تطویر نظام شفافیة ). 2012(شلبي، معلم عالوي ومنهل، محمد حسین 

 8، مجقتصادیةمجلة العلوم اال. دراسة میدانیة في الشركة العامة لموانئ العراق: اإلدارة العلیا

  .139ص – 113، ص)29(

النجاحات واإلخفاقات في برنامج مكافحة الفساد؛ دروس مستفادة من ). 2001(شلوس، میجل 

مؤتمر آفاق جدیدة في تقویة النزاهة والشفافیة والمساءلة اإلداریة، المنظمة . التجارب العالمیة

  .العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة

دراسة میدانیة : الثقافة التنظیمیة وعالقتها باالنتماء التنظیمي). 2005(الشلوي، حمد بن فرحان، 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، . على منتسبي كلیة الملك خالد العسكریة، المدنیین والعسكریین

 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة والصعوبات  درجة مراعاة). 2009(الشمري، سالم مبارك 

 .رسالة دكتواره غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، اربد. التي تواجهها

 القدرة تطویر في اإلداریة التنمیة وزارة تجربة المدنیة، الخدمة في الشفافیة). 1997( علي الشیخ،

 العلمیة الجمعیة ،1ط. والمساءلة الشفافیة – اإلنتاجیة -  الجودة -  األردن في التنافسیة

 .عمان الملكیة،
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 الوزارات في األردنیة المساءلة مستوى على الشفافیة تطبیق أثر). 2008( حامد نایل رشا الطراونة،

 .عمان مؤته، جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة. األردنیة

بالشفافیة اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم في دولة درجة االلتزام ). 2007(الطشة، غنیم حمود 

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان، عمان. الكویت من وجهة نظر العاملین فیها

 .، أكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة، القاهرةاإلدارة بالشفافیة: مقالة بعنوان). 2002(الطوخي، سامي 

الطریق للتنمیة واإلصالح اإلداري، من السریة وتدني : بالشفافیة اإلدارة). 2006(الطوخي، سامي 

دار النهضة . األداء والفساد إلى الشفافیة والتسبیب وتطویر األداء البشري والمؤسسي

  .العربیة، بیروت

اإلدارة بالشفافیة الطریق واإلصالح اإلداري : الشفافیة في الحكومة).2009(الطوخي، سامي 

  :، متاح في30/1/2013. تطویر المنظمات

 http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/817863 5/3/2014بتاریخ  

) OT(تأثیر الشفافیة التنظیمیة ). 2011. (العامري، عامر عبد اللطیف كاظم؛ دواي، جاسم مشتت

دراسة استطالعیة تحلیلیة ألراء عینة من القیادات  –في الحد من الفساد اإلداري والمالي 

جامعة بغداد، بغداد، . مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة. اإلداریة العلیا في المنظمات العراقیة

 .95- 77، ص)64( 17مج

 الجامعة دار. معاصر تنظیمي مدخل: التنظیمي السلوك). 2003( محمد الدین صالح الباقي، عبد

 .اإلسكندریة الجدیدة،

 الجامعیة، الدار مطبعة. التنظیمي السلوك مبادئ). 2005( محمد الدین صالح الباقي، عبد

 .اإلسكندریة



 
 

131

دور التفویض والشفافیة في ممارسة اإلبداع ). 2009(عبد الحلیم، أحمد، وعبابنة، رائد إسماعیل 

مج , مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. اإلداري في القطاع العام في األردن

 .54ص - 25ص, )1( 6

ین استخدام البرید الرضا عن االتصال كمتغیر وسیط ب). 2012(الحمید، إبراهیم محمد  عبد

مجلة البحوث التجاریة . اإللكتروني كأداة لالتصاالت اإلداریة واالنتماء التنظیمي للعاملین

 .32ص - 1، ص)1( 26، مج )كلیة التجارة جامعة سوهاج(المعاصرة 

االئتالف من أجل النزاهة . دور اإلعالم الفلسطیني في مواجهة الفساد). 2005(عبد الحمید، مهند 

  .أمان، رام اهللا –اءلة والمس

 لدى الوظیفي األداء على الشخصیة والعوامل التنظیمي الوالء أثر). 1993( غازي آدم العتیبي،

 العربیة المجلة. الكویت دولة في الحكومي القطاع في الوافدة العربیة والعمالة الكویتیة العمالة

 .134ص -109، ص)1( 1مج الكویت، جامعة ،اإلداریة للعلوم

رسالة ماجستیر غیر . لشفافیة في األجهزة الحكومیةا). 2009(العتیبي، ندى بنت فالح بن قاعد 

 .منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض

مستوى الرضا الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة العلوم ). 2012(عربیات، بشیر، 

، مجلة اتحاد الجامعات العربیة. اإلسالمیة العالمیة وعالقة ذلك بمستوى االنتماء المهني لدیهم

ـــ ص  145، ص)60(   .165ـ

 .عمان والنشر، لطباعةل الفكر دار. المعاصرة التربویة اإلدارة). 2001( سلطي سامي عریفج،

، مؤسسة األرشیف 1ط. نحو شفافیة أردنیة: الشفافیة ومكافحة الفساد). 2000(العضایلة، محمد 

 .العربي، عمان
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 العلمیة الدار. وتطبیقاتها أصولها: التربوي واإلشراف التعلیمیة اإلدارة). 2001( جودت عطوي،

 .عمان الدولیة،

 ،1ط والتوزیع، للنشر الشروق دار. والجماعة الفرد سلوك: المنظمة سلوك). 2003( ماجدة العطیة،

 . عمان

 وأثرها ومعاییرها مفاهیمها: المدنیة الخدمة في الشفافیة). 1997( أماني وجرار، عبداهللا؛ علیان،

 الجودة، األردن في التنافسیة القدرة تطویر مؤتمر إلى مقدم بحث. المدنیة الخدمة على

 .عمان الملكیة، العلمیة الجمعیة ،1ط والمساءلة، الشفافیة اإلنتاجیة،

الشفافیة اإلداریة لدى مدیري التربیة والتعلیم في األردن وعالقتها ). 2008(عدنان خالد  عمایرة،

رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة . بكل من الضغط واألمن النفسي للعاملین في مدیریاتهم

 .العربیة، عمان عمان

 ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،3ط. المدرسیة اإلدارة مباديء) 2002( حسن محمد عمایرة،

 .عمان

بناء نموذج سببي لدراسة تأثیر كل م نالوالء التنظیمي والرضا ). 2004( اهللا عبد بن عید العمري،

رسالة ماجستیر غیر . الوظیفي وضغوط العمل على األداء الوظیفي والفعالیة التنظیمیة

  .منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیة

درجة ممارسة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة ). 2012(العمري، مشرف بن علي عبد اهللا 

أطروحة دكتوراه غیر . ومعیقاتها وطرق تحسینها كما یتصورها أعضاء هیئة التدریس فیها

 .منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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مدى توافر خصائص الحاكمیة ، وأثرها ). 2008(العمیان، مضفي محمد والسعودي، موسى أحمد 

المجلة المصریة للدراسات . في الشفافیة اإلداریة لدى العاملین في المؤسسات المالیة األردنیة

 . 368 - 299، ص )2( 32مج , التجاریة

ؤولیة االجتماعیة وأخالقیات المس). 2008(الغالبي، ظاهر محسن، والعامري، صالح مهدي 

  .، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان3ط. األعمال والمجتمع -األعمال

تقویم األداء والشفافیة في الجامعات الحكومیة حسب معاییر جائرة الملك ). 2007(الفانك، سحر 

عة رسالة دكتورة غیر منشورة، جام. عبد اهللا للتمیز من وجة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها

 .الیرموك، اربد

براهیم، فرغلي، محمد فراج،  الجامعیة، الكتب دار ،1 ط. اإلنساني السلوك). 1974( الستار عبد وإ

 .القاهرة

 . القاهرة والتوزیع، للنشر غریب دار. اإلداریة وفعالیته القیادي السلوك). 2002( شوقي طریف فرج،

) 9(ص. )77(. ، مقالة نشرت بصحیفة الشرق المطبوعةالشفافیة اإلداریة). 2012(الفرحان، سالم 

  http://www.alsharq.net.sa/2012/02/19/130778) 2012-2-19(بتاریخ 

 وزارة. للرافعى الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح). 1921( على بن محمد بن أحمد الفیومى،

 .القاهرة العمومیة، المعارف

 .وزارة التربیة والتعلیم العالي، رام اهللا، فلسطین). 2011( قاعدة بیانات التعلیم العالي

http://www.mohe.pna.ps/  

 اإلداریة، للتنمیة العربیة المنظمة.وتطبیقات قضایا: الحكمانیة). 2003( الكریم عبد زهیر الكاید،

 . القاهرة
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تقییم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومیة في محافظة الخلیل ). 2008(الكركي، كرم سفیان 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، . لمهنة التعلیم ودور مدیر المدرسة في تعزیزه من وجهة نظرهم

 .جامعة القدس، القدس

 العربي، األرشیف مؤسسة ،1ط.أردنیة شفافیة نحو). 2000( باسم وسكجها، سائدة؛ الكیالني،

 .عمان

 للطباعة وائل دار ،1ط. )التطبیقات األسس، المفاهیم،( اإلداریة التنمیة). 2000( موسى اللوزي،

  .عمان والتوزیع، والنشر

 للطباعة وائل دار ،2ط. )التطبیقات األسس، المفاهیم،( اإلداریة التنمیة). 2002( موسى اللوزي،

  .عمان والتوزیع، والنشر

المساءلة والشفافیة عامالن مهمان في نجاح في نجاح قیاس : اإلداریة التنمیة). 2011( أندرو، لیم

، ذو القعدة )88( العدد ،العام اإلدارة معهد عن تصدر اإلداریة، التنمیة مجلة. األداء

 .18ص -16 ص ،ه1432

كلیات الرضا الوظیفي وعالقته باإلبداع لدى أعضاء هیئة التدریس في ). 2013(محمد، رضوان 

 27، مج)العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث . وأقسام التربیة الریاضیة في الیمن

  .1010ص_  981، ص)5(

دراسة : اسس الشفافیة اإلداریة وعالقتها بمكافحة الفساد اإلداري). 2008(محمود، أسیل هادي 

استطالعیة آلراء عینة من األفراد العاملین في مكتب المفتش العام لوزارات التعلیم العالي 

 .86 - 70، ص)71( مجلة اإلدارة واالقتصاد . والشؤون االجتماعیة، الصناعة والمعادن

   /www.palestinecabinet.gov.ps.)2012(لعام ) ٦(رار مجلس الوزراء الفلسطیني رقم مدونة ق
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. مجلس الوزراء الفلسطیني). 2012( مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخالقیات الوظیفة العامة للعام

 2014/ 5/2بتاریخ  www.palestinecabinet.gov.ps .رام اهللا

 رسالة. العاملین كفاءة سلوك على وتأثیرها اإلداریة الشفافیة). 2005( لفیتوري اللها عبد المرابط،

 .طرابلس العلیا، الدراسات أكادیمیة. منشورة غیر ماجستیر

، إصدار االئتالف من 2ط. النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد) 2010(مصلح، عبیر 

 .أجل النزاهة والمساءلة، أمان، رام اهللا

، إصدار االئتالف من ٣ط. النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد). 2013(مصلح، عبیر 

 .أجل النزاهة والمساءلة، أمان، رام اهللا
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  االستبانة في صورتها األولیة) 1(ملحق رقم 

  

  المحترم................................ستاذاأل/الدكتور

  

  تحكیم استبانة: الموضوع

  تحیة طیبة وبعد،،،،

الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول  

، وذلك كمتطلب تكمیلي لنیل درجة وعالقتها باالنتماء التنظیمي من وجهة نظر العاملین فیها

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرات علمیة ومهنیة في . الماجستیر في اإلدارة التربویة في جامعة القدس

في فقراتها هذا المجال، أضع بین أیدیكم هذه االستبانة راجیًا التكرم بتحكیمها، وذلك بإبداء الرأي 

  .ة، وبالكیفیة التي ترونها مناسبةضافومجاالتها، بالتعدیل أو الحذف أو اإل

  

  مع شكري وتقدیري لجهودكم الطیبة

  

  الباحثة                                                             المشرف    

  أمینة جمعة سالم                                             الدكتور محمود أبوسمرة
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 الكریمةاألخت / األخ الكریم

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

 االستبانة اإلجابة عن فقرات: الموضوع

العلیا في وزارة التربیة والتعلیم  اإلداراتالشفافیة اإلداریة لدى ": بعنوان تقوم الباحثة بعمل دراسة

، نظرًا ألهمیة دعم الشفافیة "العالي وعالقتها باالنتماء التنظیمي من وجهة نظر العاملین فیها

اإلداریة كمدخل من المداخل اإلداریة الحدیثة التي یؤمل في تطبیقها الرقي بمخرجات مؤسسات التربیة 

اإلدارة التربویة في تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في  وتـأتي هذه الدراسة كمتطلبوالتعلیم العالي، 

ضل أفوموضوعیة سیؤدي إلى تقییم  ،الكافیة بدقة، إن حرصكم على تقدیم المعلومات جامعة القدس

والمجتمع بإذن اهللا، علمًا بأن  ،والخیر لما فیه مصلحة مؤسساتنا ،لموضوع الدراسة مما سیعود بالنفع

 .وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،هذه البیانات یراعى فیها السریة التامة

  ؛؛؛"شاكرین لكم حسن تعاونكم

  الدكتور محمود ابوسمرة: ة سالم                                  المشرفأمینة جمع: الباحثة

 

  البیانات الشخصیة :األوللجزء ا

  أنثى(     )     ذكر(     )   الجنس .1
        

  العمر .2
  40أقل من  -30(     )     30أقل من (     ) 

  فأكثر 50(     )     50أقل من  -40(     ) 
        

  علمي مؤهل أعلى. 3
  بكالوریوس(     )     دبلوم فما دون(     ) 

  دكتوراه(     )     ماجستیر(     ) 
        

  عدد سنوات الخبرة .4
  سنوات 10أقل من  - 5(     )     سنوات 5أقل من (     ) 

  سنة فأكثر 15(     )     سنة 10-15(     ) 
        

  الوصف الوظیفي .5
  مدیر(     )     مدیر عام (     ) 

  موظف(     )     رئیس قسم(     ) 
        

  التعلیم العالي(     )     التعلیم العام(     )   مكان العمل .6
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  الشفافیة اإلداریة :الجزء الثاني

واالجابة عن الفقرات التالیة، والمتعلقة بدائرتك أو قسمك المباشر، وفق الدرجة التي تعبر عن واقع  أرجو التكرم

  .الشفافیة كما تراها

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر موافق 

  بشدة

  القوانین والتشریعات :المحور األول

            .بالدقة قسمي/ يتتصف القوانین والتشریعات الصادرة عن إدارت  -1

            .أي غموض یظهر في نص القوانین والتشریعات قسمي /يتوضح إدارت  -2

            .العاملین على القوانین والتشریعات فور صدورها قسمي /يطلع إدارتتُ   -3

            .یتوفر دلیل للعمل یرشد العاملین ویحدد سلوكهم في العمل  -4

            .مراجعة القوانین والتشریعات بشكل دوري لمواكبة المستجدات تتم  -5

            .متكاملة قسمي/ يالقوانین والتشریعات الصادرة من إدارت  -6

            .بالتناسق واألقسامتتسم القوانین والتشریعات في اإلدارات   -7

  نظام المعلومات :المحور الثاني

            .بالمصداقیة القسم / اإلدارةتتصف المعلومات الصادرة من   -8

            .من المعلومات المتكررة القسم/ تخلو المعلومات التي تقدمها اإلدارة  -9

            .یتلقى المستخدم المعلومة في الوقت الذي یحتاجها  -10

            .مات بشكل دائمیتم تحدیث المعلو   -11

            .تلبي المعلومات المتوفرة متطلبات العمل  -12

            .متناسقةالمعلومات التي یتم الحصول علیها من النظام   -13

            .على سریة المعلومات القسم/ تحافظ اإلدارة  -14
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            .یوجد تنوع في وسائل االتصال بما یتناسب مع مستجدات العصر  -17

            .قنوات اتصال مفتوحة مع المجتمع المحلي القسم / توفر اإلدارة  -18

            .بسهولة األقسام األخرى/ قسمنا واإلدارات/ ادارتناتتم االتصاالت بین   -19

            .لتبسیط إجراءات العمل الحدیثة یتم استخدام تقنیات االتصال  -20

21-  
على التغذیة الراجعة في تطویر أنظمة االتصال  القسم/ تعتمد اإلدارة

  .وزارةفي ال
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            .القسم/ یوجد آلیة واضحة للمساءلة اإلداریة في اإلدارة  -38
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43-  
تركز آلیات المساءلة اإلداریة على تعزیز المسؤولیة في نفوس 

  .الموظفین
          

            .القسم أسلوب الرقابة الذاتیة لدى العاملین/ تنمي اإلدارة  -44
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45-  
بالمراقبة والمراجعة في أي  اإلدارةتسمح آلیات المساءلة اإلداریة في 

  .وقت
          

  اإلجراءات :المحور السابع

            .بالوضوح القسم/ اإلدارةتتسم إجراءات العمل في   -46

            م تنفیذ إجراءات العمل بشكل نزیهیت  -47

            .نماذج للمعامالت سهلة االستخدام القسم/ توفر اإلدارة  -48

49-  
تبسیط اإلجراءات بصورة تسمح بإنهاء المعامالت  القسم/ تراعي اإلدارة

  .دون تعقید
          

50-  
القسم بما یخدم مصلحة / یتم تحدیث اإلجراءات المتبعة في الدائرة

  . العمل
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  االنتماء التنظیمي: الثالثالجزء 

التربیة والتعلیم العالي أرجو التكرم واإلجابة عن الفقرات التالیة والمتعلقة بمدى انتماءك التنظیمي لوزارة 

 .نتیجة لواقع الشفافیة اإلداریة في إدارات واقسام الوزارة

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر موافق 

  بشدة

           . أحرص على سمعة وزارة التربیة والتعلیم العالي باستمرار   - 1

            .التربیة والتعلیم العاليأشعر باالعتزاز كوني أحد العاملین في وزارة   - 2

           .نجاح الوزارة في تأدیة رسالتھا يیھمن  - 3

           .الوزارة التي أعمل بهاأشعر بالفخر عندما أتحدث مع اآلخرین عن   - 4

           .بھا أعمل التي الوزارة في وذاتي شخصیتي بوضوح أفھم  - 5

           .النجاح على الوزارة مساعدة أجل من جھدي في ما كل أعمل  - 6

           .بھا للعمل مؤسسة أفضل ھذه لي بالنسبة  - 7

           .باستمرار الوزارة في مھنیاً  ذاتي بتطویر أشعر  - 8

           .أخرى بمؤسسة للعمل تركھا وعدم الوزارةب بالبقاء أخالقي بشكل التزم  - 9

           .من وزارة التربیة والتعلیم العاليال أفكر بترك العمل   -10

           .صائباً  قراراً  كان الوزارة ھذهفي  بالعمل يقرار  -11

           .الوزارة في عملي لقاء المزایا من كثیر على أحصل  -12

           .الوزارة في العمل خالل من تطورت قد ومھاراتي قدراتي بأن أشعر  -13

           .الوزارة في بقائي ضمان أجل من لي یسند عمل بأي أقبل  -14

           .المطلوب بالشكل لي الموكلة األعمال إنجاز في أرغب  -15

           .الوزارة بھذه االرتباط خالل من تحقیقھ یمكن مما الكثیر لدي  -16

           .أشعر بأنني جزء من عائلة واحدة أثناء عملي بالوزارة  -17

           .أتعامل مع مشكالت الوزارة كانھا جزء من مشكالتي  -18

           .متمیزة للوزارة أرغب في انجاز أعمال  -19

           .أشعر بسعادة أثناء وجودي في عملي في الوزارة  -20

           .عملي في الوزارةمن خالل أشعر باألمن واالستقرار الوظیفي   -21

           .ذلك األمر ىإذا اقتض ي في الوزارةال مانع لدي من التأخر في عمل  -22
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  أسماء المحكمین) 2(ملحق رقم 
  

  مكان العمل  االسم  الرقم

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتورة نهى عطیر   .1

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتورة سماح عریقات   .2

  جامعة بیرزیت  الدكتور أحمد فتیحة   .3

  كلیة مجتمع رام اهللا  الدكتور محمد عمران   .4

  جامعة القدس المفتوحة  الدكتور محمد الطیطي   .5

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتور محمد مطر   .6

  جامعة القدس   الدكتور محسن عدس   .7

  جامعة القدس  الدكتور عفیف زیدان   .8

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتور أحمد زكریا   .9

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتور جهاد زكارنة   .10

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتور صبحي الكاید   .11

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  الدكتور ثروت زید   .12

  شركة كهرباء القدس  الدكتور زیاد جویلس   .13

  جامعة القدس المفتوحة  الدكتورة وفاء أبو عقل   .14

  جامعة القدس المفتوحة  الدكتور باسم محیسن   .15
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  االستبانة بصورتها النهائیة) 3(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 المحترمةاألخت / المحترماألخ 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  

 االستبانة اإلجابة عن فقرات: الموضوع

العلیا في وزارة التربیة والتعلیم  اإلداراتالشفافیة اإلداریة لدى ": بعنوان تقوم الباحثة بعمل دراسة

، نظرًا ألهمیة دعم الشفافیة اإلداریة "من وجهة نظر العاملین فیها الوظیفيالعالي وعالقتها باالنتماء 

بمخرجات مؤسسات التربیة  االرتقاءتطبیقها  عندكمدخل من المداخل اإلداریة الحدیثة التي یؤمل 

اإلدارة التربویة في تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في  وتـأتي هذه الدراسة كمتطلبوالتعلیم العالي، 

ضل أفوموضوعیة سیؤدي إلى تقییم  ،مات الكافیة بدقة، إن حرصكم على تقدیم المعلو جامعة القدس

والمجتمع بإذن اهللا، علمًا بأن  ،لما فیه مصلحة مؤسساتنا ،مما سیعود بالنفع والخیر ؛لموضوع الدراسة

 .وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،هذه البیانات یراعى فیها السریة التامة

  ؛؛؛"لكم حسن تعاونكم شاكرة

  أمینة جمعة سالم : الباحثة

  البیانات الشخصیة :األوللجزء ا

  أنثى(     )     ذكر(     )   الجنس .1
        

  علمي مؤهل أعلى. 2
  بكالوریوس(     )     أقل من بكالوریوس(     ) 

  دكتوراه(     )     ماجستیر(     ) 
        

  عدد سنوات الخبرة .3
  سنوات 20أقل من  -10(     )     سنوات 10أقل من (     ) 

      فأكثر  20(     ) 
        

  الوظیفيمسمى ال .4
  رئیس قسم(     )     مدیر (     ) 

    أخرى(     ) 
        

  التعلیم العالي(     )     التعلیم العام(     )   مكان العمل .5
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  الشفافیة اإلداریة :الجزء الثاني

واإلجابة عن الفقرات اآلتیة، وفق الدرجة التي تعبر عن واقع الشفافیة اإلداریة في وزارة التربیة  أرجو التكرم

  .والتعلیم العالي كما تراها

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر موافق 

  بشدة

  التعلیمات واألنظمة اإلداریة  :المحور األول

            .بالدقة وزارة التربیة والتعلیم العاليالصادرة عن  التعلیماتتتصف   -1

            .التعلیمات الصادرةأي غموض یظهر في نص  وزارة التربیة والتعلیم العاليتوضح   -2

            .صدورها عند التعلیمات واألنظمة العاملین على وزارة التربیة والتعلیم العالي طلعتُ   -3

            .دلیل للعمل یرشد العاملین ویحدد سلوكهم في العمل وزارة التربیة والتعلیم العالي توفر  -4

            .بشكل دوري لمواكبة المستجدات التعلیمات مراجعة تتم  -5

            .متكاملة التعلیمات التي تصدر من وزارة التربیة والتعلیم العالي  -6

            .بالتناسق التعلیمات التي تصدر من وزارة التربیة والتعلیم العاليتتسم   -7

  اإلداري نظام المعلومات :المحور الثاني

            .بالمصداقیة اإلدارة  عندتتصف المعلومات الصادرة   -8

            .التكرارتخلو المعلومات التي تقدمها اإلدارة من   -9

            .یتلقى المستخدم المعلومة في الوقت الذي یحتاجها  - 10

            .دوريمات بشكل یتم تحدیث المعلو   - 11

            .تلبي المعلومات المتوفرة متطلبات العمل  - 12

            .موضوعیةالمعلومات التي یتم الحصول علیها من النظام   - 13

            .المتوفرة في المدیریات واألقسام متاحة، ویسهل حصول المعنیین علیها المعلومات  - 14

            .تخضع المعلومات لدى اإلدارة للحمایة  - 15

  االتصال اإلداري :المحور الثالث

16 -  
األقسام والدوائر على إیجاد نظام اتصال مفتوح بین  وزارة التربیة والتعلیم العاليتعمل 

  .المختلفة
          

            .یتم استخدام وسائل اتصال متنوعة  - 17

            .قنوات اتصال مفتوحة مع المجتمع المحلي في وزارة التربیة والتعلیم العاليتوفر ی  - 18

            .بسهولة الدوائر واألقسام المختلفةتتم االتصاالت بین   - 19

20 -  
لتبسیط إجراءات  حدیثة؛ استخدام تقنیات اتصالب تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي

  .العمل
          

21 -  
تطویر أنظمة لالتغذیة الراجعة  في وزارة التربیة والتعلیم العالي اإلدارات المختلفةتعتمد 

  .وزارة التربیة والتعلیم العالياالتصال في 
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  المشاركة في صناعة القرارات :المحور الرابع

            .وأقسامهم ن في عملیة صنع القرار التي تخص دوائرهمو العاملیشارك   - 22

            .قرارات في ضوء معلومات دقیقة عن الموضوع المتعلق بالقرارالتبنى یتم   - 23

            .القرارات التي تتخذها بصورة واضحةعن ات تعلن اإلدار   - 24

            .للعاملینالقرارات المستجدة  مغزىح یتوضیتم   - 25

            .عن الروتین في عملیة صناعة القرارات اإلداراتتبتعد   - 26

  تقییم األداء :المجال الخامس

            .تتم عملیة تقییم أداء العاملین بناًء على أسس واضحة  - 27

            .، وبعیدًا عن المحاباةتقییم بمهنیةال عملیةتطبق   - 28

            .تقییم أداء العاملین بشكل دوري یتم  - 29

            .تقدم تغذیة راجعة عن تقییم أداء العاملین  - 30

             .جودة العملب ذات صلةوحدة خاصة وزارة التربیة والتعلیم العالي تتوفر في   - 31

            .إبداء الرأي في معاییر تقییم األداء لعاملین فرصةاإلدارة لتتیح   - 32

            .العاملین نتائج التقییم في سیاستها لتحفیز وزارة التربیة والتعلیم العاليتعتمد   - 33

  المساءلة اإلداریة :المحور السادس

            .المختلفة إدارات وزارة التربیة والتعلیم العاليیوجد آلیة واضحة للمساءلة اإلداریة في   - 34

            .وزارة التربیة والتعلیم العاليآلیات المساءلة اإلداریة في  طالع العاملین علىیتم إ  - 35

            .یتم اختیار العاملین وفق معاییر الكفاءة  - 36

            .تتم إجراءات المساءلة اإلداریة بنزاهة  - 37

            .تتم المساءلة اإلداریة بناء على معلومات موثوقه  - 38

39 -  
على تعزیز المسؤولیة  في وزارة التربیة والتعلیم العاليآلیات المساءلة اإلداریة  تعمل

  .في نفوس الموظفین
          

            .على تنمیة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى العاملین تعمل وزارة التربیة والتعلیم العالي  - 40
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  االنتماء الوظیفي: الثالثالجزء 

على ضوء نظام الشفافیة اإلداریة في إدارات وأقسام وزارة التربیة والتعلیم العالي، أرى بأن انتمائي الوظیفي 

 :النحو اآلتي فيفي الوزارة 

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر موافق 

  بشدة

           . أحرص على سمعة وزارة التربیة والتعلیم العالي   -1

            .باالعتزاز كوني أحد العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العاليأشعر   -2

           .یھمني نجاح وزارة التربیة والتعلیم العالي في تأدیة رسالتھا  -3

           .التي أعمل بهاوزارة التربیة والتعلیم العالي أشعر بالفخر عندما أتحدث مع اآلخرین عن   -4

           .النجاح علىوزارة التربیة والتعلیم العالي  مساعدة أجل من جھدي في ما كل أعمل  -5

           .فیھا للعمل مؤسسة أفضل العالي والتعلیم التربیة وزارة أعد  -6

           .باستمراروزارة التربیة والتعلیم العالي  في مھنیاً  ذاتي بتطویر أشعر  -7

           .ال أفكر بترك العمل من وزارة التربیة والتعلیم العالي  -8

           .صائباً  قراراً  كانوزارة التربیة والتعلیم العالي في  بالعمل قراري  -9

           .وزارة التربیة والتعلیم العالي في عملي لقاء المزایا من كثیر على أحصل  - 10

           .وزارة التربیة والتعلیم العالي في العمل خالل من تطورت قد ومھاراتي قدراتي بأن أشعر  - 11

           .وزارة التربیة والتعلیم العالي في بقائي ضمان أجل من إليّ  یسند عمل بأي أقبل  - 12

           .المطلوب بالشكل إليّ  الموكلة األعمال أنجز  - 13

           .التربیة والتعلیم العالي وزارةفي  عملي خالل من الكثیر أحقق  - 14

           .التربیة والتعلیم العاليوزارة جزء من عائلة واحدة أثناء عملي في  أشعر بأنني  - 15

           .كأنھا جزء من مشكالتيوزارة التربیة والتعلیم العالي أتعامل مع مشكالت   - 16

           .التربیة والتعلیم العالي أرغب في إنجاز أعمال متمیزة لوزارة  - 17

           .وزارة التربیة والتعلیم العاليأشعر بسعادة أثناء وجودي في عملي في   - 18

           .وزارة التربیة والتعلیم العاليأشعر باألمن واالستقرار الوظیفي من خالل عملي في   - 19

           .إذا اقتضى األمر ذلك بعد انتھاء الدوام الرسميلدي االستعداد للتأخر في عملي   - 20
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  طلب تسهیل المهمة) 4(ملحق رقم 
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  تسهیل المهمة) 5(ملحق رقم 
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المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لفقرات استبانة الشفافیة اإلداریة لدى  :)6(ملحق رقم 

  :اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي

 الفقرة الرقم  الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

 متوسطة 1.08 3.52  .یتم تقییم أداء العاملین بشكل دوري  29  -1

 متوسطة 1.05 3.30  .یتم استخدام وسائل اتصال متنوعة  17  -2

 متوسطة 1.04 3.29  .تتصف المعلومات الصادرة عند اإلدارة  بالمصداقیة  8  -3

 متوسطة 0.97 3.26  .تتصف التعلیمات الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم العالي بالدقة  1  -4

 متوسطة 1.08 3.24  .العاملین علىالتعلیمات واألنظمة عند صدورهاُتطلع وزارة التربیة والتعلیم العالي   3  -5

6-  2  
توضح وزارة التربیة والتعلیم العالي أي غموض یظهر في نص التعلیمات 

  .الصادرة
 متوسطة 1.02 3.21

 متوسطة 1.04 3.09  .تخضع المعلومات لدى اإلدارة للحمایة  15  -7

 متوسطة 1.04 3.09  .العالي قنوات اتصال مفتوحة مع المجتمع المحليیتوفر في وزارة التربیة والتعلیم   18  -8

 متوسطة 0.93 3.08  .المعلومات التي یتم الحصول علیها من النظام موضوعیة  13  -9

 متوسطة 1.09 3.06  .تتم االتصاالت بین الدوائر واألقسام المختلفة بسهولة  19  -10

 متوسطة 0.9 3.02  .من التكرارتخلو المعلومات التي تقدمها اإلدارة   9  -11

 متوسطة 1.017 3.02  .تلبي المعلومات المتوفرة متطلبات العمل  12  -12

13-  14  
المعلومات المتوفرة في المدیریات واألقسام متاحة، ویسهل حصول المعنیین 

  .علیها
 متوسطة 1.04 2.97

14-  20  
اتصال حدیثة؛ لتبسیط إجراءات تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي باستخدام تقنیات 

  .العمل
 متوسطة 1.12 2.94

 متوسطة 1.23 2.91  .تتم عملیة تقییم أداء العاملین بناًء على أسس واضحة  27  -15

 متوسطة 1.00 2.88  .یتم تحدیث المعلومات بشكل دوري  11  -16

 متوسطة 1.07 2.88  .تعلن اإلدارات عن القرارات التي تتخذها بصورة واضحة  24  -17

18-  16  
تعمل وزارة التربیة والتعلیم العالي على إیجاد نظام اتصال مفتوح بین األقسام 

  .والدوائر المختلفة
 متوسطة 1.14 2.87

 متوسطة 1.06 2.83  .یتم تبنى القرارات في ضوء معلومات دقیقة عن الموضوع المتعلق بالقرار  23  -19

20-  34  
اإلداریة في إدارات وزارة التربیة والتعلیم العالي یوجد آلیة واضحة للمساءلة 

  .المختلفة
 متوسطة 1.09 2.81

 متوسطة 1.02 2.80  .تتم مراجعة التعلیمات بشكل دوري لمواكبة المستجدات  5  -21

 متوسطة 1.17 2.80  .تقدم تغذیة راجعة عن تقییم أداء العاملین  30  -22

 متوسطة 1.00 2.79  .الذي یحتاجها یتلقى المستخدم المعلومة في الوقت  10  -23



 
 

157

24-  21  
تعتمد اإلدارات المختلفة في وزارة التربیة والتعلیم العالي التغذیة الراجعة لتطویر 

  .أنظمة االتصال في وزارة التربیة والتعلیم العالي
 متوسطة 1.08 2.78

 متوسطة 1.04 2.77  .تتم المساءلة اإلداریة بناء على معلومات موثوقه  38  -25

26-  4  
توفر وزارة التربیة والتعلیم العالي دلیل للعمل یرشد العاملین ویحدد سلوكهم في 

  .العمل
 متوسطة 1.01 2.74

 متوسطة 0.96 2.73  .تتسم التعلیمات التي تصدر من وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتناسق  7  -27

 متوسطة 1.14 2.72  .تقییم األداء تتیح اإلدارة للعاملین فرصة إبداء الرأي في معاییر  32  -28

 متوسطة 1.00 2.70  .التعلیمات التي تصدر من وزارة التربیة والتعلیم العالي متكاملة  6  -29

 متوسطة 1.17 2.64  .یشارك العاملون في عملیة صنع القرار التي تخص دوائرهم وأقسامهم  22  -30

 متوسطة 1.06 2.64  .یتم توضیح مغزى القرارات المستجدة للعاملین  25  -31

32- 39  
تعمل آلیات المساءلة اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي على تعزیز 

  .المسؤولیة في نفوس الموظفین
 متوسطة 1.10 2.62

 متوسطة 1.17 2.61  .یتم اختیار العاملین وفق معاییر الكفاءة  36  -33

 متوسطة 1.05 2.60  .تتم إجراءات المساءلة اإلداریة بنزاهة  37  -34

 متوسطة 1.07 2.59  .یتم إطالع العاملین على آلیات المساءلة اإلداریة في وزارة التربیة والتعلیم العالي  35  -35

 متوسطة 1.14 2.58  .تعمل وزارة التربیة والتعلیم العالي على تنمیة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى العاملین  40 -36

 متوسطة 1.19 2.57  .بمهنیة، وبعیدًا عن المحاباةتطبق عملیة التقییم   28  -37

 متوسطة 1.09 2.51  . تتوفر في وزارة التربیة والتعلیم العالي وحدة خاصة ذات صلة بجودة العمل  31  -38

منخفض 1.05 2.33  .تبتعد اإلدارات عن الروتین في عملیة صناعة القرارات  26  -39
 ة

منخفض 1.06 2.15  .العالي نتائج التقییم في سیاستها لتحفیز العاملینتعتمد وزارة التربیة والتعلیم   33  -40
 ة

متوسط 0.74 2.85  الدرجة الكلیة  
 ة
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الستجابات أفراد عینة الدراسة في وزارة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة  :)7(ملحق رقم 

  :التربیة والتعلیم العالي لواقع االنتماء الوظیفي لدیهم

 الفقرات الرقم  الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

 مرتفعة 0.82 4.39 .یهمني نجاح وزارة التربیة والتعلیم العالي في تأدیة رسالتها  3  -1

 مرتفعة 0.77 4.33 .أنجز األعمال الموكلة إلّي بالشكل المطلوب  13  -2

3-  5  
والتعلیم العالي أعمل كل ما في جهدي من أجل مساعدة وزارة التربیة 

 .على النجاح
 مرتفعة 0.79 4.26

 مرتفعة 0.81 4.24 . أحرص على سمعة وزارة التربیة والتعلیم العالي   1  -4

 مرتفعة 0.91 4.02 .أرغب في إنجاز أعمال متمیزة لوزارة التربیة والتعلیم العالي  17  -5

 مرتفعة 1.13 3.78  .والتعلیم العاليأشعر باالعتزاز كوني أحد العاملین في وزارة التربیة   2  -6

7-  4  
وزارة التربیة والتعلیم العالي أشعر بالفخر عندما أتحدث مع اآلخرین عن 

 .التي أعمل بها
 متوسطة 1.18 3.61

8-  20  
لدي االستعداد للتأخر في عملي بعد انتهاء الدوام الرسمیإذا اقتضى 

 .األمر ذلك
 متوسطة 1.34 3.53

9-  16  
مشكالت وزارة التربیة والتعلیم العالي كأنها جزء من أتعامل مع 

 .مشكالتي
 متوسطة 1.06 3.51

 متوسطة 1.10 3.45 .أحقق الكثیر من خالل عملي في وزارة التربیة والتعلیم العالي  14  - 10

11 -  19  
وزارة التربیة أشعر باألمن واالستقرار الوظیفي من خالل عملي في 

 .والتعلیم العالي
 متوسطة 1.18 3.45

 متوسطة 1.22 3.40 .قراري بالعمل في وزارة التربیة والتعلیم العالي كان قرارًا صائباً   9  - 12

 متوسطة 1.17 3.38 .وزارة التربیة والتعلیم العاليأشعر بسعادة أثناء وجودي في عملي في   18  - 13

14 -  15  
والتعلیم أشعر بأنني جزء من عائلة واحدة أثناء عملي في وزارة التربیة 

 .العالي
 متوسطة 1.18 3.33

 متوسطة 1.29 3.28 .ال أفكر بترك العمل من وزارة التربیة والتعلیم العالي  8  - 15

 متوسطة 1.29 3.19 .أشعر بتطویر ذاتي مهنیًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي باستمرار  7  - 16

 متوسطة 1.25 3.17 .للعمل فیهاأعد وزارة التربیة والتعلیم العالي أفضل مؤسسة   6  - 17

18 -  11  
أشعر بأن قدراتي ومهاراتي قد تطورت من خالل العمل في وزارة التربیة 

 .والتعلیم العالي
 متوسطة 1.25 3.15

19 -  12  
أقبل بأي عمل یسند إلّي من أجل ضمان بقائي في وزارة التربیة والتعلیم 

 .العالي
 متوسطة 1.12 3.05

 متوسطة 1.20 2.39 .كثیر من المزایا لقاء عملي في وزارة التربیة والتعلیم العاليأحصل على   10  - 20

 متوسطة 0.76 3.54  الدرجة الكلیة  
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  مدونة السلوك وأخالقیات الوظیفة العامة: )8(ملحق رقم 
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  والتعلیم العاليلمحة تاریخیة عن وزارة التربیة : )9(ملحق رقم 

  

  التعلیم العام 

، تشكلت وزارة التربیة والتعلیم العالي، 1994بعد تسلم السلطة الوطنیة الفلسطینیة، مهام التعلیم في فلسطین عام 

أعطیت صالحیات التعلیم العالي بوزارة جدیدة حملت اسم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، فیما  1996وفي عام 

تم إعادة  2002وفي تعدیل وزاري على الحكومة الفلسطینیة عام   ،األم تحمل اسم وزارة التربیة والتعلیمظلت الوزارة 

 .دمج الوزارتین في وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربیة والتعلیم العالي

التعلیم العام تتولى الوزارة مسؤولیة اإلشراف على التعلیم الفلسطیني وتطویره في مختلف مراحله، في قطاعي 

وتسعى لتوفیر فرص االلتحاق لجمیع من هم في سن التعلیم، وكذلك تحسین نوعیة وجودة التعلیم ، والتعلیم العالي

وكذلك تنمیة القوى البشریة العاملة في القطاع التعلیمي، من أجل   ،والتعلم لالرتقاء به بما یتالءم مع مستجدات العصر

 .ل، والقادر على القیام بواجباته بكفاءة واقتدارإعداد المواطن الفلسطیني المؤه

، على النهوض بالعملیة 1994حرصت وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، منذ تولیها قیادة دفة التعلیم عام 

یلة، التربویة، وبذلت جهودًا كبیرة في هذا المجال، وسط ظروف سیاسیة صعبة، فقد تحملت عبئًا كبیرًا، وورثت تركة ثق

وأخذت على عاتقها أن تنجح، ووضعت ذلك نصب عینیها هدفًا .  وبنیة تربویة شبه مدمرة، خّلفها االحتالل اإلسرائیلي

 )http://www.mohe.gov.ps( .للتحقیق

  

   :في التعلیم العام العلیا اإلدارات

مجموعة الوكالء المساعدین، و  من مكتب الوزیر، ومكتب الوكیل، ومكتب التعلیم العامتتكون اإلدارات العلیا في 

  :من اإلدارات العامة على النحو اآلتي

  :التعلیم العاماإلدارات العامة في 

 )http://www.mohe.gov.ps( :إدارة عامة، ونذكر منها 16تضم وزارة التربیة والتعلیم العام 

لتربیة والتعلیم وأهدافها التي تساعد الطالب انطالقا من فلسفة ا: اإلدارة العامة لإلرشاد والتربیة الخاصة في الوزارة -1
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في تنمیة شخصیته من كل جوانبها وأبعادها عبر مراحله اإلنمائیة والتعلیمیة المختلفة، والوصول به إلى مستوى 

وتبنیها لفلسفة  ،مناسب من الصحة النفسیة لیكون مواطنا فاعال ومنتجا قادرا على تلبیة حاجاته وحاجات مجتمعة

 .لجمیعالتعلیم ل

بناء إستراتیجیة متكاملة وشاملة للتواصل المحلي واإلقلیمي والدولي بهدف تطویر : دائرة العالقات الدولیة والعامة -2

عالقات شراكة ذات طبیعة دائمة مع كافة القطاعات ویتضمن هذا التواصل استقبال الوفود، وتنظیم المؤتمرات، 

ومؤتمرات خارج فلسطین، ومتابعة االتفاقیات، ومتابعة ملف  وترشیح مشاركین من الوزارة لحضور اجتماعات

 .التوأمة مع مدارس من خارج الوطن

تتمثل المهمة الرئیسة لإلدارة العامة لألنشطة الطالبیة في وضع الخطط الكفیلة : اإلدارة العامة لألنشطة الطالبیة -3

المدارس بهدف الكشف عن مواهب الطلبة بتنفیذ سیاسة الوزارة في ما یتعلق بمحور األنشطة الطالبیة في 

تاحة الفرصة للتعبیر عنها في إطار منظم موجه یراعي الجوانب النفسیة واالجتماعیة  بداعاتهم وطاقاتهم، وإ وإ

 .والجمالیة والحركیة لدیهم ویسعى إلى تنمیة الشعور الوطني واإلحساس بالمسؤولیة لدیهم

وم الدائرة بمتابعة موقع الوزارة االلكتروني، واستضافة موقع شبكة المدارس تق: اإلدارة العامة للتقنیات التربویة -4

 .الفلسطینیة، وتقدیم الخدمات االلكترونیة حسب طلب الدوائر المختلفة

 .تتكون اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة: اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة -5

: األولى: ة العاّمة للكتب والمطبوعات التربوّیة بمهمتین أساسیتینتقوم اإلدار : اإلدارة العامة للكتب والمطبوعات -6

، ولجمیع المراحل والفروع األكادیمیة والمهنیة، بمن فیهم الطلبة )الضفة وغّزة(توفیر الكتب المدرسیة لجمیع الطلبة 

التربویة التي تحتاجها  توفیر المطبوعات: الثانیة. المكفوفون، ومحو األمیة وتعلیم الكبار، وكتب التعلیم الموازي

 .اإلدارات العامة في الوزارة والمیدان

وقد كان عدد  1996بدأت اإلدارة العامة للوازم أعمالها كإدارة عامة مستقلة في منتصف عام : اإلدارة العامة للوازم -7

لمحافظات الموظفین فیها ستة موظفین، ثم تطورت وأصبحت تتكون من ثالثة دوائر وعشرة أقسام موزعة بین ا

قسمًا، یقع على عاتقها  21الشمالیة والجنوبیة، باإلضافة إلى أقسام اللوازم في مدیریات التربیة والتعلیم وعددها 

، من أجل المساهمة في توفیر جو للتحصیل ورفع "التعلیم"مسؤولیة تأمین كل ما یلزم ألكبر قطاع في فلسطین 

 .نوعیة وجودة التعلیم
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إدارة عامة تمارس اختصاصها حسب القانون لضمان تحقیق األهداف بأقل التكالیف : قابة الداخلیةاإلدارة العامة للر  -8

وقد تم استحداث هذه . وبكفاءة عالیة على الصعیدین اإلداري والمالي، وتتبع إداریًا لوزیر التربیة والتعلیم العالي

مكانیة االعتماد على بیاناتها اإلدارة العامة من أجل حمایة أصول وزارة التربیة والتعلیم العال ي، والتأكد من دقة وإ

إن اإلدارة العامة للرقابة الداخلیة هي . المحاسبیة، وتنمیة الكفاءة التشغیلیة وتشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة

ئمة لتحقیق جزء ال یتجزأ من نظام الرقابة الذي تستخدمه وزارة التربیة لتنظیم وتوجیه عملیاتها وتوفیر الظروف المال

 .أهداف الوزارة ومؤسساتها

 1995أنشأت اإلدارة العامة للصحة المدرسیة في وزارة التربیة والتعلیم العالي عام : اإلدارة العامة للصحة المدرسیة -9

بهدف المساهمة في تحسین نوعیة التعلیم من خالل المحافظة على صحة الطلبة بمفهومها الشمولي وضمان 

ارف والقیم والمهارات الصحیة والحیاتیة، وتشجیع المشاركة الفعالة، وتأمین البیئة المعززة حصولهم على المع

تتبنى وزارة التربیة والتعلیم . للعملیة التعلیمیة، بالتنسیق والتعاون مع المؤسسات الصحیة الحكومیة وغیر الحكومیة

حاور الخدمات الصحیة المدرسیة، التثقیف العالي إستراتیجیة الصحة المدرسیة الشاملة، حیث یتم العمل على م

والتعزیز الصحي، البیئة المدرسیة، التغذیة المدرسیة، ویتقاطع عملها مع اإلدارة العامة لإلرشاد والتربیة الخاصة 

 .في مجال الصحة النفسیة

ة الذي كان امتدادًا لصندوق الورث 1998أنشئ صندوق التكافل االجتماعي عام : صندوق التكافل االجتماعي - 10

، وهو صندوق مستقل وتعود مدخراته لموظفي وزارة التربیة والتعلیم العالي المشتركین فیه 1977موجودًا منذ عام 

عبر دفعهم ألقساط شهریة محدودة، ویشرف على أدارته مجلس إدارة مستقل مكون من موظفي الوزارة ومن بینهم 

نماءه  .معلمین ومعلمات بما یكفل تطویره وإ

وتتكون : دائرة المباحث العلمیة - 1: تتكون اإلدارة العامة للمناهج العلمیة من دائرتین هما: مركز تطویر المناهج - 11

التكنولوجیا، : دائرة المباحث النوعیة وتتكون من قسمي - 2الفیزیاء والریاضیات، و الكیمیاء واألحیاء : من قسمي

 .والصحة والبیئة واالقتصاد المنزلي

تقوم اإلدارة العامة لألبنیة بتنفیذ سیاسة الوزارة فیما یتعلق بإنشاء المباني المدرسیة : العامة لألبنیةاإلدارة  - 12

والمشاریع التربویة، والعمل على توفیر متطلباتها وفق األنظمة المعمول بها واالتفاقیات الموقعة مع الجهات 

 .ة وخارجهاالممولة بالتعاون والتنسیق مع الجهات المعنیة داخل الوزار 
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لسنة ) ق.أ/و.م/05/03/09(بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم : وحدة الشكاوى في وزارة التربیة والتعلیم العالي - 13

نشاء 9/3/2005بتاریخ  2005 ، فقد قرر مجلس الوزراء تفعیل دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء، وإ

وبناًء على توصیة  3/5/2009المواطنین، وفي تاریخ وحدات للشكاوى العامة في الوزارات لتلقي شكاوى 

ینظم آلیة العمل في  2009لعام ) 6(المجموعة الوطنیة العلیا للخطة التشریعیة ُأصدر نظام شكاوى موحد رقم 

الوحدة ویضع األسس لعالقة جیدة بین المواطن والموظف والوزارة قوامها التجارب والمسؤولیة والتوازن والشفافیة، 

 .ها اإلسهام المشترك في بناء الوطن في ظل سیادة القانون والتمسك بقیم العدل واإلنصافوأساس

 19/7/2004لقد أنشئت وحدة شؤون مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء بتاریخ : وحدة شؤون مجلس الوزراء - 14

ت الصادرة عن مجلس الوزراء، لمتابعة كل ما یتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ولجانه الوزاریة، وتنفیذ القرارا

التحضیر لمساهمة الوزارة : وفیما یلي أبرز المهام العامة للوحدة. والتنسیق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء

  .والوزیر في طرح البنود الخاصة بالوزارة على جدول أعمال جلسات الوزراء واللجان الوزاریة

 
   :التعلیم العالي

نشأت مؤسساته في ظل االحتالل اإلسرائیلي وبمبادرات محلیة وطنیة، ونمت وتطورت أما التعلیم العالي فقد 

 9خاصة، و 3حكومیة،  2(جامعة ) 14( 2011بسرعة حتى وصل عدد الجامعات على األرض الفلسطینیة عام 

الي في فلسطین ، وبذلك یبلغ عدد مؤسسات التعلیم الع)20(، والكلیات المتوسطة )15(، وعدد الكلیات الجامعیة )عامة

طالبًا في برامج الماجستیر، ) 6600(ألف طالبًا وطالبة، منهم حوالي ) 214(مؤسسة، ینخرط فیها حوالي ) 49(

) 1000(الف طالبًا وطالبة في التعلیم المفتوح موزعین جمیعًا على تخصصات یقرب عددها من حوالي  65وحوالي 

داري وخدماتي ) 01460(ویعمل فیها حوالي . تخصص وبرنامج أكادیمي % 21(موظفًا موزعین على كادر أكادیمي وإ

قاعدة بیانات % (30سنة حوالي ) 24–18(وقد بلغ معدل االلتحاق بالتعلیم العالي للفئة العمریة ). منهم غیر متفرغین

  ).2011التعلیم العالي، 

وم الجامعة العامة الذي هو وما یمیز مؤسسات التعلیم الفلسطیني عن غیرها في الدول المجاورة هو وجود مفه

لیس حكومیا ولیس خاصا، فهي ال تهدف إلى الربح وفي الوقت نفسه تتمتع باستقاللیة في اإلدارة والتعیین والتوظیف 

هذه المیزة انفردت فیها معظم الجامعات الفلسطینیة بحكم . وتتحمل مسؤولیة الرواتب والمصاریف التشغیلیة األخرى

ولتخفیف حدة المنافسة بین هذه الجامعات في . سرائیلي وغیاب وجود سلطة وطنیة فلسطینیةنشأتها في ظل احتالل إ
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مجاالت استقطاب أعضاء هیئة التدریس وأسس التعیین وما شابه ذلك من أمور ، تم في بدایة التسعینیات بلورة ما 

قطاع التعلیم العالي حیث توحد  یمسى كادر موحد، من قبل مجلس التعلیم العالي المسؤول في حینه عن اإلشراف على

   .سلم الرواتب والعالوات و اإلجازات وتعویض نهایة الخدمة والتوفیر

وبعد وجود السلطة الوطنیة الفلسطینیة في أوائل التسعینات ُأنشئت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عام 

دارتها ووحداتها المختلفة، لتشرف وتدعم وُتوجه نمو التعلیم العالي الفلسطیني من خالل  1996 مجالسها وهیئاتها وإ

، الذي حدد أهداف التعلیم العالي ودور الوزارة وصالحیاتها 1998عام ) 11(وصدر قانون التعلیم العالي رقم 

، دمجت وزارة التعلیم 2002وفي عام  .ومستویات التعلیم العالي وشهاداته الممنوحة وأنماط التعلیم وأنواع مؤسساته

والبحث العلمي مع وزارة التربیة والتعلیم في وزارة واحدة، وبعد عام ُأعید تفعیل مجلس التعلیم العالي لرسم  العالي

السیاسات العامة، وكذلك تم تفعیل مجلس البحث العلمي لرسم السیاسات البحثیة ضمن إطار مؤسسات التعلیم العالي، 

تماد مؤسسات وبرامج أكادیمیة جدیدة وقدیمة، إضافة إلى إنشاء وتم إنشاء هیئة االعتماد والجودة لترخیص وتقییم واع

، ُأعید فصل وزارة التعلیم العالي 2012وفي عام  .صندوق إقراض الطالب، لمساعدة الطلبة في تغطیة نفقات تعلیمهم

المتوسطة المدى  عن وزارة التربیة والتعلیم، واستمرت بتنفیذ كافة أعمالها وتطویر برامجها ووسائل إشرافها وفق خطتها

داراتها العامة وفریق الوزارة الفني واإلداري لمواجهة التحدیات  2013- 2011 العدیدة من خالل مجالسها وهیئاتها وإ

  )2012العالي،  وزارة التعلیم( .وتذلیلها وتحقیق رسالتها وتقدیم أفضل الخدمات ذات الصلة للمجتمع الفلسطیني

  

   :ليفي التعلیم العا العلیا اإلدارات

الوكیل المساعد، واإلدارة العامة للتطویر والبحث العلمي، واإلدارة من إلدارات العلیا في التعلیم العالي تتكون ا

  .العامة للتعلیم الجامعي، واإلدارة العامة للتعلیم التقني، واإلدارة العامة للمنح والخدمات الطالبیة

  



 
 

178

 فهرس الجداول

  

  الصفحة  عنوان الجدول  البند

  80  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتها المستقلة  1.3

2.3  
لمصفوفة ارتباط فقرات استبانة الشفافیة ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بیرسون 

  االداریة
83  

3.3  
االنتماء  لمصفوفة ارتباط فقرات استبانة) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بیرسون 

  الوظیفي
84  

  84  معامل الثبات كرونباخ ألفا ألداة الدراسة  4.3

1.4  
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الستجابات أفراد عینة الدراسة على مجاالت استبانة 

  الشفافیة اإلداریة
89  

  أ2.4
أداة الدراسة حول واقع المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة لفقرات 

  الشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي
90  

  ب2.4
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة لفقرات أداة الدراسة حول واقع 

  والتعلیم العاليالشفافیة اإلداریة لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة 
91  

  93  لتقدیرات افراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة تبعًا لمتغیر الجنس" ت"نتائج اختبار   3.4

4.4  
لواقع الشفافیة اإلداریة لدى  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة

  اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي تبعًا لمتغیر المؤهل العلم
95  

  96  نتائج تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة لواقع الشفافیة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي  5.4

6.4  
لواقع الشفافیة اإلداریة تبعاً  الستجابة أفراد عینة الدراسةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  لمتغیر عدد سنوات الخبرة في الوزارة
97  

  98  نتائج تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة لواقع الشفافیة اإلداریة تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخبرة  7.4

8.4  
لواقع الشفافیة اإلداریة تبعاً  الستجابة أفراد عینة الدراسةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  لمتغیر المسمى الوظیفي
99  

9.4  
نتائج تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة في واقع الشفافیة اإلداریة تبعًا لمتغیر المسمى 

  الوظیفي
100  

10.4  
سابیة الستجابات أفراد عینة الدراسة تبعاً للمقارنات البعدیة بین المتوسطات الح) LSD(نتائج اختبار 

  لمتغیر المسمى الوظیفي
101  

  102  الستجابة أفراد العینة لواقع الشفافیة تبعًا لمتغیر مكان العمل" ت"نتائج اختبار   11.4

12.4  
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة في وزارة التربیة والتعلیم

  العالي لواقع االنتماء الوظیفي لدیهم
103  

13.4  
بین تقدیرات افراد عینة الدراسة لواقع الشفافیة اإلداریة  معامل ارتباط بیرسون والداللة اإلحصائیة

  واالنتماء الوظیفي لدیهم
105  



 
 

179

 

  فهرس المالحق

  

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  148-143  االستبانة في صورتها األولیة) 1(ملحق رقم   1

  149  أسماء المحكمین) 2(ملحق رقم   2

  153-150  االستبانة في صورتها النهائیة) 3(ملحق رقم   3

  154  طلب تسهیل المهمة) 4(ملحق رقم   4

  155  تسهیل المهمة) 5(ملحق رقم   5

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لفقرات ) 6(ملحق رقم   6

لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم استبانة الشفافیة اإلداریة 

  العالي

156-157  

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لفقرات ) 7(ملحق رقم   7

استبانة االنتماء الوظیفي لدى اإلدارات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم 

  العالي

158  

  172-159  العامةمدونة السلوك وأخالقیات الوظیفة ) 8(ملحق رقم   8

  179-173  لمحة تاریخیة عن وزارة التربیة والتعلیم العالي) 9(ملحق رقم   9

 



 
 

180

 فهرس المحتویات

     الموضوع             الصفحة

 اإلقرار أ

 الشكر والتقدیر ب

 الملخص بالعربیة ج

 الملخص باإلنجلیزیة د

 مشكلة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول 1-10

 مقدمة 1-5

  مشكلة الدراسة  5

  أسئلة الدراسة 6

  فرضیات الدراسة 6-7

  أهمیة الدراسة 8

  أهداف الدراسة 9

  محددات الدراسة 9

  تعریف المصطلحات 10

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 77- 11

  اإلطار النظري 47- 12

  مقدمة 12

  مفهوم الشفافیة والشفافیة اإلداریة 15- 13

  أهداف الشفافیة اإلداریة 17- 16

  أهمیة الشفافیة اإلداریة 18- 17

  الشفافیة اإلداریة أنواع 18

  أسس ومبادئ الشفافیة اإلداریة 20- 18

  المبادئ األساسیة في التشریعات المتعلقة بحریة االطالع 22- 20

  تدابیر تطبیق الشفافیة اإلداریة 23

  متطلبات الشفافیة اإلداریة 25- 23

  مستویات الشفافیة اإلداریة 29- 25

  المشكالت التي تواجه الشفافیة اإلداریة 31- 30

  الشفافیة اإلداریة في التشریعات والقوانین واألنظمة في فلسطین 31

  دور التربیة والتعلیم في بناء ثقافة النزاهة 36- 32

  االنتماء الوظیفي 47- 36



 
 

181

  مقدمة 36

  الوظیفيمفهوم االنتماء واالنتماء  38- 37

  االنتماء الوظیفي 40- 39

  العوامل التي تسبق االنتماء الوظیفي 41

  العوامل التي تؤثر على االنتماء الوظیفي 44- 41

  مستویات االنتماء الوظیفي 44

  معیقات االنتماء الوظیفي 45- 44

  العالقة بین الشفافیة اإلداریة واالنتماء الوظیفي 47- 45

  مستقبلیة عن وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیةلمحة تاریخیة ورؤى  47

  الدراسات السابقة 77- 48

  للشفافیة اإلداریة الدراسات العربیة 58- 48

  للشفافیة اإلداریة الدراسات األجنبیة 62- 58

  لالنتماء الوظیفي الدراسات العربیة 73- 63

  لالنتماء الوظیفي الدراسات األجنبیة 75- 73

  تعقیب على الدراسات السابقة 77- 76

  الطریقة واإلجراءات: الفصل الثالث 86- 78

  مقدمة 79

  منهج الدراسة 79

  مجتمع الدراسة 79

  عینة الدراسة 80- 79

  أداة الدراسة 81- 80

  صدق أداة الدراسة 84- 81

  ثبات أداة الدراسة 84

  إجراءات تطبیق الدراسة 85

  متغیرات الدراسة 85

  اإلحصائیة المعالجة 86

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع 105- 87

  نیتجة فحص السؤال األول 92- 89

  نیتجة فحص السؤال الثاني 102- 93

  نتیجة فحص الفرضیة األولى 94- 93

  نتیجة فحص الفرضیة الثانیة 96- 94



 
 

182

  نتیجة فحص الفرضیة الثالثة 98- 97

  نتیجة فحص الفرضیة الرابعة 101- 99

  فحص الفرضیة الخامسةنتیجة  101-102

  نیتجة فحص السؤال الثالث 102-104

  نیتجة فحص السؤال الرابع 104

  نتیجة فحص الفرضیة السادسة 104-105

  مناقشة النتائج والتوصیات :الفصل الخامس 106-122

  مناقشة نتائج السؤال األول 107-112

  مناقشة نتائج السؤال الثاني 113-118

  نتائج الفرضیة األولىمناقشة  113-114

  مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة 114-115

  مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة 115-116

  مناقشة نتائج الفرضیة الرابعة 116-117

  مناقشة نتائج الفرضیة الخامسة 117-118

  مناقشة نتائج السؤال الثالث 118-119

  مناقشة نتائج السؤال الرابع 119

  نتائج الفرضیة السادسةمناقشة  120

  التوصیات 121-122

  المراجع 123-141

  المراجع العربیة 123-137

  المراجع األجنبیة 138-141

  اإللكترونیةالمراجع  141

  المالحق 142-177

  الفهارس 178-182

  فهرس الجداول 178

  فهرس المالحق 179

  فهرس المحتویات 180-182

 

 

 


