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ثصو مقترح كبطوير ألادعء عملؤسس ي في إدع عت عكتردية وعكبعلي دالجمهو ية عكيمنية
في ضوء ماخل عكبمتين لادع ي
عمر مدما ماًا عملريس ي
جامعت صنعاء || كليت التربيت || صنعاء || اليمن ||
E: almerhbi2010@gmail.com || phone: 00967775634440
عمللخص :هـدف البدـث إلى وضع جصىر مقترح لتطىير أداء إداراث التربيت والتعليم بالجمهىريت اليمنيت في ضىء مدخل التمكين إلاداري،
من خالل التعرف على آراء الخبراء خىل درجت أهميت مجاالث ومكىهاث التصىر املقترح .ولتدقيق أهداف البدث استخدم املنهج الىصفي
بنىعيه املسحي والتطىيري ،وذلك باالعتماد على أخد ألاساليب التي ًتم استخدامها في الدراساث املستقبليت ،وهى أسلىب دلفي
ً
( ،)Delphiمن خالل أداة البدث واملتمثلت في الاستباهت ،وقد جم اختيار مجمىعت من الخبراء ألاكثر علما وخبرة في مجالي إلادارة والتربيت جم
اختيارهم بصىرة قصدًت ،من (ألاكادًميين بجامعت صنعاء من كليتي التربيت والتجارة ،ومركس التطىير الجامعي ،واملجلس ألاعلى لتخطيط
التعليم ،واملعهد الىطني للعلىم إلاداريت ،ومن دًىان عام وزارة التربيت والتعليم ،ومركس البدىث والتطىير التربىي ،ومكتب وإداراث
ً
التربيت ،وأكادًميين من القطاع الخاص) ،وخصل على مىافقت ( )71خبيرا ،والتي مثلت عينت البدث ،وبعد الاهتهاء من إجراءاث البدث
امليداهيت جم جدليل البياهاث باستخدام برهامج () SPSSخيث جم خساب النسب املئىيت ،واملتىسطاث الحسابيت ،وذلك ملعرفت درجت
إمكاهيت التطبيق ،ومستىي التدقق لعباراث ومجاالث ومداور ألاداة.
وثوصل عكبدث إلى مجموعة من عكنبائج أهمها :اجفق الخبراء على أهميت مجاالث التصىر املقترح لتطىير أداء إداراث التربيت والتعليم
بكل مجاالجه ومداوره وأغلب مكىهاجه وعباراجه .كما جم التىصل إلى جصىر مقترح لتطىير ألاداء املؤسس ي في إداراث التربيت والتعليم في
ضىء مدخل التمكين إلاداري.
عككلمات عملفباخية :جصىر مقترح .جطىير ألاداء املؤسس ي .إداراث التربيت والتعليم .مدخل التمكين إلاداري .الجمهىريت اليمنيت.

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
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