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تاريخ قبول البحث2019/7/21 :

:

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توفر متطلبات الح وكمة الرشيدة (الداخلية والخارجية) في مدارس محافظة ينبع ،وتحديد درجة
أهميتها لتحسين أداء مدارس التعليم العام للبنات بمحافظة ينبع .وتم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )68مديرة من
مديرات املدارس بمدينة ينبع للعام الدراس ي 1440/1439ه .واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :أن درجة أهمية املتطلبات الخارجية واملتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة
في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة عالية جدا  ،وأن درجة تطبيق املتطلبات الخارجية واملتطلبات الداخلية من
متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة متوسطة.
ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.
ً
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات أبرزها:
العمل على التنسيق بين إدارة التربية والتعليم واإلدارة املدرسية للبنات بمدينة ينبع فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة بتطبيق مدخل الحوكمة الرشيدة،
وتحديد اختصاص كل منهما؛ ليتم اتخاذ القرارات بناء على االختصاصات املمنوحة لكل منهما.
ضرورة العمل التكاملي لتطوير إدارة مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع في ضوء مدخل الحوكمة الرشيدة من خالل زيادة مجال اتخاذ القرارات
املتعلقة بمجاالت إدارة املدارس لتطوير األداء وتسهيل مهمة املدرسة في اتخاذ القرارات الفعالة.
الكلمات املفتاحية :الحوكمة الرشيدة؛ متطلبات الحوكمة؛ مدارس التعليم العام للبنات؛ بينبع

املقدمة:
يشهد العالم تغيرات وتطورات سريعة وإن التطور الحاصل على الصعيد العالمي وخاصة في مجال التعليم أفرز وجود تراكم معرفي كبير
ساهم في االرتقاء بأساليب وفلسفة اإلدارة ,إذ أصبحت املنظمات كيانات اجتماعية معرفية إبداعية ال تقبل نماذج وفلسفات إدارية ال ترتقي إلى
التحديات التي تواجه هذه املنظمات في بيئة شديدة املنافسة سريعة التغييرات  ،وقد عززت املناهج واملداخل املعرفية العديد من النماذج الجديدة
لإلدارة والرقابة وخاصة في مؤسسات التعليم ,ويمكن أن تكون الحوكمة الشاملة صيغة عملية تصلح لتطبيقات مختلفة في بيئات متنوعة وعديدة
(يوسف .)2010،
إن تطبيق متطلبات الحوكمة في املدارس يتطلب وجود تعددية وشمولية واضحة في أنماط الحوكمة  ،إضافة إلى املشاركة الواسعة ألصحاب
املصالح عند مستوى القرارات االستراتيجية ،وتخصيص املوارد ،ووجود آليات رقابية بين أصحاب املصالح تمكنهم من التعامل مع اإلدارة التنفيذية
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ّ
وتوجيه سلوكهم ,هذا من جانب ،ومن جانب آخر ال بد من وجود رقابة داخلية مشكلة من مجلس الحوكمة وتقدم تقريرها عن مدى االلتزام باألنظمة
والتعليمات  ،ومدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي بالجامعة( .ناصر الدين .)2012 ،
وتواجه عملية تطبيق الحوكمة الجيدة في التعليم عدد من املعوقات أشارت لها العديد من الدراسات في جوانب ومجاالت مختلفة  ،فقد حدد (
بيومي  )2009 ،أهم القضايا ال تي تواجه تطبيق حوكمة التعليم في النقاط التالي :وجود فجوة بين االلتزام والتنفيذ  ،وهناك توجه نحو ارساء الالمركزية
في مجال تنفيذ األنشطة الخاصة بالتعليم املجتمعي  ،ودعم برامج التأهيل والتدريب لبناء القدرات الوطنية في مجال التعليم املجتمعي.
لذلك ظهرت الحاجة إلى الحوكمة على اعتبار أن الحوكمة تمثل مؤشرا على نجاح املؤسسة ،وعامل ضمان أو تحفيز لإلدارة الكفؤة في
املؤسسات باستخدام العديد من الحوافز ،وبالتالي نجاح اقتصادها ككل( .عمرو.)2010 ،
وظهر مفهوم الحوكمة ألول مرة في علم االقتصاد ،وكان يعنى به أداء الشركات واالستثمار االمثل للموارد ،وكان ظهورها بسبب فشل الرقابة
املالية ،وعدم اإلفصاح والشفافية وضعف أساليب العمل ،ومن ثم بدأت الشركات في البحث عن الجوانب التي تتيح لها استثمار املوارد واإلمكانيات
وتوظيفها في الجوانب التنظيمية واإلدارية( .أبو بكر.)2005،
وعرف شحاتة( ) 2007الحوكمة بأنها " :مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة املؤسسة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع
الحقوق والواجبات بين املشاركين في إدارة املؤسسة".
ُ
بينما يرى عمرو( )2010أن الحوكمة تعد مؤشرا على نجاح عمل املؤسسة وعامل محفز لإلدارة الناجحة في املؤسسات باستخدام العديد
من العمليات التي تعمل عل تقوية عمل املؤسسة على املدى البعيد وتحديد املسئول واملسؤولية.
أورد يوسف(  ) 2007أن للحوكمة أهمية كبيرة للمؤسسات فهي توفر الهيكلة التنظيمية التي يمكن من خاللها تحقيق االهداف ووسائل بلوغ
تلك األهداف ،ويمكن إجمال هذه األهمية على النحو التالي :الكشف عن أوجه القصور في األداء وضعف املخرجات  ،وإيجاد مؤسسة مستقلة لها
مجلس وهيئه حاكمة مسؤولة عن تحديد االتجاه االستراتيجي ،والتأكد من فاعلية االدارة  ،ومساعدة املؤسسة في تحقيق أهدافها بأفضل السبل املمكنة
ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية وتجنب العناء اإلداري واملادي.
ومما سبق ترى الباحثتان أن الحوكمة إذا ما طبقت في املؤسسات التعليمة ،فإنها يمكن أن تمكن من رفع كفاءة املدرسة ،ووضع اإلطار
التنظيمي الذي يضمن حماية حق وق جميع العاملين ،ويسهم اإلفصاح الكامل عن أداء املنظمة والوضع املالي لها ،والقرارات الجوهرية املتخذة من قبل
اإلدارة؛ مما ينعكس على زيادة ثقة املجتمع في املدرسة.
وتتعدد الجهات املستفيدة من تطبيق الحوكمة حيث ال تستفيد جهة واحدة منها ،ويمكن تلخيص أهم فوائد الحوكمة في املدارس على النحو
التالي :وضع القوانين والقواعد التي تسترشد بها القيادات التربوية في املدرسة في تولي أعمال إدارية بما يكفل الديمقراطية والعدالة لجميع األطراف
املعنية  ،وتحقيق العدالة واملساواة بين العاملين في املدرسة للحصول على أداء مرتفع من الجميع وكذلك تعزيز فاعلية املدارس وزيادة كفاءتها الداخلية
والخارجة من خالل تكوين بيئة صالحة للعمل  ،وتوفير حق املساءلة لجميع األطراف املستفيدة من وجود الحوكمة في املدرسة  ،وتحقيق مشاركة جميع
األطراف من القيادات واإلداريين واملوظفين والطالب بعملية صنع القرار( .مرزوق .)2012 ،
ومما سبق ترى الباحثتان أن هناك مجموعة من األهداف يمكن أن تتحقق من خالل تطبيق الحوكمة الرشيدة في املدارس ومنها :تحقيق
العدالة واملساءلة والشفافية لجميع األطراف العاملين في املدرسة ،وتعزيز مستوى املسئولية لدى املوظفين ،وحماية مصالح املجتمع بصوره عامة،
وتعظيم الدور التعليمي التي تقوم به املدرسة مما يؤدي إلى تحسين أدائها وتنظيم القواعد واإلجراءات املتعلقة بسير العمل من خالل توزيع الحقوق
واملسئوليات بين اإلدارة والعاملين.
ذكر نوري وسلمان( )2010أبرز خصائص الحوكمة وتتمثل باالتي :التأكيد التام على التفاعل بين االنظمة الداخلية والخارجية ألداء
املؤسسة  ،واملساءلة واملحاسبية في إدارات املؤسسة  ،وتعزيز وتفعيل أداء املؤسسات  ،وكذلك الوصول ا لى أفضل ممارسة للسلطة ألي مؤسسة ،
والتوازن في العالقات بين إدارات املؤسسة واألطراف األخرى  ،معرفة حقوق ومسؤوليات األطراف املختلفة بما في ذلك مجلس اإلدارة ،ولجان التدقيق
واملراقبة ،وأصحاب املصالح املختلفة.
وحدد محمد( ) 2008مجموعة من املقومات واملعايير واملتطلبات لتطبيق الحوكمة وهي على النحو التالي :يتوفر القناعة الكاملة لدى االدارة
املدرسية بقبول مبادئ الحوكمة وقواعدها  ،ووضوح التشريعات والسياسات والقواعد الحاكمة التي تسهل عملية التطبيق  ،وكذلك وضوح إمكانية
تطبيق مراحل الحوكمة من أجل الوصول الى الناتج بشكل دقيق وواضح  ،وجود اتصال فعال ومتطور يتم تزويده بتقني ات حديثة  ،ووجود قيادات تتمتع
بالكفاءة والخبرة واملؤهالت املناسبة.
بينما أضاف الفرا( ) 2013بأن أهم متطلبات تطبيق الحوكمة القضاء على الفساد الناتج عن ضعف املسألة واملحاسبة ،ووجود مزيد من
الشفافية واملصداقية ،وتفعيل نظام اداري ومالي متطور ،وتفعيل الالمركزية في اإلدارة ،وحرية تداول املعلومات ،وإصالح شؤون املوظفين.
أما الدراسة الحالية فحددت متطلبات تطبيق الحوكمة الرشيدة في املدارس فيما يلي:
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 املتطلبات الخارجية :وتتمثل في قناعة املسؤولين بجدوى الحوكمة كأداة لجودة اإلنتاج ،اعتماد مبادئ الحوكمة كأحد عناصر تحسين األداء
املدرس ي ،إشراك لجان تدقيق ومراجعة من خارج املدرسة ملراجعة أدائها املالي واإلداري  ،اإلفصاح عن مؤشر األداء لإلدارة التنفيذية بشكل
متكامل وفي الوقت املالئم ،توفير البيانات واملعلومات الالزمة إلتمام وتنفيذ عملية تحسين األداء املدرس ي ،مناقشة انتقادات املجتمع حول أداء
املدرسة ،انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم ،متابعة الخطة العامة لوزارة التعليم ،إشراك مراكز الخبرة التربوية عند
وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة.
 املتطلبات الداخلية :وتتمثل في القدرة على تحليل املشكالت املدرسية ،القدرة على اتخاذ القرار الرشيد ،إلحاق اإلداريات واملعلمات داخل
املدرسة بدورات تدريبية ،وضوح واستقرار نظم وإجراءات العمل داخل املدرسة ،توزيع السلطة بين إدارة املدرسة والهيئة اإلدارية في املدرسة،
تشجيع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة ،وجود أسس عادلة في نظام الحوافز للعاملين في املدرسة ،االلتزام
بالشفافية والنزاهة في إدارة للمدرسة ،إعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس ،ربط التعليم داخل املدرسة بمتطلبات سوق العمل،
استخدام التكنولوجيا والتقنيات والبرامج الحديثة للحصول على املعلوم ات بوضوح  ،اإلفصاح عن معايير تعيين وترقية العاملين في املدرسة،
تحقيق استقاللية املدرسة في جميع مجاالت عملها.
وقد تناولت الباحثتان عددا من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة باملوضوع مرتبة من األحدث إلى األقدم ومنها دراسة
الخطيب(  )2018والتي هدفت الى تقدير درجة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في الجامعات االردنية  ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،
وتكونت عينة الدراسة من جميع افراد مجتمع الدراسة واملكون من رؤساء الجامعات االردنية ونوابهم وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء االق سام ونوابهم
ورؤساء االقسام العلمية وتم تطوير االستبانة ضمن خمسة مجاالت وكانت نتائج الدراسة :إن مجال التشريعات والقوانين واالنظمة والتعليمات قد
احتل املرتبة االولى وبدرجة كبيرة وجاء مجال صناعة القرار في املرتبة االخيرة  ،وجود فروق ذات داللة احصائية في تقديرات افراد العينة تعزى الختالف
متغير الجامعة وذلك لصالح الجامعات الحكومية كما تبين وجود فروق ذات دالة احصائيا تعزى ملتغير املوقع االكاديمي وذلك لصالح متغيرات ذوي
املوقع االكاديمي االعلى .
وهدفت دراسة قرواني( ) 2016الى الكشف عن مدى ممارسة الحوكمة في املدارس الثانوية في فلسطين من وجهة نظر املعلمين واملعلمات
فيها  ،وكانت االستبانة أداة الدراسة واستخدم املنهج الوصفي التحليلي  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :وجود ممارسة للحوكمة في املدارس الثانوية في
فلسطين بدرجة مرتفعة على مجال الصعوبات التي تعوق ممارسة االدارة املدرسية للحوكمة في املدارس الثانوية في فلسطين من وجهة نظر املعلمين
واملعلمات فيها على األبعاد كافة (الصعوبات التنظيمية  ،والبشرية  ،واملادية ) .
أما دراسة املفيز (  )1437ف هدفت الى التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية الحكومية واملعوقات التي تحول دون
تطبيقها من وجهة نظر اعضاء مجالس الجامعات فيها  ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة أداة الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من
( ) 51عضوا من أعضاء مجالس الجامعات السعودية وأظهرت نتائج الدراسة  :ان واقع تطبيق مجاالت الحوكمة كان متوسطا  ،وجاء في املرتبة االولى
مجال السلطة واالدارة ومجال املشاركة في املرتبة االخيرة .
وأجرى برادلي ( Bradley (2015دراسة هدفت إلى التعرف على خصائص الحوكمة في مجالس املدارس بوالية ايوا بأمريكا ،ولغايات إجراء
الدراسة تم استطالع وجهات نظر أعضاء مجلس إدارة املدارس بالوالية لعرض خصائص الحكم الفعال واستخدمت الدراسة املنهج النوعي  ،وكانت اداة
الدراسة املقابالت مع أعضاء مجلس اإلدارة  ,وتوصلت الدراسة إلى أن الحوكمة تمنح أعضاء مجلس إدارة املدرسة اتخاذ قرارات رشيدة بعيدا عن
التأثيرات الخارجية ،وأن التدريب على نظام الحوكمة يؤدي إلى ممارسة الحوكمة الفعالة ،وأن خصائص الحكم الفعال تتم من خالل تعزيز التعاون
مجلس اإلدارة واإلسراع في فهم مختلف األدوار واملسؤوليات ألمناء مجلس إدارة املدرسة.
وهدفت دراسة جنيفر وديام ( Jennifer & Diem (2015إلى التعرف على أثر الحوكمة في إصالح اإلدارة املدرسية في التعليم العام التي
أنشئت في منطقة العاصمة أوماها في نبراسكا ،وتم استطالع آراء  21عضوا من األعضاء املشرفين على املدارس التي تطبق الحوكمة في التعليم .وأسفرت
نتائج الدراسة على أن إصالح املدارس وفق نظام الحوكمة في منطقة العاصمة أوماها ساهم بدرجة كبيرة في تطور النظرة نحو مدارس التعليم من قبل
املجتمع املحلي ،كما أصبح للمجتمع املحلي دور في مجالس املدارس خالفا للسابق.
في حين هدفت دراسة هيغام ( Higham (2014إلى التعرف على النظام الجديد لحكم املدارس في ظل الحوكمة من خالل تحديد مسارات
السياسة التعليمية الجديدة في املدارس ،وتم االعتماد على عملية مسح ومقابالت مع عينة من  58مدرسة تطبق الحوكمة  ،وتوصلت الدراسة إلى أن
إدارة املدارس ومنظمات املجتمع املدني واملنظمات الراعية  ،لها دور كبير في الحوكمة في املدارس ،كما يعطي نظام الحوكمة ضمانات أوسع إلدارة
املدارس ،وهذا يساعد على تحسين عملية التعليم وتحسين مستوى األداء املدرس ي .
وهدفت دراسة الطائي( ) 2013إلى تسليط الضوء على الجانب املعرفي واملنهج االكاديمي في املجال اإلداري وهو الحوكمة وخصائصها ،والذي
يؤثر على كل من الهياكل التنظيمية والبناء التنظيمي القائم على مدى قدرة تلك الخصائص على تحسين فاعلية الخدمة التعليمية ،معتمدة على
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األسلوب التحليلي الوصفي ,واختارت الباحثة عينة من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،
ُ
وأظهرت نتائج الدراسة أن عملية إدارة الحوكمة تعد منهجا إداريا مناسبا لضبط وتوجيه األجهزة اإلدارية ,كما أن فهم وإدراك اإلدارة العليا لخصائص
الحكمانية يسهم في تعزيز وتحقيق مستويات أداء عالية الجودة.
وفي دراسة ناصر الدين( )2012التي هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية العاملين فيها .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،وتكونت عينة الدراسة من( )113عضوا من أعضاء هيئة التدريس
واالداريين ولجمع البيانات استخدم الباحث االستب انة كأداة للدراسة  ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع تطبيق الحوكمة في جامعة الشرق األوسط،
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ككل كان مرتفعا بشكل عام  ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع تطبيق الحوكمة في جامعة
الشرق األوسط تبعا الختالف املركز الوظيفي ،وعدد سنوات الخبرة.
التعليق على الدراسات السابقة :
بالنظر الى الدراسات السابقة يتضح أن هناك أوجه تشابه واختالف فيما بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يظهر من خالل  :تتفق
الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث مجال موضوعها وهو الحوكمة حيث أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية الحوكمة ملختلف
الجامعات واملؤسسات التعليمية ملا لها من دور في تحسين أداء االفراد واملؤسسات وتعزيز املشاركة املجتمعية كدراسة هيغام (.Higham (2014
ودراسة الخطيب( )2018ودراسة ناصر( .)2012واختلفت من حيث تناولها للموضوع فقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها
متطلبات الحوكمة الرشيدة (الداخلية والخارجية) في مدارس محافظة ينبع ،وتحديد درجة أهميتها لتحسين أداء مدارس التعليم العام للبنات بمحافظة
ينبع .حيث لم تتطرق أي من الدراسات السابقة ملتطلبات الحوكمة الرشيدة الداخلية والخارجية  ،وتتفق الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث
استخدام االستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة الخطيب(  ، )2018ن اصر الدين(  ، )2012الطائي( ، )2013واختلفت مع دراسة هيغام (Higham(2014
ودراسة برادلي ( Bradley(2015حيث استخدمت الدراستان املنهج النوعي وأداه الدراسة املقابلة.
أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية  :أفادت نتائج هذه الدراسات البحث الحالي ،حيث كانت نقطة انطالق ملوضوع هذا البحث ،ومرشدا
للباحثتان في إعداد أدواته وإجراءات تطبيقها ،ومناقشة نتائج تطبيقه ا وتفسيرها  ،كما اعطت فكرة عن مفهوم وخصائص الحوكمة وواقع ومعيقات
تطبيق الحوكمة في الجامعات واملؤسسات .

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
على الرغم من حداثة مفهوم الحوكمة املؤسسية في البيئة السعودية نجد أن هناك تحركا جادا نسبيا من قبل املهتمين في اململكة العربية
السعودية في محاولة شرح هذا املفهوم ،والتعرف على جوانبه ،وكيفية تطبيقه في قطاع التعليم ،وإن تجسيد هذا األمر عمليا يعني في أحد جوانبه إن
إدارة مدارس التعليم العام تستخدم منهج الحوكمة كصيغة للحكم واإلدارة بإطار نضج أخالقي معرفي لتعزيز النجاح املستمر واألداء العالي .ومن خالل
إطالع الباحثتان الحظتا أن اإلدارة املدرسية تحظى بالكثير من الصالحيات املمنوحة لها وفق نظام التعليم باململكة العربية السعودية ،وهذه
الصالحيات تتيح لإلدارة املدرسية ممارسة الحوكمة الرشيدة ،ولكن هناك قصور في تطبيق أو معرفة متطلبات الحوكمة الرشيدة لدى مديرات
املدارس ،خاصة وأن وزارة التعليم تسعى لتطوير عمل اإلدارة املدرسية واالرتقاء بها وجاءت الدراسة الحالية تلبية ملا أوصت به كال من دراسة ( جودة ،
 ، )2008و( الزهراني . )2011 ،
وتنبع أسئلة الدراسة الحالية من السؤال الرئيس ي اآلتي:
ما متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس التعليم العام للبنات بمحافظة ينبع من وجهة نظرمديرات املدارس؟
وتتفرع منه األسئلة التالية:
 .1ما درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟
 .2ما درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟
 .3ما درجة تطبيق املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟
 .4ما درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟
 .5هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟
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أهداف الدارسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 تحديددد درجددة أهميددة متطلبددات الحوكمددة الرشدديدة (الداخليددة والخارجيددة) لتحسددين أداء مدددارس التعلدديم العددام للبنددات بمحاف ظددة ينبددع مددن وجه ددة
ن ظددر مددديرات املدددارس  ،والتعددرف علددى درجددة تددوفر متطلبددات الحوكمددة الرشدديدة (الداخليددة والخارجيددة) فددي مدددارس محاف ظددة ينبددع مددن وجهددة ن ظ ددر
مديرات املدارس.
 التعرف على العالقة االرتباطية بين واقع أهمية وتطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
 تقديم طرح فكري عن إمكانية تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع في عصر املعرفة  ،ودرجة أهميتها
ومتطلبات تحقيقها  ،وقد تسهم الدراسة في إعطاء القيادات التربوية في مواقع اتخاذ القرار في وزارة التعليم معلومات عن مدى أهميه تطبيق
متطلبات الحوكمة في تحقيق الشفافية واملساءلة  ،وتعريف املسؤولين في وزارة التعليم والقائمين على تحسين األداء بإدارات التعليم بمتطلبات
تطبيق الحوكمة الرشيدة من وجهة نظر مديرات املدارس بمحافظة ينبع؛ مما يمكنهم من توفير العوامل الالزمة لتحسين أدائها بكفاءة عالية.

حدود الدراسة:

ً
أوال :الحدود املوضوعية :معرفة درجة أهمية ودرجة تطبيق مديرات املدارس في محافظة ينبع ملتطلبات الحوكمة الرشيدة املتمثلة في( :املتطلبات
الداخلية ،املتطلبات الخارجية).
ً
ثانيا :الحدود البشرية :مديرات املدارس بمحافظة ينبع بجميع املراحل الدراسية ،واملتواجدات على رأس العمل أثناء توزيع أداة الدراسة.
ً
ثالثا :الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مدارس تعليم البنات بمدينة ينبع.
ً
رابعا :الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة 1439ه 1440-ه

مصطخلحات الدراسة:

ً
ُ
 الحوكمة الرشيدة :وتعرف الحوكمة الرشيدة إجرائيا بأنها  :املمارسة الرشيدة لسلطات اإلدارة من خالل االرتكاز على القوانين واملعايير
والقواعد املنضبطة التي تحدد العالقة بين إدارة املدرسة من ناحية ،وأصحاب املصالح أو األطراف املرتبطة باملدرسة من ناحية أخرى لهدف
تحسين األداء املؤسس ي ،والذي يقود املدرسة نحو الجودة في العمل والشفافية والعدالة.
ُ
 متطلبات الحوكمة :تعرف متطلبات الحوكمة بأنها " :املقومات أو املعايير لدعم وتسنين قواعدها ومبادئها األساسية املحددة من إحكام اإلشراف
والرقابة على السياسات واإلجراءات والقرارات التي تتخذ من قبل القيادات" (محمد.)2008 ،

منهجية الدراسة وإجراءاتها

ً
أوال :منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،الذي يحاول من خالله رصد واقع تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس
التعليم العام للبنات بمدينة ينبع  ،ودرجة أهميتها من وجهة نظر مديرات املدارس.
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة وعينته :تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد املجتمع االصلي والبالغ عددهن ( )68مديرة من مديرات املدارس بمدينة ينبع للعام
الدراس ي 1439ه ،وقد تم اختيارهن بطريقة املسح الشامل ،حيث تم توزيع أداة الدراسة على مجتمع الدراسة كامال وفق اإلحصاءات الرسمية إلدارة
التربية والتعليم بمحافظة ينبع ،والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدراسة.
ً
جدول ( :)1يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ملتغيراملرحلة الدراسية
املرحلة الدراسية
ابتدائي
متوسط
ثانوي

العدد
38
19
11

النسبة
% 55.9
% 27.9
% 16.2

املجموع

68

% 100
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ً
ثالثا :أداة الدراسة :لتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثتان على االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات ولصياغة فقرات االستبانة تم مراجعة األدب
النظري املرتبط بواقع وأهمية تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم من وجهة نظر القادة التربويين  ،ومراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي
استخدمت للتعرف على واقع وأهمية تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم ،واملصادر السابقة ،واملوضوعات املشتملة عليها ،من أجل تحديد
عبارات كل محور من محاور أداة الدراسة ،وصياغة فقراته .وتضمنت فقرات االستبانة محورين رئيسين ،هما( :املتطلبات الخارجية ،املتطلبات الداخلية) ،وتكونت في
صورتها النهائية من ( ) 30فقرة ،ويستجاب عليها وفق التدرج الخماس ي (أوافق بشدة ،أوافق ،أوافق إلى حد ما ،ال أوافق ،ال أوافق إطالقا).
صدق االستبانة  :تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق:
أ 0صدق املحكمين :تم عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص في التربية  ،لالسترشاد بآرائهم في مدى مناسبة فقرات االستبانة للهدف منها،
وكذلك للتاكد من صحة الصياغة اللغوية ووضوحها ،وتم إضافة أو حذف أو تعديل بعض الفقرات بناء على اقتراحات املحكمين.
ب .صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة :تم التحقق من صدق االتساق الداخلي في كل محور من محاور أداة الدراسة ،من خالل إيجاد مدى ارتباط
كل بعد والدرجة الكلية ،وتحققت الباحث ان من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط بيرسون  ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول( :)2االتساق الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها
محاور أداة الدراسة
املتطلبات الصارجية
املتطلبات الداخلية

معامل االرتباط
** 0.743
** 0.789

** توجد داللة إحصائية عند مستوى (.)0.01

يتضح من الجدول أن معامل ارتباط املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة بلغ ( ،)0.743أما معامل ارتباط املتطلبات
الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة بلغ ( )0.789وهي معامالت ارتباط مرتفعة ،ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات كل محور من محاور
أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسةَّ :تم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ ،وقد بلغ الثبات الكلي ( ،) 0.902وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب
ألغراض الدراسة ،كما تم حساب معامالت الثبات لكل محور من محاور أداة الدراسة ،ويوضحها الجدول رقم (.)3
جدول( :)3معامالت الثبات ملحاورأداة الدراسة
محاور أداة الدراسة
املتطلبات الصارجية

الفا كرونباخ
0.884

املتطلبات الداخلية
الثبات الكلي

0.921
0.902

ً
رابعا :األساليب واملعالجات اإلحصائية :وتمثلت فيما يلي:
 معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي  ،ومعامل ثبات أ داة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ  ،وكذلك املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية للتعرف على درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة (الداخلية والخارجية) لتحسين أداء مدارس التعليم
العام للبنات بمدينة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.

نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
 إجابة السؤال األول وتفسيره ومناقشته:
ين السؤال األول على :ما درجة أهمية املتطلبات الصارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس؟
َّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل درجة أهمية املتطلبات الخارجية
من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع.
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ّ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الصارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة
جدول(:)4
نظر مديرات املدارس
ترتيب العبارة تنازليا حسب املتوسطات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

التقدير

الترتيب

العبارة في
املقياس

4.53
4.49
4.46

0.722
0.743
0.742

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا

1
2
3

8
9
1

يتم دفع مخصصات املدرسة بناء على احتياجاتها الفعلية
أقوم باستثمار مرافق املدرسة للحصول على تمويل إضافي
اقنع املسؤولين بجدوى الحوكمة كأداة لجودة اإلنتاج

0.903
0.851

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا

4
5

10
3

احرص على تدريب وتأهيل العامالت خارجيا
أشرك لجان تدقيق ومراجعة من خارج املدرسة ملراجعة أدائها املالي واإلداري

4.43
4.41

0.738
0.829
0.877
0.899
0.926
0.944
0.993
0.847

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية
درجة عالية
درجة عالية
درجة عالية جدا

6
7
8
9
10
11
12

4
2
5
6
11
12
7

أفصح عن مؤشر األداء لإلدارة التنفيذية بشكل متكامل وفي الوقت املالئم
اعتمد مبادئ الحوكمة كأحد عناصر تحسين األداء املدرس ي
أوفر البيانات واملعلومات الالزمة إلتمام وتنفيذ عملية تحسين األداء املدرس ي
ارحب بمناقشة انتقادات املجتمع حول على أداء املدرسة
اتابع الخطة العامة لوزارة التعليم
أشرك مراكز الخبرة التربوية عند وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة
اعمل على انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم
املتوسط الحسابي

4.40
4.37
4.35
4.29
4.09
4.07
4.00
4.32

يتبين من الجدول السابق أن درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس كانت بدرجة عالية جدا  ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد ( ، )4.32واحتلت املرتبة األولى العبارة ( ،)8بمتوسط بلغ ( )4.53والتي
ُ
تنص على" :يتم دفع مخصصات املدرسة بناء على احتياجاتها الفعلية" .وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن جميع مديرات املدارس بمدينة ينبع يدركن أهمية
تطبيق املتطلبات الخارجية للحوكمة الرشيدة ،ألنه من خالل تحقيقها يكون هناك فهم لطبيعة العمليات التي تجري داخل املدرسة وعالقتها باملجتمع
املحيط ،ومن خالل تزويد املدرسة باملخصصات الفعلية تكون قادرة على تنفيذ احتياجاتها  ،بينما احتلت املرتبة األخيرة العبارة ( ،)7بمتوسط بلغ
( ) 4.00والتي تنص على" :اعمل على انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم" .ورغم أن هذه العبارة في املرتبة األخيرة إال أنها من وجهة
نظر الباحثتان مهمة بدرجة عالية ،حيث إن توفر قنوات املعلومات يؤدي إلى كفاءة وفعالية الحوكمة الرشيدة من خالل مشاركة جميع األطراف في
صنع القرارات واتخاذها ،ويكون هناك وضوح في الرؤية بطبيعة األدوار املوكلة إليهم ويكون هناك مشاركة تؤدي إلى االرتقاء بمستوى املدرسة.
 إجابة السؤال الثاني وتفسيره ومناقشته:
ين السؤال الثاني على :ما درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال َّتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل درجة أهمية املتطلبات الداخلية
من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.
ّ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة
جدول(:)5
نظر مديرات املدارس
الترتيب

العبارة في املقياس

1

21

أقوم بإعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس

2
3
4

17
19
23

5
6
7
8

20
27
26
15

9
10

25
29

أوزع السلطة بين إدارة املدرسة والهيئة اإلدارية في املدرسة
أوجد أسس عادلة في نظام الحوافز للعاملين في املدرسة
ا ستخدم التكنولوج يا والتقن يات وال برامج الحدي ثة للح صول ع لى املعلو مات
بوضوح
التزم بالشفافية والنزاهة في إدارتي للمدرسة
استغل املوارد واإلمكانيات املتاحة في املدرسة بشكل مالئم
احقق استقاللية املدرسة في جميع مجاالت عملها
اع مل ع لى إل حاق اإلدار يات واملعل مات دا خل املدرسة بدورات تدريب ية لرفع
كفاءتهن وفعالية أدائهن
أفصح عن معايير تعيين وترقية العاملين في املدرسة
أقوم بتوفير قنوات اتصال فعالة مع أفراد املدرسة للحصول على معلومات عن
سير العمل

ترتيب العبارة تنازليا حسب املتوسطات

املتوسط
الحسابي
4.66

االنحراف
املعياري
0.536

درجة عالية جدا

4.63
4.63
4.54

0.624
0.624
0.742

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا

4.51
4.50
4.48
4.44

0.702
0.723
0.680
0.799

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا

4.42
4.39

0.834
0.753

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
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11
12
13
14
15
16
17
18

30
28
13
16
24
22
14
18

احرص على وضع بدائل في الخطة االستراتيجية
لدي معرفة بمتطلبات الحوكمة وأهدافها في تحقيق جودة األداء املدرس ي
اتمتع بالقدرة على تحليل املشكالت املدرسية
اعمل على وضوح واستقرار نظم وإجراءات العمل داخل املدرسة
احقق مستوى من الثقة بين إدارة املدرسة والعاملين فيها
ربط التعليم داخل املدرسة بمتطلبات سوق العمل
امتلك القدرة على اتخاذ القرار الرشيد
اشجع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة
املتوسط الحسابي

جمدلني القاعود & انتصار خبيت

4.38
4.34
4.31
4.28
4.27
4.22
4.16
4.06
4.40

0.833
0.840
0.778
0.861
0.944
0.990
0.940
1.063
0.793

درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية جدا
درجة عالية
درجة عالية
درجة عالية جدا

يتبين من الجدول السابق أن درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس جاءت بدرجة عالية جدا  ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد ( ، )4.40واحتلت املرتبة األولى العبارة ( ،)21بمتوسط بلغ ( )4.66والتي
تنص على" :أقوم بإعداد هي كل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس".
ُ
وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك مديرات املدارس بمدينة ينبع ألهمية املتطلبات الداخلية للحوكمة الرشيدة ،حيث يدركن أهمية العدالة في
التعامل مع جميع العامالت داخل املدرسة ،وأهمية تحقيق اإلفصاح والشفافية واملعاملة العادلة ,بينما احتلت املرتبة الثامنة عشر العبارة (،)18
ُ
بمتوسط بلغ ( ) 4.06والتي تنص على" :اشجع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة"  ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك مديرات
املدارس أهمية توفير قنوات اتصال فعالة داخل العمل؛ ألنه متى أدرك العاملين التزام اإلدارة بهذه املعايير فإن هذا يساعد على إنجاز أعمالهم بكفاءة
ودافعية أكبر.
 إجابة السؤال الثالث وتفسيره ومناقشته:
ين السؤال الثالث على :ما درجة تطبيق املتطلبات الصارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس؟
َّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل درجة تطبيق املتطلبات الخارجية
من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.
ّ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الصارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة
جدول(:)6
نظر مديرات املدارس
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

العبارة في
املقياس
12
6
5
7
11
10
4
1
3
2
8
9

ترتيب العبارة تنازليا حسب املتوسطات
أشرك مراكز الخبرة التربوية عند وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة
ارحب بمناقشة انتقادات املجتمع حول على أداء املدرسة
أوفر البيانات واملعلومات الالزمة إلتمام وتنفيذ عملية تحسين األداء املدرس ي
اعمل على انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم
اتابع الخطة العامة لوزارة التعليم
احرص على تدريب وتأهيل العامالت خارجيا
أفصح عن مؤشر األداء لإلدارة التنفيذية بشكل متكامل وفي الوقت املالئم
اقنع املسؤولين بجدوى الحوكمة كأداة لجودة اإلنتاج
أشرك لجان تدقيق ومراجعة من خارج املدرسة ملراجعة أدائها املالي واإلداري
اعتمد مبادئ الحوكمة كأحد عناصر تحسين األداء املدرس ي
يتم دفع مخصصات املدرسة بناء على احتياجاتها الفعلية
أقوم باستثمار مرافق املدرسة للحصول على تمويل إضافي
املتوسط الحسابي

املتوسط
الحسابي
4.15
3.91
3.51
3.50
3.07
2.68
2.54
2.53
2.52
2.50
2.37
2.15
2.95

االنحراف
املعياري
0.815
1.346
1.481
1.541
1.428
1.471
1.419
1.387
1.430
1.377
1.413
1.330
1.370

التقدير
درجة عالية
درجة عالية
درجة عالية
درجة عالية
درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة متوسطة

يتبين من الجدول السابق أن درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس جاءت بدرجة متوسطة ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد ( ، )2.95واحتلت املرتبة األولى العبارة ( ،)12بمتوسط بلغ ( )4.15والتي
تنص على" :أشرك مراكز الخبرة التربوية عند وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة "
ُ
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنه ال يسمح لجميع املدارس إشراك مراكز الخبرة في وضع خطة املدرسة ،وأغلب الخطط املدرسية تكون مكررة من
األعوام السابقة ,بينما احتلت املرتبة األخيرة العبارة ( ،)9بمتوسط بلغ ( )2.15والتي تنص على" :أقوم باستثمار مرافق املدرسة للحصول على تمويل
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ُ
إضافي" وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن إدارة التعليم بمدينة ينبع ال تسمح للمدارس باستثمار مرافقها وهذا ينطبق على أغلب مدارس اململكة ألن الوزارة
ال تسمح بذلك.
 إجابة السؤال الرابع وتفسيره ومناقشته:
ين السؤال الرابع على :ما درجة تطبيق املتطلبات الصارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محاف ظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس؟
َّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل درجة تطبيق املتطلبات الخارجية
من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.
ّ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الصارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة
جدول(:)7
نظر مديرات املدارس
الترتيب

العبارة في
املقياس
27

2
3
4
5
6

13
23
16
24
29

7

15

8
9
10
11
12
13

17
14
18
19
20
21

اتمتع بالقدرة على تحليل املشكالت املدرسية
استخدم التكنولوجيا والتقنيات والبرامج الحديثة للحصول على املعلومات بوضوح
اعمل على وضوح واستقرار نظم وإجراءات العمل داخل املدرسة
احقق مستوى من الثقة بين إدارة املدرسة والعاملين فيها
أقوم بتوفير قنوات اتصال فعا لة مع أفراد املدرسة للح صول على معلومات عن سير
العمل
اع مل على إلحاق اإلداريات واملعل مات داخل املدرسة بدورات تدريبية لرفع ك فاءتهن
وفعالية أدائهن
أوزع السلطة بين إدارة املدرسة والهيئة اإلدارية في املدرسة
امتلك القدرة على اتخاذ القرار الرشيد
اشجع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة
أوجد أسس عادلة في نظام الحوافز للعاملين في املدرسة
التزم بالشفافية والنزاهة في إدارتي للمدرسة
أقوم بإعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس

3.03
3.01
2.75
2.74
2.72
2.71

14
15
16
17
18

25
22
28
26
30

أفصح عن معايير تعيين وترقية العاملين في املدرسة
ربط التعليم داخل املدرسة بمتطلبات سوق العمل
لدي معرفة بمتطلبات الحوكمة وأهدافها في تحقيق جودة األداء املدرس ي
احقق استقاللية املدرسة في جميع مجاالت عملها
احرص على وضع بدائل في الخطة االستراتيجية
املتوسط الحسابي

2.70
2.56
2.46
2.42
2.41
2.78

1

ترتيب العبارة تنازليا حسب املتوسطات

املتوسط
الحسابي
3.44

االنحراف
املعياري
1.334

درجة عالية

3.25
3.21
3.08
3.07
3.06

1.238
1.653
1.479
1.624
1.495

درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة

3.04

1.466

درجة متوسطة

1.545
1.165
1.439
1.599
1.591
1.556

درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة
درجة متوسطة

1.350
1.439
1.434
1.385
1.307
1.445

درجة متوسطة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة ضعيفة
درجة متوسطة

استغل املوارد واإلمكانيات املتاحة في املدرسة بشكل مالئم

التقدير

يتبين من الجدول السابق أن درجة تطبيق املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات
املدارس كانت بدرجة متوسطة ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد ( .)2.87واحتلت املرتبة األولى العبارة ( ،)27بمتوسط بلغ ( )3.44والتي
تنص على" :استغل املوارد واإلمكانيات املتاحة في املدرسة بشكل مالئم".
وقد ُتعزى النتيجة في ذلك إلى أن أغلب املدارس بمدينة ينبع تقوم بتنفيذ أعمالها وفقا للموارد واإلمكانات املتوفرة لها ،وهي في الغالب تكون
محدودة ،ألن ميزانية املدرسة تحدد من إدارة التعليم ,بينما احتلت املرتبة األخيرة العبارة ( ،)30بمتوسط بلغ ( )2.41والتي تنص على" :احرص على وضع
ُ
بدائل في الخطة االستراتيجية" .وقد تعزى النتيجة في ذلك إلى وجود نقص في توافر املعلومات والبيانات الالزمة والتي يتم بناء عليها اتخاذ القرارات،
وليس هناك توقع من قبل مديرات املدارس لحدوث تعديل على الخطة ،فال يتم وضع بدائل لحل املشكالت أو إدارة األزمات إن وجدت.
 اإلجابة عن السؤال الصامس وتفسيره ومناقشته:
ين السؤال الصامس على :هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من
وجهة نظرمديرات املدارس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،وللكشف عن العالقة االرتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة
ينبعَّ ،تم حساب معامالت االرتباط بيرسون والجدول ( )9يوضح هذه العالقة:
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جدول( :)8معامالت االرتباط بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس
املتغير

األبعاد

درجة أهمية متطلبات
الحوكمة

املتطلبات الصارجية

درجة تطبيق متطلبات الجوكمة
املتطلبات الداخلية

االرتباط الكلي

املتطلبات الصارجية

0.082

0.12

0.11

املتطلبات الداخلية

0.084

0.056

0.10

االرتباط الكلي

0.059

0.071

0.091

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع،
حيث بلغ معامل االرتباط ( ،)0.091وهو معامل ارتباط غير دال إحصائيا  ،وهذا يدل على وجود قصور في درجة تطبيق الحوكمة في مدارس مدينة ينبع
ألنه لم تتخذ قرارات تدعم عمليات تطبيق الحوكمة بشكل كامل ،وإنما هناك بعض تطبيقات الحوكمة من خالل جزء من الصالحيات املمنوحة ملديرات
املدارس ،ولكن تبقى معظم القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى اإلدارة العليا ،وإدارة املدرسة مقيدة بتطبيقها.
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية املتطلبات الخارجية واملتطلبات الداخلية ودرجة تطبيق املتطلبات الخارجية
واملتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع ،وهذا يدل على وجود فجوة بين درجة األهمية ودرجة التطبيق ،وهي
فجوة كبيرة إذ ترى مديرات املدارس أهمية تحقيق متطلبات الحوكمة ،بينما الواقع امليداني ال يشير إلى وجود تطبيق ملتطلبات الحوكمة الرشيدة.

مخلص
مخلص

النتائج والتوصيات
النتائج:

 أن درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة عالية
جدا.
 أن درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة عالية
جدا.
 أن درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة
متوسطة.
 أن درجة تطبيق املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة
متوسطة.
 أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.
التوصيات:
فددي ضددوء النتددائج التددي أسددفرت عنهددا الدراس دة ت ددورد عددددا مددن التوصدديات التددي يمكددن أن تسددهم ف ددي تفعيددل متطلبددات الحوكمددة الرشدديدة فددي مدددارس التعل دديم
العام للبنات بمحافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس ،وهي كما يلي:
 العمل على التنسيق بين إدارة التربية والتعليم واإلدارة املدرسية للبنات بمدينة ينبع فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة بتطبيق مدخل الحوكمة
الرشيدة ،وتحديد اختصاص كل منهما؛ ليتم اتخاذ القرارات بناء على االختصاصات املمنوحة لكل منهما.
 ضرورة العمل التكاملي لتطوير إدارة مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع في ضوء مدخل الحوكمة الرشيدة من خالل زيادة مجال اتخاذ
القرارات املتعلقة بمجاالت إدارة املدارس لتطوير األداء وتسهيل مهمة املدرسة في اتخاذ القرارات الفعالة التي تؤدي إلى تحسين جوانب العمل
داخل املدرسة.
 ضرورة ترك الحرية الكاملة إلدارة مدارس التعليم العام في تحديد مصادر تمويل امل درسة وصرفها في الجوانب التي تقدرها املدرسة ،نظرا ألن إدارة
املدرسة هي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد متطلبات املدرسة وتوفيرها بالسرعة املمكنة دون تعقيد اإلجراءات املالية املتعلقة بذلك.
 التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات السعودية ،وخاصة في أقسام اإلدارة والتخطيط التربوي للتوسع في الدورات التدريبية
املقدمة ملديرات مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع حول مدخل الحوكمة الرشيدة لتطوير األداء املدرس ي واالستفادة من خبرات وإبداعات
املتميزين من خالل تبني إقامة الندوات واملحاضرات والحلقات وورش العمل من قبل املسئولين عن عمليات التدريب ,لزيادة إدراك مديري املدارس
نحوها من حيث املعرفة واملمارسة.
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Abs tract.
The study aimed to identify the degree of availability of good governance requirements (internal and
external) in the schools of Yanbu, and determine the degree of importance to improve the performance of public
education for girls schools stems province. Was used descriptive method Correlative, and the final study sample
consisted of (68), director of school principals in Yanbu for the academic year 39/1440H. the questionnaire was
used as a tool for collecting data and information
The study concluded that a set of results was the most important: The degree of importance of the
requirements of internal and external requirements of good governance in the schools of the province stems from
the standpoint of the requirements of school principals was very high degree.
The degree of application of the requirements of internal and external requirements of good governance
in the schools of the province stems from the standpoint of the requirements of school principals were
moderately.
That there is no correlation between the degree of importance and degree of implementation of good
governance in the schools of the province stems from the standpoint of the requirements of school principals .
In l ight of the findings of the study made a number of recommendations including:
Work on coordination between the Department of Education and school administration for girls in Yanbu in
relation to decisions concerning the application of the entrance to good governance, and to determine the
jurisdiction of each of them; to be making decisions based on the terms of reference given to each.
the need for complementary work to develop public education for girls in schools management stems in light of
the entrance to good governance by increasing the area of decision-making in the areas of school management for
the development of performance and to facilitate the task of the school in effective decision making.
Key words : Good governance; Governance requirements; General Education Schools for Girls in Yanbu .
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