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INSTITUTIONAL GOVERNANCE AS AN
APPROACH TO ACHIEVING QUALITY IN
THE GENERAL DIRECTORATES OF SCOUTS
AND FEMALE GUIDES IN THE SULTANATE
OF OMAN: A SUGGESTED FRAMEWORK
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ABSTRACT_ Institutional Governance is one of the frameworks that strive to establish quality and excellence in
the performance of institutions. It has become a point of interest to many institutions aspiring quality and accuracy.
The aim of this study is to explore the current situation of the application of institutional governance in the
Directorate General of Scouts and Female Guides in Oman and the requirements of such application to ensure
quality. This study adopted the descriptive approach. A questionnaire was administered to a sample of (53)
employees which constitute 35% of their total number. The results of this study showed that the application of
institutional governance in the Directorate General of Scouts and Female Guides was at a moderate level, with a
mean value of (2.92) and a standard deviation value of (0.86). The results also indicated that the sample agreement
on the requirements of applying Institutional Governance was high, with a mean value of (3.48) and a standard
deviation value of (1.54). The study recommended to increase of the level of applying institutional governance
among all employees and to take all necessary measures to achieve it as well as to comply to all stages of applying
institutional governance, namely: introducing governance, preparing the infrastructure for applying it, setting up a
timeline for implementation, implementing and applying governance and finally following up and evaluating. It
also suggested the establishment of a department within the organizational hierarchy responsible for institutional
governance and all the related processes
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امللخص_ ُيعد مدخل الحوكمة املؤسسية من املداخل التي تسعى لتحقيق الجودة والتميز في أداء املؤسسات ،وقد أصبح هذا املدخل محل
إهتمام العديد من املؤسسات التي تبحث عن الجودة واإلتقان ،ومن هذا املنطلق هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق
الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات ،ومتطلبات ذلك التطبيق ،سعيا لتحقيق الجودة ،وقد اعتمدت الدراسة على
ً
املنهج الوصفي التحليلي ،وتم تطبيق إستبانة على ( )53موظفا وموظفة بنسبة ( )% 35من موظفي املديرية ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من
النتائج من أهمها :أن تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة للكشافة واملرشدات يتم بدرجة متوسطة ،وبلغت قيمة املتوسط
الحسابي له ( ،)2.91وانحرافه املعياري ( ،)0.86كما وافق أفراد العينة على متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ
املتوسط الحسابي للمحور ككل ( )3.48وإنحراف معياري (ً ،)1.54
وبناءا على النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى تطبيق
الحوكمة املؤسسية بين جميع العاملين ،واتخاذ كافة السبل املؤدية إلى ذلك ،كما أوصت باإللتزام بمراحل تطبيق الحوكمة املؤسسية
واملتمثلة في (التعريف بالحوكمة ،تجهيز البنية األساسية لتطبيق الحوكمة ،وضع برنامج زمني للتنفيذ ،تنفيذ وتطبيق الحوكمة ،املتابعة
والتقييم) ،وتبني فكرة إنشاء وحدة في الهيكل التنظيمي مسئولة عن مدخل الحوكمة املؤسسية وما يتبعه من عمليات.
الكلمات املفتاحية :الحوكمة املؤسسية ،الجودة ،الكشافة واملرشدات.

** وزارة التربية والتعليم – سلطنة عمان

* كلية التربية – جامعة السلطان قابوس
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الحوكمة املؤسسية مدخل لتحقيق الجودة باملديرية العامة للكشافة
واملرشدات بسلطنة عمان "تصور مقترح"

ً
الجودة بها ،وإسهاما في زيادة املعرفة حول حوكمة املؤسسات الحكومية
بسلطنة عمان وكيفية تطبيقها ،من خالل توضيح املنطلقات الفكرية
للحوكمة املؤسسية من حيث مفهومها ،وأهدافها ،وأهميتها ،ومبادئها،
وكيفية تطبيقها بما يحقق الجودة في املؤسسة.
 .2مشكلة الدراسة
ُيعد مدخل الحوكمة املؤسسية من املداخل التي تسعى لتحقيق
الجودة والتميز في أداء املؤسسات ،وقد أصبح هذا املدخل محل إهتمام
العديد من اإلدارات في مختلف املؤسسات التي تبحث عن الجودة
واإلتقان ] .]3ويتضح َّ
جليا من خالل تحليل الدراسات السابقة ،إلى وجود
قصور في تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية في مؤسسات القطاع
الحكومي ،ومن بينها املؤسسات التعليمية ،هذا إلى جانب ضعف نشر
ثقافة الحوكمة املؤسسية بمختلف مبادئها وإجراءاتها بين العاملين في
مؤسسات التعليم ،مثل دراسة عطوة وعلي [ ،]1ودراسة البلوشية [،]8
ودراسة املخينية [ .]7كما أشارت دراسة البلوشية [ ]8إلى وجود صعوبات
تعيق تطبيق الحوكمة ،في مدارس التعليم الخاص بسلطنة عمان،
كضعف البنية التحتية أي ضعف (املتطلبات التنظيمية ،والقانونية،
واملهنية ،والقيمية) ،وقلة املتابعة لتطبيق مبادئ الحوكمة ،واملركزية،
فأوصت بضرورة العمل على غرس ثقافة الحوكمة املؤسسية.
هذا إلى جانب تبني مجلس التعليم بسلطنة عمان ملفهوم الحوكمة
املؤسسية ،وذلك من خالل اإلستراتيجية الوطنية للتعليم ( )2040والتي
تم اإلعالن عنها في الندوة الوطنية للتعليم ،األمر الذي يؤكد الدعوة
الصريحة لتبني املؤسسات التعليمية ملفهوم الحوكمة املؤسسية في
ً
منظومتها سعيا للجودة ،والتي من ضمنها املديرية العامة للكشافة
واملرشدات ،ومع توجه وزارة التربية والتعليم بالسلطنة إلى تعميم مرحلتي
تشخيص وتوثيق إجراءات وعمليات نظام إدارة الجودة بمديريات ديوان
ً
عام الوزارة ،فإن األمر بات حتميا للبحث عن ما يدعم هذا التوجه
ً
ويساعد في نجاحه ،وفقا ملا هو مخطط له بتبني مداخل تضمن ذلك
النجاح كمدخل الحوكمة املؤسسية.
أ .أسئلة الدراسة
لذا فقد سعت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس ،كيف يمكن
تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات باعتباره
ً
مدخال لتحقيق الجودة؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة للكشافة
واملرشدات من وجهة نظر أفراد العينة؟
 .2ما متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة للكشافة
واملرشدات من وجهة نظر أفراد العينة؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في
إستجابات أفراد عينة الدراسة لواقع الحوكمة املؤسسية ومتطلبات
تطبيقها تعزى ملتغيري الجنس وسنوات الخبرة؟

 .1املقدمة
تعد الحوكمة من املداخل اإلدارية الحديثة التي يتم اإلهتمام بها في
ً
الوقت الحالي ،نظرا ألهميتها في تطوير البيئات التنظيمية سواء على
صعيد مؤسسات الدولة أو الشركات الخاصة وذلك من خالل عالقتها
بآليات وإجراءات اإلصالح اإلداري الذي يعد أحد العناصر املهمة في نظام
الحوكمة الذي يساهم في ضبط العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح
والتطور املستمر.
وأصبحت املؤسسات التربوية في حاجة ملحة إلعتماد مداخل جديدة،
ً
ُ
تكسبها بعدا فاعل ،وتعطيها جودة في األداء ،وتحسن من نوعية الحياة
بها ،من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به ،كمدخل حوكمة املؤسسات
والذي ظهر في اآلونة األخيرة ليعبر عن األزمة الحقيقية التي تمر بها هذه
املؤسسات والحلول املقترحة لها ،وهي األزمة التي تتمثل في الفجوة بين
الرؤية والواقع امللموس ،فبناء القدرة املؤسسية من خالل تطبيق
ً
ً
الحوكمة يشكل عنصرا محوريا في إستدامة التنمية باملجتمع ].[1
عاقل رشيد ،لزيادة ثقافة
لفعل
وتعد الحوكمة املؤسسية أداة
ٍ
ٍ
اإللتزام ،وزيادة التمسك بآداب وأخالقيات وقيم العمل العليا ،وكذلك
تحقيق مستويات عالية من الشفافية واإلفصاح ،وصدق البيانات
واملعلومات املتاحة للعاملين ،واملستفيدين ،وبالتالي تصبح الحوكمة
املؤسسية أداة جيدة لتحسين املساءلة واملحاسبة ،وزيادة الشعور
باملسئولية ،ومعالجة أي خداع أو زيف ،أو عدم وضوح التقارير واملواقف
والقوائم املالية وغيرها ،وينبغي هنا على اإلدارة أن تضمن فهم الجميع
لإلعتبارات الكامنة وراء مبادئ الحوكمة ].[2
ويسهم تطبيق الحوكمة املؤسسية في تحقيق الجودة باملؤسسة من
خالل إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف املؤسسة ووسائل
تحقيق تلك األهداف ومتابعة األداء ،واملتابعة والتعديل للقوانين
الحاكمة ألداء املؤسسة ،بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كل األطراف
املعنية ،وكذلك تساهم في تقييم أداء اإلدارة وتعزيز املساءلة ورفع درجة
الثقة ،ونشر ثقافة العمل في فريق ،ووضع خطوط واضحة للسلطة
واملسئولية ،وإقرار شفافية اإلدارة بما يخدم العاملين باملؤسسة وإدارتها
واملستفيدين من خدماتها ،والتعامل بموضوعية ونزاهة وإستقالل إلنجاح
العمل ].[1
ً
ً
وقد اهتمت سلطنة عمان بموضوع الحوكمة اهتماما كبيرا ،حيث
ً
ً
كانت في عام ( )2002الدولة العربية األولى التي أصدرت ميثاقا متكامال
لتنظيم وادارة شركات املساهمة العامة ،ويتصف بأفضل املعايير
الدولية ،وقد وردت فيه كافة مباديء الحوكمة .كما أن السلطنة قد
ً
ً
قطعت شوطا كبيرا في ذلك ،من خالل ما قامت به من خطوة فاعلة في
فصل الجانب التشريعي والرقابي عن الجانب التنفيذي بما يوفر جانب
من الحيادية ،وتحسين عمليات الرقابة واملحاسبة وتحمل املسئولية [.[3
وعلى هذا األساس فقد برز االهتمام بموضوع تطبيق الحوكمة
ً
املؤسسية في املديرية العامة للكشافة واملرشدات باعتباره مدخال لتحقيق
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يتناول هذا املحور أهداف الحوكمة وأهميتها ،ومبادئ الحوكمة
ومتطلبات تطبيقها ،كما يتضمن إسهامات تطبيق الحوكمة في تحقيق
جودة املؤسسة ،من حيث مجاالت تطبيق الحوكمة املؤسسية ،والعناصر
الرئيسية لتطبيقها.
ً
اوال :ماهية الحوكمة املؤسسية:
بدأ مفهوم الحوكمة املؤسسية في اإلنتشار بشكل واسع في مختلف
املؤسسات بمختلف األماكن ،من منطلق مواكبة التغييرات العاملية
بأحدث األساليب واملداخل اإلدارية للحد من العديد من األزمات
ً
واملخاطر ،وتعد الحوكمة املؤسسية مدخال أمثل للمعالجة والوقاية من
األزمات ،ملا له من أثر بالغ في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى األداء
وتخفيض درجة املخاطرة املتعلقة بالفساد املالي واإلداري على مستوى
املؤسسات والدول على حد سواء ،وذلك ألن قواعد وضوابط الحوكمة
املؤسسية تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ،ومنح حق مساءلة
ومحاسبة اإلدارة ،وكذلك مراقبة األداء؛ مما يساعد في الحد من إستغالل
السلطة ،وحماية مصالح جميع األطراف ،ويضمن جودة االداء ].[1
والحوكمة املؤسسية تركز على املوارد واملمتلكات واملحافظة عليها
واستثمارها بشكل فعال؛ وذلك بتنظيم العالقات بين األفراد واملنظمات،
وإجراء اإلصالحات اإلدارية ملواكبة التطورات اإلدارية وتفعيل الدور
الرقابي للمؤسسات واملنظمات ،وضمان استقالليتها وتنميتها ،وذلك
لالرتقاء باملجتمع وأفراده [.[4
 )1أهداف الحوكمة املؤسسية:
توضح الحوكمة املؤسسية الشكل الذي يتم من خالله تحديد أهداف
املؤسسة ،وآلية تحقيقها ،وتوضيح الرقابة على األداء من خالل
املسئوليات واملمارسات املحددة التي تنتهجها املؤسسة؛ بهدف السعي
نحو ضمان تحقيق األهداف ،وتقديم توجيه بعيد املدى ،والتحقق من
ً
إدارة املخاطر بالشكل املناسب وفي الوقت املناسب ،وأيضا اإلستفادة من
موارد املؤسسة بشكل مسئول ،مع املراقبة املوجهه حيال التأكد من
حدوث أية فجوة في األداء مع ما هو مخطط له من أهداف ،وتسعى
الحوكمة املؤسسية إلى ]:[5
• تحسين وتطوير أداء املؤسسة.
• مساعدة إدارة املؤسسة في صياغة وبناء إستراتيجية سليمة ،وضمان
اتخاذ قرارات فعالة بما يؤدي إلى كفاءة األداء.
• تجنب حدوث املخاطر أو الصراعات داخل املؤسسة ،بما يعوق جودة
األداء.
• تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعامالت املؤسسة
وعملياتها.
• الفصل بين امللكية التنظيمية ،واإلدارة والرقابة على األداء.
• تأكيد مسئوليات اإلدارة ،وتقييم أدائها ،وتعزيز املحاسبية واملساءلة
وعدم الخلط بين املهام واملسئوليات الخاصة بأعضاء املؤسسة.
• إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف املؤسسة ،ووسائل تحقيق
تلك األهداف ،ومتابعة األداء.
كما ذكر مرزوق [ ]6أن الحوكمة ظهرت من أجل تقييم مدى فعالية
املؤسسات املتعلقة بإدارة شئون الدولة واملجتمع ،وكذلك من أجل تقييم
ُ
مجموعة القيم التي تتضمنها املؤسسات ،التي تعد بمثابة مبادئ تنظم

 .4ما التصور املقترح لتطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة
للكشافة واملرشدات؟
ب .أهداف الدراسة
 .1تحديد األسس النظرية للحوكمة املؤسسية.
 .2التعرف على واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة
للكشافة واملرشدات.
 .3الكشف عن متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة
للكشافة واملرشدات.
 .4الكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع
تطبيق الحوكمة املؤسسية ومتطلبات تطبيقها باملديرية العامة للكشافة
واملرشدات تعزى ملتغيرى الجنس والخبرة.
 .5وضع تصور لتطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة للكشافة
واملرشدات.
ج .أهمية الدراسة
• رفد املكتبة الكشفية واإلرشادية باملعرفة في مجال الحوكمة املؤسسية،
بما يساهم في غرس ثقافة الحوكمة املؤسسية والجودة لدى العاملين بها.
• محاولة الوصول لهدف التطبيق الشامل ملبادئ الحوكمة املؤسسية
بمختلف عملياتها (املشاركة ،الشفافية واالفصاح ،املسائلة ،التمكين،
الرقابة) باملديرية العامة للكشافة واملرشدات.
• اإلستفادة من اإلجراءات املقترحة في تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية
في املديرية العامة للكشافة واملرشدات للوصول لجودة األداء.
د .حدود الدراسة
ُ
حدود مكانية وزمانية :طبقت هذه الدراسة في املديرية العامة للكشافة
واملرشدات إحدى مديريات ديوان عام وزارة التربية والتعليم بسلطنة
عمان في الفترة من فبراير وحتى مايو .2017
حدود موضوعية :تناولت الدراسة األسس النظرية للحوكمة املؤسسة،
وإسهامها في تحقيق الجودة ،وجهود السلطنة في مجال الحوكمة
املؤسسية ،بصفتها محاور رئيسة.
حدود بشرية :طبقت الدراسة على عدد ( )53من العاملين باملديرية العامة
للكشافة واملرشدات من مختلف املستويات اإلدارية.
ه .مصطلحات الدراسة
الحوكمة املؤسسية:
يمكن تعريف الحوكمة املؤسسية إجرائيا بأنها :تلك املمارسات التي
تنبثق من املبادئ الخاصة باملشاركة واالفصاح والرقابة واملساءلة ،التي
تتبناها املؤسسات ضمن ثقافتها التنظيمية ،لضمان تحقيق جودة أدائها
في مختلف الجوانب اإلدارية والفنية.
الجودة:
ً
ُ
تعرف الجودة إجرائيا بأنها :نظام إلدارة وتحسين الجودة املستمرة،
وهي استراتيجية عمل ومبادئ إدارية وفنية تعتبر أساسا لعملية التطوير
والتحسين املستمر في جميع أنشطة وبرامج املؤسسة من خالل اإلستفادة
من األساليب العلمية والكوادر البشرية ذات التأهيل الجيد بهدف تحقيق
رؤية ورسالة وأهداف وقيم املؤسسة.
الحوكمة املؤسسية :املبادئ – ومراحل التطبيق " خلفية نظرية"
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ُ
حتى يصبح لها مكان في عالم التنافسية ،تمثل أهمية كبيرة بالنسبة
للحوكمة املؤسسية؛ لتتمكن من تحقيق نجاحها في الحفاظ على حقوق
جميع االطراف.
 )3مبادئ الحوكمة املؤسسية.
تعتبر الحوكمة بمثابة القواعد والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل
توازن بين أهداف اإلدارة العليا والعاملين واملستفيدين ،وتستند هذه
املبادئ على مجموعة من الركائز العامة ،وهي :الشفافية ،والعدالة،
واملساءلة ،واملسئولية ،وتمثيل أصحاب املصلحة األساسيين ،واملشاركة،
وإتباع قواعد وإجراءات واضحة متفق عليها ،كما تتمثل مبادئ الحوكمة
في مجموعة من العناصر األساسية ،والتي تعبر عن الديمقراطية ،وإحترام
حقوق اآلخرين ،وإدارة الصراع بشكل سليم ].[3
وتوصلت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDإلي خمسة
معايير عام  1999وأصدرت تعديال لها في عام  ،2004وتتمثل في :ضمان
وجود أساس إلطار فعال للحوكمة (القانون ووضح السلطة واملسئولية)،
وحفظ الحقوق ،واملعاملة املتساوية بين الجميع (من أصحاب العالقة)،
ودورهم في املشاركة في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة ،واإلفصاح
والشفافية ،ومسئوليات اإلدارة [ ،]9وقد اتفقت معظم األدبيات على
مبادئ أساسية إلرساء الحوكمة املؤسسية ،وهي (الشفافية ،والرقابة،
واملساءلة ،واملشاركة وفيما يلى توضيح لهذه املبادئ:
أ) الشفافية :هي وضوح التشريعات وسهولة فهمها ،وإستقرارها،
ً
وإنسجامها مع بعضها البعض وموضوعيتها ،ووضوح لغتها وفقا للمتغيرات
االقتصادية واالجتماعية ،واالدارية ،وبما يتناسب مع روح العصر،
إضافة لتبسيط اإلجراءات ونشر املعلومات واإلفصاح عنها ،وسهولة
الوصول إليها لتكون متاحة للجميع ،وهذا في مجمله يعمل ضمن املشاركة
ً
العامة في النتائج ،وهي ليست مجرد توفير معلومات ،ولكنها تضم أنواعا
مختلفة من املشاركة باملسؤولية ].[10
فمتخذ القرار يكون بحاجة ماسة إلى معرفة الحقائق ،وتحديد
اإلتجاهات ،وحساب دقيق للتوقعات ،وهذه العوامل لن تتحقق إال
بوجود بيانات تفصيلية وحديثة وصادقة ومنتظمة ،وبيانات من السهل
تحليلها ،وبالتالي معرفة مكوناتها ،وعالقة كل عنصر من عناصرها
بالعناصر األخرى ،وهو ما يوفر فرصة معرفة اإلتجاهات واملؤشرات
ملتخذ القرار ،وايضاح الصورة لجميع األطراف إلتاحة املجال للمشاركة
الفاعلة ].[10
ُ
ب) املشاركة :تعد املشاركة إتاحة املجال لجميع العاملين باملؤسسة من
املشاركة الفاعلة في رسم السياسات ،ووضع قواعد العمل في مختلف
مجاالت العمل باملؤسسة ،كما ُتعد املشاركة فرصة لهؤالء العاملين ليكون
لهم دور فاعل في عمليات صنع القرار ،وهذا من شأنه اإلسهام بشكل كبير
في مساندة قيادة املؤسسة ووحداتها املختلفة ،وتفعيل ديمقراطية العمل
اإليجابي ].[11
ُ
ومبدأ املشاركة يعد حجر الزاوية الرئيس بالنسبة للحوكمة ،فتكون
املشاركة مباشرة او من خالل املؤسسات ،كما ينبغي لإلدارة في أي
مؤسسة حكومية أن تستعين بأفكار وجهود مختلف القطاعات في
املجتمع ،وهذا من شأنه تعزيز مبدأ الديمقراطية كذلك ،كما ينبغي أن
يكون للمشاركة إطار تنظيمي يساعد على تعضيد املشاركة الفعلية

عمل تلك املؤسسات ،وفي ضوء ذلك فقد تم تحديد أهداف الحوكمة
املؤسسية من خالل اآلتي:
 ترشيد إستخدام املوارد الطبيعية والبشرية واملالية ،للحفاظ على تلكاملوارد.
 الحد من إستغالل السلطة ،بما يؤدي إلى تنمية االستثمار ،وتشجيعتدفقه ،وتنمية املدخرات ،وتعظيم الربحية.
 تحقيق الشفافية والعدالة ،ومنح حق مساءلة متخذي القرار. االلتزام بأحكام القانون ،والعمل على ضمان مراجعة األداء املاليللمؤسسات.
 وجود هياكل إدارية ،تمكن من محاسبة اإلدارة أمام أفراد املجتمع. تعبئة أفضل لقدرات املجتمع ،وإدارة أكثر رشادة من خالل العمل علىإعادة تحديد مجاالت العمل ،والنشاطات ملختلف القطاعات.
وبشكل عام تهدف الحوكمة املؤسسية إلى رفع وتطوير مستوى أداء
العاملين في املؤسسات ،من خالل التزامهم بتطبيق املبادئ القيمية؛ مما
يؤدي إلى تميز وجودة تلك املؤسسات ،من خالل ما يتم من عالقات
وأساليب وممارسات تعمل على إنتقال أثر تطبيق الحوكمة املؤسسية إلى
املجتمع ].[7
ومما سبق يتضح أن الحوكمة املؤسسية تهدف إلي اإلسهام في تحقيق
جودة أداء املؤسسة في جميع مستوياتها وبكافة عملياتها وتوفير هيكل
إداري يتسم بالعدالة واملسئولية ،وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع ،وتهيئة
مناخ العمل في ظل قواعد وقوانين وتشريعات محددة ،والتوجه نحو
العمل الجماعي ،واملشاركة في اتخاذ القرارات ،مع اإلصغاء اإليجابي من
األعلى لألسفل وتعزيز مبدأ املساءلة ومراقبة األداء والعمل على تبني
استراتيجيات عمل فعالة.
 )2أهمية الحوكمة املؤسسية.
ُ
تعد الحوكمة املؤسسية بمثابة املرجع الذي يستند إليه املسئولون ،أو
رجال اإلدارة في تسيير سلوك املؤسسات ،ال سيما إذا ما نظرنا إليها على
أنها أداة إصالح لتلك املؤسسات على شتى أنواعها ،وبالتالي فهي من
الضرورة بمكان حتى تقوم املؤسسات بوظائفها على أكمل وجه ،وتجنب
أية انحرافات قد تحدث بها ،هذا إلى جانب أن الحوكمة املؤسسية تعمل
على تحديد الحقوق والواجبات واملسئوليات لجميع األطراف ].[8
ويذكر البعض أن أهمية الحوكمة املؤسسية تتمثل فيما يلى [:[1
 وضع أسس للعالقة بين اإلدارة بأنواعها وبين أصحاب املصالح أواملستفيدين ،مما يؤدي إلى وضوح حقوق وواجبات كل طرف؛ األمر الذي
يسمح باستثمار اإلمكانات املتاحة بما يرفع كفاءة األداء وجودة املنتج.
 العمل على وضع إطار تنظيمي يمكن من خالله تحديد أهداف املؤسسةوسبل تحقيقها.
 غرس روح املنافسة وجذب قاعدة عريضة من املتطوعين واملشاركين منً
املجتمع املحلي ،ماديا ومعنويا ،األمر الذي ينعكس على جودة األداء.
 تطبيق قواعد الحوكمة املؤسسية يزيد من ثقة املستفيدين ،واملجتمعبصفة عامة في هذه املؤسسات ومنتجها ألن تلك القواعد تضمن لهم
حماية حقوقهم.
ومن خالل ما سبق نجد أن تجاوز التحديات التي تواجهها مؤسسات
اليوم ،وما تتطلبه هذه التحديات من تغييرات في عمليات تلك املؤسسات؛
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والحقيقية ،وهذا يستدعي توافر قدر من الحرية ال بأس به لجميع أطراف
املشاركة من أفراد عاملين باملؤسسة أو أولئك املستفيدين من خارجها
].[12
ج) املساءلة :ويقصد بها تطبيق األنظمة والتعليمات بكل شفافية على
جميع منتسبي املؤسسة وفي كافة املستويات بهذه املؤسسة ،وإذا ما نظرنا
للمساءلة فنستطيع أن نقول بأنها الوجه اآلخر للقيادة ،حيث مع وجودها
باعتبارها الوجه اآلخر للقيادة تنفي عنها صفة الديكتاتورية ،هذا إلى
جانب أن املساءلة التزام ،يلزم اآلخرين باملحاسبة أو اإلجابة عن املسئولية
التي تسند إليهم ،واملساءلة قاعدة تقض ي محاسبة املسئولين الذين
يتخذون القرارات عن تبعات أعمالهم ونتائج قراراتهم ،بمعنى تحمل الفرد
تبعات األعمال املناطة به ].[11
وترتبط املساءلة ارتباطا وثيقا بالرقابة فهي النصف اآلخر من مبدأ
الرقابة ،حيث بعد حدوث الرقابة تأتي املساءلة مباشرة عن اي تقصير في
األداء ،بناءا على معايير محددة ،حتى يكون هناك توازن في تأدية األعمال
باملؤسسة ،مما يحقق شعور لدى جميع العاملين بضرورة إنجاز وتأدية
تلك األعمال بشكل صحيح ووفق األسس واملعايير املحددة من قبل
املؤسسة ،لتطبيق الحوكمة بشكلها الصحيح ] .[7وحتى تكون املساءلة
فاعلة ينبغي أن توجد وثائق منشورة وواضحة تتعلق برسالة وفلسفة
عمل املؤسسة وأهدافها ،وإستراتيجيتها ،وخططها وموازنتها ،حيث تعد
هذه الوثائق املرجعية التي يتم مساءلة قيادات املؤسسة والعاملين فيها
ً
وفقا ملدى إلتزامهم بها ،باإلضافة إلى تدفق للمعلومات ،مما يؤدي إلى أن
يعمل املسئول أو املوظف تحت مجهر أعضاء املؤسسة وجمهورها،
بحيث تتوفر املعلومات التي يمكنهم إستخدامها لقياس مدى إلتزام
املسئولين والعاملين برسالة وفلسفة وأهداف املؤسسة ].[12
فاملساءلة كما سبق ،إلتزام بتحمل الفرد للعمل املناط به ،وأعلى مراتبها
هي تلك املساءلة النابعة من الذات أوال ،ومن ثم مساءلة الجهة املعنية
لألفراد ،ملنع أي انحراف ،أو التدخل في الوقت املناسب في حال حدوث أي
إنحراف في العمل ،بما يسهم من تقليل الخسائر.
د) التمكين :هو العمل على تعزيز قدرات ومهارات جميع العاملين لطرح
أفكارهم ،وتحويلها إلى إجراءات تسهم في تحقيق أهداف املؤسسة ،وذلك
من خالل وضع أهداف املؤسسة بطريقة محفزة للعاملين ،وتعريفهم
بكيفية الحصول على املواد الالزمة لتحقيق تلك األهداف ،باإلضافة إلى
إظهار الثقة في قدرة العاملين على تحقيق تلك األهداف واالسهام اإليجابي
في صنع القرار ،مع اإلهتمام بتكوين فرق العمل ،حيث ُيعد ذلك من
األمور املهمة في تحقيق فاعلية املؤسسة ].[13
ويهدف مبدأ التمكين إلى العمل على تعزيز قدرات األفراد ومهاراتهم بما
يساعدهم على طرح خيارات معينة ،وتحويلها إلى إجراءات أو سياسات او
إتخاذ قرارات ملصلحة العمل ،ليسهم ذلك كله في النهاية إلى رفع الكفاءة
التنظيمية للمؤسسة ،األمر الذي معه يمكن إزالة كل العقبات املختلفة
التي تعوق عملية التمكين ،أو غيرها من السلوكيات النمطية ،مع تبني
سياسات وإجراءات وتشريعات ٕواقامة هياكل ومؤسسات تساعد في
القضاء على مظاهر اإلقصاء والتهميش.
ً
ثانيا :الحوكمة املؤسسية وتحقيق جودة املؤسسة.
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أصبحت الجودة في أي مؤسسة من مقومات بقائها في عالم
التنافسية؛ وتعد الجودة من املفاهيم الحديثة التي ظهرت في الربع األخير
من القرن املاض ي ،وقد تغير مفهومها بعد تطور علم اإلدارة ،وظهور
املؤسسات الكبرى ،وإزدياد املنافسة؛ إذ أصبح ملفهوم الجودة أبعاد
متشعبة وجديدة إرتبطت بشتى امليادين ومن بينها مفهوم الحوكمة ،لذا
سنوضح في هذا املبحث مفهوم الجودة وعالقتها بالحوكمة ،من خالل
تحديد مختلف العوامل التي تدعم جودة أداء حوكمة املؤسسات ].[14
وتعمل الحوكمة على حسن إدارة املؤسسات ،وهو ما يدعم تحقيق
الجودة بها ،وخاصة فيما يتعلق بعمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه
واملتابعة وغيرها من عمليات اإلدارة ،ومن ثم زيادة الكفاءة والفعالية
للمؤسسات ،فيما يتعلق بتحديد األهداف الخاصة بكل نشاط من
أنشطة املؤسسة ،وتحديد برامجها وحشد املوارد واإلمكانات الكفيلة
بتنفيذ األهداف ،والقيام بالعمليات التنفيذية ومتابعة ذلك التنفيذ ،من
أجل اإلصالح والتحسين لألداء واإلرتقاء به باعتباره جودة ومعدل
إنجاز ].[2
 .1العناصر الرئيسية للحوكمة املؤسسية لتحقيق الجودة:
للحوكمة املؤسسية عدة عناصر يسهم توافرها في جودة املؤسسات ،إذ
تتفاعل هذه العناصر معا لتضمن تحقيق الجودة ،وهي على النحو
اآلتي ]:[1
 القيادة اإلدارية الفعالة :ال يمكن لحوكمة تنشد تحقيق تنمية وجودة أنتنجح بدون وجود القيادات اإلدارية الفاعلة التي تتبنى أهداف املؤسسة
وتكون قادرة على فهمها وتنفيذها بالشكل الصحيح ،وبالتالي فمن املفترض
أن يكون عنصر الكفاءة والخبرة هو املعيار األساس الختيار القيادات
اإلدارية ألية مؤسسة ترمي إلى تحقيق الكفاءة في أدائها ملهامها ،دون
تغليب لبعض اإلعتبارات األخرى كالوالء السياس ي أو اإلعتبارات
اإلجتماعية ألن ذلك يهزم األهداف الحقيقية للمؤسسة على األمد
الطويل.
ُ
 إصالح الهياكل اإلدارية :إن ما أصطلح على تسميته باإلصالح اإلداريً
ً
يعتبر مدخال رئيسا من مداخل تحقيق أية سياسات عامة حقيقية في
مجال التنمية اإلدارية وما يتبع ذلك من تنمية شاملة في املجتمع ككل.
 الشفافية الكاملة في العمل اإلداري :ملا لها من أثر كبير في تجويد العملاإلداري بأية مؤسسة ،وهذا ما تنتهجه مؤسسات العالم اليوم التي تهدف
إلى فرض نفسها في عالم من التنافسية.
 التخطيط :إذ ينبغي تحديد رؤية ورسالة ما نود القيام به مع مراعاةالشمولية في سياسات وبرامج التخطيط ومراعاة واقع وظروف املجتمع،
واإلستفادة من البرامج الناجحة في هذا املجال ،واإلهتمام بإعداد وتأهيل
العناصر البشرية.
 توفر اإلختيارات التنظيمية املالئمة :إن نجاح أي مؤسسة في إدارة برامجالتنمية يتوقف على مقدرة تلك املؤسسة في إختيار نوع التنظيم الذي
يتالئم والبيئة التي تعمل من خاللها تلك املؤسسة.
ومن ثم فإن مفهوم الحوكمة املؤسسية ،بعناصره ومكوناته ،التي
ً
تتكامل فيما بينها ،ليصبح له أثرا في واقع التطبيق باملؤسسات ،يحتاج إلى
تدعيم بعناصر ملموسة تتمثل في إهتمام قادة املؤسسات ،واملعول عليهم
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الدراسة املنهج الوصفي ،وأظهرت الدراسة عدد من النتائج من أهمها:
وجود صعوبات تعيق تطبيق الحوكمة كضعف البنية التحتية أي ضعف
(املتطلبات التنظيمية ،والقانونية ،واملهنية ،والقيمية) ،وقلة املتابعة
لتطبيق مبادئ الحوكمة ،واملركزية ،كما توصلت إلى توصيات ،من أهمها:
غرس ثقافة الحوكمة املؤسسية من خالل عدد من اإلجراءات املقترحة
بالدراسة ،ووجود أهداف واضحة لتطبيق الحوكمة تسير مع نفس
أهداف املؤسسة.
كما هدفت دراسة أبو لبن [ ]13التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في
اإلدارات املدرسية الفلسطينية من وجهة نظر املعلمين ،وإستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد توصلت إلى نتائج من أهمها :أن
القيم السلبية مثل العادات والتقاليد التي َّ
تعود عليها املجتمع من أهم
التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة الحوكمة ،وأوصت الدراسة بضرورة
إصدار أنظمة وقوانين واضحة تتعلق بالشفافية واملساءلة ،ومراجعة
ً
أنظمة ومفاهيم الحوكمة ومدى تطبيقها سنويا ،مع وضع أنظمة واضحة
تتماش ى مع وضع اإلدارة املدرسية ومتطلبات املوظفين.
وأجرت العريني [ ]16دراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق
الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية بجامعة
اإلمام محمد اإلسالمية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وخلصت
إلى نتائج أهمها :أن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعة متحقق بدرجة
متوسطة ،وتوصلت الى عدد من التوصيات أهمها :ضرورة إصدار لوائح
وتشريعات خاصة بمعايير ومبادئ الحوكمة ،وتفعيل مبدأ املشاركة بين
القيادات اإلدارية العليا ،وبين الوظائف التنفيذية في عمليات صنع
القرارات ،وإعتماد معايير الشفافية واإلفصاح في جميع التعامالت
اإلدارية.
وقامت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم [ ]17بدراسة هدفت
إلى تحليل األنماط السائدة لحوكمة األنظمة التربوية في بعض بلدان
العالم بقصد الوقوف على أثرها في تسيير املؤسسات التعليمية،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت الدراسة إلى
نتائج أهمها أن واقع تطبيق الحوكمة في النظام التربوي في العالم العربي ال
يزال يعاني من أوجه قصور عديدة ،وأوصت الدراسة بضرورة التكوين
املنهجي الشامل ملديري املؤسسات التربوية ،نحو توفير عامل نجاح إلرساء
الحوكمة التربوية الرشيدة املنشودة.
وأجرى عطوة ،وعلي [ ]1دراسة هدفت إلى التعرف على حوكمة النظام
ً
التعليمي بوصفه مدخال لتحقيق الجودة في التعليم ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها:
ضعف معرفة وإملام معظم العاملين باملؤسسات التعليمية واملستفيدين
منها بمبادئ وقواعد الحوكمة ومبررات تطبيقها على النظام التعليمي،
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قوانين واضحة قابلة للتطبيق فيما
يتعلق بإصالح املساءلة ،والشفافية ،وتوفير إطار مؤسس ي كبيئة مناسبة
لذلك التطبيق ،وإصدار ميثاق لحوكمة النظام التعليمي يهدف إلى
حوكمة مؤسساته.
كما هدفت دراسة ضحاوي ،واملليجي [ ]18إلى املقارنة بين نظم الحوكمة
املؤسسية للجامعات في كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي لإلفادة منها في
مصر ،حيث اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على أسلوب جورج بيرداي

الكثير في صحة تطبيق مفهوم الحوكمة املؤسسية ،وأن يتأكدوا من تكامل
تلك العناصر.
 .2مراحل تطبيق الحوكمة املؤسسية لتحقيق الجودة:
تمر عملية تطبيق الحوكمة املؤسسية بعدد من املراحل ،وذلك لتحقيق
الهدف منها ،بأسلوب منهجي دقيق ،وقد أشار حالوة ،وطه [ ]15إلى خمس
مراحل لتطبيق الحوكمة املؤسسية وهي:
• املرحلة األولى :التعريف بالحوكمة وتكوين رأي عام مؤيد لها :وهي أهم
املراحل على اإلطالق ،إذ يتم في هذه املرحلة توضيح معالم الحوكمة
وجوانبها ،وتحديد األبعاد واملفاهيم الخاصة بها ،وتوضيح مناهجها
وأدواتها ورسائلها ،أو للتفرقة بين الحوكمة كثقافة وسلوك وإلتزام ،وبين
الحوكمة كأساس املعامالت النزيهة.
• املرحلة الثانية :بناء البنية األساسية للحوكمة :إذ تحتاج الحوكمة إلى
بنية أساسية قوية وقدرة على إستيعاب حركتها وقادرة على التفاعل مع
ُ
متغيراتها ومستجداتها ،وهي بنية مركبة متشعبة وممتدة ،إذ تعد البنية
األساسية الزمة تماما لتأسيس الحوكمة ،وتحقيق التفاهم والتعايش
الفعال بين األطراف املختلفة ،فالبنية األساسية عنصر مهم وملزم من
أجل تأسيس الحوكمة.
• املرحلة الثالثة :وضع برنامج معياري للحوكمة وتحديد توقيتاته
القياسية :يحتاج تطبيق الحوكمة إلى برنامج زمني ،محدد األعمال
ً
واملهمات والواجبات ،وهذا يساهم كثيرا في عملية متابعة مدى تحقيق
الحوكمة املؤسسية ألهدافها داخل املؤسسة ،وصحة تطبيق مبادئها.
• املرحلة الرابعة :تنفيذ الحوكمة وتطبيقها :إذ تبدأ فيها االختبارات
الحقيقية ،وقياس مدى إستعداد ورغبة كافة األطراف إلى تطبيق
الحوكمة ،فالحوكمة رغم ما فيها من حريات تمارس فيها أيضا قيود
حاكمة وضوابط متحكمة.
• املرحلة الخامسة متابعة الحوكمة وتطويرها :تضمن هذه املرحلة وتؤكد
حسن تنفيذ جميع املراحل السابقة ،إذ تعد الرقابة واملتابعة األداة
الرئيسية التي تستخدمها املؤسسة من أجل حسن تنفيذ الحوكمة ،وهي
رقابة ذات طبيعة إشتقاقية ،تكاملية ،ولها وظيفتان رئيسيتان هما:
وظيفة عالجية ملعالجة أي خطأ أو قصور يحدث ،ووظيفة وقائية إبتكاريه
قائمة على األدوات والوسائل التي تزيد من فاعلية الحوكمة.
 .3الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع
الحوكمة املؤسسية ،ومنها:
أجرت املخينية [ ]7دراسة هدفت إلى تحديد متطلبات تطبيق مبادئ
الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بسلطنة عمان،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتوصلت إلى نتائج من أهمها :ال
يوجد تعريف موحد للحوكمة باملؤسسات وإنما يختلف باختالف
األهداف التي ترغب املؤسسة بتحقيقها ،وإقترحت عدد من اإلجراءات
لتنفيذ إجراءات الحوكمة منها :غرس ثقافة الحوكمة ،وإيجاد بيئة
مؤسسية تنظيمية تتعلق بالحوكمة ،وتوصيف األعمال واملهام واللوائح
واألدلة ،وعمل خطة تدريبية مستمرة.
وقامت البلوشية [ ]8بدراسة هدفت إلى تحديد متطلبات تطبيق
الحوكمة املؤسسية في املدارس الخاصة بسلطنة عمان ،وقد استخدمت
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وهو أحد أساليب املنهج املقارن ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
ضرورة شمول عمليات الحوكمة املؤسسية لجميع العناصر املكونة
ملؤسسات التعليم الجامعي ،وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات
أهمها :تصميم هيكل واضح إلدارة الحوكمة وإجراءاتها على مستوى
الجامعات ،ونشر ثقافة الحوكمة املؤسسية داخل الجامعات.
واجرى حالوة ،وطه [ ]15دراسة هدفت إلى التحقق من استخدام
عال
أساليب الحوكمة في جامعة القدس ،بقصد الوصول إلى مستوى ٍ
يصل إلى مستوى الجامعات املتحضرة التي تعتبر الحوكمة من أولوياتها،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتوصلت إلى نتائج أهمها :أن معظم
املوظفين وطلبة الجامعة ال يستخدمون األنظمة والقوانين الصادرة من
شؤون املوظفين ،أو يجهلون وجودها ،وتوصلت الدراسة إلى توصيات من
أهمها :ضرورة رفع مستوى التطبيق الالزم ملعايير ومتطلبات أنظمة
الحوكمة ،وتفعيل الحكم الرشيد في الرضا الوظيفي ،والعدالة،
والشفافية ،واملساءلة.
وقام  [19] Shieldsبدراسة هدفت إلى تحديد مفهوم الحوكمة وتحليل
مدى تطبيق مجالس اإلدارات باملدارس ملبادئ الحوكمة في أونتاريو بكندا،
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتوصلت إلى نتائج أهمها :أن مفهوم
الحوكمة يختلف من وجهة نظر العديد من األفراد ،إال أن هناك إجماع
على وجود أربعة مبادئ أساسية لتطبيق الحوكمة وهي :السلطة ،النفوذ،
الشرعية ،اإلهتمام بالرأي العام ،كما أوصت الدراسة بتفعيل دور
املجلس اإلداري باملدارس في تطبيق مبادئ الحوكمة الذي بدوره ينعكس
ً
إيجابا على األداء العام للمدرسة.
كما هدفت دراسة أبوالغيط [ ]20إلى تحديد مفهوم ودور الحوكمة فى
تحسين أداء اإلدارة ونشأتها واملتغيرات التى فرضت تبنيها ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت إلى نتائج أهمها ضعف التزام
اإلدارة بالشفافية الكاملة ،وضعف مستوى الرضا عن أدائها ،كما
توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها :اعتماد سياسات وآليات ُتقوي
ُ
وتمكن من املشاركة فى صنع السياسات العامة ،وإتخاذ اإلجراءات للحد
من املركزية ،وتوفير املوارد املالية الكافية لكل وحدة ومنحها اإلستقاللية
فى توزيعها على الخدمات العامة بما يتفق مع إحتياجاتها الفعلية.
وتناولت دراسة جودة [ ]21واقع الحوكمة المؤسسية في بنك
ً
فلـسطين وفقا لمبـادئ منظمة التنمية والتعاون االقتصادي،
وإستخدمت الدراسة أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة ،وإجراء
بعض المقابالت مع بعض أفراد مجتمع الدراسة ،وتوصلت إلﻰ نتائج
ً
أهمها :أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يؤثر إيجابا علﻰ مؤشرات
األداء ،كما توصلت الدراسة الى توصيات أهمها :العمل على تطوير
تعليمـات السلطة في مجال الحوكمة المؤسسية.
وفي دراسة قام بها  [22] Henard and Alexanderركزت على
املعلومات التوجيهية ،والقوانين ،واألنظمة ملمارسة الحوكمة الرشيدة،
وكيفية التمييز بين مبادئ الحوكمة ،ومعايير الجودة ،واستخدمت
الدراسة املنهج املقارن ،والتحليلي ،وتوصلت إلى نتائج أهمها :أن الحوكمة
أصبحت أداة ضغط كبرى لتحسين الجودة في جميع جوانب التعليم
العالي ،وتسعى املؤسسات في جميع العالم إلى الجودة ،بهدف تحقيق
التوازن بين الحوكمة الذاتية املمنوحة للمؤسسات واملساءلة ،كما أن
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مبادئ الحوكمة ومعايير الجودة تقوم بأدوار مماثلة ملساعدة املؤسسات
التعليمية.
كما تناولت دراسة  [23] Hepworthالعالقة بين حوكمة الشركات
وأداء مؤسسات القطاع العام ،ووضعت لهذا الغرض معايير تتمثل في
الشفافية ،املساءلة ،النزاهة ،الكفاءة والفعالية ،الثقة والتوقعية،
وخلصت هذه الدراسة إلى أنه توجد عالقة بين معايير حوكمة الشركات
ومؤسسات القطاع العام من حيث زيادة الكفاءة والفعالية في إنجاز
األعمال وتحسين نوعية التقارير املالية الداخلية والخارجية والتحسين في
مستويات الرقابة الداخلية والتحسن في أداء وسلوك املوظفين.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة وتحليلها تبين أن هذه الدراسات
معظمها تحث على جودة األداء من خالل تبني مدخل الحوكمة ،بتفعيل
مبادئها الخاصة باملشاركة ،واملساءلة ،واالفصاح والشفافية ،والرقابة،
ونشر ثقافتها في املؤسسة بين منتسبيها ،ال سيما في املؤسسات الحكومية،
لضمان الجودة في تلك املؤسسات برفع كفائتها وفاعليتها ،ويمكننا إجمال
النقاط الخاصة بأوجه الشبه وأوجه اإلختالف بين الدراسات السابقة
والدراسة الحالية على النحو التالي:
أوجه الشبه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
يوجد اتفاق وتشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في:
• أن تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية سوف يؤدي إلى تحقيق الجودة في
املؤسسات الحكومية ،وخاصة التربوية منها ،مثل دراسة ] ، [23ودراسة
جودة [ ،]21ودراسة  ،[22] Henard and Alexanderودراسة ضحاوي،
واملليجي [.[18
• إشتركت في ضرورة الوعي بمفهوم الحوكمة وأهميتها ،ونشر ثقافتها ،مثل
دراسة أبو الغيط [ ،]20ودراسة عطوة وعلي [ ،]1ودراسة البلوشية [،]8
ودراسة املخينية [.[7
• أشارت إلى قصور في األدبيات العربية عن موضوع الحوكمة املؤسسية،
وخاصة التربوية منها ،مثل دراسة عطوة وعلي [ ،]1ودراسة املنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم [.[17
• معظم الدراسات اقترحت تصورا لتطبيق مبادئ الحوكمة في املؤسسات
مثل دراسة عطوة وعلي [ ،]1ودراسة العريني [ ،]16ودراسة البلوشية [،]8
ودراسة املخينية [.[7
• معظم الدراسات العربية إستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات،
مثل دراسة أبو الغيط [ ،]20دراسة عطوة وعلي [ ،]1ودراسة العريني
[ ،]16ودراسة أبو لبن [.[13
• معظم الدراسات العربية استخدمت املنهج الوصفي.
• ربطت دراسة عطوة وعلي [ ،]1ودراسة املنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم [ ،]17والدراسة الحالية بين الحوكمة املؤسسية ومتغير الجودة.
أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
• الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على ماهية الحوكمة املؤسسية
ومبادئها ومحدداتها باعتبارها مدخل للجودة في املديرية العامة للكشافة
واملرشدات ،وقد اختلفت مع دراسة جودة [ ]21من حيث مجتمع
الدراسة.
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الخطوة الثالثة :الدراسة امليدانية وقد تضمنت :أهداف الدراسة،
وإجراءاتها الخاصة بتقنين االداة ،واألساليب األحصائية ،ونتائج الدراسة
امليدانية من حيث تحليلها وتفسيرها.
الخطوة الخامسة :تقديم تصور مقترح حول متطلبات تطبيق الحوكمة
املؤسسية في املديرية العامة للكشافة واملرشدات ،لتحقيق الجودة بها.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
ً
إعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بإعتباره منهجا يركز
على ما ينبغي أن تشكله الظاهرة التربوية وهي الحوكمة املؤسسية ودراستها
وتشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقة بينها وبين تحقيق الجودة في
املديرية العامة للكشافة واملرشدات ،بما في ذلك عمليات التحليل
ً
والتفسير سعيا للوصول إلى نتائج ذات معنى واضح ،وإستخدمت
اإلستبانة كأداة للدراسة للتعرف على واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية،
ومتطلبات تطبيقها.
ب .مجتمع الدراسة وعينتها
تم تطبيق هذه الدراسة في مجتمع الدراسة وهي املديرية العامة للكشافة
واملرشدات ،من خالل عينة ممثلة بنسبة ( )% 35من مجتمع الدراسة
ً
والبالغ عددهم ( )150فردا لتكون العينة ( ،)53يمثلون مختلف
املستويات اإلدارية .وهناك خصائص وصفات لعينة الدراسة من حيث
الجنس وعدد سنوات الخبرة ويوضحها الجدول (:)1

• إختلفت الدراسة الحالية مع دراسة العريني [ ]16التي هدفت إلى
التعرف على واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية
والتدريسية بجامعة اإلمام ،بينما الدراسة الحالية ال تزال تبحث في معرفة
إنتشار الثقافة بين العاملين جميعهم وعلى مختلف مستوياتهم الوظيفية
في املديرية العامة للكشافة واملرشدات حول موضوع الحوكمة املؤسسة
ومبادئها.
• اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة املنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم [ ]17التي هدفت إلى تحليل األنماط السائدة لحوكمة األنظمة
التربوية في بعض بلدان العالم بقصد الوقوف على أثرها في تسيير
املؤسسات التعليمية.
• اختلفت مع دراسة  [23] Hepworthالتي هدفت إلى بحث العالقة بين
حوكمة الشركات وأداء مؤسسات القطاع العام ،بينما الدراسة الحالية
تبحث من خالل األدب النظري املتوفر حول موضوع الحوكمة املؤسسية
ومن خالل تطبيق أداة اإلستبانة ،في مقترحات لتطبيق الحوكمة
املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات بما يحقق الجودة بها.
خطوات السير في الدراسة :شملت الدراسة الخطوات اآلتية:
الخطوة األولى :اإلطار العام للدراسة من حيث املقدمة ،ومشكلة
الدراسة ،وأسئلتها ،وأهدافها وأهميتها وحدود ومنهج الدراسة
ومصطلحاتها ،والدراسات السابقة والتعليق عليها.
الخطوة الثانية :اإلطار النظري للحوكمة املؤسسية من حيث األهداف
واألهمية واملبادئ ومتطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة ،وإسهامات تطبيق
الحوكمة في تحقيق جودة املؤسسة.

جدول 1
خصائص أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة

ذكر
الجنس
انثى
املجموع

أقل من 5سنوات
1
3.4%
3
12.5%
4
7.5%

الخبرة
من  5إلى  10سنوات
5
17.2%
4
16.7%
9
17.0%

يوضح الجدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب الجنس ،ويتضح أن
الذكور بلغ عددهم ( )29موظف وبنسبة ( ،)%54.72وهي أعلى نسبة
بينما بلغ عدد اإلناث ( )24موظفة بنسبة (.) %45.28
كما يوضح الجدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات
الخبرة ،حيث بلغ عدد املوظفين ذوي الخبرة األقل من خمس سنوات ()4
موظفين بنسبة ( ،)%7.5وهي أقل نسبة ،في حين بلغ عدد املوظفين في فئة
ذوي الخبرة من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات ( )9موظفين
بنسبة ( ،)%17وبلغ عدد املوظفين ذوي الخبرة من عشر سنوات فأكثر
( )40موظف بنسبة ( )%75.5وهي أعلى النسب ألفراد العينة مما يوضح
أن هناك عدد كبير من أفراد العينة ممن خبرتهم أكثر من عشر سنوات.

أكثر من  10سنوات
23
79.3%
17
70.8%
40
75.5%

املجموع
29
100.0%
24
100.0%
53
100.0%

ج .أداة الدراسة
اعتمدت الدراسة على اإلستبانة للتعرف على متطلبات تحقيق الحوكمة
املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات كمدخل لتحقيق الجودة،
وتوضح الدراسة اإلستبانة كما يلي:
أـ بناء أداة الدراسة :تم تصميم اإلستبانة كأداة رئيسية لهذه الدراسة،
ُ
وقد تم إستخدامها لتحقيق أهداف الدراسة امليدانية حيث اعتمد في
إعدادها على بعض الدراسات السابقة ،واألدبيات التربوية ذات العالقة
بموضوع الدراسة الحالية ،وتكونت من جزأين هما :الجزء األول :خاص
بالبيانات األولية التي تحدد خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس
وسنوات الخبرة ،الجزء الثاني :ويتكون من محورين أساسيين هما:
 .1املحور األول :واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة
للكشافة واملرشدات من وجهة نظر أفراد العينة ويتكون من ( )20عبارة.
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حساب معامل اإلرتباط بين املحورين األول والثاني وبين املجموع الكلي،
وقد تراوحت اإلرتباطات ما بين ( ،)0.659 – 0.831وكانت جميع العبارات
مرتبطة بالدرجة الكلية ألبعاد اإلستبانة مما يدل على أنها مقبولة،
ولتأكيد ذلك تم حساب صدق املحاور أيضا من خالل إيجاد الجذر
التربيعي ملعامل الثبات ألفا كرونباخ ،حيث بلغ ( ،)0.742مما يدل على
وجود اتساق بين محاور االستبانة وعباراتها ،وأنها بوجه عام صادقة في
قياس ما وضعت لقياسه.
 -2ثبات محاور اإلستبانة :ويقصد بالثبات اإلستقرار ،أي أنه لو كررت
عملية قياس إستجابة الواحد في مرات متباعدة ألظهرت درجته شيئا من
اإلستقرار ،وقد تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ على
ً
ً
العينة الكلية ( )53موظف ،وقد بلغ معامل الثبات معدال مرتفعا يوحي
بالثقة في النتائج التي يتم التوصل إليها ،فقد بلغ معامل ألفا كرونباخ
( )0.920ألبعاد اإلستبانة ككل ،وبلغ معامل الثبات للمحور األول
( ،)0.974واما املحور الثاني فبلغ معامل الثبات ( )0.996وهي نسبة
ً
مرتفعة جدا تشير إلى تمتع اإلستبانة بدرجة عالية من الثبات ،ومن ثم
صالحيتها للتطبيق.
ً
ثانيا :األساليب اإلحصائية املستخدمة
اعتمدت الدراسة لتحليل نتائج إستجابات أفراد العينة على عدة أساليب
إحصائية منها :إستخدام املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية،
والتكرارات ،واختبار ت ،ومن أجل الحكم على فقرات الدراسة ولتوفير
مقارنات بين إستجابات أفراد العينة إستخدمت الدراسة املعيار التالي،
والجدول ( )2يوضح ذلك.

 .2املحور الثاني :متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة
للكشافة واملرشدات من وجهة نظر أفراد العينة ،ويتكون من ( )20عبارة.
ب -صدق وثبات أداة الدراسة:
تم تقنين أداة الدراسة بإستخدام الصدق والثبات لكل محور من
محوري اإلستبانة على النحو اآلتي:
 .1صدق االستبانة :وللتأكد من صدق االستبانة تم إتباع اآلتي:
أ -صدق املحكمين (الصدق الظاهري) :للتحقق من الصدق الظاهري
(صدق املحكمين) تم عرض اإلستبانة على بعض املوظفين العاملين في
امليدان التربوي ،وبلغ عددهم ( )4محكمين؛ وذلك للوقوف على مدى
وضوح العبارات ومدى قدرتها على قياس واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية
وقياس متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية ،وبعد أخذ آراء املحكمين تم
تغيير بعض الكلمات في بعض العبارات حتى يسهل فهمها ،وحذف بعض
العبارات التي ال تتناسب مع العينة والهدف من الدراسة ،واإلبتعاد عن
اإلزدواجية في العبارة الواحدة لتكون أكثر تحديد حتى تم التوصل إلى
إعداد االستبانة في صورتها النهائية.
ب -صدق عبارات االستبانة بإستخدام (االتساق الداخلي) :وللوقوف على
صدق عبارات املحورين (واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية ،ومتطلبات
تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات) ،تم
حساب معامل اإلرتباط بين كل عبارة من العبارات في املحور األول
ومجموعه الكلي ،وقد تراوحت اإلرتباطات ما بين ( ،)0.530 – 0.925مما
يدل على أنها مقبولة ،أما معامل اإلرتباط بين كل عبارة من العبارات في
املحور الثاني ومجموعه الكلي فقد تراوحت ما بين (،)0.868 –0.984
وكانت جميع العبارات للمحور الثاني مرتبطة بالدرجة الكلية له ،كما تم

املتوسط املرجح
درجة املمارسة أو املوافقة

2017

جدول 2
يوضح معاييرالحكم على عبارات الدراسة
 2.60ـ 3.39
 1.80ـ 2.59
 1ـ 1.79
متوسطة
منخفظة
منخفضة جدا

 .5النتائج
لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على "ما واقع تطبيق الحوكمة
املؤسسية في املديرية العامة للكشافة واملرشدات من وجهة نظر أفراد

 3.40ـ 4.19
مرتفعة

العينة؟" تم إستخراج املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية
لفقرات املقياس كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول 3
يوضح املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ودرجة املمارسة ملحاور اإلستبانة
املحور
اإلنحراف
املتوسط
املعياري
الحسابي
1.54
3.48
املحور الثاني :متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية
0 .86
2.92
املحور األول :واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية

الترتيب
1
2

 4.20ـ 5
مرتفعة جدا

يتضح من الجدول السابق أن محور متطلبات تطبيق الحوكمة
املؤسسية قد جاء في املرتبة األولي بمتوسط حسابي قدره ( )3.48وإنحراف
معياري ( )1.54وكانت درجة املوافقة مرتفعة ،بينما جاء محور واقع

درجة
املمارسة/املوافقة
مرتفعة
متوسطة

تطبيق الحوكمة املؤسسية في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره
( )2.92وإنحراف معياري ( )0.86وكانت درجة املمارسة متوسطة ،وفيما
يلي عرض لنتائج كل محور.

جدول  4يوضح استجابات أفراد العينة لعبارات املحور األول (واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية)
الترتيب

الرقم

العبارات

8
6

1
2

تمتلك املؤسسة آلية عمل دقيقة واضحة.
إعالم املوظفين باألدوار واملهام املكلفين بها في املؤسسة.
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املتوسط
الحسابي
2.92
2.96

اإلنحراف
املعياري

درجة املمارسة

1.02
0.92

متوسطة
متوسطة

الترتيب

الرقم

العبارات

5
7
14
12
11
11
8
13
9
6
3
10
1
8
7
4
11
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

إعالم جميع املوظفين باللوائح التنظيمية في املؤسسة.
التزام املؤسسة بسياسة واضحة في اإلختيار والتعيين.
تنفيذ اجتماعات دورية ملناقشة جوانب القوة والضعف باملؤسسة.
تستخدم املؤسسة ألساليب رقابية متنوعة.
متابعة املؤسسة مدى التزام املوظفين بالقوانين واللوائح التنظيمية.
غرس املؤسسة لقيم الرقابة الذاتية لدى املوظفين
توفر املؤسسة معايير واضحة تتم في ضوئها املساءلة.
نشر ثقافة أهمية معرفة الحقوق والواجبات للموظفين.
توصيف واضح لجميع الوظائف باملؤسسة يتم املساءلة في ضوئه.
توفر العدالة في املساءلة وفق الدالئل وليس العالقات الشخصية.
إشراك املؤسسة للموظفين في لجان مختلفة.
إشراك املؤسسة لجميع املوظفين في وضع خطتها.
توفر املؤسسة برامج متنوعة تربطها باملجتمع.
توفر بيئة عمل محفزة في املؤسسة للمشاركة من جميع املوظفين.
وضع أهداف املؤسسة بطريقة محفزة للعاملين.
تعريف العاملين بكيفية الحصول على املواد الالزمة لتحقيق األهداف.
إظهار الثقة في قدرة العاملين على تحقيق األهداف واتخاذ القرارات.
تعمل املؤسسة على تكوين فرق العمل في تحقيق األهداف.
املحور األول :واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية

املتوسط
الحسابي
2.98
2.94
2.66
2.77
2.85
2.85
2.92
2.74
2.89
2.96
3.06
2.87
3.13
2.92
2.94
3.01
2.85
3.08
2.92

اإلنحراف
املعياري

درجة املمارسة

.950
.790
1.14
1.01
1.01
1.34
0.96
1.16
.930
1.06
1.01
1.14
.940
1.19
1.22
1.09
1.20
.850
0 .86

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
2.92

معياري ( ،)0 85.وقد ُيعزى ذلك إلى فرق العمل التي تكونها املديرية كفريق
الجرد السنوي ،وفريق الزيارات امليدانية ،وفريق التقييم املركزي ألنشطة
الكشافة واملرشدات ،وفي املرتبة الثالثة العبارة التي نصت على "إشراك
املؤسسة للموظفين في لجان مختلفة" حيث جاءت بمتوسط حسابي
( )3.06وإنحراف معياري ( ،)1.01ونستطيع أن نعزو ذلك إلى وجود عدد
من اللجان التي تكونها املديرية لتنظيم العمل في مختلف اللقاءات
واملخيمات السنوية للكشافة واملرشدات واملؤتمرات وبرامج تنمية
القيادات ،في حين جاءت العبارة التي نصت على "تنفيذ إجتماعات دورية
ملناقشة جوانب القوة والضعف باملؤسسة" بمتوسط حسابي (،)2.66
وإنحراف معياري ( ،)1.14وفي املرتبة األخيرة ،وبدرجة ممارسة متوسطة،
واتفقت في ذلك مع دراسة  ،[19] Shieldsودراسة عطوة ،وعلي [،]1
ودراسة البلوشية [ ،]8وقد يعزى إلى ضعف الثقة لدى العاملين في قدرتهم
على تشخيص جوانب القوة والضعف باملديرية.
ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على "ما متطلبات تطبيق
الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة للكشافة واملرشدات من وجهة نظر
أفراد العينة؟" تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات املقياس كما هو موضح في الجدول التالي:

يتضح من الجدول السابق أن قيم املتوسطات الحسابية للعبارات
باملحور االول "واقع تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة
واملرشدات" تراوحت بين ( ،)3.13 – 2.66وانحراف معياري ما بين ( 790.ـ
 ،)1.34وجاءت جميعها بمستوى متوسط ،مما يشير إلى أن درجة ممارسة
أفراد العينة للحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات قد
جاءت بدرجة متوسطة .وجاء متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة
على املحور ككل بقيمة بلغت ( )2.91وإنحراف معياري ( ،)86.0وبدرجة
متوسطة ،وقد اتفقت في ذلك مع دراسة العريني [ ،]16ودراسة املنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم [.[17
كما يتضح من الجدول السابق أن موافقة عينة الدراسة على واقع
تطبيق الحوكمة املؤسسية فيما يتعلق بالعبارة التي نصت على "توفير
املؤسسة برامج متنوعة تربطها باملجتمع" قد جاءت بمتوسط حسابي
( ،)3.13وإنحراف معياري ( )0 .94وبدرجة متوسطة وفي املرتبة األولى،
وقد ُيعزى ذلك إلى البرامج واألنشطة التي تنفذها املديرية مثل املخيمات
السنوية ،واللقاءات وأنشطة خدمة وتنمية املجتمع التي يوجد لها قسم في
هيكلية املديرية ،تلتها وفي املرتبة الثانية العبارة " تعمل املؤسسة على
تكوين فرق العمل في تحقيق األهداف" بمتوسط حسابي ( )3.08وإنحراف

جدول 5
يوضح استجابات أفراد العينة لعبارات املحور الثاني (متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية)
الترتيب

الرقم

العبارات

5
6
7
8

1
2
3
4

توفير وصف كامل للهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ً
االهتمام بتطوير وتحديث برامج املؤسسة وفقا الحتياجاتها.
وضع خطوط واضحة للسلطة واملسئولية.
التوعية املستمرة بالقيم االخالقية واملعايير املهنية في العمل باملؤسسة.
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املتوسط
الحسابي
3.51
3.49
3.47
3.45

اإلنحراف
املعياري
1.50
1.57
1.58
1.53

درجة
املوافقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

6

10

الترتيب

الرقم

العبارات

7
10
12
12
9
4
6
10
4
4
2
11
3
1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

توفير املؤسسة نظام ملتابعة أدائها بشكل مستمر.
قياس مستوى رضا املوظفين بشكل مستمر داخل املؤسسة.
التزام املؤسسة باللوائح والقوانين في عمليات االختيار والتعيين.
استخدام معايير واضحة لتقييم أداء جميع املوظفين باملؤسسة.
تدريب املوظفين على كيفية أداء العمل وتحقيق األهداف املؤسسية.
تعزيز القدرات البشرية داخل املؤسسة لتحقيق االداء املؤسس ي املطلوب.
استخدام أساليب متنوعة لتحديد االحتياجات التدريبية للموظفين بدقة.
الحرص على وجود قواعد واضحة ومعلنة للجميع يتم اتخاذ القرار في ضوئها.
إتاحة املجال ملشاركة أوسع في رسم سياسات املؤسسة ،ووضع أهدافها من قبل املوظفين.
تحفيز العاملين من خالل نظام يراعي معايير االلتزام.
إشراك املوظفين في لجان عمل مختلفة باملؤسسة.
وجود سياسة واضحة للمحاسبة واملساءلة في املؤسسة.
توفير آليات وأساليب لتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات.
وجود موقع إلكتروني يتضمن بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.
تخطيط نظام موثق للعمل باملؤسسة يدعم تنافسية الجودة واالعتماد.
غرس ثقافة الحوكمة املؤسسية وأهميتها وأسس تطبيقها لدى جميع املوظفين في املؤسسة.
املحور الثاني :متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية

يتضح من الجدول السابق أن قيم املتوسطات الحسابية للعبارات
باملحور الثاني(متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة
للكشافة واملرشدات) تراوحت بين ( ،)3.66 – 3.26وانحراف معياري ما
بين ( 1.53ـ  ،)1.54وجاءت معظمها بدرجة موافقة مرتفعة ،في حين
جاءت العبارتين رقم ( )8 ،7بدرجة موافقة متوسطة ،مما يشير إلى
موافقة العينة على متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية بدرجة
مرتفعة ،وقد اتفقت في ذلك مع دراسة البلوشية ( ،)2015ودراسة
املخينية (.)2016
كما يتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم ( )18في اإلستبانة والتي
نصت على "وجود موقع إلكتروني يتضمن بيانات ومعلومات محدثة
باستمرار" قد جاءت في املرتبة األولى في متوسط إستجابات عينة الدراسة
وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.66وإنحراف معياري بلغ ( ،)1.53وبدرجة
موافقة مرتفعة ،وقد يعزى هذا إلى ضعف تفعيل املوقع اإللكتروني
للمديرية ،وضعف تحديث البيانات واملعلومات به ،وكذلك يوضح مدى
إمتالك العاملين ملهارات تقنية تمكنهم من التعامل مع املعلومات
إلكترونيا ،كما جاءت العبارتان اللتان نصتا على التوالي "إشراك املوظفين
في لجان عمل مختلفة باملؤسسة" و " تخطيط نظام موثق للعمل
باملؤسسة يدعم تنافسية الجودة واإلعتماد" في املرتبة الثانية بنفس
املتوسط الحسابي ( )3.62وإنحراف معياري على التوالي (،)1.57( )1.48
ونستطيع أن نعزو ذلك إلى نجاح إشراك املوظفين في لجان العمل التي
تشكلها املديرية وهذا ما ملسناه في درجة ممارستهم لهذه النقطة في الواقع،
وكذلك توجه الوزارة لتطبيق نظام الجودة في املديرية وحاجة املوظفين
للتعرف على هذا النظام بشكل دقيق ،وفي املرتبة الثالثة جاءت العبارة
"غرس ثقافة الحوكمة املؤسسية وأهميتها وأسس تطبيقها لدى جميع
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املتوسط
الحسابي
3.47
3.41
3.26
3.26
3.43
3.53
3.49
3.4
3.52
3.53
3.62
3.40
3.55
3.66
3.62
3.55
3.48

اإلنحراف
املعياري
1.68
1.75
1.43
1.58
1.72
1.80
1.72
1.65
1.56
1.74
1.48
1.43
1.44
1.53
1.57
1.68
1.54

درجة
املوافقة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
3.48

املوظفين في املؤسسة" بمتوسط حسابي ( )3.55وإنحراف معياري
( ،)1.68وبدرجة موافقة مرتفعة ،وقد يرجع ذلك لضعف وضوح هذا
املفهوم لدى أفراد العينة ،كما يدل على حداثة املفهوم باملديرية العامة
للكشافة واملرشدات.
ويتضح كذلك من الجدول أن العبارات رقم  8 ،7اللتين نصتا على
التوالي على"التزام املؤسسة باللوائح والقوانين في عمليات اإلختيار
والتعيين" و"استخدام معايير واضحة لتقييم أداء جميع املوظفين
باملؤسسة" ،قد جاءت في املرتبة األخيرة بنفس املتوسط الحسابي ()3.26
وإنحرافات معيارية على التوالي( ،)1.58( )1.43وبدرجة موافقة متوسطة،
وقد يكون ذلك لحداثة مفهوم الحوكمة املؤسسية لدى أفراد العينة
وقلقهم النفس ي من عملية اإللتزام باللوائح والقوانين في عمليات االختيار
والتعيين ،وكذلك عملية تقييم املوظفين التي سيتم إتباعها ،كما جاءت
العبارة رقم  16التي نصت على "وجود سياسة واضحة للمحاسبة
واملساءلة في املؤسسة" في املرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي ()3.40
وإنحراف معياري ( ،)1.43وقد نعزو ذلك إلى وجود قلق لدى أفراد عينة
الدراسة من عملية املحاسبه واملساءلة ،وغياب مفهومها الحقيقي عنهم
من حيث أنها بعيدة عن عملية تصيد األخطاء.
ولإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على " هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05في إستجابات أفراد عينة الدراسة لواقع
الحوكمة املؤسسية ومتطلبات تطبيقها تعزى ملتغيري الجنس وسنوات
الخبرة؟ أ .متغير الجنس:
وملعرفة الفروق بين استجابات أفراد العينة تم حساب املتوسطات
الحسابية واإلنحرافات املعيارية للمحور األول واقع تطبيق الحوكمة
املؤسسية ،والجدول ( )6يوضح ذلك:
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جدول 6
املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ونتائج اختبار(ت) إلستجابات أفراد العينة لواقع تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات
تعزى ملتغيرالجنس
املجموعة
الذكور
اإلناث

عدد األفراد
29
24

اإلنحراف املعياري
.85906
.71520

املتوسط
2.6069
3.2896

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05بين استجابات أفراد العينة تعزى ملتغير الجنس في املحور
األول من االستبانة والخاص بواقع تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية
العامة للكشافة واملرشدات ،حيث بلغت قيمة (ت) له (،)3.102-
ومستوى الداللة ( ،).003وتعزى هذه الفروق لصالح اإلناث ،مما يشير إلى

ت
-3.102

مستوى الداللة
.003

النتيجة
دالة

أن استجابة اإلناث كانت أعلى من الذكور في املحور االول وفي اإلتجاه
السالبُ ،ويعزى ذلك إلى أن اإلناث أكثر دقة في تحديد إجراءات
وممارسات العمل ،وأكثر مالحظة من الذكور فيما يتعلق بتطبيق قواعد
العمل.

جدول 7
املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ونتائج اختبار(ت) إلستجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات
تعزى ملتغيرالجنس
املجموعة
الذكور
اإلناث

عدد األفراد
29
24

اإلنحراف املعياري
.48851
1.46841

املتوسط
4.5103
2.2417

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05بين استجابات أفراد العينة تعزى ملتغير الجنس في املحور
الثاني والخاص بمتطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة
للكشافة واملرشدات ،حيث بلغت قيمة (ت) له ( ،)7.244ومستوى داللة
( ،).000وتعزى هذه الفروق لصالح الذكور ،مما يشير إلى أن استجابة
الذكور كانت أعلى من اإلناث ملتطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية ،وقد
اتفقت الدراسة في هذه النتيجة مع دراسة البلوشية [.[3

ت
7.244

مستوى الداللة
.000

النتيجة
دالة

ب .متغير الخبرة:
وملعرفة الفروق بين استجابات أفراد العينة تم حساب املتوسطات
الحسابية واإلنحرافات املعيارية للمحور األول (واقع تطبيق الحوكمة
املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات) وفقا لسنوات الخبرة
(أقل من  5سنوات – من  5إلى  10سنوات – أكثر من  5سنوات) وتم
إجراء تحليل التباين األحادي ومعرفة قيمة (ف) والجدول ( )8يوضح ذلك
:

جدول 8
املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية نتائج تحليل التباين األحادي إلستجابات أفراد العينة لواقع تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة
واملرشدات حسب متغيرسنوات الخبرة
مستوى الداللة
الداللة
قيمة "ف"
متوسط املربعات
درجات الحرية
مجموع املربعات
مصدرالتاين
غير دالة
0.215
1.587
1.151
2
2.30
بين املجموعات
.725
50
36.25
داخل املجموعات
52
38.55
املجموع

قيمة (ف) له ( ،)1.587ومستوى داللة ( ،)0.215وتتفق الدراسة في ذلك
مع دراسة جودة [ ،]4ولكنها تختلف مع دراسة العريني [.[11

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05بين استجابات أفراد العينة تعزى ملتغير الخبرة في
محاور االستبانة والخاصة بواقع تطبيق الحوكمة املؤسسية ،حيث بلغت

جدول 9
املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية نتائج تحليل التباين األحادي إلستجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة
واملرشدات حسب متغيرسنوات الخبرة
مستوى الداللة
الداللة
قيمة "ف"
متوسط املربعات
درجات الحرية
مجموع املربعات
مصدرالتاين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2.037
121.828
123.865

1.018
2.437

2
50
52

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05بين استجابات أفراد العينة تعزى ملتغير الخبرة في
محاور االستبانة والخاصة بمتطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية ،حيث
بلغت قيمة (ف) له ( ،)0.418ومستوى داللة ( .)0.661مما يشير إلى أنه ال

.418

.661

غير دالة

توجد فروق ذات داللة بين استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير سنوات
الخبرة ،وقد اتفقت الدراسة في ذلك مع دراسة البلوشية [.[3
ومما سبق يتضح أن:
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6

 -1ممارسة الحوكمة املؤسسية في املديرية العامة للكشافة واملرشدات
تتم بدرجة متوسطة ،وبلغت قيمة املتوسط الحسابي له (،)2.92
وإنحرافه املعياري (:)86.0
 -2موافقة أفراد العينة على متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية بدرجة
مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي للمحور ككل ( )3.48وإنحراف
معياري ( ،)1.54ويمكن أن يعزى ذلك إلى حاجة املديرية العامة للكشافة
واملرشدات لتلك املتطلبات ،وقد وجدها أفراد العينة بأنها تالمس حاجتهم
في املديرية من حيث توفيرها للوضوح والشفافية والعدالة واملشاركة.
ولإلجابة على السؤال الرابع والذي ينص على "ما التصور املقترح لتطبيق
الحوكمة املؤسسية باملديرية العامة للكشافة واملرشدات؟ وفيما يلي
إجابة على هذا السؤال:
أوال :منطلقات التصور املقترح:
تتبلور أهم املنطلقات التي تتحكم في بناء التصور املقترح في النقاط
التالية:
 -1بناء ثقافة تنظيمية حول مفهوم ومبادئ وأهداف وإجراءات الحوكمة
املؤسسية.
 -2وجود توجه رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام الجودة
باملديرية العامة للكشافة واملرشدات ،وما يتطلبه هذا النظام من وحدات
ملراقبة األداء ،واملراجعة الدورية لألعمال املنجزة ،ووضوح آليات العمل،
وآليات التقييم.
 -3االتجاه نحو تأسيس أنظمة مؤسسية قائمة على املشاركة،
واإلستقاللية ،واملساءلة واملحاسبة ،والرقابة ،وتمكين األفراد ،بما يضمن
سير العمل وجودته.
 -4النتائج التي توصلت إليها الدراسة في شقيها النظري وامليداني باإلضافة
إلى نتائج الدراسات السابقة املرتبطة بها ،والتي يمكن أن تكون أساسا
لرسم مالمح هذا التصور والتي تؤكد على ضرورة توفير متطلبات لتطبيق
الحوكمة املؤسسية من أجل تحقيق الجودة في املؤسسات.
ثانيا :أهداف التصور املقترح:
يهدف التصور املقترح إلى:
 .1ربط متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية بتحقيق الجودة.
 .2نشر الوعي بالحوكمة املؤسسية بين جميع العاملين في املديرية العامة
للكشافة واملرشدات.
 .3تعزيز مشاركة جميع املوظفين في إرساء مدخل الحوكمة املؤسسية
باملديرية.
 .4ترجمة مبادئ الحوكمة املؤسسية إلى واقع ملموس في املديرية العامة
للكشافة واملرشدات.
 .5وضوح العالقة بين اإلدارة واملوظفين باملديرية ،من خالل تحقيق
أهداف الحوكمة املؤسسية ومبادئها باملديرية.
ثالثا :متطلبات تطبيق الحوكمة املؤسسية:
من خالل نتائج الدراسة امليدانية يمكن تحديد متطلبات تطبيق الحوكمة
املؤسسية فيما يلي:
1ـ متطلبات تنظيمية :وتشمل هذه املتطلبات التالي:
• تخطيط نظام موثق للعمل باملؤسسة يدعم تنافسية الجودة واإلعتماد.
• توفير وصف كامل للهيكل التنظيمي للمؤسسة.
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• وضع خطوط واضحة للسلطة واملسئولية.
• إلتزام املؤسسة باللوائح والقوانين في عمليات االختيار والتعيين.
• وجود سياسة واضحة للمحاسبة واملساءلة في املؤسسة.
• وضع مؤشرات عادلة لعمليات الترقية واملكافآت ،واإلهتمام باملؤهالت
العلمية والتقارير السنوية في الكفاءة في عمليات الترقية.
• الحرص على وجود قواعد واضحة ومعلنة للجميع يتم اتخاذ القرار في
ضوئها.
• توفير آليات وأساليب لتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات.
• توفير املؤسسة نظام ملتابعة أدائها بشكل مستمر.
2ـ متطلبات تدريبية :وتشمل هذه املتطلبات التالي:
• غرس ثقافة الحوكمة املؤسسية واهميتها وأسس تطبيقها لدى جميع
املوظفين في املؤسسة.
• إستخدام أساليب متنوعة لتحديد اإلحتياجات التدريبية للموظفين
بدقة.
• تدريب املوظفين على كيفية أداء العمل وتحقيق األهداف املؤسسية.
•قياس مستوى رضا املوظفين بشكل مستمر داخل املؤسسة.
ً
• االهتمام بتطوير وتحديث برامج املؤسسة وفقا الحتياجاتها.
• التوعية املستمرة بالقيم االخالقية واملعايير املهنية في العمل باملؤسسة.
 -3متطلبات تكنولوجية :يتم ذلك من خالل توفير نظم اإلتصال
واملعلومات املتطورة وتشمل هذه املتطلبات التالي:
• وجود موقع إلكتروني يتضمن بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.
• تحديث وتقوية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
املديرية.
• تدريب املوظفين في املديرية على استخدام التكنولوجيا وحثهم على
توظيفها في االتصال فيما بينهم داخل املديرية ،وبين املديرية والوزارة،
واملؤسسات األخرى.
• تفعيل موقع املديرية اإللكتروني في نشر ثقافة الحوكمة املؤسسية.
 -4متطلبات بشرية :وتشمل هذه املتطلبات التالي:
• إشراك املوظفين في لجان عمل مختلفة باملؤسسة.
• تحفيز العاملين من خالل نظام يراعي معايير اإللتزام.
• تعزيز القدرات البشرية داخل املؤسسة لتحقيق األداء املؤسس ي
املطلوب.
• إتاحة املجال ملشاركة أوسع في رسم سياسات املؤسسة ،ووضع أهدافها
من قبل املوظفين.
• إستخدام معايير واضحة لتقييم أداء جميع املوظفين باملؤسسة.
رابعا :متطلبات نجاح التصور املقترح:
• عقد العديد من الدورات التدريبية واملشاغل للتعريف بمفهوم
الحوكمة ومبادئها وآليات تطبيقها لجميع العاملين.
• إصدار مجموعة من النشرات التربوية الخاصة بمبادئ الحوكمة
املؤسسية ومتطلبات تطبيق تلك املبادئ.
• تهيئة النظام التكنولوجي باملديرية وفقا ملتطلبات تطبيق الحوكمة
املؤسسية.
• إشراك املوظفين في تطبيق الحوكمة املؤسسية؛ حتى يصبحوا شركاء في
هذا املدخل وليس مجرد منفذين ،مما يساعد على تقبلهم للنظام الجديد.
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• إصدار دليل استرشادي حول تطبيق الحوكمة املؤسسية ،يمكن الرجوع
إليه في أي وقت.
• تبني التصور املقترح في هذه الدراسة حول متطلبات تطبيق الحوكمة
املؤسسية من قبل املديرية العامة للكشافة واملرشدات.
املراجع
أ .املراجع العربية
] [1عطوة ،محمد وعلي ،فكري ( .)2012حوكمة النظام التعليمي مدخل
لتحقيق الجودة في التعليم ،مجلة التربية ،جامعة املنصورة،)79( .
( 1،)2ـ .183
] [2الخضيري ،محسن أحمد ( .)2005حوكمة الشركات ،مصر – القاهرة
 :مجموعة النيل العربية.
] [3الفليتي ،سالم سالم (.)2010حوكمة الشركات املساهمة في سلطنة
عمان .دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
] [5املليجي ،رضا إبراهيم ( .)2011جودة واعتماد املؤسسات التعليمية:
آليات لتحقيق ضمان الجودة والحوكمة ،مصر – القاهرة  :مؤسسة
طيبة للنشر والتوزيع.
] [6مرزوق ،فاروق جعفر ( .)2012حوكمة التعليم املفتوح (منظور
استراتيجي) ،مصر – القاهرة :مكتبة االنجلو املصرية.
] [7املخينية ،زكية صالح ( .)2016متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة في
مؤسسات التعليم العالي الحكومية بسلطنة عمان ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
] [8البلوشية ،فاطمة محمد ( .)2015متطلبات تطبيق الحوكمة
املؤسسية في املدارس الخاصة بسلطنة عمان ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
] [10السبيعي ،فارس علوش ( .)2010دور الشفافية واملساءلة في الحد
من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية.
] [11الشويات ،محمود ( .)2015الحاكمية والفساد اإلداري واملالي،
األردن -إربد  :عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع.
] [12شمروخ ،مرفت جمال الدين ( .)2015الحوكمة ومنظمات املجتمع
املدني ،مصر – األسكندرية :املكتب الجامعي الحديث.
] [13أبو لبن ،إيناس موس ى ( .)2014واقع تطبيق الحوكمة في اإلدارات
املدرسية الفلسطينية في محافظات غزة من وجهة نظر املعلمين .عالم
التربية ،مصر 331 ،)48( 15 ،ـ .365
] [14اليافعية ،شريفة عبدهللا ( .)2016تطوير آليات املشاركة املجتمعية
في صنع السياسة التعليمية في ضوء مبادئ الحوكمة بسلطنة عمان،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ظفار ،سلطنة عمان.
] [15حالوة ،جمال ،وطه ،نداء ( .)2011واقع الحوكمة في جامعة القدس.
مجلة أداء املؤسسات الجزائرية 85 ،ـ .99
] [16العريني ،منال عبدالعزيز ( .)2014واقع تطبيق الحوكمة من وجهة
نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمي ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة،3 ،
( 114 ،)12ـ .146

• تفعيل نظام املكافآت والترقية لذوي املؤهالت العليا واإلعتماد على
تقارير األداء الوظيفي.
• املشاركة الفاعلة من قبل العاملين في وضع خطط املديرية ،ومناقشة
نقاط القوة والضعف بها ،وطرق تنفيذ األعمال باملديرية ،وتقييم األداء
املؤسس ي.
• تطبيق مبدأ املساءلة ،والبعد عن التحيز والعالقات الشخصية.
• خامسا :الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ التصور املقترح:
أ ـ رضا بعض العاملين بالوضع الحالي ومقاومتهم ألي نوع من أنواع التغيير.
ب .تغيير مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة بين الفترة واألخرى
ومن ضمنها املديرية العامة للكشافة واملرشدات؛ مما قد يعيق التطبيق
الجيد للحوكمة املؤسسية.
ج .تفاوت درجات الفهم الجيد من قبل العاملين حول إجراءات تطبيق
الحوكمة املؤسسية.
• سادسا :الحلول املقترحة للتغلب على الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ
التصور املقترح:
أ ـ تكثيف الدورات التدريبية واملشاغل لغرس مفهوم الحوكمة وأهميتها.
ب ـ ضمان املشاركة الفاعلة لجميع العاملين في مجريات تطبيق الحوكمة
املؤسسة؛ مما يساعد على إستقطاب العاملين الذين لديهم مقاومة
للتغير.
ج ـ تعزيز ومكافأة االقسام أو الدوائر الفاعلة في تطبيق الحوكمة
املؤسسية واإللتزام بها.
د ـ إستحداث جائزة للموظف املجيد وفقا لتقارير الكفاءة ومخرجات
مبدأ املساءلة اإلدارية.
ه ـ اإلستفادة من الخبرات الرائدة في مجال تطبيق الحوكمة املؤسسية في
سلطنة عمان ،سواء خبرات مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة
كالشركات والبنوك.
 .6التوصيات
توص ي الدراسة بما يلي:
• رفع مستوى تطبيق الحوكمة املؤسسية بين جميع العاملين ،وإتخاذ
كافة السبل املؤدية إلى ذلك.
• اإللتزام بمراحل تطبيق الحوكمة املؤسسية واملتمثلة في (التعريف
بالحوكمة ،وتجهيز البنية األساسية لتطبيق الحوكمة ،ووضع برنامج زمني
للتنفيذ ،وتنفيذ وتطبيق الحوكمة ،واملتابعة والتقييم).
• اإلطالع على الخبرات الرائدة في بعض الدول حول تطبيق الحوكمة
املؤسسية ،مع مراعاة السياق الثقافي للمجتمع العماني.
• التوعية املستمرة بموضوع الحوكمة املؤسسية ،بمختلف الوسائل
سواء من خالل التدريب ،أو النشرات املطبوعة ،أو املوقع اإللكتروني
للمديرية.
• إنشاء وحدة في الهيكل التنظيمي مسئولة عن متابعة تطبيق مدخل
الحوكمة املؤسسية وما يتبعه من عمليات.
• إستكمال الهيكل التنظيمي من حيث الوظائف وشاغليها ،والدقة في
اإلختيار والتعيين.
• وضوح القوانين واللوائح فيما يتعلق بعمليات اإلختيار والتعيين،
والرقابة واملساءلة ،واملتابعة.
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] [17املنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم ( .)2013دراسة حول أنماط
حوكمة األنظمة التربوية وأثرها على تسيير املؤسسات التعليمية
وضمان جودة خدماتها ،ضمن مشروع مؤشرات التربية في الوطن
العربي ،املرصد العربي للتربية ،إدارة التربية.
] [18ضحاوي ،بيومي محمد واملليجي ،رضا ( .)2011دراسة مقارنة لنظم
الحوكمة املؤسسية للجامعات في كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي
وإمكانية اإلفادة منها في مصر ،ورقة عمل مقدمة في املؤتمر العلمي:
التعليم والتنمية البشرية في دول أفريقيا ،القاهرة ،الجمعية املصرية
للتربية املقارنة ،يوليو .2011
] [20أبو الغيط ،هويدا ( .)2010دور الحوكمة فى تحسين أداء اإلدارة
املحلية "بالتطبيق على محافظة الجيزة" .مصر :أكاديمية السادات
للعلوم اإلدارية [21] .جودة ،فكري عبدالغني ( .)2008مدى تطبيق
ً
مبادئ الحوكمة المؤسسية في املصارف الفلسطينية وفقا لمبـادئ
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ومبادئ لجنة بازل للرقابة
املصرفية "دراسة حالة بنك فلسطين" ،رسالة ماجستير ،الجامعة
االسالمية ،غزة ،فلسطين.
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