
 م 2022 أبريل  2العدد  74المجمد                                     مجمة البحث في التربية وعمم النفس  
 

 
425 

االبتدائية في محافظة المنيا في ضوء  المدارسأداء مديري تطوير 
  الحوكمة أبعاد

 سارة بياء كمال أمين

 مستخمص
ألبعاد الحوكمة واألسس النظرية األسس النظرية  تعرفإلى ييدف البحث الحالي      

في ضوء المدارس االبتدائية في محافظة المنيا  أداء مديريواقع  لئلدارة المدرسية، وتعرف
( فقرة، 41بتطبيق استبانة مكونة من )المنيج الوصفي  واستخدم البحث، أبعاد الحوكمة

( مديري ووكبلء ومعممي المدارس االبتدائية في محافظة 2422وذلك عمى عينة مكونة من )
 أداء مديرين مستوى ممارسة عينة الدراسة لواقع تطوير أ إلى البحثوتوصل المنيا، 

جع وير  (75,32) بمتوسط جاءت بدرجة متوسطةأبعاد الحوكمة المدارس االبتدائية في ضوء 
وقد يرجع  لمقيام بأدوار قياديةذلك إلى محدودية إتاحة إدارة المدرسة الفرصة أمام العاممين 

ومحدودية  ،والخوف من تفويض الصبلحياتذلك لرغبة بعض المديرين في احتكار السمطة 
المتاحة لمشاركة المعممين الفعالة في إدارة شئون المدرسة، وعدم اخذ رأييم عند اإلجراءات 
ضرورة المام القيادات المدرسية وأوصى البحث ببعض المقترحات ومنيا:   توزيع الميام

بحيث تكون معايير أساسية الختيار مديري المدارس، وضع معايير ، بأبعاد مدخل الحوكمة
تعيين، والترقيات لممناصب اإلدارية داخل المدرسة وتنمية واضحة ومعمنة إلجراءات ال

توافر الموضوعية من جانب مدير المدرسة ، الميارات البلزمة لمقيام بمياميم بكفاءة وفاعمية
ثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين، ومن ثم تحقيق شفافية أكثر في  في تقييم المعممين وا 

 ومعاممتيم كشركاء في تطوير العممية التعميمية.، تقدير المعممين عممية التقييم
 ، حوكمةأداءتطوير، 7 كممات مفتاحية
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Developing of the Performance of Primary School 

Principals in Minya Governorate in Light of the 

Dimensions of Governance 

Sara Bahaa Kamal Amin 

Abstract : 

The current research aims to identify the theoretical foundations of the 

dimensions of governance and the theoretical foundations of school 

management, and to know the reality of the performance of primary 

school principals in Minya governorate in light of the dimensions of 

governance, and the research used the descriptive curriculum by 

applying a questionnaire consisting of (14) paragraphs, on a sample 

composed of From (2100) principals, agents and teachers of primary 

schools in Minya governorate, the research found that the level of 

practice of the sample of study for the reality of developing the 

performance of primary school principals in light of the dimensions of 

governance came on average (38.60), This is due to the limited 

availability of the school administration for employees to play 

leadership roles, which may be due to the desire of some   managers to 

monopolize power and the fear of devolution and the limited 

procedures available for the participation of teachers effectively in the 

management of school affairs, and the failure to take their opinion 

when distributing tasks and the research recommended some 

proposals, including: the need to provide school leaders with the 

dimensions of the entrance to governance, to establish basic criteria 

for the selection of school principals, so that they are clear and 

declared criteria for recruitment procedures, promotions for 

administrative positions within the school and the development of 

skills necessary to carry out their tasks efficiently and effectively, the 

availability of objectivity by the headmaster in the evaluation of 

teachers, the representation of outstanding and accountable the 

underachievers, and then the achievement of more transparency in the 

process of carrying out their tasks efficiently and effectively in the 

process of  evaluation, appreciating teachers and treating them as 

partners in the developing the educational process. 

Keys words: developing, performance, governance 
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 أواًل: اإلطار العام لمبحث
 مقدمة البحث

يوجد تشابو كبير في األدوار التي يقوم بيا المدير في أي مؤسسة تعميمية، غير أن      
المدرسة االبتدائية تتميز بنوع من الخصوصية عمى اعتبار أنيا المحطة األولى في المراحل 
التعميمية. ومن ىذا المنطمق تتعدد ميام مدير المدرسة، تم إيجازىا في بعدين رئيسيين؛ 

دارة شؤون األفراد والمرافق المدرسية، واالتصال اإلداري الجانب اإلد اري كاألعمال المكتبية وا 
وغيرىا. والجانب القيادي، والذي يتمحور أساسًا حول القدرة عمى التأثير في سموك 
 المرؤوسين، وتوجييو بما يضمن تحقيق األىداف التعميمية عمى مستوى المدرسة )نور الدين

( وحتى ينجح مدير المدرسة في أداء الميام المكمف بيا 088، ص 8102 رشيد، جعبلب
تقان، فإنو يحتاج لتطبيق مدخل إداري حديث" الحوكمة".    بدقة وا 

وىو  الرشيدة،يعد مصطمح الحوكمة من المصطمحات الحديثة الذي يطمق عميو اإلدارة و      
القوانين والنظم والقرارات التي تيدف إلى تحقيق الجودة مجموعة من "مصطمح يعبر عن 

والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأىداف 
وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى (. 812، ص8102المنظمة )مصطفى يوسف،

قد أكدت دراسات كل  ،الرتقاء بياأىمية تطبيق الحوكمة بالمؤسسات التعميمية لتجويدىا وا
)محمد  ،(221، ص8102،)إيناس موسى خميل ،(872، ص8102،من )ماىر احمد حسن

الحوكمة يسيم في محاربة الفساد المالي  وظيفعمى ان ت ،(278، ص8108إبراىيم عطوة
دية وتحقيق درجة عالية من النزاىة والشفافية والحيا ،المستفيدين احتياجاتوتمبية  ،واإلداري

 والمصداقية الثقة وتعزيز ،ومنح حق مساءلة اإلدارة ،واالستقامة واالستقبللية لكافة العاممين

دارة العمل، بيئة في وتفادى أي انحرافات أو أخطاء قصديو ومنع استمرارىا في  المخاطر وا 
 .بما يؤدي إلى دفع عجمة التنمية ورفع مستوى األداء العمل
مجموعة  وبقصد بالمحاسبية، ولمحوكمة عدة أبعاد منيا المحاسبية والشفافية والمشاركة     

من األساليب التي من خبلليا يتم التحقق من أن األمور تسير وفقا لما ىو مخطط ليا 
وضمن أفضل أداء ممكن، وذلك بأن يتم األداء وفق المعايير المتفق عمييا لموصول بالنظام 

 House of commons) يز من الكفاءة والفاعمية دون أي تسيب أو إىدارإلى مستوى متم
children, schools and families, school accountability, first report session 2009) 
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جميع القواعد التي تحدد مسؤوليات اإلدارة والحوافز والعقوبات يجب أن  أما الشفافية فيي 
وُيقصد بالمشاركة تييئة  (Benjamin Fung, 2014, P73) تكون واضحة لمموظفين

السبل لكافة األطراف لئلسيام بفاعمية في عمميات صنع واتخاذ القرارات )عبد العظيم، 
 (.4، ص2222
وجدير بالذكر أن ىناك العديد من الجيود التي تبذليا وزارة التربية والتعميم بيدف توفير     

( وثيقة المعايير 2227يث أصدرت الوزارة عام )أبعاد الحوكمة في المدارس المصرية، ح
( كما قدمت الييئة القومية لضمان جودة التعميم 2227القومية)وزارة التربية والتعميم،

( وثيقة معايير العتماد مؤسسات التعميم قبل الجامعية، وقامت الوزارة 2225واالعتماد عام )
 ةكتأسيس لخطط استراتيجي 2241بإعداد خطة مرحمية مدتيا ثبلث سنوات بدأت في عام 

، وىذه الخطة االستراتيجية الثانية لقطاع التعميم قبل الجامعي في 2272تنتيي في العام 
-2241. )وزارة التربية والتعميم، 2242-2224مصر، حيث انتيت األولى في عام 

2242.) 
 مشكمة البحث

من أجل تحقيق أقصى فائدة من  -المذكورة آنفاً  -عمى الرغم من الجيود المبذولة     
العممية التعميمية توجد العديد من المؤشرات والدالالت التي تؤكد وتشير إلى بعض جوانب 
الضعف والقصور في أداء مديري المدارس والتي تحول دون توافر أبعاد الحوكمة، وتتضح 

 في7
ة عمى عمميات المحاسبية واالفتقاد إلى الموضوعية في األحكام، وقمة غمبة الذاتي -1

المساواة بين العاممين في المدرسة عند تطبيق المحاسبية، والتمسك بحرفية الموائح والقوانين 
، ص 0212، دون مراعاة الظروف الخاصة لكل مدرسة، )دراسة خميس فييم عبد الفتاح

5.)  
ة والمتبادلة بين المدارس والبيئة المحيطة، ضعف مشاركة ضعف قنوات االتصال الفعال -3

العاممين في عممية صنع القرار داخل المدرسة، تفشى المركزية وتداخل المسئوليات بين 
ضعف دور مجالس األمناء واآلباء والمعممين في التعاون مع إدارة  المستويات اإلدارية،

المالية واقتصارىا عمى التمويل الحكومي  المدرسة في التطوير والتحسين، محدودية الموارد
 (.089، ص2102عبد العزيز،  )دراسة محمد إبراىيم
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قمة ممارسة مديري المدارس لجوانب اإلبداع اإلداري، وضعف وجود ثقافة تنظيمية  -4
إبداعية، ضعف اإلنتاجية والكفاءة العممية، وانخفاض جاذبية المدرسة، قمة وجود دافعية 
لمعمل واالنجاز، وصعوبة تقبل األفكار الجديدة، محدودية الصبلحيات التي تمنح لممديرين 

، 2121ىاني عبد المعطي،)يذي، وقمة إتاحة الوقت الكافي إلبداء اآلراء عمى المستوى التنف
  (. 424ص
ندرة وضع إدارة المدرسة لنظام واضح لمكافأة المتميزين من العاممين، وضعف إلماميا  -5

باالتجاىات الحديثة في مجال إدارة األفراد وتحفيزىم، افتقاد القائمين عمى إدارة المدرسة لمقدرة 
، 2107ك أساليب متنوعة لتطوير ميارات العاممين )أحمد محمد، محمد حمدي ،عمى امتبل

65-66  .) 
الرئيسي  تساؤلمما سبق يمكن القول ان مشكمة البحث تتحدد في محاولة اإلجابة عن ال

 التي7ا
 الحوكمة؟ ويتفرع من ىذاأبعاد لمدارس االبتدائية في ضوء أداء مديري ا طويركيف يمكن ت

 سي التساؤالت الفرعية اآلتية7 الرئي سؤالال
 ؟ ةالمعاصر  ةاإلدارياألدبيات ما األسس النظرية لمدخل الحوكمة في ضوء  -1

 مبلمح إدارة المدارس االبتدائية؟ما  -0

 بعاد الحوكمة؟ألمحافظة المنيا برس االبتدائية االمدممارسة مديري  ما واقع -3
 ؟ضوء أبعاد الحوكمةالمدارس االبتدائية في أداء مديري لتطوير  اتما المقترح -4

 أىداف البحث
 ييدف البحث الحالي إلى7

 تعرف األسس النظرية ألبعاد الحوكمة. -0
 سس النظرية لئلدارة المدرسية.تعرف األ -8
  أبعاد الحوكمةفي محافظة المنيا في ضوء رس االبتدائية االمدأداء مديري  واقعتحديد  -2
 أبعاد الحوكمةلمدارس االبتدائية في ضوء ا أداء مديريلتطوير  اتمقترحالتوصل الى  -4

 أىمية البحث
 نبعت أىمية البحث فيما يمي7

اتساع المطالبة بالشفافية، والمحاسبية، والمشاركة في صنع القرارات التعميمية.                     -0
مواكبة موضوع البحث لمفكر العالمي الحديث ومتغيرات العصر حيث أصبحت حوكمة -0
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النظام التعميمي اتجاىا عالميا ييدف إلى النيوض بالعممية التعميمية.                                
الحوكمة  أبعادقد تفيد الدراسة المسئولين في مؤسسات التعميم قبل الجامعي في معرفة -3

                        األداء في المؤسسات التعميمية.                           طويرالجيدة وعبلقتيا بت
ا، األمر الذي يدفع بعض الباحثين أبعادىتقدم الدراسة إطارا نظريا حول مفيوم الحوكمة و -4

 إلجراء المزيد من الدراسات التي تتناول الحوكمة.
 منيج البحث

ومشكمتو وأىدافو استخدام المنيج الوصفي، حيث يعتمد عمى  البحثاستدعت طبيعة      
أو الظاىرة، كما توجد في الميدان، وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا، ويعبر عنيا دراسة الواقع 

 (.77، ص 2245، محمود أحمد درويش) تعبيرًا كيفيًا أو كمياً 
 بحثحدود ال

 تحدد البحث بالحدود اآلتية7
 تطوير أداء مديري المدارسعمى موضوع  بحثحدود الموضوع7 اقتصر تطبيق ال - أ

 الحوكمة.أبعاد االبتدائية في ضوء 

والوكبلء بالمدارس  عمى المديرين والمعممين لبحثاعينة الحدود البشرية7 اقتصرت  - ب
  محافظة المنيا.االبتدائية في 

 0201الحدود الزمانية7 تطبيق أداة البحث في الفصل الدراسي األول لعام  -ج

 مصطمحات البحث
( ويمكن الحوكمة - مدير المدرسة –أداء  -طويرتية )تآلايتناول البحث المصطمحات 

زالة الغموض عنيا عمى النحو التالي7  توضيح ىذه المصطمحات وا 
 Devolpingتطوير:  -1
 المغوي لمتطوير: معنىال - أ

التطور7 التغير التدريجي الذي حولو من طور إلى طور، وىو مشتق من الطور، َطوََّرُه7 
التدريجي الذي يحدث يحدث في بنية الكائنات الحية وسموكيا، ويطمق أيضًا عمى التغير 

-569، ص2114)المعجم الوسيط،  في تركيب المجتمع أو النظم أو القيم السائدة فيو
571.) 
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 7االصطالحي لمتطوير معنىال - ب

يعرف التطوير بأنو تحسين مستمر لعمميات اإلنتاج والخدمات باإلضافة الى أنيا عممية 
التكاليف، والحصول عمى فوائد مخططة ومنظمة ومنيجية بيدف تحسين الجودة وخفض 

  .Aneta Kucinska ,2015, P15)) إضافية لكل من المؤسسة وكذلك لعمبلئيا.
لمدرسة، من خبلل باتحسين مستوى األداء اإلداري التطوير بأنو  ويعرف البحث الحالي     

  .تطبيق أبعاد الحوكمة
 Performanceأداء:  -2
 :المغوي لألداء معنىال -أ 

7 أوصمو، وأدى دينو تأدية أي قضاه، ويقال7 تأديت إلى فبلن ءيأدي، أدى الشي، أدىأداء7 
من حقو إذًا أديتو وقضيتو. ويقال7 أدى فبلن ما عميو أداة وتأدية. ويقال7 ال يتأدى عبد إلى 

 (.15، ص 2224اهلل من حقوقو كما يجب )معجم لسان العرب، 
 االصطالحي لألداء: معنىال -ب

لمقياس  ؤسسة لمواردىا وتحقيقيا ألىدافيا وفق معايير معينة وتصبح محكاً الم ستخداماكيفية 
 .(The New Oxford Dictionary of English, Pearsall, 1998,P643) والتقييم

الموارد  ثمار7 تحقيق األىداف المدرسية وذلك من خبلل استإجرائيا بأنووتعرفو الدراسة   
المادية والمالية والبشرية والتكنولوجية وفق مبادئ محددة ومنيا الشفافية والمحاسبية 

 والمشاركة وذلك من اجل الحفاظ عمى بقاء المؤسسة المدرسية.
 School managerمدير المدرسة:  -3

لجميع العاممين في المدرسة، وىو المسؤول األول عن نجاح المدرسة  الرئيس المباشر     
في تحقيق أىدافيا وتربية تبلميذىا وىو حمقة االتصال الثابتة في العبلقات المدرسية عمى 

ين، عممين والتبلميذ، وبين اآلباء والمعممن فيما بينيم، وبين المعممياختبلف أنواعيا بين الم
 (.451ص، 2222أحمد إبراىيم أحمد،)وبين الموجيين والمعممين 

   Governanceالحوكمة:  -4
 المغوي لمحوكمة: المعنى -أ 

 حكم7 من صفات اهلل الحكم والحكيم وىما بمعنى الحاكم، أو ىو الذي يحكم األشياء ويتقنيا.
وأحكمو، كبلىما7 منعو من الفساد. يقال7 أحكمت فبلنًا أي منعتو، وبو ُسمي  ءحكم الشي

 (. 627-624، ص ص 2224الحاكم ألنو يمنع الظمم )معجم لسان العرب، 
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 االصطالحي لمحوكمة:   نىمعال- ب
من مجموعة  ىي( (OECDاالقتصادي والتنميةكما عرفتيا منظمة التعاون  والحوكمة    

عبلقة ليا  التيالعبلقات ما بين ادارة المؤسسة ومجمس ادارتيا ومساىمييا والجيات االخرى 
تحقيق تمك توفر الييكل الذي يتم من خبللو تحديد أىداف الشركة ووسائل  بالمؤسسة والتي

 .Basel Committee on Banking Supervision, 2015, P1) األىداف
النظام الذي تسير عميو المدارس االبتدائية، ويحدد من  الحوكمة الحالي ويعرفو البحث    

خبللو السمطة والمسؤولية والحقوق والواجبات من مختمف األطراف، في إطار مجموعة من 
تضمن تطبيق المحاسبية والرقابة والشفافية والنزاىة وتحقيق العدالة القوانين واإلجراءات التي 

 .والكفاءة ومشاركة كافة األطراف بما يسيم في وتطوير أداء القيادة المدرسية
 سابقةالدراسات ال

إلى محورين أساسيين ىما7 المتعمقة بالحوكمة يمكن تصنيف ىذه الدراسات والبحوث      
 وذلك عمى النحو التالي7 ،والدراسات األجنبية ،الدراسات العربية

 دراسات عربية: -أوالً 
واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة العريش: دراسة ميدانية )أحمد فاروق عمي،  -1

9112) 
واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة العريش كنموذج  تعرفالدراسة إلى  ىدفت     

 وقدمالتحميمي، بأسموبو الباحث المنيج الوصفي  استخدملمجامعات المصرية األخرى، 
الباحث في نياية البحث مجموعة من التوصيات لتطوير حوكمة جامعة العريش بشكل 

 خاص والجامعات المصرية األخرى بشكل عام وفق واقع كل جامعة.
ماىر )حوكمة مؤسسات التعميم قبل الجامعي كمدخل لتعزيز أخالقيات مينة التعميم  -2

  .(2105حسن، أحمد 
الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين حوكمة مؤسسات التعميم قبل الجامعي  ىدفت     

وأخبلقيات مينة التعميم، والتعرف عمى خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال 
حوكمة المؤسسات التعميمية وأخبلقيات مينة التعميم، وبناء تصور مقترح لتطبيق الحوكمة 

التعميم قبل الجامعي لتعزيز أخبلقيات مينة التعميم في جميورية مصر العربية، بالمؤسسات 
 الدراسة الحالية المنيج الوصفي.  واستخدمت
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خبرات بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة في التعميم  -3
  (.2104خالد قدري إبراىيم، )قبل الجامعي 

خبرات بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيقات  تعرفالدراسة إلى  ىدفت     
عادة ىيكمتو أو إعادة تشكيل بنيتو في ضوء  الحوكمة الرشيدة عمى التعميم قبل الجامعي وا 
معايير الحوكمة الرشيدة، والتعرف عمى مفاىيم الحوكمة، ومعرفة الفرق بين الحوكمة الجيدة 

 وتوصمتالتحميمي، بأسموبو دراسة المنيج الوصفي الاستخدمت والسيئة من منظور مقارن، و
الدراسة إلى تقديم مدخل إلعادة ىيكمة المدارس وتطبيق المحاسبية التعميمية كأحد مداخل 

 الحوكمة الرشيدة في تطوير التعميم قبل الجامعي.
محمد إبراىيم عطوة، ) حوكمة النظام التعميمي مدخل لتحقيق الجودة في التعميمي -4

 الحوكمة مفيوم تعرفالدراسة إلى  دفتى                                    .(2102
 النظام عمى الحوكمة إسقاط خبللو من يمكن مقترح تصور ووضع ومحدداتيا، ومكوناتيا
 الوصفي، المنيج الدراسة واستخدمت جودتيا، وتحقيق مؤسساتو كفاءة رفع أجل من التعميمي
 وأن وتجويده، التعميمي النظام كفاءة رفع في يسيم الحوكمة تطبيق أن إلى الدراسة وتوصمت

 في الفشل مثل التعميمية المؤسسات في الحوكمة تطبيق فشل إلى تؤدي قد أسباب عدة ىناك
 .اإلداري الجياز استقرار وعدم لمقيادات اإلدارية، الفعال التدريب وغياب األولويات، تحديد

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
المتصورة لحوكمة  الصحية (: الممارساتJordan, Steven T 2007)دراسة  -0

 إنجاز الطالب. عمى وصنع القرار لمتأثير االستراتيجي التخطيط: المدرسي المجمس
 فييا تم التي المدارس في الطبلب تحصيل نتائج عن الدراسة إلى الكشف ىدفت     

 إنجازات عمي مجمسيم تركيز مدي بشان الفردية المدارس مجالس رؤساء أراء استقصاء
االستراتيجي،  والتخطيط القرار صنع مجاالت في الحوكمة يمارسون أنيم حيث ، الطبلب

تشير البيانات الى أن حوكمة مجمس إدارة المدرسة ال تؤثر عمى تحصيل الطبلب الذي 
بتطوير ورش العمل  أوصت الدراسة.% من جميع الصغار في والية مينيسوتا35يأخذه 

يتم التركيز عمى  المناسبة إلعداد أعضاء مجمس المدرسة والمشرفين بشكل أفضل بحيث
من خبلل تشجيع مجمس اإلدارة، وتطوير الثقة ، والتفاىم ، والتوقعات ، والرؤية  الطفل

واالتصاالت المجتمعية اإليجابية، بحيث  المشتركة ، واالتصاالت ، وصنع القرار الفعال،
 رائدة في التأثير عمى تحصيل الطبلب.تصبح مجالس المدارس 
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  . بالطال إنجاز في السياسات المساىمة حوكمة (:Bridges, Louis J. 2004)دراسة  -2
 نموذج تنفذ كولورادو التي والية في المدرسية المقاطعات كانت إذا ما إلى معرفةىدفت      
 لمطبلب اعمي تحصيل درجات ليا بيا، الخاصة بالسياسات المتعمقة لمسياسة كارفر جون
 التي المدرسية المدارس والمناطق في أخرى أساليب تحت تعمل التي المدرسية المناطق من
 أداره وحسنت الطبلب إنجازات زيادة في ساىم قد النموذج ان تعتقد كارفر نموذج تتبع

 ان عمى مبدئيا دليبل يقدم ألنو التعميم مجال في البحث ىذا ساىم وقد. المدرسية المنطقة
 زيادة في ساىم قد كارفر نموذج ان تعتقد كارفر نموذج نفذت التي المدرسية المناطق
 .الطبلبي التحصيل

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة
وفي ضوء ما سبق، يتضح جميًا أن ىناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت      

الحوكمة، بعضيا تم عمى المستوى المدرسي، والبعض األخر تم عمى مستوى التعميم 
الجامعي، وجميعيا تؤكد عمى أىمية الحوكمة كمدخل يساعد عمى تحسين وتطوير األداء 

ىذا البحث لتطوير أداء مديري المدارس االبتدائية في  اإلداري والمؤسسي. ومن ثم جاء
ضوء أبعاد الحوكمة. وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يتعمق بأىمية حوكمة 
التعميم قبل الجامعي والجامعي لتطوير األداء وتحسين المخرجات، وتختمف الدراسة الحالية 

وير أداء مديري المدارس االبتدائية في ضوء أبعاد مع الدراسات السابقة في تركيزىا عمى تط
 الحوكمة.

 خطوات السير في البحث

الخطوات في البحث  سارفي سبيل تحقيق أىداف البحث الحالي، واإلجابة عن أسئمتو، 
 اآلتية7

 -أىدافو-مشكمتو -7 بناء اإلطار العام لمبحث، ويتضمن )مقدمة البحثالخطوة األولى -
 الدراسات السابقة(. -البحث وأدواتو وعينتو منيج -حدوده -أىميتو

 مفيوميا، أىدافيا،)، وتتضمن لمدخل الحوكمة7 توضيح األسس النظرية نيةالخطوة الثا -
 ا،(.أبعادى أىميتيا، محدداتيا،

 ويشمل )مفيوم ألداء مديري المدارس االبتدائية7 توضيح األسس النظرية ةلثالخطوة الثا -
 (.أىدافيا، ميام مدير المدرسة ،ا، ومكوناتياإلدارة المدرسية
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أبعاد لمدارس االبتدائية في ضوء أداء مديري ا7 الوقوف عمى طبيعة لرابعةالخطوة ا -
 الحوكمة

 لمدارس االبتدائية في ضوءا أداء مديري طويرلت اإلجراءات المقترحة7 خامسةالخطوة ال -
 أبعاد الحوكمة.

 لمبحث : اإلطار النظريثانياً 
 بالمؤسسات التعميميةوأبعادىا ة حوكمالنظرية لم : األطراألولالمحور 

ُيعد موضوع الحوكمة من أىم الموضوعات المعاصرة، التي تيم حقل اإلدارة عامة      
، لغرض اعتماده كمنيجية والتربوية خاصة، ويشكل ىذا الموضوع توجيًا مستقبميًا جديداً 

 إيجابية سميمة داعمة لممؤسسات التربوية. 
 كمةمصطمح الحو  -4

 مؤسساتويحدد ىيكل حوكمة ال المؤسسات،الذي يتم من خبللو توجيو ومراقبو  النظام     
 المجمس،توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختمف أصحاب المصمحة في الشركة مثل7 

تخاذ اويوضح القواعد واإلجراءات الخاصة ب وغيرىم، والموظفين، والعمبلء، والمديرين،
الييكل الذي يتم من خبللو تحديد أىداف  شؤون الشركات. فانو يوفر أيضاً  بشأنالقرارات 

أما  .Adebayo& Mudashiru, 2014,P171)) األىدافالشركات والوسائل الكفيمة بتحقيق ىذه 
" بأنيا "العممية أو الفن الذي يجمع العمماء عرفت عن مفيوم حوكمة مؤسسات التعميم7 

وتنفيذ القواعد  تعميمية لوضعواالمناء معا في مؤسسة  والطبلب والمعممين واإلداريين
 " األساسيةوالحفاظ عمي الحرية  تعاونيم،وتسيل  النزاع،التي تقمل من حده  واألنظمة

.(Rosemary Gillett-Karam, Chimaraoke Olufemi Ugah, 2017,P17) 
 أىداف الحوكمة  -2

 :التعميم قبل الجامعي فيما يمي تأىداف الحوكمة بمؤسساويمكن تحديد      
 ،2244 بيومي ورضا62ص، ،2242عبد الفتاح محمد  ،12، ص2224)نسرين محمود 

  (446، ص2241، منال بنت عبد العزيز 23-22ص ص
 خدماتيا.تحسين سمعة المؤسسات التعميمية في المجتمع، وزيادة الثقة في  -4
النزاىة و تحسين الممارسات التربوية واإلدارية في المؤسسات التعميمية، وتحقيق العدالة  -2

 يقومون بو من أعمال داخل المؤسسات التعميمية. فيماوالشفافية لكافة العاممين 
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ضمان التقويم المستمر لؤلداء المالي واإلداري وتحسين وتطوير أداء المؤسسات  -7
 التعميمية.

ة المؤسسة عمى صياغة وبناء استراتيجية سميمة، وضمان اتخاذ قرارات مساعدة إدار  -1
 فعالة بما يؤدي إلى كفاءة األداء.

تجنب حدوث أية مخاطر أو صراعات داخل المؤسسة وذلك بالتركيز عمى النقاط  -2
 اآلتية7

 االنضباط7 اتباع السموك األخبلقي المناسب والصحيح. -أ
ييم أدائيا وتعزيز المحاسبية والمساءلة وعدم الخمط بين تأكيد مسئوليات اإلدارة وتق -ب

الميام والمسئوليات الخاصة بأعضاء المؤسسة التعميمية ودعم انتشار روح الفريق والعمل 
 التعاوني.

 ايجاد الييكل الذي تتحدد من خبللو أىداف المؤسسة، ووسائل تحقيق تمك األىداف.  -د
المخالفات المرتكبة والحد من استغبلل السمطة في منح حق مساءلة إدارة المؤسسة عن  -ه

غير المصمحة العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاممين لمحصول عمى أداء 
 مرتفع.

وضع القوانين والقواعد التي يسترشد بيا القيادات والمسؤولون، بما يكفل الديمقراطية  -و
 كة جميع األطراف في عمميات صنع القرارات.والعدالة لجميع األطراف المعنية وتعزيز مشار 

تحقيق الشفافية من خبلل العمل وفق آليات وُأطر تتسم بالوضوح، وتمكن العاممين من -ز
ممارسة أعماليم بشكل كامل، ومساعدتيم عمى العطاء، والمشاركة الفاعمة في جميع 

 األنشطة.
 أىمية الحوكمة -3

وتتمثل أىمية حوكمة المؤسسات التعميمية في رفع مستوى األداء، ويمكن التمييز بين      
)محمد إبراىيم  فيما يمي لممستفيدينأىمية الحوكمة بالنسبة لممؤسسة التعميمية، وبالنسبة 

 7(147-142ص ص ،2242عطوة، 
 7 تتضح أىمية الحوكمة في7ىمية الحوكمة بالنسبة لممؤسسة التعميميةأ -0
وضع ُأسس لمعبلقة بين اإلدارة بأنواعيا وبين أصحاب المصالح أو المستفيدين )الطمبة،  -أ

أولياء األمور، المعممين، مجمس األمناء، المجتمع المحمي...الخ( مما يؤدي إلى وضوح 
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حقوق وواجبات كل طرف، األمر الذي يسمح باستثمار اإلمكانات المتاحة مما يرفع كفاءة 
 ج.األداء وجودة المنت

العمل عمى وضع إطار تنظيمي يمكن من خبللو تحديد أىداف المؤسسة وُسبل  -ب
 تحقيقيا.

تؤدي الى غرس روح المنافسة وجذب قاعدة عريضة من المشاركين من المجتمع  -ج
المحمي معنويًا وماديًا لوضع مؤسستيم في المقدمة، األمر الذي ينعكس عمى جودة العممية 

 التعميمية.
عد الحوكمة يزيد من ثقة المستفيدين، والمجتمع بصفة عامة في ىذه تطبيق قوا -د

 المؤسسات ومنتجيا ألن تمك القواعد تضمن ليم حماية حقوقيم.
 أىمية الحوكمة بالنسبة ألصحاب المصالح )المستفيدون( -2
القرارات  في المشاركة وحق التصويت، حق مثل المستفيدين كافة حقوق ضمان عمى تساعد -أ

المستقبل.                                                                    في المؤسسة أداء عمى تؤثر قد جوىرية تغيراتة بأي الخاصة
 اإلدارة قبل من الُمتخذة والقرارات المالي ووضعيا المؤسسة أداء عن الكامل اإلفصاح -ب

 لتحقيق المناسب األسموب تحديد وبالتالي مشاكميم تحديد عمى المستفيدين العميا يساعد
 طموحاتيم.

 محددات الحوكمة  -4
 (.Samiha Fawzi ,2003,P4) حوكمة الرشيدة محددات داخمية وخارجيةلم

 الخارجية المحددات-أ       
تشير إلى المناخ العام بالدولة بما في ذلك القوانين التي تنظم أداء السوق وآليات الرقابة      

عمييا، وكفاءة القطاع المالي في توفير التمويل البلزم لممشروعات، وكفاءة األجيزة الرقابية 
  .في إحكام الرقابة عمى الشركات

 الداخمية المحددات -ب     
ة ُتركز عمى تشكيل مجالس صناع القرار، وتحديد أنواع األعضاء فالمحددات الداخمي    

المشاركين وطرق اختيارىم، إضافة الى أنظمة الرقابة والتحقق الداخمية ووسائل حفز ورفع 
 األداء.
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 الرشيدة: مؤشرات الحوكمة -5

ما. وتقوم  المقاييس التي تشير إلى مستوى الحوكمة في بمد  تعد مؤشرات الحوكمة بمثابة 
مجموعة من المنظمات والجيات البحثية بإصدار عدد من مؤشرات الحوكمة لمبمدان 

تي ىي عبارة عن مجموعة ، ال(WGI، سنركز ىنا عمى مؤشرات الحوكمة العالمية )المختمفة
، وتتكون بيانات بحثية تمخص وجيات النظر حول جودة الحوكمة في عدد من بمدان العالم

   Daniel Kaufmann, 2010,3)) 7وذلك كما يمي من ست مؤشرات،
، وحريتيم عمى اختيار حكوماتيم7 ويقيس مدى قدرة المواطنين الصوت والمساءلةمؤشر  -0

 المجتمع المدني. في التعبير عن آرائيم، وتكوين منظمات
مدى احتمال اسقاط الحكومة يقيس مؤشر االستقرار السياسي، وغياب العنف واإلرىاب7  -2

 ، بما في ذلك العنف واإلرىاب.غير الدستوريةباستخدام الوسائل 
، وجودة الخدمة المدنية راء حول جودة الخدمات العامةفعالية الحكومة7 ويقيس اآلمؤشر  -4

، ومصداقية الحكومة ، وجودة عممية تنفيذ السياسات العامةواستقبلليا عن الضغوط السياسية
 في التزاميا بتمك السياسات.

صياغة وتنفيذ سياسات مؤشر الجودة التنظيمية7 يقيس اآلراء حول قدرة الحكومة عمى  -4
 سميمة تسمح بتنمية القطاع الخاص وتشجيعو.

انين السائدة في مؤشر سيادة القانون7 يقيس اآلراء حول مدى ثقة المواطنين في القو  -5
احتمال مدى ، وكذلك محاكمالدولة، خاصة فيما يتعمق بحقوق الممكية، وفاعمية الشرطة وال

 وقوع الجريمة أو العنف.
7 يقيس اآلراء حول مدى استخدام السمطة العامة لتحقيق مؤشر السيطرة عمى الفساد -6

 .، ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية عمى الحكممكاسب شخصية
 أبعاد الحوكمة -6

( )أحمد 018، ص2107حسين، عبد السالم محمد يمكن توضيح أبعاد الحوكمة في اآلتي )

 7(25، ص2109فاروق علي، 
ويقصد بيا خضوع صاحب القرار لمساءلة  accountability7لة ءالمساالمحاسبية و  -4

 .الرقابية اإلجراءاتالقانون والمواطنين وتفعيل 
وىي تدفق المعمومات ووضوحيا لجميع المعنيين بيا، وفي Transparency 7الشفافية  -2

 الوقت المناسب.
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7 وُيقصد بيا تييئة السبل لكافة األطراف effective participationالمشاركة الفعالة -7
 ذات العبلقة لئلسيام بفاعمية في عمميات صنع واتخاذ القرارات.

مما ال شك فيو أن الشفافية والمشاركة من المبادئ األساسية لمحوكمة، وعادة ما ينظر إلى 
المساءلة نظرًا إلى ارتباط بعضيا الشديد ببعض، إلى جنب مع  الشفافية والمشاركة جنباً 

 .فتعزيز الشفافية يقوي من المشاركة ومن ثم يسمح بالمساءلة
 أبعاد الحوكمة كاآلتي7 توضيحوتأسيسًا عمى ما سبق يمكن 

 Accountability: المحاسبيةأواًل: 
ُتعرف المحاسبية بأنيا مجموعة من األساليب التي من خبلليا يتم التحقق من أن      

األمور تسير وفقا لما ىو مخطط ليا وضمن أفضل أداء ممكن، وذلك بأن يتم األداء وفق 
المعايير المتفق عمييا لموصول بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاءة والفاعمية دون أي 

 ,House of commons children, schools and families, school accountability) تسيب أو إىدار
first report session 2009) 

ظير قانون  0884 باإلشارة إلى واقع تطبيق المحاسبية بالمدارس نجد أنو في عام      
تنظيم أعمال المفتشين والذي نص عمى أن المفتشين يتيحون المعرفة المطموبة لموزارة عن 

حوال المدارس من معممين ورؤساء وعاممين، عمى أن تكون ىذه الزيارات مفاجئة لتحقيق أ
مرفت صالح ) ،تم تعديل مسمى التفتيش إلى التوجيو 0986وفي عام  ،الفائدة المرجوة

)وزارة التربية والتعميم، 0998( لسنة 505( والقرار الوزاري رقم )247ص ، 2225 ،ناصف
)وزارة 2104لسنة  244( بشأن تقويم سموك الطبلب ومحاسبتيم. القرار الوزاري رقم 0998

أوصت وثيقة المعايير القومية لمتعميم ( لحفظ النظام واالنضباط. كما 2104التربية والتعميم، 
كما نص  الخامس عمى توكيد الجودة والمساءلة في المجال 2114في عام في مصر 

العاممين بالمدرسة ألىمية المحاسبية بما إدراك  المعيار الثاني من ىذا المجال عمى ضرورة
 .(2003)وزارة التربية والتعميم، يحقق رؤية المدرسة ورسالتيا

مدرستو عمى ُيعد مدير المدرسة ىو قائد المدرسة، وىو المسئول بحكم منصبو عن إدارة      
النحو المطموب، كما أنو المسئول أيضًا عن دفع المدرسة نحو تحقيق أىدافيا بصورة فعالة. 
وقد أكدت الوزارة عمى أىمية دور كل من7 مدير المديرية التعميمية بمستوياتيا الثبلث، ووكيل 

يمية في تقويم مديرية تعميمية بمستوياتيا الثبلث، ومدير اإلدارة التعميمية، ووكيل إدارات تعم
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أداء المدرسة ككل، واإلشراف عمى جميع عمميات المحاسبية، والتأكد من سبلمة اإلجراءات 
 (.240، ص 2118والسجبلت الخاصة بيا )مرفت صالح ناصف، 

غمبة الطابع الشكمي عمى التقويم الداخمي، فاالجتماعات األسبوعية لمعممي كل قسم      
ن تمت الشكل الصوري، باإلضافة الى قمة زيارات المدير لمفصول  فيي تأخذ يندر أن تتم، وا 

 (.224، ص2118المدرسية بيدف التقويم، )مرفت صالح ناصف، 
وقمة اإلفادة من نتائج التقويم الذي يسيم في تطوير األداء غالبا ما تيدف لمكشف عن      

تبلميذ يجرى األخطاء وأوجو القصور دون توجيو المسارات نحو التحسين المستقبمي، فال
تقويميم من أجل وضع تقديرات ليم والمعممون يتم تقويميم من أجل ترقيتيم أو عقابيم، 
ونتائج تقارير تقويم المدارس التي تقدميا فرق التقويم الخارجي تحفظ في كثير من األحيان 

 (.40، ص2120باألدراج، وال بقاء منيا في تحسين العممية التعميمية )حنان إسماعيل،
، فيي تؤكد عمى ن المحاسبية موجودة في المجتمع المصري ولكن في صورتيا السمبيةإ     

نما يشاركو ا  المعمم وحده ىو المسئول و دور المعمم وحده داخل العممية التعميمية. ولكن ليس 
وال تقتصر المحاسبية عمى ما يقوم بو المدير بل فييا جميع القائمين عمى العممية التعميمية، 

راكة بين المدير والمعممين واإلداريين، فعمى الجميع المشاركة في تحديد ما يجب تعني الش
فعمو، والحرص عمى أن يقوم الطبلب باألعمال التي تحسن أداءىم وبالتالي تتحقق أىداف 

 ..Ernestine K. Enomoton& Sharon Conley (2007), P166المدرسة. 
وتأسيسًا عمى ما تم عرضو من واقع ممارسات المحاسبية وما ينتابو من أوجو قصور      

قد تعوق تطوير أداء المدارس االبتدائية. ومن ىنا تدعو الحاجة إلى تركيز الجيود عمى 
مراقبة  -معايير -المدرسة كوحدة لممحاسبة التربوية الذاتية لممدرسة )أي لدييا مؤشرات

أولياء  -معممين -منة( باعتبارىا مسئولة بالمشاركة مع أطرافيا )مديرينتقارير مع -نتائج
 مجتمع محمي( عن انجاز أىدافيا.  -أمور

أما بالنسبة ألىمية المحاسبية التعميمية، فإن تبني ىذا المدخل يؤدي إلى تحقيق نتائج 
 7 (24، ص2244، رضا إبراىيم المميجي) إيجابية
 وأساليبيم. دفع التربويين لتحسين طرائقيم -1
 تحديد أدوار العاممين في الميدان التربوي )المعممين، المديرين، والمشرفين، وغيرىم(. -2
 التركيز عمى مخرجات العممية التربوية ونتائجيا. -3
 تقويم األداء بصورة دقيقة وموضوعية. -4
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 تطبيق مبدأ المحاسبة )الثواب والعقاب( عمى العاممين بالمؤسسة. -5
 اإلدارية، كالواسطة والمحسوبية واالعتمادية والحزبية وغيرىا.القضاء عمى اآلفات  -6

باإلضافة لذلك، فإن المحاسبية التعميمية تعالج نواحي القصور والضعف في العممية التعميمية 
والعمل عمى تحسينيا وتطويرىا، وتعمل عمى كفاءة وفاعمية النظم التعميمية، والمساىمة في 

 سات والنشاطات التربوية.تحقيق أقصى ما يمكن من الممار 
 Transparencyثانيًا: الشفافية: 

بإمكانية الوصول السريع وغير المقيد لممعمومات الضرورية حول عرف الشفافية تُ      
تصرفات المسؤولين أي نشر وتوضيح القواعد التي يستند إلييا متخذو القرارات في صناعة 

بيا سوى أصحاب المصالح المقربين منيم قراراتيم لضمان عدم وجود قواعد خفية ال يعمم 
ومن ىنا لتحقيق ثقافة الشفافية في المؤسسات  (.44، ص2241محي الدين شعبان توق ))

 (Benjamin Fung, 2014,P75)اآلتية تباع الخطوات ايجب 
 االعتراف باألخطاء. -تشجيع الناس عمى قول الحقيقة لمسمطة.            ب  -أ 
بناء الدعم التنظيمي من أجل  -المعمومات.                   دتنويع مصادر  -ج

 الشفافية.
ىناك نوعان من الشفافية اإلدارية في المؤسسات التعميمية، يمكن عرضيما من خبلل و 

 (12-12، ص ص 2222الشكل اآلتي7 )عبداهلل بن عوض الشيري، 

 
 External Transparencyالشفافية الخارجية7  -أ

تعني الشفافية الخارجية حصول الجميور عمى المعمومات التي يحتاجيا حول برامج      
المؤسسة ومشاريعيا لبلستفادة منيا، كما أن الشفافية تعني نشر المعمومات في الوقت 
المناسب لمجميور، والخدمات التي تقدميا وما تواجيو من عقبات في أدائيا، وتقُبل النقد 

 أنواع الشفافية

 الشفافية الخارجية الشفافية الداخلية
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يصبح كل شيء فييا واضحًا مما ُيعزز الثقة والمصداقية لدى المجتمع  اإليجابي، وبالتالي
الخارجي، حيث إن شعور ىذا المجتمع بأنو شريك في العممية التعميمية يدفعو لدعم 

 المؤسسات التعميمية. 
 Internal Transparencyالشفافية الداخمية7  -ب

وكيات االتصال المتسمة بالفاعمية ُتعرف الشفافية الداخمية عمى أنيا نتاج طبيعي لسم     
والتدفق الحر لممعمومات داخل المؤسسة، وتوفير المعمومات الضرورية لكل مستوى حسب 
متطمبات العمل، فالمؤسسات التي تتصف بالشفافية الداخمية تتواصل بشكل مستمر مع كافة 

 ويات.أفرادىا، وُتشركيم في صناعة القرارات، والتعامل بنزاىة عمى كافة المست
نادية عبد الجواد ) فيما يميالشفافية االدارية في المؤسسات التعميمية  وظيفتويتضح واقع 

 7(223، ص2242،الجرواني
 بطء وصول المعمومات إلى العاممين، والمعمومات ال تصل في الوقت المناسب. -

 عدم توافر قنوات اتصال فعالة، قواعد الترقية غير معمنة.  -

 وسائل تكنولوجية حديثة في مجال اإلدارة.عدم استخدام اإلدارة  -

وجود انفصال بين المديرين ورؤساء األقسام وبين المعممين في المدرسة باإلضافة إلى  -
، 2227سيير أبو العبل ،)ان القرارات ال تصل إلى منفذييا في الوقت المناسب 

 (.247ص

ضعف ، وأيضًا يطةضعف قنوات االتصال الفعالة والمتبادلة بين المدارس والبيئة المح -
دور مجالس األمناء واآلباء والمعممين في التعاون مع إدارة المدرسة في التطوير 

محمد إبراىيم عبد )والتحسين، محدودية الموارد المالية واقتصارىا عمى التمويل الحكومي 
 . (456ص، 2242العزيز، 

خالد بن عواض بن عبد ) وتتضح أىمية الشفافية اإلدارية لممؤسسة التعميمية في اآلتي
 7(733، ص2223،اهلل
عتماد م في االتطوير العمل بالمؤسسة التعميمية، وتسيُ  يساعد عمى المشاركة بفعالية فتُ  -0

نتاجية إعمى الذات من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن والمتمثل في تحقيق الجودة وزيادة 
 العمل.

 ارية رشيدة وحكيمة.إدتخاذ قرارات ا يدارة المدرسية فساعد اإلتُ  -2
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تزان، فوضوح القوانين اتحقيق مصمحة العمل ومصمحة جميع العاممين والمتعممين بعدل و  -4
 والتشريعات يمكن المؤسسة التعميمية من زيادة الكفاية وفعالية األداء، ويحقق النزاىة.

 م في القضاء عمى العمل الروتيني الذي يعطل المصالح ويؤخرىا، وتساعد فيتسيُ  -4
 يصال المعمومات.إجراءات والتوسع في البلمركزية، وسيولة تبسيط اإل

 م في تنمية الثقة في العمل وفي العاممين بالمؤسسة التعميمية.تسيُ  -5

م تجعل جميع العاممين يمثمون دور الرقابة عمى العمل وجودة الرقابة الذاتية، والتي تسيُ  -6
 ل وبكفاءة وفعالية عالية.نجازه دون تأخير أو تعطيا  خبلص العمل و إفي 
ي7 االتتتمثل في بالمدرسة تطبيق الشفافية ل ىناك مجموعة من المتطمبات الواجب توافرىاو 
 (70-69ص ص ، 2244 ،شعف بن حامد بن حبابم)
لى حكم أو قاعدة تستخدم لمتحكم بمؤسسة أو نظام إىو مصطمح يشير األنظمة والموائح7  -

دارتو بالطريقة المطموبة  ما وتوجييو . ومن المؤشرات الدالة عمى (مقال عمى االنترنت)وا 
تطبيق الشفافية مدى عمم معممي المدرسة بالموائح والقوانين الضابطة لمعمل، ومعرفة المعمم 
لحقوقو وواجباتو. وىذا يؤدي إلى بيئة تعميمية واضحة المعالم تتسم بمزيد من الثقافة 

 التنظيمية. 
نظام المعمومات7 أصبحت المعمومات مصدرًا ميمًا ألي منظمة حكومية أو خاصة حيث  -

إن العاممين في المدرسة يحتاجون الى تدفق عمني ومستمر لممعمومات حول المدرسة 
داراتيا.   وا 

نظام اتصال فعال يكفل توصيل البيانات والمعمومات الواردة لممنظمة إلى أجزاء وجود  -
 والصادرة من المنظمة إلى المجتمع الداخمي. المنظمة كافة، 

العمل7 وُيقصد بيا الخطوات التفصيمية من البداية إلى النياية، والعمل المدرسي  تإجراءا -
 تتوزع فيو األعمال بين القائد والمعممين واإلداريين توزيعًا عاداًل وفق دليل المدرسة اإلجرائي. 

 effective participationالمشاركة الفعالةثالثًا: 
ارتيا في سبيل التعاون والتبلحم مع قوى إدىي الجيود التي تبذليا المدرسة والقائمون عمى 

المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة، والعممية التعميمية، لبناء جسور من العبلقات والثقافات 
كمؤسسة وكعمميات رتقاء والنيوض بالتعميم والمفاىيم المشتركة والتبادلية، والتي تيتم باال

سسة التعميمية في المجتمع )مروة جراءات، بغرض تفعيل الدور الذي تقوم بو المؤ امترابطة و 
 (.224، ص2104ىاشم، 
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 (202ص، 2105، شيماء حسين ربيع)7 تيفي اآل ة المشاركةىميأكما تتضح 

 لرؤية تيح ليم اتخاذ القرارات المدرسية يُ ان وجود نظام فعال لمشاركة المعممين في إف
 .ناسق والتعاون بين األعضاء بالمدرسةتالكاممة والواضحة لممنظمة وتحقيق ال

  وزيادة الفيم المتبادل بين األعضاء وتقميل النزاع والمنافسة.  

  وجيات النظر المختمفة، وكيفية االستفادة من أفكار  تعرفلى إكما أن المشاركة تؤدي
 .الغير في تحسين جودة القرارات الصادرة

  حساسيم ُتساعد عمى رفع الروح المعنوية لممعممين لتدعيم مفيوم العبلقات االنسانية وا 
 .بتحقيق الذات نتيجة اشتراكيم في القرار مما يؤدي إلى زيادة انتمائيم لممؤسسة

واقع المدارس في مصر العديد من أوجو القصور تتجسد في عدة مشكبلت منيا يعاني      
مة معظم ءوالبيروقراطية وتباين اإلجراءات وتعقدىا، عدم مبلالمركزية، وعدم التفويض 

ستيبلكيا، تعدد الفترات في بعض اوعدم كفاية التجييزات وسرعة  المدارس الموجودة حالياً 
مما  أو كمياً  نصرافيم عن القيام بأداء واجباتيم جزئياً االمدارس، تسيب العاممين بالمدرسة و 

، 2222، إبراىيم أحمد أحمد) مستويات الكفاية التنظيمية نتظام العمل وتدنيالى عدم إيؤدي 
أوصت المعايير القومية لمتعميم في المجال الرابع بالمشاركة المجتمعية ( 27-24ص ص 

وأصدرت وزارة التربية والتعميم عدة قرارات ميمة بشأن إعادة  (2227، وزارة التربية والتعميم)
 تنظيم مجمس اآلباء واألمناء والمعممين ومنيا7

 يكون تشكيل مجمس(7 6819)وزارة التربية والتعميم،  6891( لسنة 16قرار الوزاري رقم )
االخصائي االجتماعي  -وكبلء المدرسة  -مدير المدرسة رئيساً  إدارة المدرسة كما يمي7

 أقدم االداريين بالمدرسة.  -أقدم المدرسين األوائل لكل مادة  -أمين المجمس( )األول 

يعقد المجمس اجتماعًا دوريًا كل شير عمى األقل، يحتفظ األخصائي االجتماعي      
أن يقوم بترقيم وختم صفحات السجل بخاتم بالسجبلت والممفات المنظمة لعمل المجمس عمى 

المدرسة. ومن اختصاصات المجمس دراسة تزويد المدرسة من أثاث وأدوات تعميمية 
وصياناتيا، دراسة ُأسس توزيع الطبلب عمى مبنى المدرسة والفصول، الكشف عن الميارات 

شتى المجاالت، والمتفوقين بين الطبلب ومتابعتيم ورعايتيم، متابعة النشاط المدرسي في 
 وضع رؤية ورسالة المدرسة، دراسة احتياجات المدرسة من العاممين البلزمين بالمدرسة.

 (   9166)وزارة التربية والتعميم، 9166( لعام 998قرار وزاري رقم ) -أ
 (9162)وزارة التربية والتعميم،  9162( لعام 611قرار وزاري رقم ) -ب
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 (9161)وزارة التربية والتعميم،  9161( لعام 619قرار وزاري رقم ) -ج 

بالمدرسة ومنيا7  ءتعوق أداء مجمس األمناوعمى الرغم من ذلك توجد بعض المعوقات التي 
 (212، ص2242، اكرام أحمد محمد)
o .معظم مجالس األمناء واآلباء والمعممين بالمدارس االبتدائية شكمية وال تقوم بدورىا 
o  المجمس في دعم العممية التعميمية وتطويرىا.انخفاض الوعي بأىمية دور ىذا 
o .ضعف دور مجالس األمناء واآلباء والمعممين في التعاون مع إدارة المدرسة في التطوير 
o  اتسام بعض مديري المدارس االبتدائية بعدم قبول التغيير والتجديد والمرونة وتمسكيم

صدا محمود أبو )ر األوامر بأساليب العمل النمطية واعتقادىم بأنيم مصدر السمطة وا 
 (.423، ص2242،النور عبد الرسول

 المحور الثاني: مالمح إدارة المدارس االبتدائية بمصر
 مفيوم إدارة المدرسة االبتدائية -0

" ىي ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل المدرسة وخارجاىا وفقًا لسياسة      
عامة وفمسفة تربوية تضعيا الدولة رغبة في إعداد الناشئين بما يتفق وأىداف المجتمع 

والصالح العام لمدولة. وىذا يقتضي القيام بمجموعة متناسقة من األعمال واألنشطة مع توفير 
 (44، ص2226ناسب إلتماميا بنجاح )محسن عبد الستار عزب، المناخ الم

ىي فن توجيو العمل واستثمار اإلمكانيات المتاحة وتوفير الممكن في سبيل تحقيق أىداف "
 (.42، ص2244" )نبيل محمود الصالحي، المدرسة

 أىداف إدارة المدرسة االبتدائية -2
نما ىي الوسيمة لتحقيق األىداف اإلدارة في أي منظمة ليست غاية في حد ذاتيا      ، وا 

المنوطة بالمنظمة التي تعمل فييا، فاإلدارة المدرسية تسعى لتحقيق عدة أىداف من أبرزىا 
، ص 2244( )وائل وفيق رضوان، 12-11، ص ص 2244ما يمي )فرج المبروك عمر،

424) 
النواحي الجسمية تييئة الظروف واإلمكانات التي تساعد عمى نمو التمميذ من جميع  -4

 والعقمية والنفسية واالجتماعية بشكل متوازن ومتكامل.
 تشجيع التبلميذ عمى االندماج في األنشطة المدرسية، وتشجيع الموىوبين منيم. -2
االىتمام بفردية المتعمم، واحترام الفروق الفردية، ومساعدة محدودي القدرات العقمية،  -7

عدادىم لتحمل مسؤولياتيم في الحياة. وتوجيو المتعممين كل حسب قدراتو مكانياتو، وا   وا 
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 تنسيق جيود العاممين بالمدرسة من أجل سرعة إنجاز الميام المدرسية. -1
توفير مناخ مبلئم من العبلقات اإلنسانية داخل المدرسة ومع أولياء األمور والمجتمع  -2

 المحمي.
 تييئة فرص التنمية المينية المستمرة لمعاممين بالمدرسة. -3
    تابعة الخطط التربوية وتقديم التسييبلت البلزمة لتنفيذىا بفاعمية.م -4
 اإلدارة المدرسية عناصر -3

عندما نقول اإلدارة المدرسية فإننا نعني بيا كل النظام التعميمي داخل المدرسة ابتداًء      
من مدير المدرسة ونائبو واألقسام اإلدارية مثل قسم شئون الطبلب، قسم االمتحانات، قسم 
المعامل، قسم المخازن، األخصائي االجتماعي، باإلضافة إلى المعممين والموظفين، وجميع 

مين بالمدرسة يعتبرون من ضمن اإلدارة المدرسية، وذلك ألنيم معنيون جميعًا بشؤون العام
المدرسة ونظاميا، وأي تقصير من أي من ىؤالء ينعكس سمبًا عمى العمل اليومي الذي تقوم 
بو اإلدارة المدرسية، ويعتبر مدير المدرسة ىو المفوض باسميا والممثل ليا أمام الجيات 

يفتو الرسمية كمدير مدرسة مكمف من اإلدارة التعميمية )فرج المبروك، المسؤولة بحكم وظ
 (.17، ص 2244

 ةمدير المدرس ميام -4
فمدير المدرسة ىو القائد التربوي الذي يقوم بتصريف األمور الفنية واإلدارية في      

والمادية، فيو يكون لى جانب توفير البيئة المناسبة لمتعمم بكل متطمباتيا المعنوية إالمدرسة، 
ييئ كل ما تتطمبو عمميات التعميم والتربية في المدرسة من أدوات ومساعدات، عندما يُ  إدارياً 

عندما يقوم بكل األعمال التي تتعمق بجوانب العبلقات اإلنسانية  صبح فنياً كما أنو يُ 
مم والطالب بأنو المعمم والطالب النفسية، وما من شأنو أن يشعر المع احتياجاتجتماعية، واال
عباس بمو محمد ) قيم كل ما يقوم بو من أعمال ونشاطات داخل المدرسةحترم، ومُ قدر ومُ مُ 
 (.121، ص2242،

نظرًا لتعدد المستويات اإلدارية داخل مدارس التعميم االبتدائي فقد تم تحديد ميام ومسئوليات 
)وزارة التربية  2227 ( لسنة232واختصاصات مديري المدارس وفق القرار الوزاري رقم )

)وزارة التربية  2221( لسنة 25، وتم تحديدىا أيضًا وفق القرار الوزاري رقم )2227والتعميم، 
(، ويعد المدير الرئيس التنفيذي والمسئول عن كافة أنشطة المدرسة التربوية 2221والتعميم،

بشأن اعتماد  2243( لسنة 431والتعميمية والخدمية والفنية وصدر القرار الوزاري رقم )
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ويمكن توضيح ميام المدير وفق ذلك القرار كاآلتي7 ىيئة التعميم. بطاقات وصف وظائف 
 (.472-423، ص2243)وزارة التربية والتعميم، 

 دعم أدوار جميع العاممين بالمدرسة، ويعمل عمى تكامل الجيود كافة. -4
اآلباء والمعممين، ويضع ترسيخ أسس التعاون بين إدارة المدرسة ومجمس األمناء و  -2

بالتعاون مع المجمس البلئحة الداخمية لممدرسة، ويشركو في متابعتيا وييسر لو متابعة سير 
 العممية التعميمية.

أمن وسبلمة  -يقوم باإلشراف المباشر عمى الميام التالية7 )إعداد الخطة الدراسية -7
 -أعمال المدرسة المنتجة –ة أعمال الحكومة االلكتروني -أعمال االمتحانات -المدرسة

 تقارير األداء المؤسسي(. -التقويم والمتابعة -شئون العاممين والطبلب -الشئون المالية
يتأكد من استخدام االستراتيجيات واألساليب التعميمية الحديثة، بالتنسيق مع التوجيو  -1

 التربوي.
ووحدات التدريب والجودة، ويقود يدعم فرق المدرسة، ومجمس األمناء واآلباء والمعممين،  -2

 وضع رؤية ورسالة المدرسة بالمشاركة مع جميع األطراف المعنية.
دعم جيود التنمية المستدامة لجميع العاممين في المدرسة، ونشر ثقافة التعميم المستمر  -3

 بينيم.
 ترسيخ أسس الشراكة والتعاون بين المدرسة والمجتمع.  -4

يتوجب عمى المدير امتبلك كفايات إدارية التي تتضمن كفايات  وبناًء عمى ما سبق،     
التخطيط، أي قدرتو عمى اعداد خطة سنوية وشيرية لممدرسة بمشاركة العاممين لمنيوض 
بمستوى المدرسة، والقدرة عمى دراسة الواقع المادي والبشري لممدرسة، وكفايات تنظيمية، أي 

و، وتوزيعو لممسؤولية والسمطة بين األفراد والجماعات تنظيم مدرستو، وفيمو لمترابط بين أجزائ
مكانياتيم، وكفايات التدريب وتنمية العاممين، وكفايات التوجيو واإلرشاد  بما يتناسب وا 
التربوي، وكفايات اتخاذ القرارات، وكفايات التقويم وكفايات الشئون اإلدارية، وكفايات، 

قامة وكفايات العبلقات اإلنسانية بينو وبين الم عممين، وبينو وبين التبلميذ بالمدرسة، وا 
عبلقات مثمرة بين المدرسة والمجتمع من خبلل اتاحة فرص التفاعل مع مؤسسات المجتمع 
قامة عبلقات ودية مع أولياء أمور التبلميذ ورؤساء مؤسسات المجتمع، فبلبد أن  المختمفة، وا 

غدارة الفريق التعاوني، وأن يكون قدوة تتوافر لدى المدير القدرة عمى اإلبداع واالبتكار، و 
حسنة في المظير والسموك، ويشعر بالمسؤولية واإلخبلص في العمل، ولو قوة الشخصية 
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والتأثير في األخرين، والحزم عند اتخاذ القرارات الحاسمة، والوعي الكامل لجوانب العمل 
 (.  154، ص 2222( )عبدالجواد السيد، 26-25، ص ص 2222اإلداري )حسين باشيوة،

 ونتائجيا الدراسة الميدانيةإجراءات : ثالثاً 
 تتمثل إجراءات الدراسة الميدانية فيما يمي7

 القيادة المدرسيةواقع ييدف البحث الحالي إلى تعرف  الدراسة الميدانية:ىدف  -4
من وجية نظر عينة الدراسة من مديري ووكبلء أبعاد الحوكمة لمدارس االبتدائية في ضوء با

 ومعممين المدارس االبتدائية بمحافظة المنيا.
 صدق األداة:  -9

تم التأكد من صدق االستبانة في الصورة األولية بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين،      
( محكمًا من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بجامعة حموان وجامعة 44بمغ عددىم )

الصياغة ودرجة وضوح العبارات، ومبلءمة وانتماء  إلبداء الرأي حول سوىاج وجامعة المنيا،
العبارات لممحاور التي تندرج تحتيا، ومعرفة مدى مبلئمة االستبانة لمغرض التي ُأعدت من 

 .أجمو، واستجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين
 ثبات األداة: -3

ثر من مرة في ظروف الثبات ىو أن تعطي األداة نتائج متقاربة أو نفسيا إذا ُطبقت أك     
ضوء مدخل  في أداء مديري المدارس االبتدائية تطويراستبانة حساب ثبات  تم متماثمة
كما موضح في  حيث جاءتكرونباخ  عن طريق معامل ثبات الفاوأبعادىا المختمفة  الحوكمة

 الجدول كالتالي7
 722عند ن =  أداء مديري المدارساستبانة تطوير معامل ثبات 

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات االستبانة م
  642,2 41 أداء مديري المدارس 4

وُيعد ىذا الثبات قادرًا عمى تحقيق  تمتع بدرجة عالية من الثبات.ت االستبانةمما يشير أن 
أغراض الدراسة، بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة أصبحت في صورتيا النيائية قابمة 

 .الدراسة عمى عينةلمتطبيق 
تم اختيار عينة البحث باتباع الطريقة العشوائية البسيطة، حيث : دراسة الميدانيةعينة ال -4

( استبانة 7222تم اختيار ثمان مديريات من أصل تسع إدارات حيث قامت الباحثة بتوزيع )
عمى معممي ومديري ووكبلء المدراس االبتدائية بمحافظة المنيا؛ وحصمت الباحثة عمى 
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( 442( استبانة لعدم اكتمال االستجابات، وتم فقد )222( استبانة، تم استبعاد )2372)
( 2422( استبانة فارغة؛ ليصبح عدد االستبيانات الصالحة )422استبانة، كما عادت )

 استبانة.
 عدد المعممين والمديرين والوكبلء(7 1جدول)

 %53 4522 معمم الدرجة الوظيفية
 %41 262 مدير ووكيل

 %422 2422 المجموع
أعداد المدارس التي تم تطبيق األداة فييا طبقًا لئلدارات (7 2جدول)                 

  ةالتعميمي

 الدراسة عمى المدارس االبتدائية بمحافظة المنيا(7 توزيع عينة 7) جدول رقم

 

 .( فقرة14جاءت االستبانة في صورتيا النيائية مكونة من )أداة الدراسة الميدانية:  -5
 SPSS استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعيةتم  المعالجة اإلحصائية: -6

 عممًا بأن قيم الحكم عمى المتوسط المرجح ىي7
 قيم الحكم عمى المتوسط المرجح (17جدول )

 المستوى المتوسط المرجح
 ضعيف جدا 4,46إلى  4من 
 ضعيف 2,26إلى  4,52من 
 متوسط 7,76إلى  2,32من 
 عالي 1,46إلى  7,12من 

المن بوقرقاصأ مموي  ديرمواس المركز
 يا

بني  مطاي سمالوط
 مزار

 اإلجمالي مغاغة

عدد 
 المدارس 

42 14 75 22 46 2 47 45 433 

بني  مطاي سمالوط المنيا وقرقاصأب مموي  ديرمواس
 مزار

 اإلجمالي مغاغة

222 242 222 222 222 52 452 432 2422 
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 عالي جدا 2إلى  1,22 من
 2( ثم تقسيمو عمى 1=4-2ولتحديد طول خبليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى )

وىي الخمس مستويات )منخفض جدًا، منخفض، متوسط، عالي، عالي جدًا( بعد ذلك تم 
( إلى أقل فيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىي 2، 52= 2 \1إضافة ىذه القيمة )

 :ومنيا ،تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية المناسبةلصحيح(، و الواحد ا
المتوسط الحسابي7 وىو أىم مقاييس النزعة المركزية، حيث يمكن من خبللو معرفة  -

 متوسط استجابات أفراد العينة.                         
 توسطيا الحسابي.االنحراف المعياري7 لتحديد مدى تشتت استجابات أفراد العينة حول م -
 استخدام معامل ألفا كرونباخ7 لمتحقق من ثبات األداة. -
يوضح البحث اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة  عرض وتحميل نتائج البحث: -6

الدراسة. نتائج واقع أداء مديري المدارس االبتدائية في محافظة المنيا في ضوء أبعاد 
 الحوكمة

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والترتيب الستجابات عينة الدراسة يوضح (: 1)رقم جدول 
 القيادة المدرسية(لممحور األول ) عمى عبارات االستبانة،

 العبارة م
 الممارسةدرجة   

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المستوى المعياري

4.  
المدرستتتتتة مواردىتتتتتا الماليتتتتتة والبشتتتتترية متتتتتدير ستتتتتتثمر ي

 42 متوسط 1.16069 2.322 فعالةبصورة 

متتدى التتزام المعممتتين بالتعميمتتات  متتدير المدرستةتتابع ي  .2
 4 متوسط 1.27084 7.427 )الغياب، الخروج من العمل، الحضور واالنصراف(

يتتتتابع متتتدير المدرستتتة أداء المعممتتتين داختتتل الفصتتتول   .7
 2 متوسط 1.27995 7.244 الدراسية

الدوريتتتتة المنتظمتتتتة المدرستتتتة التقتتتتارير متتتتدير ستتتتتخدم ي  .1
 4 متوسط 1.29803 2.544 لمتابعة أداء المعممين

المدرستتتة الفرصتتتة ألوليتتتاء األمتتتور لتقتتتديم متتتدير تتتتيح ي  .2
 42 ضعيف 1.18482 2.244 مقترحات متعمقة بتحسين العممية التعميمية

المدرستتتة بتتترامج تثقيفيتتتة لمعتتتاممين لمعرفتتتة متتتدير وفر يتتت  .3
 47 ضعيف 1.10824 2.125 واجباتيم وحقوقيم الوظيفية

المدرسة لممعممين الفرصة لتقديم مقترحتات  مديرتيح ي  .4
 44 ضعيف 1.14847 2.242 متعمقة بتطوير األداء المدرسي
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( أن واقتتع تتتوافر عبتتارات أداء متتديري المتتدرس االبتدائيتتة 4ويتضتتح متتن الجتتدول الستتابق )     
في ضوء أبعاد الحوكمة من وجية نظر مديري ومعممي تمك المدارس كانت متوسطة، إذ بمتغ 

ويرجع ذلك  ،%22.41(، وبنسبة 42,425(، وانحراف معياري )75,32المتوسط الحسابي )
محدودية إتاحة إدارة المدرسة الفرصة أمام العاممين لمقيتام بتأدوار قياديتة، إمتا لتفضتيل الفرديتة 
في األداء اإلداري، أو خوف اإلدارة عمى مكانتيم ورغبة منيم أن يسير العمل وفقًا لما تريده، 

بتتأن تتتولي األعضتتاء ميتتام قياديتتة متتن شتتأنو أن تقمتتل متتن صتتبلحية أدوارىتتم كقتتادة  اواعتقادىتت
ويعطتتي فرصتتة لظيتتور قيتتادات أختترى تحظتتى بقبتتول األعضتتاء بمتتا يضتتعف ويقمتتل متتن شتتأنيا 

عمتى أن المتديرين لتيس  (722، ص2247، وأكدت ىذه النتيجة دراستة )متروة محمتود إبتراىيم
ير فتتتتي مستتتتتوى أدائيتتتتم لمواكبتتتتة تغيتتتترات وتحتتتتديات لتتتتدييم االستتتتتعداد التتتتذاتي لمتغييتتتتر والتطتتتتو 

( حصتتتتموا عمتتتتى أعمتتتتى متوستتتتط بنستتتتبة 7(، )2العبتتتتارات رقتتتتم )ومتتتتن المبلحتتتتظ أن  .المستتتتتقبل
أول شتخص يتأتي  وذلك ألن المدير أنشط عضو فتي المدرستة حيتث أنتو( 7.244، 7.427)

رات لممدرستتتتة وأختتتتر شتتتتخص يتتتتذىب منيتتتتا لمتابعتتتتة دفتتتتتر الحضتتتتور واالنصتتتتراف. ويقتتتتوم بزيتتتتا
لممعممين داخل الفصول. منيم من يقوم بذلك كإجراء روتيني ولئلمضاء عمى دفتر التحضتير 
بتتتداء مبلحظاتتتتو  ودفتتاتر التتتدرجات والستتموك، ومتتتنيم لمعرفتتتة متتدى مستتتتوى تحصتتتيل التبلميتتذ وا 

  لتطوير أداء المعمم بما ينعكس عمى مستوى التبلميذ.
 الموافقة عمى النحو التالي7وفيما يمي ترتيب تمك العبارات حسب درجة      

المدرستتة الفرصتتة لممعممتتين لمتعتترف عمتتى  متتديرتتتيح يُ   .5
 6 متوسط 1.17142 2.342 األىداف واألنشطة الخاصة بالمدرسة

والمكافتتتات المعنويتتتة أو المدرستتتة الحتتتوافز متتتدير قتتتدم ي  .6
 41 ضعيف 1.14993 2.753 المادية لممعممين المتميزين

 5 متوسط 1.17857 2.453 يتم معاممة العاممين في المدرسة بعدالة وبدون تحيز  .42

44.  
تُتتوزع األنشتتطة والميتتام والواجبتتات عمتتى العتتاممين فتتي 

 3 متوسط 1.13594 2.522 المدرسة وفق معايير واضحة وعادلة

42.  
معممتتو المدرستتة التبلميتتذ فتتي إعتتداد األنشتتطة يشتتارك 
 2 متوسط 1.14111 2.547 التعميمية

47.  
يمتمتتتتتك معممتتتتتو المدرستتتتتة القتتتتتدرة عمتتتتتى التعامتتتتتل متتتتتع 

 7 متوسط 1.13141 2.644 التبلميذ وتقبل أفكارىم ومقترحاتيم

41.  
يتتتتتوزع معممتتتتتو المدرستتتتتة الميتتتتتام عمتتتتتى الطتتتتتبلب بمتتتتتا 

 1 متوسط 1.14224 2.566 يتناسب مع إمكانياتيم

  متوسط 02,058 38,61 ككل أداء مديري المدارس
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تتابع القيادة المدرسية مدى التزام المعممين بالتعميمات ( وىي )44فجاءت العبارة )      
( في المرتبة األولى من حيث درجة )الغياب، الخروج من العمل، الحضور واالنصراف

يرجع وقد  متوسطة،وىي نسبة (، 4.24251وانحراف معياري ) ،(7.427التوافر بمتوسط )
ذلك إلى شعور المدير بالمسؤولية الكاممة تجاه المدرسة، فااللتزام بمواعيد العمل والتي يأتي 
من أىميا الحضور واالنصراف، يدل عمى مؤشر كبير النضباطية مدير المدرسة، وىي 

 .انعكاس لمخصائص الشخصية لمقيادة األخبلقية
ة أداء المعممين داخل الفصول يتابع مدير المدرس( وىي )45ثم جاءت العبارة )     

 وىي نسبة(، 1.27995، وانحراف معياري )(7.244( في المرتبة الثانية بمتوسط )الدراسية
أداء المعممين داخل مدير المدرسة ىو المسئول المباشر عن متابعة متوسطة، وذلك ألن 

المعممين ولكن لكثرة األعباء اإلدارية يقصر بعض المديرين في متابعة أداء  الفصول الدراسية
وتكون زيارة معظم المديرين شكمية لمتوقيع عمى دفتر التحضير وسجبلت الدرجات وليس 

وتوصمت دراسة )راشد إبراىيم نافع، لتقويم أداء المعمم وال متابعة مستوى تعمم الطبلب. 
س تستخدم التقارير الدورية لمتابعة أداء معممي مناىج التربية ( إلى أن إدارات المدرا2245

 المينية واعتمادىا عمى عنصر الرقابة من أجل التحقق من سبلمة أدائيم.
يمتمك معممو المدرسة القدرة عمى التعامل مع التبلميذ ( وىي )25بينما جاءت العبارة )     

(، وانحراف معياري 2.644متوسط )( في المرتبة الثالثة بوتقبل أفكارىم ومقترحاتيم
 متوسطة.  وىي نسبة، (1.13141)

يوزع معممو المدرسة الميام عمى الطبلب بما يتناسب مع ( وىي )26ثم جاءت العبارة )     
وىي (، 1.14224(، وانحراف معياري )2.566( في المرتبة الرابعة بمتوسط )إمكانياتيم

 متوسطة.  نسبة
يشارك معممتو المدرستة التبلميتذ فتي إعتداد األنشتطة ( وىي )24) في حين جاءت العبارة     

وىتتي (، 1.14111، وانحتتراف معيتتاري )(2.547( فتتي المرتبتتة الخامستتة بمتوستتط )التعميميتتة
( فتتتالتركيز حاليتتتًا عمتتتى التتتتعمم 26(، )25(، )24ويمكتتتن تفستتتير العبتتتارات )متوستتتطة،  نستتتبة 

الكتتتم والتتتخمص متتتن النمطيتتتة واالىتمتتتام  المتمركتتز حتتتول الطالتتتب واالىتمتتتام بتتالكيف أكثتتتر متتتن
باألنشتتطة التعميميتتة ومراعتتاة الفتتروق الفرديتتة لتتدى التبلميتتذ ومستتاعدتيم عمتتى اتقتتان أكثتتر متتن 
طريقتتة لمتتتعمم كتتالتعميم التعتتاوني واالبتكتتاري واالستكشتتافي ولكتتن لتكتتدس أعبتتاء اليتتوم الدراستتي، 

عوق تحقيقو في الواقع أو تحقيقو ولكتن وكثرة الميام، ومحدودية تبادل العاممين لخبراتيم مما ي
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وبالتتالي ىنتاك تقصتير فتي تنفيتذ األنشتطة التعميميتة بمشتاركة التبلميتذ      .  بدرجة متوستطة
ويرجتتتتع ذلتتتتك لتكتتتتدس التبلميتتتتذ بالفصتتتتول، وتعتتتتدد الفتتتتترات الدراستتتتية، وصتتتتغر وقتتتتت الحصتتتتة 

 المدرسية، مما جعل المعمم ال يمتفت إلمكانيات التبلميذ وتوزيع الميام عمى أساسيا.   
األنشطة والميام والواجبات عمى العاممين في ُتوزع ( وىي )23ثم جاءت العبارة )     

، وانحراف (2.522( في المرتبة السادسة بمتوسط )المدرسة وفق معايير واضحة وعادلة
متوسطة. من المبلحظ أن ىنالك بعض المديرين ال  وىي نسبة(، 1.13594معياري )

المعممين يتعاممون مع المعممين بطريقة واحدة وواضحة، بل يقرب مدير المدرسة بعض 
 (.2242بصورة ممفتة، ويبعد بعضيم، وىذا ما أكدتو دراسة )عباس بمو محمد، 

تستخدم إدارة المدرسة التقارير الدورية المنتظمة لمتابعة ( وىي )46ثم جاءت العبارة )     
(، 1.29803(، وانحراف معياري )2.544( في المرتبة السابعة بمتوسط )أداء المعممين
زيادة االعباء اإلدارية التي يقوم بيا مديري المدارس ويرجع ذلك إلى  متوسطة،وىي نسبة 

 ماستخداالتي تجعمو غير قادرًا عمى متابعة المعممين داخل الفصول أو عدم اىتمام المديرين ب
 .التقارير الدورية المنتظمة لمتابعة أداء المعممين

( فتي المدرسة بعدالة وبتدون تحيتزفي  يتم معاممة العاممين( وىي )22ثم جاءت العبارة )     
 متوسطة.  وىي نسبة(، 1.17857(، وانحراف معياري )2.453المرتبة الثامنة بمتوسط )

تُتتتتتيح إدارة المدرستتتتة الفرصتتتتة لممعممتتتتين لمتعتتتترف عمتتتتى ( وىتتتتي )27ثتتتتم جتتتتاءت العبتتتتارة )     
حتتتراف (، وان2.342( فتتتي المرتبتتتة التاستتتعة بمتوستتتط )األىتتتداف واألنشتتتطة الخاصتتتة بالمدرستتتة

متوسطة، ويرجع ذلك إلى مركزية إدارة العمل والخوف من  وىي نسبة(، 1.17142معياري )
 الفوضى اإلدارية. 

تستتتثمر إدارة المدرستتة مواردىتتا الماليتتة والبشتترية بصتتورة ( وىتتي )43ثتتم جتتاءت العبتتارة )     
 نستتبةوىتتي (، 1.16069(، وانحتتراف معيتتاري )2.322( فتتي المرتبتتة العاشتترة بمتوستتط )فعالتتة

ضتتتعف الكفايتتتات اإلداريتتتة لتتتبعض متتتديري المتتتدارس، واعتمتتتاد متوستتتطة، وقتتتد يرجتتتع ذلتتتك إلتتتى 
المتتتديرين عمتتتى خبتتتراتيم الشخصتتتية وتجتتتارب الستتتابقين فتتتي مواجيتتتة األزمتتتات، تعيتتتين متتتديري 
المدارس يستند إلى سنوات الخبرة وليس لممؤىتل العممتي. وُيعتد متدير المدرستة المشترف األول 

ب المتتالي المخصتتص وكيفيتتة التصتترف بتتو وىتتو التتذي يعمتتم بصتتورة دقيقتتة والمستتؤول عتتن الجانتت
الحاجتتات الماليتتة التتتي يجتتب أن تتتتوفر لممدرستتة بعتتد جمتتع البيانتتات والمعمومتتات، يتتنظم أوجتتو 
الصترف عمتتى النشتتاطات المختمفتتة والفعاليتتات التتتي تستتتحق الصتترف المتتالي منتتذ بدايتتة الستتنة، 
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ات األولتتى المتوقعتتة لخطتتة الماليتتة لمستتنة القادمتتة وىتتو كتتذلك المتتدير الفنتتي التتذي يضتتع الممستت
اعتمتتادًا عمتتتى خطتتة الستتتنة الحاليتتة ويشتتترف عمتتى جميتتتع حستتابات الصتتترف اليتتومي والشتتتيري 
ويوقتتع الستتجبلت الماليتتة وىتتذا متتا أكدتتتو دراستتة) راتتتب ستتبلمة الستتعود، أحمتتد عبتتد اهلل أحمتتد، 

2245  .) 
مدرسة لممعممين الفرصة لتقديم مقترحات تُتيح إدارة ال( وىي )22ثم جاءت العبارة )     

(، وانحراف 2.242( في المرتبة الحادي عشر بمتوسط )متعمقة بتطوير األداء المدرسي
ضعيفة، ويمكن إرجاع ذلك إلى محدودية اآلليات المتاحة  وىي نسبة(، 1.14847معياري )

اختيار الحمول لمتعبير عن مشاكل العمل والمشاركة في صنع القرارات أو مناقشتيا، أو 
األفضل ليا وبالتالي محدودية توفير فرص إشباع رغباتيم اإلدارية، والتعبير عن آرائيم في 

 العمل بكل حرية.
تُتيح إدارة المدرسة الفرصة ألولياء األمور لتقديم ( وىي )22ثم جاءت العبارة )     

(، 2.244ر بمتوسط )( في المرتبة الثانية عشمقترحات متعمقة بتحسين العممية التعميمية
( إلى 22(، )22ضعيفة، ويمكن تفسير العبارة ) وىي نسبة(، 1.18482وانحراف معياري )

أغمب إدارات المدارس متمسكة بمبدأ المركزية في اتخاذ القرارات وال تؤمن تمك اإلدارات أن 
إن  بمشاركة حقيقية فعالة من قبل المجتمع المدرسي. مشاركة المعممين من قبل المديرين

تمت غالبًا ما تكون صورية، وتنفرد إدارة المدرسة برسم السياسات الداخمية واتخاذ القرارات 
بعكس دراسة )سامح عبد المطمب ( 2242وىذا ما أكدتو دراسة )أشرف عبد التواب، 

 التي بينت إتاحة فرصة المشاركة في حل المشاكل واتخاذ القرارات. (2245إبراىيم، 
توفر اإلدارة المدرسية برامج تثقيفية لمعاممين لمعرفة ( وىي )24العبارة )ثم جاءت      

(، وانحراف معياري 2.125( في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط )واجباتيم وحقوقيم الوظيفية
ضعيفة، وقد يرجع ذلك لرغبة بعض المديرين في احتكار السمطة  وىي نسبة(، 1.10824)

شاركة المعممين الفعالة في إدارة شئون المدرسة، أو في ومحدودية اإلجراءات المتاحة لم
تحديد أىدافيا، أو في اشراكيم في عممية تقييم أداء بعضيم بعض أو تقييم المؤسسة، وعدم 
اخذ رأييم عند توزيع الميام، كما ترى عينة الدراسة أن فرصة اشتراكيم في صناعة القرارات 

لمحدودية الجو التشاركي الذي توفره إدارة المدرسة، المدرسية ال ترقى لممستوى المأمول منيم 
( 2246والخوف من تفويض الصبلحيات  وىذا ما أكدتو دراسة )دالل بنت عبد الرحمن، 

من ضعف درجة الثقة التنظيمية، وضعف فعالية األداء المدرسي، وذلك من حيث غياب 
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مشاركتيم في إدارة المدرسة، الثقة التنظيمية التي تسمح بتفويض السمطات وتمكين العاممين و 
وصنع قراراتيا، إلى جانب االفتقار إلى مناخ مدرسي ديمقراطي مفتوح يتسم بفاعمية 
االتصال، ويحث عمى العمل الجماعي، ويدعم العبلقات بين المديرين والمعممين، وبين 

لمعمومات المعممين ونظرائيم، وبين اآلباء وأفراد المجتمع المدرسي، باإلضافة إلى احتكار ا
التربوية، ومن ثم يقمل من فعالية األداء المدرسي. واتفقت ىذه الدراسة أيضًا دراسة )عمي بن 

( من ضعف مشاركة أعضاء الفريق بالمدرسة في اتخاذ القرار 2242محمد الغامدي،
( إن إدراك 2222وصنعو مع قائد الفريق. وتوصمت دراسة )ىاني عبد المعطي أحمد، 

كة العاممين في صنع القرارات تزيد من فيميم ليا ومن دافعيتيم نحو المديرين أن مشار 
تنفيذىا مما ينعكس باإليجاب عمى تنفيذىا بكفاءة وفعالية، أكدت دراسة )سعيد بن محمد آل 

( أن المشاركة في صنع القرارات المدرسية جاءت بدرجة مرتفعة لدى 2222عاتق، 
 المعممين. 

تقدم المدرسة الحوافز والمكافات المعنوية أو المادية وىي ) (21العبارة )بينما جاءت      
(، 1.14993(، وانحراف معياري )2.753( في المرتبة األخيرة بمتوسط )لممعممين المتميزين

ضعيفة، وذلك ألن المكافات والحوافز ال تمثل منيجية أو نظامًا لو آليات  وىي نسبة
جراءات محددة، وقد يكون التقدير عبارة عن بعض شيادات التقدير أو تنظيم بعض  وا 

 المناسبات االجتماعية والترفييية دون تقديم الحوافز لممبدعين.
فقد تحققت عشر عبتارات بدرجتة متوستطة متن إجمتالي العبتارات فتي ىتذا المحتور، حيتث      

 عبتتارات أربتتعوتحققتتت  (،72.322 7.427)تراوحتتت نستتبة متوستتط االستتتجابة ليتتذه العبتتارات 
 .(72.125 2.242) ، حيث تراوحت نسبة متوسط االستجابة ليذه العباراتبدرجة منخفضة

 ممخص النتائجًا: رابع
ضعف الكفايات اإلدارية لبعض مديري المدارس، واعتماد وتتمخص النتائج السابقة في      

وقد يرجع ذلك المديرين عمى خبراتيم الشخصية وتجارب السابقين في مواجية األزمات، 
، ومن المبلحظ أيضًا سنوات الخبرة وليس لممؤىل العممي عمى أساستعيين مديري المدارس ل

ىناك بعض المديرين ال عدم العدالة في توزيع الميام بين المعممين ويرجع ذلك إلى أن 
يتعاممون مع المعممين بطريقة واحدة وواضحة، بل يقرب مدير المدرسة بعض المعممين 

أغمب إدارات المدارس متمسكة بمبدأ أن . وأيضًا من المبلحظ عضيمبصورة ممفتة، ويبعد ب
المركزية في اتخاذ القرارات وال تؤمن تمك اإلدارات بمشاركة حقيقية فعالة من قبل المجتمع 
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ن تمت غالبًا ما تكون صورية، وقد يرجع ذلك لرغبة بعض المديرين في احتكار  المدرسي. وا 
المتاحة لمشاركة المعممين الفعالة في إدارة شئون المدرسة، أو في السمطة ومحدودية اإلجراءات 

تحديد أىدافيا، أو في اشراكيم في عممية تقييم أداء بعضيم بعض أو تقييم المؤسسة، وعدم اخذ 
 رأييم عند توزيع الميام.

 خامسًا: مقترحات لتطوير أداء مديري المدارس االبتدائية في ضوء أبعاد الحوكمة 
 نتائج التي توصل إلييا البحث، يمكن تقديم بعض المقترحات التالية7في ضوء ال

 ضرورة المام القيادات المدرسية بأبعاد مدخل الحوكمة.  -4
وضع معايير أساسية الختيار القيادات المدرسية، بحيث تكون معايير واضحة ومعمنة  -2

نمية الميارات البلزمة لمقيام إلجراءات التعيين، والترقيات لممناصب اإلدارية داخل المدرسة وت
 بمياميم بكفاءة وفاعمية.

اعداد برامج احترافية لممديرين تمكنيم من اكتساب حزمة من الميارات غير تقميدية )التي  -7
تتعمق بكيفية توظيف المعرفة وتوظيف برامج الحاسب اآللي واستخدام االنترنت في البحث 

جاز مياميم باحتراف، وضع استراتيجيات لتمكين وغيرىا من الميارات( والتي تمكنيم من ان
 مدراء المدارس، وتدريبيم عمى األساليب الحديثة في مجال صنع واتخاذ القرارات.

عمى المدير أن ينشر العدالة والمساواة في التعامل مع المعممين في المدرسة، ويتمثل العدل  -1
واالختصاصات بموضوعية وشفافية في توزيع الجدول المدرسي، وتوزيع الميام والمسئوليات 

 وعدالة، وأيضًا عدم التمييز بين العاممين بالمدرسة عند تطبيق القواعد والقوانين المنظمة لمعمل.
ثابة المتميزين ومحاسبة  -2 توافر الموضوعية من جانب مدير المدرسة في تقييم المعممين وا 

 المقصرين، ومن ثم تحقيق شفافية أكثر في عممية التقييم.
 تقدير المعممين واحتراميم ومعاممتيم كشركاء في تطوير العممية التعميمية. -3
 مشاركة العاممين بالمدرسة مع القيادات المدرسية في اتخاذ القرارات المدرسية. -4
 اىتمام القيادات المدرسية بتفويض السمطة لممعممين ذو الكفاءة لتقديم أفكار غير نمطية.  -5
بالعبلقات اإلنسانية التي من شأنيا جعل العاممين يشعرون باالرتياح والرضا، االىتمام  -6

 وبالتالي زيادة اىتماميم بالعمل والعطاء، وذلك من خبلل العمل بروح الفريق داخل المدرسة.
توفير األنشطة التعميمية مثل مسابقات التميز لمتبلميذ، ومنح شيادات تقدير وجوائز مادية  -42

 واقامة أنشطة صيفية، وفصول تقوية.لممتفوقين، 
 إظيار نتائج الطمبة في مواعيدىا. -4
  مراعاة الفروق الفردية بين الطبلب وتوزيع الميام عمييم بما يناسب امكانياتيم. -2
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 المراجع
المعجم (7 2221إبراىيم أنيس، عبد الحميم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خمف اهلل )

 المغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة. ، مجمع4، المجمد1ط، الوسيط
 ، دار المعارف، كورنيش النيل، القاىرة.معجم لسان العرب(7 2224ابن منظور األنصاري )
، كمية التربية، بنيا، اإلدارة التعميمية بين النظرية والتطبيق(7 2222أحمد إبراىيم أحمد )

 جامعة الزقازيق، مكتبة المعارف الحديثة.
بحث مقدم الى (7 معايير جودة اإلدارة التعميمية والمدرسية، 2222إبراىيم أحمد ) أحمد

المجمد ، الفرص -المعايير -مؤتمر جودة التعميم في المدرسة المصرية: التحديات
 .62-13ص ص ، كمية التربية، جامعة طنطا، أبريل، 4، رقم المؤتمر 4

مة بجامعة العريش7 دراسة ميدانية، (7 واقع تطبيق مبادئ الحوك2246أحمد فاروق عمي )
 ، كمية التربية، جامعة بورسعيد.22، العدد مجمة كمية التربية

(7 تطوير القيادة والحوكمة في مدارس التعميم العام في 2244أحمد محمد، محمد حمدي )
(، 22، العدد )22، المجمدالمجمة التربويةضوء المعايير القومية لمتقويم واالعتماد، 

 .447-34التربية، جامعة المنيا، ص ص كمية 
(7 واقع مشاركة المعممين المتعاقدين بالمعاىد األزىرية في صنع 2242أشرف عبد التواب )

، 4، المجمد دراسات عربية في التربية وعمم النفسواتخاذ القرارات7 دراسة ميدانية، 
 .272 -457، رابطة التربويين العرب، ص ص 74العدد 

(7 مجالس األمناء واالباء والمعممين كألية لتحويل المدرسة 2242) اكرام أحمد محمد
، 2، المجمد مجمة اإلدارة التربويةالمصرية الى مجتمع تعمم ميني7 دراسة تحميمية، 

، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية، مصر، ص ص (1العدد )
276- 242.   

(7 واقع تطبيق الحوكمة في اإلدارات المدرسية الفمسطينية في 2241ايناس محمود خميل )
، العدد 42، مجمد مجمة عالم التربيةمحافظات غزة من وجية نظر المعممين، 

، المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، ص ص (15)
774- 732. 

(7 دراسة مقارنة لنظم الحوكمة 2244المميجي )بيومي محمد ضحاوي، رضا ابراىيم 
المؤسسية لمجامعات في كل من جنوب افريقيا وزيمبابوي وامكانية االفادة منيا في 
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المؤتمر العممي التاسع عشر: التعميم والتنمية البشرية في دول قارة مصر، 
ة الحديثة، ، يوليو، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة والتربي2، رقم المؤتمرأفريقيا

 . 444-14القاىرة، ص ص 
(7 رؤية تحميمية لمكفايات اإلدارية "المعرفية واألدائية" 2222حسين باشيوة، خولة قشاو )

مجمة الباحث البلزمة لمدير مدرسة الجودة والتميز في ضوء فمسفة التمكين اإلداري، 
 -قاصدي مرباح(، جامعة 1، العدد )42، المجمدفي العموم اإلنسانية واالجتماعية

 .42-27ورقمة، ص ص 
(7 المحاسبية وعبلقتيا بتقويم جودة األداء المدرسي من 2224حنان اسماعيل محمد )

، جمعية إدارة األعمال العربية، ص 447العدد  ،إدارة األعمالمنظور تخطيطي، 
 .22-12ص 

نوية بمدينة (7 الشفافية االدارية لمديري المدارس الثا2243خالد بن عواض بن عبد اهلل )
(، 422العدد ) ،72المجمد  لمجمة التربوية،الرياض وعبلقتيا برضا المعممين، ا
 .123-734 ص صمجمس النشر العممي، جامعة الكويت، 

(7 خبرات بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيق 2241خالد قدري إبراىيم )
 ، العدد(42، المجمد )التربيةمجمة عالم الحوكمة الرشيدة في التعميم قبل الجامعي، 

-42، المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، ص ص(14)
54. 

(7 تطوير المحاسبية المدرسية بالتعميم االبتدائي في ضوء 2242خميس فييم عبد الفتاح )
التربية دمنيور، جامعة  كمية، غير منشوره ، رسالة دكتوراهخبرات بعض الدول

 ندرية.اسك
(7 مستوى الثقة التنظيمية لدى قائدات 2246دالل بنت عبد الرحمن، عبد اهلل بن مشبب )

، مجمة البحث العممي في التربيةالمدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض، 
، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس، 22، العدد 44المجمد 
 .4222 -4221ص ص 

(7 تقويم أداء مديري المدارس األساسية في 2245راتب سبلمة السعود، أحمد عبد اهلل أحمد )
، ممحق، 12، المجدالعموم التربويةاألردن من وجية نظر اإلدارة التربوية الوسطى، 

 . 156 -125ص  صالجامعة األردنية، عمادة البحث العممي، 
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كمة في مناىج التربية المينية لممرحمة (7 درجة تطبيق مبادئ الحو 2245راشد فريد نافع )
، كمية رسالة ماجستيراألساسية قي العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، 

 العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط. 
نحو تعميم متميز في القرن الحادي والعشرين رؤى (7 2244رضا إبراىيم المميجي )

 بي. ، دار الفكر العر استراتيجية ومداخل إصالحية
(7 أثر الثقة التنظيمية عمى أداء اإلدارة المدرسية7 دراسة 2245سامح عبد المطمب إبراىيم )

مستقبل التربية ميدانية عمى مدارس التعميم األساسي إدارة قويسنا التعميمية، 
 -422صص المركز العربي لمتعميم والتنمية، ، 447، العدد 22، المجمد العربية
465 . 

(7 درجة مشاركة المعممين في صنع القرارات المدرسية 2222عاتق )سعيد بن محمد آل 
، 1، المجمد مجمة العموم التربوية والنفسيةوعبلقتيا بالنمط القيادي لقائد المدرسة، 

 .42 -27، المركز القومي لمبحوث غزة، ص ص 25العدد 
مجمة (7 عممية صنع واتخاذ القرار التربوي في اإلدارة المدرسية، 2227سيير أبو العبل )

 -272، كمية التربية، جامعة أسيوط، ص ص (4، العدد )46، المجمدكمية التربية
246. 

(7 متطمبات تحسين مشاركة االخصائيين االجتماعيين في اتخاذ 2242شيماء حسين ربيع )
، الجمعية المصرية 42العدد  ة الخدمة االجتماعية،مجمالقرارات المدرسية، 

 .275-242لئلخصائيين االجتماعيين، ص ص 
(7 تقريب مدير المدرسة لبعض المعممين وابعاده لمبعض7 األسباب 2242عباس بمو محمد )

، مجمة الدراسات عربية في التربية وعمم النفسواألثر من وجية نظر المديرين، 
 .223 -224يين العرب، ص ص ، رابطة التربو 35العدد 

(7 تطوير الكفايات اإلدارية لمديري مدارس التعميم األساسي 2222عبد الجواد السيد بكر )
(، كمية التربية، جامعة كفر 2، العدد )22، المجمد مجمة كمية التربيةفي مصر، 

 .162 -132الشيخ، ص ص 
(7 درجة تطبيق المساءلة اإلدارية والحوكمة 2244عبد السبلم محمد حسين، كايد محمد )

المؤسسية والعبلقة بينيما في مديريات التربية والتعميم في األردن من وجية نظر 
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، 4، العدد 44، المجمدمجمة الدراسات التربوية والنفسيةالقادة اإلداريين فييا، 
 .422 -422جامعة السمطان قابوس، ص ص 

، دار الكتب الوطنية بصنعاء، حوكمة الشركات(7 2222عبد العظيم بن محسن الحمدي )
 .اليمن

، دار الشفافية اإلدارية في المؤسسات التعميمية(7 2222عبد اهلل بن عوض الشيري )
 ، األردن.اليازوري العممية لمنشر والتوزيع

(7 ممارسة مدير مدارس التعميم الميام لميارات قيادة 2242الغامدي )زىيد عمي بن محمد 
، كمية 455، العدد 2، المجمد التربوية والنفسية مجمة العمومفرق العمل المدرسية، 

 .145 -114التربية، جامعة طيبة، ص ص 
، حميثرا لمنشر والترجمة دار، مدير المدرسة واإلدارة المدرسية(7 2244فرج المبروك عمر )

 . القاىرة
(7 حوكمة مؤسسات التعميم قبل الجامعي كمدخل لتعزيز اخبلقيات 2242ماىر احمد حسن )

، (1، العدد )74المجمدمجمة كمية التربية مينة التعميم في جميورية مصر العربية، 
 .772 -234كمية التربية، جامعة أسيوط، ص ص 

، عمى فاعمية اإلدارة المدرسيةتعاقب المديرين وأثره (7 2226محسن عبد الستار عزب )
 المكتبة العصرية، الطبعة األولى.

(7 تطبيقات مدخل اإلصبلح المدرسي الشامل بأستراليا 2242محمد إبراىيم عبد العزيز )
مكانية اإلفادة منيا في مصر7 دراسة مقارنة، ، كمية 27، العدد مجمة كمية التربية وا 

 .221 -456، ص ص التربية باإلسماعيمية، جامعة قناة السويس
(7 حوكمة النظام التعميمي، مدخل لتحقيق الجودة في التعميم، 2242محمد إبراىيم عطوة )

، كمية التربية، جامعة المنصورة، ص ص (46، العدد )2، مجمدمجمة كمية التربية
116- 272. 

(7 تطوير دور الجامعات في إطار نشر ثقافة حوكمة 2242محمد عبد الفتاح محمد )
، كمية عدد خاص ،41، المجمدورقة عمل، مجمة الفكر المحاسبيالمؤسسات7 

 .421 -53التجارة، جامعة عين شمس، ص ص 
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(7 عبلقة المشاركة في صنع القرار باألنماط القيادية 2242محمود أبو النور عبد الرسول )
، 24العدد  ،47، المجمد مجمة التربيةلمديري المدارس االبتدائية في مصر، 

 .423 -427الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية، ص ص 
مؤسسة األمة العربية  ،ي العموم اإلنسانيةمناىج البحث ف(7 2245محمود أحمد درويش )
 جميورية مصر العربية.   ،لمنشر والتوزيع

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية األمم (7 2241محي الدين شعبان توق )
 ، عمان.، دار الشروق لمنشر والتوزيعالمتحدة لمكافحة الفساد

(7 المحاسبية وتطوير األداء بالمدرسة الثانوية دراسة مقارنة في 2225مرفت صالح ناصف )
، 72العدد  ،7، المجمدمجمة كمية التربيةمصر وانجمترا والواليات المتحدة األمريكية، 
 .741 -224كمية التربية، جامعة عين شمس، ص ص 

(7 األدوار المعاصرة 2247)مروة محمود ابراىيم، توفيق عمي، الخميسي، السيد سبلمة 
لئلدارة المدرسية بمرحمة التعميم األساسي في ضوء االصبلح المتمركز حول 

، كمية التربية، جامعة عين شمس، 472، العدد مجمة القراءة والمعرفةالمدرسة، 
 .741 -265ص ص 

(7 المشاركة المجتمعية في التعميم في مصر7 دراسة واقع وامكانات 2247مروة ىاشم )
، المجمس 22، العدد 2، المجمد مجمة الطفولة والتنميةنظمات المجتمع المدني، م

 .225 -224العربي لمطفولة والتنمية، ص ص 
(7 مدى تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قادة مدارس التعميم 2244مشعف بن حامد بن حباب )

، 454 ، العددمجمة القراءة والمعرفةبمحافظة الكامل من وجية نظر المعممين، 
 .62 -25كمية التربية، جامعة عين شمس، ص ص 

األزمة المالية االقتصادية العالمية وحوكمة الشركات (7 2247مصطفى يوسف كافي )
مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، ، أفاقيا( -تداعياتيا -أسبابيا -)جذورىا

 ، عمان.الطبعة العربية لمنشر والتوزيع
. 2222-4-22رجوع اليو بتاريخ مقال عمى االنترنت تم ال

https://www.meemapps.com/term/589050f83cdb41981468fab
-b/Regulations

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8

https://www.meemapps.com/term/589050f83cdb41981468fabb/Regulations-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.meemapps.com/term/589050f83cdb41981468fabb/Regulations-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.meemapps.com/term/589050f83cdb41981468fabb/Regulations-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9
%88%D9%86%D9%8A%D8%A9  

(7 واقع تطبيق الحوكمة من وجية نظر أعضاء 2241منال بنت عبد العزيز بن عمي )
ة واالكاديمية العاممين في جامعة االمام محمد بن سعود االسبلمية، الييئتين االداري

دار سمات لمدراسات  ،42العدد ،7المجمدالمجمة التربوية الدولية المتخصصة، 
 .415 - 441واألبحاث، ص ص 
(7 تصور تخطيطي مقترح لتفعيل تطبيق الشفافية في 2242نادية عبد الجواد الجرواني )

، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم االنسانيةالمؤسسات التعميمية، 
 -434، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حموان، ص ص 77، العدد 4المجمد
247. 

ستراتيجيات اإلدارة المدرسية في ضوء االتجاىات (7 ا2244نبيل محمود الصالحي )
 ، الجنادرية لمنشر والتوزيع، عمان.المعاصرة

(7 مفيوم الحوكمة ومتطمبات تطبيقيا عمى الجياز االداري7 2224نسرين محمود محمد )
، مجمة التنمية االداريةالمسئولية والنزاىة والشفافية لب وجوىر الحوكمة، 

 -13، الجياز المركزي المصري لمتنظيم واإلدارة، ص ص 441العدد،  ،23المجمد
14. 

(7 ميام مدير المدرسة االبتدائية بين متطمبات اإلدارة 2245)رشيد نور الدين جعبلب 
، كمية العموم اإلنسانية 23، العدد مجمة عموم االنسان والمجتمعوميارات القيادة، 

 .412 -424واالجتماعية، جامعة محمد خضر بيسكرة، ص ص 
ىاني عبد المعطي أحمد، متولي، التيامي محمد إبراىيم، سميم، حسن مختار حسين 

(7 دور القيادة المدرسية بالمدارس الثانوية العامة في تحسين الفاعمية 2222)
، كمية التربية، جامعة األزىر، ص 455، العدد 2، المجمد مجمة التربيةالمدرسية، 

  .113 -146ص 
(7 تصور مقترح لتفعيل دور االدارة المدرسية بالتعميم قبل 2242وائل وفيق رضوان )

مقدم في المؤتمر العممي الدولي يات المجتمعية المعاصرة، الجامعي في ضوء التحد
رؤية استشرافية لمستقبل التعميم في مصر والعالم العربي في ضوء  -األول

https://www.meemapps.com/term/589050f83cdb41981468fabb/Regulations-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.meemapps.com/term/589050f83cdb41981468fabb/Regulations-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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، فبراير، كمية التربية ومركز 4، رقم المؤتمر 4، المجمدالتغيرات المجتمعية المعاصرة
 . 446 -424الدراسات المعرفية بالقاىرة، جامعة المنصورة، ص ص 

 .المعايير القومية لمتعميم في مصر(7 2227وزارة التربية والتعميم )
 . 2242 -2241، الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعيوزارة التربية والتعميم7 

، بشأن اعتماد بطاقات وصف 2243، لسنة (064قرار وزاري رقم )ة والتعميم، وزارة التربي
 .(2243أعضاء ىيئة التعميم، )القاىرة، مكتب الوزير، 

، بشأن حفظ النظام واالنضباط 2241، لسنة (234قرار وزاري رقم )وزارة التربية والتعميم، 
 (  2241داخل المدرسة، )القاىرة، مكتب الوزير، 

، بشأن مسئوليات واختصاصات 2227(، لسنة232وزارة التربية والتعميم، قرار وزاري رقم )
 (.2227مدير المدرسة )القاىرة، مكتب الوزير، 

، بشأن مسئوليات واختصاصات 2221(، لسنة 25وزارة التربية والتعميم، قرار وزاري رقم )
   (.2221مدير المدرسة )القاىرة، مكتب الوزير، 

بشأن إعادة تنظيم مجمس اإلباء  2244لسنة  (289قرار وزاري رقم )وزارة التربية والتعميم، 
  (.2244واالمناء والمعممين، )القاىرة، مكتب الوزير، 

بشأن إعادة تنظيم مجمس اإلباء  2241لسنة  (316قرار وزاري رقم )وزارة التربية والتعميم، 
 (. 2241وزير، واالمناء والمعممين، )القاىرة، مكتب ال

، لتعديل بعض أحكام القرار 2244لسنة  (378قرار وزاري رقم ) ،وزارة التربية والتعميم
بشأن إعادة تنظيم مجمس اإلباء واالمناء  2241( لسنة 723الوزاري رقم )

 (. 2244والمعممين، )القاىرة، مكتب الوزير، 
، بشأن تقويم سموك الطبلب 4665، لسنة (505قرار وزاري رقم )وزارة التربية والتعميم، 
 (.4665 ،)القاىرة، مكتب الوزيرومحاسبتيم، 

، بشأن تشكيل مجمس إدارة 4654لسنة ( 60قرار وزاري رقم )وزارة التربية والتعميم، 
 (. 4645 ،المدرسة، )القاىرة، مكتب الوزير
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