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تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى الكشف عن مدى ممارسة الحوكمة في المـدارس الثانويـة  
في فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها ، ولجمع البيانات أعد الباحث استبانة فحص 

عهـــا علـــى عينـــة الدراســـة البالغـــة ي)، وجـــرى توز 0.87صـــدقها مـــن قبـــل متخصصـــين وبمعامـــل ثبـــات(
) مـــن مجتمـــع الدراســـة، ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدم الباحـــث %25بنســـبة ( ) فـــرداً 101(

، بمــــا فيهــــا (SPSS)جتماعيــــة المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي وبرنــــامج الرزمــــة اإلحصــــائية للعلــــوم اال
المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وتحليـل التبـاين األحـادي للتحقـق مـن صـحة فرضـيات 

  دراسة إلى  نتائج من أهمها:الدراسة، حيث توصلت ال
وجـــود ممارســـة للحوكمـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي فلســـطين بدرجـــة مرتفعـــة علـــى مجـــال  - 

ممارســـة اإلدارة المدرســـية للحوكمـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي فلســـطين مـــن وجهـــة نظـــر 
 المعلمين والمعلمات فيها على األبعاد كافة (الشفافية، المساءلة، التمكين، العدالة).

وجـــود ممارســـة للحوكمـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي فلســـطين بدرجـــة مرتفعـــة علـــى مجـــال  - 
الصعوبات التي تعوق ممارسة اإلدارة المدرسية للحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين 
مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــين والمعلمــــات فيهــــا علــــى األبعــــاد كافــــة (الصــــعوبات التنظيميــــة، 

 والبشرية، والمادية).
رسة للحوكمة في المدارس الثانويـة فـي فلسـطين بدرجـة مرتفعـة جـداً علـى مجـال  وجود مما - 

متطلبات ممارسة اإلدارة المدرسـية للحوكمـة فـي المـدارس الثانويـة فـي فلسـطين مـن وجهـة 
نظـــر المعلمــــين والمعلمــــات فيهـــا علــــى األبعــــاد كافـــة (المتطلبــــات التنظيميــــة، والبشــــرية ، 

  والمادية).
ــــــــروق ذات د -  ــــــــة (عــــــــدم وجــــــــود ف ــــــــد مســــــــتوى الدالل ـــــائية عن ــــــــة إحصـــ )  α≥  0.05الل

راسة حول  مدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين فياستجاباتأفرادعينةالد
 تعزى إلى متغيرات( الجنس، والعمر، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي).

 الكلمات المفتاحية: ممارسة، الحوكمة، المدارس الثانوية.
______________________________________  

  .فلسطني، جامعة القدس املفتوحة *
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  المقدمة -1

يواجه التعليم العام يف البلدان العربية حتديات كبرية بفعل الفجوة بني املهارات املعرفية واالجتماعية واخلربات 
يمية من املدارس متثل مدخالت اليت يكتسبها الطلبة، وتلك اليت يهدف إىل حتقيقها فعالً، فاملخرجات التعل

للتعليم اجلامعي الذي يهدف إىل إكساب الطلبة املهارات واخلربات الالزمة لتلبية احتياجات سوق العمل 
يف هذه الدول.ويواجه التعليم العام يف فلسطني باعتباره جزءاً من التعليم العريب حتديات كبرية بفعل التقدم 

، وخباصة أن اتمع الفلسطيين يعيش ظروفاً استثنائية، يواجه حتديات صعبة التقين اهلائل، واالنفجار املعريف
بفعل احملددات اليت يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، فضًال عن الظروف االقتصادية واملالية اليت تعاين منها 

  الفلسطيين.املؤسسات العاملة يف اتمع الفلسطيين، مبا فيها مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل 
ولذلك فاملؤسسات التعليمية يف فلسطني مطالبة باتباع اسرتاتيجيات جديدة، وأساليب إبداعية يف        

مواجهة التحديات، بغية حتقيق أهدافها املنشودة واملخططة، واملتمثلة مبخرجات تعليمية، وقد توافرت فيها 
مليات التنمية الشاملة فيه.ولتحقيق ذلك اجتهت الشروط الالزمة للنهوض باتمع، واإلسهام الفعال يف ع

املؤسسات التعليمية عمومًا والفلسطينية خباصة إىل تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، بغية التأكد من مالءمة 
خمرجاا التعليمية حلاجات السوق وأداء مهامها اإلدارية والتعليمية بشفافية وعدالة ونزاهة.فاحلوكمة 

سسات التعليم وعملياا وأنشطتها مبا فيها التخطيط والتوجيه هلذه املؤسسات تستخدم لوصف هياكل مؤ 
واألفراد العاملني فيها، فهي دف إىل إجياد مؤسسات تعليمية قوية حتقق أعلى مستويات األداء بفعالية 
 ونزاهة وعدالة، وتسهم يف تشجيع مجيع مكوناا على االضطالع بدور مهم يف إدخال التحسينات على
هذه املؤسسات، والنهوض ا وحتقيق أهدافها، حبيث تكون مسؤولة أمام اتمع الذي ختدمه يف إطار من 

  املشاركة والكفاءة والفعالية، وبناء توافق اآلراء والرؤية اإلسرتاتيجية للتعليم. 
ني ما هو خمطط ونظرًا ملا تعيشه املؤسسات التعليمية يف فلسطني، ولتحقيق أهدافها، سد الفجوة ب       

وما ينجز يف الواقع، فإن إدارة التعليم العام يف فلسطني مطالبة حبث إدارات املدارس وتشجيعهم على 
ممارسة احلوكمة اإلدارية يف إدارة مدارسهم وتسيري أعماهلا. فممارسة احلوكمة تتطلب إملاماً مبفاهيم احلوكمة 

هيال بغية متكينهم من ممارسة احلوكمة بأفضل صورها، ومبادئها، وآليات تنفيذها، كما تتطلب تدريبا وتأ
مستفيدين من النماذج العاملية الناجحة والرائدة. وبذلك فإن هذه الدراسة تسعى إىل الكشف عن مدى 

  ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني من وجهة نظر املعلمات واملعلمني فيها.
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  :مشكلة الدراسة -2
املدرسي إىل حتقيق األهداف التعليمية املخططة يف إطار سياسة عامة ترمسها وختطط هلا إدارة يسعى التعليم 

التعليم العام يف فلسطني، فهي تضع اخلطط وحتدد املهام، وتوزع الصالحيات وتوظف التشكيالت اإلدارية 
وزارة الرتبية والتعليم.ويف والتنظيمية الالزمة لتنفيذها، وإجناز األهداف الرتبوية وفق سياسات عامة ترمسها 

هذا اإلطار تؤدي املدارس الثانوية يف فلسطني دورًا مهمًا يف حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية، مبا فيها 
إكساب الطلبة املهارات املعرفية واالجتماعية واخلربات الالزمة لنمو الطلبة منوًا متكامًال معرفيًا ونفسياً 

جدانياً.وتعاين املدارس يف فلسطني من مشكالت عديدة بفعل األوضاع اخلاصة واجتماعيًا ونفسحركيًا وو 
اليت يعاين منها اتمع الفلسطيين، وخباصة الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت يفرضها 

جهة االحتالل اإلسرائيلي مبا فيها صعوبات التنقل واحلصار واالجتياح املتكرر للمناطق الفلسطينية.وملوا
تلك التحديات والنهوض باملدارس يف فلسطني، فإن إداراا وبتوجيه من إدارة التعليم العام يف وزارة الرتبية 
والتعليم، تسعى إىل ابتكار أساليب جديدة وتطبيق اسرتاتيجيات إدارية فعالة يف إطار سياسة تربوية عليا 

احلوكمة بغية التأكد من حتقيق أهدافها الرتبوية  ترمسها وزارة الرتبية والتعليم، وتستند إىل تطبيق مبادئ
والتعليمية ورسالتها اتمعية، ولذلك فإن تقصي مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني يُعد 
ضرورة ملحة وغاية يف األمهية، وذلك دف التأكد من مدى حتقيقها ألهدافها الرتبوية، ورسالتها اتمعية 

النزاهة والشفافية، والعدالة واملساءلة، وااللتزام مببدأ اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بأدائها،  يف إطار من
وإتاحة االطالع عليها من قبل أولياء األمور وأفراد اتمع كافة.  وبناًء على ما تقدم ويف إطار املالحظات 

  س:السابقة، فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف اإلجابة عن السؤال الرئي
  ما مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟

  :أسئلة الدراسة  -3
  ما مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟ -3-1
واملعلمات حنو مدى ممارسة احلوكمة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات املعلمني  -3-2

يف املدارس الثانوية يف فلسطني تعزى إىل متغريات (اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، وسنوات 
 اخلدمة).
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  :فرضيات الدراسة -4
) يف استجابات املعلمني α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -4-1

 ارس الثانوية يف فلسطني تعزى إىل متغري اجلنس.واملعلمات حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املد
) يف استجابات املعلمني α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -4-2

واملعلمات حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني تعزى إىل متغريات (العمر، 
  املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة).

  :أهداف الدراسة -5

عن مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني من وجهة نظر املعلمني الكشف  -5-1
 واملعلمات فيها؟

لكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات املعلمني واملعلمات حنو ا -5-2
ل مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني تعزى إىل متغريات (اجلنس، العمر، املؤه

 العلمي سنوات اخلدمة).

  :أهمية الدراسة -6

تتجلى أمهية موضوع الدراسة يف أنه يتناول موضوعًا حساسًا وغاية يف األمهية، يهدف إىل الكشف        
عن مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني، كما تنبع أمهيتها من النتائج املرجوة واملأمولة 

تقدمها إلدارة التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم، بغية التأكد من مدى التزام منها، واملقرتحات اليت س
املدارس يف فلسطني بتطبيق مبادئ احلوكمة فيها، وخباصة النزاهة والشفافية والعدالة واملساءلة، وصوًال إىل 

  فها الرتبوية والتعليمية.حماكمة األداء املدرسي وفق معايري احلوكمة ومبادئها، للتأكد من حتقيقها ألهدا

  :منهج الدراسة - 6-1

  استخدم املنهج الوصفي ملالءمته أغراض الدراسة.      

  :حدود الدراسة - 6-2

  .2014/2015أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي الحد الزماني: 
  اقتصرت الدراسة على املدارس الثانوية يف حمافظة قلقيلية.الحد المكاني: 
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مشلت الدراسة مجيع املعلمني واملعلمات يف املدارس الثانوية يف مدارس حمافظة قلقيلية وهي الحد البشري: 
  من وجهة نظرهم.

  :مصطلحات الدراسة - 6-3

: تعرف احلوكمة بأا جمموعة القوانني والنظم والقرارات اليت دف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف الحوكمة
اليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط املؤسسة وأهدافها، وتشتمل على األداء عن طريق اختيار األس

).  2، ص:2011مقومات تدعيم املؤسسة على املدى البعيد وحتديد املسؤول واملسؤولية (حالوة ة وطه 
كما ميكن تعريفها بأا ممارسة السلطات االجتماعية واالقتصادية الرشيدة والسياسية واإلدارية الفعالة إدارة 

ؤون اتمع بفئاته املختلفة، وفق التشريعات والقوانني واألنظمة، ومجهور املتعاملني وأخالقيات املهنة، ش
). كذلك ميكن تعريفها: بأا حالة وعملية واجتاه وتيار 2009ووضع السلطة، واملسؤولية (حالوة وصاحل، 

ا، وحيمي ويؤمن سالمة إجراءاا، وسلوكات أفرادها كافة، وميّكن حيكم نشأة املؤسسة، ويضبط اجتاها
اإلدارة املدرسية واملعلمني من ممارسة سلطام يف إطار من النزاهة، والشفافية، واملساءلة، والعدالة، وتوفري 

، 2005متطلباا التنظيمية والبشرية واملادية، ومبا يضمن حتقيق محايتها، ومنوها، واستقرارها (اخلضريي، 
هذا التعريف على األبعاد وااالت اليت توافقت مع تلك اليت تقيسها أداة  ). ونظرًا الشتمال53ص:

  الدراسة (االستبانة)، فإن الباحث سيعتمده تعريفا إجرائياً يف هذه الدراسة. 
مؤسسات تعليمية تتبع إدارة التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، وتشمل  المدارس الثانوية:

  www.mohe.gov.psالصف العاشر وحىت الصف الثاين عشر املرحلة من
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة -7
 :اإلطار النظري  7-1

تضطلع املدارس بدور فاعل يف حتقيق األهداف الرتبوية التعليمية، ففيها يتلقى الطلبة تعليمهم        
ومعارفهم، ويطورون مهارام وقدرام العقلية والنفسية واالنفعالية، وفيها ميارسون نشاطام التعليمية 

درجة الرئيسة إىل تنمية الطلبة تنمية واالجتماعية، وحيققون منو شخصيام املتوازنة، فاملدارس دف بال
متوازنة، يف إطار حتقيق األهداف الرتبوية الشاملة واملتكاملة. وتؤدي املدارس الثانوية يف فلسطني دوراً 
مكمًال ملا تقوم به املدارس األساسية الدنيا والعليا، فهي تعمل على إكساب الطلبة املنظومة القيمية 

يا ونفسياً وانفعالياً ونفسحركياً، مبا يفضي إىل تنمية شخصيام بشكل شامل واالجتماعية، وإعدادهم معرف



  2016 - العدد الرابع - المجلد الرابع عشر . ..................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 127

ومتوازن، متهيدًا النتقاهلم إىل مرحلة التعليم العايل، باعتبارهم من أهم مدخالت اجلامعات واملعاهد 
  الدراسية العليا يف فلسطني. 

ومالية وتعليمية واجتماعية يف إطار ولتحقيق أهدافها املخططة فإن املدارس تقوم بوظائف إدارية       
تواصل وانفتاح على اتمع احمللي، وضمن لوائح وقوانني ناظمة لعملها يف إطار املساءلة واحملاسبة، 
والنزاهة، والكفاءة، والفعالية، وتقييم دوري ألدائها ومدى حتقيق أهدافها. لذلك تعمل املدارس على تطبيق 

تكارية متكنها من حتقيق أهدافها، مبا فيها تأهيل املعلمني بشكل مستمر، اسرتاتيجيات جديدة، وأساليب اب
وتقدمي تغذية راجعة إلدارة التعليم العام مبا تقوم به من أنشطة تعليمية واجتماعية، وحتديد املعوقات 

  والتحديات اليت تعرتض أداء مهامها ووظائفها بشكل فعال. 
 حمددة يف إطار النزاهة والشفافية والعدالة واملساءلة، والكفاءة، تستخدم املدارس مبادئ احلوكمة وفق معايري

والفعالية بغية التأكد من سالمة اجراءاا، وأنشطتها، واضطالعها مبسؤولياا االجتماعية، واالخنراط يف 
  العمل معها، وخباصة أولياء األمور لضمان جودة التعليم واملخرجات التعليمية.

  :وفلسفتهامفهوم الحوكمة  7-1-1
يقوم مفهوم احلوكمة على فلسفة أساسها االحتكام إىل نظام عمل والقوانني الناظمة له، إذ تستند إىل       

نظام رصني وحصيف، ومتابعة دقيقة لإلجراءات وفق ما تنص عليه اللوائح والتعليمات، ومن مث التحاكم 
ابة واإلشراف لرصد املستجدات واملتغريات يف إىل معايري ومقاييس موضوعية عادلة وكافية، ونظام جيد للرق

  ).31، ص:2005اداء املؤسسات وحتليلها ومتابعة تنفيذها(اخلضريي، 
فاحلوكمة نظام يقوم على العقالنية والشفافية، وهو نظام ضمين متحكم قائم على املبادئ واملثل       

سسة أو منظمة أو مشروع. إذ عرفها والقيم األخالقية، ويتضمن وجود كيان إداري داخل كل دولة أو مؤ 
البنك الدويل بأا "أسلوب ممارسة السلطة يف تدبري املوارد االقتصادية واالجتماعية للبالد من أجل التنمية" 

). وقد انطلق هذا التعريف من األزمات اليت واجهتها الدول النامية بسبب 1989(تقرير البنك الدويل، 
تسيري، والتخطيط والرقابة، وغياب الشفافية، والنزاهة، واملساءلة. وعدها فساد النظم السياسية، وضعف ال

) بأا نسق جديد من العالقات، واألسس واملؤسسات اليت حتكم مصاحل 8، ص:2011حالوة وطه (
  اموعات واألفراد، ومتارس احلقوق والواجبات فيها. 

طة اإلدارة الرشيدة على املستويات السياسية ويعرفها آخرون بأا تطبيق موعة من املبادئ تتضمن سل
واالقتصادية واالجتماعية يف إطار الشفافية احلكومية، وقابليتها للمحاسبة واملساءلة املالية واإلدارية بغية 

).  2009حماربة الفساد، والرشوة وحتقيق العدالة واحرتام القانون واحلقوق اإلنسانية لألفراد (الندوي، 



  .............. د. القرواتي المعلمين والمعلماتمدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطينمن وجهة نظر 

  

 

 128

)  أن احلوكمة فن ممارسة الرشادة والعقالنية، وتعظيم الثقة، وتنمية 56، ص:2005ويرى اخلضريي(
عوامل األمان، إذ أن تقبل توظيف املوارد، وزيادة وتنمية القيمة املضافة، حيقق يف ذاته احلكمة ورصانة 

  .السلوك والتصرفات اإلدارية، ومحاية املشروعات من عناصر الفساد اإلداري والرعونة اإلدارية
وتستند  فلسفة احلوكمة إىل ميزتني رئيستني للشركات املعاصرة، مها الفصل بني ملكية الشركة وإدارا،  

والنفوذ الذي يستأثر به كبار املسامهني على حساب صغارهم. فاحلوكمة تضبط عمل مجيع األطراف يف 
الشركة باستخدام الشفافية واملساءلة، واملسؤولية، والعدالة 

)Kaufmann&Kraay,2008.(
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf  

وتسعى احلوكمة إىل ضمان تنفيذ أهداف املنظمة، واحلفاظ على حقوق أصحاا، فضال عن مراعاة حقوق 
وأصحاب العالقة، ومتكينهم من االطالع على املعلومات والبيانات املتعلقة متلقي اخلدمة واملستفيدين 

بنشاط املنظمة وعملها حبرية يف إطار من النزاهة والشفافية، مبا ميكنهم من ممارسة مساءلة إدارا عند 
  الضرورة حفظا حلقوقهم وحتقيقا للعدالة، فاحلوكمة تشتمل على حمددات داخلية وأخرى خارجية:

دات الداخلية تتضمن القواعد واألسس اليت حتكم آلية اختاذ القرارات، وتوزيع الصالحيات احملد -
داخل املنظمة، ووحداا اإلدارية املختلفة يف إطار املساءلة والنزاهة والعدالة، واليت تضمن احلد من 

  التعارض بينها والصراع داخلها، وتقليل آثاره السلبية وتعظيم فوائده. 
اخلارجية فتشمل القوانني واألنظمة اليت حتكم نشاط املنظمة يف الدولة، وآليات الرقابة احملددات  -

عليها، مبا فيها اطالع اجلمهور على ما جيري يف هذه املنظمة بشفافية ووضوح، فضال عن البيئة 
 االقتصادية العامة ومناخ األعمال يف الدولة، وكفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم
للمشروعات، وكفاءة األجهزة الرقابية وهيئاا يف إحكام الرقابة على الشركات (برقعان 

  ).7،8، ص2012والقرشي،
  :خصائص الحوكمة اإلدارية الرشيدة ومحدداتها 7-1-2

  تشتمل احلوكمة على حمددات داخلية وأخرى خارجية،
اذ القرارات وتوزيع الصالحيات داخل فاحملددات الداخلية تتضمن القواعد واألسس اليت حتكم آلية اخت 

املنظمة، ووحداا اإلدارية املختلفة يف إطار املساءلة والنزاهة والعدالة، واليت تضمن احلد من التعارض بينها 
  والصراع داخلها، وتقليل آثاره السلبية وتعظيم فوائده. 
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املنظمة يف الدولة، وآليات الرقابة عليها، أما احملددات اخلارجية فتشمل القوانني واألنظمة اليت حتكم نشاط 
مبا فيها اطالع اجلمهور على ما جيري يف هذه املنظمة بشفافية ووضوح، فضال عن البيئة االقتصادية العامة 
ومناخ األعمال يف الدولة، وكفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم للمشروعات، وكفاءة األجهزة 

  ).10، ص:2013إحكام الرقابة على الشركات (الفرا، الرقابية وهيئاا يف 
فاحلوكمة الرشيدة تتجلى يف تطبيق جمموعة من األنظمة والضوابط الرقابية على املؤسسات وأدائها،        

إذ أن احلوكمة تضبط العالقات بني جمالس اإلدارات واملديرين التنفيذيني وأصحاب املصاحل بطريقة، حتقق 
  بينهم يف إطار من الشفافية واإلفصاح واملساءلة والنزاهة. التكامل والتعاون

  ):2012وتشتمل احلوكمة على اخلصائص اآلتية(عزت، 
http://old.qadaya.net/node/%20%203068 

  يف إطار شرعية املشاركة. املشاركة للرجال والنساء معاً سواء كان مباشراً أم من خالل ممثلني -
 سيادة القانون: ويتطلب ذلك أشكال عمل شرعي غري متحيز وحتفظ حقوق الناس كلياً. -
الشفافية: وتعين أن تتخذ القرارات وتنفذ بطريقة تتواءم مع القوانني، وأن تكون املعلومات متوافرة  -

ذه القرارات وتطبيقا ا.وضمان سهولة الوصول إليها ملن سيتأثرون 
 االستجابة: ويتطلب ذلك من املؤسسات خدمة كل متسلمي الرهان يف إطار وقت معقول. -
متركز املوافقة (مركزية املوافقة): أي أن هناك تعادًال بني االهتمامات املختلفة يف اتمع للوصول  -

 إىل اتفاق على ما هو أفضل للمجتمع وكيفية حتقيق ذلك على املدى الطويل.
ل: وتتضمن أن يشعر كل عضو يف اتمع أن له رهانًا فيها وأم غري املساواة والشمو  -

 مستبعدين، مبا فيها حصوله على فرص لتحسني حياته وتطويرها، واحلفاظ عليها.
 الفعالية والكفاءة: فهي توافق النتائج واحتياجات اتمع باستخدام معقول للموارد، محاية البيئة. -
 يف القطاعات كافة للمحاسبة أمام اتمع واملتأثرين ا. احملاسبة: حبيث ختضع املؤسسات -

  مبادئ الحوكمة  3- 7-1
مبادئ  1999تبني مراجعة الدراسات السابقة أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قد حددت يف سنة 

، 2014لتشمل املبادئ التالية (مركز أبو ظيب للحوكمة،  2004حوكمة الشركات، وطورا يف سنة 
  ):16ص:
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ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة املؤسسية يشجع على الشفافية، ويراعي أحكام  -
القانون وحيدد توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية القائمة على 

 الشراكة.
 محاية حقوق املسامهني وأصحاب حقوق امللكية وتسهيل ممارستهم حلقوقهم. -
املتساوية للمسامهني، وإتاحة الفرصة هلم للحصول على تعويض فعال عن انتهاك ضمان املعاملة  -

حقوقهم (إن وجد)، وضمان التوازن يف التعامل مع أصحاب املصاحل، وحتقيق التعاون والتكامل 
 بني املؤسسة وأصحاب املصاحل يف إجياد الثروة وفرص العمل، واالستدامة املالية هلا. 

ليم يف الوقت املناسب حول القضايا املهمة كافة، واليت تتعلق باملؤسسة  الشفافية واإلفصاح الس -
 كاملركز املايل واألداء وحقوق امللكية.

ضمان قيام جملس اإلدارة مبسؤولياته من حيث التخطيط االسرتاتيجي والرقابة والتوجيه واحملاسبة  -
 اإلدارة التنفيذية عن أي قصور يف أدائها.

  :معايير الحوكمة 4- 7-1
  ):3،4، ص ص:2011حلوكمة االلتزام جبملة من املعايري اآلتية (مهيدات، تشمل ا
االنضباط باتباع السلوك األخالقي املناسب، والشفافية Üبتقدمي املعلومات الواضحة ويف الوقت  -

 املناسب.
 االستقاللية: أي اخللو من التأثريات اليت ال تتصل بالعمل (ال عالقة هلا بالعمل). -
 أعمال اهليئة العليا املسؤولة عن املؤسسة وتقديرها وليست املدرسة.املساءلة: تقييم  -
املسؤولية: أي وجود مسؤولية لكل فرد له مصلحة يف املدرسة، والكفاية والفعالية يف استخدام  -

 املوارد، إضافة إىل االستجابة والرؤية اإلسرتاتيجية.
 الشراكة وتعزيز سلطة القانون.العدالة: احرتام حقوق كل أفراد املؤسسة ألصحاب املصاحل، و  -
 املسؤولية االجتماعية: أي النظر إىل املؤسسة كشخص واحد، وتأدية رسالتها اتمعية. -
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  :نظام الحوكمة في المدارس 7-1-5
يرتبط تطبيق احلوكمة يف املدارس مببادرات فعالة بغية توفري الشروط األساسية إلصالح التعليم فيها،    

وذلك يف إطار معاجلة أي قصور يف أدائها وتعزيز جناحاا، مبا يفضي إىل حتقيق األهداف الرتبوية 
تعزيز دور اإلدارة املدرسية  والتعليمية املخططة، وجتويد التعليم واملخرجات التعليمية، وذلك من خالل

 & Hattieواملعلمني وأولياء األمور واتمع احمللي، وضمان استغالل الوقت وعدم ضياعه (
Anderman, 2013 فضال عن حماربة ممارسة الفساد الداخلي للمنظمات، وحتقيق ضمان االلتزام .(

أو أي احنراف متعمد أو غري متعمد  جلميع العاملني يف املؤسسات، وتفادي وجود أخطاء والتقليل منها،
واستمراره، حتقيق االستفادة من نظم املراقبة الداخلية وحتقيق فاعلية اإلنفاق، وحتقيق أعلى قدر من الفعالية 
للرقابة اخلارجية وخباصة الرقابة املالية، إضافة إلßرفع مستوى أداء املؤسسة، وزيادة قدرة املنظمة على املنافسة 

). فاحلوكمة دف إىل اإلرتقاء بالتعليم وتعزيز فعاليته، وجتويد 138-121، ص ص:2006(سليمان، 
املخرجات التعليمية بغية اإلسهام يف تنمية اتمع الذي تعمل فيه، كما دف إىل تشجيع املديرين 

ينهم من واملعلمني على اإلبداع واالبتكار والتنوع يف أدائهم، فضًال عن تدعيم دور أولياء األمور، ومتك
احلصول على معلومات دقيقة حول أداء املدرسة بشفافية ونزاهة يف إطار مبدأ مساءلتها عن جودة 

وتعمل املدارس على تطبيق مبدأ املساءلة بوصفه  (Cleaver, et al, 2014).خدماا التعليمية 
  :(Borman, et al, 2002)جزءاً أصيالً ، ومهماً من مبادئ احلوكمة وفق أسس أربعة هي  

توفري املعلومات الالزمة لتعزيز دور الطلبة وأولياء األمور على مساءلة اإلدارة املدرسية  -7-1-5-1
 حول أنشطتها وإجراءاا، وخدماا وخمرجاا التعليمية.

، واليت دف إىل تعزيز استقاللية املدارس يف (SBM)اإلدارة القائمة على املدارس  -7-1-5-2
على مواردها، وتعزيز دور أولياء األمور يف دعم اختاذ قراراا الرئيسة، والسيطرة 

املدرسة، ومساعدا يف تنفيذ قراراا لتحقيق نتائج أفضل، إذ أثبت ذلك جناحه 
 وفاعليته يف مدارس نيوزلندا، وأسرتاليا، والواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا.

لتهم حول أدائهم تقدمي حوافز للمعلمني اليت دف إىل تعزيز دورهم، وضمان مساء -7-1-5-3
ونتائجه على املخرجات التعليمية، وربط احلوافز املقدمة هلم وأجورهم مبستويات 

  (Muralidharan & Sundararman, 2011)أدائهم 
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ضمان املنافسة اليت دف إىل تعزيز دورها يف جتويد اخلدمات التعليمية، وإفساح  -7-1-5-4
تعليم لالرتقاء باملخرجات اال للتعليم اخلاص بأداء دوره يف حتسني خدمات ال

 ,Fielden and LaRocque)التعليمية كما حصل يف نيوزلندا وسنغافورة 
2008). 

باإلمجال، فإن جناح اإلدارة الرشيدة للتعليم يتطلب توافر قناعة لدى القيادات اإلدارية املسؤولة يف      
ة والنزاهة والشفافية والفعالية والكفاءة املؤسسات التعليمية بضرورة تطبيق مبادئ احلوكمة، وخباصة املساءل

يف أدائها، إضافة إىل سياسات تساعد على سن التشريعات القانونية والتنظيمية، اليت تسمح بتنمية قطاع 
  ).2010التعليم وتعزيز دوره (دوفور، 

 :الصعوبات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة -6- 7-1

التنظيمي املعتمد يف املؤسسة لصعوبات التنظيمية: وتشتمل على جهود اهليكل ا -7-1-6-1
وشيوع البريوقراطية، وعدم حتديد الصالحيات املمنوحة للمديرين واملعلمني على حد 
سواء، إضافة إىل عدم وضوح قنوات التواصل بني اإلدارة العليا واإلدارات املدرسية، 
وعدم وضوح خطوط السلطة  والتفويض يف اختاذ القرار، وعدم تناغمها مع اللوائح 

القوانني الناظمة للعمل املدرسي، وغياب آليات واضحة وحمددة للمسائلة االدارية و 
  .)Kohansal,2011, pp:11-15للعاملني (

الصعوبات املادية:  وتعد الصعوبات املادية إحدى معوقات تطبيق احلوكمة يف  -7-1-6-2
تبط املؤسسات الرتبوية عموماً، و يف املدارس الثانوية يف فلسطني خصوصاً،  واليت تر 

بارتفاع تكاليف التشغيل النامجة عن تطبيق مبادئ احلوكمة، وعدم ختصيص حوافز 
مادية للعاملني فيها، إضافة إىل نقص وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات يف 
املدارس، مبا فيها  تكنولوجيا الرتبية، وقلة مصادر التعليم املتاحة لعمليات التطوير 

على حد سواء، ونقص القاعات اهزة للتدريب والتنمية املهين للمعلمني واملديرين 
املهنية يف املدارس، فضًال عن عدم مالءمة التصميم املعماري لبعض املدارس 

  .(Sheppard,A.P.J,2011)الحتياجات عملييت التعليم والتعلم.
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الصعوبات البشرية: تتمثل يف عدم كفاية عدد املعلمني الالزم لتنفيذ عملييت التعليم  -7-1-6-3
والتعلم فيها، ونقص الوعي لديهم بأسس احلوكمة وإجراءات تطبيقها، وضعف 
الكفايات اإلدارية لبعض مديري املدارس، وخوفهم من حتمل املسؤولية، وعدم قدرم 
على مقاومة ضغوط احملسوبية، فضًال عن مقاومتهم للتغيري يف املدارس وعدم رغبة 

التنمية  العاملني يف املدارس  باالخنراط يف برامج
  .(Mohajeran,2006,PP:160-163)املهنية

  
  :الدراسات السابقة - 7-2

تناولت يف دراستها حوكمة الشركات املدرجة بالبورصة املصرية، واليت ) 2014دراسة حسونة ( -
قدمت الستكمال متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف حوكمة الشركات من اجلامعة 
األملانية بالقاهرة وهدفت الدراسة إىل قياس مدى تطبيق الشركات املدرجة بالبورصة ملبادئ 

على أداء الشركات يف سوق رأس املال املصري النامي.  حوكمة الشركة املصرية، وتأثري ذلك
واستنبطت الباحثة مؤشرًا لقياس مدى تطبيق املبادئ االسرتشادية حلوكمة الشركات املصرية 

) شركة مدرجة يف البورصة املصرية 85الستخدامها أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (
ت اليت ُمجعت توصلت الدراسة إىل عدم ). وبتحليل البياناEGX100خمتارة من مؤشر) 

وجود عالقة إجيابية بني خمتلف اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات املنصوص عليها يف مبادئ 
حوكمة الشركات املصرية ومؤشرات أداء الشركة املختارة، كما بينت الدراسة أنه ليس آلليات 

، واإلفصاح، وجلان جملس اإلدارة، حوكمة الشركات كهيكل امللكية، وجملس اإلدارة، والشفافية
  أية قيمة أو مردود إجيايب، ينعكس على الشركة املطلوب منها تطبيق مبادئ احلوكمة املصرية.

تناول يف دراسته حتديات احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف  )2013دراسة الفرا ( -
طاع غزة، وهدف إىل التعرف حالة دراسية عن كليات العلوم االقتصادية واإلدارية يف ق -فلسطني

على أهم التحديات اليت تواجه اجلامعات الفلسطينية لتطبيق وتقوية احلوكمة فيها، والتعرف على 
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برناجمًا يف جامعات:  17واقع احلوكمة يف اجلامعات الفلسطينية. تكون جمتمع الدراسة من 
طالباً  130مدرسًا و 48وفردًا من الطاقم اإلداري فيها،  24اإلسالمية واألزهر واألقصى، و

يف هذه اجلامعات  9/2011وخرجياً. وباالستناد إىل برنامج تقييمي خارجي أجري يف شهر 
الثالث، مت استخدام أمنوذج التقييم الذايت للربامج، وأمنوذج التقييم املؤسسي املعد من قبل اهليئة 

ع املعلومات أثناء املقابالت مع الفلسطينية لالعتماد واجلودة والنوعية يف توجيه األسئلة، ومت مج
) شخصاً. وبتحليل البيانات أظهرت الدراسة، عدم حتديث رؤى 202أفراد العينة الذين بلغوا (

ورسائل اجلامعات وأهدافها باستمرار، وعدم وجود آليات مناسبة للتأكد من مدى تطبيقها، كما 
ملصاحل، وأن معظم جمالس أن هناك ضعفًا يف حجم املشاركة يف إعدادها من قبل أصحاب ا

األمناء يف اجلامعات الفلسطينية تركز على الدور الرقايب، وال تقوم بالدور املهم املتعلق بتطوير 
االسرتاتيجيات ورسم السياسات، إذ تعتمد على جمالس اجلامعات يف إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية 

ير ورسم السياسات. كما بينت والتطوير، كما ال يشرك الطلبة والعاملون بشكل كاف يف التطو 
الدراسة أن هناك ضعفًا يف مستوى الشفافية واإلفصاح، واملسؤولية لدى اجلامعات الفلسطينية، 
بسبب عدم نشر التقارير املالية وغري املالية اليت متكن العاملني والطلبة واملاحنني من االطالع 

  عليها ومناقشتها. 
حوكمة الشركات يف تفعيل جودة املراجعة  سعت إىل تقصي دور )2013دراسة محمد ( -

الداخلية، وأثر ذلك على أتعاب املراجعة اخلارجية دراسة نظرية ميدانية. وقدمت الدراسة 
الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف احملاسبة من جامعة بنها يف مصر، 

ية وفق املعايري ذات الصلة، وأثر وهدفت إىل دراسة العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخل
ذلك على درجة اعتماد املراجع اخلارجي على عمل املراجع الداخلي، إضافة إىل دراسة أثر 
وظيفة املراجع اخلارجي لدرجة املخاطرة الناجتة عن درجة اعتماده على إدارة املراجعة الداخلية 

ارجية. كما هدفت إىل إجراء دراسة وحتليلها، فضال عن التقارير املالية وأتعاب املراجعة اخل
ميدانية ملدى تأثري حوكمة الشركة على املراجعة الداخلية واألتعاب وحتليل نتائجها. واستخدمت 
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الدراسة املنهج االستقرائي واالستنباطي (الكمي والكيفي) يف حتليل البيانات، اليت مجعت من 
راسة. وقد توصلت الدراسة إىل أن فعالية امليدان باستخدام قائمة استقراء، ُوزعت على عينة الد

احلوكمة تزداد بزيادة فعالية املراجعة الداخلية، ودورها يف الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة 
الشركة. وأنه ال بد أن يكون للمراجع الداخلي واخلارجي دور يف إدارة املخاطر، بغية تقليل درجة 

ظهرت الدراسة أن اعتماد املراجع اخلارجي على املراجع املخاطرة يف مهنة املراجعة. كما أ
  الداخلي أصبح أكثر ضرورة وأمهية للنهوض باقتصاديات املراجعة اخلارجية.      

تناول موضوع حوكمة اجلامعة، ودورها يف مواجهة التحديات  )2012دراسة برقعان والقرشي ( -
عن دور حوكمة اجلامعات يف حتقيق على املستوى العاملي واحمللي، وهدف البحث إىل الكشف 

قدر كبري من الشفافية والعدالة، ومساعدة إدارة اجلامعة يف االضطالع بدورها الرئيس يف مواجهة 
التحديات املاثلة أمامها. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الكيفي يف إطار حتليل األدبيات 

ىل أن اجلامعات حتتاج إىل اللجوء والبحوث والدراسات املرتبطة بالبحث، وتوصلت الدراسة إ
لالبتكار لضمان جودة خمرجاا التعليمية القادرة على املنافسة يف سوق العمل، وأن احلوكمة 
اجليدة تيسر اختاذ القرارات العقالنية والشفافية، وتؤدي إىل حتقيق الكفاءة والفعالية على املستوى 

ت تسهم يف إجياد مؤسسات مستقلة هلا التنظيمي. كذلك بينت الدراسة أن حوكمة اجلامعا
جمالس أو هيئات حاكمة مسؤولة عن حتديد اسرتاتيجيات املؤسسات، ومراقبة سالمتها املالية 
وضمان فعاليتها وإدارا، وأا دافع مهم إلحداث التغيري ومواجهة التحديات، وأن حوكمة 

يته، وتصحيح أية احنرافات فيها املؤسسات متكن القائمني عليها من تقييم كفاءة األداء وفاعل
  باعتبارها عنصراً حيوياً.       

تناول مدى استخدام أساليب حوكمة جامعة القدس. تكون جمتمع ) 2011دراسة حالوة ( -
) من أعضاء %12فرداً بنسبة ( 120موظفاً، وتكونت عينة الدراسة من  1117الدراسة من 

قابالت شخصية مع بعض أعضاء اهليئة األكادميية هيئة التدريس واإلداريني، إضافة إىل إجراء م
واإلدارية العليا. وبتحليل البيانات اليت مجعت باستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وبرنامج الرزمة 
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)، أظهرت الدراسة أن مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية (
اجلامعة متدٍن بسبب اعتماد أسلوب احلل العشائري ومراعاة التقاليد والعادات، وأن معظم 
املوظفني ال يعودون إىل الكتاب اخلاص بتطبيق مبادئ احلوكمة الصادر عن دائرة شؤون املوظفني 

ه ، وأن الغموض يشوب بعض بنوده، كما بينت الدراسة يف اجلامعة، أو أم ال يعلمون شيئاً عن
أن ضعف املوارد املالية يؤثر على مقدرة اجلامعة على تطبيق األنظمة والقوانني  يف إطار احلكم 

  الرشيد. 
هدف الباحث إىل التعرف إىل مفهوم حوكمة الشركة ومبادئها  )2009دراسة الشواورة ( -

دورها يف تقليص حجم التنازع يف السلطات، وختفيض  وقواعدها وأهدافها ووسائلها، وتقييم
مستوى التضارب يف األهداف بني الفئات املختلفة ذات العالقة بالشركات املسامهة العامة، بغية 
مكافحة الفساد والوقاية منه، وتعظيم املصاحل املتبادلة بني األطراف املختلفة ذات العالقة. 

لنزعة املركزية ومعامل االرتباط وحتليل التباين األحادي وبتحليل البيانات باستخدام مقاييس ا
)ANOVA أظهرت الدراسة أن االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ضروره اقتصادية ،(

واجتماعية، وليس ترفًا فكريًا أو إدارياً، وسوف يؤدي تطبيقها وااللتزام ا يف الشركات املسامهة 
الفساد واحملسوبية، مما يساعد على جذب االستثمارات العربية  العامة األردنية إىل مكافحة ظاهرة

  واألجنبية واحلد من هروب رؤوس األموال.
سعت إىل فحص دور احملاسبية يف السياق التعاقدي،  (Samani, 2015)دراسة ساماني  -

طلباً وآليات الرقابة يف الشركات وآثارها يف تعزيز جودة التقارير املالية، وقدمت هذه الدراسة مت
للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة غوتنربغ يف السويد. واهتمت الدراسة بقضيتني مها: 
الدور الذي تقوم به احملاسبية يف زيادة فعالية العقود حلل مشكالت الوكالة يف الشركات، وأثر 

للتقارير آليات حوكمة الشركة جنبًا إىل جنب مع البيئة القانونية يف الدولة لضمان جودة عالية 
املالية. وبتحليل البيانات باستخدام املنهج الوصفي، أظهرت الدراسة بأن عقود املكافآت 
تستخدم كآلية رقابية بديلة يف الشركات مع مشكالت نظام الوكالة الكبري. كما أظهرت الدراسة 
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ديرين التنفيذيني.  أن حتسني الشفافية بتغيري معايري احملاسبية، يقوي العالقة بني أداء احملاسبية وامل
كذلك أشارت الدراسة بأن معايري احلوكمة واإلفصاح عن املكافآت، تعزز فعالية عقود املكافآت 
والعالقة بني الرواتب واألداء، وأن مراقبة أداء جملس اإلدارة وخباصة دور ممثلي املوظفني يُعد مهماً 

  لتحسني جودة املكاسب واإليرادات يف الشركات. 
تناول يف دراسته حمددات مكافحة االستيالء على  (Al-Dah, 2015)دراسة الضاه  -

املكافآت وآثارها على حوكمة الشركة وأدائها. وقد حللت الدراسة مكافحة االستيالء على 
املكافآت باعتبارها متعلقة بالفائدة املالية للمديرين التنفيذيني، وركزت بشكل كامل على 

واليت تؤثر  (Bebchuk، et al 2009)ك وآخرون املكافآت الستة اليت عرضتها بيبشا
عكسيًا على قيمة الشركة. وخباصة املكافآت اليت حتمي املديرين من السيطرة واالستيالء، وتلك 
اليت تعطي املديرين نتائج مالية. وقد أظهرت الدراسة بأن املديرين التنفيذيني بالرغم من ثنائية 

دفاعات أو إجراءات احلماية من االستيالء والسيطرة دورهم يستعملون سلطتهم للتأثري على ال
واليت متنحهم نتائج مالية أو مزايا مالية، إضافة إىل العالقة بني املكافآت اليت تعطي املديرين 
احلماية من السيطرة (الفئة األوىل من املكافآت) وتلك اليت متنح املديرين نتائج مالية (الفئة الثانية 

الشركة مل تتأثر بثنائية الدور للمديرين التنفيذيني، وهذا يشري إىل أن من املكافآت). فقيمة 
املديرين التنفيذيني والذين لديهم دور ثنائي ال يشعرون باحلاجة إىل العمل لتحقيق أفضل املصاحل 
للمسامهني، عندما ترسخ وفقا للفئة األوىل من املكافآت. كما أظهرت الدراسة ضرورة استقالل 

والرقابة السوقية على الشركات كأمر جوهري. وباإلمجال فإن نتائج الدراسة تشري  جملس اإلدارة
  بوضوح إىل أّن آليات احلوكمة الداخلية واخلارجية تتفاعل يف تأثريها على أداء الشركة.

هدف يف دراسته  إىل تقصي االجتاهات يف احلوكمة ) James, 2014دراسة جيمس ( -
وإدارة  مدارس يف إجنلرتا، وسعى إىل حتديد موضوع تغيري احلوكمة يف املدارس وتطوره يف األربعني 
سنة املاضية، واستخدمت املوضوعات لتحسني األداء املدرسي، وحتصيل الطلبة وفصل البعد 

باعتباره عمًال إدارياً، إضافة إىل زيادة تنوع  السياسي عن إدارة املدرسة، وتطوير املدرسة
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املؤسسات وحوكمتها، وزيادة صراع األدوار لألشخاص داخل إدارة املدرسة، فضًال عن تطور 
دور مدير املدرسة يف احلوكمة، وجتاهل تأثري السلطة احمللية يف إدارة املدرسة واحلوكمة فيها، 

إىل التقارير واألحباث والدراسات السابقة، أظهرت وبإجراء التحليل الكيفي املالئم واملستند 
الدراسة أن هناك توترًا يف نظام العمل بشكل عام بني حميط املدرسة أي احلكم الذايت للمدرسة 

  واحلكومة املركزية، من حيث التوجيه والرقابة املتضمنة تطبيقات مهمة لدور السلطة احمللية. 
نظر مديري املدارس حول مشاركة أولياء  تناولت وجهة )Duma, 2013دراسة دوما ( -

األمور يف احلوكمة يف املدارس الريفية. وهدفت الدراسة إىل الكشف عن وجهات نظر مديري 
مدير  25مدارس حول مشاركة أولياء األمور يف احلوكمة يف املدارس، وتكونت عينة الدراسة من 

وأمغونغاندو لوفو  )Sisonkeمدرسة ريفية من كل مديرية يف مقاطعيت سيسونكي (
)Umgungundlovu وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من املديرين يف املديريات الثمانية ،(

مديرًا ومديرة. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  200يف املقاطعتني املذكورتني 
اسة بأن وبتحليل البيانات اليت مجعت من مديري املدارس باستخدام االستبانة، أظهرت الدر 

مشاركة أولياء األمور يف احلوكمة يف املدارس، تُعد ضرورية يف مكونات التعليم يف جنوب أفريقيا.  
كما أظهرت الدراسة بأن مديري املدارس الريفية يرغبون يف أن يكون ألولياء األمور دور مهم 

احلوكمة يف املدارس يف حوكمة املدارس، وأنه ال بد من توفري التدريب على دور ألولياء األمور يف 
  حىت يستطيعوا توظيف معرفتهم يف أنشطة حوكمة املدارس

حاول يف دراسته التعرف على أثر حوكمة هيئة إدارة املدرسة  )Ford, 2013دراسة فورد ( -
على التحصيل الدراسي يف الواليات املختلفة، وقدمت هذه الدراسة الستكمال متطلبات 

اسات الضواحي من جامعة ويسكنسون ميالوكي يف احلصول على درجة الدكتوراه يف در 
جملس إدارة منتخبة للمدارس يف  14000الواليات املتحدة األمريكية، وقد مشلت الدراسة 

الواليات املتحدة األمريكية، واختريت ست واليات اسرتاتيجية لفحص عالقة حوكمة املدارس 
لدراسة العالقة بني خلفيات أعضاء فيها باملخرجات األكادميية على مستوى املنطقة. وفحصت ا
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هيئة إدارة املدرسة وااللتزام مبجموعة من املمارسات اجليدة اليت أخضعتها اجلمعية الوطنية هليئات 
إدارة املدارس، وديناميات اموعة الصغرية، وخرجيي املقاطعة، ومعدالت التسرب، وقد أظهرت 

املدرسة أثرت على مستوى األداء يف املقاطعة، الدراسة بأن الطريقة اليت تدير ا هيئة إدارة 
خصوصًا اهليئات املنخرطة يف اسرتاتيجيات التخطيط ، وإظهار املراقبني أو املشرفني كمتعاونني، 
وختفيف الصراع وإصالح أفضل ملؤشرات املخرجات التعليمية، وأن اهليئات اإلدارية التقليدية 

  عيتها، وأن حتسني حوكمة يرفع التحصيل األكادميي.للمدارس تؤثر على املخرجات التعليمية ونو 
قام الباحث بدراسة املؤسسة التعليمية  (Lessing, et al, 2012)دراسة ليسنغ وآخرون -

وحوكمة الشركة واملؤسسة غري الرحبية، واليت تعد املدارس أكرب جزء منها يف اسرتاليا. واستندت 
والتوصيات لتوحيٍد هيكل العمل، والذي ميكن  (غري الرحبية) NEPالدراسة إىل اهليكل العملي 

استعماله بشكل كلي. وقد أظهرت الدراسة بأن هناك فصًال جديدًا سيهتم بعمل الشركات 
املسامهة، وخصوصًا على أساس األنشطة غري الرحبية. كما أكدت الدراسة ضرورة االستناد إىل 

ية الشفافية يف القطاع التعليمي، وتقليل نظام اجلدوى االقتصادية يف (اسرتاليا) بغية زيادة فعال
تكلفة األفراد يف املنظمات، وحتسني ثقة اجلمهور، واليت يضمنها نظام الشركات املسامهة يف 

  القطاع االسرتايل.
هدف يف دراسته إىل حتديد فعالية إدارة احلوكمة يف  )Mrope,2011دراسة مروب ( -

انوية اخلاصة يف بلدية أروشا يف تنزانيا، وقدمت املؤسسات التعليمية حالة دراسية للمدارس الث
الدراسة للحصول على درجة املاجستري يف جامعة تانزانيا املفتوحة. وهدفت بشكل أساس إىل 
فحص اهليكل اإلداري هليئات مدارس الثانوية اخلاصة يف أروشا يف تنزانيا، وكذلك فحص فعالية 

تعليم والتعلم، وتسهيل عمل املدارس. وتكونت هذه اهليئات للمديريات، بغية تسهيل عمليه ال
مدرسة من املدارس الثانوية اخلاصة. وقد مجعت البيانات من  16فرداً من  40عينة الدراسة من 

مكتب مدير الرتبية يف املنطقة، والصفحة االلكرتونية لوزارة الرتبية. وبتحليل البيانات باستخدام 
اين أظهرت الدراسة بأن اهليكل اإلداري للمدارس الثانوية املنهج الوصفي التحليلي الكيفي وامليد
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اخلاصة مشابه للهياكل يف الشركات غري التعليمية، وأن اهليئات اإلدارية املعينة، واليت من 
، واللجان املرشحة ال %70املفروض أن تزيد من فعالية إدارات املدارس كانت ال تعمل بنسبة 

يضات واللجنة اإلسرتاتيجية كانت ال تعمل بنسبة ، بينما جلنة التعو %25تعمل بنسبة 
. كما أن نقص هذه اللجان أثر على مقدرة اهليئات اإلدارية إلظهار الدعم ألداء 100%

  املدارس، وأا تسهم يف هيمنة رئيس اهليئة اإلدارية أوجملس اإلدارة.
رس الوطنية تناول حتليًال لطبيعة احلوكمة يف املدا )Sheppard, 2011دراسة شيبارد ( -

واحتمالية ضمان احلوكمة املالئمة. ولتحقيق أغراض الدراسة ُمجعت البيانات باستخدام االستبانة 
اليت وزعت على املديرين وأجريت مقابالت مع مديرين تنفيذيني ملنظمات االعتماد، وممثلي 

لكية مدارس، املدارس اململوكة ومديريها. واستند التحليل اإلحصائي إىل جزأين رئيسني مها: م
ودوافع الربح املايل احملتملة. وبتحليل البيانات اليت مجعت أظهرت الدراسة أن احلوكمة يف املدارس 
الوطنية ليست ثابتة، وأن احلوكمة الناجحة تعتمد على نوع املدرسة، وهيكل هيئة اإلدارة، وأن 

ا أن العديد من مناذج احلوكمة اهليئات اإلدارية يف املدارس ال حتبذ أن تتلقى تدريبًا مالئماً، كم
املستعملة تعاين من ضعف متأصل، واليت حتتاج إىل نظام رقابة قوي. كذلك فإن هيكلي احلوكمة 
واملمارسة مل يكونا قادرين على احلفاظ على سرعتها بفعل الزيادة املعقدة يف أنواع املدارس 

ا فيها احلوكمة، مل تكن قادرة على الوطنية، إضافة إىل أن مؤسسات االعتماد للمدارس الوطنية مب
 التعامل مع معايري عرض احلوكمة وتدعيمها.

درس منوذج اإلعادة مدخل جديد للحوكمة يف  )Jacobs, 2011دراسة جاكوبس ( -
املدارس العامة يف والية نيو أورالينز، وهدف إىل تطوير رؤية جديدة للحوكمة على شكل منوذج 

كالالمركزية، وإعادة املدارس إىل جملس إدارة املدرسة التقليدي، للحوكمة، ميكن جتسيده واعتماده  
وتوزيع املسؤوليات على إثنني أو أكثر من اجلهات املسؤولة. وقد خلصت الدراسة إىل تطوير 
منوذج اإلعادة، الذي يتضمن استعادة جملس اإلدارة املنتخب للسلطة السياسية على املدارس 

نز كلياً، والعودة إىل اإلدارة احمللية (املطلوبة من الوالية) بعد إعصار  العامة األبرشية يف نيو أورالي
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كاترينا، ودعم احلكم الذايت ملدارس امليثاق. وضرورة التنسيق الضروري خلدمة احتياجات الطلبة، 
إضافة إىل إجياد هيكلية احلوكمة، اليت تركز على نوعية املدرسة وجودا. وباإلمجال فقد أظهرت 

أن نظام احلوكمة الذي طور من خالل قوة العمل، يقوم على توزيع الصالحيات الدراسة 
واملسؤوليات بني هيئة إدارية منتخبة، وتعيني هيئة رقابية ملراقبة العمل داخل املدارس، وتعيني هيئة 

  مراقبة ملدارس امليثاق لتقومي عمل املدارس وأدائها.
سعى يف دراسته إىل فحص العالقة بني  )Mohajeran, 2006دراسة مهاجيران ( -

احلوكمة واختاذ القرار والفعالية املدرسية دراسة حالة ألربع مدارس عليا. وقدمت الدراسة  
كمتطلب للحصول على درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة ولنغونغ يف والية نيوساوث ويلز 

ن خالل مؤشرات خاصة هي: يف أسرتاليا. ولتحقيق أغراض الدراسة فحصت فعالية مدارس م
تدخل أولياء األمور، التطوير املهين للمعلمني، التخطيط واملوازنة، التسهيالت والوارد ونتائج 
الطلبة. تكون جمتمع الدراسة من املديرين واملعلمني، وأولياء األمور والطلبة يف املدارس يف منطقة 

كمة املختلفة: مدرسة حكومية واحدة، ولونغونغ يف نيوساوث ويلز. مشلت املدرسة ترتيبات احلو 
مدرسة كاثوليكية مستقلة واحدة، ومدرسة مسيحية مستقلة مبراقبة أولياء األمور، ومدرسة  
كاثوليكية نظامية، حبيث مثلت كل واحدة منها حالة دراسية طبق عليها أسلوب حبث خمتلط  

مراجعة الوثائق واملستندات. كمي كيفي، واستخدمت الدراسة االستبانة واملقابالت شبه الرمسية و 
وبتحليل البيانات وإجراء التحليل الكمي والكيفي، أظهرت الدراسة أمناطًا مشاة، وقيودًا على 
احلوكمة واختاذ القرار يف املدارس األربع. ومل تستطع الدراسة إثبات العالقة الواضحة بني نوع 

أثريًا هليكليات احلوكمة املختلطة على احلوكمة وفعالية املدرسة، ومل تظهر الدراسة أن هناك ت
مؤشرات الفعالية يف املدارس املختلطة. كما أظهرت الدراسة بأن مدير املدرسة هو مركز اإلدارة 
واختاذ القرار يف املدرسة أكثر من أية عوامل أو اختالفات أخرى، وأنه ليس فقط هيكلية 

مة املدرسة وتوجيهها مهمة أيضاً.  ومظاهر دور مدير املدرسة مهم بل وأن طريقة إدارة حوك
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كذلك كانت نتائج الدراسة كما يف الدراسات األخرى غري حامسة يف إثبات العالقة بني عوامل 
  تركيب أو هيكلية احلوكمة األخرى ومؤشرات فعالية املدرسة ولكنها غري مباشرة.

  :تعقيب على الدراسات السابقة -7-2-1
  

عالقة مبوضوع الدراسة، واليت تناولت مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس مبراجعة الدراسات السابقة ذات ال
الثانوية يف فلسطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها، فإن هذه الدراسة قد تناغمت هذه الدراسة مع 
العديد من الدراسات السابقة من حيث أهدافها، واتفقت معها يف تناوهلا موضوعات تتعلق مبمارسة 

)، 2014ة يف املؤسسات الرتبوية ومنظمات األعمال. فقد أجريت دراستا حسونة (احلوكم
) اليت 2009) يف لبنان، ودراسة الشواورة (2012)  يف مصر، ودراسة برقعان والقرشي(2013وحممد(

) اليت أجريت يف فلسطني، ودراسة 2011)، ودراسة حالوة(2013أجريت يف األردن، ودراسة الفرا (
)، ودراسة 2014)، ودراسة جيمس(2015اليت أجريت يف السويد، ودراسة الضاه( )2015ساماين(
)، اليت أجريت يف جنوب أفريقيا ودراسة 2013) اليت أجريت يف بريطانيا، ودراسة دوما (2011شيبارد(
)، اليت أجريت 2011)، ودراسة جاكوبس(2013) اليت أجريت يف تنزانيا،  ودراسة فورد(2011مروب(

) اليت 2006)، ودراسة مهاجريان(2012ت املتحدة األمريكية، ودراسة ليسنغ وآخرون (يف الواليا
أجريت يف أسرتاليا، حيث تناولت مجيعا مدى ممارسة احلوكمة يف الشركات ومنظمات األعمال واجلامعات 

                  واملدارس. واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث البعد املكاين باستثناء     
)، اليت أجريت يف فلسطني. وقد متيزت هذه الدراسة بإبراز أمهية ممارسة 2013، والفرا (2011حالوة (

احلوكمة يف إدارة الشركات ومنظمات األعمال واجلامعات واملدارس، مما يعطيها أمهية يف الكشف عن 
دارس الثانوية الفلسطينية، ودرجة استعداد العاملني فيها العوامل الرئيسة املؤثرة يف ممارسة احلوكمة يف امل

لقبوهلا، وانعكاس ذلك على مستوى األداء فيها، مبا يسهم يف تعزيز أداء املدارس الفلسطينية، وحتقيق 
  رسالتها التعليمية واتمعية. 

ة اإلدارة املدرسية استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي والتحليل الكمي بغية التأكد من مدى ممارس
يف املدارس الثانوية يف فلسطني من تطبيق احلوكمة مببادئها ومعايريها وفلسفتها، من خالل استجابات 
املعلمني واملعلمات، الذين يعيشون سلوكات إدارم املدرسية يومًا بيوم ، ويالمسون مدى التزامها مببادئ 

بذلك من الدراسات السابقة اليت اعتمدت املنهج  ومعايري احلوكمة وأسسها. وقد أفادت هذه الدراسة
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) ، 2013الوصفي والتحليل الكمي يف اعتماد املتوسطات احلسابية على األبعاد كافة (دراسة الفرا (
) ، وحروب 2013) ، وفورد (2013)، ودوما (2009) ، ودراسة الشوادرة (2011وحالوة (

  )).2011) ، ودراسة شيبارد (2011(
  :إلجراءاتالطريقة وا -8
 :مجتمع البحث 8-1

تكون جمتمع البحث من املعلمني واملعلمات يف املدارس الثانوية يف حمافظة قلقيلية يف الفصل الدراسي الثاين 
  . 2014/2015من العام الدراسي 

  :عينة البحث 8-2
) من املعلمني واملعلمات يف املدارس الثانوية يف حمافظة قلقيلية يف 83أجري البحث على عينة قوامها (   

) يبني 1، اختريوا باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية واجلدول ( 2014/2015العام الدراسي 
  توزيع عينة البحث تبعاً ملتغرياا املستقلة.

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المتغيرات1الجدول (                              

 النسب املئوية% التكرارات املستويات املتغريات

 اجلنس
 43.4 36 ذكر
 56.6 47 أنثى

 100.0 83 اموع

 العمر

 39.8 33 سنة 35 أقلمن
 37.3 31 سنة 45أقل من  -35
 19.3 16 سنة55 -45

 3.6 3 سنة 55 اكثرمن
 100.0 83  اموع

 سنوات اخلدمة

 8.4 7 سنواتفأقل5
 37.3 31 سنوات 10-50 من

 54.2 45 سنوات 10 أكثرمن
 100.0 83  اموع

  املؤهل العلمي
 80.7 67 بكالوريوسفأقل

 1.2 1 دبلومعايل
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 16.9 14 ماجستري
 1.2 1 دكتوراه
 100.0 83  اموع

  :منهج البحث 8-3
اتبع يف هذه البحث املنهج الوصفي نظرا ملالءمة طبيعتها حيث جتمع البيانات، وُجيرى التحليل اإلحصائي 

  الستخراج نتائج الدراسة.
  :أداة البحث 8-4
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة اخلرباء بُنيت استبانة جلمع البيانات من عينة  

). واختريت االستبانة 2) جماالت كما يف اجلدول رقم (3) عبارة موزعة على (82لت على (البحث، اشتم
أداة للدراسة وفق ملبدأ االقتصاد يف التكلفة واجلهد والوقت، نظرًا لكرب جمتمع الدراسة وسعة احملافظة، 

ابة املعلمني وخباصة أن الباحث يعمل فيها، وأيضًا ملالءمتها ملثل هذه الدراسات وضمان حرية استج
  واملعلمات يف املدارس الثانوية يف حمافظة قلقيلية.

  )عبارات االستبانة تبعا لمجاالت البحث2جدول رقم (
  العبارات  عدد العبارات  اال  

  40-1  40 ممارسة اإلدارة املدرسية للحوكمة  1

  60-41 20 الصعوبات اليت تعوق ممارسة إدارة املدرسة للحوكمة   2

3  
تطبيق مبادئ احلوكمة يف املدارس الثانوية متطلبات 

 احلكومية
22 61-82  

    82  اموع  
  
  :تقنين أداة البحث 8-5
  :صدق األداة 8-5-1

) 2014قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وصياغة عباراا بعد مراجعة الدراسات السابقة: دراسة حسونة (
)، ودراسة حالوة 2012)، ودراسة برقعان والقرشي (2013)، ودراسة حممد (2013، ودراسة الفرا (

ودراسة )، 2015)، ودراسة الضاه (2015)، ودراسة ساماين (2009)، ودراسة الشواورة (2011(



  2016 - العدد الرابع - المجلد الرابع عشر . ..................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 145

)، 2012)، ودراسة ليسنغ وآخرون (2013)، ودراسة فورد (2013)، ودراسة دوما (2014جيمس (
)، ودراسة مهاجريان 2011)، ودراسة جاكوبس(2011)، ودراسة مروب (2011ودراسة شيبارد (

)، ومن مث عرضها على عدد من احملكمني املتخصصني،  وبناًء على رأي احملكمني، وأخذ  2006(
ث مبالحظام، أجريت التعديالت على عبارات أداة الدراسة، سواء من حيث الصياغة اللغوية، أو الباح

يف حذف بعض العبارات، أو تعديلها. اعتمد الباحث على رأي احملكمني وإمجاعهم بوصفه مؤشرًا على 
امللحق رقم صدقها، وبعد األخذ مبالحظات احملكمني وآرائهم، أعدت أداة الدراسة بشكلها النهائي، و 

  ) يوضح عبارات االستبانة يف صورا النهائية.1(
  :ثبات األداة 8-5-2

للتحقق من ثبات أداة الدراسة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج معامل الثبات، وبلغت نسبته 
العلمي  ) وفق معادلة كرونباخ ألفا وهي قيمة مقبولة تربوياً للبحث0.873الكلية على عبارات االستبانة (
  وتؤكد إمكانية استخدام األداة.

  :المعالجة اإلحصائية6- 8
من جمتمع الدراسة، حيث بلغ عدد  %25) استبانة على عينة الدراسة، واليت كانت بنسبة 101وّزعت(

) استبانة صاحلة 83) معلما ومعلمة، اسُرتّد منها (405املعلمني يف املدارس الثانوية يف حمافظة قلقيلية (
) من املبحوثني استبانام ألسباب خاصة م.  ومن أجل معاجلة 18االحصائي، وملُ يِعد (للتحليل 

)، واملتوسطات SPSSالبيانات إحصائيًا استخدم الباحث برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية (
سة على االستبانة ككل، احلسابية املوزونة واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدرا

 Independentوعلى كل عبارة من عباراا، كما استخدم اختبار (ت) للمجموعتني املستقلتني (
T-test) وحتليل التباين األحادي ،(One Way ANOVA (كرونباخ ألفا) واستخدم معادلة ،(

  حلساب معامل الثبات.
  :نتائج الدراسة - 9
  النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي نصه  9-1
ما مدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات  

  فيها؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، استخدمت املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لكل عبارة من عبارات  

) درجات عن كل إجابة 5كل جمال من جماالت االستبانة. وأعطي للعبارات ذات املضمون اإلجيايب (
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ودرجتان  ) درجات عن كل إجابة (حمايد)،3) درجات عن كل إجابة (موافق)، و(4(موافق بشدة)، و(
عن كل إجابة (معارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض بشدة)، ومن أجل تفسري النتائج أعتمد 

 (Mckmimie , 2011):امليزان اآليت للنسب املئوية لالستجابات
  

  ) ميزان النسب المئوية لالستجابات3جدول رقم (
  النسبة املئوية  درجة االستجابات

  %50أقل من   منخفضة جداً 
  %59-%50من   منخفضة
  %69 - %60من   متوسطة
  %79 - %70من   مرتفعة

  فما فوق %80من   مرتفعة جدا
) نتائج الدراسة، ويبني اجلدول 13)،(12)،(11)،(10)،(9)،(8)،(7)،(6)،(5)،(4وتبني اجلداول (

  ) خالصتها. 14(
  مة).) النتائج المتعلقة بالمجال األول (ممارسة اإلدارة المدرسية للحوك1   

  أوال: الشفافية
  )  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول4جدول رقم (

رقم 
  العبارة

  العبارات
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة جداً  88.00 4.4 .يطلعالعاملونباملدرسةعلßالقراراتاإلداريةذاتالصلةبأعماهلم  1
 مرتفعة جداً  85.60 4.28 .تعلناملدرسةبصورةدوريةللعاملينأهدافهاوبراجمها  2
 مرتفعة جداً  80.20 4.01 .توفراملدرسةاملعلوماتالتييحتاجهاالعاملونفيالوقتاملناسب  3
 مرتفعة 77.80 3.89 .تتيحاملدرسةمشاركةالعاملينفيصياغةخططالعمل  4
 متوسطة 69.80 3.49 .تعلناملدرسةللعاملينبنودصرفامليزانيةالتشغيليةللمدرسة  5
 مرتفعة 79.20 3.96 .تتيحاملدرسةبراجمالتنميةاملهنيةملنيحتاجهامنالعامليندونتمييز  6
 مرتفعة جداً  82.40 4.12 .تعقداملدرسةاجتماعامتفتوحةللعاملينوأولياءاألمورملناقشةمشكالتالطلبة  7
 مرتفعة جداً  82.20 4.11 .تنظماملدرسةاجتماعامتفتوحةمعأولياءاألمورملناقشةمشكالتالطلبة  8
 مرتفعة 77.80 3.89 .تعلناملدرسةعنإجنازااوجوانبالقصورفيأدائهابكلشفافيةووضوح  9
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10  
تعلناملدرسةللمجتمعاحملليعناملعلوماحتولقضايااملدرسةكافةالتيتشغاللرأيالعام

. 
 مرتفعة 77.20 3.86

 مرتفعة جداً  80.02 4.0012  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس 4يتبني من اجلدول رقم (

حيث كانت )، 8، 7، 3، 2، 1الثانوية يف فلسطني على بعد الشفافية كانت مرتفعة جداً على العبارات (
)، حيث كانت نسبتها 10، 9، 6، 4)، وكانت مرتفعة على العبارات (%80نسبتها املئوية أعلى من (

)، حيث كانت نسبتها املئوية بني 5)، وكانت متوسطة على العبارات (%79-%70املئوية بني (
النسبة املئوية  )، وكانت النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدًا بداللة69%-60%(
). ويعزو الباحث ذلك إىل سياسة وزارة الرتبية والتعليم اليت تؤكد ضرورة التواصل، وعقد 80.02%(

االجتماعات مع أولياء أمور الطلبة بشكل دوري، إضافة إىل أن اإلدارة املدرسية تطلع املعلمني على 
  هم يف اختاذها.القرارات املتعلقة بعملهم واألعباء التدريسية لكل منهم وتشرك

  ثانيا: بعد المساءلة      
  ) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني5جدول رقم (

رقم 
  العبارة

  العبارات
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

 جداً مرتفعة  87.00 4.35 .تطبقإدارةاملدرسةأسلوباملناصحةالشفهيةقبالللجوءللمساءلةالرمسية  11
 مرتفعة جداً  82.00 4.1 .خيضعالعاملونفياملدرسةإلجراءاتالتقييمواملساءلة  12
 مرتفعة 76.60 3.83 .تعلناملدرسةإجراءاتتطبيقاملساءلةجلميعالعاملني  13
 متوسطة 69.60 3.48 .تتوافروثائقمعلنةللجميعتوضحبنودصرفامليزانيةالتشغيلية  14
  مرتفعة 75.20 3.76  .يوجددليليوضحأسساملساءلةللعاملينداخالملدرسةوحماسبتهم  15
 مرتفعة 72.60 3.63 ترسإلدارةالتعليمإيضاحاتللعقوباتاملتخذةضدالعاملينباملدرسة  16

17  
تستخدماملدرسةالعديدمنالوسائللتقييمرباجمهاوأدائها(مثالستمارةتقييم،عق

 داجتماعاتدور،صندوقاقرتاحاتوشكاوي).
 مرتفعة 74.60 3.73

 مرتفعة 79.20 3.96 . تقيماملدرسةبراجمهاوخططهاباستمرار  18
 مرتفعة جداً  82.60 4.13 .تزوداملدرسةالعاملينبتغذيةراجعةحوألدائهمباستمرار  19
 مرتفعة 77.72 3.8862  الدرجة الكلية  
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  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف 5يتبني من اجلدول رقم (      

)، حيث  19، 12، 11املدارس الثانوية يف فلسطني على بُعد املساءلة كانت مرتفعة جداً على العبارات (
)، 18، 17، 16 ،15، 13)، وكانت مرتفعة على العبارات (%80كانت نسبتها املئوية أعلى من (
)، حيث كانت 14)، وكانت متوسطة على العبارات (%79-%70حيث كانت نسبتها املئوية بني (

)، وكانت النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة %69-%60نسبتها املئوية بني (
  ). %77.72النسبة املئوية (

لع املعلمني على تقييمهم السنوي، وتناقشه معهم، إضافة ويعزو الباحث ذلك إىل أن اإلدارة املدرسية تط
إىل أا تأخذ موافقة إدارة التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم على أية قرارات أو إجراءات حبق أي من 

  املعلمني أو املعلمات وتربرها هلا. 
  : بعد التمكينثالثاً      

  المئوية للبعد الثالث)  المتوسطات الحسابية والنسب 6جدول رقم (
رقم 
  العبارة

  العبارات
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة جداً  81.20 4.06 .تشركاإلدارةاملدرسيةالعاملينفياختاذ القراراحتوالملشكالتالتيتواجههم  20
 مرتفعة جداً  82.60 4.13 .توفراإلدارةاملدرسيةمصادرتعلممتنوعةللتطويراملهنيالذايت  21
 مرتفعة جداً  83.20 4.16 .تعززاإلدارةاملدرسيةالثقةبينهاوبينالعاملينفيها  22
 مرتفعة 78.80 3.94 .تزودإدارةالتعليممديرياملدارسباملعلوماتاحلديثةبصورةدورية  23
 مرتفعة جداً  81.40 4.07 .تتيحاإلدارةاملدرسيةللعاملينتجريبأفكارمهاجلديدة  24

 مرتفعة 70.40 3.52 .جتهزاإلدارةاملدرسيةقاعامتتكاملةللتدريبوالتنميةاملهنية  25

 مرتفعة 74.60 3.73 .يشاركالعاملونباملدرسةفيوضعاجلدوالملدرسي  26

27  
 .متكناإلدارةاملدرسيةالعاملينمنالوصوإللßاملعلوماتالتييحتاجواألداءأعماهلم

 مرتفعة جداً  81.20 4.06

 مرتفعة جداً  82.60 4.13 .تعززإدارةالتعليمالثقةبينهاوبينالعاملينفياملدارس  28

29  
 .تتوافرلدÜمديرياملدارسالصالحياتالتيتمكنهممنأداءأعماهلمبفعالية

 مرتفعة 75.00 3.75
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 مرتفعة 75.40 3.77 ميتلكاملعلمونالصالحياتالتيتمكنهممنأداءأعماهلمبفعالية  30

 مرتفعة 78.77 3.9387  الدرجة الكلية  
  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (

) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس 6يتبني من اجلدول رقم (
، 27، 24، 22، 21، 20الثانوية يف فلسطني على بُعد التمكني كانت مرتفعة جدًا على العبارات (

، 26، 25 ،23) وكانت مرتفعة على العبارات (%80)، حيث كانت نسبتها املئوية أعلى من (28
)، وكانت النسبة املئوية لالستجابة على %79-%70)، حيث كانت نسبتها املئوية بني (30، 29

  ). %78.77الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة املئوية (
ويرجع الباحث ذلك إىل أن اللوائح واألنظمة النافذة يف فلسطني تنظم العالقة بني إدارة التعليم العام وإدارة 

، وبني إدارة املدرسة واملعلمني أيضاً، إضافة إىل أنه لدى مديري املدارس الصالحيات اليت متكنهم املدرسة
من أداء مهامهم، وضمان سري العملية التعليمية التعلمية بفعالية يف إطار اإلشراف احلثيث من وزارة الرتبية 

  والتعليم ودوائرها املختصة.
  : بعد العدالةرابعاً      

  )  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع7جدول رقم (
رقم 

  العبارة
  العبارات

متوسط 
  االستجابة*

النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

31  
.تراعياملدرسةالعدالةعندتوزيعاألعماالالضافيةعلßالعاملني

  
 مرتفعة جدا 81.00 4.05

 مرتفعة 78.00 3.9 .يراعيالرئيساملباشر للمعلمجميعحقوقهبعيناالعتبار  32

33  
يشعرالعاملونبالتوافقبينماحيصلونعليهمنأجرومايتمتعونبهمنمؤه

 .التعلمية
 متوسطة 61.00 3.05

 مرتفعة 79.60 3.98 .تطبقالقراراتاإلداريةعلßكاللعاملينفي املدرسةبالاستثناء  34

35  
توزعاإلدارةاملدرسيةاملواردوالتجهيزاتاملدرسيةعلßالعاملينبموضو 

 .عية
 مرتفعة جدا 80.20 4.01

36  
تستمعاإلدارةاملدرسيةآلراءالعاملينقبالختاذالقراراتاخلاصةبأعما

 .هلم
 مرتفعة جدا 81.40 4.07

 مرتفعة جدا 85.40 4.27 .تطلعاإلدارةاملدرسيةالعاملينعلßتقاريرأدائهم  37
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38  
تستخدماإلدارةاملدرسيةمعايريمتفقعليهامناجلميعلمنحاحلوافزوا

 .ملكافآت
 مرتفعة 79.20 3.96

 مرتفعة جدا 80.40 4.02 .حيقلجميعالعاملينباملدرسةالتظلممنالتقييماإلداري  39
 مرتفعة 76.80 3.84 .تكافئاإلدارةاملدرسيةالعاملينوفقإجنازام  40
 مرتفعة 78.31 3.9157  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس 7يتبني من اجلدول رقم (

)، 39، 37، 36، 35، 31الثانوية يف فلسطني على بُعد العدالة كانت مرتفعة جدًا على العبارات (
)، 40، 38، 34، 32)، وكانت مرتفعة على العبارات (%80حيث كانت نسبتها املئوية أعلى من (

)، حيث كانت 33)، وكانت متوسطة على العبارات (%79-%70حيث كانت نسبتها املئوية بني (
)، وكانت النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة %69-%60نسبتها املئوية بني (

  ). %78.31النسبة املئوية (
ة فنية مباشرة على اإلدارات املدرسية واملعلمني على حد ويعزو الباحث ذلك إىل وجود رقابة إدارية وإشرافي

سواء. كما أن األنظمة واللوائح الناظمة للعملية الرتبوية والتعليمية يف املدارس، تتيح لكل معلم التظلم لدى 
كون إدارة التعليم العام أو الدوائر املختصة يف وزارة الرتبية والتعليم ضد أي إجراء تتخذه إدارة املدرسة، وي

خمالفًا لألنظمة والقوانني يف فلسطني، وخباصة أن وزارة الرتبية والتعليم تسارع إىل تشكيل جلان حتقيق 
خاصة يف احلاالت اليت تتطلب ذلك، وتصدر القرارات الالزمة يف إطار األنظمة والقوانني واللوائح السارية 

  يف فلسطني.
) النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (الصعوبات التي تعوق ممارسة إدارة المدرسة للحوكمة في 2    

  المدارس الثانوية في مدارس محافظة قلقيلية).
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  أوال: الصعوبات التنظيمية     
  ) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للصعوبات التنظيمية8جدول رقم (

رقم 
  العبارة

  العبارات
متوسط 

  االستجابة*
  النسبة املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة 71.40 3.57 .الصالحياتاملمنوحةملديرياملدارسقليلة  41
 متوسطة 68.40 3.42 .تُعدقنواتاالتصالبيناإلدارةالعلياوإداراتاملدارسضعيفة  42

43  
إشراكإدارةالتعليملمديرياملدارسفياختاذالقراراتذاتالصلةبالعمالملدرسي

 .ضعيف
 متوسطة 69.40 3.47

 متوسطة 68.00 3.4 .تضارببعضاللوائحوالتشريعاتاملنظمةللعمالملدرسي  44
 متوسطة 69.40 3.47 .عدموجودآلياتواضحةللمساءلةاإلداريةللعاملني  45

46  
مجوداهليكاللتنظيميلوزارةالتعليمممايؤدÜإلßشيوعالبريوقراطيةفيالعمال

 .إلداري
 مرتفعة 72.00 3.6

 متوسطة 69.76 3.488  الدرجة الكلية  
  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (

) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس 8يتبني من اجلدول رقم (
)، حيث كانت 46، 41الثانوية يف فلسطني بُعد الصعوبات التنظيمية، كانت مرتفعة على العبارات (

، حيث  )45، 44، 43، 42)، وكانت متوسطة على العبارات (%79-%70نسبتها املئوية بني (
)، وكانت النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة %69-%60كانت نسبتها املئوية بني (

  ). %69.76بداللة النسبة املئوية (
ويرجع الباحث ذلك إىل أن األنظمة والقوانني حتدد صالحيات مديري املدارس وتقننها، كما أن قنوات 

لرتبية والتعليم ودوائرها املتعددة رمسية وروتينية رتيبة يف إطار اهليكل التواصل بني إدارات املدارس ووزارة ا
التنظيمي، وهذا يتفق مع أورده الباحث يف اإلطار النظري من مجود اهليكل التنظيمي يف املؤسسة، وعدم 
 حتديد الصالحيات املمنوحة للمديرين واملعلمني على حد سواء، إضافة إىل عدم وضوح قنوات التواصل بني
اإلدارة العليا واإلدارات املدرسية، وعدم وضوح خطوط السلطة  والتفويض يف اختاذ القرار، وعدم تناغمها 

 مع اللوائح والقوانني الناظمة للعمل املدرسي، وغياب آليات واضحة وحمددة للمسائلة االدارية للعاملني.
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  : الصعوبات البشريةثانياً       
  الحسابية والنسب المئوية للصعوبات البشرية) المتوسطات 9جدول رقم (

  العبارات  رقم العبارة
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة 72.20 3.61 .نقصالوعيلدÜالعاملينبالتعليمبأسساحلوكمةمبافيهاإجراءاتتطبيقها  47
 مرتفعة 70.80 3.54 .ضعفالكفاياتاإلداريةلدÜبعضمديرياملدارس  48
 مرتفعة 74.60 3.73 .خوفبعضالعاملينفياملدارمسنتحمالملسئولية  49
 متوسطة 66.20 3.31 .وجودصراعبينالعاملينفياملدرسة  50
 مرتفعة 72.80 3.64 .مقاومةالتغيريلدÜبعضالعاملينفياملدارس  51
 مرتفعة 74.40 3.72 .عدمقدرةبعضالعاملينعلßمواجهةضغوطاحملسوبية  52
 مرتفعة 72.20 3.61 .عدمرغبةبعضالعاملينفياملدرسةباالخنراطفيرباجمالتنميةاملهنية  53
 مرتفعة 71.94 3.5972  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو الصعوبات اليت تعوق 9يتبني من اجلدول رقم ( 

ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني على بُعد الصعوبات البشرية، كانت مرتفعة على العبارات 
ت )، وكان%79-%70)، حيث كانت نسبتها املئوية بني (53، 52، 51، 50، 49، 48، 47(

  ). %71.94النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة املئوية (
ويرى الباحث أن ذلك يعود إىل ضعف الرغبة لدى املعلمني واملعلمات على برامج التدريب والتأهيل، اليت 

ستند غالبًا إىل سنوات تنظمها الوزارة سنويا وعدم إقباهلم عليها، إضافة إىل أن تعيني مديري املدارس، ي
اخلدمة وليس املؤهل العلمي. وهذا يتناغم مع ما تضمنه اإلطار النظري فيما يتعلق بالصعوبات البشرية من 
حيث ارتباطها بارتفاع تكاليف التشغيل النامجة عن تطبيق مبادئ احلوكمة، وعدم ختصيص حوافز مادية 

نولوجيا املعلومات يف املدارس، مبا فيها تكنولوجيا للعاملني فيها، إضافة إىل نقص وسائل االتصال وتك
الرتبية، وقلة مصادر التعليم املتاحة لعمليات التطوير املهين للمعلمني واملديرين على حد سواء، ونقص 
القاعات اهزة للتدريب والتنمية املهنية يف املدارس، فضًال عن عدم مالءمة التصميم املعماري لبعض 

 ت عملييت التعليم والتعلم.املدارس الحتياجا
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  : الصعوبات الماديةثالثاً         
  ) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للصعوبات المادية10جدول رقم (

  العبارات  رقم العبارة
متوسط 

  االستجابة*
  النسبة املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة جدا  83.60 4.18 .نقصاحلوافزاملاديةاملقدمةللعاملني  54
 مرتفعة 78.00 3.9 .عدمكفايةامليزانيةالتشغيليةللوفاءباحتياجاتاملدرسة  55
 متوسطة 69.20 3.46 .نقصوسائالالتصالوتكنولوجيااملعلوماتاملتاحةباملدرسة  56
 مرتفعة 72.80 3.64 .نقصالقاعاتاهزةللتدريبوالتنميةاملهنيةباملدرسة  57
 متوسطة 69.20 3.46 .عدموجودالعددالكافيمنالعاملينللوفاءباحتياجاتالعمليةالتعليمية  58
 مرتفعة 70.60 3.53 .قلةمصادرالتعلماملتاحةلعملياتالتطويراملهنيباملدرسة  59

60  
التصميماملعماريلبعضاملدارساليالئماحتياجاتعمليتيالتعليموالتعلم

. 
 مرتفعة 75.40 3.77

 مرتفعة 74.11 3.7057  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس 10يتبني من اجلدول رقم (

)، حيث كانت 54الثانوية يف فلسطني على بُعد الصعوبات املادية، كانت مرتفعة جدا على العبارة (
)، حيث كانت 60، 59، 57، 55)، وكانت مرتفعة على العبارات (%80نسبتها املئوية أعلى من (

)، حيث كانت نسبتها 58، 56)، وكانت متوسطة على العبارات (%79-%70نسبتها املئوية بني (
)، وكانت النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة %69-%60املئوية بني (

  ). %74.11املئوية (
ها اتمع الفلسطيين، إضافة إىل تأثري إجراءات ويرى الباحث أن الظروف االقتصادية الصعبة اليت يعيش

سلطات االحتالل اإلسرائيلي على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وخباصة القرصنة اليت تنفذها على 
أموال الضرائب الفلسطينية، يؤدي إىل عدم قدرة وزارة الرتبية الفلسطينية على الوفاء بالتزاماا واملتطلبات 

ارس، فضال عن ضعف موازناا السنوية أصًال. وهذا يتوافق مع ما تضمنه اإلطار النظري، فيما املادية للمد
يتعلق بالصعوبات البشرية من حيث عدم كفاية عدد املعلمني الالزم لتنفيذ عملييت التعليم والتعلم فيها، 

عض مديري ونقص الوعي لديهم بأسس احلوكمة وإجراءات تطبيقها، وضعف الكفايات اإلدارية لب
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املدارس، وخوفهم من حتمل املسؤولية، وعدم قدرم على مقاومة ضغوط احملسوبية، فضًال عن مقاومتهم 
  للتغيري يف املدارس، وعدم رغبة العاملني يف املدارس باالخنراط يف برامج التنمية املهنية واإلدارية.

  ة في المدارس الثانوية الحكومية.) النتائج المتعلقة بمجاالت متطلبات تطبيق مبادئ الحوكم3     
  أوال: المتطلبات التنظيمية     

  ) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتطلبات التنظيمية11جدول رقم (
رقم 

  العبارة
  العبارات

متوسط 
  االستجابة*

  النسبة املئوية 
درجة 

  االستجابة

61  
تطويرالقوانينوالتشريعاتاملدرسيةمبايعززمننظمالرقابةعلßأداءالعاملينوحما

 .سبتهم
 مرتفعة 78.40 3.92

62  
تقدميرباجمتدريبيةللعاملينباملدارسفيضوءاالحتياجاتالتدريبيةلتطبيقاحلو 

 .كمة
 مرتفعة 78.80 3.94

 مرتفعة جداً  81.00 4.05 .زيادةالصالحياتاملمنوحةملديرياملدارسلتعزيزاستقالليةاملدارس  63
 مرتفعة جداً  81.60 4.08 .وضعنظاحموافزللعامليناملتميزينفيعملهم  64

65  
تفعيلمشاركةمديرياملدارمسعإدارةالتعليمفياختاذالقراراتذاتالصلةبالعم

 .الملدرسي
 مرتفعة جداً  82.00 4.1

 مرتفعة جداً  80.00 4 .تفعيلدوراالساملدرسيةفياختاذالقراراتبمافيهحالملشكالت  66
 مرتفعة جداً  82.20 4.11 .تفعياللشراكةاتمعيةلدعماملدارسباملواردواخلربات  67
 مرتفعة جداً  82.00 4.1 .تطويراهليكاللتنظيميللتعليمبمايسهمفيسرعةاختاذالقرارات  68
 مرتفعة جداً  80.72 4.0361  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو املتطلبات التنظيمية ملمارسة 11يتبني من اجلدول رقم (

، 63احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني بُعد املتطلبات التنظيمية، كانت مرتفعة جدًا على العبارة (
نت مرتفعة على )، وكا%80)، حيث كانت نسبتها املئوية أعلى من (68، 67، 66، 65، 64

)، وكانت النسبة املئوية لالستجابة %79-%70)، حيث كانت نسبتها املئوية بني (62، 61العبارات (
  ). %80.72على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة املئوية (

 ويعزو الباحث ذلك إىل أن املعلمني واملعلمات، يستشعرون ضرورة تطوير األنظمة والقوانني واللوائح
  السارية اليت تطبقها وزارة الرتبية والتعليم الفلسطيين، وخباصة نظم احلوافز واملكافآت.
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  ثانيا: المتطلبات البشرية       
  ) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتطلبات البشرية12جدول رقم (

  العبارات  رقم العبارة
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة جداً  82.20 4.11 .توعيةالعاملينباملدرسةبأسساحلوكمةومبادئها  69
 مرتفعة جداً  82.40 4.12 .تغيرياجتاهاتالعاملينباملدرسةحنواملساءلةعنأدائهم  70
 مرتفعة جداً  84.40 4.22 .تنميةمهاراتالعماللتعاونيفياملدرسةبينالعاملينفياملدرسة  71
 مرتفعة جداً  84.00 4.2 .تنميةمهاراتالعماللفريقيبينالعاملينفياملدرسة  72
 مرتفعة جداً  81.20 4.06 .تنميةمهاراتاملشاركةفياختاذالقراراتلدÜالعاملني  73
 مرتفعة جداً  82.20 4.11 توفريالعددالكافيمنالعاملينللوفاءباحتياجاتالعمليةالتعليمية  74
 مرتفعة جداً  83.80 4.19 .تفعياللعالقاتاإلنسانيةبينالعاملينداخالملدرسة  75
 مرتفعة جداً  83.20 4.16 . توعيةالعاملينباملدرسةبأمهيةاالخنراطفيرباجمالتنميةاملهنية  76
 مرتفعة جداً  82.92 4.1461  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو املتطلبات البشرية ملمارسة ) السابق 12يتبني من اجلدول رقم (

، 69احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني بُعد املتطلبات البشرية، كانت مرتفعة جدًا على العبارات (
) وكانت النسبة %80)، حيث كانت نسبتها املئوية أعلى من (76، 75، 74، 73، 72، 71، 70

  ).%82.92على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة املئوية (املئوية لالستجابة 
ويرى الباحث أن ذلك بسبب حداثة تطبيق مفهوم احلوكمة يف فلسطني عمومًا ويف املدارس خصوصاً،  

وإىل قلة املعلومات املتعلقة باحلوكمة ومعايريها ومبادئها، وآليات تنفيذها لدى العاملني يف املؤسسات 
 والفريقي فيها. ولذلك يرى الرتبوية الفلسطينية مبا فيها املدارس، إضافة إىل ضعف برامج العمل التعاوين

املعلمون ضرورة متكينهم وزيادة الوعي لديهم بأمهية تطبيق مبادىء احلوكمة ومعايريها وآلياا، مبا فيها 
 النزاهة والشفافية، والعدالة واإلفصاح واملساءلة. 
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  ثالثا: المتطلبات المادية      
  ة للمتطلبات المادية) المتوسطات الحسابية والنسب المئوي13جدول رقم (

  العبارات  رقم العبارة
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية 

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة جداً  84.60 4.23 .زيادةامليزانيةالتشغيليةللمدرسةلتفيباحتياجاا  77

78  
تصميماألبنيةاملدرسيةمبايسهإلجراءاتإدارةعمليتيالتعلموالتعلي

 .مومتابعتها
 جداً مرتفعة  86.20 4.31

 مرتفعة جداً  85.60 4.28 .توفريتكنولوجيااملعلوماتالالزمةلتطويراألداءاملدرسي  79
 مرتفعة جداً  85.80 4.29 .جتهيزقاعامتتكاملةللتدريبداخالملدارس  80
 مرتفعة جداً  87.40 4.37 .توفريوسائالالتصالبمافيهاشبكةاالنرتنتفي املدارس  81

82  
إتاحةاالألولياءاألمورالستخداماملوقعااللكرتونيللمدارسبهد

 .فاحلصولعلßاملعلومات
 مرتفعة جداً  85.00 4.25

 مرتفعة جداً  85.78 4.2892  الدرجة الكلية  

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (
) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو املتطلبات املادية ممارسة احلوكمة 13يتبني من اجلدول رقم (

، 79، 78، 77يف املدارس الثانوية يف فلسطني بُعد املتطلبات املادية، كانت مرتفعة جداً على العبارات (
نسبة املئوية لالستجابة على ) وكانت ال%80)، حيث كانت نسبتها املئوية أعلى من (82، 81، 80

  ). %85.78الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة املئوية (
ويرى الباحث أن ضعف املوازنات املخصصة للمدارس بسبب قلة موازنة وزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني، 

شروعاا، فضًال عن ضعف واعتمادها على املاحنني وبرامج الدعم األجنيب واملنظمات الدولية غري الرحبية مل
إسهام مؤسسات القطاع اخلاص الفلسطينية يف دعم الرتبية والتعليم يف فلسطني، وعدم اضطالعها 

 باملسؤولية اتمعية املنوطة ا.
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  ) خالصة النتائج وترتيب المجاالت والدرجة الكلية لالستجابات4     
  ) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 14جدول رقم (

  على المجاالت وترتيبها والدرجة الكلية لالستجابات

  اال  الرقم
متوسط 

  االستجابة*
النسبة 
  املئوية

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة 78.71 3.9354 ممارسة اإلدارة املدرسية للحوكمة  1
 مرتفعة 71.94 3.597 الصعوبات اليت تعوق ممارسة إدارة املدرسة للحوكمة   2

3  
متطلبات تطبيق مبادئ احلوكمة يف املدارس الثانوية 

 احلكومية
 مرتفعة جداً  83.14 4.1571

 مرتفعة 77.93 3.8965  الدرجة الكلية
  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (

) السابق أن استجابات أفراد عينة الدراسة حنو مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس 14يتبني من اجلدول رقم (
) %80)، حيث كانت نسبتها املئوية أعلى من (3الثانوية يف فلسطني، كانت مرتفعة جدا على اال (

) وكانت النسبة %79- %70)، حيث كانت نسبتها املئوية بني (2، 1وكانت مرتفعة على ااالت (
  ). %77.93املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة املئوية (

يعزو الباحث ذلك إىل أن إدارات املدارس الفلسطينية حديثة العهد مبفهوم احلوكمة، إال أا تبذل جهوداً 
إضافة إىل أا تتعاون مع املعلمني يف  حثيثًة يف التواصل مع أولياء أمور الطلبة وفتح أبواب املدرسة أمامهم،

تنفيذ املهام اإلدارية والتعليمية داخل املدارس، وتستند إىل جمالس أولياء األمور حلل مشكالت الطلبة، 
وسد العجز املايل لتنفيذ بعض األنشطة الطالبية. فضًال عن أا تدرك أمهية تطبيق مبادىء احلوكمة، وأثر 

أهدافها الرتبوية والتعليمية ورسالتها اتمعية.  وبذلك اتفقت هذه الدراسة مع  ذلك على جناحها يف حتقيق
) 2015)، ودراسة ساماين(2009)، والشواورة (2012) وبرقعان والقرشي(2013حممد(

)، وليسنغ 2013)، وفورد(2013)، ودوما (2011)، ومروب(2014)، وجيمس(2015والضاه(
)، 2013)، والفرا (2014تلفت مع دراسة حسونة ()، واخ2011)، وجاكوبس(2012وآخرون (

  ).2006)، ودراسة مهاجريان(2011)، وشيبارد(2011وحالوة(
  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين الذي نصه  4-2
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المعلمين والمعلمات نحو مدى ممارسة الحوكمة 
تعزى إلى متغيرات (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات في المدارس الثانوية في فلسطين 

  الخدمة)؟
  ) تبني نتائج فحصها.18، 17، 16، 15وتتعلق ذا السؤال فرضيات الدراسة، واجلداول (

  نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها 9-2-1
  

)في استجابة المعلمين والمعلمات α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  نحو مدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغير الجنس.

  ) يبني النتائج: 15) واجلدول رقم (tلفحص الفرضية استخدم اختبار (
  
  

  ) نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير الجنس15جدول رقم (
  الرقم

  البعد
  انثى  ذكر

  لةالدال  (ت)
  االحنراف  املتوسط  االحنراف  املتوسط

1  
ممارسة اإلدارة املدرسية 

 للحوكمة
3.9636 .51227 3.9138 .43762 .477 .635 

2  
الصعوبات اليت تعوق ممارسة 

 إدارة املدرسة للحوكمة 
3.6920 .65926 3.5241 .41384  1.420 .160 

3  
متطلبات تطبيق مبادئ 
 احلوكمة يف املدارس الثانوية

 احلكومية

4.1825 .46272 4.1377 .49391 .421 .675 

 214. 1.252 28530. 3.8586 35102. 3.9460 أبعاد األداء  

  )0.05عند مستوى الداللة ( دال إحصائياً 
  ≤α) السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (15يتبني من اجلدول رقم (

)  يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني 0.05
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تعزى إىل متغري اجلنس على مجيع ااالت وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) 
  ) وذا تقبل الفرضية الصفرية.0.05عليها اكرب من (

مستوى إدراك املعلمني واملعلمات االت ممارسة اإلدارة املدرسية للحوكمة ويعزو الباحث ذلك إىل أن  
واحد من حيث النزاهة والشفافية والعدالة واملساءلة، فهي تبدو واضحة لكليهما. وبذلك اتفقت هذه 

)، 2009)، والشواورة (2011)، وحالوة(2013)، وفورد(2013)، ودوما (2014الدراسة جيمس(
)، 2012)، وبرقعان والقرشي(2013)، وحممد(2013)، والفرا (2014حسونة ( واختلفت مع دراسة

  ).2006)، ودراسة مهاجريان(2011)، وشيبارد(2011ومروب(
  نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها 9-2-2

) في استجابة المعلمين والمعلمات α≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغير العمر.نحو مدى ممارسة 

  ) يبني النتائج16) واجلدول (ANOVAلفحص الفرضية استخدم حتليل التباين األحادي (
) نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق حول مدى ممارسة الحوكمة في 16الجدول (

 ر العمرالمدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغي
جمموع مربعات   مصدر التباين  البعد

  االحنراف
درجات 

  احلرية
متوسط 
  املربعات

مستوى   قيمة (ف)
  الداللة

1  
 1.680 361. 3 1.082  بني اموعات

 
 

.178 
 
 

  215. 79  16.962  داخل اموعات
  82  18.045  اموع  

2  
 333. 098. 3 295.  بني اموعات

 
 

.802 
 
 

  296.  79  23.369  اموعاتداخل 
  82  23.664  اموع  

3  
 2.149 472. 3 1.415  بني اموعات

 
 

.101 
 
 

  220.  79  17.341  داخل اموعات
  82  18.757  اموع  

الدرجة 
  الكلية

 1.817 177. 3 530.  بني اموعات
 
 

.151 
 
 

  097. 79 7.683  داخل اموعات
 82 8.213  اموع  
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  ANOVA)0.05دال إحصائيا عند مستوى (
  ≤α) السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (16يتبني من اجلدول رقم (

)  يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني 0.05
تعزى إىل متغري العمر على مجيع ااالت وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها 

  ) وذا تقبل الفرضية الصفرية.0.05اكرب من (
املعلمني واملعلمات الني يعينون يف خدمة التعليم، يكونون قد جتاوزا السن ويرجع الباحث ذلك إىل أن  

الضروري إلدراكهم مدى ممارسة مديري املدارس للحوكمة مبعايريها ومبادئها، إضافة إىل التزامها باألنظمة 
فقت والقوانني باملستوى الذي ميكنهم من احلكم على مستوى ممارسة مديري املدارس للحوكمة. وبذلك ات

)، الشواورة 2011)، وحالوة(2013)، وفورد(2013)، ودوما (2014هذه الدراسة جيمس(
)، وبرقعان 2013)، وحممد(2013)، والفرا (2014)، واختلفت مع دراسة حسونة (2009(

  ).2006)، ودراسة مهاجريان(2011)، وشيبارد(2011)، ومروب(2012والقرشي(
  نصهانتائج فحص الفرضية الثالثة التي  4-2-3
  

) في استجابة المعلمين والمعلمات α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  نحو مدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.

  ) يبني النتائج.17) واجلدول (ANOVAلفحص الفرضية استخدم حتليل التباين األحادي (
) نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق حول مدى ممارسة الحوكمة في 17(الجدول 

 المدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغير سنوات الخدمة
جمموع   مصدر التباين  البعد

مربعات 
  االحنراف

درجات 
  احلرية

مستوى   قيمة (ف)  متوسط املربعات
  الداللة

1  
 1.704 369. 2 737.  بني اموعات

 
 

.188 
 
 

  216.  80  17.307  داخل اموعات
  82  18.045  اموع  

2  
 074. 022. 2 044.  بني اموعات

 
 

.929 
 
 

  295.  80  23.621  داخل اموعات
  82  23.664  اموع  
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3  
 2.035 454. 2 908.  بني اموعات

 
 

.137 
 
 

  223.  80  17.849  داخل اموعات
  82  18.757  اموع  

 1.743 171. 2 343.  بني اموعات  الدرجة الكلية
 
 

.182 
 
 

  098. 80 7.870  داخل اموعات
 82 8.213  اموع  

  ANOVA )0.05دال إحصائيا عند مستوى (
 ≤α) السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (17يتبني من اجلدول رقم (

) يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني تعزى 0.05
إىل متغري سنوات اخلدمة على مجيع ااالت وعلى الدرجة الكلية، حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) 

  )، وذا تقبل الفرضية الصفرية. 0.05عليها أكرب من (
إىل أن معرفة املعلمني واملعلمات مبستوى ممارسة احلوكمة يف املدارس، ال تتأثر بطول ويعزو الباحث ذلك 

فرتة اخلدمة أم قصرها، سواء من حيث معايريها ومبادئها، أم من حيث األنظمة واللوائح والقوانني الناظمة 
م يطلعون عليها يف للعملية الرتبوية والتعليمية اليت تطبقها اإلدارات املدرسية يف فلسطني، وخباصة أ

)، 2013)، ودوما (2014السنوات اخلمس األوىل من عملهم. وبذلك اتفقت هذه الدراسة جيمس(
)، والفرا 2014)، واختلفت مع دراسة حسونة (2009)، الشواورة (2011)، وحالوة(2013وفورد(

راسة )، ود2011)، وشيبارد(2011)، ومروب(2012)، وبرقعان والقرشي(2013)، وحممد(2013(
  ).2006مهاجريان(

  نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها 4-2-4
  

)في استجابة المعلمين والمعلمات α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  نحو مدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

 ) يبني النتائج.18) واجلدول (ANOVAالتباين األحادي (لفحص الفرضية استخدم حتليل 
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) نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق حول مدى ممارسة الحوكمة في 18الجدول (
 المدارس الثانوية في فلسطين تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

جمموع مربعات   مصدر التباين  البعد
  االحنراف

درجات 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

مستوى   قيمة (ف)
  الداللة

1  
 524. 117. 3 352.  بني اموعات

 
 

.667 
 
 

  224.  79  17.692  داخل اموعات
  82  18.045  اموع  

2  
 1.683 474. 3 1.422  بني اموعات

 
 

.177 
 
 

  282.  79  22.243  داخل اموعات
  82  23.664  اموع  

3  
 892. 205. 3 614.  بني اموعات

 
 

.449 
 
 

  230.  79  18.142  داخل اموعات
  82  18.757  اموع  

 816. 082. 3 247.  بني اموعات  الدرجة الكلية
 
 

.489 
 
 

  101. 79 7.966  داخل اموعات
 82 8.213  اموع  

  ANOVA )0.05عند مستوى ( دال إحصائياً 
 ≤αالسابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )18يتبني من اجلدول رقم (

) يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني تعزى 0.05
إىل متغري املؤهل العلمي على مجيع ااالت وعلى الدرجة الكلية، حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) 

  ) وذا تقبل الفرضية الصفرية. 0.05أكرب من (عليها 
ويرى الباحث أن معظم املعلمني واملعلمات حيملون الدرجة اجلامعية األوىل، واليت تعد كافية لكي يدرك 
املعلمون واملعلمات مدى ممارسة اإلدارة املدرسية للحوكمة ومبادئها، فضًال عن أن اإلدارت املدرسية تنفذ 

ية والتعليم وأن صالحياا حمدودة، فضال عن أن وزارة الرتبية والتعليم تعتمد يف معظم سياسات وزارة الرتب
إجراءاا على منط اإلدارة املركزية، إذ ال متنح وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية مديري املدارس حرية كافية 

)، ودوما 2014الختاذ القرارات وال تشركهم يف صناعتها. وبذلك اتفقت هذه الدراسة جيمس(
)، واختلفت مع دراسة حسونة 2009)، الشواورة (2011)، وحالوة(2013)، وفورد(2013(
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)، 2011)، ومروب(2012)، وبرقعان والقرشي(2013)، وحممد(2013)، والفرا (2014(
  ).2006)، ودراسة مهاجريان(2011وشيبارد(

  اخلامتة 9-3
الفصل األول على املقدمة ومشكلة الدراسة وأسئلتها اشتملت هذه الدراسة على أربع فصول، فقد احتوى 

وفرضياا وأهدافها وأمهيتها ومنهجها وحدودها ومصطلحاا، كما مشل الفصل الثاين اإلطار النظري 
والدراسات السابقة، وتضمن الفصل الثالث جمتمع الدراسة وعينتها وإجراءات تقنني أداة الدراسة 

يف الدراسة، وتضمن الفصل الرابع  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها واملعاجلةاالحصائية املستخدمة 
، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة،  فقد أشارت اجلداول 

 إىل أن نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام املتوسطات احلسابية والنسب املئوية أظهرت: 13
دى ممارسة اإلدارة املدرسية للحوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني أن متوسط اإلجابة على م -1

، 3.935وعلى األبعاد كافة (الشفافية، املساءلة، التمكني، والعدالة) كانت مرتفعة مبتوسط 
 .%78.71وبنسبة مئوية 

س أن متوسط اإلجابة على جمال الصعوبات اليت تعوق ممارسة اإلدارة املدرسية للحوكمة يف املدار  -2
الثانوية يف فلسطني وعلى األبعاد كافة (الصعوبات التنظيمية والبشرية واملادية)، كانت مرتفعة 

 .%71.94، وبنسبة مئوية 3.957مبتوسط 
أن متوسط اإلجابة على جمال متطلبات ممارسة اإلدارة املدرسية للحكومة يف املدارس الثانوية يف  -3

يمية والبشرية واملادية)، كانت مرتفعة جدًا مبتوسط فلسطني وعلى األبعاد كافة (املتطلبات التنظ
. وعلى الدرجة الكلية لألبعاد كافة، ومبتوسط استجابة %83.14، وبنسبة مئوية 4.157
 .%77.93، وبنسبة مئوية 3.8965مرتفعة 

) يف استجابات املعلمني α≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( -4
مدى ممارسة احلوكمة يف املدارس الثانوية يف فلسطني تعزى إىل متغريات (اجلنس،  واملعلمات حنو

 العمر، سنوات اخلدمة، واملؤهل العلمي). 
 :التوصيات - 10

  -ويف ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي باآليت:
 اإلدارة أن تعمل اجلهات املسؤولة يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية على حتسني التواصل بني -10-1

 العليا فيها والوحدات االدارية كافة وإدارات املدارس كافة.



  .............. د. القرواتي المعلمين والمعلماتمدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطينمن وجهة نظر 

  

 

 164

العمل على متكني مديري املدارس وإشراكهم يف اختاذ القرارات ذات الصلة بالعمل املدرسي،  -10-2
وإعطائهم احلرية يف اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل املدرسي، ومراعاة االلتزام بالنزاهة والعدالة 

 واملساواة.
أن تعمل اإلدارة املسؤولة يف وزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني على حتديد آليات واضحة وفق  -10-3

إجراءات مقننة لتطبيق مبدأ املساءلة اإلدارية للعاملني يف املدرسة، وإتاحة اال ملؤسسات 
 اتمع الفلسطيين وأولياء لالطالع على املعلومات املتعلقة بالعمل املدرسي بشفافية.

ستخدام التكنولوجيا الرتبوية ووسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة ا -10-4
العمل داخل املدارس يف فلسطني وبني إدارات وزارة الرتبية والتعليم ووحداا املختلفة من جهة 

 وبني إدارة املدارس يف فلسطني من جهة أخرى.
10-5- ال.احلث على إجراء مزيد من الدراسات يف هذا ا 

  
   



  2016 - العدد الرابع - المجلد الرابع عشر . ..................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 165

  المراجع
  :المراجع العربية

حوكمة الجامعات ودورها في ). 2012برقعان، أمحد حممد أمحد والقرشي، عبد اهللا علي ( -

. دراسة مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل بعنوان: عوملة اإلدارة يف عصر املعرفة مواجهة التحديات
 جامعة اجلنان، لبنان. 17/12-15الفرتة 

. رسالة دكتوراه حوكمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية). 2014حسونة، دينا حسني ( -
 غري منشورة. اجلامعة األملانية بالقاهرة، مصر. 

http://alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=25885 
. معهد التنمية واقع الحوكمة في جامعة القدس). 2011وطه، نداء ( حالوة، مجال -

 املستدامة. دائرة العلوم التنموية. جامعة القدس، فلسطني.
. رام اهللا: مكتبة الشروق، مدخل إلى علم التنمية). 2009حالوة، مجال وصاحل، علي ( -

 فلسطني.
جمموعة النيل العربية، . القاهرة: 1. طحوكمة الشركات). 2005اخلضريي، حمسن أمحد ( -

 مصر.
خدمة الجمهور هو الهدف الرئيس لتطبيق الحوكمة في المنظمات ) 2010دوفور، باتريس( -

-http://www.tanmia. حوار علي مطريي. جملة التنمية اإلدارية. الحكومية
idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=647  

. حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري). 2006سليمان، حممد مصطفى ( -
 اإلسكندرية: الدار اجلامعية، مصر.

قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد ). 2009الشواورة، فيصل حممود ( -

. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ةوالوقاية منه في الشركات المساهمة العامة األردني
 . 2، ع25والقانونية. مج 



  .............. د. القرواتي المعلمين والمعلماتمدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطينمن وجهة نظر 

  

 

 166

 . اإلسكندرية: الدار اجلامعية، مصر.حوكمة الشركات). 2008عبد العال، طارق ( -
. مؤسسة حرية مفهوم حوكمة الجامعات والغرض منها وسبل تطبيقها). 2012عزت أمحد ( -

 http://old.qadaya.net/node/%20%203068الفكر والتعبري.
: تحديات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين). 2013الفرا، ماجد حممد ( -

حالة دراسية كليات العلوم االقتصادية واإلدارية يف قطاع غزة، ورقة علمية مقدمة للمؤمتر العريب 
 /.4/4-2يل املنعقد يف جامعة الزيتونة األردنية للفرتة الدويل لضمان جودة التعليم العا

مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودورها في تحصين كرامة ). 2009الندوي، حمسن( -

 /.26/3، 2597. احلوار املتمدن.ال عدداالنسان

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1

66905  
لحاكمية الرشيدة. قسم الدراسات ). ا2011مهيدات، عبد الرمحن موسى( -

  /http://www.jacc.jo. عمان. األردنوالبحوث في هيئة مكافحة الفساد

  :المراجع األجنبية
- Al-Dah, Bilal Abdullah (2015). Determinants and Effects of 

Antitakeover provisions on Corporate Governance and Firms 
Performance. Durham University.UK. 

- vailable at Durham E -Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/11041/ 
- Borman, Geoffrey D. et al (2002). Comprehensive School Reform and 

Student Achievement, a Meta- Analysis. Report No. 59 published by 
the Center of Research on the Education of Student Placed 
(CRESPAR). Johns Hopkins University. Baltimore. Maryland, USA. 

- Cleaver, Elizabeth et al (2014). Teaching and Learning in Higher 
Education. Disciplinary Approaches to Educational Enquiry. SAGE 
Publication Ltd. London, UK. 



  2016 - العدد الرابع - المجلد الرابع عشر . ..................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 167

- Duma, M.A.N. (2013). The Principals Views on Parent Participation 
in Governance of Rural Schools. University of Zululand, Republic of 
South Africa. 

- Fielden, John and LaRocque, Norman (2008) The Evolving 
Regulatory Context for Private Education in Emerging Economics. 
International Finance Corporation- World Bank Group. Washington, 
D.C., USA. 

- Ford, Michael (2013). The Impact of School Board Governance on 
Academic Achievement in Diverse States. Unpublished Doctorate 
Dissertation, University of Wisconsin Milwaukee, USA.  

- Hattie, John and Anderman Eric M. (2013). International Guide to 
Student Achievement. Routledge. New York, USA. 

- James, Chris (2014). Trends in the Governance and Governing of 
Schools in England. University of Bath. Bath. UK. 

- Jacobs, Leslie (2011). The Return Model: A New Approach to 
Governance for Public School in New Orleans. Cowen Institute for 
Public Education Initiatives. Tulane University. New Orleans. LA, 
USA. 

- Kauffmann, Daniel & Kraay, Art (2008). Governance Indicators: 
Where Are We, Where Should We Be Going?.  the World Bank 
Institute. World Bank. 

- Kohansal, Rokhsareh(2011). School District Governnce and 
Classroom Reading Institutional Practice. Unpublished Doctorate 
Dissertation. University of California. Berekely. USA. 

- Lessing, John (2012). Educational Institutions, Corporate Governance 
and Not-for-Profits. Bond University. Corporate Governance e-
journal, 1-22: ISSN 1836-1110. 

- Mckmimie, B. (2011). BPscSc Fourth Year Book. School of 
Psychology. University of Queensland, Australia. 



  .............. د. القرواتي المعلمين والمعلماتمدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطينمن وجهة نظر 

  

 

 168

- Mirope, Raphael Valentine (2011). Effectiveness of Board Governance 
in Acadmic Institution: The Case of Private Secondary Schools in 
Arusha Municipality. Unpublished Master Dissertation. Open 
University of Tanzania, Tanzania. 

- Mohajeran, Behanz(2006). An- Investigation of the Relationship 
between Governance Decision Making and Effectiveness: A Case 
Study of Four High Schools. Unpublished Doctorate Thesis. 
University of Wollongong.NSW, Australia 

- Muralidharan, Karthik and Sundararman Venkatesh (2011). Teacher's 
Performance Pay: Experimental Evidence from India. Forthcoming in 
the Journal of Political Economy. JEL Classification: C93, I21, M52, 
O15. 

- Samani, Niuosha Khosravi (2015). Financial Reporting and Corporate 
Governance. Published Doctorate Dissertation. University of 
Gothenburg. Goteborg, Sweden. 

- Sheppard, A.P.I. (2011). An Analysis of the Nature of the Governance 
of International School and the Potential for Securing Appropriate 
Governance. Unpublished Doctorate Thesis. University of Bath, UK 

 ثالثاً: املراجع االلكرتونية -
- Electronic Website References Retrieved on 25.4.2015 
- http://old.qadaya.net/node/%20%203068 

- http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=647 

- www.mohe.gov.ps 

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166905 

- https://books.google.ps/books?isbn=1136962042 

- http://econweb.ucsd.edu/~kamurali/papers/Published%20Articles/

Teacher%20Performance%20Pay%20(Final%20Pre-

Publication%20Version).pdf 

- http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Reports/%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%

B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf 

- http://web.worldbank.org 



  2016 - العدد الرابع - المجلد الرابع عشر . ..................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 169

- http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf 

- http://etheses.dur.ac.uk/1041/ 
- http://alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=25885 

- www.jacc.gov.jo/.../������	دة20%ا� ...d.��دا	ر��ن%���20دات20%20%ا	ر
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    

 >>10/8/2015 ، و�)رت ا��&ا%$� #�� "! ه ��ر	�3/5/2015و�� ھ�ا ا���� إ�� ا����� ��ر	� <<


