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 :يمذيت

يشيد مجتمع القرن الحادي والعشرين تغيرات ىائمة ومتعددة عمى المستوى 
، وصاحب ذلك مجموعة من التوجيات والتي كان ليا تأثير عمى التعميمالمحمي أو العالمي 

عادة النظر في طريقة إدارة  الفكرية التي تؤكد عمى ضرورة االىتمام بالفرد والمؤسسة، وا 
 وتميزىا.المؤسسات سعيًا إلى جودتيا 

ونظرًا ألن تحقيق التنمية المنشودة يعتمد عمى وجود المنظمات القادرة عمى تحقيق 
أىدافيا والوفاء بمتطمباتيا، وأن تحقيق كفاءة ىذه النظم يتوقف بصورة كبيرة عمى إدارتيا؛ 

من  لذا كان االىتمام المتعاظم بدور اإلدارة باعتبارىا أداة النمو والتقدم، فاإلدارة المدرسية
العناصر الرئيسة التي تسيم في تحقيق الغايات واألىداف التربوية المرسومة، ومدير 
المدرسة يحتل مكان الصدارة بين جميع العناصر التي يتوقف عمييا نجاح العممية التربوية 

 والتعميمية بالمدرسة. 
 ويعد مصطمح الحوكمة أو الحكامة من أىم المصطمحات التي تم تداوليا في الحقل

 عمى تعريفيا أو العربية، إلى ترجمتيا حول سواء وتباينًا واضًحا واسعا جدال وأثارت التنموي،

 الرشيد، والحكم الحكم، :منيا مختمفة عربية مياتمس تحت المفيوم ذات طرح فقد دقيق؛ نحو

 حيث -نسبًيا المفيوم حداثة إلى ذلك يرجع وقد والمجتمع، الدولة شئون دارةٕ  وا والحاكمية،

أفريقيا  فى الفساد ومحاربة االقتصادية التنمية حول الدولي البنك تقارير فى مرة ألول طرح
وفي إطار تأكيده عمى أن أزمة التنمية في إفريقيا ىي أزمة حكامة بالدرجة  م9191عام 

لى -األولى بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط   التي المداخل تعدد وا 

 جمع ما أن إال المداخل، تعددية من الرغم وعمى المفيوم، ىذا مقاربة فى الباحثون اعتمدىا

 .(1)صحيح نحو عمى وتنظم المؤسسات ُتدار أن ُيمكن كيف لفيم الحثيث السعي ىو بينيا
 إستراتيجية ظل في والعشرين الواحد القرن بداية مع بقوة نفسو الحوكمة لفظ ومن ثم فرض

جراءات التنظيمية البيئات تطوير إلى لمسعي " الجودة إلى التوجو " باسم ُعرفت جديدة  وا 

 من ىذه الكممات تعني ما بكل والحكم وااللتزام االنضباط يتطمب و ماْوي اإلدار  اإلصالح

  .(2)معنى
                                                 

الرباط: هنخب  انزشٛذ(. يؼدى  يصطهحبث  انحكبيت  انخزبٕٚت )انحكىالوٌظوت  الؼرب٘ت  للخرب٘ت  ّالثقافت  ّالؼلْم  :  (1) 

 .122، ص 2112،  حٌط٘ق الخؼرٗب

بحذ يمذو إنٗ انًؤحًز هخرجاحِا.  بوطخْٓ ّػالقخَ الجذٗذ بالْادٕ الخرب٘ت مل٘ت حْموت ًاصر هحوذ ػاهر: هطخْٓ(2)

، 15/4-12. جاهؼت الباحت: هرمس الولل ػبذالؼسٗس الحضارٕ، انذٔنٙ األٔل نكهٛت انخزبٛت "انخزبٛت آفبق يضخمبهٛت"

 .12، ص 2115
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فالحوكمة كمؤسسة ُتعد مدخاًل تطويريًا ظير في اآلونة األخيرة في مجال التعميم، 
حيث يساعد في تطوير المؤسسات التعميمية وتحسين أدائيا، وصاحب ذلك ما يعرف 
بمجالس حوكمة المؤسسات التعميمية عمى مستوى التعميم العام والجامعات، وتختص بوضع 

لتعميمية، وتطوير معايير األداء في العممية التعميمية، وتطوير معايير لمراقبة العممية ا
منيا المساءلة،  أساسية األركان عمى الحوكمة . وترتكز(1)ومراقبة الطالب في عممية التعمم 

 .(3()2)الشفافية، التمكين، المشاركة، مكافحة الفساد بكافة أنواعو
 

المؤسسات التعميمية  والحوكمة في التعميم ىي "إستراتيجية شاممة ترسم ىيكل عمل
داري وعممي رشيد يؤىل خريجي ىذه المؤسسات االعتراف  في إطار استخدام نظام أخالقي وا 
تاحة فرصة عمل مناسبة ليم ومالحقة التطور  بمؤىالتيم وقدرتيم عمى التنافسية، وا 
العالمي ويسعى لتحويل ىذه المؤسسات لمتميز والجودة ويحقق التطوير والتنمية المستدامة 

 .(4)لممجتمع"
 

ومؤسساتو  والمجتمع الحكومة بين كما تسعى الدولة جاىدة إلى تحقيق التواصل
لمحوكمة. بعد أن أصبحت الحوكمة ىي المضاد لمفساد،  متكاممة منظومة خالل من المختمفة

. ولعل يقين وزارة التربية بأىمية اإلدارة (5)والمرادف الحقيقي لإلصالح وجودة األداء والتميز
الرشيدة انعكس عمى رؤية الوزارة، حيث أكدت عمى التزاميا تأسيس نظام المركزي يدعم 
الحوكمة، وىو ما ظير في تفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتطبيق متطمبات الجودة 

 لتحقيق التميز.
                                                 

ٔرلت بحثٛت يمذيت (ضْزاى هحوذ الوِذٕ: الحْموت الرش٘ذة ّحطب٘قاحِا بوؤضطاث الخؼل٘ن لخحق٘ق جْدة األداء ّالخو٘س. 1)

، دار الض٘افت: جاهؼت ػ٘ي إنٗ انًؤحًز انضُٕ٘ انزابغ ٔانؼشزٍٚ نهدًؼٛت انًصزٚت نهخزبٛت انًمبرَت ٔاإلدارة انخؼهًٛٛت

 .45، ص 2117، 22/1 -22شوص، 

ّاإلضخراح٘ج٘ت ،  الوطخقبل٘ت للذراضاث الذّلٖ الورمس القاُرة: .نهًؼزفت انؼهًٛت األصش انحٕكًت يفبْٛى:  فْزٕ (ضاهح2)

 . 12-12، ص 2115

(3) Fenwick, W: Encyclopedia of Educational Leadership Administration. Thousand Oaks. 

California : Sage Publications, Inc, 2006, p. 431. 

ٔرلت بحثٛت يمذيت (ضْزاى هحوذ الوِذٕ: الحْموت الرش٘ذة ّحطب٘قاحِا بوؤضطاث الخؼل٘ن لخحق٘ق جْدة األداء ّالخو٘س. 4)

، دار الض٘افت: جاهؼت ػ٘ي إنٗ انًؤحًز انضُٕ٘ انزابغ ٔانؼشزٍٚ نهدًؼٛت انًصزٚت نهخزبٛت انًمبرَت ٔاإلدارة انخؼهًٛٛت

 .46، ص 2117، 22/1 -22شوص، 

(ضْزاى هحوذ الوِذٕ: الحْموت الرش٘ذة ّحطب٘قاحِا بوؤضطاث الخؼل٘ن لخحق٘ق جْدة األداء ّالخو٘س ، هرجغ ضابق، ص 5)

46. 
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حيث أصبح واضحا اآلن أن وجود إدارة فعالة لمدارس التعميم المتوسط  تعمل عمى 

وتحسين مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا لتحقيق السبق والتفوق، وبما يمكن  زيادة فاعميتيا
أن تحققو ىذه اإلدارة من نمو القوى البشرية واالقتصادية ومن ثم الدخل القومي ـ السيما 
وأن ىذه المدارس تخرج القوى البشرية المؤىمة لمعمل في قطاع السياحة والذي يمثل أكثر 

ذلك انطالقا من توجو مستقبمي بأن الصراع القادم سيكون % لمدخل القوميـ و  05من 
 .(1)منافسة عمى األداء المتميز واألفكار المبتكرة 

 
تتخذ الحوكمة نيجًا وطريقًا  األمر الذي يتطمب من قياداتيا تطوير رؤية إدارية

فيناك حاجة ُممحة إلى الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط، كونيا وصوال لمجودة والتميز. 
تدعم قوة أي مدرسة بما يحقق الجودة والتميز داخميا، ومن ثم  الوصول إلى اليدف 

 المنشود. 
 

 يشكهت انذراصت ٔأصئهخُٓب 

يعاني التعميم في الكويت العديد من المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي تعيقو من   
األىداف المرجوة، وينعكس ذلك بالطبع عمى التعميم المتوسط كأحد أنواع التعميم  تحقيق

 العام، والذي يواجو العديد من المشكالت.
 
 

بزخش انٓبخز٘ دراصت ْٔذا يب أشبرث إنّٛ انكثٛز يٍ انذراصبث انضببمت ٔيُٓب: 

(2212)
 (2)

األَظًت ٔانهٕائح ححخبج إنٗ إػبدة يزاخؼت ٔحمٛٛى  أٌٔانخٙ أٔضحج َخبئدٓب  

أصبنٛب انزلببت اإلدارٚت، ٔيضخٕٖ  ، ٔأٌٔحشخٛص انًؼٕلبث انخٙ حؼٕق انخُفٛذ اندٛذ نٓب

انًخببؼـت ٔانًضبءنت ٔانشفبفٛت فٙ بؼض انًذارس غٛز يطببمت نهًؼبٚٛز انمٕيٛت نألداء، ٔلهت 

(2212ب دراصت حُبٌ خضزِٔ )ٔخٕد لٕاػذ حُظًٛٛت يهزيت فٙ ْذا انشأٌ، أي
 (3)

فمذ انخٙ  

 َخبئح ضؼف اصخخذاو انخكُٕنٕخٛب فٙ إدارة انًذارس انًخٕصطت. فًٛب أٔضحج أظٓزث

                                                 
. القاُرة: اإلدارة انًذرصٛت انًؼبصزة فٙ ظم انًخغٛزاث انؼبنًٛتًادٗت هحوذ ػبذالوٌؼن، ّػسة جاله هصطفٔ: (1)

 .33، ص 2112ّالٌشر، الوجوْػت الؼرب٘ت للخذرٗب 

(. الؼالقت ب٘فخح٘ي حون٘ي الوذٗرٗي ّأداء الؼاهل٘ي )دراضت ه٘ذاً٘ت ػلٔ الوذارش 2111برجص فالح الِاجرٕ ) (2)

 مل٘ت الخرب٘ت جاهؼت بٌِا. رصبنت دكخٕراِ غٛز يُشٕرة،الوخْضطت بذّلت النْٗج(. 

دارة للوذارش الوخْضطت بذّلت النْٗج فٖ وْء (. حقْٗن ًظام حْضبت اإل2112حٌاى ػ٘طٔ رهضاى حط٘ي خطرٍّ ) (3)

 .هؼِذ الذراضاث ّالبحْد الخربْٗت جاهؼت القاُرة رصبنت يبخضخٛز غٛز يُشٕرة،ححق٘ق األُذاف، 
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(2214انًضٛهٛى ) دراصت حذٚثت نًحًذ
 (1)

يذٚز٘ انًذارس انًخٕصطت  يٕافمت درخت أٌ 

أدٔارْى نٓى كبَج يخٕصطت، ْٕٔ يب ٚؼكش ضؼف  انصالحٛبث انًًُٕحت ػهٗ ببنكٕٚج

 انًُٕطٍٛ بٓب.

 
وتتعدد صور المشكالت في المدارس المتوسطة ومنيا دراسة يوسف مصطفى 

وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مديري المدارس المتوسطة بالكويت  (2) (4592)
إلدارة الصراع من وجية نظر مساعدييم كانت متوسطة، وىذا ما أشارت إليو دراسة مبارك 

بأن درجة التزام مديري المدارس المتوسطة بالكويت بإجراءات السالمة   (3) (4552النمران )
 العامة جاءت عالية. 

ضح من خالل عرضت الدراسات السابقة التي تناولت مدارس التعميم المتوسط فالوا
عمى وجو التحديد، أن المشكالت اإلدارية المتعمقة بالجياز اإلداري بيا الزالت قائمة رغم 
مرور سنوات عديدة عمييا، بما يجدر حاجة ىذه المدارس إلى تطبيق نظم الحوكمة الرشيدة 

 داخميا. 
 

انحٕكًت يٍ انمضبٚب انخٙ أخذث خم اْخًبو انببحثٍٛ فٙ ػبنًُب ٔحٛذ أٌ لضٛت 

انًؼبصز ٔانببحذ أحذ ْؤالء انببحثٍٛ، ٔبًب أٌ انًذارس انًخٕصطت حًز بفخزة ححٕل 

فزضخٓب انخغٛزاث انًؼبصزة، فئٌ انحبخت يهحت إنٗ انحٕكًت فٛٓب، كَٕٓب يخغٛزاً ْبيبً فٙ 

فٙ أ٘ يضٛزة حضبرٚت، فبنحٕكًت حذػى لٕة أ٘ بُبء اإلَضبٌ انذ٘ ٚؼخبز انًحٕر األصبصٙ 

يؤصضت، بؼذيب أصبحج اإلدارة انخمهٛذٚت غٛز لبدرة ػهٗ ححمٛك اندٕدة ٔانخًٛز نٓب. ٔحزصبً 

يٍ انببحذ ـــ بٕصفّ ٚؼًم بًذارس انخؼهٛى انًخٕصظ ـــ ػهٗ حٕفٛز انبٛئت انًالئًت فٙ ْذِ 

ة فٙ أدائٓى نًُٓخٓى انكزًٚت، ٔحثٓى ػهٗ انًذارس نخٕخّٛ انًذٚزٍٚ بٓب َحٕ اإلدارة انزشٛذ

حٕخّٛ انؼبيهٍٛ يؼٓى الصخثًبر كبيم اصخؼذاداحٓى ٔلذراحٓى ٔيٕٛنٓى ٔاحدبْبحٓى فٙ ححمٛك 

 اندٕدة ٔانخًٛز فٙ يذارصٓى.

 
 وبناء عمى ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 

                                                 
 للصالح٘اث النْٗج دّلت فٖ الخؼل٘و٘ت حْلٖ هٌطقت فٖ الوذارش هذٗرٕ حق٘٘ن (. درجت2114الوط٘ل٘ن ) ْٗضف هحوذ( 1)

 .223 -123(، 35) انخزبٕٚت، نألبحبد انذٔنٛت انًدهت". ه٘ذاً٘ت ضتدرا "ًظرُن ّجِت هي لِن الووٌْحت

(. إدارة الصراع ّاضخراح٘ج٘احَ لخطْٗر أداء هذٗرٕ الوذارش الوخْضطت 2114ْٗضف ػبذالوؼطٖ هصطفٔ )(2)

 .41-1، 3( 3، )يدهت خبيؼت انفٕٛو نهؼهٕو انخزبٕٚت ٔانُفضٛتبالنْٗج. 
(3)

(. درجت الخسام هذٗرٕ الوذارش الوخْضطت بئجراءاث الطالهت الؼاهت فٖ دّلت النْٗج. 2117هبارك ُادٕ الٌوراى )

 مل٘ت الذراضاث الخربْٗت الؼل٘ا جاهؼت ػواى الؼرب٘ت. رصبنت يبخضخٛز،



 

 ـــــــــــــــــــ واقع تطبيق أبعاد الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط بدولة الكويت

- 407 - 

 

 م املتوسط بدولة الكويت؟ما واقع تطبيق احلوكمة يف مدارس التعلي 
 وىي كالتالي: فرعية أسئمة عدة السؤال الرئيس ىذا عن ويتفرع          

 ما األطر النظرية لمحوكمة ومتطمبات تطبيقيا في مدارس التعميم المتوسط؟ -9

ما واقع تطبيق الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط بدولة الكويت وما معوقاتيا  -4
 المدارس؟من وجية نظر مديري 

 لتطبيق الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط في الكويت؟ اآلليات المقترح ما -3
 

 أْذاف انذراصت

 

 إلى ما يمي:الحالية تيدف الدراسة            
ـ التعرف عمى األطر النظرية لمحوكمة ومتطمبات تطبيقيا في مدارس التعميم 9

 المتوسط.
ـ رصد واقع تطبيق الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط بدولة الكويت ومعوقاتيا من 4

 وجية نظر مديري المدارس 
 لتطبيق الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط في الكويت؟ آليات مقترحة  ـ وضع3

 

 أًْٛت انذراصت

 

 تكمن أىمية الدراسة الحالية فيما يمي: 
 

 أواًل: األىمية النظرية
 

تتمثل األىمية النظرية في حيوية موضوع الدراسة الحالية وندرة الدراسات التطبيقية ـ 9
 الخاصة بمدارس التعميم المتوسط.

ـ قد ُتسيم في إيضاح مفيوم وأىمية الحوكمة كمدخل إداري حديث تحقق الجودة 4
 والتميز في مدارس التعميم المتوسط.

حوكمة في المؤسسات التربوية تقديم تأصيل نظري لمـ قد تساعد الدراسة في 3
 والتعميمية.
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. قد تساعد  القائمين عمى التعميم المتوسط في تحديد االحتياجات التدريبية 2
 لتطبيق الحوكمة. والتي من شأنيا تحقيق نمو ميني والتثقيفية

ـ قد تسيم الدراسة في استنباط دراسات جديدة تتناول أبعاد مختمفة لكل من قيم 0
 ة، التميز، وربطيا بمتغيرات ومجاالت أخرى.الحوكمة، الجود

 

 

 ثانيًا: األىمية التطبيقية
 

 ـ قد تفيد الدراسة مدارس التعميم المتوسط في معرفة مستوى الحوكمة بيا.9
ـ من المأمول أن تعمل الدراسة عمي عالج بعض أوجو القصور التي تواجو إدارات 4

 مدارس التعميم المتوسط والتغمب عمييا.
 تخطيط اإلدارية من ممارساتيم أداء في المديرين يساعد الحوكمة مدخل دامـ استخ3

 .وتقويم ومتابعة وتوجيو وتنظيم
ـ تقدم أدوات بحثية مقننة بما يثري البيئة التعميمية في مجال البحث العممي بوجو 2

 عام.
 

 حدود الدراسة
 

       
 التالية: لمحدود الحالية خضعت الدراسة 

 
 عمى ما يمي:تقتصر الدراسة الحالية  الموضوعي: أ ــ الحد

انؼذل  وىي )الشفافية، المشاركة الفعالة، المساءلة، أبعادىا المقترحةـ الحوكمة، و 

 (.الفاعمية التنظيميةٔانًضبٔاة، 
 ( في مجال الحوكمة.إنجمترا، اليابان، أمريكا( ـ خبرات دول

يٍ انًذٚزٍٚ ٔانًذٚزٍٚ انًضبػذٍٚ ( 155حكَٕج ػُٛت انذراصت يٍ )البشري:  ب ــ الحد

ببنًذارس انًخٕصطت بًُبطك )انفزٔاَٛت، يببرن انكبٛز، األحًذ٘( انخؼهًٛٛت بذٔنت انكٕٚج، 

 اخخٛزٔا ببنطزٚمت انؼشٕائٛت انبضٛطت.
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الدراسة الحالية عمى مدارس التعميم المتوسط بمنطقة الفروانية  تقتصرالمكاني:  دج ــ الح
 التعميمية.

 

الزمني: سوف تطبق أداة  الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   الحدد ــ 
 م.4591 ـ 4599

 

 منيج الدراسة وأداُتيا
 

حمخضٗ طبٛؼت انذراصت انحبنٛت اصخخذاو انًُٓح انٕصفٙ فٙ نهخؼزف ػهٗ يخطهببث          

انحٕكًت ٔخطٕاحٓب، ٔرصذ ٔالؼٓب فٙ يذارس انخؼهٛى انًخٕصظ بٕاصطت أداة انذراصت ْٔٙ 

اصخًبرة اصخطالع رأ٘ انخبزاء. فبنًُٓح انٕصفٙ ٚمٕو بخصٕر انٕضغ انزاٍْ ٔححذٚذ 

ٔٔضغ حُبؤاث ػهٗ األٔضبع انًمبهت انخٙ صخكٌٕ ػهٓب انظبْزة انؼاللبث ٔاالحدبْبث، 

(، ٔحى حطبٛك اصخببَت ػهٛٓى نهخؼزف ػهٗ ٔالغ أبؼبد انحٕكًت ببنًذارس 1انًزصٕدة )

 انًخٕصطت بذٔنت انكٕٚج. 

 مصطمحات ومفاىيم الدراسة
 

 تتحدد مصطمحات الدراسة الحالية عمى النحو التالي:           
 
 Governance الحوكمة  -9
 

تناول المعجم الوجيز الُحكم والتحكم والتحكيم واألحكام والحاكمية لمداللة عمى 
االحتكام لمشريعة الواردة في القرآن الكريم، أو االحتكام إلى السنة النبوية الشريفة، واألخذ 

قصد بيما في التعامل اليومي، وبذلك فاالحتكام ىو األقرب لغويًا وعربيًا إلى الحوكمة، وي
. فإن (2)باالحتكام أي الرجوع إلى العقل أو نص عممي، أو الشريعة المتبعة في بمد ما

الحوكمة تعني الرجوع إلى تحكيم العقل، وأحكام التقاليد والعرف ،والثقافة وأحكام الدين ومنو 
 جاء الحكم أي الحاكم الذي يدير جمسة جنائية كالقاضي أو الحاكم.

                                                 
ن ّاإلٗواى للٌشر هصر، مفر الش٘خ: دار الؼل يُبْح انبحذ انخزبٕ٘ بٍٛ انُمذ ٔانخدذٚذ.هصطفٔ رجب، ّحط٘ي طَ : (1)

 .111، ص 2112،  ّالطباػت

 .165، ص 2111،  . القاُرة: ّزارة الخرب٘ت ّالخؼل٘نانًؼدى انٕخٛزهجوغ اللغت الؼرب٘ت : (2)
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دارة العامة المؤسسات سموك االصطالح: "لوصف في الحوكمة مصطمح يستخدم  وا 

 رقراال اتخاذ عممية تصف "فالحوكمة اإلنسان"، حقوق ضمان أجل من العامة الموارد

 .(1) "تنفيذىا عدم أو قراراتال ىذه تطبيق بيا يتم التي والطريقة
 
 

الحوكمة بأنيا: إشراك كل من اإلدارة المدرسية  (2) (4592وعرفت سوزان الميدي )
ومجمس األمناء وأصحاب المصالح والمجتمع ككل في ظل الموائح والقوانين المنظمة لمعمل 
في إصدار قرار رشيد، قرار حكيم يخدم العممية التعميمية حيث أن الحوكمة تراعى مصالح 

 كافة األفراد.
 

أصحاب المصالح والمستفيدين من خدمات بأنيا: إشراك لحوكمة االدراسة  وتعرف
المدرسة في إصدار قرار رشيد، قرار حكيم يخدم العممية التعميمية في ظل الموائح والقوانين 

 المنظمة لمعمل.

 

 
 

 الدراسات السابقة والتعميق عمييا

 

لعدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية، والمرتبطة بموضوع  عرضت الدراسة 
الدراسة الحالي، وسوف يتم عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية وفقًا لمترتيب الزمني 

 من األقدم إلي األحدث، وذلك عمى النحو التالي:
 

                                                 
الرباط: هنخب  انزشٛذ(. يؼدى  يصطهحبث  انحكبيت  انخزبٕٚت )انحكىالوٌظوت  الؼرب٘ت  للخرب٘ت  ّالثقافت  ّالؼلْم  : (1)

 .121، ص 2112،  حٌط٘ق الخؼرٗب

(ضْزاى هحوذ الوِذٕ: الحْموت الرش٘ذة ّحطب٘قاحِا بوؤضطاث الخؼل٘ن لخحق٘ق جْدة األداء ّالخو٘س ، هرجغ ضابق، ص 2)

45. 
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 في جامعة القدس"واقع الحوكمة بعنوان: "(1)( 4594دراسة جمال حالوة، ونداء طو  ) -9
 

ىدفت الدراسة التحقق من استخدام أساليب الحوكمة الجامعية في جامعة القدس 
لموصول إلى مستوى عال يصل إلى الجامعات المتحضرة التي تعتبر )الحوكمة( من 
أولوياتيا، كما تعتبرىا جزًء من الجودة وىي ما تصبو إليو  مخرجات التعميم العالي، 

منيج الوصفي، وكانت االستبانة أداة ليا، طبقت عمى عينة بمغت واستخدمت الدراسة ال
( من أعضاء الييئة اإلدارية، والتدريسية، ثم عقدت الدراسة المقابالت الشخصية مع 955)

 بعض أعضاء الييئتين األكاديمية واإلدارية العميا. 
 

 وأوضّحت نتائج الدراسة الميدانية ما يمي:
دس موجودة ولكن ليس بالمستوى المطموب، وفق معايير ـ أن )الحوكمة( في جامعة الق

الحوكمة )عالميًا(، إذ أنيا تميل إلى التعامل في حل المشاكل إلى القيم واالتجاىات، أكثر 
 من تطبيق متطمبات الحوكمة ومعاييرىا.

 ـ ضعف الموارد المالية كان لو األثر الكبير في عدم القدرة عمى تطبيق األنظمة والقوانين.
 بالوادي التربية كمية حوكمة بعنوان: "مستوى (2) (4590دراسة ناصر عامر سنة ) ـ4

 مخرجاتيا" بمستوى وعالقتو الجديد
 

 وعالقتو الجديد بالوادي كمي التربية فى الحوكمة تطبيق مستوى معرفة ىدفت الدراسة

طبقت  واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، بواسطة االستبانة والتي، ُمخرجاتيا بمستوى
 المدارس التدريسية، ومديري الييئة اإلدارية، الييئة أعضاء من (42) قواميا عينة عمى

  .الخارجة بمدينة التعميمية واإلدارات
 

 وكشفت نتائج الدراسة ما يمي:
 متوسط.  الكمية فى الحوكمة مبادئ تطبيق ـ مستوى

                                                 
 -1(، 23)1خبيؼت انمذس، يدهت يؼٓذ انخًُٛت انًضخذايت  .ّاقغ الحْموت فٖ جاهؼت القذشجواه حالّة، ًّذاء طَ: (1)

36 ،2112. 

بحذ يمذو إنٗ انًؤحًز هخرجاحِا.  بوطخْٓ ّػالقخَ الجذٗذ بالْادٕ الخرب٘ت مل٘ت حْموت اهر: هطخًْٓاصر هحوذ ػ(2)

، 15/4-12. جاهؼت الباحت: هرمس الولل ػبذالؼسٗس الحضارٕ، انذٔنٙ األٔل نكهٛت انخزبٛت "انخزبٛت آفبق يضخمبهٛت"

2115. 
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 بيا. الحوكمة تطبيق بمستوى مقترن ُمخرجاتيا ـ مستوى
 المعايير ُتشكل إذ االعتماد عمى الحصول فى حاكم معيار الرشيدة الحوكمة مبادئ ـ تطبيق

 فى غبةالرا المؤسسة تقييم من %(25عن ) يقرب ما والحوكمة والمتعمم بالمعمم الخاصة

 .االعتماد
 
بعنوان: "الحوكمة مدخال لضبط جودة نظام  (1) (4594ـ دراسة مى جمال الدين سنة )3

 التعميم فى ضوء التحوالت المجتمعية فى مصر"
 

ىدفت الدراسة توضيح دور الحوكمة ومبادئيا كمدخل لضبط جودة أداء نظام 
التعميم فى ضوء التحوالت المجتمعية فى مصر، واستخدمت المنيج الوصفي بواسطة 

 االستبانة والمقابالت الشخصية.
 

 نتائج الدراسة إلى ما يمي:خمصت 
ـ وجود صور ممموسة لخمل جوىري فى بعض جوانب المجتمع بشكل عام وفى 

 التعميم عمى وجو الخصوص لدى أفراد العينة.
 ـ وجود رغبة عامة لمحد من الظاىرة لدييم.

 
 :الدراسة توصيات أىم من وكان

 .الحوكمة مبادئ مع لتتوافق الجامعة تشريعات منظومة وتعديل النظر إعادة ـ
 .القرارات صنع عممية في اإلدارات بين المشاركة مفيوم تفعيلـ 
 .واإلدارية األكاديمية القيادات اختيار في االنتخاب مبدأ اعتمادـ 
 .اإلدارية التعامالت في الشفافية مبدأ اعتمادـ 
 .النتائج عن واإلفصاح والدوائر الكميات إلدارات دوري أداء بشكل تقييم عملـ 
 .التعميم جودة في ميما مدخال لتكون الحوكمة مبادئ تطبيق من االستفادة محاولةـ 

 
                                                 

هٔ ػط٘ت أبْ الؼسم جواه الذٗي : الحْموت هذخال لضبظ جْدة ًظام الخؼل٘ن فٔ وْء الخحْالث الوجخوؼ٘ت فٔ هصر. (1)

 . 2116،  ، مل٘ت الخرب٘ت جاهؼت ػ٘ي شوصرصبنت دكخٕراِ غٛز يُشٕرة
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 التعميق العام عمي الدراسات السابقة
 

 من خالل ما سبق من دراسات يتضح اآلتي:           
ـ ىدفت العديد من الدراسات السابقة إلي توضيح أىمية وواقع الحوكمة، وماليما من دور 9

في تحسين وتطوير األداء اإلداري، مثل: دراسة جمال حالوة، ونداء طو   كبير وفعال
(، ودراسة سوزان 4594، دراسة مى جمال الدين )(4590دراسة ناصر عامر )(، و 4594)

 (.4592الميدي )
ـ ركزت معظم الدراسات السابقة عمى اإلدارة بالمؤسسات التعميمية، في حين كانت 3

يم المتوسط قميمة جدًا، وىو يؤكد الحاجة الماسة إلى الدراسة في الدراسات التي تتعمق بالتعم
 ىذا المجال.

ـ تنوعت الدراسات السابقة في استخداميا لمنيجية الدراسة وأدواتيا, حيث استخدمت 2
معظميا المنيج الوصفي وذلك باالعتماد عمي بعض أدوات الدراسة كاالستبانة لتمك 

، ودراسة سكولنيك (4592الياشمي ) الرحمن وعبد صمادي، ودراسة صفاء الدراسات مثل:
Skolnik (2010( ودراسة خالد ضرار ،)وأيضًا دراسة كمينت 4592 ،)Klint (2012) 

 والتي انتيجت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التاريخي، بينما اعتمدت دراسة الجوىرة

 . (Qualitative Analysis) النوعي المنيج عمى (4592الفوزان )
اختارت جميع الدراسات السابقة العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ما عدا دراسة  -0

 Cecilia,  James, Esther & Umosenسيسيميا، وجاميس، وأسثير، ويوموسين 
 ( فقد اختارتا عينة عشوائية طبقية )تحكمية وعنقودية(. 2012)
ة, حيث اختمفت أحجام العينات لكل ـ تباينت حجم العينة المختارة لكل من الدراسات السابق4

منيا حسب الفئة التي استيدفتيا مثل: دراسة سيسيميا، وجاميس، وأسثير، ويوموسين 
Cecilia,  James, Esther & Umosen (2012( ودراسة خالد ضرار ،)4592 ،)

 Klint (2012.)ودراسة كمينت 
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ـ الحوكمة، عمى أبعاد معينة خاصة بالحوكمة وىي  ـ ركزت معظم الدراسات السابقة2
مثل: دراسة (، الفاعمية المساواة، المساءلة، النزاىة، المشاركة،(وىي  محاور المقترحةو 

أوضحت (. بينما 4590دراسة ناصر عامر سنة )(، 4594جمال حالوة، ونداء طو  )
 .كمةال يوجد إجماع حول عدد األبعاد األساسية لمحو دراسات أخرى أنو 

 
ويمكن عرض أوجو التشابو واالختالف ومدى االستفادة بين الدراسة الحالية 

 والدراسات السابقة كما يمي:
 

 
 أواًل: أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث اآلتي:

، دراسة (4590دراسة ناصر عامر )ـ دراسات تناولت موضوع )الحوكمة( مثل: 9
 (، ودراسة صفاء4592الفوزان ) دراسة الجوىرة(، و 4594مى جمال الدين )

 (.4592الياشمي سنة ) الرحمن صمادي، وعبد
 
(، 4594ـ استخداميا المنيج الوصفي مثل: دراسة جمال حالوة، ونداء طو  )3

Skolnik (2010 ،)(، ودراسة سكولنيك 4590ر سنة )ودراسة ناصر عام
 (.4592ودراسة خالد ضرار )

 
دراسة (، 4590مثل: دراسة ناصر عامر سنة )ـ تكوينيا لالستبانة كأداة لمدراسة 2

 (.4590(، ودراسة أشرف أبو حجر )4592خالد ضرار سنة )
 

جمال حالوة،  ـ العينة المختارة من المعممين وبعضيم من المديرين مثل: دراسة0
دراسة سيسيميا، وجاميس، (، 4590دراسة ناصر عامر )(، و 4594ونداء طو  )

Cecilia,  James, Esther & Umosen (2012 ،)وأسثير، ويوموسين 
 (.4592دراسة خالد ضرار سنة )
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 ثانيًا: أوجو اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

 
 دراسات السابقة من حيث اآلتي:اختمفت الدراسة الحالية مع معظم ال

 
لتطبيق  مقترحة آلياتتقديم ـ اختالف في اليدف، حيث تيدف الدراسة الحالية إلي 9

 .الحوكمة في مدارس التعميم المتوسط في الكويت

ـ اختالف في متغيرات الدراسة، حيث تكونت الدراسة الحالية من متغير مستقل وىو 4
 )الحوكمة(.

 

والزمان، حيث تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة عمي ـ اختالف المكان 3
المستوي المحمي، من حيث تناوليا لمدارس التعميم المتوسط بالكويت، كما ستجرى الدراسة 

 .الحالية في زمن يختمف عن زمن الدراسات السابقة
 

 الذي راسةالحالية باختالف عينة الد ـ اختالف في عينة الدراسة، حيث تختمف الدراسة2

 عمييا، وىم مديري المدارس المتوسطة بالكويت. ستطبق

 
 ثالثًا: أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

 
 فيما يمي: الدراسات السابقة يتوقع االستفادة من 

 ومبررات الدراسة أىمية وبيان الدراسة الحالية، مشكمة تحديد في المساعدة -9

 .إجرائيا
االستفادة في اختيار منيج الدراسة الحالية، واإلطالع عمي األدوات واألساليب  -4

اإلحصائية المستخدمة وانتقاء ما يتناسب مع موضوع الدراسة الحالية تمييدًا لبناء 
أدواتيا، ومن ثم تطبيقيا وتحميل وتفسير النتائج ومقارنتيا في ضوء الدراسات 

 السابقة.
 لمدراسة الحالية. النظري اإلطار صياغة -3
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االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تقديم التوصيات  -2
 واالقتراحات لمدراسة الحالية.


