جاِـؼت األشهس ــ غـــ ــصة

ػّـادة اٌدزاظـاث اٌؼـٍُـا

وٍُـــت اٌرتبُـــــــــــــــت
لعــُ أصىي حسبُـــــــــت

َ َ َ
َ َ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ
ِدي حطبُِك اإلدازة ادلدزظُِِت ٌِّبادئ احلىوّت يف
َْ َ
ُ
ُ ُ
َ
ِدازِض األؤسوا وظبً حفؼٍُِها
The extent of applying the governance principle by school
administration in UNRWA schools and the means of
activating them.
إػـــداد اٌطــــــــــاٌب

حمــّد بـدَغ ػبد اجملُد اٌـصطــّت
إشــــــــــــــــــــساف
د .حمّد هاشُ آغــــــا

أظخاذ أصىي اٌرتبُت ادلشازن
زئُط لعُ أصىي اٌرتبُت

د .حمّىد ابساهُُ خٍف اهلل

أظخاذ اإلدازة اٌرتبىَت ادلعاػد
ٔائب ػُّد وٍُت اٌرتبُت
جاِؼت األلصٍ ـ غصة

جاِؼت األشهسـ غصة

ْ

ْ
َ َ ْ ْ َ ً ُ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ ْ
ُ َ ْ َ
لدِِج هرِِٖ اٌسِظاٌت اِظخِىّاال ٌِّخطٍباث احلصىي ػًٍ دزجت ادلاجِعخي يف أصىي اٌرتبُت
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َ َ َ ِّ َ َ َ َْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ
فىزبه ٌٕعإٌٔهُ أجّؼُِٓ ػّا
َ ُ َ ْ َُ َ
وأىا َؼٍّىْ
(احلجس)92:

صدق اهلل اٌؼظُُ

أ

اإلهـــــــــــــــــــداء

إىل املبعىد رمحت نهعاملني
سٍذَا حمًذ ()
إىل روح وانذي انطاهزة رمحه اهلل...
إىل وانذحى انغانٍت أَعى اهلل عهٍها بانصحت وانعافٍت
إىل سوجيت املخهصت انىفٍت انيت حكبذث يعً يشقت هذا اجلهذ
إىل أبنائً األعشاء(( ملا ،فادي ،أسٍمٌ ،اسز))
أسألُ اهللُ هلى اهلذاٌت وانخىفٍق
إىل يٍ رفعج رأسً هبى افخخاراً وشذدث هبى أسري يزاراً
شقٍقً األعشاء ((أسعذ و َبٍم))
إىل جسز احملبت وانعطاء وهنز احلناٌ انذائى
((أخَىاحًِ))
إىل رواد انفكز وينابع انعطاء ومحهت انقزآٌ وورثت األَبٍاء
((أساحذحً))
إىل انصزخ انشاهق فى وطننا احلبٍب
((جايعت األسهز))
إىل األبطال األحزار  ...األسىد انزابضت خهف قضباٌ انسجىٌ
اإلسزائٍهٍت
إىل أروح انشهذاء ...انذٌٍ روث دياؤهى انطاهزة أرض فهسطني
املباركت..
إىل كم يٍ قذو يل ٌذ انعىٌ واملساعذة أقذو عًهً هذا راجٍاًًًًًَ
يٍ املىىل انقبىل وحسٍُ اجلشاء
اٌبــاحـــــث
ب

الشكك ش أً و ًأراككشاو

ككن ة يلككج الييككن ًا لكك ً ،أفضككن الةكك ث
سب اليكك ا – -الككز أنيككع ى ع

ًالغ م ى ن عاذن سلذ ً--ى ن آله ًصسته ًع ع ًةيذ،،،
يقكؿ الحؽ سبحانو كتعػال  زَبِّ أَوْشِعْنٌِ أَنْ أَشْكُسَ وِعْمَتَكَ الَّتٌِ أَوْعَمْتَ عَلٌََّ وَعَلَي وَالِدًََّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَسْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لٌِ فٌِ ذُزٍَِّّتٌِ إِوٌِّ تُ بْتُ إِلََْكَ وَإِوٌِّ مِهَ الْمُسْلِمِنيَ  [ األحقاف [15،

كانطالقا مف قكؿ نبينا محمد  " --مه ال ٍشكس الناس ال ٍشكس اهلل

")الرتمرى  ، 1978 ،ج )339 : 4زواه أبو هسٍسة

فما كاف ليذا الجيد البسيط كغيره أف يتـ ،لكال فضؿ اهلل– -ثػـ كجػكد أنػاس ملميػيف يػدقكا اهلل مػا
عاىػػدكا اهلل عميػػو –أمػػدىـ اهلل بػػالعمر المديػػد – ابػػدأ أكالن بػػادارة جامعػػز ا زىػػر المػػكقرة ،كعمػػادة الد ارسػػات
العميا ،كعمادة كميز التربيز ،كرئاسػز قسػـ أيػكؿ التربيػز المحتػرميف ،الػذيف اسػتطاعكا أف يجعمػكا مػف ىػذه

ال لكؿ ذم طالػب عمػـ  ،كأف تتبػكأ بجيػكدىـ الملميػز الم اركػز المتقدمػز بػيف نظيراتيػا عمػ
الجامعز مني ن

بعضػػيـ
المسػػتكل الػػكطنإل كامقميمػػإل ،كاف كػػاف مػػف الكاجػػب أف ييػػذكر أىػػؿ ال ضػؿ ب ضػػميـ ،كأف ييلػػص ي
ذم المشػرفيف الكررريني د .نحنررد
بالػذكر ،فػانإل أتقػػدـ بلػالص شػػكرم كعظػػيـ تقػػديرم كامتنػانإل إلػػإل أسػػتاٌ ى

هاشر آغرررررررررررررررررررا ود .نحنررود ا رراهي خمررا اه المػػذاف أسػعدانإل كشػػرفانإل باشػرافيما عمػ ىػذه الد ارسػػز،
فقػػد رافق ػػانإل فػػإل ى ػػذه الرحم ػػز التعميميػػز ،كمنح ػػانإل الكثي ػػر مػػف كقتيم ػػا ،فجزاىم ػػا اهلل عنػػإل لي ػػر الجػ ػ از ،

كالشػػكر مكيػػكؿ إل ػ ا سػػاتذة المناقشػػيف د.صرربيب كنرراغ اوغررا ود .س ررد ال ررا نحنررد صررار كذلػػؾ
لت ضػػميما بالمكافقػػز عمػ مناقشػػز ىػػذه الرسػػالز ،كطػػرح مالحظاتيمػا كتكجيياتيمػػا بمػػا يثػػرم جكانبيػػا ،كمػػا
اشػكر أ.د زيرراد سمرل الارارراو الػػإل سػاندنإل طػكاؿ رحمتػ العمميػػز فمػو منػ جزيػؿ الشػػكر كالعرفػاف كمػػا
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إل ا ساتذة الذيف قامكا بتحكيـ االسػتبانز ،كقػدمكا لػإل النيػائ كالتعػديالت

اليامز الت ساعدتن ف إنجاز ىذه الرسالز ،كالشكر مكيػكؿ إلػ إدارة التعمػيـ بػا كنركا ،ممثمػز بػرئيس
البرنػػام او ررذاذ /يريررد أ ررو سرراذرة ،كجمي ػ مػػديرم المنػػاطؽ ،كم ػديرم المػػدارس ،كالمعممػػيف كالمعممػػات
بمحافظػػات غػزة ،الػػذيف سػػاعدكنإل فػػإل تطبيػػؽ أداة الد ارسػػز ،ىػؤال مػػف ذك ػرتيـ فشػػكرتيـ أمػػا مػػف نسػػيتيـ
فيـ أكل الناس بالشكر كالتقدير ،كأدعك اهلل سبحانو كتعالإل أف يناؿ ىػذا الجيػد القبػكؿ كالرضػا ،فحسػبإل
ػرت ،فعػذرم لقكلػو
ػت فمػف اهلل ،كاف قي ي
إننإل اجتيدت ،كلكؿ مجتيػد نيػيب ،كالكمػاؿ هلل كحػده ،فػاف كفق ي
سبحانو كتعالإل  :قالُواْ سُبْحَاوَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِوَّكَ أَوتَ الْعَلَِمُ الْحَكَِمُ [ البقسة[ 32 :

اٌباحـــــــــــــث
ج

لائّــــــــــــت احملخىَاث
ادلىضـــــــــــــــــــــىع

اٌصفحت
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الحك ىك ىمز فإل ىم ً
يكنركا يكسبؿ تى ٍ ًعيمىيا.
س وا الدرا ة :ىم ىدل تى ٍ
طبً ٍ
يؽ ى
دارس ا ي
الم ٍد ىرسيًزى ل ىمبادئ ى
امد ىارةى ى
ال احث :محمد بدي عبد المجيد الزطمز.
النشريي  :د .محمد ىاشـ آغا مشرفان كرئيسان ،د .محمكد ابراىيـ لمؼ اهلل مشرفان لارجيان.

كسػػبؿ
ىػدفت الد ارسػػز الكشػؼ عػػف مػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػيز لمبػػادئ الحككمػز فػػإل مػدارس ا كنػركا ،ي

ت عيميػػا ،كالكشػػؼ عمػػا إذا كػػا ف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػز إحيػػائيز عنػػد مسػػتكل الداللػػز( )0.05≥αبػػيف
متكسػػطات تقػػدير أفػػراد العينػػز(معمميف،معممات) ييعػػزل إل ػ المتغي ػرات(:الجنس ،المؤىػػؿ العممػػإل ،سػػنكات
اللدمز ،المحافظز) ،كمف ثىػـ تحديػد يسػبؿ ت عيػؿ مبػادئ الحككمػز فػإل مػدارس ا كنػركا بمحافظػات غػزة،
كقد اتب

الباحث المني الكي إل التحميمإل بتطبيؽ استبانز مككنز مف( )85فقرة مكزعز عمػ أحػد عشػر

ال ،كذلػػؾ عم ػ عينػػز مككنػػز مػػف( )367معمػػـ كمعممػػز فػػإل مػػدارس ككالػػز الغػػكث بمحافظػػات غ ػزة،
مجػػا ن

كاستلدـ الباحث ا ساليب امحيائيز التاليز(:التك اررات ،كالنسب المئكيػز ،كالكسػط الحسػابإل ،كاالنحػراؼ

المعيػػارم ،كال ػػكزف النسػػبإل) لقي ػػاس م ػػدم تطبيػػؽ امدارة المدرس ػػيز بم ػػدارس ا كنػػركا لمب ػػادئ الحككم ػػز،
وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية:
.1بمػػم متكسػػط عػػاـ التطبيػػؽ( )3.941كبػػكزف نسػػبإل( )%78.8حيػػث يعتبػػر ىػػذا المسػػتكل لمتطبيػػؽ كفق ػان
لمقي ػ ػػاس الد ارس ػ ػػز مس ػ ػػتكل مرت ػ ػ ػ  ،كم ػ ػػا بين ػ ػػت أف مب ػ ػػدأ امدام ػ ػػز حي ػ ػػؿ عمػ ػ ػ الترتي ػ ػػب ا كؿ ب ػ ػػكزف

نسػبإل( ،)%80.4يميػو فػإل الترتيػب الثػانإل رشػادة يػن القػرار بػكزف نسػبإل( ،)%80ثػـ مبػدأ التمكػيف فػػإل
الترتي ػػب الثال ػػث ب ػػكزف نس ػػبإل ( ،)%79.7أم ػػا المب ػػادئ التاليز(:البس ػػاطز كالكض ػػكح ،القػ ػكانيف كا نظم ػػز،
الك ػػا ة كال عالي ػػز ،التنافس ػػيز ،المش ػػاركز ،العدال ػػز كالمس ػػاكاة) فك ػػاف ترتيبي ػػا عمػ ػ التػ ػكالإل الترتي ػػب ال اربػ ػ

كاللػامس كالسػادس كالسػاب كالثػامف كالتاسػ بػكزف نسػبإل عمػ التػكالإل(،)%79(،)%79.3(، )%79.3
( )%78.4(،)%78.5(،)%78.7أمػػا مبػػدأ المسػػا لز كمبػػدأ الش ػ افيز فيمػػا أقػػؿ المبػػادئ تطبيق ػنا ،حيػػث
كاف ترتيبيما عم التكالإل ،الترتيب العاشر كالحادم عشر بكزف نسبإل(.)%76.7(،)%77

.2تكجػد فػػركؽ ذات داللػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز()α≥0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد
العين ػ ػػز(المعمميف كالمعممات)لم ػ ػػدل تطبي ػ ػػؽ امدارة المدرس ػ ػػيز لمب ػ ػػادئ الحككم ػ ػػز ف ػ ػػإل م ػ ػػدارس ا كن ػ ػػركا
بمحافظ ػػات غػ ػزة ف ػػإل الدرج ػػز الكمي ػػز كمب ػػادئك الشػ ػ افيز ،المش ػػاركز ،رش ػػادة ي ػػن القػ ػرارك تيع ػػزل لمتغي ػػر
كالجنسك حيث كانت ال ركؽ ليال امناث.
.3ال تكجد فركؽ ذات داللز احيائيز عند مستكل داللز()α≥0.05بيف متكسطات درجات تقػدير أفػراد
العين ػ ػػز(المعمميف كالمعممات)لم ػ ػػدل تطبي ػ ػػؽ امدارة المدرس ػ ػػيز لمب ػ ػػادئ الحككم ػ ػػز ف ػ ػػإل م ػ ػػدارس ا كن ػ ػػركا
بمحافظػات غػزة فػػإل كػػؿ مػػف المبػػادئ التاليػػز ك(المسػػا لز ،الك ػػا ة كال اعميػػز ،التمكػػيف ،التنافسػػيز ،القػكانيف
كا نظمز ،امدامز ،العدالز كالمساكاة ،البساطز كالكضكح) تعزل لمتغير كالجنسك.
ل

.4ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز ()α≥0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير
أف ػراد العينػػز(المعمميف كالمعممػػات) لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا
بمحافظػػات غػ ػزة تيع ػػزل لمتغيركالمؤىػػؿ العمم ػػإلك باس ػػتثنا مبػػدأ المش ػػاركز ،حي ػػث كانػػت ال ػػركؽ لي ػػال
درجز البكالكريكس.

.5ال تكجد فركؽ ذات داللز احيائيز عند مستكل داللز()α≥0.05بيف متكسطات درجات تقػدير أفػراد
العينػ ػػز(المعمميف كالمعممػ ػػات) لمػ ػػدل تطبيػ ػػؽ امدارة المدرسػ ػػيز لمبػ ػػادئ الحككمػ ػػز فػ ػػإل مػ ػػدارس ا كنػ ػػركا
بمحافظػػات غ ػزة تيع ػػزل لمتغيػػر كسػػنكات اللدم ػػز كباسػػتثنا مب ػػدأ التنافسػػيز ،حيػػث كان ػػت ال ػػركؽ لي ػػال
المعمميف مف ذكل اللدمز( )6-4سنكات كمف( 6سنكات فأكثر).
.6تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز()α≥0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد
العينػ ػػز(المعمميف كالمعممػ ػػات) لمػ ػػدل تطبيػ ػػؽ امدارة المدرسػ ػػيز لمبػ ػػادئ الحككمػ ػػز فػ ػػإل مػ ػػدارس ا كنػ ػػركا

بمحافظات غزة تيعزل لمتغير كالمحافظز كباستثنا مبدأ المسائمز .
 .7تكجد فركؽ ذات داللػز احيػائيز عنػد مسػتكل داللػز()α≥0.05بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد
العينػ ػػز(المعمميف كالمعممػ ػػات) لمػ ػػدل تطبيػ ػػؽ امدارة المدرسػ ػػيز لمبػ ػػادئ الحككمػ ػػز فػ ػػإل مػ ػػدارس ا كنػ ػػركا
بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة تيعػ ػػزل لمتغيػ ػػر كالمحافظػ ػػزك ،حيػ ػػث كانػ ػػت ال ػ ػػركؽ بػ ػػيف محافظػ ػػز لػ ػػاف يػ ػػكنس كبػ ػػاقإل
المحافظػػات ليػػال محافظػػز لػػاف يػػكنس ،كمػػا كجػػدت فػػركؽ بػػيف محافظػػز غ ػزة كمحافظػػز شػػماؿ غ ػزة
ليال محافظز غزة .
وأوصرررت الدرا رررة بض ػػركرة نشػػر ثقافػػز الحككم ػػز بالمػػدارس ،كت عيػػؿ مب ػػادئ المسػػا لز كالش ػ افيز ،كدع ػػـ
برنػػام التعمػػيـ بػػا كنركا جمي ػ امدارات المدرسػػيز بمحافظػػات غ ػزة لتطبيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز مػػف لػػالؿ

تكفير اممكانيات الالزمز كالمكارد الماديز كالبشريز التقنيز ،كايدار القكانيف الالزمز لمتطبيؽ.
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ABSTRACT
TITEL: The extent of applying the governance principle by school
administration in UNRWA schools and the means of activating them.
Researcher: Mohammed Badie Abdel Majid al-Zatma.
Moderators: Dr. Mohammad Hashim Agha supervisor and president, Dr.
Ibrahim Mahmoud Khalaf Allah supervisor externally
The study aimed determine the extent of applying the governance principle by
school administration in UNRWA schools and the means of activating them and
detecting whether there is a statistically significant differences at the level of
significance (0.05≥α) attributed to variables: "sex, educational qualification, the
educational earea, years of service," and then identifying ways of activating the
principles of corporate governance in UNRWA schools in Gaza Governorates.
The researcher followed the descriptive analytical method by applying a
questionnaire composed of (85) items distributed on ten ranges, with a sample of
(367)male and female teachers in UNRWA schools in Gaza Governorates. The
researcher used the following statistical methods: "frequencies, percentages ,
arithmetic mean , standard deviation and relative weight "to measure the rate of
implementing the principles of corporate governance by school administration in
UNRWA schools .The results of the study showed that:
1.the general application average(3.941)with a relative weight of(78.8%) where
this level is considered a high level in accordance with the scale of the study,
also it showed that the principle of continuance won the first place among the
principles of corporate governance in school administration application, reaching
a relative weight of (80.4%),The prudence of decision-making came in the
second place with a relative weight of (80%), then the principle of empowerment
in the third place with a relative weight of (79.7%).The following
principles(simplicity and clarity,laws and regulations, efficiency and
effectiveness, competitiveness, participation, justice and equality) were arranged
respectively as fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth with a relative
weight of (79.3%), (79.3%), (79%), (78.7%), (78.5%) , (78.4%), whereas the
principles of accountability and transparency were the least applied principles,
where they arrange respectively, the tenth, the eleventh with a relative weight
(77%), (76.7%).
2. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05≥
α) between the mean scores of estimation respondents (teachers) to the extent to
which the school administration to the principles of corporate governance in
UNRWA schools in Gaza Governorates in the total score and the principles of
"transparency, participation, decision-making," due to the variable " sex "where
the differences in favor of females.
3. No statistically significant differences at the level of significance (0.05≥ α)
between the mean scores of estimation respondents (teachers) to the extent to
which the school administration to the principles of corporate governance in
UNRWA schools in Gaza Governorates in each of the following principles
"(accountability, efficiency and effectiveness, empowerment, competitiveness ,

laws and regulations, continuance, justice, equality, simplicity and clarity) due to
the variable "sex".
4. No statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α)
between the mean scores of estimation respondents (teachers) to the extent to
which the school administration to the principles of corporate governance in
UNRWA schools in Gaza Governorates due to the variable "qualification"
except for the principle of participation, where the differences in favor of degree
Bachelor.
5. No statistically significant differences at the level of significance (0.05≥ α)
between the mean scores of estimation respondents (teachers) to the extent to
which the school administration to the principles of corporate governance in
UNRWA schools in Gaza Governorates due to the variable "years of service"
with the exception of the competitive principle, where the differences in favor of
teachers with service (4-6 years) and (6 years and over).
6. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05≥
α) between the mean scores of estimation respondents (teachers) to the extent to
which the school administration to the principles of corporate governance in
UNRWA schools in Gaza Governorates due to the variable "conservative" with
the exception of the principle of accountability.
7. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05≥
α) between the mean scores of estimation respondents (teachers) to the extent to
which the school administration to the principles of corporate governance in
UNRWA schools in Gaza Governorates due to the variable "conservative",
where the differences between Khan Younis and the rest of the provincial
governorate in favor Khan Yunis, also found differences between Gaza City and
the northern province of Gaza to Gaza City.
the study also showed the existence of differences between the average of
teachers opinions about the extent of applying the principles of corporate
governance by the school administration in UNRWA schools attributed to sex,
where the differences were in favor of females, and it also showed no
differences between the average of teacher's opinions about the extent of
applying the principles of corporate governance by school administration in
UNRWA schools attributed to the educational qualification and experience.
The study also showed the existence of differences between the average of
teacher's views about the extent of applying the principles of governance by
school administration in UNRWA schools attributed to the educational district
and the differences between Khan Younis area and all other regions, were in
favor of Khan Younis area ,and the differences between the Gaza area and North
Gaza were in favor of Gaza region.
The study recommended the need to spread the culture of governance in schools
,activating the principles of accountability and transparency. The education
program at UNRWA should support all school administrations in Gaza
governorates through providing the necessary capabilities as well the material
,human and technical resources and issuing the vital applicable laws.
ط

اٌفصً األوي

اإلطاز اٌؼاَ ٌٍدزاظت
 المقدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 مشكمز الدراسػز كتساؤالتيا
 فركض الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 أىداؼ الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 أىميز الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 حدكد الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 ميطمحات الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
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الفصغ اووغ

الخمفية ال ظرية لمدرا ة
نقدنة:
شػ ػػيد العػ ػػالـ اليػ ػػكـ عػ ػػددان مػ ػػف المتغي ػ ػرات السياسػ ػػيز ،كاالقتيػ ػػاديز ،كاالجتماعيػ ػػز ،كالثقافيػ ػػز ،ارفقػ ػػت الثػ ػػكرة

التكنكلكجي ػ ػػز اليائم ػ ػػز إلػ ػ ػ

م ػ ػػيالد مرحم ػ ػػز جدي ػ ػػدة اتس ػ ػػمت بالتب ػ ػػادؿ السػ ػ ػري لممع ػ ػػارؼ العممي ػ ػػز المتقدم ػ ػػز

كالمعمكمات عبػر شػبكات تكايػؿ نافػذة كمتناميػز ،كنػت عػف ىػذه الثػكرة المعمكماتيػز اىتمػاـ مكثػؼ بالعنيػر
البشػػرم كتنميتػػو كاسػػتثمار قد ارتػػو الذىنيػػز باعتبػػاره أساس ػنا لكػػؿ تقػػدـ ،كشػػيدت ا نظمػػز التربكيػػز فػػإل العػػالـ

تح ػكالن عميق ػان فػػإل ا نمػػاط امداريػػز لتحقيػػؽ المزيػػد مػػف الجػػكدة فػػإل أدا المؤسسػػز التربكيػػز ،كال يمكػػف تحقيػػؽ
ذلؾ إال مف لالؿ تطكير امدارة المدرسيز ،كانطالقان مف ىػذا الكضػ تكاجػو الػدكؿ عمػ الػتالؼ مسػتكياتيا
تح ػػديات جس ػػيمز تتعم ػػؽ بأنظمتي ػػا التربكي ػػز الت ػػإل أض ػػحت ف ػػإل حاج ػػز أكي ػػدة مي ػػالحات عميق ػػز ،كتغييػ ػرات

جذري ػػز ف ػػإل أنم ػػاط تس ػػيير المدرس ػػز باعتبارى ػػا النػ ػكاة ا كلػ ػ لبن ػػا مكايػ ػ ات امنس ػػاف المعايػ ػر ،كتأىمي ػػو
لمكاكبز النسؽ المعرفإل كالحضارم السػري  ،كفػ يػقؿ ميػارات المتػدلميف التربػكييف بتنميػز قػدراتيـ كالبحػث
عف مكارد جديدة ،كاتاحز ال ريز لمككنات المجتم المدنإل لتحمؿ المسؤكليز كالمساىمز ال اعمػز فػإل تحقيػؽ

جكدة اللدمات التربكيز ك لتحقيؽ المزيد مف الجكدة فإل أدا المؤسسز التربكيػز ،فػال يمكػف تحقيػؽ ذلػؾ دكف
تطػ ػكير امدارة المدرس ػػيز كالبح ػػث ع ػػف أق ػػكـ المس ػػالؾ ميج ػػاد قي ػػادة مدرس ػػيز تتمتػػ بق ػػدر كبي ػػر م ػػف الك ػػا ة
كاالستقالليز كالقدرة عم ترسيخ حككمز تربكيز بديمز.

ل ػػذلؾ ف ػػرض ى ػػذا العي ػػر عمػ ػ جميػ ػ المنظم ػػات كمني ػػا المنظم ػػات التربكي ػػز ،م ػػدارس كجامع ػػات ،تغيي ػػر
ممارسػػاتيا كمسػػمماتيا كاعػػادة الت كيػػر بكػػؿ أنشػػطتيا ل ػربط التعمػػيـ العػػاـ كالعػػالإل بالتنميػػز ،كاعػػادة النظػػر فػػإل

معايير الك ايز الدالميػز ليػا يبغيػز تحقيػؽ أعمػ درجػات الك ايػز اللارجيػز ليػذه المنظمػات التربكيػز مػف لػالؿ
تطكير ا دا كتكفير ملرجات مالئمز لسكؽ العمؿ ،كبالتالإل تطكير المجتم  ،لذلؾ فػاف مكاجيػز التحػديات
فإل مسيرة المنظمات التربكيز ي رض عمييا ا لذ بم اىيـ قياديز إداريز جديػدة محكرىػا التحػكؿ مػف منظمػات
تقميديز إلإل منظمات تعمـ(.سمطاف كلضر)14: 2010،

إف فاعميز امدارة المدرسيز تتحدد كبالدرجز ا كل ب اعميز مديرىا ،نو ىك المحػرؾ كالمكجػو لكػؿ العنايػر

كاممكانيػػات المتػػكفرة ف ػػإل المدرسػػز م ػػف أجػػؿ تحقي ػػؽ ا ىػػداؼ كالطمكح ػػات ك ا مػػاؿ ،ل ػػذا فػػاف ق ػػدرة إدارة
المدرسػز تتكقػؼ عمػ ك ػا ة كقػدرة مػديرىا الػذم أيػػب ينظػر إليػو اليػكـ كقائػد تربػكم يقػكد عنايػر العمميػػز

التعميميػػز قيػػادة حكيمػػز بكػػؿ ميػػارة كاتقػػاف ،كبأقػػؿ جيػػد كتكم ػػز ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مضػػاع ز امنتػػاج التعميمػػإل
مف لالؿ اممكانات عبر تأديز أدكاره كميامو المتعددة فإل العمؿ المدرسإل(أبك لطاب)2 : 2008،
ونررر خررراغ ذلررر أي ػػب العم ػػؿ امدارم مقياس ػػا لنج ػػاح المنظم ػػات كالمؤسس ػػات م ػػف ل ػػالؿ مجمكع ػػز م ػػف
المبػادئ مثػؿ (الشػ افيز ،كالمسػا لز ،كالك ػا ة كال عاليػز) ،ممػا يعػكد بػالن

.

عمػإل أفػراد ذلػؾ المجتمػ  ،كمػا أف

المح ػػاكالت الج ػػادة لمتط ػػكير امدارم المدرس ػػإل لك ػػإل ت ػػؤتإل ثمارى ػػا المرج ػػكة ف ػػال ب ػػد لي ػػا م ػػف االعتم ػػاد عمػ ػ
المنيجيػػز العمميػػز المسػػتمدة مػػف أسػػس عمػػـ امدارة ،كمػػف تجػػارب الػػدكؿ المتقدمػػز فػػإل مجػػاؿ التعمػػيـ ،كالتػػإل
تحقؽ فييا النجاح ىدافيا التعميميز ،كمف ىنا جا ت م اىيـ إداريز حديثز مثػؿ(الجػكدة ،الينػدرة ،المسػا لز،
الش افيز) ،كمف ثـ ظير م يكـ مف أحدث الم اىيـ امداريز فإل عمـ امدارة آال كىك م يكـ الحككمز.

كلقػػد شػػاع لػػالؿ ال ت ػرة الماضػػيز كتحديػػدان بعػػد بدايػػز عقػػد التسػػعينات ،كعمػ امتػػداد بدايػػز ا ل يػػز الجديػػدة،

استلداـ الفت لميطم الحككمػز أك امدارة الرشػيدة ،حيػث يػرتبط م يكميػا بالدرجػز ا كلػإل بقكاعػد العدالػز،

كالش افيز ،كالمسا لز ،كالمشاركز ،كاستثمار المكارد البشريز كالماديز(.عطكة كعم )451 :2012،

ال عميق ػنا ف ػ أنمػػاط الحككمػػز م ارعػػاة لمتطمبػػات العيػػر ،كسػػعينا
كشػػيدت ا نظمػػز التربكيػػز ف ػ العػػالـ تح ػك ن

لتحقيػػؽ المزيػػد مػػف الجػػكدة ف ػ أدا المؤسسػػز التربكيػػز ،كال يمكػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ دكف تطػػكير امدارة المدرسػػيز

كالبحػػث عػػف أقػػكـ المسػػالؾ ميجػػاد قيػػادة مدرسػػيز تتمت ػ بقػػدر كبيػػر مػػف الك ػػا ة كاالسػػتقالليز ،كالقػػدرة عم ػ

ترسػػيخ حككمػػز تربكيػػز بديمػػز ،كاف تجػػارب العديػػد مػػف الػػدكؿ المتقدمػػز كالناميػػز ف ػ مجػػاؿ حككمػػز ا نظمػػز
التربكيز استيدفت با ساس كض نمكذج جديد مدارة ال تتماشإل مػ الػنمط المركػزم السػائد ،كتعتمػد أنماطػان
الحككمز.

ألرل مف البرام امداريز المتطكرة ،كمف ىذه البرام

حيث تيعرؼ الحككمز بأنيا كالنظاـ الذم يتـ مػف لاللػو تكجيػو كادارة المؤسسػات ،كيحػدد مػف لاللػو الحقػكؽ
كالمسػػئكليات بػػيف ملتمػػؼ ا ط ػراؼ ،فػػإل إطػػار مجمكعػػز مػػف الق ػكانيف كامج ػ ار ات التػػإل تضػػمف المسػػا لز،

كالرقاب ػػز ،كالشػ ػ افيز ،كالن ازى ػػز ،كالمش ػػاركز لكاف ػػز ا طػ ػراؼ ،كذل ػػؾ م ػػف أج ػػؿ إقام ػػز التػ ػكازف ب ػػيف ا ى ػػداؼ

االقتياديز ،كاالجتماعيز ،كالجماعيز ،كال رديزك(.محمد)82:2011،

إف نجػػاح امدارة المدرسػػيز فػػإل تحقيػػؽ أىػػدافيا كرسػػالتيا م ػرتبط بالكي يػػز التػػإل تػػدار بيػػا ،كبأسػػمكب الحككمػػز
الت ػإل تتمثػػؿ فػػإل شليػػيز القائػػد كقدرتػػو عم ػ تكظيػػؼ إمكانياتػػو نحػػك العمػػؿ البنػػا مػػف أجػػؿ بنػػا إنسػػانيز
إيجابيز كتحسيف ظركؼ العمؿ  ،كف ضك ال كر امدارم الحػديث يتعػيف عمػ امدارة المدرسػيز اف تػؤدل

دكرىػا القيػادم ،كأف تكظػػؼ م يػكـ الحككمػػز لتػنعكس آثارىػػا عمػ الجميػ  ،فالحككمػػز ىػإل عمميػػز التػأثير فػػإل
نشاطات الجماعز ،بيدؼ تحقيؽ ا ىداؼ ،كتنميز ركح الجماعز .
يذضح ننا

ق ،أف الحككمز ىػإل يػماـ أمػاف لػادارات ،كنظػاـ مكاجيػز التجػاكزات امداريػز ،حيػث تعتبػر

الحككمػػز أحػػد الحمػػكؿ الميمػػز ،كالمنػػاى العمميػز الرشػػيدة التػػإل يمكػػف لػػادارات المدرسػػيز االسػػت ادة منيػػا فػػإل
تقنيػيف دكر أيػحاب الميػال  ،كأعضػا ىيئػز التػػدريس كالطػالب كالمسػاىميف كغيػرىـ ،عػف طريػؽ االلتػزاـ

بمعاييرىا كمبادئيا التإل تضمف كتنظـ حقكؽ كافز أيحاب الميال كالمست يديف مف لدمات المدرسز .
كبػ ػػالرغـ مػ ػػف ا ىميػ ػػز المت ازيػ ػػدة التػ ػػإل يكتسػ ػػبيا مي ػ ػػطم الحككمػ ػػز فػ ػػإل الكتابػ ػػات الحديثػ ػػز حػ ػػكؿ التنمي ػ ػػز

كالديمقراطيػػز إال أف أغمػػب الد ارسػػات كالكتابػػات جػػا ت فػػإل مجػػاؿ الشػػركات م ػ كجػػكد القميػػؿ مػػف الد ارسػػات
التإل تناكلت الحككمز فإل المدارس مثؿ دراسز(أبك لػبف )2010،التػإل تطرقػت الػ كاقػ تطبيػؽ الحككمػز فػإل
امدارات المدرسيز ال مسطينيز فإل محافظات غزة مػف كجػو نظػر المعممػيف ،لكػف الد ارسػات التػإل تطرقػت إلػ
5

الحككمز فإل الجامعات كانت بشػكؿ أكبػر مثػؿ د ارسػز حػالكة كطػو( )2011كد ارسػز نايػر الػديف (،)2012
كدراسز سالمز( )2010كبالرغـ أف ىذه الدراسات عكست الػكعإل المتنػاىإل بأىميػز الحككمػز فػإل الجامعػات،
إال أنيػػا لػػـ تتطػػرؽ ال ػ الحككمػػز فػػإل المػػدارس كسػػبؿ ت عيميػػا ،ممػػا دف ػ الباحػػث لتنػػاكؿ ىػػذا المكضػػكع فػػإل
محاكلػػز لمعرفػػز مػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لتطبيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا كسػػبؿ ت عيميػػا

النظـ التربكيز كالمستحدثات العالميز ،ك كؿ ما ىك جديد فإل العمؿ امدارم.
ككف ا كنركا تستلدـ أحدث ي
وسمرررل حرررد سمررر ال احرررث فػػاف مكض ػػكع الحككمػػز ف ػ التعمػػيـ بم ػػدارس ا كنػػركا يطػػرؽ كؿ م ػرة  ،كم ػػا أف
مكضػػكع حككمػػز النظػػاـ التعميم ػ ال ي ػزاؿ ف ػ بػػؤرة المكضػػكعات الحيكيػػز الت ػ لػػـ تنػػؿ االىتمػػاـ الكػػاف مػػف

ا جي ػ ػزة كالمؤسسػ ػػات ذات العالقػ ػػز كليكي ػ ػنا عم ػ ػ المسػ ػػتكل الػ ػػكطنإل ،كأف الكتابػ ػػات عنػ ػػو تكػ ػػاد تكػ ػػكف

اجتيادات فرديز كال تلرج عػف ككنيػا مجػرد اقت ارحػات كتكيػيات دكف ترجمػز عمميػز بيػذه ا فكػار إلػ حيػز
التطبيؽ.
كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ ،ال بػػد لمدارسػػنا أف تتحػػكؿ مػػف منظمػػات تقميديػػز إل ػ منظمػػات متعممػػز فػػإل ظػػؿ ىػػذا

التغيير الديناميكإل السري لتشجي مبدأ الحكار ،كالمسػا لز ،كالشػ افيز ،كالعدالػز ،كالػتعمـ التعػاكنإل الجمػاعإل،

كتطػ ػػكير أنظمػ ػػز المشػ ػػاركز ،كتشػ ػػجي ا ف ػ ػراد حػ ػػكؿ رؤيػػػز جماعيػ ػػز ،كربػ ػػط المدرسػ ػػز ببيئتيػ ػػا كايجػ ػػاد قيػ ػػادة
استراتيجيز كاضحز ىدفيا لدمز الطالب ال مسطينإل.
نشكمة الدرا ة:

الحظ الباحث مػف لػالؿ عممػو معممػان لمػدة ثالثػزى عش ىػر عامػان فػإل مػدارس ا كنػركا ضػعؼ لتطبيػؽ مبػادئ
الحككمز فإل بعض المدارس ،كىذا ما يؤيده البعض بينما عػارض ذلػؾ الػبعض ا لػر ،ممػا يعنػ محدكديػز
دكرىػػا فػػإل تطبيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز ،فجػػا ت ىػػذه الد ارسػػز اممبريقيػػز ،لقط ػ الشػػؾ بػػاليقيف ،بيػػدؼ تطػػكير

ا دا لػادا ارت المدرسػيز ،كالتػإل سػتنعكس عمػ ملرجػات العمميػز التربكيػز ،كتػػأت ىػذه الد ارسػز دافعػنا ميمػنا
محداث التطكر كمكاجيز التحديات اممبريقيز كمف ىنا تتحدد مشكمز الدراسز فإل السؤاؿ الرئيس التالإل:
نا ند ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ونا

غ ذفعيمبا؟

ويذفرع ن ال ؤاغ الرئيس الذ اؤالت الفرسية الذالية:
.1م ػػا درج ػػز تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػز(معمميف كمعمم ػػات) لم ػػدل تطبي ػػؽ امدارة المدرس ػػيز لمب ػػادئ الحككم ػػز ف ػػإل
مدارس ا كنركا بمحافظات غزة ؟

.2ىػؿ تكجػد فػػركؽ ذات داللػز إحيػػائيز عنػد مسػػتكل داللػز( )0.05≥αبػػيف متكسػطات درجػػات تقػدير أفػراد
العينػزك معممػػيف كمعممػػاتك لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا بمحافظػػات
غزة تعزل لمتغير(الجنس ،المؤىؿ العممإل ،سنكات اللدمز ،المحافظز)؟
.3مػػا يسػػبؿ ت عيػػؿ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا بمحافظػػات غ ػزة مػػف كجيػػو نظػػر
عينز مف التربكييف ؟
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يروض الدرا ة:
تسع الدراسز الحاليز إل التحقؽ مف ال رضيات التاليز:
.1ال تكجػد فػركؽ ذات داللػز احيػائيز عنػد مسػتكل داللػز ) (0.05≥αبػيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد
العينػزك معممػػيف كمعممػػاتك لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا بمحافظػػات

غزة تيعزل لمتغير الجنس(ذكرأـ أنثإل).
.2ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز ( )0.05≥αبػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد

العينز ك معمميف كمعممػاتك لمػدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز لمبػادئ الحككمػز فػإل مػدارس ا كنػركا بمحافظػات
غزة تيعزل لمتغير المؤىؿ العممإل (بكالكريكس ،ماجستير ،دكتكراة).
.3ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز ()0.05≥αبػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد

العينػزك معممػػيف كمعممػػاتك لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا بمحافظػػات
غزة تيعزل لمتغير سنكات اللدمز(أقؿ مف  4سنكات ،مف  4سنكات إل  6سنكات ،أكثر مف  6سنكات).
.4ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز) (0.05≥αبػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد
العينػز كمعممػػيف كمعممػػاتك لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا بمحافظػػات
غزة تيعزل لمتغير المحافظز(رف  ،لاف يكنس ،الكسط  ،غزة ،شماؿ غزة).
أهداا الدرا ة:
تيدؼ الدارسز الحاليز إل تحقيؽ ما يمإل:
.1التعػرؼ إلػ درجػز تقػدير أفػراد العينػز(معمميف كمعممػات) لمػدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز لمبػادئ الحككمػػز
فإل مدارس ا كنركا بمحافظات غزة.

.2الكشػػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػز إحيػػائيز عنػػد مس ػتكل داللػػز( )0.05≥αبػػيف متكسػػطات
درجػػات تقػػدير أف ػراد العينػػزك معممػػيف كمعممػػاتك لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس
ا كنركا بمحافظات غزة تعزل لمتغير(الجنس ،المؤىؿ العممإل ،سنكات اللدمز ،المحافظز)؟
.3تحدي ػػد يس ػػبؿ ت عي ػػؿ مب ػػادئ الحككم ػػز ف ػػإل م ػػدارس ا كن ػػركا بمحافظػ ػات غػ ػزة م ػػف كجي ػػو نظ ػػر عين ػػز م ػػف
التربكييف.
أهنية الدرا ة :تتمثؿ أىميز الدراسز فإل النقاط التاليز:

 .5تتناكؿ الدراسز مكضكعان جديدان لـ يسبؽ دراستوي فإل مدارس ا كنركا فإل حدكد عمـ الباحث.
 ..قد تساىـ ىذه الدراسز فإل تحقيؽ امدارة المدرسيز ىدافيا مف لالؿ ت عيؿ مبادئ الحككمز.
 .5تقػػدـ الد ارسػػز إطػػا انر نظري ػان حػػكؿ م يػػكـ الحككم ػػز كمبادئيػػا ،ا مػػر الػػذم يػػدف بعػػض البػػاحثيف مجػ ػ ار
المزيد مف الدراسات التإل تتناكؿ الحككمز.

 .5قد تتي ىذه الدراسز المجاؿ ال ستحداث برام ذات فعاليز فإل مجاؿ الحككمز مف قبؿ الميتميف.
 .0رافدنا نظرينا جديدنا ييثرم المكتبز العربيز.
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حدود الدرا ة:
تتمثؿ حدكد الدراسز فإل ا تإل:
 .1حررد النوضرروع :التعػػرؼ إل ػ درجػػز تقػػدير المعممػػيف كالمعممػػات لمػػدم تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ
الحككمز كسبؿ ت عيميا .
 .2حد النكا  :محافظات غزة.
 .3الحد النؤ

اذي :مدارس ا كنركا.

 .4الحد ال شري :المعممكف كالمعممات.
 .5حد الزنا  :ال يؿ الدراسإل الثانإل لمعاـ الدراسإل  2015ـ.
نصطمحات الدرا ة:
.1الحوكنررة :تعرفيػػا محمػػد( )2011بأنيػػا :كالنظػػاـ الػػذم يػػتـ مػػف لاللػػو تكجيػػو كادارة المؤسسػػات  ،كيحػػدد
مػف لاللػػو الحقػكؽ كالمسػػئكليات بػيف ملتمػػؼ ا طػراؼ  ،فػإل إطػػار مجمكعػز مػػف القػكانيف كامجػ ار ات التػػإل

تضػمف المسػػا لز كالرقابػػز كالشػ افيز كالن ازىػز كالمشػػاركز لكافػػز ا طػراؼ  ،كذلػػؾ مػف أجػػؿ إقامػػز التػكازف بػػيف

ا ىداؼ االقتياديز كاالجتماعيز كالجماعيز كال رديزك(.محمد)46:2011،
كمػا يعرفيااللضػػرم( ).550بأنيػػا :ك حالػػز ،كعمميػػز ،كاتجػػاه كتيػػار كمػا أنيػػا فػػإل الكقػػت ذاتػػو مػزي مػػف ىػػذا

كذاؾ ،عامػػؿ يػػحز كحيكيػػز ،كم ػا أنيػػا نظػػاـ مناعػػز كحمايػػز كت عيػػؿ ،نظػػاـ يحكػػـ الحركػػز ،كيضػػبط االتجػػاه
كيحم كيؤمف سالمز كافز التيرفات ،كنزاىز السمككيات دالؿ المؤسسات ،كييػن مػف أجميػا سػياج أمػاف

كحاجز حمايز فعاؿ ككاض (.اللضرم )13:2005،

ويعريبرررررا ال احرررررث إارائيرررررا :ك م يػ ػػكـ إدارم يشػ ػػير إلػػ ػ مجمكعػ ػػز مػ ػػف القػػ ػكانيف ،كا نظمػ ػػز ،كالمب ػ ػػادئ
كامج ار ات التإل تك ؿ تطبيؽ المشاركز ،الشػ افيز ،المسػا لز ،اتلػاذ القػرار ،امدامػز ،حكػـ القػانكف كالقػكانيف
كا نظمػػزك ،التمكػػيف كالتلكيػػؿ ،الك ػػا ة كال اعميػػز ،التنافسػػيز ،المسػػاكاة كالع ػدؿ كالمسػػاكاة ،البسػػاطز كالكضػػكح
فإل إدارة كافز شؤكف المدرسز بيدؼ اتلاذ ق اررات استراتيجيز تحقؽ أىداؼ كرسالز المدرسزك.
..الحك الرشيد :يعرفيا الحمك( ).55.بأنيا :كمجمكع الممارسات امداريػز دالػؿ المنظمػات غيػر الحككميػز
التػػإل تحق ػػؽ الم ػػاىيـ اللاي ػػز بالشػ ػ افيز كالمس ػػا لز كالالمركزيػػز كاالجم ػػاع ،كالع ػػدؿ كالمس ػػاكاة ،ع ػػف طري ػػؽ

استلداـ المكارد المتاحز بشػكؿ أمثػؿ لتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػز كرؤيتيػا االسػتراتيجيز بشػكؿ فاعػؿ ،فػإل اطػار
االلتزاـ بالقكانيف كا نظمز الدالميز(.الس و)31: 2012،
ويعريررا ال احررث اارائيررا  :كمجمػػكع الممارسػػات امداريػػز دالػػؿ المؤسسػػات التعميميػػز ،التػػإل تحقػػؽ الم ػػاىيـ
اللايػز بالشػ افيز ،كالمسػػا لز ،كالالمركزيػز ،كالمشػػاركز ،كالعػػدؿ كالمسػػاكاة ،كالتمكػيف ،كامدامػػز ،عػػف طريػػؽ
اسػػتلداـ الم ػكارد المتاحػػز بشػػكؿ أمثػػؿ ،لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػز ،كرؤيتيػػا االسػػتراتيجيز بشػػكؿ فاعػػؿ ،فػػإل

إطار االلتزاـ بالقكانيف كا نظمز الدالميزك.
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.3الن اءلة :يعرفيا مكلجاف (2008) Molganبأنيا :ك العمميز التػإل مػف لالليػا تقػكـ الييئػز ذات السػمطز
بسؤاؿ ا شلاص عف أفعاليـ أك ىإل عمميز تقديـ التبريرات عف القياـ بعمؿ ماك(Molgan,2000:8).
ويعريبرررا ال احرررث اارائيرررا :ك تيحم ػػؿ ادارة المدرس ػػز الع ػػامميف مس ػػؤكليز انج ػػاز أعم ػػاليـ ،كتط ػػالبيـ باعط ػػا

إجابات كتكضيحات حكؿ الملرجات كالنتائ المتكقعز مف لالؿ معايير كاضحز كمحددة.

.4الشرررررررررررررررفايية :يعرفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيلمإل( )2006بأني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا :كالكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكح ،كالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؽ ،كالعمني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ،عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
الق اررات امداريز،بحيث يعمـ الشعب ما جرل ،كما يجرم ،كما سيجرمك(.الشيلمإل)357:2006،

ويعريبررررا ال احررررث اارائيررررا :ممارسػ ػػز إداريػ ػػز قائمػ ػػز عم ػ ػ الكضػ ػػكح ،كالعمنيػ ػػز ،كالتػ ػػدفؽ المسػ ػػتمر كالػ ػػدقيؽ
لممعمكمات ،فإل مكاقيتيا عم ملتمؼ المستكيات امداريز دالؿ المدرسزك.
.5النشراركة:يعرفيػػا البػدرم( :)2005بأنيػا كعمميػػز ن سػيز سػػمككيز تسػاعد المرؤكسػيف عمػ إشػباع حاجػػاتيـ
إل تحقيؽ الذات كالتقدير االجتماعإل  ،كتجعؿ ال رد يشعر بأىميتوك(البدرم)98 :2005،
ويعريبرا ال احررث اارائيررا :امسػػياـ فػػإل كضػ اللطػػط كالسياسػات كا ىػػداؼ كيػػن كاتلػاذ القػرار بمشػػاركز
فعالز مف العامميف كالمجتم لمحمإلك.

.6الفعالية :يعرفيا كنعاف( )1995بأنيا :ك القدرة عم تحقيؽ أقي النتػائ كاللػدمات التػإل يمكػف تحقيقيػا
باستلداـ المكارد المتاحز أحسف استلداـ ممكفك(.كنعاف)362: 1995،
.7الكفررراءة  :يعرفي ػػا الكن ػػدم( )2007بأني ػػا :كالق ػػدرة عمػػ أدا الميم ػػات امداري ػػز بك ػػا ة عالي ػػز ف ػػإل كق ػػت
الدرسػز مجػاالت االتيػاؿ التربػكم ،كاالجتماعػات ،كيػن
قيػير كبجيػكد كتكػاليؼ قميمػز كيمثميػا فػإل ىػذه ا
القرار ،كاتلاذ القرار ،كالعالقات امنسانيز كالمجاؿ امدارمك(.الكندم)23: 2007 ،

ويعريبا ال احث اارائيا :ك يح سف استثمار المكارد البشريز كالماديز لتحقيؽ أىداؼ كرسالز المدرسزك .
.8الذنكي االداري :يعرفيا البداعإل( )2011بأنيا" :عمميز من السمطز ،كاليػالحيز ليػن القػ اررات ضػمف
إطػػار

العمػػؿ

المدرسػػإل

ف ػػإل

ضػػك

الق ػكانيف،

كالم ػكائ ،

كالمقكمػػات

الداعم ػػز

لمتمكػػيف

امدارمك(.البداعإل)58:2011،
ويعريرا ال احررث اارائي را :تكسػػي قػػدرات كليػػارات العػػامميف لممارسػػز الحػػؽ فػػإل المشػػاركز ال عميػػز فػػإل يػػن
الق اررات  ،كحريز التيرؼ فإل القضايا التإل تكاجييـ مف لالؿ ممارستيـ لمياميـك.

.9العدالرة والن راواة :يعرفيػا عالكنػز كابػك غػزاؿ( )2010بأنيػا :كم يػكـ مػف الم ػاىيـ الميمػز سػكا بالنسػػبز
لممعممػػيف أـ لمتالميػػذ ،فػػالمعمـ الػػذم يشػػعر إنػػو ييعامػػؿ بعدالػػز فػػإل مدرسػػتو سػػكؼ يشػػعر باالنتمػػا لممدرسػػز

كاملالص ليا كبذؿ كؿ جيد ممكف لتطكيرىاك(.عالكنز كأبك غزاؿ)287:2010،

ويعريبررا ال احررث اارائيررا:ك أف تتسػػـ ا طػػر القانكنيػػز بالعدالػػز  ،كيعتبػػر القػػانكف مرجعيػػز لمجمي ػ كأف يطيػػؽ
دكف تحيز  ،كين ذ بنزاىزك.
.10اذخاذ القرار:يعرفو حسف( )2001بأنو :كعمميز التيار بػيف بػدائؿ لمتكيػؿ إلػ التيػار البػديؿ المناسػب
بشأف مكضكع معيف أك مشكمز ماك(حسف)149:2001،
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ويعريا ال احث اارائيا :كتطبيؽ لمقكاعد كامج ار ات بمكضكعيز عند اتلاذ قرار لػالؿ فتػرة زمنيػز فػإل ضػك
معطيات كؿ مف البيئز الدالميز كاللارجيز لممدرسز كالمكارد المتاحز فييا.
.12الذ اي رية :يعرفيػا المعايضػدة( )2013بأنيػػا :ك ليػائص تمتمكيػا المؤسسػز كتحػػت ظ بيػا ل تػرة زمنيػػز،
كتحقؽ مف لالليا مناف

متنكعز ،كمنيا تحقيؽ الت كؽ عم المنافسيفك(.المعايضدل)207: 2013 ،

ويعريبا ال احث اارائيا :تحقيؽ التميز فإل مجاالت حيكيز مثؿ البػرام المدرسػيز  ،كنظػـ امدارة كالجػكدة ،
كابتكار نظـ جديدة تكاكب المستجدات العالميز كتحسيف الملرجاتك.
.13ذ ررريط اإلارررراءات :يعرفي ػػا فيريػ ػرا )2009(Ferreira ،بأني ػػا :كتسػ ػري مع ػػدالت إنج ػػاز ا عم ػػاؿ ع ػػف
كتبنػػإل
طريػػؽ القيػػاـ بػػاللطكات الضػػركريز بأفضػػؿ طريقػػز بيػػدؼ ل ػػض التكػػاليؼ إل ػ أقيػػإل حػػد ممكػػفٌ ،

أكثػػر الطػػرؽ فعاليػػز فػػإل التعامػػؿ م ػ ا عمػػاؿ الكرقيػػز ،كتػػكفير جيػػكد العػػامميف ،كتزكيػػد امدارة بالمعمكمػػات
اليحيحز ف كقت الحاجز إلييا ،كالتأكد مف تحقيؽ أىداؼ المنظمز")Ferreira, 2009: 280).
وسريبا ال احث اارائيا :كالقيػاـ بمجمكعػز مػف امجػ ار ات التػإل تيػدؼ إلػ تحقيػؽ ا ىػداؼ المدرسػيز بشػكؿ
كاض كش اؼ كبدكف تعقيدك.

.14االدانررررة  :يعرفي ػػا الطكي ػػؿ( )2010بأنيػػػا :كتزكي ػػد ال ػػرد بػػػاللبرات كالمع ػػارؼ كاالتجاى ػػات الضػ ػػركريز
ككذلؾ تعكيده عم عادات م يدة ،فالمعارؼ كاللبرات كحدىا ال تك ػإل ،فػال بػد أف يتعػكد ال ػرد عمػ عػادات
ليا عالقز بالمحافظز عم المكارد كليكيان غير المتجػددة ،كحسػف تكظيػؼ الػدلؿ ،كالت كيػر فػإل ا لػريف
المحيطيف بو كالت كير فإل مستقبؿ ا جياؿ التاليز(.الطكيؿ)21:2010،

وسريبا ال احث اارائيا:ك االستم ارريز بتحسيف عمميتإل التعمػيـ كالػتعمـ بيػدؼ الكيػكؿ إلػ تحقيػؽ ا ىػداؼ
المنشكدةك.
 .15او ظنرررة والقررروا ي  :كتع ػػرؼ ا نظم ػػز كالقػ ػكانيف عمػ ػ أني ػػا كنظ ػػاـ ع ػػادؿ كنزي ػػو ي ػػتـ تحدي ػػده م ػػف قب ػػؿ
المؤسسػز ،كعميػػو يسػػتلدـ ميػػطم كسػػيادة القػػانكفك ليعنػإل نظػػاـ مسػػتقؿ كعػػادؿ كفعػػاؿ ذك عالقػػز بالحككمػػز
التإل تطبقو بشكؿ متساكم كمنيؼ عم

جمي الناسك ))ZAELKE،MORITA,2007:16

كيعرؼ الباحث ا نظمز كالقكانيف إجرائيان بأنيا كقكاعد تتسـ بالحياديػز كالتجريػد ،كىػ مرجػ لجميػ العػامميف
بالمدرسز بيدؼ تنظيـ العمؿ كالكيكؿ إل تحقيؽ ا ىداؼك

.16اإلدارة الندر رررية :يعرفيػػا حكامػػدة( )2005بأنيػػا :كمجمكعػػز مػػف ال عاليػػات كالنشػػاطات التػػإل تقػػكـ بي ػػا
امدارة التعميميػػز مػػف المػػدير كالمعػػاكف المدرسػػإل كالمكظػػؼ فػػإل تنظػػيـ كتنسػػيؽ كتكجيػػو لكػػؿ ىػػذه ال عاليػػات
كا نشطز ،بما يحؽ ا ىداؼ التربكيز كالتعميميز المرسكمز لممدرسز(.حكامدة)24:2005،

كيعرفيا ميط إل) )2004بأنيا :كمجمكعز عمميػات كظي يػز تمػارس بغػرض تن يػذ ميػاـ بكاسػطز آلػريف عػف
طريؽ تلطيط كتنظيـ كتنسيؽ كرقابز مجيكداتيـ كتقكيميا كتؤدم ىذه الكظي ز مػف لػالؿ التػأثير فػإل سػمكؾ
ا فراد كتحقؽ أىداؼ المدرسز.ك (ميط )38:2004،

ويذ ل ال احث ذعريا حواندة ( )2005كو هذا الذعريا أكثر
5

اطة.

.55وكالرررررررة الوررررررروث الدوليررررررررة  :ييعرفي ػ ػ ػػا مكت ػ ػ ػػب امع ػ ػ ػػالـ الت ػ ػ ػػاب ل كن ػ ػ ػػركا( )1995بأني ػ ػ ػػا :ك منظم ػ ػ ػػز
أسس ػ ػ ػػتيا ىيئ ػ ػ ػػز ا م ػ ػ ػػـ المتح ػ ػ ػػدة بمكج ػ ػ ػػب القػ ػ ػ ػرار  302بت ػ ػ ػػاريخ  8ك ػ ػ ػػانكف أكؿ ديس ػ ػ ػػمبر 1949ـ باس ػ ػ ػػـ
ككال ػ ػػز ا م ػ ػػـ المتح ػ ػػدة مغاث ػ ػػز كتش ػ ػػغيؿ الالجئ ػ ػػيف ال مس ػ ػػطينييف ف ػ ػػإل الش ػ ػػرؽ ا دنػ ػ ػ (االكن ػ ػػركا) لتعمػ ػ ػػؿ
كككالػ ػ ػػز مليي ػ ػ ػػز كمؤقت ػ ػ ػػز ،عمػػ ػ ػ أف تج ػ ػ ػػدد كاليتي ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػؿ ث ػ ػ ػػالث س ػ ػ ػػنكات لغاي ػ ػ ػػز إيجػ ػ ػ ػاد ح ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػػادؿ

لمقضيز ال مسطينيزك(.مكتب امعالـ التاب لالكنركا)17:1995،

كتعرفيػا ك ازرة التربيػػز كالتعمػيـ( :).555بأنيػػا كأم مؤسسػػز تعميميػز غيػػر حككميػػز أك لايػز تػػديرىا ك تشػػرؼ
عمييا ككالز الغكث لتشغيؿ الالجئيف ال مسطينييفك(.ك ازرة التربيز كالتعميـ العالإل)6:2013،

وسريبررا ال احررث إارائيررا:ك مؤسسػات تعميميػػز تػػديرىا كتشػػرؼ عمييػػا ككالػػز الغػػكث الدكليػػز لتشػػغيؿ الالجئػػيف،
كتبدأ مف اليؼ ا كؿ كحتػ التاسػ ا ساسػإل ،كتعمػؿ مػف لػالؿ التنسػيؽ مػ ك ازرة التربيػز التربيػز كالتعمػيـ
ال مسطينيز ،ككنيا البمد المضيؼ.
.55نحايظررررات غررررزة :تعرفيػػػا كزراة التلطػ ػػيط كالتعػػػاكف الػ ػػدكلإل( )5555بأنيػػػا :ك جػ ػػز مػػػف
السػاحمإل ال مسػػطينإل ،كالكاقػ

السػ ػػيؿ

فػػإل الػػركف الجنػػكبإل الشػرقإل لمبحػػر ا بػػيض المتكسػػط ،كتبمػػم مسػاحتيا

365كػ ػ ػػـ مرب ػ ػ ػ  ،كم ػ ػ ػ قيػ ػ ػػاـ السػ ػ ػػمطز الكطنيػ ػ ػػز ال مسػ ػ ػػطينيز تػ ػ ػػـ تقسػ ػ ػػيـ قطػ ػ ػػاع غ ػ ػ ػزة إداري ػ ػ ػنا إل ػ ػ ػ لمػ ػ ػػس
محافظػػ ػ ػػات ىػ ػ ػ ػػإل :محافظػػ ػ ػػز الش ػ ػ ػ ػماؿ ،محافظػػ ػ ػػز غ ػ ػ ػ ػزة ،محافظػػ ػ ػػز الكسػ ػ ػ ػػط  ،محافظػػ ػ ػػز لػ ػ ػ ػػاف يػ ػ ػ ػػكنس،

محافظز رف ك(.ك ازرة التلطيط كالتعاكف الدكلإل)14:1997،
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اٌفصً اٌثأٍ

اإلطاز إٌظسٌ
 المبحث ا كؿ :امدارة المدرسيز
 المبحث الثانإل :الحككمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 المبحث الثالث :مبادئ الحككمز
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ادلبحـث االوي

اإلدازة ادلدزظُـــت
 تمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
 تعريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ امدارة المدرسيز
 أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداؼ امدارة المدرسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 ليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائص امدارة المدرسيػػز
 كظائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ امدارة المدرسيػز
 أنم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاط امدارة المدرسيز
 مقكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات امدارة المدرسيػز
 أسس نجاح امدارة المدرسي ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات مدير المدرسػ ػػز
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الفصغ الثا ي

الن حث اووغ :اإلدارة الندر ية

اإلطار ال ظري لمد ار ة

ذنبيد :تيعتبػر امدارة نشػاط إنسػانإل قػديـ رافقػت امنسػاف منػذ تكاجػده عمػإل سػط الكػرة ا رضػيز ،حيػث بػدأ
امنسػاف ييػنظـ حياتػو اليكميػز بن سػو ،كبػدأت الجماعػات كػذلؾ تػنظـ شػؤكنيا بشػكؿ فعػاؿ ،حيػث أف امدارة

تتطمػب إنجػاز ا عمػاؿ كالميػاـ عػف طريػؽ تضػافر الجيػكد كتكػاتؼ ا فػراد ،كامدارة كعمػـ حػديث نسػبينا
حيث كاف أكؿ ظيكر ليذا العمـ فإل مجالإل اليناعز كالتجارة ،ثـ انتقؿ إلإل التربيز.

كامدارة المدرسيز كاحدة مف العناير الميمز فإل العمميز التعميميز ،كليا أثػر بػارز فػإل زيػادة إنتاجيػز العمميػز
التربكي ػػز التعميمي ػػز ف ػػإل ملتم ػػؼ أكجيي ػػا كأبعادى ػػا ،تلطيطػ ػان كبرمج ػػز كتنظيمػ ػان ،إشػ ػرافان ك تكجييػ ػان كتقكيمػ ػان،

كتي ػػدؼ امدارة المدرس ػػيز إلػ ػ تنظ ػػيـ كتس ػػييؿ كتط ػػكير نظ ػػاـ العم ػػؿ بالمدرس ػػز كتحس ػػيف ملرج ػػات العممي ػػز

التعميميػػز التػػإل تعػػد مسػػتقبؿ ا مػػز كثركتيػػا البش ػريز ،كاف تػػأثير امدارة ييػػؿ إل ػ كػػؿ ىػػذه العنايػػر ،كأثنػػا
قياميا بمياميا تيطدـ بمشكالت تعترض بسير عمميا الناجحز(.الجدل)10 :2008،

ذعريا اإلدارة الندر ية:

تعددت تعري ات امدارة المدرسيز كعمميز يمارسيا مدير المدرسز ،كفيما يمإل تعري ات لادارة المدرسيز.
يعرفي ػػا حسػ ػيف(:)2006كعممي ػػز تلطػ ػيط ،كتنسػ ػيؽ ،كتكجيػػػو ك ػػؿ عم ػػؿ تعميم ػػإل أك ترب ػػكم ،يح ػػدث دالػ ػػؿ
المدرسػػز مػػف أجػػؿ تطػػكير كتقػػدـ التعم ػيـ ،أك ىػػإل نشػػاط يتحقػػؽ مػػف ك ارئػػو ا غ ػراض التربكيػػز كفػػؽ نمػػاذج
ملتارة كمحددة مف قبؿ امدارة المدرسيز(.حسيف)19 :2006،

كمػػا يعرفيػػا طػػافش) )2004بأنيػػا  :كمجمكعػػز مػػف العمميػػات التربكيػػز المتكاممػػز ين ػػذىا نلبػػو مػػف التربػػكييف
المػػؤىميف تػػأىيالن نظريػان كعممي ػان عاليػان لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ الراميػػز مشػػباع حاجػػات المجتم ػ عبػػر مجمكعػػز مػػف

امجػ ػ ػ ار ات كا نش ػ ػػطز ك ػ ػػالتلطيط كالتنظ ػ ػػيـ كالتن ي ػ ػػذ كالتكجيػػ ػػو ث ػ ػػـ التق ػ ػػكيـ التل ػ ػػاذ قػ ػ ػ اررات عمػ ػ ػ ضػ ػ ػػك
المنجزات(.طافش)14:2004،

أما العمايرة ( ).555فيعرفيا بأنيا:ك مجمكعز عمميات تلطيط  ،تنسػيؽ  ،تكجيػو ،كظي يػز تت اعػؿ بايجابيػز
ضػػمف منػػاخ مناسػػب دالػػؿ المدرسػػز كلارجيػػا كفق ػان لسياسػػز عامػػز كفمس ػ ز تربكيػػز تضػػعيا الدكلػػز رغبػػز فػػإل
إعداد النش بما يت ؽ كأىداؼ المجتم كالدكلز (.العمايرة)18:2002،

ويي ضوء نا ذ سرضا نر ذعريفرات لرددارة الندر رية ،يرن ال احرث يرر كجػكد قكاسػـ مشػتركز بػيف ىػذه
التعري ػػات ،كمػػف أبرزىػػا ،أف امدارة المدرسػػيز تنطمػػؽ فػػإل أىػػدافيا مػػف فمس ػ ز المجتم ػ الػػذم يطم ػ لبنػػا
ال  ،ك أنيػا كظي ػز تسػتند إلػ عمميػات كػالتلطيط ،كالتنظػيـ،
أجياؿ يالحز قادرة عم قيػادة المجتمػ مسػتقب ن
كالتنس ػػيؽ ،كالتكجي ػػو ،كالتن ي ػػذ ،كالتقي ػػيـ ،ك إف نجاحي ػػا مس ػػئكليز مش ػػتركز بػ ػيف الجميػ ػ

5.

م ػػف ل ػػالؿ تنسػ ػيؽ

جيػػكدىـ كتع ػػاكنيـ ،ك أف المسػػئكؿ ا كؿ ع ػػف تنس ػيؽ ى ػػذه الجي ػػكد كتكجيييػػا ،كع ػػف تحقيػػؽ ا ى ػػداؼ ى ػػك
مدير المدرسز .
أهداا اإلدارة الندر ية :
تسػع

امدارة المدرسػيز إلػ

بمػكغ أىػدافيا بأقيػ

مػا تسػتطي كبأفضػؿ يػكرة متاحػز ،فبػدكف امدارة

المدرسػيز تظػؿ الجيػكد مشػتتز كمبعثػرة ،كالطاقػات ميػدرة ،فػامدارة المدرسػيز ال تسػير سػي انر عشػكائيان أك

ارتجاليػان  ،بػؿ تنػتي طريقػان محػددان بالغايػات مضػا ة با ىػداؼ يقكدىػا مػدير المدرسػز الػذم يمثػؿ المايسػترك
الذم يقكد ال ريؽ المدرسإل كيناغـ بيف قد ار تو كميا ارتو ليتـ بمكغ ا ىداؼ بك ا ة عاليز.
وقد أورد س د الاواد( )2004أهداا اإلدارة الندر ية سمل ال حو الذالي:

 .1تحسيف قدرة النظاـ المدرسإل عم أدا كظائ و ،كذلؾ مف لالؿ إحداث نكع مف التجانس بيف العػامميف
فإل المدرسز ،كدف الجمي لمعمؿ ك ريؽ متعاكف مف أجؿ إلراج العمؿ المدرسإل بيكرة فعالز كجيدة.
 .2تحديػد المسػئكليات كتقسػيـ ا عمػاؿ كتػكفير المػكارد ك امعتمػادات الالزمػز لتن يػذ السياسػات التعميميػز،
كتكزي أكقات المدرسيف كالعامميف بيف العمؿ كالراحز ،كتكفير ا ماف الشليػإل كاالىتمػاـ الن سػإل لمعػامميف
كالمعمميف.

 .3الكشؼ عف ميكؿ الطمبز كاستعداداتيـ كقدراتيـ ،كالتلطيط لبرام الدراسز كا نشطز التعميميز المناسػبز
لتنميز شلييز الطمبز كاعدادىـ لمحياة المستقبميز(.عبد الجكاد)121:2004،

أنا العاني( )2003يقد ص ا أهداا اإلدارة الندر ية يي أر ع نانوسات رئي ة هي:

 .1نانوسرة اوهرداا الثقاييرة والذر ويرة  :كتتمثػؿ فػإل تنميػز قػدرات كميػارات الطالػب مػف لػالؿ تزكيػده
بالمعمكمات كا فكار ك اللبرات المناسبز لسنو كقدراتو ،ككذلؾ االىتماـ بطػرؽ د ارسػتو لمظػكاىر الملتم ػز
با ساليب العمميز السميمز التإل تتطمب التأمؿ كالت كير كاالبتكار.
 .2نانوسة اوهداا االاذناسية :كتتمثؿ فإل تعريؼ الطالب بدكره نحك مجتمعو كأفراد أسرتو كمػا يترتػب
عميػو مػف حقػكؽ ككاجبػات ،كتشػجيعو عمػ إقامػز عالقػات اجتماعيػز سػميمز بينػو كبػيف ا لػريف مػف أجػؿ

التعاكف المشترؾ لتحقيؽ أىداؼ المجتم .

 .3نانوسرة اوهرداا الدي يرة :كتتمثػؿ فػإل التأكػد مػف فيػـ الطالػب لمعقيػدة امسػالميز فيمػا سػميما مػ
االىتمػاـ بغػرس القػيـ كا لػالؽ كا داب امسػالميز فػإل شليػيز الطالػب ،كبػذلؾ يكتسػب اللمػؽ الق آرنػإل،
كيككف عضكا نافعا لن سو كأسرتو كمجتمعو امسالمإل.

 .4نانوسة اوهداا االقذصادية :كتتمثؿ فإل تكعيز الطالب بميادر الثركة الطبيعيز فإل مجتمعو ككي يز

الح اظ عمييا كتنميتيا مف أجؿ تطكر المجتم كتقدمو(.العجمإل)9:2003،
وسميا ينكر القروغ أف أىػداؼ امدارة المدرسػيز ىػإل أىػداؼ شػاممز ،متكاممػز ،متكازنػز ،تعمػؿ عمػ تحقيػؽ
التطػكر كالتنميػز فػإل البيئػز المدرسػيز بكافػز عنايػرىا الماديػز كالبشػريز ،كتحتػاج إلػ تكػاتؼ كتعػاكف مػف
كافػز المجتمػ المدرسػإل مػف أجػؿ حمايػز الطمبػز مػف امنح ارفػات ال كريػز ،كأسػبابيا مػف لػالؿ تقػديـ فكػر
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سػميـ ،يعػزز االنتمػا لمػديف ،ك كالػكطف ،كالمجتمػ  ،كاالرتقػا بػالمعمميف مينيػان كتػأىيميـ لمقيػاـ بػدكرىـ فػإل

تعزيػز ا مػف ال كػرم لػدل الطمبػز ،ك متابعػز أحػكاؿ الطمبػز مػف النػكاحإل االجتماعيػز كامقتيػاديز كالن سػيز
لمساعدتيـ كحمايز فكرىـ.

خصائص اإلدارة الندر ية :
لادارة المدرسيز مجمكعز مف الليائص تتحدد فيما يمإل:
 .1أ ذكررو إدارة هاديررة :كىػػذا يعنػػإل أنيػا ال تعتمػػد عمػ العشػكائيز فػإل تحقيػػؽ أىػدافيا ،كانمػػا تعتمػػد عم ػ
المكضكعيز كالتلطيط السميـ فإل إطار اليال العاـ.
 .2أ ذكو إدارة إياا ية :كىذا يعن أنيا ال تركف إلػ السػمبيات أك المكاقػؼ الجامػدة  ،بػؿ يكػكف ليػا دكر
قيادم فإل مجاالت العمؿ كتكجييو(.سميماف)380:2001،

ويضيا ح ي ( )2004نانوسة ن الخصائص ذذحدد الذالي:
.1ا ذكو إدارة ااذناسية :كىذا يعنػ أف تكػكف بعيػدة عػف االسػتبداد كالتسػمط  ،مسػتجيبز لممشػكرة مدركػز
لميال العاـ  ،كىذا يعن أال ين رد القائد بين القرار بؿ يك ؿ مشاركز مف يعمؿ معو فإل ذلؾ.
.2أ ذكررو إدارة إ ررا ية :ينبغػػإل أف تتيػػؼ امدارة بالمركنػػز دكف إف ػراط أك ت ػريط كبالتحديػػد دكف إغ ػراؽ
كال يتجاكز عند التعيب لرأم أك مذىب أك نظريز تربكيز معينز .
.3أ ذكررو إدارة دينقراطيررة :أم أف يكػػكف أسػػمكب امدارة بعيػػدان عػػف تسػػمط رئػػيس التنظػػيـ امدارم أك أحػػد
أعضائو  ،أك ان راده باتلاذ القرار دكف الرجكع إل أعضا التنظيـ المشاركيف فيو.

.4أ ذذ ررر النرو رررة يررري العنرررغ والحركرررة :كأال تك ػػكف ذات قكال ػػب جام ػػدة كثابت ػػز  ،كانم ػػا تتكي ػػؼ حس ػػب
مقتضيات المكقؼ كتغير الظركؼ.
.5أ ذكو سنمية :بمعن أف تتكيؼ ا يكؿ كالمبادئ النظريز حسب مقتضيات المكقؼ التعميمإل.
.6أ ذذنيز الكفاءة والفعالية :كيتحقؽ ذلؾ باالستلداـ ا مثؿ لامكانيات الماديز كالبشريز .
 .7أ ذكررررررو قررررررادرة سمررررررل ذحديررررررد ال يا ررررررات ووضررررررع ال رررررررانج والن رررررراواة ييبررررررا رررررري أسضرررررراء
الذ ظي (.حسيف )31:2004،نقالن عف(جحجكح)35 :2012،

يرررل ضررروء ننرررا ررر ق ،نج ػػد أف اللي ػػائص الت ػػإل ت ػػـ استع ارض ػػيا تي ً
جمػ ػ جميعي ػػا عمػ ػ أف تك ػػكف امدارة

المدرسيز عم النحك التالإل:

.1أف تككف إدارة منبثقز كمنسجمز م فمس ز المجتم .

.2أف تتسـ بالمركنز فإل العمؿ ،كأف تتكيؼ حسب مقتضيات المكقؼ كالظركؼ .
.3تتميز بالك ا ة كال اعميز كيتحقؽ ذلؾ باالستلداـ ا مثؿ لامكانات الماديز كالبشريز .
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وظائا اإلدارة الندر ية:
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الكظػػائؼ لػػادارة المدرسػػيز التػػإل يجػػب أف تتناسػػب م ػ متطمبػػات العيػػر كت ارعػػإل التطػػكر
فإل ىذا الميداف كما أس رت عنو ا بحاث كالدراسات فإل ىذا الميداف كمف ىذه الكظائؼ:
 .1تعتبػػر المدرسػػز أف المػػتعمـ ىػػك محػػكر العمميػػز التعميميػػز كتزكيػػده بلب ػرات يسػػتطي مػػف لالليػػا مجابيػػز
المشكالت التإل تكاجيو .

 .2دراسز المجتم كمشكالتو كالعمؿ عمإل حميا كتحقيؽ أىداؼ المجتم كآمالو كطمكحاتو .
 3.تييئز الظركؼ كتقديـ اللبرات التإل تسػاعد عمػإل تربيػز التالميػذ كتعمػيميـ مػف أجػؿ تحقيػؽ النمػك الشػامؿ
كالمتكامؿ.

 .4االرتقػػا بمسػػتكم المعممػػيف كتنميػػتيـ مينيػنا كاطالعيػػـ عمػػإل مػػا يسػػتجد فػػإل طػػرؽ التػػدريس كعقػػد النػػدكات

ككرش العمؿ كالدكرات التدريبيز(.العمايرة)57:2002،
ننا

ق يذضرح لم احرث أف امدارة المدرسػيز البػد أف تكػكف يػماـ ا مػاف لكافػز المجتمػ المدرسػإل ،مػف

لػالؿ إنجػاز ا عمػاؿ المدرسػيز ب اعميػز كك ػا ة بمشػاركز كاممػز مػف جميػ العػامميف بالمدرسػز ،كأف مػدير

المدرسػز يتحمػؿ مسػئكليز التلطػيط ،كالتكجيػو ،كالقيػادة ،كالتقػكيـ ،كاتلػاذ القػ اررات ،بشػأف كػؿ عنيػر مػف
عناير المجتم المدرسإل ،كيتحمػؿ مسػئكليز مكاجيػز التغيػرات كالتكيػؼ معيػا كىػذه الكظػائؼ ال يمكػف أف

تتحقؽ إال مف لالؿ مد ار عمإل مستكم عا وؿ مف الك ا ة امداريز  ،كأف تككف امدارة التربكيز حرييز عند
التيار مد ار المدارس كفؽ شركط معينز ،بامضافز إلإل تدريبيـ قبؿ اللدمز كأثنائيا ،كتزكيدىـ بكػؿ جديػد
فػإل مجػاؿ امدارة المدرسػيز ،حتػإل تػؤدم المدرسػز دكرىػا بشػكؿ ايجػابإل كيػتـ تحقيػؽ ا ىػداؼ التربكيػز
المنشكدة.

أ ناط اإلدارة الندر ية :

تتعػػػدد أنمػ ػػاط ام دارة المدرسػ ػػيز حسػ ػػب طبيعػ ػػز العػػػامميف كالنظػ ػػاـ السياسػ ػػإل الحػ ػػاكـ ،كيػ ػػنعكس نمػ ػػط امدارة
المدرسػيز عمػ الجػػك العػػاـ فػػإل المدرسػػز ،فأمػا الػنمط الػػديمقراطإل ،أك االسػػتبدادم ،أك الترسػػمإل ،أك الشػػكرم،
ككؿ نمط لو ليائيو كسماتو.
أوال :ال نط اووذوقراطي:

كيعػػرؼ ى ػػذا الن ػػكع م ػػف امدارة بأس ػػما أل ػػرل كػػامدارة االس ػػتبداديز أك الديكتاتكري ػػز  ،يتمي ػػز ى ػػذا الن ػػكع م ػػف
ن
امدارة بان يػػاؿ القائػػد مػػف الجماعػػز كتركػػز اىتمامػػو عم ػ كسػػب كال المرؤكسػػيف بػػأم شػػكؿ لضػػماف عػػدـ
كج ػػكد أم ن ػػكع م ػػف المعارض ػػز لممارس ػػتو ،كيق ػػبض القائ ػػد ىن ػػا عمػ ػ جميػ ػ العمميػ ػات امداري ػػز ابت ػػدا م ػػف
التلطػػيط كانتيػػا بالمتابعػػز فيػػك الميػػيمف عمػ جميػ ا دكار امداريػػز ،كال ي ػػكض السػػمطز كيعتبػػر فػػإل ذات
الكقت أف ت كيض السمطز إنقاص مف حقو كقائد كحيد(.ا غا)19:1999،

و عرد إطراع ال احرث عمػ ا دب التربػكم ذك العالقػز كجػد بػأف ا كتػكقراطإل فػإل ا يػؿ كممػز التينيػز
تعنػإل :حكػـ ال ػرد أم لضػكع العػامميف لن ػكذ كسػمطز شػلص كاحػد ،كفػإل ظػؿ ىػذا الػنمط تتركػز السػمطات
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بمجمميا فػإل يػد المػدير الػذم يمعػب دك انر رئيسػان كمػا عمػإل العػامميف إال طاعتػو كتن يػذ أكامػره دكف مناقشػز أك

إبػدا الػرأم كمػا ال يشػرؾ المعممػيف فػإل اتلػاذ القػرارات أك التلطػيط كالتنظػيـ كمػا يػرفض المػدير ت ػكيض
السػمطز اعتقػادنا منػو بػأف ذلػؾ يقمػؿ مػف مكانتػو ،كيػتـ التركيػز عمػإل رفػ امنتاجيػز دكف م ارعػاة العالقػات
امنسانيز ىكاحتراـ شلييز المعمـ كمشاعره كمتطمباتو.
ال نات الشخصية لمندير ن ال نط اووذوقراطي:
مف السمات الشلييز لممدير ا كتكقراطإل:
 .1قكة الشلييز كلايز فإل استلداـ السمطز لمتحكـ كلتيديد العامميف.

 .2حب التحكـ كالسيطرة فإل جمي ا مكر امداريز كسمب حقكؽ ككاجبات ا لريف.
 .3عدـ تقبؿ النقد كلك كاف ٌبنا نا ،كعدـ التراج فإل ق ارراتو حت لك أدرؾ أنيا غير سميمز.
 .4الت رقز فإل المعاممز بيف العامميف بالمدرسز(.العجمإل)24:2003 ،
او س الذي ذقو سميبا اإلدارة الندر يةاووذوقراطية :
مف أىـ ا سس الت تقكـ عمييا امدارة ا كتكقراطيز:

 .1التدرج فإل السمطز مف ا عم إل ا س ؿ.
 .2ال يؿ بيف التلطيط كالتن يذ.

 .3غياب المكضكعيز كالدقز فإل التكجيو كالتقييـ.

 .4التركيز عم الجانب التحييمإل المعرفػإل لمتالميػذ ،كاىمػاؿ الجكانػب ا لػرل مػف الممارسػات التػإل يقػكـ
بيا المدير الديمقراطإل.
 .5ال يع ػػرؼ االسػ ػػت ادة مػػػف لب ػ ػرات ا لػ ػريف ،كال يتػػػرؾ أم سػػػمطز تن ػػػذ م ػػف بػ ػػيف يديػػػو ،ال يعتػ ػػرؼ أنػ ػػو
أكتكقراطإل ،غامض فإل تعميماتو كأكامره ،غيػر كدم فػإل أسػمكبو ييػتـ باتقػاف التالميػذ لممػكاد ا ساسػيز مقابػؿ
عدـ اىتمامو بجكانب ألرل (.كليمز)20:2003،
ويذضرح لم احرث مػف لػالؿ تمػؾ السػمات أف مػدير المدرسػز الػذم ينتمػإل ليػذا الػنمط مركػزم ،ال يعػزز
العػػامميف  ،فيػػك متسػػمط فػػإل ق ار ارتػػو ،ال يعتمػػد عم ػ العمػػؿ الجمػػاعإل ال ريقػػإل التشػػاركإل ،ك يركػػز جمي ػ
السػمطات فػإل يػده ،كال ي كضػيا  ،غيػر ميػتـ بالعالقػات امنسػانيز كأثرىػا فػإل إنجػاح العمػؿ ،كبالتػالإل فػامدارة
المدرس ػػيز الناجح ػػز يج ػػب عميي ػػا أال تعتم ػػد ى ػػذا ال ػػنمط ا كت ػػكقراطإل ف ى ػػذا ي ػػؤدم إلػ ػ إنع ػػداـ العالق ػػات

امنسانيز ك إنعداـ البنػا ك إشػاعز الكراىيػز بػيف أفػراد المجتمػ فػإل المدرسػز ممػا يػؤدل الػ يػعكبز تطبيػؽ
مبادئ الحككمز فإل المدارس.

ثا يا  :ال نط الدينقراطي

معناىػا سػمطز الشػػعب أك حكػـ الشػعب .إف مػػف المبػادئ ا ساسػػيز التػإل تقػكـ عمييػػا امدارة الديمقراطيػز مبػػدأ
ال بمبػدأ الالمركزيػز امداريػػز،
الت ػكيض الػذم يقيػد بػو ت ػكيض المػدير بعضػنا مػػف سػمطاتو إلػ ا لػريف عمػ ن
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ككفقان ليذا المبدأ ال يقكـ المدير بالتدقيؽ كالت تيش عم جزئيػات العمػؿ كال ي ارقػب العػامميف كانمػا يعمػؿ عمػ

بث الحماسز فإل ن كسيـ كتشجيعيـ عم المبادأة كابدا الرأم(.العرفإل كميدم)78:1996،

يتميػػز ىػػذا الػػنمط بالتشػػاركيز ،حيػػث ال ين ػػرد المػػدير ب أريػػو ،بػػؿ يشػػرؾ ا لػػريف معػػو فػػإل التلطػػيط التلػػاذ

الق ػرار ،كيحػػرص المػػدير عم ػ أف يسػػكد جػػك مػػف المحبػػز كالتشػػاكر كالتعػػاكف كالتنسػػيؽ بػػيف العػػامميف ،كمػػا
يتميػػز ىػػذا الػػنمط امدارم عػػف غي ػره مػػف ا نمػػاط بأنػػو ييػػتـ بالعالقػػات امنسػػانيز كاحت ػراـ ا ل ػريف كتقػػدير
جيكدىـ مما يؤدم إلإل رف ركحيـ المعنكيػز كمشػاركتيـ االيجابيػز كمػا تقػدر ال ػركؽ ال رديػز كمراعاتيػا عنػد

تكزيػ ػ المي ػػاـ مػػػف أج ػػؿ اكتش ػػاؼ المكاىػػػب كالق ػػدرات كتكظي ي ػػا بمػػػا ين ػ ػ المدرس ػػز معػػػداد أبنائ ػػو إعػ ػػدادان

سميمنا(.العجمإل)27 :2003 ،

او س الذي ذقو سميبا اإلدارة الندر يةالدينقراطية :

 .1امقرار بال ركؽ ال رديز لدل المعمميف كالمتعمميف كالمحافظز عمييا كتشجيعيا.
 .2التجديد الكاض كالكامؿ لكظي ز كؿ عضك فإل المدرسز ،كميامو.
 .3تنسيؽ جيكد العامميف كتشجي التعاكف بينيـ.
 .4االعتماد عم مبدأ الت كيض فإل العمؿ.
 .5االعتماد عم إقامز عالقات إنسانيز دالؿ العمؿ.

 .6مراعاة العدالز فإل تكزي المياـ ككض الشلص المناسب فإل المكاف المناسب.
 .7تكثيؽ العالقز بيف المدرسز كالمجتم المحمإل كالسمطات التعميميز(.عابديف)72: 2001،
وأوضح العانل( )2003أف ننيزات ندير الندر ة الدينقراطية هل:
 .1اميماف بمبدأ المشاركز الجماعيز فإل اتلاذ كتن يذ الق اررات.
 .2قكل الشلييز م التكاض كعدـ التكبر.

 .3يتقبؿ النقد البنا كاعطا ال ريز لكؿ فرد مبدا رأيو.
 .4يعترؼ بال ركؽ ال رديز كيراعييا عند ت كيض السمطز كتكزي المياـ.
 .5ييتـ بالكقت كاحتراـ المكاعيد كااللتزاـ بيا.

.6احتػراـ العػػامميف كاالىتمػػاـ بمشػػكالتيـ الشليػػيز كالمسػػاىمز فػػإل إيجػػاد الحمػػكؿ المناسػػبز ليػػا.
(العجم )28:2003،
ويضيا دياب( )2001أ ن أه الننار ات الذي يقو با الندير الدينقراطي:
 .1يحترـ المعمميف كييتـ بمشاكميـ الشلييز كيساعدىـ فإل إيجاد الحمكؿ.
 .2يرغب فإل أف يككف شلييز محترمز بحؽ كما يحترـ ا لريف.
 .3يعرؼ كيؼ ي كض اليالحيات.
 .4يشرؾ المدرسيف فإل رسـ سياسز المدرسز كلطتيا فإل اتلاذ الق اررات.

 .5ييتـ كثي انر بنمك ا فراد كيحدد مسئكليز المدرسيف مف ا عماؿ المسندة إلييـ(.دياب)292:2001 ،
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ننرررا ررر ق ينكررر القررروغ أف فػػرص نجػػاح امدارة المدرسػػيز الديمقراطيػػز كبي ػرة بسػػبب قػػدرة المػػدير عمػػإل
التكجو إل الالمركزيز فإل اتلاذ قػ اررات ،كمشػاركتو المجتمػ المدرسػإل فػإل تحقيػؽ أىػداؼ المدرسػز ،كمػا أف
ا ىداؼ المنشكدة يمكف أف تتحقؽ بشكؿ أكبر نيػا بيئػز تػؤدم إلػإل زيػادة امنتاجيػز ،كتقػديـ بػرام تعميميػز
منتجػػز كمثم ػرة ،فػػامدارة فػػإل ىػػذا الػػنمط تكظػػؼ العمػػؿ ال ريقػػإل ،كامتيػػاؿ كالتكايػػؿ بػػيف جمي ػ العػػامميف،
كت كض اليالحيات ،كتكظؼ التعزيز ،كىذا بدكره يعتبر مف أىـ مميزات تطبيؽ الحككمز فإل المدارس.

كررذل يذضررح لم احررث أف امدارة المدرسػػيز الناجحػػز عنػػدما تسػػتلدـ الػػنمط الػػديمقراطإل فػػإل امدارة يجػػب أف
يككف لدل العامميف كعإل كايماف بأىميز المشاركز فػإل العمػؿ كاالنتمػا إلػ المدرسػز كتحمػؿ المسػئكليز كىػذا
الػػنمط إذا اسػػتلدـ جيػػدنا يسػػاىـ فػػإل الكشػػؼ عػػف مكاىػػب كابػػداعات ا ف ػراد التػػإل ليػػا دكر كبيػػر فػػإل نجػػاح

امدارة المدرس ػػيز كح ػػؿ مش ػػكالتيا ،ل ػػذا ينيػ ػ الباح ػػث امدارات المدرس ػػيز سػ ػكا الحككمي ػػز أك ف ػػإل م ػػدارس
ا كنركا باتباعو لما لو مف أىميز كبرم فإل الكيكؿ إل ا ىداؼ المدرسيز .
ثالثا :ال نط الذر مي:
يطغ ػ عمػػ ىػػذا ال ػػنمط مػػف امدارة ظي ػػكر العديػػد م ػػف السػػمكؾ المتن ػػكع ،المتػػدالؿ ،تكتن ػػو مظػػاىر الي ػػزؿ
كالتسػػيب ،ميػػحكبز بانل ػػاض ا دا  ،كرغػػـ حريػػز العػػامميف ،كالتسػػاىؿ الػػذم تتلػػذه امدارة طريق ػنا ليػػا ،فػػاف
رضا العامميف فإل ظؿ ىذه القيادة منل ض جدنا بالمقارنز م القيادة الديمقراطيز(.بسيسك)137:2003 ،
او س الذي ذقو سميبا اإلدارة الندر ية الذر مية :

 .1إتاحز الحريات كعدـ تحديد المسئكليز.
 .2ضياع الكقت كتبديد الجيد كالمغاالة كت كيؾ كحدة العمؿ بركح ال ريؽ.
 .3إشاعز ال كض كتزعزع القيـ لدل الناشئيف(.سميماف)15:2006،
ويذكر مينا ) )2006أ

ن أه الننار ات الذي يقو با الندير الذر مي:

أ.النظر إل المعمميف كمستشاريف.
ب.يحجـ عف تقديـ رأيو فإل مكضكعات المناقشز.

ج.ال يباشر المدير عممو بتسيير أمكر الحياة اليكميز بؿ ي كضيا(.سميماف)15: 2006 ،
ويشير ال احرث ىنػا إلػ اف امدارة المدرسػيز الترسػميز إدارة ضػعي ز مػف الناحيػز امداريػز كال نيػز ،حيػث تبػدك

القيػادة ككأنيػا غيػػر مكجػكدة لتتػػكلإل تكجيػو العػامميف ،فجميػ العػامميف كالطمبػػز يتعػاممكف مػ ىػػذا الػنمط بنػػكع
مػػف االسػػتل اؼ ،فػػال ضػػابط كال مكجػػو لمعمػػؿ ،ممػػا يػػؤدم إلػ ال كضػ كاالضػػطراب فػإل المدرسػػز ،كيعتبػػر

ىذا النمط مف أسػكأ ا نمػاط مػف حيػث تحقيػؽ ا ىػداؼ المنشػكدة ،فيجػب عمػ

امدارة المدرسػيز الجيػدة أف

تبتعد عػف امدارة الترسػميز نيػا تجعػؿ امدارة فػإل حالػز مػف الضػعؼ كالقيػكر كالالمبػاالة ،كىػذا يػؤدم إلػ
العجز عف تحقيؽ ا ىداؼ التربكيز.
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را عا :الر نط الشرور  :ىػذا الػنمط عرفػو المسػممكف ا كائػؿ كتمثمػت ميزتػو فػإل شػلص القائػد ا كؿ محمػد
ليذه ا مز حيث اتلذ عميػو اليػالة كالسػالـ مػف الشػكرل منيػاج حيػاة بػد ان مػف النظػاـ السياسػإل حتػ قيػادة
المدرسز كالبيت ،فيإل تعنإل الشدة كقت الشدة كالميف كقت الميف(.العاجز كالبنا)16:2004،
كقد بيف القرآف ىذا المبػدأ بقكلػو تعػالإل َ ًَ شك رًسه ُم هع فك ام

كش( آؿ عمػراف ،أيػز)159 :

 ،فكػاف عميػو اليػالة

كالسػالـ مشػاك انر أيػحابو فػإل كػؿ ا مػكر يػغيرىا ككبيرىػا  ،عمػإل الػرغـ مػف أف الػكحإل كػاف يرشػده كيدلػو

كاف باستطاعتو االستغنا عف مشكرة أيحابو  ،إال أف اليدؼ مف مشاكرة أيحابو ىك تعميـ أمػز امسػالـ

لتن يذ إدارة الحياة بشكؿ ناج .

ننيزات اإلدارة الندر ية الشورية:

يؤكد العاجز( )2007إف امدارة الشكريز تتميز بما يمإل:
 .1المدير يمارس فييا أكبر قدر مف التكجيو الذاتإل.
 .2ممارسز المبادأة كضبط الن س فإل تحقيؽ ا ىداؼ المرجكة.
 .3ممارسز ذكائو كت كيره العقالنإل فإل حؿ المشكالت كالمكاقؼ التإل تكاجييـ.
 .4الحيكؿ عم المعمكمات مف ميادرىا ا يميز(.العاجز)18:2007،

و ن خاغ ا ذعراض ال احث و ناط اإلدارة الندر ية يذضح أ ىذه ا نماط تستند إلإل شلييز مدير
المدرسز كاتجاىاتو كفمس تو ،كفكره بالدرجز ا كلإل ،فمثالن النمط ا كتكقراطإل يييمؿ آ ار الجمي كيعتمد
عم المركزيز فإل اتلاذ ق ارراتو ،كالنمط الترسمإل يمن الحريز لجمي العامميف دكف ضكابط أك تحديد

الكاجبات ك المسئكليات ،إال أف النمط الديمقراطإل يعمؿ عم مشاركز الجمي فإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز
يكيركز عم مبدأ الال مركزيز فإل اتلاذ الق اررات .
و ير ال احث أف معظـ السمات التإل يجب تكافرىا فإل امدارة المدرسيز الناجحز تتكفر لدم النمط الشكرل
كالديمقراطإل نيما يشجعاف عم مشاركز المجتم المدرسإل فإل اتلاذ الق اررات المتعمقز بتحقيؽ ا ىداؼ

المدرسيز ،فيجب عم السمطات التربكيز العميا تشجي ىذيف النمطيف كذلؾ مف لالؿ تكفير المناخ المالئـ
الذم يساعد عمإل جكدة كعدـ اعتماد المركزيز فإل اتلاذ الق اررات ،كالسياسيات التعميميز ،كالتربكيز كالحد

منيا ،كاعتماد الالمركزيز كذلؾ لممساعدة عمإل التجديد كالتطكير ،فامدارة المدرسيز لـ تعد عمالن يقدر عميو

كؿ إنساف كال يمكف أف يتـ بنجاح بأم طريقز،بؿ امدارة المدرسيز عمـ لو قكاعده كأيكلو ،كفف يحتاج إلإل
ي ات شلييز كعقميز كن سيز ،تلتمؼ مف شلص لر ،كمينز ليا ألالقياتيا كتقاليدىا المستمدة منيا.
نقونات اإلدارة الندر ية :

إف كؿ تطكر لمنظاـ التعميمإل كالتربكم مرتبط ارتباطنا كثيقان بتطكر امدارة التعميميز كالمدرسيز ،كمف ثـ فاف
االستراتيجيز السميمز لتطكير النظاـ التربكم ىإل التإل تألذ فإل حسابيا تطكير إدارة النظاـ كتجديدىا

كمكاكبز كؿ جديد فإل ىذا المضمار كحيث أف التعميـ ىك القكة المحركز كالمؤثرة لملتمؼ ا نشطز ا لرل
كىك أيضنا العمميز التربكيز كاالجتماعيز التإل ترفد المجتم بملتمؼ الككادر ال نيز الالزمز ،كاف ضركرينا
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أف تككف امدارة المدرسيز التإل تسع لتحقيؽ أىداؼ التعميـ المرجكة عم درجز كبيرة مف الك ا ة كال اعميز
كالعطا  ،كيمكف تينيؼ مقكمات امدارة المدرسيز الناجحز عم النحك التالإل:
 .1القدوة الطي ة  :مف حيث تمسؾ مػدير المدرسػز بقيمػو كاتجاىاتػو ،كامعتػزاز القػكم بػدكره اميجػابإل فػ
مشاركز جمي المجتم المدرسإل فإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز ،كأف يككف قدكة لمجمي ف كؿ شإل.

 .2الثقررة النذ ادلررة :عػػف طريػػؽ اللبػرة الشليػػيز فػػإل كافػػز المجػػاالت كا نشػطز فػػاف ثقػػز العػػامميف كالطػػالب
بمديرىـ دعامز أساسيز مف دعائـ نجاح امدارة المدرسيز .
 .3إياررراد الن ررراخ الصرررالح :الق ػػائـ عم ػػإل أس ػػاس االس ػػتقرار كالطمأنين ػػز كحس ػػف الت ػػاىـ كالبع ػػد ع ػػف العن ػػؼ
كاللالفات كالحرص عمإل التعاكف كالتعاطؼ .
 .4الذعرا سمي العانمي  :مف لالؿ الكقكؼ عمإل قدراتيـ كمكاىبيـ كاستعداداتيـ كامكانياتيـ كاسناد العمػؿ
المناسب لكؿ منيـ م تكجييـ كارشادىـ كتشجي المجديف منيـ كاالرتقا بمستكم المقيريف منيـ .

 .5ذوزيع الصاحيات :ت كيض مػدير المدرسػز لمعػامميف معػو لػبعض الكاجبػات كالمسػئكليات كااللت ازمػات مػ

مػنحيـ فػػإل ن ػػس الكقػت كػػؿ السػػمطات كتعريػؼ كػػؿ معمػػـ بممكيتػو لممدرسػػز كبأنػػو جػز منيػػا ،كأف يت ػػرغ قائػػد
المدرسز لمسياسز العامز كا مكر الجكىريز بالمدرسز كاسناد دكف ذلؾ إل مرؤكسيو كمعاكنيو.
 .6أ رررموب القيرررادة الرشررريدة :يقػػكـ عم ػ ا سػػمكب الػػديمقراطإل كالحكػػـ الػػذاتإل كالقيػػادة الجماعيػػز كمركزيػػز
التلطيط ال مركزيز التن يذ كالبعد عف النمط ا كتكقراطإل.
(عابديف)223:2001،

ويضريا ال احرث أف امدارة المدرسػيز التػإل تقػكـ بمياميػا التربكيػز بشػكؿ فعػاؿ تحتػاج إلػإل مجتمػ مدرسػإل
متعػاكف بينػػو شػبكز اتيػػاؿ كتكايػػؿ مػف لػػالؿ مبػدأ مػػف مبػػادئ الحككمػز كىػػك المشػػاركز ال عالػز  ،كبػػذلؾ
تسػتطي ىػذه امدارة أف تػؤدم تمػؾ الميمػات بدرجػز عاليػز مػف ال عاليػز كىػذا ال يمكػف إف يتحقػؽ إال إذا
تػكافرت فػإل أدا امدارة المدرسػيز ا سػس كالمقكمػات الالزمػز لػادارة المدرسػيز الناجحػز التػإل تسػع الػ
تطكير ن سيا مف لالؿ تطبيؽ المبادئ الحديثز لمحككمز.

أضرا إلرل أف الحكػـ عمػإل نجػاح امدارة المدرسػيز فػإل تأديػز مياميػا كتحقيػؽ أىػدافيا ك رسػالتيا كرؤيتيػا
يػرتبط بمػدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز لمبػادئ الحككمػز ،كالتػإل تػنعكس عمػ أدا المدرسػز ،كالتػإل بطبيعتيػا
يسػعإل النظػاـ التربػكم إلػإل تحقيقيػا مػف لػالؿ عمػؿ امدارة المدرسػيز كالمتمثمػز فػإل مػدير المدرسػز كالػذم
بدكره يعمؿ عمإل تحقيؽ عدد مف ا سس كالمعايير التإل تحقؽ أىداؼ المدرسز المنشكدة.
نبا ندير الندر ة:
ىناؾ بعض مف المياـ لمدير المدرسز منيا:
اوال :النبا اإلدارية:
لمدير المدرسز مجمكعز مف المياـ امداريز يمكف اجماليا فيما يمإل:
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 .1إدارة شرؤو الذانيررذ  :يشػػكؿ االىتمػػاـ بػادارة شػػئكف التالميػذ إحػػدل الميمػػات الرئيسػيز لمػػدير المدرسػػز
حيػػث إف مػػدير المدرسػػز يسػػتطي أف يحقػػؽ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ تنظػػيـ قبػػكؿ كتسػػجيؿ التالميػػذ الجػػدد ،ك تنظػػيـ
الس ػػجالت كالمم ػػات اللاي ػػز بالطمب ػػز ،كرعاي ػػز النظ ػػاـ دال ػػؿ المدرس ػػز ،كرعاي ػػز ش ػػؤكف الط ػػالب اجتماعيػ ػنا

كيحينا ،كثقافينا  ،كن سينا ،كتنظيـ كادارة ما يقكـ بو التالميذ مف أنشطز(.حجإل)108:2002،

 .2ذ ظرري الذ رربيات الناديررة الندر ررية :يعػػد إنجػػاز مجمكعػػز الميػػاـ امداريػػز المتعمقػػز بالمبػػانإل المدرسػػيز
كاممكانػػات مػػف العكامػػؿ ا ساسػػيز لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ التعميميػػز ،كذلػػؾ عم ػ النحػػك التػػالإل :حسػػف اسػػتلداـ
المبػػانإل المدرسػػيز ممػػا يػػؤدم إلػ رف ػ ك ايػػز العمميػػز التعميميػػز،ك م ارعػػاة ا نشػػطز كالمكاي ػ ات التربكيػػز فػػإل
المب ػػانإل المدرس ػػيز ،كت ػػكفير الم ارف ػػؽ ا ساس ػػيز كالتس ػػييالت التعميمي ػػز الالزم ػػز لنج ػػاح العممي ػػز التعميمي ػػز ،ك

االسػتلداـ ا مثػؿ لممبػانإل كالم ارفػػؽ التعميميػز  ،كذلػؾ بترشػيد اسػػتلداـ المبػانإل كالم ارفػؽ التعميميػز ل غػراض
التربكي ػػز دال ػػؿ المدرس ػػز ،كاالىتم ػػاـ بأعم ػػاؿ الي ػػيانز الدكري ػػز لممب ػػانإل كالم ارف ػػؽ التعميمي ػػز،كاالىتماـ بت ػػكفير
مستمزمات الكقايز كا مف كالسالمز دالؿ المدرسز لمطالب كالعامميف(.دياب)366:2001،
 .3ذعزيز االرذ اط الناذنع النحمي :مف لالؿ برنام جيػد يكػكف ميػد انر ثقافيػان يلػدـ البيئػز كالمحاضػرات

كالنػػدكات ،كتنظػػيـ برنػػام تسػػت يد من ػو المدرسػػز مػػف إمكانيػػات المجتم ػ المحمػػإل الماديػػز كالبشريز،كمشػػاركز
أكليا ا مكر فإل أنشطز المدرسز الملتم ز(.اليباش)35:2002،

 .4إدارة الشئو النالية :تعد الشؤكف الماليز ميد انر الستمرار المؤسسز حيث إف مف مياـ مػدير المدرسػز

المسػاىمز البنػا ة فػإل إعػداد الػنظـ كالمػكائ كالقكاعػد التػإل تسػير عمييػا شػؤكف المدرسػز الماليػز كامداريػز عػػف

طريؽ التبرعات المدرسيز كتنظيـ رب الجمعيز التعاكنيز فإل المدرسز(.أحمد)67:2006،

 .5ذ ظرري االذصرراغ والذواصرررغ رري الندر رررة واإلدارة الذر ويررة :يػػتـ االتيػػاؿ بػػيف إدارة المدرسػػز كامدارة
التربكيز كما يراىا البكىإل مف لػالؿ الم ارسػالت اللطيػز ككي يػز إدارتيػا مػف نشػرات كتقػارير ككتػب رسػميز ك

تنظيـ ذلؾ فإل سجالت ،أك ما يسم بديكاف المدرسز(.البكىإل)182 :2001،
ثا يا :النبا االشرايية:
لمدير المدرسز مجمكعز مف المياـ االشرافيز يمكف اجماليا فيما يمإل:

 .1ذ نية النعمني نب يا :يرل عابديف() 2002أف مسئكليز مدير المدرسز مف الناحيز ال نيز تشمؿ:
أ .تكزي مسئكليات كالتيايات جمي العامميف بالمدرسز كامشراؼ عم أعماليـ.
ب.المتابعز المستمرة لجمي العامميف بالمدرسز ،بيدؼ رف مستكل أدائيـ(.عابديف)142،2002 :
كلقد حددت ك ازرة التربيز كالتعميـ العالإل ال مسطينيز( )1998كاجبات مدير المدرسز ال نيز تشمؿ -:

أ .دراسز لطط المكاد التدريسيز التإل يعدىا المعممكف.

ب .الزيارات االستطالعيز لم يكؿ لمتابعز أعماؿ المعمميف.
ج .التعرؼ عم مستكل أدا المعمميف.
د .التعاكف م المشرفيف التربكييف لمعالجز جكانب الضعؼ فإل العمميز التربكيز.
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ىػ .التعرؼ عم حاجات المعمميف(.ك ازرة التربيز كالتعميـ )25:1998،
 .2إثراء الن باج الدرا ي وذح ي ذ فيذه :كيمكف تحقيؽ ذلؾ باللطكات ا تيز:
أ .االطالع عم المناى الدراسيز المقررة بجمي عنايرىا فإل ضك المستجدات كالتطكرات التربكيز.
ب.تحديد عناير المنياج  ،كا ىداؼ المنشكدة لتمؾ الدراسز بالتنسيؽ كالتعاكف م المعنييف.
ج .تشكيؿ المجاف اللايز لتن يذ الدراسات كا بحاث المنشكدة.
د .كض برام كلطط عمؿ محددة لمتابعز أعماؿ المجاف.
ىػ .ريد النتائ كمناقشتيا م المعنييف.

ك .كض برنام لتمبيز احتياجات المنياج كاثرائو كتحسيف طرائؽ تن يذه فإل ضك اممكانات المتاحز.

ؿ .كض نظاـ لمتقكيـ المستمر لكاف النشاط المتيؿ باث ار المنياج كنتاجاتو(.العاجز)92 :1998،
كيشػير العمػايرة( )2011أنػو مػف ميػاـ مػدير المدرسػز رعايػز شػؤكف العػامميف فػإل مدرسػتو مػف لػالؿ التػالإل:
تنظػػي ـ عمميػػات مشػػاركز العػػامميف كمسػػاىماتيـ بالميمػػات امداريػػز الملتم ػػز التػػإل تتيػػؿ بالمجػػاف كالنشػػاطات
المدرسػػيز الملتم ػػز كتنظػػيـ عمػػؿ المعممػػيف ف ػإل إطػػار إعػػداد الجػػدكؿ المدرس ػإل ،كادارة السػػجالت كالمم ػػات
اللايز بالعامميف فإل المدرسز ،كتنظيميا ،كتنميز العالقات امنسانيز بػيف العػامميف فػإل المدرسػز ،كرعايتيػا،
كاعداد التقارير ال يميز كالسنكيز عف العامميف فإل المدرسز ،كتقديميا إل امدارة(.العمايرة)117:2001،

 .3ذح ي العنمية الذعمينية وذحميغ خطط النرواد الدرا رية :لمػص زىػراف( )1991إلػ ضػركرة التلطػيط
لمتعمػػيـ كالنمػػك المينػػإل لممعممػػيف كااللتبػػارات كالعالقػػز بػػيف المجتمػ المحمػػإل التػػإل تسػػتمزـ تمتػ المػػدير بقػػدر
مف الك ايات كالميارات فإل التلطيط المدرسإل كالتغيير كالتطكير(.زىراف)67،1991:

كيرل ديػاب( )2001أف التل طػيط اليػكمإل لمػدركس عمميػز ىامػز بالنسػبز لممعمػـ كالطالػب حيػث أف التلطػيط
تيكر مسبؽ لممكاقؼ التعميميز لذا يجب متابعز تلطيط المعمميف كتكجيييـ كتقديـ التغذيز الراجعز ليـ.

.4العنغ سمل ذويير يرص ال نو النذكانغ لمنذعمني ا نيا وسقميا وااذناسيا و ف يا ورسايذبا:
تتضمف ىذه الميمز إتباع اللطكات ا تيز -:
أ .تحديد حاجات المتعمميف كمشكالتيـ باستلداـ ا ساليب كالتقنيات المناسبز تيني يا حسب أىميتيا.
ب .تحديد ا دكات كا ساليب كالتقنيات المناسبز لدراسز المشكالت.
ج .تشكيؿ لجنز تتكل دراسز مشكالت التالميذ.

د .تكفير المستمزمات الماديز كالبشريز الالزمز لتسييؿ الدراسز.
ى ػ ػ ػ .امشػ ػ ػراؼ عمػػ ػ تن ي ػ ػػذ نش ػ ػػاطات المجن ػ ػػز الم ػ ػػذككرة كمتابعتي ػ ػػا كتقكيمي ػ ػػا كالتقري ػ ػػر م ػ ػػف نت ػ ػػائ الد ارس ػ ػػز
كتكثيقيا(.العمايرة)143:2002،

 .5إيارراد ظررا لمذقرروي الن ررذنر لعنررغ العررانمي يرري الندر ررة يرديررا وزنريررا :يػػذكرالعاجز( )1998إف
التقػ كيـ ميمػػز رئيسػػيز مػػف ميمػػات المػػدير ،كىػػإل عمميػػز ضػػركريز لمتحقػػؽ مػػف مػػدل نجػػاح التلطػػيط كالتن يػػذ
كلمتأكد مف مدل تحقيؽ ا ىداؼ ،كيمكف القياـ بيذه الميمز إذا اتبعت اللطكات ا تيز:
..

أ .تكفير أدكات التقكيـ ال ردم الزمرم الجماعإل.
ب .كض برنام لتقكيـ عمؿ المعمميف كمتابعتيـ.
ج .ريد نتائ التقكيـ م المعنييف كدراستيا.

د .تزكيد المعنييف بتغذيز راجعز مناسبز فإل كقتيا(.العاجز)94: 1998،
 .6إقانة ظا يعاغ لمذقوي الذكوي ي والنذا عة ودرا ة ن ذويات الذحصيغ الندر ي لمطم ة وذحديدها:
التقكيـ ميمز رئيسيز مف ميمات المدير ،كما أنو ال يستطي أف يعرؼ مدل مػا حقػؽ مػف أىػداؼ كال يعػرؼ
أيػػف يقػػؼ إال إذا أجػػرل عمميػػز التقػػكيـ لكػػؿ عمػػؿ تقػػكـ بػػو س ػكا أكػػاف فػػإل المجػػاؿ امدارم أك ال نػػإل ،كلكػػإل
يستطي المدير أف يقكـ بيذه الميمز عميو أف يتلذ اللطكات ا تيز:

أ .كض لطز لدراسز تحييؿ الطمبز كشئكنيـ كأحكاليـ العامز.
ب .تكزي مسئكليات الدراسز عم المعنييف أفرادان كجماعات.

ج .كض برنام لمحيكؿ عم المعمكمات مف أحكاؿ الطمبز بيكرة منتظمز.
د .دراسز المعمكمات كتحميميا كت سيرىا كتيني يا كتبكيبيا.

ق.كض ػ ػ برنػ ػػام لتكظي ػ ػػؼ المعمكمػ ػػات ال ػ ػكاردة الالزم ػ ػػز كاالسػ ػػت ادة منيػ ػػا ف ػ ػػإل تحسػ ػػيف أكضػ ػػاع التالمي ػ ػػذ
كمتابعتيا(.العمايرة)144 :2002،

كي ػػرل فيم ػػإل كمحم ػػكد( )1991أف امدارة تي ي ػػد م ػػف نت ػػائ تق ػػكيـ ا دا ف ػػإل كضػ ػ سياس ػػات ثابت ػػز كعادل ػػز
بالنسػػبز لعمميػػات اسػػتقطاب كالتيػػار كتعػػكيض لمعػػامميف كتحديػػد أن ػكاع التػػدريب الػػالزـ لتنميػػتيـ كتطػػكيرىـ.
كػػذلؾ يسػػت يد ا ف ػراد العػػاممكف مػػف معرفػػز مسػػتكل ا دا مقارنػػز بالمسػػتكل المطمػػكب كاتلػػاذ الػػالزـ لالرتقػػا
ليذا المستكل كلما لذلؾ مف تأثيرعم النمك كالتطكر لم رد كالمنظمز(.فيمإل كمحمكد)166:1991،

كمػػدير المدرسػػز يقػػكـ بػػدكر مركػػزم فػػإل عمميػػز التقػػكيـ ميتم ػنا بمالحظػػز ا دا كالمػػدل الػػذم كيػػؿ إليػػو فػػإل

المدرسز ككذلؾ النكات مف ذلؾ ا دا بما يتناسب م ا ىداؼ المرسكمز.

كيؤكػػد السػػعكد كبطػػاح()1996أف مػػدير المدرسػػز يمثػػؿ بالنسػػبز لمكثي ػريف الكجػػو ا لمعػػإل لمينػػز التربيػػز كىػػك
فػػإل نظػػرىـ رمػػز المدرسػػز كىػػك الػػذم يمثػػؿ نجاحيػػا أك فشػػميا كقميػػؿ مػػف النػػاس يبرئػػكف المػػدير مػػف نجػػاح أك

فشؿ المدرسز التإل يديرىا(.السعكد كبطاح)305:1996،
كالتقكيـ لـ يعد غايػز فػإل ذاتػو ،حيػث يػرل ا غبػرم( )1994لتقػكيـ كسػيمز ال غايػز ،أنػو كسػيمز يػتمكف مػدير
المدرسػػز بيػػا مػػف الكقػػكؼ عم ػ حسػػف سػػير العمميػػز التعميميػػز كمػػدل تحقيقيػػا ىػػدافيا بمػػدل نجػػاح جيػػكد

تحسينيا كتطكيرىا(.ا غبرم)15 :1994،
كيػػرم العمػػايرة( )2004أف ميمػػز التقػػكيـ كالمتابعػػز مػػف العمميػػات كا سػػاليب كا دكات التػػإل يسػػتلدميا مػػدير
المدرسػػز حػػكؿ النشػػاطات كالط ارئػػؽ كالنتػػائ  ،نيػػا ىػػإل التػػإل سػػتمكنو مػػف إيػػدار ا حكػػاـ كاتلػػاذ الق ػ اررات

التػػإل تسػػاىـ فػػإل تكجيػػو مسػػيرة المدرس ػز بشػػت عنايػػرىا البش ػريز كالماديػػز ،كمػػف الميمػػات ال رعيػػز لمتقػػكيـ
اللتامإل كالمتابعز كتحديد الجكانب التإل تحتاج إلػ تقػكيـ كتنظػيـ لطػز التقػكيـ اللتػامإل لممجػاالت الملتم ػز
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كتحديػد ا دكات الملتم ػػز التػإل ستسػػتلدـ فػإل التقػػكيـ كضػبط السػػجالت كالكثػائؽ المتيػػمز بػالتقكيـ كالمتابعػػز
كتنظػ ػػيـ لطػ ػػز العمػ ػػؿ العالجػ ػػإل كالتطػ ػػكيرم فػ ػػإل ملتمػ ػػؼ الجكانػ ػػب التػ ػػإل تحتػ ػػاج لػ ػػذلؾ ،كاتلػ ػػاذ الق ػ ػ اررات
الملتم ز،كض نظاـ لمتغذيز الراجعز(.العمايرة)33 :2004 ،

كيػ ػػرل العبيػ ػػدم كالجبػ ػػكرم() 1981أف مجػ ػػاالت عمػ ػػؿ مػ ػػدير المدرسػ ػػز تقػ ػػكيـ المدرسػ ػػز مػ ػػف حيػ ػػث مبناىػ ػػا
كتجييزاتيػػا كمرافقيػػا ،كامكانياتيػػا البش ػريز كنشػػاطيا كلطػػز الد ارسػػز كالمنػػاى كالكتػػب المدرسػػيز ،كالعالقػػات
امنسانيز السائدة بيف أعضا أسرتيا كمجالسيا المدرسيز(.العبيدم،الجبكرم)402 :1981،

نقالن عف(الجدم)37-34 :2008،

وي ذ ذج ال احث أف المياـ المتنكعز المنكطز بمدير المدرسز منيا امداريز كمنيا ال نيز كالتإل مف أىميا:
 .1تطكير المعمميف مينينا .

 .2تعاكف المدير م العامميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسز.
 .3العمؿ عم تكفير جك مالئـ لحؿ مشاكؿ الطمبز.

 .4العمؿ عم تكفير المكارد البشريز كالماديز لمساعدة المعمميف فإل حؿ مشاكؿ الطمبز.

 .5إرشاد المعمميف بشكؿ فردم كجماعإل ل لذ بأيدييـ إل مستك و
عاؿ فإل معالجز مشاكؿ الطمبز .
 .6اتباع المني الديمقراطإل لمتعامؿ م العامميف.

 .7العمؿ عم كض لطط تحتكم عم طرؽ معالجز مشاكؿ الطمبػز كػإل تكػكف مرجعػان لمسػاعدة المعممػيف
فإل تذليؿ ىذه اليعكبات كالمشاكؿ.

 . 8العمؿ عم تشجي المعمميف مف استلداـ طرؽ كأساليب تربكيز حديثز فإل معالجز مشاكؿ الطمبز .
.9ادارة شؤكف الطالب.

 .10ادارة مرافؽ المدرسز ،كالكقت،كمتابعز حضكر المعمميف كالطمبز  ،كمتابعز السجالت المدرسيز.
وسطفررا سمررل نررا ر ق ينكر القرروغ أف ال كػػر امدارم كالتربػػكم تطػػكر بشػػكؿ ممحػػكظ ممػػا أدم إلػ تطػػكير
كتغييػػر فػػإل كظي ػػز امدارة المدرسػػيز كتعػػدد مياميػػا كاتسػػاع مجاليػػا فػػإل الكقػػت الحاض ػر ،حيػػث أيػػب مػػف
اليػػعب إدارة المدرسػػز مػػف قبػػؿ شػػلص كاحػػد كمػػدير المدرسػػزك بػػؿ يجػػب التعػػاكف م ػ جمي ػ العػػامميف فػػإل

المدرسػػز كحيػػث أف المشػػاركز ىػػإل مبػػدأ م ػف مبػػادئ الحككمػػز فأيػػب المػػدير ا ف يشػػارؾ العػػامميف كالطمبػػز
كالمجتم المحم فإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز  ،حيث أف امدارة المدرسيز تتطمػب جيػدنا تشػاركينا مػف الجميػ

،مػػف لػػالؿ ت عيػػؿ مجمػػس أكليػػا ا مػػكر  ،كت عيػػؿ المجمػػس المركػػزل كليػػا ا مػػكر كمػػف لػػالؿ ذلػػؾ يررري
ال احرررث اف امدارة المدرس ػػيز المتميػ ػزة ى ػػإل امدارة التػ ػ تس ػػتطي تحقي ػػؽ أى ػػدافيا م ػػف ل ػػالؿ مجمكع ػػز م ػػف

المب ػػادئ التػ ػ ذكرناى ػػا فػ ػ ى ػػذا البح ػػث آال كىػ ػ مب ػػادئ الحككم ػػز كالتػ ػ تتمث ػػؿ فػ ػ المس ػػا لز كالشػ ػ افيز
كالمشاركز كالتمكيف ك البساطز كالكضكح  ...الخ  ،فمك تطرقنا ال ىذه المبادئ لكجػدناىا تطبػؽ فػ الػدكؿ

المتقدمز إدارينا ،مما انعكس ذلؾ عم تقدـ ىذه الدكؿ كجعميا رائدة ف جمي المجاالت .
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و شير يي هذا الصدد أف إدارة التعميـ با كنركا تسع ال تطبيػؽ كػؿ مػا ىػك جديػد فػ عمػـ امدارة  ،كىػذا
ما رأيناه مف لالؿ تطبيؽ برنام ك القيػادة مػف أجػؿ المسػتقبؿ  ،كالػذل ييػدؼ الػ تطػكير الميػارات القياديػز
كامداريػػز لمػػدير المدرسػػز  ،كػػذلؾ رأينػػا برنػػام ك تطػػكير المعممػػيف دالػػؿ الغػػرؼ الي ػ يز ك SPTDك كالػػذل
ركػػز عمػ تنميػػز ميػػارات المعممػػيف فػ الغرفػػز الي ػ يز ،مػػف لػػالؿ ت عيػػؿ الػػتعمـ النشػػط ،كىػػذا يػػنعكس عم ػ

ا دا المدرسإل ،كبالتال يتـ تحقيؽ أىداؼ المدرسز ف جك لال مف العنؼ ،كف بيئز مح زة لمتعميـ .
صفات ندير الندر ة ال ااح:
مف أىـ الي ات التإل يحتاجيا مدير المدرسز لمنجاح فإل عممو:
 .1إيماف قكم يادؽ باهلل عز كجؿ كمالئكتو ككتبو كرسػمو كاليػكـ ا لػر كالقضػا كالقػدر كالتمسػؾ بتعػاليـ
الديف كممارسز عمميز لشعائر الديف ف امنساف المؤمف أكثر إلاليا فإل عممو.

 .2التحمإل با لالؽ امسالميز ال اضمز مف يدؽ كأمانز كالالص كيبر كتكاض كتسام كرحمو.
 .3ذكا فطرم كمكتسب تظير آثاره فإل الحكـ اليائب كالنظرة الثاقبز كفيـ كتحميؿ المشكالت كحميا
 .4اليحز الجسميز كالن سيز كاالىتماـ بالمظير الشليإل كالمياقز البدنيز.
 .5القدرة عم التلطيط كالتنظيـ كاتلاذ الق اررات كالتكجيو كالتقكيـ.
 .6ثقافز عامز ككعإل بالمشاكؿ فإل المجتم كا مز كامنسانيز.

 .7القدرة عم قيادة ا فراد كاقناعيـ كاحتراـ آرائيـ كيككف مكض ثقز لممعمميف(.ربي )53: 2006 ،
ننرا ر ق يذضرح لم احرث أف ىػذه اليػ ات منيػا مػا ىػك فطػرم كمنيػا مػا ىػك مكتسػب ،كاف افتقػار مػدير
المدرسز لي ز مف ىذه الي ات ،قد يؤثر عم قدراتو ،كلكػف معظػـ ىػذه اليػ ات كتكافرىػا بنسػبز كبيػرة فػإل
مػدير المدرسػػز يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر عمػ نجػػاح المدرسػز كتحقيػػؽ أىػػدافيا  ،فيجػػب أف تكػػكف لمػػدير المدرسػػز
بعض الي ات القياديز التإل تجعمو مؤىؿ لتطبيؽ مبادئ الحككمػز مػف لػالؿ قيػادة حكيمػز نابعػز مػف تعػاليـ
الػػديف امسػػالمإل الحنيػػؼ ،ون ر خرراغ سنررغ ال احررث يررل الن ظونررة الذر ويررة نرردارس اوو ررروا يػػرل أف
المدير الناج يجب أف يتيؼ بي ات أساسيز ى فػإل ا سػاس مبػادئ الحككمػز كتتمثػؿ ىػذه المبػادئ فػإل

التػػالإل :المسػػا لز ،الش ػ افيز ،المشػػاركز ،التمكػػيف امدارم ،البسػػاطز كالكضػػكح ،رشػػادة يػػن القػرار ،ا نظمػػز
كالقكانيف ،امدامز ،التنافسيز ،العدؿ كالمساكة،الك ا ة كال عاليز.
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ادلبحث اٌثأٍ

احلىوّـــــــــــــــــت
 تمييد
 ماىيز الحككمز
 نشأة الحككمز
 أىداؼ الحككمز
 ليائص الحككمز
 عكامؿ نجاح الحككمز فإل المؤسسات التعميميز
 القكاعد ا ساسيز لمحككمز
 مبادئ الحككمز
 أىميز حككمز المؤسسات التعميميز
 إسيامات تطبيؽ الحككمو فإل رف ك ا ة المؤسسات التعميميز
 العناير الرئيسيز لتطبيؽ حككمز المؤسسات التعميميز
 أسباب فشؿ تطبيؽ الحككمز فإل المؤسسات التعميميز
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الن حث الثا ي :الحوكنة

ذنبيد :لقد شاع لالؿ ال ترة الماضيز كتحديدان بعد بدايز عقد التسعينات كعمإل امتداد بدايػز ا ل يػز الجديػدة
اسػػتلداـ الفػػت لميػػطم الحككمػػز الرشػػيدة أك امدارة الرشػػيدة فػػإل ا دبيػػات التػػإل تؤكػػد عم ػ ت ازيػػد أىميػػز

الػػدكر امنمػػائإل الػػذم تقػػكـ بػػو امدارة العامػػز كفػػؽ منيجيػػز تنشػػد تحقيػػؽ التنميػػز المجتمعيػػز الشػػاممز بعػػد
مظاىر قيكر كال اؽ ام دارة التقميديز فإل تحقيؽ ذلؾ بال عاليز كالك ا ة المطمكبيف.

كيعػد ميػطم الحككمػز الترجمػز الملتيػرة التػإل ارجػت لمميػطم  ، Corporate Governanceفالحككمػز
الرشػػيدة تيػػتـ بكي يػػز ممارسػػز عمميػػز يػػن كاتلػػاذ الق ػرار كالقيػػادة دالػػؿ المدرسػػز بطريقػػز م ػف ش ػأنيا إتاحػػز
ال ريػػز إمػػاـ أيػػحاب الميػػمحز ا ساسػػييف لممشػػاركز الكاممػػز فػػإل اتلػػاذ الق ػرار كى ػ تتعمػػؽ أيضػػا بكي يػػز

ممارسز القيادة كالعالقات دالؿ المدرسز عم أساس مف مبػادئ الشػ افيز ،كالمسػا لز كااللتػزاـ بالقػانكف :مػف
سيتلذ القرار؟ كيؼ سيتلذ القرار ،ككيؼ سيتـ مسا لز متلذم الق اررات(.دليؿ المدرب)21 :2008،

الذعريا المووي لنفبو الحوكنة:

يعتبػػر ل ػػظ الحككمػػز مسػػتحدثان فػػإل قػػامكس المغػػز العربيػػز كىػػك مػػا يطمػػؽ عميػػو النحػػت فػػإل المغػػز ،فيػػك ل ػػظ
مسػػتمد مػػف الحككمػػز ،كىػػك مػػا يعنػػإل االنضػػباط كالسػػيطرة كالحكػػـ ،كبكػػؿ مػػا تعنيػػو ىػػذه الكممػػز مػػف معػػانإل،

وسميا يا لفظ الحوكنا يذضن العديد ن الاوا ب ن با:
الحك  :كما تقتضيو مف السيطرة عمإل ا مكر أك كض الضكابط أك القيكد التإل تتحكـ فإل السمكؾ.
االحذكا  :كما يقتضيو مف الرجكع إلإل مرجعيات ألالقيز كثقافيز كالإل لبرات تػـ الحيػكؿ عمييػا مػف لػالؿ
تجارب سابقز.

الذحاك  :طمبان لمع دالز  ،لايز عند انحراؼ سمطو امدارة كتالعبيا بميال

ا فراد(.حبكش )22 :2007،

كتجػػدر امشػػارة كنحػػف بيػػدد التأي ػيؿ المغػػكم لمم يػػكـ أف نشػػير إلػػإل أنػػو فػػإل إطػػار سػػعإل الباحػػث لمتكيػػؿ
إلػإل الترجمػػز المناسػبز لكممػػو  Governanceريػػد احػدل كعشػريف ترجمػز ليػػا ،كىػػذه التػراجـ ىػػإل :الحكػػـ،
كالحكمانيز ،كالحككمػز  ،كالحاكميػز ،كالحكامػز  ،كالمحككميػز  ،كالحككمػز ،كادارة الحكػـ ،كالحكػـ االشػتراكإل،
كالحك ػ ػػـ المكسػ ػ ػ  ،كالقكاع ػ ػػد الحاكم ػ ػػز ،كنظ ػ ػػاـ الحك ػ ػػـ كامدارة ،كأس ػ ػػمكب امدارة  ،كامدارة النزيي ػ ػػز ،كامدارة

المجتمعي ػػز ،كادارة شػ ػؤكف الدكل ػػز كالمجتمػ ػ  ،كأس ػػاليب س ػػمطات امدارة  ،كأس ػػمكب ممارس ػػز س ػػمطز امدارة ،
كالس ػػمطز  ،كمنظكم ػػز الس ػػمطات كامدارة ف ػػإل المجتمػ ػ  ،كيع ػػد مي ػػطم الحككم ػػز الترجم ػػز الملتيػ ػرة الت ػػإل
ارجػػت لممي ػػطم  ،Institutional Governanceأم ػػا الترجمػػز العممي ػػز لي ػػذا المي ػػطم  ،كال ػػذم أت ػػؽ
عمييا فيإل:ك أسمكب ممارسز سمطات امدارة الرشيدةك )(Helms&Witten,2006:45
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الذعريا االصطاحي لمحوكنة:
عرفي ػػا فيمي ػػب اس ػػكاركس( :).555كس ػػيمز لتحقي ػػؽ التػ ػكازف ب ػػيف أكام ػػر الس ػػمطز كالمػ ػكارد المتاح ػػز (الس ػػمطز)
لالؿ أسمكبيف ىما االلتزاـ اليارـ بمبادئ عمـ امدارة (رسمإل) بجانػب م ارعػاة الميػارات الشليػيز كالحػذؽ

ال ػػردم فػػإل فػػف تطبيػػؽ ا سػػس كالمبػػادئ (غيػػر رسػػمإل عػػامإل ) ،كىمػػا معػػا أم العمػػـ كال ػػف يعمػػالف عم ػ

إرسا ثالثيز مف القيـ السياسيز ،كالمؤسسيز كالمينيز  ( PIPالسياؽ)  (.فيميب اسكاركس.).5. :.555،
ك عرفيػػا محمػػد( :)2011بأنيػػا النظػػاـ الػػذم يػػتـ مػػف لاللػػو تكجيػػو كادارة المؤسسػػات  ،كيحػػدد مػػف لاللػػو
الحقػػكؽ كالمسػػئكليات بػػيف ملتمػػؼ ا ط ػراؼ  ،فػػإل إط ػػار مجمكعػػز مػػف الق ػكانيف كامج ػ ار ات التػػإل تض ػػمف
المسا لز كالرقابز كالش افيز كالنزاىز كالمشاركز لكافز ا طػراؼ  ،كذلػؾ مػف أجػؿ إقامػز التػكازف بػيف ا ىػداؼ

االقتياديز كاالجتماعيز كالجماعيز كال رديز(.محمد)82 : 2011 ،
كعرفتيػػا فػػاركؽ( :)2010كأنيػػا مجمكعػػز مػػف العالقػػات ،كالقكاعػػد الرسػػميز كغيرىػػا  ،التػػإل تػػؤدل ال ػ يػػن

السياس ػػات كالالمركزيػػػز فػ ػػإل اتلػػػاذ الق ػ ػ اررات ،كمػػػا تتضػ ػػمف بعػػػض الت ػػػاعالت كالتشػػػابكات بػ ػػيف ا عض ػ ػا
المشاركيف فإل الييئػز الحككميػز ،كالتػإل تػؤدل الػ يػن السياسػات التعميميػز  ،كاتلػاذ القػ اررات بشػأف قضػيز
معينز( .فاركؽ)12 :2010 ،

كما عرفيا  )1992( Cadburyبأنيا كنظاـ بمقتضاه تدار المؤسسات كتراقبك)Cadbury,1992: 14(.
كم ػػا عرفيػ ػا  (2000) Agereبأني ػػا:ك تش ػػمؿ العدي ػػد م ػػف العناي ػػر ا ساس ػػيز لمديمقراطي ػػز مث ػػؿ المش ػػاركز
كاالن تاح عم المجتم المػدنإل ،كاحتػراـ حقػكؽ امنسػاف المدنيػز كال كريػز ،كالممتمكػات اللايػز ،فضػالن عػف
إدارة اليراع بشكؿ سمم (.)Agere,2000:10

كع ػػرض ا ررركاروس ) )2013ف ػػإل د ارس ػػتو المعنكن ػػز ك ت عي ػػؿ حككم ػػز مؤسس ػػات تعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػإل ض ػػك
أىدافيا المياريز ( )14ن ظور لم يكـ الحككمز كما كردت فإل ميادر ملتم ز كما يمإل:
 .1الن ظررور الف رري  :الحككمػػز ىػػإل ت عيػػؿ إدارة مؤسسػػز تعمػػيـ الكبػػار لػػالؿ فريػػؽ يشػػكؿ مجمس ػان لتسػػيير
ا مكر كيطمؽ عميو  Boardفإل االنجميزيز ا مريكيز ،ك  Bodyفإل االنجميزيز البريطانيز ا ككس كرديز .

 .2الن ظرررور الررردينقراطي :كيض ػػـ مجم ػػس الحككم ػػز أعض ػػا منتلب ػػيف م ػػف الميتم ػػيف بتعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػإل
المجتم ػ المحمػػإل  ،بجان ػػب المعنيػػيف بحك ػػـ كظػػائ يـ ف ػػإل المؤسسػػز مث ػػؿ المػػدير الع ػػاـ كمػػدير الحس ػػابات ،
كممثمإل العامميف  ،كدكر المجمس ىك ت عيؿ أدكار الناس ال مجرد تطبيؽ ا كامر امداريز .

 .3الن ظرررور ال يروقراطررري :الحككمػػز ىػػإل امدارة العمميػػز النػػإل يقكدىػػا المعنيػػكف فػػإل مجمػػس الحككمػػز كقػػد
يعاكنيـ إل درجز محدكدة المنتلبكف فإل أدا ما يمإل:
أ .رف ك ا ة أدا العامميف كالكبار .
ب.تحسيف ىيكمز المؤسسز .

ت.الرضكخ التاـ كامر الحككمز.
ث.تجنب االيطداـ أك اليراع م أم مؤسسز فإل المجتم المحمإل.
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 .4الن ظرررور نذعررردد القطاسرررات  :الحككم ػػز ى ػػإل ض ػػبط عالق ػػز مؤسس ػػز تعم ػػيـ الكب ػػار ف ػػإل ش ػػبكز عالق ػػات
المجتم السياسيز كاليناعيز كالتجاريز كاللدميز .
 .5الن ظررور اإلداري الحوكنررة :ىػػإل التػػإل تحػػدد بدقػػز ميػػاـ المػػدير التن يػػذم كعالقتػػو بػػالمنتلبيف مػػف أجػػؿ
تحقيؽ أىداؼ المؤسسز .
.6الن ظررررور ال يا رررري ال رررروليذيكي :الحككمػػػز ىػ ػػإل إدارة مؤسسػػػز تعمػ ػػيـ الكبػػػار كفػػػؽ أيػػػديكلكجيا مجتم ػ ػ
السياسػػيز كمػػا تتضػػمنو مػػف قػػيـ عػػف الي ػراع كالتكيػػؼ  ،كالتنػػافس  ،كالديمقراطيػػز كيمكػػف اعتبػػار الحككمػػز

لعبز سياسيز .

.7الن ظرور ال راناذيرة :الحككمػػز ىػػإل شػراكز فريػػؽ متطػػكع التليػص كاالىتمػػاـ فػػإل تحقيػؽ أىػػداؼ كاحػػدة
لممؤسسز .
.8الن ظور الن ظروني :الحككمػز ىػإل ت اعػؿ المنتلبػيف مػ المعنيػيف باسػتلداـ حػكار لغػكل م ػاىيمإل دالػؿ
مجمس الحككمز مف أجؿ الحيكؿ عم ملرجات مشتركز.

.9الن ظررور العنميرراذي :الحككمػػز ىػػإل عػػدة عمميػػات تبػػدأ بتعػػرؼ أبعػػاد المشػػكمز التػػإل تكاجػػو مؤسسػػز تعيػػيف
الكبػار  ،ثػـ عمميػات البحػث سػيناريكىات لحميػا  ،ثػـ تقػكـ ىػذه السػيناريكىات عقميػا اللتبػار أفضػميا كمراقبػػز
كتقكيـ تن يذه .
 .10الن ظرررور الذرررد يري :الحككم ػػز ى ػػإل ت ػػدبير مؤسس ػػز تعم ػػيـ الكب ػػار ل ػػالؿ نم ػػكذج ثالث ػػإل الت ػػدبيرات ى ػػإل
التلطيط كالمراقبز كالتقكيـ

(.)Planning , Monitoring& Valuation Model (PME

 .11ن ظور ال مطة :الحككمز ىإل كسػيمز تحقيػؽ التػكازف  Balanceبػيف مػا تطالػب بػو السػمطز المركزيػز ،
كالمكارد المتاحز لدل السمطز المحميز .
 .12كالن ظور الر ني :الحككمز ىإل تكجيو كؿ مف العمؿ امدارم  ،كالعمؿ القيادم فإل مؤسسز الكبار .
 .13الن ظرررور العررراني غيرررر الر رررني  :الحككم ػػز ى ػػإل مجمكع ػز عممي ػػات لاض ػػعز لمت ػػدلالت الشلي ػػيز

كالمؤسسيز .
 .14ن ظرررور ال رررياق :الحككم ػػز عمميػػز تقت ػػرف بم ػػدل فاعمي ػػز السػػياؽ السياس ػػإل (الب ػػكليتيكإلك  ،كالمؤسس ػػإل،
كالمينإل  ،أم ثالثيز ك PIPك كما يمإل:

أ.ال ياق ال يا ي :الذم يدعـ مبدأ االنتلابات كديمقراطيز الحكار.
ب.ال ياق النؤ

ي :الذم يدعـ الممارسز اليكميز كااللتزاـ بالقكانيف كا كامر امداريز .

ت.ال ياق النب ي :الذم يدعـ كؿ ما يحقؽ جكدة ا دا كاعتماد مؤسسػز تعمػيـ الكبػار كفػؽ معػايير قكميػز
أك عالميز (.فيميب اسكاركس ،المركز القكمإل لمبحكث التربكيز كالتنميز)235-232 :2013 ،
و ررال ظر إلررل الذ عريفررات ال ررا قة لمحوكنررة الرشرريدة يررر ال احررث أنػػو ال يكجػػد تعريػػؼ قػػاط لمحككمػػز ،
ف ػػالبعض ينظ ػػركف إلػ ػ م ي ػػكـ الحككم ػػز م ػػف الناحي ػػز االقتي ػػاديز  ،كآل ػػركف ينظ ػػركف إليي ػػا م ػػف الناحي ػػز
القانكنيػز ،كفريػؽ ثالػػث ينظػر إلييػػا مػف الناحيػػز االجتماعيػز كا لالقيػػز ،كقػد يعػػكد ذلػؾ لملم يػػز ال كريػز التػػإل
.5

المع ػػرؼ أك الي ػػدؼ ال ػػذل يس ػػع لتحقيق ػػو ،كعمػ ػ أم ح ػػاؿ ف ػػاف الي ػػدؼ م ػػف الحككم ػػز ى ػػك تحقي ػػؽ
يتبناى ػػا ه
ميػػال ال ػػرد كالمؤسسػػز كالمجتم ػ مػػف لػػالؿ إتبػػاع مجمكعػػز مػػف المبػػادئ ىػػإل الش ػ افيز ،الديمقراطي ػز،
المس ػػا لز ،المش ػػاركز ،العدال ػػز كالمس ػػاكاة ،ا نظم ػػز كالقػ ػكانيف ،التنافس ػػيز ،امدام ػػز ،ال عالي ػػز كالك ػػا ة ،رش ػػادة

ين القرار ،البساطز كالكضكح.

شأة الحوكنة:
يعتبػر ميػطم الحككمػز مػف أىػػـ الميػطمحات التػػإل تػـ تػػداكليا فػإل الحقػػؿ التنمػكم منػػذ نيايػز الثمانينػػات ،
أسػتيعمؿ كؿ مػرة مػػف طػػرؼ البنػػؾ الػػدكلإل فػػإل عػاـ 1989ـ ،كلقػػد كانػػت البدايػػز الحقيقيػػز لاىتمػػاـ بم يػػكـ
الحككم ػز حينمػػا أيػػدرت لجنػػو ا بعػػاد الماليػػز لحككم ػز المؤسسػػات كػػابكرم فػػإل ديسػػمبر 1992ـ تقريرىػػا
المش ػػكؿ م ػػف قب ػػؿ مجم ػػس التق ػػارير المالي ػػز كس ػػكؽ لن ػػدف لػ ػ كراؽ المالي ػػز بعنػ ػكاف ا بع ػػاد المالي ػػز لحككمػ ػز
المؤسسات(.حبكش)22 :2007،المشار إليو فإل(أسكاركس)471:2013،

كلتأكي ػػد الحاج ػػز إل ػػإل الحككم ػػو منػػػذ ع ػػاـ  1997أل ػػذت حككمػ ػز المؤسس ػػات بعػػػداك آل ػػر ف ػػإل العدي ػػد مػ ػػف
امقتيػاديات المتقدمػػز كالناشػئز لايػػز فػإل أعقػػاب االنييػػارات امقتيػاديز كا زمػػات الماليػز كافػػالس العديػػد
مػػف المؤسسػػات التػػإل شػػيدتيا عػػدد مػػف الػػدكؿ جنػػكب شػػرؽ أسػػيا كركسػػيا كأمريكيػػا الالتيني ػز  ،ثػػـ ال ضػػائ

الماليز فإل كبريات المؤسسات ا مريكيز فػإل نيايػز عػاـ  2001حيػث أزمػز شػركو أرنػكف كشػركو ككرلسػدككـ

لالتي ػػاالت ع ػػاـ  ،2002إض ػػافز إل ػػإل إتجاى ػػات كثيػ ػرة ف ػػإل دكؿ امقتي ػػاد ا مريكي ػػز م ػػف إنيي ػػارات مالي ػػز
كمحاس ػػبيز ل ػػالؿ ع ػػاـ  ،2002إض ػػافز إل ػػإل اتج ػػاه كثي ػػر م ػػف ال ػػدكؿ إل ػػإل التح ػػكؿ إل ػػإل ال ػػنظـ االقتي ػػاديز
ال أرسػػماليز التػػإل تعتمػػد فييػػا بدرجػػز كبي ػرة عمػػإل الش ػركات اللايػػز لتحقيػػؽ معػػدالت مرت ع ػز كمتكايػػمز مػػف
النمك االقتيادم كأدم اتسػاع حجػـ ىػذه الشػركات كان يػاؿ الممكيػز عػف امدارة إلػإل ضػعؼ آليػات الرقابػز

عم ػػإل تي ػػرفات الم ػػديريف كال ػػإل كق ػػكع كثي ػػر م ػػف الش ػػركات ف ػػإل أزم ػػز مالي ػػز ،مم ػػا دفػػ الع ػػالـ إل ػػإل االىتم ػػاـ
بالحككمز(.العيسكم )36 :2003،نقالن عف(اسكاركس)471:2013،

أهنية الحوكنة:

كعمإل المستكم الدكلإل يعتبػر التقريػر اليػادر عػف منظمػز التنميػز كالتعػاكف االقتيػادم عػاـ  1999بعنػكاف
مبادئ حككمز المؤسسات ىك أكؿ اعتراؼ دكلإل رسمإل بيذا الم يكـ(.حبكش)22 :2007،
كقػػد ب ػرزت أىميػػز الحككمػز كمنيػػاج أمثػػؿ لممعالجػػز كالكقايػػز مػػف ا زمػػات لمػػا تمثمػػو مػػف دف ػ لعجم ػز التنميػػز
كرف ػ مسػػتكم ا دا كتل ػػيض درجػػو الملػػاطرة المتعمقػػز بال سػػاد المػػالإل كامدارم عمػػإل مسػػتكم المؤسسػػات
كالدكؿ عمإل حد سكا (.عطكة كعمإل)473 :2012،
كما أف المنظمات الدكليز استلدمت الحككمز م بدايز عقػد التسػعينات كمنيجيػز لتحقيػؽ التنميػز المجتمعيػز
فإل الدكؿ الناميز بك ا ة كفعاليز بعد قيكر القطاع الحككمإل فػإل تمػؾ الػدكؿ عػف ذلػؾ  ،كقػد شػاع اسػتلداـ

ىذا الميطم فإل العقكد الثالثز الماضيز فإل كؿ مف الدكؿ الناميز كالمتقدمز لتحقيػؽ طمكحػات المػكاطنيف
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عف طريؽ تكفير التنميز الشمكليز كادامتيا كنتيجز لمتحديات العالميز كامقميميػز التػإل تكاجػو العػالـ ( العكلمػز
،التجػػارة ،العالميػػز الح ػرة ،ا س ػكاؽ التجاريػػز الم تكحػػز ،التيديػػدات ا منيػػز ،سػػرعو انتشػػار المعمكمػػات) إلػػإل
جانػػب التحػػديات المحميػػز (التنافسػػيز ،ال ق ػر ،البطالػػز ،ا مػػف ،تشػػجي االسػػتثمارات اللارجيػػز) أيػػب الت ػزاـ

الػدكؿ بمنيجيػز الحككمػز فػإل غايػز ا ىميػز ،لمػػا ينطػكم عمػإل ذلػؾ مػف تكامػؿ ا دكار بػيف امدارة الحككميػػز
كالقطاع اللاص  ،كمؤسسات المجتم المدنإل(.الكايد)9 :2002،

أهداا الحوكنة:
ن أه أهداا الحوكنة:
 .5تحقيؽ االنسجاـ كالعدالز االجتماعيز.

 ..تحقيؽ كادامز حالز الشرعيز فإل المجتم .
 .5الك ايز فإل تحقيؽ التنميز االقتياديز كفإل تحقيؽ كاستثمار المكارد العامز.
فالحككم ػز تعنػػإل بضػػركرة كجػػكد شػػبكز مػػف مؤسسػػات الحككمػػز تسػػتلدـ الق ػكانيف كامج ػ ار ات ،كالتػػإل بػػدكرىا

تعمػػؿ عمػػإل لمػػؽ بيئػػز اجتماعيػػز تسػػم بتنميػػز بش ػريز جيػػدة لتشػػمؿ كافػز الجماعػػات فػػإل المجتمػ  ،الحككم ػز

ليسػػػت مجػ ػػرد حال ػ ػز مػ ػػف الش ػ ػ افيز ،كالمسػػػا لز ،كحكػ ػػـ القػ ػػانكف فقػ ػػط ،بػ ػػؿ ىػ ػػإل أيض ػ ػنا حال ػ ػز مػ ػػف المشػ ػػاكرة

كالديمقراطيػػز كحقػػكؽ امنسػػاف،كالحككمز الجيػػدة معنيػػز بت اعػػؿ المجتمعػػات كالمؤسسػػات المدنيػػز المحميػػز فػػإل
تحمؿ المسؤكليز كالمشاركز فػإل رسػـ السياسػات العامػز لمػا ليػذه المؤسسػات مػف دكر ىػاـ كرئػيس فػإل تعزيػز
المش ػػاركز كبن ػػا الثق ػػز كف ػػإل تي ػػميـ امىتمام ػػات ككجي ػػات النظ ػػر المحمي ػػز ،كى ػػذا ل ػػف ي ػػأتإل إال ب ػػدعـ ى ػػذه
المجتمعات المدنيز كدعـ الالمركزيز كالحكـ المحمإل كتقكيز امدارة الحككميػز كادارة القطػاع اللػاص كىػك مػا
ال عف(اسكاركس)5552.555،
تركز عميز الحككمو فإل تحقيؽ أىدافيا(.الكايد )50 :.555،نق ن

كأشار (2007)Chanك).555(UNESCOإ ل أنو يمكف تحديد أىداؼ الحككمز المؤسسيز فيما يمإل:
 .5تحسيف كتطكير أدا المؤسسز .
 ..مسػػاعدة إدارة المؤسس ػز عم ػ يػػياغز كبنػػا اسػػتراتيجيز سػػميمز ،كضػػماف اتلػػاذ ق ػ اررات فعالػػز بمػػا يػػؤدل

إل ك ا ة ا دا .

 .5تجنب حدكث أيز ملاطر أك يراعات دالؿ المؤسسز تعكؽ جكدة ا دا .
 .5تحسيف سمعز المؤسسز الجامعيز فإل المجتم .

 .0تحس ػػيف الممارس ػػات التربكي ػػز كامداري ػػز ف ػػإل المؤسس ػػز  ،كتحقي ػػؽ العدال ػػز كالن ازى ػػز كالشػ ػ افيز ف ػػإل جميػ ػ
تعامالت المؤسسز كعممياتيا.
 .5ال يؿ بيف الممكيز التنظيميز كامداريز كالرقابز عم ا دا .
 .5تأكيػػػد مسػ ػػؤكليات امدارة  ،كتقيػ ػػيـ أدائيػػػا  ،كتعزيػػػز المسػ ػػا لز ،كعػػػدـ اللمػػػط بػ ػػيف الميػ ػػاـ كالمسػ ػػئكليات
اللايز بأعضا المؤسسز الجامعيز.
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 .5إيجػػاد الييكػػؿ الػػذم تتحػػدد مػػف لػػالؿ أىػػداؼ المؤسسػػز  ،ككسػػائؿ تحقيػػؽ تمػػؾ ا ىػػداؼ كمتابعػػز ا دا ،
كالمراجعز المستمرة كالتعديؿ كالتطكير لمقكانيف الحاكمز دا المؤسسز الجامعيز.
 25تػكفير امرشػادات لممؤسسػز الجامعيػز حػكؿ كي يػز تحقيػؽ التػزاـ أفضػؿ بالمعػايير كالممارسػات القياسػيز .
) )UNESCO,2009:11) ، )Chan,2007: 8ني و ى (ضس ً ًالل ادن)05 2 .555،
كتي ػػدؼ الحككم ػػز عمػ ػ المس ػػتكل المؤسس ػػإل كامدارم إلػ ػ إنتش ػػار ركح ال ري ػػؽ كالعم ػػؿ التع ػػاكنإل ،كتط ػػكير
مس ػػتكل امفي ػػاح بم ػػا يل ػػدـ أي ػػحاب المي ػػال (الطال ػػب ،كالمعم ػػـ ،كالمجتمػ ػ ) ككضػ ػ لط ػػكط كاض ػػحز
لمسػػمطز كالمسػػئكليز ،كالتقػػدـ فػػإل نظػػـ الجػػكدة ،كامعتمػػاد المؤسسػػإل ،كاعػػداد ب ػرام متمي ػزة لمبحػػث العممػػإل
كلدمػػز المجتم ػ  ،كالعمػػؿ كفػػؽ كػػكد ألالقػػإل  Ethics Codeيسػػيـ فػػإل نجػػاح العمػػؿ ،أمػػا عم ػ المسػػتكل
المجتمعػ ػػإل فتيػ ػػدؼ إل ػ ػ نظػ ػػاـ المسػ ػػئكليز االجتماعيػ ػػز ،كت حقيػ ػػؽ الت ػ ػكازف بػ ػػيف أىػ ػػداؼ المؤسسػ ػػز كا ىػ ػػداؼ

المجتمعيز.)Ehrenbergm, 2004,31).
ويررل هررذا اإلطررار ينكرر القرروغ أف الحككمػػز المؤسسػػيز تيػػدؼ إل ػ حمايػػز أيػػحاب الميػػال كميػػالحيـ
كلايػػز المعني ػػيف بش ػػكؿ مسػػتمر كعمػػ الم ػػدل الطكيػػؿ  ،كتزكي ػػد أي ػػحاب الميػػال بالمعمكم ػػات الالزم ػػز

اللايػػز عػػف المؤسسػػز  ،كالتأكػػد مػػف كجػػكد ىيكػػؿ إدارم تنظيمػػإل جيػػد دالػػؿ المؤسسػػز بحيػػث يكػػكف لكػػؿ
شلص ميامو مف لالؿ تحديد ميػاـ كمسػؤكليات كػؿ عضػك بيػدؼ تطػكير سياسػات كاجػ ار ات المؤسسػز
 ،التإل تعمؿ عم لدمز المجتم .

ويررري ال احررث أيض ػان أف الحككمػػز تعمػػؿ عم ػ تمكػػيف امدارت المدرسػػيز عم ػ التنػػافس الش ػريؼ مػػف لػػالؿ

تطبيقيا لمبادئ الحككمز ،كذلؾ تعزيز المسا لز كالش افيز لدل إدارة المؤسسات .

خصائص الحوكنة:
يري كورذغ( )8002أ لمحوكنة خصائص ذذنثغ يي الذالي:
 .5اال ض اط :أم اتباع السمكؾ ا لالقإل المناسب كاليحي .
 ..الشفايية  :أم تقديـ يكرة حقيقيز لكؿ ما يحدث.
 .5اال ذقالية  :أم ال تكجد تأثيرات كضغكط غير الزمز لمعمؿ.
 .5الن اءلة  :أم إمكاف تقييـ كتقدير أعماؿ مجمس امدارة كامدارة التن يذيز .
 .0الن ئولية :أم كجكد مسئكليز أماـ جمي ا طراؼ ذكل الميمحز فإل المؤسسز.
 .5العدالة  :أم يجب احتراـ حقكؽ ملتمؼ المجمكعات أيحاب الميمحز فإل المؤسسز .
 .5الن ئولية االاذناسية :أم النظر إل المؤسسز كمكاطف جديد(.ككرتؿ)5 :.555 ،
ويذضرح ننرا ر ق أف المؤسسػات التعميميػػز لايػزن المػدارس ،تعتبػػر شػرياف رئيسػإل ال غنػ عنػو فػإل بنػػا

المجتمػ الحضػػارم كتكعيتػػو لممسػػتقبؿ كتعميمػػو ليرتقػػإل إل ػ أعمػػإل مسػػتكيات العمػػـ كالبنػػا كالحضػػارة جيػػاؿ

الحاضػػر كالمسػػتقبؿ  ،لػػذا جػػا ت فك ػرة ىػػذا البحػػث لمتعػػرؼ عم ػ أحػػد العنايػػر الميمػػز كالداعمػػز فػػإل بنػػا

المجتم ػ ػ كمكاكبػ ػػز المؤسسػػػات لتعميميػ ػػز مػػػف حيػ ػػث التطػ ػػكير كالتنميػ ػػز كىػ ػػك بعن ػ ػكاف ك مػػػدل تطبيػ ػػؽ امدارة
5.

المدرسيز بمدارس االكنػركا كسػبؿ ت عيميػا ك مػف كجػو نظػر المعممػيف ،فالمػدارس ىػإل مؤسسػات تعميميػز ارئػدة
تقػػدـ اللػػدمات التعميميػػز ،كالتربكيػػز ،كالمجتمعيػػز ىػػـ ش ػريحز فػػإل المجتم ػ كىػػـ فئػػز الطمبػػز ،كتسػػع إل ػ
تحقيػػؽ أىػػدافيا بدرجػػز عاليػػز مػػف الك ػػا ة كال عاليػػز ،مػػف لػػالؿ اسػػتثمار الم ػكارد البش ػريز كالك ػكادر المؤىمػػز

كالتػػإل تتكػػكف مػػف نلبػػز مػػف المعممػػيف المتمي ػزيف ،ككػػادر إدارم مػػف ذكل اللب ػرة كالد اريػػز يعممػػكف جنب ػنا ال ػ
جنب مف أجؿ إنجاح المسيرة التعميميز .

سوانغ ااح الحوكنة:
ها

عض العوانغ الذي ذ اسد يي ااح الحوكنة وهل سمل ال حو الذالي :

 .5إيجاد قيـ مالئمز لممست يديف يمكف أف تككف مكضكعا لمحككمز.
 ..العمؿ عم إيجاد التكازف بيف اىتمامات المست يديف .

 .5تأسػػيس مجمكعػػز مػػف القػػيـ ا ساسػػيز التػػإل مػػف لالليػػا تعمػػؿ المؤسسػػز  ،كقبػػكؿ جمي ػ المشػػاركيف فػػإل
المؤسسز ليذه القيـ ا ساسيز.

 .5جعؿ إدارة الملاطر بالمؤسسز أج از متكاممز مف نظاـ حككمز المؤسسات .
 .0استلداـ الميادر كاالست ادة منيا .
 .5الميؿ إل امتجاه االستراتيجإل .

 .5قياس كتقييـ االتجاه االستراتيجإل بي ز دكريػز لممؤسسػز ،كاتبػاع المعمكمػات التػإل تضػمف امسػتمراريز ك
التقدـ كالتلطيط كاتساقيا م ا ىداؼ.
 .5ضػماف أف المطالػػب المعقكلػز مػػف المسػت يديف مػػف أجػؿ الحيػػكؿ عمػ المعمكمػػات ،كأف ىػذه المعمكمػػات
التإل يتـ التزكد بيا مالئمز كقابمز لم يـ كحقيقز .

 .5تمكيف ال اعميف ا ساسيف مف امبداع كالتعبير عف إمكانياتيـ امنسانيز .
 .55تدعيـ الكال كامحتراـ .
 .55التمكيف كالتسييؿ كالتنظيـ أكثر مف التحكـ .
 .5.امستدامز .

 .55المشركعيز كالقبكؿ ل فراد .
 .55القدرة عم تعبئز الميادر غراض المجتم .

 .50القدرة عم التعامؿ م القضايا المعايرة (.محمد.)55-5. : .555،
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القواسد او ا ية الذي ذقو سميبا الحوكنة :
لمحككمػػز ثػػالث قكاعػػد أساسػػيز يجػػب أف تسػػير عمييػػا أم مؤسسػػز كتطبقيػػا بالت يػػيؿ كباحكػػاـ كػػإل تحيػػؿ
عم شيادة الحككمز كتتمثؿ ىذه القكاعد فإل التالإل:

 .5الشفايية :كالمقيكد بيا تيميـ كتطبيؽ النظـ كا ليات كالسياسات كالتشػريعات كغيػر ذلػؾ مػف ا دكات
التإل تك ؿ حؽ المكاطف .
 ..الن ررراءلة :كىػ ػ تمك ػػيف المػ ػكاطنيف كذكل العالق ػػز م ػػف ا فػ ػراد كالمنظم ػػات م ػػف مراقب ػػز العم ػػؿ دكف اف
يؤدل ذلؾ إل تعطيؿ العمؿ أك امسا ة إل الغير.
 .3النشرراركة :أم إتاحػػز ال ريػػز لمم ػكاطنيف أك ا ف ػراد كالجمعيػػات ا ىميػػز لممشػػاركز فػػإل يػػن السياسػػات
ككض قكاعد لمعمؿ فإل ملتمؼ مجاالت الحياة(.لميؿ كالعشماكم).0 :.555،

ن ادئ الحوكنة:

تتض ػػمف الحككم ػػز بع ػػض الس ػػمات كالمب ػػادئ أىمي ػػا المش ػػاركز ،كالقي ػػادة ،كالمحاس ػػبز ،المس ػػا لز ،كالشػ ػ افيز،
كال اعميز ،كالعدالز كفإل ما يمإل ت ييؿ ليذه السمات :
الن دأ اووغ(الن اءلة) :
يشػػير م يػػكـ المسػػا لز إل ػ كجػػكد طػػرؽ كأسػػاليب مقننػػز كمؤسسػػيز تمكػػف مػػف مسػػا لز الشػػلص المسػػئكؿ ،

كمراقبػػز أعمال ػػو كتي ػػرفاتو فػػإل إدارة الش ػػئكف العام ػػز  ،م ػ إمكاني ػػز إقالت ػػو إذا تجػػاكز الس ػػمطز أك أل ػػؿ بثق ػػز
النػػاس  ،كىػػذه المسػػا لز تكػػكف مضػػمكنز بحكػػـ القػػانكف كمتحققػػز بكجػػكد قضػػا مسػػتقؿ كمحايػػد كمنيػػؼ.
(المنظمز العربيز لحقكؽ االنساف)55 : .555،
كىإل تستيدؼ تمكيف المكاطنيف كذكل العالقز مف ا فراد كالمنظمات غيػر الحككميػز مػف مسػا لز المػكظ يف
كالمسئكليف مف لالؿ القنكات المالئمز ،دكف أف يؤدل ذلؾ إل تعطيؿ العمؿ(.ع ي إل)55 :.555،

كال تقتير المسا لز عم جانب العقاب فقط ،كانمػا تركػز أيضػا عمػ كجػكد حػكافز لتشػجي المسػئكليف عمػ
أدا مياميـ بالالص كفعاليز كأمانز ،فالمسا لز تعد مسئكليز متراكمز ،فأم شلص يعػد مسػئكالن عػف الكفػا

بكاجب معيف يسأؿ بالضركرة عف كي يز كفائو بمسئكلياتو(.عبد الكريـ)447:2006،

ويؤكررد ال احررث أف مبػدأ المسػػا لز يػرتبط بضػركرة ت عيػػؿ دكر القػكانيف فػإل مالحقػػز كػػؿ مػف يرتكػػب لطػػأ ،أك
يتعدل عم حقكؽ الغير بالملال ز لمق اررات كالقػكانيف ،كتطبػؽ عمػ جميػ المػكظ يف كبيػرىـ كيػغيرىـ دكف
تمييػػز  ،كيجػػب عم ػ المػػدير المتميػػز أف يجعػػؿ مػػف المسػػا لز م يكم ػان ايجابي ػان كلػػيس سػػمبيان ،فالقائػػد التربػػكم

الن ػػاج ى ػػك ال ػػذم يبتع ػػد ع ػػف كمم ػػز ك محاس ػػبز ك ب ػػالم يكـ الس ػػمبإل كانم ػػا يتج ػػو دائم ػػا إلػ ػ م ي ػػكـ المس ػػا لز

بػػالم يكـ االيجػػابإل الػػذم يجعػػؿ مػػف العػػامميف يعممػػكف بشػػكؿ ييػػدؼ ال ػ تحقيػػؽ ا ىػػداؼ مػػف لػػالؿ مبػػدأ
المسا لز عف جكدة العمؿ بيدؼ تيحي ا لطا .
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ويعذقرد ال احررث أف الحككمػز المؤسسػيز لممػػدارس تيػدؼ إلػ ت عيػػؿ نظػـ المحاسػبز كالمسػػا لز التعميميػز لكػػؿ
مف الطمبز كأكليا ا مكر كالعػامميف مػف قبػؿ امدارة المدرسػيز كبالتعػاكف مػ إدارة التعمػيـ  ،ككػؿ ذلػؾ يػؤدل
إلػ ت ريػد نكعيػػز التعمػيـ كالمحافظػز عمػ جكدتػو كبالتػالإل فػاف تطبيػؽ مبػادئ الحككمػػز بالمػدارس يػؤدل إلػ
تحقيػػؽ التعمػػيـ الجيػػد ،كتقػػديـ لدمػػز تعميميػػز متمي ػزة ،كالحيػػكؿ عم ػ ملػػرج تعميمػػإل جيػػد ،فمػػك تػػـ تطبيػػؽ
مبػػادئ الحككمػػز بالمػػدارس بشػػكؿ عممػػإل يػػؤدل ذلػػؾ إلػ تحقيػػؽ ا ىػػداؼ ،كيػػؤدل كػػذلؾ إل ػ تل ػري طمبػػز

يمتمككف الميارات كالك ايات ،كبالتالإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز عم المستكل االستراتيجإل البعيد .
الن دأ الثا ل (النشاركة) :
أف المش ػػاركز ترك ػػز عمػػ االلتػ ػزاـ بالديمقراطي ػػز ،كالت ػػإل تتطم ػػب مش ػػاركز المػ ػكاطنيف ف ػػإل عممي ػػات الحككم ػػز

ار أكثػػر مباش ػرة فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات العامػػز ،عم ػ
كتقػػكـ ىػػذه ال ك ػرة عم ػ أف الم ػكاطنيف يجػػب اف يمعب ػكا أدك نا

ا قؿ االلتػزاـ بػالتعمؽ فػإل القضػايا السياسػيز  ،كتعػرؼ الحككمػز المشػاركز بأنيػا تكزيػ الحقػكؽ كالمسػئكليات

ب ػػيف ملتم ػػؼ المش ػػاركيف ف ػػإل المؤسس ػػز مث ػػؿ الجي ػػاز ،كامدارة ،كالمس ػػت يديف ،كالمش ػػاركيف ،ككضػ ػ قكاع ػػد
كاجػ ػ ار ات ي ػػن القػ ػرار ف ػػإل المؤسس ػػات ،كيتطم ػػب ى ػػذا ت ػػدعيـ الييك ػػؿ م ػػف ل ػػالؿ ا ى ػػداؼ الت ػػإل كض ػػعتيا
المؤسسز  ،كالكسائؿ التإل حددتيا محرازىا)Rosenau , 1999:10(.

وتيػػدؼ المشػػاركز إل ػ تجػػاكز ال جػػكة القائمػػز بػػيف القيػػادة كالجميػػكر  ،كابػػداع أشػػكاؿ غيػػر ىرميػػز لممارسػػز
السػػػمطز ال تقػ ػػكـ عم ػ ػ مبػػػدأ امنابػػػز كالمشػ ػػاركز الشػػػكميز  ،بػػػؿ عم ػ ػ مشػػػاركز الجماعػػػز فػ ػػإل يػ ػػن الق ػ ػرار
كتن يذه(.شكر )555: .550،نقالن عف(عبد الحكيـ)5.5 :.555،

ويذضح لم احث أ ف المشػاركز مػف أىػـ المبػادئ التػإل يجػب أف يكظ يػا مػدير المدرسػز النػاج فػإل مدرسػتو ،
كيتـ ذلؾ مػف لػالؿ مشػاركز المعممػيف فػإل التلطػيط االسػتراتيجإل كفػإل كضػ رؤيػز كرسػالز المدرسػز ،كػذلؾ
مشػػاركز المعممػػيف فػػإل كض ػ اللطػػط امجرائيػػز  ،كمشػػاركتيـ فػػإل قيػػادة المجػػاف المدرسػػيز  ،كػػذلؾ يتبػػيف أف
مش ػػاركز المعمم ػػيف ف ػػإل المق ػػا ات التربكي ػػز ككرش العم ػػؿ يعطػ ػ لممعمم ػػيف تعزي ػػز بق ػػدراتيـ لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ

المدرسز  ،كيجب عمػ المػدير النػاج أف يكػكف قائػدان ناجحػان يعتمػد عمػ مشػاركز الطػالب فػإل قيػادة المجػاف
المدرسػيز  ،كت عيػؿ دكرىػـ فػإل الكسػاطز الطالبيػز كفػإل البرلمػاف الطالبػإل كمجمػس ال يػؿ  ،الف ذلػؾ يشػػعر

الطمبز بأف مشاركتيـ تعمؿ عم لمؽ قيادات لممستقبؿ .

كررذل يررر ال احررث أف مشػػاركز المجتمػ المحمػػإل تعمػػؿ عمػ تحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػز بشػػكؿ كبيػػر جػػدنا مػػف

لػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ مشػ ػ ػ ػ ػ ػػاركز المجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ المحمػ ػ ػ ػ ػ ػػإل لممدرسػ ػ ػ ػ ػ ػػز فػ ػ ػ ػ ػ ػػإل كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المقػ ػ ػ ػ ػ ػػا ات التربكيػ ػ ػ ػ ػ ػػز ،ككرش العمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ،
كالميرجانات،كامحت االت،كمشػ ػػاركز فعالػ ػػز مػ ػػف ًقبػ ػػؿ المجمػ ػػس المركػ ػػزل ل كليػ ػػا ا مػ ػػكر ف ػ ػ حػ ػػؿ جمي ػ ػ
المشػػكالت الت ػ تتعػػرض ليػػا المدرسػػز ،كػػؿ ذلػػؾ يعمػػؿ عم ػ تحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػز مػػف لػػالؿ مشػػاركز
مدير المدرسز لممجتم المدرسإل ،كىذا بدكره يعمؿ عم تحقيؽ مبدأ مف مبادئ الحككمػز إال كىػك المشػاركز

ال عالز الحقيقيز مف الجمي لتحقيؽ ا ىداؼ االستراتيجيز المنشكدة.
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الن دأ الثالث(الشفايية):
يشير م يكـ الش افيز إلػ حريػز الكيػكؿ إلػ المعمكمػات ،كمػا يقابميػا مػف امفيػاح عنيػا ،كيعنػ الم يػكـ
مف زاكيز ألرل العمنيز فإل مناقشز المكضكعات ،كحريز تداكؿ المعمكمػات بشػأف م ػردات العمػؿ فػإل المجػاؿ
العاـ(.عبد الحكيـ)5.5: .555،

ا مػػر الػػذم يعن ػ أف الش ػ افيز تقػػكـ عم ػ التػػدفؽ الحػػر لممعمكمػػات ،كعم ػ أف تن ػػت المؤسسػػات كالعمميػػات

المجتمعيز مباشرة لمميتميف بيا ،كأف تيتاح المعمكمات الكافيػز لمجميػ  ،كتتحقػؽ الشػ افيز عنػدما تترسػخ حريػز
التعبيػر التػإل تمكػف مػف امعػالـ الحػر ،اذ أف حريػز امعػالـ ليسػت شػرطان ضػركريان لمشػ افيز فحسػب ،كلكنيػا
ال عػف أىميتيػا لممارسػز حػؽ
ضركريز كذلؾ لمباشرة المسا لز ،بقيد كقػؼ أعمػاؿ التجػاكز كالتحايػؿ ،فضػ ن

المشاركز فإل ين القرار(.مسعد)555 :.550،

ويررري ال احررث أف تػػكفر الشػ افيز فػػإل المػػدارس ،يضػػمف إلػ حػػد كبيػػر تحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػز ،كذلػػؾ نيػػا
تػػكفر ف ػراد المجتم ػ المدرسػػإل كافػػز البيانػػات كالمعمكمػػات التػػإل يسػػتطيعكف مػػف لالليػػا تحقيػػؽ ا ىػػداؼ ،
كتػكافر الشػ افيز يجػػب أف يكػػكف معمنػان ككاضػػحان لمجميػ  ،كبالتأكيػػد يكجػػد يػػعكبات كبيػرة فػػإل تحقيػػؽ أىػػداؼ
المدرسػػز ،حيػػث يعتبػػر حرمػػاف الكثي ػريف مػػف العػػامميف بالمؤسسػػز مػػف امطػػالع عم ػ أدائيػػا يػػؤدل ال ػ قمػػز

امنتما لممدرسز.
وينك القوغ أف حجب البيانات كالمعمكمات عف العامميف يؤدل الػ إتلػاذ قػ اررات غيػر يػائبز  ،كبالتػالإل
ال تتحق ػػؽ ا ىػػػداؼ المنشػ ػػكدة ،كمػػػف ىنػػػا فأنػػػو يج ػػب اف تيػػػاغ القكاعػػػد كامج ػ ػ ار ات التػ ػػإل تحكػ ػػـ العمػ ػػؿ

بكضكح .

الن دأ الرا ع (العدالة والشنولية):
كيعن ػ ػ ذلػ ػػؾ أف المجتم ػ ػ ال بػػػد أف يقػ ػػكـ عم ػ ػ ضػ ػػماف أف كػػػؿ ا عضػػػا يشػ ػػعركف أنيػػػـ يػ ػػدعمكف  ،كال
يشػعركف بامقيػا مػف المجتمػ  ،كىػذا يتطمػب مػف كػؿ المجمكعػات كلايػز الميشػمز ال ػرص التػإل تحقػؽ
أمانييـ (.محمد)50 : .555،

ويري ال احث أف مبدأ العدالز كالكضكح مف أىـ مبادئ الحككمز كالتإل مػف لالليػا يجػب أف يشػعر العػامميف
بأنو يكجد عدالز شاممز فإل المجتم المدرسإل كالذم يتككف مفك عامميف ،طمبػز ،مجتمػ محمػإلك ف العدالػز
كالمسػػاكاة كالبعػػد عػػف المحسػػكبيز يػػؤدم كيسػػيـ فػػإل تحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػز ،كبالتػػالإل يجػػب عم ػ الم ػػدير
النػاج أف يتبػ مبػدأ العدالػز كالكضػػكح كالشػمكليز ليسػتطي تحقيػؽ أىػداؼ المدرسػػز مػف لػالؿ رؤيػز كرسػػالز

كلطز كاضحز المعالـ .
كذل يذفق ال احث م دراسز(محمد ).555،فإل أنػو بػدكف تحقيػؽ العدالػز كالمسػاكاة ،كالشػمكليز فػاف تحقيػؽ
الحككمػػز ىػػدافيا ل ػػف يحال ي ػا النج ػػاح ،ف العدالػػز كالمسػػاكاة تض ػػمف كال ا ف ػراد لممؤسس ػػز التػػإل ينتم ػػكف
إلييػػا ،لػػذلؾ يجػػب اف يكػػكف لمجمي ػ ن ػػس المعاممػػز مػػف حيػػث حػػؽ المشػػاركز فػػإل قيػػادة المجػػاف المدرسػػيز،
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كتكزي ػ الجػػدكؿ المدرسػػإل ،،الػػخ كىػػذا بػػدكره يجعػػؿ المجتم ػ المدرسػػإل بأكممػػو يعمػػؿ بنجػػاح كبارتيػػاح نتيجػػز
تكفر العدالز كالمساكاة.
الن دأ الخانس(الكفاءة والفعالية) :
أف الحككم ػ ػػز الرش ػ ػػيدة ت ػ ػػؤدل إلػ ػ ػ تحقي ػ ػػؽ النت ػ ػػائ الت ػ ػػإل ت ػ ػػإل باحتياج ػ ػػات المجتمػ ػ ػ  ،كتحس ػ ػػف اس ػ ػػتلداـ
المي ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر ،كم ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ ال اعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل س ػ ػ ػ ػ ػ ػػياؽ الحككم ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الرش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة يعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ امس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتلداـ ا مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

لمميادر(.محمد)55 :.555 ،
ويذضررح ننررا ر ق أف تحقيػػؽ ىػػذا يتطمػػب إظيػػار القػػدرة لػػادارات المدرسػػيز عمػ تجميػ ميػػادرىا الماديػػز
كالبشريز بك ا ة عاليز،ك تكظي يا للدمز المجتم المدرسػإل كافػز ،كىػذا يتطمػب أيضػنا اف تكػكف ىنػاؾ سػمطز
تقابميػػا مسػػئكليز لػػذ الق ػ اررات التػػإل تتعمػػؽ بػػالنكاحإل الماليػػز بمسػػتكل عػ و
ػاؿ مػػف الش ػ افيز ،كأف يكػػكف المنػػت
التعميم ىك اليدؼ ا سم الت تسعإل جمي امدارات المدرسيز عم تحقيقو.
كنا يري ال احث أف استثمار امدارة المدرسيز الناج لممكارد البشريز كالماديز بشكؿ فعاؿ يػؤدل إلػ تحقيػؽ
أىػ ػػداؼ المدرسػ ػػز ،كىػ ػػذا لػ ػػف يتحقػ ػػؽ إال مػ ػػف لػ ػػالؿ كجػ ػػكد لطػ ػػز كاضػ ػػحز يػ ػػتـ بكاسػ ػػطتيا حيػ ػػر جمي ػ ػ
الميادر،كالعمؿ عم تنميتيا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسز .
الن دأ ال ادس(الذنكي ):

ييػػدؼ التمكػػيف إل ػ تعزيػػز قػػدرات ا ف ػراد أك الجماعػػات لطػػرح ليػػارات لطػػرح ليػػارات معين ػز كتحكيميػػا إل ػ
إجػ ار ات أك سياسػػات تيػػدؼ لرف ػ الك ػػا ة كالن ازىػػز التنظيميػػز لمؤسسػػز أك تنظػػيـ مػػا ،كىػػك مػػا يمكػػف تحقيقػػو
مف لالؿ إزالز كؿ العقبات التإل تعػكؽ عمميػز التمكػيف سػكا أكانػت قانكنيػز أك تشػريعيز أك اجتماعيػز(تتعمؽ

بالعػػادات كالتقاليػػد) كغيرىػػا مػػف السػػمككيات النمطيػػز،م تبن ػ سياسػػات كاج ػ ار ات كتش ػريعات كاقام ػز ىياكػػؿ
كمؤسسات تساعد فإل القضا عم مظاىر امقيا كالتيميش(.عبد الكىاب)55 : .555 ،
ويذضررررح لم احررررث أف التمكػ ػػيف مػ ػػف المبػػػادئ الرئيسػ ػػيز لمبػ ػػادئ الحككمػػػز ،ف ػ ػالتمكف امدارم فػ ػػإل المجتم ػ ػ
المدرسإل يح ز المديريف فإل مشاركتيـ فػإل يػن القػ اررات امداريػز التربكيػز التػإل تػؤدم إلػ سياسػات أفضػؿ

لػ دا المدرسػػإل الشػػامؿ كمػػا أف التمكػػيف امدارم يسػػيـ فػػإل تعزيػػز قػػدرات المػػد ار ممػػا يػػنعكس كبكػػؿ تأكيػػد
عم ػ قػػدراتيـ فػػإل إطػػار عمميػػز يػػن القػ ػ اررات المشػػتركز  ،فتنمػػإل لػػدييـ امحسػػاس بالمسػػؤكليز ،كبالت ػػالإل
تجعميػػـ حرييػػيف عم ػ تن يػػذ الق ػ اررات امداريػػز التربكيػػز ممػػا يزيػػد حماسػػيـ لمعمػػؿ المدرسػػإل كيػػنعكس ذلػػؾ
عم أدا المجتم المدرسإل .
الن دأ ال ا ع(حك القا و ):
يتضػػمف م ي ػػكـ حك ػػـ القػػانكف أك س ػػيادتو إعم ػػاؿ القاعػػدة القانكني ػػز ن س ػػيا فػػإل الح ػػاالت المتماثم ػػز  ،كبغ ػػض
النظػػر عػػف الم اركػػز االجتماعيػػز ل طػ ػراؼ ذات اليػػمز  ،كىػػك مػػا يعب ػػر عػػف المسػػاكاة أمػػاـ الق ػػانكف ،ك إف
كجكد بنيز قانكنيز مستقرة مػ كجػكد ىيئػز قضػائيز مسػتقمز يمكػف االعتمػاد عمييػا ،مػف شػأنو أف يسػاعد عمػ
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إعػال الديمقراطيػز كتطبيػؽ مبػادئ الحككمػز كحقػػكؽ امنسػاف ،كيجػب أف تتسػـ ا طػر القانكنيػز بالعدالػػز كاف
تطبؽ دكف تحيز(.حسف)505 :.555 ،
وينك القوغ أف حكـ القانكف مػف مبػادئ الحككمػز ا ساسػيز ،ك التػإل تسػتطي امدارة المدرسػيز مػف لالليػا
أف تكظ ػػؼ ا نظم ػػز كالقػ ػكانيف لممجتمػػ المدرس ػػإل بأكمم ػػو م ػػف ل ػػالؿ االلتػ ػزاـ ا لالق ػػإل م ػػف الجميػ ػ بي ػػذه

ا نظم ػػز ،كبالت ػػالإل يج ػػب عمػ ػ امدارات المدرس ػػيز أف تعتم ػػد أطػ ػ انر قانكني ػػز ثابت ػػز ي ػػتـ تطبيقي ػػا عمػ ػ جميػ ػ

المجتمػ المدرسػػإل ممػػا يػػؤدل إلػ تحقيػػؽ ا ىػػداؼ المدرسػػيز فػػإل جػػك عػػادؿ بعيػػد عػػف أشػػكاؿ المحابػػاة ف

القانكف فإل النيايز يحكـ الجمي .

الن ررردأ الثررران (رشرررادة صررر ع القررررار) :حيػػث يتعمػػؽ ا مػػر ىنػػا بمػػدل لضػػكع عمميػػز اتلػػاذ الق ػرار دالػػؿ

المؤسسز لقكاعد كاج ار ات عقالنيز كمكضكعيز (.حسيف)... :.550 ،
كتسػػتيدؼ حككمػػز المؤسسػػات مػػف لػػالؿ المبػػادئ سػػال ز الػػذكر  :تحقيػػؽ االنسػػجاـ ك العدالػػز االجتماعيػػز
كترشيد استلداـ المكارد الطبيعيز كالبشريز كالماليز ،كتحقيػؽ العدالػز كامنيػاؼ مػف لػالؿ الك ػا ة فػإل تقػديـ
اللػػدمات  ،كتػػكفير كادامػػز حالػػز مػػف الشػػرعيز فػػإل المجتمػ  ،كالحػػد مػػف اسػػتغالؿ السػػمطز  ،كجعػػؿ الم ػكاطف
محكر اىتماـ متلذ القرار  ،كتعبئز أفضؿ لقدرات المجتم  ،كادارة أكثر رشادة .

إ ال قطة الاوهرية يي ذفعيغ الحوكنة واال ذفادة ن با يي ذطوير اإلدارة الندر ية ذرذكز سمل :
أ.إحالؿ معيار الك ا ة فإل تكل المنايب محؿ معيار الترقيز التقميدم المعتمد عم مبدأ ا قدميز.
ب.سػ ػػيطرة سػػػمطز القػػػانكف عم ػ ػ مجريػ ػػات القػػػانكف كعم ػ ػ مجريػػػات ا مػ ػػكر فػ ػػإل جمي ػ ػ منػ ػػاحإل المنظكمػ ػػز
التعميميز دالؿ مؤسسػات التعمػيـ ،بيػكرة تػؤدل إلػ المزيػد مػف العمػؿ اللػالؽ كالشػعكر بالك ارمػز كالحريػز ك
الرغبز الدائمز فإل العطا .
ج.المسئكليز الذاتيز مف لالؿ الشعكر كامحسػاس بالكاجػب ،كمػا يترتػب عمػ ذلػؾ فيمػا يتعمػؽ بالشػأف العػاـ
بدال مف استباحز المكارد العامز.

د .إتاحػز فػػرص المشػػاركز ،كالتػػإل ىػػإل حػػؽ أيػػيؿ لمجميػ فػػإل عمميػػز اتلػػاذ القػرار س ػكا بطريقػػز مباش ػرة أك
غير مباشرة أك بكاسطز مؤسسات شرعيز كسيطز تمثػؿ ميػالحيـ ،كترتكػز عمػ تػكفر القػدرات البنػا ة ،كىػك
ما يمثؿ جكىر الحككمز(.عبد الحكيـ)5.5 :.555 ،

كيشيرسطوة وسمل( )8008ال مجمكعز مف مبادئ الحككمز تتمثؿ فإل التالإل:
الن دأ الذا ع (اإلدانة):
كىإل اممكانيات مدامز نشاطات الحككمو كادامػز التنميػز الشػمكليز عمػإل المػدل البعيػد الداعيػز إلػإل تقمػيص
حد ال قر كتنميز المكارد البشريز.

الن دأ العاشر (الشرسية):

كتعنػػإل أف تكػػكف السػػمطز مشػػركعو مػػف حيػػث امطػػار التش ػريعإل كالمؤسسػػإل كالق ػ اررات المحػػددة مػػف حيػػث

المعايير المعتمدة فإل المؤسسز كالعمميات كامج ار ات بحيث تككف مقبكلز لدم العامز.
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الن دأ الحاد سشر(ال اطة والوضوح و رسا اال ذاا ة النركزية):
حيػػث يجػػب أف تقػػكـ أم مؤسس ػز بلدم ػز أيػػحاب الميػػال الم ػرتبطيف بيػػا بكضػػكح ،كضػػمف إطػػار زمنػػإل

معقكؿ ،كتككف ىناؾ قدرة عمإل التعامؿ م القضايا المؤقتز كالطارئز بك ايز كفعاليز.
الن دأ الثا ل سشر(الصدق والشنولية والذوايق):

حيػث يكجػػد العديػػد مػف ا طػراؼ فػػإل المجتمػ يسػعإل كػػؿ منيػػا نحػك أىػػداؼ لايػػز بػػو ،كعميػو فػػال بػػد ىنػػا
مػػف لمػػؽ آليػػز لمتكافػػؽ بػػيف ىػػذه ا ط ػراؼ الملتم ػػز بحيػػث يسػػعإل الجمي ػ إلػػإل تحقيػػؽ أىػػداؼ المجتم ػ أك

ال ،كلكنػو
المؤسسز كتغميبيا قدر اممكػاف عمػإل أىػدافيـ كميػالحيـ اللايػز ،كىػذا قػد يبػدك لمكثيػر أم نا
ػر سػي ن

فإل الكاق غير ذلؾ بكثير ك الحككمز تعطينا القدرة عمإل تحديد كتبنإل الحمػكؿ الكطنيػز لممشػاكؿ التػإل تكاجػو
الم ػكاطنيف فػػإل المجتم ػ

نيػػا تتبنػػإل االحت ػراـ ك الثقػػز بػػا لريف كبػػا طراؼ المككنػػز ليػػا س ػكا مػػف القطػػاع

العاـ أك اللاص أك المجتمعات المدنيز أك الحككميز كتتحمؿ التالؼ كجيات النظر.
الن دأ الثالث سشر(ذ ظينية):

بػػػدال مػػػف ككنيػػػا رقابػ ػػز ،فالحككم ػ ػز تركػػػز عمػ ػػإل نطػػػاؽ امش ػ ػراؼ كالمتابعػػػز كتتػ ػػرؾ أمػ ػػكر التن يػ ػػذ كالرقابػ ػػز
لممستكيات امداريز ا دن .

الن دأ الرا ع سشر(خدناذية):
حيػث تيػتـ الحككمػز بضػماف اللػػدمات ا ساسػيز لقطاعػات المػكاطنيف الملتم ػز فػػإل المجتمػ  ،لايػػز ذكم

الدلكؿ المتدنيز كال ئات ذكم االحتياجات اللايز ،كا حيا ال قيرة مف المجتم .

الن دأ الخانس سشر(ذعزيز

مطة القا و ):

بحيث تككف ا نظمػز كالقػكانيف عادلػز كتن ػذ بن ازىػز سػيما مػا يتعمػؽ منيػا بحقػكؽ امنسػاف ،كضػماف مسػتكم
عػ و
ػاؿ مػػف ا مػػف كالسػػالمز العامػػز فػػإل المجتم ػ  ،كيمكػػف القػػكؿ بػػأف ىنػػاؾ إجمػػاع أف الحككم ػز تتسػػـ بككنيػػا
تعتمد عمإل المشاركز بيف ا ركاف الثالثز المككنػز ليػا (الحككمػز ،كالقطػاع اللػاص ،كالمجتمعػات المدنيػز)،
كأف كػػؿ مؤسسػز ليػػا يػػكت كاضػ فػػإل عمميػػز اتلػػاذ القػ اررات ،كأف ميػػزة المشػػاركز تعتبػػر ا سػػاس لمشػػرعيز
فػإل ا نظمػز الديمقراطيػز بشػكؿ عػاـ ،كىػذا يسػتمزـ أيضػا أف تتسػـ إجػ ار ات كعمميػات اتلػاذ القػرار بالشػ افيز
كتػػكفير المعمكمػػات لممشػػاركيف كالميتمػػيف بشػػكؿ عػػاـ ليتسػػن لمم ػكاطف اف يقػػكـ بػػدكر المسػػا لز لممؤسسػػات
التإل تقكـ بتقديـ اللدمات(.عطكة كعم )555-555 : .55. ،

و عد اطراع ال احرث عمػ الد ارسػات العربيػز كا جنبيػز اتضػ لػو أف ىنػاؾ إت ػاؽ عمػ مجمكعػز مػف مبػادئ

الحككمػػز كالتػػإل سػػتمثؿ المحػػاكر الرئيسػػيز لد ارسػػتو كى ػ :المشػػاركز ،المسػػا لز ،الش ػ افيز ،امدامػػز ،العدالػػز
كالنزاىز ،التنافسيز ،رشادة ين القرار،ا نظمز كالقكانيف ،ال اعميز كالك ا ة ،البساطز كالكضكح ،التمكيف.
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أهنية حوكنة النؤ

ات الذعمينية :

تتمثػؿ أىميػػز حككمػز المؤسسػػات التعميميػػز فػػإل دفػ عجمػو التنميػػز  ،كرفػ مسػػتكم ا دا كيمكػػف التميػػز بػػيف
أىميز الحككمو بالنسبز لممؤسسز التعميميز  ،كبالنسبز يحاب الميال أك المست يديف فيما يمإل:

.1كضػ ػ أس ػػس لمعالق ػػز ب ػػيف امدارة بأنكاعي ػػا كب ػػيف أي ػػحاب المي ػػال أك المس ػػت يديف ( الطمب ػػز  ،أكلي ػػا
ا مكر ،المعمميف ،مجمس ا منا ،المجتم المحمػإل .....الػخ) ممػا يػؤدم الػإل كضػكح حقػكؽ ككاجبػات كػؿ
طرؼ ،ا مر الذم يسم باستثمار اممكانيات المتاحز مما يرف ك ا ة ا دا كجكدة المنت .

.2العمؿ عمإل كض إطار تنظيمإل يمكف مف لاللو تحديد أىداؼ المؤسسز كسبؿ تحقيقييا .
.3تػؤدم إلػإل غػرس ركح المنافسػز كجػذب قاعػدة عريضػز مػف المتطػكعيف كالمشػاركيف مػف المجتمػ المحمػػإل

معنكيػان كماديػان لكض ػ مؤسسػػتيـ فػػإل المقدمػػز  ،ا مػػر الػػذم يػػنعكس عمػػإل جػػكدة العمميػػز التعميميػػز كمنتجيػػا

ف ػػإل النياي ػػز فم ػػف ال كائ ػػد الكب ػػرل لمحككمػ ػز إتاح ػػز التمكي ػػؿ بالتبرع ػػات لممؤسس ػػز كامكاني ػػز الحي ػػكؿ عم ػػإل

ميادر أسيؿ كأسرع لمتمكيؿ ا مر الذم يزيد مف أىميز الحككمز بشكؿ لاص فإل الدكؿ الناميز.
.4تطبيؽ قكاعد الحككمز يزيد مف ثقػز المسػت يديف كالمجتمػ بيػ و عامػو فػإل ىػذه المؤسسػات كمنتجيػا الف
تمؾ القكاعد تضمف ليـ حمايز حقكقيـ(.السنبؿ كآلركف)11 :2010 ،

ا بانات ذط يق الحوكنة يي ريع كفاءة النؤ

ات الذعمينية:

سػػيؤدم تطبيػػؽ الحككمػػز عمػػإل المؤسسػػات التعميميػػز إلػػإل رفػ مسػػتكم ا دا كمػػف ثػػـ تحقيػؽ جكدتيػػا ،كذلػػؾ
م ػػف ل ػػالؿ تحقي ػػؽ أى ػػداؼ الحككم ػػز كالت ػػإل يمك ػػف حي ػػرىا ف ػػإل النظ ػػاـ التعميم ػػإل كمؤسس ػػاتو تح ػػت ثالث ػػز

مستكيات كما يمإل:

اووغ /الن ررذوي العمنرري :تطػػكير المنيػػاج بمػػا يتماشػ م ػ المتغي ػرات كالتطػػكرات الحديثػػز محميػػا كعالميػػا ك
إع ػػداد بػ ػرام تربكي ػػز كتعميمي ػػز تلػػػدـ البيئ ػػز المحمي ػػز كالمجتمػ ػ ك التق ػػدـ فػ ػػإل نظ ػػـ ج ػػكدة التعم ػػيـ كاعتمػ ػػاد
مؤسساتو.
الثرررا ل /الن رررذوي اإلداري والنؤ

ررري :إيج ػػاد الييك ػػؿ الت ػػإل تتح ػػدد م ػػف لالل ػػو أى ػػداؼ المؤسس ػػز ككس ػػائؿ

تحقيػػؽ تمػػؾ ا ىػػداؼ كمتابع ػز ا دا ك المتابعػػز كالتعػػديؿ لمق ػكانيف الحاكمػػز دا المؤسسػػز  ،بحيػػث تتحػػكؿ
مسػئكليز الرقابػز إلػػإل كػؿ ا طػراؼ المعنيػز لايػػز المتعممػيف كأكليػػا ا مػكر كالمعممػػيف كالمجتمػ المحمػػإل
كتقػػديـ أدا امدارة كتعزيػػز المسػػا لز كرف ػ درجػػز الثقػػز ك نشػػر ثقافػػز العمػػؿ ك ريػػؽ ككض ػ لطػػكط كاضػػحز
لمس ػ ػػمطز كالمس ػ ػػؤكليز ،ك إقػ ػ ػرار شػ ػ ػ افيز امدارة بم ػ ػػا يل ػ ػػدـ أي ػ ػػحاب المي ػ ػػال (الطال ػ ػػب ،كالمعم ػ ػػـ ،كامدارة
المدرس ػػيز ،ككل ػػإل ا م ػػر ،كالمجتمػ ػ بيػ ػ و عامػ ػز) كالتعام ػػؿ بمكض ػػكعيز كن ازى ػػز كاس ػػتقالؿ منج ػػاح العم ػػؿ

بامضػػافز إلػ إسػػياـ العػػامميف كغيػػرىـ مػػف المسػػت يديف(المتعممػػيف ،أكليػػا ا مػػكر ،المجتمػ المحمػػإل بييئاتػػو
الملتم ز) فإل إنجاح المؤسسز كتحسيف كجكدة أدائيا عمإل المدل الطكيؿ.
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الثالث/الن ررذوي االاذنرراسي :إمكانيػػز مشػػاركو أكليػػا ا مػػكر كالمتعممػػيف كالمجتم ػ المحمػػإل بػػدكر الم ػراقبيف
بالنسػػبز دا المؤسسػػز ( تطبيػػؽ نظػػاـ المسػػؤكليز االجتماعيػػز) .ك الش ػ افيز كالدقػػز كالكضػػكح كالن ازىػػز فػػإل
التعامؿ كا دا ك المساعدة عمإل رف درجز تقو المجتم بالمؤسسػز ك رفاىيػز المجتمػ  ،بامضػافز إلػ نشػر
السػمكؾ ا لالقػػإل الجيػػد بػيف أفػراد المجتمػ ممػػا قػد يػػؤثر فػػإل التعػػامالت كركح التعػاكف بػػيف المجتمػ ككػػؿ.

(السنبؿ كآلركف)105 :2010،

الع اصر الرئي ية لذط يق حوكنة النؤ

ات الذعمينية:

ن أاغ ذويير الحوكنة الذي ذقود إلي اودة الذعمي ين ا ي وي ذواير الع اصر الذالية:
.1القيررادة االداريررة الفعالررة :ال يمكػػف لحككم ػز تنشػػد تحقيػػؽ تنميػػز كجػػكدة أف تػػنج بػػدكف كجػػكد القيػػادات
امداريػز ال اعمػز التػإل تتبنػإل أىػداؼ المؤسسػز كتكػكف قػادرة عمػإل فيميػا كتن يػذىا بالشػكؿ اليػحي  ،ك نػو لػـ
يعد ينظر لادارة عمػإل أنيػا عمميػز إنجػاز ا عمػاؿ عػف طريػؽ ا لػريف فقػط ،كانمػا أهعيػدت يػياغز تعري يػا

ليشير إلإل أف امدارة فإل المستكم الكمإل لممجتم تعنإل ك عمميز التحكـ فػإل المػكارد المتاحػز فػإل مجتمػ مػا
كذلػؾ قيػػد تقػػديـ مسػػتكم معيشػػإل معػػيف ،لكي يػػز التيػػار القيػػادات امداريػػز أيػػب

ىنػػاؾ تػػأثير عمػػإل امدارة

كبرامجي ػػا الملتم ػػز ،فم ػػف الم ت ػػرض اف عني ػػر الك ػػا ة كاللبػ ػرة ى ػػك المعي ػػار ا س ػػاس اللتي ػػار القي ػػادات

امداريػ ػػز يػ ػػز منظمػ ػػو اك مؤسسػ ػػو ترمػ ػػإل الػ ػػإل تحقيػ ػػؽ الك ػ ػػا ة فػ ػػإل أدائيػ ػػا لمياميػ ػػا ،دكف تغميػ ػػب لػ ػػبعض
االعتبػارات ا لػرل كػالكال السياسػإل أك االعتبػارات االجتماعيػز ف ذلػؾ ييػزـ ا ىػداؼ الحقيقيػز لممنظمػز
أك المؤسسز عمإل ا مد الطكيؿ(.بعيرة)10 :2004،
وينك ذصور سدة نواصفات ياب ا ذذوير يي القيادة لكي ذذحقق الحوكنة ون هذه النواصفات
أ .الك ا ة الشلييز العاليز ،كالقدرة عمإل تحمؿ المسؤكليز ،كمعالجز المشكالت كالتعامؿ م ا لريف.

ب .الكال

ىداؼ المؤسسز العامز كاميماف كالقناعز بتمؾ ا ىداؼ.

ج .رغبز حقيقيز فإل أدا العمؿ العاـ كليس مجرد رغبز فإل تحقيػؽ أىػداؼ كمكاسػب شليػيز نتيجػز تػكلإل
المنايػػب القيادي ػػز ،فالحككمػ ػز ال يمك ػػف أف تحق ػػؽ ع ػػف طري ػػؽ أن ػػاس يق ػػاتمكف بملتم ػػؼ الكس ػػائؿ المش ػػركعز

كغيػػر المشػػركعز لمكيػػكؿ إلػػإل المنيػػب العػػاـ ليلتم ػكا بعػػد ذلػػؾ عػػف أعػػيف الجمػػاىير فػػإل مكاتػػب ممكىػػز
الكاق حنإل ال ييؿ إلييـ الناس.
د .كسب الدعـ كالحيكؿ عمإل الثقز العامز مف قبؿ الجماىير ،كمف قبؿ المؤسسات التشريعيز فإل الدكلز.

ق .ت ػػاىـ مشػػترؾ بػػيف القيػػادات فػػإل المكاقػػؼ الملتم ػػز  ،كيمعػػب أسػػمكب التيػػار القيػػادات كالتنسػػيؽ بينيػػا
كاالستمرار فإل تدريبيا كتطكيرىا دك ار فإل ىذا الشأف(.حامد كعمر)64 :2010 ،
ويشير سطوة وسمي( )2011الل نانوسة ن س اصر الحوكنة ذذنثغ يل الذالي:
.2إصراح البياكرغ اإلداريررة :إف مػا أيػطم عمػػإل تسػميتو باميػالح امدارم يعتبػر مػػدلالن رئيسػان مػف مػػد

الػػؿ تحقيػػؽ أي ػز سياسػػات عام ػز حقيقيػػز فػػإل مجػػاؿ التنميػػز امداريػػز ،كمػػا يتب ػ ذلػػؾ مػػف تنميػػز شػػاممز فػػإل
المجتم ككؿ.
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 .3إصاح البياكغ الرقا ية :كذلؾ باعادة ىيكمز المؤسسات الرقابيػز التػإل يتمثػؿ دكرىػا فػإل مكافحػز ال سػاد
مػف لػػالؿ تطػػكير التشػريعات بمػػا يمكنيػػا مػػف ممارسػػز دكرىػػا بشػػكؿ كامػػؿ كمسػػتقؿ كيحقػػؽ سػػرعز المحاسػػبز
كالعقاب لمردع كالتقكيـ.
 .4الشررفايية الكانمررة يرري العنررغ اإلداري :ف ػػإل لػػالؿ السػػنكات القميمػػز الماضػػيز أيػػبحت قضػػايا الش ػ افيز
كالتيرؼ بشكؿ ألالقػإل فػإل ا دا امدارم بيػكرة عامػز كفػإل ا دا امدارم بيػكرة لايػز ،تشػغؿ بػاؿ
المجتم الدكلإل ،كذلؾ لما ليذا ا دا مف انعكاسات كبيرة عمإل ميائر كحياة الشعكب.

 .5الذخطرررريط :حيػػػث يجػػػب تحديػػػد رؤي ػػز كرسػػػالز لمػػػا نػ ػػكد القيػػػاـ ب ػػو م ػ ػ م ارعػػػاة الشػ ػػمكليز فػ ػػإل سياسػ ػػات
كبػ ػ ػرام التلط ػ ػػيط كم ارع ػ ػػاة كاقػػ ػ كظ ػ ػػركؼ المجتمػػ ػ ال مس ػ ػػطينإل كاالس ػ ػػت ادة م ػ ػػف البػ ػ ػرام الناجح ػ ػػز ف ػ ػػإل
ىذا المجاؿ  ،كاالىتماـ باعداد كتأىيؿ العناير البشريز كاالىتماـ با كليات البيئيز.

.6ذرررررويير االخذيرررررارات الذ ظينيررررررة النائنرررررة :أف نج ػ ػػاح أم مؤسس ػ ػػز ف ػ ػػإل أدارة بػ ػ ػرام

التنمي ػ ػػز يتكق ػ ػػؼ

عم ػ ػػإل مق ػ ػػدرة تم ػ ػػؾ المؤسس ػ ػػز ف ػ ػػإل التي ػ ػػار ن ػ ػػكع التنظ ػ ػػيـ ال ػ ػػذم ي ػ ػػتال ـ كالبيئ ػ ػػز الت ػ ػػإل تعم ػ ػػؿ م ػ ػػف لاللي ػ ػػا
المؤسسز(.حامد كعمر)96 :2010،

وذأ ي را سمرري نررا ر ق فػاف أم إطػار أك نظػػاـ يكضػ لتطبيػػؽ الحككمػز عمػػإل النظػاـ التعميمػػإل كمؤسسػػاتو
كييدؼ لتحقيؽ الجكدة يجب أف يراعإل ما يمإل:
 .1رؤيز كاضحز لممست يديف مف اللدمات التإل تقدميا المؤسسز التإل حددتيا امدارة مف قبؿ.
 .2الترتيبات المكضكعيز لمراجعو رؤيز المؤسسز كتطابقيا م الترتيبات المتلذة لمحككمز.

 .3تحديػػد ا دكار كالمسػػؤكليات كتابيػنا س ػكا لمتن يػػذييف أك غيػػر التن يػػذييف كالعػػامميف ،بحيػػث يكػػكف كاضػػحز

كمعمنز.

 .4الترتيبػػات لقيػػاس جػػكدة اللدمػػز لمتأكػػد مػػف تقػػديميا بالتماشػػإل م ػ ا ىػػداؼ التػػإل تحػػددت مسػػبقا لضػػماف
أنيا تمثؿ أفضؿ استلداـ لامكانيات كالميادر.

 .5الميثاؽ ا لالقإل الذم يحدد المعػايير لسػمكؾ ا فػراد ،كيؤكػد اف كػؿ فػرد يمتػزـ فيمػا يقػكـ بػو مػف عمػؿ

بيذه المعايير ،كأف الجمي فإل المؤسسز يطبقيا بدقز.
 .6الترتيبات المكضكعيز لضماف االلتزاـ بالقكانيف كالتعميمات كالسياسات الدالميز كامج ار ات.
 .7الترتيبات المكضكعيز لتمقإل كدراسز كحؿ الشكاكم معمنو لمجمي .

 .8المكضكعيز لمتعرؼ عمإل احتياجات التطكير لجمي العامميف  ،كدعميا .
 .9قنكات اتياؿ كاضحز كمعمنز لممسػت يديف كالميتمػيف مػف المجتمػ المحمػإل  ،كمنظمػات المجتمػ المػدنإل

بي ز عامز تضمف المحاسبيز كتشجي المشاركز بالرأم كالمادة كالعمؿ(.عطكة كعمإل)504 :2012،

ويذضح لم احرث :أف دكر الحككمػز فػإل المػدارس ال يقتيػر عمػإل كضػ القكاعػد كتطبيقيػا كمراقبػز تن يػذىا ،
كلكػػف يمتػػد ليشػػمؿ أيضػػا تػػكفير البيئػػز الالزمػػز لػػدعـ ميػػداقيتيا ،كىػػذا ال يتحقػػؽ إال بالتعػػاكف بػػيف كػػؿ مػػف

5.

ك ازرة التربيز كالتعميـ ،كبرنام التعميـ با كنركا ،ك مؤسسات المجتمػ المػدن كالمجتمػ المدرسػإل ك معممػيف،
طمبز ،مجتم محمإلك.

أ اب يشغ ذط يق الحوكنة يي النؤ

ات الذعمينية:

ىنػػاؾ العديػػد مػػف ا سػػباب تسػػبب عػػدـ رشػػد امدارة العامػػز فػػإل الدكلػػز كتقتضػػإل بطبيعػػز الحػػاؿ إلػػإل فشػػؿ
بػرام التنميػػز امداريػز كمنيػػا تطبيػػؽ الحككمػو فػػإل المؤسسػػات التعميميػز ،مػػا لػػـ يتلػذ االحتياطػػات المناسػػبز
لتجنب ىذه ا سباب مستقبال  ،حيث أف مف أىـ أسباب ىذا ال شؿ:
.1ال شؿ فإل تحديد ا كلكيات بالشكؿ اليحي  ،فقد يتـ مثال إعطا ا كلكيػز لقضػايا التنميػز السياسػيز أك
فإل حكميا عمإل حساب برام التنميز امداريز الحقيقيز مما يؤدم إلإل إيجاد كػكادر كأطػر إداريػز عػاجزة عػف

القياـ بمياميا بالشكؿ اليحي .

 .2غيػ ػ ػػاب الت ػ ػ ػػدريب ال عػ ػ ػػاؿ لمقي ػ ػ ػػادات امداريػ ػ ػػز الت ػ ػ ػػإل تمعػ ػ ػػب دكر العامػ ػ ػ ػؿ الرئيسػ ػ ػػإل ف ػ ػ ػػإل تن يػ ػ ػػذ بػ ػ ػ ػرام
الحككم ػ ػ ػز  ،كالػ ػ ػػركف ا ساسػ ػ ػػإل الػ ػ ػػذم يبػ ػ ػػدأ بػ ػ ػػو النشػ ػ ػػاط التػ ػ ػػدريبإل ىػ ػ ػػك تحديػ ػ ػػد االحتياجػ ػ ػػات التدريبيػ ػ ػػز ،
حيػ ػػث البػ ػػد مػ ػػف التعػ ػػرؼ عمػ ػػإل االحتياجػ ػػات الحقيقي ػ ػػز يػ ػػز منظمػ ػػو اك مؤسسػ ػػز قبػ ػػؿ أف نض ػ ػ ليػ ػػا أيػ ػ ػز

لطػ ػ ػز لنشػػ ػػاطيا التػػ ػػدريبإل  ،كم ػ ػػا أنػ ػ ػػو لػ ػ ػػف نسػ ػ ػػت يد كثيػ ػ ػ نار مػػ ػػف مجػػ ػػرد ري ػ ػػد الميزانيػػ ػػات لميػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػإل

ب ػ ػرام التػ ػػدريب ،بػ ػػؿ ينبغػ ػػإل عمينػ ػػا أف نن ػ ػػؽ فػ ػػإل االتجػ ػػاه اليػ ػػحي  ،كأف يكػ ػػكف لػ ػػدينا دائمػ ػػا ب ػ ػرام لتقيػ ػػيـ
ملتمؼ جكانب العمميز التدريبيز حتإل تككف ىذه العمميز أكثر فاعميز .

 .3عػػدـ اسػػتقرار كثبػػات الجيػػاز امدارم كتعرضػػو لمكثيػػر مػػف التقمبػػات غيػػر المدركسػػز كغيػػر المبػػررة عمػػإل
أساس مكضكعيز تراعإل ميمحز الجياز امدارم  ،ا مػر الػذم ي قػد ىػذا الجيػاز تكازنػو كييػب غيػر قػادر
عمإل القياـ بأيز عمميز تنميػز إداريز،كقػد يػكدم مثػؿ ىػذا الكضػ المربػؾ بالقيػادات التربكيػز إلػإل عػدـ التركيػز
عمإل برام امدارة الرشيدة(الحككمز)التإل تتسـ بالك ا ة كالك ايز(.بزاكيز)17 :2011،
ويذضرررح لم احرررث ف ػػإل ىػػذا امطػػار أف ىنػػاؾ بع ػػض العكامػػؿ ا لػػرل التػػإل ق ػػد تسػػبب ال شػػؿ لمحككمػػز ف ػػإل
المؤسس ػػات التعميمي ػػز منيػػػا :التغيي ػػر ف ػػإل فمس ػ ػ ز النظ ػػاـ التعميمػ ػػإل ف ػػإل المجتمػ ػ  ،ك عػػػدـ مالئم ػػز النمػ ػػاذج

المستكردة لطبيعز البيئز التعميميز المحميز ،ك انتياج مد ار المدارس لمػنمط التقميػدم دكف الرغبػز فػإل التجديػد
كاالبتكار،كضػ ػػعؼ ب ػ ػرام التػ ػػدريب كالتأىيػ ػػؿ الل ػ ػاص بالحككمػ ػػز فػ ػػإل مدارسػ ػػنا ،كعػ ػػدـ تكظيػ ػػؼ المسػ ػػا لز،
كالش ػ افيز ،كالعدالػػز كالمسػػاكاة ،كالمشػػاركز ،لػػذلؾ يجػػب عم ػ المػػدير المتميػػز أف يبتعػػد عػػف معكقػػات تطبيػػؽ
الحككمز لتحقيؽ نتائ كملرجات تربكيز يبتغ الجمي الكيكؿ إلييا .
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ادلبحث اٌثاٌث

ِبادئ احلىوّــــــت

تميي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

 أكالن :المسا لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 ثانيان :الش افي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 ثالثان :المشاركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 رابعان :الك ا ة كال عالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 لامسان :التمكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف
 سادسان :الع ػ ػدالز كالمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاكاة
 سابعان :التنافسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 ثامنان :رشادة ين الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار
 تاسعان :البساطز كالكضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكح
 عاش انر :امدامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 حادم عشر :ا نظمز كالقكانيف
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الن حث الثالث :ن ادئ الحوكنة

ذنبيررد :تسػػع الػػدكؿ المتقدمػػز إل ػ تطبيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز ف ػ التعمػػيـ مػػف أجػػؿ تطػػكير المجػػاؿ امدارل
ل ػػادارت المدرس ػػيز ،مم ػػا يع ػػكد ب ػػالن

عمػ ػ المجتمػػ المدرس ػػإل فػػ تحقي ػػؽ ا ى ػػداؼ المنش ػػكدة ،كفػ ػ ى ػػذا

المبحث سنتحدث عف أىـ مبادئ الحككمز ككي يز امست ادة مف كؿ مبدأ.

أوال :الن اءلرررررررررررررررة

تس ػػع امدارة التعميمي ػػز الػ ػ رفػ ػ المس ػػتكل امدارل فػ ػ الم ػػدارس م ػػف ل ػػالؿ اتب ػػاع مجمكع ػػز م ػػف مب ػػادئ
الحككمػز مػف أىميػػا المسػا لز  ،كالتػ تسػػتطي امدارات المدرسػيز فػ تحقيػؽ أىػدافيا لمكيػػكؿ إلػ مسػػتكل
عاؿ با دا  ،ف تطبيؽ ىذا المبدأ يعمؿ عم تطكير العمؿ امدارل .
الذعريا الموو

لمن اءلة :

ً
ً ً
االستً ٍلىب يار
يمسا ىلز  :ميدر سا ىؿ  ،تىمىقَّ ي
ض ييكفىوي بًالتَّحيَّز ىكاٍل يم ىسا ىلز ٍ :
سا ىؿ يسائؿ  ،يمسا ىل نز  ،فيك يمسائًؿ  ،كالم عكؿ يمسا ى هؿ
سا ىلو عف أمر  :استلبره عنو  ،سألو عنو  ،استعممو عنو(ابف منظكر)055 2.555 :
الذعريا االصطاحي لمن اءلة:

عرفػت بأنيػػاك م يػكـ يشػػير إلػ أف المسػػتلدـ مسػئكؿ عػػف نتػائ عممػػو كعػف تقػػديـ إجابػات أك ت سػػيرات عمػػا
يقدمػػو مػػف نتاجػػات ،كأف ىنالػػؾ جيػػز إداريػػز أك إشػراقيز تسػػاؤلو  ،كتكػػكف العالقػػز بػػيف الطػػرفيف عالقػػز مبنيػػز
عمػػ تحدي ػػد أى ػػدا ؼ كاض ػػحز مت ػػؽ عميي ػػا  ،ككج ػػكد مع ػػايير تحك ػػـ عممي ػػز المس ػػا لز ،تس ػػتلدـ لقي ػػاس أدا

الشػػلص مكض ػ المسػػا لز  ،كيتضػػمف الم يػػكـ أف ىنػػاؾ محاسػػبز قػػد تترتػػب عم ػ المسػػا لز  ،كمكافػػأة أك

ترقيز أك قد يياحب ذلؾ إيقاع العقكبز أك حرماف مف مكافأة أك ترقيزك(.الحسف )13 : 2212 ،
كمػػا عرفيػػا مكلجػػاف )2222(Molganبأنيػػا :ك العمميػػز التػػإل مػػف لالليػػا تقػػكـ الييئػػز ذات السػػمطز بس ػؤاؿ
ا شلاص عف أفعاليـ أك ىإل عمميز تقديـ التبريرات عف القياـ بعمؿ ماك(Molgan,2000:8).

كمػػا عرفيػػا ىامن ػػد (1989)Hammodأنيػػا:كعبػػارة ع ػػف مجمكعػػز مػػف االلت ازم ػػات كالسياسػػات كالممارس ػػات
يممت مف أ جؿ زيادة االستلداـ لممارسػات تربكيػز سػميمز تقمػيال السػتلداـ ممارسػات ميػدرة لمكقػت كالجيػد
 ،كايجاد آليات كسبؿ دالميز تمكف مف التعرؼ عم تشليص كتغييػر مسػارات ا دا التػإل تعيػد إلػ عمميػز
التعمـ كالتعميـ ال اعمزك(Hammond,1989: 51) .

ويرررري هررررذا الصرررردد يررررر ال احررررث أف المس ػػا لز بمعناى ػػا الترب ػػكم ال تعنػ ػ إلح ػػاؽ الض ػػرر با ش ػػلاص أك
المؤسسػات ،كال تعنػ إجػ ار المحاكمػػات كتعنيػػؼ ا شػػلاص العػامميف ،بػػؿ التكجيػػو كالتعػػاكف كحسػػف امفػادة
مف اللبرات النافعز كتبادليا ،ككض ذلػؾ فػإل إطػار إنسػانإل يسػتند إلػ القػيـ ا لالقيػز القائمػز عمػ العدالػز

كالمسػػاكاة بمػػا يك ػػؿ تحسػػيف الك ايػػات التعميميػػز بتحسػػيف القػػائميف عمييػػا ،كأف المسػػا لز بحػػد ذاتيػػا تتع ػػدل
الم يػػكـ المػ ػرتبط بتيػػيد ا لط ػػا كت ػػدبير المكائػػد لتس ػػمك إلػػ مػػا ى ػػك أبعػػد م ػػف ذل ػػؾ حيػػث التع ػػرؼ عمػ ػ
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الي ػكاب ،كالكيػػكؿ إل ػ الحقػػائؽ ،كمعالجػػز ا لطػػا  ،كاسػػتلالص العبػػر ،كتػػدعيـ العمػػؿ النػػاج  ،كتجنػػب
السقكط كالتلبط.
الن اءلة يي الذر ية :
المسػػا لز فػػإل التربيػػز تشػػكؿ مطمب ػنا لش ػرائ المجتم ػ  ،كفئاتػػو كافػػز لمتأكػػد مػػف مػػدل نجاحيػػا فػػإل بنػػا ا طيػػر
المعرفيػز كالقيميػػز كاالتجاىيػز كالمياريػػز لممػػدلالت البشػريز مػػف الطمبػػز ،كمػا يتكقػ منيػػا مػف لدمػػز لممجتمػ

كمف إث ار لممعرفز كال كر امنسانإل ،إضافز إلػ ملرجيػا الػرئيس المتمثػؿ فػإل بنػا امنسػاف اليػال  ،ككمػا
ىػػك معمػػكـ  ،فالتربيػػز ىػػإل الحيػػاة  ،كى ػ تعبيػػر عػػف حركػػز المجتمػ كتطػػكره  ،بيػػا يتقػػدـ كييػػؿ إلػ تحقيػػؽ

أىدافو  ،نيا تبدأ كتنتيإل بو  ،كما مف نظاـ ناج إال كمف لم ػو نظػاـ رادع قػائـ عمػ المسػا لز ،فتكجيػو
الجيكد البشريز لتحقيؽ ا ىداؼ ينبغإل أف يستند إل أسػاليب محػددة ككاضػحز ،تشػمؿ أنظمػز المسػا لز فػإل
ش ػػت جكان ػػب العممي ػػز التربكي ػػز م ػػف تلط ػػيط كتنظ ػػيـ كتنس ػػيؽ كاشػ ػراؼ كتكجي ػػو كمتابع ػػز ،فمس ػػؤكليز التربي ػػز
كالتعمػػيـ تعػػد مػػف ألطػػر المسػػؤكليات باعتبارىػػا مػػف العكامػػؿ الرئيسػػيز التػػإل يمكػػف أف تسػػيـ بقػػدر أيػػيؿ ف ػإل
تدعيـ فمس ز المجتم الجديدة(.عيايرة )174-173 :2213،

كلي ػػذا تس ػػع المنظم ػػات إلػ ػ تك ػػكيف قاع ػػدة بحثي ػػز م ػػف المعمكم ػػات تمكني ػػا م ػػف استشػ ػراؼ رؤي ػػز مس ػػتقبميز
مي ػػالح آلي ػػات المس ػػا لز كالمحاس ػػبز كارتق ػػا ف ػػإل مس ػػتكل أدائي ػػا كذل ػػؾ لض ػػركرة إح ػػداث امي ػػالح ال ػػالزـ

لمكاجيز المتغيرات الدكليز التإل تدف بيذا االتجاه(.فارس)11 : 2227 ،

ويررر ال احررث أف الغايػػز مػػف المسػػا لز ىػػك تحسػػيف ا دا أك تعديمػػو أك تطػػكيره كمػػا أف المسػػا لز تتضػػمف
إي ػػدار ا حك ػػاـ كفقػ ػان لمع ػػايير مح ػػددة تعم ػػؿ عمػ ػ متابع ػػز الع ػػامميف كامحاط ػػز بس ػػمككياتيـ كبالي ػػالحيات

الم كضػػػز ليػ ػػـ السػ ػػتلداميا مػػػف أجػ ػػؿ امرتقػ ػػا بالنظػػػاـ التربػ ػػكم بمككناتػ ػػو الثالثػػػز :المػ ػػدلالت كالعمميػ ػػات
كالملرجػات ،ليػػذا يوصرل ال احررث بضػػركرة تكظيػؼ المسػػا لز مػف قبػػؿ امدارات المدرسػيز بالشػػكؿ اليػػحي

المبن عم العمـ امدارم الحديث ،بحيث يقتن جمي العامميف بػأف المسػا لز ليػالحيـ كلػيس ضػدىـ كىػذا
يرج إل سمكؾ مد ار المدارس فإل كي يز الطريقز التإل يكظ كف فييا المسا لز.
أهنية الن اءلة :تتمثؿ أىميز المسا لز ف النقاط التاليز:
 25تنظيـ ا فراد طبقان الستراتيجيز المؤسسز.

 2.تكجيو طاقات المؤسسز نحك ا ىداؼ االستراتيجيز.
 25تحديد نقاط ال شؿ فإل العمؿ أثنا تراج ا دا .
 25معرفز العامميف بالنتائ المتكقعز كبشكؿ يحي .
 20تكجيو تركيز المكظ يف عم نتائ أعماليـ.

 25تحسيف ا ساليب المستلدمز فإل تسيير أمكر العمؿ .
 25إعطا دافعيز أكبر لمتطكر كالتقدـ فإل العمميز امداريز .
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 25المس ػػاعدة عم ػ ػ امب ػػداع كاالبتكار،حيػػػث أف ت عي ػػؿ المسػػػا لز فػ ػػإل حال ػػز إظيػػػار االنج ػػاز تنم ػ ػ لػ ػػدل
العامميف الرغبز بمحاكلز امبداع(.حكامدة ،كجرادات  )192 : 2225،نقالن عف(حرب)43 : 2211،

ويذضررح ننررا ر ق لم احررث أف ال كائػػد التػػإل سػػتتحقؽ مػػف المسػػا لز يعتمػػد عم ػ مػػدل تحقي ػػؽ أى ػػداؼ
المسا لز ،بمعنػ أف تحقيػؽ أىػداؼ المسػا لز ىػك بمثابػز تحقيػؽ ل كائػدىا ،كيؤكػد الباحػث أف تبنػ المسػا لز
كمبدأ مف مبادئ الحككمز يؤدل إل تحقيؽ أىداؼ المؤسسز مػف لػالؿ قػدرة امدارة المدرسػيز عمػ تحسػيف

طرؽ كأساليب المعمميف كتطبيؽ مبدأ المحاسبز ،ككؿ ذلؾ يؤدل إل تحقيؽ ا ىداؼ المدرسيز .
أهداا الن اءلة :تيدؼ المسا لز إل تحقيؽ ا ىداؼ التاليز :
 25تحسيف المستكل التعميمإل لممدارس.
 2.تمكيؿ المدارس حسب احتياجاتيا.

 25تكفير تقارير حقيقيز عف مستكيات تحييؿ الطمبز.
 25تينيؼ المدارس كمكافأة المستكيات المرت عز ،كتحسيف أكضاع المػدارس ذات المسػتكيات المتدنيز.
 20إعادة تشكيؿ المدارس التإل فشمت م ار نار فإل تحقيؽ مستكل مقبكؿ لطالبيا.

 25إعادة ترتيب كتكزي المسؤكليات عم ا قساـ امداريز فإل المديريات).بطاح)121 :2006 ،
ن ر خرراغ ا ررذعراض هررذه اوهررداا يررري ال احررث أف ا ىػػداؼ جميعيػػا تتمح ػػكر ح ػػكؿ ىػػدؼ رئػػيس كىػػك
الكيكؿ إل مستكل عاؿ با دا  ،كمحاكلز تيػكيب ا لطػا كالػػتلمص مػػف المحسػكبيز،كتحقيؽ اميػالح
كال اعميز فإل العمؿ ،كالتأكيد عم نكعيز المنت  ،كتمكيؿ المدارس حسب احتياجاتيا.

ن ادئ الن اءلة:
ىناؾ مجمكعز مف مبادئ المسا لز تتمثؿ فإل:
 .5ن رردأ وضرروح قواسررد ال ظررا وسواقررب النخالفررات :يجػػب أف يػػدرؾ العػػاممكف بكضػػكح القكاعػػد المطمػػكب
االلتزاـ بيا كعكاقب ملال تيا  ،كأف تيكض ال ائدة مف التمسؾ بتمؾ القكاعد.
ال ،
 .2ن دأ الن اشرة يي ذط يق الازاء :إيجاد ارتباط بيف الملال ز كبيف الج از حتػ يتجنبػو العامػؿ مسػتقب ن
كيجب أف يككف ىناؾ تحقيؽ متكامؿ لمملال ز كأسبابيا.

 .3ن دأ سدالة ذط يق الازاء :يجب أف يقتن ا ممكف بعدالػز تطبيػؽ الجػ از ات حتػ يتقبمكنيػا  ،لػذلؾ يجػب
أف يككف ىناؾ تحذير كاض بأف ملال ز معينز تعرض مف يرتكبيا لج از معيف.
 .4ن دأ الن اءلة والذاا س يي ذوقيع العقو ة  :ييعد ىذا المبدأ مف أىـ مبػادئ المسػا لز ،كيجػب أف يي يػـ
أف العقكبػػز ال ت ػرتبط بالشػػلص الملػػالؼ كلكػػف ت ػرتبط بنػػكع الملال ػػز ،كاذا ارتكػػب عػػامالف الملال ػػز ن سػػيا
كعاقب المدير عامالن كترؾ ا لر فاف إدارتوي تتيـ بالتحيز كالمحاباة .
 .5ن دأ الذدرج يي شدة العقاب :يجب أف يككف ىناؾ نكع مف التدرج فػإل نػكع العقكبػز بمػا يتناسػب مػ نػكع
الملال ز كتكرارىا(.ألكارشيدة )47 :2226،المشار إليو فإل(حرب)42 : 2211،
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أ واع الن اءلة:
.1الن رراءلة اوخاقيررة) :كفػػإل ىػػذا النػػكع مػػف المسػػا لز يكػػكف مػػد ار المػػدارس كالمعممػػكف مسػػئكليف ألالقي ػان
أمػاـ الطمبػػز كأكليػػا أمػػكرىـ كامدارة التربكيػػز العميػػا عػػف مػػدل تحقػػيقيـ لمميػاـ المككمػػز إلػػييـ بك ايػػز كفاعميػػز،

كيتـ عقد ال مقا ات لذلؾ م أكليا ا مكر لمتحدث عف أكضاع أبنائيـ السمككيز كتحيمييـ الدراسإل.
(.2الن ررراءلة النب يررررة)  :كتتض ػػمف أس ػػاليب التق ػػكيـ الملتم ػػز الت ػػإل يق ػػكـ بي ػػا م ػػد ار الم ػػدارس كمعممكى ػػا
لمػدلالت العمميػز التعميميػز كعممياتيػا كتقػكيـ ط ارئػؽ التػدريس كأسػاليب التقػكيـ التػإل يتبعيػا المعممػكف كيكػكف
مد ار المدارس كالمعممكف مسئكليف أماـ أن سيـ كزمالئيـ عف تحقيؽ أىدافيـ بك ايز كفاعميز

(.3الن رررراءلة الذعاقديررررة)  :بمعن ػ ػ أف يػ ػػتـ مسػ ػػبقنا كض ػ ػ شػ ػػركط العقػ ػػد ككيػ ػػؼ مػ ػػا ىػ ػػك مطمػ ػػكب مػ ػػف
المربػإل( المعمػـ كالمػػدير كغيرىمػا) عمػ كجػو التحديػػد كلالسػتجابز ،ليػذا الم يػػكـ فػإل التربيػػز ن تػرض التحديػػد

المسبؽ بتحقيؽ ا ىداؼ القابمز لمقياس مف لالؿ كض شركطان مسبقز لطبيعػز العمػؿ كمػا ىػك مطمػكب مػف

المعمـ أك المدير تحقيقو(.عيايرة )182 :2013،
أ اليب الن اءلة:

 .1او ررموب ال ررم ي :يسػػتند ىػػذا ا سػػمكب فػػإل ح ػػظ النظػػاـ كم ارعػػاة قكاعػػده إل ػ إجب ػػار الع ػػامميف عم ػ
مم ػػا ي ػػدف
االلت ػزاـ بقكاعػػد النظػػاـ لكفػػا مػػف العقػػاب كجعػػؿ الج ػ از حاض ػ ار فػػإل ذىػػف العامػػؿٌ ،
باف الج از ات ىإل غايز فإل حد ذاتيا كليست كسيمز لتحقيؽ أىداؼ المنظمػز.
الت كير ٌ

العامػػؿ إل ػ

 .2او ررموب االياررا ي :يسػػتند ىػػذا ا سػػمكب إل ػ تنميػػز القابميػػز كالرغبػػز كااللتػزاـ بقكاعػػد المنظمػػز،إذ يكجػػو
المدير الثنا كالمكافآت لمعامميف إذا كػاف سػمككيـ متمشػيان مػ قكاعػد المنظمػز(.ألكارشيدة)66 :2006 ،

نعايير الن اءلة اإلدارية:

ذكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت ىامكن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ك Hammondكأف نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لز امداري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالث

مع ػػايير ى ػػإل :ال ػػتمكف م ػػف الحك ػػـ عمػ ػ ملرج ػػات ا داة ،ك ال ػػتمكف م ػػف الحك ػػـ عمػ ػ اليس ػػبؿ الت ػػإل تعتم ػػدىا
ملتمؼ الجيات المعنيز فػإل تػكفير الميػادر الالزمز لمنظاـ التربػكم، .و معػايير الممارسػز تضػمف لممكظػؼ

الحؽ كامكانيز الكيكؿ إل المعرفػز المتعمقػز بػا دا كالممارسات الداعمز لعمميز التعمـ كالتعميـ.
))Hammond,1989:23
و اء سمل نا ق يؤكرد ال احرث أىميػز المسػا لز كآليػز لضػبط العمػػؿ امدارم ،كمػػا يتضػ أف المسػا لز
تضمف حسف التكجيو ،كتحقيؽ ال اعميز ،كالك ا ة ،كزيادة امنتاجيػز ،كفػؽ معػايير مت ػػؽ عمييػػا لمكيػكؿ إلػ
مستكل متميز مف الك ايز كال اعميز ،كلذلؾ فانو مػف ا جػدر النظػر لممسػا لز ككسػيمز لتحسػيف نكعيػز التعمػيـ
كامدارة المدرسيز فإل المؤسسات التربكيز.

وسطفررا سمرررل نررا ررر ق ينكررر القرروغ أف م يػػكـ المسػػا لز ي ػرتبط بشػػكؿ مممػػكس بال اعميػػز ،حيػػث تعتبػػر
ال اعميػػز م ػػف المكض ػػكعات

الميمػػز مػػف أجػػؿ التعػػرؼ إل ػ قػػدرة المؤسسػػات التربكيػػز فػػإل تحقيػػؽ أىػػدافيا

كالكيكؿ إل غايتيػا بشكؿ عاـ.
55

نشكات ظا الن اءلة اإلدارية:
أدت االلتالف ػ ػػات الػ ػ ػكاردة ف ػ ػػإل تعري ػ ػػؼ المس ػ ػػا لز امداري ػ ػػز التربكي ػ ػػز ،كأشػكاليا،ككي يتيػ ػ ػػا كنقط ػ ػػز ب ػ ػػدايتيا،
كمكضػػكعيا،إل إيجػػاد مجمكعػػز مػػف المشػػكالت حػػكؿ أنظمػػز المس ػػا لز امداري ػػز ي ػذكرىا(الزعبإل)2003 ،
كى مشكالت تتعمؽ ب ػ ػ ػ :

المسئكؿ عف نتاجات التعميـ ،ا ىداؼ كتعري يا ،الضغط عمػ المػكظ يف كامداريػيف ،القيػاس كالتقػكيـ ،تقبػؿ
المسػػا لز امداريػػز كآثارىػػا السػػمبيز المحتممػػز ،تحديػػد الملرجػػات كقياسػػيا ،تطػػكير تكقعػػات محػػددة  ،تحديػػد

ا كلكيػػات لممس ػػؤكليات الس ػػابقز  ،تط ػػكر تكقع ػػات المجتم ػ دكف تط ػػكر تكقع ػػات امداريػ ػػيف (مشػ ػػكمز ان ج ػػار
التكقعػػات)،الضػػغكط ميجػػاد نظػػاـ مسػػا لز لقيػػاس مػػدل تحقيػػؽ امدارة الحتياجػػات امبتكػػار كالتجديػػد ك قػػدرة
أنظمز المسا لز امداريز عم مكاجيز ما يسم باليدمز المسػتقبميز الناتجػز عػف حركػز التغيػر السػريعز فػإل

العالـ كما سيتبعيا مف تسارع فإل التكقعػات كمتطمبػات السكؽ(.الزعبإل)58 :2003 ،
نشكمة االذااهات ال م ية حو الن اءلة اإلدارية :

مػػف المشػػكالت الت ػػإل تكاجػػو أنظم ػز المسػػا لز كتعيػػؽ معرفػػز التربػػكيف لمػػدل إمكانيػػز نجػػاح أك فشػػؿ الػػنظـ
التربكيػز فػإل تحقيؽ ا ىداؼ المرجكة :
 .1تغير المقياس كاليدؼ.

 .2عدـ اليبر لمعرفز ما تـ إنجازه كمف ثـ البنا عميو.
 .3السرعز فإل الحكـ عم البرام (.عيايرة )189 :2013،
ويررل هررذا اإلطررار يذضررح لم احررث أف المشػػاكؿ التػػإل ارتبطػػت بأنظمػػز المسػا لز متعػػددة كمتباينػػز ،ممػا يػػدعك
إل الت كير بتيميـ أنظمز مسا لز فإل المػدارس تتسػـ بالمركنػز كت ارعػإل حاجػز المتػػأثريف بالنظػػاـ التربػػكم

ككػذلؾ قناعػػات المػؤثريف بػػو لمكيػكؿ إلػ نظػػاـ مسػا لز أقػػرب مػا يكػػكف إلػ الػنظـ المقبكلػػز كالتػػإل تمبػػإل مػػا

ىك متكق منيا بأقؿ قدر ممكف مف المشاكؿ.
م يات الن اءلة:
تتمثؿ سمبيات المسا لز فيما يمإل:

 .1رف درجز القمؽ لدل العامميف كبالذات حكؿ ا سمكب الذم سيعتمد فإل تقييميـ.
 .2إىماؿ ال ركؽ بيف العامميف كتكق ن س ا دا منيـ بغض النظر عف ىذه ال ركؽ.
 .3يػعكبز تحديػد المسػػئكؿ عػف النتاجػات التربكيػػز كبالتػالإل زيػادة قمػػؽ التربػكييف لتحقيػؽ مزيػػد مػف االنجػػاز،
م أنيـ ليسك الكحيديف المسئكليف عف الملرجات.

 .4يعكبز قياس الملرجات التربكيز ،كعدـ كجكد معايير مت ؽ عمييا(.بطاح)159 :2006 ،
وير ال احث أنو بالرغـ مف سمبيات المسػػا لز كاشػػكاليات تطبيقيػػا ،ككػػؿ العقبػػات كالمسػتجدات تبقػ أمػ انر

الزمنا كضركرينا ل اعميز النظـ التربكيز ،كمػا يجػب أال تعيػػؽ ىػػذه السػمبيات مػف تبنييػا كتطبيقيػا فػإل الميػداف

التربكم ،حيث أف ما يترتب عمييا مف فكائد أكبر بكثإل مما يمكف أف يترتب عمييػا مػف سػمبيات ،كمػا كيجػب
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العمؿ مف أجؿ تجنب مثػؿ ىػػذه السػػمبيات كالمعكقػات كا ازلػز الشػكائب التػإل يمكػف أف تي شػؿ المسػا لز أحيانػان،
فمينز التعميـ تحتاج دائمػان إلػ تشذيب يارـ كذلػؾ بجعميػا مالئمػز ل ىػداؼ الكظي يػز فػإل تكػكيف أشػػلاص

مػػزكديف بم ػػاىيـ كميػارات كقػيـ ،كىػذا يتطمػب مسػتكل عػا وؿ مػف الجػكدة مػف جميػ التربػكييف ،كالػذم ال يػػتـ

التأكػػد منػو إال مػف لػالؿ أنظمػز مسػا لز ذات معػايير كاضػػحز ،كأف تكػػكف فييػػا ا دكار كالتكقعػػات كاضػحز
لمجمي .

ثا يا :الشفاييرررررررررررررة
الش افيز مف الم اىيـ امداريز الحديثػز التػإل يتكجػب عمػ امدارات الكاعيػز ا لػذ بيػا لمػا ليػا مػف أىميػز فػإل

إح ػػداث التنمي ػػز امداري ػػز ،كتط ػػكير المؤسس ػػات التربكي ػػز كالكي ػػكؿ بي ػػا إلػػ بن ػػا تنظيم ػػإل س ػػميـ ق ػػادر عمػ ػ

مكاجي ػػز التح ػػديات الجدي ػػدة كالتغيػ ػرات المحيط ػػز ،زي ػػادة عمػ ػ التنمي ػػز امداري ػػز الناجح ػػز كتػ ػكافر مس ػػتكياتيا
المالئمز ،إضافز إل ضركرة إحداث التطكير التنظيمإل .

نفبو الشفايية لوة:

ال عػف مسػعكد( )2003بأنيػا:
تعرؼ الش افيز فػإل قػامكس ميريػاـ كبسػتر) )Merriam-webster,2011نقػ ن

بعيػػدنا عػػف االدعػػا أك اللػػداع ،ككػػذلؾ عرفػػت بأني ػا يمكػػف ض ػبطيا بسػػيكلز أك ينظػػر إلييػػا بكضػػكح ،كأنيػػا
س ػػيمز ال ي ػػـ ،كك ػػذلؾ يمي ػػزت بالرؤي ػػز أك كي ػػكؿ المعمكم ػػات ،ال س ػػيما فيم ػػا يتعم ػػؽ بالممارس ػػات التجاري ػػز،
كالش افيز مػف حيػث المغػز كيقػاؿ :شػ اؼ مػف الزجػاج أك الثيػاب أك غيرىػا :مػ ار ؽ حتػ ظيػر مػا ك ار ه أك مػا

تحتوك(.مسعكد)ِٕٓ :ََِّ ،
نفبو الشفايية اصطاحا:
عرفيػا الشػػمرم( )2009بأنػػو:ك مجمكعػػز السػػمككيات كا ليػػات الدالػز عمػ الشػ افيز امداريػػز ،كالتػػإل تقػػكـ بيػػا
إدارة المؤسس ػػات ،كالتػ ػػإل تتضػ ػػمف الكض ػػكح التػػػاـ لمتش ػ ػريعات كالقػ ػكانيف كا نظمػػػز ،ككضػ ػػكح ا دا كالتقيػ ػػيـ
كعدالتػػو ،كالكشػػؼ عػػف المعمكمػػات ،كالمشػػاركز فػػإل يػػناعز الق ػ اررات ،ككضػػكح التش ػريعات ،ممػػا يسػػيـ فػػإل
القضا عم ال ساد امدارم ،كبنا أنظمز نزييز كعادلزك(.الشمرم )10 :2009،
كعرفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيلمإل( )2006بأنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا :مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطم يعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل الكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكح كاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؽ كالعمني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
الق اررات امداريز،بحيث يعمـ الشعب ما جرل ،كما يجرم ،كما سيجرم(.الشيلمإل)357: 2006،

كما عرفو عبد الحميـ كعباينز( )2006بأنيا" الكضػكح كالتبيػاف فػإل كػؿ مجػاالت العمػؿ التػإل تػتـ بػيف امدارة
العميػػا كالمسػػتكيات امداريػػز ا لػػرل ،بحيػػث تكػػكف المعمكمػػز متاحػػز لمجمي ػ كػػؿ حسػػب التيايػػو ،كذلػػؾ
لالست ادة منيا فإل أدا المياـ المنكطز بالعامميفك(.عبد الحميـ كعباينز)58 :2006،

وسميررا ينكرر القرروغ أف الش ػ افيز تتضػػمف كضػػكح التش ػريعات كا نظمػػز كالق ػكانيف كسػػيكلز فيميػػا ،كتبسػػيط
امج ػ ػ ار ات كالقضػ ػػا عم ػ ػ الػ ػػركتيف ،كاسػ ػػتقرارىا كانسػ ػ ػجاميا م ػ ػ بعضػ ػػيا الػ ػػبعض كمكضػ ػػكعيتيا ،كنش ػ ػػر
المعمكمات كامفياح عنيا ،كسيكلز الكيكؿ إلييا بحيث تككف متاحز لمجمي  ،كتكفير منػاخ يػحإل يسػكده
الثق ػػز ،كتمك ػػيف المعني ػػيف ف ػػإل اللدم ػػز الت ػػإل تق ػػدميا المؤسس ػػز م ػػف تحم ػػؿ مس ػػؤكلياتيـ ف ػػإل إدارة المؤسس ػػز،
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فالش ػ افيز منيػػاج عمػػؿ كحيػػاة مسػػتمرة مدارة ا حػػداث اليكميػػز ،كالش ػ افيز كمبػػدأ إدارم فػػإل المؤسسػػات تمتػػد
لتشػػمؿ بعػػض الممارسػػات التػػإل تيػػب فػػإل مجػػاؿ اتلػػاذ الق ػ اررات كادارة الم ػكارد البش ػريز كاليياكػػؿ التنظيميػػز
كالتعميمات كاالتياؿ كالعالقات كالتطكير امدارم.
أهنية الشفايية اإلدارية:

أف مبدأ دعـ الش افيز مف ا مكر التإل تعػد بمثابػز حجػر الزاكيػز فػإل مجتمعنػا ،فالشػ افيز تنطػكم عمػ كضػ
مدكنز سمكؾ تلمؽ الثقز كتؤكد عمييا ،وذذنثغ أهنية الشفايية يي:
 .1تعتبر امدارة بالش افيز أحد أىـ أركػاف مقكمػات كمحػاكر نجػاح التنميػز المسػتدامز ،نيػا تػكفر العمػؿ فػإل
بيئػػز تتسػػـ بالش ػ افيز التامػػز فتػػؤدل إل ػ جػػكدة ا دا البشػػرل كالمؤسسػػإل ،كبالتػػالإل تيمكػػف شػػركا التنميػػز
( الحككمز كالقطاع اللاص كمنظمات المجتم المدنإل كالمكاطنيف) مف الكيكؿ الػ ا ىػداؼ كدفػ حركػز
التقدـ كالنيكض بالمجتم (.الطكلإل)3:2002،
 .2تعمػػؿ الش ػ افيز عم ػ المشػػاركز فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات كتسػػم بتكعيػػز الم ػكاطنيف كاطالعيػػـ عم ػ الليػػارات
المتاحػػز  ،كتحقيػػؽ العدالػػز فػػإل تقيػػيـ أدا العػػامميف كالكيػػكؿ إل ػ مػػا يعػػرؼ بالنظػػاـ الم تػػكح  ،إضػػافز إل ػ
ككنيا آليز لتحقيؽ المسا لز(.السبيعإل)17:2010،

 .3تحػارب الشػ افيز ال سػػاد بكافػز يػػكره كأشػكالو ،حيػػث أف شػ افيز التشػريعات كعػدـ قابميتيػا لمتأكيػؿ يسػػاعد

كيحػػد مػػف إمكاني ػػز التراقيػػا ،كمػػا أف شػ ػ افيز التش ػريعات تسػػاعد ف ػػإل إ ازلػػز المعكق ػػات،
فػػإل من ػ االنحػ ػراؼ ،ي
كتبسيط امج ار ات ،ا مر الذم يمكف مف زيادة ك ا ة كفعاليز ا دا (.لرابشز)342:1997،
 .4تحق ػػؽ الشػ ػ افيز الن ازى ػػز لممكظ ػػؼ ،كاالبتع ػػاد ع ػػف االجتي ػػاد الشلي ػػإل ف ػػإل ت س ػػير القػ ػكانيف كا نظم ػػز
كالتكس فإل الالمركزيز كبسػاطز الييكػؿ التنظيمػإل لممؤسسػات كسػيكلز إييػاؿ المعمكمػات مػف القمػز لمقاعػدة
كالتغذيز العكسيز ،كبالتالإل فأف كجكد تشريعات كاضػحز كشػ افز يػؤدل إلػ تنميػز الثقػز لكافػز فئػات المجتمػ

كالح اظ عمييا(.لرابشز)342:1997،

 .5أف الشػ ػ افيز مطمكب ػػز ف ػػإل المنظم ػػات امداري ػػز فيم ػػا ب ػػيف القي ػػادات مػػ بعض ػػيـ ال ػػبعض م ػػف جي ػػز كب ػػيف
القيػادات كالعػػامميف تحػػت إدارتيػـ مػػف جيػػز ألػرل كذلػػؾ حتػ ال تكػكف المنظمػػز غامضػػز فػإل تكجياتيػػا ممػػا
يقمؿ مف ركح الكال لدل العػامميف كيزيػد مػف إنتػاجيتيـ حػيف يعرفػكف كػؿ شػإل عنيػا باعتبػار أنيػـ جػز مػف

ىذه المنظمز(.الراشدم)17:2007،

 .6الش افيز امداريز كسياسز االن تاح عمػ العػامميف كالمشػاركز كتػكافر المعمكمػز تجعػؿ العػامميف أكثػر إيمانػا
بق ػػدرتيـ عمػ ػ الت ػػأثير ف ػػإل نت ػػائ ا عم ػػاؿ  ،كيتح ػػكؿ اىتم ػػاميـ م ػػف التركي ػػز عمػ ػ تحقي ػػؽ حاج ػػات ا م ػػاف

كالتقدير الذاتإل إل االىتماـ با دا كامنتاج(.أبك بكر)128:2001،

.7تس ػػيـ الشػ ػ افيز امداري ػػز ف ػػإل نج ػػاح لط ػػط التط ػػكير كالتغيي ػػر حي ػػث يكاج ػػو ق ػػادة المنظم ػػات العدي ػػد م ػػف
التحػػديات الت ػػإل تق ػػاكـ مس ػػعاىـ فػػإل إح ػػداث التغيي ػػر المنش ػػكد  ،كلضػػماف مش ػػاركز الع ػػامميف ينبغ ػػإل إقن ػػاعيـ
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بمضػػاميف التغييػػر كدكاعيػػو  ،كليػػذا فأن ػو يجػػب عم ػ امدارة المدرسػػيز تبن ػ مبػػدأ الش ػ افيز امداريػػز لتحقيػػؽ
جكدة تعميميز ذات منظكر استراتيج  )Garsten&Montoy,2008:99(.نقالن عف(حرب)14-12 :2011،

وينك را القروغ ه را أف الشػ افيز تمثػؿ أحػد المبػادئ الرئيسػيز لمحككمػز كتكمػػف أىميتيػا فػإل ككنيػا جػز ميػػـ
فػػإل نجػػاح لطػػط التطػػكير كالتغييػػر مػػف لػػالؿ مشػػاركز العػػامميف فػػإل التلطػػيط االسػػتراتيجإل كجعػػؿ العػػامميف

أكثر إيمانا بقدرتيـ عم التأثير فإل نتائ ا عماؿ ،فالش افيز تحارب ال ساد بكافػز يػكره كأشػكالو ككػؿ ذلػؾ
ال يتـ الحيكؿ عميو إال مف لالؿ تكظيؼ امدا ارت المدرسيز لمش افيز فإل المدارس.
ن ادئ الشفايية :
أضػح مبػػدأ الشػ افيز كالمشػػاركز امداريػػز فػػإل الػػبالد المتقدمػػز مػػف المبػػادئ ا ساسػػيز التػػإل تقػػكـ عمييػػا كافػػز

ا نظمز ،كبدكف شؾ أف مبػدأ الشػ افيز يجػب أف يسػكد كافػز أنشػطز ك كظػائؼ كأعمػاؿ المنظمػات كأجيزتيػا
امداري ػػز ،باعتبارى ػػا أح ػػد الش ػػركط كالمقكم ػػات ا ساس ػػيز لمتنمي ػػز الش ػػاممز كالمسػ ػتدامز ف ػػإل كاف ػػز المج ػػاالت
التنمكيز ،كبمعن ألر فيإل أحد أىـ الشركط لمحكـ الجيد .
ون أه ن ادئ الشفايية نا يمي:
 .1الكضكح امدارم .

 .2أجكر الك ايز المعيشيز لمعامميف .
 .3تمكيف العامميف مف اتلاذ الق اررات.
 .4الش افيز الماليز لممكظؼ.

 .5الرقابز مف الجمي كعم الجمي .
 .6مسئكليز الجمي  ،كيقتضإل ذلؾ تقرير المسئكليز الجماعيز ل رؽ العمؿ .
 .7حؽ الغير فإل معرفز ما يدكر بالمنظمز العامز.

(الطكلإل )117-116 :2002،نقالن عف(حرب)14 :2011،

وسميرا ذنثرغ ن رادئ الشرفايية سػابقز الػذكر أسػس كمحػاكر رئيسػيز لنجػاح أم مؤسسػز ،كبالتػالإل يجػب عمػ

أم مؤسسػػز أف تكاكػػب التطػػكر العممػػإل كالتربػػكم كأف تقػػكـ بتطبيػػؽ تمػػؾ المبػػادئ نيػػا تعتبػػر نقطػػز انطػػالؽ
لنجاح أم مؤسسػز ،كتجعميػا قػادرة عمػ اتلػاذ قػ اررات تجعميػا ارئػدة فػإل مجاليػا  ،ويذضرح أف الشػ افيز مػف
أىـ المبادئ ا ساسيز لمحككمز كالتإل يجب عمػ مػدارس ا كنػركا أف تطبقيػا مػف لػالؿ اسػتراتيجيز إيػالح

التعميـ ،حيث تعتبر الش افيز مف المبادئ ا ساسػيز التػإل تنطمػؽ منيػا حككمػز المؤسسػات الناجحػز ،كبالتػالإل

تعتبر الش افيز مف أىـ المبادئ التإل يجب عم مدير المدرسػز النػاج أف يطبقيػا حتػ تكػكف مدرسػتو قػادرة
عم تطبي ؽ مبادئ إداريز حديثز تسع لتككيف جيؿ حضارم قادر عم القيادة كامبداع.
يوائد ذط يق الشفايية:
يترت ػػب عمػ ػ تطبي ػػؽ م ي ػػكـ الشػ ػ افيز عدي ػػد م ػػف ا ث ػػار كال كائ ػػد اميجابي ػػز عمػ ػ ا ف ػ ػراد كعم ػ ػ التنظيم ػػات
امداريز ،كبعض ىذه ال كائد للييا المكزم( )2002فيما يمإل:
0.

 .1أف اسػتلداـ ىػذا الم يػكـ يترتػب عميػو تػكفير الكقػت كالتكػاليؼ ،كتجنػب العػػشكائيز كال كض ػ

فػإل تقػديـ

ا عماؿ ،كما يؤدم إل تطكير كظػائؼ الكحػدات امداريػز المتلييػز إل ػ فػػرؽ عمػؿ تقػكـ بػأدا كظائ يػا
بشكؿ أكض كأكثر ش افيز ،ف الجيػكد المبذكلػز ىػإل جيػكد مشتركز لكؿ أفراد الكحدة امداريز.

.2ترسػ ػ ػ ػػيخ قػ ػ ػ ػػيـ التعػ ػ ػ ػػاكف كتضػ ػ ػ ػػافر الجيػ ػ ػ ػػكد ،ف أدا ا عمػ ػ ػ ػػاؿ سػ ػ ػ ػػيككف جماعيػ ػ ػ ػ ػنا ،كبالت ػ ػ ػ ػػالإل تك ػ ػ ػ ػػكف
المحاسبز عم التجاكزات بشكؿ جماعإل.

.3يتمت ػ ػ ػ ا ف ػ ػ ػراد العػ ػ ػػاممكف فػ ػ ػػإل التنظيمػ ػ ػػات امداريػ ػ ػػز المطبقػ ػ ػػز ليػ ػ ػػذا الم يػ ػ ػػكـ باسػ ػ ػػتقالليز أكث ػ ػ ػػر أثن ػ ػ ػػا

قيػ ػ ػػاميـ بكاجبػ ػ ػػاتيـ الكظي يػ ػ ػػز كىػ ػ ػػذا ممػ ػ ػػا يعػ ػ ػػزز الرقابػ ػ ػػز الذاتيػ ػ ػػز بػ ػ ػػدالن مػ ػ ػػف الرقابػ ػ ػػز امداريػ ػ ػػز المسػ ػ ػػتمرة

ا مػػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػذم يجعػ ػ ػ ػػؿ ق ػ ػ ػ ػ اررات ا ف ػ ػ ػ ػراد العػ ػ ػ ػػامميف فيمػ ػ ػ ػػا يتعمػ ػ ػ ػػؽ بأعمػ ػ ػ ػػاليـ أكثػ ػ ػ ػػر ش ػ ػ ػ ػ افيز كميػ ػ ػ ػػداقيز.

ال مػ ػػف االعتمػ ػػاد عم ػ ػ أسػ ػػاليب
.4يسػ ػػاعد ى ػ ػذا الم يػ ػػكـ عم ػ ػ اعتمػ ػػاد سياسػ ػػز تعميميػ ػػز تزيػ ػػد الميػ ػػارات بػ ػػد ن

التدريب كالتعميـ التقميديز.

.5تتح ػ ػ ػ ػػكؿ مع ػ ػ ػ ػػايير الترقي ػ ػ ػ ػػز م ػ ػ ػ ػػف ا دا إلػػ ػ ػ ػ المق ػ ػ ػ ػػدرة أم ض ػ ػ ػ ػػركرة مكافػػ ػ ػ ػػأة ا ف ػ ػ ػ ػ ػراد عم ػ ػ ػ ػ ػ أدائيػ ػ ػ ػ ػػـ
عماليـ بكضكح كفاعميز(.المكزم)ُٔٓ-ُّٔ :ََِِ،

وسميررا يررن تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمش ػ افيز يػػؤدل إلػ تطػػكير قػػدرات العػػامميف كالطمبػػز كالمجتم ػ المحم ػ
ف المدرسز تككف من تحز بالكامؿ عم المجتم ممػا يػؤدل إلػ تحقيػؽ أىػداؼ المدرسػز بمشػاركز جماعيػز

فييػا نػػكع مػف التشػػاركيز ،كػػذلؾ يػؤدل تطبيػػؽ الشػ افيز إلػ تجنػػب العػػشكائيز كال كض ػ كترسػيخ قػػيـ التعػاكف
كبالتػػالإل عنػػدما يشػػعر الجميػػ أنػػو تحػػت الرقابػػز الدالمي ػػز كاللارجيػػز يكػػكف إنتاجػػو أفض ػػؿ مػػا يكػػكف ككن ػػو
معرض لممحاسبز .
أ واع الشفايية:

أشارت دسي س( )2004إلل واود ثاثة أ واع لمشفايية هي :
 .1الشررفايية الند ماررة :كىػػإل ش ػ افيز منقكلػػز بتعسػػؼ أك مقمػػدة بأسػػمكب نسػػلإل ال يناسػػب طبيعػػز عمػػؿ
المؤسسز المعنيز كظركفيا كنقؿ ش افيز مطبقز مثالن فإل القطػاع الحكػكمإل إلػ القطػاع اللاص.

 .2شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ افيز تب ػ ػ ػ ػ ػ ػػرز للدم ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػال معين ػ ػ ػ ػ ػ ػػز كال تي ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل ا حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاؿ االعتيادي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز.

 .3الشرفايية اال ذقائيرة :ىػإل الشػ افيز التػإل تنتقػإل النتػائ الجيػدة ميمػا تكاضػعت ،كتبرزىػا بأسػػمكب مبػالم
فيػو ،كىػػذه الشػ افيز طاغيػػز كميػػحكبز بحممػز إعالميػػز كاعالنػػات عنػدما تكػػكف ا رقػػاـ كا حػػداث إيجابيػػز

كبالمبررات إذا كاف ىناؾ إل اؽ(.دعيبس )17 : ََِْ،
س اصر الشفايية:
تتمثؿ عناير الش افيز فإل النقاط التاليز:

 .1كضػػكح رسػػالز المؤسس ػػز الحككميػػز ،كالمب ػرر م ػػف كجكدىػػا فػػإل البيئ ػػز مػػف لػػالؿ تحديػػػد رؤي ػػز المنظم ػػز
كدكرىا فإل المجتم  ،كأىدافيا االستراتيجيز كمبػرر اسػتلداـ المػكارد الماديػز كالبشريز لتحقيؽ تمؾ ا ىداؼ.
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 .2شػػرعيز كجػػكد المنظمػػز ،كأف تالقػػإل قب ػكالن مػػف ملتمػػؼ فئػػات المجتمػ ػ  ،كأف ترس ػػـ ي ػػكرة نايػػعز مػػف
لالؿ دكرىا الكاض كالمعزز لثقز ا لريف بيا.

 .3أف تبتعػػد المنظمػػز عػػف جمي ػ الممارسػػات المثي ػرة لمريبػػز كال ػػشككؾ حيثم ػػا أمك ػػف امع ػػالف كالكضػػكح عػػف
النشػػاط كالممارسػػات ،كأف تػػركف فػػإل أسػػاليبيا امداريػػز إلػ ػ تعزي ػػز مب ػػادئ

الديمقراطيػػز كالمسػػاكاة كتكػػافؤ

ال رص ،م تكعيز جمي ال ئات بحقكقيا بأكبر قدر يمكف مػف الكضكح كالنزاىز.
 .4أف تمتمؾ المؤسسات مدكنات ألالقيز تضعيا نيب أعينيا دائمان كىإل تمارس أعماليا.

 .5أف تبنإل المنظمز مكقعػان ليػا عمػ شػبكز امنترنػت يػتـ تحديثػو باسػتمرار ،كيعطػإل يػكرة يػادقز ،كأمينػز

كنزييػػز عمػػا يجػػرم دالػػؿ المنظمػػز كأف تكػػكف المنظمػػز مسػػتعدة ل ػػسماع رأم ملتم ػػؼ ا ف ػراد كال ئػػات حػػكؿ
عمميا كأنشطتيا الملتم ز (.الغالبإل كالعاممإل)439-438: 2005،
فإل حيف ذكر عبػد اهلل( )2000أف الشػ افيز ليػا عنيػراف يجعػالف إطػػار الػػش افيز أكثػر بػرك انز كيتمثػؿ ىػذاف

العنيراف فإل التالإل:

.1العا يررة :حيػػث أف العالنيػػز العنيػػر ا ساسػإل لقاعػػدة الشػ افيز حيػػث تعتبػػر كػػأكؿ لطػػكة ف ػػإل

طريػػؽ

الرقابز عم فعاليات ا عماؿ امداريز.
.2القا و يررة :حيػػث اف عنيػر القانكنيػػز يقيػػد بػػو الػػنص القػػانكنإل الثابػػت كالقػكم الػػذم ي ػػرض بػػدكره فػػإل
القػ ػكانيف المحمي ػػز مم ػػا يت ػػي كيض ػػمف قانكنيػ ػان تػ ػكافر العالنيػ ػػز مػ ػػف جيػ ػػز ،كج ػ ػكاز

كاالست ادة مف ىذه الش افيز المتكفرة مف جيز ألػرل).مليمر كآلركف)106:2000،

اس ػػتلداـ ح ػػؽ الرقاب ػػز

ن ذويات الشفايية اإلدارية:
ينبغػػإل تكضػػي كتحديػػد مجػػاالت عمػػؿ الش ػ افيز امداريػػز ،بشػػكؿ يسػػيؿ تن يػػذىا ىػػدافيا ،كالت ػ تتمثػػؿ ف ػ
المستكيات التاليز:

.1الن ذو الذاذي :كفإل ىذا المستكل فاف ش افيز امج ار ات امداريز تتطمب ضركرة تكافر ا بعاد التاليز:
أ .تنظ ػػيـ بػ ػرام

تكعي ػػز لممكظ ػػؼ كالمػ ػكاطف ح ػػكؿ طبيع ػػز كمي ػػاـ ال ػػدائرة  ،كالكاجب ػػات الت ػػإل ينبغ ػػإل عمػ ػ

المكظؼ كالمكاطف القياـ بيا .
ب .تثبت جمي مراحؿ إنجاز المعامالت عم جمي النماذج الالزمز لذلؾ.

ت .يج ػب أف يكػػكف الليػػار يشػػمؿ التيػػار العػػامميف مبني ػنا عم ػ أسػػس كمعػػايير عمميػػز بعيػػدة عػػف الكاسػػطز
كالمحسكبيز .

ث .اعتماد الك ا ة فإل التعيينات كالترقيات عم أساس االلتزاـ بالش افيز.
ج .تأكيد مبدأ كأدكات المسا لز.

ح .تقييـ ا دا بحيث يشمؿ جمي المستكيات امداريز.
خ .تيكيب ا دا بحيث يشمؿ جمي

المستكيات امداريز .

د .تيكيب عمميز عمنيز لتقييـ ا دا .
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.2الن ذو الشنولي:
كفإل ىذا المستكل فاف الش افيز امداريز تتطمب ضركرة تكافر ا بعاد التاليز:
أ .إلتزاـ الحككمز كامدارات العميا بمبدأ دكلز القانكف.
ب .تنظيـ لقا دكرم منتظـ ل جيزة المركزيز المعنيز بامدارة كالرقابز عم أف يتميز ب ػ ػ ػ ػ ػػ:
 .1سيادة ركح المشاركز كالحكار.

 .2البعد عف فمس ز التكجيو المباشر .
 .3عرض أعمالو كنتائجو عم الجميكر.
 .4تحديد آليات التنسيؽ كالمتابعز.

ج .إنشػػا كتطػػكير م اركػػز المعمكمػػات ككثػػائؽ تش ػريعات الدكلػػز بقطاعييػػا العػػاـ كاللػػاص ،ككض ػ مكجكدات ػو
فإل متناكؿ الجمي .
ت عيؿ دكر ىيئات اللدمز المدنيز  ،كالرقابز كالمحاسبز  ،كامدارات الماليػز  ،كالمكازنػز كالمشػتريات  ،كالعػدؿ
كا مف فإل تقييـ أدا القيادات امداريز العميا ضمف برنػام مت ػؽ عميػو تمتػزـ بػو جميػ الييئػات كالمؤسسػات

الملتم ز .
ق .إج ػ ار المقػػا ات بيػػكرة مسػػتمرة كمنتظمػػز بػػيف ا جي ػزة المركزيػػز فػػإل العامػػز  ،كأجي ػزة الرقابػػز  ،لقػػا ات
يتكفر فييػا الحػد ا عمػ مػف الشػ افيز  ،كذلػؾ لتسػييؿ عمػؿ ىػذه الكحػدات كاالبتعػاد عػف الملال ػات كال سػاد

امدارم بأشكالو ( .عمياف كجرار )345 :1997،نقالن عف(حرب)19 :2011،

و اء سمل ذل فاف ش افيز الق اررات كالتشػريعات كالقػكانيف كا نظمػز كامجػ ار ات ،تعمػؿ ضػمف إطػار شػامؿ
عم مستكل جمي مؤسسات الدكلز ،كعم مستكل يتطمب ضػركرة تػكافر المعمكمػات فعالػز  ،كػذلؾ تتضػمف

إلزاـ امدارات العميا بتطبيؽ م يكـ الش افيز.
ا ذراذييايات ذوير الشفايية اإلدارية :

ال يمكػػف أف تتػػكفر الش ػ افيز المطمكبػػز لػػادارة إال إذا طبقػػت ثػػالث اسػػتراتيجيات ىامػػز يمكػػف تملييػػيا فيمػػا
يمإل:
.1وضررع قواسررد العنررغ  :يجػػب أف تكػػكف كاضػػحز كتيػػب فػػإل رسػػالز المؤسسػػز الجامعيػػز بالطريقػػز المثمػػإل ،
كما يجب أال تككف جامدة حت يمكػف تطكيرىػا لتيػب بسػيطز كفعالػز  ،كتكاكػب ثقافػز السػرعز التػإل تيػؼ

النظػاـ العػالمإل الجديػػد  ،كىػذه القكاعػد تشػػمؿ تحديػد الميػاـ كطػػرؽ كمعػايير قيػاس ا دا كالتقيػػيـ مػف لػػالؿ
دراسز مكضكعيز كمني عممإل بسيط.
.2الذطبيرررر :كى ػ اسػػتراتيجيز ىامػػز تسػػتكجب النػػزكؿ إل ػ ارض الكاق ػ لتشػػليص المشػػكمز كأسػػبابيا بدقػػز
حتػ ػ يمك ػػف تكي ػػيؼ ع ػػالج مناس ػػب لي ػػا  ،كب ػػالطب ق ػػد يك ػػكف ض ػػمف أس ػػاليب الع ػػالج استئي ػػاؿ بع ػػض
الشلييات التإل تعكؽ مسيرة العمؿ  ،كال يقػؼ التطييػر عنػد ىػذا الحػد  ،بػؿ يمتػد الػ المعػدات كا سػاليب
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كالسياسػػات  ،كامدارة م ػػف مكقػػ ا حػػداث تي ػػدؼ إلػػ التحس ػػيف المسػػتمر  ،في ػػإل إدارة الحاض ػػر الكتش ػػاؼ
أكجو القيكر  ،كادارة المستقبؿ لتطكير ا دا .
.3القضاء سمل البدر يي او شطة والثروات :كتيدؼ ىذه االستراتيجيز إلػ إدلػاؿ قيمػز السػرعز فػإل ثقافػز
الجامعز  ،كىناؾ أشكاؿ كثيرة مىدار الثركات الجامعيز رغـ نػدرتيا  ،كيسػتكجب القضػا عمػ اليػدر كضػ

الحػػدكد بػػيف ا سػػاليب كا ىػػداؼ كالتأكيػػد عم ػ م يػػكـ امدارة فػػإل لدمػػز الجامعػػز كمشػػاركز ا ل ػريف رؤيػػز
المستقبؿ(.إبراىيـ ،كآلركف)6: 2004 ،
النشكات الذي ذوااا الشفايية:
ن النشكات الذي ذعيق ذحقق ابود الشفايية اإلدارية نا يمي :
 .1إف االستمرار فإل تطبيؽ ا نظمز القديمز كالركتيف كالتعقيد فإل امج ار ات يشكؿ عائقػنا فػإل كجػو الشػ افيز
امداريػػز  ،لػػذلؾ يج ػػب القيػػاـ باميػػالح امدارم كالتط ػػكير لجمي ػ عمميػػات امدارة قب ػػؿ البػػد فػػإل عممي ػػات

الش افيز فإل امدارة(.المكزم)153: 2002،
 .2يمكف أف تتعرض الش افيز لبعض التجػاكزات مػف قبػؿ الػبعض مػف لػالؿ امفيػاح غيػر الػدقيؽ أك غيػر
السػػميـ عػػف المعمكم ػات كالبيانػػات أك اسػػتغالؿ المعمكمػػات مػػف قبػػؿ المسػػتلدـ اك مػػف يقػػكـ بامفيػػاح عنيػػا
لتحقيؽ أىدافو اللايز فإل حاؿ تعارضت م أىداؼ المنظمز(Fung,et al,2007:72).

 .3اليػػعكبز فػػإل تحديػػد أكلكيػػات ا حػػداث الم ػراد تحقيقيػػا تعتبػػر مػػف أىػػـ معكقػػات الش ػ افيز امداريػػز ،فيػػإل
تحتاج إل كضكح كمكضكعيز كبالتالإل كثرة ا ىداؼ كتدالميا يجعػؿ مػف اليػب جػدا كضػ أكليػات لمتن يػذ
 ،ا مر الذم يسبب إعاقز لمش افيز امداريز .

 .4أف امزدكاجيػػز كال كضػ فػػإل عمميػػات التحػػديث كالتطػػكير تػػؤدل إلػ بعثػرة الجيػػكد كضػػياع التنسػػيؽ بػػيف
أجيزة امدارة (.المكزم)153 :2002،

 .5المىرىثات السا بٌة ما األنظماة الساتبةة ىالتاً تتط ا
بتلمجتمع ىمؤسستته(.الشاخ)505 21997،

معتلجاة لماى

طىٌا قبا الباى باتلنوى

 .6إسا ة ت سير المعمكمات مف قبؿ مستلدميا)Fung,et,al ,2007 :72(.

إال أف أج ػكا الديمقراطيػػز كامكانػػات المكاش ػ ز كالمسػػا لز ك يمػػز بمعالجػػز مثػػؿ ىػػذه التجػػاكزات ضػػمف إطػػار

النظاـ القانكنإل كالقضائإل(.الشمرم)702 :2002 ،
ويذضررح لم احررث أ المشػػكالت التػػإل تعيػػؽ تحقي ػؽ جيػػكد الش ػ افيز امداري ػز فػػإل المػػدارس تكمػػف فػػإل إسػػا ة
ت سػير المعمكمػات مػػف قبػؿ مسػػتلدمييا  ،كال كضػ فػػإل عمميػات التحػػديث كالتطػكير كامفيػػاح غيػر الػػدقيؽ
أك غيػػر الس ػػميـ عػػف المعمكم ػػات كالبيانػػات أك اس ػػتغالؿ المعمكمػػات بش ػػكؿ لػػاط ك االس ػػتمرار فػػإل تطبي ػػؽ
ا نظمػػز القديمػػز كالػػركتيف كالتعقيػػد فػػإل امج ػ ار ات ،كعػػدـ القيػػاـ بعمميػػز اميػػالح امدارم لػػذا يجػػب عم ػ

امدا ارت المدرسػ ػػيز أف تقػ ػػكـ بتكظيػ ػػؼ الش ػ ػ افيز بشػ ػػكؿ عممػ ػػإل سػ ػػميـ نػ ػػاب مػ ػػف اميػ ػػالح امدارم حسػ ػػب
أيكليا .
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طرق ذح ي الشفايية يي النؤ

ات:

أشار أبك كريـ( )2005لتحسيف الش افيز فإل المؤسسات مف أىميا:
 .1تػػكفير قن ػكات اتيػػاؿ م تكحػػز كجسػػكر ثابتػػز كقكيػػز بػػيف أف ػراد المؤسسسػػز كبػػيف المجتم ػ اللػػارجإل الػػذم
تعيش فيو الجامعز .

 .2احتراـ حقكؽ ا فراد كليكيياتيـ .
 .3تكفير المعمكمات الالزمز لكافز المعنييف فإل اللدمز التإل تقدميا الجامعز.
 .4االبتعاد عف السريز فإل نمط العمؿ امدارم .

 .5تأكيد م يكـ امدارة فإل لدمز الجامعز  ،كالجامعز فإل لدمز المجتم .
 .6تطكير التشريعات كالتعميمات بما يتال ـ م متطمبات الش افيز .
 .7ربط الجامعز برامجيا م السكؽ كاحتياجاتو .
 .8بث ركح الكال كااللتزاـ مما يؤدل إل إلراج الطاقات الكامنز كيحقؽ االبتكار كامبداع .

 .9تمكيف ا فراد العامميف دالؿ الجامعز كالمجتم اللارجإل المست يد مػف اللدمػز التػإل تقػدميا الجامعػز مػف
تحمؿ مسئكلياتيـ كتأديز كاجباتيـ بشكؿ يحي .
ي
 .10تػكفير عكامػؿ الثقػز بػػيف ا فػراد دالػؿ الجامعػػز كالمجتمػ اللػارجإل مػػف لػالؿ نشػر المعمكمػػات  ،إذ أف
الثقز تؤثر عم درجز إل ا المعمكمات كتحد مف التكتر كاليراع.

 .11السماح لممجتمػ فػإل تقيػيـ أدا امدارة الجامعيػز مػف لػالؿ آليػز معينػز  ،كىػذا ال يػتـ دكف التػدفؽ التػاـ
لممعمكمات .

 .12اسػػتلداـ نظ ػػـ معمكم ػػات متطػػكرة كتكظي ػػؼ تكنكلكجي ػػا المعمكمػػات لتس ػػييؿ كدع ػػـ االن تػػاح ال ػػذل ب ػػدكره
يحسف ال اعميز .
 .13االلتزاـ بالقيـ كألالقيات الكظي ز العامز مما يساىـ فإل بنا أنظمز النزاىز.
 .14التأكيد عم دكر الكبير لادارة ا كاديميز بشكؿ لاص كالجامعز بشكؿ عاـ فإل التػأثير عمػ مسػممات

كقناعات الناس كاستحداث برام التكعيز الالزمز مف لالؿ كسائؿ اتياؿ متنكعز .

 .15تأكيد كدعـ بعد المسا لز الذم لو دكر كبير فإل بث ركح الش افيز كالنات عنيا.
 .16التأكيػػد عم ػ المتغي ػرات ا لالقي ػز فػػإل كافػػز الممارسػػات كتضػػمينيا فػػإل مسػػاقات لايػػز تشػػمؿ الػػدينإل

كالكسط (.أبك كريـ)69 : 2005 ،

ويررر ال احررث أف مػػدير المدرسػػز النػػاج

يقػػكـ بتكظيػػؼ الشػ افيز مػػف لػػالؿ تػكفير قن ػكات اتيػػاؿ م تكحػػز

م ػ كافػػز العػػامميف كاحت ػراـ حقػػكؽ العػػامميف كالطمبػػز بالمدرسػػز .تكظي ػؼ االتيػػاؿ كالتكايػػؿ بػػيف العػػامميف
كامدارة كالطمبز كالمجتم

المحم ك الدعـ كتأكيد مبدأ المسا لز الذم لػو دكر كبيػر فػإل بػث ركح الشػ افيز

ك تػكفير المعمكمػػات الالزمػػز لكافػز المعنيػػيف فػػإل اللدمػػز التػإل تقػػدميا المدرسػػز ك تتبػ العمنيػػز كعػػدـ السػريز
فإل نمط العمؿ امدارم ك السماح لممجتم المحم فإل تقييـ أدا امدارة المدرسيز مف لالؿ آليز معينز .
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ثالثا :النشاركرررررررررررررررة
مف المؤكد أف مدير المدرسز ال عاؿ يركز عم المشاركز الحقيقيز لممجتم المدرسإل ،فيػك المحػرؾ كالمكجػو
لكؿ العناير كمف لالؿ امدارة التشاركيز يستطي اف يحقؽ أىداؼ المدرسػز ،فالمشػاركز كمبػدأ مػف مبػادئ

الحككمز تعتبر طػكؽ النجػاة ل إدارة مدرسػيز حتػ يتسػن ليػا تحقيػؽ ا ىػداؼ مػف لػالؿ مشػاركز فعالػز
مف المعمميف كالطمبز كالمجتم المحم .
الذعريا الموو لمنشاركة :

الف يي ً
شارؾ فإل يشارؾ  ،يمشارك نز  ،فيك يم ً
شارؾ فإل عمـ
ميدر ىش ىار ىؾ /
ى
شارؾ  ،ه
شارؾ  ،كالم عكؿ يم ى
فإل العم ًؿ  :اٍلمساىمزي ًف ً
يجابًَّي هز
يو  ،ىك ىان ٍ
ت ىل يو يم ىش ىارىكزه إً ى
شارىك يو  :ى
ي ى ىى
كاف شري ىك يو يم ىش ىارىكزه ً ى ى
كذا  :لو نييب منو ى
ًفإل ًٍ
اج ،كالمشاركز ل ظ مشتؽ مف الشركز (.ابف منظكر)758 :2010،
ام ٍنتى ً
الذعريا االصطاحل لمنشاركة:

عرفياالبدرل( )2005بأنياك عمميز ن سيز سمككيز تساعد المرؤكسيف عمػ إشػباع حاجػاتيـ إلػ تحقيػؽ الػذات
كالتقدير االجتماعإل  ،كتجعؿ ال رد يشعر بأىميتوك(البدرم)98 :2005 ،

كعرفيا ديسمر( )2003بأنيا كامدارة الجماعيز التإل تتعمؽ بمشاركز جميػ العػامميف  ،حيػث يشػارؾ الػرئيس
مرؤكسػػيو كجماعػػز كمع ػان يقكمػػكف بتكليػػد كتقيػػيـ البػػدائؿ بيػػدؼ الكيػػكؿ إل ػ ات ػػاؽ جمػػاعإل  ،فيػػك ال يقػػكـ

باجب ػػار مرؤكس ػػيو لقب ػػكؿ حمكل ػػو  ،كم ػػا يك ػػكف مس ػػتعدا ب ػػالالص لقب ػػكؿ كتن ي ػػذ أم ح ػػؿ يحي ػػؿ عمػ ػ دع ػػـ

الجماعزك(.ديسمر)552 :2003،

كتعػ ػػرؼ امدارة المشػ ػػاركز عم ػ ػ أنيػ ػػا كنكع ػ ػنا مػ ػػف أن ػ ػكاع امدارة الحديثػ ػػز التػ ػػإل تشػ ػػج العػ ػػامميف فػ ػػإل جمي ػ ػ

المستكيات امداريز عم تبادؿ ا فكار بيدؼ تحديد كيياغز ا ىداؼ التنظيميز  ،كحػؿ المشػكالت كاتلػاذ

الق ػ اررات  ،فمظمػػز امدارة بالمشػػاركز تتس ػ لتشػػمؿ لػػيس فق ػط المشػػاركز فػػإل يػػن الق ػرار امدارم بػػؿ لتشػػمؿ

أيضػػا المشػػاركز فػػإل ا ربػػاح كمعاممػػز العػػامميف باىتمػػاـ كالمشػػاركز المباش ػرة فػػإل ممكيػػز الشػػركز كى ػ أعمػػإل
درجات المشاركزك)Wilkinson&Dundon,2010:169).
وينك القوغ أف المشاركز ىإل ميدر قكة لممجتمػ المدرسػإل فيػإل بمثابػز العػالج الن سػإل لمعػامميف  ،كمػف
لالليا يشعر الجمي بأنيـ يمتمككف قيمز كبيػرة فػإل المجتمػ ك يشػعركف بػأنيـ مشػارككف فػإل تحقيػؽ أىػداؼ
المدرسز مما يعزز مف قدرتيـ عم تقديـ كؿ ما يمتمككنو  ،لمكيكؿ إل النتائ المرجكة.

شروط النشاركة الفعالة:

لتحقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركز أكث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر فعاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ينبغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكافر الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركط التالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ذكر(اكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكزيف
كديكتت(2)5555)Oostuizen&DuToit
 .1تكفير نظاـ كمعمكمات يقدـ تغذيز راجعز فكريز عف ا دا التنظيمإل .
 .2قيادة ديناميكيز قادرة عم الت اؼ المنظمز حكؿ رؤيز مشتركز .
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 .3تمثيؿ منظـ لجمي المستكيات فإل عمميز ين القرار.
 .4إيماف القيادة التنظيميز بابداعات كطاقات المكظ يف .
 .5تقديـ الني كالمساعدة كامرشاد كاالبتعاد عف أسمكب الرقابز المحكيز.

 25تح ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف كالمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرفيف عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ إب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأم كتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديـ المقترح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات.
)(Oostuizen&DuToit,1999:214اللش س إلاه ف (زشب)552 .555،
وي ررروه ال احرررث إلػػ أف مبػػدأ المش ػػاركز يح ػػظ لمم ػػدير مرك ػزه كمكانت ػػو ،كيقػػدـ ل ػػو لب ػرات كمي ػػارات إض ػػافيز
فيجتم ػ المػػدير م ػ العػػامميف ك الطمبػػز ك أكليػػا ا مػػكر لتيػػب ميػػاراتيـ كلب ػراتيـ فػػإل يػػال تقػػدـ العمػػؿ
كزيادة امنتاجيز كتحقيؽ أىداؼ المدرسز .
س اصر النشاركة:

لمكقػػكؼ عم ػ م يػػكـ مشػػاركز العػػامميف بشػػكؿ أكثػػر ت يػػيال يمكػػف تجزئػػز ىػػذا الم يػػكـ ال ػ أربعػػز عنايػػر

رئيسيز كى :
 .1عمػؽ المشػاركز :كتشػػير درجػز أك عمػػؽ المشػاركز إلػ المػػدل الػذم يػػتمكف فيػو العػاممكف مػػف التػأثير فػػإل
القػ اررات اللايػػز بقضػػايا امدارة الملتم ػز  ،فمػػثال ىػػؿ يقكمػكف بتغييػػر تكجيػػات امدارة عنػد اتلػػاذ قػرار ىػػاـ
أـ تكت إل امدارة بمجرد إلبارىـ بالقرار المتلذ لمقياـ بتن يذه .

 .2مسػػتكل المشػػاركز :مسػػتكل المشػػاركز كقػػد يكػػكف عم ػ مسػػتكل مجمكعػػات العمػػؿ أك ا قسػػاـ أك الػػدكائر أك
المؤسسز ككؿ .

 .3مدل المشاركز :كتعن المكاضي التػإل يمكػف أف يشػارؾ فييػا العػامميف كتتػراكح بػيف قضػايا ثانكيػز كغيػر
ىامز كقضايا فإل غايز ا ىميز أك استراتيجيز .

 .4شػػكؿ المشػػاركز :كيت ػراكح بػػيف المشػػاركز ال رديػػز أك الجماعيػػز  ،الرسػػميز أك غيػػر الرسػػميز  ،المؤقتػػز أك
الدائمز(Wilkinson and Dundon,2010:174).
وسميررا ينك ر القرروغ أف ضػػماف نج ػاح المشػػاركز فػػإل المؤسسػػات التعميميػػز كجنػػإل ثمارىػػا ال اعمػػز ال بػػد كأف
تمت ػػزـ امدارة المدرس ػػيز بعناي ػػر المش ػػاركز كى ػػإل عم ػػؽ المش ػػاركز ،كمس ػػتكل المش ػػاركز ،كم ػػدل المش ػػاركز،

كشكؿ المشاركز ،كبيذا نستطي أف نيؿ إل التطبيؽ ال اعؿ لمحككمز.
يوائد نشاركة العانمي :
ىناؾ العديد مف ال كائد المنبثقز عف مشاركز العامميف كمنيا:

.1إف المرؤكسػػيف الػػذيف يشػػارككف فػػإل يػػن الق ػرار يككنػػكف أكثػػر مسػػئكليز عػػف تمػػؾ الق ػ اررات
حيث ييبحكف أكثر التزاما فإل تحقيؽ ا ىداؼ المترتبز عم تمؾ الق اررات .

كتن يػػذىا ،

.2تػ ػ ػ ػػؤدل مشػ ػ ػ ػػاركز العػػ ػ ػػامميف إل ػ ػ ػ ػ تعػػ ػ ػػدد كجيػ ػ ػ ػػات النظػػ ػ ػػر كبالتػ ػ ػ ػػالإل تعػػ ػ ػػدد الليػ ػ ػ ػػارات المتاحػ ػ ػ ػػز أمػ ػ ػ ػػاـ
امدارة )Dessler,2002:550(.
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.3تحقػؽ المشػاركز ىػػدفيف اسػتراتيجييف  ،يتمثػػؿ ا كؿ فػإل تعػػديؿ بعػض االلتالفػػات التػإل تظيػػر فػإل النسػػؽ
التنظيمػػإل كالناتجػػز با سػػاس عػػف أشػػكاؿ اسػػتبداديز كسػػمطكيز  ،بينمػػا يتمثػػؿ الثػػانإل ف ػإل اسػػتغالؿ ملػػزكف
الذكا امنسانإل لدل العامميف بما فيو مف ميارات كابداعات متنكعز كغير محدكدة(.العياشإل)3 :1997،

 .4تلمؽ المشاركز نكع مف الثقز بيف العامميف كامدارة  ،مما يؤدل إل ل ػض معػدالت الغيػاب كتػرؾ العمػؿ

كزيادة الرضا الكظي إل)Pendleton,2001:108).
وسميا ينك القروغ أف ىنػاؾ أىميػز كبػرم لمشػاركز العػامميف فػإل تحقيػؽ أىػداؼ المدرسػز حيػث أنيػا تحقػؽ
ا ىداؼ بأقؿ كقت كجيد مف لالؿ اللبرات كالميارات التإل يمتمككنيا فيـ الذيف يشػارككف فػإل يػن القػرار

ك ييبحكف أكثر التزامنا فإل تحقيؽ ا ىداؼ ،كيبػذلكف الجيػد نيػـ يشػعركف بػأف امدارة المدرسػيز تشػاركيـ
فإل يناعز القرار ،كىذا يػؤدل إلػ زيػادة فاعميػز العػامميف ،كزيػادة دافعيػتيـ لمعمػؿ ،لػذا يجػب عمػ امدارات
المدرسػػيز ت عيػػؿ المشػػاركز لجمي ػ العػػامميف فػػإل المجػػاف الملتم ػػز ممػػا يػػنعكس ذلػػؾ عم ػ المدرسػػز كيجعميػػا
دائما رائدة فإل التميز .
أهنية النشاركة :

تعد المشاركز فإل تقييـ ا دا م يكمنا ميما كتتمثػؿ أىميتيػا كمػا ذكرىػا أرتيمز( )2005فيما يمإل:

 .1النشرراركة يرري الذخطرريط :عممي ػػز التلطػػيط تنطػػكم عم ػ مشػػاركز متسػػاكيز نسػػبينا بػػيف المػػدير كالمكظػػؼ،

كىما يتناقػشاف مف منطمؽ كجكد قاسـ مشترؾ مف االىتماـ بينيما كىك النجاح .

 .2النشراركة وضررع نعررايير ذقيرري اوداء :إف مشػػاركز المكظػػؼ فػإل كضػ المعػػايير التػػإل ييقػػيـ عمييػػا أداؤه
ميمػػز فػػإل قبكلػػو ليػػا كالت ازمػػو بيػػا ،كفػػإل ىػػذا اليػػدد يجػػب أف تكػػكف المعػػايير محػػددة ككاضػػحز ال غمػػكض

فييا ،كأف يككف ىناؾ قبكؿ كرضا مف قبؿ العامميف ضمف ىذه المعايير.

 .3النشرررررررراركة يرررررررري ذقرررررررردي االقذراحررررررررات  :إف امدارة الذكيػ ػ ػ ػػز ىػ ػ ػ ػػإل الت ػ ػ ػ ػػإل ت ػ ػ ػ ػػدعك المكظ ػ ػ ػ ػػؼ لتق ػ ػ ػ ػػديـ
مقترحػ ػ ػ ػػات ي ػ ػ ػ ػريحز مباش ػ ػ ػ ػرة حت ػ ػ ػ ػ كلػ ػ ػ ػػك كػ ػ ػ ػػاف ىنػ ػ ػ ػػاؾ لارطػ ػ ػ ػػز عمػ ػ ػ ػػؿ ،فانيػ ػ ػ ػػا تشػ ػ ػ ػػج ا ف ػ ػ ػ ػراد عم ػ ػ ػ ػ
تعديميا إذا لـ تكف معقكلز.

 .4النشررررراركة يررررري الذقيررررري :يس ػ ػػتطي المكظ ػ ػػؼ أف يش ػ ػػارؾ ف ػ ػػإل التقي ػ ػػيـ م ػ ػػف ل ػ ػػالؿ :التقيػ ػ ػػيـ الػ ػ ػػذاتإل،
كىنػػ ػ ػ ػػا يمكػ ػ ػ ػ ػػف اعتبػ ػ ػ ػ ػػار التقيػ ػ ػ ػ ػػيـ الػ ػ ػ ػ ػػذاتإل جػ ػ ػ ػ ػػز ان مػػ ػ ػ ػػف عمميػػ ػ ػ ػػز امدارة با ىػػ ػ ػ ػػداؼ ،إذ يقػ ػ ػ ػ ػػكـ المكظ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
المشػ ػ ػ ػ ػػترؾ بعمميػ ػ ػ ػ ػػز التقيػ ػ ػ ػ ػػيـ بتحديػ ػ ػ ػ ػػد أىدافػ ػ ػ ػ ػػو ،كمػ ػ ػ ػ ػػدل تحقيقػ ػ ػ ػ ػػو ليػ ػ ػ ػ ػػذه ا ى ػ ػ ػ ػ ػػداؼ ،كيؤك ػ ػ ػ ػ ػػد أف ى ػ ػ ػ ػ ػػذا
ا سػ ػ ػ ػ ػ ػػمكب يسػ ػ ػ ػ ػ ػػتلدـ غ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض تطكيريػػ ػ ػ ػ ػػز كلػ ػ ػ ػ ػ ػػيس غ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض إيػػ ػ ػ ػ ػػدار حكػػ ػ ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ أدا معػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

كيمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أف تك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف المش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركز ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل التقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركز المكظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
فإل تقييـ أدا المدير.
 .5النشررررراركة يررررري ذطررررروير اوداء :حريػ ػ ػان عمػ ػ ػ ع ػ ػػدـ جع ػ ػػؿ المكظ ػ ػػؼ ف ػ ػػإل مكق ػ ػػؼ دف ػ ػػاعإل ،ف ػ ػػال بػ ػ ػػد

بي ػ ػ ػ ػػذا الي ػ ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػ ػػف إشػ ػ ػ ػ ػراؾ المكظ ػ ػ ػ ػػؼ ف ػ ػ ػ ػػإل تط ػ ػ ػ ػػكير أدائ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػف ا ىمي ػ ػ ػ ػػز ف ػ ػ ػ ػػإل بداي ػ ػ ػ ػػز أم نقػ ػ ػ ػ ػػاش
بشاف ا دا  ،أف تكض أنؾ كالمكظؼ تشتركاف فإل المسؤكليز ،كاف تعيد طمأنتو.
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 .6النشررررراركة يررررري ذشرررررخيص اوداء :أف تشػ ػػليص ا دا ى ػ ػػك الحػ ػػؿ ا مثػ ػػؿ لح ػ ػػؿ المشػ ػػكالت المتعمق ػ ػػز
بػ ػ ػ ػ ػ ػػأدا ا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد كتتطمػ ػ ػ ػ ػ ػػب جي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدان جماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان ،كباسػ ػ ػ ػ ػ ػػتطاعز الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير المباش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر التعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
المشكالت عف طريؽ مكظ يو(.أرتيمز)27-26 :2005 ،

ويررر ال احررث أف أىميػػز المشػػاركز كمبػػدأ مػػف مبػػادئ الحككمػػز ميػػـ جػػدنا كػػكف أم مؤسسػػز ناجحػػز يكػػكف

العمؿ التشاركإل كال ريقإل ىك سػمز مػف سػمات ىػذه المؤسسػز ،كبالتػالإل عمػ المػدير النػاج أف يعمػؿ عمػ

مشاركز العامميف كالطمبز كأكليا ا مكر كمؤسسات المجتم المدنإل فإل تحقيؽ رؤيز كرسػالز المدرسػز كػكف

مبدأ المشاركز ييدؼ إل تحقيؽ أىداؼ المؤسسز.
كيت ؽ الباحث م دراسز أرتيمز( )2005فإل أف المػدير النػاج يعمػؿ عمػ مشػاركز العػامميف فػإل التلطػيط
كيشاركيـ بكض معايير تقييـ ا دا ك يشاركيـ فإل تقديـ االقتراحات كيشاركيـ فإل تطكير أدائيـ.
وسطفا سمل نا

ق ينك القوغ أف المرؤكسػيف الػذيف يشػارككف فػإل يػن القػرار يككنػكف أكثػر مسػئكليز

عف تمؾ الق اررات كتن يذىا  ،حيث ييبحكف أكثر التزاما فإل تحقيؽ ا ىػداؼ المترتبػز عمػ تمػؾ القػ اررات ك
تؤدل مشاركز العامميف إل تعدد كجيات النظر كبالتالإل تعدد الليارات المتاحز أماـ امدارة .
سوائق نشاركة العانمي يي اإلدارة :

ىناؾ عدة عكائؽ تمن تطبيؽ المشاركز مف بينيا:

.1الذقاليررررد الذ ظينيررررة :تق ػػؼ عائقػ ػان ف ػػإل س ػػبيؿ امنتق ػػاؿ م ػػف امدارة التقميدي ػػز إلػ ػ امدارة الحديث ػػز بطري ػػؽ
المشػػاركز فػػإل المنظمػػز كذلػػؾ بسػػبب لػػكؼ المػػديريف فػػإل امدارة العميػػا مػػف ال شػػؿ أك فقػػداف السػػيطرة عم ػ

اتلاذ الق اررات أك عدـ رغبز المالكيف فإل مشاركز غيرىـ فإل ممكيز منظماتيـ .
.2قي الندير :إذا كاف المدير استبداديان فمػف يسػم

حػد بمشػاركتو فػإل إدارة المنظمػز إال إذا كػاف ىنػاؾ مػا

يتكجب مكافقتو عم المشاركز .

.3الخ رة والنعرية والذخصص النب ي :يحكؿ دكف مشاركز العامميف فإل أمكر ال ي يمكىا .
.4ضنا سد الذعرض إلاراءات ذع فية

ب ننار ة الحق يي النشاركة.

إف شعكر بعض المػد ار بػأف قػكتيـ قػد تتػأثر بتطبيػؽ نظػاـ المشػاركز قػد يجعميػـ يعارضػكنيا أك يق ػكف منيػا
مكق ان سمبيان ،كبالتالإل يمزـ إعداد كتكعيز العامميف بسبؿ إدارة المنظمز(.منيكر)195 :1999،

ويذضرح ننرا ر ق أ مػف معكقػات المشػاركزك المركزيػز كاالسػتبداديز ك فػإل اتلػاذ القػ اررات مػف قبػؿ المػػدير،
فمركزيػػز مػػدير المدرسػػز فػػإل العمػػؿ تجعػػؿ المشػػاركز كافي كجػػدت بشػػكؿ غيػػر فعػػاؿ  ،كيسػػير العمػػؿ بػػبط
شديد  ،بعكس المدير الديمقراطإل الذم يعطػ يػالحيات لجميػ العػامميف لممشػاركز فػإل يػن القػرار  ،مػف
لالؿ رؤيز استراتيجيز كاضحز .

النفرراهي اإلداريررة الحديثررة ذات العاقررة النشرراركة :مػػف بػػيف تطبيقػػات المشػػاركز فػػإل العػػالـ اليػػكـ نجػػد أف
الياب ػػانييف يطبق ػػكف أس ػػمكب امدارة ب ػػال ريؽ ،كف ػػإل أكركب ػػا كأمريكي ػػا يطبق ػػكف نظ ػػاـ امدارة با ى ػػداؼ ،كامدارة

55

ب ػ ػػالنظـ الم تكح ػ ػػز ،كك ػ ػػؿ ى ػ ػػذه ا س ػ ػػاليب تي ػ ػػب ف ػ ػػإل بح ػ ػػر كاح ػ ػػد ى ػ ػػك ت ػ ػ ػكيض الس ػ ػػمطات إلػ ػ ػ الع ػ ػػامميف
كالمد ار (.منيكر)196 : 1999 ،
كعف امدارة بالرؤيػز المشػتركز فيػرل إبػراىيـ كآلػركف( )2004أف ىػذا ا سػمكب بسػيط فػإل متطمباتػو ،عميػؽ

فػػإل آثػػاره حيػػث يػػتـ امىتمػػاـ بالكسػػائؿ كا ىػػداؼ بشػػكؿ شػػمكلإل ،فتنتقػػؿ رؤيػػز المؤسسػػز إلػ عقػػؿ كضػػمير
ككجداف القائميف عم رسالتيا عم الػتالؼ مسػتكياتيـ التن يذيػز كامداريػز ،كتعنػ امدارة بالرؤيػز المشػتركز
ت ػػكيض الع ػػامميف ،كعمي ػػو في ػػإل تعم ػػؿ عمػ ػ مس ػػتكيف:ا كؿ ى ػػك محاكل ػػز االس ػػت ادة م ػػف اممكان ػػات القائم ػػز
ل فراد ،كالثانإل ىك العمؿ عم إلراج كتكليد الطاقات الكامنز بدالميـ(.إبراىيـ كآلركف)5 :2004 ،

أمػػا امدارة الم تكحػػز فيػػإل تعتب ػػر فمس ػ ز حديثػػز تعم ػػؿ عم ػ إحػػداث التكام ػػؿ كالتضػػامف الشػػديد ب ػػيف امدارة
كالعػػامميف فػػإل تحمػػؿ مسػػئكليز النتػػائ التػػإل تحققيػػا المنظمػػز س ػكا أكانػػت ربح ػنا أك لسػػارة كذلػػؾ مػػف لػػالؿ

فػت سػػجالت المنظمػز ،كنشػػر المعمكمػػات كالتقػارير المتعمقػػز بػأدا المنظمػػز كمركزىػػا المػالإل كالتنافسػػإل عمػ

جميػ العػػامميف ،كقػػد أطمػػؽ عم ػ ىػػذا المػػني العديػػد مػػف التعري ػػات مػػف أىميػػا مػػني الميػػارحز با رقػػاـ ،
حيػػث تع ػػرؼ جميػػ أعضػػا المنظم ػػز عمػػ أرقامي ػػا اليامػػز الت ػػإل تعب ػػر عػػف أى ػػدافيا االس ػػتراتيجيز كالمالي ػػز
كامنتاجيز كتدريبيـ عم فيـ العالقات بيف ىػذه ا رقػاـ مػف لػالؿ المقػا ات كاالجتماعػات التػإل تيػب جػزه
مف العمػؿ ،كارتكػزت ال كػرة ا ساسػيز لػادارة الم تكحػز عمػ طػرح تسػاؤؿ حػكؿ إمكانيػز تحكيػؿ فكػر كسػمكؾ
العػػامميف بالمنظمػػز مػػف فكػػر كسػػمكؾ المسػػتلدميف إل ػ فكػػر كسػػمكؾ شػػركا حقيقيػػيف كمػػف ثػػـ العمػػؿ بػػركح
كعقميز جديدة ىإل عقميز الممكيز بدالن مف الكظي ز ؟ إف محاكلز امجابز عػف ىػذا التسػاؤؿ يرتكػز عمػ أربعػز
مبػػادئ رئيسػػيز كى ػ  :الميػػارحز با رقػػاـ ،كتعزيػػز عمميػػات المشػػاركز  ،كممكيػػز حقيقيػػز العػػامميف  ،كالػػدكر

القيادم الجديد( .أبك بكر)55-53 : 2001 ،
ويذضح لم احث ىنا أف المشاركز تػرتبط بمجمكعػز مػف مبػادئ الحككمػز مثػؿ التمكػيف ،كالشػ افيز ،كالمسػا لز
،كرشػػادة يػػن الق ػرار ،كالبسػػاطز كالكضػػكح ،كالعدالػػز كالمسػػاكاة ،ممػػا يتػػي لػػادارت المدرسػػيز التميػػز كالقػػدرة
التنافسػػيز م ػ المؤسسػػات ا لػػرل ،ف امدارة الناجحػػز تسػػع مػػف لػػالؿ المشػػاركز أف تطبػػؽ تمػػؾ المبػػادئ
عم أسس عمميز لتحقيؽ أىدافيا.

ساقة الشفايية اإلدارية النشاركة:
تعتبر أنماط امدارة الم تكحػز ،كامدارة عمػ المكشػكؼ ،كامدارة المرئيػز ،كامدارة بالرؤيػز المشػتركز ،كالينػدرة
امداريػز ،كامدارة التشػػاركيز كتمكػػيف العػػامميف ىػػإل مػػدالؿ ذات أنمػاط متشػػابكز ،كاذا مػػا طبقػػت سػػتؤدل إلػ

شػ ػ افيز ف ػػإل إدارة المؤسس ػػات عمػ ػ ش ػػت أش ػػكاليا كمككناتي ػػا ،إف ى ػػذه الم ػػاىيـ الجدي ػػدة تش ػػير إلػ ػ تقاس ػػـ
المعمكمات ،كالتيرؼ بطريقز مكشكفز حت يتاح لمف ليـ ميػمحز فػإل شػأف مػا أف يجمعػكا معمكمػات حػكؿ
ىػػذا الشػػأف ،كبالتػػالإل ييػػب ليػػـ دكر حاسػػـ فػػإل الكشػػؼ عػػف المسػػاكئ لحمايػػز ميػػالحيـ ،كا نظمػػز التػػإل
تتسػػـ بالش ػ افيز تمتمػػؾ إج ػ ار ات كاضػػحز لكي يػػز يػػن الق ػرار كىياكػػؿ تنظيميػػز مناسػػبز  ،كمػػا تمتمػػؾ قنػػكات

اتيػػاؿ م تكح ػػز فػػإل ك ػػؿ االتجاىػػات ،كتتمتػػ بدرج ػػز عاليػػز م ػػف الكضػػكح كالشػ ػ افيز كالمكاش ػ ز بيني ػػا كب ػػيف
5.

ا فػراد العػػامميف فييػػا كالمجتمػ اللػػارجإل الػذم تتكاجػػد فيػػو ،حيػػث قػػد يكػكف فػػإل تطبيػػؽ الممارسػػات امداريػػز
الدالز عم الش افيز حالن لمعديػد مػف المشػكالت التػإل تكاجييػا المؤسسػات التػإل تقػكـ عمػ المبػادئ التقميديػز،
فمػػف الم تػػرض أف تعمػػؿ المؤسسػػات عم ػ الػػتالؼ مجاالتيػػا كمنيػػا مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالإل عم ػ تحػػديث

إدارتيا محاكلز تطبيؽ الم اىيـ امداريز الحديثز كالش افيز(.أبك كريـ)31 : 2005 ،

ويررررري ال احررررث أ امدارة بالمشػ ػػاركز نكع ػ ػان مػ ػػف أن ػ ػكاع امدارة الحديثػ ػػز التػ ػػإل تشػ ػػج العػ ػػامميف فػ ػػإل جمي ػ ػ

المستكيات امداريز عم تبادؿ ا فكار بيػدؼ تحديػد كيػياغز ا ىػداؼ التنظيميػز ،كحػؿ المشػكالت كاتلػاذ

الق اررات ،كالمشاركز فإل ين القرار امدارم ،كمعاممز العػامميف باىتمػاـ ،فيجػب عمػ امدا ارت المدرسػيز أف

تي عؿ مبدأ المشاركز لتحقيؽ ا ىداؼ المدرسيز.

را عا :الفعالية والكفرررررراءة

إف النظػػاـ التربػػكم فػػإل فمسػػطيف كغيػره مػف ا نظمػػز التربكيػػز العربيػػز بحاجػز إلػ ٌتبنػػإل فمسػ ز التلطػػيط لرفػ
مستكيات ال عاليز كالك ا ة امداريز لدل مديرم المدارس بكافػز أنكاعيػا ،كتعػد ال عاليػز كالك ػا ة امداريػز لػدل
مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ أمػػر ميػػـ كضػػركرم لتعزيػػز الجػػكدة فػػإل العمميػػز التعميميػػز ،لايػػز إذا أضػػيؼ ليػػا
اس ػػتلداـ التقني ػػات الحديث ػػز كالمتط ػػكرة كاالبتك ػػار العمم ػػإل ،كم ػػا س ػػيؤدم دكره ب اعمي ػػز إلػ ػ تحس ػػيف عممي ػػات
التقػػكيـ كالتقي ػػيـ كط ػػرؽ الت ػػدريس كج ػػكده التعم ػػيـ ،إضػػافز إلػػ أف ذل ػػؾ سيس ػػاعد ف ػػإل تط ػػكير العم ػػؿ امدارل

كامبداع المينإل ككافز عمميات كمتطمبات امبداع امدارم مف تنظيـ كتلطيط كاتياؿ كاتلاذ الق اررات.
الذعريا المووي لمفاسمية :

ػر فػإل فػركع العمػكـ االجتماعيػز كالسػمككيز كبغػض النظػر عػف
يسػتلدـ ميػطمحا ال اعميػز كال عاليػز كثي نا
داللتيما المغكيز ،فاف ال عاليز ييغز مبالغز أقػكل مػف ال اعميػز أف ال عاليػز فػإل المغػز ميػدر يػناعإل مػف
فعاؿ ب ت ال ا كتيق أر فعاليز بتل يؼ اليا مثؿ كراىيز(2ى ةذ )..5 2.555 ،
ٌ
الذعريا االصطاحي لمفعالية :
ك الدرجز التإل تحقؽ بيا المدرسز كمديرىا ا ىداؼ التعميميز ك التربكيز المنشكدةك(.أحمد)225 :2002 ،
المدرسزك(.عابديف(229 ،2001 ،

ك تي ٌعرؼ بأنيا ك عمؿ ا شيا اليحيحز بالشكؿ اليحي أم تحقيؽ أىداؼ
أك ىػ ك القػدرة عمػ تحقيػؽ أقيػ النتػائ كاللػدمات التػإل يمكػف تحقيقيػا باسػتلداـ المػكارد المتاحػز أحسػف
استلداـ ممكفك(.كنعاف)362: 1995،

وينكر القرروغ أف ال اعميػػز ىػػإل مػػف المبػػادئ الرئيسػػيز لمحككمػػز كالتػػإل تسػػتطي مػػف لالليػػا امدارة المدرسػػيز
الكيػكؿ إلػ تحقيػؽ أىػػدافيا عػف طريػؽ تحسػيف نكعيػػز الػتعمـ كالسياسػات التربكيػػز ،كتأىيػؿ امداريػيف
التربػكييف عمػ مسػتكل المدرسػز ،ك تطػكير دكر مجػالس ا بػا كالمعمػـ ،كتحسػيف م ارفػؽ المدرسػز بامضػافز
إل تأىيؿ القادة عم مستكل المدرسز.
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ذقديرات الفاسمية:
تقدر فاعميز القائد بمدل امنجاز الذم تحققو مجمكعز العمؿ التاب لو فإل أىػدافيا ،كمػا تقػدر ال اعميػز عمػ
داللػز الحالػز الن سػيز فػراد مجمػكع العمػؿ ،أم بمقػدار مػا يحققػو القائػد مػف رضػا كظي ػإل كدافعيػز لمعػامميف
معو كبمقدار تقبميـ لو كثقتيـ بو(.العمرم)143 :1992،
العوانغ النؤثرة سمل الفاسمية الندر ية:

يرم الطراكنز()2003أف ىناؾ مجمكعز مف العكامؿ الت تؤثر عم ال عاليز المدرسيز تتمثؿ ف :
 .1تحسيف نكعيز التعمـ ك السياسات التربكيز.
 .2تأىيؿ امدارييف التربكييف عم مستكل المدرسز.
 .3االست ادة مف التقنيات التربكيز فإل امدارة.
 .4تطكير دكر مجالس ا با كالمعمميف.
 .5تحسيف مرافؽ المدرسز.
 .6تأىيؿ القادة عم مستكل المدرسز.

 .7تعزيز ا بحاث التربكيز كبرام التطكير التربكم(.الطراكنز)126- 125 :2003 ،
ويل هذا اإلطار يذضح لم احث أف ىػذه العكامػؿ سػال ز الػذكر تعمػؿ عمػ تحقيػؽ فاعميػز المدرسػز كالكيػكؿ
بالمدرسػز إلػ تحقيػؽ أىػدافيا التربكيػػز ،كتحسػيف العمميػز التعميميػز ،كتطػػكير ا دا العػاـ مػف لػالؿ مشػػاركز
حقيقيز مف المجتم المدرسإل.

النردير الفاسرغ :تعػد قيػادة مػدير المدرسػز م تػاح فاعميػز المدرسػز ،فمػدير المدرسػز بحكػـ منيػبو يتكق ػ منػو

تقديـ لدمز عاليز تعميميز ،كتربكيز ،كتحقيؽ معدالت مف الترابط التنسيقإل بيف العػامميف معػػو لرفػ كتحسػيف
العمميز التعميميز ،كتطكير ا دا العاـ كتحقيؽ ا ىداؼ التربكيز المرسكمز لو كذلؾ بتكم ػز محػددة فػإل كقػت
معػيف فػاذا حقػؽ مػدير المدرسػز ىػذه التكقعػات منػو بحكػـ منيػػبو (كمػػدير مدرسػز ) نطمػؽ عميػو لقػب مػدير

فعاؿ(.الحسف)31-30 :2010،

ويذضح لم احث أف فاعميز امدارة المدرسيز تتكقػؼ عمػ الميػارات كالك ايػات التػإل يتمتػ بيػا مػدير المدرسػز
كالعالقات امنسانيز القكيز بيف العامميف فإل المدرسز،ك مدل تحقيؽ الرضا كالتقبؿ لدل العامميف فإل المدرسز.

أهداا اإلدارة الفاسمة:
ن اوهداا الذل ذحاوغ اإلدارة الفعالة ذحقيقبا كنا يري الح

( )2010نا يمي:

 .1ت كؽ ا دا كزيادة سرعتو ،كرف ك ا تو فإل كؿ مراحؿ كمجاالت العمؿ دالؿ المؤسسز.
 .2يحز العالقات التنظيميز.

 .3سالمز تكايؿ كتدفؽ المعمكمات كاالتياؿ بيف أج از المؤسسز.
 .4حسف تكزي السمطز كالمسؤكليز دالؿ المؤسسز.
 .5حسف تكقيت كدقز اتلاذ الق اررات.
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 .6تل يض كتبسيط محتكل العمؿ دالؿ المؤسسز.
 .7تل يض ا عبا الركتينيز عف امدارة كتكجيو طاقتيا ل عماؿ كالمياـ الرئيسيز.
 .8تل يض بؿ كتحديد أثر الكقت كالمكاف كالمسافز(.الحسف)29-28 : 2010،
ويذضررررررح لم احررررررث أف ا ىػ ػ ػػداؼ تركػػ ػػز عم ػ ػ ػ تحسػ ػ ػػيف ا دا لكافػ ػ ػػز عنايػػ ػػر المؤسسػ ػ ػػز ،كرف ػ ػ ػ قػ ػ ػػدرتيا
التنافسيز ،كزيادة ك ا تيا فإل التعامؿ م ا لػريف ،كػؿ ذلػؾ بغػرض تأكيػد تحقيػؽ ا ىػػداؼ التػػإل قامػت مػف

أجميا المؤسسز.

او س العانة لددارة الندر ية الفاسمة :
إف الحكػ ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػػدل نجػ ػ ػ ػػاح امدارة المدرسػ ػ ػ ػػيز فػ ػ ػ ػػإل تأديػ ػ ػ ػػز كظائ يػ ػ ػ ػػا كأىػ ػ ػ ػػدافيا يتطمػ ػ ػ ػػب أف تعمػ ػ ػ ػػؿ
امدارة المدرسيز عم تحقيؽ الجكانب التاليز كالتإل تعتبر معيا نار ل دا الناج لادارة المدرسيز ال اعمز:
 .1قدرة امدارة المدرسيز عم قيادة العمؿ المدرسإل نحك تحقيؽ ا ىداؼ.

 .2دكرى ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػإل إض ػ ػ ػ ػ ا جػ ػ ػ ػػك مػػ ػ ػػف العالقػػ ػ ػػات امنسػػ ػ ػػانيز ،كالعمػػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػ رف ػ ػ ػ ػ ركح ال ريػ ػ ػ ػػؽ المعنكيػ ػ ػ ػػز
لمعامميف بالمدرسز.
 .3أف ل ػ ػ ػ ػػادارة المدرس ػ ػ ػ ػػيز دك نار كبيػ ػ ػ ػ ػ نار ف ػ ػ ػ ػػإل إيج ػ ػ ػ ػػاد الظ ػ ػ ػ ػػركؼ الن س ػ ػ ػ ػػيز المريح ػ ػ ػ ػػز كالمرض ػ ػ ػ ػػيز كالح ػ ػ ػ ػػافزة
عم العمؿ لجمي العناير المشتركز فإل العمؿ المدرسإل.

 .4ميارة امدارة المدرسيز لتنظيـ العمؿ كلمؽ ركح العمؿ الجماعإل.
.5م سؤكليز امدارة المدرسيز عف تكفير الظركؼ المالئمز دا العمؿ.
 .6قدرتيا عم استلداـ االستراتيجيات المناسبز عند اتلاذ القرار.

 .7مكاكبز التغيير كالقدرة عم استلداـ التكنكلكجيا امداريز المتطكرة.
 .8قدرة امدارة المدرسيز عم القياـ بعمميز التقكيـ(.الحسف)32 :2010،

ويؤكررررررررررد ال احررررررررررث أف المػ ػ ػ ػ ػػدير ال اعػ ػ ػ ػ ػػؿ بعامػ ػ ػ ػ ػػز ،كالمػ ػ ػ ػ ػػدير التربػ ػ ػ ػ ػػكم ال اعػ ػ ػ ػ ػػؿ بلايػ ػ ػ ػ ػػز يمع ػ ػ ػ ػ ػػب دك انر

ىام ػان كجكىريػ ػان ف ػػإل تكجي ػػو كاس ػػتثمار المػ ػكارد المتاح ػػز لممؤسس ػػز التعميمي ػػز م ػػف أج ػػؿ تحقيػػػؽ أىػ ػػدافيا كزي ػػادة
ال اعميػز المدرسػيز ،كذلػػؾ مػف لػػالؿ ا دكار امداريػز كامشػرافيز ال نيػز التػإل يقػػكـ بيػا فػػإل مدرسػتو ،حيػػث ال

يجب التركيز عم جانب دكف جانب آلر .

العوانغ الدالة سمل الندارس الفاسمة:

لقػ ػ ػ ػػد زاد االىتمػ ػ ػ ػػاـ ب يػ ػ ػ ػػـ المػ ػ ػ ػػدير ال عػ ػ ػ ػػاؿ بيػ ػ ػ ػػكرة ممحكظػ ػ ػ ػػز ،نتيجػ ػ ػ ػػز الثػ ػ ػ ػػكرة التػ ػ ػ ػػإل أحػ ػ ػ ػػدثتيا بح ػ ػ ػ ػػكث
الم ػ ػػدارس ال اعم ػ ػػز ،كامي ػ ػػالح المدرس ػ ػػإل ،كتكي ػ ػػمت ى ػ ػػذه البح ػ ػػكث إلػ ػ ػ مجمكع ػ ػػز م ػ ػػف العكام ػ ػػؿ الدالػ ػ ػػز
عم ػ القيػػادة المدرسػػيز ال عالػػز كمػػف ىػػذه العكامػػؿ  :القػػدرة عم ػ المبػػادأة ،كالقػػدرة التحميميػػز،ك رؤيػػز كاضػػحز
لممدرسػػز ،كالقيػػادة بالتشػػارؾ ،كالقػػدرة عم ػ تحديػػد الميػػادر ب عاليز،كالقػػدرة عم ػ إحػػداث التغييػػر كادارتػػو ك
امنتاجيز(.الحسف)37-33 : 2010،
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نعوقات اإلدارة الندر ية الفاسمة:
أشار سا دي ( )2001إلل نانوسة ن العوانغ ذعيق سنغ اإلدارة الندر ية الفاسمة ذذنثغ يي الذالي:
.1النعوقررات الشخصرررية :كىػػإل معكقػػات متدالمػػز ت ػرتبط بػػذات المػػدير كتشػػمؿ :التػػردد فػػإل اتلػػاذ الق ػرار ك
الت كير التقميدم ،ك اللكؼ مف ال شؿ ،ك عدـ الثقز بػالن س ،ك قمػػز المعرفػػز ،كنقػص اللبػرة ،ك اللػكؼ مػف
الجديػػد ،ك ي ػراع الػػدكر ،ك الت ارج ػ  ،كعػػدـ الق ػػدرة عمػ ػ مكاجي ػػز المش ػػكالت ،كع ػػدـ الطم ػػكح ،كامحب ػػاط
،كالي ػ ػػأس ،كالتش ػ ػػاؤـ ،كع ػ ػػدـ االس ػ ػػتقرار الن س ػ ػػإل ،كالضػ ػػغط الن سػ ػػإل ،ك انعػ ػػداـ ركح الملػ ػػاطرة ،كالمبػ ػػادرة
كاالنطكا  ،كاالعتماديز ( التكاكؿ).

.2النعوقات الذ ظينية :كى إل معكقات متدالمز أيضا كترتبط بالتنظيـ كالسمككيات امداريز كتشمؿ:
اتلاذ نمط امدارة التسمطإل ،كسك اليحز التنظيميز ،كالمركزيز فػإل اتلػاذ القػ ار ارت ،كالمناخ التنظيمإل
السمبإل ،كسك نظاـ االتياالت ،كغياب التلطيط كالتنظيـ ،كانعداـ ركح العمؿ الجماعإل فإل التلطيط
كالتنظيـ كالتن يذ ،كالمغاالة أك التعسؼ فإل تطبيػؽ التعميمػات كالمػكائ  ،كالقكانيف المدرسيز ،كامداريز ،

كغياب تدفؽ المعمكمات أك سػيكلز انسػيابيا ،كعػدـ كضػكح الكاجبات كالمسئكليات ،كتضاربيا ،كالجيؿ
بالمدالؿ السمككيز فإل امدارة ،كعدـ تكازف السمطات م

المسئكليات كتضاربيا ،كالجيؿ بالمدالؿ

السمككيز فإل امدارة.
.3النعوقات االاذناسية :كىإل معكقات مرتبطز باالتجاىات كالقيـ كالنظـ السائدة فإل بيئز المدرسز
كتشػمؿ:عػدـ احتراـ النظاـ ،كقمز االنضباط ،كال ساد ا لالقإل ،كا نانيز ،كالحسد ،كالتباغض ،كالتسكيؼ،

كسػك استلداـ الكقت أكعدـ تقديره ،كالمحسكبيز ،كالشميميز ،كشمؿ ا نظمز ال رعيز فإل النظاـ المدرسإل،
كالسلريز مف التجديد كاميالح فإل امدارة التربكيز ،كاالستل اؼ بأىميتيا ،كانعداـ ثقز المجتمػ
بالمدرسز ،كانشغاؿ أكليا ا مكر عف متابعز أبنا ىـ ،كالتكايؿ م المدرسز(.عابديف)237: 2001،
ويذ ي

لم احث أف التربيز بم يكميا الشامؿ تتككف مف عناير متعددة ،يؤثر كؿ عنيػر منيػا عمػ

ا لر ،كلتحقيؽ الملرجات التربكيز المرجكة ،ال بد أف يككف كؿ عنير عم درجز مناسبز مف الك ا ة

كال اعميز ،كعميو البد لم اعميز امداريز مف إعادة النظر فإل ملرجات التعميـ مػف أجػؿ تحسينيا كتجكيدىا

كاالىتماـ بالنكع أكثر مف الكـ ،كذلؾ مف لالؿ إعادة التقييـ ،كد ارسػز درجػز ال اعميز امداريز المتبعز مف
قبؿ مديرم كمديرات المدارس فإل الميداف ،كالذيف تق عم عاتقيـ معظـ نتاجات كملرجات التعميـ فإل
الميداف كىذا ال يتحقؽ إال مف لالؿ إيجػاد نظػـ فاعمػز لممسا لز تحاسب المقيريف كتشج المبدعيف

كالناجحيف.
الكفاءة:
تعػػرؼ الك ػػا ة بأنيػػا:ك قػػدرة اللطػػط التعميميػػز عم ػ الكفػػا بمتطمبػػات كالت ازمػػات قطػػاع التعمػػيـ نحػػك تحقيػػؽ
أىدافػػو المنشػػكدة كالمشػػاركز فػػإل تن يػػذ لطػػط التنميػػز الشػػاممز ككػػذلؾ قػػدرة ملططػػإل التعمػػيـ العػػامميف بػػأجيزة

التلطػػيط التعميمػػإل عمػ المسػػتكل المركػػزم ك المحمػػإل عمػ القيػػاـ بالميػػاـ التلطيطيػػز ،كالتن يذيػػز ،كمتابعػػز
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التن ي ػػذ بمس ػػتكل ع ػػالإل م ػػف ا دا ف ػػإل إط ػػار المت ػػاح م ػػف المعمكم ػػات التلطيطي ػػز كالبن ػػا التن ي ػػذم جيػ ػزة
تلطيط التعميـ كبيدؼ المحافظز عم بقا كنمك ا جيزة(.الكندم .)22 :2007،
الكفاءة اإلدارية :
يعرفػػت بأني ػػا المق ػػدرة المتكامم ػػز الت ػػإل تش ػػمؿ مجم ػػؿ م ػػردات المعرف ػػز كالمي ػػارات كاالتجاىػ ػات الالزم ػػز دا
ميمػػز مػػا أك جمم ػز مترابطػػز مػػف الميػػاـ المحػػددة بنجػػاح كفاعميػػز كىػػإل قػػدرات يعبػػر عنيػػا بعبػػارات سػػمككيز
تشمؿ مجمكعػز ميػاـ معرفيػز ،مياريػز ،ككجدانيػز تكػكف ا دا النيػائإل المتكقػ إنجػازه بمسػتكل معػيف مػرض
مف ناحيز ال اعميز(.لضر)26 :2..6،

كذلؾ يعرفت بأنيا القدرة عم أدا الميمات امداريػز بك ػا ة عاليػز فػإل كقػت قيػير كبجيػكد كتكػاليؼ قميمػز
كيمثميا فإل ىذه الدراسز مجػاالت االتيػاؿ التربػكم ،كاالجتماعػات ،كيػن القػرار ،كاتلػاذ القػرار ،كالعالقػات
امنسانيز كالمجاؿ امدارم(.الكندم)23 : 2007 ،
الكفاءة الداخمية:
كتشػير إلػ مقػدرة النظػاـ التعميمػإل بالقيػاـ بػأدكاره المتكقعػز منػو ،كتشػتمؿ كػؿ العنايػر البشػريز الدالمػز فػإل

مج ػػاؿ التعم ػػيـ الت ػػإل تت ػػكل تحدي ػػد كتنظ ػػيـ البػ ػرام التعميمي ػػز ،كاع ػػداد المن ػػاى الد ارسػ ػيز ،كادل ػػاؿ الكس ػػائؿ
التكنكلكجيػػز كاقت ػراح الكسػػائؿ الميػػاحبز ليػػا ككػػؿ مػػا يعػػيف عم ػ تكضػػي تمػػؾ الب ػرام كالمنػػاى  ،كمحاكلػػز
تن ي ػػذىا بالش ػػكؿ ا مث ػػؿ كمعالجتي ػػا بأحس ػػف ا سػ ػاليب كتييئ ػػز المن ػػاخ الد ارس ػػإل الجيػ ػد مػ ػ امدارة التعميمي ػػز
الرشػػيدة ،كتنظ ػػيـ أكقػػات الدارس ػػيف كمراقبتيػػا كمتابعتيػ ػا ،كالك ػػا ة الدالمي ػػز تتطمػػب كج ػػكد ت ػػاىـ ب ػػيف جميػ ػ
العامميف فيو ،مف حيث االت اؽ عم الدكر المطمكب مف كؿ منيـ تأديتو(.الكندم)33 ،2007 ،

الكفاءة الخاراية:
الك ا ة اللارجيز كتعنػإل مقػدرة النظػاـ التعميمػإل عمػ تحقيػؽ أىػداؼ المجتمػ الػذم كضػ مػف أجػؿ لدمتػو،

مف لالؿ ما يقدمو مف لريجيف يسيمكف فإل مجاالت ا نشطز الملتم ز بك ػا ة كاقتػدار ،كتػؤدم إلػ كسػب

ثقػػز أيػػحاب ا عمػػاؿ كرضػػاىـ عػف تسػػكيز ىػؤال الل ػريجيف ،إضػػافز إل ػ قيػػاميـ بػػدكر المكاطنػػز اليػػالحز
كممارسػػز حقػػكقيـ ،كقيػػاميـ بكاجبػػاتيـ االجتماعيػػز التػػإل ت ػرتبط بيػػذا الػػدكر ،كىػػذا ىػػك معيػػار نجػػاح النظػػاـ
التعميمإل فإل تحقيؽ أىداؼ المجتم الذم كجد مف أجمو .

يذضرح لم احرث ننرا ر ق أف الك ػا ة امداريػز مػف الم ػاىيـ الرئيسػيز لمبػادئ الحككمػز ك ىػك م يػكـ عػاـ
كميارتيـ دا ميمز ما أك مجمكعز مترابطز مف
ا
يشير إل قدرة العامميف عم استعماؿ معارفيـ كلبراتيـ
الميػاـ امداريػز المحػددة بنجػاح كفعاليػز بشػكؿ يحقػؽ ا ىػداؼ المرسػكمز ليػـ بأقػؿ كقػت كجيػد ،كتتضػمف

تنظػيـ العمػؿ كتلطيطػو ،كالقػدرة عمػ

التكيػؼ مػ

كافػز ا نشػطز ،لػذا يجػب عمػ امدارات المدرسػيز أف

تستثمر المكارد البشريز كالماديز لمكيكؿ إل أفضؿ منت تعميمإل كىذا ال يتـ إال مف لالؿ إدارة فعالز.
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خان ا :الذنكي اإلداري
يع ػػد التمك ػػيف امدارم م ػػف الم ػػاىيـ الحديث ػػز فػ ػإل عم ػػـ امدارة ،حي ػػث يعتب ػػر م ػػف مب ػػادئ الحككم ػػز ا ساس ػػيز
فالمػدير النػاج ييػؿ بمدرسػتو إلػ بػر ا مػاف بتحقيػؽ ا ىػداؼ التربكيػز المنشػكدة ،كبالتػالإل فػاف نجػػاح أم
مؤسسز تربكيز يقكـ عم أساس قػدرة المػدير عمػ تحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػز مػف لػالؿ تمكينػو امدارم الػذم

يقكـ عم أسس ناجحز .
كمػدلؿ التمكػيف امدارم ذك يػمز أكيػدة باتجاىػات التطػكير السػائدة ،كالمتعمقػز بالجانػب امنسػانإل دالػؿ
المؤسسز التعميميز التعميمز بشكؿ لاص ،كالمؤسسات ا لرل بشكؿ عاـ ،كىذا المدلؿ يقػكـ عمػ فمسػ ز
ال يككف تركيز المدير عم التنظيمات المنافسز ،كانما عمػ العػامميف لديػو فػإل المقػاـ ا كؿ
جديدة قكاميا أ ٌ

فقػد يشػكؿ العػاممكف تيديػدان كبيػ انر عمػ إمكانيػز نجػاح المؤسسػز ،كعمػ ىػذا تيعػد العالقػز بػيف المػديريف،
كالعامميف فإل المؤسسز حجر ا ساس لنجاح ٌتبنإل أساليب التطكير دالؿ المؤسسات الملتم ز.

(االبراىيـ كآلركف)39-11 :2008،
الذعريا المووي لمذنكي :

جػا تعريػػؼ كممػػز تمكػػيف فػػإل بعػػض قػكاميس المغػػز العربيػز بأنيػػا تعنػ القػػدرة أك السػػمطزك فيقػػاؿ لػػو مكػف لػػو
فإل الشإل أم جعؿ لو سمطانان  ،كأمكنو مف الشإل أم جعؿ لو عميو سمطانان  ،كقدرة.
(ك ازرة التربيز كالتعميـ )285 : 2009،

كتيذكر بمعانإل عديدة منيا ت كيض  ،تلكيؿ  ،تككيؿ ،كمن السمطز( .أنيس،عبد الحميـ )302 :2001،
كمػػا كجػػا تعريػػؼ التمكػػيف فػػإل المغػػز االنجميزيػػز فيػػذكر قػػامكس  Websterأف كممػػز التمكػػيف تعنػ ك إعطػػا
الس ػ ػػمطز الرس ػ ػػميز أك الس ػ ػػمطز القانكني ػ ػػز ف ػ ػػإل بع ػ ػػض ا حي ػ ػػاف ،مػ ػ ػ حري ػ ػػز التي ػ ػػرؼ ف ػ ػػإل تن ي ػ ػػذ ا ش ػ ػػيا

) )Webset,Merriam.2012كم ػػا ي ػػذكر  Longmanأف التمك ػػيف يعنػ ػ كإعط ػػا ش ػػلص م ػػا س ػػيطرة أك
رقابز أكثر أك امتالؾ القدرة عم عمؿ شإل ما) Ministry of Education ,2009:2013 A.R.E) .

الذعريا االصطاحي لمذنكي :
ييعػرؼ التمكػيف أنػوك اسػتراتيجيز لمػن ا فػ ارد حريػز امدارة ،كالتيػرؼ فػإل عمميػز اتلػاذ القػ اررات مػف لػالؿ
تكسي نطاؽ السمطز كتكفير بيئز مناسبز لت عيمو(.القضاة كالطراكنز)133 : 2011 ،
كمػا ييعػرؼ بأنػو"عمميػز مػن السػمطز ،كاليػالحيز ليػن القػ اررات ضػمف إطػار العمػؿ المدرسػإل فػإل ضػك
القكانيف ،كالمكائ  ،كالمقكمات الداعمز لمتمكيف امدارمك(.البداعإل)58 :2011 ،
أهنية الذنكي اإلداري لمنديري يي الناذنع الندر ي:

إف التمكف امدارم فإل المجتم المدرسإل يح ز المػديريف فػإل مشػاركتيـ فػإل يػن القػ اررات امداريػز التربكيػز
التػػإل تػػؤدم إل ػ سياس ػػات أفضػػؿ ل ػ دا المدرس ػػإل الشػػامؿ كمػػا أف التمك ػػيف امدارم يسػػيـ فػػإل تأكي ػػد إدارة
فتنمػػإل لػػدييـ امحسػػاس بالممكيػػز،
المػػديريف فػػإل إطػػار عمميػػز يػػن الق ػ اررات المشػػتركز بػػيف إدارة ال ريػػؽٌ ،
كبالتػػالإل تجعميػػـ حرييػػكف عم ػ تن يػػذ الق ػ اررات امداريػػز التربكيػػز ،ممػػا يزيػػد حماسػػيـ لمعمػػؿ المدرسػػإل فيػػـ
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أكثػػر قرب ػان مػػف المعممػػيف ،كلػػدييـ معرفػػز أفضػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بقضػػايا التعمػػيـ كالػػتعمـ ،فمشػػاركتيـ فػػإل يػػن

القػ اررات يمكػػف أف يػػؤدم إلػ سياسػػات أفضػػؿ ل ػ دا المدرسػػإل الشػػامؿ ،كالمسػػاىمز فػػإل تأكيػػد مينيػػز الػػركح
المعنكيز لدييـ ،كتزيد مف حماسػيـ لمعمػؿ المدرسػإل ،كيكسػبيـ مشػركعيز اجتماعيػز عنػد مػنحيـ حريػز يػن

القرار(.الميدم)569 : 2007 ،

ويرررر ال احرررث أف امدارة المدرس ػػيز الناجح ػػز تمتم ػػؾ مقكم ػػات التمك ػػيف امدارم المتط ػػكر كال ػػذم م ػػف لالل ػػو
تسػػتطي ىػػذه امدارة تحقيػػؽ ا ىػػداؼ التربكيػػز ،فقػػدرة امدارة المدرسػػيز عم ػ اتلػػاذ قػ اررات مدرسػػيز ،كقػػدرتيا
ػأتإل مػف فػراغ بػؿ مػف قػدرة امدارة المدرسػيز فػ
عم ت ػكيض اليػالحيات ،كقػدرتيا عمػ قيػادة ال ريػؽ ،لػـ ي و

تمكينيػػػا امدارم ،كبالتػ ػػالإل فػ ػػالتمكيف امدارم يعط ػ ػ لمعػ ػػامميف القػػػدرة عم ػ ػ المشػ ػػاركز فػ ػػإل كض ػ ػ اللطػ ػػط
المدرسيز كيح ز العامميف عم إعطا المزيد مف الجيد لتحقيؽ ا ىداؼ المدرسيز.
ون ر النشرربود أف ال كائػػد المترتبػػز فػػإل تطبيػػؽ التمك ػيف امدارم لمػػديرم المػػدارس كثي ػرة ،فػػالتمكيف امدارم
يتضػػمف فعالي ػػز ا دا  ،كاس ػػتغالؿ المػ ػكارد البشػ ػريز ب اعمي ػػز مم ػػا ي ػػؤدم إلػػ رفػػ كتح ي ػػز العم ػػؿ المدرس ػػإل،
كتحسػ ػػيف نكعيػ ػػز العمػ ػػؿ المدرسػ ػػإل ،كجكدتػ ػػو ،كضػ ػػماف فاعميػ ػػز المدرسػ ػػز ،كاالن تػ ػػاح المباشػ ػػر بػ ػػيف مػ ػػديرم

المػ ػػدارس ،كاليمػ ػػديريات العامػ ػػز لمتربيػ ػػز كالتعمػ ػػيـ ،كاالسػ ػػت ادة مػ ػػف لػ ػػالؿ التكجييػ ػػات واآل ار

حػ ػػكؿ مسػ ػػتكل

اسػػتقالليز السػػمطز ،كاليػػالحيات الممنكحػػز ليػػـ ،كزيػػادة فعاليػػز االتيػػاالت ،كضػػركرة إيجػػاد العالقػػز المتينػػز

بيف ىػذه المػديريات كالمػديريف ،كالسػرعز فػإل إنجػاز ا عمػاؿ التربكيػز ،كامجابػز عػف التسػاؤالت نتيجػز غيػاب
البيركقراطيػز ،ككجػكدة الدافعيػز كالتػزاـ المػديريف فػإل مػػا يتعمػؽ بتن يػذ ا عمػػاؿ المدرسػيز ،كتمكػيف المػػديريف
مف تحديد المكىكبيف ،كمنحيـ المزيد مف الكقت لمقياـ بالشؤكف امداريز التربكيز الميمز.

(الحراشز كالييتإل) 265-240: 2006 ،
ننرررا يع رررل أف التمكػػيف امدارم مبػػدأ ميػػـ جػػدنا مػػف مبػػادئ الحككمػػز ،كتطبيقػػو مػػف قبػػؿ مػػديرم المػػدارس
يضػمف فعاليػز ا دا كاسػػتثمار المػكارد البشػريز كالماديػز ممػػا يػؤدل إلػ رفػ كزيػادة دافعيػػز العػامميف لتحقيػػؽ

ا ىداؼ المنشكدة ،ككؿ ذلؾ يتطمب مف المدير أف يقكـ بت ػكيض اليػالحيات لمعػامميف كػؿ حسػب ميا ارتػو
كزيادة االتياؿ كالتكايؿ كالسػرعز فػإل انجػاز العمػؿ كالتمسػؾ بالالمركزيػز فػإل العمػؿ ،كىػذا بػدكره يرفػ مػف
ك ا ة العامميف كبالتالإل يلمؽ قيادات جديدة ككؿ ذلؾ يؤدل إل تحقؽ ا ىداؼ.

أهداا الذنكي اإلداري:

ييػػدؼ التمكػػيف امدارم إل ػ تحسػػيف القػػدرات كالميػػارات البشػريز لمعػػامميف بالمؤسسػػات امنتاجيػػز كاللدمي ػز ،
كتكظيػػؼ ميػػارات العنيػػر البشػػرم ،ممػػا يػػؤثر فػػإل تكػػكيف ميػػارات ال ػػرد فػإل العمػػؿ ،كمسػػاعدتو عمػ تحمػػؿ
المسئكليز ،كالقدرة عم التيرؼ فػإل المكاقػؼ العمميػز ،كتنميػز القػدرات امبداعيػز ،كىػك مػا ييشػار إليػو بالبػد
بالتمكيف باعتباره يركننا أساسيان فإل البنا امدارم االستراتيجإل لممؤسسز)Verona,1996:111).
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ويذضح لم احث أف أىـ أىداؼ التمكيف امدارم ىػك القػدرة عمػ تحسػيف الميػارات القياديػز لػادارة المدرسػيز
ك لمعػػامميف ،كتكظي يػػا للدمػػز المدرسػػز ،كلمػػؽ قيػػادات مػػف اليػػؼ الثػػانإل ،كػػذلؾ تنميػػز العػػامميف مػػف جميػ
الجكانب امداريز كال نيز كالمينيز ،كتعزيزىـ لتقديـ كؿ مجيكداتيـ لتحقيؽ ا ىداؼ المدرسيز .
نات الذنكي اإلداري:

ً
ميػز لمسػػاعدة
التمكػػيف امدارم عمميػػز ملططػػز ،كىادفػػز ،كمنظمػػز ،كتسػػتلدـ فػػإل المؤسسػػات امنتاجيػػز كالل ىد ٌ
امدارة كالعامميف عم تحسيف ا دا  ،كتحقيؽ الجكدة ،لذلؾ يتسـ التمكيف امدارم بعدة سمات منيا:
.1زيادة اليالحيات كالمسئكليات لمقادة م إعطا الحريز فإل ممارسز العمؿ.

.2تزكيد القادة بالقدرة عم حؿ المشاكؿ فإل العمؿ كفإل ا زمات التإل تكاجييـ.
.3يجعؿ ا فراد أقؿ اعتماديز عم امدارة  ،كمسئكليف عف نتائ أعماليـ(.أفندم)111-67 :2003 ،
و يل هذا اإلطار ينك القوغ أف سمات التمكيف امدارم تؤثر باميجػاب عمػ العػامميف بالمدرسػز ك تعمػؿ
عم ػ تح ي ػػزىـ ،كتحسػػيف نكعي ػػز العم ػػؿ المدرسػػإل ،كتجع ػػؿ مػػنيـ ق ػػادة يتل ػػذكف ق ػ اررات ض ػػمف الي ػػالحيات

المعطاة ليـ ،كتجعميـ قادركف عم حػؿ المشػكالت ،كا زمػات التػإل تػكاجييـ ،كىػذا لػف يػأتإل إال مػف لػالؿ
ت عيػػؿ مبػػدأ التمكػػيف مػػف قبػػؿ امدارة المدرسػػيز ال عالػػز ،كالتػػإل تسػػع إل ػ تطبيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز لمجػػاراة
التقدـ كالتطكير امدارم.

خطوات الذنكي اإلداري لندير الندر ة:
إف تطبيػػؽ عمميػػز التمكػػيف امدارم مػػف قبػػؿ المديريػػز العامػػز لمتربيػػز كالتعمػػيـ لمػػدير المدرسػػز يتطمػػب أف تػػتـ

بشكؿ تدريجإل ،فيناؾ عشر لطكات لتن يذ عمميز تمكيف مدير المدرسز تمثمت فإل:
 .1الحااة لمذوير :يجب أف تيقرر المديريػز العامػز لمتربيػز كالتعمػيـ لمػاذا تريػد أف تتبنػ برنػام تمكػيف مػدير
المدرسز ،كأف تكض ا سباب مف ك ار تبنإل التمكيف امدارم فاف تكضي ذلػؾ لمػدير المدرسػز يسػاعد فػإل
الحد مف درجز الغمكض.

 .2الذوير يي مو النديرو  :أحد التحديات اليائمز التػإل يجػب أف يتغمػب عمييػا المػديركف فػإل المػديريات
العامز لمتربيز كالتعميـ ميجاد بيئز عمؿ مدرسإل ،ممكنز تتيػؿ بػتعمـ كي يػز التلمػإل ،كبشػكؿ جػدم فػإل تن يػذ
برنػػام لمتمكػػيف ،عمػ أنػػو ىنػػاؾ حاجػػز ماسػػز لمحيػػكؿ عمػ إلت ػزاـ ،كدعػػـ مػػدير المدرسػػز ،كبالتػػالإل ييشػػكؿ

تغييػػر فػػإل سػػمككيات المػػديريف فػػإل ىػػذه المػػديريات العامػػز عػػف مػػن بعػػض السػػمطات لمػػدير المدرسػػز لطػػكة
جكىريز نحك تن يذ عمميز التمكيف امدارم.

 .3ذحديرررد القررر اررات الذررري يشرررار ييبرررا نررردير الندر رررة :إف تحدي ػػد ن ػػكع القػ ػ اررات الت ػػإل س ػػيمنحيا م ػػديرك
المػػديريات العامػػز لمتربيػػز كالتعمػػيـ لمػ ػد ار المػػدارس تيشػػكؿ أح ػد أفضػػؿ الكس ػػائؿ بالنسػػبز ليػػـ لمتعػػرؼ عمػ ػ

متطمبػػات التغييػػر فػػإل سػػمككيـ ،لػػذا يجػػب أف تحػػدد المديريػػز طبيعػػز الق ػ اررات التػػإل يمكػػف أف يشػػارؾ فييػػا
مدير المدرسز بشكؿ مباشر.
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 .4ذكرروي يريرررق العنرررغ :ال بػػد أف تتضػػمف جيػػكد التمكػػيف اسػػتلداـ أسػػمكب ال ريػػؽ الكاحػػد ،كحت ػ يكػػكف
لمديرم المدارس القدرة عم إبدا الرأم فيما يتعمؽ بكظػائ يـ المدرسػيز ،يجػب أف يككنػكا عمػ كعػإل كت يػـ
بكي يز تأثير ،كظائ يـ عم المدرسز ،فالمديركف فإل المدارس الذيف يعممكف بشكؿ جمػاعإل تكػكف أفكػارىـ ك
قدراتيـ امداريز أفضؿ مف المدير الذم يعمؿ من ردنا.

 .5النشاركة يي النعمونات :لكػإل ييمكػف لمػديرم المػدارس اتلػاذ قػ اررات أفضػؿ لممدرسػز ،فػانيـ يحتػاجكف
لمعمكمػػات عػػف كظػػائ يـ ،كالمدرسػػز ككػػؿ ،لػػذا يجػػب أف يتػػكفر لمػػد ار المػػدارس الممكنػػيف فريػػز الكيػػكؿ
لممعمكمػػات التػػإل تسػػاعدىـ عم ػ ت يػػـ كي يػػز أف كظػػائ يـ ،كفػػرؽ العمػػؿ التػػإل يشػػترككف فييػػا تقػػدـ مسػػاىمز
لنجاح المدرسز ،فكمما تكفرت معمكمات لممديريف عف طريؽ أدا عمميـ كمما ازدت مساىمتيـ.

 .6اخذيررار النررديري الن ا ر ي  :يجػػب عم ػ المػػديريات العامػػز لمتربيػػز كالتعمػػيـ أف تلتػػار مػػد ار المػػدارس
الػذيف يمتمكػػكف القػدرات كالميػػارات لمعمػػؿ مػ ا لػريف بشػكؿ جمػػاعإل ،كبالتػػالإل ي ضػؿ أف تتػػكفر لممػػديريات
معايير كاضحز ،كمحددة لكي يز التيار المديركف المتقدمكف لمعمؿ.
 .7ذويير الذدريب :التدريب أحد المككنات ا ساسيز لجيػكد التمكػيف امدارم لمػديرم المػدارس ،حيػث يجػب
أف تتضػػمف جيػػكد المديريػػز العامػػز لمتربيػػز كالتعمػػيـ تػػكفير ب ػرام م ػكاد تدريبيػػز كحػػؿ المشػػاكؿ ،كاالتيػػاؿ،

كادارة اليراع  ،كالعمؿ م فرؽ العمؿ ،كالتح يز لرف المستكل الميارل  ،كال نإل لممد ار .

 .8االذصراغ لذوصريغ الذوقعررات :يجػب أف يػتـ شػرح ،كتكضػي مػػا المقيػكد بػالتمكيف امدارم ،كمػاذا يعنػػإل
التمكػيف امدارم لمػد ار المػدارس ،فػإل مػا يتعمػؽ بكاجبػػات كمتطمبػات كظػائ يـ ،كيمكػف اسػتلداـ لطػز عمػػؿ
المديريز ككسائؿ لتكييؿ تكقعات المديريز لمديرم المدارس.
 .9وضع ر انج لمنكايآت والذقدير :لكػإل يكتػب لجيػكد التمكػيف امدارم لمػد ار المػدارس النجػاح يجػب أف
يػتـ ربػػط المكافػآت كالتقػػدير الػذم يحيػػؿ عميػو المػػديركف بأىػداؼ المديريػػز العامػز لمتربيػز كالتعمػيـ ،إذ يجػػب

أف تقػكـ المديريػػز بتيػػميـ نظػػاـ لممكافػػآت يػػتال ـ كاتجاىيػػا نحػػك ا دا الػػذم ت ضػػمو لمعمػػؿ مػػف لػػالؿ فػػرؽ
العمؿ ،كالزيارات امشرافيز.
 .10سررد ا ررذعااغ ال ذررائج :ال يمكػػف تغييػػر بيئػػز العمػػؿ بشػػكؿ سػري كمباشػر ،كيجػػب الحػػذر مػػف مقاكمػػز
التغييػر ،حيػث سػيقاكـ مػد ار المػدارس أم محاكلػز ميجػاد برنػام يمكػف أف يضػيؼ عمػ عػاتقيـ مسػئكليات
ػر كاضػػحنا ،فاننػػا نتكقػ ػ أف
جديػػدة ،كبمػػا أف تبن ػػإل برنػػام لمتمكػػيف امدارم لم ػػد ار المػػدارس سيتضػػمف تغيي ػ نا
تألذ المديريز ،كالمديركف فإل المدارس كقتيـ ميجػاد المتطمبػات الجديػدة لبرنػام التمكػيف امدارم لممػديريف،

كبالتالإل يجب عم المديريز عدـ استعجاؿ الحيكؿ عم نتائ سرعز فالتمكيف عمميػز شػاممز ،كتألػذ كقتػان،
كتتضمف جمي المديريف فإل المدارس(.المنكرم)24-21 : 2013 ،

وا ذ ادا إ لل الخطوات العشر ال ا قة ير ال احث أ ىناؾ لطكات متسمسمز لكإل تطبػؽ امدارة المدرسػيز
التمكيف بالشكؿ العممإل اليػحي  ،ككػؿ لطػكة مػف اللطػكات السػابقز تمثػؿ فػإل جكىرىػا ميػارة مػف الميػارات
امداريػػز التػػإل يجػػب عمػ مػػدير المدرسػػز امتالكيػػا لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ المدرسػػيز ،فيجػػب عمػ إدارة التعمػػيـ أف
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تكفر البػرام التربكيػز الحديثػز ،كتكاكػب كػؿ مػا ىػك جديػد فػإل عمػـ امدارة ،كتػكفر التػدريب الجيػد القػائـ عمػ
المعرفز كتكفر نظػاـ لمحػكافز كالمكافػآت ككػؿ ذلػؾ يػنعكس باميجػاب عمػ امدا ارت المدرسػيز ممػا يجعميػا
تسع إل تطبيؽ مبدأ التمكيف امدارم .
و ائغ الذنكي اإلداري لندير الندر ة

ىناؾ عدد مف الكسائؿ التإل يمكف لمقياديز امدارة استلداميا لتمكيف مدير المدرسز لدييا كالمتمثمز فإل:

 .1التعبير عف ثقز القيادة امداريز فإل قدرات مدير المدرسز.
 .2أف تعبر القياديز امداريز عف ا ماؿ ،كالتكقعات العالميز المتعمقز بامكانيات مدير المدرسز ،كمستكل أدائو.

 . 3السماح لمدير المدرسز فإل عمميز اتلاذ الق اررات امدارم.

 .4من مدير المدرسز الحريز ،كامستقالليز فإل التيار الطريقز التإل يراىا مناسبز لتن يذ أعمالو.
 . 5أف تقكـ القياديز امداريز بتحديد طمكحات مدير المدرسز ،كأىدافو.
 . 6أف تسػػتلدـ القيػػادة امداريػػز الن ػػكذ ،كالسػػمطز ،كبطريقػػز إيجابيػػز ،كأف تحػػد مػػف اسػػتلداـ سػػمطز امجبػػار

كامكراه(.الحارشز كالييتإل)265-240: 2006 ،
أ اب الذنكي اإلداري لنديري الندر ة:

إف أسباب المجك لتمكيف مدير المدرسز إداريان يتمثؿ ف التالإل:
.1حاجز المؤسسز إل االستجابز لمظركؼ المحيطز.

 .2المتغيرات الطارئز الت تؤثر عم البيئز المحيطز .
.3التقميؿ فإل عدد المستكيات امداريػز فػإل اليياكػؿ الكظي يػز مػ التركيػز عمػ القضػايا االسػتراتيجيز طكيمػز
ا جؿ ،كعدـ انشغاليا با مكر التقميديز .
 .4امستغالؿ ا مثؿ لجمي المكارد البشريز المتاحز لمح اظ عم تطػكر المدرسػز ،كتميزىػا مػ سػرعز اتلػاذ

الق اررات ،كالحد مف التكاليؼ.

 .5إط ػػال ؽ ق ػػدرات الم ػػديريف امبداعي ػػز كض ػػركرة تقكي ػػز الرض ػػا ال ػػكظي إل ،كاالنتم ػػا  ،كالتح ي ػػز ل ػػدل م ػػديرم
المدارس.

 .6من مدير المدرسز مسئكليز أكبر ،كاحساسان أكثر بامنجاز فإل عممو(.المنكرم)36 :2013 ،

ويرررري ال احرررث أف برن ػػام التعم ػػيـ ب ػػا كنركا يس ػػعإل إلػ ػ تىمك ػػيف امدارات المدرس ػػيز كالمتمثم ػػز فػ ػ ك م ػػدير
المدرسػػز كنائػػب المػػدير ك كذلػػؾ مػػف لػػالؿ مجمكعػػز مػػف الب ػرام التطكيريػػز مثػػؿ برنػػام القيػػادة مػػف أجػػؿ
المستقبؿ ""LFTFكالذل ييدؼ إل تطػكير الميػارات القياديػز لممػد ار  ،كػذلؾ تمكػيف المعممػيف فػ المجػاالت
المينيز كامداريز كتطكير مياراتيـ مف لالؿ مجمكعز مف البػرام أحػدثيا مبػادرة  SPTDكالتػ تركػز عمػ

تطػػكير مي ػػارات المعممػػيف فػػ الغرفػػز اليػ ػ يز م ػػف لػػالؿ التركي ػػز عم ػ اس ػػتراتيجيز ك الػػتعمـ النش ػػطك ،كى ػػذا
بالطب يي ٌمكف كؿ مف امدارة المدرسيز كالمعمميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسز.

5.

اد ا:او ظنة والقوا ي
الذعريا االصطاحل لل ظنة والقوا ي :
كتعػػرؼ ا نظمػػز كالق ػكانيف عم ػ أنيػػا كنظػػاـ عػػادؿ كنزيػػو يػػتـ تحديػػده مػػف قبػػؿ المؤسسػػز ،كعميػػو يسػػتلدـ
ميطم كسيادة القانكفك ليعنإل نظاـ مسػتقؿ كعػادؿ كفعػاؿ ذك عالقػز بالحككمػز التػإل تطبقػو بشػكؿ متسػاكم

كمنيؼ عم جمي الناسك)ZAELKE،MORITA,2007:16) .

ويعررررا ال احرررث او ظنرررة والقررروا ي إارائيرررا أ برررا كقكاع ػػد تتس ػػـ بالحيادي ػػز كالتجريػػد ،كىػػ مرجػ ػ لجميػ ػ
العامميف بالمدرسز بيدؼ تنظيـ العمؿ كالكيكؿ إل تحقيؽ ا ىداؼك.
ويؤكد ال احث أف القانكف يعتبر مرجعيػز لمجميػ  ،كلضػماف سػيادتو عمػ الجميػ دكف اسػتثنا يتطمػب ذلػؾ
بالضػركرة بنػػا يػيغز عمميػػز محكمػػز مػف قبػػؿ اللبػ ار  ،كبالتػػالإل الكيػػكؿ الػ أنظمػػز كقػكانيف كلػكائ تكػػكف
ممزمز لجمي امدارات المدرسيز ،كتككف ىذه القػكانيف كا نظمػز بمثابػز المػرآة لكػؿ امدارات المدرسػيز كالتػ

تمتزـ بيا كتطبقيا عم المجتم المدرسإل بأكممو.
أهنية او ظنة والقوا يي يي النؤ

ات:

يتطمػػب الحك ػػـ الرش ػػيد ا يط ػػر القانكني ػػز العادل ػػز الت ػػإل تن ػػذ بن ازى ػػز ،كيتطم ػػب ت ػػكفير الحماي ػػز الكامم ػػز لحق ػػكؽ
امنسػػاف ،كبالتػػالإل فػػاف مػػا يتعمػػؽ بالمنظمػػات ا ىميػػز فػػإل ىػػذا امطػػار يتطمػػب كجػػكد أنظمػػز دالميػػز (ماليػػز،

كاداريػػز) تػػنظـ العالقػػز بػػيف ا قطػػاب الملتم ػػز المشػػتركز فػػإل إدارة المؤسسػػز ابتػػدا ن مػػف الجمعيػػز العمكميػػز،
كمجمس امدارة كالعامميف ،كانتيا ن بأيحاب الميال كالمست يديف)Nikolic، 20082 10( .
كبينمػػا تمعػػب العديػػد مػػف العكامػػؿ دك انر ىام ػان فػػإل العمميػػز التنمكيػػز ،فػػاف الحكػػـ الرشػػيد يعتبػػر أحػػد أىػػـ ىػػذه

العكامؿ ،حيػث أف الحكػـ الرشػيد يشػج مبػادئ المسػا لز كالشػ افيز كالك ػا ة ،كسػيادة القػانكف فػإل المؤسسػات
العامػز عمػ جميػ المسػػتكيات ،ك يػػنص عمػ إجػ ار ات كاضػػحز كمحػػددة فيمػػا يلػػص اتلػػاذ القػ اررات عمػ
مسػػتكل الجميػػكر كالمشػػاركز المجتمعيػػز مػػف لػػالؿ فػػرض الحقػػكؽ كالكاجبػػات كآليػػات قانكنيػػز محػػددة ،لػػذلؾ
فػاف انل ػػاض مسػػتكيات سػػيادة القػػانكف فػإل بعػػض المؤسسػػات يػػؤدم بطبيعػػز الحػاؿ إلػ معػػدالت عاليػػز مػػف

ال ساد ،م عكاقب مدمرة ،فيما يتعمؽ بثقز الجميكر كتن يذ ا نشطز لايز االقتياديز ،كىػك مػا يػؤدم إلػ

إبط ػػا النم ػػك االقتي ػػادم كل ػػض مس ػػتكيات التعم ػػيـ ،كانيي ػػار ش ػػبكات ا م ػػاف االجتم ػػاعإل ،ككمي ػػا عكام ػػؿ
ضركريز مف أجؿ التنميز المستدامز)ZAELKE،MORITA, 20072 16-17 (.

كبمعنػػ آل ػػر يمك ػػف أف نج ػػد إش ػػارة إلػػ ا نظم ػػز الدالمي ػػز اللاي ػػز بالمنظم ػػات غي ػػر الحككمي ػػز أك س ػػيادة

القػػانكف فييػػا ،بميػػطم الحكػػـ الػػذاتإل ،كىػػك درجػػز االسػػتقالليز التػػإل تتمتػ بيػػا كػػؿ مؤسسػػز عػػف غيرىػػا مػػف
المؤسس ػػات ا ل ػػرل ،كتعك ػػس ق ػػكة التمتػػ ب ػػالحكـ ال ػػذاتإل ف ػػإل المؤسس ػػز ف ػػإل اتل ػػاذ القػ ػ اررات ح ػػكؿ القض ػػايا

الرئيس ػػيز مث ػػؿ تحدي ػػد أى ػػدافيا كي ػػياغز السياس ػػات كاجػ ػ ار ات امدارة الماليػ ػز ،كالتكظي ػػؼ ،كأنظم ػػز الحػ ػكافز
كا ج ػػكر كالعالق ػػات اللارجي ػػز ،كعمي ػػو ف ػػاف المؤسس ػػز تي ػػب ق ػػادرة عمػ ػ تكظي ػػؼ المػ ػكارد المادي ػػز كالمالي ػػز
كالبشريز لدييا لتحقيؽ أىدافيا كأنشطتيا بما يمق درجز عاليز مف القبكؿ لدل أيحاب الميال )Vansant،2003:8) .
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ويري ال احرث أف ا نظمػز كالقػكانيف مػف أىػـ مبػادئ الحككمػز ،حيػث أف امدارة المدرسػيز يجػب عمييػا القيػاـ
بتعزيز ا نظمز كالقكانيف مف لالؿ التالإل :
.1يجب أف تككف ا نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا فإل المدرسز معمنز لجمي المكظ يف.
.2يجب أف تطبؽ ا نظمز كالقكانيف كالتعميمات عم الجمي دكف تميز.

.3يجب أف تمتاز التشريعات كالقكانيف بالكضكح التاـ (غير قابمز لمتأكيؿ) .
.4يجب أف تككف التشريعات كالقكانيف مكممز لبعضيا البعض (مترابطز).
.5يجب أف تتبن امدارة المدرسيز فكرة إيدار قكانيف كتعميمات جديدة تضمف لمعامميف حقكقيـ.
.6يجب أف تقكـ بمراجعز ا نظمز كالتعميمات بشكؿ دكرم لمكاكبز المستجدات.
.7يجب أف تطبؽ امدارة المدرسيز القكانييف كا نظمز بنكع مف المركنز .
كبالتػالإل فػامدارة المدرسػػيز الناجحػػز ىػػإل امدارة التػػإل تسػتطي تطبيػػؽ ا نظمػػز كالقػكانيف بنػػكع مػػف المركنػػز ،
كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المدرسز .

ا عا:العدالة والن اواة

تعػػد المؤسسػػز التربكيػػز أداة حيكيػػز فػػإل المجتمعػػات امنسػػانيز ،كيرجػ ذلػػؾ إلػ أف التربيػػز ىػػإل مػػف المػػدالؿ
الرئيسػػيز لمتنميػػز البش ػريز الشػػاممز ،كىػ الحيػػف المني ػ الػػذم تمجػأ إل ػ المجتمعػػات إذا تعرضػػت لمميػػائب

كالمحػػف ،كىػػإل ا داة الحيكيػػز فػػإل المجتمػ  ،حيػػث أف امدارة التربكيػػز ىػػإل الم تػػاح كنقطػػز البػػد فػػإل عمميػػز
إيالح التعميـ كتطكيره ليكاكب المجتم كتطمعاتو(.عيايرة)13 : 2013 ،
الذعريا المووي لمعدغ:
العدؿ لغ نز ك اسـ مجرد فعمو عدؿ ،كالذم يعن ما قاـ فإل الن كس كثبت عمػ أنػو مسػتقيـ ،كىػك ضػد الجػكر

كالظمـ ،كعدؿ الحاكـ فإل الحكـ أم ال يميػؿ بػو اليػكل فيجػكز فػإل الحكػـ ،كالعػدؿ يعنػ الحكػـ بػالحؽ ،كىػك
الحك ػػـ الع ػػادؿ كع ػػدؿ الش ػػإل أم كازن ػػو ،كع ػػدلت فالنػ ػان إذ س ػػاكيت بينيم ػػا ،كتع ػػديؿ الش ػػإل تقكيم ػػو ،كع ػػدؿ

الشػػإل بمعن ػ أقام ػػو فاعتػػدؿ ،أم اسػػتقاـ ،ف الع ػػدؿ ىػػك االس ػػتقامز كالسػػكيز ،كىػػك فريض ػػز ينبغػػإل تحم ػػإل
امنساف بيا(.ابف منظكر)706 :1986 ،
الذعريا االصطاحي لمعدالة:

ػطالحا ش ػػعكر المعم ػػـ ف ػػإل م ػػدارس الغ ػػكث بامني ػػاؼ كالمس ػػاكاة  ،كالعدال ػػز ف ػػإل تكزيػ ػ المي ػػاـ
العدال ػػز اي ػ ن
كالكاجبػات ،كتطبيػؽ القػكانيف كا نظمػز ،دكف تحيػز ،كعدالػز القػ اررات التػإل يػتـ اتلاذىػا دكف إجحػاؼ لحقػػكؽ
المعمػ ػػـ ككاجباتػ ػػو ،كعدالػ ػػز المعاممػ ػػز التػ ػػإل ييعامػ ػػؿ بيػ ػػا م ػ ػف قبػ ػػؿ مػ ػػدير المدرسػ ػػز كادراكيػ ػػا ليػ ػػا ،كالش ػ ػ افيز

كالمكضكعيز فإل نظاـ تقييـ أدا المعمميف ،كىذا يتـ مف لػالؿ مقارنػز مػا يقدمػو المعمػـ مػف جيػد فػإل مجػاؿ
عممو بجيكد أقرأنو كزمالئو مف المعمميف ،كما يترتب عم تمؾ الجيكد مف نتائ (.الدايز)11 :2012 ،
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أك ىػػإلك م يػػكـ مػػف الم ػػاىيـ الميمػػز س ػكا بالنسػػبز لممعممػػيف أـ لمتالميػػذ ،فػػالمعمـ الػػذم يشػػعر إنػػو ييعامػػؿ

بعدال ػػز ف ػػإل مدرس ػػتو س ػػكؼ يش ػػعر باالنتم ػػا لممدرس ػػز كامل ػػالص لي ػػا كب ػػذؿ ك ػػؿ جي ػػد ممك ػػف لتطكيرى ػػاك.
( عالكنز كأبك غزاؿ)287 :2010 ،

ويررري ال احررث ا العدالػػز كالمسػػاكاة تػػكزع الحقػػكؽ عم ػ النػػاس ،فيػػك مػػف المبػػادئ امسػػالميز التػػإل تحقػػؽ
سعادة ال رد كالجماعز ،إضافز لذلؾ فيػك مػف الم ػاىيـ امداريػز العظيمػز التػإل ينبغػإل فيميػا مػف قبػؿ المػد ار
ػادر
نػػو يعتبػػر أسػػاس النجػػاح فػػإل العمػػؿ امدارم ،فػػال بػػد لمػػدير المدرسػػز أف يكػػكف عػػادالن مني ػ ان نزيي ػان قػ ان

عمػ تكجيػػو معمميػو مػػف لػػالؿ إرسػا كترسػػيخ قػيـ العػػدؿ كالن ازىػػز ،فػالمعمـ يحتػػرـ المػدير العػػادؿ كالمنيػػؼ

كيسػػع إلػػإل تحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػز بكػػؿ مػػا أيكت ػ ٌ مػػف قػػكة نػػو يشػػعر بأنػػو فػػإل بيتػػو الثػػانإل ،كيشػػعر بأنػػو
يعمػؿ لبيتػو كلػػيس لمدرسػتو فقػػط كىػذا بسػػبب تكجػو المػدير إلػ مبػدأ العػػدؿ كالمسػاكاة ،كيػػنعكس ذلػؾ ايجابيػنا
عم المعمميف كعم رف ك ايتيـ امنتاجيز كرضاىـ الكظي إل.

أهنية العدالة الذ ظينية:
يعكد االىتماـ بالعدالز التنظيميز إل العديد مف ا سباب أبرزىا:

 .1الحاج ػػز إلػػ التلم ػػإل ع ػػف السياس ػػات اليدام ػػز القائم ػػز عمػ ػ البيركقراطي ػػز كمش ػػاعر الظم ػػـ كالتيدي ػػد ل ػػدل

العامميف.
 .2تبن ػ سياسػػات ألالقيػػات ألػػرم تتسػػـ بالعدالػػز التنظيميػػز كالػػدعـ التنظيمػػإل  ،بكػػؿ مػػا يك ػػؿ االسػػتم ارريز
كال عاليز التنظيميز فإل ا جؿ البعيد.

 .3كمػػا يعػػكد االىتمػػاـ بالعدالػػز التنظيميػػز إل ػ كجػػكد تحػػد فػػإل السػػعإل لتقميػػؿ أك من ػ السػػمككيات المعاديػػز
لممجتم اليادرة عف المكظ يف الناتجز أساسا عف غياب العدالز التنظيميز(.عكاد )12 :2003 :

و الذالي يذضح لم احث أىميز العدالز التنظيميز فإل المؤسسات التعميميػز ،كذلػؾ مػف لػالؿ مػا تتضػمنوي مػف

أبعاد ملتم ز باعتبار مدير المدرسز يقػ فػإل قمػز الييكػؿ التنظيمػإل لممدرسػز ،فيػك يحمػؿ العػب ا كبػر فػإل
قيػػادة ا ف ػراد كالجماعػػات ،كتنسػػيؽ جيػػكدىـ ،كتكجيييػػا نحػػك تحقيػػؽ ا ىػػداؼ المنشػػكدة ،فيجػػب عم ػ مػػدير
المدرسػػز جاىػػدان أف يسػػع إل ػ تحقيػػؽ المسػػاكاة كالعػػدؿ بػػيف جمي ػ العػػامميف كالتػػإل س ػتؤثر عم ػ أدائي ػػـ ك
إنتاجيـ لتحقيؽ أىداؼ المدرسز .
أ عاد العدالة الذ ظينية:

تتكػ ػػكف العدالػ ػػز التنظيميػ ػػز مػ ػػف ثػ ػػالث مككنػ ػػات أك أبعػ ػػاد ىػ ػػإل فػ ػػإل ا يػ ػػؿ تيمثػػػؿ ا ن ػ ػكاع الرئيسػ ػػز لمعدالػ ػػز
التنظيميز ،كقد ظيرت فإل ا دبيات ثالثز أبعاد أساسيز لمعدالز التنظيميز مرتبز مػف ا قػدـ إلػ ا حػدث فػإل
الظيكر ،كفيما يمإل تكضي ليذا ا بعاد:

أوال :العدالة الذوزيعية :يعرفيػا ازيػد( )2006بأنيػا ك عدالػز الملرجػات التػإل يحيػؿ عمييػا المكظػؼ حيػث
أف عدالػػز التكزي ػ تتعمػػؽ بالنتػػائ أك الملرجػػات التػػإل يحيػػؿ عمييػػا ال ػػرد مػػف كظي تػػو كلايػػز ملرج ػات

تكزي ا جكر أك المزايا العينيز أك الترقياتك(.زايد)18 :2006 ،
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كعرفيا كلياـ  (2000(Williamبأنيا ك تتعمؽ بعدالز المكافآتك)Williams,2002:8(.
كقد ينؼ ككبماف  )2003(Koopmaنقالن عف سمطاف()2006ىذا النكع مف إل ثالثز أنكاع ىإل:

.1اإل صاا :كيقكـ عم قاعدة تكزي العكائد كفقنا لمستكل المساىمز فالعامػؿ الػذم يعمػؿ بالػدكاـ الجزئػإل ال
يتساكل فإل ا جر م مف يعمؿ بالدكاـ الكم  ،كفإل حالز و
تساك بينيما فإل ا جر فانو ذلػؾ يعػد لرقػنا لقاعػدة
امنياؼ.

.2الن رراواة :يركػػز ى ػذا النػػكع عم ػ مبػػدأ تكزي ػ العكائػػد ،بغػػض النظػػر عػػف النػػكع كالمػػكف كالعػػرؽ ،كاف يألػػذ
الجمي فريان متساكيز ،كالتكزي يككف عم أساس المعرفز كالميارة كامنتاجيز.

.3الحااررة :كيعتمػػد ىػػذا النػػكع فػػإل تكزي ػ العكائػػد كفق ػنا لمبػػدأ الحاجػػز ا كل ػ  ،بحيػػث يػػتـ تقػػديـ ا ف ػراد ذكل
الحاجز الممحز عم ا لريف بافتراض تساكل جمي الظركؼ ا لرل(.سمطاف)24 :2006 ،

ويررري ال احررث أف العدالػػز كالمسػػاكاة ،تعمػػؿ عم ػ تحقيػػؽ السػػعادة لمعػػامميف فػػإل المؤسسػػز ،كليػػذا بػػات العػػدؿ
أمر اهلل بالع ػػدؿ كنيػ ػ ع ػػف الظم ػػـ ،كم ػػف ىن ػػا يج ػػب عمػ ػ جميػ ػ
مطمبػ ػان أساس ػػيان لجميػ ػ أفػ ػراد المجتمػ ػ  ،فػ ػ َّ

المؤسسات التربكيز أف يككف العدؿ مبدأ أساسإل مػف مبػادئ عمػؿ المؤسسػز لتحقيػؽ أىػدافيا ،كبالتػالإل يجػب

عم ػ امدارة المدرس ػػيز ممثم ػػز بالم ػػدير كالنائ ػػب أف يتمس ػػككا بمبػػادئ امس ػػالـ كمرتك ازت ػػو ،كى ػػذا ب ػػدكره ييش ػػعر

العػػامميف بالرضػػا الػػكظي إل ،فتلت ػػإل ظػػاىرة الحسػػد كالػػبغض بػػيف العػػامميف ،كتكػػكف أعبػػا المدرسػػز مكزعػػز
بشكؿ عادؿ عم الجمي  ،كبالتالإل ينعكس ذلؾ عم امنتاج ك تتحقؽ رؤيز كرسالز كأىداؼ المدرسز .
ثا يررا :العدالررة اإلارائيررة :تتعمػػؽ العدالػػز امجرائيػػز بعدالػػز امجػ ار ات المسػػتلدمز فػػإل تحكيػػؿ المػدلالت إلػ
ملرجات كمحيالت نيائيز يحيؿ عمييا العاممكف مف الحكـ عم القكاعػد كامجػ ار ات المطبقػز مػف حيػث
مدل نزاىتيا كعدـ تحيزىا(.جكدة)134 :2007 ،

كتعػػرؼ العدالػػز امجرائيػػز بأنيػػا ك انعكػػاس لمػػدل إحسػػاس العػػامميف بعدالػػز امج ػ ار ات التػػإل اسػػتلدمت فػػإل
تحديد تمؾ الملرجات ك(.الجندم كالبنا )38 :2007 ،
ويذ رررري لم احررررث أف عدالػ ػػز امج ػ ػ ار ات ىػ ػػإل إدراؾ المعممػ ػػيف لعدالػ ػػز امج ػ ػ ار ات المسػ ػػتلدمز فػ ػػإل تحديػ ػػد
المتلػػذة مػػف ًقبػػؿ المػػديريف ،مثػػؿ إج ػ ار ات
الملرجػات ،كالن ػكات  ،كالمكافػػآت بالمػػدارس ،بنػػا ن عم ػ القػ اررات ي
تقييـ ا دا كغيرىا.
ثالثررا :العدالررة الذفاسميررة :لقػػد أكض ػ كػػؿ مػػف كنييػػكؼ كمكرمػػاف()Niehoff &Moorman,2000:576
أنيا تعكس مدل إحساس العػامميف بعدالػز المعاممػز التػإل يحيػؿ عمييػا المػرؤكس عنػدما تطبػؽ عميػو بعػض
امجػ ار ات الرسػػميز ،أك معرفتػػو بأسػباب تطبيػػؽ تمػػؾ امجػ ار ات ،كانػو فػػإل العديػػد مػف الحػػاالت فػػاف الطريقػػز

أك ا سػػمكب الػػذم ييعامػػؿ بػػو ال ػػرد أثنػػا تن يػػذ بعػػض امج ػ ار ات الرسػػميز ( تقيػػيـ ا دا ) الػػذم يػػؤثر عم ػ

إحساس ىذا ال رد بالعدالز ،ا مر الػذم يكػكف م ػاده أف كػالن مػف عدالػز امجػ ار ات كعدالػز التعػامالت يمكػف

أف تػػؤثر فػػإل إحسػػاس ال ػػرد بالعدالػػز التنظيميػػز ،كم ػا أف عدالػػز التعػػامالت تشػػير إل ػ مػػدل إحسػػاس ا ف ػراد
بعدالز المعاممز التإل يحيمكف عمييا عندما تيطبؽ عمييا امج ار ات(.حامد)10: 2003 ،
55

كتيتـ عدالز التعامالت بسمكؾ إدارة المؤسسز عند تعامميا مػ بػاقإل العػامميف فييػا  ،كيتعمػؽ ىػذا النػكع مػف
العدالز بمدل إحساس العامميف بعدالز تعامميـ م إدارة المؤسسز التإل يعممكف فييا(.جكدة)134 :2007،
وينكر القرروغ أ العدالػػز الت اعميػػز تتعمػػؽ بشػػعكر المعممػػيف بعدالػػز المعاممػػز التػػإل يحيػػمكف عمييػػا مػػف قبػػؿ
مديرىـ عندما تطبؽ عمييـ امج ار ات التإل تعتمد عم الميداقيز كاالحتراـ المتبادؿ.

العدالة الذ ظينية يري رياق اإلدارة الندر رية  :ممػا ال شػؾ فيػو أف مػدير المدرسػز يمثػؿ ليػـ الكػادر الػذم

يسير العمؿ المدرسإل ،كيقكدىا نحػك تحقيػؽ ا ىػداؼ المدرسػيز بنجػاح ،فعمػإل كاىمػو يحمػؿ عػب كػؿ كبيػرة
كيػػغيرة فػػإل المدرس ػػز ،فيػػك المسػػئكؿ ع ػػف كػػؿ مػػا يقػػ

دالػػؿ المبن ػ المدرس ػػإل ،بامضػػافز إل ػ امىتم ػػاـ

بشئكف جمي الطمبز ،كالمعممػيف كالمسػتلدميف مػف جميػ النػكاحإل مثػؿ تكزيػ الملرجػات بشػت أنكاعيػا مػف
فػ ػػرص كممي ػ ػزات ،كميػ ػػاـ كمسػ ػػئكليات كنيػ ػػاب حيػ ػػص د ارسػ ػػيز  ،كالتعامػ ػػؿ معيػ ػػـ بامضػ ػػافز إل ػ ػ تن يػ ػػذ

امج ػ ار ات بشػػت أنكاعيػػا ،كتقيػػيـ ا دا الػػكظي إل ليػػـ ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف العديػػد مػػف الميػػاـ التػػإل تككػػؿ إل ػ
مدير المدرسز كالتإل ينبغإل عم مدير المدرسز ليس فقط تأديتيػا ،بػؿ عميػو التيػار ا سػمكب المناسػب الػذم
يؤدييػػا بحكمػػز كعػػدؿ كاتقػػاف يش ػ إل مرضػػاة اهلل تعػػالإل أكالن ،ثػػـ م ارعػػاة ضػػميره لتحقيػػؽ العدالػػز كامنيػػاؼ
كالمساكاة لجمي مف لو عالقز بالعمميز التعميميز .

ويررل هررذا اإلطرررار يشررير ال احررث إلرررل تػػكفير منػػاخ تنظيمػػإل محبػػب إل ػ ن ػػكس المعمم ػيف يرف ػ مػػف الػػركح
المعنكي ػػز ل ػػدييـ ،كيعم ػػؿ عمػ ػ زي ػػادة دافعي ػػز المعمم ػػيف لمعم ػػؿ كي ػػنعكس ذل ػػؾ إيجابػ ػان عمػ ػ أدائي ػػـ ،ك عمػ ػ

سػػمككيـ المينػػإل ،كعم ػ تحيػػيؿ الطمبػػز ،كمػػدير المدرسػػز النػػاج كال عػػاؿ يعمػػؿ عم ػ إرسػػا كترسػػيخ مبػػدأ

العمؿ كالمساكاة كالعدؿ بيف العامميف مف لالؿ تركيزه عم النكاحإل امنسػانيز لمعػامميف ،كىػذا بػدكره يعمػؿ
عم تحقيؽ أىداؼ المدرسز كتلري جيؿ حضارم قادر عم القيادة كامبداع كالتميز .
أهنية ذط يق العدالة الذ ظينية يي الندارس:
لقد أدرؾ البػاحثكف فػإل مجػاؿ العمػكـ االجتماعيػز كامنسػانيز أىميػز العدالػز التنظيميػز ،لايػز مجػاؿ امدارة

التربكيػز  ،فاتبػاع المػدير مبػػدأ العدالػز التنظيميػز ىػك ذاتػػو قػدكة كتكجيػو لكػؿ مػػف فػإل المدرسػز متلػاذ العدالػػز
منياج سمكؾ كعمؿ(.محارمز)321 :2000 ،
كتطبي ػػؽ مػ ػػدير المدرس ػػز لمعدالػ ػػز التنظيميػ ػػز ي ػػؤثر إيجابي ػ ػان عمػ ػ العديػػػد مػػػف المتغيػ ػرات التنظيميػ ػػز ا ل ػ ػرل

بالمػػدارس ،مثػػؿ مػػا ذك ػره الميػػدم()2006أف لمعدالػػز التنظيميػػز ن ػكات ميمػػز ،فعمػػإل المسػػتكل ال ػػردم تتمثػػؿ
نػ ػكات العد ال ػػز التنظيمي ػػز ف ػػإل مجمكع ػػز م ػػف االتجاى ػػات كالس ػػمككيات االيجابي ػػز ل ػػدل المعمم ػػيف مث ػػؿ االلتػ ػزاـ
التنظيم ػػإل ،كالرض ػػا ال ػػكظي إل ،كالثق ػػز التنظيمي ػػز ،كس ػػمككيات المكاطن ػػز التنظيمي ػػز ،بينم ػػا ي ػػؤدل ع ػػدـ إدراؾ
ا فراد لمعدالز التنظيميز إل السمككيات المضادة لانتاجيز مثػؿ  :الضػغكط الكظي يػز ،السػمككيات االنتقاميػز

كالتلريبيز ،كالسرقز ،كزيادة العدكاف ،كقمز الجيد المبذكؿ فػإل العمػؿ ،كانل ػاض امنتاجيػز التنظيميػز ،كشػيكع
بيئز عمؿ عدائيز ،كضعؼ الثقافز التنظيميز(.الميدم)83 :2006 ،
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كقد ذكر الحجايا( )2006اف أىميز العدالز التنظيميػز تػزداد باعتبارىػا مػف المتغيػرات التنظيميػز التػإل تسػاعد
عم فيـ سػمكؾ ا فػراد دالػؿ المنظمػات ،كايسػتلدمت كأسػاس لت سػير الكثيػر مػف يػكر السػمكؾ التنظيمػإل،

كق ػػد ايتل ػػذت المب ػػادئ اللاي ػػز بالعدال ػػز التنظيمي ػػز كقيمي ػػا كأس ػػاس دا التمي ػػز لممنظم ػػات ،ف ػػامدارة ذات
المبػػادئ كالق ػػيـ الت ػػإل تكي ػػؼ بالعدالػػز تيع ػػد م ػػف امدارات المتميػ ػزة  ،كالقائػػد ال ػػذم يس ػػتطي إيي ػػاؿ الش ػػعكر
بالعدالػػز التنظيميػػز بأنكاعيػػا الملتم ػػز لمعػػامميف تحػػت إمرتػػو ،كيس ػتطي كسػػب ثقػػز كرضػػا العػػامميف معػػو يعػػد
قائدان إداريان متمي انز مف ىذه الناحيز(.الحجايا)3 :2006 ،

الفوائد وال واذج س د ذط يق العدالة الذ ظينية يي الندارس ن با:

ىناؾ بعض ال كائد كالنكات عند تطبيؽ العدالز التنظيميز كما ذكرىا باجكدة( )2010تتمثؿ فإل:
 .1يعد تطبيؽ العدالز التنظيميز فإل المدارس أحد جكانب تطبيؽ الجكدة فإل العديد مف المجػاالت مثػؿ تن يػذ
إج ار ات تكزي المياـ أك اعداد كتطبيؽ نظاـ تقييـ ا دا أك إج ار ات حؿ النزاع.
 .2الشعكر بام نتما إل جماعز أك مجتم لو قيـ كمبادئ كمعايير لمسمكؾ تحكـ التعامؿ فيما بيف أفراده.

 .3الشػػعكر بػػا مف كا مػػاف كاالسػػتقرار كالحالػػز الن سػػيز السػػميمز عنػػد معرفػػز اف الشػػلص لػػف يحيػػؿ إال
عم ما يستحؽ ،كأف ال أحد سيحقؽ مزايا غير مستحقز عم حساب ا لريف.
 .4االعتراؼ بمبدأ العدالز التنظيميز ىك اعتراؼ بحقػكؽ ال ػرد كاعتػراؼ أف لػو متطمبػات ليػا أىميتيػا ككزنيػا

فإل المدرسز ،كيشعر ال رد بأىميتو كمكانتو فإل المنظمز كعند مديره.
 .5الشعكر بالثقز فإل امدارة المدرسيز .

 .6إحسػػاس المعممػػيف الجيػػديف الملميػػيف فػػإل المدرسػػز بالمسػػاندة كالػػدعـ حيػػث أف مسػػتكل أدائيػػـ فقػػط ىػػك
ا ساس لتقييـ أدائيـ كىك المحدد لمكانتيـ فإل المدرسز كلمستقبميـ الكظي إل.

 .7امحساس باالحتراـ كالشعكر بتقدير الذات .
 .8امحساس بالنظاـ كالش افيز كالكضكح.
 .9نشر المحبز كالتعاكف كالتنافس بيف المعمميف بالمدرسز(.باجكدة )56 :2010 ،

نقونات العدالة الذ ظينية :

كتتحقؽ مقكمات العدالز التنظيميز مف كجيو نظر الحسف( )2001مف لالؿ السمككيات ا تيز :
 .1كؿ فرد فػإل المؤسسػز يحتػاج إلػ معرفػز كفيػـ أسػاس أك معيػار الحيػكؿ عمػ المكافػآت  ،فػال بػد لم ػرد
أف يعرؼ ىؿ يحيؿ عم المكافآت بنا عم الجكدة أـ التقدير الكمإل؟.
 .2يينم ا فراد كجيات نظر متعددة فيمػا يتعمػؽ بمكافػأتيـ ،فالعػامميف الػذيف يتمقػكا المكافػآت ،سػكا الماديػز
أـ المعنكم فانيـ يشعركا بأنيـ جزه مف المنظكمز التربكيز كليـ قيمتيـ الحقيقيز.
 .3يبن ا فراد تيرفاتيـ بنا عم إدراكيـ لمكاق  ،سكا بالشعكر بالعدالز أكعدمو(.حسف)22 :2001 ،
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نذطم ات ذط يق العدالة الذ ظينية ن ندير الندر ة :
ىنػػاؾ العديػػد مػػف متطمبػػات تطبيػػؽ العدالػػز التػػإل ينبغػػإل عم ػ مػػدير المدرسػػز أف يقػػكـ بيػػا لتحقيػػؽ العدالػػز
التنظيميز  ،مف أبرزىا:
أوال :زرع الثقز بيف المدير كجمي المعمميف بالمدرسز  ،فالثقز التنظيميػز تعػد مػف المكاضػي الميمػز جػدا فػإل
امدارة ،كاشاعز جك الثقز بيف الرئيس كالمرؤكس كنشره فإل المؤسسز مف شػأنو التػأثير ايجابيػان عمػ احسػاس
المرؤكس بالعدالز االجتماعيز .

ثا يرررا :قناع ػػز الم ػػدير بض ػػركرة تطبي ػػؽ العدال ػػز التنظيمي ػػز كأىميتي ػػا كرغب ػػز ف ػػإل تطبي ػػؽ مبادئي ػػا كالرغب ػػز ف ػػإل
سيادتيا كنشرىا.
ثالثررا :اكتسػػاب مػػدير المدرسػػز لمميػػارات القياديػػز كتطكيرىػػا عػػف طريػػؽ الػػدكرات التدريبيػػز الملتيػػز بتنميػػز
المي ػػارات السػ ػػمككيز كامش ػ ػراقيز كالقيادي ػػز كاالطػ ػػالع عم ػ ػ أح ػػدث ا بحػػػاث فػ ػػإل مج ػػاؿ العدالػ ػػز التنظيميػ ػػز.

(باجكدة)57 :2010،

ويذضررح لم احررث أ ررا يجػػب عم ػ امدارات المدرسػػيز أف تػػزرع الثقػػز بينيػػا كبػػيف العػػامميف ،كضػػركرة تطبيػػؽ
العدالز كالمساكاة بيف الجميػ ك معممػيف كطػالب كمجتمػ محمػإل ككىػذا يػنعكس عمػ أدا المجتمػ المدرسػإل
بأكممو  ،مما يساعد امدارة المدرسيز فإل تطبيؽ مبدأ ىاـ مف مبادئ الحككمز كىك العدالز كالمساكاة .
أدوار ندير الندر ة النرذ طة العدالة الذ ظينية :

إف العػػدؿ كامنيػػاؼ مػػف أىػػـ المبػػادئ التػػإل تحقػػؽ الرضػػا الػػكظي إل كالطمأنينػػز بػػال رد كالجماعػػز ،كىمػػا مػػف
الم اىيـ امداريز اليامز كالضػركريز التػإل ينبغػإل لمعػامميف فػإل العمػؿ امدارم ت يميػا كادراؾ معانييػا كأىمييػا
فػػإل نجػػاح العمػػؿ التربػػكم أك غي ػره كتحقيػػؽ امنجػػازات المنشػػكدة  ،فالمػػدير العػػادؿ يميػػز بػػيف المعمػػـ الكػػؼ
كغيػػر ذلػػؾ ،كبالتػػالإل اسػػتمرار رفػ مسػػتكل المعمػػـ الكػػؼ طالمػػا شػػعر باىتمػػاـ المػػدير ،كمػػا أف المعمػػـ غيػػر

المجػػد يجػػد مػػف يألػػذ بيػػده حت ػ يرتقػػإل مسػػتكاه  ،فمػػف العػػدؿ إعطػػا كػػؿ ذم حػػؽ حقػػو ،فػػالمعمـ المجتيػػد
ي
كالمثابر كالقادر عمػ التميػز ال ينبغػإل مسػاكاتو بػالمعمـ المقيػر غيػر المكتػرث بالمدرسػز كأنظمتيػا ككاجباتػو
الكظي يػػز ،فان ػػو م ػػف كاجػػب القي ػػادة التربكي ػػز العمػػؿ عمػػ مكاف ػػأة المعمػػـ المتمي ػػز م ػػف بػػاب الع ػػدؿ كتش ػػجيعو
لالسػتمرار فػإل معػدالت التميػػز التػإل ىػإل ىػػدؼ امدارة التربكيػز ،كالعمػؿ أيضػان عمػ

تقيػإل أسػباب تقيػػير

بعػض المعممػػيف حتػ يمكػػف عػػالج ىػػذا القيػػكر فمػػيس مػف العػػدؿ التسػػاكم فػػإل مكافػػأتيـ ،ليػػذا فػػاف العػػدؿ

مػف الم ػاىيـ التػإل يجػب إدراكيػا إد اركػنا جيػدنا حتػ يمكػف ممارسػتيا بالشػإل المطمػكب حتػ تتحقػؽ السػعادة
لجمي العامميف فإل امدارة المدرسيز كبالتالإل تحقؽ أىدافيا بالشكؿ المطمكب(.ال س كس)15: 2011 ،
العدالة الذ ظينية ونااالت ذط يقبا يي الندارس:
أوال :العدالة الذوزيعية يي الندارس:
دكر ميمػػػا فػ ػػإل إدراؾ العػػػامميف لمعدالػػػز التكزيعي ػػز ،كمػػػا أف لممػ ػػدارس نظام ػ ػنا لاي ػ ػنا بالنسػ ػػبز
أف لمم ػػديريف نا

لمي ػػالحيات الملكل ػػز لممػ ػديريف بي ػػا ،فين ػػاؾ العدي ػػد م ػػف االتعميم ػػات ي ػػتـ تكزيعي ػػا ع ػػف طري ػػؽ ك ازرة التربي ػػز
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كالتعميـ ،كليس لمدير المدرسز دكر فإل تكزيعيا ،كلكف بالرغـ مف ذلؾ فػاف لمػدير المدرسػز دكر ميػـ يتيػؿ
بالعدالز التكزيعيز فإل المدارس كذلؾ عف طريؽ الجكانب التاليز كما ذكرتيا باجكدة( )2010
 .1تكزي الملرجات ( اممكانات ،كالمكارد ،كال رص ،كالحكافز الماديز كالمعنكيز).
 .2تكزي المياـ كالمسئكليات الرسميز كالغير رسميز(.باجكدة )59 :2010 ،
ثا يا :العدالة اإلارائية يي الندارس:
ال تعتمػد أحكػػاـ العدالػػز فػػإل المنظمػػات التعميميػػز فقػػط عمػ مػػا إذا كانػػت نػكات التكزيػ التػإل يحيػػؿ عمييػػا
ا فػ ػراد عادل ػػز ،فق ػػد ذكر(المي ػػدم )53 :2006 ،إني ػػا تػ ػرتبط بالكي ي ػػز الت ػػإل ي ػػتـ بي ػػا اسػ ػتلداـ امجػ ػ ار ات ،

كيػػن الق ػ اررات ،كالكي يػػز التػػإل يػػتـ بيػػا معاممػػز منسػػكبإل المدرسػػز أثنػػا عمميػػز تن يػػذ كتطبيػػؽ الق ػ اررات ،أم
إدراؾ العدالػػز يتض ػػمف إدراؾ المعمم ػػيف ف ػػإل المدرس ػػز لعدال ػز القػ ػكانيف كا نظم ػػز كامجػ ػ ار ات الت ػػإل أدت إلػ ػ
ق ػ اررات التكزي ػ مثػػؿ إج ػ ار ات تكزي ػ الميػػاـ كتحديػػد المسػػئكليات ،كاج ػ ار تكزي ػ المكافػػآت كاج ػ ار ات فػػرض

العقكبز ،كاج ار ات فض النػزاع ،كاف ىػذه امجػ ار ات طيبقػت بمسػاكاة بػيف العػامميف ،كمػا أف لمػدير المدرسػز
دك انر كبيػ انر فػإل إدراؾ المعممػيف لمعدالػػز االجتماعيػز كذلػؾ التيػػاليا بكػؿ مػا ييػػدر مػف امدارة المدرسػيز مػػف
أنظمز كلكائ كأحكاـ كاتلاذ ق اررات كاج ار ات تحص المعمميف بالمدرسز.

حيث تعتبر إتاحز ال ريز لمعػامميف لممشػاركز فػإل اتلػاذ القػ اررات أحػد العكامػؿ الميمػز التػإل تػؤدل إلػ رفػ

الركح المعنكيز لدييـ ،كتعميؽ انتمائيـ لممؤسسز ،مف لالؿ شعكرىـ بأنيـ شركا حقيقيكف فػإل يػن القػ ارر
دال ػػؿ المؤسس ػػز ،مم ػػا يجعمي ػػـ يب ػػذلكف ك ػػؿ جي ػػد مس ػػتطاع ،لتط ػػكير العم ػػؿ كارتقػ ػا بالمؤسس ػػز إلػ ػ أفض ػػؿ
مسػػتكل ممكػػف ،كمػػا ت ػؤدل المشػػاركز فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات إل ػ تقمػػيص الي ػراع دالػػؿ المؤسسػػز كالػػذم ينش ػأ

نتيجز تضارب الق اررات كالمركزيز فإل اتلاذىا(.رباح)31 :2008 ،
دور ندير الندر ة يي العدالة اإلارائية:

إف لػدكر مػدير المدرسػز دك انر ميمػان فػ العدالػز امجرائيػػز كيتمثػؿ ذلػؾ مػف لػالؿ مػا أكرده الميػػدم()2006

فإل التالإل:

أ .تيطبيػ ػؽ العدال ػػز عن ػػد كضػ ػ القػ ػكانيف كا نظم ػػز ال رعي ػػز أك الدالمي ػػز ف ػػإل المدرس ػػز ،بحي ػػث تتي ػػؼ تم ػػؾ
القكانيف كا نظمز بعدة ي ات منيا أف تككف:

 .1مقبكلز مف قبؿ المعمميف.
 .2متماشيز م اىتماماتيـ.

 .3إمكانيز تطبيقيا عم الكاق .
 .4مراعيز ل كضاع المكجكدة كمراعيز لظركؼ الذيف ستطبؽ عمييـ .
 .5م يكمز ككاضحز مف الجمي كبعيدة عف الغمكض كاحتماؿ عدة معانإل(الميدم.)62 :2006 ،

ب .تعػد عمميػػز إ تلػػاذ مػػدير المدرسػػز لمقػرار مػػف أىػػـ مػا يتعمػػؽ بالعدالػػز امجرائيػػز كيظيػػر دكره فػػإل ذلػػؾ مػػف
لالؿ :
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 .1أل ػذ أ ار المعممػػيف قبػػؿ اتلػػاذ الق ػ ارر ،كألػػذ اىتمامػػات ى ػؤال المعممػػيف كمقترحػػاتيـ كحقػػكقيـ كظػػركفيـ
كحاجاتيـ اللايز بعيف االعتبار كتزكيدىـ بالمعمكمات امضافيز عند طمبيا برحابز كسعز يدر.
 .2بنػػا الق ػ اررات امداريػػز المتلػػذة عم ػ أسػػاس مػػف المعمكمػػات اليػػحيحز كالدقيقػػز كاالبتعػػاد عػػف التلمػػيف
كالحدس كالعشكائيز فإل اتلاذ الق اررات .

 .3التأكد مف تطبيؽ الق اررات المتلذة بعدالز كعم

جمي المعنييف تطبيؽ المساكاة(.باجكدة.)65 :2010:

ج .عند تطبيؽ امج ار ات ال بد أف يراعإل المدير بعض القكاعد عند التن يذ لكإل تككف عادلز كى :

د .الثبات ،الكاقعيز ،الدقز ،مطابقتيا لممعايير ،أف تككف متماشػيز مػ المبػادئ ا لالقيػز السػائدة ،كاف يكػكف

مقبكال مف قبؿ المدرسيف.
ىػ ػ .تطبيػػؽ المعػػايير بشػػكؿ مكحػػد عنػػد تطبيػػؽ امج ػ ار ات  ،فعنػػدما يطبػػؽ مػػدير المدرسػػز ق ػ ار نار معين ػنا ف ػاف

امج ػ ار ات يجػػب أف تتطػػابؽ م ػ جمي ػ ا شػػلاص فػػإل جمي ػ ا كقػػات دكف ت رقػػز أك تحيػػز كمحابػػاة م

منيـ عم ا لر ،كبدكف تحقيؽ ميال شلييز(.ممكاكم)15 :2003 ،
ثالثا :العدالة الذفاسمية يي الندارس:

لمدير المدرسز دكر كبير فإل إدراؾ المعمميف لمعدالز الت اعميز كذلؾ مف لالؿ :
ال :طبيعػػز معامم ػػز م ػػدير المدرس ػػز مػػ المعمم ػػيف كأس ػػمكب التعام ػػؿ معي ػػـ ،فطبيع ػػز المعامم ػػز الت ػػإل يتمقاى ػػا
أك ن
المعممكف بالمدارس ليا أىميز كبرل ،كذلؾ نيا تنعكس عم جك المدرسػز العػاـ كبالتػالإل عمػ سػير العمػؿ
المدرسػػإل كعمػ الطػػالب ،ك ف المعاممػػز السػػيئز مػػف قبػػؿ مػػدير المدرسػػز تكلػػد العػػدا كالغضػػب كعػدـ الرضػػا
كانل ػػاض الػػركح المعنكيػػز ،لػػذلؾ يجػػب أف ي ارعػػإل مػػدير المدرسػػز ا مػػكر التاليػػز لتعزيػػز امحسػػاس بالعدالػػز

الت اعميز لدل المعمميف بالمدرسز :

.1احتراـ المعمميف ،كاحتراـ كجيات نظرىـ ،كاحتراـ حقكقيـ.
.2التمسؾ بالمبادئ الرفيعز كاليػ ات السػاميز كالقػيـ العميػا مػف إلػالص كميػداقيز كيػراحز كعػدـ تالعػب
أك لداع فإل التعامؿ.

.3االلتزاـ بآداب التعامؿ ،كالمباقز أك المجاممز ،كعدـ استلداـ ا ل اظ البذيئز(.عابديف)93 :2001 ،
.4امىتمػػاـ ببن ػا كتطػػكير عالقػػز امدارة بػػالمعمميف فػػإل المدرسػػز ،كنشػػر أج ػكا االحتػراـ كالتقػػدير كالي ػراحز

كاشعار الكؿ أنيـ أعضا فإل أسرة كاحدة.

.5إتاحز ال رص لالتياالت كالتعبير عف الرأم بكؿ حريز .
.6إيػػدار مػػدير المدرسػػز لعبػػارات الثنػػا يعػػد مػػف أن ػكاع عدالػػز التعػػامالت بػػيف الشليػػيز المعنكيػػز ،كيجػػب

تساكل المعمميف حت فإل عبارات الثنا كالشكر عم حسب أعماليـ.

ً
بتساك  ،كذلؾ بػأف يشػعر المعممػكف بالمسػاكاة كالعػدؿ فػإل التعامػؿ معيػـ ،
 .7معاممز مدير المدرسز لمجمي

بحيث يتساككف جميعا فإل طبيعز المعاممز كأف المدير ال يميز أحدنا عف غيره فإل طريقو تعاممػو معػو ،كعػدـ
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تػػدلؿ العالقػػات الشليػػيز أك المحابػػاة  ،كالتعامػػؿ م ػ الجمي ػ بعيػػدان عػػف المحسػػكبيز أك القبميػػز أك الق اربػػز،

ككؿ ذلؾ ييعزز امحساس بالعدالز الت اعميز(.باجكدة)65 :2010 ،
را عا :العدالة الذقيينية يي الندارس:

لتقي ػػيـ ا دا  ..مكان ػػز ميم ػػز ف ػػإل المج ػػاؿ المدرس ػػإل فيػ ػإل ا داة الت ػػإل يتع ػػرؼ ع ػػف طريقي ػػا ك ػػؿ م ػػف م ػػدير

المدرسز كامدارات العميا عم مستكل المعمميف فإل المدرسز مثػارة دافعتػييـ ،كالكشػؼ عػف الطاقػات الكامنػز
ل ػػدييـ ،كاالسػ ػػت ادة م ػػف قػػػدراتيـ ،كلتيتىل ػػذ امج ػ ػ ار ات المناسػ ػػبز لالرتق ػػا بضػػػعي إل المس ػػتكل كمكافػ ػػأة جيػ ػػدة
المسػػػتكل ،بامضػػػافز إل ػ ػ محاكلػػػز تحسػ ػػيف ا كضػػػاع كالظػػػركؼ التػ ػػإل مػػػف شػػػأنيا تحسػ ػػيف أدا المعممػ ػػيف
لتتناس ػػب مػ ػ تكقع ػػات المعمم ػػيف ،كلمم ػػدير ف ػػإل المدرس ػػز ب ػػالم الت ػػأثير عمػ ػ م ػػدل إدراؾ المعمم ػػيف لمعدال ػػز

ال كمني نا كمح ػ ناز عمػ االرتقػا بػأدا المعمػـ ،كػاف ال بػد أف تكػكف معػايير
التقييميز كحت يككف التقييـ عاد ن
التقي ػػيـ الت ػػإل يت ػػداكليا الم ٌقيم ػػكف كالق ػػائمكف عمػ ػ التقي ػػيـ بمكض ػػكعيز ش ػػاممز ،كف ػػإل ض ػػك اتجاى ػػات عالمي ػػز
حديثز(.حسف)249 :2001،
كلتحقيػػؽ العدالػػز التقييمي ػز ال بػػد مػػف م ارعػػاة بعػػض ا مػػكر مػػف قبػػؿ مػػدير المدرسػػز فػػإل تقييمػػو لممعممػػيف،

كمف ىذه ا مكر مكافأة جمي المعمميف كفؽ أدائيـ ،كاعطا جميػ المعممػيف ال ريػز المناسػبز لمترقيػز كممػا
ق ػػدـ أح ػػد المعمم ػػيف أدا ن متميػ ػ ناز كاط ػػالع المعمم ػػيف عمػ ػ مؤشػ ػرات تقي ػػيـ ا دا مس ػػبقنا ،ك إعط ػػا المعمم ػػيف
فريػػػز لمػ ػػتظمـ بش ػ ػأف التقيػ ػػيـ غيػػػر العادلػػػز ،كعػػػدـ تػػػأثر عمميػػػز التقيػ ػػيـ التػ ػػإل يجرييػػػا المػػػديريف بالعالقػ ػػات
الشلييز ،بامضافز إل إفساح ال ريز لممعمميف فإل تقييـ أدائيـ ذاتيا(.السبعإل)33 :2012 ،
ويررر ال احررث ا ررا عم ػ المػػدير النػػاج أف يكظػػؼ جمي ػ مجػػاالت العدالػػز التنظيميػػز فػػإل المدرسػػز(العدالػػز
التكزيعيػػز ،كامجرائيػػز ،كالت اعميػػز ،كالتقييميػػز) ف ذلػػؾ يضػػمف النجػػاح لممدرسػػز ،كبالتػػالإل يػػنعكس ذلػػؾ عم ػ
أدا العامميف فإل المدرسز ،كمف لالؿ ذلؾ يشػعر جميػ العػامميف بػاالحتراـ كالتقػدير ممػا يػؤدل إلػ تحقيػؽ
أىداؼ كرؤيز كرسالز المدرسز.

ثان ا :رشادة ص ع القرار
تعتبػػر عمميػػز اتلػػاذ الق ػ ار ارت عمميػػز ميمػػز كأساسػػيز فػػإل امدارة ،كى ػ أحػػد أىػػـ أنشػػطز امدارة إف لػػـ يكػػف
أىميػػا ،كضػػركرة حتمي ػز لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ التػػإل مػػف أجميػػا أينشػػئت المنظمػػز ،فيػػإل محػػكر أك جػػكىر العمميػػز
امداريز حيث أنيا تمثػؿ ملرجػات كػؿ الكظػائؼ امداريػز مػف تلطػيط كتنظػيـ كقيػادة كرقابػز ،كأيػب مقػدار
النجاح الذل تحققو أيز منظمز يتكقؼ إل حد بعيد عم قدرة كك ػا ة قيادتيػا عمػ إتلػاذ القػ اررات المناسػبز،
فالمػػد ار يتلػػذكف يكميػان العديػػد مػػف القػ اررات التػػإل تتطمبيػػا مجريػػات العمػػؿ ،كتلتمػػؼ ىػػذه القػ اررات مػػف حيػػث

قكة أثرىا عم المنظمز فيناؾ ق اررات ركتينيز كألرل استراتيجيز(حبتكر)180 :2000 ،
نفبو سنمية اذخاذ الق اررات:

يعػػرؼ بأنػػو ك االلتيػػار المػػدرؾ بػػيف عػػدد مػػف البػػدائؿ المحتممػػز لتحقيػػؽ ىػػدؼ ،أك أىػػداؼ محػػددة ميػػحكبنا

بتحدي ػػد إجػ ػ ار ات التن ي ػػذ كامي ػػالح  Decisionمش ػػتؽ م ػػف أي ػػؿ التين ػػإل كيعنػ ػ الب ػػت الني ػػائإل ،كامرادة
5.

المحػػددة ليػػان الق ػرار بشػػاف مػػا يمكػػف كمػػا ال يمكػػف عممػػو لمكيػػكؿ فػػإل مكقػػؼ معػػيف إل ػ نتيجػػز محػػددة
كنيائيز(.حبتكر)185 :2000 ،
كيعرؼ كذلؾ ك القرار يمثؿ التيار البديؿ ا فضؿ ما بيف البدائؿ المطركحزك (.المغربإل)243 :2001 ،

كيعػرؼ أيضػنا بأنػػوك عمميػز التيػار بػػيف بػدائؿ لمتكيػؿ إلػ التيػار البػديؿ المناسػب بشػأف مكضػكع معػػيف أك

مشكمز ماك(حسف)149 :2001،

كقػػد ميز(الشػػامإل كنينػػك  )25 :2001،بػػيف الق ػرار امدارم كعمميػػز إتلػػاذ الق ػ ارر ،فػػالقرار امدارم يعبػػر عػػف
الحػؿ أك البػديؿ الػػذل يػتـ التيػػاره مػف بػػيف عػدة بػػدائؿ أك حمػكؿ كذلػػؾ لمتعامػؿ مػ مشػكمز معينػػز ،أمػا اتلػػاذ
القػرار امدارم فيػػإل مجمكعػػز مػػف اللط ػكات العمميػػز المتتابعػػز التػػإل يسػػتلدميا متلػػذ القػرار بيػػدؼ الكيػػكؿ
إل التيار القرار ا مثؿ .
أهنية سنمية اذخاذ الق اررات:
تعتبػػر عمميػػز اتلػػاذ الق ػ اررات عمميػػز مسػػتمرة كمتغمغم ػػز فػػإل الكظػػائؼ ا ساسػػيز لػػادارة فالكظػػائؼ امداري ػػز

كالتلطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابز ،كذلؾ نشػاطات كظػائؼ كالتسػكيؽ كامنتػاج كا فػراد ال يمكػف أف تكجػد
لكحػدىا ،بػػؿ أف كجكدىػا ىػػك نتيجػػز عمميػػز اتلػػاذ القػ اررات ،كمػػا تنتشػػر فػػإل جميػ المسػػتكيات امداريػػز كيقػػكـ
بيا كؿ مدير أك مشرؼ أك قائد كيتعامؿ م كؿ مكضكع محتمؿ فإل المنظمز(الشامإل ،نينك)287 : 2001،

كا تلاذ القرار امدارم فإل منظمز العماؿ ىػك ترجمػز فعميػز لمػا ىػك مطمػكب تحقيقػو مػف أىػداؼ كميػاـ كىػ
م يمز تناط عػادة بالمػدير فػإل مسػتكل امدارة العميػا أك امدارة التن يذيػز كىػذه الميمػز ال تػتـ بشػكؿ فجػائإل بػؿ
بػالعكس ىػػإل عبػػارة عػػف عمميػػز منسػػقز تجػػرل كفػؽ لطػكات منطقيػػز محككمػػز بامكانػػات محػػددة كيػػتـ تنظػػيـ

ىذه العمميز كفؽ يالحيات معينز(.ال ضؿ)26 :2004 ،

وي وه ال احث أ لين القػرار الرشػيد دكر فػإل تحقيػؽ أىػداؼ المدرسػز بالشػكؿ ا مثػؿ ،فعنػدما تقػكـ امدارة
المدرسػػيز بمشػػاركز العػػامميف كالطمبػػز كالمجتم ػ المحم ػ بػػالق اررات المتعمقػػز بمجػػاالت المدرسػػز يكػػكف الق ػرار
تشػاركإل ،كالجميػ يكػػكف مسػؤكؿ عػػف تن يػػذ تمػؾ القػ اررات ،فيجػػب عمػ امدارات المدرسػػيز أف تتلػذ القػ اررات
مف لالؿ التقيد بلطكات البحث العممإل كمف لالؿ مشاركز متكاممز لممجتم المدرسإل.

خصائص الق اررات اإلدارية :

نظ نار ف البيئػز التػإل يعمػؿ فييػا المػدير تلتمػؼ مػف قػرار لػر فػأف النتػائ التػإل تترتػب عمػ المسػمؾ الػذل
يسػػمكو متلػػذ الق ػرار يلتمػػؼ مػػف حالػػز لػػرل ،كلػػذلؾ س ػن رؽ بػػيف أرب ػ حػػاالت تمث ػؿ ليػػائص الق ػ اررات
امداريز كما أكردىا حسف(:(2001
.1اذخاذ الق اررات يي حالة الذأكد :

كف ىذه الحالز يعرؼ متلذ القرار ماذا سيحدث بالضػبط حيػث لديػو معمكمػات كاممػز ككاضػحز عػف النتػائ
المتكقعز ،كىذا القرار يألذ فإل حالز التأكد يحي كقد يحدث ملػاطرة فػإل المسػتقبؿ كلكػف حالػز التأكػد عنػد
إتلاذ القرار كانت مكجكدة.
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.2اذخاذ الق اررات يي حالة النخاطرة :
إف معظػـ القػ اررات التػػإل تتلػػذ فػػإل حالػػز ظػػركؼ الملػػاطرة ترجػ لػػنقص المعمكمػػات أك كجكدىػػا كلكنيػػا غيػػر
كافيػػز لتحديػػد النتيجػػز المتكقعػػز كتكػػكف ىنػػاؾ ملػػاطرة إذا كػػاف احتمػػاؿ نجػػاح القػرار يقػػؿ عػػف نسػػبز %100
كاذا كانت نسبز النجاح  %90تعتبر مقبكلز فإل الملاطرة كتعتبر الملاطرة كبيرة إذا قمػت نسػبز النجػاح عػف
.%90

.3اذخاذ الق اررات يي حالة سد الذأكد :
حالػػز التأكػػد أف المػػدير لػػيس لديػػو معمكمػػات كاممػػز عػػف احتمػػاالت النجػػاح أك ال شػػؿ لمق ػ ارر ،كف ػ الحالػػز ال
يمكف لمتلذ القرار أف يحدد االحتماالت التإل تحدث لحؿ المشػكمز ،كعمػ أم حػاؿ فػاف بعػض الي ٌكتػاب يػرل
مف الناحيز العمميز أنو مف الممكف دائمنا االعتماد عم اللبرة فإل تلميف احتماالت كقػكع البػدائؿ الممكنػز،

كعمػ أم حػاؿ ال م ػر مػف كجػكد حػاالت عػػدـ التأكػد فػإل الكاقػ  ،كالمػديركف يحػاكلكف اسػتكماؿ المعمكمػػات،
كتحكيؿ حالز عدـ التأكد عم حالز الملاطرة المحسكبز .
.4حالة الصراع والن اي ة:
كى الحالز الت تككف فييا عمميز اتلػاذ القػ اررات أكثػر يػعكبز ،ف المػدير عميػو ضػغكطات مػف الطػرؼ

المنافس ،كمف لالؿ الكقت يتلذ فيو القرار ،كالظركؼ المحيطز كالبدائؿ المتاحز فإل اتلاذ القرار.
(حسف)150 :2001 ،
خطوات سنمية إذخاذ القرار :

لطػ ػ ػكات إتل ػ ػػاذ القػ ػ ػرار م ػ ػػف كجي ػ ػػز نظ ػ ػػر كاقعي ػ ػػز تم ػ ػػر م ػ ػػف ل ػ ػػالؿ س ػ ػػت لطػ ػ ػكات أساس ػ ػػيز كم ػ ػػا ذكرى ػ ػػا

حسف ،)2001(،حيث تتسـ ىذه اللطكات بالكضكح  ،كيمكف تحديدىا باللطكات التاليز :
 .1تحديد المشكمز .
 .2جم المعمكمات.
 .3تقييـ البدائؿ.

 .4التيار البديؿ ا نسب.
 .5تن يذ البديؿ أك النتائ .

 .6تقييـ القرار أك النتائ (.حسف)156 :2001،
وسميررا ينك ر القرروغ أف مب ػدأ رشػػادة يػػن الق ػرار مػػف المبػػادئ الميمػػز جػػدان لمػػدير المدرسػػز ،فعمميػػز اتلػػاذ

القرار عمميز ليست سيمز ،بؿ عمميز تحتاج إل فكر كرؤيز استراتيجيز ثاقبػز ،فالمػدير النػاج تكػكف ق ار ارتػو

يػػائبز فييػػا نػػكع مػػف التشػػاركيز ،فػػامدارة ال عالػػز التػػإل تيطبػػؽ مبػػادئ الحككمػػز يكػػكف لػػدييا لطػػز اسػػتراتيجيز
كأىداؼ كرؤيز كرسالز كاضػحز كمكتكبػز ،حيػث أنيػا تػكفر البيانػات كالمعمكمػات الكافيػز قبػؿ إتلػاذ أم قػرار،

كتبنػ الق ػرار بنػػا ن عمػ تحميػػؿ البيئػػز الدالميػػز كاللارجيػػز ،كمػػا أنيػػا تيشػػرؾ اللب ػ ار كأيػػحاب املتيػػاص
ف ػػإل ي ػػن القػ ػرار ،ك تش ػػج عمػ ػ إب ػػدا الػ ػرأم كتق ػػديـ المقترح ػػات م ػػف ل ػػالؿ مش ػػاركز فعال ػػز م ػػف أعض ػػا
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المجتمػ المدرسػػإل ،ك تتلػػذ القػ اررات كفػػؽ أكلكيػػات المدرسػػز كاحتياجاتيػػا ،ك فػػإل النيايػػز تطبػػؽ الق ػ اررات فػػإل
المدة الزمنيز المحددة.
نفبو النشاركة يي إذخاذ القرار:
تعنػ المشػاركز فػإل مجػاؿ تطبيقيػػا امدارم دعػكة المػدير لمرؤكسػيو كااللتقػػا بيػـ لمناقشػز مشػاكميـ امداريػػز

التػػإل تكاجيػػو كتحميميػػا كمحاكلػػز الكيػػكؿ إل ػ أفضػػؿ الحمػػكؿ الممكنػػز ليػػا ممػػا يلمػػؽ الثق ػز لػػدييـ مش ػراؾ
المدير ليـ فإل كض الحمكؿ المالئمز لممشاكؿ امداريز(.كنعاف)208 :1998 ،
كيػػرم فيػػيـ ( )1996أف المشػػاركز ىػػإل انػػدماج ا ف ػراد عقمي ػان ،كعاط ي ػان فػػإل مكاقػػؼ الجماعػػز ممػػا يشػػجعيـ
عم المساىمز فإل تحقيؽ أىداؼ الجماعز كتحمؿ المسؤكليات المنكطز بيا (.فييـ)126: 1996 ،
أهنية النشاركة يي اذخاذ القرار:
يعتبػػر االسترشػػاد بػرأم ا لػريف فػػإل ملتمػػؼ المسػػتكيات امداريػػز مػػف الضػػركريات الالزمػػز فػػإل عمميػػز يػػن
الق ػرار ،فمػػف المعػػركؼ بأنػػو ال يكجػػد مػػف ىػػك لبيػػر فػػإل كػػؿ شػػإل  ،فكػػؿ فػػرد يحتػػاج إل ػ مسػػاعدة كمعاكن ػز
كرأم ا ل ػريف س ػكا أكػػانكا رؤسػػا أك زمػػال أك مرؤكسػػيف ،فامنسػػاف بغػػض النظػػر عػػف مسػػتكل تعميمػػو أك
نض ػػجو ال يمكن ػػو أف يح ػػيط بك ػػؿ جكان ػػب المش ػػكالت الت ػػإل يكاجيي ػػا سػ ػكا عمػ ػ المسػ ػتكل ال ػػردم أك عمػ ػ

مستكل التنظيـ ،كبيدؼ إيجاد حمكؿ لتمؾ المشكالت ال بد مػف مشػاركز ا لػريف ،كعميػو فػاف المشػاركز تيعػد
مف أىـ ا سس التإل تقكـ عمييا امدارة(.شقي )48 : 2005 ،

ويررل هررذا اإلطررار يررري ال احررث أف أىميػػز المشػػاركز فػػإل اتلػػاذ القػ اررات تنبػ مػػف أف العػػامميف ىػػـ الػػذيف تقػ

عمػػإل عػػاتقيـ تن يػػذ القػ اررات امداريػػز ،كأنيػػـ ا قػػدر عمػ معرفػػز المشػػاكؿ التػػإل يكاجيكنيػػا فػػإل أدا ميػػاميـ،
كاقتراح البدائؿ المناسبز لحؿ ىػذه المشػاكؿ ،كبالتػالإل يػتـ فػإل أم مدرسػز ناجحػز كمتميػزة تطبيػؽ مبػدأ رشػادة
ين القرار بمشاركز جمي المعمميف ،كالطمبز ،كالمجتم المحم  ،ليككنكا مسؤكليف عػف تن يػذ القػ اررات التػإل

تتلذىا إدارة المدرسز ،كىذا ينعكس عم أدا امدارة المدرسيز باميجاب.

ذا عا :الذ اي ية
امدارة المدرسيز ال عالز ىإل امدارة التإل تسع إل تحسيف المناخ العاـ فإل المؤسسز مف لالؿ تح يز
العامميف عم حؿ المشكالت ،كاتلاذ الق اررات بأسمكب أكثر إبداعنا ،كبطريقز تجعؿ نكعنا مف التنافس
الشريؼ بيف المدارس ا لرل ،كىذا ينعكس عم ا دا المدرسإل ،كيجعؿ امدارة المدرسيز تعمؿ عم

استنباط أساليب إداريز تؤدل إل حمكؿ ابتكاريز كاستثمار أمثؿ ممكانيات المؤسسز ،بيدؼ تطكير أدائيا
الذل ينعكس عم جكدة اللدمز التإل تقدميا .

النفبو المووي لمذ اي ية:

تنافس فإل.
تنافس /
ميدر
ى
ى
تىىنا ىفس القكـ فإل كذا :تسابقكا فيو كتىباركا دكف أىف ي ً
بعضيـ الضَّرر ببعض.
ؽ
مح ي
ي
ي
ى
ىٍ
ي
ً
كفإل التنزيؿ العزيزكفإل ىذلً ىؾ ىفٍمىيتىىنا ىف ً
كف( المط يف )26 :
المتىىناف يس ى
س ي
ى
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ضر أحدىـ با لر -:تتنافس َّ
الدكلتاف فإل تنميز
بعضيـ
ن
نافس ي
بعضا ،تسابقكا كتباركا فييا دكف أف ىي ٌ
اليناعزك(.اة ظوس).55 2.555،
ِّ

الذعريا االصطاحي لمذ اي ية:

تيعػػرؼ التنافسػػيز بأنيػػاك ليػػائص تمتمكيػػا المؤسسػػز كتحػػت ظ بيػػا ل ت ػرة زمنيػػز ،كتحقػػؽ مػػف لالليػػا منػػاف
متنكعز ،كمنيا تحقيؽ الت كؽ عم المنافسيفك(.المعايضدل)207 : 2007 ،
كتعرؼ أيضان بأنيا ك ميارة اك تقنيز أك مكرد متميز يتػي لممؤسسػز أدا أعماليػا بالشػكؿ الػذل ييػعب عمػ
منافسييا تقميده كذلؾ مف لالؿ ممارسز ا نشطز بأدن مستكل مف التكم زك(.عساؼ )115 :2015،

نفبو النيزة الذ اي ية :

كتعػػرؼ المي ػزة التنافسػػيز بأنيػػا ك مجمكعػػز ليػػائص نسػػبيز تن ػػرد بيػػا المؤسسػػز كيمكنيػػا االحت ػػاظ بيػػا لمػػدة
طكيمز نسبيان نتيجز يعكبز محاكاتيا ،أك التإل تحقؽ لالؿ تمؾ المدة المن عز ليا كتمكنيػا مػف الت ػكؽ عمػ

المنافسيف فيما تقدمو مف لدمات أك سم ك(.الزعبإل )138 : 2005،

لػػذلؾ  :فػػاف عمميػػز ابتكػػار شػػإل ملتمػػؼ (امبػػداع) تثيػػر التسػػاؤؿ التػػالإل :إلػ أم مػػدل يكػػكف ىػػذا الشػػإل

ملتم ػ ػنا ؟ حيػػػث تنطػ ػػكل معظ ػػـ االبتكػػػارات المؤسسػ ػػيز عمػ ػ إدلػػػاؿ تحسػػػينات أك إع ػػادة ترتيػ ػػب اللػ ػػدمات

المكجػػكدة بال عػػؿ ،كذلػػؾ بشػػكؿ مت ازيػػد ،كبالتػػالإل يمكػػف القػػكؿ إف امبػػداع المؤسسػػإل غالب ػنا مػػا يكػػكف مجػػرد

تكييؼ كتطكيعأ أكثر منو تطبيؽ ك تغيير جذرم عمييا .

لػػذلؾ  :كػػاف مػػف الضػػركرم ظيػػكر ميػػطم ( إدارة امبػػداع ) أك (إدارة المكىبػػز البش ػريز) باعتبػػار أف ىػػذه
العمميز ما ىإل إال اجتياز لمجمكعز مف المراحؿ حت نيؿ إل النجاح كالمتمثؿ :
.1الفكرة الن دئية :اكتشاؼ تحديد ال رص كاعادتيا.
.2اإلسداد:غالبنا ما يتـ كض ا سس كالقكاعد فإل ىذه المرحمز.

.3الذطوير :ف معظـ ا حياف  ،تؤدم العمميات الت تتـ ف الالشعكر دك انر ميمان ف ىذه المرحمز .
.4نرحمة الذ وير :عادة ما يتـ التيقف مف ال كرة فإل ىذه المرحمز.

.5نرحمة الذصديق :حيث تكثؽ ال كرة كتقبؿ مف ا لريف (.شتهٌ  ،ىزاٌى)32 :2009 ،
ن ذويات القدرة الذ اي ية:
اد ا ه ا ثاثة ن ذويات لذحميغ القدرة الذ اي ية وهل :
.1ن ذو النؤ

ة  :كى قدرتيا عم تحقيػؽ ذلػؾ مػف لػالؿ إنتػاج اللػدمات ذات الجػكدة العاليػز تكجػو

لممستيمؾ بشكؿ أفضؿ كأكثر فاعميز منيـ ،كبسعر مناسب ،كف كقت مناسب بأكثر ربحيز.

.2ن ررذو الصررر اسة :تيعبػػر عػػف مػػدل اسػػتطاعز مؤسسػػات قطػػاع معػػيف ،س ػكا ز ارعػػإل ،أك يػػناعإل ،أك
لدماتإل عم تحقيؽ نجاح مستمر فإل ا سكاؽ العالميز.
.3الن ذو القوني :كتعكس قدرة البمػد عمػ تحقيػؽ معػدؿ مرت ػ كمسػتمر لمسػتكل دلػؿ أفػراده ،كذلػؾ مػف
لالؿ تحسيف امنتاجيز مما يضمف ىذا النمك(.عدناف)56 : 2003 ،
55

ساقة الكفاءات يي النيزة الذ اي ية:
لقػػد عػػزز الكاق ػ الجديػػد مػػف أىميػػز م ػكارد المؤسسػػز باعتبارىػػا المحػػدد ا قػػكل لمربحيػػز ،لػػذلؾ تطالػػب إدارة
المؤسسػػات بتجنيػػد كت عيػػؿ مكاردىػػا ،كك ا تيػػا البش ػريز باعتبارىػػا الل ػزاف الػػدائـ لم أرسػػماؿ البشػػرم ،كالمػػدلؿ
ا ساسإل لمحيكؿ عم الميزة التنافسيز كالمحافظز عمييا .

إف العام ػػؿ الحاس ػػـ ف ػػإل تحقيػ ػؽ الميػ ػزة التنافس ػػيز حس ػػب مقارب ػػز المػ ػكارد ى ػػك العام ػػؿ البش ػػرم ال ػػذل يمتم ػػؾ
الميػػارات ،كالك ػػا ات ،كالمعػػارؼ المتمي ػزة ،كالػػذل يمق ػ مػػف إدارة امبػػداع التح يػػز كالتكجيػػو المناسػػبيف ،ف ػػإل
ظػػؿ التح ػكالت التػػإل تشػػيدىا البيئػػز التنافسػػيز زادت ا ميػػز االسػػتراتيجيز لمم ػكارد كالك ػػا ات البش ػريز ،بحيػػث

انتقػػؿ العػػالـ مػػف اقتي ػاد المعمكمػػات إل ػ اقتيػػاد المعرفػػز ،الػػذل يعتمػػد با سػػاس عم ػ إجمػػالإل المعػػارؼ
كالميارات كالقدرات التإل تمتمكيا الك ا ات البشريز القادرة عم امبداع (.المرس )123 : 2003 ،
إف اعتبار العنير البشرم دالػؿ المؤسسػز مػكردان اسػتراتيجيان مسػئكالن عػف لمػؽ الميػزة التنافسػيز المسػتدامز،
يتطمب منو أف يتيؼ بالليائص ن سيا التإل تتميز بيا المكارد االستراتيجيز :

.1خاصرية القينرة :كذلػػؾ مػف لػالؿ تحقيػؽ انل ػػاض التكػاليؼ أك زيػادة اميػرادات مػػف حيػث اسػتثمار كقػػت
العمؿ ،كتل يض ال اقد فإل المكارد ،كالتركيز عم رضا العميؿ.
.2خاصررررية ال رررردرة :حيػ ػػث إف امػ ػػتالؾ المؤسسػ ػػز لمك ػػػا ات المكىكبػ ػػز ذات القػ ػػدرات العاليػ ػػز عم ػ ػ امبػ ػػداع
كاالبتكار يحقؽ ليا اساسان لمت كؽ فإل عالـ ا عماؿ(.اللزام )133 : 2003 ،
النيزة الذ اي ية يي الندارس:

مػف لػػالؿ اطػػالع الباحػػث عمػ مجمكعػز مػػف الد ارسػػات التػػإل تتعمػػؽ بمبػدأ التنافسػػيز كجػػد بػػأف التنافسػػيز فػػإل

التعمػػيـ تلػػتص بقػػدرة المؤسسػػز عم ػ تقػػديـ لدمػػز تعميميػػز كبحثيػػز عاليػػز الجػػكدة ،ممػػا يػػنعكس إيجابي ػنا عم ػ

مسػػتكل طالبيػػا كأعضػػا ىيئػػز التػػدريس فييػػا ،ا مػػر الػػذل يكسػػبيـ قػػدرات كم ازيػػا تنافسػػيز فػػإل سػػكؽ العمػػؿ
بمستكياتو الملتم ز ،كف الكقت ن سو يعكػس ثقػز المجتمػ فييػا كمػف ثػـ التعػاكف معيػا ،كزيػادة إقبػاؿ الطمبػز
عم االلتحاؽ بيا .

لذا ُيعذ ر مبدأ التنافسيز مف أىـ مبادئ الحككمز كالتإل تستطي مف لالليا امدارة المدرسػيز تحسػيف ا دا
المدرس ػػإل سػ ػكا م ػػف الناحي ػػز ال ني ػػز أك امداري ػػز ،كاجػ ػ ار التحس ػػيف المس ػػتمر لبرامجي ػػا ا كاديمي ػػز كسياس ػػتيا
المعتمػػدة فػػإل تقػػديـ لػػدماتيا ،كتسػػتطي ٌتبن ػ االبتكػػارات كامبػػداعات نيػػا تعػػد مػػف أىػػـ متطمبػػات اسػػتدامز
المي ػزة التنافسػػيز ،كمػػا أف مبػػدأ التنافسػػيز يتػػي ال ريػػز لممدرسػػز بتقػػديـ أحػػدث المسػػتجدات امداريػػز كال نيػػز،
كيجعميػػا تكاكػػب كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد لممحافظػػز عم ػ الريػػادة ا كاديميػػز كامداريػػز المقدمػػز لممجتم ػ المدرسػػإل،
فػػامدارة المدرسػػيز الناجحػػز يجػػب أف تنػػافس امدارت المدرسػػيز ا لػػرم مػػف لػػالؿ قػػدرتيا عم ػ

تحسػػيف

النظػاـ المدرسػإل عمػ أدا كظائ ػو ،كتحديػد المسػئكليات ،كتقسػيـ ا عمػاؿ ،كتػكفير المػكارد ،كاالعتمػادات

الالزمػز لتن يػذ السياسػات التعميمػز ،كتػكفير ا مػاف الشليػإل ،كامىتمػاـ الن سػإل لمعػامميف كالمعممػيف ك

الكشػؼ عػف ميػكؿ الطمبػز كاسػتعداداتيـ كقػدراتيـ ،كالتلطػيط لمبػرام الد ارسػيز كا نشػطز التعمميػز المناسػبز
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لتنميػز شليػيز الطمبػز كاعػدادىـ لمحيػاة المسػتقبمز ،كاالرتقػا بمسػتكم المعممػيف كتنميػتيـ مينيػان كاطالعيػـ
عمػػإل مػػا يسػػتجد فػػإل طػػرؽ التػػدريس كعقػػد النػػدكات ككرش العمػػؿ كالػػدكرات التدريبيػػز كتقػػكيـ البػرام التدريبيػػز

التإل يشارؾ فييا العاممكف بشػكؿ منػتظـ كتشػجي المعممػيف عمػ تبػادؿ اللبػرات فيمػا بيػنيـ ،كاثػارة التنافسػيز

بيف العامميف بنا ن عم معايير كاضحز،كاستقطاب الك ا ات العمميز مػف ذكل التلييػات الملتم ػز ك دعػـ
اسػػتلداـ المسػػتحدثات التكنكلكجيػػز المتقدمػػز ك عقػػد ات اقيػػات م ػ المػػدارس المتمي ػزة لتبػػادؿ اللب ػرات ك ٌتبن ػ
مع ػػايير الج ػػكدة ف ػػإل نظامي ػػا امدارم ،كتبنػ ػ لططػ ػان تطكيري ػػز كف ػػؽ مس ػػتجدات البيئ ػػز الدالمي ػػز كاللارجي ػػز

بامضافز إل تبن معػايير الجػكدة فػإل نظاميػا امدارم ،لػذا يجػب عمػ امدارة المدرسػيز مكاكبػز كػؿ مػا ىػك
جديد ف عمـ امدارة كتبن كؿ ما ىك جديد لمكيكؿ ال تحقيؽ ا ىداؼ .

ساشرا :ال اطة والوضوح
امدارة المدرسيز الناجحز ىإل امدارة التػإل تسػتطي تحقيػؽ أىػدافيا مػف لػالؿ مجمكعػز مػف مبػادئ الحككمػز

كمػف أىػـ ىػذه المبػػادئ مبػدأ البسػاطز كالكضػكح ،إذ يعتبػػر ىػذا المبػدأ دليػؿ عمػ اتجػاه امدارة المدرسػيز إلػ

الطريؽ اليحي  ،كبالتػالإل تسػتطي تحقيػؽ أىػدافيا مػف لػالؿ اعتمادىػا عمػ بسػاطز امجػ ار ات فػإل العمػؿ
 ،كمف لالؿ الكضكح التاـ كالش افيز فإل تحقيؽ أىدافيا المنشكدة .
أوال :ال اطة

ال ررررررررررررراطة لورررررررررررررة :بس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط َّ
بس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل ي  :ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػال م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف التٌعقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،أم ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػار س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالن يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ نا
ػير ي
ي
اب(.ابف منظكر)410 :2010 ،
الجك ي
النفبو االصطاحي لم اطة ذ يط اإلاراءات :

تعػرؼ بأنيػا تسػري معػدالت إنجػاز ا عمػػاؿ عػف طريػؽ القيػػاـ بػاللطكات الضػركريز بأفضػػؿ طريقػز بيػػدؼ
كتبنإل أكثر الطرؽ فعاليػز فػإل التعامػؿ مػ ا عمػاؿ الكرقيػز ،كتػكفير
ل ض التكاليؼ إل أقيإل حد ممكفٌ ،
جيػػكد العػػامميف ،كتزكيػػد امدارة بالمعمكمػػات اليػػحيحز ف ػ كقػػت الحاجػػز إلييػػا ،كالتأكػػد مػػف تحقيػػؽ أىػػداؼ
المنظمز)Ferreira, 2009: 280).

كتعػرؼ كػذلؾ :كالحػد مػف الػركتيف الػذم ينشػأ مػػف امفػراط فػإل كضػ المػكائ التنظيميػز التػإل يمكػف أف تكػػكف
ازئ ػػدة ع ػػف الحاج ػػز ،كم ػػف ث ػػـ تع ػػكؽ العم ػػؿ أك ي ػػن القػ ػرار ،كيش ػػمؿ ال ػػركتيف عمكمػ ػنا االمتث ػػاؿ مجػ ػ ار ات
كمتطمبات إداريز م رطز ،كارت اع تكاليؼ المعامالت كاالفتقار إل الش افيز كالمسا لزك.

(منظمز التعاكف كاالقتياد كالتنميز)3 :2009 ،
أهداا ويوائد ذ يط اإلاراءات :

.1تسيؿ عم المكظؼ كليكيػان الجديػد معرفػز كاجباتػو ككيػؼ يجػب أف يػؤدل عممػو ،كفػإل ىػذا التيػار

لمكقت كتكفير ف أجكر التدريب عم رأس العمؿ(.الجشإل)16 :2006 ،

.2تكفير الكقت كالجيد كالماؿ ،كالمساعدة عم زيادة ك ا ة العمميز التنظيميز(.المكزم)104 :2002 ،
.3التلطيط السميـ ،كالمكضكعيز ،كاالبتعاد عف ال كض (.المكزم)104 :2002،
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.4المس ػ ػ ػ ػ ػػاعدة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ كضػ ػ ػ ػ ػ ػ المع ػ ػ ػ ػ ػػايير ا دا  ،كبالت ػ ػ ػ ػ ػػالإل تس ػ ػ ػ ػ ػػاعد عمػ ػ ػ ػ ػ ػ قي ػ ػ ػ ػ ػػاس ك ػ ػ ػ ػ ػػا ة الجي ػ ػ ػ ػ ػػاز
كقدرتو(.الجشإل،عي كر)16: 2006،
ويضيا سصفور( )2005ثاثة أهداا ذذنثغ يي :
.1التقميؿ مف المجيكد ال كرم لممكظ يف.

 .2تجنب ال كض فإل القياـ با عماؿ فإل المنظمز .
.3إحكاـ الرقابز عم تن يذ ا عماؿ(.عي كر)241 :2005،المشار اليو فإل ( حرب)60: 2011،
خطوات ذ يط اإلاراءات :
ذكر عي كر( )2005لمسز لطكات لتبسيط امج ار ات كى كالتالإل :

.1التيار العمؿ.

 .2جم المعمكمات ذات العالقز.
.3كض االقتراحات كالتكييات جؿ تحسيف امج ار ات.
.4التن يذ.

ال عف (حرب)61 :2011،
.5المتابعز(.عي كر )252 : 2005،نق ن

ونرررر خرررراغ اطرررراع ال احررررث عمػ ػ الد ارس ػػات السػػػابقز الت ػػإل تتعم ػػؽ بقػػػدرة امدارة المدرس ػػيز عمػ ػ تبسػ ػػيط
امج ار ات ا ذ ذج ال احث إنو يمكف الحد مف ا عبا امداريز كتبسػيط العمػؿ فػإل المدرسػز مػف لػالؿ اتبػاع النقػاط
التاليز :

.1القدرة عم التعامؿ م كميات ىائمز مف البيانات .
.2القدرة عم نشر المعمكمات التإل قد تتضاعؼ بيكرة كبيرة جدان م استلداـ تكنكلكجيا المعمكمات .
.3التبادؿ املكتركنإل بدالن مف البيركقراطيز .كالمعامالت الكرقيز التقميديز .
.4القدرة عم تبسيط امج ار ات كالمعامالت اليكميز لمعامميف بالمدرسز .

.5القدرة عم تبسيط امج ار ات امداريز المتعمقز با مكر امداريز اليكميز .
.6تبسيط امج ار ات امداريز المتعمقز بأكليا ا مكر مف لالؿ تبسيط النكاحإل امداريز المتعمقز بأبنائيـ.
.7البعد عف التعقيد كالركتيف كالبيركقراطيز .

ويررري هرررذا اإلطرررار يرررري ال احرررث انػػو يج ػػب اتبػػاع مجمكع ػػز م ػػف امج ػ ار ات تتس ػػـ بالبسػػاطز كالكض ػػكح ف ػػإل

امدارات المدرسػيز ك مػػف أىػـ ىػػذه امجػ ار ات :تسػػييؿ القػكانيف كا نظمػز منجػػاز العمػؿ ،ك تن يػػذ إجػ ار ات
العم ػػؿ ف ػػإل المدرس ػػز بن ازى ػػز كعدال ػػز ،كجع ػػؿ ا نظم ػػز كالقػ ػكانيف المعم ػػكؿ بي ػػا ف ػػإل المدرس ػػز معمن ػػز لجميػ ػ
المكظ يف بشكؿ كاض  ،ك تبسيط امج ار ات بيػكرة تسػم بانيػا المعػامالت دكف تعقيػد ك تػكفير نمػاذج

لممعػػامالت كاضػػحز كسػػيمز االسػػتلداـ ،ك تطبيػػؽ القػكانيف كا نظمػػز كالتعميمػػات عمػ الجمي ػ دكف تمييػػز ك
مراجعز ا نظمز كالقكانيف بشكؿ دكرم لمكاكبز المستجدات.
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ثا يا :الوضوح

ً
ً
ً
َّ
ػاف
كضػ
الشػػإل ي أك ا مػ يػر  :بػ ى
ػكحا  ،فيػػك كاضػ  ،ى
ضػ ن
كض ػ ى ىيضػ  ،ضػ ٍ  ،يك ي
النفبررو المورروي لموضرروح :ى
يكما(.ابف منظكر)758 : 2010،
كض
كى
ي
ظيىر  ،ى
المكقؼ  :انكشؼ كيار م ن
النفبو االصطاحي لموضوح:

كأف تككف لؾ القدرة كالكسائؿ لمتكايؿ م ذاتؾ كم ا لريف كمػ المحػيط مػف حكلػؾ ..الكضػكح يعنػإل فػإل
ىذا المقاـ الكريـ أف تككف قادر عم المضإل فإل الػدرب الػذم تسػمكو كلػؾ نظػرة متسػقز ا بعػاد كػإل تكايػؿ

كتتكايؿ بال عقد كال تعقيػد مػ ذاتػؾ كمػ ا لػريف فػإل كافػز أبعػاده البعيػدة كمػ اهلل سػبحانو كتعػال

لػذلؾ

فالكضكح فإل منظكره امسالمإل الحنيؼ المتزف غير المغالإل اعتمادؾ كسائؿ كطرائؽ تقربؾ إل اهلل ك
http://www.tanomah.net/vb/showthread.phm.17/10/2015
أهنية الوضوح اإلداري:

نر خرراغ إطرراع ال احررث عمػ الد ارسػػات السػػابقز ذات العالقػػز بمكضػػكع الكضػػكح امدارم كجػػد بػأف أىميػػز
الكضكح فإل العمؿ امدارم المدرسإل يكمف فإل النقاط التاليز:
.1يحقػػؽ مبػػدأ البسػػاطز كالكضػػكح الن ازىػػز لممكظػػؼ ،كيبتعػػد عػػف االجتيػػاد الشليػػإل فػػإل ت سػػير الق ػكانيف
كا نظمز.
.3يعمػػؿ مبػػدأ الكضػػكح عم ػ المشػػاركز فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات ،كيسػػم بتكعيػػز المعممػػيف كاطالعيػػـ عم ػ كافػػز

الليارات المتاحز ،كتحقيؽ العدالز فإل تقيػيـ أدا العػامميف كالكيػكؿ إلػ مػا يعػرؼ بالنظػاـ الم تػكح ،إضػافز
إل ككنيا آليز لتحقيؽ المسا لز .
 .4يػػكفر مب ػػدأ الكضػػكح امدارم العم ػػؿ فػػإل بيئ ػػز تتسػػـ بالشػ ػ افيز التامػػز فت ػػؤدل إل ػ ج ػػكدة ا دا البش ػػرل

كالمؤسسإل.

.5يسػيـ مبػػدأ الكضػكح امدارم فػػإل نجػاح لطػػط التطػكير كالتغييػػر حيػث يكاجػػو قػادة المنظمػػات العديػد مػػف
التح ػػديات الت ػػإل تق ػػاكـ مس ػػعاىـ ف ػػإل إح ػػداث التغيي ػػر المنش ػػكد ،كلض ػػماف مش ػػاركز الع ػػامميف ينبغ ػػإل إقن ػػاعيـ
بمضاميف التغيير كدكاعيو ،مف لالؿ الكضكح كالش افيز.

نر خراغ اطراع ال احرث عمػ الد ارسػات السػػابقز المتعػددة  ،كجػد بػأف مبػدأ الكضػكح يػرتبط بمبػدأ الشػ افيز،
فالش ػ افيز كم ػػا ذكرنػػا ف ػػإل امطػػار النظ ػػرم ميػػطم يعن ػػإل الكضػػكح كالي ػػدؽ كالعمنيػػز عن ػػد اتلػػاذ القػ ػ اررات
امداريز ،بحيث يعمـ الشعب ما جرل ،كما يجرم ،كما سيجرم(.الشيلمإل)357:2006،
كػػذلؾ تعن ػ كالكضػػكح كالتبيػػاف فػػإل كػػؿ مجػػاالت العمػػؿ التػػإل تػػتـ بػػيف امدارة العميػػا كالمسػػتكيات امداريػػز

ا لرل ،بحيث تككف المعمكمز متاحز لمجمي كػؿ حسػب التيايػو ،كذلػؾ لالسػت ادة منيػا فػإل أدا الميػاـ
المنكطز بالعامميفك(.عبد الحميـ كعباينز)58:2006،
ون ر خرراغ النفبرروني ال ررا قي واررد ال احررث أف الش ػ افيز تعن ػ الكضػػكح فػػإل كػػؿ مجػػاالت العمػػؿ مػػف
لالؿ تميز امدارة المدرسػيز بالكضػكح فػإل معاممتيػا مػ المجتمػ المدرسػإل ،كالػذل يشػمؿ المعممػيف ،الطمبػز
55

،المجتمػ المحمػ  ،كىػذا بػػدكره يعمػؿ عمػ تحقيػػؽ أىػدافيا ،ليػذا فأنػو يجػػب عمػ امدارة المدرسػيز أف تتبنػ
مبػػدأ الكض ػكح كالبسػػاطز كالش ػ افيز امداريػػز ،ف ػامدارة المدرسػػيز الناجحػػز ىػػإل امدارة التػػإل تعمػػؿ مػػف ل ػالؿ
رؤيز كرسالز كأىداؼ كاضحز كعمنيز لمجمي .

حادي سشر :اإلدانة اال ذدانة يي الذعمي
شيدنا لال ؿ عشرات السنكات الماضيز تزايد االىتماـ الدكلإل فإل تضميف م يكـ االستدامز فإل التعميـ
بغرض بنا جيؿ المستقبؿ القادر عم التعامؿ م التنميز المستدامز ،كبدكف شؾ يتمثؿ أحد ا ىداؼ
االستراتيجيز الرئيسز لالستدامز فإل التركيز عم حياة االجياؿ المستقبميز كجكدة الحياة ،كبالتالإل يحتاج

تطبيؽ التعميـ مف أجؿ التنميز المستدامز إل استراتيجيز محميز كاضحز كتككف جزن مف الشبكز العالميز
التإل تساعد فإل تحقيؽ ىذا اليدؼ حيث قامت العديد مف البمداف فإل العالـ بدم االستدامز فإل أنظمتيا
التعميميز .ىناؾ أعداد كبيرة مف التجارب التإل يمكف اال ست ادة منيا مف أجؿ تحسيف إمكانيز التعميـ للمؽ

جيؿ شباب جاىز لبنا قدرات معرفز استدامز عاليز كدعـ ثقافز االستدامز المحميز.

اال ذدانة يي الموة
َّ
ِّ
استمر ،كثبت
استىًد ٍـ  ،استدام نز ،فيك مستديـ ،كالم عكؿ يمستداـ (
َّ
داـ يستديـٍ ،
لممتعدم استداـ الشإل ي
است ى
اللير.
كداـ  -:استداـ لو
ي
َّ
لص
استداـ الش ي
استداـ َّ
الشإل ى :

مر َّ :
تأن فيو  :فال تى ٍع ىج ٍؿ بأمرؾ كاستدمو.
ا ى
طمب استمرىاره  :استداـ البنو اللير(ابف منظكر)697 : 2010،

اال ذدانة اصطاحا:

إف التنميز المستدامز تعنإل تزكيد ال رد باللبرات كالمعارؼ كاالتجاىات الضركريز ككذلؾ تعكيده عم
عادات م يدة ،فالمعارؼ كاللبرات كحدىا ال تك إل ،فال بد أف يتعكد ال رد عم

عادات ليا عالقز بالمحافظز

عم المكارد كليكينا غير المتجددة ،كحسف تكظيؼ الدلؿ ،كالت كير فإل ا لريف المحيطيف بو كالت كير
فإل مستقبؿ ا جياؿ التاليز(.الطكيؿ)21 :2010،

ويعرا ال احث اال ذدانة اارائيا:ك االستم ارريز بتحسيف عمميتإل التعميـ كالتعمـ بيدؼ الكيكؿ إل تحقيؽ
ا ىداؼ المنشكدة.

أهنيررة اال ررذدانة يرري الذعمرري :كيتمثػػؿ اليػػدؼ الرئيسػػإل مدلػػاؿ االسػػتدامز فػػإل التعمػػيـ فػػإل ضػػماف اسػػتم ارريز
التنميز المستدامز فإل البالد مف جذكرىا م عمميز تدريجيز ،كما أف متابعػز االسػتراتيجيز ىػإل قضػيز رئيسػيز

فػػإل ىػػذه العمميػػز ،تمعػػب االسػػتدامز فػػإل التعمػػيـ دك انر ىامػان فػػإل رف ػ الػػكعإل بالحاجػػز لمتنميػػز المسػػتدامز كتعبئػػز

جيؿ الشباب لتحقيؽ ىذا اليػدؼ ،كقػد نشػرت اليكنسػكك مشػركعات دكليػز ناجحػز بمػا يلػص الممارسػات فػإل
ملتمؼ البمداف التإل تحاكؿ إيجاد بدائؿ جديدة لمتعميـ مف أجؿ االسػتدامز ،كمػف بػيف ىػذه الممارسػات كاحػدة
تـ القياـ بيا فإل النركي كتيدؼ إل تطبيؽ التعميـ البيئإل النركيجإل كأداة لمتنميػز المسػتدامز ككػاف المشػركع
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يسػػػتيدؼ الم ػ ػدارس بكافػ ػػز المسػػػتكيات فػ ػػإل النػ ػػركي  ،كركػػػزت عم ػ ػ التعمػ ػػيـ ،كالػػػتعمـ كالمعممػ ػػيف كمسػ ػػؤكليز
الشركات ،كالبيئز كالمياه كتغير المناخ كالتنكع البيكلكجإل كاالستيالؾ المستداـ كالمكاطنز(.الحمادم)2015،
http://www.albayan.ae/across-the-uae/education,15/10/2015n

قواعد واسس انتعهيى ين أجم انتنًيت انًستدايت :

« التعميـ مف أجؿ االستدامز » ،سيككف ىك العنكاف ا ساسإل ربعز مسارات رئيسز لتحقيؽ االستدامز فإل التعميـ:
.1الن ار اووغ :إدلاؿ م اىيـ االستدامز فإل المناى كالمقررات الدراسيز كمضمكنيا العممإل كمحتكاىا الثقافإل.

.2الن ار الثرا ي :يتضػمف إدلػاؿ مبػادئ االسػتدامز فػإل جميػ ا نشػطز الطالبيػز ،بمػا فػإل ذلػؾ المسػابقات
العمميػز كالثقافيػػز كالترفيييػػز ،كالسػيما ال عاليػػات كا نشػػطز المتيػمز بتعزيػػز اليكيػػز الكطنيػز ،كم ػػاىيـ الػػتالحـ
االجتمػػاعإل ،كتمػػؾ المسػػتيدفز لتنميػػز ميػػارات القػػرف  21لػػدل الطمبػػز ،ككػػذلؾ ا نشػػطز الراميػػز لػػدعـ ركح
االبتكار كامبداع فإل المجتم المدرسإل بكجو عاـ ،كلدل الطمبز المكىكبيف كال ائقيف بشكؿ لاص.

.3الن رررار الثالررررث :يتض ػػمف مع ػػايير كممارس ػػات االس ػػتدامز ف ػػإل لط ػػط الت ػػدريب كالتنمي ػػز الميني ػػز لجميػ ػ
العػػامميف فػػإل ك ازرة التربي ػػز كالتعمػػيـ ،كلايػػز م ػػديرم المػػدارس كالمعممػػيف كال ني ػػيف ،كادلػػاؿ أدكات كم ػػاىيـ
االستدامز فػإل العمميػات المدرسػيز كافػز ،لتكػكف جػز ان رئيسػان مػف الممارسػات التربكيػز ،كضػمف منظكمػز القػيـ

التإل يرتكز إلييا أدا جمي التربكييف.

.4الن ار الرا ع :يستيدؼ تحكيؿ م اىيـ االستدامز كمبادئيػا لتكػكف ىػإل أسػمكب العمميػات التشػغيميز لمػك ازرة
فإل ملتمؼ مستكياتيا ،كأداة تن يذ المبادرات اللض ار  ،كغيرىا مف المشركعات كالبرام التطكيريز.

(الحمادم)2015 ،

http://www.albayan.ae/across-the-uae/education,15/10/2015
وي رري ال احررث أف ا دامزكمبػػدأ مػػف مبػػادئ الحككمػػز أيػػبحت ضػػمف الركػػائز ا كل ػ لمتنافسػػيز العالميػػز،
ككاحدة مف المؤشرات الميمز لمتنميػز كالتقػدـ كالتيػنيؼ الػدكلإل ،إلػ جانػب أنيػا أحػد أىػـ مككنػات منظكمػز
التعمػيـ كعنايػره الرئيسػػز ،كامطػػار العػاـ لمعمػػؿ اليػػكمإل كالممارسػػات التربكيػز ،كىػػإل الطريقػػز المثمػ لتحقيػػؽ
جكدة التعميـ ،كاالرتقا بمستكل المدارس كالعمميز التعميميز بكجو عاـ .

ويي هذا اإلطار ي رذ ذج ال احرث أنػو يجػب عمػ امدارات المدرسػيز أف تطبػؽ مبػدأ امدامػز فػإل التعمػيـ مػف
لػػالؿ قياميػػا ب ػػالتلطيط االسػػتراتيجإل بعيػػد الم ػػدل ،ككض ػ رؤي ػػز كرسػػالز كأى ػداؼ لمدرس ػػز ،كتقػػديـ ال ػػدعـ
المتكاي ػػؿ لجميػ ػ الع ػػامميف ،كالطمب ػػز كالمجتمػ ػ المحمػ ػػإل ،كتحس ػػيف العممي ػػز التعميمي ػػز التعممي ػػز ،ك تسػ ػػييؿ
عمميز استلداـ التكنكلكجيا ،كتقييـ ن سػيا ذاتيػان بشػكؿ مسػتمر ،كمتابعػز جػكدة التعمػيـ كالػتعمـ بشػكؿ مسػتمر،

كالس ػػعإل ال ػػدائـ لتط ػػكير المعمم ػػيف تربكيػ ػان ،ك ميني ػػا ،كثقافيػ ػان ،كاداريػ ػان ،كالت كي ػػر بالتجدي ػػد كاالبتك ػػار دائمػ ػان ،

كالتلطيط ل عماؿ قبؿ تن يذىا ،كىذا ينعكس عم أدا الطمبز كالمعممػيف ،كيكػكف الملػرج النيػائإل بالتأكيػد
مدرسز متميزة قادرة عم إلراج جيؿ قادر عم قيادة مجتمعز ال ا ماـ.

5.

الذعقب سمل اإلطار ال ظري
بعد االطالع الكاس عمإل ا دب التربكم الحديث ،كالتراث العممإل كالدراسات السػابقز ،ك ملػزكف التربيػز فػإل
ىذا المجاؿ ،قاـ الباحػث بتجميػ أكبػر عػدد مػف البحػكث ك الد ارسػات السػابقز سػكا المحميػز أك العربيػز أك
ا جنبيز ،كقاـ بكتابز امطار النظرم كالذل اشتمؿ عم ثالثز متغيرات ىإل:
 اإلدارة الندر ية .
 الحوكنررررررررررررررررررررررة .
 ن ادئ الحوكنة.
نذويرررررر اإلدارة الندر رررررية اش ػ ػػتمؿ عمػ ػ ػ كم ي ػ ػػكـ كأى ػ ػػداؼ كأىمي ػ ػػز كلي ػ ػػائص كمقكم ػ ػػات كأنم ػ ػػاط امدارة
المدرسيز...الخ ك كتـ تكثيؽ امطار النظرم ليذا المتغير مػف مجمكعػز مػف الد ارسػات العربيػز كا جنبيػز مثػؿ
د ارسػز(الحػكلإل(،)2012،عسػاؼ(،)2005 ،المػزيف  ،)2010،بامضػافز الػ مجمكعػػز مػف الم ارجػ العربيػػز
المتمثمز بالكتػب كالػدكريات كا بحػاث المنشػكرة  ،كتػـ االسػتعانز كػذلؾ بالمجمعػات ا ربػ مػف برنػام القيػادة
مف أجؿ المستقبؿ كالذل يستيدؼ تطكير الميارت القياديز لمديرم المدارس.

أنا نذوير الحوكنرة فاشػتمؿ عمػ كم يػكـ كنشػأة كأىميػز كأىػداؼ كليػائص كمبػادئ الحككمػز كدكرىػا فػإل
قيػػادة المؤسسػػات التعميميػػز لتحقيػػؽ أىػػدافيا ك ،كتػػـ تكثيػػؽ امطػػار النظػػرم ليػػذا المتغيػػر مػػف د ارسػػز كػػؿ مػػف
(الش ػػمرم(،)2014 ،أبػ ػػك ل ػػبف(،)2013،نايػػػر الػػػديف(، )2012،عط ػػكة كعمػ ػػإل(،) 2012،جػ ػػكدة)2010،
بامضافز ال مجمكعز مف المراج العربيز المتمثمز بالكتب كالدكريات كا بحاث المنشكرة .

أنا نذوير ن ادئ الحوكنرة فاشػتمؿ عمػ إحػدل عشػ ىر مبػدأ مػف مبػادئ الحككمػز،ىإلك المسػا لز كالشػ افيز،
كالمشػاركز ،كالتمكػيف ،كالك ػا ة كال عاليػز ،كالعدالػز كالمسػػاكاة ،كالبسػاطز كالكضػكح ،كالتنافسػيز ،كرشػادة يػػن
الق ػ ػ ػ ػ ػرار ،كت ػ ػ ػ ػ ػػـ تكثي ػ ػ ػ ػ ػػؽ امط ػ ػ ػ ػ ػػار النظ ػ ػ ػ ػ ػػرم م ػ ػ ػ ػ ػػف د ارس ػ ػ ػ ػ ػػز ك ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػػف(الش ػ ػ ػ ػ ػػيرم( ،)2014 ،القرش ػ ػ ػ ػ ػػإل،
(،)2014الكنػػ ػ ػ ػ ػػدل (،)2014،الحػ ػ ػ ػ ػ ػػارثإل(،)2013 ،سػ ػ ػ ػ ػ ػػالمز(،)2013،المنػ ػ ػ ػ ػ ػػكرم(،)2013 ،أبكعيطػ ػ ػ ػ ػ ػػز

(،)2013،المقادمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز(،)2013،العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل (، )2011،ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب(،)2011،الحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف)2010،
(،العرابي ػ ػد(،)2010،لطػ ػػاب )2008،بامضػ ػػافز ال ػ ػ مجمكعػ ػػز مػ ػػف الكتػ ػػب العربيػ ػػز كالػ ػػدكريات كا بحػ ػػاث
المنشكرة .

وقد ا ذفاد ال احث ن اإلطار ال ظري يي :
 فيـ مكضكع الحككمز مف لالؿ قدرتو عم ربط المتغيرات المذككرة ببعضيا البعض.
 بنا استبانز مبادئ الحككمز مف لالؿ اطالع الباحث عمإل ا دب التربكم.
 قدرة الباحث عمإل اعداد أم مقياس يتعمؽ بجمي مبادئ الحككمز ككف كؿ مبدأ يمثؿ دراسز .


ت سير النتائ كاللركج بالتكييات كالمقترحات .
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اٌفصً اٌثاٌث

اٌدزاظاث اٌعابمت

 تمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

 الدراسات العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 الدراسات ا جنبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 التعقيب عم الدراسات السابقز
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الفصغ الثالث

الدرا ات ال ا قة
ذنبيد :بعد االطػالع الكاسػ مػف قبػؿ الباحػث عمػإل ا دب التربػكم ،كعمػإل ملػزكف التربيػز فػإل ىػذا المجػاؿ،
ك قيامػ ػو بتجميػػ أكب ػػر ع ػػدد م ػػف البح ػػكث كالد ارس ػػات سػ ػكا المحمي ػػز ،أك العربي ػػز ،أك ا جنبي ػػز ،ق ػػاـ بانتق ػػا

بع ػػض البح ػػكث كالد ارس ػػات الس ػػابقز ف ػػإل جميػ ػ المج ػػاالت الت ػػإل تل ػػدـ كتق ػػكم د ارس ػػتو الحالي ػػز ،كق ػػاـ بعم ػػؿ

تي ػػنيؼ مرت ػػب لي ػػذه الد ارس ػػات ،ل ػػذلؾ س ػػكؼ يع ػػرض ف ػػإل ى ػػذا ال ي ػػؿ أى ػػـ البح ػػكث كالد ارس ػػات العربي ػػز
كا جنبيػػز التػػإل تناكلػػت مكضػػكع الحككم ػز ،كمبػػادئ الحككمػػز بيػػكرة مباش ػرة أك غيػػر مباش ػرة ،ىػػذا كقػػد تػػـ
تيػػػنيؼ البحػ ػػكث كالد ارسػػػات السػػػابقز إلػ ػػإل محػ ػػكريف  :الد ارسػػػات العربيػػػز كبمغػػػت ( )55د ارسػ ػػز كالد ارسػ ػػات
ا جنبيز كبمغت ( )5دراسات ،كسيتـ عرض ىذه الدراسات مف ا حدث إل ا قدـ عم النحك التالإل:

أوال :الدرا ات العر ية
[ .]1درا ررة(الشررنري )2014،ع رروا  ( :دراررة ننار ررة نررديري الن رراطق الذعمينيررة لمحاكنيررة وساقذبررا
ن ذو ذحنغ الن ؤولية االاذناسية ن وابا ظر نديري الندارس يي دولة الكويت)
ىػػدفت الكشػػؼ عػػف درجػػز ممارسػػز مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػز لمحاكميػػز كعالقتيػػا بمسػػتكل تحمػػؿ المسػػؤكليز
االجتماعيز مػف كجيػز نظػر مػديرم المػدارس فػإل دكلػز الككيػت ،كاسػتلدـ الباحػث المػني الكيػ إل التحميمػإل

كمػػني لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػز الد ارسػػز مػػف( )200مػػدي نار كمػػديرة مػػف المنػػاطؽ

التعميميز الست بدكلز الككيت.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف درجػػز ممارسػػز مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػز لمحاكميػػز مػػف
كجيو نظر مديرم المدارس فإل دكلز الككيت كانت بدرجز متكسػطز ،بامضػافز إلػ أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات

داللز إحيائيز لدرجز ممارسز مديرم المناطؽ التعميميز لمحاكميز مف كجيز نظر مديرم المػدارس فػإل دكلػز

الككيت تبعنا لمتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممإل ،اللبرة ).

وأوصرت الدرا ررة :ببنػػا أنمػكذج لمحاكميػػز فػإل المؤسسػػات التربكيػز تمتػػزـ بػو امدارات التعميميػػز فػإل المنػػاطؽ

بدكل ػ ػػز الككي ػ ػػت ،ك تط ػ ػػكير ا نظم ػ ػػز كالتعميم ػ ػػات ب ػ ػػأدا الق ػ ػػادة امداري ػ ػػيف كبم ػ ػػا يتناس ػ ػػب مػ ػ ػ المس ػ ػػؤكليز
االجتماعيز .

[ .]2درا ة(الشبري )2014،ع وا ( :ن ذو العدالة الذ ظينية لد نديري الندارس الثا وية نحايظرة
ادة وساقذبا دايعية اإل ااز لد النعمني ن وابة ظره )
ىدؼ التعرؼ إلإل درجز تطبيؽ العدالز التنظيميػز كأبعادىػا المتمثمػز فػإل عدالػز التكزيػ كامجػ ار ات ،كالعدالػز
الت اعميػز ،كالتعػامالت ،كالتقكيميػز ،كا لالقيػز مػف كجيػز نظػر المعممػيف ،كالتعػرؼ عمػ

درجػز دافعيػز

امنجػاز لػدل معممػإل المػدارس الثانكيػز فػإل مدينػز جػدة مػف كجيػز نظػرىـ ،كمػا ىػدفت إلػ الكشػؼ عػف
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العالقػز االرتباطيػز بػيف درجػز تطبيػؽ العدالػز التنظيميػز كدافعيػز امنجػاز لػدل المعممػيف ،حيػث اسػتلدـ
الباحػػث المػػني

الكي ػ إل المسػػحإل كمػػني

لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػز الد ارسػػز

مف(َٕٓ) معممنا.

وذوصرمت الدرا رة إلرل أ ررز ال ذرائج الذاليرة :أف درجػز تحقيػؽ العدالػز التنظيميػز لػدم امدارات المدرسػيز

كانػت بدرجػز مرت عػز ،بامضػافز إلػ أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػز إحيػائيز بػيف اسػتجابات المعممػيف حػكؿ
مستكل العدالز التنظيميز تيعػزل لمتغيػر الػدكرات التدريبيػز ،كالمؤىػؿ العممػإل ،باسػتثنا ال ػركؽ التػإل ظيػرت
عم مجاؿ عدالز التكزي كالتإل كانت ليال مستكل الدراسات العميا.
وأوصرت الدرا رة بضػركرة العمػؿ عمػ اسػتم ارريز تحقيػؽ العدالػز التنظيميػز ،كالتػإل ظيػرت بدرجػز عاليػز

لػدل مػديرم المػدارس الثانكيػز ،كتحسػيف الممارسػات امداريػز مػف قبػؿ مػديرم المػدارس لتحقيػؽ العدالػز
التقكيميز.
[ .]3درا ة(القرشي )2014،ع وا ( :درا ة ننار رة العاقرات اإل را ية لرد نرديري النردارس الثا ويرة
ندي ة نكة النكرنة وساقذبا العدالة الذ ظينية ن وابا ظر النعمني )
ىػدفت التعػرؼ عمػ

درجػ ز ممارسػز العالقػات امنسػانيز لػدل مػديرم المػدارس الثانكيػز بمدينػز مكػز المكرمػز

كعالقتيػػا بالعدالػػز التنظيميػػز مػػف كجيػػو نظػػر المعممػػيف ،حيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل
كمني لمدراسز ،كاالستبانز كأداة لمدراسز ،كتككنت عينو الدراسز مف ( )500معمـ.

وذوصررمت الدرا ررة إلرررل أ رررز ال ذررائج الذاليرررة :أف درجػػز ممارسػػز مػػديرم المػػدارس الثانكيػػز بمدينػػز مكػػز
المكرمػػز لمعالقػػات امنسػػانيز كانػػت بدرجػػز عاليػػز مػػف كجي ػز نظػػر المعممػػيف ،حيػػث بمػػم المتكسػػط العػػاـ ليػػذا
المجػػاؿ ( ، )3.86كبػػانحراؼ معيػػارم بمػػم ( ،)0.85كمػػا بينػػت الد ارسػػز أف درجػػز تحقي ػؽ العدالػػز التنظيميػػز
فػػإل المػػدارس الثانكيػػز بمدينػز مكػػز مػػف كجيػػز نظػػر معممػػإل تمػػؾ المػػدارس كانػػت بمجمميػػا مرت عػػز ،حيػػث بمػػم

المتكسط العاـ ليذا المجاؿ( )3.81كبانحراؼ معيارم بمم (.)0.85
واوصرررت الدرا رررة بضػػركرة التأكيػػد عم ػ أىميػػز االسػػتمرار بممارسػػز العالقػػات امنسػػانيز ،كااللت ػزاـ بالعدالػػز
التنظيميز لدل مد ار المدارس فإل الشكؿ كالمضمكف.

[ .]5درا ررة(الك دي )8002،ع روا ( :الكفرراءة اإلداريررة لررد نررديري نرردارس الذعمرري نررا عررد او ا رري يرري

نحايظة ا وب ال اط ة

مط ة سنا )

ىدفت التعرؼ إل معرفز كاق الك ا ة امداريز لمديرم مدارس التعميـ مػا بعػد ا ساسػإل فػإل محافظػز جنػكب
الباطنػػز بسػػمطنز عمػػاف ،بامضػػافز إل ػ بيػػاف أثػػر متغي ػرات (النػػكع ،كسػػنكات اللب ػرة ،كالمسػػتكل الػػكظي إل)،

حيث استلدـ الباحث المني

الكيػ إل التحميمػإل كمػني لمد ارسػز ،كاالسػتبانز كػأداة لمد ارسػز ،كتككنػت عينػز

الدراسز مف ( )55فردنا مف مد ار المدارس كنكابيـ مف الذككر كامناث.

وذوصررمت الدرا رررة إلرررل أ ررررز ال ذررائج الذاليرررة :أف كاق ػ الك ػػا ة امداريػػز لمػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد

ا ساسػإل فػإل محافظػز جنػكب الباطنػز بسػمطنز عمػاف لػػدل أفػراد مجتمػ الد ارسػز كانػت بدرجػز كبيػرة ،حيػػث
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بم ػػم المتكس ػػط الحس ػػابإل لالس ػػتجابز( ،)5255بامض ػػافز إلػ ػ ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػز احي ػػائيان تيع ػػزم
لمتغير (النكع ،المستكل الكظي إل ،سنكات اللبرة ) فإل جمي المجاالت.

وأوصت الدر ة بضركرة تعديؿ الالئحز التنظيميز فإل مجػاؿ التػدريب لمػد ار المػدارس ،كعقػد دكرات تدريبيػز
مدارات المدارس ،كتيميـ مكق إليكتركنإل يلص تكايؿ إدارات المدارس عم

امنترنػت مػف أجػؿ التكايػؿ

كتبادؿ اللبرات ،كضركرة تكفير الدعـ المادم لتطكير العمميز التلطيطيز االستراتيجيز فإل المدارس.

[ .]5درا ررة(الحررارثي )2013،ع رروا ( :الذنكرري اإلداري لررد نررديري ادارات الذر يررة والذعمرري الننمكررة
العر ية ال عودية وساقذا الفعالية اإلدارية لديب ن وابا ظر النديري ون اسديب )
ىػػدفت التعػػرؼ إل ػ كاقػػ التمكػػيف امدارم ،كمسػػتكل ال عاليػػز امداري ػػز لػػدل مػػديرم إدارات التربيػػز كالتعم ػػيـ
بالمممكز العربيز السػعكديز كطبيعػز العالقػز بينيمػا ،حيػث اسػتلدـ الباحػث المػني الكيػ إل التحميمػإل كمػني

الدرسػػز باسػػتبانتإل أبعػػاد التمكػػيف ( ت ػػكيض السػػمطز ،التػػدريب ،االلتبػػار  ،التػػأثير)
لمد ارسػػز ،كتمثمػػت أداة ا
كعنايػػر ال عاليػػز ( فعاليػػز القػػرار  ،فعاليػز الكقػػت  ،فعاليػػز فػػرؽ العمػػؿ)  ،كتككنػػت عينػػز الد ارسػػز مػػف جمي ػ
مديرم إدارات التربيز كالتعميـ بالمممكز العربيز السعكديز كمساعدييـ.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف كاق التمكيف لدل مديرم إدارات التربيز كالتعمػيـ كػاف بدرجػز
كبيرة بمتكسط ( ،)3.48بامضافز إل أف مستكل ال عاليػز امداريػز لػدل مػديرم إدارات التعمػيـ كانػت بدرجػز
مرت عػز ،كبمتكسػػط ( ،)3.87كمػا كشػ ت الد ارسػز عػػف كجػػكد عالقػز ارتباطيػز بػيف التمكػػيف امدارم كال عاليػػز
امداريز لدل المديريف بمعامؿ ارتباط (.)0,715

واوصرررت الدرا رررة بضػػركرة االلتيػػار الجيػػد لمػػديرم إدارات التربيػػز كالتعمػػيـ ،كجم ػ المعمكمػػات ا كليػػز مػػف
الميداف ،كتحميميا كاالست ادة منيا بما يدعـ مديرم إدارات التربيز كالتعميـ كيرف مف ال عاليز امداريز لدييـ.
[ .]5درا ررة( ررانة )8003،ع روا ( :دور الن رراءلة يرري ذح رري اداء النعمنرري

نرردارس وكالررا الورروث

وزة ن وابا ظر النديري ُو غ ذطويره)
ىدفت الدراسز لمتعرؼ عمإل دكر المسا لز فإل تحسػيف أدا المعممػيف بمػدارس ككالػز الغػكث بغػزة مػف كجيػز
نظػػر المػػديريف ،كمػػا ىػػدفت إل ػ سػ يػبؿ تطػػكير دكر المسػػا لز مػػف كجيػػز نظػػر مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػز فػػإل
محافظات غزة ،حيػث اسػتلدـ الباحػث المػني الكيػ إل التحميمػإل كمػني لمد ارسػز ،كاالسػتبانز كػأداة مكجيػز
لعين ػػز الد ارس ػػز ،كمقابم ػػز شلي ػػيز مكجي ػػز لم ػػديرم المن ػػاطؽ التعميمي ػػز ف ػػإل محافظ ػػات غػ ػزة ،كتككن ػػت عين ػػز
الدراسز مف( ).50مدي انر كمديرة بمدارس ككالز الغكث بغزة.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف درجػػز تقػػدير مػػديرم مػػدارس ككالػػز الغػػكث بغ ػزة لػػدكر

المسا لز فإل تحسيف أدا المعممػيف مػف كجيػز نظػرىـ جػا ت بدرجػز كبيػرة  ،كحػاز مجػاؿ المسػا لز لتحسػيف
التقػػكيـ عمػ المرتبػػز ا كلػ بدرجػػز تقػػدير كبيػرة ،أمػػا مجػػاؿ المسػػا لز لتحسػػيف االنضػػباط الػػكظي إل كػػاف فػػإل
المرتبػػز الثالثػػز بدرجػػز كبي ػرة  ،بامض ػػافز إل ػ

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالل ػػز احيػػائيان لػػدكر المسػػا لز ف ػػإل

55

تحسػػيف أدا المعممػػيف فػػإل مػػدارس ككالػػز الغػػكث بغ ػزة تيعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ،كذلػػؾ فػػإل مجػػالإل التلطػػيط
كادارة اليؼ فإل حيف ظيرت فركؽ ليال امناث فإل مجالإل التقكيـ كاالنضباط الكظي إل.
وأوصت الدرا ة بضركرة تكظيؼ المسا لز فإل المدارس كاعداد الدكرات الالزمز لممعمميف لتحسيف ا دا .
[ .]5درا ة(الن وري )8003،ع وا ( :واقع الذنكي اإلداري لد نديري ندارس الذعمي نرا عرد او ا ري
يي نحايظة ال اط ة شناغ يي مط ة سنا )
ىدفت التعرؼ إل كاق التمكيف امدارم لػدل مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد ا ساسػإل فػإل محافظػز الباطنػز
شػػماؿ فػػإل سػػمطنز عمػػاف ،كالكشػػؼ عػػف ال ػػركؽ بػػيف اسػػتجابات أف ػراد مجتم ػ الد ارسػػز حػػكؿ كاق ػ التمكػػيف،

حيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل كمػػني لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػو
الدراسز مف ( )0.مف الذككر كامناث.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف تقػػديرات مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد ا ساسػػإل فػػإل

محافظز الباطنػز شػماؿ سػمطنز عمػاف حػكؿ كاقػ التمكػيف امدارم جػا ت فػإل شػكميا العػاـ بدرجػز متكسػطز،
بامضػػافز لعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيان لتقػػديرات أف ػراد الد ارسػػز لمجػػاالت التمكػػيف امدارم تيعػػزل

لممتغيػرات التاليػػز(:النػػكع االجتمػاعإل ،اللبػرة ،المؤىػػؿ العممػإل) ،حيػػث بمػػم المتكسػط الحسػػابإل العػػاـ لتقػػديرات
مػػديرم المػػدارس لجمي ػ المجػػاالت ( ،)5255كمػػا بينػػت أف المتكسػػطات الحسػػابيز لحػػاالت التمكػػيف امدارم

تراكحت ما بيف ( )5255–5250كى نتيجز مرت عز.
وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة ت ػػكيض مػػديرم المػػدارس يػػالحيات أكثػػر لتعزيػػز الثقػػز بيػػـ ،كتمكيػػنيـ فػػإل أدا
كاجبػػاتيـ ب اعمي ػػز ،كت ػػكفير من ػػاخ تنظيمػػإل ي ػػحإل م ػػف قب ػػؿ ك ازرة التربيػػز كالتعم ػػيـ يس ػػم بممارس ػػز مج ػػاالت
التمك ػػيف امدارم لم ػػديرم الم ػػدارس باع ػػادة النظ ػػر ف ػػإل نظ ػػاـ الحػ ػكافز ك المكاف ػػآت ،كيػ ػن االس ػػتراتيجيات
لتمكيف مديرم المدارس كتدريبيـ عم ا ساليب الحديثز فإل مجاؿ ين كاتلاذ القرار كآليات تن يذه.

[ .]5درا ة(رياسي )8003،ع وا  ( :الذنكي اإلداري لد النديري

النردارس الثا ويرة العانرة يري نصرر

ن واا ظر النعمني والنديري ررر ذصور نقذرح يي ضوء نبا ون ئوليات ندير الندر ة)
ىػػدفت إلقػػا الضػػك عم ػ م يػػكـ التمكػػيف امدارم  ،كم ازيػػاه كأبعػػاده كالتعػػرؼ عمػ مسػػتكل التمكػػيف امدارم
لدل مديرم المدارس الثانكيز العامز فػإل ميػر مػف كجػو نظػر المعممػيف كالمػديريف ،كمػا ىػدفت إلػ التعػرؼ
عم مػدل الػتالؼ مسػتكل التمكػيف امدارم لػدل المػديريف كالمعممػيف بالمػدارس الثانكيػز العامػز فػإل ميػر،

ك ىػػدفت أيضػنا إلػ كض ػ تيػػكر مقتػػرح لتحسػػيف التمكػػيف امدارم لػػدل المػػديريف بالمػػدارس الثانكيػػز العامػػز
فإل ميػر ،حيػث اسػتلدـ الباحػث المػني الكيػ إل التحميمػإل كمػني لمد ارسػز ،كاسػتبانز التمكػيف امدارم مػف

إعداد الباحث كأداة لمدراسز ،كتككنػت عينػو الد ارسػز مػف عينتػيف ،عينػز مػف المػديريف كالمػديرات تتكػكف مػف

ك.55ك مػف المػديريف فػإل محافظػات القػاىرة ،كامسػكندريز ،كامسػماعيميز ،كالمنيػا ،كقنػا ،كعينػز المعممػيف مػػف
المعمميف كالمعممات كتتككف مف(.)738
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وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذرائج الذاليرة :أف المػد ار عمػ الػتالؼ مسػتكل لبػراتيـ يمارسػكف التمكػيف
امدارم ،بأبع ػػاده ا ربع ػػز بالمدرس ػػز س ػػمطز دال ػػؿ المؤسس ػػز ،كتنمي ػػز الس ػػمكؾ امب ػػداعإل ،كالعم ػػؿ الجم ػػاعإل
بالمؤسسػػز ،كالتح يػػز الػػذاتإل لمعػػامميف بالمؤسسػػز التعميميػػز) بػػن س الدرجػػز تقريب ػنا ،كمػػا كش ػ ت إل ػ أف ىنػػاؾ

ات ػػاؽ بػػيف آ ار المػػد ار حػػكؿ مس ػتكل التمكػػيف امدارم عم ػ الػػرغـ مػػف ت ػػاكت سػػنكات اللب ػرة بيػػنيـ ،كمػػا
بينػت نتػػائ الد ارسػػز إلػإل كجػػكد معكقػػات تتعمػػؽ باممكانيػات الماديػػز كالبشػريز ،كمنيػا ضػػعؼ المػكارد الماديػػز

لتطبيؽ عمميات التمكيف امدارم ،كقيكر المكائ المتعمقز بالمكافآت الماليز كالحكافز ،مما يقمؿ مف جيد العامميف.

وأوصرررت الدرا رررة :بض ػػركرة نش ػػر ثقاف ػػز التمك ػػيف كتنمي ػػز الس ػػمكؾ امب ػػداعإل لمع ػػامميف كالعم ػػؿ عمػ ػ تعزي ػػز
كمكافأة العامميف بالمدرسز .
[ .]5درا رة(أ وسيطة )8003،ع روا ُ ( :نعيقررات ا ررذخدا الر نط الذشراركي يرري اإلدارة الندر ررية يرري غررزة
و غ نحايظات نعالاذبا)

ىدفت التعرؼ إل معيقات استلداـ النمط التشاركإل فإل امدارة المدرسيز فإل محافظػات غػزة مػف كجػو نظػر
المعمميف ،كالكشؼ عف كجكد فركؽ بيف متكسط درجات تقدير المعممػيف لمعيقػات اسػتلداـ الػنمط التشػاركإل
فػػإل امدارة المدرسػػيز بمحافظػػات غ ػزة تيعػػزل إل ػ متغي ػر(الجنس ،سػػنكات اللدمػػز ،المؤىػػؿ العممػػإل ،المنطقػػز
التعميميز) ك ىدفت أيضان إل تعرؼ يسبؿ معالجز معيقػات الػنمط التشػاركإل فػإل امدارة المدرسػيز بمحافظػات
غػزة  ،حيػث اسػػتلدـ الباحػث المػني الكيػ إل التحميمػإل كمػػني لمد ارسػز ،كاالسػتبانز كػػأداة لمد ارسػز باسػػتبانز
مف إعداده ،كتككنت عينز الدراسز مف ( )005معممنا كمعممز.

وقد ذوصرمت الدرا رة أ ررز ال ذرائج الذاليرة :أف معيقػات اسػتلداـ الػنمط التشػاركإل فػإل امدارة المدرسػيز فػإل
محافظػػات غ ػزة قػػد بمغػػت (  ،)%55255كمػػا بينػػت كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط تقػػديرات أف ػراد العينػػز لمعيقػػات

اسػػتلداـ الػػنمط التشػػاركإل فػػإل امدارة المدرسػػيز فػػإل محافظػػات غ ػزة تيعػػزل لمتغيػػر النػػكع ( ذكػػر –أنث ػ ) فػػإل
جمي مجاالت االستبانز كقد كانت ال ركؽ ليال الذككر ،كأظيرت عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف متكسػط تقػديرات
أفػ ػراد العين ػػز لمعيق ػػات اس ػػتلداـ ال ػػنمط التش ػػاركإل ف ػػإل امدارة المدرس ػػيز ف ػػإل محافظ ػػات غػ ػزة تيع ػػزل لمتغي ػػر

المؤىؿ( بكالكريكس ،دراسات عميا) فإل جمي مجاالت االستبانز.

وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة العمػػؿ عم ػ رف ػ مسػػتكل رضػػا المعمػػـ عػػف كظي تػػو ،كعقػػد لقػػا ات ككرش عمػػؿ
لمديرم المدارس حكؿ النمط التشاركإل ،بامضافز إل تدريب العامميف عم النمط التشاركإل.
[ .]55درا ة(الزسا ي )8003،ع وا ( :دراة الذرزا نرديري النردارس الثا ويرة الر رنية ذط يرق الشرفايية
ن وابا ظر النعمني )
ىدفت التعرؼ إل درجز التزاـ مديرم المدارس الثانكيز الرسميز بدكلز اممارات بتطبيؽ الش افيز مف
كجيو نظر معممييـ ،كتككنت عينو الدراسز مف (  )555معمـ كمعممز ممف يعممكف فإل مدارس منطقز

الشارقز كرأس الليمز  ،حيث استلدـ الباحث المني الكي إل التحميمإل كمني لمدراسز ،كاستبانز تطبيؽ

الش افيز مف إعداده كأداة لمدراسز.
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وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية:أف درجز التزاـ مديرم المدارس بتطبيػؽ الشػ افيز فػإل مدارسػيـ
متكسطز،بامض ػػافز إلػ ػ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػز احي ػػائيز ف ػػإل مج ػػاؿ التقي ػػيـ كالقػ ػرار المدرس ػػإل تيع ػػزم

لمتغيػػر المنطقػػز التعميميػػز ليػػال منطقػػز الشػػارقز ،كمػػا بينػػت أنػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عمػػإل
تعػ ػزم لمتغي ػػر(الج ػػنس كالمؤى ػػؿ العمم ػػإل كاللبػ ػرة) ،كم ػػا أظي ػػرت أف أى ػػـ التح ػػديات الت ػػإل
أم م ػػف المج ػػاالت ي
تكاجو تطبيؽ الش افيز فإل مدارس الشارقز كرأس الليمز ىك عدـ تكفر اليدؽ كالكال المينإل كالكظي إل.
وأوصت الدرا ة بضركرة إج ار التنقالت بيف مديرم المدارس بيدؼ عمميز تبادؿ اللبرات ،كالعمؿ عم
ت عيؿ كؿ أشكاؿ االتياؿ الملتم ز بامضافز إل

ترسيخ كؿ فترة مف الزمف مف اجؿ مبدأ العدالز كالمساكاة

فإل التقييـ.

[ .]55درا ة(النقادنة )8003،ع وا (:دور الكفاءات ال شرية يي ذحقيق النيزة الذ اي ية ررر درا ة
حالة الاانعة اإل انية)
ىػػدفت التعػػرؼ إل ػ دكر الك ػػا ات البش ػريز فػػإل تحقيػػؽ المي ػزة التنافسػػيز ك د ارسػػز حالػػز الجامعػػز امسػػالميز ،
كمػػا ىػػدفت إل ػ التعػػرؼ إل ػ كاق ػ المي ػزة التنافسػػيز فػػإل الجامعػػز امسػػالميز كمحاكلػػز إب ػراز كاق ػ الك ػػا ات

البشػ ػريز ب ػػدالؿ الجامع ػػز ،كم ػػدل مس ػػاىمتيا ف ػػإل تحقي ػػؽ الق ػػدرة التنافس ػػيز ،حي ػػث اس ػػتلدـ الباح ػػث الم ػػني

الكي إل التحميمإل كمػني لمد ارسػز ،كاالسػتبانز كػأداة لمد ارسػز ،كتككنػت عينػو الد ارسػز مػف ( )555مكظ ػنا مػف
امدارة العميا كمديرم الدكائر كرؤسا ا قساـ بالجامعز امسالميز.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف مستكل تكفر الك ا ات البشريز لدل العػامميف فػإل الجامعػز

امس ػ ػ ػػالميز بمغ ػ ػ ػػت ( ،)%50.55كمس ػ ػ ػػتكل تحقي ػ ػ ػػؽ الميػ ػ ػ ػزة التنافس ػ ػ ػػيز ف ػ ػ ػػإل الجامع ػ ػ ػػز امس ػ ػ ػػالميز متػ ػ ػ ػكافرة
بنس ػػبز(  ،)%55255كبين ػػت الد ارس ػػز بأن ػػو تكج ػػد عالق ػػز ارتباطيػ ػز قكي ػػز ب ػػيف ت ػػكفر المعرف ػػز كتحقي ػػؽ الميػ ػزة
التنافسيز كىناؾ عالقز ارتباطيز قكيز بيف تكفر القدرات كالميارات كتحقيؽ الميزة التنافسيز.

وأوصررت الدرا ررة ضرررروة نشػػر ثقافػػز التنافسػػيز ،كاسػػتقطاب لب ػرات جديػػدة فػػإل الجامعػػز تتمثػػؿ فػػإل ثقافػػز

البح ػػث ع ػػف ك ػػا ات ،مػ ػ ض ػػركرة القض ػػا عمػ ػ مظ ػػاىر الس ػػمبيز ف ػػإل العم ػػؿ ف ػػإل التعام ػػؿ مػ ػ الك ػػا ات
كامقيػػا  ،كالتيمػػيش ،كالالمسػػاكاة .الػػخ مػػف لػػالؿ بعػػث ركح جديػػدة لمعمػػؿ ،كاالنتقػػاؿ مػػف التركيػػز عم ػ
ك ا ة ال رد الكاحد إل التركيز عم ك ا ة ال ريؽ.
[ .]5.درا رررة(الن وري  )8003 ،ع ررروا  :واقرررع الذنكررري اإلداري لرررد نرررديري نررردارس الذعمررري نرررا عرررد
او ا ي يي نحايظة ال اط ة شناغ يي مط ة سنا

ىدفت التعرؼ إل كاق التمكيف امدارم لػدل مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد ا ساسػإل فػإل محافظػز الباطنػز
شػػماؿ فػػإل سػػمطنز عمػػاف ،كالكشػػؼ عػػف ال ػػركؽ بػػيف اسػػتجابات أف ػراد مجتمػ الد ارسػػز حػػكؿ كاق ػ التمكػػيف ،
جيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل  ،كاالسػػتبانز كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػو الد ارسػػز مػػف
( )0.مف الذككر كامناث.
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ذوصمت الدرا ة إلل أه ال ذائج الذالية :أف تقديرات مديرم مدارس التعميـ مػا بعػد ا ساسػإل فػإل محافظػز
الباطنز شماؿ سمطنز عماف حكؿ كاق التمكػيف امدارم جػا ت فػإل شػكميا العػاـ بدرجػز متكسػطز ،حيػث بمػم
المتكس ػػط الحس ػػابإل الع ػػاـ لتق ػػديرات م ػػديرم الم ػػدارس لجميػػ المج ػػاالت( ،)5255كم ػػا بين ػػت أف المتكس ػػطات
الحسػػابيز لحػػاالت التمكػػيف امدارم تراكحػػت مػػا بػػيف( )5255–5250كىػ نتيجػػز مرت عػػز ،كمػػا كشػ ت النتػػائ

إلػ ػ ػ أن ػ ػػو ال تكج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ لتق ػ ػػديرات أفػ ػ ػراد الد ارس ػ ػػز لمج ػ ػػاالت التمك ػ ػػيف امدارم تعػ ػ ػزل لمتغيػ ػ ػرات :الن ػ ػػكع

االجتماعإل ،كاللبرة ،كالمؤىؿ العممإل ،
وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة ت ػػكيض مػػديرم المػػدارس يػػالحيات أكثػػر لتعزيػػز الثقػػز بيػػـ كتمكيػػنيـ مػػف أدا
كاجبػػاتيـ ب اعميػػز  ،كتػػكفير منػػاخ تنظيمػػإل يػػحإل مػػف قبػػؿ ك ازرة التربيػػز كالتعمػػيـ يسػػم بممارسػػز مجػػاالت
التمك ػػيف امدارم لم ػػديرم الم ػػدارس باع ػػادة النظ ػػر ف ػػإل نظ ػػاـ الحػ ػكافز  ،المكاف ػػآت  ،كي ػػن االس ػػتراتيجيات
لتمكيف مديرم المدارس كتدريبيـ عم ا ساليب الحديثز فإل مجاؿ ين كاتلاذ القرار كاليات تن يذه.
[ .]13درا ة(رنزي )2013،ع وا  ( :اإلدارة الشفايية لد نديري نكاذرب الذر يرة والذعمري ن طقرة نكرة
النكرنة ن وابة ظر النديري والنشريي )
ىػدفت التعػرؼ إلػ درجػز تطبيػؽ امدارة بالشػ افيز مػف كجيػز نظػر مػديرم كمشػرفإل مكاتػب التربيػز كالتعمػيـ
بمنطقز مكز المكرمز ،كالكشؼ عف ال ركؽ امحيائيز بيف المتكسطات الستجابات المبحػكثيف حػكؿ درجػز
تطبيػؽ امدارة بالشػ افيز كفقػان لمتغيػرات( اللبػرة ،كالمؤىػؿ ،كنػكع المؤىػؿ ،ك المسػم الػكظي إل ،كالمنطقػز
التعميميػز(،حيػث اسػتلدـ الباحػث المػني

الكيػ إل المسػحإل كمػني مناسػب لد ارسػتو ك اسػتبانز مػف إعػداده

كأداة لمدراسز ،كتككنت عينز الدراسز مف )ْْٖ) مف مديرم مكاتب التربيز .

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف درجز تطبيؽ امدارة بالش افيز لدل مكاتػب التربيػز كالتعمػيـ

كما يدركيا مديرم المكاتب أن سيـ كالمشرفيف التربكييف كبيرة ،حيث بمم المتكسط الحسابإل(. )%76.3
وأوصرت الدرا رة بضػركرة العمػؿ عمػ

تعزيػز الممارسػات امداريػز فيمػا يتعمػؽ بمكضػكع الشػ افيز ،كمػا

تضػمنتو مػف مجػاالت متعػددة ،سػكا ال سػاد كالمسػا لز ك اتلػاذ القػ اررات ،أك ا دا كالتقيػيـ ،أك الشػ افيز
بمجاؿ التشريعات كالقكانيف كا نظمز ك إج ار ات العمؿ أك بمجاؿ المعمكمات كالبيانات .

[ .]55درا ررة(أ ررو ل ر  )2013،ع روا ( :واقررع ذط يررق الحوكنررة يرري اإلدارات الندر ررية الفم ررطي ية يرري
نحايظات غزة ن واا ظر النعمني )

ىدفت تقي كاق الحككمز فإل امدارات المدرسيز ال مسػطينيز ،كمػدل تطبيقيػا ،كذلػؾ مػف لػالؿ التأكػد مػف
تطبي ػػؽ الحككم ػػز بك ػػؿ متطمباتي ػػا كمعاييرى ػػا ،حي ػػث اس ػػتلدمت الباحث ػػز الم ػػني الكيػ ػ إل التحميم ػػإل كم ػػني
لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز كالمقابمػػز الشليػػيز كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػو الد ارسػػز مػػف ( )122معمم ػان كمعممػػز
مف المدارس الحككميز فإل محافظات غزة.

وذوصرررمت الدرا رررة إلرررل أ ررررز ال ذرررائج الذاليرررة :أف تطبي ػػؽ متطمب ػػات الحككمػػز ي ػػؤدم إلػ ػ ارتق ػػا امدارة
المدرسػػيز بمتكسػػط حسػػابإل قػػدره ( ،)52.5كانح ػراؼ معيػػارم قػػدره ( ،)5255كأف تطبيػػؽ متطمبػػات الحككمػػز
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يؤدل إل رف الركح المعنكيز لجمي ا فػراد ،كأف اللبػرة أحػد أسػباب ضػعؼ الحككمػز بمتكسػط حسػابإل بمػم
( ،).255بامضػ ػػافز إل ػ ػ أف المحسػ ػػكبيز مػ ػػف أىػ ػػـ أسػ ػػباب عػ ػػدـ تطبيػ ػػؽ الحككمػ ػػز بالشػ ػػكؿ اليػ ػػحي فػ ػػإل
المؤسسات التعميميز.

وأوصررت الدرا ررة :بضػػركرة إيػػدار أنظمػػز كق ػكانيف كاضػػحز ك يػػارمز قابمػػز لمتطبيػػؽ لايػػز فيمػػا يتعمػػؽ

بالشػ افيز ،كالمسػػا لز ،كالن ازىػػز ،كمراجعػػز أنظمػػز كم ػػاىيـ الحككمػػز ،كمػػدل تطبيقيػػا كنتائجيػػا كتكػػكيف لجػػاف
لايػػز لممراقبػػز كال حػػص المسػػتمر ،كعمػػؿ ب ػرام تكعيػػز لممجتم ػ المحم ػ بمبػػادئ الحككمػػز كحػػثيـ عم ػ
تطبيقيا.

[ .]50درا ة( اصر الدي  )8008،ع وا ( :واقع ذط يق الحاكنية يي اانعرا الشررق اوو رط نر وابرا
ظر أسضاء البيئذي الذدري ية واإلدارية العانمي ييبا)
ىػػدفت استقيػػا

كاقػ

الحاكميػػز فػػإل جامعػػو الشػػرؽ ا كسػػط مػػف كجيػػو نظػػر أعضػػا الييئتػػيف التدريسػػيز

كامداريػػز العػػامميف فييػػا ،حيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكيػ إل التحميمػػإل كمػػني لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز (مػػف
إع ػػداد الباح ػػث) ك ػػأداة لمد ارس ػػز ،كتككن ػػت عين ػػو الد ارس ػػز م ػػف()555عض ػػكان م ػػف أعض ػػا الييئ ػػز التدريس ػػيز

كامداريز العامميف بالجامعز.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف كاق ػ تطبيػػؽ الحاكميػػز فػػإل جامعػػز الشػػرؽ ا كسػػط مػػف

كجيػز نظػر أفػراد عينػػز الد ارسػز ككػؿ كػػاف بدرجػز مرت عػز ،كبمتكسػط حسػػابإل عػاـ قػدره ( ،)5255كاتضػ أف
ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز ( ) 0.05≥αفػػإل كاقػ تطبيػػؽ الحاكميػػز فػػإل جامع ػز
الشرؽ ا كسط اللتالؼ المركز الكظي إل ليال أعضا ىيئز التدريس ،بينما كاف ىناؾ فػركؽ ذات داللػز

إحيائيز عند مستكل داللز ( ) 0.05≥αتعزل لمتغير اللبرة ليال مف كانت لبرتيـ أكثر مف سنتيف.

وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة تح يػػز العػػامميف مػػف أعضػػا الييئتػػيف التدريسػػيز كامداريػػز فػػإل الجامعػػز لمح ػػاظ
عم ػػإل المس ػػتكم المرت ػ ػ م ػػف تطبي ػػؽ الحاكمي ػػز ،كاجػ ػ ار د ارس ػػز مماثم ػػز ف ػػإل الجامع ػػات الحككمي ػػز كاللاي ػػز
الستقيػػا كاقػ تطبيػػؽ الحككمػػز فييػػا ،كاجػ ار د ارسػػات الستقيػػا ا ثػػار السػػمبيز الناتجػػز عػػف عػػدـ تطبيػػؽ

الحككمػػز فػػإل الجامعػػات ،بامضػػافز إل ػ إج ػ ار د ارس ػات الستقيػػا آ ار الييئتػػيف التدريسػػيز كامداريػػز فػػإل
رؤسائيـ فإل ضك مبادئ الش افيز كالمسا لز كالمشاركز.
[ .]55درا ة (سطوة وسمي )8008،ع وا ( :حوكنة ال ظا الذعميني نردخغ لذحقيرق الارودة يري الذعمري )
درا ة كيفية
ى ػػدفت الد ارس ػػز لمتع ػػرؼ عمػ ػ نش ػػأة الحككمػ ػز كأىميتي ػػا كأى ػػدافيا كمميزاتي ػػا ،ك عمػ ػ تس ػػميط الض ػػك عمػ ػ
إسػػيامات تطبيػػؽ الحككم ػز فػػإل رف ػ ك ػػا ات المؤسسػػات التعميمػػز كجكدتيػػا ،كمػػا ىػػدفت ال ػ التكيػػؿ إل ػ

تيكر مقترح مسقاط الحككمز عم النظاـ التعميمإل مف أجؿ رف مؤسساتو لرف جكدتياو .

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف حككمز النظاـ التعميمإل عبارة عػف الكي يػز التػإل تػدار فييػا
مؤسسػػاتو كت ارقػػب مػػف جمي ػ ا ط ػراؼ ذات العالقػػز بالمؤسسػػز ،كمػػا بينػػت الد ارسػػز إل ػ قمػػز كجػػكد معرفػػز
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كالمػػاـ كػػافإل مػػف لػػالؿ معظػػـ العػػامميف فػػإل العمميػػز التعميميػػز حػػكؿ مبػػادئ كمبػػررات تطبيػػؽ الحككمػػز عم ػ
النظ ػػاـ التعميم ػػإل ،كبين ػػت أيضػ ػان إلػ ػ أن ػػو يتطم ػػب تن ي ػػذ أعم ػػاؿ الحككمػ ػز تكاف ػػؽ التنظ ػػيـ امدارم كالمين ػػإل
المتكامػػؿ الػػذم يشػػتمؿ عم ػ كجػػكد إدارة متمي ػزة ،كمػػا تكيػػمت إل ػ أف القػػيـ السػػمبيز مثػػؿ العػػادات كالتقاليػػد

تعكد عمييا المجتم إضافز إلػ بعػض القػكانيف المعرقمػز بجػكدة ا دا ىػإل جػذكر المشػاكؿ كالتحػديات
التإل ن
فػػإل تطبيػػؽ أنظمػػز الحككم ػز ،كيػػعكبز اتلػػاذ الق ػ اررات فػػإل المؤسسػػز التعميميػػز ،كمػػا بينػػت الد ارسػػز إل ػ أف
ضػػعؼ الم ػكارد الماليػػز كال قػػر يمػػثالف تحػػدم كبيػػر أمػػاـ تطبيػػؽ الحككم ػز عمػ النظػػاـ التعميمػػإل كمؤسسػػاتو.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز الذوصيات الذالية :كجػكد رؤيػز كاضػحز لممسػت يديف مػف اللػدمات التػإل تقػدميا

المؤسسػػز كالتػػإل حػػددتيا امدارة مػػف قبػػؿ  ،كػػذلؾ مراجعػػز رؤيػػز المؤسسػػز كتطابقيػػا م ػ الترتيبػػات المتلػػذة
لمحككمز .
[ .]55درا ة(الداية )8008،ع وا  ( :دراة ننار ة نديري ندارس وكالة الووث الدوليرة نحايظرات غرزة
لمعدالة الذ ظينية وساقذبا الرضا الوظيفي لمنعمني )
ىػػدفت التعػػرؼ إلػ درجػػز ممارسػػز مػػديرم مػػدارس ككالػػز الغػػكث الدكليػػز بمحافظػػات غػزة لمعدالػػز التنظيميػػز
كعالقتيا بالرضا الكظي إل لممعمميف مف كجو نظرىـ ،كما ىدفت إلػ بيػاف أثػر المتغيػرات ( الجػنس ،المؤىػؿ
العممإل ،سنكات اللدمز) عم متكسطات تقديرات المعمميف لمعالقز بيف درجز ممارسز مػديرم مػدارس ككالػز
الغ ػػكث الدكلي ػػز بمحافظ ػػات غػ ػزة لمعدال ػػز التنظيمي ػػز كالرض ػػا ال ػػكظي إل لممعمم ػػيف ،حي ػػث اس ػػتلدمت الباحث ػػز
المػني الكيػ إل التحميمػإل كمػػني مناسػب لمد ارسػػز ،كتمثمػت أدكات الد ارسػػز باسػتبانتيف لقيػػاس درجػز ممارسػػز
مػػديرم مػػدارس ككالػػز الغػػكث بمحافظػػات غ ػزة لمعدالػػز التنظيميػػز مػػف كجػػو نظػػر المعممػػيف ،كتككنػػت عينػػز

الدراسز مف ( )055معممنا كمعممز يعممكف فإل مدارس ككالز الغكث الدكليز.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :بمغت درجز ممارسز مػديرم مػدارس ككالػز الغػكث بمحافظػات

غػزة لمعدالػػز التنظيميػػز مػػف كجػػو نظػػر المعممػػيف ( )%55205كبدرجػػز كبيػرة ،كمػػا كشػ ت الد ارسػػز عػػف كجػػكد

فركؽ بيف متكسطات تقديرات عينز الدراسز لدرجز ممارسػز مػديرم مػدارس ككالػز الغػكث الدكليػز بمحافظػات

غزة لمعدالز التنظيميز تعزل لمتغير النكع ( ذكر أك أنث ) ليال امناث.
وأوصت الدرا ة بضركرة تبن استراتيجيز كاممز لغرس قيـ العدالز التنظيميز المرتكزة عمػ القػيـ امسػالميز
اللال ػػدة ل ػػدل م ػػديرم م ػػدارس ككال ػػز الغ ػػكث الدكلي ػػز بمحافظ ػػات غػ ػزة  ،كتنظ ػػيـ دكرات تدريبي ػػز لرفػ ػ

ق ػػدرة

م ػػديرم الم ػػدارس عمػ ػ اتل ػػاذ القػ ػ اررات العادل ػػز كالمكض ػػكعيز كفقػ ػان لقكاع ػػد كأس ػػس عممي ػػز س ػػميمز ،كاعط ػػا

المعمم ػػيف ال ري ػػز لم ػػتظمـ بش ػػأف نت ػػائ تق ػػكيـ ا دا  ،كاطالعي ػػـ عمػ ػ نت ػػائجيـ حتػػ يتس ػػن لي ػػـ تحس ػػيف
مستكل أدائيـ .
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[ .]55درا رررة (طايرررع )8008،ع ررروا ( :الررردور اال رررذراذياي لمحوكنرررة اإل لكذرو يرررة يررري إسرررادة هيكمرررة
الندارس الذاري ية لموات)
ىػ ػػدفت التع ػ ػػرؼ إلػػ ػ أىميػ ػػز الحككمػ ػ ػز ف ػ ػػإل تط ػ ػكير إدارة التعم ػ ػػيـ قب ػ ػػؿ الجػ ػػامعإل ،ك عم ػ ػػإل دكر الحككمػ ػ ػز
االلكتركني ػػز ف ػػإل إدارة التغي ػػر ،كى ػػدفت أيضػ ػنا إلػ ػ التع ػػرؼ عم ػػإل بع ػػض الممارس ػػات المؤسس ػػيز كالتطبيقي ػػز

الناجحػز كتبػػادؿ اللبػرات فػػإل مجػػاؿ الحككمػز  ،كمػػا ىػدفت إلػ

تبنػػإل نظػػـ غيػػر تقميديػػز لممسػػائمز كالشػ افيز

كالمحاس ػػبز عنػػػد تقػػػديـ اللػػػدمات التعميميػػػز  ،حيػػػث اسػ ػػتلدـ الباحػػػث المػػػني الكي ػ ػ إل التحميمػ ػػإل ،كمػ ػػني

لمدراسز ،كاالستبانز كأداة لمد ارسػز ،بامضػافز لعػرض نمػاذج لػدكؿ ،كتككنػت عينػز الد ارسػز مػف(  )55مدرسػز
تجريبيز لمغات فإل محافظز الغربيز بجميكريز مير العربيز.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف الػػكزف النسػػبإل لػػدم أف ػراد العينػػز كػػاف بدرجػػز متكسػػطز،

كضػػركرة تكعيػػز جمي ػ ا ط ػ ارؼ المعنيػػز بػػدكرىـ فػػإل حمايػػز ميػػال المدرسػػز كاطالعيػػـ عمػػإل حقػػكقيـ ،ك
أىميز إنشا لجػاف فعالػز غيػر شػكميز فػإل المػدارس التجريبيػز لمغػات ،كضػركرة تطػكير المنػاى الد ارسػيز ك
م ػػن الي ػػالحيات الييكميػ ػز كالتنظيمي ػػز لممؤسس ػػات التعميمي ػػز ،بامض ػػافز إلػػ إع ػػادة ىيكم ػػز ميزاني ػػز امدارة.
وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة تكعيػػز جميػ ا طػراؼ المعنيػز بػػدكرىـ فػػإل حمايػػز ميػػال المدرسػػز ،كاطالعيػػـ
عم حقكقيـ كاعطا دكرات تدريبيز لمجاف العاممز فإل مجاؿ الحككمز املكتركنيز دالػؿ المػدارس ،كايػدار

نشرات دكريز لمعامميف فإل مجاالت امدارة الحديثز.
[ .]55درا ة(حاوة وطا )8000ع وا ( :واقع الحوكنا يي اانعة القدس)
ىدفت التحقؽ مػف اسػتلداـ أسػاليب الحككمػز الجامعيػز فػإل جامعػز القػدس ،حيػث اسػتلدـ البػاحثيف المػني
الكي إل التحميمإل كمني لمدراسز ،كاالستبانز كأداة لمدراسز ،كتككنػت عينػز الد ارسػز مػف ( )100مكظػؼ فػإل
جامعز القدس ممف تكاجدكا فإل حرـ الجامعز.

وذوصرررمت الدرا رررة إلرررل أ ررررز ال ذرررائج الذاليرررة :أف( )%63م ػػف أفػ ػراد العين ػػز يق ػػركف ب ػػأف الجامع ػػز تطب ػػؽ
متطمبات الحككمز كىك مستكم مرت  ،ك أف لاحتالؿ امسرائيمإل أثػر كاضػ ك كبيػر عمػ تطبيػؽ الحككمػز
 ،كمػػا كش ػ ت إلػػإل أف الجامعػػز تعمػػؿ عم ػ

تطبيػػؽ النظػػاـ بػػيف الطػػالب دكف تمييػػز ،كذلػػؾ بشػ ػ افيز دكف

تع ػكد عمييػػا
المجػػك إل ػ الغمػػكض ،كمػػا أظيػػرت إل ػ أف القػػيـ السػػمبيز مثػػؿ العػػادات ،كالتقاليػػد الباليػػز التػػإل ن
مجتمعنا ال مسطينإل ىإل جذكر المشاكؿ فإل تطبيؽ أنظمز الحككمز.

وأوصت الدرا ة بضركرة عدـ التمييز بيف المكظ يف فإل المعاممز ،كتنميز الميادر الماليز التػإل تسػاعد فػإل
حؿ جمي البنكد التػإل حيػمت عمػ درجػز ضػعيؼ ،كضػركرة تػكفير الحمايػز القانكنيػز بشػكؿ مسػتمر بػدكف

معكقػػات ،ك ضػػركرة إيػػدار أنظمػػز كق ػكانيف كاضػػحز كيػػارمز قابمػػز لمتطبيػػؽ لايػػز فيمػػا يتعمػػؽ بالش ػ افيز
كالمس ػا لز كالن ازىػػز ،كمراجعػػز أنظمػػز كم ػػاىيـ الحككمػػز كمػػدل تطبيقيػػا ،كنتائجيػػا ،كامكانيػػز كض ػ أنظمػػز
كاضحز تتماش م كض الجامعز كمتطمبات الطمبز ،كالمكظ يف ،كتككيف لجاف ملتيػز لممراقبػز كال حػص
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المسػػتمر لتحديػػد مػػدل تطبيػػؽ ا نظمػػز كالق ػكانيف ،ككض ػ حػػد لمكيػػكلييف ،كالمحسػػكبيز ،مػػف لػػالؿ القػػانكف
فكؽ الجمي .
[ .].5درا ررررة(العنر  )8000،ع رررروا (:أثررررر نشرررراركة العررررانمي يرررري وكالررررة غرررروث وذشررررويغ الاائرررري
الفم طي ي

اوو روا يي اذخاذ الق اررات سمل أدائب الوظيفي)

ىػدفت التعػرؼ إلػ أثػر مشػاركز العػامميف فػإل ككالػز الغػكث الدكليػز (ا كنػركا) بغػزة فػإل اتلػاذ القػ اررات عمػ

أدائيـ الكظي إل ،كمعرفز العالقػز بػيف المتغيػرات الديمغرافيػز ( الجػنس ،العمر،المؤىػؿ العممػإل  ،عػدد سػنكات
العمؿ فإل الككالز ،عدد سػنكات العمػؿ فػإل الكظي ػز ،مقػر العمػؿ الحػالإل كالػدائرة ) عمػ المشػاركز فػإل اتلػاذ
الق ػ اررات  ،حي ػػث اس ػػتلدمت الباحث ػػز الم ػػني الكيػ ػ إل التحميمػ ػإل كم ػػني مناس ػػب لمد ارس ػػز ،كاالس ػػتبانز ك ػػأداة
لمد ارسػز كبنسػػبز  ، )%5520حيػث قامػػت الباحثػػز ببنػا اسػػتبانز مككنػز مػػف ( )5.فقػرة مكزعػز عمػ مجػػاليف،

كتٌك ػػكف مجتمػ ػ الد ارس ػػز م ػػف المس ػػتكيات امداري ػػز ال ػػدنيا كالكس ػػط كالعمي ػػا م ػػف جميػ ػ الم ػػكظ يف امداري ػػيف
المحمييف فإل ( ا كنركا) بغزة فإل كؿ مف الرئاسز كالمكتب امقميمإل ككالىمػا فػإل غػزة الػذيف تتػراكح درجػاتيـ
مف الدرجز اللامسز فما فػكؽ ،يكطبقػت الد ارسػز عمػ عينػز طبقيػز عشػكائيز مػف العػامميف مككنػز مػف ().50

مكظ نا كمكظ ز.

وذوصرررمت الدرا رررة إلرررل أ ررررز ال ذرررائج الذاليرررة :كجػػكد عالقػػز ذات دالل ػػز إحيػػائينا بػػيف العكامػػؿ الم ػػؤثرة

بالمشػػاركز فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات كا دا الػػكظي إل لمعػػامميف فػػإل ككالػػز الغػػكث الدكليػػز بغ ػزة ،كمػػا تكيػػمت إل ػ

عػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف إجابػات أفػراد العينػػز حػػكؿ مشػاركز العػػالميف فػػإل اتلػػاذ القػ اررات تيعػػزل إلػ المتغيػرات
التاليز ( الجنس ،المؤىؿ العممإل ،عدد سنكات العمؿ فإل الكظي ز الحاليز ).
وأوصرت الدرا ررة بضػػركرة مشػاركز العػامميف فػإل اتلػػاذ القػ اررات بشػػكؿ أكبػر ممػػا ىػك عميػػز ا ف حاليػنا ،كالعمػػؿ

عم مشاركز العامميف ذكل الك ا ات العميا بالنسبز لمق اررات االستراتيجيز.

[ .].5درا ررررة(حرب )8000،ع رررروا ( :واقرررررع الشررررفايية اإلداريررررة ونذطم رررررات ذط يقبررررا يرررري الاانعرررررات
الفم طي ية قطاع غزة)
ىػػدفت التعػػرؼ إل ػ كاق ػ الش ػ افيز امداريػػز كمتطمبػػات تطبيقيػػا لػػدل امدارة العميػػا فػػإل الجامعػػات ال مسػػطينيز
بقطػػاع غ ػزة ،كتحديػػد مػػدل كجػػكد فػػركؽ فػػإل إجابػػات المبحػػكثيف بػػيف نظػػاـ المعمكمػػات ،كاالتيػػاؿ امدارم،
كالمسػػا لز امداريػػز ،كالمشػػاركز ،كاج ػ ار ات العمػػؿ عم ػ تطبيػػؽ الش ػ افيز امداريػػز فػػإل الجامعػػز امسػػالميز،
كجامع ػػز ا زى ػػر ،كجامع ػػز ا قيػ ػ  ،حي ػػث اس ػػتلدـ الباح ػػث الم ػػني الكيػ ػ إل التحميم ػػإل كم ػػني مناس ػػب
لمد ارسػػز ،كاالس ػػتبانز ك ػػأداة لمد ارسػػز ،كتككن ػػت عين ػػز الد ارسػػز م ػػف( )555مكظ ػ ػان مػػف االداري ػػيف كا ك ػػاديمييف
ال ػػذيف يش ػػغمكف مناي ػػب إداري ػػز ف ػػإل الجامع ػػات س ػػال ز ال ػػذكر  ،كق ػػد بم ػػم حج ػػـ العين ػػز ( )205مكظ ػ ػنا ف ػػإل
الجامعات المذككرة.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :كجػػكد التػزاـ بممارسػػز الشػ افيز امداريػػز بدرجػػز مقبكلػػز لػػدل
امداريػػيف كا كػػاديمييف ممػػف يشػػغمكف منايػػب إداريػػز فػػإل الجامعػػات ال مسػػطينيز ،ككجػػكد عالقػػز ذات داللػػز
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إحي ػػائيز ب ػػيف مج ػػاالت الد ارس ػػز (نظ ػػاـ المعمكم ػػات ،كاالتي ػػاؿ امدارم ،كالمس ػػا لز امداري ػػز ،كالمش ػػاركز،
كاج ار ات العمؿ) ككاق الش افيز امداريز فػإل الجامعػات ال مسػطينيز ،ككجػكد فػركؽ ذات داللػز إحيػائيز فػإل
اسػ ػػتجابز المبحػ ػػكثيف حػ ػػكؿ كاق ػ ػ الش ػ ػ افيز امداريػ ػػز كمتطمبػ ػػات تطبيقيػ ػػا فػ ػػإل مجػ ػػاالت االتيػ ػػاؿ امداريػ ػػز،
كالمسا لز امداريز ،كالمشاركز ،كاج ار ات العمؿ ،كالش افيز امداريز تيعزل ال الجامعز كليال جامعز ا زىر.
وكا رررت أ ررررز ذوصررريات الدرا رررةٌ :تبن ػ كنشػػر مبػػدأ الش ػ افيز امداريػػز بكػػؿ متغيراتيػػا لتيػػب نيج ػان إداري ػان
مؤسسيان ،كالعمؿ عم إعادة النظر بيياغز ا نظمز كالقكانيف.

[ .]..درا ة(الح

 )8000،ع وا ( :دراذا الن اءلة والفاسمية اإلداريرة الذر ويرة والعاقرة ي بنرا لرد

نديري الندارس الحكونية الثا وية ونديراذبا يي نحايظات الضفة الور ية ن واا ظر العانمي )
ى ػػدفت التعػػػرؼ إل ػ ػ درجت ػػا المسػػػا لز كال اعميػػػز امداري ػػز التربكيػػػز كالعالقػػػز بينيم ػػا لػػػدل مػ ػػديرم المػ ػػدارس
الحككميػػز الثانكي ػػز كم ػػديراتيا فػػإل محافظ ػػات الضػ ػ ز الغربي ػػز مػػف كج ػػو نظ ػػر العػػامميف ف ػػإل م ػػديريات التربي ػػز
كالتعمػػيـ ،حيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل كمػػني مناسػػب لمد ارسػػز ،كتمثمػػت أداة الد ارسػػز
باالسػػتبانز ،كتككن ػػت عينػػو الد ارس ػػز مػػف ( )555مكظ ػ ػنا مػػف العػ ػامميف فػػإل أقس ػػاـ امدارة المدرسػػيز ،كالرقاب ػػز
امداريػػز كالماليػػز ،كالتعمػػيـ العػػاـ ،كامش ػراؼ التربػػكم ،كشػػؤكف المػػكظ يف فػػإل مػػديريات التربيػػز كالتعمػػيـ فػػإل
محافظات الض ز الغربيز.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف تقػػديرات أف ػراد عينػػز الد ارسػػز لدرجػػز المسػػا لز امداريػػز

التربكيز لدل مديرم كمديرات المدارس الحككميز الثانكيز جػا ت بدجػز مرت عػز ،كبنسػبز مئكيػز ( ،)%55كأف
تقديرات أفراد عينز الدراسز لدرجز ال عاليز امداريز التربكيز لدل مديرم كمػديرات المػدارس الحككميػز الثانكيػز
جػػا ت بدرجػػز متكسػػطز كبنسػػبز مئكيػػز(،)%55كمػػا بينػػت كجػػكد ارتبػػاط ايجػػابإل بػػيف درجػػز تطبيػػؽ المسػػا لز
امداريز كال عاليز امداريز لدل مديرم كمديرات المدارس الحككميز الثانكيز.

وأوصت الدرا ة بضػركرة تطػكير كيػؼ كظي ػإل كاضػ حتػ يػتمكف المػديركف مػف معرفػز السػمككيات التػإل

تعرضيـ لممسا لز امداريز لمحد مػف تكػرار ا لطػا كالتميػز فػإل العمػؿ ،كضػركرة قيػاـ المؤسسػات التعميميػز
بكاف ػػز مسػػػتكياتيا بطػػػرح مسػػػاقات ذات يػػػمز بالمس ػػا لز امداريػػػز ،كعقػػػد دكرات تدريبيػػػز كمسػ ػػتمرة لمػ ػػديرم
المػػدارس لتعزيػػز ك ايػػاتيـ ال نيػػز كامداريػػز لمكاجيػػو التطػػكرات المسػػتقبميز كك ػذلؾ رف ػ ك ايػػاتيـ فػػإل مجػػاالت
تطكر قدرات العامميف فإل المدرسز .

[ .].5درا ررة(العرا يد (8000،ع روا ( :دور القيررادة الذشرراركية نررديريات الذر يررة والذعمرري يرري حررغ نشرركات
نديري الندارس الثا وية نحايظات غزة)

ى ػػدفت الد ارس ػػز لمتع ػػرؼ إلػ ػ دكر القي ػػادة التش ػػاركيز بم ػػديريات التربيػ ػز كالتعم ػػيـ ف ػػإل ح ػػؿ مش ػػكالت م ػػديرم
المػػػدارس الثانكيػػػز بمحافظػػػات غ ػ ػزة ،حيػػػث اسػ ػػتلدـ الباحػػػث المػػػني الكي ػ ػ إل التحميمػ ػػإل كمػ ػػني لمد ارسػ ػػز،

كاالسػػتبانز(مف اعػػداد الباحػػث) كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػو الد ارسػػز مػػف ( )555مػػدي انر كمػػديرة مػػف مػػديرم

المدارس الثانكيز بمحافظات غزة.
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وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :حػػرص مػػديرم التربيػػز كالتعمػػيـ فػػإل جمي ػ مػػديريات التربيػػز
كالتعميـ عم ت عيؿ دكر مديرم المػدارس مػف لػالؿ إشػراكيـ فػإل تحديػد ا ىػداؼ ككضػ اللطػط الملتم ػز،
كاشػراؾ المػػديريف فػػإل معظػػـ ا مػػكر المتعمقػػز بتحسػػيف العمميػػز التعميميػػز كادراؾ المػػديريف بأىميػػز العمػػـ بػػركح
ال ريؽ الكاحد مف لالؿ ت عيؿ تطبيؽ القيادة بالمشاركز .

وأوصررت الدرا ررة بضػركرة مراجعػػز القػكانيف كالتشػريعات فػإل أنظمػػز ك ازرة التربيػػز كالتعمػيـ ككنيػػا مرتكػزة عمػ
مب ػػادئ المركزي ػػز امداري ػػز ،كاعتم ػػاد مب ػػدأ الالمركزي ػػز  ،كالتش ػػاركيز امداري ػػز ،كت عي ػػؿ ت ػػكيض الي ػػالحيات
المتعددة لمديرم المدارس ،كالعمؿ عم ترسيخ ثقافز االنجاز مػف لػالؿ أدا العمػؿ بك ػا ة كفعاليػز ،كالعمػؿ
بركح ال ريؽ ،كالت كيض الكاس لبعض اليالحيات ،كتقبؿ آ ار ا لريف .

[ .]24درا ة( ااودة )2010،ع وا  ( :واقع ذط يق العدالة الذ ظينية ندارس الذعمي العا الحكوني
لم ات ندي ة نكة النكرنة).

ىػػدفت التع ػػرؼ إل ػ كاقػػ العدال ػػز التنظيميػػز بم ػػدارس التعم ػػيـ العػػاـ الحك ػػكمإل لمبن ػػات بمدينػػز مك ػػز المكرم ػػز
بمحاكرى ػػا ،كمػػػا ى ػػدفت لمتعػػػرؼ الػ ػ تحديػػػد ال ػػركؽ فػ ػػإل اس ػػتجابز عينػػػز الد ارس ػػز لدرجػػػز تطبي ػػؽ العدالػ ػػز
التنظيميز (بمحاكرىا) بمدارس التعميـ العاـ الحككمإل لمبنات بمكػز المكرمػز حسػب متغيػر(المرحمػز التعميميػز،

المسػم الػكظي إل ،المؤىػؿ التعميمػإل ،مػدة اللبػرة) ،حيػث اسػتلدـ الباحػث المػني الكيػ إل المسػحإل كمػني

مناسػػب لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز كػػأداة لمد ارسػػز ،كتككنػػت عينػػز الد ارسػػز مػػف ( )%10مػػف معممػػات مػػدارس مكػػز
المكرمز كالمتكسطز كالثانكيز بمدينز مكز المكرمز.
وذوصررمت الدرا ررة إلرررل أ رررز ال ذرررائج الذاليررة :أف درجػػز تطبيػػؽ مػػديرات مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ الحكػػكمإل
لمبنػػات بمدينػػز مكػػز المكرمػػز لمحػػاكر العدالػػز امجرائيػػز بمػػم متكسػػطو الحسػػابإل( )3.33ك بمػػم محػػكر العدالػػز

التقييمي ػز ( )3.18ك بمػػم محػػكر العدالػػز التكزيعيػػز ( ، )3.05ككانػػت العدالػػز الت اعميػػز ىػػإل المحػػكر الكحيػػد
مػػف محػػاكر العدالػػز التنظيميػػز ذات اسػػتجابز عاليػػز فقػػد كانػػت درجػػز تطبيػػؽ مػػديرات مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ
الحككمإل لمبنات بمدينز مكز المكرمز مرت عز نسبيان بمتكسط حسابإل عاـ (.)3.52

وأوصت الدرا ة بكضػ معػايير مكضػكعيز كمقننػز اللتبػار مػديرات المػدارس مػف ذكات اليػ ات كالميػارات
كا لالقيات العاليز ،كعقد الدكرات التدريبيز لتكعيز مديرات المدارس بأىميز العدالز التنظيميػز فػإل المدرسػز،
كالتأكيػػد عم ػ تػػدريب المػػديرات قبػػؿ كأثنػػا تػػكلييف المنيػػب ،ككض ػ نظػػاـ لمتابعػػز تطبيػػؽ المػػديرة لمعدالػػز،

كامىتماـ بنظاـ المسا لز لمديرات المدارس.

[ .]25درا ة (العاني )2010،ع وا ( :دراة ذط يق نديري الندارس الثا وية واال ذدائية يي دولرة الكويرت
لمقيادة الذشاركية ن وابة ظر النعمني )

ىػدفت الكشػؼ عػف درجػز تطبيػؽ القيػادة التشػاركيز لػدل مػديرم المػدارس الثانكيػز كاالبتدائيػز فػإل دكلػز

الككيػػت مػػف كجيػػز نظػػر المعممػػيف ،حيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكيػ إل التحميمػػإل كمػػني لمد ارسػػز،
كاالسػتبانز كػأداة لمد ارسػز تقػيس كجيػز نظػر المعممػيف لمعرفػز مػدل تطبيػؽ القيػادة التشػاركيز فػإل المػدارس
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الثانكيػز كاالبتدائيػز فػإل دكلػز الككيػت مػف إعػداده ،كتككنػت عينػز الد ارسػز مػف) (185يمعممػان كمعممػز مػف
معممإل المدارس الحككميز الثانكيز كاالبتدائيز فإل دكلز الككيت.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف درجز تطبيػؽ مػديرم المػدارس الثانكيػز كاالبتدائيػز فػإل دكلػز
الككيت لمقيادة التشاركيز مف كجيز نظر المعمميف كانت بشكؿ عاـ بدرجز مرت عز.

وأوصرت الدرا رة بػأف تقػكـ ك ازرة التربيػز كالتعمػيـ بالتأكيػد عمػإل أىميػز ممارسػز الػنمط التشػاركإل فػإل مػدارس

التربيػز كالتعمػيـ فػإل المحافظػات الملتم ػز ،كذلػؾ مػف لػالؿ تنظػيـ الػدكرات التدريبيػز التػإل تكضػ أىميػز
القيادة التشاركيز.
[ .]26درا ة ( انة )2010،ع وا ( :واقع ذط يرق الحوكنرة الرشريدة يري الاانعرات اوهميرة ال رعودية
وساقذبا الرضا الوظيفي والوالء الذ ظيني وسضاء هيئة الذدريس ييبا)
ىدفت الدارسز التعرؼ إل كاق الحككمػز الرشػيدة فػإل الجامعػات ا ىميػز السػعكديز مػف كجيػز نظػر أعضػا

ىيئز التػدريس فييػا ،كالتعػرؼ كػذلؾ عمػ درجػات الرضػا الػكظي إل كالػكال التنظيمػإل عضػا ىيئػز التػدريس
فػػإل الجامعػػات ا ىميػػز السػػعكديز كالكشػػؼ عػػف طبيعػػز العالقػػز بػػيف كاق ػ الحككمػػز الرشػػيدة فػػإل الجامعػػات
ا ىمي ػػز الس ػػعكديز كالرض ػػا ال ػػكظي إل كالػ ػكال التنظيم ػػإل عض ػػا ىيئ ػػز الت ػػدريس ،حي ػػث اس ػػتلدمت الباحثػ ػز

المػػني الكي ػ إل االرتبػػاطإل كمػػني لمد ارسػػز ،كاالسػػتبانز كػػأداة لمد ارسػػز كتمثمػػت االسػػتبانز ا كلػػإل بالبيانػػات
ا كليز ،كالثانيز باستبانز كاق تطبيػؽ الحككمػز الرشػيدة ،كالثالثػز باسػتبانز الرضػا الػكظي إل مػف إعػداد الباحثػز
كالرابع ػ ػػز اس ػ ػػتبانز الػ ػ ػكال التنظيم ػ ػػإل م ػ ػػف اع ػ ػػداد ةكككككوس ش ،(1979( porterكتككن ػ ػػت عين ػ ػػز الد ارس ػ ػػز م ػ ػػف
()300عضكان مف أعضا ىيئز التدريس فإل عدد مف الجامعات ا ىميز بالسعكديز.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف الجامعػػات ا ىميػػز السػػعكديز تمػػارس الحككمػػز الرشػػيدة

بدرجز كبيرة بمقدار( .)3.56
وأوصرررت الدرا رررة بض ػػركرة إي ػػدار المزي ػػد م ػػف القػ ػكانيف كالمػ ػكائ التشػ ػريعيز الممزم ػػز لمجامع ػػات ا ىمي ػػز
السعكديز لممارسز معايير كمبادئ الحككمز الرشيدة ،كنشر ثقافز لحككمز بالمؤسسات .
[ .].5درا رررة(ارررودة )8000،ع ررروا (:إطرررار نقذررررح لريرررع ن رررذوي الحوكنرررة النؤ

رررية يررري الاانعرررات

اورد ية الخاصة)
ىدفت كض إطار برنام لرف مستكم الحككمز المؤسسيز فإل الجامعات ا ردنيز اللايػز  ،حيػث اسػتلدـ
الباحػػػث المػػػني االسػ ػػتقرائإل التحميمػ ػػإل كمػػػني لد ارسػ ػػتو ،كتمثمػػػت اداة الد ارسػػػز بػػػأداة (بنػػػا إطػ ػػار البرنػ ػػام

المقترح) ،كتككنت عينو الدراسز مف الجامعات ا ردنيز اللايز المدرجز فإل سكؽ عماف المالإل.
وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف الكثيػر مػف التشػريعات فػإل ا ردف تغطػإل مبػادئ الحككمػز
المؤسسيز اليادرة عف منظمز التعاكف االقتيادم كالتنميز.

وأوصت الدرا ة بضركرة تكعيز ا طراؼ المعنيز كاعالميػـ بػدكرىـ فػإل حمايػز ميػالحيـ كحقػكقيـ كاعطػا
دكرات تدريبيز لمجاف العاممز فإل مجاؿ الحككمز ،كت عيػؿ دكر جمعيػز المحاسػبيز القػانكنييف فػإل رفػ مسػتكل
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الحككمػػز المؤسسػػيز فػػإل كافػػز الشػػركات ا ردنيػػز ،كتحػػديث الق ػكانيف بحيػػث تغط ػ كافػػز جكانػػب الحككمػػز،
تيػػميـ إطػػار برن ػػام متكامػػؿ مػػف حي ػػث الرؤيػػز كا ىػػداؼ كالمب ػػادئ كلطػػز العمػػؿ ،كذل ػػؾ مػػف أجػػؿ رفػ ػ
مسػتكم الحككمػز المؤسسػػيز فػإل الجامعػػات ،بامضػافز الػ ضػركرة تكحيػد كافػػز التشػريعات ا ردنيػػز فػإل ىػػذا

المجاؿ تجنبنا لمتكرار الكارد فييا،

[ .].5درا ة(ياروق )8000،ع وا ( :نشكات ناالس اون اء واو راء والنعمنري ونواابذبرا أ رذخدا
ا موب حوكنة الندر ة يل ضوء خ رات عض الدوغ) درا ة كيفية

ىػػدفت تكضػػي ال مس ػ ز الت ػ تقػػكـ عمييػػا مجػػالس ا منػػا كا بػػا كالمعممػػيف ف ػ المػػدارس الثانكيػػز العامػػز
المي ػريز ،كالتعػػرؼ إلػػإل مرتك ػزات الحككم ػز كالمعػػايير الت ػ تسػػتند عمييػػا ،بامضػػافز لعػػرض لب ػرات بعػػض

الػدكؿ التػ اسػتعانت بأسػػمكب الحككمػز فػ مجػػاؿ مجػالس ا منػػا كا بػا كالمعممػػيف ،كالتعػرؼ عمػ الكاقػ
الػراىف لػػدكر مجػػالس ا منػػا

كا بػػا فػػإل ميػػر،حيث اسػػتلدمت الباحثػػز المػػني المقػػارف كمػػني لمد ارسػػز،

كتجارب كلبرات بعض الدكؿ كأداة لمدراسز.
وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :إف تطبيػػؽ أسػػمكب الحككمػػز يسػػيـ فػػإل ت عيػػؿ أدا مجػػالس
ا منا كا با كالمعمميف ،كيدعـ مسئكليات مجمس إدارة المدرسز.

وأوصت الدرا ة ضرورة ت عيؿ استلداـ الحككمز لمكاجيز مشكالت مجالس ا منا كا با كالمعمميف.

[ .]29درا ررة(أ ررو حنرردة )2008،ع وا (:دراررة ذط يررق الن رراءلة اإلداريررة وساقذبررا ن ررذو الرضرررا
الوظيفي لنعمني الندارس الثا وية الخاصة نحايظة العاصنة ن ن وابة ظره )
ىػػدفت التعػػرؼ إل ػ مسػػتكل تطبيػػؽ المسػػا لز امداريػػز كعالقتيػػا بمسػػتكل الرضػػا الػػكظي إل لمعممػػإل المػػدارس
الثانكيػػز اللايػػز بمحافظػػز العايػػمز مػػف كجيػػز نظػػرىـ ،حيػػث اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل
كمني لمدراسز ،كاالستبانز كأداة لمدراسز ،كتككنت عينز الدراسز مف( )309معممنا كمعممز.

وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف مسػػتكل تطبيػػؽ المسػػا لز امداريػػز فػػإل المػػدارس الثانكيػػز
اللايز مرت عػا بشػكؿ عػاـ ،أمػا مسػتكل الرضػا الػكظي إل لمعممػإل المػدارس الثانكيػز اللايػز كمعمماتيػا كػاف

متكسػػطان بشػػكؿ عػػاـ ،كمػػا أظيػػرت فػػركؽ ذات داللػػز بػػيف مسػػتكل تطبيػػؽ المسػػا لز امداريػػز كمسػػتكل الرضػػا
الكظي إل لمعممإل المدارس الثانكيز اللايز كمعمماتيا فإل محافظز العايمز.

وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة العمػػؿ عم ػ تل يػػؼ ضػػغط العمػػؿ امدارم فػػإل المػػدارس ،كايجػػاد ظػػركؼ عمػػؿ
تسػػاعد المػػد ار كمعممػػييـ عم ػ أدا ميػػاميـ بنػػكع مػػف االرتيػػاح كالبعػػد عػػف الػػركتيف ،كالعمػػؿ عم ػ مشػػاركز
المعممػػيف فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات ،كالعمػػؿ عم ػ تح يػػز المعممػػيف مادي ػان ليتحقػػؽ الرضػػا الػػكظي إل لػػدييـ ،كالعمػػؿ
عم تكفير البرام الترفيييز لمعامميف  ،كت عيؿ المناسبات االجتماعيز.
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[ .]55درا ررررة(خطاب )8002،ع رررروا ( :نقونررررات اإلدارة الندر ررررية الفاسمررررة يرررري النرررردارس الحكونيررررة
نحايظات غزة ن وابة ظر النديري و غ االرذقاء با)
ىػػدفت التعػػرؼ إل ػ درجػػز ت ػكافر مقكمػػات امدارة المدرسػػيز ال اعمػػز فػػإل الم ػػدارس الحككميػػز بمحافظػػات غ ػزة
مػف كجيػػز نظػػر المػػد ار  ،كسػػبؿ االرتقػػا بيػػا ،كمػػا ىػدفت إلػ

بيػػاف مػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ دالػػز إحيػػائينا

ف ػػإل درج ػػات تق ػػدير عين ػػز الد ارس ػػز لمػ ػػدم تػ ػػكفر مقكمػ ػػات امدارة المدرس ػػيز ال اعم ػػز ف ػػإل الم ػػدارس الحككمي ػػز

بمحافظات غػزة يعػزم إلػ متغيػرات الدارسػػز (الجػػنس ،المرحمػػز التعميميػز ،المؤىػؿ العممػإل ،سػنكات اللدمػز،

حي ػػث اس ػػتلدـ الباح ػػث الم ػػني الكيػ ػ إل التحميم ػػإل كمػ ػني لمد ارس ػػز ،كاالس ػػتبانز ك ػػأداة لمدارس ػػز م ػػف كاع ػػداد
الباحػػثك كتككنػػت عينػػو الد ارسػػز مػػف ( )555مػػدي نار كمػػديرة مػػف م ػػديرم الم ػػدارس الحككميػػز بمحافظػػات غ ػزة

كاستلداـ الباحث ا سػاليب امحيػائيز التاليػز( :المتكسػطات ،التكػ اررات،ا كزاف النسػبيز ،التبػار  Tلعينتػيف
مستقمتيف ،كالتبار تحميؿ التبايف ا حادم).
وذوصررمت الدرا ررة إلررل أ رررز ال ذررائج الذاليررة :أف مقكمػػات امدارة المدرسػػيز ال اعمػػز فػػإل المػػدارس الحككميػػز
متػكفرة بدرجػز كبيػرة ،حيػث كانػػت الدرجػػز الكميػػز لتكافرىػا بنسػبز( )%5025كىػذه نسػبز كبيػرة  ،بامضػافز إلػ
أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائينا فػػإل تقػػدير مػػديرم المػػدارس الحككميػػز لدرجػػز تػكافر مقكمػػات امدارة
المدرسػيز ال اعمػػز تيعػػزم لمتغيػػر الجػػنس كذلػػؾ فػػإل المجػػاالت التاليػػز ( :القيػػادة التربكيػػز  ،المنػػاخ المدرسػػإل ،
أعضا الييئز التدريػسيز ،التجييػزات المدرسػيز ،التحييؿ الدراسإل ،ا نشطز التربكيز الالي يز) .
وأوصرت الدرا رة بػدعـ أصكس ب اللكهُ ح الي اك لتكول اللشاككض اليا د كج التشةو كج كالتيك ً التع ك ةكا
اللذ ش ًاللششف التشةوي ًاللي ع ًًل ام ش لتسغا

غتو الط ب التسةا .

[ .]55درا ررة(الخوالرردة )8002،ع روا  ( :نرروذج نقذرررح لذط يررق الحكنا يررة يرري ال ظررا الذعمينرري اورد رري
يي ظغ ذوايباذا سمل حو الذعمي الن ي سمل الذوصيغ النعريي).
ىػػدفت تقػػديـ نمػػكذج مقتػػرح لتطبيػػؽ الحكمانيػػز فػػإل النظػػاـ التعميمػػإل ا ردنػػإل فػػإل ظػػؿ تكجيياتػػو عم ػ نحػػك
التعميـ المبنإل عم التكييؿ المعرفإل  ،حيث استلدـ الباحث المني شبو التجريبإل كمني لمدراسز.
حيررث خراررت الدرا ررة بنمػػكذج يتكػػكف مػػف لمسػػز عنايػػر ىػػإل إعػػادة تعريػػؼ الرؤيػػز كالرسػػالز مػػف لػػالؿ
المشػاركز الداعمػػز كالشػػرعيز لكػػؿ مػػف لػػو عالقػػز  ،تحميػػؿ السياسػػات كتقػػديـ الملرجػػات كالمتابعػػات التككينيػػز

كاعتم ػػاد نت ػػائ البح ػػث الترب ػػكم لمعرف ػػز النت ػػائ  ،كتحدي ػػد ا ث ػػر كمقارن ػػز ذل ػػؾ بالكم ػػز ،كمراجع ػػز التشػ ػريعات
كاج ػ ار تغي ػرات فػػإل البنػػإل التنظيميػػز ،كبنػػا نظػػاـ داعػػـ لمق ػ اررات ،كتحديػػد معػػايير لمتطػػكير المينػػإل كالترقيػػز،
كاسػػتلداـ فعػػاؿ لممػكارد ،كالقيػػاـ بالمبػػادرات التقكيميػػز ،كتحقيػػؽ العادلػػز كالمسػػاكاة ،كالش ػ افيز فػػإل التش ػريعات،

كالبساطز كالكضكح ،كسرعز االستجابز الالمركزيز فإل البنا التنظيمإل ،كاليدؽ ك الشمكليز كالدقػز كالسػرعز
فإل اتلاذ الق اررات ،كالتمكيف كالتلكيؿ ،كتحقيؽ الك ا ة كال عاليز كالمسا لز.
وأوصت الدرا ة بضركرة تطبيؽ الحككمز فإل النظاـ التعميمإل ا ردنإل ،كنشر ثقافز الحككمز.
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ثا يا :الدرا ات اوا ية
[ .]1درا ة( و و ير اور (2009،ع وا  :قياس ذأثير الن اءلة والشفايية ال ة لمنشاركة.
(Boy&Siringor,2009): Measure the impact of accountability and transparency
)for the post
ىػػدفت قيػػاس تػػأثير المسػػا لز كالش ػ افيز بالنسػػبز لممشػػاركز ،كتعن ػ المشػػاركز رغبػػز أكليػػا ا مػػكر بمشػػاركز
تكػػاليؼ إدارة المدرسػػز ،حيػػث اسػػتلدـ البػػاحثيف المػػني الكيػ إل التحميمػػإل كمػػني مناسػػب لمد ارسػػز ،كتمثمػػت
أداة لمد ارسػػز باسػػتبانز طبقػػت عمػ أيػػحاب الميػػال بالمػػدارس الثانكيػػز فػػإل مدينػػز دبػػكؾ ككزعػػت االسػػتبانز

عمػ ػ جمي ػ ػ أي ػػحاب الميػػػال (أكلي ػػا ا مػ ػػكر ،المعمم ػػيف ،الييئػػػز امداري ػػز كمجمػػػس المدرس ػػز) كشػ ػػممت
مجاالت الدراسز المسا لز كالش افيز كالمشاركز .

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية :أف المسا لز كالش افيز تؤثراف بشكؿ ممحكظ فإل المشاركز.
وقرررد أوصرررت الدرا رررة بض ػػركرة ت عي ػػؿ مج ػػاالت المس ػػا لز كالشػ ػ افيز كالمش ػػاركز ف ػػإل الم ػػدارس كالمؤسس ػػات
لتحقيؽ ا ىداؼ المنشكدة.

[ .]2درا ة(ذذر  )2009،ع وا  (:ذصورات النوظفي لمعدالة الذ ظينية يي الندارس الذركية ن وابة
ظر النديري والنعمني والعانمي )
(Titrek,2009) Staff perceptions of organizational justice in Turkish schools from
the perspective of administrators, teachers and staff.
ىدفت الدراسز إل تحديد مستكيات العدالز التنظيميز فإل المدارس التركيػز مػف كجيػز نظػر المػكظ يف فييػا ،

ككػ ػػذلؾ معرفػ ػػز مػ ػػا إذا كػ ػػاف لممتغي ػ ػرات المسػ ػػتقمز كالمنيػ ػػب فػ ػػإل المدرسػ ػػز  ،كالجػ ػػنس  ،كاللب ػ ػرة كالحالػ ػػز
االجتماعيػػز تػػأثير عم ػ إدراؾ المػػكظ يف لمعالػػز التنظيميػػز كقػػد اسػػتلدـ الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل ،
كلتحقيؽ أىداؼ د ارسػتو تػـ اسػتلداـ االسػتبانز كػأداة لجمػ البيانػات  ،كتككنػت عينػز الد ارسػز مػف ( )1061

مكظ ا بالمدرسز منيـ ( )104مدير مدرسز ك( )834معممان ك( )78عامالن مف سب مدف بتركيا.

وذوصرررمت ذرررائج الدرا رررة أ المػػكظ يف فػػإل بعػػض المػػدارس التركيػػز يعػػانكف مػػف الظمػػـ مػػف قبػػؿ مػػديرم

المػػدارس  ،كمػػا كش ػ ت الد ارسػػز عم ػ أف فػػإل المدرسػػز  ،كالجػػنس  ،كاللب ػرة كالحالػػز االجتماعيػػز تػػأثير عم ػ
إدراؾ المكظ يف لمعدالز التنظيميز بمدارسيـ .

وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة تطبيػػؽ العدالػػز التنظيميػػز عم ػ جمي ػ العػػامميف فػػإل المدرسػػز لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ

المدرسيز .
[ .]3درا ة ) ذيف ز )8002،ع وا (:شفايية إدارة ال يا ات) درا ة ظرية
"(Stephens, 2007): )Transparent data management) "the study of theory
ىدفت التعرؼ عم الش افيز فإل إدارة البيانات ،كىػإل تمثػؿ الدرجػز التػإل تتيػؿ بيػا المنظمػز مػ منتجػإل ك
مستيمكإل المعمكمات فإل إدارة البيانات ،ككذلؾ فائدة ش افيز إدارة البيانات التػإل تتمثػؿ فػإل تحقيػؽ المسػا لز
ك عدـ القدرة عم إل ا أم عمميز باستلداـ التكنكلكجيا.
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وذوصمت الدرا ة إلل أ ررز ال ذرائج الذاليرة، :كأف المنظمػات الم تكحػز ذات أدا أفضػؿ مػف المغمقػز ،نيػا
ستحيؿ عم مزيد مف المشاركز ك تقاسـ المعمكمات ،كما كش ت عف أف المجمكعػات الشػ افز تكلػد مزيػدان
مف ال عاليز كالمشاركز ،كأظيرت الدراسز أف الش افيز تقمؿ مف تكم ز إدارة البيانات.

وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة تكظيػػؼ الش ػ افيز بالمؤسسػػات لتحقػػؽ المؤسسػػز أىػػدافيا االسػػتراتيجيز بامضػػافز
إل ضركرة ش افيز إدارة البيانات فإل المنظمات ،نيا تحقؽ الش افيز كالمشاركز المؤسسيز.

[ .]4درا ة(هرا و يرزو  )2006،ع وا (:يعاليرات الحوكنرة يري الذعمري ونذطم رات ذط يرق النحا ر ية

والشفايية).
(Hallak&Poisson,2006):(The activities of governance in education and the
)requirements of the application of accounting and transparency
ىػػدفت تكضػػي فعاليػػات الحككمػػز فػػإل التعمػػيـ ،كمتطمبػػات تطبيػػؽ المحاسػػبيز كالش ػ افيز ،كاسػػتلدـ الباحثػػاف
المني امستقرائإل التحميمإل كمني لمدراسز.
وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية  :أكػدت أىميػز الحككمػز فػإل ترشػيد عمميػز يػن القػرار التربػكم
كالتعميم ػػإل ،كادارة ال ػػنظـ التعميمي ػػز ،كذل ػػؾ م ػػف ل ػػالؿ تض ػػميف الحككم ػػز المؤسس ػػيز ف ػػإلي ط ػػرؽ كمنيجي ػػات
التلطيط التعميمإل ،ناىيؾ عف دكرىا فإل ت عيؿ ينظـ المحاسبيز التعميميز .
وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة نشػػر ثقافػػز الحككمػػز فػػإل التعمػػيـ ،كتكظيػػؼ نظػػـ المحاسػػبيز كالش ػ افيز لمحيػػكؿ
عم منت تعميمإل مميز .
[ .]5درا ررة(هررا و يررزو  )8002،ع وا (:يعاليررات الحوكنررة يرري الذعمرري ونذطم ررات ذط يررق النحا ر ية
والشفايية)
(Hallak&Poisson,2006):(The activities of governance in education and the
)requirements of the application of accounting and transparency
ىػػدفت تكضػػي فعاليػػات الحككمػػز فػػإل التعمػػيـ ،كمتطمبػػات تطبيػػؽ المحاسػػبيز كالش ػ افيز ،كاسػػتلدـ الباحثػػاف
المني امستقرائإل التحميمإل كمني لمدراسز.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذالية  :أكػدت أىميػز الحككمػز فػإل ترشػيد عمميػز يػن القػرار التربػكم

كالتعميم ػػإل ،كادارة ال ػػنظـ التعميمي ػػز ،كذل ػػؾ م ػػف ل ػػالؿ تض ػػميف الحككم ػػز المؤسس ػػيز فػ ػإلي ط ػػرؽ كمنيجي ػػات
التلطيط التعميمإل ،ناىيؾ عف دكرىا فإل ت عيؿ ينظـ المحاسبيز التعميميز .
وأوصررت الدرا ررة بضػػركرة نشػػر ثقافػػز الحككمػػز فػػإل التعمػػيـ ،كتكظيػػؼ نظػػـ المحاسػػبيز كالش ػ افيز لمحيػػكؿ
عم منت تعميمإل مميز.
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[ .]6درا ة( ولوس )2004،ع روا ( :نردركات النعمنري لمعدالرة اإلارائيرة  :ذاثيرهرا سمرل يعاليرة النعمر
والذزانا يل والية كو يكذيكت الواليات النذحدة اونريكية)
(Poulos,2004): Perceptions of teachers of procedural justice: its impact on the
effectiveness of the teacher and his commitment in the state of Connecticut, USA
ىػدفت التبػار تػػأثير مػدركات العدالػز امجرائيػػز لػدل المعممػػيف عمػ إحساسػيـ بال عاليػػز ،كالتػزاميـ التنظيمػػإل
نحػػك المدرسػػز ،كمػػدل تػػأثير بعػػض المتغيػرات الديمغرافيػػز عمػ مػػدركاتيـ لمعدالػػز امجرائيػػز  ،حيػػث اسػػتلدـ
الباحػػث المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل كمػػني مناسػػب لمد ارسػػز ،كاسػػتبانز مقيػػاس العدالػػز التنظيميػػز مػػف اعػػداد
الباحث لقياس مػدركات المعممػيف امجرائيػز كالعدالػز الت اعميػز ،كتككنػت عينػز الد ارسػز مػف( )123معممػنا مػف

المدارس العامز فإل كاليز ككنيكتيكت بالكاليات المتحدة.

وذوصمت الدرا ة إلل أ رز ال ذائج الذاليرة :أف مػدركات العدالػز امجرائيػز لػدل المعممػيف تزيػد كممػا ازدادت
ال ريػػز لرقابػػز عمميػػات يػػن الق ػرار ،كػػذلؾ أكيػػت ب ػأف لمعدالػػز امجرائيػػز تػػأثي انر إيجابي ػان عم ػ زيػػادة الت ػزاـ
المعمميف نحك المدرسز.

وأوصت الدرا ة بضركرة تكظيؼ امدارات المدرسيز لمبدأ العدالز التنظيميز كامجرائيز بيف العامميف .
[ .]7درا ة(أليك ا دوا وأوزاا )2002،ع وا (:ذطروير إدارة الذعمري ويقرا للا ردة الذعمينيرة سمرل ال ظرا
الذعميني يي كغ ن إ امذرا وا كذم دا يينا يذعمق حوكنة الذعمي )
(Alexiadou & Ozga,2002) :(The development of the Department of Education,
according to the educational agenda on the educational system in both England
)and Scotland with regard to governance Education
استيدفت التعػرؼ إلػ تطػكير إدارة التعمػيـ كفقػان ل جنػدة التعميميػز عمػ النظػاـ التعميمػإل فػإل كػؿ مػف إنجمتػ ار
كاسػكتمندا فيمػػا يتعمػػؽ بحككمػػز التعمػػيـ ،حيػػث اسػتلدـ البػػاحثيف المػػني الكيػ إل التحميمػػإل كمػػني لمد ارسػػز ك
المقابالت الشلييز غير المقننز م بعض المسئكليف عف التعميـ فإل إنجمتػ ار كاسػكتمندا لمعرفػز آرائيػـ حػكؿ

التغيرات التإل حدثت عم النظاـ التعميمإل كأداة لمدراسز.

وذوصرررمت الدرا رررة إلرررل كج ػػكد ال ػػتالؼ ف ػػإل ت ػػأثير عممي ػػات التط ػػكير عمػ ػ نظ ػػـ الحككم ػػز ،نتيج ػػز تأثرى ػػا
بمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ فػػإل كمتػػا الػػدكلتيف ك نتيجػػز اللػػتالؼ اسػػتجاباتيما ليػػذه التغي ػرات كانعكاسػػاتيا عم ػ
السياسز التعميميز.
وأوصرت الدرا رة بضػركرة االسػت ادة مػف لبػرات بعػض الػدكؿ التػإل تمػارس حككمػز التعمػيـ بيػا ،كنشػر ثقافػز
الحككمز فإل جمي مجاالت الحياة المؤسسيز بالدكلز.
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[ .]5درا ة(أليك ررا دوا وأوزاررا )8008،ع وا (:ذطرروير إدارة الذعمرري ويقررا للا رردة الذعمينيررة سمررل ال ظررا
الذعميني يي كغ ن إ امذرا وا كذم دا يينا يذعمق حوكنة الذعمي )
(Alexiadou & Ozga,2002) :(The development of the Department of Education,
according to the educational agenda on the educational system in both England
)and Scotland with regard to governance Education
استيدفت التعػرؼ إلػ تطػكير إدارة التعمػيـ كفقػنا ل جنػدة التعميميػز عمػ النظػاـ التعميمػإل فػإل كػؿ مػف إنجمتػ ار

كاسػكتمن دا فيمػػا يتعمػػؽ بحككمػػز التعمػػيـ ،حيػػث اسػتلدـ البػػاحثيف المػػني الكيػ إل التحميمػػإل كمػػني لمد ارسػػز ك

المقابالت الشلييز غير المقننز م بعض المسئكليف عف التعميـ فإل إنجمتػ ار كاسػكتمندا لمعرفػز آرائيػـ حػكؿ
التغيرات التإل حدثت عم النظاـ التعميمإل كأداة لمدراسز.

وذوصرررمت الدرا رررة إلرررل كج ػػكد ال ػػتالؼ ف ػػإل ت ػػأثير عممي ػػات التط ػػكير عمػ ػ نظ ػػـ الحككم ػػز ،نتيج ػػز تأثرى ػػا

بمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ فػػإل كمتػػا الػػدكلتيف ك نتيجػػز اللػػتالؼ اسػػتجاباتيما ليػػذه التغي ػرات كانعكاسػػاتيا عم ػ
السياسز التعميميز.
وأوصرت الدرا رة بضػركرة االسػت ادة مػف لبػرات بعػض الػدكؿ التػإل تمػارس حككمػز التعمػيـ بيػا ،كنشػر ثقافػز
الحككمز فإل جمي مجاالت الحياة المؤسسيز بالدكلز.
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الذعقيب سمل الدرا ات ال ا قة
أواا االذفاق واالخذاا ي الدرا ة الحالية و الدرا ات ال ا قة
أوال :ن حيث نوضوع الدرا ة:
بينػػت الد ارسػػات السػػابقز فػػإل مجمميػػا متغي ػريف ىمػػا الحككمػػز ،ك مبػػادئ الحككمػػز ك أكيػػت تمػػؾ الد ارسػػات
بتطبيقيػا فػػإل المػػدارس كالجامعػػات لضػماف مسػػاىمز فاعمػػز فػػإل تحقيػؽ التطػػكير امدارم كالتنميػػز المسػػتدامز
فػ ػػإل المؤسسػػػات التعميميػػػز ،مػػػف ناحيػػػز ألػػػرل بينػػػت الد ارسػػػات السػػػابقز أىػػػـ المبػػػادئ التػ ػػإل تسػ ػػاعد امدارة
المدرس ػػيز ف ػػإل المس ػػاىمز ف ػػإل تحقي ػػؽ التط ػػكير امدارم ،ك التنمي ػػز المس ػػتدامز ف ػػإل الم ػػدراس ،كتتمث ػػؿ ى ػػذه
المب ػ ػػادئ ف ػ ػػإل المس ػ ػػا لز ،كالشػ ػ ػ افيز ،كامدام ػ ػػز ،كالمش ػ ػػاركز ،كالتمك ػ ػػيف ،ك رش ػ ػػاد ي ػ ػػن القػ ػ ػرار ،كالبس ػ ػػاطز
كالكضكح ،كا نظمز كالقكانيف ،العدالز كالمساكاة ،بامضافز إل الك ا ة كال عاليز .

الدرس ػػات الس ػػابقز ف ػػإل تناكلي ػػا لمتغي ػػر الحككم ػػز مث ػػؿ دراسز(الش ػػمرم،
فات ق ػػت الد ارس ػػز الحالي ػػز مػػ بع ػػض ا
(،)2014ح ػػالكة كطػػػو(،).555 ،أبػ ػػك لػ ػػبف(، )2013،طالي ػ ػ (،).55.،نايػػػر الػػػديف(،).55.،سػ ػػالمز،
(،)2010جكدة.) Hallak & Poisson, 2006(،).555،

كما ات قت م دراسز(أبك لبف )2013،فػإل تناكليمػا لمتغيػر الحككمػز فػإل المػدارس ،ك التم ػت مػ

بعػض

الد ارس ػ ػػات الت ػ ػػإل تناكل ػ ػػت الحككم ػ ػػز ف ػ ػػإل الجامع ػ ػػات مث ػ ػػؿ د ارس ػ ػػز(ناي ػ ػػر ال ػ ػػديف(،).55.،ح ػ ػػالكة كط ػ ػػو،
(،).555سالمز(،)2010،جكدة).555،
ثا يا :ن حيث الن بج الن ذخد :

تشػابيت الد ارسػز الحاليػز مػ بعػض الد ارسػات السػابقز فػإل تناكليػا لممػني المسػتلدـ كىػك المػني الكيػ إل
التحميم ػ ػ ػػإل مث ػ ػ ػػؿ دراسز(الش ػ ػ ػػمرم (،)2014 ،ناي ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػديف(،)2212،ح ػ ػ ػػالكة كط ػ ػ ػػو(،)2213 ،س ػ ػ ػػالمز،
(،)2010ج ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة (،)2212،أليكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاندكا كأكزج ػ ػ ػ ػ ػ ػػا(، )Alexiadou&Ozga,2002القرش ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل،)2014 ،
(،الكن ػػدل(،)2214،الح ػػارثإل (،)2013 ،س ػػالمو(، )2213،المن ػػكرم (،)2213،رف ػػاعإل (،)2213،أبكعيط ػػز

(،)2213،الزع ػ ػػابإل(،)2213،ح ػ ػػرب) )2211،بكل ػ ػػكس،(Poulos,2004كالتم ػ ػػت مػ ػ ػ بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات
السابقز فإل تناكليا لممني المستلدـ مثػؿ د ارسػز (جػكدة )2212،الػذل اسػتلدـ المػني االسػتقرائإل التحميمػإل،
كدراسز(سالمز )2010 ،الذل اسػتلدـ المػني الكيػ إل االرتبػاطإل كد ارسػز(اللكالدة  )2227،الػذل اسػتلدـ
المني الشبز تجريبإل كدراسز(الشيرم (،)2014 ،باجكدة )2010 ،الذم استلدـ المني المسحإل.
ثالثا :ن حيث الناذنع وحا العي ة:
ات قت الدراسز الحاليز م بعض الدراسات السػابقز فػإل تناكليػا لمجتمػ الد ارسػز الػذل تكػكف مػف المعممػيف
كالمعممػ ػ ػ ػ ػػات مث ػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػ ػ ػػز (أب ػ ػ ػ ػ ػػك ل ػ ػ ػ ػ ػػبف(،)2213 ،الش ػ ػ ػ ػ ػػيرم(،)2014 ،القرش ػ ػ ػ ػ ػػإل( ،)2014 ،رف ػ ػ ػ ػ ػػاعإل

(،)2213،أبكعيط ػ ػ ػ ػ ػ ػػز (،)2213،الزع ػ ػ ػ ػ ػ ػػابإل(،)2213،الداي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز(،)2212،ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجكدة (،)2010 ،العجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػإل،
(،)2010أبػػك حميػػدة )، )2008 ،بكلػػكس (Poulos,2004ك التم ػػت م ػ

بعػػض الد ارسػػات السػػابقز التػػإل

تككنػ ػ ػػت عين ػ ػ ػػز الد ارس ػ ػ ػػز فيي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف مػ ػ ػػديرم الم ػ ػ ػػدارس مث ػ ػ ػػؿ دراسز(الش ػ ػ ػػمرم (،)2014 ،الكن ػ ػ ػػدم)2214
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ك(سػالمو(،)2213،المنػػكرم (،)2213،العرابيػػد(،)2212،لطػاب (،)2228 ،تتػػرؾ )Titrek,2009كالتم ػػت
ك ػػذلؾ مػ ػ د ارس ػػز(ناي ػػر ال ػػديف )2212،الت ػػإل تككن ػػت عين ػػز الد ارس ػػز فيي ػػا م ػػف أعض ػػا الييئ ػػز التدريس ػػيز
كامداريػػز بالجامعػػز ،كالتم ػػت كػػذلؾ م ػ
العامميف فإل جامعز القدس.

د ارسػػز(حػػالكة كطػػو)2213،التػػإل تككنػػت عينػػز الد ارسػػز فييػػا مػػف

را عا :ن حيث ال ذائج:
ات قت نتائ الدراسز الحاليز مػ د ارسػز كػؿ مػف (أبػك لػبف ( ،)2213 ،نايػر الػديف(، )2212حػالكة كطػو ،
(،)2213سالمز )2010 ،حيث كاف تطبيػؽ مبػادئ الحككمػز فػإل ىػذه الد ارسػات مرت ػ  ،كمػا ات قػت نتػائ

الد ارسػػز الحاليػػز م ػ د ارسػػز كػػؿ مػػف(سػػالمو(،)2213،الحسػػف(،)2212،أبػػك حمػػدة )2008 ،كالتػػإل أظيػػرت

تمؾ الدراسات اف مبدأ تطبيػؽ المسػا لز كػاف بشػكؿ مرت ػ  ،كمػا ات قػت نتػائ الد ارسػز الحاليػز مػ د ارسػز كػؿ
مػػف (الشػػيرم(،)2014 ،سػػالمز(،)2014 ،الدايػػز(،)2212،بػػاجكدة )2010 ،كالتػػإل كش ػ ت تمػػؾ الد ارسػػات
أف تطبيػ ػ ػػؽ مب ػ ػ ػػدأ العدال ػ ػ ػػز كػ ػ ػػاف بدرج ػ ػ ػػز مرت ع ػ ػ ػػز ،كمػ ػ ػػا ات ق ػ ػ ػػت نت ػ ػ ػػائ الد ارسػ ػ ػػز الحالي ػ ػ ػػز مػ ػ ػ ػ د ارس ػ ػ ػػز

(الكنػػدم )2214،كالت ػػإل بين ػػت تم ػػؾ الد ارس ػػز أف تطبي ػػؽ مب ػػدأ الك ػػا ة ك ػػاف بش ػػكؿ مرت ػػ  ،كم ػػا ات قػ ػت مػ ػ

دراسز(لطاب )2228 ،كالتإل كش ت أف تطبيؽ مبػدأ ال اعميػز كػاف بشػكؿ مرت ػ  ،كمػا ات قػت نتػائ الد ارسػز
الحاليػػز م ػ د ارسػػز(الحػػارثإل )2013 ،ك(رفػػاعإل )2213،كالتػػإل أظيػػرت تمػػؾ الد ارسػػات أف تطبيػػؽ التمكػػيف

امدارم كػػاف بش ػػكؿ مرت ػػ  ،كم ػػا ات ق ػػت نت ػػائ الد ارسػػز الحالي ػػز مػػ د ارس ػػز(رمزم )2013 ،حي ػػث أظي ػػرت
نت ػػائ الد ارس ػػز أف تطبي ػػؽ الشػ ػ افيز ك ػػاف بش ػػكؿ مرت ػ ػ كالتم ػػت مػ ػ

د ارس ػػز ك ػػؿ م ػػف(الزع ػػابإل)2213،

ك(حػػرب(،)2211،السػػبيعإل )2212 ،حيػػث بينػػت تمػػؾ الد ارسػػات اف تطبيػػؽ الش ػ افيز كػػاف بشػػكؿ متكسػػط ،
كمػا ات قػت نتػػائ لد ارسػز الحاليػز مػ

د ارسػز(العجمإل )2010 ،كالتػػإل بينػت أف تطبيػؽ مبػػدأ المشػاركز كػػاف

بشكؿ مرت  ،كما ات قػت مػ د ارسػز (المقادمػز )2213،حيػث كشػ ت تمػؾ الد ارسػز أف تطبيػؽ التنافسػيز كػاف
بشػكؿ مرت ػ  ،كالتم ػػت نتػػائ الد ارسػز الحاليػػز مػ د ارسػػز (الشػمرم)2014 ،التػػإل أظيػػرت أف تطبيػػؽ مبػػادئ
الحككمػػز ك ػاف بدرجػػز متكسػػطز كالتم ػػت ،كػػذلؾ مػ د ارسػػز تتػػرؾ ) )Titrek,2009كالتػػإل بينػػت أف تطبيػػؽ
العدالز كاف بدرجز منل ضز كما كالتم ت مػ د ارسػز(المنػكرم  )2213،التػإل أظيػرت أف تطبيػؽ التمكػيف
امدارم كاف بدرجز متكسطز.

أه نا ذذنيز ا الدرا ة الحالية س الدرا ات ال ا قة:

تميزت ىذه الدراسز بأنيا دراسز باكرة فإل مجاؿ امدارة التربكيز ،حيػث طيبقػت ىػذه الد ارسػز عمػ امدارات

المدرس ػػيز بم ػػدارس ا كن ػػركا بمحافظ ػػات غػ ػزة  ،كل ػػـ تتط ػػرؽ أم د ارس ػػز س ػػابقز بتن ػػاكؿ ى ػػذا المكض ػػكع ف ػػإل
مػػدارس ا كنػػركا ،كمػػا اىتمػػت عينػػز الد ارسػػز الحاليػػز ب ئػػز المعممػػيف فقػػط  ،فػػإل حػػيف لػػـ يسػػبؽ أم د ارسػػز
سابقز تناكلت ىذه ال ئز بشكؿ مستقؿ فإل مكضػكع الحككمػز إال د ارسػز(أبػك لػبف )2013 ،التػإل تطرقػت إلػ

ككاق ػ تطبيػػؽ الحككمػػز فػػإل امدارات المدرسػػيز ال مسػػطينيز فػػإل محافظػػات غ ػزة مػػف كجي ػز نظػػر المعممػػيفك،
كتتميز الدراسز الحاليز ككنيا كي يز حيػث تسػعإل إلػإل التعػرؼ عمػإل مػدم تطبيػؽ امدارة المدرسػيز لمبػادئ
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كس ػبؿ ت عيميػػا فػػإل محافظػػات غ ػزة ،كالتعػػرؼ إلػػإل ال ػػركؽ فػػإل متكسػػط تقػػديرات
الحككمػػز بمػػدارس ا كنػػركا ي
المعممػػيف لمػػدل تطبيػػؽ امدارة المدرسػػيز لمب ػادئ الحككمػػو فػػإل مػػدارس ا كنػػركا فػػإل محافظػػات غ ػزة تيعػػزل
لممتغي ػرات التاليػػز  :الجػػنس ،المؤىػػؿ العممػػإل ،اللب ػرة ،المنطقػػز التعميميػػز ،كلػػـ تجم ػ الد ارسػػات السػػابقز بػػيف
متغيرات الدراسز الحاليز مجتمعز فإل حدكد عمـ الباحث  ،كىذا يؤكد عم أف الد ارسػز الحاليػز مػف الد ارسػات

البػػاكرة فػػإل الميػػداف محمي ػان  ،حيػػث يكيػػإل الباحػػث البػػاحثيف ال مسػػطينييف بػػاج ار د ارسػػات الحقػػز فػػإل مجػػاؿ
االلتياص تتناكؿ متغيرات الدراسز الحاليز لدل شرائ ألرل مف المجتم ال مسطينإل.

اال ذفادة ن الد ار ات ال ا قة:

م ػ ػػف ل ػ ػػالؿ الد ارس ػ ػػات الت ػ ػػإل اعتم ػ ػػد عميي ػ ػػا الباح ػ ػػث ف ػ ػػإل د ارس ػ ػػتو الحالي ػ ػػز ،فق ػ ػػد اس ػ ػػت اد الباح ػ ػػث كثيػ ػ ػ نار

مػ ػػف ىػ ػػذه الد ارسػ ػػات فػ ػػإل إعػ ػػداد المقدمػ ػػز ،كامطػ ػػار النظػ ػػرم لد ارسػ ػػتو ،حيػ ػػث تػ ػػـ تقسػ ػػيـ امطػ ػػار النظػ ػػرم
إلػ ػ ػػإل ثالثػ ػ ػػز مباحػ ػ ػػث  ،كمػ ػ ػػف لػ ػ ػػالؿ التعميػ ػ ػػؽ السػػ ػػابؽ عمػ ػ ػػإل الد ارسػ ػ ػػات التػ ػ ػػإل اسػ ػ ػػتلدميا الباحػ ػ ػػث ،كقػ ػ ػػد

اسػ ػػت اد الباحػ ػػث فػ ػػإل التيػ ػػار مػ ػػني الد ارسػ ػػز ،كتحديػ ػػد العينػ ػػز المسػ ػػتلدمز فػ ػػإل الد ارسػ ػػز ،كمػ ػػا اسػ ػػت اد مػ ػػف

المعمكمػ ػ ػػات ال ػ ػ ػكاردة فػ ػ ػػإل الدارسػ ػ ػػات فػ ػ ػػإل بنػ ػ ػػا اسػ ػ ػػتبانز مبػ ػ ػػادئ الحككمػ ػ ػػز كتضػ ػ ػػمنت ا بعػ ػ ػػاد التاليػ ػ ػػز :
المسػ ػ ػػا لز ،الش ػ ػ ػ افيز ،المش ػ ػ ػاركز ،الك ػ ػ ػػا ة كال عاليػ ػ ػػز ،التمكػ ػ ػػيف ،التنافسػ ػ ػػيز ،الق ػ ػ ػكانيف كا نظمػ ػ ػػز ،رشػ ػ ػػادة

ي ػ ػػن القػ ػ ػ ارر ،امدام ػ ػػز ،العدال ػ ػػز كالمس ػ ػػاكاة ،البس ػ ػػاطز كالكض ػ ػػكح ،بامض ػ ػػافز إل ػ ػػإل اس ػ ػػت ادتو الكب ػ ػػرل ف ػ ػػإل
كضػ ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػركض لد ارس ػ ػ ػػتو ،بجان ػ ػ ػػب االس ػ ػ ػػت ادة مني ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػإل ع ػ ػ ػػرض كت س ػ ػ ػػير النت ػ ػ ػػائ الت ػ ػ ػػإل س ػ ػ ػػكؼ
تتكيؿ إلييا دراستو الحاليز  ،ككذلؾ االست ادة منيا فإل كض المقترحات كالتكييات.
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اٌفصً اٌسابغ

ِٕهجُت اٌدزاظت وإجساءاحها
 تميي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
 مني الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 ميادر الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 مجتم الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 عينز الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 أداة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 يدؽ االستبانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 ثبات االستبان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
 المعالجات امحيائيز
 اج ار ات الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
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الفصغ الر ع

ن باية الد ار ة وااراءذبا
ذنبيررد :يتنػػاكؿ ىػػذا ال يػػؿ كي ػ ان م ي ػالن لممنيجيػػز كامج ػ ار ات التػػإل اتبعيػػا الباحػػث فػػإل تن يػػذ الد ارسػػز،

كمػ ػػف ثػ ػػـ تعريػ ػػؼ مػ ػػني الد ارسػ ػػز ،ككيػ ػػؼ مجتم ػ ػ الد ارسػ ػػز كتحديػ ػػد عينػ ػػز الد ارسػ ػػز كاعػ ػػداد أداة الد ارسػ ػػز
( االستبانز) كالتأكد مف يدقيا كثباتيا ،كبياف إج ار ات الدراسز ،كا ساليب امحيػائيز التػإل اسػتيلدمت فػإل
معالجز النتائ  ،كفيما يأتإل كيؼ ليذه امج ار ات .
أوال :ن برج الدرا رة

لتحقيؽ أىػداؼ ىػذه الد ارسػز تػـ اسػتلداـ المػني الكيػ إل (ا سػمكب التحميمػإل) لمناسػبتو مثػؿ ىػذا النػكع مػف
كيعػػرؼ المػػني الكي ػ إل التحميمػػإل بأنػػو :كطريقػػز فػػإل البحػػث تتنػػاكؿ أحػػداث كظ ػكاىر كممارسػػات
الد ارسػػات ،ي
قائمػػز مكجػػكدة كمتاحػػز لمد ارسػػز كالقيػػاس كمػػا ىػػإل دكف تػػدلؿ الباحػػث فػػإل مجرياتيػػا كيسػػتطي الباحػػث أف
يت اعؿ معيا فيي يا كيحممياك (ا غا كا ستاذ )50 : 5555 ،
ثا يا :نصادر الدرا ة
اعتمدت الدراسز عم نكعيف أساسييف مف البيانات :

.5ال يا رات اووليررة  :كذلػػؾ بالبحػػث فػإل الجانػػب الميػػدانإل بتكزيػ اسػػتبانات لد ارسػػز بعػض م ػػردات الد ارسػػز،
كحي ػػر كتجميػػ المعمكم ػػات الالزم ػػز ف ػػإل مكض ػػكع الد ارس ػػز  ،كم ػػف ث ػػـ ت ريغي ػػا كتحميمي ػػا باس ػػتلداـ برن ػػام
 (Statistical Package For Social Science) SPSSامحي ػػائإل  ،كاس ػػتلداـ االلتب ػػارات
امحيائيز المناسبز بيدؼ الكيكؿ لدالالت ذات قيمز كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسز .
..ال يا رررررات الثا ويرررررة  :لقػ ػػد قػ ػػاـ الباحػ ػػث بمراجعػ ػػز الكتػ ػػب كالػ ػػدكريات كالمنشػ ػػكرات اللايػ ػػز أك المتعمقػ ػػز
بالمكضػػكع قيػػد الد ارس ػػز ،كالتػػإل تتعم ػػؽ بمػػدم تطبيػػؽ امدارة المدرس ػػيز بمػػدارس ا كنػ ػركا لمبػػادئ الحككم ػػز

كسػػبؿ ت عيميػػا ،بيػػدؼ إث ػ ار مكضػػكع الد ارسػػز بشػػكؿ عممػػإل ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عم ػ ا سػػس كالطػػرؽ
العمميػػز الس ػػميمز ف ػػإل كتابػ ػز الد ارس ػػات ،ككػػذلؾ أل ػػذ تي ػػكر ع ػػف أل ػػر المسػػتجدات الت ػػإل ح ػػدثت ف ػػإل مج ػػاؿ
الدراسز.

ثالثا :ناذنع الدرا ة

تك ػ كف مجتم ػ الد ارسػػز مػػف جمي ػ المعممػػيف كالمعممػػات العػػامميف فػػإل ككالػػز الغػػكث الدكليػػز كالبػػالم ع ػػددىـ
( )8262معممان ك معممز ،مكزعيف عمإل إحدل عشرةى منطقػز تعميميػز ،ك ذلػؾ حسػب برنػام التربيػز كالتعمػيـ
بككالز الغكث لمعاـ الدراسإل(2015-2014ـ).
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ادوغ رق () 4.1
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

ناذنع النعمن ي يي ندارس وكالة الووث الدولية نحايظات غزة
عدد المعلمٌن والمعلمات
المنطةة التع ٌمٌة
761
جنى رفح
602
شمت رفح
998
غر خت ٌىنس
549
شرق خت ٌىنس
1290
النصٌرا ى البرٌج
406
ىٌر الب ح ى المغتزي
1145
غر غزة
373
شرق غزة
632
جنى غزة
810
جبتلٌت
696
بٌ حتنى ى بٌ الهٌت
المجموع
8262

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) )4.1أف مجتم المعمميف فإل مدارس ككالز الغكث بمحافظات غزة مكزع عم
( )11منطقز تعميميز حيث قاـ الباحث باعادة تقسيـ المناطؽ التعميميز إلإل لمسز مناطؽ ،كىإل كالتالإل
منطقز رف  ،كلاف يكنس ،كالكسط  ،كغزة ،كشماؿ غزة ،كذلؾ لمتعرؼ عم

ال ركؽ فإل تطبيؽ مبادئ

الحككمز بيف محافظات غزة.
را عا :سي رة الدرا رة :تأل ت عينز الدراسز مف:
أوال :العي ة اال ذطاسية ()Pilot Sample

قاـ الباحث بالتيار عينز استطالعيز مككنز مف ( )55معممان كمعممز فإل محافظات قطاع غزة  ،حيث
استلدـ العينز االستطالعيز لتقنيف أدكات الدراسز ،كالتحقؽ مف اليدؽ كالثبات كذلؾ لمتحقؽ مف مدل

يالحيز االستبانز فإل تحقيؽ أىدافيا ،كالجدكؿ رقـ ( )4.2يكض تكزي العينز االستطالعيز كالتالإل:
ادوغ ()4.2
الجنس
ذكىر (مع م)
إنتث ( مع مة)
المجموع

يوضح النعمني والنعمنات يي العي ة اال ذطاسية
المنطقة الشمالٌة
المنطقة الجنوبٌة المنطقة الوسطً
8
7
9
4
5
7
61
61
61

المجموع
24
16
04

ثا يا :العي ة الحقيقية الفعميةActual Sample :
قػػاـ الباحػػث بالتيػػار عينػػز ممثمػػز لممجتم ػ ا يػػمإل لمد ارسػػز ،مػػف المعممػػيف كالمعممػػات العػػامميف بمػػدارس
ككالػز الغػػكث الدكليػػز فػػإل محافظػػات قطػػاع غػزة  ،كذلػػؾ ممكانيػػز تطبيػػؽ الد ارسػػز عمػػييـ ،ك تػػـ تحديػػد حجػػـ
العينز ال عميز مف لالؿ معادلز ستي ف ثامبسكف كىإل كما يمإل:

5.5

N  p1  p 
N  1  d 2  z 2  p1  p 









n

حيث أف:
 =Nحجـ المجتم
 =Zالدرجز المعياريز المقابمز لمستكل الداللز  0.95كتساكم 1.96

 =dنسبز اللطأ كتساكم 0.05

 =Pنسبز تكفر اللاييز كالمحايدة = 0.50
ك بمم حجـ العينز ( )367معمـ كمعممز تـ التيارىـ مف مجتم الدراسز كفقا لمعينز الطبقيز العشكائيز،
كالجدكؿ رقـ ( )4.3يكض حجـ العينز المطمكب كفقا لكؿ منطقز.
ادوغ رق ))4.3

المنطةة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
الشمت
إجمالً المناطق

حا العي ة النطموب ن كغ ن طقة ذعمينية
العٌنة الفع ٌة
*النسبة المط ىبة
عىى المع مٌ
367
16.5%
1363
367
18.7%
1547
367
20.5%
1696
367
26%
2150
367
18.3%
1506
100%
8262

العٌنة المط ىبة
61
69
75
95
67
367

*النسبة المطلوبة = عدد المعلمٌن فً كل منطقة ÷ إجمالً المناطق ×644

ذص يا ال يا ات العانة لخصائص أيراد العي ة:
قػػاـ الباحػػث بتيػػنيؼ البيانػػات العامػػز لليػػائص أف ػراد العينػػز ك الجػػداكؿ التاليػػز تبػػيف ليػػائص مجتم ػ
الدراسز كالتالإل:
أوال :الا س

ادوغ رق ))4.4
الجنس
ذكر
أنثى
اإلجمالً

ذ وزيع العي ة الفعمية ويقا لنذوير الا س
التكرارات
216
151
367

النسبة
58.9
41.1
100

يتبيف مف جػدكؿ رقػـ ( )525أف نسػبز المعممػيف مػف العينػز ال عميػز لمد ارسػز بمغػت( )%0525مقابػؿ()%5525
لممعممات.

5.5

ثا يا :النؤهغ العمني
ادوغ رق ()4.5
ذوزيع العي ة الفعمية ويقا لنذوير النؤهغ العمني
المؤهل
بكتلىرٌىس
متجستٌر
ىكتىراه
اإلجمالً

النسبة
%87.7
%10.4
%1.9
%100

التكرارات
322
38
7
367

يتب ػػيف م ػػف ج ػػدكؿ رق ػػـ ( )520أف نس ػػبز المعمم ػػيف الحاي ػػميف عمػ ػ درج ػػز البك ػػالكريكس م ػػف العين ػػز ال عمي ػػز

لمد ارسػػز بمغػػت( )%5525مقابػػؿ( )%5525حايػػميف عم ػ درجػػز الماجسػػتير ك نسػػبز( )%525حايػػميف عم ػ
درجز الدكتكراة.

ثالثا:

وات الخدنة
ادوغ رق ()4.6

سنوات الخدمة
 4سنىا فأق
سنىا 4-6
أكثر م 6
اإلجمالً

ذوزيع العي ة الفعمية ويقا لنذوير
التكرارات
67
121
179
367

وات الخدنة
النسبة
%18.3
%33
%48.7
%100

يتبيف مف جػدكؿ رقػـ ( )525أف نسػبز المعممػيف الػذيف سػنكات لػدمتيـ أقػؿ مػف  5سػنكات مػف العينػز ال عميػز

لمد ارس ػػز بمغ ػػت(  )%5525مقاب ػػؿ ( )%55س ػػنكات ل ػػدمتيـ تتػ ػراكح م ػػف  5 -5س ػػنكات ك نس ػػبز ()%5525
أكثر مف  5سنكات.
را عا :النحايظة:
ادوغ رق ()4.7
المنطقة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
شمت غزة
اإلجمالً

ذوزيع العي ة الفعمية ويقا لنذوير النحايظة
النسبة
التكرارات
%16.5
61
%18.7
69
%20.5
75
%26
95
%18.3
67
%100
367

يتبػ ػ ػػيف مػ ػ ػػف جػ ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػػـ ( )4.7أف نسػ ػ ػػبز معممػ ػ ػػإل رف ػ ػ ػ مػ ػ ػػف العينػ ػ ػػز ال عميػ ػ ػػز لمد ارسػ ػ ػػز بمغػ ػ ػػت %16.5
مقاب ػ ػػؿ( %)18.7لمعمم ػ ػػإل لػػ ػػاف ي ػ ػػكنس ك نسػ ػ ػػبز ( )%20.5الكس ػ ػػط  ،كنسػ ػ ػػبز ( )%26لمعمم ػ ػػإل غ ػ ػ ػزة

كنسبز( %)18.3لمعممإل شماؿ غزة.

5..

را عا :أدوات الدرا رة
قاـ الباحث باعداد ك تطبيؽ أداة جم البيانات فإل دراستو الحاليز كىإل عمإل النحك التالإل:
ال :اس ػػتبياف م ت ػػكح كى ػػك عب ػػارة ع ػػف أس ػػئمز م تكح ػػز مكجي ػػز إلػ ػ عين ػػز الد ارس ػػز ليتس ػػن لمباح ػػث اع ػػداد
أك ن
االستبانز.

كس ػ ػبؿ ت عيميا(إعػ ػػداد
ثاني ػ ػنا :اسػ ػػتبانز مػ ػػدم تطبيػ ػػؽ امدارة المدرسػ ػػيز بمػ ػػدارس ا كنػ ػػركا لمبػ ػػادئ الحككمػ ػػز ي
الباحث).
خطوات اء اال ذ ا ة:
أوال :الصورة اوولية
الدرسػػات السػػابقز كالبحػػكث فػػإل مجػػاؿ امدارة المدرسػػيز ك الحككمػػز
قػػاـ الباحػػث بػػاالطالع عمػػإل كثيػػر مػػف ا

كمبادئيػػا كاالطػػالع عم ػػإل مقػػاييس مبػػادئ الحككم ػػز ،ك قػػاـ باعػػداد اس ػػتبياف م تػػكح مػػف ل ػػالؿ طػػرح أس ػػئمز
مكجي ػػز لعين ػػز الد ارس ػػز ،كت ػػـ التيػ ػار عين ػػز عشػ ػكائيز بس ػػيطز تككن ػػت م ػػف ( )55معممػ ػنا كمعمم ػػز بكاقػ ػ ()50

معممػػز ك( )50معمػػـ مػػف المػػدارس امعداديػػز كامبتدائيػػز بػػا كنركا  ،كتػػـ جمػ االسػػتبانات كت ريػػم محتكياتيػػا

لالست ادة منيا فإل بنػا االسػتبانز ،ثػـ قػاـ الباحػث ببنػا اسػتبانز جديػدة اشػتممت عمػ المظػاىر العامػز لكػؿ
م ػػف مب ػػادئ الحككم ػػز ،بجان ػػب بع ػػض الس ػػمككيات المي ػػاحبز لمب ػػادئ الحككم ػػز ،حي ػػث بمغ ػػت ع ػػدد فق ػػرات
االستبانز فإل اليكرة ا كليز ( )555فقرة مكزعز عم إحدل عشر محك نار رئيسنا.
ثا يا :الصورة ال بائية
مف أجؿ إلراج االستبانز فإل يكرتيا النيائيز ،فقػد قػاـ الباحػث بعػرض االسػتبانز فػإل يػكرتيا ا كليػز عمػإل
عػػدد كبيػػر مػػف الملتيػػيف فػػإل مجػػاؿ أيػػكؿ التربيػػز كامحيػػا  ،كبمػػم عػػدد فريػػؽ السػػادة المحكمػػيف()55
عضكان محكـ مف أعضا الييئز التدريسيز فإل كميز التربيز بجامعػز ا زىػر ،كاالسػالميز ،كا قيػ  ،كالقػدس

الم تكحػػز ،بامضػػافز إل ػ مجمكعػػز م ػػف العػػامميف فػػإل برنػػام التعمػػيـ ب ػػا كنركا فػػإل محافظػػات غ ػزة ،أنظ ػػر
ممحؽ رقـ ( )5كقػد اسػتجاب الباحػث ار السػادة المحكمػيف كقػاـ بػاج ار ات مػا يمػزـ مػف حػذؼ كتعػديؿ فػإل
ضك مقترحاتيـ بعد تسجيميا فإل نمكذج تـ إعداده ،كبذلؾ لرجػت االسػتبانز فػإل يػكرتيا شػبو النيائيػز ليػتـ
تطبيقيا عم العينز االستطالعيز ،أنظر ممحؽ ( )5يكض اليكرة النيائيز لالستبانز.

.

وصا اال ذ ا ة:

بعد االطالع الكاس عم

ا دب التربكم الحديث ،كالدراسات السابقز ،كالمقاييس كاالستبيانات المتعمقز

بمجاؿ مبادئ الحككمز ،كتحديد الباحث ىـ جكانب كأبعاد الحككمز ،فقد يمـ الباحث استبانز جديدة
تتككف مف ( )50فقرة تناكؿ فييا أىـ السمككيات المياحبز كالدالز عم مبادئ الحككمز كىإل أحد عشر
محك نار عمإل النحك التالإل :

5.5

 .1النحرررور اووغ(الن ررراءلة) :ع ػػدد فق ارت ػػو ( )8فقػ ػرة م ػػف( ،)8 -1كت ػػـ االس ػػتعانز ف ػػإل كتاب ػػز فقػ ػرات ى ػػذا
المحكر مف الرسائؿ كالميادر التاليػز :د ارسػز(أبػك لػبف(،)2015 ،سػالمز(،)2013 ،عطػكة كعمػإل،)2012،
المجمعات ا رب لمقيادة مف أجؿ المستقبؿ با كنركا  ،االستبياف الم تكح.
 .2النحرررور الثرررا ي( الشرررفايية)  :عػػدد فق ارت ػػو ( )7م ػػف (  ،)15-9كتػػـ االس ػػتعانز ف ػػإل كتابػػز فقػ ػرات ى ػػذا
المحػكر مػػف الرسػائؿ كالميػػادر التاليػز  :د ارسػػز (أبػك لػػبف( ،)2015 ،الزعػابإل)2013 ،كالمجمعػػات ا ربعػػز

لمقيادة مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،كاالستبياف الم تكح.

 .3النحرررور الثالرررث(النشررراركة) :عػػدد فق ارت ػػو ( )8مػػف ( ،)23 –16كتػػـ االسػػتعانز ف ػػإل كتابػػز فق ػرات ى ػػذا
المحكر مف الرسائؿ كالميادر التاليز  (:أبك عيطز(،)2013 ،أبػك لػبف ،)2015 ،المجمعػات ا ربػ لمقيػادة
مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.

 .4النحرور الرا رع(الكفرراءة والفعاليرة) :عػػدد فق ارتػو ( )7مػف ( ،)30 – 24كتػـ االسػػتعانز فػإل كتابػز فقػرات
ىذا المحكر مف الرسائؿ كالميػادر التاليػز (:أبػك لػبف(،)2015 ،الكنػدم ،)2014،المجمعػات ا ربػ لمقيػادة
مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.
 .5النحررور الخررانس( الذنكرري )  :عػػدد فق ارتػػو ( )7مػػف ( )37 – 31كتػػـ االسػػتعانز فػػإل كتابػػز فق ػرات ىػػذا
المحػػكر مػػف الرسػػائؿ كالميػػادر التاليػػز  :د ارسػػز (أبػػك لػػبف (،)2015 ،الحػػارثإل(،)2013،رفػػاعإل،)2013،
المجمعات ا رب لمقيادة مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.

 .6النحررور ال ررادس(الذ اي ررية) :عػػدد فق ارتػػو ( )8مػػف ( )45 – 38كتػػـ االسػػتعانز فػػإل كتابػػز فق ػرات ىػػذا
المحػػكر مػػف الرسػػائؿ كالميػػادر التاليػػز  :د ارسػػز (أبػػك لػػبف(،)2015،المقادمػػز ،)2013 ،كالمجمعػػات ا رب ػ
لمقيادة مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.
 .7النحور ال ا ع(القوا ي واو ظنرة) :عػدد فق ارتػو ( )7مػف ( )52 – 46كتػـ االسػتعانز فػإل كتابػز فقػرات
ىذا المحكر مػف الرسػائؿ كالميػادر التاليػز  :د ارسػز (أبػك لػبف ،)2015 ،المجمعػات ا ربػ لمقيػادة مػف أجػؿ

المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكحك

 .8النحور الثان (رشادة ص ع القرار) :عدد فقراتو ( )8مف ( ،)60 – 53كتػـ االسػتعانز فػإل كتابػز فقػرات
ىذا المحكر مػف الرسػائؿ كالميػادر التاليػز  :د ارسػز (أبػك لػبف ،)2015 ،المجمعػات ا ربػ لمقيػادة مػف أجػؿ
المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.

 .9النحور الذا ع(اإلدانة) :عدد فقراتو ( )9مف ( )69 – 61كتـ االستعانز فإل كتابز فقػرات ىػذا المحػكر

مػػف الرسػػائؿ كالميػػادر التالي ػػز :د ارسػػز (أبػػك ل ػػبف ،)2015 ،المجمعػػات ا رب ػ لمقي ػػادة مػػف أجػػؿ المس ػػتقبؿ
با كنركا ،االستبياف الم تكح.
.10النحرررور العاشرررر( العدالرررة والن ررراواة) :عػػدد فق ارتػػو (  )8م ػػف ( )77 – 70كتػػـ االسػػتعانز فػػإل كتاب ػػز
فق ػ ػرات ىػ ػػذا المحػ ػػكر مػ ػػف الرسػ ػػائؿ كالمي ػ ػػادر التاليػ ػػز  :د ارسػ ػػز (أبػ ػػك لػ ػػبف( ،)2015 ،الش ػ ػػيرم،)2014،

(الدايز ،)2012،المجمعات ا رب لمقيادة مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.
5.5

.11النحررور الحررادي سشررر (ال رراطة والوضرروح) :عػػدد فق ارتػػو ( )8مػػف(  ،) 85 – 78كتػػـ االسػػتعانز فػػإل
كتابػػز فق ػرات ىػػذا المحػػكر مػػف الرسػػائؿ كالميػػادر التاليػػز  :د ارسػػز (أبػػك لػػبف ،)2015 ،المجمعػػات ا رب ػ
لمقيادة مف أجؿ المستقبؿ با كنركا ،االستبياف الم تكح.
صدق أداة الدرا ة :
قاـ الباحث بتقنيف فقرات االستبياف كذلؾ لمتأكد مف يدقو كثباتو كالتالإل:
أوال :الصدق
 .1صدق النحكني :
ع ػػرض الباح ػػث االس ػػتبانز عمػ ػ مجمكع ػػز م ػػف المحكم ػػيف تأل ػػت م ػػف ( )55أعض ػػا م ػػف أعض ػػا الييئ ػػز
التدريسػػيز فػػإل كميػػز التربيػػز بالجامعػػز امسػػالميز كجامعػػز ا زىػػر ،كجامعػػز ا قي ػ  ،كا كنػػركا متلييػػيف
فإل أيكؿ التربيز  ،كقد استجاب الباحث ار السادة المحكميف كقاـ باج ار ما يمػزـ مػف حػذؼ كتعػديؿ فػإل
ضك مقترحاتيـ بعد تسجيميا فإل نمكذج تـ إعداده ،كبذلؾ لرجػت االسػتبانز فػإل يػكرتيا شػبو النيائيػز ليػتـ

تطبيقيا عم العينز االستطالعيز.
 .2صدق االذ اق الداخمي لفقرات ا ذ ا ة الحوكنة
تػػـ حسػػاب ي ػدؽ االسػػتبانز عم ػ عينػػز الد ارسػػز االسػػتطالعيز البػػالم حجميػػا ( )40معمم ػان كمعممػػز ،كذلػػؾ
بحسػػاب مع ػػامالت االرتب ػػاط بػػيف ك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فق ػرات المح ػػكر كالدرج ػػز الكمي ػػز لممحػػكر التابع ػػز ل ػػو (ي ػػدؽ
االتسػاؽ الػدالمإل ل قػرات االسػتبانز) ،كحسػاب معػامالت االرتبػػاط بػيف الدرجػز الكميػز لكػؿ محػكر مػف محػػاكر
االس ػػتبانز مػ ػ الدرج ػػز الكمي ػػز لالس ػػتبانز (ي ػػدؽ االتس ػػاؽ البن ػػائإل لمح ػػاكر االس ػػتبانز) ،كت ػػـ حس ػػاب ي ػػدؽ
االتسػػاؽ الػػدالمإل ل ق ػرات اسػػتبانز الحككمػػز كذلػػؾ مػػف لػػالؿ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف
فقرات المحكر كالدرجز الكميز لممحكر التابعز لو ،كالجداكؿ مف( )18-8تكض النتائ .
ادوغ رق ()4.8
يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور الن اءلة نع الدراة الكمية لمنحور
مستوى الداللة sig
معامل االرتباط
الفقرة
م
 1تقكـ امدارة المدرسيز بمسا لز المقيريف فإل تن يذ الق اررات بعالنيز.
0.000
)**(0.529
 2يكجد آليز كاضحز لممسا لز امداريز فإل المدرسز.
0.000
)**(0.881
 3تتعامؿ م الملال ات بالطرؽ القانكنيز.
 4تمزـ العامميف بتقديـ ت سيرات لق ارراتيـ.
 5تكفر آليات لتقييـ ا دا كفؽ ا ىداؼ المحددة.
 6تتـ المسا لز امداريز فإل المدرسز بنا عم معمكمات مكثكقز.
 7تحرص امدارة عم تكظيؼ المسا لز الذكيز لدل كافز العامميف.
 8تتدرج العقكبز الم ركضز عم المكظؼ تبعان لتكرار الملال ز.

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

5.0

)**(0.853

0.000

)**(0.868

0.000

)**(0.870

0.000

)**(0.811

0.000

)**(0.813

0.000

)**(0.607

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )4.8أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر المسا لز م كؿ فقرة مف
فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ( ،)0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ
مف ) ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.
ادوغ رق ()4.9

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور الشفايية نع الدراة الكمية لمنحور
معامل االرتباط مستوى الداللة sig
الفقرة
م
 1تمارس امدارة المدرسيز سياسز عدـ إل ا المعمكمات عف العامميف فإل المدرسز.
0.000
)**(0.684
 2تؤمف بحؽ المجتم المحمإل فإل مراقبز أدا المدرسز.

)**(0.604

0.000

 3تكض مبررات الق اررات امداريز عند اتلاذىا.

)**(0.696

0.000

 4تكفر الميداقيز بيف امدارة كالعامميف .

)**(0.785

0.000

 5تظير نتائ التقييـ لجمي العامميف بشكؿ عمنإل فإل تكقيتو.

)**(0.588

0.000

 6تطم المعمميف عم ميزانيز المدرسز .

)**(0.539

0.000

 7تستلدـ سياسز الباب الم تكح ( لمعامميف كالمجتم المحمإل).

)**(0.827

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) )4.9أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر الش افيز م كؿ فقرة مف
فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ

مف ( ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.
ادوغ رق )(4.10

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور النشاركة نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
معامل االرتباط مستوى الداللة sig
الفقرة
تشارؾ امدارة المدرسيز جمي العامميف فإل عمميز التلطيط.
0.000
)**(0.664
1
تشرؾ العامميف فإل إدارة اليراع دالؿ المدرسز.
0.000
)**(0.729
2
3

تكفر فرص لممشاركز فإل االنتلابات لقيادة المجاف المدرسيز

)**(0.445

0.004

4

تحرص عم مشاركز المعمميف فإل كض رؤيز لممدرسز.

)**(0.753

0.000

5

تشارؾ المجتم المحمإل فإل ا نشطزك المنيجيز كالالمنيجيزك

)**(0.599

0.000

6

تتي فريز إبدا الرأم كتقديـ المقترحات.

)**(0.664

0.000

7

تكفر فرص المشاركز لتقديـ ا فكار كا ار المبدعز

)**(0.569

0.000

8

تشارؾ المعمميف بتحديد ا ىداؼ التربكيز لممدرسز.

)**(0.693

0.000

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) (4.10أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر المشاركز م كؿ فقرة مف
فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ

مف ) ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.

5.5

ادوغ رق )(4.11

1

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور الكفاءة والفاسمية نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
مستوى الداللة sig
معامل االرتباط
تستثمر امدارة المدرسيز المكارد ( البشريز كالماديز ) بيكرة فعالز.
0.000
)**(0.913

م
2

تض ا ىداؼ كفؽ اممكانات المتاحز.

)**(0.653

0.000

3

تنظـ لقا ات تربكيز لتطكير المستكل الثقافإل فراد المجتم المحمإل .

)**(0.778

0.000

4

تكفر برام تدريبيز لجمي العامميف .

)**(0.597

0.000

5

تستلدـ برام لدم المعمميف حديثإل التعييف.

)**(0.836

0.000

6

تكفر لططا بعيدة المدل لتطكير مستكل ا دا .

)**(0.622

0.000

7

تكظؼ مرافؽ المدرسز فراد المجتم المحمإل .

)**(0.613

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) (4.10أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر الك ا ة كال اعميز م كؿ
فقرة مف فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز

امحيائيز أقؿ مف ) ،) 0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.
ادوغ رق )(4.12

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور الذنكي نع الدراة الكمية لمنحور
معامل االرتباط مستوى الداللة sig
الفقرات
م
 1ت كض امدارة المدرسيز يالحيات لكافز العامميف منجاز المياـ .
0.000
)**(0.649
 2تض المعمـ المناسب فإل المكاف المناسب.
0.000
)**(0.734
 3تشج العاممكف منجاز أعماليـ بأساليب متجددة.
 4تكفر المركنز المناسبز دا المياـ.

)**(0.835

0.000

)**(0.853

0.000

 5تدعـ البرام الشاممز لمطمبز.
 6تكفر الدعـ المستمر لمعامميف.

)**(0.662

0.000

)**(0.838

0.000

 7تحافظ عم االتياؿ كالتكايؿ ال عاؿ.

)**(0.776

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )4.12أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر التمكيف م كؿ فقرة مف
فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ مف

) ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.

5.5

ادوغ رق )(4.13
يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور الذ اي ية نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
معامل االرتباط مستوى الداللة sig
م
 1تحرص امدارة المدرسيز لمحيكؿ عم مراتب متقدمز فإل التميز .
0.003
)**(0.463
 2تربط ا نشطز الالمنيجيز باحتياجات الطمبز.
0.001
)**(0.493
 3تكاف أيحاب ا بحاث امجرائيز.
 4تحرص عم إثارة التنافسيز بيف العامميف بنا ان عم معايير كاضحز.

 5تطبؽ معايير الجكدة فإل نظاميا امدارم.
 6تحرص عم استقطاب الك ا ات العمميز مف ذكل التلييات الملتم ز.
 7تدعـ استلداـ المستحدثات التكنكلكجيز التعميميز المتقدمز.
 8تعقد ات اقيات م المدارس المتميزة لتبادؿ اللبرات.
** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

)**(0.856

0.000

)**(0.700

0.000

)**(0.760

0.000

)**(0.587

0.000

)**(0.500

0.001

)**(0.794

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )4.13أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر التنافسيز م كؿ فقرة مف فقراتو
كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ) ،)0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ مف )،) 0.05
مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.

ادوغ رق )(4.14

1

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور القوا ي واو ظنة نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
مستوى الداللة sig
معامل االرتباط
تعمف عف ا نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا فإل المدرسز لجمي العامميف .
0.000
)**(0.656

م
2

تطبؽ القكانيف كا نظمز كالتعميمات عم الجمي دكف تميز.

)**(0.816

0.000

3

تمتاز التشريعات كالقكانيف بالكضكح التاـ .

)**(0.877

0.000

4

تضمف القكانيف الحقكؽ الكظي يز لمعامميف فإل المدرسز.

)**(0.848

0.000

5

تقكـ بمراجعز ا نظمز كالتعميمات بشكؿ دكرم لمكاكبز المستجدات.

)**(0.806

0.000

6

تتسـ ا نظمز كالقكانيف بالمركنز .

)**(0.798

0.000

7

تمتاز ا نظمز كالقكانيف بالمكضكعيز .

)**(0.835

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف جدكؿ رقـ( )4.14أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر القكانيف كا نظمز م كؿ فقرة
مف فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ
مف ( ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.

5.5

ادوغ رق )(4.15

1

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور رشادة ص ع القرار نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
معامل االرتباط مستوى الداللة sig
لدييا لطز استراتيجيز كاضحز كمكتكبز.
0.000
)**(0.770

م
2

تكفر المعمكمات الكافيز قبؿ اتلاذ أم قرار.

)**(0.731

0.000

3

تبن القرار بنا ان عم تحميؿ البيئز الدالميز كاللارجيز.

)**(0.777

0.000

4

تستشير اللب ار كأيحاب االلتياص فإل ين القرار.

)**(0.838

0.000

5

تشج عم إبدا الرأم كتقديـ المقترحات.

)**(0.903

0.000

6

تتلذ الق اررات كفؽ أكلكيات المدرسز.

)**(0.859

0.000

7

تطبؽ الق اررات فإل المدة الزمنيز المحددة.

)**(0.772

0.000

8

تجم أكبر عدد ممكف مف البدائؿ المقترحز لمعالجز المكقؼ.

)**(0.676

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )4.15أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر رشادة ين القرار م كؿ
فقرة مف فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز
امحيائيز أقؿ مف ) ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.
ادوغ رق )(4.16

1

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور اإلدانة نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
معامل االرتباط مستوى الداللة sig
تقكـ امدارة المدرسيز بتحسيف التعميـ كالتعمـ.
0.000
)**(0.883

م
2

تقدـ الدعـ المتكايؿ لجمي العامميف .

)**(0.849

0.000

3

تسيؿ عمميز استلداـ التكنكلكجيا.

)**(0.797

0.000

4

تقكـ بالتلطيط االستراتيجإل بعيد المدل.

)**(0.807

0.000

5

تقيـ ن سيا ذاتيا بشكؿ مستمر.

)**(0.716

0.000

)**(0.817

0.000
0.000

جكدة التعميـ كالتعمـ بشكؿ مستمر.

6

تتاب

7

تطكر المعمميف مينيا.

)**(0.613

8

ت كر بالتجديد كاالبتكار دائما.

)**(0.892

0.000

9

تلطط ل عماؿ قبؿ تن يذىا.

)**(0.876

0.000

*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) (4.16أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر امدامز م كؿ فقرة مف

فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ( ،)0.05جميعيا بمم مستكل الداللز امحيائيز أقؿ
مف ) ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.

5.5

ادوغ رق )(4.17

م
1
2
3
4
5
6
7
8

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور العدالة والن اواة نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
مستوى الداللة sig
معامل االرتباط
0.000
)**(0.850
تصغً اإلىارة المىرسٌة إلى تستؤال جمٌع العتم ٌ .
0.000
)**(0.653
تتةب آرا جمٌع الط بة بإنصتف.
0.000
)**(0.901
تىفر فرصت متستىٌة ل عتم ٌ لتحسٌ األىا .
0.000
)**(0.792
تةٌم العتم ٌ بشك عتى .
0.000
)**(0.720
تىزع الجىى المىرسً بتتصتف.
0.000
)**(0.856
تضم تىزٌع المىارى بنزاهة.
0.000
)**(0.785
تىزع ال جت المىرسٌة ع ى المع مٌ بنزاهة.
0.000
)**(0.809
تىعم كتفة الحةىق ىفق تشرٌعت محىىة.
*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف جدكؿ رقـ ) (4.17أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر العدالز كالمساكاة م كؿ
فقرة مف فقراتو كانت ذا ت داللز إحيائيز عند مستكل داللز( )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز
امحيائيز أقؿ مف ( ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.
ادوغ رق )(4.18

م
1
2
3
4
5
6
7
8

يوضح دراة ارذ اط كغ يقرة ن يقرات نحور ال اطة والوضوح نع الدراة الكمية لمنحور
الفقرة
مستوى الداللة sig
معامل االرتباط
لت ص التشش ي ح ًاليوانا ف اللذسعج ة لوضوذ الت م
0.000
)**(0.799
تي ن ا داسث اللذسعاج ةشًذ اليوانا ًامنظلج ند ص اليلن2
0.000
)**(0.811
 .تغع إخشا اح اليلن ة لغهولج ًالوضوذ2
0.000
)**(0.736
فز إخشا اح اليلن ة للذسعج ةلشًنج2
0.000
)**(0.765
تع تغاظ ا خشا اح ةةوسث غلر ةإنه اللي ح دً يياذ2
0.000
)**(0.777
وفش نل رج ل لي ح ًاضسج ًعه ج ا عتخذام2
0.000
)**(0.755
زيوقهع
ا
ي
ل
تت ن ف شث إصذاس قوانا ً ي ال ح خذ ذث ضل
0.000
)**(0.828
تار فشصج اعتثل س واسدُ لخذ ج اللدتلع اللس 2
0.000
)**(0.808
*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف جدكؿ رقـ )(4.18أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لمحكر البساطز كالكضكح م كؿ
فقرة مف فقراتو كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز) )0.05جميعيا بمم مستكل الداللز
امحيائيز أقؿ مف ( ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ دالمإل بيف جمي فقرات المحكر.

 .4صدق االذ اق ال ائي لنحاور ا ذ ا ة الحوكنة

تـ حساب يدؽ االتساؽ البنائإل لمحاكر استبانز الحككمز مف لالؿ حساب معامالت االرتباط بيف
الدرجز الكميز لكؿ محكر مف محاكر االستبانز م الدرجز الكميز لالستبانز ،كالجدكؿ رقـ ) (4.19يكض
النتائ
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ادوغ رق )(4.19
يوضح ذائج نعانات االرذ اط ي الدراة الكمية لكغ نحور ن النحاور نع الدراة الكمية لا ذ ا ة
مستوى الداللة sig
معامل االرتباط
البٌان
0.000
)**(0.778
المست لة
0.000
)**(0.696
الشفتفٌة
0.000
)**(0.816
المشتركة
0.000
)**(0.784
الكفت ة ىالفعتلٌة
0.000
)**(0.838
التمكٌ
0.000
)**(0.860
التنتفسٌة
0.000
)**(0.857
الةىانٌ ىاألنظمة
0.000
)**(0.897
رشتىة صنع الةرار
0.000
)**(0.867
اإلىامة
0.000
)**(0.868
العىالة ىالمستىاة
0.000
)**(0.910
البستطة ىالىضىح
*ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.05

** ارذ اط نع وي س د ن ذو داللة 0.01

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) (4.19أف معامالت االرتباط بيف الدرجز الكميز لالستبانز م الدرجز الكميز لكؿ
محكر مف المحاكر كانت ذات داللز إحيائيز عند مستكل داللز ( ،)0.05جميعيا بمم مستكل الداللز
امحيائيز أقؿ مف ( ،)0.05مما يدؿ عم كجكد اتساؽ بنائإل بيف جمي محاكر االستبانز.

ثا يا :ث ات ا ذ ا ة الحوكنة

تـ تقدير ثبات االستبانات عم أفراد العينز االستطالعيز البالم عددىا( )40معممنا كمعممػز ،كذلػؾ باسػتلداـ
طريقتإل التجزئز الني يز كطريقز أل ا كركنباخ.

.1طريقة الذازئة ال صفية:
تػـ إيجػػاد معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات ا سػػئمز ال رديػػز كدرجػػات ا سػػئمز الزكجيػػز ،لكػػؿ محػػكر مػػف المحػػاكر

االس ػػتبانز ،كق ػػد ت ػػـ تي ػػحي معام ػػؿ االرتب ػػاط باس ػػتلداـ معام ػػؿ ارتب ػػاط س ػػبيرماف بػ ػراكف لمتي ػػحي ل بع ػػاد
الزكجيز كاستلداـ معامؿ جثماف ل بعاد ال رديز ،كالجدكؿ رقـ ) (4.20يكض النتائ .
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ادوغ رق )(4.20
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

يوضح نعانغ الث ات ال ذ ا ة الحوكنة ويقا لطريقة الذازئة ال صفية
المعامل بعد التصحٌح
المعامل قبل التصحٌح
عدد الفقرات
المحور
0.922
0.855
8
المست لة
0.678
0.536
7
الشفتفٌة
0.883
0.791
8
المشتركة
0.666
0.606
7
الكفت ة ىالفعتلٌة
0.911
0.852
7
التمكٌ
0.833
0.714
8
التنتفسٌة
0.916
0.865
7
الةىانٌ ىاألنظمة
0.946
0.898
8
رشتىة صنع الةرار
0.942
0.880
9
اإلىامة
0.914
0.841
8
العىالة ىالمستىاة
0.888
0.799
8
البستطة ىالىضىح
الدرجة الكلٌة للحوكمة
0.981
0.963
85

يتض ػ مػػف جػػدكؿ رقػػـ جػػدكؿ رقػػـ ) (4.20أف معامػػؿ الثبػػات اسػػتبانز الحككمػػز باسػػتلداـ طريقػػز التجزئػػز
النيػ يز بمغػػت  ،0.981كىػػإل قيمػػز مرت عػز تػػدؿ عمػ أف االسػػتبانز تتمتػ بدرجػز عاليػػز مػػف الثبػػات تطمػػئف
الباحث إلإل تطبيقيا عم عينز الدراسز.
.2طريقز أل ا كركنباخ  :استلدـ الباحث طريقز ألػرل مػف طػرؽ حسػاب الثبػات كذلػؾ ميجػاد معامػؿ ثبػات
االستبانز كىإل طريقز أل ا كركنباخ.
جدول رقى )(4.21
يوضح نعانغ الث ات ال ذ ا ة الحوكنة ويقا لطريقة ألفا كرو اخ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عدد الفقرات

المحور
المست لة
الشفتفٌة
المشتركة
الكفت ة ىالفعتلٌة
التمكٌ
التنتفسٌة
الةىانٌ ىاألنظمة
رشتىة صنع الةرار
اإلىامة
العىالة ىالمستىاة
البستطة ىالىضىح
الىرجة الك ٌة ل حىكمة

8
7
8
7
7
8
7
8
9
8
8
85

معامل الثبات
0.902
0.768
0.781
0.838
0.876
0.808
0.909
0.912
0.933
0.914
0.909
0.980

يتض مف جدكؿ رقـ ) (4.21أف معامؿ الثبات استبانز الحككمز باستلداـ طريقز أل ا كركنباخ بمغت
 ، 0.980كىإل قيمز مرت عز تدؿ عم

أف االستبانز تتمت بدرجز عاليز مف الثبات تطمئف الباحث إلإل

تطبيقيا عم عينز الدراسز.

ننا

ق يذضح أف االستبانز تتمت بمستكل يدؽ كثبات مرت

إلييا مف تطبيؽ االستبانز عم جمي أفراد العينز.
55.

كىذا يدعـ النتائ التإل سيتـ التكيؿ

النعالاات اإلحصائية:

ق ػػاـ الباح ػػث بت ريػ ػػم كتحمي ػػؿ المقي ػػاس مػػػف ل ػػالؿ البرن ػػام امحيػػػائإل( )SPSSكت ػػـ اس ػػتلداـ االلتبػ ػػارات
امحيائيز التاليز:

.5التك اررات كالنسب المئكيز لقياس نسبز مستكم درجز ممارسز امدارة المدرسيز لمبادئ الحككمز.

..التبار أل ا كركنباخ لقياس ثبات المقياس.
.5معامالت االرتباط لقياس يدؽ المقياس الدالمإل لم قرات.
.5امحي ػ ػػا الكيػ ػ ػ إل التحميم ػ ػػإل :كيش ػ ػػمؿ مق ػ ػػاييس النزع ػ ػػز المركزيز(المتكس ػ ػػطات الحس ػ ػػابيز كاالنح ارف ػ ػػات
المعياريز كالتبايف).

.0امحيا االستداللإل :كيشتمؿ عمإل بعض االلتبارات مثؿ:


التبار التات الباركمترم ( .Independent Sample ) T- Test



التبار تحميؿ التبايف ا حادم ).)One Way Anova



التبار شي يو لممقارنات المتعددة البعديز (.) Schaffeh Test
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إاراءات الدرا ة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسز قاـ الباحث باج ار اللطكات التاليز:
.5االطػػالع عمػ امطػػار النظػػرم كا دب التربػػكم ذك العالقػػز بػػامدارة المدرسػػيز كمبػػادئ الحككمػػز ،المتمثمػػز
بالكتػػب كالد ارسػػات فػػإل مجػػاؿ التربيػػز كامدارة المدرسػػيز كمبػػادئ الحككمػػز ،كرسػػائؿ الماجسػػتير ،كالػػدكتكراه ،
العربيز كا جنبيز  ،ك الدراسات السابقز ك المقاييس المتعمقز بيذه الدراسز مف أجؿ إعداد أدكات الدراسز.
..البد بكتابز ال يؿ ا كؿ بما يتضمنو مف مشكمز الدراسز ،كأىدافيا ،كأىميتيا.
.5كتابػػز امطػػار النظػػرم كالػػذم تكػػكف مػػف ثالثػػز مباحػػث ،شػػمؿ المبحػػث ا كؿ امدارة المدرسػػيز ،كشػػمؿ
المبحث الثانإل الحككمز ،كشمؿ المبحث الثالث مبادئ الحككمز.

 .5تحديد الدراسات السابقز ذات العالقز بمكضكع الدراسز كاالست ادة منيا كتيني يا إلإل مجمكعات.
 .0إعداد أدكات الدراسز كستشمؿ (استبياف م تكح كىك عبارة عف أسئمز يجيب عمييا المعممكف )( ،مقياس مدم
تطبيؽ امدارة المدرسيز بمدارس ا كنركا لمبادئ الحككمز) ك تـ عرضيا عمإل نلبز مف السادة المحكميف.

.5القيػػاـ بالحيػػكؿ عمػػإل كتػػاب رسػػمإل مػػف قسػػـ الد ارسػػات العميػػا كالقاضػػإل بتن يػػذ الد ارسػػز عمػػإل المعممػػيف
بمحافظات غزة.

.5تحديد مجتم الدراسز كتحديد أفراد العينز ال عميز لمدراسز.
 .5تطبيؽ أدكات الدراسز عمػإل العينػز االسػتطالعيز مجػ ار عمميػز التقنػيف لمتأكػد مػف يػدقو كثباتػو .كمػف ثػـ
التطبيؽ عمإل العينز ال عميز الحقيقيز.

 .5تطبيؽ أدكات الدراسز عمإل العينز ال عميز.
.55القياـ بجم المعمكمات كت ريغيا كتحميميا إحيائيان بيدؼ معالجز فركض الدراسز.

.55ت س ػػير النتػػػائ التػ ػػإل تكيػػػمت إلييػػػا الد ارسػػػز كعمػ ػػإل ضػ ػػك ىػػػذه النتػػػائ يػ ػػتـ كتابػػػز بعػ ػػض التكيػ ػػيات
كالمقترحات بيدؼ االست ادة منيا فإل المستقبؿ.

.5.تمليص الدراسز فإل عدة ي حات لتسييؿ التعرؼ عمإل محتكاىا.
.55ترجمز التمليص إلإل المغز امنجميزيز ليتـ االست ادة منيا عمإل نطاؽ كاس .
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اٌفصً اخلاِط

ٔخائج اٌدزاظت وِٕالشخها
واٌخىصُاث

 تمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
 أكالن :نتائ ػ ػ السؤاؿ ا كؿ
 ثانيان :نتائ السؤاؿ الثانإل
 ثالثان :نتائ السؤاؿ الثالث
 رابعان :التكيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
 لامسان :المقترح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات

550

الفصغ الخانس

ذائج الدرا ة وذف يرها
ذنبيد :يتضمف ىذا ال يؿ عرضان لنتائ الدارسز ،كذلؾ مف لالؿ امجابز عف أسػئمز الد ارسػز ،كاسػتعراض

أبػػرز نتػػائ االسػػتبانز كالتػػإل تػػـ التكيػػؿ إلييػػا مػػف لػػالؿ تحميػػؿ فقراتيػػا بيػػدؼ التعػػرؼ عم ػ مػػدل تطبيػػؽ
امدارة المدرسػػيز لمبػػادئ الحككمػػز فػػإل مػػدارس ا كنػػركا كسػػبؿ ت عيميػػا فػػإل محافظػػات غ ػزة  ،لػػذا تػػـ إج ػ ار

المعالجػػات امحيػػائيز لمبيان ػػات مػػف اس ػػتبانز الد ارسػػز ،إذ تػػـ اس ػػتلداـ برنػػام ال ػػرزـ امحيػػائيز لمد ارس ػػات
االجتماعيز ) )spssلمحيكؿ عم نتائ الدراسز التإل سيتـ عرضيا كتحميميا فإل ىذا ال يؿ.
النح النعذند يي الدرا ة:
لتحديػػد المحػػؾ المعتمػػد فػػإل الد ارسػػز ،فقػػد تػػـ تحديػػد طػػكؿ اللاليػػا فػػإل مقيػػاس ليكػػرت اللماسػػإل مػػف لػػالؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس ( )5-4=1كمف ثـ تقسيمو عم أكبر قيمز فإل المقيػاس لمحيػكؿ عمػ

طػكؿ اللميػز أم ( (5/4=0.8كبعػد ذلػؾ تػـ إضػافز ىػذه القيمػز إلػ قيمػز فػإل المقيػاس(بدايػز المقيػاس كىػ
كاحػػد ي ػػحي ) كذلػػؾ لتحدي ػػد الحػػد ا عمػػ ليػػذه اللمي ػػز كىك ػػذا أيػػب ط ػػكؿ اللميػػز كم ػػا ىػػك مكضػ ػ ف ػػإل
الجدكؿ التالإل:

ادوغ رق )(5.1
يوضح النح النعذند يي الد ار ة
مدى الوزن النسبً

من 20%36%

أكثر من%52-%36

أكثر من%68 -%52

أكثر من%84 -%68

أكثر من%84

مى المتىسط
الحستبً

1-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5

التصنٌف

منخفضة جىا

منخفضة

متىسطة

مرتفعة

مرتفعة جىا

كلت سػػير نتػػائ الد ارسػػز كالحكػػـ عم ػ مسػػتكل االسػػتجابز ،اعتمػػد الباحػػث عم ػ ترتيػػب المتكسػػطات الحسػػابيز
عم مستكل المجاالت ل داة ككؿ كمستكل ال قرات فػإل كػؿ مجػاؿ ،كقػد حػدد الباحػث درجػز المكافقػز حسػب
المحؾ المعتمد بالدراسز.

أوال :ن اقشة ال ذائج النذعمقة ال ؤاغ اووغ:

نررا دراررة ذقرردير أي رراد العي ررة (نعمنرري ونعمنررات) لنررد ذط يررق اإلدارة الندر ررية لن ررادئ
الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ؟

كلاجابز عف ىذا التساؤؿ تـ ا تإل:

ال :حساب الكسط الحسابإل ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبإل ،لكؿ محكر مف المحاكر كلالستبانز
أك ن
ككؿ لمتعرؼ عم المحاكر ا كثر كا قؿ تطبيقان كلمتعرؼ عم مستكل تطبيؽ الحككمز بشكؿ عاـ.
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الادوغ رق )(5.2
يوضح الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال
النحور
المست لة
1
الشفتفٌة
2
المشتركة
3
الكفت ة ىالفعتلٌة
4
التمكٌ
5
التنتفسٌة
6
الةىانٌ ىاألنظمة
7
رشتىة صنع الةرار
8
اإلىامة
9
العىالة ىالمستىاة
10
البستطة ىالىضىح
11
نذو ط الدراة الكمية لا ذ ا ة
*الوز ال

النذو ط
3.848
3.837
3.925
3.948
3.984
3.933
3.963
3.998
4.019
3.922
3.964
3.941

ي لكغ نحور ن النحاور ولا ذ ا ة ككغ

اال حراا النعياري
0.573
0.645
0.617
0.584
0.610
0.612
0.603
0.566
0.579
0.634
0.583
0.496

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب النحاور ويقا لموز ال

الوز ال
77.0
76.7
78.5
79.0
79.7
78.7
79.3
80.0
80.4
78.4
79.3
78.8

ي

الذرذيب
10
11
8
6
3
7
5
2
1
9
4

الذص يا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
نرذفعة

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) (5.2النتائ التاليز:

.1يذراوح نذو ط ذط يق اإلدارة الندر ية لانيع ن ادئ الحوكنرة ري ( )4.019–3.837و روز
يذرراوح رري ( )%80.4–76.7و نذو ررط سررا لمذط يررق م ر ) )3.941و رروز

ري

ر ي ) )%78.8حيررث

يعذ ر هذا الن ذو لمذط يق ويقا لنقياس الدرا ة ن رذو نرذفرع ،لرذا ينكر القروغ أ اإلدارة الندر رية
ندارس اوو روا ذط ق انيع ن ادئ الحوكنة دراة نرذفعة.
ويعزو ال احث ذمر ال ذيارة إلري أ برنػام التعمػيـ كبػا كنركاك يطبػؽ برنػام إيػالح التعمػيـ كالػذم انعكػس
بالشػػكؿ اميجػػابإل عم ػ المعممػػيف كاسػػتجاباتيـ ،فػػادارة التعمػػيـ فػػإل ككالػػز الغػػكث تقػػدـ ب ػرام كبشػػكؿ مسػػتمر
ىػػدفيا حيػػكؿ جمي ػ الطمبػػز عم ػ تعمػػيـ عػػالإل الجػػكدة ،كمػػف تمػػؾ الب ػرام

برنػػام ك إطػػار ضػػماف الجػػكدةك

( )2009كالذل يؤكد عم سياسز كفمس ز تحقيؽ الجػكدة الشػاممز فػإل مػدارس ا كنػركا ،كمػا أف إدارة التعمػيـ
بككالػز الغػكث تعقػد العديػد مػف البػرام التدريبيػز ،كالمقػا ات التربكيػز ،التػإل ترفػ مػف ك ايػات المػد ار لمتابعػػز
أدكارىػػـ فػػإل المدرسػػز ،كػػذلؾ امدارة المدرسػػيز تن يػػذ ب ػرام حديثػػز تطكيريػػز ىػػدفيا تنميػػز ميػػارات المعممػػيف
بالغرفػػز الي ػ يز مػػف لػػالؿ برنػػام  ،SPTDكمػػا تن ػػذ برنػػام لتنميػػز الميػػارات القياديػػز لممػػد ار مػػف لػػالؿ
برن ػػام القي ػػادة م ػػف أج ػػؿ المس ػػتقبؿ  ،LFTFك تق ػػكـ امدارة المدرس ػػيز بتٌبن ػػإل م ػػاىيـ إداري ػػز حديث ػػز لتحقي ػػؽ
الج ػػكدة ف ػػإل ا دا كالمن ػػت كتحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػيز ،كم ػػا كتعم ػػؿ عمػ ػ تنمي ػػز مكاردى ػػا البشػ ػريز كالمادي ػػز،

كتحسػػيف الك ػػا ة امداريػػز كالمينيػػز ،كمػػا تسػػتثير كتح ػػز كافػػز العػػامميف كالطمبػػز عمػ تحسػػيف ا دا كتحقيػػؽ
الرضػػا الػػكظي إل كبنػػا الثقػػز بػػيف امدارة كالعػػامميف ،كػػذلؾ تعمػػؿ امدارة المدرسػػيز عم ػ مشػػاركز المعممػػيف
فػػإل اتلػػاذ الق ػرار كالتغمػػب عم ػ المعكقػػات امداريػػز كالتنظيميػػز الدالميػػز لممدرسػػز ،كتعمػػؿ عم ػ تطبيػػؽ مبػػدأ

المش ػػاركز لمجميػ ػ  ،كيتمث ػػؿ ذل ػػؾ ف ػػإل كضػ ػ اللط ػػز التطكيري ػػز لممدرس ػػز كي ػػياغز رؤي ػػز كرس ػػالز كأى ػػداؼ
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المدرسػز كقيػػادة المجػػاف المدرسػػيز ،كمػا تمتمػػؾ امدارة المدرسػػيز آليػػز كاضػحز لممسػػا لز امداريػػز فػػإل المدرسػػز
مػ الملال ػػات بػػالطرؽ القانكنيػز ،كمػػا تػػكفر آليػػات لتقيػيـ ا دا كفػػؽ ا ىػػداؼ المحػددة ،بامضػػافز إلػ أنيػػا
تتب المركنز فإل تن يذىا ل نظمػز كالقػكانيف ،كتتبػ الالمركزيػز فػإل اتلػاذ القػرار ،كتعمػؿ ىػذه امدارات بػركح

ال ريؽ الكاحد ،بامضافز إل أنيا تي عؿ المسا لز كالش افيز بشػكؿ يحقػؽ أىػدافيا ،كمػا أف امدارات المدرسػيز
بمػػدارس ا كنػػركا تيػػتـ بمش ػاركز المعممػػيف فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات ،لمػػا لػػو أىميػػز فػػإل تحقيػػؽ ا ىػػداؼ التربكيػػز،
انطالقػان مػػف إيمػػانيـ العميػػؽ كقنػػاعتيـ با سػػمكب الػػديمقراطإل فػػإل امدارة ،كارسػػا مبػػدأ المشػػاركز ال عالػػز فػػإل
اتلاذ الق اررات لمعممييـ كالعدؿ المساكاة فإل المعاممز.

أضػػؼ إل ػ أف جمي ػ مػػديرم المػػدارس يػػتـ التيػػارىـ بنػػا ن عم ػ ك ػػا اتيـ امداريػػز ،كال نيػػز ،كامنسػػانيز ،كػػؿ
ذلؾ انعكس عم أدا امدارات المدرسيز بمدارس ا كنركا ،كانعكس ذلؾ عم أرم المعمميف لذا كػاف الػكزف
.

النسبإل لتطبيؽ مبادئ الحككمز مرت
وذذفق هذه ال ذياة نع ذائج ٍ
سدة درا ات نثغ د ارسػز(أبك لػبف )2013،التػإل أشػارت إلػ أف كاقػ تطبيػؽ
الحككم ػػز ف ػػإل امدارات المدرس ػػيز ال مس ػػطينيز ف ػػإل محافظ ػػات غػ ػزة م ػػف كج ػػو نظ ػػر المعمم ػػيف كان ػػت بدرج ػػز
مرت عز ،كدراسز(حالكة كطو )2013 ،التإل أشارت أف كاق تطبيؽ الحاكميز فإل جامعػز الشػرؽ ا كسػط مػف
كجيػػز نظػػر أفػ ارد عينػػز الد ارسػػز ككػػؿ كػػاف مرت عػنا كد ارسػػز(نايػػر الػػديف )2012،كالتػػإل أشػػارت الػ أف كاقػ

تطبي ػػؽ الحاكمي ػػز ف ػػإل جامع ػػز الش ػػرؽ ا كس ػػط م ػػف كجي ػػز نظػ ػر أفػ ػراد عين ػػز الد ارس ػػز كك ػػؿ مرت عػ ػان ،كد ارس ػػز

(سالمز )2010 ،التإل أظيرت أف الجامعات ا ىميز السعكديز تمػارس الحككمػز الرشػيدة بدرجػز مرت عػز مػف
كجيز نظر أعضا ىيئز التدريس .

وذخذمررا هررذه ال ذياررة نررع ذررائج سر ٍ
ردة درا ررات كدراسز(الشػػمرم )2014 ،كالتػػإل أشػػارت إل ػ أف درجػػز
ممارس ػػز م ػػديرم المن ػػاطؽ التعميمي ػػز لمحاكمي ػػز م ػػف كجي ػػز نظ ػػر م ػػديرم الم ػػدارس ف ػػإل دكل ػػز الككي ػػت كان ػػت
متكس ػػطز كد ارس ػػز(طالي  )2012،كالت ػػإل تكيػ ػمت إلػ ػ أف ال ػػكزف النس ػػبإل ل ػػدم أفػ ػراد العين ػػز ك ػػاف بدرج ػػز
متكسطز.
.2كشفت ذائج الدرا ةأيضا أ ن دأ اإلدانرة حصرغ سمرل الذرذيرب اووغ نر

ري ن رادئ الحوكنرة يري

الذط يرق اإلدارة الندر رية لرا ،حيرث مر الروز ال ر ي لرا ( ،)%80.4يميرا يري الذرذيرب الثرا ي رشرادة

ص ر ع الق ررار رروز

ر ي( ،)%80ث ر ن رردأ الذنكرري يرري الذرذيررب الثالررث رروز

ر ي( ،)%79.7أنررا

الن ادئ الذالية(ال اطة والوضوح ،او ظنة والقوا يي  ،الكفاءة والفاسمية ،الذ اي ية ،النشراركة ،العدالرة
والن اواة) يكا ذرذي با سمل الذوالي الذرذيب الرا ع والخانس وال ادس وال را ع والثران والذا رع روز
ر ي سمررل الذروالي ( ،)%78.9 ،%78.5 ،%78.7 ،%79 ،%79.3 ،%79.3أنررا ن رردأ الن ررائمة
ون دأ الشفايية يبي أقغ الن ادئ ذط يقا ،حيث كا ذرذي با سمل الذروالي الذرذيرب العاشرر والحرادي سشرر
وز

ي (.)%76.7 ،%77
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ويعرزو ال احررث حصروغ ن رردأ اإلدانرة سمررل الذرذيرب اووغ

ر ة ( )%80.4ف برنػام التعمػيـ بػػا كنركا

يركػػز عم ػ الكثيػػر مػػف الب ػرام التطكيريػػز التػػإل تسػػاعد امدارة المدرسػػيز عم ػ االسػػتم ارريز فػػإل تطػػكير أدا
المعمـ ،كالتإل تركز عم تغيير ممارسات المعمـ فإل الغرفػز اليػ يز بأحػدث ا سػاليب التربكيػز الحديثػز ،كمػا
ين ػػذ مركػػز التطػػكير التربػػكم التػػاب لبرنػػام التعم ػػيـ العديػػد مػػف المقػػا ات التدريبيػػز كالمقػػا ات التربكيػػز الت ػػإل

تيدؼ إل تحسيف عمميتإل التعمػيـ كالػتعمـ ،بامضػافز إلػ مكاكبػز كػؿ جديػد مػف قبػؿ دائػرة التعمػيـ بػا كنركا،

كبالتالإل يقكـ المد ار بتن يذه مف لالؿ التزاميـ با نظمز كالقػكانيف كالمػكائ المنيػكص عمييػا مػف قبػؿ دائػرة
التعمػػيـ ،كىػػذا يػػنعكس عم ػ أدا المعممػػيف ،فػػالمعمميف يؤمنػػكف بػػأف امدارة المدرسػػيز تقػػكـ بتحسػػيف عمميتػػإل
التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كتقػػدـ الػػدعـ المتكايػػؿ لجمي ػ العػػامميف ،كتسػػيؿ عمميػػز اسػػتلداـ التكنكلكجيػػا ،كتتػػاب جػػكدة

التعمػػيـ كالػػتعمـ مػػف لػػالؿ تعميمػػات مػػف قبػػؿ برنػػام التعمػػيـ بػػا كنركا كالمػرتبط بسياسػػز إيػػالح التعمػػيـ ،كػػؿ
ىذه ا سباب جعمت استجابات المعمميف يضعكف مبدأ امدامز فإل المرتبز ا كلإل مف مبادئ الحككمز .
ويعزو ال احث أ ن دأ رشادة صر ع القررار حصرغ سمرل الذرذيرب الثرا ي روز

ر ي ) )%80ف امدارة

المدرسػػيز لػػدييا لطػػز ،كرؤيػػز ،كرس ػػالز ،كأىػػداؼ اسػػتراتيجيز كاضػػحز ،في ػػإل تػػكفر المعمكمػػات الكافيػػز قب ػػؿ
اتلػػاذ أم ق ػرار بمشػػاركز المجتم ػ المدرسػػإل المتمثػػؿ بالعػػامميف كالطػػالب كالمجتم ػ المحمػػإل ،كػػذلؾ تتبنػػإل

الق اررات بنا ن عم تحميؿ البيئز الدالميز كاللارجيز بمشاركز كاممز مف المجتم المدرسػإل ،كمػا كأنيػا تيشػرؾ
اللب ار كأيحاب االلتياص فإل يػن القػرار ،كتتلػذ كتطبػؽ القػ اررات كفػؽ أكلكيػات المدرسػز كاحتياجاتيػا

بامضافز إل ذلػؾ تشػج امدارة المدرسػيز المجتمػ المدرسػإل عمػ إبػدا الػرأم كتقػديـ المقترحػات ،كمػا أنػو
ال يػتـ اتلػػاذ قػ اررات عشػكائيز إال مػػف لػػالؿ مشػػاركز فعالػز مػػف المجتمػ المدرسػػإل ،كػؿ ذلػػؾ جعػػؿ اسػػتجابز
أفراد العينز مرت عز بالنسبز لمبدأ رشادة ين القرار مرت عز.
ويعرررزو ال احرررث أ

ن ررردأ الذنكررري

حصرررغ سمرررل الذرذيرررب الثالرررث ررروز

ررر ي( )%79.7ف امدارة

المدرس ػػيز بم ػػدارس ا كن ػػركا ت ػػكفر المركن ػػز المناس ػػبز دا المي ػػاـ امداري ػػز كال ني ػػز ،كم ػػا كتش ػػج الع ػػامميف
منجاز أعماليـ بأساليب متجددة كملتم ز ك تكاجو المكاقؼ بيػدك كتحػافظ عمػ االتيػاؿ كالتكايػؿ ال عػاؿ
م كافز العامميف بالمدرسػز كبػالمجتم المحمػ كالطػالب ،كتسػعإل الػ تكظيػؼ قػدراتيا مقامػز عالقػز مميػزة
مػ مؤسسػػات المجتم ػ

المػػدنإل لمػػا ىػػك ميػػمحز لممدرسػػز ،كمػػا ك تن ػػذ اسػػتراتيجيات حديثػػز بالعمػػؿ ىػػدفيا

تط ػػكير ق ػػدرات كمي ػػارات الع ػػامميف ف ػػإل المدرس ػػز مم ػػا ي ػػنعكس عمػ ػ أدا كتحي ػػيؿ الطمب ػػز ،كم ػػا أف امدارة

المدرسيز تعزز الرضا الكظي إل لمعػامميف ،كترفػ الػركح المعنكيػز لكافػز العػامميف بالمدرسػز ،ك تػدعـ البػرام
الشػػاممز لمطمبػػز ،كتسػػع إل ػ تعزيػػز أىػػداؼ المعممػػيف ،كتتسػػـ عالقتيػػا بالمرؤكسػػيف بالعالقػػز التعاكنيػػز التػػإل

تسػػكدىا الثقػػز كاالحت ػراـ المتبػػادؿ كمػػا ت ػػكض سػػمطات كافيػػز لمعػػامميف منجػػاز الميػػاـ الكاجػػب إنجازىػػا ،كػػؿ
ذلؾ انعكس عم استجابز عينز الدراسز لذا كاف الكزف النسبإل مرت
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.

ذذفق هذه ال ذياة نع ذائج ٍ
سدة درا ات نثغ :دراسز (رفػاع  )2013،التػإل تكيػمت بػأف المػديريف عمػ
الػ ػػتالؼ مسػ ػػتكل لب ػ ػراتيـ يمارسػ ػػكف التمكػ ػػيف امدارم بشػ ػػكؿ مرت ػ ػ  ،كد ارسػ ػػز(الحػ ػػارثإل )2013 ،ك التػ ػػإل
أظيرت أف كاق التمكيف لدل مديرم إدارات التربيز كالتعميـ كاف بدرجز كبيرة .
وذخذمرررا هرررذه ال ذيارررة نرررع ذرررائج درا رررة(المن ػػكرم )2013 ،كالتػػإل أظيػػرت أف تقػػديرات مػػديرم م ػػدارس
التعمػػيـ مػػا بعػػد ا ساسػػإل فػػإل محافظػػز الباطنػػز شػػماؿ سػػمطنز عمػػاف حػػكؿ كاقػ التمكػػيف امدارم جػػا ت فػػإل

شكميا العاـ بدرجز متكسطز .

أنررا الن ررادئ الذاليررة(:ال رراطة والوضرروح ،القروا ي واو ظنررة ،الكفرراءة والفاسميررة ،الذ اي ررية ،النشرراركة،
العدالة والن اواة) يكا ذرذي با سمل الذوالي الذرذيب الرا ع والخانس وال ادس وال ا ع والثان والذا ع
رروز

ر ي سمررل الذ روالي )%78.9 ،%78.5 ،%78.7 ،%79 ،%79.3 ،%79.3( :وهررل

رة

نرذفعة سمل ح ب ن ذو نقياس الدرا ة .
ويعرررزو ال احرررث تم ػػؾ النتيج ػػز أف امدارات المدرس ػػيز بم ػػدارس ا كن ػػركا تتعام ػػؿ مػ ػ ركح الق ػػانكف ف ػػإل تن ي ػػذ
التعميم ػػات كتق ػػدـ تكجيي ػػات كاض ػػحز لجميػػ الع ػػامميف ،كتق ػػكـ بتحس ػػيف التعم ػػيـ كال ػػتعمـ ،كتعم ػػؿ عمػ ػ تق ػػديـ
الػػدعـ المتكايػػؿ لجميػ العػػامميف كتقػػيـ ن سػػيا ذاتي ػان بشػكؿ مسػػتمر ،كيتعػػاممكف م ػ المعممػػيف بطريقػػز عادلػػز

مػػف لػػالؿ تطبيػػؽ ا نظمػػز كالقػكانيف كالتعميمػػات عم ػ الجميػ دكف محابػػاة أك اسػػتثنا

حػػد ،فالمػػدير ينم ػ

ركح التعػػاكف بػػيف العػػامميف كيعممػػكف بػػركح ال ريػػؽ الكاحػػد ،كيػػكزع ا عمػػاؿ ،كػػؿ معمػػـ عم ػ حسػػب ك ا تػػو،
بامضػػافز إل ػ أف امدارات المدرسػػيز تسػػتثمر الم ػكارد البش ػريز كالماديػػز لمكيػػكؿ ال ػ الملرجػػات التربكيػػز

المنشػػكدة ،كيكػػكف مبػػدأ العدال ػز كالمسػػاكة ىػػك السػػائد فػػإل المدرسػػز ،ككػػؿ ذلػػؾ مػػف لػػالؿ مشػػاركز فعالػػز مػػف
قبؿ المجتم المدرسإل كالمتمثؿ فإل العامميف كالطمبز كالمجتم المحم .
ويررر ال احررث أف مػػديرم المػػدارس حرييػػكف دائم ػنا عم ػ رعايػػز حاجػػات العػػامميف كاشػػعارىـ بػػانيـ محػػكر

اىتمػ ػػاـ مػ ػػف لػ ػػالؿ مشػ ػػاركز امدارة المدرسػ ػػيز لممعممػ ػػيف فػ ػػإل يػ ػػياغز رؤيػ ػػز كرسػ ػػالز كأىػ ػػداؼ المدرسػ ػػز ك

مشاركتيـ فإل يياغز مدكنػز السػمكؾ ،كفػ كضػ كتن يػذ اللطػز التطكيريػز كامجرائيػز لممدرسػز ،كمشػاركتيـ

ال عالز فإل قيادة المجػاف المدرسػيز ،كتح يػزىـ لمعمػؿ فػإل جػك مدرسػإل يسػكده التنػافس الشػريؼ بػيف العػامميف،

كىػػذا يػػنعكس عم ػ أدا المعممػػيف مػػف لػػالؿ إيجػػاد ج ػك مدرسػػإل يسػػكده العطػػا كالت ػػاىـ كالػػذل مػػف شػػأنو
االرتقا بمسػتكل المدرسػز ،كاعتمػاد ا سػاليب الحديثػز فػإل التطػكير المبنػ عمػ الت اعػؿ فػإل تبػادؿ اللبػرات

بيف العامميف ،كذلؾ تقكـ امدارة المدرسيز ببنا الثقز بيف العامميف لحؿ جمي المشػاكؿ التػإل تػكاجييـ كتقبػؿ
كجيػػات النظػػر ،كبالتػػالإل ت ػكافر الثقػػز المتبادلػػز بػػيف العػػامميف كالمػػديريف تعن ػ القػػدرة عم ػ التطػػكير كتحقيػػؽ
ا ىداؼ الشاممز لمتعميـ ،كؿ ذلؾ انعكس عم استجابات المعمميف كالمعممات بالنتيجز المذككرة.
وذذفرق هرذه ال ذيارة نرع ذرائج ٍ
سردة درا رات نثرغ دراسز(الشػيرم )2014 ،كالتػإل أشػارت الػ أف درجػز
تحقػؽ العدالػز التنظيميػز كانػت بدرجػز مرت ػ  ،كد ارسػز(الدايز  )2012،التػإل أشػارت الػ أف درجػز ممارسػز
مديرم مدارس ككالز الغكث بمحافظات غزة لمعدالز التنظيميػز مػف كجػو نظػر المعممػيف( )%81.57كبدرجػز
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مرت عػػز كد ارسػػز القرينػػاكم()2012التػػإل أظيػػرت أف درجػػز ممارسػػز مػػديرم المػػدارس ا ساسػػيز التابعػػز لككالػػز
الغػػكث الدكليػػز فػػإل ا ردف لمسػػمكؾ ا لالقػػإل كانػػت مرت عػػز مػػف كجيػػز نظػػر المعممػػيف ك( بػػاجكدة)2010 ،
كالتإل كش ت أف تطبيؽ مبدأ العدالػز كػاف بدرجػز مرت عػز ،كد ارسػز(الكندم )2014،كالتػإل أظيػرت أف كاقػ

الك ػا ة امداريػػز لمػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػا بعػػد ا ساسػإل فػػإل محافظػػز جنػكب الباطنػػز بسػمطنز عمػػاف لػػدل

أف ػراد مجتم ػ الد ارسػػز كانػػت مرت عػػز كد ارسػػز(لطاب )2008 ،كالتػػإل أظيػػرت أف مقكمػػات امدارة المدرسػػيز
ال اعمز فإل المدارس الحككميز متكفرة بدرجز مرت عػز ،حيػث كانػػت الدرجػػز الكميػز لتكافرىػا( )%85.3كد ارسػز

(العجمإل )2010 ،التإل أف أظيرت أف درجز تطبيؽ مديرم المػدارس الثانكيػز كاالبتدائيػز فػإل دكلػز الككيػت

لمقيػػادة التشػػاركيز مػػف كجيػػز نظػػر المعممػػيف كانػػت بشػػكؿ عػػاـ مرت عػػز ،كمػػا ات قػػت م ػ د ارسػػز
(المقادمػ ػ ػ ػ ػػز )2013،التػ ػ ػ ػ ػػإل كش ػ ػ ػ ػ ػ ت أف تطبيػ ػ ػ ػ ػػؽ مبػ ػ ػ ػ ػػدأ التنافسػ ػ ػ ػ ػػيز كػ ػ ػ ػ ػػاف بشػ ػ ػ ػ ػػكؿ مرت ػ ػ ػ ػ ػ ك د ارسػ ػ ػ ػ ػػز
بكلػػكس) (Poulos,2004التػػإل بينػػت اف لمعدالػػز امجرائيػػز تػػأثي انر إيجابي ػان عم ػ زيػػادة الت ػزاـ المعممػػيف نحػػك
المدرسز.

وذخذما هذه ال ذيارة مػ

د ارسػز تتػرؾ ) )Titrek,2009التػإل أظيػرت اف المػكظ يف فػإل بعػض المػدارس

التركيز يعانكف مف الظمـ مف قبؿ مديرم المدارس فإل تطبيؽ العدالز التنظيميز.
و يعزو ال احث ا ن دأ الن اءلة والشفايية حصرمت سمرل أقرغ الن رادئ ذط يقرا حيرث حصرمت سمرل وز
ي( )%76.7 ،%77نرذ ة سمل الذوالي ف المسألز كالش افيز المن ػذة مػف قبػؿ امدا ارت المدرسػيز مػ
المعممػػيف قػػد يػػدلؿ إل ػ جكانػػب ذاتيػػز كحساسػػز بالنسػػبز ليػػـ ،كيحػػاكؿ مػػديرم المػػدراس تطبيقيػػا بػػدكف أم
عكائػػؽ كمعيقػػات ،إال أن ػو مػػف الطبيعػػإل أف نجػػد أف أسػػمكب بعػػض امدارات المدرسػػيز قػػد يػػؤدم ال ػ عػػدـ

الرضا ،ف المعمـ مػف الطبيعػإل ال يرغػب فػإل االنتقػاد ،ككشػؼ جكانػب القيػكر لديػو ،ممػا يػؤدم الػ حالػز
مػػف االنزعػػاج كالتػػكتر كعػػدـ الرغبػػز ف ػإل قبػػكؿ مثػػؿ ىػػذا التكجيػػو فػػإل العمػػؿ االدارم ،كلعػػؿ الضػػغط الكبيػػر
الكاق ػ عم ػ امدارات المدرسػ ػيز اتجػػاه تطبيػػؽ مب ػػدأ المسػػالز كالش ػ افيز بي ػػدؼ تطػػكير كارتقػػا أدا الع ػػامميف
يػػؤدم الػػ حالػػز م ػػف زيػػادة الدافعي ػػز لػػدل المقيػ ػريف لتحسػػيف أدا العم ػػؿ مػػف أج ػػؿ الػػتلمص م ػػف جكان ػػب
القيكر كالكيكؿ بيـ ال حالز أفضؿ فإل االدا المينإل.
ويررر ال احررث أيضػػا أنػػو قػػد يكػػكف ىنػػاؾ جزيئػػات ل يػػز كغامضػػز مػػف قبػػؿ االدارات المدرسػػيز ،تتمثػػؿ فػػإل
ضػػعؼ المسػػاكاة فػػإل اسػػتلداـ مبػػدأ المسػػألز كالش ػ افيز م ػ المػػكظ يف دالػػؿ المدرسػػز ،مم ػا يػػؤدم إل ػ كجػػكد
حالز مف المقاكمز كاالنتقاد المتكايؿ دا كدكر امدارة المدرسػز فػإل تطبيػؽ ىػذا المبػدأ ،ممػا يتػرؾ انطبػاع
لدل المعمميف أ ف امدارات المدرسيز غير قادرة عم تحقيؽ ىذا المبدأ تحت مبدأ المساكاة كالعدالز .
ويررر ال احررث أف ىػػذيف المبػػدئيف يعتبػراف مػػف أىػػـ المبػػادئ التػػإل تسػػاىـ فػػإل تحقيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز بنجػػاح
دالؿ المدرسز ،كيرتقإل بالعمؿ امدارم كال نإل كالمينإل ،كيقمؿ مف التجػاكزات كالقيػكر فػإل إل ػاض العمميػز
التعميميز كيؤدم فإل النتيجز كالمحيمز النيائيز إل االرتقػا بػا دا المينػإل ،كيػؤدم إلػ تطػكر فػإل مسػتكل

التحييؿ الدراسإل لمطمبز ،كيحقؽ أىداؼ العمميز التعميميز التإل تسعإل إلييا امدارات المدرسيز الناجحز.
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أضررا إلررل أ ررا قررد ذكررو المسػػا لز بم يػػكـ بعػػض المعممػػيف غيػػر مرغكبػػز كدائمػان مػػف يتعامػػؿ معيػػا كامدارة

المدرسػػيزك يك ػػكف ح ػػادان كجػػادان كالمتمق ػػإل كالمعم ػػـك يك ػػكف متػػأثر س ػػمبإل كبالت ػػالإل لع ػػدـ فيػػـ المس ػػا لز م ػػف قب ػػؿ
مجمكعز مف المد ار كالمعمميف نرل أف بعض المعمميف يجدكا غضاضز كعػدـ رضػإل عػف أم مسػا لز نػو

يعتقد بأف ذلؾ تقميؿ مف قيمتو ،كعم النحك ا لر نرل أف مجمكعز كبيرة مف المعممػيف أعطػت كزف نسػبإل

لػيس بالقميػػؿ لممسػا لز ف المسػػا لز أيػبحت عممػان يػدرس لكػػف مقارنػز بالمبػػادئ ا لػرل فيػػإل أقػؿ المبػػادئ

تطبيقان مف قبؿ امدارات المدرسيز مف كجو نظر أفراد العينز ك المعمميفك.

لذل يري ال احث ضركرة دعـ امدارات المدرسيز لممعمميف مػف لػالؿ إعػداد لقػا ات تربكيػز ،ككرش العمػؿ

عف م يكـ المسا لز ككف الم يكـ مف الم اىيـ امداريز الحديثز التإل ليا تأثير إيجابإل إذا تـ تطبيقو.

أنرررا ال ررر ة لمشرررفايية ييرررري ال احرررث أف بعػػض امدارات المدرسػػيز متمسػػكز بمبػػدأ المركزيػػز فػػإل اتل ػػاذ

القػ ػرار ،كال ت ػػؤمف تم ػػؾ االدارات بمش ػػاركز حقيقي ػػز فعال ػػز م ػػف قب ػػؿ المجتمػػ المدرس ػػإل ،في ػػإل ال ت ػػؤمف بح ػػؽ
المجتمػ ػ الل ػػارجإل ف ػػإل مراقب ػػز أدا المدرس ػػز ،كال تس ػػم بتقي ػػيـ أدائي ػػا م ػػف قب ػػؿ المعني ػػيف ،كتتعم ػػد إل ػػا
المعمكمػات لكفػان مػف المسػا لز القانكنيػز ،كتبقػإل محت ظػػز بػالنمط التقميػدم البعيػد عػف التطػكر امدارم ،فيػػـ
يمجأكف ال ال ا المعمكمات حت يحافظكا عم الييكؿ التنظيمإل اللاص بيـ ،كيرفضكا التغيير.

وي روه ال احرث أف مبػػدأ الشػ افيز حيػؿ عمػ نتيجػز مرت عػز ،لكنػو أقػػؿ المبػادئ مػف حيػػث الدرجػز كىػذا يػػدؿ
عمػ أف أغمػػب امدارات المدرسػػيز بمػػدارس ا كنػػركا تمػػارس الشػ افيز بدرجػػز مرت عػػز إال أف بعػػض المػػدارس
ال تمارسيا ،مما أدل إل أف يككف ىذا المبدأ ىك ألر المبادئ مف حيث الدرجز الت حيؿ عمييا.
وذذفررق هررذه ال ذياررة نررع ذررائج سر ٍ
ردة درا ررات نثررغ دراسز(سػػالمو )2013،التػػإل أشػػارت أف درجػػز تقػػدير
مديرم مدارس ككالز الغكث بغزة لدكر المسا لز فػإل تحسػيف أدا المعممػيف مػف كجيػز نظػرىـ جػا ت بدرجػز

كبيػرة  ،كد ارسػز(رمزم )2013 ،التػإل أشػارت الػ أف درجػز تطبيػؽ امدارة بالشػ افيز لػدل مكاتػب التربيػز

كالتعمػيـ كمػا يػدركيا مػديرم المكاتػب أن سػيـ ،كالمشػرفيف التربػكييف مرت عػز ،كد ارسػز(الحسػف )2010،التػإل
أظيػػرت أ ف تقػػديرات أف ػراد عينػػز الد ارسػػز لدرجػػز المسػػا لز االداريػػز التربكيػػز لػػدل مػػديرم كمػػديرات المػػدارس
الحككميػػز الثانكيػػز جػػا ت بدرجػػز مرت عػػز ك د ارسػػز(أبك حمػػدة )2008 ،التػػإل أشػػارت إل ػ أف مسػػتكل تطبيػػؽ
المسػا لز امداريػز فػإل المػدارس الثانكيػز ال مسػطينيز اللايػز كػاف بدرجػز مرت عػز ،كد ارسػز (بػكل ك سػيرنجكر
 )2007،التإل كش ت عم أف المسا لز كالش افيز تؤثراف بشكؿ ممحكظ فإل المشاركز.
وذخذما هذه ال ذياة نع ذائج س ٍ
دة درا ات مثؿ دراسز(الزعابإل )2013،التإل بينت أف درجز التزاـ
مديرم المدارس بتطبيؽ الش افيز فإل مدارسيـ متكسطز ،كدراسز(حرب)2012،التإل أشارت ال كجكد

التزاـ بممارسز الش افيز امداريز بدرجز مقبكلز لدل امدارييف ا كاديمييف ممف يشغمكف منايب إداريز فإل

الجامعات.
ثانيػػا :حسػػاب الكسػػط الحسػػابإل كامنحػراؼ المعيػػارم كالػػكزف النسػػبإل لكػػؿ فقػرة مػػف فق ػرات المحػػاكر كػ هؿ عم ػ
ًحدىا ،كذلؾ لمتعرؼ عم ال قرات ا كثر كا قؿ تطبيقنا عند امدارة المدرسيز فإل مدارس ا كنركا.
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ادوغ رق )(5.3
الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والوزن النسبً لكل فقرة من فقرات محور المساءلة
االنحراف الوزن
الترتٌب التصنٌف
المتوسط
العبارة
الرقم
المعٌاري النسبً
متىسطة
8
 1تقوم اإلدارة المدرسٌة بمسائلة المقصرٌن فً تنفٌذ القرارات بعالنٌة66.5 1.120 3.327 .
مرتفعة
4
79.0 0.827 3.948
ٌىجى آلٌة ىاضحة ل مست لة اإلىارٌة فً المىرسة.
2
مرتفعة
5
78.9 0.851 3.946
تتعتم مع المختلفت بتلطرق الةتنىنٌة.
3
مرتفعة
2
79.6 0.849 3.978
ت زم العتم ٌ بتةىٌم تفسٌرا لةراراتوم.
4
مرتفعة
3
79.3 0.918 3.965
تىفر آلٌت لتةٌٌم األىا ىفق األهىاف المحىىة.
5
مرتفعة
1
 6تتم المست لة اإلىارٌة فً المىرسة بنت ع ى مع ىمت مىثىقة79.9 0.859 3.995 .
تحرص اإلىارة ع ى تىظٌف المست لة الذكٌة لى كتفة العتم ٌ .
مرتفعة
7
75.2 0.904 3.758
7
مرتفعة
6
تتىرج العةىبة المفرىضة ع ى المىظف تبعت لتكرار المختلفة77.4 0.867 3.872 .
8
 77.0 0.573 3.848العاشر مرتفعة
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور المساءلة
*الوز ال

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال

يتبػ ػ ػ ػػيف مػػ ػ ػػف الجػػ ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػ ػػـ) (5.3أف الػ ػ ػ ػػكزف النسػػ ػ ػػبإل لجمي ػ ػ ػ ػ فق ػ ػ ػ ػرات محػ ػ ػ ػػكر المسػػ ػ ػػا لز كػ ػ ػ ػػاف يت ػ ػ ػ ػراكح

بػ ػ ػػيف( )%79.9-75.2باسػ ػ ػػتثنا ال ق ػ ػ ػرة ا كل ػ ػ ػ كالتػ ػ ػػإل تػ ػ ػػنص عم ػ ػ ػ ك تقػ ػ ػػكـ امدارة المدرسػ ػ ػػيز بمسػ ػ ػػا لز
المقي ػ ػ ػريف فػ ػ ػػإل تن يػ ػ ػػذ الق ػ ػ ػ اررات بعالنيػ ػ ػػز ك كػػ ػػاف كزنيػػ ػػا النسػ ػ ػػبإل) )%66.5كىػ ػ ػػإل ال ق ػ ػ ػرة ا قػ ػ ػػؿ تطبيق ػ ػ ػنا،
فػ ػػإل حػ ػػيف تعتبػ ػػر ال ق ػ ػرة السادسػ ػػز كالتػ ػػإل تػ ػػنص عم ػ ػ ك تػ ػػتـ المسػ ػػا لز امداريػ ػػز فػ ػػإل المدرسػ ػػز بن ػ ػا عم ػ ػ

معمكم ػ ػ ػػات مكثكق ػ ػ ػػز ك ال قػ ػ ػ ػرة ا كث ػ ػ ػػر تطبيقػ ػ ػ ػان م ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػيف فقػ ػ ػ ػرات مح ػ ػ ػػكر المس ػ ػ ػػائمز ،حي ػ ػ ػػث يعتب ػ ػ ػػر ى ػ ػ ػػذا
المس ػ ػ ػػتكل لمتطبي ػ ػ ػػؽ لجميػ ػ ػ ػ ال قػ ػ ػ ػرات مس ػ ػ ػػتكل مرت ػ ػ ػ ػ باس ػ ػ ػػتثنا ال قػ ػ ػ ػرة ا كلػ ػ ػ ػ ك ػ ػ ػػاف مس ػ ػ ػػتكل تطبيقي ػ ػ ػػا

متكسط.

ذذ الن اءلة اإلدارية يي الندر ة اء سمل نعمونات نوثوقة

الفقرة اوكثر ذط يقا ن

ي يقرات

نحور الن اءلة ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل أف ام دارة المدرسيز الناجحز تعمؿ عم تعميؽ م يكـ
المسا لز مف لالؿ تلطيط برام تدريبيز لكي يز تن يذىا عم
تطبيقيا عم

امدارة ،كالمعمميف ،كالطمبز ،كذلؾ تسع

إل

كافز المستكيات التربكيز ،كتكضي أبعاد
التغمب عم

العكائؽ التإل تقؼ أماـ تن يذ

المسا لز بشكؿ حازـ مثؿ:العالقات االجتماعيز كتدلالت المجتم مف لالؿ إقامز الندكات كتكزي

النشرات التثقي يز التإل مف لالليا تتـ تكعيز جمي العامميف فإل المدرسز ،كاطالعيـ عم ا ثر السمب ليا
عم المدرسز كالعامميف فييا كعم نتائ الطمبز ،كذلؾ تسع ال الكيكؿ إل النجاح فإل العمؿ امدارم
كال نإل ،كالرقإل بالعمميز التعميميز بالمدرسز ،كاالرتقا بأدا المعمميف لينعكس عم
لدل الطمبز دائما ما تككف حرييز ال

تطكر مستكل التعمـ

تقديـ المعمكمات الكافيز كالكاضحز كالمياـ لممعمميف لكإل يتـ

تطبيقيا بعيدان عف التحيز كامل ا كالنقص حتإل يتمكف المعمميف مف تقديـ أجكد أنكاع ا دا كالتن يذ عم

مستكل راقإل مما يساىـ فإل رؤيز كاضحز بالنسبز لممعمميف لتطبيؽ مبادئ الحككمز بنجاح دالؿ المدرسز

مما يحؽ رضا تاـ مف قبؿ المعمميف اتجاه دكر امدارة المدرسز الكاض  ،كلذلؾ فاف المعمميف يجدكف أف

امدارات المدرسيز كاضحز فإل رغبتيا فإل التقدـ كالتطكر فإل العمؿ المدرسإل ،ف ذلؾ يزيد مف ك ا ة
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ا دا لادارات المدرسيز كيحقؽ لممد ار نتائ إيجابيز عم

المستكل الشليإل الذم يدلؿ فإل دائرة

المنافسز كالرغبز فإل الحيكؿ عم أفضؿ أدا ف إل العمؿ امدارم بيف المدارس الملتم ز التابعز ل كنركا.
ذقو اإلدارة الندر ية ن ائمة النقصري يي ذ فيذ الق اررات عا ية كا وز با ال

ي  %66.5وهي

الفقرة اوقغ ذط يقا ويعزو ال احث ذم ال ذياة أ العمؿ امدارم ،كتطبيؽ مبادئ الحككمز ،كقدرة المد ار
عم تن يذىا يحتاج إل مزيد مف الكقت لكإل يتمكف المعمميف مف استيعاب مبادئيا كأىميتيا فإل االرتقا

بالعمؿ المدرسإل كالتعميمإل ،لذلؾ فاف مف أيعب المكاقؼ التإل يجد فييا المعمميف يعكبز ىك أف تتـ
أف ىذه

المكاجيز العمنيز فإل امعالف عف جكان ب القيكر فإل ا دا دالؿ المدرسز ،كىذا يرج إل

المبادئ لـ تكف مكجكدة مسبقنا فإل ثقافز العمؿ لدل المعمميف كتعتبر تحدينا ليـ لنكعيتيا كنظاميا كأبعادىا
مما تترؾ نكعنا مف ا ثار الكاضحز عم م يكـ المعمميف اتجاه تقبؿ االنتقاد العمنإل الذم يتجيكف فيو إل
االنتقاد الشليإل ،كلذلؾ فاف ىذا الت كير يعتبر مغمكط كغير يحي

ف ىذا االنتقاد ىدفو تحسيف

كتطكير فإل العمؿ المدرسإل كالتعميمإل ،كيساعد أيضان الزمال عم االست ادة مف ألطا زمالئيـ ،كيطكر
مف قدرتيـ عم تن يذ المياـ دكف الكقكع فإل ألطا سابقز ،كلعدـ تكرارىا ،مما يحسف مف جكدة العمميز

التعميميز كالمعمميف كا لطمبز دالؿ المدرسز كيساىـ فإل مساعدة المد ار إل الت كير كاستحداث أفكار جديدة
تطكر مف ا دا المدرسإل كالتعميمإل .
ذذفق هذه ال ذياة نع ذائج سد ٍة د ار ات مثؿ دراسز(سالمو ).555 ،التإل أشارت إل أف درجز تقػدير مػديرم
مػػدارس ككالػػز الغػػكث بغ ػزة لػػدكر المسػػا لز فػػإل تحسػػيف أدا المعممػػيف مػػف كجيػػز نظػػرىـ جػػا ت بدرجػػز كبي ػرة،

كد ارسػػز(الحسػػف  ).555،التػػإل أظيػػرت أف تقػػديرات أفػراد عينػػز الد ارسػػز لدرجػػز المسػػا لز امداريػػز التربكيػػز لػػدل
مػديرم كمػػديرات المػدارس الحككميػػز الثانكيػز جػػا ت بدرجػػز مرت عػز ،كد ارسػػز(أبك حمػدة )2008 ،التػػإل أشػػارت
إل أف مستكل تطبيؽ المسا لز امداريز فإل المدارس الثانكيز اللايز كاف بدرجز مرت عز.

ادوغ رق )(5.4

الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال
الرقم

العبارة

1

تمترس اإلىارة المىرسٌة سٌتسة عىم إخفت المع ىمت
ع العتم ٌ فً المىرسة.
تؤم بحق المجتمع المح ً فً مراقبة أىا المىرسة.

ي لكغ يقرة ن يقرات نحور الشفايية
االنحراف الوزن
الترتٌب
المتوسط
المعٌاري النسبً

الدرجة

3.817

0.924

76.3

4

كبٌرة

3.954

0.875

79.1

1

كبٌرة

3.948

0.810

79.0

2

كبٌرة

4

تىفر المصىاقٌة بٌ اإلىارة ىالعتم ٌ .

3.929

0.881

78.6

3

كبٌرة

5

تظور نتتئج التةٌٌم لجمٌع العتم ٌ بشك ع نً فً تىقٌته

3.700

1.034

74.0

7

كبٌرة

6
7

تط ع المع مٌ ع ى مٌزانٌة المىرسة.

3.703
3.807

1.107
1.002

74.1
76.1

3.837

0.645

76.7

6
5
الحادى
عشر

كبٌرة
كبٌرة

2

تىضح مبررا

3

الةرارا اإلىارٌة عنى اتختذهت.

تستخىم سٌتسة البت المفتىح ( ل عتم ٌ ىالمجتمع المح ً).

متوسط الدرجة الكلٌة لمحور الشفافٌة
*الوز ال

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال
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ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

كبٌرة

يتبػ ػ ػػيف مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػػـ) (5.4أف الػ ػ ػػكزف النسػ ػ ػػبإل لجمي ػ ػ ػ فق ػ ػ ػرات محػ ػ ػػكر الش ػ ػ ػ افيز كػ ػ ػػاف يت ػ ػ ػراكح بػ ػ ػػيف
( )%79.1-74حي ػ ػػث يعتب ػ ػػر ى ػ ػػذا المس ػ ػػتكل لمتطبي ػ ػػؽ لجميػ ػ ػ ال قػ ػ ػرات كفق ػ ػػا لمقي ػ ػػاس الد ارس ػ ػػز مس ػ ػػتكل
مرت ػ ػ  ،كمػ ػػا يتبػ ػػيف أف ال ق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )2كالتػ ػػإل تػ ػػنص عم ػ ػ ك تػ ػػؤمف بحػ ػػؽ المجتم ػ ػ المحمػ ػػإل فػ ػػإل مراقب ػ ػػز

أدا المدرس ػ ػ ػػز ك أني ػ ػ ػػا ال قػ ػ ػ ػرة ا كث ػ ػ ػػر تطبيق ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػيف فقػ ػ ػ ػرات مح ػ ػ ػػكر الشػ ػ ػ ػ افيز ف ػ ػ ػػإل ح ػ ػ ػػيف أف ال قػ ػ ػ ػرة
رق ػ ػػـ( )5كالت ػ ػػإل ت ػ ػػنص عمػ ػ ػ ك تظي ػ ػػر نت ػ ػػائ التقي ػ ػػيـ لجميػ ػ ػ الع ػ ػػامميف بش ػ ػػكؿ عمن ػ ػػإل ف ػ ػػإل تكقيت ػ ػػوك كان ػ ػػت
ال قرة ا قؿ تطبيقان.

الفقرة رق (  )2والذي ذ ص سمل ذرؤن

اوكثررر ذط يقررا ن ر

حرق الناذنرع النحمري يري نراق رة أداء الندر رة أ برا الفقررة

رري يق ررات نحررور الشررفايية ويعررزو ال احررث أ المجتمػ المحمػػإل يعتبػػر مػػف ا ط ػراؼ

الداعمػػز لمعمميػػز التعميميػػز ،كيعتبػػر مػػف المحػػاكر ا ساسػػيز لنجػػاح المنظكمػػز التعميميػػز ،ك لكػػإل ي ػتـ تحقي ػؽ
نكع ػان م ػػف االس ػػتقرار ف ػػإل العم ػػؿ ال ن ػػإل ،كالتعميم ػػإل ،كامدارم يج ػػب أف يك ػػكف المجتمػػ المحم ػػإل ىػ ػك الع ػػيف
الم ارقػػب دا كميػػاـ المدرسػػز ،كالػػذم يػػتـ التعػػرؼ عميػػو مػػف كجيػػات نظػػر الطمبػػز الػػذيف يعبػػركف عػػف مػػدل

الرض ػػا كمس ػػتكل ا دا التعميم ػػإل دال ػػؿ المدرس ػػز ،مم ػػا يس ػػاىـ بش ػػكؿ فع ػػاؿ لمكق ػػكؼ دائم ػػا لمتابع ػػز العم ػػؿ
المدرسػػإل كامدارة المدرس ػيز ،كتزكيػػدىـ بلب ػرات كأفكػػار كمعمكمػػات جديػػدة تس ػاىـ فػػإل تحقيػػؽ أىػػداؼ الطمبػػز

كلػػذلؾ فػػاف امدارات المدرس ػػز الناجحػػز الت ػػإل تسػػع إلػ ػ تقبػػؿ ا ار  ،تػ ػرل أف مشػػاركز ا لػ ػريف مػػف أفػ ػراد
المجتم المحمإل مف لالؿ مجالس أكليا ا مكر يعتبر ميػـ نػو يمثػؿ ضػركرة أساسػيز ،حيػث أنيػـ ا كثػر

قدرة عم التعرؼ عم جكانب النجاح كجكانب القيكر لمعمؿ امدارم كال نإل .

وي ررذخمص ال احررث أ ف تكايػػؿ أكليػػا ا مػػكر م ػ المعممػػيف كامدارة المدرسػػيز يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر عم ػ
التقدـ كالتطكر فإل نجاح العمميػز التعميميػز ،كيزيػد مػف قػدرة امدارة المدرسػيز عمػ ت عيػؿ بػرام تلػدـ الطمبػز
كتساىـ فإل االرتقا بأدا المعمميف مما يحقػؽ مدرسػز آمنػز مسػتقرة تسػاىـ فػإل تحقيػؽ أىػداؼ جميػ أطػراؼ

العمميز التعميميز .

الفقرة رق (  ) 5والذي ذ ص سمل ذظبرر ذرائج الذقيري لانيرع العرانمي
الفقرة اوقغ ذط يقا وير ال احرث إلرل أ نتػائ

شركغ سم ري يري ذوقيذرا كا رت

تقيػيـ ا دا محػكر أساسػإل كميػـ لػدل المعممػيف ،كػكف أف

النتيجػػز تيعبػػر عػػف مسػػتكل ا دا كالك ػػا ة المينيػػز لممعممػػيف بػػيف زمالئيػػـ كتعتبػػر ليػػا أىميػػز عم ػ المسػػتكل

الشليػإل كالمينػػإل كتيمثػػؿ ليػػـ أكليػػز كضػػركرة ميمػػز لمتعػػرؼ عمييػػا كرغبػػز أغمػب المعممػػيف الحيػػكؿ عمييػػا
بمكعدىا ،كيتبادؿ المعمميف مػ بعضػيـ الػبعض مكعػدىا كتكقعػاتيـ كيرغبػكف دائمػان بػالتعرؼ عمييػا مػف قبػؿ
امدارات المدرسػػيز ممػػا يجعػػؿ مػػدير المدرسػػز بحالػػز مػػف الحي ػرة كالتػػكتر فػػإل ىػػذه ا كقػػات لعػػدـ قدرتػػو عم ػ

إظيػػار النتػػائ العمنيػػز ككنيػػا تت ػػاكت القػػدرات كالمسػػتكيات المينيػػز كا دائيػػز ليػػـ ،كيعػػرؼ جيػػدان أف مسػػتكل
قبكؿ المعمميف لمنتائ الحقيقيز ليـ يؤدم إل حالز مف الرفض كعدـ القبػكؿ ممػا يػؤدم إلػ كجػكد نكعػان مػف
التػػكتر كالقمػػؽ فػػإل أج ػكا العمػػؿ المدرسػػإل كا دا المينػػإل كيػػنعكس ذلػػؾ عم ػ العالقػػز م ػ مػػدير المدرسػػز

كلذلؾ فاف بعض مديرم المدارس يتجيكف إل إل ػا نتػائ التقيػيـ لػدل المعممػيف كعػدـ إظيارىػا فػإل الكقػت
550

العمنػإل لكف ػان مػػف كجػػكد انتقػػادات ،كرفػػض مػػف قبػػؿ المعممػػيف ،كعػػدـ القػػدرة عم ػ المكاجيػػز كاظيػػار الحقػػائؽ

ا ساسيز ك ار التقييـ ل دا مف قبؿ المعمميف الذيف تيمثؿ ليـ الدرجز كا دا أمػر ميػـ كضػركرم لمػا قػدمكه
فإل العمؿ التعميمإل لالؿ العاـ الدراسإل.
وير ال احث أف ىناؾ العديد مف مػديرم المػدارس أيضػنا قػد يكػكف ليػـ بعػض ا مػكر كا كلكيػات اللايػز

اتج ػػاه بعػػػض المعمم ػػيف الػػػذم يعتب ػػركنيـ مػ ػػف المس ػػالميف كالمن ػ ػػذيف لمتعميم ػػات بعيػ ػػدان ع ػػف ا دا المينػ ػػإل،

كيرغب ػكف فػػإل إعط ػػائيـ دك انر مػػف لػػالؿ تق ػػديميـ عم ػ المعممػػيف ا كث ػػر قػػدرة كك ػػا ة ،كى ػػذا مػػا يػػؤدم إلػ ػ

إل ػػائيـ لمنتػػائ كاظيارىػػا فػػإل الكقػػت المحػػدد حت ػ ال يتعرض ػكا إل ػ االنتقػػاد كالمياجمػػز مػػف قبػػؿ المعممػػيف
دالؿ المدرسز.

ويل هذا اونرر يعذ رر ال احرث أف التقيػيـ يعتبػر مػف أيػعب القػ اررات التػإل يتممكيػا مػدير المدرسػز كتتطمػب
قػدرات كامكانػات كشػ افيز عاليػػز حتػ يسػتطي تطبيقيػػا دكف الكقػكع بلالفػات تعيػػؽ العمميػز التعميمػز كتطػػكر
مف ا دا المينإل لممعمميف .

وذذفرق هرذه ال ذيارة نرع ذرائج ٍ
سردة درا رات نثرغ درا رة(رمػػزم )2013 ،التػإل أشػارت إلػ أف درجػز
تطبيػؽ امدارة بالشػ افيز لػدل مكاتػب التربيػز كالتعمػيـ كمػا يػدركيا مػديرم المكاتػب أن سػيـ كالمشػرفيف

الترب ػػكييف مرت عػ ػز ،كد ارس ػػز (ب ػػكل ك س ػػيرنجكر  )2007،الت ػػإل كشػ ػ ت عمػ ػ أف المس ػػا لز كالشػ ػ افيز ت ػػؤثراف
بشكؿ ممحكظ فإل المشاركز.

وذخذما هذه ال ذياة نع ذائج سد ٍة د ار ات مثؿ دراسز(الزعابإل)2013،التإل بينت أف درجز التزاـ مديرم

المدارس بتطبيؽ الش افيز فإل مدارسيـ متكسطز،كدراسز(حرب)2012،التإل أشارت ال كجكد التزاـ بممارسز

الش افيز امداريز بدرجز مقبكلز لدل امدارييف كا كاديمييف ممف يشغمكف منايب إداريز فإل الجامعات،
كدراسز(السبيعإل ).555 ،التإل أظيرت أف مستكل التزاـ القطاعات الحككميز بتطبيؽ الش افيز كاف بدرجز
منل ضز.

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

ادوغ رق )(5.5

الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال ي لكغ يقرة ن يقرات
االنحراف
المتوسط
العبارة
المعٌاري
تشترك اإلىارة المىرسٌة جمٌع العتم ٌ فً عم ٌة التخطٌط0.869 3.888 .
تشرك العتم ٌ فً إىارة الصراع ىاخ المىرسة.
0.896 3.804
تىفر فرص ل مشتركة فً االنتختبت لةٌتىة ال جت المىرسٌة 0.904 3.951
تحرص ع ى مشتركة المع مٌ فً ىضع رؤٌة ل مىرسة.
0.900 3.940
تشترك المجتمع المح ً فً األنشطة" المنوجٌة ىالالمنوجٌة" 0.863 3.921
تتٌح فرصة إبىا الرأي ىتةىٌم المةترحت .
0.874 3.978
تىفر فرص المشتركة لتةىٌم األفكتر ىاآلرا المبىعة لح
المشكال .
تشترك المع مٌ بتحىٌى األهىاف التربىٌة ل مىرسة.

متوسط الدرجة الكلٌة لمحور المشاركة
*الوز ال

4.025

0.891

80.5

1

مرتفعة

3.894
3.925

0.834
0.617

77.9
78.5

6
الثامن

مرتفعة
مرتفعة

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال
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نحور النشاركة
الوزن
الترتٌب التصنٌف
النسبً
مرتفعة
7
77.8
مرتفعة
8
76.1
مرتفعة
3
79.0
مرتفعة
4
78.8
مرتفعة
5
78.4
مرتفعة
2
79.6

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتب ػ ػ ػػيف مػػ ػ ػػف الجػػ ػ ػػدكؿ رقػػ ػ ػػـ )(5.5أف ال ػ ػ ػ ػكزف النسػػ ػ ػػبإل لجميػ ػ ػ ػ فق ػ ػ ػ ػرات محػ ػ ػ ػػكر المشػػ ػ ػػاركز كػ ػ ػ ػػاف يت ػ ػ ػ ػراكح
ب ػ ػػيف()80.5%-76.1%حي ػ ػػث يعتب ػ ػػر ى ػ ػػذا المس ػ ػػتكل لمتطبيػ ػ ػػؽ لجميػ ػ ػ ال قػ ػ ػرات كفقػ ػ ػان لمقي ػ ػػاس الد ارسػ ػ ػػز
مسػ ػ ػػتكل مرت ػ ػ ػ  ،كمػ ػ ػػا يتبػ ػ ػػيف أف ال ق ػ ػ ػرة رقػ ػ ػػـ ( )7كالتػ ػ ػػإل تػ ػ ػػنص عم ػ ػ ػ ك تػ ػ ػػكفر فػ ػ ػػرص المشػ ػ ػػاركز لتقػ ػ ػػديـ

ا فك ػ ػ ػػار كا ار المبدع ػ ػ ػػز لحػػ ػ ػػؿ المش ػ ػ ػػكالت ك أنيػػ ػ ػػا ال قػ ػ ػ ػرة ا كث ػ ػ ػػر تطبيق ػ ػ ػ ػنا م ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػػيف فقػ ػ ػ ػرات محػ ػ ػ ػػكر

المش ػ ػػاركز ف ػ ػػإل ح ػ ػػيف أف ال قػ ػ ػرة رق ػ ػػـ( )2كالت ػ ػػإل ت ػ ػػنص عمػ ػ ػ كتش ػ ػػرؾ الع ػ ػػامميف ف ػ ػػإل إدارة اليػ ػ ػراع دال ػ ػػؿ
المدرسز ككانت ال قرة ا قؿ تطبيقان.

الفقرة رق ( )7والذي ذ ص سمل ذوير يرص النشاركة لذقدي اويكار واآلراء الن دسة لحغ النشكات

أ با الفقرة اوكثر ذط يقا ن

ي يقرات نحور النشاركة.

ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إلإل أف برنام التعميـ بككالز الغكث ين ذ استراتيجيز إيالح التعميـ كالتإل
تركز عم

العالقز التشاركيز بيف أعضا المجتم المدرسإلك إدارة ،معمميف ،طمبز ،أكليا أمكرك كبالتالإل

ىذا ينعكس عم

امدارة المدرسيز كالتإل بدكرىا تشج

كؿ مف العامميف كالطمبز كالمجتم

المحمإل

بالمشاركز فإل تقديـ ا فكار كا ار المبدعز لتحسيف أدا المدرسز ،كما تشج البرلماف الطالبإل ،كمجمس
ال يؿ ،كالكساطز الطالبيز لتقديـ أفكار كآ ار لادارة المدرسيز لتساعد فإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز ،كما

كتشج المجتم المحمإل متمثؿ فإل المجمس المدرسإل كمجمس أكليا ا مكر كالمجمس المركزم لتقديـ
أفكار كآ ار تساعد فإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز كتحكيؿ المدرسز إل مدرسز أمنز مشجعز كمح زة لمتعميـ،
ليذه ا سباب كانت ال قرة ك تكفر فرص المشاركز لتقديـ ا فكار كا ار المبدعز لحؿ المشكالت ك ا كثر

تطبيقنا.

يي حي أ الفقرة رقر ( ) 2والذري ذر ص سمرل ذشرر العرانمي يري إدارة الصرراع داخرغ الندر رة كا رت

الفقرة اوقغ ذط يقا.
ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إلإل أف بعض المديريف ال يرغبكف كليس مػف أكلكيػاتيـ أف ييشػرككا العػامميف فػإل

إدارة اليراع دالؿ المدرسز لكفان مف زيادة اليراع فػإل االتجػاه السػمبإل  ،كعػدـ تمكيػنيـ مػف ضػبط ا مػكر
ممػػا يػػؤدل إل ػ فكضػػإل إدارم ،كمػػف الممكػػف أف بعػػض المػػد ار ال يكظ ػػكف المشػػاركز الحقيقيػػز لمعػػامميف فػػإل

إدارة الي ػ ػراع نيػػػـ يتبعػ ػػكف المركزيػ ػػز كيبتعػػػدكف عػػػف الالمركزيػػػز فػ ػػإل العمػػػؿ ،فػ ػػال ي كض ػ ػكا اليػ ػػالحيات
لمعػػامميف فػػإل إدارة الي ػراع كحػػؿ المشػػكالت فػػإل المدرسػػز ،كمػػف الممكػػف أف بعػػض المػػد ار ال يج ػدكف فػػإل
معظػـ المعممػيف أنيػـ أك ػػا  ،فيؤمنػكف ب كػرة المجمكعػػز اليػغيرة التػإل دائمػنا حػكليـ في كضػكنيـ اليػػالحيات

فإل إدارة بعض النزاعات كالمشكالت كيبعدكف الجمي لعدـ ثقتيـ بيـ لذا كانت ىذه ال قرة ا قؿ تطبيقان .
وذذفق هذه ال ذياة نع ذائج ٍ
سدة درا ات نثغ دراسز(العجمإل ).555 ،حيػث أشػارت أف درجػز تطبيػؽ
مديرم المدارس الثانكيز كاالبتدائيز فإل دكلز الككيت القيادة التشاركيز مف كجيز نظر المعمميف كانت بشػكؿ

عػػاـ مرت عػػز ،كد ارسػػز(العرابيد ).555،التػػإل أظيػػرت حػػرص مػػديرم التربيػػز كالتعمػػيـ فػػإل جمي ػ مػػديريات
التربيز كالتعميـ عم ت عيؿ دكر مديرم المدارس مف لالؿ اشراكيـ فإل تحديد ا ىداؼ.
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وذخذمررا هررذه ال ذياررة نررع ذررائج سر ٍ
ردة درا ررات مثػػؿ د ارسػػز( أبػػك عيطػػز ).555،كالتػػإل أشػػارت إل ػ أف
معيقات استلداـ النمط التشاركإل فإل امدارة المدرسيز فإل محافظات غزة كانت بدرجػز متكسػطز ك قػد بمغػت
( 2)%55255

ادوغ رق )(5.6
الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال
الرقم

العبارة

ي لكغ يقرة ن يقرات نحور الكفاءة والفاسمية
الوزن
االنحراف
الترتٌب
المتوسط
النسبً
المعٌاري

تستثمر اإلىارة المىرسٌة المىارى ( البشرٌة
1
ىالمتىٌة ) بصىرة فعتلة.
2
تضع األهىاف ىفق اإلمكتنت المتتحة.
تنظم لةت ا تربىٌة لتطىٌر المستى الثةتفً
3
ألفراى المجتمع المح ً .
4
تىفر برامج تىرٌبٌة لجمٌع العتم ٌ .
5
تستخىم برامج لىمج المع مٌ حىٌثً التعٌٌ .
6
تىفر خططت بعٌىة المى لتطىٌر مستى األىا .
7
تىظف مرافق المىرسة ألفراى المجتمع المح ً .
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور الكفاءة والفاعلٌة
*الوز ال

التصنٌف

4.079

0.755

81.6

2

مرتفعة

4.085

0.714

81.7

1

مرتفعة

3.976

0.891

79.5

4

مرتفعة

3.965
4.014
3.888
3.627
3.948

0.869
0.825
0.860
1.069
0.584

79.3
80.3
77.8
72.5
79.0

5
3
6
7
السادس

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبػػيف مػ ػف الج ػػدكؿ رقػػـ ) (5.6أف ال ػػكزف النس ػػبإل لجميػػ فق ػرات مح ػػكر الك ػػا ة كال اعميػػز ك ػػاف يتػ ػراكح ب ػػيف

( )81.7%-72.5%حي ػػث يعتب ػػر ى ػػذا المس ػػتكل لمتطبي ػػؽ لجميػ ػ ال قػ ػرات كفق ػػا لمقي ػػاس الد ارس ػػز مس ػػتكل
مرت  ،كما يتبيف أف ال قرة رقـ ( )2كالتإل تنص عم ك تض ا ىداؼ كفػؽ اممكانػات المتاحػز ك أنيػا ال قػرة
ا كثر تطبيقا مف بيف فقرات محكر الك ا ة كال اعميز فػإل حػيف أف ال قػرة رقػـ( )7كالتػإل تػنص عمػ ك تكظػؼ
مرافؽ المدرسز فراد المجتم المحمإل ك كانت ال قرة ا قؿ تطبيقان.

الفقرة رق ( )2والذي ذ ص سمل ذضع اوهداا ويق اإلنكا ات النذاحة أ با الفقرة اوكثرر ذط يقرا نر
ي يقرات نحور الكفاءة والفاسمية.
ويعرررزو ال احرررث تمػػؾ النتيجػػز إل ػ أف امدارة المدرس ػػيز ىػػإل المح ػرؾ كالمكجػػو لكػػؿ العنايػػر كاممكانػ ػات
المتػػكفرة بالمدرسػػز ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ا ىػػداؼ كالطمكحػػات كا مػػاؿ ،لػػذا فػػاف قػػدرة امدارة المدرسػػيز ال اعمػػز
تتكقؼ عم ك ػا ة كقػدرة مػديرىا الػذل أيػب ينظػر اليػو كقائػد تربػكم ،يقػكد عنايػر العمميػز التعميميػز قيػادة
حكيم ػػز بك ػػؿ مي ػػارة كاتق ػػاف ،كبأق ػػؿ جي ػػد كتكم ػػز م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ مض ػػاع ز امنت ػػاج التعميم ػػإل م ػػف ل ػػالؿ

اممكاني ػػات ،عب ػػر تأدي ػػز أدكراه كميامػ ػو المتع ػػددة ف ػػإل العم ػػؿ المدرس ػػيز ،ف ػػامدارات المدرس ػػيز ف ػػإل م ػػدارس
ا كنركا تعمؿ بكؿ جيد كك ا ة كفاعميز ،فيإل تنظـ البرام التعميميػز ،كتهعػد المنػاى الد ارسػيز ك تعمػؿ عمػ
إدلػاؿ الكسػائؿ التكنكلكجيػز الملتم ػز ،كتقتػرح الكسػائؿ الميػاحبز ليػا كتعمػؿ عمػ تكضػي تمػؾ البػرام

كالمنػاى كتحػاكؿ تن يػذىا بالشػكؿ ا مثػؿ ،كتعمػؿ عمػ معالجتيػا بأحسػف ا سػاليب كتيييػ المنػاخ الد ارسػإل
الجيػد مػ امدارة التعميميػز الرشػيدة ،كتػنظـ أكقػات الدارسػيف كتراقبيػا كتتابعيػا ،فمػد ار المػدارس ا ف ىػك
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ق ػػادة ل ػػدييـ رؤي ػػز اس ػػتراتيجيز طكيم ػػز الم ػػدم ،يس ػػتطيعكف كضػ ػ رس ػػالز كرؤي ػػز كأى ػػداؼ لممدرس ػػيز ف ػػإل ظ ػػؿ
اممكانػػات المتػػكفرة  ،كيػػتـ ذلػػؾ مػػف لػػالؿ االتيػػاؿ كالتكايػػؿ م ػ المجتم ػ المدرسػػإل كمػػف لػػالؿ د ارسػػز
امدارة المدرس ػػيز لمبيئ ػػز الدالمي ػػز كاللارجي ػػز تق ػػكـ بكضػػ أى ػػداؼ قابم ػػز لمتحقي ػػؽ ض ػػمف منظكم ػػز لي ػػا رؤي ػػز

استراتيجيز كاقعيز .

أنا الفقرة ذوظا نرايق الندر ة ويراد الناذنع النحمي كا ت الفقرة اوقغ ذط يقا.
ويعررزو ال احررث تمػؾ النتيجػػز إلػ أف االدارات المدرسػيز ال تمتمػػؾ قػ اررات إداريػز بشػػأف م ارفػػؽ المدرسػػز ل
جيز كانت إال بأمر لط مف إدارة المنطقز التعميميػز ،فػال يسػتطي المػدير أف يكظػؼ م ارفػؽ المدرسػز مثػؿ
ك غرف ػػز الملتبر،غرف ػػز الحاس ػػكب ،المالع ػػب ،حديق ػػز المدرس ػػز ،المكتب ػػز ...ال ػػخ إلػ ػ المجتمػ ػ المحم ػػإل إال

بكتػػاب لط ػإل مػػف قبػػؿ إدارة التعمػػيـ ،فيػػذا ا مػػر يكػػكف بنػػا نا عم ػ تعميمػػات مػػف قبػػؿ إدارة التعمػػيـ كىػػك مػػف
ضمف المكائ كالقكانيف المرتبطز بادارة التعميـ بالككالز ،لذا كانت ال قرة ىإل ا قؿ تطبيؽ ضمف ال قرات.

اذفقت ذياة الدرا ة الحالية نع ذائج عض الدرا ات نثرغ درا رة(الكنػدم ،)2014 ،كالتػإل أظيػرت أف
كاقػ الك ػا ة امداريػػز لمػديرم مػػدارس التعمػيـ مػػا بعػد ا ساسػػإل فػإل محافظػػز جنػكب الباطنػػز بسػمطنز عمػػاف
ل ػػدل أفػ ػراد مجتمػػ الد ارس ػػز كان ػػت كبيػ ػرة ،كىػػ درج ػػز مرت ع ػػز كات ق ػػت ك ػػذلؾ مػػ د ارس ػػز(المقادمز)2013 ،

كالتػػإل بينػػت أف مسػػتكل تػػكفر الك ػػا ات البش ػريز لػػدل العػػامميف فػػإل الجامعػػز امسػػالميز كػػاف بدرجػػز مرت عػػز،
كمػا ات قػػت مػ د ارسػػز(لطاب)2008،التػإل أشػػارت أف تطبيػؽ ال اعميػػز لػدم أفػراد العينػز كػػاف بدرجػز عاليػػز
جػػدان ،كات قػػت أيض ػان م ػ د ارسػػز(نػػكر الػػديف )2008 ،كالتػػإل أظيػػرت أف الػػكزف النسػػبإل لمتكسػػط درجػػز تأييػػد
عينػػز الد ارسػػز لػػدكر التلطػػيط االسػػتراتيجإل فػػإل زيػػادة فاعمي ػز امدارة المدرسػػيز بمحافظػػات غ ػزة ()%84.47

كى نسبز مرت عز.
ادوغ رق )(5.7
الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال ي لكغ يقرة ن يقرات نحور الذنكي
الوزن
االنحراف
المتوسط
العبارة
الرقم
النسبً
المعٌاري
تفى اإلىارة المىرسٌة صالحٌت لكتفة
80.2
0.745
4.008
1
العتم ٌ النجتز الموتم .
81.3
0.840
4.065
تضع المع م المنتس فً المكت المنتس .
2
.
متجىىة
بأستلٌ
أعمتلوم
النجتز
ٌ
العتم
تشجع
79.0
0.841
3.951
3
79.1
0.827
3.954
تىفر المرىنة المنتسبة ألىا الموتم.
4
78.7
0.844
3.935
تىعم البرامج الشتم ة ل ط بة.
5
78.6
0.934
3.932
تىفر الىعم المستمر ل عتم ٌ .
6
80.8
0.881
4.041
تحتفظ ع ى االتصت ىالتىاص الفعت .
7
79.7
0.610
3.984
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور التمكٌن
*الوز ال

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال

الترتٌب التصنٌف
3

مرتفعة

1
5
4
6
7
2
الثالث

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبػ ػ ػػيف مػػ ػػف الجػػ ػػدكؿ رقػػ ػػـ ) (5.7أف الػ ػ ػػكزف النسػػ ػػبإل لجمي ػ ػ ػ فق ػ ػ ػرات محػ ػ ػػكر التمكػ ػ ػػيف كػػ ػػاف يت ػ ػ ػراكح بػ ػ ػػيف

( )81.3% – 78.6%حيػػث يعتبػػر ىػػذا المس ػػتكل لمتطبيػػؽ لجمي ػ ال ق ػرات كفقػ ػنا لمقيػػاس الد ارسػػز مس ػػتكل
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مرت ػ  ،كمػا يتبػػيف أف ال قػرة رقػـ ( )2كالتػػإل تػنص عمػ ك تضػ المعمػـ المناسػب فػػإل المكػاف المناسػب ك أنيػػا
ال ق ػرة ا كثػػر تطبيق ػان مػػف بػػيف فق ػرات محػػكر التمكػػيف فػػإل حػػيف أف ال ق ػرة رقػػـ ( )6كالتػػإل تػػنص عم ػ ك تػػكفر
الدعـ المستمر لمعامميف ك كانت ال قرة ا قؿ تطبيقنا.

الفقرررة رق ر ( )2والذرري ذ ر ص سمررل ذضررع النعم ر الن ا ررب يرري النكررا الن ا ررب أ بررا الفقرررة اوكثررر

ذط يقا ويعزو ال احث ذم ال ذياة إلل أ امدارات المدرسيز با كنركا تتسـ بقدرتيا عمػ معرفػز ليػائص
ك ػػؿ معم ػػـ م ػػف ل ػػالؿ العم ػػؿ التش ػػاركإل ال ػػذل يي ػػدؼ الػ ػ تحقي ػػؽ ا ى ػػداؼ المدرس ػػيز ،كبالت ػػالإل تق ػػكـ ى ػػذه
امدارات المدرسػيز بد ارسػز ليػائص كك ايػػات كػؿ معمػـ مػف لػػالؿ قدرتػو عمػ قيػادة أحػػد المجػاف التػإل تػػرل
امدارة أن ػػو يب ػػدع فيي ػػا ،كبالت ػػالإل تق ػػكـ ى ػػذه امدارة بكضػػ المعم ػػـ المناس ػػب ف ػػإل المك ػػاف المناس ػػب ،فالمج ػػاف
المدرسػػيز فػػإل المدرسػػز متعػػددة كال تسػػتطي امدارة المدرسػػيز القيػػاـ بكػػؿ ىػػذه ا عبػػا امداريػػز لكحػػدىا ،بػػؿ

تمجأ ال ت كيض اليػالحيات لممعممػيف لكػؿ معمػـ عمػ حسػب قد ارتػو فػإل قيػادة تمػؾ المجػاف ،فمػثال نػرل أف
المجنػػز الرياضػػيز كالطػػابكر المدرسػػإل فػػإل المدرسػػز يكػػكف مسػػؤكليز معمػػـ التربيػػز الرياضػػيز ،كالمجنػػز اليػػحز
تككف مسؤكليز معمـ العمكـ ،كلجنز حقكؽ امنساف تككف مسؤكليز معمـ حقكؽ امنسػاف ،كلجنػز الماليػز تكػكف
مسؤكليز معمـ الرياضيات ،فتمجأ امدارة المدرسيز ال عالز دائما بكضػ المعمػـ المناسػب فػإل المكػاف المناسػب

بنا ن عم شلييتو كتلييػو كك ا تػو العمميػز ،لػذا كانػت ىػذه ال قػرة ا كثػر تطبيقػنا مػف بػيف فقػرات محػكر
التمكيف.
انررا الفقرررة رق ر ( )6والذرري ذر ص سمررل ذرروير الرردس الن ررذنر لمعررانمي

كا ررت الفقرررة اوقررغ ذط يقررا.

ييعزو ال احث تمؾ النتيجز إل أ ضعؼ الكعإل لبعض العامميف بم يػكـ الػدعـ كالػذم يقيػد بػو ك الػدعـ
ال نػػإل كامدارم كالمعنػػكم كالتربػػكم أثػػر عم ػ اسػػتجاباتيـ ك ،كػػذلؾ بعػػض المػػد ار ال يسػػتطيعكف دعػػـ المعمػػـ
فػإل المجػػاالت المػذككرة بسػػبب كثػرة أعبػػا المدرسػػز أك نػو ال يجيػػد عمميػز الػػدعـ بالطريقػز المثمػػإل ،كاتباعػػو
المركزيز بالعمؿ جعؿ بعض المعمميف يشػعركف بعػدـ قػدرة بعػض امدارات عمػ الػدعـ المتكايػؿ كالمسػتمر
لمعامميف .

اذفقررررت ذياررررة الدرا ررررة الحاليررررة نررررع ذررررائج عررررض الدرا ررررات نثررررغ درا ررررة(الحػ ػػارثإل)2013 ،التػ ػػإل
أظي ػ ػػرت أف كاقػ ػ ػ التمك ػ ػػيف ل ػ ػػدل م ػ ػػديرم إدارات التربي ػ ػػز كالتعم ػ ػػيـ ك ػ ػػاف بدرج ػ ػػز كبيػ ػ ػرة بمتكس ػ ػػط (،)3.48
كد ارس ػ ػ ػػز(رفاعإل )2013 ،التػ ػ ػ ػػإل أشػػ ػ ػػارت ب ػ ػ ػػأف المػػ ػ ػػديريف عم ػ ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػتالؼ مسػػ ػ ػػتكل لب ػ ػ ػ ػراتيـ يمارسػ ػ ػ ػػكف
التمكيف امدارم بدرجز مرت عز.

واخذمفررررت ذياررررة الدرا ررررة الحاليررررة نررررع ذررررائج عررررض الدرا ررررات نثررررغ درا ررررة(المنػ ػػكرم)2013،التػ ػػإل
بينػػ ػػت أف تقػ ػ ػػديرات مػ ػ ػػديرم مػ ػ ػػدارس التعمػ ػ ػػيـ مػ ػ ػػا بعػ ػ ػػد ا ساسػ ػ ػػإل فػ ػ ػػإل محافظػ ػ ػػز الباطنػ ػ ػػز شػ ػ ػػماؿ سػ ػ ػػمطنز
عماف حكؿ كاق التمكيف امدارم جا ت فإل شكميا العاـ بدرجز متكسطز.
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ادوغ رق )(5.8
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والوزن النسبً لكل فقرة من فقرات محور التنافسٌة
االنحراف الىز
الترتٌ
المتىسط
العبترة
المعٌتري النسبً
تحرص اإلىارة المىرسٌة ل حصى ع ى مرات متةىمة
1
85.7
0.719
4.286
فً التمٌز .
2
81.9
0.735
4.095
تربط األنشطة الالمنوجٌة بتحتٌتجت الط بة.
6
77.3
0.927
3.867
تكتفئ أصحت األبحتث اإلجرائٌة.
تحرص ع ى إثترة التنتفسٌة بٌ العتم ٌ بنت ا ع ى
7
76.5
0.946
3.823
معتٌٌر ىاضحة.
5
77.6
0.863
3.880
تطبق معتٌٌر الجىىة فً نظتموت االىار .
تحرص ع ى استةطت الكفت ا الع مٌة م ذى
4
79.4
0.876
3.970
التخصصت المخت فة.
تىعم استخىام المستحىثت التكنىلىجٌة التع ٌمٌة
3
79.9
0.857
3.997
المتةىمة.
8
70.8
1.018
3.542
تعةى اتفتقٌت مع المىارس المتمٌزة لتبتى الخبرا .
 78.7السابع
0.612
3.933
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور التنافسٌة

التصنٌف
مرتفعة
جىا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتب ػ ػ ػػيف م ػ ػ ػػف الج ػ ػ ػػدكؿ رق ػ ػ ػػـ ) (5.8أف ال ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػػبإل لجميػ ػ ػ ػ فقػ ػ ػ ػرات مح ػ ػ ػػكر التنافس ػ ػ ػػيز ك ػ ػ ػػاف يتػ ػ ػ ػراكح

بػ ػ ػ ػػيف( )81.9% – 70.8%حيػ ػ ػ ػػث يعتبػ ػ ػ ػػر ىػ ػ ػ ػػذا المسػ ػ ػ ػػتكل لمتطبيػ ػ ػ ػػؽ لجمي ػ ػ ػ ػ ال ق ػ ػ ػ ػرات كفق ػ ػ ػ ػنا لمقيػ ػ ػ ػػاس
الد ارسػػ ػ ػػز مسػ ػ ػ ػػتكل مرت ػ ػ ػ ػ باسػ ػ ػ ػػتثنا ال ق ػ ػ ػ ػرة رقػػ ػ ػػـ ( )1كالتػ ػ ػ ػػإل تػ ػ ػ ػػنص عم ػ ػ ػ ػ ك تحػ ػ ػ ػػرص امدارة المدرسػ ػ ػ ػػيز
لمحي ػ ػػكؿ عمػ ػ ػ م ارت ػ ػػب متقدم ػ ػػز ف ػ ػػإل التمي ػ ػػزك كان ػ ػػت مرت ع ػ ػػز ج ػ ػػدان حي ػ ػػث أل ػ ػػذت كزف نس ػ ػػبإل))%85.7

كىػ ػػإل ال ق ػ ػرة ا كث ػ ػر تطبيق ػ ػان مػ ػػف بػ ػػيف فق ػ ػرات محػ ػػكر التنافسػ ػػيز فػ ػػإل حػ ػػيف أف ال ق ػ ػرة رقػ ػػـ( )8كالتػ ػػإل تػ ػػنص
تطبيقنا.
عم كتعقد ات اقيات م المدارس المتميزة لتبادؿ اللبراتك كانت ال قرة ا قؿ
ن

الفقرة رق ( )1والذي ذ ص سمل ذحرص اإلدارة الندر ية لمحصوغ سمل نراذب نذقدنة يي الذنيز

كا ت نرذفعة ادا.
ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إلإل أف بعض امدارات المدرسيز تسع دائمان إل التميز فإل جمي المجاالت

امداريز كال نيز كالعمميز كالثقافيز ك التكنكلكجيز ،كبالتالإل قامت دائرة التعميـ با كنركا باطالؽ مبادرات

متعددة فإل المدارس مثؿ مبادة كاالنضباط كاالحتراـ ،الم دارس المتميزة  ،حقكؽ امنساف  ،التغذيز ...الخ

فكجكد ىذه المبادرات جعمت امدارات المدرسيز فإل تنافس شديد م بعضيا البعض لمحيكؿ عم التميز
فإل تحييؿ الطالب مثالن أك الحيكؿ عم مراكز متقدمز فإل المسابقات المنيجيز كالالمنيجيز ،كبالتالإل
نتيجز ىذا التنافس حريت جمي امدارة المدرسيز عم إثارة التنافس بيف المعمميف لتحقيؽ أفضؿ النتائ

فإل المبادرات المذككرة ،كحريت ايضنا عم بذؿ اكبر جيد ممكف لمحيكؿ عم أفضؿ النتائ  ،كىذا ما

شعر بو أغمب المعممكف فإل استجاباتيـ حيث أف معظـ امدارات المدرسيز تسع إل تقديـ كؿ ما ىك
أفضؿ لممجتم كلمطالب لمحيكؿ عم مراكز متقدمز فإل التميز نيـ يعتبركف اف الم درسز ىإل مرآة عند
المجتم المحم  ،لذا كانت ال قرة مرت عز .
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أنا الفقرة ذعقد اذفاقيات نع الندارس النذنيزة لذ ادغ الخ رات يكا ت اوقغ ذط يقا.
ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل

أف بعض امدارات المدرسيز تنتي امدارة التقميديز ،كالمركزيز فإل

العمؿ ،كتحرص تمؾ امدارات عم

عدـ االستعانز بالمدارس المتميزة ظننا منيا أف ذلؾ ينقص منيا،

كيظيرىا بمظير الضعيؼ ،كذلؾ مف الممكف أف يككف لدل تمؾ امدارات حب التممؾ كاالن راد بالذاتيز

كحب الن س ،كا نانيز نيـ ال يثقكف بأن سيـ لكفان مف ألذ لبراتيـ النكعيز مف كجيز نظرىـ.

ير ال احث أف بعض امدارات المدرسيز ليس لدييا ما تقدمو لممدارس ا لرل ،فتنكشؼ أماميـ

كذل

كيشعركا باللكؼ مف إظيارىـ بالمدارس الضعي ز التإل ال تمتمؾ لبرات تربكيز كفنيز كاداريز ،كذلؾ
بسبب انشغاؿ بعض امدارات المدرسيز با عماؿ اليكميز كعدـ كجكد الكقت الكافإل لمتكايؿ م امدارات
ا لرل جعميـ يحجمكف لعقد ات اقيات م المدارس ا لرل ،كالتكايؿ معيـ فإل أعماؿ مشتركز تحقؽ

أىداؼ المدرستيف ،كذلؾ يكجد بعض مديرم المدارس الذيف يعتبركف أن سيـ بأنيـ ليسكا بحاجز لمتعامؿ
م مدارس ألرم نيـ يعتبركف أن سيـ بأنيـ يمتمككف لبرات تربكيز كاداريز كفنيز عاليز ،فيلافكا أف
يظيركا بمظير الضعيؼ مف كجيز نظرىـ ،كىذا ما يجعميـ يحجمكف عف التكايؿ م المدارس ا لرل،
لذا كانت ىذه ال قرة ا قؿ تطبيقنا.

ادوغ رق )(5.9

الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
*الوز ال

العبارة

ي لكغ يقرة ن يقرات نحور القوا ي واو ظنة
الوزن
االنحراف
الترتٌب
المتوسط
النسبً
المعٌاري

تع ع األنظمة ىالةىانٌ المعمى بوت فً
المىرسة لجمٌع العتم ٌ .
تطبق الةىانٌ ىاألنظمة ىالتع ٌمت ع ى الجمٌع
ىى تمٌز.
تمتتز التشرٌعت ىالةىانٌ بتلىضىح التتم .
تضم الةىانٌ الحةىق الىظٌفٌة ل عتم ٌ فً
المىرسة.
تةىم بمراجعة األنظمة ىالتع ٌمت بشك ىىري
لمىاكبة المستجىا .
تتسم األنظمة ىالةىانٌ بتلمرىنة .
تمتتز األنظمة ىالةىانٌ بتلمىضىعٌة .
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور القوانٌن واألنظمة

التصنٌف

4.144

0.700

82.9

1

مرتفعة

3.918

0.861

78.4

5

مرتفعة

4.079

0.791

81.6

2

مرتفعة

4.022

0.796

80.4

3

مرتفعة

3.956

0.867

79.1

4

مرتفعة

3.798
3.820
3.963

0.916
0.862
0.603

76.0
76.4
79.3

7
6
الخامس

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ) (5.9أف الػػكزف النسػػبإل لجمي ػ فق ػرات محػػكر الق ػكانيف كا نظمػػز كػػاف يت ػراكح بػػيف

(  )82.9% –76%حيث يعتبر ىذا المستكل لمتطبيؽ لجمي ال قرات كفقا لمقيػاس الد ارسػز مسػتكل مرت ػ ،
كمػػا يتبػػيف أف ال ق ػرة رقػػـ ( )1كالتػػإل تػػنص عم ػ ك تعمػػف عػػف ا نظمػػز كالق ػكانيف المعمػػكؿ بيػػا فػػإل المدرسػػز
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لجميػ العػامميف ك أنيػا ال قػرة ا كثػر تطبيقػان مػف بػيف فقػرات محػكر القػكانيف كا نظمػز فػإل حػيف أف ال قػرة رقػػـ

( )6كالتإل تنص عم كتتسـ ا نظمز كالقكانيف بالمركنزك كانت ال قرة ا قؿ تطبيقان مف بيف ال قرات.
الفقرة ذعم سر او ظنرة والقروا ي النعنروغ برا يري الندر رة لانيرع العرانمي

كا رت اوكثرر ذط يقرا

ويعزو ال احث تمؾ النتيجػز إلػإل أف كإدارة التعمػيـ بػا كنركا تعمػؿ بشػ افيز كاضػحز لجميػ المجتمػ المدرسػإل
مػػف لػػالؿ إعػػالف الق ػكانيف كالم ػكائ كا نظمػػز كالتػػإل تقػػكـ تمػػؾ امدارات المدرسػػيز باعالنيػػا لجمي ػ المجتم ػ

المدرسػػإل مػػف بدايػػز العػػاـ الد ارسػػإل ليتعرف ػكا عمييػػا ،فيػػذه الق ػكانيف تكػػكف معمنػػز لمجمي ػ كى ػ بمثابػػز ميثػػاؽ
كقانكف عمؿ هيمزـ الجمي بأتباعو ،فالقكانيف كا نظمز ممزمػز لجميػ امدارات المدرسػيز ف التعميمػات تكػكف
مػػف قبػػؿ برنػػام التعمػػيـ بػػا كنركا ،لػػذلؾ نػػرل أف المعممػػيف يكقعػػكف عم ػ تمػػؾ ا نظمػػز كالق ػكانيف مػػف بدايػػز
العػػاـ الد ارسػػإل ليتحمم ػكا كامػػؿ المسػػؤكليز ،كيككن ػكا قػػادريف عم ػ التعامػػؿ م ػ كافػػز الن ػكاحإل ال نيػػز كامداريػػز،

كذلؾ يتـ إعالف ىذه ا نظمز لمطمبز مف لالؿ امذاعز المدرسػيز ،كالتػإل تتمثػؿ فػإل الحضػكر المبكػر كالػزل
المدرسإل ،كالنظافز الشلييز..،الخ ،كما يتـ إ عالف تمؾ ا نظمز كالقكانيف لممجتم المحم مف لػالؿ عقػد
المقػػا ات التربكيػػز المتعػػددة ليتسػػن لممجتم ػ التعػػرؼ عم ػ أنظمػػز كق ػكانيف المدرسػػز كىػػذا يػػؤدل ال ػ تحقيػػؽ

ا ىداؼ المدرسيز ،لذلؾ كانت استجابز المعمميف لتمؾ ال قرة ا كثر تطبيقنا.
أنا الفقرة ذذ

او ظنة والقوا ي

النرو ة كا ت الفقرة اوقغ ذط يقا .

ييعرررزو ال احرررث تمػػؾ النتيجػػز أنػػو مػػف كجيػػز نظػػر العػػامميف فػػإل المدرسػػز ال تكجػػد مركنػػز كافيػػز لػػادارة
المدرسػػيز تناسػػب كػػؿ قػ ػرار أك حػػدث عم ػ حػ ػدة كال تناسػػب التطبيػػؽ فػػإل المي ػػداف ،كلػػذلؾ ال تكجػػد مع ػػايير
كاضػػحز مػػف كجيػػز نظػػر المعممػػيف كافيػػز تحػػاكـ بيػػا النتػػائ  ،فػػبعض المعممػػيف يعتبػػركف أف المػػد ار يطبقػػكف
ا نظمز كالقكانيف بدقز كبدكف مركنز لكفنا مف إدارة التعميـ ،لذلؾ كانت ىذه ال قرة ا قؿ تطبيقنا.
ادوغ رق )(5.10

الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال

الرقم

ي لكغ يقرة ن يقرات نحور رشادة ص ع القرار

العبارة

2
3

3.951

0.784

79.0

6

مرتفعة

3.897

0.823

77.9

8

مرتفعة

4.014
4.120
4.000

0.860
0.737
0.810

80.3
82.4
80.0

4
1
5

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.894

0.815

77.9

7

مرتفعة

3.998

0.566

80.0

الثا ي

نرذفعة

المتوسط

1
لىٌوت خطة إستراتٌجٌة ىاضحة ىمكتىبة.
2
تىفر المع ىمت الكتفٌة قب اتختذ ا قرار.
تبنى الةرار بنت ا ع ى تح ٌ البٌئة الىاخ ٌة
3
ىالخترجٌة.
تستشٌر الخبرا ىأصحت االختصتص فً
4
صنع الةرار.
5
تشجع ع ى إبىا الرأي ىتةىٌم المةترحت .
6
تتخذ الةرارا ىفق أىلىٌت المىرسة.
7
تطبق الةرارا فً المىة الزمنٌة المحىىة.
ٌجمع أكبر عىى ممك م البىائ المةترحة
8
لمعتلجة المىقف.
نذو ط الدراة الكمية لنحور رشادة ص ع القرار
*الوز ال

االنحراف
المعٌاري
0.709
0.804

الوزن
النسبً
81.5
80.7

4.076
4.035

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال
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الترتٌب

التصنٌف
مرتفعة
مرتفعة

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبػيف مػف الجػدكؿ رقػـ ) (5.10أف الػكزف النسػبإل لجميػ فقػرات محػكر رشػادة يػن القػرار كػاف يتػراكح بػيف
( )82.4% – 77.9%حيػػث يعتبػػر ىػػذا المس ػػتكل لمتطبيػػؽ لجمي ػ ال ق ػرات كفقػ ػان لمقيػػاس الد ارسػػز مس ػػتكل
مرت ػ  ،كمػػا يتبػػيف أف ال ق ػرة رقػػـ ( )6كالتػػإل تػػنص عم ػ ك تتلػػذ الق ػرارات كفػػؽ أكلكيػػات المدرسػػزك أنيػػا ال ق ػرة

ا كثػػر تطبيق ػنا مػػف بػػيف فق ػرات محػػكر رشػػادة يػػن الق ػرار فػػإل حػػيف أف ال ق ػرة رقػػـ( )4كالتػػإل تػػنص عم ػ ك
تستشير اللب ار كأيحاب االلتياص فإل ين القرار ك كانت ال قرة ا قؿ تطبيقان.

الفقرة ذذخذ الق اررات ويق أولويات الندر ة كا ت اوكثر ذط يقا.

ويعزو ال احث تمػؾ النتيجػز إلػإل أف امدارة المدرسػيز تػدرس البيئػز الدالميػز كاللارجيػز ،كمػا تػدرس المػكارد
الماديػػز كالبش ػريز المكجػػكدة لػػدييا بامضػػافز إل ػ د ارسػػز المجتم ػ المحمػػإل المج ػاكر لممدرسػػز ليتعرف ػكا عم ػ

ليائيو ،كمف لالؿ ذلؾ تيرتب حاجاتيا حسب ا كلكيات كمػف ثػـ تتلػذ القػ اررات كفػؽ أكلكيػات المدرسػز،
ف ػػأم قػ ػرار س ػػيتـ اتل ػػاذه يك ػػكف كف ػػؽ أكلكي ػػات كمي ػػمحز المدرس ػػز فين ػػاؾ تكج ػػد ا ىػ ػداؼ اللاي ػػز كىن ػػاؾ
ا ىداؼ العامز ،لكف عندما تقكـ امدارة المدرسيز باتلاذ الق اررات فتككف كفؽ أكليات المدرسز الحاليز .
أنا الفقرة ذ ذشير الخ راء وأصحاب االخذصاص يي ص ع القرار يكا ت اوقغ ذط يقا.
ويعررزو ال احررث تمػػؾ النتيجػػز أف بعػػض مػػديرم المػػدارس بػػا كنركا يعتبػػركف أن سػػيـ بػػأنيـ لب ػ ار كأكبػػر مػػف

االستشارة ،كلدييـ إلماـ بكافز القكانيف كالمػكائ

كا نظمػز ،فػال يحتػاجكا إلػ ا لػريف ،كالػبعض ا لػر لػيس

الجرة أف يست سر عف بعض المجاالت امداريػز ،كال نيػز ،كالتربكيػز ،ليػتمكف مػف سػد حاجاتػو اللايػز،
أ
لديو
كلػػذلؾ يتجػػو إلػ عػػدـ االستشػػارة كاالكت ػػا بػػبعض المستشػػاريف مػػف معمميػػو ك ا قػػؿ ك ػػا ة ك حت ػ ال يظيػػر
بمظير الضعيؼ مف كجيز نظره  ،لذا حيمت ىذه ال قرة عم ا قؿ تطبيقان.

اذفقررت ذياررة الدرا ررة الحاليررة نررع ذررائج عررض الدرا ررات نثررغ درا ررة(العمػػرل )2011 ،كالتػػإل أظيػػرت
كج ػػكد عالق ػػز ذات دالل ػػز احي ػػائينا ب ػػيف العكام ػػؿ الم ػػؤثرة بالمش ػػاركز ف ػػإل اتل ػػاذ القػ ػ اررات كا دا ال ػػكظي إل
لمعامميف فإل ككالز الغكث الدكليز بغزة.

ادوغ رق )(5.11
الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والوزن النسبً لكل فقرة من فقرات محور اإلدامة
الرقم

العبارة

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

الوزن
النسبً

الترتٌب

التصنٌف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تةىم اإلىارة المىرسٌة بتحسٌ التع ٌم ىالتع م.
تةىم الىعم المتىاص لجمٌع العتم ٌ .
تسو عم ٌة استخىام التكنىلىجٌت.
تةىم بتلتخطٌط االستراتٌجً بعٌى المى .
تةٌم نفسوت ذاتٌت بشك مستمر.
تتتبع جىىة التع ٌم ىالتع م بشك مستمر.
تطىر المع مٌ مونٌت.
تفكر بتلتجىٌى ىاالبتكتر ىائمت.
تخطط لالعمت قب تنفٌذهت.

4.253
4.155
3.973
3.856
3.940
4.011
4.008
4.019
3.954

0.635
0.758
0.842
0.883
0.841
0.789
0.873
0.857
0.856

85.1
83.1
79.5
77.1
78.8
80.2
80.2
80.4
79.1

1
2
6
9
8
4
5
3
7

مرتفعة جىا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

متوسط الدرجة الكلٌة لمحور اإلدامة

4.019

0.579

80.4

األول

مرتفعة

*الوز ال

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال
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ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ

يتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ)(5.11

أف الػ ػػكزف النسػ ػػبإل لجمي ػ ػ فق ػ ػرات محػ ػػكر امدامػ ػػز كػ ػػاف يت ػ ػراكح بػ ػػيف

( )83.1% – 77.1%حيػ ػ ػػث يعتبػ ػ ػػر ىػ ػ ػػذا المسػ ػ ػػتكل لمتطبيػ ػ ػػؽ لجمي ػ ػ ػ ال ق ػ ػ ػرات كفق ػ ػ ػان لمقيػ ػ ػػاس الد ارسػ ػ ػػز
مسػ ػػتكل مرت ػ ػ باسػ ػػتثنا ال ق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )1كالت ػ ػػإل تػ ػػنص ك تقػ ػػكـ امدارة المدرسػ ػػيز بتحسػ ػػيف التعمػ ػػيـ كال ػ ػػتعمـ

ك كػ ػػاف مسػ ػػتكاىا مرت ػ ػ جػ ػػدنا ك الػ ػػكزف النسػ ػػبإل ليػ ػػا كػ ػػاف( )%85.1كمػ ػػا أنيػ ػػا ىػ ػػإل ال ق ػ ػرة ا كثػ ػػر تطبيق ػ ػنا

م ػ ػػف ب ػ ػػيف فقػ ػ ػرات مح ػ ػػكر امدام ػ ػػز ،ف ػ ػػإل ح ػ ػػيف أف ال قػ ػ ػرة رق ػ ػػـ ( )4كالت ػ ػػإل ت ػ ػػنص عمػ ػ ػ ك تق ػ ػػكـ ب ػ ػػالتلطيط

االستراتيجإل بعيد المدل ك كانت ال قرة ا قؿ تطبيقان.

الفقرة ذقو اإلدارة الندر ية ذح ي الذعمي والذعم

هي الفقرة اوكثر ذط يقا.

ييعررزو ال احررث تمػػؾ النتيجػػز إل ػ أف إدارة التعمػػيـ بػػا كنركا تطبػػؽ اسػػتراتيجيز إيػػالح التعمػػيـ كالتػػإل انبثػػؽ
عنيػػا عػػدة مبػػادرات كب ػرام سػػاعدت المعممػػيف كالطمبػػز كالمجتم ػ المحمػػإل فػػإل تطػػكيرىـ مػػف لػػالؿ الح ػكار
كالتػػدريب كالػػدعـ كالتكجيػػو ،حيػػث أف امدارة المدرسػػيز تقػػكـ بػػدكر قيػػادم كحيػػكم فػػإل مسػػاعدة الطػػالب عم ػ
النمػك العقمػإل كاالن عػالإل كالسػمككإل مػف لػالؿ التعػاكف مػ المعممػيف كمنسػكبإل المدرسػز كأكليػا ا مػكر فيػػإل
تركػػز عم ػ المشػػكالت التػػإل تعتػػرض عميمتػػإل التعمػػيـ كالػػتعمـ أكثػػر مػػف التركيػػز عم ػ المشػػكالت الركتينيػػز

اليكميز  ،كمػا أف ليػا دك نار إيجابيػنا كقكيػنا فػإل تعمػـ الطػالب ،كمػا أف ليػا دكر مػؤثر فػإل عمميػز التػدريس مبنيػنا

عم ػ التشػػاركيز م ػ ا ل ػريف ،كػػذلؾ تقػػكـ امدارات المدرسػػيز بشػػكؿ عػػاـ عم ػ قيػػادة جػػكدة التعمػػيـ كالػػتعمـ

كعم تطػكير المنػاى كالسػعإل دائمػان إلػ نمذجػز أفضػؿ ممارسػات كتسػع دائمػا إلػ التميػز ،كقيػادة برنػام

محكػـ لمتطػػكير المينػػإل ،كتسػػع إلػ إقامػػز شػػبكز اتيػاؿ كتكايػػؿ مػ الطمبػػز كالمعممػػيف كالمجتمػ المحمػػإل

ك ػػؿ ذل ػػؾ انعك ػػس عمػ ػ أدا الع ػػامميف ف ػػإل االس ػػتجابز ،ف امدارات المدرس ػػيز ممزم ػػز بتطبي ػػؽ اس ػػتراتيجيز
إيػػالح التعمػػيـ كبالتػػالإل ممزم ػز بتحسػػيف عمميتػػإل التعمػػيـ كالػػتعمـ ،فينػػاؾ ق ػكانيف كل ػكائ كأنظمػػز تمػػزـ جمي ػ

امدارات بتن يػذىا ،كمػف أىػـ ىػذه التعميمػات السػعإل الحثيػث مػف قبػؿ جميػ امدارات المدرسػيز عمػ تحسػيف
عمميتإل التعميـ كالتعمـ ،فيناؾ المسا لز كالشػ افيز ،ككػؿ امدارات المدرسػيز مطالبػز بعمميػز التحسػيف كبجػكدة
التعميـ .
أنا الفقرة

ذقو الذخطيط اال ذراذياي عيد الند

كا ت الفقرة اوقغ ذط يقا.

ييعزو ال احث تمؾ النتيجػز إلػإل أف بعػض المػديريف مػف كجيػز نظػر المعممػيف لػيس لػدييـ رؤيػز اسػتراتيجيز

كاسػػعز كعميقػػز لحاجػػات المدرسػػز المسػػتقبميز ،كرؤيػػز لحاجػػات العػػامميف ،فيػػـ ال يشػػارككف المعممػػيف كالطمبػػز
كالمجتمػ ػ المحم ػػإل بكضػ ػ رؤي ػػز كرس ػػالز كأى ػػداؼ المدرس ػػز االس ػػتراتيجيز ،كم ػػف الممك ػػف أف بع ػػض م ػػديرم
المػػدارس يشػػعركف بػػأنيـ مػػف الممكػػف أف ينتقم ػكا إلػ مدرسػػز ألػػرل لػػالؿ فتػرة مػػف الػػزمف أك يعممػػكف بنظػػاـ
ال تػ ػرتيف مػ ػ م ػػد ار آل ػػركف لي ػػذا الس ػػبب يجعمي ػػـ ال يلطط ػػكف اس ػػتراتيجيان كال ييتم ػػكف بيػ ػا ،حي ػػث أني ػػـ ال

يشعركا باالستقرار الن سإل كالمكانإل ،لذا كانت ىذه ال قرة ا قؿ تطبيقان مف كجيز نظر المعمميف.
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ادوغ رق )(5.12
الو ط الح ا ي واال حراا النعياري والوز ال ي لكغ يقرة ن يقرات نحور العدالة والن اواة
الوزن
االنحراف
الترتٌب التصنٌف
المتوسط
العبارة
الرقم
المعٌاري النسبً
مرتفعة
5
78.3
0.834
تصغً اإلىارة المىرسٌة إلى تستؤال جمٌع العتم ٌ 3.916 .
1
مرتفعة
1
80.2
0.818
4.008
تتةب آرا جمٌع الط بة بإنصتف.
2
مرتفعة
5
78.3
0.834
3.916
تىفر فرصت متستىٌة ل عتم ٌ لتحسٌ األىا .
3
مرتفعة
8
75.3
1.035
3.766
تةٌم العتم ٌ بشك عتى .
4
مرتفعة
4
78.6
0.846
3.929
تىزع الجىى المىرسً بتتصتف.
5
مرتفعة
3
79.1
0.840
3.954
تضم تىزٌع المىارى بنزاهة.
6
مرتفعة
2
79.5
0.868
3.973
تىزع ال جت المىرسٌة ع ى المع مٌ بنزاهة.
7
مرتفعة
7
78.4
0.764
3.918
تىعم كتفة الحةىق ىفق تشرٌعت محىىة.
8
 78.4التاسع مرتفعة
0.634
3.922
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور العدالة والمساواة
ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال

*الوز ال

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ) (5.12أف الػػكزف النسػػبإل لجمي ػ فق ػرات محػػكر العدالػػز كالمسػػاكاة كػػاف يت ػراكح بػػيف

(  ) 80.2% – 75.3%حيػػث يعتبػػر ىػػذا المسػػتكل لمتطبيػػؽ لجمي ػ ال ق ػرات كفقػػا لمقيػػاس الد ارسػػز مسػػتكل
مرت

.

كنا يذ ي أ الفقرة رق ( )2والذري ذر ص سمرل ذذق رغ آراء انيرع الطم رة ن صراا أ برا الفقررة اوكثرر

ذط يقا.
ويعزو ال احث ذم ال ذياة إلإل تتقبؿ آ ار جمي الطمبز بانياؼك أنيا ال قرة ا كثػر تطبيقػنا ييعرزو ال احرث

تمػػؾ النتيجػػز إلػػإل إدارة التعمػػيـ بػػا كنركا تسػػع مػػف لػػالؿ اسػػتراتيجيز إيػػالح التعمػػيـ إل ػ تطبيػػؽ ا نظمػػز
كالقػ ػكانيف كالتعميم ػػات كالت ػػإل تنبث ػػؽ م ػػف رؤي ػػز االكن ػػركا لمتعم ػػيـ ،كم ػػف ل ػػالؿ ذل ػػؾ تعطػػ تعميم ػػات كاض ػػحز
لادارات المدرسيز بضركرة احتراـ حقكؽ الطمبػز كالسػماح ليػـ بالمشػاركز ال عالػز مػف لػالؿ المجػاف المتعػددة
كمػػف لػػالؿ تكظيػػؼ البرلمػػاف الطالبػػإل كمجمػػس ال يػػؿ كالكسػػاطز الطالبيػػز ،كتكػػكف ىػػذه المجػػاف ىػػإل حمقػػز

الكيؿ بيف الطمبز كامدارة المدرسيز ،فيتـ عف طريقيا حؿ جميػ المشػكالت التػإل تتعمػؽ بالطمبػز ،كمػف ىنػا
ي ػػتـ تقب ػػؿ جميػ ػ أ ار الطمب ػػز بش ػػكؿ مني ػػؼ ،كم ػػا حث ػػت إدارة التعم ػػيـ ب ػػا كنركا عمػ ػ ض ػػركرة احتػ ػراـ ح ػػؽ
الطالب مف لالؿ العػيش فػإل بيئػز أمنػز مشػجعز لمتعمػيـ لاليػز مػف العنػؼ ،كقػد أيػدرت قػكانيف تحمػ حػؽ

الطالب مثؿ من العقاب البدنإل ،كالعمؿ عم تقبؿ أ ار الطمبز مف لالؿ الجمسػات الحكاريػز التػإل ينسػؽ ليػا
منسؽ مبادرة االنضباط كاالحتراـ ،فقكانيف كتعميمات برنام التعميـ با كنركا حثت عم احتػراـ حػؽ الطالػب
كتقبػػؿ أ ارئػػو مػػف لػػالؿ حػػؽ التعبيػػر عػػف ال ػرأم كالحػػؽ فػػإل التعمػػيـ كالحػػؽ فػػإل التمت ػ باليػػحز الجيػػدة ،لػػذا

كانت ىذه ال قرة ا كثر تطبيقان .
أنا الفقرة ذقي العانمي

شكغ سادغ كا ت الفقرة اوقغ ذط يقا.

ويعرررزو ال احرررث تمػػؾ النتيجػػز إل ػ شػػعكر بعػػض المعممػػيف بػػالظمـ لعػػدـ تقػػيميـ بطريقػػز منيجيػػز ،كال كفػػؽ
معايير كاضحز ،كبلايز الذيف يشعركا بأنيـ يستحقكف أفضؿ أدا كلػـ يحيػمكا عميػو ،كمػف الممكػف كػذلؾ
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اف المعممػػيف يشػػعركا بػػأف المػػد ار لػػدييـ تقيػػيـ ذاتػػإل لممجمكعػػز التػػإل تعمػػؿ معي ػـ دائم ػان في ػـ يقيم ػكف عم ػ

حسػػب المعػػايير الذاتيػػز كالتػػإل تيبن ػ عم ػ أسػػاس العالقػػات أك الييبػػز مػػف ا لػريف أك إرضػػا ا ل ػريف عم ػ

حسػػاب جػػكدة العمػػؿ ،كى ػ التػػإل تسػػم كالمحسػػكبيزك كالتػػإل يجػػب عم ػ جمي ػ المػػد ار االبتعػػاد عنيػػا ،ليػػذا

شػػعر بعػػض المعمم ػكف الػػذيف يشػػعركف بػػأنيـ يسػػتحقكف أفضػػؿ أدا بػػأف الظمػػـ كق ػ عمػػييـ لػػذا كانػػت ال ق ػرة
المشار إلييا ا قؿ تطبيقان .

اذفقت ذياة الدرا ة الحالية نع ذائج عرض الدرا رات نثرغ د ارسػز(الدايز  ).555،التػإل بينػت أف درجػز

ممارسز مديرم مدارس ككالز الغكث بمحافظات غزة لمعدالز التنظيميز مف كجػو نظػر المعممػيف كانػت بنسػبز

كدرجػز كبيػرة كد ارسػز(القريناكم ).55. ،التػإل أظيػرت أف درجػز ممارسػز مػديرم المػدارس ا ساسػيز التابعػػز
لككالز الغكث الدكليز فإل ا ردف لمسمكؾ ا لالقإل كانت مرت عز مف كجيز نظر المعممػيف ،كد ارسػز(بػاجكدة،
 ).555الت ػػإل أش ػػارت إلػ ػ أف درج ػػز تطبي ػػؽ م ػػديرات م ػػدارس التعم ػػيـ الع ػػاـ الحك ػػكمإل لمبن ػػات بمدين ػػز مك ػػز
المكرمػػز لمحػػاكر العدالػػز االجرائيػػز كانػػت بدرجػػز مرت عػػز ،كدراسز(الشػػيرم ).555 ،التػإل كشػ ت أف مسػػتكم

تطبيؽ العدالز كاف بدرجز مرت عز لدم أفراد العينز.

ادوغ رق )(5.13
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والوزن النسبً لكل فقرة من فقرات محور البساطة والوضوح
االنحراف الوزن
الترتٌب التصنٌف
المتوسط
العبارة
المعٌاري النسبً
مرتفعة
3
80.9 0.751 4.046
تمتتز التشرٌعت ىالةىانٌ فً المىرسة بتلىضىح التتم.
مرتفعة
1
81.7 0.765 4.085
تتعتم اإلىارة المىرسٌة برىح الةىانٌ ىاألنظمة إلنجتز العم
مرتفعة
2
81.1 0.789 4.057
تتسم إجرا ا العم بتلسوىلة ىالىضىح.
مرتفعة
5
79.2 0.804 3.959
تنفذ إجرا ا العم بتلمىرسة بمرىنة.
ٌتم تبسٌط اإلجرا ا بصىرة تسمح بإنوت المعتمال ىى تعةٌى.
مرتفعة
6
78.3 0.786 3.916
مرتفعة
4
80.5 0.791 4.025
تىفر نمتذج ل معتمال ىاضحة ىسو ة االستخىام.
تتبنى فكرة إصىار قىانٌ ىتع ٌمت جىٌىة تضم ل عتم ٌ حةىقوم.
مرتفعة
7
76.5 0.882 3.826
مرتفعة
8
76.0 0.927 3.801
تتٌح فرصة استثمتر مىارىهت لخىمة المجتمع المح ً
متوسط الدرجة الكلٌة لمحور البساطة والوضوح
 79.3 0.583 3.964الرابع مرتفعة

*الوز ال

ي= ( النذو ط ÷ الحد اوسمل لداا ة وهو  ، 100 ×) 5حيث يذ ذرذيب الفقرات ويقا لموز ال

ي ويي حالة ذ اويا يذ ويقا لا حراا النعياري اوقغ.

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ) (5.13أف الػػكزف النسػػبإل لجميػ فقػرات محػػكر البسػػاطز كالكضػػكح كػػاف يتػراكح بػػيف
) )81.7% –76%حيث يعتبر ىذا المسػتكل لمتطبيػؽ لجميػ ال قػرات كفقػان لمقيػاس الد ارسػز مسػتكل مرت ػ ،
كمػػا يتبػػيف أف ال ق ػرة رقػػـ ( )2كالتػػإل تػػنص عم ػ ك تتعامػػؿ امدارة المدرسػػيز بػػركح الق ػكانيف كا نظمػػز منجػػاز

العمؿ كأنيا ال قرة ا كثر تطبيقان مف بػيف فقػرات محػكر البسػاطز كالكضػكح فػإل حػيف أف ال قػرة رقػـ ( )8كالتػإل

تنص عم ك تتي فريز استثمار مكاردىا للدمز المجتم المحمإل ك كانت ال قرة ا قؿ تطبيقنا.

الفقرة ذذعانغ اإلدارة الندر ية روح القوا ي واو ظنة إل ااز العنغ أ با الفقرة اوكثر ذط يقا .

ويعررزو ال احررث تمػػؾ النتيجػػز إلػػإل أف المعممػػيف يشػػعركا بػػأف امدارات المدرسػػيز تتعامػػؿ بػػركح القػػانكف بمعن ػ
أنيـ يطبقكف القانكف كلكػف بشػكؿ يسػاىـ فػإل احتػراـ العالقػز بػيف امدارة كالعػامميف ،كمػف جانػب ألػر يتضػ
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لممعمميف أنػو ال يكجػد مػف ال يلطػ كلكػف عنػدما تػتـ محاسػبتو يػتـ محاسػبتو بحسػب ركح القػانكف ،كبالتػالإل
تبقػػإل العالقػػز بػػيف امدارة كالعػػامميف قائمػػز عمػ االحت ػراـ كالمػػكدة ،كتكػػكف ىنػاؾ شػػبكز اتيػػاؿ كتكايػػؿ بػػيف
الجمي ػ  ،كػػذلؾ تسػػع امدارات المدرسػػيز إل ػ بػػث الحػػب كعػػدـ الكراىيػػز بينيػػا كبػػيف كافػػز العػػامميف ،فينػػاؾ
ركح القانكف الذم يجعؿ المدير يحؿ جمي مشاكمو بشكؿ عقالنإل كفػإل إطػار القػانكف ،كلكػف ىنػاؾ النػكاحإل
امنسانيز التإل يجب اتلاذىا كلكف ليس دائمان.

لك الفقرة ذذيح يرصة ا ذثنار نواردها لخدنة الناذنع النحمي كا ت الفقرة اوقغ ذط يقا.
ويعزو ال احث ىذه النتيجز إل أف امدارة المدرسيز ال تممػؾ اسػتغالؿ مكاردىػا فػإل أم جانػب يعػكد بال كائػد

كالعكائ ػػد المادي ػػز ني ػػا تابع ػػز إلػ ػ االكن ػػركا ،كم ػػف الممك ػػف أف بع ػػض الم ػػد ار ال يحب ػػذكف أف تك ػػكف ىن ػػاؾ
مشػػاركز م ػ مػػدارس ألػػرم أك مؤسسػػات ألػػرل فػػإل م ارفػػؽ المدرسػػز مثػػؿ الحكاسػػيب ،شػػبكز الميػػاه ،شػػبكز

الكيربػػا  ،الملتب ػرات ،المكتبػػات ...الػػخ لػػكؼ عم ػ سػػالمتيا ،كمػػف الممكػػف أف بعػػض امدارات المدرسػػيز
تميػؿ إلػ االبتعػاد عػف أم مشػكالت تػكاجييـ ،كمػا لػػيس لػدييـ القػدرة الكافيػز الذاتيػز عمػ تحمػؿ المسػػؤكليز
فإل كثير مف الجكانب.

ثا يا :ن اقشة ال ذائج النذعمقة ال ؤاغ الثا ي:-

أ) هرغ ذوارد يرروق ذات داللرة احصرائية س رد ن ررذو دال لرة ) (0.05≥αري نذو ررطات
دراررات ذقرردير أي رراد العي ررة (النعمنرري والنعمنررات) لنررد ذط يررق اإلدارة الندر ررية لن ررادئ

الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ذُعز لنذوير الا س ؟

كلاجابز عم ذلؾ التساؤؿ تـ كض ال رضيز التاليز:

كال ذواد يروق ذات داللة احصائية س رد ن رذو داللرة ) (0.05≥αري نذو رطات درارات ذقردير أيرراد
العي رررة (النعمنررري والنعمنرررات) لنرررد ذط يرررق اإلدارة الندر رررية لن رررادئ الحوكنرررة يررري نررردارس اوو رررروا
نحايظات غزة ذُعز لنذوير الا س ؟
كلاجابػػز عمػ تمػػؾ ال رضػػيز تػػـ اسػػتلداـ التبػػار  t- testلمعينػػات المسػػتقمز ،لمتعػػرؼ عمػ مػػدل ال ػػركؽ،
كالجدكؿ رقـ ) (5.14يكض النتائ .
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ادوغ رق ((5.14
الحوكمة
المساءلة
الشفافٌة
المشاركة
الكفاءة والفعالٌة
التمكٌن
التنافسٌة
القوانٌن واألنظمة
رشادة صنع القرار
اإلدامة
العدالة والمساواة
البساطة والوضوح
الدرجة الكلٌة

ذائج اخذ ار  t- testلمعي ات الن ذقمة لمفروق ال
االنحراف
قٌمة t
العدد المتوسط
الجنس
المعٌاري
0.582 3.813 216
ذكر
-1.44
0.557 3.900 151
أنثى
0.646 3.774 216
ذكر
-2.253
0.636 3.927 151
أنثى
0.615 3.853 216
ذكر
-2.70
0.607 4.028 151
أنثى
0.601 3.905 216
ذكر
-1.652
0.556 4.008 151
أنثى
0.588 3.960 216
ذكر
-0.901
0.641 4.018 151
أنثى
0.600 3.883 216
ذكر
-1.879
0.624 4.004 151
أنثى
0.578 3.917 216
ذكر
-1.726
0.633 4.027 151
أنثى
0.553 3.931 216
ذكر
-2.767
0.573 4.095 151
أنثى
0.559 3.973 216
ذكر
-1.808
0.601 4.084 151
أنثى
0.642 3.880 216
ذكر
-1.547
0.619 3.983 151
أنثى
0.548 3.939 216
ذكر
-1.004
0.631 4.001 151
أنثى
0.486 3.894 216
ذكر
-2.174
0.505 4.008 151
أنثى

ة لنذوير الا س
مستوى الداللة
0.151

غٌر ىالة

0.025

ىالة

0.007

ىالة

0.099

غٌر ىالة

0.368

غٌر ىالة

0.061

غٌر ىالة

0.085

غٌر ىالة

0.006

ىالة

0.072

غٌر ىالة

0.123

غٌر ىالة

0.316

غٌر ىالة

0.030

ىالة

قينة  tالادولية لدراات حرية ( )365س د ن ذو داللة 1.96= 0.05

يتب ػػيف م ػػف ج ػػدكؿ رق ػػـ) (5.14أف قيم ػػز مس ػػتكل الدالل ػػز لمتكسػ ػط تطبي ػػؽ مب ػػادئ الحككم ػػز كان ػػت أق ػػؿ م ػػف
مستكل الداللز المقبكؿ فإل الدراسز كىك  (0.05قيمز  tالمحسػكبز < مػف الجدكليػز) ممػا يشػير لكجػكد فػركؽ

ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز()α≥0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد العين ػػز(المعمميف
كالمعممات)لمدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز لمبػادئ الحككمػز فػإل مػدارس ا كنػركا بمحافظػات غػزة فػإل الدرجػز
الكميز كمبادئك الش افيز ،المشػاركز ،رشػادة يػن القػرارك تيعػزل لمتغيػر كالجػنسك حيػث كانػت ال ػركؽ ليػال
امناث.
ويعرررزو ال احرررث تم ػػؾ النتيج ػػز إل ػ أف م ػػديرات الم ػػدارس يمارس ػػف مب ػػادئ الحككمػػز بش ػػكؿ فع ػػاؿ م ػػف ل ػػالؿ
حريػػيف عم ػ االلت ػزاـ بػػالقكانيف كا نظمػػز ،كالتعميمػػات ،كتطمعػػات المجتم ػ  ،كبألالقيػػات المينػػز ،يكي ػدركف
الميال كاالىتمامات االجتماعيػز كالبيئيػز دالػؿ المجتمػ  ،كيحريػف عمػ تطبيػؽ مبػادئ المشػاركز ال عالػز

م ػ المجتم ػ المدرسػػإل فػػإل كافػػز المجػػاالت ،كيػػكظ ف مبػػدأ رشػػادة يػػن الق ػرار مػػف لػػالؿ اتلػػاذ القػ ػ اررات
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المدرسيز بشكؿ تشارك م المجتم المدرسإل ،كما يطبقف مبػدأ الشػ افيز كالكضػكح لمػا يجػرل كيػدكر دالػؿ
المؤسس ػػز التربكي ػػز مػػ س ػػيكلز ت ػػدفؽ المعمكم ػػات الدقيق ػػز ،كس ػػيكلز اس ػػتلداميا كتطبيقي ػػا م ػػف قب ػػؿ المجتمػ ػ
ال إل تحقيؽ التميز.
المدرسإل ،مما يكلد منتجنا بيف قادة المؤسسز التربكيز ككافز فئات المجتم كيك ن

كذل يري ال احث أف المديرات أكثر التزامنا بتطبيؽ القكانيف ،كا نظمز ،كالمػكائ  ،كالتعميمػات مػف المػد ار ،

فأغمػػب المػػدارس التػػإل تقكدىػػا المػػديرات أكثػػر انضػػباطان مػػف المػػدارس التػػإل يقكدىػػا المػػد ار  ،بسػػبب طبيعػػز

امناث ا كثر ىدك ن كتنظيمان مف الػذككر ،كبالتػالإل تسػتطي المػديرات أف تعمػؿ بمنػاخ تربػكم كتعميمػإل مميػز
يسػ ػاعدىف عمػ ػ تطبي ػػؽ مب ػػادئ الحككم ػػز ،كى ػػذا ي ػػنعكس عمػ ػ أدا المعمم ػػات كالطالب ػػات كأفػ ػراد المجتمػ ػ
المحمػ  ،كػػذلؾ مػػف الممكػف اف تكػػكف المعممػػات كالطالبػات أكثػػر إلت ازمػنا بالتعميمػات كالقػكانيف كا نظمػػز التػإل

تيػ يػدر مػػف م ػػديرة المدرسػػز بل ػػالؼ المػػدارس الت ػػإل يقكدىػػا الم ػػد ار  ،بسػػبب الطبيع ػػز السػػيككلكجيز لان ػػاث،
فالمعمم ػػز م ػػثالن تمت ػػزـ أكث ػػر م ػػف المعم ػػـ بتطبي ػػؽ التعميم ػػات كا نظم ػػز كالقػ ػكانيف الي ػػادرة م ػػف إدارة المدرس ػػز

بلػػالؼ طبيع ػػز بع ػػض المعممػ ػيف ال ػػذم يمتمك ػػكف ثقافػػز التم ػػرد ،كع ػػدـ االلتػ ػزاـ بتطبي ػػؽ التعميم ػػات كا نظم ػػز
كالقػكانيف ،كىػذا بػالطب يػنعكس عمػ الطالبػات كالطػالب ،فالطالبػات تسػتطي أف تكتسػب القػيـ كاالتجاىػات

كالسمككيات التإل تراىا بالمدرسز كالتإل تعكسيا امدارة المدرسػيز عمػ أدا المعممػات التػإل تتسػـ كبالتشػاركيزك
أم ػػا ف ػػإل بع ػػض الم ػػدارس الت ػػإل يقكدى ػػا الم ػػد ار فن ػػرل أف بع ػػض المعمم ػػكف يتم ػػردكف كال يطبق ػػكف التعميم ػػات
الي ػػادرة م ػػف قب ػػؿ امدارة المدرس ػػيز مم ػػا ي ػػنعكس ذل ػػؾ عمػػ أدا الطمب ػػز كالمجتمػػ المحمػػ كك ػػذلؾ الم ػػدير

ن سػػو ،ممػػا يجعػػؿ تطبيػػؽ مبػػادئ الحككمػػز المػػذككره أعػػاله فػػإل مػػدارس امنػػاثك المػػديراتك أكبػػر مػػف الػػذككر
كالمد ار ك .

اذفقررررررررررررررررر ت ذمررررررررررررررررر ال ذيارررررررررررررررررة مػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائ بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز (الداي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

(،)2012،س ػػالمو(،)2013،رف ػػاعإل(،)2013،أب ػػك ل ػػبف(،)2013 ،أبكعيط ػػز  )2013،حي ػػث أظي ػػرت تم ػػؾ
الدراسات كجكد فركؽ فإل الدرجز الكميز تيعزم لمجنس ليال االناث.
ي نرررررررررررررررررررا اخذ مفرررررررررررررررررررت ذمررررررررررررررررررر ال ذيارررررررررررررررررررة مػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز (الكن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل(،)2014،لط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب،
(،)2008المنػػكرل(،)2013،الزعػػابإل )2013،حيػػث أظيػػرت تمػػؾ الد ارسػػات أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ فػػإل الدرجػػز
الكميز تعزم لمتغير الجنس.

كم ػػا يتب ػػيف م ػػف ج ػػدكؿ رق ػػـ( (5.14أف قيم ػػز مس ػػتكل الدالل ػػز لك ػػؿ م ػػف المب ػػادئ التاليز(المس ػػا لز ،الك ػػا ة
كال اعميػػز ،التمك ػػيف ،التنافسػػيز ،القػ ػكانيف كا نظمػػز ،امدام ػػز ،العدالػػز كالمس ػػاكاة ،البسػػاطز كالكض ػػكح) كان ػػت
أكبر مف مستكل الداللز المقبكؿ فإل الدراسز كىػك( 0.05قيمػز  tالمحسػكبز > مػف الجدكليػز) ممػا يشػير بأنػو

ال تكجػ ػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػز احي ػػائيز عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػز()α≥0.05ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد
العينػز(المعمميف كالمعممات)لمػدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز لمبػادئ الحككمػز فػإل مػدارس ا كنػركا بمحافظػػات
غزة فإل كؿ مف تمؾ المبادئ تعزل لمجنس.
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ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل أف مديرل كمديرات المدارس يطبقكا ا نظمز كالقكانيف اليادرة ليػـ مػف قبػؿ
برنام التعميـ با كنركا ،ف ىذه القكانيف كالمكائ كالتعميمات ممزمز لجمي المدارس فإل محافظات غزة.
كما أف مديرم كمديرات المدارس يطبقكا كيكظ كا مبادئ المسا لز ،كالك ا ة ،كالتمكػيف ،كالبسػاطز كالكضػكح،
كالتنافسيز ،كالعدؿ كالمساكاة ،بػن س الدرجػز تقريبػنا مػف كجػو نظػر افػراد العينػز ،ف امدارات المدرسػيز تعمػؿ
عم ػ تطبيػػؽ التعميم ػات اليػػادرة مػػف قبػػؿ برنػػام التعمػػيـ ،حيػػث أف ىػػذه ا نظمػػز كالق ػكانيف ممزمػػز لجمي ػ

امدارات دكف اس ػػتثنا  ،كم ػػا أف برن ػػام التعم ػػيـ ب ػػا كنركا يش ػػج امدارت المدرس ػػيز بض ػػركة تكظي ػػؼ الع ػػدؿ
كالمس ػػاكاة ،كالمس ػػا لز بجميػ ػ انكاعي ػػا سػ ػكا أكان ػػت امداري ػػز أـ الذكي ػػز ،كتكظي ػػؼ البس ػػاطز كالكض ػػكح فػ ػ

امج ػ ار ات مػػف لػػالؿ المقػػا ات التربكيػػز ككرش العمػػؿ ،كمػػا أف برنػػام التعمػػيـ بػػا كنركا يعمػػؿ عم ػ إثػػارة
التنافسػػيز ب ػػيف المػػدارس م ػػف لػػالؿ المس ػػابقات العمميػػز ،كالرياض ػػيز ،كالعمميػػز ف ػػإل ملتمػػؼ المن ػػاى  ،ك ػػذلؾ
التن ػ ػػافس ب ػ ػػيف الم ػ ػػدارس ف ػ ػػإل مس ػ ػػابقات متع ػ ػػددة مث ػ ػػؿ ك مس ػ ػػابقز المدرس ػ ػػز الدكلي ػ ػػزك ،كالم ػ ػػدارس المتميػ ػ ػزة ،
كالمسػػابقات الرياضػػيز كالعمميػػز ،كىػػذا يلمػػؽ نػػكع مػػف التنػػافس الشػريؼ بػػيف المػػدارس ممػػا أنعكػػس عم ػ أ ار

عينز الدراسز.

ب) ىػؿ ذواد يرروق ذات داللرة احصرائية س رد ن رذو داللرة ) (0.05≥αري نذو رطات
دراررات ذقرردير أي رراد العي ررة (النعمنرري والنعمنررات) لنررد ذط يررق اإلدارة الندر ررية لن ررادئ

الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ذُعز لنذوير النؤهغ العمني ؟

كلاجابز عم ذلؾ التساؤؿ تـ كض ال رضيز التاليز:

ال ذواد يروق ذات داللة احصائية س د ن ذو داللة ) (0.05≥αي نذو طات دراات ذقدير أيراد
العي ة(النعمني

والن عمنات) لند

ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس اوو روا

نحايظات غزة ذُعز لنذوير النؤهغ العمني .
كلاجابز عم تمؾ ال رضيز تـ استلداـ التبار تحميؿ التبايف ا حادم( ،)One Owe ANOVAلمتعرؼ
عم مدل ال ركؽ فإل المؤىؿ العممإل ،كالجدكؿ رقـ ( ) 5.15يكض النتائ .
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ادوغ رق ))5.15
ذائج اخذ ارذحميغ الذ اي اوحادي لمنؤهغ العمني
مجموع المربعات درجات الحرٌة متوسط المربعات قٌمة  fمستوى الداللة
مصدر التباٌن
مبادئ الحوكمة
0.391
2
0.781
بٌ المجمىعت
المساءلة
0.305
1.192
0.328
364
119.241
ىاخ المجمىعت
366
120.022
اإلجمتلً
0.846
2
1.693
بٌ المجمىعت
الشفافٌة
0.131
2.045
0.414
364
150.647
ىاخ المجمىعت
366
152.339
اإلجمتلً
1.377
2
2.753
بٌ المجمىعت
المشاركة
0.026
3.673
0.375
364
136.436
ىاخ المجمىعت
366
139.189
اإلجمتلً
0.478
2
0.955
بٌ المجمىعت
0.248
1.402
0.341
364
124.052
الكفاءة والفعالٌة ىاخ المجمىعت
366
125.007
اإلجمتلً
0.286
2
0.573
بٌ المجمىعت
التمكٌن
0.464
0.769
0.373
364
135.615
ىاخ المجمىعت
366
136.188
اإلجمتلً
0.018
2
0.037
بٌ المجمىعت
التنافسٌة
0.952
0.049
0.377
364
137.107
ىاخ المجمىعت
366
137.143
اإلجمتلً
0.287
2
0.574
بٌ المجمىعت
0.455
0.788
0.364
364
132.587
القوانٌن واألنظمة ىاخ المجمىعت
366
133.161
اإلجمتلً
0.16
2
0.32
بٌ المجمىعت
0.608
0.498
0.321
364
116.945
رشادة صنع القرار ىاخ المجمىعت
366
117.265
اإلجمتلً
0.96
2
1.92
بٌ المجمىعت
اإلدامة
0.057
2.895
0.332
364
120.691
ىاخ المجمىعت
366
122.611
اإلجمتلً
0.354
2
0.707
بٌ المجمىعت
0.416
0.879
0.402
364
146.423
العدالة والمساواة ىاخ المجمىعت
366
147.131
اإلجمتلً
0.336
2
0.673
بٌ المجمىعت
0.373
0.988
0.34
364
123.936
البساطة والوضوح ىاخ المجمىعت
366
124.609
اإلجمتلً
0.346
2
0.692
بٌ المجمىعت
الكل
0.246
1.407
0.246
364
89.495
ىاخ المجمىعت
366
90.186
اإلجمتلً
قينة  Fالادولية لدراات حرية ( ) 364 ،2س د ن ذو داللة 3= 0.05

يتب ػػيف م ػػف ج ػػدكؿ رق ػػـ) (5.15أف قيم ػػز مس ػػتكل الدالل ػػز لمدرج ػػز الكمي ػػز لتطبي ػػؽ مب ػػادئ الحككم ػػز كلجميػ ػ
المبػػادئ باسػػتثنا مبػػدأ المشػػاركز كانػػت أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػز المقبػػكؿ فػػإل الد ارسػػز كىػػك (0.05قيمػػز f

المحسػ ػػكبز > مػ ػػف الجدكليػ ػػز) ممػ ػػا يش ػ ػير أنػ ػػو ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػز احيػ ػػائيز عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػز

55.

()α≥0.05بيف متكسطات درجات تقػدير أفػراد العينػز(المعمميف كالمعممػات) لمػدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز
لمبادئ الحككمز فإل مدارس ا كنركا بمحافظات غزة تيعزل لمتغيركالمؤىؿ العممإل باستثنا مبدأ المشاركز.

ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إلإل أف برنام التعميـ با كنركا ييدر التعميمات كالمكائ كا نظمز لجمي
امدارات المدرسيز لمتن يذ ،كتطبؽ ىذه القكانيف عم

جمي المعمميف سكا كاف المعمميف مف حممز

البكالكريكس أك الماجستير أك الدكتكراه ،فال يتأثر رأل المعمـ بالتالؼ الدرجز العمميز ف القكانيف كالمكائ

كالتعميمات تيطبؽ عم الجمي دكف استثنا .
ويري ال احث أيضػان أف جميػ العػامميف بالمدرسػز مػف كافػز المػؤىالت العمميػز لػدييـ ريػيد كبيػر مػف اللبػرة
الكظي ي ػػز كالميني ػػز الت ػػإل تقم ػػؿ م ػػف ال ػػركؽ بي ػػنيـ ،فالغالبي ػػز حي ػػمكا عمػػ دكرات تدريبي ػػز كم ػػؤىالت تربكي ػػز
سػػاعتيـ عم ػ النمػػك المينػػإل كاحػػداث التنمي ػػز لػػدييـ ،كػػؿ ذلػػؾ قمػػؿ م ػػف التبػػايف لػػدييـ لايػػز فػػإل االم ػػكر

التربكيػز كامداريػز ،لػذلؾ لػـ نجػد ىنػاؾ فػركؽ فػإل اسػتجابات المعممػيف ،فمبػادئ الحككمػز عنػدما تطبػؽ عمػ
جمي المعمميف بدكف استثنا  ،لذا كانت النتائ بعدـ فركؽ دالز احيائيان تبعان لمتغيرك المؤىؿ العممإل ك.

اذفقررررررررررررررررررررررررررررررت ذمرررررررررررررررررررررررررررررر ال ذياررررررررررررررررررررررررررررررة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نتيجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز د ارسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز كػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

(أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلبف(،)2013،المن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرل(،)2013،الدايػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز(،)2012،أبكعيط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز(،)2013،الزعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابإل،)2013،

(رفاعإل )2013،حيث أظيرت تمؾ الدراسات عدـ كجكد فركؽ تعزم لمتغير كالمؤىؿ العممإلك.

ي نررا اخذمفررت ذياررة الد ارسػػز الحاليػػز م ػ نتيجػػز د ارسػػز(حرب )2011،حيػػث أظيػػرت تمػػؾ الد ارسػػز كجػػكد
فركؽ تعزم لمتغير المؤىؿ العممإل.
كلمتع ػػرؼ إلػ ػ المتكس ػػط الحس ػػابإل كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم لمب ػػدأ المش ػػاركز كفقػ ػان لممؤى ػػؿ العمم ػػإل ت ػػـ اس ػػتلداـ
الجدكؿ رقـ (.)5.16

ادوغ رق ()5.16
النذو ط الح ا ي واال حراا النعياري لن دأ النشاركة ويقا لمنؤهغ العمني

المؤهل
بكتلىرٌىس
متجستٌر
ىكتىراه
اإلجمالً

المتوسط الحسابً
3.957
3.684
3.750
3.925

العدد
322
38
7
367

االنحراف المعٌاري
0.617
0.585
0.510
0.617

الجدكؿ رقـ ( )5.16يكض أف ال ركؽ كانت ليػال درجػز البكػالكريكس بمتكسػط حسػابإل( )3.957مقارنػز
بدرجز الماجستير كالدكتكراه ،كالت بمم المتكسط الحسابإل ليما ( )3.684ك( )3.750عم التكالإل.

كلمتعرؼ إل ميدر ال ركؽ بالنسبز لمبػدأ المشػاركز تػـ اسػتلداـ االلتبػار البعػدم شػي يو ،كالنتػائ مكضػحز

بالجدكؿ رقـ (.)5.17
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ادوغ رق () 5.17
ذائج اخذ ار شيفيا لن دأ النشاركة
البٌان
المشاركة

المؤهل العلمً
بكتلىرٌىس
متجستٌر

دكتوراه
0.207
-0.066

ماجستٌر
)*(.27309

*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

يتض مف الجدكؿ رقـ ( )5.17لشي يو كجكد فركؽ بيف متكسط تقػديرات عينػز الد ارسػز مػف المعممػيف لمػدل
تطبيػؽ امدارة المدرسػػيز بمػػدارس ا كنػركا فػػإل مبػػدأ المشػاركز تعػػزل لممؤىػػؿ العممػإل ،ككانػػت ال ػػركؽ ليػػال
حممز درجز البكالكريكس .

ويعررزو ال احررث تمػػؾ النتيجػػز إل ػ أف حمم ػز الماجسػػتير لػػدييـ مؤىػػؿ عممػػإل أعمػػإل ،كبالتػػالإل أسػػتطاعكا تقيػػيـ
دكر المشاركز بدرجز أقػؿ مػف حممػز البكػالكريكس كػكنيـ عمميػنا ييقيمػكف المشػاركز بشػكؿ عممػإل ،كػذلؾ يعتقػد
الباحػػث أف ع ػػدد أف ػراد العين ػػز مػػف حمم ػػز درجػػز البك ػػالكريكس أكبػػر م ػػف حممػػز ع ػػدد أهف ػراد العين ػػز مػػف حمم ػػز
الماجستير ،كبالتالإل كانت ال ركؽ ليال حممز درجز البكالكريكس.

ج) ىؿ ذواد يروق ذات داللة احصائية س د ن ذو داللة ) (0.05≥αي نذو طات
دراات ذقدير أيراد العي ة(النعمني

والنعمنات) لند

الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ذُعز لنذوير

ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ
وات الخدنة ؟

كلاجابز عم ذلؾ التساؤؿ تـ كض ال رضيز التاليز :

ك ال ذواد يروق ذات دال لة احصائية س د ن ذو داللة ) (0.05≥αي نذو طات دراات ذقدير أيراد
العي ة(النعمني

والنعمنات) لند

ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس اوو روا

وات الخدنة .

نحايظات غزة ذُعز لنذوير
كلاجابز عم تمؾ ال رضيز تـ استلداـ التبار تحميؿ التبايف ا حادم(  )ONE OWEANOVAلمتعرؼ
عم مدل ال ركؽ فإل سنكات اللدمز ،كالجدكؿ رقـ ) )5.18يكض النتائ .
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ادوغ رق ))5.18
مبادئ الحوكمة
المساءلة

الشفافٌة

المشاركة

الكفاءة والفعالٌة

التمكٌن

التنافسٌة

القوانٌن واألنظمة

رشادة صنع القرار

اإلدامة

العدالة والمساواة

البساطة والوضوح

الكل

ذائج اخذ ارذحميغ الذ اي
مجموع
مصدر التباٌن
المربعات
1.026
بٌ المجمىعت
118.996
ىاخ المجمىعت
120.022
اإلجمتلً
0.796
بٌ المجمىعت
151.543
ىاخ المجمىعت
152.339
اإلجمتلً
1.226
بٌ المجمىعت
137.963
ىاخ المجمىعت
139.189
اإلجمتلً
0.980
بٌ المجمىعت
124.027
ىاخ المجمىعت
125.007
اإلجمتلً
0.543
بٌ المجمىعت
135.644
ىاخ المجمىعت
136.188
اإلجمتلً
3.788
بٌ المجمىعت
133.355
ىاخ المجمىعت
137.143
اإلجمتلً
0.371
بٌ المجمىعت
132.790
ىاخ المجمىعت
133.161
اإلجمتلً
1.106
بٌ المجمىعت
116.158
ىاخ المجمىعت
117.265
اإلجمتلً
1.189
بٌ المجمىعت
121.423
ىاخ المجمىعت
122.611
اإلجمتلً
0.589
بٌ المجمىعت
146.541
ىاخ المجمىعت
147.131
اإلجمتلً
1.092
بٌ المجمىعت
123.517
ىاخ المجمىعت
124.609
اإلجمتلً
0.645
بٌ المجمىعت
89.541
ىاخ المجمىعت
90.186
اإلجمتلً

اوحادي ل وات الخدنة
متوسط
درجات
المربعات
الحرٌة
0.513
2
0.327
364
366
0.398
2
0.416
364
366
0.613
2
0.379
364
366
0.490
2
0.341
364
366
0.272
2
0.373
364
366
1.894
2
0.366
364
366
0.185
2
0.365
364
366
0.553
2
0.319
364
366
0.594
2
0.334
364
366
0.295
2
0.403
364
366
0.546
2
0.339
364
366
0.323
2
0.246
364
366

قٌمة  Fالجدولٌة لدرجات حرٌة ( ) 364 ،2عند مستوى داللة 3= 0.05
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قٌمة f

مستوى
الداللة

1.569

0.210

0.956

0.385

1.617

0.200

1.439

0.239

0.729

0.483

5.17

0.006

0.508

0.602

1.734

0.178

1.782

0.170

0.732

0.482

1.609

0.202

1.312

0.271

يتبيف مف جدكؿ رقـ( )5.18أف قيمز مستكل الداللز لمتكسط تطبيؽ الحككمز كلجمي المبادئ باستثنا
مبدأ التنافسيز كانت أكبر مف مستكل الداللز المقبكؿ فإل الدراسز كىك (0.05قيمز  fالمحسكبز> مف
الجدكليز) ،مما يشير أنو ال يكجد فركؽ ذات داللز احيائيز عند مستكل داللز()α≥0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينز(المعمميف كالمعممات) لمدل تطبيؽ امدارة المدرسيز لمبادئ الحككمز فإل مدارس

ا كنركا بمحافظات غزة تيعزل لمتغير كسنكات اللدمزكباستثنا مبدأ التنافسيز.
ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إلإل برنام التعميـ با كنركا ييدر التعميمات امداريز كا نظمز كالقكانيف
لادارات المدرسيز المن ذة لتمؾ ا نظمز كالقكانيف كالتعميمات ،كبالتالإل يتـ تطبيؽ ىذه التعميمات مباشرة
عم جمي العامميف ،كيشعر بيا جمي المعمميف سكا المعمميف ذكل اللبرة أك المعمميف الجدد ،فاللبرة

ىنا ال تؤثر باالستجابز ،حيث أف امدارة المدرسيز عندما تطبؽك المسا لز كالش افيز كالمشاركز كالتنافسيز
كامدامز ...الخ مف مبادئ الحككمز فيتأثر بيا جمي المعمميف سكا حديثإل التعييف أك المعمميف ذك اللبرة
كذل يري ال احث أف برنام التعميـ با كنركا ال يكجد فإل قكانينو أك أنظمتو ما يميز بيف المعمميف عم
أساس سنكات اللدمز ،كىـ سكاسيز فإل كجو القانكف كبالتالإل فالبرنام يتعامؿ م جمي المكظ يف عم

درجز كاحدة ،كذلؾ برنام

التعميـ با كنركا يقكـ باعداد كافز المعمميف مينينا ،كتربكيىا ،حيث يتشابو

المعممكف فإل لبراتيـ التعميميز لالؿ فترة قييرة مف العمؿ مف لالؿ الدكرات التدريبيز التإل تنظميا إدارة
الككالز بتنظيـ عممي ات التدريب كالتأىيؿ لممعمميف حسب لبراتيـ التدريسيز ،بحيث يتـ تأىيؿ كافز
المعمميف المؤىميف حسب مؤىالتيـ أيضان ،كزيادة نمكىـ المينإل منذ تعينيـ فإل عمميات التعميـ ا كل م
تحسيف النمك المينإل لممعمميف ذكل اللبرات ا طكؿ اثنا اللدمز .

كربما يعكد السبب كذلؾ إل اعتبار أف جمي العامميف يلضعكف لن س ظركؼ العمؿ المكضكعز ،كدكف
تمييز عم

أساس عدد سنكات اللبرة ،أك اعتبار أف امدارة المدرسيز مينز ليا ليائص كضكابط

كمتطمبات يستمزـ مف المسؤكليف عم

التالؼ سنكات لدمتيـ التأكيد عميو ،أك قد يككف السبب فإل

ميدر مركزيان كاحدان لمدير المدرسز كالمتمثؿ فإل الجيات المعنيز بتقييـ أدا
المرجعيز الكاحدة التإل تشكؿ
ان

امدارة المدرسيز لذلؾ كانت النتيجز ال يكجد فركؽ ذات داللز إحيائيز لمتغير سنكات اللدمز تبعنا
الستجابات المعمميف .

اذفقرررت ذمررر ال ذيارررة مػ ػ نت ػػائ ك ػػؿ م ػػف د ارس ػػز(المنكرل(،)2013،الزع ػػابإل )2013،حي ػػث أظي ػػرت تم ػػؾ
الدراسات عدـ كجكد فركؽ تعزم لمتغير سنكات اللدمز .
واخذمفررت ذم ر ال ذياررة م ػ نتػػائ كػػؿ مػػف د ارسػػز (ناي ػرالديف(،)2012،الكنػػدل(،)2014،سػػالمو)2013،
حيث أظيرت تمؾ الدراسات كجكد فركؽ تعزم لمتغير سنكات اللدمز.

كلمتع ػػرؼ إلػ ػ

رؼ المعي ػػارم لمب ػػدأ التنافس ػػيز كفقػ ػان لس ػػنكات اللدم ػػز ت ػػـ اسػ ػتلداـ
المتكس ػػط الحس ػػابإل ،كاالنحػ ػ ا

الجدكؿ رقـ (. )5.19
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ادوغ رق ( )5.19

أق م  4سنىا
سنىا 4-6
أكثر م 6سنىا
اإلجمالً

النذو ط الح ا ي واال
البٌان
67
121
179
367

حراا النعياري لن دا الذ اي ية ويقا ل وات الخدنة
االنحراف المعٌاري
المتوسط الحسابً
0.71999
3.722
0.55862
4.0072
0.58873
3.9609
0.61213
3.9326

الجػػدكؿ رقػػـ ( )5.19يكض ػ أف ال ػػركؽ كانػػت ليػػال المعممػػيف مػػف ذكم سػػنكات اللدمػػز ( )6-4سػػنكات
بمتكس ػػط حسػػػابإل بمػ ػػم ( )4.0072مقارنػػػز بػػػالمعمميف ذكم اللدمػػػز أكثػػػر مػػػف()6سػػػنكات ،كالمعممػ ػػيف ذكم
اللدمز أقؿ مف ( )4سنكات ،كالت بمم المتكسط الحسابإل ليما( )3.9609ك()3.722عم التكالإل.

كلمتعػػرؼ إل ػ ميػػدر ال ػػركؽ بالنسػػبز لمبػػدأ التنافسػػيز تػػـ إسػػتلداـ ا لتبػػار البعػػدم كشػػي يوك كالجػػدكؿ رقػػـ

( )5.20يكض ذلؾ.
ادوغ رق ))5.20
ذائج اخذ ار شيفيا لن دأ الذ اي ية
ال يا
الذ اي ية

الخ رة
أقؿ مف  4سنكات

وات 4-6
)*(-.28522

سنكات 4-6

أكثر ن  6وات
)*(-.23888
0.04634

*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

يتضػ مػػف الجػػدكؿ( )5.20لشػػي يو كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػز احيػػائيز عنػػد مسػػتكل داللػػز( )α≥0.05بػػيف
متكسػطات تقػديرات أفػراد العينػز(المعمميف كالمعممػات) لمػدل تطبيػؽ امدارة المدرسػيز بمػدارس ا كنػركا لمبػػدأ
التنافسػيز تيعػػزل لسػنكات اللدمػػز ،ككانػػت ال ػركؽ مػػا بػيف المعممػػيف مػػف ذكم اللدمػز أقػػؿ مػف()4سػػنكات مػػف
جيػػػز ،كالمعممػ ػػيف مػػػف ذكم اللدمػ ػػز( )6-4سػػػنكات ك ا كثػ ػػر مػ ػػف( )6سػػػنكات مػ ػػف جيػػػو ألػ ػػرم ،ليػ ػػال
المعمميف مف ذكل اللدمز( )6-4سنكات كا كثر مف( )6سنكات.
ويعزو ال احث تمؾ النتيجػز إلػ أف المعممػيف الػذيف سػنكات لػدمتيـ أكبػر لػدييـ اللبػرة الكافيػز لمحكػـ عمػ
التنافسػػيز بػػيف المػػدارس ،كػػكنيـ معممػػكف ليػػـ سػػنكات لدمػػز أطػػكؿ تػػؤىميـ لمحكػػـ عم ػ تطبيػػؽ أم مبػػدأ مػػف
مبادئ الحككمز ،ككمما كاف لممعمـ سنكات لدمز أطكؿ زادت لبرتو فإل التعامؿ كالحكـ عمإل أل مكقؼ.

د) ىؿ ذواد يروق ذات داللة احصائية س د ن ذو داللة ) (0.05≥αي
دراات ذقدير أيراد العي ة(النعمني

والنعمنات) لند

نذو طات

ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ

الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ذُعز لنذوير النحايظة ؟

كلاجابز عم ذلؾ التسػاؤؿ تػـ كضػ ال رضػيز التاليػز:ك ال ذوارد يرروق ذات داللرة احصرائية س رد ن رذو

داللرة ) (0.05≥αري نذو رطات دراررات ذقردير أيرراد العي رة(النعمني والنعمنرات) لنرد ذط يررق اإلدارة
الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس اوو روا نحايظات غزة ذُعز لنذوير النحايظة
555

كلاجابز عم تمؾ ال رضيز تـ اسػتلداـ التبػار تحميػؿ التبػايف ا حػادم ( ) ONE WAY ANOVAلمتعػرؼ
عم مدل ال ركؽ فإل المحافظز ،كالجدكؿ رقـ ) )5.21يكض النتائ .
ادوغ رق ))5.21
مبادئ
الحوكمة
المساءلة

الشفافٌة

المشاركة
الكفاءة
والفعالٌة
التمكٌن

التنافسٌة
القوانٌن
واألنظمة
رشادة صنع
القرار
اإلدامة
العدالة
والمساواة
البساطة
والوضوح
الكل

ذائج اخذ ار ذحميغ
مجموع
مصدر التباٌن
المربعات
2.126
بٌ المجمىعت
117.896
ىاخ المجمىعت
120.022
اإلجمتلً
17.291
بٌ المجمىعت
135.049
ىاخ المجمىعت
152.339
اإلجمتلً
19.359
بٌ المجمىعت
119.830
ىاخ المجمىعت
139.189
اإلجمتلً
13.367
بٌ المجمىعت
111.640
ىاخ المجمىعت
125.007
اإلجمتلً
11.196
بٌ المجمىعت
124.992
ىاخ المجمىعت
136.188
اإلجمتلً
13.617
بٌ المجمىعت
123.526
ىاخ المجمىعت
137.143
اإلجمتلً
9.476
بٌ المجمىعت
123.685
ىاخ المجمىعت
133.161
اإلجمتلً
10.097
بٌ المجمىعت
107.167
ىاخ المجمىعت
117.265
اإلجمتلً
12.834
بٌ المجمىعت
109.778
ىاخ المجمىعت
122.611
اإلجمتلً
6.388
بٌ المجمىعت
140.742
ىاخ المجمىعت
147.131
اإلجمتلً
4.300
بٌ المجمىعت
120.309
ىاخ المجمىعت
124.609
اإلجمتلً
9.575
بٌن المجموعات
80.611
داخل المجموعات
90.186
اإلجمالً

الذ اي اوحادي لمنحايظة
متوسط
درجات
المربعات
الحرٌة
0.532
4
0.326
362
366
4.323
4
0.373
362
366
4.840
4
0.331
362
366
3.342
4
0.308
362
366
2.799
4
0.345
362
366
3.404
4
0.341
362
366
2.369
4
0.342
362
366
2.524
4
0.296
362
366
3.208
4
0.303
362
366
1.597
4
0.389
362
366
1.075
4
0.332
362
366
2.394
4
0.223
362
366

قٌمة  Fالجدولٌة لدرجات حرٌة () 362 ، 4عند مستوى داللة 2.37 = 0.05
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قٌمة f
1.632

11.587

14.621

مستوى
الداللة
0.166

0.000

0.000

10.836

0.000

8.106

0.000

9.976

0.000

6.933

0.000

8.527

0.000

10.580

0.000

4.108

0.003

3.234

0.013

10.749

0.000

يتبيف مف جدكؿ رقـ( )5.21أف قيمز مستكل الداللز لمتكسط تطبيؽ الحككمز كلجمي المبادئ باستثنا مبدأ
المسائمز كانت أقؿ مف مستكل الداللز المقبكؿ فإل الدراسز كىك(0.05قيمز  fالمحسكبز< مف الجدكليز)
مما يشير لكجكد فركؽ ذات داللز احيائيز عند مستكل داللز()α≥0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينز(المعمميف كالمعممات) لمدل تطبيؽ امدارة المدرسيز لمبادئ الحككمز فإل مدارس ا كنركا

بمحافظات غزة تيعزل لمتغير كالمحافظزكباستثنا مبدأ المسائمز .
ويعزو ال احث أنو لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات د اللز احيائيز حكؿ تطبيؽ االدارات المدرسيز لمبدأ المسا لز
فإل جمي المناطؽ

ف جمي امدارت المدرسيز فإل المناطؽ اللمسز تطبؽ مبدأ المسا لز بن س الدرجز

تقريبنا ككف ىذا الم يكـ مف الم اىيـ الحديثز ،كذلؾ باتت جمي امدارت المدرسيز تدرؾ أىميز المسا لز
امداريز ف تحقيؽ أىداؼ المدرسز ،كبالتالإل يعممكف عم ت عيؿ ىذا المبدأ.

كالجدكؿ رقـ( )5.22يبيف المتكسط الحسابإل كاالنحراؼ المعيارم لمبادئ الحككمز كلمدرجز الكميز لتمؾ المبادئ.

ادوغ رق ( )5.22
النذو ط الح ا ي واال حراا النعياري لن ادئ الحوكنة ولمدراة الكمية
خان ٌونس الوسطى
رفح
البٌان
3.805 3.953
المتىسط الحستبً 3.807
المساءلة
0.727 0.623
االنحراف المعٌتري 0.594
3.855 4.168
المتىسط الحستبً 3.527
الشفافٌة
0.604 0.501
االنحراف المعٌتري 0.755
3.942 4.346
المتىسط الحستبً 3.682
المشاركة
0.547 0.524
االنحراف المعٌتري 0.771
3.975 4.236
المتىسط الحستبً 3.829
الكفاءة والفعالٌة
0.460 0.477
االنحراف المعٌتري 0.669
3.966 4.255
المتىسط الحستبً 3.838
التمكٌن
0.485 0.658
االنحراف المعٌتري 0.656
3.948 4.274
المتىسط الحستبً 3.873
التنافسٌة
0.469 0.541
االنحراف المعٌتري 0.657
3.971 4.275
المتىسط الحستبً 3.834
القوانٌن واألنظمة
0.509 0.599
االنحراف المعٌتري 0.616
3.995 4.292
المتىسط الحستبً 3.846
رشادة صنع القرار
0.490 0.595
االنحراف المعٌتري 0.654
3.997 4.351
المتىسط الحستبً 3.832
اإلدامة
0.491 0.572
االنحراف المعٌتري 0.681
3.878 4.163
المتىسط الحستبً 3.838
العدالة والمساواة
0.565 0.780
االنحراف المعٌتري 0.690
3.977 4.114
المتىسط الحستبً 3.863
البساطة والوضوح
0.502 0.730
االنحراف المعٌتري 0.638
3.938 4.222
المتوسط الحسابً 3.800
الدرجة الكلٌة
0.406 0.515
االنحراف المعٌاري 0.595
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لذم الن ادئ ويقا لمنحايظات
شمال غزة الدرجة الكلٌة
غزة
3.848
3.741
3.909
0.573
0.373
0.485
3.837
3.625
3.931
0.645
0.555
0.623
3.925
3.696
3.924
0.617
0.476
0.550
3.948
3.640
4.009
0.584
0.670
0.505
3.984
3.736
4.069
0.610
0.570
0.573
3.933
3.651
3.909
0.612
0.594
0.637
3.963
3.812
3.917
0.603
0.483
0.668
3.998
3.799
4.026
0.566
0.464
0.521
4.019
3.811
4.061
0.579
0.473
0.537
3.922
3.761
3.950
0.634
0.505
0.568
3.964
3.802
4.025
0.583
0.480
0.523
3.941
3.736
3.976
0.496
0.381
0.455

كلمتعرؼ عم ميدر ال ركؽ فإل المحافظز لمدرجز الكميز لمحككمز تـ استلداـ االلتبار البعدم شي يو(.)Scheffe

ادوغ رق ( )5.23
ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لمدراة الكمية لمحوكنة
المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة

خت ٌىنس
)*(-.42187

*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي

ن

الادوغ ( )5.23أ

الىسطى
-0.13811
)*(.28376

الفروق كا ت ي

غزة
-0.17661
)*(.24526
-0.0385

نحايظة خا

شمت غزة
0.06335
)*(.48522
0.20147
)*(.23996

يو س و اقي النحايظات لصالح

نحايظة خا يو س ،كنا كا ت الفروق ي نحايظة غزة ونحايظة شناغ غزة لصالح نحايظة غزة.
ويعزو ال احث أف محافظز لانيكنس منطقز مركزيز كبرل بيا إدارتيف لمتعميـك الغربيز كالشرقيز ك تح زاف
كتشجعاف امدارت المدرسيز عم

التطكير كالتنميز امداريز كال نيز كالمينيز كعم

امن تاح م المجتم

المحمإل كالعمؿ بش افيز ككضكح ،كعم المشاركز ال عالز مف لالؿ ت عيؿ دكر المجمس المركزم كليا

ا مكر الذم يعتبر مف أكثر المجالس فعاليز عم مستكم محافظات غزة عم حسب عمـ الباحث ،كتعتبر

ىذه المنطقز فإل حالز انعقاد دائـ لمقا ات التربكيز ككرش العمؿ ،كالمسابقات الثقافيز كالعمميز كالرياضيز،
كالميرجانات السنكيز مثؿ ميرجاف اليحز الن سيز كحقكؽ االنساف ،كتعمؿ امدارت المدرسيز دائمان عم

تنميز المعمميف مينينا كمشاركتيـ فإل يناعز الق اررات المتعمقز بشؤكف المدرسز ،كتعمؿ عم
عمميت التعميـ كالتعمـ ،كما كتشج المعمميف عم

تحسيف

مكاكبز التطكر العممإل كالتكنكلكجإل ،ككتابز االبحاث

االجرائيز ذات العالقز ،كا ىـ مف ذلؾ أف محافظز لانيكنس بيا نكع مف التنافسيز الشري ز بيف جمي

المدارس ،انعكس ىذا التنافس عم تطبيؽ امدارت المدرسيز فإل ىذه المنطقز لمبادئ الحككمز ،ككؿ ذلؾ
انعكس عم

استجابز عينز الدراسز مف المعمميف فكانت محافظز لانيكنس أعمإل محافظز مف حيث

تطبيقيا لمبادئ الحككمز.
وال احث يشير يي هذا الصدد أف باقإل المحافظات تكظؼ كؿ العكامؿ المذككرة بشكؿ كبير كلكف بدرجز
أقؿ مف محافظز لانيكنس ،كما أنو عندما تـ مقارنز محافظز غزة بمحافظز شماؿ غزة كانت ال ركؽ
ليال محافظز غزة لن س ا سباب المذككرة أعاله ،كىذا ال يعن أف امدارات المدرسيز بمحافظز شماؿ
غزة ال تكظؼ مبادئ الحككمز بؿ تكظ يا بشكؿ كبير كلكف بدرجز أقؿ مف محافظز غزة.
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ادوغ رق ( )5.24
ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ الشفايية
المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة

الىسطى
)*(-.32831
0.31246

خت ٌىنس
)*(-.64077

*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي ن الادوغ( )5.24أ الفروق ال

غزة
)*(-.40389
0.23687
-0.07559

شمت غزة
-0.0978
)*(.54297
0.2305
)*(.30609

ة لن دأ الشفايية كا ت ي نحايظة ريح و اقي النحايظات

ا ذث اء نحايظة الشناغ لصالح اقي النحايظات ،كنا كا ت الفروق ي نحايظذي خا يو س وغزة
ن ابة ونحايظة شناغ غزة ن ابة أخر لصالح نحايظذي خا يو س وغزة.
ويعزو ال احث ذم

ال ذياة بسبب قدرة تمؾ امدارات المدرسيز ف

المحافظات المذككرة أعاله عم

تكظيؼ الش افيز بالشكؿ ا مثؿ مف لالؿ امن تاح عم أكليا ا مكر ف

كؿ ما يتعمؽ بمجاؿ الطمبز،

فيإل تمارس سياسز عدـ إل ا المعمكمات عف العامميف فإل المدرسز كتؤمف بحؽ المجتم اللارجإل فإل
مراقبز أدا المدرسز ،كتكفر الميداقيز بيف المدرسز كالعامميف ،كتكض

أسباب الق اررات امداريز عند

ممارسز أنشطتيا كتكفر الميداقيز كالثقز بينيا كبيف العامميف ،كما تربط بيف البرام التإل تقدميا إل

المجتم  ،كما تظير نتائ التقييـ لممعمميف بش افيز كتسع ال

تقييـ أدائيا مف قبؿ المعنييف دكف تعمد

إل ا أيز معمكمات كما تراعإل المركنز الالزمز فإل إدارتيا مف لالؿ التعامؿ بنزاىز ،كىذا ما شعر بو
المعممكف عند استجاباتيـ.

ويي هذا الصدد ينك

القوغ أ

المحافظات ا لرل تكظؼ مبدأ الش افيز بدرجز كبيرة ،كلكف ليس

بالدرجز الت تطبقيا المحافظات المذككرة فإل الجدكؿ (.)5.24
ادوغ رق ( )5.25
ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ النشاركة
شمت غزة
غزة
الىسطى
خت ٌىنس
المحتفظة
-0.01352
-0.24131
-0.25929
)*(-.66364
رفح
)*(.65012
)*(.42233
)*(.40435
خت ٌىنس
0.24577
0.01798
الىسطى
0.22779
غزة
*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي ن الادوغ) (5.25أ الفروق ال

ة لن دأ النشاركة كا ت ي نحايظة خا يو س و اقي

النحايظات لصالح نحايظة خا يو س.
ويعزو ال احث ذم ال ذياة ال اف امدارت المدرسيز ف محافظز لانيكنس تتميز بالمشاركز ال عالز م
المجتم المحمإل كالمؤسسات الكطنيز كا ىميز الت تشارؾ فإل تحقيؽ أىداؼ المدرسز ،كيتمثؿ ذلؾ فإل
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كجكد المجمس المركزل كليا ا مكر الذل يتمت ف محافظز لانيكنس باحتراـ الجمي لتميزه الدائـ فإل
لدمز الطمبز ،كبالتال انعكس ذلؾ عم مشاركز امدارات المدرسيز الت تسع دائمنا إل التميز كامبداع

مف لالؿ ت عيؿ كمشاركز المجتم المحم كمؤسساتو فإل المقا ات التربكيز ،ككرش العمؿ ،كالميرجانات

كالمناسبات المتعددة كما تمكف ىذه امدارت ا لريف مف المشاركز فإل ين القرار،كتشارؾ جمي العامميف
فإل عمميز التلطيط ،كتض

رؤيز مشتركز لممدرسز بمشاركز جمي المعنييف ،كتشج عم

إبدا الرأم

كتقديـ المقترحات ،كىذا ال يعن أف المشاركز كانت منل ضز بباقإل المحافظات بؿ كانت مرت عز كلكف
ال ركؽ كانت ليال محافظز لانيكنس بنسبز ضئيمز جدنا.

ادوغ رق ( )5.26

ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ الكفاءة والفاسمية
خت ٌىنس
)*(-.40699

المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

الىسطى
-0.1462
0.26079

يذ ي ن الادوغ رق (  )5.26أ الفروق ال

غزة
-0.17998
0.227
-0.03378

شمت غزة
0.18938
)*(.59637
)*(.33558
)*(.36936

ة لن دأ الكفاءة والفاسمية كا ت ي نحايظة ريح

ونحايظة الشناغ ن ابة و ي نحايظة خا يو س ن ابة أخر لصالح نحايظة خا يو س ،كنا
كا ت الفروق ي نحايظة الشناغ ن ابة ونحايظذي الو طل وغزة ن ابة أخر لصالح نحايظذي
الو طل وغزة.
ويعررزو ال احررث ذمر ال ذياررة أف امدارات المدرسػػيز ف ػ المحافظػػات المػػذككرة ك لػػانيكنس كالكسػػط كغ ػزةك
تسػػتثمر المكارد(البش ػريز كالماديػػز) بيػػكرة فعالػػز كتض ػ ا ىػػداؼ كفػػؽ اممكانػػات المتاحػػز ك تػػنظـ لقػػا ات
تربكيز متعددة لتطكير المسػتكل الثقػافإل فػراد المجتمػ المحمػإل كمػا تسػعإل إلػ تػكفير بػرام تدريبيػز لجميػ

العػػامميف كتسػػتلدـ ب ػرام لػػدم المعممػػيف حػػديثإل التعيػػيف ،كمػػا تػػكفر لطط ػان بعيػػدة المػػدل لتطػػكير مسػػتكل

ا دا فإل المدرسز ،كما تكظؼ مرافؽ المدرسز للدمز المجتم المحمإل.

ويي هذا الصدد ي وه ال احث إل أف المحافظات ا لرل تكظؼ مبػدأ الك ػا ة كال عاليػز بدرجػز كبيػرة ،كلكػف
ليس بالدرجز الت تطبقيا المحافظات المذككرة .
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ادوغ رق ( )5.27
ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ الذنكي
غزة
الىسطى
خت ٌىنس
-0.23077
-0.12731
)*(-.41625
0.18549
0.28894
-0.10346

المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي ن الادوغ رق ( )5.27أ الفروق ال

شمت غزة
0.1028
)*(.51905
0.23011
)*(.33357

ة لن دأ الذنكي كا ت ي نحايظة ريح و ي نحايظة

خا يو س لصالح نحايظة خا يو س ،كنا كا ت الفروق ي نحايظة الشناغ ن ابة و نحايظذي
خا يو س وغزة ن ابة أخر لصالح نحايظذي خا يو س وغزة.
ويعزو ال احث ذم

ال ذياة إلل أ

محافظتإل كغزة كلانيكنسك تعتبراف مناطؽ مركزيز كتسع

تمؾ

امدارت دائمنا إل التميز كامبداع مف لالؿ ت كيض ال يالحيات لكافز العامميف منجاز المياـ  ،كتمكينيـ

مف أجؿ تحقيؽ ا ىداؼ المدرسيز  ،كما تعمؿ تمؾ امدارت الم درسيز عم

كض المعمـ المناسب فإل

المكاف المناسب ،كما تشج العاممكف منجاز أعماليـ بأساليب متجددة ،كتكفر المركنز المناسبز دا
المياـ ،كتسع

دائمنا إل

دعـ البرام الشاممز لمطمبز كما تكفر الدعـ المستمر لمعامميف ،كتسع عم

االتياؿ كالتكايؿ ال عاؿ بيف الجمي ،

وي وه ال احث إلي أ المحافظات ا لرل تي عؿ مبدأ التمكيف امدارل بدرجز كبيرة مف لالؿ استجابز
العينز كلكف بشكؿ أقؿ مف محافظتإل لانيكنس كغزة .
ادوغ رق ( )5.28
المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق

ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ الذ اي ية
شمت غزة
غزة
الىسطى
خت ٌىنس
0.22183
-0.03626
-0.07538
)*(-.40060
)*(.62243
)*(.36434
)*(.32522
0.29721
0.03912
0.25809
دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي ن الادوغ رق ( )5.28أ الفروق ال

ابة و ي

ة لن دأ الذ اي ية كا ت ي نحايظة خا يو س ن

اقي النحايظات ن ابة أخر لصالح نحايظة خا يو س.

ويعزو ال احث ذم ال ذياة الل أ محافظز لانيكنس منطقز مركزيز تحتكل عم العديد مف المدارس الت
تسعإل دائمنا ال

التميز مف لالؿ المنافسز الشري ز ،كمحافظز لانيكنس عم

معمـ فإل ىذه المنطقز تسعإل دائمان ال

تحرص دائمان عم

التطكر كالحداثز كالتنافس عم

إثارة التنافسيز بيف العامميف بنا نا عم

حسب عمـ الباحث ككنو

المراكز المتقدمز ،كبالتالإل فيإل

معايير كاضحز ،كما تحرص عم

استقطاب

الك ا ات العمميز مف ذكل التلييات الملتم ز لتكظيؼ عمميـ ف التنافس م المدارس ا لرم ،كما
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تدعـ استلداـ المستحدثات التكنكلكجيز المتقدمز كتتبن معايير الجكدة فإل نظاميا االدارل ،كتسعإل دائمنا

إل تحقيؽ المراكز المتقدمز .

وي وه ال احث إلإل أف المحافظات ا لرل تي عؿ مبدأ التنافسيز بدرجز كبيػرة مػف لػالؿ اسػتجابز العينػز كلكػف
بشكؿ أقؿ مف محافظز منطقز لانيكنس  ،فجمي المحافظات تلض مدارة تعميميز كاحدة.
ادوغ رق ( )5.29

المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق

ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ القوا ي واو ظنة
شمت غزة
غزة
الىسطى
خت ٌىنس
0.02136
-0.08357
-0.1377
)*(-.44164
)*(.46300
)*(.35807
)*(.30393
0.15906
0.05414
0.10493
دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي ن الادوغ ( )5.29أ الفروق ال
ن ابة و ي

ة لن دأ القوا ي واو ظنرة كا رت ري نحايظرة خرا يرو س

اقي النحايظات ن ابة أخر لصالح نحايظة خا يو س.

ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل

دارتيا بمعايير الجكدة،
أف محافظز لانيكنس منطقز تعميميز تمتزـ إ ا

كبتطبيؽ ا نظمز كالقكانييف كالتعميمات اليادرة مف قبؿ برنام

التعميـ با كنركا ،كبالتالإل فا نظمز

كالقكانيف المعمكؿ بيا فإل المدرسز معمنز لجمي العامميف ،كتيطبؽ عم الجمي دكف تمييز ،كتمتاز ىذه
التشريعات كالقكانيف بالكضكح التاـ  ،فالمجتم المدرسإل بما فيو ك معمميف كطمبز كمجتم محمإلك ممتزمكف
بتطبيؽ ىذه ا نظمز كالقكانيف نيا ىإل ا ساس اليمب الذم يرتكزكف عميو ،فالكؿ يمتزـ بالقانكف الذم

ىك المرج لمجمي  ،كبالتال شعر المعممكف بذلؾ مف لالؿ استجاباتيـ فإل ىذه الدراسز .

وي وه ال احث إلإل أف المحافظات ا لرل تي عؿ مبدأ القكانييف كا نظمز بدرجز كبيرة مف لالؿ استجابز
العينز كلكف بشكؿ أقؿ مف محافظز لانيكنس.
ادوغ رق () 5.30
ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ رشادة ص ع القرار
خت ٌىنس
)*(-.44536

المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

الىسطى
-0.14869
)*(.29667

غزة
-0.18
0.26535
-0.03132

شمت غزة
0.0478
)*(.49316
0.19649
0.22781

يذ ررري نررر الاررردوغ رقررر ( )5.30أ الفرررروق ال ررر ة لن ررردأ رشرررادة صررر ع القررررار كا رررت ررري نحايظرررة

خا يو س ن ابة و ي

اقي النحايظات ا ذث اء غزة ن ابة أخر لصالح نحايظة خا يو س.

ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل

أف محافظز لانيكنس مف المناطؽ الكبرم ف

إداراتيا المدرسيز لمتميز مف لالؿ اتلاذ الق اررات اليائبز الت
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قطاع غزة كالت تسعإل

تيب فإل ميمحز الطمبز ،كمستقبميـ

التعميمإل المشرؽ فيذه امدارت تكفر المعمكمات الكافيز قبؿ اتلاذ أل قرار ،كتتبن القرار بنا ان عم تحميؿ

البيئز الدالميز كاللارجيز كتيشرؾ اللب ار كأيحاب االلتياص فإل ين القرار ،كتشج عم إبدا الرأم
كتقديـ المقترحات،كتتلذ الق اررات كفؽ أكلكيات المدرسز كاحتياجاتيا ،فمديرم المدارس فإل ىذه المحافظز
يتميزكف بالقيادة ال عالز مف لالؿ مشاركتيـ لممعممكف كالطمبز كأكليا ا مكر فإل اتلاذ القرارت اليامز
الت تتعمؽ بالمدرسز مثؿ :إقامز الميرجانات كالمسابقات ،كا نشطز المدرسيز المتعددة.
ويي هذا الصدد يشير ال احث أ باقإل المحافظات تكظؼ مبدأ رشادة ين القرار بشكؿ كبير ،لكف
بشكؿ أقؿ مف محافظز لانيكنس عم حسب استجابز عينز الدراسز.
ادوغ رق () 5.31

نتائ التبار شي يو  Scheffeلم ركؽ فإل المحافظز لمبدأ امدامز
خت ٌىنس
)*(-.51862

المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

الىسطى
-0.16461
)*(.35401

يذ ي ن الادوغ رق ( )5.31أ الفروق ال

ابة و ي

غزة
-0.2284
)*(.29023
-0.06378

شمت غزة
0.02148
)*(.54010
0.18609
0.24987

ة لن دأ اإلدانة كا ت ي نحايظة خا يو س ن

اقي النحايظات ن ابة أخر لصالح نحايظة خا يو س.

ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل أف امدرات المدرسيز فإل محافظز لانيكنس تسعإل دائمان ال امستم ارريز

فإل تحسيف التعميـ كالتعمـ مف لالؿ قياميا بالتلطيط االستراتيجإل بعيد المدل كتحسيف الميارات كالك ايات

اللايز بالمعمميف ،كت عيؿ دكر المجتم المحمإل فإل لدمز المدرسز ،كتيقديـ الدعـ امدارل كال نإل لجمي
العامميف ،كتسييؿ عمميز استلداـ التكنكلكجيا ،كتسعإل دائمنا تمؾ امدارت إل تقييـ ن سيا ذاتينا بشكؿ

مستمر ،كتتاب

جكدة التعميـ كالتعمـ ،كتسعإل دائمان لتطكير المعمميف مينينا كتربكينا ،كت كر بالتجديد

كاالبتكار باىمضافز ال أنيا تلطط ل عماؿ قبؿ تن يذىا  ،كىذا ينعكس عم تحييؿ الطمبز كاعدادىـ
لمحياة.

ويي هذا الصدد ي وه ال احث أ جمي المحافظات تكظؼ مبدأ امدامز فإل التعميـ ،ف جمي المحافظات

تلض إل برنام التعميـ با كنركا ،لكف استجابز أفراد العينز كانت ليال محافظز لانيكنس بدرجز أكبر
مف تمؾ المحافظات ا لرم كب ركؽ ضئيمز.
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ادوغ رق ( )5.32
المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق

ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ العدالة والن اواه
شمت غزة
غزة
الىسطى
خت ٌىنس
0.07692
-0.11189
-0.04022
-0.32493
)*(.40185
0.21304
0.28471
0.11714
-0.07167
0.18881
دالة س د ن ذو داللة 0.05

يذ ي ن الادوغ رق ( )5.31أ

الفروق ال

ة لن دأ العدالة والن اواه كا ت ي

نحايظة خا

يو س و ي نحايظة الشناغ لصالح نحايظة خا يو س.
ويعزو ال احث تمؾ النتيجز إل أف امدارت المدرسيز فإل محافظز لانيكنس تسعإل إل التميز ،كالحيكؿ
عم أفضؿ منت كملرج تعميمإل ،لذا فيإل تعمؿ عمإل تكظيؼ العدؿ كالمساكاة بيف جمي العامميف كالطمبز
كأكليا ا مكر ،كتقدـ تكجييات كاضحز لجمي العامميف كتستلدـ عبارات الثنا كالتشجي  ،كتتحدث م
جمي العامميف كالطمبز باحتراـ ،كال ت رؽ بيف جمي العامميف كالطمبز ،كتيغ إل تساؤالتيـ ،كتكفر فرينا
متساكيز لمعامميف لتحسيف آدائيـ ،كتقيـ العامميف بشكؿ عادؿ ،كتطبؽ م اىيـ حقكؽ امنساف عم الجمي

كتتيرؼ بعدال ز كنزاىز تجاه المجتم المدرسإل كتسعإل دائمنا لحمايز حقكؽ الطالب.

وي وه ال احث إل أف جمي المحافظات تكظؼ مبدأ العدؿ كالمساكاة بشكؿ كبير ،كلكف بشكؿ أقؿ مف
محافظز لانيكنس.
ادوغ رق () 5.33
ذائج اخذ ار شيفيا  Scheffeلمفروق يي النحايظات لن دأ ال اطة والوضوح
خت ٌىنس
-0.25143

المحتفظة
رفح
خت ٌىنس
الىسطى
غزة
*نذو ط الفروق دالة س د ن ذو داللة 0.05

الىسطى
-0.11396
0.13746

شمت غزة
0.06047
)*(.31189
0.17443
0.22276

غزة
-0.1623
0.08913
-0.04833

يذ رررررري نرررررر الارررررردوغ رقرررررر ( )5.33أ الفررررررروق ال رررررر ة لن رررررردأ ال رررررراطة والوضرررررروح كا ررررررت رررررري

نحايظرررررة خرررررا يرررررو س و ررررري

ررررراقي النحايظرررررات لصرررررالح نحايظرررررة خرررررا يرررررو س ،كنرررررا كشرررررفت أ

الفروق ي نحايظة غزة و نحايظة شناغ غزة لصالح ن طقة غزة.
ويعزو ال احث ذم ال ذياة إلي أ جمي المناطؽ التعميميز اللمس كاف مستكل تطبيؽ مبادئ الحككمز
مرت عان كبنسبز( )%78.8كلكف كانت ال ركؽ ضئيمز بيف ىذه المناطؽ ،فعند مقارنز محافظز لاف يكنس
و
لعدة أسباب :منيا عكامؿ
بباقإل المناطؽ كجد الباحث بأف ال ركؽ كانت ليال محافظز لانيكنس
ال طبيعز المجتم المحم
اجتماعيز ،كثقافيز كاقتياديز ،كمدرسيز ،كبيئيز ،فمث ن

ف

كغزة يلتمؼ عف المحافظات ا لرل مف حيث االتياؿ كالتكايؿ كالمشاركز ف
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محافظتإل لانيكنس
المقا ات التربكيز

كالميرجانات ككرش العمؿ ،فالمجتم المحمإل فإل تمؾ المحافظتيف فعاؿ أكثر مف باقإل المحافظات
ا لرم ،كبالتالإل تلتمؼ درجز تطبيؽ مبادئ الحككمز  ،فتككف مرت عز بالمحافظات التإل يككف بيا
مشاركز كفعاليز أكبر فإل تن يذ رؤيز كرسالز كأىداؼ المدرسز بلالؼ المحافظات ا لرل الت يككف فييا
المجتم المحم فعاؿ كلكف بدرجز أقؿ.
كذلؾ العكامؿ الثقافيز مف العكامؿ الت

تؤثر فإل درجز تطبيؽ مبادئ الحككمز فىالمحافظات ،فيكجد

مجتم محمإل يعمؿ عم حؿ جمي التحديات الت تكاجو امدارات المدرسيز بسبب الطبيعز الثقافيز كليا

ا مكر ف ىذه المحافظز ،كذلؾ طبيعز البيئز التعميميز تلتمؼ مف محافظز إل ألرل ،فيكجد محافظات
تعميميز ف

حالز انعقاد دائـ لمقا ات التربكيز ككرش العمؿ المرتبطز بجكدة اللدمات التعميميز المقدمز

لممجتم المدرسإل ،فتككف ىذه المحافظات أكثر فعاليز مف المحافظات ا لرم ،كذلؾ طبيعز المعمميف
كالطمبز لو دكر كبير فإل تطبيؽ المسا لز كالش افيز كالمشاركز ..الخ
المعمميف ،كينعكس بالتالإل عم امدارة المدرسيز.
كذل

ف سمكؾ الطمبز ينعكس عم

يعذقد ال احث أف الكض االقتيادم كاالجتماعإل لممحافظز يؤثر عم

تطبيؽ امدارة المدرسيز

ال عند مقارنز محافظز غزة بمحافظز شماؿ غزة كاف تطبيؽ مبادئ الحككمز مرت عنا
لمبادئ الحككمز ،فمث ن

ب ركؽ ضئيمز ليال محافظز غزة اللتالؼ العكامؿ االقتياديز كاالجتماعيز لكال المحافظتيف ،حيث أف
العكامؿ المذككرة تؤثر ف

كافز الجكانب المتعمقز بالمجتم المدرسإل ،كذلؾ االتياؿ كالتكايؿ فإل

منطقز ما يككف أكثر فعاليز مف المناطؽ ا لرل ،كبالتالإل ىذا يؤثر عم

فعاليز امدارة المدرسيز فإل

تطبيؽ مبادئ الحككمز ،فطبيعز المجتم المحيط ،كالبيئز الدالميز ،كطبيعز المعمميف كطبيعز الطمبز

كالكض االقتيادم كالكض الثقافإل كالكض االجتماعإل كاالستقرار ،كؿ ىذه المتغيرات تؤثر عم تطبيؽ
مبادئ الحككمز مف منطقز إل ألرل  ،لذا كاف ىناؾ فركؽ بيف المناطؽ .
ويشير ال احث ف ىذا اليدد أف المحافظات ا قؿ تطبيقنا لمبادئ الحككمز نسبز تطبيقيا لمحككمز عم

كجدت ال ركؽ ضئيمز بيف المناطؽ كىذا يعن
حسب نتائ الدراسز مرت عنا كلكف عند البحث عف ال ركؽ ي
أف ىذه المحافظات تطبؽ مبادئ الحككمز بشكؿ كبير.

اذفقت ذيارة الدرا رة الحاليرة نرع ذرائج درا رة كرغ نر (حػرب(، ).555،الزعػابإل ).555،حيػث أظيػرت

تمؾ الدراسات كجكد فركؽ تيعزم لممنطقز التعميميز.
واخذمفررررررت ذياررررررة الدرا ررررررة الحاليررررررة مػ ػ ػ بعػػ ػػض الد ارس ػ ػػات الت ػ ػ ػ ل ػ ػػـ تتنػػ ػػاكؿ متغي ػ ػػر المحافظػ ػ ػػز مثػ ػ ػػؿ
دراسز(طالي (،)ALi,2010(،).55.،جكدة.).555،
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ثالثا :ن اقشة ال ذائج النذعمقة ال ؤاغ الثالث:
نا

غ ذفعيغ اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس االو روا نحايظات قطراع غرزة

ن وابة ظر سي ة ن الذر ويي ؟

بسػبؿ ت عيػػؿ
مػف لػالؿ اسػػتجابز ( )367معممػان كمعممػز مػػف ال ئػز المسػتيدفز عمػ السػؤاؿ الم تػكح كالمتعمػػؽ ي
مبادئ الحككمز ف مدارس ا كنركا بمحافظات غزة  ،كانت التك اررات حسب الجدكؿ التالإل:
ادوغ رق ()5.34
الذكرارت وال ب النئوية لنقذرحات سي ة الدرا ة
ـ

الذكرار

النقذرح

ال

ة

.1

نشر ثقافز الحككمز بالمدارس.

287

78.2%

.2

إشراؾ المعمميف كالمجتم المحمإل فإل اتلاذ الق اررات كاشعارىـ بالمسئكليز.

320

87.1%

.3
.4

تح يز المعمميف ذكل الك ا ة ماديان كمعنكيان.

215

58.5%

ت عيؿ المسا لز كالش افيز لممجتم المدرسإل.

280

76.2%

.5

البعد عف النمط التسمطإل كالتكجو لمنمط الديمقراطإل.

177

48.2%

.6

تغميب ميمحز المدرسز عم الميال الشلييز.

248

67.5%

.7

عقد كرش عمؿ كلقا ات تربكيز لبياف أىميز الحككمز.

317

86.3%

.8

التعامؿ م ركح القانكف .

207

65.4%

.9

العدؿ كالمساكاة فإل جمي المجاالت امداريز كال نيز.

286

77.9%

.10

استثمار المكرد الماديز كالبشرم.

190

51.1%

.11

ت كيض اليالحيات لمعامميف بالمدرسز.

233

63.4%

.12

تعزيز ثقز المعمـ بن سو كبدكره المنكط بو.

261

71.1%

159

43.3%

247

67.3%

205

55.8%

استراتيجيات لتميكف مد ار المدارس إداريان كفنيان .

.13

كض

.14

ت عيؿ كافز أشكاؿ االتياؿ كالتكايؿ الملتم ز.

.15

تح يز العامميف عم التنافس م المدارس ا لرم.

كبمراجعز النسب كالتك اررات كاجابات أفراد العينز حكؿ اليسػبؿ المقترحػز لت عيػؿ مبػادئ الحككمػز ،كانػت أكلػإل
إجابػاتيـ تتعمػػؽ(بضػػركرة إشػراؾ المعممػيف فػػإل اتلػػاذ القػ اررات كاشػعارىـ بالمسػػئكليز) ،كىػػذا إف دؿ فانمػػا يػػدؿ
عم أىميز مشاركز المعمميف فإل اتلاذ الق اررات المدرسػيز ،كأثػره فػإل تح يػز المعممػيف ،كزيػادة دافعيػتيـ نحػك

العمؿ ،حيث أف المشاركز مبدأ مف المبادئ ا ساسيز لمحككمز.

الدرسػػز مػػف لػػالؿ الجػػدكؿ( )5-19نجػػد أف( )% 87.1ركػػزكا عم ػ (ضػػركرة
كبػػالنظر إل ػ مقترحػػات عينػػز ا
إش ػراؾ المعممػػيف فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات كاشػػعارىـ بالمسػػئكليز) ،يميػػو المقتػػرح(عقػػد كرش عمػػؿ كلقػػا ات تربكيػػز

لبيػػاف أىميػػز الحككمػػز)بنسػػبز) ،)%86.3يمييػػا المقتػػرح (ت عيػػؿ نشػػر ثقافػػز الحككمػػز بالمػػدارس) بنسػػبز مئكيػػز
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بمغػػت ( ،)%78.2يمييػػا المقتػػرح(العػػدؿ كالمسػػاكاة فػػإل جمي ػ المجػػاالت امداريػػز كال نيػػز) بنسػػبز مئكيػػز بمغػػت
( ،)%77.9يمييا المقترح(ت عيؿ المسا لز كالش افيز بشكؿ عممإل) بنسبز مئكيز بمغت(. )%76.2
وقد ا ذفاد ال احث مػف المقترحػات الػكاردة فػإل الجػدكؿ( )5-19فػ كضػ مجمكعػز مػف المقترحػات لت عيػؿ
مبػػادئ الحككمػػز ف ػ المػػدارس ،كػػذلؾ كمػػف لػػالؿ اج ػ ار مقػػابالت غيػػر رسػػميز م ػ مجمكعػػز مػػف اللب ػ ار

التربكيػ ػػكف ف ػ ػ مجػػػاؿ امدارة التربكيز(مػػػد ار تعميـ،اسػػػاتذة جػػػامعييف ،مػػػد ار تعمػ ػػيـ بػػػا كنركا ،مػ ػػدير مركػ ػػز
التط ػػكير ب ػػا كنركا ،م ػػديرك كم ػػديرات م ػػدارس ،معمم ػػيف آك ػػا ) ت ػػـ التكي ػػؿ إل ػػإل اقت ارح ػػات لت عي ػػؿ مب ػػادئ
الحككمز لدم امدارات المدرسيز كتتمثؿ ىذه المقترحات ف النقاط التاليز:

 .1شر ثقاية الحوكنة يي الناذنع الندر ي ،والعنغ سمل ذفعيغ ن ادئبا .
يجب عم برنام التعميـ با كنركا أف يعمؿ عمػ نشػر ثقافػز الحككمػز بالمػدارس مػف لػالؿ ت عيػؿ المقػا ات
المبػادئ ا ساسػيز لمحككمػز كالعمػؿ عمػ ت عيميػا ،مػف

التربكيػز ،ككرش العمػؿ لػادارات المدرسػيز كتكضػي
لالؿ امستعانز بأيحاب اللبرة ف مجاؿ الحككمز.

 .2ذشايع النعمني سمل إاراء ال حوث اإلارائية النذعمقة ن ادئ الحوكنة .
كي ػػتـ ذل ػػؾ م ػػف ل ػػالؿ ت عي ػػؿ امدراة المدرس ػػيز لمق ػػا ات التربكي ػػز ،ككرش العم ػػؿ لممعمم ػػيف كاللاي ػػز بمج ػػاؿ
الحككمز،كسبؿ ت عيميا ،كالعمؿ عم تشجي المعمميف عمػ إجػ ار البحػكث امجرائيػز المتعمقػز بكػؿ مبػدأ مػف

مبادئ الحككمز ،لاست ادة منيا ف اتلاذ الق اررات التربكيز .
.3ذوظيا العدالة والن اواة يي الذعانغ نع الناذنع الندر ي.
كيكػكف ذلػؾ مػػف لػالؿ شػعكر جميػ العػامميف كالطمبػز كأكليػػا ا مػكر بالعدالػز كالمسػػاكاة ،كيتمثػؿ العػدؿ فػ

تكزي ػ الجػػدكؿ المدرسػػإل ،تقيػػيـ ا دا  ،قيػػادة المجػػاف ..الػػخ ،كػػذلؾ يجػػب أف يشػػعر الطمبػػز بػػأف ىنػػاؾ عػػدؿ
كمس ػػاكاة م ػػف قب ػػؿ امدارة المدرس ػػيز ،فالك ػػؿ سكاس ػػيز أم ػػاـ ا نظم ػػز كالقكانيف،ك ػػذلؾ يج ػػب أف يش ػػعر أكلي ػػا
ا مػكر بػأف سػمز العػدؿ كالمسػػاكاة ىػ السػائدة فػ المدرسػػز ،فػال يكجػد فػرؽ فػ الطبقػات التػ يحمميػا كلػػإل

ا مػػر ،فالكػػؿ لػػو احت ارمػػو كتقػػديره بغػػض النظػػر عػػف الدرجػػز الت ػ يحمميػػا فيجػػب عم ػ امدارة المدرسػػيز اف
تسعإل الإل ضماف العدؿ كالمساكاة كالنزاىز كالحياديز كاالستقامز لكافز العامميف فإل المدرسز.
.4ذفعيررغ أشرركاغ االذصرراغ والذواصررغ النخذمفررة ،وذوظيررا الذك ولوايررا يرري سنميررة االذصرراغ ،والذقميررغ نر
او اليب الذقميدية .
يجػػب عم ػ امدارة المدرسػػيز أف ت عػػؿ كافػػز أشػػكاؿ االتيػػاؿ كالتكايػػؿ بػػيف الجمي ػ عم ػ المسػػتكل ال أرسػػإل

كا فقإل ،كالتكجو نحك تكنكلكجيا المعمكمػات ،كمجػاراة كػؿ مػا ىػك جديػد فػ عمػـ تكنكلكجيػا االتيػاالت كىػذا
يؤدل ال تكفير الكقت كالجيد.
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.5ذويير ن اخ ذ ظيني صحي ن ق غ ر انج الذعمري ي رنح ننار رة ناراالت الذنكري اإلداري لنرديري
الندارس .
كيتـ ذلؾ مف لالؿ كض استراتيجيات لتمكيف مد ار المدارس ،كتدريبيـ عم ا ساليب الحديثز فػإل مجػاؿ
ين كاتلاذ الق اررات ،كآليات تن يذه كعقد برام لمتنميز امداريز كالمينيػز لكافػز المػد ار  ،كتشػكيؿ فػرؽ فعالػز
منجاز كافز ا عماؿ.

 .6ذويير اإلنكا يات النادية وال شرية لذ فيذ ال شطة الازنة لذفعيغ الحوكنة.
يجب عم برنام التعميـ أف يكفر كافػز المػكارد الماديػز كالبشػريز لػادارت المدرسػيز ،كىػذا يػؤدم إلػ ت عيػؿ
مب ػػدأ الك ػػا ة كال عالي ػػز كمب ػػدأ م ػػف مب ػػادئ الحككم ػػز ،فالمق ػػا ات التربكي ػػز ككرش العم ػػؿ كتطبي ػػؽ تكنكلكجي ػػا
المعمكمات ،كالمحافظز عم مبػانإل المدرسػز كتػكفير القرطاسػيز ..الػخ يحتػاج إلػ امكانيػات ماديػز كبشػريز ،
لذلؾ يجب تكفير االمكانيات الماديز كالبشريز .

.7ذحقيق الرضا الوظيفي لكاية العانمي يي الندر ة ،وذحفيزه .
امدارة المدرسػػيز المتميػ ػزة ى ػػإل امدارة الت ػػإل تحق ػػؽ الرض ػػا الػػكظي إل لكاف ػػز الع ػػامميف ،كتع ػػززىـ كتح ػػزىـ إم ػػا
معنكينا أك ماديػنا،كمف لػالؿ ذلػؾ يجػب عمييػا أف تقػدر نجػاح العػامميف فػإل إنجػاز أعمػاليـ ،كدعػـ المبػادرات

امبداعيػػز كاالبتكاريػػز لكافػػز العػػامميف كتشػػجي العػػامميف فػػإل المدرسػػز عم ػ تبػػادؿ المعمكمػػات بيػػنيـ بيػػدؼ
التنميز كالتطكير.
 .8ذوظيا الن اءلة والشفايية يي الناذنع الندر ي .
المسا لز كالش افيز مف المبادئ اليامز التإل يجب عم امدارة المدرسيز تكظي يا ،كلكػف يجػب أف تكػكف ىػذه
المبػػادئ معمنػػز لمجمي ػ مػػف لػػالؿ ت عيػػؿ المقػػا ات التربكيػػز ككرش العمػػؿ الملتم ػػز لكافػػز العػػامميف كالطمبػػز

كالمجتمػ المحمػػإل لتعػري يـ بػػالمعن اميجػػابإل لممسػػا لز كالشػ افيز ،كيجػب عمػ امدارة المدرسػػيز تقػػكيـ أدا
العامميف فإل ضك معايير كاضحز كبنكع مف الش افيز كىذا يؤدم إلإل تحقيؽ ا ىداؼ المدرسيز .
 .9ذفويض الصاحيات لمعانمي والعنغ سمل نذا عذب لمحصوغ سمل ن ذج ننيز .

امدارة المدرس ػػيز الناجح ػػز ىػػ امدارة التػػ تق ػػكـ بت ػػكيض الي ػػالحيات لكاف ػػز الع ػػامميف ككػ ػالن عمػ ػ حس ػػب

ك ا تو ،ف ذلؾ يعمؿ عم تحقيؽ ا ىداؼ المدرسػيز بأقػؿ كقػت كأقػؿ جيػد ،كيلمػؽ قيػادات تربكيػز جديػدة
قادرة عم تحمؿ المسؤكليز ف ضك المستجدات التربكيز الحديثز.

 .10ذط يق القوا ي واو ظنة والعنغ سمل ذطويرها لذح ي العنغ اإلداري والذر وي .
يجػػب عم ػ امدارة المدرسػػيز العم ػػؿ عم ػ تالمدرسػػيز،نيف كا نظمػػز كالعم ػػؿ عم ػ تحسػػيف العم ػػؿ امدارم ،

بحي ػػث تك ػػكف ى ػػذه القػ ػكانيف كا نظم ػػز تطب ػػؽ بش ػػكؿ م ػػرف بم ػػا يس ػػم ك ركح الق ػػانكفك  ،كيج ػػب عمػ ػ امدارة

المدرسيز تحديد المياـ كالمسؤكليات لكافز العامميف فإل ضك التشريعات امداريز كالقانكنيز .
 .11نشررراركة الناذنرررع الندر ررري يررري وضرررع الخطرررط الندر رررية  ،والنشررراركة الفعالرررة يررري كرررغ أ شرررطة
الندر ة .
555

امدارة المدرسػػز التػػإل تطبػػؽ مبػػادئ الحككمػػز ىػػإل امدارة التػػإل ت عػػؿ مبػػدأ المشػػاركز ال عالػػز فػػإل كػػؿ أنشػػطز
المدرسز مثؿ مشاركز المعمميف فػإل قيػادة المجػاف المدرسػيز كفػ اتلػاذ القػ اررات التػإل تتعمػؽ بشػؤكف المدرسػز
كمشػػاركتيـ فػػإل اعػػداد اللطػػز المدرسػػيز  ،كف ػ يػػياغز رؤيػػز كرسػػالز المدرسػػز ،كػػذلؾ العمػػؿ عم ػ مشػػاركز
الطمبػز فػإل تحقيػؽ ا ىػداؼ المدرسػػيز مثػؿ مشػاركتيـ فػإل مجػالس ال يػػكؿ كالبرلمػاف الطالبػإل ،كػذلؾ يجػػب

عمػ ػ المجتم ػ ػ المحم ػ ػ مش ػػاركز المدرسػػػز فػ ػػإل كاف ػػز انشػػػطتيا ف المدرسػػػز ا ف م تكح ػػز عم ػ ػ المجتم ػ ػ
المحم .

.12اإل ذ اد الل ال حث العمني يي اذخاذ الق اررات ،ن خاغ إطاع النعمني سمرل او حراث الذري ذذعمرق
الحوكنة.
امدارة المدرسػػيز المتميػزة ىػػإل امدارة التػػإل تسػػع الػػإل االسػػتناد لمبحػػث العممػػإل فػػإل اتلػػاذ ق اررتيػػا مػػف لػػالؿ
اطالع المعمميف عم كافز ا بحاث العمميز التإل تتطػرؽ الػ الحككمػز فػإل التعمػيـ  ،كىػذا بػدكره يعمػؿ عمػ
قناعز المعمميف بكافز الق ار ارت التإل يتـ تطبيقيا مف قبؿ إدارة المدرسز نيا تستند إل لبحث العممإل

ويقذرح ال احث أ سمل ر رانج الذعمري يري اوو رروا أ يقرو ذفعيرغ دور نرديري النردارس
ن خاغ القيا الذالي:

.1دعـ برنام التعميـ با كنركا جمي االدارات المدرسيز بمحافظات غزة لتطبيؽ مبادئ الحككمػز مػف لػالؿ
تكفير االمكانات الالزمز كالمكارد الماديز كالبشريز التقنيز كايدر التشريعات لالزمز لمتطبيؽ.
.2ضركرة من مديرم المدارس يالحيات أكثر لتعزيز الثقز بيـ ،كتمكينيـ فإل أدا كاجباتيـ .

.3تنميز إدراؾ مديرم المدارس لقدراتيـ ،كمياراتيـ ،كمنحيـ حريز التيرؼ بميػاميـ الكظي يػز ،كتشػجيعيـ
عم إيجاد حمكؿ مبتكرة لمشكالت العمؿ التإل تكاجييـ
.4ت عيؿ الالمركزيز فإل اتلاذ القرار.

.5إرسػػاؿ مػػد ار الم ػ دارس ال ػ بعثػػات لارجيػػز لػػدكؿ متقدمػػز بالمجػػاالت التربكيػػز لالسػػت ادة مػػف لب ػراتيـ فػػإل
عمـ االدارة.
 .6إجػ ار تػػنقالت بػػيف مػػد ار المػػدارس بػيف كػػؿ فتػرة كألػػرل مػػف أجػػؿ تبػادؿ اللبػرات مػػف جيػػز كالتقميػػؿ مػػف
مراكز القكل التإل يجدييا بعض مديرم المدارس نتيجز طكؿ ال ترة التإل يقضكنيا فإل ن س الدراسز.
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ذوصيرررررررررررررررات الد ار ة
فػإل ضػػك نتػػائ الد ارسػز ،كمػػف لػػالؿ اقت ارحػػات أفػراد العينػػز (الجػػدكؿ  )19-5لت عيػؿ مبػػادئ الحككمػػز فػػإل
مػػدارس ا كنػػركا بمحافظػػات غػزة ،كمػػف لػػالؿ اسػػتلداـ الباحػػث لممقػػابالت الغيػػر رسػػميز كالتػػإل تككنػػت مػػف

اللب ػ ار التربكي ػكف بػ ػا كنركا ،كف ػ الجامع ػػات ال مسػػطينيز ،بامضػػافز إلػػ مجمكعػػز م ػػف المػػد ار كالمعمم ػػيف
المتميػزيف فػػإل المجػػاؿ التربػػكم ،كمػػف لػػالؿ اطػػالع الباحػػث عم ػ مجمكعػػز مػػف الد ارسػػات العربيػػز كا جنبيػػز
المتعمقز بمكضكع الحككمز ،تـ التكيؿ إل التكييات التاليز:
ذوصيات خاصة ل ر انج الذعمي اوو روا:
.1نشر ثقافز الحككمز بالمدارس.

.2دعـ برنام التعميـ با كنركا جمي االدارات المدرسيز بمحافظات غزة لتطبيؽ مبادئ الحككمػز مػف لػالؿ
تكفير االمكانات الالزمز كالمكارد الماديز كالبشريز التقنيز كايدار التشريعات الالزمز لمتطبيؽ.
.3مراجعز أنظمز كم ػاىيـ الحككمػز كمػدل تطبيقيػا ،كنتائجيػا ،سػنكيان مػف أجػؿ تعػديؿ البنػكد الباليػز ،ككضػ

أنظمز تتماشإل م كض امدارة المدرسيز كمتطمبات المكظ يف بكضكح

.4تػػدريب كتأىي ػػؿ مػػد ار الم ػػدارس عمػػ كي يػػز ت عي ػػؿ مب ػػادئ الحككمػػز كس ػػبؿ ت عيمي ػػا مػػف ل ػػالؿ المق ػػا ات
التربكيز ككرش العمؿ.

.5كض استراتيجيات مف قبؿ برنام التعميـ با كنركا لتميكف مد ار المدارس إداريان كفنيان.
.6البعد عف النمط التسمطإل كالتكجو إل المني الديمقراطإل الالمركزيز.
.7ت عيؿ كافز أشكاؿ االتياؿ كالتكايؿ الملتم ز.
.8ت عيؿ المسا لز كالش افيز تجاه المدارس.

.9ضػركرة إجػ ار بعػػض التػنقالت بػػيف مػد ار المػدارس كػػؿ لمػس سػػنكات ،لتبػادؿ اللبػرات ،مػ م ارعػاة بقػػا
بعض الحاالت اللايز التإل يككف ليا تأثير قكل ك إيجابإل فإل المدرسز التإل يقكدكنيا.
.10إرساؿ مد ار المػدارس الػ بعثػات لارجيػز لػدكؿ متقدمػز بالمجػاالت التربكيػز لالسػت ادة مػف لبػراتيـ فػإل
عمـ االدارة.

ذوصيات خاصة لددارات الندر ية ندارس اوو روا:
.1نشر ثقافز الحككمز فإل المجتم المدرسإل.
.2إشراؾ المعمميف كالطمبز كالمجتم المحمإل فإل اتلاذ الق اررات كاشعارىـ بالمسئكليز.

.3ضركرة انتياج امدارة المدرسيز العدؿ كالمساكاة بيف الجمي كمعمميف ،طمبز ،مجتم محمإل).
.4ت عيؿ المسا لز كالش افيز فإل المدارس.
.5ضركرة تعامؿ امدارة المدرسيز بمبدأ لعدؿ كالمساكاة بيف جمي العامميف كالطمبز كأكليا ا مكر.

.6تح يز كتعزيز المعمميف ذكل الك ا ة ماديان كمعنكيان.

.7البعد عف النمط التسمطإل كالتكجو إل المني الديمقراطإل الالمركزيز.
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.8عقد كرش عمؿ كلقا ات تربكيز لممد ار كلممعمميف كلمطمبز كلممجتم المحمإل لت عيؿ مبادئ الحككمز.
.9ضركرة تعامؿ امدارة المدرسيز بركح القانكف مف لالؿ تبسيط ا نظمز كالقكانيف كاالج ار ات .
.10استثمار المكارد الماديز كالبشريز.

.11ت كيض اليالحيات لمعامميف بالمدرسز ضمف م يكـ القيادة المكزعز.
.12ت عيؿ المسا لز كالش افيز كالمشاركز فإل المدارس.
.13عقد ات اقيات م المدارس المتميزة لتبادؿ اللبرات.

.14اشػراؾ المجتمػ المحمػ فػػإل يػػن القػرار ك تن يػػذ انشػػطز المدرسػػز لت عيػػؿ مبػػادئ الحككمػػز بمػػا يتكافػػؽ
كاحتياجاتيـ كيمبإل رغباتيـ كتحقيؽ اىدافيـ.
.15ضركرة قياـ امدارات المدرسيز بالتلطيط االستراتيجإل بعيد المدل .
.16استشارة امدارات المدرسيز لملب ار كأيحاب االلتياص فإل ين القرار.
.17إظيار نتائ التقييـ لجمي العامميف بشكؿ عمنإل فإل تكقيتو.

.18المركنز فإل تطبيؽ ا نظمز كالمكائ كالقكانيف كالق اررات مف قبؿ امدارة المدرسيز. .
.19تكظيؼ مرافؽ المدرسز فراد المجتم المحم .

.20التغمب عم مقاكمز ا ف ارد لمتغيير المدرسز .بشكؿ تدريجإل لتن يذ مراحؿ تطبيؽ الحككمز.
.21إشراؾ العامميف فإل إدارة اليراع دالؿ المدرسز.
ذوصيات خاصة لمنعمني :
.1ضركة المشاركز فإل المجاف المتعددة فإل المدرسز.

.2تكظيؼ مبدأ العدالز كالمساكة كالمشاركز بيف الطمبز .
.3تكظيؼ المسا لز كالش افيز فإل فيمو الدراسإل.
.4اظيار نتائ

الطمبز فإل مكاعيدىا.

.5اشراؾ الطمبز فإل المجاف المدرسيز ،كت عيؿ دكرىـ القيادم بال يؿ.

.6ت عيؿ كافز أشكاؿ االتياؿ كالتكايؿ الملتم ز بيف المدرسز كالمجتم المدرسإل.
ذوصيات خاصة لمطم ة:
.1االلتزاـ با نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا بالمدرسز.
.2المشاركز ال عالز بالمجاف المدرسيز الملتم ز.

.3ت عيؿ البرلماف الطالبإل ،كمجمس ال يؿ فإل كؿ مدرسز.
.4ت عيؿ الجمسات الحكاريز بيف طمبز ال يؿ ،كالمعمميف ،كامدارة المدرسيز.
.5االلتزاـ بمدكنز السمكؾ المت ؽ عمييا.
ذوصيات خاصة لمناذنع النحمي:

.1مشاركز المدرسز فإل جمي المناسبات اللايز مثؿ الندكاتكالميرجانات، ،كالمناسبات الكطنيز.
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.2المشػػاركز ال عالػػز مػػف قبػػؿ أكليػػا ا مػػكر فػػإل المجػػالس المنبثقػػز عػػف المدرسػػز مثػػؿ مجمػػس أكليػػا ا مػػكر
كالمجمس المركزم كليا االمكر.
.3دعـ المجتم المحم لممدرسز مادينا ك معنكينا.

.4التزاـ المجتم المحمإل با نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا بالمدرسز.
.5إ قامز دكرات تدريبيز ككرش عمؿ لممجتم المحم حكؿ م يكـ الحككمز ككي يز تن يذ كممارسز مبادئيا.
.6اشػ ػراؾ المجتمػػ المحمػػ فػ ػإل ي ػػن القػ ػرار كتن ي ػػذ انش ػػطز المدرس ػػز لت عي ػػؿ مب ػػادئ الحككم ػػز بم ػػا يتكاف ػػؽ
كاحتياجاتيـ كيمبإل رغباتيـ كتحقيؽ اىدافيـ.
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نقذرحات الدرا رررررررررررررررة
مف لالؿ النتائ التإل أس رت عنيا الدراسز ،كمف لالؿ اطالع الباحث عم

ا دب التربكم الحديث

كالد ارسات السابقز فإل مجاؿ الحككمز يقترح الباحث الدراسات التاليز التإل يمكف تناكليا ك االىتماـ بيا ك
اج ار الدراسات المستقبميز التاليز:

 .5الحككمز كعالقتيا بمستكل ا دا فإل امدارة المدرسيز بالمدارس الحككميز .
 ..الحككمز كفاعميتيا فإل ادا العمؿ المدرسإل.
 .5الحككمز كعالقتيا برف الركح المعنكيز لمعامميف فإل المدارس.

 .5تيكر مقترح لت عيؿ مبادئ الحككمز فإل المدارس الحككميز بمحافظات غزة.
 .0دكر الحككمز فإل تنميز الميارات االداريز لمعامميف فإل مدارس ا كنركا بمحافظات غزة.
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لائّت ادلساجـــــــغ
 المراج العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز
 المراج ا جنبيػ ػ ػ ػ ػز
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النصرررادر والنرااررررع
أوال :النرااع العر ية
 القرآف الكريـ.
 الحديث الشريؼ.

 .1امبػراىيـ ،عػػدناف( :)2007أنمػػاط إدارة اليػراع فػػإل الجامعػػات الرسػػميز ا ردنيػػز ،د ارسػػز ميدانيػػز ،حررث
ن شور يي نامة اانعة الشارقة لمعمو اال ا ية واإلاذناسية.
 .2إب ػ ػراىيـ ،أنػ ػػيس كمنتيػ ػػر ،عبػ ػػد الحمػ ػػيـ كآلػ ػػركف( : )2001المعجػ ػػـ الكسػ ػػيط ،ج ،1،2دار المعػ ػػارؼ،
القاىرة ،مير.
 .3ابراىيـ ،يحيػ عبػد الحميػد كآلػركف(:)2004اإلدارة العصررية و اانعرة الن رذق غ،بحػث منشػكر،جامعز
اسيكط  ،مير.
 .4االبراىيـ،عػدناف كالعضػاليز،عبد السػالـ كالعمػرل ،جمػاؿ( :)2008درجػز ممارسػز التمكػيف امدارم لػدل
العػامميف فػإل جامعػز اليرمػػكؾ ،بحػث منشػكر ،نامررة درا رات ذر ويرا وااذناسيررا ،المجمػدالراب عشػر ،العػػدد

الثالث يكليك 2008كميز التربيو ،جامعز حمكاف القاىرة.
 .5ابف منظكر ،جماؿ الديف أبك ال ضؿ( :)1986ل ا العرب ،دار المعارؼ لمطباعز كالنشر ،بيركت.
 .6ابف منظكر ،جماؿ الديف( :)2010لساف العرب ،دار يادر بيركت ،ط ،3بيركت.
 .7أبػػك بكػػر ،فػػاتف احمػػد( :)2001ظر اإلدارة النفذوحررة نر بج حررديث لذحقيررق شررفايية الن ظنررات ،ط،1
ايتراؾ لمنشر كالتكزي أبك كريـ .القاىرة.

 .8أبػػك لطػػاب،إبراىيـ محمػػد اشػػعيب (:)2008مقكمػػات امدارة المدرسػػيز ال اعمػػز فػػإل المػػدارس الحككمي ػػز
بمحافظ ػػات غػ ػزة م ػػف كجي ػػو نظ ػػر الم ػػديريف ،ر ررررالة ناا رررذير غيررررر ن شرررورة ،الجامع ػػز امس ػػالميز،غزة،
فمسطيف.
 .9أبػػك عيطػػز ،عبػػد اهلل(  :)2013معيقػػات اسػػتلداـ الػػنمط التشػػاركإل فػػإل امدارة المدرسػػيز فػػإل محافظػػات
غزة كسبؿ معالجتيا ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة ،فمسطيف .

 .10أبك كريـ ،أحمد فتحػإل( :)2005م يػكـ الشػ افيز لػدل امدارة العميػا كعالقتػو باالتيػاؿ امدارم ،ر رالة
دكذوراة ،غير منشكرة ،الجامعز ا ردنيز ،عماف.
 .11أبػك لػبف ،إينػاس( :)2013كاقػ تطبيػؽ الحككمػز فػإل امدارات المدرسػيز ال مسػطينيز فػإل محافظػات غػزة
مف كجو نظر المعمميف ،ر الة ناا ذير ،معيد الدراسات التربكيز ،جامعز القاىرة ،مير.

 .12أبػ ػػك لػ ػػبف ،إينػ ػػاس( :)2015كاق ػ ػ إدارة التعمػ ػػيـ الج ػ ػػامعإل بالجامعػ ػػات ال مسػ ػػطينيز فػ ػػإل ضػ ػػك مب ػ ػػادئ
الحككمز،ر الة دكذوراة ،معيد الدراسات التربكيز ،جامعز القاىرة ،مير.
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 .13أحمػػد ،إب ػراىيـ أحمػػد(.)2006نحػػك تطػػكير امدارة المدرسػػيز ،درا ررات ظريررة ونيدا يررة ،امسػػكندريز،
مكتبز المعارؼ الحديثز ،مير.
 .14أحمد،أحمػػد إب ػراىيـ ( :)2003اإلدارة الندر ررية يرري نطمررع القررر الحررادي والعشررري  ،ط  ،1القػػاىرة،
دار ال كر العربإل ،مير.
 .15ألك ارشػيدة ،لمػؼ( :)2006الن راءلة والفاسميرة يري اإلدارة الذر ويرة،ط ، 1دار كمكتػب الحامػد،
عماف ،ا ردف .

 .16أرتيمػػز ،ماجػػدة سػػميماف( )2005ك شػ افيز تقيػػيـ أدا العػػامميف فػػإل ك ازرة التربيػػز كالتعمػػيـ ،د ارسػػز ميدانيػػز
لكاق كأىميز كمعكقات الش افيز ،ر الة ناا ذير ،جامعز اليرمكؾ ،اربد ،ا ردف.
 .17اسكاركس ،فيميب ( :)2013ذفعيغ حوكنة نؤ

ات ذعمي الك ار يي ضوء أهردايبا النباريرة ،ورقرة

سنغ،المركز القكمإل لمبحكث التربكيز كالتنميز ،المؤتمر السنكم الساب .
 .18ا غػا ،إحسػاف كا سػتاذ ،محمػكد) :(1999ذصرني ال حرث الذر روي (ال ظريرة والذط يرق) ،مطبعػز
الرنتيسإل ،غزة.
 .19أفندم ،عطيز(" :)2002اإلدارة العانة ،إطار ظرري -نردخغ الذطروير وقضرايا هانرة يري الننار رة،
جامعز القاىرة ،كميز ا قتياد كالعمكـ الساسيز ،القاىرة ،مير.

 .20بػػاجكدة ،نػػدل( :)2010كاق ػ تطبيػػؽ العدالػػز التنظيميػػز بمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ الحكػػكمإل لمبنػػات بمدينػػز
مكز المكرمز ،ر الة ناا ذير ،جامعز أـ القرم ،المممكز العربيز السعكديز.
 .21بلػارم ،مػركاف( :)2014درجػز ممارسػز العالقػات امنسػانيز لػدل مػديرم المػدارس الثانكيػز بمدينػز مكػز
المكرمز كعالقتيا بالعدالز التنظيميز مف كجيز نظػر المعممػيف ،ر رالة ناا رذير ،جامعػز اـ القػرل ،المممكػز
العربيز السعكديز.

 .22البداعإل ،مكزة محمد ناير(  :) 2011متطمبات التمكيف امدارم لممعممػيف بالمػدارس المطبقػز لنظػاـ
امدارة المدرسيز الذاتيز بسمطنز عماف ،ر الة ناا ذير، ،جامعز السمطاف قابكس ،مسقط.
 .23البدرم ،طارؽ عبد الحميد( :)2005االذااهات الحديثة لددارة الندر رية ،دار الثقافػز لمنشػر كالتكزيػ
،عماف.
 .24بزاكي ػػز ،عب ػػد الحك ػػيـ كالس ػػالمإل ،عب ػػد الجب ػػار( :)2011ج ػػكدة التعم ػػيـ الع ػػالإل ف ػػإل ظ ػػؿ تحقي ػػؽ مب ػػادئ

الحككمػػز – تجربػػز المممكػػز المتحػػدة فػػإل حككمػػز الجامعػػات ،النمذقررل الرردولي حرروغ الحوكنررة يرري الاانعررة،

تقيػيـ أسػاليب الحككمػز فػإل التعمػػيـ العػالإل ،كميػز العمػكـ االقتيػاديز كالعمػػكـ التجاريػز كعمػكـ التسػيير ،جامعػػز
كىراف.2011/7/ 4-3 ،
 .25بطػػاح ،أحمػػد ( :)2000قضررايا نعاصرررة يرري اإلدارة الذر ويررة ،دار الشػػركؽ لمنشػػر كالتكزي ػ  ،عمػػاف،
ا ردف .
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 .26بعي ػ ػرة ،أبػ ػػك بكػ ػػر ميػػػط إل( :)2004ن ررررادئ اإلدارة – النفرررراهي والذط يقررررات ،ط( ،)6دار ال ضػ ػػيؿ
لمطباعز ،بنغازم ،ليبيا.
 .27البكى  ،فػاركؽ ( .)2001الذخطيط الذر وي سنمياذرا و ندخاذرا وارذ اطرا الذ نيرة والردور النذويرر
لمنعم  ،امسكندريز  ،دار المعرفز الجامعيز.
 .28البكىإل ،فاركؽ) :( 2001اإلدارة الذعمينية ،دار قبا لمطباعز كالنشر كالتكزي  ،القاىرة ،مير.
 .29تتػػرؾ ،لكك ػػاز( :)2009تي ػػكرات الم ػػكظ يف لمعدالػػز التنظيمي ػػز ف ػػإل الم ػػدارس التركيػػز م ػػف كجي ػػز نظ ػػر
المديريف كالمعمميف كالعامميف ،ر الة ناا ذير ،جامعز اسطنبكؿ ،تركيا.
 .30الج ػ ػػدم ،عائ ػ ػػدة( :)2008دكر امدارة المدرس ػ ػػيز ف ػ ػػإل معالج ػ ػػز مش ػ ػػكالت طالب ػ ػػات المرحم ػ ػػز الثانكي ػ ػػز
بمحافظات غزة كسبؿ ت عيمو ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة.

 .31الجشػػإل ،نجيػػب عبػػداهلل ( :)2006يرري الذ نيررة واالدارة (نقرراالت ونحاضررات) ،الػػدار السػػعكديز لمنشػػر
كالتكزي  ،ط ،1جدة ،السعكديز.
 .32جم ػػاؿ ح ػػالكة ،كن ػػدا ط ػػو( :)2011كاقػ ػ الحككم ػػز ف ػػإل جامع ػػز الق ػػدس ،حررررث نقرررد الررررل النمذقرررري
الدولي،امبداع كالتعبير التنظيمإل فإل المنظمػات الحديثػز ،د ارسػز كتحميػؿ تجػارب كطنيػز كدكليػز كميػز العمػكـ
امقتياديز كعمكـ التسيير بجامعز سعد دحمب ،البميدة ،الجزائر 19-18،مايك.2011 ،
 .33الجن ػػدم ،محم ػػد كع ػػادؿ كالبن ػػا( :)2007امحس ػػاس بالعدال ػػز التنظيمي ػػز كعالقت ػػو بأس ػػاليب تقي ػػيـ ا دا

الػ ػػكظي إل كادراؾ ا بعػ ػػاد الن سػ ػػيز لمبيئػ ػػز التعميميػ ػػز ،نامرررررة ن ررررذق غ الذر يررررة العر يرررررة،العػ ػػدد ( ،)47م ػ ػ
(،)13ص ،130-9جميكريز مير العربيز .

 .34ج ػػكدة ،مح ػػكظ( :)2007أث ػػر العدال ػػز التنظيمي ػػز عمػ ػ امبداع(د ارس ػػز ميداني ػػز عمػ ػ ش ػػركات ا دكي ػػز
ا ردنيز) ،نامة النحا ة واإلدارة والذأني ،العدد ( )69الجز الثانإل ،ص .127
 .35ج ػػكدة ،مح ػػكظ :) 2010( ،إط ػػار مقت ػػرح لرفػ ػ مس ػػتكم الحككم ػػو المؤسس ػػيز ف ػػإل الجامع ػػات ا ردني ػػز

اللايز ،حث ن شور ،جامعز العمكـ التطبيقيز ،عماف ،ا ردف.

 .36الح ػػارثإل ،مس ػػتكر ب ػػف س ػػعيد( :)2014التمك ػػيف امدارم ل ػػدل م ػػديرم إدارات التربي ػػز كالتعم ػػيـ بالمممك ػػز
العربيز السعكديز كعالقتو بال عاليز امداريز مػف كجيػز نظػر المػدريف كمسػاعدييـ ،ر رالة ناا رذير ،جامعػز
أـ القرل ،المممكز العربيز السعكديز .
 .37حامد رشا نائؿ ،عمر كعم محمػد ( :)2010أثػر تطبيػؽ الشػ افيز عمػ مسػتكل المسػا لز امداريػز فػإل

الك ازرات ا ردنيز ،النامة اورد ية يي إلدارة اوسناغ ،المجمد ( ،)6ع(.)1

 .38حامػػد ،سػػعيد ( :)2003أث ػػر عالقػػز ال ػػرد برئيسػػو كاد اركػػو لم ػػدعـ التنظيمػػإل كمتغيػ ػريف كسػػطييف عمػ ػ
العالقػػػز بػ ػػيف العدالػ ػػز التنظيميػ ػػز كسػ ػػمكؾ المكاطنػ ػػز التنظيمػ ػػإل .د ارسػ ػػز ميدانيػ ػػز ،نامررررة النحا رررر ة واإلدارة
والذأني  ،جامعز القاىرة ،العدد( ،)61م ( ،)42ص  ،61-1مير.

555

 .39حبتػػكر ،عبػػد العزيػػز يػػال (  :)2000أصرروغ ون ررادئ اإلدارة العانررة ،الػػدار العمميػػز الدكليػػز لمنشػػر
كدار الثقافز لمنشر كالتكزي  ،عماف ،ا ردف.
 .40حبكش،محمػػػد جميػ ػػؿ( :)2007مػػػدل الت ػ ػزاـ الشػ ػػركات المسػػػاىمز العامػ ػػز ال مسػ ػػطينيز بقكاعػ ػػد حككمػ ػػز
الشػػركات – د ارسػػز تحميميػػز ار المػ ػراجعيف الػػدالمييف كالم ػراجعيف الل ػػارجييف كمػػد ار الشػػركات المس ػػاىمز

العامز ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة .

 .41الحجاي ػػا ،س ػػميماف ( :)2006ا نم ػػاط القيادي ػػز ل ػػدل الق ػػادة الترب ػػكييف كعالقتي ػػا بالعدال ػػز التنظيمي ػػز م ػػف
كجيػػز نظػػر رؤسػػا ا قس ػػاـ فػػإل مػػديرات التربي ػػز كالتعمػػيـ فػػإل ا ردف ،ر رررالة دكذررروراة ،الجامعػػز ا ردني ػػز،
المممكز ا ردنيز الياشميز.
 .42حجػػإل ،أحمػػد إسػػماعيؿ ( :)2001إدارة يئرررة الذعمررري والرررذعم – ال ظريرررة والننار رررة داخرررغ الفصرررغ
الدرا ي ،ط ،2القاىرة ،دار ال كر العربإل ،مير.
 .43الحراشز ،محمد كالييتإل ،يالح الديف( :)2006أثر الذنكي يي ال مو اإل داسي كنا يراه العرانمو
يي شركات االذصاالت اورد ية (درا ة نيدا ية) ،العمكـ امداريز ،)2(33 ،ص.256-240
 .44ح ػػرب ،نعيم ػػز محم ػػد( :)2011كاقػػ الشػ ػ افيز امداري ػػز كمتطمب ػػات تطبيقي ػػا ف ػػإل الجامع ػػات ال مس ػػطينيز

بقطاع غزة  ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة.

 .45حسػػف ،أمػػيف كعبػػد العزيػػز ،حسػػيف( :)2001اوسنرراغ وذحررديات القررر الحررادي والعشررري  ،دار قبػػا
لمطباعز ك النشر كالتكزي  ،القاىرة.
 .46حسػػف ،ايمػػاف( :)2008امدارة الرشػػيدة فػػإل منظمػػات المجتمػ المػػدن فػػإل ميػػر ،امدارة الرشػػيدة فػػإل
المنظمات العربيز دارسز مقارنز (مير–المغرب –اليمف) ،الش كة العر ية لمن ظنات اوهمية ،القاىرة .
 .47حسف ،راكيز( :)2001ال مو يي الن ظنات ،الدار الجامعيز ،امسكندريز ،مير.
 .48الحسػػف ،مػػإل محمػػد محمػػكد( :)2010درجتػػا المسػػا لز كال اعميػػز امداريػػز التربكيػػز كالعالقػػز بينيمػػا لػػدل
مػػديرم المػػدارس الثانكيػػز كمػػديراتيا فػػإل محافظػػات الض ػ ز الغربيػػز مػػف كجيػػز نظػػر العػػامميف فػػإل مػػديريات

التربيز كالتعميـ ،ر الة ناا ذير ،جامعز النجاح الكطنيز ،نابمس.
 .49حسيف ،سالمز (  :) 2004اذااهات حديثة يي اإلدارة الندر ية الفعالة ،دار ال كر لمنشر ،عماف.
 .50حسػػيف ،سػػالمز عبػػد العظػػيـ ( :)2005االسذنرراد وضررنا الاررودة يرري الذعمرري  ،القػػاىرة ،دار النيضػػز
العربيز لمنشر كالتكزي .
 .51حسػػيف ،سػػالمز عبػػد العظػػيـ( :) 2006اإلدارة الندر ررية والصررفية النذنيررزة الطريررق الررل الندر ررة
الفعالة ،دار ال كر ،عماف.
 .52الحمك،أحمد فتحإل( :)2012دكر تطبيؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد فػإل المنظمػات الغيػر حككميػز فػإل قطػاع
غزة فإل تحقيؽ التنميز المستدامز ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،فمسطيف ،غزة.
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 .53حكامػػدة ،باسػػـ عم ػ ك ج ػرادات ،محمػػد حسػػف ( :)2005درجػػز تطبيػػؽ الجػػكدة امداريػػز فػػإل المػػدارس
الحككميز فإل محافظز جرش ،نامة كمية الذر ية ،جامعز المنيكرة  ،ص  ،58الجز الثانإل  ،مايك.
 .54اللرابشز،عبد( :)1997الش افيز فإل اللدمز المدنيز كتجربز ديكاف المحاسبزك ،او وع العمنري االرد ري
الخانس ،المجمد الثانإل ،عماف ،الجمعيز العمميز الممكيز.
 .55اللزام ،عبد الحكػيـ(  :)2003إدارة النوارد ال شرية سمل أير ؟ الذحرديات،الذاارب ،الذطمعرات ،دار
الكتب العمميز لمنشر كالتكزي  ،القاىرة .
 .56اللض ػػيرم ،محس ػػف ( :)2005حوكنرررة الشرررركات ،مجمكع ػػز الني ػػؿ العربي ػػز ،الق ػػاىرة ،جميكري ػػز مي ػػر
العربيز.

 .57لمي ػػؿ كالعش ػػماكم( :)2008الحوكنرررة النؤ

رررية ،مكتب ػػز الحري ػػز لمنش ػػر كالتكزيػ ػ  ،الق ػػاىرة ،جميكري ػػز

مير العربيز.
 .58اللكالدة،عايػػدة( :)2007نمػػكذج مقتػػرح لتطبيػػؽ الحكمانيػػز فػػإل النظػػاـ ا ردنػػإل فػػإل ظػػؿ تكجياتػػو نحػػك
التعمػػيـ المبن ػ عم ػ اقتيػػاد المعرفػػز  ،نامررة كميرررة الذر يررة الن صررورة ،العػػدد( ،)63جامعػػز المنيػػكرة ،
مير.

 .59الدايػػز ،سػػنا ( :)2012درج ػػز ممارسػػز مػػديرم م ػػدارس ككالػػز الغػػكث الدكلي ػػز بمحافظػػات غ ػزة لمعدال ػػز
التنظيميز كعالقتيا بالرضا الكظي إل لممعمميفك ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة  ،فمسطيف.
 .60دياب ،إسماعيؿ محمد( :) 2001اإلدارة الندر ية ،دار الجامعز الجديدة لمنشر كالتكزي امسكندريز.
 .61ديسػػمر ،جػػارل( :)2003أ ا رريات اإلدارة الن ررادئ والذط يقررات الحديثررة ،تعريػػب عبػػد القػػادر محمػػد
عبد القادر ،مراجعز مرع  ،دركيش ،دار المريخ ،الرياض ،السعكديز.
 .62الراشدم ،سعيد( :)2007اإلدارة الشفايية ،دار كنكز المعرفز ،عماف ،ا ردف.
 .63ربػػاح ،سػػامإل( :)2008دكر م ػػديرم المػػدارس الثانكي ػػز بمحافظػػات غػ ػزة فػػإل تحس ػػيف المنػػاخ التنظيم ػػإل
بمدارسيـ كسبؿ تطكيره ،ر الة ناا ذير غير ن شورة  ،الجامعز امسالميز ،غزة ،فمسطيف.

 .64ربي ػ  ،ىػػادم مشػػعاف( :) 2006النررردير الندر ررري ال رررااح ،مكتبػػز المجتمػػ العربػػإل لمنشػػر كالتكزيػ ػ ،
عماف ،ا ردف.
 .65رفػاعإل ،عقيػؿ( :)2013الػتمكف امدارم لػدم المػديريف بالمػدارس الثانكيػز العامػز فػإل ميػر مػف كجيػو
نظر المعمميف كالمديريف ،نامة ن ذق غ الدوغ العر ية ،المجمد( ،)20العدد ،86ص ،414-339مير.
 .66رمػػزم ،فيػػد(  :)2013امدارة بالش ػ افيز لػػدل مػػديرم مكاتػػب التربيػػز كالتعمػػيـ بمنطقػػز مكػػز المكرمػػز مػػف
كجيز نظر المدريف كالمشرفيف ،ر الة ناا ذير غير ن شورة ،جامعز أـ القرل ،السعكديز.

الرنتيسإل  ،غزة .
 .67ازيػػد ،عػػادؿ( :)2006العدالرررة الذ ظينيررة النبنرررة القادنرررة إلدارة النرروارد ال شررررية ،المنظمػػز العربيػػز
لمتنميز امداريز ،القاىرة.
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 .68الزعػػابإل ،سػػميماف( :)2013درجػػز التػزاـ مػػديرم المػػدارس الثانكيػػز الرسػػميز بتطبيػػؽ الش ػ افيز مػػف كجيػػو
نظر المعمميف ،نامة العمو الذر وية وال ف ية،العدد ( 1،)15مارس.
 .69الزعب ػ  ،ميس ػػكف( :)2003درجػػز تطبي ػػؽ المس ػػا لز امداريػػز ف ػػإل م ػػديريات التربيػػز كالتعم ػػيـ ف ػػإل ا ردف
كمعكقات تطبيقيا  ،ر الة دكذوراه ،جامعز عماف العربيز لدراسات العميا ،عماف ،ا ردف.
 .70س ػػالمز ،حم ػػداف( :)2010كاقػػ تطبي ػػؽ الحككم ػػز الرش ػػيدة ف ػػإل الجامع ػػات ا ىمي ػػز الس ػػعكديز كعالقتي ػػا
بالرضػػا الػػكظي إل كال ػكال التنظمػػإل العضػػا ىيئػػز التػػدريس فييػػا ،ر ررالة ناا ررذير،كميػػز التربيػػز ،جامعػػز آؿ

سعكد ،السعكديز.
 .71سػػالمو ،جيػػاد حسػػيف) :)2013دكر المسػػا لز فػػإل تحسػػيف المعممػػيف بمػػدارس ككالػػو الغػػكث بغ ػزة مػػف
كجيو نظر المديريف كسبؿ تطكيره ،ر الة ناا ذير ،كميز التربيز ،الجامعز امسالميز ،غزة ،فمسطيف.
 .72سػػمطاف ،سػػكزاف أكػػرـ كلضػػر ،ضػػح حيػػدر( :)2010النؤ

ررات الذر ويررة كن ظنررات نذعمنررة ،دار

ال كر ،ناشركف كمكزعكف ،عماف.

 .73سػميماف ،عرفػات عبػد العزيػز:(2001(،ا رذراذياية اإلدارة يري الذعمري نانرح نر الواقرع النعاصرر،

مكتبز ا نجمك الميريز ،القاىرة.
 .74سػػػميماف ،محمػػػد ميػػػط إل( :)2006حوكنررررة الشررررركات ونعالاررررة الف رررراد النررررالل وامدارل ،الػ ػػدار
الجامعيز ،امسكندريز ،مير.
 .75السػنبؿ ،كآلػركف( :( 2010دور الن ظنرات العر يرة يري الذ نيرة الن رذدانة ،أكاديميػز نػايؼ العربيػز
لمعمكـ ا منيز ،الرياض.

 .76سكسػف ،نػادرة غػازم( :(2003تيػكر مقتػرح لمعالجػز مشػكالت امدارة المدرسػيز فػإل محافظػز غػزة،

ر الة دكذوراة ،كميز البنات ،جامعز عيف شمس ،القاىرة.
 .77الشامإل ،نينك( :)2001اإلدارة الن ادئ او ا ية،المركز القكمإل لمنشر ،عماف ،ا ردف.
 .78شػػاىيف عػػكنإل ك ازيػػد ،حنػػاف( :)2009اإل ررداع – درا ررة يرري او ررس ال ف ررية االاذناسيررة والذر ويررة
لظاهرة اإل داع اإل ا ية ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزي  ،راـ اهلل.
 .79شقيػػإل ،حمػػد بػػف ىػػالؿ( :)2005مشػػاركز العػػامميف فػػإل اتلػػاذ الق ػ اررات فػػإل جامعػػز السػػمطاف قػػابكس
كأثرىا عم أدائيـ ،ر الة ناا ذير ،جامعز آؿ البيت ،عماف ،ا ردف.
 .80الش ػ ػػمرم ،س ػ ػػالـ ب ػ ػػف مب ػ ػػارؾ( :)2009درج ػ ػػز م ارع ػ ػػاة الشػ ػ ػ افيز امداري ػ ػػز ف ػ ػػإل الجامع ػ ػػات الس ػ ػػعكديز،

كاليعكبات التإل تكاجييا ،ر الة دكذوراة ،جامعز اليرمكؾ ،االردف.

 .81الشػمرم ،نايػر( :)2014درجػز ممارسػز مػديرم المنػاطؽ التعميميػز لمحاكميػز كعالقتيػا بمسػتكل تحمػػؿ
المسؤكليز االجتماعيز مف كجيو نظر مديرم المدارس فػإل دكلػز الككيػت  ،ر رالة ناا رذير ،جامعػز الشػرؽ
الكسط ،كميز العمكـ التربكيز ،المممكز ا ردنيز الياشميز.
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 .82الش ػػيرم ،محم ػػد :)2014(،مس ػػتكل العدال ػػز التنظيمي ػػز ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػز بمحافظ ػػز ج ػػدة
كعالقتيا بدافعيز امنجاز لدل المعمميف مف كجيز نظرىـ ،ر الة ناا ذير غيرر ن شرورة ،جامعػز أـ القػرل
،المممكز العربيز السعكديز.
 .83الش ػػيخ ،عم ػػإل( :)1997الشػ ػ افيز ف ػػإل اللدم ػػز المدني ػػز  ،تجرب ػػز ك ازرة التنمي ػػز امداريز،ا س ػػبكع العمم ػػإل
ا ردنإل اللامس ،الانعية العمنية النمكية  ،ص.3

 .84الشيلمإل ،عبد القادر( :)2006دور القا و يي نكايحة الف اد اإلداري والنالي العر يرة ،والشرفايية
واإلدارة العر ية ،المنظمز العربيز لمتنميز امداريز ،ص .393-345
 .85ضػػحاكم ،بيػػكمإل كالمميجػػإل ،رضػػا( :)2012مقارنػػز لػػنظـ الحككمػػز المؤسسػػيز لمجامعػػات فػػإل كػػؿ مػػف
جن ػػكب إفريقي ػػا كزيمب ػػابكم كامكاني ػػز امف ػػادة مني ػػا ف ػػإل مي ػػر ،الجمعي ػػز الميػ ػريز لمتربي ػػز المقارن ػػز ،التعم ػػيـ
كالتنميز البشريز فإل دكؿ قارة أفريقيا ،حث ن شور ،المؤتمر السنكم التاس عشر.
 .86طافش،محمكد) :(2004اإل داع يي اإلشراا الذر وي واإلدارة الندر ية ،دار ال رقاف ،عماف.
 .87الطراكنز ،إلميؼ) :( 2003الذطوير الذر وي ،الشركؽ ،عماف ،ا ردف.
 .88طالي  ،محمد(  :)2012الدكر االسػتراتيجإل لمحككمػز االلكتركنيػز فػإل إعػادة ىيكمػز المػدارس التجريبيػز

لمغات ،حث ن شور،الجمعيز العربيز لتكنكلكجيا التربيز ،مديريز التربيز كالتعميـ ،محافظز الغربيز  ،مير.

 .89الط ػ ػ ػػكلإل ،س ػ ػ ػػامإل):)2002امدارة بالشػ ػ ػ ػ افيز،أكاديميز الس ػ ػ ػػادات لمعم ػ ػ ػػكـ امداري ػ ػ ػػز ،مرك ػ ػ ػػز البح ػ ػ ػػكث
كالمعمكمات  ،البحكث امداريز ،نامة سمنية نحكنة ،العدد ا كؿ ،يناير.
 .90الطكيؿ ،ركا (:)2010الذ نية الن ذدانة واون االقذصادي يي ظغ الدينقراطيرة وحقروق اإل را ،
دار زىراف ،الطبعز ا كل  ،عماف.
 .91عابػديف ،محمػد عبػد القػادر( :)2001اإلدارة الندر رية الحديثرة ،ط ،1دار الشػركؽ لمنشػر ،راـ اهلل،
فمسطيف.

 .92عابديف ،محمد(:)2001اإلدارة الندر ية الحديثة ،ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزي  ،عماف.
 .93العػاجز ،فػؤاد كالبنػا ،محمػد( :)2004اإلدارة الصرفية ري

ال ظريرة والذط يرق ،ط ،2دار المقػداد

لمطباعز ،غزة.
 .94العاجز ،فؤاد( :)2007اإلدارة الصفية ي ال ظرية والذط يق ،ط ،3دار المقداد لمطباعز ،غزة.
 .95عبد الحكيـ ،فاركؽ(:)2011حككمز الجامعات مدلؿ لتطكيرامدارة مف لالؿ المشػاركز ،نامرة العمرو
الذر وية،العدد ا كؿ،الجز الثانإل،جامعزالقاىرة ،مير.
 .96عبػد الحمػيـ ،أحمػد كعبابنػز ارئػد( :(2006أىميػز الت ػكيض كالشػ افيز فػإل ممارسػز امبػداع االدارم

بالقطاع العاـ االردنإل مف كجيز نظر االدارة امشراقيز فػإل مػؤتمر االبػداع كالتحػكؿ االدارم كاالقتيػادم،
حوث وأوراق سنغ ،أربد جامعز اليرمكؾ ،ا ردف 27-25 ،نيساف.،2006
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 .97عبػ ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػ ػريـ ،نيػ ػ ػ ػػإل(:)2006المسػ ػ ػ ػػا لز التربكيػ ػ ػ ػػز كمػ ػ ػ ػػدلؿ لتقػ ػ ػ ػػكيـ أدا عضػ ػ ػ ػػك ىيئػ ػ ػ ػػز التػ ػ ػ ػػدريس
بالجامع ػػز ،النرررؤذنر القررروني ال ررر وي الثالرررث سشرررر العر ي الخرررانس لنركرررز ذطررروير الذعمررري الارررانعي
الاانعات العر ية يل القر الحرادي والعشرري :الواقع والررؤ  ،جامعػز عػيف شػمس ،مركػز تطػكير التعمػيـ
الجامعإل 27-26 ،نكفمبر ،مير.
 .98عبد الكىاب ،أيمف( :)2008نفبرو الذنكري يري النو روسة العر يرة لمناذنرع النرد ي ،تحريػر أمػانإل
قنديؿ ،الييئز الميريز العامز لمكتاب ،القاىرة ،مير.

 .99العبي ػػدم ،غ ػػانـ س ػػعيد الجب ػػكرم ،حن ػػاف عيسػ ػ ( :) 1981أ ا ررريات القيررراس والذقررروي يررري الذر يرررة
والذعمي  ،دار العمكـ لمطباعز كالنشر – الرياض.
 .100العجمإل ،محمد حسنيف( :)2003اإلدارة الندر ية ونذطم ات العصر،العالميز لمنشر كالتكزي .
 .101العجمإل ،ناير( :)2010درجػز تطبيػؽ مػديرم المػدارس الثانكيػز كاالبتدائيػز فػإل دكلػز الككيػت لمقيػادة
التشػاركيز مػف كجيػز نظػر المعممػيف  ،جامعػز الشػرؽ الكسػط  ،كميػز العمػكـ التربكيػز ،ر رالة ناا رذير،
المممكز االردنيز الياشميز .
 .102عػػدناف،كدي محمػػد( :(2003القػػدرة التنافسػػيز كقياسػػيا ،نامررة النعبررد العر رري لمذخطرريط ،العػػدد ،24
السنز  ،2الككيت .

 .103العرابيػػد ،نبيػػؿ أحمػػد( :)2010دكر القيػػادة التشػػاركيز بمػػديريات التربيػػز كالتعمػػيـ فػػإل حػػؿ مشػػكالت
م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػز بمحافظ ػػات غػ ػزة ،ر رررالا ناا رررذير ،كمي ػػز التربي ػػز ،الجامع ػػز امس ػػالميز ،غػ ػزة ،
فمسطيف.
 .104العرفػإل ،عبػد اهلل بالقاسػـ كعبػاس ،عبػد ميػدل): (1996نردخغ إلرل اإلدارة الذر ويرة ،جامعػز قػاز

يكنس  ،بنغازم،ليبيا.

 .105عسػاؼ ،محمػػكد(  :)2015كاقػ إدارة امبػداع كمػػدلؿ لتحقيػػؽ الميػزة التنافسػيز فػ مؤسسػػات التعمػػيـ
العػػال بمحافظػػز غ ػزة كاسػػتراتيجيز مقترحػػز لتمكينػػو  ،حررث ن شررور ،مجمػػز جامعػػز القػػدس الم تكحز،المجمػػد3

،ع ( )9نيساف .2015
 .106عيػ ػ كر ،محم ػػد ش ػػاكر( :)2005أصررروغ الذ ظررري واو ررراليب،ط ،3دار المس ػػيرة لمنش ػػر كالتكزيػ ػ ،
عماف.

 .107عطػػكة ،محمػػد كعم ػ  ،فكػػرم( :)2012حككمػػز النظػػاـ التعميمػػإل مػػدلؿ لتحقيػػؽ الجػػكدة ،نامررة كميررة
الذر ية ،ط  ،79الجز الثانإل ،مايك ،جامعز المنيكرة ،جميكريز مير العربيز.
 .108ع ي ػػإل ،محمػػد يػػديؽ ( :)2006الحككمػػز لمراقب ػػز كتحسػػيف ا دا الحكػػكمإل ،ورقرررة سنرررغ نقدنرررة
لمنررؤذنر ال ر وي الخررانس لمنامررس القرروني لمذر يررة اوخاقيررة االشررذرا نررع اكادينيررة طي ررة النذكانمررة
لمعمو  ،تنميز لقيـ كالسمككيات مف أجؿ التقدـ  19-18 ،فبراير.
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 .109عالكنز ،ش يؽ كابك غزالز  ،معاكيز كالركف( :)2010سم ال فس الذر وي :ال ظريرة والذط يرق ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزي  ،عماف ،ا ردف.
 .110عميػػاف ،عبػػد اهلل كج ػرار ،أمػػانإل( :)1997الش ػ افيز فػػإل اللدمػػز المدنيػػز :م اىيميػػا كمعاييرىػػا كأثرى ػػا
عم اللدمز المدنيػز فػإل تطػكير القػدرة التنافسػيز فػإل ا ردف كالجػكدة ،امنتاجيػز ،الشػ افيز ،كالمسػا لزك،

ورقررة سنررغ نقدنررة إلررل نررؤذنر او ر وع العمنرري اورد رري الخررانس ،ص ،356-348الجمعيزالعمميػػز
الممكيز ،عماف.
 .111العمػػايرة ،حيػػدر محمػػد بركػػات( :) 2004كاقػ المسػػائمز التربكيػػز فػػإل ك ازرة التربيػػز التعمػػيـ فػػإل ا ردف.
دراسز تحميمو تطكيريوك ،ر الة ناا ذير غير ن شورة ،الجامعز ا ردنيز ،عماف ،ا ردف.
 .112العم ػػايرة ،محم ػػد( :) 2001ن رررادئ اإلدارة الندر رررية ،ط  ،3دار نش ػػر كالتكزيػ ػ كالطباع ػػز ،عم ػػاف،
ا ردف

 .113العمػايرة ،محمػد( :(2002ن رادئ اإلدارة الندر رية ،دار المسػيرة لمنشػرك الطباعػز ،ط ،3عمػاف،

ا ردف.
 .114العم ػػرل ،س ػػييمز( :)2011أث ػػر مش ػػاركز الع ػػامميف ف ػػإل ككال ػػز غ ػػكث كتش ػػغيؿ الالجئ ػػيف ال مس ػػطينييف
(ا كنركا) فإل اتلاذ الق اررات عم أدائيـ الكظي إل ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة ،فمسطيف.
 .115عمػكش ،بسػاـ ) :(2000ال يا رات الحكونيرة والشرفايية ،مؤسسػز ا رشػيؼ الػكطنإل نحػك شػ افيز
ا ردنيز،ص.70-66

 .116ع ػ ػكاد ،عمػػػرك محمػػػد ( .)2003تحميػ ػػؿ أبعػػػاد العدالػػػز التنظيميػػػز  ،نامررررة ال حرررروث والنعمونررررات ،
أكادينية ال ادات لمعمو اإلدارية  ،ع ( ،)1م ( ،)21مير ،ص .46-12
 .117العياشإل ،عنير( :)1997امدارة بالمشاركز رىاف المسػتقبؿ فػإل المؤسسػز الجزائريػز ،حرث ن شرور،
جامعز عنابز ،الجزائر .
 .118عيايرة ،عم أحمػد ( :(2013القيادة والدايعيرة يري اإلدارة الذر ويرة ،دار الحامػد لمنشػر كالتكزيػ ،
عماف ،ا ردف.
 .119العيسػػكم ابػ ػراىيـ( :)2003التنمي ػػز فػػإل ع ػػالـ متغي ػػر ،درا رررة يررري نفبرررو الذ نيرررة ونؤشرررراذبا ،دار
الشركؽ ،القاىرة ،مير.

 .120فػػاركؽ ،أمنيػػز(  :)2010مجػػالس ا من ػػا كا بػػا كمكاجيتيػػا باسػػتلداـ أس ػػمكب المدرسػػز فػػإل ض ػػك
لبرات بعض الدكؿ ،ر الة ناا ذير ،كميز التربيز ،جامعز بنيا ،مير.
 .121ال س كس،عدناف احمد ( :)2011العدؿ كامنياؼ فإل امدارة المدرسيز ،نوقع د يا الرأي.
 .122ال ضػ ػػؿ ،طػ ػػاىر حسػ ػػف كمنيػ ػػكر ،العػ ػػامرم كيػ ػػال  ،محسػ ػػف( :)2000الن رررررؤولية االاذناسيرررررة
وأخاقيات اوسناغ والناذنع ،عماف ،دار كائؿ لمنشر كالتكزي .
 .123ال ضؿ ،مؤيد( :)2004او اليب الكنية يي اإلدارة ،دار اليازكرم لمنشر كالتكزي  ،عماف ،ا ردف.
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 .124فيمػػإل ،سػػيؼ الػػديف كحسػػف ،محمػػكد( :) 1991ذطرروير اإلدارة الندر ررية يرري دوغ الخمرريج العر رري،
مكتب التربيز العربإل لدكؿ اللمي – الرياض ،السعكديز.
 .125فيػػيـ ،مػ ػراد منيػػر( :)1996النشررراركة العناليرررة يررري القرررا و النقرررار والقرررا و النصرررري ،منش ػػأة
المعارؼ ،امسكندريز ،مير.
 .126القضاة ،أحمد عكاد م م (:)2000أ ناط القيادة الذر وية لد نديري ونديرات الندارس.
 .127القضػاة ،محمػػد حامػد كالطراكنػػز ،نجػاة يػػال ( :)2011كاقػ التمكػػيف امدارم لممػرأة ا ردنيػػز العامػػز
كالمعكقػػات المػػؤثرة فيػػو مػػف كجػػو نظػػر أعضػػا ىيئػػز التػػدريس ،نؤذرررة لم حرروث والدرا رررات ،سمسػػمز العمػػكـ
امنسانيز كاالجتماعيز  ،ا ردف .178-133 ،)4(،26،
 .128القيادة مف أجؿ المستقبؿ( :)2014ك قائدا ،المجم ا كؿ ،ا كنركا  ،غزة  ،فمسطيف.
.129الكايػػد ،زىيػػر عبػػد الك ػريـ( :)2002الم يػػكـ المعايػػر لػػادارة المجتمعيػػز ( الحكمانيػػز) ،ورقررة سنررغ
نقدنررة الررل النررؤذنر الرردولي ال ررا ع ،ادارة المؤسسػػات ا ىميػز كالتطكعيػػز فػػإل المجتمعػػات المعايػرة ك قنػػاة
القيبا الشارقز ،اممارات العربيز المتحدة 18-17،ديسمبر .2002
.130الكاي ػػد ،زىي ػػر عب ػػد الكػ ػريـ( :)2003الحكماني ػػز – قض ػػايا كتطبيق ػػات ،ن شررررورات الن ظنررررة العر يررررة
لمذ نية اإلدارية .
.131الكايػد ،زىيػر كالنشػػاش،ىياـ( :)2002الحكمانيػز كالتنميػػز ،نرؤذنر ذطرروير االصراح اإلداري نر أاررغ
ريع كفاءة اوداء النؤ

ي ونواابة الف اد .

.132الكنػدم ،لمػيس محمػد سػميماف( :)2007د ارسػز تقكيميػز لمػدل ك ػا ة التلطػيط التعميمػإل بسػمطنز
عماف فإل ضك االحتياجات المستقبميز مف القكل العاممز ،ر الة ناا ذير ،جامعز الدكؿ العربيز.

.133الكن ػػدم ،مي ػػب  :)2014( ،الك ػػػا ة امداري ػػز ل ػػدل مػػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ مػػػا بع ػػد ا ساس ػػإل فػ ػػإل
محافظز جنكب الباطنز بسمطنز عماف ،ر الة ناا ذير ،جامعز نزكل ،سمطنز عماف.
 .134كنعاف ،نكاؼ( :)1995القيادة اإلدارية ،عماف ،مكتبز الثقافز.
 .135كنع ػػاف ،نػ ػكاؼ( :)1998اذخررراذ القررر اررات اإلداريرررة ( ررري ال ظريرررة والذط يرررق ) ،دار الثقاف ػػز لمنش ػػر
كالتكزي  ،الطباعز اللامسز ،عماف ،ا ردف.
 .136ككرتؿ ،فريػد( :)2008حككمػز الشػركات مػني القػادة كالمػد ار لتحقيػؽ التنميػز المسػتدامز فػإل الػكطف

العربإل ،ورقة حثية نقد نة قصد النشراركة يري النرؤذنر اووغ االقذصرادي اانعرة دنشرق الن ررنج ،أيػاـ
15ك.16
 .137المكزم ،محمد ) :(2002الذ نية اإلدارية،عماف ،ا ردف ،دار كائؿ لمنشر كالتكزي .
 .138المكزم ،مكسإل( :)2002الذ ظي وااراءات العنغ ،عماف ،دار كائؿ لمنشر كالتكزي  ،الطبعز االكلإل.
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.139المت ػػركؾ ،ش ػػركؽ(  :)2010أث ػػر العدال ػػز التنظيمي ػػز عمػ ػ التمك ػػيف امدارم م ػػف كج ػػو نظ ػػر م ػػكظ إل
ا مانػز العامػز لممجمػس ا عمػ لمتلطػػيط كالتنميػز بدكلػز الككيػت ،ر رالة ناا ررذير غيرر ن شرورة ،الجامعػػز
ا ردنيز ،ا ردف.
 .140محارم ػػو ،ت ػػامر( :)2000م ػػدل إحس ػػاس م ػػكظ إل ال ػػدكائر الحككمي ػػز ا ردني ػػز ف ػػإل مح ػػافظتإل الكػ ػرؾ
كالط يميز العدالز التنظيميز (درا ة نيدا ية) ،امدارة العامز ،العدد( ،)2م  ،40ص .346-319

 .141محمػػد ،مديحػػز( .)2011د ارسػػز تحميميػػز لم يػػكـ الحككمػػز الرشػػيدة كمتطمبػػات تطبيقػػو فػػإل الجامعػػات
الميريز  ،نامة ن ذق غ الذر ية العر ية ،العدد ( )72سبتمبر  ،2011جامعز حمكاف  ،مير.
 .142مليمػر ،كآلػركف( :)2012أثػر اسػتلداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات عمػ ا دا الػكظي إل لمعػامميف فػإل
ا جيزة الحككميز المحميز دراسز ميدانيز فإل جامعز كرقمز الجزائر،نامة ال احث ،العدد( ،)10ص. 18
 .143المرس  ،جماؿ الديف ( :)2005اإلدارة اال ذراذياية لمنوارد ال شرية – دخغ لذحقيق نيرزة ذ اي رية
لن ظنة القر  ،21الدار الجامعيز ،القاىرة .
 .144مس ػػعد ،ن ػػيف( :)2005دليرررغ النفررراهي والنصرررطمحات يررري الررردليغ العر ررري حررروغ حقررروق اإل رررا
والذ نية ،تحرير محسف عكض،القاىرة،المنظمز العربيز لحقكؽ امنساف .
 .145مسعكد ،جبراف( :)2003الرائد نعا الف ائي يي الموة واالسا ل ا  ،دار العمـ لممالييف.
 .146ميط ،يػ ػػالح عبػ ػػد الحميػ ػػد( :)2002االدارة الندر ررررية يرررري ضرررروء الفكررررر اإلداري النعاصررررر،
الرياض ،دار المريخ لمنشر.

 .147المعاضيدم ،معػف( :)2007إدارة الملػاطر االسػتراتيجيز العربيػز ،د ارسػز نظريػز تحميميػز ،ورقرة سنرغ
نقدنة إلل نؤذنر إدارة النخاطر واقذصاد النعرية ،جامعز الزيتكنز ا ردنيز اللايز ،ا ردف .
 .148مغربإل،عبد الحميد( :)2001اوصوغ العمنية إلدارة اوسناغ،المكتبز العيريز بالمنيكرة  ،مير.

 .149المقادمز،عبػػد ال ػػرحمف( :) 2013دكر الك ػػا ات البشػ ػريز ف ػػإل تحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػيز ك د ارس ػػز حال ػػز
الجامعز امسالميزك  ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة  ،فمسطيف.
 .150المميجإل،رض ػػا( :)2011نح ػػك تعم ػػيـ متمي ػػز ف ػػإل الق ػػرف الح ػػادم كالعشػ ػريف ،رؤل مس ػػتقبميز كم ػػدالؿ
إيالحيز  ،حث ن شور ،دار ال كر العربإل ،القاىرة .
 .151المنظمػػز العربيػػز لحقػػكؽ امنسػػاف(  :)2009قررري الحكررر الرشررريد يررري القررري ال يا رررية يررري ن ررراهج
الذر ية العر ية  7-5،مايك ،القاىرة ،مير.
 .152المنػػكرم ،أحم ػد( :)2013كاق ػ التمكػػيف امدارم لػػدل مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد ا ساسػػإل فػػإل

محافظز الباطنز شماؿ فإل سمطنز عماف ،ر الة ناا ذير ،جامعز نزكل،سمطنز عماف.

.153المنكرم،أحم ػػد( :)2013كاقػ ػ التمك ػػيف امدارم ل ػػدل م ػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بع ػػد ا ساس ػػإل ف ػػإل
محافظز الباطنز شماؿ فإل سمطنز عماف،ر الة ناا ذير ،جامعز نزكل ،سمطنز عماف.
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 .154الميدم ،ياسر( :)2006العدالز التنظيميػز كأدا المعممػيف لسػمكؾ المكاطنػز بالمػدارس الثانكيػز العامػز
فإل مير ،ر الة دكذوراة غير ن شورة ،جامعز عيف شمس،جميكريز مير العربيز.
 .155نايػػر الػػديف ،يعقػػكب( :) 2012كاق ػ تطبيػػؽ الحاكميػػز فػػإل جامعػػو الشػػرؽ ا كسػػط مػػف كجيػػو نظػػر
أعضا الييئتيف التدريسيز كامداريز العامميف فييا ،حث ن شور ،جامعز الشرؽ ا كسط،عماف ،ا ردف.
 .156اليبػػاش ،أسػػامز( :)2002المشػػكالت التػػإل تكاجػػو المػػديريف الجػػدد فػػإل مػػدارس محافظػػات غ ػزة كسػػبؿ

مكاجيتيا ،ر الة ناا ذير ،الجامعز امسالميز ،غزة ،فمسطيف.

.157ىكشػيار ،نػػكر الػديف(:)2012التعمػػيـ مػف أجػػؿ التنميػػز المسػتدامز ،حررث ن شررور يرري نامررة الاانعررة
الك دية يي د ي ،اممارات العربيز المتحدة.
 .158ك ازرة التربيز كالتعميـ ( :)2009النعا الوايز،جميكريز مير العربيز.
 .159ك ازرة التربيز كالتعميـ ال مسطينيز ،امدارة العامز لممناى التربكيز( :)1998خطرة الن راهج الفم رطي ية
اووغ ،القدس ،مطبعز المعارؼ.
 .160كليمز ،جيمس( :)2003ي اإلدارة الندر ية ،القاىرة دار ال اركؽ لمنشر.
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قائنة الناحررررررررررررررق
نمحق رق ()1

(ا ذ يا نفذوح)
اه الرحن الرحي
النعمني /ت الكرا  ،،،ذحية طي ة و عد،،
ب ػ ػػيف ي ػ ػػديكـ اس ػ ػػتبياف م ت ػ ػػكح يي ػ ػػدؼ إلػ ػ ػ  :تطبي ػ ػػؽ رس ػ ػػالز الماجس ػ ػػتير ف ػ ػػإل أي ػ ػػكؿ التربي ػ ػػز لمباح ػ ػػث :

محمد بدي عبد المجيد الزطمز بعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف:

ند ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس اوو روا و غ ذفعيمبا
ك لتحقي ػ ػػؽ ى ػ ػػذا اليػ ػ ػ دؼ ،يح ػ ػػاكؿ الباح ػ ػػث االط ػ ػػالع عمػػ ػ إجاب ػ ػػاتكـ عمػػ ػ ا س ػ ػػئمز التالي ػ ػػز لمل ػ ػػركج م ػ ػػف
لاللكػػػـ باسػػػتبانز مغمقػ ػػز النيايػػػز ،كعميػػػو أرجػ ػػك التكػػػرـ بامجابػػػز عم ػ ػ كافػػػز ا سػ ػػئمز المطركحػ ػػز فػ ػػإل ىػ ػػذا

االس ػ ػػتبياف بشػ ػ ػ افيز  ،مػ ػ ػ ا ل ػ ػػذ بع ػ ػػيف االعتب ػ ػػار إف إجاب ػ ػػاتكـ س ػ ػػتعال بسػ ػ ػريز تام ػ ػػز كللدم ػ ػػز أغػ ػ ػراض
البحث العممإل فقط ،،،

شاكريف حسف تعاكنكـ م الباحث كاهلل يح ظكـ ،،،

الذعريا اإلارائي لمحوكنة:

ككم ي ػ ػػكـ إدارم يش ػ ػػير إلػ ػ ػ مجمكع ػ ػػز م ػ ػػف القػ ػ ػكانيف كا نظم ػ ػػز  ،كالمب ػ ػػادئ كامجػ ػ ػ ار ات ،الت ػ ػػإل تك ػ ػػؿ تطبي ػ ػػؽ
المش ػ ػ ػػاركز  ،الشػ ػ ػ ػ افيز  ،المس ػ ػ ػػا لز  ،رش ػ ػ ػػادة ي ػ ػ ػػن القػ ػ ػ ػرار ،امدام ػ ػ ػػز  ،حك ػ ػ ػػـ الق ػ ػ ػػانكف  ،التمك ػ ػ ػػيف كالتلكي ػ ػ ػػؿ ،
الك ػ ػ ػػا ة كال اعميػ ػ ػػز  ،التنافسػ ػ ػػيز  ،المسػ ػ ػػاكاة كالعػ ػ ػػدؿ  ،البسػ ػ ػػاطز كالكضػ ػ ػػكح ،فػ ػ ػػإل إدارة كافػ ػ ػػز شػ ػ ػػؤكف المدرسػ ػ ػػز ،

بيدؼ اتلاذ ق اررات استراتيجيز تحقؽ أىداؼ كرسالز المدرسز ك

تشاركن امدارة المدرسيز فإل:
...................................................................................1
................................................................................... 2
ال تشاركنإل امدارة المدرسيز فإل :

......................................................................................... 1
.....................................................................................2

مدامػ ػػز ك االس ػ ػػتم ارريز ك م ػ ػػف مب ػ ػػادئ الحككم ػ ػػز م ػ ػػف ل ػ ػػالؿ ذل ػ ػػؾ م ػ ػػا ى ػ ػػإل ا دل ػ ػػز الت ػ ػػإل ت ارى ػ ػػا ت ػ ػػدؿ عمػ ػ ػ

استم ارريز تحسيف عمميتإل التعميـ كالتعميـ عند امدارة المدرسيز ؟
........................................... ..........................................1
..................................................................................... 2

.5.

ما السمككيات التإل تراىا تدؿ عم ممارسز الش افيز االداريز فإل المدرسز؟
.........................................................................................1
....................................................................................2
ما الجكانب كا دلز عم كجكد العدؿ كالمساكاة فإل المدرسز مف قبؿ امدارة المدرسيز؟

.........................................................................................1
......................................................................................... 2
ما ا دلز التإل تراىا فإل المدرسز كالتإل تدؿ عم ك ا ة كفاعميز االدارة المدرسيز؟

......................................................................................1
...................................................................................... 2
ما ا دلز التإل تدؿ عم تمكيف امدارة كت كيضيا اليالحيات لممعمميف المدرسز ؟

.....................................................................................1
...................................................................................... 2
اكتب أدلز تقكـ االدارة المدرسيز بيا تدؿ عم البساطز الكضكح تجاه المجتم المدرسإل؟

.......................................................................................1
....................................................................................... 2
ما ىإل مقترحاتكـ لتطبيؽ مبادئ الحككمز فإل مدرستكـ المكقرة مف كجو نظرؾ؟
.........................................................................................1
.....................................................................................2
ما ىإل جكانب القكة لادارة المدرسيز كالتإل تسيـ فإل تحقيؽ مبادئ الحككمز؟
.........................................................................................1
.....................................................................................2
ما جكانب الضعؼ لادارة المدرسيز كالتإل قد تعيؽ تطبيؽ مبادئ الحككمز؟
.........................................................................................1
...................................................................................... 2
ما ىإل مقترحاتكـ لت عيؿ مبادئ الحككمز فإل مدارسنا ال مسطينيز؟

........................................................................................1
................................................................................. ...2

ال احررررررررررررررررررررررررررررررررث
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نمحق رق )(2

(اال ذ ا ة يي صورذبا اوولية ق غ الذحكي )
اانعة اوزهر– غرررررررزة
سنرادة الدرا رات العرميا
كميرررة الذر يررررررررررررررررررررررررررررة

ق رر أصوغ الذر يررررررررررة

اه الرحن الرحي

ال يد الدكذور/ة ..................................................

حفظا اه

ذحية طي ة و عد ،،،
النوضوع  /الذكر ذحكي أداة الدرا ة:
يقػػكـ الباحػػث  /محمػػد بػػدي عبػػد المجي ػد الزطمػػز بعمػػؿ د ارسػػز لنيػػؿ درجػػز الماجسػػتير فػػإل جامعػػز ا زىػػر -
قسـ أيكؿ تربيز  ،كىذه الدراسز بعنكاف:
( ند ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس اوو روا و غ ذفعيمبا )
كلػػذا نرجػػك مػػف سػػيادتكـ امطػػالع عمػػإل ىػػذه االسػػتبانز كتحكيميػػا ،كتحديػػد مػػدم مالئمػػز فق ػرات االسػػتبانز
ككضػػكحيا كمناسػػبتيا لمػػا كضػػعت لقياسػػو ،كابػػدا ال ػرأم فػػإل يػػالحيتيا لمتطبيػػؽ عمػػإل عينػػز الد ارسػػز  ،كمػػا
نرجػػك مػػف سػػيادتكـ الكريمػػز القيػػاـ بتعػػديؿ مػػا تركنػػو مناسػػبنا مػػف لػػالؿ إضػػافز فق ػرة  ،أك حػػذؼ أم فق ػرة مػػف

ال ق ػرات تركني ػػا غيػػر مالئم ػػز كغيػػر مناس ػػبز  ،أك إع ػػادة يػػياغز ل ػػبعض ال ق ػرات ف ػػإل االسػػتبانز م ػػف كجي ػػز

نظركـ الكريمز.

إليك نفبو الحوكنة إارائيا ،،
ككم ي ػػكـ إدارل يش ػػير إلػػ مجمكع ػػز م ػػف القػ ػكانيف ،كا نظم ػػز ،كالمب ػػادئ ،كامجػ ػ ار ات ،الت ػػإل تك ػػؿ تطبي ػػؽ
المشاركز  ،الش افيز  ،المسا لز  ،اتلاذ القرار،امدامز ،حكػـ القػانكف كالقػكانيف كا نظمػزك ،التمكػيف كالتلكيػؿ

 ،الك ػا ة كال اعميػز  ،التنافسػيز ،المسػػاكاة كالعػدؿ ،البسػاطز كالكضػكح ،فػػإل إدارة كافػز شػؤكف المدرسػز بيػػدؼ
اتلاذ ق اررات إستراتيجيز تحقؽ أىداؼ كرسالز المدرسز ك

نع يائق احذراني وذقديري لابودك ،،،
انباحــــــــــــــــــــــــــــث
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م

تنتًي

انعبارة

ال تنتًي

ال عد اووغ(/النشاركة):اإل با يي وضع الخطط وال يا ات واوهداا وص ع واذخاذ القرار ون أه نؤشراذبا :
.1

تتكايؿ بانتظاـ م المعمميف كالطمبز

.2

تستلدـ ا سمكب الديمقراطإل عند اتلاذ الق اررات

.3

تطكر شبكز عالقات جيدة م المرؤكسيف

.4

تميؿ ال مشاركز المجتم المحم فإل المقا ات التربكيز

.5

تتكايؿ امدارة المدرسيز بشكؿ فعاؿ م المجتم التربكم

.6

تتلذ امج ار ات المناسبز لتعزيز المشاركز المعززة فإل النشاطات التعميميز

.7

تدير اليراع دالؿ المجتم المدرسإل ب اعميز

.8

تكفر فرص لممشاركز فإل االنتلابات لقيادة المجاف المدرسيز

.9

تشارؾ مؤسسات المجتم المحمإل فإل كرش العمؿ

.12

تمكف ا لريف مف المشاركز فإل ين القرار

.11

تشارؾ جمي العامميف فإل عمميز التلطيط

.12

تض

.13

تشج عم إبدا الرأم كتقديـ المقترحات .

.14

تحرص عم إطالع المكظ يف عم نتائ أعماليـ.

.15

تسم بمناقشو الق اررات كتعديميا

.16

تشج العامميف عم تقديـ ا فكار كا ار المبدعز لحؿ المشكالت

.17

تشج امدارة العامميف عم كشؼ ا لطا كالعمؿ عم تيكيبيا.

.18

تكفر لمعامميف ال ريز لكإل يقرركا بأن سيـ أسمكب تن يذ المياـ.

.19

تحرص عم االستماع لمشكالت العامميف كاحتياجاتيـ كتعمؿ عم تمبيتيا.

.22

تشارؾ امدارة المدرسيز المؤسسات ذات العالقز فإل يناعز الق اررات التإل تكجب مشاركتيـ.

.21

رؤيز مشتركز لممدرسز بمشاركز جمي المعنييف

.تتقبؿ امدارة المدرسيز اقتراحات المؤسسات ذات العالقز باللدمات التإل تقدميا.

ال عد الثا ي(/اإلدانة):اال ذنرارية ذح ي سنميذي الذعمي والذعم بدا الوصوغ إلل ذحقيق االهدا الن شودة ون نؤشراذبا :
.1

تقكـ بتحسيف التعميـ كالتعمـ

.2

تقكد التعميـ ال عاؿ

.3

تدعـ ضماف ضبط الجكدة

.4

تقدـ الدعـ المتكايؿ لجمي العامميف

.5

تن ذ ا لطز تقكيـ المدرسز

.6

تتأكد مف سالمز الطمبز كالمكظ يف

.7

تسيؿ عمميز استلداـ التكنكلكجيا

.8

تشج الدعـ كالتعاكف بيف المعمميف بغيز تحسيف ادائيـ كسمككيـ

.9

تدعـ مبادئ كممارسات ضماف الجكدة

.12

تحم حقكؽ الطالب كالعامميف
.50

.11

تلطط ل عماؿ قبؿ تن يذىا

.12

تحافظ عمإل مشاعر ا لريف عندما تدلؿ فإل نقاش ما

.13

تقكـ بالتلطيط االستراتيجإل بعيد المدل

.14

تعزز أىداؼ المدرسز كقيميا

.15

تربط إدارة ا دا لجمي العامميف بتحسيف المدرسز كالتطكير المينإل المستمر
تطمعات عاليز كتحدث التحسينات باستمرار

.16

تض

.17

تكظؼ تكزي العامميف بشكؿ فعاؿ

.18

تقيـ ن سيا ذاتيا بشكؿ مستمر

.19

تراقب جكدة التعميـ كالتعمـ بشكؿ مستمر

.22

تطكر المعمميف مينيا مف لالؿ الحكار كالتعميـ كالتدريب كالتكجيو كالدعـ

.21

ت كر المدرسز بالتجديد كاالبتكار دائما

.22

تحسف اللطط التحسينيز كالعالجيز بشكؿ دائـ

.23

تشج العامميف عم كشؼ ا لطا كالعمؿ عم تيكيبيا

ال عد الثالث(/الشفايية) :ننار ة إدارية قائنة سمل الوضوح والعم ية والذديق الن ذنر والدقيق لمنعمونات يي نواقيذبا سمل
نخذما الن ذويات اإلدارية داخغ الندر ة ون أه نؤشراذبا:
.1

تمارس سياسز عدـ إل ا المعمكمات عف العامميف فإل المدرسز

.2

تؤمف ا بحؽ المجتم اللارجإل فإل مراقبز أدا المدرسز

.3

تكفر الميداقيز بيف المدرسز كالعامميف
أسباب الق اررات امداريز عند ممارسز أنشطتيا

.4

تكض

.5

تكفر الميداقيز كالثقز بيف امدارة كأفراد الجامعز .

.6

تربط ا بيف البرام التإل تقدميا كاحتياجات المجتم .

.7

تتميز باستقرار تشريعاتيا كسيكلز فيميا كانسجاميا.

.8

تتعاكف م المؤسسات كا فراد لتحسيف برامجيا كنكعيز اللدمز التإل تقدميا.

.9

تظير نتائ التقييـ بش افيز

.12

تسم بتقييـ أدائيا مف قبؿ المعنييف دكف تعمد إل ا أيز معمكمات.

.11

تراعإل المركنز الالزمز فإل إدارتيا مف لالؿ التعامؿ بنزاىز.

.12

تكفر ي حز اليكتركنيز يتـ تحديثيا بشكؿ مستمر

.13

تعمؿ امدارة عم تنميز الثقز كالميداقيز م المجتم اللارجإل

.14

تنتي سياسات الكضكح كالمكاش ز فإل ممارسز أعماليا م لضكعيا لممسا لز .

.15

تكفر الميداقيز كالثقز بيف امدارة ك المكظ يف

.16

تقكـ بتقييـ ن سيا بانتظاـ كتسع لتحسينو

.17

تطبؽ المتطمبات القانكنيز مدارة ا دا المكظ يف

.18

تعال حاجات المكظ يف كتحدد أىداؼ التطكير

.19

تق كـ بتحديد كتحميؿ كحؿ المشكالت باستلداـ أسمكب حؿ المشكالت
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.22

تقدـ تكييؼ كاض لمياـ كؿ كظي ز

.21

ت ي عف سياسز المكافآت

.22

تتي تبادؿ المعمكمات عم كافز المستكيات امداريز

.23

تنشر الميزانيز السنكيز فإل مكاعيدىا

.24

تكض مبررات الق اررات امداريز المتلذة

.25

تسم بتقييـ أدائيا عم كافز ا نشطز دكف تعمد إل ا ال معمكمات

ال عد ال ار ع(/العدالة والن اواة):أ ذذ

اوطر القا و ية العدالة ،ويعذ ر القا و نراعية لمانيع وأ يطيق دو ذحيز ،وي فذ

زاهة ون أه نؤشراذبا :
.1

تقدـ تكجييات كاضحز لجمي العامميف

.2

تستلدـ عبارات الثنا كالتشجي لجمي العامميف

.3

تتحدث م جمي العامميف باحتراـ

.4

تتحدث باحتراـ شديد م الطالب

.5

ال ت رؽ بيف جمي الطالب

.6

تيغ إل تساؤالت جمي العامميف

.7

تيغ إل تساؤالت جمي الطالب

.8

نكفر فريا متساكيز لمعامميف لتحسيف ا دا

.9

تقيـ العامميف بشكؿ عادؿ

.12

تطبؽ م اىيـ حقكؽ امنساف عم الجمي

.11

تتيرؼ بعدالز كنزاىز تجاه المجتم المدرسإل

.12

تحم حقكؽ الطالب

.13

النزاىز كالعدالز سمز مف سماتيا

.14

تعمؿ اعمإل تككيف مجتم مدرسإل ديمقراطإل

.15

تبدل ا العرفاف لجمي العامميف

.16

تضمف تكزي المكارد بشكؿ عادؿ

.17

تكزع المجاف المدرسيز عم العامميف بشكؿ عادؿ

.18

ت كض الطالب ا ك ا لقيادة المجاف

.19

ليا فكانييف كتشريعات كاضحز كمحددة كم يكمز

.20

تضمف قكانينيا الحقكؽ الكظي يز لمعامميف

.21

تدعـ كافز الحقكؽ كفؽ تشريعات محددة

.22

تكجد آليات محددة لحؿ النزاعات

ال عد الخانس(/الكفاءة والفعالية) :ح

ا ذثنار النوارد ال شرية والنادية لذحقيق أهداا ور الة الندر ة ون أه نؤشراذبا

.1

تستثمر المكارد المتكفرة بيكرة فعالز

.2

تض ا ىداؼ كفؽ اممكانات المتاحز

.3

تكفر المكارد الماديز لجمي العامميف
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.4

تستثمر المكارد البشريز بشكؿ فعاؿ

.5

تتلذ ترتيبات مدارة فعالز

.6

تعمؿ اعمإل ييانز المبانإل المدرسيز بشكؿ مستمر

.7

تلطط لتطكير مكارد المدرسز الماليز

.8

تنظـ استلداـ مكاردىا الماليز بانتظاـ

.9

تكفر برام تأىيميز كتدريبيز لمعامميف

.12

تكزع المكارد الماليز ب اعميز

.11

تستلدـ برام لدم المعمميف حديثإل التعييف

.12

تكفر لططا بعيدة المدل لتطكير مستكل ا دا

.13

تحسف التلطيط لممكارد البشريز كاستثمارىا

ال عد ال ادس(/الذنكي والذخويغ) :ذو يع قدرات وخيارات العانمي لننار ة الحق يي النشاركة الفعمية يي ص ع القرارات ،
وحرية الذصرا يي القضايا الذي ذواابب ن خاغ ننار ذب لنبانب ون أه نؤشراذا:
.1

ت كض سمطات كافيز لمعامميف النجاز المياـ الكاجب انجازىا

.2

تشج عم أدا امعماؿ بك ا ة

.3

تض المعمـ المناسب فإل المكاف المناسب

.4

تكض أىداؼ عمميز التطكير

.5

تعدد فرص تطكير المسار الكظي إل لمعامميف

.6

تتسـ عالقتيا بالمرؤكسيف بأنيا عالقز تعاكنيز تسكدىا الثقز

.7

تشج العامميف النجاز أعماليـ بأساليب متجددة كملتم ز

.8

تكفر المركنز المناسبز دا المياـ

.9

تن ذ البرام الشاممز لمطمبز

.12

تكظؼ البرلماف الطالبإل للدمز المدرسز

.11

تعزز أىداؼ المدرسز

.12

تدعـ امدارة البرام الشاممز لمطمبز

.13

تقكـ بتكزي قيادة المجاف عم العامميف

.14

تكفر الدعـ لمعامميف

.15

تعزز الرضا الكظي إل لمعامميف

.16

تكاجو المكاقؼ بيدك

.17

تحافظ عم االتياؿ كالتكايؿ ال عاؿ
تكقعات عاليز قميمز لالنجاز

.18

تض

.19

تن ذ أاستراتيجيات حديثز بالعمؿ

.22

تكفر الدعـ لمعامميف

ال عد ال ا ع(/الن اءلة):ذحن غ ادارة الندر ة العانمي ن ؤولية ا ااز أسنالب وذطال ب
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اسطاء ااا ات وذوض يحات حوغ

النخراات وال ذائج النذوقعة ن خاغ نعايير واضحة ونحددة ون أه نؤشراذبا :
.1

يكجد آليز كاضحز لممسا لز امداريز فإل المدرسز.

.2

تكفر نظاما محددا لممسا لز

.3

تض معايير كاضحز لمثكاب

.4

تض معايير كاضحز لملال ات العامميف

.5

تض معايير كاضحز الملال ات الطالب

.6

تتـ المسا لز بنا ا عم معمكمات يحيحز

.7

تتعامؿ م الملال ات بالطرؽ القانكنيز

.8

تمزـ العامميف بتقديـ ت سيرات لق ارراتيـ كتيرفاتيـ

.9

تكفر آليات لتقييـ ا دا كفؽ ا ىداؼ لممحددة

.12

تركز آليات المسا لز امداريز عم تعزيز المسؤكليز فإل ن كس المكظ يف

.11

.تتـ المسا لز امداريز فإل المدرسز بنا عم معمكمات مكثكقز .

.12

تتـ إج ار ات المسا لز امداريز فإل المدرسز بنزاىز

.13

تسم آليات المسا لز امداريز فإل المدرسز بالمراقبز كالمراجعز فإل أم كقت.

.14

يتـ إعالف آليات المسا لز امداريز فإل المدرسز لجمي المكظ يف.

.15

يدرؾ العاممكف فإل القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا كعكاقب ملال تيا .

.16

تتدرج العقكبز الم ركضز عم المكظؼ تبعنا لتكرار الملال ز كنكعيا .

ال عد الثان (/الذ اي ية) :ذحقيق الذنيز يي نااالت حيوية نثغ ال رانج الندر ية  ،و ظ اإلدارة والاودة  ،وا ذكار ظ اديدة ذواكب
الن ذادات العالنية وذح ي النخراات ون أه نؤشراذبا:
.1

تربط البرام المدرسيز باحتياجات الطمبز

.2

تتي اكتساب ميارات جديدة فإل مجاؿ العمؿ

.3

تقكـ البرام التدريبيز التإل يشارؾ فييا العاممكف بشكؿ منتظـ

.4

تشج العامميف عم تبادؿ اللبرات فيما بينيـ

.5

تقدـ لدماتيا لممجتم المحمإل

.6

تشج ا بحاث المكجو للدمز المجتم

.7

تحرص عم إثارة التنافسيز بيف العامميف بنا ان عم معايير كاضحز

.8

تحرص عم استقطاب الك ا ات العمميز مف ذكل التلييات الملتم ز

.9

تدعـ استلداـ المستحدثات التكنكلكجيز المتقدمز

.12

تعقد ات اقيات م المدارس المتميزة لتبادؿ اللبرات

.11

تتبن معايير الجكدة فإل نظاميا االدارل

12

تتبن لططا تطكيريز كفؽ مستجدات البيئز الدالميز كاللارجيز

.13

تسع إل تطبيؽ أنظمز حديثز

ال عد الذا ع(/حك القا و )القوا ي واو ظنة :أ ذذ

اوطر القا و ية العدالة ،ويعذ ر القا و نراعية لمانيع ويط ق وأ

يط ق دو ذحيز  ،وي فذ زاهة ون أه نؤشراذا:
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.1

ا نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا فإل المدرسز معمنز لجمي المكظ يف.

.2

تطبؽ القكانيف كا نظمز كالتعميمات عم الجمي دكف تميز.

.3

تمتاز التشريعات كالقكانيف بالكضكح التاـ (غير قابمز لمتأكيؿ)

.4

تمتاز التشريعات كالقكانيف بأنيا مكممز لبعضيا البعض (مترابطز(

.5

تضمف القكانيف الحقكؽ الكظي يز لمعامميف فإل المدرسز

.6

تتبن فكرة إيدار قكانيف كتعميمات جديدة تضمف لمعامميف حقكقيـ.

.7

تطبؽ آليات الثكاب كالعقاب بعدالز

.8

تعتمد آليات محددة لحؿ النزاعات

.9

تقكـ بمراجعز ا نظمز كالتعميمات بشكؿ دكرم لمكاكبز المستجدات.

ال عد العاشر(/رشادة ص ع القرار) :ذط يق لمقواسد واإلاراءات نوضوسية س د اذخاذ قرار خاغ يذرة زن ية يي ضوء نعطيات كغ
ن ال يئة الداخمية والخاراية لمندر ة والنوارد النذاحة ييبا ون أه نؤشراذبا:
.1

لدييا لطز إستراتيجيز كاضحز كمكتكبز

.2

تكفر المعمكمات الكافيز قبؿ اتلاذ ال قرار

.3

تبن القرار بنا ا عم تحميؿ البيئز الدالميز كاللارجيز

.4

تشرؾ اللب ار كأيحاب االلتياص فإل ين القرار

.5

تشج عم إبدا الرأم كتقديـ المقترحات

.6

تتلذ الق اررات كفؽ أكلكيات المدرسز كاحتياجاتيا

.7

تطبؽ الق اررات فإل المدة الزمنيز المحددة

ال عد الحادي سشر(/ال اطة والوضوح) :القيا نانوسة ن اإلاراءات الذي ذبدا إلل ذحقيق اوهداا الندر ية شكغ واضح
وشفاا و دو ذعقيد ون أه نؤشراذبا :
.1

تسيؿ القكانيف كا نظمز النجاز العمؿ

.2

تتسـ إج ار ات العمؿ بالكضكح.

.3

تن ذ إج ار ات العمؿ فإل المدرسز بنزاىز .

.4

ا نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا فإل المدرسز معمنز لجمي المكظ يف.

.5

يتـ تبسيط امج ار ات بيكرة تسم بانيا المعامالت دكف تعقيد.

.6

تكفر نماذج لممعامالت كاضحز كسيمز االستلداـ.

.7

تطبؽ القكانيف كا نظمز كالتعميمات عم الجمي دكف تميز.

.8

تقكـ بمراجعز ا نظمز كالتعميمات بشكؿ دكرم لمكاكبز المستجدات.

.9

تمتاز التشريعات كالقكانيف بالكضكح التاـ (غير قابمز لمتأكيؿ)

.12

تتبن فكرة إيدار قكانيف كتعميمات جديدة تضمف لمعامميف حقكقيـ.

.11

تمتاز التشريعات كالقكانيف بأنيا مكممز لبعضيا البعض (مترابطز
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نمحق رق ()3

(قائنة ال ادة النحكني )
الذخصص

نكا العنغ

الرق
25

د 2صهاب كل ل امغ

أصول شةاج

خ يج امصُش

..

د .فايز عم ا سكد

أيكؿ تربيز

جامعز ا زىر

.5

د .ناير جاسر ا غا

أيكؿ تربيز

جامعز القدس الم تكحز

.5

د .محمكد ابراىيـ لمؼ اهلل

أيكؿ تربيز

جامعز ا قي

.0

د.يديقز محمد حمس

أيكؿ تربيز

غير مت رغ

.5

د .نافذ سميماف الجعب

أيكؿ تربيز

جامعز ا قي

.5

د .رندة عيد شرير

أيكؿ تربيز

جامعز ا قي

.5

د .حمدم سميماف معمر

أيكؿ تربيز

جامعز ا قي

.5

د .سعد محمد نبياف

أيكؿ تربيز

ا كنركا

.55

د .معمر ارحيـ ال ار

أيكؿ تربيز

ا كنركا

.55

د.أيمف يكسؼ حجازم

مناى كطرؽ تدريس

ا كنركا

.5.

اال

د 2ىلش ى ن دز

.55

د 2وع

سلذ خودث

ُح ًطشق ذس ظ

خ يج امقةن

ُح طشق ذس ظ

خ يج امقةن

.55

د .بساـ فضؿ مطاكع

لغز عربيز

ا كنركا

.50

د .عياـ دياب المكح

أيكؿ تربيز

غير مت رغ

.55

د .محمد عطيز فكدة

أيكؿ تربيز

غير مت رغ

.55

د .رأفت محمد العكضإل

ايكؿ تربيز

غير مت رغ

255

أ 2ن زغ ال د س

اصول شةاج

خ يج امصُش
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نمحق()4

(اال ذ ا ة يي صورذبا ال بائية عد الذحكي )
اه الرحن الرحي
اانعة اوزهر – غرررزة

سنرادة الدرا رات العرميا

كميرررة الذر يرررررة

ق رر أصوغ الذر يرررة

سزيزي النعم  /سزيزذي النعمنة
ذحية طي ة و عد ،،،
بيف يديكـ استبانز تيدؼ إلإل الكشؼ عف ند ذط يق اإلدارة الندر ية لن ادئ الحوكنة يي ندارس
اوو روا و غ ذفعيمبا ،كذلؾ فإل إطار دراسز لنيؿ درجز الماجستير فإل جامعز ا زىر  -قسـ أيكؿ
تربيز ،عمما بأف االستبانز تتككف مف ( ) 50فقرة كأماـ كؿ فقرة مف ال قرات لمسز بدائؿ كىإل كالتالإل:
منل ضز جدان  /منل ضز  /متكسطز  /مرت عز  /مرت عز جدان

ل ػ ػ ػ ػػذا أرجػ ػ ػ ػ ػكا قػ ػ ػ ػ ػ ار ة ك ػ ػ ػ ػػؿ فقػ ػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػ ػػف ال قػ ػ ػ ػ ػرات كامجاب ػ ػ ػ ػػز عميي ػ ػ ػ ػػا بدق ػ ػ ػ ػػز كمكض ػ ػ ػ ػػكعيز كذل ػ ػ ػ ػػؾ بكضػ ػ ػ ػ ػ

عالم ػ ػ ػ ػ ػػز ك "xأم ػ ػ ػ ػ ػػاـ الب ػ ػ ػ ػ ػػديؿ المناس ػ ػ ػ ػ ػػب لك ػ ػ ػ ػ ػػـ ،عمم ػ ػ ػ ػ ػػا بأن ػ ػ ػ ػ ػػو ال يكج ػ ػ ػ ػ ػػد ىن ػ ػ ػ ػ ػػاؾ عب ػ ػ ػ ػ ػػارات ي ػ ػ ػ ػ ػػحيحز
كأل ػ ػ ػ ػ ػػرل لاطئ ػ ػ ػ ػ ػػز كانم ػ ػ ػ ػ ػػا أع ػ ػ ػ ػ ػػدت لجمػ ػ ػ ػ ػ ػ المعمكم ػ ػ ػ ػ ػػات ع ػ ػ ػ ػ ػػف مكض ػ ػ ػ ػ ػػكع الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػز ،كالبيان ػ ػ ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػ ػ ػػإل
سػ ػ ػ ػ ػ ػػكؼ أحيػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عمييػػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػ ػػيادتكـ لػ ػ ػ ػ ػ ػػف تسػ ػ ػ ػ ػ ػػتلدـ إال غ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض البحػػ ػ ػ ػ ػػث العممػ ػ ػ ػ ػ ػػإل فقػ ػ ػ ػ ػ ػػط،
كستككف فإل سريز تامز.
ال يا ات اوولية:



الجنس ذكر



المؤىؿ العممإل

أنث

بكالكريكس


ماجستير

اللبرة

 4سنكات فأقؿ


دكتكراة
 6سنكات فما فكؽ

مف  6-4سنكات

المنطقز التعميميز
رف

لانيكنس

الكسط
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غزة

شماؿ غزة

(ا ذ ا ة الحوكنة)
ن خفضة

الفقرة

ادا

النحور اووغ:الن اءلة
1

تقكـ امدارة المدرسيز بمسا لز المقيريف فإل تن يذ الق اررات بعالنيز.

2

يكجد آليز كاضحز لممسا لز امداريز فإل المدرسز.

3

تتعامؿ م الملال ات بالطرؽ القانكنيز.

4

تمزـ العامميف بتقديـ ت سيرات لق ارراتيـ.

5

تكفر آليات لتقييـ ا دا كفؽ ا ىداؼ المحددة.

6

تتـ المسا لز امداريز فإل المدرسز بنا عم معمكمات مكثكقز.

7

تحرص امدارة عم تكظيؼ المسا لز الذكيز لدل كافز العامميف.

8

تتدرج العقكبز الم ركضز عم المكظؼ تبعنا لتكرار الملال ز.

النحور الثا ي :الشفايية

تمارس امدارة المدرسيز سياسز عدـ إل ا المعمكمات عف العامميف
1

فإل المدرسز.

2

تؤمف بحؽ المجتم المحمإل فإل مراقبز أدا المدرسز.

3

تكض مبررات الق اررات امداريز عند اتلاذىا.

4

تكفر الميداقيز بيف امدارة كالعامميف .

5

تظير نتائ التقييـ لجمي العامميف بشكؿ عمنإل فإل تكقيتو.

6

تطم المعمميف عم ميزانيز المدرسز .

7

تستلدـ سياسز الباب الم تكح ( لمعامميف كالمجتم المحمإل).

النحور الثالث :النشاركة
1

تشارؾ امدارة المدرسيز جمي العامميف فإل عمميز التلطيط.

2

تشرؾ العامميف فإل إدارة اليراع دالؿ المدرسز.

3

تكفر فرص لممشاركز فإل االنتلابات لقيادة المجاف المدرسيز

4

تحرص عم مشاركز المعمميف فإل كض رؤيز لممدرسز.

5

تشارؾ المجتم المحمإل فإل ا نشطزك المنيجيز كالالمنيجيزك

6

تتي فريز إبدا الرأم كتقديـ المقترحات.

7

تكفر فرص المشاركز لتقديـ ا فكار كا ار المبدعز

8

تشارؾ المعمميف بتحديد ا ىداؼ التربكيز لممدرسز.
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ن خفضة نذو طة نرذفعة

نرذفعة ادا

النحور الرا ع  :الكفاءة والفعالية
1

تستثمر امدارة المدرسيز المكارد ( البشريز كالماديز ) بيكرة فعالز.

2

تض ا ىداؼ كفؽ اممكانات المتاحز.
تنظـ لقا ات تربكيز لتطكير المستكل الثقافإل فراد المجتم

3

المحمإل .

4

تكفر برام تدريبيز لجمي العامميف .

5

تستلدـ برام لدم المعمميف حديثإل التعييف.

7

تكفر لططا بعيدة المدل لتطكير مستكل ا دا .

8

تكظؼ مرافؽ المدرسز فراد المجتم المحمإل .

النحور الخانس  :الذنكي
1

ت كض امدارة المدرسيز يالحيات لكافز العامميف منجاز المياـ .

2

تض المعمـ المناسب فإل المكاف المناسب.

3

تشج العاممكف منجاز أعماليـ بأساليب متجددة.

4

تكفر المركنز المناسبز دا المياـ.

5

تدعـ البرام الشاممز لمطمبز.

6

تكفر الدعـ المستمر لمعامميف.

7

تحافظ عم االتياؿ كالتكايؿ ال عاؿ.

النحور ال ادس :الذ اي ية
1

تحرص امدارة المدرسيز لمحيكؿ عم مراتب متقدمز فإل التميز .

2

تربط ا نشطز الالمنيجيز باحتياجات الطمبز.

3

تكاف أيحاب ا بحاث امجرائيز.

4

تحرص عم إثارة التنافسيز بيف العامميف بنا نا عم معايير كاضحز.

5

تطبؽ معايير الجكدة فإل نظاميا امدارم.

تحرص عم استقطاب الك ا ات العمميز مف ذكل التلييات
6

الملتم ز.

7

تدعـ استلداـ المستحدثات التكنكلكجيز التعميميز المتقدمز.

8

تعقد ات اقيات م المدارس المتميزة لتبادؿ اللبرات.

النحور ال ا ع :القوا ي واو ظنةك
تعمف عف ا نظمز كالقكانيف المعمكؿ بيا فإل المدرسز لجمي
1

العامميف .

2

تطبؽ القكانيف كا نظمز كالتعميمات عم الجمي دكف تميز.

3

تمتاز التشريعات كالقكانيف بالكضكح التاـ .
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4

تضمف القكانيف الحقكؽ الكظي يز لمعامميف فإل المدرسز.

5

تقكـ بمراجعز ا نظمز كالتعميمات بشكؿ دكرم لمكاكبز المستجدات.

6

تتسـ ا نظمز كالقكانيف بالمركنز .

7

تمتاز ا نظمز كالقكانيف بالمكضكعيز .

النحور الثان :رشادة ص ع القرار
1

لدييا لطز استراتيجيز كاضحز كمكتكبز.

2

تكفر المعمكمات الكافيز قبؿ اتلاذ أم قرار.

3
4

تبن القرار بنا ان عم تحميؿ البيئز الدالميز كاللارجيز.

تستشير اللب ار كأيحاب االلتياص فإل ين القرار.

5

تشج عم إبدا الرأم كتقديـ المقترحات.

6

تتلذ الق اررات كفؽ أكلكيات المدرسز.

7

تطبؽ الق اررات فإل المدة الزمنيز المحددة.

8

تجم أكبر عدد ممكف مف البدائؿ المقترحز لمعالجز المكقؼ.

النحور الذا ع :اإلدانة
1

تقكـ امدارة المدرسيز بتحسيف التعميـ كالتعمـ.

2

تقدـ الدعـ المتكايؿ لجمي العامميف .

3

تسيؿ عمميز استلداـ التكنكلكجيا.

4

تقكـ بالتلطيط االستراتيجإل بعيد المدل.

5

تقيـ ن سيا ذاتيا بشكؿ مستمر.
جكدة التعميـ كالتعمـ بشكؿ مستمر.

6

تتاب

7

تطكر المعمميف مينيا.

8

ت كر بالتجديد كاالبتكار دائما.

9

تلطط ل عماؿ قبؿ تن يذىا.

النحور العشر :العدالة والن اواة
1

تيغإل امدارة المدرسيز إل تساؤالت جمي العامميف.

2

تتقبؿ آ ار جمي الطمبز بانياؼ.

3

تكفر فريا متساكيز لمعامميف لتحسيف ا دا .

4

تقيـ العامميف بشكؿ عادؿ.

5

تكزع الجدكؿ المدرسإل باتياؼ.

6

تضمف تكزي المكارد بنزاىز.

7

تكزع المجاف المدرسيز عم المعمميف بنزاىز.

8

تدعـ كافز الحقكؽ كفؽ تشريعات محددة.

.50

النحور الحادي سشر :ال اطة والوضوح
1

تمتاز التشريعات كالقكانيف فإل المدرسز بالكضكح التاـ.

2

تتعامؿ امدارة المدرسيز بركح القكانيف كا نظمز منجاز العمؿ

3

تتسـ إج ار ات العمؿ بالسيكلز كالكضكح.

4

تن ذ إج ار ات العمؿ بالمدرسز بمركنز.

5

يتـ تبسيط امج ار ات بيكرة تسم بانيا المعامالت دكف تعقيد.

6

تكفر نماذج لممعامالت كاضحز كسيمز االستلداـ.

7

تتبن فكرة إيدار قكانيف كتعميمات جديدة تضمف لمعامميف حقكقيـ.

8

تتي فريز استثمار مكاردىا للدمز المجتم المحمإل

ثانينا :ما اليسبؿ الت تعتقد أنيا تؤدل إل ت عيؿ مبادئ الحككمز ؟

------------------------------------------------------------------ 1
------------------------------------------------------------------ 2
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------------------------------------------------------------------ 9
-----------------------------------------------------------------10
ال احث

نحند ديع س د النايد الزطنة
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