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The Relationship between Administrative
Transparency and Achievement Motivation for
Teachers in Sohar City Schools
Abstract
This study explored the relationship between teachers’
perceptions of administrative transparency practices by the
principals and achievement motivation among teachers. A
related purpose was to examine the effect of gender on practicing
administrative transparency. A total of 365 randomly selected
teachers participated in the study. Teachers responded to two
questionnaires: administrative transparency achievement
motivation. The results showed that the level of principals’
practices of administrative transparency and achievement
motivation was low from teachers’ perspectives. In addition,
there was a low correlation between administrative transparency
and achievement motivation (r = 0.32). Moreover, the results
showed statistically significant differences in practicing
administrative transparency and achievement motivation with
regard to gender in favor of males. The researchers
recommended that the Ministry of Education should adopt
training for principals about practicing administrative
transparency and a clear mechanism on how principles should
implement it.
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محمد
ي
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العالقة ن
معلم مدارس
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز لدى
ي
والية صحار
مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية إىل استقصاء العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية
ن
ن
ن
المعلمي،
المعلمي والدافعية لإلنجاز لدى هؤالء
بي المديرين من وجهة نظر
ن
باإلضافة إىل الكشف َّ
عما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسة
ً
ُ
الشفافية اإلدارية تعزى لمتغت الجنس .تكونت عينة الدراسة الحالية من  365معلما
ُ
ومعلمة ،طبقت عليهم أداتا الدراسة :مقياس الشفافية اإلدارية ،ومقياس الدافعية
ر
ن
الت توصلت إليها الدراسة أن درجة ممارسة
لإلنجاز لدى المعلمي .أهم النتائج ي
الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس والية صحار كانت ضعيفة ،ومستوى الدافعية
ً
ضعيفا .باإلضافة إىل وجود عالقة موجبة ضعيفة ن
ن
بي
المعلمي كان
لإلنجاز لدى
متغتي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز فقد بلغ معامل االرتباط ر= (،)0.329
ر
المفتض للدراسة ،كما أشارت النتائج إىل
وتدعم هذه النتيجة إىل حد ما النموذج
ُ
ن
وجود فروق دالة إحصائيا يف ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز تعزى لمتغت
بضورة تنفيذ وزارة ر
الجنس لصالح الذكور .أوصت الدراسة الحالية ن
التبية والتعليم
ً
ورشا تدريبية لمديري المدارس لتعريفهم بماهية الشفافية اإلدارية ،ووضع آلية
محددة حول كيفية ممارستها ُيلزم مديرو المدارس بتنفيذها.

الكلمات المفتاحية :اإلدارة المدرسية ،الشفافية اإلدارية ،الدافعية لإلنجاز
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ر
الت قدمها علماء النفس للدافعية تتمحور حول القوى الباعثة للعمل واإلنجاز،
المفاهيم ي
ر
الت توجهه نحو استجابات
منها تعريف عثمان ( ،2010ص )6 .بأنها "القوة المحركة لسلوك الفرد ي
ً
ُ
بعوامل قد تكون نابعة من الفرد ذاته
معينة ،وذلك إلشباع حاجة معينة ،حيث تستثار هذه القوة
ٍ
ً
ُ
أو من البيئة المحيطة به" .وتعرف أيضا بأنها القوى الداخلية ال ر يت تدفع اإلنسان للعمل من أجل
ر
الت
ه القوة المحركة ي
إشباع حاجة معينة يشعر بها (عيارصة .)2006 ،ويتضح أن الدافعية لإلنجاز ي
ونشاط بهدف الشعور بالنجاح .أما دافعية اإلنجاز
بحماس
معينة
همة
ٍ
عمل أو م ٍ
ٍ
تدفع اإلنسان ألداء ٍ
ٍ
ر
الت تؤثر عىل سلوكه فتدفعه للقيام باألعمال الموكلة إليه عىل الوجه
عند المعلم ي
فه القوة المحركة ي
األكمل.
والسع إىل تحقيقها يعود إىل مرتكزات نفسية واجتماعية وفكرية
إن دافعية المعلم
ي
دقة وإتقان ،فالمعلم الذي يشعر
وأمنية ،فشعور المعلم بتلبية احتياجاته مهم ألداء عمله بكل ٍ
بالرضا عن عمله وإدارته ومسؤوليه تكون دافعيته لإلنجاز مرتفعة ،وينعكس ذلك إيجابا عىل أدائه
لعمله (أبو عواد .)2013 ،ومن متطلبات شعور المعلم بالرضا ن يف عمله ،ممارسة الشفافية اإلدارية
وتلت
فه تشعر الفرد بأنه جزء ال يتجزأ من المؤسسة ،يتفاعل معها
من قبل مديري المدارس ،ي
ي
(الرفاع.)2009 ،
احتياجاته
ي
ُ ن
عان من مشكالت إدارية كانتشار الفساد بمختلف أشكاله ،واالستمرار
إن الدول العربية ت ي
نف استخدام األنماط التقليدية نف اإلدارة ،وعدم وجود ن ن
التاهة وضعف المساءلة اإلدارية ،وضبابية
ي
ي
ن
ن
ن
ن
التعليمات ،والمبالغة يف الرقابة وضعف الثقة والتمكي ،وقلة مشاركة العاملي يف اتخاذ القرارات
مما ينعكس عىل المؤسسات ن يف مالمح التعتيم والضبابية وضعف الشفافية (أبو كريم.)2005 ،
البهج ( ،2014ص )21 .الشفافية اإلدارية بأنها "الوضوح وسهولة الوصول إىل
عرف
ي
ن
زجاج يسمح ألصحاب الحق
المعلومات بحيث يكون عىل صاحب المسؤولية أن يعمل يف بيت
ي
ن
ن
وتمكي هؤالء ن يف الحصول عىل المعلومات" .أما يف مجال اإلدارة المدرسية
ن يف المعرفة واالطالع
َّ
ر
الثبيت ( ،2016ص )364 .بأنها "الضاحة والوضوح ،أي إن اإلدارة المدرسية تتعامل مع
فقد عرفها
ي
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مقدمة البحث
ً
ُ ُ
ً
دافعية المعلم تعد عامال حاسما ن يف تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية ،فالمعلم
ذو الدافعية العالية يستطيع إدخال المتعة ن يف أنشطة المدرسة وبرامجها ،وهذا ُيشعر ُه بأنه عضو
فعال ،فيضاعف جهده من أجل تحقيق النجاح ،كما يستطيع ر
الت ن
كت عىل اإلنجاز ن يف العمل الموكل
إليه بكل دقة وإتقان ،وعىل الوجه األكمل (أبو عواد .)2013 ،كما أن الدافع لإلنجاز له دور مهم
وفعال ن يف رفع مستوى األداء واإلنتاجية للفرد ن يف مختلف األنشطة والمجاالت ومنها التعليم (خليفة،
.)2000

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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ً
ن
ن
والمتعلمي والمستفيدين من المدرسة بعيدا عن الغموض والشية ،ألن كل ما
العاملي
جميع
ن
يحدث ف المدرسة من ر
تشيعات ولوائح وأنظمة وقرارات تهم الجميع".
ي
ُ
ً
تعد الشفافية اإلدارية عامال من العوامل المؤثرة عىل الدافعية للعمل واإلنجاز؛ وهذا ما
ُ
أكدته الدراسات السابقة ،من خالل ربط الشفافية ببعض المتغتات ذات الصلة بالدافعية ،ومن
ر
الت أظهرت نتائجها أنه توجد عالقة موجبة قوية ن
بي
هذه الدراسات دراسة الحشاش ( )2014ي
ر
ن
ن
الت هدفت إىل
تحقيق الشفافية اإلدارية وبي أداء العاملي ،وكذلك دراسة عربيات ( )2011ي
الكشف عن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لمديري ر
التبية نف األردن والعالقة بينها ن
وبي رضا
ي
ن
العاملي معهم ،وأظهرت أن درجة ر ن
ن
الوظيف ،وعزت الدراسة هذه
االلتام متوسطة وكذلك الرضا
ي
النتيجة لألسلوب التقليدي السائد ،ووجود الحواجز ،وافتقار القرارات اإلدارية إىل الوضوح وإىل
كون اإلجراءات مبهمة ،والسياسات المتبعة غت واضحة وغت ثابته أيضا.
مشكلة البحث
ُ
ن
الموظفي وممارسة الشفافية اإلدارية من قبل مدير المدرسة من
تعد سياسة االنفتاح عىل
المعلمي ر
الت ن
ن
ر
ن
أكت إيمانا بقدرتهم عىل
فه تجعل
ينبع أن يسع إىل تحقيقها ،ي
المهارات الضورية ي
ي
التأثت ،وتحول اهتمامهم من الحرص عىل تحقيق حاجاتهم من األمان واالرتباط والتقدير إىل
الحرص عىل نتائج العمل (حرب.)2011 ،
ومن خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الشفافية
ن
الوظيف ،ومن
اإلدارية وعالقتها بدافعية اإلنجاز؛ يتضح أن الشفافية ُربطت بمتغتات مثل الرضا
ي
ر
الت هدفت للكشف عن الشفافية اإلدارية لدى مديري
هذه الدراسات دراسة عثمان ( )2011ي
ن
ن
للمعلمي ن يف منطقة تبوك التعليمية ،وأظهرت نتائج الدراسة
الوظيف
المدارس وعالقتها بالرضا
ي
ن
ر
بي الشفافية اإلدارية ن
وجود عالقة إيجابية ن
ن
الثبيت
للمعلمي ،وكذلك دراسة
الوظيف
وبي الرضا
ي
ي
ر
الت هدفت إىل الكشف عن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل مديري المدارس
( )2016ي
ن
ن
الثانوية نف مدينة الرياض ،والعالقة بينها ن
للمعلمي ،فقد أظهرت أن درجة
الوظيف
وبي الرضا
ي
ي
ن
ن
الوظيف ،وأن العالقة بي ممارسة
ممارسة مديري المدارس للشفافية متوسطة ،وكذلك درجة الرضا
ي
ً
ن
ن
المعلمي قوية جدا ،إذ بلغ معامل االرتباط ر=( ،)0. 99أما
الوظيف عند
الشفافية اإلدارية والرضا
ي
دراسة عمايرة ( )2008فقد أظهرت عن وجود عالقة ارتباطية سالبة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية
ن
ر
ر
ن
يعان منها العاملون.
الت ي
من قبل مديري التبية والتعليم ،وبي مستوى الضغوط النفسية ي
ر
الت أجريت للتحقق من الشفافية التنظيمية ودرجة تدفق
دراسة أالبا ( )Alaba, 2017ي
ن
ن
المعلمي ن يف الوظائف ن يف
للمدرسي عىل أداء
االتصاالت من مديري المدارس والدافعية الذاتية
المدارس الثانوية العامة ن يف أوغون ن يف نيجتيا ،فقد أظهرت نتائجها أن الشفافية التنظيمية ،وتدفق
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ن ن
ر
الت
ومن خالل ختة الباحثي يف العمل بمجال التدريس فإن هنالك بعض الممارسات ي
ً
ن
القواني واللوائح،
تؤثر سلبا عىل الشفافية اإلدارية تمارس من قبل المديرين ومنها :ضعف وضوح
ن
ن
ر
ن
المعلمي فيها،
الت تست عليها المدرسة ،وقلة رإشاك
والتعقيد يف اإلجراءات ،والضبابية يف الخطة ي
ُ
ن
المعلمي بأعمال يعتقدون أنها أعمال إدارية بحته ال تمت لعملهم بصلة ،وتشديد
وكذلك تكليف
ن
وإحكام الرقابة عليهم ،وقلة منحهم الحرية الكافية لممارسة عملهم ،وكذلك جهلهم بالمتانية
ً
ن
المعلمي للتكريم،
المخصصة للمدرسة ،وكيفية رصفها من قبل اإلدارة ،وجهلهم أيضا بآليات ترشيح
ً
والمماطلة ن يف إنجاز األعمال ،وتأخت ما يتعلق بها من إجراءات أو قلة االهتمام بتنفيذها أصال،
ً
ن
سلبا عىل الثقة ن
ظفي
بي اإلدارة والمو
وشعورهم بوجود المحاباة والواسطة ،كل ذلك قد ينعكس
ً
ن
الوظيف؛ مما يؤثر سلبا عىل مستوى الدافعية لإلنجاز.
ثم شعورهم بقلة الرضا
ي
أهمية البحث
ن
ن
جانبي:
تكمن أهمية البحث يف
الجانب النظري
أ .استقصاء العالقة ن
بي ممارسة مديري مدارس والية صحار للشفافية اإلدارية والدافعية
ً
ن
المعلمي نظرا لعدم وجود دراسة حول الموضوع ن يف البيئة العمانية.
لإلنجاز لدى
ب .تقديم نموذج مشتق من نظرية اإلدارة عىل المكشوف ونظرية آل ديرفر للشفافية اإلدارية
ن
المعلمي.
وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى
ن
استبانتي لقياس الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز تم قياس صدقهمها وثباتهما
ج .تقديم
عىل البيئة العمانية.
ر
التطبيق
الجانب
ي
ر
أ .اقتاح دراسات مستقبلية بمتغتات جديدة حول ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية
لإلنجاز ن يف البيئة العمانية.
ؤمل أن تسهم الدراسة نف زيادة اهتمام وزارة ر
بُ .ي َّ
التبية والتعليم بمتابعة ممارسة مديري
ي
المدارس للشفافية اإلدارية ووضع ر
تشيعات تلزمهم بذلك.
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للمعلمي أسهمت بشكل ر
ن
مشتك بنسبة  ٪15.1من
اتصاالت مديري المدارس ،والدافعية الذاتية
ن
ن
ن
ن
الوظيف
للمعلمي ،وأسهم تدفق اتصاالت المديرين بنسبة  %13.4يف األداء
الوظيف
األداء
ي
ي
ن
ن
ينبع للمديرين أن يعتمدوا األسلوب اإلداري الشفاف ،وأن يعتمدوا
للمعلمي ،وأوصت الدراسة بأنه ي
التدفق الفعال لالتصاالت.

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل:
 .1الكشف عن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل مديري مدارس والية صحار.
معلم مدارس والية ُصحار.
 .2الكشف عن مستوى الدافعية لإلنجاز لدى
ي
بي ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل مديري مدارس والية صحار وبين
 .3استقصاء العالقة ن
ن
المعلمي.
الدافعية لإلنجاز لدى
ُ
ن
 .4اختبار ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغت
الجنس (الذكور واإلناث).
ُ
ن
 .5اختبار ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدافعية لإلنجاز تعزى لمتغت الجنس
(الذكور واإلناث).
أسئلة البحث
 .1ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل مديري مدارس والية صحار؟
معلم مدارس والية صحار؟
 .2ما مستوى الدافعية لإلنجاز لدى
ي
 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز لدى
معلم والية صحار؟
ي

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α ≤0.05ن يف ممارسة المديرين
ُ
الشفافية اإلدارية تعزى لمتغت الجنس؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α ≤0.05ن يف الدافعية لإلنجاز لدى
ن ُ
المعلمي تعزى لمتغت الجنس؟
حدود البحث
ن
ن
اس
اس
المحددات الزمنية تم إجراء البحث
ي
ي
الثان من العام الدر ي
الحاىل يف الفصل الدر ي
.2020/2019
معلم ومعلمات المدارس الحكومية
الحاىل عىل عينة من
المحددات البشية تم إجراء البحث
ي
ي
بوالية صحار ن يف محافظة شمال الباطنة.
المحددات المكانية تم إجراء الدراسة عىل مدارس والية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
مصطلحات البحث
الشفافية اإلدارية
عرفها فريحات ( ،2011ص )97 .بأنها "مجموعة السلوكيات واآلليات الدالة عىل
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الدافعية لإلنجاز
تعرف مريم عثمان ( ،2010ص )6.الدافعية بأنها "القوة المحركة لسلوك الفرد ر
والت
ي
توجهه نحو استجابات معينة ،وذلك إلشباع حاجة معينة ،حيث تستثار هذه القوة بعوامل قد
تكون نابعة من الفرد ذاته أو من البيئة المحيطة به" .ويعرف الباحثان الدافعية لإلنجاز إجرائيا بأنها
ُ
ر
بحماس وعىل أكمل
والت تدفعه نحو أداء عمله والمهام الموكلة إليه
ٍ
القوة المحركة لسلوك المعلم ،ي
وجه.
اإلطار النظري
ن
اإلدارة المدرسية يف سلطنة عمان
إن تحقيق الجودة ن يف العملية التعليمية يتطلب توفت إدارات تربوية فعالة؛ تمتلك المهارات
ر
ن
مضامي
الت تجعلها قادرة عىل مواكبة التطور الحاصل ن يف العالم ،لذلك كان أحد
والكفايات الالزمة ي
ن
العمان  2020حسن اختيار الكفاءات الفنية واإلدارية وتطويرها بما
الرؤية المستقبلية لالقتصاد
ي
ن
يتوافق مع متطلبات العض والتطور الحاصل يف مجال اإلدارة (األمانة العامة للمجلس األعىل
للتخطيط بسلطنة عمان .)2016 ،باإلضافة إىل أن التطور ن يف مجال نظريات اإلدارة ن يف ظل مجتمع
ً
العولمة أدى إىل تعقد دور مدير المدرسة ،وجعل من الصعب عليه إدارة المدرسة منفردا ،وهذا
ن
المرؤوسي ومشاركتهم ن يف صنع القرارات (الرواشدة .)2007 ،تحقيق
يحتم االنفتاح والتفاعل مع
الجودة ن يف مجال اإلدارة المدرسية يتطلب تدريب مديري المدارس عىل تفعيل النظريات اإلدارية
الحديثة واطالعهم عىل المستجدات ن يف هذا المجال.
ورد نف دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها الصادر من وزارة ر
التبية
ي
والتعليم ن يف سلطنة عمان أن من اختصاصات مدير المدرسة" :إدارة العملية التعليمية التعلمية
بالمدرسة وتسهيل كافة متطلباتها التنظيمية والتنفيذية والتقويمية والتطويرية ومتابعتها ودراسة
ر
الت تواجه المدرسة ن يف الجوانب اإلدارية والمالية والفنية والعمل عىل حلها،
كافة التحديات ي
العاملي والطلبة والمرافق المدرسية"(وزارة ر
ر
ن
التبية والتعليم،2015 ،
واإلشاف العام عىل كافة
ص.)10.
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ر
وه تتضمن الكشف عن
الشفافية ي
الت تقوم بها اإلدارة المدرسية داخل المدرسة وخارجها ،ي
ر
ن
والتشيعات مما يسهم ن يف
القواني
المعلومات ،والتشاركية ن يف صنع القرارات اإلدارية ،ووضوح
ً
القضاء عىل الفساد ،وبناء أنظمة ن ن
التاهة والعدالة" .ويعرف الباحثان الشفافية اإلدارية إجرائيا بأنها
ر
ن
الت يتبعها مدير المدرسة ،مع
إزالة التعتيم والضبابية والغموض عن اإلجراءات والقواني والخطط ي
ن
العاملي بما لهم من حقوق وما عليهم من
الوضوح التام ن يف السياسة المتبعة ن يف المدرسة ،وتعريف
واجبات ،ومشاركتهم ن يف صنع القرارات ،وتمكينهم من الحصول عىل كل ما يحتاجونه من معلومات
بكل سهولة ويش.

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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ويظهر ن يف االختصاصات أمران مرتبطان بممارسة الشفافية اإلدارية وهما :تسهيل كافة
ن
والقواني المتعلقة بالعمل سواء من ناحية التنظيم أو التنفيذ أو
المتطلبات ،وتبسيط اإلجراءات
التطوير ،كما يظهر مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها ،وهذا يتطلب المشاركة مع
ن
العاملي ن يف عملية اتخاذ القرارات ووجود االتصاالت المفتوحة وتدفق المعلومات.
الدافعية لإلنجاز
ن
وردت تعريفات عدة للدافعية لإلنجاز منها تعريف موراي ،موثق يف (بارون،2002 ،
لتخط العوائق والحصول عىل
ص .)37.بأنها "عمل المرء بأقىص شعة ممكنة بمفرده قدر اإلمكان
ي
النفس ألداء المهارات
معيار مرتفع بحيث يتفوق ويتنافس ويتخط اآلخرين ،وأن يزيد من االعتناء
ي
الناجحة" .وعرفها ماكليالند (  )McClelland ,1985بأنها المنافسة للوصول إىل معايت االمتياز
ن
والتمت عىل اآلخرين .أما دافعية
السع وبذل أقىص جهد والكفاح للوصول للنجاح
والتفوق من خالل
ي
ن
ن
ن
معي ،واجتياز جميع الظروف
فه الرغبة من المعلم أو المعلمة يف أداء عمل
اإلنجاز عند المعلمي ي
ن
ان (.)2010
والعقبات والمصاعب الشمر ي
وه:
ذكر جرينتج وبارون ( )Greenberg & Baron, 2003ثالثة مكونات للدافعية ً ي
السلوك ،واالستمرارية .ويقصد باإلثارة الباعث الذي يجعل الشخص حريصا عىل
اإلثارة ،والتوجيه
ي
السلوك نحو الهدف أي توجيه السلوك لتحقيق الباعث ،فمثال الشخص الذي
العمل ،والتوجيه
ي
ر
ن
يسع للمتعة ن يف العمل أو حت ترك االنطباعات الجيدة لدى المسؤولي فإنه سيستخدم عدة وسائل
ن
ن
المسؤولي ،واالستمرارية ويقصد بها استمرار
إضاف أو اإلطراء عىل
أو طرق ،مثل القيام بجهد
ي
المحاوالت للوصول إىل الهدف .يتضح أن المكونات الثالثة تختلف نسبتها وتتفاوت من شخص
ر
الت يقتنع بها األفراد ،فعند ضعف
إىل آخر بناء عىل البواعث وإمكانية تحققها ،ووجود األهداف ي
ن
ن
الثان ،كما أن هذه
وضوح الهدف الذي يسع له الفرد
يختف الباعث ويتوقف عند الفشل األول أو ي
ي
المكونات يعتمد كل منها عىل اآلخر.
وهنالك اتجاه آخر ن يف تقسيم الدافعية ذكره أبو حليمة (  (2018ويركز عىل دراسة مصدر
خارج المصدر ،ويتم تقسيم الدافعية
داخىل أم
الضبط  ، Locus of controlوهل هذا الضبط
ي
ي
ر
ن
الت تدفعه
من حيث االستثارة إىل قسمي :الدوافع الداخلية :ويقصد بها الدوافع الذاتية للفرد ي
للعمل واإلنجاز ،فالفرد مدفوع بنفسه ويسع إلرضاء ذاته والشعور بالمتعة ،ومصادر التعزيز ن يف هذا
ن
التحفت
النوع داخلية مستقلة فهو يشبع حاجاته بنفسه ،وال ينتظر أن تأتيه الموافقة أو التأييد أو
من اآلخرين ،كما أنه ال يتأثر بالبيئة والمجتمع المحيط ،والفرد يراقب تقدمه ونجاحه بنفسه ،ويتمتع
ن
ويتمت هذا النوع باالستمرارية والبقاء .أما الدوافع الخارجية :فإن الظروف
باالستقاللية الذاتية،
ر
الت تدفع الفرد لإلنجاز ،فالفرد يسع إلرضاء من حوله أو الحصول عىل تقديرهم
ه ي
الخارجية ي
ر
الت يعمل
وإعجابهم ،أو الحصول عىل الحوافز المادية أو المعنوية المقدمة ،وتعد األشة والمؤسسة ي
ً
بها الفرد مصدرا للدوافع الخارجية من خالل ما تقدمه من ترقيات ومكافآت وحوافز.
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ن
والقواني ،وكل ما يتعلق بتامج المؤسسة لمن
ه االنفتاح ن يف اإلجراءات
الشفافية اإلدارية ي
ن
ن
والعاملي من معرفة ما يدور فيها من خالل تزويدهم
وتمكي الجهات
لهم عالقة أو مصلحة،
ن
ر
بالمعلومات المناسبة نف الوقت المناسب ،مع وفاء المنظمة ن
بالتاماتها (الشوبري .)2014 ،يف مجال
ي
اإلدارة المدرسية عرفها فريحات ( ،2011ص )97.بأنها "السلوكيات واألداءات واآلليات الدالة عىل
ر
وه تتضمن الكشف عن
الشفافية ي
الت تقوم بها اإلدارة المدرسية داخل المدرسة وخارجها ،ي
ر
ن
والتشيعات مما يسهم ن يف
القواني
المعلومات ،والتشاركية ن يف صناعة القرارات اإلدارية ووضوح
القضاء عىل الفساد ،وبناء أنظمة ن ن
التاهة والعدالة" .ويظهر هذا التعريف شمولية الشفافية عىل
ن
القواني مع وجود ن ن
ن
التاهة والحرص عىل تحقيق العدالة.
معان الكشف والمشاركة والوضوح ن يف
ي
ن
للعاملي ن يف صناعة القرارات يؤدي إىل فاعليتها ،فإتاحة الفرصة للتعبت
إن مشاركة المدير
ن
ر
ر
ن
ن
ن
والمشاركة يجعل القرارات فاعلة ويدخلها يف حت التنفيذ ،فالمشاركة تجعل العاملي أكت التاما،
وبالتاىل يساهمون ن يف تنفيذها (الرواشدة .)2007،أظهرت دراسة
فهم من ساهم ن يف صياغتها،
ي
رن
ر
الت هدفت إىل تحديد العالقة ن
التنظيم من
وااللتام
بي الشفافية
ساالزار ) (Salazar, 2017ي
ي
ر ن
ر
اتيج وضغوط
اف والعدالة التنظيمية والتفاهم االست ي
خالل العديد من المتغتات مثل الدعم اإلش ي
رن
الدور ،توصلت إىل أنه توجد عالقة إيجابية ن
التنظيم ن يف المنظمة ،وأنه من
وااللتام
بي الشفافية
ي
ن
الضوري االتجاه نحو تعزيز الشفافية نف المنظمات من أجل تعزيز ر ن
التنظيم.
االلتام
ي
ي
إن المشاركة تعزز الوالء وتعمق الشعور بالرضا ،فيشعر العاملون بأنهم جزء ال يتجزأ من
ن
لتحسي اإلنتاج وتجويده (الراشدي،
ه أهدافهم فيدفعهم
المؤسسة ،وأن أهداف المؤسسة ي
ن
ن
 .)2007كما أن ممارسة الشفافية يعزز الرقابة الذاتية ،فالوضوح يف القواني والسياسة المتبعة،
ن
العاملي ويولد
والمشاركة ومنح الصالحيات ن يف حدود نطاق العمل يعزز من الرقابة الذاتية لدى
اجج .)2014 ،وأظهرت دراسة مكفادين ) (McFadden, 2017أن للتواصل
االستقاللية (الر ي
ً
ن
الوظيف ،وأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية ن
بي الشفافية العالئقية؛
الشفاف تأثتا عىل األداء
ي
ر
الذان واالتصاالت واالستقالل ورود الفعل من قبل
والوع
أي الشفافية ن يف العالقات والتعامل
ي
ي
الموظفي ،وأوصت الدراسة ن
ن
بضورة تدريب القادة عىل التواصل الشفاف واستخدام تقنيات القيادة
الحقيقية.
إن الشعور بقوة التأثت ن يف المؤسسة يزيد من دافعية الفرد نحو العمل واإلنجاز ويرسخ قيم
ن
التعاون ،فالشعور بالتقدير والمكانة وقوة التأثت ن يف القرارات الصادرة والحرص من
الجماع
العمل
ي
ي
ن
ر
الت تتعلق به وبعمله،
المدير عىل األخذ برأيه ،من خالل وجود آليات للمشاركة خاصة يف المواضيع ي
الجماع (روبرت& برونر .)2006 ،كما أن
يزيد من دافعيته نحو العمل واإلنجاز ،والتعاون والعمل
ي
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العالقة ن
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ي
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ن
ن
العاملي ألي
القواني والخطط وجميع ما يتعلق بالمؤسسة يقلل من تعريض
الرقابة الدقيقة عىل
ن
العاملي بقوة
اجج .)2014 ،ويتضح بأن شعور
نوع من أنواع المخاطرة ويحقق لهم األمان (الر ي
ن
ن
ر
الت
التأثت واألمان يف المؤسسة يساهم يف زيادة الدافعية للعمل واإلنجاز ،ويعمق الوالء للمؤسسة ي
يعملون بها.
نظريات البحث
ن
وه نظرية اإلدارة عىل
يعتمد البحث عىل نظريتي :األوىل متعلقة بالشفافية اإلدارية ،ي
وه نظرية آل ديرفر .تعد نظرية اإلدارة عىل
المكشوف ،والثانية متعلقة بالدافعية لإلنجاز ي
ن
وه تقوم عىل أسس :الشفافية ،والمصارحة،
المكشوف من النظريات الحديثة يف اإلدارة ي
ن
والمكاشفة ،والمساءلة .وه تعتمد نظام االتصاالت المفتوحة ن
والعاملي (أبو النض،
بي اإلدارة
ي
ن
 .)2007كما أن من مبادئها أهمية تدفق المعلومات يف المؤسسة وتداولها بصورة منظمة ،ووجود
االتصاالت المفتوحة واتباع سياسة الباب المفتوح؛ فتطبيق المؤسسة لهذا النظام ُيساهم بصورة
ن
ن
العاملي ن يف صناعة القرارات اإلدارية ،خاصة عند عملية
التمكي اإلداري ،ومشاركة
كبتة ن يف تحقيق
تدفق المعلومات بنظام دقيق محكم منظم مدروس وليس بطريقة عشوائية عبثية (الوادي،
.)2012
وه امتداد لنظرية ماسلو حول
أما نظرية "الديرفر" ي
فه نظرية حول الحاجات األساسية؛ ي
ً
ه :الوجود واالرتباط والنمو
الحاجات األساسية ونقدا لها ،وتركز عىل ثالث حاجات أساسية ي
 . Alderfer's Existence, Relatedness and Growth Theoryظهرت النظرية بعد االنتقادات
ر
الت وجهت إىل نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية ،فقدم  Alderferنظرية أخرى بديلة ،وصنفت
ي
ً
ً
النظرية الحاجات اإلنسانية إىل ثالث حاجات فقط ،ولم تجعل التدرج رشطا ن يف إشباعها ،ووفقا
ه :حاجة البقاء  Existence Needsوحاجة االرتباط أو االنتماء
لهذه النظرية فإن هذه الحاجات ي
 Relatedness Needsوحاجات النمو .)Greenberg & Baron, 2003( Growth Needs
تقع الدافعية لإلنجاز ضمن حاجات النمو ن يف نظرية الديرفر ،وضمن حاجات تحقيق الذات
ن
ن
تعت ميل اإلنسان ورغبته لتحقيق ما لديه من إمكانيات ،وسعيه لتحقيق
وه ي
يف نظرية ماسلو ،ي
ن
ذاته ،فيشعر بذلك يف كل ما يحققه وينجزه .فالحاجة إىل تحقيق الذات أو النمو ترتبط بدافعية
ً
ً
اإلنجاز كأن يكون الشخص مبدعا أو منتجا (قشقوش& منصور.)1979 ،
النموذج النظري للبحث
ن
يمكن الربط ن
النظريتي ن يف هذه الدراسة من خالل أن ممارسة مديري مدارس والية
بي
ن
ر
الت تتمثل ن يف أبعاد الوضوح وكشف المعلومات
صحار يف محافظة شمال الباطنة للشفافية اإلدارية ي
ن
ن
المعلمي ،فكلما كانت
للعاملي واالتصاالت المفتوحة؛ يؤدي إىل إشباع الحاجة لالرتباط عند
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اإلنجاز والعكس ،ويمكن توضيح هذه العالقة من خالل الشكل 1

شكل  .1النموذج النظري للدراسة
تتفق فكرة النموذج النظري للدراسة مع نتائج بعض الدراسات ومنها دراسة سميث
ر
ن
الت هدفت للكشف عن العالقة ن
المعلمي ألسلوب القيادة والدافعية
بي إدراك
) (Smith,1999ي
ن
ن
المعلمي،
اط ودافعية
لإلنجاز ،وكشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بي األسلوب الديموقر ي
بمعت أنه كلما كانت ممارسة أسلوب القيادة الديموقراطية ر
ن
ن
المعلمي،
أكت كلما ارتفع مستوى دافعية
ن
المعلمي.
وأن إظهار مديري المدارس للسلوكيات التعاونية يكون لها تأثت عىل دافعية
الدراسات السابقة
ا
أول الدراسات العربية
دراسة أجرتها المنذرية ( )2011هدفت إىل الكشف عن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية
نف وزارة ر
ن
العاملي فيها ،أظهرت نتائجها أن درجة
التبية والتعليم بسلطنة عمان من وجهة نظر
ي
ممارستهم للشفافية متوسطة ،وأوصت الباحثة بإعداد التامج التدريبية عن الشفافية اإلدارية
ن
القواني وأن تكون اللغة المستخدمة ن يف الصياغة يستة
لجميع أفراد المجتمع ،وإعادة النظر ن يف
سهله واضحة وال يوجد تعارض بينها وال تحتمل التأويل.
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للمعلمي كانت ر
ن
أكت ممارسة للشفافية
االتصاالت مفتوحة واإلدارة واضحة والمعلومات مكشوفة
ر
ن
واالحتام مما تزداد الدافعية نحو
المعلمي باالرتباط والتقدير
اإلدارية وهذا ينعكس عىل شعور

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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الت أجراها عىل مديري مديريات ر
ر
التبية والتعليم بمحافظات
دراسة الحشاش ( )2014ي
ن
بي تحقيق الشفافية اإلدارية ن
غزة ،وأظهرت نتائجها أنه توجد عالقة موجبة قوية ن
العاملي.
وبي أداء
ر
الت هدفت إىل استقصاء درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لمديري
دراسة عربيات ( )2011ي
ر
العاملي معهم ،وأظهرت أن درجة ر ن
ن
التبية نف األردن والعالقة بينها ن
االلتام متوسطة وكذلك
وبي رضا
ي
ن
الوظيف ،وعزت الدراسة هذه النتيجة لألسلوب التقليدي السائد ووجود الحواجز وافتقار
الرضا
ي
القرارات اإلدارية إىل الوضوح وإىل كون اإلجراءات مبهمة ،والسياسات المتبعة غت واضحة وغت
ثابته أيضا.
ن
ر
الت هدفت إىل الكشف عن اإلحباطات المهنية وعالقتها
دراسة الشمر ي
ان ( )2010ي
معلم ومعلمات المرحلة االبتدائية ن يف منطقة مكة المكرمة ،وقد طبقت
بدافعية اإلنجاز لدى
ي
ً
الدراسة عىل  240معلما ومعلمة ،وكشفت الدراسة عن وجود عالقة سالبة ن
بي متغت الدافعية
ه المصدر
لإلنجاز ومتغت اإلحباط ،وأن البيئة المدرسية وعدم وجود عالقة جيدة مع اإلدارة ي
واالجتماع.
الثالث لإلحباط بعد المصدر االقتصادي
ي
ن
ر
الت هدفت إىل معرفة مستوى دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل
دراسة
ي
(وسطان )2010 ،ي
وعالقتها بالنمط القيادي السائد لمدير المؤسسة التعليمية ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة
ن
بي النمط القيادي السائد للمدير ن
قوية ذات داللة إحصائية ن
المعلمي ،وكشفت عن
وبي دافعية
ن ن
اط
وجود مستوى مرتفع لدافعية اإلنجاز لدى المعلمي يف المؤسسات ذات النمط الديموقر ي
ن
اط من األنماط القيادية ذات العالقة بالشفافية اإلدارية لكونه
والموقف .ويعد النمط الديموقر ي
ي
ر
ن
المعلمي ن يف صناعة القرارات ويعمل عىل األخذ بآرائهم من خالل التواصل والتواصل معهم.
يشك
ر
الت هدفت إىل الكشف عن األنماط القيادية السائدة لدى
دراسة الظفتي ( )2006ي
ن
المعلمي نحو العمل،
مديري المدارس الثانوية الحكومية ن يف دولة الكويت وعالقتها بمستوى دافعية
اط بنسبة  ،%51.4وأن دافعية
وأظهرت الدراسة أن النمط القيادي السائد هو النمط الديموقر ي
ُ
ن
المعلمي نحو العمل مرتفعة ،وأن هنالك فروقا دالة إحصائيا ن يف مستوى الدافعية تعزى للنمط
اط.
القيادي الديموقر ي
ن
ر
الت هدفت إىل معرفة األنماط القيادية لمديري المدارس
دراسة
ي
مسغون ( )2014ي
ن
االبتدائية وأثرها عىل الدافعية لإلنجاز لدى المعلمي ،وأظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة
ن
ن
اط،
إحصائية يف مستوى الدافعية لإلنجاز عند المعلمي الذين يعملون تحت إدارة المدير الديموقر ي
ن
اط.
وعينة المعلمي الذين يعملون تحت إمرة المدير الديكتاتوري لصالح النمط الديموقر ي
ر
الت هدفت للتعرف عىل النمط القيادي الفاعل لمدير المدرسة ن يف
دراسة فقيه ( )2015ي
ن
المعلمي ،عن وجود عالقة ارتباطية
المرحلة المتوسطة ،ومدى عالقة ذلك بدافعية األداء لدى
ن
ن
موجبة ن
المعلمي الذين
المعلمي ،وأن
بي األنماط القيادية لمديري المدارس ودافعية األداء عند
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ثانيا الدراسات األجنبية
ر
الت هدفت إىل اختبار ممارسات القيادة الرئيسية،
دراسة
أدماس ) (Admassie, 2017ي
ي
ن
ن
ن
ن
ن
المعلمي ،وإنجاز الطلبة يف المدارس الثانوية يف حكومة مدينة أديس أبابا يف أثيوبيا،
تحفت
ودورها ن يف
ر
ن
المعلمي ،كما
ومباشة مع دافعية
وكشفت نتائج الدراسة أن الممارسات القيادية لها عالقة قوية
ن
ر
ن
ومباشة ن
المعلمي وإنجاز الطالب.
تحفت
بي
أظهرت وجود عالقة قوية
ر
الت أجراها ن يف مدينة أنقرة ربتكيا ال ر يت هدفت إىل الكشف عن
دراسة إريس ) (Eres, 2011ي
ن
ن
ن
العالقة ن
وبي مستوى الصفات القيادية
المعلمي يف المرحلة االبتدائية،
بي مستويات دافعية
المعلمي؛ ثم التحقق من العالقة ن
ن
بي المعلم
التحويلية لمديري المدارس عىل أساس تصورات
ن
ن
والتحفت ،ن
التحفت
وبي الصفات القيادية التحويلية لمديري المدارس .أظهرت الدراسة أن مستوى
المعلمي مرض جزئيا ،نف ن
ن
حي أن مستوى خصائص القيادة التحويلية ن يف المديرين نادر جدا،
لدى
ي
ٍ
ن
ن
بي السلوك القيادي التحويىل ن
وأنه ال توجد عالقة ن
المعلمي.
تحفت
وبي
ي
أظهرت دراسة مكفادين ) (McFadden, 2017أن للتواصل الشفاف تأثت عىل األداء
ن
الوظيف ،وأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية ن
بي الشفافية العالئقية أي الشفافية ن يف العالقات
ي
ر
ن
الموظفي ،وأوصت الدراسة
الذان واالتصاالت واالستقالل ورود الفعل من قبل
والوع
والتعامل
ي
ي
ن
بضورة تدريب القادة عىل التواصل الشفاف واستخدام تقنيات القيادة الحقيقية.
ر
الت هدفت إىل استقصاء العالقة ن
بي أساليب قيادة
دراسة هوارد ) (Howard, 2007ي
ُ
الت ُي ِّ
ر
ن
مديره فيما يتعلق
قيم بها المعلم
المديرين ودافعية المعلمي ،وأظهرت نتائجها أن الطريقة ي
ن
بمعت أنه ال توجد عالقة
بأسلوب القيادة ال يبدو لها تأثت عىل الدافعية الداخلية والخارجية للمعلم،
ن
بي أساليب القيادة المستخدمة من قبل المدير ن
ن
المعلمي.
وبي دافعية
منهج البحث وإجراءاته
منهجية البحث
اعتمد هذ البحث الكم عىل المنهج االرتباط الذي يفش العالقة ن
بي متغتات الدراسة:
ي
ي
بي متغتين أو ر
الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز ،فالبحث االرتباط هو الذي يدرس العالقة ن
أكت
ي
أه سالبة أم موجبة،
بهدف الوصول إىل معلومات حول هذه المتغتات ،أو حجم واتجاه العالقة ،ي
أو التنبؤ بالعالقات ن
بي المتغتات ( ،)Gay, Mills & Airasian, 2006وهذه الدراسة تحاول
استقصاء ما إذا كانت توجد عالقة ن
معلم
بي متغتي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز لدى
ي
مدارس والية ُصحار.
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ر
اط يحرص
اط هم أكت دافعية من غتهم .ويظهر أن النمط الديموقر ي
يعملون مع النمط الديموقر ي
ً
ن
المعلمي ويجعل من البيئة المدرسية عنضا جاذبا ،باإلضافة إىل
عىل توفت ختات النجاح لدى
إعطائهم مساحة من الحرية ،ومراعاة احتياجاتهم.

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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مجتمع البحث
معلم ومعلمات المدارس الحكومية ن يف والية صحار للعام
يتكون مجتمع البحث من
ي
ً
ً
اس  2018/2017البالغ عددهم  2457معلما ومعلمة ،منهم  1668معلمة و 789معلما
الدر ي
ر
ن
موزعي عىل  46مدرسة ،منها  15مدرسة للذكور و 10مدارس لإلناث ،و 21مدرسة مشتكة
(المديرية العامة ر
للتبية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة.)2018 ،
عينة البحث
ً
تكونت عينة البحث من  365معلما ومعلمة من والية صحار ن يف محافظة شمال الباطنة،
وقد تم اختيار عينة الاحتمالية بالتقنية المالئمة ،وقد تم توزي ع االستبانات عىل  26مدرسة من
مدارس الوالية ،بواقع  12مدرسة للذكور و 14مدرسة لإلناث ،وتم توزي ع  20استبانة لكل مدرسة
ر
المستجعة المكتملة البيانات  365استبانة بواقع 190
بواقع  520استبانة ،وكان عدد االستبانات
استبانة لإلناث ،و 175استبانة للذكور ،وتبلغ نسبة العينة .%15
أدوات البحث
ن
مقياسي ،أحدهما لقياس
من أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحثان باستخدام
الشفافية اإلدارية واآلخر لقياس الدافعية لإلنجاز ،األول مقياس) (Rawlins, 2008الستكشاف
الشفافية اإلدارية ،وذلك لقياس درجة ممارسة مديري مدارس والية صحار للشفافية اإلدارية ،وهو
يشتمل عىل 37بندا ،أما المقياس ن
الثان فهو مقياس ) (Blais, 1993لقياس الدافعية لإلنجاز ،وتم
ي
معلم مدارس والية ُصحار وهو يشتمل عىل ()19
استخدامه لقياس مستوى الدافعية لإلنجاز لدى
ي
ً
بندا.
صدق أدوات البحث

ا
أول مقياس الشفافية اإلدارية

ن
المختصي سواء داخل
للتحقق من صدق محتوى المقياس تم عرضه عىل عدد من
السلطنة أو خارجها ،فقد تم عرضه عىل  16مختص .تم قياس ثبات المقياس بطريقة االتساق
الداخىل باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وأظهرت النتائج أن ثبات المقياس العام ر=) (0.89وهو
ي
ُ
معامل ثبات مرتفع ،كما تظهر النتائج أن أعىل معامل ثبات كان للبند  "29أجد صعوبة ن يف االتفاق
بعمىل “حيث بلغ معامل الثبات ر=)( 0 .90
مع سياسات المدرسة بشأن المسائل الهامة المتعلقة
ي
ر
بعمىل"،
مع اآلثار المتتبة عىل أية قرارات تتعلق
ي
وأقل معامل ثبات كان للبند  " 23يناقش مديري ي
فقد بلغ معامل الثبات ر=)(0.89

ثانيا مقياس الدافعية لإلنجاز
ً
للتحقق من صدق محتوى مقياس الدافعية لإلنجاز فقد تم عرضه عىل  18مختصا ن يف
الداخىل باستخدام
علم النفس ومن لهم عالقة بالموضوع .تم قياس ثبات المقياس بطريقة االتساق
ي
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نتائج البحث
نتيجة السؤال األول
ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل مديري مدارس والية صحار؟
اعتمد الباحثان نموذج أبو عالم ( )2011لفئات درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ،ولمستوى الدافعية
لإلنجاز؛ الموضح ن يف جدول 1
جدول 1

الخماس لليكرت
الحدود الفعلية للفئات بناء عىل التدرج
ي
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية
ضعيفة جدا
ضعيفة
متوسطة
عالية
عالية جدا

مدى الدرجات
1.80- 1.00
2.60-1.81
3.40-2.61
4.20-3.41
5-4.21

يوضح الجدول  2نتائج السؤال األول حول درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لمديري المدارس ن يف
ن
المعلمي.
والية صحار من وجهة نظر
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد العينة لمقياس الشفافية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

البند
ن
يدعمت مديري عندما يكون لدي مشكلة ن يف العمل.
ي
ر
حيان الشخصية
يهتم مديري بتأثت متطلبات العمل عىل
ي
والعائلية.
ن
يمنحت مديري التقدير المناسب عندما أقوم بعمل جيد.
ي
ن
ن
شجعت مديري عىل االبتكار يف إيجاد طرق أفضل للقيام
ُي
ي
بمهام الوظيفية.
ي
بعمىل بشكل
للقيام
المناسبة
ات
ر
ا
ر
الق
باتخاذ
يسمح يىل مديري
ي
جيد.
ً
ن
أدان.
يعتمد مديري أسسا ومعايت رواضحة يف تقييم ي
ر
أكت من مسؤول ن يف المدرسة.
أتلف طلبات متناقضة من
ن ن
عىل تلبية المطالب المتناقضة من المسؤولي يف
يجب ي
المدرسة.
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المتوسط
الحسان
ي
1.92
2.42

االنحراف
المعياري
0.98
1.07

درجة
الممارسة
ضعيفة
ضعيفة

1.90
2.16

0.93
1.03

ضعيفة
ضعيفة

2.10

0.95

ضعيفة

2.13
2.94
3.05

1.01
1.17
1.22

ضعيفة
متوسطة
متوسطة
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معادلة كرونباخ ألفا ،وأظهرت النتائج أن ثبات المقياس العام ر=()0.81؛ وهو معامل ثبات مرتفع،
ُ
ن
بأنت غت قادر عىل إدارة المهام
كما تظهر النتائج أن أعىل معامل ثبات كان للبند رقم " 3أشعر ي
بعمىل "إذ بلغ معامل الثبات ر=( ،)0.83وأقل معامل ثبات هو للبند  "14العمل
األساسية المتعلقة
ي
ن يف مهنة التدريس يوفر يىل الشعور باألمان" فقد بلغ ر=( .)0.78وتم حذف البند  19لسبب أن
معامل ثباته كان ضعيفا ر=( ،)0.18مما سبب ن يف تخفيض معامل الثبات العام لألداة.

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

الرقم

البند

9
10

يتخذ مديري القرارات الوظيفية بطريقة موضوعية وعادلة.
ن
المعلمي قبل اتخاذ أية
يحرص مديري عىل االستماع آلراء
قرارات وظيفية.
ر
يشح مديري القرارات اإلدارية الصادرة بكل وضوح.
يوفر مديري المعلومات عن القرارات اإلدارية الصادرة بكل دقة
عندما يطلبها المعلمون.
يطبق مديري جميع قرارات العمل بشكل عادل عىل جميع
ن
المعلمي أصحاب الشأن.
ن
للمعلمي بمراجعة قرارات المدرسة الصادرة.
يسمح مديري
عمىل بوضوح.
يحدد مديري مسؤوليات
ي
ن
مت ن يف العمل.
أعرف بدقة ما هو متوقع ي
عمىل المحددة مع الخطة التنفيذية للمدرسة.
تتناسب مهام
ي
ر
الت تحدث ن يف المدرسة.
ال أفهم األسباب رلكثت من نالتغتات ي
ن
تحسي المدرسة وتطويرها غت
دور الخطة االستاتيجية يف
واضح بالنسبة يىل.
ن
أعرف دوري الذي أساهم به يف تنفيذ الخطة التنفيذية
للمدرسة.
ن ن
المعلمي يف إعداد الخطة التنفيذية
يشارك مديري جميع
للمدرسة.
ن
ُ
ر
وظروف الشخصية عند اتخاذ قرارات
احتياجان
مديري
اع
ي
ي
ير ي
عمىل.
حول
ي
مديري مع اآلثار ر
بعمىل.
تتعلق
ات
ر
ا
ر
ق
أية
عىل
تبة
المت
يناقش
ي
ي
ر
عمىل.
یشح مديري بوضوح أي قرار سيتخذه بشأن
ي
ن
المعلمي معرفة ما يفعلونه ولماذا يفعلونه.
يريد مديري من
ن
المعلمي.
ُيظهر مديري مسؤوليته عن قراراته أمام
ن
للمعلمي المعلومات المناسبة التخاذ القرارات
توفر المدرسة
الواعية المتعلقة بعملهم.
ن
المعلمي.
يهتم مديري بمعرفة تأثت قراراته عىل
ن
أجد صعوبة يف االتفاق مع سياسات المدرسة بشأن المسائل
بعمىل.
الهامة المتعلقة
ي
ن ُ
ن
يقدم مديري تغذية راجعة للمعلمي تسهم يف تعزيز نقاط
القوة ومعالجة نقاط الضعف.
يحافظ مديري عىل شية المعلومات الخاصة بالعمل
ن
والمعلمي.
ً
ً
يمتلك مديري نظاما واضحا للمساءلة.
يحرص مديري عىل جمع المعلومات الكافية والالزمة التخاذ
أي قرار يتعلق بالعمل.
ن
وقواني المؤسسة التعليمية.
تتسق قرارات مديري مع قرارات
ن
المعلمي عىل نتائج تنفيذ القرارات ومدى
ُيطلع مديري
فاعليتها.
ُيفصح مديري عن ن
المتانية المخصصة للمدرسة وما يتعلق بها
بكل مصداقية.
الحسان العام للفقرات
المتوسط
ي

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
المتوسط
الحسان
ي
2.13
2.48

االنحراف
المعياري
0.98
1.17

درجة
الممارسة
ضعيفة
ضعيفة

2.18
2.24

1.07
1.02

ضعيفة
ضعيفة

2.38

1.08

ضعيفة

2.48
2.07
1.80
2.87
2.16
2.87

1.13
0.97
0.81
0.88
1.17
1.12

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة جدا
متوسطة
ضعيفة
متوسطة

2.16

0.95

ضعيفة

2.76

1.14

متوسطة

2.27

1.09

ضعيفة

2.34
2.33
2.24
2.09
2.36

1.06
1.09
0.99
0.94
1.04

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

2.48
3.02

1.02
1.08

ضعيفة
متوسطة

2.41

1.05

ضعيفة

1.96

1.06

ضعيفة

2.24
2.19

1.01
1.00

ضعيفة
ضعيفة

2.04
2.27

0.91
1.03

ضعيفة
ضعيفة

3.04

1.35

متوسطة

2.33

0.60

ضعيفة
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نتائج السؤال ن
الثان
ي
معلم مدارس والية ُصحار؟
ما مستوى الدافعية لإلنجاز لدى
ي
الحسان لجميع البنود م= ،2.20بانحراف معياري ع=،0.456
تظهر نتائج الدراسة أن المتوسط
ي
ُ
وهذا ن
معلم مدارس والية صحار ضعيف .أعىل متوسط
يعت أن مستوى الدافعية لإلنجاز لدى
ي
عمىل"
نفس إن لم أستطع تحقيق النجاح ن يف
حسان حصل عليه البند السادس" أشعر بالخجل من
ي
ي
ي
ن
عمىل ألن ذلك
الحسان  3.78وبانحراف معياري  ،1.08والبند  "18أجتهد يف
فقد بلغ المتوسط
ي
ي
ن
حسان .471وبانحراف معياري .0.68
قيم الشخصية" يف المرتبة األختة بمتوسط
ي
يتوافق مع ي
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمقياس الدافعية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

البند
ن
ر
اختت العمل يف مهنة التدريس ألنها توفر يىل نمط حياة
جيد.
ً
ً
ن
دخال مناسبا.
أعمل يف مهنة التدريس ألنها توفر يىل
ن
بأنت غت قادر عىل إدارة المهام األساسية المتعلقة
أشعر ي
بعمىل.
ي
ً
ن
عمىل.
ف
جديدة
أشياء
أتعلم
عندما
ا
كثت
أستمتع
ي
ي
ن
ر
شخصيت.
ساهمت مهنة التدريس يف تشكيل جزء كبت من
ين
نفس إن لم أستطع تحقيق النجاح يف
أشعر بالخجل من
ي
عمىل.
ر ي
ن
ر
طموحان المهنية.
ألحقق
التدريس
ف
العمل
ت
اخت
ني
ي
عمىل.
أشعر بالمتعة عندما أواجه تحديات مثتة يف
ي
ن
أسلون ن يف الحياة.
العمل يف مهنة التدريس يتوافق مع
ي
ن
أعتقد أننا نعمل يف ظروف عمل غت مناسبة.
ر
اختت العمل ن يف التدريس ألحقق النجاح ن يف الحياة.
ن
ن
أهداف الخاصة.
التحقت بالعمل يف مهنة التدريس ألحقق
ي
ن
عمىل.
ف
أشعر نبالرضا عندما أنجز مهمات صعبة ي
ي
العمل يف مهنة التدريس يوفر يىل الشعور باألمان.
ر
الت نكلف بها تفوق مستوى قدرتنا عىل
أعتقد أن المهام ي
إنجازها.
مهام دون تذكت أو توجيه من أحد.
أقوم بأداء
ي
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المتوسط
الحسان
ي
2.04

االنحراف
المعياري
1.06

مستوى الدافعية
لإلنجاز
ضعيفة

2.10
3.70

1.02
1.16

ضعيفة
عالية

1.55
1.58
3.78

0.74
0.82
1.08

ضعيفة جدا
ضعيفة جدا
عالية

2.11
2.08
1.96
2.76
1.99
2.44
1.53
2.05
2.78

1.10
1.06
0.97
1.21
0.92
1.08
0.77
1.08
1.24

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة جدا
ضعيفة
متوسطة

1.88

0.93

ضعيفة
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الحسان لجميع البنود م= ،2.33وبانحراف معياري
توضح نتائج الدراسة أن المتوسط
ي
ن
يعت أن ممارسة مديري مدارس والية ُصحار للشفافية اإلدارية ضعيفة .ويتضح
ع=  ،0.60وهذا ي
ن
المسؤولي ن يف
عىل تلبية المطالب المتناقضة من
أن أعىل متوسط
ي
حسان كان للبند الثامن" يجب ي
حسان  3.05وبانحراف معياري  1.22وجاء البند  "16أعرف بدقة ما هو
المدرسة" بمتوسط
ي
ن
ن
حسان  1.80وبانحراف معياري .0.81
مت ن يف العمل" يف المرتبة األختة بمتوسط
ي
متوقع ي

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

الرقم
17
18
19

البند
العمل ن يف مهنة التدريس يوفر يىل مكانة اجتماعية عالية.
ن
قيم الشخصية.
أجتهد يف
عمىل ألن ذلك يتوافق مع ي
ي
العمل ن يف مهنة التدريس يجلب يىل الشعور بالمتعة.
الحسان العام للفقرات
المتوسط
ي

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
المتوسط
الحسان
ي
2.04
1.47
2.02
2.20

االنحراف
المعياري
1.09
0.68
1.10
0.456

مستوى الدافعية
لإلنجاز
ضعيفة
ضعيفة جدا
ضعيفة
ضعيفة

نتائج السؤال الثالث
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية ن
معلم
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز لدى
ي
والية صحار؟
ن
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بتسون بي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
ُ
ر
ه
لدى
معلم مدارس والية صحار ،وحساب التباين المشتك لمعامل اإلرتباط.وكانت النتائج كما ي
ي
ن
ن
مبينة يف الجدول  ،4وأيضا يف الشكل رقم .2
جدول 4

اختبار معامل ارتباط بتسون للعالقة ن
بي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
الرقم
1

2

معامل ارتباط بتسون ر

المقياس
الشفافية اإلدارية
الدافعية لإلنجاز

0.32

مستوى الداللة
0.01

يتضح من الجدول  4أن معامل ارتباط بتسون ن
بي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
يساوي ر=( )0.32عند مستوى الداللة  ،0.01وهذا يدل عىل وجود عالقة موجبة ضعيفة ن
بي
معلم مدارس والية ُصحار.
ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز لدى
ي

ر
المشتك ن
بي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
شكل  .2التباين
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نتائج السؤال الرابع
ن
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α ≤0.05يف ممارسة الشفافية اإلدارية
ُ
تعزى لمتغت الجنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة إلستقصاء الفروق ن يف ممارسة
الشفافية اإلدارية حسب متغت الجنس .الجدول 5يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية.
جدول 5

ن
ن
المستقلتي
للعينتي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
المتغت
الجنس

مستوى المتغت
ذكور
إناث

العدد
175
190

الحسان
المتوسط
ي
2.44
2.23

االنحراف المعياري
0.65
0.53

الخطأ المعياري
0.049
0.038

يوضح الجدول  5أن عدد أفراد العينة للذكور ،175أما اإلناث  ،190والمتوسط للذكور
م= ،2.44أما اإلناث م= ،2.23االنحراف المعياري للذكور ع= ،0.65أما اإلناث ع=  .0.53كما يتضح
أن الخطأ المعياري للمتوسط لعينة الذكور  ، 0.049والخطأ المعياري لإلناث .0.038
جدول 6

ر
لعينت الذكور واإلناث ن يف درجة ممارسة الشفافية اإلدارية
اختبار ت
ي
ن
ليفي
اختبار
الداللة
ف
اإلحصائية
6.85

0.00

ت
3.39

 % 95مستوى الثقة
اختبار ت لتساوي المتوسطات
المعياري
الخطأ
فرق
الداللة
درجة
ن
األعىل
األدن
للفرق
الحرية اإلحصائية المتوسط
3.25

0.00

0.21

0.06

0.09

0.33

ن
ليفي ،ويظهر أن قيمة ف=  ،6.85بمستوى داللة .00
يوضح الجدول  6نتائج اختبار
ن
ر
ن
ومعت ذلك أنه توجد فروق ف التباين ن
مجموعت
بي
وه قيمة أصغر من مستوى الداللة ،0.05
ي
ي
ي
ن
الثان .وأظهرت البيانات ت=  ،3.39ودرجة
الذكور واإلناث ،لذلك فإنه سيتم اعتماد بيانات الصف ي
ر
الحرية=  ،3.25بمستوى داللة  0.00كما يوضح الجدول أن أكت وأصغر القيم لفتات الثقة تقع ن
بي
وبالتاىل فإن قيمة الداللة االحصائية أصغر من مستوى الداللة  ،α≥0.05لذلك فإنه
،0.89-0.33
ي
ن
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05ف ممارسة الشفافية اإلدارية ن
بي الذكور
ي
الحسان لإلناث ،فمتوسط
المتوسط
من
الحسان للذكور أعىل
واإلناث لصالح الذكور ،فالمتوسط
ي
ي
الذكور يساوي  ،2.44ومتوسط اإلناث .2.23
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يوضح الشكل  2أن العالقة ن
بي متغتي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز عالقة ضعيفة
وه غت منتظمة .ومنها الشفافية اإلدارية.
موجبة ي

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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نتائج السؤال الخامس
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α ≤0.05ن يف مستوى الدافعية لإلنجاز
ُ
معلم مدارس والية ُصحار تعزى لمتغت الجنس؟
عند
ي
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق ن
بي
متوسطات درجات العينة حول مستوى الدافعية لإلنجاز ،والجدول  7يوضح المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغت الجنس.
جدول 7

ن
ن
المستقلتي
عينتي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لل
العدد
175
190

الجنس
ذكور
إناث

الحسان
المتوسط
ي
2.32
2.09

االنحراف المعياري
0.50
0.37

الخطأ المعياري
0.03
0.02

يوضح الجدول  7أن عدد أفراد العينة للذكور ،175أما اإلناث  ،190والمتوسط للذكور
م= ،2.32أما اإلناث م=  ،2.09االنحراف المعياري للذكور ع= ، 0.50أما اإلناث ع=  ،0.37كما
يوضح الجدول أن الخطأ المعياري للمتوسط لعينة الذكور  ، 0.03والخطأ المعياري لإلناث 0 .02
ر
لعينت الذكور واإلناث ن يف مستوى الدافعية لإلنجاز.
ويظهر الجدول  8نتائج اختبار ت
ي
جدول 8

ر
لعينت الذكور واإلناث ن يف مستوى الدافعية لإلنجاز
اختبار ت
ي
ن
ليفي
اختبار
الداللة
ف
اإلحصائية
10.97

0.00

 %95مستوى الثقة

ت
4.89

اختبار ت لتساوي الفروق
الخطأ المعياري
الداللة
درجة
األقل
متوسط الفرق
للفرق
الحرية اإلحصائية
23.04

0.22

0.00

0.04

0.13

األعىل
0.32

ن
ليفي ،ويظهر أن قيمة ف=  ،10.97بمستوى داللة 0.00
يوضح الجدول  8نتائج اختبار
ن
ر
ن
ومعت ذلك أنه توجد فروق ف التباين ن
مجموعت
بي
وه قيمة أصغر من مستوى الداللة ،0.05
ي
ي
ي
ن
الثان .وأظهرت البيانات ان قيمة ت 4.89
الصف
بيانات
اعتماد
سيتم
فإنه
لذلك
واإلناث،
الذكور
ي
ر
ودرجة الحرية  23.04بمستوى داللة  ،0.00كما يوضح الجدول أن أكت وأصغر القيم لفتات الثقة
تقع ن
وبالتاىل فإن الداللة اإلحصائية أصغر من مستوى الداللة  ،α≥0.05لذلك
بي ،0.32-0.13
ي
فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05نف مستوى الدافعية لإلنجاز ن
بي
ي
الحسان لإلناث،
الحسان للذكور أعىل من المتوسط
الذكور واإلناث لصالح الذكور ،فالمتوسط
ي
ي
فالذكور م= ،2.32واالناث م=.2.09
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أوضحت نتيجة السؤال األول أن درجة ممارسة المديرين للشفافية اإلدارية جاء بدرجة
ر
ر
(الثبيت2016،؛
الت تم االطالع عليها،
ي
ضعيفة .تختلف هذه النتيجة عن نتيجة الدراسات السابقة ي
ر
الت أظهرت أن
شحان2016 ،؛ الشمري2015 ،؛ عربيات2011 ،؛ عمايرة2008 ،؛ العيد )2011 ،ي
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري المدارس متوسطة ،أما دراسة الحشاش ()2014
فأظهرت أن مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية كبتة ،واتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة
فريحات ( ،)2011ن يف ضعف ممارسة الشفافية اإلدارية وإن كانت دراسة فريحات أظهرت أنها
ضعيفة جدا.
وتعزى هذه النتيجة إىل ضعف ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس والية صحار
الوع لدى مديري مدارس والية ُصحار بمفهوم الشفافية اإلدارية وأهميتها
إىل عدة أسباب منها؛ قلة
ي
ً
ُ
ر
الت لم
وكيفية ممارستها؛ وذلك نظرا لحداثة المصطلح ،فهو من المصطلحات اإلدارية الحديثة ي
تظهر مالمحها بعد نف وزارة ر
التبية والتعليم ،إذ إنه لم يتم التوصل إىل دراسات أو مراجع _حسب
ي
االطالع_ حول موضوع الشفافية اإلدارية نف وزارة ر
التبية والتعليم باستثناء دراسة المنذرية (.)2011
ي
كما قد يعزى السبب إىل قلة اهتمام بعض مديري المدارس باالطالع عىل المستجدات الحديثة فن
ي
ر
الت كشفت عن وجود قصور ن يف
مجال اإلدارة وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة العليانية ( )2009ي
إلمام مدير المدرسة باألساليب اإلدارية الحديثة ،وتأخره ن يف االطالع عىل المستجدات الحديثة ن يف
ر
الت يعانون منها،
مجال اإلدارة .وقد يرجع السبب إىل طبيعة عمل مديري المدارس وضغوط العمل ي
وتجعلهم غت قادرين عىل مراعاة ممارسات الشفافية اإلدارية ،وهذا ما أظهرته دراسة المعمري
ن
ر
ر
والت يتعرض لها
( )2001وقد أظهرت نتائجها أن من أكت مصادر ضغوط العمل يف سلطنة عمان ي
ه المصادر المتعلقة بطبيعة العمل .وقد يرجع السبب لعدم وجود آلية واضحة
مديرو المدارس ي
محددة مكتوبة من وزارة ر
التبية والتعليم تلزمهم بهذه الممارسة ،وعدم وجود لجان متابعة .ويمكن
ً
ن
أيضا عزو ضعف الشفافية اإلدارية إىل ضعف قنوات التواصل ن
المعلمي ومديري المدارس مما
بي
ن
العاملي والتواصل معهم،
ُيوجد الحواجز ويخلق إدارات تقليدية ال تهتم بموضوع االنفتاح عىل
ن ن
ر
المعلمي يف صنع القرارات،
الت أظهرت ضعف مشاركة
وهذا ما أشارت إليه دراسة شحان ( )2016ي
وأن مديري المدارس ال يزالون يمارسون اإلدارة التقليدية من حيث التفرد بصنع القرار.
كما أوضحت نتيجة السؤال ن
ن
المعلمي كان ضعيفا.
الثان أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى
ي
ن
ر
الت
تختلف هذه النتيجة عن نتيجة دراسة
ي
وسطان ( ،)2010والظفتي ( ،)2006وفقيه ( )2015ي
ن
المعلمي كان مرتفعا ،ودراسة حمارشة وأبو سمرة ( )2014ودراسة
أظهرت أن مستوى دافعية
ن
ن
المعلمي كان متوسطا ،ودراسة إيريس
اللتي أظهرتا أن مستوى دافعية
)Alfahad et al., (2013؛
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ً
ر
مرض جزئيا .وتعزو الدراسة ضعف مستوى
الت أظهرت أن مستوى الدافعية
ٍ
( )Eres, 2011ي
ن
المعلمي لعدة أسباب منها :شعور المعلم بضعف وقلة التقدير لعمله ،ويشت إىل ذلك
الدافعية عند
ن
ن
ن
"يمنحت مديري التقدير
حصول الفقرة الثالثة يف مقياس الدافعية لإلنجاز المستخدم يف الدراسة
ي
المناسب عندما أقوم بعمل جيد" ن يف مقياس الشفافية اإلدارية عىل المرتبة قبل األختة بدرجة
ن
للمعلمي ن يف صناعة القرارات وهذا ما
ممارسة ضعيفة ،باإلضافة إىل ندرة آليات المشاركة الفعلية
ن
ومسغون ( )2014فقد أظهرتا أن دافعية اإلنجاز عند المعلمين
أشارت إليه دراستا فقيه (،)2015
ي
ر
اط أكت من دافعية الذين يعملون تحت إمرة المدير
الذين يعلمون تحت إدارة المدير الديموقر ي
ن
للعاملي ،ويعمل
يعط مساحة من الحرية والتقدير
اط
ي
الديكتاتوري؛ وذلك لكون المدير الديموقر ي
عىل مشاركتهم ن يف صناعة القرارات واالستماع آلرائهم ،وهذا ما كشفت عنه دراسة موس()2014
ر
فقد أظهرت أن من ر
ن
ن
المعلمي هو رإشاكهم ن يف اتخاذ القرارات.
لتحفت
االستاتيجيات فعالية
أكت
ً
الوظيف التلقان نف وزارة ر
ن
أيضا لعدم وجود سلم ر
التبية ،وقلة
للت ر يف
ويمكن عزو ضعف الدافعية
ي ي
ي
ر
ن
التحفت المادي والمعنوي وهذا ما أشارت إليه دراسة فريد وعالم ( ،)2011ودراسة
التقيات ،قلة
ن
المعلمي الحوافز والمكافآت،
موس ( )2014فقد أظهرتا أن من أهم العوامل المؤثرة عىل دافعية
ً
فقلة الحوافز والمكافآت قد يؤثر سلبا عىل الدافعية لإلنجاز.
وقد يعزى ضعف الدافعية لإلنجاز إىل ر
كتة األعباء الملقاة عىل عاتق المعلم وتكليفه
الت أظهرت أن ر
ر
كتة
بأعمال إدارية ال تمت لعمله بصله وهذا ما أشارت إليه دراسة
الشبىل ( )2014ي
ي
ً
ر
الت ُيكلف بها المعلم إىل جانب األعمال التدريسية ينعكس سلبا عىل أدائه ويؤدي
األعباء اإلدارية ي
ر
الت أشارت نتائجها أن من أسباب
إىل ضعف الدافعية لإلنجاز ،وكذلك دراسة
ي
الصالج ( )2013ي
ر
المعلمي النظام ر
ن
التبوي من حيث كتة األعمال المصاحبة لعمل المعلم مثل
ضعف الدافعية عند
األنشطة والمناوبة وأعمال اللجان باإلضافة إىل قلة الدورات والمشاغل اإلنمائية االبتكارية سواء فن
ي
ر
ن
المعلمي؛ فيفقد المعلم الدافع
الت تحقق التجديد التطوير ن يف دافعية
داخل السلطنة أو خارجها ي
لإلنجاز بمرور الوقت.
نتيجة السؤال الثالث أوضحت أن العالقة ن
بي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز عالقة
ر
الت أظهرت أنه
موجبة وضعيفة .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هاورد ( )Howard, 2007ي
ال توجد عالقة ن
بي أساليب القيادة المستخدمة من قبل المدير _ ومنها ممارسة الشفافية اإلدارية_
ر
الت أظهرت أنه ال توجد عالقة ن
ن
ن
بي السلوك
وبي دافعية المعلمي ،ودراسة إيرس ( )Eres ,2011ي
ن
ن
القيادي التحويىل ن
أدماس ()Admassie, 2017
المعلمي .وتختلف مع نتيجة دراسة
تحفت
وبي
ي
ي
ودراسة حمارشة وأبو سمرة ( )2014ر
الت أظهرت أن الممارسات القيادية _ومنها الشفافية اإلدارية_
ي
ن
ر
ن
والقحطان ()2012
ي
والحجر
الفهد
اسة
ر
د
وكذلك
،
المعلمي
ومباشة مع دافعية
لها عالقة قوية
ي
ر
ن
الت تهتم
ودراسة مقابلة ( )2014أظهرتا وجود عالقة قوية بي ممارسة أسلوب القيادة التحويلية ي
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ر
ن
ن
المعلمي.
الموظفي ن يف صناعة القرارات ووضع الرؤية والخطط ،والدافعية لإلنجاز عند
بإشاك
ُ
ر
وه قيمة تدل عىل أن قيم
ومن خالل إيجاد التباين المشتك نجد أن قيمته تساوى  0.108ي
المتغتين منتظمة بصورة ضعيفة.
ويمكن عزو ضعف العالقة ن
بي المتغتين لعدة أسباب منها؛ وجود عوامل أخرى تؤثر عىل
ن
المعلمي،
مستوى الدافعية لإلنجاز منها اختالف مصدر الضبط والتحكم ن يف الدافعية لإلنجاز لدى
ر
الت تنطلق من منطلقات القيم وممارسة أخالق المهنة وضعف التأثر بالممارسات
فالدافعية الذاتية ي
الخارجية لإلدارة ومنها الشفافية اإلدارية تجعل المعلم ينجز عمله عىل أكمل وجه ،أما إن كان مصدر
ن
المعلمي ن يف
خارج فإنها تتأثر بالممارسات القيادية .وقد يعود ضعف الدافعية عند بعض
الدافعية
ي
ر
ر
والية ُصحار ألسباب وعوامل أخرى ليس لها عالقة مباشة بالشفافية اإلدارية كالتقيات ،والحوافز
ر
الت أظهرتا أن قلة الحوافز
المادية وهذا ما أشارت إليه دراستا (فريد وعالم2011 ،؛ موس )2014 ،ي
ً
المعلمي .وكذلك ر
ن
كتة األعباء الملقاة عىل عاتق المعلم كما أشارت
والمكافآت تؤثر سلبا عىل دافعية
الصالج ،)2013 ،باإلضافة إىل اإلحباطات المهنية ،كما أظهرت ذلك
(الشبىل2014 ،؛
دراستا
ي
ي
ن
ر
الت كشفت نتائجها عن وجود عالقة سالبة ن
بي متغت الدافعية لإلنجاز
دراسة الشمر ي
ان ( )2010ي
ن
ر
ن
يعان منها المعلمون كما
الت
ومتغت اإلحباط
ي
المهت ،وربما يرجع السبب إىل الضغوط النفسية ي
ي
أظهرت دراسة عمايرة ( )2008وجود عالقة سالبة ن
بي مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية ومستوى
ن
ر
يعان منها العاملون.
الت ي
الضغوط النفسية ي
كما أوضحت نتيجة السؤال الرابع أن الذكور أفضل من اإلناث ن يف ممارسة الشفافية
ر
الت أظهرت وجود فروق ذات
اإلدارية .تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة فريحات ( )2011ي
ن
داللة إحصائية ن
بي متوسطات تقدير أفراد العينة ن يف ممارسة الشفافية اإلدارية يف متغت الجنس
ُ
ر
الت أظهرت أنه ال توجد فروق ن يف
تعزى لصالح الذكور ،واختلفت مع دراسة الحشاش ( )2014ي
ُ
ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغت الجنس .ويمكن عزو النتيجة إىل أسباب عدة منها :تحرر
الذكور من عنض الخوف ،والضغط عىل المديرين من أجل استيضاح األمور ن يف جميع ما يحتاجون
ً
إىل معرفته ،باإلضافة إىل أن كش الحواجز والقرب من المديرين يجعل األمور ر
أكت وضوحا ومكاشفة،
ً
المعلمي والمديرين .كما أن اإلناث ر
ن
نوعا من األريحية نف التعامل ويصنع التفاهم ن
أكت
بي
ويخلق
ي
رن ً
ن
ر
الت أظهرت نتائجها أن
التاما ووالء يف مجال العمل ،كما أشارت إىل ذلك دراسة الحلو( )2009ي
التاما ووالء لعملهن ،بينما المعلمون الذكور ر
المعلمات ر
أكت ر ن
أكت قدرة عىل التحكم والسيطرة ن يف
ر
ر
المنطف
الت يتسم بها الذكور كالواقعية والتفكت
مجال العمل .وهذا يشت إىل الصفات الشخصية ي
ي
ن
العاطف ،ومشاعر الخوف من التعدي
والبعد عن العواطف ،أما اإلناث فقد يسيطر عليهن الجانب
ي
ن
عىل حدود اإلدارة باالستفسارات واألسئلة ،أو الخوف من العقاب والدخول يف مشاحنات مع
ن
الوظيف.
مديرات المدارس ،وقد ينعكس ذلك عىل أسلوب التعامل معهن وعىل تقارير األداء
ي
ن
والعاطف قد يكون السبب إىل وجود فروق ن
بي الذكور واإلناث.
النفس
فالجانب
ي
ي
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أما السؤال الخامس فأظهرت النتائج أن الذكور أفضل من اإلناث ن يف الدافعية لإلنجاز.
ر
ن
الت أظهرتا
بت أحمد ( )2010ي
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة عيارصه ( (2003ودراسة ي
وجود فروق ذات داللة إحصائية ن
بي متوسطات تقدير أفراد العينة ن يف مستوى الدافعية لإلنجاز ن يف
متغت الجنس ،ولكنها اختلفت معها أنها تعزى لصالح اإلناث .واختلفت مع دراسة (أبو عيشة،
ر
الت أظهرت عدم وجود
2019؛ علقم2013 ،؛ مقابلة )2014 ،ودراسة هوارد )Howard, 2007) ،ي
ن ُ
المعلمي تعزى لمتغت الجنس.
فروق ن يف مستوى الدافعية لإلنجاز عند
ويمكن عزو النتيجة إىل أسباب عدة منها :وجود حرية ما ن يف العمل عند الذكور من حيث
الرسم بعد إنجاز العمل الذي كلفوا به
خروج الذكور إلنجاز أعمالهم الحياتية خالل ساعات الدوام
ي
النفس ،كما
ن يف المدرسة وهذا يحقق نوع من الراحة النفسية عند الذكور ويقلل مستوى الضغط
ي
يشعر المعلم بتوفر المناخ المالئم إلنجاز العمل ،عىل عكس اإلناث ر
الالن يتقيدن بساعات العمل
ي
والت ينتج عنها نوع من اإلرهاق والتوتر والضغط النفس .باإلضافة إىل أن ر
ر
كتة األعباء ن يف
الرسم؛ ي
ي
ي
ً
مدارس اإلناث كأعمال اللجان والمناوبة واألنشطة ينعكس سلبا عىل األداء ،وهذا ما أشارت إليه
ر
ر
الت يكلف بها المعلم يعد من أسباب ضعف
دراسة
ي
الصالج ( )2013فقد أظهرت أن كتة األعمال ي
الدافعية المهنية لدى المعلمي.ن
التوصيات

ا
أول التوصيات العملية
يىل:
ن يف ضوء هذه النتائج فان البحث
يوص بما ي
ي
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

تنفيذ دورات وورش تدريبية لمديري المدارس لتعريفهم بماهية الشفافية اإلدارية وأهميتها
ر
الوع بماهيتها وكيفية
الت تعزى لقلة
ي
وذلك بسبب ضعف ممارسة الشفافية اإلدارية ي
ممارستها.
التعاون مع مدارس عالمية تمارس الشفافية اإلدارية وابتعاث بعض مديري المدارس إلكسابهم
الختة العملية الالزمة ،ثم نقلها بعد عودتهم لزمالئهم ن يف السلطنة.
وضع آلية محددة مكتوبة حول كيفية ممارسة الشفافية اإلدارية من قبل وزارة ر
التبية والتعليم
تلزم مديري المدارس بتنفيذها ،وجعلها متاحة للجميع.
تشكيل لجان من قبل وزارة ر
التبية والتعليم لمتابعة درجة ممارسة مديري المدارس للشفافية
اإلدارية.
ن
ن
ن
تنفيذ دورات إنمائية تحفتية للمعلمي بعيدة عن الروتي المعتاد ،تنقسم إىل دورات خارجية
وداخلية أسوة ببقية الوزارات األخرى.
التخفيف من ضغوط العمل واألعباء الملقاة عىل عاتق المعلم.
ن
المعلمي لمعرفة توجهاتهم ،واهتماماتهم ومصدر الدافعية لديهم وتوفت
إجراء مقابالت مع
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ثانيا التوصيات النظرية
ً
ن
ر
ن
يىل:
الت تم التوصل إليها ودعما لموضوع البحث
ي
الحاىل ،فإن الباحثي يوصيان بما ي
يف ضوء النتائج ي
ر
ر
المقتح نف الدراسة حول العالقة ن
نظريت :اإلدارة عىل المكشوف
بي
 .1االستفادة من النموذج
ي
ي
ن
ونظرية الديرفر للوجود واالرتباط يف بيئة العمل.
مقياس الدراسة اللذين تم ترجمتهما وإعادة صياغتهما بما يتناسب مع طبيعة
 .2االستفادة من
ي
الدراسة ن يف الدراسات المستقبلية حول متغتي الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز
ن
والمقياسي هما :مقياس ( )Rawlins ,2008للشفافية اإلدارية ،واشتمل بعد قياس صدقه
ن
الثان فهو مقياس ( (Blais,1993لقياس الدافعية لإلنجاز.
وثباته عىل 37بند ،أما المقياس ي
ر
مقتحات الدراسات المستقبلية
نف ضوء نتائج الدراسة يمكن ر
اقتاح الدراسات المستقبلية التالية:
ي
ا
أول الدراسات النوعية
 .1أسباب ضعف ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس والية صحار ،وأسباب وجود
فروق ن يف ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغت الجنس.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

استكشاف أسباب ضعف العالقة ن
معلم
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز لدى
ي
مدارس والية ُصحار.
درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ن يف مدارس محافظة شمال الباطنة.
معلم مدارس والية ُصحار.
عوامل ضعف الدافعية لإلنجاز لدى
ي
ن
ن
المعلمي ن يف مدارس والية صحار.
تحفت
عوامل
ن
المعلمي.
العوامل المؤثرة عىل دافعية اإلنجاز عند
ر
المقتح لعالقة نظرية اإلدارة عىل المكشوف بنظرية الديرفر
دراسة تطبيقية حول النموذج
للوجود واالرتباط.
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ما يحتاجونه ن يف البيئة المدرسية من حيث :العالقات اإلنسانية ،موارد التعليم ،نوعية الحوافز،
البيئة المدرسية الجاذبة.
ن
ر
تحفت المعلمين
الت بحثت عوامل
 .8االستفادة من الدراسات المحلية والعالمية النوعية والكمية ي
ر
واالستاتيجيات الفعالة ن يف ذلك.

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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ثانيا الدراسات الكمية
 .1العالقة ن
بي الدافعية لإلنجاز ونظرية تقرير المصت.
 .2العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية ونظرية تحديد المصت عند مديري المدارس.
ن
 .3العالقة ن
والتمكي اإلداري لدى مديري مدارس والية صحار.
بي ممارسة الشفافية اإلدارية
 .4العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية واألمن الفكري.
ن
المعلمي نحو اإلنجاز.
 .5دور مديري مدارس والية صحار ن يف تعزيز دافعية
المراجع
أبو حليمة ،رأشف أحمد .)2018( .دافعية اإلنجاز .األردنَّ :
عمان ،دار الموهبة ر
للنش والتوزي ع.
أبو سمرة ،محمود أحمد ،وحمارشة ،أنعام محمد .)2014( .العالقة ن
بي الممارسات القيادية
ن
ن
فلسطي .مجلة جامعة األزهر-1 ،)1(16 ،
للمعلمي ن يف
لمديري المدارس ودافعية اإلنجاز
.30
أبو عالم ،رجاء محمود .)2011( .مناهج البحث نف العلوم النفسية ر
والتبوية .مض :دار ر
النش
ي
للجامعات.

أبو عواد ،آمال عبد الرحمن محمد .)2013( .الممارسات التسلطية لمديري المدارس وعالقتها
بمستوى الدافعية لإلنجاز لدى معلم المدارس األساسية الحكومية نف مديرية تربية َّ
عمان
ي
ي
الثالثة( .رسالة ماجستت غت منشورة) .الجامعة الهاشمية ،األردن.
أبو عيشة ،ن
العاملي نف وزارة ر
ن
ن
التبية
المعلمي
أمان كمال سعيد .)2019( .درجة الدافعية لدى
ي
ي
والتعليم :محافظة العاصمة .مجلة العلوم رالتبوية.409-389 ،)2(46 ،
أبوكريم ،أحمد فتج .)2009( .الشفافية والقيادة نف اإلدارة (ط .)1األردن :عمان ،دار الحامد ر
للنش
ي
ي
والتوزي ع.

ن
المدن دراسة ن يف الجمعيات األهلية
أبو النض ،مدحت محمد .)2007( .إدارة منظمات المجتمع
ي
التمكي ر
ن
والشاكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة
من منظور
(ط .)1مض :القاهرة ،ر
إيتاك ر
للنش والتوزي ع.

األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط بسلطنة عمان .)2016( .موجز خطة التنمية الخمسية
التاسعة (( )2020-2016وثيقة حكومية).https://www.scp.gov.om .
بارون ،ن
خض عباس .)2002( .الدوافع واالنفعاالت والضغوط النفسية .الكويت :مكتبة المنار
اإلسالمية.
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البهج ،عصام أحمد .)2014( .الشفافية وأثرها ن يف مكافحة الفساد اإلداري .اإلسكندرية :دار الفكر
الجامع.
ي
ر
الثبيت ،خالد عواض عبد هللا .)2016( .الشفافية اإلدارية لمديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض
ي
ر
ن
المعلمي .الكويت :المجلة التبوية.406-361 ،)120(30 ،
وعالقتها برضا
ن
بسيون ،إسماعيل .)2004( .إدارة السلوك نف المنظمات .ر
(متجمGerald & ،
رفاع ،محمد و
ي
ي
ي
 .)Robert, Bالرياض ،دار المري خ ر
للنش.

حرب ،نعيمة محمد .)2011( .واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها ن يف الجامعات
الفلسطينية( .رسالة ماجستت غت منشورة) .كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
الحشاش ،خالد سعد برهم .)2014( .درجة تحقق الشفافية اإلدارية لدى مديري مديريات رالتبية
ن
العاملي فيها( .رسالة ماجستت غت منشورة) .كلية
والتعليم بمحافظات غزة وعالقتها بأداء
ر
التبية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
حسي .)2009( .مستوى الجدية نف العمل ر
ن
معلم
التنظيم لدى
التبوي والوالء
الحلو ،غسان
ي
ي
ي
ن
ر
ن
المدارس الثانوية الحكومية يف فلسطي .مجلة الدراسات التبوية والنفسية-30 ،)3(2 ،
.61
حمارشة ،أنعام محمد صالح ،وأبو سمرة ،محمود أحمد .)2014( .العالقة ن
بي الممارسات القيادية
ن
ن
فلسطي .مجلة جامعة األزهر-1 ،)1(16 ،
للمعلمي ن يف
لمديري المدارس ودافعية اإلنجاز
.30
ر
والنش.
خليفة ،عبد اللطيف محمد .)2000( .الدافعية لإلنجاز .مض :دار غريب للطباعة

عىل .)2014( .الشفافية وعالقتها بالثقة التنظيمية ن يف المؤسسات األكاديمية
الر ي
اجج ،محمد ي
ن
العاملي فيها( .رسالة دكتوراه غت منشورة) .جامعة نايف
األمنية السعودية من وجهة نظر
العربية للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية.

ن
الموظفي .المملكة العربية السعودية:
روبرت ،وريزونر .)2006( .بناء الدافعية وتقدير الذات لدى
دار الكتاب ر
التبوي ر
للنش والتوزي ع.
الراشدي ،سعيد عىل .)2007( .اإلدارة بالشفافيةَّ .
عمان :دار كنوز المعرفة العلمية.
ي
التنظيم .عمان:
المدرس والشعور باألمن والوالء
الرواشدة ،خلف سليمان .)2007( .صناعة القرار
ي
ي
دار الحامد ر
للنش والتوزي ع.
الروشدي ،سعيد بن راشد بن سعيد .)2011( .األنماط اإلدارية السائدة لدى مدراء مدارس التعليم
ن
ن
ن
للمعلمي ن يف سلطنة عمان.
الوظيف
للصفي ( )12-11وعالقتها بالرضا
األساس
ما بعد
ي
ي
(رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة مؤتة ،األردن.
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ن
التنظيم السائد ن يف المدارس الحكومية ن يف محافظة جرش
بت أحمد ،أحمد .)2010( .المناخ
ي
ي
ن
المعلمي ألداء عملهم .مجلة الثقافة والتنمية-176 ،)32( 2 ،
األردنية وعالقته بدافعية
.222

العالقة ن
بي ممارسة الشفافية اإلدارية والدافعية لإلنجاز

الكيوم  -مرهونة المقبالية
محمد
ي
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ن
ن
العاملي واإلدارة( .رسالة دكتوراة غت
حسي .)2009( .اإلدارة بالمشاركة وأثرها عىل
الرفاع ،محمد
ي
منشورة) .كلية اإلدارة ،جامعة سانت كليمنس ،بريطانيا.
عىل سالم .)2014( .تحديات العمل رالتبوي بتعليمية شمال الباطنة ن يف سلطنة
الشبىل ،عبد هللا ي
ي
ر
عمان دراسة تحليلية .مجلة كلية التبية بجامعة بنها.47-13 ،)99(25 ،
ن
المدن دراسة لواقع المنظمات
الشوبري ،نه محمد هالل .)2014( .معايت الشفافية ن يف المجتمع
ي
ر
والنش.
األهلية المضية .مض :اإلسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
معلم ومعلمات
الشمر ن يان ،علوه شائع أحمد .)2010( .اإلحباطات المهنية والدافعية لإلنجاز لدى
ي
المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة( .رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة أم القرى،
السعودية.
الشمري ،فوزية صالح ،والمنصور ،سناء أحمد .)2015( .مستوى الشفافية اإلدارية ن يف جامعة األمتة
نورة بنت عبد الرحمن .البحرين .مجلة العلوم رالتبوية والنفسية.398-369 ،)2(16 ،
معلم صفوف
الصالج ،فاطمة محمد سالم .)2013( .أسباب ضعف الدافعية المهنية لدى
ي
ي
ن
والثان ر
الحادي ر
ن
المعلمي أنفسهم ن يف محافظة الباطنة شمال.
عش من وجهة نظر
عش
ي
السعودية .دراسات عربية ن يف رالتبية وعلم النفس.96-73 ،)1(35 ،

الظفتي ،خالد صاهود مزعل .)2006( .األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية
ن
المعلمي نحو العمل( .رسالة ماجستت غت
الحكومية ن يف دولة الكويت وعالقتها بدافعية
منشورة) .جامعة عمان للدراسات العربية العليا ،األردن.

عثمان ،مريم .)2010( .الضغوط المهنية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى أعوان الحماية المدنية.
(رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة اإلخوة منتوري ،الجمهورية الجزائرية.
عربيات ،بشت .)2011( .الشفافية اإلدارية لدى مدراء ر
التبية والتعليم ن يف األردن وعالقتها بالرضا
ر
ن
ن
العاملي معهم .مجلة كلية التبية.59-39 ،)145(1 ،
الوظيف لمدراء المدارس
ي
علقم ،إسماعيل .)2013( .العالقة ن
بي النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية الحكومية ودافعية
ن
ن
المعلمي( .رسالة ماجستت غت
المعلمي ن يف محافظة رام هللا والبتة من وجهة نظر
منشورة) .جامعة بتزيت ،فلسطي.ن
العليانية ،ن
مت بنت راشد بن سالم .)2009( .تطوير أداء مديري مدارس الحلقة الثانية بسلطنة
ن
عمان يف ضوء االتجاهات اإلدارية الحديثة( .رسالة ماجستت غت منشورة) .معهد
الدراسات العربية ،جمهورية مض العربية.

عمايرة ،عدنان خالد محمود .)2008( .الشفافية اإلدارية لدى مديري رالتبية والتعليم ن يف األردن
ن
عاملي ن يف مديرياتهم( .دراسة ماجستت غت
النفس لل
وعالقتها بكل من الضغط واألمن
ي
َّ
منشورة) .جامعة عمان العربية ،األردن.

عىل أحمد عبد الرحمن .)2006( .القيادة والدافعية ن يف اإلدارة رالتبوية .عمان ،دار الحامد
عيارصة ،ي
ر
للنش والتوزي ع.
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جامعة مؤته ،األردن.

فريحات ،فريال محمد .)2011( .الشفافية ن يف اتخاذ القرارات اإلدارية لدى مديري المدارس
األساسية الحكومية ن يف األردن ن يف محافظة إربد .مجلة البحوث والدراسات العربية،)55( ،
.124-91

فقيه ،محمد عبد هللا محمد .)2015( .النمط القيادي لدى مدير المدرسة وعالقته بدافعية األداء
المعلمي( .رسالة ماجستت غت منشورة) .كلية ر
ن
التبية ،السودان.
لدى
قشقوش ،إبراهيم ،ومنصور ،طلعت .)1979( .دافعية اإلنجاز وقياسها .القاهرة ،مكتبة األنجلو
المضية.
المديرية العامة ر
ر
والمؤشات
للتبية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة .)2018( .دليل اإلحصاء

إصدار عام (.)2018-2017
مقابلة ،عاطف يوسف ،وسمتات ،سمر أكتم .)2014( .درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية

ن
المعلمي نحو عملهم .مجلة العلوم رالتبوية،
الخاصة للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية
.535-513 ،)1(41

ن
مسغون ،إبراهيم .)2014( .األنماط القيادية لمدراء المدارس االبتدائية وأثرها عىل الدافعية لإلنجاز
ي
ن
ن
خيض ،الجمهورية
المعلمي( .رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة محمد
لدى
الجزائرية.
عىل .)2001( .ضغوط العمل لدى مديري المدارس الثانوية بسلطنة عمان( .رسالة
المعمري ،علية ي
ماجستت غت منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

المنذرية ،سحر سعيد خميس .)2011( .الشفافية اإلدارية ن يف وزارة رالتبية والتعليم بسلطنة عمان
ن
العاملي فيها( .رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة السلطان قابوس،
من وجهة نظر
سلطنة عمان.
التمكي اإلداري نف العض الحديثَّ .
عمان :دار الحامد ر
ن
ن
حسي.)2012( .
للنش
الوادي ،محمود
ي
والتوزي ع.
وزارة ر
التبية والتعليم .)2015( .دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها( .وثيقة
حكومية) .سلطنة عمان.
ن
وسطان ،عفاف .)2010( .دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتها بالنمط القيادي السائد لمدير
ي
المؤسسة التعليمية نف ضوء ر
مشوع مؤسسة( .رسالة ماجستت غت منشورة) .جامعة
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