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 امللخص

، احلوكمة يمعو ات   بيقها يف مكا ب التعليم مبحافظة جدة مبادئهدفت الدراسةةةةةةةةة ف  التعاق علط يا     بي  
 مبادئالرتبويا بول يا     بي  يالكشةةةةةةةف عن التايل ذات الدصلة اإلبنيةةةةةةةائية با متوسةةةةةةة ات اسةةةةةةةت ا ت املشةةةةةةةافا 

ياحلنيول علط ديرة ، يسنوات اخلربة يف اإلشااق الرتبوي، احلوكمة يمعو اهتا ياليت  عزى صختالق متغريات )املؤهل العلمي
 اإلشااق الرتبوي(.

ي ام إبعداد استبانة  ضمنت البياانت األيلية ، يحتقيقاً ألهداق الدراسة استخدم البابث املنهج الوصتي املسحي
، ياملسةةةةا لة(، يالعدالة، يالتمكا، احلوكمة يف أبعادها األربعة )الشةةةةتافية مبادئفضةةةةافة ف  حمورين ااور األيلق يا     بي  

طبقت علط مجي  املشافا  ياملادية(.، يالبشاية، ) التنظيمية احلوكمة يف أبعادها الثالثة مبادئيااور الثاينق معو ات   بي  
( من %86( مشةةةافاً  ابوبً بنسةةةبة )172الرتبويا العاملا مبكا ب التعليم مبحافظة جدة أبسةةةلوحل احلنيةةةا الشةةةامل بلغت )

 جمتم  الدراسة.

احلوكمة يف مكا ب التعليم فمجاصً جا  بدرجة  مبادئ ي وصلت الدراسة ف  العديد من النتائج منهاق أن يا     بي 
، ة( يجا  يا     بيقها يف بعدي الشةةةةتافية يالتمكا بدرجة كبرية بينما يف بعدي املسةةةةا لة يالعدالة بدرجة )متوسةةةة ة()كبري 

احلوكمة يف مكا ب التعليم فمجاصً جا  بدرجة )متوسةة ة( يجا ت املعو ات املادية باجة )كبرية(  مبادئيأن معو ات   بي  
كما أظهات نتائج الدراسةةةةةةةةةةة عدم يجود فايل ذات دصلة فبنيةةةةةةةةةةائية با ،  وسةةةةةةةةةة ة(بينما املعو ات التنظيمية يالبشةةةةةةةةةةاية )مت
احلوكمة يمعو اهتا لدى املشافا الرتبويا  عزى صختالق  مبادئبول يا     بي   متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا

 ديرة اإلشااق الرتبوي(.ياحلنيول علط ، يسنوات اخلربة يف اإلشااق الرتبوي، متغريات ) املؤهل العلمي

، يمما أيصةةةةةةةةةةةةت بت الدراسةةةةةةةةةةةةة ق  وفري ميزانية  شةةةةةةةةةةةةغيلية من  بل ياارة التعليم  ملكا ب التعليم  عزا من اسةةةةةةةةةةةةتقالليتها
يأن  قوم ياارة التعليم بتحديث اهلياكل ، ااي ب م املسةةةةةةةةةةةةةؤيليات اليت  ضةةةةةةةةةةةةة ل   ااً ألهدافها مبا يو ي سةةةةةةةةةةةةةاعدها يف حتقيق
اليت  عتمد علط  2030كا ب التعليم التابعة هلا مبا يتماشةةةةةةةةةةةةةةةط م  مت لبات التغيري ير ية اململكة التنظيمية يف فدارات يم
زبدة مستوى الشتافية يف  قومي أدا  املشافا الرتبويا ياطالعهم يأن  قوم فدارات مكا ب التعليم ب، بوكمة األدا  احلكومي

ارسةةةات املسةةةا لة ياااسةةةبية يف مكا ب التعليم بتوضةةةيق اليات   بيقها  تعيل ممي ، علط نتائج التقومي ي قدمي التغذية الااجعة
 ياملعايري احلاكمة هلا.

 يممكا ب التعل، العدالة التمكا، املسا لة، الشتافية، احلوكمة الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

The situation of the application of the governance principles in the education 

offices in Jeddah from the educational supervisors’ perspective. 

 

The study aimed at identifying the situation of governance principles application in the 

educational offices in Jeddah and the constraints impeding it.  The study also aimed at detecting 

any differences of statistical significance between the average responses of educational 

supervisors regarding their application and the barriers due to different variables such as the 

academic qualification, years of experience in educational supervision, and attending educational 

supervision in quarterly courses. 

To achieve these objectives, the researcher used both the descriptive and survey method, 

and prepared a questionnaire that included the initial data along with two sections.  The first 

section dealt with the application of the governance principles in four dimensions (transparency, 

empowerment, justice and accountability).  The second section dealt with the obstacles impeding 

the application of the principles of governance in three dimensions (organizational, human, and 

material). This questionnaire was applied to all educational supervisors working in the 

educational offices in Jeddah governorate using a comprehensive calculation method of (172) 

educational supervisors representing (80%) of the study population. 

The study has reached many results: the situation of the application of the governance 

principles in educational offices as well as in the dimensions of transparency and empowerment 

were at a quite high level while at the level of accountability and justice they came at a medium 

level. The study also reached the conclusion that the obstacles hindering the application of the 

principles of governance in the educational offices in general were also at a medium level. 

Physical constraints were high, while the organizational and human constraints were medium. 

The results of the study also showed that there was no statistically significant discrepancy between 

the average responses of educational supervisors on the actual situation application of governance 

principles and the obstacles the educational supervisors are faced with. The difference is due to 

variables such as (scientific qualification, years of experience in educational supervision, and 

access to the course of educational supervision.  

The study recommendations are as follows: the Ministry of Education should provide an 

operational budget for educational offices that would enhance their independence and help them 

achieve their goals in proportion to the size of their responsibilities. It should update the 

organizational structures in its educational departments and offices in line with the requirements 

of change and the vision of the Kingdom of 2030 which is built upon the principle of the 

governance of government performance. The Ministry also recommended that the departments of 

educational offices increase the level of transparency in the process of evaluating the performance 

of educational supervisors and inform them about the results of their evaluation as well as the 

activation of accountability and accounting practices in the educational offices to clarify the 

mechanisms and standards of application governing them. 

Key words: Governance, Transparency, Accountability, justice, Empowerment, 

Educational Offices. 
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 :املقدمة

ينظم ، لغ األثا علط كافة أيجت احلياةكان هلا  ،  امليادينيشةةةةةهد العاو اليوم حتوصت ي غريات بري مسةةةةةبو ة يف شةةةةة  
ذه التحوصت عليها اصسةةةةةةةةةةت ابة هل فاض مبحي ها اصجتماعي يالثقايف التعليم بوصةةةةةةةةةةتها أنظمة متتوبة  تبادل الترثري يالترثا

الوفا  بوظائتها يالقيام مبسةةةةةةةةةةةةةؤيلياهتا  اه ي ،  ادرة علط التكييف ياصسةةةةةةةةةةةةةتماار يالبقا  جيعلهااألما الذي ، إبجيابية يالتغريات
 املتعلما ياجملتم .

الت ويا اليت جيب أن  شةةةةةةةةهدها نظم التعليم   ويا نظم اإلدارة ملا هلا من دير يف  نسةةةةةةةةي  اإلصةةةةةةةةال  ي  يمن جوانب
يمن مداخل الت ويا املتعلقة  إلدارة ياليت  شةهدها كثري ، يات الت وياي نظيم اجلهود سةعياً لتحقي  األهداق يالوفا  مبسةلول

مبا ميكنها ، املزيد من النيالبيات يفع ائها مكا ب التعليم ملكة العابية السعودية  عزيز سل اتمن الديل ي سعط فليها امل
يحتقي  اإلبداع  يدان الرتبوييمواجهة مشةةةةةةةةةةةةةةةكالت املحتسةةةةةةةةةةةةةةةا أدائها  ي، متهوم اصسةةةةةةةةةةةةةةةتقاللية ي قلي  املاكزية من حتقي 
 املؤسسي.

ظهات العديد من النماذج اإلدارية اليت ختاطب مت لبات ، يف فطار مداخل الت ويا التنظيمي ياإلصةةةةةةةال  اإلداريي 
ياليت هتتم بكيتية ممارسةةةةةة عملية ، يمن ذلك احلوكمة، ياإلدارة الذا ية  يب للتوجت حنو اسةةةةةتقاللية املنظماتي سةةةةةت، الت ويا

ب ايقة من شةةةةةرحا فلبة التاصةةةةةة أمام أصةةةةةحاحل املنيةةةةةلحة للمشةةةةةاركة  داخل املنظمةصةةةةةن  ياختاذ القاار يالقيادة يالعال ات 
، 2012يعلي )يىف هذا السةةةةيال أكد ع وه  الكاملة يف صةةةةن  القاار علط أسةةةةاد من مبادئ الشةةةةتافية ياملسةةةةا لة ياصلتزام.

يلتكون ، من أدا  رسةةةةةةةالتها يأهدافها الرتبوية يالتعليمية الغابت ي تمكن املؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليمية تحق   ي( أنت لك453ص
 بوكمة املؤسسات التعليمية.  بين ممارساتأصبق لزاماً ، لياهتاكافة األطااق أمام مسؤي 

العوملة اجهة  عنيةةةةا ( علط أّن ع ز األنظمة الرتبوية العابية عن مو  1ص، 2004يىف ذات السةةةةيال أكد العماي )
يظهور  وى ، الرتبوي العاملية اإلصةةةةةةةةةةةال ي وجهات ، يعن مواكبة املسةةةةةةةةةةةت دات، اص نيةةةةةةةةةةةال ياملعلومات يثورة املعافة ي قنية

فالنظام الرتبوي يواجت ، جعلت احلاجة ماسةةةةةةة ألنظمة بديثة حمّكمة  واكب التحديث يالت ويا، التنافسةةةةةةية الرتبوية يالعلمية
 حلوكمة النظام الرتبوي يمسا لتت.يف ظل هذا الوا   ظهات املناداة بوض  نظم فاعلة ي ، ملخاجا ت ي دين مستواهدا كبرياً نق

ف  أن بوكمة املؤسةةةةةةةسةةةةةةةات   عد من أهم  ( أمهية بوكمة املؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليمية32ص ، 2010يياج  بسةةةةةةةيوين )
يكذلك للوفا   صلتزامات يالتعهدات ، إلدارةالعمليات الضةةةةةةةايرية يالالامة حلسةةةةةةةن سةةةةةةةري عمل املؤسةةةةةةةسةةةةةةةات ي كيد نزاهة ا

، أسةةاد جيد لالسةةتقامة فاحلكومة، مبا يؤدي ف  احلتاظ علط منيةةامج مجي  األطااق، يلضةةمان حتقي  املؤسةةسةةات أهدافها
، يالنيحة األخال ية. كما أن للحوكمة ضوابط ي واعد هتدق ف  حتقي  الشتافية يالعدالة يمنق ب  مسا لة فدارة املؤسسة
مبا ، يمن مث حتقي  احلماية للعاملا ياملتعاملا م  مااعاة منيةةةةةةةاحلهم ياحلد من اسةةةةةةةتغالل السةةةةةةةل ة يف بري املنيةةةةةةةلحة العامة

ي يف ذات السةةةةةةةةةةةةةيال  اى الزهااين (. 58ص، 2013، يؤدي ف   نمية اصسةةةةةةةةةةةةةتثمار ي شةةةةةةةةةةةةة ي   دفقت )ياارة التعليم العاي
( أّن احلوكمة أبد احللول املهمة ياملناهج العلمية الاشيدة اليت ميكن للمؤسسات التعليمية اإلفادة منها يف 24ص، 2012)
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عن طاي  اصلتزام مبعايريها يمبادئها اليت ، كرعضةةةةةةا  هيلة التدريال يال الحل ياجملتم  أبكملت،   قنا دير أصةةةةةةحاحل املنيةةةةةةامج
 تتيدين من خدمات التعليم. ضمن ي نظم بقول كافة أصحاحل املنيامج ياملس

فيؤثا ، أّن اخلدمات التعليمية كغريها من اخلدمات  ترثا  لظايق السةةةةةةةةائدةف  ( 1ص، 2014األسةةةةةةةةاج ) ييشةةةةةةةةري
ي ا بط هياكل احلوكمة يف اطار التعليم  لعديد من ، علط املسا لة ياملشاركة، ضعف الدميو ااطية يالشتافية يابرتام األنظمة

، يحماسةةةةبة املدرسةةةةة، فقدرة اآل   علط املشةةةةاركة يف القاارات املدرسةةةةية،  حتدد شةةةةايت التتاعل فيما بينهااجلهات التاعلة اليت
 ليات يف فطار نظم احلوكمة.مشايطة بتواي  احلقول ياملسؤي ، تيضمان الوصول ف  املعلوما

، قد  نوعت ر ى البابثا بوهلايل، من املبادئ اليت حتكم ممارساهتا ي وجهت   بيقاهتا ي ستند احلوكمة علط جمموعة
يالتمكا ، ياإلدامة، هيق املشةةةةةةةةةاركة، ( يف ثالثة عشةةةةةةةةةا مبدأً 479-476ص ص، 2012فحددها كل من ع وه يعلي ) 

يالشةةمولية يالنيةةدل ، يالبسةةاطة يالوضةةو ، ياملسةةا لة، يالكتاية يالتعالية، ياملسةةاياة يالعدل، يالشةةاعية، يالشةةتافية، يالتخويل
( يف دراستها بسبعة 83ص، 2011بددهتا حممد )بينما ،  أن  كون معزاة للقانونيأخرياً ، ياخلدما ية، يالتنظيمية، يالتواف 

يمن حتليل عدة ر ى بول مبادئ  .العدالة، التاعلية، اصسةةت ابة، الشةةتافية، اااسةةبة، القيادة، هيق املشةةاركة، مبادئ فقط
 يالتمكا.، يالعدالة، ياملسا لة، يهيق الشتافية،  نينيف أي  قسيم منها احلوكمة يتضق أّن هناك مبادئ أساسية ص خيلو

فإّن بوكمة مكا ب التعليم  كتسةةةةب ، يفذا كان   بي  احلوكمة يف مؤسةةةةسةةةةات التعليم عامة يكتسةةةةب أمهية متزايدة
يالو وق علط جوانب العملية التعليمية أمهية خاصةةةةةةةةةةةةة  لكوحا رثل اجلهة اإلشةةةةةةةةةةةةاافية املخولة مبتابعة أدا  املدارد التابعة هلا 

كذلك متابعة ،  يت التعليم يالتعلم   ملداردييالعمل علط حتسةةةةةةةةةةا ي ويد لاجات التعليم من خالل حتسةةةةةةةةةةا عمل، يالرتبوية
ت ويا يلقد سعت ياارة الرتبية يالتعليم من خالل مشايع اخل ة اصسرتا ي ية ل.يابتياجات  املدارد، أدا  املدياين ياملعلما

من ذلك العمل ، ي عزيز جوانب احلوكمة، التعليم العام يف اململكة العابية السةةعودية ف  فبدان نقلة نوعية ألسةةاليب اإلدارة
، التعليمر متكامل حلوكمة فدارات ي  ويا فطا، علط  وثي  اهليكل التنظيمي يمااجعة املهام ياملسلوليات يالتوصيف الوظيتي

يجعلت احلوكمة يف املا بة ، ينشةةاه ي  بيقت ي تعيل فطار جديد للحوكمة يف املؤسةةسةةات التعليمية، ةيحتسةةا احلوكمة يالقياد
 (. 110ص، 2014، لت ويا التعليم )ياارة الرتبية ي التعليماألي  من األيلوبت اصسرتا ي ية 

يديرها يف حتسةةةةةةا يضةةةةةةبط ،  فدارة ي يادة املؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليميةي سةةةةةةيسةةةةةةا علط ما سةةةةةةب   تضةةةةةةق أمهية احلوكمة يف
التعليم ييبدي اهتمام ياارة ، اتمبا ميكنها من مواكبة التغري  اسةةةةةةةةةبية يالشةةةةةةةةةتافيةاإلجاا ات اإلدارية يالتنظيمية يف فطار من اا

، 2030انس اما م  ر ية اململكة   ذا التوجت يف عمل املؤسسات التعليمية عامة يسعيها لت بي  احلوكمة مببادئها املختلتة
 يت هذه الدراسةةةة عن  ناعة  يلذلك، ياليت يعد بوكمة األدا  احلكومي أبد ركائزها الائيسةةةة 2020ة التحول الوطين يخ 

     بي  احلوكمة مبكا ب التعليم.شخنيية أبمهية الكشف عن يا 
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 :مشكلة الدراسة

يلتعظيم ، يفضتا  املزيد من الوضو  يالشتافية يف اإلجاا ات ياملمارسات التعليمية، يف مسعط لتحقي  اإلصال  التعليمي
اإلدارية كربد مداخل اإلصةةةةةةال  يف فطار من املسةةةةةةا لة ياااسةةةةةةبية ظهات احلوكمة ، اصسةةةةةةتتادة من املوارد ياإلمكاانت املؤسةةةةةةسةةةةةةية

 الكثري من النيالبيات ياملوارد. دارةيع ط لإل يالذييتنابم م  ر ى اإلصال  املؤسسي  يالذي، اإلداري

هدفت خ ة ، ياست ابة من اململكة لا ى اإلصال  يالت ويا اهلادفة لزبدة  درة مؤسساهتا اجملتمعية عامة يالتعليمية خاصة
( اهلدق احلادي عشةةةةةةةةةةاق ف   حتسةةةةةةةةةةا األدا  يالعمل علط  اسةةةةةةةةةةي  مبدأ الشةةةةةةةةةةتافية 48، 19ص ص ،2014التنمية التاسةةةةةةةةةةعة )

التعليم كوحا أبد أهم مؤسةةةةسةةةةات اململكة فص أن وكمة. يما كان من ياارة بت بي  نظام احل اإلسةةةةااعيأيصةةةةت بضةةةةايرة ، ياملسةةةةا لة 
التعليم. ييظها اهتمام ياارة التعليم بت بي  فجاا ات احلوكمة فيما أ ا من خت و خ وات ياضةةحة يمدريسةةة حنو بوكمة مؤسةةسةةات 

، حلوكمة( بيث هدفت ف ق حتسةةا ا110-40ص ص، 2014أهداق يفجاا ات يف اصسةةرتا ي ية الوطنية لت ويا التعليم العام )
 ي وكيد جودة النظام التعليمي. ، ياإلدارة، مةياحلوك، بت األهداقق القيادةيجعلت من أيلو 

هذا املسةةةةةةعط لت بي  اليات يفجاا ات احلوكمة يمبادئها فص أن مؤشةةةةةةاات الوضةةةةةة  الااهن يف مؤسةةةةةةسةةةةةةات أمهية  ي لابم من
( ف  أن درجة 5ص، 2011بيث  وصةةةةةةلت دراسةةةةةةة احلا  ) ،التعليم  ململكة  شةةةةةةري ف  ضةةةةةةعف   بي  هذه املبادئ ياإلجاا ات

يأيصةةت الدراسةةة بضةةايرة يضةة  خ ة اسةةرتا ي ية ملزمة بت بي  الشةةتافية. يأيصةةت دراسةة ،   بي  اإلدارة  لشةةتافية كانت متوسةة ة
سا لة ياختاذ القاارات ( بضايرة العمل علط  عزيز املمارسات اإلدارية فيما يتعل  مبوضوع الشتافية سواً  يف امل2ص، 2013رمزي )

أشةةةةةارت مؤشةةةةةاات الوضةةةةة  الااهن يف ، أي الشةةةةةتافية مب ال القوانا ياألنظمة يالتشةةةةةايعات يفجاا ات العمل. يفيما يتعل   لتمكا
( أن  قديا 1ص، 2013بيث أشةةةارت نتائج دراسةةةة العماي )، مؤسةةةسةةةات التعليم  ململكة ف  يجود  نيةةةور يف التمكا اإلداري

 اختاذ القاار أ ل من فيما كان متوسةةةةةةةةةةةةةةط بعد املشةةةةةةةةةةةةةةاركة يف، املعلمات ملدى  وافا أبعاد ركينهن يق  ما با املنختض ياملتوسةةةةةةةةةةةةةةط
منها ، ( عن يجود معو ات يف يجت ممارسةةةة املسةةةا لة اإلدارية5ص، 2011أيضةةةحت دراسةةةة النبايت )، يىف بعد املسةةةا لة، املتوسةةةط

يصةةةةةةةت بضةةةةةةةايرة دعم عملية املسةةةةةةةا لة اإلدارية يف اجلامعة مما يؤدي ف   عزيز دير اإلدارات بموض الوصةةةةةةةف الوظيتي للعاملا. يأ
أيصةةةةةةةةت دراسةةةةةةةةة كل من ، يىف بعد العدالة املختلتة يجعلها مسةةةةةةةةلولة أمام اجلهات املعينة من أجل حتقي  األهداق املوضةةةةةةةةوعة هلا.

ي دريب القادة ،  لت بي  أبعاد العدالة التنظيميةبضايرة يض  معايري، (5ص، 2011( يدراسة احلميدي )4ص، 2012السبيعي )
  .ي نظيم ديرات  دريبية هلم للاف  من  درهتم علط اختاذ القاارات العادلة ياملوضوعية يفقا لقواعد يأسال مهنية عادلة الرتبويا

انعدام الديرات الترهيلية   لة أي   احلوكمة يف املؤسةةةةسةةةةات التعليمية ما أيرده جاسةةةةاحتقي  عي يكذلك فاّن من العوامل اليت 
، يالربامج التثقيتية لعموم العاملا بكافة اجلهات التعليمية ياملتعلقة  لتعايف أبمهية العمل  حلوكمة يمبادئها يالعمل علط   بيقها

 .( 17ص، 2011، باحلضو  ياإلفنيا  يباية التعبري )أيرد يفق ي بين خل  ثقافة  نظيمية أساسها الو 

شةةةةةةةةهد اإلشةةةةةةةةااق الرتبوي  ململكة العابية السةةةةةةةةعودية يف العقدين املاضةةةةةةةةيا   ورات ملحوظة علط ي لنظا ملكا ب التعليم 
هةةةةةةةةةةةةة إبنشا  مااكز اإلشااق الرتبوي 1414املستوى التنظيمي يالتين بيث  امت ياارة املعارق )سابقا( ياارة التعليم بالياً يف عام 
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ياسةةةت ابة للت ورات التنظيمية اليت بدثت يف الواارة ، سةةةا العملية التعليمية يالرتبوية  ملداردكوبدات فدارية  نظيمية هتدق لتح
كما صدر القاار الوااري ر م ،  هة ف  مكا ب الرتبية يالتعليم1430/  1/  3يف  17/ 9 غري مسمط مااكز اإلشااق الرتبوي بقاار 

ناط  يحتديد مهام اافظات يمكا ب الرتبية يالتعليم إبدارات العموم يف املهة بابط فدارات التعليم  1430/  1/  3يف  17/  11
 التعليم. مكا ب 

ي د ياكبت هذه احلقبة ملكا ب التعليم يف ماابل   ورها التنظيمي العديد من السةةةةةةةةةةةةةةةلبيات علط مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى املمارسةةةةةةةةةةةةةةةات 
العديد من الدراسات اليت  نايلت مكا ب التعليم من اياب  اإلشاافية يأديارها يف حتقي  أهداق اإلشااق الرتبوي ياليت أبااهتا نتائج

هةةةةةةةةةةةةةةةةة( ياليت  وصةلت ف  ضةعف ي نيةور املمارسةات اإلدارية ألهداق يمهام  1421لتلتة. يمن هذه الدراسةات دراسةة السةلمي )
مدياي مكا ب  هةةةةةةةةةةةةةةةةة( ف  أن ممارسةةة1424ييف جانب ممارسةةة  تويض السةةل ة أشةةارت دراسةةة الربكايت )، مااكز اإلشةةااق الرتبوي

هةةةةة( ف  1426يأشارت دراسة اخل يب )، اإلشااق الرتبوي لتتويض السل ة يف اجلانب اإلداري ضعيتة يمتوس ة يف اجلانب التين
هةةةةةةةةةةةةةةةة( أن أديار 1426كما أيضحت دراسة القح اين )،  عدم ثقة بعض املشافا الرتبويا بقدرات بعض مدياي اإلشااق الرتبوي

بوي يغلب عليها اجلانب اإلداري علط بساحل اجلانب التين يأيصت بضايرة حتديد مهام يصالبيات مدياي مااكز اإلشااق الرت 
ييف جانب فسةةهام مااكز اإلشةةااق الرتبوي يف النمو املهين ، فدارة اإلشةةااق الرتبوي يمااكز اإلشةةااق الرتبوي منعاً صادياجية األديار

ف  أن فسةةةهام مدياي مااكز اإلشةةةااق الرتبوي يف النمو املهين للمشةةةافا هةةةةةةةةةةةةةةةةةة( 1426للمشةةةافا الرتبويا  وصةةةلت دراسةةةة املقان )
هةةةةةةةةةةةةةة( علط أمهية  وفا الكتابت القيادية لدى مدياي اإلشااق 1428كما أكدت دراسة احلضييب )،  الرتبويا كان بدرجة متوس ة

 مااكز اإلشااق الرتبوي.  هة( لعدم يجود الوعي الكايف مبهام يصالبيات1428كما أشارت دراسة الغامدي )،  الرتبوي

يف  331497491يسعياً من ياارة التعليم إلع ا  مكا ب التعليم مزيداً من اصستقاللية يالبعد عن املاكزية صدر  اار ر م 
هةةةةةةةةةة الذي منق مدياي يمدياات مكا ب التعليم العديد من النيالبيات ياملهام اليت  ساعد علط ف اا العمل 28/8/1433لري  

هةةةةةةةةةةةةةةةةة بوضةة  مؤشةةاات 1434/  7/  24يف  341938055كما صةةدر  اار ر م ،  هداق املنشةةودة من العملية التعليميةيحتقي  األ
أدا  اإلشةةةةةةااق الرتبوي للو وق علط الت وات يحتسةةةةةةا فاعلية األدا  اإلشةةةةةةاايف ا فص فن  تعيل هذه النيةةةةةةالبيات يحتقي  الكتا ة 

لط املمارسةةةةةةةةةةةات القيادية ملدياي املكا ب لقيادة التغيري يحتقي  التحول النوعي يف يالتاعلية ملكا ب التعليم يتو ف  لدرجة األي  ع
ي مسةةةةةتوى املمارسةةةةةات يما ، علط مسةةةةةتوى اإلصةةةةةال  التنظيمي ملكا ب التعليماملمارسةةةةةات اإلشةةةةةاافية. ييف ضةةةةةو  هذه املؤشةةةةةاات 

فذ  توارى الشتافية ياملسا لة ، يف مكا ب التعليم رمولةأن اليات يفجاا ات احلوكمة ص   ب   لدرجة امل ينياببها من سلبيات يبدي
داخل  مما أدى لشةةةةةةةةةةةةةةي  من التداخل يف املهام التنظيمية يالوظيتية دارية داخل املكا بمن اإلجاا ات ياملمارسةةةةةةةةةةةةةةات اإل يف العديد

ياليت  د يعتمد بعض القائما عليها علط  اليت  دار  ا املؤسةةةسةةةات التعليميةيال ايقة أي السةةةياسةةةة الداخلية ، املؤسةةةسةةةات التعليمية
ي سةةةةةةيسةةةةةةاً علط ما سةةةةةةب   يت ، كما أن هناك معو ات  عي    بيقها  لشةةةةةةكل امل لوحل،  التسةةةةةةاهل يااسةةةةةةوبية أي الالمباصة أبياانً 
دراسةةةةةةةة مبحافظة جدة. يلذلك  بلورت مشةةةةةةةكلة ال التعليما     بي  مبادئ احلوكمة مبكا ب مسةةةةةةةعط هذه الدراسةةةةةةةة للو وق علط ي 

 احلالية يف التسا ل الائيال التاي ق
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 ؟. حمافظة جدة من وجهة نظر املشرفني الرتبوينييف وكمة مبكاتب التعليمما واقع تطبيق مبادئ احل

 ييتتاع من هذا السؤال األسللة التاعية التاليةق

مبكا ب التعليم يف حمافظة  ياملسةةةةةةةةةةا لة(، يالعدالة، يالتمكا، يف أبعادها األربعة ) الشةةةةةةةةةةتافية احلوكمةما يا     بي  مبادئ  -1
 ؟جدة من يجهة نظا املشافا الرتبويا

مكا ب التعليم يف حمافظة جدة من يف  ياملادية(، يالبشاية، يف أبعادها الثالثة ) التنظيمية ما معو ات   بي  مبادئ احلوكمة -2
 ؟ يجهة نظا املشافا الرتبويا

حمافظة جدة بول املشةةةةافا الرتبويا مبكا ب التعليم يف با متوسةةةة ات اسةةةةت ا ت  فبنيةةةةائيةهل  وجد فايل ذات دصلًة  -3
سةةةةةةةةةةةةةةةنوات ، ت )املؤهةةل العلمي عزى صختالق متغريا اليتاحلوكمةةة مبكةةا ةةب التعليم ي  مبةةادئ يمعو ةةات   بي ، يا     بي 

 ( ؟.  احلنيول علط ديرة اإلشااق الرتبوي، اخلربة اإلشااق الرتبوي

 :راسةأهداف الد

 رثلت أهداق الدراسة احلالية فيما يلي ق

 لو وق علط درجة ممارسة   بي  مبادى  احلوكمة يف مكا ب التعليم ا -1

 .  بي  مبادئ احلوكمة يف مكا ب التعليم جبدة مبحافظة جدة اليت حتول دين عو اتامل معافة طبيعة -2

ا ب التعليم  مبحافظة جدة اسةةت ا ت املشةةافا الرتبويا مبكالكشةةف عن التايل ذات الدصلة اإلبنيةةائية با متوسةة ات  -3
ة يف اإلشااق سنوات اخلرب ، احلوكمة  عزى صختالق متغريات )املؤهل التعليمي مبادى    بي  يمعو ات  بي   بول يا  
 احلنيول علط ديرة اإلشااق الرتبوي(.ي ، الرتبوي

 :أمهية الدراسة

 رثلت أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية ق

أمهية احلوكمة كوحا  سةةةةهم يف ضةةةةبط اإلجاا ات اإلدارية يالتوجت حنو األهداق املؤسةةةةسةةةةية  لكتا ة  نب  أمهية الدراسةةةةة من  -1
اليت  عتمد علط بوكمة األدا    2020يخ ة التحول الوطين  ، 2030كما  يت منسةةةةةةةةةةةةةةة مة م  ر ية اململكة ،  امل لوبة
  .احلكومي

 القا  الضو  علط املبادى  اليت  قوم عليها احلوكمة كربد مداخل اإلصال  الإلداري يف املؤسسات التعليمية. -2
 عد احلوكمة متتا  الوصول ف   ويد لاجات العملية التعليمية مبا يضمن الشتافية يف العمل ياملسا لة عن األدا  يالنتائج  -3

 ي عزيز املشاركة جلمي  أطااق أصحاحل املنيلحة.
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اجلهة اإلشةةةةةةةةةةةاافية املعنية مبتابعة أدا  املدارد من خالل مؤشةةةةةةةةةةةاات األدا   كوحا   -حمل الدراسةةةةةةةةةةةة  – مكا ب التعليم أمهية  -4
 .ضوابط املسا لة ياااسبية الرتبوية يالا ابةاإلشاايف اليت  اكز علط 

مما  د يسةةةةاعد ، مكا ب التعليم سةةةةهم هذه الدراسةةةةة يف الكشةةةةف عن املعو ات اليت حتول دين   بي  احلوكمة يف يؤمل أن  -5
 رتبوي علط اختاذ القاارات ييض  التشايعات ي وفري املوارد اليت ميكن هلا أن  سهم يف عالج هذه املعو ات.متخذي القاار ال

 حدود الدراسة :

 رثلت بديد الدراسة احلالية فيما يلي ق

، التاليةق )الشةةةةةةةةةةةتافيةاد من خالل األبع ديد يا     بي  مبادئ احلوكمة ا تنيةةةةةةةةةةةات هذه الدراسةةةةةةةةةةةة علط حت احلدود املوضـــــــــوعية :
 ياملادية(.، البشاية، يكذلك معو ات   بيقها يف األبعاد التالية )التنظيمية، (املسا لة، العدالة، التمكا

 مت   بي  هذه الدراسة يف مكا ب التعليم )بنا( مبحافظة جدة. احلدود املكانية:

 ا العاملا مبكا ب التعليم مبحافظة جدة.ا تنيات هذه الدراسة علط مجي  املشافا الرتبوي احلدود البشرية:

 هة.1439-1438طبقت هذه الدراسة يف التنيل الدراسي الثاين من العام الدراسي  احلدود الزمانية:

 ة:مصطلحات الدراس

 رثلت مني لحات الدراسة فيما يلي ق

 :Governanceاحلوكمة  

يحيدد من خاللت ، مالنظام الذي يتم من خاللت  وجيت مكا ب التعليعّاق البابث احلوكمة مبكا ب التعليم فجاائياً أبحاق 
عدالة يال ياملسةةا لة يالتمكا، الشةةتافية يف فطار جمموعة من القوانا ياإلجاا ات اليت  ضةةمن، ليات جلمي  األطااقاحلقول ياملسةةؤي 

 .أصحاحل املنيلحةجلمي  

  بي  مبادئ احلوكمة يف مكا ب التعليم  لدرجة اليت حيددها املسةةةةةت يبا علط حمور اسةةةةةتبانة الدراسةةةةةة املتعلقة  يحيدد يا  
 العدالة (.، التمكا، املسا لة، بت بي  مبادئ احلوكمة يف أبعاده األربعة التاليةق )الشتافية

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :وكمةأوالً : مفهوم احل 

يرمبا يعود  عدد  عاريف احلوكمة ف  اختالق يجهات نظا ، يوجد  عايف متت  عليت فيما با البابثا بول احلوكمةص 
يمن  عايتات احلوكمة ما ، البابثا ي نوع اختنيةةةةةةةاصةةةةةةةاهتم بيث ينظا كل  بث ف   عايف احلوكمة من الزايية اليت يترثا  ا جمالت

 يليق
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ارة الذي يزيد املؤسسة  إلجاا ات يالسياسات اليت حتدد األسلوحل الذي من خاللت  دار ع افت احلوكمة أبحاق منهج اإلد
فذ  ضةةةةةةةةة  اإلطار صختاذ القاار األخال ي ياإلجاا ات األخال ية داخل املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة علط أسةةةةةةةةةاد من الشةةةةةةةةةتافية ، العمليات بكتا ة

يالت ويا يحتسا العمليات يفجاا ات ، دمة الاصد ياإلبالغي ؤكد علط األدا  مستخ، ياااسبية ياألديار الواضحة ااددة للعاملا
 (.461-460ص ص، 2012، العمل )ع وة يعلي

أبحا ق  النظام الذي يتم من خاللت  وجيت أعمال  احلوكمة ( 47-46ص ص ، 2011ضةةةةةةةةةةةةةةةحايي يامللي ي ) عاقفيما 
 إلضةةةةافة ف  رسةةةةم ، يالوفا  مبعايري اااسةةةةبية يالشةةةةتافية، من أجل حتقي  أهدافها، املؤسةةةةسةةةةة التعليمية يماا بتها علط أعلط مسةةةةتوى

 هيكل ياضق لعملها يف فطار استخدام نظام أخال ي يعلمي يفداري رشيد حيق  هلا اجلودة يالتميز .

يحيدد من خاللت ، ( فعافتها أبحا ق  ذلك النظام الذي يتم من خاللت  وجيت يفدارة املؤسسات 82ص، 2011أما حممد )
يف فطار جمموعة من القوانا ياإلجاا ات اليت  ضمن املسا لة يالا ابة يالشتافية يالنزاهة ، احلقول ياملسلوليات با لتلف األطااق

 لك من أجل ف امة التواان با األهداق التعليمية ياصجتماعية ياص تنيادية ياجلماعية يالتادية  .يذ، ياملشاركة لكافة األطااق

( أبحاق  جمموعة التدابري ياإلجاا ات يالقوانا اليت  وفا السةةةةةةةةةةةةةري اجليد للمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةة 20ص ، 2011فيما عافها فاحتي )
 كيف ما كان نوعها يطبيعتها  .،  الرتبوية

القيادة ياإلدارة الناجحة التعالة اليت  ت ت ف   ق فعربت عن احلوكمة بشةةةةةةةةةةةةةةةكل أعم أبحا (448ص، 2011أما عوض )
ي نين  السياسات يالقاارات ب ايقة مجاعية رشيدة ، حترتم اآلرا  ياختالفها، حتقي  النيامج العام اعتماداّ علط  واعد ي وانا ياضحة

.  

، التعليم مكا بالنظام الذي يتم من خاللت فدارة  عليم رثلبوكمة مكا ب التتعايتات السةةةةةةةةةةابقة يتضةةةةةةةةةةق أن يىف ضةةةةةةةةةةو  ال
ياملسا لة يف فطار جمموعة من اإلجاا ات اليت  ضمن التمكا يالشتافية ، يليات جلمي  األطااقيحيدد من خاللت الواجبات ياملسؤ 

 .ي ويد عملييت التعليم يالتعلم يلاجات التعليم املكا بمن أجل حتقي  أهداق ، لل مي  يالعدالة

ييربا من املتاهيم السةةابقة أن  متهوم احلوكمة يعرب عن جمموعة من األسةةال منها أحا  نظام يشةةتمل العديد من اإلجاا ات 
يت  نظم سةةةةةةةةري عمل مكتب يالتمكا ال، ياملسةةةةةةةةا لة، يالعدالة، يالقوانا يالتدابري الواضةةةةةةةةحة يالقابلة للت بي  يف فطار من الشةةةةةةةةتافية

دد من خاللت املسةةةةةةةةةةةةةة، التعليم  دق حتسةةةةةةةةةةةةةةا اإلنتاجية التعليمية يالكتا ة يالتعالية ي وكيد ،   األطااقيليات يالواجبات جلمؤي يحي 
 .يأخرياً أن اهلدق من احلوكمة هو حتقي  منيلحة التاد ياملؤسسة ياجملتم ، جودة التعليم

 :أمهية احلوكمة اثنياً :

ألن فلسةةةةةتتها ، يف كافة الق اعات ي زداد أمهيتها عندما  ا بط حبوكمة املؤسةةةةةسةةةةةات التعليمية للحوكمة أمهية ياضةةةةةحة يكبرية
، حتسةةا املمارسةةات اإلداريةيالقوانا مما يؤدي ف   ياإلجاا ات ؤدي لسةةالمة   بي  التشةةايعات  اليتا ابة الشةةااق ي اإل علط  قوم 

املؤسةةةةةةسةةةةةةات   ا قي جبودة لاجاتفضةةةةةةافة ف  أحا ، بعدالة يموضةةةةةةوعيةبقول العاملا يمنيةةةةةةاحلهم  ااافظة علط ضةةةةةةمنكما أحا  
  .التساد اإلداري ياملاي ي عزا القدرة علط التقدم يالت ور  قي منالتعليمية ي 
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يحتمل املسؤيلية   أعلط مستوبت األدا  يحتق ( أمهية احلوكمة يف املؤسسات التعليمية يف 2012ان يالقاشي ) عيحيدد با 
فهي  يسا اختاذ  اارات  تسم  لعقالنية ياصستنارة يالشتافية ،  ش ي  مجي  مكوانهتا لتنهض باسالتها يفكما  سهم ،  أمام اجملتم 

 ة يالتعالية علط املستوى التنظيمي. ي ؤدي ف  حتقي  الكتا ، ياملسا لة يالتمكا يالعدالة

( أّن من جوانب أمهية احلوكمة ما يلي ق ضةةةةةةةةةةمان املعاملة املتسةةةةةةةةةةايية العادلة با 154-153ص ص، 2008يياى رال )
فنيةةةةةةةابات ي قدمي ف،  كيد بقو هم يفجياد اليات ملشةةةةةةةاركتهم يف حتسةةةةةةةا أدا  اإلدارة يبنيةةةةةةةوهلم علط معلومات بذلكي، العاملا

 ئمة لكل أمور اإلدارة املهمة يف شتافية  دل علط النزاهة يالنيدل ياملوضوعية.موثو ة يمال

ييض  األنظمة الكتيلة بتحقي  النتائج ياملكاسب املاجوة ، كذلك  سعط احلوكمة ف  رف  كتا ة يأدا  املؤسسات التعليمية
 (.114ص، 2013، يالتقليل من الغش يالتساد اإلداري ياملاي )شبلي

، ( فلخنيةةةةةةةةةت أمهية احلوكمة يف حماربة التسةةةةةةةةةاد املاي ياإلداري يف املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات التعليمية89-88ص، 2011حممد )أما 
يضةةةةةمان  تادي أخ ا  أي ، يضةةةةةمان النزاهة ياحليادية ياصسةةةةةتقامة لكافة العاملا  ملؤسةةةةةسةةةةةات التعليمية ي تعيلها يف التعامل معهم

لط  قليلها ف  أدىن  در ممكن يذلك من خالل اسةةةةةةةةةتخدام النظم الا ابية املت ورة احناافات متعمدة كانت أي بري متعمدة يالعمل ع
ياصسةةةتخدام الكف  للموارد مبا ، يحتقي  القدر الكاق من اإلفنيةةةا  يالشةةةتافية، ياليت  عتمد الشةةةتافية يالتمكا يالعدالة ياملسةةةا لة

 .يضمن حتقي  أهدافها يضمان املسا لة

( علط أمهية احلوكمة من خالل القضةةةةا  علط التسةةةةاد النا ج 320-319ص، 2011م )ييف ذات السةةةةيال أكد عبداحلكي
نظام فداري يجود ي ، الشةةةةتافية ياملنيةةةةدا ية ياملسةةةةا لة ي تعيل املشةةةةاركة يالدميو ااطية يالتركيد علط، اااسةةةةبيةعن ضةةةةعف املسةةةةا لة ي 

 .يل الالماكزيةي تع، يماي مت ور يوظف القوانا ياصجاا ات مبا حيق  فعالية املؤسسات

صسةةةيما يأن يف فصةةةال  التعليم  مهم   دير   ملا يعول عليها من يف مكا ب التعليم عند  بنيها ي  بيقها احلوكمة ي ت لط أمهية 
ي وانا ات فنظام احلوكمة مبا يشةةةةةملت من فجاا ، مكا ب التعليم هي اجلهة اإلشةةةةةاافية املباشةةةةةاة للعملية التعليمية يالرتبوية يف املدارد

، ي ائد املدرسة، ياملعلم، أصحاحل املنيامج ) ال البالثقة يالعدالة لكافة يف بقيقتت  وجهاً فصالبياً يضمن األمان ي  يأدلة يتضمن
 اصسةةةةةتحواذ علط السةةةةةل ة  احلد من ظاهاة  يفاحلوكمة   سةةةةةهم  كما ،  يمؤسةةةةةسةةةةةات اجملتم  (، يفدارة التعليم، يأيليا  أمور ال الحل

اهلدر الرتبوي يمواجهة ، أفضةةةةلبشةةةةكل ي واي  يمشةةةةاركة للمهام  للرتبويايفع ا  صةةةةالبيات أيسةةةة  ، يالسةةةةي اة اإلدارية  لتمكا
  .اإلفنيا  ياملسا لة ياااسبية لشتافية ي  يضعف الكتا ة الداخلية للنظام

 قاحلوكمة مبادئاثلثاً : 

-139ص، 2008جودة ) املبادئ ما بدده يمن  لكاحلوكمة يف األدحل النظاي يالدراسةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةابقة  مبادئ عددت 
، يمحاية بقول املسةةةةةةامها، يعدم  عارض املنيةةةةةةامج، يالكتا ة، ياملسةةةةةةا لة ياصسةةةةةةتقاللية، يالنزاهة، الشةةةةةةتافية ياإلفنيةةةةةةا  يف (140

املشاركة ياصست ابة  ياضاق، لة يالعدالةالشتافية ياملسا  مبادئيف ( 83ص، 2011معت حممد ) تيالوعي يمحاية احلقول. يا تق
  .يالتاعلية يالقيادة
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، يالكتاية، يالعدالة، يالشةةةةةةاعية، يالشةةةةةةتافية، ياإلدامة، املشةةةةةةاركة( يف 479-476ص، 2012ددها ع وه يعلي )فيما ب
( 450ص، 2011أما عوض ) .ز سةةل ة القانونيياخلدما ية ي عز يالتنظيمية ، يالنيةةدل يالشةةمولية، يالبسةةاطة، يالتمكا، ياملسةةا لة

يالكتا ة ، يالا ية اصسةةةرتا ي ية، لةياصهتمام  إلمجاع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةواملسةةةا ، ياصسةةةت ابة، يسةةةيادة القانون، يالشةةةتافية، املشةةةاركةفحددهتا يف 
 يالتاعلية.  

 رئيسةةةةةةةةة مبادئ  ياملسةةةةةةةةا لة، يالعدالة، يالتمكا، ينظااً ص تال العديد من الكتاحل يالبابثا علط أن كالً من ق الشةةةةةةةةتافية
فقد اعتمدها البابث يف حبثت يجعلها أبعاداً  يلقا ا من طبيعة مهام يمسةةةةةةةةةةةةةةةؤيليات مكا ب التعليم يكوحا أهم مقوماهتا ، للحوكمة
 يفيما يلي  تنييل كل بعد من هذه األبعاد ق ، للحوكمة

 :Transparencyالشفافية ( 1)

ي قتضةةةي ، خدماهتاأباا السةةةمات اليت جيب أن  تحلط  ا كافة املنظمات يف  عاملها م  املسةةةتتيدين من   عد الشةةةتافية من 
 هو موجود يف الوا   فعاًل. ما  قدمت  لك املنظمات من بياانت يمعلومات ينتائج م  ماالشتافية   اب  

كل ما ،  اق  أن  عمل اإلدارة العامة يف بيت من اجاجأبح الشةةةتافية (114ص، 2002ال وخي ) ييف هذا السةةةيال ينيةةةف
فاإلدارة  لشةةةتافية  عين التزام مؤسةةةسةةةات اإلدارة  إلفنيةةةا  يالعالنية يالوضةةةو  يف ممارسةةةة أعماهلا ، بت مكشةةةوق للعاملا ياجلمهور

 .عن طاي   سبيبها م  خضوعها للمسا لة

ييعين ، يما يقابلها من اإلفنيةةةةةةةا  عنها، ول ف  املعلومات( أبحا ق  باية الوصةةةةةةة320ص، 2011فيما عافها عبداحلكيم )
 يباية  دايل املعلومات بشرن متادات العمل يف اجملال العام  .، املتهوم من اايية أخاى العلنية يف منا شة املوضوعات

عنيا  ا سةةةةوا  ي ن وي الشةةةةتافية علط باية  دف  املعلومات حبيث  كون املؤسةةةةسةةةةات يالعمليات ياملعلومات يف متنايل امل
 يأن  كون املعلومات املتوفاة كافية لتهم يمتابعة العمليات يالقاارات.، كانوا من املؤسسات أي من املتعاملا معها

التزام  يادة يفدارة املؤسسة علط مجي  املستوبت بنشا ي عميم أي  رثل الشتافية ( ف  أن454ص ، 2011يشري عوض )ي 
ل مهور بول جممل األمور اليت خت  مجي  اإلجاا ات يالقاارات ياخلدمات يجممل األعمال اليت  قدم فلبة املعلومات امل لوبة ل

يكذلك معلومات بول األشةةةةةخاص ، ي وفريها بشةةةةةكل ديري دين طلب أي أثنا  ال لب من أي شةةةةةخ  أي مهتم، من املؤسةةةةةسةةةةةة
 املسلولا يف املؤسسة. 

أمهية الشةةةةةةةةتافية يف العملية  ( علط أن17ص ، 2012الرتبوي بيث أكد اجلاياين )ي ا بط الشةةةةةةةةتافية بقضةةةةةةةةاب اإلصةةةةةةةةال  
، ما حتققت من  نمية شةةةةةةةةةةةاملة من خالل ربط العملية التعليمية يلاجاهتا م  مت لبات يابتياجات سةةةةةةةةةةةول العمل  نب  من التعليمية

 سياسات اإلصال  الرتبوي.بيث أن فقدان الشتافية يف العملية التعليمية يؤدي ف  فشل السياسات يخاصة 

بنيةةورة  ااملدارد التابعة هلمبكا ب التعليم ي  يعليت فإنت من الضةةايرة مبكان أن  كون احلقائ  ظاهاة يياضةةحة جلمي  العاملا
لما ك،  التعليم ياملدارد يمجي  العاملا  ا كبريةمكا ب مالمق الشتافية با  كانتفم  ما  ، احلقائ  ياملعلومات يف كافةموضوعية 
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كما أن الشةةةةةةةةةتافية  ،  يف عملهم يفخالصةةةةةةةةةهمعلط أدا  العاملا  فجيا مما انعكال ذلك ، بينهم  لت الت وة ياختتط النيةةةةةةةةةااع الدائم
ي زيد من الثقة ، يحتق  منيةةةةلحة العمل يمنيةةةةامج مجي  العاملا ياملتعاملا م  املكتب،  عل  اارات فدارة املكتب رشةةةةيدة يبكيمة

 ي نمي الا ابة الذا ية لدى اجلمي .، العمل ييف العاملاياملنيدا ية يف 

   Justiceالعدالة :( 2)

، يأكثاها  ثرياً ي ثااً يف العال ات الشةةةةخنيةةةةية يالنتسةةةةية داخل املؤسةةةةسةةةةة، يعترب متهوم العدالة أبد أهم املتاهيم يف اإلدارة
 حتق  فإنت يبعث شعوراً فجيابياً متتائالً داخل كل عضو يف املؤسسة.الذي م  ما ، ذلك نظري ار باطت املباشا مبتهوم الاضا الوظيتي

( العدالة أبحاق  فدراك املوظف حلالة اإلننيةةةاق ياملسةةةاياة يف املعاملة اليت ي عامل  ا 131ص، 2006عافت سةةةل ان )ي د 
 من رئيست مقارنة مبا  دمت من جهد يف جمال عملت يما  ا ب علط ذلك من نتائج يماديدات .

أي ، ( أبحاق  ميل األفااد العاملا ملقارنة بالتهم م  بالة امالئهم اآلخاين يف العمل67ص، 2010ما عافها راضةةةةةةةةي )ك
مبعىن فدراك العدالة يف مكان العمل من خالل عال تهم  ملؤسسة أي بائيسهم ، فدراكات العاملا للعدالة يف مكان العمل التنظيمي

 علط موا تهم يسلوكاهتم يف العمل . املباشا ياليت  ؤثا يف النهاية 

( للعدالة أبحا ق  ال ايقة اليت حيكم العامل من خالهلا علط مدى  وافا األبعاد اخلمسةةةةةةةة 9ص، 2014يأشةةةةةةةار الشةةةةةةةهاي )
 العدالة األخال ية ( .، العدالة التقوميية، العدالة التتاعلية، عدالة اإلجاا ات، للعدالة يهي )عدالة التواي 

، عاريف السةةةةةةابقة يتضةةةةةةق أنا متهوم العدالة ميثل شةةةةةةعور داخلي لُفااد يبا هلم أبحم ي عاملون بكيتية يابدةيمن خالل الت
 يعليهم مثل ما علط اآلخاين من ياجبات. ، هلم ما لآلخاين من بقول، يبنظام يابد حيكم اجلمي 

فذ  قوم علط مسةةةةلامة أسةةةةاسةةةةية ، األسةةةةاسةةةةية ياملهمة( أن العدالة  سةةةةتند ف  مجلة من املقومات 30ص، 2013ي اى فاج )
يهيق رببة العاملا يف املؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات  حلنيةةةةةةةةةةول علط معاملة عادلة  اكز علط اعتقاد املوظف أبنت ي عامل معاملة عادلة مقارنة م  

ناداً ف  مقتضةةةةةةةةيات يعليت فإن مقومات العدالة التنظيمية يأسةةةةةةةةسةةةةةةةةها  عتمد علط بقيقة املقارانت اليت ميكن بنا ها اسةةةةةةةةت، اآلخاين
بيث أن هذه املقومات  نيةةةةةةةةةةةةب يف كيتية فدراك املوظتا للعدالة التنظيمية يف ، الدافعية يالتحتيز يف السةةةةةةةةةةةةلوك التنظيمي ياإلداري
   .منظماهتم بسب النييغة اإلدارية لتشكيل العدالة

ف  مجاعة أي جمتم  لت  يم يمبادئ ( يف  شةةةةةةةةةعور التاد  صنتما  56ص، 2010ي كمن أمهية العدالة كما أيرد ت  جودة )
يالشعور  ألمن ياألمان ياصستقاار ياحلالة النتسية السليمة عند معافة أن الشخ  ، يمعايري للسلوك حتكم التعامل فيما با أفااده

مكانتت يف يأن يشةعا التاد أبمهيتت ي ، لن حينيةل فص علط ما يسةتح  يأن ص أبد سةيحق  مزاب بري مسةتحقة علط بسةاحل اآلخاين
بيث أن ، يفبسةةةةاد اجمليدين املخلنيةةةةا يف املؤسةةةةسةةةةة  ملسةةةةاندة يالدعم، يكذلك الشةةةةعور  لثقة يف اإلدارة، املؤسةةةةسةةةةة يعند مدياه

ياإلبسةةةةةةاد ، ي قديا الذات، مسةةةةةةتوى أدائهم فقط هو األسةةةةةةاد لتقييمهم يهو اادد ملكانتهم يف املؤسةةةةةةسةةةةةةة يملسةةةةةةتقبلهم الوظيتي
 ينشا اابة يالتعاين يالتنافال الشايف با اجلمي   ملدرسة ياملشاعا األخوية الدافلة. ، و  لنظام يالشتافية يالوض
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يمها عدالة التواي  ، كل منهما يدل علط اآلخا ييؤكده أي ينتيت،  ( مقياسةةةةةةةةا فاعيا53ص، 2005يللعدالة عند بيدر )
اسةةةةةةةةةةةةةبة التوايعات اليت حينيةةةةةةةةةةةةةلون عليها م  مؤهالهتم يخرباهتم فعدالة التواي   غ ي مدى اعتقاد العاملا يف من، يعدالة اإلجاا ات

أمةةا عةةدالةةة اإلجاا ات فتغ ي مةةدى اعتقةةاد العةةاملا يف يبةةدة ي ةةانال ، ياجملهود الةةذي يقومون بةةت ياملسةةةةةةةةةةةةةةةؤيليةةات اليت يتحملوحةةا
 .فجاا ات احلنيول علط املكافآت يأخال ياهتا يخلوها من التحيز الشخنيي

فذ يقيم ، قالت عن العدالة التوايعية أبحا عدالة املخاجات اليت حينيةةةةةةةةةةل عليها املوظف( ف132ص، 2006أما سةةةةةةةةةةل ان )
بينما ياى أن العدالة اإلجاائية هي مدى فبسةةةةةةةةةةةةةةةاد العامل ، األفااد نتائج أعماهلم يفقاً لقاعدة  وايعية  ائمة علط مبدأ املسةةةةةةةةةةةةةةةاياة

ي نيدت ، أطل  عليت العدالة التتاعلية، اادت مقياساً اثلثاً للعدالةفص أحا ، بعدالة اإلجاا ات اليت استخدمت يف حتديد املخاجات
أي معافتت أسةةةةةةةةةباحل   بي   لك ،  ا مدى فبسةةةةةةةةةاد العامل بعدالة املعاملة اليت حينيةةةةةةةةةل عليها عندما   ب  عليت اإلجاا ات الا ية

 .اإلجاا ات

ي نيةةةةةةد  ا  لك ، ي نوع راب  للعدالة( العدالة التقييمية كمقياد أ50ص، 2012ييف ذات السةةةةةةيال أضةةةةةةاق احلاابشةةةةةةة )
العدالة اليت  تضمن عمليات يفجاا ات يأنظمة  سمق  لتركد من أن بقول العاملا يمستوبت أدائهم يتم  قييمها ب ايقة عادلة 

 .ينزيهة  ؤمن هلم اصستقاار ياألمن الوظيتي

نهةةةا ارع الثقةةةة با املةةةديا يمجي  العةةةاملا ( يم57ص، 2010يلت بي  العةةةدالةةةة التنظيميةةةة مت لبةةةات كمةةةا  ااهةةةا  جودة )
كون الثقة التنظيمية   عد من املواضةةي  املهمة جداً يف اإلدارة يفشةةاعة جو الثقة با الائيال ياملا يد ينشةةاه يف املؤسةةسةةة ،   ملؤسةةسةةة

لة التنظيمية يأمهيتها يرببتت يف كذلك  ناعة املديا بضةةةةةةايرة العدا،  من شةةةةةةرنت الترثري اجيابياً علط فبسةةةةةةاد املا يد  لعدالة التنظيمية
يضةةةايرة اكتسةةةاحل  ائد املؤسةةةسةةةة للمهارات القيادية ي  وياها علط أبدن األحبان يف ،   بي  مبادئها يالاببة يف سةةةيادهتا ينشةةةاها

 .جمال العدالة التنظيمية

التنظيمية اهلدامة القائمة علط ( فحدد مت لبات العدالة يف احلاجة ف  التخلي عن السةةياسةةات 14ص، 2014أما  راان )
ي بين سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات أخال ية أخاى  تسةةةةةةةةةم  لعدالة يالدعم التنظيمي مبا يكتل ، البريي ااطية يمشةةةةةةةةةاعا الظلم يالتهديد لدى العاملا

  .كذلك التقليل أي من  السلوكيات النا ة أساساً عن بياحل العدالة،  اصستماارية يالتعالية التنظيمية يف األجل البعيد

ي ؤثا يبشةةةةةةةةةةةةةكل ، يف مكا ب التعليم العدالة ار باطاً يثيقاً يجوهابً بنمط عال ات العاملا اصجتماعية ي يمهم يا بط مبدأي 
يجود اافية يجودة لاجات العملية التعليمية شةةةة ويد العملية اإلخنيةةةةوصةةةةاً يأن من أهم مت لبات ، مباشةةةةا علط جهودهم يديافعهم
فضةةةةافة ف  أحا حتد من السةةةةلوكات بري املقبولة اليت  د يتعامل  ا بعض ، دى مجي  العاملا  ملكتبلرببة يدافعية للعمل ياإل اا 

يمكافرة املشةةةةةةةةةةةةافا ، ي  القاارات اإلدارية علط اجلمي  بال اسةةةةةةةةةةةةتثنا ببت كما  ا بط العدالة العاملا نتي ة بياحل العدالة ي  بيقها.  
 يضمان بقول املشافا بول  قومي أدائهم ، علط اجلمي ي واي  املهام بعدالة ، علط ا اااهتم
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 Empowermentالتمكني: ( 3)

أكدت علط ، يابتكار اليات يأساليب جديدة يف العمل اإلداري، نظااً للت ور الكبري يف منظومة عمل املؤسسات التعليمية
 بين باامج يخ ط  دعم طا ات العاملا يركنهم من األما الذي   لب ، أمهية دير العاملا يف ف ا  هذه اآلليات يأسةةةةةةةةةةةةةةةاليبها

يمن هنا أصةةةةةةةةةبق التمكا لزاماً إلع ا  العاملا التاصةةةةةةةةة ، باية التنيةةةةةةةةةاق دين  يود سةةةةةةةةةوا  صسةةةةةةةةةتغالل التاص أي  نب املخاطا
 لتوظيف مهاراهتم ي دراهتم لنيامج املؤسسة.

يا هذه ال ا ة يذلك من للعاملا يفمنا حتا التمكا ص يعين منق ال ا ة فقط ( أن  318ص ، 2011يياى صةةةةةةةةةةةةةةةال  ) 
التمكا أبنت العوامل اليت  ؤدي ف  ابدة القدرات كما عّاق   ي سةةةةةةةةةةةةةةهيل عملية اص نيةةةةةةةةةةةةةةال فيما بينهم ، ي دريبهم، همخالل حتتيز 

نون مسةةةةةةةةةةؤيلا لا يف العمل ييكو اإلدارية للعاملا صختاذ القاارات اليت  ؤدي ف  ابدة فنتاجهم يبل ما يقابلونت من مشةةةةةةةةةةكالت 
 لية أمام اإلدارة عن  ااراهتم ي لتاي يقل اعتمادهم عليها. مسؤيلية 

يقتضةةي  وفري كافة اإلمكانيات يالظايق املناسةةبة للتاد لتحايا طا ا ت  ( أّن التمكا158ص، 2011سةةب )اات يضةةيفي 
املؤسةةةةةةةسةةةةةةةة  وفري التدعيم املناسةةةةةةةب للتاد من التدريب يهذا يقتضةةةةةةةي من ، يذلك من خالل باية املبادرة يالتنيةةةةةةةاق، يفبااا  درا ت

 املناسب لبنا   درا ت يالدعم التين ياإلداري املالئم.

 صشةةةةةةةةةةةةرتاك يف  ملديا املكتب ياملشةةةةةةةةةةةةافا الرتبويا فلبة التاصةةةةةةةةةةةةة ي عرب عن نا التمكاأب ميكن القول ما  قدميع تاً علط 
ي وفري املوارد ياإلمكاانت اليت  علهم  ادرين علط ، ياكتسةةةةةاحل املهارات،  وابعتيحتملهم مسةةةةةلولية ذلك ي ، السةةةةةل ة ياختاذ القاارات

 يفطالل طا اهتم ي دراهتم يشعورهم  صستقاللية.، حتقي  أهدافهم

ختتيض عدد املسةةةةةةةتوبت اإلدارية يف اهلياكل  األسةةةةةةةباحل املؤدية لُخذ  لتمكا يف  (434ص ، 2013بدد بسةةةةةةةا ) ي 
احلاجة ف  اصستغالل ي ، ف  عدم انشغال اإلدارة  ألمور اليومية ي اكيزها علط القضاب اصسرتا ي ية طويلة األمدياحلاجة ، التنظيمية

 وفري املزيد من ي ، فطالل  درات األفااد اإلبداعيةي ، أمهية سةةةاعة اختاذ القااراتي ، األمثل جلمي  املوارد املتابة خاصةةةة املوارد البشةةةاية
، فضةةةةةةةافة ف  احلد من  كاليف التشةةةةةةةغيل  لتقليل من عدد املسةةةةةةةتوبت اإلدارية بري الضةةةةةةةايرية، يز ياصنتما الاضةةةةةةةا الوظيتي يالتحت
 يركينهم من اكتساحل فبساد أكرب إب اا عملهم ، لية أكربيفع ا  األفااد مسؤي 

هتدق ، يحتويلها ف  فجاا ات يأديات، ي كمن أمهية التمكا يف  عزيز  درات األفااد أي اجلماعات ل ا  أفكارهم يارائهم
 (.321ص، 2011، يف النهاية خلدمة املؤسسة يلتحقي  أهدافها يبابهتا )عبداحلكيم

 318ص، 2011صةةةةةةال  ) فيما رأى
 
ييكون لديت فبسةةةةةةاد بتحقي  ، ن يتيد املؤسةةةةةةسةةةةةةة ييتيد نتسةةةةةةتمكّ ( أن املوظف امل

بيث يسعط ف  جلب أفضل األفكار ، حتسا مستما يف أنظمة العملهدق أ ط فيما يتعل  بعملت ييرتجم مشاركتت مباشاة ف  
  .لية يمعىن العملماما ت يأيلوب ت يالشعور  ملسؤي ي نيبق منيامج املؤسسة من أيل اهت، ف  العمل

لية عن  لك ن يف صةةةةةةةةةةن  القاار يكونون أكثا مسةةةةةةةةةةؤي ( علط أن املا يسةةةةةةةةةةا الذين يشةةةةةةةةةةاركو 51ص، 2011ييؤكد باحل )
كذلك  ؤدي مشةةةةةةةةةةةةةاركة العاملا ،  بيث ينيةةةةةةةةةةةةةبحون أكثا التزاماً يف حتقي  األهداق املرت بة علط  لك القاارات، يذهاالقاارات ي نت
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كذلك اسةةةةةتغالل لزين الذكا  اإلنسةةةةةاين لدى ،  القاار  عدد اخليارات املتابة أمام صةةةةةّناعيركينهم ف   عدد يجهات النظا ي لتاي 
متنوعة يبري حمديدة من شةةةةةرحا  سةةةةةهيل التكيف م  املسةةةةةت دات ي قلي  املعارضةةةةةة للتغيري العاملا مبا فيت من مهارات يفبداعات 

مما يؤدي ف  ختض معدصت الغياحل ي اك ، كما أن التمكا خيل  نوع من الثقة با العاملا ياإلدارة،  يحتقي  التعالية يالن اعة
 العمل يابدة الاضا الوظيتي.

ابدة فهم العاملا لديرهم يف حتقي  أهداق املؤسةةةةةةسةةةةةةة ي  ويا الكتا ة الذا ية يابدة الاضةةةةةةا كما اّن التمكا يسةةةةةةاعد يف 
يذلك ألن ، أيضةةةاً يف اسةةةتخااج كامل طا ات املوظتا يف املؤسةةةسةةةات لتقدمي أفضةةةل ما لديهم، يالوص  للمؤسةةةسةةةة ياإلبداع يالتميز

فمنا هم يقدمون خدمة ، الذين ميهدين ال اي  أمام ما يسيهم لتمكينهمفاملدياين ، أهداق املؤسسة جز  مهم من أهداق املوظتا
كما أن لت  ثرياً علط األدا  يالوص  التنظيمي الذي يسةةةةةهم يف رف  الاي  املعنوية للموظتا يف املؤسةةةةةسةةةةةة ،  للمؤسةةةةةسةةةةةة يالعاملا معاً 

كونت حيق  القدرة علط اإل اا ياألدا  الذي حيول أيضةةةةةر  ، ييسةةةةةاعد يف ااافظة علط الكتا ات البشةةةةةاية ي قليل معدل ديران العمل
لية الا ابة من  بل املديا ف  ر ابة جمموعة العمل ياعتماد م املوظتا يالذي يعين فاالة مسةةؤي ف  ف نيةةا  كافة القيود بري الضةةايرية أما

اً رئيسةةةةةةةاً يف حتقي  املؤسةةةةةةةسةةةةةةةة ألهدافها فذ أنت يي عد سةةةةةةةبب، الا ابة عرب متهوم الثقة  ملوظتا يفطالل طا اهتم يفعالياهتم حنو اإل اا
 (.305ص، 2011، يساهم يف استخدام املوارد البشاية يف املؤسسة بنيورة أكثا فاعلية يكتا ة  )صال 

يعملون  يصئهم ملؤسةةةةةسةةةةةتهم التعليمية اليت يابدة، يعليت ميكن القول أنا أمهية التمكا  كمن يف رف  الاي  املعنوية للعاملا
يف با أن اخنتاض درجة التمكا أي انعدامت يؤدي ف  ، األما الذي يدفعهم للعمل بتعاين يمحاد من أجل حتقي  أهدافها،  ا

  ااخيهم ياخنتاض ريبهم املعنوية يبيا م املتكار ي دين أدائهم بشكل عام.

ة ف  اصسةةةت ابة للظايق باجة املؤسةةةسةةةات التعليمي ( يمنها197ص، 2010ا األسةةةدي )يللتمكا مت لبات كما أيردهت
شةةغال اإلدارة العليا  ألمور التقليدية ي اكيزها علط يعدم ا، ي قليل عدد املسةةتوبت اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية، ياملتغريات ال ارئة

يفع ا  األفااد ، ظيتيالو   قوية جوانب الاضا ياصنتما  يالتحتيزي ،  درات األفااد اإلبداعية ياخلال ة يفطالل، القضاب اصسرتا ي ية
 لية ياإلبساد األكرب  إل اا يف عملهم.   املسؤي 

 عاين املا يسةةةةةةا يسةةةةةةيادة ي ،  وفري مناخ داعم لإلبداع يالتميز ( مت لبات التمكا يف364ص، 2013عي )فيما بدد رفا
 وفري باامج التدريب يالتعلم املسةةةةةتما ي ، ياملا يسةةةةةا وفا الثقة با املدياين ي ، فلبة باية التنيةةةةةاق للعاملاي ، ري  التاي  املتكامل

ييجود نظةةةام متميز للحوافز املةةةاديةةةة ، ي وفري اللوائق يالقوانا املنظمةةةة للعمةةةل اإلداري يالتين، إلبةةةدان التنميةةةة املهنيةةةة ياإلداريةةةة
 يأخرياً يجود نظام معلومايت يساعد علط فلبة املعلومات ي دفقها.، ياملعنوية

املشةةةةةةةةةةاركة يف اختاذ القاارات من خالل البة كافة املعلومات هم ركا العاملا يف مكا ب التعليم من يبشةةةةةةةةةةكل عام يسةةةةةةةةةة
يمنق احلاية ياصسةتقاللية يحتمل املسةؤيلية ياصسةهام يف بل املشةكالت ب ال ف عية ي عزيز العمل  ي تويض النيةالبيات يالبياانت

 .يالتاعليةابدة الكتا ة التايقي مما ينعكال علط 
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 Accountabilityاملساءلة: ( 4) 

يفخضةةةاع ممارسةةةا ت يف ، ا لة ف  يجود اليات موضةةةوعية يمؤسةةةسةةةية ركن من مسةةةا لة الشةةةخ  املسةةةؤيليشةةةري متهوم املسةةة
ي كون املسةةا لة مكتولة بن  القانون يبوجود ، م  فمكانية ف التت فذا اسةةتغل السةةل ة يفقد ثقة الناد، فدارة الشةةؤين العامة للماا بة

 ستهدق ( ف  أن املسا لة 44ص ، 2006(. ييشري عتيتي )93ص ، 2009،  ضا  مستقل ) املنظمة العابية حلقول اإلنسان
دين  ركا املواطنا ياملسةةةةةةةؤيلا علط بد سةةةةةةةوا  من ماا بة يمسةةةةةةةا لة املوظتا ياملسةةةةةةةؤيلا من خالل القنوات ياألديات املناسةةةةةةةبة

  ع يل جملابت العمل.

( علط أن املسةةةةةةا لة مكون مهم من مكوانت العملية اإلدارية ييظيتة بيوية مالامة لوظائف 2ص، 2003ييؤكد النميان )
اإلدارة األخاى رارسةةةةةها اإلدارة بنتسةةةةةها أي بتكليف بريها للتركد من سةةةةةري العمل يف  األهداق يالقوانا يالقواعد يالتعليمات مبا 

ما ( املسةةةةةةا لة أبحا   مدى حتمل التاد مسةةةةةةؤيلية 51ص ، 2013يعّاق احلسةةةةةةنات )لنتائج املاجوة دين خالل أي احنااق. حيق  ا
يذلك طبقاً للشةةةةةايت ياملواصةةةةةتات اليت يكون  د سةةةةةب  املوافقة ، فليت من أعمال يما يتبعها من مهام  ت لبها  لك املسةةةةةؤيلية يسةةةةةند

أبدائت من  ما يقوم( أبحاق    يام الائيال مبحاسةةةةةةةةةةةةةةةبة أي مسةةةةةةةةةةةةةةةا لة املا يد علط 11ص ، 2008كما عاّفتها أبو محدة )،  عليها. 
 يذلك من خالل  قييم هذه األعمال. ، يفشعاره مبستوى هذا األدا ، أعمال

ي ربا أمهية املسةةةةةةةةةةةا لة كربد أبعاد احلوكمة يف حتقي  أبعاد احلوكمة األخاى لوظائتها ييف هذا السةةةةةةةةةةةيال يشةةةةةةةةةةةري الشةةةةةةةةةةةايف 
، يصةةيانة التماسةةك اصجتماعي علط مسةةتوى اجملتم ، ( ف  أن أمهية املسةةا لة ي تعيلها حيق  التماسةةك التنظيمي20ص ، 2013)

 يحماسبة األدا  الضعيف.، يفبااا العمل اجليد، يأداة لت ويد األدا ، ي عزيز الثقة يف فدارة املنظمات

حتقي  فاعلية يكتا ة األدا  من خالل  اليف الو وع يف اخل ا   ( أن أمهية املسا لة  كمن يف29ص ، 2013يياى سالمة )
 ي ضمن القيام  ألدا  النيحيق من خالل فجاا ات ي ائية يعالجية مبا يضمن الوصول ألفضل النتائج.، ي نيحيق اصحناافات

( ضةةةةايرة 20ص ، 2008يلكي حتق  املسةةةةا لة أفضةةةةل النتائج املاجوة صبد أن  سةةةةتند ف  مجلة من املبادئ فريى احلارثي )
يأمهية املباشةةاة يف   بي  اجلزا  عند اإلخالل ، يضةةو   واعد النظام  اليت جيب اصلتزام  ا يعوا ب لالتتها جلمي  األفااد يف املنظمة

م   وفا املسةةةةةةةةةةةةاياة ( بضةةةةةةةةةةةةايرة حتق  العدالة عند اجلزا  22ص ، 2013ييضةةةةةةةةةةةةيف الشةةةةةةةةةةةةايف )، بقواعد النظام يبدين املخالتة
   .( علط أمهية مبدا التدرج يف شدة العقاحل21ص ، 2008يأكدت أبو محدة )، ال يف  و ي  العقوبةيالت ان

بول كيتية استخدام السل ة  مكا ب التعليمياملسؤيلا يف  العاملا أداة ركن من متابعة أدا  ي ميكن القول أبن املسا لة 
كما أحا  سةةهم يف  سةةيال عال ات  عاينية با أطااق أصةةحاحل املنيةةلحة ،  يف فطار املسةةؤيليات املوكلة هلم يالنيةةالبيات املمنوبة

، التعليميمدخالً لتحقي  اصبرتام يالثقة املتبادلة با العاملا يف مكتب ، ييسةةةةةةةةةةةةةةةيلة للا ابة ياملتابعة، خالل أدا  املهام يالواجبات
 يالتساد اإلداري. اصحنااقييسيلة  لضمان عدم ، يألية لضبط العمل اإلداري
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 :معوقات تطبيق احلوكمة

ي تنوع  لك ، يقها ألهدافها املرمولة ياملاجوةيواجت  تعيل احلوكمة يف مكا ب التعليم العديد من املعو ات اليت حتول دين حتق
يمنها ما يعود ف  اجلوانب البشاية يما يتعل  بت من سلوك ، إلداريةيعود ف  اجلوانب التنظيمية يااملعو ات بتنوع منيادرها فمنها ما 

،  إلمكاانت يالقاعات ي هيزاهتا يمنها ما هو مادي يتعل ، العاملا يخلتياهتم الثقافية ي درهتم علط التغيري يالت ور أي مقايمتهم لت
 يمادية.، يبشاية، يصنتت يف معو ات  نظيميةيمت استقاا  أدبيات احلوكمة للمعو ات 

 :املعوقات التنظيمية -1

يما يتضمنت ، ياملا ب ة  لتنظيم الا ي رثل املعو ات التنظيمية كل النيعو ت اليت حتول دين حتقي  احلوكمة يمبادئها املا كزة
من ذلك  ئ احلوكمةقهذه املعو ات التنظيمية ياليت بدت من  تعيل مباد ألدبياتا ي نايلت من لوائق ي شايعات يهياكل  نظيمية.

يضعف ممارسة ، تحقي  أهداق يمنيامج شخنييةيانشغال املسؤيلا ب، دم  تويض السل ة( بع499ص، 2011ما أيرد ت عوض )
 ، عدم مشاركة العاملا ياملستتيدين يف عملية صن  القااراتي ، الدميو ااطية

يامهال حتقي  ، ( بعدم استقاار اصدارة ي غريها الدائم مما حيد من حتقي  األهداق44ص، 2008الزهااين )فيما بددها 
املاكزية يف اختاذ القاارات بيث أن حتقي  احلوكمة يت لب املاينة يالساعة ي ، التواان با األهداق  نيرية املدى ياألهداق طويلة املدى

  ااافظة علط األسلوحل اإلدارييأخرياً ، األدا  يليال علط القيادة اليت  ساعد علط حتقي  احلوكمة الرتكيز علط  قييمي ، يف اختاذ القاار
 .التقليدي القدمي يعدم  قبل أساليب الت ويا يالتحسا

( أبحا  كمن يف عدم يجود األنظمة يالتشايعات امللزمة بتعزيز   بي  مبادئ 217-216ص، 2010السبيعي ) بينما يااها
ضعف اإلدارة العليا بتزييد العاملا  لبياانت ياملعلومات ياطالعهم علط السياسات ياألنظمة يالتشايعات يفجاا ات ي ، احلوكمة
 .شيوع ثقافة ساية يابتكار املعلوماتي ، العمل

يضعف نظام ، ( فحددهتا  هتمام اإلدارة  ملنيلحة الشخنيية علط بساحل املنيلحة العامة108ص، 2011أما فاحيات )
عدم فخضاع نظام الرت يات يالعاليات ألسال  عتمد ي ، لتعليميةعدم يضو  ا اهات اإلدارة للهيلة اي ،  ابة ياملسا لة علط اإلدارةالا 

 .اعتماد اإلدارة علط اللوائق ياإلجاا ات املدينة لنقل املعلومات للمعلماي ، ملعافة العلمية ياألنش ةمبدأ املنافسة احلاة يف جماصت ا

فجياا أباا املعو ات التنظيمية يف هيمنة املاكزية ي تشي البريي ااطية يف اص نياصت اإلدارية با مكا ب التعليم ياإلدارة يميكن 
يضعف املشاركة يف اختاذ القاارات. ، ي لة النيالبيات املمنوبة ملكا ب التعليم مقابل ب م املسؤيليات املناطة  ا، املتوس ة يالعليا

 .ممارسة احلوكمة يا عاً يف مكا ب التعليم فص إبع ائها مزيداً من اصستقاللية يالنيالبيات يص ميكن أن  نيبق

 ملعوقات البشرية : -2

 رثل املعو ات البشةةاية  لك النيةةعو ت اليت حتول دين حتقي  احلوكمة يمبادئها ياملتعلقة  لعننيةةا البشةةاي يف مكتب التعليم
حممد  يمن ذلك ما اشةةةةةةار فليتحلوكمة يمبادئها ا األدبيات املعو ات البشةةةةةةاية لت بي  بعض يبددت، يثقافتت يسةةةةةةياسةةةةةةتت يمن لقا ت
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عدم يجود اصسةةةةةةةةةةةةةتعداد للعمل من جانب البعض ياص كالية علط ي ، ضةةةةةةةةةةةةةعف الديرات التدريبيةيبدده يف ( 2938ص، 2011)
، ما هو جديد من  عليمات ي اارات ختنيةةةةةةةةةةةةةةةهم يعدم فباطة بعض العاملا بكل، يجود  تا ة يف املعاملة با العاملاي ، اآلخاين

 عدم املشاركة يف بل املشكالت السلبية املتعلقة  لعمل.ي 

عف الشااكة ضي ، عدم طا  نتائج التقييمات اليت حتدد مستوى األدا ب( 499ص، 2011عوض ) يكذلك ما أشارت فليت
 لة  بادل اخلربات ياملعلومات ياملوارد ي ، اجلودة لدى البعضبموض أهداق و، يضعف اصهتمام  لعمل كتاي  يابد، اجملتمعية

، ي لة  وفا الكوادر املدربة ياملؤهلة لتحقي  أهداق احلوكمة،  سيب العاملا يضعف التزام بعضهم يف أدا  أديارهمو، ياإلمكاانت
 . حلد من التساد اإلداريضعف الوعي العام أبمهية احلوكمة يف اي ، عدم فملام أبلب العاملا حبقو هم يياجباهتمي 

عدم  قديا ي ، فاض رأي القيادات يف بعض املوا ف ياستبدادهم آبرائهم( يف 2938ص، 2011فيما بددها حممد )
يجود ي ، الاي ا ي عقيد سري العمل يعدم املاينة، عدم يضو  بعض القوانا املنظمة للعملي ، القيادات ملا يتم بذلت من جهد يعمل

 . لة عدد العاملاي ، للقيادات العليا ياصعتماد عليهم دين اآلخاينأشخاص مقابا 

مدياي املكا ب ياملشافا الرتبويا الذين ميثلون الاكيزة  العننيا البشاييميكن القول أبن املعو ات البشاية  تمحور بول 
ي وفا الكتابت املهنية الالامة لدى ، ة ممارساهتايف  بين ي  بي  احلوكمة فما و يتوفا الوعي التام مبت لبات احلوكمة يطبيع األساسية

 .يرت ب عليها من مسا لة  ادة مكا ب التعليم ياملشافا الرتبويا ستنشر مقايمة للتغيري خوفاً من حتمل املسؤيلية يما

 املعوقات املادية: -3

، د املادية من  هيزات يفمكانياتياملتعلقة  ملوار رثل املعو ات املادية  لك النيعو ت اليت حتول دين حتقي  احلوكمة يمبادئها 
-216ص، 2010السبيعي ) ما أشار فليت، ادئهااحلوكمة يمب يمن األدبيات اليت أشارت ف  املعو ات املادية اليت  قف أما   بي 

عدم ( يف 2938ص، 2011)بينما بددها حممد ، تم  يف  وضيق أمهية احلوكمة( يف ضعف الدير اإلعالمي يمؤسسات اجمل217
 .نق  بعض اصمكاانت الالامة للعملي ،  وافا املكان املناسب لسري العمل  لشكل الالئ 

يأيضاً عدم استخدام ، ية بديثة يف جمال اص نيالدام يسائل  قنعدم استخ( فحددهتا يف 108ص، 2011أما فاحيات )
( املعو ات املادية  خنتاض 3088ص، 2013بينما بدد جادهللا )يفهمهم.  ة ا نيال مناسبة م   درات العاملااإلدارة يسيل

 .ستخدامت  ملؤسسات التعليميةيا يكذلك ضعف املستوى التقين، ةمستوى ريا ب العاملا مقارنة  ر تاع  كاليف املعيش

يضعف البنية التحتية ، مكا ب التعليميبياحل احلوافز املادية للعاملا يف ، ي تلخ  املعو ات املادية يف  لة املوارد املالية
 ي لة املوارد البشاية الالامة ألدا  املهام اإلشاافية مقابل عدد املدارد ياملعلما.، التقنية
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 :اثنياً: الدراسات السابقة

 نايلت هذا املوضةةوع يعد موضةةوع احلوكمة ي  بيقاهتا يف التعليم العام من املوضةةوعات احلديثة نسةةبياً ي تسةةم الدراسةةات اليت 
تعاض البابث أهم الدراسةةةةةةات العابية ياألجنبية ذات العال ة  لدراسةةةةةةة سةةةةةةيسةةةةةةيف البيلة السةةةةةةعودية ييف التعليم العام حتديداة  لقلة ي 

 احلالية ما بة من األبدن ف  األ دم.

احلوكمةةة يف املةةدارد اصبتةةدائيةةة احلكوميةةة مبةةدينةةة  بوك  ململكةةة العابيةةة السةةةةةةةةةةةةةةةعوديةةة  ةةام  للتعاق علط يا     بي  مبةةادى 
، يالعدالة، ياملشةةةةةةاركة، ياملسةةةةةةا لة، بدراسةةةةةةة هدفت ف  الكشةةةةةةف عن يا     بي  احلوكمة يف أبعاد )الشةةةةةةتافية (2018العطوي )

كما سعت للكشف عن التايل ذات الدصلة اصبنيائية با   ،يالتاعلية التنظيمية( من يجهة نظا  ادة املدارد ييكالئها يمعلميها
ي بنت الدراسةةة ، يطبيعة العمل(، متوسةة ات اسةةت ا ت عينة الدراسةةة بول أبعاد الدراسةةة ياليت  عزى صختالق متغريات )اجلنال

سةةةةةةتبيان علط عينة ( فاداً طبقت أداة الدراسةةةةةةة اص4340ي كون جمتم  الدراسةةةةةةة من )، املنهج الوصةةةةةةتي املسةةةةةةحي منه اً للدراسةةةةةةة
( فاداً ي وصلت الدراسة ف  أن يا     بي  احلوكمة يف املدارد اصبتدائية مبدينة  بوك من يجهة نظا 1212عشوائية  كونت من )

عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة جا  بدرجة )كبرية(  يجا  أبعاد احلوكمة ما بة علط النحو التاي التاعلية التنظيمة  ليها املسةةةةةةةةةةةةةةةا لة بدرجة كبرية مث 
كما كشةةةتت نتائج الدراسةةةة عن يجود فايل ذات دصلة ابنيةةةائية با متوسةةة ات ،  العدالة بدرجة )متوسةةة ة(، املشةةةاركة، الشةةةتا ية

 ييجود فايل فايل ذات دصلة ابنيةةةةةةةائية با، اسةةةةةةةت ا ت عينة الدراسةةةةةةةة جول أبعاد الدراسةةةةةةةة  عزى ملتغري اجلنال لنيةةةةةةةامج الذكور
 ول أبعاد الدراسة  عزى ملتغري طبيعة العمل لنيامج ) القادة يالوكال (متوس ات است ا ت عينة الدراسة ب

دراسةةةةةةةةةةةةة هدفت ف  التعاق علط درجة   بي  املدياين ياإلداريا يف ماكز ياارة الرتبية يالتعليم  (2018أجرى اخلضـــــــــ  )
يالكشةةةةةةةةةةةةف عن التايل ذات الدصلة اإلبنيةةةةةةةةةةةةائية با متوسةةةةةةةةةةةة ات ، ظيتياألردنية ملبادئ احلوكمة  يعال تها مبسةةةةةةةةةةةةتوى أدائهم الو 

، اسةةةةةةةةةةةةةةةت ا ت أفااد العينة بول درجة   بي  مبادئ احلوكمة يمسةةةةةةةةةةةةةةةتوى أدائهم الوظيتي ياليت  عزى صختالق متغريات ) اجلنال
قية عشةةةوائية لط عينة طبيطبقت الدراسةةةة ع، ياسةةةتخدم املنهج الوصةةةتي بشةةةقيت املسةةةحي ياصر باطي، ياملسةةةمط الوظيتي( ، ياملؤهل

يجلم  البياانت صةةةةةمم البابث اسةةةةةتبيان  نايل ثالثة أبعاد من أبعاد احلوكمة ، من العاملا  لواارة يفداربً  ( مديااة 370مكونة من )
ياملشةةاركة(. ي وصةةلت الدراسةةة ف  أن درجة   بي  املدياين ياإلداريا ملبادئ احلوكمة يمسةةتوى أدائهم ، ياملسةةا لة، هيق )الشةةتافية

كما كشةةةةةةةةةةف النتائج عن يجود عال ة ار باطية موجبة با متغريي درجة   بي  مبادئ احلوكمة ،  الوظيتي  كانتا )بدرجة متوسةةةةةةةةةة ة(
يأظهات نتائج الدراسةةةةةة يجود فايل ذات دصلة فبنيةةةةةائية با متوسةةةةة ات  ،لدى املدياين ياإلداريا يبا مسةةةةةتوى أدائهم الوظيتي

يمتغري املؤهل لنيامج فلة بكالوريود ، ول درجة   بي  مبادئ احلوكمة  عزى ملتغري اجلنال لنيامج الذكورعينة الدراسة ب است ا ت
 فر ل.

لعام يف ديلة الكويت للحوكمة ف  معافة درجة ممارسةةةةةةةةةةةةةةةة مدياي مدارد التعليم ا (2018وهدفت دراســـــــــــة املط ي ) 
ياخلربة علط اسةةةةةةةةةةةةةةةت ا ت ، ياملؤهل العلمي، يأثا متغريات اجلنال، الاشةةةةةةةةةةةةةةةيدة يعال تها  لت ويا التنظيمي من يجهة نظا املعلما

( معلماً يمعلمة  يجلم  289ي بىن البابث املنهج الوصةةةةةةتي أبسةةةةةةلوبت املسةةةةةةحي يطبقت الدراسةةةةةةة علط عينة مكونة من )، املعلما
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، يالتمكا، ياملسةةةةةةةا لة، يالعدالة، ياانت صةةةةةةةمم البابث اسةةةةةةةتبانة كانت أبد حمايرها  احلوكمة الاشةةةةةةةيدة رثلت يف ق ) الشةةةةةةةتافيةالب
يأظهات نتائج الدراسة أن درجة ممارسة احلوكمة الاشيدة كان )بدرجة متوس ة( ، يفدارة املعلومات(، ياليات  نتيذ فجاا ات العمل

يعدم يجود فايل ذات دصلة فبنيةةائية با متوسةة ات اسةةت ا ت املعلما ، رة املعلومات بدرجة ما تعةجلمي  األبعاد عدا بعد فدا
كما  وصةةةلت الدراسةةةة ف  عدم يجود عال ة ،  بول درجة ممارسةةةة احلوكمة الاشةةةيدة  عزى صختالق متغريات اجلنال ياملؤهل ياخلربة

 وى الت ويا التنظيمي.ار باطية با متغريي درجة ممارسة احلوكمة الاشيدة ي مست

ف  التعاق علط درجة   بي  احلوكمة يف ياارة الرتبية يالتعليم يف فلسةةةةةةةة ا يديرها يف  (2018وســــــعت دراســــــة ا م  )
ياملدياية علط ، يسةةنوات اخلدمة، ياملؤهل العلمي، يأثا متغريات اجلنال، احلد من اصبرتاحل الوظيتي من يجهة نظا ر سةةا  األ سةةام

يا ب  البابث ، يلتحقي  أهداق الدراسةةةةةة اسةةةةةتخدم البابث املنهج الوصةةةةةتي بشةةةةةقيت املسةةةةةحي ياصر باطي، اسةةةةةت ا ت أفااد العينة
يجلم  البياانت صمم البابث استبيان ، ( رئيال  سم48اسلوحل احلنيا الشامل جلمي  أفااد جمتم  الدراسة ي كونت عينتها من )

ياملسا لة( ي وصلت الدراسة ف  أن درجة ، يالتمكا، ياملشاركة، أربعة أبعادق ) الشتافية لط ضمن حموراً خاصاً  حلوكمة اشتمل ع
، (بدرجة ما تعة)  بي  احلوكمة يف ياارة الرتبية يالتعليم يف فلسة ا كانت )بدرجة متوسة ة( بشةكل عام عدا بعد املشةاركة جانت 

، دير احلوكمة يف احلد من اصبرتاحل الوظيتي يفقاً ملتغريات اجلنال كما كشتت النتائج عدم يجود فايل ذات دصلة فبنيائية بول
ييجود فايل ذات دصلة فبنيائية يف متغري سنوات اخلدمة لنيامج ر سا  األ سام الذين كانت خدمتهم ، ياملدياية، ياملؤهل العلمي

 صبرتاحل الوظيتي.كما  با يجود ار بات دال فبنيائيا با   بي  احلوكمة ياحلد من ا،  سنة فركثا( 15)

ن التايل يللو وق علط درجة بوكمة عمليات التخ يط الرتبوي يف ياارة التعليم  ململكة  العابية السةةةةةةةعودية يالكشةةةةةةةف ع
يات التخ يط الرتبوي ياليت متوس ات است ا ت مدياات املدارد احلكومية بول درجة بوكمة عملذات الدصلة اإلبنيائية با 

بدراسةةةةةةة يف مدينة الابض  (2017الغامدي )قامت اخلليوي واملالكي و ياملؤهل العلمي  ، ةت اخلدمصختالق عدد سةةةةةةنوا عزى 
( مدياة من مدياات املدارد احلكومية مشال مدينة الابض يمت اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املنهج الوصةةةةةةةةةةةةةةةتي 45طبقت علط عينة  كونت من )

، ياملسةةةةةةا لة ياااسةةةةةةبية، أبعاد احلوكمة رثلت يف ق ) املشةةةةةةاركةم اسةةةةةةتبيان  ضةةةةةةمن  سةةةةةةة أبعاد من صةةةةةةم  يجلم  البياانت   ، املسةةةةةةحي
يالالماكزية( ي وصةةةةةةلت  الدراسةةةةةةة ف  أن درجة بوكمة عمليات التخ يط الرتبوي يف ياارة التعليم ، ي الشةةةةةةتافية، يالكتا ة يالتاعلية

ما كشتت نتائج الدراسة عن يجود فايل ك،  (بدرجة متوس ة)جا ت )بدرجة كبرية( يف مجي  األبعاد ماعدا بعد الالماكزية جا ت 
ذات دصلة ابنيائية  با متوس ات است ا ت مدياات املدارد احلكومية بول درجة بوكمة عمليات التخ يط يف بعد الكتا ة 

 يالتاعلية فقط يف متغري املؤهل العلمي لنيامج من مؤهلهن بكالوريود.

يحتديد درجة  وافا مت لبات احلوكمة الاشةةةةةةةيدة ) ، داخلية ياخلارجية(يلتحديد  درجة أمهية مت لبات احلوكمة الاشةةةةةةةيدة ) ال
يالكشةةةةةةةةةف عن طبيعة العال ة با درجة   بي  مت لبات ، الداخلية ياخلارجية( لتحسةةةةةةةةةا أدا  مدارد التعليم العام يف املدينة املنورة

مدياة مدرسةةةة اسةةةتخدمت فيها املنهج  (68دراسةةةة طبقت علط عينة مكونة من ) (2016أجرت القاعود )احلوكة يدرجة أمهيتها 
 كون من حمورين ااور األيل املت لبات الداخلية للحوكمة  يجلم  البياانت صةةممت اسةةتبياانً ، الوصةةتي بشةةقيت املسةةحي ياصر باطي

ة ) الداخلية ي يااور الثاين املت لبات اخلارجية للحوكمة ي وصةةةةلت الدراسةةةةة ف  أن درجة أمهية مت لبات احلوكمة الاشةةةةيد، الاشةةةةيدة



 أمحد حممد الزائديد.     الرتبويني املشرفني نظر وجهة من جدة مبحافظة التعليم مبكاتب احلوكمة مبادئ تطبيق واقع

 22   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 
 

اخلارجية( يف املدارد احلكومية من يجهة نظا مدياات املدارد جا ت )عالية جداً( بينما جا ت درجة   بي  مت لبات احلوكمة 
كما  وصةةةةةةةةةةلت نتائج الدراسةةةةةةةةةةة ف  عدم يجود عال ة ار باطية با درجة أمهية ،  متوسةةةةةةةةةة ة(لداخلية ياخلارجية( )بدرجة الاشةةةةةةةةةةيدة )ا
 احلوكمة الاشيدة ي درجة   بي  مت لبات احلوكمة الاشيدة.مت لبات 

يالكشةةةف عن ، دراسةةةة هدفت ف  معافة مدى ممارسةةةة احلوكمة يف املدارد الثانوية يف فلسةةة ا (2016وأجرى قرواين ) 
زى صختالق التايل ذات الدصلة اإلبنيةةةةائية با متوسةةةة ات اسةةةةت ا ت املعلما ياملعلمات بول مدى ممارسةةةةة احلوكمة ياليت  ع

( معلماً يمعلمة 83يطبقت الدراسة علط عينة عشوائية طبقية  وامها )، يسنوات اخلدمة، ياملؤهل العلمي، يالعما، متغريات اجلنال
صم م ، يلتحقي  أهداق الدراسة استخدم البابث املنهج الوصتي املسحي، من املدارد الثانوية يف حمافظة  لقيلية يجلم  البياانت  

، يالعدالة، يالتمكا، ياملسةةةةةةةةا لة، ون من ثالثة حماير هيق ) ممارسةةةةةةةةة اإلدارة املدرسةةةةةةةةية للحوكمة يف أبعادها الشةةةةةةةةتافيةاسةةةةةةةةتبيان  ك
يمت لبات   بي  مبادئ احلوكمة ي وصةةةةلت الدراسةةةةة ف  أن درجة ممارسةةةةة ، يالنيةةةةعو ت اليت  عول ممارسةةةةة فدارة املدرسةةةةة للحوكمة

كما  وصةةةةةةةةةةةلت ف  أن درجة النيةةةةةةةةةةةعو ت اليت  عول ممارسةةةةةةةةةةةة ،  يف كافة األبعاد (ما تعة)رجة احلوكمة يف املدارد الثانوية جا ت بد
كما كشةةةةةتت النتائج عن ،  ياملادية(، يالبشةةةةةاية، يف كافة األبعاد ) النيةةةةةعو ت التنظيمية (ما تعة)اإلدارة املدرسةةةةةية للحوكمة جا ت 

 ياملعلمات بول مدى ممارسةةةة احلوكمة  عزى صختالق عدم يجود فايل ذات دصلة فبنيةةةائية با متوسةةة ات اسةةةت ا ت املعلما
 ي املؤهل العلمي(.، يسنوات اخلدمة، يالعما، متغريات اجلنال

ف  التعاق علط درجة   بي  احلوكمة يف مديابت الرتبية يالتعليم يف حمافظيت اخلليل  (2015وســـعت دراســـة الشـــر   )
يبيت حلم يالكشةةف عن التايل ذات الدصلة اإلبنيةةائية با متوسةة ات اسةةت ا ت مدياي املدارد ياإلداريا بول درجة   بي  

يطبقت الدراسةةةة علط عينة عشةةةوائية طبقية ، مط الوظيتياخلربة ياملسةةة يسةةةنوات، ياملدياية، احلوكمة  عزى صختالق متغريات اجلنال
يجلم  البياانت صةةةةةمم ، دم البابث املنهج الوصةةةةةتي املسةةةةةحييحتقيقاً ألهداق الدراسةةةةةة اسةةةةةتخ، ( مديااً يفداربً 311 كونت من )

يمكافحة ، صةةةةن  القاارياملشةةةةاركة يف ، ياملسةةةةا لة، ي الشةةةةتافية، البابث اسةةةةتبيان  ضةةةةمن  سةةةةة أبعاد للحوكمة رثلت يف ق )النزاهة
ي وصةةةةلت الدراسةةةةة ف  أن درجة   بي  احلوكمة يف مديابت الرتبية يالتعليم جا ت )بدرجة متوسةةةة ة( يف الدرجة الكلية ، التسةةةةاد(

كما كشةتت نتائج الدراسةة عن عدم يجود فايل ذات دصلة فبنيةائية با متوسة ات اسةت ا ت مدياي ،  كذلك يف مجي  األبعاد
بينما  وجد فايل ذات دصلة ، ريا بول درجة   بي  احلوكمة ياليت  عزى صختالق متغريي اجلنال يسةةةةةةةةةةةنوات اخلربةاملدارد ياإلدا

 فبنيائية  عزى صختالق متغري املدياية ياملسمط الوظيتي.

حتديد مؤشةةةةةةاات ي ، يللتعاق علط يا   احلوكمة يالتحدبت اليت  واجهها يف ياارة الرتبية يالتعليم  ململكة العابية السةةةةةةعودية
دراسة طبقت علط عينة عشوائية طبقية ( 2015أجرت الرباهيم )األدا  اليت ميكن استخدامها صكتشاق ي قييم األدا  يف الواارة 

يالتنتيذية( معتمدًة علط املنهج الوصةةةةةةةةةةةتي ، يالوسةةةةةةةةةةة ط، (  يادبً يف ياارة التعليم يف لتلف مسةةةةةةةةةةةتوبهتا ) العليا139 كونت من )
يجلم  البياانت صةةةةممت اسةةةةتبياانً  صعتماد علط األدحل النظاي يمؤشةةةةاات اجلودة يالعالمات املاجعية ، منه اً للدراسةةةةةاملسةةةةحي 

يموا مة السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات ،  كونت من ثالثة حماير ااور األيل احلوكمة ي ضةةةةةةةةةةمن أربعة أبعاد هيق ) احلوكمة يالسةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات الرتبوية
يااور الثالث ، يااور الثاين  ضمن التحدبت اليت  واجهت   بي  احلوكمة، ييا   احلوكمة(، ي  ويا اهليكلة التنظيمية، يالتشايعات
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ي املدفوعات بري الا ية من أيليا  أمور ، يفدارة املوارد البشةةةةةةةةةةةةةاية، يف أربعة أبعاد ) فدارة امليزانية ياملوارد  ضةةةةةةةةةةةةةمن مؤشةةةةةةةةةةةةةاات األدا 
كما جا ت ،  متوس ة(ارة الرتبية يالتعليم جا  )بدرجة سة أن يا   احلوكمة يف يا ي وصلت نتائج الدرا .ي مائيات التساد(، ال الحل

كما جا ت درجة موافقة  يادات ياارة الرتبية يالتعليم علط ،  متوس ة(  بي  احلوكمة يف الواارة )بدرجة درجة التحدبت اليت  واجت 
 .(بدرجة مواف  ف  بد ما)مؤشاات األدا  

 دراسة Komatsu(  2014كوماتسو )   أجرىيملعافة  نيورات  ادة املدارد  لبوسنة مب لال فدارة املدرسة يبوكمتها 
يهذا ،  عزيز التماسةةةةةك اصجتماعي راد يف البوسةةةةةنة يديرها يفمبادئ احلوكمة  ملد هدفت  ف  فهم دير اإلدارة الالماكزية يف  عزيز

الدراسةةةة  نيةةةورات  ياسةةةت لعتة با املدنيا ياملعاهد العامة. وعات العا ية املختلتة يالثقة الاأسةةةييشةةةمل ابدة الثقة األفقية با اجملم
ا م  أعضةةةا  فدارة  ادة املدارد الثانوية بشةةةرن  ثري جملال فدارة املدرسةةةة علط سةةةياسةةةات التماسةةةك اصجتماعي يممارسةةةاهتا ي تاعالهت

 شةارك بنشةات يف العملية املعتمدة  ا  صيأيضةحت النتائج أن  ادة املدارد يجمالسةه املدرسةة.ليتهم أمام هيلة فدارة يمسةؤي ، املدرسةة
ي دمت اجملالال املدرسةةةةةةةةةةية املتنوعة عا ياً دعماً مهما ملبادرة  ادة املدارد لُنشةةةةةةةةةة ة املشةةةةةةةةةةرتكة با ، لتعزيز التماسةةةةةةةةةةك اصجتماعي

، ملبادئ احلوكمة القدرة علط حتسةةةةةةةةا الثقة اصجتماعية من أسةةةةةةةةتل ف  أعلط فيما كان إلدارة املدارد الالماكزية ياملتبعة، اجلماعات
 . تعزيز فدارة املدارد التشاركيةل

دراسةةةةةةةةة هدفت ف  اسةةةةةةةةتكشةةةةةةةةاق طال فشةةةةةةةةااك اآل   يف فدارة يبوكمة Wing  (2013وينغ )  أجرىييف هونغ كونغ 
يالكيتيةةة اليت  ميةةارسةةةةةةةةةةةةةةةون  ةةا أديارهم يف التعليم ، التعليم ياملمةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات  اليت أدت ف    ويا أدائهم يف، املةةدارد يف هونغ كونغ

بيث ساعدت النتائج يف  قدمي ر ى بول ماابل   ور ، ياعتمد البابث يف دراستت اصست العية علط البحث النوعي .احلكومي
ل احلنيةةول علط أدلة من األيل ق من خال .يكانت طايقة اصسةةتكشةةاق ذي شةةقا، فدراج اآل   يف التعليم احلكومي يف هونغ كونغ

ياإلشةةةارة ، خالل دراسةةةة ياثئ  السةةةياسةةةة التعليمية يف هونغ كونغ فيما يتعل   لعال ات با الوالدين ياملدرسةةةة يف العقدين املاضةةةيا
ألمهات علط يالثاين ق فجاا  مقابلتا جملموعة من اآل   يا .ف  الدراسات األدبية يالبحون املتعلقة مبشاركة الوالدين يف هونغ كونغ

الدراسةةةةةةة ف   ي وصةةةةةلت.من أجل احلنيةةةةةةول علط البياانت بول   ور العال ة با البيت ياملدرسةةةةةةة يف أي ات اإلصةةةةةةالبات، التواي
يهي ق اآل   كضةةةةةةةةيوق بري ، يجود أرب  ماابل لت ور كيتية  ضةةةةةةةةما يفدراج مشةةةةةةةةاركة اآل   ياألمهات يف فدارة يبوكمة املدارد

اآل   ، اآل   كعمال  ) حج املسةةةةةةةةةا لة (، اآل   كمت وعا ) شةةةةةةةةة ي  علط املشةةةةةةةةةاركة (، مابوحل فيهم ) مسةةةةةةةةةلوليات منتنيةةةةةةةةةلة (
 فدارة املدرسة ) قاسم املسلوليات (.ياألمهات كمشاركا يف 

 دراسةةةتت  Bohnstengel ( 2012بونســتين   )  يملعافة ما الذي يشةةةكل احلوكمة الاشةةةيدة يف املدرد املسةةةتقلة أجاى 
، كار ياإلبداعها  دراً كبرياً من اصسةةةةةتقاللية من أجل التحتيز علط اصبتلقيود عن املدارد املسةةةةةتقلة يفع ائيذلك يف مسةةةةةعط لاف  ا

هلذه األهداق  ام البابث بعمل مقارنة املدارد املسةةةتقلة م  املدارد العامة التقليدية ياليت  ق  بنتال  من خالل احلوكمة. يحتقيقا
ق كيف يقوم جملال اإلدارة بوظيتتت يف املدارد  يسةةةةةةةةةمن خالل طا  ثالثة أسةةةةةةةةللة رئ، املن قة. ياعتمدت الدراسةةةةةةةةة أداة اصسةةةةةةةةتبيان

ا طبيعة العال ة با جملال اإلدارة يفاي  القيادة املدرسية ؟ مبا يف ذلك مديا املدرسة ؟. يهل البياانت املتابة املستقلة الناجحة ؟ يم
من ب ا ة  قايا املدرسةةة السةةنوي  دعم فمكانية اسةةتماار املدارد املسةةتقلة يف عملها؟. ي نايلت هذه الدراسةةة اسةةتكشةةاق ممارسةةات 
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-3اطعة شةةارلسةةتون من كاريلينا اجلنوبية اليت اسةةت اعت أن  تاا يف فرتة بد   شةةغيلها ملدة اإلدارة يف أربعة مدارد مسةةتقلة يف مق
يذلك  فرتاض أّن املدارد اليت اجتاات يف فرتة  .يبنيةةةةةلت علط فعادة التتويض ملدة عشةةةةةا سةةةةةنوات أخاى  ملقاطعة، سةةةةةنوات 5

ألن فعادة التتويض  دل علط  نب ، مثالية بدابهتا يبنيةةةةةةةةةةةةةةةلت علط فعادة  تويض كانت األرجق  تعاض ملمارسةةةةةةةةةةةةةةةات بوكمة
يسةةةياسةةةات ، طال اأن كل من جمالال فدارات هذه املدارد األرب  كاسةةةت معظم ي تها جملاصت أدا   ف التشةةةل. يأشةةةارت النتائج 

، علما يف املدرسةةةةيكذلك أن كل من جمالال اإلدارة  د بافظت علط العال ة اإلدارية م  اإلدارة يامل، ن املالية  ايالشةةةؤي ، املدرسةةةة
يهذا ما أكد ت ب ا ة التقايا السةةةةةةةةةةةةةةةنوي مقارنة  ملدارد ، يأحا اعتمدت احلوكمة مببادئها يف عال اهتا با اإلدارة ياملعلما ياآل  

  .العامة التقليدية ذات اخلنيائ  املماثلة داخل املن قة التعليمية للمقاطعة نتسها

ف  التعاق علط دير اجملتم  االي يمشةةةةاركتت يف فدارة املدارد اصبتدائية يف   Ngun(  2011دراســـة نيو  ) وســـعت 
هيق ما خنيةةةةةةةائ  معايري احلوكمة يف فدارة املدارد اصبتدائية؟ ف  أي مدى أصةةةةةةةبحت ، من خالل معاجلة ثالثة أسةةةةةةةللة، كمبودب

ياعتمد وكمة ما ب ة بنتائج املدرسةةةةةةةة ؟. ري احلمعايري احلوكمة مسةةةةةةةتخدمة يف فدارة املدارد اخلاصةةةةةةةة ؟.ف  أي مدى أصةةةةةةةبحت معاي
، يمواطنا، يسةةةةل ات  عليمية، عضةةةةواً من مدياي مدارد 229يذلك من خالل عاضةةةةها علط ، البابث اصسةةةةتبانة كرداة للبحث

ة ي وصلت الدراسة ف  جمموعة من النتائج منهاق أن درجة استخدام احلوكم.عضواً من أصحاحل املنيلحة 75يأيضا مقابالت م  
لكنها ليسةةةةةةةت ، مما يدل أن معايري احلوكمة أصةةةةةةةةبحت أكثا اخنااطاً يف فدارات املدارد، يف فدارة شةةةةةةةةلون املدرسةةةةةةةةة كانت متوسةةةةةةةة ة
مما ، كذلك عدم  نيةةاق فدارة املدارد مبدخالهتا املالية بسةةب الكيتية اليت  ااها مناسةةبة،   لدرجة املمتااة يأيضةةاً ليسةةت  ملعديمة

يجا  من  وصةةةةةيات الدراسةةةةةة ضةةةةةايرة يضةةةةة  الية  قضةةةةةي علط مثل هذه النيةةةةةعو ت اليت  واجت .ت املداردأيجد حتدبت كبرية  واج
 .م  يف فدارة التعليم بشكل أيس يضايرة مشاركة اجملت، يفع ا  فداراهتا املزيد من احلاية يف التنياق بشؤيحا املالية، املدارد

 :ات السابقةالتعليق على الدراس

، يبيلاهتا، يف أهدافها  باينت الدراسةةةةاتي ،  شةةةةا ت مجي  الدراسةةةةات يف  نايهلا موضةةةةوع احلوكمة يف التعليم ما بل اجلامعي
فمن بيث اهلدق  شةةةةةةرتك الدراسةةةةةةة احلالية م  معظم الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة من بيث التعاق علط ، ينتائ ها، يأبعادها، يجمتمعها

( يف سةةةةةةةةعيها لتهم دير الالماكزية يف  عزيز 2014ياختلتت م  دراسةةةةةةةةة كوما سةةةةةةةةو )، احلوكمةيا   يدرجة ممارسةةةةةةةةة ي  بي  مبادئ 
يدراسةةةةةةةةة ، ( اليت سةةةةةةةةعت ف  اسةةةةةةةةتكشةةةةةةةةاق طال فشةةةةةةةةااك اآل   يف فدارة يبوكمة املدارد2013يدراسةةةةةةةةة يينغ )، مبادئ احلوكمة
( اليت 2011يدراسةةةةة ني ون )، د املسةةةةتقلة( اليت هدفت ملعافة ما الذي يشةةةةكل احلوكمة الاشةةةةيدة يف  املدار 2012بونسةةةةتين ل )

 .سعت ملعافة دير اجملتم  االي يمشاركتت يف فدارة املدارد اصبتدائية

، (2017يالغامدي )، ي اخلليوي ياملالكي، (2018من بيث البيلة  شةةةةةةةا ت الدراسةةةةةةةة احلالية م  دراسةةةةةةةات الع وي )ي  
( اليت طبقت يف 2018عودية بينما اختلتت م  دراسةةةةةةةةةةةة اخلضةةةةةةةةةةةري )( اليت طبقت يف السةةةةةةةةةةة2015( ي الرباهيم )2016يالقاعود )

(  2015يالشةةةةةا يت )، (2016ي اياين )، (2018( اليت طبقت يف الكويت يدراسةةةةةات اجلمل )2018يدراسةةةةةة امل ريي )، األردن
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يدراسةةةةةة ، نغ( يف هونغ كو 2013يدراسةةةةةة يينغ )، ( اليت أجايت يف البوسةةةةةنة2014كوما سةةةةةو )يدراسةةةةةة  ، اليت طبقت يف فلسةةةةة ا
 .(  يف كومبودب2011يدراسة  يون )، ( يف يصية نورن كاريلياان يف الوصبت املتحدة األمايكية2012بونستن ل )

، التمكا، املسا لة، الشتافيةاحلالية م  معظم الدراسات السابقة يف أبعاد احلوكمة اليت  نايلتها ) كما  شا ت  الدراسة   
( يف سةةةةعيها للو وق علط النيةةةةعو ت يالتحدبت اليت 2015( ي دراسةةةةة الرباهيم )2016 ) اايينالعدالة( كما ا تقت م  دراسةةةةة 

 . واجت   بي  احلوكمة

اليت سةةةةةعت ملعافة يا   يدرجة ممارسةةةةةة احلوكمة مابا كبرية يمتوسةةةةة ة فتوصةةةةةلت نتائج  ي باينت نتائج الدراسةةةةةات السةةةةةابقة
مابا  جا ت ( ف  أن درجة ممارسة احلوكمة2016ي اياين )، (2017ياخلليوي ياملالكي يالغامدي )، (2018دراسات الع وي )

يالشةةةةةةةةةةةةا ين ، (2017ياجلمل )، (2018يامل ريي )، (2018ي )كبرية( بينما  وصةةةةةةةةةةةةلت نتائج دراسةةةةةةةةةةةةات اخلضةةةةةةةةةةةةري )، )ما تعة(
 ( ف  أن درجة ممارسة احلوكمة جا ت بدرجة )متوس ة(2015)

ي تادت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة احلالية بدراسةةةةةةةةةةةةةةة يا     بي  احلوكمة يف مكا ب التعليم من يجهة نظا املشةةةةةةةةةةةةةةافا الرتبويا فتي البيلة 
بينما طبقت دراسةةة اخلليوي ياملالكي يالغامدي ، املدارد ييكالئها يمعلميها( علط  ادة 2018السةةعودية طبقت دراسةةة الع وي )

( طبقت علط مدياات املدارد يف با طبقت دراسةةةةةةةةةةةةة الرباهيم 2016( علط مدياات املدارد كذلك دراسةةةةةةةةةةةةة القاعود )2017)
يمتغري احلنيةةةول ، ربة يف اإلشةةةااق الرتبويكما  تادت الدراسةةةة احلالية يف معافة  ثري متغري اخل،  ة التعليم( علط  يادات ياار 2015)

ي شةةةةا ت يف متغري املؤهل العلمي م  دراسةةةةات اخلضةةةةري ، علط ديرة اإلشةةةةااق الرتبوي التنيةةةةلية علط اسةةةةت ا ت املشةةةةافا الرتبوين
 (.2016ي اياين )، (2017ياخلليوي ياملالكي يالغامدي )، (2018يامل ريي )، (2018)

  بي  تمثل يف جمال  تلف عن الدراسةةةات اليت سةةةبقتت عموماً يف عدة نقات ة ختاحلالي سةةةةن الدراييف ضةةةو  ما سةةةب  ذكاه فإ
ي كسبت ، الدراسة يبيلة ، بيث  عد الدراسة األي  من نوعها اليت طبقت علط مكا ب التعليم يف اململكة العابية السعودية الدراسة

لتعليم مكا ب التعليم بها املختلتة يمعو اهتا يف بيلة ايف جمال يا     بي  احلوكمة أببعاد –إبذن هللا  عا   –صةةتة اإلضةةافة العلمية 
يالذي يعد حمور  شةةااق الرتبوي يحتديداً مكا ب التعليمجمال اإل  ندرة الدراسةةات اليت حتدثت عن يا   احلوكمة  إلضةةافة ف، العام

 .اهتمام هذه الدراسة

 :منهج الدراسة

يهو نوع من البحون الذي يتم فيت است واحل مجي  ، حتقيًقا ألهداق الدراسة استخدم البابث املنهج الوصتي )املسحي(
أي عينةة كبرية منهم يذلةك  ةدق يصةةةةةةةةةةةةةةةف الظةاهاة املةدريسةةةةةةةةةةةةةةةةة من بيةث طبيعتهةا يدرجةة يجودهةا فقط ) ، جمتم  البحةثأفااد 

يمعو ات   بيقها ، يمن خالل املنهج الوصةةةةةةةةةةةةةةةتي بدد البابث يا     بي  مبادئ احلوكمة .( 191ص، م 2006، العسةةةةةةةةةةةةةةةاق
 مبكا ب التعليم مبحافظة جدة من يجهة نظا املشافا الرتبويا.
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 :طريقة وإجراءات الدراسة

يتنايل هذا اجلز  من الدراسةةة يصةةف إلجاا ات الدراسةةة امليدانية يالنتائج اليت  وصةةلت فليها يحتليلها ي تسةةريها علط النحو 
 التايق

 :أواًل: جمتمع الدراسة

( مشةةةةةةةةةافاً 200يالبالغ عددهم )يتمثل جمتم  الدراسةةةةةةةةةة احلالية يف املشةةةةةةةةةافا الرتبويا مبكا ب الرتبية يالتعليم مبحافظة جدة 
نظااً لنيغا ب م جمتم  الدراسة يسهولة ، هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة1438/1439التعليم مبحافظة جدة للعام الدراسي  يفقاً إلبنيائية فدارة  ابوبً 

( 200بيث  ام البابث بتواي  )، ا الشةةةةةةةةامل جلمي  أفااد جمتم  الدراسةةةةةةةةةب ايقة احلنيةةةةةةةة كامل اجملتم مت اختيار  فقد ، اإلباطة بت
يهي ، يكانت مجيعها مكتملة يصةةةةاحلة للتحليل، ( اسةةةةتبانة172يكانت اصسةةةةتباانت املسةةةةرتدة )، اسةةةةتبانة علط أفااد جمتم  الدراسةةةةة

 يكان  واي  عينة الدراسة علط املتغريات الشخنيية يالتنظيمية علط النحو التايق، ( من جمتم  البحث الكلي%86رثل )
 (1جدول )

 موزعني وفقاً للمتغ ات الشخصية جملتمع الدراسةالتكرارات والنسب املئوية 
 النسبة% التكرار املستوى املتغ  م

 املؤه  العلمي 1
 %41.3 71 بكالوريود
 %58.7 101 دراسات عليا

سنوات اخلربة يف  2
 اإلشراف الرتبوي

 %30.2 52 سنوات 5أ ل من 
 %22.1 38 سنوات 10ف  أ ل من  5من 

 %47.7 82 فركثاسنوات  10

3 
احلصول على دورة 
 اإلشراف الرتبوي

 %24.4 42 نعم
 %75.6 130 ص

 %100 172 اجملموع الكلي

من أصحاحل املؤهل العلمي )دراسات  الدراسة جمتم ( الساب  أن أبلب املشافا الرتبويا من أفااد 1يتضق من اجلديل )
( من فمجاي أفااد %41.3( أما املشةةةةةافا الرتبويا أصةةةةةحاحل املؤهل العلمي )بكالوريود(فبلغت نسةةةةةبتهم )%58.7عليا( بنسةةةةةبة )
ويا من املشةةةةةافا الرتب جمتم  الدراسةةةةةةأبلب أفااد يتضةةةةةق أن  سةةةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةةةااق الرتبويي لنسةةةةةبة ملتغري ، جمتم  الدراسةةةةةة

يليهم املشافا الرتبويا أصحاحل سنوات اخلربة )أ ل ، (%47.7سنوات فركثا( بنسبة ) 10سنوات خربهتم يف اإلشااق الرتبوي )
سنوات(  10ف  أ ل من  5يكانت أ ل نسبة للمشافا الرتبويا أصحاحل سنوات اخلربة )من ، (%30.2سنوات( بنسبة ) 5من 

فيتضةةق أن  احلنيةةول علط ديرة اإلشةةااق الرتبويي لنسةةبة ملتغري ، الدراسةةةجمتم  ي أفااد ( من فمجا%22.1بيث بلغت نسةةبتهم )
أما املشةةةافا الرتبويا ، (%75.6الدراسةةةة و حينيةةةلوا علط ديرة اإلشةةةااق الرتبوي بنسةةةبة ) جمتم أبلب املشةةةافا الرتبويا من أفااد 

 الدراسة.جمتم  ( من فمجاي أفااد %24.4الذين بنيلوا علط ديرة اإلشااق الرتبوي فبلغت نسبتهم )
  



 أمحد حممد الزائديد.     الرتبويني املشرفني نظر وجهة من جدة مبحافظة التعليم مبكاتب احلوكمة مبادئ تطبيق واقع

 27   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 
 

 :اثنيًا: أداة الدراسة

يلقد لتحقي  أهداق الدراسةةةة صةةةمم البابث أداة الدراسةةةة اصسةةةتبيان  صعتماد علط األدحل النظاي يالدراسةةةات السةةةابقة 
سةةةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةةةااق ، املؤهل العلميابتوت اصسةةةةةتبانة يف صةةةةةورهتا النهائية  إلضةةةةةافة ف  البياانت الشةةةةةخنيةةةةةية  املتمثلة يف )

احلوكمة يف أبعادها األربعة يا     بي  مبادئ ( فقاة األيل 56( علط حمورين إبمجاي )الرتبوياحلنيول علط ديرة اإلشااق ، الرتبوي
يف أبعادها الثالثة )  احلوكمة مبادئيالثاين معو ات   بي  ، ( فقاة38ياملسةةةةةةةةا لة ( ي كون من )، يالتمكا، يالعدالة، ) الشةةةةةةةةتافية

كات الثالثي ملعافة درجة ( فقاة يلقد اسةةةةةةةةةةتخدم مقياد لي18كون من )يمعو ات بشةةةةةةةةةةاية( ي ، يمعو ات مادية، معو ات  نظيمية
 ضعيتة(.، متوس ة، املعول ) كبرية  وافا يدرجة الوا  

 :اجراءات تقنني الدراسةاثلثًا: 

 يليق للتركد من صدل أداة الدراسة  ام البابث مبا

( من أعضةةةا  هيلة التدريال املختنيةةةا 10األيلية علط )يمت بعاض أداة الدراسةةةة يف صةةةورهتا التأكد من صــدا امكمني :  .1
 ( من ااكما.%80يف اجلامعات  ياجاا  التعديالت اليت ا ت  عليها أكثا من )

لبريسةةةةةون با العبارات ياااير اليت ينتمي فليها بيث جا ت  يم معامل اصر بات  التأكد من صــــدا االتســــاا الدا لي: .2
أمةةا ، (0.927 - 0.889 اايبةةت لعبةةارات األبعةةاد األربعةةة للمحور األيل مبةةادئ   بي  احلوكمةةة با ) يم عةةاليةةة بيةةث 

ثالثة ااور الثاين معو ات   بي  مبادئ احلوكمة جا ت  يم معامل اصر بات  يم عالية بيث  اايبت يف عبارات األبعاد ال
مما يدل علط  وافا درجة عالية من صةةةةةةةةةةدل ، (0.01( يكانت مجيعها دالة عند مسةةةةةةةةةةتوى الدصلة )0.842 -0.737با )

 اص سال الداخلي اوري اصستبانة.

ق  با أن  يم معامالت الثبات ألتا كاينباخ اوري اصسةةتبانة كانت عالية بيث بلغت  يمة التأكد من ثبات أداة البحث .3
( كما جا ت  يم معامالت الثبات لُبعاد األربعة عالية 0.96ثبات للمحور األيلق يا     بي  مبادئ احلوكمة )معامل ال

كمةةا جةةا ت  يمةةة معةةامةةل الثبةةات للمحور الثةةاين معو ةةات   بي  مبةةادئ احلوكمةةة ،  (0.92 - 0.89بيةةث  اايبةةت با )
ي شةةةةةةةةري  يم معامالت ، ( يهي  يم عالية0.83 - 0.80 )(  ي اايبت معامالت الثبات لُبعاد الثالثة  با0.88عالية  )

 الثبات ف  صالبية اصستبانة للت بي  يفمكانية اصعتماد علط نتائ ها يالوثول  ا.

 :رابعًا: األساليب االحصائية

اإلبنيائية للعلوم مّت حتليل البياانت  ستخدام باانمج احلزمة ، بنا  علط طبيعة البحث ياألهداق اليت سعط ف  حتقيقها
 قياستخااج النتائج يفقاً لُساليب األبنيائية التالية، (SPSSاإلجتماعية )

 للتعاق علط خنيائ  أفااد عينة البحث يفقا للبياانت الشخنيية. التكرارات والنسب املئوية: -2
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اصستبانة يكذلك الدرجات الكلية حلساحل متوس ات عبارات حموري  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية: -3
 يالدرجات التاعية ألبعادمها بنا  علط است ا ت أفااد عينة البحث.

 .حلساحل اص سال الداخلي معام  ارتباط ب سو : -4

 حلساحل الثبات لعبارات اصستبانة. معام  ألفا كرونباخ:  -5

صست ا ت أفااد عينة با املتوّس ات احلسابية ق للتعاق علط دصلة ما  د يوجد من فايل )ت( لعينتني مستقلتني ا تبار -6
 احلنيول علط ديرة اإلشااق التنيلية(.، )املؤهل العلميالدراسة يفقاً للمتغريات 

للتعاق علط دصلة ما  د يوجد من فايل با املتوّس ات  (One-way ANOVA)حتلي  التباين أحادي االجتاه:   -7
 احلسابية صست ا ت أفااد عينة الدراسة يفقاً ملتغري )سنوات اخلربة يف اإلشااق الرتبوي(.

 :نتائج الدراسة

 بعد   بي  أداة الدراسةةةةةة أبسةةةةةلوحل احلنيةةةةةا الشةةةةةامل علط جمتم  الدراسةةةةةة يحتليل النتائج  سةةةةةتخدام األسةةةةةاليب اإلبنيةةةةةائية
 املالئمة كانت النتائج ي تسريها علط النحو التايق

 إجابة السؤال األول: " ما واقع تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ؟".

احلوكمة مبكا ب التعليم يف حمافظة مت بسةةاحل املتوسةةط احلسةةا  ياصحنااق املعياري ألبعاد ااور األيل )يا     بي  مبادئ 
 ( التاي ق 2اجلديل )  ي ا يبها  ناالياً كما يف  ياليت بددها البابث يف أربعة أبعاد، جدة(

 (2جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الست ا ت املشرفني الرتبويني حول أبعاد امور األول 

 )واقع تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة(
 ترتيب
 البعد

االحنراف  املتوسط احلسايب البعد
 املعياري

 درجة
 التطبيق

 كبرية 0.452 2.42 الشتافية 1
 كبرية 0.527 2.39 التمكا 2
 متوس ة 0.539 2.30 املسا لة 3
 متوس ة 0.527 2.26 العدالة 4

 اجملموع الكلي 
 كب ة 0.449 2.34 )واقع تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة(

  بي  مبادئ احلوكمة مبكا ب التعليم يف حمافظة جدة جا  بدرجة   بي  )كبرية( من  يا   ( أن2من جديل ) يتضةةةةةةةةةةةةةةةق
 حنااق معياري  دره ، (2.34بيث جا  املتوسةةةط احلسةةةا  العام للم موع الكلي للمحور األيل )، يجهة نظا املشةةةافا الرتبويا
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( يهي  يم متدنية 0.539 – 0.452ون منها هذا ااور با )( ي اايبت  يم اصحناافات املعيارية لُبعاد األربعة اليت يتك0.449)
   بي  مبادئ احلوكمة مبكا ب التعليم يف حمافظة جدة. يا   ا ت املشافا الرتبويا بول مما يدل علط  انال است

)الشةةةةةةةتافية( جا  يف الرت يب ( أن   بي  مبادئ احلوكمة مبكا ب التعليم يف حمافظة جدة يف بعد 2من اجلديل ) كما يظها
( يكالمها 2.39يليت يف الرت يب الثاين   بي  مبادئ احلوكمة يف بعد )التمكا( مبتوسةةط بسةةا  )، (2.42األيل مبتوسةةط بسةةا  )
توسط مث يف الرت يب الثالث جا    بي  مبادئ احلوكمة مبكا ب التعليم يف حمافظة جدة يف بعد )املسا لة( مب، بدرجة   بي  )كبرية(

( يكالمها بدرجة 2.26ييف الرت يب الااب  ياألخري جا    بي  مبادئ احلوكمة يف بعد )العدالة( مبتوسط بسا  )، (2.30بسا  )
يرمبا يعزى جمي  الشةةةةةةةةةةتافية يف درجة الت بي  بدرجة كبرية يف الرت يب األيل لوضةةةةةةةةةةو  اليات العمل اإلشةةةةةةةةةةاايف    بي  )متوسةةةةةةةةةة ة(.

يأيليا  أمور ، ياملعلما، ي ادة املدارد، سةةرية لت يلكوحا متابة جلمي  عناصةةا العمل اإلشةةاايف من املشةةافاياللوائق يالتشةةايعات امل
صختالق  نيةةةةةةةةةةةةةورات املشةةةةةةةةةةةةةافا الرتبويا بينما ميكن  تسةةةةةةةةةةةةةري جمي  العدالة يف الرت يب األخري بدرجة   بي  متوسةةةةةةةةةةةةة ة ، ال الحل

 ة فيما يتعل   حلوافز يالايا ب.ناصاها  يمنة النظام املاكزي خاصي قديااهتم بيال   بي  العدالة يلتعل  بالبية ع

يلعل ما يتسةةةةةةةةةةا بنيةةةةةةةةةةول درجة يا     بي  مبادئ احلوكمة يف مكا ب التعليم مبحافظة جدة بدرجة )كبرية( ما  شةةةةةةةةةةهده 
اإلشةةةاايف ياملعتمدة علط املسةةةا لة ط مدياي املكا ب التقيد مبنظومة مؤشةةةاات األدا  مكا ب التعليم من  غيريات  نظيمية فاضةةةت عل

يعلط  .ياااسةةةةةبية الرتبوية يالا ابة  دق حتسةةةةةا فاعلية يكتا ة األدا  اإلشةةةةةاايف ياليت انعكسةةةةةت علط معظم املمارسةةةةةات اإلشةةةةةاافية
ة يكانت ما با كبرية يمتوسةةة  جا ت مجيعها بدرجة   بي مبادئ احلوكمة املمارسةةةات التاعية املندرجة حتت أبعاد    بي  مسةةةتوى

ي تت  نتي ة الدراسةةةةة احلالية يف بنيةةةةول يا     بي  مبادئ احلوكمة يف مكا ب  (.1كبرية )ملح     بي  بالبية املمارسةةةةات بدرجة
ي اياين ، (2017اخلليوي ياملةةالكي يالغةةامةةدي )ي ، (2018الع وي )التعليم مبحةةافظةةة جةةدة علط درجةةة   بي  كبرية م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة 

، (2015يالشةةةةةةةةةةةةا يت )، (2018ياجلمل )، (2018يامل ريي )، (2018ل من اخلضةةةةةةةةةةةةري )ياختلتت م  دراسةةةةةةةةةةةةات ك (2016)
 تائج درجة ممارسة احلوكمة متوس ة.( اليت جا ت ن2015يالرباهيم )

ما معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة يف مكاتب التعليم يف حمافظة جدة من وجهة نظر املشـــــــــــرفني إجابة الســـــــــــؤال الثاين: " 
 ؟".الرتبويني

 مت بسةةةةةةةةةةةةةةةةاحل املتوسةةةةةةةةةةةةةةةط احلسةةةةةةةةةةةةةةةةا  ياصحنااق املعيةاري ألبعةاد ااور الثةاين )معو ةات   بي  مبةادئ احلوكمةة يف مكةا ب 
  كما يف،  يمن مث  ا يب هذه األبعاد  ناالياً بسةةةةةةةةةةةةةةب املتوسةةةةةةةةةةةةةةط احلسةةةةةةةةةةةةةةا  لكل بعد، ها الثالثةأبعاد يف، (التعليم يف حمافظة جدة

 ( التايق 3اجلديل )
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 (3جدول )
معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة يف مكاتب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الست ا ت املشرفني الرتبويني حول أبعاد امور الثاين )

 ( التعليم يف حمافظة جدة
 ترتيب
 املتوسط احلسايب البعد  البعد

االحنراف 
 درجة توافر املعوا املعياري

 كبرية 0.434 2.57 املعو ات املادية 1

 متوس ة 0.495 2.09 املعو ات التنظيمية 2

 متوس ة 0.489 2.04 املعو ات البشاية 3

 اجملموع الكلي 
 متوسطة 0.374 2.24 (معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة يف مكاتب التعليم يف حمافظة جدة)

حمةةافظةةة جةةدة جةةا ت بةةدرجةةة  وافا أن معو ةةات   بي  مبةةادئ احلوكمةةة يف مكةةا ةةب التعليم يف ( 3من جةةديل ) يتضةةةةةةةةةةةةةةةق
بيث جا  املتوسةةط احلسةةا  العام ملعو ات   بي  مبادئ احلوكمة يف مكا ب التعليم ، )متوسةة ة( من يجهة نظا املشةةافا الرتبويا

يتكون منها هذا ( ي اايبت  يم اصحناافات املعيارية لُبعاد الثالن اليت 0.374 حنااق معياري  دره )، (2.24يف حمافظة جدة )
( يهي  يم متدنية مما يدل علط  انال اسةةةةت ا ت املشةةةةافا الرتبويا مبحافظة جدة بول معو ات 0.495 – 0.434ااور با )

ي تت  نتي ة الدراسة احلالية يف درجة  وافا معو ات   بي  احلوكمة ياليت جا ت بدرجة متوس ة م  دراسة    بي  مبادئ احلوكمة.
 .اليت  وصلت ف  أن التحدبت اليت  واجت   بي  احلوكمة يف ياارة الرتبية يالتعليم بدرجة متوس ة (2015الرباهيم )

ملا رثلت املوارد ياصمكاانت املادية من  ي د ياج  بنيةةةةةةةةةةةةةةةول املعو ات املادية علط الرت يب األيل بدرجة معول كبرية ، نظااً 
حا  عد من أهم العوامل الائيسةةةةةةةةة يف هتيلة اجلو املناسةةةةةةةةب للت ويا ياإلبداع ، بيث أمهية كبرية يف العملية اإلشةةةةةةةةاافية يجودهتا، كما أ

مهماً لتسةةهيل أعماهلم يركينهم يابدة دافعيتهم يف  يعامالً ،  شةةكل املوارد املالية املمول األيل ملدياي مكا ب التعليم  يالعاملا  ا
ليات اليت  ضةةةةةةةةةةة ل   ا مكا ب التعليم يف فشةةةةةةةةةةةاافها علط   اعات كبرية من  يادة عملية الت ويا، يلكثاة األعبا  اإلدارية ياملسةةةةةةةةةةةؤي 

بينما ميكن  تسةةةةةةةةةةةةةةةري جمي  ، يباجتها ملزيد من اصسةةةةةةةةةةةةةةةتقاللية املالية ي وفري البىن التحتية من مباين ي هيزات يموارد مالية املدارد
من يعي يفبسةاد  ملسةؤيلية  الرتبويونن و ت   ا املشةافرمبا يعود ملا يتماملعو ات البشةاية يف الرت يب األخري يبدرجة معول متوسة ة 

فص أن أبد املعو ات البشةةاية جا  بدرجة كبرية ياملتعل  بضةةعف يعي  ايحمايلة التغلب عليها، يف التغلب علط املعو ات املتعلقة  م
يف مكا ب التعليم جا  بدرجة املشةةةةةةةةةةةافا الرتبويا أبسةةةةةةةةةةةال يفجاا ات احلوكمة يرمبا يتسةةةةةةةةةةةا ذلك أن درجة   بي  مبادئ احلوكمة 

 .متوس ة

 وافا كبرية يعلط مسةةةةةتوى  املعو ات التاعية املندرجة حتت أبعاد املعو ات املادية يالتنظيمية البشةةةةةاي جا ت مجيعها بدرجة 
النيةةةةالبيات ياليت جا ت يمتوسةةةة ة يف معظم املعو ات التنظيمية عدا معو ي مجود اهليكل التنظيمي ي لة ، يف بعد املعو ات املادية

كذلك جا ت مجيعها متوسةةةة ة يف بعد املعو ات البشةةةةاية ،  بدرجة  وافا كبرية  يرمبا يتسةةةةا ذلك هيمنة املاكزية علط العمل اإلشةةةةاايف
 ما با كبرية يمتوسةةةة ة يكانت بالبية املمارسةةةةات بدرجة   بي  كبرية عدا معول ضةةةةعف يعي العاملا  ملكتب إبجاا ات احلوكمة

 .(2)ملح  ذلك احلداثة النسبية ملمارسات احلوكمة يف مكا ب التعليم ييتسا
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ه  توجد فروا ذات داللًة إحصائية بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني مبكاتب التعليم إجابة السؤال الثالث: " 
)املؤه   تعزى ال تالف متغ اتاليت احلوكمة مبكاتب التعليم و تطبيق مبادئ  دة حول واقع تطبيق ومعوقاتيف حمافظة ج

 احلصول على دورة اإلشراف الرتبوي الفصلية(؟"، سنوات اخلربة يف اإلشراف الرتبوي، العلمي

 فيما يلي عاض لنتائج اصختبارات املستخدمةقي ، مت   بي  اصختبارات املعلمية )البارامرتية(يلإلجابة علط هذا السؤال 

احلوكمة مبكاتب التعليم تطبيق مبادئ  ومعوقات واقع تطبيقالفروا بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني حول  .أ
 يف حمافظة جدة واليت تعزى ال تالف املؤه  العلمي:

  ا ت املشةةافامت اسةةتخدام اختبار )ت( لعينتا مسةةتقلتا للتعاق علط دصلة ما  د يوجد من فايل با متوسةة ات اسةةت
ييوضةةةةةةةةةةق نتائ ت اجلديل ، احلوكمة مبكا ب التعليم ياليت  عزى صختالق املؤهل العلمي  يمعو ات   بي  بي   يا  الرتبويا بول 

 ( التايق4)
 (4جدول )

 واقع تطبيقنتائج ا تبار )ت( لعينتني مستقلتني للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروا بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني حول 
 اليت تعزى ال تالف املؤه  العلميو احلوكمة مبكاتب التعليم  تطبيق مبادئ ومعوقات

 املتوسط  العدد املؤه  العلمي املتغ ات
 احلسايب

 االحنراف
 مستوى الداللة ت املعياري

 البعد األول: 
 الشفافية

 0.389 2.47 101 دراسات عليا 0.093 1.691- 0.523 2.35 71 بكالوريود

 البعد الثاين: 
 العدالة

 0.518 2.29 101 دراسات عليا 0.270 1.106- 0.540 2.20 71 بكالوريود

 البعد الثالث: 
 التمكني

 0.486 2.39 101 دراسات عليا 0.899 0.127- 0.584 2.38 71 بكالوريود

 البعد الرابع: 
 املساءلة 

 0.515 2.30 101 دراسات عليا 0.878 0.153 0.576 2.31 71 بكالوريود

اجملموع الكلي للمحور األول )واقع 
تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم 

 يف حمافظة جدة(

 0.513 2.31 71 بكالوريود
-0.770 0.442 

 0.400 2.37 101 دراسات عليا

 البعد األول: 
 املعوقات التنظيمية

 0.507 2.13 101 دراسات عليا 0.197 1.295- 0.475 2.03 71 بكالوريود

 البعد الثاين: 
 املعوقات البشرية

 0.461 2.05 101 دراسات عليا 0.793 0.263- 0.529 2.03 71 بكالوريود

 البعد الثالث: 
 املعوقات املادية

 0.422 2.55 101 دراسات عليا 0.397 0.848 0.451 2.60 71 بكالوريود

اجملموع الكلي للمحور الثاين 
)معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة 
 مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة(

 0.384 2.22 71 بكالوريود

-0.356 0.722 
 0.368 2.24 101 دراسات عليا
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 ما يليق ( 4يتبا من جديل )

واقع ( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
بيث جا ت  يمة )ت( للم موع ،  عزى صختالق املؤهل العلمي تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

 (. 0.05فبنيائياً عند مستوى دصلة )يهي  يمة بري دالة ، (0.770-الكلي للمحور األيل )

واقع ( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
املسا لة(  –التمكا  –العدالة  –بكل من أبعادها )الشتافية  تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

( يهي  يم بري دالة 1.691 – 0.127( لتلك األبعاد با )بيث  اايبت  يم )ت،  عزى صختالق املؤهل العلمي
يرمبا يعود ذلك ف  راثل فدراك ي نيورات املشافيا الرتبويا يف  قديااهتم لوا     بي  ، (0.05فبنيائياً عند مستوى دصلة )

، سؤيليات املشافا الرتبوياممارسات احلوكمة يلكون بالبية هذه املمارسات  خذ ال بيعة اإلجاائية يمتضمنة يف ممارسات يم
يختتلف هذه النتي ة م  ما  وصلت ( 2016يدراسة  اياين )( 2018ي تت  هذه النتي ة م  ما وصلت فليت دراسة امل ريي )

( اليت أشارت لوجود فايل ذات دصلة فبنيائية بول درجة   بي  مبادئ احلوكمة  عزى ملتغري 2018فليت دراسة اخلضري)
  ( 2017يدراسة اخلليوي ياملالكي يالغامدي )، بكالوريود فر ل املؤهل لنيامج فلة

( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
بيث جا ت  يمة )ت( ،  عزى صختالق املؤهل العلمي معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

 (.0.05ة فبنيائياً عند مستوى دصلة )يهي  يمة بري دال، (0.356-للم موع الكلي للمحور الثاين )

( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
املعو ات البشاية  –بكل من أبعادها )املعو ات التنظيمية  معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

( يهي 1.295 – 0.263بيث  اايبت  يم )ت( لتلك األبعاد با )، املادية(  عزى صختالق املؤهل العلمياملعو ات  –
 .(0.05نيائياً عند مستوى دصلة )فب يم بري دالة 

يرمبا يعود ذلك ف  راثل فدراك ي نيورات املشافيا الرتبويا يف  قديااهتم ملعو ات   بي  ممارسات احلوكمة يلكون هذه 
 املعو ات  بدي ظاهاة يملموسة لدى بالبية املشافا الرتبويا يليال للمؤهل دير يف فدراكها ي قدياها.

احلوكمة مبكاتب  مبادئومعوقات تطبيق    بيقتط واقعالفروا بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني حول  .ب
 اإلشراف الرتبوي:يف حمافظة جدة واليت تعزى ال تالف سنوات اخلربة يف التعليم 

مت استخدام اختبار حتليل التباين أبادي اص اه للتعاق علط دصلة ما  د يوجد من فايل با متوس ات است ا ت 
احلوكمة مبكا ب التعليم يف حمافظة جدة ياليت  عزى صختالق سنوات اخلربة يف ، يمعو ات، املشافا الرتبويا بول مدى   بي 

 ( التايق5ق نتائ ت اجلديل )ييوض، اإلشااق الرتبوي
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 (5جدول )
 واقعنتائج ا تبار حتلي  التباين أحادي االجتاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروا بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني حول 

 سنوات اخلربة يف اإلشراف الرتبوييف حمافظة جدة واليت تعزى ال تالف احلوكمة مبكاتب التعليم  تطبيق مبادئ ومعوقات  قطبيت

 درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين املتغ ات
متوسط 
 ف املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 البعد األول:
 الشفافية

 0.980 0.020 0.00 2 0.01 بني اجملموعات

   0.21 169 34.98 دا   اجملموعات

    171 34.99 الكلي

 البعد الثاين:
 العدالة

 0.686 0.378 0.11 2 0.21 بني اجملموعات

   0.28 169 47.35 دا   اجملموعات

    171 47.56 الكلي

 البعد الثالث:
 التمكني

 0.424 0.861 0.24 2 0.48 بني اجملموعات

   0.28 169 47.04 دا   اجملموعات

    171 47.52 الكلي

 البعد الرابع:
 املساءلة

 0.839 0.175 0.05 2 0.10 بني اجملموعات

   0.29 169 49.63 اجملموعاتدا   

    171 49.74 الكلي

اجملموع الكلي للمحور 
األول )واقع تطبيق مبادئ 
احلوكمة مبكاتب التعليم يف 

 حمافظة جدة(

 0.890 0.116 0.02 2 0.05 بني اجملموعات

   0.20 169 34.50 دا   اجملموعات

    171 34.54 الكلي

 البعد األول:
 التنظيميةاملعوقات 

 0.132 2.048 0.50 2 0.99 بني اجملموعات

   0.24 169 40.97 دا   اجملموعات

    171 41.96 الكلي

 البعد الثاين:
 املعوقات البشرية

 0.196 1.647 0.39 2 0.78 بني اجملموعات

   0.24 169 40.04 دا   اجملموعات

    171 40.82 الكلي

 البعد الثالث:
 املعوقات املادية

 0.282 1.275 0.24 2 0.48 بني اجملموعات

   0.19 169 31.74 دا   اجملموعات

    171 32.22 الكلي

اجملموع الكلي للمحور 
الثاين )معوقات تطبيق 
مبادئ احلوكمة مبكاتب 
 التعليم يف حمافظة جدة(

 0.420 0.872 0.12 2 0.24 بني اجملموعات

   0.14 169 23.63 اجملموعاتدا   

    171 23.88 الكلي
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 ما يليق( 5يتبا من جديل )

واقع ( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
بيث ،  عزى صختالق سةةةةةةةةةةةةةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةةةةةةةةةةةةةااق الرتبوي تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

 (.0.05ي  يمة بري دالة فبنيائياً عند مستوى دصلة )يه، (0.116جا ت  يمة )ق( للم موع الكلي للمحور األيل )

واقع ( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
لة( املسةةةةةةةةةا  –التمكا  –العدالة  –بكل من أبعادها )الشةةةةةةةةةتافية  تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة
( 0.861 – 0.020بيث  اايبت  يم )ق( لتلك األبعاد با )،  عزى صختالق سةةةةةةةةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةةةةةةةةااق الرتبوي

يرمبا يعود ذلك ف  أن  قدياات املشةةةةافا ي نيةةةةوراهتم بول يا   ، (0.05فبنيةةةةائياً عند مسةةةةتوى دصلة )يهي  يم بري دالة 
 يكون لت  ثري ال املهام ياألديار بغض النظا عن عامل اخلربة الذي و  بي  مبادئ احلوكمة متماثلة بسةةةةةةبب أحم يؤدين نت

بعدم يجود فايل ذات دصلة  (2015يراثلت هذه النتي ة م  ما  وصةةةةةةةةةةةلت فليت دراسةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةا يت )، يف  يجود التايل
 فبنيائية بول درجة   بي  احلوكمة  عزى ملتغري اخلربة.

( با متوسةةةةةة ات اسةةةةةةت ا ت املشةةةةةةافا الرتبويا بول 0.05ى الدصلة )ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيةةةةةةائية عند مسةةةةةةتو  -
،  عزى صختالق سةةةةةةةةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةةةةةةةةااق الرتبوي معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

صلة يهي  يمة بري دالة فبنيةةةةةةةةةةةةائياً عند مسةةةةةةةةةةةةتوى د، (0.872بيث جا ت  يمة )ق( للم موع الكلي للمحور الثاين )
(0.05.) 

( با متوسةةةةةة ات اسةةةةةةت ا ت املشةةةةةةافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى الدصلة ) -
املعو ةةات  –بكةةل من أبعةةادهةةا )املعو ةةات التنظيميةةة  معوقــات تطبيق مبــادئ احلوكمــة مبكــاتــب التعليم يف حمــافظــة جــدة

بيث  اايبت  يم )ق( لتلك األبعاد ، سةةةةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةةةةااق الرتبوياملعو ات املادية(  عزى صختالق  –البشةةةةةةاية 
املشةةةةةافا  ما يلمسةةةةةت ييتسةةةةةا ذلك ، (0.05فبنيةةةةةائياً عند مسةةةةةتوى دصلة )( يهي  يم بري دالة 2.048 – 1.275با )

، أمام   بي  احلوكمة يمبادئهاذه املعو ات يف مكا ب التعليم يأحا  قف عائقاً هليجود من  الرتبويا ربم اختالق خرباهتم
 ي درة املشافيا الرتبويا علط حتديدها ي شخينيها بغض النظا عن اخلربة.

مبكاتب التعليم  مبادئ احلوكمةتطبيق  ومعوقات واقع تطبيقالفروا بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني حول  .ج
 اإلشراف الرتبوي:يف حمافظة جدة واليت تعزى ال تالف احلصول على دورة 

مت اسةةتخدام اختبار )ت( لعينتا مسةةتقلتا للتعاق علط دصلة ما  د يوجد من فايل با متوسةة ات اسةةت ا ت املشةةافا 
، احلوكمة مبكا ب التعليم ياليت  عزى صختالق احلنيةةةةةةةةةةةةةةةول علط ديرة اإلشةةةةةةةةةةةةةةةااق الرتبوي، يمعو ات، الرتبويا بول مدى   بي 
 لتايق( ا6ييوضق نتائ ت اجلديل )
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 (6جدول )
تطبيق واقع نتائج ا تبار )ت( لعينتني مستقلتني للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروا بني متوسطات است ا ت املشرفني الرتبويني حول 

 احلصول على دورة اإلشراف الرتبويواليت تعزى ال تالف مبكاتب التعليم  مبادئ احلوكمةتطبيق  ومعوقات

 املتغ ات
احلصول على 
دورة اإلشراف 

 الرتبوي
 املتوسط  العدد

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 مستوى الداللة ت

 البعد األول: 
 الشفافية

 0.495 2.37 42 نعم
-0.786 0.433 

 0.439 2.43 130 ص

 البعد الثاين: 
 العدالة

 0.464 2.36 42 نعم
1.629 0.107 

 0.543 2.22 130 ص

 البعد الثالث: 
 التمكني

 0.499 2.38 42 نعم
-0.096 0.923 

 0.538 2.39 130 ص

 البعد الرابع: 
 املساءلة 

 0.552 2.30 42 نعم
-0.047 0.963 

 0.537 2.30 130 ص

اجملموع الكلي للمحور األول )واقع 
تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم 

 يف حمافظة جدة(

 0.460 2.35 42 نعم

0.164 0.870 
 0.448 2.34 130 ص

 البعد األول: 
 املعوقات التنظيمية

 0.472 2.18 42 نعم
1.319 0.189 

 0.501 2.06 130 ص

 البعد الثاين: 
 املعوقات البشرية

 0.466 2.02 42 نعم
-0.376 0.707 

 0.497 2.05 130 ص

 البعد الثالث: 
 املعوقات املادية

 0.480 2.55 42 نعم
-0.379 0.705 

 0.420 2.58 130 ص

اجملموع الكلي للمحور الثاين 
)معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة 
 مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة(

 0.404 2.25 42 نعم

0.269 0.788 
 0.365 2.23 130 ص

 ما يليق( 6يتبا من جديل )

واقع ( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
بيث ،  عزى صختالق احلنيةةةةةةةةةةةةول علط ديرة اإلشةةةةةةةةةةةةااق الرتبوي تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

 (.0.05ي  يمة بري دالة فبنيائياً عند مستوى دصلة )يه، (0.164جا ت  يمة )ت( للم موع الكلي للمحور األيل )

واقع ( با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيائية عند مستوى الدصلة ) -
لة( املسةةةةةةةةةا  –التمكا  –العدالة  –بكل من أبعادها )الشةةةةةةةةةتافية  تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة
( 1.629 – 0.047بيث  اايبت  يم )ت( لتلك األبعاد با )،  عزى صختالق احلنيةةةةةول علط ديرة اإلشةةةةةااق الرتبوي
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ص  تضمن ف  أن ديرة اإلشااق الرتبوي التنيلية  ذلك ياج  يرمبا، (0.05فبنيائياً عند مستوى دصلة )يهي  يم بري دالة 
الرتبوي فضافة ف  أن طايقة  نتيذ الديرة يغلب عليت التنظري ي قل فيت  متادات ذات عال ة مبمارسات احلوكمة يف اإلشااق

اجلوانب الت بيقية األما الذي أدى ف  عدم يجود  ثري هلذه الديرة علط  نيةةةةةةةورات املشةةةةةةةافا بول يا     بي  احلوكمة يف 
 مكا ب التعليم.

سةةةةةة ات اسةةةةةةت ا ت املشةةةةةةافا الرتبويا بول ( با متو 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى الدصلة ) -
،  عزى صختالق احلنيةةةةةةول علط ديرة اإلشةةةةةةااق الرتبوي معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة مبكاتب التعليم يف حمافظة جدة

يهي  يمة بري دالة فبنيةةةةةةةةةةةةةائياً عند مسةةةةةةةةةةةةةتوى دصلة ، (0.269بيث جا ت  يمة )ت( للم موع الكلي للمحور الثاين )
(0.05.) 

( با متوسةةةةةة ات اسةةةةةةت ا ت املشةةةةةةافا الرتبويا بول 0.05ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى الدصلة ) -
املعو ةةات  –بكةةل من أبعةةادهةةا )املعو ةةات التنظيميةةة  معوقــات تطبيق مبــادئ احلوكمــة مبكــاتــب التعليم يف حمــافظــة جــدة

بيث  اايبت  يم )ت( لتلك األبعاد ، رة اإلشةةةااق الرتبوياملعو ات املادية(  عزى صختالق احلنيةةةول علط دي  –البشةةةاية 
ف  بياحل اجلوانب الت بيقية يف ديرة ، (0.05فبنيةةةةائياً عند مسةةةةتوى دصلة )( يهي  يم بري دالة 1.319 – 0.376با )

دي عن اإلشةةةةةةااق الرتبوي ياعتمادها علط اجلوانب النظاية  دين مالمسةةةةةةة الوا   يالو وق علط هذه املعو ات يالبحث اجل
 بلول يا عية هلا.

 :ملخص نتائج الدراسة

احلوكمة يف مكا ب التعليم مبحافظة جدة يكان  مبادئ   يا   يمعو ات   بي ي وصةةلت الدراسةةة ف  النتائج اليت  شةةخ
 ملخ  النتائج علط النحو التايق

يجا ت درجة   بي  بعدي الشةةةةةةةةةةتافية احلوكمة يف مكا ب التعليم بشةةةةةةةةةةكل كلي بدرجة   بي  )كبرية( مبادئ يا     بي   •
 يالتمكا بدرجة )كبرية( يجا ت درجة   بي  بعدي املسا لة يالعدالة بدرجة )متوس ة(.

احلوكمة يف مكا ب التعليم بشكل كلي بدرجة  وافا )متوس ة( يكانت املعو ات املادية بدرجة  وافا مبادئ معو ات   بي   •
 شاية )متوس ة(.)كبرية( بينما املعو ات التنظيمية يالب

ص  وجد فايل ذات دصلة فبنيةةةةةائية با متوسةةةةة ات اسةةةةةت ا ت املشةةةةةافا الرتبويا بول يا     بي  احلوكمة يف مكا ب  •
احلنيةةةول علط الديرة اإلشةةةاافية ، عدد سةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةااق الرتبوي، التعليم  عزى صختالق متغريات )املؤهل العلمي

 يف اإلشااق الرتبوي(.
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فايل ذات دصلة فبنيائية با متوس ات است ا ت املشافا الرتبويا بول معو ات   بي  احلوكمة يف مكا ب  ص  وجد •
احلنيةةةول علط الديرة اإلشةةةاافية ، سةةةنوات اخلربة يف اإلشةةةااق الرتبويعدد ، التعليم  عزى صختالق متغريات )املؤهل العلمي

 يف اإلشااق الرتبوي(.

 :التوصيات

  وصلت فليت الدراسة من نتائج فإحا  وصي  لتايقيف ضو  ما 

ب م املسةةةةةؤيليات اليت  يمبا يواا  وفري ميزانية  شةةةةةغيلية ملكا ب التعليم  عزا من اسةةةةةتقالليتها ي سةةةةةاعدها يف حتقي  أهدافها  -
  . ض ل   ا

مت لبات التغيري يالت ويا ير ية يمية يف فدارات التعليم يمكا ب التعليم التابعة هلا مبا يتماشةةةةةةةةةةةةةةةط م  التنظحتديث اهلياكل  -
 اليت  عتمد علط بوكمة األدا  احلكومي كربد أهم الاكائز األساسية اليت  عتمد عليها. 2030اململكة 

 .من خالل يض  الية لتحتيز املشافا الرتبويا املتميزين يركينهمللمشافا الرتبويا  نظام احلوافز املالية علط   ويا العمل -

 لكوادر البشةةةةةةةةةةةةةةاية مبكا ب التعليم من بيث العدد يالترهيل يالتنوع يف اخلربات اإلدارية يالتنية التخنيةةةةةةةةةةةةةةنيةةةةةةةةةةةةةةية مبا العناية  -
  يتناسب م  ب م األعمال ياملسؤيليات يف مكا ب التعليم.

 فصدار اللوائق التنظيمية ياإلجاائية ملمارسات احلوكمة ي  بيقات مبادئها يف مكا ب التعليم. -

يالعمل باي  التاي  ، ي دريبهم علط مهارات   بي  مبادئ احلوكمة، منسةةةةةةةةةةةةو  املكا بلتنمية املهنية جلمي  ا كثيف باامج  -
 الوابد.

يف  يال الحل(، يأيليا  أمور ال الحل، ياملشةافيا الرتبويا، ي ادة املدارد، أصةحاحل املنيةلحة من )املعلمامشةاركة  وسةي   -
 ن  القاارات اإلدارية يالتعليمية.ص

ي  بي  هذه النيةةةالبيات علط ، مبا يتناسةةةب م  مسةةةؤيلياهتم يياجباهتم لنيةةةالبيات املمنوبة ملدياي مكا ب التعليمابدة ا -
 أرض الوا   مبا خيدم العملية التعليمية يحتقي  مبادئ احلوكمة.

 لتغذية الااجعة.ابدة مستوى الشتافية يف  قومي أدا  املشافا الرتبويا ياطالعهم علط نتائج التقومي ي قدمي ا -

  تعيل ممارسات املسا لة ياااسبية يف مكا ب التعليم بتوضيق اليات   بيقها ياملعايري احلاكمة هلا. -

، يالقاعات الذكية، ي وفري القاعات التدريبية اجملهزة، اصهتمام  لبىن التحتية ملكا ب التعليم من بيث الت هيزات املادية -
  للمشافا الرتبويا فاص التعلم املستما يالتعلم الذايت.يمنيادر املعلومات مبا يتيق 
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 مقرتحات البحث:

 علط البابث لدى  بلورت اليت يللمعافة، حبثت مب ال يخاصةةةةةةةة ما يتعل  يمشةةةةةةةكال ت التعليم يا   خلربة البابث يف نتي ة

 من الزايية هذه للبحث يف يسةةةةةةةةعون الذي البابثالذا  ولدت لدى البابث بعض اص رتابات  د ختدم ، البحث فجاا ات مدار

 املقرتبة كما يليق ياملوضوعات، الرتبوي يالبحثي العلمي امليدان

من ، للو وق علط يا     بي  احلوكمة يمعو اهتا، بنا يبناتاجاا  دراسةةةةةةةةةةةةةةةات مماثلة علط كافة مكا ب التعليم  ململكة  •
 أجل  عميم نتائج الدراسة.

 . صستتادة من اخلربات األجنبية التعليم يف اململكة كا ب لبات   بي  احلوكمة بفجاا  دراسة بول مت •

 .فجاا  دراسة بول ا اهات منسو  التعليم حنو بوكمة مدارد التعليم العام مبناط  اململكة املختلتة •

 

 يتوجه الباحث  لشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي جبامعة امللك عبدالعزيز لدعمها ومتوي  البحث.
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 :املراجع

(. درجة   بي  املسةةا لة اإلدارية يعال تها مبسةةتوى الاضةةا الوظيتي ملعلمي املدارد الثانوية اخلاصةةة 2008سةةعد أمحد. )، أبو محدة
 اجلزائا.، ير لة، جامعة  اصدي ما  ، رسالة ماجستري بري منشورة، يجهة نظاهممبحافظة العاصمة عمان من 

. جملة العا  للعلوم اص تنيةةةةةادية  ياد أثا مت لبات   بي  الت ويا التنظيمي يف ابدان عملية التغيري(. 2010أفنان. )، األسةةةةةدي
 .233-185(.17العاال. ع)، جامعة الكوفة، كلية اصدارة ياص تنياد،  ياصدارية

 ديسمرب. 3 .مقال منشور يف جملة العلوم اصجتماعية .بوكمة التعليم(. 2014).بسا، األساج

. رسةةةةةالة ماجسةةةةةتري بري يا     بي  العدالة التنظيمية مبدارد التعليم العام احلكومي للبنات مبكة املكامة(. 2010ندى. )،  جودة
 مكة املكامة.، جامعة أم القاى، منشورة

مت لبات حتقي  العدالة التنظيمية لُدا  الوظيتي ملوظتي فدارات النشةةةةةةةةةات الابضةةةةةةةةةي جبامعات ف ليم (. 2014بسةةةةةةةةةا. )،  راان
 . 88-1اصدارة الابضية.، . رسالة ماجستري منشورة. احتاد مكتبات اجلامعات املنيايةكادستان العاال

إلصةةةةةةال  املؤسةةةةةةسةةةةةةي يرف  مسةةةةةةتوى األدا  يف ياارة الرتبية يالتعليم  ململكة (. احلوكم كآلية ل2015هيا بنت عبدالعزيز. )، الرباهيم
 (.96ع )، (22العابية السعودية. مستقبل الرتبية العا . مج )

عوملة اصدارة ، بوكمة اجلامعات يديرها يف مواجهة التحدبت. املؤرا العلمي الديي(. 2012عبدهللا. )، أمحد. يالقاشةةةةةةي، با عان
 لبنان. ، طاابلال، جامعة احلنان، افةيف عنيا املع

 مكة مبدينة الرتبوي إلشااق ا مكا ب يف الوا   ياألمهية با السل ة  تويض ممارسة .(1423عبود. ) بن حيىي بنت ملكة، الربكايت

 مكة املكامة.، القاى أم جامعة، الرتبية كلية.منشورة بري ماجستري رسالة .املكامة

ندية ) بوكمة الشةةةةاكات العامة ياخلاصةةةةة من أجل  .الشةةةةتافية ياإلفنيةةةةا  يف فطار بوكمة الشةةةةاكات .(2010بسةةةةن.) بسةةةةيوين ،
 .48-26 .املنظمة العابية للتنمية اصدارية. منيا، اإلصال  اص تنيادي (

دراسات اخلدمة اصجتماعية  جملة  نيور خت ي ي مقرت  لتتعيل   بي  الشتافية يف املؤسسات التعليمية.(. 2012اندية. )، اجلاياين
 .214-167(.33) 1جملد ، منيا، يالعلوم اإلنسانية

(   بي  احلوكمة يف ياارة الرتبية يالتعليم يف فلسةة ا يديرها يف احلد من اصبرتاحل الوظيتي  دراسةةة 2018 ري سةةليمان. )، اجلمل
افظة اخلليل . اجمللة الديلية للدراسةةةةةةةةةةات الرتبوية ميدانية من يجهة نظا ر سةةةةةةةةةةا  األ سةةةةةةةةةةام يف مديابت الرتبية يالتعليم يف حم

 .150-129ص ص  1( 3ع ) .يالنتسية
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مقرت  لاف  مسةةةةةةتوى احلوكمة املؤسةةةةةةسةةةةةةية يف اجلامعات األردنية اخلاصةةةةةةة ياملدرجة يف سةةةةةةول عمان  فطار(.2008حمتوظ. )، جودة
املنظمة العابية ، املؤرا السنوي العام التاس  ) اإلبداع يالت ديد يف اإلدارة ق اإلدارة الاشيدة يحتدبت األلتية الثالثة ( املاي.

 .145-111منيا. ، للتنمية اإلدارية. القاهاة

رسةةالة ، (. بنا  أمنوذج للمسةةا لة الرتبوية يف ياارة الرتبية يالتعليم يف اململكة العابية السةةعودية2008عبدهللا صةةامج مايال. )، رثياحلا
 األردن.، جامعة مؤ ة، ماجستري بري منشورة

جملة جامعة  .الة التنظيميةدرجة فبسةةةةةاد العاملا يف مديابت الرتبية يالتعليم يف حمافظة املتال  لعد(. 2012حممد.)، احلاابشةةةةةة
 .72-47(.1)24جملد .السعودية –العلوم الرتبوية يالدراسات اإلسالمية  –امللك سعود 

رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتري بري  .يا   الشةةةةةةةتافية اإلدارية يمت لبات   بيقها يف اجلامعات التلسةةةةةةة ينية بق اع بزة(. 2011).نعيمت، باحل
 .201-1.بزة، ميةاجلامعة اصسال، كلية فدارة األعمال  .منشورة

اإلدارة  لشةةةةةةةتافية يعال تها  لثقة التنظيمية  جلامعات السةةةةةةةعودية من يجهة نظا أعضةةةةةةةا  هيلة التدريال (. 2011نيتا.)، احلا 
 مكة املكامة.، جامعة أم القاى، كلية الرتبية،   سم اإلدارة الرتبوية يالتخ يط، رسالة دكتوراه بري منشورة .ياملوظتا

، ( يا   مت لبات الشتافية اإلدارية لدى منظمات اجملتم  املدين يدير اجلهات ذات العال ة يف  عزيزها2013يساي. ) ، احلسنات
 بزة فلس ا.، اجلامعة اإلسالمية، رسالة ماجستري بري منشورة

 .يالتعليم الرتبية فدارات يف الرتبوي اقمدياي اإلشا  لدى الضايرية القيادية الكتابت(. 1428حممد. ) عبدالامحن فبااهيم، احلضييب
 القاى. مكة املكامة. أم جامعة، الرتبية كلية،  منشورة بري ماجستري رسالة

العدالة التنظيمية لدى مدياات املدارد الثانوية يعال تها  لاضا الوظيتي ياصلتزام التنظيمي للمعلمات (. 2011منال. )، احلميدي
 مكة املكامة.، جامعة أم القاى، كلية الرتبية،   سم اإلدارة الرتبوية يالتخ يط، رسالة دكتوراه بري منشورة مبحافظة جدة.

. جملةةة الت ةةارة العةةاملا للعةةدالةةة التنظيميةةة يدعم القيةةادة يسةةةةةةةةةةةةةةةلوك املواظبةةة التنظيميةةة العال ةةة با ادراك(. 2005معةةاي. )، بيةةدر
 .70-43(.2منيا. ع)، جامعة طن ا، يالتمويل

(. درجة   بي  املدياين ياإلداريا يف ماكز ياارة الرتبية يالتعليم األردنية ملبادئ احلوكمة يعال تها 2018ممدي  علي. )، اخلضةةةةةةةةةةةةةةةري
 األردن.، كلية العلوم الرتبوية،  جامعة الشال األيسط، لوظيتي. رسالة ماجستري بري منشورةمبستوى أدائهم ا

 الابض مبن قت التعليم فدارات يف اإلشةةةةةةةةةةااق الرتبوي مدياي أدا   قومي(. 1426) .صةةةةةةةةةةامج بن الكامي عبد بن فبااهيم، اخل يب

 الابض. .سعود امللك جامعة .الرتبية. كلية،  منشورة بري دكتوراه . رسالة م  املناطة يالنيالبيات املهام ضو  يف التعليمية

( درجة بوكمة عمليات التخ يط 2017يفا  بام هللا. )، ي الغامدي، هند بنت مننيةةةور، ي املالكي، لينا بنت سةةةليمان، اخلليوي
احلكومية مشال مدينة الابض. دراسةةةةات الرتبوي يف ياارة التعليم  ململكة العابية السةةةةعودية من يجهة نظا مدياات املدارد 

 ( ص ص.90ع ) .عابية يف الرتبية يعلم النتال
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، . املؤرا الديي الثالث عشةةةةةةةاالعدالة التنظيمية ياملناخ التنظيمي يعال تهما بسةةةةةةةلوك املواطنة التنظيمية(. 2010  ت. )، راضةةةةةةةي
 .897-853منيا.

 منيا.، القاهاة، . ير ة عمل مقدمة يف امللتقط العا  الثايناحلوكمة اإلدارة الاشيدة احلكم اجليد أي(. 2008عادل. )، رال

. التمكا اصداري لدى املدياين  ملدارد الثانوية العامة يف منيةةةةةةةةةةةةةةةا من يجهة نظا املعلما ياملدياين(. 2013حممود. )، رفاعي
 .414-339(.86)20جملد، منيا، مستقبل الرتبية العابية

 .اإلدارة  لشةةةةةةةةةةةةةةةتافية لدى مدياي مكا ب الرتبية يالتعليم مبن قة مكة من يجهة نظا املدياين ياملشةةةةةةةةةةةةةةةافا(. 2013فهد. )، رمزي
 مكة املكامة.، جامعة أم القاى، كلية الرتبية،   سم اإلدارة الرتبوية يالتخ يط .رسالة ماجستري بري منشورة

دة يف اجلامعات األهلية السةةةةةةةةةةةةةةةعودية يعال تها  لاضةةةةةةةةةةةةةةةا الوظيتي يالوص  يا     بي  احلوكمة الاشةةةةةةةةةةةةةةةي(. 2012خدجية. )، الزهااين
جامعة ، كلية الرتبية،  رسةةةالة ماجسةةةتري بري منشةةةورة.  سةةةم اإلدارة الرتبوية يالتخ يطالتنظيمي ألعضةةةا  هيلة التدريال منها. 

 مكة املكامة.، أم القاى

. أطايبة مقدمة من التسةةةةةةةةةةةةاد اصداري يف الق اعات احلكوميةدير الشةةةةةةةةةةةةتافية ياملسةةةةةةةةةةةةا لة يف احلد (. 2010فارد. )، السةةةةةةةةةةةةبيعي
كلية الدراسةةةةةةةات ،   سةةةةةةةم العلوم اصدارية، اسةةةةةةةتكماصً ملت لبات احلنيةةةةةةةول علط درجة الدكتوراه يف التلسةةةةةةةتة يف العلوم األمنية

 جامعة انيف العابية للعلوم األمنية. ، العليا

سةةةةا أدا  املعلما مبدارد يكالة الغون بغزة من يجهة نظا املدياين (. دير املسةةةةا لة يف حت2013جهاد بسةةةةن حممود. )، سةةةةالمة
 فلس ا.، بزة، اجلامعة اإلسالمية، رسالة ماجستري بري منشورة، يسبل   وياه

العدالة التنظيمية لدى ر سةةةةةةةةا  األ سةةةةةةةةام األكادميية يف اجلامعات األردنية الا ية يعال تها  لاضةةةةةةةةا (. 2006سةةةةةةةةواان. )، سةةةةةةةةل ان
 .158-127(.4.)21األردن.جملد، . مؤ ة للبحون يالدراساتألعضا  اهليلات التدريسية فيهاالوظيتي 

 يف جدة مبدينة الرتبوي اإلشةةااق مااكز فدارة يمهام يأمنات ألهداق حتليلية دراسةةة (.1421مسةةتا.) بن سةةعيد بن سةةعود، السةةلمي
 املكامة. مكة، القاى أم جامعة الرتبية كلية،  منشورة بري ماجستري رسالة. املعاصا اإلداري التكا ضو 

(.   بي  احلوكمة يف مديابت الرتبية يالتعليم يف حمافظيت اخلليل يبيت حلم من يجهة نظا 2015هشةةةةةةةةةةةةةةةام محيدان. )، الشةةةةةةةةةةةةةةةا يت
 جامعة القدد.، مدياي املدارد ياإلداريا فيها. رسالة ماجستري بري منشورة

املسةةةةةةةةةةةةةةةا لة اإلدارية علط األدا  الوظيتي للعاملا اإلداريا يف ياارة الرتبية يالتعليم العاي (. أثا 2013بنا نعمان. )، الشةةةةةةةةةةةةةةةايف
 فلس ا.، بزة، اجلامعة اإلسالمية، رسالة ماجستري بري منشورة، بق اع بزة

عية اص اا لدى مسةةةةةةةتوى العدالة التنظيمية لدى مدياي املدارد الثانوية مبحافظة جدة يعال تها بداف(. 2014حممد. )، الشةةةةةةةهاي
 مكة املكامة.، جامعة أم القاى، كلية الرتبية،  . رسالة ماجستري بري منشورةاملعلما من يجهة نظاهم
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. مؤرا منظمات متميزة يف دير التمكا اإلداري يف   ويا فدارة املوارد البشةةةةاية يف املنظمات املعاصةةةةاة(. 2011ع اهلل. )، صةةةةال 
 .329-299األردن.، للتنمية اإلداريةاملنظمة العابية ، بيلة مت ددة

دراسةةةةةةةةةةة مقارنة لنظم احلوكمة املؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةية لل امعات يف كل من جنوحل أفايقيا (. 2011رضةةةةةةةةةةا. )، يامللي ي .بيومي، ضةةةةةةةةةةحايي
 املؤرا العلمي التاسةةةةة  عشةةةةةا لل معية املنيةةةةةاية للرتبية املقارنة ياإلدارة التعليمية )ياميبابوي يفمكانية اإلفادة منها يف منيةةةةةا. 

 .177-41منيا. ، التعليم يالتنمية البشاية يف ديل  ارة أفايقيا (. القاهاة

 .118-113(.1.)14مج، منيا، جملة البحون اإلدارية، اإلدارة  لشتافية(. 2002سامي. )، ال وخي

، . منيةةةةةةةةةةةةةةةاالرتبويةةةةةالعلوم ، بوكمةةةةة اجلةةةةامعةةةةات مةةةةدخةةةةل لت ويا اصدارة من خالل املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةة(. 2011فةةةةاريل. )، عبةةةةداحلكيم
 .326-315(.1)19جملد

، جملة كلية الرتبية  ملننيةةةةةةةةةةةةةةةورة بوكمة النظام التعليمي مدخل لتحقي  اجلودة يف التعليم.(. 2012فكاي. )، يعلي .حممد، ع وة
 .532-449 .(79)2منيا.ج

. رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتري ة مبدينة  بوكيا     بي  مبادئ احلوكمة يف املدارد اصبتدائية احلكومي(. 2018فبااهيم محد عيد. )، الع وي
  بوك.، جامعة  بوك، كلية الرتبية ياآلداحل،   سم اإلدارة يالتخ يط الرتبوي، بري منشورة

ير ة عمل مقدمة للمؤرا السةةةةةةنوي اخلامال للم لال ، (. احلوكمة ملاا بة يحتسةةةةةةا األدا  احلكومي2006صةةةةةةدي  حممد. )، عتيتي
 19-18 صشةةةةةةرتاك م  أكادميية طيبة املتكاملة للعلوم لتنمية القيم يالسةةةةةةلوكيات من أجل التعليم القومي للرتبية األخال ية 

 فربايا.

. املؤرا العا  الااب  بول ) املدخل املنظومي يف املسةةةا لة ياإلصةةةال  الرتبوي يف فطار املدخل املنظومي.(2004) .العماي ، خالد
 األردن.، التدريال يالتعليم (. عمان

 ركا املعلمات كمدخل لتحسةةةةةةةةةةةةا األدا  اإلداري  ملدارد الثانوية للبنات يف من قة عسةةةةةةةةةةةةري التعليمية.(. 2013مها.)، يالعما 
 الابض.، جامعة امللك خالد، كلية الرتبية،   سم فدارة يفشااق، رسالة ماجستري بري منشورة

جملة دراسةةةةةات يف  ملؤسةةةةةسةةةةةات التعليم  بل اجلامعي.بوكمة اجلمعيات األهلية يضةةةةةمان اجلودة الشةةةةةاملة (. 2011أ ا . )، عوض
 .419-415(. 30)2جملد.منيا، اخلدمة اصجتماعية يالعلوم اإلنسانية

. رسةةةةالة ماجسةةةةتري بري منشةةةةورة. كلية الدراسةةةةات ياملرمول الوا   با الرتبوي اإلشةةةةااق مااكز (1428شةةةةباحل.) بن علي، الغامدي
 الابض..األمنية للعلوم انيف العابية  جامعة  العليا.

 فربايا.، التدبري التشاركي رهان احلكامة اجليدة يف الرتبية يالتعليم. مقال منشور يف جملة اصحتاد اصشرتاكي(. 2011حممد. )، فاحتي

التدريال العدالة التنظيمية لدى ر سةةةةةةةةةةةا  األ سةةةةةةةةةةةام األكادميية يعال تها  لثقة التنظيمية ألعضةةةةةةةةةةةا  هيلة (. 2013شةةةةةةةةةةةذى. )، فاج
 مكة املكامة.، جامعة أم القاى، . رسالة ماجستري بري منشورةجبامعات من قة مكة املكامة
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 رسةةالة .الرتبويون املشةةافون يااها كما الشةةا ية الرتبوي  ملن قة اإلشةةااق مااكز  واجت اليت املشةةكالت(. 1426محيد. )، القح اين

 .الابض .سعود امللك جامعة .كلية الرتبية، منشورة بري ماجستري

(. مدى ممارسةةةةةةةةةةة احلوكمة يف املدارد الثانوية يف فلسةةةةةةةةةة ا من يجهة نظا املعلما ياملعلمات. جملة 2016خالد نظمي. )،  اياين
  .169-122.(4)14 لداحتاد اجلامعات العابية للرتبية يعلم النتال. جم

. اجمللة املنيةةةةةةةةةةةةةاية اصنتاجية لدى العاملا يف جامعة احلسةةةةةةةةةةةةةا بن طاللالتمكا اصداري يأثاه علط (. 2011أمحد. )، ااتسةةةةةةةةةةةةةب
 .169-143(.2)35جملد، منيا، للدارسات الت ارية

جملة مسةةةةةةةةتقبل الرتبية  دراسةةةةةةةةة حتليلية ملتهوم احلوكمة الاشةةةةةةةةيدة يمت لبات   بيقت يف اجلامعات املنيةةةةةةةةاية.(. 2011مدحية. )، حممد
 .142-45(. 73)18جملد .العابية

(. درجة ممارسةةة مدياي مدارد التعليم العام يف ديلة الكويت للحوكمة الاشةةيدة يعال تها  لت ويا 2018) .سةةعود م ل ، يامل ري 
 األردن.، كلية العلوم الرتبوية،  جامعة ال البيت، التنظيمي من يجهة نظا املعلما. رسالة ماجستري بري منشورة

ز اإلشااق الرتبوي يف النمو املهين للمشافا الرتبويا مبدينة الابض. رسالة (. فسهام مدياي مااك1426فهد بن بسن. )، املقان
  ماجستري بري منشورة. كلية الرتبية. جامعة امللك سعود. الابض.

ية يالثقافة  ونالق املنظمة العابية للرتب، (. اصسةةةةةةةةةةةةرتا ي ية العابية لت ويا التعليم العاي2005املنظمة العابية للرتبية يالثقافة يالعلوم. )
 يالعلوم ياارة الرتبية.

 يا   ممارسةةةةةةةةةةةةةةة القيادات جملاصت املسةةةةةةةةةةةةةةا لة اإلدارية يمعو اهتا يف جامعة أم القاى مبدينة مكة املكامة.(. 2011عواطف.)، النبايت
 املكامة.مكة ، جامعة أم القاى، كلية الرتبية،   سم اإلدارة الرتبوية يالتخ يط، رسالة ماجستري بري منشورة

، (. الا ابة اإلدارية يعال تها  ألدا  الوظيتي يف األجهزة األمنية. رسةالة ماجسةتري بري منشةورة2003عبدهللا عبدالامحن. )، النميان
 سل نةع مان.، جامعة نزيى

 .خ ة التنمية التاسعة يف السعودية(. 2014ياارة اص تنياد يالتخ يط. )

 الابض..ايع اصسرتا ي ية الوطنية لت ويا التعليم العاممش .(2014).ياارة الرتبية يالتعليم
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