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Abstract: This study aims to identify the concept of governance, its origin, development and its basic
principles. The Study addresses the benefits of Governance and the importance of applying it in the
Ministry of Education, Sultanate of Oman. The Study also analyzes some theories related to governance in
light of the literatures related to the objectives of this study. To achieve the objectives of the study,
governance theories have been analyzed, and some rigorous books, literatures and online readings have
been made to get a more established knowledge about governance. The study resulted in some finding.
First, the importance of implementing governance principles in educational institutions and the outcomes of
that at different levels: staff, managers and institutions. The second outcome is the significance of
spreading awareness about governance to all staff of the educational institutions.
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أمهية تطبيق مبادىء احلوكمة يف ضوء النظرايت العلمية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان
إعداد الباحثة :مـوزه بنت سعيـد بن حممـد اخلروييـة
إشراف الدكتور :دمحم جنيب جعفر
كلية دراسات اللغات الرئيسة
جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
ني ـ ــالي

امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم احلوكمة ونشأهتا وتطورها ،والتعرف على مبادئها األساسية ،والتطرق إىل
فوائدها وأمهية تطبيقها يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان،كما هدفت إىل حتليل بعض النظرايت العلمية املرتبطة
ابحلوكمة ،وتتبع بعض الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة الوثيقة أبهداف الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتحليل بعض النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة ،وتتبع بعض الدراسات
السابقة ذات الصلة أبهداف الدراسة ،ابالضافة إىل االطالع على الكتب واألدبيات،وشبكة املعلومات العاملية(اإلنرتنت) يف
جمال احلوكمة.
ومن أهم النتائح اليت توصلت إليها هذه الدراسة :أمهية تطبيق مبادىء احلوكمة يف املؤسسات التعليمية ،وما لذلك من
فوائد ع لى مستوى املدير أو املوظف أو املؤسسة ككل وهذا ما أكدته بعض النظرايت ،والدراسات العلمية السابقة اليت مت
تناوهلا يف هذه الدراسة ،ابالضافة إىل ضرورة نشر ثقافة احلوكمة بني مجيع العاملني ابملؤسسة التعليمية.
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املقدمة
لقد تزايد االهتمام العااملي الاالل السانوات األالارية مان القارن العشارين ،بتطبياق العدياد مان الطارق واألسااليب لت وياد
أداء املؤسسات التعليمية وتطويرها ،ولعل من أحدثها ما أطلق عليه ماؤالرا أسالوا احلوكماة املؤسساية كاعااه عااملي معاصار،
يهاادف إىل حتسااني الفعاليااة يف األداء وتطااوير العماال ،وحتقيااق الشاافافية والعدالااة ،وتفعياال مباادأ املساااءلة وامحاساابية ،و ايااة
املسااتفيدين وأصااحاا املصاااد ،واحلااد ماان اسااتغالل الساالطة والنفااوذ ،وااللت ازام ابلق اوانني والل اوائح ومعااايري الساالو الااوظيفي
واألالالقي اليت حتكم أداء العاملني ابملؤسسات التعليمية (دمحم5102 ،م).
ادالال إدارًاي حااديثيا وفع أاااأل يهاادف إىل رفااع مسااتوى أداء العاااملني يف املؤسسااات وذلااك النتشااار بعااض
وتُعا اد احلوكمااة ما ي
السلوكيات الايت أضاعفت مان أداء املؤسساات فاا أفقادها ثقاة امبتماع ،وتاا أن التعرياف واألهاداف واألمهياة واملباادىء تلاف
تبعا مبال املؤسسة اليت تطباق احلوكماة ،فلكال مؤسساة مفهاوم للحوكماة خيتلاف حساب طبيعتهاا وعملهاا ،وجماهلاا ،وأهادافها،
اليت تريد حتقيقها ورؤيتها (املخيين 5102،م ).
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .0التعرف على مفهوم احلوكمة ونشأهتا وتطورها.
 .5التطرق إىل أمهية تطبيق احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.
 .3الكشف عن مبادىء احلوكمة األساسية.
 .4حتليل بعض النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة.
 .2عرض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة توضوع البحث.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

.0تقدمي صورة واضحة عن مفهوم احلوكمة وكيفية نشأهتا وتطورها،ومعرفة أهم مبادئها األساسية.
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 .5تقدمي رؤية واضحة حول أمهية تطبيق مبادىء احلوكمة وفوائدها على مستوى املدير والعاملني واملؤسسة ككل يف
وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.
 .3استنتاج الالصة ما توصلت إليه الدراسات السابقة ،والنظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة.
 .4هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات القليلة اليت تقدم صورة واضحة وشاملة حول أمهية تطبيق احلوكمة يف ضوء
بعض النظرايت العلمية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.
منهج الدراسة:
لقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،حيث إنه املنهج األنسب هلذه الدراسة ،كوهنا دراسة حبثية وصفية حتليلية واملتمثلة
يف حتليل بعض النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمةن وتتبع بعض الدراسات السابقة هذا امبال،واالطالع على الكتب
واألدبيات ومواقع الشبكة العاملية (اإلنرتنت) يف جمال احلوكمة.
ماهية احلوكمة:
ابلرغم من وجاود تعريفاات متعاددة ملفهاوم احلوكماة إال أن الكثاري مان العااملني اليادركون هاذه املعااع يف واقاع العمال
وامبتمااع الااوظيفي ،س اواء يف الشااركات أو اجلهااات احلكوميااة وقااد يعااود ذلااك إىل غمااوض املصااطلح ،أو عاادم وجااود ثقافااة
احلوكمااة لاادى بعإااهم ،وإىل االااتالف املمارسااات حااول هااذه املفهااوم ،وهااذا األماار ال ياادل علااى عاادم تطبيااق احلوكمااة باال
تطبيقها ضمنيا ضمن خمتلف املمارسات والعمليات اإلدارية دون أن ياتم اإللتفاات اىل املصاطلح ،وإىل واقاع املمارساات علاى
أهنا أسلوا إداري حديث.
الرتمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح  Governance Corporateأماا الرتمجاة العلمياة
ويعد مصطلح احلوكمة ر
هلذا املفهوم فهي":أسلوا فارسات سلطات اإلدارة الرشيدة"(إبراهيم5100،م.)7،
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ويفتقاار مصااطلح احلوكمااة( )Governanceإىل الرتمجااة الدقيقااة إىل اللغااة العربيااة ،إال أن جممااع اللغااة العربيااة اعتمااد
لف ا (احلوكمااة) بعااد عاادة تاااوالت لتعربيااه مثاال :احلاكميااة ،احلكم،احلوكمة،احلكمانيااة،اإلدارة الرشاايدة،اإلدارة اجليدة،الإااب
املؤسسي(يوسف5117،م.)4،
كما أن املفهوم اللغوي للحوكمة يشري إىل أهنا" :عملية التحكم والسيطرة من الالل قواعد أسس الإب بغرض حتقيق
الرشد"(درويش5117،م)03،
وعرفها( )Anderson,2007,14أبهنا "نظام للرقابة وهو حيدد املسؤوليات واحلقوق والواجبات والعالقات اليت
تؤدي إىل صنع القرارات املتعلقة ابملؤسسة ويقوم على العدالة والشفافية واملساءلة والثقة واملصداقية يف بيئة العمل".
وعرفتها (السنيدية )5104،أبهنا" جمموعة األنظمة والقوانني والتعليمات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف
األداء ،وتكفل تطبيق مبادىء الشفافية ،واملساءلة ،واملشاركة إذ حتدد هذه املبادىء أدوار األطراف ذات املصلحة وتوجه
أداءهم حنو حتقيق أهداف اجلامعة".
وعرف الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة احلوكمة أبنه"فارسة السلطة اإلقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون
الدولة على كافة املستوايت من الالل آليات وعمليات ومؤسسات متكن األفراد واجلماعات من حتقيق
مصاحلها"(نوير،طارق (.)5112
وتعين احلوكمة يف املؤسسات التعليمية" :جمموعة القوانني والنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء
عن طريق االتيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق الط وأهداف املؤسسة التعليمية" (الرباهيم.)5102،
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وتعرف الباحثة احلوكمة يف القطاع احلكومي أبهنا :جمموعة القوانني واألنظمة واإلجراءات اليت من الالهلا تنفذ
اخلط اإلسرتاجيية بكفاءة وفاعلية ،وبشكل حيقق أهداف املؤسسة ،وحيقق االنإباط املؤسسايت وفق معايري معتمدة،
ابإلضافة إىل إدارة املوارد البشرية واملادية ،أبسلوا يتسم ابلشفافية والنزاهة.
وعد الباحثة أبنه على الرغم من تعدد تعريفات احلوكمة إال أهنا اتفقت مجيعها على أن احلوكمة منظومة شاملة
ومتكاملة تقيس إنتاج األفراد العاملني يف املؤسسة الالل فرتة زمنية تددة ،وهي تؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة ألهنا
تقوم بتحليل أداء املوظف بكل صفاته النفسية والبدنية واملهارات الفكرية والسلوكية والفنية ،لتحديد نقاط القوة والإعف،
ومن مث تعزيز مواطن القوة ،ومعاجلة جوانب التقصري والإعف ،من أجل حتقيق الفعالية يف إدارة مجيع أنشطة املؤسسة.
نشأة احلوكمة:
نشأ مفهوم احلوكمة قدميا ،إذ تناول علماء االقتصاد ملفهوم احلوكمة منذ القدم ،حيث إن املبادىء األساسية حلوكمة
املؤسسات تعود إىل عدة قرون مإت ،يف حني يشري بعإهم إىل أن مصطلح "حوكمة املؤسسات" ظهر يف بداية
السبعينات ،إذ قامت التحقيقات يف فإائح ( )Watergateإىل ظهور قانون احلد من فارسات الرشوة والفساد يف العام
 ،0777الذي تإمن فقرات تددة حول ضرورة وضع ومراجعة أنظمة للرقابة الدااللية واحلفاظ عليها(العربيد.)5113،
كما شهد العقد األالري من القرن املاضي البداايت احلقيقية للحديث عن احلوكمة ،وذلك بعد تف ر الكثري من القإااي
اليت ظهرت فيها الت اوزات اإلدارية ،واملالية ،كأزمة بنك الت ارة واالعتماد الدويل ،إذ شكل اهنيار هذا البنك صدمة عنيفة
لألوساط املالية واملصرفية تا مثله من أزمة ثقة ومصداقية كانت تعصف بذلك البنك (الصالحني.)5101،2،
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وعلى املستوى الدويل تبىن االهتمام تبادىء احلوكمة منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ،عام 0777م إذ أصدرت
جمموعة من املبادىء اليت تعزز التزام املؤسسات بتطبيق متطلبات احلوكمة ،وتتالت اجلهود يف معظم دول العا م يف وضع أدلة
ومبادىء احلوكمة إن كان على مستوى املنظمات واهليئات الدولية (سليمان5112،م.)02،
ومهما يكن من فرتة ظهور املصطلح واملفهوم للحوكمة فإن العلم اإلداري يعرتيه التطوير والتحديث بشكل مستمر،
ومن مث فإن احلقب الزمنية اليت توالت على املصطلح من فرتة ظهوره ،وح ى عصران احلاضر ،ويف ظل التطورات التكنلوجية يف
ش ى مناحي احلياة ،فإنه حتما قد أتثر هذا املفهوم تختلف تلك التغريات سواء يف جمال العمليات أو املمارسات ،وح ى يف
جمال األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ،والسبل الرامية لتحقيق تلك األهداف ،فاحلوكمة كغريها من العمليات اإلدارية جيب
أن تواكب كل ما هو جديد من أجل مسايرة الركب ،ومن أجل أن تكون مناسبة للتطبيق يف ظل تغري الظروف البيئية ،اليت
حتي ابملصطلح من خمتلف النواحي سواء تلك املتعلقة ابلنواحي العلمية أو التكنلوجية أو االجتماعية وح ى أيإا ما يتعلق
ابألطر والتنظيمات والتشريعات وما يطرأ على علم اإلدارة من مست دات ونظرايت حديثة.
أمهية احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان:
تعمل وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان على تطبيق خمتلف أنظمة اجلودة اليت تتناسب مع أهدافها ،واليت تسعى من
الالهلا تطوير خمتلف فارسات العمل اإلداري ،والذي من شأنه سوف يؤدي إىل حتقياق أهاداف وغااايت الاوزارة أبعلاى قادر
فك اان م اان الكف اااءة والفاعلي ااة واإلتق ااان ،وأتيت أمهي ااة احلوكم ااة يف وزارة الرتبي ااة والتعل اايم كم اادالل لالرتق اااء ابجل ااودة يف األداء
الوظيفي ،وحتسني كفاءة وفاعلي ة أداء العاملني ،من الالل تطبيق مبادىء وفارسات احلوكمة اجليدة ،فتطبياق احلوكماة اجليادة
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يف جمااال اإلدارة ياانعكس إجيااااب علااى جااودة التعلاايم ،وماان مث عويااد املخرجااات التعليميااة املنت ااة لسااوق العماال ،وماان مث أ تقلياال
أوجه التفاوت لتحقيق التعليم من أجل التنمية املستدامة.
وتتإح أمهية احلوكمة كماذكرها (حاف 5100 ،م) يف النقاط التالية:
الك

شف عن جوانب القصور اليت توجد يف جماالت العمل والتدريب واإلشراف يف املؤسسات.

حتر

-

ص على معرفة مدى جناح العاملني يف أتدية أعماهلم املخصصة ،ووجهة نظرهم ،ومدى التقدم الذي ظهر على
أدائهم يف املؤسسة.
تسا

-

عد يف مجع املعلومات والبياانت عن أداء األفراد من مصادرها األصلية املعتمدة مثل الفرد نفسه ،ورئيسه املباشر،
وعند تقييم الرئيس ميكن االعتماد على آراء اآلالرين اليت قد تؤثر يف موضوعية التقييم .
ويإيف(ضحاوي ،وامللي ي،5100 ،أ) أن أمهية تطبيق احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم تتمثل يف:
 .0تطويرأداء املؤسسة.
.5مساعدة اإلدارة على صياغة وبناء إسرتاجيية ،تإمن ا اذ القرارات اليت تسهم يف رفع كفاءة األداء للموظفني.
.3مساعدة املؤسسة على عنب أي صراعات تؤدي إىل التأثري السليب يف جودة األداء.
 .4عويد وحتسني مسعة املؤسسة يف امبتمع.
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 .2حتقيق العدالة وتطوير املمارسات الرتبوية واإلدارية وحتقيق الشفافية يف التعامل.
 .2الفصل بني اإلدارة والسلطة وطرق فارسة الرقابة واملساءلة على األداء فا يسهم يف أداء املوظف دون سلطة موجهة إليه
مباشرة.
 .7توفر تعليمات وإرشادات ملؤسسة التعليم العايل حول فارسة معايري حتقيق اجلودة.
وأضاف (أبو النصر5101،م) سبب آالر يوضح أمهية احلوكمة وهو:
.2تطبيق احلوكمة حيقق رضا امبتمع عن أداء املؤسسة.
من الالل النقاط السابقة اليت توضح أمهية احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم ،نلح أن احلوكمة منظومة شاملة
ومتكاملة ،حتقق اجلودة والتميز يف األداء ،إذا مت تطبيقها بشكل جيد ،كما أهنا تسهم يف أتطري وضب خمتلف عمليات
العمل اإلداري ،وتسري به إىل حتقيق أهدافه وغاايته ،كما أهنا تسهم يف إجياد بيئة عمل تفزة للموظفني وتققة لدرجات
عالية من الرضا لدى املستهدفني فا يسهم يف عويد العمل واالرتقاء به إىل أعلى املراتب.
فوائد احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان:
تُعد احلوكمة أداة جيدة متكن امبتمع واملؤسسة من التأكد من حسن أداء العاملني أبسلوا عملي دقيق ،كما تؤدي
إىل حتقيق نظام بياانت ومعلومات عادل وشفاف ،وتسعى وزارة الرتبية والتعليم إىل حتقيق أهداف احلوكمة على ثالث
مستوايت ،كما ذكرها (حاف 5100،م) وهي:
أولا :على مستوى املؤسسة:
 .0إن تطبيق احلوكمة يساعد على إجياد مناخ مؤسسي مالئم من الثقة والتعامل األالالقي بني األفراد يف املؤسسة.
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 .5هتدف احلوكمة لرفع مستوى أداء العاملني يف مؤسسات التعليم ،واستثمار قدراهتم وإمكاانهتم لتطوير أدائها.
 .3تساعد احلوكمة يف وضع معدالت أداء معيارية متكن الوزارة من االحتفاظ ابملوظفني ذوي اخلربة واملهارات والقدرات
املتميزة.
 .4حتقق احلوكمة املبادىء القيمية يف مجيع معامالت املؤسسة جلميع املتعاملني معها.
ويإيف (أ د )5102 ،األسس الفكرية والفلسفية ملدالل القيادة ،أهدافا أالرى على مستوى املؤسسة منها:
 .2حتسني وتطوير أداء املؤسسة التعليمية.
 .2حتسني املمارسات الرتبوية واإلدارية يف املؤسسة.
 .7املراجعة املستمرة والتعديل والتطوير للقوانني احلاكمة ألداء املؤسسة التعليمية.
اثنيا :على مستوى املدراء واملسؤولني:
تؤدي احلوكمة إىل تطوير العالقات اجليدة مع العاملني والتقرا إليهم للتعرف على مشكالهتم ،والصعوابت اليت
تواجههم يف العمل وكيفية التعامل معهم.
اثلث ا :على مستوى املوظفني:
 .0تش ع العاملني إىل العمل ابجتهاد وجدية وإالالص ليتمكنوا من احلصول على احرتام وتقدير رؤسائهم وزمالئهم
يف املؤسسة.
 .5ترفع من شعور العاملني ابلعدالة ،وأبن جهودهم املبذولة يف املؤسسة أتالذ بعني االعتبار.
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وأضاف (أبو النصر، )5102 ،أن احلوكمة هتدف إىل منح امبتمع احلق يف مساءلة املؤسسات،وتتيح الفرصة للتنمية تاا
يإمن لألفراد احلصول على حقوقهم ،ويصبح امبتمع جمتمعا دميقراطيا يتبىن قإية احرتام حقوق اإلنسان.
كما تكمن فوائد احلوكمة حسب ما ورد يف (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )5114،يف النقاط التالية:
تش

.0
جع احلوكمة املؤسسات على االستخدام األمثل ملواردها.

تسا

.5
عد على حتقيق النمو املستدام وتش يع اإلنتاجية.

تقلل

.3

احلوكمة كلفة رأس املال على الشركة،حيث إن البنو متنح قروضا ذات نسب فائدة أقل للشركات اليت تطبق
أنظمة احلوكمة مقارنة ابلشركات غري امللتزمة ابحلوكمة،وذلك ينطبق أيإا على املؤسسات احلكومية واخلاصة.
تسه

.4

ل احلوكمة عملية الرقابة واإلشراف على أداء الشركة عرب حتديد أطر الرقابة الدااللية ،وتشكيل الل ان املتخصصة،
وتطبيق الشفافية واإلفصاح.
تسه

.2

م احلوكمة يف استقطاا االستثمارات اخلارجية ،إذ إن املستثمرين األجانب ين ذبون إىل أسهم الشركة اليت تطبق
أنظمة احلوكمة.
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تعم

.2
ل احلوكمة على استقرار أسواق املال.

من الالل األهداف السابقة للحوكمة جند أن احلوكمة بشكل عام هتدف إىل رفع وتطوير مستوى أداء العاملني يف
املؤسسات عامة واملؤسسات التعليمية الاصة من الالل التزامهم بتطبيق املبادىء القيمية فا يؤدي إىل متيز وجودة يف األداء،
األمر الذي بدوره ينعكس إجيااب على عويد التعليم ،وخمرجاته ،ومن مث أتثري ذلك يف امبتمع امحلي ،وفيما يتعلق بوزارة الرتبية
والتعليم يف سلطنة عمان فإن عملية تطبيق احلوكمة لديها سوف يسهم وبقدر كبري يف حتقيق أهدافها وغاايهتا السامية
واهلادفة إىل بناء جيل متعلم قادر على مواكبة مست دات العصر ،وقادر على اإلسهام وبفعالية يف بناء وطنه وذلك انبع
من كون أن كافة األهداف واملمارسات والعمليات اإلدارية يف وزارة الرتبية ترمي إىل حتقيق هذا اهلدف السامي ،وعليه فإن
احلوكمة ستكون عامل ضب للعمليات واملمارسات اإلدارية كافةي اليت تنته ها الوزارة يف خمتلف وحداهتا وتشكيالهتا
اإلدارية ،ومن ُمث أ حتقيق رضا املستفيد ،فم ى ما توفرت احلوكمة اجليدة كان لذلك ابلغ األثر يف جودة األداء املؤسسي.
مبادىء احلوكمة:
جيدا وأكثر فاعليةي على
تستند احلوكمة إىل عدد من املبادىء حتدد سياساهتا اإلدارية ،وعملياهتا التشغيلية ،وتإمن أداءي ي
مستوى العاملني ،واملؤسسة ككل،
وقد ركزت الدراسة احلالية على مخسة مبادىء للحوكمة كوهنا األهم -من وجهة نظر الباحثة  -وتتمثل يف:
 .0اإلفصاح والشفافية: :Transparencyويقصد هبا تصميم وتطبيق النظم واآلليات والسياسات والتشريعات،
وغريذلك من األدوات اليت تكفل حق التعليم والتعلم ،وحربة الوصول للمعلومات ،وما يقابلها من اإلفصاح عنها وتدفق ها
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احلر للمهتمني هبا وتوفري قنوات لنشرها ،وتوضيح السياسات العلمية والرتبوية والتشغيلية للمؤسسة التعليمية ،وطرح األفكار
ومناقشتها بروح التعاون والتنسيق بني األعإاء واملستفيدين من امبتمع امحلي.
وال يقتصر حق املواطن يف املعرفة على تلقي املعلومات من مصادرها ،وإمنا يتإمن أيإاي احلق يف التبادل واملشاركة اإلجيابية
يف صنع القرار ،ويتحقق ذلك من الالل قيام احلكومة والقيادات اإلدارية ابإلعالن عن قراراهتا والططها وشرحها لل مهور،
وكذلك اإلعالن عن األسباا وراء تلك القرارات واهلدف من تلك اخلط  ،وأيإاي شرح اخلط املستقبلية ،ومن مث يتسىن
للمواطنني فارسة حقهم يف تقييم السياسات العامة ،وأداء أجهزة اإلدارة العامة على أسس موضوعية (الزغيب.)5102 ،
 .2املشاركة :وتُعرف أبهنا " :العملية اليت يتم فيها إاتحة الفرصة أمام مجيع األطراف املستفيدة يف املشاركة بصنع
السياسات ووضع قواعد العمل،وتُعد مطلبيا دميقراطييا يف اإلدارة ميكن من الالهلا زايدة فاعلية األداء وتنمية العاملني،
وتدريبهم وزايدة ارتباطهم بعملهم وحتمسهم له" (تمود.)23 ،5100،
عرف أبهنا " متكني ذوي العالقة من األفراد واملنظمات من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك إىل تعطيل
 .3املساءلة :تُ  أ
العمل أو اإلساءة إىل الغري وابإلضافة للمساءلة الفردية ،واملساءلة املرتاكمة من أسفل إىل أعلى ،توجد املساءلة األفقية
املتبادلة ،وابلتايل فاحلوكمة ععل الفرد مسؤال عن إجناز املهام املكلف هبا أمام نفسه وأمام رؤسائه وأمام أصحاا املصاد
وامبتمع تا يإمن حتقيق املؤسسة ألهدافها "(أ د.)075 ،5101،
 .4الرقابةControl:
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وتعرف الرقابة أبهنا متابعة وتصحيح وتقييم ما يتم داالل املؤسسات ،وتستأصل الرقابة الفوضى وتوفر الثبات لتحقيق
األهداف امحددة وهي العمليات اليت تستخدم لتقومي األداء احلقيقي ومقارنته مع األهداف وا اذ اإلجراءات املناسبة لعالج
االالتالف بني األداء واألهداف ،فهي تؤكد على أن يكون هنا تالئم بني األداء واألهداف(.حرمي5112 ،م)
وتنوعت الرقابة حسب ما ذكرهتا (مهودر5105 ،م) إىل:
الرقا

بة السابقة :وهي وضع السياسات واإلجراءات اليت متنع ظهور سلو مرغوا فيه يؤدي إىل نتائج سلبية.

الرقا

-

بة املالزمة :وهي الرقابة اليت تساعد على تصحيح السلو فور وقوعه وقبل انتهاء املهمة أو اهلدف فا يإمن تصحيح
سري اهلدف.
رقابة

-

نعم/ال :هي رقابة حتد من تراكم األالطاء ،وتؤكد على الرقابة النوعية وإذا ما يستمرالنشاط أو يتوقف تبعا ملالئمته
للقانون وشروطه.
الرقا

-

بة الالحقة :وهي تقيس النتائج بعد االنتهاء من اإلجناز من الالل مقارنتها ابملعايري ،وبذلك نقول :إن الرقابة تركز على
األهداف والسلو واألداء والنتائج.
 .5الستقالليةAutonomy :
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عرفت االستقاللية أبهنا قدرة مؤسسات التعليم على تنظيم العمل وتطوير مناه ها وطرق تدريسها والتحكم يف امليزانية،
وحرية التنقل بني بنودها ،وإدارة شؤون العاملني ومن مث تتمتع املؤسسة ابالستقاللية اإلدارية (الديسيطي5105،م).
وقد ركز احتاد اجلامعات األوروبية االستقاللية أربعة أبعاد لالستقاللية كما ذكرها (العايدي )5103،وهي:
أ .االستقالل املايل للمؤسسة ،ويشمل:
 قدرة املؤسسة على حتديد رسوم معنية مقابل الدمات معينة لألفراد. قدرة املؤسسة على استخدام املوارد املالية بطريقة صحيحة واالستفادة من الفائض دون الرجوع للمسؤولني.قدرة املؤسسة على االستثمار وإقامة املشاريع.
ا .االستقالل الوظيفي للمؤسسة ،ويشمل:
 قدرة املؤسسة على تنفيذ وتطبيق إجراءات التوظيف. قدرة املؤسسة على حتديد الوضع القانوع جلميع املوظفني. قدرة املؤسسة على حتديد الرواتب واحلوافز. قدرة املؤسسة على متابعة املوارد البشرية وتطويرها وتطبيق نظام الاص للرتقي.ج .االستقالل التنظيمي :ويقصد به كل ما من شأنه تنظيم العمليات اإلدارية داالل املؤسسة من ا اذ قرارات تؤدي إىل متيز
املؤسسة.
د .االستقالل األكادميي ،ويشمل:
 -قدرة املؤسسة على تصميم املناهج اخلاصة هبا ومايناسب مقرراهتا و صصاهتا.
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 قدرة املؤسسة على اعتماد وإلغاء شهادات معينة. قدرة املؤسسة على االلتزام تعايري تددة للقبول يف مجيع التخصصات. قدرة املؤسسة على حتديد اهليكل اإلداري. قدرة املؤسسة على تقييم وتغيري املناهج وتغيري وتنويع طرق التدريس. قدرة املؤسسة على تقييم خمرجات التعليم.ومن الالل الدراسة مت ال توصل إىل أن تطبيق مبادىء احلوكمة إذا ما مت تفعيلها بشكل جيد ،فإن ذلك يعزز من ثقة
العاااملني ،وامبتمااع ،باادورههم وأمهيااة مااا يقدمونااه للمؤسسااة ،وماان مث يااؤثر يف عمليااة الرضااا الااوظيفي لااديهم وذلااك لشااعورهم
أبمهي ااة م ااا تقدم ااه املؤسس ااة هل اام ،وك اال ذل ااك ي اانعكس عل ااى نفس ااياهتم وأدائه اام ال ااوظيفي ،وم اان مث حتقي ااق اجل ااودة يف العم اال
املؤسسي،وزايدة اإلنتاجية.

النظرايت اليت استندت إليها هذه الدراسة وعالقتها ابحلوكمة:
حتتل النظرية العلمية مكانة متميزة يف البحث العلمي بصفة عامة  ،وتعترب النظرية يف أي طبيعة أو ظاهرة إنسانية مهمة
جدا لتكون منطل يق ا لتفسري الباحثني ،وتعد قاعادة ينطلاق منهاا البااحثون لفهام الواقاع وتفساريه وتشخيصاه ،وهاي منظوماة مان
ي
املعتقاادات العامااة الاايت تساااعد يف صااياغة املفاااهيم والتصااورات النظريااة واإلجرائيااة ،كمااا تساااعد يف حتديااد نااوع االسارتاتي يات
املنه ية واألدوات املالئمة جلمع البياانت واملعلومات املطلوباة ملوضاوع الدراساة ،وضامن هاذا النطااق جااء اإلهتماام ابلعنصار
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البشري و إعطائه األولوية ابعتباره العنصر األول و األالري يف العملية اإلنتاجية كما أنه ميثال تاور اهتماام النظارايت احلديثاة،
و ذلك يتم من الالل تكوينهم و تنمية قدراهتم العلمية الفنية والتقنية.
وقد تعددت النظرايت اليت اعتمدت عليها هذه الدراسة و م تعتمد على نظرية واحدة ،فقد تناولت ستة من النظرايت
كون أن موضوع احلوكمة يتناول العديد من املبادىء وكل واحدة من هذه النظرايت كانت متثل جانب أو مبدأ من مبادىء
احلوكمة املتعددة ،لذا فال ميكن االعتماد على نظرية واحدة فق للدراسة ،فاحلوكمة اجليدة هي احلوكمة املتكاملة اليت تركز
على العديد من املبادىء .فت د الباحثة نظرية الوكالة مثال تتناول العالقة بني العمالء ،واليت جيب أن تكون قائمة على
تبادل املصاد وأداء احلقوق والواجبات ،وامحاسبة يف حال التقصري يف أتدية الواجبات من أحد الطرفني ،وهذا جانب موجود
يف مبدأ املساءلة والرقابة وهو أحد مبادىء احلوكمة ،بينما نظرية العدالة واملساواة تتناول ضرورة توفر العدالة واملساواة يف بيئة
العمل ،ومبدأ العدالة واملساوة هو أحد مبادىء احلوكمة أيإا وهكذا ابلنسبة لبقية النظرايت اليت تناولت الطرق واألساليب
اليت تتيح كفاءة وفاعلية األداء الوظيفي للعاملني ،من الالل بعض فارسات احلوكمة ،وإن  م تذكر بشكل صريح تفهوما
احلديث ،إذ إن مفهوم احلوكمة  م ينتشر إال حديثيا ،وقد فسرت تلك النظرايت كثري من العوامل اليت تؤثر يف أداء العاملني،
وهي كاآليت:
أول :نظرية الوكالة (علي:)2104 ،
لقد أحلت نظرية الوكالة يف الفكر اإلقتصادي بشكلها الرمسي يف بداية السبعينات من القرن املاضي ،إال أن املفاهيم
اليت تستند إهليا هذه النظرية تعود إىل اإلقتصادي املعروف ))(Adam Smith (Encyclopedia of Busines
) عند مناقشته ملشكلة الفصل بني امللكية والسيطرة يف كتابة ثروة األمم.
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تعتمد نظرية الوكالة على العالقات القانوية (التعاقدية) اليت حتكم أطراف عقد الوكالة (عالقة املوكل  ،الوكيل) إذ يلتزم
الوكيل بتمثيل ورعاية مصاد املوكل ،وعلى ذلك فإنه ميكن النظر إىل الشراكة على أهنا إئتالف لعدد من عالقات الوكالة مثل
سمى بتعارضات
عالقة اإلدارة ابملالكني ،وعالقة اإلدارة ابلعاملني ،وعالقة املسامهني ابملدقق اخلارجي ،هتتم نظرية الوكالة تا يُ ر
الوكالة (  ) Agency conflictsأو تإارا املصاد بني األصيل والوكيل ،وأن هذه التعارضات ميكن معاجلتها عرب
دائما على حتقيق مصاد األصيل ،وحتصل هذه املشكلة يف ظل ظروف عدم
آليات حوكمة الشركات ،إذ إن الوكيل ال يعمل ي
تناسق املعلومات ،وعدم تكاملها بني الوكيل واألصيل ،وقد أشار  Mathieuإىل نظرية الوكالة أبهنا توضيح لكيفية تنظيم
العالقات بني أطراف الوكالة بشكل أفإل ،واليت يكون فيها أحد األطراف (األصيل) حيدد العمل الذي يقوم به الطرف
اآلالر الوكيل( .) Mathieu,1997:1
اثنيا:نظرية العاملَني  :Two Factor Theortهي نظرية العا م فريدريك هرزبرج  Herzbergإذ أوضحت هذه
النظرية العوامل اليت تؤدي إىل حتقيق الرضا،والعوامل اليت تؤدي إىل عدم حتقيق الرضا (إيلس ،)5117 ،وتتلخص فيما أييت:
أ) العوامل الصحية  : Hygien Factorsفسرها هرزبرج ابلعوامل اليت تتعلق ابلنواحي الصحية وتشمل املرتب،
وجيب أن تكون متناسبة مع رواتب املوظفني العاملني يف امبال نفسه،ووضع الشخص يف املؤسسة ،والشعور ابألمان
الوظيفي ،وأحوال العمل اليت تتعلق ابلعوامل املناالية ،واملنافع املهنية،ابالضافة إىل السياسات اإلدارية اليت تؤثر على العاملني
والعالقات اإلنسانية.
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ب) العوامل التحفيزية  :Motivational Fatorsجيب أن يشعر العاملون بتحقيق اإلجناز ،واملسؤولية يف العمل،
والقيمة املعنوية للعمل ،وجيب أن ميثل العمل معىن للفرد ،ويلمس االعرتاف نإجنازاته ،وإاتحة فرص النمو والتقدم لتحفيزه
على العمل.
اثلثا :نظرية القيمة  :Value Theoryهي نظرية العا م لو ،Lockeواليت تتلخص يف أن الرضا الوظيفي حالة
عاطفية سارة يدركها الفرد عندما يرى أن وظيفته تتيح له فارسة القيمة واحلاجة ،فاحلاجة تع اد من العناصر األساسية
الستمرارية حياة اإلنسان،لكنها ال متثل رغباته ،بينما القيم متثل رغباته ،فالفرد من الالل وظيفته يسعى لتحقيق النتائج اليت
تكون هلا قيمة ،والقيم اليت حيققها هلا أتثري اجيايب يف اجلانب النفسي ،ومن مث حتقيق الرضا النفسي(هاشم5101 ،م).
رابعا :نظرية العدالة واملساواة :Equitable Theoryهي نظرية العا م آدمز  Adamsاليت تتلخص يف أن حتديد
درجة رضا الفرد بتوافر درجة العدالة واملساواة يف وظيفته ،فيتناسب مستوى اجلهد الذي يبذله مع مستوى النتائج اليت حيصل
عليها ،مثل املكافآت والرتقيه والتقدير مقارنة ابآلالرين.ويرتفع مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظف بتوافر العدالة واملساواة
يف بيئة العمل ،بينما يقل الرضا الوظيفي عند عدم وجود العدالة واملساواة" .إن شعور الفرد ابلظلم سواء يف األجر ،أو
معا ،فايفسر حاالت التذمر واإلحباط
كما ي
ونوعا أو كليهما ي
الرتقية ،أو املعاملة ،أو التدريب سيدفعه إىل فيض إنتاجيته ي
وعدم الوالء لدى بعض العاملني يف املؤسسات ،لذا فإن اإلدارة مطالبة عند تصميم أنظمة احلوافز بتأكيد مبدأ العدالة
لل ميع"(الشرايدة.)5112 ،
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خامسا :نظرية  :Zهي نظرية العا م وليام أوشي  William Ouchiالذي أدر أن حدوث الكثري من املشكالت
اإلنتاجية يف منظمات األعمال األمريكية هي نتاج أتثري اجلانب اإلنساع ،وأوضح أن هنا ثالثة مبادىء تنظم العمل
اإلداري هي:
الثقة

.0

 :فالثقة مطلب أساسي يف العمل اإلداري،فال ميكن الفصل بينه وبني اإلنتاجية ،ومن األمهية تكان توفري أجواء
الثقة بني العاملني يف املؤسسة.
احلذ

.2

ق واملهارة:البد أن يكون املشرف على معرفة توظفيه والصائصهم ليتمكنوا من أتسيس فرق عمل تتميز
ابلكفاءة اإلدارية.
.3
األلفة واملودة :تؤكد االهتمام ابآلالرين ،واالبتعاد عن األاننية لتوفري بيئة عمل آمنة تسهم نإقامة صداقات
وعالقات جيدة مع اآلالرين.
تؤكد هذه النظرية االهتمام ابجلانب اإلنساع ألفراد املؤسسة ،وترتب ابإلنتاجية وحتقيق الن اح ،من الالل توفري أجواء
الثقة واأللفة بني العاملني ،تلك األمور اليت تسهم يف حتقيق األمن واالستقرار الوظيفي لديهم،فا ينعكس إجيااب على حتقيق
الرضا الوظيفي ،فهذه النظرية منوذج لإلدارة احلديثة يف ظل التغريات اإلقتصادية العاملية اليت تتطلب توفري أجواء عمل متميزة
للعاملني لزايدة إنتاجيتهم(.الشرايدة.)5112 ،
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سادسا:نظرية الدوافع واألداء والرضا لبورترولولر:
هتتم هذه النظرية بثالثة متغريات ،وهي:الدافع ،األداء ،والرضا.
وترى أن قوة الدافعية اليت هي تصلة توقعات الفرد للقائد املرتب أبدائه لعمل معني واحتماالت ذلك التوقع تؤثر يف
اجلهد الذي يبذله الفرد املوظف يف أدائه ملهام عمله ،ومن مث فإن كمية اجلهد هذه إضافة إىل قدرات والصائص الفرد
وإدراكه الصحيح لدوره الوظيفي ،وكذلك إدراكه لعدالة املكافآت تؤثر مجيعها على مستوى أدائه الوظيفي ،والذي يرتتب
عليه العائد احلاصل سواء أكان ماداي أم معنواي ،ووفق هذا العائد يتحدد شعور الفرد ابلرضا الوظيفي والذي ميثل هنا نتاج
تطابق العائد مع العائد املتحصل فعليا ،ومدى شعوره بعدالة ما حصل عليه من ٍ
عائد أو مكافأة (هاشم.)5101 ،
ومن الالل ما مت استعراضه من نظرايت تتعلق ابحلوكمة ،نستطيع أن نستخلص أهم املبادىء اليت جاءت هبا هذه النظرايت،
وتتمثل يف اآليت:
 العالقة بني العمالء ،واليت جيب أن تكون قائمة على تبادل املصاد وأداء احلقوق والواجبات ،وحتقق مستوايت عالية منالرضا يف بيئة تسودها العوامل امحفزة والشفافية واألطر والتنظيمات والتشريعات الواضحة واليت تشمل اجلميع.
 ركزت معظم النظرايت على جانب الرضا لدى املوظف والعوامل التحفيزية املرتبطة بتحقيق الرضا ورب هذه العملية تقداراجلهد املبذول ،ومدى توفر العدل واملساواة يف بيئة العمل ،إذ أشارت النظرايت إىل جمموعة من العوامل اليت تؤدي حوكمة
العمل.
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 أوضحت هذه النظرايت أمهية العوامل اإلنسانية يف بيئة العمل وحتقيق احلاجات األساسية للفرد وإشباعها ،وهذا يقودانأيإا إىل ضرورة هتيئة العاملني وتدريبهم وتوفري بيئات العمل امحفزة والداعمة لعمل املوظف وامحققة إلحتياجاته تختلف
أنواعها إذ إن الرتكيز على إشباع احلاجات يعد من األمور املهمة لتحقيق مستوايت عالية من الكفاءة والفاعلية يف األداء.
الدراسات السابقة:
مت االتيار بعض الدراسات ذات الصلة الوثيقة أبهداف هذه الدراسة ومنها:
 .0دراسة (إبراهيم5105 ،م) :هدفت إىل إلقاء الإوء على مفهوم حوكمة املؤسسات ،نشأهتا وتطورها ،أمهيتها ،ومربراهتا،
وكااذلك اسااتعراض أهاام آلياهتااا مااع الرتكيااز علااى دور جلااان التاادقيق يف جمااالس اإلدارة ابعتبارهااا أباارز دعااائم حتقيااق هااذا املفهاوم
اجلديااد ،وعالقااة هااذه الل ااان رليااات آالاارى مهااا التاادقيق الاادااللي واخلااارجي ،كمااا يهاادف إىل لفاات االنتباااه جلميااع اجلهااات
املساؤولة إىل الطار الفسااد املاايل واإلداري ،وذلاك بعاد حتدياد مفهوماه وأساباا ظهاوره وأهام مظااهره ونتائ اه علاى االقتصاااد
الوطين بشكل الاص وعلى امبتمع بشكل عام،ودور آلياات احلوكماة يف احلاد مناه ،وقاد اعتماد البحاث علاى املانهج الوصافي
التحليلاي ،كماا اعتماد علاى املصاادر الثانويااة مان الاالل مجعهاا وعرضاها وحتليلهااا الساتخالص النتاائج ،وقاد أظهارت الدراسااة
عدداي من النتائج والتوصيات ،إنه بسابب تناوع آلياات احلوكماة وتعادد مصاادرها فاإن تنفياذها يتطلاب وضاع إطاار شاامل هلاا،
أيالذ بنظر االعتبار مجيع أصحاا املصاد يف املؤسسات سواء أكانت الاصة أم فلوكة ،إذ إن كل طرف من هذه األطراف
يؤدي دورا مهما يف عملية احلوكماة ،وأهناا تتفاعال فيماا بينهاا ضامن إطاار احلوكماة ،وإن هلاذا التفاعال أتثاريا كباريا يف احلاد مان
حاالت الفساد املايل واإلداري.
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.2دراســة (ســرور :)2102 ،هاادفت إىل قياااس أثاار تطبيااق قواعااد احلوكمااة املعمااول هبااا يف عمليااة إدارة التغيااري التنظيمااي يف
اجلامعات العامة الفلسطينية يف قطاع غزة ،وذلك من الالل التعرف علاى واقاع قواعاد احلوكماة الساائدة ،والعالقاة باني قواعاد
احلوكمة وبني عمليا ة إدارة التغياري التنظيماي وذلاك مان وجهاة نظار املاوظفني األكاادمييني واإلدارياني يف اجلامعاات العاماة
الفلسطينية بقطاع غزة ،وأيإا التعرف على وجود فروق مباالت الدراسة بني املبحوثني تعزى للمتغريات الشخصية،ولتحقيق
أهاداف الدراساة اساتخدم الباحااث اساتبانة الساتطالع آراء عينااة الدراساة والباالغ عااددها( )352موظ يفاا ،مت االتيارهاا بطريقااة
عشاوائية ماان بااني ( )0422موظفااا ،وهااو امبمااوع الكلااي مبتمااع الدراسااة ،وقااد اللصاات الدراسااة إىل نتااائج ماان أمههااا:تطبااق
اجلامعات العامة قواعد احلوكمة بدرجة عالية نسبييا ،وأن واقع تطبيق عملية إدارة التغيري التنظيمي يف اجلامعاات جااء متوسا
نسابييا،كما أن هنااا عالقااة ارتبااط طرديااة وموجبااة إحصااائييا باني قواعااد احلوكمااة وعمليااة إدارة التغياري التنظيمااي وبدرجااة كباارية
نسبيا،كما يوجد أثر لقواعد احلوكمة يف عملية إدارة التغيري ودال إحصائييا ولكان بدرجاة متوساطة نسابيا ،وتوجاد فاروق ذات
داللة إحصائية حول بعض جماالت الدراسة تُعزى ملتغريات (اجلنس ،واملسمى الوظيفي) ،وقدمت الدراسة عدة توصيات من
أمهها ا ااا :دعا ا ااوة مؤسسا ا ااات التعلا ا اايم العا ا ااايل با ا اادورها الرقا ا ااايب علا ا ااى ما ا اادى تطبيا ا ااق قواعا ا ااد احلوكما ا ااة ابجلامعا ا ااة ما ا اان (النظا ا ااام
الفعال،العدالة،املشاركة،الشا اافافية،كفاءة اإلدارة)،وض ا اارورة ما اانح اإلدارة التنفيذي ا ااة االس ا ااتقاللية يف تنفيا ااذ األنظم ا ااة والق ا اوانني
والتعليمات ،وإجراءات اجلامعة األكادميية أو اإلدارية أو املالية وأن تتمتع بدرجة عالية من الالمركزية.
.3دراسة (شاهني :)2105 ،هدفت الدراسة إىل تعرف درجة فارسة مديري الرتبية والتعليم تحافظات غزة للشفافية يف
ا اذ القرارات اإلدارية ،وعالقتها تستوى أداء مديري املدارس احلكومية تحافظات غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
املنهج الوصفي التحليلي،وقامت ببناء استبيانيني كأداة للدراسة االستبانة األوىل :لتحديد درجو فارسة مديري الرتبية والتعليم

8111

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

تحافظات غزة للشفافية يف ا اذ القرارات اإلدارية وتكونت من ( )02فقرة ،واالستبانة الثانية :لتحديد مستوى أداء مديري
املدارس احلكومية تحافظات غزة وتكونت من ( )42فقرة موزعة على ثالثة جماالت،ومت توزيعها على عينة الدراسة اليت
مشلت ( )072مديرا ومديرة من مجيع تافظات غزة يف الفصل الثاع من العام الدراسي ( )5102-5104بنسبة
( )%47,32من جمتمع الدراسة ،وقد مت االتيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،ومت مجع االستباانت ،وحتليل است اابت أفراد
العينة ابستخدام برانمج ( ،(SPSSوأظهرت نتائج الدراسة أن درجة فارسة مديري الرتبية والتعليم للشفافية يف ا اذ
القرارات اإلدارية من وجهة نظر مديري املدارس احلكومية تحافظات غزة كانت كبرية وبوزن نسيب(،)%77,2كما أظهرت
النتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1,12بني متوسطات درجات تقدير مديري املدارس
احلكومية لدرجة فارسة مديري الرتبية والتعليم تحافظات غزة للشفافية يف ا اذ القرارات اإلدارية تعزى ملتغري (اجلنس،
سنوات اخلدمة ،مستوى املدرسة)،كما أن مستوى أداء مديري املدارس احلكومية تحافظات غزة من وجهة نظرهم كان كبريا
جدا ،وبوزن نسيب( ،)%27,2وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥1,12بني متوسطات
درجات تقدير مديري املدارس احلكومية ملستوى أدائهم تعزى ملتغري(اجلنس،سنوات اخلدمة ،املؤهل العلمي،مستوى
املدرسة،املنطقة التعليمية) ،كما توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة( )α≥1,12بني متوس
تقدير مديري املدارس لدرجة فارسة مديري الرتبية والتعليم تحافظات غزة للشفافية يف ا اذ القرارات اإلدارية ومتوس
تقديرهم ملستوى أدائهم.
.4دراســة (ايســني :)2104،هاادفت الدراسااة إىل تعاارف درجااة فاعليااة الرقابااة اإلداريااة ،ودرجااة تطبيااق األداء الااوظيفي لاادى
مديري املدارس احلوكمية األساسية ومديراهتا يف تافظات الإفة الغربية من وجهة نظر املعلمني والعالقاة بينهما،كماا هادفت
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تعرف أثر كل من متغريات (اجلنس ،املؤهل ،التخصص ،اخلربة العملية ،موقع املدرسة ،موقع مديرية الرتبية والتعليم) يف فاعلية
الرقاباة اإلدارياة وعالقتهاا ابألداء الاوظيفي لادى ماديري املادارس احلوكمياة األساساية وماديراهتا يف تافظاات الإافة الغربياة ماان
وجهااة نظاار املعلمااني .وتكااون جمتمااع الدراسااة ماان مجيااع معلمااي املاادارس احلكوميااة األساسااية ومعلماهتااا يف تافظااات الإاافة
الغربيااة،يف العااام الدراسااي  5103/5105والبااالغ عااددهم ( )04512معلمااا ومعلمااة يف املاادارس احلكوميااة األساسااية يف
معلمااا ومعلم اةي ،وقااد صاالح ماان
ت افظااات الإاافة الغربيااة ،وقااد أجرياات الدراسااة علااى عينااة طبقيااة عش اوائية قوامهااا ( )225ي
االستباانت للتحليل ( )322استبانة بنسبة اسرتداد بلغت ( ) %1.43تقريبا من جمتمع الدراسة،ولتحقيق أهداف الدراساة
استخدم املنهج الوصفي االرتباطي،وقامت الباحثة نإعداد استبانة تكونت من قسمني األول :الرقابة اإلدارياة ،وتإامن ثالثاة
جماالت هاي :اهليكال التنظيماي ،البيئاة الرقابياة ،األسااليب الرقابياة ،أماا القسام الثااع :األداء الاوظيفي فتإامن مخساة جمااالت
هي :امبال اإلداري ،وامبال الفين ،والعالقات اإلنسانية ،والشؤون الطالبية ،والبناء والت هيزات املدرسية ،واشتملت االستبانة
على ( )75فقرة ،ومت التحقق من صدق األداة ،ومت استخراج معامل الثبات مباالت أداة الدراسة ابستخدام معادلة كرونباخ
ألفا،وقد بلغ معامل الثبات مباالت الرقابة اإلدارية( )70.2بينما وصل معامل الثبات مباالت األداء الوظيفي إىل (،)72ومت
حتليل البياانت من الالل االتبار"ت" وحتليل التباين األحادي،وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية :الدرجة الكلية مباالت فاعلية
الرقاباة اإلدارياة وعالقتهاا ابألداء الاوظيفي لادى ماديري املادارس احلكومياة األساساية وماديراهتا يف تافظاات الإافة الغربياة قاد
جاءت تتوس ( )10.4واحنراف معياري ( )47.1وهاذا يشاري إىل درجاة اسات ابة كبارية ،كماا أظهارت أن الدرجاة الكلياة
مباالت فاعلية الرقابة اإلدارية لدى مديري املدارس احلكومياة األساساية وماديراهتا يف تافظاات الإافة الغربياة مان وجهاة نظار
املعلمااني قااد جاااءت بدرجااة متوسااطة( )77.3واحناراف معياااري ( ،)47.1وهااذا يشااري إىل درجااة كباارية للرقابااة اإلداريااة ،كمااا
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كما أظهرت النتائج أن جماالت واقع األداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية األساساية وماديراهتا يف تافظاات الإافة
الغربيااة قااد جاااءت تتوس ا ( )02.4واحن اراف معياااري( )27.1وهااذا يشااري إىل درجااة اساات ابة كبرية،كمااا أظهاارت وجااود
عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة  )α=)1.12بااني فاعليااة الرقابااة اإلداريااة واألداء الااوظيفي لاادى م ااديري
املدارس احلكومية األساسية يف تافظات الإفة الغربية من وجهة نظر املعلمني ،أي أن هنا عالقة طردية إجيابية بني فاعلية
الرقابة اإلدارية واألداء الوظيفي ،فثلة تعامل ارتباط بريسون ومقدارها (.)722.1
.5دراسة (الشريف2103 ،م) :هدفت إىل التعرف على املساءلة اإلدارية وعالقتها ابألداء الوظيفي للعاملني اإلدرايني،
وبتطبيق الدراسة على العاملني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة،واخلروج بتوصيات تعمل على زايدة
االهتمام توضوع املساءلة اإلدارية ملا له من أتثريات إجيابية ترفع من مستوى األداء الوظيفي ،واستخدمت االستبانة كأداة
رئيسة يف مجع البياانت األولية ،وطبقت على عينة عشوائية طبقية مكونة من ( )351موظفا إداراي بنسبة ( )%41من
جمتمع الدراسة املكون من ( )211موظف إداري،كما اقتإت طبيعة البحث ومتطلباته استخدام املنهج الوصفي
كما وكي يفا ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود
التحليلي،ألنه يعتمد على دراسة الواقع كما هو ووصفه بشكل دقيق والتعبري عنه ي
مفهوم املساءلة ومعرفته لدى املوظفني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة،كما بينت الدراسة أن هنا عالقة ذات
داللة إحصائية بني املساءلة اإلدارية واألداء الوظيفي للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة عند مستوى
داللة ) ،) 0.05≥αكما أظهرت النتائج أن هنا عالقة بني كل من (االنإباط الوظيفي،العمل واالجناز،أالالقيات
الوظيفة العامة،امبال اإلنساع) وبني األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة ،وقد اللصت
الدراسة إىل مجلة من التوصيات من أمهها :االبتعاد قدر اإلمكان عن توظيف املساءلة اإلدارية اليت تشبه يف شكلها نظام
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التفتيش قبل استنفاذ مجيع الطاقات واجلهود الالزمة لتثبيت آلية املراجعة الذاتية املسندة والوصول إىل املساءلة الذكية،كما
أوصت بتنمية مهارات املوظفني اإلداريني يف استخدام أساليب املساءلة احلديثة وصوال إىل حتقيق أعلى مستوايت العمل
واإلجناز،وتويف أجواء اجتماعية مالئمة تش ع العاملني على تطوير أدائهم الكلي وحتسينه.
اخلالية:
من الالل اإلطالع على األدا النظري ،ونتائج الدراسات السابقة ،وحتليل بعض النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة فإننا
نستنتج اآليت:
تطب ااي

.0

ق مبادىء احلوكمة هلا دور إجيايب يف تطوير أداء العاملني ،وحتقيق اجلودة واإلرتقاء ابملؤسساة ،وأوصات الدراساات
وفعااال (كالعدالااة ،واملساااءلة ،والرقابااة ،واملشاااركة،
السااابقة علااى ضاارورة تطبيااق مبااادىء احلوكمااة بشااكل صااحيح ر
والشفافية واملرونة ،واالستقاللية).
بيئة

.5

العمل هلا أتثري واضح يف رفع وتطوير مستوى كفاءة أداء العاملني يف خمتلف الوظائف ،واملؤسسات ،ومن هؤالء
العاملني موظفو وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ،الذين ال بد من االهتمام هبم من الالل تفعيل مفاهيم
النظرايت السابقة يف بيئة العمل لالرتقاء تستوى أدائهم ،فطبيعة عملهم حتتاج إىل تقدمي الدمات على مستوى
من الكفاءة والتميز ،فهم خيدمون الشرحية األهم يف امبتمع ،وهي شرحية الطالا واملعلمني ،كما أن املوظفني
الذين يق ردمون تلك اخلدمات حباجة إىل بيئة عمل تتوافر فيها مقومات تساعدهم على اإلجناز ،والقيام أبدوارهم
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على مستوى من الكفاءة تا يسهم يف حتقيق أهدافهم كعاملني ،وأهداف املؤسسة ،وعد الباحثة أن ذلك ال
يتأتى إال بتطبيق مبادىء احلوكمة بشكل جيد.
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