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ABSTRACT 

 

This study aims to identify the concept of governance, its origin, development and 

its basic principles. The Study addresses the benefits of Governance and the 

importance of applying it in the Ministry of Education, Sultanate of Oman. The Study 

also analyzes some theories related to governance in light of the literatures related to 

the objectives of this study. To achieve the objectives of the study, governance 

theories have been analyzed, and some rigorous books, literatures and online 

readings have been made to get a more established knowledge about 

governance.    The study resulted in some finding. First, the importance of 

implementing governance principles in educational institutions and the outcomes of 

that at different levels: staff, managers and institutions. The second outcome is the 

significance of spreading awareness about governance to all staff of the educational 

institutions.                                                                                                                                  

Keywords: Governance, Scientific theories, Educational institutions. 
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 لخص امل

، والتعرف على مبادئها مفهوم احلوكمة ونشأهتا وتطورهامناقشة  إىل    هدفت  هذه الورقة البحثية جزٌء من دراسة دكتوراه،
إىل حتليل بعض  بسلطنة عمان. كما هدفت  والتعليم  الرتبية  وزارة  تطبيقها يف  وأمهية  فوائدها  والتطرق إىل  األساسية، 

ولتحقيق النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة، وتتبع بعض الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة الوثيقة أبهداف الدراسة.  
السابقة ذات الدراسات    النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة، وتتبع بعض  قامت الباحثة بتحليل بعض أهداف الدراسة  

 هذه  اليت توصلت إليها  النتائجمن أهم    يف جمال احلوكمة.  ابالضافة إىل االطالع على األدبيات الصلة أبهداف الدراسة،  
ة، ملا يف ذلك من فوائد على مستوى املدير أو املوظف أو أمهية تطبيق مبادىء احلوكمة يف املؤسسات التعليمي  الدراسة:

املؤسسة ككل، وهذا ما أكدته بعض النظرايت، والدراسات العلمية السابقة اليت مت مناقشتها يف هذه الدراسة، إضافة 
   إىل ضرورة نشر ثقافة احلوكمة بني مجيع العاملني ابملؤسسة التعليمية.

 املؤسسات التعليمية.  ت العلمية، النظراي،  احلوكمة  كلمات مفتاحية: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 52 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 املقدمة: 

قد تزايد االهتمام العاملي خالل السنوات األخرية من القرن العشرين، بتطبيق العديد من الطرق واألساليب؛ لتجويد ل
املؤسسية كاجتاه عاملي معاصر، أداء املؤسسات التعليمية وتطويرها، ولعل من أحدثها ما أطلق عليه مؤخرا أسلوب احلوكمة  

يهدف إىل حتسني الفعالية يف األداء وتطوير العمل، وحتقيق الشفافية والعدالة، وتفعيل مبدأ املساءلة واحملاسبية، ومحاية 
املستفيدين وأصحاب املصاحل، واحلد من استغالل السلطة والنفوذ، وااللتزام ابلقوانني واللوائح ومعايري السلوك الوظيفي 

 م(. 2015األخالقي اليت حتكم أداء العاملني ابملؤسسات التعليمية )حممد،  و 

مجة املختصرة اليت راجت للمصطلح أما الرتمجة العلمية    Governance Corporateويعد مصطلح احلوكمة الرتر
"أسلو  فهي:  املفهوم  الرشيدة")إبراهيم،  ب هلذا  اإلدارة  سلطات  احلوكمة 7م، 2011ممارسات  مصطلح  ويفتقر   .)

(Governance بعد عدة )لفظ)احلوكمة اعتمد  العربية  اللغة  العربية، إال أن جممع  اللغة  الدقيقة إىل  الرتمجة  ( إىل 
اإلدا الرشيدة،  اإلدارة  احلكمانية،  احلوكمة،  احلكم،  احلاكمية،  مثل:  لتعربيه  املؤسسي حماوالت  الضبط  اجليدة،  رة 

 (. 4م، 2007)يوسف،

كما أن املفهوم اللغوي للحوكمة يشري إىل أهنا: "عملية التحكم والسيطرة من خالل قواعد أسس الضبط بغرض حتقيق     
 (13م، 2007الرشد")درويش،

اجبات والعالقات ( أبهنا "نظام للرقابة وهو حيدد املسؤوليات واحلقوق والو Anderson,2007,14وقد عرَّفها )    
 اليت تؤدي إىل صنع القرارات املتعلقة ابملؤسسة ويقوم على العدالة والشفافية واملساءلة والثقة واملصداقية يف بيئة العمل".  

تُعدُّ احلوكمة مدخالا إدارايا حديثاا وفعَّاأل يهدف إىل رفع مستوى أداء العاملني يف املؤسسات؛ وذلك النتشار بعض و     
ات اليت أضعفت من أداء املؤسسات مما أفقدها ثقة اجملتمع، ومبا أن التعريف واألهداف واألمهية واملبادىء ختتلف السلوكي

تبعا جملال املؤسسة اليت تطبق احلوكمة، فلكل مؤسسة مفهوم للحوكمة خيتلف حسب طبيعتها وعملها، وجماهلا، وأهدافها، 
    م(. 2016اليت تريد حتقيقها ورؤيتها )املخيين،
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 أهداف الدراسة: 

 هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:     

 التعرف على مفهوم احلوكمة ونشأهتا وتطورها.  .1

 التطرق إىل أمهية تطبيق احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.  .2

 حتليل بعض النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة.  .3

 الدراسات السابقة:

 الدراسات ذات الصلة الوثيقة أبهداف هذه الدراسة ومنها:   اختيار بعض مت  

هدفت إىل إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة املؤسسات، نشأهتا وتطورها، أمهيتها، ومربراهتا،   م(:2012)دراسة إبراهيم،  
وكذلك استعراض أهم آلياهتا مع الرتكيز على دور جلان التدقيق يف جمالس اإلدارة ابعتبارها أبرز دعائم حتقيق هذا املفهوم 

واخلارجي، كما يهدف إىل لفت االنتباه جلميع اجلهات رى مها التدقيق الداخلي  أخاجلديد، وعالقة هذه اللجان آبليات  
املسؤولة إىل خطر الفساد املايل واإلداري، وذلك بعد حتديد مفهومه وأسباب ظهوره وأهم مظاهره ونتائجه على االقتصاد 

املنهج   الوطين بشكل خاص وعلى اجملتمع بشكل عام،  البحث على  ودور آليات احلوكمة يف احلد منه، وقد اعتمد 
الوصفي التحليلي، كما اعتمد على املصادر الثانوية من خالل مجعها وعرضها وحتليلها الستخالص النتائج، وقد أظهرت 
الدراسة عدداا من النتائج والتوصيات، إنه بسبب تنوع آليات احلوكمة وتعدد مصادرها فإن تنفيذها يتطلب وضع إطار 

حل يف املؤسسات سواء أكانت خاصة أم مملوكة، إذ إن كل طرف شامل هلا، أيخذ بنظر االعتبار مجيع أصحاب املصا
من هذه األطراف يؤدي دورا مهما يف عملية احلوكمة، وأهنا تتفاعل فيما بينها ضمن إطار احلوكمة، وإن هلذا التفاعل 

 أتثريا كبريا يف احلد من حاالت الفساد املايل واإلداري.

عملية إدارة التغيري التنظيمي يف   يفهدفت إىل قياس أثر تطبيق قواعد احلوكمة املعمول هبا    :(2016)  دراسة سرور،
اجلامعات العامة الفلسطينية يف قطاع غزة، وذلك من خالل التعرف على واقع قواعد احلوكمة السائدة، والعالقة بني 

 ر املوظفني  األكادمييني  واإلداريني  يف اجلامعات قواعد احلوكمة  وبني عملية إدارة التغيري التنظيمي؛  وذلك من وجهة نظ
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. العامة الفلسطينية  بقطاع غزة، وأيضا التعرف على وجود فروق جملاالت الدراسة بني املبحوثني تعزى للمتغريات الشخصية
والبالغ عددها) الدراسة  عينة  آراء  استبانة الستطالع  الباحث  استخدم  الدراسة  أهداف  موظفا 325ولتحقيق  مت ا(   ،

( موظفا، وهو اجملموع الكلي جملتمع الدراسة، وقد خلصت الدراسة إىل نتائج 1458اختيارها بطريقة عشوائية من بني )
وأن واقع تطبيق عملية إدارة التغيري التنظيمي يف   ا،اجلامعات العامة قواعد احلوكمة بدرجة عالية نسبيا   قأمهها: تطبمن  

ا بني قواعد احلوكمة وعملية إدارة التغيري أن هناك عالقة ارتباط طردية وموجبة إحصائيا كما    ا،اجلامعات جاء متوسط نسبيا 
ا ولكن بدرجة متوسطة حصائيا إعملية إدارة التغيري ودال    يفكما يوجد أثر لقواعد احلوكمة    التنظيمي وبدرجة كبرية نسبيا،

تُعزى ملتغريات )اجلنس،  وتوجد نسبيا،   الدراسة   الوظيفي(،  واملسمى  فروق ذات داللة إحصائية حول بعض جماالت 
دعوة مؤسسات التعليم العايل بدورها الرقايب على مدى تطبيق قواعد احلوكمة   وقدمت الدراسة عدة توصيات من أمهها: 

وضرورة منح اإلدارة التنفيذية االستقاللية يف   اإلدارة(كفاءة    الشفافية،  املشاركة،  العدالة،   ابجلامعة من )النظام الفعال،
 وإجراءات اجلامعة األكادميية أو اإلدارية وأن تتمتع بدرجة عالية من الالمركزية.   تنفيذ األنظمة والقوانني والتعليمات،

للشفافية يف   دفت الدراسة إىل تعرف درجة ممارسة مديري الرتبية والتعليم مبحافظات غزةه  :(2015)  شاهني،  راسةد
احلكومية مبحافظات غزة،  املدارس  أداء مديري  اإلدارية، وعالقتها مبستوى  القرارات  الدراسة   اختاذ  أهداف  ولتحقيق 

ممارسة مديري  ةلتحديد درج  :ني كأداة للدراسة االستبانة األوىلتوقامت ببناء استبان استخدم املنهج الوصفي التحليلي،
الثانية: لتحديد واالستبانة  ( فقرة،  16ة للشفافية يف اختاذ القرارات اإلدارية وتكونت من )الرتبية والتعليم مبحافظات غز 

توزيعها   جماالت ومت( فقرة موزعة على ثالثة  46مستوى أداء مديري املدارس احلكومية مبحافظات غزة وتكونت من )
%(  من جمتمع الدراسة، 49,36( مديرا ومديرة من مجيع حمافظات غزة بنسبة  ) 195على عينة الدراسة اليت مشلت )

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري الرتبية والتعليم للشفافية يف اختاذ .  وقد مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية
اإلدارية من وجهة نظر مد  وبوزن نسيب) القرارات  املدارس احلكومية مبحافظات غزة كانت كبرية  %(،كما 77,6يري 

( بني متوسطات درجات تقدير α≤ 0,05)ة  أظهرت النتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
رارات اإلدارية تعزى مديري املدارس احلكومية لدرجة ممارسة مديري الرتبية والتعليم مبحافظات غزة للشفافية يف اختاذ الق

 مستوى املدرسة(،كما أن مستوى أداء مديري املدارس احلكومية مبحافظات غزة من   سنوات اخلدمة،   ملتغري )اجلنس،
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نسيب) وبوزن  جدا،  نظرهم كان كبريا  وال87,6وجهة  داللة   %(،  ذات  فروق  الداللة   توجد  مستوى  عند  إحصائية 
(0,05 ≥ α)  سنوات   ري املدارس احلكومية ملستوى أدائهم تعزى ملتغري)اجلنس،بني متوسطات درجات تقدير مدي 

املنطقة التعليمية(، كما توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى   مستوى املدرسة،   اخلدمة، املؤهل العلمي، 
ظات غزة للشفافية يف ( بني متوسط تقدير مديري املدارس لدرجة ممارسة مديري الرتبية والتعليم مبحافα≤ 0,05داللة)

 اختاذ القرارات اإلدارية ومتوسط تقديرهم ملستوى أدائهم.

ودرجة تطبيق األداء الوظيفي لدى   هدفت الدراسة إىل تعرف درجة فاعلية الرقابة اإلدارية،  :(2014)دراسة ايسني، 
كما   نظر املعلمني والعالقة بينهما،مديري املدارس احلوكمية األساسية ومديراهتا يف حمافظات الضفة الغربية من وجهة  

موقع مديرية الرتبية والتعليم(   موقع املدرسة،  اخلربة العملية،   التخصص،  املؤهل،   هدفت تعرف أثر كل من متغريات )اجلنس،
لضفة يف فاعلية الرقابة اإلدارية وعالقتها ابألداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلوكمية األساسية ومديراهتا يف حمافظات ا

الغربية من وجهة نظر املعلمني. وتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املدارس احلكومية األساسية ومعلماهتا يف حمافظات 
الغربية، الدراسي    الضفة  العام  ( معلما ومعلمة  يف املدارس احلكومية 14206والبالغ عددهم )  2012/2013يف 

 ،ا ومعلمةا ( معلما 368يت الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها )وقد أجر   األساسية يف حمافظات الضفة الغربية،
األول:   قامت الباحثة إبعداد استبانة تكونت من قسمني   ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي االرتباطي،

بية، أما القسم الثاين: األداء األساليب الرقا  البيئة الرقابية، جماالت هي: اهليكل التنظيمي،  ةوتضمن ثالث الرقابة اإلدارية،
اإلداري،  : جماالت هي  ةتضمن مخسفالوظيفي   الفين،  اجملال  اإلنسانية،  واجملال  الطالبية،  والعالقات  والبناء   والشؤون 

"ت" وحتليل التباين   مت حتليل البياانت من خالل اختبار   .( فقرة 92اشتملت االستبانة على ).  والتجهيزات املدرسية
أظهرت الدراسة النتائج اآلتية: الدرجة الكلية جملاالت فاعلية الرقابة اإلدارية وعالقتها ابألداء الوظيفي لدى .  األحادي

( واحنراف معياري 01.4)  مديري املدارس احلكومية األساسية ومديراهتا يف حمافظات الضفة الغربية قد جاءت مبتوسط
ظهرت  أن الدرجة الكلية جملاالت فاعلية الرقابة اإلدارية لدى ( وهذا يشري إىل درجة  استجابة كبرية، كما أ 47.0)

بدرجة  قد جاءت  املعلمني  نظر  الغربية من وجهة  الضفة  األساسية ومديراهتا يف حمافظات  احلكومية  املدارس  مديري 
ج أن جماالت (، وهذا يشري إىل درجة كبرية للرقابة اإلدارية، كما أظهرت النتائ49.0( واحنراف معياري )97.3متوسطة)

 واقع األداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية األساسية ومديراهتا يف حمافظات الضفة الغربية قد جاءت  مبتوسط 
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كما أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية   ( وهذا يشري إىل درجة استجابة كبرية، 57.0( واحنراف معياري) 15.4)
لية الرقابة اإلدارية واألداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية األساسية ( بني فاعα(= 0.05عند مستوى الداللة  

جيابية بني فاعلية الرقابة اإلدارية واألداء إ أي أن هناك عالقة طردية    يف حمافظات الضفة الغربية من وجهة نظر املعلمني،
 (. 756.0ممثلة مبعامل ارتباط بريسون ومقدارها )  الوظيفي، 

هدفت إىل التعرف على املساءلة اإلدارية وعالقتها ابألداء الوظيفي للعاملني اإلداريني، م(:  2013دراسة الشريف، )
وبتطبيق الدراسة على العاملني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، واخلروج بتوصيات تعمل على زايدة 

ات إجيابية ترفع من مستوى األداء الوظيفي، واستخدمت االستبانة االهتمام  مبوضوع املساءلة اإلدارية ملا له من أتثري 
%( 40( موظفا إداراي بنسبة )320كأداة رئيسة يف مجع البياانت األولية، وطبقت على عينة عشوائية طبقية مكونة من ) 

هج الوصفي ( موظف إداري، كما اقتضت طبيعة البحث ومتطلباته استخدام املن800من جمتمع الدراسة املكون من )
التحليلي، ألنه يعتمد على دراسة الواقع كما هو ووصفه بشكل دقيق والتعبري عنه كماا وكيفاا، وأظهرت نتائج الدراسة 
وجود مفهوم املساءلة ومعرفته لدى املوظفني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة، كما بينت الدراسة أن هناك 

بني املساءلة اإلدارية واألداء الوظيفي للعاملني يف وزارة الرتبية  والتعليم يف قطاع غزة عند   عالقة ذات داللة إحصائية
(، كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة بني كل من )االنضباط الوظيفي، العمل واإلجناز،    (α≤0.05مستوى داللة

أخالقيات الوظيفة العامة، اجملال اإلنساين( وبني األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة، 
د قدر اإلمكان عن توظيف املساءلة اإلدارية اليت تشبه  وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات من أمهها: االبتعا

يف شكلها نظام التفتيش قبل استنفاذ مجيع الطاقات واجلهود الالزمة لتثبيت آلية املراجعة الذاتية املسندة والوصول إىل 
وصوال إىل حتقيق   املساءلة الذكية، كما أوصت بتنمية مهارات املوظفني اإلداريني يف استخدام أساليب املساءلة احلديثة 

 أعلى مستوايت العمل واإلجناز، وختلق أجواء اجتماعية مالئمة تشجع العاملني على تطوير أدائهم الكلي وحتسينه.
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 منهج الدراسة: 

حيث إنه املنهج األنسب هلذه الدراسة، كوهنا دراسة حبثية وصفية حتليلية ،  قد مت استخدام املنهج الوصفي التحليليل
واالطالع على   هذا اجملال،السابقة  الدراسات    بعض  وتتبع   النظرايت العلمية املرتبطة ابحلوكمة  يف حتليل بعض  ةاملتمثلو 

 يف جمال احلوكمة. الكتب واألدبيات  

 املبحث األول: ماهية احلوكمة، النشأة واملبادئ 

ون هذه املعاين يف واقع العمل واجملتمع ابلرغم من وجود تعريفات متعددة ملفهوم احلوكمة إال أن الكثري من العاملني اليدرك
الوظيفي، سواء يف الشركات أو اجلهات احلكومية؛ وقد يعود ذلك إىل غموض املصطلح، أو عدم وجود ثقافة احلوكمة 
لدى بعضهم، وإىل اختالف املمارسات حول هذه املفهوم، وهذا األمر ال يدل على عدم تطبيق احلوكمة بل تطبيقها 

املمارسات والعمليات اإلدارية دون أن يتم اإللتفات اىل املصطلح، وإىل واقع املمارسات على أهنا   ضمنيا ضمن خمتلف 
 أسلوب إداري حديث. 

أبهنا" جمموعة األنظمة والقوانني والتعليمات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف   احلوكمة   ( 2014عرفت السنيدية، )
، واملساءلة، واملشاركة إذ حتدد هذه املبادىء أدوار األطراف ذات املصلحة وتوجه األداء، وتكفل تطبيق مبادىء الشفافية

 أداءهم حنو حتقيق أهداف اجلامعة". 

وعررف الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة احلوكمة أبنه"ممارسة السلطة اإلقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة 
ت وعمليات ومؤسسات متكن األفراد واجلماعات من حتقيق مصاحلها" )نوير طارق على كافة املستوايت من خالل آليا

(2006 .) 

وتعين احلوكمة يف املؤسسات التعليمية: "جمموعة القوانني والنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء   
 (. 2015ملؤسسة التعليمية" )الرباهيم،عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف ا
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وتعرف الباحثة احلوكمة يف القطاع احلكومي أبهنا: جمموعة القوانني واألنظمة واإلجراءات اليت من خالهلا تنفذ اخلطط 
اإلسرتاجيية بكفاءة وفاعلية، وبشكل حيقق أهداف املؤسسة، وحيقق االنضباط املؤسسايت وفق معايري معتمدة، ابإلضافة 

 وب يتسم ابلشفافية والنزاهة.  إىل إدارة املوارد البشرية واملادية، أبسل

 منظومة شاملة ومتكاملة؛  إال أهنا اتفقت مجيعها على أن احلوكمة   احلوكمة   الرغم من تعدد تعريفات جتد الباحثة أبنه على  و 
ملؤسسة؛ ألهنا تقوم ا  أهداف وهي تؤدي إىل حتقيق    تقيس إنتاج األفراد العاملني يف املؤسسة خالل فرتة زمنية حمددة،

، الضعفالقوة و   بتحليل أداء املوظف بكل صفاته النفسية والبدنية واملهارات الفكرية والسلوكية والفنية، لتحديد نقاط 
  .ملؤسسةيف إدارة مجيع  أنشطة ا  التقصري والضعف، من أجل حتقيق الفعالية  ومعاجلة جوانب  تعزيز مواطن القوة،  ومن ث 

 نشأة احلوكمة: 

نشأ مفهوم احلوكمة قدميا، إذ تناول علماء االقتصاد ملفهوم احلوكمة منذ القدم، حيث إن املبادىء األساسية حلوكمة 
قرون مضت، يف حني يشري بعضهم إىل أن مصطلح "ح تعود إىل عدة  بداية املؤسسات  املؤسسات" ظهر يف  وكمة 

( إىل ظهور قانون احلد من ممارسات الرشوة والفساد يف Watergateالسبعينات، إذ قامت التحقيقات يف فضائح )
عليها 1977العام   واحلفاظ  الداخلية  للرقابة  أنظمة  ومراجعة  وضع  ضرورة  حول  حمددة  فقرات  تضمن  الذي   ،

 (. 2003)العربيد،

من القرن املاضي البداايت احلقيقية للحديث عن احلوكمة، وذلك بعد تفجر الكثري من القضااي   كما شهد العقد األخري
اليت ظهرت فيها التجاوزات اإلدارية، واملالية، كأزمة بنك التجارة واالعتماد الدويل، إذ شكل اهنيار هذا البنك صدمة 

 (. 2010،8ة كانت تعصف بذلك البنك )الصالحني، عنيفة لألوساط املالية واملصرفية مبا مثله من أزمة ثقة ومصداقي

م إذ أصدرت 1999وعلى املستوى الدويل تبىن االهتمام مببادىء احلوكمة منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية، عام     
جمموعة من املبادىء اليت تعزز التزام املؤسسات بتطبيق متطلبات احلوكمة، وتتالت اجلهود يف معظم دول العامل يف وضع 

 . (16م،2008سليمان، )    ظمات واهليئات الدوليةأدلة ومبادىء احلوكمة إن كان على مستوى املن

ومهما يكن من فرتة ظهور املصطلح واملفهوم للحوكمة فإن العلم اإلداري يعرتيه التطوير والتحديث بشكل مستمر، ومن 
  ث فإن احلقب الزمنية اليت توالت على املصطلح من فرتة ظهوره، وحىت عصران احلاضر، ويف ظل التطورات التكنلوجية يف 
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شىت مناحي احلياة، فإنه حتما قد أتثر هذا املفهوم مبختلف تلك التغريات سواء يف جمال العمليات أو املمارسات، وحىت 
يف جمال األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، والسبل الرامية لتحقيق تلك األهداف، فاحلوكمة كغريها من العمليات اإلدارية 

مسايرة الركب، ومن أجل أن تكون مناسبة للتطبيق يف ظل تغري الظروف   جيب أن تواكب كل ما هو جديد من أجل 
البيئية، اليت حتيط ابملصطلح من خمتلف النواحي سواء تلك املتعلقة ابلنواحي العلمية أو التكنلوجية أو االجتماعية وحىت 

 ونظرايت حديثة.أيضا ما يتعلق ابألطر والتنظيمات والتشريعات وما يطرأ على علم اإلدارة من مستجدات  

 مبادئ احلوكمة: 

ا وأكثر فاعليةا على  تستند احلوكمة إىل عدد من املبادئ حتدد سياساهتا اإلدارية، وعملياهتا التشغيلية، وتضمن أداءا جيدا
مستوى العاملني، واملؤسسة ككل. وقد ركزت الدراسة احلالية على مخسة مبادئ للحوكمة؛ كوهنا األهم من وجهة نظر 

 وتتمثل يف: الباحثة،  

والشفافية .1 والسياسات   :Transparency  اإلفصاح  واآلليات  النظم  وتطبيق  تصميم  هبا  ويقصد 
ذلك من األدوات اليت تكفل حق التعليم والتعلم، وحربة الوصول للمعلومات، وما يقابلها   وغري   ،والتشريعات

لنشرها، وتوضيح السياسات العلمية  والرتبوية من اإلفصاح عنها وتدفق ها احلر للمهتمني هبا وتوفري قنوات  
والتشغيلية للمؤسسة التعليمية، وطرح األفكار ومناقشتها بروح التعاون والتنسيق  بني األعضاء واملستفيدين من 

ن أيضاا احلق يف يتضم  وإمنا  ادرها، وال يقتصر حق املواطن يف املعرفة على تلقي املعلومات من مص  .اجملتمع احمللي
ويتحقق ذلك من خالل قيام احلكومة والقيادات اإلدارية ابإلعالن   ،دل واملشاركة اإلجيابية يف صنع القرارالتبا
 تلك   من   واهلدف   القرارات  تلك   وراء  األسباب   عن  اإلعالن  وكذلك   قراراهتا وخططها وشرحها للجمهور،   عن

 وأداء  العامة،  السياسات  تقييم  يف   همحقتسىن للمواطنني ممارسة  ي  ومن ث   املستقبلية،  اخلطط  شرح   وأيضاا   اخلطط،
 (.2015)الزغيب،   موضوعية  أسس  على   العامة   اإلدارة  أجهزة 

يتم فيها إاتحة الفرصة أمام مجيع  األطراف املستفيدة يف املشاركة بصنع   اليت   العملية"  أبهنا:   وتُعرف املشاركة:   .2
اإلدارة ميكن من خالهلا زايدة فاعلية األداء وتنمية السياسات ووضع قواعد العمل، وتُعد مطلباا دميقراطياا يف  

 (. 83،  2011العاملني، وتدريبهم وزايدة ارتباطهم بعملهم وحتمسهم له" )حممود،
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أبهنا " متكني ذوي العالقة من األفراد واملنظمات من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك إىل   تُعرَّفاملساءلة:   .3
وابإلضافة للمساءلة الفردية، واملساءلة املرتاكمة من أسفل إىل أعلى، توجد   تعطيل العمل أو اإلساءة إىل الغري

عن إجناز املهام املكلف هبا أمام نفسه وأمام   املساءلة األفقية املتبادلة ،وابلتايل فاحلوكمة جتعل الفرد مسؤوال
 (. 192، 2010رؤسائه وأمام أصحاب  املصاحل واجملتمع؛ مبا يضمن حتقيق املؤسسة ألهدافها ")أمحد،

وتعرف الرقابة أبهنا متابعة وتصحيح وتقييم ما يتم داخل املؤسسات، وتستأصل الرقابة   Control:الرقابة: .4
الفوضى وتوفر الثبات لتحقيق األهداف احملددة وهي العمليات اليت تستخدم لتقومي األداء احلقيقي ومقارنته مع 

تؤكد على أن يكون هناك األهداف واختاذ اإلجراءات املناسبة لعالج االختالف بني األداء واألهداف، فهي  
 م( 2006تالئم بني األداء واألهداف.)حرمي،  

 م( إىل: 2012وتنوعت الرقابة حسب ما ذكرهتا مهودر، )        

 الرقابة السابقة: وهي وضع السياسات واإلجراءات اليت متنع ظهور سلوك مرغوب فيه يؤدي إىل نتائج سلبية.  -

على تصحيح السلوك فور وقوعه وقبل انتهاء املهمة أو اهلدف مما يضمن   وهي الرقابة اليت تساعد  الرقابة املالزمة: -
 تصحيح سري اهلدف. 

رقابة نعم/ال: هي رقابة حتد من تراكم األخطاء، وتؤكد على الرقابة النوعية وإذا ما يستمر النشاط أو يتوقف تبعا  -
 ملالئمته للقانون وشروطه. 

هاء من اإلجناز من خالل مقارنتها ابملعايري، وبذلك نقول: إن الرقابة الرقابة الالحقة: وهي تقيس النتائج بعد االنت -
 تركز على األهداف والسلوك واألداء والنتائج.

العمل وتطوير : Autonomy االستقاللية .5 التعليم على تنظيم  عرفت االستقاللية أبهنا قدرة مؤسسات 
التنقل بني بنودها، وإدارة شؤون العاملني ومن ث تتمتع مناهجها وطرق تدريسها والتحكم يف امليزانية، وحرية  

م(. وقد ركز احتاد اجلامعات األوروبية االستقاللية أربعة أبعاد 2012املؤسسة ابالستقاللية اإلدارية )الديسيطي،
 ( هي: 2013لالستقاللية كما ذكرها )العايدي،
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 أ. االستقالل املايل للمؤسسة، ويشمل: 

 املؤسسة على حتديد رسوم معنية مقابل خدمات معينة لألفراد.قدرة    -

 قدرة املؤسسة على استخدام املوارد املالية بطريقة صحيحة واالستفادة من الفائض دون الرجوع    -

 للمسؤولني.      

 قدرة املؤسسة على االستثمار وإقامة املشاريع.   -

 ب. االستقالل الوظيفي للمؤسسة، ويشمل: 

 سة على تنفيذ وتطبيق إجراءات التوظيف. قدرة املؤس  -

 قدرة املؤسسة على حتديد الوضع القانوين جلميع املوظفني.   -

 قدرة املؤسسة على حتديد الرواتب واحلوافز.   -

 قدرة املؤسسة على متابعة املوارد البشرية وتطويرها وتطبيق نظام خاص للرتقي.   -

تنظيم العمليات اإلدارية داخل املؤسسة من اختاذ قرارات تؤدي   ج. االستقالل التنظيمي: ويقصد به كل ما من شأنه 
 إىل متيز املؤسسة. 

 د. االستقالل األكادميي، ويشمل:

 مقرراهتا وختصصاهتا.  ب قدرة املؤسسة على تصميم املناهج اخلاصة هبا وما يناس  -

 قدرة املؤسسة على اعتماد وإلغاء شهادات معينة.  -

 م مبعايري حمددة للقبول يف مجيع التخصصات. قدرة املؤسسة على االلتزا  -

 قدرة املؤسسة على حتديد اهليكل اإلداري.  -
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 قدرة املؤسسة على تقييم وتغيري املناهج وتغيري وتنويع طرق التدريس.   -

 قدرة املؤسسة على تقييم خمرجات التعليم.   -

تفعيلها بشكل جيد، فإن ذلك يعزز من ثقة   ومن خالل الدراسة مت التوصل إىل أن تطبيق مبادئ احلوكمة إذا ما مت    
العاملني، واجملتمع، بدورهم وأمهية ما يقدمونه للمؤسسة، ومن ث يؤثر يف عملية الرضا الوظيفي لديهم؛ وذلك لشعورهم 
العمل  يف  اجلودة  ث حتقيق  ومن  الوظيفي،  وأدائهم  نفسياهتم  على  ينعكس  ذلك  هلم، وكل  املؤسسة  تقدمه  ما  أبمهية 

 ي، وزايدة اإلنتاجية.املؤسس

 يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  املبحث الثاين: أمهية احلوكمة 

تعمل وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان على تطبيق خمتلف أنظمة اجلودة اليت تتناسب مع أهدافها، واليت تسعى من 
سوف يؤدي إىل حتقيق أهداف وغاايت الوزارة أبعلى خالهلا تطوير خمتلف ممارسات العمل اإلداري، والذي من شأنه  

قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية واإلتقان، وأتيت أمهية احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم كمدخل لالرتقاء ابجلودة يف األداء 
فتطبيق احلوكمة الوظيفي، وحتسني كفاءة وفاعلية أداء العاملني، من خالل تطبيق مبادىء وممارسات احلوكمة اجليدة،  

اجليدة يف جمال اإلدارة ينعكس إجيااب على جودة التعليم، ومن ث جتويد املخرجات التعليمية املنتجة لسوق العمل، ومن 
 ثَّ تقليل أوجه التفاوت؛ لتحقيق التعليم من أجل التنمية املستدامة. 

 م( يف النقاط التالية:2011وتتضح أمهية احلوكمة كما ذكرها حافظ، )      

 الكشف عن جوانب القصور اليت توجد يف جماالت العمل والتدريب واإلشراف يف املؤسسات. -

حترص على معرفة مدى جناح العاملني يف أتدية أعماهلم املخصصة، ووجهة نظرهم، ومدى التقدم الذي ظهر  -
 ؤسسة. على أدائهم يف امل

تساعد يف مجع املعلومات والبياانت عن أداء األفراد من مصادرها األصلية املعتمدة مثل الفرد نفسه، ورئيسه  -
                                                                  املباشر، وعند تقييم الرئيس ميكن االعتماد على آراء اآلخرين اليت قد تؤثر يف موضوعية التقييم.                                    
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 ،أ( أن أمهية تطبيق احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم تتمثل يف: 2011ويضيف ضحاوي، واملليجي، )

 تطوير أداء املؤسسة.  .أ

 مساعدة اإلدارة على صياغة وبناء إسرتاجيية، تضمن اختاذ القرارات اليت تسهم  يف رفع كفاءة األداء للموظفني.  .ب

 مساعدة املؤسسة على جتنب أي صراعات تؤدي إىل التأثري السليب يف جودة األداء.  .ت

 جتويد وحتسني مسعة املؤسسة يف اجملتمع.  .ث

 حتقيق العدالة وتطوير املمارسات الرتبوية واإلدارية وحتقيق الشفافية يف التعامل.  . ج

األداء مما يسهم يف أداء املوظف دون سلطة الفصل بني اإلدارة والسلطة وطرق ممارسة الرقابة واملساءلة على   . ح
 موجهة إليه مباشرة. 

 توفر تعليمات وإرشادات ملؤسسة التعليم العايل حول ممارسة معايري حتقيق اجلودة.  . خ

 م( سبباا آخَر ألمهية احلوكمة هو: تطبيق احلوكمة حيقق رضا اجملتمع عن أداء املؤسسة. 2010وأضاف أبو النصر ) 

النقاط       والتعليم، نلحظ أن احلوكمة منظومة شاملة   من خالل  الرتبية  اليت توضح أمهية احلوكمة يف وزارة  السابقة 
، كما أهنا تسهم يف أتطري وضبط خمتلف عمليات ذا مت تطبيقها بشكل جيد ومتكاملة، حتقق اجلودة والتميز يف األداء، إ

سهم يف إجياد بيئة عمل حمفزة للموظفني وحمققة لدرجات العمل اإلداري، وتسري به إىل حتقيق أهدافه وغاايته، كما أهنا ت
 عالية من الرضا لدى املستهدفني؛ مما يسهم يف جتويد العمل واالرتقاء به إىل أعلى املراتب. 

 فوائد احلوكمة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان: 

ء العاملني أبسلوب عملي دقيق ،كما تؤدي تُعد احلوكمة أداة جيدة متكن اجملتمع واملؤسسة من التأكد من حسن أدا  
إىل حتقيق نظام بياانت ومعلومات عادل وشفاف، وتسعى وزارة الرتبية والتعليم إىل حتقيق أهداف احلوكمة على ثالث 

 م( وهي: 2011مستوايت، كما ذكرها )حافظ،
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 أوالً: على مستوى املؤسسة: 

 الئم من الثقة والتعامل األخالقي بني األفراد يف املؤسسة. . إن تطبيق احلوكمة يساعد على إجياد مناخ مؤسسي م1

 . هتدف احلوكمة لرفع مستوى أداء العاملني يف مؤسسات التعليم، واستثمار قدراهتم وإمكاانهتم لتطوير أدائها.2

واملهارات والقدرات . تساعد احلوكمة يف وضع معدالت أداء معيارية متكن الوزارة من االحتفاظ ابملوظفني ذوي اخلربة  3
 املتميزة.

 . حتقق احلوكمة املبادىء القيمية يف مجيع معامالت املؤسسة جلميع املتعاملني معها. 4

 ( األسس الفكرية والفلسفية ملدخل القيادة، أهدافا أخرى على مستوى املؤسسة منها: 2016ويضيف )أمحد،  

 . حتسني وتطوير أداء املؤسسة التعليمية. 5

 ارسات الرتبوية واإلدارية يف املؤسسة.. حتسني املم6

 . املراجعة املستمرة والتعديل والتطوير للقوانني احلاكمة ألداء املؤسسة التعليمية. 7

 اثنياً: على مستوى املدراء واملسؤولني:

تؤدي احلوكمة إىل تطوير العالقات اجليدة مع العاملني والتقرب إليهم للتعرف على مشكالهتم، والصعوابت اليت       
 تواجههم يف العمل وكيفية التعامل معهم. 

 اثلثاً: على مستوى املوظفني: 

ر  .أ وتقدير  احرتام  على  احلصول  من  ليتمكنوا  وإخالص؛  وجدية  ابجتهاد  العمل  إىل  العاملني  ؤسائهم تشجع 
 وزمالئهم يف املؤسسة.

 ترفع من شعور العاملني ابلعدالة، وأبن جهودهم املبذولة يف املؤسسة أتخذ بعني االعتبار.  .ب
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(،أن احلوكمة هتدف إىل منح اجملتمع احلق يف مساءلة املؤسسات،وتتيح الفرصة للتنمية مبا 2015وأضاف أبو النصر، )
 اجملتمع جمتمعا دميقراطيا يتبىن قضية احرتام حقوق اإلنسان.   يضمن لألفراد احلصول على حقوقهم ،ويصبح 

 ( يف النقاط التالية: 2004وتكمن فوائد احلوكمة حسب ما جاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 تشجع احلوكمة املؤسسات على االستخدام األمثل ملواردها.  . أ

 تساعد على حتقيق النمو املستدام وتشجيع اإلنتاجية.  . ب

ل احلوكمة  كلفة رأس املال على الشركة،حيث إن البنوك متنح قروضا ذات نسب فائدة أقل للشركات اليت تقل . ت
احلكومية  املؤسسات  على  أيضا  ينطبق  امللتزمة ابحلوكمة،وذلك  غري  ابلشركات  مقارنة  احلوكمة  أنظمة  تطبق 

 واخلاصة.

أداء الشركة عرب حتد  . ث الرقابة واإلشراف على  اللجان تسهل احلوكمة عملية  الداخلية، وتشكيل  الرقابة  يد أطر 
 املتخصصة، وتطبيق الشفافية واإلفصاح. 

تسهم احلوكمة يف استقطاب االستثمارات اخلارجية، إذ إن املستثمرين األجانب ينجذبون إىل أسهم الشركة اليت  . ج
 تطبق أنظمة احلوكمة. 

 تعمل احلوكمة على استقرار أسواق املال. . ح

من خالل األهداف السابقة للحوكمة؛ جند أن احلوكمة بشكل عام هتدف إىل رفع  وتطوير مستوى أداء العاملني يف 
املؤسسات عامة، واملؤسسات التعليمية خاصة، من خالل التزامهم بتطبيق املبادئ القيمية، مما يؤدي إىل متيز وجودة يف 

 د التعليم، وخمرجاته، ومن ث أتثري ذلك يف اجملتمع احمللي. األداء. األمر الذي بدوره ينعكس إجيااب على جتوي 

وفيما يتعلق بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان، فإن عملية تطبيق احلوكمة لديها؛ سوف يسهم بقدر كبري يف حتقيق 
 ر على اإلسهام وبفعالية أهدافها وغاايهتا السامية، اهلادفة إىل بناء جيل متعلم قادر على مواكبة مستجدات العصر، وقاد
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يف بناء وطنه؛ وذلك انبع من أنر كافة األهداف واملمارسات والعمليات اإلدارية يف وزارة الرتبية ترمي إىل حتقيق هذا 
 اهلدف السامي. وعليه فإن احلوكمة ستكون عامل ضبط للعمليات واملمارسات اإلدارية كافةا اليت تنتهجها الوزارة يف 

وحداهتا وتشكيالهتا اإلدارية، ومن ُثَّ حتقيق رضا املستفيد، فمىت ما توفرت احلوكمة اجليدة كان لذلك ابلغ األثر خمتلف 
 يف جودة األداء املؤسسي. 

 احلوكمة  نظرايتاملبحث الثالث:  

هرة إنسانية مهمة حتتل النظرية العلمية مكانة متميزة يف البحث العلمي بصفة عامة ، وتعترب النظرية يف أي طبيعة أو ظا 
باحثني، وتعد قاعدة ينطلق منها الباحثون لفهم الواقع وتفسريه وتشخيصه، وهي منظومة الا لتفسري  ا لتكون منطلقا جدا 

نوع  حتديد  يف  تساعد  واإلجرائية، كما  النظرية  والتصورات  املفاهيم  صياغة  يف  تساعد  اليت  العامة  املعتقدات  من 
ت املالئمة جلمع البياانت واملعلومات املطلوبة ملوضوع الدراسة، وضمن هذا النطاق جاء االسرتاتيجيات املنهجية واألدوا

ميثل حمور كما أنه  اإلهتمام ابلعنصر البشري و إعطائه األولوية ابعتباره العنصر األول و األخري يف العملية اإلنتاجية  
  .التقنيةو هتم العلمية  الفنية  و ذلك يتم من خالل تكوينهم و تنمية قدرا  ،اهتمام النظرايت احلديثة

إال إنَّ هذه الدراسة تستعرُض ست نظرايت منها، نظراا ألن موضوع احلوكمة يتناول العديد من   تعددت النظرايتوقد  
املبادئ، وكل واحدة من هذه النظرايت كانت متثل جانب أو مبدأ من مبادئ احلوكمة املتعددة. لذلك ال ميكن اعتماد 

يت تركز على العديد من املبادئ. فتجد الباحثة نظرية نظرية واحدة فقط للدراسة، فاحلوكمة اجليدة هي احلوكمة املتكاملة ال
، واحملاسبة العالقة بني العمالء، اليت جيب أن تكون قائمة على تبادل املصاحل وأداء احلقوق والواجباتالوكالة مثال، تتناول  

ة، وهو أحد مبادئ يف حال التقصري يف أتدية الواجبات من أحد الطرفني، وهذا جانب موجود يف مبدأ املساءلة والرقاب
احلوكمة. بينما نظرية العدالة واملساواة تتناول ضرورة توفر العدالة واملساواة يف بيئة العمل، ومبدأ العدالة واملساوة هو أحد 

النظرايت   لبقية  أيضا. وهكذا ابلنسبة  األداء تناولت  اليت  مبادئ احلوكمة  تتيح كفاءة وفاعلية  اليت  الطرق واألساليب 
مفهوم احلوكمة   إذ إن من خالل بعض ممارسات احلوكمة، وإن مل تذكر بشكل صريح مبفهوما احلديث،    املني، الوظيفي للع 

   ، وهي كاآليت:أداء العاملني   يف ا، وقد فسرت تلك النظرايت كثري من العوامل اليت تؤثر  مل ينتشر إال حديثا 
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لقد أحلت نظرية الوكالة يف الفكر اإلقتصادي بشكلها الرمسي يف بداية السبعينات   (:2014  أوال: نظرية الوكالة )علي، 
 Adam Smith)من القرن املاضي، إال أن املفاهيم اليت تستند إهليا هذه النظرية تعود إىل اإلقتصادي املعروف   

(Encyclopedia of Busines))  تابة ثروة األمم. ( عند مناقشته ملشكلة الفصل بني امللكية والسيطرة يف ك 

يلتزم   إذ )التعاقدية( اليت حتكم أطراف عقد الوكالة )عالقة املوكل ، الوكيل(    ةالقانونيتعتمد نظرية الوكالة على العالقات    
لعدد من عالقات الوكالة   ائتالفعلى أهنا    الشراكة   إىل   نه ميكن النظرإوعلى ذلك ف،  الوكيل بتمثيل ورعاية مصاحل املوكل

ى سمر هتتم نظرية الوكالة مبا يُ   إلدارة ابملالكني، وعالقة اإلدارة ابلعاملني، وعالقة املسامهني ابملدقق اخلارجي، مثل عالقة ا
( أو تضارب املصاحل بني األصيل والوكيل، وأن هذه التعارضات ميكن   Agency conflictsبتعارضات الوكالة )  

ا على حتقيق مصاحل األصيل، وحتصل هذه املشكلة يعمل دائما ن الوكيل ال  إ معاجلتها عرب آليات حوكمة الشركات، إذ  
إىل نظرية الوكالة   Mathieuيف ظل ظروف عدم تناسق املعلومات، وعدم تكاملها بني الوكيل واألصيل، وقد أشار  

أبهنا توضيح لكيفية تنظيم العالقات بني أطراف الوكالة بشكل أفضل، واليت يكون فيها أحد األطراف )األصيل( حيدد 
  . (  Mathieu,1997:1)  العمل الذي يقوم به الطرف اآلخر الوكيل

أوضحت   إذ   Herzberg  هي نظرية العامل فريدريك هرزبرج :  Two Factor Theoryني  ل  نظرية العام  اثنيا.  
 وتتلخص(،  2009  )إيلس،  والعوامل اليت تؤدي إىل عدم حتقيق الرضا   هذه النظرية العوامل اليت تؤدي إىل حتقيق الرضا، 

 فيما أييت: 

وجيب   فسرها هرزبرج ابلعوامل اليت تتعلق ابلنواحي الصحية وتشمل املرتب،:  Hygien Factorsالعوامل الصحية    أ(
 والشعور ابألمان الوظيفي،،  متناسبة مع رواتب املوظفني العاملني يف اجملال نفسه،ووضع الشخص يف املؤسسةتكون ن  أ

املناخية، ابلعوامل  تتعلق  اليت  العمل  العاملني   وأحوال  على  تؤثر  اليت  اإلدارية  السياسات  إىل  املهنية،ابالضافة  واملنافع 
 والعالقات اإلنسانية.

 واملسؤولية يف العمل،  جيب أن يشعر العاملون بتحقيق اإلجناز، :  Motivational Factors  ب( العوامل التحفيزية
لتحفيزه   ؛وإاتحة فرص النمو والتقدم  ته،اويلمس االعرتاف إبجناز   وجيب أن ميثل العمل معىن للفرد،  والقيمة املعنوية للعمل، 

 . على العمل
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،واليت تتلخص يف أن الرضا الوظيفي حالة Lockeهي نظرية العامل لوك :   Value Theoryنظرية القيمة  اثلثا.
من العناصر األساسية تعدُّ  فاحلاجة    عاطفية سارة يدركها الفرد عندما يرى أن وظيفته تتيح له ممارسة القيمة واحلاجة، 

خالل وظيفته يسعى لتحقيق النتائج فالفرد من  بينما القيم متثل رغباته،  الستمرارية حياة اإلنسان،لكنها ال متثل رغباته،
    م(. 2010  ومن ث حتقيق الرضا النفسي)هاشم،  اجلانب النفسي،  يفوالقيم اليت حيققها هلا أتثري اجيايب    اليت تكون هلا قيمة،

اليت تتلخص يف أن   Adamsهي نظرية العامل آدمز    :Equitable Theoryنظرية العدالة واملساواة     .رابعا
فيتناسب مستوى اجلهد الذي يبذله مع مستوى النتائج   حتديد درجة رضا الفرد بتوافر درجة العدالة واملساواة يف وظيفته،

مثل املكافآت والرتقيه والتقدير مقارنة ابآلخرين.ويرتفع مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظف بتوافر    اليت حيصل عليها،
بينما يقل الرضا الوظيفي عند عدم وجود العدالة واملساواة. "إن شعور الفرد ابلظلم سواء    بيئة العمل، العدالة واملساواة يف 

ممايفسر حاالت   ا،ا أو كليهما معا ا ونوعا أو املعاملة ،أو التدريب سيدفعه إىل ختفيض إنتاجيته كما   يف األجر، أو الرتقية،
لذا فإن اإلدارة مطالبة عند تصميم أنظمة احلوافز    يف املؤسسات،التذمر واإلحباط وعدم الوالء لدى بعض العاملني  

   (.2008  بتأكيد مبدأ العدالة للجميع")الشرايدة،

الذي أدرك أن حدوث الكثري من املشكالت   William Ouchiهي نظرية العامل وليام أوشي  :  Zنظرية    خامسا:   
تنظم العمل   مبادئوأوضح أن هناك ثالثة    اإلنتاجية يف منظمات األعمال األمريكية هي نتاج أتثري اجلانب اإلنساين، 

 :هي  اإلداري

توفري ومن األمهية مبكان    فالثقة مطلب أساسي يف العمل اإلداري،فال ميكن الفصل بينه وبني اإلنتاجية، :  الثقة .أ
 أجواء الثقة بني العاملني يف املؤسسة.

ليتمكنوا من أتسيس فرق عمل تتميز ؛  البد أن يكون املشرف على معرفة مبوظفيه وخصائصهم  احلذق واملهارة:  .ب
 ابلكفاءة اإلدارية. 

لتوفري بيئة عمل آمنة تسهم إبقامة صداقات   ؛واالبتعاد عن األاننية  ، تؤكد االهتمام ابآلخرين  األلفة واملودة:    .ت
 .  وعالقات جيدة مع اآلخرين
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من خالل توفري   وترتبط ابإلنتاجية وحتقيق النجاح،  االهتمام ابجلانب اإلنساين ألفراد املؤسسة،  ،تؤكد هذه النظريةو   
ار الوظيفي لديهم،مما ينعكس إجيااب تلك األمور اليت تسهم يف حتقيق األمن واالستقر ،  أجواء الثقة واأللفة بني العاملني

اإلقتصادية العاملية اليت تتطلب توفري   التغريات  فهذه النظرية منوذج لإلدارة احلديثة يف ظل  على حتقيق الرضا الوظيفي، 
 (. 2008  أجواء عمل متميزة للعاملني لزايدة إنتاجيتهم.)الشرايدة،

 ، األداء، والرضا.ع وهي: الداف  ،هتتم هذه النظرية بثالثة متغريات  :(ربورترولولـ )نظرية الدوافع واألداء والرضا لسادسا.  
 يفوترى أن قوة الدافعية اليت هي حمصلة توقعات الفرد للقائد املرتبط أبدائه لعمل معني واحتماالت ذلك التوقع تؤثر  

ومن ث فإن كمية اجلهد هذه إضافة إىل قدرات وخصائص الفرد   ، اجلهد الذي يبذله الفرد املوظف يف أدائه ملهام عمله
والذي يرتتب   ،ه لعدالة املكافآت تؤثر مجيعها على مستوى أدائه الوظيفيوكذلك إدراك  وإدراكه الصحيح لدوره الوظيفي،

والذي ميثل هنا   ابلرضا الوظيفي  شعور الفرد  ووفق هذا العائد يتحدد  ، عليه العائد احلاصل سواء أكان ماداي أم معنواي
 . (2010  أو مكافأة )هاشم،   ومدى شعوره بعدالة ما حصل عليه من عائد    ،نتاج تطابق العائد مع العائد املتحصل فعليا

تتعلق ابحلوكمة املبادىء اليت جاءت هبا هذه   ، ومن خالل ما مت استعراضه من نظرايت  نستطيع أن نستخلص أهم 
 النظرايت، وتتمثل يف اآليت: 

لية العالقة بني العمالء، واليت جيب أن تكون قائمة على تبادل املصاحل وأداء احلقوق والواجبات، وحتقق مستوايت عا  -
 من الرضا يف بيئة تسودها العوامل احملفزة والشفافية واألطر والتنظيمات والتشريعات الواضحة واليت تشمل اجلميع. 

ركزت معظم النظرايت على جانب الرضا لدى املوظف والعوامل التحفيزية املرتبطة بتحقيق الرضا وربط هذه العملية   -
ساواة يف بيئة العمل، إذ أشارت النظرايت إىل جمموعة من العوامل اليت تؤدي مبقدار اجلهد املبذول، ومدى توفر العدل وامل

 حوكمة العمل. 

أوضحت هذه النظرايت أمهية العوامل اإلنسانية يف بيئة العمل وحتقيق احلاجات األساسية للفرد وإشباعها، وهذا   -
حملفزة والداعمة لعمل املوظف واحملققة إلحتياجاته يقودان أيضا إىل ضرورة هتيئة العاملني وتدريبهم وتوفري بيئات العمل ا

مبختلف أنواعها إذ إن الرتكيز على إشباع احلاجات يعد من األمور املهمة لتحقيق مستوايت عالية من الكفاءة والفاعلية 
 يف األداء. 
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 اخلامتة:

ت العلمية املرتبطة ابحلوكمة السابقة، وحتليل بعض النظراي من خالل اإلطالع على األدب النظري، ونتائج الدراسات  
 اآليت:   نستنتجفإننا  

وأوصت  .أ ابملؤسسة،  واإلرتقاء  اجلودة  وحتقيق  العاملني،  أداء  تطوير  إجيايب يف  دور  هلا  احلوكمة  مبادئ  تطبيق 
الدراسات السابقة على ضرورة تطبيق مبادىء احلوكمة بشكل صحيح وفعرال )كالعدالة، واملساءلة، والرقابة، 

 واملشاركة، والشفافية واملرونة، واالستقاللية(.

يف خمتلف الوظائف واملؤسسات،   ، مستوى كفاءة أداء العاملني  رفع وتطوير   بيئة العمل هلا أتثري واضح يفإنَّ   .ب
ومن هؤالء العاملني موظفو وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، الذين ال بد من االهتمام هبم من خالل تفعيل 

النظرايت السابقة يف بيئة العمل لالرتقاء مبستوى أدائهم، فطبيعة عملهم حتتاج إىل تقدمي خدمات على مفاهيم  
مستوى من الكفاءة والتميز، فهم خيدمون الشرحية األهم يف اجملتمع، وهي شرحية الطالب واملعلمني، كما أن 

ا مقومات تساعدهم على اإلجناز، والقيام املوظفني الذين يقدرمون تلك اخلدمات حباجة إىل بيئة عمل تتوافر فيه
أبدوارهم على مستوى من الكفاءة؛ مبا يسهم يف حتقيق أهدافهم كعاملني، وأهداف املؤسسة، وجتد الباحثة أن 

 احلوكمة بشكل جيد.   مبادئذلك ال يتأتى إال بتطبيق  
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