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أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية 
  الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر ذوي المدرسين والمشرفين

 عدادإ
 وب العزاويـحسام علي عبع

 شرافإ
 فواز حسن شحاده الدكتور

 ملخصال
تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية  ةأهمي درجة لكشف عنل الحالية هدفت الدراسة

، المدرسين والمشرفيناإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر 
( 325من خالل استبانة تم تطبيقها على عينة بلغت ) المنهج الوصفي المسحيالدراسة  ستخدمتا

، وقد توصلت الدراسة مديريات في بغداد 4 في مدارسالتربية االسالمية  مادة مدرسي ومشرفيمن 
من وجهة  ةأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية كانت متوسط درجة الى أن
في  لممارسات السليمة في المراجعة والرقابةا لألداة ككل، حيث جاء مبدأ المدرسين والمشرفيننظر 

تعزيز مبدأ في المرتبة الثانية، و  ة والفعالة في الحوكمةدعم الممارسات السليم ومبدأ، المرتبة االولى
اشارت النتائج الى عدم ، كما تعزيز الشفافيةلمبدأ ، وأخيرًا في المرتبة الثالثة المسؤولية واالخالقيات

تطبيق مبادئ الحوكمة في  أهمية وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة في استجابات أفراد العينة لدرجة
المدرسين اإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر مناهج التربية 

في مجاالت مبادئ الحوكمة في مناهج التربية في المدارس  ، ووجود فروقتعزى للجنسوالمشرفين 
ووجود فروق لصالح متغير  ،حملة شهادة الماجستيرالثانوية تعزى الى المؤهل العلمي لصالح 

زيادة االهتمام بتطبيق ب أوصت الدراسةو  سنة، 12لصالح ذوي الخبرة أكثر من سنوات الخبرة 
مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد وذلك 
بالتركيز على تعزيز الشفافية، وتعزيز المسؤولية واالخالقيات، ودعم الممارسات السليمة والفعالة في 

 .حوكمةال
 الكلمات المفتاحية: حوكمة المناهج، التربية اإلسالمية، المدارس الثانوية.
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Abstract  

The present study aimed to uncovering the level of importance of applying the 

principles of governance principles in Islamic education curricula in Baghdad public 

secondary schools from the Teachers and supervisors point of view. The study used the 

descriptive method through a questionnaire applied to a sample of (375) teachers and 

teachers of curricula of Islamic education in the schools of 4 directorates in Baghdad. 

Study showed that the level of importance of applying the principles of governance in 

the curricula of Islamic education was at an average level from the Teachers and 

supervisors’ point of view. For the whole tool, where the principle of support good and 

effective practices in governance, to enhance responsibility and ethics good practices in 

auditing and control, finally to enhance transparency. The results indicated that there 

were no statistically significant differences in respondents' responses to the level of 

application of the principles of governance in Islamic education curricula in the public 

secondary schools in the city of Baghdad from the point of view of the Teachers and 

supervisors due to gender. The existence of differences in the fields of governance 

principles in the curricula of education in secondary schools Qualifications for master 

degree holders. There are differences in favor of variable years experience for the 

experienced more than 12 years. The study recommended that  increasing the interest in 

applying the principles of governance in Islamic education curricula in the public 

secondary schools in Baghdad by focusing on enhancing transparency, enhancing 

responsibility and ethics, and supporting good and effective practices in governance. 

Keywords: Curriculum Governance, Islamic Education, Secondary Schools.
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 لالفصل األو
 خلفية الدراسة وأهميتها

 : مقدمة

تشهد المدارس في الوقت الراهن عديد من التحديات والقيود التي فرضتها العولمة والتطورات 

والتي تتمثل في الزيادة الكبيرة في زخم المعلومات والتنافسية الشديدة مع  التكنولوجية المتزايدة

 ردة في المنافسة العالمية والتغيعن الزيا ، فضالً اتهاومخرجالمدارس الدولية مستوى التطور في 

كل هذه التحديات دفعت المدارس إلى اعتماد مبادئ  مر في سلوك ومتطلبات المستهلكين.المست

المعارف والمهارات كوسيلة لالستمرار وتعزيز مناهجها التعليمية وتحسين مستوى  الحوكمةوأدوات 

 .المتبعة في التعليم وأساليبها رقي بآلياتها، والللطلبةالتي تقدمها  ،والخبرات

ونظرا ألهمية االرتقاء بمستوى التعليم تأتي أهمية البقاء على مستوى عال من الجودة مع 

الذي يهدف إلى الحفاظ على جودة المخرجات  حوكمة المناهجمن خالل تطبيق مفهوم  ،التحسين

التي ة المدارس وضمان استمراريتها ونجاحها، و لتحسين تنافسي أساسياً  عنصراً  والذي يعدالتعليمية، 

خاللها يمكن الوصول إلى األهداف بعيدة األجل، وتحقيق الوحدة التنظيمية والتكامل في  من

 .(Kandie, 2017) الذي ينعكس على رضا الطلبةو األداء، 

العملية التي ُيستند إليها في إدارة وتنظيم  ،وتعد الحوكمة في المدارس من المفاهيم الحديثة

التي تهدف إلى تحقيق  ،تقوم على مجموعة من القوانين واألنظمة والتعليمات كونهاالتعليمية، 

عن طريق اختيار االستراتيجيات المناسبة والفّعالة لتحقيق غايات  ،الجودة الشاملة والتمّيز في األداء
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ؤسسات التعليم إلى أعلى لذا ُتعد حوكمة المدارس مفتاح بلوغ م المدرسة وأهدافها االستراتيجية.

ومضمونًا، من خالل النهوض بوظائف المدرسة وتحقيق أهدافها، وتجويد  المستويات قيمةً 

بما يتناسب مع متطلبات العصر  ،األكاديمية، وتحسين مناهجها ومساقاتها مخرجاتها التعليمية

 .(Lavonen, 2017)واحتياجاته 

تضمين مفهوم الحوكمة في  إلىعمومًا  عالمفي دول الالتربية والتعليم  وقد سعت وزارات

على  تستندمعاصرة من خالل رسم وتصميم استراتيجيات حديثة تقوم على بناء مناهج  ،المناهج

مجموعة من المعايير، تتضمن مفاهيم الشفافية والمشاركة والمساءلة بما يسهم في تعميق قيم أساس 

الموازنة يكون لها دور جوهري في المساهمة في بعيدًا عن الغلو والتعصب، و  لدى الطلبة التسامح

الطلبة مهارات التفكير العليا  كسبالتي تصرة، وأن تركز على نوعية األداء والمعابين األصالة 

كبر أ دور المدرسمنح  من خالل اال، وال يتم ذلك مومهاراته ملتطوير معارفه مخبرات التي تؤهلهالو 

، وبناء مهاراتهم من خالل إثارة تفكيرهم للطلبةلى إليصال المعرفة واألداة المث ،في العملية التعليمية

 .(Mswazi, 2012) وتعزيز بنيتهم المعرفية وتحسين قيمهم وأخالقياتهم

ج التربية الحوكمة عليها منه مبادئ تطبيق أهمية ي تقتضيولعل من أهم المناهج الت

والمساهمة في تحريك عجلة التنمية،  لطلبة،اإلسالمية، لما له أهمية في تعزيز القيم واألخالق لدى ا

مناهجه، وأدواته، وآلياته، من أجل بناء  وتنمية، وتطوير التعليم، في المجتمعوتحقيق النهضة 

مجتمع قوي  المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر، وبناء الفردية واإلمكانياتالمهارات 

 (.2514 )الشبول والخوالدة، يضاهي المجتمعات المتطورة

 المدرستؤكد على دور كونها  مة في مناهج التربية اإلسالميةالحوك أهمية تطبيقكما تكمن 

العدل والشفافية والمساءلة في جميع  إلىالتي تدعو  ،المسلم الكفء في نشر المفاهيم اإلسالمية
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، لبةلدى الطالمستحبة  واألخالقياتالمسلم، كما تؤكد على ضرورة زرع القيم وأفعال  أقوال

باتت تؤثر  سلبية وغير مستحبةفاألحداث والمواقف التي تحصل اليوم، وما نشهده من حوادث 

بشكل ملحوظ على المجتمع ككل، وحتى يتم تقليص هذه الفجوة، والتغلب على هذه المشكالت، 

 اإلسالميةعلى التحلي بالمبادئ والقيم  م، ويحثهطلبته أخالقياتمن  المدرسكان ال بد أن يعزز 

ككل بشكل إيجابي )الرقب،  الطلبة، والزمالء والمجتمع سلوكياتتنعكس على التي  الحسنة،

2515.) 

ج التربية هامن فيق مبادئ الحوكمة تطبيلم يتم  هأن الباحث يستخلص ،وبناء على ما سبق

 ةأهمي ضرورةبعين االعتبار  وايأخذأن  التربويينيقع على عاتق ا ، ولذبالشكل المطلوب اإلسالمية

 لتركيزلرسم خطط دقيقة وفعالة الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية، بحيث يتم  مبادئتطبيق 

التي تساعد مؤسسات التعليم في تنظيم شؤونها التعليمية الداخلية  ،على تعزيز عملية اتخاذ القرارات

دائها، وعليه حسين مستوى أوالخارجية، وتحديد األساس الذي يجب أن تتبعه للعمل على تطويرها وت

مناهج التربية  فيالحوكمة مبادئ تطبيق  أهمية درجة لكشف عنل الحالية الدراسةسعت فقد 

 .المدرسين والمشرفين نظر وجهة من مدينة بغدادفي  ةالحكومي ةالثانوي المدارساإلسالمية في 

 مشكلة الدراسة

 اً رئيس المدارس يشكل تحدياً المتبعة في سياق التعليم وتطبيقها في  المبادئ واالساليبال تزال 

التي هدفت الى  ( في دراستهDe Santisteban, 2005) سانتيستيبان دو أشاركما  في العراق

معرفة أثر عامل الحرب على االنجازات التعليمية السابقة وجعل نظام التعليم غير قادر على الوفاء 

 . بمهامه
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مثل المشكالت السلوكية لدى  ،عديد من المجاالتوقد كانت هذه التحديات متفشية في 

في معظم المدارس  المدرسينالطلبة، وغياب الشفافية المالية، وضعف التوجيهات اإلدارية، وتغيب 

. ويمكن الطلبةعديد من التحديات في الحفاظ على انضباط ون المدرسية العامة، كما يواجه الثانو 

 ساهمالعراق، والذي في  الطلبةرابات ارتفاع حاالت اضط التي أدت إلى األسبابأن تكون هذه هي 

من هذه  من الحد العراقية التربية والتعليم ةوحتى تستطيع وزار  ،تعليمجودة الم تقد ةعرقلفي 

ن تتوجه نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسة التعليمية أ ينبغي كانالمشكالت والتحديات، 

ان منهاج التربية اإلسالمية الداعي على وجه العموم، وفي المناهج على وجه الخصوص، ولما ك

 في تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة واالستقاللية، فكان حريًا أن يتم واألساساألول، 

مفاهيم الحوكمة،  ةلبكونه يعزز لدى الط ،تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية

Onen ,Kaggwa & ) وكيموجا وأونين كاجوا أوصت دراسة وقد. بشكل أوسع وأعمقومبادئها 

, 2016Kimoga ) المناهج وحوكمة المدارس إدارة في الرئيسيين المدرسين تدريببضرورة 

تاحة تدريبهم، مناهج وتعزيز الدراسية،  .المدرسين من لعديد هذه التدريب فرص وا 

ربية مناهج الت فيالحوكمة مبادئ تطبيق  أهميةلكشف عن ل الدراسة الحاليةجاءت  الذ 

 .المدرسين والمشرفين نظر وجهة من مدينة بغدادفي  ةالحكومي ةالثانوي المدارساإلسالمية في 

 وأسئلتها الدراسة هدف

مناهج التربية  فيالحوكمة مبادئ  تطبيق أهمية درجة عن للكشف الحالية الدراسة هدفت

من  المدرسين والمشرفين نظر من وجهة بغداد مدينة في الحكومية في المدارس الثانويةاإلسالمية 

 :تيينالدراسة اآل ياالجابة عن سؤال خالل
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ة الثانوي المدارسمناهج التربية اإلسالمية في  فيالحوكمة مبادئ تطبيق  درجة أهميةما  .1

 ؟المدرسين والمشرفينبغداد من وجهة نظر  الحكومية في مدينة

بين  األهمية لدرجة (α≥ 5.55فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجدهل  .2

 المدارسمناهج التربية اإلسالمية في  فيالحوكمة مبادئ تطبيق المتوسطات ألهمية 

ات: تعزى لمتغير  المدرسين والمشرفينمدينة بغداد من وجهة نظر  في ة الحكوميةالثانوي

 سنوات الخبرة؟، و المؤهل العلمي، و الجنس

 أهمية الدراسة

 يأتي: مافيالحالية تكمن أهمية الدراسة 

 المناهج فيتطبيق الحوكمة بتسهم الدراسة الحالية في إثراء األدب النظري الذي يتعلق قد  .1

تسهم في رفع  مبادئ الحوكمة بحيثتضمين تشجع على  مناهجتصميم في والنظر 

 .جودة المخرجات التعليمية ورفع، المستوى التعليمي

داريين ومشرفين مدرسيا من فيه بما فيد المدارس والمؤسسات التعليميةيؤمل أن تست .2 ن وا 

 في اإلسالمية التربية مناهج في الحوكمةمبادئ  تطبيق درجةبتربويين من خالل تعريفهم 

 وتقديم رؤية واضحة حول فعالية حوكمة المناهج. العراق في الحكومي الثانوي التعليم

سات لدرا منهجًا يعتمد عليه الدراسة الحاليةالباحثون من خالل جعل ستفيد ييؤمل أن  .3

 .، واستخدامها مرجعًا لهممماثلة على مناهج مدرسية أخرى

 حدود الدراسة

 :ما يليتتمثل حدود الدراسة الحالية في

 .المدرسين والمشرفينالحد البشري: 
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 .بغدادمدينة في  ة الحكوميةالثانوي المدارس الحد المكاني:

 (.2518-2512) الدراسي الفصل الثاني للعام الحد الزماني:

 

 دات الدراسةمحد

وثباتها على درجة صدق األداة المستخدمة لجمع البيانات  بناءً  الدراسة الحاليةتم تعميم نتائج 

إجابة أفراد موضوعية  ومدى دقة منه العينة والمجتمعات المماثلة على المجتمع الذي سحبتو 

 .العينة على فقرات األداة ومدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسة

 راسةمصطلحات الد

 وأسس قواعد على تشتمل التي والرقابية اإلشرافية األنظمةتعرف بأنها  :حوكمةالمبادئ 

 وذلك واالداريين القادة من التجاوزات للحد من المؤسسات التعليمية في العالقات لتنظيم متعددة

 .(2512قبلي، لها ) المخطط األهداف لتحقيق

المدارس الثانوية في بغداد لتنظيم العالقات في  األسس والقواعد التي تتبعها :جرائياً إوتعرف 

 .أداة الدراسة( في 45-1، ومقاس من خالل الفقرات )المؤسسة التعليمية

 يعبرمجموعة من المهارات والخبرات التربوية التي  بأنه عرفيُ  :اإلسالميةالتربية  جاهمن

 وتصفية النفس، تأديب وأهدافه والسنه القرآن قوامه تحقيقها، إلى ويسعى وفلسفته اإلسالم روح عن

 دون والجسمية والعلمية والخلقية الدينية بالتربية تعنى فهي الجسم، وتقوية العقل وتثقيف الروح،

 (.2558، عفيف)اآلخر  حساب على منها نوع بأي التضحية
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تطوير المحتوى التعليمي، وفق معايير اإلنجاز، بهدف الرقي  أنهاتعرف ب حوكمة المناهج:

التعلم، وتطوير القدرات العامة للطلبة، وأساليب التدريس السليمة والممارسات الصفية، لرصد  بعملية

 & Donnellyوتحسين األداء الفردي للطلبة، وتعزيز النظام والشفافية والمساءلة بينهم )

Wiltshire, 2014 .) 

ي رفع ف تطبيق الحوكمة في المناهجمدى أهمية  أهمية تطبيق الحوكمة في المناهج:

التقليل التعليمية،  ةاإلدار في المساءلة تعزيز زيادة الشفافية و  في المناهج من خالل ةالكفاء مستوى

 .الخدمة التعليمية تكاليف من

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 

كما ، يةالدراسة الحالتناول األدب النظري والدراسات السابقة المتصلة ب تمالفصل هذا في 

 يأتي:

 النظري أوال: األدب

الحوكمة، مفهوم : ذات العالقة بموضوع الدراسةأهم عناصر األدب النظري  تناولت الدراسة

 حوكمة المناهج التربية اإلسالمية. مبادئ الحوكمة، 

كثر الحديث عن الحوكمة خالل الفترات االخيرة بشكل كبير، اذ انها تتعلق بالدرجة االولى 

 من فصاح والشفافية اضافة الى االدارة الرشيدة. وتفرض التحديات الجديدة على عديدبقواعد اال

التزام الدول وخاصة النامية منها  أصبحن تتوجه بعدة اساليب إلدارة حكوماتها، لذلك فقد بأالدول 

تطبيق قواعد الحوكمة اتجاها دوليا، وذلك لنجاح  وأصبحبمنهج الحوكمة امرا في غاية الضرورة. 

الدارات فيها ومواكبة التطورات والتحوالت العالمية واالقليمية والمحلية لخدمة مصلحة المواطنين ا

ورفع مستوى حياتهم وجلب الرفاهية والعدالة واالستقرار لهم، اضافة الى تعزيز الديمقراطية  ،فيها

 (. ,Davison, 2& Singh(003الشركات  بإدارة مفعال يهت رقابةباعتباره نظام  والمساوة.

إلى معنى عام واحـد، وهو  أو الحوكمة اإلداريــة الحوكمة، أو الحاكمية،وتشير مصطلحات 

ق ائالطر تشير الى المسميات، إال أنها  تعددوعلى الرغم من . Governanceة االنجليزية لكلمل

 اال ان ،الرشيدة واإلدارة الشفافية واإلفصاح لتحقيق المؤسسة في يتم استخدامهاواألساليب التي 
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، باإلضافة إلـى المشاركة في عملية مؤسساتهاأيضا طريقة عمل الحكومة في إدارة  الحوكمة تشمل

 (. 2514ة )البسام، اتخاذ الـقـرارات والتنفيذ والمراقب

 الحوكمةمفهوم 

مطلع إلى  وتمتد تعود اجذوره إال أن، نسبياً والجديدة الحديثة  اضيععد الحوكمة من المو ت

( الى ان جذور فكرة الحوكمة تعود 2515أشارت األمين )حيث ، الثالثينيات من القرن الماضي

(John Jack Russo) ( وجون جاك روسو David Humeديفد هيوم) إلى المفكرين القدامى مثل

يمقراطية ال تتحقق اال بوجود بطرح أفكار تبين بأن االستقرار والحرية اضافة الى الد قاموااذ انهم  

رضا من الشخص عن الحاكم واحترام االدارة العامة واالحتكام الى العقل الرشيد. وشهد العقد 

األخير من القرن الماضي البدايات الحقيقية للحديث عن الحوكمة، وحدث ذلك بعد تفجر العديد من 

زمات واالنهيارات بالكشف عن القضايا التي ظهرت فيها عديد التجاوزات، حيث قامت هذه اال

 بعض اساليب الفساد جعلت الحديث عن الحوكمة تنال اهمية كبيرة.

 عديد مني واجهتها الت فشلوالاإلخفاق حاالت مؤخرًا نظرًا إلى الحوكمة االهتمام ب زدادوقد ا

 آلياتتضم  التي توظيف الحوكمةزاد من الحاجة إلى األمر الذي  بمختلف أشكالها، المنظمات

من ذا أصبحت الحوكمة هلو  ،الكلي ؤسسةالمتحسين أداء هم في تسو  ،تضمن كفاءة اتخاذ القرار

متنامية متزايدة و لما لها من أهمية  اً ر ، نظةالدولي اتعلى اهتمام المجتمع تز حا ايا التيقضأكثر ال

بمختلف قطاعاتها  ؤسساتالم وتحسين الجودة في االستقرارحفظ و  ،في ضمان حسن سير العمل

 (.2512)برقعان، 

على انها " نظام  الحوكمةتعددت تعريفات الحوكمة مع اختالف معرفيها، فقد عرفت وقد 

والمثل والقيم االخالقية،  المبادئيقوم على العقالنية والشفافية، وهو نظام ضمني متحكم قائم على 

http://www.caus.org.lb/
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: 2516ني، )قرواويتضمن وجود كيان اداري داخل كل دولة او مؤسسة او منظمة او مشروع " 

116.) 

انها قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ القواعد،  (Fukuyama, 2013: 4)يعرفها فيكمان و 

وتقديم الخدمات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الحكومة ديمقراطية أم ال. اما الحوكمة في 

ي المدارس فتكون عن أداء الوكالء في تنفيذ رغبات مديري المدارس، وليس حول األهداف الت

 INTERNATIONAL FUND) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وعرف وضعها المديرون.

FOR AGRICULTURAL DEVELOPMEN, 1999: 2)  الحوكمة انها "الطريقة التي

كما عرفت  تمارس بها السلطة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية للبلد من أجل التنمية".

تتضمن سلطة ادارية رشيدة على المستويات السياسية  بادئالمتطبيق لمجموعة من “بانها 

الشفافية الحكومية، وقابليتها للمحاسبة والمساءلة المالية،  إطارواالقتصادية واالجتماعية في 

 ”لألفرادواالدارية بغية محاربة الفساد، والرشوة وتحقيق العدالة واحترام القانون والحقوق االنسانية 

سلطات اإلدارة تمارس من خالله أسلوب  بأنهاالحوكمة تعرف كما  .(116: 2516)قرواني، 

د مسؤولياتها. يحدوتاألداء  على ةؤثر المبين األطراف األساسية  ما يحكم العالقات اً الرشيدة نظام

فنجد على سبيل ها، من يضعلحوكمة معايير عديدة تختلف باختالف مجاالت اهتمام دى اول

 ،وجود إطار مالئم وفعال للحوكمة :اآلتيةالمعايير الخمسة تعتمد المؤسسات  بعض ل،االمث

، في االضطالع بسلطة القرار همحقوحفظ حقوقهم ومنها ، المنتفعينالمعاملة المتساوية بين جميع و 

 .(2513، )مشروع مؤشرات التربية في الوطن العربي والشفافية ،اإلفصاحو 

واألعمال. وقد تكون هذه الحوكمة اما  تتم عملية الحوكمة من خالل القيام ببعض األنشطةو 

جغرافية وسياسية )دولة قومية(، أو شركات حكومية )كيان تجاري(، أو حكومة اجتماعية سياسية 
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عمليات الحركية لسلطة وهي تتمثل في ال ،)قبيلة، أسرة، الخ(، أو أي شكل من االشكال األخرى

ت التي يتم فيها عملية الحوكمة منها الحوكمة اإلدارة والسياسة، وهنالك العديد من االنواع والمجاال

االلكترونية، والحوكمة التعاونية، والحوكمة في المؤسسات والشركات اضافة الى حوكمة التعليم 

 .   (Fasenfest, 2010)والمناهج التعليمية 

مجموعة من المبادئ والنشاطات التي تقوم بها بأنها الحوكمة  يمكن تعريف ومما سبق

بهدف تحقيق األهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة التعليمية، وتسهيل الرقابة  اإلدارات

الفعالة، فالحوكمة تتمثل بإطار تنظيمي شامل يعمل على المبادئ المتعلقة بحسن اإلدارة والشفافية 

 والوضوح وتجنب األخطاء واالنحرافات واالبتعاد عن التحيز.

 مبادئ الحوكمة

),Amos &  Graham جارهام، أموس، وبلومتشر ن المبادئالحوكمة بمجموعة م وتتمثل

 2003) plumpture, وهي: 

 :فيجب أن يكون لجميع الرجال والنساء صوت في صنع القرار،  الشرعية والصوت

إما مباشرة أو من خالل مؤسسات وسيطة شرعية تمثل نيتهم، كما تدير الحوكمة 

ل ما يخدم المصلحة الفضلی الجيدة مصالح متباينة للتوصل إلی إجماع واسع حو 

 للمجموعة. 

 :فإن للقادة والجمهور منظور واسع وطويل بشأن الحوكمة. وهناك  القياد  والتوجيه

 أيضا فهم للتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي يقوم عليها هذا المنظور. 

 :اذ تحاول جميع المؤسسات والخدمات بخدمة اصحاب المصلحة.  األداء 
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 فإن صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع  مساءلة:ال

المدني مسؤولون أمام الجمهور، فضال عن أصحاب المصلحة المؤسسية. وتختلف 

 هذه المساءلة تبعا للمنظمات وما إذا كان القرار داخليا أم خارجيا.

 :رفاهيتهم، كما جميع الرجال والنساء لديهم فرص لتحسين أو الحفاظ على  العدل

 ينبغي أن تكون األطر القانونية عادلة وأن تنفذ بحيادية.

يتعرض التعليم في البالد العربية الى عديد التحديات الكبيرة بسبب البعد بين المهارات 

 لبة، والخبرات التي يحاول الطالطلبةالمعرفية واالجتماعية اضافة الى الخبرات التي يحصل عليها 

رجات التعليمية في المدارس تمثل مدخالت للتعليم الجامعي الذي يقوم على تقديم ان يحققها، فالمخ

ولذلك فان  المهارات والخبرات الضرورية للطلبة لتلبية حاجات سوق العمل في هذه الدول.

المؤسسات التعليمية مطالبة باتباع استراتيجيات واساليب ابداعية في مواجهة التحديات لتحقيق 

ة والتي تتمثل في المناهج والمخرجات التعليمية، اذ تتوافر فيها الشروط الالزمة االهداف المخطط

 (.2516للنهوض بالمجتمع، واالسهام الفعال في عمليات التنمية الشاملة )قرواني، 

ق التعليم امرا كافيا لتحسين ائولم تعد عملية اهتمام االدارة في المؤسسات التعليمية بطر 

بح االمر يحتاج الى عناية بجميع المجاالت التي لها اتصال مباشر او مخرجات المؤسسة، بل اص

حديثة مثل ما المما يتطلب من المسؤولين عنها معرفة بعض االساليب  ،غير مباشر بهذه العملية

يعرف بحوكمة المؤسسات التعليمية، او المناهج التعليمية، والتي قامت على تخفيض االزمة التي 

والتي تتضح في الفجوة بين الواقع والملموس بسبب االختالف بين احتياجات  يعاني منها التعليم،

االدارة العليا واالدارة التنفيذية، مما يضعف تطور هذه المؤسسات التعليمية، الن القرارات يمتلكها 

 (.2516قلة من االطراف، اما بقية االطراف فيوضعون مكان المتلقي والمنفذ للتعليمات )معزوز، 
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( الى ان المناهج الدراسية هي من 2553المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) واشارت

المكونات المهمة في النظام التربوي والتعليمي، اذ تبين واقع المجتمع وفلسفته ومتطلباته وتعزز 

كمة بالمعلومات والمعارف. وتشهد األنظمة التربوية والتعليمية تحوال كبيرا في اشكال الحو  الطلبة

وسعيا لتوفير مزيدا من الجودة في اداء المؤسسات التعلمية  ،والتسيير مراعاة لمتطلبات العصر

إليجاد  الطرائقة والبحث عن أفضل مدرسيوالتربوية، اذ ال يمكن تحقيق هذا دون تعزيز االدارة ال

وتعليمية  تربويةة تتمتع بقدر جيد من الكفاءة واالستقاللية والقدرة على ترسيخ حوكمة مدرسيقيادة 

 بديلة.

المشاركة في صياغة خطط  دورالمناهج التعليمية دون أن يكون للطلبة ت في القرارا وتطبق

 أمام مسؤولياتهم، جميع الجهات هذه المناهج والهدف منها، وتهدف فكرة الحوكمة إلى وضع

وهم من يتأثر  ين،ساسي، فالطلبة هم أصحاب المصلحة األوالمدرسين باإلدارةالطلبة وخاصة عالقة 

العالي  والتعليم الجامعات أو وزارات التعليمو  المدارس التي تصدرها جميعهابشكل مباشر بالقرارات 

هذه القرارات  في الوقت ذاته تصدرو والبحث العلمي أو هيئات اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 

وا في مناقشتها أو في تحديد بها وتنفيذها دون أن يكونوا قد شارك مااللتزاعنهم وعليهم  بعيدا

في إدارة شؤونهم ة مساراتها، وهذا الوضع يحتاج إلى تصحيح بحيث يكون للطلبة الحق في المشارك

م، ه، مما يعزز ثقتهم في أنفسالتعليميةالخاصة وجزءا من عملية صناعة القرار داخل المؤسسة 

حياة العامة، وهذا هو مضمون ويدربهم على تحمل المسؤولية، ويزرع فيهم روح المشاركة في ال

 (. 2516)ناصر الدين،  حوكمةالعملية 
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 مفهوم حوكمة المناهج التعليمية

تتأثر الخدمات التعليمية كغيرها بالظروف السائدة في مجال الحوكمة، حيث أن ضعف 

بين  مفى إطار التعلي، كما تربط الحوكمة الديمقراطية والشفافية واحترام القانون تؤثر على المشاركة

يتم بينهم. فقدرة اآلباء على  الذيالعديد من الجهات الفاعلة وهي التي تحدد شروط التفاعل 

وضمان الوصول إلى المعلومات،  المدرسينو  ومحاسبة المدرسةة مدرسيالمشاركة في القرارات ال

دة ن القواعد المحد، اضافة الى أمشروطة بتوزيع الحقوق والمسئوليات في إطار نظام الحوكمة

وتوزيعهم وتدريبهم، وتؤثر بشدة على دوافع  المدرسينلشئون الحوكمة هي التي تحدد شروط حشد 

 (. 2516 )ورماك، تهماومهاراتهم وقدر  المدرسين

نموذج إلدارة " ا( الحوكمة في التعليم والتدريب المهني بأنه65: 2516) وعرف ليني،

التعليم والتدريب المهني ويقوم على الفعل المنسق من أجل االشراك الفعال صناعة سياسات 

ألصحاب المصلحة العاملين في مجال التعليم والتدريب المهني من القطاعين العام والخاص على 

كافة المستويات الممكنة )الدولية والوطنية والقطاعية واالقليمية/ المحلية. ومستوى المزودين( وذلك 

ضع وتنفيذ ومتابعة ومراجعة االهداف. وتهدف الحوكمة الجيدة متعددة المستويات في من أجل و 

التعليم والتدريب المهني الى تقوية تفاعل ومشاركة أصحاب المصلحة هؤالء مع تحسين الصلة 

 والمسائلة والشفافية والتماسك والكفاءة والفعالية لسياسات التعليم والتدريب المهني". 

( الى انه قل ما وجد 2552) ،كمة في المناهج التعليمية فقد اشار مروحأما مفهوم الحو 

ال يمنع وجود معاني يحملها مصطلح الحوكمة في  لكالباحثون تعريفا لهذا المصطلح، اال ان ذ

بانها المناهج التعليمية، فمعايير الحوكمة موجودة في سياسات وزارات التربية والتعليم، وقد عرفها 

http://wormac.com/
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منها  المرجوة األهداف تربوية تحقق مناهج وضع إلى تهدف التي واألنظمة اراتوالقر  القوانين

 . عليمالت في الشاملة الجودة إلى ترقى وأساليب بخطط وطرائق

 الحوكمة في المدارس

 تحسينتتعلق عملية الحوكمة في المدارس بالمبادرات ذات الفعالية لتوفير الشروط الرئيسية ل

من خالل معالجة اي ضعف في ادائها وتنمية نجاحاتها، بما يحقق  عملية التعليم فيها، وذلك

االهداف التربوية والتعليمية المخططة، اضافة الى تحسين التعليم والمخرجات التعليمية عن طريق 

واولياء االمور اضافة الى المجتمع المحلي وضمان  المدرسينة و مدرسيتعزيز دور االدارة ال

 .Hattie &Anderman, 2013)(استغالل الوقت وعدم ضياعه 

( الى انه فضال عن محاربة عمليات الفساد الداخلي للمؤسسات، 2516) واشار القرواني،

وتحقيق ضمان االلتزام لجميع العاملين في المؤسسات، وتفادي وجود أخطاء والتقليل منها، او اي 

الرقابة الداخلية وانجاز  انحراف سواء كان متعمد ام ال واستمراره، وتحقيق االستفادة من انظمة

الرقابة  وباألخصفاعلية االنفاق، اضافة الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الفاعلية للرقابة الخارجية 

الى زيادة مستوى االداء المؤسسي وقدرتها التنافسية ، فان الحوكمة  تهدف الى  باإلضافةالمالية، 

ه لتنمية المجتمع الذي تعمل فيه، كما تهدف زيادة مستوى التعليم وتنمية فعاليته، وتحسين مخرجات

الى تعزيز دور االباء  باإلضافةفي االبداع واالبتكار وتنويع اداءهم،  المدرسينالى تشجيع االدارة و 

وتمكينهم من الحصول على المعلومات الكافية والمساءلة عن اداء المدرسة وجودة خدماتها 

 التعليمية.

الحوكمة وفقا لعدة اسس  مبادئلة، اذ انه امر ضروري في ساءوتقوم المدارس بتنفيذ مبدأ الم

منها تقديم معلومات  ,Hewes, Overman & Brown, (Borman (2002اشار اليها 
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ة حول انشطتها، مدرسيضرورية لتنمية دور الطلبة والمسؤولين عنهم على مطالبة االدارة ال

اضافة الى االدارة القائمة على المدارس والتي واجراءاتها اضافة الى خدماتها ومخرجاتها التعليمية. 

تهدف الى تطوير استقاللية المدارس في اتخاذ قراراتها االساسية، والسيطرة على مواردها، وتنمية 

دور االهل في تعزيز المدرسة، وتقديم يد العون في انجاز قراراتها لجلب النتائج االفضل، حيث انه 

 س استراليا وامريكا ونيوزالندا اضافة الى بريطانيا.قد نجح ذلك وظهر فعاليته في مدار 

 ومعايير الحوكمة في التعليم مبادئ

لتأكيد وال، االى مبادئ الحوكمة في مؤسسات التعليم كما يلي: أ( 2516) القرواني،أشار 

على وجود أساس لنظام فعال للحوكمة في مؤسسات التعليم يشجع على الشفافية، ويراعي احكام 

 ثانيا،كما يقوم على توزيع المسؤوليات بين عديد الجهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية. القانون، 

ضمان المعاملة المتساوية، واعطاء الفرصة لهم للحصول على تعويض ذات فعالية عن انتهاك 

حقوقهم، وضمان التوازن في التعامل مع اصحاب المصالح وتحقيق التعاون بين المؤسسة التعليمية 

الشفافية اضافة الى االفصاح السليم في وقت مناسب حول القضايا المهمة  ثالثا،فيها.  لمدرسيناو 

 جميعها والتي تتعلق بالمؤسسة التعليمية كالمركز المالي وحقوق الملكية.

 :( اهم تلك المعاير وهي2552) وبين مروح،

في نظام الحوكمة والتي ينبغي  اذ تعد الشفافية من المفاهيم الجديدة اوال، المسائلة والشفافية: 

في القطاعات التربوية والتعليمية، ويقصد بها  ألهميتهاعلى االدارة الجيدة ان تتعامل بها 

شيء قابل للتحقق والرؤية االنفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل وجعل كل 

 الجيدة.
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المنهج العلمي في النظام التربوي  على ترسيخ أكدالعام قد  اإلطاراذ ان  ثانيا، النظام التربوي:

بالتخطيط والتنفيذ، اضافة الى تطوير وتنمية طرق البحث والمتابعة، ومن هنا فان النظام 

 يهتم بمبدأ التخطيط والتنفيذ في النظام التربوي، ويتضمن ذلك المناهج بشكل خاص. 

ام التربوي والتعليمي اذ انه من الضروري توجيه النظ ثالثا، الالمركزية وتفويض الصالحيات:

 بما يؤكد تخطيط مركزية التخطيط العام والمتابعة الالمركزية في االدارة. 

العلمية لدوره  المدرس: اذ يتم االفتخار واالعتزاز بمكانة وأخيرا، المشاركة في اتخاذ القرارات

 الرائع في بناء الفرد والمجتمع ومن المهم جعله مشاركا في اتخاذ القرارات.  

 -: التعليميةوأهمية الحوكمة في التعليم والمناهج  ائدفو 

تقوم الحوكمة في التعليم وفي المدارس بتحقيق مستويات عالية لتحسين مستوى المدارس، 

عدد  أكبرتيح تانجازا في العملية التعليمية، و  أكثروالمدراء وتجعلهم  المدرسينكما انها تقوم بدعم 

على  مالهم والحصول على افكار جديدة فيها. كما يمكن ان تساعدمن الفرص لتعلم كيفية القيام بأع

تعزيز القدرة القيادية للمدرسة من خالل توفير الفرص للموظفين للدخول في المناصب القيادية مثل 

مدير المدرسة. ويمكن لجميع المدارس واألكاديميات أن تصبح مدارس تعليمية من خالل  مساعدي

عها أو مرحلتها. ويقود عملية الحوكمة رؤساء المدارس المتميزون، الحوكمة، بغض النظر عن نو 

األداء ذات  مع فرق القيادة العليا والمتوسطة التي تسهم بشكل كبير في تدريب ودعم المدارس

 .Buck & Murdoch, 2012)(ضعيف ال

حة وأشار البرنامج التدريبي لدور مجلس األمناء فى الالمركزية والحوكمة الرشيدة والالئ

( الى ان الحوكمة الرشيدة وخاصة في المدارس تقوم على تحقيق عدة أمور وهي: 2558الداخلية )

أقصى درجة ممكنـة مـن مشـاركة أصـحاب المصـلحة األساسيين في و إدارة أفضل للموارد المتاحة، 
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تاحة الفرصة داخل المدرسة لحو عمليات صنع القرارات ورسـم السياسـات العامة للمدرسة،  رية الرأي ا 

توزيع المسئوليات و مساحة أكبر من الشفافية في التعامل، و وتكوين وجهـات نظر مختلفة، 

اضافة من الثقة،  أجواءتصال الفعال وتوفير والسلطات وتعريف حدودها ممـا يـؤدي إلى تقوية اال

اء أكبر عدد من أولي لمشاركة تيح الفرصـةتممارسة الديمقراطية على أسس صحيحة مما الى 

 .هااألمور في

( ان لحوكمة 2516التربية والتعليم االردنية ) وزارةأما في المناهج الدراسية فقد أشارت 

المناهج عدة نتائج وفوائد منها: قيام الحوكمة بالتغييرات في المناهج والتقييم والموارد مما ستعكس 

ومواقف والتي ينبغي اكتسابها االهداف الوطنية والثقافية التي يتم ترجمتها الى معرفة، ومهارات، 

في فترة الدراسة، كما تدعم الحوكمة المناهج الجديدة من خالل الممارسات المناسبة  الطلبةمن قبل 

في التدريس والتقييم، وافضل وانسب الموارد للتعليم، اضافة الى التأثير األساسي لمحاولة  مدرسلل

والعالقة بين انجازاتهم  طلبةحصيل العلمي للتحسين نظم التعليم، حيث سيكون تأثير ذلك على الت

 في المدارس وانجازاتهم التالية في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي ومكان العمل.

 -: المناهجحوكمة 

تحسين الكفاءات العاملة وزيادة الشفافية  دورًا كبيرًا فيالحوكمة في قطاع التعليم  تؤدي

ة، كما أنها توفر وصواًل ميسرًا وسريعًا إلى الخدمات، كما والمساءلة في األنشطة اإلدارية التعليمي

تعمل على تخفيض تكاليف الخدمات اإلدارية. ويمكن تلخيص الفوائد المتعددة الجوانب للحوكمة 

تحسن الحوكمة نظام و  ر طويل األجل على أهداف المنظمة،في إطار هذه النقاط: للحوكمة أث

وتشجع مشاركتهم في الحكم وعملية اتخاذ القرار بة والطلتمكن الحوكمة الكليات كما التعليم، 

(Saxena, 2014 & ,Raizada Shrivastava.) 
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إليجاد التمايز وذلك  ،"اإلدارة"لفظ ل بديلك "الحوكمة"دراسات مصطلح من ال يدعداستخدمت 

بشرية ية و ظروف ماد ما يلزم من تنفيذ وتوفيرعمليات ال المرتكز على الفعل اإلداري بين ي ماالدالل

واالهتمام برسم  ،االبتكارالتخطيط و القائمة على  الحوكمةوتوظيف ، لعملية التعليميةتسيير ال

ا هنأالمناهج ب حوكمةتعريف استخالص مكن ي ،انومن ه. التعليميةالسياسات العامة للمؤسسة 

 هاافأهد قيقتحمن أجل  التعليميةلمؤسسة ات في انشاطات الجماعتقوم على التأثير على ة يعمل

مرتبط  ورؤيتها قيق أهدافها ورسالتهاحت يف التعليميةلمؤسسة ااح جن. فجماعةال وتنمية روح

وقدرته للقائد  يةدايشخصية القالمتبع والمتمثل بالوكمة حلاوبأسلوب  هب تهادار يتم إ يتال باألسلوب

من خالله إلى الذي يهدف البناء  العمل تحقيق مقومات ونح إمكانياتما لديه من على توظيف 

الحديث  في ضوء الفكر اإلداري اءر دملان على يتعيو ظروف العمل.  نيحسقات إيجابية وتعالبناء 

عكس آثارها تنبحيث  الحوكمةف مفهوم يوظين قادرين على تومشرف ءماحك ةدقاك مرهادو أ واأن يؤد

 (.2513، )مشروع مؤشرات التربية في الوطن العربي .من في المؤسسة ميعجعلى اإليجابية 

 -: اإلسالميةج التربية امنه

، سواًء في المدارس أو الجامعات من أهم مكونات النظام التربوي واحداً  ج الدراسياعد المنهي

من  المعرفة بما يحتاجونه طلبةزود ي، و وفلسفته وتطلعاتهوحاجاته عكس واقع المجتمع ي وفه

، المحيطة به البيئية والعلميةو الثقافية ت ًا للتغيراوفقور المجتمع يتغير ويتطفمعلومات ومعارف، 

ن صورة يو كوأن يقوم بت؛ لتغيراتويتغير وفقًا لهذه ا تطوريي أن ج الدراساللمنه ولذلك، ينبغي

، يجب احداث نقلة التطويرمثل هذا حداث وإل ،المجتمع وثقافته وحاجاته تواضحة تعكس حاال

الدينية  لبةن شخصية الطتكو التي ساسية األركيزة ، وذلك لكونها الفي كتب التربية اإلسالمية نوعية

نما يتعدى فحسب الطلبة المعرفة أو تنمية مهاراتليس توفير منها ف دالهفاإلسالمية،  لك ذ، وا 
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بث االتجاهات هو  كتب التربية اإلسالمية إلى تحقيقه تسعى ، فالهدف األساسي الذيبكثير

داخل المدرسة وخارجها )الشبول والخوالدة، يطبقها بحيث ، وترسيخها للطلبةاألخالقية ات يوالسلوك

4251.) 

يب وغيرها من المفاهيم التهذو يم لتعلكام اهيمفعدة على التربية اإلسالمية مناهج تحتوي و 

المصادر الرئيسية  ، ويعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفالعبادةو لعدل والحكمة كاالفرعية 

هو النظام الحقيقي الذي يأخذ ف. كامالً ل نهج الحياة الذي يمثمي لهذا النوع من التعليم اإلسال

 ،متعددة مزاياكبيرة و  ويوفر أهمية، ظالم الجهل واألمية إلى ضوء المعرفة والتعليممن اإلنسان ب

Abubakar, Abdullah, Ubale&Embong ,) للبشرية جمعاء ولكنفحسب، ليس للمسلمين 

2016). 

مية إلى تحقيق جملة من األهداف طويلة األجل، حيث يسعى ج التربية اإلسالايهدف منهو 

بعقيدتهم اإلسالمية وما لها من مبادئ وقيم، ونظرتها لإلنسان وما يحيط  الطلبةإلى تعميق إيمان 

ج التربية اإلسالمية إلى ابه من أكوان وحياة، وانسجام سلوكهم معها قواًل وعماًل. كما يهدف منه

يدفعهم إلى االلتزام بأوامره وتعاليمه واجتناب م سبحانه وتعالى، مما بخالقه بةلتوثيق صلة الط

يعمل أيضًا على تعميق إيمانهم إلسالم تجاه الكون والحياة، مما بنظرة ا بةتعريف الطلو نواهيه، 

 ج التربية اإلسالمية هوابربهم جل جالله والسير على هدى دينه الحنيف. كما أن الغاية من منه

لصالح الواثق بربه ودينه، والمتمسك بشريعته والمؤمن بعقيدته والمعتز بقيمه وأخالقه المسلم ا تنشئة

 (.2511)عبد العال، 

منظمات، يجب الباحثين و المن خالل تطور مفهوم الحوكمة واالهتمام به من مختلف 

صياغة مبادئ الحوكمة في أطر محددة لتوضيح الصالحيات والمسؤوليات ليسهل على جميع 

 منهاجها وتحسينالمؤسسات التعليمة على اداء  أثرفهمها واستخدامها ولما لها من  االطراف
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في المدارس  أساسية لتطبيق مناهج التربية االسالميةاالتفاق على مبادئ ال بد من سمعتها و و 

العراقية لتمكينها من تحقيق األهداف المنشودة وتحسين مخرجات العملية التعليمية للمنهج العلوم 

 مية.اإلسال

  الدراسات السابقةثانيا: 

التي تم عرضها و ، تضمن هذا الجزء عرضًا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

 وفقًا لتسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث، كما يأتي:

 الدراسات العربية:

دراسة هدفت للكشف عن درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها  (8102محمود )أجرى 

ودة إجراءات العمل في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات بج

نظر مديري المدارس الحكومية الثانوية، أجريت الدراسة في فلسطين، واستخدمت المنهج التحليلي 

( مدير 123( مدير ومديرة، وتكونت عينة الدراسة من )325الوصفي، حيث بلغ مجتمع الدراسة )

مديرة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في مديريات التربية والتعليم و 

في محافظات شمال الضفة الغربية جاءت بدرجة متوسطة، في حين جاءت جودة العمل بين أفراد 

 العينة بدرجة مرتفعة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيًا بين درجة تطبيق

الحوكمة وبين جودة العمل في مديريات التربية والتعليم يعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي، 

والخبرة اإلدارية، وتقييم األداء المدرسي، وأوصت الدراسة بضرورة إرساء مبدأ الحوكمة في المدارس 

 تطلباتها.من خالل تصميم برامج تدريبية تتكون من مختصين وخبراء لتطبيق الحوكمة، وتعزيز م

دراسة هدفت للكشف عن مدى ممارسة الحوكمة في المدارس  (8102قرواني )وأجرى 

الثانوية في فلسطين من وجهة نظر المدرسين والمدرسات فيها. أجريت هذه الدراسة في فلسطين، 
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( فردًا. توصلت 151وقد استخدمت المنهج الوصـفي التحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

راسة إلى وجود ممارسة للحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين بدرجة مرتفعة على نتائج الد

مجال ممارسة اإلدارة المدرسية للحوكمـة في المدارس الثانوية في فلسطين من وجهة نظر المدرسين 

والمدرسات فيها على األبعاد كافة، كما أظهرت النتائج وجود ممارسة للحوكمة في المدارس الثانوية 

في فلسطين بدرجة مرتفعة على مجال الصعوبات التي تعوق ممارسة اإلدارة المدرسية للحوكمة في 

المدارس الثانوية في فلسطين مـن وجهـة نظر المدرسين والمدرسات فيهـا على كافة الصـعوبات 

 التنظيمية والبشرية والمادية.

 الدراسات األجنبية:

دراسة  (2012akaye & MapetereMswazi, M ,) بيتيرماو  مكايمسوازي و أجرى 

هدفت إلى التحقيق في العوامل التي تكمن وراء حوكمة المناهج الدراسية والتنافس في تعليم 

المنهج التحليلي.  الدراسة واستخدمت ،في كليات التدريب. أجريت الدراسة في زمبابوي المدرسين

 فلسفةتعكس ى المناهج المحوكمة بناًء عل وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أنشطة تقييم الطلبة

أن كما أظهرت النتائج  .الطلبةتعلق بأداء فيما يالخارجيين والداخليين  المدرسين آلراءإيديولوجية 

المدربين، والتمويل الكافي يجعل عمليات التقييم  المدرسينو عدم وجود التخطيط المسبق للتقييم، 

 المدرسين، أن االختالفات الشخصية بين . وأخيراوواضحة رمزية وغير إيجابية عملية مجرد

الخارجيين والداخليين تؤدي إلى تغذية الصراعات في المدرسة. وأوصت الدراسة بإعادة تأسيس 

 .لبةللط المدرسوتحديد هدف التقييم واستعادة مصداقية تقييم ، الطلبةإطار تقييم 

ى التعرف لإدراسة هدفت  (n, 2013elstad & HansoMهانسن ) & مولستادأجرى 

 التعليم، لتنظيم كأدوات في كل من النرويج وفنلندا الوطني المنهاج بها يعمل التي كيفيةالى ال

تم . الوطنية المناهج التعليم ها حوكمةفي يتم التي الطريقة في المحتملة االختالفات والكشف عن
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 األخيرة السنوات في وضعت قد البلدين المنهج التحليلي، وتوصلت الدراسة الى أن كال استخدام

 من جزءا أصبحت المناهج أن يعني وهذا الرسمي، الحكم بنظام ترتبط التي الدراسية المناهج

 السياسية الدالالت بوضوح مرتبطة وأن المناهج المحوكمة أصبحت. التوجيهي القانوني اإلطار

 انعكاسات له لرسميا الحكم ونظام األهداف نظام بين االرتباط كما أظهرت النتائج أن. والقانونية

ة ال تحتوي على نفس النرويجي هجاالمنوأن . الدراسية المناهج وماهي الدراسية المناهج مفهوم على

 النرويجية للحكومة الصارم التنظيم أنو  ،الفنلندي المنهجفي  كما الديمقراطية اإلجراءاتالقدر من 

 استقاللية أكثر مساحة توفير يتم حيث فنلندا مع بالمقارنة أقل ثقة عن تعبير هو الدراسية للمناهج

 .نمدرسيلل للعمل

دراسة هدفت  (2016Kimoga & Onen ,Kaggwa ,) وكيموجا وأونين كاجواأجرى و 

الرئيسيين في  المدرسينلكشف عن تأثير التدريب في إدارة المدارس وحوكمة المناهج على أداء ل

استخدمت المنهج التحليلي و ، أوغندافي كبرى العامة في منطقة ماساكا ال إدارة المدارس االبتدائية

التي تكونت الوصفي القائم على االستقصاء. وتم جمع البيانات باستخدام أساليب المسح والمقابالت 

وستة من موظفي التعليم  اً مركزي اً منسق اً مدرس (12)و اً مدرس (364)و رئيسياً  اً مدرس (234)من 

معايير في تدهور أن هناك  وتوصلت نتائج الدراسة إلى .لمقاطعات وستة مفتشين من المدارسفي ا

التعليم االبتدائي في المنطقة على الرغم من جهود الحكومة لتحسين األداء اإلداري لرؤساء 

. وأخيرا، وجد أن اً فيضعكان لتدريب في مجال إدارة المدارس وحوكمة المناهج وأن ا ،المدارس

 المدرسيناهج الدراسية له آثار إيجابية كبيرة على أداء التدريب على إدارة المدارس، وحوكمة المن

 .بتدائية العامةالرئيسيين في إدارة المدارس اال

,O’connor Woelert, Millar & Yates ) وأوكونور وميالر ووليرت، ييتس،وأجرى 

ة، فضال عن مدرسيلكشف عن كيفية تغيير األجندات وحوكمة المناهج اللدراسة هدفت  (2017



24 

 

على التغيرات األخيرة في جداول األعمال الشاملة وآليات الحوكمة المتعلقة بالمناهج  التعرف

الدراسية وقطاع التعليم. أجريت الدراسة في أستراليا، واستخدمت المنهج التحليلي، وتوصلت نتائج 

لحكومات الوطنية لدور الدراسة إلى أن هناك بعض االهتمام المتجدد من جانب العديد من ا

في مواجهة التطورات العالمية، والحاجة إلى إصالح المناهج التاريخية التي تدعو إلى سة المدر 

المواطنة، كما أظهرت النتائج أن العقد الماضي شهد اهتماما أكبر بالتعليم والمناهج الدراسية في 

نشاء هيئة وطنية جديدة تعرف ب "أكارا" في أستراليا، تتمتع بالقدرة  على حوكمة السياسة الوطنية، وا 

نتاج موقع  المناهج الدراسية وتقويمها وتقييمها، فضال عن إجراء برنامج وطني جديد لالختبار، وا 

عن البيانات الديموغرافية المقارنة وبيانات األداء،  إلكتروني جديد، "مدرستي"، والذي يعلن علناً 

 ونتائج الطلبة.

 قةالدراسات الساب موقع الدراسة الحالية ومقارنتها مع

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أنها قد ناقشت مختلف المفاهيم ذات الصلة 

ضافة إلى أن، و حوكمة المناهجالوثيقة بموضوع  ذات  مجتمعات مختلفةالدراسات قد تمت في  ا 

التي تناولتها والعينات وأساليب جمع البيانات وتحليلها  ةتعددمتغيرات محجم وطبيعة مختلفة وهناك 

في موضوع حوكمة المناهج فإن الدراسات بحثت في مدى تطبيق حوكمة المناهج،  متبعةال

 ومفهومها ومبادئها.

وقد تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيارها موضوع حوكمة 

,Woelert, Millar & O’connor  Yates) ييتس، ووليرت، وميالر وأوكونوردراسة كالمناهج 

 عن فضال ة،مدرسيال المناهج وحوكمة ألجندات تغييرا كيفية عن للكشف هدفت لتيا (2017

 بالمناهج المتعلقة الحوكمة وآليات الشاملة األعمال جداول في األخيرة التغيرات على التعرف
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 كاجواالتعليم، كما تشابهت مع دراسات أخرى في اختيارها لعينة الدراسة مثل  وقطاع الدراسية

 تأثير عن للكشف هدفت دراسة ( Kaggwa, Onen & Kimoga, 2016)جاوأونين وكيمو 

 المدارس إدارة في الرئيسيين المدرسين أداء على المناهج وحوكمة المدارس إدارة في التدريب

 أوغندا.  في الكبرى ماساكا منطقة في العامة االبتدائية

منهج الدراسة المناسب اال  في حين اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اختيار

 وهي االستبانة. أالوهو المنهج التحليلي الوصفي، وأساليب جمع البيانات وتحليلها 

 ما يأتي: من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث

  مناهج  ة فيالحوكممبادئ تطبيق أهمية التعرف على  تمبناء فكرة الدراسة، إذ

 العراقيةح طرق جديدة حديثة تتناسب البيئة التربية االسالمية وكان ال بد من طر 

 المتغيرة والتي تساعد على تطبيق هذه المبادئ.

 الحوكمةمبادئ  تطبيق أهميةالسابقة بتناولها لموضوع  الدراسات عن تتميز الدراسة الحاليةو 

الدراسات ، وهو ما لم تتناوله أي من مدينة بغداد في الثانوي التعليم في اإلسالمية التربية مناهج في

على حد علم الباحث  –النادرة اسة الحالية، كونها من الدراسات السابقة، وهذا يعزز من أهمية الدر 

 الموضوع.التي تناولت هذا –
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 

ألداة  لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها ووصفاً عرضًا هذا الفصل  تناول

جراءات الدراسة والمالدراسة، وصدق ا  :يليعالجة اإلحصائية للبيانات كما ألداة وثباتها وا 

  منهج الدراسة

لمثل هذا النوع  ءمتهمالل، الدراسة الحاليةفي  المسحيالمنهج الوصفي  استخدمت الدراسة

 .من الدراسات

 وعينتها مجتمع الدراسة

 الثانويةمدارس الفي  التربية االسالمية ومشرفي مدرسي تكون مجتمع الدراسة من جميع

، وقام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة من (4352والبالغ عددهم ) بغدادمدينة في  الحكومية

مديريات  4على  يع أداة الدراسةوز مشرف حيث تم ت (65، و)مدرس( 335مجتمع الدراسة قوامها )

وتربية الرصافة األولى وتربية  )مديرية تربية الكرخ األولى، وتربية الكرخ الثانية، شملتللتربية و 

خالل تم اعتمادها  ( استبانة325تم استرجاع )و  ( استبانة،455تم توزيع ) الرصافة الثانية( حيث

 . 2512/2518 الثانيالفصل الدراسي 

 ديموغرافية(:الوصف خصائص عينة الدراسة )خصائص 

استبانة وبعد التدقيق تم  328استبانة على أفراد عينة الدراسة، وتم استرداد  554 تم توزيع

 استبانات بسبب عدم اكتمال اإلجابات فيها وبالتالي بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل 3اهمال 

تناولت الدراسة جملة من المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث " وقد استبانة،  325
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المعلومات العامة التي تضمنتها االستبانة، الجنس المؤهل العلمي، سنوات الخبرة" والمستقاة من 

واستنادًا على ذلك تم وصف عينة الدراسة، وذلك من خالل التكرارات والنسب المئوية، وذلك على 

 النحو التالي:

 (0الجدول )

 وصف عينة الدراسة وفق المتغيرات الديموغرافية ألفراد الدراسة

 

 أدا  الدراسة

مناهج التربية اإلسالمية في  فيالحوكمة  مبادئ تطبيق أهميةاستبانة كأداة لمعرفة  تطويرتم 

بناًء على األدب النظري والدراسات  الباحثطورها وقد ، بغداد مدينة في ة الحكوميةالثانوي المدارس

 ,Kaggwa, Onen & Kimoga)وكيموجا أونين و  كاجواودراسة  (2516محمود )كدراسة  السابقة

2016). 

 النحو اآلتي:على  قسمينوتكونت أداة الدراسة من 

 رالمتغي المستوى/الفئة التكرار النسبة المئوية%

 ذكر 224 59.7
 أنثى 151 40.3 الجنس

 المجموع 573 011%
 بكالوريوس 236 62.9

 139 37.1 المؤهل العلمي
دراسات عليا )ماجستير 

 (ودكتوراه
 المجموع 573 011%
 سنوات 5أقل من  35 9.3

 سنوات الخبر  
  ( سنوات5-15) 90 24.0
 سنة( 15-16) 213 56.8
 فأكثرسنة  16 37 9.9
 المجموع 573 011%
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، المؤهل العلمي، الجنسوشملت ) القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية  .1

 (.سنوات الخبرة

 :ت التاليةمجاالالقسم الثاني: متغيرات حوكمة المناهج وشملت ال .2

  (.12-1الفقرات ) مة والفعالة في الحوكمةالممارسات السليمجال 

 (.22-13الفقرات ) مجال: الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة 

 (.36-35الفقرات ) مجال: تعزيز المسئولية واألخالقيات 

 (.45-32الفقرات ) مجال: تعزيز الشفافية 

 صدق األدا 

 :الظاهريصدق الأواًل: 

المدرسين على مجموعة المحكمين من  هاعرضتم  ،الظاهري للتأكد من صدق األداة

 تمو  ،والعراقية والخبرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات األردنية والمشرفين

اإلبقاء على الفقرات التي  تمو  المحكمون اقترحهاوالتوصيات التي بالمالحظات  األخذ

  .( فأكثر%85على نسبة موافقة ) تحصل

  صدق البناء:ثانيا: 

في و  األداة على معامل االرتباط بين الفقرات تم حسابللتحقق من صدق بناء أداة الدراسة، 

 تائج التحليل:( ن2)، ويبين الجدول على حده كل مجال
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 (8الجدول )

 دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة مجال لفقرات معامالت االرتباط

 

ككل وهي معامالت  لمقياسمع ا جالالم فقراتيظهر من الجدول وجود ارتباط عالي بين 

 (.α ≥50.0)ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة 

معامل   الفقرات
 االرتباط

االرتباط  لمدرسة هيكال تنظيميًا حاكًما واضًحا يحدد األدوار والمسئوليات.تملك ادارة ا .1
 بيرسون

.787** 

االرتباط  توضح إدارة المدرسة إطار تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية. .2
 بيرسون

.645** 

ع يتواجد في إدارة المدرسة مجلس إدارة / أمناء يقدم الدعم المناسب بما يتوافق م .3
 أهداف المدرسة وكفاءة اعمالها.

االرتباط 
 بيرسون

.683** 

االرتباط  يتوفر لدى إدارة المدرسة رؤية شاملة عن تطوير مناهج التربية اإلسالمية المستقبلية  .4
 بيرسون

.711** 

االرتباط  تقوم بتهيئة كافة ما يلزم لتحقيقها .5
 بيرسون

.823** 

االرتباط  ادئ الشفافية والنزاهة.تعمل إدارة المدرسة على تدعيم العمل بمب .6
 بيرسون

.777** 

تعمل إدارة المدرسة على تزويد مناهج التربية اإلسالمية من خالل طرق تعليم  .2
 متطورة.

االرتباط 
 بيرسون

.634** 

تنبثق أهداف تطوير مناهج التربية اإلسالمية من رسالة إدارة المدرسة التي تؤمن بها  .8
 وتدعم تحقيقها.

االرتباط 
 سونبير 

.756** 

االرتباط  تعمل إدارة المدرسة على تطوير مناهج التربية اإلسالمية بشكل مستمر. .2
 بيرسون

.565** 

تخضع إدارة المدرسة مدرسي مناهج التربية اإلسالمية لبرامج تدريبية  .15
 متخصصة.

االرتباط 
 بيرسون

.456** 

االرتباط  تقدم إدارة المدرسة الحوافز والمكافآت المناسبة للمعلم الكفؤ. .11
 بيرسون

.640** 

تأخذ إدارة المدرسة برأي المدرسين عند اتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بمناهج  .12
 التربية اإلسالمية.

االرتباط 
 بيرسون

.668** 
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 (5الجدول )

 الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة مجالمعامالت االرتباط لفقرات 

 

ككل وهي معامالت  لمقياسمع ا جالالم فقراتوجود ارتباط عالي بين ( 3)يظهر من الجدول 

 (.α ≥50.0ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

  الفقرات
معامل 
 االرتباط

يوجد نظم مراجعة ورقابة مهمتها العمل على تحليل النتائج واكتشاف  .13
 مواقع الخلل.

 **516. االرتباط بيرسون

اهج التربية اإلسالمية لبيان تعمل إدارة المدرسة على تقييم أداء مدرسي من .14
 االحتياجات التدريبية والتعليمية 

 **525. االرتباط بيرسون

تعمل إدارة المدرسة على ضمان وجود إدارة مهنية مستقلة تشرف على  .15
 العملية التعليمية لمناهج التربية اإلسالمية 

 **676. االرتباط بيرسون

 **584. االرتباط بيرسون ع المدرسين لدى إدارة المدرسة مدونة سلوك مقبولة من جمي .16
 **565. االرتباط بيرسون بإجراء تقييمات موضوعية  المدرسةتقوم إدارة  .12
يأخذ العاملين قدرًا من االحترام عند التعامل معهم في الرقابة المدرسية  .18

 والمحافظة على مصالح المتعلمين.
 **556. االرتباط بيرسون

 **478. االرتباط بيرسون ين في المدرسة. تهتم اإلدارة المدرسية بالعامل .12
 **751. االرتباط بيرسون تحرص دائما على مراعاة ظروف عملهم وتفهم تحفظاتهم. .25
 **676. االرتباط بيرسون سرية المعلومات إدارة المدرسةتعتزم  .21
دارتها بفعالية  .22  **624. االرتباط بيرسون يتم التخطيط لتطبيق عمليات الرقابة وا 
ن نتائج التقويم الذاتي استكشاف القضايا ذات الصلة من خالل يستفاد م .23

 إجراء حوارات مع العاملين
 **515. االرتباط بيرسون

بإجراء زيارات صفية لضمان االطالع المباشر على  المدرسيةتقوم اإلدارة  .24
 .خبرات تعلم الطلبة

 **754. االرتباط بيرسون

 **656. ط بيرسوناالرتبا تصنيف نقاط القوة والضعف للمدرسة  .25
 **696. االرتباط بيرسون يتم عرض نتائج عمليات الرقابة المدرسية  .26
 **755. االرتباط بيرسون شرحها بوضوح وبأسلوب داعم .22
 **689. االرتباط بيرسون تقديم تغذية راجعة شفهية وكتابية واضحة ومباشرة للعاملين  .28
خرجات عالية يتم التركيز في المدرسة على كيفية المحافظة على م .22

 الجودة 
 **258. االرتباط بيرسون
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 (4الجدول )

 تعزيز المسؤولية واالخالقيات مجالمعامالت االرتباط لفقرات 

 

ككل وهي معامالت  لمقياسمع ا المجال فقراتوجود ارتباط عالي بين  (4) يظهر من الجدول

 (.α ≥50.0بولة ودالة عند مستوى الداللة )ارتباط مق

 

 

 (3الجدول )

 الشفافيةتعزيز مجال  معامالت االرتباط لفقرات

معامل   الفقرات
 االرتباط

 **225. االرتباط بيرسون تسود المدرسة األجواء األخالقية وحسن التعامل.  .35
كأفراد وكجماعات يمثلون مركز االهتمام األولى لمدرسي مناهج  طلبةال .31

 التربية اإلسالمية.
 **222. االرتباط بيرسون

يتقبل مدرس مناهج التربية اإلسالمية الحوار والمناقشة واحترام الحلول  .32
 البديلة من الطلبة.

 **855. االرتباط بيرسون

يقوم مدرسي مناهج التربية اإلسالمية بالتعبير عن االنسانيات ومشاركة  .33
 **554. االرتباط بيرسون الطلبة خبرات الحياة.

 **355. االرتباط بيرسون تحث إدارة المدرسة المدرس على أن يتمتع باألخالق الحسنة .34
على الكفاءة في العمل والقيام بجميع المهام  تحث إدارة المدرسة المدرس .35

 الموكلة إليه.
 **425. االرتباط بيرسون

 **532. االرتباط بيرسون يوجد احترام متداول بين المعلمين بغض النظر عن المنصب الوظيفي  .36

معامل   الفقرات
 االرتباط

لدى إدارة المدرسة الدقة المتناهية في التعامالت المالية في مناهج التربية  .32
 اإلسالمية.

 **555. االرتباط بيرسون

شة المستوى التعليمي مع معلم مناهج التربية تعمل إدارة المدرسة على مناق .38
 اإلسالمية بشفافية عالية.

 **522. االرتباط بيرسون

يتم االفصاح عن مصروفات البحوث والتطوير في مناهج التربية  .32
 **222. االرتباط بيرسون اإلسالمية مما يلزم باطالع إدارة المدرسة
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ككل وهي  لمقياسمع ا جالالم فقراتوجود ارتباط عالي بين ( 5)يظهر من الجدول 

 (.α ≥50.0معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 ثبات األدا 

ين من مجتمع مشرف 15معلمًا و 25تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية تكونت من 

تطبيق معادلة ثبات األداة  الدراسة ومن خارج عينتها، وبعد اسبوعين تم اعادة التطبيق حيث تم

( 6والجدول ) ككل،الدراسة واألداة  مجاالتعلى جميع ( Cronbach's Alpha))كرونباخ ألفا( 

 يوضح ذلك.

 (: 2الجدول )

 ككل معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

 38.0 12 دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة  .1

 38.0 17 الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة  .2

 38.3 7 تعزيز المسئولية واألخالقيات  .3

ت والمعوقات التي يقوم المدرس باإلفصاح بشفافية وصدق حول المشكال .45
 تواجه عملية مناهج التربية اإلسالمية. 

 **622. االرتباط بيرسون

 **533. االرتباط بيرسون .توضح االدارة لمدرسي مناهج التربية االسالمية معايير تقييم األداء .41
 **422. االرتباط بيرسون .يطلع مدرسي التربية االسالمية على آلية تقييم األداء .42
 **633. االرتباط بيرسون لتربية االسالمية على نتائج تقييم األداء.يطلع مدرسي ا .43
تتوفر سجالت معلوماتية للمقارنة بين األداء المطلوب واألداء الفعلي  .44

 .للعاملين في مديرية التربية والتعليم
 **236. االرتباط بيرسون

تحرص إدارة التربية على التوافق بين األقسام اإلدارية في األنظمة  .45
 .لتشريعات التي يصدرهاوا

 **424. االرتباط بيرسون
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 38.0 9 تعزيز الشفافية  .4

 78.0 54 األدا  ككل
 

ـــغ ) ككـــل عامـــل كرونبـــاخ الفـــا للمقيـــاسأن م (6يظهـــر مـــن الجـــدول ) (. وهـــي قيمـــة مقبولـــة 38.0بل

 الدراسة.ألغراض تطبيق 

( 5.65لكافــة محــاور الدراســة كانــت قيمتــه أعلــى مــن )معامــل كرونبــاخ الفــا ويشــير الجــدول الــى أن 

(، وبلغت 38.0) دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمةلمحور  كرونباخ الفاحيث بلغة قيمة 

 تعزيـز المسـئولية واألخالقيـات (، أمـا محـور38.0) الممارسات السليمة في المراجعة والرقابةحور لم

  ( لمحور تعزيز الشفافية.5.82و)(، 5.85) معامل كرونباخ الفافقد بلغت قيمة 

 المعالجة اإلحصائية

 :تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائياً 

ؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن الس .1

 .والرتب

 ،بالنسبة لمتغير الجنس test) -(tالتائيلإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام االختبار  .2

( way ANOVA-One) تحليل التباين األحاديكما تم استخدام  والمؤهل العلمي،

 .DSLال وجود فروق تم اختبار ، وفي حالخبرة سنوات بالنسبة لمتغير

 أساليب معالجة الثبات. .3

تم استخدام مقياس ليكارت نظرًا لمالءمته لتحقيق أهداف الدراسة، وتوازن درجاته،  .4

 :وارتفاع درجة ثباته وصدقه كما يلي

 =عدد الفئات/الحد األدنى للمقياس – الحد األعلى للمقياس



34 

 

 :على النحو اآلتي طول الفئة وبهذا تصبح الفئات 1.33=4/3=5-1/3

 منخفض( 2.33-1) من. 

 متوسط( 3.62-2.34) من. 

 مرتفع( 5-3.68) من. 

 إجراءات الدراسة

 :اإلجراءات اآلتيةتم اتباع 

 .أداة الدراسة إعداد .1

في  التربية االسالمية مدرسي ومشرفيتحديد مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع  .2

 .دراسةالمدارس الثانوية في العراق واختيار عينة ال

 .إيجاد صدق األداة وثباتها .3

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى وزارة التربية  .4

 .والتعليم العراقية

 .تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها .5

 .تحليل البيانات إحصائياً  .6

 .عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس .2

 بناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج. لتوصياتتقديم ا .8
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 تمهيد: 

تطبيــق مبــادئ  درجــة أهميــة للكشــف عــنتنــاول الفصــل الحــالي عرضــًا لنتــائج الدراســة التــي هــدفت 

الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر 

 وذلك من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة.المدرسين والمشرفين وي ذ

 الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية ما درجةالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول والذي نص على: 

المدرسين في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر  التربية مناهج في

 ؟والمشرفين

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدراسة األول  لإلجابة عن سؤال

 .(2في جدول ) كما الدراسةأداة  من مجاالتمجال ولكل  االستبانة ككل لفقرات

 (7جدول )

مجاالت مبادئ الحوكمة وقد تم ترتيبهم تنازليا وفقا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 للمتوسط الحسابي 

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الالمج

 1 0.77 3.71 الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة

 2 0.75 3.56 دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة

 3 0.74 3.54 تعزيز المسؤولية واالخالقيات

 4 0.62 3.25 عزيز الشفافيةت

  0.72 3.51 مبادئ الحوكمة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمجاالت أهمية  (2) الجدول يالحظ من

تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد 

ألهمية  األهميةمن  درجة متوسطةويظهر الجدول وجود ، المدرسين والمشرفينمن وجهة نظر 

تراوحت ما بين  أهمية(، وبدرجة 3.514ئ الحوكمة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )تطبيق مباد

 متوسطة وعالية لكافة مبادئ الحوكمة.

بمتوسط حسابي  حيث جاء مجال الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة في المرتبة األولى

دعم الممارسات  مرتفعة. وجاء مجال أهميةوبدرجة ( 0.767( وبانحراف معياري )3.211بلغ )

( وبانحراف 3.559كان في الرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ) السليمة والفعالة في الحوكمة

( 3.536بمتوسط حسابي بلغ )تعزيز المسؤولية واالخالقيات  مجال (، تاله0.750معياري )

لغ وبمتوسط حسابي ب عزيز الشفافيةت(، وفي الرتبة االخيرة كان 0.739وبانحراف معياري )

من  درجة متوسطة(، حيث كانت تلك المجاالت على 0.616( وبانحراف معياري )3.249)

 .األهمية

 أما فيما يتعلق بكل مجال على حده فقد كانت على النحو التالي:

حيث تم حساب المتوسطات الحسابية  دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة:مجال أوال: 

 ( الى النتائج:8ويشير الجدول ) ،األهميةتبة ودرجة واالنحرافات المعيارية والر 
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 (2الجدول )

دعم الممارسات بمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان المتعلقة

 السليمة والفعالة في الحوكمة

رقم 
المتوسط  الفقر  الفقر 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة 
 األهمية

حاكًما واضًحا يحدد  تنظيمياً  هيكال دارة المدرسةإ تملك 1
 متوسطة 4 0.65 3.57 األدوار والمسئوليات.

إطار تطبيق مبادئ الحوكمة في  إدارة المدرسةوضح ت 2
 متوسطة 6 0.63 3.52 مناهج التربية اإلسالمية.

يقدم الدعم  مجلس إدارة / أمناء المدرسةإدارة يتواجد في  3
 متوسطة 5 0.65 3.53 فق مع أهداف المدرسة وكفاءة اعمالها.المناسب بما يتوا

رؤية شاملة عن تطوير مناهج  المدرسةلدى إدارة يتوفر  4
 متوسطة 2 0.55 3.50  التربية اإلسالمية المستقبلية

تقوم إدارة المدرسة بتهيئة كافة ما يلزم لتحقيق الرؤية  5
 متوسطة 11 0.68 3.33 الشامل للمناهج.

الشفافية  على تدعيم العمل بمبادئ إدارة المدرسة تعمل 6
 متوسطة 8 0.77 3.43 والنزاهة.

 مناهج التربية اإلسالمية المدرسة على تزويدإدارة  عملت 2
 متوسطة 2 0.77 3.38 .من خالل طرق تعليم متطورة

تنبثق أهداف تطوير مناهج التربية اإلسالمية من رسالة  8
 متوسطة 12 0.86 3.22 .وتدعم تحقيقها هاالتي تؤمن ب المدرسةإدارة 

تعمل إدارة المدرسة على تطوير مناهج التربية  2
 اإلسالمية بشكل مستمر.

 متوسطة 15 0.79 3.37

15 
تخضع إدارة المدرسة مدرسي مناهج التربية 

 اإلسالمية لبرامج تدريبية متخصصة.
 مرتفعة 3 0.88 3.92

كافآت المناسبة تقدم إدارة المدرسة الحوافز والم 11
 للمعلم الكفؤ.

 مرتفعة 2 0.90 3.93

تأخذ إدارة المدرسة برأي المدرسين عند اتخاذ  12
 مرتفعة 1 0.87 4.00 قرارات هامة فيما يتعلق بمناهج التربية اإلسالمية.

 متوسطة 0.75 3.56 3.56 المتوسط الكلي للفقرات
 

جال دعم الممارسات السليمة والفعالة لم األهميةمن  ةمتوسط درجة( وجود 8الجدول )يظهر 

(، ويالحظ من الجدول أنَّ المتوسطات 3.559في الحوكمة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال)



38 

 

( وبدرجة 4.000-3.224الحسابية آلراء افراد عينة الدراسة حول فقرات المجال تراوحت بين )

 .المجالتراوحت ما بين المتوسطة والمرتفعة لفقرات  أهمية

( والتي نصت على " 12كانت الفقرة رقم ) أهميةالى أن الفقرة األكثر ( 8)يشير الجدول و 

 تأخذ إدار  المدرسة برأي المدرسين عند اتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بمناهج التربية اإلسالمية

قم ، تالها الفقرة ر األهميةمرتفع من  مرتفعة أهميةدرجة (، وعلى 4.000"، وبمتوسط حسابي بلغ )

" بمتوسط تقدم إدار  المدرسة الحوافز والمكافآت المناسبة للمعلم الكفؤ( والتي نصت على "11)

 مرتفعة. أهمية( وبدرجة 3.235حسابي بلغ )

تقوم إدار  المدرسة بتهيئة كافة ما يلزم لتحقيق ( والتي نصت على "5الفقرة رقم ) وجاءت

وبمتوسط حسابي  األهميةمن  درجة متوسطةعلى  في المرتبة قبل األخيرة" الرؤية الشامل للمناهج

تنبثق أهداف تطوير مناهج التربية ( والتي نصت على " 8رقم )ة الفقر  (، وجاءت3.333بلغ )

وبمتوسط في المرتبة األخيرة "  اإلسالمية من رسالة إدار  المدرسة التي تؤمن بها وتدعم تحقيقها

 .ميةاأله( وعلى درجة متوسطة من 3.224حسابي بلغ )



39 

 

  : الممارسات السليمة في المراجعة والرقابةثانيا: 

ويشير الجدول ، األهميةحيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة 

 ( الى النتائج:2)

 (9الجدول )

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان المتعلقة الممارسات السليمة 

 المراجعة والرقابة

رقم 
 الفقر 

المتوسط  الفقر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة 
 األهمية

 تحليل مهمتها العمل علىنظم مراجعة ورقابة  يوجد 13
 مرتفعة 2 0.99 3.80 مواقع الخلل.اكتشاف و النتائج 

مناهج التربية على تقييم أداء مدرسي  المدرسةإدارة تعمل  14
 متوسطة 15 0.60 3.61 لبيان االحتياجات التدريبية والتعليمية  ميةاإلسال

15 
ضمان وجود إدارة مهنية  على المدرسةتعمل إدارة 

تشرف على العملية التعليمية لمناهج التربية مستقلة 
  اإلسالمية

 مرتفعة 2 0.99 4.22

لدى إدارة المدرسة مدونة سلوك مقبولة من جميع  16
 مرتفعة 2 0.49 3.70 المدرسين 

 متوسطة 11 0.57 3.60  موضوعيةإجراء تقييمات ب المدرسةإدارة تقوم  12

يأخذ العاملين قدراً من االحترام عند التعامل معهم في  18
 مرتفعة 5 0.72 3.84 الرقابة المدرسية والمحافظة على مصالح المتعلمين8

 متوسطة 12 0.87 3.21  8المدرسة تهتم اإلدارة المدرسية بالعاملين في 12

حرص دائما على مراعاة ظروف عملهم وتفهم ت 25
 8تحفظاتهم

 متوسطة 16 0.79 3.29

 متوسطة 13 0.70 3.48 سرية المعلومات المدرسةإدارة تعتزم  21
 متوسطة 15 0.60 3.38 التخطيط لتطبيق عمليات الرقابة وإدارتها بفعالية يتم  22

ي استكشاف القضايا ذات يستفاد من نتائج التقويم الذات 23
 مرتفعة 6 0.86 3.83 الصلة من خالل إجراء حوارات مع العاملين

إجراء زيارات صفية لضمان ب المدرسيةتقوم اإلدارة  24

 مرتفعة 1 0.83 4.23 .المباشر على خبرات تعلم الطلبة االطالع

 متوسطة 12 0.62 3.53 تصنيف نقاط القوة والضعف للمدرسة  25
 مرتفعة 3 0.84 4.13 عمليات الرقابة المدرسية  نتائجض عريتم  26
 مرتفعة 8 1.04 3.74بوضوح وبأسلوب  عمليات الرقابة المدرسية شرحيتم  22
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 8داعم

تقديم تغذية راجعة شفهية وكتابية واضحة ومباشرة  28
  للعاملين

 متوسطة 14 0.74 3.39

 على كيفية المحافظة علىفي المدرسة يتم التركيز  22
 مخرجات عالية الجودة 

 مرتفعة 4 0.80 4.13

 مرتفعة 0.77 3.71 3.711 المتوسط الكلي للفقرات
 

لمجال الممارسات السليمة في المراجعة  األهميةوجود مستوى مرتفع من ( 2)يظهر الجدول 

(، ويالحظ من الجدول أنَّ المتوسطات 3.711والرقابة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال)

( وبدرجة 4.229  -3.208ية آلراء افراد عينة الدراسة حول فقرات المجال تراوحت بين )الحساب

 تراوحت ما بين المتوسطة والمرتفعة لفقرات المجال. أهمية

( والتي نصت على 24كانت الفقرة رقم )أهمية الى أن الفقرة األكثر  (2) ويشير الجدول

"، مان االطالع المباشر على خبرات تعلم الطلبتقوم اإلدار  المدرسية بإجراء زيارات صفية لض"

( والتي 15، تالها الفقرة رقم )األهمية(، وعلى مستوى مرتفع من 4.229وبمتوسط حسابي بلغ )

تعمل إدار  المدرسة على ضمان وجود إدار  مهنية مستقلة تشرف على العملية نصت على "

( وعلى مستوى عالي من 4.216لغ )ب وبمتوسط حسابي" التعليمية لمناهج التربية اإلسالمية

 .األهمية

" فكانت تهتم اإلدار  المدرسية بالعاملين في المدرسة( والتي نصت على "12أما الفقرة رقم )

، األهمية( وعلى درجة متوسطة من 3.208وبمتوسط حسابي بلغ ) األهميةعلى أقل درجة من 

، "ظروف عملهم وتفهم تحفظاتهمتحرص دائما على مراعا  "( التي نصت على 25والفقرة رقم )

 .األهمية( وعلى درجة متوسطة من 3.288بمتوسط حسابي بلغ )
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 : تعزيز المسؤولية واالخالقياتثالثا: 

ويشير الجدول ، األهميةحيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة 

 ( الى النتائج:15)

 (01الجدول )

واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان المتعلقة بتعزيز المسؤولية  المتوسطات الحسابية

 واالخالقيات

رقم 
 الفقر 

المتوسط  الفقر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة 
 األهمية

 مرتفعة 1 0.85 3.85 تسود المدرسة األجواء األخالقية وحسن التعامل. 35

31 
ز االهتمام األولى كأفراد وكجماعات يمثلون مرك طلبةال

 مرتفعة 2 0.93 3.80 مناهج التربية اإلسالمية.لمدرسي 

32 
الحوار والمناقشة  مناهج التربية اإلسالمية مدرس يتقبل

 متوسطة 3 0.80 3.52 واحترام الحلول البديلة من الطلبة.

33 
بالتعبير عن مناهج التربية اإلسالمية  يقوم مدرسي

 متوسطة 6 0.72 3.33 برات الحياة.االنسانيات ومشاركة الطلبة خ

34 
تحث إدارة المدرسة المدرس على أن يتمتع باألخالق 

 متوسطة 5 0.56 3.49 الحسنة

لكفاءة في اعلى  درستحث إدارة المدرسة الم 35

 متوسطة 2 0.64 3.26 8العمل والقيام بجميع المهام الموكلة إليه

ظر يوجد احترام متداول بين المعلمين بغض الن 36

 متوسطة 4 0.68 3.51 عن المنصب الوظيفي

 متوسطة 0.74 3.54 3.536 المتوسط الكلي للفقرات
تعزيز المسؤولية  األهمية لتطبيق مبدأمن  درجة متوسطةوجود ( 15)يظهر الجدول 

(، ويالحظ من الجدول أنَّ المتوسطات 3.536واالخالقيات، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال )

( وبدرجة 3.845-3.256راء افراد عينة الدراسة حول فقرات المجال تراوحت بين )الحسابية آل

 .لمبدأتراوحت ما بين المتوسطة والمرتفعة لفقرات ا أهمية
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تسود  "( والتي نصت على 35كانت الفقرة رقم ) ـأهميةويشير الجدول الى أن الفقرة األكثر 

 أهمية درجة(، وعلى 3.845ط حسابي بلغ )وبمتوس "،المدرسة األجواء األخالقية وحسن التعامل

كأفراد وكجماعات يمثلون مركز االهتمام  لبةالط( والتي نصت على "31، تالها الفقرة رقم )مرتفعة

 .االهميةمن  درجة متوسطة"، وعلى األولى لمدرسي مناهج التربية اإلسالمية

لكفاءة في العمل والقيام اعلى  درستحث إدارة المدرسة الم ( والتي نصت على "35أما الفقرة رقم )

( 3.256وبمتوسط حسابي بلغ ) األهمية" فكانت على أقل درجة من  بجميع المهام الموكلة إليه

 .األهميةوعلى درجة متوسطة من 

 : تعزيز الشفافيةرابعا: 

ويشير الجدول ، األهميةحيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة 

 ( الى النتائج:11)

 (00الجدول ) 

 بتعزيز الشفافيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان المتعلقة 

رقم 
المتوسط  الفقر  الفقر 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة 
 األهمية

32 
التعامالت المالية  لدى إدارة المدرسة الدقة المتناهية في

 متوسطة 2 0.17 3.02 .ربية اإلسالميةمناهج التفي 

38 
تعمل إدارة المدرسة على مناقشة المستوى التعليمي مع 

 متوسطة 4 0.55 3.29 بشفافية عالية. معلم مناهج التربية اإلسالمية

32 
 في يتم االفصاح عن مصروفات البحوث والتطوير

 متوسطة 5 0.48 3.22 مما يلزم باطالع إدارة المدرسة مناهج التربية اإلسالمية

45 
يقوم المدرس باإلفصاح بشفافية وصدق حول المشكالت 

 متوسطة 2 0.58 3.38 . مناهج التربية اإلسالميةوالمعوقات التي تواجه عملية 

معايير  لمدرسي مناهج التربية االسالمية االدارة وضحت 41

 متوسطة 1 0.53 3.60 .األداءتقييم 

 متوسطة 3 0.68 3.29 .األداءعلى آلية تقييم  ةيالتربية االسالم درسييطلع م 42
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 متوسطة 2 0.83 3.20 تقييم األداء. نتائجعلى  ةالتربية االسالمي درسييطلع م 43

المطلوب  األداءمعلوماتية للمقارنة بين  التسج تتوفر 44

 متوسطة 8 0.89 3.03 .الفعلي للعاملين في مديرية التربية والتعليم واألداء

 اإلدارية األقسامعلى التوافق بين  دارة التربيةإ حرصت 45

 متوسطة 6 0.83 3.20 .والتشريعات التي يصدرها األنظمةفي 

 متوسطة 0.62 3.25 3.25 المتوسط الكلي للفقرات
 

لمجال تعزيز الشفافية، حيث بلغ  األهميةمن  درجة متوسطةوجود  (11) يظهر الجدول

حظ من الجدول أنَّ المتوسطات الحسابية آلراء افراد عينة (، ويال3.249المتوسط الحسابي للمجال)

متوسطة لكافة فقرات  أهمية( وبدرجة 3.653-3.019الدراسة حول فقرات المجال تراوحت بين )

 المجال.

( والتي نصت على " 41كانت الفقرة رقم ) أهمية الى أن الفقرة األكثر( 11)ويشير الجدول 

"، وبمتوسط حسابي بلغ  ربية االسالمية معايير تقييم األداءتوضح االدار  لمدرسي مناهج الت

يقوم ( والتي نصت على "45، تالها الفقرة رقم )األهميةمن  درجة متوسطة(، وعلى 3.603)

المدرس باإلفصاح بشفافية وصدق حول المشكالت والمعوقات التي تواجه عملية مناهج التربية 

 .األهميةمن  درجة متوسطةلى ( ع3.376" بمتوسط حسابي بلغ )اإلسالمية

تتوفر سجالت معلوماتية  "( في المرتبة قبل األخيرة والتي نصت على44وجاءت الفقرة رقم )

" بمتوسط حسابي للمقارنة بين األداء المطلوب واألداء الفعلي للعاملين في مديرية التربية والتعليم

لدى إدار  ( والتي نصت على " 32أما الفقرة رقم ) ،األهمية( وعلى درجة متوسطة من 3.032)

في المرتبة " فكانت  المدرسة الدقة المتناهية في التعامالت المالية في مناهج التربية اإلسالمية

 .األهمية( وعلى درجة متوسطة من 3.019وبمتوسط حسابي بلغ ) األخيرة
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لة إحصائية عند هل توجد فروق ذات دال النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الذي نص على: 

لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في  (α ≥ 1.13) مستوى الداللة

تعزى لمتغيرات: المدرسين والمشرفين المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر 

 الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبر ؟

لعينتين  test) -(tم استخدام االختبار التائي ت المتعلق بالجنس السؤال علىلإلجابة 

 مستقلتين ويبين الجدول اآلتي نتائج التحليل:

 ( 08الجدول )

 لعينتين مستقلتين T-testاختبار 

 النوع 
 االجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

دعم الممارسات السليمة 
 لحوكمةوالفعالة في ا

 5.32 3.56 ذكر
5.385 323 5.25 

 5.32 3.55 انثى

الممارسات السليمة في 
 المراجعة والرقابة

 5.43 3.21 ذكر
5.526 323 5.28 

 5.32 3.21 انثى

تعزيز المسئولية 
 واألخالقيات

 5.42 3.51 ذكر
1.41 323 5.16 

 5.43 3.58 انثى

 تعزيز الشفافية
 5.65 3.12 ذكر

35.55 323 5.26 
 5.55 3.12 انثى

 األداء ككل
 5.25 3.42 ذكر

5.54 323 5.52 
 5.24 3.51 انثى
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( في α ≥5.55وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى داللة )عدم  (12الجدول )يالحظ من 

ير دالة ( غtفي جميع مجاالت الدراسة واألداة الكلية تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت جميع قيم )

 .(α < 5.55عند )احصائيا 

 test) -(tولإلجابة عن السؤال المتعلق بالمؤهل العلمي تم استخدام االختبار التائي 

 لعينتين مستقلتين ويبين الجدول اآلتي نتائج التحليل:

 المؤهل العلميالمتعلقة بمتغير  لعينتين مستقلتين test-T( اختبار 05الجدول )

المؤهل  
 العلمي

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

دعم الممارسات السليمة 
 والفعالة في الحوكمة

 5.45 3.52 بكالوريوس
5.84 323 5.45 

 5.38 3.54 ماجستير

الممارسات السليمة في 
 المراجعة والرقابة

 5.41 3.26 بكالوريوس
5.35 323 **5.55 

 5.45 3.62 ماجستير

تعزيز المسئولية 
 واألخالقيات

 5.35 3.28 بكالوريوس
25.58 323 **5.55 

 5.28 3.22 ماجستير

 تعزيز الشفافية
 5.61 3.16 بكالوريوس

1.48 323 5.14 
 5.52 3.25 ماجستير

 األداء ككل
 5.24 3.44 بكالوريوس

6.11 323 **5.55 
 5.22 3.52 ماجستير

 ج التحليل ما يلي:يالحظ من نتائ

تعزى  دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمةوجود فروق ذات داللٍة في مجال عدم  .1

 .(α ≥ 5.55)( غير دالة احصائيا عند t، حيث كانت قيمة )الى المؤهل العلمي
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تعزى الى  دعم الممارسات السليمة في المراجعة والرقابةوجود فروق ذات داللٍة في مجال  .2

 لصالح مؤهل علمي بكالوريوس، حيث كان المتوسط الحسابي أعلى. العلميالمؤهل 

 تعزيز المسئولية واألخالقياتفي مجال تعزى الى المؤهل العلمي وجود فروق ذات داللٍة  .3

 لصالح مؤهل علمي ماجستير.

، حيث تعزيز الشفافيةفي مجال تعزى الى المؤهل العلمي وجود فروق ذات داللٍة عدم  .4

 .(α ≥ 5.55)( غير دالة احصائيا عند tكانت قيمة )

وجود فروق ذات داللٍة في األداة الكلية تعزى الى المؤهل العلمي لصالح مؤهل علمي  .5

 ، حيث كان المتوسط الحسابي أعلى.ماجستير

 ONEالتباين االحادي ) تحليلإجراء الخبرة تم متغير ولإلجابة عن السؤال المتعلق ب

WAY ANOVA،) ( يش41والجدول )ير الى النتائج: 

 ( 04جدول )

 مبادئمجاالت ( لمعرفة الفروق في استجابات أفراد العينة في ANOVAتحليل التباين األحادي )
 االسالمية في المدارس الثانوية التربية مناهج الحوكمة في

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  Fقيمة  المربعات

 اإلحصائية

دعم الممارسات السليمة 
 والفعالة في الحوكمة

بين 
 3831 0.01 0 3830 المجموعات

3800 

 
داخل 

   0.16 004 00800 المجموعات

     001 00801 الكلي

الممارسات السليمة في 
 المراجعة والرقابة

بين 
 ..408 2.38 0 0841 المجموعات

**3833 

 
داخل 

   0.15 004 00800 المجموعات

     001 10804 كليال
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تعزيز المسئولية 
 واألخالقيات

بين 
 40833 2.96 0 800. المجموعات

داخل  3833**
   0.20 004 00840 المجموعات

     001 0830. الكلي

 تعزيز الشفافية

بين 
 0380 3840 0.06 0 3840 المجموعات

داخل 
    0.34 004 401801 المجموعات

      001 401804 الكلي

 األدا  الكلي

بين 
 3833 44801 0.64 0 4803 المجموعات

داخل 
    0.06 004 401801 المجموعات

    0.01 001 401804 الكلي

 ( ما يلي:14يتضح من الجدول )

( تعزيز الشفافية، دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمةعدم وجود فروق المجاالت ) .1

 (.α ≥5.55غير داللٍة إحصائيٍة عند مستوى داللة ) تعزى للخبرة حيث كانت قيمة )ف(

األداة و  وتعزيز المسؤولية ،الممارسات السليمة في المراجعة والرقابةوجود فروق المجاالت ) .2

 (.α ≥5.55ككل( تعزى للخبرة حيث كانت قيمة )ف( داللٍة إحصائيٍة عند مستوى داللة )

، جرى استخدام في المراجعة والرقابة ليمةسلوللكشف عن مواقع الفروق في المجال/ الممارسات ا

 ( نتائج التحليل: 15. ويبين الجدول )(LSD)اختبار 
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 (03الجدول )
 الفروق المتعلقة بمجال الممارسات السليمة 

المتوسط  عدد سنوات الخبر  المجال
 الحسابي

أقل من 
3 

3-
01 

01-
02 

أكثر من 
02 

الممارسات 
في  السليمة

 المراجعة والرقابة

  ** ** - 3.22 سنوات  5ل من أق
 **  -  3.48 سنوات 15من  أقل-5

  -   3.22 سنة 15-16
 -    3.25 سنة 16أكثر من 

 
  يالحظ ما يلي: 

سنوات( لصالح أقل من  15-5سنوات( و ) 5وجود فروق بين من كانت خبرته )أقل من  .1
 سنوات. 5

سنة( لصالح من كانت  16-15)سنوات( و  5وجود فروق بين من كانت خبرته )أقل من  .2
 سنوات.  5خبرته أقل من 

سنة لصالح من  16سنوات( وأكثر من  15-5وجود فروق بين من كانت خبرته من ) .3
 سنة. 16كانت خبرته أكثر من 

( نتائج 16، ويبين الجدول )(LSD)وللكشف عن الفروق في مجال تعزيز المسؤولية جرى استخدام 

 التحليل:

 (02الجدول )
 المتعلقة بمجال تعزيز المسؤولية الفروق

 ويالحظ ما يلي:

 16أكثر من  16-15 15-5 5اقل من  المتوسط الحسابي عدد السنوات 

 تعزيز المسؤولية

 ** **  - 3.45 سنوات 5أقل من 
 **  -  3.25 سنوات 5-15

  -   3.64 سنة 15-16
 -    3.66 سنة  16أكثر من 
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 ( سنة.16-15( سنة لصالح من )16-15ومن )ت سنوا 5وجود فروق بين أقل من  .1

 ( سنة.16( سنة لصالح )أكثر من 16سنوات و )أكثر من  5وجود فروق بين أقل من  .2

( 16( سنة لصالح من كان )أكثر من 16( سنوات و)أكثر من 15-5وجود فروق بين ) .3
 سنة. 

( نتائج 12جدول )، ويبين ال(LSD)وللكشف عن الفروق في مجال األداة الكلية، جرى استخدام 

 التحليل:

 (07الجدول )
 الفروق المتعلقة بمجال األدا  الكلية

 

 الحظ ما يلي:وي

( سنوات لصالح من 15-5( سنوات و )5وجود فروق بين من كانت خبرته )أقل من  .1
 ( سنوات.5كانت خبرته )أقل من 

-15) أكثر من ( سنة لصالح من16-15) أكثر من( سنوات و 15-5وجود فروق بين ) .2
 ( سنة.16

 .( سنة16أكثر من لصالح )( سنة 16( سنوات و)أكثر من 15-5وجود فروق بين ) .3

 

 16أكثر من  16-15 15-5 5أقل من  المتوسط الحسابي عدد السنوات 

 األدا  الكلية

   ** - 3.52 سنوات 5أقل من 
 ** ** -  3.33 سنوات 5-15

  -   3.54 سنة 15-16
 -    3.55 سنة  16أكثر من 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 :تم في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة والخروج بالتوصيات

 مناهج في الحوكمة مبادئ ما درجة تطبيق" الذي نص على مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول

ن المدرسي في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر ذوي التربية

 ؟والمشرفين

الى أن أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية ( 2في جدول )أشارت النتائج 

من وجهة نظر  درجة متوسطةاإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد كانت على 

ة في لممارسات السليمل األهمية، وقد بينت الدراسة وجود درجة عالية من المدرسين والمشرفين

، تاله لدعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة األهميةمن  درجة متوسطةالمراجعة والرقابة، و 

 درجة متوسطةحيث كانت تلك المحاور على ، عزيز الشفافيةت، وأخيرًا تعزيز المسؤولية واالخالقيات

ذي يتم تطبيقه بشكل ، وهذا يعني ان المراجعة والرقابة هي متغير الحوكمة الوحيد الاألهميةمن 

واضح في مناهج التربية اإلسالمية في العراق ويعزو الباحث تلك النتيجة الى طبيعة الرقابة 

الحكومية التي عادة ما تكون أكثر سهولة في تطبيقها على العاملين في المؤسسات الحكومية على 

 مختلف أنواعها. 

حوكمة المناهج حيث تعتبر حوكمة يعزو الباحث تلك النتائج الى حداثة التوجه الى كما 

المناهج من التوجهات الحديثة في اإلدارة التربوية، كما يعزو الباحث تلك النتائج الى التحديات 

الكبيرة التي واجهتها الحكومات العراقية خالل السنوات األخيرة والتي أدت الى ضعف التركيز على 

 راقية في طور التهيئة والتطوير. اإلدارة التربوية، حيث أن المؤسسات التربوية الع
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توصلت إلى أن درجة التي و  (2516محمود )وهي نتيجة تتوافق مع ما توصلت اليه دراسة 

تطبيق مبادئ الحوكمة في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية جاءت 

توصلت التي  (Kaggwa, Onen & Kimoga, 2016)دراسة  مع اختلفتكما ، بدرجة متوسطة

توصلت إلى والتي  (2516قرواني )وقد اختلفت مع دراسة ، حوكمة المناهج كان ضعيفاً الى أن 

ة للحوكمـة في المدارس مدرسيوجود ممارسة للحوكمة بدرجة مرتفعة على مجال ممارسة اإلدارة ال

  .ات فيها على األبعاد كافةالمدرسو  المدرسينالثانوية في فلسطين من وجهة نظر 

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند "الذي نص على  الدراسة الثانيسؤال  نتائجناقشة م

لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في ( α ≥ 5.55)مستوى الداللة 

تعزى لمتغيرات: المدرسين والمشرفين المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر 

 "المؤهل العلمي، وسنوات الخبر ؟الجنس، و 

وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة في استجابات أفراد العينة لدرجة عدم  اشارت النتائج الى

تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد 

ة اختلفت مع ما توصلت الى دراسة ، وهي نتيجتعزى للجنسالمدرسين والمشرفين من وجهة نظر 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيًا بين درجة تطبيق التي  (2516محمود )

 .الحوكمة في مديريات التربية والتعليم يعزى لمتغيرات الجنس

في استجابات أفراد العينة في فروق ذات داللٍة إحصائيٍة  يوجدكما اشارت النتائج الى أنَّه 

 في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغدادمبادئ الحوكمة في مناهج التربية االت مج

 .سنوات( 15-6) مؤهل علمي ماجستيرالفروق لصالح  تعزى الى المؤهل العلمي
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عدم وجود فروق المجاالت )دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة، تعزيز وقد تبين 

وتعزيز  د فروق المجاالت )الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة،الشفافية( تعزى للخبرة، وجو 

 األداة ككل( تعزى للخبرة.و  المسؤولية

 

كما توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللٍة في حوكمة مناهج التربية اإلسالمية تعزى الى 

وهي  المؤهل العلمي لصالح مؤهل علمي بكالوريوس، حيث كان المتوسط الحسابي أعلى،

( التي أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 2516محمود )نتيجة توافقت مع ما توصلت الى دراسة 

فروق دالة إحصائيًا بين درجة تطبيق الحوكمة في مديريات التربية والتعليم يعزى للمؤهل 

 العلمي.

 كمةدعم الممارسات السليمة والفعالة في الحو وجود فروق ذات داللٍة في مجال وقد تبين عدم 

في مجال تعزى الى المؤهل العلمي وجود فروق ذات داللٍة عدم ، تعزى الى المؤهل العلمي

دعم الممارسات السليمة في المراجعة وجود فروق ذات داللٍة في مجال ، و يةتعزيز الشفاف

لصالح مؤهل علمي بكالوريوس، حيث كان المتوسط الحسابي  تعزى الى المؤهل العلمي والرقابة

 تعزيز المسئولية واألخالقياتفي مجال تعزى الى المؤهل العلمي د فروق ذات داللٍة أعلى. وجو 

 لصالح مؤهل علمي ماجستير.

ويعزو الباحث تلك النتائج الى أن ذوي المؤهل العلمي العالي لديهم الدراية والمعرفة بحوكمة 

ثانوية الحكومية في مدينة المدارس التطبيقها في ل اإلدارات التربوية المناهج واهميتها ومدى توجه

 .بغداد
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 التوصيات

 على ضوء النتائج توصي الدراسة بما يلي:

ضرورة العمل على زيادة االهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية في  .1

 لثانوية الحكومية في مدينة بغداد.المدارس ا

 الشفافية. التركيز على تعزيز .2

 قيات. تعزيز المسؤولية واالخال .3

 دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمة. .4

تقبل الحوار والمناقشة واحترام الحلول البديلة من لمدرس مناهج التربية اإلسالمية  توجيه .5

 .الطلبة

دائم على مراعاة ظروف عملهم وتفهم الحرص الو ، بالعاملين في المدرسة االهتمام .6

  .تحفظاتهم
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 قائمة المراجع

 :عربيةال المراجع

 حالة بمديةأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام: دراسة (، 2515األمين، نصبة )
 في الجزائر. ، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي)رسالة ماجستير غير منشورة(، قمار الوادي

بحث مقدم إلى  (. حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحديات.2512برقعان، أحمد )
بعنوان "عولمة اإلدارة في عصر المعرفة"، جامعة الجنان، طرابلس، لعلمي الدولي المؤتمر ا
 كانون األول. 12-15لبنان، 

(، حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة تحديات ادارة 2512) عبد اهللبرقعان، أحمد والقرشي، 
ديسمبر  12-15عولمة االدارة في عصر المعرفة، بتاريخ  المؤتمر العملي الدولي:العصر، 
 في جامعة الجنان بطرابلس. 2512

البرنامج التدريبي لدور مجلس األمناء فى الالمركزية والحوكمة الرشيدة والالئحة الداخلية 
 تجريبية.  نسخة-المدربدليل (، 2558)

، بحوث اقتصادية دراسة حالة العربية السعودية : (، الحوكمة الرشيدة2514البسام، بسام )
 .255-126ص ، 68و 26 ان، العددعربية

( ومدى التزام 8119مدونة الحوكمة لعام ) إطارمبادئ الحوكمة في  .(2514دراوشة، هاني )
 ،(غير منشورةرسالة ماجستير )، الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين بها

 ، فلسطين.جامعة النجاح الوطنية في نابلس

ترح لتطوير محتوى منهاج التربية اإلسالمية تصور مق(، 2515الرقب، أكرم محمد عطوة )
، للمرحلة الثانوية بفلسطين في ضوء نتائج البحث التربوي في رسائل الماجستير والدكتوراه

 جامعة القاهرة، مصر. ،(غير منشورة رسالة دكتوراه)
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حوكمة الجامعات وتعزيز (، 2552) خورشيد، معتز، ويوسف، محسنسراج الدين، اسماعيل و 
 اإلسكندرية، اإلسكندرية.، مكتبة نظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصرقدرات م

(. تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة 2514الشبول، أسماء والخوالدة، ناصر )
(، 3)15، التربوية المجلة األردنية في العلومالثانوية في األردن في ضوء نظرية الذكاءات. 

223-354. 

مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية (. 2511، أسمهان )عبد العال
، )رسالة ماجستير غير منشورة(. لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسالمي لها

 فلسطين. الجامعة اإلسالمية، غزة،

 جلةم(، حوكمة الجامعات: بين المتطلبات والمعوقات، 2512عرابة، الحاج وبن عيسى، ليلى )
 . 35_مجلة دولية علمية محكمة، العدد دراسات

معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية بالمرحلـة الثانويـة من وجهـة (. 2558عفيف، صالح )
، جامعة أم القرى، مكة )رسالة ماجستير غير منشورة(، نظر مشرفيهـا ومدرسيهـا بمكة المكرمة

 المكرمة، المملكة العربية السعودية. 

العالي بالجزائر دراسة  التعليمللحوكمة في قطاع  الحديثة االتجاهات(، 2515، ايمان )عاللي
، سعيد الطاهر وعلوم التسيير جامعة موالي  التجاريةوالعلوم  االقتصاديةحالة كلية العلوم 

 ، جامعة دكتور الطاهر موالي سعيدة في الجزائر.غير منشورة( رسالة ماجستير)

دراسة –ور مبادئ الحوكمة في تفعيل األداء المالي لشركات التأمين د(. 2512قبلي، نبيل )
 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر.)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، -حالة

(. مدى ممارسة الحوكمة في المدارس الثانوية في فلسطين من وجهة 2516قرواني، خالد )
(، 4) 14، العربية للتربية وعلم النفس مجلة اتحاد الجامعاتنظر المدرسين والمدرسات. 

111-152. 

حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق تقرير عن (، 2516ليني، توم )
 ، مؤسسة التدريب االوروبية. البحر المتوسط
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درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها بجود  إجراءات العمل في (. 2516محمود، جمال )
والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر مديري المدارس مديريات التربية 
 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الحكومية الثانوية

(، واقع معايير الحوكمة في قانون وزارة التربية والتعليم االردنية والمأمول 2512مروح، محمود )
 .13/5/2512بتاريخ  مؤتمر في جامعة الشرق االوسطودة الشاملة، تطبيقه لضمان الج

دراسة حول أنماط حوكمة األنظمة (. 2513مشروع مؤشرات التربية في الوطن العربي )
. تونس، تونس: التربوية وأثرها على تسيير المؤسسات التعليمية وضمان جود  خدماتها

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها بجود  اجراءات العمل في (، 2516وز، جمال )معز 
مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر مديري المدارس 

 ، فلسطين.جامعة النجاح الوطنية في نابلس )رسالة ماجستير غير منشورة(،، الحكومية الثانوية

(، دراسة حول أنماط حوكمة األنظمة التربوية 2513ة للتربية والثقافات والعلوم )المنظمة العربي
مشروع مؤشرات التربية في خدماتها،  وضمان جودةتسيير المؤسسات التعليمية  وأثرها على

 : ادارة التربية. ة، المرصد العربي للتربيالوطن العربي

ة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في إطار نظري مقترح لحوكم(." 2511ناصر الدين، يعقوب )
 ، ورقة بحثية، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.ضوء متطّلبات الجود  الشاملة"
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 :لكترونيةالمراجع اال 

 موقع في 2514فبراير  4حوكمة التعليم، نشرت يوم مقالة عن  .(2514األسرح، حسين )
  .http://www.swmsa.netخالل الرابط   مجلة العلوم االجتماعية

كمة، مديرية التنظيم واالدارة: ادارة دراسات وبحوث البوابة االلكترونية لمحافظة القاهرة، الحو  
 ./http://www.cairo.gov.eg/studying/ELibrary/DocLibالتنمية واالدارة من خالل الرابط 

 28/2/2512نشر يوم  (، أهمية الحوكمة لضمان جودة التعليم العالي،2512صفو، نرجس )
   .http://jilrc.com على موقع مركز جيل للبحث العلمي من خالل الرابط 

غرفة أبوظبي، أساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيم سلسلة النشرات التثقيفية لمركز ابو 
ظبي للحوكمة، نشر في مركز أبو ظبي للحوكمة من خالل الرابط 

12729.pdf-2013-7-30-http://www.adccg.ae/Publications/Doc . 

http://www.swmsa.net/
http://www.cairo.gov.eg/studying/ELibrary/DocLib/
http://jilrc.com/
http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf
http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf
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ناصر الدين، يعقوب، إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشراتها وتطبيقها في ضوء 
مجلس امناء جامعة الشرق االوسط من متطّلبات الجودة الشاملة، نشر من قبل الباحث رئيس 

خالل الرابط 
http://www.yacoubnasereddin.com/site_media/media_downloads/10.pdf 

من  Wormacرات ورماك، الحوكمة في التعليم، نشر في مجموعة ورماك للتدريب واالستشا
 . /education-in-http://wormac.com/governanceخالل الرابط 

(، االستراتيجية الوطنية للتعليم، تم التطوير والتصميم من قبل 2516وزارة التربية والتعليم )
 . http://inform.gov.joمن خالل الموقع  2518برايموس 

(، دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام من 2514العام في االردن )وزارة تطوير القطاع 
 . http://www.mopsd.gov.joخالل الموقع 

http://www.tools4dev.org/resources/how-to-choose-a-sample-size/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yacoubnasereddin.com/site_media/media_downloads/10.pdf
http://www.yacoubnasereddin.com/site_media/media_downloads/10.pdf
http://wormac.com/governance-in-education/
http://inform.gov.jo/ar-jo/%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/ArticleId/144/-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
http://www.mopsd.gov.jo/
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 الملحقات

 استبانة الدراسة (0ملحق )

 

هلل الرحمن الرحيمبسم ا  

 استبانة
 

 وبعد،تحية طيبة 
  

أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج التربية اإلسالمية  تسعى الدراسة الى التعرف على

 .في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة بغداد من وجهة نظر ذوي المدرسين والمشرفين

 ستعامل اإلجابات جميع بأن العلم مع وموضوعية بدقة التالية األسئلة على االجابة أرجو 

 العلمي. البحث ألغراض اال تستخدم ولن تامة، بسرية

 

 

 

 تعاونكم حسن لكم شاكرين

 

 الباحث                                                             

 حسام علي عبعوب العزاوي
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 والوظيفية.الشخصية  البيانات األول:القسم 

 .مناسبة( في الفراغ المقابل لإلجابة التي تراها Xشار  )إيرجى وضع 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 انثى                                          ذكر                        الجنس -1

 

 

 

 

 المؤهل العلمي                     -2

 

 بكالوريوس              

 

 يا )ماجستير، ودكتوراه(دراسات عل         

 

 

 سنوات الخبرة           -3

 سنوات  5اقل من                                         

 سنوات 11 -سنوات  5من                                         

 سنة 11 -سنوات 11من أكثر                                          

 سنة 11أكثر من                                         
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 الثاني:القسم 

 .مناسبة( في الفراغ المقابل لإلجابة التي تراها Xشار  )إيرجى وضع 

 الرقم

 

 ر ـالفق
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 دعم الممارسات السليمة والفعالة في الحوكمةمجال: 
حاكًما واضًحا يحدد  تنظيمياً  هيكال ادارة المدرسةتملك   .1

 األدوار والمسئوليات.

     

إطار تطبيق مبادئ الحوكمة في  إدارة المدرسةوضح ت  .2
 مناهج التربية اإلسالمية.

     

يقدم الدعم  مجلس إدارة / أمناء المدرسةإدارة يتواجد في   .3
 المناسب بما يتوافق مع أهداف المدرسة وكفاءة اعمالها.

     

رؤية شاملة عن تطوير مناهج  المدرسةلدى إدارة يتوفر   .4
 التربية اإلسالمية المستقبلية

     

      تقوم بتهيئة كافة ما يلزم لتحقيقها  .5

تعمل إدارة المدرسةعلى تدعيم العمل بمبادئالشفافية   .1
 والنزاهة.

     

المدرسة على تزويدمناهج التربية إدارة  عملت  .7
 .متطورةاإلسالميةمن خالل طرق تعليم 

     

تنبثق أهداف تطوير مناهج التربية اإلسالمية من رسالة   .8
 .وتدعم تحقيقها التي تؤمن بها المدرسةإدارة 

     

مناهج التربية المدرسة على تطوير إدارة تعمل   .9
 بشكل مستمر. اإلسالمية

     

مناهج التربية اإلسالمية  مدرسيتخضع إدارة المدرسة   .11
 .صةلبرامج تدريبية متخص

     

 مدرسالحوافز والمكافآت المناسبة لل إدارة المدرسةتقدم   .11
 الكفؤ.

     

ن عند اتخاذ قرارات مدرسيالمدرسةبرأي الإدارة تأخذ   .12
 .مناهج التربية اإلسالميةهامة فيما يتعلق ب
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 الرقم

 

 ر ـالفق
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 الممارسات السليمة في المراجعة والرقابة مجال: 

 مل علىمهمتها العنظم مراجعة ورقابة  يوجد  .13
 مواقع الخلل.اكتشاف و تحلياللنتائج 

     

مناهج التربية  مدرسيالمدرسةعلى تقييم أداء إدارة تعمل   .14
 لبيان االحتياجات التدريبية والتعليمية  اإلسالمية

     

ضمان وجود إدارة مهنية  على المدرسةتعمل إدارة   .15
تشرف على العملية التعليمية لمناهج التربية مستقلة 
 ميةاإلسال

     

لدى إدارة المدرسة مدونة سلوك مقبولة من جميع   .11
 ن مدرسيال

     

17.  
      موضوعيةإجراء تقييمات ب المدرسةإدارة تقوم 

يأخذ العاملين قدراً من االحترام عند التعامل معهم في   .18

 ة والمحافظة على مصالح المتعلمين.مدرسيالرقابة ال
     

      .المدرسة ملين فية بالعامدرسيتهتم اإلدارة ال  .19

حرص دائما على مراعاة ظروف عملهم وتفهم ت  .21

 .تحفظاتهم

     

21.  
      سرية المعلوماتب المدرسةإدارة تهتم 

      التخطيط لتطبيق عمليات الرقابة وإدارتها بفعالية يتم   .22

يستفاد من نتائج التقويم الذاتي استكشاف القضايا ذات   .23

 ات مع العاملينالصلة من خالل إجراء حوار
     

24.  
إجراء زيارات صفية لضمان ب ةمدرسيالتقوم اإلدارة 

 .المباشر على خبرات تعلم الطلبة االطالع
     

      تصنيف نقاط القوة والضعف للمدرسة   .25

      ة مدرسيعمليات الرقابة ال نتائجعرض يتم   .21

بوضوح وبأسلوب ة مدرسيعمليات الرقابة ال شرح نتائج  .27

 داعم

     

تقديم تغذية راجعة شفهية وكتابية واضحة ومباشرة   .28

 للعاملين

     

على كيفية المحافظة على في المدرسة يتم التركيز   .29

 مخرجات عالية الجودة 

     

 المسئولية واألخالقيات زمجال: تعزي 
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 الرقم

 

 ر ـالفق
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      تسود المدرسة األجواء األخالقية وحسن التعامل.   .31

لون مركز االهتمام األولى كأفراد وكجماعات يمث الطلبة  .31
 مناهج التربية اإلسالمية. مدرسيل

     

الحوار والمناقشة  مناهج التربية اإلسالمية يتقبلمدرس  .32
 واحترام الحلول البديلة من الطلبة.

     

بالتعبير عن مناهج التربية اإلسالمية  مدرسييقوم   .33
 االنسانيات ومشاركة الطلبة خبرات الحياة.

     

ارة المدرسة المدرس على أن يتمتع باألخالق تحث إد  .34
 الحسنة

     

لكفاءة في العمل اعلى  درستحث إدارة المدرسة الم  .35

 .والقيام بجميع المهام الموكلة إليه
     

بغض النظر  المدرسينيوجد احترام متداول بين   .31

 عن المنصب الوظيفي 
     

 تعزيز الشفافيةمجال: 

المتناهية فيالتعامالت المالية  لدى إدارة المدرسة الدقة  .37
 .مناهج التربية اإلسالميةفي 

     

تعمل إدارة المدرسة على مناقشة المستوى التعليمي مع   .38
 بشفافية عالية. مناهج التربية اإلسالمية مدرس

     

 في يتم االفصاح عن مصروفات البحوث والتطوير  .39
 مدرسةمما يلزم باطالع إدارة المناهج التربية اإلسالمية

     

يقوم المدرس باإلفصاح بشفافية وصدق حول المشكالت   .41
 . مناهج التربية اإلسالميةوالمعوقات التي تواجه عملية 

     

معايير  مناهج التربية االسالمية مدرسياالدارةل وضحت  .41

 .األداءتقييم 
     

      .األداءعلى آلية تقييم  ةالتربية االسالمي مدرسييطلع   .42

      تقييم األداء. نتائجعلى  ةالتربية االسالمي درسيميطلع   .43

المطلوب  األداءمعلوماتية للمقارنة بين  التسج تتوفر  .44

 .الفعلي للعاملين في مديرية التربية والتعليم واألداء
     

 األقساماإلداريةعلى التوافق بين  إدارة التربية حرصت  .45

 .والتشريعات التي يصدرها األنظمةفي 
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 ( الساد  المحكمين:8لملحق رقم )ا

 االسم التخصص مكان العمل التوقيع

 متقاعد 
مناهج بحث وتخطيط 

 تربوي
 أ.د. عبد الجبار توفيق البياتي

 تغريد موسى سليمان المومني  .د مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق االوسط 

الجامعة الهاشمية/ كلية العلوم  
 التربوية

 ر بطاينةعمر تيسي د. أصول تربية

قاء التطبيقية/ االميرة عالية لالب 
 الجامعية

 تربية خاصة
األستاذ المشارك سمير عبدالكريم أحمد 

 الريماوي

الجامعة الهاشمية/ كلية العلوم  
 التربوية

 فواز ياسين سلمان الحراحشة د. أصول تربية

جامعة الشرق األوسط/ كلية العلوم  
 التربوية

 مود الحديديأ.د. مح مناهج وطرق تدريس

 انتصار طنوس د. مناهج وتدريس العلوم جامعة االسراء 

 عنود الشايش الخريش د. مناهج عامة جامعة االسراء 

قاء التطبيقية/ االميرة عالية لالب 
 الجامعية

 أ.د. أحمد محمد بدح ادارة تربوية

 

 

 


