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عإلالخص 6هـدف البدـض بلى وطؼ جصىز ملترح لخؼىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي،
مً زالٌ الخػسف غلى آزاء الخبراء خىٌ دزظت ؤهمُت مجاالث وميىهاث الخصىز اإلالترح .ولخدلُم ؤهداف البدض اطخسدم اإلاىهج الىصفي
بىىغُه اإلاظخي والخؼىٍسي ،وذلً باالغخماد غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخلبلُت ،وهى ؤطلىب دلفي
ً
( ،)Delphiمً زالٌ ؤداة البدض واإلاخمشلت في الاطدباهت ،وكد جم ازخُاز مجمىغت مً الخبراء ألاهثر غلما وزبرة في مجالي ؤلادازة والتربُت جم
ازخُازهم بصىزة كصدًت ،مً (ألاوادًمُين بجامػت صىػاء مً ولُتي التربُت والخجازة ،ومسهص الخؼىٍس الجامعي ،واإلاجلع ألاغلى لخسؼُؽ
الخػلُم ،واإلاػهد الىػجي للػلىم ؤلادازٍت ،ومً دًىان غام وشازة التربُت والخػلُم ،ومسهص البدىر والخؼىٍس التربىي ،ومىخب وبدازاث
ً
التربُت ،وؤوادًمُين مً اللؼاع الخاص) ،وخصل غلى مىافلت ( )73زبيرا ،والتي مشلذ غُىت البدض ،وبػد الاهتهاء مً بظساءاث البدض
اإلاُداهُت جم جدلُل البُاهاث باطخسدام بسهامج () SPSSخُض جم خظاب اليظب اإلائىٍت ،واإلاخىطؼاث الحظابُت ،وذلً إلاػسفت دزظت
بمياهُت الخؼبُم ،ومظخىي الخدلم لػبازاث ومجاالث ومداوز ألاداة.
وثىصل عكبدث إلى مجمىعة من عكنحائج أهمها :اجفم الخبراء غلى ؤهمُت مجاالث الخصىز اإلالترح لخؼىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم
بيل مجاالجه ومداوزه وؤغلب ميىهاجه وغبازاجه .هما جم الخىصل بلى جصىز ملترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم في
طىء مدزل الخمىين ؤلادازي.
عكيلمات عإلافحاخية :جصىز ملترح .جؼىٍس ألاداء اإلااطسخي .بدازاث التربُت والخػلُم .مدزل الخمىين ؤلادازي .الجمهىزٍت الُمىُت.

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
as academicians selected at private universities) ،and obtained the approval of (17) experts ،which represented the
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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: Conceptualization. Development of institutional performance. Departments of Education. Administrative
Empowerment Entrance. Republic of Yemen.

 -1ملامة ()An Introduction
غدد مً الخددًاث والخغيراث الاظخماغُت
جىاظه ألاهظمت الخػلُ مُت الػاإلاُت حغيراث في ظمُؼ اإلاجاالث ،هدُجت ٍ
والاكخصادًت والػلمُت والخىىىلىظُت ،مما فسض غلى هره ألاهظمت ؤن جبدض غً هماذط واطتراجُجُاث للجهىض
ببلداجها ومىاهبت الخغيراث اإلادظازغت ،ولً ًخإحى هرا بال بخؼىٍس مىظىمت ؤلادازة الخػلُمُت وجددًض ؤدوازها ووظاثفها.
ً
ً
وحػامال مؼ مػؼُاث اللسن الىاخد والػؼسًٍ ،وججاوبا مؼ هره الخغيراث والخدىالث التي حؼهدها البِئت
الػاإلاُت ،واطخجابت للمخؼلباث اإلادلُت ،وفي بػاز الػلالهُت واإلاىهجُت الػلمُت في الخػامل مؼ مفسداث الخددًض،
وزؼىاث جىفُر وبظساءاث جؼىٍس جسؼُؽ اطتراجُجي ػامل ُجدؼد وجىظه في بػازه وافت الؼاكاث ،واإلاىازد لخدلُم
ألاهداف والغاًت اإلاسغىبت في بىاء هظام ماطسخي خدًض لإلدازة الخػلُمُت كادز غلى جلدًم الخدماث بىفاءة وفػالُت،
وبمظخىي ظىدة غالُت ال ًخم بال مً زالٌ جدلُم ملىماث الخددًض والخؼىٍس ؤلادازي اللاثم غلى الالمسهصٍت (اإلالدام
 ،)92 69005 ،فللد حظبب اطخمساز الػمل بإطالُب ؤلادازة الهسمُت التي وززتها زلافت غصس الصىاغت في جسلف الػدًد
مً اإلااطظاث الػسبُت غً مخغيراث غصس اإلاػلىماث ومػؼُاجه التي جسلى خسهتها مً طُاطاث الخفىٍع والخمىين،
وٍسلى مىار ومدصلت جفاغلها مً زوح الفسٍم (مدزبى الخلُج.)9 69070 ،
ففي الىكذ الري جخجه فُه الدوٌ الحدًشت بلى بخدار الخغُير إلااطظاتها ،في مىاهبت الخغير اإلاظخمس الري
ٌؼهده غالم الُىم مً الخؼىز الخىىىلىجي الظسَؼ لخدلُم ألاهداف اإلاظخلبلُت إلااطظاث الخىمُت ؤلادازٍت في جدظين
ً
ؤدائها وزفؼ هفاءتها (اإلالدام )2 69005 ،جخجه ـ ـ ؤًظا ـ ـ هشير مً الدوٌ هدى الخدىٌ بلى ؤطلىب الالمسهصٍت في بدازة
ً
الخػلُم ،الري ُّ
ٌػد الُىم مً ؤهثر ألاطالُب اهدؼازا في بدازة وجسؼُؽ الخػلُم ،مً ؤظل جدظين هفاءة وفاغلُت
الػملُت الخػلُمُت غلى مظخىي اإلادلُاث ،وجىطُؼ اإلاؼازهت اإلاجخمػُت في بدازة الخػلُم (الحظسمي.)2 69004 ،
ً
وليي ًيىن هرا الخدىٌ اطتراجُجُا جيخج غىه زصاثص مميزة في الخػلُمً ،يبغي ؤن جدبجى ؤلادازة الاطتراجُجُت
الخدىٌ والخؼىٍس مً الهُاول الخىظُمُت الهسمُت الخللُدًت بلى الخىظُماث اإلاصفىفُت والؼبىُت ،ومً اجساذ اللسازاث
الشخصُت الاهخلاثُت بلى اجساذ اللسازاث الجماغُت والاطدباكُت ،ومً جفىٍـع الصــالخُاث لـألفساد بلى جمىين
الجماغاث وفسق الػمل اإلاخػددة (الحاط والغُثي.)84 69070 ،
وؤلادازة الخػلُمُت ػإجها ػإن ظمُؼ ؤهىاع ؤلادازاث في اإلااطظاث اإلاسخلفت مً خُض دزظت ألاهمُت ،بل بجها
ً
ُح ّ
ػد ؤهم ؤلادازاث اإلاىظىدة في الدولت؛ هظسا ألجها جدًس ؤهم كؼاع في اإلاجخمؼ ،وؤهم ماطظاجه ،وهى كؼاع التربُت
َ
والخػلُم (خظان ،)741 69003 ،وؤ ْولى ؤلادازاث بهرا الخؼىٍس والخدىٌ ليي جصبذ كادزة غلى مىاهبت الخؼىزاث
الػلمُت ،والخلىُت واخخُاظاث الخىمُت (اإلاسهص الىػجي للمػلىماث.)94 69001 ،
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وٍمىً ؤن ًيىن الخؼىٍس في ؤلادازة الخػلُمُت مً زالٌ الخدىٌ في همؽ ؤلادازة مً بدازة ذاث همؽ مسهصي،
جلىم غلى طسٍان الظلؼت مً ؤغلى بلى ؤطفل ،بلى بدازة ذاث همؽ ال مسهصي ًخصاغد فُه كدز الظلؼاث ،ومً زم
اإلاظاولُاث مً ؤطفل بلى ؤغلى لُيىن ؤهثر فػالُت ،وجيىن ؤلادازة الخػلُمُت كادزة غلى مػاٌؼت ول اإلاخغيراث الػاإلاُت،
ً
وذلً بػد ؤن ؤطخى ؤداء اإلايؼأث زهىا بةبداع غمالتها ال صسامت بدازتها (هبُل غلي ،)758 69005 ،و(غلُماث69070 ،
.)72
وهىان الػدًد مً اإلافاهُم التي حظعى بلى الخؼىٍس والخدظين في ألاداء ،مً ؤظل مجابهت اإلاؼاول وألاشماث
وخلها والخللُل مً آزازها الظلبُت ،والحد مً زؼىزة هخاثجها وفم هره الخدىالث ،مً ؤبسشها مفهىم الخمىين ؤلادازي
هإخد اإلاىاطُؼ ؤلادازٍت اإلاهمت لدظُير الػمل ؤلادازي وجؼىٍس واشدهاز اإلااطظاث ،ومً ؤهم اإلاػاًير الظسوزٍت لإلدازة
الحدًشت (الػبُدي ،)81 69005 ،و(هافلت.)9 69077 ،
ً
ً
ً
خُض ٌؼيل هرا اإلافهىم غىصسا هاما لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي زصىصا في ظل الاججاه هدى جبجي وجؼبُم
اإلافاهُم ؤلادازٍت الحدًشت ،والري ٌػد ؤخد اإلاخؼلباث ألاطاطُت لىجاح جلً اإلااطظاث التي هي في خاظت ماطت لخبجي
زلافت جىظُمُت وممازطاث بدازٍت خدًشت ،جخالءم مؼ اإلاخؼلباث والخؼىزاث اإلاػاصسة (الػخُبي( ،)9 69001 ،الُىوظيى،
ُ
 ،)948 ،787 69005ولرا فةن زلافت الخمىين ؤلادازي حػد طسوزٍت لصحت واشدهاز اإلااطظاث الخػلُمُت ،في بِئت جخمخؼ
باللدزة غلى الخىُف مؼ الػىامل اإلاازسة طسَػت الخغير والخدىٌ (الىظاطبت)90 69005 ،
رانيا :مشيلة عكبدث ()Research Problem
ًدزن اإلاخدبؼ للىطؼ الاكخصادي وؤلادازي في الُمً وظىد ازخالٌ بدازي للىظم اللاثمت في اإلااطظاث
الحيىمُت ،هخج غىه كصىز في ألاداء الػام ومً زم في جدلُم ألاهداف اإلاسؼؽ لها مً كبل الدولت ،ؤهمها جدوي كدزة
ؤظهصة ؤلادازة الػامت غلى اللُام بدوزها بالؼيل اإلاؼلىب ،والظبب ٌػىد في ذلً بلى طػف ؤهلُتها في بغداد وجىفُر
الخؼؽ بؼيل ًدىاطب مؼ الىفاءة والفاغلُت في ظل اللصىز الىاضح في وطؼ اإلاػالجاث الحلُلت والؼاملت للػدًد
مً الظلبُاث وؤوظه الظػف وال ػمل وفم هظام دكُم للسكابت واإلاظاءلت بال غلى هؼاق مددود (اإلالدام،)71 :9005 ،
واإلاؼاز بلُه في (البىً الدولي.)74 69003 ،
والري وان له اوػياطاث مباػسة غلى ؤلادازة الخػلُمُت خُض حػاوي مً مجمىغت مً اإلاؼىالث ؤهمها طػف
هفاءة اليادز ؤلادازي الػامل ،والخدازل الحاصل في الازخصاصاث وطػف جؼبُم ألاطالُب ؤلادازٍت الحدًشت
واإلاػاصسة ،وجدوي دزظت الاطخفادة مً ججازب ؤلادازاث التربىٍت الىاجحت في الدوٌ ألازسي ،وغُاب الاطتراجُجُت
الؼاملت لخىمُت ؤلادازة التربىٍت وجإهُل وىادزها (اإلاظلمي.)94 69071 ،
هرا ما ؤهده مدًسو التربُت في اإلادافظاث واإلادًسٍاث مً جدوي مظخىي السطا والدافػُت للػمل لدي الػاملين
ً
بؼيل غام ،وطػف زلافت الػمل الجماعي اإلااطسخي ،وػُىع همؽ اللُادة الدظلؼُت ،فظال غً الهُاول الخىظُمُت
اللاثمت فةجها ُح ّ
ػد هُاول همؼُت ،ال جخماشخى مؼ مخؼلباث الاهخلاٌ بلى الالمسهصٍت ،هما ؤجها لِظذ مظخلسة ؤو مػخمدة
ً
زطمُا ،بل ؤصبدذ مياجب التربُت حػاوي مً جدوي الػمل الخىظُمي ،بظبب غُاب البىاء الخىظُمي اإلاظخلس ولىاثذ
الازخصاص الىظُفُت ،واإلاسهصٍت الؼدًدة في اجساذ اللساز ،واهسفاض في غملُت جفىٍع الظلؼت ،وطػف في صُاغت
ؤهداف واضحت ومدددة وغملُت (الحظسمي.)47-93 69004 ،
وهى ما ؤوصذ به بػع الدزاطاث هـدزاطت (الظػدي ،)745 69070 ،و(الصسابي )759 69079 ،بظسوزة
بصداز الثدت جىظُمُت لإلدازاث الخػلُمُت وجددًد الازخصاصاث واإلاظاولُاث للػاملين ومىذ صالخُاث ؤهثر لدظُير
الػمل.
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وؤوضح جلسٍس للبىً الدولي بإن الخػلُم في الُمً ًىاظه صػىباث هشيرة مجها الشلافت الخللُدًت التي حػمل
طد الخفىٍع واإلاظاءلت وجلُُم ألاداء ،وؤن الخؼؽ اإلاىطىغت ػمىخت وغير واكػُت ،وؤن هىان مؼاول هبيرة ظهسث
غلب بصداز كاهىن الظلؼت اإلادلُت ( ) 9000مجها الخىاكع والافخلاز بلى الخفاصُل في ؤلاػاز اللاهىوي لالمسهصٍت،
واهدساف اللىاهين اإلاىخىبت غً اإلامازطاث الفػلُت هدُجت ألاهظمت ؤلادازٍت الظػُفت ،والافخلاز بلى الػملُاث التي
جدظم بالؼفافُت ،واوػدام الخدزٍب لليىادز ؤلادازٍت وؤلاػسافُت في وشازة التربُت والخػلُم ،ومياجب وبدازاث التربُت
باإلادافظاث واإلادًسٍاث ،باإلطافت بلى غدم وطىح بػاز غمل الالمسهصٍت بؼإن جددًد اإلاظاولُاث ،وطػف السكابت
وغدم جىافس الىصف الىظُفي ومددودًت اإلاظاءلت (البىً الدولي.)739 ،782 ،789 69070 ،
وظاء في جلسٍس اإلاسهص الىػجي للمػلىماث ؤن مً ؤهم الصػىباث والخددًاث التي جىاظه كؼاع الخػلُم الػام
في الُمً غُاب ؤلادازة الػلمُت الىفاة واإلااهلت في مسخلف هظم ؤلادازة التربىٍت ،ومظخىٍاتها ،وطػف كدزاث هظام
ؤلادازة التربىٍت غلى جسظمت الخؼؽ والبرامج (اإلاسهص الىػجي للمػلىماث.)98 69001 ،
ً ً
وما ٌؼػس به الباخض ـ ـ وىهه ؤخد الػاملين في ؤلادازة الخػلُمُت ـ ؤن هىان زلال هبيرا في ؤداء ؤلادازة الخػلُمُت
ً
غلى اإلاظخىي اإلاسهصي غمىما وفي بدازاث التربُت والخػلُم غلى وظه الخصىصً ،دبدي ذلً في غُاب مسظػُت واضحت
ألداء هره اإلاياجب إلاهامها وازخصاصاتها ،وذلً لؼغُان بىاء الخىظُم الخللُدي غلى هره ؤلادازاث ،وجدوي الخىصُف
ً
الدكُم إلاهام اإلاظخىٍاث الخىظُمُت الػلُا واإلاخىطؼت والدهُا ،فظال غً هرا وذان اطخسدام بػع ؤلادازاث مفاهُم
وؤطالُب ؤلادازة الحدًشت دون وعي وامل بىُفُت جؼبُلها مما ًادي بلى صػىباث في ؤداء هره اإلاظخىٍاث الخىظُمُت
إلاهامها وازخصاصها.
ُ
وليىن بدازاث التربُت والخػلُم حػد خللت الىصل بين ؤلادازة الػلُا غلى اإلاظخىي الاطتراجُجي ،وؤلادازة الدهُا
غلى اإلاظخىي الخىفُري ،وهي اإلاظاولت غً السبؽ بين اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت اإلاسخلفت (ؤبى الىصس ،)80 69003 ،ووطؼ
زؼؽ كصيرة اإلادي للمجاالث التي جخىلى ؤلاػساف غلحها (اللِسخي ،)18 69005 ،ومخابػت ألاداء الُىمي ،والخىفُر
والخيظُم بين مسخلف ألاوؼؼت ،وجلدًم الخلازٍس والبُاهاث واإلاػلىماث وؤلاخصاءاث لإلدازة الػلُا التي حػُجها في
ؤغماٌ الخسؼُؽ (ؤبى اإلاػاػي.)980 69001 ،
ً
وللخؼلػاث ؤلاًجابُت للىشازة مً زالٌ وطؼ اطتراجُجُاث الخػلُم اإلاسخلفت زغبت مجها في الخميز وجؼىٍس
ألاداء ،وجدلُم ميزة جىافظُت ،وجدظين ظىدة اإلاسسظاث الخػلُمُت واللدزة غلى بدازة الخغُير اإلااطسخي.
فةن مفهىم الخمىين ؤلادازي ٌُػخلد ؤن ًيىن له دوز بًجابي في جدلُم جلً الخؼلػاث ،وؤهه ظدًس بالبدض
والدزاطت ،إلاا ًترجب غلُه مً الىصىٌ لألهداف اإلاسطىمت بدكت وبجلان ،في غصس طسَؼ الخؼىز وهشير اإلاخغيراث ،وواكؼ
ًدخاط بلى هشير مً اإلاساظػت وبًجاد خلىٌ مبخىسة ؤهثر غلمُت وواكػُت.
راكثا :أصئلة عكبدث:
وبىاء غلى ما جلدم ًمىً بلىزة مؼيلت البدض في الدظائٌ السثِع آلاحي6
 ما الخصىز اإلالترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزلالخمىين ؤلادازي ؟
وؤلاظابت غً هرا الدظائٌ ًإحي مً زالٌ ؤلاظابت غلى الدظائالث الفسغُت آلاجُت6
 ما مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت؟ -ما ؤبسش الاججاهاث والىماذط اإلاػاصسة في الخمىين ؤلادازي؟
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-

ما الخصىز اإلالترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل
الخمىين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء؟

عبعا :أهاعف عكبدث ()Research Goals
ٌظعى البدض بلى جدلُم ألاهداف آلاجُت6
 زصد مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت. جدبؼ ؤبسش الاججاهاث والىماذط اإلاػاصسة في الخمىين ؤلادازي. جلدًم جصىز ملترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم في الجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزلالخمىين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء.
خامضا :أهمية عكبدث ()Research Significance
ُح ّ
ػد ؤهمُت هرا البدض مً ؤهمُت مىطىغه ،وجخمشل في آلاحي6
ألاهمية عكنظرية:
 مً اإلاإمىٌ جلدًم ملترخاث وجىصُاث للباخشين ،واإلاهخمين فُما ًسص مىطىع البدض. كد جثري ؤدبُاث وهخاثج هرا البدض اإلاىخبت الػسبُت باإلاػلىماث والخبراث وؤخدر الخجازب اإلاخػللت بالخمىينً
ؤلادازي ٌظخفاد مجها مظخلبال.
 كلت الدزاطاث وألابدار الػسبُت التي جىاولذ بمياهُت جؼىٍس ألاداء اإلااطسخي إلدازاث التربُت والخػلُم في طىءمدزل الخمىين ؤلادازي.
 مً اإلاإمىٌ جلدًم ملترخاث وجىصُاث للباخشين ،واإلاهخمين فُما ًسص مىطىع البدض. فخذ الباب ؤمام مصٍد مً البدىر والدزاطاث اإلاخػللت باألداء اإلااطسخي في ؤلادازاث الخػلُمُت وهُفُت الازجلاء بهوجؼىٍسه.
ألاهمية عكحطبيلية:
 جىاوله ؤخد اإلاىطىغاث ذاث ألاهمُت البالغت ،وهى الخػسٍف بمىهجُت وزلافت الخمىين ؤلادازي الري ًمشل ؤخدؤدواث اإلااطظاث اإلاػاصسة في مىاظهت الخددًاث اإلاسجبؼت باإلاىافظت والػىإلات والجىدة.
 مً اإلاإمىٌ جلدًم ملترخاث وجىصُاث حظاغد بدازاث التربُت والخػلُم غلى جؼىٍس ؤدائها في طىء مدزل الخمىينؤلادازي.
ً
 مداولت لفذ ؤهظاز اللاثمين غلى بدازاث التربُت والخػلُم – ؤًظا -بلى ؤهمُت مدزل الخمىين ؤلادازي والدوز الريًمىً ؤن ًلػبه في الخؼىٍس وجدظين ألاداء.
 لفذ ألاهظاز بلى دغم الؼساهت اإلاجخمػُت غلى اإلاظخىي اإلادلي مً زالٌ بغؼاء ؤلادازاث الخػلُمُت كدز ؤهبر مًالالمسهصٍت والاطخلاللُت ؤلادازٍت واإلاالُت.
 جىمً ؤهمُت جؼبُم الخمىين ؤلادازي مً ؤهمُت ما ًمىً ؤن ًدلله مً هخاثج غلى مظخىي اإلااطظت والػاملينخد طىاء.
واإلاظخفُدًً غلى ٍ
 -جدظين الظسوف البُئُت دازل ؤلادازاث الخػلُمُت وزازظها.
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صادصا :خاود عكبدث ()Research Limits
ًخددد البدض الحالي غلى ؤطاض الحدود آلاجُت:
 .7الحد اإلاىطىعيً 6لخصس البدض غلى جؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في
طىء مدزل الخمىين ؤلادازيً ،
بىاء غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخلبلُت ،وهى
ؤطلىب دلفي (.)Delphi
 .9الحد اإلاياوي 6بدازاث التربُت والخػلُم (اإلادًسٍاث) بالجمهىزٍت الُمىُت.
ً
 .8الحد البؼسي 6مجمىغت مً الخبراء ألاهثر غلما وزبرة في مجالي ؤلادازة والتربُت ،جمشلذ مً زثاطت الىشزاء،
ووشازة الخػلُم الػالي ،ووشازة التربُت والخػلُم.
 .4الحد الصماوي 6ؤظسي هرا البدض زالٌ الػام الجامعي 9072 - 9071م.
جصىز ملترح إلاا ًمىً جؼبُله زالٌ الػؼس الظىىاث اللادمت بن ػاء هللا حػالى 9092 -9073م
صابعا :منهج عكبدث ()Research Methodology
وفي طىء ػبُػت البدض وؤهدافه ولخغؼُت ظىاهبه اطخسدم الباخض اإلاىهج الىصفي بىىغُه اإلاظخي
والخؼىٍسي همىهج مىاطب لؼبُػت هرا البدض مً زالٌ آلاحي6
اإلاىهج الىصفي اإلاظخي بمدزلُه الىزاثلي واإلاظخي لدزاطت اإلاصادز ألاولُت والشاهىٍت ،فاإلادزل الىزاثلي
طُيىن مً زالٌ ظمؼ بُاهاث ومػلىماث والخػسف غلى مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت
الُمىُت ،والػىامل التي جازس فُه ،وهماذط الخمىين ؤلادازي اإلاػاصسة ،واإلادزل اإلاظخي مً زالٌ اطخؼالع زؤي غُىت
البدض لخدلُم ؤهداف البدض باالغخماد غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخلبلُت ،وهى
ؤطلىب دلفي ( )Delphiمً زالٌ ؤداة البدض واإلاخمشلت في الاطدباهت اإلاػسوطت غلى مجمىغت مً الخبراء اإلاخسصصين
في اإلاجاٌ ؤلادازي والتربىي مً ؤظل مػسفت آزائهم خىلها ،ومً زم ًخم ظمؼ البُاهاث واإلاػلىماث مً زالٌ ما جم
ً
ؤلاظماع غلُه مً كبلهم غً مجاالث ومداوز الخصىز اإلالترح ،وجدلُلها وجفظيرها وصىال بلى ؤهداف البدض.
اإلاىهج الىصفي الخؼىٍسي ًيىن مً زالٌ جلدًم جصىز ملترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت
والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي.
رامنا :مصطلحات عكبدث ()Research Terms
ُ
الخصىز اإلالترح ()Perception Proposedغسفه (مىصىز )94 69001 ،بإهه 6مجمىغت مً اإلابادت جمشل طمً
فلظفت بدازٍت مػُىت وٍخظمً غدة مداوز ؤطاطُت تهدف بلي دفؼ عجلت الخدظين اإلاظخمس والسقي بالجىدة ؤلادازٍت في
اإلااطظاث.
غسفه (شًٍ الدًً ) 2 69078 ،بإهه 6جسؼُؽ مظخلبلي مبجي غلى هخاثج فػلُه مُداهُت مً زالٌ ؤدواث مىهجُت
همُت ؤو هُفُت لبىاء بػاز فىسي غام ًخبىاه فئاث الباخشين ؤو التربىٍين.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6جلدًم زئٍت مظخلبلُت ظدًدة لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم
بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي.
الخؼىٍس () 6Developmentغسفخه (اللِسخي )904 69005 ،بإهه 6غملُت مسؼؼت ومىخظمت ًخم بمىظبها
ً
اطخسدام مبادت وؤطالُب الػلىم الظلىهُت في ماطظت كاثمت فػال ،مً ؤظل بخدار جدظين ألاداء وزفؼ الىفاءة،
بهدف بخدار حغُير ػامل فحها ولها باغخماد هخاثج البدىر والدزاطاث.
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وغسفه (فلُت ) 708 69004 ،بإهه 6همؽ مً ؤهماغ الخغُير الري ًمس به الفسد ؤو الىظم الاظخماغُت هدُجت
لخفاغل الػدًد مً اللىي مشل ألافساد ؤو اإلااطظاث اإلاجخمػُت والػاداث الاظخماغُت وهى ما ٌػجي حغُير ًخصف بالىمى
لبيُت مػُىت ؤو لىظُفت ؤو مهازة مػُىت ،وَػخمد غلى مساخل مخػددة.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6غملُت جدظم بالخسؼُؽ والخىظُم مً زالٌ اطخسدام ألاطالُب ؤلادازٍت الحدًشت ألظل
جدظين ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم ،وزفؼ هفاءتها بهدف بخدار حغُير ػامل باغخماد هخاثج البدىر والدزاطاث.
ألاداء اإلااطسخي ( ) 6Institutional Performanceغسفه (الخالدي )87 69077 ،بإهه 6اللُام بإغباء الىظُفت مً
ً
مظاولُاث وواظباث وفلا للمػدٌ اإلافسوض ؤدائه مً الػامل الىفء اإلادزب.
ً
وغسفه ( 2011:10) ،CHENبإهه 6بهجاش مهمت مػُىت جلاض بمػاًير مدددة مظبلا بدكت وبظسغت وجيلفت
وظهد ؤكل ،مً زالٌ مبادزاث ببداغُه في خل اإلاؼاول والؼسٍلت التي حظخسدم بها اإلاىازد.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6خصُلت الجهد اإلابروٌ مً كبل الىخداث الخىظُمُت في بدازاث التربُت والخػلُم مً ؤظل
جدلُم هدف مػين ًسجبؽ بالهدف الػام للىشازة.
الخمىين () 6Empowermentغسفه (الخالدي )727 69077 ،بإهه 6اطتراجُجُت جىظُمُت تهدف بلى بغؼاء
الػاملين الصالخُاث واإلاظاولُاث ،ومىدهم الحسٍت في ؤداء الػمل بؼسٍلتهم الخاصت مً غير جدزل مباػس مً ؤلادازة،
ً
ً
مؼ جىفير اإلاىاد التي ًدخاظىجها في بِئت الػمل اإلاىاطبت لخإهُلهم مهىُا وطلىهُا ،ألداء الػمل مؼ الشلت الخامت بهم.
وغسفه ( 2011:34) ،Kahrehبإهه 6ذلً اإلافهىم الري ًسبؽ اللىة والىفاءة الفسدًت والؼبُػُت اإلاظاغدة
للىظم والظلىن الاطدباقي للظُاطت الاظخماغُت والخغير الاظخماعي.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6الػملُت التي ٌظمذ مً زاللها للػاملين باإلاؼازهت في اإلاػلىماث ،واجساذ اللسازاث،
والخدزٍب والخؼىٍس ،مً زالٌ خفصهم وجددًد اإلاهام والازخصاصاث بغُت الىصىٌ بلى الىخاثج ؤلاًجابُت في الػمل
وجدلُم ألاهداف الفسدًت واإلااطظُت.
بدازاث التربُت والخػلُم () 6Departments of Educationهي الجهت اإلاظاولت غً بدازة الخػلُم ،وهي غلى
زالر مظخىٍاث6
 .7اإلاظخىي اإلاسهصي 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 ،

عكفصل عكثاني عكا عصات عكضادلة
اطخػسض الباخض زالر ؤهىاع مً الدزاطاث لإلفادة مجها في ؤلاظساءاث وملازهت الىخاثج.
أوال  /د عصات ثناوكد عكحمىين ؤلادع يStudies on Administrative Empowerment: :
حاول ()1د عصات ثناوكد عكحمىين ؤلادع ي
عإلاحغيرعت
عكباخث وعكعام وعكاوكة

م
عنىعن عكا عصة
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عكه ــاف مــن
عك ــا عص ــة

( )7

عإلانــهج

عإلاجحمع
أهـ عكنحائـج

ألادعة

عكعينة
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عإلاحغيرعت
عكباخث وعكعام وعكاوكة

م
عنىعن عكا عصة

1

عكحمىين ؤلادع ي
وعالكحه داكرطا
عكىظيفي كاي
ماًري عإلااع ش
علحىىمية

2

د حة مما صة
ماًري عإلااع ش
كحمىين عإلاعلمين
وعالكحه دىالء
عإلاعلمين عكحنظيمي

(عكعمري)2011 ،
ألا دن

3

عكعالكة دين
عكحمىين ؤلادع ي
إلااًري عإلااع ش
ود حة مما صته
ألدوع ه ؤلادع ية
وعكفنية

(صالمة)2011 ،
صى يا

4

عكحمىين وعالكحه
داإلداع ؤلادع ي
كاي عكعاملين في
علجامعات عكيمنية

(علخا ي)2014 ،
عكيمن

(عكطعاني)2010 ،
عكضعىدًة

عكه ــاف مــن
عك ــا عص ــة

عكحعرف على
مضحىي عكحمىين
ؤلادع ي وعالكحه
داكرطا عكىظيفي

عإلانــهج

أهـ عكنحائـج
ألادعة
عكىصفي
عكحدليلي

الاصخبانة
عكحعرف على د حة
مما صة ماًري
عإلااع ش كحمىين
عإلاعلمين وعالكحه
دىالء عإلاعلمين
معرفة عكعالكة دين
عكحمىين ؤلادع ي
ود حة مما صة
ألادوع ؤلادع ية
وعكفنية
إلااًري وما س ي
عإلااع ش عكثانىية
عكعامة

عإلاجحمع
عكعينة
ماًرو
عإلااع ش
علحىىمية
في
عكامام
شاملة

عكىصفي
عكحدليلي

عإلاعلمىن في
مدافظة
عكعاصمة

الاصخبانة

عشىعئيا

عكىصفي
الا ثباطي

ماًرو
وما صى
عكثانىية
عكعامة
في
دمشم

الاصخبانة

شاملة

عكىصفي
عكحعرف على
مضحىي عكحمىين
ؤلادع ي وؤلاداع
ؤلادع ي
الاصخبانة

مضحىي عكحمىين
ؤلادع ي مرثفع
ومضحىي عكرطا
عكىظيفي محىصط

عكعاملىن
ؤلادع يىن في
علجامعات
عكيمنية

وحىد عالكة
إًجادية دين د حة
مما صة ماًري
عإلااع ش كحمىين
عإلاعلمين ووالء
عإلاعلمين

وحىد عالكة
ع ثباطية مىحبة
دين عإلاحغيرًن

إن مضحىي
عكحمىين ؤلادع ي
في علجامعات
عكيمنية دلغد
د حة محىصطة

كصاًة
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عإلاجحمع
أهـ عكنحائـج

ألادعة
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م

عإلاحغيرعت
عنىعن عكا عصة

عكباخث وعكعام
وعكاوكة

1

وعكع ألادعء عإلاؤصس ي
في ماع ش دع ألا ك
دمدافظات غسة في
طىء ألانمىذج
ألاو وبي كلحميز وصبل
ثطىيره

(عكاحني)2013 ،
فلضطين

2

ثصى ملترح كحطىير
ألادعء عإلاؤصس ي في
وزع ة عكتردية
وعكحعلي عكيمنية في
طىء ماخل إدع ة
عإلاعرفة

3

عكثلافة عكحنظيمية
عكاععمة كحدضين
ألادعء عإلاؤصس ي
دالجامعات عكيمنية
في طىء الاثجاهات
ؤلادع ية عإلاعاصرة

(عكىثا ي)2014 ،
عكيمن

4

ثطىير أدعء
علجامعات عكيمنية
في طىء عكحصاد
عإلاعرفة

(عكعسيسي)2014 ،
عكيمن

عكه ــاف مــن
عك ــا عص ــة

عكحعرف على وعكع
ألادعء عإلاؤصس ي
في طىء ألانمىذج
ألاو وبي كلحميز
وصبل ثطىيره.

عإلانــهج

أهـ عكنحائـج
ألادعة

عكعينة

عكىصفي
عكحدليلي
عكحطىيري

عكعاملىن
داإلااع ش

الاصخبانة

(ألاخماي)2013 ،
عكيمن

ثلاً ثصى
ملترح كحطىير
ألادعء عإلاؤصس ي
في عكىزع ة في
طىء ماخل إدع ة
عإلاعرفة

عكحعرف على
أهمية وثىعفر
أبعاد عكثلافة
عكحنظيمية
عكاععمة كحدضين
ألادعء عإلاؤصس ي

وطع ثصى
ملترح كحطىير
أدعء علجامعات
عكيمنية في طىء
عكحصاد عإلاعرفة

عإلاجحمع

عكىصفي
عكحدليلي
وعكحطىيري

الاصخبانة

شاملة
مىظفى دًىعن
عام عكىزع ة

شاملة

عكىصفي
عكحدليلي
وعإلاضحي

مجمىعة
خبرعء
في مجال
عكحطىير
علجامعي

الاصخبانة

كصاًة

عكىصفي
عكحطىيري

عكليادعت
ألاوادًمية
دالجامعة

الاصخبانة

دلغ د حة ثلاًر
عكعاملين كألدعء
عإلاؤصس ي في طىء
ألانمىذج ألاو وبي
كلحميز (.)%14 ،70

إن د حة مما صة
مىظفي عكىزع ة
إلاجاالت وعكع ألادعء
عإلاؤصس ي حاءت
منخفظة ،وأن
د حة ألاهمية حاءت
دا حة أهمية هبيرة

ًلا أفرعد عكعينة
أهمية ألابعاد عنا
مضحىي أهمية عالي
دينما مضحىي
ثىعفرها طعيف

عثفلد عكليادعت
ألاوادًمية على
أهمية مجاالت
عكحصى عإلالترح
كحطىير ألادعء.

كصاًة
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حاول ( )3د عصات ثناوكد عكحمىين ؤلادع ي وألادعء عإلاؤصس ي
عإلاحغيرعت
م
عنىعن عكا عصة

1

2

3

دو عصترعثيجية
عكحمىين في ثدضين
ألادعء عإلانظمي

عالكة ثمىين
عكعاملين داألدعء
عإلانظمي

ثمىين عإلاىظف
وأهميحه داكنضبة
كلثلة والادحيا
وألادعء عكحنظيمي

عكباخث وعكعام
وعكاوكة

عكه ــاف مــن
عك ــا عص ــة

(فليذ)2008 ،
عكعرعق

د عصة عكعالكة
وألارر دين
عصترعثيجية
عكحمىين وثدضين
ألادعء

(أنيط)2009 ،
عكعرعق

(،BERRAIES
)2014
Tunisia

عكحعرف على ماي
ثأرير ثمىين
عكعاملين في ألادعء
عإلانظمي
ثأرير ثمىين
عإلاىظف على
الادحيا وألادعء
عكحنظيمي وعكثلة

عإلانــهج
ألادعة
عكىصفي
عكحدليلي

الاصخبانة
وعإلالادالت
عكىصفي
عكحدليلي
وعإلاضحي

عإلاجحمع
عكعينة

أهـ عكنحائـج

عكليادعت عكعلمية
في وليات
حامعة
ثىريد
 %50من
عإلاجحمع

إن هنان عالكة
ثأرير معنىية
مىحبة
الصترعثيجية
عكحمىين في
ثدضين ألادعء.

عكليادعت عكعلمية
دجامعة
بغاعد

إن عكيلية ك جضع
كحعسيس عإلاضؤوكية
كاي عكعاملين
وثدميله
مضؤوكية إطافية
إن ثمىين عإلاىظف
كه ثأرير إًجابي
على عكثلة
والادحيا وألادعء
عكحنظيمي

الاصخبانة
عكىصفي
عإلاضحي

عشىعئية
عإلاىظفىن عكعاملىن
في مؤصضات
()ICT

الاصخبانة

شاملة

عبعا :عكحعليم على عكا عصات وألادداذ عكضادلةComments on previous Studies and Research: /
ًُالخظ غلى الدزاطاث الظابلت الخىىع في الؼسح إلاىطىع الخمىين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي ،ومدي ازجباػهما
بخدظين وجؼىٍس ؤداء الػاملين بصفت غامت ،وهرا ما ًثري البدض الحالي والاهؼالق مً خُض اهخهى آلازسون ،بدىاوٌ
مىطىع الخمىين ؤلادازي ،ومػسفت دوزه في جدظين ألاداء اإلااطسخي بىاء غلى الخىصُاث التي كدمتها الدزاطاث الظابلت.
وكد جم زصد الػدًد مً ؤوظه الدؼابه والازخالف بين البدض الحالي والدزاطاث وألابدار الظابلت ،وطىف
ًخم الخػلُم غلحها مً زالٌ آلاحي6
أوحه عكخشاده دين عكبدث علحالي وعكبدىذ وعكا عصات عكضادلة
خد ما مؼ دزاطت (ألاخمدي )9078 ،خُض هدفذ بلى جلدًم
مً خُض ألاهدافً 6دؼابه البدض الحالي بلى ٍ
جصىز ملترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في الىشازة في طىء مدزل بدازة اإلاػسفت ،و(الدظجي )9078 ،والتي هدفذ بلى
الخػسف غلى واكؼ ألاداء اإلااطسخي في طىء ألاهمىذط ألاوزوبي للخميز وطبل جؼىٍسه .بِىما هدف البدض الحالي بلى
جلدًم جصىز ملترح لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي إلدازاث التربُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي.
مً خُض اإلاجخمؼ والػُىتً 6خيىن مجخمؼ هرا البدض مً مجمىغت الخبراء في مجالي ؤلادازة والتربُت لُدؼابه
في ازخُازه للمجخمؼ مؼ دزاطت (الىجازي )9074 ،خُض جيىهذ غُىت الدزاطت مً مجمىغت مً الخبراء في مجاٌ
الخؼىٍس الجامعي التي جيىهذ مً مجمىغت ؤوادًمُين وزبراء.
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مً خُض اإلاىهجً 6دؼابه هرا البدض مؼ بػع الدزاطاث الظابلت في اطخسدامها اإلاىهج الىصفي اإلاظخي مشل
دزاطت (ؤهِع ،)9005 ،و(الىجازي ،)9074 ،و(الخدزي ،)9074 ،و( ،2014) ،BERRAIESواإلاىهج الىصفي الخؼىٍسي
مشل دزاطت (ألاخمدي ،)9078 ،و(الػصٍصي.)9074 ،
مً خُض ألاداة 6اجفم البدض الحالي مؼ الػدًد مً الدزاطاث الظابلت في اطخسدامها الاطدباهت هإداة
للبدض مشل دزاطت (طالمت.)9077 ،
مً خُض بِئت الدزاطت 6هىان جلازب بلى خد ما مؼ دزاطت (ألاخمدي )9078 ،خُض واهذ بِئت الدزاطت
دًىان غام وشازة التربُت والخػلُم ،والتي لها صلت مباػسة مؼ بدازاث التربُت والخػلُم.
ؤوظه الازخالف بين البدض الحالي والدزاطاث الظابلت
مً خُض ألاهداف 6هدفذ الدزاطاث الظابلت مشل دزاطت (ألاخمدي )9078 ،بلى جلدًم جصىز ملترح لخؼىٍس
ألاداء اإلااطسخي في الىشازة في طىء مدزل بدازة اإلاػسفت ،في خين هدف البدض الحالي بلى جلدًم جصىز ملترح لخؼىٍس
ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي.
مً خُض اإلاجخمؼ والػُىت 6البدض الحالي ًسخلف غً الدزاطاث وألابدار الظابلت مً خُض اإلاجخمؼ
والػُىت خُض جمشل في دزاطت (الؼػاوي )9070 ،مً مدًسي اإلادازض الحيىمُت ،و(الػمسي )9077 ،مً ؤلادازٍين
واإلاػلمين ،في خين جمشل في هرا البدض مً مجمىغت الخبراء في مجالي ؤلادازة والتربُت.
مً خُض اإلاىهج 6ؤغلب الدزاطاث الظابلت جسخلف مؼ البدض الحالي مً خُض اطخسدام اإلاىهج الىصفي
ً
الخؼىٍسي وجسخلف جماما مً خُض ألاطلىب واطخسدم ؤطلىب دلفي الطخؼالع زؤي الخبراء.
مً خُض ألاداة :اطخسدمذ دزاطت (فلُذ )9004 ،وغيرها اإلالابالث والاطدباهت هإداة للدزاطت في خين
اطخسدم البدض الحالي الاطدباهت غلى غدة ظىالث هما ًخؼلب ؤطلىب دلفي.
بِئت الدزاطت 6البِئاث التي ؤظسٍذ فحها الدزاطاث وألابدار الظابلت جسخلف غً البدض الحالي ،خُض بن
مػظمها في الجامػاث ؤو اإلادازض ؤو الىشازاث هما في دزاطت (ؤهِع( ،)9005 ،ألاخمدي )9078 ،بِىما هرا البدض في
بدازاث التربُت والخػلُم.

 -3عكفصل عكثاكث /دناء أدعة عكبدث
أوال :مجحمــع عكبدــث ،وعينحه ()and Sample ،The Research Community
الجداوٌ آلاجُت جبين زصاثص ومخغيراث غُىت البدض6
ثىزيع عاد عينة عكبدث وحهة عمله
حاول ( )4ثىزيع عينة عكبدث وحهة عمله في علجىكة الاصحطالعية وحىكتي أصلىب دكفي
علجىكة عكثانية
علجىكة ألاولى
علجىكة الاصحطالعية
حهة عمل علخبرعء
م
اليظبت
الػدد
اليظبت
الػدد
اليظبت
الػدد
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
 1اإلاجلع ألاغلى لخسؼُؽ الخػلُم
%90.00
8
%98.18
4
%93.93
2
ؤوادًمُين (ظامػت صىػاء)
2
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%78.88
9
%77.32
9
%05 ،5
9
ؤوادًمُين (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
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ؤلاحمالي
ًدبين مً الجدوٌ ( )79ؤن الػُىت مخىىغت؛ مشلذ الجهاث ؤلادازٍت والتربىٍت وألاوادًمُت والبدشُت واإلاُداهُت،
هما ؤجها مىشغت مً ؤغلى الهسم والظلم ؤلادازي في اإلاجلع ألاغلى لخسؼُؽ الخػلُم اإلاخصل بسثاطت الىشزاء بلى ؤدهاه
واإلاخمشل في بدازاث التربُت والخػلُم مدل البدض.
رانيا :أدعة عكبدث ()Research Tools
ً
هظسا لؼبُػت ألاطلىب اإلاظخسدم في البدض الحالي دلفي ( )Delphiفلد اغخمد الباخض غلى الاطدباهت اإلاغللت
هإداة لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث الالشمت لإلظابت غً الظااٌ السثِع للبدض ،مً زالٌ الخؼىاث اإلاػدة لخصمُم
ألاداة ،وهي هما طِخم جىضحُه مً زالٌ زؼىاث بىاء ؤداة البدض ،ومساخل جؼبُلها.
راكثا :خطىعت دناء أدعة عكبدث ()Steps to Build the Research Tools
ً
هظسا لؼبُػت ؤهداف البدض الحالي فلد اغخمد الباخض غلى الخؼىاث آلاجُت6
 مسح ألادبُاث اإلاسخلفت الخاصت بالخمىين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي. بظساء ظىلت اطخؼالغُت لخيىًٍ ؤلاػاز الػام للبدض طىاء مً الىاخُت الىظسٍت ؤو اإلاُداهُت. جددًد مجاالث ومداوز الخصىز اإلالترح. ظمؼ البُاهاث الالشمت إلغداد وجصمُم ألاداة الخاصت بإطلىب دلفي. بغداد وجصمُم الاطدباهت الخاصت بإطلىب دلفي ( )Delphiبصىزة مبدثُت؛ باالطخفادة مما طبم. اطخؼالع زؤي اإلاؼسفين وغسض الاطدباهت غلحهما بغسض الخإهد مً صحتها وصدكها. غسض الاطدباهت غلى اإلادىمين؛ إلبداء مالخظاتهم خىٌ غبازاث الاطدباهت مً خُض طالمت الصُاغت وازجباغً
الفلسة باإلاجاٌ ،وبظساء ما ًسوهه مىاطبا مً حػدًل ؤو بطافت ؤو خرف.
 وطؼ الصىزة الجهاثُت لالطدباهت.وإلاسيا من ؤلاًظاح فلا ث ثطبيم مرعخل دناء ألادعة على عكندى آلاجي:
علجىكة الاصحطالعية
بصفت غامت فلد اطتهدف البدض في الجىلت الاطخؼالغُت الخإهد مً آلاحي6
 ؤهمُت وبمياهُت جؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي مً زالٌ جؼبُمجصىز ملترح.
 -مدي ازجباغ اإلاجاالث واإلاداوز والػبازاث إلاىطىع البدض.
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-

ظمؼ البُاهاث الالشمت إلغداد وجصمُم ألاداة الخاصت بإطلىب دلفي.

عكصى ة ألاوكية
خُض جخمشل مصادز بىاء ؤداة البدض فُما ًإحي6
 بغداد كاثمت ؤولُت بمجاالث ومداوز الاطدباهت بػد الاػالع غلى6 ؤدواث الدزاطاث وألابدار الظابلت وغلى ألادبُاث ذاث الصلت بمىطىع البدض. الخلازٍس اإلادلُت والػسبُت والدولُت خىٌ الىطؼ ؤلادازي للخػلُم في الُمً. اللىاثذ اإلادزطُت واطتراجُجُت الخػلُم ،والدؼسَـػاث واللىاهين ذاث الصلت. ؤبسش الاججاهاث اإلاػاصسة في الخمىين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي.نحائج علجىكة الاصحطالعية.
جيىهذ ؤداة البدض (الاطدباهت) في صىزتها ألاولُت غلى الىدى آلاحي6
جىشغذ الػبازاث غلى مجالين 6الخمىين ؤلادازي ،وألاداء اإلااطسخي ،ليل مجاٌ طخت مداوز.
بلغ غدد الػبازاث ( )790غبازة.
صدق ألاداة 6جم غسض ألاداة بصىزتها ألاولُت غلى مجمىغت مً ألاطاجرة اإلادىمين والتي جيىهذ مً ()99
ً
مدىما ،وهرا ًمشل صدق ألاداة الظاهسي ،وػلب مجهم ببداء السؤي في ول غبازة مً خُض وطىح الصُاغت ومىاطبت
الػبازة ألغساض البدض وهرا اهخمائها إلاجالها ،والخػدًل اإلالترح ،والػبازاث اإلالترح بطافتها ؤو خرفها.
عبعا :مرعخل ثطبيم ألادعة ()Stages of Application of the Tools
بػد جفسَغ مالخظاث اإلادىمين وملترخاتهم وحػدًل بػع اإلاداوز والػبازاث ،وبغادة جسجِب بػع الػبازاث،
وهرلً خرف وبطافت بػع الػبازاث ؤصبدذ الاطدباهت بصىزتها الجهاثُت ميىهت مً ظصثين هما6
 -1عكبيانات ألاوكية:
وٍدخىي غلى زالر ؤكظام هي6
 ػبُػت البدض وهدفه زم هدف الاطدباهت ،واإلاداوز التي حؼخمل غلحها. اإلاخغيراث ألاطاطُت الخاصت بالخبير مً خُض الاطم ،واإلااهل الػلمي ،واإلاسجبت الػلمُت ،واإلاسهص الىظُفيالحالي ،وظهت الػمل ،وطىىاث الخبرة.
 مفاهُم ؤطاطُت وضح فحها الباخض حػسٍفاث اإلاصؼلحاث اإلاظخسدمت في الاطدباهت. -2مىطى الاصخبانة:
خُض جظمً الػبازاث وجيىن مً مجالين زثِظين وطخت مداوز فسغُت ليل مجاٌ ،وهي6
 الخمىين ؤلادازي ومداوزه (جفىٍع الصالخُاث ،الخدزٍب والخؼىٍس ،خفص الػاملين ،السكابت واإلاخابػت ،الشلت،الهُيل الخىظُمي) ،خُض جيىن مً ( )49غبازة زالٌ الجىلت ألاولى ،وجم بطافت ( )1غبازاث ظدًدة لخصبذ
غددها ( )43غبازة زالٌ الجىلت الشاهُت.
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 ألاداء اإلااطسخي ومداوزه (جلظُم الػمل ،الاجصاٌ ،دزظت اإلاسهصٍت ،بدازة اإلاسسظاث ،ؤهظمت الجصاء وجدزظها،الاظساءاث) ،خُض جيىن مً ( )87غبازة ،وجم بطافت ( )70غبازاث ظدًدة لخصبذ غددها ( )47غبازة زالٌ
الجىلت الشاهُت.
بدُض ؤصبذ غدد الػبازاث في الجىلت ألاولى ( ،)38وفي الجىلت الشاهُت (.)44
خامضا :إحرعءعت عكبدث ()Research Procedures
اطدباهت الجىلت ألاولى 6جم ازخُاز مجمىغت مً الخبراء لإلدالء بأزائهم مً زالٌ ؤلاظابت غً ؤطئلت الاطدباهت
ً ُ
(مؼ مساغاة غدم مػسفت مجمىغت الخبراء بأزاء بػظهم بػظا) ػلب مً الخبراء وطؼ غالمت (√) ؤمام بخدي
الاطخجاباث التي حػبر غً زؤًه في بمياهُت الخؼبُم وفم الخدزٍج الشالسي إلالُاض لُىسث (هبيرة ـ مخىطؼت ـ صغيرة)،
وكد ػسح الخبراء حظائالتهم غً ؤطلىب البدض وجم جفظير جلً الدظائالث مً كبل الباخض مً زالٌ الللاء بهم
مباػسة ،وبػد اهتهاء الخبراء مً ؤلاظابت غً الاطدباهت ،جم ججمُؼ الاطدباهاث وجفسَغها وجدلُلها ،وجم اطخسساط
الخىسازاث واإلاخىطؼاث الحظابُت والىشن اإلائىي إلاخىطؽ اطخجابت الخبراء خىٌ ول بىد مً بىىد الاطدباهت.
اطدباهت الجىلت الشاهُت 6في طىء هخاثج الجىلت ألاولى ؤغد الباخض اطدباهت الجىلت الشاهُت وػبلها غلى الخبراء
ً
ً
ؤهفظهم ،وؤظاب غلحها ( )71زبيرا فلؽ مً بظمالي ( )73زبيرا ،وجم بطافت ( )71غبازة ظدًدة بلحها ،وذلً بدظب
ُ
زؤي بػع الخبراء ،وبرا ؤصبذ غدد الػبازاث في الجىلت الشاهُت ( )44غبازة؛ زم ػلب مً ول زبير ازخُاز الاطخجابت
اإلاػبرة غً زؤًه ،وذلً بػد اػالغه غلى الخغرًت الساظػت التي ػملذ بظابت ول زبير غلى خدة وبظابت ظمُؼ الخبراء
غً ول غبازة مً زالٌ الىشن اإلائىي إلاخىطؽ الاطخجابت ليل غبازة.
صادصا :عإلاعالجة وألاصاكيـ ؤلاخصائية ()Processing and Statistical Methods
ً
بػد اهتهاء الخبراء مً ؤلاظابت غً اطدباهت الجىلت الشاهُت ،وهظسا ألن البدض الحالي ٌػخمد غلى ؤطلىب دلفي
الري ًسهص غلى ببساش آلازاء اإلاخػددة وجددًد مدي الاجفاق ( ؤلاظماع) بين الخبراء ،جم ججمُؼ الاطدباهاث وجفسَغها
وجدلُلها ،ومً زم اطخسساط الخىسازاث واإلاخىطؼاث الحظابُت والىشن اإلائىي إلاخىطؽ الاطخجابت واإلادي بين الجىلخين
(الفسق بُجهما) الطخجاباث الخبراء خىٌ ول غبازة مً غبازاث الاطدباهت.
وذلً مً زالٌ جسميز البُاه اث وبدزالها في الحاطب آلالي؛ باطخسدام بسهامج الحصم ؤلاخصاثُت للػلىم
الاظخماغُت ،والري ًسمص له بـ (.)Statistical Package for Social Sciences ( )SPSS
ألاصاكي
-

ؤلاخصائية
واطخسدم الباخض ألاطالُب ؤلاخصاثُت التي جدىاطب مؼ ػبُػت البدض الحالي ،وهي6
الخىسازاث.
اإلاخىطؽ الحظابي إلاػسفت مخىطؽ اطخجاباث الخبراء غً ول غبازة في الجىلخين ألاولى والشاهُت.
اإلادي بين الجىلخين (الفسق بُجهما) والري ًمشل مدي ؤلاظماع بين الجىلخين.
الىشن اإلائىي إلاخىطؽ اطخجابت ول غبازة غلى خدة في الجىلخين ألاولى والشاهُت .ولحظاب الىشن اإلائىي
والري ًمشل ( وظبت الاجفاق ؤو ؤلاظماع) جم اطخسدام اإلاػادلت آلاجُت6
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عكىزن عإلائىي كلمحىصط = عإلاحىصط علحضابي × 100
عكا حة عكلصىي

عإلاعيا عإلاعحما في عخحيا عكعبا عت
ً
اغخمد الباخض غلى مػُاز وجسجِب بمياهُت الخؼبُم جىاشلُا بدظب اإلاخىطؼاث الحظابُت واليظب اإلائىٍت
للػبازاث في مسخلف اإلاجاالث ،هما اغخبر ؤن خصىٌ الػبازة في ؤي مجاٌ غلى وظبت  %47وؤهبر ًمشل بمياهُت جؼبُم
ً
هبيرة ظدا ،وهرا ما جم اغخماده للخصىز اإلالترح الجهاجي في البدض الحالي ،وما دون ذلً جم اطدبػاده.

عكفصل عكرعبع /عرض عكنحائج ،وثفضيرها
أوال :عرض وثفضير عكنحائج إحماال ( :)Presentation and Discussion of Overall results
حاول ( )5محىصط عصحجادات علخبرعء عن عإلاداو وعن ألادعة ولها في علجىكحين
عكترثي
خض
ألادعة

إميانية عكحطبيم

عإلاـد ــاو

1
2
3
4
5
6

1
3
5
4
2
6

ثفىيع عكصالخيات
عكحا ي وعكحطىير
خفس عكعاملين
عكركادة وعإلاحابعة
عكثلة
عكهييل عكحنظيمي
إحمالي عإلاجال

1
2
3
4
5
6

1
4
5
6
3
2

عكنضبة
عإلائىية
كلجىكة
ألاولى

عكنضبة عإلائىية
كلجىكة عكثانية

عكحلاًر عكلفظي
كلجىكة
عكثانية

محىصط
عكنضبة عإلائىية
كلجىكحين

عإلااي دين
علجىكحين

مجال عكحمىين ؤلادع ي
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 حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع

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%

مجال ألادعء عإلاؤصس ي
ثلضي عكعمل
الاثصال
د حة عإلارهسية
إدع ة عإلاخرحات
أنظمة علجسعء وثا حها
الاحرعءعت
إحمالي عإلاجال

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 حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع
هبيرة حاع

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%

ألادعة إحماال

77.25%

87.97%

هبيرة حاع

82.61%

10.72%

ًخطح مً الجدوٌ ( )74آلاجـي6
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خصلذ اإلاجاالث وألاداة هيل غلى وظبت غالُت في هال الجىلخين ،خُض خصلذ ألاداة في الجىلت ألاولى غلى
( )%33.91ووان بظمالي غدد الػبازاث ( )38غبازة ،وازجفػذ بلى وظبت ( )%43.53في الجىلت الشاهُت ،خُض جم بطافت
زمع غؼسة غبازة ظدًدة لُصبذ غددها ( )44غبازة ،ووان اإلادي بين الجىلخين (الفسق) ٌظاوي ( ،)%70.39وهرا
ٌؼير بلى شٍادة اجفاق الخبراء في آزائهم خىٌ ألاداة بدون اطخصىاء غلى السغم مً وظىد بطافاث زالٌ الجىلت الشاهُت،
ً
وبلى بمياهُت جؼبُم هبيرة ظدا بدظب اإلالُاض الري جم جبيُه مما ًاهد ؤن ظمُؼ اإلاجاالث حؼيل ؤهمُت هبيرة في
جؼىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم ًيبغي مساغاتها غىد بىاء الخصىز اإلالترح.
ً
جساوح الىشن اإلائىي إلاخىطؽ 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 إلاخىطؽ الاطخجاباث بلى مدي ػفافُت ومصداكُت الخبراء
في الاطخجابت ،وذلً لخىىع مدازطهم وزلفُاتهم الىظسٍت والفىسٍت ،ولػدم جإزس بػظهم ببػع.
خصل اإلادىز ألاوٌ مً اإلاجاٌ ألاوٌ (جفىٍع الصالخُاث) غلى اإلاسجبت ألاولى ،وبيظبت ( )%54.20زالٌ
ً
الجىلت الشاهُت ،وهي وظبت جمشل دزظت هبيرة ظدا وجمشل ؤغلى وظبت في اإلاداوز ولها ،واإلادي بين الجىلخين (الفسق)
ٌظاوي ( ،)%5.50وحؼير بلى اجفاق الخبراء غلى ؤن جفىٍع الصالخُاث ً
ظصء مً غملُت الخمىين ومسخلت ابخداثُت مً
مساخله ووطُلت لخدلُله ،وؤن ال مسهصٍت الظلؼت جلاض بدزظت جفىٍظها مً كبل ؤلادازة الػلُا للمظخىٍاث ألادوى،
وؤهه ولما شاد جفىٍع الظلؼت شاد ههج ؤلادازة بلى الالمسهصٍت والػىع صحُذ ،وذلً مً زالٌ مىذ اللاثد بػع
ازخصاصاجه في الظلؼت واإلاظاولُت التي اطخمدها مً اللاهىن ألخد الػاملين مً اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت اإلاخخالُت ألادوى
إلجمام واظب مددد بىطىح ،ومىذ الصالخُاث الالشمت لألفساد في الخصسف لخمىُجهم مً ممازطت ؤغمالهم بصىزة
جظمً جدلُم ألاهداف بؼيل ؤطسع وؤفظل.
خصل اإلادىز الظادض مً اإلاجاٌ ألاوٌ (الهُيل الخىظُمي)غلى اإلاسجبت ألازيرة زالٌ الجىلت الشاهُت ،وجمشل
ً
ؤكل وظبت غلى مظخىي اإلاداوز ولها ،خُض خصل غلى وظبت ( ،)%49.90بال ؤجها جمشل وظبت بدزظت هبيرة ظدا ،واإلادي
بين الجىلخين ٌظاوي ( )%79.20وكد ًسظؼ اجفاق الخبراء بلى ؤن الهُيل الخىظُمي الهسمي لإلدازاث التربىٍت والخػلُمُت
لم ٌػد ًدىاطب مؼ مخؼلباث ؤلادازة الحدًشت التي حظعى لخؼبُم الخمىين ؤلادازي بل ًيبغي ؤن جخدىٌ مً الهُيل
الخىظُمي الهسمي بلى الهُاول اإلاسهت والترهيز غلى جللُل غدد اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت مً زالٌ جبجي مفاهُم وهظسٍاث بدازٍت
ً
ً
خدًشت ًخم غلى ؤطاطها جىمُت اإلاىازد البؼسٍت مادًا ومػىىٍا ،وجؼىٍس الهُاول وجبظُؽ ؤلاظساءاث وجددًض ألادواث
والىطاثل الفىُت والخلىُت غلى ؤطاض الخدزط غير اإلاىلؼؼ واإلاخفاغل مؼ البِئت اليلُت لها ألامس الري ًدلم اإلاسوهت في
ؤلادازة ،والحد مً البيروكساػُت ،بغسض دغم جمىين الىخداث ؤلادازٍت في ؤلادازاث الخػلُمُت.
ٌظبله حػدًل للهُاول الخىظُمُت للىشازاث وؤلادازاث الخػلُمُت الػلُا ،والػمل غلى غدم جىسَع الظلؼت
ً
وبغؼاء ؤهمُت للمسهص الىظُفي ،الري ٌظمذ بسلم هالت وهمُت لللاثد في مىخبه بػُدا غً الىاكؼ ،والحد مً ؤي
فجىة كد جصىػها ؤلادازاث الىطؼى جحجب السئٍت واإلاػلىماث بين ؤلادازة الدهُا وؤلادازة الػلُا بظبب غدم جمىُجها ؤو
كلت الصالخُاث اإلامىىخت لها في مػالجت وافت اللظاًا ؤلادازٍت والتربىٍت بل غلى الػىع جصبذ مسآة لها.
وٍسظؼ طبب جسجِب مدىز جفىٍع الصالخُاث بلى اإلاسجبت ألاولى بين مخىطؽ اطخجابت الخبراء ،ومدىز الهُيل
ٌ
الخىظُمي بلى آزس مسجبت بلى ؤن الخبراء ًدزوىن ؤن الخفىٍع لإلدازاث التربىٍت والخػلُمُت ؤهم وهى ٌ
مخجرز في
ؤصل
ً
ً
ً
ً
ً
غملُت الخمىين ؤلادازي ،وؤن الهُاول ؤًا وان ػيلها ؤفلُا ؤو زؤطُا ال حؼيل غاثلا هبيرا ـ ـ مؼ ؤهمُت حػدًلها ـ ـ ؤمام
الخمىين ؤلادازي ما دام ؤن هىان زئٍت لرلً.
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رانيا :خالصة عكنحائج ( )Summary of Results
بػد الاػالع غلى ألادبُاث والدزاطاث وألابدار الظابلت اإلاخػللت بالخمىين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي ،جم
صُاغت الػبازاث وفم مجاالث ومداوز وغسطها غلى مجمىغت الخبراء إلبداء السؤي خىٌ بمياهُت جؼبُلها ،وهىا ًخم
ً
ً
غسض زالصت الىخاثج مً زالٌ ِذهس الػبازاث التي خصلذ غلى وظبت كبىٌ وبمياهُت جؼبُم (هبيرة ظدا) فلؽ مسجبت
خظب الىشن اإلائىي الري ًمشل وظبت ؤهمُتها ،وجسجِب اإلاداوز في هال اإلاجالين خظب الىشن اإلائىي الري خصلذ غلُه
ول غبازة ،والتي ُح ّ
ػد السواثص ألاطاطُت لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء،
وذلً غلى الىدى آلاحي6
مجال عكحمىين ؤلادع ي (:)Administrative Empowerment
مدى ثفىيع عكصالخيات ( )Access of Administrative Empowerment
 .7مىذ الصالخُاث اليافُت للػاملين مً ذوي الخبرة واإلاهازة إلدازة الػمل.
 .9بػسان الػاملين في مىاكؼت الخؼؽ والبرامج.
 .8حشجُؼ الػاملين في ؤلادازاث الخػلُمُت غلى جدمل اإلاظاولُت.
 .4جىفير ظى مالثم للػاملين إلهجاش ألاغماٌ اإلاىولت بلحهم.
 .1حشجُؼ الػاملين اإلاخميزًً غلى ممازطت الدوز اللُادي مً زالٌ جفىٍع الصالخُاث.
 .2مساغاة اللدزاث والسغباث في جفىٍع الصالخُاث.
زان لللُادة مً زالٌ مىدهم بػع الصالخُاث.
 .3بغداد كُاداث بدًلت ماهلت هصف ٍ
مدى عكثلة ()Confidence
 .7حػصٍص الشلت مً زالٌ الاخترام اإلاخبادٌ بين الػاملين.
 .9جىمُت زوح الخىافع واإلابادزة واإلاظاولُت بين الػاملين.
 .8حشجُؼ الػاملين في ؤلادازاث الخػلُمُت غلى الحىاز الهادف.
ً
 .4مىذ الػاملين اإلاخميزًً دوزا في كُادة ؤلادازاث الخػلُمُت.
 .1حػصٍص الشلت مً زالٌ جىمُت الػالكاث بين الػاملين وؤلادازة.
 .2خفص الػاملين غلى ػسح ؤفيازهم لحل اإلاؼىالث التي كد جىاظه ؤلادازاث الخػلُمُت.
 .3حػصٍص الفسص التي جمىً الػاملين مً اإلاؼازهت في اجساذ اللساز.
مدى عكحا ي وعكحطىير ( )Training and Development
 .7جصوٍد الػاملين باإلاهازاث الظسوزٍت التي جمىجهم مً بهجاش الػمل.
 .9بجاخت فسص مدظاوٍت لجمُؼ الػاملين في مجاٌ الخدزٍب والخإهُل.
 .8جؼىَؼ الخؼؽ والبرامج الخدزٍبُت اطخجابت للخغرًت الساظػت.
 .4اطخسدام وطاثل وؤطالُب جدزٍب خدًشت ومخؼىزة.
 .1حػسٍف الػاملين بؼبُػت ألادواز الىظُفُت في الػمل.
 .2غلد البرامج الخدزٍبُت للػاملين بؼيل دوزي.
 .3جىفير اإلاىازد الالشمت لػملُت الخدزٍب والخإهُل بصىزة مىخظمت.
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 .4الاطخفادة مً زبراث وججازب الػاملين في غملُت الخدزٍب.
 .5جظمين بسامج الخدزٍب اإلاػازف اإلاسجبؼت بالخمىين.
 .70جددًد البرامج الخدزٍبُت بدظب مخؼلباث الػمل.
مدى عكركادة وعإلاحابعة ()Monitoring and Follow-up
 .7جلُُم ألاداء في الىخدة ؤلادازٍت بهدف غالط اإلاؼىالث ؤلادازٍت.
 .9اػالع الػاملين غلى جلازٍس جلُُم مظخىي ؤدائهم بؼيل دوزي.
 .8مخابػت جلُُم ألاداء مً زالٌ مػاًير واضحت ومددده بهدف الخؼىٍس.
 .4مخابػت الػاملين وفم الصالخُاث اإلامىىخت لهم مً زالٌ جىزُم وجدوًٍ ألاغماٌ ؤلادازٍت.
 .1جىفير هظام واضح ومددد للسكابت والخدكُم اإلاالي وؤلادازي.
 .2ػفافُت الػمل ؤلادازي بين ؤلادازاث الخػلُمُت والجهاث السكابُت.
 .3جؼبُم ألادواث والىطاثل السكابُت بؼفافُت في الىخدة ؤلادازٍت.
مدى خفس عكعاملين ( )Stimulate Workers
 .7زبؽ هظام الحىافص واإلايافأث بيخاثج جلُُم ألاداء.
 .9خفص الػاملين اإلاخميزًً مً زالٌ جلدًم الدغم اإلاػىىي لهم.
 .8حػدًل هظام اإلايافأث بما ًخالءم مؼ مخؼلباث الػمل.
 .4جسػُذ الػاملين اإلاخميزًً للتركُت في الىظاثف اللُادًت.
 .1تهُئت مىار غمل مشجؼ للمبادزة والابخياز لدي الػاملين.
مدى عكهييل عكحنظيمي ( )Organizational Chart
 .7اغخماد جىصُف وظُفي واضح ومىخىب ليل الىظاثف في الىخداث ؤلادازٍت.
 .9جددًد زؼىغ الظلؼت في الهُيل الخىظُمي لإلدازاث الخػلُمُت.
 .8الخيظُم والخيامل بين مسخلف الىخداث ؤلادازٍت في ؤلادازاث الخػلُمُت إلدازة البرامج الخؼىٍسٍت.
ألادعء عإلاؤصس ي ()Institutional Performance
ثلضي عكعمل ()Division of Labor
 .7جىطُذ خدود مظاولُت الػاملين وفم الصالخُاث اإلامىىخت لهم.
 .9جلظُم الػمل بين الػاملين بدظب ػبُػت الػمل.
 .8غمل دلُل واضح لخددًد اإلاظاولُاث والصالخُاث.
 .4جىشَؼ ألادواز واإلاظاولُاث لجمُؼ الػاملين بما ًدىاطب وػبُػت الخمىين.
 .1جىفير بِئت داغمت للػاملين إلهجاش ألاغماٌ اإلاىولت بلحهم.
 .2بصداز لىاثذ وفم ؤهظمت خدًشت جىظم ؤغماٌ الىخدة ؤلادازٍت.
ؤلاحرعءعت ()Procedures
 .7جىطُذ الخػلُماث الخاصت بالػملُاث ؤلادازٍت.
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جىطُذ خدود وصالخُاث ومظاولُاث اإلاجخمؼ اإلادلي.
بصداز الثدت واضحت ومخياملت جىظم ألاغماٌ ؤلادازٍت للىخدة ؤلادازٍت.
جبظُؽ ؤلاظساءاث إلاسخلف الػملُاث ؤلادازٍت.
بغداد دلُل واضح للمظخفُدًً ًبين ؤلاظساءاث اإلاسخلفت للػملُاث ؤلادازٍت.
ػغل الىظاثف اللُادًت بما ًدىاطب مؼ مػاًير وػسوغ ػغل الىظُفت.
جؼبُم طُاطت جىظُف غادلت وػفافت.
ممازطه الصالخُاث طمً اللىاثذ الحدود واللىاهين ؤلادازٍت.

أنظمة علجسعء وثا حها ()Penalty systems and their Range
 .7مساغاة مبدؤ الخدزط في الػلىبت.
 .9مالءمت الػلىبت ؤو اللساز الخإدًبي للمسالفت.
 .8بػالع الػاملين غلى الثدت الػلىباث والجصاءاث الىافرة.
 .4بجاخت الفسصت للػاملين إلبداء مالخظاتهم خىٌ هخاثج ؤغمالهم.
 .1بغداد هظام للمظاءلت واإلاداطبت ًسخص بالىخدة ؤلادازٍت.
الاثصال ()Communication
 .7جىفير كاغدة بُاهاث لدظهُل غملُت الاجصاٌ.
 .9جىفير ػبىت اجصاٌ خدًشت إلدازة اإلاػلىماث وجبادٌ البُاهاث بين الػاملين واإلاظخفُدًً.
ً
 .8مىذ الػاملين فسصا مدظاوٍت للخػبير غً آزائهم طمً بػاز الػمل.
 .4اطخسدام كىىاث اجصاٌ واضحت.
 .1جلدًم الخغرًت الساظػت للػاملين مباػسة.
 .2جىفير فسص لالجصاٌ والخفاغل بين الػاملين وخلىٌ اإلاػسفت ألاوادًمُت واإلاهىُت.
د حة عإلارهسية ()Degree of Centralization
 .7اهتهاط الخسؼُؽ الدؼازوي مً زالٌ مؼازهت الػاملين في غملُت صىاغت اللساز.
 .9مىذ الىخداث ؤلادازٍت الصالخُاث اليافُت الجساذ اللسازاث.
 .8بػسان الػاملين في غملُت الخؼىٍس ؤلادازي.
 .4حػصٍص الؼساهت بين مسخلف الىخداث ؤلادازٍت.
إدع ة عإلاخرحات ( )Output Management
 .7بىاء هظام واضح لللُاض والخلىٍم.
 .9جدلُل البُاهاث واإلاػلىماث الخاصت بىىاجج الخػلم.
 .8اطخسدام ألادواث واإلاظخلصماث الالشمت للُاض ظىدة مسسظاث الخػلُم.
 .4بىاء مػاًير جفصُلُت جددد ظىدة ومىاصفاث مسسظاث الخػلُم.
 .1ألازر بمالخظاث وملترخاث اإلاجخمؼ اإلادلي في بغداد اإلاػاًير واإلاىاصفاث إلاسسظاث الخػلم.
 .2بػد اطخػساض الىخاثج وجفظيرها ،والخػلُم غلحها ًمىً جلخُصها فُما ًلي:
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 .3اجفم الخبراء غلى ؤهمُت مجاالث الخصىز اإلالترح ومداوزه لخؼىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت
ً
في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي بإغلب ميىهاجه وغبازاجه ،وذلً بدزظت ؤهمُت وبمياهُت جؼبُم بظمالُت هبيرة ظدا.
 .4اجفم الخبراء غلى طسوزة الخلىين وحػدًل اللىاثذ الخاصت بالػملُاث ؤلادازٍت في بدازاث التربُت والخػلُم لخدظين
ألاداء اإلااطسخي بما ًدىاطب مؼ الاججاهاث الحدًشت والىماذط اإلاػاصسة في الخمىين ؤلادازي.
 .5اجفم الخبراء غلى ؤهمُت حػصٍص الخمىين ؤلادازي مً زالٌ جىفير كاغدة بُاهاث ،والسبؽ ؤلالىترووي بين مسخلف
الىخداث ؤلادازٍت واإلاجخمؼ ،وطسوزة بصداز الدوزٍاث التربىٍت والخػلُمُت اإلاسخلفت.

عكفصل علخامط /عكحصى عإلالترح
أوال :عكحصى عإلالترح ( )The Proposed Vision
ً
بىاء غلى الىخاثج التي جىصل بلحها البدض الحالي؛ في الدزاطخين الىظسٍت واإلاُداهُت التي ػيلذ ظمُػها زلفُت
لبىاء الخصىز اإلالترح ،هما طاغدث غلى بلىزجه بما ًدىاطب مؼ ظسوف وػبُػت ؤلادازاث الخػلُمُت بالجمهىزٍت
الُمىُت ،وفي ظل فلظفت مفهىم الخمىين ؤلادازي التي جم ػسخها ومىاكؼتها ،جم اكتراح مجاالث ومداوز الخصىز اإلالترح
لخؼىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي؛ إلاا ًمىً جؼبُله زالٌ
الػؼس الظىىاث اللادمت ،واإلاخمشل في الؼيل آلاحي6

عكشيل ( )1مجاالت عكحصى عإلالترح كحطىير أدعء إدع عت عكتردية وعكحعلي في طىء ماخل عكحمىين ؤلادع ي
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رانيا :عإلابادئ وألاصط وعكلي ()foundations and values ،Principles

الخميز
الخلدًس

الػدٌ

مجمىغت
اللُم

اإلاؼازهت

الشلت

ؤلاهجاش

اإلاىاػىت

عكشيل ( )2مجمىعة عكلي وعإلابادئ وألاصط
راكثا :أهاعف عكحصى عإلالترح ()The Objectives of the Proposed Vision
ٌُ ّ
ػد الاهخمام بالخػلُم غملُت اطدشمازٍت غلى اإلادي البػُد ،فبلدز ما جسؼؽ الدولت في بغداد ألاظُاٌ اللادمت
ً
وما حػؼحهم مً زغاًت واهخمام ،وبلدز ما جبرٌ لخاهلهم للمظخلبل ،بلدز ما ًيىن هرا الػؼاء سخُا ًسجد غلحها هػاثد
غلى ػيل زبراث بؼسٍت حظدشمسها بؼيل ؤو بأزس في ول اإلاجاالث ،وهي حػخبر زسوة الػصس ُ
وغدة ألامت في خاطسها
ً
ومظخلبلها إلاىاظهت الخددًاث اللادمت في مىاحي الحُاة اإلاسخلفت ،ولرا ًيبغي ؤن ًىظس للجُل اإلاخػلم باغخبازه مؼسوغا
ً
وػىُا ًخم مً زالله جددًد مالمذ الحاطس واإلاظخلبل ،وىهه ػاكت مبدغت طدظهم في كُادة اإلاجخمؼ وجؼىزه ،وال ًخم
ً
بلدز مً اإلاظاولُتُ ،وجمىذ مصٍدا مً الصالخُاث في طىء مدزل الخمىين
ذلً بال بىظىد بدازة جسبىٍت وحػلُمُت جخمخؼ ٍ
ؤلادازي ،مً هرا اإلاىؼلم فةن الخصىز اإلالترح حهدف بلى ما ًإحي:
 جلدًم زئٍت ظدًدة لخؼىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزلالخمىين ؤلادازي.
 خض الجهاث اإلاػىُت غلى جمىين بدازاث التربُت والخػلُم مً زالٌ مىدها الصالخُاث اليافُت إلاىاظهتً
اإلاؼىالث والخغلب غلى ؤوظه اللصىز ؤلادازي بالؼسق الػلمُت الخصحُدُت لحل جلً اإلاؼاول خاال،
ً
والىكاثُت إلاىؼ خدوثها مظخلبال.
 بجاخت فسص اإلاؼازهت اإلاجخمػُت في مىاكؼت البرامج والخؼؽ التي جلىم بها بدازاث التربُت والخػلُم. زفؼ مظخىي فاغلُت ألاداء والازجلاء بجىدة الخػلُم واإلاسسظاث الخػلُمُت مً زالٌ الازجلاء بإداء جلًؤلادازاث.
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مىاهبت الخغيراث الػاإلاُت مً خُض جدلُم مخؼلباث الجىدة في الػملُت ؤلادازٍت.
ً
الخدىٌ بلى ألاغماٌ ؤلابداغُت والابخيازٍت في بهجاش اإلاهام ؤلادازٍت بػُدا غً السوجين والخػلُد ؤلادازي.
حػصٍص الاهخمام بالػاملين وجىمُت مهازاتهم وكدزاتهم والظعي مً ؤظل جلىٍت اهخمائهم اإلااطسخي.
جىمُت الىعى لدي الجهاث وألافساد بمفهىم الخمىين ؤلادازي.
جدظين الظسوف البُئُت دازل ؤلادازاث الخػلُمُت وزازظها.

عبعا :منطللات عكحصى عإلالترح ( )The Premises of Proposed Vision
وٍلصد بها مجمىغت اللىاغاث التي اهؼلم مجها الباخض في صُاغت الخصىز اإلالترح ،وٍمىً بًجاشها فُما ًإحي:
منطللات نظرية
جمشلذ ؤهم اإلاىؼللاث الىظسٍت في آلاحي:
 جىصُاث اإلااجمساث والىدواث الػلمُت والبدىر والدزاطاث الظابلت بظسوزة جؼىٍس ؤلادازة الخػلُمُت. الخجازب الػاإلاُت الساثدة في الخدىٌ بلى الالمسهصٍت والخمىين ؤلادازي في بدازة الخػلُم. الخؼىزاث الخىىىلىظُت اإلادظازغت وما جفسطه غلى اإلااطظاث الخػلُمُت مً طسوزة مىاهبتها. جلبُت مخؼلباث الخدىٌ بلى الالمسهصٍت ،مً زالٌ كاهىن الظلؼت اإلادلُت والؼساهت اإلاجخمػُت. ظهىز مفاهُم بدازٍت خدًشت مشل 6الخمىين ؤلادازي ،ؤلادازة ؤلابداغُت ،وؤلادازة الراجُت ،واإلاىاػىت الخىظُمُتبغسض جؼىٍس ألاداء.
منطللات مدلية
وجخمشل ؤهم اإلاىؼللاث اإلادلُت فُما ًإحي6
 وظىد جىظه زطمي لخؼىٍس الخػلُم وبصالح ماطظاجه مً زالٌ الاطتراجُجُاث الىػىُت للخػلُم. خاظت بدازاث التربُت والخػلُم لألزر باألطالُب والاججاهاث ؤلادازٍت الحدًشت التي حظعى بلى جؼىٍس وجددًضؤطالُبها مً ؤظل الخغلب غلى اللصىز الادازي ،وجدلُم مظخىي مخميز في ؤدائها.
َ
 جصاًد الؼلب غلى الخػلُم وشٍادة ؤغداد الؼالب ،ومً ز ّم الحاظت بلى شٍادة غدد اإلادازض ،وهرا الىمىطُدبػه الىشير مً الخغُير في الاطتراجُجُت والهُيل الخىظُمي وؤطلىب الػمل وجسجِب ألاولىٍاث غلى اإلاظخىي
اإلاسهصي واإلادلي.
 ما جىصل بلُه البدض الحالي مً هخاثج.خامضا :محطلبات ثطبيم عكحصى عإلالترح ( )The Application of the Proposed Vision Requirements
محطلبات جشريعية وكانىنية
جخمشل فُما ًإحي:
 جؼىٍس اللىاهين واللىاثذ والدؼسَػاث بما ًدلم اإلاسوهت اإلاؼلىبت ألداء بدازاث التربُت والخػلُم؛ بالؼيل الريٌظاهم في جدظين مظخىي ألاداء في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي ،مً زالٌ مىدها اإلاصٍد مً الاطخلاللُت
ً
اإلاالُت وؤلادازٍت ،وفلا إلاا ًلترخه الخصىز.
 -غمل هظام مسن وفػاٌ للسكابت واإلاخابػت واإلاداطبت.
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بصداز الثدت جىظُمُت وبدازٍت جىظم ؤغماٌ ومهام بدازاث التربُت والخػلُم.
جؼبُم وجفػُل اللىاهين اإلاىظىدة وجددًثها بما ًىاهب اإلاظخجداث في غالم ؤلادازة.

محطلبات ماكية ومادًة ومعنىية
جخمشل فُما ًإحي:
 جسصُص الدغم اإلاادي واإلاػىىي اليافي لخؼبُم الخصىز اإلالترح.ً
ً
 حشجُؼ ودغم الػاملين اإلاخميزًً مادًا ومػىىٍا. جىفير البيُت ألاطاطُت لخىىىلىظُا الاجصاالث واإلاػلىماث لدسجُل البُاهاث وجدلُلها.ًّ
 جإهُل بدازاث التربُت والخػلُم؛ لخصبذ كادزة ًّومهىُا غلى بدازة مىازدها اإلاالُت.
ذاجُا
محطلبات إدع ية:
وجخمشل فُما ًإحي:
 التزام ودغم ؤلادازة الػلُا ممشلت بىشازة التربُت والخػلُم ،واكخىاغها بإهمُت جؼبُم الخصىز اإلالترح. حغُيراث ظادة في الظُاطت الخػلُمُت لإلدازاث التربىٍت والخػلُمُت جاهد الالمسهصٍت ،والحد مً البيروكساػُت. البدء بىطؼ الخؼؽ والبرامج الىفُلت بالخؼبُم الىاجح للخصىز اإلالترح. ُخظً ؤلادازة والدظُير في ظمُؼ مساخل جؼبُم الخصىز اإلالترح. حػُين كُاداث جدظم بالخبرة والىفاءة واليؼاغ والحُىٍت والحماض لخؼبُم الخصىز اإلالترح. وطؼ زؼؽ اطتراجُجُت ،وجىفُرًت إلدازاث التربُت والخػلُم مىاهبت إلاظخجداث الػصس ،وملبُت الخخُاظاثالخىمُت ،والػمل غلى جىفُرها.
 بغادة بىاء زلافت بدازاث التربُت والخػلُم ،مً زالٌ الاطخػداد الشلافي في وؼس اإلافاهُم واللُم اإلاؼلىبتإلخدار الخغُير ،مشل اإلابادزة وجدمل اإلاظاولُت ،والخفىٍع ،والاهفخاح غلى الخغُير ،والخبادٌ اإلاػسفي والخػلم
مً آلازسًٍ ،وجبادٌ ألادواز وغيرها ،والري ٌػد ً
ًّ
ؤطاطُا ؤمام الخصىز اإلالترح.
مؼلبا
 جؼىٍس ؤدواث الخىفُر مً زالٌ جدظين الىطاثل وألاطالُب التي حظاهم في شٍادة فاغلُت وهفاءة الىظامؤلادازي إلدازاث التربُت والخػلُم.
محطلبات بشرية وثا يبية:
وجخمشل اإلاخؼلباث البؼسٍت والخدزٍبُت فُما ًإحي:
واف مً الػىاصس البؼسٍت اإلااهلت واإلادزبت الالشمت لدؼغُل الػملُاث.
 جىفير غدد ٍ الخدزٍب اإلاظخمس ليافت الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم ول فُما ًسصه. جىظُم بسامج جدزٍبُت لخىظُف جىىىلىظُا اإلاػلىماث والاجصاالث في بدازاث التربُت والخػلُم. وطؼ جىصُف غام للىظاثف اإلاسخلفت في الهُيل ؤلادازي إلدازاث التربُت والخػلُم. جىمُت اإلاىازد البؼسٍت وشٍادة مهازاتها وكدزاتها واطدشماز ػاكاتها اإلاػسفُت والرهىُت والفىسٍت في ؤلابداع وبػالقكدزاتها غلى الابخياز والخؼىٍس.
 جؼىٍس اللُم وألافياز وألاػس الشلافُت لألفساد ،وكىاغد الظلىن الاظخماعي للػاملين اإلاسجبؽ بالػمل في بدازاثالتربُت والخػلُم.
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صادصا :خطىعت ثطبيم عكحصى عإلالترح ( )Steps of Applying Proposed Vision
عكتهيئة وؤلاعاعد:
وذلً مً زالٌ بظساء مساظػت ػاملت إلاجمىغت مً الػىاصس ألاطاطُت الىاظب ؤزرها بػين الاغخباز كبل
الؼسوع في جؼبُم الخصىز اإلالترح ،والتي ُح ّ
ػد مً ؤهم مسجىصاث هجاخه ،وهي6
 جيىًٍ كىاغاث لدي اللُاداث الػلُا لخبجي الخصىز اإلالترح. ازخُاز الخىكُذ اإلاىاطب للبدء في الخىفُر. جىفير كاغدة بُاهاث ومػلىماث وافُت لخؼبُم الخصىز اإلالترح. طمان الالتزام بالخؼبُم مً ظمُؼ الػاملين واإلاػىُين. جىفير الاخخُاظاث اإلاالُت الالشمت لخؼبُم الخصىز اإلالترح. جىفير اإلاىازد البؼسٍت اإلااهلت واإلادزبت واإلاخدمظت لخؼبُم الخصىز اإلالترح. الدظىٍم للخصىز اإلالترح للخسفُف مً ملاومت الخغُير. غمل وزغ جدزٍبُت للػاملين واإلاػىُين. ازخُاز كُاداث هفاة وكادزة وزاغبت في الخؼىٍس وجدزٍبها.عكحطبيم عكحجريبي كألنمىذج عإلالترح:
وفي هره اإلاسخلت جلىم ؤلادازة الػلُا بدبجي فىسة الخصىز اإلالترح والؼسوع في جؼبُله ،طمً هؼاق مددود في
بخدي ؤلادازاث الخػلُمُت وفم بسهامج شمجي مددد ومػلىم.
ثليي ومحابعة عكحنفيذ:
ُح ّ
ػد غملُت الخلُُم ومخابػت مساخل الخىفُر ؤهم الخؼىاث لظمان مػالجت ؤوظه اللصىز ،والخغلب غلى
ً
ً
الصػىباث ؤوال بإوٌ مً زالٌ جلُُم ما جلدمت الدولت خالُا ،وما ًدخاط ُله الخصىز اإلالترح في بدازاث التربُت والخػلُم
ً
ً
فػلُا ،وجددًد الفجىة بين ما ًُلدم وما جدخاط بلُه مظخلبال.
عكحطبيم عكيامل كألنمىذج عإلالترح:
ُ
في طىء ما حظفس غىه غملُت اإلاخابػت والخلُُم ،ومؼ جصاًد هجاح الخؼبُم الؼامل ًمىً حػمُم الخجسبت
ً
جدزٍجُا بػد طمان جىافس آلاحي6
 هجاح الخجسبت اإلاصغسة للخؼبُم الجصجي في بخدي ؤلادازاث الخػلُمُت. وظىد فسٍم مً الخبراء واإلاخسصصين ٌؼسف غلى غملُت جؼبُم الخصىز اإلالترح. جىفير وافت الاخخُاظاث الالشمت لخؼبُم الخصىز اإلالترح. الاطخفادة مً ألازؼاء التي كد جددر ؤزىاء الخؼبُم اإلاسخلي ،والػمل غلى جفادي جىساز خدوثها مظخلبال.ً
 جىطُؼ كاغدة اإلاؼازهت في جؼبُم الخصىز اإلالترح ،ووطؼ ظاثصة ألفظل بدازة ػبلذ الخصىز اإلالترح ،وفلاً
للمػاًير التي ٌُػلً غجها ،وحػد زصُصا لهرا الغسض.
صابعا :معىكات عكحصى عإلالترح ( )Constraints to the Proposed vision
هىان مجمىغت مػىكاث ًمىً ؤن جدد مً فاغلُت الخصىز اإلالترح بالصىزة ألامشل ،مجها6

انًريسي ،عًر يحًد قايد

()54

حصىر يقخرح نخطىير األداء انًؤسسي في إداراث انخربيت وانخعهيى
بانجًهىريت انيًُيت في ضىء يدخم انخًكيٍ اإلداري

يجهت يركز جزيرة انعرب نهبحىد انخربىيت واإلَساَيت ــ انًجهد األول ــ انعدد األول /52 :شعباٌ1441 /هـ  01 -إبريم5119 /و/

-

غُاب السئٍت الؼاملت إلصالح وجؼىٍس ألاداء اإلااطسخي لدي اللُاداث ؤلادازٍت.
اإلاسهصٍت اإلافسػت ،والبيروكساػُت الؼدًدة واللىاثذ الجامدة.
ازجباغ ؤلادازاث التربىٍت والخػلُمُت بالىطؼ الػام للدولت ،واإلاخغيراث التي جمس بها البالد.
ملاومت الخغُير مً كبل ؤصحاب اإلاصالح.
غُاب زوح اإلاساػسة وطػف اللدزة غلى جدمل اإلاظاولُت لدي بػع اإلاػىُين ،ؤو الازجُاح لبلاء ألاوطاع
الحالُت هما هي؛ ً
زفظا لبرٌ مجهىد ؤهبر ،ؤو جدمل غىاء ؤهثر مػخمدًً غلى ألامان الىظُفي.
ً
طىء ؤوطاع الخػلُم وبدازاجه غمىما في ول مساخله.
طػف اللدزاث واإلاهازاث لدي اللُاداث ؤلادازٍت الحالُت ،وزاصت في مجاٌ الخسؼُؽ بجاهبُه الخػلُمي
واإلاالي ،والخػامل مؼ الخىىىلىظُا.
ؤلازفاق في جدلُم اإلاؼازهت اإلاجخمػُت.
طػف الالتزام باللىاهين واللىاثذ الخىظُمُت.
اللصىز اإلاالي في بدازاث التربُت والخػلُم؛ بظبب ازجباػها بؼيل ؤطاسخي غلى الخمىٍل اإلاسهصي.

رامنا :آكيات نجاح عكحصى عإلالترح ( )Mechanisms of Successful Vision
ً
غلى السغم مما طبم جىطُده مً مػىكاث ًمىً ؤن جيىن خاثال ؤمام وطؼ الخصىز اإلالترح مىطؼ الخىفُر
وحؼغُله باألداء اإلاؼلىب إلهجاح غملُت الخمىين ؤلادازي في بدازاث التربُت والخػلُم ،بال ؤهه وألظل هجاح الخصىز
والخغلب غلحها وؤي مػىكاث مدخملت ،ولرا ًسي الباخض اجساذ مجمىغت مً ؤلاظساءاث ،هي6
 وؼس زلافت الخمىين الالشمت لتهُئت اإلاىار اإلاىاطب مً ؤظل جبجي هرا اإلافهىم في بدازاث التربُت والخػلُم. مىاكؼت اإلاؼىالث التي جىاظه جؼبُم الخصىز اإلالترح ًّدوزٍا ،ووطؼ زؼؽ غالظُت لها.
 الخؼبُم الخدزٍجي واإلاسخلي للخصىز ،الري ًىفس التهُئت اإلاىاطبت والاطخػداد اليافي لدؼغُل الىمىذط. مساظػت الهُيل الخىظُمي؛ للبػد غً الاشدواظُت والسوجين الصاثد ،وفً الخدازل في ممازطت اإلاهاموالازخصاصاث لخددًد اإلاظاولُت غً ألازؼاء والخجاوشاث ،ودغم دوز السكابت واإلاظاءلت.
 غلد وزغ غمل ،وبسامج جدزٍبُت مخسصصت ،في ألاهظمت ؤلادازٍت الحدًشت لللُاداث ؤلادازٍت ،والػمل غلى صللزبراث الػامل باإلاػسفت الياملت بمهام غمله؛ لُخمىً مً ؤداء ألاغماٌ بىفاءة.
 مدازبت ؤي جدزالث غير مىطىغُت ،واإلاداباة ،واإلادظىبُت ،ومىؼ اهدؼازها. غسض بدازاث التربُت والخػلُم إلهجاشاتها وفلظفتها الجدًدة لػملها غلى اإلاجخمؼ؛ لخىغُخه بمىاػؼها ،وجيىًٍزؤي غام بىظاثفها ومهامها.
 ؤلاػادة بالجهىد الراجُت والخؼىغُت وألاداء اإلاخميز للػاملين ،وجىسٍم اإلابدغين.ًّ
دوزٍا؛ لخدلُم الخدظين اإلاظخمس ،وجؼىٍس اإلاهام والػملُاث
 الاطخمساز في جددًض ؤدلت الػمل ومساظػت ألاداءبما ًدلم جدظين الجىدة.
 صُاغت ألاهداف في ػيل هخاثج مدددة كابلت لللُاض الىمي ،وجلظُم ؤًت زدمت جلدم بلى هىغين6ً
ً
 زدمت مجاهُت ًيىن مػُاز كُاض ألاداء مػُازا اظخماغُا.ً
ً
 زدمت اكخصادًت ًيىن ملُاض ألاداء فحها ملُاطا اكخصادًا. -جبظُؽ بظساءاث الخدماث التي جلدمها بدازاث التربُت والخػلُم بما ًمىً مً وطؼ مػُاز شمجي ليل مجها.
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-

بغادة جىشَؼ الػمالت بدظب الىفاءة والازخصاص مؼ الاغخماد غلى الخدزٍب الخدىٍلي لظد العجص في
الىخداث ؤلادازٍت التي بها هلص ،ودفؼ فاثع الػمالت بلى ألاظهصة ؤلادازٍت ألازسي.
ً
جىظُه ألاظهصة السكابُت لػمل السكابت باألهداف بدال مً السكابت باإلظساءاث.
الخدىٌ مً هظام ؤلاػساف اللاثم غلى الخىظُه والخدىم بلى ؤلاػساف اللاثم غلى الدشجُؼ واإلاؼازهت.
جسن الحسٍت للػاملين في بدازاث التربُت بازخُاز ػسق جىفُر اإلاهام التي ًلىمىن بها.
الترهيز غلى الىخاثج ؤهثر مً الالتزام الصازم باللىاثذ واللىاغد.

ثاصعا :عكحىصيات وعإلالترخات ()Recommendations and Suggestions
ثىصيات عكبدث
لظمان هجاح الخصىز اإلالترح وجدلُم الىخاثج اإلاسظىة فةن الباخض ًىصخي بـدبجي الخصىز اإلالترح وفم اإلاداوز
التي جىصل بلحها البدض الحالي.
ملترخات عكبدث
ًلترح الباخض بظساء الدزاطاث وألابدار آلاجُت6
 بغادة الىظس في الخىصُف الىظُفي إلدازاث التربُت والخػلُم في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي. الاخخُاظاث الخدزٍبُت لللُاداث ؤلادازٍت والتربىٍت بالجمهىزٍت الُمىُت في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي. الػىامل اإلاازسة في جمىين الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم. واكؼ ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم في طىء مدزل الخمىين ؤلادازي. ؤزس الخمىين ؤلادازي في حػصٍص طلىن اإلاىاػىت الخىظُمُت لدي الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍتالُمىُت.
 غالكت السبؽ ؤلالىترووي بين الىخداث ؤلادازٍت في وشازة التربُت والخػلُم بخدظين ألاداء ؤلادازي في طىءمدزل الخمىين ؤلادازي.

كائمة عإلارعحع
أوال :عإلارعحع عكعربية
 ؤبى اإلاػاػي ،ماهس ( ،)9001إدع ة عإلاؤصضات الاححماعية ،داز الصهساء ،غ ،9السٍاض ،الظػىدًت-

ؤبى الىصس ،مدخذ مدمد ( ،)9003إدع ة منظمات عإلاجحمع عإلااني ،ابتران لليؼس والخىشَؼ ،غ ،7اللاهسة ،مصس

-

ألاخمدي ،غبد اللىي ببساهُم ( ،)9078ثصى ملترح كحطىير ألادعء عإلاؤصس ي في وزع ة عكتردية وعكحعلي عكيمنية
في طىء ماخل إدع ة عإلاعرفة ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة كظم بدازة وجسؼُؽ جسبىي ،ولُت التربُت ،ظامػت
صىػاء ،الُمً

-

ؤهِع ،غاهم ؤزشوقيً ،اطمين زظير غباض ( ،)9005عالكة ثمىين عكعاملين داألدعء عإلانظمي ،بدض مُداوي آلزاء
اللُاداث الػلمُت لػدد مً اليلُاث في ظامػت بغداد ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،ولُت ؤلادازة والاكخصاد،
ظامػت بغداد ،الػساق
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-

البىً الدولي ( ،)9003عكطريم غير عإلاضلىن إصالح عكحعلي في منطلة عكشرق ألاوصط وشمال أفريليا ،جلسٍس
الخىمُت في مىؼلت الؼسق ألاوطؽ وػماٌ ؤفسٍلُا ،بدون ،البىً الدولي ،واػىؼً

-

البىً الدولي ( ،)9070علجمهى ية عكيمنية ثلرير خىل وطع عكحعلي عكحداًات وعكفرص ،مؼبىغت مؼترهت بين
البىً الدولي والُمً ،بدون ،البىً الدولي ،واػىؼً

-

الحاط ،ؤخمد غلي ،وغبدهللا مبازن الغُثي ( ،)9070عكحخطيط عكتردىي الاصترعثيجي في عإلاؤصضات عكحعليمية
عكفىر وعكحطبيم ،مسهص اإلاخفىق ،صىػاء ،الُمً

-

خظان ،مدمد خظً ،مدمد العجمي ( ،)9003ؤلادع ة عكتردىية  ،داز اإلاظيرة ،غ ،7غمان ،ألازدن

-

الحظسمي ،ؤخمد مدمد ( ،)9004أصاصيات وأصاكي ؤلادع ة علحاًثة كلتردىيين ،وشازة التربُت والخػلُم ،بدون،
صىػاء ،الُمً

-

الخالدي ،ببساهُم بدز ( ،)9077معج ؤلادع ة ،داز ؤطامت ،غ ،7غمان ،ألازدن

-

الخدزي ،هاصس غلي هاصس ( ،)9074عكحمىين وعالكحه داإلداع ؤلادع ي كاي عكعاملين في علجامعات عكيمنية،
زطالت دهخىزاه في الفلظفت التربىٍت غير ميؼىزة ،كظم ؤلادازة والخسؼُؽ التربىي ،ولُت التربُت ،ظامػت صىػاء،
الُمً

-

الدظجي ،غلي ًدحى غلي ( ،)9078وعكع ألادعء عإلاؤصس ي في ماع ش دع ألا ك دمدافظات غسة في طىء ألانمىذج
ألاو وبي كلحميز وصبل ثطىيره ،زطالت ماظظخير في ؤصىٌ التربُت غير ميؼىزة ،بدازة جسبىٍت ،ولُت التربُت ،الجامػت
ؤلاطالمُت ،غصة ،فلظؼين

-

شًٍ الدًً ،مدمد مجاهد ( ،)9078أصاكي

دناء عكحصى عإلالترح في عكرصائل عكعلمية ،الللاء الػلمي ()71

ببسٍل ،ولُت التربُت ،كظم التربُت ؤلاطالمُت واإلالازهت ،ظامػت ؤم اللسي ،مىت اإلاىسمت ،الظػىدًت
-

الظػدي ،مدمد شًٍ صالح ( ،)9070معىكات الاثصال ؤلادع ي دين مىح

عكتردية وعكحعلي وماًرياثه

عكحعليمية دأمانة عكعاصمة من وحهة نظر عكعاملين ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،كظم ؤلادازة ،ولُت التربُت،
ظامػت صىػاء ،الُمً
-

طالمت ،غُشاء زمظان ( ،)9077عكعالكة دين عكحمىين ؤلادع ي إلااًري عإلااع ش ود حة مما صته ألدوع ه
ؤلادع ية وعكفنية من وحهة نظر عإلااًرين وعإلاا صين في عإلااع ش عكثانىية عكعامة في ماًنة دمشم  ،زطالت
ماظظخير غير ميؼىزة ،ولُت التربُت كظم التربُت اإلالازهت وؤلادازة التربىٍت ،ظامػت دمؼم ،طىزٍا

-

الصسابي ،هبُلت خظً ( ،)9079فاعلية الاثصال ؤلادع ي دين عإلاناطم وعإلااع ش عكحابعة كها دأمانة عكعاصمة
زطالت ماظظخير ميؼىزة ،داز ظامػت صىػاء ،غ ،7صىػاء ،الُمً

-

الؼػاوي ،خظً ؤخمد ،وغمس طلؼان الظىَعي ( ،)9070عكحمىين ؤلادع ي وعالكحه داكرطا عكىظيفي كاي ماًري
عإلااع ش علحىىمية في مدافظة عكامام ،زطالت ماظظخير ميؼىزة ،ولُت الػلىم التربىٍت ،كظم ألاصىٌ وؤلادازة
ّ
التربىٍت ،ظامػت ماجت ،ألازدن ،وؼسث بمجلت دزاطاث للػلىم التربىٍت ،الصادزة غً غمادة البدض الػلمي ،اإلاجلد
( ،)40ملحم ( ،)7الجامػت ألازدهُت 9078
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-

الػبُدي ،ؤمل طػىد ( ،)9005أرر عكعىعمل الاصترعثيجية في ثدضين فاعلية ثلىي ألادعء ؤلادع ي كلمشا يع،
زطالت ماظظخير غير ميؼىزة في بدازة ألاغماٌ ،بدازة اإلاؼازَؼ ،ولُت ؤلادازة والاكخصاد ،كظم بدازة ألاغماٌ،
ألاوادًمُت الػسبُت ،الدهمازن

-

الػخُبي ،طػد بً مسشوق ( ،)9001حىهر ثمىين عكعاملين :إطا مفاهيمي ،اإلالخلى الظىىي الػاػس إلدازة الجىدة
الؼاملت ،ظامػت اإلالً طػىد ،ولُت بدازة ألاغماٌ ،اإلاىػلد زالٌ الفترة  73ـ  74ببسٍل ،الخبر ،الظػىدًت

-

الػصٍصي ،مدمىد غبده خظً مدمد ( ،)9074ثطىير أدعء علجامعات عكيمنية في طىء عكحصاد عإلاعرفة ،زطالت
دهخىزاه غير ميؼىزة في ؤلادازة والخسؼُؽ التربىي ،ولُت التربُت ،كظم ؤلادازة والخسؼُؽ التربىي ،ظامػت صىػاء،
الُمً

-

الػمسي ،ؤًمً ؤخمد ،وهداء مصؼفى هماٌ ( ،)9004د حة مما صة ماًري عإلااع ش كحمىين عإلاعلمين وعالكحه
دىالء عإلاعلمين عكحنظيمي من وحهة نظر معلمي ماع ش مدافظة عكعاصمة ،دزاطت ميؼىزة ملدمت في ؤصىٌ
التربُت وؤلادازة ،ولُت الػلىم التربىٍت ،الجامػت الهاػمُت ،الصزكاء ،ألازدن ،وؼسث بمجلت دزاطاث ،الػلىم التربىٍت،
ّ
اإلاجلد ( ،)84ملحم ( ،)9ألازدن 9077

-

فلُت ،فازوق غبده ،ؤخمد غبدالفخاح الصوي ( ،)9004معج مصطلحات عكتردية كفظا وعصطالخا ،داز الىفاء،
بدون ،ؤلاطىىدزٍت ،مصس

-

فلُذ ،خىمذ ،وغظان فُصل ،وكاطم ؤخمد ( ،)9004دو عصترعثيجية عكحمىين في ثدضين ألادعء عإلانظمي،
دزاطت ميؼىزة ،ولُت ؤلادازة والاكخصاد ،ظامػت جىسیذ ،صالح الدًً ،الػساق ،وؼسث بمجلت جىسیذ للػلىم
ؤلادازٍت والاكخصادًت ،اإلاجلد ( ،)4الػدد ( ،)79الػساق

-

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

-

الىظاطبت ،مدمد مفضخي ،وآخسون ( ،)9005ثأرير رلافة عكحمىين وعكليادة عكحدىيلية على عإلانظمة عإلاحعلمة،
اإلاجلت ألازدهُت في بدازة ألاغماٌّ ،
اإلاجلد ( ،)1الػدد ( ،)9غمان ،ألازدن

-

مدزبى الخلُج ( ،)9070كيادة عكحغيير وعكحطىير عإلاؤصس ي ،وزػت غمل اإلاىػلدة زالٌ الفترة  97ـ  94مازض،
الدوخت ،كؼس

-

اإلاسهص الىػجي للمػلىماث ( ،)9001مادة معلىماثية عن عكحعلي عكعام في علجمهى ية عكيمنية ،بدون ،صىػاء،
الُمً

-

اإلاظلمي ،ماوؼ فازع الحاط ( ،)9071درنامج ثا يبي كحنمية أخالكيات عإلاهنة إلااًري عإلااع ش علحىىمية
دالجمهى ية عكيمنية في طىء عكلي ؤلاصالمية والاثجاهات عإلاعاصرة ،زطالت دهخىزاه غير ميؼىزة في التربُت،
جسصص بدازة وجسؼُؽ جسبىي ،ولُت التربُت ،ظامػت صىػاء ،الُمً

-

اإلالدام ،ػهاب غبدالىسٍم غلي ( ،)9005ثداًث ألانظمة وعكلىعئذ وؤلاحرعءعت ؤلادع ية دما ًحفم مع عإلاحطلبات
عإلاضحجاة كحدضين ألادعء علحىىمي في علجمهى ية عكيمنية ،وزكت غمل كدمذ بلى اإلااجمس الدولي للخىمُت ؤلادازٍت
بػىىان ( هدى ؤداء مميز في اللؼاع الحيىمي) اإلاىػلد زالٌ الفترة  7ـ  4هىفمبر ،مػهد ؤلادازة الػامت ،السٍاض،
الظػىدًت
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يجهت يركز جزيرة انعرب نهبحىد انخربىيت واإلَساَيت ــ انًجهد األول ــ انعدد األول /52 :شعباٌ1441 /هـ  01 -إبريم5119 /و/

-

مىصىز ،وػمت غبد السئوف غبد الهادي ( ،)9001ثصى ملترح كحىظيف مبادئ إدع ة علجىدة عكشاملة في
عإلااع ش عكثانىية دمدافظات غسة ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،ولُت التربُت ،كظم ؤصىٌ التربُت ،الجامػت
ؤلاطالمُت ،غصة ،فلظؼين

-

هافلت ،كدوز ،ومدمد فالق ( ،)9077أرر عكحمىين ؤلادع ي في إداع عإلاىظفين ،بدض ملدم بلى اإلالخلى الدولي
بػىىان (ؤلابداع والخغُير الخىظُمي في اإلاىظماث الحدًشت دزاطت وجدلُل وججازب وػىُت ودولُت) اإلاىػلد زالٌ
الفترة 74ـ ـ 75ماًى ،ولُت الػلىم الاكخصادًت وغلىم الدظُير ،ظامػت طػد دخلب ،البلُدة ،الجصاثس

-

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

-

الىجازي ،غبداإلالً مدمد ( ،)9074عكثلافة عكحنظيمية عكاععمة كحدضين ألادعء عإلاؤصس ي دالجامعات عكيمنية في
طىء الاثجاهات ؤلادع ية عإلاعاصرة ،زطالت دهخىزاه غير ميؼىزة ،ولُت التربُت ،كظم بدازة وجسؼُؽ جسبىي،
ظامػت حػص ،الُمً

-

وشازة التربُت والخػلُم ( ،)7551كرع داكالئدة عكحنظيمية وعكهييل عكحنظيمي كإلدع ة عكعامة إلاىح

عكتردية

داإلادافظات ،مؼابؼ الىخاب اإلادزسخي ،بدون ،صىػاء ،الُمً
-

وشازة التربُت والخػلُم ( ،)7553عكالئدة عإلاا صية ،وشازة التربُت ،بدون ،صىػاء .الُمً

-

الُىوظيى ( ،)9005عكحلرير عكعاإلاي كرصا عكحعلي كلجميع ،مىظمت ألامم اإلاخددة للتربُت والشلافت والػلىم ،غ،7
الُىوظيى.
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