جملت مركــــز جــــــزيرة العـــــــــرب

Journal of Arabian Peninsula Centre
for Educational and Humanity Researches

للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

شهادة ؤلاًدا بداز الىح زكم (.)2019/1250

ثصىز ملترح لحطىيس ألاداء اإلاؤطس ي في إدازات التربية والحعليم بالجمهىزية اليمىية
في طىء مدخل الحمىين ؤلادازي
عمس مدمد كاًد اإلاسيس ي
ظامػت صىػاء || كلُت التربُت || صىػاء || الُمً
E: omar.almoresy12312@gmail.com || phone: 00967775634440
اإلالخص:
هـدف البدـض بلى وضؼ جصىز مقترح لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي،
مً زالل الخػسف غلى آزاء الخبراء خىل دزظت ؤهمُت مجاالث ومكىهاث الخصىز اإلاقترح .ولخدقُق ؤهداف البدض اطخسدم اإلاىهج الىصفي
بىىغُه اإلاظحي والخطىٍسي ،وذلك باالغخماد غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخقبلُت ،وهى ؤطلىب دلفي
ً
( ،)Delphiمً زالل ؤداة البدض واإلاخمشلت في الاطدباهت ،وقد جم ازخُاز مجمىغت مً الخبراء ألاكثر غلما وزبرة في مجالي ؤلادازة والتربُت جم
ازخُازهم بصىزة قصدًت ،مً (ألاكادًمُين بجامػت صىػاء مً كلُتي التربُت والخجازة ،ومسكص الخطىٍس الجامعي ،واإلاجلع ألاغلى لخسطُط
الخػلُم ،واإلاػهد الىطجي للػلىم ؤلادازٍت ،ومً دًىان غام وشازة التربُت والخػلُم ،ومسكص البدىر والخطىٍس التربىي ،ومكخب وبدازاث
ً
التربُت ،وؤكادًمُين مً القطاع الخاص) ،وخصل غلى مىافقت ( )73زبيرا ،والتي مشلذ غُىت البدض ،وبػد الاهتهاء مً بظساءاث البدض
اإلاُداهُت جم جدلُل البُاهاث باطخسدام بسهامج ) )SPSSخُض جم خظاب اليظب اإلائىٍت ،واإلاخىططاث الحظابُت ،وذلك إلاػسفت دزظت
بمكاهُت الخطبُق ،ومظخىي الخدقق لػبازاث ومجاالث ومداوز ألاداة.
وجىصل البدض بلى مجمىغت مً الىخاثج ؤهمها 6اجفق الخبراء غلى ؤهمُت مجاالث الخصىز اإلاقترح لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم
بكل مجاالجه ومداوزه وؤغلب مكىهاجه وغبازاجه .كما جم الخىصل بلى جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم في
ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
اليلمات اإلافحاخية :ألاداء اإلااطسخي .بدازاث التربُت والخػلُم .الخمكين ؤلادازي.

A proposal to develop the institutional performance in the education departments in the Republic
of Yemen in light of the administrative empowerment approach
Abstract: This study aims at developing a proposed vision for Evolving the Institutional Performance of the Educational
Departments - Republic of Yemen ،in the light of the Access to Administrative Empowerment ،by identifying the opinions
of experts on the degree of importance ،of the areas ،and the components of the vision proposed. For achieving the
research objectives ،the researcher used the descriptive method in both survey and development ،based on one of the
methods used in future studies ،Delphi method ،through the research tools of the questionnaire. The researcher targeted a
group of experts – of the most knowledgeable and experienced in the fields of management and education ،were
deliberately selected by the academicians at the University of Sana'a ،the Faculty of Education and Commerce ،the
University Development Center ،the Supreme Council for Planning Education ،the National Institute of Administrative
Sciences ،the Ministry of Education ،the Educational Research and Development Center ،the Office of Education ،as well
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as academicians selected at private universities) ،and obtained the approval of (17) experts ،which represented the
research sample. After completing the field research procedures ،the researcher analyzed the data ،using the SPSS program
where the percentages and the arithmetic mean were calculated to determine the degree of feasibility for terms, fields and
tool axes.
The research came up with number of results ،of which ،the most important are as follows:
1-Experts agreed on the importance of the proposed vision in all its fields ،axes and most of its components and
expressions.
2- Forming a proposed prospective for Developing The Institutional Performance in The Departments of Education in The
light of accessing of Administrative Empowerment..
Keywords: Institutional performance. Departments of Education. Administrative Empowerment.

 -1ملدمة ((An Introduction
غدد مً الخددًاث والخغيراث الاظخماغُت
جىاظه ألاهظمت الخػلُمُت الػاإلاُت حغيراث في ظمُؼ اإلاجاالث ،هدُجت ٍ
والاقخصادًت والػلمُت والخكىىلىظُت ،مما فسض غلى هره ألاهظمت ؤن جبدض غً هماذط واطتراجُجُاث للجهىض
ببلدانها ومىاكبت الخغيراث اإلادظازغت ،ولً ًخإحى هرا بال بخطىٍس مىظىمت ؤلادازة الخػلُمُت وجددًض ؤدوازها ووظاثفها.
ً
ً
وحػ ــامال م ــؼ مػطُ ــاث الق ــسن الىاخ ــد والػؼ ــسًٍ ،وججاوب ــا م ــؼ ه ــره الخغي ـراث والخد ــىالث الت ــي حؼ ــهدها البِئ ــت
الػاإلاُ ــت ،واط ــخجابت للمخطلب ــاث اإلادلُ ــت ،وف ــي بط ــاز الػقالهُ ــت واإلاىهجُ ــت الػلمُ ــت ف ــي الخػام ــل م ــؼ مف ــسداث الخد ــدًض،
وزطــىاث جىفُــر وبظ ـساءاث جطــىٍس جسطــُط اطــتراجُ ي ػــامل ُجدؼــد وجىظــه فــي بطــازه كافــت الطاقــاث ،واإلاــىازد لخدقُــق
ألاهـداف والغاًــت اإلاسغىبـت فــي بىـاء هظــام ماطسـخي خــدًض لــةدازة الخػلُمُـت قــادز غلـى جقــدًم الخـدماث بكفــاءة وفػالُــت،
وبمظ ـ ــخىي ظ ـ ــىدة غالُ ـ ــت ال ً ـ ــخم بال م ـ ــً ز ـ ــالل جدقُ ـ ــق مقىم ـ ــاث الخد ـ ــدًض والخط ـ ــىٍس ؤلادازي الق ـ ــاثم غل ـ ــى الالمسكصٍ ـ ــت
(اإلاقدام ،)92 69005 ،فلقد حظبب اطخمساز الػمل بإطالُب ؤلادازة الهسمُت التي وززتها زقافت غصـس الصـىاغت فـي جسلـ
الػدً ــد م ــً اإلااطظ ــاث الػسبُ ــت غ ــً مخغي ـراث غص ــس اإلاػلىم ــاث ومػطُاج ــه الت ــي جسل ــى خسكته ــا م ــً طُاط ــاث الخف ــىٍ
والخمكين ،وٍسلى مىار ومدصلت جفاغلها مً زوح الفسٍق (مدزبى الخلُج.)9 69070 ،
ففــي الىقــذ الــري جخجــه فُــه الــدول الحدًشــت بلــى بخــدار الخغُيــر إلااطظــا ها ،فــي مىاكبــت الخغيــر اإلاظــخمس الــري
ٌؼـهده غـالم الُـىم مـً الخطـىز الخكىىلـىري الظـسَؼ لخدقُـق ألاهـداف اإلاظـخقبلُت إلااطظـاث الخىمُـت ؤلادازٍـت فـي جدظـين
ً
ؤدائهــا وزف ــؼ كفاء ه ــا (اإلاقــدام )2 69005 ،جخج ــه ـ ـ ـ ؤًـــا ـ ـ ـ كشي ــر م ــً الــدول هد ــى الخد ــىل بلــى ؤط ــلىب الالمسكصٍ ــت ف ــي بدازة
ً
الخػل ــُم ،ال ــري ٌػ ـ مـد الُ ــىم م ــً ؤكث ــر ألاط ــالُب اهدؼ ــازا ف ــي بدازة وجسط ــُط الخػل ــُم ،م ــً ؤظ ــل جدظ ــين كف ــاءة وفاغلُ ــت
الػملُت الخػلُمُت غلى مظخىي اإلادلُاث ،وجىطُؼ اإلاؼازكت اإلاجخمػُت في بدازة الخػلُم (الحـسمي.)2 69004 ،
ً
ولكـ ـ ــي ًكـ ـ ــىن هـ ـ ــرا الخدـ ـ ــىل اطـ ـ ــتراجُجُا جيـ ـ ــخج غىـ ـ ــه زصـ ـ ــاث ممي ـ ـ ـ ة فـ ـ ــي الخػلـ ـ ــُمً ،يبغـ ـ ــي ؤن جدبج ـ ـ ـ ؤلادازة
الاط ـ ـ ـ ـ ــتراجُجُت الخد ـ ـ ـ ـ ــىل والخط ـ ـ ـ ـ ــىٍس م ـ ـ ـ ـ ــً الهُاك ـ ـ ـ ـ ــل الخىظُمُ ـ ـ ـ ـ ــت الهسمُ ـ ـ ـ ـ ــت الخقلُدً ـ ـ ـ ـ ــت بل ـ ـ ـ ـ ــى الخىظُم ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاص ـ ـ ـ ـ ــفىفُت
والؼـ ـ ـ ــبكُت ،وم ـ ـ ـ ــً اجس ـ ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ ـسازاث ال خصـ ـ ـ ــُت الاهخقاثُ ـ ـ ـ ــت بل ـ ـ ـ ــى اجس ـ ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ ـسازاث الجماغُ ـ ـ ـ ــت والاط ـ ـ ـ ــدباقُت ،وم ـ ـ ـ ــً
جفىٍـ الصــالخُاث لـألفساد بلى جمكين الجماغاث وفسق الػمل اإلاخػددة (الحاط والغُثي.)84 69070 ،
وؤلادازة الخػلُمُـت ػــإنها ػــإن ظمُـؼ ؤهــىاع ؤلادازاث فــي اإلااطظــاث اإلاسخلفـت مــً خُــض دزظـت ألاهمُــت ،بــل بنهــا
ً
ُ
حػ ـ ّـد ؤه ــم ؤلادازاث اإلاىظ ــىدة ف ــي الدول ــت هظ ـسا انه ــا ج ــدًس ؤه ــم قط ــاع ف ــي اإلاجخم ــؼ ،وؤه ــم ماطظ ــاجه ،وه ــى قط ــاع التربُ ــت
َ
والخػلـ ــُم (خظـ ــان ،)741 69003 ،وؤ ْول ـ ــى ؤلادازاث لهـ ــرا الخط ـ ــىٍس والخدـ ــىل لكـ ــي جص ـ ــبذ قـ ــادزة غل ـ ــى مىاكبـ ــت الخط ـ ــىزاث
الػلمُت ،والخقىُت واخخُاظاث الخىمُت (اإلاسكص الىطجي للمػلىماث.)94 69001 ،

المريسي ،عمر محمد قايد
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تصىر مقترح لتطىير األداء المؤسسي في إدارات التربية والتعليم
بالجمهىرية اليمنية في ضىء مدخل التمكين اإلداري
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وٍمكـً ؤن ًكــىن الخطــىٍس فـي ؤلادازة الخػلُمُــت مــً زـالل الخدــىل فــي همـط ؤلادازة مــً بدازة ذاث همــط مسكــصي،
جقــىم غلــى طــسٍان الظــلطت مــً ؤغلــى بلــى ؤطــفل ،بل ــى بدازة ذاث همــط ال مسكــصي ًخصــاغد فُــه قــدز الظــلطاث ،ومــً ز ــم
اإلاظاولُاث مً ؤطفل بلى ؤغلى لُكـىن ؤكثـر فػالُـت ،وجكـىن ؤلادازة الخػلُمُـت قـادزة غلـى مػاٌؼـت كـل اإلاخغيـراث الػاإلاُـت،
ً
وذلـك عػــد ؤن ؤضــحى ؤداء اإلايؼــأث زهىــا بةبــداع غمالتهــا ال صـسامت بداز هــا (هبُــل غلــي ،)758 69005 ،و(غلُمــاث69070 ،
.)72
وهىــاا الػدًــد مــً اإلافــاهُم التــي حظــعى بلــى الخطــىٍس والخدظــين فــي ألاداء ،مــً ؤظــل مجالهـت اإلاؼــاكل وألاشمــاث
وخلها والخقلُل مً آزازها الظلبُت ،والحد مً زطىزة هخاثجها وفق هره الخدـىالث ،مـً ؤبسشهـا مفهـىم الخمكـين ؤلادازي
كإخــد اإلاىاضــُؼ ؤلادازٍــت اإلاهمــت لدظــُير الػمــل ؤلادازي وجطــىٍس واشدهــاز اإلااطظــاث ،ومــً ؤهــم اإلاػــاًير الـــسوزٍت لــةدازة
الحدًشت (الػبُدي ،)81 69005 ،و(هافلت.)9 69077 ،
ً
ً
ً
خُ ــض ٌؼ ــكل ه ــرا اإلافه ــىم غىص ـسا هام ــا لخط ــىٍس ألاداء اإلااطس ــخي زصىص ــا ف ــي ظ ــل الاجج ــاه هد ــى جبج ــي وجطبُ ــق
اإلافـاهُم ؤلادازٍـت الحدًشـت ،والـري ٌػــد ؤخـد اإلاخطلبـاث ألاطاطـُت لىجــاح جلـك اإلااطظـاث التـي مــي فـي خاظـت ماطـت لخبجــي
زقافـت جىظُمُـت وممازطـاث بدازٍـت خدًشـت ،جـخالءم مـؼ اإلاخطلبـاث والخطـىزاث اإلاػاصـسة (الػخُبـي( ،)9 69001 ،الُىوظـكى،
ُ
 ،)948 ،787 69005ولرا فةن زقافت الخمكين ؤلادازي حػد ضسوزٍت لصحت واشدهاز اإلااطظاث الخػلُمُت ،فـي بِئـت جخمخـؼ
بالقدزة غلى الخكُ مؼ الػىامل اإلاازسة طسَػت الخغير والخدىل (الكظاطبت)90 69005 ،
راهيا :مشيلة البدث ()Research Problem
ًدزا اإلاخدبؼ للىضؼ الاقخصادي وؤلادازي في الُمً وظىد ازخالل بدازي للىظم القاثمت في اإلااطظاث
الحكىمُت ،هخج غىه قصىز في ألاداء الػام ومً زم في جدقُق ألاهداف اإلاسطط لها مً قبل الدولت ،ؤهمها جدوي قدزة
ؤظهصة ؤلادازة الػامت غلى القُام بدوزها بالؼكل اإلاطلىب ،والظبب ٌػىد في ذلك بلى ضػ ؤهلُتها في بغداد وجىفُر
الخطط عؼكل ًدىاطب مؼ الكفاءة والفاغلُت في ظل القصىز الىاضح في وضؼ اإلاػالجاث الحقُقت والؼاملت للػدًد
مً الظلبُاث وؤوظه الـػ والػمل وفق هظام دقُق للسقابت واإلاظاءلت بال غلى هطاق مددود (اإلاقدام،)71 :9005 ،
واإلاؼاز بلُه في (البىك الدولي.)74 69003 ،
والري كان له اوػكاطاث مباػسة غلى ؤلادازة الخػلُمُت خُض حػاوي مً مجمىغت مً اإلاؼكالث ؤهمها ضػ
كفاءة الكادز ؤلادازي الػامل ،والخدازل الحاصل في الازخصاصاث وضػ جطبُق ألاطالُب ؤلادازٍت الحدًشت
واإلاػاصسة ،وجدوي دزظت الاطخفادة مً ججازب ؤلادازاث التربىٍت الىاجحت في الدول ألازسي ،وغُاب الاطتراجُجُت
الؼاملت لخىمُت ؤلادازة التربىٍت وجإهُل كىادزها (اإلاظلمي.)94 69071 ،
هرا ما ؤكده مدًسو التربُت في اإلادافظاث واإلادًسٍاث مً جدوي مظخىي السضا والدافػُت للػمل لدي الػاملين
ً
عؼكل غام ،وضػ زقافت الػمل الجماعي اإلااطسخي ،وػُىع همط القُادة الدظلطُت ،فـال غً الهُاكل الخىظُمُت
القاثمت فةنها ُح ّ
ػد هُاكل همطُت ،ال جخماشخ مؼ مخطلباث الاهخقال بلى الالمسكصٍت ،كما ؤنها لِظذ مظخقسة ؤو مػخمدة
ً
زطمُا ،بل ؤصبدذ مكاجب التربُت حػاوي مً جدوي الػمل الخىظُمي ،عظبب غُاب البىاء الخىظُمي اإلاظخقس ولىاثذ
الازخصاص الىظُفُت ،واإلاسكصٍت الؼدًدة في اجساذ القساز ،واهسفاض في غملُت جفىٍ الظلطت ،وضػ في صُاغت
ؤهداف واضحت ومدددة وغملُت (الحـسمي.)47-93 69004 ،
وهى ما ؤوصذ به عػ الدزاطاث كـدزاطت (الظػدي ،)745 69070 ،و(الصسابي )759 69079 ،بـسوزة
بصداز الثدت جىظُمُت لةدازاث الخػلُمُت وجددًد الازخصاصاث واإلاظاولُاث للػاملين ومىذ صالخُاث ؤكثر لدظُير
الػمل.
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وؤوضح جقسٍس للبىك الدولي بإن الخػلُم في الُمً ًىاظه صػىباث كشيرة مجها الشقافت الخقلُدًت التي حػمل
ضد الخفىٍ واإلاظاءلت وجقُُم ألاداء ،وؤن الخطط اإلاىضىغت طمىخت وغير واقػُت ،وؤن هىاا مؼاكل كبيرة ظهسث
غقب بصداز قاهىن الظلطت اإلادلُت ( ) 9000مجها الخىاق والافخقاز بلى الخفاصُل في ؤلاطاز القاهىوي لالمسكصٍت،
واهدساف القىاهين اإلاكخىبت غً اإلامازطاث الفػلُت هدُجت ألاهظمت ؤلادازٍت الـػُفت ،والافخقاز بلى الػملُاث التي
جدظم بالؼفافُت ،واوػدام الخدزٍب للكىادز ؤلادازٍت وؤلاػسافُت في وشازة التربُت والخػلُم ،ومكاجب وبدازاث التربُت
باإلادافظاث واإلادًسٍاث ،باإلضافت بلى غدم وضىح بطاز غمل الالمسكصٍت عؼإن جددًد اإلاظاولُاث ،وضػ السقابت
وغدم جىافس الىص الىظُفي ومددودًت اإلاظاءلت (البىك الدولي.)739 ،782 ،789 69070 ،
وظاء في جقسٍس اإلاسكص الىطجي للمػلىماث ؤن مً ؤهم الصػىباث والخددًاث التي جىاظه قطاع الخػلُم الػام
في الُمً غُاب ؤلادازة الػلمُت الكفاة واإلااهلت في مسخل هظم ؤلادازة التربىٍت ،ومظخىٍا ها ،وضػ قدزاث هظام
ؤلادازة التربىٍت غلى جسظمت الخطط والبرامج (اإلاسكص الىطجي للمػلىماث.)98 69001 ،
ً ً
وما ٌؼػس به الباخض ـ ـ كىهه ؤخد الػاملين في ؤلادازة الخػلُمُت ـ ؤن هىاا زلال كبيرا في ؤداء ؤلادازة الخػلُمُت
ً
غلى اإلاظخىي اإلاسكصي غمىما وفي بدازاث التربُت والخػلُم غلى وظه الخصىصً ،دبدي ذلك في غُاب مسظػُت واضحت
اداء هره اإلاكاجب إلاهامها وازخصاصا ها ،وذلك لطغُان بىاء الخىظُم الخقلُدي غلى هره ؤلادازاث ،وجدوي الخىصُ
ً
الدقُق إلاهام اإلاظخىٍاث الخىظُمُت الػلُا واإلاخىططت والدهُا ،فـال غً هرا وذاا اطخسدام عػ ؤلادازاث مفاهُم
وؤطالُب ؤلادازة الحدًشت دون وعي كامل بكُفُت جطبُقها مما ًادي بلى صػىباث في ؤداء هره اإلاظخىٍاث الخىظُمُت
إلاهامها وازخصاصها.
ُ
ولكىن بدازاث التربُت والخػلُم حػد خلقت الىصل بين ؤلادازة الػلُا غلى اإلاظخىي الاطتراجُ ي ،وؤلادازة الدهُا
غلى اإلاظخىي الخىفُري ،ومي اإلاظاولت غً السبط بين اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت اإلاسخلفت (ؤبى الىصس ،)80 69003 ،ووضؼ
زطط قصيرة اإلادي للمجاالث التي جخىلى ؤلاػساف غلحها (القِسخي ،)18 69005 ،ومخاعػت ألاداء الُىمي ،والخىفُر
والخيظُق بين مسخل ألاوؼطت ،وجقدًم الخقازٍس والبُاهاث واإلاػلىماث وؤلاخصاءاث لةدازة الػلُا التي حػُجها في
ؤغمال الخسطُط (ؤبى اإلاػاطي.)980 69001 ،
ً
وللخطلػاث ؤلاًجابُت للىشازة مً زالل وضؼ اطتراجُجُاث الخػلُم اإلاسخلفت زغبت مجها في الخمي وجطىٍس
ألاداء ،وجدقُق مي ة جىافظُت ،وجدظين ظىدة اإلاسسظاث الخػلُمُت والقدزة غلى بدازة الخغُير اإلااطسخي.
فةن مفهىم الخمكين ؤلادازي ٌُػخقد ؤن ًكىن له دوز بًجابي في جدقُق جلك الخطلػاث ،وؤهه ظدًس بالبدض
والدزاطت ،إلاا ًترجب غلُه مً الىصىل لألهداف اإلاسطىمت بدقت وبجقان ،في غصس طسَؼ الخطىز وكشير اإلاخغيراث ،وواقؼ
ًدخاط بلى كشير مً اإلاساظػت وبًجاد خلىل مبخكسة ؤكثر غلمُت وواقػُت.
رالثا :أطئلة البدث )(Research questions
وبىاء غلى ما جقدم ًمكً بلىزة مؼكلت البدض في الدظائل السثِع آلاحي6
 ما الخصىز اإلاقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزلالخمكين ؤلادازي ؟
وؤلاظابت غً هرا الدظائل ًإحي مً زالل ؤلاظابت غلى الدظائالث الفسغُت آلاجُت6
 ما مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت؟ -ما ؤبسش الاججاهاث والىماذط اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي؟
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-

ما الخصىز اإلاقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل
الخمكين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء؟

زابعا :أهداف البدث )(Research Goals
ٌظعى البدض بلى جدقُق ألاهداف آلاجُت6
 زصد مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت. جدبؼ ؤبسش الاججاهاث والىماذط اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي. جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم في الجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزلالخمكين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء.
خامظا :أهمية البدث ((Research Significance
ُح ّ
ػد ؤهمُت هرا البدض مً ؤهمُت مىضىغه ،وجخمشل في آلاحي6
ألاهمية الىظسية:
 مً اإلاإمىل جقدًم مقترخاث وجىصُاث للباخشين ،واإلاهخمين فُما ًس مىضىع البدض. قد جثري ؤدبُاث وهخاثج هرا البدض اإلاكخبت الػسبُت باإلاػلىماث والخبراث وؤخدر الخجازب اإلاخػلقت بالخمكينً
ؤلادازي ٌظخفاد مجها مظخقبال.
 قلت الدزاطاث وألابدار الػسبُت التي جىاولذ بمكاهُت جطىٍس ألاداء اإلااطسخي إلدازاث التربُت والخػلُم في ضىءمدزل الخمكين ؤلادازي.
 مً اإلاإمىل جقدًم مقترخاث وجىصُاث للباخشين ،واإلاهخمين فُما ًس مىضىع البدض. فخذ الباب ؤمام مصٍد مً البدىر والدزاطاث اإلاخػلقت بااداء اإلااطسخي في ؤلادازاث الخػلُمُت وكُفُت الازجقاء بهوجطىٍسه.
ألاهمية الحطبيلية:
 جىاوله ؤخد اإلاىضىغاث ذاث ألاهمُت البالغت ،وهى الخػسٍ بمىهجُت وزقافت الخمكين ؤلادازي الري ًمشل ؤخدؤدواث اإلااطظاث اإلاػاصسة في مىاظهت الخددًاث اإلاسجبطت باإلاىافظت والػىإلات والجىدة.
 مً اإلاإمىل جقدًم مقترخاث وجىصُاث حظاغد بدازاث التربُت والخػلُم غلى جطىٍس ؤدائها في ضىء مدزل الخمكينؤلادازي.
ً
 مداولت لفذ ؤهظاز القاثمين غلى بدازاث التربُت والخػلُم – ؤًـا -بلى ؤهمُت مدزل الخمكين ؤلادازي والدوز الريًمكً ؤن ًلػبه في الخطىٍس وجدظين ألاداء.
 لفذ ألاهظاز بلى دغم الؼساكت اإلاجخمػُت غلى اإلاظخىي اإلادلي مً زالل بغطاء ؤلادازاث الخػلُمُت قدز ؤكبر مًالالمسكصٍت والاطخقاللُت ؤلادازٍت واإلاالُت.
 جكمً ؤهمُت جطبُق الخمكين ؤلادازي مً ؤهمُت ما ًمكً ؤن ًدققه مً هخاثج غلى مظخىي اإلااطظت والػاملينخد طىاء.
واإلاظخفُدًً غلى ٍ
 -جدظين الظسوف البُئُت دازل ؤلادازاث الخػلُمُت وزازظها.
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طادطا :خدود البدث ()Research Limits
ًخددد البدض الحالي غلى ؤطاض الحدود آلاجُت:
 .7الحد اإلاىضىعيً 6قخصس البدض غلى جطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في
ضىء مدزل الخمكين ؤلادازيً ،
بىاء غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخقبلُت ،وهى
ؤطلىب دلفي (.)Delphi
 .9الحد اإلاياوي :بدازاث التربُت والخػلُم (اإلادًسٍاث) بالجمهىزٍت الُمىُت.
ً
 .8الحد البشسي :مجمىغت مً الخبراء ألاكثر غلما وزبرة في مجالي ؤلادازة والتربُت ،جمشلذ مً زثاطت الىشزاء،
ووشازة الخػلُم الػالي ،ووشازة التربُت والخػلُم.
 .4الحد الصماوي :ؤظسي هرا البدض زالل الػام الجامعي 9072 - 9071م.
جصىز مقترح إلاا ًمكً جطبُقه زالل الػؼس الظىىاث القادمت بن ػاء هللا حػالى 9092 -9073م
طابعا :مىهج البدث ()Research Methodology
وفي ضىء طبُػت البدض وؤهدافه ولخغطُت ظىاهبه اطخسدم الباخض اإلاىهج الىصفي بىىغُه اإلاظحي
والخطىٍسي كمىهج مىاطب لطبُػت هرا البدض مً زالل آلاحي6
اإلاىهج الىصفي اإلاظحي بمدزلُه الىزاثقي واإلاظحي لدزاطت اإلاصادز ألاولُت والشاهىٍت ،فاإلادزل الىزاثقي
طُكىن مً زالل ظمؼ بُاهاث ومػلىماث والخػسف غلى مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت
الُمىُت ،والػىامل التي جازس فُه ،وهماذط الخمكين ؤلادازي اإلاػاصسة ،واإلادزل اإلاظحي مً زالل اطخطالع زؤي غُىت
البدض لخدقُق ؤهداف البدض باالغخماد غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخقبلُت ،وهى
ؤطلىب دلفي ( )Delphiمً زالل ؤداة البدض واإلاخمشلت في الاطدباهت اإلاػسوضت غلى مجمىغت مً الخبراء اإلاخسصصين
في اإلاجال ؤلادازي والتربىي مً ؤظل مػسفت آزائهم خىلها ،ومً زم ًخم ظمؼ البُاهاث واإلاػلىماث مً زالل ما جم
ً
ؤلاظماع غلُه مً قبلهم غً مجاالث ومداوز الخصىز اإلاقترح ،وجدلُلها وجفظيرها وصىال بلى ؤهداف البدض.
اإلاىهج الىصفي الخطىٍسي ًكىن مً زالل جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت
والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
رامىا :مصطلحات البدث ()Research Terms
ُ
الحصىز اإلالترح ( )Perception Proposedغسفه (مىصىز )94 69001 ،بإهه 6مجمىغت مً اإلابادت جمشل
ضمً فلظفت بدازٍت مػُىت وٍخـمً غدة مداوز ؤطاطُت هدف بلي دفؼ عجلت الخدظين اإلاظخمس والسقي بالجىدة
ؤلادازٍت في اإلااطظاث.
عسفه (شيً الدًً )6 :2013 ،بأهه :جسطُط مظخقبلي مبجي غلى هخاثج فػلُه مُداهُت مً زالل ؤدواث
مىهجُت كمُت ؤو كُفُت لبىاء بطاز فكسي غام ًخبىاه فئاث الباخشين ؤو التربىٍين.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6جقدًم زئٍت مظخقبلُت ظدًدة لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم
بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
الحطىيس ( :(Developmentغسفخه (القِسخي )904 69005 ،بإهه 6غملُت مسططت ومىخظمت ًخم بمىظبها
ً
اطخسدام مبادت وؤطالُب الػلىم الظلىكُت في ماطظت قاثمت فػال ،مً ؤظل بخدار جدظين ألاداء وزفؼ الكفاءة،
لهدف بخدار حغُير ػامل فحها كلها باغخماد هخاثج البدىر والدزاطاث.
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وعسفه (فلية )103 :2004 ،بأهه  6همط مً ؤهماط الخغُير الري ًمس به الفسد ؤو الىظم الاظخماغُت هدُجت
لخفاغل الػدًد مً القىي مشل ألافساد ؤو اإلااطظاث اإلاجخمػُت والػاداث الاظخماغُت وهى ما ٌػجي حغُير ًخص بالىمى
لبيُت مػُىت ؤو لىظُفت ؤو مهازة مػُىت ،وَػخمد غلى مساخل مخػددة.
ويعسف إحسائيا بأهه :غملُت جدظم بالخسطُط والخىظُم مً زالل اطخسدام ألاطالُب ؤلادازٍت الحدًشت اظل
جدظين ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم ،وزفؼ كفاء ها لهدف بخدار حغُير ػامل باغخماد هخاثج البدىر والدزاطاث.
ألاداء اإلاؤطس ي ) :(Institutional Performanceغسفه (الخالدي )87 69077 ،بإهه 6القُام بإغباء الىظُفت
ً
مً مظاولُاث وواظباث وفقا للمػدل اإلافسوض ؤدائه مً الػامل الك ء اإلادزب.
ً
وعسفه ( )2011:10 ،CHENبأهه :بهجاش مهمت مػُىت جقاض بمػاًير مدددة مظبقا بدقت وبظسغت وجكلفت
وظهد ؤقل ،مً زالل مبادزاث ببداغُه في خل اإلاؼاكل والطسٍقت التي حظخسدم لها اإلاىازد.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6خصُلت الجهد اإلابرول مً قبل الىخداث الخىظُمُت في بدازاث التربُت والخػلُم مً ؤظل
جدقُق هدف مػين ًسجبط بالهدف الػام للىشازة.
الحمىين ( : (Empowermentغسفه (الخالدي )727 69077 ،بإهه 6اطتراجُجُت جىظُمُت هدف بلى بغطاء
الػاملين الصالخُاث واإلاظاولُاث ،ومىدهم الحسٍت في ؤداء الػمل بطسٍقتهم الخاصت مً غير جدزل مباػس مً ؤلادازة،
ً
ً
مؼ جىفير اإلاىاد التي ًدخاظىنها في بِئت الػمل اإلاىاطبت لخإهُلهم مهىُا وطلىكُا ،اداء الػمل مؼ الشقت الخامت لهم.
وعسفه ( )2011:34 ،Kahrehبأهه :ذلك اإلافهىم الري ًسبط القىة والكفاءة الفسدًت والطبُػُت اإلاظاغدة
للىظم والظلىا الاطدباقي للظُاطت الاظخماغُت والخغير الاظخماعي.
ويعسف إحسائيا بأهه :الػملُت التي ٌظمذ مً زاللها للػاملين باإلاؼازكت في اإلاػلىماث ،واجساذ القسازاث،
والخدزٍب والخطىٍس ،مً زالل خفصهم وجددًد اإلاهام والازخصاصاث عغُت الىصىل بلى الىخاثج ؤلاًجابُت في الػمل
وجدقُق ألاهداف الفسدًت واإلااطظُت.
إدازات التربية والحعليم ) :(Departments of Educationمي الجهت اإلاظاولت غً بدازة الخػلُم ،ومي غلى
زالر مظخىٍاث6
 .7اإلاظخىي اإلاسكصي بالىشازة (دًىان غان وشازة التربُت والخػلُم).
 .9اإلاظخىي اإلادلي باإلادافظت (ؤلادازة الػامت للتربُت والخػلُم).
 .8اإلاظخىي اإلادلي باإلادًسٍت (بدازاث التربُت والخػلُم) (وشازة التربُت( ،)7 67553 ،وشازة التربُت.)8 67551 ،
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أوال  /دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازيStudies on Administrative Empowerment: :
حدو ()1دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازي
اإلاحغيرات
الباخث والعام والدولة

م
عىىان الدزاطة

1

الحمىين ؤلادازي
وعالكحه بالسطا
الىظيفي لدي
مدًسي اإلادازض
الحىىمية

2

دزحة ممازطة
مدًسي اإلادازض
لحمىين اإلاعلمين
وعالكحه بىالء
اإلاعلمين الحىظيمي

(العمسي)2011 ،
ألازدن

3

العالكة بين
الحمىين ؤلادازي
إلادًسي اإلادازض
ودزحة ممازطتهم
ألدوازهم ؤلادازية
والفىية

(طالمة)2011 ،
طىزيا

4

الحمىين وعالكحه
باإلبدا ؤلادازي
لدي العاملين في
الجامعات اليمىية

(الخدزي)2014 ،
اليمً

(الطعاوي)2010 ،
الظعىدًة

اله ــدف مــً
ال ــدزاط ــة

الحعسف على
مظحىي الحمىين
ؤلادازي وعالكحه
بالسطا الىظيفي

اإلاىــهج

أهـم الىحائـج
ألاداة
الىصفي
الحدليلي

الاطخباهة
الحعسف على دزحة
ممازطة مدًسي
اإلادازض لحمىين
اإلاعلمين وعالكحه
بىالء اإلاعلمين
معسفة العالكة بين
الحمىين ؤلادازي
ودزحة ممازطة
ألادواز ؤلادازية
والفىية
إلادًسي ومدزس ي
اإلادازض الثاهىية
العامة

مدًسو
اإلادازض
الحىىمية
في
الدمام

الاطخباهة

عشىائيا

الىصفي
الازثباطي

مدًسو
ومدزطى
الثاهىية
العامة
في
دمشم

الاطخباهة

شاملة

الحعسف على
مظحىي الحمىين
ؤلادازي وؤلابدا
ؤلادازي

مظحىي الحمىين
ؤلادازي مسثفع
ومظحىي السطا
الىظيفي محىطط

شاملة

الىصفي
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العيىة

اإلاعلمىن في
مدافظة
العاصمة

الىصفي

( )8

اإلاجحمع

العاملىن
ؤلادازيىن في
الجامعات
اليمىية

وحىد عالكة
إًجابية بين دزحة
ممازطة مدًسي
اإلادازض لحمىين
اإلاعلمين ووالء
اإلاعلمين

وحىد عالكة
ازثباطية مىحبة
بين اإلاحغيرًً

إن مظحىي
الحمىين ؤلادازي
في الجامعات
اليمىية بلغد
دزحة محىططة

كصدًة
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راهيا  /دزاطات ثىاولد ألاداء اإلاؤطس يStudies on Institutional Performance:
حدو ( )2دزاطات ثىاولد ألاداء اإلاؤطس ي
م

اإلاحغيرات
عىىان الدزاطة

الباخث والعام
والدولة

1

واكع ألاداء اإلاؤطس ي
في مدازض داز ألازكم
بمدافظات غصة في
طىء ألاهمىذج
ألاوزوبي للحميز وطبل
ثطىيسه

(الدحني)2013 ،
فلظطين

2

ثصىز ملترح لحطىيس
ألاداء اإلاؤطس ي في
وشازة التربية
والحعليم اليمىية في
طىء مدخل إدازة
اإلاعسفة

3

الثلافة الحىظيمية
الداعمة لحدظين
ألاداء اإلاؤطس ي
بالجامعات اليمىية
في طىء الاثجاهات
ؤلادازية اإلاعاصسة

(الىثازي)2014 ،
اليمً

4

ثطىيس أداء
الجامعات اليمىية
في طىء اكحصاد
اإلاعسفة

(العصيصي)2014 ،
اليمً

اإلاىــهج

اله ــدف مــً
ال ــدزاط ــة

أهـم الىحائـج

الحعسف على واكع
ألاداء اإلاؤطس ي
في طىء ألاهمىذج
ألاوزوبي للحميز
وطبل ثطىيسه.

ألاداة

العيىة

الىصفي
الحدليلي
الحطىيسي

العاملىن
باإلادازض

الاطخباهة

(ألاخمدي)2013 ،
اليمً

ثلدًم ثصىز
ملترح لحطىيس
ألاداء اإلاؤطس ي
في الىشازة في
طىء مدخل إدازة
اإلاعسفة

الحعسف على
أهمية وثىافس
أبعاد الثلافة
الحىظيمية
الداعمة لحدظين
ألاداء اإلاؤطس ي

وطع ثصىز
ملترح لحطىيس
أداء الجامعات
اليمىية في طىء
اكحصاد اإلاعسفة

الىصفي
الحدليلي
والحطىيسي

الاطخباهة
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بلغ دزحة ثلدًس
العاملين لألداء
اإلاؤطس ي في طىء
ألاهمىذج ألاوزوبي
للحميز (.)%14 ،70

شاملة
مىظفى دًىان
عام الىشازة

شاملة

الىصفي
الحدليلي
واإلاظحي

مجمىعة
خبراء
في مجا
الحطىيس
الجامعي

الاطخباهة

كصدًة

الىصفي
الحطىيسي

الليادات
ألاوادًمية
بالجامعة

الاطخباهة

( )9

اإلاجحمع

إن دزحة ممازطة
مىظفي الىشازة
إلاجاالت واكع ألاداء
اإلاؤطس ي حاءت
مىخفظة ،وأن
دزحة ألاهمية حاءت
بدزحة أهمية هبيرة

ًلدز أفساد العيىة
أهمية ألابعاد عىد
مظحىي أهمية عالي
بيىما مظحىي
ثىافسها طعيف

اثفلد الليادات
ألاوادًمية على
أهمية مجاالت
الحصىز اإلالترح
لحطىيس ألاداء.

كصدًة
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رالثا  /دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازي وألاداء اإلاؤطس ي:
Studies on Administrative Empowerment and Institutional Performance:
حدو ( )3دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازي وألاداء اإلاؤطس ي
اإلاحغيرات
م
عىىان الدزاطة

1

2

3

دوز اطتراثيجية
الحمىين في ثدظين
ألاداء اإلاىظمي

عالكة ثمىين
العاملين باألداء
اإلاىظمي

ثمىين اإلاىظف
وأهميحه باليظبة
للثلة والابحياز
وألاداء الحىظيمي

الباخث والعام
والدولة

اله ــدف مــً
ال ــدزاط ــة

(فليذ)2008 ،
العساق

دزاطة العالكة
وألارس بين
اطتراثيجية
الحمىين وثدظين
ألاداء

(أهيع)2009 ،
العساق

(،BERRAIES
)2014
Tunisia

الحعسف على مدي
ثأرير ثمىين
العاملين في ألاداء
اإلاىظمي
ثأرير ثمىين
اإلاىظف على
الابحياز وألاداء
الحىظيمي والثلة

اإلاىــهج
ألاداة
الىصفي
الحدليلي

الاطخباهة
واإلالابالت
الىصفي
الحدليلي
واإلاظحي

اإلاجحمع
العيىة

أهـم الىحائـج

الليادات العلمية
في وليات
حامعة
ثىسيد
 %50مً
اإلاجحمع

إن هىان عالكة
ثأرير معىىية
مىحبة
الطتراثيجية
الحمىين في
ثدظين ألاداء.

الليادات العلمية
بجامعة
بغداد

إن اليلية لم جظع
لحعصيص اإلاظؤولية
لدي العاملين
وثدميلهم
مظؤولية إطافية
إن ثمىين اإلاىظف
له ثأرير إًجابي
على الثلة
والابحياز وألاداء
الحىظيمي

الاطخباهة
الىصفي
اإلاظحي

عشىائية
اإلاىظفىن العاملىن
في مؤطظات
()ICT

الاطخباهة

شاملة

Comments on previous Studies and Research:
زابعا :الحعليم على الدزاطات وألابداذ الظابلة
ًُالخظ غلى الدزاطاث الظابقت الخىىع في الطسح إلاىضىع الخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي ،ومدي ازجباطهما
بخدظين وجطىٍس ؤداء الػاملين بصفت غامت ،وهرا ما ًثري البدض الحالي والاهطالق مً خُض اهخه آلازسون ،بدىاول
مىضىع الخمكين ؤلادازي ،ومػسفت دوزه في جدظين ألاداء اإلااطسخي بىاء غلى الخىصُاث التي قدمتها الدزاطاث الظابقت.
وقد جم زصد الػدًد مً ؤوظه الدؼابه والازخالف بين البدض الحالي والدزاطاث وألابدار الظابقت ،وطىف
ًخم الخػلُق غلحها مً زالل آلاحي6
أوحه الخشابه بين البدث الحالي والبدىذ والدزاطات الظابلة مً خيث:
خد ما مؼ دزاطت (ألاخمدي )9078 ،خُض هدفذ بلى جقدًم جصىز مقترح
ألاهدافً 6دؼابه البدض الحالي بلى ٍ
لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في الىشازة في ضىء مدزل بدازة اإلاػسفت ،و(الدظجي )9078 ،والتي هدفذ بلى الخػسف غلى واقؼ
ألاداء اإلااطسخي في ضىء ألاهمىذط ألاوزوبي للخمي وطبل جطىٍسه .بِىما هدف البدض الحالي بلى جقدًم جصىز مقترح
لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي إلدازاث التربُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
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اإلاجحمع والعيىةً :خكىن مجخمؼ هرا البدض مً مجمىغت الخبراء في مجالي ؤلادازة والتربُت لُدؼابه في
ازخُازه للمجخمؼ مؼ دزاطت (الىجازي )9074 ،خُض جكىهذ غُىت الدزاطت مً مجمىغت مً الخبراء في مجال الخطىٍس
الجامعي التي جكىهذ مً مجمىغت ؤكادًمُين وزبراء.
اإلاىهجً :دؼابه هرا البدض مؼ عػ الدزاطاث الظابقت في اطخسدامها اإلاىهج الىصفي اإلاظحي مشل دزاطت
(ؤهِع ،)9005 ،و(الىجازي ،)9074 ،و(الخدزي ،)9074 ،و( ،2014) ،BERRAIESواإلاىهج الىصفي الخطىٍسي مشل
دزاطت (ألاخمدي ،)9078 ،و(الػصٍصي.)9074 ،
ألاداة :اجفق البدض الحالي مؼ الػدًد مً الدزاطاث الظابقت في اطخسدامها الاطدباهت كإداة للبدض مشل
دزاطت (طالمت.)9077 ،
بيئة الدزاطة :هىاا جقازب بلى خد ما مؼ دزاطت (ألاخمدي )9078 ،خُض كاهذ بِئت الدزاطت دًىان غام
وشازة التربُت والخػلُم ،والتي لها صلت مباػسة مؼ بدازاث التربُت والخػلُم.
أوحه الاخحالف بين البدث الحالي والدزاطات الظابلة مً خيث:
ألاهداف :هدفذ الدزاطاث الظابقت مشل دزاطت (ألاخمدي )9078 ،بلى جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء
اإلااطسخي في الىشازة في ضىء مدزل بدازة اإلاػسفت ،في خين هدف البدض الحالي بلى جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء
اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
اإلاجحمع والعيىة :البدض الحالي ًسخل

غً الدزاطاث وألابدار الظابقت مً خُض اإلاجخمؼ والػُىت خُض

جمشل في دزاطت (الطػاوي )9070 ،مً مدًسي اإلادازض الحكىمُت ،و(الػمسي )9077 ،مً ؤلادازٍين واإلاػلمين ،في خين
جمشل في هرا البدض مً مجمىغت الخبراء في مجالي ؤلادازة والتربُت.
مؼ البدض الحالي مً خُض اطخسدام اإلاىهج الىصفي الخطىٍسي

وجسخل

اإلاىهج :ؤغلب الدزاطاث الظابقت جسخل
ً
جماما مً خُض ألاطلىب واطخسدم ؤطلىب دلفي الطخطالع زؤي الخبراء.

ألاداة :اطخسدمذ دزاطت (فلُذ )9004 ،وغيرها اإلاقابالث والاطدباهت كإداة للدزاطت في خين اطخسدم البدض
الحالي الاطدباهت غلى غدة ظىالث كما ًخطلب ؤطلىب دلفي.
بيئة الدزاطة :البِئاث التي ؤظسٍذ فحها الدزاطاث وألابدار الظابقت جسخل

غً البدض الحالي ،خُض بن

مػظمها في الجامػاث ؤو اإلادازض ؤو الىشازاث كما في دزاطت (ؤهِع( ،)9005 ،ألاخمدي )9078 ،بِىما هرا البدض في
بدازاث التربُت والخػلُم.

 -3اإلاىهجية وؤلاحساءات
أوال :مجحمــع البدــث ،وعييحه ()The Research Community, and Sample
الجداول آلاجُت جبين زصاث ومخغيراث غُىت البدض6
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ثىشيع عدد عيىة البدث وحهة عملهم
حدو ( )4ثىشيع عيىة البدث وحهة عملهم في الجىلة الاطحطالعية وحىلتي أطلىب دلفي
الجىلة الثاهية
الجىلة ألاولى
الجىلة الاطحطالعية
حهة عمل الخبراء
م
اليظبت
الػدد
اليظبت
الػدد
اليظبت
الػدد
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
 1اإلاجلع ألاغلى لخسطُط الخػلُم
%90.00
8
%98.18
4
%93.93
2
ؤكادًمُين (ظامػت صىػاء)
2
%78.88
9
%77.32
9
%05 ،5
9
ؤكادًمُين (ظامػت الػلىم)
3
%90.00
8
%73.21
8
%78.24
8
وشازة التربُت (الدًىان)
4
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
وشازة التربُت (مكخب التربُت)
5
%78.88
9
%73.21
8
%78.24
8
وشازة التربُت (بدازاث التربُت)
6
%0
0
%0
0
%05 ،5
9
 7اإلاػهد الىطجي للػلىم ؤلادازٍت
 8مسكص البدىر والخطىٍس التربىي
%78.88
9
%77.32
9
%78.24
8
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
مسكص الخطىٍس الجامعي
9
%700
71
%700
73
%700
99
ؤلاحمالي
ًدبين مً الجدول ( )4ؤن الػُىت مخىىغت مشلذ الجهاث ؤلادازٍت والتربىٍت وألاكادًمُت والبدشُت واإلاُداهُت،
كما ؤنها مىشغت مً ؤغلى الهسم والظلم ؤلادازي في اإلاجلع ألاغلى لخسطُط الخػلُم اإلاخصل بسثاطت الىشزاء بلى ؤدهاه
واإلاخمشل في بدازاث التربُت والخػلُم مدل البدض.
راهيا :أداة البدث ()Research Tools
ً
هظسا لطبُػت ألاطلىب اإلاظخسدم في البدض الحالي دلفي ( )Delphiفقد اغخمد الباخض غلى الاطدباهت اإلاغلقت
كإداة لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث الالشمت لةظابت غً الظاال السثِع للبدض ،مً زالل الخطىاث اإلاػدة لخصمُم
ألاداة ،ومي كما طِخم جىضحُه مً زالل زطىاث بىاء ؤداة البدض ،ومساخل جطبُقها.
رالثا :خطىات بىاء أداة البدث ()Steps to Build the Research Tools
ً
هظسا لطبُػت ؤهداف البدض الحالي فقد اغخمد الباخض غلى الخطىاث آلاجُت6
 مسح ألادبُاث اإلاسخلفت الخاصت بالخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي. بظساء ظىلت اطخطالغُت لخكىًٍ ؤلاطاز الػام للبدض طىاء مً الىاخُت الىظسٍت ؤو اإلاُداهُت. جددًد مجاالث ومداوز الخصىز اإلاقترح. ظمؼ البُاهاث الالشمت إلغداد وجصمُم ألاداة الخاصت بإطلىب دلفي. بغداد وجصمُم الاطدباهت الخاصت بإطلىب دلفي ( )Delphiبصىزة مبدثُت باالطخفادة مما طبق. اطخطالع زؤي اإلاؼسفين وغسض الاطدباهت غلحهما عغسض الخإكد مً صحتها وصدقها. غسض الاطدباهت غلى اإلادكمين إلبداء مالخظا هم خىل غبازاث الاطدباهت مً خُض طالمت الصُاغت وازجباطً
الفقسة باإلاجال ،وبظساء ما ًسوهه مىاطبا مً حػدًل ؤو بضافت ؤو خرف.
 -وضؼ الصىزة الجهاثُت لالطدباهت.
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وإلاصيد مً ؤلاًظاح فلد ثم ثطبيم مساخل بىاء ألاداة على الىدى آلاجي:
الجىلة الاطحطالعية
بصفت غامت فقد اطتهدف البدض في الجىلت الاطخطالغُت الخإكد مً آلاحي6
 ؤهمُت وبمكاهُت جطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي مً زالل جطبُقجصىز مقترح.
 مدي ازجباط اإلاجاالث واإلاداوز والػبازاث إلاىضىع البدض. ظمؼ البُاهاث الالشمت إلغداد وجصمُم ألاداة الخاصت بإطلىب دلفي.الصىزة ألاولية
خُض جخمشل مصادز بىاء ؤداة البدض فُما ًإحي6
 بغداد قاثمت ؤولُت بمجاالث ومداوز الاطدباهت عػد الاطالع غلى6 ؤدواث الدزاطاث وألابدار الظابقت وغلى ألادبُاث ذاث الصلت بمىضىع البدض. الخقازٍس اإلادلُت والػسبُت والدولُت خىل الىضؼ ؤلادازي للخػلُم في الُمً. اللىاثذ اإلادزطُت واطتراجُجُت الخػلُم ،والدؼسَـػاث والقىاهين ذاث الصلت. ؤبسش الاججاهاث اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي.هحائج الجىلة الاطحطالعية.
جكىهذ ؤداة البدض (الاطدباهت) في صىز ها ألاولُت غلى الىدى آلاحي6
جىشغذ الػبازاث غلى مجالين 6الخمكين ؤلادازي ،وألاداء اإلااطسخي ،لكل مجال طخت مداوز.
بلغ غدد الػبازاث ( )790غبازة.
صدق ألاداة 6جم غسض ألاداة بصىز ها ألاولُت غلى مجمىغت مً ألاطاجرة اإلادكمين والتي جكىهذ مً ()99
ً
مدكما ،وهرا ًمشل صدق ألاداة الظاهسي ،وطلب مجهم ببداء السؤي في كل غبازة مً خُض وضىح الصُاغت ومىاطبت
الػبازة اغساض البدض وكرا اهخمائها إلاجالها ،والخػدًل اإلاقترح ،والػبازاث اإلاقترح بضافتها ؤو خرفها.
زابعا :مساخل ثطبيم ألاداة ()Stages of Application of the Tools
عػد جفسَغ مالخظاث اإلادكمين ومقترخا هم وحػدًل عػ اإلاداوز والػبازاث ،وبغادة جسجِب عػ
وكرلك خرف وبضافت عػ الػبازاث ؤصبدذ الاطدباهت بصىز ها الجهاثُت مكىهت مً ظصثين هما6

الػبازاث،

 -1البياهات ألاولية:
وٍدخىي غلى زالر ؤقظام مي6
 طبُػت البدض وهدفه زم هدف الاطدباهت ،واإلاداوز التي حؼخمل غلحها. اإلاخغيراث ألاطاطُت الخاصت بالخبير مً خُض الاطم ،واإلااهل الػلمي ،واإلاسجبت الػلمُت ،واإلاسكص الىظُفيالحالي ،وظهت الػمل ،وطىىاث الخبرة.
 -مفاهُم ؤطاطُت وضح فحها الباخض حػسٍفاث اإلاصطلحاث اإلاظخسدمت في الاطدباهت.
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 -2مىطى الاطخباهة:
خُض جـمً الػبازاث وجكىن مً مجالين زثِظين وطخت مداوز فسغُت لكل مجال ،ومي6
 الخمكين ؤلادازي ومداوزه (جفىٍ الصالخُاث ،الخدزٍب والخطىٍس ،خفص الػاملين ،السقابت واإلاخاعػت ،الشقت،الهُكل الخىظُمي) ،خُض جكىن مً ( )49غبازة زالل الجىلت ألاولى ،وجم بضافت ( )1غبازاث ظدًدة لخصبذ
غددها ( )43غبازة زالل الجىلت الشاهُت.
 ألاداء اإلااطسخي ومداوزه (جقظُم الػمل ،الاجصال ،دزظت اإلاسكصٍت ،بدازة اإلاسسظاث ،ؤهظمت الجصاء وجدزظها،الاظساءاث) ،خُض جكىن مً ( )87غبازة ،وجم بضافت ( )70غبازاث ظدًدة لخصبذ غددها ( )47غبازة زالل
الجىلت الشاهُت.
بدُض ؤصبذ غدد الػبازاث في الجىلت ألاولى ( ،)38وفي الجىلت الشاهُت (.)44
خامظا :إحساءات البدث ()Research Procedures
اطدباهت الجىلت ألاولى 6جم ازخُاز مجمىغت مً الخبراء لةدالء بأزائهم مً زالل ؤلاظابت غً ؤطئلت الاطدباهت
ً ُ
(مؼ مساغاة غدم مػسفت مجمىغت الخبراء بأزاء عػـهم عػـا) طلب مً الخبراء وضؼ غالمت (√) ؤمام بخدي
الاطخجاباث التي حػبر غً زؤًه في بمكاهُت الخطبُق وفق الخدزٍج الشالسي إلاقُاض لُكسث (كبيرة ـ مخىططت ـ صغيرة)،
وقد طسح الخبراء حظائال هم غً ؤطلىب البدض وجم جفظير جلك الدظائالث مً قبل الباخض مً زالل اللقاء لهم
مباػسة ،وبػد اهتهاء الخبراء مً ؤلاظابت غً الاطدباهت ،جم ججمُؼ الاطدباهاث وجفسَغها وجدلُلها ،وجم اطخسساط
الخكسازاث واإلاخىططاث الحظابُت والىشن اإلائىي إلاخىطط اطخجابت الخبراء خىل كل بىد مً بىىد الاطدباهت.
اطدباهت الجىلت الشاهُت 6في ضىء هخاثج الجىلت ألاولى ؤغد الباخض اطدباهت الجىلت الشاهُت وطبقها غلى الخبراء
ً
ً
ؤهفظهم ،وؤظاب غلحها ( )71زبيرا فقط مً بظمالي ( )73زبيرا ،وجم بضافت ( )71غبازة ظدًدة بلحها ،وذلك بدظب
ُ
زؤي عػ الخبراء ،وبرا ؤصبذ غدد الػبازاث في الجىلت الشاهُت ( )44غبازة زم طلب مً كل زبير ازخُاز الاطخجابت
اإلاػبرة غً زؤًه ،وذلك عػد اطالغه غلى الخغرًت الساظػت التي ػملذ بظابت كل زبير غلى خدة وبظابت ظمُؼ الخبراء
غً كل غبازة مً زالل الىشن اإلائىي إلاخىطط الاطخجابت لكل غبازة.
طادطا :اإلاعالجة وألاطاليـ ؤلاخصائية ()Processing and Statistical Methods
ً
عػد اهتهاء الخبراء مً ؤلاظابت غً اطدباهت الجىلت الشاهُت ،وهظسا ان البدض الحالي ٌػخمد غلى ؤطلىب دلفي
الري ًسكص غلى ببساش آلازاء اإلاخػددة وجددًد مدي الاجفاق ( ؤلاظماع) بين الخبراء ،جم ججمُؼ الاطدباهاث وجفسَغها
وجدلُلها ،ومً زم اطخسساط الخكسازاث واإلاخىططاث الحظابُت والىشن اإلائىي إلاخىطط الاطخجابت واإلادي بين الجىلخين
(الفسق بُجهما) الطخجاباث الخبراء خىل كل غبازة مً غبازاث الاطدباهت.
وذلك مً زالل جسمي البُاهاث وبدزالها في الحاطب آلالي باطخسدام بسهامج الحصم ؤلاخصاثُت للػلىم
الاظخماغُت ،والري ًسمص له بـ (.)Statistical Package for Social Sciences ( )SPSS
ألاطالي
-

ؤلاخصائية
واطخسدم الباخض ألاطالُب ؤلاخصاثُت التي جدىاطب مؼ طبُػت البدض الحالي ،ومي6
الخكسازاث.
اإلاخىطط الحظابي إلاػسفت مخىطط اطخجاباث الخبراء غً كل غبازة في الجىلخين ألاولى والشاهُت.
اإلادي بين الجىلخين (الفسق بُجهما) والري ًمشل مدي ؤلاظماع بين الجىلخين.
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الىشن اإلائىي إلاخىطط اطخجابت كل غبازة غلى خدة في الجىلخين ألاولى والشاهُت .ولحظاب الىشن اإلائىي
والري ًمشل ( وظبت الاجفاق ؤو ؤلاظماع) جم اطخسدام اإلاػادلت آلاجُت6

-

الىشن اإلائىي للمحىطط = اإلاحىطط الحظابي × 100
الدزحة اللصىي

اإلاعياز اإلاعحمد في اخحياز العبازات
ً
اغخمد الباخض غلى مػُاز وجسجِب بمكاهُت الخطبُق جىاشلُا بدظب اإلاخىططاث الحظابُت واليظب اإلائىٍت
للػبازاث في مسخل اإلاجاالث ،كما اغخبر ؤن خصىل الػبازة في ؤي مجال غلى وظبت  %47وؤكبر ًمشل بمكاهُت جطبُق
ً
كبيرة ظدا ،وهرا ما جم اغخماده للخصىز اإلاقترح الجهاجي في البدض الحالي ،وما دون ذلك جم اطدبػاده.

 -4عسض الىحائج ،وثفظيرها
أوال :عسض وثفظير الىحائج إحماال ( :)Presentation and Discussion of Overall results
حدو ( )5محىطط اطحجابات الخبراء عً اإلاداوز وعً ألاداة ولها في الجىلحين
الترثي
خظ
ألاداة

إمياهية الحطبيم

اإلاـد ــاوز

1
2
3
4
5
6

1
3
5
4
2
6

ثفىيع الصالخيات
الحدزي والحطىيس
خفص العاملين
السكابة واإلاحابعة
الثلة
الهييل الحىظيمي
إحمالي اإلاجا

1
2
3
4
5
6

1
4
5
6
3
2

اليظبة
اإلائىية
للجىلة
ألاولى

اليظبة اإلائىية
للجىلة الثاهية

الحلدًس اللفظي
للجىلة
الثاهية

محىطط
اليظبة اإلائىية
للجىلحين

اإلادي بين
الجىلحين

مجا الحمىين ؤلادازي
94.60%
87.70%
85.40%
87.80%
89.20%
82.20%
87.82%

84.70%
77.80%
70.90%
77.10%
80.40%
69.60%
76.75%

هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا

89.65%
82.75%
78.15%
82.45%
84.80%
75.90%
82.28%

9.90%
9.90%
14.50%
10.70%
8.80%
12.60%
11.07%

مجا ألاداء اإلاؤطس ي
ثلظيم العمل
الاثصا
دزحة اإلاسهصية
إدازة اإلاخسحات
أهظمة الجصاء وثدزحها
الاحساءات
إحمالي اإلاجا

85.30%
77.30%
71.60%
70.10%
80.40%
81.80%
77.75%

90.70%
88.60%
84.00%
83.70%
90.10%
91.60%
88.12%

هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا

88.00%
82.95%
77.80%
76.90%
85.25%
86.70%
82.93%

5.40%
11.30%
12.40%
13.60%
9.70%
9.80%
10.37%

ألاداة إحماال

77.25%

87.97%

هبيرة حدا

82.61%

10.72%
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ًخطح مً الجدول ( )1آلاجـي6
خصلذ اإلاجاالث وألاداة ككل غلى وظبت غالُت في كال الجىلخين ،خُض خصلذ ألاداة في الجىلت ألاولى غلى
( )%33.91وكان بظمالي غدد الػبازاث ( )38غبازة ،وازجفػذ بلى وظبت ( )%43.53في الجىلت الشاهُت ،خُض جم بضافت
زمع غؼسة غبازة ظدًدة لُصبذ غددها ( )44غبازة ،وكان اإلادي بين الجىلخين (الفسق) ٌظاوي ( ،)%70.39وهرا
ٌؼير بلى شٍادة اجفاق الخبراء في آزائهم خىل ألاداة بدون اطخصىاء غلى السغم مً وظىد بضافاث زالل الجىلت الشاهُت،
ً
وبلى بمكاهُت جطبُق كبيرة ظدا بدظب اإلاقُاض الري جم جبيُه مما ًاكد ؤن ظمُؼ اإلاجاالث حؼكل ؤهمُت كبيرة في
جطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم ًيبغي مساغا ها غىد بىاء الخصىز اإلاقترح.
ً
جساوح الىشن اإلائىي إلاخىطط الاطخجاباث غً اإلاداوز ظمُػا في الجىلت ألاولى بين ( )%25.20و(،)%41.80
واإلادي بُجهما (الفسق) ٌظاوي ( ،)%71.07وفي الجىلت الشاهُت بين ( )%31.50و( ،)%45.51واإلادي بُجهما (الفسق)
ٌظاوي ( ،)%74.01وٍسظؼ طبب الخباًً في اليظب اإلائىٍت إلاخىطط الاطخجاباث بلى مدي ػفافُت ومصداقُت الخبراء
في الاطخجابت ،وذلك لخىىع مدازطهم وزلفُا هم الىظسٍت والفكسٍت ،ولػدم جإزس عػـهم ببػ .
خصل اإلادىز ألاول مً اإلاجال ألاول (جفىٍ الصالخُاث) غلى اإلاسجبت ألاولى ،وبيظبت ( )%54.20زالل
ً
الجىلت الشاهُت ،ومي وظبت جمشل دزظت كبيرة ظدا وجمشل ؤغلى وظبت في اإلاداوز كلها ،واإلادي بين الجىلخين (الفسق)
ٌظاوي ( ،)%5.50وحؼير بلى اجفاق الخبراء غلى ؤن جفىٍ الصالخُاث ً
ظصء مً غملُت الخمكين ومسخلت ابخداثُت مً
مساخله ووطُلت لخدقُقه ،وؤن ال مسكصٍت الظلطت جقاض بدزظت جفىٍـها مً قبل ؤلادازة الػلُا للمظخىٍاث ألادوى،
وؤهه كلما شاد جفىٍ الظلطت شاد ههج ؤلادازة بلى الالمسكصٍت والػكع صحُذ ،وذلك مً زالل مىذ القاثد عػ
ازخصاصاجه في الظلطت واإلاظاولُت التي اطخمدها مً القاهىن اخد الػاملين مً اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت اإلاخخالُت ألادوى
إلجمام واظب مددد بىضىح ،ومىذ الصالخُاث الالشمت لألفساد في الخصسف لخمكُجهم مً ممازطت ؤغمالهم بصىزة
جـمً جدقُق ألاهداف عؼكل ؤطسع وؤفـل.
خصل اإلادىز الظادض مً اإلاجال ألاول (الهُكل الخىظُمي)غلى اإلاسجبت ألازيرة زالل الجىلت الشاهُت ،وجمشل
ً
ؤقل وظبت غلى مظخىي اإلاداوز كلها ،خُض خصل غلى وظبت ( ،)%49.90بال ؤنها جمشل وظبت بدزظت كبيرة ظدا ،واإلادي
بين الجىلخين ٌظاوي ( )%79.20وقد ًسظؼ اجفاق الخبراء بلى ؤن الهُكل الخىظُمي الهسمي لةدازاث التربىٍت والخػلُمُت
لم ٌػد ًدىاطب مؼ مخطلباث ؤلادازة الحدًشت التي حظعى لخطبُق الخمكين ؤلادازي بل ًيبغي ؤن جخدىل مً الهُكل
الخىظُمي الهسمي بلى الهُاكل اإلاسهت والتركي غلى جقلُل غدد اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت مً زالل جبجي مفاهُم وهظسٍاث بدازٍت
ً
ً
خدًشت ًخم غلى ؤطاطها جىمُت اإلاىازد البؼسٍت مادًا ومػىىٍا ،وجطىٍس الهُاكل وجبظُط ؤلاظساءاث وجددًض ألادواث
والىطاثل الفىُت والخقىُت غلى ؤطاض الخدزط غير اإلاىقطؼ واإلاخفاغل مؼ البِئت الكلُت لها ألامس الري ًدقق اإلاسوهت في
ؤلادازة ،والحد مً البيروقساطُت ،عغسض دغم جمكين الىخداث ؤلادازٍت في ؤلادازاث الخػلُمُت.
ٌظبقه حػدًل للهُاكل الخىظُمُت للىشازاث وؤلادازاث الخػلُمُت الػلُا ،والػمل غلى غدم جكسَع الظلطت
ً
وبغطاء ؤهمُت للمسكص الىظُفي ،الري ٌظمذ بسلق هالت وهمُت للقاثد في مكخبه عػُدا غً الىاقؼ ،والحد مً ؤي
فجىة قد جصىػها ؤلادازاث الىططى جحجب السئٍت واإلاػلىماث بين ؤلادازة الدهُا وؤلادازة الػلُا عظبب غدم جمكُجها ؤو
قلت الصالخُاث اإلامىىخت لها في مػالجت كافت القـاًا ؤلادازٍت والتربىٍت بل غلى الػكع جصبذ مسآة لها.
وٍسظؼ طبب جسجِب مدىز جفىٍ الصالخُاث بلى اإلاسجبت ألاولى بين مخىطط اطخجابت الخبراء ،ومدىز الهُكل
ٌ
الخىظُمي بلى آزس مسجبت بلى ؤن الخبراء ًدزكىن ؤن الخفىٍ لةدازاث التربىٍت والخػلُمُت ؤهم وهى ٌ
مخجرز في
ؤصل
ً
ً
ً
ً
ً
غملُت الخمكين ؤلادازي ،وؤن الهُاكل ؤًا كان ػكلها ؤفقُا ؤو زؤطُا ال حؼكل غاثقا كبيرا ـ ـ مؼ ؤهمُت حػدًلها ـ ـ ؤمام
الخمكين ؤلادازي ما دام ؤن هىاا زئٍت لرلك.
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راهيا :خالصة الىحائج ()Summary of Results
عػد الاطالع غلى ألادبُاث والدزاطاث وألابدار الظابقت اإلاخػلقت بالخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي ،جم
صُاغت الػبازاث وفق مجاالث ومداوز وغسضها غلى مجمىغت الخبراء إلبداء السؤي خىل بمكاهُت جطبُقها ،وهىا ًخم
ً
ً
غسض زالصت الىخاثج مً زالل ِذكس الػبازاث التي خصلذ غلى وظبت قبىل وبمكاهُت جطبُق (كبيرة ظدا) فقط مسجبت
خظب الىشن اإلائىي الري ًمشل وظبت ؤهمُتها ،وجسجِب اإلاداوز في كال اإلاجالين خظب الىشن اإلائىي الري خصلذ غلُه
كل غبازة ،والتي ُح ّ
ػد السكاثص ألاطاطُت لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء،
وذلك غلى الىدى آلاحي6
مجا الحمىين ؤلادازي (:)Administrative Empowerment
مدىز ثفىيع الصالخيات ((Access of Administrative Empowerment
 .aمىذ الصالخُاث الكافُت للػاملين مً ذوي الخبرة واإلاهازة إلدازة الػمل.
 .bبػساا الػاملين في مىاقؼت الخطط والبرامج.
 .cح جُؼ الػاملين في ؤلادازاث الخػلُمُت غلى جدمل اإلاظاولُت.
 .dجىفير ظى مالثم للػاملين إلهجاش ألاغمال اإلاىكلت بلحهم.
 .eح جُؼ الػاملين اإلاخمي ًً غلى ممازطت الدوز القُادي مً زالل جفىٍ الصالخُاث.
 .fمساغاة القدزاث والسغباث في جفىٍ الصالخُاث.
زان للقُادة مً زالل مىدهم عػ الصالخُاث.
 .gبغداد قُاداث بدًلت ماهلت كص
ٍ
مدىز الثلة ))Confidence
 .7حػصٍص الشقت مً زالل الاخترام اإلاخبادل بين الػاملين.
 .9جىمُت زوح الخىافع واإلابادزة واإلاظاولُت بين الػاملين.
 .8ح جُؼ الػاملين في ؤلادازاث الخػلُمُت غلى الحىاز الهادف.
ً
 .4مىذ الػاملين اإلاخمي ًً دوزا في قُادة ؤلادازاث الخػلُمُت.
 .1حػصٍص الشقت مً زالل جىمُت الػالقاث بين الػاملين وؤلادازة.
 .2خفص الػاملين غلى طسح ؤفكازهم لحل اإلاؼكالث التي قد جىاظه ؤلادازاث الخػلُمُت.
 .3حػصٍص الفسص التي جمكً الػاملين مً اإلاؼازكت في اجساذ القساز.
مدىز الحدزي والحطىيس ((Training and Development
 .7جصوٍد الػاملين باإلاهازاث الـسوزٍت التي جمكجهم مً بهجاش الػمل.
 .9بجاخت فسص مدظاوٍت لجمُؼ الػاملين في مجال الخدزٍب والخإهُل.
 .8جطىَؼ الخطط والبرامج الخدزٍبُت اطخجابت للخغرًت الساظػت.
 .4اطخسدام وطاثل وؤطالُب جدزٍب خدًشت ومخطىزة.
 .1حػسٍ الػاملين بطبُػت ألادواز الىظُفُت في الػمل.
 .2غقد البرامج الخدزٍبُت للػاملين عؼكل دوزي.
 .3جىفير اإلاىازد الالشمت لػملُت الخدزٍب والخإهُل بصىزة مىخظمت.
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 .4الاطخفادة مً زبراث وججازب الػاملين في غملُت الخدزٍب.
 .5جـمين بسامج الخدزٍب اإلاػازف اإلاسجبطت بالخمكين.
 .70جددًد البرامج الخدزٍبُت بدظب مخطلباث الػمل.
مدىز السكابة واإلاحابعة ))Monitoring and Follow-up
 .7جقُُم ألاداء في الىخدة ؤلادازٍت لهدف غالط اإلاؼكالث ؤلادازٍت.
 .9اطالع الػاملين غلى جقازٍس جقُُم مظخىي ؤدائهم عؼكل دوزي.
 .8مخاعػت جقُُم ألاداء مً زالل مػاًير واضحت ومددده لهدف الخطىٍس.
 .4مخاعػت الػاملين وفق الصالخُاث اإلامىىخت لهم مً زالل جىزُق وجدوًٍ ألاغمال ؤلادازٍت.
 .1جىفير هظام واضح ومددد للسقابت والخدقُق اإلاالي وؤلادازي.
 .2ػفافُت الػمل ؤلادازي بين ؤلادازاث الخػلُمُت والجهاث السقابُت.
 .3جطبُق ألادواث والىطاثل السقابُت عؼفافُت في الىخدة ؤلادازٍت.
مدىز خفص العاملين ()Stimulate Workers
 .7زبط هظام الحىافص واإلاكافأث بيخاثج جقُُم ألاداء.
 .9خفص الػاملين اإلاخمي ًً مً زالل جقدًم الدغم اإلاػىىي لهم.
 .8حػدًل هظام اإلاكافأث بما ًخالءم مؼ مخطلباث الػمل.
 .4جسػُذ الػاملين اإلاخمي ًً للترقُت في الىظاث القُادًت.
 .1هُئت مىار غمل م جؼ للمبادزة والابخكاز لدي الػاملين.
مدىز الهييل الحىظيمي ))Organizational Chart
 .7اغخماد جىصُ وظُفي واضح ومكخىب لكل الىظاث في الىخداث ؤلادازٍت.
 .9جددًد زطىط الظلطت في الهُكل الخىظُمي لةدازاث الخػلُمُت.
 .8الخيظُق والخكامل بين مسخل الىخداث ؤلادازٍت في ؤلادازاث الخػلُمُت إلدازة البرامج الخطىٍسٍت.
ألاداء اإلاؤطس ي ()Institutional Performance
ثلظيم العمل ))Division of Labor
 .7جىضُذ خدود مظاولُت الػاملين وفق الصالخُاث اإلامىىخت لهم.
 .9جقظُم الػمل بين الػاملين بدظب طبُػت الػمل.
 .8غمل دلُل واضح لخددًد اإلاظاولُاث والصالخُاث.
 .4جىشَؼ ألادواز واإلاظاولُاث لجمُؼ الػاملين بما ًدىاطب وطبُػت الخمكين.
 .1جىفير بِئت داغمت للػاملين إلهجاش ألاغمال اإلاىكلت بلحهم.
 .2بصداز لىاثذ وفق ؤهظمت خدًشت جىظم ؤغمال الىخدة ؤلادازٍت.
ؤلاحساءات ()Procedures
 .7جىضُذ الخػلُماث الخاصت بالػملُاث ؤلادازٍت.
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.9
.8
.4
.1
.2
.3
.4

جىضُذ خدود وصالخُاث ومظاولُاث اإلاجخمؼ اإلادلي.
بصداز الثدت واضحت ومخكاملت جىظم ألاغمال ؤلادازٍت للىخدة ؤلادازٍت.
جبظُط ؤلاظساءاث إلاسخل الػملُاث ؤلادازٍت.
بغداد دلُل واضح للمظخفُدًً ًبين ؤلاظساءاث اإلاسخلفت للػملُاث ؤلادازٍت.
ػغل الىظاث القُادًت بما ًدىاطب مؼ مػاًير وػسوط ػغل الىظُفت.
جطبُق طُاطت جىظُ غادلت وػفافت.
ممازطه الصالخُاث ضمً اللىاثذ الحدود والقىاهين ؤلادازٍت.

أهظمة الجصاء وثدزحها ))Penalty systems and their Range
 .7مساغاة مبدؤ الخدزط في الػقىبت.
 .9مالءمت الػقىبت ؤو القساز الخإدًبي للمسالفت.
 .8بطالع الػاملين غلى الثدت الػقىباث والجصاءاث الىافرة.
 .4بجاخت الفسصت للػاملين إلبداء مالخظا هم خىل هخاثج ؤغمالهم.
 .1بغداد هظام للمظاءلت واإلاداطبت ًسخ بالىخدة ؤلادازٍت.
الاثصا ))Communication
 .7جىفير قاغدة بُاهاث لدظهُل غملُت الاجصال.
 .9جىفير ػبكت اجصال خدًشت إلدازة اإلاػلىماث وجبادل البُاهاث بين الػاملين واإلاظخفُدًً.
ً
 .8مىذ الػاملين فسصا مدظاوٍت للخػبير غً آزائهم ضمً بطاز الػمل.
 .4اطخسدام قىىاث اجصال واضحت.
 .1جقدًم الخغرًت الساظػت للػاملين مباػسة.
 .2جىفير فسص لالجصال والخفاغل بين الػاملين وخقىل اإلاػسفت ألاكادًمُت واإلاهىُت.
دزحة اإلاسهصية ))Degree of Centralization
 .7اهتهاط الخسطُط الدؼازكي مً زالل مؼازكت الػاملين في غملُت صىاغت القساز.
 .9مىذ الىخداث ؤلادازٍت الصالخُاث الكافُت الجساذ القسازاث.
 .8بػساا الػاملين في غملُت الخطىٍس ؤلادازي.
 .4حػصٍص الؼساكت بين مسخل الىخداث ؤلادازٍت.
إدازة اإلاخسحات ))Output Management
 .7بىاء هظام واضح للقُاض والخقىٍم.
 .9جدلُل البُاهاث واإلاػلىماث الخاصت بىىاجج الخػلم.
 .8اطخسدام ألادواث واإلاظخلصماث الالشمت لقُاض ظىدة مسسظاث الخػلُم.
 .4بىاء مػاًير جفصُلُت جددد ظىدة ومىاصفاث مسسظاث الخػلُم.
 .1ألازر بمالخظاث ومقترخاث اإلاجخمؼ اإلادلي في بغداد اإلاػاًير واإلاىاصفاث إلاسسظاث الخػلم.
 .2عػد اطخػساض الىخاثج وجفظيرها ،والخػلُق غلحها ًمكً جلخُصها فُما ًلي:
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 .3اجفق الخبراء غلى ؤهمُت مجاالث الخصىز اإلاقترح ومداوزه لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت
ً
في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي بإغلب مكىهاجه وغبازاجه ،وذلك بدزظت ؤهمُت وبمكاهُت جطبُق بظمالُت كبيرة ظدا.
 .4اجفق الخبراء غلى ضسوزة الخقىين وحػدًل اللىاثذ الخاصت بالػملُاث ؤلادازٍت في بدازاث التربُت والخػلُم لخدظين
ألاداء اإلااطسخي بما ًدىاطب مؼ الاججاهاث الحدًشت والىماذط اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي.
 .5اجفق الخبراء غلى ؤهمُت حػصٍص الخمكين ؤلادازي مً زالل جىفير قاغدة بُاهاث ،والسبط ؤلالكترووي بين مسخل
الىخداث ؤلادازٍت واإلاجخمؼ ،وضسوزة بصداز الدوزٍاث التربىٍت والخػلُمُت اإلاسخلفت.

 -5الحصىز اإلالترح
أوال :الحصىز اإلالترح ()The Proposed Vision
ً
بىاء غلى الىخاثج التي جىصل بلحها البدض الحالي في الدزاطخين الىظسٍت واإلاُداهُت التي ػكلذ ظمُػها زلفُت
لبىاء الخصىز اإلاقترح ،كما طاغدث غلى بلىزجه بما ًدىاطب مؼ ظسوف وطبُػت ؤلادازاث الخػلُمُت بالجمهىزٍت
الُمىُت ،وفي ظل فلظفت مفهىم الخمكين ؤلادازي التي جم طسخها ومىاقؼتها ،جم اقتراح مجاالث ومداوز الخصىز اإلاقترح
لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي إلاا ًمكً جطبُقه زالل
الػؼس الظىىاث القادمت ،واإلاخمشل في الؼكل آلاحي6

الشيل ()1
مجاالت الحصىز اإلالترح لحطىيس أداء إدازات التربية والحعليم في طىء مدخل الحمىين ؤلادازي
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راهيا :اإلابادئ وألاطع والليم ()foundations and values ،Principles

الحميز
الحلدًس

العد
مجمىعة
الليم

اإلاشازهة

الثلة

ؤلاهجاش

اإلاىاطىة

الشيل ()2
مجمىعة الليم واإلابادئ وألاطع
رالثا :أهداف الحصىز اإلالترح ))The Objectives of the Proposed Vision
ٌُ ّ
ػد الاهخمام بالخػلُم غملُت اطدشمازٍت غلى اإلادي البػُد ،فبقدز ما جسطط الدولت في بغداد ألاظُال القادمت
ً
وما حػطحهم مً زغاًت واهخمام ،وبقدز ما جبرل لخاهلهم للمظخقبل ،بقدز ما ًكىن هرا الػطاء سخُا ًسجد غلحها كػاثد
غلى ػكل زبراث عؼسٍت حظدشمسها عؼكل ؤو بأزس في كل اإلاجاالث ،ومي حػخبر زسوة الػصس ُ
وغدة ألامت في خاضسها
ً
ومظخقبلها إلاىاظهت الخددًاث القادمت في مىاحي الحُاة اإلاسخلفت ،ولرا ًيبغي ؤن ًىظس للجُل اإلاخػلم باغخبازه مؼسوغا
ً
وطىُا ًخم مً زالله جددًد مالمذ الحاضس واإلاظخقبل ،كىهه طاقت مبدغت طدظهم في قُادة اإلاجخمؼ وجطىزه ،وال ًخم
ً
بقدز مً اإلاظاولُتُ ،وجمىذ مصٍدا مً الصالخُاث في ضىء مدزل الخمكين
ذلك بال بىظىد بدازة جسبىٍت وحػلُمُت جخمخؼ ٍ
ؤلادازي ،مً هرا اإلاىطلق فةن الخصىز اإلاقترح يهدف بلى ما ًإحي:
 جقدًم زئٍت ظدًدة لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزلالخمكين ؤلادازي.
 خض الجهاث اإلاػىُت غلى جمكين بدازاث التربُت والخػلُم مً زالل مىدها الصالخُاث الكافُت إلاىاظهتً
اإلاؼكالث والخغلب غلى ؤوظه القصىز ؤلادازي بالطسق الػلمُت الخصحُدُت لحل جلك اإلاؼاكل خاال،
ً
والىقاثُت إلاىؼ خدوثها مظخقبال.
 بجاخت فسص اإلاؼازكت اإلاجخمػُت في مىاقؼت البرامج والخطط التي جقىم لها بدازاث التربُت والخػلُم. زفؼ مظخىي فاغلُت ألاداء والازجقاء بجىدة الخػلُم واإلاسسظاث الخػلُمُت مً زالل الازجقاء بإداء جلكؤلادازاث.
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مىاكبت الخغيراث الػاإلاُت مً خُض جدقُق مخطلباث الجىدة في الػملُت ؤلادازٍت.
ً
الخدىل بلى ألاغمال ؤلابداغُت والابخكازٍت في بهجاش اإلاهام ؤلادازٍت عػُدا غً السوجين والخػقُد ؤلادازي.
حػصٍص الاهخمام بالػاملين وجىمُت مهازا هم وقدزا هم والظعي مً ؤظل جقىٍت اهخمائهم اإلااطسخي.
جىمُت الىعى لدي الجهاث وألافساد بمفهىم الخمكين ؤلادازي.
جدظين الظسوف البُئُت دازل ؤلادازاث الخػلُمُت وزازظها.

زابعا :مىطللات الحصىز اإلالترح ( (The Premises of Proposed Vision
وٍقصد لها مجمىغت القىاغاث التي اهطلق مجها الباخض في صُاغت الخصىز اإلاقترح ،وٍمكً بًجاشها فُما ًإحي:
مىطللات هظسية
جمشلذ ؤهم اإلاىطلقاث الىظسٍت في آلاحي:
 جىصُاث اإلااجمساث والىدواث الػلمُت والبدىر والدزاطاث الظابقت بـسوزة جطىٍس ؤلادازة الخػلُمُت. الخجازب الػاإلاُت الساثدة في الخدىل بلى الالمسكصٍت والخمكين ؤلادازي في بدازة الخػلُم. الخطىزاث الخكىىلىظُت اإلادظازغت وما جفسضه غلى اإلااطظاث الخػلُمُت مً ضسوزة مىاكبتها. جلبُت مخطلباث الخدىل بلى الالمسكصٍت ،مً زالل قاهىن الظلطت اإلادلُت والؼساكت اإلاجخمػُت. ظهىز مفاهُم بدازٍت خدًشت مشل 6الخمكين ؤلادازي ،ؤلادازة ؤلابداغُت ،وؤلادازة الراجُت ،واإلاىاطىت الخىظُمُتعغسض جطىٍس ألاداء.
مىطللات مدلية
وجخمشل ؤهم اإلاىطلقاث اإلادلُت فُما ًإحي6
 وظىد جىظه زطمي لخطىٍس الخػلُم وبصالح ماطظاجه مً زالل الاطتراجُجُاث الىطىُت للخػلُم. خاظت بدازاث التربُت والخػلُم لألزر بااطالُب والاججاهاث ؤلادازٍت الحدًشت التي حظعى بلى جطىٍس وجددًضؤطالُبها مً ؤظل الخغلب غلى القصىز الادازي ،وجدقُق مظخىي مخمي في ؤدائها.
َ
 جصاًد الطلب غلى الخػلُم وشٍادة ؤغداد الطالب ،ومً ز ّم الحاظت بلى شٍادة غدد اإلادازض ،وهرا الىمىطُدبػه الكشير مً الخغُير في الاطتراجُجُت والهُكل الخىظُمي وؤطلىب الػمل وجسجِب ألاولىٍاث غلى اإلاظخىي
اإلاسكصي واإلادلي.
 ما جىصل بلُه البدض الحالي مً هخاثج.خامظا :محطلبات ثطبيم الحصىز اإلالترح ))The Application of the Proposed Vision Requirements
محطلبات جشسيعية وكاهىهية
جخمشل فُما ًإحي:
 جطىٍس القىاهين واللىاثذ والدؼسَػاث بما ًدقق اإلاسوهت اإلاطلىبت اداء بدازاث التربُت والخػلُم بالؼكل الريٌظاهم في جدظين مظخىي ألاداء في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي ،مً زالل مىدها اإلاصٍد مً الاطخقاللُت
ً
اإلاالُت وؤلادازٍت ،وفقا إلاا ًقترخه الخصىز.
 -غمل هظام مسن وفػال للسقابت واإلاخاعػت واإلاداطبت.
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بصداز الثدت جىظُمُت وبدازٍت جىظم ؤغمال ومهام بدازاث التربُت والخػلُم.
جطبُق وجفػُل القىاهين اإلاىظىدة وجددًثها بما ًىاكب اإلاظخجداث في غالم ؤلادازة.

محطلبات مالية ومادًة ومعىىية
جخمشل فُما ًإحي:
 جسصُ الدغم اإلاادي واإلاػىىي الكافي لخطبُق الخصىز اإلاقترح.ً
ً
 ح جُؼ ودغم الػاملين اإلاخمي ًً مادًا ومػىىٍا. جىفير البيُت ألاطاطُت لخكىىلىظُا الاجصاالث واإلاػلىماث لدسجُل البُاهاث وجدلُلها.ًّ
 جإهُل بدازاث التربُت والخػلُم لخصبذ قادزة ًّومهىُا غلى بدازة مىازدها اإلاالُت.
ذاجُا
محطلبات إدازية:
وجخمشل فُما ًإحي:
 الت ام ودغم ؤلادازة الػلُا ممشلت بىشازة التربُت والخػلُم ،واقخىاغها بإهمُت جطبُق الخصىز اإلاقترح. حغُيراث ظادة في الظُاطت الخػلُمُت لةدازاث التربىٍت والخػلُمُت جاكد الالمسكصٍت ،والحد مً البيروقساطُت. البدء بىضؼ الخطط والبرامج الكفُلت بالخطبُق الىاجح للخصىز اإلاقترح. ُخظً ؤلادازة والدظُير في ظمُؼ مساخل جطبُق الخصىز اإلاقترح. حػُين قُاداث جدظم بالخبرة والكفاءة واليؼاط والحُىٍت والحماض لخطبُق الخصىز اإلاقترح. وضؼ زطط اطتراجُجُت ،وجىفُرًت إلدازاث التربُت والخػلُم مىاكبت إلاظخجداث الػصس ،وملبُت الخخُاظاثالخىمُت ،والػمل غلى جىفُرها.
 بغادة بىاء زقافت بدازاث التربُت والخػلُم ،مً زالل الاطخػداد الشقافي في وؼس اإلافاهُم والقُم اإلاطلىبتإلخدار الخغُير ،مشل اإلابادزة وجدمل اإلاظاولُت ،والخفىٍ  ،والاهفخاح غلى الخغُير ،والخبادل اإلاػسفي والخػلم
مً آلازسًٍ ،وجبادل ألادواز وغيرها ،والري ٌػد ً
ًّ
ؤطاطُا ؤمام الخصىز اإلاقترح.
مطلبا
 جطىٍس ؤدواث الخىفُر مً زالل جدظين الىطاثل وألاطالُب التي حظاهم في شٍادة فاغلُت وكفاءة الىظامؤلادازي إلدازاث التربُت والخػلُم.
محطلبات بشسية وثدزيبية:
وجخمشل اإلاخطلباث البؼسٍت والخدزٍبُت فُما ًإحي:
كاف مً الػىاصس البؼسٍت اإلااهلت واإلادزبت الالشمت لدؼغُل الػملُاث.
 جىفير غدد ٍ الخدزٍب اإلاظخمس لكافت الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم كل فُما ًسصه. جىظُم بسامج جدزٍبُت لخىظُ جكىىلىظُا اإلاػلىماث والاجصاالث في بدازاث التربُت والخػلُم. وضؼ جىصُ غام للىظاث اإلاسخلفت في الهُكل ؤلادازي إلدازاث التربُت والخػلُم. جىمُت اإلاىازد البؼسٍت وشٍادة مهازا ها وقدزا ها واطدشماز طاقا ها اإلاػسفُت والرهىُت والفكسٍت في ؤلابداع وبطالققدزا ها غلى الابخكاز والخطىٍس.
 جطىٍس القُم وألافكاز وألاطس الشقافُت لألفساد ،وقىاغد الظلىا الاظخماعي للػاملين اإلاسجبط بالػمل في بدازاثالتربُت والخػلُم.
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طادطا :خطىات ثطبيم الحصىز اإلالترح ))Steps of Applying Proposed Vision
التهيئة وؤلاعداد:
وذلك مً زالل بظساء مساظػت ػاملت إلاجمىغت مً الػىاصس ألاطاطُت الىاظب ؤزرها عػين الاغخباز قبل
الؼسوع في جطبُق الخصىز اإلاقترح ،والتي ُح ّ
ػد مً ؤهم مسجكصاث هجاخه ،ومي6
 جكىًٍ قىاغاث لدي القُاداث الػلُا لخبجي الخصىز اإلاقترح. ازخُاز الخىقُذ اإلاىاطب للبدء في الخىفُر. جىفير قاغدة بُاهاث ومػلىماث كافُت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. ضمان الالت ام بالخطبُق مً ظمُؼ الػاملين واإلاػىُين. جىفير الاخخُاظاث اإلاالُت الالشمت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. جىفير اإلاىازد البؼسٍت اإلااهلت واإلادزبت واإلاخدمظت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. الدظىٍق للخصىز اإلاقترح للخسفُ مً مقاومت الخغُير. غمل وزغ جدزٍبُت للػاملين واإلاػىُين. ازخُاز قُاداث كفاة وقادزة وزاغبت في الخطىٍس وجدزٍبها.الحطبيم الحجسيبي لألهمىذج اإلالترح:
وفي هره اإلاسخلت جقىم ؤلادازة الػلُا بدبجي فكسة الخصىز اإلاقترح والؼسوع في جطبُقه ،ضمً هطاق مددود في
بخدي ؤلادازاث الخػلُمُت وفق بسهامج شمجي مددد ومػلىم.
ثلييم ومحابعة الحىفير:
ُح ّ
ػد غملُت الخقُُم ومخاعػت مساخل الخىفُر ؤهم الخطىاث لـمان مػالجت ؤوظه القصىز ،والخغلب غلى
ً
ً
الصػىباث ؤوال بإول مً زالل جقُُم ما جقدمت الدولت خالُا ،وما ًدخاط ُله الخصىز اإلاقترح في بدازاث التربُت والخػلُم
ً
ً
فػلُا ،وجددًد الفجىة بين ما ًُقدم وما جدخاط بلُه مظخقبال.
الحطبيم اليامل لألهمىذج اإلالترح:
ُ
في ضىء ما حظفس غىه غملُت اإلاخاعػت والخقُُم ،ومؼ جصاًد هجاح الخطبُق الؼامل ًمكً حػمُم الخجسبت
ً
جدزٍجُا عػد ضمان جىافس آلاحي6
 هجاح الخجسبت اإلاصغسة للخطبُق الجصجي في بخدي ؤلادازاث الخػلُمُت. وظىد فسٍق مً الخبراء واإلاخسصصين ٌؼسف غلى غملُت جطبُق الخصىز اإلاقترح. جىفير كافت الاخخُاظاث الالشمت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. الاطخفادة مً ألازطاء التي قد جددر ؤزىاء الخطبُق اإلاسخلي ،والػمل غلى جفادي جكساز خدوثها مظخقبال.ً
 جىطُؼ قاغدة اإلاؼازكت في جطبُق الخصىز اإلاقترح ،ووضؼ ظاثصة افـل بدازة طبقذ الخصىز اإلاقترح ،وفقاً
للمػاًير التي ٌُػلً غجها ،وحػد زصُصا لهرا الغسض.
طابعا :معىكات الحصىز اإلالترح ( (Constraints to the Proposed vision
هىاا مجمىغت مػىقاث ًمكً ؤن جدد مً فاغلُت الخصىز اإلاقترح بالصىزة ألامشل ،مجها6
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-

غُاب السئٍت الؼاملت إلصالح وجطىٍس ألاداء اإلااطسخي لدي القُاداث ؤلادازٍت.
اإلاسكصٍت اإلافسطت ،والبيروقساطُت الؼدًدة واللىاثذ الجامدة.
ازجباط ؤلادازاث التربىٍت والخػلُمُت بالىضؼ الػام للدولت ،واإلاخغيراث التي جمس لها البالد.
مقاومت الخغُير مً قبل ؤصحاب اإلاصالح.
غُاب زوح اإلاساطسة وضػ القدزة غلى جدمل اإلاظاولُت لدي عػ اإلاػىُين ،ؤو الازجُاح لبقاء ألاوضاع
الحالُت كما مي زف ً
ـا لبرل مجهىد ؤكبر ،ؤو جدمل غىاء ؤكثر مػخمدًً غلى ألامان الىظُفي.
ً
طىء ؤوضاع الخػلُم وبدازاجه غمىما في كل مساخله.
ضػ القدزاث واإلاهازاث لدي القُاداث ؤلادازٍت الحالُت ،وزاصت في مجال الخسطُط بجاهبُه الخػلُمي
واإلاالي ،والخػامل مؼ الخكىىلىظُا.
ؤلازفاق في جدقُق اإلاؼازكت اإلاجخمػُت.
ضػ الالت ام بالقىاهين واللىاثذ الخىظُمُت.
القصىز اإلاالي في بدازاث التربُت والخػلُم عظبب ازجباطها عؼكل ؤطاسخي غلى الخمىٍل اإلاسكصي.

رامىا :آليات هجاح الحصىز اإلالترح ( )Mechanisms of Successful Vision
ً
غلى السغم مما طبق جىضُده مً مػىقاث ًمكً ؤن جكىن خاثال ؤمام وضؼ الخصىز اإلاقترح مىضؼ الخىفُر
وحؼغُله بااداء اإلاطلىب إلهجاح غملُت الخمكين ؤلادازي في بدازاث التربُت والخػلُم ،بال ؤهه واظل هجاح الخصىز
والخغلب غلحها وؤي مػىقاث مدخملت ،ولرا ًسي الباخض اجساذ مجمىغت مً ؤلاظساءاث ،مي6
 وؼس زقافت الخمكين الالشمت لتهُئت اإلاىار اإلاىاطب مً ؤظل جبجي هرا اإلافهىم في بدازاث التربُت والخػلُم. مىاقؼت اإلاؼكالث التي جىاظه جطبُق الخصىز اإلاقترح ًّدوزٍا ،ووضؼ زطط غالظُت لها.
 الخطبُق الخدزٍ ي واإلاسخلي للخصىز ،الري ًىفس التهُئت اإلاىاطبت والاطخػداد الكافي لدؼغُل الىمىذط. مساظػت الهُكل الخىظُمي للبػد غً الاشدواظُت والسوجين الصاثد ،وفك الخدازل في ممازطت اإلاهاموالازخصاصاث لخددًد اإلاظاولُت غً ألازطاء والخجاوشاث ،ودغم دوز السقابت واإلاظاءلت.
 غقد وزغ غمل ،وبسامج جدزٍبُت مخسصصت ،في ألاهظمت ؤلادازٍت الحدًشت للقُاداث ؤلادازٍت ،والػمل غلى صقلزبراث الػامل باإلاػسفت الكاملت بمهام غمله لُخمكً مً ؤداء ألاغمال بكفاءة.
 مدازبت ؤي جدزالث غير مىضىغُت ،كاإلاداباة ،واإلادظىبُت ،ومىؼ اهدؼازها. غسض بدازاث التربُت والخػلُم إلهجاشا ها وفلظفتها الجدًدة لػملها غلى اإلاجخمؼ لخىغُخه بمىاػطها ،وجكىًٍزؤي غام بىظاثفها ومهامها.
 ؤلاػادة بالجهىد الراجُت والخطىغُت وألاداء اإلاخمي للػاملين ،وجكسٍم اإلابدغين.ًّ
دوزٍا لخدقُق الخدظين اإلاظخمس ،وجطىٍس اإلاهام والػملُاث
 الاطخمساز في جددًض ؤدلت الػمل ومساظػت ألاداءبما ًدقق جدظين الجىدة.
 صُاغت ألاهداف في ػكل هخاثج مدددة قابلت للقُاض الكمي ،وجقظُم ؤًت زدمت جقدم بلى هىغين6ً
ً
 زدمت مجاهُت ًكىن مػُاز قُاض ألاداء مػُازا اظخماغُا.ً
ً
 زدمت اقخصادًت ًكىن مقُاض ألاداء فحها مقُاطا اقخصادًا. -جبظُط بظساءاث الخدماث التي جقدمها بدازاث التربُت والخػلُم بما ًمكً مً وضؼ مػُاز شمجي لكل مجها.
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بغادة جىشَؼ الػمالت بدظب الكفاءة والازخصاص مؼ الاغخماد غلى الخدزٍب الخدىٍلي لظد العجص في
الىخداث ؤلادازٍت التي لها هق  ،ودفؼ فاث الػمالت بلى ألاظهصة ؤلادازٍت ألازسي.
ً
جىظُه ألاظهصة السقابُت لػمل السقابت بااهداف بدال مً السقابت باإلظساءاث.
الخدىل مً هظام ؤلاػساف القاثم غلى الخىظُه والخدكم بلى ؤلاػساف القاثم غلى الد جُؼ واإلاؼازكت.
جسا الحسٍت للػاملين في بدازاث التربُت بازخُاز طسق جىفُر اإلاهام التي ًقىمىن لها.
التركي غلى الىخاثج ؤكثر مً الالت ام الصازم باللىاثذ والقىاغد.

 -6الحىصيات واإلالترخات ))Recommendations and Suggestions
ثىصيات البدث
لـمان هجاح الخصىز اإلاقترح وجدقُق الىخاثج اإلاسظىة فةن الباخض ًىصخي بـدبجي الخصىز اإلاقترح وفق اإلاداوز
التي جىصل بلحها البدض الحالي.
ملترخات البدث
ًقترح الباخض بظساء الدزاطاث وألابدار آلاجُت6
 بغادة الىظس في الخىصُ الىظُفي إلدازاث التربُت والخػلُم في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي. الاخخُاظاث الخدزٍبُت للقُاداث ؤلادازٍت والتربىٍت بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي. الػىامل اإلاازسة في جمكين الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم. واقؼ ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي. ؤزس الخمكين ؤلادازي في حػصٍص طلىا اإلاىاطىت الخىظُمُت لدي الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍتالُمىُت.
 غالقت السبط ؤلالكترووي بين الىخداث ؤلادازٍت في وشازة التربُت والخػلُم بخدظين ألاداء ؤلادازي في ضىءمدزل الخمكين ؤلادازي.

كائمة اإلاساحع
أوال :اإلاساحع العسبية
 ؤبى اإلاػاطي ،ماهس ( ،)9001إدازة اإلاؤطظات الاححماعية ،داز الصهساء ،ط ،9السٍاض ،الظػىدًت-

ؤبى الىصس ،مدخذ مدمد ( ،)9003إدازة مىظمات اإلاجحمع اإلادوي ،ابتراا لليؼس والخىشَؼ ،ط ،7القاهسة ،مصس

-

ألاخمدي ،غبد القىي ببساهُم ( ،)9078ثصىز ملترح لحطىيس ألاداء اإلاؤطس ي في وشازة التربية والحعليم اليمىية
في طىء مدخل إدازة اإلاعسفة ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة قظم بدازة وجسطُط جسبىي ،كلُت التربُت ،ظامػت
صىػاء ،الُمً

-

ؤهِع ،غاهم ؤزشوقيً ،اطمين زـير غباض ( ،)9005عالكة ثمىين العاملين باألداء اإلاىظمي ،بدض مُداوي آلزاء
القُاداث الػلمُت لػدد مً الكلُاث في ظامػت عغداد ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،كلُت ؤلادازة والاقخصاد،
ظامػت عغداد ،الػساق
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-

البىك الدولي ( ،)9003الطسيم غير اإلاظلىن إصالح الحعليم في مىطلة الشسق ألاوطط وشما أفسيليا ،جقسٍس
الخىمُت في مىطقت الؼسق ألاوطط وػمال ؤفسٍقُا ،بدون ،البىك الدولي ،واػىطً

-

البىك الدولي ( ،)9070الجمهىزية اليمىية ثلسيس خى وطع الحعليم الحددًات والفسص ،مطبىغت مؼتركت بين
البىك الدولي والُمً ،بدون ،البىك الدولي ،واػىطً

-

الحاط ،ؤخمد غلي ،وغبدهللا مبازا الغُثي ( ،)9070الحخطيط التربىي الاطتراثيجي في اإلاؤطظات الحعليمية
الفىس والحطبيم ،مسكص اإلاخفىق ،صىػاء ،الُمً

-

خظان ،مدمد خظً ،مدمد العجمي ( ،)9003ؤلادازة التربىية  ،داز اإلاظيرة ،ط ،7غمان ،ألازدن

-

الحـسمي ،ؤخمد مدمد ( ،)9004أطاطيات وأطالي ؤلادازة الحدًثة للتربىيين ،وشازة التربُت والخػلُم ،بدون،
صىػاء ،الُمً

-

الخالدي ،ببساهُم بدز ( ،)9077معجم ؤلادازة ،داز ؤطامت ،ط ،7غمان ،ألازدن

-

الخدزي ،هاصس غلي هاصس ( ،)9074الحمىين وعالكحه باإلبدا ؤلادازي لدي العاملين في الجامعات اليمىية،
زطالت دكخىزاه في الفلظفت التربىٍت غير ميؼىزة ،قظم ؤلادازة والخسطُط التربىي ،كلُت التربُت ،ظامػت صىػاء،
الُمً

-

الدظجي ،غلي ًدح غلي ( ،)9078واكع ألاداء اإلاؤطس ي في مدازض داز ألازكم بمدافظات غصة في طىء ألاهمىذج
ألاوزوبي للحميز وطبل ثطىيسه ،زطالت ماظظخير في ؤصىل التربُت غير ميؼىزة ،بدازة جسبىٍت ،كلُت التربُت ،الجامػت
ؤلاطالمُت ،غصة ،فلظطين

-

شًٍ الدًً ،مدمد مجاهد ( ،)9078أطالي

بىاء الحصىز اإلالترح في السطائل العلمية ،اللقاء الػلمي ()71

ببسٍل ،كلُت التربُت ،قظم التربُت ؤلاطالمُت واإلاقازهت ،ظامػت ؤم القسي ،مكت اإلاكسمت ،الظػىدًت
-

الظػدي ،مدمد شًٍ صالح ( ،)9070معىكات الاثصا ؤلادازي بين مىح

التربية والحعليم ومدًسياثه

الحعليمية بأماهة العاصمة مً وحهة هظس العاملين ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،قظم ؤلادازة ،كلُت التربُت،
ظامػت صىػاء ،الُمً
-

طالمت ،غُشاء زمـان ( ،)9077العالكة بين الحمىين ؤلادازي إلادًسي اإلادازض ودزحة ممازطتهم ألدوازهم
ؤلادازية والفىية مً وحهة هظس اإلادًسيً واإلادزطين في اإلادازض الثاهىية العامة في مدًىة دمشم  ،زطالت
ماظظخير غير ميؼىزة ،كلُت التربُت قظم التربُت اإلاقازهت وؤلادازة التربىٍت ،ظامػت دمؼق ،طىزٍا

-

الصسابي ،هبُلت خظً ( ،)9079فاعلية الاثصا ؤلادازي بين اإلاىاطم واإلادازض الحابعة لها بأماهة العاصمة
زطالت ماظظخير ميؼىزة ،داز ظامػت صىػاء ،ط ،7صىػاء ،الُمً

-

الطػاوي ،خظً ؤخمد ،وغمس طلطان الظىَعي ( ،)9070الحمىين ؤلادازي وعالكحه بالسطا الىظيفي لدي مدًسي
اإلادازض الحىىمية في مدافظة الدمام ،زطالت ماظظخير ميؼىزة ،كلُت الػلىم التربىٍت ،قظم ألاصىل وؤلادازة
ّ
التربىٍت ،ظامػت ماجت ،ألازدن ،وؼسث بمجلت دزاطاث للػلىم التربىٍت ،الصادزة غً غمادة البدض الػلمي ،اإلاجلد
( ،)40ملحق ( ،)7الجامػت ألازدهُت 9078
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-

الػبُدي ،ؤمل طػىد ( ،)9005أرس العىامل الاطتراثيجية في ثدظين فاعلية ثلىيم ألاداء ؤلادازي للمشازيع،
زطالت ماظظخير غير ميؼىزة في بدازة ألاغمال ،بدازة اإلاؼازَؼ ،كلُت ؤلادازة والاقخصاد ،قظم بدازة ألاغمال،
ألاكادًمُت الػسبُت ،الدهمازا

-

الػخُبي ،طػد بً مسشوق ( ،)9001حىهس ثمىين العاملين :إطاز مفاهيمي ،اإلالخقى الظىىي الػاػس إلدازة الجىدة
الؼاملت ،ظامػت اإلالك طػىد ،كلُت بدازة ألاغمال ،اإلاىػقد زالل الفترة  73ـ  74ببسٍل ،الخبر ،الظػىدًت

-

الػصٍصي ،مدمىد غبده خظً مدمد ( ،)9074ثطىيس أداء الجامعات اليمىية في طىء اكحصاد اإلاعسفة ،زطالت
دكخىزاه غير ميؼىزة في ؤلادازة والخسطُط التربىي ،كلُت التربُت ،قظم ؤلادازة والخسطُط التربىي ،ظامػت صىػاء،
الُمً

-

الػمسي ،ؤًمً ؤخمد ،وهداء مصطفى كمال ( ،)9004دزحة ممازطة مدًسي اإلادازض لحمىين اإلاعلمين وعالكحه
بىالء اإلاعلمين الحىظيمي مً وحهة هظس معلمي مدازض مدافظة العاصمة ،دزاطت ميؼىزة مقدمت في ؤصىل
التربُت وؤلادازة ،كلُت الػلىم التربىٍت ،الجامػت الهاػمُت ،الصزقاء ،ألازدن ،وؼسث بمجلت دزاطاث ،الػلىم التربىٍت،
ّ
اإلاجلد ( ،)84ملحق ( ،)9ألازدن 9077

-

فلُت ،فازوق غبده ،ؤخمد غبدالفخاح الصكي ( ،)9004معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالخا ،داز الىفاء،
بدون ،ؤلاطكىدزٍت ،مصس

-

فلُذ ،خكمذ ،وغظان فُصل ،وقاطم ؤخمد ( ،)9004دوز اطتراثيجية الحمىين في ثدظين ألاداء اإلاىظمي،
دزاطت ميؼىزة ،كلُت ؤلادازة والاقخصاد ،ظامػت جكسیذ ،صالح الدًً ،الػساق ،وؼسث بمجلت جكسیذ للػلىم
ؤلادازٍت والاقخصادًت ،اإلاجلد ( ،)4الػدد ( ،)79الػساق

-

القِسخي ،هىاء ( ،)9005ؤلادازة التربىٍت ،داز اإلاىاهج ،بدون ،غمان ،ألازدن

-

الكظاطبت ،مدمد مفضخي ،وآخسون ( ،)9005ثأرير رلافة الحمىين والليادة الحدىيلية على اإلاىظمة اإلاحعلمة،
اإلاجلت ألازدهُت في بدازة ألاغمالّ ،
اإلاجلد ( ،)1الػدد ( ،)9غمان ،ألازدن

-

مدزبى الخلُج ( ،)9070كيادة الحغيير والحطىيس اإلاؤطس ي ،وزػت غمل اإلاىػقدة زالل الفترة  97ـ  94مازض،
الدوخت ،قطس

-

اإلاسكص الىطجي للمػلىماث ( ،)9001مادة معلىماثية عً الحعليم العام في الجمهىزية اليمىية ،بدون ،صىػاء،
الُمً

-

اإلاظلمي ،ماوؼ فازع الحاط ( ،)9071بسهامج ثدزيبي لحىمية أخالكيات اإلاهىة إلادًسي اإلادازض الحىىمية
بالجمهىزية اليمىية في طىء الليم ؤلاطالمية والاثجاهات اإلاعاصسة ،زطالت دكخىزاه غير ميؼىزة في التربُت،
جسص

-

بدازة وجسطُط جسبىي ،كلُت التربُت ،ظامػت صىػاء ،الُمً

اإلاقدام ،ػهاب غبدالكسٍم غلي ( ،)9005ثددًث ألاهظمة واللىائذ وؤلاحساءات ؤلادازية بما ًحفم مع اإلاحطلبات
اإلاظحجدة لحدظين ألاداء الحىىمي في الجمهىزية اليمىية ،وزقت غمل قدمذ بلى اإلااجمس الدولي للخىمُت ؤلادازٍت
عػىىان ( هدى ؤداء ممي في القطاع الحكىمي) اإلاىػقد زالل الفترة  7ـ  4هىفمبر ،مػهد ؤلادازة الػامت ،السٍاض،
الظػىدًت
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-

مىصىز ،وػمت غبد السئوف غبد الهادي ( ،)9001ثصىز ملترح لحىظيف مبادئ إدازة الجىدة الشاملة في
اإلادازض الثاهىية بمدافظات غصة ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،كلُت التربُت ،قظم ؤصىل التربُت ،الجامػت
ؤلاطالمُت ،غصة ،فلظطين

-

هافلت ،قدوز ،ومدمد فالق ( ،)9077أرس الحمىين ؤلادازي في إبدا اإلاىظفين ،بدض مقدم بلى اإلالخقى الدولي
عػىىان (ؤلابداع والخغُير الخىظُمي في اإلاىظماث الحدًشت دزاطت وجدلُل وججازب وطىُت ودولُت) اإلاىػقد زالل
الفترة 74ـ ـ 75ماًى ،كلُت الػلىم الاقخصادًت وغلىم الدظُير ،ظامػت طػد دخلب ،البلُدة ،الجصاثس

-

هبُل ،غلي ( ،)9005الػقل الػسبي ومجخمؼ اإلاػسفت ،مجلت غالم اإلاػسفت ،الػدد ( )830دٌظمبر ،الجصء (،)9
الكىٍذ

-

الىجازي ،غبداإلالك مدمد ( ،)9074الثلافة الحىظيمية الداعمة لحدظين ألاداء اإلاؤطس ي بالجامعات اليمىية في
طىء الاثجاهات ؤلادازية اإلاعاصسة ،زطالت دكخىزاه غير ميؼىزة ،كلُت التربُت ،قظم بدازة وجسطُط جسبىي،
ظامػت حػص ،الُمً

-

وشازة التربُت والخػلُم ( ،)7551كساز بالالئدة الحىظيمية والهييل الحىظيمي لإلدازة العامة إلاىح

التربية

باإلادافظات ،مطاعؼ الكخاب اإلادزسخي ،بدون ،صىػاء ،الُمً
-

وشازة التربُت والخػلُم ( ،)7553الالئدة اإلادزطية ،وشازة التربُت ،بدون ،صىػاء .الُمً

-

الُىوظكى ( ،)9005الحلسيس العاإلاي لسصد الحعليم للجميع ،مىظمت ألامم اإلاخددة للتربُت والشقافت والػلىم ،ط،7
الُىوظكى.
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