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Abstract : 
 Targeted this research to identify the importance of developing the capabilities of 

teachers in the application of governance indicators to improve the educational process, as it 

constitutes a teacher supplier fundamental to supply the community qualified human resources 

capable of implementing the tasks and activities necessary for the advancement of society, and 

governance pose an administrative trends of contemporary adopted by States to control all 

activities the operations carried out by its departments transparency required and objectivity, 

hence emerged the research problem by referring to the existence of a distinct lack of attention to 

the development of the skills of teachers and the reflection of this in the application of 

governance indicators for the advancement of the educational process, and the style of the case 

study on the practical side adopted to search as it has been collecting data from some Iraqi 

schools , Statistical software was used (SPSS) in data entry and analyzed, and has most of the 

research on the importance of developing the skills of teachers to score higher contribution in the 

application of governance indicators results confirmed, and it recommended that researchers 

need to hear the experiences of developed countries in this area and take advantage of them to 

improve the educational process. 

Key words: Humans resources. Governance.the educational process indicators.Schools; 

 مقدمة
ذلك من خالل اخلصائص النادرة اليت  ويأيترة ، قدرات اليت متتلكها املدارس املعاصال أنواع أهمتشكل قدرات املوارد البشرية اليوم 

  إىلالذي دفع بقوة  األمراملنافسني لبدائل عنها ،  إجيادصعوبة   إىل إضافة،  آخريناستبداهلا مبعلمني  أوتتمتع هبا وصعوبة حماكاهتا 
كنتيجة طبيعية للتقدمات العديدة اليت   األخرية اآلونةكما ازداد االهتمام مبوضوع احلوكمة يف . تعزيز احتكارها من قبل املدرسة 

طرق  إجيادالذي تطلب منها  األمربيئة دينامية ،  إىلشهدها العامل فضال عن حتول البيئة اليت تعمل فيها املدارس من بيئة مستقرة 
هذا البحث  يأيتو . العمل  فرتة ممكنة لضمان بقاءها واستمرارها يف ألطولجديدة لتحقيق العديد من املزايا التنافسية واحلفاظ عليها 

يف عينة من  دراسة ميدانية  إجراءودور قدرات املوارد البشرية يف تطبيق مؤشرات احلوكمة للمدارس من خالل  أمهيةليسلط الضوء على 
لبحث ، يف حني املنهجية العلمية ل منه   األولتناول  يف اجلزء  األولاملبحث : مباحث  أربعةويتم هذه البحث يف . املدارس العراقية 

يف حني خصص املبحث الثاين للجانب النظري ، . فادة منها ستبعض اجلهود الفكرية السابقة وجماالت اال تناول  اجلزء الثاين 
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متغريات للبحث واختبار  لىالعينة املبحوثة ع أفراد إجاباتتشخيص مستوى  حيث  مت جلانب امليداين تناول  اواملبحث الثالث 
 واهم التوصيات اليت من شااها تعزيز بناء نيالباحث إليهااالستنتاجات اليت توصل  أهمفقد تناول  واألخرياملبحث الرابع فرضياته ، اما 

 .قدرات يف املدارس ال
 المنهجية ودراسات سابقة :المحور األول 

 منهجية البحث: أوال 
 المشكلة . 1

العديد  ةيف أمتت اجمال تكنولوجيا املعلومات واالستخدام الكبري هلذه التكنولوجيعلى الرغم من التطورات الكبرية اليت شهدها العامل يف 
الوظائف املهمة يف املدارس هي  ،  فإن من  أدائهايف حتسني كفاءة وفاعلية  ة من العمليات والوظائف داخل املدارس واملساعد

ومن املصاحل  ؛  أصحابمن  املتعاملني معها  أولسيطرة على املواقف املختلفة اليت تتم داخلها سواء بني العاملني من  أجل ا احلوكمة
هنا تظهر مشكلة هذا البحث واملتمثلة يف عدم االستفادة من قدرات املوارد البشرية يف تطبيق مؤشرات احلوكمة وانعكاس ذلك على 

 :اآلتية  طرح األسئلة بحث مما تقدم تربز مشكلة الو . ادائها 
 ؟املعلومات يف رفع مستوى احلوكمة يف املدارس املبحوثة ا كيف ميكن االستفادة من تكنولوجي - أ

على احلوكمة وجناح  ادى تاثري هذه التكنولوجيملاملعلومات وإدراكها  امدى اهتمام اإلدارة يف املدارس املبحوثة بتكنولوجيما  - ب
 ؟ املدارس ككل

 ؟  املعلومات يف تنفيذ وظائفهم املختلفة ااملدراء يف املدارس املبحوثة اىل االستفادة من تكنولوجي مدى استعدادما  - ت

 اهمية البحث. 2

 .تنفيذ وظائفها يف الوقت احلاضر لحوكمة املدارس  يف جناح املدارس  لموارد البشرية وابراز الدور  املهم  ل_
 .قدرات املوارد البشرية على تطبيق مؤشرات احلوكمة يف املدارس املبحوثة لتأثريلتعرف على الواقع العلمي حماولة ا_
واالستمرار يف  أهدافهاجناح هذه املدارس يف حتقيق  يف املدارس   و  على  قدرات املوارد البشرية على تطبيق  احلوكمة مدى تاثري _

 أسلوباالذي يتطلب  األمرور اهلائل يف هذا اجملال العمل وبشكل خاص بعد التحديات واملشاكل اليت ظهرت بسبب العوملة والتط
 .جديداً يف اإلدارة واألداء على حد سواء

 هدف البحث. 3
 .منها األجنبيةحماولة اغناء اجلانب النظري ببعض املواضيع احلديثة ذات العالقة مبوضوع البحث وخاصة  - أ

 .دراسة طبيعة قدرات املوارد البشرية يف املدارس املبحوثة  - ب

 .العوامل املؤثرة على تطبيق احلوكمة يف املدارس املبحوثة  أهمدراسة  - ت

 .قدرات املوارد البشرية على تطبيق احلوكمة يف املدارس املبحوثة  تأثريدراسة  - ث

 

 المخطط الفرضي للبحث. 4
التأثري بني عالقات   توضيح عالقات االرتباط و ، اضافة  اىل حياول البحث من خالل املخطط الفرضي توضيح الفكرة األساسية 

 يظهر هي تعزيز املتغري التابع ، وكما و  والنتيجة املتوقعة من ذلك "  احلوكمة "، واملتغري التابع " قدرات املوارد البشرية " املتغري املستقل 
 ( :0) رقم  الشكل يف    ذلك
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 المخطط الفرضي للبحث(  : 1)الشكل  رقم 

 
 من إعداد الباحثين: المصدر  فرضية البحث. 5

قدرات املوارد البشرية وتنميتها بشكل جيد ومستوى عايل سيؤدي اىل  تنص على ان االستفادة من أساسيةينطلق البحث من فرضية 
 .زيادة كفاءة وفاعلية تطبيق مؤشرات احلوكمة يف املدارس املبحوثة

 جمع بيانات البحث  أداة. 6

بعد االطالع على عدد من الدراسات والبحوث السابقة يف هذا مارة  استبيان  بيانات البحث من خالل تصميم است مت احلصول على
 .اجملال وقد مت تصميم االستبانة باستخدام مدرج ليكرت اخلماسي 

 مجتمع وعينة البحث. 7
لتزويد اجملتمع بكافة املوارد البشرية ذات  األساسيمت اختيار القطاع التعليمي كمجتمع للبحث ، اذ يعد  هذا القطاع  املصدر 

املقدرات واملهارات واملعارف النادرة والذي تساعد على التفوق والتميز ومواكبة التقدمات اليت يشهدا العامل ، ومت اختيار عينة من 
املركزية  اإلعداديةمتوسطة الغربية للبنني  متوسط الرشيد للبنني ،مدرسة املهدية االبتدائية املختلطة ، )ة بغداد وهي املدارس يف حمافظ

العاملني يف  األفرادفردًا من ( 050)وقد مت اختيار هذه املدراس لكواها من املدراس العريقة والنموذجية يف العراق ، واختري ( للبنني
 .وبطريقة العينة العشوائية البسيطة  املدارس كعينة للبحث

، وفيما خيص املؤهل العلمي فان محلة % 55وهي اكرب من نسبة الذكور البالغة % 35بلغت نسبة اإلناث يف عينة البحث 
فما دون ذلك فقد بلغت  اإلعداديةمحلة شهادة  أما. نسبة  أعلىوهي %( 35)الشهادات اجلامعية يف املدارس املبحوثة  بلغت 

عينة البحث  أفرادو  معظم . فهم متزوجون %    53 أماعينة البحث هم غري  متزوجني    أفرادمن % 33  إن، و % 05نسبتهم 
عينة لديهم  أفرادمن % 55سنة وان  00من  أكثرالعينة لديهم خدمة  أفرادمن % 02 أن إذمن مخس سنوات  أكثرلديهم خدمة 

لديهم خدمة اقل من مخس سنوات ، وهذا بدوره يعكس اخلربة واملعرفة % 05سنوات وفقط ( 02-6)وحت بني سنوات خدمة ترا
املرجوة   من    األهدافعلى فقرات االستبانة ملساعدة الباحثني يف حتقيق  اإلجابةاليت يتمتعون هبا ،  ومن مث زيادة قناعتهم عند 

 .البحث
 التحليل أدوات. 8

ومت اجياد جدول التكرارات والوسط احلسايب واالحنراف ( SPSS)مت حتليل بيانات البحث باستخدام الربنامج االحصائي اجلاهز      
 .املعياري ملتغريات البحث الفرعية ومت اختبار فرضية البحث باستخدام معامل االرتباط البسيط بني متوسطات حموري البحث 

  

 

 

 دعم الحوكمة الداء المدارس 

 اهتمام المدارس بالحوكمة 

  الحوكمة

 

 قدرة القيادة 

 القدرة الفكرية 

 قدرة ادارة الذات 

 قدرة اتخاذ القرارات
 

 مقدرات المعلمين 

 عالقة

 تاثير
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 دراسات سابقة: ثانيا 
 (Whitman , 1996)سة درا .1

املعلومات يف دعم حوكمة  امعرفة دور تكنولوجياىل هدفت هذه الدراسة  :  تكنولوجيا المعلومات في دعِم الحوكمة استخدام
هل توجد : هي  أبرزهااملدارس   وماهية طبيعة العناصر التنظيمية اليت تؤثر عليها وقد قدمت الدراسة جمموعة من الفرضيات من 

املعلومات  ايف  مستويات فاعلية تكنولوجي املعلومات يف حوكمة املدارس ؟ وهل خيتلف هذا الدورا اختالفات جوهرية لدور تكنولوجي
واخلدمية حيث قامت بدراسة االختالفات بني دوار  اإلنتاجيةوقد مت اختبار هذه الفرضيات يف عدد من املدارس . يف املدرسة املختلفة 

اما ابرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة هي وجود اختالفات يف املستويات ؛ على حوكمة املدارس  وتأثريهااملعلومات  اكنولوجيت
 .توصياهتا ضرورة التخطيط االسرتاتيجي حلوكمة املدارس  باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات  ومن ابرز ، التكنولوجية

 (Roger Clarke, 2005)دراسة  .2
ل ظاثر نظم املعلومات على حوكمة املدارس  حبث إىلهدفت هذه الدراسة   :  نظم المعلومات باستخدام لطريق لتطور الحوكمةا

هناك العديد من املبادئ واهلياكل اليت كان املقصود منها املساعدة يف  أنالدراسة  أظهرتوقد ، البيئة التنافسية اليت يشهدها العامل 
كسب املزايا التنافسية بشكل تتفوق لسعي تلك املدارس    إىل إضافةفهم كيفية استخدام نظم املعلومات لتعزيز احلوكمة يف املدارس   

ان استخدام نظم املعلومات  أمههافيه على املدارس  اليت تتنافس معها يف الصناعة نفسها وتوصلت الدراسة اىل عدد من االستنتاجات 
ات التشغيلية يف املدارس  املعاصرة ويف كافة جماالت العمل فيها ومنها احلوكمة وبشكل خاص يف جمال العملي أساسيعامل   أصبح

 .ع باجتاه تعزيز امليزة التنافسيةاليت تتخذ من تلك النظم اطارا لعملها الكثري من اجل تقدمي قوة دف
 ( Hafeez&Essmail ,2007)دراسة  .3

 :تقييم المقدرات الجوهرية للمدرسة واقترانها بالمقدرات الفردية باستخدام عملية التدرج التحليلية
لتحديد العالقات بني املقدرات اجلوهرية التنظيمية واقرتااها باملقدرات اجلوهرية للمعلمني ،   متكامال ا تقدم هذه الدراسة أطار      

للبناء يف الشرق األوسط ميدانا للدراسة ، وقد اعتمدت على أسلوب املقابالت يف مجع البيانات مع املدراء ( CCA)واختريت شركة 
املقاييس اجلاهزة ، إذ انقسم املقياس اىل قسمني ، األول يركز على املقدرات اجلوهرية  إحدىلشركة ، باالعتماد على العاملني يف ا

بناء املقدرات التنظيمية يتأثر  أنهو  إليهاومن ابرز النتائج اليت توصلت . التنظيمية ، والثاين يركز على املقدرات اجلوهرية البشرية 
ضرورة استخدام املدرسة للمقدرات اجلوهرية بوارد البشرية العاملة لدى املدرسة ، وعليه أوصت الدراسة بشكل كبري مبقدرات امل

 .ألثرها الكبري يف تطوير املقدرات اجلوهرية التنظيمية نظرا  للمعلمني يف تنفيذ وظائفها احلامسة 
 (Bani-Hani & Al-Hawary , 2009)دراسة  .4

ركزت هذه الدراسة على فحص تأثري املقدرات اجلوهرية :  التحدي االستراتيجي: الميزة التنافسية تأثير المقدرات الجوهرية على 
كأداة للحصول على بيانات الدراسة ،   االستبانةعلى امليزة التنافسية يف منظمات التامني األردنية  وقد اعتمدت ( التنظيمية والبشرية)

موظف من هذه املدارس  بطريقة العينة العشوائية البسيطة ، ومن أهم ( 06)اختيار  منظمة تامني كعينة للدراسة  مت( 03)واختريت 
وقد أكدت نتائج  بريمان ومعامل االحندار املتعدد األدوات اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل نتائج الدراسة هي عالقة االرتباط لس

 .التحليل على وجود عالقة ارتباط وتأثري اجيابية بني املقدرات اجلوهرية البشرية والتنظيمية وامليزة التنافسية للمنظمة 
 ( 2212: الموسوي ) دراسة  .5

المصارف دراسة تطبيقية في عينة من : وحوكمة المصارف في تحقيق الرقابة السلوكية المصرفية  أثر تكنولوجيا المعلومات
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أثر تكنولوجيا املعلومات املصرفية وحوكمة املصارف يف حتقيق الرقابة :   (الحكومية واألهلية) العراقية 

بوصفها املخرجات النهائية ( الوقت،احملتوى،الشكل)خصائص املعلومات املصرفية السلوكية، ومن أجل حتقيق ذلك، مت اعتماد 
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وأجريت الدراسة يف القطاع ( الوضوح، الكفاءة، الشفافية)ملعلومات املصرفية ، ومت التعبري عن حوكمة املصارف مبعايريلتكنولوجيا ا
ستبانة اليت أعدت هلذا الغرض وزعت انب امليداين من خالل استمارة اإلاملصريف العراقي، حيث مت احلصول على املعلومات الالزمة للج

مديرًا ميثلون القيادات اإلدارية ( 65)عدد أفراد العينة   بلغ أهلية كما ( 5)حكومية و( 5)على عينة مكونة من سبعة مصارف منها 
ملعلومات املصرفية ا  لتكنولوجيا  تأثري  هناك يف  انه تلخيصها  ميكن  االستنتاجات  الدراسة إىل جمموعة من  توصلت  و  الوسطى،

 .حلوكمة املصارف بشكل منفرد وجمتمع وبصورة مباشرة وغري مباشرة يف حتقيق الرقابة السلوكية يف املصارف عينة الدراسة و
بشكل عام شكلت الدراسات السابقة نقطة البداية اليت انطلق منها البحث يف دراسته احلالية ، من خالل مسامهتها يف تعزيز املعرفة 

بأمهية احثني بالشكل الذي انعكس يف زيادة قناعة الب الدراسة احلالية أوسع ملفهوم ومكونات ومتغريات  ةبرؤي تزويدو ال ة العلمي
 .البحث

 الجانب النظري:  المحور الثاني 
و  سنحاول يف هذه الفقرة التعرف على مفهوم قدرات املوارد البشرية وبعض املوضوعات املتعلقة هبا : قدرات الموارد البشرية  :أوال
 : يلي  كما

 مفهوم قدرات الموارد البشرية  -1
تصاعد االهتمام بقدرات املوارد البشرية يف املدارس على اختالف أنواعها ، وذلك للخصائص الفريدة اليت تتمتع هبا ، وإمكانية 

قدرات املوارد البشرية إحدى األساسيات لكمال  بة املستجدات املتسارعة ، إذ تعديف مواجهة التغيريات السريعة ومواك استخدامها
مقدرات املوارد البشرية هي احد املوارد املتوفرة أن   ( Prahalad&Hamel,1990)اإلنسان شخصيا واجتماعيا، وقد أكد 

األداء الفعال والتفوق يف  إىلتؤدي  ، كما أاهاملزايا الفريدة لبناء امليزة التنافسية ا تساعدها على امتالك عناقيد من واليت، لدى املدرسة 
القدرات اجلوهرية بأاها  إىلاملدارس تنظر  إن( Wernerfelt , 1984)، وذكر ( Chan & Canada,2005)الوظيفة 

 ةع حتقيقها من خالل املهارات واملعارف والتجارب اخلاصة باملوارد البشرية النادرة ، والصعباملصدر الرئيسي للميزة التنافسية اليت تستطي
 أنو ميكن . از الوظيفة املطلوبة منه ـــأاها جمموعة معايري ترتبط بالفرد الجن ، و( Srivastava , 2005)التقليد من قبل املنافسني 

االختيار ، : "  املختلفة إلدارة املوارد البشرية ويف أنشطتها املختلفة بضمنها  تستخدم قدرات املوارد البشرية يف حتقيق األغراض
القدرات اجلوهرية للمعلمني  أن( Post,1997)ويؤكد ، " وغريها.. والتطوير ، وإدارة الوظائف ، والتخطيط التعاقيب ، وإدارة األداء 

كما تتعلق ،  ( Hafeez&Essmail,2007)فراد واجملاميع تربز عندما يتم تأدية النشاطات واملهام بشكل مميز من قبل األ
ويرى فريق أخر من الباحثني بان ،  القدرة والرغبة ألداء املهمة ، وميكن استخدامها لتوضيح العالقة بني األداء املتوقع واألداء الفعليب

قدرات املوارد البشرية   وميكن تعريف" هارات التقنية القدرات الشاملة ، واملهارات السلوكية ، وامل"القدرات اجلوهرية البشرية تتمثل يف 
جمموعة اخلصائص النادرة اليت تتمتع هبا املوارد البشرية اليت متتلكها املدرسة دون غريها : كتعريف إجرائي إلغراض البحث احلايل بأاها 

ها كأساس لبناء وتعزيز امليزة التنافسية ، وكذلك من املدارس األخرى ، واليت تطورها وحتافظ عليها ألطول مدة  ممكنة، إلمكانية اعتماد
 .حتقيق املنفعة لكل من العاملني واجملتمع

 أهمية قدرات الموارد البشرية   -2
 (  :Scotland , 2006)قدرات املوارد البشرية من خالل ثالثة أبعاد  ميكن توضيح أمهية

 .املدرسة  استخدامها يف جماالت ومناطق وظيفية متعددة داخل : اجملال -أ
 .قدرة األفراد وفرق العمل على أداء الواجبات املطلوبة:  الكفاءة -ب
 . أي حتديد عناصر السلوك واألداء اليت ميكن ان تستخدم لتحديد مدى اجناز الكفاءة: املؤشرات -ح
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الفات األخالقية والثقافية ، والقدرة جتنب احلساسية الثقافية ، وزيادة القدرة إلدارة االخت: " ان قدرات املوارد البشرية تساعد على 
، كما ميكن استخدامها يف حتسني "اللغوية ، وبناء القيادة وفرق العمل، والتكييف ، واملرونة ، والتحفيز الذايت ، وموازنة احلياة والعمل

 عليها املدرسة  تمدالواجبات اليت تعة من املهام و عملية التوجيه ، والتدريب و التعليم املستمر للعاملني لدى املدرسة ، كما حدد جمموع
تنمية االلتزام التنظيمي ، وإدارة األعمال ، واخلطر املايل ، وإدارة السياسة واملعايري، وختفيض أهداف الرقابة  وتوصيل التدريب : " 

لومات إلدارة التغيري ملنع التغيري الغري للعاملني ، وزيادة تكرار تقييم الرقابة ، وتوسيع التقييم الذايت للرقابة ، واستخدام تكنولوجيا املع
 ( .Cqss,2009)، " املخول به ، وتوسيع جمال التقييم التقين

 قدرات الموارد البشرية  أنواع  -3

 وميكن حتديد عدد من قدرات املوارد البشرية اليت تتمتع هبا املدرسة وتستخدمها يف أداء العديد من املهام والواجبات املتعلقة هبا  
( Yu at el , 2009)بالشكل الذي يساعدها على البقاء والنمو يف البيئة اليت تعمل فيها وتعزيز امليزة التنافسية اخلاصة هبا بااليت 

(Robbins , 2003( ) ، 0225خملوقي و برباري ): 
اختاذ القرارات هي عملية اختيار البديل األفضل من بني البدائل الكثرية املمكنة ألجل : القدرة الجوهرية التخاذ القرارات  - أ

ختفيض ": ا هاهلدف وحل املشاكل وانتهاز الفرصة ، وهناك العديد من املعايري اليت يتم على أساسها اختاذ القرارات من أمه إىلالوصول 
ومن أكثر أنواع اختاذ القرارات شيوعا هي القرارات اجلماعية اليت حتدث ، "  وغريها.. التكاليف، توفري الوقت ، زيادة حجم اإلنتاج 

حتديد ومتييز القضايا واملشاكل والفرص ، و مقارنة املعلومات من املصادر املختلفة ، كما تركز على داخل اجلماعات املتفاعلة 
 .واستخدام الطرق الفعالة الختيار وجدولة األعمال

، " ممارسة التأثري على اآلخرين ، و مساعدة اجملموعة على حتقيق أهدافها: " تتسم القيادة بصفتني مها: قدرة الجوهرية للقيادة لا - ب
وتستطيع املدرسة من خالل مقدرة القيادة تامني التعاون مع اآلخرين يف حتقيق األهداف ، واهم ما تتضمنه القيادة هي املوهبة 

أي جمموعة عمل ال ميكن هلا ان تنجز  أن، كما  اآلخرينالفرد يف احلصول على أفضل أداء ممكن من قبل  االجتماعية اليت يتمتع
إجراءات يؤثر مبقتضاها الشخص على باقي أعضاء اجلماعة : " مهامها وواجباهتا بنجاح بدون قيادة فاعلة ، وتعرف القيادة بأاها 

واإلبداع يف األفكار والقرارات هو الذي مييز مقدرة القيادة عن جمرد امتالك القوة ،  ، وان أقناع األفراد" لتحقيق أهداف حمدودة هلما
قيادة اآلخرين ، واالتصال ، وخلق املناخ التنظيمي االجيايب ، "مكونات مقدرة القيادة داخل املدرسة  وكااليت  أهمحدد  وأخريا 

 . "وتطوير اآلخرين ، واحلصول على النتائج 

توجيه ألذات ، وموازنة العمل ومتطلبات احلياة ، وتطوير و , وتتضمن التكامل األخالقي  : جوهرية إلدارة الذاتالقدرات ال -جـ 
فضاًل عن قدرته على التكييف بشكل اجيايب مع التغيريات بيئة ، أدراك الفرد لذاته كموجود طبيعيًا و اجتماعيًا وروحيًا ، أي الوعي 

 .أساسها قواعد األخالق والنزاهة وموازنة العمل والقيادة الشخصية ومرونتها والوعي الذايت بالتطوركما ترتبط مبقدرات العمل  ،  

القدرة العقلية للفرد على التفكري ، واكتساب املعلومات ، وخزاها ، واسرتجاعها ،  إىلتشري : القدرات الجوهرية الفكرية  -د 
الذي يؤدي إىل حتسني جودة اختاذ التحليلي اخلالق ني وحتسينها حنو التفكري تركز على تطوير قدرات العامل و هي واستخدامها ، 

وتعد أيضا ولعل من بني أهم أهدافها هو إسهامها يف حل املشكالت اليت تواجهها املدرسة أو األجهزة اإلدارية املختلفة ، ،  القرارات
لتدوير وتطبيق املعرفة  ملنـــاسبة و الالزمة افة اــــق البيئة والثقمن عناصر القوى لدى معظم املدارس، ومن أهم عملياهتا هي توفري وخل

 .اخلاصة باملدرسة 

اإلبداع الوحدة املتكاملة جملموعة من العوامل الذاتية واملوضوعية اليت تقود إىل ميكن  اعتبار :  القدرات الجوهرية االبداعية -هـ 
، و تتضمن النظر اىل الظواهر واألشياء واملشكالت مبنظور وعالقات جديدة غري حتقيق نتائج جديدة وأصيلة ذات قيمة من قبل الفرد 

" هو ( Cortese , 2001)مألوفة ، ويقوم الفرد بالبحث واالستقصاء والربط بني األشياء لتقدمي أفكار جديدة  ،  واإلبداع عند 
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: فيعرفه بأنه  (McElroy,2000)، أما "سة   وخمرجاهتاإجياد طرائق جديدة يف التفكري والتعلم تُغري على حنو رئيس عمليات املدر 
 " الطريقة اليت تصاغ هبا املعرفة من قبل األفراد وتنال رضا اجملتمعات وتنفذها املدارس" 

هتا وبعض الفقرات ذات العالقة هبا وكما اخصصت هذه الفقرة للتعرف على مفهوم احلوكمة واهم مؤشر : حوكمة المدارس : ثانيا 
 : يأيت

إىل القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني إدارة  لإلشارةتستخدم حوكمه املدارس  : مفهوم الحوكمة واهميتها   -0
املدارس من ناحية وأصحاب املصاحل واألشخاص املرتبطة باملدارس من ناحية أخرى حبيث يضمن املمولون حسن استغالل اإلدارة 

كيفية وضع هيكل يسمح بقدر كبري من  األوىلبالدرجة إن حوكمة املدارس تعين  .  يق الرقابة الفعالةألمواهلم وتعظيم الرحبية وحتق
على الشفافية والوضوح والدقة يف البيانات املالية حىت يتمكن الدائنون واملقرضون من  التأكيداحلرية يف ضل سلطة القانون وكذلك 
ضمن جمموعتني، األوىل تتعلق مبجموعة األمناط  كما مت تعريف احلوكمة(. 0223,سليمان) دراسة  احتماالت االستثمار بسهوله

األداء، الفعالية، النمو، اهليكل املايل، معاملة :  السلوكية مثل السلوك احلقيقي والفعلي للمدارس معرباً عنه مبجموعة من املؤشرات مثل
ق باإلطار املؤسسي للحوكمة وتضم جمموعة القواعد واللوائح اليت تعمل أما اجملموعة الثانية فتتعل. املسامهني وأصحاب املصاحل اآلخرين

القواعد املستمدة من مصادر تشريعية أخرى مثل النظام القانوين والنظام القضائي، واألسواق املالية  باالضافة  اىل يف إطارها املدارس ، 
 (:Dheenai&Thamer ,2008)حوكمة املدارس  بااليت  أمهيةوميكن حتديد ، ( Claessens ,2002) وأسواق العمل

 .احملددة هلم  اإلجراءات العليا على التأكد من تطبيق العاملني لديها على القواعد و اإلدارةتساعد احلوكمة   - أ
 إن املدارس  اليت تطبق احلوكمة بشكل جيد تتمتع مبيزة تنافسية أكثر من تلك املدارس  اليت ال تطبق احلوكمة - ب
 .واملالية للمدارس اإلنتاجيةتعد احلوكمة اجليدة عنصرا أساسيا يف حتسني الكفاءة  -جـ 
 .العاملني و العمليات التشغيلية للمدارس بشكل جيد وفعال أداءتعد احلوكمة نظاما يتم مبوجبه رقابة وتقييم  - د

 ةمبادئ الحوكم  -2

املدارس ومدى  ةاالقتصادي والتنمية يف دراسة آلية حوكم شارك كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مع منظمه التعاون
وتشمل على " املدارس ةمبادئ حوكم"هذه الدراسة إىل صياغة ما يسمى  انتهت وفاعليتها يف األسواق املتقدمة والناشئة 

 : (0226,سليمان)
 .املبادئ اخلاصة حبقوق املسامهني -
 . املبادئ اخلاصة باملساواة يف معاملة املسامهني-
 . املبادئ اخلاصة بدور ذوي الشأن واملصاحلة يف حوكمه املدارس -

 .املبادئ اخلاصة باإلفصاح والشفافية -

 .املبادئ اخلاصة مبسؤوليات جملس اإلدارة-

 محددات الحوكمة -3
لقد اتفق العديد من الباحثني  على أن التطبيق اجليد حلوكمة املدارس من عدمه يعتمد على عدد من احملددات وابرز هذه      

 :وكما يايت( 0)احملددات يوضحها الشكل 
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 المدارس محددات حوكمة( 2)شكل رقم

 
Source :Cohen, Jeffrey )2004)  The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality  , 

Journal of    Accounting Literature , p38. 

 

 الجانب التطبيقي:  لمحور الثالثا
العينة املبحوثة عن متغريات البحث الرئيسة والفرعية ، فضال عن حتليل  أفراد إجاباتتشخيص مستوى حملور يتضمن هذا ا     

 :وتفسري نتائجها ، واختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية اليت تضمنها البحث  والتأثريعالقات االرتباط 
 

 في المدارس المبحوثة وأبعادهاقدرات الموارد البشرية  أهميةتشخيص مستوى :  أوال
قدرة القيادة ، والقدرة الفكرية ، وقدرة ادارة الذات ، وقدرة : " غري قدرات املوارد البشرية من خالل أربعة أبعاد هي مت قياس مت      

 :يف املدارس املبحوثة  األبعادوواقع هذه  ألمهية،  وفيما يأيت تشخيص " اختاذ القرارات 

  

 :معايير

 المراجعة، المحاسبية 

 (القوانين والقواعد)أخرى 

 :الماليالقطاع 

 قروض 

 مساهمة في رأس المال 

 :االسواق

 تنافسية األسواق 

 استثمار أجنبي مباشر 

 الرقابة على المنظمات 

 المساهمون

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة        

 وظائف رئيسية

 أصحاب المصالح

 :مؤسسات خاصة

 محاسبون ومراجعون 

 محامون 

 بنوك استثمار 

 استثمارات 

 تحليل مالي-

 اإلعالم المالي-

 المحددات الداخلية المحددات الخارجية

 تنظيمية خاصة

وتلة  الجاةات التةي تقلة  .والمجتمعالمةدني,ووسةاالالإلعالم,وكيانات اإلدارة الذاتيةة, المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص

 . وتلقي الضوء على السلوك االنتاازي لإلدارة, ة المنظمات وترفع من درجة مراقب, من عدم توافر المعلومات 
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 متغير قدرات الموارد البشرية عينة البحث عن فقرات  إجاباتمستوى ( 1)رقم جدول
 

 الفقرات

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على خلق عالقات العمل بالشكل الذي يساعد على بناء فرق العمل 
 . االجيابية بني املوظفني

32% 5352 2355 

 2332 5350 %3230 .املدارس باملواقف االجيابية واملهارة الالزمة لقيادة وتوجيه املوظفني اآلخرين هتتم املوارد البشرية يف 

 2355 5355 %3230 .يتم االلتزام بكافة سياسات املدارس واإلجراءات والتعليمات اخلاصة هبا

وتزويدهم بتعليقات اجيابية  متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على تقييم أداء وسلوك املوظفني اآلخرين
 .لضمان التحسني االجيايب 

3033% 5355 2332 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على حتفيز وتشجيع املوظفني اآلخرين لضمان قيامهم ببذل أقصى 
 .اجلهد يف العمل 

 5303 0325 

 0305 5333  .النموذجي للموظفني اآلخرين متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة  على تقدير األداء 

 2352 5302  عد قدرة القيادةبً  :  إلمجايلالنسبة املئوية لالتفاق 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على تبسيط املعلومات من خالل اشتقاقها لتوضيح احلاالت املعقدة 
 .وبناء الفكر االسرتاتيجي املتنامي لألعضاء اآلخرين 

3235% 5365 035 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على حتليل ونشر املعلومات بسرعة وببساطة ملواجهة املشاكل 
 .والتغيريات املتعددة 

5235% 5 0303 

 0302 5323 %5636 .متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على مساعدة املوظفني اآلخرين يف حل املشاكل املتعلقة بوظائفهم 

الوقت اخلاص بوظائفهم ، واجلهد ، والعوامل األخرى  إدارةمتتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على 
 .املتعلقة هبا 

5530% 5335 0306 

العوامل االقتصادية واحلكومية واالجتماعية والثقافية  تأثريمتتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على فهم 
 .على أداء املدارس

6335% 5362 0352 

 2353 5335 %50330 عد القدرة الفكريةبً  :  إلمجايلالنسبة املئوية لالتفاق 

 قدرة ادارة الذات

 0303 5 %5636 .تتمكن املوارد البشرية يف املدارس من حتديد نقاط القوة والضعف يف شخصييت بشكل جيد 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على جعل املواقف اليت حتصل يف العمل فرص لتطوير وتوسيع اخلربة 
 .واالستفادة املثلى من جتارب وخربات اآلخرين

6335% 5365 0302 

يوجد أشرافا مباشرًا علي تتمكن املوارد البشرية يف املدارس من السيطرة على الذات والشعور بالثقة عندما ال 
. 

65% 5360 0305 

 0355 5330 %6333 .متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على النظر لألشياء مبنظور اآلخرين وتفهم سلوكياهتم 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على تغيري األفكار واآلراء يف العمل مبا خيدم حالة التواصل مع اجلديد 
 .واملفيد يف العمل 

3635% 5353 0303 



 بالتطبيق على عينة من املدارس العراقية تنمية قدرات املوارد البشرية لتطبيق مؤشرات احلوكمة يف العملية التعليمية
  حسني وليد حسني.م.أ+  سعدون محود الربيعاوي.د .أ+  بـواشري أمينة. د                       

 66 - 53ص ،  0202 :السنة  02العدد /  15اجمللد                    ISSN  6132-1112             جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا    
60 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على اإلصغاء ملالحظات اآلخرين وتفهمها واالبتعاد عن االنكفاء 
 .على الذات

3235% 5353 0305 

 2353 5363 %63305 الذات إدارةعد قدرة بً  إلمجايلالنسبة املئوية لالتفاق 

يف املدارس من حتديد املكونات األساسية للمشكلة واهم أسباهبا وأبعادها وأثارها اآلنية تتمكن املوارد البشرية 
 .واملستقبلية 

6232% 5350 0305 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على مجع وتفسري كافة املعلومات األساسية واجلوهرية املتعلقة باملشكلة 
 .اليت حتدث يف العمل 

6230% 5336 0305 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على تقدمي جمموعة من األفكار والتوصيات الالزمة خلدمة متخذي 
 .القرارات 

6333% 5365 0325 

متتلك املوارد البشرية يف املدارس القدرة على التشاور مع اآلخرين واألخذ بآرائهم بشان القرارات الالزم 
 .اختاذها 

65% 5333 0303 

تتمكن املوارد البشرية يف املدارس من التوفيق بني حمددات القرار وتوقيته مع حدود السلطة املمنوحة إليها ودقة 
 .البديل من بني البدائل املقرتحة 

3530% 5350 0303 

 2355 5335 %60336 بعد قدرة اختاذ القرارات إلمجايلالنسبة املئوية لالتفاق 

 2333 5335 %6530 متغري القدرات اجلوهرية للمورد البشري إلمجايلالنسبة املئوية لالتفاق 

 اإلحصائيمن  إعداد  الباحثين وفقا لمخرجات التحليل : المصدر 
 

قدرات املوارد البشرية ،  مت حتديد النسبة املئوية درة القيادة بوصفها مكون أساسي للبعد ق اإلمجالية األمهيةلتحديد  :قدرة القيادة  .1
بلغت النسبة املئوية  ( 0)فقرات ، وكما موضح يف اجلدول ( 6) البالغة هلذا البعد من خالل الفقرات املتعلقة به ولالتفاق 

من النسبة املئوية املعيارية لالتفاق، وتشري هذه النسب إىل داللة واضحة هي أن معظم  أعلىوهي  (%52335)لالتفاق حوله 
  كان ذلك من خالل توجيه القيادية سواء   القدرة  املدارس املبحوثة على امتالك املوارد البشرية داخل  أكدوا  العينة املبحوثة أفراد

 أناملدارس بشكل من املمكن  إجراءات واو مواجهة املواقف املختلفة بشكل ذايت فضال عن االلتزام بكافة سياسات  اآلخرين
دارس وبالتايل ضمان جناحها وتفوقها يف املستقبل ، وقد عززت هذه النتائج ينعكس يف مواجهة كافة التحديات اليت تعيق عمل امل

من قيمة الوسط الفرضي وباحنراف معياري  أعلىوهي ( 5302)بعد قدرة القيادة اليت بلغت  إلمجايلقيمة الوسط احلسايب 
(2352. ) 

فقرات وكما موضح يف ( 3)ية للمعلمني من خالل قدرات اجلوهر لمت قياس هذا القدرة بوصفها مكونًا أساسيًا ل:القدرة الفكرية  .2
من النسبة املئوية املعيارية  أعلىوهي %( 50330)، إذ بلغت قيمة النسبة املئوية لالتفاق حول فقرات هذا البعد ( 0)اجلدول

من قيمة  أعلى أيضا وهي( 5335)بلغت قيمته  إذقيمة الوسط احلسايب هلذا البعد مع النسبة املئوية لالتفاق  اتفقتلالتفاق، وقد 
على امتالك معظم املوارد  أكدوا العينة املبحوثة أفراد، وهذه النتائج تؤكد بان معظم ( 2353)الوسط الفرضي ، وباحنراف معياري 

البشرية داخل املدارس املبحوثة القدرات الفكرية الالزمة للتعامل مع املعلومات والبيانات املختلفة بالشكل الذي يساعد على 
 منها يف حل املشاكل اليت من املمكن ان تواجه املدارس يف عملياهتا املختلفة ، فضال عن قدرهتم لالستفادةتبسيطها وتوزيعها 

 .املميزات اليت من املمكن ان تتمتع هبا املدارس  إحدىعلى التحكم بعامل الوقت والذي يعد 

، قد بلغت النسبة املئوية لالتفاق ( 0)فقرات وكما موضح يف اجلدول( 6)جرى قياس هذا البعد من خالل : قدرة ادارة الذات  .3
، من خالل هذه النتيجة ميكن القول ان املوارد لالتفاق بقليل  وهي اقل من النسبة املئوية املعيارية%( 63305)حول هذا البعد 

الذات بالشكل الذي ينعكس على طبيعة السلوك الذي يتخذه الفرد  إدارةالبشرية املتاحة لدى املدارس املبحوثة متتلك القدرة على 
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على تقليل الصراعات اليت حتدث يف العمل  يساعد ذلك أنالعاملني معه ، كما ميكن  اآلخرين  األفراديف املواقف املختلفة اجتاه 
الذات متسقة مع  إدارةبعد قدرة  إلمجايلواليت من املمكن ان تعيق نشاطات املدارس املختلفة ، وقد جاءت قيمة الوسط احلسايب 

عياري وباحنراف م( 5)من قيمة الوسط احلسايب الفرضي  أعلىوهي ( 5363)بلغت قيمته  إذالنسبة املئوية لالتفاق حوله 
(2353. ) 

، وقد بلغت النسبة املئوية لالتفاق ( 05)فقرات وكما موضح يف اجلدول ( 3)قيس هذا البعد من خالل :قدرة اتخاذ القرارات  .4
بلغت  إذبعد قدرة اختاذ القرارات هذه النتائج  إلمجايلقيمة الوسط احلسايب  أكدت، وقد %( 60336)حول فقرات هذا البعد 

عينة  أفراد تأكيدوهي تشري بداللة واضحة ( 2355)من قيمة الوسط الفرضي ، وباحنراف معياري  أعلىي ، وه( 5335)قيمتها 
البحث على امتالك املوارد البشرية العاملة داخل  املدارس املبحوثة القدرة على اختاذ القرارات ضمن حدود الصالحيات املوكلة 

 .ويف املواقف املختلفة اليت من املمكن ان تواجههم يف العمل  إليهم

، %( 6530)ملتغري قدرات املوارد البشرية ، جند ان النسبة املئوية لالتفاق بلغت  األمهيةمجايل إلتحديد ( 0)وبالرجوع إىل اجلدول 
هذا املتغري  إلمجايلغت قيمة الوسط احلسايب ، كما بل%( 6635)بقليل من النسبة املئوية لالتفاق املعيارية البالغة  أعلىوهي 

 ( .2333)من قيمة الوسط الفرضي ، وباحنراف معياري  أعلىوهي ( 5335)
 متغير حوكمة المدارس  لى العينة المبحوثة ع إجاباتمستوى : ثانيا 
 : يأيتالعينة املبحوثة عن الفقرات املتعلقة حبوكمة املدارس  وكما  أفراد إجاباتمستوى ( 0)يوضح اجلدول      

 عينة البحث عن فقرات حوكمة المدارس  إجاباتمستوى  :  (2)رقم جدول  
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات المتغيرات

 دعم الحوكمة
 الداء المدارس

 1.44 3.08 القرارات اخلاصة هبم ؟ احلوكمة تساعد على تزويد العاملني باحلرية يف اختاذ

 1.26 3.22 احلوكمة تؤدي اىل زيادة الثقة باالدارة من قبل العاملني يف املدارس من خالل اتباع الشفافية ؟

 1.47 2.8 احلوكمة تؤدي اىل زيادة الثقة باالدارة من قبل املستثمرين؟

 1.37 3.78 احلوكمة على فاعلية نظام الرقابة يف املدارس؟تؤثر 

 1.43 3.28 تؤثر احلوكمة على العوائد املالية اليت حتصل عليها املدارس من االستثمار ؟

اهتمام المدارس 
 بالحوكمة

 1.4 3.92 تقوم املدارس بتوفري كادر ذو خربة واختصاص يف جمال حوكمة املدارس ؟

لالفراداملسوؤلني عن وضع قواعد احلوكمة تقوم املدارس بتوفري برامج التنمية والتطوير املستمر 
 يف املدارس ؟

3.52 1.05 

 1.22 3.08 يتم تعيني او ترقية االشخاص املسؤولني عن احلوكمة وفق شروط عاملية ؟

 1.26 3.28 تقوم املدارس بسن القواعد والتعليمات لرفع كفاءة وفاعلية احلوكمة ؟

 جمال حوكمة املدارس ؟تستفاد املدارس من التطورات احلديثة يف 
 

3.68 1.28 

  اإلحصائيالباحثين وفقا لمخرجات التحليل   إعدادمن  :  المصدر 
 

اذ بلغ الوسط احلسايب ( 14)وسط حسايب هلذا املتغري كان عند الفقرة  أعلىبان ( 0)يبني اجلدول : املدارس  ألداء دعم احلوكمة .1
من الوسط احلسايب االفرتاضي اما اقل وسط حسايب فكان عند الفقرة  أعلىوهو ( 1.37)وباحنراف معياري ( 3.78)هلذه الفقرة 

وهي اقل من الوسط احلسايب ( 1.47)وباحنراف معياري تراوح بني (  2.8)اذ كانت قيمة الوسط احلسايب هلذه الفقرة  ( 13)
بان احلوكمة تلعب دور كبري ومؤثر يف الوقت  أكدوا العينة املبحوثة أفرادمعظم  أن، توكد هذه النتائج على ( 5)االفرتاضي والبالغ 

 .شكل ممكن  بأفضل يف دعم وتقدمي املساعدة املطلوبة للمدارس من اجل مساعدهتا على تنفيذ وظائفها املختلفة و نفسه
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الوسط احلسايب هلذه اذ بلغ ( 06)وسط حسايب هلذا املتغري كان عند الفقرة  أعلىبان ( 0)يبني اجلدول : اهتمام املدارس باحلوكمة  .2
اقل وسط حسايب فكان عند الفقرة  أمامن الوسط احلسايب االفرتاضي  أعلىوهو ( 1.4)وباحنراف معياري ( 3.92)الفقرة 

وهي اقل من الوسط احلسايب ( 1.22)وباحنراف معياري تراوح بني (  3.08)كانت قيمة الوسط احلسايب هلذه الفقرة    إذ( 03)
بان املدارس املبحوثة هتتم بتوفري كافة  أكدواالعينة املبحوثة  أفرادمعظم  أن، توكد هذه النتائج على ( 5)االفرتاضي والبالغ 

كن شكل مم بأفضل فهااأهداملستلزمات املطلوبة من اجل حتسني فاعلية وكفاءة احلوكمة فيها وبالشكل الذي يساعدها على حتقيق 
. 

 وكمة المدارس  ـــتحليل عالقة االرتباط بين قدرات الموارد البشرية وح: ثالثا 
- :بني قدرات املوارد البشرية وبني حوكمة املدارس  ( Spearman)قيم االرتباط ملعامل ( 5)يظهر اجلدول      

 قدرات الموارد البشرية وحوكمة المدارس بني ( spearman)قيم االرتباط لمعامل :( 3)رقم  جدول

 حوكمة المدارس 
 

 قدرات الموارد البشرية 

 ألداء دعم الحوكمة
 المدارس

اهتمام المدارس 
 بالحوكمة

 االجمالي

 **2.584 *2.376 **2.7.3 قدرات الموارد البشرية 

 من  إعداد  الباحثين وفقا لمخرجات التحليل االحصائي  :المصدر                                      2.222االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى **
 2.25االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى * 

عاله بان عالقات االرتباط بني متغريات البحث كانت عالقة موجبة وقوية وذات داللة معنوية يف نفس أنالحظ من خالل اجلدول 
عالقة موجبة  بأاهااملدارس  ألداء املدارس و متغري دعم احلوكمة ألداءئج االرتباط بني متغري قدرات املوارد البشرية الوقت حيث تشري نتا

العالقة موجبة وذات  أيضااما العالقة مع متغري اهتمام املدارس باحلوكمة  فكانت **( 23525)وذات داللة معنوية وبدرجة ارتباط 
قدرات املوارد البشرية ومؤشرات  متغري إمجايلمعامل االرتباط بني ، كما بلغت قيمة *( 23556)دالله معنوية اذ بلغت قيمتها 

، وتؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الرئيسية للبحث وتعطي مربر لعدم رفضها يف الوقت نفسه **( 23335)احلوكمة بلغت قيمة 
ان االستفادة من قدرات املوارد البشرية وتنميتها بشكل جيد ومستوى عايل سيؤدي اىل زيادة كفاءة وفاعلية تطبيق ): على واليت تنص 

 (.مؤشرات احلوكمة يف املدارس املبحوثة

 تحليل اثر قدرات الموارد البشرية في حوكمة المدارس: رابعا
د البشرية يف حوكمة املدارس باستعمال منوذج االحندار البسيط وكما موضح نتائج حتليل اثر قدرات املوار ( 5)رقم يوضح اجلدول     

- : أدناهيف اجلدول 
 قدرات الموارد البشرية في حوكمة المدارس باستخدام االنحدار الخطي البسيط تأثيرنتائج : ( 4) رقم  جدول

 مستوى المعنوية Tقيمة  المتغيرات المستقلة
قيمة معامل 

 (B)بيتا 

قيمة معامل 
 R2التحديد 

 Fقيمة
 المحسوبة

 مستوى المعنوية

استفادة المدارس من تكنولوجيا 
 المعلومات

6.478 2.222 2.6.7 2.632 2..43 2.2.2 

 اإلحصائيمن  إعداد  الباحثين وفقا لمخرجات التحليل : المصدر 
( F)معنوي لقدرات املوارد البشرية يف حوكمة املدارس وذلك من خالل قيمة  تأثريهناك  أن إىل( 5) رقم  تشري نتائج اجلدول     

فقد بلغت ( T)معامل  أمااجلدولية ، ( F)وهي اكرب من قيمة ( 23220)معنوية   مبستوى( 03255)احملسوبة واليت بلغت 
النتائج تبني بان اي تغري يف  وهذه(  23625)اليت بلغت ( B)وتشري قيمة معامل بيتا ( . 23222)مبستوى معنوية ( 63553)
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وكل هذه ( 23565)تغري يف حوكمة املدارس مبقدار  إىلومبقدار وحدة واحدة يؤدي  املدارس ألداءدعم قدرات املوارد البشرية متغري 
ان االستفادة من قدرات املوارد البشرية وتنميتها بشكل )النتائج تؤكد الفرضية الرئيسية اليت انطلق منها البحث احلايل واليت تنص على 

 (.ثةجيد ومستوى عايل سيؤدي اىل زيادة كفاءة وفاعلية تطبيق مؤشرات احلوكمة يف املدارس املبحو 

 البحث آفاقو  االستنتاجات والتوصيات: الرابعالمحور 
 االستنتاجات:  أوال
ان قدرات املوارد البشرية تؤثر وبشكل كبري على حوكمة املدارس وبالتايل على جناح املدارس وقدرهتا على تنفيذ خططها وبراجمها  .1

 .وغاياهتا النهائية بكفاءة وفاعلية أهدافهاو حتقيق 
 .قدرات املوارد البشرية يف املدارس املبحوثة ال تواكب التطورات الكبرية الذي  يشهدها العامل وخاصة بالدول املتقدمةان ممارسة  .2

الوظيفة على مستوى املدارس   أمهيةقدرات املوارد البشرية داخل املدارس وحسب املستوى التنظيمي و  ن مستويات استخدامتتباي .3
 .ككل 

 .العاملني فيها  األفراد أداءتساعد حوكمة املدارس على زيادة قدرة اإلدارة يف السيطرة على  .4

 .داخل املدرسة   لألفرادالسلوك  أمناطتؤثر احلوكمة على  .5

 .قدرات املوارد البشرية على حتديد احتياجات املدرسة من برامج التدريب وتطوير القوى العاملة تساعد .6

 .بشرية عمليات تبادل املعلومات واالتصال داخل املدرسة   وبني كافة العاملني فيهاتسهل قدرات املوارد ال .7

 .قدرات املوارد البشرية يف دعم عمليات احلوكمة داخل املدارس تؤثر على فاعلية استخدام هناك العديد من العوامل  .8

 التوصيات:ثانيا 
 .كبري على جناح املدارس وعلى عمليات احلوكمة فيها  تأثريوذلك ملا هلا من  أدواهتا وضرورة زيادة االهتمام بقدرات املوارد البشرية  .1
 .توسيع جماالت قدرات املوارد البشرية لتشمل كافة األنشطة اليت تتعامل معها املدرسة .2

 .البشرية قدرات املوارد ب وخاصة فيما يتعلق  أدائهممستوى  تشجيع العاملني على اشرتاكهم يف برامج التدريب والتطوير لرفع .3

قدرات املوارد البشرية وحوكمة املدارس وية وخربة يف جمال ضرورة قيام املدارس باستقطاب العاملني الذي يتمتعون خبلفية علمية ق .4
 .املدارس ككل  أداءوذلك من اجل حتسني 

 .والعاملني  اإلدارةقدرات املوارد البشرية بني املشاركة  مبدأاعتماد  .5

 .املدرسة أعضاء كافة بني املعرفة ثة داخل املدرسة وذلك لتسهيل عملية نقل املعلومات وتوفري شبكات اتصاالت حدي .6

االهتمام بعمليات معاجلة وحتليل البيانات وذلك لضمان احلصول على املعلومات اجليدة ميكن ان تعتمد عليها يف صنع القرارات  .7
 .املهمة واملتعلقة باحلوكمة

 .للحوكمة يف املدارس   على رفع مستوى قدرات املوارد البشرية الداعمة توفري كافة املستلزمات اليت تساعد .8

 البحث أفاق: ثالثا  
 القيام  بنفس الدراسة احلالية  بأخذ  عينة  من املدارس  اجلزائرية 

 :المراجع
دراسة تطبيقية يف عينة من : أثر تكنولوجيا املعلومات املصرفية وحوكمة املصارف يف حتقيق الرقابة السلوكية ، ( 0202)املوسوي ، إيناس ناصر عَكله  .0

 .،  العراق االقتصاد ، جامعة كربالء و اإلدارة ، رسالة ماجستري ، كلية ( احلكومية واألهلية)املصارف العراقية 
 .الدار اجلامعية ، مصر  " دراسة مقارنة  –اجلة الفساد املايل واإلداري حوكمة املدارس  ومع "، ( 0226)سليمان ، حممد مصطفى  .0

 .اجلزائر ، "يف عملية اختاذ القرارات داخل املؤسسة  اإلداريةدور نظم االتصاالت " ، (0225)خملوقي، عبد السالم و برباوي، كمال  .5



 بالتطبيق على عينة من املدارس العراقية تنمية قدرات املوارد البشرية لتطبيق مؤشرات احلوكمة يف العملية التعليمية
  حسني وليد حسني.م.أ+  سعدون محود الربيعاوي.د .أ+  بـواشري أمينة. د                       

 66 - 53ص ،  0202 :السنة  02العدد /  15اجمللد                    ISSN  6132-1112             جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا    
66 

 

4. Robbins , Stephen .p (2003) Organizational Behavior , 10 edition , Pearson Education International.  

5. Bani-Hani ,Jehad S. &AlHawary , Faleh, Abdelgader (2009) The Impact of Core Competencies on 

Competitive Advantage: Strategic Challenge , International Bulletin of Business Administration Journals 

,pp93-105.  

6. Hafeez, Khalid &Essmail , Essmail Ali (2007) Evaluating organisation core competences and associated 

personal competencies using analytical hierarchy process , Journal Management Research News Vol. 30 

No. 8, pp. 530-547. 

7. Srivastava ,Shirish .C (2005) Managing Core Competence of the Organization ,Journal interfaces Vikalpa 

,vol 30.no 4 .pp49-63. 

8. Yu , Chien&Yu , Chin-Cheh& Yen , Hui-Yu (2009) The Research on Constructing the Core Competence 

of Middle-Level Managers -Taking a High-Tech Company of Taiwan as an Example , Journal National 

Taiwan Normal University, No.162, Sec.1, pp 01-06 . 

9. Cqss (2009) The Alaskan Core Competencies :Phase II Report on Development Process ,  A Report of the 

Credentialing and Quality Standards Subcommittee . 

10. Scotland (2006)  Core competencies for the care of acutely ill and injured children and young people , 

NHS , Education for Scotland. 

11. Al-Deehani, M& Al-Thamer. T (2008) " Stock Price Variability And The Effect Of Fundamental , 

Asymmetric Corporate Governance  Variables ". Kuniv Magazine. 

12. Claessens, Stijn&Fan ,Josesh (2002)  Corporate Governance In Asia: A Survey. Finance Group . 

University Of Amsterdam. 

13. Cohen, Jeffrey (2004) " The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality", Journal of    

Accounting Literature. 

14. Micahel E. Whitman, (1996), Information Technology using in Governance Support. 

15. Roger , Clarke (2005)The path of development Governance by use of information systems ,  Journal of 

Information Technology. 

 


