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 الدراسة ملخص

معلمين باإلدارة العامة هدفت الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بإدارة شؤون ال
للتعليم بمحافظة جدة، من وجهة نظر المعلمين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي. واستخدمت االستبانة كأداة 
لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها، وتكون مجتمع الدراسة من المعلمين المنقولين في حركة النقل الداخلي 

معلماً  0101هـ وبلغ مجتمع الدراسة 0440-0441نهاية العام الدراسي  باإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
معلماً.  وتم تطبيق استبانة  592وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة للمجتمع وفق الطرق العلمية بلغ عددها 
 فقرة ، تم االستجابة عليها وفق 19عليهم  تكونت من ثالث محاور وهي :  الشفافية والنزاهة والعدالة و 

مقياس ليكرت الرباعي، وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها : أن تطبيق مبادئ الحوكمة 
بإدارة شؤون المعلمين باإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة جاءت منخفضة في كل محور من محاور 

جود فروق دالة الدراسة، وجاءت واقع تطبيق مبادي الحوكمة بشكل عام منخفضة، كما بينت الدراسة و 
احصائيًا تبعا لمتغير المرحلة الدراسية وذلك لصالح العاملين في المرحلة االبتدائية، ووجود فروق دالة 

سنة، كما بينت  51الى  01احصائيًا تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة لصالح الفئة الذين تتراوح خدمتهم من 
وذلك لصالح المعلمين، وبينت عدم وجود فروق دالة  وجود فروق دالة احصائيًا تبعا لمتغير العمل الحالي

احصائياً تبعًا لمتغير المؤهل العلمي. وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أبرزها: العمل على تحديث األنظمة 
 واللوائح والقوانين المعمول بها في اإلدارة العامة للتعليم بما يخدم ويعزز تطبيق مبادئ الحوكمة فيها. 

 العدالة .  -النزاهة  -الشفافية   -تاحية: الحوكمة الكلمات المف

Abstract 
The study aimed to identify the reality of applying the principles of 

governance in the Department of Teachers' Affairs in the General Administration 

of Education in Jeddah Governorate, from the teachers’ point of view. The study 
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followed the descriptive approach. The questionnaire was used as a tool to collect 

study data and achieve its objectives. The study population consisted of transferred 

teachers in the internal transport movement at the end of the academic year 1440-

1441 A.H. The study population reached 1013 teachers, and a random sample 

representing the community was chosen according to scientific methods, 

numbering 295 teachers. A questionnaire was consisted of three axes: transparency, 

integrity, and justice, and 39 items were answered according to the Likert 

quadruple scale. The study concluded with a set of results, for example:  the 

application of the principles of governance in the Department of Teachers' Affairs 

in the General Administration of Education in Jeddah Governorate was low in 

every axis of the study, and the reality of applying the principles of governance in 

general was low, and the study showed that there are statistically significant 

differences according to the variable of the school stage. This is for the benefit of 

those at the primary stage, and the existence of statistically significant differences 

according to the variable of the number of years of service for the benefit of the 

group whose service ranges from 10 to 20 years, it also showed that there are 

statistically significant differences according to the current work variable for the 

benefit of teachers, and there are no statistically significant differences according 

to the scientific qualification variable. The study recommended several 

recommendations, such as update the systems, regulations, and laws in the General 

Administration of Education to enhance the application of the principles of 

governance. 

Key words: governance - Transparency – integrity -  Justice . 

 

 :المقدمة

 المجتمــع تطــور فــي الزاويــة حجــر ومســتوياتها أنواعهــا بــاختالف والتعلــيم التربيــة مؤسســات تعــد
 نجحوا كلما يرتفع الرفاهية من عالي مستوى  لهم يضمن بما المجاالت كافة في ألفراده التقدم وتحقيق

 حكومــات وتتنــاف  بــالنفع. المســتقبل أجيــال وعلــى علــيهم يعــود بمــا المتاحــة اإلمكانــات اســتثمار فــي
 أنظمتهـا وتطوير خططها تحديث على مستمر وبشكل تعمل حيث لشعوبهم الرفاهية تحقيق في الدول
 واالقتصـــــادية السياســـــية التغيـــــرات مـــــع يتناســـــ  بمــــا التعليميـــــة بالعمليـــــة يتعلـــــق مـــــا وخاصـــــة عامــــًة،

 واألمنية. والتقنية، والصحية، واالجتماعية،

 علــى الســعودية العربيــة المملكـة حرصــت ورفاهيتــ ، المــوا ن اءبنـ فــي والتعلــيم التربيــة وألهميـة
 إلـــى خططهــا عبـــر التعلــيم وزارة تحـــر  حيــث االســتراتيجيات، وضـــع أثنــاء األولويـــة لــذلك يكــون  أن

 نموذجـاً  السـعودية العربيـة المملكة تصبح بأن األمر والة تطلعات وتحقيق عالمياً  المملكة مكانة تعزيز
 ثـم العـام التعلـيم لتطـوير الو نيـة االسـتراتيجية ببنـاء الـوزارة قامـت لـذلك بـ . ىيحتـذ التعلـيم فـي ناجحاً 

 هـــــدفاً  عشـــــر اثنـــــا تضـــــمنت التعليميـــــة القطاعــــات كافـــــة شـــــملت 5111 التعلـــــيم اصـــــالح اســــتراتيجية
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 مــــوائم شــــمولي تعلــــيم متســــاوية، فــــر  والتميــــز، الجــــودة التاليــــة: الخمســــة المحــــاور وفــــق اســــتراتيجياً 
 وفاعلية. كفاءة ذو ونظام التميز، وسمات القيم غرس لعمل،ا سوق  لمتطلبات

 مـــن الدولـــة لمؤسســـات البـــد لـــ ، خطـــ  مـــا تنفيـــذ فـــي النجـــاح درجـــات أعلـــى تحقيـــق ولضـــمان
 والمعرفيـة والماليـة البشـرية مواردهـا إدارة في يساعدها بما اإلدارة علم في الكبير التطور من االستفادة
 األداء تطــوير يتحقــق أن يمكــن ال أنــ  (212 ،5102) عيــد رى يــ حيــث وفعــال. جيــد بشــكل والتقنيــة
 أساســية تغييــرات إدخــال بهــدف حديثــة، إداريــة ومــداخل اســتراتيجيات اســتخدام خــالل مــن إال اإلداري 
 ورفـــع األداء مســـتويات تحســـين فـــي يســـهم بمـــا اإلداريـــة، التنظيميـــة والهياكـــل األنظمـــة تصـــميم وإعـــادة
 التطـــور مــع مالءمــة أكثــر وجعلهــا التنظيميــة، والبيئـــة والقــيم تجاهــاتواال المعتقــدات وتغييــر كفاءتــ ،

 مـع الخـدمات تقـديم فـي نوعيـة نقلـ  وإحـداث المجاالت، كافة في الراهنة وتحديات  الحديث التكنولوجي
 الكفاءة. من مستوى  أعلى يحقق بما الهدر من عليها والحفاظ والمادية البشرية الموارد استثمار

 المؤسسـات كافـة مـن عنهـا الحـديث كثـر التـي األهميـة ذات اإلداريـة الـنظم نمـ الحوكمة وتعد
 العمـل إدارة فـي وجوهريـاً  أساسـياً  شـر اً  وأصـبحت التحديد وج  على والتعليمية عامة الدولية والهيئات
 شـأنها من التعليمية المؤسسات في الحوكمة أن (15 ،5102) القرواني يذكر حيث وتطويره، وانجازه

 االبتكــار علــى والمعلمــين اإلدارة تشــجع كمــا مخرجاتــ  وتحســين وفعاليتــ  التعلــيم مســتوى  مــن تزيــد أن
 الكافيــة المعلومــات علــى الحصــول مــن وتمكيــنهم دورهــم تعزيــز الــى باإلضــافة أدائهــم وتنويــع واالبــدا 

ــالي التعليميــة. خــدماتها وجــودة التعليميــة المؤسســة أداء عــن والمســاءلة  فــي رةإدا أي نجــاح فــإن وبالت
 يتبناهــا التــي الحوكمــة وبأبعــاد بــل فقــ ، بهــا تــدار التــي بالكيفيــة مــرتب  لــي  ورســالتها أهــدافها تحقيــق
 األداء. تطوير في ذلك توظيف على قدرتهم ومدى االدارة ومنسوبي قائد

 مشكلة الدراسة:

 حيــث اإلداريــة، التجــاوزات مواجهــة فــي يســاعدها ونظــام اإلدارات أمــان صــمام الحوكمــة تعــد
 التـي الحديثـة واالسـتراتيجيات المهمـة الحلـول أحـد تعتبـر الحوكمـة أن إلـى (1 ،5102) الز مة أشار
 بأبعادهـا االلتـزام  ريـق عن المصالح أصحاب دور تقنين في منها االستفادة التعليمية لإلدارات يمكن

 التنافســية، والمســاواة، لالعــد التمكــين، والفعاليــة، الكفــاءة المشــاركة، الشــفافية، المســاءلة، فــي المتمثلــة
  واالستدامة والوضوح البسا ة

 تجويـد فـي يسـهم -إدارة إي شـأن شأنها- المعلمين شؤون  إدارة في الحوكمة تطبيق أن وحيث
 المـدارس احتيـا  تـوفير عـن مسـؤولة إنهـا حيـث التعليميـة، العمليـة علـى مباشـر وبشـكل المؤثر عملها

 إجــراء خــالل مــن لهــم النفســي االســتقرار وتحقيــق المدرســية، توالتشــكيال المعلمــين فــي بينهــا والموازنــة
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 واالســتقالة واإلعــارة الخــدمات ونقــل واالبتعــاث واإليفــاد اإلجــازات  لبــات ودراســة الــداخلي النقــل حركــة
  الدراسي. العام خالل الطارئ  االحتيا  ومعالجة

 أثنــاء لمــدارسا قيــادات وبعــ  المعلمــين بعــ  يطرحــ  مــا علــى الباحثــان ا ــال  خــالل ومـن
 أو خطابــــات مــــن لــــإلدارة يــــرد مــــا خــــالل مـــن وكــــذلك لــــإلدارة مــــراجعتهم أثنــــاء أو الميدانيــــة الزيـــارات

 توصــيات لــبع  واســتجابةً  الرســمي، اإللكترونــي البريــد أو الــوزاري  تواصــل برنــامج عبــر واستفســارات
 مثــل التعليميــة ؤسســاتالم فــي وتفعيلهــا الحوكمــة أبعــاد تطبيــق بأهميــة نــادت التــي الســابقة الدراســات
 فـي قواعـدها وإرسـاء الحوكمـة معـايير تبنـي علـى العمـل بضرورة أوصت (التي5102) المهدي دراسة

 وكـذلك فيهـا وابعادهـا الحوكمـة ثقافـة وإشـاعة التميـز علـى قـدرتها زيـادة اجـل مـن التعليميـة المؤسسـات
 والمحاسـبية المسـاءلة مارسـاتم وتفعيـل الشـفافية مسـتوى  بزيـادة أوصـت التي (5109) الزائدي دراسة

 والفـونين (eidnaK 5102,) كانـدي دراسـتي وكـذلك لهـا، الحاكمـة والمعـايير تطبيقهـا آليـات بتوضيح
(,eeniaiK 5102) إلـى التعليميـة االدارة بمسـتوى  لالرتقـاء الحوكمـة أبعـاد تطبيق أهمية بينت التي 

 5109 لعــام التعلــيم لــوزارة الســنوي  لتقريــرا فــي مــاورد علــى وبنــاءً  ومضــمونًا. قيمــةً  المســتويات اعلــى
ــيم ومكاتــ  المــدارس فــي الحوكمــة انخفــا  أن علــى أكــد والــذي  التــي التحــديات أبــرز مــن يعــد التعل
 التطوير. نحو سعيها في الوزارة تواج 

 المعلمــين، شــؤون  إدارات فــي الحوكمــة أبعــاد تطبيــق واقــع تناولــت التــي الدراســات لقلــة ونظــراً 
 إدارة فــي الحوكمــة مبــادئ تطبيــق واقــع عــن للكشــ  الدراســة هــذه إجــراء الــى دافعــاً  شــكل الــذي األمــر
 جدة. بمحافظة للتعليم العامة باإلدارة المعلمين شؤون 

 أسئلة الدراسة:

 بجدة؟ للتعليم العامة باإلدارة المعلمين شؤون  إدارة في الحوكمة مبادئ تطبيق واقع ما -
 العينـة أفـراد اسـتجابات بـين 1K12= ألفـا داللـة سـتوى م عنـد احصائية داللة ذات فروق  توجد هل -

 جــدة بمحافظــة للتعلــيم العامــة بــاإلدارة المعلمــين شــؤون  بــإدارة الحوكمــة مبــادئ تطبيــق واقــع حــول
 الحالي(؟ العمل الخدمة، سنوات عدد العلمي، المؤهل الدراسية، )المرحلة لمتغير تعود

  أهداف الدراسة:

 التالية: األهداف قيقتح إلى الحالية الدراسة تسعى
ـــق واقـــع علـــى التعـــرف - ـــاإلدارة المعلمـــين شـــؤون  إدارة فـــي الحوكمـــة مبـــادئ تطبي ـــيم العامـــة ب  للتعل

 .جدة بمحافظة
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 فـي الحوكمـة مبـادئ تطبيـق واقـع حـول احصـائية داللـة ذات فروق  هناك كان ما إذا عن الكش  -
 الدراســـية، )المرحلـــة لمتغيـــر ى تعـــز  جـــدة بمحافظـــة للتعلـــيم العامـــة بـــاإلدارة المعلمـــين شـــؤون  إدارة

 الحالي(. العمل الخدمة، سنوات عدد العلمي، المؤهل
  أهمية الدراسة:

 اآلتي: من الحالية الدراسة أهمية تنبع
 التعليمية. العملية على ذلك وتأثير اإلداري  العمل تجويد في الحوكمة أهمية -
  جدة. بمحافظة مينالمعل شئون  إدارة أداء تطوير في الدراسة هذه نتائج تسهم قد -
 اإلدارية. الحوكمة مجال في العربية المكتبة إثراء -
 تطـوير فـي الحوكمـة أهميـة تناولـت التـي الدراسـات بعـ  لتوصـيات استجابة الدراسة هذه جاءت -

 ودراســــة (5109) الزائــــدي ودراســــة (5102) المهــــدي دراســــة ومنهــــا التعليميــــة المؤسســــات أداء
 (.5102) اللبدي ودراسة (5102) العزاوي 

 حدود الدراسة:

 التالية المحاور في الحوكمة مبادئ تطبيق واقع معرفة على الدراسة تقتصر الموضوعية: الحدود ·
 المعلمين شؤون  إدارة في العمل  بيعة على المبادئ هذه لتأثير وذلك العدالة( )الشفافية،النزاهة،

 جدة. بمحافظة للتعليم العامة باإلدارة
 هـ.0445 العام من األول الفصل خالل الدراسة هذه أداة  بيقتط تم الزمنية: الحدود ·
 جدة. بمحافظة بنين الحكومية المدارس على الدراسة هذه تطبيق تم المكانية: الحدود ·
 باإلدارة الداخلي النقل حركة في المنقولين المعلمين على الدراسة هذه تطبيق تم البشرية: الحدود ·

 هـ.0440/ 0441 الدراسي للعام جدة بمحافظة للتعليم العامة
 منهجية الدراسة:

 الدراسة.. لموضو  لمالئمت  المسحي الوصفي المنهج الحالية الدراسة اتبعت
 مصطلحات الدراسة:

 الحوكمة:
 إلـــى تهــدف التــي والقـــرارات والــنظم القــوانين مجموعــة بأنهـــا (5 ،5100و ــ ، )حــالوة يعرفهــا

 خطــــ  لتحقيــــق والفعالــــة المناســــبة األســــالي  اراختيــــ  ريــــق عــــن األداء فــــي والتميــــز الجــــودة تحقيــــق
 المســــؤول وتحديـــد البعيــــد المـــدى علــــى المؤسســـة تـــدعيم مقومــــات علـــى وتشــــمل وأهـــدافها، المؤسســـة

 والمسؤولية.
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 المعلمــين شــؤون  إدارة تتبعهــا التــي والقــوانين والقواعــد األســ  بأنهــا: اجرائيــاً  الباحثــان ويعرفهــا
 واإلدارة. المستفيدين بين العالقة وتنظيم الجودة تحقيق اجل من جدة بمحافظة للتعليم العامة باإلدارة
 المعلمين: شؤون  إدارة

 المعلمـين شـؤون  وحـدات فنيـاً  ويتبعهـا التعلـيم، بـإدارة المدرسـية للشـؤون  تنظيميـاً  تتبـع إدارة هـي
 الوظــائ  شـاغلي مـن اإلدارة وأقسـام التعلـيم ومكاتـ  المــدارس احتيـا  بتـوفير وتعنـى التعلـيم، بمكاتـ 
 تضـــمن محـــددة ولـــوائح أنظمـــة وفـــق االساســـية عملياتهـــا خـــالل مـــن لهـــم االســـتقرار وتحقيـــق التعليميـــة
 (5102المعلمين، لشؤون  العامة لإلدارة التنظيمي )الدليل وجودتها. التعليمية العملية انتظام

 بـاإلدارة المدرسية ن للشؤو  المساعد تتبع التي اإلشرافية االدارة : بأنها إجرائياً  الباحثان ويعرفها
 اإلشرافية واألقسام التعليم ومكات  المدارس احتياجات توفير على وتعمل جدة بمحافظة للتعليم العامة

 النقــل حركــة واجــراء إشــرافية، وتشــكيالت مدرســية وتشــكيالت معلمــين مــن لتشــغيلها المطلوبــة باألعــداد
 ومعالجـة واالسـتقالة واإلعـارة الخـدمات ونقـل واالبتعـاث واإليفـاد اإلجـازات  لبات ودراسة لهم الداخلي
 فــي االســتقرار وتحقيــق التعليميــة العمليــة انتظــام يضــمن بمــا الدراســي العــام خــالل الطــارئ  االحتيــا 
 المحددة. والضواب  األنظمة ضوء

  النظري: اإلطار
 اإلجـــراءات ســـالمة وضـــمان الجـــودة لتحقيـــق تســـعى التـــي االســـتراتيجيات مـــن الحوكمـــة تعـــد

 الحوكمـة تعـد كمـا فيهـا. مرغـوب غيـر أو شـرعية غيـر ممارسـات أي مـن المؤسسـات وحمايـة ريـةاإلدا
 متسـارعة، تحوالت من العالم يشهده ما ظل في كبيرة مكانة احتلت التي الحديثة االدارية المفاهيم من

 أن شــأن  مــن الحوكمــة مبــادئ مــن مجموعــة توظيــف أن إلــى التربويــة األبحــاث بعــ  أشــارت حيــث
 علــى والقضــاء اإلداري  االصــالح وتحقيــق لالمركزيــة وتفعيــل التربويــة، للمؤسســات أكبــر فعاليــة يحقــق
 الحوكمة. مبادئ تطبيق ضع  عن الناتج الفساد
 الحوكمة: مفهوم

 فـي المصـطلح هـذا ظهـر وقـد العشـرين القـرن  مـن التسـعينات أواخـر فـي الحوكمـة مفهـوم شا 
 الحوكمــة تعريــف فــي والبــاحثين العلمــاء آراء تباينــت وقــد واالقتصــادية، اإلداريــة األعمــال مــن الكثيــر
 التالي: النحو على منها التعريفات من الكثير وظهرت

 المؤسســـات توجيـــ  خاللـــ  مـــن يـــتم الـــذي النظـــام بأنهـــا الحوكمـــة (9 :5109) الزائـــدي عـــرف
 مجموعــة إ ـار فـي األ ـراف لجميــع والمسـؤوليات والحقـوق  المهـام تحديــد خاللـ  مـن ويـتم والمنظمـات

 المصلحة. أصحاب لجميع والعدالة والتمكين والمسائلة الشفافية تضمن التي واإلجراءات القوانين من
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ــــى الحوكمــــة (091 :5109) حــــارث آل وعرفــــت ــــوانين مــــن مجموعــــة أنهــــا عل  واألنظمــــة الق
 اختيــار  ريــق عــن للمؤسســات اإلداري  األداء فــي والتميــز الجــودة تحقيــق الــى تهــدف التــي والقــرارات
 والتوجيــ  للرقابــة نظــام خــالل مــن الموضــوعة واألهــداف الخطــ  لتحقيــق والفعالــة المناســبة األســالي 
 إلقنـاعهم المحلـي والمجتمـع المـوظفين مـع والمعـامالت والحقـوق  المسـؤوليات بتحديـد بدوره يقوم والذي

 والتطوير. باإلصالح
 والقــرارات واألنظمــة انينالقــو  مــن مجموعــة بأنهــا للحوكمــة تعريفــاً  (01 :5105) غــادر ويــذكر

 والفعالـــة المناســـبة األســـالي  اختيـــار  ريـــق عـــن األداء فـــي والتميـــز الجـــودة تحقيـــق إلـــى تهـــدف التـــي
 العام. القطا  وحدات في أو الخا  القطا  وحدات في سواء منظم عمل أي وأهداف خط  لتحقيق

 ويتم خالل ، من سةالمؤس وتدار توج  نظام نها بأنها (ainaK 5112: 22,) هينك ويعرفها
 االســتراتيجية أهــدافها تقابــل كــي المؤسســة؛ قــدرة وتحســين لتمكــين وذلــك ؛اإلدارة محاســبة خاللهــا مــن

 القـرار اتخـاذ فـي ونظامهـا المؤسسـات داخـل القيم بتحديد تتصل وهي والمجتمع، المستفيدين وتوقعات
 كمؤسسة. وعالقاتها مي،الهر  والتدر  السلطة ونموذ  وأغراضها، ومهامها المصادر، وتجميع

 العمليـــات مـــن مجموعـــة بأنهـــا (reBraB & ae elK 5119: 1) وآخـــرون  بـــاربر عرفهـــا وقـــد
 بــين العالقــة توضــيح المؤسســة، علــى الرقابــة إحكــام بموجبهــا يــتم التــي والقــوانين السياســات والعــادات
 المؤسسية. والممارسات بالفعاليات والمعنيين المشاركين األعضاء

 اآلليـــــــات، مجموعـــــــة هــــــي الحوكمـــــــة أن إلـــــــى (O’ianlK 5115: 04) نيــــــلاو  خلـــــــ  وقــــــد
 تضــمن وكــذلك والشــفافية، العدالــة، تحقيــق إلــى تهــدف التــي والقــدرات والــنظم، والقــوانين، واإلجــراءات،

 فيمــا المؤسســة، إدارة تصــرفات ودعــم تنشــي   ريــق عــن األداء فــي والتميــز الجــودة تحقيــق الحوكمــة
 األ ـراف جميـع علـى تعـود التـي والفوائـد المنـافع أفضـل يحقـق بمـا المتاحـة، مواردهـا باسـتغالل يتعلـق

 ككل. المجتمع وعلى المشاركة،
 االجــــراءات عــــن عبــــارة هــــي الحوكمــــة بــــأن  الباحثــــان يــــرى  ،الســــابقة التعريفــــات ضــــوء وفــــي

 داخلياً  تهمممارسا تنظم والتي المعلمين شؤون  إدارة منسوبو ينتهجها التي والقرارات والتعاميم واألنظمة
 ويـتم الجـودة لتحقيـق والنزاهـة والعدالـة الشفافية من إ ار في اإلدارة خدمات من المستفيدين كافة ومع
 لتقويمها. الضع  ونقاط لتعزيزها القوة نقاط على الوقوف خالل من ذلك
 
 

 : وتطورها الحوكمة نشأة
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 شــركة أن الــى (gneeairaBR & ,aBseimniK 5111: 52) وهيرمانســون  ريتنبيــر  يشــير
(raBla & naei) اإلدارة. عـــن الملكيــة فصــل قضـــية تناولــت التــي االمريكيـــة الشــركات أوائــل مــن 

 وخصوصــاً  المتقدمــة، الــدول فـي الماضــي العقــد نهايـة فــي الشــركات حوكمــة فـي كثيــرا االهتمــام وتزايـد
 الثمانيـات نهايـة ةاالمريكيـ المـال بأسـواق عصـفت التـي كاألزمـة واالقتصـادية الماليـة األزمات ظل في

 وادت 5112  العــام فــي حــدثت التــي االخيــرة الماليــة واالزمــة 0992 عــام فــي االســيوية الــدول وازمــة
 علـــى المتقدمـــة الـــدول فـــي الرقابيـــة الجهـــات وعملـــت عمالقـــة، ماليـــة ومؤسســـات شـــركات انهيـــار الـــى

 المهمـة والتقـارير انينالقـو  مـن مجموعـة واصـدرت الحوكمـة تعزيز على والعمل الهزات لهذه االستجابة
 المــــال أســــواق عمــــل يحكــــم الــــذي والتنظيمــــي الرقــــابي اال ــــار تركيبــــة فــــي فاعــــل بشــــكل اثــــرت التــــي

 العامة. المساهمة والشركات
 لتــداعيات ونتيجــة الماضــي القــرن  تســعينات نهايــة فــي أنــ  (420 :5101) أســكاروس ويــذكر

 و niBni  مثـل االمريكيـة الشـركات بع  وانهيار اسيا شرق  جنوب بدول لحقت التي المالية االزمة
mnBldrns ممارســــات ودراســــة متابعــــة الــــى العالقــــة ذات الدوليــــة والمنظمــــات المؤسســــات تــــداعت 

 التنمية ومنظمة الدولي النقد وصندوق  الدولي البنك المؤسسات هذه ومن الدول مستوى  على الحوكمة
 فـي الشركات لحوكمة االرشادية لمبادئا من مجموعة اصدار على عملت والتي االقتصادي والتعاون 
 علـى التركيـز حـول باالتجـاه 0992 العـام فـي السـبع الصـناعية الـدول اعـالن بعـد وذلك 0999 العام

  لإلدارة. الممنوحة والحوافز الحوكمة
 اســـتخدام والعشـــرين الحـــادي القـــرن  وبدايـــة العشـــرين القـــرن  مـــن األخيـــر العقـــد فـــي شـــا  وقـــد
 مفهومهــــا ارتــــب  قــــد أنــــ  (54 :5102) الزبــــون  يــــذكر حيــــث الرشــــيدة، ارةاإلد او الحوكمــــة مصــــطلح
 ارتكـــز وقـــد والماديـــة البشـــرية المـــوارد واســـتثمار والمشـــاركة والشـــفافية العدالـــة بقواعـــد األولـــى بالدرجـــة
 المصــطلح هــذا اســتخدام تــم كمــا اإلداريــة الــنظم وفســاد التخطــي  ضــع  بســب  المفهــوم هــذا اســتخدام
 فـي التعلـيم مجـال فـي الناميـة الـدول بتجـارب باألخـذ البـاحثون  وأوصـى التعليميـة اتالمؤسسـ فـي كثيراً 
 أداء فـي التطـوير لتحقيـق االصـالحية والسياسـات التوجهـات مـن بعـدد واألخـذ المعرفـة اقتصـاد عصر

  . التعليم على المجتمعي الطل  تنامي ظل في التعليم مؤسسات
 
 
 

 مــبــادئ الحــوكــمـــة:
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 ( الى تسعة من المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة وهي:9: 5101ا )أشار الفر 
 مشاركة كافة األ راف ذات العالقة في اتخاذ القرار. -0
 العدالة في تطبيق القوانين واألنظمة دون اقصاء ألحد مع مراعاة المصلحة العامة. -5
مراقبتها، مع ضمان توفير معلومات كافية وشاملة عن أداء المؤسسة في يمكن متابعتها و  -1

 التدفق الحر للمعلومات.
 جاهزية المؤسسات والقائمين عليها لخدمة الجمهور بما يلبي  موحات . -4
يعني النفع  ؽ ذلك، واالجما  حول ماذااالجما  حول مصلحة الجميع مع العمل على تحقي -2

 حقيق ذلك.العام للموظ  والنفع العام للجماعات المحلية وما االجراءات المتخذة لت
العدل االجتماعي لجميع الموا نين القائم على المساواة، مع وضع سياسات ذات أولوية  -2

 لتحسين أوضا  الفئات المحرومة.
 الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع التي تلبي حاجات الجمهور وتحقيق األهداف المرجوة. -2
 متخذي القرار. وجود نظام للمحاسبة والمساءلة وتطبيق  على جميع -2
وجود الرؤية االستراتيجية بعيدة المدى تتحدد من قبل مؤسسات المجتمع والدولة مع األخذ  -9

 بعين االعتبار التحديات الداخلية والخارجية الحالية والمستقبلية.
ولقد تعددت مبادئ الحوكمة واختلفت فيها  اآلراء ووجهات النظر، وفيما يخ  الحوكمة في 

يم يمكن إجمال هذه المبادئ بشكل عام في اآلتي: الشفافية، المساءلة، التمكين، مؤسسات التعل
العدالة، المشاركة، النزاهة، الفعالية والكفاءة، األنظمة والقوانين، صناعة القرار الرشيد، التنافسية، 

 البسا ة والوضوح، واالستدامة.
 أهداف حوكمة مؤسسات التعليم:

 أهداف حوكمة مؤسسات التعليم باالتي :( eiK 5104 :21, حدد  تشين )
 تحسين وتطوير أداء المؤسسة التعليمية. -
مســاعدة إدارة المؤسســة التعليميــة علــى صــياغة وبنــاء اســتراتيجية ســليمة وضــمان اتخــاذ قــرارات  -

 فعالة بما يضمن كفاءة األداء.
 تجن  حدوث أي مخا ر أو صراعات داخل المؤسسة التعليمية تعوق جودة األداء. -
 حسين سمعة المؤسسة التعليمية في المجتمع.ت -
تحسـين الممارسـات التربويـة واإلداريــة فـي المؤسسـة وتحقيـق العدالــة والنزاهـة والشـفافية فـي جميــع  -

 تعامالت المؤسسة التعليمية وعملياتها.
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 الفصل بين الملكية التنظيمية واالدارية والرقابة على األداء. -
ائهـــا وتعزيـــز المســـائلة وعـــدم الخلـــ  بـــين المهـــام والمســـؤوليات تأكيـــد مســـؤوليات اإلدارة وتقيـــيم أد -

 الخاصة بأعضاء المؤسسة التعليمية.
 ( هذه األهداف فيما يلي :12: 5102وقد أجمل الغالبي والعامري )

تحقيق حماية لمصالح المعنيين عن  ريق دقة المعلومات المتعلقة بأنشـطة المؤسسـات التعليميـة  -
تــتمكن مــن اتخــاذ قــرار بنــاء عليهــا ممــا يســهم فــي اســتمرارية المنظمــة المختلفــة وشــفافيتها حتــى 
 بمختل  مجاالتها اإلدارية.

زيادة مقدرة المؤسسات التعليمية التي تطبق معايير الحوكمة على نفسها علـى المنافسـة وتمكينهـا  -
 من االستحواذ على أكبر قدر من المستفيدين من انشطتها.

تعزيزها لجوان  المساءلة واحتـرام القـوانين والعمـل علـى تقيـيم  توفير بيئة صحية للعمل من خالل -
 األداء بشكل صحيح.

تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســة التعليميــة عــن  ريــق تطــوير سياســات واجــراءات مناســبة  -
 لنشا ات تلك المؤسسة.

لـى وفي ضوء االهداف السابقة يخل  الباحثان إلى أن حوكمـة المؤسسـات التعليميـة تهـدف إ
فـــي تلـــك المؤسســـات والتأكــد مـــن وجـــود هيكـــل إداري تنظيمـــي جيـــد داخـــل  المصـــالححمايــة أصـــحاب 

المؤسسة بحيث يكون لكل شخ  مهام  من خالل تحديد مهام ومسـؤوليات كـل عضـو وذلـك بهـدف 
 تطوير سياسات وإجراءات المؤسسة التعليمية بما يسهم في خدمة المجتمع.

 أهمية حوكمة مؤسسات التعليم:
( فـي أنهـا جـوهر نجـاح nalnnialK 5102 :012مثل أهمية الحوكمة كما يراها ميلـوني )تت

المؤسسات التعليمية وأنها عنصـر أساسـي فـي تحقيـق أهـدافها ودفعهـا نحـو التحسـن المسـتمر، إضـافة 
إلى المحافظة على الوضع األخالقي والقانوني داخـل المؤسسـة فضـاًل عـن أن أهميـة الحوكمـة تتمثـل 

ـــــة أو اإلداريـــــة أو المحاســـــبية أو فـــــي شـــــموله ا مجموعـــــة مـــــن األبعـــــاد ســـــواء االقتصـــــادية أو القانوني
االجتماعية أو األخالقية، وكذلك المساعدة في القضاء على التعار  وتحقيق االنسجام والتوازن بين 
مصــالح الفئــات المختلفــة المهتمــة بالوحــدة االقتصــادية ســواء مــن داخلهــا أو مــن خارجهــا، وذلــك عــن 

 يق الحد من سيطرة اإلدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات االخر. ر 
 ( ان أهمية حوكمة مؤسسات التعليم تتمثل فيما يلي:52: 5101وذكر الفرا )

 مساعدة ادارة مؤسسات التعليم في صياغة وبناء استراتيجية تؤدي الى كفاءة االداء االداري. -
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 بية.الفصل بين المستويات اإلدارية والتنظيمية والرقا -
 توفير االرشادات الالزمة لمؤسسات التعليم بكيفية تحقيق االلتزام بأفضل المعايير والممارسات. -
 تعزيز اإل ار الرقابي والتنظيمي لمؤسسات التعليم. -

وفي ضوء ما سبق، يمكن للباحثين القول بـأن أهميـة حوكمـة مؤسسـات التعلـيم تكمـن فـي أنهـا 
جـــراءات صـــناعة القـــرارات التربويـــة واإلداريـــة وتحقيـــق المســـتوى تلعـــ  دورًا هامـــًا فـــي إرســـاء قواعـــد وإ

األمثــل مــن الضــب  والرقابــة علــى هــذه القــرارات إلــى جانــ  أنهــا تعمــل علــى ترســي  قواعــد المســؤولية 
والمسائلة والشفافية من خالل توفير الهيكل الذي يتم من خالل  وضع أهداف هذه المؤسسات كما أن 

ئة رقابية فعالة وحوافر للعاملين في مؤسسـات التعلـيم بـاختالف مسـتوياتهم الحوكمة تسهم في توفير بي
 وذلك من أجل السعي لتحقيق األهداف التربوية واإلدارية.

 مقومات نجاح الحوكمة في المؤسسات التعليمية:
( الـــى مجموعـــة مـــن مقومـــات نجـــاح حوكمـــة n,BairaBRK 5104 :022أشـــار ايهرينبيـــر  )

 ي:مؤسسات التعليم كالتال
 إيجاد قيم مالئمة للمستفيدين يمكن أن تكون موضوعًا للحوكمة. -
 العمل على إيجاد التوازن بين اهتمامات المستفيدين. -
تأسي  مجموعة من القيم األساسية التي من خاللها تعمل المؤسسة وقبول جميع المشاركين فـي  -

 المؤسسة لهذه القيم األساسية.
 تكاملة من نظام حوكمة المؤسسة.جعل إدارة المخا ر بالمؤسسة أجزاء م -
 استخدام المصادر واالستفادة منها. -
قيــــاس وتقيـــــيم االتجـــــاه االســــتراتيجي بصـــــفة دوريـــــة للمؤسســـــة واتبــــا  المعلومـــــات التـــــي تضـــــمن  -

 االستمرارية والتقدم والتخطي  واتساقها مع األهداف.
المعلومات التي  ضمان أن المطال  من المستفيدين من أجل الحصول على المعلومات وان هذه -

 يتم التزود بها مالئمة وقابلة للفهم وحقيقة.
 
 
 
 

 الدراسات السابقة: 

تــم اال ــال  علــى العديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة ذات الصــلة بموضــو  الدراســة وتــم 
 ايراد بعضا منها  مرتبة من االحدث الى االقدم على النحو التالي: 
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واقع تطبيق الحوكمة في إدارة التدريب واالبتعاث بإدارة ( بعنوان "٠٢٠٢دراسة ابن شحبل )
 “.٠٢٠٢التعليم بمدينة الرياض في ضوء رؤية المملكة 

 بـــإدارة واالبتعـــاث التـــدري  إدارة فـــي الحوكمـــة تطبيـــق واقـــع عـــل التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــدفت
 لتــدري ،ا ومشــرفات مشــرفي نظــر وجهــة مــن 5111 المملكــة رؤيــة ضــوء فــي الريــا  بمدينــة التعلــيم
 فــي تســهم قــد التــي المقترحــات علــى والتعــرف الحوكمــة، تطبيــق تواجــ  التــي الصــعوبات عــن والكشــ 
 التــدري  بـإدارة التـدري  ومشـرفات مشـرفي جميـع مـن العينــة أفـراد تكـون  وقـد الحوكمـة. تطبيـق تطـوير

 الباحثـة اسـتخدمتو  تـدري ، ومشـرفة مشـرفاً  21 عـددهم البالغ الريا  بمدينة التعليم بإدارة واالبتعاث
 تناولـــت وقــد لتحقيقهـــا. أداة  االســتبانة كانـــت التــي الدراســـة أهــداف لتحقيـــق المســحي الوصـــفي المــنهج
 أن إلى الدراسة توصلت وقد والمشاركة. والمساءلة، والعدالة، الشفافية، التالية: الحوكمة أبعاد الدراسة
 بـــإدارة واالبتعــاث التــدري  إدارة فــي مــةالحوك تطبيــق واقـــع علــى مرتفعــة بدرجــة موافقــون  العينــة أفــراد

 ثــــم المســــاءلة، ثــــم العدالــــة، ثــــم الشــــفافية، التــــالي: التنــــازلي الترتيــــ  حســــ  الريــــا  بمدينــــة التعلــــيم
 حيــال العينــة أفــراد اســتجابات بــين احصــائية داللــة ذات فــروق  وجــود عــدم النتــائج بــين كمــا المشــاركة.

 الجن  لمتغيرات تعزى  الريا  بمدينة التعليم بإدارة تعاثواالب التدري  إدارة في الحوكمة تطبيق واقع
 الخبرة. وسنوات العلمي والمؤهل

( بعنوان "واقع تطبيق الحوكمة في وزارة التعليم بالمملكة العربية ٠٢٠٢دراسة الورهي )
 “.السعودية

 العربيـــة بالمملكـــة التعلـــيم وزارة فـــي الحوكمـــة تطبيـــق واقـــع علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــدفت
 تطبيـق معوقـات عـن الكشـ  إلـى هـدفت كمـا الـوزارة. فـي النسـائية القيـادات نظر وجهة من السعودية
 مــن التعلــيم وزارة فــي الحوكمــة تطبيــق تحســين فــي تســهم قــد التــي المقترحــات إلــى والتعــرف الحوكمــة
 اإلدارات مــديرات مــن 021 أصـل مــن 042 مــن الدراسـة عينــة وتكونــت الدراسـة. مجتمــع نظــر وجهـة
 المــنهج الباحثــة اســتخدمت وقــد التعليميــات. والمستشــارات والمشــرفات ومســاعداتهن األقســام ئيســاتور 

 وقــد البيانــات. لجمــع كــأداة  االســتبانة الباحثــة اســتخدمت الدراســة اهــداف ولتحقيــق المســحي. الوصــفي
 الملكـة فـي الحوكمـة تطبيق واقع على مرتفعة بدرجة موافقون  الدراسة مجتمع أن إلى الدراسة توصلت
 بعــد جــاء وأخيــراً  المحاســبية بعــد ثــم المســاءلة بعــد ثــم أوالً  الشــفافية بعــد جــاء حيــث الســعودية، العربيــة
 العدالة.

( بعنوان " واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بمكات  التعليم بمحافظة جدة 5109دراسة الزائدي )
 من وجهة نظر المشرفين التربويين".
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 مكاتــ  فــي تطبيقهــا ومعوقـات الحوكمــة مبــادئ تطبيـق عواقــ علــى التعـرف الــى الدراســة هـدفت
 ذلك حول المشرفين استجابات في االحصائية الداللة ذات الفروق  عن والكش  جدة بمحافظة التعليم
 المســحي الوصــفي المــنهج الباحــث اســتخدم الدراســة ألهــداف وتحقيقــاً  المتغيــرات. لــبع  تعــزى  والتــي
 جــدة محافظــة فــي التعلــيم بمكاتــ  العــاملين التربــويين رفينالمشــ جميــع مــن الدراســة عينــة تكونــت وقــد

ــًا. مشــرفاً  (025) عــددهم بلــغ والــذي  اســتبانة بتصــميم الباحــث قــام المعلومــات جمــع أجــل ومــن تربوي
ـــق واقـــع األول محـــورين مـــن مكونـــة ـــاني الحوكمـــة أبعـــاد تطبي ـــق معوقـــات والث  الحوكمـــة. مبـــادئ تطبي

 التعلـيم مكاتـ  فـي الحوكمـة مبـادئ تطبيـق واقـع أن أهمهـا ئجالنتـا من مجموعة الى الدراسة وتوصلت
 متوسـطة بدرجـة جـاء إجماالً  التعليم مكات  في الحوكمة تطبيق معوقات وان كبيرة بدرجة جاء إجماالً 
ـــة فـــروق  وجـــود وعـــدم  تعـــزى  ومعوقاتهـــا الحوكمـــة مبـــادئ تطبيـــق حـــول المشـــرفين لـــدى احصـــائياً  دال

  الدراسة. لمتغيرات
( بعنوان " درجة تطبيق الحوكمة الرشيدة في مديريات ٠٢٠٢ني واالبراهيم )دراسة الموم

التربية والتعليم في شمال األردن وعالقتها بفعالية األداء اإلداري من وجهة نظر العاملين االداريين 
 فيها".

 فعاليــة درجــة علــى والوقــوف الرشــيدة الحوكمــة تطبيـق درجــة علــى التعــرف إلــى الدراســة هـدفت
ـــيم التربيـــة مـــديريات فـــي اإلداري  األداء  عالقـــة وجـــود مـــدى علـــى والتعـــرف األردن، شـــمال فـــي والتعل

 اسـتخدام الدراسـة أهداف ولتحقيق اإلداري. األداء وفعالية الرشيدة الحوكمة تطبيق درجة بين ارتبا ية
 فـــي العـــاملين مـــن إداريـــاً  (510) مــن الدراســـة عينـــة تكونـــت وقــد التحليلـــي الوصـــفي المـــنهج الباحثــان
 جمــع ولغــر  العشــوائية. الطبقيــة بالطريقــة اختيــارهم تــم األردن، شــمال فــي والتعلــيم التربيــة مــديريات
 الرشـيدة، الحوكمـة تطبيـق درجـة عـن للكشـ  األول محـورين، مـن مكونـة اسـتبانة إعداد تم المعلومات
 مــديريات طبيــقت درجــة أن الدراســة نتــائج أظهــرت اإلداري، األداء فعاليــة درجــة عــن للكشــ  والثــاني
 اإلداريــين نظــر وجهــة مــن اإلداري  األداء وفعاليــة الرشــيدة للحوكمــة األردن شــمال فــي والتعلــيم التربيــة
 وفعاليـة الحوكمة تطبيق درجة بين قوية ايجابية عالقة هناك وأن مرتفعة، بدرجة جاءت فيها العاملين
 اإلداري. األداء

قرار التربوي في المؤسسات التعليمية" ( بعنوان "صنع ال٠٢٠٢ karpo, دراسة توبراك )
 مبادئ الحوكمة وقضية المجالس التعليمية الوطنية".

 علـى بنـاء الو نيـة التعليميـة المجـال  فـي القـرار اتخـاذ كيفيـة علـى التعرف الدراسة هدفت   
 المـنهج الدراسـة واعتمـدت المجـال  تلـك فـي الحوكمـة واقـع علـى والتعـرف تركيـا، فـي الحوكمـة مبادئ
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 التعليمـي الـو ني المجلـ  فـي أعضـاء مـن (2) قومهـا  بقيـة عشـوائية عينـة اختيـار تم حيث لنوعيا
 نتـائج أهـم مـن وكـان للدراسـة. الالزمـة البيانـات لجمـع كـأداة  المقابلـة علـى االعتمـاد وتـم عشـر، الثامن
 لمجــا جــاء حيــث منخفضــة، كانــت التركــي الــو ني المجلــ  فــي الحوكمــة مبــادئ تطبيــق أن الدراســة
 العينة أفراد تقدير درجة أن كما األخيرة، المرتبة في المشاركة مجال وكان األولى، المرتبة في العدالة
 عالي. عام بتقدير جاءت المجل  في الحوكمة مبادئ تطبيق لمستوى 

(بعنوان " ما وراء الحوكمة MnaMrtM rta inai,t,o٠٢٠٢,دراسة فيترياني ومولجونو )
 لجودة التعليم العالي". الجيدة: النجاح الرئيسي

 الحوكمـة، مبـادئ تطبيـق علـى األكاديميـة والثقافـة القيـادة أثـر علـى التعـرف الدراسـة هدفت   
 كليــة فــي التدريســية الهيئــة أعضــاء كافــة مــن الدراســة مجتمــع وتكــون  الكمــي المــنهج الدراســة واعتمــدت
 التـدري ، هيئـة مـن عضـواً  (10) معـدده والبـالغ اندونيسـيا، فـي المحمديـة جامعـة في العليا الدراسات

 نتـائج أهـم مـن وكـان الالزمـة. البيانـات لجمـع كـأداة  االسـتبانة اعتمـاد وتـم لهم، شامل حصر عمل وتم
 إيجــابي تـأثير لهـا القيـادة إن كمـا األكاديميـة، الثقافـة علــى مباشـر إيجـابي تـأثير لهـا القيـاد أن الدراسـة
 كمـا الرشـيدة، الحوكمـة على مباشر إيجابي تأثير لها ديميةاألكا الثقافة إن كما الحوكمة، على مباشر
 متوسطة. بدرجة جاء الجامعة في الحوكمة مبادئ تطبيق أن

 ( بعنوان "حوكمة التعليم واالختبارات المعيارية في الدنمارك وانجلترا".٠٢٠2 aalo, دراسة كيلي )
 الـدنمارك فـي التعلـيم مؤسسـات فـي الحوكمـة مبـادئ تطبيـق واقـع علـى التعـرف الدراسـة هدفت

 وكـان للدراسـة. الالزمـة البيانات لجمع والطالب المعلمين مع المقابلة على الدراسة واعتمدت وانجلترا،
 بينمــا متوســطة، بدرجــة جــاء الــدنمارك فــي الحوكمــة مبــادئ تطبيــق درجــة أن الدراســة نتــائج أهــم مــن
 أفـراد إجابـات بـين فـروق  توجد ال حين في مرتفعة، بدرجة جاء انجلترا في الحوكمة مباد تطبيق درجة
 الجن . إلى تعزى  الحوكمة مبادئ تطبيق حول العينة

( بعنوان "درجة تطبيق المديرين واالداريين في مركز وزارة التربية ٠٢٠2دراسة الخضير )
 والتعليم األردنية لمبادئ الحوكمة وعالقتها بمستواهم الوظيفي".

 التربية وزارة مركز في واالداريين المديرين تطبيق درجة على التعرف الى الدراسة هدفت
 الداللة ذات الفروق  عن والكش  الوظيفي بمستواهم وعالقتها الحوكمة لمبادئ األردنية والتعليم

 الجن  لمتغيرات تبعاً  الحوكمة تطبيق درجة حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين االحصائية
 واالرتبا ي المسحي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد الوظيفي. والمسمى العلمي والمؤهل
 التربية بوزارة العاملين من وإدارياً  مديراً  (121من) تكونت عشوائية عينة على الدراسة و بقت
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 جملة الى الدراسة وتوصلت العينة من المعلومات جمع أجل من استبانة الباحث صمم وقد والتعليم.
 لمبادئ األردنية والتعليم التربية وزارة مركز في واالداريين المديرين قتطبي درجة أن أهمها النتائج من

 موجبة ارتبا ية عالقة وجود عن النتائج كشفت كما متوسطة كانتا الوظيفي أدائهم ومستوى  الحوكمة
 في داللة ذات فروق  وجود وكذلك الوظيفي أدائهم ومستوى  الحوكمة مبادئ تطبيق درجة متغيري  بين

 فأقل. بكالوريوس فئة ولصالح الذكور لصالح الدراسة نةعي استجابات
( بعنوان" درجة تطبيق المساءلة اإلدارية والحوكمة ٠٢٠2دراسة حتاملة وسالمة)

المؤسسية والعالقة بينهما في مديريات التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر القادة اإلداريين 
 فيها".

 المؤسسية الحوكمة تطبيق ودرجة اإلدارية لمساءلةا تطبيق درجة عن الكش  الدراسة هدفت
 القادة نظر وجهة من األردن في والتعليم التربية مديريات في بينهما االرتبا ية العالقة وإيجاد

 من العينة وتكونت االرتبا ي، الوصفي المنهج الباحثان استخدم الدراسة أغرا  ولتحقيق اإلداريين،
 األردن، في وتعليم تربية مديرية (45) أصل من تعليمية، ياتمدير  (2) من تربوي  قيادي (525)

 واستبانة فقرة، (51) من وتكونت اإلدارية المساءلة استبانة وهما: الدراسة هذه أداتي بتطوير وقاما
 والشفافية، اإلفصاح وهي: مجاالت خمسة على موزعة فقرة، (41) من وتكونت المؤسسية الحوكمة
 وتوصلت والفاعلية، والكفاءة والنزاهة، والعدالة اإلدارية، والمسؤولية قابةوالر  الفاعلة، والمشاركة

الدراسة إلى إن درجة تطبيق المساءلة اإلدارية والحوكمة المؤسسية في مديريات التربية والتعليم في 
األردن جاء كالهما بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتبا ية إيجابية بين درجة تطبيق 

 لمساءلة اإلدارية وبين تطبيق الحوكمة المؤسسية. ا
( بعنوان "درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها بجودة اجراءات ٠٢٠2دراسة محمود )

العمل في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر مديري 
 المدارس الحكومية الثانوية

 إجـــراءات بجـــودة وعالقتهـــا الحوكمـــة مبـــادئ تطبيـــق درجـــة لـــىع التعـــرف الـــى الدراســـة هـــدفت
 مــديري  نظــر وجهــات مــن الغربيــة الضــفة شــمال محافظــات فــي والتعلــيم التربيــة مــديريات فــي العمــل

 والخبـــرة العلمـــي والمؤهـــل الجـــن  تـــأثيرات علـــى التعـــرف الـــى باإلضـــافة الثانويـــة الحكوميـــة المـــدارس
 الدراسـة أهـداف لتحقيق التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم العينة. أفراد تقديرات على االدارية

 كـأداة  االسـتبانة علـى الباحـث اعتمـد وقـد ومـديرة. مـديراً  (021) مكونـة عينـة علـى الدراسـة  بقـت وقـد
 الحوكمـة مبـادئ تطبيـق درجـة أن أهمهـا النتـائج مـن مجموعـة الى الدراسة وتوصلت المعلومات لجمع



 

  222 

 المـــدارس مـــديري  نظـــر وجهـــات مـــن والتعلـــيم التربيـــة مـــديريات فـــي العمـــل تإجـــراءا بجـــودة وعالقتهـــا
 كبيـرة. بدرجـة جـاءت العمل اجراءات جودة أن حين في عام بشكل متوسطة جاءت الثانوية الحكومية

 تعــزى  الدراســة عينــة اســتجابات فــي احصــائية داللــة ذات فــروق  وجــود عــدم الــى النتــائج توصــلت كمــا
 في الحوكمة مبادئ تطبيق بين ارتبا ية عالقة وجود الى الدراسة توصلت حين في الدراسة لمتغيرات
 العمل. اجراءات جودة ودرجة والمسائلة والتمكين الشفافية مجاالت

( بعنوان "الحوكمة االقليمية في التعليم: ٠٢٠2 al,D &M,lo, دراسة هولم وديام )
 دراسة حالة مجتمع التعلم في اوماها و نبراسكا.

اسة الى التعرف على أثر الحوكمة في إصالح التعليم العام في منطقة العاصمة هدفت الدر 
اوماها في نبراسكا. وتم استخدام المنهج النوعي لتحقيق هدف الدراسة حيث تم تطبيق الدراسة من 

( عضوًا من أعضاء المجل  التعليمي المحلي. 50خالل إجراء المقابالت مع عينة مكونة من )
دراسة أن إصالح المدارس وفق نظام الحوكمة في أوماها ساهم بدرجة كبيرة في وأظهرت نتائج ال

تطور النظرة نحو مدارس التعليم العام من قبل المجتمع المحلي كما أصبح للمجتمع المحلي دور في 
 مجال  هذه المدارس.

( بعنوان " دور الحوكمة في اصالح ٠٢٠2 ttMD,a D &M,lo, دراسة جينيفر وديم )
 ة المدرسية والتعليم العام في مدينة أوماها".االدار 

 التعلـيم فـي المدرسـية االدارة اصـالح فـي الحوكمـة دور علـى التعـرف الـى الدراسة هدفت    
 لتحقيــق والمســحي التحليلــي الوصــفي المــنهج اســتخدام تــم وقــد نبراســكا فــي أوماهــا العاصــمة فــي العــام
 المــدارس علــى المشــرفين األعضــاء مــن عضــواً  (50) مــن الدراســة عينــة تكونــت وقــد الدراســة أهــداف
 توصـلت وقد الدراسة عينة آراء الستطال  خاصة استبانة بناء تم وقد التعليم في الحوكمة تطبق التي

 سـاهم أوماها في الحوكمة نظام وفق المدارس اصالح أن أهمها من النتائج من مجموعة الى الدراسة
ــيمال مــدارس نحــو النظــرة تطــور فــي كبيــر بشــكل  للمجتمــع أصــبح كمــا المحلــي المجتمــع قبــل مــن تعل
 للسابق. خالفاً  المدارس مجال  في دور المحلي

 ( بعنوان "سبل تغيير حوكمة وإدارة التعليم في آسيا". ٠٢٢2 i,poدراسة موك )
 التغييـر بتحقيـق الكفيلـة السـبل أهم وتقديم أسيا، في التعليم وادارة حوكمة تغيير إلى الدراسة هذه تهدف

 والمقــاالت األدبيــات مختلــ  مراجعــة علــى القــائم الوصــفي المــنهج الباحــث واســتخدم آســيا، فــي التعلــيم لحوكمــة
عينـة مـن أصـحاب  علـى دراسـت  الباحـث  بـق ولقـد للباحـث، العمليـة الخبـرة على االعتماد مع الموضو  حول

 المنظمــات فـي الداخليـة ةالمسـاءل آليـات ان الـى الدراســة توصـلت وقـد المختلفـة. التعليميـة المؤسسـات
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 وأن واالجتماعيــة واالقتصــادية السياســية األوضــا  إلــى ذلــك فــي الســب  ويعــود فعالــة، غيــر التعليميــة
 تعزيـــز إلـــى اإلدارة فـــي الحديثـــة األســـالي  ســـعت أن بعـــد بالمســـاءلة المطالبـــة أهميـــة فـــي زيـــادة هنـــاك
 المرجوة. فاألهدا لتحقيق التعليمية المؤسسات إدارة من المديرين تمكين

 التعليق على الدراسات السابقة : 

 المعلمـين شـؤون  بـإدارة الحوكمـة مبـادئ تطبيـق واقـع علـى التعـرف الـى الحاليـة الدراسة هدفت
 التـي السابقة الدراسات من العديد مع ما حد الى ذلك في واتفقت جدة بمحافظة للتعليم العامة باإلدارة
 (5109) واالبراهيم المومني ودراسة ، (5109) الزائدي دراسة مثل العام التعليم في الحوكمة تناولت

 التعـرف الـى هـدفت التي  السابقة الدراسات بع  عن اختلقتو  ، (alllK 5102,) كيلي دراسة و ،
 ودراســـة ، (5102) الخضـــير دراســـة مثـــل الحوكمـــة لمبـــادئ واالداريـــين المـــديرين تطبيـــق درجـــة علـــى
 المــنهج الحاليـة الدراسـة اسـتخدمت ،  (,Toprak 2019) اكتـوبر  ودراسـة (5102) وسـالمة حتاملـة
 فـي ، ايرادهـا تـم التـي السـابقة الدراسات معظم مع ذلك في واتفقت أهدافها لتحقيق  المسحي الوصفي

 &nlsa,) وديام هولم  (alllK 5102,) كيلي (naBenK 5109,) توبراك دراسة مع اختلفت حين
,nasK 5102)  مـــوك ودراســـة ، النـــوعي المـــنهج اســـتخدمت التـــي (nnnK 5112) اعتمـــدت التـــي 
 كــأداة  االســتبانة علــى الحاليــة الدراســة اعتمــدت ، والوثــائق والمقــاالت األدبيــات وتحليــل مراجعــة علــى
 الدراسـة واختلفـت . السـابقة الدراسـات معظـم مـع ذلـك فـي واتفقـت الدراسـة عينـة مـن المعلومـات لجمع
  المستخدمة. المتغيرات وبع  الدراسة تطبيق انمك في السابقة الدراسات عن الحالية

 
 
 
 
 
 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
 منهج الدراسة: 

 الدراسة. لطبيعة المنهج هذا لمناسبة المسحي، الوصفي المنهج الحالية الدراسة اتبعت
 مجتمع وعينة الدراسة:

 جــدة بمحافظــة للتعلــيم ةالعامــ بــاإلدارة المنقــولين المعلمــين مــن الحاليــة الدراســة مجتمــع تكــون 
 عينة على الدراسة تطبيق وتم معلم، (0101) عددهم والبالغ هـــ، 0441/0440 الدراسي العام نهاية

 المتغيـــرات وفـــق الدراســـة عينـــة لخصـــائ  توضـــيح يلـــي وفيمـــا معلمـــًا، (592) عـــددها بلـــغ عشـــوائية
 التالي: الجدول في كما ، المستقلة
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 فقًا للمتغيرات المستقلة( توزيع عينة الدراسة و 0جدول )
 % النسبة العدد الفئات المستقلة المتغيرات

  الدراسية المرحلة

 21.4٪  63 االبتدائية

 18.0٪  53 المتوسطة

 60.7٪  179 الثانوية

 %100 295 اإلجمالي

  العلمي المؤهل

 5.1 15 دبلوم

 77.6 229 بكالوريوس

 17.3 51 دراسات عليا

 100% 295 اإلجمالي

  الخدمة سنوات عدد

 7.1 21 سنوات فأقل 10

 47.8 141 سنة 20إلى  10

 45.1 133 سنة 20أكثر من 

 %100 295 اإلجمالي

 النسبة % العدد الفئات المستقلة المتغيرات

  الحالي العمل

 88.8 262 معلم

 7.8 23 مرشد

 3.4 10 رائد نشاط

 100% 295 اإلجمالي

 أداة الدراسة:

ـــة التـــي بعـــ ـــات النظري د أن تـــم  تحديـــد مشـــكلة الدراســـة، وأهـــدافها، وأســـئلتها، وبمراجعـــة األدبي
على الدراسات واألدلة واألبحاث السابقة المرتبطة بموضو  الدراسـة  وباال ال تناولت مبادي الحكمة 

ول: يتضمن انطالًقا مما سبق، أعد الباحثان أداة الدراسة وهي استبانة تكونت من جزئين، األو  الحالية
البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة، ويشمل المتغيرات التالية: العمل الحالي، المرحلة الدراسية، عـدد 

الجـزء الثـاني: يتضـمن محـاور وفقـرات مبـادي الحوكمـة وتك ـون مـن و  سنوات الخدمـة والمؤهـل العلمـي.
ـــين فقـــرة موزعـــة علـــى  ـــة محـــاور ثالثـــة محـــاور تضـــمنت ســـبعًا وثالث  الشـــفافية ،  النزاهـــة.وهـــي: ثالث

 العدالة.
 

 صدق أداة الدراسة: 

  ومنها: الدراسة أداة  صدق من للتأكد إجراءات عدة الباحثان اتبع
  الظاهري: الصدق

 األوليــة صــورتها فــي تصــميمها بعــد عرضــها تــم الدراســة، ألداة  الظــاهري  الصــدق مــن للتحقــق
 وتـم حولهـا، المالحظـات إلبـداء الحوكمـة جـالم في الخبرة ذوي  التدري  هيئة أعضاء من عشرة على
 وضـعت مـا تقـي  األداة  جعـل ممـا اإليجابيـة، والتوجيهات المالحظات مع يتوافق بما االستبانة تعديل
  عالية. بمصداقية أجل  من

 صدق االتساق الداخلي:
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للتحقــق مــن مــدى صــدق االتســاق اســتخدم الباحثــان معامــل االرتبــاط بيرســون، وذلــك لقيــاس 
للمحــور الــذي تنتمــي إليــ ، وبينــت النتــائج أن جميــع الفقــرات  الكليــةارتبــاط كــل فقــرة مــع الدرجــة  درجــة

تــرتب  عنــد مســتوى داللــة إحصــائية مــع المحــور الــذي تنتمــي إليــ ، ممــا يشــير إلــى أن جميــع الفقــرات 
مرجـوة تتمتع بدرجة مرتفعة مـن الصـدق مـع محاورهـا التـي تنتمـي إليهـا، وأنهـا تحقـق أهـداف القيـاس ال

 منها، وفيما يلي توضيح ذلك.
 ( معامالت االرتباط لفقرات محاور الدراسة مع الدرجة الكلية للمحور5جدول )
 معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية للمحور المحاور 

 الشفافية 
0.740** 0.740** 0.740** 0.740** 0.740** 0.740** 0.740** 

0.805** 0.805** 0.805** 0.805** 0.860** 0.860** 0.860** 

 النزاهة 
0.822** 0.822** 0.822** 0.884** 0.884** 0.884** 0.884** 

0.884** 0.884** 0.884** 0.884** 0.884**   

 العدالة 
0.875** 0.875** 0.875** 0.875** 0.875** 0.875** 0.875** 

0.421** 0.565** 0.565** 0.565**    

 ** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   
 الصدق البنائي لمحاور أداة الدراسة:

( معـــامالت االرتبـــاط بـــين كـــل محـــور مـــن المحـــاور الثالثـــة، والدرجـــة الكليـــة 1يبـــين جـــدول )
(،حيث تراوحت بـين 1K10االرتباط دالة احصائيًا عند مستوى داللة ) معامالتلالستبانة ويالحظ قيم 

(1K924-1 وK921. وبذلك محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياس ) 
 
 
 
 ( معامالت االرتباط بين درجة كل محور من المحاور الثالثة مع الدرجة الكلية لالستبانة 1جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات المحور

 0.01 **0.964 04 الشفافية

 0.01 **0.980 05 النزاهة

 0.01 **0.971 00 العدالة

 ** تشير الى ان االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   
 ثبات أداة الدراسة:
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(، و ريقـة التجزئـة النصـفية Bnirer,hm bla,e تم استخدام كل من معادلة كرونباخ ألفا )
(falne t,elS لحســـاب الثبـــات )و فقـــرات االســـتبانة، حيـــث تـــم ايجـــاد معامـــل االرتبـــاط بـــين  لمحـــاور

درجات الفقرات الفرديـة ودرجـات الفقـرات الزوجيـة لكـل محـور مـن محـاور االسـتبانة، وقـد تـم تصـحيح 
معامــل االرتبــاط باســتخدام معامــل ارتبــاط ســبيرمان بــراون للفقــرات الزوجيــة واســتخدام معامــل جتمــان 

 ( يبين ثبات أداة الدراسة بكال الطريقتين.4للفقرات الفردية، والجدول )
 أداة الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية. ( ثبات4جدول )

 المحاور 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية الثبات بطريقة كرونباخ ألفا

 معامل االرتباط بعد التعديل معامل االرتباط قبل التعديل معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات

 0.900 0.853 0.931 14 الشفافية

 0.950 0.915 0.942 12 النزاهة

 0.909 0.834 0.894 11 العدالة

 0.963 0.929 0.973 37 الدرجة الكلية

( أعـاله أن قـيم معـامالت الثبـات بطريقـة التجزئـة النصـفية بلغـت للدرجـة 4يتضح من جدول )
( للدرجـــة الكليـــة، و 1K921قـــيم معـــامالت كرونبـــاخ ألفـــا بلغـــت ) وكـــذلك(، 1K921الكليـــة لالســـتبانة )

( ممـا يـدعم الوثـوق بالنتـائج 1K21الدراسة حققت ثباتـًا أعلـى مـن الحـد المطلـوب وهـو ) يتضح أن اداة 
 التي تتوصل لها.

 تطبيق اداة الدراسة:

 صـدقها مـن التأكـد تـم أن وبعـد النهائيـة، صـورتها فـي الدراسة أداة  بناء من االنتهاء تم أن بعد
ـــع تـــم للتطبيـــق وجاهزيتهـــا وثباتهـــا ـــاً  االســـتبانة توزي ـــراد علـــى إلكتروني ـــة أف  اكتمـــال وبعـــد الدراســـة. عين
  التالي: الجدول وفق الحوكمة تطبيق واقع على الحكم تم وقد احصائيًا. البيانات تحليل تم التطبيق،
  

 (  ول الفئة ودرجة التطبيق2جدول)
  ول الفئة

 النسبة المئوية القيمة درجة التطبيق
 إلى من

1K52 4 1 4 كبيرةK20-011 

5K21 1K54 1 1 متوسطةK21-1K21 

0K22 5K49  1 5 منخفضةK44-1K25 

0 0K24  1 0 منخفضة جداK52-1K41 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
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 إدارة فــي الحوكمــة مبــادئ تطبيــق واقــع مــا علــى: يــن  الــذي األول بالســؤال المتعلقــة النتــائج
 جدة؟ بمحافظة للتعليم العامة باإلدارة المعلمين شؤون 

  الشفافية المحور األول: 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتي  لفقرات محور الشفافية 2جدول )

 الترتيب 
رقم الفقرة 
 في االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
درجة 
 التطبيق

1 5 
تعاميم واألنظمة التي تتيح إدارة شؤون المعلمين على الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم ال

 تصدر عنها.
 متوسطة 13.883 74231. 3.0000

 متوسطة 3.251 80588. 2.5525 توفر إدارة شؤون المعلمين قنوات متعددة للرد على استفسارات المعلمين. 1 2

3 2 
تعلن إدارة شؤون المعلمين نتيجة حركة النقل الداخلي وفق آلية تتسم بالشفافية 

 والوضوح..
 منخفضة 1.731 97546. 2.4983

 منخفضة 1.522 87987. 2.4780 يتم مراعاة الشفافية في نقل المعلمين الذي يحقق الموازنة بين مدارس الوفر.. 01 4

 منخفضة 496.- 93856. 2.3729 يتم تطبيق أنظمة النقل الداخلي من قبل إدارة شؤون المعلمين بشفافية ووضوح. 2 5

 منخفضة 601.- 1.06616 2.3627 دين إلى مدارس بها عجز وفق آلية معلنة للجميع.يتم نقل المعلمين الزائ 9 6

7 04 
تحر  إدارة شؤون المعلمين على نقل المعلمين الذين لديهم ظروف خاصة وفق آلية 

 معلنة للجميع ومعايير تتسم بالشفافية والوضوح.
 منخفضة 2.975- 93930. 2.2373

8 05 
لشاغلي الوظائ  التعليمية االعترا  بشأن قرارات النقل تتيح إدارة شؤون المعلمين 
 والتكليف التي تصدر عن .

 منخفضة 3.693- 91435. 2.2034

9 01 
تحر  إدارة شؤون المعلمين على معالجة تظلمات شاغلي الوظائ  التعليمية بشأن 

 قرارات النقل والتكليف لسد العجز.
 منخفضة 4.438- 90513. 2.1661

ن إ 4 10  منخفضة 5.071- 90697. 2.1322 دارة شئون المعلمين اجراءاتها بناء على المقترحات البناءة للمعلمين.تحس 

 منخفضة 6.404- 99099. 2.0305 توضح إدارة شؤون المعلمين مبررات قرارات التكليف لسد العجز في المدارس. 00 11

12 2 
عاميم إدارة شؤون المعلمين يتم دعوة المعلمين لحضور اللقاءات التي تناقش أنظمة وت

 وفق آلية معلنة وواضحة.
 منخفضة 7.703- 87673. 2.0068

13 2 
تقوم إدارة شؤون المعلمين بإجراء حركة النقل الداخلي وفق معايير محددة ومعلنة للجميع 

 مسبقًا.
 منخفضة 6.824- 99829. 2.0034

 منخفضة 6.577- 1.11542 1.9729 واضحة وال تحتمل التأويل.التعاميم واألنظمة الصادرة من إدارة شؤون المعلمين  0 14

 منخفضة 2.852- 68104. 2.2869 المتوس  العام لمحور الشفافية

   5K5229( أن المتوس  العام الستجابات افراد العينة علـى محـور الشـفافية بلـغ 2يتضح من الجدول )
بشـــكل عـــام فـــي ادارة شـــؤون المعلمـــين بجـــدة ويعـــد واقـــع تطبيـــق الشـــفافية  1K22014وانحـــراف معيـــاري قـــدره 

( ومنخفضـة 1و 5منخفضة وفقًا لمقياس أداة الدراسة. حيث إن درجة التطبيـق كانـت متوسـطة لعبـارتين فقـ  )
 لبقية العبارات االثنا عشر.

 حيـــث ،1K1111 و 0K9259 بـــين الشـــفافية محـــور لعبـــارات الحســـابية المتوســـطات وجـــاءت
 التي واألنظمة التعاميم التعليم إلدارة اإللكتروني الموقع على المعلمين شؤون  إدارة تتيح“ فقرة حصلت
 ودرجـة 1K24510 معيـاري  بـانحراف و 1K1111 حسـابي متوسـ  أعلـى علـى حصـلت عنهـا" تصـدر
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 التــي التعــاميم بعــ  أن الــى الباحثــان نظــر وجهــة مــن ذلــك فــي الســب  يعــود وربمــا متوســطة. تطبيــق
 االلكترونـي الموقـع علـى متـوفرة غيـر عملهـا تحكـم التـي االنظمـة أو المعلمين شؤون  ادارة عن تصدر
 التواصــــل وســــائل فــــي العمــــل مجموعــــات عبــــر علــــى أكبــــر بشــــكل واعتمادهــــا التعلــــيم إلدارة الرســــمي

  االجتماعي.
 المعلمـين" استفسـارات علـى للـرد متعـددة قنـوات المعلمـين شـؤون  إدارة تـوفر“ فقـرة حصـلت كما

 تطبيــق ودرجــة 1K21222 معيــاري  وبــانحراف 5K2252 حســابي بمتوســ  ةاســتجاب أعلــى ثــاني علــى
 حيـث الدراسـية للمرحلـة تبعـاً  المـدارس دوام وقت اختالف إلى ذلك في السب  إرجاء ويمكن متوسطة.

 فـي ظهـراً  5 السـاعة حتـى و صـباحاً  9 السـاعة مـن تبـدأ والمتوسطة الثانوية للمرحلتين العمل فترة أن
 السـابعة السـاعة حتـى وتسـتمر ظهـراً  5 السـاعة مـن تبـدأ االبتدائية المرحلة رسمدا عمل فترة أن حين
 الـى الحضـور فـي ممثلـة التواصـل فـي التقليديـة الحلـول يفضـلون  ربمـا المعلمـين بع  أن كما مساًء.
  الرسمي. االلكتروني والبريد تواصل برنامج مثل متعددة الكترونية قنوات وجود رغم االدارة مقر

 النقـــل حركـــة بـــإجراء المعلمـــين شـــؤون  إدارة "تقـــوم فقـــرة جـــاءت االخيـــر قبـــل مـــا يـــ الترت وفـــي
 الشــفافية محــور فــي االخيــر قبــل مــا الترتيــ  فــي مســبقا" للجميــع ومعلنــة محــددة معــايير وفــق الــداخلي
 السـب  يعود وقد منخفضة. تطبيق ودرجة   1K99259 معياري  وانحراف 5K1114 حسابي بمتوس 

 صـدور بعـد تطـرأ التي المستجدات بع  نتيجة تغيراً  أحياناً  تشهد النقل حركة نينقوا أن إلى ذلك في
 الخـارجي، النقل حركة نتيجة الدائم، التسرب قوائم تحديث المستجدات تلك ومن الداخلي. النقل تعميم
 الدراسية. الخط  تحديث أخرى، استحداث أو مدارس إغالق

من إدارة شؤون المعلمين واضحة وال تحتمل التأويل" في  وجاءت الفقرة "التعاميم واألنظمة الصادرة
ودرجة تطبيق منخفضة.  0K00245وانحراف معياري  0K9259الترتي  األخير بمتوس  حسابي 

وممكن أن يعود السب  في ذلك الى قلة البرامج التدريبية الموجهة لتطوير مهارات صياغة القرارات 
القانوني من منسوبي إدارة شؤون المعلمين. واتفقت هذه  االدارية وقلة عدد المتخصصين في الشأن

النتيجة مع عبارة )تتسم اللوائح واالنظمة الصادرة عن مديريات التربية والتعليم بالوضوح والشفافية( 
 والتعليم التربية مديريات تضعها التي والتعليمات )التعاميم وعبارة (5102) محمود دراسة في

 تلك اشارت حيث (5109) واالبراهيم المومني دراسة في لشمول(وا بالبسا ة وتتسم واضحة
 منخفضة. بدرجة تطبق أنها الى الدراسات

 المحور الثاني: النزاهة
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتي  لفقرات محور النزاهة2الجدول )
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رقم  الترتي  
المتوس   الفقرات الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 

درجة  tقيمة  اري المعي
 التطبيق

يتم اتخاذ القرارات على  لبات اإليفاد واإلجازات واالبتعاث للمعلمين وفق معايير  2 1
- 1.00006 2.5763 واضحة ومعلنة للجميع وبدون محاباة.

 متوسطة 8.611

 متوسطة 2.155 86451. 2.5085 .تقوم إدارة شؤون المعلمين با ال  المعلمين على واجباتهم المنو ة بهم 5 2

تحر  إدارة شؤون المعلمين على تفعيل معايير النزاهة في تعامالتها مع شاغلي  0 3
 منخفضة 1.012 92054. 2.4542 .الوظائ  التعليمية

توفر إدارة شؤون المعلمين لجميع المنقولين فرصًا متساوية ومعلنة للعدول بعد إعالن  01 4
 منخفضة 941. 92772. 2.4508 نتيجة النقل الداخلي.

 منخفضة 823. 91997. 2.4441 يتم مراعاة المصلحة التعليمية عند اصدار قرارات النقل والتكليف للمعلمين. 00 5

تتخذ إدارة شؤون المعلمين اإلجراءات المناسبة نحو المخالفات أو الشكاوى المقدمة  4 6
 منخفضة 441.- 92441. 2.3763 لها التي تتعلق بعملها.

يغ للعمل في التشكيالت المدرسية واالشرافية يتم وفق معايير واضحة ومعلنة التفر  2 7
 منخفضة 576.- 1.01093 2.3661 للجميع وبدون محاباة.

تتيح إدارة شئون المعلمين قنوات متعددة لتلقي الشكاوي عن التجاوزات والمخالفات  1 8
 منخفضة 3.027 1.02808 2.1864 التي تتعلق بعملها.

- 1.14465 2.0780 .اتخاذ قرارات التكليف لسد العجز في المدارس وفق معايير محددة ومعلنة يتم 05 9
 منخفضة 4.832

- 99657. 1.9932 .يتم تطبيق أنظمة وتعاميم النقل الداخلي على المعلمين دون تفرقة بينهم 9 10
 منخفضة 7.011

شاركة في اللقاءات الخاصة توفر إدارة شؤون المعلمين فرصًا متساوية للمعلمين للم 2 11
- 91608. 1.9695 .لمناقشة تعاميم وأنظمة إدارة شؤون المعلمين

 منخفضة 8.072

يتم توجي  العائدين من االنقطا  واإليفاد واإلجازات واالبتعاث الى المدارس وفق  2 12
- 1.05480 1.8712 المصلحة التعليمية وبدون محاباة.

 منخفضة 3.568

- 76340. 2.2729 حور النزاهةالمتوس  العام لم
 منخفضة 2.860

 معيـاري  وانحـراف 5K5259 بلـغ النزاهـة محـور اسـتجابات متوسـ  أن (2) الجدول من يتضح
 وفقــاً  منخفضـة بجـدة المعلمــين شـؤون  ادارة فـي عــام بشـكل النزاهـة تطبيــق واقـع ويعـد 1K22141 قـدره

 فـي ومنخفضـة (2 و 5) فقـ  لعبـارتين متوسـطة كانـت التطبيـق درجـة أن حيث الدراسة. أداة  لمقياس
 العشر. العبارات بقية

 حيــــث ،5K2221 و 0K2205 بــــين النزاهــــة محــــور لعبــــارات الحســــابية المتوســــطات وكانــــت
 واإلجــــازات اإليفــــاد  لبــــات علــــى القــــرارات اتخــــاذ "يــــتم علــــى: تــــن  والتــــي (2) رقــــم الفقــــرة حصــــلت
 حسـابي متوسـ  أعلـى علـى محابـاة." وبـدون  عللجميـ ومعلنـة واضـحة معـايير وفق للمعلمين واالبتعاث
5K2221 0 معيــــاري  وانحــــرافK11112 أن الــــى ذلــــك الباحثــــان ويعــــزو متوســــطة. تطبيــــق وبدرجــــة 
 على التخص  وفر منها اعتبارات لعدة يخضع الرف  أو بالموافقة سواء الطلبات تلك على االجابة
 المــنهج تعطــل عــدم لضــمان لتعلــيما مكتــ  مســتوى  علــى المعلمــين وفــر ثــم التعليمــي القطــا  مســتوى 
 متمثلة أجمع العالم بها تمر التي االستثنائية الظروف أن كما معلم. بدون  الطال  بقاء وعدم الدراسي

 فــي المعلمــين لــبع  الرســمية المشــاركات كثــرة ومــع عنهــا الناتجــة الســلبية واآلثــار كورونــا جائحــة فــي
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ـــة أو رياضـــية ســـواءً  متعـــدد مناشـــ  ـــ لـــك ونحـــو ثقافي  الـــى المعلمـــين شـــؤون  ادارة تعمـــد أن إلـــى ؤديي
  ارئ. أي ومواجهة البديل تأمين في من  لالستفادة الوفر من بنسبة االحتفاظ

  لبـات على للحصول ومباشرة واضحة وشروط معايير )يوجد عبارة مع النتيجة هذه واختلفت
 اشــارت والتــي (5151) لشــحب ابــن دراســة فــي الريــا ( بمدينــة التعلــيم دارة فــي والمكافــ ت االجــازات

 منخفضة. بدرجة تطبق انها
 بهــم" المنو ــة واجبـاتهم علــى المعلمــين بـا ال  المعلمــين شــؤون  إدارة تقـوم“ الفقــرة جــاءت كمـا

 متوســــطة. تطبيــــق ودرجــــة 1K22420 معيــــاري  وبــــانحراف 5K2122 حســــابي متوســــ  أعلــــى كثــــاني
 ابــال  علــى كبيــر وبشــكل تعتمــد داراتاإل بقيــة كشــأن المعلمــين شــؤون  ادارة بــأن ذلــك تفســير ويمكــن

 أن حيــث للمــدارس، الرســمي البريــد إلــى ارســالها يــتم التــي الرســمية التعــاميم عبــر بواجبــاتهم المعلمــين
 افـادة قلـة الـى ذلـك تفسـير يمكـن كمـا منهـا. بنسـخة االحتفـاظ علـى يحرصـون  ال ربمـا المعلمين بع 
 باعتبارهـــا واالنفوجرافيـــك( جرافيـــك الموشـــن )مثـــل الحديثــة التقنيـــة الوســـائ  مـــن المعلمـــين شــؤون  إدارة
 الورقية. الوسائل من أعلى بجاذبية تتمتع المستفيد عند مفضلة وسيلة

 الخاصــة اللقــاءات فــي للمشــاركة للمعلمــين متســاوية فرصــاً  المعلمــين شــؤون  إدارة "تــوفر الفقــرة
 النزاهـــة محـــور فـــي االخيـــر قبـــل الترتيـــ  فـــي جـــاءت المعلمـــين" شـــؤون  إدارة وأنظمـــة تعـــاميم لمناقشـــة
 الســب  ويعــزو منخفضــة. تطبيــق ودرجــة   1K90212 معيــاري  وانحــراف 0K9292 حســابي بمتوســ 

 شــؤون  إدارة تقيمهــا التــي اللقــاءات فــي المشــاركين اختيــار أن إلــى الباحثــان نظــر وجهــة مــن ذلــك فــي
 المدرسة. قائد ترشيح حس  يتم المعلمين

 الــــى واالبتعــــاث واإلجــــازات واإليفــــاد االنقطــــا  مــــن ئــــدينالعا توجيــــ  "يــــتم (2) الفقــــرة وجــــاءت
 النزاهـة محـور فقـرات بـين مـن األخيـر الترتيـ  فـي محابـاة." وبـدون  التعليميـة المصـلحة وفـق المـدارس
ــــك فــــي الســــب  يرجــــع وقــــد   0K12421 معيــــاري  وانحــــراف 0K2205 حســــابي بمتوســــ  ــــى ذل  أن إل
 مـن االنتقـال رغبـات معظـم وإن الشـرقي والشـمال مالالشـ أحيـاء فـي متسـارعاً  نمواً  تشهد جدة محافظة

 مــن أقـل االحيـاء تلـك فـي المـدارس أعـداد فـي الزيـادة أن حـين فـي االتجـاه، ذلـك فـي تـأتي المسـتفيدين
 إمـا الباحثـان، يراهـا كمـا عـدة ألسـباب تحقيقهـا يتعـذر الرغبـات تلك معظم فإن لذا  المأمول. المستوى 

 مـــن مثيالتهــا عــن المعلمــين أعــداد كبيــرة زيــادة بهــا أن أو احتيــا ، بهــا لــي  المطلوبــة المــدارس ألن
 أعـداد فـي الموازنـة فـي خلـل يسـب  قـد الحاليـة مدارسـهم من وانتقالهم رغباتهم تحقيق أن أو المدارس،
 كثيـرة حـاالت وفـي المكتـ . نطـاق داخـل تقع التي المدارس بين أو التعليم مكات  بين سواءً  المعلمين

 يصـــع  عجــز مـــن يســبب  قـــد لمــا الحاليـــة مدرســت  مـــن االنتقــال فـــي المســتفيد رغبـــة تحقيــق يمكــن ال
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 فـــي تقــع كونهــا أو عاليــة  البيــة كثافــة تشــهد التـــي المــدارس تلــك خاصــة قريبــة مدرســة مــن تســديده
 األخرى. المدارس في المستفيدين من إليها انتقال رغبات يوجد ال ألن  أو المدينة أ راف

 درجـــة ان أظهـــرت التـــي (5151) شـــحبل ابـــن دراســـة مـــع النزاهـــة محـــور نتـــائج اختلفـــت وقـــد
 كبيرة. بدرجة جاء النزاهة مبدأ تطبيق

 المحور الثالث: العدالة
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتي  لفقرات محور العدالة2الجدول )

رقم  الترتي  
المتوس   الفقرات الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
درجة  tقيمة  المعياري 

 التطبيق

توفر إدارة شؤون المعلمين فرصًا متساوية لمنح المعلمين المبادرين في تنفيذ  00 0
 متوسطة 4.983- 97805. 2.7763 تكليفات سد العجز الحوافز وفق األنظمة المنظمة.

التعاميم التي تصدر من إدارة شؤون المعلمين تتسق مع ما يكل  ب  المعلم من  0 5
 متوسطة 9.789- 96320. 2.7254 .األنظمة والضواب  مهام وفق

 منخفضة 1.944 86847. 2.4983 .يتم أخذ جميع آراء المعلمين التي تصل إلدارة شؤون المعلمين بعين االعتبار 5 1

تنفذ إدارة شؤون المعلمين برنامج تقدير )جسور سابقًا( لتعزيز مكانة المعلم في  2 4
 منخفضة 840. 90130. 2.4441 .مهنة وفق آلية تتسم بالشفافية والوضوحالمجتمع وتعزيز انتمائ  لل

تتيح إدارة شؤون المعلمين لجميع المعلمين إلغاء  ل  النقل الداخلي قبل إعالن  2 2
 منخفضة 1.759- 1.22441 2.2746 .الحركة وفق آلية معلنة وواضحة للجميع

ميع تساؤالت المعلمين التي ترد تحر  إدارة شؤون المعلمين على االجابة على ج 1 2
 منخفضة 3.135- 94722. 2.2271 .إليها

تحر  إدارة شؤون المعلمين على توعية المعلمين بواجباتهم وحقوقهم نحو قرارات  4 2
 منخفضة 8.018- 1.07493 2.0881 .النقل والتكليف وفق معايير معلنة

ائ  التعليمية )معلم، معلم ممارس يتم مراعاة رت  المعلمين الواردة في الئحة الوظ 01 2
 منخفضة 4.790- 1.16695 2.0746 معلم متقدم( من قبل إدارة شؤون المعلمين أثناء التكليف لسد العجز.

 منخفضة 5.895- 1.01726 2.0508 .يتم نقل المعلمين بشكل عادل على مدارس االحتيا  من قبل إدارة شؤون المعلمين 2 9

لمعلمين آلي  معلنة للجميع لالعترا  على قرارات النقل التي توفر إدارة شؤون ا 9 01
 منخفضة 6.608 96581. 1.9492 . تصدر بدون  ل  المعلم

تتيح إدارة شؤون المعلمين لجميع المعلمين العدول عن حركة النقل الداخلي بعد  2 00
 منخفضة 5.803 92785. 1.8712 .إعالنها وفق آلية محددة ومعلنة للجميع

 منخفضة 3.156- 70274. 2.2709 وس  العام لمحور العدالةالمت

 معيـاري  وانحـراف 5K5219 بلـغ العدالـة محـور اسـتجابات متوس  أن (2) الجدول من يتضح
 وفقـاً  منخفضـة بجـدة المعلمـين شـؤون  ادارة فـي عـام بشـكل العدالـة تطبيـق واقـع ويعـد 1K21524 قدره

 فـي ومنخفضـة (00 و0) فقـ  لعبـارتين متوسـطة كانت التطبيق درجة أن حيث الدراسة. أداة  لمقياس
 التسع. العبارات بقية

 جـاءت حيـث ،5K2221 و 0K2205 بـين تتفـاوت العدالـة لمحـور العبـارات متوسطات وكانت
 تكليفــات تنفيــذ فــي المبــادرين المعلمــين لمــنح متســاوية فرصــاً  المعلمــين شــؤون  إدارة تــوفر (”00) الفقـرة
 بمتوســــ  تطبيقــــاً  العدالــــة محــــور فقــــرات كــــأكثر “لــــذلك المنظمــــة نظمــــةاأل وفــــق الحــــوافز العجــــز ســــد

 ذلــك فــي السـب  يرجــع وقـد متوســطة. تطبيـق وبدرجــة 1K92212 معيـاري  وانحــراف 5K2221حسـابي



 

  222 

 فـي اخـتالف ذلـك عـن ينتج مما سنوياً  تحديثها يتم للحوافز المنظمة التعاميم أن إلى الباحثان يراه  كما
 والتعليمــات األنظمــة حســ  فيــ  يشــترط بــالحوافز المســتفيدين تمتــع أن كمــا .للحــوافز المســتحقة الفئــات
 بـــالتمتع المســـتفيد أحقيــة يلغـــي الخــارجي النقـــل أن كمــا البـــديل. وتــوفر واســـتمراريت  العمــل تعثـــر عــدم

 الحوافز. ببع 
 المعلـم بـ  يكلـ  مـا مـع تتسـق المعلمـين شـؤون  إدارة مـن تصـدر التـي "التعـاميم الفقـرة وجـاءت

 معيــاري  وانحــراف 5K2524 حســابي بمتوســ  الترتيــ  فــي ثانيــاً  " والضــواب  األنظمــة وفــق مهــام مــن
1K92151 تكليـف فـي الصـالحية تملـك جهـات وجـود إلـى ربمـا ذلـك ويعـود متوسـطة. تطبيـق ودرجة 

 شـؤون  إدارة مـن يصـدر مـا بـين ازدواجيـة أو تـداخل يحـدث قـد الـذي االمـر التـي المهام ببع  المعلم
 االخرى. الجهات من يصدر ما وبين المعلمين

 للجميــــع معلنــــة آليــــ  المعلمــــين شــــؤون  إدارة "تــــوفر الفقــــرة جــــاءت االخيــــر قبــــل الترتيــــ  وفــــي
 وانحــراف 0K9495 حســابي بمتوســ  المعلــم"  لــ  بــدون  تصــدر التــي النقــل قــرارات علــى لالعتــرا 
 المعلمــين شـؤون  إدارة أن إلــى ذلـك الباحثـان يعــزو وقـد منخفضـة. تطبيــق ودرجـة 1K92220 معيـاري 
 الــداخلي النقــل حركــة فــي تتحقــق ولــم االنتقــال فــي رغبــة لديــ  الــذي الزائــد المعلــم نقــل الــى لجــأت ربمــا
ظروف الحركة واجراءاتها. وبالتالي ربما لم يكن هنـاك حاجـة إلعـالن آليـة لالعتـرا  علـى قـرار النقـل  بسب 
 عــن أثمــر والــذي الزائــد المعلــم مــع الجيــد والتعــاون  التعلــيم مكاتــ  مــع المســبق التنســيق حســن بســب 
  للمدارس. الفعلي واالحتيا  الزائدين المعلمين رغبات بين الموازنة تحقيق

 التربيـــة مـــديريات فـــي للعـــاملين االداريـــة اللـــوائح )تســـمح عبـــارة مـــع النتيجـــة هـــذه اختلفـــت وقـــد
 حتاملـة دراسـة فـي المـديريات( تتخـذها التـي واالجـراءات القـرارات على باالعترا  االردن في والتعليم
 مرتفعة. بدرجة ذلك تطبيق أظهرت والتي (5102) وسالمة
 النقـــل حركـــة عـــن العـــدول المعلمـــين لجميـــع المعلمـــين شـــؤون  إدارة تتـــيح ”الفقـــرة أن حـــين فـــي 
 المحـور فـي حسـابي متوسـ  أقـل علـى حصـلت للجميـع" ومعلنة محددة آلية وفق إعالنها بعد الداخلي

0K2205 1 معيــاري  وانحــرافK95222 وجهــة مــن ذلــك فــي الســب  ويرجــع منخفضــة. تطبيــق بدرجــة 
 العـدول إمكانيـة إلـى يشـير الـداخلي النقـل لحركـة التقـدم تعمـيم فـي نـ  وجـود عدم إلى الباحثان نظر
 دراسـة بعـد تـتم الحركة إجراءات أن كون  الباحثان يرى  كما مبرر ذلك أن و إعالنها، بعد الحركة عن

 المضــــمومة والمــــدارس المغلقــــة والمــــدارس المحدثــــة والمــــدارس والطــــالب الفصــــول أعــــداد فــــي النمــــو
 كــذلك و ألخــرى، مرحلــة مــن المنتقلــين الطــالب تــنقالت وحركــة و المبكــرة للطفولــة المطبقــة والمــدارس
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 يضـــمن بمـــا للمســـتفيد النفســـي االســـتقرار تحقيـــق ذلـــك فـــي يراعـــى المســـتفيدين لرغبـــات شـــامل تحليـــل
 االول اليوم منذ الدراسة وانتظام الدراسي للعام الجادة االنطالقة

 ( درجة تحقق محاور االستبانة9جدول )
 الترتي  tقيمة  االنحراف المعياري  المتوس  الحسابي المحور

 1 2.852- 68104. 2.2869 الشفافية

 2 2.860- 76340. 2.2729 النزاهة

 3 3.156- 70274. 2.2709 العدالة

  3.039- 69570. 2.2769 الدرجة الكلية 

 5K5229 بــين مــا تراوحــت إجمــاالً  االســتبانة لمحــاور الحســابي المتوســ  أن (،9) الجــدول مــن يتضــح
ـــاري  وانحـــراف 5K5229 حســـابي متوســـ  كـــأعلى الشـــفافية، محـــور جـــاء حيـــث  .5K5229و  1K22014 معي

راســة حتاملــة ( ود5102) الخضــير دراســة مــن كــل دراســة فــي ورد مــا عكــ  علــى منخفضــة، تطبيــق وبدرجــة
( حيــث أظهــرت هــذه النتــائج أن تطبيــق مبــدأ الشــفافية جــاء بدرجــة 5102( ودراســة محمــود )5102وســالمة )
 متوسطة. 

 الــورهي ودراســة (5151) شــحبل ابــن مــن كــل دراســة مــع الشــفافية محــور نتــائج اختلفــت كمــا
,Kelly ) يلــيك ودراســة (5109) واالبــراهيم المــومني ودراســة (5109) الزائــدي ودراســة (5109)

 كبيرة. بدرجة جاء الشفافية مبدأ تطبيق واقع أن الدراسات هذه أظهرت حيث (2018
 حيـــث (naBenK 5109,) تـــوبراك دراســـة نتـــائج مـــع الشـــفافية محـــور نتـــائج اتفقـــت حـــين فـــي

 منخفضة. بدرجة جاء الشفافية مبدأ تطبيق أن أظهرت
 ودرجـة 1K22141 معيـاري  رافوانحـ 5K5259 حسـابي بمتوس  النزاهة محور نتيجة وجاءت

 درجـة ان أظهـرت التـي (5102) وسـالمة حتاملـة دراسـة فـي مـاورد مـع بـاالختالف منخفضة، تطبيق
 درجــة ان أظهــرت التــي (5151) شــحبل ابــن دراســة ومــع متوســطة بدرجــة جــاء النزاهــة مبــدأ تطبيــق
 كبيرة. بدرجة جاء النزاهة مبدأ تطبيق

ــــة محــــور نتيجــــة وجــــاءت  ــــاري  وانحــــراف 5K5259 حســــابي بمتوســــ  العدال  1K21524 معي
 ان أظهرت التي (5102) وسالمة حتاملة دراسة في ورد عما يختل  وذلك منخفضة. تطبيق ودرجة
 (5151) شـــحبل ابـــن دراســـة مـــن كـــل دراســـة ومـــع متوســـطة بدرجـــة جـــاء العدالـــة مبـــدأ تطبيـــق درجـــة
 جــاء العدالــة مبــدأ تطبيــق جــةدر  ان الدراسـات هــذه أظهــرت حيــث (naBenK 5109,) تــوبراك ودراسـة
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 تطبيـق درجـة ان أظهـرت التـي (5109) الـورهي دراسـة نتائج مع اتفقت أنها حين في مرتفعة، بدرجة
  منخفضة. بدرجة جاء العدالة مبدأ

 معيــــاري  وبــــانحراف 5K5229 بلــــغ عــــام بمتوســــ  جــــاءت فقــــد ككــــل االســــتبانة صــــعيد وعلــــى
1K29221، يمكــن لــذا منخفضــة، درجــة الدراســة لمقيــاس فقــاً و  للتطبيــق المســتوى  هــذا يعتبــر وحيــث 

 منخفضة. بدرجة متحققة جدة بمحافظة المعلمين شؤون  ادارة في الحوكمة مبادئ بأن القول
ــاً  المبــادئ كــأكثر األول بالترتيــ  الشــفافية مبــدأ جــاء وقــد  أن الــى ذلــك الباحثــان ويعــزو تطبيق
 المســتفيدين، مــع تعــاملهم فــي الشــفافية بــادئم تبنــي علــى يعملــون  المعلمــين شــؤون  ادارة فــي العــاملين

 والقرارات. التوجيهات تقبل في والرغبة الرضا من حالة الى يؤدي وهذا
 ليســت أن الـى ربمـا ذلـك الباحثـان ويعـزو الثـاني الترتيــ  فـي والعدالـة النزاهـة مبـدأي جـاء كمـا

 أخــرى  جهــات فهنــاك المعلمــين، شــؤون  إدارة مــن صــادرة تكــون  المســتفيدين تخــ  التــي القــرارات كــل
 أمانـة الجهـات تلـك ومـن وتعليمـات. أنظمـة مـن لديها ما وفق قراراتها تتخذ المعلمين شؤون  إدارة غير

 عــدم ولجنــة الخاصــة الظــروف ذوي  والمعلمــات المعلمــين لنقــل الفرعيــة واللجنــة االشــرافية التشــكيالت
تعاث واالشراف التربوي والموارد البشرية والشؤون ومكات  التعليم والمتابعة الداخلية والتدري  واالب الندب تنفيذ

  المدرسية. والقيادة القانونية
 فــي الحوكمــة تطبيــق واقــع أن بينــت التــي (5109) الزائــدي دراســة مــع النتيجــة هــذ واختلفــت

 واختلفــت  والعدالــة، المســاءلة بعــديُ  فــي متوســطة وبدرجــة كبيــرة بدرجــة جــاء والتمكــين الشــفافية ُبعــدي
 (،5102) محمـــود دراســـة (،5102) وســـالمة حتاملـــة دراســـة (،5102) الخضـــير راســـةد مـــع أيضـــاً 
 مبـادئ تطبيـق درجـة كانـت حيـث (،Muljono, and Fitriani 2019) ومولجونـو فيتريـاني دراسـة

 المــومني دراسـة (،5151) شــحبل ابـن دراســة مـع اختلفــت كمـا متوســطة. الدراسـات هــذه فـي الحوكمـة
 درجــة أن الدراســات هــذه نتــائج أشــارت حيــث (،,Kelly 2018) كيلــي ودراســة (،5109) واالبــراهيم
 دراسـة دراسـة نتـائج مـع أتفقـت النتـائج هذه أن حين في مرتفعة. بدرجة جاءت الحوكمة مبادئ تطبيق
 منخفضة. كانت الحوكمة مبادئ تطبيق درجة أن بينت التي (naBenK 5109,) توبراك

على: هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند ينص الذي  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
( بين استجابات أفراد العينة حول واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بإدارة ٢o٢2≥αمستوى داللة )

شؤون المعلمين باإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تعزى لمتغير )المرحلة الدراسية، المؤهل 
 العلمي، عدد سنوات الخدمة، العمل الحالي( ؟
 اختبار الفروق وفق متغير المرحلة الدراسية: 
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 ( اختبار الفروق وفق متغير المرحلة الدراسية 01جدول ) 
 مصدر التباين المحاور 

مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

المتوس  
 الحسابي

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 الشفافية

 001. 7.491 3.327 2 6.655 بين المجموعات

توجد 
 فروق 

 داخل
 المجموعات

129.707 292 .444     

       294 136.362 المجمو 

 النزاهة

 003. 5.792 3.269 2 6.538 بين المجموعات

توجد 
 فروق 

داخل 
 المجموعات

164.801 292 .564     

       294 171.339 المجمو 

 العدالة

 008. 4.876 2.346 2 4.693 بين المجموعات

توجد 
 فروق 

داخل 
 جموعاتالم

140.497 292 .481     

       294 145.189 المجمو 

التطبيق  
الكلي 
 للحوكمة

 002. 6.308 2.947 2 5.894 بين المجموعات

توجد 
 روق ف

داخل 
 المجموعات

136.402 292 .467     

       294 142.296 المجمو 

 مــن كــل علــى العينــة تاســتجابا لمتوســ  الداللــة مســتوى  قيمــة أن (01) الجــدول مــن يتضــح
 داللـة ذات فروق  وجود يعني وهذا (،0.05) من أصغر الثالث محاورها وعلى ككل، الحوكمة تطبيق

  الدراسية. المرحلة لمتغير تعزى  الحوكمة تجاه العينة افراد استجابات بين إحصائية
 اســتخدام تــم الدراســية المرحلــة متغيــر وفــق العينــة افــراد اســتجابات بــين الفــروق  اتجــاه ولتحديــد

 التالي: بالجدول كما النتائج وجاءت شيفي  اختبار
 ( نتائج اختبار شيفي  الختالف الفروق باختالف المرحلة الدراسية00جدول )

 الثانوية المتوسطة االبتدائية المرحلة

 - - - االبتدائية

 - - 14150. المتوسطة

 - 19800. *33950. الثانوية
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د فـــروق دالــة احصـــائيا لصــالح الـــذين يعملــون فـــي مــدارس المرحلـــة يتضــح مـــن الجــدول الســـابق وجــو 
 الثانوية. المرحلة مدارس في يعملون  الذين على االبتدائية

 االبتدائيــة بالمرحلــة يتعلــق مــا خاصــة المســتمر التحــديث الــى ذلــك فــي الســب  الباحثــان ويــرى 
 التشـكيالت فـي للعمـل  الضـواب بعـ  أن كمـا الدراسـية. بـالخط  الخاصـة والتعـاميم األنظمـة لبع 

ــاً  تنطبــق ال واالشــرافية المدرســية  الكبيــر التغيــر أن يبــدو كمــا االبتدائيــة. المرحلــة منســوبي علــى جزئي
 الــى يحتــا  نــور( )برنــامج وزاري  برنــامج وفــق تــتم أصــبحت التــي الــداخلي النقــل آليــة علــى  ــرأ الــذي
 لمـــدارس االنتقـــال فـــي صـــعوبة يجـــدون  االبتدائيـــة المرحلـــة معلمـــي بعـــ  أن خاصـــة التطـــوير بعـــ 
 الداخلي. النقل بنود بع  مع التعار  بسب  أخرى  ابتدائية

 اختبار الفروق وفق متغير المؤهل العلمي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اختبار الفروق وفق متغير المؤهل العلمي05جدول رقم )
 النتيجة الداللةمستوى  Fقيمة  المتوس  الحسابي درجة الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحاور

 الشفافية

 413. 886. 411. 2 823. بين المجموعات

   464. 292 135.539 داخل المجموعات ال توجد فروق 

    294 136.362 المجمو 

 النزاهة

 913. 091. 054. 2 107. بين المجموعات

   586. 292 171.231 داخل المجموعات ال توجد فروق 

    294 171.339 المجمو 

 العدالة
 948. 054. 027. 2 053. بين المجموعات

 ال توجد فروق 
   497. 292 145.136 داخل المجموعات
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    294 145.189 المجمو 

 التطبيق الكلي للحوكمة 

 847. 167. 081. 2 162. بين المجموعات

   487. 292 142.134 داخل المجموعات روق فال توجد 

    294 142.296 المجمو 

 مــن كــل علــى العينــة اســتجابات لمتوســ  الداللــة مســتوى  قيمــة أن (05) الجــدول مــن يتضــح
 ذات فــروق  وجـود عـدم يعنــي وهـذا (،0.05) مـن أكبــر الـثالث محاورهـا وعلــى ككـل، الحوكمـة تطبيـق
 العلمي. المؤهل لمتغير وفقاً  الحوكمة تجاه العينة إجابات بين إحصائية داللة

 داللــة ذات فــروق  وجــود عــدم أظهــرت التــي (5109) الزائــدي دراســة عمــ النتيجــة هــذه واتفقــت
 التعليم. مكات  في الحوكمة مبادئ تطبيق على العلمي المؤهل متغير ألثر تعزى  احصائية

 اختبار الفروق وفقا لمتغير عدد سنوات الخدمة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اختبار الفروق وفق لمتغير عدد سنوات الخدمة01جدول رقم )
 النتيجة مستوى الداللة Fقيمة  المتوس  الحسابي درجة الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحاور 

 الشفافية

 003. 5.936 2.664 2 5.328 بين المجموعات

   449. 292 131.034 داخل المجموعات توجد فروق 

    294 136.362 المجمو 

 النزاهة

 000. 9.988 5.486 2 10.971 بين المجموعات

 توجد فروق 

   549. 292 160.367 داخل المجموعات

     294 171.339 المجمو 

 توجد فروق  000. 10.925 5.054 2 10.108 بين المجموعات العدالة
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   463. 292 135.081 داخل المجموعات

    294 145.189 المجمو 

 التطبيق الكلي للحوكمة

 000. 9.182 4.210 2 8.420 بين المجموعات

   458. 292 133.876 داخل المجموعات روق فتوجد 

    294 142.296 المجمو 

 مــن كــل علــى العينــة اســتجابات لمتوســ  الداللــة مســتوى  قيمــة أن (01) الجــدول مــن يتضــح
 داللـة ذات فروق  وجود يعني وهذا (،0.05) من أصغر الثالث محاورها وعلى ككل، الحوكمة تطبيق

 الخدمة. سنوات عدد لمتغير وفقاً  الحوكمة تجاه الدراسة عينة افراد استجابات بين إحصائية
 إجــراء تــم الخدمــة ســنوات عــدد متغيــر وفــق العينــة افــراد اســتجابات بــين الفــروق  اتجــاه ولتحديــد

 التالي: بالجدول كما النتائج وجاءت شيفي  اختبار
 دراسية( نتائج اختبار شيفي  الختالف الفروق باختالف المرحلة ال04جدول )

لسنوات فأق 01 عددسنوات الخدمة سنة   01-51  سنة   51أكثر من    

 - - - سنوات فأقل 01

 - - 52129.- سنة 51إلى  01

 - *14202. 12552. سنة 51أكثر من 

 عـدد الـذين الدراسـة عينـة افـراد لصـالح احصـائياً  دالـة فـروق  وجـود السـابق الجـدول من يتضح
 سنة 51-01 من لديهم الخدمة سنوات

 التعليمــات تصـدر المعلمــين شـؤون  إدارة أن الــى ذلـك نظــره وجهـة مــن السـب  الباحثــان ويعـزو
 االكثــر الخدمــة ســنوات ذوي  المســتفيدين لكــن الجميــع علــى تطبيقهــا ليــتم والقــوانين واألنظمــة اإلداريــة
 لخدمـةا سـنوات عـدد في األقل نظرائهم عن الحوكمة مبادئ تطبيق مدى على االستجابة في يختلفون 
 الحوكمة. لمبادئ وإدراكهم ونظرتهم التربوية الخبرات في االختالف حيث

 اختبار الفروق وفقا لمتغير العمل الحالي:
 ( اختبار الفروق وفقا لمتغير العمل الحالي02جدول )

 النتيجة مستوى الداللة Fقيمة  المتوس  الحسابي درجة الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المتغير

 لشفافيةا

 033. 3.441 1.570 2 3.140 بين المجموعات

 توجد فروق 

   456. 292 133.222 داخل المجموعات
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    294 136.362 المجمو 

 النزاهة

 004. 5.736 3.238 2 6.477 بين المجموعات

   565. 292 164.862 داخل المجموعات توجد فروق 

    294 171.339 المجمو 

 العدالة

 001. 7.434 3.517 2 7.035 مجموعاتبين ال

   473. 292 138.154 داخل المجموعات توجد فروق 

    294 145.189 المجمو 

 التطبيق الكلي للحوكمة 

 004. 5.716 2.680 2 5.361 بين المجموعات

   469. 292 136.935 داخل المجموعات روق فتوجد 

    294 142.296 المجمو 

 مــن كــل علــى العينــة اســتجابات لمتوســ  الداللــة مســتوى  قيمــة أن (02) ولالجــد مــن ويتضــح
 داللـة ذات فروق  وجود يعني وهذا (،0.05) من أصغر الثالث محاورها وعلى ككل، الحوكمة تطبيق

 الحالي. العمل لمتغير وفقاً  الحوكمة تجاه العينة استجابات بين إحصائية
 الباحثـــان قـــام الحـــالي العمـــل متغيـــر وفـــق العينـــة افـــراد اســـتجابات بـــين الفـــروق  اتجـــاه ولتحديـــد

 التالي بالجدول كما النتائج وجاءت شيفي  اختبار بإجراء
 
 
 

 ( نتائج اختبار شيفي  الختالف الفروق باختالف العمل الحالي02جدول )
 رائد نشاط مرشد معلم العمل الحالي

 - - - معلم

 - - *47669. مرشد

 - 19825.- 27844. رائد نشاط

 السـب  يعـود وربمـا المعلمـين. لصـالح احصـائياً  دالـة فـروق  وجـود السـابق الجدول من ويتضح
 الحوكمــة مبـادئ تطبيـق واقـع علـى اسـتجابتهم كيفيـة فـي تـؤثر للمعلمـين المهـام تعـدد أن الـى ذلـك فـي

 ســبيل علــى النشــاط ورواد الطالبيــين المرشــدين مثــل رســمي بشــكل إداريــة بأعمــال المكلفــين فــالمعلمين
 فــي ذلــك أســهم ربمــا مســتمر بشــكل والتعليمــات االنظمــة علــى وا العهــم عملهــم  بيعــة وبحكــم المثــال
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 تســاعد ال قــد وتعليمـات أنظمــة مــن يحكمـ  ومــا االداري  العمـل لطبيعــة وتفهمهــم االداريـة خبــراتهم نمـو
  دومًا. الرغبات تلبية في

 ملخص نتائج الدراسة: 

ـــائج وتفســـير ومناقشـــة عـــر  بعـــد   أداة  تطبيـــق بعـــد عليهـــا الحصـــول تـــم التـــي يدانيـــةالم النت
 كالتالي: الدراسة أسئلة ترتي  حس  الدراسة نتائج أهم تلخي  يمكن الدراسة،

 أواًل: فيما يتعلق بواقع تطبيق مبادئ الحوكمة جاءت النتائج كالتالي:
 ور جــاء واقــع تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي محــور الشــفافية منخفضــة وبلــغ المتوســ  العــام للمحــ .1

 (5K5229 . ) 
جــاء واقــع تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي محــور النزاهــة منخفضــة وبلــغ المتوســ  العــام للمحــور  .2

(5K5259. ) 
 جــاء واقــع تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي محــور العدالــة منخفضــة وبلــغ المتوســ  العــام للمحــور  .3

 (5K5219 . ) 
 ( . 5K5229العام   ) جاء واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل عام منخفضة وبلغ المتوس   .4

ثانيًا: فيما يتعلق بالفروق ذات الداللة اإلحصائية وفًقا لمتغيرات الدراسة حول واقع تطبيق 
 مبادي الحوكمة فقد جاءت النتائج كالتالي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة تجاه الحوكمة تعزى لمتغير  -0
 املين في المرحلة االبتدائية.المرحلة الدراسية لصالح الع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة تجاه الحوكمة تعزى لمتغير -5
 المؤهل العلمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة تجاه الحوكمة تعزى لمتغير عدد  1
 سنة. 51الى-01نوات خدمتهم من سنوات الخدمة لصالح الفئة الذين تتراوح عدد س

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة تجاه الحوكمة تعزى لمتغير العمل  4
 الحالي لصالح المعلمين.

 التوصيات:

   : التالية بالتوصيات الباحثان يوصي الدراسة لها توصلت التي النتائج ضوء في
جــل توعيــة المعلمــين واالداريــين بمفــاهيم الحوكمــة ومبادئهــا عقــد دورات تدريبيــة وورل عمــل مــن أ -

 وفوائدها.
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تحــــديث موقــــع اإلدارة العامــــة للتعلــــيم بــــأن يضــــم جميــــع التعــــاميم التــــي تصــــدر عــــن إدارة شــــؤون  -
المعلمــين واألنظمــة التــي تحكــم عالقتهــا مــع المعلمــين والمعلمــات ومنســوبي التشــكيالت المدرســية 

 واإلشرافية.
 التواصل اإللكترونية المعتمدة وحث المستفيدين على التواصل من خاللها. تفعيل قنوات -
تطــــوير آليــــة فعالــــة الســــتقبال الشــــكاوي والمقترحــــات والعمــــل علــــى االســــتفادة منهــــا فــــي تحســــين  -

 اإلجراءات اإلدارية وتطويرها.
كفــل لهـــم االســتفادة مــن التطــور التقنــي فــي عقــد لقــاءات عــن بعــد مــع المســتفيدين لتعــريفهم بمــا  -

 النظام من واجبات وما عليهم من حقوق واالستفادة من الوسائ  االلكترونية الحديثة.
تطوير اجراءات النقل الداخلي والعمليات المرتبطة ب  مثل إلغاء  ل  النقل أو العدول عن النقل  -

 بما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة والنزاهة.
 ما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة والنزاهة.تطوير آلية نقل المعلم الزائد ب -
 تطوير آلية توجي  العائدين من التسرب بما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة والنزاهة. -
تطــوير آليــة التفريــغ للعمــل فــي التشــكيالت المدرســية واالشــرافية بمــا يضــمن مزيــدًا مــن الشــفافية  -

 والعدالة والنزاهة.
للوائح والقوانين المعمول بها في اإلدارة العامـة للتعلـيم بمـا يخـدم ويعـزز تطبيـق تحديث األنظمة وا -

 مبادئ الحوكمة فيها
 تعزيز ثقافة الحوكمة بين منسوبي إدارة شئون المعلمين بتعليم جدة. -
اصدار دليل تطبيق الحوكمة ومتابعة التنفيذ من خالل لجنة مستقلة تضم مختصين في الحوكمة  -

 .ًا بمدير التعليمترتب  إداري
 

 المراجع : 

 الــدليل التنظيمــي لــادارة العامــة لشــؤون المعلمــين( 5102اإلدارة العامــة لشــؤون المعلمــين ) .0
 الريا : وزارة التعليم

 تفعيل حوكمة مؤسسات تعليم الكبار في ضوء أهـدافها المهاريـة( 5101أسكاروس، فيلي  ) .5
 القومي للبحوث التربوية والتنمية ورقة عمل مقدمة للمؤتمرالسنوي السابع، المركز

استراتيجية مقترحة لتحقيق االسـتقالل الـذاتي للمـدارس الثانويـة ( 5109آل حارث، فا مة ) .٠
 (0) 0مجلة العلوم التربوية،  الحوكمة كأحد مبادئ تطبيق
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درجـــة تطبيـــق المســـاءلة اإلداريـــة والحوكمـــة ( 5102حتاملـــة، عبـــد الســـالم وســـالمة، كايـــد ) .4
 (0) 00، عالقة بينهماالمؤسسية وال

 جامعة القدس، غزة واقع الحوكمة في جامعة القدس( 5100حالوة، جمال و  ، ندا ) .2

واقع تطبيق الحوكمـة الرشـيدة ومعوقاتهـا بجامعـة الطـائ  مـن وجهـة ( 5102الحميدي، منال ) .2
 )001( 52مجلة كلية التربية،  نظر أعضاء الهيئة االكاديمية

تطبيق المديرين واالداريين فـي مركـز وزارة التربيـة والتعلـيم درجة ( 5102الخضير، ممدوح ) .2
رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة  األردنية لمبادئ الحوكمة وعالقتها بمستواهم الوظيفي

 الشرق األوس ، األردن

واقــع تطبيــق مبــادئ الحوكمــة بمكاتــب التعلــيم بمحافظــة جــدة مــن ( 5109الزائــدي، أحمــد ) .2
 (0) 00مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، لتربويينوجهة نظر  المشرفين ا

واقع الحرية األكاديمية فـي المسـتوى الجـامعي فـي المملكـة العربيـة ( 5102الزبون، محمـد ) .9
 (50) 2المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي،  السعودية

لحوكمة في مـدارس االونـروا مدى تطبيق االدارة المدرسية لمبادئ ا( 5102الز مة، محمد ) .01
 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة األزهر، غزة وسبل تفعيلها

دراســة تحليليــة لمفهــوم الحوكمــة الرشــيدة ومتطلبــات تطبيقهــا فــي ( 5102 يــ ، عزيــزة ) .00
 (5) 5مجلة العلوم التربوية،  الجامعات السعودية

اهج التربيـة اإلسـالمية فـي أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في منـ( 5102العزاوي، حسام ) .٠٠
 المدارس الثانوية الحكومية في 

)رســالة ماجســتير غيــر منشــورة( جامعــة  مدينــة بغــداد مــن وجهــة نظــر المدرســين والمشــرفين .01
 الشرق األوس ، عم ان

تعــز: جامعــة  واقــع أولويــات الحوكمــة األكاديميــة فــي كليــات التربيــة( 5102عقــالن، أفــراح ) .04
 تعز

المــؤتمر العلمــي الــدولي "عولمــة االدارة  دات الحوكمــة ومعاييرهــامحــد( 5105غــادر، محمــد ) .02
 في عصر المعرفة"، جامعة الجنان، لبنان

عمان:  المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال( 5102الغالبي،  اهر والعامري، صالح ) .02
 دار وائل للنشر
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مــدى ممارســة الحوكمــة فــي المــدارس الثانويــة فــي فلســطين مــن ( 5102قروانــي، خالــد ) .٠٢
 (4) 04جامعات العربية للتربية وعلم النف ، مجلةاتحاد ال وجهة نظر المعلمين والمعلمات
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